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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
มนุษยกับศาสนามีความสัมพันธอยางแนบแนน  เปนเวลานานแลวท่ีความเช่ือทาง

ศาสนาเกิดขึ้นในความคิดและวิถีชีวิตของมนุษยชาติ  ยศ  สันตสมบัติ (2540 : 199)  กลาววา   
 

ศาสนาเปนประสบการณท่ีเรนลับ  ยากแกการทําความเขาใจและอธิบาย  ต้ังแตรุงอรุณ

แหงประวัติศาสตรมนุษยไดทําการประกอบพิธีกรรมเซนไหวบวงสรวงเทพยาฟาดิน  

สรางเทพปกรณัม  ไสยศาสตรและความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีปศาจ  วิญญาณและพระผูเปนเจา  

ศาสนามีความสัมพันธอยางแนบแนนกับความเช่ือในสิ่งศักด์ิสิทธและอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ  ศาสนาโยงใยกับสถาบันทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  ความเช่ือทาง

ศาสนามีอิทธิพลแทรกซึมเขาสูทุกปริมณฑลของสังคมวัฒนธรรม  และประสบการณชีวิต

ของมนุษย 
 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหนึ่งท่ีเกาแกและมีคนท่ัวโลกนับถืออยูจํานวนไมนอย  

สังคมไทยเปนสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ  พระสาสนโสภณ และคึกฤทธ์ิ  

ปราโมช (2515 : 1)  กลาวถึงความสําคัญของพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยสรุปวา 
 

คนชาติไทยไดรับนับถือพระพุทธศาสนามาตลอดเวลาชานาน  สังคมไทยทุกระดับไดรับ

หลักในพระพุทธศาสนาเขาไวมาก  จนกลาวไดวาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไดเขามา

เปนหลักปฏิบัติท่ีเปนเนื้อหาสําคัญของสังคมไทย  บังเกิดเปนระบบความเช่ือถือ  ระบบ

ความเคารพนับถือเช่ือฟง  ระบบต้ังสังคมขึ้นดวยการปฏิบัติหนาท่ีเกื้อกูลตอกัน  ระบบ

ความประพฤติ  ระบบแสวงบุญ  ระบบบานและวัด  ระบบการปกครอง  ระบบความเปน

ไทยซึ่งเปนไทแกตน  เปนตน  
 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธกับชีวิตของคนไทยสวนใหญอยางลึกซ้ึงจนไมสามารถ

แยกออกจากกันได  นอกจากนั้นศาสนาพุทธยังมีอิทธิพลตอระบบความคิด  ความเช่ือ  คานิยมของ

คนไทยดวย   
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ระบบความเชื่อถือในสังคมไทยนั้น  ท่ีสําคัญก็คือความเช่ือถือในพระรัตนตรัย  กลาวอีก

อยางหนึ่งก็คือระบบการมีพระรัตนตรัยเปนสรณะหรือการถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ (พระสาสน

โสภณ และคึกฤทธ์ิ  ปราโมช  2515 : 1) จากขอสรุปขางตน  จะเห็นไดวาพระรัตนตรัยมีความสําคัญ

ตอชาวพุทธในประเทศไทยมาก  พระรัตนตรัยก็คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  พระรัตนะ

ท่ีมีความสําคัญตอความเช่ือถือของชาวพุทธไทยมากก็คือพระพุทธ  หรือพระพุทธเจา   

พระพุทธเจาเปนบุคคลสําคัญผูทําใหมีพระรัตนตรัยครบท้ัง 3 ประการ  เพราะพระองค

ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ มีพระวิสุทธิคุณ  คือเปนผูบริสุทธ์ิ  ทรงมีพระปญญาคุณ  

คือเปนผูมีปญญาอันเปนเลิศ  ทรงคนพบรัตนะดวงท่ี 2 คือพระธรรมอันเปนหลักธรรมสําคัญของ

ศาสนาพุทธ  และทรงมีพระกรุณาคุณ  คือทรงมีพระมหากรุณาส่ังสอนพระธรรมท่ีพระองคทรง

คนพบแกชาวโลก  ทําใหเกิดรัตนะดวงท่ี 3 คือพระสงฆสาวกผูชวยเผยแผและสืบทอดพระธรรม

ของพระพุทธเจาใหเปนท่ีพ่ึงของชาวพุทธจนถึงปจจุบัน   ดวยเหตุท่ีพระพุทธเจาทรงเปนผูใหกําเนิด

พระรัตนตรัยครบท้ัง 3 องค  และทรงมีพระคุณอันประเสริฐ  ทรงส่ังสอนหลักธรรมท่ีทรงคนพบแก

ชาวโลกนี่เอง  จึงทําใหพระพุทธเจาเปนท่ีเคารพสักการะอยางย่ิงของชาวพุทธทุกคน  โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยท่ีมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  ดังนั้นจึงนับวาพระพุทธศาสนาเปนหัวใจของ

สังคมไทย  ความยึดม่ัน  เช่ือถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนาทําใหหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ไดเขาไปสอดแทรกอยูในชีวิตประจําวันของคนไทย  เปนหลักในการดําเนินชีวิต  ดังนั้นอิทธิพล

ของพระพุทธศาสนาจึงสะทอนออกทางวัฒนธรรม  ประเพณี  และวรรณกรรม (เสาวภา  ธานีรัตน 

2528 : 9)  

วรรณกรรมไทยไดรับอิทธิพลจากศาสนาหลายดาน  มีท้ังท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงและ

โดยออม  สวนท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงนั้นมักเปนเรื่องท่ีผูแตงนําเคาเรื่องทางศาสนาท่ีเปน

ประวัติศาสตรและตํานานมาแตงเปนเรื่องราวท่ีสมบูรณ  สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับประวัติของ

ศาสดา  หรือประวัติของสาวก  สวนวรรณกรรมท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาโดยออม  ผูแตงมักแตง

โดยไดแนวคิด  ปรัชญา  ความเช่ือ  ความบันดาลใจทางศาสนามาเปนแนวทางหรือหลักยึด เสาวภา  

ธานีรัตน (2528 : 13) แบงประเภทของวรรณกรรมไทยท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปน 7 ประเภท  คือ  

1. ศาสนธรรม  หมายถึงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงหลักธรรมทางศาสนาท้ังโดยตรงและโดย

ออม 

2. ศาสนประวัติ  หมายถึงวรรณกรรมท่ีบรรยายถึงความเปนมา  ความเคล่ือนไหว  หรือ

ความเจริญรุงเรืองของศาสนาในสมัยตางๆ 

3. ศาสนพิธี  หมายถึงวรรณกรรมท่ีแสดงพิธีกรรมทางศาสนาท้ังโดยตรงและโดยออม 
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4. ศาสนสถานวัตถุ  หมายถึงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงปูชนียสถาน  และปูชนียวัตถุทาง

ศาสนา 

5. ชาดก   หมายถึงวรรณกรรมท่ีแปลหรือแตงโดยได เคา เรื่องจากชาดกใน

พระพุทธศาสนา  ท้ังท่ีแปลหรือแตงจากนิบาตชาดก  และแปลหรือแตงจากปญญาสชาดก 

6. สาวกประวัติ  หมายถึงวรรณกรรมท่ีกลาวถึงประวัติและวัตรปฏิบัติของพระสาวก 

7. พุทธประวัติ  หมายถึงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงประวัติของพระพุทธเจา 

ดังจะเห็นวาวรรณกรรมไทยท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นมีหลายประเภท  แตวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหา

หลักเกี่ยวกับพระพุทธเจาคือวรรณกรรมพุทธประวัต ิ

วรรณกรรมพุทธประวัติท่ีเปนฉบับภาษาไทยลวนแปลและเรียบเรียงมาจากคัมภีรตางๆ 

ท่ีบันทึกดวยภาษาบาลีหรือสันสกฤต  ปจจุบันมีวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีไดแปลและเรียบเรียงเปน

ภาษาไทยอยูหลายเรื่อง  แตเรื่องท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมี 5 เรื่อง  คือ   

1.ปฐมสมโพธิหรือปฐมสมโพธิกถา  เปนวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีมีผูแปลและเรียบ

เรียงไวหลายสํานวน  แตสํานวนท่ีถือวามีความไพเราะสมบูรณและเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดคือสํานวน

ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   

2. ชินมหานิทาน  เปนวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีหอสมุดแหงชาติไดมอบหมายให   

วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ  เปนผูแปลและเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาบาลี  

3. พุทธานุพุทธประวัติ  เปนวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงรวมรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธเจาท่ีปรากฏในคัมภีรและอรรถกถา

ตางๆ มาเรียบเรียงใหเปนเรื่องท่ีตอเนื่องกัน  

4. มหากาพยพุทธจริต  เปนวรรณกรรมพุทธประวัติฝายมหายาน  ประพันธดวยรอย

กรองภาษาสันสกฤต  โดยมหากวีอัศวโฆษ  ฉบับภาษาไทยนั้นไดมีผูแปลไว 3 สํานวน  คือ  สํานวน

แรก  กรุณาและเรืองอุไร  กุศลาสัย  ไดแปลและเรียบเรียงไว 5 บท  คือ  ตั้งแตบทท่ี 1 การประสูติ

แหงพระศาสดา  ถึง  บทท่ี 5 มหาภิเนษกรมณ  สํานวนท่ี 2 จิรพัฒน  ประพันธวิทยา  แปลและเรียบ

เรียงตั้งแตบทท่ี 1 การประสูติของพระผูมีพระภาค  ถึงบทท่ี 3 การเกิดขึ้นแหงความสังเวชพระทัย  

สํานวนท่ี 3 สําเนียง  เล่ือมใส  ไดแปลและเรียบเรียงครบสมบูรณทุกบท   

5. ลลิตวิสตระ  เปนวรรณกรรมพุทธประวัติฝายมหายาน  โดย แสง  มนวิทูรไดแปลจาก

ภาษาสันสกฤตเปนภาษาไทย   

เม่ือผูวิจัยไดอานวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องแลว ผูวิจัยพบส่ิงท่ีนาสนใจคือ   

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  รูปอางถึงคือรูปภาษาท่ีใชอาง

ถึง  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการศึกษาสัมพันธสารและการเช่ือมโยงความ 
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สัมพันธสาร  คือ  ภาษาท่ีเกิดจากความสัมพันธของประโยคต้ังแต 2 ประโยคขึ้นไปเรียง

ตอเนื่องกัน  และขอความนั้นจะตองมีความสัมพันธกันทางความหมายเกี่ยวเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน   

สวนการเช่ือมโยงความนั้นเปนกลไกหนึ่งในการศึกษาสัมพันธสาร  เปนกระบวนการ

แสดงความสัมพันธทางความหมายหรือไวยากรณระหวางขอความท่ีอยูตอเนื่องกัน  โดยการตีความ

องคประกอบหนึ่งจะสมบูรณไดตองอาศัยการพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ ดวย (ปาณิสรา  เบ้ียมุกดา 

2550 : 8)  สําหรับการศึกษาเรื่องรูปอางถึงนั้นก็เปนสวนหนึ่งของการศึกษาสัมพันธสารและการ

เช่ือมโยงความนั่นเอง 

เพียรศิริ  วงศวิภานนท (2534 : 50) ไดสรุปรูปภาษาท่ีใชอางถึงไว 5 แบบ  คือ  การละไว

ในฐานท่ีเขาใจ  การใชรูปทดแทน  การใชสรรพนาม  การใชคําท่ีมีอรรถสัมพันธกับคําเดิม  และการ

ซํ้ารูปคํา  วลี  ประโยค   

ชลธิชา  บํารุงรักษ ( 2539 : 75) ไดกลาวถึงการอางถึงวาเปนการเช่ือมโยงความโดยการ

ตีความรูปภาษาหนึ่งตองอาศัยอีกรูปภาษาหนึ่ง  รูปภาษาท่ีแสดงความหมายหลักเรียกวารูปหลัก  

สวนรูปภาษาท่ีตองอาศัยการตีนความอางอิงอีกรูปหนึ่งเรียกวา  รูปแทน  จะทําหนาท่ีกลาวอางถึง

หนวยนาม  อันเปนการอางถึงท้ังส่ิงท่ีมีรูปภาษาท่ีปรากฏนํามากอนในบริบทภาษาและท่ีสามารถ

สืบคนไดจากบริบทสถานการณ  รูปหลักอาจเปนคํานามหรือนามวลีก็ได  รูปภาษาท่ีเปนรูปแทนมี

หลายประเภท  เชน   

บุรุษสรรพนาม  เชน  ผม  คุณ  ดิฉัน  เขา  มัน  เปนตน 

คําเรียกขาน  เชน  คําเรียกญาติ  คําเรียกตําแหนงหรืออาชีพ  คําแสดงความสัมพันธ  

ฉายานาม  คําเรียกช่ือเลน  เปนตน 

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติมีลักษณะตรงกับการใช 

รูปแทนท่ีชลธิชาไดใหคําจํากัดความไว  เพราะเม่ือไดสํารวจขอมูลเบ้ืองตนแลวพบวารูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีลักษณะท่ีมีลักษณะดังกลาวมีความนาสนใจคือ  ผูวิจัยพบรูปอางถึงพระพุทธเจา

ลักษณะนี้เปนจํานวนมาก  และโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาเหลานั้นก็มีความนาสนใจ

เชนกัน  โดยผูแปลจะนําศัพทหลายๆ ศัพทมาประกอบกันทําใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความ

ยาวและซับซอน  เชน   

สมเด็จพระพิชิตมารพุทธังกุรราช (ปฐมสมโพธิกถา)   

จอมมุนีผูประเสริฐกวาพระราชาผูเปนใหญในโลก (ชินมหานิทาน)   

พระสัมมาสัมพุทธเจา (พุทธานุพุทธประวัต)ิ   

พระองคผูทรงทําลายกงลอแหงทุกขอันทรงพลัง (มหากาพยพุทธจริต)  
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พระมุนีผูประเสริฐดวยเสียงไพเราะเหมือนเสียงพรหมถึงประโยชนยอดเยี่ยมคือโพธิอัน

ประเสริฐเลิศ (ลลิตวิสตระ)  เปนตน   

สวนของความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาพบวามีหลายความหมาย  เชน  หมายถึง

ผูรู  ผูชนะ  ผูส่ังสอน  ผูเปนท่ีพ่ึง  เปนตน  นอกจากนั้นผูวิจัยสังเกตเห็นวามีปจจัยบางประการท่ีมี

ความสัมพันธกับการใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เลม  เชน  

ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติ  ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูแปลท่ีมีภูมิหลังเปน

กวีจะแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยวิธีการสรางคําใหม  มีการนําคําศัพทตางๆ มาประกอบกัน  ทํา

ใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความสละสลวย  ตางกับผูแปลท่ีไมไดมีภูมิหลังเปนกวี  จะมีวิธีการ

แปลรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยแปลตรงตามรูปศัพทท่ีมีอยูในคัมภีรตนฉบับ 

เม่ือผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธประวัติ  เชน  

วัลลีย  ภิงคารวัฒน (2522) ศึกษาวิเคราะหและตรวจชําระคัมภีรชินาลังการ  วาสน  มุขยานุวงศ 

(2531) ศึกษาวิเคราะหคัมภีรชินจริต  อนันต  เหลาเลิศวรกุล (2546) ศึกษาความสัมพันธของปฐม
สมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสกับวรรณกรรมพุทธ

ประวัติอ่ืนในดานสารัตถะ  เปนตน  พบวางานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของ

วรรณกรรมพุทธประวัติ  แตยังไมมีผูใดไดศึกษาถึงรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรม

พุทธประวัติเหลานั้นเลย   ดวยเหตุนี้ประกอบกับความนาสนใจของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีไดกลาว

ไวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติ 5 

เรื่องคือ  1. ปฐมสมโพธิกถา  สํานวนสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  2. ชิน

มหานิทาน  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของวิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และ

คณะ  3. พุทธานุพุทธประวัต ิ สํานวนแปลและเรียบเรียงของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาว

ชิรญาณวโรรส  4. มหากาพยพุทธจริต  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสําเนียง  เล่ือมใส  และ  

5. ลลิตวิสตระ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของแสง  มนวิทูร  เพ่ือใหทราบถึง โครงสรางและ

ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  รวมไปถึงปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาดวย 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติ 5 เลม 

2. ศึกษาความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

3. ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา 
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สมมติฐานของการศึกษา 
1. โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจามีลักษณะเปนนามวลีท่ีประกอบดวยคํานาม  

และนามวลีท่ีประกอบดวยคํานามท่ีมีอนุพากยคุณศัพทเปนสวนขยาย 

2. ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา   สวนใหญจะเปนความหมาย “ผูรู”  

3. รูปอางถึงพระพุทธเจาแตละรูป  มีความสัมพันธกับบริบทท่ีรูปอางถึงพระพุทธเจานั้น

ปรากฏอยู  ภาษาท่ีใชประพันธของตนฉบับเดิม  และภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียง   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

2. ทําใหทราบถึงความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

3. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา 

4. เปนแนวทางในการศึกษารูปอางถึงในงานวรรณกรรม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศึกษารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติ 5 เรื่อง  คือ 

1.1 ปฐมสมโพธิกถา  สํานวนสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

(2540) 

1.2 ชินมหานิทาน  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของ 

วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ (2530)  

1.3 พุทธานุพุทธประวัติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2512) 

1.4 มหากาพยพุทธจริต  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสําเนียง  เล่ือมใส (2547) 

1.5 ลลิตวิสตระ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของแสง  มนวิทูร ตอน 1 (2512) และ

ตอน 2 (2514) 

2. ศึกษาเฉพาะรูปอางถึงพระพุทธโคดมหรือพระพุทธเจาองคปจจุบันหลังจากตรัสรูเปน

พระพุทธเจาแลวจนถึงปรินิพพานเทานั้น  เหตุท่ีผูวิจัยไมเลือกเก็บขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจากอน

การตรัสรูนั้น  เพราะผูวิจัยถือเอาการตรัสรูเปนเหตุการณสําคัญท่ีเปนจุดเปล่ียนสถานะจากพระ

โพธิสัตวเปนพระพุทธเจา  และการตรัสรูหลักธรรมน้ันเปนส่ิงสําคัญท่ีแสดงถึงความเปน

พระพุทธเจาโดยสมบูรณ  กอนท่ีพระองคจะตรัสรูนั้นทรงเปนพระโพธิสัตว  ยังไมไดมีภาวะของ

พระพุทธเจาโดยสมบูรณ  เม่ือพระองคตรัสรูแลวจึงถือวาทรงมีภาวะของพระพุทธเจาโดยสมบูรณ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
การอธิบายผลการวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาในงานวิจัยเรื่องนี้  ผูวิจัยไดใชตัวยอ

แทนช่ือของวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องดังนี ้

ปฐมสมโพธิกถา   ใชตัวยอวา   ปฐม. 

ชินมหานิทาน     ใชตัวยอวา ชิน. 

พุทธานุพุทธประวัติ ใชตัวยอวา พุทธ. 

ลลิตวิสตระ  ใชตัวยอวา  ลลิต. 

มหากาพยพุทธจริต ใชตัวยอวา มหา. 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษารูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติเปนงานวิจัยท่ีนําความรูเรื่อง

การอางถึง (Reference) มาเปนสวนหนึ่งในการศึกษา  การอางถึงเปนการแสดงความสัมพันธทาง

ความหมายประเภทหนึ่งของการเช่ือมโยงความ (Cohesion) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัมพันธสาร 

(Discourse)  

การศึกษารูปอางถึงพระพระพุทธเจา  ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

โดยแบงเปน 3 กลุม  คือ 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอางถึง 

2. งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวช่ือและคําเรียก 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธประวัติ 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการอางถึง 
การอางถึงมีความสัมพันธกับการศึกษาการเชื่อมโยงความซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ 

สัมพันธสาร 

สัมพันธสาร (Discourse) คือ  ภาษาท่ีเกิดจากความสัมพันธของประโยคต้ังแต 2 

ประโยคขึ้นไปเรียงตอเนื่องกัน  และขอความนั้นจะตองมีความสัมพันธกันทางความหมาย

เกี่ยวเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน   

การเช่ือมโยงความ (Cohesion) เปนกลไกหนึ่งในการศึกษาสัมพันธสาร  กลาวคือ  การ

เช่ือมโยงความเปนกระบวนการแสดงความสัมพันธทางความหมายหรือไวยากรณระหวางขอความ

ท่ีอยูตอเนื่องกัน  โดยการตีความองคประกอบหนึ่งจะสมบูรณไดตองอาศัยการพิจารณา

องคประกอบอ่ืนๆ ดวย 

   ส
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Halliday and Hasan (1976) ศึกษาการเชื่อมโยงความในขอความภาษาอังกฤษ  ไดแบง

การเช่ือมโยงความในภาษาอังกฤษออกเปน 5 ประเภท  คือ  การอางถึง  การแทนท่ี  การละ  การใช

คําเช่ือม  และการเช่ือมโยงคําศัพท 

การอางถึง (Reference) เปนการแสดงความสัมพันธทางความหมายของคําหรือวลีท่ีไมมี

ความหมายเปนอิสระในตัวเอง  โดยใชรูปภาษาอ่ืนอางถึงคําหรือวลีท่ีกลาวไปแลว  หรือกําลังจะ

กลาวถึง  รูปภาษาท่ีใชอางถึงนี้สามารถตีความไดจากบริบทภาษาวาหมายถึงส่ิงเดียวกันกับรูปท่ีถูก

อางถึง  รูปภาษาท่ีใชในการอางถึงแบงออกเปน 3 ประเภทคือ  การอางถึงดวยบุรุษสรรพนาม   

การอางถึงดวยสรรพนามชี้เฉพาะ  และการอางถึงดวยสรรพนามเปรียบเทียบ (ปาณิสรา  เบ้ียมุกดา 

2550 : 8-9) 

จากขอความขางตนอาจกลาวไดวาการอางถึงและการเช่ือมโยงความเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาสัมพันธสาร  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการอางถึง  พบวามีนักวิชาการ

หลายทานท่ีศึกษาเกี่ยวกับการอางถึงไวดังตอไปนี ้

เพียรศิริ  วงศวิภานนท (2534) กลาวถึงการศึกษาการเชื่อมโยงความของ Halliday and 

Hasan วามีรูปปรากฏเปนกลไกภาษาอยู 5 วิธี  ซ่ึงวิภา  ฌานวังศะ ไดนําแนวคิดนี้มาใชในการศึกษา

การเช่ือมโยงความในภาษาไทย  และสรุปวาในภาษาไทยมีการเช่ือมโยงความดวยกลไกภาษา 6 วิธี  

คือ 

1. การอางถึงดวยสรรพนาม  ไดแก  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพนาม  หรือนามวลีช้ี

เฉพาะ  และสรรพนามที่เปนคูเทียบ 

2. การใชรูปทดแทนส่ิงท่ีไดกลาวไวแลว  แตไมมีลักษณะชี้ชัดเหมือนสรรพนาม  เชน  

ดังนั้น  ดังนี้  อยางนั้น  อยางนี ้
3. การละไวในฐานท่ีเขาใจ  ซ่ึงสวนท่ีละไวนั้นอาจเปนเพียงองคประกอบระดับวลีของ

ประโยค  หรือเปนอนุพากยก็ได 

4. การซํ้า  มีท้ังการซํ้าคํา  ซํ้าโครงสรางของวลี  และประโยค 

5. การใชคําท่ีมีอรรถสัมพันธแบบตางๆ กับคํานั้น  เชน  คําพองความหมาย (synonyms)  

คําเปนกลาง (general terms)  คําจากลุม (hyponyms)  คํารวมกลุม (collocative words) 

6. การใชสันธานเพ่ือเช่ือมอนุพากย  หรือประโยค 

จากกลไกภาษาท่ีปรากฏในการเช่ือมโยงความในภาษาไทยท้ัง 6 วิธีท่ีวิภา  ฌาณวังศะได

เสนอไวนั้น  เพียรศิริไดเสนอวากลไกภาษาท้ัง 6 วิธีนี้  อาจจะแยกไดเปนกลไกเพียง 2 แบบเทานั้น

คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. การอางถึงสาระท่ีรูแลว  ประกอบดวย   

                         การละไวในฐานท่ีเขาใจ   

                         การใชรูปทดแทน   

การใชสรรพนาม   

การใชคําท่ีมีอรรถสัมพันธกับคําเดิม   

การซํ้ารูปคํา  วลี  ประโยค 

2. การใชหนวยเช่ือมโยง  ไดแก  การเช่ือมดวยสันธาน 

อยางไรก็ดี  เพียรศิริไดมีความเห็นเพ่ิมเติมวา  การอางถึงสาระท่ีรูแลวเพ่ือกอใหเกิดเปน

การเช่ือมโยงความนั้น  ตองเปนการอางถึงท่ีมีรูปปรากฏ  นั้นคือไมใชการละไวในฐานท่ีเขาใจ  

หรือการใชสรรพนามไรรูป (zero pronoun) ดังนั้นจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา  การเช่ือมโยงความ

โดยการอางถึงนั้นจะตองแสดงดวยรูปอางถึงท่ีปรากฏรูป  ซ่ึงประกอบดวย  การใชรูปทดแทน  การ

ใชสรรพนาม  การใชคําท่ีมีอรรถสัมพันธกับคําเดิม  และการซํ้ารูปคํา  วลี  ประโยค 

 

ชลธิชา  บํารุงรักษ (2539) กลาวถึงการเชื่อมโยงความประเภทการอางถึงวา  การอางถึง 

(Reference) เปนการเชื่อมโยงความโดยท่ีการตีความรูปภาษาหนึ่งตองอาศัยอีกรูปภาษาหนึ่ง  รูป

ภาษาท่ีแสดงความหมายหลักเรียกวา  รูปหลัก  สวนรูปภาษาท่ีตองอาศัยการตีความอางอิงอีกรูป

ภาษาหนึ่งเรียกวา  รูปแทน  ซ่ึงรูปแทนอาจจะทําหนาท่ีกลาวอางถึงหนวยนาม 

การอางถึงหนวยนาม (Nominal reference) เปนการอางถึงท้ังส่ิงท่ีมีรูปภาษาท่ีปรากฏ

นํามากอนในบริบทภาษาและท่ีสามารถสืบคนไดจากบริบทสถานการณรูปหลักอาจเปนคํานามหรอื

นามวลีก็ได  รูปภาษาท่ีเปนรูปแทนมีหลายประเภท  คือ 

1. บุรุษสรรพนาม  เชน  ผม  คุณ  ดิฉัน  เขา  มัน   

2. คําเรียกขาน  มีคําเรียกญาติ  คําเรียกตําแหนงหรืออาชีพ  คําแสดงความสัมพันธ  ฉายา
นาม  และคําเรียกช่ือเลน 

3. สรรพนามบงช้ี  เชน  นี่  นั่น  นี้  นั้น 

4. สุญญนามวลี  เปนการกลาวอางถึงหนวยนามโดยไมปรากฏรูปภาษาใดๆ การใชรูป

แทนท่ีเปนสุญญรูปนี้พบมากในภาษาพูด  รูปหลักอาจปรากฏในบริบทภาษาหรือผูฟงอาจเขาใจได

จากบริบทสถานการณก็ได 

 

สมทรง  บุรุษพัฒน (2537) กลาวถึงการเชื่อมโยงความประเภทอางอิงวา  การเช่ือมโยง

ความประเภทอางอิง (Cohesion through reference) เกิดขึ้นเม่ือมีหนวยในภาษาท่ีไมสามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตีความหมายไดจากตัวของมันเอง  แตตองอางอิงจากท่ีอ่ืน  และการอางอิงนี้จะตองอางอิงถึงส่ิง

เดียวกันอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการอางอิงบางอยางอาจไมทําใหเกิดการเช่ือมโยงความ  สมทรงได

จําแนกการอางอิงออกเปน 3 ประเภท  ดังตอไปนี ้

1. การอางอิงท่ีจําแนกตามบุรุษ (Personal reference) การอางอิงประเภทนี้ไดแก  การ

อางอิงบุรุษท่ี 1  การอางอิงบุรุษท่ี 2  การอางอิงบุรุษท่ี 3 

รูปภาษาท่ีใชในการอางอิงไดแกคําสรรพนาม  และคําท่ีใชเหมือนคําสรรพนาม  ไดแก   

  คําเครือญาติ  เชน  พ่ี  ปา  นา  อา 
  ช่ือเฉพาะ  เชน  แดง  ดํา 
  ช่ือแสดงตําแหนงหรือฐานะ  เชน  ผูอํานวยการ  หัวหนา  ผูพัน 

  ช่ือแสดงอาชีพ  เชน  อาจารย  หมอ 

  รูปศูนย 

2. การอางอิงเชิงบงช้ี (Demonstrative reference) การอางอิงประเภทนี้จะเปนการตีความ

คําประเภทบงช้ี  เชน  นี้  นั้น  โนน  โนน  ท่ีนี่  ท่ีนั่น  ตอนนี้  ตอนนั้น  ซ่ึงขึ้นอยูกับขอความท่ีนํามา

ขางหนา 

3. การอางอิงเชิงเปรียบเทียบ (Comparative reference) การเปรียบเทียบจําเปนตองมีการ

อางอิงถึงส่ิงหนึ่งเพ่ือเปรียบเทียบกัน  อาจจําแนกการอางอิงเชิงเปรียบเทียบออกเปน 2 ประเภทคือ 

การเปรียบเทียบท่ัวไป (General comparison) แบงเปน  เปรียบเทียบรูปพรรณ 

(identity)  เปรียบเทียบความคลายคลึง (similarity)  และเปรียบเทียบความแตกตาง (difference) 

การเปรียบเทียบเฉพาะเจาะจง (Particular comparison) แบงเปน  เปรียบเทียบจํานวน 

(quantity)  และเปรียบเทียบคุณสมบัติ (quality) 

 

ทัศนีย  เจริญพร (2534) ศึกษาลักษณะกลไกทางภาษาท่ีใชเช่ือมโยงความในภาษาระดับ

ขอความในศิลาจารึกอีสานระหวางพุทธศักราช 1893 – 2466 ผลการศึกษาพบกลไกทางภาษาท่ีใช

เช่ือมโยงความในศิลาจารึกอีสาน 2 ลักษณะ  คือ  การเช่ือมโยงความโดยการอางถึง  และการ

เช่ือมโยงความโดยการใชคําเช่ือม 

ในสวนของการเชื่อมโยงความโดยการอางถึงมีกลไก 2 ลักษณะ  คือ   

1. การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงทางรูปภาษา  พิจารณาตามการปรากฏหรือไม

ปรากฏรูปภาษาได 2 ลักษณะ  คือ 

1.1 การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงประเภทมีรูป  มีการเช่ือมโยงความ 2 ประเภท  

คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1.1 การใชคําแทน  มี 3 ประเภท  คือ  คําแทนหนวยนาม  คําแทนหนวยกริยา  

และคําแทนขอความ 

1.1.2 การซํ้ารูป  มี 3 ประเภท  คือ  การซํ้ารูปนามวลี  การซํ้ากริยาวลี  และการ

ซํ้ารูปประโยค 

1.2 การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงประเภทไมปรากฏรูป  มีการเช่ือมโยงความ 3 

ประเภท  คือ  การไมปรากฏนามวลี  การไมปรากฏรูปกริยาวลี  และการไมปรากฏรูปประโยค 

2. การเช่ือมโยงความโดยการอางถึงทางความหมายของคํา  มีกลไกแสดงการเชื่อมโยง

ความ 2 ลักษณะ  คือ 

2.1 การซํ้าความหมาย  มี 2 ประเภท  คือ  การใชคําพองความหมาย  และการใช

โครงสรางทางภาษาท่ีแตกตางกัน 

2.2 การใชคําท่ีสัมพันธกัน  มี 2 ประเภท  คือ  การใชคําแยงความหมาย  และการใช

คําลูกกลุม 

 

นิตยสุดา  อภินันทาภรณ (2534) ศึกษาลักษณะการเช่ือมโยงในการรายงานขาว

อาชญากรรมของหนังสือพิมพไทยรัฐ  โดยศึกษาจากขอมูลภาษาระดับขอความจากรายงานขาว

อาชญากรรมของหนังสือพิมพไทยรัฐตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2531 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2531 

จํานวน 50 ขาว  มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ 1. ศึกษาการเชือ่มโยงขอความดวยลักษณะการอาง

ถึงของนามวลี  และ 2. ศึกษาการเชื่อมโยงขอความโดยการใชคําเช่ือม  นิตยสุดา ผลของการศึกษา

คือ 

ในสวนของการเชื่อมโยงขอความโดยการอางถึงนามวลีมีผลการศึกษาดังนี ้

1. ประเภทของนามวลี  พบนามวลี 6 ประเภท  คือ  ช่ือเฉพาะ  คํานามท่ัวไป  คําสรรพ

นาม  คําเรียกญาติ  คําฉายานาม  และคําแสดงสถานภาพทางสังคม 

2. การแสดงการอางถึงนามวลีประเภทตางๆ  

2.1 การแสดงการอางถึงนามวลีประเภทตางๆ ในแตละสวนของขาวอาชญากรรม  

แบงตามองคประกอบของขาวอาชญากรรม  ดังนี ้

2.1.1 สวนพาดหัวขาว  พบการอางถึงนามวลี 3 ประเภท  คือ  การละนามวลี  การ

ใชคําสัมพันธกัน  และการใชคําแทน 

2.1.2 สวนวรรคนํา  พบการอางถึงนามวลี 5 ประเภท  คือ  การละนามวลี  การซํ้า

รูป  การซํ้าความหมาย  การใชคําสัมพันธกัน  และการใชคําแทน 

   ส
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2.1.3 สวนเนื้อเรื่อง  พบการอางถึงนามวลี 7 ประเภท  คือ  การละนามวลี  การซํ้า

รูป  การซํ้าความหมาย  การใชคําสัมพันธกัน  การใชคําแทน  การใชคําสรรพนาม  และการใช

นามวลีบงช้ี 

2.2 การแสดงการอางถึงนามวลีประเภทตางๆ  ระหวางสวนตางๆ  ของขาว

อาชญากรรม  พบการอางถึงนามวลี 6 ประเภท  คือ  การละนามวลี  การซํ้ารูป  การซํ้าความหมาย  

การใชคําสัมพันธกัน  การใชคําแทน  และการใชนามวลีบงช้ี 

3. ลักษณะความสัมพันธระหวางนามวลี  และรูปภาษาท่ีใชอางถึงนามวลี  ในสวนของ

ลักษณะความสัมพันธระหวางนามวลี  และรูปภาษาท่ีใชอางถึงนามวลีในแตละสวนของขาว

อาชญากรรม  พบวาท้ังสวนพาดหัวขาว  สวนวรรคนํา  และสวนเนื้อเรื่อง  ตางก็พบความสัมพันธ 2 

แบบ  คือความสัมพันธแบบตามและความสัมพันธแบบนํา 

สวนลักษณะความสัมพันธระหวางนามวลี  และรูปภาษาท่ีใชอางถึงนามวลีระหวาง

สวนตางๆ ของขาวอาชญากรรม  พบความสัมพันธแบบตามและความสัมพันธแบบนําเชนกัน 

 

สุนีย  ลีลาพรพินิจ (2547) ศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในสามกกฉบับเจาพระยา

พระคลัง (หน)  พบวาลักษณะการเชื่อมโยงความมี 5 ประเภท  คือ  การเช่ือมโยงความโดยการอาง

ถึง  การเช่ือมโยงความโดยการแทนท่ี  การเช่ือมโยงความโดยการละ  การเช่ือมโยงความโดยการใช

คําเช่ือม  และการเช่ือมโยงความโดยการซํ้า 

ในสวนของการเชื่อมโยงความโดยการอางถึง  พบ 2 ลักษณะ  คือ  การอางถึงหนวยนาม

และการอางถึงหนวยประโยคหรือขอความ   

1. การอางถึงหนวยนาม  ปรากฏรูปภาษาท่ีใช 4 ประเภท  ไดแก   

1.1 คําสรรพนาม  คือคําท่ีใชอางถึงตัวละครในบทพูดของตัวละครหรือบทบรรยาย

ของผูเลาเรื่อง  แบงได 3 ประเภท  คือ  บุรุษสรรพนาม  วิภาคสรรพนาม  และอนิยมสรรพนาม 

1.2 นามท่ีใชเปนสรรพนาม  คือคํานามท่ีทําหนาท่ีเหมือนสรรพนาม  โดยอาจมี

ลักษณะเปนสรรพนามบุรุษท่ี 1  บุรุษท่ี 2  หรือบุรุษท่ี 3 ก็ได  แบงได 5 ประเภท  คือ  ช่ือเฉพาะของ

ตัวละคร  คําบอกตําแหนงชนช้ันฐานะ  คําบอกบทบาทหนาท่ีหรืออาชีพ  คําบอกเครือญาติ  และคํา

บอกลักษณะกายภาพของตัวละคร 

1.3 หนวยนามท่ีมีสวนขยาย  ใชอางถึงตัวละคร  ส่ิงของ  และสถานท่ีท่ีปรากฏใน

เรื่อง  แบงได 3 ประเภท  คือ  คําสรรพนามที่มีสวนขยาย  นามท่ีใชเปนสรรพนามท่ีมีสวนขยาย  

และนามท่ัวไปท่ีมีสวนขยาย 
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1.4 คําบงช้ี  คือการใชคําบงช้ี  ไดแก  นี่  นี้  นั่น  นั้น  โนน  โนน  อางถึงหรือบงช้ีตัว

ละคร  ส่ิงของ  สถานท่ี  และเวลาท่ีปรากฏในเรื่องสามกก  แบงได 4 ประเภท  คือ  การบงช้ีตัวละคร  

การบงช้ีสงของ  การบงช้ีสถานท่ี  และการบงช้ีเวลา 

2. การอางถึงหนวยประโยค  พบรูปภาษาท่ีใชเพียงประเภทเดียวคือ  คําบงช้ี  โดยจะ

ปรากฏในบทพูดหรือบทสนทนาของตัวละครเทานั้น  แบงได 5 ประเภท  คือ  การบงช้ีสถานภาพ

หรือสภาพของตัวละคร  การบงช้ีพฤติกรรมทางกายของตัวละคร  การบงช้ีพฤติกรรมทางใจ  การ

บงช้ีคําพูดหรือขอเขียนของตัวละคร  และการบงช้ีเหตุการณ 

 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอางถึง  ผูวิจัยมีความเห็นวารูปอางถึงพระพุทธเจา

ท่ีในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องท่ีจะทําการศึกษานั้น  มีลักษณะตรงกับการอางถึงตามท่ี

เพียรศิริ  วงศวิภานนทไดเสนอไว  คือเปนการอางถึงดวยวิธีการใชสรรพนาม  ไดแกสรรพนามบุรุษ

ท่ี 2 และสรรพนามบุรุษท่ี 3 ท่ีปรากฏในการบรรยายเนื้อหาของเร่ือง  และปรากฏในบทสนทนา  ซ่ึง

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอางถึงนี้ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการคัดเลือกและรวบขอมูลรปู

อางถึงพระพุทธเจา  

 

2. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับช่ือและคําเรียก 
ปานทิพย  มหาไตรภพ (2545) ศึกษาวิเคราะหนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  มีประเด็นท่ีมุงศึกษา 4 ประเด็น  คือ  1. เกณฑในการตั้งนามสกุล  2. 

รูปแบบและโครงสรางของนามสกุล  3. ความหมายของนามสกุล  4. คานิยมและลักษณะของ

วัฒนธรรมไทยท่ีสะทอนจากนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ผลการศึกษาพบวา  เกณฑการตั้งนามสกุลมี 2 เกณฑ  คือ  1. การตั้งนามสกุลตามภูมิ

หลังของผูขอพระราชทาน  ไดแก  เกณฑการตั้งตามช่ือ  แยกยอยเปน  ช่ือจริง  ราชทินนาม  และช่ือ

บรรพบุรุษ  เกณฑลักษณะทางสังคม  แยกยอยเปน  อาชีพ  สถานท่ี  และชาติพันธุ  เม่ือดูความถ่ีของ

การตั้งตามภูมิหลังพบวามีการใชเกณฑการตั้งตามช่ือมากกวาเกณฑการตั้งตามลักษณะทางสังคม  

และในประเภทยอยของเกณฑการตั้งตามช่ือ  พบวาใชการตั้งตามช่ือของบรรพบุรุษมากท่ีสุด  สวน

ในประเภทยอยของเกณฑการตั้งตามลักษณะทางสังคม  พบวาใชการตั้งตามอาชีพมากท่ีสุด  2. การ

ตั้งนามสกุลโดยใชกลวิธีทางภาษา  สามารถแยกยอยได 2 เกณฑ  คือ 1. เกณฑทางความหมาย  โดย

เริ่มจากการหาคําภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีความหมายใกลเคียงกับภมิูหลังมากท่ีสุด  ถาความหมายเดิม

ดีก็จะใชกลวิธีการพองความหมาย  หรือความหมายท่ีอยูในกลุมเดียวกัน  แตถาความหมายเดิมไมดี

จะใชกลวิธีการแยงความหมาย  2. เกณฑทางเสียง  จะเริ่มจากหาคําท่ีมีเสียงใกลเคียงมากท่ีสุดกอน  
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คือการใชคําพองเสียง  แตถาหาไมไดจะใชการเลียนเสียงโดยอาจมีการเปล่ียนแปลงเสียงหรือการ

เพ่ิมเสียง 

การศึกษารูปแบบและโครงสรางของนามสกุลพระราชทาน  สามารถสรุปโครงสราง

ของนามสกุลได 3 รูปแบบ  คือ 1. [สวนหลัก+(สวนเสริมทาย] 2. [ณ+ช่ือสถานท่ี] 3. [สวนหลัก+

(สวนเสริมทาย]+[ณ+ช่ือสถานท่ี]  เม่ือดูความถ่ีพบวา  รูปแบบท่ี 1 พบมากท่ีสุด  และรูปแบบท่ี 2 

พบนอยท่ีสุด 

ประเด็นความหมายของนามสกุลท่ีสะทอนใหเห็นคานิยมและลักษณะของวัฒนธรรม

ไทย  ผลการศึกษาพบวา  ความหมายท่ีนํามาตั้งนามสกุลนั้นเปนความหมายท่ีดีเปนสิริมงคล  

สามารถจัดกลุมความหมายได 14 กลุม  โดยกลุมความหมายท่ีมีความถ่ีสูงสุด 5 อันดับแรก  คือ  

ความสุข  ความเจริญรุงเรือง  การสืบเช้ือสาย  คุณสมบัติ  และความม่ังคั่งร่ํารวยทางวัตถุ  ซ่ึง

ความหมายเหลานี้สะทอนคานิยมและลักษณะของวัฒนธรรมไทยได 3 ประการ  คือ  1. คานิยม

เกี่ยวกับส่ิงท่ีปรารถนาในชีวิต 2. คานิยมเกี่ยวกับความสัมพันธทางเครือญาติ  และ 3. คานิยม

เกี่ยวกับคุณสมบัติของคน 

 

อํานาจ  ปกษาสุข (2550) ศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษากลวิธีการตั้งนามฉายา  ศึกษาความหมายของนามฉายา  และเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งนาม

ฉายาและความหมายของนามฉายาของพระสงคไทยท้ัง 4 ภาค 

ผลการศึกษาพบวา  การตั้งนามฉายาพระสงฆมีเกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉาย 4 ประการ  

ไดแก  วัดเกิด  วันบวช  ช่ือ  และนามสกุล  เกณฑท้ัง 4 ประการนี้นํามาใชเปนกลวิธีการตั้งนามฉายา

ได 2 กลวิธีใหญๆ คือ  1. การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว  แบงเปน 4 ประเภทยอย ไดแก  การตั้ง

นามฉายาตามวันเกิด  เปนการตั้งนามฉายาตามหลักของตําราทักษา  คือนําอักษรวรรคบริวาร

ประจําวันเกิดของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายา  และหลีกเล่ียงการใชอักษรวรรคกาลกิณี  การตั้งนาม

ฉายาตามวันบวช  เปนการตั้งนามฉายาตามหลักของตําราทักษา  คือนําอักษรวรรคบริวารประจําวัน

บวชของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายา  และหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณี  การตั้งนามฉายาตามช่ือ  เปน

การตั้งนามฉายาโดยนําช่ือหรือบางสวนของช่ือซ่ึงเปนภาษาบาลี – สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนาม

ฉายา  และการตั้งนามฉายาตามนามสกุล  เปนการตั้งนามฉายาโดยนํานามสกุลหรือบางสวนของ

นามสกุลซ่ึงเปนภาษาบาลี – สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา  2. การตั้งนามฉายาโดยใช 2 

เกณฑรวมกัน  แบงเปน 5 ประเภทยอย  ไดแก  การตั้งนามฉายานามวันเกิดกับช่ือ  การตั้งนามฉายา

ตามวันเกิดกับนามสกุล  การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับช่ือ  การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับ

นามสกุล  และการตั้งนามฉายาตามช่ือกับนามสกุล  โดยพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดมากท่ีสุด  
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รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับช่ือ  และการต้ังนามฉายาตามชื่อ  ตามลําดับ  เม่ือ

เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งนามฉายาพระสงฆท้ัง 4 ภาค  พบวาทุกภาคนิยมตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑ

เดียวมากท่ีสุด  โดยกลวิธียอยท่ีพบมากท่ีสุดคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิด  สวนกลวิธีการตั้งนาม

ฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบวาทุกภาคนิยมตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับช่ือมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดานความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยพบวา  มีการเลือกใช

ความหมาย 8 กลุมความหมาย  ไดแก  กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม  กลุมความหมาย

เกี่ยวกับปญญา  กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง  กลุมความหมายเกี่ยวกับ

เกียรติยศและอํานาจ  กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม  กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข  กลุม

ความหมายเกี่ยวกับความเพียร  และกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน  เม่ือเปรียบเทียบ

ความหมายของนามฉายาพระสงฆท้ัง 4 ภาค  พบวามีการใชความหมาย 8 กลุมความหมาย

เหมือนกัน 

ผลการศึกษาดังกลาวพบความเชื่อและคานิยมท่ีสะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทย

ดังนี้  1. ความเช่ือเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา  2. คานิยมเกี่ยวกับ

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค  พบวาคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธคือความมี

ศีลธรรม  ความมีปญญา  ความเพียร  และความอดทน  3. คานิยมเกี่ยวกับส่ิงท่ีพึงปรารถนา  พบวา

ส่ิงท่ีคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับชีวิตของตน  คือ  ความเจริญรุงเรือง  

เกียรติยศและอํานาจ  ความ  และความสุข 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับช่ือและคําเรียกขางตน ไดมีการศึกษาเรื่องโครงสรางและความหมาย

ของช่ือและคําเรียก  ซ่ึงผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการศึกษาโครงสรางและความหมายของรูปอาง

ถึงพระพุทธเจา 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธประวัต ิ
วัลลีย  ภิงคารวัฒน (2522) ศึกษาวิเคราะหและตรวจชําระคัมภีรชินาลังการ  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือตรวจชําระตนฉบับคัมภีรชินาลังการท่ีมีอยู ณ หอสมุดแหงชาติ  เพ่ือถายทอดเปน

ภาษาไทย  และเพ่ือการศึกษาเชิงวิเคราะหท้ังในดานฉันทลักษณและอลังการศาสตร 

ผลจากการตรวจชําระตนฉบับท้ังหมดท่ีหาได  ปรากฏวาขอความจะตรงกันเปน

สวนมาก  มีแตกตางออกไปเพียงเล็กนอย  ในตอนทายของตนฉบับทุกฉบับไดบอกนามของผูแตง

คัมภีรชินาลังการวา  คือพระพุทธรักขิต  พระเถระชาวลังกา  ซ่ึงมีชีวิตอยูในศตวรรษท่ี 17  พระพุทธ

รักขิตไดสดุดีวีรกรรมของพระพุทธองคท่ีไดตรัสรู  และทานไดแสดงความสามารถในการแตง
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คัมภีรนี้โดยใชฉันท 12 ชนิด  มีปฐยาวัตฉันทมากท่ีสุด  รองลงมาเปนมิสกคาถา (ฉันทผสม) คือแตง

ฉันทบทหนึ่งๆ ดวยฉันทหลายๆ ชนิดผสมกัน  ไดแก  อินทรวิเชียรฉันท  อุเปนทรวิเชียรฉันท  อิน

ทนวงศฉันท  วังสัฏฐฉันท  และวสันตดิลกฉันท  นอกจากนี้มีอุปชาติฉันท  วสันตดิลกฉันท  และ

อินทรวิเชียรฉันท  ในดานอลังการศาสตรมีการใชอนุปาส  ยมก  อุปมา  จิตตะ  และรูปกะ 

 

วาสน  มุขยานุวงศ (2531) ศึกษาวิเคราะหคัมภีรชินจริต  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจ

ชําระ  แปล  และศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรชินจริต  อันเปนคัมภีรบาลีเกี่ยวกับพุทธประวัติของ 

พระเมธังกรเถระชาวลังกา  รจนาในสมัยพระเจาภุวเนกพาหุท่ี 1 พ.ศ.1820 – 1830 โดยใชตนฉบับ

คัมภีรใบลาน 3 ฉบับจากหอสมุดแหงชาติ  ฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน 2 ฉบับ  คือของสมาคมบาลี

ปกรณและของสหภาพพมา 

ผลการศึกษาพบวาในดานเนื้อเรื่องนั้น  พระเมธังกรเถระไดอาศัยเนื้อเรื่องท่ีมีอยูใน

คัมภีรตางๆ เชน  พระไตรปฎก  อรรถกถาพุทธวงศ  นิทานกถาของอรรถกถาชาดก  เปนตน  มา

เรียบเรียงขึ้นใหมในลักษณะยอเรื่อง  เนื้อเรื่องในคัมภีรชินจริตจึงไมเดนและไมแตกตางจากเรื่อง

พุทธประวัติในวรรณคดีบาลีท่ัวไป  ลักษณะพิเศษของคัมภีรชินจริตอยูท่ีวิธีการเสนอเนื้อหา  โดย

แตงเปนฉันทท้ังหมด 472 คาถา  เปนฉันทวรรณพฤติ 12 ชนิด  ฉันทเหลานั้นเปนฉันทท่ีปรากฏอยู

ในคัมภีรวุตโตทัย 11 ชนิด  สวนฉันทอีกชนิดหนึ่งไมปรากฏในตําราฉันทท้ังฝายบาลีและสันสกฤต  

ดานอลังการมีการใชสัททาลังการ  และอรรถาลังการไดอยางดีเยี่ยม  ดานสํานวนภาษา  พระเมธังกร

เถระไดใชคําคําเดียวในหลายความหมาย  และไดสรางคําคุณศัพทและคําสมาสเพ่ือสรรเสริญพระ

สัมมาสัมพุทธเจาขึ้นเปนพิเศษจํานวนมาก  ลักษณะตางๆ เหลานี้ทําใหคัมภีรชินจริตเปนวรรณคดี

ประเภทกาวฺยสรรเสริญพระพุทธคุณท่ีดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งในวรรณคดีบาลี 

 

อนันต  เหลาเลิศวรกุล (2546) ศึกษาความสัมพันธของปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับ
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสกับวรรณกรรมพุทธประวัติอ่ืนในดานสารัตถะ 

ผลการศึกษาพบวา  ปฐมสมโพธิเปนวรรณกรรมพุทธประวัติของชาวไท  เดิมแพรหลาย

ในหมูชาวไทยยวน  ไทยอีสาน  ลาว  ไทล้ือ  และไทเขิน  ซ่ึงมีวัฒนธรรมรวมกัน  ภายหลัง 

ปฐมสมโพธิไดรับความนิยมในหมูชาวไทยภาคกลางและชนชาติเพ่ือนบานของไทยบางชาติ  ไดแก

ชาวมอญและชาวเขมร  ปฐมสมโพธิเปนวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีบันทึกเปนลายลักษณไวดวย

ภาษาตางๆ มากถึง 9 ภาษา  ท้ังภาษาบาลี  ภาษามอญ  ภาษาเขมร  และภาษาตระกูลไทอีก 6 ภาษา  

บันทึกไวดวยอักษรท่ีแตกตางกัน 3 กลุม  ปฐมสมโพธิฉบับท่ีเกาแกท่ีสุดคือปฐมสมโพธิภาษาบาลี  

อักษรธรรมลานนา  แตงขึ้นท่ีเมืองทาสอยแหงอาณาจักรลานนา  ปฐมสมโพธิสํานวนนี้นอกจาก

   ส
ำนกัหอ
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เปนท่ีมาของปฐมสมโพธิภาษาไทหลายภาษาแลว  ยังวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเปนปฐมสมโพธิกถา

พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิต-ชิโนรส 

เนื้อเรื่องดั้งเดิมของปฐมสมโพธิเปนประวัติของพระสิทธัตถโพธิสัตว  เนื้อเรื่องเดิมมีท้ัง

ท่ีสอดคลองกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสายบาลีและนอกสายบาลี  ภายหลังเนื้อเรื่อง

ของปฐมสมโพธิไดวิวัฒนาการจนกลายมาเปนวรรณกรรมท่ีมีเนื้อเรื่องเกี่ยวแกพุทธชีวประวัติและ 

พุทธศาสนประวัติ  แมวาเนื้อเรื่องของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนาการไปจนยาวกวาเดิมถึง 1 เทา  แตเนื้อ

เรื่องของปฐมสมโพธิภาษาบาลี  สํานวนลานนาซ่ึงเปนฉบับท่ีเกาท่ีสุดยังคงเปนแกนของปฐม

สมโพธิทุกฉบับ  และช่ือเรื่องเดิมยังคงใชตอกันเรื่อยมา 

เนื้อเรื่องสวนใหญของปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยพระนิพนธ

ในสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  สอดคลองกับปฐมสมโพธิฉบับอ่ืนๆ 

เฉพาะรายละเอียดของเร่ืองและลําดับเรื่องในตอนพระพุทธเจาผจญธิดาพญามารในปริจเฉทมาร

วิชัยเทานั้นท่ีแตกตางกับปฐมสมโพธิฉบับอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด  เพราะทรงชําระใหตองตามเนื้อ

เรื่องท่ีมีมาในพระบาลีและอรรถกถาภาษาบาลี  ลําดับเรื่องตอนพระพุทธเจาผจญธิดาพญามารท่ีทรง

แกไขแลวนี้  ไมปรากฏในปฐมสมโพธิสํานวนอ่ืนๆ ท้ังหมด  ยกเวนปฐมสมโพธิกถาภาษาเขมรซ่ึง

แปลไปจากปฐมสมโพธิกถาภาษาไทย  ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธใน

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีเนื้อเรื่องสอดคลองกับวรรณกรรมพุทธ

ประวัติสายบาลีท่ีมีอยูกอนหนา  เปนปฐมสมโพธิท่ีมีเนื้อเรื่องละเอียดสมบูรณท่ีสุดในบรรดาคัมภีร

ช่ือปฐมสมโพธิท้ังหมดท่ีพบ 
 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธประวัติขางตนเปนประโยชนตอ

การศึกษาเรื่องรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติครั้งนี้  กลาวคือไดใหความรูและ

ขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีไดนํามาศึกษาครั้งนี้แกผูวิจัย  เชน  ความเปนมาของ

วรรณกรรมพุทธประวัติแตละเรื่อง  รูปแบบภาษาท่ีใชในการประพันธวรรณกรรมท่ีเปนตนฉบับ

เดิม  การลําดับของเนื้อเรื่องของวรรณกรรมพุทธประวัติแตละเรื่อง  เปนตน  ซ่ึงความรูเหลานี้ผูวิจัย

ไดใชประกอบการศึกษารูปอางถึงพระพุทธเจา  เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจและสามารถวิเคราะห

ขอมูลไดอยางละเลียดลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สํารวจขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. รวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

2.1 คัดเลือกวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีใชเปนเอกสารในการเก็บขอมูลรูปอางถึง

พระพุทธเจา  โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกเอกสารคือ 

2.1.1 ตองเปนวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยแลว 

2.1.2 หากวรรณกรรมเร่ืองใดมีผูแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยมากกวา  

1 สํานวน  จะคัดเลือกสํานวนท่ีมีเนื้อหาครบถวนหรือเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดมาเพียง 1 สํานวนเทานั้น 

หลังจากคัดเลือกวรรณกรรมพุทธประวัติตามหลักเกณฑท้ัง 2 ขอขางตนแลว  ได

วรรณกรรมพุทธประวัติท่ีใชเปนเอกสารในการเก็บรวบรวมขอมูลคําศัพทท่ีใชกลาวถึงพระพุทธเจา

จํานวน 5 เรื่อง  ดังนี ้

1. ปฐมสมโพธิกถา  สํานวนสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

(2540) 

2. ชินมหานิทาน  ฉบับหอสมุดแหงชาติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของวิรัตน   

อุนนาทรวรางกูร  และคณะ  (2530) 

3. พุทธานุพุทธประวัติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (2512) 

4. มหากาพยพุทธจริต  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสําเนียง  เล่ือมใส  (2547) 

5. ลลิตวิสตระ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของแสง  มนวิทูร ตอน 1 (2512) และตอน 

2 (2514) 

2.2 รวบรวมขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจาจากวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  

ตามท่ีไดคัดเลือกไว  โดยมีเกณฑการคัดเลือกขอมูลคือ   

2.2.1 ตองเปนรูปอางถึงท่ีมีรูปปรากฏ  และจะไมเก็บรูปอางถึงท่ีมีลักษณะเปน

การอางถึงดวยการละไวในฐานท่ีเขาใจ  สําหรับรูปอางถึงใดท่ีปรากฏซํ้ากัน  ผูวิจัยจะเลือกเก็บรูป

อางถึงนั้นเพียงรูปเดียว 

2.2.2 ผูวิจัยคัดเลือกรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยใชเกณฑกรอบประโยคทดสอบ

ของวิจินตน  ภาณุพงศ (2541 : 52) โดยรูปอางถึงท่ีผูวิจัยสนใจนํามาศึกษานั้นตองเปนคํานามซ่ึง

สามารถปรากฏในตําแหนง x ในกรอบประโยคทดสอบท่ีใชทดสอบหมวดคํานามได  กรอบ

ประโยคทดสอบนั้นคือ 

   x                แลว 

   x       กําลัง        

ตัวอยางการคัดเลือกรูปอางถึงพระพุทธเจา  เชน 

   ส
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“ครั้นเม่ือพระมหามุนีผูทรงเปยมดวยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมอยู ณ ท่ี

นั้น” (มหากาพยพุทธจริต) 

ผูวิจัยคัดเลือกรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีขีดเสนใต  เพราะสามารถปรากฏใน

ตําแหนงของคํานาม (x) ในกรอบประโยคทดสอบขางตนได  เชน 

พระมหามุนีผูทรงเปยมดวยพระมหากรุณา  กําลัง   เทศนา 

3. วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

3.1 วิเคราะหโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

3.2 วิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

3.3 วิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับการใชรูปอางถึงพระพุทธเจา 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

5. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี 2 
โครงสรางของรูปอางถงึพระพุทธเจา 

 
ในบทนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาเพ่ือใหเห็นองคประกอบของโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจาวามีอะไรบาง  และเพ่ือใหเห็นโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาวามีกี่

ประเภทอะไรบาง   

จากการเก็บขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง 

คือ ปฐมสมโพธิกถา  ชินมหานิทาน  พุทธานุพุทธประวัติ  ลลิตวิสตระ  และมหากาพยพุทธจริต  

พบรูปอางถึงพระพุทธเจา 381 รูป  ผลการวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจามีดังนี ้

 

องคประกอบของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
 

เม่ือผูวิจัยไดวิเคราะหโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 381 รูป  พบวาโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจาประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ 1.สวนหลัก  2.สวนขยาย  มี

รายละเอียดดังนี ้

1. สวนหลัก  คือ  สวนท่ีแสดงความหมายหลักของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนสวนท่ี
จะตองปรากฏเสมอในทุกๆ โครงสรางอยางนอย 1 สวน 

องคประกอบประเภทสวนหลักประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวน คือ  สวนแกน  สวน

นําหนา  และสวนตามหลัง 
1.1 สวนแกน  คือสวนแกนกลางของโครงสราง  เปนสวนท่ีจะตองปรากฏอยูใน

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาเสมอ  นับวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด  สวนแกนยัง

สามารถจําแนกไดอีก 2 ประเภทคือ  คํานาม  และอนุพากย 

1.1.1 คํานาม  (แทนดวยสัญลักษณ น∗) จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1.1.1 คํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  คือคํานามท่ีมีความหมายถึง

พระพุทธเจาและใชเรียกพระพุทธเจาเพียงผูเดียวเทานั้น  ไมใชเรียกบุคคลอ่ืน  ตัวอยางเชน  ตถาคต  

พุทธ  สัพพัญู  เปนตน 

                                                             
∗ ในการอธิบายโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาดวยตาราง  ผูวิจัยจะแทนสวนแกนท่ีเปนคํานามดวย

สัญลักษณ น 20 
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1.1.1.2 คํานามอ่ืน  คือคํานามท่ัวไปท่ีใชอางถึงพระพุทธเจาและเปน

คํานามท่ีสามารถใชเรียกบุคคลอ่ืนนอกจากพระพุทธเจาได  ตัวอยางเชน  ศาสดา  สมณะ  มุนี  ธีระ  

เปนตน 

1.1.1.3 คําสรรพนาม   คือคําสรรพนามท่ีใชอางถึงพระพุทธเจา   

คําสรรพนามท่ีพบในงานวิจัยนี้มีเพียง 1 คํา ไดแกคําวา พระองค 

1.1.2 อนุพากย (แทนดวยสัญลักษณ อ∗)  วิจินตน  ภาณุพงศ (2525 : 97) ไดให

คําจํากัดความของอนุพากยไววา  อนุพากย คือ ประโยคสามัญท่ีลดฐานะลงเปนเพียงสวนหนึ่งของ

ประโยคซับซอนและประโยคผสม   

สําหรับในวิทยานิพนธนี้  อนุพากย  คือประโยคสามัญท่ีลดฐานะลงเปนเพียง

สวนหนึ่งของประโยคซับซอนและประโยคผสมที่ปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา 

อนุพากยท่ีปรากฏอยูในสวนหลักนี้จะทําหนาท่ีเปนสวนแกนของโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจา  อนุพากยเหลานี้จะมีคําวา “ผู” ปรากฏนําหนา  ตัวอยางเชน   

พระผูประเสริฐท่ีสุดในบรรดามุนีท้ังหลาย   

พระผูทรงปลุกชีวโลกใหตื่นจากการหลับใหล   

พระผูทรงเปนยอดของนักปฏิบัต ิ  
 

จากตัวอยางขางตนสวนท่ีขีดเสนใตคืออนุพากยท่ีทําหนาท่ีเปนสวนแกน 

1.2 สวนนําหนา  คือคําท่ีปรากฏหนาสวนแกน  เปนคําท่ีนํามาประกอบนําหนาสวน

แกนเพ่ือแสดงถึงการยกยองพระพุทธเจาและแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาบุคคล

ท่ัวไป  จากผลการวิเคราะหพบคําท่ีปรากฏในตําแหนงของสวนนําหนาท้ังหมด 8 คํา  คือ  องค  

สมเด็จ  พระ  มหา  บรม  จอม  อัคร  ศรี  ตัวอยางเชน 

พระ  ศาสดา 
พระ  ผูทรงเปนยอดของผูรูแจง 
องค  พระ  สัพพัญู 

สมเด็จ  พระ  พิชิตมาร 

องค  สมเด็จ  พระ  โลกนาถ 

องค  สมเด็จ  พระ  ศร ี สุคต 

                                                             
∗ ในการอธิบายโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาดวยตาราง  ผูวิจัยจะแทนสวนแกนและสวนขยายท่ีเปน 

อนุพากยดวยสัญลักษณ อ 
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จากตัวอยางขางตนสวนนําหนา (สวนท่ีขีดเสนใต) จะปรากฏอยูหนาสวนแกน (สวน

ท่ีเปนตัวเอน) เสมอ 

1.3 สวนตามหลัง  คือคําท่ีปรากฏหลังสวนแกน  เปนคําท่ีนํามาประกอบหลังสวน

แกนเพ่ือแสดงถึงการยกยองพระพุทธเจาและแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาบุคคล

ท่ัวไป  จากผลการวิเคราะหพบคําท่ีปรากฏในตําแหนงของสวนตามหลังท้ังหมด 4 คํา  คือ  เจา  องค  

ราช  บพิตร  ผูวิจัยพบวาสวนตามหลังนี้จะปรากฏหลังสวนแกนท่ีเปนคํานามเทานั้น  จะไมปรากฏ

หลังสวนแกนท่ีเปนอนุพากย  ตัวอยางเชน 

พระ  ตถาคต  เจา 

พระ  พุทธ  องค 

พระ  มหา  มุนินทร  ราช 

พระ  ทศพล  บพิตร 

จากตัวอยางขางตนสวนตามหลัง (สวนท่ีขีดเสนใต) จะปรากฏอยูหลังสวนแกน 

(สวนท่ีเปนตัวเอน) ท่ีเปนคํานามเสมอ 

2. สวนขยาย  คือ  สวนท่ีทําหนาท่ีขยายความสวนหลัก  เปนสวนท่ีจะปรากฏหรือไมก็

ได   เปนองคประกอบท่ีจะปรากฏอยูหลังองคประกอบประเภทสวนหลักเสมอ   

องคประกอบประเภทสวนขยายประกอบดวยอนุพากย  ซ่ึงอนุพากยท่ีปรากฏในสวน

ขยายนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับอนุพากยท่ีปรากฏในสวนหลัก  คือเปนประโยคสามัญท่ีลดฐานะลง

เปนเพียงสวนหนึ่งของประโยคซับซอนและประโยคผสม  สวนใหญมักมีคําวา “ผู” “อัน” “ท่ี” “ซ่ึง” 

“และ” ปรากฏนําหนา  และยังพบวาบางอนุพากยอาจจะไมปรากฏคําเช่ือมนําหนาอยูก็ได  สําหรับ

หนาท่ีของอนุพากยท่ีปรากฏในสวนขยายนั้นสวนใหญจะทําหนาท่ีขยายสวนหลัก  ตัวอยางเชน 

พระโลกนาถผูเปนท่ีเคารพของผูทําความเคารพท้ังหลาย 

พระตถาคตผูเปนท่ีสรรเสริญในหมูชน 

พระจอมมุนีผูทรงเปนท่ีพ่ึงของเทวดาและมนุษย 
พระมหามุนีผูทรงเปนสีหราช 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาอนุพากยท่ีเปนสวนขยายนั้น (สวนท่ีขีดเสนใต) จะปรากฏ

อยูหลังสวนหลัก (สวนท่ีเปนตัวเอน) เสมอ  และจะทําหนาท่ีขยายสวนหลักท่ีอยูขางหนา  

นอกจากนี้ยังพบวามีอนุพากยบางสวนท่ีปรากฏในสวนขยายและทําหนาท่ีขยาย 

อนุพากยดวยกันเอง  ตัวอยางเชน 

พระบรมโลกนาถ  ผูเปนปราชญ  อันประเสริฐ 

พระสัพพัญู  ผูเปนปราชญ  อันประเสริฐ 
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พระมุนี  ผูทรงเปนพระอาทิตย  ท่ีใหแสงสวางคือความรู 
พระทศพล  ผูเปนนักพรต  อันยอดเยี่ยมดุจทิวาวันปราศจากเมฆ 

จากตัวอยางขางตน  อนุพากย (สวนท่ีขีดเสนใต) จะท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากย (สวนท่ี

เปนตัวเอน) ท่ีปรากฏอยูขางหนา 

 

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
เม่ือวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 381 รูปแลว  พบวาองคประกอบของโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 2 สวน คือ สวนหลัก และสวนขยาย  เม่ือนํามาประกอบกันแลว

สามารถสรุปเปนภาพรวมของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาไดดังแผนภูมิตอไปนี ้

 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาขางตน  แสดงใหเห็นวาโครงสรางจะ

ประกอบดวยองคประกอบหลักท่ีจะตองปรากฏเสมอคือ สวนหลักสวนท่ี 1  และองคประกอบท่ี

อาจจะปรากฏหรือไมก็ได (อยูในวงเล็บ) คือ  สวนหลักสวนท่ี 2 และสวนขยาย   

สําหรับสวนหลักสวนท่ี 1 ประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ สวนนําหนา   

สวนแกน  และสวนตามหลังสวนหลัก 

สวนหลักสวนท่ี 2 ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวนคือ สวนนําหนา  และ 

สวนแกน   

สวนขยายประกอบดวยอนุพากย 

จากแผนภูมิโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาขางตนสามารถแบงโครงสรางของรูป

อางถึงพระพุทธเจาได 4 โครงสราง  คือ   

1. โครงสรางแบบสวนหลัก   

2. โครงสรางแบบสวนหลัก + สวนหลัก   

สวนหลัก สวนหลัก สวนขยาย 

(สวน

นําหนา) 

สวน

แกน 

(สวน

ตามหลัง) 

สวน

นําหนา 

สวน

แกน 

อนุพากย 

+ + 
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3. โครงสรางแบบสวนหลัก + สวนขยาย   

4. โครงสรางแบบสวนหลัก + สวนหลัก + สวนขยาย 

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 4 โครงสรางมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. โครงสรางแบบ  สวนหลัก  
โครงสรางแบบ  สวนหลัก  ประกอบดวยสวนประกอบยอยคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  

และสวนตามหลัง  สวนประกอบท้ัง 3 สวน  สามารถนํามาเขียนสูตรโครงสรางไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 1 สูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก 
 

สวนหลัก 

สวนนําหนา สวนแกน สวนตามหลัง 

(องค)  

            

(สมเด็จ)  (พระ)  (มหา)  น+(น)+(น)+(น) (เจา)    (ราช) 

(บรม)   อ (บพิตร)  

(จอม)  (องค)  

(อัคร)    

(ศร)ี    

 

จากตารางสูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก  ขางตน  แสดงใหเห็นวาโครงสรางของรูป

อางถึงพระพุทธเจาแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ  สวนหลักเพียงสวนเดียว  และใน

สวนหลัก 1 สวนนี้จะประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวน

ตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-4 คํา จากการ

วิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มีท้ังหมด  8 คํา  คือ  องค  สมเด็จ  

พระ  มหา  บรม  จอม  อัคร  ศรี  และแตละคํานั้นจะมีตําแหนงในการปรากฏท่ีแนนอน  เม่ือในสวน

นําหนามีคําปรากฏพรอมกันมากกวา 1 คําขึ้นไป  แตละคําจะมีการปรากฏในตําแหนงตางๆ ดังนี ้

คําวา “องค” จะปรากฏเปนคําแรก  ลําดับถัดมาคือคําวา “สมเด็จ”  ลําดับถัดมาคือคําวา 

“พระ” และคําวา “มหา  บรม  จอม  อัคร  ศรี” ท้ัง 5 คํานี้จะปรากฏอยูในตําแหนงเดียวกัน  คือ

ปรากฏเปนคําสุดทายคือตําแหนงของคําท่ี 4 ตัวอยางเชน 
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องค  สมเด็จ  พระ  ศร ี สุคต 

คําท่ีขีดเสนใตคือสวนนําหนา  จะเห็นวามีการเรียงลําดับการปรากฏดังท่ีไดกลาวอธิบาย

ไวขางตน 
 

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะหพบวา

สวนแกนในโครงสรางนี้อาจเปนคํานาม  หรืออนุพากย  สําหรับคํานามนั้น  รูปอางถึงพระพุทธเจา 

1 รูปสามารถมีคํานามปรากฏไดตั้งแต 1–4 คํา  สวนอนุพากยท่ีปรากฏในโครงสรางนี้  รูปอางถึง

พระพุทธเจา 1 รูปจะมีอนุพากยปรากฏไดเพียงอนุพากยเดียวเทานั้น 
 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 4 คํา  

คือ  เจา  องค  ราช  บพิตร  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีสวนตามหลังปรากฏได 1-2 

คํา  และแตละคํานั้นจะมีตําแหนงในการปรากฏท่ีแนนอน  เม่ือในสวนตามหลังมีคําปรากฏพรอม

กันมากกวา 1 คําขึ้นไป  แตละคําจะมีการปรากฏในตําแหนงตางๆ ดังนี ้

คําวา  “เจา  องค  ราช” 3 คํานี้จะปรากฏอยูในตําแหนงเดียวกัน  คือปรากฏเปนคําแรกใน

สวนตามหลัง  และคําวา “บพิตร” จะปรากฏเปนคําสุดทายในสวนตามหลัง  เชน 

พระ  สุคต  เจา  บพิตร 

คําท่ีขีดเสนใตคือสวนตามหลัง  จะเห็นวามีการเรียงลําดับการปรากฏดังท่ีไดกลาว

อธิบายไวขางตน 
 

ตัวอยางรูปอางถึงท่ีมีโครงสรางแบบ  สวนหลัก  เชน 
 

ศาสดา 
รูปอางถึง “ศาสดา” มีสวนประกอบยอยเพียงสวนเดียวคือสวนแกน  ซ่ึงประกอบดวย

คํานามเพียง 1 คํา  คือคําวา “ศาสดา” 
 

ตถาคต 
รูปอางถึง “ตถาคต” มีสวนประกอบยอยเพียงสวนเดียวคือสวนแกน  ซ่ึงประกอบดวย

คํานามเพียง 1 คํา  คือคําวา “ตถาคต” 
 

พระศาสดา 
รูปอางถึง “พระศาสดา” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและสวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา คือคําวา “พระ”   

   ส
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สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ศาสดา” 

พระมหาฤๅษี 
รูปอางถึง “พระมหาฤๅษี” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและสวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “พระ”  และ “มหา”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ฤๅษี” 
 

สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
รูปอางถึง “สมเด็จพระบรมโลกนาถ” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและ

สวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 3 คํา คือคําวา “สมเด็จ” “พระ”  และ “บรม”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “โลกนาถ” 
 

พระพุทธสรรเพชญ 
รูปอางถึง “พระพุทธสรรเพชญ” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและสวน

แกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา คือคําวา  “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 2 คํา  คือคําวา “พุทธ”  และ “สรรเพชญ” 
 

องคพระสมณโคดม 
รูปอางถึง “องคพระสมณโคดม” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและ 

สวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “องค” และ “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 2 คํา  คือคําวา “สมณ”  และ “โคดม” 
 

สมเด็จพระสรรเพชญภควันตมุนีนาถ 
รูปอางถึง “สมเด็จพระสรรเพชญภควันตมุนีนาถ” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวน

นําหนาและสวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “สมเด็จ” และ “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 4 คํา  คือคําวา “สรรเพชญ”  “ภควันต”  “มุนี” และ “นาถ 
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องคสมเด็จพระศรีสุคต 
รูปอางถึง “องคสมเด็จพระศรีสุคต” มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือสวนนําหนาและ

สวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 4 คํา  คือคําวา “องค” “สมเด็จ” “พระ” และ “ศร”ี 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “สุคต” 
 

พระธีระเจา 
รูปอางถึง “พระธีระเจา” มีสวนประกอบยอย 3 สวนคือสวนนําหนา  สวนแกน  และ

สวนตามหลัง   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ธีระ”  สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  

คือคําวา “เจา” 
 

สมเด็จพระพุทธองค 
รูปอางถึง “สมเด็จพระพุทธองค” มีสวนประกอบยอย 3 สวนคือสวนนําหนา  สวนแกน  

และสวนตามหลัง   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “สมเด็จ” และ “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “พุทธ”   

สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “องค” 
 

สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
รูปอางถึง “สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา” มีสวนประกอบยอย 

3 สวนคือสวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 3 คํา คือคําวา “สมเด็จ”  “พระ” และ “บรม”  

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 3 คํา  คือคําวา “ไตรโลกเชษฐ”  “ศาสดา”  และ “สัมมา

สัมพุทธ”   

สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “เจา” 
 

พระผูทรงเปนธงสัญลักษณแหงพระสัทธรรม 
รูปอางถึง “พระผูทรงเปนธงสัญลักษณแหงพระสัทธรรม” มีสวนประกอบยอย 2 สวน

คือสวนนําหนาและสวนแกน   

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา คือคําวา “พระ”   

   ส
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สวนแกนประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากย  คืออนุพากย “ผูทรงเปนธงสัญลักษณแหง

พระสัทธรรม” 

 

จากผลการวิเคราะหโครงสรางแบบ สวนหลัก  พบวามีรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมี

โครงสรางแบบ  สวนหลักท้ังหมด  156 รูป  และจากตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีแสดงขางตน

แสดงใหเห็นวาสวนประกอบของโครงสรางแบบสวนหลักท่ีจะตองปรากฏเสมอคือสวนแกน  ซ่ึง

จะตองเปนคํานามอยางนอย 1 คํา สําหรับสวนนําหนาและสวนตามหลังนั้นเปนสวนท่ีอาจจะ

ปรากฏหรือไมก็ได 

 

2. โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก 
โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือสวนหลัก  2 

สวน  สําหรับสวนหลักสวนแรกนั้นประกอบดวยสวนประกอบยอยคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  

และสวนตามหลัง  สําหรับสวนหลักสวนท่ี 2 ประกอบดวยสวนประกอบยอย คือ สวนนําหนา  และ

สวนแกน  สวนประกอบท่ีไดกลาวมาสามารถนํามาเขียนสูตรโครงสรางไดดังตารางตอไปนี ้

 
ตารางท่ี 2  สูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก 

 

สวนหลัก สวนหลัก 

สวนนําหนา สวนแกน สวนตามหลัง สวนนําหนา สวนแกน 

(องค) (พระ) (บรม) น (เจา) (จอม) น 

  (บรม)  

  (มหา)  

  (อัคร)  

 

จากตารางสูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก   ขางตน  แสดงใหเห็นวา

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ  สวนหลัก 2 สวน   

สําหรับองคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 1 นั้นจะประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ  

สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะตองปรากฏเสมอ และรูปอางถึง

พระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-2 คํา จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูใน

   ส
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สวนนําหนาของโครงสรางนี้มีท้ังหมด  3 คํา  คือ  องค  พระ  บรม  และแตละคํานั้นจะมีตําแหนงใน

การปรากฏท่ีแนนอน  เม่ือในสวนนําหนามีคําปรากฏพรอมกันมากกวา 1 คําขึ้นไป  คือคําวา “องค” 

จะปรากฏเปนคําแรก  ลําดับถัดมาคือคําวา “พระ” และคําวา “บรม” จะปรากฏอยูในตําแหนงสุดทาย  

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะหพบวา

สวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึง รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานาม

ปรากฏไดเพียง 1 คํา   

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 1 คํา  

คือคําวา  เจา   

สําหรับองคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 2 จะมีลักษณะเชนเดียวกับสวนหลักสวน

ท่ี 1 แตจะแตกตางกันท่ี  สวนหลักสวนท่ี 2 จะมีสวนประกอบยอยนอยกวาคือมีสวนประกอบยอย  

2 สวน  คือ  สวนนําหนา  และสวนแกน   

สวนนําหนาท่ีปรากฏในสวนหลักสวนนี้เปนสวนประกอบท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มี

ท้ังหมด  4 คํา  คือ  จอม  บรม  มหา  อัคร 

สวนแกนท่ีปรากฏในสวนหลักสวนนี้เปนสวนประกอบท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการ

วิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึงรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป

สามารถมีคํานามปรากฏไดเพียง 1 ตําแหนง  พบวาคํานามท่ีสามารถปรากฏในสวนแกนของสวน

หลักสวนท่ี 2 ของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 8 คํา  คือคําวา มุนี  ปราชญ  สรรเพชญ  นาค  ศักยวงศ   

ปยบุตร  ปโยรส  ศาสดา 

จากผลการวิ เคราะหโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก   พบวามีรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก  ท้ังหมด 8 รูป  ดังนี้ 
 

พระพุทธเจาจอมมุน ี
รูปอางถึง “พระพุทธเจาจอมมุน”ี มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระพุทธเจา” ประกอบดวย

สวนประกอบยอย 3 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “พุทธ”   

สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “เจา” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “จอมมุนี” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  สวน

นําหนา  และสวนแกน 
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สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “จอม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “มุนี” 
 

พระพุทธเจาจอมปราชญ 
รูปอางถึง “พระพุทธเจาจอมปราชญ” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระพุทธเจา” 

ประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “พุทธ”   

สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “เจา” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “จอมปราชญ” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  

สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “จอม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ปราชญ” 
 

พระบรมโลกเชษฐบวรสรรเพชญ 
รูปอางถึง “พระบรมโลกเชษฐบวรสรรเพชญ” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระบรม

โลกเชษฐ” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวนคือ  สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา  คือคําวา “พระ” และ “บรม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “โลกเชษฐ”   

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “บวรสรรเพชญ” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  

สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “บวร” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “สรรเพชญ” 
 

พระพุทธมหานาค 
รูปอางถึง “พระพุทธมหานาค” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระพุทธ” ประกอบดวย

สวนประกอบยอย 2 สวนคือ  สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “พุทธ”   

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “มหานาค” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  สวน

นําหนา  และสวนแกน 
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สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “มหา” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “นาค” 
 

พระโคดมบรมศักยวงศ 
รูปอางถึง “พระโคดมบรมศักยวงศ” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระโคดม” ประกอบดวย

สวนประกอบยอย 2 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “พระ”   

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “โคดม”   

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “บรมศักยวงศ” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  

สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “บรม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ศักยวงศ” 
 

พระบรมศาสดาจารยอัครปยบุตร 
รูปอางถึง “พระบรมศาสดาจารยอัครปยบุตร” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระบรมศาสดา

จารย” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวนคือ  สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา  คือคําวา “พระ” และ “บรม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “ศาสดาจารย”   

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “อัครปยบุตร” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  

สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “อัคร” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ปยบุตร” 
 

องคพระศาสดาอัครปโยรส 
รูปอางถึง “องคพระศาสดาอัครปโยรส” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “องคพระศาสดา” 

ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวนคือ  สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 2 คํา  คือคําวา “องค” และ “พระ” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “ศาสดา”   

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “อัครปโยรส” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  

สวนนําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “อัคร” 
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สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ปโยรส” 
 

พระสุคตเจาบรมศาสดา 
รูปอางถึง “พระสุคตเจาบรมศาสดา” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระสุคตเจา” 

ประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “พระ” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา คือคําวา “สุคต”   

สวนตามหลังประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “เจา” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “บรมศาสดา” ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 สวน  คือ  สวน

นําหนา  และสวนแกน 

สวนนําหนาประกอบดวยคํา 1 คํา  คือคําวา “บรม” 

สวนแกนประกอบดวยคํานาม 1 คํา  คือคําวา “ศาสดา” 

 

3. โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย 
โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ  

สวนหลัก  และสวนขยาย  สําหรับสวนหลักนั้นยังประกอบดวยสวนประกอบยอยคือ  สวนนําหนา  

สวนแกน  และสวนตามหลัง  สําหรับสวนขยายนั้นประกอบดวยอนุพากย  สวนประกอบท่ีไดกลาว

มาสามารถนํามาเขียนสูตรโครงสรางไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 3  สูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย 
 

สวนหลัก 
สวนขยาย 

สวนนําหนา สวนแกน สวนตามหลัง 

(องค) (สมเด็จ) (พระ) (มหา) น+(น) (เจา)   (บพิตร) อ+(อ)+(อ)+(อ)+(อ)+(อ)+

(อ)+(อ)+(อ) 

(บรม) อ (องค)  

(จอม)    

 

จากตารางสูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย  ขางตน  แสดงใหเห็นวา

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ  สวนหลักและ
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สวนขยาย   สําหรับองคประกอบประเภทสวนหลักจะประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวนคือ  

สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-4 คํา จากการ

วิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มีท้ังหมด  6 คํา  คือ  องค  สมเด็จ  

พระ  มหา  บรม  จอม  และแตละคํานั้นจะมีตําแหนงในการปรากฏท่ีแนนอน  เม่ือในสวนนําหนามี

คําปรากฏพรอมกันมากกวา 1 คําขึ้นไป  เชนเดียวกับคําท่ีปรากฏในสวนนําหนาของโครงสรางแบบ 

สวนหลัก  คือคําวา “องค” จะปรากฏเปนคําแรก  ลําดับถัดมาคือคําวา “สมเด็จ”  ลําดับถัดมาคือคําวา 

“พระ” และคําวา “มหา  บรม  จอม  ” ท้ัง 3 คํานี้จะปรากฏอยูในตําแหนงเดียวกัน  คือปรากฏเปนคํา

สุดทายคือตําแหนงของคําท่ี 4  

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะหพบวา

สวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  และอนุพากย  สําหรับคํานามนั้น  รูปอางถึง

พระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานามปรากฏไดตั้งแต 1–2 คํา  สวนอนุพากยท่ีปรากฏในโครงสรางนี้  

รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปจะมีอนุพากยปรากฏไดเพียงอนุพากยเดียวเทานั้น 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 3 คํา  

คือ  เจา  องค  บพิตร  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีสวนตามหลังปรากฏได 1-2 คํา  

และแตละคํานั้นจะมีตําแหนงในการปรากฏท่ีแนนอน  เม่ือในสวนตามหลังมีคําปรากฏพรอมกัน

มากกวา 1 คําขึ้นไป  เชนเดยีวกับคําท่ีปรากฏในสวนตามหลังของโครงสรางแบบ สวนหลัก  คือ  คํา

วา  “เจา  องค” 2 คํานี้จะปรากฏอยูในตําแหนงเดียวกัน  คือปรากฏเปนคําแรกในสวนตามหลัง  และ

คําวา “บพิตร” จะปรากฏเปนคําสุดทายในสวนตามหลัง  

สําหรับองคประกอบประเภทสวนขยาย  จะประกอบดวยอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวน

หลัก  และอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากย  สวนขยายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในโครงสรางนี้

จะตองประกอบดวยอนุพากยอยางนอย 1 อนุพากย   และสามารถมีอนุพากยปรากฏสวนขยายมาก

ท่ีสุด 9 อนุพากย 

ตัวอยางรูปอางถึงท่ีมีโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย  เชน 
 

ตถาคตผูทําประโยชน 
รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “ตถาคต”   

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูทําประโยชน” 
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พระพุทธผูเปนนรสีห 
รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก  คือ “พระพุทธ” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูเปนนรสีห” 
 

สมเด็จพระชินสีหผูเปนที่เจดียสถานเนื้อนาบุญอันประเสริฐ 
รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “สมเด็จพระชินสีห”  

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูเปนท่ีเจดียสถานเนื้อนาบุญอัน

ประเสริฐ” 
 

พระพุทธองคผูทรงเปนจอมมุนี 
รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “พระพุทธองค” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูทรงเปนจอมมุน”ี 
 

พระสยัมภูผูเปนจอมชาวโลก  เปนนักปราชญ  ผูเหาะอยูในทองฟา 
รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “พระสยัมภู”  

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 3 อนุพากยคือ “ผู เปนจอมชาวโลก” “เปน

นักปราชญ∗”  และ “ผูเหาะอยูในทองฟา” 
 

พระมุนีผูมีธยานอันประเสริฐ  มีอภิชญา  มีวิปศยนา  มีปรัชญา  มีอุเบกษา  มี
มโนรถสมบูรณแลว  ปราศจากความปวยไข 

รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ พระมุนี  

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 7 อนุพากยคือ “ผูมีธยานอันประเสริฐ” “มีอภิชญา”  

“มีวิปศยนา” “มีปรัชญา” “มีอุเบกษา” “มีมโนรถสมบูรณแลว”  และ “ปราศจากความปวยไข” 
 

พระตถาคตผูทรงเปนพระอาทิตย  ที่มีแสงสวางอันสดใสคือการตรัสรู  มีความรอน
คือวิริยะ  มีรัศมีนับพันคือปญญา 

รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “พระตถาคต”  

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 4 อนุพากยคือ “ผูทรงเปนพระอาทิตย” “ท่ีมีแสง

สวางอันสดใสคือการตรัสรู”  “มีความรอนคือวิริยะ”  และ “มีรัศมีนับพันคือปญญา” 
 

                                                             
∗ อนุพากยท่ีอยูในสวนขยายนัน้มีบางอนุพากยท่ีไมมีคํานําหนา “ผู” “ท่ี” “อัน”  แตจะข้ึนตนดวยคํากริยาเลย 
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พระบรมครูผูทรงปราบกลุมหาดวยความต้ังม่ันในกลุมแปด  ผูทรงเห็นลักษณะสาม  
ผูทรงนําองคสามแหงการกระทําไปสูจุดจบ  ผูทรงมีญาณสาม  ผูทรงรักษาส่ิงหนึ่ง  ผูทรงไดรับส่ิง
หนึ่ง  ผูทรงใครครวญส่ิงหนึ่ง  และผูทรงละทิ้งส่ิงท่ีหนักทั้งเจ็ดไดแลว 

รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก คือ “พระบรมครู”  

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 8 อนุพากยคือ “ผูทรงปราบกลุมหาดวยความตั้งม่ัน

ในกลุมแปด” “ผูทรงเห็นลักษณะสาม”  “ผูทรงนําองคสามแหงการกระทําไปสูจุดจบ” “ผูทรงมี

ญาณสาม” “ผูทรงรักษาส่ิงหนึ่ง” “ผูทรงไดรับส่ิงหนึ่ง”  “ผูทรงใครครวญส่ิงหนึ่ง”  และ “และผูทรง

ละท้ิงส่ิงท่ีหนักท้ังเจ็ดไดแลว” 
 

พระผูมีภคะผูไมถูกเบียดเบียน  ไมถูกรบกวน  มีพระวาจาไมเคลื่อนที่  ปราศจาก
ความมืดและธุลีคือเกลศ  ถึงคติอันเปนอมฤตะ  ไมมีความลี้ลับ  ไมมีใครเทียบเทาในการกระทําให
เปนสงาราศีทั้งในเทวโลกและในมนุษยโลก  มีความรุงเรืองอยางยิ่งและมีสมฤติ 

รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีสวนหลัก  คือ  “พระผูมีภคะ” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 9 อนุพากย  คือ “ผูไมถูกเบียดเบียน” “ไมถูก

รบกวน” “มีพระวาจาไมเคล่ือนท่ี” “ปราศจากความมืดและธุลีคือเกลศ” “ถึงคติอันอมฤตะ” “ไมมี

ความล้ีลับ” “ไมมีใครเทียบเทาในการกระทําใหเปนสงาราศีท้ังในเทวโลกและในมนุษยโลก” “มี

ความรุงเรืองอยางย่ิง” และ “และมีสมฤต”ิ 
 

จากผลการวิ เคราะหโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย   พบวามีรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนขยาย  ท้ังหมด  214 รูป  และจากตัวอยางรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีแสดงขางตนแสดงใหเห็นวาสวนประกอบของโครงสรางแบบสวนหลักท่ีจะตอง

ปรากฏเสมอคือสวนแกน  ซ่ึงจะตองเปนคํานามอยางนอย 1 คํา และสวนขยาย  ตองปรากฏ 

อนุพากยอยางนอย 1 อนุพากย   
 

4. โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย 
โครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 

สวนคือ   สวนหลัก  2 สวน   และสวนขยาย  1 สวน     สวนหลักสวนท่ี  1 นั้นประกอบดวย

สวนประกอบยอยคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง  สวนหลักสวนท่ี 2 ประกอบดวย

สวนประกอบยอย คือ สวนนําหนา  และสวนแกน  สําหรับสวนขยายนั้นประกอบดวยอนุพากย  

สวนประกอบท่ีไดกลาวมาสามารถนํามาเขียนสูตรโครงสรางไดดังตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 4  สูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก + สวนหลัก + สวนขยาย 
 

สวนหลัก สวนหลัก 
สวนขยาย 

สวนนําหนา สวนแกน สวนตามหลัง สวนนําหนา สวนแกน 

พระ น (เจา) (มหา) น อ 
 

จากตารางสูตรโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  ขางตน  แสดงใหเห็น

วาโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ  สวนหลัก  2 

สวนและสวนขยาย 1 สวน   สําหรับองคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 1 จะประกอบดวย

สวนประกอบยอย 3 สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะตองปรากฏเสมอ และรูปอางถึง

พระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาได 1 จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวน

นําหนาของโครงสรางนี้มี 1 คํา  คือ  พระ  

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะหพบวา

สวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึง รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานาม

ปรากฏไดเพียง 1 คํา  พบวาคํานามท่ีสามารถปรากฏในสวนแกนของสวนหลักสวนท่ี 1 ของ

โครงสรางนี้มีท้ังหมด 3 คํา  คือ  โลกนาถ  สุคต  และ  ตถาคต 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา

หรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 1 คํา  

คือคําวา  เจา   

สําหรับองคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 2 จะมีลักษณะเชนเดียวกับสวนหลักสวน

ท่ี 1 แตจะแตกตางกันท่ี  สวนหลักสวนท่ี 2 จะมีสวนประกอบยอยนอยกวาคือมีสวนประกอบยอย  

2 สวน  คือ  สวนนําหนา  และสวนแกน   

สวนนําหนาท่ีปรากฏในสวนหลักสวนท่ี 2 เปนสวนประกอบท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มี 1 

คํา  คือ  มหา   

สวนแกนท่ีปรากฏในสวนหลักสวนท่ี 2 เปนสวนประกอบท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการ

วิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึงรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป

สามารถมีคํานามปรากฏไดเพียง 1 คํา  พบวาคํานามท่ีสามารถปรากฏในสวนแกนของสวนหลัก

สวนท่ี 2 ของโครงสรางนี้มีท้ังหมด 2 คํา คือ  มุนี  และ  พระองค 
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สําหรับองคประกอบประเภทสวนขยาย  จะประกอบดวยอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวน

หลัก  ในโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้  รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมี 

อนุพากยปรากฏได 1 อนุพากย 

จากผลการวิเคราะหโครงสรางแบบ สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  พบวามีรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบ  สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  ท้ังหมด 3 รูป  ดังนี้ 
 

 

พระโลกนาถมหามุนีผูทรงปราศความดีสูงสุดเหมือนเคร่ืองสูบลมท่ีเปาไฟใหลุก 
รูปอางถึง “พระโลกนาถมหามุนีผูทรงปราศความดีสูงสุดเหมือนเครื่องสูบลมท่ีเปาไฟ

ใหลุก” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระโลกนาถ” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “มหามุนี” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูทรงปราศความดีสูงสุดเหมือน

เครื่องสูบลมท่ีเปาไฟใหลุก” 
 

พระสุคตมหามุนีผูทรงเปนอิสระจากทวันทวธรรม 
รูปอางถึง “พระสุคตมหามุนีผูทรงเปนอิสระจากทวันทวธรรม” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ 

“พระสุคต” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “มหามุนี” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูทรงเปนอิสระจากทวันทวธรรม” 
 

พระตถาคตเจาพระองคผูฉลาดล้ํา 
รูปอางถึง “พระตถาคตเจาพระองคผูฉลาดลํ้า” มีสวนหลักสวนท่ี 1 คือ “พระตถาคตเจา” 

มีสวนหลักสวนท่ี 2 คือ “พระองค” 

มีสวนขยายท่ีประกอบดวยอนุพากย 1 อนุพากยคือ “ผูฉลาดลํ้า” 
 

ผลการวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 381 รูปท่ีไดแสดงขางตน  ทําใหทราบวา

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  สามารถแบงได 4 

โครงสรางคือ   

1. โครงสรางแบบสวนหลัก 

2. โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก 

3. โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย 

4. โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย 
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เม่ือพิจารณาความถ่ีของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในแตละโครงสรางแลว  

สามารถแสดงโดยเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปนอยไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 5 แสดงความถ่ีและรอยละของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในโครงสรางท้ัง 4 

โครงสราง 
 

ลําดับ โครงสราง จํานวน รอยละ 

1 สวนหลัก+สวนขยาย 214 56.17 

2 สวนหลัก 156 40.94 

3 สวนหลัก+สวนหลัก 8 2.10 

4 สวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย 3 0.79 

รวม 381 100 
 

จากตารางแสดงความถ่ีขางตน  พบวาโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  มีจํานวนรูป

อางถึงพระพุทธเจามากท่ีสุดคือ 214 รูป  คิดเปนรอยละ 56.17  ลําดับรองลงมาคือโครงสรางแบบ

สวนหลัก  มีจํานวนรูปอางถึงพระพุทธเจา 156 รูป  คิดเปนรอยละ 40.94  ลําดับถัดมาคือโครงสราง

แบบสวนหลัก+สวนหลัก  มีจํานวนรูปอางถึงพระพุทธเจา 8 รูป  คิดเปนรอยละ 2.10 และลําดับ

สุดทายคือโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  มีจํานวนรูปอางถึงพระพุทธเจาเพียง 3 

รูป  และคิดเปนรอยละ 0.79 เทานั้น  จากความถ่ีท่ีแสดงขางตนจะพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาสวน

ใหญแลวจะมีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  และโครงสรางแบบสวนหลัก  สําหรับอีก 2 

โครงสรางนั้นพบเปนจํานวนนอยมาก 
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บทท่ี 3 
ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

 
ในบทนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีไดรวบรวมขอมูลจาก

วรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องท้ังหมด 381 รูป  เพ่ือแสดงใหเห็นวารูปอางถึงพระพุทธเจาใน

วรรณกรรมพุทธประวัตินั้นมีความหมายอะไรบาง  ท้ังนี้ในการวิเคราะหความหมายของรูปอางถึง

พระพุทธเจา  ผูวิจัยจะวิเคราะหความหมายทีละสวนความหมาย จากน้ันจะนําความหมายท่ีไดจาก

การวิเคราะหมาจัดกลุมไวตามกลุมความหมาย  วิธีการวิเคราะหความหมายจึงเริ่มจากการแบงสวน

ความหมายเพ่ือจะนําสวนความหมายที่ไดมาวิเคราะหความหมายตอไป  ผูวิจัยมีวิธีการแบงสวน

ความหมายดังนี้ 

 

การแบงสวนความหมาย  

สวนความหมายคือองคประกอบสําคัญของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูวิจยั

นํามาวิเคราะหความหมาย  ในการวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ผูวิจัยจะ

วิเคราะหความหมายทีละสวนความหมายตามองคประกอบสําคัญในโครงสรางของรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีไดกลาวถึงในบทท่ีแลว  โดยองคประกอบของโครงสรางท่ีจะนํามาพิจารณาแบงสวน

ความหมายเพื่อจะนํามาวิเคราะหความหมายคือ  องคประกอบประเภทสวนหลัก  และองคประกอบ

ประเภทสวนขยายขยาย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1. องคประกอบประเภทสวนหลัก   

องคประกอบประเภทสวนหลักประกอบดวย  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวน

ตามหลัง  สวนท่ีผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหความหมายคือสวนแกน  และสวนนําหนาบางคําท่ีเม่ือนํามา

ประกอบกับสวนแกนแลวเกิดความเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจาเทานั้น  สวนนําหนาดังกลาวไดแก

คําวา  มหา  และบรม  เชน  มหาบุรุษ  บรมครู  เปนตน  สําหรับสวนนําหนาคําอ่ืนๆ และสวน

ตามหลังผูวิจัยไมนํามาวิเคราะหความหมาย  เพราะสวนนําหนาคําอ่ืนๆ และสวนตามหลังไมใช

สวนท่ีแสดงความหมายสําคัญในรูปอางถึงพระพุทธเจา  แตเปนสวนท่ีแสดงความหมายเสริมท่ี

แสดงถึงการยกยองพระพุทธเจาและแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาบุคคลท่ัวไป 
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สวนแกนท่ีนํามาวิเคราะหความหมายนั้นจําแนกเปนคํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  

คํานามอ่ืน  คําสรรพนาม  และอนุพากย  ผูวิจัยจะนําคํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  คํานามอ่ืน  

และอนุพากยมาวิเคราะหความหมาย  สวนคําสรรพนามไดแกคําวา “พระองค” นั้นไมนํามา

วิเคราะหความหมาย  เพราะคําสรรพนามไมแสดงความสําคัญในรูปอางถึงพระพุทธเจา  ตัวอยาง

การแบงสวนความหมายสวนแกน  เชน 

“พระโลกนาถเจา”  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีโครงสรางดังนี้   

พระ  + โลกนาถ + เจา  

จากโครงสรางของรูปอางถึงนี้สวนท่ีนํามาวิเคราะหความหมายคือคําวา  “โลกนาถ”  

เปนคํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  มีความหมายวา  ผูเปนท่ีพ่ึงของโลก  หมายถึงพระพุทธเจา  

(พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 352)  ผูวิจัยจัดความหมายของคํานี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูเปนท่ี

พ่ึง” 

สวนคําวา  “พระ”  และ  “เจา”  นั้น  เปนคําท่ีปรากฏในสวนนําหนา  และคําท่ีปรากฏใน

สวนตามหลังซ่ึงเปนคําท่ีแสดงการยกยองและแสดงสถานะของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาบุคคล

ท่ัวไปผูวิจัยจึงไมนํา คําวา “พระ” และ “เจา” มาวิเคราะหความหมาย 

 

“พระสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา” รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีโครงสรางดังนี้   

พระ + สุคต + ศาสดา + สัมมาสัมพุทธ + เจา  

จากโครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้สวนท่ีนํามาวิเคราะหความหมายมี 3 สวน  คือ   

“สุคต” เปนคํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  มีความหมายวา ผูไปดีแลว, เปนพระ

นามของพระพุทธเจา  (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 453)  ผูวิจัยจัดความหมายของคํานี้ใหอยูในกลุม

ความหมาย “ผูชนะ” 

“ศาสดา” เปนคํานามอ่ืน  มีความหมายวา ผูอบรมส่ังสอน, เปนพระนามอยางหนึ่งท่ีใช

เรียกพระพุทธเจา, ปจจุบันใชเรียกผูตั้งศาสนาโดยท่ัวไป (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 390)  ผูวิจัย

จัดความหมายของคํานี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูส่ังสอน” 

“สัมมาสัมพุทธ” เปนคํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  มีความหมายวา  (พระผูมีพระ

ภาคเจานั้น) เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  คือรูอริยสัจจ 4 โดยไมเคยไดเรียนรูจากผูอ่ืน  จึงทรงเปนผูเริ่ม

ประกาศสัจจธรรม  เปนผูประดิษฐานพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 436)  ผูวิจัยจัด

ความหมายของคํานี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูรู” 
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สวนคําวา  “พระ”  และ  “เจา”  นั้น  เปนคําท่ีปรากฏในสวนนําหนา  และคําท่ีปรากฏใน

สวนตามหลังซ่ึงเปนคําท่ีแสดงการยกยองและแสดงสถานะของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาบุคคล

ท่ัวไปผูวิจัยจึงไมนํา คําวา “พระ” และ “เจา” มาวิเคราะหความหมาย 

 

“พระผูทรงมีชัยตอลัทธินอกรีต” รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีโครงสรางดังนี้   

พระ + ผูทรงมีชัยตอลัทธินอกรีต 

จากโครงสรางของรูปอางถึงนี้สวนท่ีนํามาวิเคราะหความหมายคืออนุพากย “ผูทรงมีชัย

ตอลัทธินอกรีต” ผูวิจัยจัดความหมายของอนุพากยนี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูชนะ” 

 

2. องคประกอบประเภทสวนขยาย   

องคประกอบประเภทสวนขยายประกอบดวย  อนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลัก และ

อนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากย  สวนท่ีผูวิจัยนํามาวิเคราะหความหมายคือสวนของอนุพากยท่ีทํา

หนาท่ีขยายสวนหลัก และอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากย  เหตุท่ีผูวิจัยเลือกวิเคราะหความหมาย

ของอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลักเพราะเปนสวนท่ีแสดงความหมายสําคัญในรูปอางถึง

พระพุทธเจา  ตัวอยางการแบงสวนความหมายสวนอนุพากยขยายนาม  เชน 

“พระมุนีผูทรงชนะ”  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีโครงสรางดังนี้   

พระ + มุนี + ผูทรงชนะ  

จากโครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้สวนท่ีจะนํามาวิเคราะหความหมายมี 2 สวนคือ  

สวนหลักท่ีนํามาวิเคราะหความหมายคือคําวา “มุนี”  เปนคํานามอ่ืน  มีความหมายวา  

นักปราชญ, ฤษี, พระสงฆ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 869) ผูวิจัยจัดความหมายของคํานี้ใหอยูใน

กลุมความหมาย “นักบวช” 

สวนของอนุพากยท่ีนํามาวิเคราะห  คือ “ผูทรงชนะ”  เปนอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวน

หลัก  ผูวิจัยจัดความหมายของอนุพากยนี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูชนะ” 

 

สวนอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากยนั้น  ผูวิจัยจะเลือกเฉพาะอนุพากยท่ีทําหนาท่ี

ขยายอนุพากย ท่ีมีความหมายในเชิงเปรียบเทานั้น   เพราะอนุพากยประเภทนี้จะชวยในการ

ตีความหมายของอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลักนั้นไดชัดเจนย่ิงขึ้น  สวนอนุพากยท่ีทําหนาท่ี

ขยายอนุพากยท่ีแสดงความหมายตรงตามรูปศัพทอยูแลว  ผูวิจัยจะไมนํามาพิจารณาความหมาย  

เพราะไมไดชวยขยายความสวนหลัก  ตัวอยางการแบงสวนความหมายสวนอนุพากยท่ีทําหนาท่ี

ขยายอนุพากย  เชน 
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“พระตถาคตผูทรงเปนพระอาทิตยท่ีมีแสงสวางอันสดใสคือการตรัสรู  มีความรอนคือ

วิริยะ  มีรัศมีนับพันคือปญญา” รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้มีโครงสรางดังนี้   

พระ + ตถาคต + ผูทรงเปนพระอาทิตย ท่ีมีแสงสวางอันสดใสคือการตรัสรู + มี

ความรอนคือวิริยะ + มีรัศมีนับพันคือปญญา  

จากโครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้สวนท่ีจะนํามาวิเคราะหความหมายคือ 

สวนหลักท่ีนํามาวิเคราะหความหมายคือคําวา “ตถาคต”  เปนคํานามเฉพาะท่ีใชเรียก

พระพุทธเจา  มีความหมายวา ผูไปแลวอยางนั้น, พระนามพระพุทธเจา (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 

422) ผูวิจัยจัดความหมายของคํานี้ใหอยูในกลุมความหมาย “ผูรู” 

สวนอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลักท่ีนํามาวิเคราะห  คือ  “ผูทรงเปนพระอาทิตย∗”  

สวนอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากยท่ีนํามาวิเคราะหคือ  

“ท่ีมีแสงสวางอันสดใสคือการตรัสรู”  ผูวิจัยจัดความหมายของอนุพากยนี้ใหอยูใน

กลุมความหมายหมาย “ผูรู” 

“มีความรอนคือวิริยะ∗∗” ผูวิจัยจัดความหมายของอนุพากยนี้ใหอยูในกลุม

ความหมาย “นักบวช” 

“มีรัศมีนับพันคือปญญา” ผูวิจัยจัดความหมายของอนุพากยนี้ ใหอยู ในกลุม

ความหมาย “ผูรู” 

อนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลัก “ผูทรงเปนพระอาทิตย” ท่ีแสดงขางตนเปนสวนท่ี

ไมไดแสดงความหมายตรงตามรูปศัพทแตตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจความหมาย  โดยอาศัย

ความหมายของอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากยท้ัง 3 อนุพากยมาชวยในการตีความ  ซ่ึงจะทําให

เขาใจความหมายของอนุพากย “ผูทรงเปนพระอาทิตย” ไดวาหมายถึงผูมีปญญาและมีความเพียร 

อนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากยเหลานี้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบโดยมีคําสําคัญ

แฝงอยูในอนุพากยนั้นเพ่ือขยายสวนหลักใหชัดเจนขึ้น 

 

                                                             
∗ อนุพากย “ผูทรงเปนพระอาทิตย” แมวาอนุพากยนี้จะทําหนาท่ีขยายสวนหลัก  แตไมไดแสดงความหมายตรง

ตามรูปศัพท  แตจะพิจารณาความหมายของอนุพากยท่ีมาขยายอนุพากยนี้  ผูวิจัยจึงไมไดจัดความหมายของอนุ

พากยนี้อยูในกลุมความหมายใด 
∗∗ คําวา “วิริยะ” มีความหมายวา ความเพียร, ความบากบ่ัน, ความเพียรเพ่ือละความช่ัว  ประพฤติดี, ความพยายาม

ทํากิจ  ไมทอถอย  ผูวิจัยจัดคําวา “วิริยะ” อยูในกลุมความหมาย “นกับวช”  เพราะนักบวชนั้นถือวาเปนผูท่ีมีความ

เพียรพยายามปฏิบัติธรรม  ทําความดี  ละความช่ัวอยางไมทอถอย  เพื่อใหหลุดพนจากความทุกข 
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เม่ือแบงสวนความหมายท่ีจะนํามาวิเคราะหไดแลว  ผูวิจัยไดนําสวนความหมายท่ีไดนั้น

ไปวิเคราะหความหมายและนําไปจัดกลุมความหมาย  ซ่ึงจะไดกลาวถึงในหัวขอการจัดกลุม

ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาดังตอไป 

 

การจัดกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
หลังจากแบงสวนความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 381 รูปแลวจะไดสวน

ความหมายท่ีจะนํามาวิเคราะห 691 สวนความหมาย  ผูวิจัยจึงวิเคราะหความหมายของสวน

ความหมายเหลานั้นโดยใชพจนานุกรมฉบับตางๆ คือ 1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

พ.ศ. 2542 (2546) 2.พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (2551) 3.พจนานุกรมพุทธศาสน 

ฉบับประมวลธรรม (2551) 4. Pali – English Dictionary. (1975) 5. A Practical Sanskrit Dictionary. 

(1999) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหความหมาย  เม่ือวิเคราะหความหมายท้ังหมดแลวจึงนํามา

จัดเปนกลุมความหมาย  โดยการจัดกลุมความหมายแตละกลุมจะพิจารณาจากสวนความหมายที่มี

ความหมายในทํานองเดียวกันไวในกลุมความหมายเดียวกัน  ซ่ึงพบวาความหมายของรูปอางถึง

พระพุทธเจาท้ังหมดสามารถนํามาจัดกลุมความหมายได 9 กลุมความหมาย  คือ  กลุมความหมายผูรู

, กลุมความหมายผูส่ังสอน , กลุมความหมายผูนํา , กลุมความหมายนักบวช , กลุมความหมายผูเปน

ท่ีพ่ึง , กลุมความหมายผูชนะ , กลุมความหมายผูเปนเลิศ , กลุมความหมายผูเปนบุตร และกลุม

ความหมายช่ือสกุล 

กลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 9 กลุมความหมายสามารถแสดงโดย

เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปนอยไดดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 6 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรม 

พุทธประวัติ 5 เรื่อง 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูรู 210 30.39 

2. ผูชนะ 122 17.66 

3. ผูเปนเลิศ 122 17.66 

4. นักบวช 97 14.04 

5. ผูส่ังสอน 51 7.38 

6. ผูเปนท่ีพ่ึง 46 6.66 

7. ช่ือ สกุล 18 2.60 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

8. ผูนํา 16 2.31 

9. ผูเปนบุตร 9 1.30 

รวม 691 100 
 

 

จากตารางแสดงใหเห็นวา  กลุมความหมายท่ีกวีผูประพันธรวมถึงผูแปลและเรียบเรียง

วรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องนิยมนํามาใชเปนรูปอางถึงพระพุทธเจามากท่ีสุดคือ  กลุม

ความหมายผูรู  คิดเปนรอยละ 30.39  รองลงมาคือกลุมความหมายผูชนะ  และกลุมความหมาย 

ผูเปนเลิศ  ซ่ึงมีความถ่ีเทากัน  คิดเปนรอยละ 17.66 ลําดับตอมาคือกลุมความหมายนักบวช  คิดเปน

รอยละ  14.04  กลุมความหมายผูส่ังสอน  คิดเปนรอยละ  7.38  กลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  คิดเปน

รอยละ 6.66  กลุมความหมายช่ือสกุล  คิดเปนรอยละ 2.60  กลุมความหมายผูนํา  คิดเปนรอยละ  

2.31  สวนกลุมความหมายผูเปนบุตรพบนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 1.30  

รายละเอียดของกลุมความหมายท้ัง 9 กลุมมีดังตอไปนี ้

1.กลุมความหมาย “ผูรู” 
กลุมความหมายผูรู  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  ผูตรัสรู  ผูรูท่ัว  ผูรูธรรมทุก

ประการ  ผูมีปญญา  ผูฉลาด  

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูรู  เชน 

คําวา  “สยัมภู”  หมายถึง  “พระผูเปนเอง  คือตรัสรูไดเองโดยไมมีใครส่ังสอน  หมายถึง

พระพุทธเจา” (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 404)  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคํา

วา สยัมภู  เชน  พระสยัมภู   
คําวา   “สัพพัญู”  หมายถึง  “ ผูรูธรรมท้ังปวง ,  ผูรู ท่ัว ท้ังหมด ,  พระนามของ

พระพุทธเจา” (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 433) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา 

สัพพัญู  เชน  พระสัพพัญู  สมเด็จพระสัพพัญู 

คําวา  “ปราชญ”  หมายถึง “ผูมีปญญารอบรู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 669)  ตัวอยาง

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ปราชญ  ตัวอยางเชน  พระปนปราชญ   
คําว า   “ ธีระ”  หมายถึง  “นักปราชญ .  ฉลาด ,  ไหวพริบ ,  มีปญญา ,  ชํานาญ . ” 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 557)  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ธีระ  พระธีระ
เจา 
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ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายท่ีอยูในกลุมความหมายผูรู  เชน 

อนุพากย “ผูทรงรูแจงโลก”  ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธองคผูทรงผูแจงโลก” 

อนุพากย “ผูทรงรูแจงพระสัทธรรมอันสูงสุด” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผู
ทรงรูแจงพระสัทธรรมอันสูงสุด” 

อนุพากย “ผูเปนสัพพัญู”  ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธองคผูเปนสัพพัญู” 

 

2.กลุมความหมาย “ผูชนะ” 
กลุมความหมายผูชนะ  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  ผูมีชัยชนะ  ผูมีโชค   

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูชนะ  เชน 

คําวา  ชิน  หมายถึง  “ผูชนะ, พระพุทธเจา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 364) ตัวอยางรูป

อางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ชิน  เชน  พระชินเจา 
คําวา  ภควันต  คํานี้มีท่ีมาจากคําวา  ภควนฺตุ  หมายถึง “พระผูมีพระภาค, เปนพระนาม

หนึ่งของพระพุทธเจา  และเปนคําแสดงพระพุทธคุณอยางหนึ่ง  แปลวา  ทรงเปนผูมีโชค  คือ  หวัง

พระโพธิญาณก็ไดสมหวัง  ประกาศพระศาสนาก็ชักจูงผูคนใหไดบรรลุธรรมสมปรารถนา  มีผู

คิดรายก็ไมอาจทํารายได” (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 279)  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

ประกอบดวยคําวา  ภควันต  เชน  พระภควันตมุนินทร   
นอกจากนี้ยังมีสวนความหมายท่ีแปลมาจากคําวา  ภควนฺตุ  อยูอีกจํานวนหนึ่ง  เชน  ผูมี

พระภาค  ผูทรงพระภาค  ผูสวัสดิโสภาคย  ผูทรงสวัสดิภาค  เปนตน  ตัวอยางของรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําเหลานี้  เชน  พระผูมีพระภาคเจา  สมเด็จพระผูทรงพระภาค  องค

พระผูสวัสดิโสภาคย  สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาค  เปนตน 

เหตุท่ีผูวิจัยจัดสวนความหมายท่ีหมายถึง  ผูมีโชค  ใหอยูในกลุมความหมายผูชนะนั้น

เพราะความหมายของผูมีโชคนั้นหมายถึงผูท่ีปรารถนาส่ิงใดหรือทําส่ิงใดก็สําเร็จสมปรารถนา 

ตีความวาเปนผูท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได  จึงเปนผูประสบความสําเร็จทุกประการ 
 

 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายผูชนะ  เชน 

อนุพากย “ผูทรงชนะ” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระมุนีผูทรงชนะ” 

อนุพากย “ผูชนะสงคราม” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผูชนะสงคราม  ผูเปด

ความมืดในโลกดวยรูปแหงปรัชญา” 

อนุพากย “ผูย่ํายีมารและเสนามารผูช่ัวราย” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผูย่ํายี
มารและเสนามารผูชั่วราย” 
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3.กลุมความหมาย “ผูเปนเลิศ” 

กลุมความหมายผู เปน เ ลิศ   ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง   ผู ยิ่ งใหญ   ผู มี

บุคลิกลักษณะเหนือกวาบุคคลอ่ืน∗  ผูประเสริฐ  ผูเลิศเหนือกวาคนท้ังปวง   

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  เชน 

คําวา  มหาบุรุษ  หมายถึง “บุรุษผูยิ่งใหญ, คนท่ีควรบูชา, ผูมีมหาบุรุษลักษณะ  เปนคํา

ใชเรียกพระพุทธเจาเม่ือกอนตรัสรู” (พระพรหมคุณาภรณ  2551 : 302) ตัวอยางรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  มหาบุรุษ  เชน  มหาบุรุษ  พระมหาบุรุษ 

คําวา  ปนเกลา  คํานี้ประกอบดวยคําวา  “ปน” หมายถึง “เครื่องประดับสําหรับปกผมท่ี

มุน เปนจุก ; จอม ,  ยอด”  (ราชบัณฑิตยสถาน  2546 : 698)  ,  “ เกล า”  หมายถึง  “ หัว ” 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 142) มาประสมกัน  รวมความแลวหมายถึง “ผูเหนือกวาบุคคลท้ังปวง”  

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ปนเกลา  เชน  พระปนเกลา 
คําวา  โลกเชษฐ  หมายถึง “ผูเปนใหญในโลก  คือพระพุทธเจา” (ราชบัณฑิตยสถาน 

2546 : 1043)  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  โลกเชษฐ  เชน  พระโลกเชษฐ  
สมเด็จพระโลกเชษฐ   

 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  เชน 

อนุพากย “ผูเปนยอดแหงนระ” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระผูมีพระภาคผูเปนยอด
แหงนระ” 

อนุพากย “ผูประเสริฐสูงสุด” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธองคผูประเสริฐ
สูงสุด” 

อนุพากย “ผูประเสริฐท่ีสุดในหมูสัตวทวิบาท” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธองค

ผูประเสริฐที่สุดในหมูสัตวทวิบาท” 

 

4.กลุมความหมาย “นักบวช” 
กลุมความหมายนักบวช  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  นักบวช  ผูสงบ  ผูสละเรือน

และทรัพยสมบัติแลว  ผูมีความเพียร∗ ผูปฏิบัติธรรม   

                                                             
∗ บุคลิกลักษณะท่ีเหนือกวาบุคคลอื่นนี้หมายรวมถึง  มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ  และพระอนุพยัญชนะ 80 

ประการ  
∗ ผูวิจัยจัดสวนความหมายท่ีหมายถึง “ผูมีความเพียร” อยูในกลุมความหมาย “นักบวช”  เพราะนักบวชนั้นถือวา

เปนผูท่ีมีความเพียรพยายามปฏิบัติธรรม  ทําความดี  ละความช่ัวอยางไมทอถอย  เพื่อใหหลุดพนจากความทุกข 
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ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายนักบวช  เชน 

คําวา  สมณะ  หมายถึง “ผูสงบ  หมายถึงนักบวชท่ัวไป  แตในพระพุทธศาสนา  ทานให

หมายจําเพาะ  หมายถึงผูระงับบาป  ไดแกพระอริยบุคคล  และผูปฏิบัติเพ่ือระงับบาป  ไดแกผู

ปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนพระอริยบุคคล” (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 397)  ตัวอยางรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  สมณะ  เชน  พระสมณะ 

คําวา  มหาสมณะ  หมายถึง  “พระนามหนึ่งสําหรับเรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

(พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 308) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  มหาสมณะ  

เชน  มหาสมณะ  สมเด็จพระมหาสมณะ 

คําวา  มุนี  หมายถึง  “นักปราชญ, ผูสละเรือนและทรัพยสมบัติแลว  มีจิตใจตั้งม่ันเปน

อิสระไมเกาะเกี่ยวติดพันในส่ิงท้ังหลาย  สงบเย็นไมทะเยอทะยานฝนใฝ  ไมแสพรานหวั่นไหว  มี

ปญญาเปนกําลังและมีสติรักษาตน, พระสงฆหรือนักบวชท่ีเขาถึงธรรมและดําเนินชีวิตอันบริสุทธ์ิ” 

(พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 322) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  มุนี  เชน  

พระมุนี 
คําวา  มเหสี  หมายถึง “ผูแสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ , ฤษีใหญ, พระพุทธเจา”  

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 841) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  มเหสี  เชน  

พระมเหสีมหามุนีศาสดาเจา 
 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายนักบวช  เชน 

อนุพากย “ผูทรงเปนจอมฤๅษี” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระมุนีผูทรงเปนจอมฤๅษี” 

อนุพากย “ผูเปนจอมมุน”ี ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระผูมีพระภาคเจาผูเปนจอมมุนี” 

อนุพากย “ผูเปนมุนี” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผูเปนมุนี” 

 

5.กลุมความหมาย “ผูส่ังสอน” 
กลุมความหมายผูส่ังสอน  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  ผูอบรมส่ังสอนวิชาความรู  

ผูถายทอดความรูใหแกศิษย 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูส่ังสอน  เชน 

คําวา  ศาสดา  หมายถึง “ผูอบรมส่ังสอน, เปนนามอยางหนึ่งท่ีใชเรียกพระพุทธเจา” 

(พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 390) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ศาสดา  เชน  

ศาสดา  พระศาสดา   
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คําวา  บรมศาสดา  หมายถึง “ศาสดาท่ียอดเยี่ยม, พระผูเปนครูสูงสุด, พระบรมครู  

หมายถึงพระพุทธเจา” (พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 173) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจา ท่ี

ประกอบดวยคําวา  บรมศาสดา  เชน  สมเด็จพระบรมศาสดา 
คําวา  บรมครู  หมายถึง “ผูเปนครูท่ีสูงสุด , คําท่ีใชเรียกพระพุทธเจาโดยเฉพาะ” 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 604) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  บรมครู  เชน  

สมเด็จพระบรมครู  องคพระบรมครู 
 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายผูส่ังสอน  เชน 

อนุพากย “ผูทรงเปนพระบรมศาสดา” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระตถาคตผูทรงเปน
พระบรมศาสดา” 

อนุพากย “ผูทรงเปนยอดครูฝก” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธองคผูทรงเปนยอด
ครูฝก” 

อนุพากย “ผูเปนครูของโลกพรอมท้ังมนุษยและเทวดา”  ในรูปอางถึงพระพุทธเจา 

“พระผูมีพระภาคผูเปนครูของโลกพรอมทั้งมนุษยและเทวดา” 

 

6.กลุมความหมาย “ผูเปนที่พ่ึง”  
กลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  ไดแกสวนความหมายที่หมายถึง  ผูเปนท่ีพ่ึง  ผูชวยเหลือ   

ผูมีเมตตากรุณา 
 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  เชน 

คําวา  นาถ  หมายถึง  “ท่ีพ่ึง, ผูเปนท่ีพ่ึง” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 576)  ตัวอยางรูป

อางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  นาถ  เชน  พระนาถเจา 
คําวา  โลกนาถ  หมายถึง  “ผูเปนท่ีพ่ึงของโลก  หมายถึงพระพุทธเจา” (พระพรหมคุณา

ภรณ 2551 : 352)  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  โลกนาถ  เชน  สมเด็จพระ

โลกนาถ 
 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  

เชน 

อนุพากย “ผูเปนท่ีพ่ึง” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผูเปนที่พ่ึง” 

อนุพากย “ผูโลกนาถ” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระพุทธเจาผูโลกนาถ” 
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อนุพากย “ผูเปนท่ีพ่ึงของคนตาบอดแตกําเนิด” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระองคผู
เปนที่พ่ึงของคนตาบอดแตกําเนิด” 

 

7.กลุมความหมาย “ชื่อ สกุล” 
กลุมความหมายช่ือ สกุล  ไดแกสวนความหมายท่ีเปนพระนามจริงของพระพุทธเจา  

และเปนช่ือของสกุลหรือวงศตระกูลของพระพุทธเจา 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายช่ือ สกุล  เชน 

คําวา  สิทธัตถะ  เปนพระนามเดิมของพระพุทธเจา  กอนเสด็จออกบรรพชา (พระพรหม

คุณาภรณ 2551 : 340) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  สิทธัตถะ  เชน   

พระสิทธัตถกุมาร  พระสิทธัตถราชกุมาร   

คําวา  โคดม,โคตม,เคาตมะ  เปนช่ือตระกูลของพระพุทธเจา (พระพรหมคุณาภรณ 2551 

: 35) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  โคดม  เชน   พระโคดมผู มีภคะ   

พระโคตมพุทธะ  พระเคาตมพุทธะ 

 

8.กลุมความหมาย “ผูนํา” 
กลุมความหมายผูนํา  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  ผูนํา  ผูเปนหัวหนา 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูนํา  เชน 

คําวา  นายก  หมายถึง “ผูนํา, ผูเปนหัวหนา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 578) ตัวอยาง

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  นายก  เชน  พระนายก 

คําวา ปมุขสงฆ  คํานี้ประกอบดวยคําวา  ปมุข  หมายถึง “ผูเปนใหญเปนหัวหนาของ

ประเทศหรือศาสนาเปนตน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 664)  และคําวา  สงฆ  หมายถึง “หมู, 

ชุมนุม  หมายถึงหมูสาวกของพระพุทธเจา  เรียกวา  สาวกสงฆ  และภิกษุสงฆ” (พระพรหมคุณา

ภรณ 2551 : 394)  รวมความแลว  ปมุขสงฆ  หมายถึง  “ผูเปนใหญเปนหัวหนาของหมูสาวกสงฆ

และภิกษุสงฆ”  ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ปมุขสงฆ  เชน  พระพุทธปมุข
สงฆ   

 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนอนุพากยขยายนามท่ีอยูในกลุมความหมายผูนํา  เชน 

อนุพากย “ผูทรงเปนโลกนายก” ในรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระมหามุนีผูทรงเปนโลก
นายก” 
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9.กลุมความหมาย “ผูเปนบุตร” 
กลุมความหมายผูเปนบุตร  ไดแกสวนความหมายท่ีหมายถึง  ลูก 

ตัวอยางสวนความหมายท่ีเปนคํานามท่ีอยูในกลุมความหมายผูเปนบุตร  เชน 

คําวา  บุตร  หมายถึง “ลูก, ลูกชาย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 630) ตัวอยางรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  บุตร เชน พระมหาสมณะศากยบุตร 

คําวา  ราชโอรส  คํานี้ประกอบดวยคําวา  ราช  หมายถึง “พระเจาแผนดิน” 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 949)  และคําวา  โอรส  หมายถึง “ลูกชาย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 

1,402) รวมความแลว  ราชโอรส  หมายถึง “ลูกชายของพระเจาแผนดิน” ตัวอยางรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ราชโอรส  เชน  พระผูเปนเจาราชโอรส 

คําวา  ลูก   หมายถึง “ผูมีกําเนิดจากพอแม , คําท่ีพอแมเรียกลูกของตนโดยตรง” 

(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1,020) ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยคําวา  ลูก  เชน  

สมเด็จพระลูกเจา 
 

จํานวนความหมายที่ประกอบอยูในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป 
การวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติ  ผูวิจัย

พบวารูปอางถึงพระพุทธเจานั้นจะประกอบดวยสวนความหมายตั้งแต 1 ถึง 9 สวน  แตเม่ือพิจารณา

ตามกลุมความหมายแลว  พบวารูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูปจะมีกลุมความหมายเพียง 1 ถึง 4 

สวนเทานั้น  ถึงแมรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูปจะมีสวนความหมายหลายสวนแตสวนใหญมักจะ

ประกอบกันดวยสวนความหมายท่ีมีความหมายอยูในกลุมเดียวกัน  ดังจะกลาวถึงตอไปนี ้

1. รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 1 ความหมาย  เปนรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีความหมายอยูในกลุมความหมายเดียวไมวาจะมีสวนความหมายกี่สวนก็ตาม  เชน   

 “พระศาสดา” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมายหนึ่งสวน คือ สวนความหมาย 

“ศาสดา” จัดอยูในกลุมความหมายผูส่ังสอน 

“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพัญู” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 2 สวน

คือ สวนความหมาย “สัมมาสัมพุทธ” และ สวนความหมาย “สัพพัญู” สวนความหมายทั้ง 2 สวน

นี้จัดอยูในกลุมความหมายผูรู  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 1 ความหมาย 

 

2.รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 2 ความหมาย  เปนรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยสวนความหมายตั้งแต 2 สวนขึ้นไปและมีความหมายอยูในกลุม

ความหมาย 2 กลุม  เชน  
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“พระจอมมุนีโลกเชฏฐ” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 2 สวน  คือ สวน

ความหมาย “จอมมุนี” จัดอยูในกลุมความหมายนักบวช  และสวนความหมาย “โลกเชฏฐ” จัดอยูใน

กลุมความหมายผูเปนเลิศ  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 2 ความหมาย 

“พระมเหสีมหามุนีศาสดาเจา” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 3 สวน คือ 

สวนความหมาย “มเหสี” สวนความหมาย “มหามุนี” สวนความหมาย 2 สวนนี้จัดอยูในกลุม

ความหมายนักบวช  และสวนความหมาย “ศาสดา” จัดอยูในกลุมความหมายผูส่ังสอน  รูปอางถึง

พระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 2 ความหมาย 

“พระพุทธองคผูทรงสตบุญญลักษณะแลสมันตจักษุญาณ” รูปอางถึงนี้ประกอบดวย

สวนความหมาย 3 สวน คือ สวนความหมาย “พุทธ” สวนความหมาย “สมันตจักษุญาณ” สวน

ความหมาย 2 สวนนี้จัดอยูในกลุมความหมายผูรู  และสวนความหมาย “ผูทรงสตบุญญลักษณะ” จัด

อยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 2 

ความหมาย 

 

3.รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 3 ความหมาย  เปนรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยสวนความหมายตั้งแต 3 สวนขึ้นไป  และมีความหมายอยูในกลุม

ความหมาย 3 กลุม  เชน 

“พระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเปนพระชินเจา”  รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 3 

สวน คือ  สวนความหมาย “พุทธ” จัดอยูในกลุมความหมายผูรู  สวนความหมาย “ผูประเสริฐ” จัด

อยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  และสวนความหมาย “ผูเปนพระชินเจา” จัดอยูในกลุมความหมายผู

ชนะ  รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 3 ความหมาย 

“พระผูมีพระภาคผูเปนจอมปราชญ  ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ  ตรัสรู

ดวยพระองคเอง  ผูชํานะกิเลสทุกอยาง” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 5 สวน คือ สวน

ความหมาย “ผูมีพระภาค”  สวนความหมาย “ผูชํานะกิเลสทุกอยาง” สวนความหมาย 2 สวนนี้จัดอยู

ในกลุมความหมายผูชนะ  สวนความหมาย “ผูเปนจอมปราชญ”  สวนความหมาย “ตรัสรูดวย

พระองคเอง” สวนความหมาย 2 สวนนี้จัดอยูในกลุมความหมายผูรู  และสวนความหมาย 

“ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ” จัดอยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  รูปอางถึง

พระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวยความหมาย 3 ความหมาย 
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4.รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 4 ความหมาย  เปนรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยสวนความหมายตั้งแต 4 สวนขึ้นไป  และมีความหมายอยูในกลุม

ความหมาย 4 กลุม  เชน 

“พระมหามุนีผูมีพระทัยประกอบดวยพระมหากรุณาอันลํ้าเลิศ  ผูทรงเปนยอดของ

บุคคลท่ีควรบูชา  ผูทรงรูแจงพระสัทธรรมอันยอดเยี่ยม  สูงสุด  ไมเปล่ียนแปลง  ไมมีขอบกพรอง  

และมีแตประโยชนฝายเดียว” รูปอางถึงนี้ประกอบดวยสวนความหมาย 10 สวน คือ สวน

ความหมาย “มหามุนี” จัดอยูในกลุมความหมายนักบวช  สวนความหมาย “ผูมีพระทัยประกอบดวย

พระมหากรุณาอันลํ้าเลิศ” จัดอยูในกลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  สวนความหมาย “ผูทรงเปนยอดของ

บุคคลท่ีควรบูชา” จัดอยูในกลุมความหมายผูเปนเลิศ  และสวนความหมาย “ผูทรงรูแจงพระ

สัทธรรม” จัดอยูในกลุมความหมายผูรู  ดังนั้นรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้จึงประกอบดวย

ความหมาย 4 ความหมาย  สวนความหมายอีก 5 สวนคือ  อันยอดเยี่ยม  สูงสุด  ไมเปล่ียนแปลง  ไม

มีขอบกพรอง  และมีแตประโยชนฝายเดียว  เปนอนุพากยขยายอนุพากย  และ “ผูทรงรูแจงพระ

สัทธรรม”  เปนอนุพากยท่ีแสดงความหมายนัยตรง  ผูวิจัยไมไดนําความหมายของของอนุพากย

ขยายอนุพากยท้ัง 4 สวนนี้มาพิจารณาจัดกลุมความหมาย  เพราะเปนอนุพากยท่ีแสดงความหมายนัย

ตรง  

ผลการวิเคราะหเรื่องจํานวนความหมายท่ีประกอบอยูในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป

ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน  ทําใหสามารถแบงรูปอางถึงพระพุทธเจาได 4 กลุมคือ 1.รูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 1 ความหมาย 2.รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวย

ความหมาย 2 ความหมาย 3.รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 3 ความหมาย 4.รูป

อางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 4 ความหมาย  เม่ือนํารูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 4 

กลุมมาแจกแจงความถ่ีและคิดเปนรอยละแลว  สามารถแสดงโดยเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปนอย

ไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 7 ความถ่ีและรอยละของจํานวนความหมายท่ีประกอบเปนรูปอางถึงพระพุทธเจา 
 

ลําดับท่ี จํานวนความหมายในรูปอางถึงหนึ่งรูป ความถ่ี (รูป) รอยละ 

1 1 ความหมาย 194 50.92 

2 2 ความหมาย 157 41.21 

3 3 ความหมาย 29 7.61 

4 4 ความหมาย 1 0.26 

รวม 381 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 1 

ความหมายพบมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 50.92  รองลงมาคือ  2 ความหมาย  คิดเปนรอยละ 41.21  

ถัดมาเปน 3 ความหมาย  คิดเปนรอยละ 7.61  และกลุมท่ีนอยท่ีสุดคือรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

ประกอบดวยความหมาย 4 ความหมาย  คิดเปนรอยละ 0.26 

ส่ิงท่ีนาสังเกตจากตารางแจกแจงความถ่ีขางตนคือจํานวนของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

ประกอบดวยความหมาย 1 ความหมายมีจํานวนมากท่ีสุดถึงรอยละ 50.92 ซ่ึงถือวาเปนครึ่งหนึ่งของ

จํานวนรูปอางถึงท้ังหมด  และลําดับท่ีรองลงมาคือรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 

2 ความหมาย  มีจํานวนใกลเคียงกับกลุมแรกคือมีอยูรอยละ 41.21  สวนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

ประกอบดวยความหมาย 3 และ 4 ความหมายพบเพียงเล็กนอยเทานั้น  ซ่ึงจะเห็นความแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัดเจน  แสดงใหเห็นวาการสรางหรือแปลรูปอางถึงพระพุทธเจานั้น  กวีหรือผูแปลและ

เรียบเรียงนิยมใชกลุมความหมายซํ้ากัน 1 ถึง 2 ความหมายในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป  ถึงแม

รูปอางถึงพระพุทธเจารูปนั้นจะประกอบดวยสวนความหมายหลายสวนก็ตาม  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

กวีหรือผูแปลและเรียบเรียงตองการเนนความหมายเหลานั้นใหสําคัญมากขึ้นหรือเพ่ือใหสัมพันธ

กับเนื้อหาของตอนท่ีรูปอางถึงพระพุทธเจาเหลานั้นปรากฏอยู 

 

จากผลการวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาและนํามาความหมายมาจัด

กลุมแลว  ผูวิจัยพบส่ิงท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งคือ  เม่ือนํากลุมความหมายท้ัง 9 กลุมมาเรียงลําดับ

ความถ่ีและคิดเปนรอยละแยกตามงานวรรณกรรมพุทธประวัติ  พบวาความถ่ีของกลุมความหมายท่ี

ปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติแตละเรื่องมีความแตกตางกันซ่ึงแสดงเปนตารางแจกแจงความถ่ี

และรอยละไดดังนี ้
 

1. ปฐมสมโพธิกถา 
 

ตารางท่ี 8 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในปฐมสมโพธิกถา 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูรู 53 28.80 

2. ผูชนะ 40 21.74 

3. นักบวช 25 13.59 

4. ผูเปนเลิศ 20 10.87 

5. ผูส่ังสอน 19 10.33 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

6. ผูเปนท่ีพ่ึง 10 5.43 

7. ช่ือ สกุล 9 4.89 

8. ผูเปนบุตร 6 3.26 

9. ผูนํา 2 1.09 

รวม 184 100 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายท่ีปรากฏมากท่ีสุดในวรรณกรรมเรื่องปฐม

สมโพธิกถาคือกลุมความหมายผูรู  คิดเปนรอยละ 28.80  รองลงมาคือกลุมความหมายผูชนะ  คิด

เปนรอยละ 21.74 ลําดับตอมาคือกลุมความหมายนักบวช  คิดเปนรอยละ 13.59  กลุมความหมายผู

เปนเลิศ  คิดเปนรอยละ 10.87  กลุมความหมายผูส่ังสอน  คิดเปนรอยละ 10.33  กลุมความหมายผู

เปนท่ีพ่ึง  คิดเปนรอยละ 5.43  กลุมความหมายช่ือ สกุล  คิดเปนรอยละ 4.89  กลุมความหมายผูเปน

บุตร  คิดเปนรอยละ 3.26  และกลุมความหมายท่ีพบนอยท่ีสุดคือกลุมความหมายผูนํา  พบเพียงรอย

ละ 1.09 เทานั้น 

 

2. ชินมหานิทาน 
 

ตารางท่ี 9 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในชินมหานิทาน 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูชนะ 51 26.98 

2. ผูเปนเลิศ 44 23.28 

3. ผูรู 39 20.63 

4. นักบวช 23 12.17 

5. ผูส่ังสอน 14 7.41 

6. ผูเปนท่ีพ่ึง 12 6.35 

7. ช่ือ สกุล 3 1.59 

8. ผูเปนบุตร 2 1.06 

9. ผูนํา 1 0.53 

รวม 189 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางแสดงใหเห็นวาเรื่องชินมหานิทานปรากฏกลุมความหมายผูชนะมากท่ีสุด  คิด

เปนรอยละ 26.98  รองลงมาคือกลุมความหมายผูเปนเลิศ  คิดเปนรอยละ 23.28  ลําดับถัดมาคือกลุม

ความหมายผูรู  คิดเปนรอยละ 20.63  กลุมความหมายนักบวช  คิดเปนรอยละ 12.17  กลุม

ความหมายผูส่ังสอน  คิดเปนรอยละ 7.41  กลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  คิดเปนรอยละ 6.35  กลุม

ความหมายช่ือ สกุล  คิดเปนรอยละ 1.59  กลุมความหมายผูเปนบุตร  คิดเปนรอยละ 1.06  และกลุม

ความหมายท่ีพบนอยท่ีสุดคือกลุมความหมายผูนํา  พบเพียงรอยละ 0.53 
 

3. พุทธานุพุทธประวัต ิ
 

ตารางท่ี 10 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในพุทธานุพุทธ

ประวัติ 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูรู 2 66.67 

2. ผูส่ังสอน 1 33.33 

รวม 3 100 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพุทธานุพุทธ

ประวัตินั้นมีเพียงกลุม 2 กลุมความหมายคือกลุมความหมายผูรู  และกลุมความหมายผูส่ังสอน  

สวนกลุมความหมายอ่ืนไมปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้  โดยพบวากลุมความหมายผูรูพบมากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 66.67  สวนกลุมความหมายผู ส่ังสอนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 33.33  เหตุท่ี

วรรณกรรมเรื่องนี้มีกลุมความหมายเพียง 2 กลุมความหมายเปนเพราะรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบ

ในวรรณกรรมเรื่องนี้มีเพียง 3 รูปเทานั้นคือ  พระพุทธเจา, พระสัมมาสัมพุทธเจา  และพระศาสดา 
 

4. มหากาพยพุทธจริต 
 

ตารางท่ี 11 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในมหากาพยพุทธจริต 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูรู 98 40.83 

2. นักบวช 42 17.50 

3. ผูเปนเลิศ 37 15.42 

4. ผูชนะ 22 9.17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

5. ผูส่ังสอน 15 6.25 

6. ผูเปนท่ีพ่ึง 14 5.83 

7. ผูนํา 7 2.92 

8. ช่ือ สกุล 4 1.66 

9. ผูเปนบุตร 1 0.42 

รวม 240 100 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายท่ีปรากฏมากท่ีสุดในวรรณกรรมเรื่องมหา

กาพยพุทธจริตคือกลุมความหมายผูรู  คิดเปนรอยละ 40.83  รองลงมาคือกลุมความหมายนักบวช  

คิดเปนรอยละ 17.50  ลําดับถัดมาคือกลุมความหมายผูเปนเลิศ  คิดเปนรอยละ 15.42  กลุม

ความหมายผูชนะ  คิดเปนรอยละ 9.17  กลุมความหมายผูส่ังสอน  คิดเปนรอยละ 6.25  กลุม

ความหมายผูเปนท่ีพ่ึง  คิดเปนรอยละ 5.83  กลุมความหมายผูนํา  คิดเปนรอยละ 2.92  กลุม

ความหมายช่ือ สกุล  คิดเปนรอยละ 1.66  และกลุมความหมายท่ีพบนอยท่ีสุดคือกลุมความหมายผู

เปนบุตร  คิดเปนรอยละ 0.42 
 

5. ลลิตวิสตระ 
 

ตารางท่ี 12 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในลลิตวิสตระ 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูรู 40 35.09 

2. ผูเปนเลิศ 24 21.05 

3. นักบวช 14 12.28 

4. ผูเปนท่ีพ่ึง 12 10.53 

5. ผูชนะ 12 10.53 

6. ผูนํา 6 5.26 

7. ผูส่ังสอน 4 3.51 

8. ช่ือ สกุล 2 1.75 

รวม 114 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายท่ีพบมากท่ีสุดในวรรณกรรมเรื่องลลิตวิสตระ

คือกลุมความหมายผูรู  คิดเปนรอยละ 35.09  รองลงมาคือกลุมความหมายผูเปนเลิศ  คิดเปนรอยละ 

21.05  ถัดมาเปนกลุมความหมายนักบวช  คิดเปนรอยละ 12.28  กลุมความหมายผูเปนท่ีพ่ึงและกลุม

ความหมายผูชนะพบจํานวนเทากัน  คิดเปนรอยละ 10.53  กลุมความหมายผูนํา  คิดเปนรอยละ 5.26  

กลุมความหมายผูส่ังสอน  คิดเปนรอยละ 3.57  และกลุมความหมายท่ีพบนอยท่ีสุดคือกลุม

ความหมายช่ือ สกุล  คิดเปนรอยละ 1.75 
 

จากตารางแจกแจงความถ่ีกลุมความหมายแยกตามงานวรรณกรรมแตงละเรื่องพบวา

กลุมความหมายท่ีพบมากท่ีสุดในวรรณกรรมแตละเรื่องคือกลุมความหมายผูรู  ยกเวนวรรณกรรม

เรื่องชินมหานิทานท่ีพบกลุมความหมายผูชนะมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังพบวาวรรณกรรมเรื่อง 

พุทธานุพุทธประวัตินั้นปรากฏกลุมความหมายเพียง 2 กลุมคือกลุมความหมายผูรู และผูส่ังสอน ซ่ึง

จะนําไปวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในบทตอไป 
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บทท่ี 4 
ปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา 

 

ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอการวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาใน

วรรณกรรมพุทธประวัติ  จากผลการวิเคราะหพบปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาไดแก  

ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติ  วัตถุประสงคในการแตงและแปล

วรรณกรรมพุทธประวัติ  และบริบทภายในเรื่อง  ซ่ึงแตละปจจัยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติ   
ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรี ยง   หมายถึงประวัติ ความเปนมาและความรู 

ความเชี่ยวชาญของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  ภูมิหลังของผูแปลและ

เรียบเรียงมีผลตอการเลือกใชคําในการแปลรูปอางถึงพระพุทธเจา  โดยจะสัมพันธกับโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมแตละเรื่องมีความแตกตางกันดวย  ซ่ึงผูวิจัยจะได

กลาวถึงอยางละเอียดตอไป  ในลําดับนี้จะไดกลาวถึงภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรม

พุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  ซ่ึงมีรายนามดังนี ้

ก .  ปฐมสมโพธิกถา   ผู แปลและเรียบเรี ยงคือ   สมเด็จพระมหาสมณเจ า   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

ข .  พุทธานุพุทธประวัติ   ผูแปลและเรียบเรียงคือ   สมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ค. ชินมหานิทาน  ผูแปลและเรียบเรียงคือ  นักภาษาโบราณงานบริการหนังสือภาษา

โบราณของหอสมุดแหงชาติ  จํานวน 9 ทาน  คือ  วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร, ประภาส  สุระเสน, 

เ ลียบ   กิ่ งโพธ์ิ ,  สุวรรณ   จินตประชา ,  สวัสดิ์   ทองประสาน ,  เกษียร   มะปะโม  และ 

สุวัฒน  โกพลรัตน 

ง. มหากาพยพุทธจริต  ผูแปลและเรียบเรียงคือ  สําเนียง  เล่ือมใส 

จ. ลลิตวิสตระ  ผูแปลและเรียบเรียงคือ  แสง  มนวิทูร 

ผูวิจัยขอแสดงภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  ดังนี ้
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1. สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ประสูติเม่ือวันเสารท่ี 11 ธันวาคม  

พ.ศ. 2333  เปนโอรสองคท่ี 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ประสูติแตเจา

จอมมารดาจุย  พระนามเดิมคือพระองคเจาชายวาสุกรี  พระองคผนวชเปนสามเณรเม่ือพระชนมายุ 

12 พรรษา   และผนวชเปนพระภิกษุ เ ม่ือ  พ .ศ .  2354 ณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   มี 

พระสมณฉายาวา “สุวัณณรังษี” พระองคทรงศึกษาในสํานักสมเด็จพระวันรัตน  อธิบดีสงฆวัด

พระเชตุพนฯ  สมเด็จพระวันรัตนนี้มีความรูภาษาบาลีแตกฉาน  ทานไดแตงหนังสือเปนภาษาบาลี

ไวหลายเรื่อง  เชน  สังคีติยวงศ  จุลยุทธกาลวงศ  มหายุทธกาลวงศ  และทานยังมีช่ือเสียงในการ

เทศนมหาชาติกัณฑนครกัณฑ  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดทรงรับ

ความรูศาสตรตางๆ จากสมเด็จพระวันรัตนเปนอันมาก   เชน  ภาษาบาลี  อักษรไทย  ขอม  

โบราณคดี  วิธีทําเลขยันต (ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม 2515 : 33-40) การท่ีพระองคไดทรงศึกษากับพระ

อาจารยท่ีมีความรูความสามารถทําใหพระองคทรงมีพ้ืนฐานความรูท่ีดี  โดยเฉพาะดานภาษาบาลีท่ี

พระองคทรงมีความเชี่ยวชาญ 

เม่ือ พ.ศ. 2357 สมเด็จพระวันรัตนถึงแกมรณภาพ  ยังไมไดโปรดเกลาฯ ตั้งใหพระภิกษุ

รูปใดเปนอธิบดีสงฆในวัดพระเชตุพนฯ เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จไป

พระราชทานผาพระกฐิน  จึงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระองคเปนอธิบดีสงฆและพระราชาคณะ  

ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2359 ทรงสถาปนาใหเปนท่ีกรมหม่ืนนุชิตชิโนรส  ศรีสุคตขัตติยวงศ  ตอมาถึง 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงไดรับการสถาปนาใหเปนท่ี  กรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตชิโนรส  ศรีสุคตขัตติยวงศ  ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว  ทรงไดรับการสถาปนาใหเปนท่ี  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   

ศรีสุคตขัตติยวงศ 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ส้ินพระชนมเม่ือวันศุกรท่ี 9 

ธันวาคม  พ.ศ. 2396  ดวยโรคชรา  รวมสิริพระชนมายุ 63 พรรษา   

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงเปนรัตนกวีพระองคหนึ่ง

แหงกรุงรัตนโกสินทร  เพราะนอกจากจะทรงพระปรีชาญาณเปนนักปราชญในทางพุทธศาสน   

ราชศาสตร  แบบอยางโบราณราชประเพณีตางๆ ตลอดจนรอบรูทางไสยศาสตร  ทรงมีความรูดาน

ภาษาบาลี  สันสกฤต  ขอม  ไทย  เปนอยางดีแลว  ยังทรงเปนกวีท่ีรอบรูในทางโคลง  ฉันท  กาพย  

กลอน  อยางลึกซ้ึงดวย  ทรงเปนกวีท่ีเยี่ยมยอดในหลายดาน  โดยเฉพาะอยางย่ิงทรงพระปรีชา

สามารถมากในการใชภาษาไดอยางไพเราะเพราะพริ้งและทรงเปนผูมีความละเอียดรอบคอบในการ
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นิพนธหนังสือ  ทําใหผลงานการประพันธของพระองคเปนวรรณกรรมท่ีมีคุณคา  ดังท่ีกุสุมา  

รักษมณี (2537 : 99-100) กลาวถึงพระองคไววา   
 

พระองคทรงรูกฎเกณฑการประพันธ  รูจักสรางศัพทและรูจักภาษาตางๆ ท้ังบาลี  

สันสกฤตและเขมร  จนสามารถพลิกศัพทใหเขากับฉันทลักษณไดดี  ท้ังยังทรงใช

อลังการตามตํารากวีศาสตรของบาลีอยางเช่ียวชาญ  บทพระนิพนธจึงเปนแบบอยาง

ของงานประพันธท่ี “งามเพราะตกแตง  “งามเม่ือปราศจากโทษ” และ “งามดวยคุณ

ลักษณ” ไดอยางดี 
 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดนิพนธวรรณกรรมไวมากมาย

ท้ังในดานพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมทั่วไป  ท้ังท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง  ตัวอยางงานพระ

นิพนธของพระองค  เชน  ปฐมสมโพธิกถา  ลลิตตะเลงพาย  กฤษณาสอนนองคําฉันท  สมุทรโฆษ

คําฉันท (ตอนสุดทาย)  รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (บางกัณฑ)  สรรพสิทธ์ิคําฉันท  เปนตน  จาก

พระปรีชาสามารถดานศาสตรตางๆ  ดานภาษา  ดานวรรณคดี  และผลงานวรรณกรรมที่ทรงนิพนธ

ขึ้นดังท่ีไดกลาวถึงขางตน  ลวนแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนกวีผูมีความสามารถสูงย่ิง  สมกับท่ี

ทรงไดรับการยกยองเปน “รัตนกวีแหงรัตนโกสินทร” 

 

2. สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2403  ทรงเปน

พระโอรสพระองคท่ี 47 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ประสูติแตเจาจอมมารดาแพ  มี

พระนามเดิมวา  พระองคเจามนุษยนาคมานพ  เม่ือ พ.ศ. 2416 ผนวชเปนสามเณรอยู 8 เดือน  จึงลา

ผนวช  เม่ือพระชนมายุครบ 20 พรรษาแลว  จึงทรงผนวชเปนพระภิกษุ  เม่ือ  พ.ศ. 2422 ประทับท่ี

วัดมกุฎกษัตริยาราม  ทรงศึกษาในสํานักพระจันทรโคจรคุณ  พระกรรมวาจาจารย  ทรงศึกษา 

พระปริยัติธรรม  จนทรงมีพระปรีชาแตกฉานในภาษาบาลี  ทรงสอบเปนเปรียญ 5 ประโยค  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงสถาปนาใหเปนท่ีกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เม่ือ พ.ศ. 2436 พระองคไดทรงรับ

แตงตั้งเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต  พ.ศ. 2444 ทรงไดรับสถาปนาเปนกรมหลวงวชิรญาณวโรรส  

ตอมาถึงป พ.ศ. 2453 ไดทรงรับมหาสมณุตตมาภิเษกและเล่ือนพระยศเปน  สมเด็จพระมหาสมณ

เจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เปนสกลมหาสังฆปรินายก  ปกครองสงฆท่ัวพระราชอาณาจักร  

ตอมาพ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาเปล่ียนคํานําพระนามเปน  

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   
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สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ส้ินพระชนมเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม  

พ.ศ. 2464 รวมสิริพระชนมายุ 62 พรรษา 

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงพระอัจฉริยะในวิทยาการ 

หลายสาขา  คือ  พระพุทธศาสนา  การศึกษา  การปกครองภาษา  เชน  บาลี  สันสกฤต  อังกฤษ  

ฝรั่งเศส  รวมท้ังวิทยาการสมัยใหมอีกมาก  ซ่ึงจะเห็นไดจากผลงานในดานตางๆ ของพระองค  

พระองคทรงเปนนักการศึกษาท่ียิ่งใหญ  ทรงเปนผูจัดระบบการศึกษาในโรงเรียนท้ังสําหรับ

พระสงฆและเยาวชนท่ัวไป  กลาวคือทรงจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยเปนสถานศึกษาวิทยาการท้ัง

ทางโลกและทางธรรมสําหรับภิกษุสามเณรและกุลบุตร   อีก ท้ังตอมาพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมอบหมายใหสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ทรงรับภาระอํานวยการจัดการศึกษาในหัวเมืองท่ัวราชอาณาจักร 

ดานงานพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนผู

รอบรูในวิทยาการแขนงตางๆ และภาษาหลายภาษา  จึงไดทรงพระนิพนธเรื่องราวตางๆ ไวเปน

จํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือตําราเรียนตางๆ เชน  หนังสือหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี  โท  

เอก  หลักสูตรบาลีไวยากรณ  นอกจากนี้ยังทรงชําระคัมภีรบาลีไวมากกวา 20 คัมภีร  จากผลงาน

ของพระองคท่ีไดกลาวมาแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ทรงเปนปราชญท่ีรอบรูสรรพวิทยา  เปนนักภาษาท่ีรอบรูหลายภาษา  และเปนนักการศึกษาองค

สําคัญท่ีวางรากฐานการศึกษาระบบใหมท้ังสําหรับพระสงฆและเยาวชนไทย 

 

3. คณะผูแปลและเรียบเรียงเรื่องชินมหานิทาน 

วรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องชินมหานิทานมีผูแปลและเรียบเรียง 9 ทานด  ไดแก  วิรัตน  

อุนนาทรวรางกูร, ประภาส  สุระเสน, เลียบ  กิ่งโพธ์ิ, สุวรรณ  จินตประชา, สวัสดิ์  ทองประสาน, 

เกษียร  มะปะโม  และสุวัฒน  โกพลรัตน 

ท้ัง 9 ทานนี้ลวนเปนนักภาษาผูเช่ียวชาญดานภาษาโบราณ  สําเร็จเปรียญ 9 ประโยคทุก

ทาน  และมีหลายทานท่ีเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานภาษาโบราณ  ของสํานักหอสมุดแหงชาติ  กรม

ศิลปากร  ไดแก  เกษียร  มะปะโม  สุวัฒน  โกพลรัตน ประภาส  สุระเสน  วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  

และยังมีบางทานท่ีมีตําแหนงเปนอนุศาสนาจารยทหารบก∗  ไดแก  สวัสดิ์  ทองประสาน   

เลียบ  กิ่งโพธ์ิ 

                                                             
∗ ผูท่ีจะเปนอนุศาสนาจารยไดนั้นตองจบเปรียญธรรม 4 ประโยคข้ึนไป หรือสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยค 

ดังนั้นผูท่ีเปนอนุศาสนาจารยจึงเปนผูท่ีมีความรูทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเปนอยางดี 
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นอกจากนี้บางทานยังมีผลงานแปลและเรียบเรียงคัมภีรตางๆ รวมทั้งแตงหนังสืออ่ืนๆ 

เชน   

วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  แปลอรรถกถา  พุทฺธปลลกฺขณ  แปลจารึกตางๆ เชนจารึก

กลางรอยพระพุทธบาท  เปนตน 

ประภาส  สุระเสน  แปลพระคัมภีรอนาคตวงศ   

จากประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของท้ัง 9 ทาน  แสดงใหเห็นวาเปนผูท่ีมี

ความรูความสามารถดานภาษาบาลีเปนอยางดี  ซ่ึงเปนส่ิงท่ียืนยันไดวาท้ัง 9 ทานนี้มีความสามารถ

ในการแปลคัมภีรจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยไดอยางถูกตองตรงตามความหมายเดิมท่ีปรากฏอยูใน

คัมภีรตนฉบับ 

 

4. สําเนียง  เล่ือมใส 

สําเนียง  เล่ือมใส  เกิดเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2508 เปนหนึ่งในนาคหลวงผูสําเร็จ

เปรียญ 9 ประโยคขณะเปนสามเณร  เปนนักภาษาท่ีเช่ียวชาญภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และ

ชํานาญทางพระพุทธศาสนา 

ประวัติการศึกษาของสําเนียง  เล่ือมใสมีดังนี้  ป พ.ศ. 2532 สําเร็จปริญญาพุทธศาสตร

บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ป พ.ศ. 2535 สําเร็จ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาษาสันสกฤต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ป พ.ศ. 2540 

สําเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาสันสกฤต) จากมหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู  เมืองพาราณสี  

ประเทศอินเดีย 

สําเนียง  เล่ือมใส  เปนอดีตผูอํานวยการศูนยสันกฤตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ

ปจจุบันเปนรองศาสตราจารย  ระดับ 9  ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก   คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  สําเนียง  เล่ือมใสเปนผูเช่ียวชาญดานภาษาสันสกฤต  พระพุทธศาสนา  และ

มีผลงานทางวิชาการดานบาลีสันสกฤตจํานวนมาก  เฉพาะดานวรรณกรรมนั้นไดแปลวรรณกรรม

สันสกฤตหลายเร่ือง  เชน  มหากาพยเสานทรนันทะ  มหากาพยพุทธจริต  มหาวัสตุอวทาน  เปนตน  

จากประวัติการศึกษา  และประวัติการทํางานแสดงใหเห็นวาวาสําเนียง  เล่ือมใสเปนผูมีความรูดาน

พุทธศาสนา  และภาษาบาลีสันสกฤตมาก   เพราะนอกจากจะสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 

ประโยค  ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดสําหรับการศึกษาภาษาบาลีสําหรับพระภิกษุสงฆแลว  ยังสําเร็จการศึกษา

ดานภาษาสันสกฤตท้ังระดับปริญญาโทและเอก  รวมทั้งเปนอาจารยผูสอนภาษาบาลีและสันสกฤต

ในสถาบันอุดมศึกษา  เฉพาะดานวรรณกรรมนั้นไดแปลวรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาสันกฤตอยาง

ตอเนื่อง 
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5. แสง  มนวิทูร 

แสง  มนวิทูร  เกิดเม่ือวันเสารท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือ

อายุได 17 ป  ไดบรรพชาเปนสามเณรและศึกษาเลาเรียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  ตอมาเม่ือ พ.ศ. 

2464 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ  และพ.ศ. 2470 สอบไลไดเปรียญธรรม 6 ประโยค  แสง  มนวิทูร  

ถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจ  เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2516  

แสง  มนวิทูร  เปนผูท่ีมีความรูความสามารถและใสใจศึกษาเกี่ยวกับภาษา  โดยเฉพาะ

ภาษาสันกฤต  จึงไดขวนขวายร่ําเรียนกับอาจารยชาวอินเดีย 3 ทานคือ  บัณฑิตรฆุนาถศรมฺา  ศาสตรี  

สุพฺรหฺมณิย  และสวามีสัตยานันทปุรี (ขรรคชัย  บุนปาน 2511 : 167-168) นอกจากนั้นยังไดศึกษา

ดานโบราณสถานโบราณวัตถุมาตั้งแตสมัยครองเพศบรรพชิต  และไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับตํานาน

เมืองตางๆ เชน  พงศาวดารเมืองโยนก  ตํานานสิงหนวัติ  และประชุมพงศาวดารบางเรื่อง  เปนตน  

ดวยเปนผูมีความรูดานโบราณคดี  จึงทําใหพันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย  อธิบดีกรมศิลปากรใน

ขณะนั้น  ชักชวนใหแสง  มณวิทูรเขามารับราชการในกรมศิลปากร  

แสง  มนวิทูร  ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตจนมีความรูแตกฉานจนสามารถแปลคัมภีร

และวรรณกรรมบาลีสันสกฤตไวจํานวนมาก  ผลงานแปลท่ีทําใหทานมีช่ือเสียงในวงการวิชาภาษา

สันสกฤตและท่ัวไปคือ  ภควัทคีตา  วรรณกรรมปรัชญาศาสนาท่ีคนอินเดียนับถือ  และเปน

วรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงจนไดรับการแปลออกเปนหลายภาษา  ในสวนของภควัทคีตาฉบับแปลไทย

ของแสง  มนวิทูรนั้นไดรับความนิยมจนทําใหมีผูแปลภควัทคีตาออกมาอีกหลายสํานวน    

นอกจากนั้น  แสง  มนวิทูร  ยังมีผลงานแปลวรรณกรรมท้ังบาลีและสันสกฤตหลายเร่ือง  

ท่ีแปลจากภาษาสันสกฤต  เชน  นาฏยศาสตร  คัมภีรลลิตวิสตระ  ภควัทคีตา  ตรรกสาร  เปนตน  

และท่ีแปลจากภาษาบาลี  เชน  ชินกาลมาลีปกรณ  ศาสนวงศ  รัตนพิมพวงศ  รสวาหินี  เปนตน   

แสง  มนวิทูรเปนบุคคลท่ีสรางบุคลากรเขาสูวงวิชาภาษาสันสกฤตเปนจํานวนมาก  

เนื่องดวยทานเปนอาจารยสอนภาษาสันสกฤตและวิชาศาสนาในคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  คณะวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนภาษาโบราณตะวันออก  โดยทานเปนผูสอนภาษา

สันสกฤตใหแกนักศึกษารุนท่ี 1 ตั้งแตมีการกอตั้งคณะโบราณคดีเม่ือพ.ศ.2498  จนไดรับการ          

โปรดเกลาฯ เปนศาสตราจารยพิเศษในคณะโบราณคดี เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2512  นอกจากนี้ทาน

ยังไดเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จึง

นับไดวาทานเปนบุคคลสําคัญในวงวิชาภาษาสันสกฤตของประเทศไทย 

จากประวัติการศึกษา  ความรูความสามารถ  ประวัติการทํางาน  ตลอดจนผลงานแปล

วรรณกรรมหลายเรื่องท่ีไดกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวา  แสง  มนวิทูรเปนนักภาษาท่ีมีความรู

และเช่ียวชาญภาษาบาลีและสันสกฤตอยางย่ิงคนหนึ่ง 
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ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติท่ีไดกลาวถึงขางตน  แสดงให

เห็นถึงความรูความสามารถของผูแปลและเรียบเรียงแตละทานท่ีเหมือนและแตกตางกัน  คือผูแปล

และเรียบเรียงทุกทานลวนแตเปนนักภาษาท่ีมีความรูความสามารถทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษา

บาลีและสันสกฤตเหมือนกัน  แตมีอยูทานหนึ่งท่ีมีความสามารถพิเศษแตกตางกับผูแปลทานอ่ืนคือ  

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ท่ีนอกจากจะทรงเปนนักภาษาท่ีมีความรู

ความสามารถทางดานภาษาบาลีอยางแตกฉานแลว  ยังทรงเปนกวีท่ีมีความสามารถดานการ

ประพันธจนไดรับการยกยองใหเปนรัตนกวีแหงกรุงรัตนโกสินทรอีกดวย 

จากการวิเคราะหภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติพบวาภูมิหลัง

ของผูแปลและเรียบเรียงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาใจวรรณกรรมพุทธ

ประวัติ  ผูแปลและเรียบเรียงท่ีมีภูมิหลังท่ีตางกันจะเลือกใชคําในการแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

ตางกัน  ซ่ึงสงผลใหโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏนั้นมีความแตกตางกันดวย  ดังจะ

ไดกลาวถึงตอไปนี ้

ผูวิจั ยพบว าผู แปลและเรียบเรียงท่ี มีภู มิหลังเปนกวีจะ เลือกใชคํ า ท่ี ทําให เกิด 

ความสละสลวย  ซ่ึงทําใหไดโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีคําประกอบหนานามมากกวา 

1 คํา  และมีคํานามประกอบกันมากกวา 1 คํา  มากกวาผูแปลและเรียบเรียงท่ีไมไดมีภูมิหลังเปนกว ี

ผูแปลและเรียบเรียงท่ีมีภู มิหลังเปนกวีนั้นพบวามี  1 พระองคคือ   สมเด็จพระ 

มหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ซ่ึงเปนผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่อง

ปฐมสมโพธิกถา  พระองคไมเพียงแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยคงความหมายเดิมตามคัมภีร

ตนฉบับเทานั้นแตยังทรงมีวิธีการสรางรูปอางถึงพระพุทธเจา ดวยการนําคําศัพทท้ังภาษาบาลี  

สันสกฤต  ไทย  เขมร มาประกอบกันเพ่ือใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีแตกตางไปจากรูปอางถึง

พระพุทธเจาในคัมภีรตนฉบับ  ดังนั้นจึงพบวาโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏใน

เรื่องปฐมสมโพธิกถาจะมีลักษณะของการนําคําศัพทมาประกอบกันหลายคํา  โดยจะเปนคําท่ีอยูใน

สวนนําหนามากกวา 1 คํา  และการใชคํานามประกอบกันในสวนแกนมากกวา 1 คํา  ซ่ึงท้ัง 2 

ลักษณะนี้จะพบมากกวาในวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถามากวาเรื่องอ่ืนๆ  

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาในเรื่องปฐมสมโพธิกถาท่ีมีคําท่ีอยูในสวนนําหนา

มากกวา 1 คํา  เชน 

สมเด็จพระผูทรงพระภาค  โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี ้ สวนนําหนามีคํา 

2 คํา  คือคําวา  สมเด็จ , พระ 

สมเด็จพระศาสดาจารย  โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้  สวนนําหนามีคํา 2 

คํา  คือคําวา  สมเด็จ , พระ 
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สมเด็จพระบรมครู  โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้  สวนนําหนามีคํา 3 คํา  

คือคําวา  สมเด็จ , พระ , บรม 

องคสมเด็จพระโลกนาถ  โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี ้ สวนนําหนามีคํา 3 

คํา  คือคําวา  องค , สมเด็จ , พระ 

องคสมเด็จพระศรีสุคต  โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนี้  สวนนําหนามีคํา 4 

คํา  คือคําวา  องค , สมเด็จ , พระ , ศร ี

 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาในเรื่องปฐมสมโพธิกถาท่ีสวนแกนประกอบดวยคํานาม

มากกวา 1 คํา  เชน 

พระพุทธสรรเพชญ  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี ้ สวนแกนมีคํานาม 2 คํา  คือ  พุทธ , 

สรรเพชญ 

สมเด็จพระสัมพุทธสัพพัญู  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้  สวนแกนมีคํานาม 2 คํา  

คือ  สัมพุทธ , สัพพัญู 

องคพระศาสดาอัครปโยรส  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี ้ สวนแกนมีคํานาม 2 คํา  คือ  

ศาสดา , อัครปโยรส 

องคพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจา  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้  สวนแกนมีคํานาม 2 

คํา  คือ  ทศพล , สัมมาสัมพุทธ 

องคสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้  สวนแกนมี

คํานาม 2 คํา  คือ  ชินวร , สัมมาสัมพุทธ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้  

สวนแกนมีคํานาม 3 คํา  คือ  ไตรโลกเชษฐ , ศาสดา , สัมมาสัมพุทธ 

สมเด็จพระอัครมุนินทรทัมมสารถีศรีสุคต  โครงสรางของรูปอางถึงรูปนี้  สวนแกนมี

คํานาม 3 คํา  คือ  อัครมุนินทร , ทัมมสารถี , ศรีสุคต   

จากตัวอยางท่ียกมาขางตนเปนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  

มีโครงสรางท่ีมีคําในสวนนําหนานามมากกวา 1 คํา  และมีคํานามในสวนแกนมากกวา 1 คํา  ซ่ึง

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีลักษณะนี้จะพบในเร่ืองปฐมสมโพธิกถามากกวา

วรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ  การใชคําในสวนนําหนาหลายคํา  และการนําคํานามท่ีเปนศัพทบาลี

สันสกฤตหลายๆ คํามาประกอบกันจะทําใหรูปอางถึงพระพุทธเจานั้นมีความสละสลวยงดงามท้ัง

ดานรูปภาษาและความหมาย  ท้ังนี้เปนเพราะผูแปลและเรียบเรียงเรื่องปฐมสมโพธิกถาเปนผูท่ีมี

ความรูทางภาษาดีท้ังภาษาบาลี สันสกฤต  ไทย  เขมร  ประกอบกับเปนผูท่ีมีความสามารถดานกวี
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เปนเลิศ  พระองคจึงทรงเลือกแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยการสรางคําขึ้นมาใหม  จึงทําใหไดรูป

อางถึงพระพุทธเจามีความสละสลวยงดงามดังท่ีกลาวมา 

สวนผูแปลและเรียบเรียงทานอ่ืนๆ ท่ีมีภูมิหลังเปนนักภาษาแตไมไดเปนกวีนั้น   จะมี

วิธีการแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาแตกตางกับผูแปลท่ีมีภูมิหลังท่ีเปนกวี  กลาวคือผูแปลมักจะแปล

รูปอางถึงพระพุทธเจาตรงตามรูปศัพทท่ีปรากฏในคัมภีรตนฉบับ  จึงไมไดคิดสรรสรางคําใหมท่ีทํา

ใหรูปอางถึงพระพุทธเจามีความสละสลวย  ดังนั้นจึงพบวาในวรรณกรรมพุทธประวัติอีก 4 เรื่องจะ

พบรูปอางถึงพระพุทธเจา ท่ี มีลักษณะแตกตางไปจากเรื่องปฐมสมโพธิกถา  โดยเฉพาะ 

เรื่องชินมหานิทาน  มหากาพยพุทธจริต  และลลิตวิสตระ 

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในเรื่องชินมหานิทาน  มหากาพยพุทธจริต  และลลิตวิสตระ  

จะมีโครงสรางท่ีมีสวนขยาย  เปนจํานวนมาก  ท้ังนี้เปนเพราะผูแปลนั้นแปลรูปอางถึงพระพุทธเจา

ตามรูปศัพทท่ีปรากฏในคัมภีรตนฉบับ  ดังตัวอยางตอไปนี ้

“พระพุทธเจาผูประเสริฐ  ผูเปนพระชินเจาอันเหลานรชนผูแกลวกลาพึงเคารพบูชา”  มี

โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  แปลมาจาก  “สุรนรมหิตพฺโพ  พุทฺธเสฏโฐ  ชิโน”  (ชิน.)   

“พระจอมมุ นี ผู ท ร ง เป น ท่ี พ่ึ ง ขอ ง เทวดาและมนุ ษย ”   มี โค ร งสร า ง แบบ 

สวนหลัก+สวนขยาย  แปลมาจาก  “อมรมนุชนาโถ  นาถสาโส  มุนินฺโท” (ชิน.) 

“พระองคผูเปนจอมมุนี  อันเทวดาและมนุษยท้ังหลายบูชาแลว”  มีโครงสรางแบบ  

สวนหลัก+สวนขยาย   แปลมาจาก “สํปูชิตา  มุนีนฺทฺราสฺเตไนว  ปูชิโต” (ลลิต.) 

“พระองคผูเปนปุรุษฤษภะ”  มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  แปลมาจาก  

“ปุรุษรฺษภ” (ลลิต.) 

จากตัวอยางท่ีแสดงขางตนนี้จะเห็นวาผูแปลและเรียบเรียงจะแปลรูปอางถึงพระพุทธเจา

ตรงตามรูปศัพทเดิมท่ีปรากฏในคัมภีรตนฉบับเพ่ือคงความหมายเดิมใหครบถวน 

ผลการวิเคราะหภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงท่ีไดกลาวถึงขางตนแสดงใหเห็นวาภูมิ

หลังของผูแปลและเรียบเรียงเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  กลาวคือผูท่ีมี 

ภูมิหลังตางกันจะมีการเลือกใชภาษาในการแปลและสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาตางกันดวย  ซ่ึง

ความสัมพันธระหวางปจจัยภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงจะปรากฏทางโครงสรางของรูปอางถึง

พระพุทธเจาดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 
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2. วัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัต ิ  
ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัติ  พบวาเปน

ปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  กลาวคือจะมีความสัมพันธกับโครงสรางและความหมาย

ของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมเรื่องนั้น  ดังจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

2.1 ปฐมสมโพ ธิกถา   เปนพระนิพนธ ของสม เด็ จพระมหาสมณเจ า   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  พระองคทรงนิพนธเรื่องปฐมสมโพธิกถาขึ้นตามท่ีพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับส่ังใหกรมหม่ืนไกรสวิชิตไปกราบอาราธนาพระองคใหตกแตงคัมภีรปฐม

สมโพธินี้ขึ้น (สุภาพรรณ  ณ บางชาง 2533 : 159) โดยพระองคทรงชําระคัมภีรปฐมสมโพธิฉบับ

ภาษาบาลีของเกา  ตอเม่ือไดทรงชําระปฐมสมโพธิภาษาบาลีสําเร็จ  จึงไดทรงถายถอดออกเปน

ภาษาไทยภายหลัง (อนันต  เหลาเลิศวรกุล 2546 : 167)   

ถึงแมสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสจะทรงแปลเรื่อง 

ปฐมสมโพธิกถาตามคํากราบอาราธนาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  แตก็ทรง

ปรารถนาจะใหเรื่องปฐมสมโพธิกถาเปนวรรณกรรมท่ีมีความงามดานวรรณศิลป  ไมใชเปนเพียง

การแปลคัมภีรท่ัวไป  เราจึงจะเห็นไดวาสํานวนภาษาในเรื่องปฐมสมโพธิกถานั้นเปนรอยแกวท่ีมี

ความเกล้ียงเกลา  ไพเราะ  ถาคําท่ีใชเรียบเรียงก็กลมกลืนกัน  อานไมระคายหู  จัดไดวาเปนภาษา

วรรณคดี (นอมนิจ  วงศสุทธิธรรม 2524 : 81) นอกจากนั้นแลวยังมีโวหารภาพพจน  และรสทาง

วรรณคดีอยางครบถวน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเรื่องปฐมสมโพธิกถานี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงมุงหวังจะใหเปนวรรณกรรมท่ีมีความงดงามทางวรรณศิลปเรื่อง

หนึ่ง  และดวยเหตุนี้เองจึงทําใหพระองคทรงเลือกใชคําในการแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาใหมีความ

สละสลวยงดงามสอดคลองกับภาษาท่ีใชในการพรรณนาเนื้อเรื่องดวย  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

“ในสมัยนั้นพอเปนปจจุสราตรีกาล  สมเด็จพระศาสดาจารยเสด็จจากอิริยาบถประทม  

ทรงจงกรมอยูในอาวาสบริเวณ  ไดทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรอันบทจรมาแตไกล  ก็

เสด็จจากท่ีจงกรม  ทรงนิสัชนาการเหนือบวรปญญัตอาสน  ฝายยสกุลบุตรก็กลาวอุทาน

วาทีเหมือนแตหลังยังท่ีใกลพระสัพพัญู  พระบรมครูจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ดูกรยส  

ท่ีอันนี้ปราศจากอุปทวันตราย  ทานจงมานั่งในท่ีนี้  ตถาคตจะแสดงธรรมแกทาน  สวน 

ยสกุลบุตรไดสดับพุทธบรรหารดังนั้นก็มีจิตโสมนัสปรีดา  จึงถอดสุวรรณบาทุกาไวในท่ี

นั้น  ก็เขามาสูสํานักพระบรมโลกนาถ  ถวายอภิวาทแลวนั่งในท่ีควรขางหนึ่ง  สมเด็จพระ
สัพพัญูก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระอนุบุพพิกถา” (สมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 130) 
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“ขาแตพระแมเจา  ดังขาพเจาตักเตือนใหทรงทราบ เหตุ  บัดนี้พระบรมโลกเชฏฐบวร
สรรเพชญ  เสด็จมาสูพิภพแหงขาพระองค  ทรงสถิตคอยทาพระแมเจาจะโปรดประทาน
พระสัทธรรมเทศนาแกขาพระพุทธเจา... และพระเดชพระคุณนั้นมิไดมี  ทรงพระนาม

พระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจา  เม่ือพระสิริมหามายาเทวีไดสดับก็ดําริวา  พระโอรสแหง

เราทรงพระนามพระสัมพุทธอันประเสริฐ  ท้ังพระสิริรูปก็งามเลิศหาผูเสมอมิได  แลมา
วันนี้ไซรหวังจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาแกอาตมา” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม

พระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 213) 
 

“ลําดับนั้นยังมีพระยานาคตนหนึ่งมีนามวามุจลินทนาคราช  มีอานุภาพมาก  บังเกิดอยูใน

สระโบกขรณีอันมีในท่ีใกลมุจลินทพฤกษนั้นเบ้ืองวาพระยาอหินาคไดเห็นซึ่งพระพุทธ
มหานาคดังนั้น  ก็มิอาจอยูในพิภพแหงตนได  ก็ข้ึนมาจากมหาสระจินตนาการวา  ทานผู

นี้ชะรอยจะเปนเทพยดาพิเศษ  ประดับดวยฉัพพิธเภทพรรณรังษีโอภาส  พิจารณาไปก็

แจงวาเปนองคพระสัมมาสัมพุทธโลกนาถอันประเสริฐ  บังเกิดในโลก  เสด็จมาสูนิวาส

ถานแหงอาตมา” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 107) 
 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส  ทรงแปลเรื่องปฐมสมโพธิกถาโดยมุงหวังใหเปนวรรณกรรมท่ีมีความทางดานวรรณศิลป  

ดังจะเห็นวาทรงใชภาษาท่ีสละสลวยในการพรรณนาเนื้อเรื่อง  ถึงแมจะเปนงานประพันธประเภท

รอยแกวแตถอยคําท่ีใชมีความไพเราะและคลองจองกันอยางกลมกลืนในแตละวรรค  เปนความตั้ง

พระทัยของพระองคใหเปนวรรณกรรมรอยแกวท่ีมีลักษณะคลายราย  ซ่ึงสงผลใหทรงเลือกใชคําใน

การสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาใหมีความสละสลวยสอดคลองกับภาษาท่ีใชในการพรรณนาเนื้อ

เรื่อง  ดังจะเห็นวารูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) นั้นจะมีคําท่ีคลองจองกับคํา (ตัวเอียง) ในวรรคท่ี

อยูติดกัน  จึงแสดงใหเห็นถึงความตั้งพระทัยเลือกสรรรูปอางถึงพระพุทธเจาใหเหมาะสมในเชิง

วรรณศิลปเปนสําคัญดวย 

ดังท่ีไดกลาวไวในหัวขอท่ีแลววา รูปอาง ถึงพระพุทธเจา ท่ีปรากฏในเรื่อง 

ปฐมสมโพธิกถาจะมีโครงสรางท่ีมีคําในสวนนําหนามากวา 1 คํา  และมีการนําคํานามมากกวา 1 คํา

มาประกอบกันในสวนแกน  ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาใหมีความสละสลวยท้ัง

รูปภาษาและความหมายสอดคลองกับสํานวนภาษาท่ีใชในการพรรณนาเนื้อเรื่องนั่นเอง  ซ่ึงลักษณะ

เชนนี้เปนลักษณะท่ีแตกตางจากวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องอ่ืนๆ  ท้ังนี้ดวยเหตุเพราะสมเด็จพระ

มหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงมุงหวังจะใหเรื่องปฐมสมโพธิกถาเปนวรรณกรรมท่ีมี

ความงามทางดานวรรณศิลปนี้เอง  จึงทําใหพระองคซ่ึงทรงเปนกวีเลือกใชคําท่ีสละสลวยงดงาม 
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2.2 พุทธานุพุทธประวัติ  เปนพระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส  ทรงนิพนธโดยรวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจาและพระสาวกจากพระสูตร  

และอรรถกถาตางๆ แลวเรียบเรียงขึ้นเปนเรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  โดยมีพระประสงคในการเรียบ

เรียงวรรณกรรมเร่ืองนี้เพ่ือตองการแสดงคําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  โดยให

ความสําคัญท่ีแกนหรือสาระของคําส่ังสอนไมใชเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย  ดังท่ีปรากฏในคําปรารภ

แหงการรจนาหนังสือพุทธานุพุทธประวัติวา 
 

อนึ่ง  ดูเหมือนผูท่ีแตงต้ังใจจะแสดงเหตุอัศจรรยตางๆ ใหคนภายหลังเห็นประหลาดแลว

เช่ือถือเทานั้น  ไมตองการจะแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจานัก  ยกเวนแตจะเปน  สวน

ผูแตงหนังสือนี้มีความประสงคจะแตงหนังสือเรื่องนี้คนละอยางจากหนังสือท่ีทานแตงไว

แลว  คือประสงคจะแสดงคําสั่งสอนของพระสัมพุทธเจา  ใหผูศึกษาพระพุทธศาสนา

ทราบเทานั้น  ครั้นจะไมแตงรวบรวมไวเปนเรื่อง  ผูศึกษาจะศึกษาลําบาก  จึงตองเก็บ

ขอความซึ่งมาในบาลีบาง  ในอรรถกถาบาง  ในหนังสือของชาติเราบาง  ของชาติอื่นๆ 

บาง  มารวบรวมไวเปนเรื่องหนึ่ง  ท่ีควรจะยอก็จะยอเสีย  ท่ีควรจะพิสดารก็จะใหพิสดาร  

ในท่ีผิดกันและกลาวความท่ีเห็นวาจะไมมีไมเปนไปได  ก็ตองยกเสียบางเลือกเอาแตพอ

เปนประมาณไดบาง (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 2)  
 

จากคําปรารภขางตนแสดงวัตถุประสงคในการนิพนธเรื่องพุทธานุพุทธประวัติของ

สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรสไวอยางชัดเจนคือทรงนิพนธโดยมุงจะแสดง

คําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย  และ

ดวยความที่เรื่องพุทธานุพุทธประวัตินี้เสนอแตสาระคําส่ังสอนนี้เองจึงเปนหนังสือท่ีเหมาะแกการปู

พ้ืนฐานความรูใหแกผูเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนา  ดังนั้นเรื่องพุทธานุพุทธประวัตินี้จึงเปนตํารา

สําหรับศึกษาพุทธประวัตจินถึงปจจุบัน 

เม่ือไดพิจารณารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในเรื่องพุทธานุพุทธประวัติแลวพบวา   

กลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้มีเพียง 2 กลุมความหมาย

เทานั้น  คือกลุมความหมายผูรู  และกลุมความหมายผูส่ังสอน  ดังท่ีไดแสดงรายละเอียดไวแลวใน

บทท่ี 3  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจยัเรื่องวัตถุประสงคในแตงและแปลกับรูปอาง

ถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในเรื่องพุทธานุพุทธประวัติอยางชัดเจน  กลาวคือ  สมเด็จพระมหาสมณเจา  

กรมพระยาวิชรญาณวโรรสทรงนิพนธเรื่องพุทธานุพุทธประวัติขึ้นเพ่ือแสดงคําส่ังสอนของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และไมไดมุงเนนไปในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย  การใชสํานวนภาษา

และถอยคําในการพรรณนาเนื้อเรื่องจึงเปนสํานวนท่ีกระชับเรียบงายเพ่ือใหผูอานเขาใจงาย  

เหมาะสมกับการใช เปนตําราสําหรับศึกษาพุทธประวัติ  ดังนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจา   
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กรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาดวยคําท่ีเรียบงาย  สอดคลองกับ

สํานวนภาษาท่ีใชพรรณนาเนื้อเรื่องและมีจํานวนกลุมความหมายนอย  ซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ท่ีตองการแสดงหลักคําสอนมากกวาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย  ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

“เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูวิทยา 3 ประการนั้นเองโดยชอบ  ประทับอยู ณ 

ภายใตรมไมมหาโพธินั้น  เสวยวิมุติสุข (สุขเกิดแตความพนจากกิเลสอาสวะ) สิ้นกาล 7 

วัน” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 29) 

 

“สวนในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาทรงแสดงวา  สิ่งใดมีความบังเกิดข้ึนเปนธรรมดา  
สิ่งนั้นดับไปเปนธรรมดา ผูเกิดแลวจะไมตายไมมีเลย  ก็แตวาความรูสึกวาตาย  หรือไม

ตายจะมีไดโดยอุบายอยางหนึ่ง” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

2512 : 36) 
 

“ครั้งนั้น  พระศาสดาทางพิจารณาเห็นความบริบูรณแหงอุปนิสัยของชนชาวมคธเปนอัน
มาก  จะตองอาศัยพระเจาพิมพิสาร  ซึ่งเปนพระเจาแผนดิน  ต้ังศาสนาลงในแวนแควน

มคธกอน  ทรงคิดจะใครพาอุรุเวลกัสสปะ  ซึ่งมีอายุมาก  เปนท่ีนับถือของมหาชนมานาน

ไปสั่งสอนใหมหาชนเลื่อมใส” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

2512 : 51) 
 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาการท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรสทรงมีวัตถุประสงคนําเสนอพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจามากกวาเสนอ

เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย  สอดคลองกับการใชสํานวนภาษาท่ีใชในการพรรณนาเนื้อเรื่องท่ีมีความ

กระชับ  เรียบงาย  เม่ือสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาจึงไมไดใชคําท่ีสละสลวยงดงามหรือใชอนุพากย

ขยาย  ทรงใชคําพ้ืนฐานท่ีใชเรียกพระพุทธเจามาใชเปนรูปอางถึงพระพุทธเจา  และมีความหมาย

เนนไปท่ีความรูท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูและการส่ังสอนเผยแผพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา  ดังนั้นรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในเรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  คือ  พระพุทธเจา  พระ

สัมมาสัมพุทธเจา  และ  พระศาสดา  จึงมีความหมายเพียง 2 กลุมความหมายเทานั้น  คือกลุม

ความหมายผูรู  และกลุมความหมายผูส่ังสอน 

 

2.3 ชินมหานิทาน 

ชินมหานิทานนี้เปนคัมภีรประเภทตํานานหรือประวัติ  มีเรื่องราวของพระพุทธเจา

ตั้งแตอดีตครั้งเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีมาโดยลําดับจนกระท้ังถึงเสด็จ 

ดับขันธปรินิพพานและแจกพระบรมสารีริกธาตุเปนท่ีสุด   คัมภีรชินมหานิทานน้ีไมปรากฏชื่อผู
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แตงและปท่ีแตง  ดานวัตถุประสงคในการแตงนั้นผูแตงไดกลาวคาถาและขอความในตอนตนซ่ึง

แสดงวัตถุประสงคในการแตงไวดังนี้ 

“ปวกฺขามิ  สมาเสน  ชินนิทานมุตฺตมํ 

  อวิกฺขิตฺตา  นิสาเมถ  ทุลฺลภา  หิ  อยํ  กถา. 

ชินนิทานํ  นามเมตํ  พุทฺธฺชินํ  พุทฺธงฺกุรํ  พุทฺธปณิธานํ  พุทฺธจริตํ  พุทฺธโคจรนฺติ  

เวทิตพฺพํ. อมฺหากํ  หิ ภควโต อภินิหารโต ปฏฐาย ยาว ปรินิพฺพาน นิทานกถา ชินนิทานนฺ

ติ เวทิตพฺพา.”  

“ขาพเจาจักกลาวเรื่องชินนิทานอันเลิศโดยยอ  เรื่องชินนิทานนี้หาไดยาก  ขอทาน

ท้ังหลายจงต้ังใจ  อยาไดฟุงใจ” 

ชินนิทานนี้พึงทราบวา   คือ   เ ร่ืองชัยชนะของพระพุทธเจา   เรื่องหนอวงศของ

พระพุทธเจา  เรื่องปณิธานของพระพุทธเจา  เรื่องจริยาของพระพุทธเจา  และเรื่องความ

เปนไปของพระพุทธเจา  อนึ่ง  พึงทราบวา  การพรรณนาเร่ืองของพระผูมีพระภาคเจาของ

ชา ว เ ร า ต้ั ง แ ต เ รื่ อ ง อภิ นิ ห า ร  (ก า ร บํ า เ พ็ญบ า ร มี )  ต ร า บถึ ง ก า ร เ ส ด็ จ ดั บ 

ขันธปรินิพพานเรียกวา  ชินนิทาน” (สุภาพรรณ  ณ บางชาง 2533 : 187-188)  

จากคําแปลวัตถุประสงคของผูเขียนขางตนจะเห็นวาผูเขียนมีวัตถุประสงคตองการ

เรื่องราวของพระพุทธเจาตั้งแตบําเพ็ญบารมีจนถึงดับขันธปรินิพพาน  และไดเสนอเรื่องชัยชนะของ

พระพุทธเจา (เนนตัวหนา) ซ่ึงสอดคลองกับช่ือเรื่อง คือ “ชินมหานิทาน” ซ่ึงคําวา “ชิน” หมายถึง 

ชัยชนะ  เปนพระเนมิตกนามของพระพุทธเจา  ท่ีไดพระนามอยางนี้เพราะทรงชนะมารคือกิเลสท้ัง

ปวงไดแลว  (กองแกว  วีระประจักษ 2550 : 103-104) โดยรวมแลวอาจกลาวไดวาผูแตง 

เรื่องชินมหานิทานนีมี้วัตถุประสงคตองการเสนอเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจาท่ีทรงชนะกิเลสเพ่ือ

การตรัสรูและเขาสูความหลุดพนคือนิพพานในท่ีสุด  ท้ังนี้จะเห็นวาช่ือเรื่องและวัตถุประสงคท่ี 

ผูแต งตองการเสนอจะสัมพันธกับความหมายของรูปอ างถึงพระพุทธเจ า ท่ีปรากฏใน 

เรื่องชินมหานิทาน   

จากท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในเรื่องชินมหานทิานวา

มีความแตกตางจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน  กลาวคือเรื่องชินมหานิทานพบกลุมความหมายผูชนะ

มากกวากลุมความหมายอ่ืน  ดังตารางแสดงความถ่ีของกลุมความหมายในเรื่องชินมหานิทาน

ตอไปนี ้

ตารางท่ี 13 ความถ่ีและรอยละของกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในชินมหานิทาน 
 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

1. ผูชนะ 51 26.98 

2. ผูเปนเลิศ 44 23.28 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

 

ลําดับ กลุมความหมาย ความถ่ี รอยละ 

3. ผูรู 39 20.63 

4. นักบวช 23 12.17 

5. ผูส่ังสอน 14 7.41 

6. ผูเปนท่ีพ่ึง 12 6.35 

7. ช่ือ สกุล 3 1.59 

8. ผูเปนบุตร 2 1.06 

9. ผูนํา 1 0.53 

รวม 189 100 

 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายผูชนะในวรรณกรรมเรื่องชินมหา

นิทาน  เชน 
 

“พระพุทธเจาผูประเสริฐ  ผูเปนพระชินเจาอันเหลานรชนผูแกลวกลาพึงเคารพบูชา  และ
ภิกษุเบญจวรรคคียผูรูตามพระชินเจาผูประเสริฐนั้น  ผูมีจิตปราศจากมลทิน  เปนพระ

อรหันตช้ันยอด  ดวยการหักลอแหงภพเปนตนได  เพราะหางไกลจากขาศึก” (วิรัตน  อุน

นาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 126) 
 

“เม่ือครั้งพระจอมมุนีโลกเชฏฐ  ประทับอยูท่ีปาอิสิปตนะนั้น  มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมี

ทรัพยสมบัติมากช่ือยสะเห็นประการอันแปลกของเหลาหญิงนักฟอนซึ่งพากันปลอย

เครื่องดนตรี  นอนหลับกันอยูมีความเบ่ือหนายในท่ีอยูอาศัย  จึงหนีออกไปจนพบพระชิน
เจา” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 127) 
 

“ทานพระสารีบุตร  นิมนตพระภิกษุจํานวน 500 รูป  ผูเปนพระอรหันตไรมลทิน  ให

ประชุมกัน  ในขณะนั้น  ดวยคําพูดวา  พระศาสดาไดแสดงปาฏิหาริยท่ีทําใหชาวโลก

เลื่อมใสแลวพวกเราตองพากันไปในสถานท่ีนั้น  แลวถวายบังคมพระชินเจา  มาเถิด  เรา

ท้ังหมดจักพากันไปทูลถามพระชินเจา  เฝาพระชินเจา  ผูเปนจอมชาวโลก  จักบรรเทา

ความสงสัยเสียได” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 185) 
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ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาขางตน  แสดงรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายอยู

ในกลุมผูชนะ (ตัวเอน) แมรูปอางถึงเหลานี้จะไมไดอยูในตอนท่ีพระพุทธเจาเอาชนะส่ิงใดก็ตาม  

แตผูแตงก็เลือกใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายผูชนะ   

หลักฐานท่ียกมาขางตนแสดงใหเห็นวาปจจัยเรื่องวัตถุประสงคในการแตง มี

ความสัมพันธกับความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  คือผูแตงมีวัตถุประสงคจะเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจาท่ีมีเหนือกิเลส   ผูแตงไดกลาวไวในตอนตนเรื่องและยังพบวา

ยังไดแสดงวัตถุประสงคไวในช่ือเรื่อง  ซ่ึงสัมพันธกับความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีกลุม

ความหมายผูชนะมากท่ีสุด  แสดงใหเห็นวาผูแตงตั้งใจใชคําในการสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาใหมี

ความหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเสนอเนื้อหาของวรรณกรรม 

2.4 มหากาพยพุทธจริต 

มหากาพยพุทธจริต∗  เปนผลงานการประพันธของ  อัศวโฆษ  ผูเปนกวีช้ันเยี่ยมคน

หนึ่งของอินเดีย  ซ่ึงจัดเขาอยูในระดับเดียวกันกับทานวาลมีกิ  ผูรจนามหากาพยรามายณะ  หรือ

ทานรัตนกวีกาลิทาส  ผูนิพนธ  เมฆทูต  และ  ศกุนตลา (กรุณา  กุศลาสัย, เรืองอุไร  กุศลาสัย 2544 : 

23)  

มหากาพยพุทธจริตนั้น   มี เนื้ อหา ท่ี เกี่ยวของกับศาสนาและเ ร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตร  วรรณกรรมเรื่องนี้จึงอาจจัดเปนวรรณกรรมประเภทอาคม ซ่ึงหมายถึงคัมภีรทาง

ศาสนา  หรืออิติหาส ซ่ึงหมายถึงคัมภีรทางประวัติศาสตรและประเพณีท่ีสืบทอดกันมาก็ได  แต

เพราะวรรณกรรมเรื่องนี้รจนาขึ้นในรูปของกวีนิพนธซ่ึงใชสัญลักษณอยางมีกําหนดกฎเกณฑท้ังคํา

ท่ีใชกมี็ลักษณะพิเศษกวาคําพูดท่ัวไป  ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้จึงเปนวรรณคดีประเภทกาวฺย ซ่ึง

หมายถึง กวีนิพนธหรือบทประพันธท่ีอยูในรูปของศิลปะ  มากกวาอยางอ่ืน (สําเนียง  เล่ือมใส 2547 

: 7) มหากาพยพุทธจริตจึงจัดเปนวรรณคดีมหากาพยเรื่องหนึ่งได  เพราะมีลักษณะของมหากาพยอยู

ครบถวนคือ   

1. เริ่มตนดวยบทสวดอํานวยพรแสดงความเคารพหรือแสดงถึงจุดสําคัญของเรื่อง   

                                                             
∗ มหากาพยพุทธจริตตนฉบับด้ังเดิมมีท้ังหมด 28 สรรค  ราวศตวรรษท่ี 5-8 ไดมีผูแปลเปนภาษาจีนและทิเบต  

ปจจุบันตนฉบับภาษาสันสกฤตด้ังเดิมสูญหายไปมากกวาครึ่ง  คงเหลือเพียงสรรคท่ี 1-14  ตอมา  อ.ี เอช. จอหน

สตัน  ไดแปลมหากาพยพุทธจริตเปนภาษาอังกฤษโดยแปลจากตนฉบับสันสกฤตท่ียังเหลืออยูและใชฉบับแปล

ภาษาจีนและทิเบตเขามาชวยในสวนท่ีภาษาสันสกฤตสูญหายไปจนไดงานแปลภาษาอังกฤษท่ีสมบูรณ  สําเนียง  

เลื่อมใส  แปลมหากาพยพุทธจริตเปนภาษาไทยโดยสรรคที่ 1-14 แปลจากตนฉบับภาษาสันสกฤต  และสรรคท่ี 

15-28 แปลจากฉบับภาษาอังกฤษของอี. เอช. จอหนสตัน   
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2. เนื้อเรื่องเปนเรื่องราวโบราณ  เปนเรื่องของวีรบุรุษหรือบุคคลท่ีมีตัวตนจริงใน

ประวัติศาสตร   

3. มีการพรรณนาบานเมือง  วงศตระกูล  การเล้ียงอยางใหญโต   

4. มีการประดับตกแตงอยางไพเราะ  มีรสวรรณคดีท่ีหลากหลาย (วชิราภรณ   

วรรณดี 2522 : 13-15)   

มหากาพยพุทธจริตจึงเปนวรรณคดีท่ีผนวกท้ังความเปนกาวฺย  และมหากาพยเขา

ดวยกัน 

จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาอัศวโฆษมีจุดมุงหมายท่ีจะแตงเรื่องพุทธจริตใหเปน

มหากาพยท่ีมีความไพเราะท้ังดานเนื้อหาและการใชภาษาท่ีมีการตกแตงใหไพเราะกวาวรรณกรรม

ท่ัวไป  ซ่ึงผูแตงเองก็เรียกงานประพันธช้ินนี้วามหากาพย  ดังขอความปดทายสรรคท่ี 1 วา  

“อิติ  ศฺรีอศฺวโฆษกฺฤเต  ปูรฺวพุทฺธจริตมหากาเวฺย  ภควตฺปฺรสูติรฺนาม  ปฺรถมสรฺคะ” 

แปลวา “สรรคท่ี 1 ช่ือภควัตสูติ (การประสูติของพระผูมีพระภาค)  ในมหากาพยพุทธจริตซ่ึงแตง

โดยอัศวโฆษ  จบเพียงเทานี”้ (สําเนียง  เล่ือมใส 2547 : 7) 

วัตถุประสงคท่ีอัศวโฆษตองการประพันธเรื่องพุทธจริตใหเปนมหากาพยจึงสัมพันธ

กับรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี ้ เพราะวาผูแตงใชคําในการสรางรูปอางถึง

พระพุทธเจาอยางสละสลวย  บางครั้งมีการพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจาในรูปอางถึงอยาง

ละเอียดเพื่อใหเหมาะกับการเปนวรรณคดีมหากาพยท่ีมีการประดับตกแตงถอยคําใหไพเราะ  เม่ือผู

แปลและเรียบเรียงแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมเรื่องนี้  ดวยการแปลแบบคงรูปศัพท

เดิม  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในวรรณกรรมเรื่องนี้จึงมีโครงสรางท่ีมีสวนขยาย  มากกวา

โครงสรางท่ีมีเพียงสวนหลักเพียงสวนเดียว   ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรม 

เรื่องมหากาพยพุทธจริต  เชน 

“เม่ือพระโลกนาถมหามุนีผูทรงประกาศความดีสูงสุดเหมือนเคร่ืองสูบลมที่เปาไฟ
ใหลุก  ทรงดับสูญไป  พระสัทธรรมก็จะตองดับไปดวย∗”  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มี

โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย 
 

                                                             
∗ ในสวนท่ีผูวิจัยเก็บขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจาคือต้ังแตตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรูเปนตนไป  ผูแปลและเรียบ

เรียงไดแปลจากฉบับภาษาอังกฤษของ อี.เอช. จอหนสตัน  ดังนั้นในการยกตัวอยางจากเรื่องมหากาพยพุทธจริตจึง

ไมมีการยกโศลกภาษาสันสกฤตมาพรอมกับรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีแปลท่ีเปนภาษาไทยแลว 
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“ครั้นพระพุทธองคผูทรงเปยมดวยพระกรุณา  ไดตรัสพระดํารัสนี้แลว  ตอมา

พระองคจึงเสด็จไปยังเมืองปาปา  ณ  ท่ีนั้นชาวมัลละท้ังหลายไดถวายสักการะทุกประการแด

พระองค”  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย 
 

 “ในโลกนี้ไมมีส่ิงใดท่ีไมดับสูญ  ไมดับสูญแลวและไมดับสูญ  เม่ือประจักษชัดวา

พระบรมศาสดาผูหาที่เปรียบมิได  ผูทรงบรรลุพระปญญาสูงสุด  และทรงรูเปาหมายสูงสุด  ไดเขา

สูความสงบแลว”  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  ซ่ึงสวน

ขยายมีสวนประกอบดวยอนุพากย 3 อนุพากย 
 

“พระตถาคตผูทรงเปนพระอาทิตย  ที่มีแสงสวางอันสดใสคือการตรัสรู  มีความรอน
คือวิริยะ  มีรัศมีนับพันคือปญญา  ไดทรงกําจัดความมืดคืออวิชชาออกไปแลว  บัดนี้  เม่ือพระ

อาทิตยนั้นอัสดงคต  จึงบังเกิดความมืดมนครอบคลุมโลกอีกครั้งหนึ่ง”  รูปอางถึงพระพุทธเจา 

(ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  ซ่ึงสวนขยายประกอบดวยอนุพากย 4 อนุพากย 

จากท่ีไดกล าวมาขางตนแสดงให เห็นว าปจจัยวัต ถุประสงคในการแตง มี

ความสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องมหากาพยพุทธจริต 

 

2.5 ลลิตวิสตระ 

ลลิตวิสตระเปนคัมภีรท่ีกลาวถึงพุทธประวัติในนิกายมหายาน  ถือเปนคัมภีร ท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดคัมภีรหนึ่งในนิกายมหายาน  วรรณกรรมเรื่องลลิตวิสตระนี้ไมปรากฏวาเขียนขึ้น

เม่ือไร  แตพอมีหลักฐานวาเขียนขึ้นเม่ือภายหลังมีพระพุทธรูปแลว  คือราวพุทธศตวรรษท่ี 5-6 

(แสง  มนวิทูร 2514 : 17)  

วัตถุประสงคในการแตงเรื่องลลิตวิสตระนอกจากจะเปนการแสดงเรื่องพุทธประวัติ

แลว  ยังมีวัตถุประสงคในการแตงใหเปนคัมภีรช้ันสูงดวย  ลักษณะการใชภาษาในการแตงจึงใช

ภาษาท่ีเปนตัวของตัวเองมีลักษณะแตกตางไปจากภาษาท่ีใชท่ัวไป  ในคัมภีรลลิตวิสตระมีรูปศัพท

บางศัพทท่ีทําใหเปนรูปศัพทเฉพาะในคัมภีรนี้เทานั้น  เขาใจวาคงจะแตงเปนพิเศษทํานองเดียวกับ

ภาษาพระเวทท่ีตางกับภาษาโลกท่ีเปนภาษาของคนธรรมดา  ท้ังนี้เพ่ือยกยองใหเปนคัมภีรช้ันสูง 

(แสง  มนวิทูร 2514 : 16)  นอกจากนี้ความหมายของช่ือเรื่อง “ลลิตวิสตระ” ยังเปนหลักฐานท่ีแสดง

ถึงวัตถุประสงคท่ีตองการแตงใหเปนคัมภีรช้ันสูงและมีการใชภาษาท่ีสละสลวยแตกตางกับภาษา

ท่ัวไป  โดยคําวา “ลลิต” แปลวา  การเลนสนุกสําราญหรือการกรีฑา  “วิสฺตร” แปลวา  กวางขวาง  

พิสดาร  “ลลิตวิสฺตร” รวมความแลวหมายถึงชีวประวัติและงานของพระพุทธเจาท่ีมีความ

สนุกสนานและมีเรื่องราวท่ีกวางขวางพิสดาร  เพ่ือแสดงใหเห็นวาการประสูติและตรัสรูเพ่ือเผยแผ
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ศาสนาของพระพุทธเจานั้น ทรงกระทําดวยความสนุกสนานและเบิกบานพระทัย เพราะไดทรงชวย

มนุษยใหพนทุกข  ดังนั้นจึงพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้จะมีการใช
คําท่ีสละสลวยและมีการพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจาอยางพิสดารและหลากหลาย  เม่ือผู

แปลและเรียบเรียงแปลรูปอางถึงพระพุทธเจาเปนภาษาไทยแลว  พบวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบ

ในเรื่องลลิตวิสตระสวนมากจะมีโครงสรางท่ีมีสวนขยายมากกวาโครงสรางท่ีมีสวนหลักเพียงสวน

เดียว  ดังตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในเรื่องลลิตวิสตระตอไปนี ้

“เทวบุตรนั้น  มีจิตบันเทิงอยูในกาลนั้น  ไหวซึ่งพระบาทท้ัง 2 ของพระสุคตไดทูลคํานี้

กับ  พระสุคตผูทําลายความเห็นผิด  ผูทรงกระทําความสงบแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ฯ” (แสง  มนวิทูร 2514 : 893)   
 

ตัวอยางขางตน  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวน

ขยาย  ซ่ึงสวนขยายประกอบดวยอนุพากย 2 อนุพากย 
 

“ขาแตพระองคผูมีความกรุณาเปนปกแผน  ผูมีปรัชญาดังสายฟา  ผูเห็นแจง  ผูเสมอดวย
ลม  พระองคคํารณลั่นมาต้ังพันกัลปแลว  โลกท้ังปวงเขาทูลเชิญวา  ขอใหพระองคเอา

น้ําฝนคืออัษฏางคิกมรรค  ดับความกระหายของโลก  ของพระองคโปรดเพ่ิมพูนขาวกลา

ท่ีเปนทรัพยคือ  พละ  อินทรีย  ธยาน  และวิโมกษฯ” (แสง  มนวิทูร 2514 : 946) 
 

ตัวอยางขางตน  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวน

ขยาย  ซ่ึงสวนขยายประกอบดวยอนุพากย 4 อนุพากย 
 

“ครั้งนั้นแล  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สมันตกุสุมะเทวบุตรไดสรรเสริญตถาคตดวยคําเปนบท

ประพันธวา  พระองคผูมีรูปลอรถในฝาพระบาท  มีพระบาทแนบเนียน  มีซ่ีลอพันซ่ี  มี
เดชอยูในกลีบดอกบัวเกิดในน้ําคือพระบาท  มีพระบาทเหยียบยํ่าบนมกุฏเทวดาท้ังหลาย  

ขาพเจาขอไหวพระบาทท้ัง 2 ของพระองคฯ” (แสง  มนวิทูร 2514 : 893) 
 

ตัวอยางขางตน  รูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวน

ขยาย  ซ่ึงสวนขยายประกอบดวยอนุพากย 5 อนุพากย 
 

“ครั้งนั้นแล  เทวบุตรช้ันปรนิรมิตวศวรรดี  มีเทวบุตรต้ังแสนมิใชนอยแวดลอมออกหนา

โปรยดอกบัวสีเหมือนทองชมพูนทลงมายังตถาคต  สรรเสริญตอหนาดวยคําเปนบท

ประพันธอยางดียิ่งวา  ขอนบดวยศีรษะซึ่งพระผูมีภคะ  ผูไมถูกเบียดเบียน  ไมถูกรบกวน  
มีพระวาจาไมเคล่ือนที่  ปราศจากความมืดและธุลีคือเกลศ  ถึงคติอันเปนอมฤตะ  ไมมี
ความล้ีลับ  ไมมีใครเทียบเทาในการกระทําใหเปนสงาราศีทั้งเทวโลกและในมนุษยโลก  มี
ความรุงเรืองอยางย่ิงและมีสมฤติฯ” (แสง  มนวิทูร 2514 : 882)  
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ตัวอยางขางตนรูปอางถึงพระพุทธเจา (ตัวหนา) มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวน

ขยาย  ซ่ึงสวนขยายประกอบดวยอนุพากย 8 อนุพากย 

นอกจากนี้ยังพบรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีลักษณะเปนการละเลนท่ีไมพบใน

วรรณกรรมเรื่องอ่ืนคือ  
 

“มารและเสนามารชนะพระองคไมไดดวยศัตราหรือลูกศร  พระองคผูเหมือนนักมวยตัว
ฉกาจ  ทรงชนะมารและเสนามารน้ันดวยความสัตยดวยพรต  และดวยตบะ  พระองคมีใจ

ไมไหวหวั่น  มีกายไมสั้นสะเทือน  พระองคไมรักไมชังในระหวางเขาเหลานั้นฯ” (แสง  

มนวิทูร 2514 : 874)  
 

รูปอางถึง “พระองคผูเหมือนนักมวยตัวฉกาจ” ในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล  

การเลนมวยปลํ้าถือเปนการละเลนเพ่ือความสนุกสนานชนิดหนึ่ง  ซ่ึงแสดงความสัมพันธกับ

ความหมายของช่ือเรื่องท่ีหมายถึงการท่ีพระพุทธเจามีความสุขและสนุกสนานกับการเผยแผศาสนา  

เปรียบเหมือนการละเลนทางการกีฬาท่ีตองมีการตอสูกับฝายตรงขามตามกฎกติกา พระองคจึง

ไดรับการเปรียบเปนนักมวยท่ีมีความสามารถที่ยอมเอาชนะผูท่ีไมศรัทธาตอคําสอนของพระองคได

ดวยกุศโลบาย 

จากท่ีไดยกตัวอยางมาขางตนจะเห็นวาปจจัยวัตถุประสงคในการแตงเรื่องลลิตวิสต

ระท่ีตองการจะพรรณนาเรื่องอยางละเอียด  ซ่ึงจะการพรรณนาอยางละเอียดนั้นไดในรูปอางถึง

พระพุทธเจาดวย  กลาวคือมีการสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาดวยการพรรณนาคุณสมบัติของ

พระองคอยางละเอียด  โดยการใชอนุพากยในสวนขยายจํานวนหลายอนุพากย   
 

ผลการศึกษาท่ีไดกลาวถึงขางตนแสดงใหเห็นวาปจจัยวัตถุประสงคในการแตงมี

ความสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  โดยอาจแสดงออกทางโครงสรางหรือความหมายของ 

รูปอางถึงพระพุทธเจา  ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการแตงและแปลวาตองการเนนในเรื่องใด  

หากมีวัตถุประสงคเนนในเรื่องความสละสลวยงดงามดานภาษา   ความสัมพันธระหวางปจจัย

วัตถุประสงคในการแตงและแปลกับรูปอางถึงพระพุทธเจามักจะปรากฏทางโครงสรางของรูปอาง

ถึงพระพุทธเจา  ดังท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง   ปฐมสมโพธิกถา   มหากาพยพุทธจริต   

และลลิตวิสตระ  แตหากมีวัตถุประสงคเนนในเร่ืองการนําเสนอเนื้อหาดังท่ีปรากฏในเรื่องชินมหา

นิทานท่ีมุงชัยชนะของพระพุทธเจา  และเรื่องพุทธานุพุทธประวัติท่ีมุงเสนอหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา  ความสัมพันธระหวางปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและแปลกับรูปอางถึง

พระพุทธเจามักจะปรากฏทางความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
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3. บริบทภายในเร่ือง 

บริบทภายในเรื่องหมายถึงเหตุการณหรือตัวละครท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง   ซ่ึงจะมี

ความสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา 

วรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องจะมีการแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆ โดยแตละเรื่องจะ

มีคําเรียกการแบงตอนของเนื้อเรื่องท่ีแตกตางกัน  คือ  เรื่องปฐมสมโพธิกถาและพุทธานุพุทธ

ประวัติจะแบงเนื้อเรื่องเปน  ปริจเฉทหรือปริเฉท  เรื่องมหากาพยพุทธจริตแบงเนื้อเรื่องเปน  สรรค  

เรื่องลลิตวิสตระแบงเนื้อเรื่องเปน  อัธยาย  สวนเรื่องชินมหานิทานไมมีคําเรียกตอน 

เนื่องจากในการเก็บขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจา  ผูวิจัยกําหนดไววาจะเลือกเก็บขอมูล

ตั้งแตตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลวจนถึงตอนท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานเทานั้น  ดังนั้นในการ

วิเคราะหบริบทท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  ผูวิจัยจะวิเคราะหตั้งแตตอนท่ีพระพุทธเจาตรัส

รูจนถึงตอนท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานเชนกัน 

เนื้อหาของวรรณกรรมพุทธประวัติทุกเรื่องนับตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรูถึงปรินิพพาน

เปนเหตุการณท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจ 45 พรรษา  พระพุทธเจาไดเสด็จไปประทับจํา

พรรษา ณ สถานท่ีตางๆ เพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา  ซ่ึงอาจประมวลไดดังนี้  พรรษาท่ี 1 เสด็จปา

อิสิปตนมฤคทายวัน  เพ่ือโปรดพระปญญจวัคคีย  พรรษาท่ี 2-4 ประทับ ณ พระเวฬุวัน  กรุง

ราชคฤห  โปรดพระเจาพิมพิสาร  ไดอัครสาวก  เสด็จนครกบิลพัสดุครั้งแรก  ไดอนาถบิณฑิก

เศรษฐีเปนอุบาสกและถวายพระเชตะวัน  พรรษาท่ี 5 ประทับ ณ กูฏาคารในปามหาวัน  นครเวสาลี  

โปรดพุทธบิดาปรินิพพานท่ีกรุงกบิลพัสดุ  พรรษาท่ี 6 ประทับ ณ มกุลบรรพต  ภายหลังทรงแสดง

ยมกปาฏิหาริยท่ีนครสาวัตถี  พรรษาท่ี 7 เสด็จดาวดึงสเทวโลก  โปรดพุทธมารดา  พรรษาท่ี 8 

ประทับ ณ เสกลาวัน  พรรษาท่ี 9 ประทับ ณ โฆสิตาราม  เมืองโกสัมพี  พรรษาท่ี 10  ประทับ ณ ปา

ตําบลปารเิลยยกะ  ใกลเมืองโกสัมพี  พรรษาท่ี 11 เสด็จหมูบานพราหมณช่ือเอกนาลา  พรรษาท่ี 12 

เสด็จเมืองเวรัญชา  พรรษาท่ี 13 เสด็จจาลิยบรรพต  พรรษาท่ี 14 ประทับ ณ พระเชตวัน  พระราหุล

อุปสมบทในพรรษานี้  พรรษาท่ี 15 เสด็จนิโครธาราม  นครกบิลพัสดุ  พรรษาท่ี 16 เสด็จเมืองอาฬวี  

ทรงทรมานอาฬวกยักษ  พรรษาท่ี 17 ประทับ ณ เวฬุวัน  กรุงราชคฤห  พรรษาท่ี 18-19 ประทับ ณ 

จาลิยบรรพต  พรราษาท่ี 20 ประทับ ณ เวฬุวัน  ทรงโปรดองคุลิมาล  พรรษาท่ี 21-44 ประทับสลับ

ไปมาระหวางพระเชตวัน  กับบุพพาราม  นครสาวัตถี  พรรษาท่ี 45 เสด็จเวฬุวคาม  ใกลนครเวสาลี 

(พระพรหมคุณาภรณ 2551 : 190-191)   

เหตุการณท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปเผยแผพระพุทธศาสนายังสถานท่ีตางๆ ตลอด 45 

พรรษาท่ีไดกลาวถึงขางตน  สามารถประมวลเหตุการณสําคัญท่ีปรากฏในวรรณกรรมท้ัง 5 เรื่อง

แบงเปนตอนได  โดยผูวิจัยมีเกณฑการพิจารณาแบงตอนโดยคัดเลือกเหตุการณสําคัญท่ีปรากฏ
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ตรงกันอยางนอย 3 เรื่องขึ้นไปจะนับเหตุการณสําคัญนั้นเปน 1 ตอน  เม่ือพิจารณาตามเกณฑ

ดังกลาวแลวสามารถแบงตอนสําคัญท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธประวัติได 10 ตอน  ดังนี ้

1. พระพุทธเจาทรงตรัสรู  มีเนื้อหาตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู  หลังจากตรัสรูแลวพระองค

เสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห  และทรงดําริจะไมตรัสเทศนาพระธรรม  จนทาวสหัมบดีพรหมตองมา

อาราธนาใหพระองคตรัสเทศนาพระธรรม  พระพุทธเจาจึงทรงพิจารณาเวไนยสัตว 4 จําพวก และ

ทรงพบวายังมีสัตวโลกท่ีสามารถรูพระธรรมท่ีทรงตรัสรูได  พระองคจึงทรงดําริท่ีจะตรัสเทศนา

พระธรรมแกสัตวโลก 

2. แสดงปฐมเทศนา  มีเนื้อหาตั้งแตพระพุทธเจาทรงพิจารณาบุคคลท่ีจะทรงแสดง 

ปฐมเทศนา  และทรงตัดสินพระทัยจะไปแสดงปฐมเทศนาแกปญจวัคคียท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน  

ซ่ึงระหวางทางพระองคทรงพบกับอุปกาชีวกกลางทาง  จากนั้นจึงทรงแสดงปฐมเทศนาแก 

ปญจวัคคียและพระโกณฑัญญะไดสําเร็จโสดาปตติผล  และขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกใน

พระพุทธศาสนา 

3. โปรดยศกุลบุตร  มีเนื้อหาตั้งแตทรงแสดงธรรมแกยศกุลบุตรจนพระยศสําเร็จเปน

พระอรหันตและบรรพชาเปนพระภิกษุ  หลังจากนั้นสหายของพระยศอีก 54 คนเม่ือทราบขาว 

พระยศออกบรรชาจึงพากันมาขอบรรพชาเปนพระภิกษุ  เม่ือไดฟงธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา

แลว  สหายของพระยศท้ัง 54 รูปก็สําเร็จเปนพระอรหันต  หลังจากนั้นพระพุทธเจาจึงสงพระ

อรหันตสาวกท้ัง 60 รูปใหไปเผยแผพระพุทธศาสนายังสถานท่ีตางๆ 

4. โปรดชฎิล 3 พ่ีนอง  มีเนื้อหาตั้งแตพระพุทธเจาเสด็จไปสูอุรุเวลประเทศ  เขตแควน

กรุงราชคฤห  ทรงพบกับชฎิล 3 พ่ีนอง  พระองคไดทรงทรมานจนชฎิลส้ินทิฐิขอออกบรรพชาเปน

พระภิกษุ  พระพุทธเจาทรงเทศนาส่ังสอนจนชฎิล 3 พ่ีนองและบริวารสําเร็จเปนพระอรหันต  

หลังจากนั้นพระพุทธเจาจึงเสด็จเขาสูกรุงราชคฤหเพ่ือโปรดพระเจาพิมพิสาร  และพระเจาพิมพิสาร

ไดถวายเวฬุวันใหเปนท่ีประทับแกพระพุทธเจา  พระพุทธเจาจึงประทับท่ีเวฬุวันวิหารถึง 3 พรรษา

ดวยกัน 

5. พระอัครสาวกบรรพชา  เนื้อหาในตอนนี้เปนชวงเวลาท่ีพระพุทธเจาประทับอยูท่ี 

เวฬุวันวิหาร  ขณะนั้นมีมานพ 2 คน  เปนสหายสนิทกัน ช่ืออุปติสกับโกลิต ท้ังคูไดออกบวชเปน

ปริพาชกเพ่ือเสาะแสดงหาธรรมะเพ่ือพนทุกข  แตก็ยังไมพบอาจารยท่ีจะชวยใหพบธรรมะดังกลาว

ได  ท้ังสองจึงไดตกลงกันวาหากมีคนใดคนหนึ่งไดพบกับอาจารยผูสอนธรรมะกอนใหบอกใหอีก

คนหนึ่งรูดวย  อยูมาวันหนึ่งอุปติสไดพบกับพระอัสสชิและไดฟงธรรมะจนสําเร็จโสดาบัน  จึงได

ไปบอกธรรมะนั้นแกโกลิต  เม่ือไดฟงแลวโกลิตก็สําเร็จโสดาบันเชนกัน  ท้ังสองจึงชวนกันไปเฝา

พระพุทธเจาเพ่ือขอบรรพชา  เม่ือบรรพชาแลวอุปติสไดนามวาพระสารีบุตร  สวนโกลิตไดนามวา
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พระโมคคัลลานะ  ไมนานท้ังสองก็สําเร็จเปนพระอรหันต  และพระพุทธเจาทรงตั้งใหพระสารีบุตร

เปนพระอัครสาวกเบ้ืองขวา  และพระโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวกเบ้ืองซาย 

6. เสด็จกรุงกบิลพัสดุ  มีเนื้อหาตั้งแตพระเจาสุทโธทนะใชใหอํามาตยไปอาราธนา

พระพุทธเจาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ   เม่ือเสด็จไปแลวพระพุทธเจาทรงเทศนาโปรดพระญาติ  

ชวงเวลาท่ีประทับอยู ณ กรุงกบิลพัสดุนั้นไดมีเจาสักยวงศออกบรรพชาหลายองค 

7. แสดงยมกปาฏิหาริย   เนื้อหาของตอนนี้เปนชวงเวลาท่ีพระพุทธเจาเสด็จไป 

กรุงราชคฤห  ประทับ ณ เวฬุวันวิหาร   มีพวกเดียรถียเท่ียวอวดวาจะทําปาฏิหาริยแขงกับ

พระพุทธเจา  พระพุทธเจาจึงทรงกระทํายมกปาฏิหาริยเปนผลใหพวกเดียรถียพายแพหนีไป 

8. โปรดพุทธมารดา  เปนเนื้อหาตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปดาวดึงสเทวโลกเพ่ือแสดง

ธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา  พระพุทธเจาทรงเทศนาเปนเวลา 3 เดือนจึงเสด็จลงจากดาวดึงสมาสู

โลกมนุษย  ขณะเสด็จลงจากสวรรคนั้นพระองคทรงเปดโลกท้ัง 3 ใหไดมองเห็นโดยท่ัวกัน   

9. พระอัครสาวกนิพพาน  เปนเนื้อหาตอนท่ีพระอัครสาวก  ท้ังพระสารีบุตรและ 

พระโมคคัลลานะนิพพาน 

10. พระพุทธเจาปรินิพพาน  มีเนื้อหาตั้งแตพระพุทธเจาทรงประชวร  พระยามารมา

อาราธนาใหพระพุทธเจาเขานิพพาน  จากนั้นพระองคจึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร  ตอมา

พระพุทธเจาเสด็จไปปาวานคร  ไดเสวยสุกรมัททวะท่ีนายจุนทกัมมารบุตรถวายทําใหพระองค

ประชวรหนัก  จากน้ันเสด็จไปเมืองกุสินารายทรงตรัสเทศนาแกสุภัททปริพพาชก  ทรงบรรยาย 

พระธรรมวินัยในอวสานกาล  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องท้ัง 10 ตอนท่ีกลาวมานั้น  เปนชวงเวลาท่ีพระพุทธเจาได

พบปะผูคนมากมายท้ังท่ีเปนบุคคลท่ีศรัทธาและไมศรัทธารวมท้ังตอตานพระองค  หลายคนเปนผูท่ี

นับถือลัทธิอ่ืนเม่ือแรกพบพระพุทธเจาจึงไมรูสึกศรัทธา  ตอตาน  และไมยอมรับพระพุทธเจา  

ตอมาภายหลังเม่ือไดฟงคําส่ังสอนของพระองคแลวจึงเกิดความเล่ือมใสหันมานับถือพระพุทธเจา

และนับถือพระพุทธศาสนา 

เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหาในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่องกับรูป

อางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏ  พบวามีวรรณกรรมพุทธประวัติ 4 เรื่องคือ  ปฐมสมโพธิกถา   

ชินมหานิทาน  มหากาพยพุทธจริต  ลลิตวิสตระ  ท่ีเนื้อเรื่องตอนท่ีพระพุทธเสด็จไปเผยแผ

พระพุทธศาสนาและไดพบกับบุคคลท่ีไมศรัทธาและตอตานพระองค  จะสัมพันธกับรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีปรากฏในตอนนั้น  กลาวคือรูปอางถึงพระพุทธเจาจะมีการแปรไปตามตัวบุคคลท่ี

ศรัทธาและไมศรัทธาในตัวพระพุทธเจา  ท่ีพระพุทธเจาไดเสด็จไปทรงพบ  
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ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องท้ัง 10 ตอน มีดังนี้ 

ตอนท่ี 1 พระพุทธเจาตรัสรู 

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลวและกําลังเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห  

ขณะนั้นไดมีธิดาของพระยามารเขามาย่ัวยวนพระพุทธเจาใหกลับมาอยูใตอํานาจของกิเลสอีกครั้ง 
 

“แลวนางมารธิดาท้ัง 3 ก็ทูลลาบิดามาสูสํานักพระศาสดาจารย  อันเสด็จนิสัชนาการอยู ณ 

ภายใตตนอัชปาลนิโครธรุกขมูล  แลวกราบทูลวา  ขาแตพระมหาสมณะ  ขาพเจาจะ

บําเรอบาทพระยุคลแหงพระองค  สมเด็จพระสัพพัญูก็มิไดเอาพระทัยใสในถอยคําแหง
นางมารธิดาท้ัง 3 แลมิไดลืมพระเนตรข้ันทัศนาการ...สมเด็จพระบรมครูก็ทรงนิ่งมัธยัสถ
มิไดตรัสประการใด  แลนางมารธิดาท้ังหลาย  ก็กระทําอิตถีมายาโดยอาการลีลาศชําเลือง

เนตรฟอนรําขับรองมีประการตางๆ ก็มิอาจสามารถจะยังพระหทัยพระพิชิตมารให
กัมปนาการกําเริบได” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 105-

106) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีธิดาพระยามารใช

คือ “พระมหาสมณะ”  

สวนรูปอ า ง ถึงพระ พุทธ เจ า ท่ี ผู แปลและ เรียบ เรี ย งใชบรรยายเนื้ อ เ รื่ องคื อ  

“พระศาสดาจารย” “สมเด็จพระสัพพัญู” “สมเด็จพระบรมครู” “พระพิชิตมาร” 
 

“ธิดามารเหลานั้นจึงกลาวอีกวา “พอจา  ลูกๆ ช่ือวาเปนหญิง  บัดนี้แหละพวกลูกจัก

ผูกพันพระสมณะนั้นดวยความเลื่อมใสดวยอํานาจราคะเปนตน  แลวจํานํามาจนได  ขอ

พออยาไดคิดอะไร” ดังนี้แลวปลอบใจบิดา  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลวา “ขาแต

พระสมณะ  หมอมฉันชวยปรนนิบัติพระบาทของพระองค”  ดังนี้  พระผูมีพระภาคหาได

ทรงใสพระทัยในถอยคําของธิดามารเหลานั้นไม  มิไดลืมพระเนตรมอง” (วิรัตน  อุนนาท

รวรางกูร  และคณะ 2530 : 111) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องชินมหานิทาน  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีธิดาพระยามารใชคือ 

“พระสมณะ” 

สวนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียงใชบรรยายเนื้อเรื่องคือ “พระผูมีพระ
ภาค” 

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีไมไดนับถือพระพุทธเจา (ธิดาพระยามาร) 

จะใชรูปอางถึงพระพุทธเจา 2 รูปคือ  “พระมหาสมณะ” และ “พระสมณะ”  
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ตอนท่ี 2 แสดงปฐมเทศนา 

เหตุการณท่ียกมานี้ เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปปาอิสิปตนมฤคทายวันและไดพบ

กับอาชีวกคนหนึ่งท่ีกลางทาง  และอาชีวกไดตรัสถามพระพุทธเจา  อาชีวกผูนี้นับเปนบุคคลนอก

ศาสนาท่ีไมไดยอมรับและศรัทธาในตัวพระพุทธเจา   
 

“ขาแตพระโคดมผูมีอายุ  พระองคประพฤติพรหมจรรยในสํานักไหน?  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  

ครั้นอาชีวกพูดอยางนี้แลว  ตถาคตจึงตอบอาชีวกนั้นดวยคําเปนบทประพันธวา  อาจารย

ใดๆ ของตถาคตไมมีเลย  ไมมีใครจะเหมือนตถาคต  ตถาคตผูเดียวเปนผูตรัสรู  เปนความ

เย็น  ปราศจากอาศรวะ (ทุกข โทษ) ฯ ...  อาชีวกนั้นพูดวา  ขาแตพระโคดมผูมีอายุ  ถา
กระนั้นพระองคจะไปไหน?  ตถาคตตอบวา...  ตถาคตไปบุรีของชาวกาศีท้ังหลายแลวจะ

ไปพาราณสี  จะหมุนจักรคือธรรม  ซึ่งไมมีใครใหหมุนในโลกฯ  อาชีวกนั้นพูดวา  

ตามใจเถิด  พระโคดม  แลวเดินบายหนาไปทางใต  สวนตถาคตเดินบายหนาไปทาง

เหนือ” (แสง  มนวิทูร 2514 : 938-939) 
 

ตัวอยางขางตนอยู ในเรื่องลลิตวิสตระ   รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีอาชีวกใช  คือ  

“พระโคดม”  
 

เหตุการณท่ียกมานี้ เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดปญจวัคคียและขณะนั้น 

ปญจวัคคียยังไมไดมีความศรัทธาตอพระพุทธเจา 

“พระมหามุนีผูเปนยอดนักพูดเม่ือทรงกระทําดังนั้นแลวจึงตรัสโปรดปญจวัคคียดวย

พระทัยท่ีเปยมดวยพระมหากรุณา  แตปญจวัคคียยังมีความหลงผิดและยังไมเขาถึงแกน

แท  พวกเขาจึงยิ้มเล็กนอยและกราบทูลตอบพระองควา “ดูกอนเคาตมะ  แมดวยการบํา

เพ็ยตบะอันสูงสงและยอดเยี่ยมปานนั้น  ทานก็ยังไมเขาถึงสัจจะอยางแทจริง  แมจุดหมาย

ท่ีจะตองบรรลุดวยความยากลําบากแตทานก็กลับปลอยตัวปลอยใจไปกับความสุขสบาย  

อะไรเลาคือหลักฐานของทานท่ีจะบอกวา  เราไดเห็นแลว” (สําเนียง  เลื่อมใส  2547 : 

275) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องมหากาพยพุทธจริต  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปญจวัคคียใชคือ 

“เคาตมะ”  
 

“พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับ  จนลุถึงปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมือง

พาราณสีท่ีภิกษุเบญจวรรคคียเขาไปอาศัยอยู  ฝายภิกษุเบญจวรรคคียเม่ือไดเห็นพระผูมี

พระภาคเสด็จมาแตไกลจึงนัดหมายกันวา  พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา  พระองคทรงมัก
มาก  ทรงละความเพียรเวียนมาเพ่ือความมักมากเสียแลว  พวกเราอยาไหวอยาลุกรับอยา

รับบาตรและจีวรของพระองค” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 119) 
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ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องชินมหานิทาน  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปญจวัคคียใชคือ 

“พระสมณโคดม”  

สวนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียงใชบรรยายเนื้อเรื่องคือ “พระผูมีพระ
ภาค” 

 

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระปญจวัคคียไดฟงพระธรรมจากพระพุทธเจาแลวและ

พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแลว 
 

“ทานอัญญาโกณฑัญญะนั้นไดเห็นธรรม  ไดบรรลุธรรม  ไดรูแจงธรรม  ยึดม่ันในธรรม

แลวอยางม่ันคง  ลวงพนความสงสัยแลว  หมดคําถามแลว  ถึงความแกลวกลาไมมีผูอื่น

เปนปจจัยในศาสนาของพระบรมศาสดาไดกราบทูลคํานี้กับพระศาสดาวา “ขาแต

พระองคผูเจริญ  ขาพระองคควรไดการบรรพชาและอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระ

ภาค” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 123) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องชินมหานิทาน  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปญจวัคคียใชเม่ือนับ

ถือพระพุทธศาสนาและยอมรับพระพุทธเจาเปนศาสดาแลว คือ “พระผูมีพระภาค”  

สวนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียงใชบรรยายเนื้อเรื่องคือ “พระบรม
ศาสดา” “พระศาสดา” 

 

“ในลําดับนั้น  พระอัญญาโกณฑัญญเถระผูมีอายุ  เห็นซึ่งพระโลกุตรธรรมแลวแลลวงเสีย

ซึ่ งวิจิกิจฉา   คือสอดแคลวกินแหนงในคุณพระรัตนตรัย   ปราศจากสงสัยใน

พระพุทธศาสนา  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระผูทรงพระภาคเจา  ขาพระองคนี้ขอจงได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักพระสัพพัญู” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรส 2540 : 128) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปญจวัคคียใชเม่ือ

นับถือพระพุทธศาสนาและยอมรับพระพุทธเจาเปนศาสดาแลว คือ “พระผูทรงพระภาคเจา” และ 

“พระสัพพัญู”  

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีไมไดนับถือพระพุทธเจา (อาชีวก และ

พระปญจวัคคียขณะท่ียังไมไดฟงพระธรรมจากพระพุทธเจา) จะใชรูปอางถึงพระพุทธเจา 3 รูปคือ  

“พระโคดม” “เคาตมะ” และ “พระสมณโคดม”  แตเม่ือพระปญจวัคคียไดฟงพระธรรมและนับถือ
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พระพุทธเจาเปนศาสดาแลวจะใชคําวา “พระผูมีพระภาค” “พระผูทรงพระภาคเจา” และ “พระ
สัพพัญู” เปนรูปอางถึงพระพุทธเจา  

 

ตอนท่ี 3 โปรดยศกุลบุตร 

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ียศกุลบุตรเกิดความเบื่อหนายกิเลสราคะ  และไดเดินออก

จากปราสาทจนมาพบกับพระพุทธเจาและไดฟงพระธรรมจากพระพุทธเจา 

“สมเด็จพระศาสดาจารยเสด็จจากอิริยาบถประทม  ทรงจงกรมอยูในอาวาสบริเวณ  ได

ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรอันบทจรมาแตไกล  ก็เสด็จจากท่ีจงกรมทรงนิสัชนาการ

เหนือบวรปญญัตอาสน  ฝายยศกุลบุตรก็กลาวอุทานวาทีเหมือนแตหลังยังท่ีใกล  พระ
สัพพัญู  พระบรมครูจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  ดูกรยศ  ท่ีอันนี้ปราศจากอุปทวันตราย  

ทานจงมานั่งในท่ีนี้  ตถาคตจะแสดงธรรมแกทาน” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม

พระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 130) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียง

ใชบรรยายเนื้อหาคือ “สมเด็จพระศาสดาจารย” “พระสัพพัญู” “พระบรมครู” 
 

“ยศะท้ังท่ีประดับดวยเครื่องแตงกายอันงดงามทุกอยางไดเดินไปบนไปวา “ท่ีนี่วุนวายจริง

หนอ” โดยมุงหนาไปทางที่พระพุทธองคประทับอยู  พระตถาคตผูทรงรูอัธยาศัยและ
กิเลสของสัตวโลกเม่ือทอดพระเนตรเห็นยศะจึงตรัสวา “ไมมีกําหนดเวลาสําหรับการ

บรรลุนิรวาณ  เธอจงมาท่ีนี่และจงรับเอาสภาวะแหงความสุขเกษมเถิด”  เม่ือไดยินพระสุ

รเสียงของพระพุทธองคผูมีพระเกียรติยศระบือไกล  ยศะจึงบังเกิดความปติยินดีอยางยิ่ง  

เปรียบเหมือนคนรอนกายเดินเขาไปสูแมน้ําฉะนั้น” (สําเนียง  เลื่อมใส  2547 : 279) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องมหากาพยพุทธจริต  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบ

เรียงใชบรรยายเนื้อหาคือ “พระพุทธองค” “พระตถาคตผูทรงรูอัธยาศัยและกิเลศของสัตวโลก”  

และ “พระพุทธองคผูมีพระเกียรติยศระบือไกล” 

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียงใชในการ

บรรยายเนื้อหาของเร่ือง 

   

ตอนท่ี 4 โปรดชฎิล 3 พ่ีนอง   

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชฎิลอุรุเวลากัสสปะ  ซ่ึงตอน

นั้นอุรุเวลากัสสปะยังไมไดยอมรับนับถือพระพุทธเจา   
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“ครั้งนั้นแล  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอาศรมของชฎิลช่ือวาอุรุเวลากัสสปะ  ครั้น

เสด็จเขาไปแลว  ไดตรัสคํานี้กับชฎิลอุรุเวลากัสสปะวา  “ดูกรกัสสปะ  ถาทานไมหนักใจ

ไซร  เราขอพักอยูในเรือนไฟสัก 1 ราตรี”  “ขาแตมหาสมณะ  ขาพเจาไมมีความหนักใจ

ดอก  แตในเรือนไฟนี้มีพญานาคราชดุราย  มีฤทธิ์  มีพิษรายแรง  มันจะเบียดเบียนทาน”  

แมครั้งท่ี 2 แล  พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้กับชฎิลช่ือรุเวลากัสสปะวา  “ดูกรกัสสปะ  

ถาทานไมหนักใจไซร  เราขอพักอยูในเรือนไฟสัก 1 ราตรี”  “ขาแตมหาสมณะ  ขาพเจา

ไมมีความหนักใจดอก  แตในเรือนไฟนี้มีพญานาคราชดุราย  มีฤทธิ์  มีพิษรายแรง  มันจะ

เบียดเบียนทาน” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 139) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องชินมหานิทาน  เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชฎิลอุรุ

เวลากัสสปะ  ซ่ึงตอนนั้นอุรุเวลากัสสปะยังไมไดยอมรับนับถือพระพุทธเจา  รูปอางถึงพระพุทธเจา

ท่ีอุรุเวลากัสสปะใชเรียกพระพุทธเจานั้น คือ “มหาสมณะ∗”  
 

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระอุรุเวลกัสสปะนับถือพระพุทธเจาและบรรพชาเปน

ภิกษุในศาสนาแลว   เ ม่ือชาวเ มืองราชคฤห เกิดความสงสัยวาระหว างพระพุทธเจากับ 

พระอุรุเวลกัสสปะใครเปนศาสดาใครเปนสาวก  พระอุรุเวลกัสสปะจึงไดแสดงวาตนเปนสาวกของ

พระพุทธเจา 
 

“เม่ือพระผูเปนเจากลาวคาถาดังนี้แลว  ก็ซบเศียรลงเหนือหลังพระบาทพระทศพลเพ่ือ

ประโยชนจะแสดงตนวาเปนสวกแหงพระสัพพัญู  แลวกลาวแกพระผูทรงพระภาคเจา
วา “พระพุทธองคเปนบรมครูแหงขาพระพุทธเจา  ขาพระพุทธเจาเปนสวกแหงพระพุทธ
องค” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 144) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพระอุรุเวลกัสสปะ

ใชคือ “พระพุทธองค”  
สวนรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีผูแปลและเรียบเรียงใชในการบรรยายเนื้อหาคือ  “พระ

สัพพัญู” และ “พระผูทรงพระภาคเจา” 

 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีไมไดนับถือพระพุทธเจา (อุรุเวลกัสสปะเม่ือ

ยังไมนับถือพระพุทธเจา) จะใชรูปอางถึงพระพุทธเจาคือ  “มหาสมณะ” แตเม่ือพระอุรุเวลกัสสปะ

                                                             
∗
 มหาสมณะ  แมจะมีคําวา “มหา” ท่ีแปลวายิ่งใหญ แตเปนเพราะอรุุเวลากัสสปะทราบวาพระพุทธเจาเปนนักบวช
ท่ีมีเช้ือสายกษัตริยจึงเรียกในเชิงยกยอง แตไมไดแสดงถึงศรัทธาพระพุทธเจาในฐานะพระศาสดา 
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ไดฟงพระธรรมและนับถือพระพุทธเจาเปนศาสดาแลวจะใชคําวา “พระพุทธองค” เปนรูปอางถึง
พระพุทธเจา  

 

ตอนท่ี 5 พระอัครสาวกบรรพชา   

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีโกลิตและอุปดิสไดฟงธรรมจากพระอัสสชิและสําเร็จ

โสดาบันแลว  มีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาและนัดแนะกันวาจะไปเฝาพระพุทธเจา 
 

“พอจบลงโกลิตก็ดํารงอยูในพระโสดาปตติผลจึ่งกลาวแกอุปดิสวา  มาเราจะพากันไปสู

สํานักพระบรมครูดวยกัน  แลอุปดิสนั้นกอปรไปดวยเคารพบูชาอาจารยอยูสิ้นกาลเปน

นิจ  จึ่งกลาวแกโกลิตวา  ดูกรสหายบัดนี้เราท้ังสองไดอมตธรรมแลว  จําจะไปแสดงธรรม

แกสญชัยปริพาชกผูเปนอาจารยของเรา  ถาวาสนาอาจารยสมควรจะตรัสรูก็จะไดตรัสรู

ดวยกัน  ถึงไมไดตรัสรูแมเช่ือฟงถอยคําราก็จะไปเฝาพระสัพพัญู” (สมเด็จพระมหา

สมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 151) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  แสดงใหเห็นวาโกลิตและอุปดิสเม่ือนับถือ

พระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธเจาแลว  ใชรูปอางถึงพระพุทธเจาคือ “พระบรมครู” และ 

“พระสัพพัญู” 

 

ตอนท่ี 6 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ   

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ  พวกเจาศากยวงศ

เม่ือแรกพบพระพุทธเจานั้นยังมีความถือตัวอยูวาพวกตนนั้นมีอายุมากกวาพระพุทธเจา  จึงมิได

แสดงความนับถือตอพระพุทธเจา 
 

“กษัตริยศากยะ  มีชาติมานะ  คือมีความถือตัวอยางมาก  เพราะฉะนั้นจึงพากันดําริวา  

พระสิทธัตถะกุมารออนกวาพวกเรา  เปนเพียงนองชาย  หลาน  บุตรและนัดดาของพวก

เราเทานั้น” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 178) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องชินมหานิทาน  แสดงใหเห็นวาเจาศากยวงศนั้นยังไมไดนับถือ

พระพุทธเจาเปนศาสดาจึงเรียกพระพุทธเจาดวยพระนามเดิมคือ “พระสิทธัตถะกุมาร” 

 

ตอนท่ี 7 แสดงยมกปาฏิหาริย   

เหตุการณ ท่ียกมานี้ เปนตอนท่ีพวกเดียรถีย เท่ียวอวดวาจะทําปาฏิหาริยแขงกับ

พระพุทธเจา 
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“สมเด็จพระศาสดาจารยไดทรงสดับเสียงมหาชนอันอื้ออึงติดตามมา  จึงตรัสถามพระ

อานนทวาเสียงอันใด? พระอานนทก็กราบทูลเหตุนั้นใหทราบ  ขึงใหหาพระภารทวาช

เถระมาถาม  ทรงทราบความแลว  จึงตรัสติเตียนวา  ไฉนจึงกระทําดังนี้บมิสมควร  แลว

ใหทําลายบาตรจันทนนั้นเปนจุณแจกใหพระสงฆท้ังหลายบดใหเปนโอสถใสจักษุ  แลวก็

ทรงพระบัญญัติสิขาบทหามมิใหสาวกกระทําปาฏิหาริยสืบไป  ฝายเดียรถียท้ังหลายได

แจงเหตุดังนั้นก็ไดโอกาส  จึงเท่ียวบอกแกมหาชนวา  เราท้ังหลายรักษาไวซึ่งคุณแหงตน  

จึงมิไดสําแดงคุณานุภาพใหปรากฏแกทานท้ังปวง  เพราะเหตุดวยบาตรไมเทานี้  แลสาวก

พระสมณโคดมมาสําแดงซึ่งคุณแหงตนแกมหาชนแตเหตุดวยบาตรอันหนึ่ง  แล 
พระสมณโคดมนั้นมีปญญาฉลาด  จึงใหทําลายซึ่งบาตรแลวบัญญัติสิกขาบทหามสาวก  

แลกาลบัดนี้เราท้ังหลายจะกระทําปาฏิหาริยแขงฤทธ์ิกันกับสมณโคดม”  (สมเด็จพระมหา

สมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 204-205) 
 

ตัวอยางท่ียกมานี้ปรากฏในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  เปนตอนท่ีเดียรถียนอกศาสนาเขามา

ทาทายพระพุทธเจาแขงแสดงฤทธ์ิปาฏิหาริยกัน  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีเหลาเดียรถียใชเรียก

พระพุทธเจานั้น คือ “สมณโคดม” “พระสมณโคดม” 

 

ตอนท่ี 8 โปรดพุทธมารดา 

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปสวรรคช้ันดาวดึงสเพ่ือเทศนา

โปรดพุทธมารดา  พระอินทรจึงรับหนาท่ีไปเชิญพุทธมารดาใหเสด็จมาพบกับพระพุทธเจา 
 

“ทาวสหัสนัยนไดสดับพระพุทธฎีกาก็ทรงจินตนาวา  พระสัพพัญูเสด็จมาสูเทวโลกนี้
เพราะมีประโยชนดวยพระพุทธมารดา  จะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาสนอง

พระคุณในท่ีนี้   ผิฉะนั้นควรอาตมาจะไปเชิญเสด็จพระพุทธชนนีมาทรงสดับพระ

สัทธรรม  ทรงพระดําริดังนั้นแลวก็อุฏฐาการจากอาสน  ถวายอภิวาทพระบรมครู  แลว

เสด็จข้ึนไปสูดุสิตเทวพิภพ” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 

213) 
 

ตัวอยางขางตนอยูในเรื่องปฐมสมโพธิกถา  แสดงใหเห็นวาพระอินทรนั้นใชรูปอางถึง

พระพุทธเจาคือ “พระสัพพัญู”  และผูแปลและเรียบเรียงใชรูปอางถึงพระพุทธเจา “พระบรมครู” 
ในการบรรยายเนื้อหา 
 

ตอนท่ี 9 พระอัครสาวกนิพพาน   

เหตุการณท่ียกมานี้ เปนตอนท่ีพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรมาขออนุญาตจาก

พระพุทธเจาเพ่ือจะนิพพาน 
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“พระเถระเก็บเสนาสนะแลวกวาดท่ีพักกลางวัน  ยืน ณ ท่ีประตูพักกลางวัน  ตรวจดูท่ีพัก

กลางวันแลวเอยข้ึนวา  นี้พบกันครั้งสุดทาย  ไมมีการกลับมาอีก  มีภิกษุ 500 รูป  หอม

ลอมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายบังคมไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา   ขาแต

พระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาต  ขอพระสุคตจงทรงอนุญาต  บัดนี้ถึง

เวลาท่ีขาพระองคจะนิพพาน” (วิรัตน  อุนนาทรวรางกูร  และคณะ 2530 : 222) 
 

จากตัวอยางขางตน  แสดงใหเห็นวาพระสารีบุตรนั้นใชคําวา “พระผูมีพระภาค” และ 

“พระสุคต” เปนรูปอางถึงพระพุทธเจา 

 

ตอนท่ี 10 พระพุทธเจาปรินิพพาน   

เหตุการณท่ียกมานี้เปนตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 

“พระสัพพัญูยังไมปรินิพพานในลําดับนั้น  พระศาสดาจารยออกจากสัญญาเวทยิต
นิโรธสมาบัติแลวก็กลับเขารูปาวจรสมาบัติท้ัง 4 ... แลกาละเม่ือพระสัพพัญูเขาสู

สมาบัติฌานท้ังปวงโดยวาระเปนอันมากเม่ือออกจากจตุตถฌานในวาระเปนท่ีสุด  ก็ดับ

ขันธเขาสูพระปรินิพพานในสมัยกาลระหวางนั้น” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม

พระปรมานุชิตชิโนรส 2540 : 248) 
 

จากตัวอยางขางตน   ผูแปลและเรียบเรียงใชรูปอ างถึง  “พระสัพพัญู”  และ  
“พระศาสดาจารย” ในการบรรยายเนื้อหาของเร่ือง   

 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในเนื้อหาท้ัง 10 ตอนขางตนแสดงใหเห็นวา

บุคคลท่ีศรัทธาและไมศรัทธาจะมีลักษณะการใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีแตกตางกัน  โดยบุคคลท่ี

ไมศรัทธา  และตอตานพระพุทธเจานั้นจะใชรูปอางถึงพระพุทธเจา 2 ลักษณะคือ   

1.ใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีเปนพระนามหรือพระโคตรของพระพุทธเจา  ไดแกคําวา   

สิทธัตถะ, โคดม   

2.ใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายวานักบวช  เชน  สมณะ , มุนี  เปนตน 

การใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 2 ลักษณะนี้เปนการเรียกพระพุทธเจาท่ีแสดงถึงความ

ไมศรัทธา  ดังตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีอาชีวกะ  พระปญจวัคคีย  ชฎิลอุรุเวลากัสสปะ  เจา

ศากยวงศ เม่ือยังไมนับถือพระพุทธเจา  หรือพวกเดียรถียนอกพุทธศาสนาใชเรียกพระพุทธเจา 
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รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีแสดงถึงความไมศรัทธาและตอตานพระพุทธเจานั้น  ผูแปลและ

เรียบเรียงมักจะแสดงอยูในบทสนทนา  โดยเปนการใชรูปอางถึงพระพุทธเจาโดยผานคําพูดของตัว

ละครท่ีไมศรัทธาพระพุทธเจา 

สวนบุคคลท่ีศรัทธานั้นจะไมใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีลักษณะ 2 อยางขางตนคือ ใช

พระนามหรือโคตร หรือใชศัพทท่ีมีความหมายถึงนักบวช  แตจะใชศัพทอ่ืน และมักจะใชสวนขยาย

ท่ีเปนอนุพากยเพ่ือส่ือถึงคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจาท่ีเหนือกวาคนธรรมดาท่ัวไป  ซ่ึงรูปอาง

ถึงพระพุทธเจาท่ีแสดงถึงความศรัทธาและนับถือนั้น  ผูแปลและเรียบเรียงมักจะแสดงในสวนของ

บทบรรยายเนื้อเรื่อง 

 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวารูปอางถึงพระพุทธเจาจะแปรไปตามบุคคลท่ี

พระพุทธเจาไดพบตามเหตุการณในเนื้อเรื่อง  คือเม่ือเสด็จไปพบกับบุคคลท่ีไมไดศรัทธาและ

ตอตานพระองค  บุคคลเหลานั้นมักจะใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายแสดงความไมเคารพ

ตอพระพุทธเจา 

เม่ือพิจารณาตอนท้ัง 10 ตอนแลวพบวา  ตั้งแตตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 8 เปนเหตุการณท่ี

เกิดขึ้นในชวงพรรษาท่ี 1 ถึงพรรษาท่ี 7 ซ่ึงเปนชวงตนของการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนชวงเวลา

ท่ีพระพุทธเจาตองเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนายังสถานท่ีตางๆ ซ่ึงทําใหไดพบปะกับบุคคลไม

เคยพบกันมากอน  ซ่ึงบุคคลเหลานั้นสวนใหญจะยังไมไดนับถือพระพุทธศาสนา  จะตางกับตอนท่ี 

9 และ 10 ท่ีเปนเหตุการณท่ีอยูในชวงพรรษาทายๆ ของการเผยแผพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนชวงเวลา

ท่ีมีคนนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นแลว  และพระพุทธเจาไมไดเสด็จไปยังสถานท่ีตางๆ มากนัก  

แตจะประทับอยูท่ีใดท่ีหนึ่งเปนเวลานานๆ  ซ่ึงเอ้ือตอการใหบรรดาพุทธบริษัทมาเขาเฝาไดสะดวก

ขึ้น  จากตัวอยางท่ีแสดงขางตนจะพบวาในชวงตอนท่ี 1 ถึง 8 นั้นจะมีบุคคลท่ีใชรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีไมไดแสดงถึงความเคารพนับถือมากกวาในชวงตอนท่ี 9 ถึง 10  อันเปนส่ิงท่ีแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางบริบทภายในเรื่อง  ซ่ึงก็คือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดชวง 45 

พรรษาของการเผยแผพระพุทธศาสนา  กับรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธ

ประวัติท้ัง 5 เรื่อง 
 

สําหรับเรื่องพุทธานุพุทธประวัตินั้นพบวามีความสัมพันธระหวางเนื้อเรื่องกับรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีตางออกไปจากวรรณกรรมพุทธประวัติอีก 4 ดังท่ีไดกลาวขางตน  โดยการแบงตอน

ในวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องพุทธานุพุทธประวัติมีความสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  ดังนี ้

เม่ือวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพุทธานุพุทธประวัติ

แลวพบวาสามารถแบงเนื้อเรื่องเปน 2 ตอนดวยกัน  คือ 1. ตอนท่ี 1  เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรู
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แลวจนถึงตอนท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย  2. ตอนท่ี 2 เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัส

สอนปญจวัคคียใหนับถือพระพุทธศาสนาแลวเปนตนไป 

ตอนท่ี 1 เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรู  เสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู  จนถึงเสด็จไปโปรด

ปญจวัคคีย  เนื้อเรื่องตอนนีก้ลาวถึงการตรัสรูของพระพุทธเจาและการเสวยวิมุตติสุข  ซ่ึงพระองค

ทรงพิจารณาพระธรรมตางๆ ท่ีพระองคไดทรงตรัสรู  หลังจากนั้นจึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จไป

โปรดปญจวัคคีย   

ผูวิจัยพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในตอนนี้มีความหมายสัมพันธกับเนื้อเรื่อง  

กลาวคือรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในตอนน้ีจะมีความหมายอยูในกลุมความหมายผูรู   รูปอางถึง

พระพุทธเจา ท่ีพบ  ไดแก   “พระสัมมาสัมพุทธเจา”  หมายถึง  ผูตรัสรู เองโดยชอบ   และ  

“พระพุทธเจา”  หมายถึงผูตรัสรูเองโดยชอบแลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม  ตัวอยางเชน 
 

“เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูวิทยา 3 ประการนั้นเองโดยชอบแลว  ประทับอยู ณ 

ภายใตรมไมมหาโพธินั้น  เสวยวิมุตติสุข (สุขเกิดแตความพนจากกิเลสอาสวะ) สิ้นกาล 7 

วัน” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 29) 
 

“พระพุทธเจาทรงแสดงวา  สิ่งใดมีความบังเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นดับไปเปน

ธรรมดา” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 36) 
 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาความหมายของรูปอางถึงท้ัง 2 รูปท่ีปรากฏในตอนนี้ มี

ความสัมพันธสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 
 

ตอนท่ี 2 เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนใหปญจวัคคียนับถือพระพุทธศาสนาและขอ

บวชเปนพระภิกษุสงฆกลุมแรกในโลก  หลังจากตอนนี้เปนตนไปสถานะของพระพุทธเจาจะ

เปล่ียนไปคือพระองคจะมีสถานะเปนผูส่ังสอน  เปนศาสดาของพระพุทธศาสนาอยางสมบูรณ   

ผูวิจัยพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏตั้งแตพระพุทธเจาตรัสสอนปญจวัคคียแลว

เปนตนไปมีความสัมพันธกับสถานะความเปนศาสดาของพระพุทธเจา  กลาวคือรูปอางถึงท่ีพบ

ในตอนนี้คือ  “พระศาสดา”  หมายถึง  ผูอบรมส่ังสอน  ตัวอยางเชน 
 

“พระศาสดาทรงอนุญาตใหโกณฑัญญะดาบส  เปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ดวยพระวา

วาจาวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมเรากลาวดีแลว  ทานจงประพฤติพรหมจรรย  เพื่อ

ทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 

42) 
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“พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ในแวนแควนมคธอยางนี้แลว  เสด็จจาริก

ไปมาในรัฐชนบทนั้นๆ ประกาศพระศาสนาใหประชุมชนไดความเช่ือความเลื่อมใสแลว

ปฏิบัติตาม” (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2512 : 59) 
 

จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาปจจัยบริบทในเรื่องนั้นมีความสัมพันธกับ

ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพุทธานุพุทธประวัต ิ

ผลการศึกษาท่ีไดกลาวถึงขางตนแสดงใหเห็นวาปจจัยบริบทภายในเรื่องมีความสัมพันธ

กับรูปอางถึงพระพุทธเจา  โดยแสดงออกทางความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ซ่ึงวรรณกรรม

เรื่องพุทธานุพุทธประวัต ิ การแบงตอนเนื้อหาภายในเรื่องมีความสัมพันธกับความหมายของรูปอาง

ถึงพระพุทธเจา  และวรรณกรรมอีก 4 เรื่อง คือ ปฐมสมโพธิกถา  ชินมหานิทาน  มหากาพยพุทธ

จริต  และลลิตวิสตระ  ตัวละครท่ีปรากฏภายในเรื่องจะมีความสัมพันธกับความหมายของรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง 

 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติ

ท้ัง 5 เรื่อง  แสดงใหเห็นวามีปจจัยอยู 3 ปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  คือ  ภูมิหลังของ

ผูแปลและเรียบเรียง , วัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัติ  และ  บริบทภายใน

เรื่อง  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกับลักษณะของโครงสรางและความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา

ในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  

เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมแตละเรื่องแลว

พบวา  วรรณกรรม 1 เรื่องอาจมีปจจัยท่ีมีสัมพันธไดมากวา 1 ปจจัย  แตเม่ือพิจารณาความสําคัญ

ของแตละปจจัยแลว  พบวาปจจัยแตละปจจัยมีความสําคัญตอวรรณกรรมแตละเรื่องไมเทากัน  ดังนี้  

เรื่องปฐมสมโพธิกถา  พบวาปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ  

ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงท่ีมีความเปนกวี  ซ่ึงสงผลมาถึงวัตถุประสงคท่ีตองการแปลเรื่อง

ปฐมสมโพธิกถาใหเปนวรรณกรรมท่ีมีความงดงามดานวรรณศิลปดวย  ซ่ึงปจจัยท่ีกลาวมาจะ

สัมพันธกับโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาในเรื่องปฐมสมโพธิกถา   

เรื่องมหากาพยพุทธจริต  และลลิตวิสตระ  พบวาปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและ

แปลมีความสําคัญมากท่ีสุด  โดยปจจัยนี้จะสัมพันธกับโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

สวนเรื่องชินมหานิทานและพุทธานุพุทธประวัติ  พบวาปจจัยวัตถุประสงคในการแตง

และแปลมีความสําคัญมากท่ีสุด  โดยปจจัยนี้จะสัมพันธกับความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
งานวิจั ยนี้ มุ ง ศึกษารูปอาง ถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติ   โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาคือ  วิเคราะหโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ความหมายของรูป

อางถึงพระพุทธเจา  ตลอดจนปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติ  

ท้ังนี้ ผูวิจัยมีสมมติฐานวา   โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจามีลักษณะเปนนามวลีท่ี

ประกอบดวยคํานาม  และนามวลีท่ีประกอบดวยคํานามท่ีมีอนุพากยคุณศัพทเปนสวนขยาย  

ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา   พบความหมายวา “ผูรู” มากท่ีสุด   และรูปอางถึง

พระพุทธเจาแตละรูป  มีความสัมพันธกับบริบทท่ีแวดลอมรูปอางถึงพระพุทธเจานั้นปรากฏอยู  

ภาษาท่ีใชประพันธของตนฉบับเดิม  และภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียง   

ผูวิจัยเก็บขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจาจากวรรณกรรมพุทธประวัติ 5 เรื่อง  ไดแก   

1. ปฐมสมโพธิกถา  สํานวนสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

(2540)   

2. ชินมหานิทาน  ฉบับหอสมุดแหงชาต ิ สํานวนแปลและเรียบเรียงของวิรัตน  อุนนาท

รวรางกูร  และคณะ (2530)   

3. พุทธานุพุทธประวัติ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสมเด็จพระมหาสมณเจา   

กรมพระยาวชิรญาวโรรส (2512)   

4. มหากาพยพุทธจริต  สํานวนแปลและเรียบเรียงของสําเนียง  เล่ือมใส (2547)   

5. ลลิตวิสตระ  สํานวนแปลและเรียบเรียงของแสง  มนวิทูร ตอน 1 (2512) และตอน 2 

(2514)   

ไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีใชในการวิเคราะหท้ังส้ิน 381 รูป 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติสามารถสรุปเปน

ประเด็นไดดังนี้ 
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1. โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
ผลการวิ เคราะหโครงสร างของรูปอ าง ถึงพระพุทธเจ าแบง เปน  2 สวน  คือ  

1.องคประกอบของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  2.โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

1.1 องคประกอบของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

ผลการวิเคราะหพบวาโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจามีองคประกอบสําคัญ 2 

สวนคือ 1.สวนหลัก  2.สวนขยาย 

1.1.1 สวนหลัก  ประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนคือ  สวนแกน  สวนนําหนา  

และสวนตามหลัง 

1.1.1.1 สวนแกน  จําแนกได 2 ประเภท คือ  คํานาม  และอนุพากย 

1.1.1.1.1 คํานาม  จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1.1.1.1.1 คํานามเฉพาะท่ีใชเรียกพระพุทธเจา  คือ

คํานามท่ีมีความหมายถึงพระพุทธเจาและใชเรียกพระพุทธเจาเพียงผูเดียวเทานั้น  ไมใชเรียกบุคคล

อ่ืน   

1.1.1.1.1.2 คํานามอ่ืน  คือคํานามท่ัวไปท่ีใชอางถึง

พระพุทธเจาและเปนคํานามท่ีสามารถใชเรียกบุคคลอ่ืนนอกจากพระพุทธเจาได   

1.1.1.1.1.3 คําสรรพนาม  คือคําสรรพนามท่ีใชอางถึง

พระพุทธเจา  คําสรรพนามท่ีพบในงานวิจัยนี้มีเพียง 1 คํา ไดแกคําวา พระองค 

1.1.1.1.2 อนุพากย คือประโยคสามัญท่ีลดฐานะลงเปนเพียง

สวนหนึ่งของประโยคซับซอนและประโยคผสมท่ีปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจา  อนุพากยท่ี

ปรากฏอยูในสวนหลักนี้จะทําหนาท่ีเปนสวนแกนของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา 

1.1.1.2 สวนนําหนา  คือคําท่ีปรากฏหนาสวนแกน  เปนคําท่ีนํามา

ประกอบนําหนาสวนแกนเพ่ือแสดงถึงการยกยองพระพุทธเจาและแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจา

ท่ีเหนือกวาบุคคลท่ัวไป 

1.1.1.3 สวนตามหลัง  คือคําท่ีปรากฏหลังสวนแกน  เปนคําท่ีนํามา

ประกอบหลังสวนแกนเพ่ือแสดงถึงการยกยองพระพุทธเจาและแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจาท่ี

เหนือกวาบุคคลท่ัวไป 

1.1.2 สวนขยาย  เปนองคประกอบของโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ี

จะปรากฏอยูหลังองคประกอบประเภทสวนหลักเสมอ  และทําหนาท่ีขยายความของสวนหลัก   

องคประกอบประเภทสวนขยายประกอบดวยอนุพากย  ซ่ึงอนุพากยท่ีปรากฏ

ในสวนขยายนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับอนุพากยท่ีปรากฏในสวนหลัก  อนุพากยท่ีพบในสวนขยาย
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นั้นสวนใหญจะทําหนาท่ีขยายสวนหลัก  แตก็มีบางอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากยท่ีอยูในสวน

ขยายดวยกัน 

 

1.2 โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  แบงออกได 4 โครงสราง  คือ 

1.2.1 โครงสรางแบบสวนหลัก 

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ

คือ  สวนหลักเพียงสวนเดียว  และในสวนหลัก 1 สวนนี้จะประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 สวน

คือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-4 คํา 

จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มี ท้ังหมด  8 คํา  คือ  องค  

สมเด็จ  พระ  มหา  บรม  จอม  อัคร  ศร ี

สวนแกนปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะห

พบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  และอนุพากย  สําหรับคํานามนั้น  รูปอางถึง

พระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานามปรากฏไดตัง้แต 1–4 คํา  สวนอนุพากยท่ีปรากฏในโครงสรางนี้  

รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปจะมีอนุพากยปรากฏไดเพียงอนุพากยเดียวเทานั้น 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มี

ท้ังหมด 4 คํา  คือ  เจา  องค  ราช  บพิตร  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีสวนตามหลัง

ปรากฏได 1-2 คํา 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวนหลัก  เชน 

ศาสดา 

พระศาสดา 

สมเด็จพระบรมโลกนาถ 

พระธีระเจา 

สมเด็จพระพุทธองค 

สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

 

1.2.2 โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ  สวนหลัก  และสวนขยาย 
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องคประกอบประเภทสวนหลักสวนหลัก  ประกอบดวยสวนประกอบยอยคือ  

สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 

สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-4 คํา 

จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มีท้ังหมด  6 คํา  คือ  องค  

สมเด็จ  พระ  มหา  บรม  จอม   

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการ

วิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  และอนุพากย  สําหรับคํานามนั้น  รูป

อางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานามปรากฏไดตั้งแต 1–2 คํา  สวนอนุพากยท่ีปรากฏใน

โครงสรางนี้  รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปจะมีอนุพากยปรากฏไดเพียงอนุพากยเดียวเทานั้น 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มี

ท้ังหมด 3 คํา  คือ  เจา  องค  บพิตร  และรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีสวนตามหลังปรากฏ

ได 1-2 คํา   

องคประกอบประเภทสวนขยายประกอบดวยอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวน

หลัก  และอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายอนุพากย  รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีอนุพากย

ปรากฏไดตั้งแต 1-9 อนุพากย 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยาย  เชน 

ตถาคตผูทําประโยชน 

สมเด็จพระชินสีหผูเปนท่ีเจดียสถานเนื้อนาบุญอันประเสริฐ 

พระสยัมภูผูเปนจอมชาวโลก  เปนนักปราชญ  ผูเหาะอยูในทองฟา 

พระบรมครูผูทรงปราบกลุมหาดวยความตั้งม่ันในกลุมแปด  ผูทรงเห็นลักษณะ

สาม  ผูทรงนําองคสามแหงการกระทําไปสูจุดจบ  ผูทรงมีญาณสาม  ผูทรงรักษาส่ิงหนึ่ง  ผูทรง

ไดรับส่ิงหนึ่ง  ผูทรงใครครวญส่ิงหนึ่ง  และผูทรงละท้ิงส่ิงท่ีหนักท้ังเจ็ดไดแลว 

 

1.2.3 โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือสวนหลัก  2 สวน 

องคประกอบประเภทสวนหลักสวนแรก  ประกอบดวยสวนประกอบยอยคือ  

สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 
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สวนนําหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะตองปรากฏเสมอ และรูปอาง

ถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาไดตั้งแต 1-2 คํา จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยู

ในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มีท้ังหมด  3 คํา  คือ  องค  พระ  บรม   

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการ

วิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึง รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป

สามารถมีคํานามปรากฏไดเพียง 1 คํา   

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มี

ท้ังหมด 1 คํา  คือคําวา  เจา   

องคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 2 ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 

สวน  คือ  สวนนําหนา  และสวนแกน   

สวนนําหนาท่ีปรากฏในสวนหลักสวนนี้เปนสวนประกอบท่ีจะปรากฏในรูป

อางถึงพระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของ

โครงสรางนี้มีท้ังหมด  4 คํา  คือ  จอม  บรม  มหา  อัคร 

สวนแกนท่ีปรากฏในสวนหลักสวนนี้เปนสวนประกอบท่ีตองปรากฏเสมอ  

จากการวิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึงรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 

รูปสามารถมีคํานามปรากฏไดเพียง 1 คํา 

ตัวอยางรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก  เชน 

พระพุทธเจาจอมมุน ี

พระบรมโลกเชษฐบวรสรรเพชญ 

พระบรมศาสดาจารยอัครปยบุตร 

พระสุคตเจาบรมศาสดา 

 

1.2.4 โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ  สวนหลัก 2 สวน  และสวนขยาย 

1 สวน 

องคประกอบประเภทสวนหลักสวนแรก  ประกอบดวยสวนประกอบยอย 3 

สวนคือ  สวนนําหนา  สวนแกน  และสวนตามหลัง 
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สวนนําหนาหนาท่ีปรากฏในโครงสรางนี้เปนสวนท่ีจะตองปรากฏเสมอ และ

รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมีสวนนําหนาได 1 จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูใน

สวนนําหนาของโครงสรางนี้มี 1 คํา  คือ  พระ 

สวนแกนท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการ

วิเคราะหพบวาสวนแกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึง รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป

สามารถมีคํานามปรากฏไดเพียง 1 คํา 

สวนตามหลังท่ีปรากฏในโครงสรางนี้ เปนสวนท่ีจะปรากฏในรูปอางถึง

พระพุทธเจาหรือไมก็ได  จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนตามหลังของโครงสรางนี้มี

ท้ังหมด 1 คํา  คือคําวา  เจา   

องคประกอบประเภทสวนหลักสวนท่ี 2 ประกอบดวยสวนประกอบยอย 2 

สวน  คือ  สวนนําหนา  และสวนแกน   

สวนนําหนาเปนสวนประกอบท่ีจะปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจาหรือไมกไ็ด  

จากการวิเคราะหพบวาคําท่ีปรากฏอยูในสวนนําหนาของโครงสรางนี้มี 1 คํา  คือ  มหา   

สวนแกนเปนสวนประกอบท่ีตองปรากฏเสมอ  จากการวิเคราะหพบวาสวน

แกนในโครงสรางนี้ประกอบดวยคํานาม  ซ่ึงรูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูปสามารถมีคํานามปรากฏได

เพียง 1 คํา 

องคประกอบประเภทสวนขยาย  จะประกอบดวยอนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยาย

สวนหลัก  ในโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบนี้  รูปอางถึงพระพุทธเจา 1 รูป  สามารถมี 

อนุพากยปรากฏได 1 อนุพากย 

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย มี

ท้ังหมด 3 รูป  คือ 

พระโลกนาถมหามุนีผูทรงปราศความดีสูงสุดเหมือนเครื่องสูบลมท่ีเปาไฟให

ลุก 

พระสุคตมหามุนีผูทรงเปนอิสระจากทวันทวธรรม 

พระตถาคตเจาพระองคผูฉลาดลํ้า 

 

2. ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
ในการวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ผูวิจัยจะวิเคราะหความหมายท่ี

ละสวนความหมาย  หลังจากแบงสวนความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ัง 381 รูปแลวจะได

สวนความหมายท่ีจะนํามาวิเคราะห 691 สวนความหมาย   

   ส
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2.1 การจัดกลุมความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา 
ผลการวิเคราะหพบวาความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาท้ังหมดสามารถนํามา

จัดกลุมความหมายได 9 กลุมความหมาย  ดังนี้ 

1. กลุมความหมาย “ผูรู”  เชน  สยัมภู  ปราชญ  ผูทรงรูแจงพระสัทธรรมอันสูงสุด  

เปนตน 

2. กลุมความหมาย “ผูชนะ”  เชน  ชิน  ภควันต   ผูชนะสงคราม  เปนตน 

3. กลุมความหมาย “ผูเปนเลิศ”  เชน  มหาบุรุษ  โลกเชษฐ  ผูประเสริฐท่ีสุดในหมู

สัตวทวิบาท  เปนตน 

4. กลุมความหมาย “นักบวช”  เชน  สมณะ  มุนี  ทรงเปนจอมฤๅษี  เปนตน 

5. กลุมความหมาย “ผูส่ังสอน”  เชน  ศาสดา  บรมครู  ผูทรงเปนยอดครูฝก  เปนตน 

6. กลุมความหมาย “ผูเปนท่ีพ่ึง”  เชน  นาถ  ผูเปนท่ีพ่ึง  เปนตน 

7. กลุมความหมาย “ช่ือ สกุล”  เชน  สิทธัตถะ  โคดม  เปนตน 

8. กลุมความหมาย “ผูนํา”  เชน  นายก  ปมุขสงฆ  ผูทรงเปนโลกนายก  เปนตน 

9. กลุมความหมาย “ผูเปนบุตร” เชน  บุตร  ราชโอรส  ลูก  เปนตน 

กลุมความหมายท้ัง 9 กลุม  เม่ือนํามาจัดลําดับตามความถ่ีท่ีปรากฏแลวพบวามีกลุม

ความหมายผูรูมากท่ีสุด  กลุมความหมายผูเปนบุตรมีจํานวนนอยท่ีสุด 

 

2.2 จํานวนความหมายท่ีประกอบอยูในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป 

การวิเคราะหความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติ  

ผูวิจัยพบวารูปอางถึงพระพุทธเจานั้นจะประกอบดวยสวนความหมายตั้งแต 1 สวนขึ้นไป  จนถึง 4 

ความหมาย  และเม่ือจัดลําดับตามความถ่ีแลวพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวย

ความหมาย 1 ความหมายมีจํานวนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  2 ความหมาย  ถัดมาเปน 3 ความหมาย  

และกลุมท่ีนอยท่ีสุดคือรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีประกอบดวยความหมาย 4 ความหมาย   

 

เม่ือนํากลุมความหมายท้ัง 9 กลุมมาเรียงลําดับความถ่ีแยกตามงานวรรณกรรมพุทธ

ประวัติแตละเรื่องแลว  พบวากลุมความหมายท่ีพบมากท่ีสุดในวรรณกรรมแตละเรื่องคือกลุม

ความหมายผูรู  ยกเวนวรรณกรรมเรื่องชินมหานิทานท่ีพบกลุมความหมายผูชนะมากท่ีสุด  

กลุมความหมายท่ีพบนอยท่ีสุดในวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถาและชินมหานิทานคือกลุม

ความหมายผูนํา  วรรณกรรมเรื่องมหากาพยพุทธจริตพบกลุมความหมายผูเปนบุตรนอยท่ีสุด  และ

วรรณกรรมเรื่องลลิตวิสตระพบกลุมความหมายช่ือ สกุลนอยท่ีสุด   นอกจากนั้นยังพบวา
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วรรณกรรมเรื่องพุทธานุพุทธประวัตินั้นปรากฏกลุมความหมายเพียง 2 กลุมคือกลุมความหมายผูรู 

และผูส่ังสอน 

 

3. ปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา 
ผลการวิเคราะหพบปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาไดแก  ภูมิหลังของผูแปล

และเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติ  วัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัติ  

และบริบทภายในเรื่อง   

ปจจัยภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัตจิะปรากฏทางโครงสราง

ของรูปอางถึงพระพุทธเจา  พบวาผูแปลท่ีมีภูมิหลังเปนกวีจะเลือกใชคําท่ีทําใหเกิดความสละสลวย  

ซ่ึงทําใหไดโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีคําประกอบหนานามมากกวา 1 คํา  และมี

คํานามประกอบกันมากกวา 1 คํา  สวนผูแปลท่ีมีภูมิหลังเปนนักภาษามักจะแปลรูปอางถึง

พระพุทธเจาตรงตามรูปศัพทเดิมในคัมภีรตนฉบับ  ทําใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสราง

สวนหลัก+สวนขยาย  เปนจํานวนมาก   

ปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัตจิะแสดงทางโครงสราง

และความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคนั้นตองการเนนเรื่องใด  หากเนน

เรื่องความสละสลวยงดงามของภาษา  ความสัมพันธระหวางปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและแปล

กับรูปอางถึงพระพุทธเจามักจะปรากฏทางโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ดังท่ีปรากฏใน

เรื่องปฐมสมโพธิกถา  มหากาพยพุทธจริต  และลลิตวิสตระ  หากเนนในเรื่องการนําเสนอเนื้อหา  

ความสัมพันธระหวางปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและแปลกับรูปอางถึงพระพุทธเจามักจะ

ปรากฏทางความหมายของรูปอ าง ถึงพระพุทธเจ า   ดังท่ีปรากฏในเรื่ อง ชินมหานิทาน  

และพุทธานุพุทธประวัต ิ

ปจจัยบริบทภายในเรื่อง  พบวาเหตุการณและตัวละครมีความสัมพันธกับความหมาย

ของรูปอางถึงพระพุทธเจา  กลาวคือ 

เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  พบวาการแบงเหตุการณในเนื้อเรื่องนั้นจะสัมพันธกับ

ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาอยางชัดเจน  โดยสามารถแบงเนื้อเรื่องของพุทธานุพุทธ

ประวัติออกเปน 2 ตอน  คือ 

ตอนแรกเปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสรู  เสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู  จนถึงเสด็จไปโปรด

ปญจวัคคีย  ในตอนนี้จะพบรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความหมายอยูในกลุมความหมายผูรู  ซ่ึง

สัมพันธกับเนื้อเรื่องในตอนนี้  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบมี 2 รูป  คือ  พระสัมมาสัมพุทธเจา  และ  

พระพุทธเจา 
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ตอนท่ี 2 เปนตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนใหปญจวัคคียนับถือพระพุทธศาสนา  

หลังจากตอนนี้เปนตนไปสถานะของพระพุทธเจาจะเปล่ียนไปคือพระองคจะมีสถานะเปนผูส่ังสอน  

เปนศาสดาของพระพุทธศาสนาอยางสมบูรณ  และพบวามีการใชรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมี

ความหมายอยูในกลุมผูส่ังสอน  ซ่ึงสัมพันธกับเนื้อเรื่องในตอนนี้  รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบมี 1 

รูป  คือ  พระศาสดา 

สวนวรรณกรรมพุทธประวัติอีก 4 เรื่อง คือ ปฐมสมโพธิกถา  ชินมหานิทาน  มหากาพย

พุทธจริต  และลลิตวิสตระ  พบวาตัวละครท่ีไมศรัทธาและตอตานพระพุทธเจามักจะใชรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีความหมายวานักบวช  เชน  สมณะ, มุนี  เปนตน  หรือมักจะใชพระนามหรือโคตร

เรียกพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความไมศรัทธาในตัวพระพุทธเจา  คําเรียกท่ีแสดงความ

ไมศรัทธาเหลานี้สวนมากจะพบอยูในชวงแรกของการเผยแผพระพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ียัง

มีคนท่ีนับศาสนาพุทธไมมากนัก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาเรื่องโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  พบวาสอดคลองกับ

สมมติฐานขอท่ี 1  ท่ีผูวิจัยไดตั้งไว  โดยพบวาองคประกอบหลักของรูปอางถึงพระพุทธเจามี 2 

องคประกอบคือ  สวนหลัก  ซ่ึงมีสวนแกนเปนคํานามและอนุพากย  และสวนขยายท่ีประกอบดวย

อนุพากยท่ีทําหนาท่ีขยายสวนหลัก   เม่ือองคประกอบท้ัง 2 มาประกอบกันสามารถแบงได 4 

โครงสราง  คือ โครงสรางแบบสวนหลัก   สวนหลัก+สวนขยาย  สวนหลัก+สวนหลัก  และสวน

หลัก+สวนหลัก+สวนขยาย  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววาโครงสรางของรูปอางถึง

พระพุทธเจามีลักษณะเปนนามวลีท่ีประกอบดวยคํานาม  และนามวลีท่ีประกอบดวยคํานามท่ีมีอนุ

พากยคุณศัพทเปนสวนขยาย   

รูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีพบในวรรณกรรมท้ัง 5 เรื่อง  มีจํานวนโครงสรางแตละแบบท่ี

พบแตกตางกัน  เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  พบรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวนหลัก

เพียงอยางเดียวเทานั้น  เรื่องปฐมสมโพธิกถา  พบรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบสวน

หลักมากกวาโครงสรางอีก 3 แบบ  สวนอีก 3 เรื่องคือ ชินมหานิทาน  มหากาพยพุทธจริต  และลลิต

วิสตระ  พบรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางสวนหลัก+สวนขยายมากกวาโครงสรางแบบอ่ืน  

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีไปสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมแตละเรื่อง  ซ่ึงมีความ

แตกตางกัน 
 

2. ผลการศึกษาเรื่องความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา  พบวาสอดคลองกับ

สมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีผูวิจัยไดตั้งไว  โดยพบวากลุมความหมายท่ีพบมากท่ีสุดคือกลุมความหมาย 
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“ผูรู”  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูรูนั้นเปนคุณลักษณะสําคัญของพระพุทธเจา  คือเปนผูท่ีตรัสรูดวยตนเอง  

ทรงเปนบุคคลแรกในโลกท่ีรูทางดับทุกขคืออริยสัจ 4  ดังนั้นจึงพบคําศัพทท่ีมีความหมายอยูใน

กลุมผูรูเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะคําวา “พุทธ” หมายถึงทานผูตรัสรูแลว  ผูรูอริยสัจ 4 อยางถอง

แท (พรหมคุณาภรณ , พระ, 2551 : 189) โดยคําวา “พุทธ” นับเปนคําเรียกพ้ืนฐานท่ีใชเรียก

พระพุทธเจา  ดังนั้นจึงพบวารูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติท้ัง 5 เรื่อง  มี

ความหมายวา “ผูรู” มากท่ีสุด 

การศึกษาเรื่องความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจายังพบขอสังเกตบางประการคือ  รูป

อางถึงพระพุทธเจานั้นเกิดจากการนําคํานามและอนุพากยขยายมาประกอบกันตั้งแต 1 สวนขึ้นไป

จนถึง 11 สวน  แตส่ิงท่ีนาสังเกตคือถึงแมรูปอางถึงพระพุทธเจานั้นจะมีคําและอนุพากยอยูหลายคํา  

แตความหมายท่ีปรากฏในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูปนั้นจะมีเพียง 1 ถึง 4 ความหมายเทานั้น  

ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาการสรางหรือแปลรูปอางถึงพระพุทธเจานั้น  กวีหรือผูแปลและเรียบเรียงนิยม

ใชความหมายซํ้ากันในรูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป  ถึงแมรูปอางถึงพระพุทธเจารูปนั้นจะ

ประกอบดวยคําและอนุพากยจํานวนมากก็ตาม  ท้ังนี้เพ่ือเปนการเนนย้ําความหมายนั้นๆ ใหเดนชัด

ยิ่งขึ้น 
 

3. ผลการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจา  พบวาผลการศึกษาใน

ประเด็นนี้มีท้ังท่ีสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 บางสวน  โดยปจจัยท่ีพบตรงตามสมมติฐานคือ  

ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียง  และบริบทภายในเรื่อง  สวนปจจัยท่ีพบวาไมตรงสมมติฐานคือ  

ภาษาท่ีใชประพันธของตนฉบับเดิม  ซ่ึงในเบ้ืองตนนั้นผูวิจัยสันนิษฐานวาภาษาท่ีใชในคัมภีร

ตนฉบับคือภาษาบาลี  และสันสกฤต  นาจะสัมพันธกับโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  โดย

วรรณกรรมท่ีตนฉบับเดิมแตงดวยภาษาสันสกฤตนาจะมีโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาแบบ

สวนหลัก+สวนขยายมากกวาโครงสรางแบบสวนหลัก  เพราะวรรณกรรมสันสกฤตนั้นนิยมสราง

คําสมาสท่ีมีความยาวมากเม่ือแปลเปนภาษาไทยแลวจะทําใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีความยาว  

ซ่ึงตรงขามกับวรรณกรรมท่ีตนฉบับเดิมแตงดวยภาษาบาลี  ท่ีผูวิจัยคาดวานาจะมีโครงสรางแบบ

สวนหลักมากกวาโครงสรางแบบอ่ืน   

เม่ือไดศึกษาแลวพบวามีภาษาท่ีใชในคัมภีรตนฉบับนั้นไมไดมีความสัมพันธกับ

โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  เพราะพบวาในคัมภีรตนฉบับท้ังท่ีแตงดวยภาษาบาลีและ

สันสกฤตนั้น  ผูแตงไมนิยมสรางรูปอางถึงพระพุทธเจาดวยการสรางคําสมาสตามท่ีผูวิจัย

สันนิษฐานไว  แตเหตุท่ีทําใหโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมเรื่องมหากาพย

พุทธจริต  ลลิตวิสตระ  และชินมหานิทาน  มีโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนขยายมากกวา

โครงสรางแบบอ่ืน  เปนเพราะมีปจจัยอ่ืนอีก 2 ปจจัยท่ีมาสัมพันธกับโครงสรางของรูปอางถึง
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พระพุทธเจาคือ  ปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและแปลวรรณกรรมพุทธประวัติ  ซ่ึงปจจัยนี้เปน

ปจจัยท่ีพบนอกเหนือจากท่ีไดตั้งสมมติฐานไว  และปจจัยภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียง  โดย

วรรณกรรมท่ีผูแตงตองการแตงใหเปนวรรณกรรมท่ีมีความไพเราะสละสลวยโดยเฉพาะเรื่องมหา

กาพยพุทธจริต  และลลิตวิสตระนั้นมักจะมีการพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจาอยางละเอียด  

และเม่ือผูแปลท่ีมีภูมิหลังเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญดานภาษาแปลเปนภาษาไทยแลวก็มักจะแปลแบบ

คงความหมายของคําศัพทเดิมท้ังหมด  จึงทําใหไดรูปอางถึงพระพุทธเจาท่ีมีโครงสรางแบบนาม+

อนุพากยขยายเปนจํานวนมาก 

 

4. การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสัมพันธกับโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจา  ในสวน

ของบริบทภายในเรื่อง  พบวาตัวละครท่ีไมศรัทธาและตอตานพระพุทธเจามักจะใชรูปอางถึง

พระพุทธเจาท่ีมีความหมายวานักบวช  เชน  สมณะ, มุนี  เปนตน  หรือมักจะใชพระนามหรือโคตร

เรียกพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความไมศรัทธาในตัวพระพุทธเจา  และไมนับถือวา

พระพุทธเจามีสถานะเหนือกวาตน  ซ่ึงผลการศึกษาในประเด็นนี้สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องคําเรียก

ขานของพระสงฆไทย  ของณรงคกรรณ  รอดทรัพย (2550)  ซ่ึงพบวาผูท่ีมีอายุมากกวาหรืออายุ

เทากันเทากันมักจะใชช่ือจริงและช่ือเลนในการเรียกขานผูฟงท่ีมีสถานะต่ํากวาหรือสถานะเทากัน

เชนท่ีเหลาเจาศากยวงศท่ีมีอายุมากกวาพระพุทธเจาเรียกพระพุทธเจาโดยใชพระนามสิทธัตถะ   

เปนตน   

5. คําศัพทท่ีนํามาประกอบกันเปนรูปอางถึงพระพุทธเจาแสดงถึงคุณสมบัติของ

พระพุทธเจาท่ีอยูในความคิดของคนไทย  พบวาคุณสมบัติของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในวรรณกรรม

พุทธประวัติมี 9 ประการตามความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา คือ ผูรู  ผูชนะ  ผูเปนเลิศ  

นักบวช  ผูส่ังสอน  ท่ีพ่ึง  ช่ือสกุล  ผูนํา  และผูเปนบุตร  ในบรรดาคุณสมบัติท้ัง 9 คุณสมบัตินี้  

คุณสมบัติของพระพุทธเจาท่ีเดนท่ีสุดในความคิดของคนไทยคือความเปนผูรู  เหตุท่ีคุณสมบัติผูรูนี้

เดนท่ีสุดอาจเปนเพราะพระพุทธเจานั้นตรัสรูพระธรรมคือทางพนทุกขดวยพระองคเอง  การตรัสรู

เปนคุณสมบัติสําคัญของการเปนพระพุทธเจา  บุคคลท่ีตรัสรูพระธรรมดวยตนเองเทานั้นจึงจะ

นับเปนพระพุทธเจา  และธรรมะหรือทางพนทุกขท่ีพระองคตรัสรูนั้นเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงในธรรมชาติ  

แตไมมีผูใดสามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจน  แตพระพุทธเจานั้นทรงเปนผูท่ีคนพบคําตอบของ

ความเปนจริงนั้นดวยพระองคเอง  จึงนับวาพระพุทธเจาเปนผูรูในส่ิงท่ีไมมีผูใดเคยรูมากอน  ดังนั้น

คุณสมบัติความเปนผูรูจึงเปนคุณสมบัติเดนของพระพุทธเจาท่ีนับวาสําคัญท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษารูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมศาสนาประเภทอ่ืนๆ เชน 

วรรณกรรมประเภทชาดก 

2. ควรมีการศึกษารูปอางถึงตัวละครเอกในวรรณกรรมไทย 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติของ

ฉบับท่ีเปนของภาคกลางกับฉบับทองถ่ินอ่ืนๆ  
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ภาคผนวก ก 
รายการรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัต ิ

 
ลําดับ รูปอางถึงพระพุทธเจา พบใน 

1 เคาตมะ มหา. 

2 ตถาคต ปฐม. มหา. 

3 ตถาคตผูตรัสรูแลว ลลิต. 

4 ตถาคตผูทําประโยชน ลลิต. 

5 ตถาคตผูเปนโพธิสัตวมาแลว ลลิต. 

6 ตถาคตผูพิจารณาอยางถ่ีถวน ลลิต. 

7 ตถาคตผูมีศีลไมขาดวิ่น  มีความประพฤติไมขาด  มีจิตไมขาด ลลิต. 

8 ตถาคตผูมีอภิสัมพุทธโพธิ ลลิต. 

9 นระผูมีพระภาค ชิน. 

10 นายแพทยผูเปยมดวยพระมหากรณุา มหา. 

11 พระกุมารสรวารถสิทธะ มหา. 

12 พระเคาตมพุทธะ มหา. 

13 พระเคาตมะพุทธเจา มหา. 

14 พระโคดมบรมศักยวงศ ปฐม. 

15 พระโคดมผูมีภคะ ลลิต. 

16 พระโคตมพุทธะ มหา. 

17 พระโคตมะผูมีภคะ ลลิต. 

18 พระจอมมุน ี ชิน. 

19 พระจอมมุนีผูทรงเปนท่ีพ่ึงของเทวดาและมนษุย ชิน. 

20 พระจอมมุนีผูมีพระจักษ ุ ชิน. 

21 พระจอมมุนีโลกเชฏฐ ชิน.   

22 พระชินเจา ชิน. 

23 พระชินเจาผูประเสริฐ ชิน. 

24 พระชินเจาผูเปนจอมชาวโลก ชิน. 

25 พระชินผูนําพิเศษของโลกโดยไมขดัของ ลลิต. 
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ลําดับ รูปอางถึงพระพุทธเจา พบใน 

26 พระชินวรสมณโคดมเจา ชิน. 

27 พระชินสีหสมณโคดม ปฐม. 

28 พระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม. 

29 พระชินสีหอันมีพระฉวีพรรโณภาสแผออกจากพระสรีรกาย ปฐม. 

30 พระตถาคตเจา ชิน. 

31 พระตถาคตเจาผูมุงประโยชนแกโลก ชิน. 

32 พระตถาคตเจาผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ผูคงท่ีรุงเรืองสงบ

เย็นหาบุคคลเปรียบปานมิได 

ชิน. 

33 พระตถาคตเจาพระองคผูฉลาดลํ้า ชิน. 

34 พระตถาคตผูตรัสรูอนุตตรสัมยักสัมโพธิ ลลิต. 

35 พระตถาคตผูทรงบรรเทาความทุกขรอนใจของคนดวยน้ําคอืพระ

ดํารัส 

มหา. 

36 พระตถาคตผูทรงเปนพระบรมศาสดา มหา. 

37 พระตถาคตผูทรงเปนพระอาทิตยท่ีมีแสงสวางอันสดใสคือการ

ตรัสรู  มีความรอนคือวิริยะ  มีรัศมีนับพันคือปญญา 

ลลิต. 

38 พระตถาคตผูทรงรูอัธยาศัยและกิเลศของสัตวโลก มหา. 

39 พระตถาคตผูเปนท่ีสรรเสริญในหมูชน มหา. 

40 พระตถาคตผูเปนธรรมราชา ลลิต. 

41 พระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมยักสัมพุทธะ ลลิต. 

42 พระตถาคตผูเปนอรหันตสัมยักสัมพุทธะ ลลิต. 

43 พระตถาคตผูมุงประโยชนและเปนนาถะของสัตวโลก ชิน. 

44 พระตถาคตอรหันตสัมยักพุทธ ลลิต. 

45 พระทศพลเจา ชิน. 

46 พระทศพลบพิตร ปฐม. 

47 พระทศพลผูเปนชินสีห ลลิต. 

48 พระทศพลผูเปนนักพรตอันยอดเยี่ยมดจุทิวาวันปราศจากเมฆ ชิน. 

49 พระธีระเจา ชิน. 

50 พระนรสีหะ ชิน. 
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ลําดับ รูปอางถึงพระพุทธเจา พบใน 

51 พระนราสภมุน ี ปฐม. 

52 พระนราสภสุคต ปฐม. 

53 พระนาถเจา ปฐม. 

54 พระนายก ลลิต. 

55 พระบรมครูเจา ปฐม. 

56 พระบรมครูผูทรงปราบกลุมหาดวยความตั้งม่ันในกลุมแปด  ผู

ทรงเห็นลักษณะสาม  ผูทรงนําองคสามแหงการกระทําไปสูจุด

จบ  ผูทรงมีญาณสาม  ผูทรงรกัษาส่ิงหนึ่ง  ผูทรงไดรับส่ิงหนึ่ง  ผู

ทรงใครครวญส่ิงหนึ่ง  และผูทรงละท้ิงส่ิงท่ีหนักท้ังเจ็ดไดแลว 

มหา. 

57 พระบรมครูผูทรงเปนเจาแหพระสัทธรรม มหา. 

58 พระบรมครูอันรุงเรืองไปดวยถองแถวพระฉัพพะพรรณรังสี 6 

ประการ  อันครบบริบูรณดวยพระทวตัดึงสมหาปุริสลักษณะแล

พระอสีตยานุพยัญชนะวิจิตร 

ปฐม. 

59 พระบรมนราสภ ปฐม. 

60 พระบรมนราสภผูทรงสิริเสาวภาคเจา ปฐม. 

61 พระบรมนราสภผูแสวงหาซ่ึงพระตาทิคุณ ปฐม. 

62 พระบรมพิชิตมารมุนินทร ปฐม. 

63 พระบรมโลกเชษฐบวรสรรเพชญ ปฐม. 

64 พระบรมโลกนาถผูเปนปราชญอันประเสริฐ มหา. 

65 พระบรมศาสดาจารย ปฐม. 

66 พระบรมศาสดาจารยอัครปยบุตร ปฐม. 

67 พระบรมศาสดาผูทรงเปนยอดพระธรรมกถึก มหา. 

68 พระบรมศาสดาผูทรงมีธรรมอันประเสริฐ มหา. 

69 พระบรมศาสดาผูประกอบดวยพระเมตตา มหา. 

70 พระบรมศาสดาผูหาท่ีเปรียบมิได  ผูทรงบรรลุพระปญญาสูงสุด

และทรงรูเปาหมายสูงสุด 

มหา. 

71 พระปนเกลา ปฐม. 

72 พระปนปราชญผูประเสริฐดวยพระคุณคือญาณทัศนวิมุตติเสมอ

ดวยมกฎุเกศนกิรประชาเทพามนุษย 

ปฐม. 
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ลําดับ รูปอางถึงพระพุทธเจา พบใน 

73 พระผูทรงนําทาง มหา. 

74 พระผูทรงปลุกชีวโลกใหตืน่จากการหลับใหล มหา. 

75 พระผูทรงเปนจอมมุนี  ผูทรงทราบแนวทางท่ีถูกตองและไม

ถูกตอง 

มหา. 

76 พระผูทรงเปนดวงตาอันสดใสและเงางามของชาวโลกซ่ึง

สามารถมองเห็นอดีต ปจจุบัน และอนาคต ท้ังเปนดวงตาท่ีเบิก

กวางดวยความรู 

มหา. 

77 พระผูทรงเปนดวงสูรยของมวลมนษุย มหา. 

78 พระผูทรงเปนธงสัญลักษณแหงพระสัทธรรม มหา. 

79 พระผูทรงเปนยอดของนกัปฏิบัต ิ มหา. 

80 พระผูทรงเปนยอดของผูนํา มหา. 

81 พระผูทรงเปนยอดของผูรูแจง มหา. 

82 พระผูทรงเปนยอดของมนุษย มหา. 

83 พระผูทรงเปนยอดนกัปลอบโยนและประเสริฐสุดในบรรดาผูรู

ความจริง 

มหา. 

84 พระผูทรงเปยมลนดวยพระมหากรุณา มหา. 

85 พระผูทรงพระภาคเจา ปฐม. 

86 พระผูทรงพระภาคอันชนะซ่ึงโทษคือกองกิเลสบาป  บรรเทาเสีย

ซ่ึงความโสกาดรูเดือดรอน  บรรลุแกพระสัพพัญุตญาณ 

ปฐม. 

87 พระผูทรงมีชัยตอลัทธินอกรีต มหา. 

88 พระผูทรงมีสมบัติอันลํ้าคาคือพระปญญา มหา. 

89 พระผูทรงรูแจงดวยกําลังแหงความสงบ มหา. 

90 พระผูทรงรูแจงโลกธาตุออกเปนแปดสวน มหา. 

91 พระผูทรงรูทาง มหา. 

92 พระผูทรงรูรสชาติท้ังหลาย มหา. 

93 พระผูทรงอยูเหนือทรรศนะตางๆ ในโลก  แตยังเปนท่ีดึงดดู

สายตาของชาวโลก 

มหา. 

94 พระผูประเสรฐิท่ีสุดในบรรดามุนีท้ังหลาย มหา. 

95 พระผูเปนเจาราชโอรส ชิน. 
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96 พระผูเปนเจาสิทธัตถราชกุมาร ปฐม. 

97 พระผูเปนเจาสิทธัตถะกุมาร ชิน. 

98 พระผูเปนดวงจักษุในโลก ชิน. 

99 พระผูพระภาคเจาผูสงบแลว ชิน. 

100 พระผูมีพระภาคเจา ปฐม.  ชิน.  มหา. 

101 พระผูมีพระภาคเจาผูขามพนแลว ชิน. 

102 พระผูมีพระภาคเจาผูคงท่ี  ผูมีจติตั้งม่ัน ชิน. 

103 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงประกอบดวยอาการอันประเสริฐท้ังปวง ชิน. 

104 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงประทับอยูดวยคุณธรรมอันประเสริฐ มหา. 

105 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเปนผูนําท้ังในโลกนี้และโลกหนา มหา. 

106 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเปลงรัศมีดุจพระจันทรและทรงทราบ

อัธยาศัยของมนุษยท้ังหลาย 

มหา. 

107 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงฝกฝนพระองคแลว ชิน. 

108 พระผูมีพระภาคเจาผูทรงมีภารกิจอันประเสริฐ มหา. 

109 พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ ชิน. 

110 พระผูมีพระภาคเจาผูเปนจอมมุน ี ชิน. 

111 พระผูมีพระภาคเจาผูเปนวาเสฏฐะผูประเสริฐ ชิน. 

112 พระผูมีพระภาคเจาผูหาบุคคลอ่ืนเปรียบเทียบมิไดในโลกพรอม

ท้ังเทวโลก 

ชิน. 

113 พระผูมีพระภาคผูเกื้อกูลชาวโลก ชิน. 

114 พระผูมีพระภาคผูเจริญ ชิน. 

115 พระผูมีพระภาคผูชํานาญในปฏิหาริย  ผูเปนจอมชาวโลก ชิน. 

116 พระผูมีพระภาคผูทรงเปนธรรมราชา ชิน. 

117 พระผูมีพระภาคผูทรงรุงเรือง ชิน. 

118 พระผูมีพระภาคผูเปนครขูองโลกพรอมท้ังมนษุยและเทวดา ชิน. 

119 พระผูมีพระภาคผูเปนจอมปราชญ  ประกอบดวยมหาปุริ

สลักษณะ 32 ประการ  ตรัสรูดวยพระองคเอง  ผูชํานะกิเลสทุก

อยาง 

ชิน. 

120 พระผูมีพระภาคผูเปนจอมแหงชาวโลก ชิน. 
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121 พระผูมีพระภาคผูเปนจอมแหงชาวโลก  ผูเปนนักปราชญ ชิน. 

122 พระผูมีพระภาคผูเปนจอมแหงพระอาทิตยในเวลาเท่ียงวนั ชิน. 

123 พระผูมีพระภาคผูเปนท่ีเคารพของชาวโลกคือมนษุยและเทวดา ชิน. 

124 พระผูมีพระภาคผูเปนนาคมนษุย ชิน. 

125 พระผูมีพระภาคผูเปนยอดแหงนระ ชิน. 

126 พระผูมีพระภาคผูเปนยิ่งกวาเทพ ผูควรบูชา  ผูสูงสุดกวาสัตว 2 

เทา 

ชิน. 

127 พระผูมีพระภาคผูศาสดา  ผูแสวงหาคุณอันใหญ ชิน. 

128 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ชิน. 

129 พระผูมีพระภาคผูองอาจกวานระ ชิน. 

130 พระผูมีพระภาคผูอันชาวโลกเคารพ ชิน. 

131 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูเปนมหามุนี  ประกอบดวยพระ

มหากรุณาคุณ  ผูเปนท่ีพ่ึงของชาวโลก  ผูประกอบดวยพระคุณ

ทุกอยาง  ผูเขาถึงสวนแหงพระคณุทุกอยาง 

ชิน. 

132 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูเปนยอดนระ  ผูเปนจอมชาวโลก  

มีฤทธ์ิ  และผูอนุศาสนีเทศนาอยางนาอัศจรรย 

ชิน. 

133 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผูอนุเคราะหประโยชนสุขตอ

ชาวโลก 

ชิน. 

134 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชิน. 

135 พระผูมีภคะผูไมถูกเบียดเบียน  ไมถูกรบกวน  มีพระวาจาไม

เคล่ือนท่ี  ปราศจากความมืดและธุลีคือเกลศ  ถึงคติอันเปนอฤตะ  

ไมมีความล้ีลับ  ไมมีใครเทียบเทาในการกระทําใหเปนสงาราศีท้ัง

ในเทวโลกและในมนุษยโลก  มีความรุงเรืองอยางย่ิงและมีสมฤต ิ

ลลิต. 

136 พระพิชิตมาร ปฐม. 

137 พระพุทธเจา ชิน.  พุทธ.  มหา. 

138 พระพุทธเจาจอมปราชญ ชิน. 

139 พระพุทธเจาจอมมุน ี ชิน. 

140 พระพุทธเจาผูกระทําซ่ึงท่ีสุดทุกข  ผูเปนบรมครู  ผูมีจกัษ ุ ชิน. 

141 พระพุทธเจาผูคงท่ีดวยคุณมีศีลเปนตน ชิน. 
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142 พระพุทธเจาผูช้ีแนวทาง ชิน. 

143 พระพุทธเจาผูไดบุพเพนิวาสญาณ ชิน. 

144 พระพุทธเจาผูประเสริฐ  ผูเปนพระชินเจาอันเหลานรชนผูแกลว

กลาพึงเคารพบูชา 

ชิน. 

145 พระพุทธเจาผูเปนจอมชาวโลก ชิน. 

146 พระพุทธเจาผูเปนพระสัพพัญู มหา. 

147 พระพุทธเจาผูเปนยอดแหงนระ ชิน. 

148 พระพุทธเจาผูโลกนาถ ชิน. 

149 พระพุทธชินวร ปฐม. 

150 พระพุทธชินสีห ปฐม. 

151 พระพุทธปมุขสงฆ ปฐม. 

152 พระพุทธผูบันลืออยางราชสีห ลลิต. 

153 พระพุทธผูเปนนรสีห ลลิต. 

154 พระพุทธผูเปนปุรุษสิงห ลลิต. 

155 พระพุทธผูเปนราชสีห ลลิต. 

156 พระพุทธมหานาค ปฐม. 

157 พระพุทธศาสดา ปฐม. 

158 พระพุทธสรรเพชญ ปฐม. 

159 พระพุทธองค ปฐม.  มหา. 

160 พระพุทธองคผูไดทรงทําความเพียรอยางย่ิงใหญเพ่ือผูอ่ืนเพราะ

อาศัยพระมหากรุณาของพระองค  และเพราะอาศัยพระญาณอัน

สูงสุดในการรูสภาวะจิตของมนษุย 

ลลิต. 

161 พระพุทธองคผูทรงขามพนกามราคะแลว มหา. 

162 พระพุทธองคผูทรงขามพนความโกรธไดแลว มหา. 

163 พระพุทธองคผูทรงทราบคณุสมบัติของมนษุย มหา. 

164 พระพุทธองคผูทรงทําลายการเกิดใหม มหา. 

165 พระพุทธองคผูทรงบรรลุถึงความหลุดพนและทรงประทานความ

หลุดพนนั้นแกชาวโลก 

มหา. 
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166 พระพุทธองคผูทรงบรรลุเปาหมายดวยการกําจัดบาปและทรงมี

พระสัทธรรมอันยอดเยี่ยมเปนเสมือนยอดกัลยาณมิตร 

มหา. 

167 พระพุทธองคผูทรงเปนจอมมุน ี มหา. 

168 พระพุทธองคผูทรงเปนเจาของปรมัตสัทธรรมและทรงเปน

เจาของพระเนตรท่ีรูเห็นส่ิงท่ีควรทําในโอกาสตาง  ๆ

มหา. 

169 พระพุทธองคผูทรงเปนท่ีเคารพบูชาของพระอรหันตสาวก

ท้ังหลาย 

มหา. 

170 พระพุทธองคผูทรงเปนนรสิงห มหา. 

171 พระพุทธองคผูทรงเปนยอดครูฝก มหา. 

172 พระพุทธองคผูทรงเปนยอดในบรรดาผูมีจิตสูงสง มหา. 

173 พระพุทธองคผูทรงเปนยอดแหงนกัพูด มหา. 

174 พระพุทธองคผูทรงเปนอิสระจากโมหะ มหา. 

175 พระพุทธองคผูทรงเปยมดวยพระกรุณา มหา. 

176 พระพุทธองคผูทรงเปยมดวยพระวิรยิะ มหา. 

177 พระพุทธองคผูทรงมหาพิริยภาพ ปฐม. 

178 พระพุทธองคผูทรงมีรัศมีดั่งทอง มหา. 

179 พระพุทธองคผูทรงรูแจงโลก มหา. 

180 พระพุทธองคผูทรงสตบุญญลักษณะแลสมันตจักษุญาณ ปฐม. 

181 พระพุทธองคผูทรงสละความย่ิงใหญ มหา. 

182 พระพุทธองคผูทรงสละราชสมบัติท้ังปวงไดแลว มหา. 

183 พระพุทธองคผูทรงเห็นการขามพน มหา. 

184 พระพุทธองคผูทรงเห็นทางแหงความหลุดพน มหา. 

185 พระพุทธองคผูประกอบดวยพระมหากรุณา มหา. 

186 พระพุทธองคผูประกอบดวยพระสมันตจกัษุญาณ ปฐม. 

187 พระพุทธองคผูประเสริฐท่ีสุดในหมูพระอรหันต มหา. 

188 พระพุทธองคผูประเสริฐท่ีสุดในหมูสัตวทวิบาท มหา. 

189 พระพุทธองคผูประเสริฐสูงสุด มหา. 

190 พระพุทธองคผูเปนยอดของผูรูแจงฌาน มหา. 
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191 พระพุทธองคผูเปนยอดนกัพูด  ผูทรงทํากิจของพระองคสําเร็จ

แลว  และทรงทราบเปาหมายสูงสุด 

มหา. 

192 พระพุทธองคผูเปนสัพพัญู มหา. 

193 พระพุทธองคผูมีพระเกียรติยศระบือไกล มหา. 

194 พระพุทธองคผูมีพระทัยปราศจากราคะและทรงทราบวาระจิต

ของคนท้ังหลาย 

มหา. 

195 พระพุทธองคผูมีรัศมีรุงเรืองดั่งพระอาทิตย มหา. 

196 พระภควันตบพติร ปฐม. 

197 พระภควันตมุนินทร ปฐม. 

198 พระภควันตมุน ี ปฐม. 

199 พระมนุษยจันทร ลลิต. 

200 พระมหาบุรุษราช ปฐม. 

201 พระมหามุนินทรราช ปฐม. 

202 พระมหามุนีซ่ึงกิเลสท้ังหลายไมอาจเผาได มหา. 

203 พระมหามุนีผูทรงเขาพระทัยในหลักปฏิจจสมุปบาทและทรงแนว

แนในทรรศนะเรื่องอนาตมัน 

มหา. 

204 พระมหามุนีผูทรงเขาสูความสงบแลว มหา. 

205 พระมหามุนีผูทรงดับขันธไปดวยน้ําบริสุทธ์ิ มหา. 

206 พระมหามุนีผูทรงเปนพญาคชสาร มหา. 

207 พระมหามุนีผูทรงเปนยอดนกัพูดท้ังหลาย มหา. 

208 พระมหามุนีผูทรงเปนโลกนายก มหา. 

209 พระมหามุนีผูทรงเปนศาสดาและเปนสัพพัญู มหา. 

210 พระมหามุนีผูทรงเปนสีหราช มหา. 

211 พระมหามุนีผูทรงเปยมดวยพระมหากรุณา มหา. 

212 พระมหามุนีผูทรงมีโชค มหา. 

213 พระมหามุนีผูทรงเอาชนะกิเลส  ผูไมมีใครเทียบไดในโลก มหา. 

214 พระมหามุนีผูประเสริฐ มหา. 

215 พระมหามุนีผูประเสริฐท่ีสุดในหมูสัตวโลกท้ังหมด มหา. 
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216 พระมหามุนีผูประเสริฐสูงสุด  ผูทรงประกาศเปาหมายสูงสุดและ

ความดีสูงสุด 

มหา. 

217 พระมหามุนีผูเปนพระอรหันต  ผูเขาถึงความสงบ  และทรงม่ันคง

ดุจเจาแหงขุนเขา 

มหา. 

218 พระมหามุนีผูเปนยอดนกัพูด มหา. 

219 พระมหามุนีผูมีพระทัยประกอบดวยพระมหากรุณาอันลํ้าเลิศ  ผู

ทรงเปนยอดของบุคคลท่ีควรบูชา  ผูทรงรูแจงพระสัทธรรมอัน

ยอดเย่ียม  สูงสุด  ไมเปล่ียนแปลง  ไมมีขอบกพรอง  และมีแต

ประโยชนฝายเดียว 

ลลิต. 

220 พระมหามุนีผูมีพระเนตรดั่งโคอุสภะ  ผูเสด็จดําเนนิดุจพญาคช

สาร 

มหา. 

221 พระมหามุนีผูมีพระสุรเสียงออนโยนแจมใสและมีพระพาหายาว มหา. 

222 พระมหามุนีผูสงบ มหา. 

223 พระมหาฤาษ ี ลลิต. 

224 พระมหาวีระผูเปนจอมแหงนระ ชิน. 

225 พระมหาสมณศักยบุตร ปฐม. 

226 พระมหาสมณะศากยบุตร ชิน. 

227 พระมเหสีมหามุนีศาสดาเจา ชิน. 

228 พระมุน ี ชิน. ลลิต.  มหา. 

229 พระมุนีนาถ ปฐม. 

230 พระมุนีผูเขาใจแจมแจงในพระสัทธรรม มหา. 

231 พระมุนีผูทรงงดงามดวยพระกําลังและพระเกยีรติยศ มหา. 

232 พระมุนีผูทรงชนะ มหา. 

233 พระมุนีผูทรงเปนจอมฤๅษ ี มหา. 

234 พระมุนีผูทรงเปนพระอาทิตยท่ีใหแสงสวางคือความรู มหา. 

235 พระมุนีผูทรงมีพระเกียรตคิุณ มหา. 

236 พระมุนีผูทรงรอบรูพิธีกรรมท้ังหลาย มหา. 

237 พระมุนีผูประสิทธิประโยชนท้ังปวง ลลิต. 

238 พระมุนีผูประเสริฐ มหา. 
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239 พระมุนีผูประเสริฐดวยเสียงไพเราะเหมือนเสียงพรหม ลลิต. 

240 พระมุนีผูมีธยานอันประเสริฐ  มีอภิชญา   

มีวิปศยนา  มีปรัชญา  มีอุเบกษา  มีมโนรถสมบูรณแลว  

ปราศจากความปวยไข 

ลลิต. 

241 พระมุนีผูยินดีในอัชฌตัตุเบกขา ชิน. 

242 พระยติโยคาวจรเจา ปฐม. 

243 พระโลกเชษฐ ปฐม. 

244 พระโลกนาถเจา ปฐม.  ชิน. 

245 พระโลกนาถผูเปนท่ีเคารพของผูทําความเคารพท้ังหลาย ลลิต. 

246 พระโลกนาถผูมีปญญาบริสุทธ์ิและมีทิพยจกัษ ุ มหา. 

247 พระโลกนาถมหามุนีผูทรงประกาศความดีสูงสุดเหมือนเครื่อง

สูบลมท่ีเปาไฟใหลุก 

ปฐม. 

248 พระโลกพันธุผูบรรลุบารมิตาอันมีคุณสมบัตคิือกําลังสิบ ลลิต. 

249 พระศรมณะผูรุงเรือง ลลิต. 

250 พระศรีฆนพุทธเจา มหา. 

251 พระศาสดา ปฐม. ชิน.  พุทธ. 

ลลิต. 

252 พระศาสดาจารย ปฐม. 

253 พระศาสดาผูตถาคตหาผูเปรียบมิไดในโลก ชิน. 

254 พระศาสดาผูทรงมีพระรูปไมเหนื่อยลา ชิน. 

255 พระสมณะ ปฐม. ชิน. 

256 พระสมันตจกัษุผูเปนประทีปสองโลก ปฐม. 

257 พระสยัมภูผูเปนจอมชาวโลก  เปนนกัปราชญ  ผูเหาะอยูใน

ทองฟา 

ชิน. 

258 พระสัพพัญูเจา ปฐม.  มหา. 

259 พระสัพพัญูผูทรงบรรลุความส้ินสุดแหงบาป  ผูทรงมองมายัง

สรรพสัตวดวยพระเมตตา  ผูทรงบําเพ็ญประโยชนแกสัตวโลกท้ัง

ปวง 

มหา. 
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260 พระสัพพัญูผูทรงเปนบรมครูและมีพระทัยตั้งม่ันดุจเขาพระ

สุเมร ุ

มหา. 

261 พระสัพพัญูผูเปนปราชญอันประเสริฐ มหา. 

262 พระสัพพัญูพุทธเจา ปฐม.  มหา. 

263 พระสัพพัญูมุน ี ปฐม. 

264 พระสัมพุทธเจา ชิน. 

265 พระสัมพุทธอันประเสริฐ มหา. 

266 พระสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม.  ชิน.  พุทธ. 

มหา. 

267 พระสิทธัตถกุมาร/พระสิทธัตถะกุมาร ปฐม.  ชิน. 

268 พระสิทธัตถราชกุมาร ปฐม. 

269 พระสุคตเจา ชิน. 

270 พระสุคตเจาบพิตร ปฐม. 

271 พระสุคตเจาบรมศาสดา ชิน. 

272 พระสุคตบพิตร ปฐม. 

273 พระสุคตผูทําลายความเห็นผิด  ผูทรงกระทําความสงบแกเทวดา

และมนุษยท้ังหลาย 

ลลิต. 

274 พระสุคตมหามุนีผูทรงเปนอิสระจากทวนัทวธรรม ปฐม. 

275 พระสุคตศาสดาเจา ชิน. 

276 พระสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ชิน. 

277 พระองคผูกระทําท่ีพ่ึง ลลิต. 

278 พระองคผูชนะสงคราม  ผูเปดความมืดในโลกดวยรูปแหงปรัชญา ลลิต. 

279 พระองคผูชํานะมารแลว ปฐม. 

280 พระองคผูทรงชวยชีวิตสัตวโลกจากมหาสมุทรคือสังสารวฏัท่ีมี

ตัณหาเปนคล่ืน  มีอวิชชาเปนน้ํา  มีมิจฉาทิฏฐิเปนสัตวน้ํา  และมี

กามราคะเปนฝูงปลาแหวกวายอยูท่ัวไปดวยเรือคือปญญา 

ลลิต. 

281 พระองคผูทรงไดรับทางแหงความสงบ  ผูทรงละท้ิงความมืดคือ

อวิชชา  ผูทรงรูแจงบรมสุขดวยปญญาอันยอดเย่ียม 

มหา. 
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282 พระองคผูทรงทําลายกงลอแหงทุกขอันทรงพลังท่ีหมุนทับสัตว

ท้ังหลายผูจะตองเจ็บปวยและตายเปนธรรมดา  และยังถูก

พันธนาการไวเพราะขาดการฝกฝนหรือเพราะมีการฝกฝนท่ีผิด 

ลลิต. 

283 พระองคผูทรงประกอบดวยสมันตจกัข ุ ชิน. 

284 พระองคผูทรงเปนนายแพทยรักษาจติท่ียอดเย่ียมของโลก มหา. 

285 พระองคผูทรงเปนพุทธะ มหา. 

286 พระองคผูทรงเปยมดวยพระมหากรุณา มหา. 

287 พระองคผูทรงมีน้ําฉ่ําเย็นคือปญญาท่ีสามารถดับไฟคือบาปอกุศล

ซ่ึงเกิดจําไมสีไฟคืออวิชชา  ซ่ึงมีเปลวคือกามราคะ  และมีเช้ือคือ

วัตถุเครื่องเราอารมณท้ังหลาย 

ลลิต. 

288 พระองคผูทรงมีพลังเหนือธรรม มหา. 

289 พระองคผูทรงรูแจงพระสัทธรรมอันสูงสุด มหา. 

290 พระองคผูเปนกลุมกอนแหงศร ี ลลิต. 

291 พระองคผูเปนจอมมุนีอันเทวดาและมนุษยท้ังหลายบูชาแลว ลลิต. 

292 พระองคผูเปนตถาคต ลลิต. 

293 พระองคผูเปนท่ีพ่ึง ลลิต. 

294 พระองคผูเปนท่ีพ่ึงของคนตาบอดแตกําเนิด ลลิต. 

295 พระองคผูเปนปุรษุฤษภะ ลลิต. 

296 พระองคผูเปนปุรษุฤษภะ  เปนพระนายก ลลิต. 

297 พระองคผูเปนมนษุยสูงสุด ลลิต. 

298 พระองคผูเปนมหาสมุทรแหงคุณความด ี ลลิต. 

299 พระองคผูเปนมุน ี ชิน. 

300 พระองคผูเปนศากยมุน ี ลลิต. 

301 พระองคผูเปนสัตวบริศุทธ ลลิต. 

302 พระองคผูเปนสัตวมีคุณหาท่ีสุดมิได ลลิต. 

303 พระองคผูเปนอรหันต มหา. 

304 พระองคผูเปยมดวยพระมหากรณุา มหา. 

305 พระองคผูมีความกรณุาเปนปกแผน  ผูมีปรัชญาดังสายฟา  ผูเห็น

แจง  ผูเสมอดวยลม 

ลลิต. 
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306 พระองคผูมีปรัชญางามปราศจากมลทิน  ทรงไวซ่ึงแสงสวางและ

เดช  ทรงไวซ่ึงลักษณะ๓๒ ประการอันดีเลิศ  เปนผูมีสมฤติ  ทรง

ไวซ่ึงคุณและชญาณ  ไมมีความเหนด็เหนื่อย 

ลลิต. 

307 พระองคผูมีพระเกยีรติยศแผไปในสรรพสัตว มหา. 

308 พระองคผูมีพระฉวีวรรณเปลงปล่ังแผออกจากพระวรกาย ชิน. 

309 พระองคผูมีพระทนตเรียบเสมอและสะอาด ลลิต. 

310 พระองคผูมีพระพักตรเหมือนดวงจันทร ลลิต. 

311 พระองคผูมีพระภาคอันประเสริฐ ปฐม. 

312 พระองคผูมีรัศมี ชิน. 

313 พระองคผูมีรัศมีเปลงปล่ัง ชิน. 

314 พระองคผูมีรัศมีแผสรานออก ชิน. 

315 พระองคผูมีรูปลอรถในฝาพระบาท  มีพระบาทแนบเนียน  มีซ่ีลอ

พันซ่ี  มีเดชอยูในกลีบดอกบัว  เกิดในน้ําคือพระบาท  มีพระบาท

เหยียบย่ําบนมกุฏเทวดาท้ังหลาย 

ลลิต. 

316 พระองคผูไมทรงหลับใหลในธรรม มหา. 

317 พระองคผูไมมีมลทิน  ผูปราศจากมลทิน  ผูปราศจากมลทินท้ัง ๓  

มีโมกษประเสริฐ ๓ อยาง  ทรงประทานจกัษุ  มีจกัษุ ๓ ปราศจาก

มลทิน 

ลลิต. 

318 พระองคผูย่ํายีมารและเสนามารผูช่ัวราย ลลิต. 

319 พระองคผูสูงสุด ชิน. 

320 พระองคผูเหมือนนักมวยตัวฉกาจ ลลิต. 

321 พระอนันตญาณมุน ี ปฐม. 

322 มหาบุรุษ ชิน. 

323 มหาวีระผูประเสริฐดวยคุณคือจอมมุน ี ชิน. 

324 มหาสมณะ ชิน. 

325 ศาสดา ลลิต. 

326 สมณโคดม ปฐม. 

327 สมเด็จพระชินสีห ปฐม. 

328 สมเด็จพระชินสีหผูทรงพระมหากรุณาแกสัตวโลกท้ังปวง ปฐม. 
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329 สมเด็จพระชินสีหผูเปนท่ีเจดียสถานเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ปฐม. 

330 สมเด็จพระทศพล ปฐม.  ชิน. 

331 สมเด็จพระบรมคร ู ปฐม. 

332 สมเด็จพระบรมครูผูเปนท่ีพ่ึงกระทําประโยชนแกสรรพสัตวโลก ปฐม. 

333 สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม. 

334 สมเด็จพระบรมนราสภ ปฐม. 

335 สมเด็จพระบรมโลกนาถ ปฐม. 

336 สมเด็จพระบรมศาสดา ปฐม.  ชิน. 

337 สมเด็จพระผูทรงพระภาค ปฐม. 

338 สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา ปฐม. 

339 สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาค ปฐม. 

340 สมเด็จพระผูมีพระภาค ปฐม.  ชิน. 

341 สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ชิน. 

342 สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาอันยิ่งดวยคุณคือพระมหากรณุา ปฐม. 

343 สมเด็จพระพิชิตมาร ปฐม. 

344 สมเด็จพระพุทธมุนินทร ปฐม. 

345 สมเด็จพระพุทธมุนีผูเปนบรมครูของเรา ปฐม. 

346 สมเด็จพระพุทธองค ปฐม. 

347 สมเด็จพระภควันตบพิตรผูทรงมีชัยชนะแกกิเลสสงคราม  ผูทรง

เปนสัตวาหะ 

ชิน. 

348 สมเด็จพระภควันตบพิตรผูมีมหันตอุสสาห ปฐม. 

349 สมเด็จพระมหาสมณะ ปฐม. 

350 สมเด็จพระลูกเจา ชิน.   

351 สมเด็จพระโลกเชษฐ ปฐม. 

352 สมเด็จพระโลกนาถเจา ปฐม. 

353 สมเด็จพระศรีสุคต ปฐม. 

354 สมเด็จพระศาสดา ปฐม. 

355 สมเด็จพระศาสดาจารย ปฐม. 
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ลําดับ รูปอางถึงพระพุทธเจา พบใน 

356 สมเด็จพระสรรเพชญภควันตมุนีนาถ ปฐม. 

357 สมเด็จพระสัพพัญู ปฐม. 

358 สมเด็จพระสัพพัญูผูทรงพระเจรญิดวยสิริโสภาค ปฐม. 

359 สมเด็จพระสัมพุทธสัพพัญู ปฐม. 

360 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม. 

361 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพัญู ปฐม. 

362 สมเด็จพระอนันตญาณมุน ี ปฐม. 

363 สมเด็จพระอนันตญาณสัพพัญู ปฐม. 

364 สมเด็จพระอัครมุนนิทรทัมมสารถีศรีสุคต ปฐม. 

365 สัพพัญูพุทธเจา ปฐม. 

366 องคพระตถาคต ปฐม. 

367 องคพระทศพล ปฐม.  ชิน. 

368 องคพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม. 

369 องคพระบรมคร ู ปฐม. 

370 องคพระผูสวัสดิโสภาคย ปฐม. 

371 องคพระมุนีนาถ ปฐม. 

372 องคพระศาสดาจารย ปฐม. 

373 องคพระศาสดาอัครปโยรส ปฐม. 

374 องคพระสมณโคดม ปฐม. 

375 องคพระสัพพัญู ปฐม. 

376 องคพระสัพพัญูเจา ปฐม. 

377 องคพระสัมมาสัมพุทธโลกนาถอันประเสริฐ ปฐม. 

378 องคพระสุคต ปฐม. 

379 องคสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจา ปฐม. 

380 องคสมเด็จพระโลกนาถ ปฐม. 

381 องคสมเด็จพระศรีสุคต ปฐม. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล  นายธัชชัย กรกุม 

ท่ีอยู  19 หมู 2 ตําบลสมอพลือ  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 

ประวัติการศึกษา   

          ปการศึกษา 2549     สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  

 วิชาโทภาษาบาลี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 ( เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

          ปการศึกษา 2550 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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