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 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอรรถกถาธรรมบทจาํนวน 302 เร่ือง โดยใช้แนวคิดโครงเร่ืองของบนัเทิง

คดีและโครงสร้างนิทานของพรอพพม์าประยกุตใ์ชศึ้กษาดา้นระเบียบการเล่าเร่ืองและใชพ้ทุธธรรมมาศึกษาคาํสอนในเร่ือง

ในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมคาํสอน 

 ผลการศึกษาพบว่าระเบียบการเล่าเ ร่ืองแบ่งออกเป็น  4 กลุ่มเร่ือง  ได้แก่ 1.  เ ร่ืองเล่าของนักบวชใน

พระพุทธศาสนา คือพระอรหันต์และภิกษุ-ภิกษุณีทัว่ไป  2. เร่ืองเล่าของอุบาสก-อุบาสิกา  3. เร่ืองเล่าของบุคคลนอก

พระพทุธศาสนา และ 4. เร่ืองเล่าของพระพทุธเจา้ ทั้ง 4 กลุ่มเร่ืองมีพฤติกรรมหลกั 10 พฤติกรรม ได้แก่ 1. ความเป็นมา 2. 

การเล่ือมใส 3. การบวช 4. การเกิดปัญหา 5. การแกปั้ญหา 6. การรับผลของการกระทาํ 7. การฟังธรรม 8. การบรรลุธรรม 

9. การเกิดขอ้สงสัย  และ 10. การแสดงธรรม ทุกกลุ่มเร่ืองจะเร่ิมดว้ยพฤติกรรมความเป็นมาและปิดทา้ยเร่ืองด้วยพฤติกรรม

ท่ี 7 การฟังธรรม หรือพฤติกรรมท่ี 10 การแสดงธรรมเสมอ  ทั้ งน้ีธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมทั้ งสองเป็นธรรมท่ี

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเท่านั้น  การเกิดพฤติกรรมเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าอรรถกถาธรรมบทมีระเบียบการเล่าเร่ืองที่ให้

ความสําคญักบัพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การแสดงธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ธรรมะของพระพทุธเจา้แกปั้ญหาได ้

 ในดา้นกลวิธีการเล่าเร่ืองนั้นพบว่าอรรถกถาธรรมบทใช้ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผสมผสาน 3 แบบ คือ   1.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ี

ไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ เป็นผูเ้ล่าท่ีอยูน่อกเร่ือง โดยเล่าในส่วนเปิดเร่ือง  2.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองโดยเป็น

พยาน เล่าเร่ืองในส่วนดาํเนินเร่ืองซ่ึงมกัข้ึนตน้วา่ “ดงัไดส้ดบัมา”  3. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองคือ พระพุทธเจา้ โดย

ทรงเล่าส่ิงท่ีพระองคป์ระสบมารวมทั้งส่วนท่ีเป็นพระธรรมเทศนาด้วย การเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทแบ่งออกเป็น 1. 

การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัลาํดับเวลาในเร่ืองมี 3 แบบ ได้แก่ การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบั

อดีต และการเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั โดยพบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด 2. การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาของ

ผูอ่้านมี 3 แบบ ไดแ้ก่  การเล่ายอ่ การเล่าขา้ม และการเล่าละเอียด  ซ่ึงการใชก้ลวิธีการเล่าเร่ืองเช่นน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ

เร่ืองเล่าในพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะอรรถกถาท่ีมีการเล่าเลียนแบบพระสูตร 

 ส่วนด้านคาํสอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมีคาํสอนสอดคลอ้งกับหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ การละเวน้  

ความชั ่ว  การทําความดี และการทําจิตใจให้ผ่องใส  โดยพบคาํสอนการทําจิตใจให้ผ่องใสมากท่ีสุด เพราะใจเป็น

ตวักาํหนดเจตนาซ่ึงควบคุมการกระทาํของมนุษย ์ 

 เม่ือไดพ้ิจารณาอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมีบทบาทสําคญัในการ

เป็นวรรณกรรมคาํสอนมาชา้นาน นบัตั้งแต่การถ่ายทอดแบบมุขปาฐะในสมยัหลงัพทุธกาล จนกระทัง่ได้รับการบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและมีการเผยแผไ่ปอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน โดย อรรถกถาธรรมบทมีบทบาทสําคญัในฐานะวรรณกรรมคาํ

สอนท่ีปรากฏเป็นหลักฐานคร้ังแรกในไทย คือเป็นแหล่งอา้งอิงของไตรภูมิกถา  และท่ีมีบทบาทสําคญัต่อเน่ืองและ

ยาวนานคือเป็นแบบเรียนหลกัสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆต์ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีคาถาธรรมบท

บางบทยงัเป็นคาํสอนท่ีเป็นท่ีแพร่หลายและเป็นคติในการดาํเนินชีวิตของคนทัว่ไปในปัจจุบนั 
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 This research aims to study 302 stories in Atthakathadhammapada by the approaches of 
plot analysis and Vladimir Propp’ structural theory to analyze the regulation narrative of 
Atthakatha Dhammapada and Buddhist morals are used as the method to analyze doctrine in the 
stories as the didactic  
 The analysis reveals that stories can be categorized into 4 groups in terms of people 
related: 1)Stories about priests including Arahants, and general monks and nuns, 2)Stories about 
advocates including both men and women, 3)Stories about non-Buddhists and 4)Stories about Lord 
Buddha. All of them can be divided into 10 behaviors chronologically: 1)Background 2)Faith 
3)Ordination 4)Problems occurring 5)Problems solving 6)Retribution 7)Dhamma listening 
8)Dhamma achievement 9)Doubtfulness 10)Dhamma description. All narratives begin with the first 
function and always close with the seventh or tenth function, based only on sermons preached by the 
Buddha. These behaviors indicate that exegeses involve storytelling that attaches importance to 
functions that lead to preaching of sermons. 
 In terms of narrative techniques which consist of the narrator and narrative, it was found 
that exegeses employ a combination of three different narrators, i.e. non-character being as a knower 
giving a narrative opening, and character being as a witness giving a narrative of the story plot. The 
character narrator is the Buddha who recounts what he has experienced, including Buddhist 
sermons; this style of narrator use is unique in Buddhist narratives imitating Tripitaka Sutrapitaka. 
Narrative is divided into 1) Narration related to time-space in the story, comprised of three modes - 
narrative at the present time, which is found the most in narratives by Buddhism non-believers as 
they just got to learn about Buddhism; alternate narrative between the present and past, which is 
found the most in narratives by male and female devotees to show that past actions cause present 
effects; and narrative of stories from past to present, which is found the most in narratives by 
Buddhist priests to show their persistent attempt to attain enlightenment. All narrative styles employ 
narrative at the present time for the most to demonstrate the importance of using Dharma to solve 
present problems for preventing those that would give rise to future effects; and 2) Narrative related 
to time-space of the reader, comprised of 3 modes, i.e. abridged narrative due to the inability to 
narrate all actually occurring chronological events; jumping narrative due to pre-mentioning in other 
stories; and thorough narrative for short, present events. 
 In terms of teachings, the exegeses were found to contain key Buddhist teachings, i.e. to 
abstain from doing evil, to do good, and to purify the mind. Teaching that was found the most is “to 
purify the mind”, because a purified mind would lead to abstinence from doing evil and to doing 
good easily, as mind is the determination of intention which controls human actions. 
 It was found in the study of exegeses as literary teachings that the exegeses have played 
an important role as literary teachings for a very long period of time, from oral tradition after the 
Buddha’s lifetime to written recordings propagated over a wide area. One of their important roles 
that appeared as evidence for the first time in Thailand is their use as a reference source for Trai 
Bhumikatha (Sermon on the Three Worlds). What has long been a continually important role of 
them is their use as Buddhist theology learning courses for monks. Some chapters of the exegeses 
also serve extensively as teachings and moral precepts for general human beings in their present 
living of life. Considering the exegeses in the aspects of storytelling sequence, narrative techniques 
and teachings, it was found that they all are aimed at presenting the crucial exegesis idea Dharma 
given by the Buddha as problem solving guidelines for people in any status. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ ่งของอาจารย์ ดร .         

สุมาลี  ลิ ้มประเสริฐ อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํแนวทางและส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างอเนกประการ ตลอดจนตรวจแกไ้ขเน้ือหาและสํานวนภาษาอย่างละเอียดถ่ีถว้น 

ผูเ้ขียนวิทยานิพนธรู้์สึกซาบซ้ึงและขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ได้แก่  รองศาสตราจารย ์               

บาหยนั อิ่มสาํราญ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุบล เทศทอง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บรรจบ บรรณรุจิ  

และอาจารย ์ดร. สุมาลี  ลิ ้มประเสริฐ  ท่ีกรุณาใหค้วามรู้และคาํแนะนาํอนัมีค่าในการแกไ้ขปรับปรุง

วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.    

อุบล  เทศทอง  ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์มสาย  สุวรรณชมพู  และคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย  คณะ

อกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้ความรู้ดา้นภาษาและวรรณคดีอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง 

และกรุณาไต่ถามความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธด์ว้ยความห่วงใย 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยว์ิรัช ศิริวฒันนาวิน ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ

ใหถ้กูตอ้งและสละสลวยยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดา และขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีสนับสนุน

การศึกษามาโดยตลอด อีกทั้งยงัใหค้วามรัก ความห่วงใย และกาํลงัใจท่ีมีค่ายิง่ในการทาํวิทยานิพนธ์

ตลอดมา 

 ขอขอบคุณคุณวิรัลพชัร จรัสเพชร คุณพราวพร อ่วมเจริญ และคุณกษมา สุรเดชา กลัยาน

มิตรท่ีเป็นแรงสนับสนุน คอยช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจแก่ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ตลอดมา  และ

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นอ้งๆ ทุกคนท่ีคอยเป็นกาํลงัใจจนวิทยานิพนธน้ี์เสร็จสมบูรณ์ 

 ประโยชน์และคุณค่าอนัเกิดจากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี ผูเ้ขียนวิทยานิพนธข์อนอ้มบูชาแด่พระ

ศรีรัตนตรัย  พระคุณของมารดาบิดา และครูบาอาจารยทุ์กท่าน 
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