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52202205 : สาขาวิชาภาษาไทย 
คาํสําคญั :  อรรถกถาธรรมบท/วรรณกรรมคาํสอน 
  เกศนี  นุชทองม่วง : อรรถกถาธรรมบท : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคาํสอน.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : อ.ดร.สุมาลี  ลิ ้มประเสริฐ.  238 หนา้. 
 
 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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52202205 : MAJOR : (THAI) 
KEY WORD :  ATTHAKATHADHAMMAPA/DIDACTIC LITERATURE 
 KESSANEE  NUCHTHONGMUANG : ATTHAKATHA DHAMMAPADA :  A STUDY 
AS DIDACTIC LITERATURE. THESIS ADVISOR :  SUMALEE LIMPRASERT, PH.D..  231 pp. 
 
 
 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. 
 
Department  of  Thai                                         Graduate School,  Silpakorn Univers ity  
Student's signature ........................................                           Academic Year 2013 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฉ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 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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๑ 
 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระธรรมบท เป็นส่วนหน่ึงของคาํสอนท่ีรวบรวมอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนท่ีเรียกว่า      

พระสุตตันตปิฎก คมัภีร์ท่ีว่าดว้ยพระธรรมเทศนาทั ่วไป  มีประวติัและท้องเร่ืองประกอบ แบ่ง

ออกเป็น ๕ หมวดใหญ่ คือ ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย  

โดยพระธรรมบทปรากฏอยู่ในหมวดท่ี ๒ ของขุททกนิกายซ่ึงมีอยู่ ๑๕ หมวด๑ เพราะเหตุท่ี        

พระธรรมบทเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก จึงถือไดว้่าพระธรรมบทน้ีมีมาตั้ งแต่สมยัพุทธกาล

นัน่เอง 

 ธรรมบท แปลว่า  บทแห่งธรรม คือ ธรรมภาษิตสั้นๆ ประมาณ ๓๐๐ หัวขอ้๒  เป็นคมัภีร์ท่ี

รวมพุทธภาษิตทั้ งหลายซ่ึงคัดมาจากคมัภีร์ต่างๆแลว้นาํมาแยกจดัเป็นหมวดหมู่ตามเน้ือหาของ

ภาษิตนั้ นๆ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีเอกของโลกและเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาท่ีมี

ช่ือเสียงมายาวนาน มีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา๓ประเทศลงักาใชพ้ระธรรมบทเป็น

แบบเรียนสําหรับสามเณรก่อนจะได้อุปสมบท ดังนั้ นจึงไม่มีพระสงฆ์รูปใดในลงักาท่ีท่องจํา     

พระธรรมบทตั้งแต่ตน้จบจบไม่ได้๔ ในประเทศไทยก็ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงเช่นกนัจะเห็นไดจ้าก

                                                             

 
๑

 ขทุทกนิกาย  แปลวา่ หมวดเล็กน้อย  รวบรวมขอ้ธรรมท่ีไม่จดัเขา้ใน ๔ หมวดขา้งตน้มารวมไวใ้นหมวดน้ีทั้งหมด 

เม่ือจะแบง่โดยหวัขอ้ใหญ่กมี็ ๑๕ เร่ือง ไดแ้ก ่ ขทุทกปาฐะ ธรรมบท  อทุาน   อิติวตุตกะ   สุตตนิบาต   วิมานวตัถ ุ  เปตวตัถุ  

เถรคาถา   เถรีคาถา  ชาดก  นิทเทส  ปฏิสมัภิทามคัค ์  อปทาน   พทุธวงัส   จริยาปิฎก 
 

๒
 สุชีพ ปญุญานุภาพ, พระไตรปิฎก ฉบับสําหรับประชาชน, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๖, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๙), ๒๒. 
 

๓
 ศกัด์ิศรี  แยม้นดัดา, วรรณคดพีุทธศาสนาพากย์ไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓), 

๒๖. 

 
๔

 Winternitz, Maurice, A history of Indian literature, (New Delhi : Oriental Books Reprint Corp., 

1972), 81. 
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๒ 
 

มีฉบับแปลหลายฉบบั ทั้งการแปลเฉพาะคาถา การแปลคาถาประกอบอรรถกถา และการแปล

รูปแบบอ่ืนๆ๕  

 พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีมีเพียงคาถาสั้นๆ เม่ือเวลาผ่านไปทาํให้ตีความและเขา้ใจไดย้าก 

จึงมีการแต่งอรรถกถาเพ่ืออธิบายความในคาถานั้นเรียกว่า อรรถกถาธรรมบท หรือ ธมัมปทฏัฐกถา  

พระธรรมบทจึงมีความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาคมัภีร์หน่ึงซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็น

พระพุทธพจน์ท่ีพระเถราจารยน์ํามารวบรวม เรียบเรียงและแต่งอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมจาก        

มุขปาฐะ และจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรสืบทอดแก่พุทธศาสนิกชนจนถึงปัจจุบนั  

 อรรถกถาธรรมบท คือ หนงัสือท่ีแต่งข้ึนเป็นเร่ืองราวเพ่ืออธิบายพระธรรมบทท่ีเป็นคาถา

ในหมวดต่างๆ โดยเร่ืองราวท่ีอธิบายคาถาพระธรรมบทดงักล่าวมีทั้ งเร่ืองท่ีเป็นพระชาติปัจจุบนั

ของพระพุทธเจ้า เร่ืองท่ีเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือชาดกและเร่ืองของพระสาวก เร่ือง

ทั้งหมดน้ีแบ่งออกเป็น ๒๖ วรรค แต่ละวรรคจะมีจาํนวนอรรถกถาเพ่ืออธิบายและขยายความคาถา

พระธรรมบทไม่เท่ากนั วรรคละประมาณ ๘ –๑๔ เร่ือง มีเพียงวรรคเดียวท่ีมีจาํนวนอรรถกถามาก

ต่างกบัวรรคอ่ืนๆ คือ ๓๙ เร่ือง รวมมีอรรถกถาทั้งสิ้น ๓๐๒ เร่ือง ดงัน้ี 

๑.    ยมกวรรค  (๑๔  เร่ือง) ๒.   อปัปมาทวรรค  (๙  เร่ือง) ๓..  จิตตวรรค  (๙  เร่ือง) 

๔.   ปุปผวรรค  (๑๒  เร่ือง) ๕.   พาลวรรค  (๑๕  เร่ือง) ๖.   บณัฑิตวรรค  (๑๑  เร่ือง) 

๗.   อรหนัตวรรค  (๑๐  เร่ือง) ๘.   สหสัสวรรค  (๑๔  เร่ือง) ๙.   ปาปวรรค  (๑๒  เร่ือง) 

๑๐.  ทณัฑวรรค  (๑๑  เร่ือง) ๑๑.  ชราวรรค  (๙  เร่ือง)  ๑๒.  อตัตวรรค  (๑๐  เร่ือง) 

๑๓.  โลกวรรค  (๑๑  เร่ือง) ๑๔.  พุทธวรรค  (๙  เร่ือง) ๑๕.  สุขวรรค  (๘  เร่ือง) 

๑๖.  ปิยวรรค  (๙  เร่ือง)  ๑๗.  โกธวรรค  (๘  เร่ือง) ๑๘.  มลวรรค  (๑๒  เร่ือง) 

๑๙.  ธมัมฏัฐวรรค  (๑๐  เร่ือง) ๒๐. มคัควรรค  (๑๐  เร่ือง) ๒๑. ปกิณกวรรค  (๙  เร่ือง) 

๒๒. นิรยวรรค  (๙  เร่ือง) ๒๓. นาควรรค  (๘  เร่ือง) ๒๔. ตณัหาวรรค (๑๒  เร่ือง) 

๒๕. ภิกขวุรรค  (๑๒  เร่ือง) ๒๖. พราหมณวรรค  (๓๙  เร่ือง) 

                                                             

 
๕

 ฌานิศ  วงศสุ์วรรณ, “การศึกษาเร่ืองพทุธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ ์ วรรณปก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๓. 
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๓ 
 

 อรรกถาธรรมบทมีทั้ งคาถาและเร่ืองราวท่ีแต่งเป็นร้อยแก้วขยายความท่ีเป็นเร่ืองของ

พระพุทธเจา้และพระสาวกนั้น เม่ือนาํมาพิจารณาประกอบกบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีมุ่งสอนคนให้

ประพฤติดีแลว้จึงสามารถจดัใหอ้รรถกถาธรรมบทเป็น “วรรณกรรมคาํสอน” ได ้เพราะโดยเน้ือหา

แลว้อรรถกถาธรรมบทมีลกัษณะตรงตามท่ีพจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมกล่าวไวว้่า 

 

 วรรณกรรมคาํสอน (Didactic Literature)   ไดแ้ก่งานวรรณกรรมท่ีมุ่งอธิบาย

ความรู้สาขาต่างๆท่ีเป็นดา้นทฤษฎี  ศีลธรรม  และดา้นปฏิบติั มิฉะนั้นก็นาํเอา

หวัขอ้ในเร่ืองศีลธรรม ศาสนา หรือปรัชญา หรือลทัธิ มากล่าวในรูปแบบท่ีจะให้

ความประทบัใจและชกัจูงใจ  หรือในประเภทบนัเทิงคดี วรรณกรรมประเภทน้ีต่าง

กบัวรรณกรรมที่เกิดจากจินตนาการจริงๆ ซ่ึงนาํเน้ือหามาจดัระเบียบกนัเขา้เพื่อให้

ความสนใจและความเพลิดเพลินทางสุนทรียภาพ 

 วรรณกรรมประเภทน้ีส่วนใหญ่อธิบายวิทยาการหรือศิลปะสาขาใดสาขาหน่ึง  

มิฉะนั้นกใ็หเ้หตุผลเก่ียวกบัลทัธิโดยยกขอ้พิสูจน์หรืออุทาหรณ์มาอา้ง  อย่างไรก็

ตาม วรรณกรรมคาํสอนอาจนาํหลกัเกณฑ์และวิธีการของวรรณกรรมจินตนาการ

มาใชโ้ดยใชรู้ปแบบการเล่าเร่ืองหรือรูปแบบบทละครเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

ทางสุนทรียภาพและเพื่อเพิ ่มความสนใจ๖ 

 

 อรรถกถาธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีแสดงหลกัธรรมคาํสัง่สอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงไม่ไดมี้

เพียงคาถาหรือหลกัธรรมคาํสั ่งสอนเท่านั้ นแต่ยงัปรากฏเร่ืองเล่าท่ีมีการยกอุทาหรณ์มาอา้ง ใช้

รูปแบบการเล่าเร่ืองเพ่ือใหเ้กิดความเพลิดเพลิน  คือมีการใชเ้ร่ืองราวทาํนองนิทานท่ีมีเหตุการณ์และ

พฤติกรรมของบุคคลเพ่ือแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นจริง ขณะเดียวกนัก็ให้ความเพลิดเพลินใจท่ี

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของวรรณกรรมคาํสอน 

 การท่ีพระเถราจารยร์วบรวมพระธรรมบทซ่ึงเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ไว ้ต่อมาไดน้าํมา

เป็นแบบเรียนของสามเณรในลังกา แสดงให้เห็นว่าค ําสอนในพระธรรมบทมีความสําคัญท่ี

พระสงฆจ์ะตอ้งเรียนรู้และท่องจาํ นาํมาสอนในหมู่พระสงฆด์ว้ยกนัเองและถ่ายทอดแก่ประชาชน  

ซ่ึงรวมถึงคณะสงฆไ์ทยท่ีไดน้าํอรรถกถาธรรมบทมาใชเ้ป็นหลกัสูตรการสอนภาษาบาลีสาํหรับ

                                                             

 
๖

 อาบรามส์ เอม็ เอช, อธิบายศัพท์วรรณคด,ี (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙), ๗๘ – ๘๐. 
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๔ 
 

ภิกษุสามเณรตั้ งแต่ชั้นประโยค ป .ธ. ๑ – ๒ ถึง ป.ธ. ๖๗  ดังเน้ือความในคํานําของหนังสือ   

พระธัมมปทัฏฐกถาแปลของคณะกรรมการแผนกตํา ร า  มหามกุฏราชวิทยาลัย  ใน                         

พระบรมราชูปถมัภก์ล่าวไวว้่า  “เฉพาะหนงัสือธมัมปทฏัฐกถา ก็นบัว่าเป็นหนังสือสาํคญัเร่ืองหน่ึง 

เพราะใช้เป็นหลกัสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผูศึ้กษาบาลีเม่ือเรียนบาลีไวยากรณ์จบแลว้ ก็เร่ิม

เรียนหนังสือน้ีเป็นลาํดับต่อไป”๘ จึงแสดงให้เห็นบทบาทของอรรถกถาธรรมบทในฐานะ

วรรณกรรมคาํสอนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 หลกัคาํสอนท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทจึงเป็นคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา    

อรรถกถาธรรมบทท่ีประกอบดว้ยเร่ืองเล่านั้นก็เป็นการขยายความคาํสอนในพระธรรมบทซ่ึงเป็น

คาถาสั้ นๆ ให้มีความเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีส่วนทาํให้เข้าใจคาํสอนนั้ นมากยิ ่งข้ึน และคาํสอนก็ยงั

สามารถนาํมาปรับใชไ้ดใ้นปัจจุบนั 

 จากความสําคัญของอรรถกถาธรรมบทท่ีกล่าวมาน้ี แสดงให้เห็นว่าพระธรรมบทมี

ความสําคัญในฐานะเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  เป็นคาํสอนของ

พระพุทธเจา้ท่ีพระเถราจารยร์วบรวมข้ึนและแต่งอรรถกถาเพิ่มเติมเพ่ือใหมี้เร่ืองราวอนัเป็นตวัอย่าง

ท่ีชดัเจนตามคาถาท่ีเช่ือว่าเป็นพุทธพจน์  และกลายมาเป็นวรรณกรรมคาํสอนท่ีสาํคญัของไทยโดย

ใช้เป็นแบบเรียนตามหลกัสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆ์ไทย ซ่ึงน่าเช่ือว่าพระสงฆ์จะได้รับ

อิทธิพลของคําสอนต่างๆในอรรถกถาธรรมบท  ทําให้ผู ้เ ขียนวิทยานิพนธ์สนใจศึกษา                

อรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอนในดา้นระเบียบของการเล่าเร่ืองและแนวคาํสอนว่ามี

การเน้นคาํสอนในดา้นใดและมีความสัมพนัธ์กบัระเบียบของการเล่าเร่ืองและกลวิธีการเล่าเร่ือง

อยา่งไร โดยศึกษาจากหนงัสือ พระธมัมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๑ - ๘  ของคณะกรรมการแผนกตาํรา  

มหามกุฎราชวิทยาลยั 

 

 

                                                             

 
๗

 พระมหาสาํเนียง เล่ือมใส, “ไขความอรรถกถาธรรมบท” ใน ดาํรงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการ คณะ

โบราณคด ี๒๕๔๕, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๓๖. 

 
๘

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ก. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕ 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

 ๑.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท 

 ๒.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาวรรณกรรมคาํสอน 

 

 ๑. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท 

 พระมหาสําเนียง เล่ือมใส (๒๕๓๔) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ     

ธรรมบทและภควทัคีตา” โดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและลักษณะ          

การประพันธ์พระธรรมบทและภควัทคีตา  อีกทั้ ง เ พ่ือศึกษาให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ

แนวความคิดอภิปรัชญา    ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ในธรรมบทและภควทัคีตา นอกจากน้ียงัมี

ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะท่ีแตกต่างกันและคล้ายคลึงกันของ              

พระธรรมบทและภควทัคีตาเก่ียวกบัแนวคิดทางปรัชญา  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปรัชญาทั้ งสอง

ระบบมีแนวความคิดทางอภิปรัชญาต่างกนั จึงทาํใหท้รรศนะทางญาณวิทยา  และจริยศาสตร์ต่างกนั

ดว้ย ปรัชญาภควทัคีตายอมรับอตัตาสูงสุดว่าเป็นส่ิงท่ีควบคุมธรรมชาติทั้งหมด  ขณะท่ีพุทธปรัชญา

ปฏิเสธเร่ืองน้ี  ส่วนทรรศนะทางญาณวิทยานั้นปรัชญาทั้งสองระบบมีส่วนคลา้ยคลึงกนับา้งว่าความ

ไม่รู้ (อวิชชา) เป็นสาเหตุใหเ้กิดกรรม และมนุษยค์วรกาํจดัความไม่รู้นั้นเสีย ซ่ึงวิธีการกาํจดัความ

ไม่รู้นั้นพุทธปรัชญาสอนใหม้นุษยใ์ชปั้ญญาท่ีเกิดข้ึนในตวัเอง    แต่ภควทัคีตาจะสอนให้มนุษยย์ึด

พระผูเ้ป็นเจา้เป็นศนูยก์ลาง ส่วนแนวความคิดทางจริยศาสตร์ ปรัชญาทั้ งสองระบบสอนตรงกนัว่า

กรรมเกิดจากเจตนาและผูท้าํกรรมใดย่อมไดรั้บผลของกรรมนั้น ต่างกนัแต่ว่าภควทัคีตาสอนให้

มนุษยมี์เจตนามุ่งต่อพระผูเ้ป็นเจา้จึงจะเป็นกรรมดี แต่พุทธปรัชญาสอนว่าเจตนาท่ีมาจากการละ

กิเลสเป็นเหตุใหเ้กิดกรรมดี อยา่งไรก็ตามปรัชญาทั้งสองระบบต่างมีความเห็นร่วมกนัว่าธรรมชาติ

แห่งความจริงสูงสุดนั้นมีลกัษณะเป็นความสงบสูงสุด เป็นบรมสุข และเป็นสภาวะท่ีไม่ตอ้งกลบัมา

เกิดอีก๙ 

 

                                                             

 
๙

 พระมหาสาํเนียง  เล่ือมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควทัคีตา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖ 
 

 พระมหาภรรฑการ  วิสุทฺโธ (มาษพิมล) (๒๕๔๕) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “พุทธวิธีในการ

สอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท”   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพุทธวิธีการสอนและ

ประโยชน์ของอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท    ผลการศึกษาพบว่าพระพุทธเจา้ทรงใชอุ้ปมา

โวหารในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่  ใชอุ้ปมาตามขอ้เท็จจริงท่ีเคยรู้เคยเห็นมา  เช่น  ชา้งเป็นสัตวท่ี์มี

ความอดทน เหมือนบุคคลท่ีมีความอดทนเช่นกนั เป็นตน้  ใชล้กัษณะคลา้ยคลึงกนัของคาํอุปมามา

เปรียบ เช่น เปรียบมา้ท่ีอบรมมาดีแลว้เหมือนคนท่ีถกูอบรมดีแลว้ เป็นตน้  และใชอุ้ปมาเด่นชดั เช่น 

อุปมาว่าบุคคลพึงเวน้บาปเหมือนพ่อคา้เวน้ทางท่ีมีภยั เหมือนคนมีชีวิตอยู่เวน้ยาพิษ เป็นตน้  ส่วน

ประโยชน์ของอุปมาโวหาร แบ่งออกเป็น ๓ ดา้น คือ ดา้นการแสดงธรรม ดา้นการดาํรงชีวิต และ

ดา้นการนาํอุปมาไวใ้ชก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินชีวิต๑๐ 

 

 ฌานิศ  วงศ์สุวรรณ (๒๕๔๖)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเร่ืองพุทธวจนะใน    

ธรรมบท ของ เสฐียรพงษ ์วรรณปก”  เพ่ือศึกษาเน้ือหาคาํสอนท่ีปรากฏในเร่ืองและวิธีการนาํเสนอ

เน้ือหาพระธรรมบท ใน “พุทธวจนะในธรรมบท”  การศึกษาพบว่าเน้ือหาคาํสอนของพระธรรมบท

ทั้ง ๒๖ หมวด แบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม คือคาํสอนสาํหรับพระสงฆแ์ละคาํสอนสาํหรับฆราวาส คาํสอน

ท่ีเหมาะสาํหรับพระสงฆมี์ ๓ เร่ือง คาํสอนเร่ืองความประพฤติท่ีเหมาะสม  คาํสอนเก่ียวกบัการละ

สงัโยชน์ และคาํสอนเก่ียวกบัความไม่ประมาท   คาํสอนท่ีเหมาะกบัฆราวาสมี ๔ เร่ือง คือ  คาํสอน

เร่ืองกฎแห่งกรรม  คาํสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การทาํความดี ละเวน้

ความชัว่ และทาํจิตใจให้บริสุทธ์ิ  คาํสอนเก่ียวกบัความประพฤติส่วนบุคคล และคาํสอนเก่ียวกบั

การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น   วิธีการนาํเสนอเน้ือหาในพระธรรมบทไดแ้ก่ การใชภ้าพพจน์อุปมา อุป

ลกัษณ์  การใชภ้าวะขดัแยง้     การกล่าวซํ้ า  การใชส้ญัลกัษณ์  ละการใชส้มัผสั   การนาํเสนอเน้ือหา

ดว้ยวิธีดังน้ีทาํให้ “พุทธวจนะในธรรมบท” ของเสฐียรพงษ์ วรรณปกมีสํานวนภาษาสละสลวย    

ติดใจผูอ่้าน๑๑ 

                                                             

 
๑๐

 พระมหาภรรฑการ วิสุทฺโธ (มาษพิมล), “พุทธวิธีในการสอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั, ๒๕๔๕). 
 

๑๑
 ฌานิศ  วงศสุ์วรรณ, “การศึกษาเร่ืองพทุธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ ์ วรรณปก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗ 
 

 พระประยูร จีนา (๒๕๔๖) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การแนะแนวของพระพุทธเจ้าใน                

อรรถกถาธรรมบท”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือสาํรวจและวิเคราะห์การแนะแนวของพระพุทธเจา้ใน               

อรรถกถาธรรมบท โดยศึกษาจากอรรถกถาธรรมบทจาํนวน ๘ ภาค ๓๐๒ เร่ือง  วิเคราะห์ในดา้น

ปรัชญาการแนะแนว  จุดมุ่งหมายในการแนะแนว   หลกัการแนะแนว   ทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประเภทการแนะแนว  วิธีการแนะแนว และกระบวนการแนะแนว๑๒ 

 

 พระวีรพรรณ  วุฑฺฒิธมฺโม (เชียรประโคน) (๒๕๕๒)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง  “อิทธิพล

ของความเช่ือในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีต่อประเพณีไทย”   มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาอิทธิพล

ความเช่ือในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีต่อประเพณีไทย  โดยศึกษาจากอรรถกถาธรรมบทภาคภาษาไทย 

๔ ตอน  ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลความเช่ือในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีต่อประเพณีไทยมีทั้ งความ

เช่ือของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และความเช่ือของศาสนาพุทธ    ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ – 

ฮินดูในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยคือ ความเช่ือเร่ืองอมตภาพ มีอิทธิพลต่อ

ประเพณีบุญพิธีและประเพณีทานพิธี  ความเช่ือเร่ืองกรรมและการเกิดใหม่มีอิทธิพลต่อประเพณี

บุญพิธี  และความเช่ือเร่ืองการบูชายญัมีอิทธิพลต่อประเพณีทานพิธี  ส่วนความเช่ือของศาสนาพุทธ

ในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยคือ ความเช่ือเร่ืองการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้มี

อิทธิพลต่อประเพณีบุญพิธีและประเพณีทานพิธี  ความเช่ือเร่ืองการให้ผลของกรรมมีอิทธิพลต่อ

ประเพณีทานพิธี  และความเช่ือเร่ืองปาฏิหาริยมี์อิทธิพลต่อประเพณีทานพิธี๑๓ 

 

 ๒.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาวรรณกรรมคาํสอน 

 สายวรุณ  น้อยนิมิตร (๒๕๔๒)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “อรรถกถาชาดก : การศึกษาใน

ฐานะวรรณคดีคาํสอนของไทยและความสมัพนัธก์บัวรรณคดีคาํสอนเร่ืองอ่ืน” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาคุณค่าและความสาํคญัของอรรถกถาชาดกในฐานะเป็นวรรณคดีคาํสอนของไทย และศึกษา

                                                             

 
๑๒

 พระประยรู  จีนา, “การแนะแนวของพระพทุธเจา้ในอรรถกถาธรรมบท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๖). 
 

๑๓
 พระวีรพรรณ วฑฺุฒิธมฺโม (เชียรประโคน), “อิทธิพลของความเช่ือในอรรถกถาธรรมบทท่ีมีต่อประเพณีไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘ 
 

ความสมัพนัธก์บัวรรณคดีคาํสอนเร่ืองอ่ืน   ผลการศึกษาสรุปไดว้่าอรรถกถาชาดกมีสาระคาํสอนท่ี

ไม่ไดมุ่้งเนน้เป็นคาํสอนแก่บรรพชิต แต่มุ่งสอนคนทัว่ไปทุกระดบัตั้งแต่ชนชั้นปกครองจนถึงทาส

และมีเน้ือหาคาํสอนครอบคลุมถึงการปฏิบติัตนและการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ยคาํสอนท่ี

เป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตและคาํสอนปลีกยอ่ย   คาํสอนท่ีเป็นหลกัสาํคญัไดแ้ก่ หลกัในการดาํเนิน

ชีวิต   การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นการครองเรือน การปกครองและการรับราชการ สาระคาํสอนเหล่าน้ี

ตรงกบัสาระในวรรณคดีคาํสอนของไทย อรรถกถาชาดกยงัมีลกัษณะเด่นในดา้นการสร้างเร่ืองเพ่ือ

สอน โดยเฉพาะการแสดงหลกัธรรมท่ีเป็นเร่ืองเปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

เป็นนิทานสาธกในวรรณคดีคาํสอนเร่ืองอ่ืนอรรถกถาชาดกจึงมีความสาํคญัต่อวรรณคดีคาํสอนของ

ไทย และจดัเป็นวรรณคดีคาํสอนของไทยเร่ืองหน่ึง   อรรถกถาชาดกมีคุณค่าและความสาํคญัต่อ

วรรณคดีไทยหลายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นท่ีเป็นวรรณคดีคาํสอนซ่ึงทาํหน้าท่ีอบรมกล่อมเกลาจริยธรรม

แก่บุคคลในสงัคมไทยดว้ยกลวิธีการสอนแบบนิทาน   ดา้นท่ีเป็นตน้แบบของวรรณคดีชาดกท่ีแต่ง

ในประเทศไทยรวมทั้ งชาดกพ้ืนบา้นในท้องถิ่นต่างๆ  และดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของ

วรรณคดีโดยเฉพาะเน้ือเร่ือง อนุภาคต่างๆ และตวัละคร ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์

วรรณคดีไทยอีกดว้ย๑๔ 

 

 อญัชลี  ถิรเนตร (๒๕๔๓) เขียนวิทยานิพนธเ์ร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ

ในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือการโนม้น้าวใจท่ี

ปรากฏในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ในพระไตรปิฎก ภายใตท้ฤษฎีกระบวนทศัน์การเล่าเร่ือง 

และ  ทฤษฎีสญัญะวิทยา โดยเลือกศึกษาหลกัคาํสอนในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวงเล่ม ๑๒   

(พระสุตตนัตปิฏกเล่ม ๔ มชัฌิมนิกาย มลูปัณณากส์) ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีว่าดว้ยพระธรรมเทศนาทัว่ๆไป 

มีประวติัและทอ้งเร่ืองประกอบ ในส่วนท่ีใชท้ฤษฎีกระบวนทศัน์การเล่าเร่ือง ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  

การเล่าเร่ือง คือ การสอนหรือการ   แสดงธรรมของพระพุทธเจา้นั้นประกอบดว้ย ๓ ส่วน คือ การ

เปิดเร่ือง การดาํเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง  ในส่วนของการเปิดเร่ือง พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีใน      

                                                             

 
๑๔

 สายวรุณ น้อยนิมิตร, “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาํสอนของไทยและความสมัพนัธ์กบั

วรรณคดีคาํสอนเร่ืองอ่ืน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๔๒). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙ 
 

การชกัจูงความสนใจโดยการสรุปประเด็นสาํคญัของเน้ือหาท่ีจะทรงสอนไวต้อนตน้เร่ือง ใชก้ารเล่า

เร่ืองสั้นๆและเร่ืองท่ีมีลกัษณะของนิทาน รวมทั้งการใชเ้ร่ืองเล่าเปรียบเทียบกบัหลกัธรรมท่ีจะทรง

สอน  การดาํเนินเร่ือง โดยส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้เพ่ือประกอบคําสอน คือ การอธิบายให้

รายละเอียด  การพรรณนาความขยายประเด็นท่ีสรุปไวใ้นตอนต้นเร่ือง การยกตัวอย่างสั้ นๆ

ประกอบเน้ือหา การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย และการบอกเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงของ

พระองค์เองมาอา้งอิงในคาํสอน  ส่วนการปิดเร่ืองนั้ น มีการสรุปสาระหรือประเด็นสาํคัญของ

เน้ือหา บางส่วนจบเน้ือหาการสอนเม่ือไดด้าํเนินเร่ืองหรือประเด็นของเน้ือหาท่ีจะสอนจนครบ การ

ปิดเร่ืองลกัษณะหลงัน้ีเป็นการปิดเร่ืองท่ีพบในพระสูตรท่ีมีการสรุปสาระหรือประเด็นไวแ้ลว้ใน

ส่วนของการเปิดเร่ือง จึงไม่ไดส้รุปในตอนปิดเร่ืองอีกคร้ัง๑๕ 

 

 พระมหาอาํนวย  ทีปธมฺโม (มีราคา) (๒๕๔๘) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเชิง

วิเคราะห์หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมโหสถชาดก” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

วิเคราะห์หลกัคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมโหสถชาดก เพ่ือศึกษาความหมาย 

ความสาํคญัของชาดกเก่ียวกบัคาํสอนในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท คือ การบาํเพ็ญปัญญาบารมี

ของมโหสถ ผลการศึกษาพบว่า การบาํเพญ็บารมีของมโหสถ ไม่ใช่เฉพาะดา้นปัญญาบารมีเท่านั้น 

แต่ยงับาํเพญ็บารมีดา้นอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงเป็นคุณธรรม ๑๐ ประการท่ีจะนาํไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ 

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมโหสถชาดกท่ีเห็นได้ชัดคือหลักปัญญาและ       

เบญจศีล๑๖ 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาอรรถกถา

ธรรมบทในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมคาํสอน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์อรรถกถา

ธรรมบทในดา้นระเบียบการเล่าเร่ืองและศึกษาแนวคาํสอนท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท  

                                                             

 
๑๕

 อญัชลี  ถิรเนตร, “กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พฒันาการ ภาควิชาการประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓). 
 

๑๖
 พระมหาอาํนวย  ทีปธมฺโม (มีราคา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนาท่ีปรากฏ

ในมโหสถชาดก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพทุธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

มหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐ 
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๑.    เพ่ือศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองและกลวิธีของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท 

 ๒.   เพ่ือศึกษาแนวคาํสอนท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

 อรรถกถาธรรมบทเป็นวรรณกรรมคําสอนท่ีมีระเบียบการเล่าเร่ืองท่ีมุ่งขยายความ         

พระธรรมบทใหมี้รูปธรรมรองรับและเป็นตวัอยา่งของการนาํไปใชเ้ป็นคติสอนใจ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาอรรถกถาธรรมบท จาก “ธมัมปทฏัฐกถาแปล” ภาค ๑ -๘ ของคณะกรรมการแผนก

ตาํรา มหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีแพร่หลายและใชเ้ป็นหลกัสูตร

เปรียญธรรมของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั ดงัน้ี 

   ภาค ๑   ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ภาค ๒   ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ภาค ๓   ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ภาค ๔  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ภาค ๕  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ภาค ๖  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ภาค ๗  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ภาค ๘  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑ 
 

ขั้นตอนการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัยใน

รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ๑. รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท 

 ๒. ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วิทยานิพนธ ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาเพ่ือนาํมา

เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการศึกษา 

 ๓. วิเคราะห์โครงสร้างของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท 

 ๔. วิเคราะห์แนวคาํสอนท่ีอยูใ่นเร่ืองเล่าของอรรถกถาธรรมบท 

 ๕. สรุปผลและอภิปรายผล 

 ๖. นาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ทาํใหเ้ห็นโครงสร้างของเร่ืองเล่าท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 

 ๒.  ทาํใหเ้ขา้ใจหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท 

 ๓.  ทาํใหไ้ดเ้ผยแพร่อรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอนใหก้วา้งขวางต่อไป 

 ๔.  ทาํใหส้ามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุต์ใชแ้ละเผยแพร่หลกั

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัใหเ้กิดประโยชน์แก่การดาํเนินชีวิตได ้

 

   ส
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๑๒ 

 

บทท่ี ๒ 

ประวตัคิวามเป็นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท 

 

 พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีสาํคญัทางพระพุทธศาสนาคมัภีร์หน่ึงซ่ึงเช่ือว่าเป็นพระพุทธพจน์

จึงถือว่าเป็นคัมภีร์ท่ีมีมาตั้ งแต่สมยัพุทธกาล เน้ือหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลกัคาํสอนต่างๆ     

เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปในดินแดนต่างๆ พระธรรมบทก็ไดรั้บการเผยแพร่ดว้ย ต่อมามีการ

แต่งอรรถกถาเพ่ืออธิบายความในพระคาถา เรียกว่า อรรถกถาธรรมบท ทั้ งพระธรรมบทและ   

อรรถกถาธรรมบทไดรั้บการเผยแพร่ไปยงัดินแดนต่างๆท่ีพระพุทธศาสนาไปถึง ทั้งในฐานะคมัภีร์

สาํคญัท่ีรวบรวมคาํสอนของพระพุทธเจา้และใชเ้ป็นแบบเรียนดว้ย 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท การแปล

และเรียบเรียงพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบททั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมทั้ ง

ความเป็นมาของอรรถกถาธรรมบทในฐานะแบบเรียนของคณะสงฆไ์ทยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ 

สืบทอดท่ีมีมายาวนานจนถึงปัจจุบนัและแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทในฐานะวรรณกรรมคาํสอน 

 

๑.  ประวตัคิวามเป็นมาของพระธรรมบท 

 ธรรมบท แปลว่า บทแห่งธรรม, บทธรรม, ข้อธรรม๑  เม่ือกล่าวโดยแยกศัพท์ ธรรม 

หมายถึง สภาพท่ีทรงไว ,้ ธรรมดา, ธรรมชาติ, คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง  บท หมายถึง 

ทางเดิน  หนทาง อุบาย ธรรมบทจึงรวมความหมายไดว้่า ทางแห่งความดี๒  คาํว่า บท ยงัหมายถึง 

รากฐาน ซ่ึงทาํใหแ้ปลความหมายธรรมบทไดว้่า การวางรากฐานของศาสนา  ในภาษาจีน ธรรมบท 

หมายถึง  ขอ้ความในพระคมัภีร์   (scriptural texts)   เน่ืองจากนาํขอ้ความหรือเน้ือหามาจากหนงัสือ 

                                                             
๑
 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (ธนธชัการพิมพ ์

: กรุงเทพฯ, ๒๕๕๓), ๑๔๖. 
๒

 พระมหาสาํเนียง  เล่ือมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควทัคีตา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๗. 

   ส
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๑๓ 

 

บญัญติัคาํสอนต่างๆ๓ พระธรรมบทเป็นบทประพนัธข์องความจงรักภกัดีและการปฏิบติัฝึกฝนทาง

พระพุทธศาสนา ซ่ึงเกิดจากการรวมใช้ขอ้ธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายหรือรวบรวมจากแหล่งท่ี

แตกต่างกัน แม้อาจจะไม่ใช่พระพุทธพจน์จาํนวนมาก แต่ก็รวมหัวใจการเรียนการสอนของ

พระพุทธเจา้ การกระตุน้ใหม้นุษยพ์ยายามฝึกฝนทางดา้นจิตใจและคุณธรรมอยา่งเคร่งครัด๔ 

คมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระไตรปิฎก ประกอบดว้ยพระธรรม

วินยั ๓ หมวด คือ พระวินยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 

พระสุตตนัตปิฎก เป็นประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คาํ

บรรยายธรรมต่างๆ ท่ีตรัสยกัเยื้องให้เหมาะกบับุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพนัธ์ เร่ืองเล่า 

และเร่ืองราวทั้ งหลายท่ีเป็นชั้ นเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๕ นิกาย คือทีฆนิกาย       

มชัฌิมนิกาย สงัยตุตนิกาย องัคุตตรนิกายและขุททกนิกาย 

ขุททกนิกายเป็นนิกายสุดทา้ยในพระสุตตนัตปิฎก เป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมข้ึนหลงัจากพระ

วินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ๔ นิกายแรกเสร็จเรียบร้อยแลว้ และไม่สามารถต่อเติมได้อีกจึง

จาํเป็นตอ้งรวบรวมข้ึนใหม่๕  ประกอบดว้ยคมัภีร์ต่างๆท่ีมีเน้ือหาต่างกนั ๑๕ คมัภีร์ คมัภีร์เหล่าน้ี

รจนาข้ึนในช่วงเวลาท่ีต่างกัน กล่าวคือ สุตตนิบาตและธรรมบทเก่าท่ีสุดในขุททกนิกาย โดย

พิจารณาจากภาษาท่ีใช้๖  

 

พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ี ๒ ของขุททกนิกาย๗  มี ๔๒๓ คาถา แบ่งออกเป็น ๒๖ วรรค 

ดงัน้ี๘ 

                                                             
๓

 Radhakrishnan, The Dhammapada, (London : Oxford University Press, 1950), 1. 
๔

 Ibid. 
๕

 ประพจน์  อศัววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองพระโพธิสตัวใ์นคมัภีร์เถรวาทและคมัภีร์มหายาน”,

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๓), 

๒๒. 
๖
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หา-

มกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔, ๔. 
๗

 ขทุทกนิกาย  แปลวา่ หมวดเล็กน้อย  รวบรวมขอ้ธรรมท่ีไม่จดัเขา้ใน ๔ หมวดขา้งตน้ของพระสุตตนัตปิฎกมารวม

ไวใ้นหมวดน้ีทั้งหมด เม่ือจะแบง่โดยหวัขอ้ใหญ่กมี็ ๑๕ เร่ือง ไดแ้ก ่ ขทุทกปาฐะ ธรรมบท  อทุาน   อิติวตุตกะ   สุตตนิบาต   

วิมานวตัถุ   เปตวตัถ ุ เถรคาถา   เถรีคาถา  ชาดก  นิทเทส  ปฏิสมัภิทามคัค ์  อปทาน   พทุธวงัส   จริยาปิฎก 

   ส
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๑๔ 

 

๑.    ยมกวรรค  ว่าดว้ยธรรมเป็นคู่กนั คือความดีกบัความชัว่ มี  ๒๐  คาถา 

๒.   อปัปมาทวรรค ว่าดว้ยความไม่ประมาท    มี  ๑๒  คาถา 

๓..  จิตตวรรค  ว่าดว้ยการฝึกจิต     มี  ๑๑  คาถา 

๔.   ปุปผวรรค  ว่าดว้ยคนฉลาดกบัดอกไม ้   มี  ๑๖  คาถา 

๕.   พาลวรรค  ว่าดว้ยคนพาลสนัดานหยาบ   มี  ๑๖  คาถา 

๖.   ปัณฑิตวรรค  ว่าดว้ยบณัฑิตเป็นบุคคลท่ีควรคบ   มี  ๑๔  คาถา 

๗.   อรหนัตวรรค ว่าดว้ยเร่ืองพระอรหนัต ์    มี  ๑๖  คาถา 

๘.   สหสัสวรรค  ว่าดว้ยเร่ืองหน่ึงในร้อยในพนั   มี  ๑๖  คาถา 

๙.   ปาปวรรค  ว่าดว้ยคนกบัความชัว่    มี  ๑๓  คาถา 

๑๐.  ทณัฑวรรค  ว่าดว้ยผลสะทอ้นของอาชญา   มี  ๑๗  คาถา 

๑๑.  ชราวรรค  ว่าดว้ยส่ิงท่ีครํ่ าคร่า ทรุดโทรม   มี  ๑๑  คาถา 

๑๒.  อตัตวรรค  ว่าดว้ยเร่ืองตวัเรา ปัญหาตวัเรา   มี  ๑๐  คาถา 

๑๓.  โลกวรรค  ว่าดว้ยธรรมปฏิบติัเก่ียวกบัโลก   มี  ๑๒  คาถา 

๑๔.  พุทธวรรค  ว่าดว้ยการเป็นพระพุทธเจา้   มี  ๑๘  คาถา 

๑๕.  สุขวรรค  ว่าดว้ยความสุขท่ีแทจ้ริง    มี  ๑๒  คาถา 

๑๖.  ปิยวรรค  ว่าดว้ยความรักทาํใหเ้กิดทุกข ์   มี  ๑๒  คาถา 

๑๗.  โกธวรรค  ว่าดว้ยความโกรธทาํใหค้วามเสียหายมาก  มี  ๑๔  คาถา 

๑๘.  มลวรรค  ว่าดว้ยมลทินทางใจ    มี  ๒๑  คาถา 

๑๙.  ธมัมฏัฐวรรค ว่าดว้ยความเท่ียงธรรม    มี  ๑๗  คาถา 

๒๐. มคัควรรค  ว่าดว้ยแนวทางปฏิบติั    มี  ๑๗  คาถา 

๒๑. ปกิณกวรรค ว่าดว้ยหมวดเบ็ดเตลด็    มี  ๑๖  คาถา 

๒๒. นิรยวรรค  ว่าดว้ยคนทาํกรรมชัว่ตกนรก   มี  ๑๔  คาถา 

๒๓. นาควรรค  ว่าดว้ยการอดทนดุจชา้งตวัประเสริฐ  มี  ๑๔  คาถา 

๒๔. ตณัหาวรรค ว่าดว้ยเคร่ืองผกูคือตณัหา    มี  ๒๖  คาถา 

                                                                                                                                                                              
๘

 พระมหาสาํเนียง  เล่ือมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควทัคีตา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๗. 
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๑๕ 

 

๒๕. ภิกขุวรรค  ว่าดว้ยทางดาํเนินของภิกษุ    มี ๒๓  คาถา 

๒๖. พราหมณวรรค ว่าดว้ยผูมี้คุณธรรมควรเป็นพราหมณ์  มี  ๔๑  คาถา 

 

 ระยะเวลาท่ีเกิดพระธรรมบทยงัไม่สามารถกาํหนดลงไปไดอ้ยา่งชดัเจนแน่นอน  แต่เพราะ

เหตุท่ีพระธรรมบทเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก  การกาํหนดระยะเวลาจึงตอ้งยึดเอาหลกัฐาน

ทางพระไตรปิฎกเป็นขอ้สนันิษฐานดว้ย  และหากยดึตามขอ้กาํหนดท่ีว่าพระธรรมบทเป็นพระพุทธ

พจน์ท่ีทรงตรัสแสดงไว ้พระธรรมบทก็ยอ่มถือไดว้่ามีมาแต่คร้ังพุทธกาล 

 พระไตรปิฎกมีกาํเนิดและพฒันาการมาจากหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ เรียกว่า 

“พุทธพจน์” ซ่ึงมีการรวบรวมและรักษาสืบทอดกนัมา สมยัท่ีพระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู่นั้น 

พระองคท์รงเทศนาโปรดเวไนยสตัวแ์ละทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ ตามเวลาและสถานท่ีท่ีต่างกนั 

คาํสอนเหล่านั้นในช่วงตน้พุทธกาลเรียกว่า “พรหมจรรย”์  ในช่วงกลางพุทธกาลเรียกคาํสอนของ

พระพุทธเจา้ว่า “ธรรมและวินยั” ต่อมาสมยัหลงัพุทธกาล ไดมี้การรวบรวมและรักษาคาํสอนต่างๆ

ของพระพุทธเจา้ดว้ยการสงัคายนาและจดัเป็นหมวดหมู่เรียกว่า “พระไตรปิฎก”๙ 

 การสงัคายนาพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้เกิดข้ึนหลายคร้ังและจาํนวนการนับการ

สงัคายนาก็แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา การสงัคายนาท่ีทุกฝ่ายยอมรับ

ตรงกนัไดแ้ก่การสงัคายนา ๓ คร้ังแรกในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ 

คร้ังท่ี ๑     เกิดข้ึน หลงัพระพุทธเจา้ปรินิพพาน ๓ เดือน ณ กรุงราชคฤห์ 

คร้ังท่ี ๒     เกิดข้ึนเม่ือพ.ศ. ๑๐๐  ณ เมืองไพศาลี แควน้วชัชี 

คร้ังท่ี ๓     เกิดข้ึนเม่ือพ.ศ. ๒๓๔  ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร๑๐ 

 การสงัคายนาคร้ังท่ี ๑ – ๒ มีบนัทึกอยูใ่นพระไตรปิฎก ไม่ไดพู้ดถึง “พระไตรปิฎก” หาก

ใช้คาํว่า “ธมฺมวินยสงฺคีติ” แปลว่า การสังคายนาพระธรรมและวินัย ต่อมาในช่วงระหว่างการ

สงัคายนาคร้ังท่ี ๒ กบัคร้ังท่ี ๓ มีผูส้นันิษฐานว่าพระธรรมและวินยั แบ่งออกเป็น ๓ หมวด เรียกว่า 

                                                             

 
๙
 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ-    

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒). 
๑๐

 เร่ืองเดยีวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖ 

 

“ติปิฎก หรือ เตปิฎก”๑๑ ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ซ่ึงก็คือ 

พระไตรปิฎก นัน่เอง 

 การสงัคายนาคร้ังอ่ืนๆท่ีสาํคญั คือการสงัคายนาท่ีประเทศศรีลงักา ไดแ้ก่ 

พ.ศ. ๒๓๖     ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงในศรีลงักา  

พ.ศ. ๔๓๓     มีการจารึกพระธรรมวินยัลงในใบลานเป็นคร้ังแรก  

พ.ศ. ๙๕๖      มีการแปลคมัภีร์จากภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ 

พ.ศ. ๑๕๘๗   ทาํให้รจนาคมัภีร์ฎีกาหรือคมัภีร์อธิบายอรรถกถาไดส้าํเร็จ เกิดคมัภีร์ฎีกา

และคมัภีร์อรรถกถาเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้และอา้งอิงหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา๑๒ 

การพยายามรวบรวมและจัดระเบียบพระธรรมคาํสั ่งสอนของพระพุทธศาสนามีมานาน

นบัตั้งแต่สมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั คาํสอนท่ีเช่ือว่าเป็นพระพุทธพจน์อย่าง “พระธรรมบท” ย่อม

มีกาํเนิดมายาวนานเช่นกนั นบัตั้งแต่มีการรวบรวมและจดัระเบียบพระธรรมวินัยโดยถ่ายทอดและ

เก็บรักษาดว้ยวิธีการท่องจาํสืบต่อกนัมา จนกระทัง่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงทาํให้

พระธรรมบทไดรั้บการเผยแพร่ในฐานะหลกัธรรมคาํสอนท่ีสาํคญัของพระพุทธศาสนา 

ประวติัการสงัคายนาคร้ังต่างๆทาํใหเ้ห็นถึงการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและรักษาพระธรรม

คาํสอนซ่ึงถือว่าเป็นพระพุทธพจน์ไวอ้ยา่งมัน่คง อยา่งไรก็ตามไม่มีคมัภีร์พระพุทธศาสนาฉบบัใดท่ี

เช่ือไดว้่าเขียนข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคร้ังพุทธกาล แต่ขอ้ความในคมัภีร์ท่ีตกมาถึงเราก็ถือว่า

เป็นพระพุทธวจนะซ่ึงบรรดาพระสาวกรุ่นแรกๆหลายองค์ท่ีมีความสามารถนาํพระพุทธวจนะมา

จาํแนกหมวดหมู่ และประพนัธเ์ป็นคาถาเพ่ือให้ง่ายในการทรงจาํ๑๓  เม่ือพระพุทธศาสนาแตกแยก

เป็นนิกายต่างๆ คาํสอนบางส่วนก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามนิกายนั้นๆ 

                                                             

 
๑๑

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ-    

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒). 
๑๒

 เร่ืองเดยีวกัน. 
๑๓

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หา-

มกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔, ๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗ 

 

ประพจน์ อศัววิรุฬหการ แบ่งพระพุทธศาสนาตั้ งแต่แรกเร่ิมจนถึงพระพุทธศาสนาแบบ

มหายานออกเป็น ๓ ช่วง คือ๑๔ 

๑.   พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม  ตั้งแต่พุทธปรินิพพาน ถึง ๓๕๐ ปีก่อนคริสตกาล  ไดแ้ก่ 

พระวินัยปิฎก   พระสุตตันตปิฎก  ๔  นิกายแรก  รวมไปถึงพระธรรมบทและสุตตนิบาตใน                

ขุททกนิกาย 

๒.   พระพุทธศาสนาช่วงการแตกเป็นสาํนกัต่างๆ ตั้งแต่ ๓๕๐ ปีก่อนคริสตกาล ถึง ๑๐๐ ปี 

ก่อนคริสตกาล   ไดแ้ก่  พระอภิธรรมปิฎก  พระพุทธศาสนาแตกออกเป็นเถรวาทบาลี เถรวาท

สนัสกฤต และมหาสงัฆิกะ 

๓.   พระพุทธศาสนามหายาน  เร่ิมเม่ือ ๑๐๐ ปีก่อนคริสตกาลเป็นตน้มา 

 

พระธรรมบทรวบรวมแลว้เสร็จประมาณศตวรรษท่ี ๔ – ๕ ก่อนคริสตกาล ดงันั้นจึงจดัเป็น

คมัภีร์ในช่วงพระพุทธศาสนาแบบดั้ งเดิม มีลกัษณะเป็นการรวมคาถาให้เป็นหมวดหมู่ ภาษาท่ีใช้

เป็นภาษาบาลี  รุ่นแรก คมัภีร์ในช่วงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมน้ีเป็นหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดในเร่ืองคาํ

สอน  ความคิดต่างๆในพระพุทธศาสนาช่วงต่อๆไปย่อมพัฒนาความคิดมาจากคัมภี ร์

พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมน้ี๑๕ 

พระธรรมบทได้รับการตีพิมพค์ร้ังแรกในปีค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘)  ด้วยตวัอกัษร

โรมนัและมีการแปลเป็นภาษาละตินโดย Fausböll การตีพิมพค์ร้ังท่ี ๒ มีข้ึนในปีค.ศ. ๑๙๐๐ (พ.ศ. 

๒๔๔๓) โดย Suriya Sumangla Thera ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๒ น้ีเป็นฉบบัท่ีใชเ้ป็นตน้ฉบบัในการพิมพ์

คร้ังต่อ ๆ มา และมีผูน้าํมาศึกษาอยา่งกวา้งขวาง๑๖ จนทาํใหพ้ระธรรมบทเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายใน

ประเทศทางยโุรป และมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายฉบบั ไดแ้ก่ 

  ๑.  ฉบับแปลภาษาเยอรมนั โดย  Weber (Z.D.M.G.,14, 1860, and Indische 

Studien, Vol. I, 1860) 

                                                             
๑๔

 ประพจน์  อศัววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองพระโพธิสตัวใ์นคมัภีร์เถรวาทและคมัภีร์มหายาน”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๓), 

๑๑. 
๑๕

 เร่ืองเดยีวกัน, ๑๓ – ๑๘. 
๑๖

 Bimala Churn Law, A history of Pali literature, (London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1933), 224. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘ 

 

  ๒.  ฉบบัแปลภาษาเยอรมนั โดย  L.V. Schroder (Worte der Wahrheit, Leipzing, 

1892) 

  ๓.  ฉบบัแปลภาษาเยอรมนั โดย  K.E. Neumann (Der Wahrheitspfad, Leipzing, 

1893) 

  ๔.  ฉบบัแปลภาษาเยอรมนั  (Der  Pfad der Lehre, Neu-Buddhistischen, Verlag, 

Zehlen dorf west bei Berlin, 1919) 

  ๕.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  Max Müller, S.B.E., Vol. X 

  ๖.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  F.L. Woodward (The Buddha’s Path of Virtue, 

TheosophicalPub. House, Madras, 1929) 

  ๗.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  A.J. Edmunds 

  ๘.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  Wagiswara and Saunders๑๗ 

  ๙.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  Narada Thera (Colombo : Apothecaries Co. Ltd., 

1972) 

  ๑๐.  ฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย  Piyadassi Thera (Kandy : Buddhist Publication 

Society, 1974)๑๘ 

  ๑๑.  ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส โดย  Fernand Hu (Paris, 1878), known as Le 

Dhammapada, avec introduction et notes 

  ๑๒.  ฉบบัแปลภาษาอิตาเลียน โดย  P.E. Pavolini (Mailand, 1908) 

พระธรรมบทมีฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาสิงหล ภาษาพม่า ภาษาไทย  และภาษาละติน ซ่ึงไดรั้บ

ตน้แบบมาจากการพิมพค์ร้ังท่ี ๒ นอกจากน้ียงัมีฉบบัแปลเป็นภาษาปรากฤต สันสกฤตผสม ฉบบั

แปลเป็นภาษาสนัสกฤตอยา่งเดียว ฉบบัแปลภาษาจีน และฉบบัแปลภาษาธิเบต แสดงใหเ้ห็นว่าพระ

ธรรมบทไดแ้พร่หลายทั้งในตะวนัตกและตะวนัออก 

 

                                                             
๑๗

 Ibid. 
๑๘

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), ๘๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙ 

 

๒.  ประวตัคิวามเป็นมาของอรรถกถาธรรมบท 

อรรถกถา หมายถึง เคร่ืองบอกความหมาย, ถอ้ยคาํบอกแจง้ช้ีแจงอรรถ, คาํอธิบายอตัถะ คือ

ความหมายของพระบาลี อนัไดแ้ก่พุทธพจน์ รวมทั้งขอ้ความและเร่ืองราวเก่ียวขอ้งแวดลอ้มท่ีรักษา

สืบทอดมาในพระไตรปิฎก, คมัภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก๑๙ ในภาษาบาลีใชค้าํว่า “อฏฺ ฐกถา” 

ซ่ึงสร้างศพัทม์าจาก อฏฺั ฐ และ กถา อฏฺ ฐ ตามรูปศพัทแ์ปลว่า แปด เขา้ใจว่าในท่ีน้ีใชใ้นความหมาย

เดียวกบัคาํว่า อตฺถ ท่ีแปลว่า เน้ือความ ความหมาย ประโยชน์ จึงมีความหมายอย่างเดียวกบัคาํว่า  

อตฺกถา แปลว่า การอธิบายความหมาย (exposition of the sense, explanation, commentary) 

ภาษาไทยนิยมเขียนว่า อรรถกถา๒๐      อรรถกถาจึงมีความสาํคญัในฐานะท่ีช่วยอธิบายความหมาย

ของคาถาในคมัภีร์ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจคาํสอนของพระพุทธเจ้าท่ีชดัเจน

ถกูตอ้งและง่ายยิง่ข้ึน 

 

๒.๑  ความสัมพนัธ์ของอรรถกถากบัพระไตรปิฎก 

อรรถกถาเป็นคมัภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก มีทั้ งอรรถกถาพระวินัยปิฎก อรรถกถา           

พระสุตตันตปิฎกและอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก  อาจารยผ์ูแ้ต่งอรรถกถาเหล่านั้ นเรียกว่า                    

“อรรถกถาจารย”์๒๑    อรรถกถาน้ีเช่ือว่ามีมาตั้ งแต่สมยัพุทธกาล โดยกาํเนิดทั้ งจากท่ีพระพุทธเจา้

ทรงอธิบายไวเ้องและเหล่าสาวกอธิบายไว ้ไดรั้บสืบต่อคู่กนัมากบัพระไตรปิฎก ตามคติของฝ่าย 

เถรวาทเช่ือว่าอรรถกถาบาลีแต่งและรวบรวมเสร็จสมบูรณ์ตั้ งแต่ในการสังคายนาคร้ังท่ี ๑ 

ต่อจากนั้ นไดมี้ผูรั้กษาให้คงอยู่ในรูปเดิมด้วยการสวดท่องจาํ๒๒ ต่อมาในการสังคายนาคร้ังท่ี ๓  

พระมหินทเถระพระโอรสในพระเจา้อโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป (อินเดีย)ไดน้าํพระพุทธศาสนา

                                                             
๑๙

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (ธนธชัการ

พิมพ ์: กรุงเทพฯ, ๒๕๕๓), ๕๐๕. 
๒๐

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๗๑. 
๒๑

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๔๘. 
๒๒

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๔๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐ 

 

ไปประดิษฐานในลงักาทวีป (ประเทศศรีลงักา) เม่ือพ.ศ. ๒๓๕  โดยไดน้าํอรรถกถาเหล่านั้นซ่ึงยงั

เป็นภาษาบาลีเขา้มาพร้อมกบัพระไตรปิฎกดว้ย แลว้แปลเรียบเรียงเป็นภาษาสิงหล โดยพระเถระ

ชาวสิงหลผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎก๒๓ ต่อมาในสมัยพระเจ้าวฏัฏคามินี (๒๙ – ๑๗ ปี ก่อน

คริสตกาล) พระพุทธศาสนาในลังกาแตกแยกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายคณะสงฆ์เดิมเรียกว่า ฝ่าย         

มหาวิหาร และฝ่ายคณะสงฆท่ี์พระเจา้วฏัฏคามินีนิมนต์มาจากป่าเน่ืองจากเคยช่วยเหลือในคราว

หลบหนีสงครามกับพวกทมิฬเรียกว่า  ฝ่ายอภัยคีรีวิหาร พระองค์โปรดให้มีการสังคายนา

พระไตรปิฎกข้ึนเพ่ือรักษาพระวจนะของพระพุทธเจา้ใหถ้กูตอ้งบริบูรณ์ การสังคายนาคร้ังน้ีสาํคญั

มาก เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีมีการบนัทึกพระวจนะของพระพุทธเจา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถือกนัว่าไม่

เพียงแต่พระไตรปิฎกเท่านั้นท่ีไดรั้บการจารลงในใบลาน แมแ้ต่อรรถกถาภาษาสิงหลก็ไดรั้บการ

จารลงในคร้ังน้ีด้วย โดยเก็บรักษาไว้กับฝ่ายมหาวิหารซ่ึงเป็นผูส้ร้างผลงาน๒๔ จนกระทั ่ง            

พระพุทธโฆสาจารย ์ชาวชมพทูวีปไดเ้ดินทางจากชมพทูวีปมาแปลเรียบเรียงอรรถกถาภาษาสิงหล

กลบัเป็นภาษาบาลีมคธ ณ เกาะสิงหล แลว้รักษาสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั๒๕   

ในการเขียนอรรถกถา อรรถกถาจารยไ์ม่ไดใ้ชค้มัภีร์อรรถกาถาภาษาสิงหลของฝ่ายมหา

วิหารเป็นตน้แบบเท่านั้น แต่ไดพ้ยายามรวบรวมคมัภีร์อรรถกถาฉบบัต่างๆท่ีมีอยู่ในเวลานั้นมา

ศึกษาเปรียบเทียบดว้ย คมัภีร์อรรถกถาทั้งท่ีเป็นภาษาสิงหลและภาษาอินเดียตอนใตซ่ึ้งมีการกล่าว

อา้งถึงนั้นมีทั้งหมด ๑๙ คมัภีร์ คือ๒๖ 

 

๑.   มหาอฏัฐกถา บางคร้ังก็เรียกว่า มลูอฏัฐกถา หรือ อฏัฐกถา เท่านั้น 

๒.   อุตตรวิหารอฏัฐกถา 

๓.   มหาปัญจริยอฏัฐกถา 

                                                             
๒๓

 เร่ืองเดยีวกัน. 
๒๔

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

๒๕๒๖), ๒๖๙. 
๒๕

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๔๘. 
๒๖

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๗๒-๒๗๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑ 

 

๔.   กรุนทีอฏัฐกถา 

๕.   อนัธอฏัฐกถา 

๖.   สงัเขปัฏฐกถา 

๗.   อาคมฏัฐกถา 

๘.   โบราณัฏฐกถา 

๙.   ปุพโพปเทสฏัฐกถา  หรือ  ปุพพฏัฐกถา 

๑๐. วินยฏัฐกถา 

๑๑. สตัตนัตฏัฐกถา 

๑๒. อภิธมัมฏัฐกถา 

๑๓. สิงหลมาติกฏัฐกถา 

๑๔. ฑีฆฏัฐกถา 

๑๕. มชัฌิมฏัฐกถา 

๑๖. สงัยตุตฏัฐกถา 

๑๗. องัคุตตรัฏฐกถา 

๑๘. ชาตกฏัฐกถา 

๑๙. วิภงัคปัปกรณัสสะ สีหลฏัฐกถา 

 

 อรรถกถาท่ีอธิบายความในพระไตรปิฎกมีทั้ งอรรถกถาพระวินัยปิฎก  อรรถกถาพระ

สุตตนัตปิฎก และอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ซ่ึงจดัเป็นอรรถกถาใหม่ คือ อรรถกถาท่ีแต่งและ

แปลเรียบเรียงจากมลูอรรถกถาหรือมหาอรรถกถาภาษาสิงหล อรรถกถาในพระไตรปิฎกมีดงัน้ี๒๗ 

 

อรรถกถาพระวินัยปิฎก ไดแ้ก่ สมนัตปาสาทิกา อธิบายความพระวินยัปิฎกใน ๕ คมัภีร์ คือ        

มหาวิภงัค ์ภิกขุณีวิภงัค ์มหาวรรค จูฬวรรค และปริวาร 

 

                                                             
๒๗

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๕๑-๖๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒ 

 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก เท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏไดแ้ก่ 

๑.   สุมงัคลวิลาสินี    อธิบายความในทีฆนิกาย 

๒.   ปปัญจสูทนี        อธิบายความในมชัฌิมนิกาย 

๓.   สารัตถปกาสินี อธิบายความในสงัยตุตนิกาย 

๔.   มโนรถปูรณี  อธิบายความในองัคุตตรนิกาย 

๕.   ปรมตัถโชติกา         อธิบายความขุททกปาฐะ ธรรมบท และสุตตนิบาตใน    

ขุททกนิกาย 

๖.   ธมัมปทฏัฐกถา  หรือในช่ือเดิมว่า ปรมตัถโชติกา อธิบายความธรรมบทใน    

ขุททกนิกาย 

๗.   ปรมตัถทีปนี อธิบายความความอุทาน อิติวุตตกะ วิมานวตัถุ เปตวตัถุ 

เถรคาถา และเถรีคาถาในขุททกนิกาย 

๘.   ชาตกฏัฐกถา หรืออรรถกถาชาดก อธิบายความชาดกในขุททกนิกาย 

๙.   สทัธมัมปัชโชติกา อธิบายความในขุททกนิกาย แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ 

ภาคท่ี ๑ อธิบายความในมหานิทเทส  และภาคท่ี ๒ อธิบายความในจูฬนิทเทส 

๑๐. สทัธมัมปกาสินี อธิบายความในขุททกนิกาย  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาค 

อธิบายความในปฏิสมัภิทามรรคทั้งหมด 

๑๑. วิสุทธชนวิลาสินี อธิบายความอปทาน ในขุททกนิกาย 

๑๒. มธุรัตถวิลาสินี อธิบายความพุทธวงศ ์ในขุททกนิกาย 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ไดแ้ก่ 

 ๑.   อฏัฐสาลินี   อธิบายความในธมัมสงัคณี 

 ๒.   สมัโมหวิโนทนี อธิบายความในคมัภีร์วิภงัค ์

 ๓.   ปัญจปัปกรณัฏฐกถา อธิบายความในกถาวตัถุ ปุคคลบัญญัติ ธาตุกถา ยมก

และปัฏฐาน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓ 

 

๒.๒  ความเป็นมาของอรรถกถาธรรมบท 

อรรถกถาธรรมบท หรือธัมมปทัฏฐกถา ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น    

อรรถกถาอธิบายความพระธรรมบทในขุททกนิกาย แห่งพระสุตตนัตปิฎก มีทั้ งหมด ๒๖ วรรค    

แต่ละวรรคก็จะมีอรรถกถาเพ่ืออธิบายและขยายความคาถาพระธรรมบท  แบ่งเป็น ๘ ภาค๒๘ ดงัน้ี  

ภาค ๑    อธิบายความในยมกวรรค  

ภาค ๒   อธิบายความในอปัปมาทวรรค และจิตตวรรค 

ภาค ๓  อธิบายความในปุปผวรรค  และพาลวรรค  

ภาค ๔  อธิบายความในปัณฑิตวรรค  อรหนัตวรรค และสหสัสวรรค 

ภาค ๕  อธิบายความในปาปวรรค ทณัฑวรรค และชราวรรค 

ภาค ๖  อธิบายความในอตัตวรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค ปิยวรรค และโกธวรรค 

ภาค ๗  อธิบายความในมลวรรค ธมัมฏัฐวรรค มคัควรรค ปกิณณกวรรค นิรยวรรค และ

นาควรรค 

ภาค ๘  อธิบายความในตณัหาวรรค ภิกขุวรรค และพราหมณวรรค 

อรรกถาธรรมบทน้ีเช่ือว่าเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะ ซ่ึงเป็นอรรถกถาจารยท่ี์มีช่ือเสียง

และผลงานทางดา้นอรรถกถามากท่ีสุด 

 ประวติัของพระพุทธโฆสะมีกล่าวถึงในคัมภีร์ต่างๆ คือ คมัภีร์มหาวงส์ คมัภีร์คนัธวงส์            

คมัภีร์สาสนวงส์ และคมัภีร์สทัธมัมสงัคหะ รวมถึงในหนงัสือท่ีกล่าวถึงพระพุทธโฆสะโดยเฉพาะ

คือ พุทธโฆสุปัตติ คมัภีร์และหนงัสือเหล่าน้ีเล่าว่า พระพุทธโฆสะเกิดในตระกูลพราหมณ์ อยู่ใกล้

กบั เมืองพุทธคยาในแควน้มธัยมประเทศ  เล่าเรียนวิชาและศิลปะตามธรรมเนียมของพราหมณ์ เป็น

ผูท่ี้เช่ียวชาญในคมัภีร์พระเวทมาก ท่านไดเ้ดินทางไปยงัเมืองต่างๆในอินเดียเพ่ือโตว้ิวาทะเร่ือง

ปรัชญากบันกัปราชญ ์จนไดพ้บกบัพระเรวตะ ไต่ถามปัญหาธรรมะจนเกิดเล่ือมใสและขอบวชใน

พระพุทธศาสนา ไดส้มญานามว่า “พุทธโฆสะ” หมายถึงมีเสียงคลา้ยพระสุรเสียงของพระพุทธเจา้  

พระพุทธโฆสะไดเ้ขียนอตัถสาลินี ซ่ึงเป็นหนังสือเล่มแรกของพระอภิธรรมปิฎก เม่ือจะ

เขียนอรรถกถาปริตร ไม่มีคมัภีร์อรรถกถาสาํหรับคน้ควา้ พระเรวตะจึงแนะนาํให้ท่านเดินทางไป

                                                             
๒๘

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔ 

 

ประเทศลังกาเพ่ือศึกษาภาษาสิงหลและคัมภีร์อรรถกถาท่ีนั ่น เพราะในอินเดียเวลานั้ นมีแต่

พระไตรปิฎก ในขณะท่ีประเทศลงักานั้นมีคมัภีร์อรรถกถาและหนังสือท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาทจาํนวนมาก๒๙ 

ในระหว่างท่ีพระพุทธโฆสะมาลงักานั้ น ตรงกบัสมยัของพระมหานามะ ประมาณพ .ศ. 

๙๕๓ – ๙๗๕ (ค.ศ. ๔๑๐ – ๔๓๒)๓๐ ท่านไดฝ้ากตวัเป็นศิษยใ์นสาํนักของคณะสงฆฝ่์ายมหาวิหาร

ซ่ึงเก็บรวบรวมคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาไวเ้ม่ือคราวสังคายนาในสมยัพระเจา้วฏัฏคามินี 

และขออนุญาตแปล  อรรถกถาภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี  คณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารพิสูจน์

ความสามารถดว้ยการให้เขียนอธิบายขยายความคาถา ๒ บท และพระพุทธโฆสะสามารถอธิบาย

อยา่งละเอียด มีเน้ือหาครอบคลุมคาํสอนทั้งหมดของพระพุทธเจา้ ผลงานน้ีคือ คมัภีร์วิสุทธิมรรค จึง

เป็นท่ีสรรเสริญของคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารและได้มอบอรรถกถาสิงหลให้ พระพุทธโฆสะได้

ทาํงานแปลอรรถกถาดงักล่าวเป็นภาษาบาลีเป็นจาํนวนมาก เม่ือเสร็จแลว้ก็เดินทางกลบัประเทศ

อินเดีย๓๑ 

นักวิชาการบางท่านมีความเห็นเก่ียวกับประวติัของพระพุทธโฆสะว่า ข้อมูลในคัมภีร์   

มหาวงส์ซ่ึงกล่าวว่าพระพุทธโฆสะเป็นชาวอินเดียตอนเหนือ อยู่ใกลก้บัพุทธคยานั้ นอาจจะไม่

ถูกตอ้ง โดยอาศยัเหตุผลทางประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียและขอ้มูลทางภาษาซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นคติของทางฝ่ายเถรวาทของอินเดียใต ้พระพุทธโฆสะจึงน่าจะเป็นชาวอินเดียตอนใต้

มากกว่า นอกจากน้ีในคมัภีร์อตัถสาลินีซ่ึงกล่าวว่าแต่งในขณะท่ีอยูใ่นอินเดียก่อนมาลงักา ก็ปรากฏ

การอา้งถึงคมัภีร์วิสุทธิมรรคซ่ึงแต่งเม่ืออยูท่ี่ลงักาหลายตอน๓๒ 

ผลงานท่ีพระพุทธโฆสะยืนยนัด้วยตัวท่านเองว่าเป็นผลงานของท่าน มี ๖ คัมภีร์คือ            

วิสุทธิมรรค สมนัตปาสาทิกา สุมงัคลวิลาสินี ปปัญจสูทนี สารัตถปกาสินี และมโนรัตถปูรนี  ใน
                                                             

๒๙
 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๘๐. 
๓๐

 พระมหาสาํเนียง  เล่ือมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควทัคีตา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต  ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๔), ๑๐. 
๓๑

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๘๐. 
๓๒

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๘๑ – 

๒๘๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕ 

 

คัมภีร์คันธวงส์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพระพุทธโฆสะยงัได้รจนาคัมภีร์กังขาวิตรณี ปรมัตถกถา      

อรรถกถาชาดก  อรรถกถาธรรมบท  อรรถกถาขุททกปาฐะ  อรรถกถาสุตตนิบาต  และ                

อรรถกถาอปทาน 

อรรถกถาธรรมบท หรือธมัมปทัฏฐกถาท่ีเช่ือว่าเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะดว้ยนั้ น 

แต่งตามคาํอาราธนาของพระกุมารกสัสปะ เม่ือใกลจ้ะถึงพ.ศ. ๑๐๐๐ โดยอาศยัอรรถกถาภาษา

สิงหลช่ือมหาอรรถกถา๓๓ ในตอนทา้ยของคมัภีร์กล่าวว่าไดเ้ขียนข้ึนท่ีวดัซ่ึงสร้างโดยความอุปถมัภ์

ของพระเจา้สิริกุฑฑะ เขา้ใจว่าเป็นพระฉายานามของพระมหานามะ๓๔ ลกัษณะการแต่งอรรถกถา

ธรรมบทไดรั้บอิทธิพลทางเน้ือหาของพระพุทธศาสนาซ่ึงส่วนใหญ่ไดจ้ากพระวินัยปิฎกและพระ

สุตตันตปิฎกในฑีฆนิกาย มชัฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย อุทาน วิมานวตัถุ เปตวตัถุ  

สุตตนิบาต และชาดก บุคคลท่ีเล่าประกอบเร่ืองส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองพระสาวกของพระพุทธเจ้า

ทั้งหมด และเร่ืองทุกเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท ประกอบดว้ย ๔ ส่วน คือ๓๕ 

๑. ปัจจุบนัวตัถุ เร่ืองปัจจุบนั เร่ิมเร่ืองดว้ยพวกภิกษุสนทนากนัในโรงธรรม (ธรรมสภา) ถึง

บุคคลและกรรมของเขา พระพุทธเจา้ทรงทราบ จึงเสด็จมาตรัสแสดงพระธรรมเทศนา 

๒. อดีตวตัถุ เร่ืองในอดีตของบุคคลและกรรมของเขา และพระพุทธเจา้ตรัสบุพกรรมของ

เขาในชาติก่อนๆใหภิ้กษุทั้งหลายฟัง 

๓. คาถา เร่ืองท่ีแต่งเป็นร้อยกรองซ่ึงนาํมาจากธรรมบท 

๔. เวยยากรณะ แปลอธิบายความในลกัษณะอธิบายคาํ 

 จากองค์ประกอบดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามีลกัษณะคลา้ยอรรถกกถาชาดกซ่ึงประกอบดว้ย

องคป์ระกอบทั้ง ๔ ขา้งตน้ และมีส่วนสโมทานเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นส่วนทา้ยของเร่ืองเล่าท่ีกล่าวถึงการ

กลบัชาติมาเกิดของบุคคลต่างๆในชาดก อยา่งไรก็ตามอรรถกถาธรรมบทบางเร่ืองก็มีลกัษณะของ

ส่วนสโมทานดว้ยเช่นกนั แต่อรรถกถาชาดกจะปรากฏสโมทานทุกเร่ืองเน่ืองจากเป็นการเล่าเร่ือง

                                                             
๓๓

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๕๘. 
๓๔

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๙๔. 
๓๕

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๕๘-๕๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖ 

 

ในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ ในขณะท่ีอรรถกถาธรรมบทส่วนใหญ่เน้นเร่ืองท่ีเป็นปัจจุบันวตัถุ  

เป็นหลกั 

นกัวิชาการหลายท่านไม่เช่ือว่าอรรถกถาธรรมบทเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะ เหตุผล

สาํคญัก็คือความแตกต่างทางดา้นภาษาและลกัษณะการประพนัธ์ระหว่างอรรถกถาธรรมบทกับ

อรรถกถาเล่มอ่ืนท่ีมีหลกัฐานชดัเจนว่าเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะอยา่งแน่นอน๓๖  

Winternitz ไม่เช่ือว่าอรรถกถาชาดกและอรรถกถาธรรมบทเป็นผลงานของท่านเพราะ

สาํนวนภาษาและวิธีการแต่งไม่เหมือนกบัผลงานเล่มอ่ืนของท่าน ในคาํนาํของธมัมปทฏัฐกถาฉบบั

อกัษรโรมนั Norman ผูช้าํระ ไดแ้สดงเหตุผลท่ีว่าคมัภีร์น้ีไม่ควรเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะ๓๗ 

ดงัน้ี 

๑.   มีการระบุในคมัภีร์น้ีว่า ทุกถอ้ยคาํในอรรถกถาเป็นพระวาจาของพระพุทธเจา้ ลกัษณะ

เช่นน้ีไม่ปรากฏในงานอ่ืนของพระพุทธโฆสะ ในคาถากล่าวนาํของงานอรรถกถาเกือบทุกเล่ม ท่าน

มกัจะบอกชดัเจนว่า อรรถกถาฉบบัเดิมนั้นเป็นงานของโบราณจารย ์ซ่ึงรักษาสืบต่อกนัมาตั้ งแต่ใน

อินเดียมาจนถึงลงักา และเก็บรักษาไวใ้นมหาวิหารโดยมีการแปลออกเป็นภาษาสิงหล 

๒.   เร่ืองของโฆสกะท่ีเล่าในธมัมปทฏัฐกถา ต่างจากเร่ืองเดียวกนัท่ีเล่าในองัคุตตรนิกาย 

แสดงว่างานทั้งสองน้ีไม่ควรเป็นงานของคนเดียวกนั 

๓.   ในธมัมปทฏัฐกถา จูลสุกะชาดก จดัอยู่ในทสนิบาต แต่ในอรรถกถาชาดกจดัอยู่ใน   

นวนิบาต 

Wilhelm Geiger ก็ไม่เห็นดว้ยว่าอรรถกถาธรรมบทเป็นผลงานของพระพุทธโฆสะ โดย

เห็นว่าอาจเป็นงานท่ีเขียนข้ึนหลงัไดรั้บอิทธิพลจากตน้ฉบบัท่ีเก่ากว่า เป็นการอธิบายคาถาในพระ

ธรรมบท ซ่ึงเป็น พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ เร่ืองราวท่ีใชอ้ธิบายเป็นเร่ืองเฉพาะในศาสนา

มากกว่าชาดก ตวัละครจะเป็นพระสาวกและบุคคลทัว่ไป และบางส่วนก็จะมีเร่ืองท่ีเป็นอดีตชาติ

ของตวัละครในเร่ืองซ่ึงหลายเร่ืองสามารถตรวจสอบไดว้่าตรงกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นอรรถกถาชาดก๓๘ 

                                                             
๓๖

 G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, (Colombo : M.D. Gunasena & Co., 1928), 

96. 
๓๗

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

๒๕๒๖), ๒๙๔. 
๓๘

 Geiger Wilhelm, Pãli Literature and Language, (New Delhi : Oriental Books, 1943), 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗ 

 

E.W. Adikaram และพระญาณโมลีเห็นตรงกนัว่าทั้งอรรถกถาธรรมบทและอรรถกถาชาดก

เป็นผลงานของพระพุทธโฆสะ โดยเห็นว่าขอ้ขดัแยง้ท่ี Norman ว่ามานั้นอาจเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก

เน้ือหาของเร่ืองเปล่ียนแปลง พระพุทธโฆสะก็จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีการเขียนเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับเน้ือหา เน้ือความใน ๔ นิกายแรกเป็นพระสูตร การเขียนอรรถกถาจึงมุ่งไปท่ีการอธิบาย

ความหมายของคาํและความ ส่วนเน้ือหาในพระธรรมบทและชาดกเป็นคาถาร้อยกรองสั้นๆซ่ึงมี

ความสมบูรณ์ในตวั อยา่งในพระธรรมบทนอกจากจะอธิบายความหมายทางธรรมะของเน้ือหาแลว้ 

ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะเล่าท่ีมาท่ีทาํใหเ้กิดการกล่าวคาถาสั้นๆนั้นดว้ย นอกจากน้ีงานท่ีเช่ือกนัว่าเป็น

ของพระพุทธโฆสะมีเป็นจาํนวนมาก ท่านคงจะไม่ไดเ้ขียนคนเดียวโดยทั้ งหมด แต่คงจะมีภิกษุอ่ืน

จาํนวนหน่ึงเป็นผูช่้วย๓๙ 

ขอ้คิดเห็นทั้งจากคมัภีร์ และการวิเคราะห์ของนกัวิชาการต่างๆ อาจจะยงัไม่สามารถสรุปได้

ชดัเจนว่าอรรถกถาธรรมบทเป็นผลงานของใคร แต่ส่ิงท่ีตกทอดมาสู่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลงัคือพระ

ธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ท่ีมีการอธิบายความให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน จากคาถาพระธรรมบทสั้นๆ 

เม่ือเวลาผ่านไปอาจทาํให้ไม่เขา้ใจหรือตีความคาํสอนคลาดเคล่ือนได ้พระอรรถกถาจารยจึ์งได้

อธิบายความหมายและยกตวัอยา่งประกอบเพ่ือใหเ้ขา้ใจคาํสอนนั้นอยา่งถกูตอ้งชดัเจน 

 

๓.  ความเป็นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทในประเทศไทย 

 พระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแผใ่นดินแดนสุวรรณภูมิซ่ึงมีหลกัฐานว่าดินแดนสุวรรณภูมิอยู่

ในเขตประเทศไทยปัจจุบนั พระธรรมบทจึงไดเ้ขา้มาเผยแผ่ดว้ยและเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอน

ของพระพุทธศาสนาไวอ้ยา่งครบถว้น 

 พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลาชา้นานซ่ึงจะเห็นได้

จากการท่ีพญาลิไททรงนาํมาเป็นขอ้มลูในการทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถา คมัภีร์โลกนีติซ่ึงมีผู ้

แต่งไว้แต่โบราณได้นําค ําสอนจากคัมภีร์ต่างๆ  เช่น    ธรรมนีติ  หิโตปเทศ จาณักยศตกะ 

พระไตรปิฎก ชาดก และธรรมบท เขา้มาแทรกไวใ้นคมัภีร์โลกนีติ ในสมยัต่อมาจึงมีผูแ้ปลคมัภีร์

โลกนีติเป็นภาษาไทยทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ ฉบบัท่ีเก่าท่ีสุดคือโคลงโลกนิติสาํนวนเก่า ซ่ึงน่าจะ

                                                             
๓๙

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดบีาลีในอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๒๙๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘ 

 

แต่งข้ึนก่อนสมยักรุงรัตนโกสินทร์หรือก่อนรัชกาลท่ี ๓ เป็นอยา่งนอ้ย๔๐ รวมทั้งยงัใชเ้ป็นแบบเรียน

พระปริยติัธรรมของคณะสงฆจ์นถึงปัจจุบัน ซ่ึงผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์จะเสนอการศึกษาในฐานะ

วรรณกรรมคาํสอนไวใ้นบทท่ี ๔ ต่อไป 

 นอกจากน้ีในสมยัรัตนโกสินทร์มีการแปลและการเรียบเรียงพระธรรมบทอีกหลายสาํนวน 

ดงัน้ี๔๑ 

การแปลเฉพาะคาถา เช่น พระธรรมบท  ฉบบัถิ่น รัติกนก (วดัตโปทาราม)  พระคาถาธรรม

บทแปล  ฉบบัพระอริยมุนี วดัมกุฎกษตัริยารามเป็นผูแ้ปล 

 การแปลคาถาประกอบอรรถกถา  เช่น  พระธมัมปทฎัฐกถา  ฉบบัส. ธรรมภกัดี จดัพิมพ ์    

พระธมัมปทฎัฐกถาแปล มหามกุฎราชวิทยาลยัเป็นผูแ้ปลทางแห่งความดี (ธรรมบท) วศิน อินทสระ 

เป็นผูแ้ปล 

 การแปลคาถาธรรมบทเป็นหลายภาษา  เช่น  พระธรรมบท ๔ ภาษา    จาํลอง  สารพดันึก

เป็นผู ้แปลเป็นภาษาบาลี   สันสกฤต  ไทย  และอังกฤษ   พระธรรมบทจตุรภาค   ฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน (บาลี  ไทย  องักฤษ)  พุทธวจนะในธรรมบท  ฉบบัเสถียรพงษ์  วรรณปก (บาลี  

ไทย  องักฤษ) 

 การแต่งใหม่เพ่ืออธิบายคาถาในธรรมบทและการแปลเพ่ือประกอบการศึกษา เช่น       

ธรรมบทวิจารณ์  ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง  ธรรมบทแปลยกศพัท ์ ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง เป็นตน้ 

 การแปลธรรมบทในลักษณะอ่ืนๆ เช่น  นิทานธรรมบท ฉบบัทินกร  ทองเสวต  นิทาน

ธรรมบทในพระไตรปิฎก ฉบบั ส.รัตนรัตติ  เป็นตน้ 

อรรถกถาธรรมบทแต่ละวรรคจะมีจาํนวนอรรถกถาเพ่ืออธิบายและขยายความคาถาพระ

ธรรมบทไม่เท่ากนั วรรคละประมาณ ๘ –๑๔ เร่ือง มีเพียงวรรคเดียวท่ีมีจาํนวนอรรถกถามากต่าง

กบัวรรคอ่ืนๆ คือ ๓๙ เร่ือง รวมมีอรรถกถาทั้งสิ้น ๓๐๒ เร่ือง  

                                                             
๔๐

 โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร อา้งถึงใน  ฌานิศ  วงศสุ์วรรณ, 

“การศึกษาเร่ืองพทุธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ ์ วรรณปก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชา

ภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๒. 
๔๑

 ฌานิศ  วงศสุ์วรรณ, “การศึกษาเร่ืองพทุธวจนะในธรรมบทของ เสถียรพงษ ์ วรรณปก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๖๓-๑๖๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙ 

 

อรรถกถาธรรมบทท่ีผูเ้ขียนวิทยานิพนธใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ธมัมปทฏัฐกถาแปล ภาค 

๑ -๘ ของคณะกรรมการแผนกตาํรา มหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนคาํนาํซ่ึง

เป็นคาํนาํในการจดัพิมพเ์ม่ือพ.ศ. ๒๔๘๐และพ.ศ. ๒๔๘๑ กล่าวว่า 

 

เฉพาะหนงัสือธมัมปทฏัฐกถา กน็บัว่าเป็นหนงัสือสาํคญัเร่ืองหน่ึง เพราะ

ใชเ้ป็นหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผูศ้ึกษาบาลีเม่ือเรียนบาลีไวยากรณ์จบ

แลว้ กเ็ร่ิมเรียนหนังสือน้ีเป็นลาํดบัไป เห็นควรแปลเป็นภาษาไทยให้ตลอดเร่ือง 

และไดม้อบใหพ้ระมหาอู นิสฺสโภ ป. ๗ วดับวรนิเวศวิหาร เป็นผูรั้บไปดาํเนินการ 

ท่านไดค้น้ควา้รวบรวมจากหนงัสือต่างๆ ซ่ึงพระเถรานุเถระไดแ้ปลไวบ้า้ง ขอให้

ท่านท่ีเป็นกรรมการกองตาํราช่วยแปลบ้าง ขอให้ท่านท่ีเป็นเปรียญในสํานัก

เดียวกนัและต่างสาํนกัช่วยแปลบา้ง๔๒ 

 

ดงันั้ นในอรรถกถาแต่ละเร่ืองจะพบว่ามีการบอกช่ือผูแ้ปลไวใ้นเชิงอรรถทุกเร่ือง จาก

การศึกษารวบรวมพบว่ามีช่ือผูแ้ปลท่ีระบุในแต่ละเร่ืองทั้งหมด ๕๗ ช่ือ ดงัน้ี 

 

๑.  สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลคาํนมสัการ และเร่ือง

พระจกัขุปาลเถระ เร่ืองภิกษุชาวโกสัมพี ในยมกวรรค  เร่ืองพระเพฬฏัฐสีสเถระ ในอรหันตวรรค 

เร่ืองกระเสือกกระสนเพ่ือจะทาํลายสงฆ ์และเร่ืองพระกาลเถระ ในอตัตวรรค 

๒.  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ วดัเทพศิรินทราวาส  แปลเร่ืองมฏัฐกุณฑลี ในยมกวรรค 

๓.  พระมหาพุฒ เปรียญเอก   วดัเทพศิรินทราวาส  แปลเร่ืองพระติสสเถระ ความเกิดข้ึน

ของนางกาลียกัษิณี ในยมกวรรค 

๔.  พระมหาอ ูนิสฺสโภ ป. ๗ วดับวรนิเวศวิหาร  (ผูด้าํเนินการ)  แปลเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 เร่ืองจุลกาลและมหากาล และเร่ืองพระเทวทตั ในยมกวรรค   

 เร่ืองพระนนัทเถระอุกกณัฐิตภิกษุ เร่ืองพระภาคิไนยสงัฆรักขิตเถระ ในจิตตวรรค   

                                                             
๔๒

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ก. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐ 

 

 เ ร่ืองภิกษุ  ๕๐๐  รูปผู ้ขวนขวายในปฐวีกถา  และเร่ืองพระเถระผู ้เจ ริญ -               

มรีจิกมัมฏัฐานในปุปผวรรค 

 เร่ืองกุมภโฆสก ในอปัปมาทวรรค   

 เร่ืองหมอชีวก เร่ืองมหากสัสปเถระ  เร่ืองพระขทิรวนิยเรวตเถระ  และเร่ืองหญิง

คนใดคนหน่ึง ในอรหนัตวรรค 

 เร่ืองเด็กหลายคน  เร่ืองพระโกณฑธานเถระ  เร่ืองอุโบสถกรรม  เร่ืองอชครเปรต  

เร่ืองพระมหาโมคคลัลานเถระ  และเร่ืองพระปิโลติกเถระ  ในทณัฑวรรค 

 เร่ืองโพธิราชกุมาร  เร่ืองอุบาสกช่ือมหากาล  เร่ืองพระเทวทัต  เร่ืองอุบาสกช่ือ   

จุลกาล และเร่ืองพระอตัตทตัถเถระ  ในอตัตวรรค 

 เร่ืองปุโรหิตช่ืออคัคิทตัต ์ในพุทธวรรค 

 เร่ืองกุลบุตรคนใดคนหน่ึง  และเร่ืองภิกษุช่ือจูฬสารี ในมลวรรค 

 เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป  เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูปอ่ืนอีก  และเร่ืองพระปธานกมัมิกติสสเถระ  

ในมคัควรรค 

 เร่ืองจิตตคฤหบดี  เร่ืองนางจูฬสุภัททา  และเร่ืองพระเถระช่ือเอกวิหารี  ใน 

ปกิณณกวรรค 

 เร่ืองหญิงข้ีหึง  และเร่ืองนิครนถ ์ ในนิรยวรรค 

 เร่ืองจูฬธนุคคหบณัฑิต  ในตณัหาวรรค 

๕.  พระมหาผิว  ป. ๗  ปัจจุบนัเป็นท่ีพระราชเมธาภรณ์ วดับวรมงคล  แปลเร่ืองสญชยั 

เร่ืองพระนนัทเถระ เร่ืองนายจุนทสูกริก เร่ืองธมัมิกอุบาสก เร่ืองพระเทวทตั และเร่ืองภิกษุ ๒ สหาย

ในยมกวรรค  เร่ืองเจา้หญิงโรหิณี เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง และเร่ืองอุตตราอุบาสิกา ในโกธวรรค 

๖.  พระมหาเพียร   ป.ธ. ๙  วดักนัมาตุยาราม  แปลเร่ืองพระนางสามาวดี ในอปัปมาทวรรค   

เร่ืองพระมหากปัปินเถระ ในบณัฑิตวรรค เร่ืองปัญหาของพระโมคคลัลานเถระ ในโกธวรรค  และ

เร่ืองพระนางเขมา ในตณัหาวรรค 

๗.  พระมหาทองดาํ  ป. ๗ (ปัจจุบนัเป็นพระธรรมดิลก)  วดับรมนิวาส   แปลเร่ือง         

พระจูฬปันถกเถระ ในอัปปมทวรรค    เ ร่ืองหญิงสหายของนางวิสาขา    เ ร่ืองนางสิริมา                

เร่ืองพระอุตตราเถรีเร่ืองพระอธิมานิกภิกษุ และเร่ืองพระนางรูปนนัทาเถรี ในชราวรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑ 

 

๘.  พระมหาบุญมี   ป. ๗ วดับรมนิวาส  แปลเร่ืองพาลนักษตัร เร่ืองพระมหากสัสปเถระ 

เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย และเร่ืองทา้วสกักะ ในอปัปมาทวรรค 

๙.  สามเณรจาํรัส   ป. ๖ วดับรมนิวาส   แปลเร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  และเร่ืองพระติสส

เถระผูมี้ปกติอยูใ่นนิคม 

๑๐.  พระมหาสาํรวย   ป. ๗  วดับวรนิเวศวิหาร  แปลเร่ืองพระเมฆิยเถระ และเร่ืองภิกษุ  

รูปใดรูปหน่ึง ในจิตตวรรค 

๑๑.  พระมหาเจริญ   ป. ๗  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองพระจิตตหัตถเถระ เร่ืองภิกษุ       

ผูป้รารภวิปัสสนา และเร่ืองพระปูติคตัตติสสเถระ ในจิตตวรรค 

๑๒.  พระมหาเปร่ือง   ป. ๖  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองนันทโคปาลกะ  และเร่ือง         

พระโสไรยเถระ  ในจิตตวรรค 

๑๓.  พระมหาฮั้ว   ป.ธ. ๕ วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองพระเจา้วิฑูฑภะ  และเร่ืองนาง   

ปติปูชิกา ในปุปผวรรค 

๑๔.  พระมหาเทียน   ป.ธ. ๖  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองโกสิยเศรษฐีผูมี้ความตระหน่ี  

เร่ืองปาฏิกาชีวก  และเร่ืองฉตัตปาณิอุบาสก ในปุปผวรรค 

๑๕.  พระมหาอุ่น   ป.ธ. ๖   วดัพิชยัญาติการาม   แปลเร่ืองนางวิสาขา ในปุปผวรรค  เร่ือง

มหาธนวาณิช  เร่ืองพรานกุกกุฏมิตต ์ ในปาปวรรค  และเร่ืองพระอุปนนัทศากยบุตร ในอตัตวรรค 

๑๖.  พระมหานาค   ป. ธ. ๙   วดับรมนิวาส   แปลเร่ืองปัญหาของพระอานนทเถระ ใน           

ปุปผวรรค  เร่ืองพ่อค้ามีทรัพยม์าก ในมคัควรรค  เร่ืองภิกษุว่ายาก ในนิรยวรรค  เร่ืองมาร เร่ือง    

อุปกาชีวก และเร่ืองทา้วสกักเทวราช ในตณัหาวรรค 

๑๗.  พระมหาทอง/ทองสา    ป.ธ. ๖    วดัปทุมวนาราม   แปลเร่ืองถวายบิณฑบาตแก่    

พระมหากสัสปเถระ ในปุปผวรรค  เร่ืองมารดาของนางกาณา เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป เร่ืองพระเถระ     

ผูต้ ั้งอยูใ่นธรรม  และเร่ืองการฟังธรรม ในบณัฑิตวรรค    

๑๘.  พระมหาหนูหลา้   ป.ธ. ๖   วดัปทุมวนาราม   แปลเร่ืองปรินิพพานของพระโคธิกเถระ 

และเร่ืองครหทินน์  ในปุปผวรรค  เร่ืองสูกรเปรต เร่ืองพระโปฐิลเถระ เร่ืองพระเถระแก่ และเร่ือง

สทัธิวิหาริกของพระสารีบุตร ในมคัควรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒ 

 

๑๙.  พระมหาเฉย   ป.ธ. ๗ วดัสมัพนัธวงศ ์  (ต่อมาเป็นพระเทพปัญญามุนี)   แปลเร่ืองบุรุษ

คนใดคนหน่ึง  เร่ืองสทัธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระ  เร่ืองอานนทเศรษฐี  เร่ืองโจรผูท้าํลายปม  

เร่ืองพระอุทายีเถระ  เร่ืองภิกษุชาวเมืองปาฐา  เร่ืองสุปปพุทธกุฏฐิ  เร่ืองชาวนา  และเร่ือง            

นายสุมนมาลาการ ในพาลวรรค  เร่ืองพระมหากปัปินเถระ ในบณัฑิตวรรค  เร่ืองบุพพกรรมของ

พระองค ์ และเร่ืองกุมาริกากิน  ไข่ไก่ ในปกิณณกวรรค 

๒๐.  พระมหาวิน   ป.ธ. ๘   วดัราชาธิวาส   (ปัจจุบนัเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ)์  แปลเร่ือง

พระอุบลวรรณาเถรี  เร่ืองชมัพุกาชีวก  เร่ืองอหิเปรต และเร่ืองพระสุธรรมเถระ ในพาลวรรค  และ

เร่ืองภิกษุชาวนครภทัทิยะ ในปกิณณกวรรค 

๒๑.  พระครูธรรมธร   (จนัโท   พ้ืน ป.ธ. ๕)  วดัราชาธิวาส  แปลเร่ืองสัฏฐิกูฏเปรต ใน 

พาลวรรค 

๒๒.  พระมหาบุญสงค์    ป.ธ. ๖(ปัจจุบนัเป็นพระราชญาณเทวี ป.ธ. ๗ วดัท่าโพธ์ิ  

นครศรีธรรมราช)  แปลเร่ืองพระวนวาสีติสสเถระ ในพาลวรรค 

๒๓.  พระมหาเปล่ียน    ป.ธ. ๗   วดัสมัพนัธวงศ ์ (ปัจจุบนัเป็นพระราชวรญาณมุนี ป.ธ.๙        

วดับูรณศิริมาตยาราม)   แปลเร่ืองพระราธเถระ ในบณัฑิตวรรค 

๒๔.  พระมหาจบั    ป.ธ. ๗  (พระธรรมปัญญาจารย ์ป.ธ. ๙)  วดัโสมนัสวิหาร   แปลเร่ือง

บณัฑิตสามเณร  และเร่ืองลกุณฏกภทัทิยเถระในบณัฑิตวรรค  เร่ืองเจดียท์องของพระกสัสปทศพล 

ในพุทธวรรค  เร่ืองอตุลอุบาสก และเร่ืองภิกษุฉพัพคัคีย ์ในโกธวรรค 

๒๕.  พระมหาเยื้อน   ป.ธ. ๖  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองพระอนุรุทธเถระ  เร่ืองพระ     

มหากจัจายนเถระ  และเร่ืองพระสารีบุตรเถระ ในอรหนัตวรรค 

๒๖.  พระมหาโปร่ง   ป.ธ. ๙  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลทุกเร่ืองในสหสัสวรรค 

๒๗.  พระมหากาํหยดั    ป.ธ. ๙ วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองพราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก  

เร่ืองพระเสยยสกัตเถระ  เ ร่ืองนางลาชเทวธิดา   เ ร่ืองนายพรานสุนัขช่ือโกกะ   และเร่ือง               

พระติสสเถระผูเ้ขา้ถึงสกุลนายช่างแกว้  ในปาปวรรค 

๒๘.  พระมหาสนธ์ิ    ป.ธ. ๕ (ปัจจุบนัเป็นพระธรรมโสภณ)  วดับวรนิเวศวิหาร   แปล

เร่ืองภิกษุไม่ถนอมบริขาร  และเร่ืองเศรษฐีช่ือพิฬาลปทกะ  ในปาปวรรค  เร่ืองมารธิดา  เร่ืองยมก

ปาฏิหาริย ์ เร่ืองนาคราชช่ือเอรกปัตต ์ และเร่ืองภิกษุผูไ่ม่ยนิดี  ในพุทธวรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๓ 

 

๒๙.  พระมหาสอน    ป.ธ. ๕  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองชน ๓ คน  ในปาปวรรค  เร่ือง

พระปธานิกติสสเถระ  และเร่ืองมารดาของพระกุมารกสัสปเถระ  ในอตัตวรรค 

๓๐.  พระมหาใหญ่   ป.ธ. ๔   วดับรมนิวาส   แปลเร่ืองสุปปพุทธศากยะ  ในปาปวรรค 

๓๑.  พระมหาบุญเลิศ    ป.ธ. ๔  วดับรมนิวาส   ตรวจแกเ้ร่ืองภิกษุฉพัพคัคีย ์ในทณัฑวรรค 

๓๒.  พระมหาญาณ    ป.ธ. ๕   (บดัน้ีเป็นพระธรรมบณัฑิต)  วดับรมนิวาส   แปลเร่ืองภิกษุ

ฉพัพคัคีย ์(เร่ืองท่ี ๒)  ในทณัฑวรรค 

๓๓.  พระมหาเฉลียว   ป.ธ. ๕   วดักนัมาตุยาราม   แปลเร่ืองภิกษุผูมี้ภณัฑะมาก ในทณัฑ

วรรค  และทุกเร่ืองในปิยวรรค 

๓๔.  พระมหาเอ่ียม    ป.ธ. ๕  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองสันตติมหาอาํมาตย ์ ในทณัฑ

วรรค 

๓๕.  พระมหาอุทยั   ป.ธ. ๖   วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองสุขสามเณร  ในทณัฑวรรค 

๓๖.  พระมหาศิลป์   ป.ธ. ๕   วดัวิเศษการ   แปลเร่ืองพระนางมลัลิกาเทวี  เร่ืองพระโลฬุทา

ย-ีเถระ  เร่ืองปฐมโพธิกาล  และเร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพยม์าก  ในชราวรรค 

๓๗.  พระมหาชุ่ม   ป.ธ. ๖    วดัราชประดิษฐ ์  แปลทุกเร่ืองในโลกวรรค 

๓๘.  พระมหาเคลา้    ป.ธ. ๕   วดับูรณศิริมาตยาราม   แปลเร่ืองปัญหาของพระอานนท

เถระ (เร่ืองท่ี ๗)  และเร่ืองสมัพหุลภิกขุ  ในพุทธวรรค 

๓๙.  พระมหาเน่ือง   ป.ธ. ๖  วดัราชประดิษฐ ์  แปลทุกเร่ืองในสุขวรรค 

๔๐.  พระมหาเกตุ   ป.ธ. ๕   (ปัจจุบนัเป็นพระเขมาภิมุขธรรม)   วดัเขมาภิรตาราม   แปล

เร่ืองภิกษุทูลถามปัญหา  และเร่ืองปุณณทาสี  ในโกธวรรค 

๔๑.  พระมหาฟ้ืน   ป.ธ. ๙  (ต่อมาเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย)์  วดัสามพระยา  แปล

เร่ืองบุตรของนายโคฆาตก ์เร่ืองพราหมณ์คนใดคนหน่ึง เร่ืองพระติสสเถระ และเร่ืองพระโลฬุทาย-ี

เถระ ในมลวรรค 

๔๒.  พระมหาภุชงค ์  ป.ธ. ๗ วดัราชประดิษฐ ์  แปลเร่ืองอุบาสก ๕ คน  เร่ืองภิกษุหนุ่มช่ือ

ติสสะ  และเร่ืองอุบาสก ๕ คน (เร่ืองท่ี ๙)  ในมลวรรค 

๔๓.  พระมหาหวล   ป.ธ. ๕   วดัท่าตาํหนัก   นครชยัศรี   แปลเร่ืองเมณฑกเศรษฐี  เร่ือง

พระ      อุชฌานสญัญีเถระ  และเร่ืองสุภทัทปริพพาชก  ในมลวรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๔ 

 

๔๔.  พระมหาเกษม   ป.ธ. ๗   วดัมหาธาตุ   แปลทุกเร่ืองในธมัมฏัฐวรรค 

๔๕.  พระมหาลภั   ป.ธ. ๘    (ต่อมาเป็นพระปิยทัสสี)  วดับรมนิวาส   แปลเร่ือง             

นางกีสาโคตมี   และเร่ืองนางปฏาจารา  ในมคัควรรค  เร่ืองบุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน  ในตณัหาวรรค 

๔๖.  พระมหารพ   ป.ธ. ๕  วดัราชาธิวาส   แปลเร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ  ใน 

ปกิณณกวรรค 

๔๗.  พระมหาเอ้ือน    ป.ธ. ๕  วดัราชาธิวาส   แปลเร่ืองนายทารุสากฏิกะ  ใน 

ปกิณณกวรรค 

๔๘.  พระมหาจนัทร์    ป.ธ. ๕  วดัราชาธิวาส   แปลเร่ืองภิกษุวชัชีบุตร  ในปกิณณกวรรค 

๔๙.  พระมหามานิต   ป.ธ. ๖   วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองนางปริพาชิกาช่ือสุนทรี  เร่ือง

สตัวผ์ูถ้กูทุกขเ์บียดเบียน  เร่ืองภิกษุผูอ้ยูท่ี่ฝั ่งแม่นํ้ าช่ือวคัคุมุทา  และเร่ืองบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ  ใน

นิรยวรรค 

๕๐.  พระราชกวี    (อาบ ป.ธ. ๖)  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองอาคนัตุกภิกษุ ในนิรยวรรค 

๕๑.  พระครูธรรมาธิการ   (ฟ้ืน  ป.ธ. ๗  ต่อมาเป็นพระธรรมโสภณ)  วดัราชบพิธ  แปล 

ทุกเร่ืองในนาควรรค 

๕๒.  พระมหาใจ   ป.ธ.๖  (ปัจจุบนัเป็นท่ีพระญาณรักขิต)  วดับรมนิวาส   แปลเร่ือง     

ปลาช่ือกปิละ  เร่ืองนางลกูสุกร  เร่ืองวิพภนัตกภิกษุ  และเร่ืองเรือนจาํ  ในตณัหาวรรค 

๕๓.  พระมหาบุญรอด   ป.ธ. ๗  (ต่อมาเป็นพระศรีวิสุทธิญาณ ป.ธ. ๙)  วดักนัมาตุยาราม   

แปลเร่ืองเศรษฐีผูไ้ม่มีบุตร  และเร่ืององักุรเทพบุตร  ในตณัหวรรค 

๕๔.  พระมหาอินทร์   ป.ธ. ๕  วดับรมนิวาส  (ปัจจุบนัเป็นพระพิศาลสารคุณ วดัศรีจนัทร์         

จ. ขอนแก่น)   แปลทุกเร่ืองในภิกขุวรรค  (ยกเวน้เร่ืองพระวกักลิเถระ) 

๕๕.  พระอมรโมลี   (อาบ  อุปคุตฺโต  ป.ธ. ๖)   วดับวรนิเวศวิหาร  แปลเร่ืองพระ-       

วกักลิเถระ ในภิกขุวรรค 

๕๖.  พระมหาชาลี   ป.ธ. ๗ วดับรมนิวาส   แปลเร่ืองท่ี ๑ – ๓๐ ในพราหมณวรรค 

๕๗.  พระมหาสนัน่   ป.ธ. ๗  (ปัจจุบนัเป็นพระธรรมวราภรณ์ ป.ธ. ๙) วดันรนารถฯ  แปล

เร่ืองท่ี ๓๑ – ๓๙  ในพราหมณวรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๕ 

 

๕๘.  พระมหาฉาย  ป.ธ. ๗  วดับวรนิเวศวิหาร   แปลเร่ืองปัญหาของพระอานนทเถระ  ใน   

พุทธวรรค 

 

การระบุปีท่ีแปลมีเฉพาะในการทรงแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยา-            

วิชิรญาณวโรรส การแปลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์และพระมหาพุฒ วดัเทพศิรินทราวาส

เท่านั้น นอกจากน้ียงันาํฉบบัของสนามหลวงซ่ึงใชใ้นการสอบพระปริยติัธรรมของคณะสงฆม์า

รวบรวมอยูด่ว้ย ๓ เร่ือง คือ เร่ืองภิกษุอสัสชิและปุนพัพสุกะ เร่ืองพระฉันนะเถระ ในบณัฑิตวรรค 

ระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีแปลเพ่ือใชส้อบเปรียญ ๖ ประโยค ของสนามหลวงในปีพ.ศ. ๒๔๖๙ และเร่ือง

สาวกเดียรถีย ์ใน นิรยวรรค ระบุว่า เป็นของสนามหลวงในปีพ.ศ. ๒๔๗๙ โดยเร่ืองเหล่าน้ีเกิดจาก

การรวบรวมของพระมหาอ ูนิสฺสโภ ป.ธ. ๗ วดับวรนิเวศวิหาร ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการใน

คร้ังน้ีคือเม่ือพ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๑ รวมทั้งยงัทาํหนา้ท่ีแปลเองและขอใหพ้ระท่ีเป็นคณะกรรมการ

กองตาํรา เป็นเปรียญในสาํนกัเดียวกนัและต่างสาํนกัช่วยแปลดงัปรากฏรายช่ือในขา้งตน้ 

จากการศึกษาประวติัความเป็นมาของพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทพบว่าพระธรรม

บทเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอนท่ีเช่ือว่าเป็นพระพุทธพจน์ พระธรรมบทถึงถือว่ามีมาตั้ งแต่สมยั

พุทธกาล มีการสืบทอดนบัแต่สมยันั้นโดยพระเถราจารยด์ว้ยวิธีการท่องจาํ พร้อมทั้ งการแต่งและ

เรียบเรียงอรรถกถาเพื่ออธิบายความในคาถาของพระธรรมบทให้มีความเข้าใจยิ ่งข้ึน เม่ือมีการ

สังคายนาพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ พระธรรมบทน้ีก็ไดรั้บการชาํระสืบทอดต่อมาและ

เผยแพร่ไปพร้อมกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและแปลเป็นภาษาต่างๆทั้งภาษาตะวนัตกและตะวนัออก 

 เม่ือพระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทเขา้มายงัประเทศไทยก็ไดรั้บความนิยมแพร่หลาย

ซ่ึงเห็นไดจ้ากมีฉบบัแปลหลายฉบับ และท่ีสาํคญัคือการใชอ้รรถกถาธรรมบทเป็นแบบเรียนใน

หลกัสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆไ์ทยจนถึงปัจจุบนัซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๖ 

 

๔.  อรรถกถาธรรมบทในฐานะแบบเรียนของพระสงฆ์ไทย 

พระพุทธเจา้ทรงมีวิธีการสอนดว้ยการสนทนา โดยการถามและการตอบเฉพาะ  หลกัคาํ

สอนของพระองค์ไดรั้บการสืบทอดต่อกนัมาเป็นเวลานาน  คาํสอนของพระองค์เป็นมุขปาฐะซ่ึง

สาวกของพระองคไ์ดเ้รียนโดยการท่องจาํและถ่ายทอดกนัมาโดยการบอกเล่า ต่อมามีการรวบรวม

และจดัหมวดหมู่ดว้ยการสงัคายนา สืบทอดดว้ยการทรงจาํและบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลา

ต่อมา 

ในประเทศลงักาสามเณรทุกรูปจะตอ้งเรียนพระธรรมบทก่อนอุปสมบทเป็นภิกษุ  ดว้ยเหตุ

น้ีจึงไม่มีพระสงฆรู์ปใดในลงักาท่ีไม่สามารถท่องจาํพระธรรมบทตั้งแต่ตน้จนจบได ้พระนกัเทศน์ก็

มกัจะยกบทกลอนจากพระธรรมบทเป็นหวัขอ้ในการแสดงพระธรรมเทศนา๔๓ 

นบัตั้งแต่การสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๔ ไดมี้การส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนา

ในส่วนต่างๆของทวีปเอเชียรวม ๙ สาย หน่ึงในนั้นคือสายของพระโสณะและพระอุตตระไดไ้ป  

เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีดินแดนสุวรรณภูมิ ซ่ึงนักโบราณคดีปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ          

ขอ้สันนิษฐานว่าดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศไทย๔๔ โดยคน้พบหลกัฐานท่ีจงัหวดันครปฐม 

เม่ือพระธรรมทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้นําหลกัธรรมคาํสอนต่างๆเข้ามาเผยแพร่ ซ่ึง

เป็นไปไดว้่าพระธรรมบทคงจะเขา้มาพร้อมกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคร้ังน้ี และกลายเป็น

คมัภีร์ท่ีไดรั้บการศึกษาอยา่งกวา้งขวางจนถึงปัจจุบนั 

สมยัสุโขทัย 

สมัยสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๑ – ๑๘๙๓) สันนิษฐานว่าได้นําพระไตรปิฎกมาจากมอญ        

สมยัทวารวดีซ่ึงอาจไม่สมบูรณ์๔๕   หลงัการสังคายนาพระไตรปิฎกในลงักา พระพุทธศาสนาใน

ลงักาเป็นปึกแผ่นมากข้ึน ในช่วงเวลานั้ นพระสงฆ์จากประเทศต่างๆรวมทั้ งจากประเทศไทยได้

เดินทางไปลงักาเพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนา  อุปสมบทตามประเพณีของลงักาและกลบัมาเป็นภิกษุ
                                                             

๔๓
 Winternitz, Maurice, A history of Indian literature, (New Delhi : Oriental Books Reprint Corp., 

1972), 81. 
๔๔

 คณาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วรรณคดบีาลี, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๓๘ 
๔๕

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๓๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๗ 

 

สายลังกาวงศ์  ประมาณ       พุทธศตวรรษท่ี  ๑๙  ภิกษุดังกล่าวก็ได้อยู่รวมกันตั้ งมั ่นใน

นครศรีธรรมราช 

ในสมัยพ่อขุนรามคําแหงทรงนิมนต์พระอุปัชฌาย์จากนครศรีธรรมราชให้มาทาํพิธี

อุปสมบทกุลบุตรท่ีสุโขทยัและสถาปนาพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศข้ึ์นท่ีสุโขทยั๔๖ เม่ือถึงสมยัน้ี

พระไตรปิฎกคงจะสมบูรณ์ เพราะไดเ้พิ่มมาจากลงักา ดงันั้นการศึกษาของพระสงฆ์จึงเป็นแบบ

ลงักา  คัมภีร์ต่างๆคงจะเป็นอกัษรสิงหลและคงจะถ่ายทอด (ปริวรรต) เป็นอกัษรขอมเร่ือยมา

จนกระทัง่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) จึงโปรดเกลา้ฯ ให้พิมพ์

พระไตรปิฎกเป็นอกัษรไทย๔๗    

สมยัพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พญาลิไท)  พระองคท์รงอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นโรงเรียน

สอนพระปริย ัติธรรมแก่ภิกษุสามเณร  อาราธนาพระเถระชาวลังกาเข้ามาช่วยส่งเสริม

พระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทยั  ในรัชสมยัของพระองคน้ี์มีคมัภีร์ทางศาสนาจากลงักาเป็นจาํนวน

มากเขา้สู่กรุงสุโขทยั๔๘  พระองคท์รงพระราชนิพนธ ์ไตรภูมิกถา โดยทรงรวบรวมสาระจากคมัภีร์

ต่างๆกว่า ๓๐ คมัภีร์ ซ่ึงรวมถึงพระธรรมบทดว้ย ดงัในส่วนนาํท่ีกล่าวไวว้่า 

      พระไตรภูมิกถาน้ี ธ เอาออกมาจากแต่พระคัมภีร์ใดบ้างสิ้น เอามาแต่ในพระอรรถกถา        

จตุราคมก็มีบา้ง ในอรรถกถาฎีกาพระอภิธรรมาวดารก็มีบา้ง ในพระอภิธรรมสังคหก็มีบา้ง ใน 

พระสุมงัคลวิลาสินีก็มีบ้าง ในพระปปัญจสูทนีก็มีบา้ง ในพระสารัตถปกาสินีก็มีบา้ง ในพระ-  

อรรถกถาฎีกาพระวินัยก็มีบา้ง ในพระธรรมบทก็มีบา้ง ในพระมหาวัคค์ก็มีบา้ง ในพระธรรม-   

มหากถากมี็บา้ง ในพระมธุรัตถวิลาสินีกมี็บา้ง ในพระธรรมชาตกกมี็บา้ง ใน    พระชินาลงัการก็มี

บ้าง ในพระสารัตถทีปนีก็มีบ้าง ในพระพุทธวงศ์ก็มีบ้าง ในพระสารสังคหะก็มีบ้าง ใน             

พระมิลินทปัญหากมี็บา้ง ในพระปาเลยยะกมี็บา้ง ในพระมหานิทานกมี็บา้ง ในพระอนาคตวงศ์ก็มี

บา้ง ในพระจริยาปิฎกกมี็บา้ง ในพระโลกบญัญติักมี็บา้ง ในพระมหากลัป์กมี็บา้ง ในพระอรุณวตีก็

มีบา้ง    ใน พระสมนัตปาสาทิกากมี็บา้ง ในพระวิสุทธิมคัค์กมี้บา้ง ในพระลกัษณาภิธรรมก็มีบา้ง 

                                                             
๔๖

 ภทัรพร  สิริกาญจน, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย, (กรุงเทพฯ : คณะศิลปะ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓),๒๘.  
๔๗

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๓๒ – ๓๓. 

 
๔๘

 เร่ืองเดยีวกัน, ๓๗ – ๓๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๘ 

 

ในพระอนุฎีกาหิงธรรมก็มีบ้าง ในพระสารีริกพินิจฉัยก็มีบ้าง ในพระโลกุปปัตติก็มีบ้าง แล      

พระธรรมทั้งหลายน้ีเอาออกแลแห่งแลนอ้ยแลเอามาผสมกนั จึงสมมติช่ือว่าไตรภูมิกถาแล๔๙ 

พระราชนิพนธด์งักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจกัรสุโขทยั 

คมัภีร์สาํคญัทางศาสนามีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก รวมทั้งพระธรรมบทซ่ึงน่าจะแพร่หลายอยู่ในบรรดาผู ้

ศึกษาพระพุทธศาสนา พญาลิไทจึงทรงนาํมาเป็นขอ้มลูในการทรงพระราชนิพนธไ์ตรภูมิกถาน้ีดว้ย 

 การเรียนการสอนพระปริยติัธรรมในสมยัสุโขทยัน้ีไม่ปรากฏหลกัสูตรแน่ชดั แต่คงไดแ้ก่

ภาษาบาลี พระไตรปิฎก และศิลปะต่างๆ สถานท่ีเรียนไดแ้ก่พระราชมณเทียรเป็นหลกั ส่วนตามวดั

ต่างๆก็คงมีสอนกนัเป็นแหล่งยอ่ยๆ โดยอาจเป็นพระมหากษตัริยบ์า้ง พระเถระผูค้งแก่เรียนบา้งเป็น

ผูส้อน การวดัผลการเรียนยงัไม่ปรากฏระเบียบวิธี๕๐ 

 ในอาณาจกัรลา้นนาซ่ึงมีความเจริญรุ่งเรืองอยูส่มยัเดียวกนักบัสุโขทยัปรากฏว่าไดมี้การส่ง        

พระสาวกไปศึกษาภาษาบาลีในประเทศลงักา ในยคุน้ีถือเป็นยคุทองของวรรณคดีบาลีของประเทศ

ไทย เพราะเป็นยุคท่ีพระเถระชาวล้านนาซ่ึงมีความชํานาญด้านภาษาบาลีได้แต่งคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมาก บางเร่ืองยงัใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมของ

พระสงฆใ์นปัจจุบนัดว้ย  และบางเร่ืองก็สูญหายไปเหลือแต่ช่ือคมัภีร์  พระคมัภีร์ต่างๆท่ีแต่งในสมยั

น้ีมีไม่นอ้ยกว่า ๓๒ คมัภีร์ ทั้งประวติั อรรถกถา  และชาดก เป็นตน้๕๑   นอกจากน้ียงัมีการสงัคายนา

พระไตรปิฎกในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช เม่ือพ.ศ. ๒๐๒๐ และบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงบน

ใบลาน ส่งผลใหพ้ระพุทธศาสนาในลา้นนามีความเจริญรุ่งเรืองและเขม้แข็งมากข้ึน๕๒ ถือเป็นการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังแรกในดินแดนประเทศไทย ทาํให้มีคมัภีร์ท่ีบนัทึกลงบนใบลานเพ่ือใช้

ในการเผยแผแ่ละศึกษาพระพุทธศาสนา 

 

 

                                                             
๔๙

 พญาลิไทย, ไตรภมูิกถาหรือไตรภมูิพระร่วง, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๓, (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของ สกสค., ๒๕๕๑), ๒. 

๕๐
 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๖), ๔๕๒. 
๕๑

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๕๑ 
๕๒

 พิพฒัน์ คงประเสริฐ, วรรณคดบีาลี, พิมพค์รั้ งท่ี ๓, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), ๑๒๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๙ 

 

 สมยัอยุธยา 

 สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมสมยัท่ีทรงพระผนวชไดรั้บตาํแหน่งพระพิมลธรรม ทรงเป็นผูร้อบ

รู้พระไตรปิฎก มกัเสด็จลงพระท่ีนั ่งจอมทองบอกบาลีแก่ภิกษุสามเณรทุกวนั มีภิกษุสามเณรจาก

อารามต่างๆไปเรียนเป็นจาํนวนมาก๕๓ 

ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างพ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ ไดท้รงโปรดให้

คณะสงฆ์ดาํเนินการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆอ์ย่างจริงจัง โดยมีการกาํหนด

หลกัสูตร เวลาเรียน   การประเมินผลและการกาํหนดฐานะของผูส้อบไล่ไดไ้วอ้ย่างชัดเจน ใช้

พระไตรปิฎกภาษาบาลีจาํนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธคื์อ พระวินยัปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ 

พระสุตตนัตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์และพระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์๕๔  ซ่ึง

การวดัผลทางการศึกษาของคณะสงฆน์ั้นแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ  

  ๑.   บาเรียนตรี  สาํหรับผูท่ี้สามารถแปลพระไตรปิฎกในส่วนพระสุตตนัตปิฎกจบ 

  ๒.   บาเรียนโท สาํหรับผูท่ี้สามารถแปลพระไตรปิฎกในส่วนพระสุตตนัตปิฎก

และพระอภิธรรมปิฎกจบ 

  ๓.   บาเรียนเอก สาํหรับผูท่ี้สามารถแปลพระไตรปิฎกทั้งหมดไดจ้บ 

 ในสมยัน้ีกาํหนดใช้พระไตรปิฎกท่ีจารึกลงในใบลานเป็นหลกัสูตรหนังสือแบบเรียน๕๕ 

เม่ือเห็นว่ามีความรู้ความสามารถในการแปลพระไตรปิฎกไดดี้แลว้ก็แจง้ครูบาอาจารยใ์หท้ราบ และ

ใหเ้จา้สาํนกัเรียนกราบทูลพระเจา้อยูห่วัเพ่ือประกาศการสอบข้ึนเรียกว่า “สอบสนามหลวง”๕๖  จะ

เห็นไดว้่าสมยัอยุธยาได้มีการวางแนวทางการศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆไ์ทยไวอ้ย่าง

ชดัเจน  การดาํเนินการเรียนการสอนและการสอบน้ีดาํเนินมาจนสิ้นสมยัอยธุยา 

 

                                                             
๕๓

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๕๘. 
๕๔

 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๖), ๔๕๘. 
๕๕

 เร่ืองเดยีวกัน. 

๕๖
 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๖), ๔๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๐ 

 

 สมยัธนบุรี 

 ในสมยัธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) แมจ้ะอยู่ในช่วงการกอบกูเ้อกราชและรวบรวม

บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น  แต่พระมหากษัตริย ์ก็ทรงใส่พระทัยในการฟ้ืนฟูและทะนุบํารุง

พระพุทธศาสนา โดยไดท้รงจดัสังฆมณฑลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทรงบูรณะพระอารามต่างๆ 

บาํรุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎก และท่ีสาํคญัคือทรงโปรดใหมี้การรวบรวมพระไตรปิฎกซ่ึงกระจดั

กระจายตามหวัเมืองต่างๆมาชาํระ แมพ้ระองค์จะสวรรคตเสียก่อนแต่ก็ถือเป็นพระราชกรณียกิจท่ี

สาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องพระพุทธศาสนาและคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอนต่างๆ ส่วนการเรียนการสอน

และการสอบวดัผลพระปริยติัธรรมยงัคงรูปแบบตามสมยัอยธุยา๕๗ 

 

 สมยัรัตนโกสินทร์ 

 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี ๑) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรง

เห็นว่าพระไตรปิฎกท่ีมีอยู่นั้ นยงัมีความบางส่วนท่ีคลาดเคล่ือน จึงโปรดให้มีการสังคายนา

พระไตรปิฎกข้ึนในปีพ.ศ. ๒๓๓๒ ถือว่าเป็นการปรับปรุงตาํราทางดา้นพระพุทธศาสนาของไทย

ให้ถูกตอ้งครบถว้น๕๘  การเรียนพระปริยติัธรรมยงัคงดาํเนินการตามสมยัอยุธยา  คมัภีร์ต่างๆใน

สมยัน้ียงัคงเป็นอกัษรขอมทั้งหมด๕๙ 

 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี ๒)  มีการปรับปรุงการเรียนการ

สอนของคณะสงฆ ์ ซ่ึงแต่เดิมมาการเรียนการสอนกาํหนดไวเ้พียง ๓ ชั้นคือ 

บาเรียนตรี    เรียนพระสูตร 

บาเรียนโท    เรียนพระสูตร  และพระวินยั 

บาเรียนเอก   เรียนพระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม 

                                                             
๕๗

 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๖), ๔๕๘. 
๕๘

 พระมหาอดุม นุพนัธ์, “การศึกษาภาวะเครียดจากการเรียนของพระภิกษุสามเณรสาํนกัเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกบาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ

แนว บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๑. 
๕๙

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๗๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๑ 

 

 การเรียนคงจะไม่ไดเ้รียนทั้งหมด อาจคดัเลือกบางเร่ืองจากบางคมัภีร์ในแต่ละปิฎกมาเรียน  

ความรู้อาจจะไม่เพียงพอท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

(รัชกาลท่ี ๒) จึงได้ทรงให้เปล่ียนแปลงเสียใหม่เป็น ๙ ประโยค กาํหนดหลกัสูตรให้ยากข้ึน

ตามลาํดบั๖๐ โดยเฉพาะการใชแ้บบเรียนพบว่ามีการกาํหนดให้ใชอ้รรถกถาธรรมบทเป็นหนังสือ

เรียนในระดบัประโยค ๑ – ๒ – ๓ และพระสงฆท่ี์เรียนจะตอ้งสอบแปลคมัภีร์อรรถกถาธรรมบทให้

ไดค้ราวเดียวทั้ ง ๓ ประโยค จึงนับว่าเป็นบาเรียนชั้นจตัวาหรือบาเรียนสามญั๖๑  เม่ือสอบได ้๔ 

ประโยค เรียกว่าเปรียญ ๔ ประโยค ต่อไปจนจบสอบไดป้ระโยค ๙ เรียกว่าเปรียญ ๙ ประโยค๖๒  

 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี ๓) โปรดเกลา้ฯอาราธนาสมเด็จ

พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสใหท้รงรับพระภาระในสอบไล่ โดยจดัแบ่งออกเป็น ๓ 

สูตร คือ   ธรรมบท  มงคลทีปนี และสารัตถสงัคหะ  โดยก่อนจะข้ึนแปลธรรมบท จะตอ้งเรียนสนธิ

และนามมาก่อน เรียกกนัว่า เรียนมลูกจัจายนะ๖๓   

ในรัชสมยัน้ีมีการชาํระตรวจสอบพระไตรปิฎกอยา่งจริงจงั พ.ศ. ๒๓๘๕ และพ.ศ. ๒๓๘๗ 

โปรดเกลา้ฯให้ส่งพระสมณทูตไปลงักาเพ่ือสืบหาพระไตรปิฎกฉบบัลงักาเขา้มาในประเทศไทย 

และคมัภีร์ใดท่ีลงักาไม่มี พระองค์ก็พระราชทานไปแลกเปล่ียนและคดัลอก  นอกจากน้ียงัทรงให้

พระมอญไปสืบหาพระไตรปิฎกจากทางรามญัประเทศเขา้มาถวายอีกทางหน่ึง จึงทาํให้มีคมัภีร์

พระไตรปิฎกจากต่างชาติเขา้สู่ประเทศไทยมากข้ึน อีกทั้ งยงัทรงดาํริจะให้แปลพระไตรปิฎกเป็น

ภาษาไทย จึงทรงวางฎีกาพระสงฆท่ี์จะทาํหน้าท่ีเทศน์ ให้เทศน์เร่ืองในพระไตรปิฎก และจะตอ้ง

                                                             
๖๐

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๘๓. 
๖๑

 พระมหาอดุม นุพนัธ์, “การศึกษาภาวะเครียดจากการเรียนของพระภิกษุสามเณรสาํนกัเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

บาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๒. 
๖๒

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๘๓. 
๖๓

 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 

๒๕๒๖), ๔๖๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๒ 

 

แต่งแปลเป็นภาษาไทยสาํหรับถวายเทศน์แด่พระองค ์จึงทาํให้มีคมัภีร์พระไตรปิฎกเป็นอกัษรไทย

จาํนวนมาก๖๔ 

 สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่ (รัชกาลท่ี ๔)  โปรดเกลา้ฯให้มีการตรวจสอบ

จาํนวนพระไตรปิฎกและสร้างฉบบัท่ีขาดหายไปจนครบ และยงัโปรดเกลา้ฯให้สร้างพระไตรปิฎก

ฉบบัใหม่ข้ึนอีกดว้ย๖๕ 

 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕)  เป็นช่วงการพฒันาประเทศ

ใหเ้จริญทดัเทียมอารยประเทศโดยเฉพาะดา้นการศึกษา  พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดเกลา้ฯให้อารามเป็น

โรงเรียนสอนหนงัสือแก่พระเณรและศิษยว์ดั โดยแต่งตั้งใหพ้ระสงฆเ์ป็นครู ถา้ไม่มีพระสงฆจ์ะใช้

คฤหัสถเ์ป็นครูก็ได ้เพ่ือให้เล่าเรียนหนังสือไทย ลายมือ วิชาหนังสือและเลขโหร เลขตลาด ฯลฯ 

โดยมีพระราชประสงคเ์พ่ือเป็นการรักษาวิชาไวแ้ละเผยแพร่แก่กุลบุตรและพระเณร อีกทั้ งวิชาการ

เหล่าน้ีก็เป็นประโยชน์ท่ีจะเรียนพระไตรปิฎกเป็นการเก้ือกูลแก่พระศาสนา๖๖  ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๒ 

ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลยั ตามพระราชดาํริท่ีจะยกฐานะการศึกษาของประเทศให้สูงถึงข้ึน

มหาวิทยาลยัต่อไป  พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั” 

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีศึกษาพระปริยติัธรรมและวิชาขั้นสูง  และในพ.ศ. ๒๔๓๖ ก็โปรดเกลา้ฯให้เปิดข้ึนอีก

แห่งหน่ึงท่ีวดับวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า  “มหามกุฏราชวิทยาลยั” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี ๔)๖๗ 

คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาในอดีตของไทยแต่เดิมจารึกดว้ยอกัษรขอม ดงันั้นพระสงฆจึ์ง

ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชอ้กัษรขอมเป็นอยา่งดีดว้ย ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี ๕) ไดท้รงโปรดใหมี้การพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยข้ึน

                                                             
๖๔

 สิริวฒัน์  คาํวนัสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๔), ๘๘ – ๘๙. 
๖๕

 เร่ืองเดยีวกัน, ๑๐๐. 

๖๖
 เร่ืองเดยีวกัน, ๑๐๗. 

๖๗
 เร่ืองเดยีวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๓ 

 

เป็นคร้ังแรกและส่งเสริมให้พระมหาเถระในสมัยนั้ นรจนาหนังสือด้วย๖๘ ทําให้การศึกษา

พระไตรปิฎกและคมัภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี ๖)  เร่ิมการศึกษาแบบนักธรรม

ข้ึนคู่กับฝ่ายเปรียญ ยงัคงเป็นการศึกษาของพระสงฆฝ่์ายเดียว  ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จ-

พระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๗) มีการเปิดโอกาสให้ฆราวาสชายหญิงเรียนไดด้้วย ในพ.ศ. 

๒๔๗๒  แยกเป็นแผนกธรรมสาํหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมสาํหรับฆราวาส แบ่งเป็น ๓ ชั้น 

คือชั้นตรี โท และเอก  มีการสอบเปรียญดว้ยขอ้เขียนถึงเปรียญธรรม ๙ 

 ในส่วนอรรถกถาธรรมบทซ่ึงเป็นคมัภีร์อธิบายความคาถาในพระธรรมบทมีความสาํคญัใน

ฐานะเป็นแบบเรียนหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไ์ทยมาแต่อดีต ซ่ึงคงจะเขา้มา

พร้อมกบัพระไตรปิฎกเม่ือคร้ังท่ีพระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย ยงัไม่พบหลกัฐาน

ชดัเจนว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยคร้ังแรกเม่ือใดและใครเป็นผูแ้ปล  โดยสันนิษฐานว่าคงจะเป็น

คณะพระเถระองค์สาํคญัและมีการแปลหลายสาํนวนเน่ืองจากใชใ้นการเรียนของคณะสงฆ ์ โดย

อาจมีการแปลเป็นภาษาไทยบา้งในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกลา้เจา้อยู่หัวซ่ึงมีการวางฎีกาให้

พระแต่งแปลเร่ืองท่ีจะเทศน์ซ่ึงเป็นเร่ืองในพระไตรปิฎกนั้นเป็นภาษาไทยสําหรับถวายเทศน์แด่

พระองค ์ และแปลเป็นภาษาไทยอยา่งเป็นทางการในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว

ท่ีทรงโปรดเกลา้ฯใหพิ้มพพ์ระไตรปิฎกดว้ยอกัษรไทยข้ึนเป็นคร้ังแรก  

แม้จะปรากฏช่ืออรรถกถาธรรมบทชัดเจนในการใช้เป็นหนังสือเรียนหลักสูตร              

พระปริยติัธรรมของคณะสงฆไ์ทยในสมยัรัชกาลท่ี ๒ แต่ก็ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ปล จนกระทัง่สมเด็จ-

พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสงัฆราชองคท่ี์ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ทรงจดัการการศึกษาของภิกษุสามเณรและกาํหนดการใชแ้บบเรียนอยา่งเหมาะสม โดยไดท้รงชาํระ

อรรถกถาธรรมบท หรือธมัมปทฏัฐกถาเพื่อใชเ้ป็นแบบเรียนบาลีของคณะสงฆไ์ทยเร่ือยมา 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๖๙ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( รัชกาลท่ี ๔)  และเจ้าจอมมารดาแพ ประสูติเม่ือ             

                                                             
๖๘

 พระมหาอดุม นุพนัธ์, “การศึกษาภาวะเครียดจากการเรียนของพระภิกษุสามเณรสาํนกัเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

บาลีในส่วนกลาง”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๔ 

 

วนัท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๓ ทรงศึกษาภาษาบาลีและอกัษรขอม รวมทั้ งภาษาองักฤษและ

วิชาการสมยัต่างๆ ตั้ งแต่ยงัทรงพระเยาว ์เม่ือ      พระชนมม์ายุ ๒๐ พรรษาทรงพระผนวช ศึกษา

พระปริยติัธรรมจนแตกฉาน ในปีพ.ศ. ๒๔๕๓ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 

ทรงรับสถาปนาข้ึนเป็นองค์สกลมหาสังฆปริณายกหรือสมเด็จพระสังฆราช ต่อมาพ.ศ. ๒๔๖๔

ไดรั้บสถาปนาเปล่ียนคาํนาํหนา้พระนามเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจา้    กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ทรงเป็นพระอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หัว   ( รัชกาลท่ี  ๖ ) 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี ๗) สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ และพระเจา้ลูกยาเธอ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัอีกหลายพระองค ์พระองคไ์ดท้รงบาํเพญ็พระกรณียกิจ

ท่ีเ ป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติหลายประการ  สิ้ นพระชนม์เ ม่ือ                  

วนัท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ รวมพระชนมายไุด ้๖๒ พรรษา 

 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยให้

เข้ารูปตามระบบการศึกษาแผนปัจจุบันทั้ งฝ่ายธรรมและบาลี มีการกาํหนดใช้แบบเรียนอย่าง

เหมาะสมซ่ึงมีทั้งแบบเรียนท่ีทรงพระนิพนธ ์รวบรวม เรียบเรียงและชาํระข้ึนเป็นจาํนวนมาก อรรถ

กถาธรรมบทน้ีเป็นแบบเรียนท่ีทรงชาํระข้ึนและใชเ้ป็นแบบเรียนบาลีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี๗๐ 

แบบเรียนบาลี หลกัสูตรประโยค ๑ – ๒ – ๓   ใช ้  ภาค ๑ - ๘ (แปลบาลีเป็นไทย) 

แบบเรียนบาลี หลกัสูตรประโยค   ๔      ใช ้  ภาค ๑ - ๘  (บอกสมัพนัธ)์ 

แบบเรียนบาลี หลกัสูตรประโยค   ๕      ใช ้  ภาค ๑ – ๔ (แปลไทยเป็นบาลี) 

แบบเรียนบาลี หลกัสูตรประโยค   ๖      ใช ้  ภาค ๑ – ๘ (แปลไทยเป็นบาลี) 

 การศึกษาพระปริยตัธิรรมในปัจจุบัน 

การศึกษาพระปริยติัธรรมตามหลกัสูตรสนามหลวงสมยัปัจจุบนัแบ่งออกเป็น ๒ แผนก คือ 

แผนกธรรม   แบ่งออกเป็น ๒ สาขาสาํหรับภิกษุสามเณรและสาํหรับคฤหัสถ ์ การศึกษา

แผนกธรรมของ ภิกษุสามเณรเ รี ยกว่ า  “นักธรรม  (น .ธ . ) ”   ส่วนของคฤหัสถ์เ รี ยกว่ า                   

                                                                                                                                                                              
๖๙

 มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระประวัติ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส, พระนคร : มงคลการ

พิมพ,์ ๒๕๑๔), [๑]-[๒]. 

๗๐
 มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระประวัติ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส, พระนคร : มงคลการ

พิมพ,์ ๒๕๑๔), ๒๑๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๕ 

 

“ธรรมศึกษา  (ธ.ศ.)”  การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมมี ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี  ชั้นโท  และชั้นเอก   

ศึกษาวิชาแต่งกระทูธ้รรม  วิชาธรรม  วิชาประวติั  และวิชาวินยั๗๑ 

 แผนกบาล ี เรียกว่า เปรียญธรรม (ป.ธ.)  มี ๙ ชั้น เรียกว่า ๙ ประโยค 

 ผูท่ี้จะศึกษาพระปริยติัธรรมตอ้งบวชเป็นสามเณรหรือพระ  เรียนบาลีไวยากรณ์  ธรรมบท  

และนกัธรรมชั้นตรีควบคู่กนัไป  ผูส้อบเปรียญธรรม ๓ จะตอ้งสอบไล่ไดน้ักธรรมชั้นตรีก่อน  ผูท่ี้

จะสอบเปรียญธรรม ๔ ตอ้งสอบไดน้กัธรรมโทก่อน และผูท่ี้จะสอบเปรียญธรรม ๗ ก็ตอ้งสอบได้

นกัธรรมเอกก่อน  เปรียญธรรมแบ่งออกเป็นชั้นตรี โท และเอก ดงัน้ี 

 

  เปรียญ ๓    เป็น เปรียญธรรมตรี 

  เปรียญ ๔, ๕, ๖  เป็น เปรียญธรรมโท 

  เปรียญ ๗, ๘, ๙  เป็น เปรียญธรรมเอก 

 การศึกษาพระปริยติัธรรมท่ีใชพ้ระธรรมบทเป็นแบบเรียนคือการศึกษาในแผนกบาลีซ่ึงมี

แนวการศึกษาดงัน้ี 

ประโยคเปรียญธรรม ๑ – ๒ 

 ๑.   วิชาบาลีไวยากรณ์  แบ่งออกเป็น อกัขรวิธี  วจีวภิาค  วากยสมัพนัธ ์และฉนัทลกัษณ์ 

  ๑.๑   อกัขรวิธี  ใชต้าํราสมญัญาภิธานและสนธิ 

  ๑.๒   วจีวภิาค  ใชต้าํรานามศพัท ์อาขยาตและกิตต ์ สมาสและตทัธิต 

 (๑.๑ – ๑.๒  เป็นวิชาหน่ึง ใชเ้วลาศึกษาราว ๑ ปี  เม่ือมีความรู้ไวยากรณ์บา้งแลว้ก็มกัจะ

เรียนการใชค้าํบาลีไปดว้ย คือการแปลธมฺมปทฏฺ ฐกถา หรือเรียกสั้นๆว่าแปลธรรมบทไปดว้ย)๗๒ 

 ๒.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  คือแปลธรรมบทภาค ๑ -๔  แปลทั้งโดยพยญัชนะ คือ ตาม

ไวยากรณ์ท่ีเรียนมา มีทั้งอายตนิบาต  วจนะ และกริยาก็แปลออกกาลทุกตวั  และแปลโดยอรรถ คือ

ละทิ้งอายตนิบาตหรือกาลเสียบา้ง   

                                                             
๗๑

 หยด  ขจรยศ, บาลีปริทัศน์, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งเรืองธรรม, ม.ป.ป)., ๑-๓. 

๗๒
 หยด  ขจรยศ, บาลีปริทัศน์, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งเรืองธรรม, ม.ป.ป)., ๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๖ 

 

 เม่ือสอบ ๒ วิชาน้ีได ้เป็นเปรียญธรรม ๒๗๓ 

ประโยคเปรียญธรรม ๓ 
 ๑.   วิชาแปลมคธเป็นไทย   ใชธ้รรมบทภาค ๕ – ๘ แปลทั้งโดยพยญัชนะและโดยอรรถ 

 ๒.   วิชาสมัพนัธ ์ว่าดว้ยความเก่ียวขอ้งของศพัทน์ามศพัทคุ์ณ  และกริยานั้นๆ โดยสมัพนัธ์

ในธรรมบทภาคท่ี ๕ – ๘  ภาคใดภาคหน่ึง มีตาํราคือ วากยสมัพนัธ ์เฉพาะท่ีสมัพนัธเ์ป็นภาษาไทย 

เรียนควบคู่กนัไปในระหว่างการเรียนแปลธรรมบท 

 ๓.   วิชาบาลีไวยากรณ์  ดงัท่ีเรียนมาในชั้นเปรียญธรรม ๑ – ๒ นั้น 

 ๔.   วิชาบุรพภาค  คือเรียนถึงเร่ืองหนงัสือถกู คือ อ่านถกู เขียนถกูและใชถ้กู และแบบแผน

ของหนงัสือต่างๆ  

 เม่ือสอบไดน้กัธรรมตรี  แลว้สอบไล่ไดท้ั้ง ๔ วิชาน้ีอีก จึงเป็นเปรียญธรรม ๓ การศึกษาชั้น

น้ีใชเ้วลาเรียน ๑ – ๒ ปี 

 

ประโยคเปรียญธรรม ๔ 
 ๑.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  ใชธ้รรมบทภาค ๑  ใหแ้ปลความภาษาไทยซ่ึงแปลมาจากธรรม

บทภาค ๑ นั้น ใหเ้ป็นภาษามคธ คือเป็นเหมือนธรรมบทนั้นอีก 

 ๒.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  เรียนมงัคลตัถทีปนี  อธิบายมงคลสูตรท่ีพระสวดมนต์ในเจ็ด

ตาํนาน  ว่าดว้ยมงคล ๓๘ ประการ  พร้อมทั้งมลูเหตุเร่ืองราวเป็นมาของสูตรน้ี  อธิบายธรรมะสูงขั้น

กว่าธรรมบท  มงัคลตัถทีปนีมี ๒ ภาค  เรียนเฉพาะภาค ๑ เวลาเรียนแปลทั้ งโดยพยญัชนะและ    

โดยอรรถ 

 ตั้งแต่เปรียญธรรม ๔ – ๙  วิชาแปลมคธเป็นไทย เวลาสอบแปลโดยอรรถอยา่งเดียวไม่มี

สอบแปลโดยพยญัชนะ 

 

ประโยคเปรียญธรรม ๕ 
 ๑.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  เรียนธรรมบทภาค ๒ – ๔  ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยแลว้ใหเ้ป็น

ภาษามคธตามเดิม 

                                                             
๗๓

 เร่ืองเดยีวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๗ 

 

 ๒.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  เรียนมงัคลตัถทีปนี ภาค ๒ 

ประโยคเปรียญธรรม ๖ 
 ๑.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  เรียนธรรมบทภาค ๕ – ๘ 

 ๒.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  เรียนตติย จตุตถ ปัญจมสมนัตปาสาทิกา  อธิบายพระวินยั 

 
ประโยคเปรียญธรรม ๗ 
 ๑.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  เรียนมงัคลตัถทีปนี ภาค ๑ 

 ๒.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  เรียนปฐม  ทุติยสมนัตปาสาทิกา 

 เม่ือสอบนกัธรรมเอกไดแ้ลว้  สอบทั้ง ๒ วิชาน้ีไดเ้ป็นเปรียญธรรม ๗ 

 
ประโยคเปรียญธรรม ๘ 
 ๑.   วิชาแต่งฉนัทม์คธ  จาํนวน ๓ ฉนัทใ์น ๖ ฉนัท ์

 ๒.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  เรียนปฐมสมนัตปาสาทิกา 

 ๓.   วิชาแปลมคธเป็นไทย  เรียน  ปกรณ์วิเสส  วิสุมธิมรรค ๓ ภาค 

 
ประโยคเปรียญธรรม ๙ 
 ๑.   วิชาแต่งไทยเป็นมคธ  คือแต่งความไทยๆเป็นภาษามคธ 

 ๒.   วิชาแปลไทยเป็นมคธ  ใชค้วามภาษาไทยจากวิสุทธิมรรค ๓ ภาค 

 ๓.   วิชาแปลมคธเป็นไทย   เรียนหนงัสือ  อภิธมัมตัถวิภาวนีิ 

 

 การศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆน์บัแต่พระพุทธศาสนาเจริญมัน่คงในประเทศลงักา  

เผยแผ่เขา้มาสู่ประเทศไทย คมัภีร์พระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทมีความสาํคญัอย่างยิ ่งใน

ฐานะแบบเรียนของสงฆ ์พระธรรมคาํสอนจากพระธรรมบทก็เป็นคาํสอนท่ีพระสงฆนิ์ยมนาํมา

เทศนาสัง่สอนพุทธศาสนิกชน การศึกษาพระปริยติัธรรมขั้นตน้ของพระสงฆไ์ทยตอ้งผา่นการเรียน

และสามารถแปลคมัภีร์ทั้ งจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาบาลีไดอ้ย่าง

แม่นยาํ  ทั้งน้ีเพ่ือใหพ้ระสงฆน์าํคาํสอนในพระธรรมบทมาเผยแพร่แก่ประชาชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๘ 
 

บทท่ี ๓ 

ตวับทของเร่ืองเล่าในอรรถกถาธรรมบท 

 

 อรรถกถาธรรมบทมีลกัษณะเป็นวรรณกรรมคาํสอนดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี ๑  เน่ืองจากมี

ลกัษณะการกล่าวถึงคาํสอนทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบบนัเทิงคดีหรือลกัษณะการเล่าเร่ืองแบบ

บนัเทิงคดีเพ่ือดึงดูดความสนใจและเกิดความเพลิดเพลินทางสุนทรียภาพจนค่อยๆโน้มนาํเขา้สู่

ธรรมะไดง่้าย  

 พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึงแต่เดิมมีเพียงคาถาสั้นๆ 

ซ่ึงเวลาผ่านนานไปอาจทาํให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจหรืออาจตีความคลาดเคล่ือนได ้อรรถกถาจารยจึ์งได้

รวบรวมและเรียบเรียงคาํอธิบายคาถานั้นๆหรือท่ีเรียกว่า “อรรถกถา” ข้ึนเพ่ือให้เขา้ใจไดง่้ายยิ ่งข้ึน 

โดยแทรกเร่ืองเล่าทาํนองนิทานเพ่ือเป็นอุทาหรณ์หรือตวัอยา่งความประพฤติตามหัวขอ้ธรรมต่างๆ

ท่ีตอ้งการช้ีแนะ 

 พระธรรมคาํสัง่สอนในพระพุทธศาสนามีหลายระดบั มีความยากง่ายต่างกนั ตลอดจนผูท่ี้

รับฟังคาํสัง่สอนนั้นก็มีความหลากหลาย แตกต่างกนัทั้ง เพศ วยั ฐานะ และความรู้   ความตอนหน่ึง

ในบทประณามพจน์ของอรรถกถาชาดกกล่าวว่า  “พระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้ น 

เทวดาและมนุษยบู์ชาแลว้โดยความเต็มใจ อนัประณีตสุขุมละเอียดยิง่นกั ลึกซ้ึงยากท่ีสรรพสัตวผ์ูมี้

กิเลสหนาจะรู้จริงเห็นจริงได้”๑  ด้วยเหตุท่ีพระธรรมเป็นของยากและลึกซ้ึง รวมทั้ งผูฟั้งก็มี      

ความหลากหลาย พระพุทธเจา้จึงตอ้งทรงหากลวิธีการสอนเพ่ือช่วยให้เวไนยสัตวเ์ขา้ใจพระธรรม

ไดง่้ายข้ึน หน่ึงในกลวิธีท่ีพระพุทธองคท์รงใชคื้อการใชนิ้ทานอุทาหรณ์  การยกอุทาหรณ์และการ

เล่านิทานประกอบการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจความไดง่้ายและชดัเจนข้ึน อีกทั้ งยงัช่วยให้จาํแม่นยาํ เห็น

จริงตามคาํสอนและทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทาํใหก้ารเรียนการสอนธรรมะมีรสยิ ่งข้ึน 

พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนเป็นจาํนวนมาก เห็นได้จากการท่ีใน

                                                             

 
๑
ส.อ.ส. พระคมัภีร์ชาดกแปล เล่ม ๑ หน้า ๑๙ อา้งถึงใน เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดก

กบันิทานอีสป, (กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู, ๒๕๑๘). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๔๙ 

คมัภีร์ต่างๆมีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ทัว่ไป เฉพาะคมัภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง 

๕๔๗ เร่ือง๒ 

 การใชนิ้ทานเพ่ือเป็นตวัอย่างพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัคาํสอนของพระพุทธศาสนา โดยมี

ความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยชกัจูงให้สนใจฟังเป็นกลวิธีท่ีจงใจท่ีจะผสมผสานเร่ืองธรรมะกบั

ความเพลิดเพลินเขา้ด้วยกนัจึงมีการจัดวางเร่ืองเล่าอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษา

ระเบียบการเล่าเร่ืองนั้ นว่ามีลักษณะอย่างไร  ในบทน้ีจึงเป็นการศึกษาตัวบทของเร่ืองเล่าใน     

อรรถกถาธรรมบท เพ่ือใหเ้ห็นลกัษณะทางวรรณกรรมและระเบียบการเล่าเร่ืองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 

๑.  ระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท 

 

 นักปราชญ์และพุทธศาสนิกชนทั้ งหลายนิยมเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดา ซ่ึง

แปลว่า พระศาสดาผูย้อดเยี่ยม หรือ ผูเ้ป็นยอดของครู๓ แสดงถึงการเคารพบูชาและยกย่อง           

พระพุทธองค์ในฐานะทรงเป็นนักการสอนท่ีมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั ่งสอนและทรง

ประสบความสาํเร็จในงานสอนน้ีเป็นอยา่งดี  

 พุทธวิธีในการสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนคือบรรลุธรรมนั้นมีหลาย

วิธี หน่ึงในวิธีเหล่านั้ นคือการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ   ในอังคุตตรนิกาย 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า พระองคท์รงสอนธรรมะดว้ยมีนิทานเป็นพ้ืนฐาน หมายความว่าพระองค์ทรง

สอนธรรมใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มชนต่างๆเพราะมีเหตุหรือท่ีมา พระเถรานุเถระไดเ้ห็นความสาํคญั

ของนิทานว่าเป็นส่วนสาํคญัท่ีผูศึ้กษาพระธรรมเทศนาควรรู้เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิ ่งข้ึน 

ดงันั้นเม่ือมีการสงัคายนาพระไตรปิฎก นอกจากจะบนัทึกพระพุทธวจนะแลว้ก็ยงัมีการบนัทึกส่วน

ท่ีเป็นนิทานหรือท่ีมาของเร่ืองท่ีสอนเขา้ไปดว้ย๔ อรรถกถาจารยจึ์งไดรั้บความคิดเร่ือง “นิทาน” มา

ตั้งแต่สมยัพุทธกาล 

                                                             

 
๒
พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพทุธธรรม, 

๒๕๓๒), ๔๘. 
 

๓
 เร่ืองเดยีวกัน, ๑. 

 
๔

 สุภาพรรณ ณ บางชา้ง, ประวัติวรรณคดใีนอินเดยีและลังกา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), 

๓๑๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๐ 

 อรรถกถาธรรมบทเป็นคมัภีร์อธิบายคาถาในพระธรรมบทก็ปรากฏเร่ืองเล่าทาํนองนิทาน

ซ่ึงเป็นท่ีมาของคาํสอนต่างๆของพระพุทธเจา้ดว้ย เน้ือหาในอรรถกถาธรรมบทแบ่งออกเป็น ๒๖ 

วรรค แต่ละวรรคจะประกอบดว้ยเร่ืองท่ีอธิบายคาถาวรรคละประมาณ ๘ – ๑๔ เร่ือง รวมทั้ งสิ้น 

๓๐๒ เร่ือง ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนไม่น้อย นอกจากน้ียงัปรากฏลกัษณะองค์ประกอบของวรรณคดี

พระพุทธศาสนากล่าวคือ นิทานทุกเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทอาจประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี๕ 

 ๑.  อารัมภบท  ไดแ้ก่ ขอ้ความตอนตน้ของนิทานทุกเร่ืองว่าพระพุทธเจา้ตรัสเร่ืองนั้นขณะ

ประทับอยู่ ท่ีใด ทรงปรารภใครจึงตรัสคาถาบทนั้ นๆ เช่น “พระศาสดาเม่ือประทับอยู่ใน          

พระเชตวนั ทรงปรารภพระปฏาจาราเถรี  ตรัสพระคาถาน้ีว่า  โย  จ  วสฺสสต ํ ชีเว  เป็นตน้” 

 ๒.  วตัถุกถา  ได้แก่การเล่าเร่ืองราวของบุคคลต่างๆ ก่อนท่ีจะนําไปสู่การตรัสคาถา     

ธรรมบท โดยวตัถุกถาในอรรถกถาธรรมบทอาจแบ่งยอ่ยไดอี้ก ๒ ส่วน คือ 

  ๒.๑  ปัจจุบนัวตัถุ  กล่าวถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัขณะนั้น บางคร้ังเป็นเร่ืองท่ี

พวกภิกษุสนทนากนัในโรงธรรมกล่าวถึงบุคคลและกรรมของเขา  เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึง

เสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนา 

  ๒.๒  อดีตวตัถุ  กล่าวถึงเร่ืองในอดีต โดยมากเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึง    

บุพกรรมของบุคคลในชาติก่อนๆ ใหภิ้กษุทั้งหลายฟัง 

 ๓.  คาถา  ไดแ้ก่  คาถาพุทธพจน์ท่ีเรียกว่า ธรรมบท  ซ่ึงนิทานทุกเร่ืองจะตอ้งปรากฏเสมอ 

นอกจากน้ีในบางเร่ืองผูแ้ต่งอรรถกถาก็ไดย้กคาถานอกพระธรรมบทมาประกอบเร่ืองก็มีและ

บางคร้ังก็แต่งเร่ืองดงักล่าวสรุปเป็นคาถาแทรกไวใ้นเร่ืองก็มี  คาถาในลกัษณะหลงัน้ีจะไม่จดัเป็น

พุทธพจน์เพราะเป็นคาํพดูของอรรถกถาจารยเ์อง 

 ๔.  เวยยากรณะ  ไดแ้ก่ ขอ้ความท่ีกล่าวอธิบายคาํและความหมายของคาถาธรรมบทให้

ชดัเจนมากยิง่ข้ึน เป็นการอธิบายคาถาในลกัษณะคาํต่อคาํ และใหค้าํจาํกดัความต่างๆไวอ้ยา่งรัดกุม 

 ๕.  สโมธาน  ไดแ้ก่ส่วนสรุปจบของเร่ืองแต่ละเร่ือง  บางเร่ืองถา้มีการเล่าถึงบุพกรรมก็

มกัจะสรุปว่าใครเป็นใครในอดีตและเกิดมาเป็นใครในปัจจุบนัคลา้ยกบัในชาดก แต่ส่ิงท่ีมีปรากฏ

ในตอนท้ายของทุกเร่ืองก็คือข้อความท่ีแสดงว่าเม่ือจบพระธรรมเทศนาเร่ืองนั้ นแลว้ ผูฟั้งได ้   

บรรลุธรรมขั้นใด  

                                                             

 
๕

 พระมหาสาํเนียง  เล่ือมใส, ไขความอรรถกถาธรรมบท  ใน  ดาํรงวิชาการ, ม.ป.ป., ๓๓๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๑ 

 องค์ประกอบต่างๆในอรรถกถาธรรมบทขา้งตน้มีลกัษณะคลา้ยองค์ประกอบของนิทาน

ชาดกในคมัภีร์อรรถกถาชาดกซ่ึงมีกฎของการเล่าเร่ืองชดัเจนและเป็นขั้นตอน ซ่ึงทาํใหเ้ห็นลกัษณะ

ของเร่ืองเล่าในพระพุทธศาสนาว่าประกอบดว้ยส่วนใดบา้ง ดงันั้นเพ่ือให้เห็นระเบียบการเล่าเร่ือง

ของอรรถกถาธรรมบทผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์จึงนาํแนวคิดโครงเร่ืองของบนัเทิงคดีและโครงสร้าง

นิทานของพรอพพม์าประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 อรรถกถาธรรมบทมีลกัษณะของเน้ือเร่ืองท่ีมีการเล่าเร่ืองแบบบนัเทิงคดีท่ีมีส่วนประกอบ

ของเน้ือเร่ืองเช่นเดียวกัน  ซ่ึงตามศาสตร์แห่งการเล่าเร่ืองเช่ือว่าเร่ืองเล่าประเภทเดียวกันย่อมมี

ลกัษณะร่วมกันท่ีอาจถือได้ว่าเป็น “กฎ” ของงานเขียนประเภทนั้ นๆ๖ โดยการวิเคราะห์ตาม

องคป์ระกอบต่างๆอนัเป็นลกัษณะร่วมของเร่ืองเล่า ๖ องค์ประกอบ ไดแ้ก่  แก่นเร่ืองหรือแนวคิด 

โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก     บทสนทนา และบรรยากาศ๗   

 ๑.  แก่นเร่ืองหรือแนวคิด  (theme)  หมายถึง ความคิดหลกัของเร่ืองหรือสารท่ีแสดงนัยไว้

ในงานประพนัธ ์ผูป้ระพนัธม์กัจะไม่แสดงแก่นเร่ืองไวต้รงๆ แก่นเร่ืองจะเป็นความคิดเชิงนามธรรม

ท่ีแสดงผา่นภาพลกัษณ์ พฤติกรรม ตวัละคร และสญัลกัษณ์ โดยผูอ่้านหรือผูช้มตอ้งตีความ วิจารณ์ 

สงัเกต หรือหย ัง่รู้ในเน้ือหา 

 ๒.  โครงเร่ือง (plot)  หมายถึง  เค้าโครงเหตุการณ์ท่ีเป็นการประมวลสถานการณ์และ     

ตวัละครในลกัษณะท่ีทาํให้ผูอ่้านหรือผูช้มเกิดความกระหายใคร่รู่และความระทึกใจ เกิดการตั้ ง

คาํถามข้ึนในใจว่าเหตุการณ์ท่ีผา่นมาแลว้เกิดข้ึนเพราะสาเหตุใด ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นอยู่ในขณะน้ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งไร จะมีอะไรเกิดข้ึนต่อไปและทาํไม  ในดา้นเวลา โครงเร่ืองจะครอบคลุมส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงเวลาถึง ๓ ระยะ คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต  

 โครงเร่ืองมีความแตกต่างกบัเร่ือง (story) ดงัท่ี อี. เอม็. ฟอร์สเตอร์ไดอ้ธิบายคาํว่าโครงเร่ือง

และเร่ืองไวใ้น Aspects of Novel (ค.ศ. ๑๙๒๗) ว่า เร่ือง เป็นการเล่าเหตุการณ์ตามลาํดบัเวลา ส่วน

โครงเร่ืองเป็นการเล่าเหตุการณ์โดยเน้นท่ีสาเหตุของเร่ืองราว เช่น “พระราชาสิ้นพระชนม ์และ

หลงัจากนั้นพระราชินีก็สิ้นพระชนม”์ เป็นเร่ือง   แต่ “พระราชาสิ้นพระชนมแ์ละหลงัจากนั้นพระ

                                                             

 
๖

 อิราวดี  ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), คาํนาํ. 

 
๗

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์วรรณกรรม ไทย, (กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๒) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๒ 

ราชินีก็สิ้นพระชนมเ์พราะความโศกเศร้า” เป็นโครงเร่ือง ลาํดบัเวลายงัคงมีอยูแ่ต่ท่ีเด่นชดัคือ ความ

เป็นเหตุเป็นผลกนั ฉะนั้น โครงเร่ืองจึงใหค้วามสาํคญัเร่ืองความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ โดย

ให้ความสําคญัเร่ืองลาํดบัเวลาน้อย หรืออาจไม่เรียงตามลาํดับเวลา เช่น การเร่ิมดว้ยเหตุการณ์

ปัจจุบนั แลว้ยอ้นกลบัไปสู่เหตุการณ์ในอดีต หรืออาจไม่กล่าวถึงเร่ืองเวลาเลย 

 ๓.  ตวัละคร (characters)  หมายถึง บุคคลท่ีผูเ้ขียนสมมุติข้ึนมาเพ่ือใหก้ระทาํพฤติกรรมใน

เร่ือง คือ ผูมี้บทบาทในเน้ือเร่ือง หรือผูท่ี้ทาํให้เร่ืองเคล่ือนไหวดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง        

ตวัละครในเร่ืองเป็นไดท้ั้ง มนุษย ์สตัว ์พืช หรือส่ิงของ หากสตัว ์พืช และส่ิงของนั้นมีความคิดและ

การกระทาํอยา่งมนุษย ์

 ๔.  บทสนทนา (dialogue)  หมายถึง ตอนของบทประพนัธ์ท่ีมีการสนทนาของบุคคล       

๒ คนข้ึนไป บทสนทนามีความสําคญัในด้านช่วยการดาํเนินเร่ือง แสดงลกัษณะนิสัย สัญชาติ  

ภาษาถิ่น อาชีพ ระดบัทางสังคมของผูพู้ด สะทอ้นความคิดเห็นและบุคลิกภาพของผูพู้ด แสดงให้

เห็นถึงจงัหวะ วิธีใชค้าํ ประโยคตามฐานะของผูร่้วมสนทนา บางคร้ังผูเ้ขียนอาจจะใชบ้ทสนทนา

เพ่ือไม่ใหผู้อ่้านเคร่งเครียดจากการอ่านขอ้ความอธิบายหรือพรรณนามากเกินไป 

 ๕.  ฉาก (setting)  หมายถึง ภูมิหลงัทางกายภาพหรือทางจิตใจท่ีปรากฏในเหตุการณ์ของ

เร่ือง โดยมีส่วนประกอบกนัข้ึนเป็นฉาก ดงัน้ี 

 - สถานท่ีจริงทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศของทอ้งถิ่นนั้นๆ ทศันียภาพและลกัษณะ

ของสถานท่ี เช่น ตาํแหน่งของหนา้ต่าง และประตูในหอ้ง 

 - อาชีพและการดาํเนินชีวิตของตวัละคร 

 - เวลาหรือสมยัท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึน เช่น สมยัประวติัศาสตร์หรือฤดูกาลของปี 

 - ภาวะแวดลอ้ม เช่น ศีลธรรม สงัคม ตลอดจนภาวะจิตใจ และอารมณ์ของตวัละคร 

 ๖.  บรรยากาศ (atmosphere)  หมายถึงอารมณ์และความรู้สึกประทบัใจท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนใน

งานประพนัธ์ บางเร่ืองอาจทาํให้ผูอ่้านหรือผูช้มรู้สึกเครียดและหวาดกลวั บางเร่ืองอาจทาํให้เกิด

ความหวาดเสียวสยองขวญั บางเร่ืองอาจทาํใหรู้้สึกสนุกช่ืนบานและจบลงดว้ยความสุข โดยทัว่ไป

การสร้างบรรยากาศในเร่ืองจะสมัพนัธก์บัสถานท่ี เวลา ฤดูกาล และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ี

จะช่วยกาํหนดลกัษณะบรรยากาศแบบใดแบบหน่ึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๓ 

 ในบรรดาองคป์ระกอบของบนัเทิงคดี โครงเร่ืองเป็นองคป์ระกอบท่ีดึงดูดความสนใจของ

ผูอ่้านมากท่ีสุด เพราะโครงเร่ืองเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นความใคร่รู้ ความระทึกใจ ความต่ืนเต้น ฯลฯ๘   

เร่ืองเล่าประกอบคาํสอนในอรรถกถาธรรมบทก็มีความน่าสนใจ เพราะมีการยกตวัอย่างเหตุการณ์

ข้ึนเป็นอุทาหรณ์ทาํให้ผูฟั้งธรรมตระหนักและเห็นจริง นําไปสู่การรู้แจง้แห่งธรรม และสร้าง

แรงจูงใจในการทาํความดีตามหลกัพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ท่ียกตวัอย่างประกอบในแต่ละเร่ือง

รวมทั้ งสิ้น ๓๐๒ เร่ืองนั้ น พบข้อสังเกตว่ามีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆกันหลายเหตุการณ์ เช่น 

เหตุการณ์ท่ีภิกษุทั้งหลายสนทนากนัในโรงธรรมเพราะเกิดขอ้สงสยั พระพุทธเจา้เสด็จมา ทรงทราบ

เร่ืองท่ีสนทนาแลว้จึงแสดงธรรมเทศนา  เป็นตน้ 

 การเล่าเร่ืองโดยท่ีแต่ละเร่ืองมกัมีพฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์คลา้ยกนั แสดงให้

เห็นว่าพฤติกรรมหรือเหตุการณ์นั้นซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของโครงเร่ืองมีความสาํคญักว่าองค์ประกอบ

อ่ืนๆ กล่าวคือแมว้่าจะเปล่ียนเร่ือง เปล่ียนตวัละครหลกัหรือเปล่ียนฉาก แต่หากพิจารณาเหตุการณ์

หรือพฤติกรรมของตวัละครจะพบว่ามีลกัษณะคลา้ยกนัเกือบทุกเร่ือง 

 ลกัษณะของเร่ืองเล่าประเภทนิทานท่ีต่างเร่ืองกนัแต่มีเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัน้ี ไดมี้นักคติชน

วิทยาแนวโครงสร้างนิยม (Structuralism) ได้เสนอแนวคิดเร่ืองนิทานของวฒันธรรมหน่ึงมกัมี

โครงสร้างเหมือนกนั คือ วลาดิมีร์  พรอพพ ์(Vladimir Propp) ค.ศ. ๑๘๙๕ – ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๔๓๘ 

– ๒๕๑๓) เป็นนกัภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียเช้ือสายเยอรมนั สาํเร็จการศึกษาทางดา้นภาษาศาสตร์และ

มีความเช่ียวชาญทางดา้นนิรุกติศาสตร์ภาษารัสเซียและเยอรมนั พรอพพมี์ความสนใจส่วนตวัใน 

การอ่านและศึกษานิทานพ้ืนบ้านรัสเซีย เขาได้ศึกษานิทานพ้ืนบา้นรัสเซียจาํนวน ๑๐๐ เร่ืองท่ี          

อฟานาสเซฟ (Afanasev) ไดร้วบรวมไวแ้ละไดว้ิเคราะห์โครงสร้างนิทานรัสเซียและเขียนหนังสือ

ช่ือว่า Morphology of the folktale ในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ พรอพพส์ังเกตว่านิทานเหล่านั้นมีโครงเร่ือง

คลา้ยๆกนั ตวัละครในนิทานเหล่านั้นมกักระทาํพฤติกรรมซํ้ าๆ กนัโดยวางอยูบ่นโครงสร้างเดียวกนั 

เช่น 

 

 

                                                             

 
๘

 อิราวดี  ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๔ 

 นิทานเร่ืองท่ี ๑   ซาร์   ให้   เหยีย่วพระเอก เหยีย่ว พา พระเอกไปอีกเมืองหน่ึง 

 นิทานเร่ืองท่ี ๒   ชายชรา ให้ มา้ซูเซนโก มา้ พา ซูเซนโกไปอีกเมืองหน่ึง 

 นิทานเร่ืองท่ี ๓   คนทรง  ให้  เรืออีวาน  เรือ  พา  อีวานไปอีกเมืองหน่ึง 

 นิทานเร่ืองท่ี ๔   เจา้หญิง  ให้  แหวนอีวาน  มีหนุ่มน้อยออกมาจากแหวนแลว้  พา  อีวาน

ไปอีกเมืองหน่ึง 

 จากตวัอยา่งนิทานท่ีพรอพพย์กมาน้ีจะเห็นไดว้่าตวัละครซ่ึงเปล่ียนไปในแต่ละเร่ืองไดแ้ก่ 

ซาร์ ชายชรา คนทรง และเจา้หญิง กระทาํพฤติกรรมท่ีซํ้ ากนัคือเป็นผูใ้ห้ ส่วนตวัละคร เหยี่ยว มา้ 

เรือและหนุ่มน้อยกระทาํพฤติกรรมเป็นผูพ้า ซ่ึงพรอพพ์ตั้ งข้อสังเกตว่าในนิทานมหัศจรรยเ์ร่ือง

ต่างๆของรัสเซีย แมต้วัละครจะเปล่ียนไป แต่พฤติกรรมท่ีตวัละครเหล่านั้นกระทาํจะซํ้ ากนั นิทาน

เร่ืองหน่ึงๆ จึงประกอบดว้ยพฤติกรรม (function) ต่างๆมาเรียงร้อยต่อเน่ืองกนัไป โดยนิยามคาํว่า

พฤติกรรม (function) หมายถึง การกระทาํของตัวละครซ่ึงมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองให้เกิด

พฤติกรรมอ่ืนๆในเร่ือง พฤติกรรมในทฤษฎีของพรอพพ ์จะใชเ้ป็นคาํนามท่ีแสดงการกระทาํ เช่น 

การหา้ม การช่วยเหลือ การต่อสู้ การทดสอบความสามารถ การแต่งงาน เป็นตน้ ไม่ใช่พฤติกรรม

ทัว่ๆไป เช่น การกิน การเดิน การวิ ่ง เป็นตน้ แต่ตอ้งเป็นการกระทาํท่ีมีผลสืบเน่ืองใหเ้กิดการกระทาํ

อ่ืน มีหนา้ท่ีหรือมีผลใหเ้กิดการดาํเนินเร่ืองในนิทาน  พฤติกรรมในความหมายของพรอพพจึ์งไม่

ข้ึนอยูก่บัว่าตวัละครใดเป็นผูก้ระทาํ 

 พรอพพส์รุปผลการศึกษาตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่านิทานมหศัจรรยข์องรัสเซียมีโครงสร้าง

เดียวกนั มีการเรียงลาํดบัพฤติกรรมในนิทานเร่ืองต่างๆเหมือนกนั ซ่ึงจาํนวนของพฤติกรรมใน

นิทานมหศัจรรยข์องรัสเซียมีทั้งสิ้น ๓๑ พฤติกรรม และพฤติกรรมของตวัละครในนิทานเร่ืองต่างๆ 

จะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีจะไม่ข้ึนอยูก่บัว่าใครเป็นผูก้ระทาํและกระทาํอยา่งไรดงัน้ี 

 ๑. การออกไปจากท่ีอยูข่องสมาชิกในบา้น 

 ๒.  การหา้ม 
 ๓.  การฝ่าฝืนขอ้หา้ม 

 ๔.  การสืบหาขอ้มลูเก่ียวกบัเหยือ่ 

 ๕.  การท่ีตวัโกงไดข้อ้มลูเก่ียวกบัเหยือ่ 

 ๖.  การหลอกลวงเหยือ่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๕ 

 ๗.  การท่ีเหยือ่ยอมถกูหลอก 

 ๘.  พฤติกรรมตวัโกงในรูปแบบต่างๆ 

 ๘a.  การขาด, ความโชคร้ายเกิดข้ึน, การท่ีสมาชิกในครอบครัวปรารถนาบางอยา่ง 

 ๙.  การท่ีตวัเอกถกูขอร้องใหอ้อกไปช่วยเหยือ่หรือการท่ีตวัเอกตอ้งตกเป็นเหยือ่ 

 ๑๐.  การเร่ิมตน้ของการคน้หา 

 ๑๑.  การออกจากบา้นของตวัเอก 

 ๑๒.  การท่ีตวัเอกถกูทดสอบและเปิดทางใหผู้ช่้วยเหลือเขา้มาช่วย 

 ๑๓.  ปฏิกิริยาของตวัเอกต่อผูช่้วยเหลือ 

 ๑๔.  การไดรั้บของวิเศษ 

 ๑๕.  การเดินทางไปต่างเมือง 

 ๑๖.  การต่อสูร้ะหว่างตวัโกงกบัตวัเอก 

 ๑๗.  การท่ีตวัเอกไดรั้บบาดเจ็บ 

 ๑๘.  การท่ีตวัเอกไดรั้บชยัชนะ 

 ๑๙.  การขาดหรือความโชคร้ายหมดไป 

 ๒๐.  การกลบัเมือง 

 ๒๑.  การถกูตามล่า 

 ๒๒.  ตวัเอกไดรั้บการช่วยเหลือจากการถกูตามล่า 

 ๒๓.  ตวัเอกท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับ (หรือไม่เป็นท่ีรู้จกั) กลบัถึงเมืองหรือไปถึงอีกเมืองหน่ึง 

 ๒๔.  ตวัปลอมปลอมเป็นตวัเอกในการอา้งสิทธิบางอยา่ง 

 ๒๕.  ตวัเอกถกูทดสอบใหท้าํงานยาก 

 ๒๖.  ตวัเอกทาํงานยากสาํเร็จ 

 ๒๗.  ตวัเอกไดรั้บการยอมรับ 

 ๒๘.  ตวัปลอมหรือตวัโกงถกูขบัไล่ 

 ๒๙.  ตวัเอกในโฉมหนา้ใหม่ 

 ๓๐.  ตวัโกงถกูลงโทษ 

 ๓๑.  การแต่งงานและการข้ึนครองบลัลงัก ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๖ 

การกําหนดพฤติกรรมของพรอพพ์ดังกล่าวอาจคล้ายกับอนุภาค (motif) แต่พรอพพ์

ช้ีใหเ้ห็นว่าอนุภาคท่ีเป็นพฤติกรรมมีลกัษณะ “ไม่มีท่ีสิ้นสุด” เช่น  

  มงักร ลกัพา ธิดาพระเจา้ซาร์ 

  ปีศาจ ลกัพา ลกูสาวพระ 

  เหยีย่ว ลกัพา เมียชาวนา 

ประโยคทั้ง ๓ นบัไดว้่าเป็น ๓ อนุภาค สามารถแทนท่ีตวัละครได ้“ไม่มีท่ีสิ้นสุด” ดงันั้น

อนุภาคท่ีเก่ียวกบัการลกัพาจึงมีไดน้บัไม่ถว้นและไม่มีท่ีสิ้นสุด ในขณะท่ีพฤติกรรมในความหมาย

ของพรอพพไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัว่าตวัละครใดเป็นผูก้ระทาํ 

โครงสร้างนิทานของพรอพพ์มีความแตกต่างกับโครงเ ร่ือง  กล่าวคือ พรอพพ์ให้

ความสาํคญักบัพฤติกรรมท่ีมีจาํนวนจาํกดั โดยแต่ละพฤติกรรมส่งผลถึงกนัตามลาํดบั อาจขา้มบาง

พฤติกรรมไดแ้ต่สลบัท่ีกนัไม่ได ้ส่วนโครงเร่ืองใหค้วามสาํคญัท่ีความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ 

โดยไม่สนใจเร่ืองลาํดบัเวลาหรือจาํนวนเหตุการณ์  อยา่งไรก็ตามความแตกต่างน้ีก็มีลกัษณะร่วมกนั

คือทั้ งโครงสร้างนิทานของพรอพพ์และโครงเร่ืองต่างก็ให้ความสําคัญเร่ืองความเป็นเหตุเป็น       

ผลของการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าทั้ งสองแนวคิดน้ีมีประโยชน์และสามารถ

นาํมาปรับใชใ้นการศึกษาโครงสร้างของเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทได ้

การลาํดบัขั้นตอนของโครงเร่ืองมีนักคิดเสนอไวห้ลายท่าน เช่นอริสโตเติลช้ีให้เห็นว่า 

โครงเร่ืองท่ีมีเอกภาพมีตอนเร่ิมตน้ ตอนกลาง และตอนปลาย ติดต่อกนัไปเป็นลาํดบั ตอนเร่ิมตน้จะ

เร่ิมบทบาทสาํคญัดว้ยวิธีท่ีจะทาํให้เราอยากรู้อยากเห็นส่ิงอ่ืนมากข้ึนไปอีก  ตอนกลางบอกให้เรา

เข้าใจว่าบางส่ิงบางอย่างได้ผ่านพน้ไปแล้วและยงัมีบางส่ิงท่ีจะตามมา  และตอนปลายเป็น            

ผลติดตามส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนแลว้ และไม่จาํเป็นตอ้งมีส่ิงใดเกิดข้ึนตามมาอีก๙  กุสตาฟ ไฟรทาก        

(Gus Freytag) นกัวิจารณ์ชาวเยอรมนักล่าวว่า โครงเร่ืองท่ีเป็นแบบฉบบัของบทละครมีรูปเหมือน 

ปิระมิด ประกอบดว้ยตอนปัญหาเร่ิมปรากฏ (rising action)  ตอนสุดขั้น (climax)  และตอนคล่ีคลาย

เขา้สู่จุดจบ (falling action)  จากความเห็นของนกัคิดทั้งสองแสดงใหเ้ห็นส่วนสาํคญัของโครงเร่ือง 

๓ ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นการเร่ิมตน้หรือเปิดเร่ือง  ส่วนดาํเนินเร่ืองซ่ึงต่อเน่ืองจากส่วนต้นเป็น   

ส่วนสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ของเร่ือง นาํไปสู่ส่วนสุดทา้ยซ่ึงเป็นส่วนจบของเร่ือง 

                                                             

 
๙

 ทองสุก  เกตุโรจน์ (แปล), อธิบายศัพท์วรรณคด,ี (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, ๒๕๓๘), ๒๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๗ 

ผูเ้ขียนวิทยานิพนธเ์ห็นว่าการลาํดบัขั้นของโครงเร่ืองในบนัเทิงคดีทัว่ไปสามารถแบ่งได้

เป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนเปิดเร่ือง ส่วนดาํเนินเร่ือง และส่วนปิดเร่ือง  โดยแต่ละส่วนมีโครงสร้างท่ี

ชดัเจนและสมัพนัธก์นั  การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ศึกษาโครงเร่ืองซ่ึงมีส่วนสาํคญั ๓ ส่วน ดงักล่าว  โดย

พบขอ้สงัเกตว่าเร่ืองแต่ละเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทมีเหตุการณ์คลา้ยกนัหลายเร่ือง ซ่ึงมีเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนคลา้ยคลึงกนัแตกต่างกนัท่ีตวับุคคลและรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนพฤติกรรมท่ีแสดงออก

จะเหมือนกัน ซ่ึงตรงกับลกัษณะโครงสร้างนิทานของพรอพพ ์ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์จึงนาํแนวคิด    

ทั้งสองมาปรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยการศึกษาลกัษณะการเล่าเร่ืองดงักล่าวจะใชค้าํว่า “ระเบียบ

การเล่าเร่ือง” เพ่ือใหเ้ห็นลกัษณะทางวรรณกรรมของอรรถกถาธรรมไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทโดยประยกุตจ์ากแนวคิดโครงเร่ืองของ

บนัเทิงคดีและโครงสร้างนิทานของพรอพพพ์บว่าอรรถกถาธรรมบทประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ๓ 

ส่วน คือ  ส่วนเปิดเร่ือง  ส่วนดาํเนินเร่ือง  และส่วนปิดเร่ือง 

 

๑.๑.  ส่วนเปิดเร่ือง 

 

ส่วนเปิดเร่ือง  ตรงกับส่วนท่ีเป็นปัจจุบนัวตัถุ คือ การกล่าวถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ส่วนเปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเป็นส่วนแรกของเร่ือง มีการนาํเขา้สู่เน้ือเร่ือง ประกอบดว้ยส่วน

สาํคญั ๓ ส่วน คือ     

 

 ๑.  สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบัขณะท่ีจะทรงแสดงพระธรรมเทศนา    

  ๒.  การนาํเขา้สู่เร่ือง  คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภ เพ่ือนาํเขา้สู่เร่ืองท่ีจะเล่า 

 ๓.  พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้จะทรงแสดง 

ดงัตวัอยา่ง 

 

พระศาสดา เม่ืออาศยักรุงโกสัมพี ประทบัอยูท่ี่โฆสิตาราม(๑) ทรงปรารภ
ความวอดวายคือมรณะของหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเป็นประธาน และของ

ญาติ ๕๐๐ ของพระนางมาคนัทิยานั้นซ่ึงมีนางมาคนัทิยาเป็นประธาน(๒) จึงตรัส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๘ 

พระธรรมเทศนาน้ีว่า “อปฺปมาโท อมตปํท”ํ เป็นตน้ (๓)ในเร่ืองนั้นมีอนุปุพพีกถา 
ดงัต่อไปน้ี… 

 จากตัวอย่าง (๑) คือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทับขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือ

ประทบัท่ีโฆสิตาราม ในกรุงโกสมัพี  อรรถกถาธรรมบทมีทั้งหมด ๓๐๒ เร่ือง  เกือบทุกเร่ืองจะตอ้ง

กล่าวถึงสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั ยกเวน้ ๒ เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองเจดียท์องของพระกสัสปทสพล 

ในพุทธวรรค ไม่ปรากฏสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั แต่ทรงแสดงธรรมข้ึนในขณะท่ีเสด็จจาริก

ไป๑๐และเร่ืองอุปกาชีวก ในตณัหาวรรค ไม่ปรากฏสถานท่ีท่ีประทบั โดยทรงปรารภเร่ืองน้ีข้ึนใน

ระหว่างทาง๑๑    

 ในระยะเวลา ๔๕ ปีแห่งการบาํเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปประทบัจาํพรรษา ณ 

สถานท่ีต่างๆ ดงัน้ี๑๒ 

 พรรษาท่ี ๑ ป่าอิสิปตนะ  มฤคทายวนั ใกลก้รุงพาราณสี  (โปรดปัญจวคัคีย)์ 

 พรรษาท่ี ๒, ๓ และ ๔   พระเวฬุวนั  กรุงราชคฤห์ (ระยะเวลาประดิษฐานพระพุทธศาสนา  

เร่ิมแต่การโปรดพระเจ้าพิมพิสาร  การได้พระอัครสาวก   การเสด็จนครกบิลพัสดุ์คร้ังแรก        

อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายพระเชตวนั  ถ้าถือตามพระวินัยปิฎก พรรษาท่ี ๓ น่าจะประทับท่ี      

พระเชตวนั  นครสาวตัถี) 

 พรรษาท่ี ๕ กูฏาคาร  ในป่ามหาวนั  นครเวสาลี  (โปรดพระพุทธบิดาซ่ึงปรินิพพานท่ี    

กรุงกบิลพสัดุ ์และโปรดพระญาติท่ีทะเลาะกนัเร่ืองแม่นํ้ าโรหิณี  พระมหาปชาบดีโคตมีผนวช) 

 พรรษาท่ี ๖  มกุลบรรพต  ภายหลงัทรงแสดงยมกปาฏิหาริยท่ี์นครสาวตัถี 

 พรรษาท่ี ๗  ดาวดึงสเทวโลก  แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา 

 พรรษาท่ี ๘  เภสกลาวนั  ใกลเ้มืองสุงสุมารคีรี  แคว้นภคัคะ (พบนกุลบิดาและนกุลมารดา) 

 พรรษาท่ี ๙  โฆสิตาราม  เมืองโกสมัพี 

                                                             
๑๐
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑๗๘. 
๑๑
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๕๑. 
 

๑๒
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : 

ผลิธมัม,์ ๒๕๕๒), ๑๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๙ 

 พรรษาท่ี ๑๐  ป่าในตาํบลปาริเลยยกะ  ใกลเ้มืองโกสัมพี  (ในคราวท่ีภิกษุชาวกรุงโกสัมพี

ทะเลาะกนั) 

 พรรษาท่ี ๑๑  เอกนาลา  หมู่บา้นพราหมณ์ 

 พรรษาท่ี ๑๒  เมืองเวรัญชา 

 พรรษาท่ี ๑๓  จาลิยบรรพต 

 พรรษาท่ี ๑๔  พระเชตะวนั  (พระราหุลบรรพชา) 

 พรรษาท่ี ๑๕  นิโครธาราม  นครกบิลพสัดุ ์

 พรรษาท่ี ๑๖  เมืองอาฬวี   

 พรรษาท่ี ๑๗  พระเวฬุวนั  นครราชคฤห์ 

 พรรษาท่ี ๑๘ – ๑๙  จาลิยบรรพต 

 พรรษาท่ี ๒๐  พระเวฬุวนั  นครราชคฤห์ (โปรดองคุลิมาล) 

 พรรษาท่ี ๒๑ – ๔๕  ประทบัสลบัไปมาระหว่างพระเชตวนักบับุพพาราม  นครสาวตัถี 

 พรรษาท่ี ๔๕  เวฬุวคาม  ใกลน้ครเวสาลี 

 

 สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าประทับท่ีพบมากท่ีสุด ๓ อนัดับแรกในอรรถกถาธรรมบทคือ  

พระเชตวนั ๑๙๐ เร่ือง  พระเวฬุวนั ๔๕ เร่ือง และกรุงสาวตัถี ๑๘ เร่ือง  ส่วนประกอบเก่ียวกับ

สถานท่ีท่ีประพุทธเจา้ประทบัขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนาน้ีแสดงใหเ้ห็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้

ทรงจาํพรรษาตลอดช่วงการประกาศศาสนาและเร่ืองท่ีพระองคท์รงแสดงในสถานท่ีนั้นๆ 

 

ส่วนท่ี(๒) คือ การนาํเขา้สู่เร่ือง  ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภซ่ึงเป็นหัวขอ้ในการ

แสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองนั้นๆ และเป็นหัวขอ้เร่ืองท่ีเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นท่ีมาของนิทานท่ีเล่า

แทรกในการสอนหวัขอ้ธรรมนั้นๆ จากตวัอยา่งเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภคือเร่ืองของพระนาง

สามาวดี โดยสรุปเร่ืองไวว้่าเก่ียวกับความหายนะของพระนางสามาวดีกบับริวารและพระนาง       

มาคนัทิยากบัญาติเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภจะตรงกบัช่ือเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทแต่ละเร่ือง

ซ่ึงเป็นไปไดว้่าในข้ึนตอนการรวบรวมและเรียบเรียงอรรถกถาธรรมบทไดมี้การจดัระเบียบเร่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๐ 

และตั้งช่ือเร่ืองตามเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภในการแสดงธรรมนั้นซ่ึงมีทั้ งท่ีเป็นช่ือของบุคคล 

กลุ่มบุคคล และเหตุการณ์ 

เร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภแสดงใหเ้ห็นว่าการท่ีพระพุทธเจา้จะแสดงธรรมเทศนาหรือ

เล่านิทานเพ่ือสอนธรรมนั้นจะตอ้งมีสาเหตุหรือท่ีมาของการแสดงธรรม  ในทางพระพุทธศาสนา

เรียกว่า “อุบติัเหตุ”  อุบติัเหตุท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ใหเ้กิดการเล่านิทานชาดกหรือการแสดงธรรมเทศนา

ของพระพุทธเจา้มีอยู ่๔ ลกัษณะ๑๓ คือ 

๑.  อตัตัชฌาสยะ  คือ เกิดข้ึนแต่อธัยาศยัของพระพุทธเจ้าเอง หมายความว่าพระองค์

ปรารถนาท่ีจะแสดงธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่พุทธบริษทั พระสูตรเหล่าน้ีจะข้ึนตน้ว่า “ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย 

 ๒.  ปรัชญาสยะ  ทรงแสดงธรรมเพราะอาศยัอธัยาศยัของผูฟั้งท่ีปรารถนาจะทราบเร่ืองจึง

อาราธนาใหพ้ระพุทธเจา้ใหท้รงแสดงธรรมนั้นหรือเพ่ืออภิปรายขอ้ธรรมนั้นใหเ้ขา้ใจชดัข้ึน 

 ๓.  อตัถุปัตติกะ  คือ ถือเอาประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุหรือมีเร่ืองอนัใดอนัหน่ึงเกิดข้ึน 

เช่น พระถกูงูกดัมรณภาพ พระองคก์็ทรงแสดงอหิราชสูตร เป็นตน้ 

 ๔.  ปุจฉาวสิกา  เกิดจากคาํถาม คือมีปัญหาเกิดข้ึน  ผูถ้ามใคร่จะทราบจึงถามข้ึนเพ่ือ

ตอ้งการใหแ้กปั้ญหาหรือปลดเปล้ืองความสงสยั 

 มลูเหตุท่ีพระพุทธเจา้จะแสดงธรรมอาจไม่เกิดจากเหตุใดเหตุหน่ึงเพียงเหตุเดียว เช่นอาจ

เกิดจากอตัถุปัตติกะกบัปุจฉาวสิกา คือเม่ือมีเร่ืองเกิดข้ึน พระพุทธเจา้ก็จะทรงแสดงธรรมแลว้ตรัส

ว่าเร่ืองน้ีเคยมีมาแลว้ในอดีต  ภิกษุหรือผูฟั้งกจ็ะถามหรืออาราธนาใหพ้ระองคใ์หท้รงเล่า พระองคก์็

จะแสดงชาดกตามควรแก่เหตุท่ีเกิดแลว้สอดแทรกคติธรรมคาํสอน๑๔ 

 

ส่วนท่ี(๓) คือ พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้จะทรงแสดง มกัเป็นคาถาสั้นๆท่ีแสดงหัวขอ้

ธรรมนั้นๆ จากตวัอย่างพระธรรมเทศนาท่ีจะทรงแสดงคือเร่ือง “ความไม่ประมาทเป็นเคร่ืองถึง

อมตะ” บางเร่ืองก็ เป็นพระธรรมเทศนาท่ีแปลจากคาถาแล้ว  เช่น เร่ืองพระจักขุปาลเถระ                

                                                             

 
๑๓

 เฉลิม  มากนวล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป, (กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิทเศก ์

กรมการฝึกหดัครู, ๒๕๑๘), ๑๙. 

 
๑๔

 เร่ืองเดยีวกัน, ๒๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๑ 

ในยมกวรรค พระธรรมเทศนาท่ีจะทรงแสดงคือ  “ธรรมทั้ งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ 

สาํเร็จแลว้ดว้ยใจ ถา้บุคคลมีใจร้ายแลว้ พดูอยูก่็ดี ทาํอยูก่็ดี ทุกขย์อ่มไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจลอ้

อนัหมุนไปตามรอยเทา้โคผูน้าํแอกไปอยูฉ่ะนั้น”  เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาส่วนประกอบของส่วนเปิดเร่ืองพบว่า โครงสร้างหลกัของส่วนเปิดเร่ืองใน

อรรถกถาธรรมบทส่วนใหญ่จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนสาํคัญทั้ งสามส่วนน้ี แต่บางเร่ืองอาจไม่

เป็นไปตามลาํดบัหรือมีส่วนประกอบไม่ครบ จากการศึกษาโครงสร้างของส่วนเปิดเร่ืองในอรรถ

กถาธรรมบทพบว่ามีทั้งสิ้น ๒ แบบ ดงัน้ี 

 

 ๑.๑.๑  ส่วนเปิดเร่ืองประกอบด้วยส่วนสําคญัครบท้ังสามส่วน 

โครงสร้างส่วนเปิดเร่ืองแบบท่ี ๑ น้ีจะต้องประกอบด้วยส่วนสําคัญทั้ ง ๓ ส่วน ได้แก่ 

สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบัขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนา   การนาํเขา้สู่เร่ือง  และพระธรรม

เทศนาท่ีพระพุทธเจา้จะทรงแสดง  โดยพบว่าโครงสร้างน้ีแบ่งออกเป็นโครงสร้างย่อย ๒ แบบ คือ 

ส่วนสาํคญัทั้งสามส่วนเป็นไปตามลาํดบั  และ ส่วนสาํคญัทั้งสามส่วนไม่เป็นไปตามลาํดบั 

   ๑.๑.๑.๑  ส่วนสําคัญทั้ งสามส่วนเป็นไปตามลาํดับ คือ ประกอบด้วย

สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั การนาํเขา้สู่เร่ือง  และพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้จะทรงแสดง

ตามลาํดบัโครงสร้างน้ีเป็นโครงสร้างพบเป็นส่วนใหญ่ของส่วนเปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ตวัอยา่งท่ี ๑  

  “พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั (๑) ทรงปรารภบุตรของนายโคฆาตก ์

คนหน่ึง (๒) ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ” เป็นตน้ (๓)” 

              เร่ืองบุตรของนายโคฆาตก ์ใน มลวรรค๑๕ 

 ตวัอยา่งท่ี ๒  

  “พระศาสดาเมื่อประทบัอยูใ่นสวนมะม่วงของหมอชีวก (๑) ทรงปรารภปัญหาอนั

หมอชีวกทูลถามแลว้ (๒) ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “คตทฺธิโน”  เป็นตน้ (๓)” 

                                                             

 
๑๕
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๒ 

            เร่ืองหมอชีวก ในอรหนัตวรรค๑๖ 

 ตวัอยา่งท่ี ๓  

  “พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุว ัน (๑)   ทรงทําภัตกิจในเรือนของ          

นางอุตตราแลว้  ทรงปรารภอุบาสิกาช่ืออุตตรา (๒) ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อกฺโกเธนชิเนโกธ”ํ  

เป็นตน้ (๓)”          

           เร่ืองอุตตราอุบาสิกา ในโกธวรรค๑๗ 

 จากตวัอยา่งส่วนเปิดเร่ืองทั้ง ๓ ตวัอยา่ง จะเห็นว่าส่วนสาํคญัทั้งสามเป็นไปตามลาํดบั เร่ิม

ดว้ยสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั  การนาํเขา้สู่เร่ือง คือการกล่าวถึงบุคคลหรือเร่ืองท่ีพระองค์ทรง

ปรารภ  และพระธรรมเทศนาท่ีจะทรงแสดง โดยบางส่วนอาจเพิ่มการอธิบายความหรือกล่าว

รายละเอียดขยายความเพิ ่มเติม 

 

   ๑.๑.๑.๒ ส่วนสาํคญัทั้ง ๓ ส่วนไม่เป็นไปตามลาํดบั  พบ ๒ แบบยอ่ย  คือ 

    ๑. ประกอบดว้ย พระธรรมเทศนา  สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั  

และการนาํเขา้สู่เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองพระจกัขุปาลเถระ ในยมกวรรค  ดงัตวัอยา่ง 

 

        มีปุจฉาว่า พระธรรมเทศนาน้ีว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแลว้

ดว้ยใจ ถา้บุคคลมีใจร้ายแลว้ พูดอยูก่ดี็ ทาํอยูก่ดี็ ทุกขย์อ่มเป็นไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจลอ้อนั

หมุนไปตามรอยเทา้โคผูน้าํอกไปอยูฉ่ะนั้น” (๓)   ดงัน้ี พระศาสดาตรัสแลว้ ณ ท่ีไหน วิสัชนาว่า 

พระองคต์รัสแลว้ ณ กรุงสาวตัถี (๑)  มีปุจฉาว่า พระองคท์รงปรารภใคร มีวิสัชนาว่า พระองค์ทรง

ปรารภพระจกัขปุาลเถระ (๒) 

 

    ๒. ประกอบด้วย พระธรรมเทศนา  เร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ปรารภ  และสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ประทบั  ไดแ้ก่   เร่ืองมฏัฐกุณฑลี ในยมกวรรค   ดงัตวัอยา่ง 

                                                             

 
๑๖
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๘๑. 
 

๑๗
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๓ 

 “ฝ่ายพระคาถาท่ี ๒  ว่า มโนปุพฺพงฺคมา  เป็นต้น (๓)   พระผูมี้พระภาคทรงปรารภ           

มฏัฐกุณฑลีมาณพ (๒)   ภาษิตแลว้ ในกรุงสาวตัถีนัน่แล (๑)” 

 

 ๑.๑.๒  ส่วนเปิดเร่ืองประกอบด้วยส่วนสําคญัไม่ครบทั้งสามส่วน 

 โครงสร้างแบบท่ี ๒ น้ีจะมีส่วนสาํคญัของส่วนเปิดเร่ืองไม่ครบทั้งสามส่วน โดย

มกัจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงเพียงส่วนเดียว พบ ๒ แบบยอ่ย ดงัน้ี 

   ๑.๑.๒.๑  โครงสร้างท่ีไม่ปรากฏสถานท่ี  ได้แก่  เร่ืองเจดียท์องของ

พระกสัสปทสพล ในพุทธวรรค และเร่ืองอุปกาชีวก ในตณัหาวรรค ดงัตวัอยา่ง 

 พระศาสดา ทรงปรารภอาชีวกช่ืออุปกะ ในระหว่างทาง (๒)  ตรัสพระธรรมะเทศนาน้ีว่า 

สพฺพาภิภู เป็นตน้  (๓) 

       เร่ืองอุปกาชีวก ใน ตณัหาวรรค 

   ๑.๑.๒.๒  โครงสร้างท่ีไม่ปรากฏการนาํเขา้สู่เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ืองพระโสไรย

เถระ ในจิตตวรรคดงัตวัอยา่ง 

 พระศาสดายงัพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น ต  ํมาตา ปิตา กยิรา” เป็นต้น (๓) ซ่ึงตั้ งข้ึนใน        

โสไรยนคร ใหจ้บลงในพระนครสาวตัถี (๑) 

 

 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าส่วนเปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเป็นส่วนท่ีมีโครงสร้าง

ชัดเจนและมีระบบ ทําให้ผูอ่้านทราบว่าในอรรถกถาเร่ืองนั้ นๆเป็นเร่ืองเก่ียวกับบุคคลหรือ

เหตุการณ์ใด พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองอะไรและแสดงข้ึนท่ีไหน ทาํให้เห็น

ความสมัพนัธข์องเร่ืองและคาํสอนกบัเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าเร่ืองลกัษณะ

เดียวกนับางคร้ังมีส่วนเร่ิมตน้ต่างกนั  เน่ืองจากอรรถกถาจารยพ์ยายามเลียนแบบพระสูตรท่ีเช่ือว่า

เป็นพุทธวจนะแท้ ซ่ึงพระพุทธเจ้าจะเทศนาต่อเม่ือมีเหตุมาสนับสนุน  การปรากฏสถานท่ีท่ี

พระพุทธเจ้าประทับก็ตรงกับสถานท่ีท่ีพระองค์เคยจําพรรษาอยู่จ ริงในช่วงการประกาศ

พระพุทธศาสนา  ซ่ึงการใส่ส่วนสาํคญัทั้งสามส่วนน้ีทาํใหมี้ความสมจริงว่าอรรถกถาธรรมบทเป็น

คาํสอนท่ีมาจากพุทธวจนะโดยแทจ้ริง 
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 ๑.๒  ส่วนดําเนินเร่ือง 

 

 ส่วนดาํเนินเร่ือง  เม่ือเทียบกบัชาดกแลว้คือส่วนท่ีเป็นอดีตวตัถุ ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองในอดีต 

โดยส่วนใหญ่พระพุทธเจา้จะทรงเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุหรือบุคคลทั้ งหลายท่ีมาเขา้เฝ้า

พระองค์ฟัง  แต่อรรถกถาธรรมบทบางเร่ืองไม่มีการเล่าเร่ืองในอดีต โดยปรากฏเร่ืองในปัจจุบัน

เท่านั้นซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาจากส่วนเปิดเร่ืองหรือปัจจุบนัวตัถุ  อรรถกถาธรรมบททั้งหมด 

๓๐๒ เร่ือง พบว่ามีเร่ืองท่ีเล่าเร่ืองในอดีตทั้งสิ้น ๗๑ เร่ือง  จะเห็นไดว้่าอรรถกถาธรรมบทส่วนใหญ่

มีส่วนดาํเนินเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากส่วนเปิดเร่ืองซ่ึงเป็นปัจจุบนัวตัถุ   

 ส่วนดาํเนินเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีสืบต่อจากส่วนเปิดเร่ือง 

เป็นการเล่าเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภ และอธิบายคาถาพระธรรมคาํสอนท่ีกล่าวไวใ้นส่วนเปิด

เร่ือง ซ่ึงถือเป็นส่วนสาํคญัเพราะมีเร่ืองเล่าแบบบนัเทิงคดีท่ีมีโครงเร่ือง มีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์

ท่ีน่าสนใจ เร่ืองเล่าในส่วนดาํเนินเร่ืองจึงประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆของบุคคลในเร่ืองท่ี

เหมือนกนัตามแนวคิดของพรอพพ ์โดยพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นไม่จาํเป็นตอ้งเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั 

และสามารถเกิดสลบัท่ีกนัไดด้ว้ยเง่ือนไขของความเป็นเหตุเป็นผลของพฤติกรรมนั้นๆตามแนวคิด

ของโครงเร่ืองในบนัเทิงคดี จากการศึกษาโครงสร้างเร่ืองในอรรถกถาธรรมบททั้งสิ้น ๓๐๒ เร่ือง

นั้นพบว่าอรรถกถาธรรมบทมีพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนซํ้ ากนัในแต่ละเร่ือง จาํนวน ๑๐ พฤติกรรม ดงัน้ี 

๑.  ความเป็นมา 

๒.  การเล่ือมใส 

๓.  การบวช 

๔.  การเกิดปัญหา 

๕.  การแกปั้ญหา 

๖.  การรับผลของการกระทาํ 

๗.  การฟังธรรม 

๘.  การบรรลุธรรม 

๙.  การเกิดขอ้สงสยั 

๑๐.  การแสดงธรรม 
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 ๑.  ความเป็นมา จากทฤษฎีโครงสร้างนิทานของพรอพพ์ ไม่ถือว่า ความเป็นมาของ         

ตวัละครเป็นพฤติกรรม แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจดัให้ ความเป็นมา เป็นพฤติกรรมหน่ึงใน

โครงสร้างเร่ืองของอรรถกถาธรรมบท ความเป็นมาในท่ีน้ีหมายถึง ท่ีมาของบุคคลหรือเหตุการณ์

ในเร่ืองซ่ึงมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมท่ีจะเกิดตามมาภายหลงั กล่าวคือเป็นเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหา 

การแกปั้ญหา การฟังธรรม การบรรลุธรรม การเกิดขอ้สงสยั หรือการแสดงธรรมได ้  

 ๒.  การเล่ือมใส คือ การมีความเช่ือถือ การมีจิตยินดี การเห็นชอบดว้ย การเล่ือมใสของ

บุคคลในอรรถกถาธรรมบทแต่ละเร่ืองอาจเกิดจากการเห็นส่ิงท่ีน่าเล่ือมใส เช่น พระพุทธเจ้า      

พระเถระ เหตุการณ์อศัจรรย ์เป็นตน้  

 ๓.  การบวช คือ  การถือเพศเป็นภิกษุ สามเณร หรือนกัพรตอ่ืนๆ ในวิทยานิพนธน้ี์หมายถึง

การบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไดแ้ก่ การบรรพชาเป็นสามเณร  และอุปสมบทเป็นภิกษุ  ภิกษุณี  

พฤติกรรมการบวชอาจเกิดข้ึนหลงัการเกิดความเล่ือมใส เม่ือเกิดปัญหา การแกปั้ญหา หลงัจากการ

ฟังธรรม การบรรลุธรรมก็ได ้ 

 ๔.  การเกิดปัญหาคือ ภาวะของบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ เป็นปัญหา ทําให้เกิด    

ความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น หรือพฤติกรรมการเกิดปัญหาน้ีอาจก่อให้เกิด     

ขอ้สงสยัหรือขอ้ถกเถียง  ซ่ึงนาํไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้เพ่ือขจดัความสงสัยนั้น หรือ

อาจเป็นประเด็นสาํคญัท่ีนาํไปสู่การแสดงธรรมในฐานะกรณีตวัอยา่ง 

 ๕.  การแกไ้ขปัญหาคือ  การหาทางออกสาํหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหปั้ญหาคล่ีคลายหรือ

ได้รับการแก้ไข บุคคลในเร่ืองอาจแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยปัญหาอาจยุติหรือไม่ก็ได้ หรือ

พระพุทธเจา้หรือพระสาวกมาช่วยแกปั้ญหา ทาํใหปั้ญหายติุ 

 ๖.  การรับผลของการกระทาํคือการท่ีบุคคลได้รับผลจากการกระทําของตน หรือรับ        

ผลกรรมท่ีเกิดจาก กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี  

 ๗.  การฟังธรรม   คือการฟังคาํสอน เพ่ือเขา้ถึงความรู้ ความจริง แนวทางการแกปั้ญหา

ต่างๆ ในวิทยานิพนธ์น้ีหมายถึงการฟังธรรมทั้ งจากพระพุทธเจา้และพระสาวก เพราะถือว่าเป็น 

พระธรรมคาํสัง่สอนในพระพุทธเจา้เช่นเดียวกนั พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหรือหลงัจากการฟัง

ธรรม อาจทาํใหเ้กิดพฤติกรรมอ่ืนๆตามมาทั้งการเล่ือมใส การบรรลุธรรม การเกิดขอ้สงสัย หรือไม่

เกิดผลใดๆคือ ไม่เล่ือมใส ไม่บรรลุธรรม ไม่เขา้ถึงคาํสอนและไม่เกิดขอ้สงสยั 
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 ๘.  การบรรลุธรรมคือ การสําเร็จ การเข้าถึงคาํสอนของพระธรรม ในวิทยานิพนธ์น้ี

หมายถึงการเขา้ใจธรรม ความรู้แจง้แห่งธรรม อนันาํไปสู่การเปล่ียนความคิด การเปล่ียนพฤติกรรม 

หรือการไดบ้รรลุธรรมวิเศษ ทาํใหเ้ป็นอริยบุคคล อนัหมายถึงบุคคลผูเ้ป็นอริยะ ผูบ้รรลุธรรมวิเศษ

ซ่ึงมี ๔ ระดบั๑๘ คือ  

  ๑. พระโสดาบัน หมายถึง ผูถึ้งกระแสท่ีจะนําไปสู่พระนิพพาน  จากการละ

สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพัพตปรามาส 

  ๒. พระสกทาคามี หมายถึง ผูบ้รรลุญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได ้๓ คือ 

สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส และทาํ ราคะ โทสะ โมหะใหเ้บาบางลง   

  ๓. พระอนาคามี  คือ พระอริยะบุคคลผูไ้ดบ้รรลุอนาคามิผล ท่ีไดรั้บจากการละ

สังโยชน์ คือ กามราคะ และปฏิฆะดว้ยความรู้เป็นเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไดท้ั้ ง ๕ (คือละได้

เด็ดขาดอีก ๒ อยา่ง ไดแ้ก่ กามราคะ และปฏิฆะ เพิ่มจาก ๓ อยา่งท่ีพระโสดาบนัไดแ้ลว้) 

  ๔. พระอรหันต์ คือ ผูส้าํเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา ละสังโยชน์ได้

ทั้งหมด หลุดพน้ขั้นละกิเลสไดอ้ยา่งสิ้นเชิงและเด็ดขาด 

 การบรรลุธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากบุคคลไดรั้บการแก้ปัญหา ได้รับการฟัง

ธรรม หรือบรรลุธรรมไดด้ว้ยวิธีของตนเองโดยอาศยัแนวทางหรือการสนับสนุนพระพุทธเจา้หรือ

พระสาวก   

 ๙.  การเกิดขอ้สงสยัคือ การเกิดความสงสยั ความแปลกใจ ความอศัจรรยใ์จ ความไม่เขา้ใจ 

ความตกใจ หรือการถกเถียงเก่ียวกบัความเป็นมา การเกิดปัญหา การแกปั้ญหา หรือการบรรลุธรรม

ของบุคคลหรือเหตุการณ์ มกัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินเร่ือง เช่น ภิกษุ

สนทนากนัในโรงธรรม พระเถระบางรูปไปพบเหตุการณ์หรือเร่ืองราวของบุคคลแลว้เกิดขอ้สงสัย 

นาํไปสู่การเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ หรือการเสด็จมาของพระพุทธเจา้เพ่ือทรงขจดัขอ้สงสยันั้น 

 ๑๐.  การแสดงธรรม คือ การแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้เพ่ืออธิบายหรือไข

ความสงสัยให้เขา้ใจและรู้ธรรม มกัเกิดข้ึนเม่ือมีพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัย หรือเม่ือจบเร่ืองราว

ของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยการแสดงธรรมน้ีเกิดข้ึนท่ามกลางชนจาํนวนมากท่ีเขา้มาฟัง 

                                                             

 
๑๘

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔ (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๕๑๖. 
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พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า หรือในหมู่ภิกษุท่ีมักสนทนาถกเถียงกันท่ีโรงธรรมหรือ

ธรรมสภา 

 พฤติกรรมทั้ ง ๑๐ พฤติกรรมท่ีพบในอรรถกถาธรรมบทน้ี จากการศึกษาและหาความถ่ี  

การเกิดพฤติกรรมต่างๆในอรรถกถาธรรมบท จาํนวน ๓๐๒ เร่ือง พบความถ่ีดงัน้ี 

 

๑. ความเป็นมา  พบทั้ง   ๓๐๒ เร่ือง คิดเป็น  ๑๐๐% 

๒. การเล่ือมใส  พบ   ๒๒  เร่ือง    คิดเป็น  ๗.๓% 

๓. การบวช  พบ   ๕๔  เร่ือง    คิดเป็น  ๑๗.๙% 

๔. การเกิดปัญหา  พบ  ๒๕๑  เร่ือง    คิดเป็น  ๘๓.๑% 

๕. การแกปั้ญหา  พบ   ๑๙๐  เร่ือง    คิดเป็น  ๖๒.๙% 

๖. การรับผลของการกระทาํ  พบ  ๒๙ เร่ือง    คิดเป็น  ๙.๖% 

๗. การฟังธรรม   พบ  ๑๗๑  เร่ือง    คิดเป็น  ๕๖.๖% 

๘. การบรรลุธรรม  พบ  ๑๘๖  เร่ือง    คิดเป็น  ๖๑.๖% 

๙. การเกิดขอ้สงสยั  พบ  ๑๙๐  เร่ือง    คิดเป็น  ๖๒.๙% 

๑๐. การแสดงธรรม  พบ ๒๑๕  เร่ือง    คิดเป็น  ๗๑.๒% 

 

 จากการศึกษาเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทพบว่าไม่มีเร่ืองใดท่ีปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ 

พฤติกรรม โดยมีเร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมมากท่ีสุด ๙ พฤติกรรม  จาํนวน ๗ เร่ือง ดงัน้ี 

 

 เร่ืองพระจกัขุปาลเถระ  ในยมกวรรค 

 เร่ืองมฏัฐกุณฑลี    ในยมกวรรค 

 เร่ืองจุลกาลและมหากาล  ในยมกวรรค 

 เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี  ในพาลวรรค 

 เร่ืองชมัพุกาชีวก  ในพาลวรรค 

 เร่ืองปุโรหิตช่ืออคัคิทตัต ์ ในพุทธวรรค 

 เร่ืองบุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน  ในตณัหาวรรค 
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ทั้ง ๗ เร่ืองน้ีมีพฤติกรรมมากท่ีสุด ๙ พฤติกรรม โดยจะแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี ๑  ตารางแสดงโครงเร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมมากท่ีสุด 

 

เร่ือง / พฤติกรรม 
คว

าม
เป็
นม

า 

กา
รเ
ลื่อ

มใ
ส 

กา
รบ

วช
 

กา
รเ
กิด

ปัญ
หา

 

กา
รแ
ก้ไ

ขปั
ญ
หา

 

กา
รรั
บผ

ลก
าร
กร

ะท
ํา 

กา
รฟั

งธ
รร
ม 

กา
รบ

รร
ลุธ

รร
ม 

กา
รเ
กิด

ข้อ
สง

สัย
 

กา
รแ
สด

งธ
รร
ม 

พระจกัขุปาลเถระ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

มฏัฐกุณฑลี √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

จุลกาลและมหากาล √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

พระอุบลวรรณาเถรี √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

ชมัพุกาชีวก √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

ปุโรหิตช่ืออคัคิทตัต ์ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

บุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

 

 จากตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรม ๙ พฤติกรรมของทั้ ง ๗ เร่ือง จะเห็นได้ว่าเร่ือง     

พระจกัขุปาลเถระ  เร่ืองจุลกาลและมหากาล  เร่ืองปุโรหิตช่ืออคัคิทตัต์  และเร่ืองบุตรเศรษฐีช่ือ 

อุคคเสน  ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีตรงกัน  ได้แก่  ความเป็นมา   การเล่ือมใส   การบวช                 

การเกิดปัญหา   การแก้ไขปัญหา  การฟังธรรม  การบรรลุธรรม   การเกิดข้อสงสัย  และ                

การแสดงธรรม โดยไม่ปรากฏพฤติกรรมการรับผลการกระทาํ  เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรีและ

เร่ืองชมัพุกาชีวกมีพฤติกรรมท่ีตรงกนั คือ ความเป็นมา การบวช  การเกิดปัญหา  การแกไ้ขปัญหา  

การรับผลการกระทาํ  การฟังธรรม  การบรรลุธรรม  การเกิดขอ้สงสยั  และการแสดงธรรม โดยไม่

ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส  ส่วนเร่ืองมฏัฐกุณฑลีประกอบด้วยพฤติกรรมความเป็นมา           



๖๙ 

การเล่ือมใส  การเกิดปัญหา  การแกไ้ขปัญหา  การรับผลการกระทาํ  การฟังธรรม  การบรรลุธรรม  

การเกิดขอ้สงสยั  และการแสดงธรรม  ไม่ปรากฏพฤติกรรมการบวช  

 ทั้ง ๗ เร่ืองดงักล่าวมีโครงสร้างเร่ืองเดียวกนั กล่าวคือมีพฤติกรรมตรงกนัตามท่ีปรากฏใน

ตาราง ส่ิงท่ีทาํให้เร่ืองท่ีมีโครงสร้างเดียวกนัเป็นคนละเร่ืองกนันั้นคือรายละเอียดของพฤติกรรม

หรือตวัละครท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือพิจารณาบุคคลท่ีทาํพฤติกรรมต่างๆ สามารถแบ่งประเภทบุคคล

ได ้๔ กลุ่ม ไดแ้ก่  

 

  ๑.  กลุ่มเร่ืองของนกับวชในพระพุทธศาสนา 

  ๒.  กลุ่มเร่ืองของอุบาสก – อุบาสิกา  

  ๓.  กลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา 

  ๔.  กลุ่มเร่ืองของพระพุทธเจา้ 

 

 ๑.  กลุ่มเร่ืองของนักบวชในพระพุทธศาสนา คือเร่ืองท่ีมีบุคคลสาํคญัในการดาํเนินเร่ือง

เป็นภิกษุ – ภิกษุณี และสามเณร พบทั้งสิ้น ๑๗๑ เร่ืองจากอรรถกถาทั้งหมด ๓๐๒ เร่ือง คิดเป็นร้อย

ละ ๕๖.๓  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๒ กลุ่มคือ กลุ่มเร่ืองของพระอรหันต์ พบ ๑๑๙ เร่ือง และ     

กลุ่มเร่ืองของภิกษุ ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๕๒ เร่ือง 

  ๑.๑  กลุ่มเร่ืองของพระอรหันต์  คือกลุ่มเร่ืองท่ีมีบุคคลสาํคญัในการดาํเนินเร่ือง

เป็นพระอรหนัต ์ พระอรหนัต ์คือ ผูส้าํเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา  เป็นพระอริยบุคคล

ชั้นสูงสุด พระอรรถกถาจารยแ์สดงความหมายของ “อรหันต์” ไว ้๕ นัย คือ เป็นผูไ้กลจากกิเลส  

เป็นผูก้าํจดัขา้ศึก คือกิเลสหมดสิ้นแลว้  เป็นผูห้กัคือร้ือทาํลายกาํแพงแห่งสงสารจกัรเสร็จแลว้  เป็น

ผูค้วรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษยท์ั้งหลาย  และเป็นผูไ้ม่มีท่ีลบัในการทาํบาปคือไม่มีความ

ชัว่ความเสียหายท่ีจะตอ้งปิดบงั๑๙ ในวิทยานิพนธ์น้ีบุคคลท่ีจดัอยู่ในกลุ่มพระอรหันต์พิจารณาจาก

เกณฑต่์างๆประกอบกนั ดงัต่อไปน้ี 

                                                             

 
๑๙

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมาลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๕๑๓. 



๗๐ 

   ๑.  พิจารณาจากกลุ่มพระอสีติมหาสาวก คือ พระสาวกผูใ้หญ่ ๘๐ องค ์ 

เช่น  พระสารีบุตร  พระอานนท ์ พระมหาโมคคลัลานะ  พระจูฬปัณถก  พระมหากสัสปะ  เป็นตน้ 

   ๒.  พิจารณาจากกลุ่มพระเอตทคัคะซ่ึงเป็นพระสาวกท่ีพระพุทธเจา้ตรัส

ว่าเป็นเลิศในทางใดทางหน่ึงในบรรดาพุทธบริษทั ๔ โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มภิกษุและกลุ่มภิกษุณี  

เช่น  พระลกุณฏกภทัทิยะ  พระปิณโฑลภารัทวาชะ  พระเขมา  พระกีสาโคตมี  เป็นตน้ 

   ๓.  พิจารณาจากช่ือของภิกษุภิกษุณีในเร่ืองท่ีมกัลงท้ายว่า “เถระ” และ 

“เถรี”  เช่น พระจกัขุปาลเถระ พระปูติคตัตติสสเถระ พระกุณฑลเกสีเถรี พระพหุปุตติกาเถรี เป็นตน้ 

   ๔.  พิจารณาจากเน้ือเร่ือง โดยเป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงภิกษุ ภิกษุณี และ

สามเณรท่ีบาํเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล  เช่น เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย ในยมกวรรค  

เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ในจิตตวรรค  เร่ืองสงักิจจสามเณร ในสหสัสวรรค  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองของพระอรหนัตมี์โครงสร้างพฤติกรรมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์

 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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สัย

 

กา
รแ
สด

งธ
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 ๑.  ยมกวรรค           

๑     ๑.๑ พระจกัขปุาลเถระ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

๒     ๑.๒ จุลกาลและมหากาล √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

๓     ๑.๙ พระนนัทเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๔     ๑.๑๔ ภิกษ ุ๒ สหาย √ √ √ √ √   √ √ √ 

 ๒.  อัปปมาทวรรค           

๕     ๒.๓ พระจูฬปัณถกเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๖     ๒.๕ พระมหากสัสปเถระ √         √ 

๗     ๒.๖ ภิกษ ุ๒ สหาย √   √ √  √ √   

๘     ๒.๘ ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง √   √ √  √ √   

๙     ๒.๙ พระติสสเถระผูมี้ปกติอยูใ่นนิคม √  √ √ √  √ √ √ √ 

 ๓. จิตตวรรค           

๑๐     ๓.๑ พระเมฆิยเถระ √   √ √  √ √   

๑๑     ๓.๒ ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง √   √ √  √ √   

๑๒     ๓.๕ พระจิตตหตัเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๑๓     ๓.๖ ภิกษุผูป้รารภวิปัสสนา √   √ √  √    

  



๗๒ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๑๔     ๓.๗ พระปูติคตัตติสสเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

๑๕     ๓.๙ พระโสไรยเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

 ๔. ปุปผวรรค            

๑๖ 
    ๔.๑ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผูข้วนขวาย 

ในปฐวีกถา 
√      √ √   

๑๗     ๔.๒ พระเถระผูเ้จริญมรีจิกมัมฏัฐาน √   √ √  √ √   

๑๘     ๔.๙ ปัญหาของพระอานนทเถระ √        √ √ 

๑๙ 
    ๔.๑๐ ถวายบิณฑบาตแก่ 

พระมหากสัสปเถระ 
√   √ √    √ √ 

๒๐   ๔.๑๑ ปรินิพพานของพระโกธิกเถระ √   √ √   √ √ √ 

 ๕. พาลวรรค           

๒๑     ๕.๖ ภิกษุชาวเมืองปาฐา √       √ √ √ 

๒๒     ๕.๑๐ พระอุบลวรรณาเถรี √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

๒๓     ๕.๑๔ พระสุธรรมเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

๒๔     ๕.๑๕ พระวนวาสีติสสเถระ √ √ √ √ √   √ √ √ 

 ๖. บัณฑิตวรรค           

๒๕     ๖.๑ พระราธเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๒๖     ๖.๓ พระฉันนเถระ √   √ √  √ √   

๒๗     ๖.๔ พระมหากปัปินเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 



๗๓ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๒๘     ๖.๕ บณัฑิตสามเณร √   √ √   √ √ √ 

๒๙     ๖.๖ ลกุณฏกภทัทิยเถระ √   √ √    √ √ 

๓๐     ๖.๙ พระเถระผูต้ ั้งอยูใ่นธรรม √  √ √ √   √ √ √ 

 ๗. อรหันตวรรค           

๓๑     ๗.๒ พระมหากสัสปเถระ √   √ √    √ √ 

๓๒     ๗.๔ พระอนุรุทธเถระ √   √     √ √ 

๓๓     ๗.๕ พระมหากจัจายนเถระ √   √     √ √ 

๓๔     ๗.๖ พระสารีบุตรเถระ √   √ √   √ √ √ 

๓๕     ๗.๗ พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี √   √ √  √ √   

๓๖     ๗.๘ พระสารีบุตรเถระ √   √ √   √ √ √ 

๓๗     ๗.๙ พระขทิรวนิยเรวตเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๓๘     ๗.๑๐ หญิงคนใดคนหน่ึง √   √   √ √   

 ๘. สหัสวรรค           

๓๙     ๘.๒ ทารุจีริยเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๔๐     ๘.๓ พระกุณฑลเกสีเถรี √  √ √ √  √ √ √ √ 

๔๑     ๘.๙ สังกิจจสามเณร √  √ √ √   √ √ √ 

๔๒     ๘.๑๐ พระขานุโกณฑญัญะเถระ √   √ √    √ √ 

  



๗๔ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๔๓     ๘.๑๑ พระสัปปทาสเถระ √   √ √   √ √ √ 

๔๔     ๘.๑๒ นางปฏาจารา √  √ √ √  √ √ √ √ 

๔๕     ๘.๑๓ นางกิสาโคตมี √  √ √ √  √ √ √ √ 

๔๖     ๘.๑๔ พระพหุปุตติกาเถรี √  √ √   √ √   

 ๙. ปาปวรรค           

๔๗ 
    ๙.๑๐ พระติสสเถระผูเ้ขา้ถึงสกุล 

นายช่างแกว้ 
√   √ √ √   √ √ 

 ๑๐. ทัณฑวรรค           

๔๘     ๑๐.๔ พระโกณฑธานเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

๔๙     ๑๐.๗ พระมหาโมคคลัลานเถระ √   √ √    √ √ 

๕๐     ๑๐.๑๐ พระปิโลติกเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๕๑     ๑๐.๑๑ สุขสามเณร √  √ √ √ √  √ √ √ 

 ๑๑. ชราวรรค           

๕๒     ๑๑.๔ พระอธิมานิกภิกษุ  √   √ √  √ √   

๕๓     ๑๑.๕ พระนางรูปนนัทาเถรี √   √ √  √ √   

 ๑๒. อัตตวรรค           

๕๔    ๑๒.๔ มารดาของพระกมุารกสัสปเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๕๕     ๑๒.๑๐ พระอตัตทตัถเถระ √   √ √  √ √  √ 

  



๗๕ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
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สัย
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 ๑๓. โลกวรรค           

๕๖     ๑๓.๓ ภิกษุผูเ้จริญวิปัสสนา √   √ √  √ √   

๕๗     ๑๓.๕ พระสัมมชัชนเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

๕๘     ๑๓.๖ พระองัคุลิมาลเถระ √  √     √ √ √ 

๕๙     ๑๓.๘ ภิกษุ ๓๐ รูป √      √ √ √ √ 

 ๑๔. พุทธวรรค           

๖๐   ๑๔.๔ ปัญหาของพระอานนทเถระ √        √ √ 

๖๑   ๑๔.๗ ปัญหาของพระอานนทเถระ √        √ √ 

๖๒     ๑๔.๘ สัมพหุลภิกข ุ √       √ √ √ 

 ๑๕. สุขวรรค           

๖๓     ๑๕.๗ พระติสสเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

 ๑๗. โกธวรรค           

๖๔    ๑๗.๔ ปัญหาของพระโมคคลัลานเถระ √   √ √    √ √ 

 ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค           

๖๕     ๑๙.๓ พระเอกุทานเถระ √   √     √ √ 

๖๖     ๑๙.๔ พระลกุณฏกภทัทิยเถระ √      √ √  √ 

 ๒๐. มัคควรรค           

  



๗๖ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
าม
เป็
นม
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๖๗     ๒๐.๑ ภิกษ ุ๕๐๐ รูป √      √ √  √ 

๖๘     ๒๐.๒ ภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก √   √ √  √ √ √ √ 

๖๙     ๒๐.๕ พระโปฐิลเถระ √   √ √  √ √   

๗๐   ๒๐.๗ สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร √  √ √ √  √ √   

๗๑     ๒๐.๙ นางกิสาโคตมี √      √ √  √ 

๗๒     ๒๐.๑๐ นางปฏาจารา √      √ √  √ 

 ๒๑. ปกิณกวรรค           

๗๓     ๒๑.๓ ภิกษุชาวนครภทัทิยะ √   √ √  √ √ √ √ 

๗๔     ๒๑.๔ พระลกุณฏกภทัทิยเถระ √      √ √   

๗๕     ๒๑.๖ ภิกษุวชัชีบุตร √  √ √ √  √ √   

๗๖     ๒๑.๙ พระเถระช่ือเอกวิหารี √        √ √ 

 ๒๒. นิรยวรรค           

๗๗     ๒๒.๕ ภิกษวุ่ายาก √   √ √  √ √   

๗๘     ๒๒.๗ อาคนัตุกภิกษ ุ √   √ √  √ √   

 ๒๓. นาควรรค           

๗๙     ๒๓.๕ สานุสามเณร √  √ √ √  √ √   

๘๐     ๒๓.๗ สัมพหุลภิกข ุ √   √ √  √ √   

  



๗๗ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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 ๒๔. ตัณหาวรรค           

๘๑     ๒๔.๒ นางลูกสุกร √  √ √ √   √ √ √ 

๘๒     ๒๔.๓ วิพภณัตกภิกษุ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๘๓     ๒๔.๕ พระนางเขมา √  √ √ √  √ √   

๘๔     ๒๔.๖ บุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

 ๒๕. ภิกขุวรรค           

๘๕    ๒๕.๔ พระธรรมารามเถระ √   √ √  √ √   

๘๖     ๒๕.๗ สัมพหุลภิกษ ุ √ √ √ √   √ √   

๘๗     ๒๕.๘ ภิกษุ ๕๐๐ รูป √      √ √   

๘๘     ๒๕.๙ พระสันตกายเถระ √      √ √ √ √ 

๘๙     ๒๕.๑๐ พระนงัคลกูฏเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๙๐     ๒๕.๑๑ พระวกักลิเถระ √  √ √ √  √ √   

๙๑     ๒๕.๑๒ สุมนสามเณร √  √ √ √  √ √   

 ๒๖. พราหมณวรรค           

๙๒     ๒๖.๒ ภิกษุมากรูป √      √ √   

๙๓     ๒๖.๕ พระอานนทเถระ √        √ √ 

๙๔     ๒๖.๗ พระสารีบุตรเถระ √   √ √    √ √ 

  



๗๘ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๙๕     ๒๖.๘ พระนางมหาปชาบดีโคตมี √   √ √    √ √ 

๙๖     ๒๖.๙ พระสารีบุตรเถระ √   √ √    √ √ 

๙๗     ๒๖.๑๒ กิสาโคตมี √        √ √ 

๙๘     ๒๖.๑๔ อุคคเสน √   √     √ √ 

๙๙    ๒๖.๑๗ พระสารีบุตรเถระ √   √ √    √ √ 

๑๐๐   ๒๖.๑๘ นางอุบลวรรณาเถรี √        √ √ 

๑๐๑     ๒๖.๒๐ พระเขมาภิกษุณี √        √ √ 

๑๐๒ 
   ๒๖.๒๑ พระติสสเถระผูอ้ยูใ่นเง้ือม

เขา 
√   √ √   √ √ √ 

๑๐๓   ๒๖.๒๒ ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง √   √ √   √  √ 

๑๐๔   ๒๖.๒๓ สามเณร √   √ √ √    √ 

๑๐๕   ๒๖.๒๔ พระมหาปัณถกเถระ √   √     √ √ 

๑๐๖   ๒๖.๒๕ พระปิลินทวจัฉเถระ √   √ √     √ 

๑๐๗   ๒๖.๒๖ ภิกษรูุปใดรูปหน่ึง √   √ √   √ √ √ 

๑๐๘   ๒๖.๒๗ พระสารีบุตรเถระ √   √ √    √ √ 

๑๐๙     ๒๖.๒๘ พระมหาโมคคลัลานเถระ √   √ √    √ √ 

๑๑๐     ๒๖.๒๙ พระเรวตเถระ √        √ √ 

๑๑๑     ๒๖.๓๐ พระจนัทภเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

  



๗๙ 

ตารางท่ี ๒ โครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัต ์ (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๑๑๒     ๒๖.๓๑ พระสีวลีเถระ √  √ √ √   √ √ √ 

๑๑๓     ๒๖.๓๒ พระสุนทรสมุทรเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๑๑๔     ๒๖.๓๓ พระโชติกเถระ √   √ √   √ √ √ 

๑๑๕    ๒๖.๓๔ ภิกษุผูเ้คยเป็นนกัฟ้อนรูปท่ี ๑ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๑๑๖   ๒๖.๓๕ ภิกษุผูเ้คยเป็นนกัฟ้อนรูปท่ี ๒ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๑๑๗     ๒๖.๓๖ พระวงัคีสเถระ √  √ √    √ √ √ 

๑๑๘   ๒๖.๓๗ พระธรรมทินนาเถรี √  √ √     √ √ 

๑๑๙   ๒๖.๓๘ พระองัคุลิมาลเถระ √   √ √    √ √ 

 สรุป ๑๑
๙ ๖ ๔
๓

 

๙๖
 

๘
๖ ๔
 

๖๒
 

๘
๗

 

๘
๑ ๙๐
 

 คดิเป็นร้อยละ ๑๐
๐ 

๕
.๐

 

๓
๖.
๑ 
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๐.
๗

 

๗
๒

.๓
 

๓
.๔

 

๕
๒

.๑
 

๗
๓

.๑
 

๖๘
.๑

 

๗
๕

.๖
 

 

 จากตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระอรหันต์จาํนวน ๑๑๙ เร่ือง ซ่ึง

ถือเป็นกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ในอรรถกถาธรรมบทและในกลุ่มเร่ืองนกับวชในพระพุทธศาสนา การ

เกิดพฤติกรรมต่างๆมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา  พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๑๐๐  เป็นการกล่าวถึงท่ีมาของ

บุคคลหรือเหตุการณ์ในเร่ือง ทําให้ผูฟั้งทราบความเป็นมาของบุคคลหรือเหตุการณ์อันเป็น



๘๐ 

จุดเร่ิมตน้ของการเกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ บางเร่ืองกล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลตั้ งแต่ในอดีตชาติ 

บางเร่ืองอาจกล่าวถึงความเป็นมาว่าเร่ืองของบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นเคยกล่าวถึงมาก่อนแลว้  

 

 พฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส  พบ ๖ เร่ือง การเล่ือมใสเป็นพฤติกรรมท่ีพบการเกิดน้อย 

เน่ืองจากกลุ่มเร่ืองน้ีมีภิกษุท่ีบรรลุอรหันต์เป็นบุคคลสาํคัญในการดาํเนินเร่ืองดงันั้นจึงมีความ

เล่ือมใสอยูแ่ลว้ กล่าวคือมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแลว้จึง

ไดเ้ขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา  ส่วนเร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีการ

ดาํเนินเร่ืองตั้งแต่กาํเนิดบุคคลนั้น 

 

 พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๔๓ เป็นพฤติกรรมท่ีมีการปรากฏ

ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินเร่ือง กล่าวคือ ถา้เร่ืองนั้นดาํเนินเร่ืองตั้ งแต่การกาํเนิดบุคคลนั้นก็จะ

ปรากฏพฤติกรรมการบวชดว้ย เช่น เร่ืองพระจกัขุปาลเถระ ในยมกวรรค กล่าวถึงชีวิตของพระเถระ

ตั้งแต่ถือกาํเนิดในตระกลูกฎุ มพีตระกลูหน่ึง ไดมี้โอกาสไปฟังธรรมจึงเกิดความเล่ือมใส และออก

บวชเป็นภิกษุ ตั้งใจบาํเพญ็วิปัสสนาเพ่ือใหบ้รรลุธรรมสูงสุด ระหว่างนั้นเกิดปัญหาสุขภาพคือป่วย

ดว้ยโรคตา แก้ปัญหาดว้ยการส่งหมอมารักษา แต่พระเถระเดินจงกรมตลอดเวลาจึงไม่สามารถ

หยอดยาเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยได ้ทาํให้ตาบอดทั้งสองขา้งและพร้อมกบัท่ีพระเถระบรรลุเป็น

พระอรหันต์    ในขณะเดียวกนัถา้เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงพระเถระท่ีเป็นพระอรหันต์อยู่แลว้ก็จะไม่

ปรากฏพฤติกรรมการบวช  เช่น เร่ืองถวายบิณฑบาตแก่พระมหากสัสปเถระ ในปุปผวรรค  เร่ือง

พระสารีบุตรเถระ ในพราหมณวรรค เป็นตน้   

 สาเหตุหรือมลูเหตุท่ีทาํให้บุคคลนั้นไดเ้ขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาพบว่าเกิดจากปัจจยั

ต่างๆ ดงัน้ี 

  ๑.  เม่ือตอนท่ียงัเป็นคฤหสัถไ์ดมี้โอกาสฟังธรรม แลว้เกิดความเล่ือมใสจึงขอบวช

ในพระพุทธศาสนา  เช่น  เร่ืองบุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน ในตณัหาวรรค อุคคเสนมีภรรยาเป็นนางรํา

ในคณะนักฟ้อน จึงฝึกการฟ้อนรําและปรารถนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตร เม่ือ

พระพุทธเจา้เสด็จมาแลว้ อุคคเสนแสดงการฟ้อนรํา หลงัจากนั้ นพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่

อุคคเสน เขาเกิดความเล่ือมใสไดบ้รรลุอรหตัผล แลว้ทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 



๘๑ 

  ๒.  บุคคลนั้นประสบเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดความสังเวช หรือพบว่าวิถีปฏิบติัใน

ปัจจุบนัไม่ใช่วิถีท่ีถกูตอ้งจึงเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา  เช่น เร่ืองสงักิจจสามเณร ในสหัสวรรค 

ทารกผูห้น่ึง มารดาเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ ์เม่ือเผาศพแลว้ปรากฏว่าส่วนท่ีเป็นครรภ์ไม่ไหม ้เม่ือ

ผา่ทอ้งจึงพบว่าทารกยงัมีชีวิตอยู่ เม่ือทารกนั้นโตข้ึนไดฟั้งเร่ืองราวของตนจึงเกิดความสังเวช ขอ

บวชเป็นสามเณรในสาํนกัพระสารีบุตร  เป็นตน้ 

  ๓.  บุคคลนั้นมีความปรารถนาในการบวชตั้ งแต่แรก บางเร่ืองบุคคลนั้นตั้ งความ

ปรารถนาไวต้ั้งแต่ในอดีตชาติ   เช่น เร่ืองพระขทิรวนิยเรวตเถระ ในอรหนัตวรรค  กล่าวถึงนอ้งชาย

ของพระสารีบุตรช่ือเรวตะ ซ่ึงเป็นบุตรเพียงคนเดียวในครอบครัวท่ียงัไม่ไดบ้วช มารดาจึงจดัการให้

แต่งงานตั้ งแต่อายุ ๗ ปี แต่เรวตะปรารถนาการบวชจึงวางอุบายหนีมารดาไปบวชเป็นสามเณร 

แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการบวชของบุคคล  เป็นตน้ 

  ๔.  การบวชเพื่อหวงัผลประโยชน์จากการบวช  เช่น เพ่ือไดบ้ริโภคอาหารดีโดยไม่

ตอ้งทาํงาน  เพ่ือใหมี้เคร่ืองนุ่งห่ม   เพ่ือจะไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ตลอดเวลา เป็นตน้ ดงัตวัอย่างเร่ือง

พระวักกลิเถระ มีความสุขท่ีได้เห็นพระพุทธเจ้า จึงบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือจะได้เห็น

พระพุทธเจา้ตลอดเวลา แต่ในภายหลงัพระพุทธเจา้ทรงใชกุ้ศโลบายทาํใหพ้ระวกักลิบรรลุอรหตัผล

ได ้เป็นตน้ 

  ๕.  การบวชเพื่อแกปั้ญหาชีวิต  เช่น  บวชเพ่ือหลีกเลียงการแต่งงาน  เป็นตน้ ดงั

ตวัอยา่งเร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี ในพาลวรรค เม่ือนางอุบลวรรณาถึงวยัจะตอ้งแต่งงาน บิดาเกรงว่า

จะเกิดปัญหาเน่ืองจากมีชายท่ีจะมาสู่ขอหลายคน เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าวจึงให้นาง

อุบลวรรณาบวชเป็นภิกษุณี  เป็นตน้ 

  ๖.  การบวชตามวยั  ตามขนบประเพณีของคนอินเดียเม่ือถึงวยัหน่ึงจะตอ้งใชชี้วิต

ศึกษาธรรมะเป็นนกับวชเพื่อหาทางหลุดพน้  เช่น เร่ืองภิกษุวชัชีบุตร ในปกิณกวรรค กล่าวถึงพระ

ราชโอรสของเจา้เมืองวชัชี เม่ือครองราชสมบติัมาระยะหน่ึง ก็สละราชสมบติัตามวาระอนัสมควร

แลว้บวชในสาํนกัพระพุทธศาสนา ตั้งใจบาํเพญ็เพียรเพื่อบรรลุธรรมขั้นอรหตัผล  เป็นตน้ 

  ๗. การบวชโดยมีผูจ้ดัการใหบ้วช ไดแ้ก่ บิดามารดาท่ีเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้บุตร

บวช  ภิกษุหรือพระเถระจดัการให้บวช   เช่น เร่ืองพระปิโลติกเถระ ในทณัฑวรรค กล่าวถึงเด็ก

ขอทานคนหน่ึงนุ่งผา้เก่าซ่ึงใชท้าํประโยชน์ใดๆไม่ได ้บวชโดยพระอานนท์เป็นผูจ้ดัการ เม่ือบวช



๘๒ 

แลว้เกิดความกระสนัอยากสึกกลบัไปขอทานตามเดิม จึงกลบัมาท่ีผา้เก่าซ่ึงพาดไวก้บักิ่งไม ้เห็นผา้

แลว้ก็ใหโ้อวาทตนเองอยูห่ลายคร้ังจนสามารถบรรลุอรหตัผลได ้ เป็นตน้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๔ การเกิดปัญหา  พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๗๖.๓  ลกัษณะการเกิดปัญหา

แบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ การเกิดปัญหาก่อนการบรรลุอรหันตผล  และการเกิดปัญหาหลงัจาก

การบรรลุอรหตัผลแลว้   

 การเกิดปัญหาก่อนการบรรลุอรหันตผล มกัเป็นปัญหาท่ีบุคคลสาํคญัในเร่ืองไม่สามารถ

บรรลุธรรมขั้นสูงสูดตามความมุ่งหมายของการบวชในพระพุทธศาสนาได ้เน่ืองจากความสงสัยใน

ธรรม วิธีการฝึกท่ีไม่เหมาะกบัตนเอง  หรืออาจเกิดจากอุปสรรคอ่ืนๆ เช่น ปัญหาความเจ็บป่วย   

การถูกรบกวนจากส่ิงอ่ืน เป็นต้น ดังตัวอย่างในเร่ืองพระจูฬปัณถกเถระ ในอปัปมาทวรรค               

พระจูฬปัณถกะ เป็นน้องชายของพระมหาปัณถกะซ่ึงบรรลุอรหันต์หลงัจากบวชไม่นาน  แต่     

พระจูฬปัณถกะยงัไม่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดได ้ เพียรพยายามฝึกฝนกบัพ่ีชายก็ไม่บรรลุจึงถูก

ตาํหนิว่าโง่ ทาํให้รู้สึกน้อยใจและทอ้ใจ  พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรดว้ยทิพญาณ เสด็จมาโปรด 

พระจูฬปัณถกะ ดว้ยการทรงแนะวิธีการฝึกท่ีเหมาะแก่พระเถระคือให้พิจารณาผา้ผืนหน่ึงตั้ งแต่ยงั

เป็นผา้สะอาดจนกระทัง่ผา้นั้นหมองไป ทาํใหพ้ระจุฬปัณถกะบรรลุอรหันต์ไดส้าํเร็จ และยงัไดรั้บ       

การยกยอ่งจากพระพุทธเจา้ใหเ้ป็นเอตทคัคะในทางผูช้าํนาญในมโนมยทิธิ 

 การเกิดปัญหาหลงัการบรรลุอรหันต์  เช่นเร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ในจิตตวรรค  ภิกษุนั้น

เดินทางไปหมู่บา้นท่ีมีอุบาสิกาคนหน่ึงคอยอุปัฏฐากภิกษุท่ีไปบาํเพ็ญสมณธรรม หลงัจากไดย้ิน

ช่ือเสียงจากคาํสรรเสริญของภิกษุท่ีเคยไปท่ีนั ่น  อุบาสิกานั้ นคอยอุปัฏฐากภิกษุรูปนั้ นอย่างดี

จนกระทัง่ภิกษุนั้นบรรลุอรหนัต์  หลงัจากบรรลุอรหันต์แลว้ก็กาํหนดวนัปลงสังขาร ขณะนั้นได้

ระลึกถึงอดีตชาติทาํใหรู้้ว่าอุบาสิกานั้นในอดีตชาติเป็นภรรยาของตนแต่ทาํกรรมหนักฆ่าสามี โดย

เป็นกรรมท่ีเกิดข้ึนถึง ๙๙ ชาติ ดว้ยความสังเวชและไม่ต้องการให้เกิดกรรมซํ้ าในชาติอ่ืนอีกจึง 

แสดงธรรมแก่อุบาสิกานั้นเพ่ือใหเ้ห็นหลกัธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา   

 การเกิดปัญหาทั้ งก่อนและหลงัการบรรลุอรหัตผล แสดงให้เห็นลกัษณะการแกปั้ญหาท่ี

ต่างกนั ปัญหาท่ีบุคคลไม่สามารถบรรลุอรหตัผลไดต้อ้งแกไ้ขดว้ยความเพียรพยายามและอดทน ซ่ึง

เกิดข้ึนหลงัจากไดเ้รียนกมัมฏัฐานจากสาํนกัพระพุทธเจา้แลว้มาปฏิบติัจนบรรลุ  บางคร้ังความเพียร



๘๓ 

พยายามดว้ยตนเองก็ยงัไม่สาํเร็จ พระพุทธเจา้ก็จะเสด็จมาทรงช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแก่

บุคคลนั้ นทําให้บรรลุได้  ในขณะท่ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลังการบรรลุอรหัตผลนั้ น แสดงให้เห็น

คุณลกัษณะพิเศษของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นพระอรหนัตซ่ึ์งสามารถแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ย่างง่ายดาย  และ

เป็นปัญหาท่ีเป็นการพิสูจน์ความเป็นพระอรหนัตข์องบุคคลนั้นดว้ย 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์ท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาพบทั้ งสิ้ น ๒๓ เร่ือง เม่ือ

พิจารณาแลว้สามารถแบ่งออกได ้๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มท่ีเป็นพระอรหนัตอ์ยูแ่ลว้  ๒. กลุ่มท่ีมุ่งบาํเพ็ญ

เพ่ือบรรลุอรหนัตโ์ดยไม่เกิดปัญหาหรือไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้จนบรรลุอรหันต์  และ๓. กลุ่ม

เร่ืองท่ีอรรถกถาจารยเ์คยกล่าวไวแ้ลว้ 

 ๑. กลุ่มเร่ืองท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีเป็นพระอรหนัตอ์ยูแ่ลว้ท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหา 

แสดงใหเ้ห็นว่าพระอรหันต์เป็นผูท่ี้หลุดพน้จากอาสวะกิเลสทั้ งปวงไม่เกิดปัญหาอีก โดยพบว่ามี 

๑๕ เร่ือง โดยปรากฏลกัษณะพฤติกรรมเป็น ๒ แบบ คือ แบบท่ี ๑ เร่ืองของบุคคลนั้นเป็นท่ีสงสัย

ของภิกษุอ่ืนๆ หรือเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึงเพ่ือนาํไปสู่การแสดงธรรม  และแบบท่ี ๒ การ

ขา้มพฤติกรรมจากการเกิดปัญหาเป็นการเกิดขอ้สงสยัแทน  

  แบบท่ี  ๑   เ ร่ืองของบุคคลนั้ นเป็นท่ีสงสัยของภิกษุ อ่ืนๆ  หรือเป็นเร่ือง ท่ี

พระพุทธเจา้ตรัสถึงเพ่ือนาํไปสู่การแสดงธรรม  พบ ๑๐ เร่ือง โดยเร่ืองของบุคคลนั้นเป็นท่ีสงสัย

ของมีภิกษุอ่ืนๆ หรือพระพุทธเจา้จะตรัสถึงพระอรหันต์เหล่าน้ีเพ่ือให้ภิกษุทั้ งหลายดูเป็นตวัอย่าง 

ทั้ งน้ีเพ่ือนําไปสู่การแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า   เช่น เร่ืองพระลกุณฏกภททิยเถระ        

ในปกิณณกวรรค  กล่าวถึงว่าในขณะท่ีมีภิกษุกลุ่มหน่ึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือฟังธรรม  

พระลกุณฏกภทัทิยะเดินผา่นออกไป  พระพุทธเจา้จึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าไดเ้ห็นภิกษุท่ีฆ่าบิดา

มารดาแลว้เป็นผูไ้ม่ทุกขห์รือไม่  ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสยั ทูลถามพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้จึง

ทรงแสดงธรรม ทาํใหภิ้กษุเหล่านั้นบรรลุอรหนัตท์ั้งหมด   

  แบบท่ี ๒ การขา้มพฤติกรรมจากการเกิดปัญหา (พฤติกรรมท่ี ๔) เป็นการเกิดขอ้

สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) แทน พบ ๕ เร่ือง บุคคลสาํคญัในเร่ืองไม่ไดป้ระสบปัญหา แต่เกิดขอ้สงสัย

ในธรรมหรือเหตุการณ์หน่ึงจึงนาํความสงสัยนั้นกราบทูลต่อพระพุทธเจา้ เพ่ือให้ทรงแสดงธรรม 

โดยการทูลถามขอ้สงสัยของบุคคลนั้นเกิดข้ึนท่ามกลางพุทธบริษทัโดยเฉพาะภิกษุทั้ งหลายเป็น

จาํนวนมาก จากนั้นพระพุทธเจา้จะทรงแสดงธรรมเพื่อไขขอ้สงสยัดงักล่าว การขา้มพฤติกรรมจาก



๘๔ 

การเกิดปัญหามาท่ีการเกิดขอ้สงสัยจึงเกิดข้ึนเพ่ือเอ้ือให้เกิดการแสดงธรรมจากพระพุทธเจา้  เช่น  

เร่ืองปัญหาของพระอานนทเถระ ใน ปุปผวรรค  พระอานนท์ทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจา้ว่ากลิ่น

ของคนัธชาติท่ีฟุ้งทวนลมไดมี้อยูห่รือไม่ พระพุทธเจา้จึงตรัสตอบว่ากลิ่นของคนัธชาติท่ีฟุ้งทวนลม

ได้คือกลิ่นของคนดี จากนั้ นทรงแสดงธรรมเทศนา  การยกข้อสงสัยของพระอานนท์เป็นเหตุ

นาํไปสู่การแสดงธรรม  พุทธบริษทัทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ในขณะนั้นก็จะไดฟั้งพระธรรม

เทศนาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาน้ีดว้ย 

 ๒. กลุ่มภิกษุท่ีมุ่งบาํเพ็ญเพ่ือบรรลุอรหันต์โดยไม่ประสบปัญหาใดๆและไม่ปรากฏ

พฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัยด้วย พบ ๓ เร่ืองโดยบุคคลเหล่านั้นได้ฟังพระพระธรรมเทศนาจาก

พระพุทธเจา้จนบรรลุอรหันตผล  เช่น เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป ในมคัควรรค  กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึง

ประมาณ ๕๐๐ รูปมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้ นสนทนาเร่ืองหนทางท่ีตนเดินผ่านมาจาก

ชนบทเขา้สู่เมืองสาวตัถี  พระพุทธเจา้เสด็จมา ทรงแสดงธรรมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีภิกษุเหล่านั้นสนทนา

กนัอยู่ โดยทรงช้ีให้เห็นว่าอริยมรรคเป็นทางให้พน้ทุกข์ เม่ือจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้ นบรรลุเป็น  

พระอรหนัต ์ เร่ืองกลุ่มน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือบุคคลนั้นเป็นภิกษุแลว้มีหนา้ท่ีและจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

บรรลุธรรมสูงสุด ภิกษุทั้งหลายจะไดเ้รียนกมัมฏัฐานจากพระพุทธเจา้แลว้ตั้งใจฝึกจนบรรลุ  บางรูป

ไดฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา้ก็เขา้ใจลึกซ้ึงและบรรลุอรหันต์ได ้จึงไม่ปรากฏพฤติกรรม

การเกิดปัญหาเพราะปฏิบติัตาม เห็นตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงช้ีแนะไว ้

 ๓. กลุ่มเร่ืองท่ีอรรถกถาจารยเ์คยกล่าวไวแ้ลว้ โดยเร่ืองโดยละเอียดท่ีปรากฏพฤติกรรมการ

เกิดปัญหาอรรถกถาจารยก์ล่าวไวแ้ลว้ในอรรถกถาธรรมบทวรรคอ่ืน เม่ือกล่าวซํ้ าเร่ืองเดิมอีกจึงไม่

ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาอีก โดยเป็นการกล่าวซํ้ าเพ่ือย ํ้ าคาํสอนท่ีปรากฏในเร่ือง พบ ๕ เร่ือง

ได้แ ก่    เ ร่ืองนาง กีสาโคตมี    เ ร่ื องนางปฏาจารา    ในมัคควรรค     เ ร่ือง กิสาโคต มี                         

เร่ืองนางอุบลวรรณาเถรี   และเร่ืองพระเรวตเถระในพราหมณวรรค   โดยเร่ืองเหล่าน้ีมี                 

การดําเนินเร่ืองอย่างละเอียดไว้แล้ว   เ ม่ือกล่าวซํ้ า ถึงเ ร่ืองนั้ นอีกจึงไม่ปรากฏพฤติกรรม                

การเกิดปัญหา  แต่กล่าวซํ้ าเพ่ือตอ้งการเนน้คาํสอนท่ีเป็นคาถาในเร่ืองนั้นอีกคร้ัง 

 

 พฤติกรรมท่ี ๕ การแกปั้ญหา  พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๖๘.๖  ปัญหาท่ีเกิดกบับุคคลใน

กลุ่มเร่ืองพระอรหนัตส่์วนใหญ่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจากพระพุทธเจา้  รองลงมาคือการแกปั้ญหา



๘๕ 

ด้วยตนเอง  ปัญหาท่ีได้รับการแก้ไขจากพระพุทธเจ้ามักเป็นปัญหาเก่ียวกับอุปสรรคในการ       

บรรลุธรรม  เช่น  เร่ืองพระปูติคตัตติสสเถระ ในจิตตวรรค ป่วยเป็นโรคผิวหนัง ภิกษุสามเณรอ่ืนๆ

รังเกียจจึงพากนัหลีกเล่ียงท่ีจะพยาบาล  พระพุทธเจา้ทรงช่วยดูแลรักษาดว้ยพระองคเ์องโดยไม่ทรง

รังเกียจโรคผิวหนังนั้น ตลอดการทรงรักษานั้นพระปูติคตัตติสสเถระก็ไดบ้รรลุอรหันต์หลงัจาก

อาการดีข้ึน  เร่ืองพระเถระผูเ้จริญมรีจิกัมมัฏฐาน ในปุปผวรรค หลังเรียนกัมมัฏฐานจาก

พระพุทธเจ้าแลว้ก็เดินทางไปฝึกสมณธรรมแต่ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ไดจึ้งแกปั้ญหาดว้ยการ

กลับมาเพ่ือจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ระหว่างทางเห็นพยบัแดดจึงพิจารณาอยู่  พระพุทธเจ้า

ทอดพระเนตรดว้ยทิพยจกัษุจึงทรงแผพ่ระรัศมีมายงัพระเถระรูปนั้นแลว้ทรงแสดงธรรม  จึงทาํให้

พระเถระรูปนั้นบรรลุเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ เป็นตน้  นอกจากน้ีพระพุทธเจา้ยงัทรงช่วยแกปั้ญหาของ

พระอรหันต์ท่ีเก่ียวกับการเข้าใจผิดของภิกษุรูปอ่ืน  เช่น เร่ืองพระติสสเถระผูมี้ปกติอยู่ในนิคม  

ในอปัปมาทวรรค  พระติสสะผูน้ั้นเม่ือบวชแลว้ก็บิณฑบาตแต่ในบริเวณบา้นของญาติ เพราะจะได้

มีเวลาในการฝึกธรรมและการบิณฑบาตนั้นเพียงเพื่อหาอาหารประทงัชีวิตเท่านั้น  ภิกษุทั้ งหลาย

เห็นว่าพระติสสะเท่ียวบิณฑบาตแต่ในบา้นญาติก็เขา้ใจว่ายงัยึดติดกบัญาติจึงพากนัต่อว่าและนํา

เร่ืองไปทูลพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้จึงทรงช่วยแกค้วามเขา้ใจผดินั้น   

 การแกปั้ญหาดว้ยตนเองนั้นพบในกรณีท่ีปัญหานั้นเกิดข้ึนหลงัการบรรลุเป็นพระอรหันต์

แลว้  เช่น เร่ืองจุลกาลและมหากาล  หลงัจากบวชและบาํเพ็ญจนบรรลุอรหันต์แลว้ เกิดปัญหาคือ

ภรรยามาตามใหสึ้กกลบัไปใชชี้วิตฆราวาสตามเดิม  พระเถระจึงแกปั้ญหาดว้ยการแสดงอิทธิฤทธ์ิ

เหาะข้ึนไปบนอากาศแลว้หายไป แสดงใหเ้ห็นว่าพระอรหนัตต์ดัแลว้ซ่ึงทางโลก   

 นอกจากน้ียงัพบว่าอาจมีผูอ่ื้นช่วยแกปั้ญหาไดอี้ก เช่น สหาย  พระสาวกท่ีเป็นพระอรหนัต ์

องคอ่ื์นๆ  เช่น เร่ืองพระโสไรยเถระ ในจิตตวรรค  กล่าวถึงกฎุ มพีคนหน่ึงในโสไรยนคร เห็นพระ

มหากจัจายนะแลว้คิดว่าพระเถระน้ีมีรูปงามน่าจะไดม้าเป็นภรรยาของตน  ความคิดไม่ดีทาํให้กลบั

ร่างเป็นหญิง  ไดรั้บความทุกขใ์นระยะเวลาหน่ึง จนกระทั้ งพบสหาย  สหายช่วยแกปั้ญหาดว้ยการ

แนะนาํใหไ้ปขอขมาพระมหากจัจายนะ เม่ือกฎุ มพีนั้นขอขมาพระเถระแลว้จึงกลบัร่างมาเป็นชาย

เหมือนเดิม  ฟังธรรมแลว้เล่ือมใสจึงขอพระเถระบวชในพระพุทธศาสนา จากนั้นก็บรรลุอรหนัตผล 



๘๖ 

 การแกปั้ญหาท่ีส่วนใหญ่พระพุทธเจา้ทรงช่วยแกน้ั้นแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระพุทธเจา้  และความเป็นพระสพัพญัญูของพระองค ์ทรงรู้ความเป็นไปทั้งอดีต ปัจจุบนั และ

อนาคตของบุคคลนั้น จึงทรงแกไ้ขปัญหาและช้ีแนวทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมแก่บุคคลนั้นได ้

 เร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหามีทั้ งสิ้น ๙๖ เร่ือง ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา  

๘๖ เร่ือง ดงันั้นจะมีเร่ืองท่ีปรากฏการเกิดปัญหาแต่ไม่มีการแกปั้ญหาทั้ งสิ้น ๑๐ เร่ือง เม่ือพิจารณา

ปัญหาท่ีเกิดพบว่า  มีทั้ งปัญหาก่อนการบรรลุอรหัตผลและปัญหาหลงัการบรรลุอรหัตผล โดย

ปัญหาก่อนการบรรลุจะยุติไปเองเม่ือบุคคลนั้ นบวช  ฟังธรรมหรือบรรลุธรรม  เช่น เร่ือง              

พระพหุปุตติกาเถรี ในสหสัสวรรค เกิดปัญหาเม่ือยงัเป็นคฤหัสถคื์อบุตรและสะใภไ้ม่ดูแลตนอย่าง

จริงใจ ทาํดีกบัตนเพ่ือหวงัให้ยกสมบติัท่ีเหลือให้ เกิดความสังเวชใจ  จึงออกบวชเป็นภิกษุณี การ

บวช   การฟังธรรม และการบรรลุธรรมจึงเป็นพฤติกรรมท่ีแกปั้ญหาของบุคคลนั้นไปโดยปริยาย  

ในขณะท่ีปัญหาหลงัการบรรลุอรหตัผลส่วนใหญ่มกัเป็นปัญหาท่ีบุคคลนั้นถกูเขา้ใจผิดจากภิกษุรูป

อ่ืน ปัญหาน้ีบุคคลนั้นไม่ไดรั้บรู้เพราะเป็นพระอรหันต์แลว้ไม่มีขอ้สงสัยอีก แต่ความไม่เขา้ใจนั้น

จะถกูยติุไดจ้ากพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้  การแสดงธรรมจึงเป็นพฤติกรรมการแกปั้ญหา

ของกลุ่มเร่ืองดงักล่าว 

 

 พฤติกรรมท่ี ๖ การรับผลการกระทาํ  พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๓.๔  เป็นพฤติกรรมท่ีพบ

การเกิดนอ้ยมาก กล่าวคือพบเพียง ๔ เร่ือง ไดแ้ก่   

  ๑.  เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี  ในพาลวรรค 

  ๒.  เร่ืองพระติสสเถระผูเ้ขา้ถึงสกุลนายช่างแกว้   ในปาปวรรค 

  ๓.  เร่ืองสุขสามเณร    ในทณัฑวรรค 

  ๔.  เร่ืองสามเณร       ในพราหมณวรรค 

 การท่ีพฤติกรรมการรับผลการกระทาํปรากฏไม่มาก  เน่ืองจากกลุ่มเร่ืองของพระอรหันต์

เป็นเร่ืองของบุคคลท่ีหลุดพน้จากกิเลสทั้งปวง หรือเป็นกลุ่มของบุคคลท่ีมุ่งมัน่บาํเพ็ญเพ่ือให้บรรลุ

ธรรมสูงสุด การกระทาํท่ีจะทาํใหเ้กิดผลในชาติปัจจุบนัจึงไม่ปรากฏอีกเพราะมุ่งท่ีจะนิพพานเพียง

อยา่งเดียว การกระทาํอนัก่อใหเ้กิดผลต่างๆเป็นเร่ืองทางโลกซ่ึงบุคคลในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัตไ์ม่ยุง่

เก่ียวอีกแลว้ในชาติน้ี  โดยการรับผลการกระทําท่ีปรากฏใน  ๔  เร่ืองดังกล่าวนั้ น เร่ืองพระ



๘๗ 

อุบลวรรณาเถรี  เร่ืองพระติสสเถระผูเ้ข้าถึงสกุลนายช่างแกว้ และเร่ืองสามเณร ผูไ้ด้รับผลการ

กระทาํเป็นบุคคลท่ีทาํร้ายพระเถระ  ส่วนเร่ืองสุขสามเณร การรับผลการกระทาํเป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนในอดีตชาติและเป็นกรรมดี   ดงัตวัอยา่งจากเร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี ผูท่ี้ไดรั้บผลการกระทาํ

คือนนัทมาณพซ่ึงหลงรักพระเถรีตั้งแต่ยงัเป็นคฤหัสถ ์ลกัลอบเขา้ไปในกระท่อมท่ีพระเถรีอยู่และ

ข่มขืนพระเถรี ระหว่างหลบหนีถกูธรณีสูบลงมหานรกอเวจี 

 

 พฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม  พบ ๖๒ เร่ือง การฟังธรรมน้ีหมายถึงบุคคลนั้นไดฟั้งธรรม

จากพระพุทธเจา้หรือพระสาวก ธรรมท่ีฟังเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลนั้น  เช่น เร่ืองพระ

จนัทภเถระ ในพราหมณวรรค ก่อนบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผูมี้รัศมีดัง่ดวงจนัทร์ พวกเดียรถีร์

จึงพามาแสดงต่อประชาชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต่อมาไดย้ินเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ก็มีพระรัศมี

เช่นเดียวกับตนจึงไปเข้าเฝ้าเพ่ือพิสูจน์ว่าผูใ้ดมีรัศมีท่ีสว่างกว่ากัน เม่ือพบว่าพระรัศมีของ

พระพุทธเจา้สว่างกว่ารัศมีทั้งปวงก็รู้สึกผดิหวงั อยากรู้มนตท่ี์ทาํใหรั้ศมีของตนอบัเฉา พระพุทธเจา้

จึงให้บวชก่อนแลว้จึงบอกมนต์  เม่ือบวชแลว้พระจันทภะจึงได้ฟังมนต์ นั้ นก็คือธรรมะของ

พระพุทธเจา้ การฟังธรรมน้ีจึงเป็นธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือบุคคลนั้นโดยตรงซ่ึงแตกต่างจาก

ธรรมท่ีพระพุทธเจา้จะแสดงในคร้ังท่ีสองท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแสดงธรรมซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป 

 

 พฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  พบ ๘๗ เร่ือง ซ่ึงธรรมท่ีบุคคลในกลุ่มเร่ืองน้ีบรรลุคือ

อรหตัตผล เป็นธรรมขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา  การบรรลุธรรมมกัเกิดข้ึนหลงัจากบุคคลนั้นได้

ฟังธรรม  เช่น  เร่ืองพระนางรูปนันทาเถรี  ในชราวรรค  แต่เดิมพระนางบวชในพระพุทธศาสนา

เพราะเป็นพระญาติและบวชตามพระญาติองคอ่ื์นๆ ไม่ปรารถนาการเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพราะเกรง

พระพุทธเจ้าจะทรงตําหนิความงาม  พระนางยงัยึดติดในความสวยงามภายนอก   วันหน่ึง

พระพุทธเจา้จะทรงแสดงธรรม พระนางรูปนนัทาแฝงองคไ์ปเพื่อไม่ให้พระพุทธเจา้ทอดพระเนตร

เห็น แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ จึงทรงแสดงปริศนาธรรมให้พระนางรูปนันทาเห็นความเกิดข้ึนและ

ความเส่ือมไปของสังขาร จนพระนางเกิดความสังเวช จากนั้นทรงแสดงธรรมเร่ืองความไม่เท่ียง  

เม่ือพระนางไดฟั้งธรรมแลว้มีดวงตาเห็นธรรมจึงบรรลุโสดาปัตติผล พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม

ต่อเน่ืองไปอีก พระนางรูปนนัทาเถรีจึงบรรลุอรหนัตผล เป็นตน้ 



๘๘ 

 นอกจากน้ีการบรรลุธรรมอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการฟังธรรม  แต่เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้น

ฝึกปฏิบติัเพ่ือมุ่งให้บรรลุธรรม แต่การฝึกปฏิบติันั้นมีแนวทางมาจากพระพุทธเจา้  เน่ืองจากหลงั

การบวชแลว้ภิกษุจะตอ้งเรียนกมัมฏัฐานคือหนา้ท่ีหรืองานของภิกษุ แลว้นาํแนวทางจาการเรียนนั้น

มาฝึกปฏิบติัจนบรรลุอรหนัต ์ เช่น เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย ในยมกวรรค กล่าวถึงภิกษุสองรูปเป็นสหาย

กนั เม่ือฟังธรรมจากพระพุทธเจา้แลว้เล่ือมใสจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา เม่ือเรียนกมัมฏัฐานแลว้

ทราบว่าธุระในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ คันถธุระ คือการศึกษาจากพระไตรปิฎก  และ

วิปัสสนาธุระคือการศึกษาโดยฝึกสมาธิ  ภิกษุท่ีเลือกวิปัสสนาธุระตั้งใจฝึกจนบรรลุอรหนัต ์ในขณะ

ท่ีสหายท่องจาํบทธรรมไดท้ั้งหมดแต่ไม่นาํมาปฏิบติัจึงไม่บรรลุอรหันต์ แสดงให้เห็นว่าการบรรลุ

ธรรมนั้นตอ้งเกิดจากความเขา้ใจและการฝึกปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

  

 พฤติกรรมท่ี ๙ การเกิดขอ้สงสัย  พบ ๘๑ เร่ือง  การเกิดขอ้สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดกบั

กลุ่มภิกษุทั้งหลายท่ีรวมกลุ่มสนทนากนัในลกัษณะธรรมสภาเพ่ือถกเถียงหรือพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง ในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัตน้ี์ ภิกษุทั้งหลายมกัมีขอ้สงสัยเก่ียวกบับุคคลในเร่ือง  เช่น  เร่ือง

พระมหาปัณถกเถระ  ในพราหมณวรรค  กล่าวถึงหลังจากเหตุการณ์ท่ีพระเถระบริภาษ                

พระจูฬปัณถกเถระผูเ้ป็นน้องชายว่าโง่ ทั้งน้ีพระมหาปัณถกเถระ บวชในพระพุทธศาสนาแลว้ฝึก

ปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ ต่อมาชักชวนน้องชายคือพระจูฬปัณถกเถระเข้ามาบวชด้วย แต่              

พระจูฬปัณถกะไม่อาจเรียนรู้บทธรรมแมเ้พียงบทเดียวไดจึ้งบริภาษน้องชายว่าโง่ พระพุทธเจา้ให้

พระจูฬปัณถกะเข้าเฝ้าและทรงแนะแนวทางท่ีเหมาะแก่พระเถระจึงบรรลุอรหันต์ได้     ภิกษุ

ทั้งหลายสนทนากนัในโรงธรรมเร่ืองพระเถระองคน้ี์ว่าอาจจะโกรธนอ้งชายจึงบริภาษเช่นนั้น และ

ถา้โกรธก็แสดงว่าบรรลุอรหันต์ไม่จริง  เป็นต้น  การเกิดขอ้สงสัยของเหล่าภิกษุน้ีแสดงให้เห็น

ความสาํคญัของการศึกษาพระพุทธศาสนา บุคคลท่ีเช่ือว่าบรรลุอรหนัตแ์ลว้อาจถกูสงสยัว่าไม่บรรลุ

จริงเน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยและเกิดการตั้ งคาํถามในหมู่ภิกษุทั้ งหลาย การสงสัยและตั้ ง

คาํถามจึงนาํไปสู่การพิสูจน์ความจริงและผูท่ี้พิสูจน์และยนืยนัความจริงก็คือพระพุทธเจา้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรม  พบความถ่ีการเกิดร้อยละ ๗๖.๓  ผูแ้สดงธรรมใน

พฤติกรรมน้ีคือพระพุทธเจา้เท่านั้ น การแสดงธรรมน้ีเป็นพฤติกรรมลาํดบัสุดทา้ยของทุกเร่ือง 



๘๙ 

พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเทศนาเพ่ือแกข้อ้สงสัยของภิกษุทั้ งหลายท่ีเกิดข้ึน เช่น เร่ืองพระ

มหาปัณถกเถระ ในพราหมณวรรค หลงัจากภิกษุทั้ งหลายสงสัยว่าพระเถระอาจโกรธน้องชาย  

พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมเพื่อพิสูจน์ความเป็นพระอรหันต์ของพระมหาปัณถกเถระว่าพระ

อรหนัตเ์ป็นผูไ้ม่โกรธ  เป็นตน้  นอกจากน้ีการแสดงธรรมยงัเกิดข้ึนจากการท่ีพระสาวกนาํขอ้สงสยั

มากราบทูลพระพุทธเจ้าในท่ีประชุม  พระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมเพื่อแก้ข้อสงสัยนั้ นให้

กระจ่าง หรือเม่ือเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาของบุคคลนั้นยุติลงและเป็นท่ีรับรู้ของเหล่าภิกษุหรือพุทธ

บริษทัทั้ งหลาย  พระพุทธเจา้ก็จะทรงแสดงธรรมเทศนาแก่เหล่าภิกษุท่ีมาเขา้เฝ้าในขณะนั้น การ

แสดงธรรมน้ีจึงเป็นการแสดงธรรมท่ีมุ่งสอนภิกษุทั้ งหลายซ่ึงต่างกบัการแสดงธรรมท่ีปรากฏใน

พฤติกรรมการฟังธรรมท่ีมุ่งสอนเฉพาะบุคคลท่ีเป็นปัญหาในเร่ืองเท่านั้น 

 

 จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองพระอรหนัตซ่ึ์งพบ ๑๑๙ เร่ือง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมความเป็นมาปรากฏทุกเร่ือง เพ่ือบอกท่ีมาของบุคคลอนันาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมสาํคญั

อ่ืนๆ ซ่ึงความเป็นมาจะสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเล่ือมใสและพฤติกรรมการบวช กล่าวคือหากเร่ือง

ใดดาํเนินเร่ืองหรือกล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลตั้ งแต่กาํเนิดก็จะปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส

และ/หรือการบวชดว้ย โดยเร่ืองท่ีปรากฏการเล่ือมใสพบ ๖ เร่ือง การบวชพบ ๔๓ เร่ือง โดยแสดง

ใหเ้ห็นถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลทาํใหบุ้คคลนั้นเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาจนบรรลุอรหัตผล 

ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักบวชในพระพุทธศาสนา  พฤติกรรมการเกิดปัญหาแบ่งเป็นการเกิด

ปัญหาก่อนการบรรลุอรหตัผลและการเกิดปัญหาหลงัการบรรลุอรหัตผล ปัญหาก่อนการบรรลุคือ

เกิดอุปสรรคทาํให้ไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได ้ พระพุทธเจา้จะทรงเขา้มาช่วยแกปั้ญหา  ปัญหา

หลงัการบรรลุคือมกัถกูเขา้ใจผดิเป็นปัญหาท่ีเกิดจากผูอ่ื้น ความเป็นพระอรหนัตจ์ะทาํให้ปัญหานั้น

ยุติ และพระพุทธเจา้จะทรงแกค้วามเขา้ใจผิดนั้ นดว้ยการแสดงธรรม  การรับผลการกระทาํส่วน

ใหญ่เป็นการรับผลการกระทาํของผูอ่ื้นท่ีทาํไม่ดีต่อบุคคลนั้นซ่ึงเป็นพระอรหันต์  การฟังธรรมพบ

การเกิดนอ้ยกว่าการบรรลุธรรม เน่ืองจากบางเร่ืองบุคคลนั้นสามารถบรรลุธรรมไดเ้องโดยไม่ตอ้ง

ฟังธรรม ทั้งน้ีการบรรลุธรรมไดน้ั้นเกิดจากการปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดศึ้กษาจากพระพุทธเจา้ตั้งแต่

แรกท่ีบวชในพระพุทธศาสนา  การเกิดข้อสงสัยพบว่ามี ๒ ลักษณะ คือลักษณะการแทนท่ี

พฤติกรรมการเกิดปัญหา โดยบุคคลนั้นไม่ไดป้ระสบปัญหาแต่เกิดความสงสัยในหัวขอ้ธรรมหรือ



๙๐ 

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  อีกลกัษณะคือการเกิดขอ้สงสัยของภิกษุทั้ งหลายซ่ึงมกัเกิดในธรรมสภา  โดย  

การเกิดขอ้สงสยัเป็นพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ซ่ึงเป็นพฤติกรรมสุดทา้ย 

 

  ๑.๒  กลุ่มเร่ืองของภิกษุ  ภิกษุณีทั ่วไป  คือชายหญิงท่ีได้อุปสมบทแล้วใน

พระพุทธศาสนา พิจารณาจากช่ือเร่ือง  และเน้ือเร่ืองเป็นหลกั  โดยกลุ่มภิกษุ ภิกษุณีน้ีอาจบรรลุ

ธรรมหรือไม่บรรลุธรรมก็ได้  แต่จะไม่บรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล  เช่น  เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป ใน

บณัฑิตวรรค  เร่ืองภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ ในมลวรรค  เร่ืองชน ๓ คน ในปาปวรรค  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป มีโครงสร้างพฤติกรรมดงัน้ี 

 

ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป 
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 ๑. ยมกวรรค           

๑     ๑.๓ พระติสสเถระ √  √ √ √  √ √ √ √ 

๒     ๑.๕ ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี √   √ √  √ √ √ √ 

๓     ๑.๗ เทวทตั √   √ √    √ √ 

๔     ๑.๑๒ พระเทวทตั √  √ √ √ √   √ √ 

 ๓. จิตตวรรค           

๕     ๓.๓ อุกกณัฐิตภิกษุ √  √ √ √  √ √   

๖     ๓.๔ พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ √  √ √ √  √ √   

 ๕. พาลวรรค           

  



๙๑ 

ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๗   ๕.๒ สัทธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระ √   √  √ √ √ √ √ 

๘     ๕.๕ พระอุทายเีถระ √   √   √ √ √ √ 

 ๖. บัณฑิตวรรค           

๙     ๖.๒ ภิกษุอสัสชิและปุนพัพสุกะ √   √ √     √ 

๑๐     ๖.๘ ภิกษุ ๕๐๐ รูป √   √ √    √ √ 

๑๑     ๖.๑๑ ภิกษุอาคนัตุกะ √      √   √ 

 ๗. อรหันตวรรค           

๑๒     ๗.๓ พระเพฬฏัฐสีสเถระ √   √ √    √ √ 

 ๙. ปาปวรรค           

๑๓     ๙.๒ พระเสยยสกตัเถระ √   √ √    √ √ 

๑๔     ๙.๕ ภิกษุไม่ถนอมบริขาร √   √ √    √ √ 

๑๕     ๙.๑๑ ชน ๓ คน √   √ √  √ √   

 ๑๐. ทัณฑวรรค           

๑๖     ๑๐.๑ ภิกษุฉัพพคัคีย ์ √   √ √     √ 

๑๗     ๑๐.๒ ภิกษุฉัพพคัคีย ์ √   √ √     √ 

๑๘     ๑๐.๘ ภิกษุผูมี้ภณัฑะมาก √   √ √    √ √ 

 ๑๑. ชราวรรค           

  



๙๒ 

ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  (ต่อ) 
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๑๙     ๑๑.๓ พระอุตตราเถรี √   √ √  √ √   

๒๐     ๑๑.๗ พระโลฬุทายเีถระ √   √ √    √ √ 

 ๑๒. อัตตวรรค           

๒๑     ๑๒.๒ พระอุปนนัทศากยบุตร √   √ √  √ √ √ √ 

๒๒     ๑๒.๓ พระปธานิกติสสเถระ √   √ √  √ √ √ √ 

๒๓     ๑๒.๖ พระเทวทตั √        √ √ 

๒๔   ๑๒.๗ กระเสือกกระสนเพ่ือจะทาํลายสงฆ์ √   √     √ √ 

๒๕     ๑๒.๘ พระกาลเถระ √   √ √  √ √   

 ๑๓. โลกวรรค           

๒๖     ๑๓.๑ ภิกษุหนุ่ม √   √ √  √ √   

 ๑๔. พุทธวรรค           

๒๗     ๑๔.๕ ภิกษุผูไ้ม่ยนิดี √  √ √ √  √ √   

 ๑๖. ปิยวรรค           

๒๘     ๑๖.๑ บรรพชิต ๓ รูป √  √ √ √  √    

๒๙     ๑๖.๘ พระอนาคามิเถระ √   √   √ √ √ √ 

 ๑๗. โกธวรรค           

๓๐     ๑๗.๒ ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง √   √ √  √ √   

 



๙๓ 

ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๓๑     ๑๗.๕ ภิกษุทูลถามปัญหา √   √   √ √ √ √ 

๓๒     ๑๗.๘ ภิกษุฉัพพคัคีย ์ √   √ √     √ 

 ๑๘. มลวรรค           

๓๓     ๑๘.๓ พระติสสเถระ √   √ √    √ √ 

๓๔     ๑๘.๔ พระโลฬุทายเีถระ √   √   √  √ √ 

๓๕     ๑๘.๖ ภิกษุช่ือจูฬสารี √   √     √ √ 

๓๖     ๑๘.๘ ภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ √   √     √ √ 

๓๗     ๑๘.๑๑ พระอุชฌานสัญญีเถระ √   √     √ √ 

 ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค           

๓๘     ๑๙.๒ ภิกษุฉัพพคัคีย ์ √   √     √ √ 

๓๙     ๑๙.๕ ภิกษุมากรูป √   √ √    √ √ 

๔๐     ๑๙.๖ ภิกษุช่ือหตัถกะ √   √ √     √ 

๔๑     ๑๙.๑๐ ภิกษุมากรูป √   √ √    √ √ 

 ๒๐. มัคควรรค           

๔๒     ๒๐.๓ พระปธานกมัมิกติสสเถระ √   √ √     √ 

๔๓     ๒๐.๔ สูกรเปรต √   √     √ √ 

๔๔     ๒๐.๖ พระเถระแก ่ √  √ √   √ √ √ √ 

 
 



๙๔ 

ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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 ๒๒. นิรยวรรค           

๔๕   ๒๒.๓ ภิกษุผูอ้ยูท่ี่ฝั่งแม่นํ้ าช่ือวคัคุมุทา √   √ √     √ 

 ๒๔. ตัณหาวรรค           

๔๗     ๒๔.๑ ปลาช่ือกปิละ √  √ √  √ √ √ √ √ 

๔๘     ๒๔.๗ จูฬธนุคคหบณัฑิต √   √ √  √ √   

 ๒๕. ภิกขุวรรค           

๔๙     ๒๕.๑ ภิกษุ ๕ รูป √   √ √  √ √   

๕๐     ๒๕.๒ ภิกษุฆ่าหงส์ √   √ √    √ √ 

๕๑     ๒๕.๓ ภิกษุช่ือโกกาลิกะ √   √     √ √ 

๕๒ 
    ๒๕.๕ ภิกษุคบภิกษุผูเ้ป็นฝักฝ่ายผิด

รูปใดรูปหน่ึง 
√   √ √    √ √ 

 สรุป ๕
๒

 

๐ ๘
 

๕
๐ 

๓
๖ ๓
 

๒
๓

 

๒
๐ 

๓
๓

 

๔
๑ 

 คดิเป็นร้อยละ ๑๐
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 จากตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไปจาํนวน ๕๒ 

เร่ือง การเกิดพฤติกรรมต่างๆมีรายละเอียดดงัน้ี 

 



๙๕ 

 พฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา  พฤติกรรมน้ีกล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลสําคญัในเร่ือง 

โดยเร่ิมความเป็นมาของบุคคลตั้งแต่หลงัการบวชเป็นภิกษุ – ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา โดยมีเร่ือง

ท่ีกล่าวถึงความเป็นมาก่อนการบวชเป็นภิกษุ – ภิกษุณีจาํนวน ๘ เร่ือง 

 

 พฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส ความถ่ีในการเกิดพฤติกรรมความเล่ือมใสเป็น ๐ เน่ืองจากเป็น

เร่ืองท่ีกล่าวถึงบุคคลสาํคญัคือภิกษุ – ภิกษุณี  ท่ีเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาจึงมีความเล่ือมใสอยู่

แลว้ ดงัน้ีจึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสอีก   

  

 พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช เร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมน้ีมีทั้ งสิ้น ๘ เร่ือง เน่ืองจากมีการดาํเนิน

เร่ืองของบุคคลนั้นตั้งแต่ยงัเป็นคฤหัสถ ์จึงปรากฏพฤติกรรมการบวชดว้ย โดยบุคคลนั้นบวชตาม

ความตอ้งการท่ีจะบวชในพระพุทธศาสนาตั้ งแต่แรก และไม่ปรากฏว่าเป็นนักบวชในลทัธิอ่ืนมา

ก่อน 

 พฤติกรรมท่ี ๔ การเกิดปัญหา  พบความถ่ีในการเกิดพฤติกรรมถึง ๕๐ เร่ือง จากทั้ งหมด 

๕๒ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒ ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีสูงมาก โดยปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 

  ๑. ปัญหาการทาํผดิวินยัหรือศีล  ทั้งการกระทาํผดิทัว่ไปเช่น  การทะเลาะวิวาทกนั 

การทําร้ายผูอ่ื้น การหลงในลาภสักการะ เป็นต้น   และการกระทําท่ีเป็นกรรมหนักหรือ

อนนัตริยกรรม๒๐  เช่น  เร่ืองพระเทวทตั ในยมกวรรค กล่าวถึงพระเทวทตับวชแลว้ทาํกรรมไม่ดี คบ

คิดกบัพระเจา้อชาตศตัรูจะลอบปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ และทาํให้ภิกษุสงฆแ์ตกแยก ภายหลงั

สาํนึกไดจ้ะขอเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  แต่กรรมท่ีทาํนั้นเป็นกรรมหนกั จึงถูกธรณีสูบลงมหาอเวจีนรก

เสียก่อน      เร่ืองภิกษุไม่ถนอมบริขาร ในปาปวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงใชข้องแลว้ไม่เก็บรักษา

ใหดี้ เม่ือภิกษุรูปอ่ืนเตือนก็บอกว่าเป็นความผิดเล็กน้อยและยงัประพฤติเช่นเดิม ภิกษุรูปอ่ืนจึงนาํ

เร่ืองไปกราบทูลพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ตรัสสั ่งสอนและให้ภิกษุเก็บของให้เรียบร้อย ถา้ไม่เก็บ

จะเป็นอาบติั    

                                                             

 
๒๐

 อนนัตริยกรรม คือ กรรมหนกั กรรมท่ีเป็นบาปหนกัท่ีสุด ตดัทางสวรรค ์ตดัทางนิพพาน กรรมท่ีให้ผลคือความ

เดือดร้อนไม่เวน้ระยะเลย มี ๕ อยา่ง คือ ๑. มาตุฆาต (ฆ่ามารดา)  ๒. ปิตุฆาต (ฆ่าบิดา)  ๓. อรหนัตฆาต (ฆ่าพระอรหนัต)์  ๔. 

โลหิตุปบาท (ทาํร้ายพระพทุธเจา้จนถึงยงัพระโลหิตให้ห้อข้ึนไป)  ๕. สงัฆเภท (ทาํสงฆใ์ห้แตกกนั) 



๙๖ 

  ๒. ปัญหาการหลงผิดในธรรมท่ีตนรู้ เช่น การคิดว่าธรรมท่ีตนรู้นั้นถูกตอ้งท่ีสุด 

การโออ้วดว่าสามารถแสดงธรรมไดทุ้กขอ้  เป็นตน้  ดงัตวัอย่างเร่ืองพระอุทายีเถระ ในพาลวรรค 

กล่าวถึงพระอุทายข้ึีนนั ่งบนธรรมมาสน์เพ่ือจะไดเ้ป็นเหมือนผูมี้ความสามารถในการแสดงธรรม 

แต่เม่ือภิกษุรูปอ่ืนผา่นมาเห็นและถามปัญหาธรรมแต่พระอุทายีตอบไม่ได ้ภิกษุเหล่านั้นจึงตาํหนิ

พระอุทายแีละนาํเร่ืองไปทูลพระพุทธเจา้ 

 การเกิดปัญหาท่ีพบในกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีมากท่ีสุดคือปัญหาการทาํผิดวินัยหรือศีล  บาง

เร่ืองเป็นความผดิท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทไวแ้ลว้  บางเร่ืองเป็นความผิดท่ียงัไม่ทรงเคย

บญัญติัมาก่อน เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพระพุทธเจา้จึงทรงบัญญัติไวเ้ป็นข้อปฏิบติัของภิกษุ- ภิกษุณี

ทั้งหลาย  เช่น  เร่ืองภิกษุฉพัพคัคีย ์(เร่ืองท่ี ๑) ในทณัฑวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงอา้งว่าพวกตนมี

อายมุากกว่าใหภิ้กษุอีกกลุ่มมอบเสนาสนะท่ีซ่อมเสร็จแลว้แก่พวกตน แต่ภิกษุกลุ่มนั้นไม่ยอมให้

และจะทาํร้ายร่างกาย ภิกษุเหล่านั้นส่งเสียงร้อง พระพุทธเจา้ทรงตรัสถาม เม่ือทรงทราบเร่ืองจึงทรง

บญัญติัปหารทานสิกขาบท  เป็นตน้ 

 เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาพบเพียง ๒ เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ืองภิกษุอาคนัตุกะ ใน

บณัฑิตวรรค  และเร่ืองพระเทวทตั ในอตัตวรรค  โดยเร่ืองภิกษุอาคนัตุกะ กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึง

ออกพรรษาแลว้เดินทางกลบัมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น 

หลงัจากพฤติกรรมความเป็นมาแลว้ ขา้มพฤติกรรมไปท่ีการฟังธรรมและการแสดงธรรม  ส่วนเร่ือง

พระเทวทตั กล่าวถึงภิกษุทั้ งหลายสนทนากนัเร่ืองพระเทวทตั พระพุทธเจา้เสด็จมาจึงทรงแสดง

ธรรม พฤติกรรมขา้มไปท่ีการเกิดขอ้สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ี ๒ และการแสดงธรรมเป็นพฤติกรรม

สุดทา้ย  เน่ืองจากเร่ืองของพระเทวทตัมีกล่าวไวแ้ลว้ในวรรคอ่ืนๆ อรรถกถาจารยจึ์งไม่กล่าวซํ้ าอีก 

การเกิดพฤติกรรมจึงขา้มไปและพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสยัและการแสดงธรรมเล่ือนข้ึนมาแทน 

 

 พฤติกรรมท่ี ๕ การแกปั้ญหา ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา ๓๖ เร่ือง จากการเกิดปัญหา

ทั้งสิ้น ๕๐ เร่ือง  ผูท่ี้แกปั้ญหาของภิกษุ – ภิกษุณีทั้งหมดก็คือพระพุทธเจา้  โดยเม่ือเกิดปัญหาข้ึนก็

จะพากนัไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือให้ทรงวินิจฉัยและตดัสิน เช่น เร่ืองชน ๓ คน ในปาปวรรค 

กล่าวถึงภิกษุ ๓ รูป เดินทางไปพบเหตุการณ์ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น และเกิดกบัพวกตนคือถูกขงั

ไวใ้นถํ้ าสิ้น ๗ วนั เม่ือออกจากถํ้ าไดจึ้งพากนัไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลถามเหตุนั้น พระพุทธเจา้
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จึงทรงแสดงธรรมดว้ยการตรัสเล่าบุพกรรมของบุคคลทั้ งหมดและตรัสภาษิตคาถา เป็นตน้  บาง

เร่ืองเกิดปัญหากบัภิกษุ – ภิกษุณีรูปหน่ึงแลว้มีภิกษุรูปอ่ืนมาพบก็จะพาไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือให้

ทรงช่วยแกปั้ญหา  เช่น เร่ืองภิกษุผูไ้ม่ยินดี ในพุทธวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงท่ีเกิดความกระสัน

อยากสึกเพราะเห็นทรัพยท่ี์บิดานาํมาใหเ้ป็นจาํนวนมาก ภิกษุสามเณรรูปอ่ืนๆผา่นมาเห็นจึงพาภิกษุ

นั้นไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม  ภิกษุรูปนั้นจึงคลายจากความกระสันและ

บรรลุโสดาปัตติผล เป็นตน้  บางเร่ืองมีภิกษุ – ภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเกิดปัญหา

ข้ึนเป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์หรือทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อองค์กรส่วนรวม ภิกษุท่ี

รับทราบปัญหานั้ นก็จะนําเร่ืองไปกราบทูลพระพุทธเจ้า เช่น เร่ืองภิกษุฆ่าหงส์ ในภิกขุวรรค 

กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงไปสรงนํ้ าในแม่นํ้ า ใชก้อ้นหินขวา้งใส่หงส์ท่ีกาํลงับินมาตาย ภิกษุรูปอ่ืนๆผา่น

มาเห็นเหตุการณ์จึงนําเร่ืองไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงให้โอวาทแก่ภิกษุนั้ น  

นอกจากน้ีบางเร่ืองพระพุทธเจา้ทรงพบเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาของภิกษุ – ภิกษุณีนั้นดว้ยพระองค์

เองก็จะทรงแกไ้ขปัญหาทนัที  เช่น เร่ืองพระอุตตราเถรี ในชราวรรค กล่าวถึงภิกษุณีชรารูปหน่ึง

เห็นภิกษุยงัไม่ไดอ้าหารจึงถวายส่วนของตนทั้งหมดแด่ภิกษุรูปนั้น หลายคร้ัง เม่ือไม่ไดฉ้ันอาหาร

ทาํใหไ้ม่มีเร่ียวแรง ระหว่างนั้นพระพุทธเจา้เสด็จมา  เห็นภิกษุณีนั้นกาํลงัถวายบงัคมแต่ในขณะถอย

หลงัเหยยีบชายจีวรเซลม้ลง พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรมเร่ืองสังขารท่ีเส่ือมไป ภิกษุณีนั้นบรรลุ

โสดาปัตติผล เป็นตน้ 

 เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา พบ ๑๔ เร่ือง แบ่งเป็น ๓ แบบ ไดแ้ก่  

 แบบท่ี ๑ บุคคลนั้นไม่ไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้จึงไม่ไดรั้บการแกปั้ญหา  เช่น เร่ืองภิกษุหนุ่ม

ช่ือติสสะ ในมลวรรค กล่าวถึงภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงช่ือติสสะ มกัติเตียนทานของผูอ่ื้นว่าน้อย และ

อวดอา้งว่าตนมาจากตระกลูเศรษฐี แต่เม่ือภิกษุรูปอ่ืนไปสืบดูพบว่าเป็นเพียงบุตรของนายประตูคน

หน่ึงเท่านั้น จึงนําเร่ืองไปกราบทูลพระพุทธเจา้ โดยท่ีพระติสสะรูปนั้นไม่ได้เข้าเฝ้าดว้ย จึงไม่

ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา โดยเกิดการขา้มพฤติกรรมไปท่ีการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) 

 แบบท่ี ๒ บุคคลนั้ นไดรั้บผลของการกระทาํแทนพฤติกรรมการแกปั้ญหา  ไดแ้ก่ เร่ือง

สทัธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระ ในพาลวรรค กล่าวถึงสทัธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระรูป

หน่ึงมกัแอบอา้งงานท่ีผูอ่ื้นทาํว่าตนทาํเสมอ เม่ือพระมหากสัสปะจบัไดก้็เรียกมาใหโ้อวาท ภิกษุนั้น

โกรธพระเถระและไม่ตามไปบิณฑบาตดว้ย แต่ไปโกหกบา้นท่ีเป็นอุปัฏฐากว่าพระมหากสัสปะ
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อาพาธมาบิณฑบาตไม่ไดจึ้งขอรับอาหารเพ่ือนาํไปถวายพระเถระ แต่ก็ฉันอาหารนั้นเองจนหมด  

พระมหากสัสปะทราบเร่ืองก็เรียกภิกษุนั้นมาเตือนและให้โอวาท ภิกษุนั้นโกรธมากจุดไฟเผากุฏิ

พระเถระแลว้หนีไป  ปัญหาท่ีเกิดกบัภิกษุรูปนั้นจึงไม่ยติุ แต่ผลกรรมจากการกระทาํดงักล่าวทาํให้

ระหว่างหลบหนีไดไ้ม่นานก็มรณภาพแลว้เกิดในมหาอเวจีนรก  เร่ืองปลาช่ือกปิละ ในตณัหาวรรค 

กล่าวถึงในสมยัพระพุทธเจา้กสัสปะ ภิกษุสองรูปเป็นพ่ีนอ้งกนั รูปหน่ึงตั้ งใจบาํเพ็ญเพียรจนบรรลุ

อรหตัผล อีกรูปท่องจาํคาํสอนไดท้ั้งหมดแต่ไม่นาํไปปฏิบติั หลงในลาภสกัการะ เม่ือพ่ีชายไปเตือน

ก็ไม่เช่ือฟังและกล่าวบริภาษ หลงัจากนั้นก็ประพฤติไม่ดี บิดเบือนคาํสอนทาํให้ศาสนาเส่ือมเสีย  

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของภิกษุรูปดงักล่าวไม่เกิดการแกปั้ญหา ในท่ีสุดจึงไดรั้บผลของการกระทาํ

ไม่ดีนั้นคือต่อมาไม่นานก็มรณภาพและเกิดในมหาอเวจีนรก   การเกิดพฤติกรรมการรับผลของการ

กระทาํ (พฤติกรรมท่ี ๖) จึงเป็นพฤติกรรมท่ีขา้มมาแทนพฤติกรรมการแกปั้ญหา 

 แบบท่ี ๓ ปัญหาของบุคคลนั้นยติุดว้ยการแสดงธรรมจากพระพุทธเจา้  ไดแ้ก่ เร่ืองภิกษุทูล

ถามปัญหา  ในโกธวรรค กล่าวถึงมาคันทิยาพรามหณ์ต้องการให้บุตรสาวแต่งงานกับชายท่ี

เหมาะสมแต่ก็ยงัไม่มีชายใดท่ีเหมาะสม จนได้พบรอยเท้าพระพุทธเจ้า จึงคิดว่าจะให้บุตรสาว

แต่งงานกบัเจา้ของรอยเทา้น้ี แต่พระพุทธเจา้ไม่ทรงยนิดีในกามแลว้ ตรัสแสดงธรรมเทศนา ทาํให้

พราหมณ์นั้นบรรลุธรรม  ปัญหาของพราหมณ์จึงยติุดว้ยการแสดงธรรมจากพระพุทธเจา้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๖ การรับผลของการกระทาํ  พบ ๓ เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ืองพระเทวทตั ในยมกวรรค  

เร่ืองสทัธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระ ในพาลวรรค  และเร่ืองปลาช่ือกปิละ ในตณัหาวรรค  โดย

บุคคลสาํคญัของทั้ง ๓ เร่ืองไดรั้บผลการกระทาํชัว่ จากการทาํอนนัตริยกรรม  กล่าวคือ พระเทวทตั

ทาํใหพ้ระสงฆแ์ตกแยกเป็นฝักฝ่าย  คบคิดกบัพระเจา้อชาตศตัรูทาํร้ายพระพุทธเจา้ แมใ้นภายหลงั

จะสาํนึกผดิขอเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้แต่กรรมท่ีทาํเป็นกรรมหนักจึงไม่ไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ และถูก

แผน่ดินสูบลงไปในมหาอเวจีนรก   ในขณะท่ีสทัธิวิหาริกของพระมหากสัสปเถระ โกรธท่ีถูกพระ

เถระตาํหนิและสัง่สอนจึงเผากุฏิของพระเถระ ผลกรรมทาํใหถ้กูแผน่ดินสูบลงมหานรกอเวจีเช่นกนั 

และปลาช่ือกปิละ ในอดีตชาติเป็นภิกษุท่ีหลงลาภสกัการะ พ่ีชายท่ีเป็นพระอรหนัตม์าเตือนก็ไม่เช่ือ

และโกรธพี่ชาย ภายหลงัตายจึงตกมหาอเวจีนรก  จะเห็นได้ว่าการรับผลของการกระทาํเป็น

พฤติกรรมท่ีปรากฏในเร่ืองท่ีบุคคลนั้นทาํกรรมหนกั และผลกรรมท่ีไดรั้บคือการตกนรกอเวจี 
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 พฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม  พบทั้งสิ้น ๒๓ เร่ือง เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรม

เน่ืองจากบุคคลสําคญัในเร่ืองท่ีเกิดปัญหานั้นไม่ไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ หรือไม่ไดรั้บการอบรม 

ตกัเตือนหรือสัง่สอนจากอาจารยท่ี์เป็นพระเถระ เร่ืองของบุคคลนั้นเป็นหัวขอ้สนทนาของภิกษุรูป

อ่ืนๆ โดยท่ีบุคคลนั้ นไม่ได้รับรู้จึงอาจไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนทนาอนัอาจนาํไปสู่การ

แก้ปัญหาจากพระพุทธเจ้า  ในกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีท่ีปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรม โดยภิกษุ – 

ภิกษุณีเป็นกลุ่มคนท่ีเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจ้า 

การฟังธรรมจึงเป็นวิธีการเรียนรู้หลกัธรรมวิธีหน่ึง และพฤติกรรมการฟังธรรมของกลุ่มบุคคลน้ีก็

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  เม่ือภิกษุ – ภิกษุณีนั้นเกิดปัญหา  ก็จะพากนัมาเขา้เฝ้า

พระพุทธเจา้  หรือพระพุทธเจา้ตรัสเรียกมาทรงตาํหนิ ตกัเตือน จากนั้นก็จะทรงแสดงธรรมเพื่อ

ช้ีให้เห็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง  ภิกษุ – ภิกษุณีท่ีได้ฟังธรรมก็จะไดรั้บการแก้ปัญหา ได้ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมไปในทางท่ีถกูตอ้ง และอาจไดบ้รรลุธรรมขั้นท่ีสูงข้ึนได ้

 

 พฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  พบ ๒๐ เร่ือง เป็นพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ฟังธรรม กล่าวคือกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีน้ีจะบรรลุธรรมขั้นท่ีสูงข้ึนได้ก็ต่อเม่ือได้ฟังธรรมจาก

พระพุทธเจา้  ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มเร่ืองพระอรหันต์ท่ีสามารถบรรลุธรรมไดด้ว้ยตนเองโดยการฝึก

ปฏิบติัหลงัจากเรียนกมัมฏัฐานจากพระพุทธเจา้แลว้  กลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีน้ีก็ไดเ้รียนกมัมฏัฐานจาก

พระพุทธเจา้ดว้ยเช่นกนั  แต่เป็นบุคคลท่ีมีระดับปัญญาตํ่ากว่ากลุ่มพระอรหันต์จึงไม่ปรากฏการ

บรรลุธรรมจากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  โดยกลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไปปรากฏพฤติกรรมการ

ฟังธรรมทั้งสิ้น ๒๓ เร่ือง  ปรากฏพฤติกรรมการบรรลุธรรม ๒๐ เร่ือง  แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่

ภิกษุ – ภิกษุณีท่ีไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมขั้นท่ีสูงข้ึนได ้ โดย

เร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรม แต่ไม่ปรากฏพฤติกรรมการบรรลุธรรมไดแ้ก่  เร่ืองภิกษุ

อาคนัตุกะ ในบณัฑิตวรรค เร่ืองบรรพชิต ๓ รูปในปิยวรรค  และเร่ืองพระโลฬุทายเีถระ ในมลวรรค

ดงัตวัอยา่งในเร่ืองบรรพชิต ๓ รูป ในปิยวรรค ซ่ึงกล่าวถึงครอบครัวหน่ึงมี บิดา มารดา ออกบวช

เป็นภิกษุตามบุตรชาย แต่เม่ือบวชแลว้ทั้ งสามยงัคงใชชี้วิตร่วมกนัเป็นครอบครัวเหมือนตอนท่ียงั

เป็นฆราวาส พระพุทธเจา้จึงตรัสเรียกมาเตือน แลว้ทรงแสดงธรรม บุคคลทั้ ง ๓ แมไ้ดฟั้งธรรมจาก

พระพุทธเจา้แลว้ก็ไม่บรรลุธรรมขั้นใดๆ หลงัจากนั้นก็สึกออกไปใชชี้วิตฆราวาสตามเดิม 



๑๐๐ 

 พฤติกรรมท่ี ๙ การเกิดขอ้สงสยั  พบ ๓๔ เร่ือง  การเกิดขอ้สงสยัน้ีเกิดข้ึนกบัภิกษุ – ภิกษุณี

กลุ่มอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับุคคลสาํคญัในเร่ือง โดยขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหาของบุคคลสาํคญัในเร่ือง แมบุ้คคลในเร่ืองนั้นบางเร่ืองจะไดรั้บการแกไ้ขปัญหาไปแลว้ก็ตาม 

แต่ก็ยงัมีการหยบิยกมาสนทนาถกเถียง เน่ืองจากยงัมีขอ้สงสัยบางประการ  แสดงให้เห็นว่าภิกษุ – 

ภิกษุณีอยู่ร่วมในองค์กรเดียวกนั เม่ืออยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากย่อมเกิดปัญหาและขอ้สงสัย ภิกษุ – 

ภิกษุณีเหล่านั้นจะสนทนากนัคลา้ยกบัการประชุมเพ่ือโตแ้ยง้ขอ้สงสยัเรียกว่า ธรรมสภา  

 

 พฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรม พบ ๔๑ เร่ือง เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ซ่ึงส่วน

ใหญ่ต่อเน่ืองจากพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัย พระพุทธเจา้จะเสด็จมายงัสถานท่ีท่ีภิกษุทั้ งหลาย

สนทนากนัอยู ่โดยอาจมีพุทธบริษทัอ่ืนๆร่วมอยูด่ว้ย โดยพระพุทธเจา้ก็จะทรงแกข้อ้สงสัยนั้นดว้ย

การแสดงธรรม ผูท่ี้ฟังธรรมในขณะนั้นจะเป็นกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณี และกลุ่มคนทั้งหลายท่ีเขา้มาฟัง

ธรรม  โดยสงัเกตจากหลงัการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้จะบอกผลของการแสดงธรรมนั้นว่ามี

ใครไดบ้รรลุธรรมบา้ง 

 

 จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป ซ่ึงพบ ๕๒ เร่ือง สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี พฤติกรรมความเป็นมาปรากฏทุกเร่ืองเช่นเดียวกบัโครงสร้างเร่ืองของพระอรหันต ์

โดยหากดาํเนินเร่ืองก่อนบุคคลนั้นบวชในพระพุทธศาสนาก็จะปรากฏพฤติกรรมการบวชดว้ย แต่

ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส เน่ืองจากเป็นเร่ืองของภิกษุ – ภิกษุณีซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเล่ือมใสอยู่

แลว้จึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสอีก พบพฤติกรรมการบวช ๘ เร่ือง บุคคลนั้นบวชเพราะมี

ความตอ้งการบวชในพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้  การเกิดปัญหา พบ ๕๐ เร่ือง จาก ๕๒ เร่ือง ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาการกระทาํผดิวินยัหรือศีลซ่ึงแตกต่างจากปัญหาของกลุ่มพระอรหันต์อย่างชดัเจน ส่วน

เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหามีเพียง ๒ เร่ือง โดยจะเกิดการขา้มพฤติกรรมไปท่ีการเกิด

ขอ้สงสยัและการแสดงธรรมแทน การแกปั้ญหาพบ ๓๖ เร่ือง ผูท่ี้แกปั้ญหาทุกเร่ืองคือพระพุทธเจา้ 

วิธีการแก้ปัญหาคือการไปกราบทูลหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือให้ทรงวินิจฉัยตัดสินและแนะ

แนวทางท่ีเหมาะสม เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหาไดแ้ก่ เร่ืองท่ีบุคคลนั้นไม่ไดเ้ขา้เฝ้า

พระพุทธเจา้ เร่ืองท่ีบุคคลนั้นไดรั้บผลของการกระทาํแทนการแกปั้ญหา  และเร่ืองท่ีปัญหาของ



๑๐๑ 

บุคคลนั้นยติุไดด้ว้ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้  การรับผลของการกระทาํ พบ ๓ เร่ือง เป็นผล

จากการกระทาํความชัว่ทั้งหมด การฟังธรรมพบ ๒๓ เร่ือง การบรรลุธรรมพบ ๒๐ เร่ือง แสดงให้

เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทั้ งสอง ภิกษุ – ภิกษุณีท่ีไดฟั้งธรรมส่วนใหญ่จะมีความ

เขา้ใจและสามารถบรรลุธรรมขั้นท่ีสูงข้ึนได้แต่ไม่ถึงขั้นอรหัตผล มีเพียง ๓ เร่ืองท่ีบุคคลไดฟั้ง

ธรรมแลว้ไม่บรรลุ และ ๑ ใน ๓ เร่ืองนั้นบุคคลในเร่ืองสึกออกไปใชชี้วิตฆราวาสตามเดิม แสดงให้

เห็นว่าแมภิ้กษุ – ภิกษุณีท่ีบวชในพระพุทธศาสนาและไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ก็อาจไม่ประสบ

ผลสาํเร็จในการบวชได ้ พฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดกบับุคคลอ่ืนโดยเฉพาะ

ภิกษุทั้งหลายในธรรมสภา ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ 

  

 ๒.  กลุ่มเร่ืองของอุบาสก  – อุบาสิกา คือเร่ืองท่ีมีบุคคลสําคัญในการดาํเนินเร่ืองเป็น

คฤหัสถช์ายหญิงท่ีแสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา พบทั้งสิ้น ๖๐ เร่ือง โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสมยัพุทธกาล และการกระทาํท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการนับถือ

พระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ เช่น การกราบไหวพ้ระพุทธเจา้และพระสาวก  การเป็นสมัมาทิฏฐิ  การเขา้

เฝ้าพระพุทธเจา้  การนิมนตห์รือทูลเชิญพระพุทธเจา้และพระสาวกในพิธีสาํคญั เป็นตน้   

 กลุ่มเร่ืองของอุบาสก – อุบาสิกามีโครงสร้างพฤติกรรมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของอุบาสก –อุบาสิกา 
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 ๑. ยมกวรรค           

๑     ๑.๑๑ ธมัมิกอุบาสก √   √ √    √ √ 

๒     ๑.๑๓ สุมนาเทว ี √   √   √ √ √ √ 

 ๒. อัปปมาทวรรค           

๓     ๒.๑ พระนางสามาวดี √   √ √  √ √ √ √ 

๔     ๒.๒ กุมภโฆสก √   √ √  √ √  √ 

๕     ๒.๗ ทา้วสักกะ √   √ √  √ √ √ √ 

 ๔. ปุปผวรรค           

๖     ๔.๓ พระเจา้วิฑูฑภะ √   √ √ √ √  √ √ 

๗     ๔.๔ นางปติปูชิกา √   √ √    √ √ 

๘    ๔.๗ ฉัตตปาณิอุบาสก √   √ √    √ √ 

๙     ๔.๘ นางวิสาขา √   √ √  √ √ √ √ 

 ๕. พาลวรรค           

๑๐     ๕.๗ สุปปพุทธกุฏฐิ √   √ √  √ √ √ √ 

๑๑     ๕.๘ ชาวนา √   √ √  √ √   

 ๖. บัณฑิตวรรค           

๑๒     ๖.๗ มารดาของนางกาณา √   √ √  √ √ √ √ 

  



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของอุบาสก –อุบาสิกา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๑๓     ๖.๑๐ การฟังธรรม √        √ √ 

 ๗. อรหันตวรรค           

๑๔     ๗.๑ หมอชีวก √   √ √    √ √ 

 ๙. ปาปวรรค           

๑๕     ๙.๓ นางลาชเทวธิดา √   √ √ √ √ √   

๑๖     ๙.๔ อนาถบิณฑิกเศรษฐี √   √ √ √ √ √   

๑๗   ๙.๖ เศรษฐีช่ือพิฬาลปทกะ √   √ √  √ √ √ √ 

 ๑๐. ทัณฑวรรค           

๑๘     ๑๐.๕ อุโบสถกรรม √        √ √ 

๑๙     ๑๐.๙ สันตติมหาอาํมาตย ์ √   √ √ √ √ √ √ √ 

 ๑๑. ชราวรรค           

๒๐     ๑๑.๑ หญิงสหายของนางวิสาขา √   √ √  √ √   

๒๑     ๑๑.๒ นางสิริมา √   √ √  √ √ √ √ 

๒๒    ๑๑.๖ พระนางมลัลิกาเทว ี √   √  √   √ √ 

 ๑๒. อัตตวรรค           

๒๓     ๑๒.๑ โพธิราชกุมาร √   √ √  √ √   

๒๔   ๑๒.๕ อุบาสกช่ือมหากาล √   √     √ √ 

๒๕  ๑๒.๙ อุบาสกช่ือจุลกาล √   √ √  √ √ √ √ 



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของอุบาสก –อุบาสิกา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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 ๑๓. โลกวรรค           

๒๗     ๑๓.๔ อภยัราชกุมาร √   √ √  √ √   

๒๘    ๑๓.๗ ธิดาของนายช่างหูก √   √ √  √ √ √ √ 

๒๙     ๑๓.๑๐ อสทิสทาน √   √ √  √ √  √ 

๓๐ 
    ๑๓.๑๑ นายกาละบุตรของอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐี 
√   √ √  √ √ √ √ 

 ๑๔. พุทธวรรค           

๓๑     ๑๔.๓ นาคราชช่ือเอรกปัตต์ √   √ √  √    

๓๒     ๑๔.๙ เจดียท์องของพระกสัสปทสพล √   √ √  √ √   

 ๑๕. สุขวรรค           

๓๓ 
    ๑๕.๑ ระงบัความทะเลาะแห่งหมู่ 

พระญาติ 
√   √ √  √    

๓๔ 
    ๑๕.๔ เดก็หญิงแห่งตระกูลคนใด 

คนหน่ึง 
√   √ √  √ √   

๓๕     ๑๕.๕ อุบาสกคนใดคนหน่ึง √   √ √  √ √ √ √ 

๓๖     ๑๕.๖ พระเจา้ปเสนทิโกศล √   √ √  √    

๓๗     ๑๕.๘ ทา้วสักกะ √   √ √    √ √ 

 ๑๖. ปิยวรรค           

๓๘    ๑๖.๓ นางวสิาขาอุบาสิกา √   √ √    √ √ 

 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของอุบาสก –อุบาสิกา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๓๙     ๑๖.๗ เดก็ ๕๐๐ คน √   √ √  √ √ √ √ 

๔๐     ๑๖.๙ นายนนัทิยะ √      √ √ √ √ 

๔๑     ๑๗.๑ เจา้หญิงโรหิณี √   √ √  √ √   

๔๒     ๑๗.๓ อุตตราอุบาสิกา √   √ √ √ √ √ √ √ 

๔๓     ๑๗.๖ ปุณณทาสี √   √ √  √ √ √ √ 

๔๔     ๑๗.๗ อตุลอุบาสก √   √ √  √ √   

 ๑๘. มลวรรค           

๔๕     ๑๘.๒ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √   √ √  √ √ √ √ 

๔๖     ๑๘.๕ กุลบุตรคนใดคนหน่ึง √   √ √  √    

๔๗     ๑๘.๗ อุบาสก ๕ คน √   √ √  √ √   

๔๘     ๑๘.๙ อุบาสก ๕ คน √   √   √ √ √ √ 

๔๙     ๑๘.๑๐ เมณฑกเศรษฐี √   √ √ √ √ √ √ √ 

๕๐     ๑๘.๑๒ สุภทัทปริพาชก √   √ √  √ √   

 ๒๑. ปกิณณกวรรค           

๕๑     ๒๑.๕ นายทารุสากฏิกะ √   √ √  √ √   

๕๒     ๒๑.๗ จิตตคฤหบดี √        √ √ 

๕๓     ๒๑.๘ นางจูฬสุภทัทา √   √ √  √ √   

 ๒๒. นิรยวรรค           



๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของอุบาสก –อุบาสิกา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๕๔     ๒๒.๖ หญิงข้ีหึง √   √ √  √ √   

 ๒๓. นาควรรค           

๕๕     ๒๓.๔ พระเจา้ปเสนทิโกศล √   √ √  √    

 ๒๔. ตัณหาวรรค           

๕๖     ๒๔.๑๐ ทา้วสักกเทวราช √   √ √     √ 

๕๗     ๒๔.๑๒ องักุรเทพบุตร √      √ √   

 ๒๕. ภิกขุวรรค           

๕๘     ๒๕.๖ ปัญจคัคทายกพราหมณ์ √   √ √  √ √   

 ๒๖. พราหมณวรรค           

๕๙     ๒๖.๑ พราหมณ์ผูมี้ความเลื่อมใสมาก √ √  √ √  √  √ √ 

๖๐     ๒๖.๓๙ เทวหิตพราหมณ์ √   √ √  √ √ √ √ 
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กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกาพบทั้งสิ้น ๖๐ เร่ือง มีรายละเอียดการเกิดพฤติกรรมดงัน้ี 

 

 พฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา  กล่าวถึงท่ีมาของบุคคลซ่ึงเป็นอุบาสก – อุบาสิกา ทาํใหเ้ห็นว่า

ส่วนใหญ่เขา้มานบัถือพระพุทธศาสนาดว้ยตนเองเพราะมีความเล่ือมใสพระพุทธเจา้อยู่แลว้ และมี



๑๐๗ 

การนบัถือเล่ือมใสสืบทอดไปสู่รุ่นลกูดว้ย จึงมีอุบาสก – อุบาสิกาบางคนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา

ตามบิดาหรือมารดา 

  

 พฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส  เป็นพฤติกรรมท่ีพบการเกิดนอ้ยท่ีสุด  เน่ืองจากเน้ือเร่ืองเกือบ

ทั้ งหมดกล่าวถึงบุคคลท่ีนับถือพระพุทธศาสนาอยู่แลว้จึงปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสน้อยมาก  

โดยพฤติกรรมการเล่ือมใสปรากฏเพียงเร่ืองเดียวคือ  เร่ืองพราหมณ์ผูมี้ความเล่ือมใสมาก           

ในพราหมณวรรค  โดยพฤติกรรมการเล่ือมใสเป็นการเกิดพฤติกรรมซํ้ า กล่าวคือ พราหมณ์นั้นมี

ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ เห็นไดจ้ากการนิมนตภิ์กษุไปฉนัภตัตาหารท่ีเรือนของตน

อยา่งสมํ่าเสมอ  เม่ือภิกษุรับนิมนตแ์ละเดินทางมาถึงเรือนของพราหมณ์  พราหมณ์นั้นเห็นภิกษุซ่ึง

เป็นสาวกของพระพุทธเจา้ก็มีความเล่ือมใส เรียกภิกษุเหล่านั้นว่าพระอรหันต์  ทาํให้ภิกษุท่ีไปซ่ึง

ไม่ไดบ้รรลุอรหนัตไ์ม่พอใจกล่าวว่าพราหมณ์นั้นกล่าวคาํหยาบดูถกูพวกตนจึงนาํเร่ืองไปกราบทูล

พระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเพื่อช้ีให้เห็นว่าพราหมณ์นั้ นมีความเล่ือมใสใน

พระพุทธศาสนามาก  การเกิดพฤติกรรมการเล่ือมใสน้ีจึงเป็นพฤติกรรมซํ้ า 

 

 พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช กลุ่มเร่ืองของอุบาสก – อุบาสิกา จะไม่ปรากฏพฤติกรรมการบวช 

เน่ืองจากเป็นคฤหสัถท่ี์ใชชี้วิตทางโลก ทาํหน้าท่ีทะนุบาํรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสักการะ

ต่างๆแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวก เม่ือมีเวลาว่างก็เข้าฟังธรรม นําหลกัธรรมคาํสอนมาเป็น

แนวทางในการดาํเนินชีวิต 

  

 พฤติกรรมท่ี ๔ การเกิดปัญหา พบ ๕๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ ปัญหาท่ีเกิดในกลุ่ม

อุบาสก – อุบาสิกา แบ่งออกเป็นปัญหาในชีวิตประจําว ัน และปัญหาอุปสรรคในการนับถือ

พระพุทธศาสนา ปัญหาในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหา

ความเจ็บป่วย  เช่นเร่ืองอุตตราอุบาสิกา ในโกธวรรค กล่าวถึงนางอุตตราเป็นอุบาสิกาท่ีมีความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้ งมัน่อยู่ในศีลธรรม เม่ือแต่งงานแลว้ไม่มีเวลาไปฟังธรรมหรือ 

ถวายทานแด่พระสงฆเ์พราะตอ้งคอยดูแลสามีและครอบครัวของสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิ ครอบครัวของ

นางอุตตราจึงส่งนางสิริมามาปฏิบัติหน้าท่ีภรรยาแทน นางอุตตราจึงมีเวลาไปฟังธรรมและจัด



๑๐๘ 

อาหารถวายพระพุทธเจา้และภิกษุทั้ งหลาย  ต่อมานางสิริมาเกิดความหึงหวง จึงเขา้ทาํร้ายร่างกาย          

นางอุตตรา ปัญหาของอุบาสิกาช่ืออุตตราจึงเป็นปัญหาครอบครัวซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต

ทาํให้เกิดความเดือดร้อน แมว้่าดว้ยผลแห่งกรรมดีจะทาํให้นางอุตตราไม่ไดรั้บอนัตรายใดๆ แต่

ปัญหาท่ีเกิดสะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตทางโลกของมนุษยซ่ึ์งยอ่มตอ้งประสบปัญหาอยูเ่สมอ 

 ปัญหาอุปสรรคในการนับถือพระพุทธศาสนา เช่น เร่ืองนางวิสาขา  ในปุปผวรรค           

นางวิสาขาแต่งงานกบัครอบครัวท่ีไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา โดยมีความเช่ือความศรัทธาในลทัธิ

ชีเปลือย ครอบครัวของสามีโดยเฉพาะพ่อสามีพยายามทาํให้นางวิสาขาเปล่ียนความเช่ือหันมานับ

ถือชีเปลือย เม่ือนางวิสาขายงัไม่หนัมานบัถือก็พยายามใชอ้าํนาจความเป็นพ่อสามีบงัคบัใหน้างไหว้

ชีเปลือย นางวิสาขาเองซ่ึงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้จึงไม่ยอมทาํตามขอ้บงัคบั

ของพ่อสามี ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือความศรัทธาในลทัธิท่ีต่างกนั อย่างไร

ก็ตามนางวิสาขาได้พยายามเอาชนะอุปสรรคจนทําให้ครอบครัวของสามีหันมานับถือ

พระพุทธศาสนาได ้ 

 การเกิดปัญหาของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่เป็นปัญหาในชีวิตประจาํวนั  สะทอ้นให้

เห็นว่าบุคคลท่ียงัขอ้งเก่ียวในทางโลกย่อมต้องประสบปัญหาชีวิตตามวฏัสงสาร ต่างจากกลุ่ม

นักบวชในพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งศึกษาทางธรรมละเวน้ทางโลกเพื่อความหลุดพน้จากความเกิด 

ความแก่ ความเจ็บ และความตาย  ลกัษณะการเกิดปัญหาจึงต่างกนัดว้ย 

 กลุ่มเร่ืองของอุบาสก – อุบาสิกาท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาพบ ๕ เร่ือง ไดแ้ก่ 

เร่ืองการฟังธรรม ในบณัฑิตวรรค  เร่ืองอุโบสถกรรม ในทณัฑวรรค  เร่ืองนายนนัทิยะ  ในปิยวรรค  

เร่ืองจิตตคฤหบดี ในปกิณณกวรรค  และเร่ืององักุรเทพบุตร ในตณัหาวรรค  โดย ๓ เร่ืองแรกแสดง

ใหเ้ห็นลกัษณะและวิถีปฏิบติัของอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นไม่ปรากฏการเกิดปัญหาใดๆ แต่เร่ืองของ

บุคคลเหล่านั้นทาํใหเ้กิดขอ้สงสยั ผูส้งสัยไดแ้ก่ ภิกษุทั้ งหลาย พระสาวก หรืออุบาสกอุบาสิกาคน

อ่ืนๆ พฤติกรรมการเกิดปัญหาจึงขา้มไปท่ีการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) ซ่ึงทาํให้เกิดการแสดง

ธรรมของพระพุทธเจา้  ส่วน ๒ เร่ืองสุดทา้ยนั้นเป็นเร่ืองท่ีอรรถกถาจารยก์ล่าวว่าเคยกล่าวไวแ้ลว้ 

โดยเร่ืองจิตตคฤหบดีกล่าวไวแ้ลว้ในพาลวรรค และเร่ืององักุรเทพบุตรกล่าวไวใ้นคาถาอ่ืนท่ีไม่ใช่

ในพระธรรมบท แต่ไม่ได้ระบุว่าคาถาใด เม่ือเล่าเร่ืองดังกล่าวอีกคร้ังจึงเล่าข้ามส่วนท่ี เป็น



๑๐๙ 

รายละเอียดของเร่ือง ซ่ึงขา้มการเกิดปัญหา โดยขา้มไปท่ีพฤติกรรมการฟังธรรม และการบรรลุ-

ธรรม โดยการฟังธรรมน้ีเป็นการฟังธรรมจากพระพุทธเจา้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๕ การแก้ปัญหา พบ ๕๒ เร่ือง การแกปั้ญหาของกลุ่มอุบาสก – อุบาสิกา 

แบ่งเป็นการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือให้ทรงช้ีแนวทางการแกปั้ญหา  และ

พระพุทธเจา้ทรงเขา้มาแกปั้ญหาให ้ 

 การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เช่น เร่ืองนางวิสาขา ในปุปผวรรค นางวิสาขาเกิดปัญหาคือถูกพ่อ

สามีบงัคบัใหไ้หวชี้เปลือย แต่ไม่ยอมไหวจึ้งถกูตาํหนิและถูกโกรธ นางวิสาขาจึงช้ีแจงเหตุผลและ

นิมนตภิ์กษุมาท่ีบา้น เพ่ือใหพ่้อสามีเห็นลกัษณะนกับวชท่ีพึงเคารพ และไดฟั้งธรรม  จนพ่อสามีหนั

มาเล่ือมใสพระพุทธศาสนา  วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเองของนางวิสาขาจึงทาํใหปั้ญหาคล่ีคลายกลบั

ร้ายเ ป็นดี  อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้ นก็ คือการตั้ งมั ่นในหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนานัน่เอง 

 การแกปั้ญหาดว้ยการเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือใหท้รงช้ีแนวทางการแกปั้ญหา  เช่น เร่ืองพระ

เจา้ปเสนทิโกศล ในสุขวรรค กล่าวถึงพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเกิดปัญหาเร่ืองการเสวยมากเกินไป

ทาํให้ทรงรู้สึกง่วงตลอดเวลา ไม่สามารถทรงงานได ้จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลถาม

วิธีแกไ้ข พระพุทธเจา้ทรงแนะนําอุบายแกก้ารเสวยมากเกินไป พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงนําไป

ปฏิบติัตามทาํใหล้ดพระกระยาหาร ปัญหาการทรงง่วงจึงหายไป  เป็นตน้ 

 การแกปั้ญหาโดยพระพุทธเจา้ทรงเขา้มาแกไ้ขให้ เช่น เร่ืองชาวนา ในพาลวรรค กล่าวถึง

ชาวนาคนหน่ึงกาํลงัไถนาอยูใ่นท่ีไม่ไกลจากกรุงสาวตัถี พวกโจรท่ีเขา้ปลน้ทรัพยช์าวเมืองหนีออก

มาแลว้ทาํถุงท่ีใส่ทรัพยท่ี์ขโมยมาตกในท่ีนาของชาวนา  พระพุทธเจา้ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวนา

อยูใ่นข่ายพระญาณ ทรงรู้ว่าชาวนาจะไดรั้บความเดือดร้อนจากถุงทรัพยน์ั้น จึงเสด็จไปพร้อมกบั

พระอานนทแ์ลว้ทรงตรัสคาํปริศนาว่า “อสรพิษ”  จากนั้นก็เสด็จไป  ต่อมาพวกคนทั้งหลายตามรอย

โจรแล้วพบถุงทรัพย์ในท่ีนาจึงจับตัวชาวนาและตัดสินให้ประหารชีวิต ชาวนานึกถึงคํา ท่ี

พระพุทธเจา้ตรัสจึงอา้งพระพุทธเจา้เป็นพยาน  พระพุทธเจา้เสด็จมาทรงเป็นพยานชาวนา ชาวนา

คนนั้นจึงพน้ผดิ  เป็นตน้ 



๑๑๐ 

 เร่ืองของอุบาสก-อุบาสิกาท่ีเกิดปัญหาแลว้ไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา พบ ๓ เร่ือง 

ไดแ้ก่ เร่ืองสุมนาเทวี ในยมกวรรค  เร่ืองอุบาสกช่ือมหากาล ในอตัตวรรค และเร่ืองอุบาสก ๕ คน 

ในมลวรรค  โดยทั้ง ๓ เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา (พฤติกรรมท่ี ๕)น้ีจะปรากฏการ

ขา้มพฤติกรรมไปท่ีการเกิดขอ้สงสัย (พฤติกรรมท่ี ๙) เร่ืองของบุคคลดงักล่าวท่ีเกิดปัญหา เป็นท่ี

สงสยัของบรรดาภิกษุทั้ งหลาย หรือพระสาวก ซ่ึงนาํไปสู่การแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐) ของ

พระพุทธเจา้เพ่ือแกข้อ้สงสยันั้น 

 

 พฤติกรรมท่ี ๖ การรับผลของการกระทาํ  พบ ๗ เร่ือง ดงัน้ี 

  ๑. เร่ืองพระเจา้วิฑูฑภะ ในปุปผวรรค   รับผลกรรมไม่ดี  เกิดจากการฆ่ากษตัริย ์

ศากยะทั้งหมด ตนเองและเหล่าทหารไดรั้บกรรมคือถกูนํ้ าพดัท่วมจมตายทั้งหมด 

  ๒. เร่ืองนางลาชเทวธิดา ในปาปวรรค  รับผลกรรมดีจากการถวายขา้วตอกแด่พะ

มหากสัสปเถระ  เม่ือตายไปแลว้ไดเ้สวยทิพยสมบติัในดาวดึงส์ 

  ๓. เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ในปาปวรรค   รับผลกรรมดีจากการตั้ งมัน่ถวายทาน

ในพระพุทธศาสนา เม่ือทรัพยห์มดลง เทวดาคือทา้วสักกะก็ช่วยทาํให้กลบัมามีทรัพยม์ากดงัเดิม  

ส่วนเทวดาท่ีพดูยยุงใหเ้ศรษฐีเลิกถวายทานก็ไดรั้บผลกรรมไม่ดีคือ ถกูไล่ออกและไม่มีท่ีสิงสถิต 

  ๔. เร่ืองสันตติมหาอาํมาตย ์ ในทณัฑวรรค  รับผลกรรมดีจากการประกาศเชิญ

ชวนใหค้นทาํความดีในชาติก่อน จึงทาํใหไ้ดบ้รรลุธรรมสูงสุดคืออรหตัตผล 

  ๕. เร่ืองพระนางมลัลิกาเทวี  ในชราวรรค  รับผลกรรมไม่ดี จากการเคยกระทาํ

สนัถวะกบัสุนขัทาํให้เกิดในอเวจีมหานรก ๗ วนั  จากนั้นจึงรับผลกรรมดีจากการร่วมถวายอสทิ

สทาน ไปเกิดในดุสิตสวรรค ์

  ๖. เร่ืองอุตตราอุบาสิกา  ในโกธวรรค  ไดรั้บผลกรรมดี จากการหมัน่ทาํบุญ เม่ือ

ถกูนํ้ าเดือดราดจึงไม่ไดรั้บอนัตรายใดๆ 

  ๗. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี  ในมลวรรค   ไดรั้บผลกรรมดีจากการถวายขา้วแด่        

พระปัจเจกพุทธะ ทั้งๆท่ีตนเองและครอบครัวตอ้งอดอาหารมื้อนั้น เม่ือตายไปจึงไดเ้กิดเป็นเศรษฐี 



๑๑๑ 

 จะเห็นไดว้่าอุบาสก – อุบาสิกาท่ีตั้งมัน่ทาํความดีทั้งในอดีตชาติและปัจจุบนัชาติย่อมไดรั้บ

ผลกรรมท่ีดี  ทาํใหร้อดพน้จากอนัตรายต่างๆได ้   ส่วนท่ีเคยทาํกรรมไม่ดีก็ตอ้งไดรั้บผลกรรมนั้น

เช่นกนัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

 

 พฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม พบ ๔๘ เร่ือง  อุบาสก – อุบาสิกานั้นไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้

และฟังธรรมเทศนาจากพระองค ์เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตและเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่าการฟังธรรมเป็นกิจวตัรหน่ึงท่ีอุบาสกอุบาสิกาจะตอ้งทาํ  กล่าวคือ

จะตอ้งหาเวลาว่างไปฟังธรรมหลงัจากเสร็จภารกิจหรือหน้าท่ีการงานของตน บางคร้ังก็จะนิมนต์

ภิกษุอนัมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานมาท่ีเรือนของตนเพ่ือจัดอาหารและของสักการะถวาย 

พระพุทธเจา้ก็จะทรงแสดงธรรมแก่อุบาสก – อุบาสิกาท่ีเรือนนั้น 

 

 พฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  พบ ๔๑ เร่ือง อุบาสก – อุบาสิกาท่ีไดฟั้งธรรมแลว้จะมี

ดวงตาเห็นธรรม สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได ้ตั้ งแต่ธรรมเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจและ

สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนได้ และธรรมขั้นสูงท่ีทาํให้เป็นอริยบุคคล ได้แก่ โสดาปัตติผล  

สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหตัตผล  เร่ืองท่ีไม่ปรากฏการบรรลุธรรมพบ ๗ เร่ือง โดยพบว่า

บางเร่ืองไม่ปรากฏผลจากการฟังธรรมของบุคคลนั้น เช่น เร่ืองระงบัความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ 

ในสุขวรรค กล่าวถึงชาวเมืองศากยะและเมืองโกลิยะขดัแยง้กันเพราะแย่งนํ้ าเพ่ือการเพาะปลูก 

พระพุทธเจา้เสด็จมาทรงหา้มจึงยติุสงครามได ้แลว้ทรงแสดงธรรม แต่ผลการแสดงธรรมไม่ปรากฏ

ว่าพระญาติเหล่านั้ นของพระองค์ไดบ้รรลุธรรม  เร่ืองพระเจ้าปเสนทิโกศล ในสุขวรรคและใน  

นาควรรค หลงัจากไดรั้บการแกปั้ญหาเร่ืองการเสวยมากเกินไปแลว้ กลบัมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้อีก

ค ร้ั ง  แล้ว ทูลเ ร่ือง ท่ี ปัญหาของพระองค์ค ล่ีคลาย  พระพุทธเจ้า จึ งทรงแสดงธรรมแก่                      

พระเจา้ปเสนทิโกศลอีกคร้ัง การฟังธรรมคร้ังน้ีไม่ปรากฏการบรรลุธรรมของพระเจา้ปเสนทิโกศล 

แต่เป็นการฟังธรรมร่วมกบัพุทธบริษทัอ่ืนๆดว้ย เป็นตน้  และบางเร่ืองเกิดจากตวับุคคลท่ีทาํให้ไม่

สามารถบรรลุธรรมได้ ได้แก่ เร่ืองพระเจา้วิฑูฑภะ ในปุปผวรรค กล่าวถึงพระเจ้าวิฑูฑภะข้ึน

ครองราชยแ์ลว้คิดแกแ้คน้พวกศากยะท่ีทาํใหต้นมีกาํเนิดจากนางทาสีจนเป็นท่ีครหา แมไ้ดฟั้งธรรม

จากพระพุทธเจา้หลายคร้ังแต่ไม่เขา้ใจ ไม่นาํไปปฏิบติั ยงัคงกระทาํผดิแกแ้คน้ทาํใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความ



๑๑๒ 

ตายเป็นจาํนวนมาก สุดท้ายพระเจ้าวิฑูฑภะและทหารได้รับผลการกระทาํคือถูกนํ้ าท่วมตาย 

พฤติกรรมการบรรลุธรรมจึงถกูขา้มและแทนท่ีดว้ยพฤติกรรมการรับผลการกระทาํ   เร่ืองนาคราช

ช่ือเอรกปัตต ์ในพุทธวรรค กล่าวถึงพระยานาคตวัหน่ึงซ่ึงในอดีตชาติเป็นภิกษุท่ีบาํเพ็ญสมณธรรม

มาถึงสองหม่ืนปี แต่ไม่ไดแ้สดงอาบติัเม่ือมรณภาพแลว้จึงเกิดเป็นพระยานาค ไดรั้บความเดือดร้อน 

ต่อมาไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และกราบทูลปัญหาของตน พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่พระยานาค

นั้น  แต่ดว้ยความท่ีเกิดเป็นเดรัจฉานจึงบรรลุธรรมไม่ได ้เพียงแต่ไดห้ลุดพน้จากภาวะทั้ งหลาย ๕ 

ประการของความเป็นนาค  

 

 พฤติกรรมท่ี ๙ การเกิดขอ้สงสัย  พบ ๓๓ เร่ือง การเกิดขอ้สงสัยน้ีเป็นขอ้สงสัยของเหล่า

ภิกษุทั้งหลายท่ีมารวมกลุ่มกนัในธรรมสภาเพ่ือสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองของบุคคลนั้น พระพุทธเจา้จะ

เสด็จมาและทรงแสดงธรรมเพื่อใหค้วามกระจ่างในหัวขอ้สนทนานั้น  นอกจากน้ีการเกิดขอ้สงสัย

ยงัเป็นพฤติกรรมท่ีขา้มมาแทนพฤติกรรมการเกิดปัญหา เพ่ือนาํไปสู่การแสดงธรรม 

 

 พฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรม  พบ ๓๘ เร่ือง  เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้เพ่ือ

ทรงแกข้อ้สงสยัหรือทรงช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเหล่าภิกษุทั้งหลายกาํลงัสนทนากนัอยู ่ การแสดงธรรมน้ี

เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษทัอ่ืนๆท่ีมาเขา้เฝ้าเพ่ือฟังธรรม 

โดยไม่เ ก่ียวกับบุคคลสําคัญในเร่ืองอีก  แต่ธรรมท่ีทรงแสดงเป็นการย ํ้ าค ําสอนหรือแสดง

รายละเอียดของคาํสอนท่ีทรงแสดงแก่บุคคลสําคัญในเร่ืองมาแลว้ให้ละเอียดลึกซ้ึงยิ ่งข้ึน ทั้ งน้ี

เน่ืองจากผูฟั้งธรรมส่วนใหญ่เป็นภิกษุ – ภิกษุณี  นอกจากน้ีบางเร่ืองการแสดงธรรมเป็นพฤติกรรม

ท่ีข้ามมาแทนพฤติกรรมการแก้ปัญหา แสดงให้เห็นว่าปัญหาของบุคคลนั้ นยุติได้ด้วยการ         

แสดงธรรมของพระพุทธเจา้ 

 

 จากโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา พบทั้งสิ้น ๖๐ เร่ือง สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี พฤติกรรมความเป็นมาพบทุกเร่ืองเช่นเดียวกบัในโครงสร้างอ่ืนท่ีกล่าวมาแลว้ การดาํเนิน

เร่ืองตั้งแต่บุคคลนั้นเป็นผูน้บัถือพระพุทธศาสนาแลว้ทาํให้เกือบทั้ งหมดไม่ปรากฏพฤติกรรมการ

เล่ือมใส โดยพบพฤติกรรมการเล่ือมใสเพียงเร่ืองเดียว แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดซํ้ า  พฤติกรรมการ



๑๑๓ 

บวชจะไม่ปรากฏในโครงสร้างเร่ืองของกลุ่มอุบาสก – อุบาสิกา ซ่ึงเป็นเร่ืองของผูท่ี้นับถือ

พระพุทธศาสนาท่ีเป็นคฤหัสถ์  พฤติกรรมการเกิดปัญหาพบ ๕๕ เร่ือง แบ่งออกเป็นปัญหาใน

ชีวิตประจาํวนั และปัญหาอุปสรรคในการนบัถือพระพุทธศาสนา  ส่วนเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรม

การเกิดปัญหาจะเกิดการขา้มพฤติกรรมไปท่ีการเกิดขอ้สงสยัหรือการฟังธรรมแทน  พฤติกรรมการ

แกปั้ญหา พบ ๕๒ เร่ือง แบ่งเป็นการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การแกปั้ญหาโดยการเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้

เพ่ือใหท้รงช้ีแนะแนวทางแกไ้ข และการแกปั้ญหาโดยพระพุทธเจา้เสด็จมาแกไ้ขให้  แสดงให้เห็น

ว่าผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรม ธรรมนั้นจะคุม้ครองบุคคลใหส้ามารถผา่นปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆได ้ เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา ซ่ึงมี ๓ เร่ืองนั้นจะเกิดการขา้มพฤติกรรมไปท่ี

การเกิดขอ้สงสยัแทน  การรับผลของการกระทาํพบ ๗ เร่ือง มีทั้ งการรับผลกรรมดีและไม่ดี แสดง

ใหเ้ห็นว่าบุคคลท่ีตั้งมัน่ในความดียอ่มไดรั้บผลท่ีดี แต่หากทาํกรรมไม่ดีก็ตอ้งไดรั้บผลการกระทาํ

นั้นเช่นกนัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ พฤติกรรมการฟังธรรมพบ ๔๘ เร่ือง ส่วนการบรรลุธรรมพบ 

๔๑ เร่ือง แสดงใหเ้ห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่ท่ีไดฟั้งธรรมก็จะเขา้ใจและบรรลุธรรมได ้โดย

เร่ืองท่ีไม่ปรากฏการบรรลุธรรมคือเร่ืองท่ีไม่ปรากฏผลของการฟังธรรมของบุคคลนั้นอย่างชดัเจน 

โดยบุคคลนั้นฟังธรรมร่วมกบัพุทธบริษทัอ่ืนๆเป็นจาํนวนมาก และเร่ืองท่ีตวับุคคลเองเป็นเหตุทาํ

ใหไ้ม่สามารถบรรลุธรรม ไดแ้ก่ มีทิฏฐิสูง และเป็นเดรัจฉาน  พฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัยพบ ๓๓ 

เร่ือง ผูส้งสยัส่วนใหญ่เป็นภิกษุทั้งหลายซ่ึงสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองของบุคคลนั้น พระพุทธเจา้จะเสด็จ

มาแลว้ทรงแสดงธรรมเพื่อแกข้อ้สงสัยนั้น เป็นพฤติกรรมก่อนสุดทา้ย บางเร่ืองเป็นพฤติกรรมท่ี

ขา้มมาแทนพฤติกรรมการเกิดปัญหาและการแกปั้ญหา  ส่วนพฤติกรรมสุดทา้ยคือการแสดงธรรม 

พบ ๓๘ เร่ือง เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ โดยส่วนใหญ่เพ่ือแกข้อ้สงสัยซ่ึงเป็นพฤติกรรม

ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกับการเกิดข้อสงสัย  และบางเร่ืองการแสดงธรรมเป็นพฤติกรรมแทนการ

แกปั้ญหา 

 

 ๓.  กลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา คือเร่ืองท่ีมีบุคคลสาํคญัในการดาํเนินเร่ือง

เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดน้ับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่คฤหัสถท์ั ่วไป  นักบวชนอกศาสนา เช่น 

ดาบส  ชฎิล   สาวกของเจ้าลัทธิทั้ ง  ๖  ท่ีมีอิทธิพลในสมัยพุทธกาล กลุ่มเร่ืองบุคคลนอก

พระพุทธศาสนาน้ีพบ  ๖๗ เร่ือง  มีโครงสร้างพฤติกรรมดงัน้ี 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๕  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
าม
เป็
นม

า 

กา
รเ
ลื่อ

มใ
ส 

กา
รบ

วช
 

กา
รเ
กิด

ปัญ
หา

 

กา
รแ
ก้ปั

ญ
ห
า 

กา
รรั
บผ

ลข
อง
กา
รก
ระ
ทํา

 

กา
รฟั

งธ
รร
ม 

กา
รบ

รร
ลุธ

รร
ม 

กา
รเ
กิด

ข้อ
สง
สัย

 

กา
รแ
สด

งธ
รร
ม 

 ๑. ยมกวรรค           

๑     ๑.๒ มฏัฐกุณฑลี √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

๒     ๑.๔ ความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี √ √  √ √  √ √   

๓     ๑.๘ สญชยั √   √ √    √ √ 

๔     ๑.๑๐ นายจุนทสูกริก √   √  √   √ √ 

๕     ๒.๔ พาลนกัษตัร √   √ √    √ √ 

 ๓. จิตตวรรค           

๖     ๓.๘ นนัทโคปาลกะ √ √  √   √ √ √ √ 

 ๔. ปุปผวรรค           

๗     ๔.๕ โกสิยเศรษฐีผูมี้ความตระหน่ี √ √  √ √  √ √ √ √ 

๘     ๔.๖ ปาฏิกาชีวก √ √  √ √  √ √   

๙     ๔.๑๒ ครหทินน์ √ √  √ √  √ √ √ √ 

 ๕. พาลวรรค           

๑๐     ๕.๑ บุรุษคนใดคนหน่ึง √ √  √ √  √ √ √ √ 

๑๑     ๕.๓ อานนทเศรษฐี √   √ √    √ √ 

๑๒     ๕.๔ โจรผูท้าํลายปม √ √  √ √  √ √ √ √ 

๑๓     ๕.๙ สุมนมาลากาล √ √  √ √ √   √ √ 

๑๔     ๕.๑๑ ชมัพุกาชีวก √ √ √ √ √  √ √ √ √ 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๕  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
าม
เป็
นม

า 

กา
รเ
ลื่อ

มใ
ส 

กา
รบ

วช
 

กา
รเ
กิด

ปัญ
หา

 

กา
รแ
ก้ปั

ญ
ห
า 

กา
รรั
บผ

ลข
อง
กา
รก
ระ
ทํา

 

กา
รฟั

งธ
รร
ม 

กา
รบ

รร
ลุธ

รร
ม 

กา
รเ
กิด

ข้อ
สง
สัย

 

กา
รแ
สด

งธ
รร
ม 

๑๕     ๕.๑๒ อหิเปรต √        √ √ 

๑๖     ๕.๑๓ สฏัฐิกูฏเปรต √        √ √ 

 ๘. สหัสสวรรค           

๑๗     ๘.๑ บุรุษผูฆ่้าโจรมีเคราแดง √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

๑๘     ๘.๔ อนตัถปุจฉกพราหมณ์ √ √  √ √  √ √   

๑๙ 
    ๘.๕ พราหมณ์ผูเ้ป็นลุงของ 

พระสารีบุตรเถระ 
√ √     √ √   

๒๐ 
    ๘.๖ พราหมณ์ผูเ้ป็นหลานของ 

พระสารีบุตรเถระ 
√ √     √ √   

๒๑ 
    ๘.๗ พราหมณ์ผูเ้ป็นสหายของ 

พระสารีบุตรเถระ 
√ √     √ √   

๒๒     ๘.๘ อายวุฒันกุมาร √ √  √ √  √ √ √ √ 

 ๙. ปาปวรรค           

๒๓     ๙.๑ พราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

๒๔     ๙.๗ มหาธนวาณิช √ √  √ √  √ √ √ √ 

๒๕     ๙.๘ พรานกุกกุฏมิตต์ √ √  √ √  √ √ √ √ 

๒๖     ๙.๙ นายพรานสุนขัช่ือโกกะ √   √  √   √ √ 

๒๗     ๙.๑๒ สุปปพุทธศากยะ √   √ √ √   √ √ 

 ๑๐. ทัณฑวรรค           

 



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๕  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๒๘     ๑๐.๓ เดก็หลายคน √ √  √   √ √   

๒๙     ๑๐.๖ อชครเปรต √        √ √ 

 ๑๑. ชราวรรค           

๓๐     ๑๑.๙ บุตรเศรษฐีมีทรัพยม์าก √   √  √   √ √ 

 ๑๓. โลกวรรค           

๓๑     ๑๓.๙ นางจิญจมาณวิภา √   √ √ √   √ √ 

 ๑๔. พุทธวรรค           

๓๒     ๑๔.๑ มารธิดา √ √  √ √  √ √   

๓๓     ๑๔.๖ ปุโรหิตช่ืออคัคิทตัต์ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

 ๑๕. สุขวรรค           

๓๔     ๑๕.๒ มาร √ √  √ √  √ √   

๓๕     ๑๕.๓ ปราชยัของพระเจา้โกศล √   √     √ √ 

 ๑๖. ปิยวรรค           

๓๖     ๑๖.๒ กฎุ มพีคนใดคนหน่ึง √ √  √ √  √ √   

๓๗     ๑๖.๔ เจา้ลิจฉว ี √   √      √ 

๓๘     ๑๖.๕ อนิตถิคนัธกุมาร √ √  √ √  √ √   

๓๙     ๑๖.๖ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √ √  √ √  √ √   

 ๑๘. มลวรรค           



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๕  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 
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๔๐     ๑๘.๑ บุตรของนายโคฆาตก ์ √ √  √ √  √ √ √ √ 

 ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค           

๔๑     ๑๙.๑ มหาอาํมาตยผ์ูว้ินิจฉัย √   √     √ √ 

๔๒     ๑๙.๗ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √   √ √  √    

๔๓     ๑๙.๘ เดียรถีร์ √   √ √    √ √ 

๔๔     ๑๙.๙ พรานเบด็ช่ืออริยะ √ √  √ √  √ √   

๔๕     ๒๐.๘ พ่อคา้มีทรัพยม์าก √ √  √ √  √ √ √ √ 

 ๒๑. ปกิณณกวรรค           

๔๖     ๒๑.๒ กุมาริกากินไข่ไก่ √ √  √ √  √ √   

 ๒๒. นิรยวรรค           

๔๗     ๒๒.๑ นางปริพาชิกาช่ือสุนทรี √   √ √ √   √ √ 

๔๘     ๒๒.๒ สัตวผ์ูถู้กทุกขเ์บียดเบียน √   √ √    √ √ 

๔๙     ๒๒.๔ บุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ √ √  √ √  √ √ √ √ 

๕๐     ๒๒.๘ นิครนถ ์ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

๕๑     ๒๒.๙ สาวกเดียรถีร์ √ √  √ √  √ √   

 ๒๓. นาควรรค           

๕๒     ๒๓.๓ บุตรของพราหมณ์เฒ่า √ √  √ √  √ √   

๕๓     ๒๓.๖ ชา้งช่ือปาเวรกะ √   √ √    √ √ 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๕  ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  (ต่อ) 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
าม
เป็
นม

า 

กา
รเ
ลื่อ

มใ
ส 

กา
รบ

วช
 

กา
รเ
กิด

ปัญ
หา

 

กา
รแ
ก้ปั

ญ
ห
า 

กา
รรั
บผ

ลข
อง
กา
รก
ระ
ทํา

 

กา
รฟั

งธ
รร
ม 

กา
รบ

รร
ลุธ

รร
ม 

กา
รเ
กิด

ข้อ
สง
สัย

 

กา
รแ
สด

งธ
รร
ม 

 ๒๔. ตัณหาวรรค           

๕๔     ๒๔.๔ เรือนจาํ √   √     √ √ 

๕๕     ๒๔.๘ มาร √   √      √ 

๕๖     ๒๔.๙ อุปกาชีวก √   √ √  √    

๕๗   ๒๔.๑๑ เศรษฐีผูไ้ม่มีบุตร √   √     √ √ 

 ๒๖. พราหมณวรรค           

๕๘     ๒๖.๓ มาร √   √     √ √ 

๕๙     ๒๖.๔ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √ √  √ √  √ √   

๖๐     ๒๖.๖ บรรพชิตรูปใดรูปหน่ึง √ √  √ √  √ √   

๖๑     ๒๖.๑๐ ชฎิลพราหมณ์ √   √ √  √    

๖๒     ๒๖.๑๑ กุหกพราหมณ์ √   √ √    √ √ 

๖๓     ๒๖.๑๓ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √ √  √ √  √ √   

๖๔    ๒๖.๑๕ พราหมณ์ ๒ คน √   √     √ √ 

๖๕     ๒๖.๑๖ อกัโกสกภารทราชพราหมณ์ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

๖๖     ๒๖.๑๙ พราหมณ์คนใดคนหน่ึง √ √  √   √ √   

 สรุป ๖๖
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๑๑๙ 

 จากตารางโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ซ่ึงพบ ๖๗ 

เร่ือง มีรายละเอียดการเกิดพฤติกรรมดงัน้ี 

 พฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา  กล่าวถึงท่ีมาของบุคคลสาํคญัในเร่ืองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสาวก

ของลทัธิอ่ืน แสดงใหเ้ห็นว่าในสมยัพุทธกาลมีสาํนกัหรือลทัธิความเช่ือหลายสาํนัก แต่ละสาํนักก็มี

สาวกของตน  โดยสาํนักครูท่ีมีช่ือเสียงท่ีเกิดร่วมในสมยัพุทธกาลมี ๖ สาํนัก เรียกว่า “ติตถกร” 

หมายถึงคณาจารย ์๖ คน คือ ปูรณกสัสป มกัขลิโคสาล อชิตเกสกมัพล ปกุทธกจัจายนะ สญัชยัเว

ลฏัฐบุตร และนิครนถนาฏบุตร แต่ละสาํนกัของครูเหล่าน้ีมีความเช่ือและหลกัปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั

เร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เรียกว่า เดียรถีร์ 

ได้แก่ ดาบส ชฎิล ชีเปลือย นิครนถ์ พราหมณ์ อาชีวก และปริพาชก เป็นต้น ซ่ึงนักบวชแต่ละ

ประเภทมีลกัษณะดงัน้ี 

 ชฎิล  หมายถึง นักบวชประเภทหน่ึง เกลา้ผมมุ่นเป็นมวยสูงข้ึน  มักถือลทัธิบูชาไฟ 

บางคร้ังจดัเขา้ในพวกฤษี บางคร้ังก็เรียกว่า ดาบส หมายถึง ผูบ้าํเพญ็ตบะ ผูเ้ผากิเลส 

 ชีเปลือย  หมายถึง นกับวชจาํพวกหน่ึง ถือเพศเปลือยกาย 

 นิครนถ ์ หมายถึง นกับวชนอกพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสาวกของนิครนถนาฏบุตร, นักบวช

ในศาสนาเชน 

 พราหมณ์  เป็นวรรณะหน่ึงท่ีสาํคญัในสงัคมอินเดีย ถือว่าตนเป็นวรรณะท่ีประเสริฐสุด 

 อาชีวก  หมายถึง นกับวชชีเปลือยพวกหน่ึงในคร้ังพุทธกาล เป็นสาวกของมกัขลิโคสาล 

 ปริพาชก  หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกหน่ึง ชอบสัญจรไปในท่ีต่างๆเพ่ือ

สาํแดงทรรศนะทางศาสนาปรัชญาท่ีตนนบัถือ 

 การกล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีมีความเช่ือและการปฏิบติัตนท่ี

แตกต่างจากหลกัพระพุทธศาสนาทาํใหน้าํไปสู่พฤติกรรมสาํคญัอ่ืนๆตามมา 

 

 พฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส  พบ ๓๖ เร่ือง จากการศึกษาพบว่า บุคคลนอกพระพุทธศาสนา

ท่ีปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสคือบุคคลท่ีไดเ้ข้าเฝ้าพระพุทธเจา้แลว้อาจไดรั้บการแกไ้ขปัญหา 

หรือไดฟั้งธรรมแลว้ทาํให้มีจิตเล่ือมใส หันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยเหตุท่ีทาํให้บุคคลนอก

พระพุทธศาสนาไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจ้าไดแ้ก่ ๑.  บุคคลนั้ นเกิดปัญหาชีวิต แลว้เขา้มาขอความ



๑๒๐ 

ช่วยเหลือในสาํนกัพระพุทธเจา้  ๒.  บุคคลนั้นปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจา้ ในขณะท่ี

ทรงตรวจดูสัตว์โลก  จึงเสด็จมาทรงโปรดบุคคลนั้ น  และ ๓.   บุคคลท่ีได้ยินช่ือเสียงของ

พระพุทธเจา้แลว้มีความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจึงมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ 

 ๑.  บุคคลนั้นเกิดปัญหาชีวิต แลว้เขา้มาขอความช่วยเหลือในสาํนกัพระพุทธเจา้ เม่ือปัญหา

ของตนได้รับการแก้ไข ก็เกิดความศรัทธาเล่ือมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนา  เช่น  เร่ือง           

อายวุฒันกุมาร ในสหสัสวรรค  กล่าวถึงพราหมณ์คนหน่ึงออกจากการบาํเพ็ญตบะแลว้มีครอบครัว 

มีบุตร ๑ คน พราหมณ์ผูเ้ป็นสหายไม่อวยพรและบอกว่าเด็กคนน้ีจะมีอายไุม่เกิน ๗ วนั โดยแนะวิธี

แกปั้ญหาโดยให้ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  พระพุทธเจ้าทรงช่วยแก้ไขโดยให้สร้างมณฑป และจัด

อาสนะสาํหรับพระองค์กบัภิกษุ สวดพระปริตร เด็กนั้ นจึงมีชีวิตรอดและมีอายุยืน หลงัจากนั้ น

ครอบครัวของพราหมณ์จึงหนัมานบัถือพระพุทธศาสนา 

 ๒.  บุคคลนั้นปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจา้ ในขณะท่ีทรงตรวจดูสัตวโ์ลก จึง

เสด็จมาทรงโปรดบุคคลนั้น โดยพระองคอ์าจส่งพระสาวกไปก่อนจากนั้นพระองค์จะเสด็จตามไป

ทาํให้ปัญหาของบุคคลนั้นยุติโดยสิ้นเชิง  เช่น เร่ืองโกสิยเศรษฐีผูมี้ความตระหน่ี  ในปุปผวรรค 

กล่าวถึงเศรษฐีช่ือโกสิยะ เป็นผูมี้ความตระหน่ีมาก อยากกินขนมเบ้ืองแต่ไม่บอกภรรยาเพราะกลวั

สิ้นเปลือง เม่ือภรรยารู้ก็อาสาทาํขนมให้โดยเศรษฐีให้ทาํขนมเบ้ืองท่ีพอสาํหรับตนบริโภเพียงคน

เดียวเท่านั้ น  พระพุทธเจา้ทรงทอดพระเนตรดว้ยทิพยญาณจึงโปรดให้พระมหาโมคคลัลานะมา

ทรมานเศรษฐี เพ่ือใหห้มดมานะ  จากนั้นพระองคเ์สด็จตามมาแลว้แสดงธรรมแก่เศรษฐี  เศรษฐีเกิด

ความเล่ือมใส ถวายทานดว้ยขนมเบ้ืองแด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลาย  หลงัจากนั้นก็หมัน่ทาํทาน 

ตั้งมัน่ในความดีตามหลกัพระพุทธศาสนา   เร่ืองชมัพุกาชีวก  ในพาลวรรค  กล่าวถึงชมัพุกาชีวกซ่ึง

ได้รับทุกขเวทนาในการดํารงชีวิตจนต้องอ้างตนเป็นผูว้ิ เศษเพ่ือปกปิดเร่ืองละอายของตน  

พระพุทธเจา้ทอดพระเนตรเห็นในข่ายพระญาณจึงเสด็จมาโปรด  ชมัพุกาเกิดความเล่ือมใส มีดวงตา

เห็นธรรม ไดบ้รรลุอรหตัผล แลว้ขอบวชในพระพุทธศาสนา   

 ๓.  บุคคลท่ีไดย้นิช่ือเสียงของพระพุทธเจา้แลว้มีความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงจึงมาเขา้

เฝ้าพระพุทธเจา้  เพ่ือทูลถามปัญหาหรือทูลขอความตอ้งการของตน เม่ือไดรั้บคาํตอบท่ีมาพร้อมการ

แสดงธรรม บุคคลนั้นก็เกิดความเล่ือมใสและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างชดัเจน หรืออาจ

บรรลุธรรมดว้ย เช่น เร่ืองบรรพชิตรูปใดรูปหน่ึง ในพราหมณวรรค กล่าวถึงพราหมณ์คนหน่ึงบวช



๑๒๑ 

ในลทัธิอ่ืน  เห็นว่าพระพุทธเจา้ตรัสเรียกพระสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิต ก็คิดว่าพระพุทธองค์

ควรตรัสเรียกตนเช่นนั้นบา้งจึงไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ทูลเร่ืองท่ีตนคิด พระพุทธเจา้จึงทรงแสดง

ธรรมเร่ืองเหตุท่ีจะเรียกบุคคลว่าบรรพชิตได ้บุคคลนั้นตอ้งมีความประพฤติเช่นไร  หลงัจบพระ

ธรรมเทศนาพราหมณ์ผูน้ั้นมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นโสดาบนั  จะเห็นไดว้่าแมบุ้คคลนั้นบวชใน

ลทัธิอ่ืนอยูแ่ลว้    แต่ก็รู้จกัแสวงหาธรรม เม่ือพบคาํตอบหรือแนวทางท่ีถกูตอ้งกว่าก็สามารถเปล่ียน

ความเช่ือได ้

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส สามารถแบ่งได้

เป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ ๑. บุคคลท่ีไม่เคยเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ และ ๒. บุคคลท่ีไดเ้ขา้เฝ้าแลว้ไดฟั้งธรรม

แต่ไม่เกิดความเล่ือมใส โดยกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส

พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีไม่ไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ 

 ๑. บุคคลท่ีไม่เคยเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  ก็จะไม่ไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ดว้ย  โดยเป็น

บุคคลท่ีเกิดปัญหา หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาแล้วมีภิกษุไปรับรู้จึงกลบัมาทูลพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจา้ก็จะทรงอธิบายเร่ืองราวของบุคคลนั้น  บางเร่ืองพระพุทธเจา้และพระสาวกไปรับรู้ดว้ย 

จึงทรงยกเร่ืองของบุคคลนั้นมาเป็นอุทาหรณ์ในการแสดงธรรม  เช่น เร่ืองเรือนจาํ  ในตณัหาวรรค  

กล่าวถึงกลุ่มโจรกลุ่มหน่ึงท่ีถกูพวกราชบุรุษจบักุมตวัไดแ้ลว้พนัธนาการดว้ยเคร่ืองจองจาํรอรับการ

ลงอาญาต่อไป  ภิกษุกลุ่มหน่ึงผา่นไปเห็นจึงนาํเร่ืองดงักล่าวมากราบทูลพระพุทธเจา้  และทูลถาม

เร่ืองเคร่ืองจองจาํ  พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเร่ืองเคร่ืองผูท้ั้งหลาย  จากเร่ืองเรือนจาํน้ีจะ

เห็นได้ว่ากลุ่มโจรหรือราชบุรุษเหล่านั้ นไม่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาเข้าเฝ้า

พระพุทธเจา้เพ่ือแกปั้ญหาของตน  บุคคลเหล่านั้นเกิดปัญหาและเผชิญปัญหานั้นโดยไม่มีบุคคลจาก

พระพุทธศาสนาเข้าไปช่วย  เร่ืองราวของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจึงเป็นอุทาหรณ์สําหรับการยก

ประกอบการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้แก่พุทธบริษทัทั้งหลายเท่านั้น 

 ๒. บุคคลท่ีไดเ้ขา้เฝ้าแลว้ไดฟั้งธรรมแต่ไม่เกิดความเล่ือมใส  โดยบุคคลนั้นไดย้ินช่ือเสียง

ของพระพุทธเจ้า จึงอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้าง อาจมีความอยากรู้หรือต้องการการยอมรับ

บางอย่างโดยท่ีไม่รู้หรือเข้าใจลักษณะความเป็นพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริง เน่ืองจากสํานัก

พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ก็เป็นสาํนกัครูท่ีมีอิทธิพลแพร่หลายอยู่ในขณะนั้น หากไดเ้ขา้เฝ้า

และไดรั้บการยอมรับบางอยา่งก็ถือว่าเป็นเร่ืองดี แต่หลงัจากเขา้เฝ้าแลว้ หรือแมแ้ต่มีโอกาสไดฟั้ง



๑๒๒ 

ธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ไ ม่เกิดความเข้าใจ  หรือเล่ือมใสใดๆ   โดยบุคคลนอก

พระพุทธศาสนาท่ีได้เขา้เฝ้าพระพุทธเจ้าแลว้ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสพบ ๓ เร่ือง ไดแ้ก่ 

เร่ืองพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ในธัมมฏัฐวรรค  เร่ืองอุปกาชีวก ในตัณหาวรรค  และเร่ืองชฎิล

พราหมณ์ ในพราหมณวรรค  เร่ืองพราหมณ์คนใดคนหน่ึง กล่าวถึงพราหมณ์คนหน่ึงบวชในลทัธิ

อ่ืน ไดย้นิว่าพระพุทธเจา้ตรัสเรียกพระสาวกของพระองคว์่าภิกษุ คิดว่าพระองคค์วรเรียกตนว่าภิกษุ

เช่นกนั จึงเดินทางไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้แลว้ทูลเร่ืองท่ีตนคิด  พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมเร่ือง

ลกัษณะของภิกษุและผูไ้ม่ใช่ภิกษุ  หลงัจบพระธรรมเทศนาไม่ปรากฏว่าพราหมณ์ผูน้ั้นมีความ

เล่ือมใสหรือบรรลุธรรมใดๆ  เร่ืองอุปกาชีวก กล่าวถึงอาชีวกช่ืออุปกะ ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ระหว่าง

ท่ีพระองคเ์สด็จไปเมืองพาราณสี เห็นพระอินทรีย ์พระฉวีบริสุทธ์ิผอ่งใส จึงถามพระพุทธเจา้ว่าทรง

บวชกบัใครและใครเป็นศาสดาของพระองค์  พระพุทธเจา้ตรัสตอบอุปาชีวกแลว้ทรงแสดงธรรม 

หลงัจบพระธรรมเทศนาอุปกาชีวกไม่เกิดความเล่ือมใสในธรรมนั้น โดยไม่ยินดี ไม่คดัคา้นพระ

ดาํรัสของพระพุทธเจ้า แต่สั ่นศีรษะ แลบลิ้น แลว้เดินจากไปตามทางคนเดียว  ส่วนเร่ืองชฎิล

พราหมณ์ กล่าวถึงชฎิลพราหมณ์คนหน่ึงคิดว่าตนเกิดในตระกูลพราหมณ์ พระพุทธเจา้ตรัสเรียก

พระสาวกของพระองคว์่าพราหมณ์ พระองคก์็ควรตรัสเรียกตนว่าพราหมณ์ดว้ยเช่นกนั จึงไปเขา้เฝ้า

พระพุทธเจา้แลว้ทูลเร่ืองตามท่ีตนคิด พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมเร่ืองลกัษณะแห่งพราหมณ์ 

หลงัจบพระธรรมเทศนา ไม่ปรากฏว่าชฎิลพราหมณ์นั้นเกิดความเล่ือมใสในธรรม 

 การท่ีบุคคลไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และไดฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระองค์แลว้ไม่

เกิดความเล่ือมใส หรือยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในเร่ืองเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลเหล่าน้ียงัมี

มิจฉาทิฏฐิจึงยงัไม่อาจมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจา้ได ้และในขณะเดียวกนัพระธรรมของ

พระพุทธเจา้ก็เป็นของมีค่าแต่หาใช่ของวิเศษท่ีจะบันดาลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่บุคคลท่ียงัมี

ดวงใจยงัไม่เปิดกวา้งพอจะรับธรรมะของพระองคไ์ด ้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบ ๔ เร่ือง ไดแ้ก่ 

  ๑. เร่ืองชมัพุกาชีวก  ในพาลวรรค  กล่าวถึงชมัพุกะซ่ึงอา้งตนเป็นผูว้ิเศษ เพ่ือ

ปกปิดความน่าละอายในการดาํเนินชีวิต เช่น  เปลือยกาย  กินอุจจาระต่างขา้ว  เป็นตน้ โดยบอกว่า



๑๒๓ 

วิธีท่ีตนปฏิบติัคือทางหลุดพน้ แต่เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดก็มีดวงตาเห็นธรรม ขอบวชใน

พระพุทธศาสนา 

  ๒. เร่ืองปุโรหิตช่ืออคัคิทัตต์  ในพุทธวรรค  กล่าวถึงปุโรหิตช่ืออคัคิทัตต์ไม่

ตอ้งการรับราชการต่อจึงทูลขอพระราชานุญาตเพ่ือออกบวชในลทัธิอ่ืน  พระพุทธเจา้ทอดพระเนตร

ในข่ายพระญาณจึงเสด็จมาโปรด  อคัคิทัตต์เกิดความเล่ือมใส มีดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชใน

พระพุทธศาสนา 

  ๓. เร่ืองนิครนถ ์ ในนิรยวรรค  กล่าวถึงนกับวชในสาํนกัของพวกนิครนถท่ี์ยงัมีส่ิง

ปกปิดร่างกายต่างจากพวกชีเปลือย ภิกษุเขา้ใจว่ายงัมีความละอายอยู่  แต่พวกนิครนถบ์อกว่าภิกษุ

เหล่านั้นเขา้ใจผิด ไดโ้ตเ้ถียงกนั  แลว้พากนัไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม  

พวกนิครนถเ์หล่านั้นเกิดความเล่ือมใส  มีดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา 

  ๔. เร่ืองอกัโกสกภารทราชพราหมณ์  ในพราหมณวรรค  กล่าวถึงพราหมณ์

ครอบครัวหน่ึง โกรธพระพุทธเจา้เพราะทาํให้คนในครอบครัวออกบวชไปทีละคน แต่เม่ือไดฟั้ง

ธรรมจากพระพุทธเจา้ก็เกิดความเล่ือมใส และขอบวชในพระพุทธศาสนา 

 บุคคลจากเร่ืองทั้ ง ๔ เร่ืองน้ีมีเป้าหมายในการแสวงหาทางหลุดพน้ แต่ยงัเป็นทางท่ีไม่

ถกูตอ้ง เม่ือไดรั้บการโปรดจากพระพุทธเจา้จึงมีความเล่ือมใส บรรลุธรรม และเน่ืองจากเป้าหมาย

ในชีวิตเพ่ือหาทางหลุดพน้ บุคคลเหล่าน้ีจึงขอบวชในพระพุทธศาสนามุ่งบาํเพ็ญเพ่ือนิพพาน 

นอกจากน้ีจากจาํนวนเร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๖๖ เร่ือง ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใส 

๓๖ เร่ือง ในจาํนวนน้ีมีเพียง ๔ เร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการบวช ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ย แสดงใหเ้ห็น

ว่าการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา้ไม่ไดมุ่้งหวงัให้คนหันมาบวชเป็นสาวกจาํนวนมากๆ แต่

ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นว่าคาํสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนาํไปปรับใชแ้ละแกปั้ญหาของบุคคลต่างๆ

ได ้แมบุ้คคลนั้นจะมีความเช่ือหรือศรัทธาในลทัธิอ่ืนๆ แต่คาํสอนหรือธรรมของพระพุทธเจา้ก็เป็น

คาํสอนท่ีเหมาะสมกบับุคคลเพ่ือใช้แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งหันมาบวชเป็นสาวก

พระพุทธเจา้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๔ การเกิดปัญหา  พบ ๖๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ ปัญหาท่ีบุคคลนอก

พระพุทธศาสนาประสบไดแ้ก่    ๑.   ปัญหาชีวิตของบุคคลนั้น  และ    ๒.  ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ 



๑๒๔ 

พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจา้ 

 ๑.  ปัญหาชีวิตของบุคคลนั้ นคือ บุคคลสําคัญในเร่ืองประสบปัญหาและได้รับความ

เดือดร้อนจากปัญหาชีวิตท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคม เป็นตน้ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี   เร่ืองมฏัฐกุณฑลี ในยมกวรรค กล่าวถึงมฏัฐกุณฑลีเป็นบุตร

พราหมณ์คนหน่ึงท่ีมีความตระหน่ีมาก ไม่เคยใหอ้ะไรแก่ใคร เม่ือมฎัฐกุณฑลีอายุ ๑๖ ปีไดล้ม้ป่วย

ลง บิดาไม่ตอ้งการเสียค่ารักษาให้หมอจึงให้หมอบอกยารักษาแลว้ไปหายามาปรุงให้บุตรกินเอง 

มฏัฐกุณฑลีไม่หายจากโรค เม่ือมีคนมาเยี่ยม บิดาก็จะนาํมฏัฐกุณฑลีออกมานอนนอกบา้นเพราะ

กลวัว่าถา้เขา้ไปเยีย่มในบา้น คนเหล่านั้นจะเห็นทรัพยสิ์นของตน ในท่ีสุดจึงมีอาการทรุดลงเร่ือยๆ 

และเม่ือใกลสิ้้นใจ พระพุทธเจา้ทรงแผ่พระรัศมีให้มฏัฐกุณฑลีเห็น เขาเกิดความเล่ือมใสมาก เม่ือ

ตายไปเกิดเป็นเทพบุตร จากนั้นกลบัมาหาบิดาซ่ึงกาํลงัมีความเศร้าโศก พระพุทธเจา้เสด็จมา ทรง

แสดงธรรม ทาํใหม้ฏัฐกุณฑลีบรรลุธรรม และพราหมณ์ผูเ้ป็นบิดานั้นหนัมานบัถือพระพุทธศาสนา  

เร่ืองอนิตถิคันธกุมาร ในปิยวรรค  กล่าวถึงอนิตถิคันธกุมารเกิดในตระกูลผูมี้ทรัพย์มาก ไม่

ปรารถนาการเขา้ใกลห้ญิงใดๆ เม่ือบิดามารดาหาหญิงมาให้แต่งงานก็ปฏิเสธ  โดยสั ่งให้ช่างทาํรูป

หล่อผูห้ญิงข้ึนและบอกกบับิดามารดาว่าถา้มีหญิงท่ีงามเหมือนรูปหล่อน้ีจะยอมแต่งงาน  ต่อมา

ทราบว่าบิดามารหาหาหญิงท่ีมีความงามมากกว่ารูปหล่อนั้นได ้ก็ดีใจมาก แต่หญิงนั้นป่วยและ

เสียชีวิตในระหว่างทาง อนิตถิคันธกุมารจึงเสียใจมาก ไม่กินไม่นอนจนล้มป่วยลง วันหน่ึง

พระพุทธเจา้เสด็จมาบิณฑบาตผ่านมา พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา  อนิตถิคนัธกุมารจึงไดส้ติ

และบรรลุโสดาปัตติผล  เป็นตน้ 

 ๒.  ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจา้  แสดงให้เห็นถึงอุปสรรค

และปัญหาในช่วงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ท่ามกลางความแตกต่างและความ

หลากหลายของลทัธิความเช่ือในสังคมอินเดีย ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อศาสนาของพระพุทธเจ้า 

เช่น การใส่ร้ายพระพุทธเจา้และพระสาวก  การปฏิเสธพระพุทธศาสนา  การทาํร้ายพระพุทธเจ้า

และพระสาวก  การขดัแยง้ทางความคิด เป็นตน้ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี เร่ืองเดียรถีร์ ในธมัมฏัฐวรรค 

กล่าวถึงพวกเดียรถีร์ทาํอนุโมทนาบุญดว้ยการกล่าวคาํท่ีเป็นมงคลทั้งหลายแก่คนท่ีมาถวายทานแด่

พวกตน  แต่ภิกษุไม่ทาํ คนทั้ งหลายจึงกล่าวโทษภิกษุ พระพุทธเจ้าจึงทรงบญัญติัให้ภิกษุกล่าว

อนุโมทนาบุญได ้ทาํใหค้นจาํนวนมากหันมาถวายทานแด่ภิกษุ พวกเดียรถีร์เสียผลประโยชน์เกิด



๑๒๕ 

ความไม่พอใจจึงกล่าวโทษภิกษุของพระพุทธเจา้ว่าเป็นผูเ้ท่ียวกล่าวกถามากส่วนพวกตนไม่กล่าว

เพราะเป็นผูนิ้่งเฉย พระพุทธเจา้ทรงไดย้ินเร่ืองน้ีจึงตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ งหลายว่าผูเ้ป็นมุนี

ไม่ใช่ผูนิ้่งเฉยแต่เป็นผูย้งับาปใหส้งบ   เร่ืองมาร ในสุขวรรค กล่าวถึงมารเขา้สิงชาวบา้นในหมู่บา้น

แห่งหน่ึงไม่ใหถ้วายภตัตาหารแด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้นมีเด็กหญิง ๕๐๐ คนมาเขา้

เฝ้าพระพุทธเจา้ถวายบงัคมอยูแ่ต่ไม่ถวายภตัตาหาร  มารจึงกล่าวเยาะเยย้พระพุทธเจา้ ถามถึงความ

หิวของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมเร่ืองผูไ้ม่กงัวลเสวยปิติแทนอาหาร  เด็กหญิง ๕๐๐ 

คนนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแลว้ถวายภตัตาหารแด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลาย ส่วนมารนั้นหายไป    

 การเกิดปัญหาทั้ ง ๒ ลกัษณะของกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าบุคคล

นอกพระพุทธศาสนาก็พบปัญหาเช่นเดียวกบัพุทธบริษทัในพระพุทธศาสนา  ไดรั้บความเดือดร้อน

จากปัญหานั้ น  แต่ปัญหาท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มพุทธบริษัทคือเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ

พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจา้ เพ่ือทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสีย ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการประกาศ

พระศาสนาพระพุทธเจา้และพระสาวกตอ้งประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีอยูเ่สมอ  

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหา มีทั้ งสิ้น ๖ เร่ือง 

ไดแ้ก่      เร่ืองอหิเปรต  ในพาลวรรค 

  เร่ืองสฏัฐิกฏูเปรต  ในพาลวรรค 

  เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ   ในสหสัวรรค 

  เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ  ในสหสัวรรค 

  เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ   ในสหสัวรรค 

  เร่ืองอชครเปรต   ในทณัฑวรรค 

 เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาทั้ง ๖ เร่ือง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

 ๑.  เร่ืองของบุคคลนั้นเป็นขอ้สงสยัท่ีพระสาวกนาํไปทูลพระพุทธเจา้เพ่ือให้เกิดการแสดง

ธรรม  ไดแ้ก่  เร่ืองอหิเปรต  เร่ืองสฏัฐิกฏูเปรต  และเร่ืองอชครเปรต  โดยการเกิดพฤติกรรมจะขา้ม

ไปเป็นการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐) 

 ๒.  บุคคลนั้นถกูนาํไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือใหไ้ดฟั้งธรรม ไดแ้ก่ เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นลุง

ของพระสารีบุตรเถระ เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ และเร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็น

สหายของพระสารีบุตรเถระ การเกิดพฤติกรรมจะขา้มไปท่ีพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗)  



๑๒๖ 

และพฤติกรรมการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) 

 พฤติกรรมท่ี ๕ การแก้ปัญหา  พบ ๔๗ เร่ือง  โดยวิธีการแก้ปัญหา ได้แก่ บุคคลนั้ น

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  การแกปั้ญหาดว้ยการไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลขอความช่วยเหลือ  และ

การแกปั้ญหาท่ีพระพุทธเจา้หรือพระสาวกเขา้มาช่วยเหลือบุคคลนั้นเอง    

 การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น เร่ืองช้างช่ือปาเวรกะ ในนาควรรค กล่าวถึงช้างศึกของ     

พระเจา้โกศลตกลงไปในสระ ไม่สามารถข้ึนจากสระไดเ้พราะอายมุากแลว้ ทาํให้ไดรั้บทุกขเวทนา

และอาจตายได้ พระเจ้าโกศลจึงแกปั้ญหาด้วยการให้ทหารตีกลองศึก ช้างไดย้ินเสียงกลองศึกก็    

ฮึกเหิมมีกาํลงัเสมือนพร้อมออกรบสามารถข้ึนมาจากสระได ้ภิกษุทั้งหลายเห็นเร่ืองชา้งช่ือปาเวรกะ

น้ีจึงนาํเร่ืองไปทูลพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น  เร่ืองสุปปพุทธศากยะ 

ในปาปวรรค  กล่าวถึงพระเจ้าสุปปพุทธะผูกอาฆาตพระพุทธเจา้ด้วยเหตุ ๒ ประการคือทาํให ้   

พระนางพิมพาซ่ึงเป็นพระธิดาบวช และทาํให้พระเทวทตัซ่ึงเป็นพระโอรสบวชแลว้ทาํตนเป็นผู ้  

ผกูเวรต่อพระเทวทตั เม่ือพระพุทธเจา้จะเสด็จไปยงัท่ีทรงรับนิมนต์ไวก้็ส่งคนให้ไปปิดทางเสด็จ 

พระพุทธเจา้ทรงทาํนายว่าพระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบภายใน ๗ วนั เม่ือไดรั้บพุทธทาํนาย

เช่นน้ีทาํใหพ้ระเจา้สุปปพุทธะไดรั้บความเดือดร้อน ไม่ตอ้งการถกูธรณีสูบจึงแกปั้ญหาดว้ยการข้ึน

ไปอยูบ่นปราสาทชั้น ๗ ปิดทางเขา้ออกทุกทาง ไม่ใหส้มัผสัหรืออยูใ่กลผ้ืนดิน อย่างไรก็ตามกรรม

ชัว่ท่ีพระเจา้สุปปพุทธทาํต่อพระพุทธเจา้ทาํใหไ้ม่สามารถหลีกเล่ียงผลแห่งกรรมได ้ ในวนัท่ีเจ็ดจึง

ถกูธรณีสูบลงมหานรกอเวจี  เป็นตน้  จะเห็นไดว้่าการแกปั้ญหาดว้ยตนเองของบุคคลสอดคลอ้งกบั

ปัญหาท่ีเกิดถา้เป็นปัญหาท่ีเกิดจากกรรมไม่ดีซ่ึงมีเจตนาในการทาํกรรมนั้ น การแก้ปัญหาด้วย

ตนเองก็จะไม่สมัฤทธ์ิผล แต่หากเป็นปัญหาทัว่ไปและการแกปั้ญหาดว้ยตนเองทาํดว้ยปัญญา ปัญหา

นั้นก็จะยติุลงดว้ยดี   

 การแกปั้ญหาดว้ยการไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลขอความช่วยเหลือ เน่ืองจากบุคคลนั้น

อาจไดย้นิช่ือเสียงของพระพุทธเจา้ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนก็เขา้ไปในสาํนักพระพุทธศาสนาและทูลขอ

ความช่วยเหลือ ทาํใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ขในท่ีสุด เช่น เร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี ใน

ยมกวรรค  กล่าวถึงหญิงผูเ้ป็นหมนัคนหน่ึงหาผูห้ญิงอีกคนมาใหรั้บใชส้ามีเพ่ือจะไดมี้บุตร แต่กลวั

ว่าเม่ือหญิงนั้นมีบุตรแลว้ตนจะตอ้งถกูใชใ้หท้าํงานหนักและจะไม่ไดส้มบติัจึงวางแผนทาํให้หญิง

คนนั้นแทง้ถึง ๓ คร้ัง และเสียชีวิตในคร้ังท่ี ๓ ก่อนสิ้นใจหญิงแทง้นั้นผกูพยาบาทหญิงหมนั ในชาติ



๑๒๗ 

ต่อมาหญิงแทง้เกิดเป็นแมว ส่วนหญิงหมนัเกิดมาเป็นแม่ไก่ แมวกินไข่ของแม่ไก่และฆ่าแม่ไก่ตาย 

ชาติต่อมาแม่ไก่เกิดเป็นเสือ แมวเกิดเป็นเน้ือ เสือกินลูกเน้ือและแม่เน้ือ ชาติปัจจุบนัแม่เน้ือซ่ึงคือ

หญิงท่ีแทง้เกิดเป็นยกัษิณี ส่วนเสือซ่ึงคือหญิงหมนันั้นเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวตัถี นางยกัษิณี

ตามมากินทารกของกุลธิดานั้นสองคนแลว้ และกาํลงัจะมากินคนท่ีสาม กุลธิดานั้นจึงเขา้ไปใน

สาํนกัพระพุทธเจา้เพ่ือทูลขอความช่วยเหลือ  และถวายทารกนั้นแด่พระพุทธเจา้ นางยกัษิณีตามมา

เพ่ือจะกินเด็ก พระพุทธเจา้ตรัสแสดงธรรม นางยกัษิณีเกิดความเล่ือมใส เลิกจองเวรต่อกนั  เป็นตน้ 

 การแกปั้ญหาท่ีพระพุทธเจา้หรือพระสาวกเขา้มาช่วยเหลือบุคคลนั้นเอง ในขณะท่ีบุคคล

นั้นเกิดปัญหาและไดรั้บความทุกข์ ความเดือดร้อนหรือกาํลงักระทาํส่ิงท่ีทาํให้เกิดปัญหาความ

เดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น  พระพุทธเจา้เสด็จผ่านไปพบหรือทอดพระเนตรจากทิพยญาณ ก็จะเสด็จไป

โปรดบุคคลนั้น ทาํให้ปัญหาไดรั้บการแกไ้ข เช่น เร่ืองพ่อคา้มีทรัพยม์าก ในมคัควรรค กล่าวถึง

พ่อคา้คนหน่ึงบรรทุกผา้มาเต็มเกวียนจากกรุงพาราณสีเขา้สู่กรุงสาวตัถี หยุดพกัริมแม่นํ้ าแลว้ตั้ งใน

จะอยูข่ายผา้ใหห้มด พระพุทธเจา้ทอดพระเนตรพ่อคา้ดว้ยทิพยจกัษุ ตรัสว่าพ่อคา้น้ีจะมีชีวิตไดอี้ก 

๗ วนั จากนั้นจึงเสด็จไปโปรด พ่อคา้ถวายภตัตาหารแด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลาย แลว้ฟังธรรม

ไดบ้รรลุโสดาปัตตผล ในวนัท่ี ๗ พ่อคา้นั้ นเสียชีวิตแลว้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต  เร่ืองอานนท

เศรษฐี ในพาลวรรค กล่าวถึงอานนทเศรษฐีเป็นผูท่ี้มีความตระหน่ีมากและสอนให้บุตรช่ือมูลสิริมี

ความตระหน่ีดว้ย ก่อนตายก็ไม่ยอมบอกท่ีซ่อนสมบติัแก่บุตร เม่ือตายไปเกิดเป็นบุตรหญิงจณัฑาล 

ถกูทิ้งใหเ้ป็นขอทาน เม่ือเดินผา่นไปท่ีบา้นของตนก็ระลึกชาติได ้อา้งว่าตนคืออานนทเศรษฐี จะเขา้

ไปในบา้นแต่มลูสิริไม่เช่ือและไล่ทุบตีออกมา พระพุทธเจา้เสด็จผ่านไปทรงพบเหตุการณ์ดงักล่าว

จึงทรงเชิญมลูสิริออกมาและทรงแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กขอทานนั้นเป็นอานททเศรษฐีกลบัชาติมาเกิด

จริง ดว้ยการให้เด็กขอทานนั้นบอกท่ีซ่อนสมบติั มูลสิริจึงเช่ือว่าเด็กนั้นเป็นบิดาของตนท่ีตายไป

แลว้จริงๆ พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม มลูสิริเกิดความเล่ือมใสและบรรลุ 

 เร่ืองของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา พบ ๑๓ เร่ือง 

โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่  

 ๑.  กลุ่มเร่ืองท่ีปัญหาของบุคคลนั้นยติุไดด้ว้ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ พบ ๓ เร่ือง 

ไดแ้ก่ เร่ืองมาร ในตณัหาวรรค กล่าวถึงมารแปลงเป็นชา้งเอางวงรัดกระหม่อมพระราหุล เพ่ือให้

พระพุทธเจ้าทรงโกรธ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรม หลงัจากนั้ นมารจึงหายไป  เร่ืองมาร           
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ในพราหมณวรรค กล่าวถึงมารแปลงเป็นคนเขา้ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงรู้จึงทรง

แสดงธรรม  หลงัจากนั้ นมารจึงหายไป   และเร่ืองพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ใน พราหมณวรรค  

กล่าวถึงพราหมณ์คนหน่ึงมาตามหาทาสซ่ึงหนีมาบวชกบัพระพุทธเจา้ เม่ือพบว่าทาสของตนอยู่กบั

พระพุทธเจา้ก็กล่าวบริภาษพระองคแ์ละให้พระองค์ส่งทาสคืนมา พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรม 

เม่ือพราหมณ์นั้ นได้ฟังธรรมก็เกิดความเล่ือมใสและบรรลุธรรม  กลุ่มเร่ืองน้ีจะเกิดการข้าม

พฤติกรรมไปท่ีการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๙)  หรือการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗)  และ           

การบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) 

 ๒.  กลุ่มเร่ืองท่ีถกูยกมาทูลต่อพระพุทธเจา้เพ่ือใหท้รงแสดงธรรม   โดยบุคคลนั้นจะไม่ได้

เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้    แต่พระพุทธเจา้ ภิกษุหรือพระสาวกได้เห็นเร่ืองของบุคคลนั้ น นาํมาเป็น

อุทาหรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้  เร่ืองของบุคคลกลุ่มน้ีจะปรากฏการขา้มพฤติกรรมไป

ท่ีพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐)  

 

 พฤติกรรมท่ี ๖ การรับผลของการกระทาํ  พบ ๑๐ เร่ือง  ส่วนใหญ่เป็นการรับผลการกระทาํ

ไม่ดี  ไดแ้ก่ ทาํไม่ดีต่อบุคคลอ่ืน  มุ่งประทุษร้ายต่อพระพุทธเจา้และพระพุทธศาสนา เช่น เร่ืองนาย

จุนทสูกริก ในยมกวรรค กล่าวถึงนายจุนทะมีอาชีพเล้ียงสุกรและฆ่าสุกรขายเน้ือ  โดยไม่เคยทาํบุญ 

ผลกรรมชัว่นั้นทาํใหเ้จ็บป่วยไดรั้บความทรมานส่งเสียงร้องเหมือนสุกรท่ีถูกฆ่า เสียงร้องนั้นทาํให้

ภิกษุเขา้ใจว่าเป็นเสียงสุกร ทูลบอกต่อพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้จึงทรงช้ีแจงว่าเสียงร้องนั้นเป็น

เสียงของนายจุนทะ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทาํบาปมาตลอดชีวิต   ส่วนเร่ืองท่ีไดรั้บผลการกระทาํดี 

เน่ืองจากบุคคลนั้นประพฤติปฏิบติัดีต่อพระพุทธศาสนา  เช่น เร่ืองสุมนมาลากาล ในพาลวรรค  

กล่าวถึงนายสุมน มีหนา้ท่ีนาํดอกไมถ้วายเขา้วงั  วนัหน่ึงเห็นพระพุทธเจา้แลว้เกิดความเล่ือมใสจึง

ถวายดอกไมท้ั้งหมดแด่พระพุทธเจา้โดยไม่กลวัราชอาญา  ดว้ยผลแห่งกรรมดีน้ีจึงเกิดเหตุอศัจรรย ์

คือดอกไมท่ี้นายสุมนถวายลอยอยู่รอบพระพุทธเจา้ไดรั้บการกล่าวสาธุการ  พระราชาก็มีศรัทธา

ร่วมกบันายสุมนดว้ยจึงไม่ลงโทษนายสุมน 

 

 พฤติกรรมท่ี  ๗  การฟังธรรม  พบ  ๔๑ เร่ือง  การฟังธรรมในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอก

พระพุทธศาสนาเป็นการฟังธรรมจากพระพุทธเจา้  แมบ้างเร่ืองพระพุทธเจา้จะทรงส่งพระสาวก
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ล่วงหนา้ไปก่อนแต่บุคคลนั้นเพียงแค่ลดความถือทิฏฐิลง ต่อเม่ือไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้จึงเกิด

ความเล่ือมใส และมีดวงตาเห็นธรรม  ส่วนเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรมคือเร่ืองท่ีบุคคล

สาํคญัในเร่ืองนั้นไม่ไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ 

 

 พฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  พบ ๓๘ เร่ือง   จากกลุ่มเร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการฟัง

ธรรม ๔๑ เร่ือง โดย ๓ เร่ืองท่ีไม่ปรากฏการบรรลุธรรม ได้แก่  เร่ืองพราหมณ์คนใดคนหน่ึง 

ในธมัมฏัฐวรรค  เร่ืองอุปกาชีวก ในตณัหาวรรค  และเร่ืองชฎิลพราหมณ์ ในพราหมณวรรค  ซ่ึงทั้ ง

สามเร่ืองน้ีก็จะไม่ปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสดว้ยเช่นกนั แสดงให้เห็นว่าการแสดงธรรมของ

พระพุทธเจา้ไม่เป็นผลต่อบางบุคคล  โดยรายละเอียดของเร่ืองผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์กล่าวไวแ้ลว้ใน

การอธิบายพฤติกรรมการเล่ือมใส 

 

 พฤติกรรมท่ี ๙ การเกิดขอ้สงสยั  พบ ๔๑ เร่ือง  แสดงใหเ้ห็นถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเป็น

ปัญหา โดยปัญหานั้นอาจยติุไปแลว้หรือยงัเกิดข้ึนแต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ภิกษุทั้ งหลาย

จึงเกิดขอ้สงสัยและโต้เถียงกันในธรรมสภา  การเกิดขอ้สงสัยจะนําไปสู่การแสดงธรรมของ

พระพุทธเจา้ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัย เน่ืองจากเร่ืองของบุคคลนั้นยุติไป

หลงัการฟังธรรม(พฤติกรรมท่ี ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) กล่าวคือพระพุทธเจา้ทรง

แสดงธรรมแก่บุคคลนั้นและ / หรือปัญหาของบุคคลนั้นไดย้ติุลงแลว้ โดยภิกษุทั้ งหลายหรือบุคคล

อ่ืนไม่เกิดขอ้สงสยัหรือนาํมากราบทูลต่อพระพุทธเจา้อีก 

 

 พฤติกรรมท่ี ๑๐  การแสดงธรรม  พบ ๔๓ เร่ือง เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้เพ่ือ

แกข้อ้สงสัยของภิกษุทั้ งหลายเก่ียวกบับุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆ โดยเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรม

การแสดงธรรมเน่ืองจาก การแสดงธรรมนั้นปรากฏในพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) 

แลว้ แต่การแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐) น้ีเป็นการแสดงต่อภิกษุทั้ งหลายและพุทธบริษทัอ่ืนๆ

ท่ีมาเขา้เฝ้าเพ่ือฟังธรรมจากพระองคเ์ป็นจาํนวนมาก  

 



๑๓๐ 

 จากโครงสร้างเร่ืองของกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาซ่ึงพบ ๖๖ เร่ือง สามารถสรุปได้

ดงัน้ี  พฤติกรรมความเป็นมาซ่ึงปรากฏทุกเร่ือง แสดงให้เห็นท่ีมาของบุคคลท่ีมีความเช่ือความ

ศรัทธาในลัทธิท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงลว้นแต่เป็นลทัธิความเช่ือท่ีมีช่ือเสียงร่วมกันในสมัย

พุทธกาล   

 พฤติกรรมการเกิดปัญหา พบ ๖๐ เร่ือง โดยปัญหาท่ีพบมี ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่ ปัญหาชีวิตของ

บุคคลนั้ น ซ่ึงไม่แตกต่างกับปัญหาของกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  และ  ปัญหาท่ี ส่งผลกระทบต่อ

พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาในช่วงการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา  กลุ่มเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหา ๖ เร่ืองนั้นพบว่าจะเกิดการขา้ม

พฤติกรรมไปท่ีการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐) หรือขา้ม

ไปท่ีพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) โดยไม่เกิด

พฤติกรรมอ่ืนอีก   

 พฤติกรรมการแกปั้ญหา พบ ๔๗ เร่ือง วิธีการแกปั้ญหาไดแ้ก่ การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การ

แกปั้ญหาด้วยการไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลขอความช่วยเหลือ  และการแก้ปัญหาดว้ยการท่ี

พระพุทธเจา้หรือพระสาวกเข้ามาช่วยเหลือบุคคลนั้ น  เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการแกปั้ญหา

ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปัญหาของบุคคลนั้นยติุไดด้ว้ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ โดยขา้มพฤติกรรมไป

ท่ีการฟังธรรม(พฤติกรรมท่ี ๗) และการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) หรือขา้มไปท่ีพฤติกรรมการ

แสดงธรรม  และเร่ืองท่ีถูกยกข้ึนมาทูลพระพุทธเจ้าเพ่ือให้ทรงแสดงธรรม จะเกิดการข้าม

พฤติกรรมไปท่ีการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙) และการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐)   

 พฤติกรรมการรับผลการกระทาํพบ ๑๐ เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นการรับผลการกระทาํไม่ดี ส่วน

เร่ืองท่ีไดรั้บผลของการกระทาํดีจะเป็นเร่ืองท่ีบุคคลนั้นทาํดีต่อพระพุทธศาสนา  พฤติกรรมการฟัง

ธรรม และพฤติกรรมการบรรลุธรรม เป็นพฤติกรรมท่ีสมัพนัธก์นั  การฟังธรรมจะเกิดข้ึนกบับุคคล

ท่ีไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้พบ ๔๑ เร่ือง  

 พฤติกรรมการบรรลุธรรมพบ ๓๘  เร่ือง โดยมี ๓ เร่ืองท่ีบุคคลนั้ นได้ฟังธรรมจาก

พระพุทธเจา้แลว้ไม่เกิดผลใดๆ   

 พฤติกรรมการเล่ือมใส พบ ๓๖ เร่ือง  เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงับุคคลนั้ นไดรั้บการ

แกปั้ญหา หรือไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ ดงันั้นพฤติกรรมจึงเกิดการสลบัท่ี โดยยา้ยมาเกิดหลงั



๑๓๑ 

พฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) ในขณะท่ีเร่ืองของกลุ่มบุคคลอ่ืนส่วนใหญ่ปรากฏเป็น

พฤติกรรมท่ี ๒   

 พฤติกรรมการบวชเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงับุคคลนั้นไดฟั้งธรรมแลว้เกิดความเล่ือมใส 

และบรรลุธรรม พฤติกรรมจึงเกิดสลับมาอยู่หลงัพฤติกรรมการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘)   

 พฤติกรรมการเกิดขอ้สงสยั และพฤติกรรมการแสดงธรรม เป็นพฤติกรรมคงท่ีท่ีมกัเกิดใน

สองลาํดับสุดท้าย โดยการเกิดขอ้สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดกับภิกษุทั้ งหลายหรือพระสาวกใน

ลกัษณะธรรมสภา เพ่ือใหเ้กิดการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้  เร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิด

ขอ้สงสยัหรือการแสดงธรรม จะสิ้นสุดพฤติกรรมท่ีการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) และการบรรลุ

ธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘)  เน่ืองจากการเกิดขอ้สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการแสดงธรรมของ

พระพุทธเจา้ เม่ือพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมไปแลว้ในพฤติกรรมการฟังธรรม และไม่มีผูใ้ดสงสัย

เก่ียวกบัเร่ืองของบุคคลนั้นอีกจึงไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสยัและการแสดงธรรมอีก 

 

 ๔.  กลุ่มเร่ืองของพระพุทธเจา้  คือ เร่ืองท่ีมีพระพุทธเจา้ทรงเป็นผูด้าํเนินเร่ือง เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัพระพุทธเจา้โดยตรง พบทั้งสิ้น ๕ เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองปฐมโพธิกาล ในยมกวรรค  เร่ืองยมก

ปาฏิหาริย ์ในพุทธวรรค  เร่ืองบุพพกรรมของพระองค์ ในปกิณณกวรรค  เร่ืองเร่ืองของพระองค ์

และเร่ืองมาร ในนาควรรค  โดยมีโครงสร้างพฤติกรรมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๖   ตารางแสดงโครงสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเร่ืองของพระพุทธเจา้ 

 

ที่ วรรค / เร่ือง 

คว
าม
เป็
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า 
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ส 

กา
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วช
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รเ
กิด
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หา
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ญ
ห
า 
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รรั
บผ
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ทํา

 

กา
รฟั

งธ
รร
ม 

กา
รบ

รร
ลุธ

รร
ม 

กา
รเ
กิด

ข้อ
สง
สัย

 

กา
รแ
สด

งธ
รร
ม 

 ๑๑. ชราวรรค          √ 

๑     ๑๑.๘ ปฐมโพธิกาล √          

 ๑๔. พุทธวรรค           

๒     ๑๔.๒ ยมกปาฏิหาริย ์ √   √ √     √ 

 ๒๑. ปกิณณกวรรค           

๓     ๒๑.๑ บุพพกรรมของพระองค์ √   √ √    √ √ 

 ๒๓. นาควรรค           

๔     ๒๓.๑ เร่ืองของพระองค ์ √   √ √  √ √ √ √ 

๕     ๒๓.๘ มาร √   √      √ 

 สรุป ๕
 ๐ ๐ ๓
 

๓
 ๐ ๑ ๑ ๒
 

๕
 

 คดิเป็นร้อยละ ๑๐
๐ ๐ ๐ ๖๐
 

๖๐
 

๐ ๒
๐ 

๒
๐ 

๔
๐ 

๑๐
๐ 

 

 โครงสร้างเร่ืองของพระพุทธเจา้ทั้ง ๕ เร่ือง ปรากฏการเกิดพฤติกรรมแตกต่างไปจากกลุ่ม

เร่ืองอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นกลุ่มเร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมความเป็นมาและการแสดงธรรมทั้ง ๕ เร่ือง คิด

เป็นร้อยละ ๑๐๐  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัพระพุทธเจา้เองหรือเป็นเร่ืองท่ีพระองค์ทรงยกข้ึน

เพ่ือเป็นหัวข้อในการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุและบุคคลต่างๆท่ีมาฟังธรรม  ส่วนเร่ืองท่ี

ปรากฏพฤติกรรมการฟังธรรมและบรรลุธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปในเมืองหน่ึงแลว้



๑๓๓ 

เกิดปัญหาข้ึนคือมีกลุ่มคนท่ีไดรั้บการว่าจา้งให้เดินกล่าวคาํบริภาษพระองค์ พระพุทธเจา้ทรงอด

กลั้นต่อคาํเหล่านั้น ทรงแสดงธรรม ทาํให้กลุ่มคนเหล่านั้นบรรลุธรรมดว้ย     พฤติกรรมท่ีจะไม่

ปรากฏในกลุ่มเร่ืองน้ีจึงได้แก่  การเล่ือมใส การบวช และการรับผลของการกระทาํ  เน่ืองจาก

พระพุทธเจา้ทรงเป็นผูด้าํเนินเร่ืองและเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัพระองคโ์ดยตรง 

 จากโครงสร้างเร่ืองของพระพุทธเจา้จะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือมีวตัถุประสงค์พิเศษ

ต่างจากเร่ืองของกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  พฤติกรรมท่ีตอ้งปรากฏทุกเร่ืองไดแ้ก่ความเป็นมาและการแสดง

ธรรม  ช้ีให้เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงยกข้ึนมาเพ่ือทรงแสดงธรรม  โดยผูฟั้งธรรมของ

พระองคไ์ม่ไดร้ะบุว่าเป็นคนใดคนหน่ึง แต่เป็นผูใ้ดก็ไดซ่ึ้งมีจาํนวนมากท่ีเขา้มาฟังธรรมเทศนาจาก

พระพุทธเจา้  เร่ืองของพระองค์จึงมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีแสดงให้เห็นว่าสามารถเป็นประโยชน์แก่

ทุกคนได ้ บางเร่ืองก็ปรากฏพฤติกรรมการแสดงธรรมเพียงพฤติกรรมเดียว บางเร่ืองปรากฏปัญหา

และการแกปั้ญหาดว้ย  แต่ทา้ยท่ีสุดในทุกเร่ืองลว้นเกิดจากเหตุท่ีพระพุทธเจา้ทรงตอ้งการท่ีจะแสดง

ธรรมแก่พุทธบริษทัทั้งหลาย 

 

 การศึกษาโครงสร้างเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทส่วนดาํเนินเร่ืองซ่ึงพบการเกิดพฤติกรรม

ทั้ งสิ้น ๑๐ พฤติกรรม แบ่งตามประเภทบุคคล ได้แก่ ๑. กลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนา แบ่ง

ออกเป็นกลุ่มพระอรหันต์และกลุ่มภิกษุ –ภิกษุณีทัว่ไป  ๒. กลุ่มอุบาสกอุบาสิกา  ๓. กลุ่มบุคคล

นอกพระพุทธศาสนา  และ ๔. กลุ่มเร่ืองของพระพุทธเจา้  แสดงให้เห็นว่าการเกิดพฤติกรรมของ 

แต่ละกลุ่มบุคคลมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปแบบตารางดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

ตารางที่ ๗  ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล 

พฤตกิรรม / บุคคล พระอรหันต์ ภิกษุ – ภิกษุณทีั่วไป อุบาสก – อุบาสิกา บุคคลนอกพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า 

๑ 

ความเป็นมา 

๑.๑  ชีวิตก่อนบวช 

๑.๒ ชีวิตหลงับวช 

๑.๑  ชีวิตก่อนบวช

๑.๒ ชีวิตหลงับวช 

ชีวิตหลงัการนบัถือ

พระพุทธศาสนา 

ชีวิตปกติขณะยงันบัถือลทัธิ

อื่น 

เรื่องที่ทรงยกมา 

๒ 

การเลื่อมใส 

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่อง

ยอ้น 

๒.๑ ไม่ปรากฏ 

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่องยอ้น 

 

๒.๑ ไม่ปรากฏ 

๒.๒ เกิดความ

เลื่อมใสซํ้ า 

๒.๑ เกิดหลงั ๕ 

๒.๒ เกิดหลงั ๗ 

ไม่ปรากฏ 

๓ 

การบวช 

๒.๑ ไม่ปรากฏ

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่อง

ยอ้น 

๒.๑ ไม่ปรากฏ 

๒.๒ ในกรณีกล่าวเรื่องยอ้น 

 

ไม่ปรากฏ หลงัการบรรลุธรรม ไม่ปรากฏ 

๔ 

การเกิดปัญหา 

๓.๑ ก่อนการบรรลุ 

๓.๒ หลงัการบรรลุ 

๓.๓ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๗ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

๓.๑ ปัญหาศีล – วินยั 

๓.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๗ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

๔.๑ ปัญหาชีวิต

๔.๒ ปัญหาอุปสรรค 

๔.๓ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๗ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

๔.๑ ปัญหาชีวิต 

๔.๒ ปัญหากระทบ

พระพุทธศาสนา 

๔.๓ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๗ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

ปัญหาของผูอ้ื่น



๑๓๕ 

ตารางที่ ๘  ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล  (ต่อ) 

พฤตกิรรม / บุคคล พระอรหันต์ ภิกษุ – ภิกษุณทีั่วไป อุบาสก – อุบาสิกา บุคคลนอกพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า 

๕ 

การแกป้ัญหา 

๕.๑ แกด้ว้ยตนเอง

๕.๒ พระพุทธเจา้แก ้

๕.๓ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ยอ้นไป ๓ 

     (๒) ขา้มไป ๗ 

     (๓) ขา้มไป ๙ 

๕.๑ พระพุทธเจา้แก้

๕.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๖ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

     (๓) ขา้มไป ๑๐ 

๕.๒ แกด้ว้ยตนเอง 

๕.๒ พระพุทธเจา้แก ้

๔.๓ ไม่ปรากฏ 

     ขา้มไป ๙ 

๕.๒ แกด้ว้ยตนเอง 

๕.๒ พระพุทธเจา้แก ้

๔.๓ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๗ 

     (๒) ขา้มไป ๙ 

     (๓) ขา้มไป ๑๐ 

พระพุทธเจา้ทรงแก ้

๖ 

การรับผลของ 

การกระทาํ 

๖.๑ ผูอ้ื่นที่ทาํไม่ดีกบั

บุคคล 

๖.๒ บุคคลไดร้ับผลดี

ในอดีตชาติ 

รับผลกรรมไม่ดี ๖.๑ รับผลกรรมดี

๖.๒ รับผลกรรมไม่ดี 

๖.๑ รับผลกรรมไม่ดี

๖.๒ รับผลกรรมดี 

ไม่ปรากฏ 

๗ 

การฟังธรรม 

๗.๑ บุคคลฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ขา้มไป ๘ 

    (๒) ขา้มไป ๙ 

    (๓) ขา้มไป ๑๐ 

บุคคลฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ขา้มไป ๙ 

    (๒) ขา้มไป ๑๐ 

บุคคลฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ขา้มไป ๙ 

    (๒) ขา้มไป ๑๐ 

บุคคลฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ขา้มไป ๙ 

    (๒) ขา้มไป ๑๐ 

ผูอ้ื่นฟังธรรม

๗.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ขา้มไป ๙ 

    (๒) ขา้มไป ๑๐ 



๑๓๖ 

ตารางที่ ๘  ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล  (ต่อ) 

พฤตกิรรม / บุคคล พระอรหันต์ ภิกษุ – ภิกษุณทีั่วไป อุบาสก – อุบาสิกา บุคคลนอกพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า 

๘ 

การบรรลุธรรม 

บุคคลบรรลุอรหตัผล ๘.๑ บุคคลบรรลุ

๘.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ไม่มี ๗ 

    (๒) ไม่บรรลุ 

๘.๑ บุคคลบรรลุ

๘.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ไม่มี ๗ 

    (๒) ไม่บรรลุ 

๘.๑บุคคลบรรลุ

๘.๒ ไม่ปรากฏ 

    (๑) ไม่มี ๗ 

    (๒) ไม่บรรลุ 

ผูอ้ื่นบรรลุ

๘.๒ ไม่ปรากฏ 

    ไม่มี ๗ 

 

๙ 

การเกิดขอ้สงสยั 

๙.๑ บุคคลอื่นสงสยั 

๙.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๑๐ 

     (๒) สิ้นสุดที่ ๘ 

๙.๑ บุคคลอื่นสงสยั 

๙.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๑๐ 

     (๒) สิ้นสุดที่ ๘ 

๙.๑ บุคคลอื่นสงสยั 

๙.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๑๐ 

     (๒) สิ้นสุดที่ ๘ 

๙.๑ บุคคลอื่นสงสยั 

๙.๒ ไม่ปรากฏ 

     (๑) ขา้มไป ๑๐ 

     (๒) สิ้นสุดที่ ๘ 

ภิกษุสงสยั

๑๐ 

การแสดงธรรม 

๑๐.๑ หลงั  ๙

๑๐.๒ หลงัอื่นๆ ไดแ้ก่ 

๔ หรือ ๕ 

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป

ปรากฏใน ๗ 

๑๐.๑ หลงั  ๙ 

๑๐.๒ หลงัอื่นๆ ไดแ้ก่ ๔ 

หรือ ๕ 

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป

ปรากฏใน ๗ 

๑๐.๑ หลงั  ๙ 

๑๐.๒ หลงัอื่นๆ ไดแ้ก่ 

๔ หรือ ๕ 

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่

ไปปรากฏใน ๗ 

๑๐.๑ หลงั  ๙ 

๑๐.๒ หลงัอื่นๆ ไดแ้ก่ ๔ 

หรือ ๕ 

๑๐.๓ ไม่ปรากฏ แต่ไป

ปรากฏใน ๗ 

ปรากฏทุกเรื่อง 



๑๓๗ 

 ตารางเปรียบเทียบการเกิดพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบุคคลทั้ ง ๔ กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนักบวช

ในพระพุทธศาสนา กลุ่มอุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา มีลกัษณะการเกิด

พฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเด่นแตกต่างกนั โดยผูเ้ขียนวิทยานิพนธจ์ะแยกเร่ืองของพระพุทธเจา้ไว ้

 พฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา  เป็นพฤติกรรมท่ีปรากฏทุกเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทแต่

ลกัษณะการเกิดพฤติกรรมมีความแตกต่างต่างกล่าวคือ กลุ่มนกับวชในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระ

อรหนัต ์และภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  จะปรากฏพฤติกรรมความเป็นมาทั้งก่อนและหลงัการบวช แสดง

ใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมความเป็นมาทั้งก่อนและหลงัการบวชมีความสาํคญัต่อการเกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ 

และพฤติกรรมอ่ืนท่ีเกิดก่อนและหลงัการบวชก็ไม่เหมือนกนั เช่น กลุ่มพระอรหันต์ เร่ืองท่ีปรากฏ

พฤติกรรมก่อนการบวช มกัปรากฏพฤติกรรมการเกิดปัญหาในช่วงก่อนการบวชไดแ้ก่ปัญหาใน

ชีวิตประจาํวนั ในขณะท่ีเร่ืองท่ีความเป็นมากล่าวถึงหลงัการบวชมกัเกิดพฤติกรรมการเกิดปัญหาท่ี

เก่ียวกบัการบรรลุธรรม  เป็นตน้   พฤติกรรมความเป็นมาจึงถือเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสาํคญัและ

เป็นพฤติกรรมคงท่ี คือจะปรากฏในลาํดบัท่ี ๑ เสมอ 

 พฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส และ พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช  ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏในกลุ่ม

นกับวชในพระพุทธศาสนาและอุบาสกอุบาสิกา เน่ืองจากเป็นบุคคลในกลุ่มพุทธบริษทัซ่ึงมีความ

เล่ือมใสอยูแ่ลว้ และเป็นภิกษุ – ภิกษุณีอยูแ่ลว้ แต่เร่ืองท่ีปรากฏพฤติกรรมการเล่ือมใสและการบวช

จะเกิดเฉพาะในกรณีท่ีมีการเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีตของบุคคลนั้น และเป็นพฤติกรรมซํ้ าคือมีความ

เล่ือมใสอยูแ่ลว้ เม่ือไดเ้ห็นส่ิงท่ีน่าเล่ือมใสก็มีความเล่ือมใสอีก ดงันั้นพฤติกรรมการเล่ือมใสและ

การบวชน้ีจึงเป็นพฤติกรรมลาํดบัท่ี ๒ และ ๓ ต่อจากความเป็นมา แต่กลุ่มท่ีปรากฏพฤติกรรมการ

เล่ือมใสและการบวชแตกต่างไปจากกลุ่มดงักล่าว คือกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา โดยจะเกิด

พฤติกรรมทั้งสองน้ีหลงัพฤติกรรมการแกปั้ญหา (พฤติกรรมท่ี ๕) หลงัการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี 

๖) หรือหลงัการบรรลุธรรม (พฤติกรรมท่ี ๘) เน่ืองจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาเป็นกลุ่มคนท่ีมี

ความเช่ือความศรัทธาในลทัธิอ่ืนๆอยู่ก่อนแลว้ บางคนก็เป็นนักบวชในลทัธิอ่ืน จึงตอ้งปรากฏ

พฤติกรรมอ่ืนๆท่ีจะมีอิทธิพลทาํให้บุคคลนั้นเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาได ้นั ่นคือ การ

ไดรั้บการแกปั้ญหาจากพระพุทธศาสนาและการไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ จนบรรลุธรรมได ้

ดงันั้นพฤติกรรมการเล่ือมใสและการบวชจึงเกิดการสลบัท่ี จากพฤติกรรมท่ี ๒ และ ๓ มาเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดหลงัพฤติกรรมท่ี ๕, ๖ หรือ ๘  



๑๓๘ 

 พฤติกรรมท่ี ๔ การเกิดปัญหา  มีลกัษณะปัญหาท่ีแตกต่างกนักล่าวคือ กลุ่มพระอรหันต์มกั

ประสบปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบรรลุธรรมคือไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นอรหัตผลได ้ภิกษุภิกษุณี

ทัว่ไปมกัประสบปัญหาการทาํผดิวินยั  อุบาสกอุบาสิกาและบุคคลนอกพระพุทธศาสนามกัประสบ

ปัญหาในชีวิตประจาํวนัทัว่ไป แต่กลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาปรากฏปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ

พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจา้ดว้ย ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดสอดคลอ้งกบัสถานะของบุคคลดว้ย  

ในขณะท่ีเร่ืองท่ีไม่ปรากฏพฤติกรรม         การแกปั้ญหา (พฤติกรรมท่ี ๕) จะเกิดการขา้มพฤติกรรม

ไปท่ีการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) หรือการเกิดขอ้สงสยั (พฤติกรรมท่ี ๙)  

 พฤติกรรมท่ี ๕ การแกปั้ญหา ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มเร่ืองจะมีพระพุทธเจา้เป็นผูแ้กปั้ญหา มกั

เกิดหลงัพฤติกรรมการเกิดปัญหา (พฤติกรรมท่ี ๔) ส่วนเร่ืองท่ีไม่ปรากฏการแกปั้ญหาจะเกิดการ

ขา้มพฤติกรรม ซ่ึงสามารถแบ่งได ้๒ ลกัษณะ คือ ปัญหาของบุคคลนั้นยุติไดด้ว้ยการบวช การฟัง

ธรรม และการบรรลุธรรม ดงันั้นจึงปรากฏการขา้มพฤติกรรมการแกปั้ญหาไป  แสดงให้เห็นว่า 

“ธรรมะ” สามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยเฉพาะปัญหาทางโลก  ซ่ึงอาจนาํไปสู่หนทางการพน้ทุกข์ได ้ 

และอีกลกัษณะคือปัญหาของบุคคลนั้นไม่ไดย้ติุลง แต่ปัญหาหรือเร่ืองราวของบุคคลนั้นทาํให้เกิด

ขอ้สงสยั จึงปรากฏการขา้มพฤติกรรมไปท่ีพฤติกรรมท่ี ๙ คือการเกิดขอ้สงสัยเพ่ือให้เกิดการแสดง

ธรรม 

 พฤติกรรมท่ี ๖ การรับผลของการกระทาํ เป็นพฤติกรรมท่ีพบในทุกกลุ่มเร่ืองยกเวน้กลุ่ม

เร่ืองของพระพุทธเจา้  กลุ่มเร่ืองของพระอรหนัตป์รากฏพฤติกรรมการรับผลการกระทาํท่ีแตกต่าง

จากกลุ่มบุคคลอ่ืนกล่าวคือผูท่ี้ได้รับผลการกระทาํเป็นบุคคลท่ีทาํร้ายพระอรหันต์ซ่ึงเป็นบุคคล

สาํคญัในเร่ือง การรับผลการกระทาํจึงเป็นผลของการทาํชัว่  ในขณะท่ีกลุ่มบุคคลอ่ืนปรากฏทั้งการ

รับผลการกระทาํดีและการรับผลการกระทาํชัว่ แสดงใหเ้ห็นว่าพระอรหันต์ซ่ึงรวมถึงพระพุทธเจา้

เป็นผูท่ี้ละกิเลส มุ่งบาํเพญ็ทางธรรมเพื่อหวงัผลนิพพานจึงไม่เกิดการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดผลในชาติน้ี

อีก ในขณะท่ีกลุ่มบุคคลอ่ืนยงัมีกิเลสและขอ้งเก่ียวในโลกน้ีจึงยงัปรากฏการกระทาํท่ีก่อให้เกิดผล

ทั้งดีและไม่ดี   

 พฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม และพฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีมี

ความสมัพนัธก์นั กล่าวคือ ถา้ไม่ปรากฏการฟังธรรมก็จะไม่มีการบรรลุธรรมดว้ย  การบรรลุธรรม

ของกลุ่มพระอรหนัตมี์ความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างเห็นไดช้ดั เน่ืองจากเป็นการบรรลุธรรมขั้น



๑๓๙ 

อรหตัผลเท่านั้น  และปรากฏความถ่ีในการบรรลุธรรมสูงกว่าการฟังธรรม ในขณะท่ีกลุ่มเร่ืองอ่ืน

ปรากฏความถ่ีในการฟังธรรมสูงกว่าการบรรลุธรรม กล่าวคือ ในกลุ่มพระอรหันต์ มีบางคนท่ี

สามารถบรรลุธรรมไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งฟังธรรมจากพระพุทธเจา้อีก เพราะกลุ่มพระอรหันต์น้ี

เป็นผูท่ี้รู้หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาอย่างดีคือมีความเช่ียวชาญในทางทฤษฎีแลว้ เหลือ

เพียงการฝึกปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุธรรมขั้นสูงสุดเท่านั้น  ซ่ึงต่างจากกลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไปท่ียงัอยู่

ในขั้นการเรียนรู้พระธรรมวินัย จึงยงัปรากฏการกระทาํผิดวินัยหรือศีลและไม่ปรากฏการบรรลุ

ธรรมขั้นอรหัตผล  ส่วนอุบาสกอุบาสิกาเป็นคฤหัสถจึ์งไม่มีเป้าหมายในการบรรลุธรรมเหมือน

นกับวช  และกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ เพียงแค่มีความเล่ือมใส 

และบรรลุธรรมในเบ้ืองตน้ อาจมีบางเร่ืองท่ีบรรลุถึงอรหัตผลแต่ก็เป็นเพราะบุคคลนั้นมุ่งมัน่ใช้

ชีวิตแบบนักบวชมาตั้ งแต่แรกแลว้  โดยบางเร่ืองของกลุ่มคนท่ีไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ก็ไม่

สามารถบรรลุธรรมใดๆได ้ การบรรลุธรรมท่ีกลุ่มพระอรหนัตมี์ความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนมากท่ีสุด 

นอกจากเกิดจากการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัแลว้ยงัเกิดจากระดบัสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัดว้ย โดยการท่ี

บุคคลท่ีไดฟั้งธรรมของพระพุทธเจา้แลว้ไดรั้บผลต่างกนั คือบรรลุธรรมระดบัต่างๆ และไม่บรรลุ

ธรรมใดๆ เน่ืองมาจากบุคคลมีหลายประเภท  แบ่งออกเป็น ๔ จาํพวก๒๑ คือ  

 ๑.  อุคฆฏิตญัญู  คือผูรู้้ไดฉ้บัพลนัเม่ือท่านยกหวัขอ้ข้ึนแสดง 

 ๒.  วิปจิตญัญู  ผูรู้้เขา้ใจต่อเม่ือท่านขยายความ 

 ๓.  เนยยะ  คือผูท่ี้พอจะแนะนาํต่อไปได ้

 ๔.  ปทปรมะ  คือ ผูไ้ดแ้ค่ตวับทคือถอ้ยคาํเป็นอยา่งยิง่ไม่อาจเขา้ใจความหมาย   

พระอรรถกถาจารยเ์ปรียบบุคคล ๔ จาํพวกน้ีกบับวั ๔ เหล่าตามลาํดบัคือ 

 ๑.  ดอกบวัท่ีตั้งข้ึนพน้นํ้ า  รอสมัผสัแสงอาทิตยก์็จะบานในวนัน้ี 

 ๒.  ดอกบวัท่ีตั้งอยูเ่สมอนํ้ า  จกับานในวนัพรุ่งน้ี 

 ๓.  ดอกบวัท่ียงัอยูใ่นนํ้ า   ยงัไม่โผล่พน้นํ้ า จกับานในวนัต่อๆไป 

 ๔.  ดอกบวัจมอยูใ่นนํ้ าท่ีกลายเป็นภกัษาแห่งปลาและเต่า 

                                                             

 
๒๑

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔ (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๑๘๒. 



๑๔๐ 

ในพระบาลี พระพุทธเจา้ตรัสถึงแต่บุคคลและบวั ๓ จาํพวกแรกเท่านั้น๒๒  ซ่ึงอาจพิจารณาไดว้่าใน

สมยัพุทธกาลบุคคลท่ีไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ ไม่มีผูใ้ดท่ีจะไม่บรรลุธรรม  เพราะพระพุทธองค์

เป็นพระบรมศาสดาหรือครูผูย้ิ ่งใหญ่ มีพุทธวิธีสอนท่ีแยบยลเหมาะแก่ผูเ้รียนทุกประเภท ทาํให ้  

ทุกคนท่ีฟังธรรมจากพระองคเ์ขา้ใจและรู้แจง้แห่งธรรมได ้ ต่อมาสมยัหลงัพุทธกาลบุคคลมีความ

หลากหลายมากการเขา้ใจธรรมจึงอาจทาํไดย้าก ทาํใหป้รากฏเร่ืองท่ีบุคคลไดฟั้งธรรมแลว้ไม่บรรลุ

ธรรมดงักล่าว  โดยกลุ่มพระอรหันต์เป็นกลุ่มท่ีมีสติปัญญามากกว่ากลุ่มคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจดัอยู่ใน

กลุ่มบุคคล ๒ จาํพวกแรก 

 พฤติกรรมท่ี ๙ การเกิดขอ้สงสยั และ พฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรม  เป็นพฤติกรรมท่ีมกั

เกิดคู่กนัตามลาํดบั กล่าวคือเม่ือเกิดพฤติกรรมการเกิดขอ้สงสยัแลว้จะตอ้งเกิดพฤติกรรมการแสดง

ธรรมดว้ยเสมอ พฤติกรรมการเกิดขอ้สงสัยเกิดจากภิกษุทั้ งหลายท่ีสนทนากนัในโรงธรรม หรือ

บางคร้ังเป็นขอ้สงสยัของพระสาวกท่ียกข้ึนทูลถามพระพุทธเจา้เพ่ือใหท้รงแสดงธรรม  แต่บางเร่ือง

สามารถเกิดพฤติกรรมการแสดงธรรมได้โดยไม่ปรากฏพฤติกรรมการเกิดข้อสงสัย กล่าวคือ

พฤติกรรมการเกิดการแสดงธรรมนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขา้มไปแทนพฤติกรรมการแกปั้ญหา 

 

 จากการศึกษาโครงสร้างพฤติกรรมทั้ ง ๑๐ พฤติกรรม โดยส่วนใหญ่เรียงลาํดับการเกิด

ตามลาํดับ ๑ – ๑๐ ไม่มีเร่ืองใดท่ีปรากฏพฤติกรรมครบทั้ ง ๑๐ พฤติกรรม โดยปรากฏเร่ืองท่ีมี

พฤติกรรมมากท่ีสุด ๙ พฤติกรรม แต่การเกิดพฤติกรรมท่ีเรียงตามลาํดบัน้ีอาจขา้มบางพฤติกรรมได ้

นอกจากน้ียงัสามารถเกิดการสลบัท่ีของพฤติกรรมไดโ้ดยการสลบัท่ีนั้นจะเกิดข้ึนเป็นเหตุเป็นผล

กนั คือในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พฤติกรรมการเล่ือมใส (พฤติกรรมท่ี ๒) และ

พฤติกรรมการบวช (พฤติกรรมท่ี ๓) สามารถเกิดข้ึนหลงัพฤติกรรมการแกปั้ญหา (พฤติกรรมท่ี ๕) 

ได ้เกิดหลงัพฤติกรรมการฟังธรรม (พฤติกรรมท่ี ๗) ได ้หรือเกิดหลงัพฤติกรรมการบรรลุธรรม 

(พฤติกรรมท่ี ๘) ได ้แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีจะเปล่ียนมาเล่ือมใสศรัทธาในลทัธิท่ีต่างจากเดิมนั้น

ตอ้งไดรั้บส่ิงท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ เป็นส่ิงท่ีบุคคลนั้นไดพิ้สูจน์โดยประจกัษ์แลว้ 

จึงปรากฏการสลบัท่ีของพฤติกรรมในกลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนา การเกิดพฤติกรรมท่ี

                                                             

 
๒๒

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔ (กรุงเทพฯ :     

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๑๘๒. 



๑๔๑ 

เรียงลาํดบัและอาจข้ามบางพฤติกรรมได้นั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ 

พรอพพ ์ส่วนการเกิดการสลบัท่ีโดยยึดความเป็นเหตุเป็นผลของพฤติกรรมกนันั้ นสอดคลอ้งกับ

แนวคิดโครงเร่ืองของบนัเทิงคดีซ่ึงผูเ้ขียนวิทยานิพนธน์าํมาประยกุตใ์นการศึกษาคร้ังน้ี    

 อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่าพฤติกรรมท่ีจะตอ้งปรากฏเสมอนอกจากความเป็นมาแลว้คือ

พฤติกรรมการแสดงธรรม (พฤติกรรมท่ี ๑๐) ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของอรรถกถาธรรมบทซ่ึงเป็น

วรรณกรรมคาํสอน  โดยจะตอ้งเป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้เท่านั้น หากอรรถกถาธรรมบท

เร่ืองใดไม่ปรากฏพฤติกรรมท่ี ๑๐ คือการแสดงธรรม  การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้จะไปปรากฏ

ในพฤติกรรมท่ี ๗ คือ การฟังธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีจะตอ้งปรากฏอยูเ่สมอ  เพราะการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้นั้นเป็นโอกาสท่ีจะไดแ้สดง

คาถาพระธรรมบทอนัเป็นหัวใจของเร่ือง  ทาํให้แสดงความเป็นพุทธวจนะของพระธรรมบทได้

ชดัเจนยิง่ข้ึน   

 

 ๑.๓  ส่วนปิดเร่ือง 

 ส่วนปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท คือส่วนทา้ยของแต่ละเร่ืองต่อจากส่วนดาํเนินเร่ือง  

ส่วนปิดเร่ืองมี ๓ ลกัษณะ คือ ส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงผลของการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้  

ส่วนปิดเร่ืองท่ีสรุปเหตุการณ์หรือความเป็นไปของตวัละคร  และส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงการอธิบาย

ธรรมเทศนาหรือคาถาในชาดกท่ียกมาแสดงธรรมในคร้ังนั้น 

 

  ๑.๓.๑  ส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงผลของการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า มกั

ประกอบดว้ย ส่วนต่างๆ ๔ ส่วน ดงัตวัอยา่ง 

 

 “ในกาลจบเทศนา (๑)  พระนางเถรี(๒)  ไดบ้รรลุอรหัตผล (๓)  พระธรรมเทศนา ไดเ้ป็น

กถามีประโยชน์แก่มหาชนแลว้ ดงัน้ีแล (๔)”   

       เร่ืองพระนางรูปนนัทาเถรี ในชราวรรค 

 



๑๔๒ 

 “ในกาลจบคาถา (๑) ภิกษุสามพนัรูป (๒) ไดบ้รรลุอรหัต   พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้ งหลาย 

(๓) เทศนาไดเ้ป็นกถามีประโยชน์มีผลแมแ้ก่บริษทัผูป้ระชุมกนัแลว้ ดงัน้ีแล (๔)”   

           เร่ืองพระจกัขุปาลเถระ ในยมกวรรค 

 “ในกาลจบเทศนา (๑) ภิกษุแสนหน่ึง (๒)  ไดบ้รรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นตน้ 

(๓)  พระธรรมเทศนาไดเ้ป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแลว้ (๔)   พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายากก็

กลายเป็นคนว่าง่ายแลว้ดงัน้ีแล (๓)” 

               เร่ืองพระติสสเถระ  ในยมกวรรค 

 

 จากตวัอยา่ง  (๑)   คือประโยคข้ึนตน้เพ่ือแสดงว่าพระพุทธเจา้แสดงพระธรรมเทศนาจบ

แลว้ เช่น  “ในกาลจบคาถา”  “ในกาลเทศนา” เป็นตน้   (๒)  คือบุคคลท่ีไดฟั้งธรรม   ไดแ้ก่ บุคคล

สาํคญัในเร่ือง  และบุคคลทัว่ไป ส่วนใหญ่จะบอกปริมาณของจาํนวนผูม้าฟังธรรม เช่น  บอกว่า

จาํนวนมาก  บอกจาํนวนเป็นตวัเลข ๕๐๐, ๓,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐   เป็นตน้  (๓)  คือขั้นของธรรมท่ีบรรลุ 

คือ การบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่โสดาบนัถึงอรหันต ์ หรือการปรับเปล่ียน การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลในเร่ือง การหันมาเล่ือมใสพระพุทธศาสนา การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสามารถเปล่ียนแปลงความคิดและ

พฤติกรรมของบุคคลต่างๆไปในทางท่ีดีข้ึนได ้  และส่วนสุดทา้ยคือ (๔)  คือประโยคท่ีแสดงว่าการ

แสดงธรรมนั้นมีประโยชน์แก่คนจาํนวนมาก เป็นการย ํ้ าคุณค่าและประโยชน์ของพระธรรมเทศนา

ของพระพุทธเจา้ 

 

  ๑.๓.๒  ส่วนปิดเร่ืองท่ีสรุปเหตุการณ์หรือความเป็นไปของตวัละคร มี ๒ ลกัษณะ

ไดแ้ก่ การสรุปด้วยชีวิตของบุคคลหลงัการฟังธรรมหรือหลงัจากปัญหาคล่ีคลาย  และการสรุป

แบบสโมทาน  

   ๑.๓.๒.๑ การสรุปด้วยชีวิตของบุคคลหลงัการฟังธรรมหรือหลงัจาก

ปัญหาคล่ีคลาย  ลกัษณะการปิดเร่ืองคือ หลงัจากพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมเทศนาจบ มีผูบ้รรลุ

ธรรมขั้นต่างๆจาํนวนมากแลว้ ยงักล่าวสรุปเร่ืองของบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง เป็นการ

ปิดเร่ืองโดยสมบูรณ์  เช่น เร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี ในยมกวรรค หลงัจากพระพุทธเจา้



๑๔๓ 

ทรงแสดงธรรมเร่ืองเวรระงบัดว้ยการไม่ผกูเวรแก่นางยกัษิณี และนางกุลธิดาซ่ึงผลดักนัสังหารใน

แต่ละชาติจนมาถึงชาติปัจจุบนัแลว้ นางยกัษิณีบรรลุธรรมเลิกจองเวรต่อกนั จากนั้นจึงปิดเร่ืองดว้ย

การสรุปเหตุการณ์ในคร้ังนั้นว่า 

 

 คร้ังนั้น พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น พากนัทาํสักการะแก่นางยกัษิณี

นั้นแลว้ จาํเดิมแต่นั้นมา นางยกัษิณีแมน้ั้น แลดูการงานทั้งหลายของชนทั้ง

ปวงอยู ่ไดเ้ป็นผูถ้ึงลาภอนัเลิศ [และ] มีบริวารมากแลว้  

 ในกาลต่อมา นางยกัษิณีนั้นเร่ิมตั้ งสลากภตั ๘ ท่ีแลว้ สลากภตั

นั้น ชนทั้งหลายยงัถวายอยูจ่นกาลทุกวนัน้ีแล๒๓ 

 

   ๑.๓.๒.๒  การสรุปแบบสโมทาน คือ การสรุปว่าใครเป็นใครในอดีตและ

เกิดมาเป็นใครในปัจจุบนั ซ่ึงปรากฏในเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาดว้ยการยก

ชาดกประกอบ  เช่น เร่ืองพระสุนทรสมุทรเถระ ในพราหมณวรรค หลงัจากภิกษุทั้ งหลายสนทนา

กนัเร่ืองพระสุนทรสมุทรว่าพระพุทธเจา้ทรงเป็นท่ีพ่ึงให้ พระพุทธเจา้เสด็จมาจึงทรงแสดงธรรม

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าแมใ้นกาลก่อนพระองคก์็ทรงเป็นท่ีพ่ึงของพระสุนทรสมุทรเถระ โดยทรงตรัส

ยกเร่ืองวาตมิคชาดกมาแสดง  เม่ือทรงแสดงจบก็ทรงสรุปเร่ืองว่าในกาลก่อนนั้นบุคคลในเร่ืองเกิด

เป็นใคร ดงัเน้ือความว่า  “ดงัน้ีแลว้ ทรงประมวลชาดกว่า ในกาลนั้ นสุนทรสมุทรไดเ้ป็นเน้ือสมนั 

ส่วนมหาอาํมาตยข์องพระราชาผูก้ล่าวคาถาน้ีแลว้ ใหป้ล่อยเน้ือนั้นไป ไดเ้ป็นเราน่ีเอง”๒๔ 

 จากตวัอยา่งส่วนปิดเร่ืองดงักล่าวเป็นการสรุปความเป็นไปและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบันาง

ยกัษิณีภายหลงัไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้แลว้ ซ่ึงเป็นผลในดา้นบวก กล่าวคือ นางยกัษิณีไดรั้บ

การสกัการะบูชาจากคนทั้งหลาย และการริเร่ิมตั้งสลากภตัข้ึนคร้ังแรกในพระพุทธศาสนา 

 

                                                             

 
๒๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑,พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๓), ๗๓. 

 
๒๔

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘,พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๒), ๒๔๕. 



๑๔๔ 

  ๑.๓.๓  ส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงการอธิบายธรรมเทศนาหรือคาถาในชาดกท่ียกมา

แสดงธรรมในคร้ังนั้น  กล่าวคือปิดเร่ืองดว้ยคาถาท่ีเป็นคาํสอนซ่ึงมกัเกิดข้ึนหลงัจากภิกษุทั้ งหลาย

เกิดข้อสงสัยหรือถกเถียงกันในธรรมสภา หลังจากเหตุการณ์ทั้ งหลายจบแล้วโดยสิ้นเชิง 

พระพุทธเจา้เสด็จมาแลว้ทรงแสดงธรรมเพื่อแกข้อ้สงสยันั้น เช่น เร่ืองครหทินน์ ในปุปผวรรค  ปิด

เร่ืองดว้ยคาถาดงัน้ี 

 “...ดงัน้ีแลว้ จึงทรงนาํอดีตนิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก น้ี ใหพิ้สดารว่า “เรามีเทา้ข้ึนเบ้ือง

บน มีศีรษะลงเบ้ืองตํ่า จะตกสู่เหวโดยแท ้เราจกัไม่ทาํกรรมอนัมิใช่ของพระอริยะ เชิญท่ารับกอ้น

ขา้วเถิด” ดงัน้ีแล” 

 

 จากตวัอยา่งจะเห็นว่าเร่ืองครหทินน์น้ีไม่มีการปิดเร่ืองดว้ยผลของการแสดงธรรม และการ

สรุปเหตุการณ์ของเร่ือง แต่ปิดเร่ืองดว้ยคาถาท่ีเป็นคาํสอนจากชาดกเร่ืองขทิรังคารชาดก โดยภิกษุ

ทั้งหลายสนทนากนัเร่ืองเหตุอศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนท่ีเรือนของครหทินน์ กล่าวคือมีดอกบวัผุดข้ึนเป็น

อาสนะ ทาํใหพ้ระพุทธเจา้และภิกษุท่ีรับนิมนตน์ายครหทินน์ซ่ึงเป็นสาวกของพวกนิครนถไ์ม่ตกลง

ในบ่อถ่านเพลิงท่ีนายครหทินน์เตรียมไว ้ ภิกษุทั้งหลายเกิดความสงัสยัและอศัจรรยใ์จ พระพุทธเจา้

จึงตรัสว่าในชาติก่อนๆก็มีเหตุการณ์อย่างน้ีเกิดข้ึนเช่นกัน ภิกษุทั้ งหลายจึงทูลอาราธนาให้

พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม พระพุทธเจา้จึงตรัสคาถาดงักล่าว 

 การปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทในลกัษณะต่างๆ ทั้ งการปิดดว้ยการแสดงผลของการ

แสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้  ปิดเร่ืองดว้ยการสรุปเหตุการณ์หรือความเป็นไปของตวัละคร  

และปิดเร่ืองดว้ยการแสดงหรือการอธิบายธรรมเทศนาหรือคาถาในชาดกท่ียกมาแสดงธรรมในคร้ัง

นั้น  แสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธเจา้ทรงประสบความสาํเร็จในการทรงประกาศพระพุทธศาสนา ตลอด

ช่วงระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งพุทธกิจน้ีมีผูเ้ล่ือมใสเขา้มาเป็นพุทธบริษทัจาํนวนมาก ผูท่ี้ไดฟั้ง

ธรรมของพระพุทธเจา้จะไดแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาชีวิต มีดวงตาเห็นธรรมนาํไปสู่การบรรลุธรรม

ขั้นต่างๆ บุคคลต่างๆท่ีได้ฟังธรรมและประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมและ

สภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั แสดงใหเ้ห็นพระปรีชาสามารถในดา้นการสอนของพระพุทธเจา้ 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใดก็สามารถเขา้ถึงธรรมะของพระองค์ได ้แมแ้ต่บุคคลท่ีเป็นสาวกของ

ลทัธิความเช่ืออ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลในอินเดียสมยันั้นก็หนัมาเล่ือมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นจาํนวน



๑๔๕ 

มาก พระธรรมคาํสอนของพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีน่าฟัง น่าสนใจ เม่ือใดท่ีพระพุทธเจา้จะทรงแสดงธรรม

ก็มกัมีพระสาวก ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา และชนทั้งหลายเขา้ฟังธรรมดว้ยความปิติยนิดี 

 

 จากการศึกษาตวับทของเร่ืองเล่าในอรรถกถาธรรมบทแสดงใหเ้ห็นการจดัระเบียบเร่ืองเล่า

ท่ีใชป้ระกอบการสอนอยา่งมีเหตุและผล เร่ืองเล่าท่ีมีพฤติกรรมซํ้ ากนัและเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถ

เกิดข้ึนได้ทั ่วไป ผูฟั้งธรรมจึงสามารถเขา้ใจเร่ืองและคาํสอนได้ง่ายจากส่ิงท่ีคุ ้นเคยน้ี  แมจ้ะมี

พฤติกรรมท่ีซํ้ ากนัแต่รายละเอียดอ่ืน เช่น ตวัละคร หรือฉาก  บทสนทนาก็แตกต่างกนัทาํให้เกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างฟังธรรม  เป็นการใชก้ลวิธีการสอนท่ีเลือกเร่ืองให้เหมาะแก่

บุคคลประเภทต่างๆ แสดงว่าผูส้อนใหค้วามสาํคญัแก่ผูเ้รียนจึงเลือกใชเ้ร่ืองท่ีมีรายละเอียดต่างกนั

สอนธรรมในเร่ืองเดียวกนั  อีกทั้งยงัเป็นการเนน้ย ํ้ าคาํสอนซ่ึงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาชีวิตอีก

ดว้ย 

 



๑๔๖ 
 

บทท่ี ๔ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของเร่ืองเล่ากบักลวธิกีารเล่าเร่ือง 

 

 การศึกษาตวับทของเร่ืองเล่าในอรรถกถาธรรมบท  ทาํให้เห็นว่าอรรถกถาธรรมบทเป็น

วรรณกรรมคาํสอนท่ีมีการเรียบเรียงเร่ืองอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นไดจ้ากการปรากฏเร่ืองเล่าท่ี

ประกอบดว้ยพฤติกรรมทั้ ง ๑๐ พฤติกรรม การจัดระเบียบดังกล่าวเป็นกลวิธีท่ีผูเ้ล่าใชถ่้ายทอด      

คาํสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการยกเร่ืองเล่าทาํนองนิทานเป็นอุทาหรณ์ซ่ึงหลายเร่ืองมีระเบียบ

การเล่าเร่ืองคลา้ยๆกนั แตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ตวัละคร ฉาก เป็นตน้ 

 หากพิจารณาอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอนท่ีพฒันามาจากนิทานมุขปาฐะ

ซ่ึงมีทั้งนิทานชาวบา้น และเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยัพุทธกาล เน่ืองจากปรากฏช่ือบุคคลท่ีมีชีวิตอยู่

จริงในพุทธประวติั ทาํใหเ้ห็นลกัษณะความเป็นนิทานของอรรถกถาธรรมบทไดใ้นเบ้ืองตน้ เพราะ

จะเห็นว่าผูเ้รียบเรียงอรรถกถาธรรมบทใชว้ิธีการเล่าเร่ืองท่ีเร่ิมจากการกล่าวเกร่ินนาํว่าเร่ืองนั้ น

กล่าวข้ึนเม่ือพระพุทธเจา้ประทบัท่ีใดและทรงปรารภเร่ืองใด จากนั้นจึงเขา้สู่การดาํเนินเร่ืองซ่ึงบาง

เร่ืองมีการยอ้นเร่ืองกลบัไปในอดีต (flashback)  และเม่ือเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตก็จะกล่าวว่า 

“พระพุทธเจา้ทรงเล่าว่า...”  ทาํใหน่้าสนใจว่ากลวิธีการเล่าเร่ืองนั้นใครเป็นผูเ้ล่าเร่ือง (narrator) และ

เล่าอยา่งไร  

 เร่ืองเล่า (narrative)  หมายถึงเหตุการณ์ท่ีร้อยเรียงเป็นเร่ืองราว ซ่ึงอาจส่ือออกมาเป็น

ตัวอกัษร เสียง หรือภาพ ท่ีอาจครอบคลุมอยู่ในรูปแบบนิทานมุขปาฐะ กวีนิพนธ์ บันเทิงคดี 

ภาพเขียน ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน๑ โดยอาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนหรือ

เป็นผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์นั้น๒  อรรถกถาธรรมบทท่ีพฒันาจากนิทานมุขปาฐะและเหตุการณ์ท่ี 

 

 

                                                             

 
๑

 Onega and Landa, Narratology, อา้งถึงใน อิราวดี  ไตรลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์รั้ งท่ี 

๒, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), คาํนาํ. 

 
๒

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย, (กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๔๕). 



๑๔๗ 
 

เกิดข้ึนจริงในสมยัพุทธกาลมาเป็นวรรณกรรมคาํสอนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงจดัเป็นเร่ืองเล่า

เช่นกนั 

 เร่ืองเล่าทุกเร่ืองย่อมมีผูเ้ล่าเร่ือง (narrator)  เช่น นิทานเล่าโดยนักเล่านิทาน เม่ือเร่ืองเล่า   

มุขปาฐะไดรั้บการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์ ผูเ้ล่าเร่ืองก็ยงัคงมีอยู ่เพียงแต่มีลกัษณะเป็นเสมือน “เสียง” 

ผูเ้ล่าเร่ืองจึงไม่ใช่ผูเ้ขียน แต่การเลือก “ผูเ้ล่าเร่ือง” เป็นวิธีการนาํเสนออย่างหน่ึงของผูเ้ขียนว่าใคร

เป็นผูเ้ล่าเร่ืองซ่ึงเป็นวิธีท่ีผูเ้ขียนจะควบคุมความรับรู้ของผูอ่้าน 

 

 ๑.  ผู้เล่าเร่ือง  (narrator) 

 ในการศึกษากลวิธีการเล่าเร่ืองนั้น จะแยกผูแ้ต่งหรือผูเ้รียบเรียงกบัผูเ้ล่าเร่ืองออกจากกนั 

เพราะผูแ้ต่งเป็นบุคคลท่ีมีชีวิตอยูห่รือเคยมีชีวิตอยู่จริง ส่วนผูเ้ล่าเร่ืองเป็นผูท่ี้ผูแ้ต่งเลือกข้ึนมาเพ่ือ

ทาํหนา้ท่ีเล่าเร่ืองแทนตน๓ ผูแ้ต่งหรือผูเ้รียบเรียงเป็นผูท่ี้อยูน่อกเร่ืองเล่า แต่เป็นผูค้ดัเลือกเหตุการณ์ 

ตวัละคร และวิธีการเล่าเร่ือง ขณะท่ีผูเ้ล่าเร่ืองนั้นอาจเป็นตวัละครในเร่ือง หรือเป็นแค่ “เสียง” ท่ีไม่

สามารถระบุไดว้่าเป็นคาํพดูของตวัละครใด๔  ดงันั้นจึงสามารถแบ่งผูเ้ล่าเร่ืองไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ือง (internal  narrator)  และผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง (external  

narrator)๕   

  ๒.๑.๑  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ือง  แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ 

   ๒.๑.๑.๑  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเล่าส่ิงท่ีตนเองประสบมา  เรียกว่า  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็น

ตวัละครหลกั (character  narrator)  การเล่าเร่ืองโดยใชผู้เ้ล่าเร่ืองเช่นน้ีทาํให้ผูอ่้านตอ้งตดัสินว่าจะ

เขา้ใจหรือเห็นใจฝ่ายใด ใครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเช่ือถือได ้

 

                                                             

 
๓

 ยวุพาส์ ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรณคด,ี พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุวเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๔). 

 
๔

 โกลเดน้ชไตน์, ฌอ็ง – ปิแยร์, การอา่นนวนิยาย แปลโดย วลัยา วิวฒัน์ศร อา้งถึงใน สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษา

เร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบัวรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๖๘. 
 

๕
 อิราวดี  ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๓๑ – ๓๙. 



๑๔๘ 
 

   ๒.๑.๑.๒  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นพยาน  (witness  narrator)  เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ี

ไม่ไดเ้ป็นตวัละครหลกัแต่เป็นตัวละครรองในเร่ืองท่ีเป็นพยานรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกั  

และนาํเร่ืองนั้นๆมาเล่า  ลกัษณะของผูเ้ล่าเร่ืองประเภทน้ีคือเป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีมีความรับรู้จาํกดั  เพราะ

ไม่สามารถรับรู้ความคิดหรือเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกัได ้       เหมาะกบัเร่ืองแนว

ระทึกใจ 

  ๒.๑.๒  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง  แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท คือ 

   ๒.๑.๒.๑  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูป้ระพนัธ ์ (authorial  narrator)  เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ี

ไม่ใช่ตวัละครแต่เรียกตวัเองว่า “ขา้พเจา้ผูเ้ขียน” หรือ “ผูเ้ขียน”  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบน้ีมกัแสดงความเห็น 

วิพากษว์ิจารณ์ตวัละคร  รู้อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของตวัละครทุกตวั 

   ๒.๑.๒.๒  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบเสมือนมีตัวตน (personal  narrator) แบ่ง

ออกเป็น ๒ แบบ คือ    

    ๑.  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ (omniscient)  เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีคลา้ยกบั      ผู้

เล่าเร่ืองแบบผูป้ระพนัธ์ คือ แสดงทัศนะ ความเห็น ตีความ วิจารณ์ได้ สามารถถ่ายทอดอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตของตัวละครได้ รู้ความคิดของตวัละคร ฯลฯ  ส่วนท่ีต่างกนัคือ ผูเ้ล่าเร่ือง

ประเภทน้ีจะไม่เรียกตวัเองว่า “ขา้พเจา้” หรือ “ผูเ้ขียน”  ผูเ้ล่าเร่ืองประเภทน้ีจะเป็นเพียง “เสียง” แต่

ผูอ่้านจะรู้สึกเสมือนว่ามีตัวตนเพราะ “เสียง” ท่ีวิจารณ์หรือตัดสินตัวละคร และความรู้สึกว่า           

ผูเ้ล่าเร่ืองมีทศันะหรือบรรทดัฐานในการตดัสินส่ิงต่าง  ๆ

    ๒.  ผูเ้ ล่าเร่ืองแบบรับรู้จ ํากัด ( limited)  เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเล่า

ความคิด ความรู้สึกหรือความเป็นไปของตวัละครตวัเดียว ผูเ้ล่าเร่ืองแบบน้ีไม่แตกต่างกบัผูเ้ล่าเร่ือง

แบบตวัละครหลกั เพราะผูอ่้านรับรู้ความคิดตวัละครไดต้วัเดียว ส่ิงเดียวท่ีต่างกนัคือสรรพนามท่ี

เรียกตวัละครเท่านั้น 

   ๒.๑.๒.๓  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบไม่แสดงทศันะของตน (impersonal narrator) 

หรือแบบวตัถุวิสยั (objective)  หรือแบบตาของกลอ้ง (camera eye)  เร่ืองท่ีมีผูเ้ล่าแบบน้ีดูคลา้ยกบั

ว่าเหตุการณ์เกิดข้ึนเองโดยไม่มีผูเ้ล่า คลา้ยกาํลงัดูภาพยนตร์ เพราะผูเ้ล่าเร่ืองบรรยายเฉพาะลกัษณะ

ภายนอก หรือเหตุการณ์ หรือบทสนทนา โดยไม่เขา้ไปในความคิดของตวัละคร  ทาํให้ผูอ่้านตอ้ง

ตีความเอาเองจากการกระทาํของตวัละคร จึงเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก 



๑๔๙ 
 

 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีกล่าวมาข้างต้นซ่ึงแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่และแต่ละประเภทก็แยกย่อย

ออกไปอีกจึงเป็นส่ิงท่ีต้องพิจารณาว่าอรรถกถาธรรมบทใช้ผูเ้ล่าเร่ืองแบบใดและทําให้เห็น

ลกัษณะเฉพาะของอรรถกถาธรรมบทอยา่งไร 

 ผู้เล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท   อรรถกถาธรรมบทแต่เดิมถ่ายทอดดว้ยมุขปาฐะ เร่ืองราว

ท่ีเล่าประกอบคาํสอนก็ไดรั้บการถ่ายทอดมาดว้ย เม่ือมีการเรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์โดยเช่ือว่าพระ

พุทธโฆษาจารยเ์ป็นผูเ้รียบเรียงข้ึน ผูเ้รียบเรียงพยายามรวบรวมอรรถกถาแห่งพระธรรมบทท่ี

พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงไว ้แปลจากภาษาสิงหลของชาวลงักากลบัมาเป็นภาษามคธและอธิบายใน

ส่วนท่ียงัไม่อธิบายให้ชัดเจน ดงัปรากฏในคาํนมสัการซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา -  

วชิรญาณวโรรส ทรงแปลไว ้ดงัน้ี 

 

        ขา้พเจ้า๖ อันพระกุมารกัสสปเถระ ผู ้ฝึกตนเรียบร้อยแล้ว ...ใคร่ความดาํรงมั ่นแห่งพระ

สัทธรรม หวงัอยู ่ว่า “พระอรรถกถาอนัพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทอนังาม ท่ีพระศาสดา...

ทรงอาศยัเหตุนั้นๆแสดงแลว้เป็นเคร่ืองเจริญปีติปราโมทยข์องเทวดาและมนุษยท์ั้ งหลาย เป็นคาํท่ี

สุขมุละเอียด นาํสืบๆ กนัมา ตั้งอยูแ่ลว้ในตามพปัณณิทวีป โดยภาษาของชาวเกาะ ยงัไม่ทาํความ

ถึงพร้อมแห่งประโยชน์ใหส้าํเร็จแก่สัตวท์ั้งหลายท่ีเหลือได ้ไฉนพระอรรถกถาแห่งพระธรรมบท

นั้นจะทาํประโยชน์ใหส้าํเร็จแก่โลกทั้งปวงได”้ ดงัน้ี อาราธนาโดยเคารพแลว้ จึงขอนมสัการพระ

บาทแห่งพระสัมพุทธเจา้ผูท้รงสิริ...และทาํอญัชลีแด่พระสงฆแ์ห่งพระสัมพุทธเจา้พระองคน์ั้นแลว้

จกักล่าวอรรถกถา อนัพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทนั้น ดว้ยภาษาอื่น โดยอรรถไม่ให้เหลือเลย 

ละภาษานั้นและลาํดบัคาํอันถึงพิสดารเกินเสีย ยกข้ึนสู่ภาษาอนัเป็นแบบท่ีไพเราะ  อธิบายบท

พยญัชนะแห่งคาถาทั้งหลายท่ีท่านยงัมิไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในอรรถกถานั้นใหสิ้้นเชิง๗... 

  

 จากโครงสร้างเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทซ่ึงประกอบด้วยส่วนสําคัญ  ๓ ส่วน คือ          

ส่วนเปิดเร่ือง ส่วนดาํเนินเร่ือง และส่วนปิดเร่ืองนั้น มีลกัษณะคลา้ยอรรถกถาชาดกซ่ึงประกอบดว้ย

องค์ประกอบ ๕ ส่วน คือ ปัจจุบนัวตัถุ อดีตวตัถุ คาถา ไวยากรณ์ และสโมธาน แต่จะเห็นไดว้่า

                                                             

 
๖

 พระพทุธโฆษาจารย ์

 
๗

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๓), ๑ -๒. 



๑๕๐ 
 

องค์ประกอบทั้ ง ๕ ส่วนน้ี ในส่วนของคาถาและไวยากรณ์เป็นส่วนประกอบเน้ือเร่ืองท่ีอยู่ใน     

อดีตวตัถุ  โดยไวยากรณ์เป็นส่ิงท่ีอรรถกถาจารยแ์ทรกข้ึนมาเพ่ืออธิบายศพัท์ทั้ งในดา้นไวยากรณ์

และดา้นความหมายของคาถา ฉะนั้นหากพิจารณาในแง่ของเน้ือเร่ืองแลว้ก็กล่าวไดว้่าชาดกแบ่ง  

เน้ือเร่ืองออกเป็น ๓ ส่วน คือ ปัจจุบนัวตัถุ อดีตวตัถุ และสโมธาน ท่ีสามารถแบ่งตามระยะเวลาของ

การเกิดเหตุการณ์ในเร่ืองเป็นอดีตกับปัจจุบนั การเล่าเร่ืองในชาดกไม่ไดเ้ป็นไปตามลาํดบัเวลา   

หากจะเร่ิมเล่าเร่ืองจากปัจจุบนัแลว้ยอ้นกลบัไปสู่อดีตท่ีต่างชาติภพกบัปัจจุบนั แลว้จึงกลบัมาใน

ปัจจุบนัอีกคร้ังในตอนทา้ยเร่ือง การเล่าเร่ืองท่ีมีช่วงเวลาท่ีห่างไกลกนัมากเช่นน้ีจึงใชผู้เ้ล่าเร่ืองท่ี

แตกต่างกนั๘ 

 อรรถกถาธรรมบทก็มีลกัษณะการเล่าเร่ืองท่ีคลา้ยกบัชาดกดงักล่าว กล่าวคือ ส่วนเปิดเร่ือง

เป็นปัจจุบนัวตัถุ ซ่ึงเล่าถึงว่าพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองนั้นขณะประทบัอยู่ ณ 

สถานท่ีใด และทรงปรารภเร่ืองอะไร ในส่วนดาํเนินเร่ืองเป็นการเล่าเร่ืองท่ีทรงปรารภไวใ้นปัจจุบนั

วตัถุ โดยกล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลหรือเหตุการณ์แลว้ดาํเนินไปสู่การเกิดปัญหาและนาํไปสู่

การแสดงธรรมเทศนา จากนั้นพระพุทธเจา้จะทรงยกอดีตนิทานเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าเร่ืองลกัษณะน้ีมี

มาแลว้ในอดีต ส่วนดาํเนินเร่ืองน้ีจึงเทียบไดก้บัอดีตวตัถุของชาดก เม่ือทรงเล่าเร่ืองนั้นจบก็จะมีการ

สรุปว่าบุคคลในอดีตชาตินั้นคือใครในปัจจุบนัซ่ึงตรงกบัสโมธาน  จากนั้นจึงกลบัมาท่ีเหตุการณ์ใน

ปัจจุบนัอีกคร้ังเม่ือมีภิกษุทั้ งหลายสนทนากนัเน่ืองจากเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบับุคคลหรือเหตุการณ์

ดงักล่าว แลว้จากนั้นพระพุทธเจา้จึงเสด็จมาทรงแสดงธรรม อยา่งไรก็ตามลกัษณะการเล่าเร่ืองเช่นน้ี

ไม่ใช่ลกัษณะทั้งหมดของเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท  โดยพบว่าบางเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเป็น

เร่ืองในปัจจุบนัวตัถุเพียงอยา่งเดียวเพราะเป็นการแสดงให้เห็นการปฏิบติัธรรมของพระสาวกเพ่ือ

บรรลุมรรคผล ไม่มีเหตุเช่ือมโยงกบัอดีตชาติแต่อยา่งใด 

 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็น ๓ แบบ คือ  

  ๑.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ เป็นผูเ้ล่าท่ีอยูน่อกเร่ือง โดยจะเล่าใน

ส่วนต้นของอรรถกถาแต่ละเร่ือง ได้แก่ การกล่าวว่าขณะนั้ นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีใด ทรง

                                                             

 
๘

 สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบั

วรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๑. 



๑๕๑ 
 

ปรารภใคร และจะทรงแสดงธรรมเทศนาเร่ืองอะไร  ผูเ้ล่าเร่ืองลกัษณะน้ีมีทั้ งท่ีปรากฏและไม่

ปรากฏตวัผูเ้ล่า  ผูเ้ล่าในกลุ่มน้ีคือ อรรถกถาจารยห์รือผูร้วบรวมและเรียบเรียงอรรถกถาธรรมบท 

  ๒.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตัวละครในเร่ืองโดยเป็นพยาน รับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละคร

หลัก  และนําเ ร่ืองนั้ นๆมาเล่า   ซ่ึงเป็นลักษณะการเลียนแบบพระสูตรท่ีเ ร่ืองเล่าต่ างๆใน

พระพุทธศาสนามกัถกูเล่าโดยพระอานนทซ่ึ์งเป็นพหูสูต โดยจะเร่ิมเล่าเร่ืองในส่วนดาํเนินเร่ืองซ่ึง

มกัข้ึนตน้ว่า “ดงัไดส้ดบัมา”  เน้ือหาท่ีเล่าจึงเร่ิมท่ีความเป็นมาของบุคคลหรือเหตุการณ์จนนาํเขา้สู่

เหตูการณ์สาํคญัท่ีมีการปรากฏตวัของพระพุทธเจา้ จากนั้นก็จะเปล่ียนตวัผูเ้ล่าเร่ือง 

  ๓. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองโดยเล่าส่ิงท่ีตนเองประสบมา ผูเ้ล่าในส่วนน้ีคือ 

พระพุทธเจา้ แต่เป็นการเล่าแบบผูรู้้ เน่ืองจากพระพุทธเจา้ทรงเป็นพระสัพพญัญู จึงทรงรู้เร่ืองหรือ

เหตุการณ์นั้นดว้ยพระญาณของพระองค ์เน้ือเร่ืองส่วนท่ีพระพุทธเจา้ทรงเป็นผูเ้ล่า ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น

พระธรรมเทศนา คือ คาถาคาํสอน และการเล่าอดีตชาติของบุคคล 

 เม่ือพิจารณาผูเ้ล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทจะพบว่าในแต่ละเร่ืองจะปรากฏผูเ้ล่าเร่ืองทั้ง ๓ 

ลกัษณะภายในเร่ืองเดียวกนัซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 

 

ตารางท่ี ๘  ตารางแสดงผูเ้ล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ล่าท่ี ๑  อรรถกถาจารย ์

ส่วนตน้เร่ือง 

ผูเ้ล่าท่ี ๒  พระอานนท ์

ส่วนนาํเร่ือง 

ผูเ้ล่าท่ี ๓  พระพุทธเจา้ 

ส่วนพระธรรมเทศนา 



๑๕๒ 
 

 อรรถกถาธรรมบทมีลกัษณะการเล่าเร่ืองแบบในอรรถกถาชาดกซ่ึงเป็นชาดกท่ีเลียนแบบ

พระสูตร  ในพระสูตรเม่ือมีการเร่ิมเร่ืองจะมีคาํข้ึนตน้ว่า “ขา้พเจา้ไดฟั้ง (สดบั) มาแลว้อย่างน้ี”     

ดงัในเทวทหสูตร ของมชัฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก ์ ท่ีมีความตอนตน้ว่า 

 

ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี 

        สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ท่ีสักยนิคม อนัมีนามว่า เทวทหะ ในสักกชนบท สมยั

นั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดาํรัส

แลว้ฯ๙ 

 

ส่วนอรรถกถาชาดกจะใชค้าํว่า “(ขา้พเจา้) ไดย้นิว่า”  หรือ  “ดงัท่ี (ขา้พเจา้) ไดส้ดบัมา” ดงัใน  

อรรถภลัลาติกชาดก วีสตินิบาต 

 

        พระศาสดาเม่ือเสดจ็ประทบัอยู ่ณ พระเชตะวนัมหาวิหาร ทรงพระปรารภพระนางมลัลิกาเทวี 

ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีมีคาํเร่ิมตน้ว่า ภลฺลาติโก นาม อโหสิ ราชา ดงัน้ี 

        ไดย้นิวา่  วนัหน่ึงอาศยัเหตุท่ีพระนางมลัลิกาเทวี บรรทมร่วมกบัพระเจา้โกศลราช จึงเกิด

วิวาท พระราชาทรงกริ้ว ถึงกบัไม่ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมลัลิกาอคัรมเหสี...๑๐ 

 

 ในอรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏลกัษณะเช่นเดียวกบัอรรถกถาชาดก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอยา่ง ๑ เร่ืองนายจุนทสูกริก ในยมกวรรค 

 

        พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเวฬุวนั  ทรงปรารภบุรุษช่ือจุนทสูกริก  ตรัสพระธรรม

เทศนาน้ีวา่ “อิธ โสจติ  เปจฺจ โสจติ” เป็นตน้ 

[นายจุนทะเลี้ยงชีพดว้ยการเลี้ยงสุกรขาย] 

                                                             

 
๙

 สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบั

วรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๒. 
 

๑๐
 เร่ืองเดียวกนั. 



๑๕๓ 
 

        ได้ยนิว่า  นายจุนทสูกริกนั้น  ฆ่าสุกรทั้ งหลายกินบา้ง  ขายบา้ง เลี้ ยงชีวิตอยู่สิ ้น ๕๕ ปี ใน

เวลาข้าวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกไปสู่ชนบท แลกลูกสุกรบ้าน ด้วยข้าวเปลือก

ประมาณ ๑ ทะนาน หรือ ๒ ทะนาน บรรทุกเตม็เกวียนแลว้กลบัมา...๑๑ 

ตวัอยา่ง ๒ เร่ืองโพธิราชกุมาร  ในอตัตวรรค 

 

        พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นเภสกฬาวนั  ทรงปรารภโพธิราชกุมาร  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ี

ว่า  “อตฺตานญฺเจ” เป็นตน้ 

[โพธิราชกุมารสร้างปราสาทแลว้คิดฆ่านายช่าง] 

        ดังได้สดับมา  โพธิราชกุมารนั้น  รับสั ่งให้สร้างปราสาท  ช่ือโกกนท  มีรูปทรงไม่เหมือน

ปราสาทอื่นๆ บนพื้นแผ่นดิน ปานดัง่ลอยอยู่ในอากาศแล้ว ตรัสถามนายช่างว่า “ปราสาทท่ีมี

รูปทรงอยา่งน้ี เธอเคยสร้างในท่ีอื่นบา้งแลว้หรือ หรือว่าน้ีเป็นศิลปะคร้ังแรกของเธอทีเดียว”...๑๒ 

 

 จากตัวอย่างในอรรถกถาธรรมบทจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับอรรถกถาชาดก คือ

ประกอบดว้ยปัจจุบนัวตัถุซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองในปัจจุบนัสมยัของพระพุทธเจา้ ประทบัอยู่ท่ีใด ปรารภ

เร่ืองใดเพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาเร่ืองท่ีทรงปรารภ  จากนั้นผูเ้ล่าเร่ืองจะกล่าวว่า “ไดย้ินมาว่า” 

หรือ “ไดส้ดบัมา” เพ่ือเร่ิมเล่าเร่ืองดงักล่าว 

 ชาดกเป็นส่วนหน่ึงของพระสูตรคืออยู่ในขุททกนิกาย ของพระสุตตนัตปิฎก จึงมีการเล่า

เร่ืองเลียนแบบพระสูตร โดยเช่ือกันว่าพระสูตรทั้ งหลายน้ีเป็นส่วนท่ีพระอานนท์ท่องจาํมาและ

ได้รับหน้าท่ีตอบคําถามเก่ียวกับพระธรรมเพื่อจัดระเบียบคําสอนให้เป็นหมวดหมู่ เม่ือคร้ัง         

ปฐมสงัคายนา๑๓  “ขา้พเจา้” ท่ีปรากฏอยูใ่นพระสูตรทั้งหลายจึงเช่ือกนัว่าคือ พระอานนท์๑๔ 

                                                             

 
๑๑

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๓), ๑๖๘. 

 
๑๒

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑. 

 
๑๓

 สุชีพ  ปญุญานุภาพ อา้งถึงใน สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : 

ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบัวรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชา

ภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๓. 



๑๕๔ 
 

 ในพระสูตรใช้คาํว่า “ข้าพเจ้าได้สดับมาดังน้ี” คือ “เอว ัมเม สุตัง” คําว่า “สุต” ในแง่

ความหมายมีนํ้ าหนกัน่าเช่ือถือมากกว่า มีนยัหมายถึงผูฟั้งนั้นไดเ้รียนรู้ความท่ีไดฟั้งมาแลว้นั้นอย่าง

ดี เป็นลกัษณะการฟังท่ีได้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ พระสูตรทั้ งหลายจึงเช่ือว่าพระอานนท์ซ่ึงเป็น      

พระสาวกท่ีใกลชิ้ดพระพุทธเจ้าท่ีสุดและได้รับการยกย่องให้เป็นพหูสูตเป็นผูเ้ล่า  ในขณะท่ี     

อรรถกถาชาดกใชค้าํว่า “ไดย้นิว่า” คือคาํว่า “กิร” หมายความว่า  เขาเล่าว่า หรือ ขา้พเจา้ไดย้ินมาว่า 

เม่ือนาํมาใชใ้นการเล่าเร่ืองจึงมีนํ้ าหนกัความน่าเช่ือถือน้อยกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอรรถกถาจารย์

ไม่ตอ้งการทาํเทียมพระเถระท่ีมีคุณูปการยิง่ต่อพระพุทธศาสนาจึงใช ้“กิร” แทนคาํว่า “สุต” ซ่ึงเป็น

คาํท่ีเหมาะสมยิง่ท่ีพระอานนทจ์ะใชใ้นการสาธยายธรรมท่ีไดฟั้งมาจากพระพุทธเจา้ 

 จากตวัอยา่งอรรถกถาธรรมบทท่ียกไปแลว้ขา้งตน้จะเห็นว่ามีการใช ้“ดงัไดส้ดบัมา” และ 

“ได้ยินว่ า”  เ ช่น เ ดียวกับอรรถกถาชาดก  ซ่ึงในคาถาใช้ค ําว่ า  “ กิ ร”    แสดงให้ เห็นว่ า                   

อรรถกถาธรรมบทรวบรวมข้ึนในภายหลงั และพระอรรถกถาจารยน์าํมาเรียบเรียงไว ้ โดยพบการ

เร่ิมตน้เร่ืองในลกัษณะเดียวกบั “ไดย้นิว่า”  แต่ใชค้าํต่างกนั ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 

  ๑.  ไดย้นิว่า    พบ  ๑๐๗  เร่ือง 

  ๒.  ดงัไดส้ดบัมา   พบ  ๗๔ เร่ือง 

  ๓.  ดงัไดท้ราบมาว่า   พบ  ๓  เร่ือง 

 การเร่ิมตน้เร่ืองของอรรถกถาธรรมบทลกัษณะเดียวกบั “ไดย้ินว่า” ในอรรถกถาชาดกน้ี

แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งสองคมัภีร์มีลกัษณะร่วมกนักล่าวคือ การเล่ียงไม่กล่าวว่าพระอานนท์เป็นผูเ้ล่า

แบบในพระสูตรท่ีใชค้าํว่า “สุต” เพ่ือไม่ให้เป็นการทาํเทียมพระเถระ แต่สร้างความน่าเช่ือถือโดย

สมมติว่าผูเ้ล่าเร่ืองนั้นเป็นผูท่ี้ท่องจาํสืบทอดต่อมาจากพระอานนท์ โดยใช ้“กิร”  มีความหมายว่า 

“ขา้พเจา้ไดย้นิมาว่า” โดยไม่ไดร้ะบุเวลาท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ผูอ่้านจะสามารถอนุมานไดว้่าเร่ือง

เหล่าน้ีน่าจะเป็นพระเถระท่ีได้ฟังเ ร่ืองและท่องจําสืบทอดต่อจากพระอานนท์ซ่ึงได้ฟัง                

พระพุทธพจน์มาโดยตรง 

                                                                                                                                                                              

 
๑๔

 สุชีพ  ปญุญานุภาพ อา้งถึงใน สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : 

ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบัวรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชา

ภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๗๓. 



๑๕๕ 
 

 ชาดกนอกจากจะเลียนแบบการเล่าเร่ืองแบบพระสูตรแลว้ยงัมีชาดกท่ีไม่ไดเ้ลียนแบบ   

พระสูตรอีกดว้ย๑๕ กล่าวคือ เป็นชาดกท่ีไม่ไดข้ึ้นตน้ดว้ย “กิร” หรือ “(ขา้พเจา้) ไดย้ินว่า”  แต่ใช ้          

ผูเ้ล่าเร่ืองเสมือนมีตวัตนคือผูเ้ล่าแบบผูรู้้ท่ีไม่แสดงทรรศนะกล่าวคือ ผูเ้ล่าเร่ืองจะบรรยายเฉพาะ

ลกัษณะภายนอก หรือเหตุการณ์ หรือบทสนทนา โดยไม่เขา้ไปในความคิดของตวัละคร  โดยชาดก

ลกัษณะน้ีจะข้ึนเร่ืองในปัจจุบนัวตัถุว่า “ความพิสดารว่า” ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีผูแ้ปลเพิ่มเขา้มาเพ่ือเป็น

การเกร่ินใหท้ราบว่าเร่ืองนั้นมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัเวลาหลายเหตุการณ์ 

 อรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏการข้ึนเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

เร่ืองครหทินน์  ในปุปผวรรค 

 

        พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั  ทรงปรารภสาวกของนิครนถ์  ช่ือครหทินน์ ตรัส

พระธรรมเทศนาน้ีว่า  “ยถา สงฺการธานสฺมึ”  เป็นตน้ 

[เป็นสหายกนัแต่เลื่อมใสวตัถุไม่ตรงกนั] 

        ความพิสดารว่า  ในกรุงสาวตัถี ไดมี้ชนผูเ้ป็นสหายกนั ๒ คน คือ สิริคุตต ์๑  ครหทินน์ ๑  ใน 

๒ คนนั้ น  สิริคุตต์เป็นอุบาสก  ครหทินน์เป็นสาวกของนิครนถ์  พวกนิครนถ์ย่อมกล่าวกะ      

ครหทินน์นั้ นเนืองๆ อย่างน้ีว่า  “การท่ีท่านพูดกะสิริคุตต์ ผู ้สหายของท่านว่า  ท่านเข้าไปหา            

พระสมณโคดมทาํไม  ท่านจกัไดอ้ะไรในสาํนกัของพระสมณโคดมนั้น  ดงัน้ีแลว้  กล่าวสอนโดย

อาการท่ีสิริคุตตเ์ขา้มาหาพวกเราแลว้ จกัใหไ้ทยธรรมแก่พวกเรา จะไม่ควรหรือ”  ครหทินน์ฟังคาํ

ของนิครนถ์เหล่านั้นแลว้ ก็หมัน่ไปพูดกะสิริคุตต์ในท่ีๆเขายืนและนั ่งแล้วเป็นต้น  อย่างน้ีว่า 

“สหาย ประโยชน์อะไรของท่านดว้ยพระสมณโคดมเล่า  ท่าเขา้ไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้

อะไร การท่ีท่านเขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ของเราแลว้ ถวานทานแก่พระผูเ้ป็นเจ้าเหล่านั้น จะไม่ควร

หรือ”  สิริคุตต์แม้ฟังคาํของครหทินน์นั้น ก็นิ่งเฉยเสียหลายวัน รําคาญแล้ว วันหน่ึงจึงพูดว่า 

“เพื่อน ท่านหมัน่มาพูดกะเราในท่ีๆยนืแลว้เป็นตน้ อย่างน้ีว่า  ท่านไปหาพระสมณโคดมแลว้ จัก

ไดอ้ะไร ท่านจงเขา้ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ถวายทานแก่พระผูเ้ป็นเจ้าเหล่านั้น ท่านจงบอกแก่

เราก่อน พระผูเ้ป็นเจา้ทั้งหลายของท่าน ยอ่มรู้อะไร...๑๖ 

                                                             

 
๑๕

 สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ, “การศึกษาเร่ืองอวทาน – กลัปลตาของเกษเมนทระ : ความสมัพนัธ์ของเร่ืองสุธน – กนิรีกบั

วรรณคดีไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสนัสกฤต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐, ๙๑. 

 
๑๖

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๙, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๑), ๑๓๖. 



๑๕๖ 
 

 การข้ึนเร่ืองว่า “ความพิสดารว่า” ดงัตวัอยา่ง แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ล่าเร่ืองไม่ใช่บุคคลในเร่ือง 

โดยไม่แสดงทรรศนะของตน บรรยายให้เห็นลกัษณะภายนอกของตัวละครตามลาํดับเวลาท่ี

เหตุการณ์นั้ นๆเกิดข้ึน ดังเร่ืองครหทินน์ ในปุปผวรรคนั้ น ผูเ้ล่าเร่ืองเป็นผูรู้้เหตุการณ์และบท

สนทนาท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัเวลา โดยล่วงรู้ความคิดของตวัละครคือครหทินท์และสิริคุตต์  แต่ไม่

วิพากษว์ิจารณ์การกระทาํหรือตดัสินการกระทาํของตวัละครนั้น โดยตวัละครแต่ละตวัตดัสินและ

วิพากษก์ารกระทาํของอีกฝ่ายเอง เช่น เม่ือสิริคุตตไ์ดฟั้งคาํกล่าวชกัชวนของครหทินท์ให้ถวายทาน

แก่พวกนิครนถ ์ก็เฉยเสียหลายวนั แสดงใหเ้ห็นว่าสิริคุตตไ์ม่ไดมี้ความยนิดีท่ีจะไปตามท่ีครหทินน์

เชิญชวน  จึงไม่ปรากฏทรรศนะของผูเ้ล่าเร่ืองในเร่ืองท่ีมีการเร่ิมเร่ือง “ความพิสดารว่า” 

 นอกจากน้ียงัมีบางเร่ืองท่ีไม่ปรากฏการใช้ค ําเร่ิมเร่ือง กล่าวคือเม่ือพูดถึงสถานท่ีท่ี

พระพุทธเจา้ประทบั เร่ืองท่ีทรงปรารภและพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงแลว้ก็เร่ิมเล่าเร่ืองโดยไม่ได้

กล่าวว่า ไดย้นิมา หรือไดส้ดบัมาแต่อยา่งไร เช่นเร่ืองพระเจา้วิฑูฑภะ ในปุปผวรรค ปรากฏการเร่ิม

เร่ืองดงัน้ี 

 พระศาสดา  เม่ือประทับอยู่ในพระนครสาวัตถี  ทรงปรารภ   

พระเจ้าวิฑูฑภะ พร้อมทั้งบริษัท ซ่ึงถูกห้วงนํ้ าท่วมทบัให้สวรรคตแล้ว  

ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปุปฺผานิ  เหว  ปจินนฺต”ํ เป็นตน้ 

 อนุปุพพีกถาในเร่ืองนั้น ดงัต่อไปน้ี 

[สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตกักสิลา] 

 พระกุม า ร  ๓  พระองค์ เหล่ า น้ี คื อ  พระร า ชโอรสของ               

พระเจา้มหาโกศล ในพระนครสาวตัถี พระนามว่าปเสนทิกุมาร  พระกุมาร

ของเจา้ลิจฉวี  ในพระนครเวสาลี พระนามว่ามหาลิ  โอรสของเจ้ามลัละ 

ในพระนครกุสินารา พระนามว่าพนัธุละ  เสด็จไปพระนครตกักสิลาเพื่อ

เรียนศิลปะในสํานักอาจารย์     ทิศาปาโมกข์  มาพบกันท่ีศาลานอก      

พระนคร ต่างก็ถามถึงเหตุท่ีมา ตระกูล และพระนามของกนัและกนัแลว้ 

เป็นพระสหายกนั ร่วมกนัเขา้ไปหาอาจารย ์ต่อกาลไม่นานนัก (ก็) เรียน

ศิลปะสาํเร็จ (จึง) กราบลาอาจารย ์ พร้อมกนัเสดจ็ออก (จากกรุงตกักสิลา) 

ไดไ้ปสู่ท่ีอยูข่องตนๆ 

 

 จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดก้ล่าวคาํเร่ิมตน้ “ไดย้นิว่า” “ดงัไดส้ดบัมา” หรือ  



๑๕๗ 
 

“ความพิสดารว่า” ตามท่ีปรากฏในเร่ืองอ่ืนๆดังท่ีกล่าวมาแลว้ข้างต้น  หลงัจากกล่าวถึงส่วนท่ี

เก่ียวกบัการเร่ิมเร่ืองแลว้ก็เล่าเร่ืองตามลาํดบัเหตุการณ์ทนัที  ในอรรถกถาธรรมบทการเร่ิมเร่ืองโดย

เล่าเร่ืองทนัทีน้ีพบไม่มาก 

 นอกจากน้ีบางเร่ืองจะไม่ปรากฏผูเ้ล่าแบบท่ี ๒ คือส่วนท่ีเช่ือว่าพระอานนทเ์ป็นผูเ้ล่า ไดแ้ก่ 

เร่ืองท่ีปรากฏตวัผูเ้ล่าแบบท่ี ๑ คืออรรถกถาจารยอ์ยา่งชดัเจน ซ่ึงจะไม่มีการกล่าวเร่ิมเร่ืองว่า “ดงัได้

สดบัมา” แต่จะบอกว่าเร่ืองนั้น “ขา้พเจา้” ไดก้ล่าวถึงแลว้หรืออธิบายอยา่งละเอียดแลว้ในท่ีอ่ืนซ่ึงมี

ทั้งในวรรคอ่ืนของอรรถกถาธรรมบทหรือในคมัภีร์อ่ืนๆ  ผูเ้ล่าส่วนน้ีจึงไดแ้ก่อรรถกถาจารยผ์ูเ้รียบ

เรียงอรรถกถาธรรมบทในชั้นหลงั ซ่ึงมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร จึงไม่จาํเป็นตอ้งกล่าว

เน้ือเร่ืองซํ้ าอีก เพราะสามารถไปสืบคน้เร่ืองตามท่ีไดร้ะบุไว ้ซ่ึงต่างจากการเล่าเร่ืองของผูเ้ล่าแบบท่ี 

๒ และแบบท่ี ๓ ซ่ึงเป็นผูเ้ล่าในสมยัก่อนท่ียงัถ่ายทอดความรู้ คาํสอนต่างๆดว้ยมุขปาฐะ 

 ตวัอยา่งเร่ืองท่ีปรากฏตวัผูเ้ล่าเร่ืองแบบท่ี ๑ เช่น เร่ืองนางปฏาจารา ในมคัควรรค 

 

 พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั  ทรงปรารภนางปฏาจารา ตรัสพระธรรม-

เทศนาน้ีว่า  “น สนฺติ ปุตฺตา” เป็นตน้ 

 เร่ืองข้าพเจ้ากล่าวพิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสวรรคว่า 

“กผ็ูใ้ดไม่เห็นความเกิดและความเส่ือม พึงเป็นอยู่สิ ้นร้อยปี, ความเป็นอยู่วนัเดียวของผูเ้ห็น

ความเกิดและความเส่ือม ยงัประเสริฐกว่าความเป็นอยูข่องผูน้ั้น” 

 กใ็นกาลนั้น  พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราว่ามีความโศกเบาบางแลว้ จึงตรัส

ว่า “ปฏาจารา ช่ือว่าปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นตน้ ย่อมไม่สามารถเป็นผูต้า้นทานหรือป้องกนั

ของบุคคลผูไ้ปสู่ปรโลกได ้เพราฉะนั้น ชนเหล่านั้น แมมี้อยู่ ก็ช่ือว่าไม่มีแท ้อนัการท่ีบณัฑิต

ชาํระศีลใหห้มดจดแลว้ ชาํระหนทางเป็นท่ีไปพระนิพพานเพื่อตนนั ่นแล ย่อมควร” ดงัน้ีแลว้ 

เม่ือจะทรงแสดงธรรมไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า... 

 

 จากตวัอยา่งเร่ืองนางปฏาจารา ในมคัวรรค จะเห็นไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีอรรถกถาจารยเ์คยกล่าว

ไวล้ะเอียดในสหสัวรรค (วรรคท่ี ๘) แลว้ เม่ือเล่าเร่ืองน้ีอีกคร้ังจึงละส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของเร่ือง

ไป โดยส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของเร่ืองคือ นางปฏาจาราเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวตัถี หนีตาม

คนรับใชอ้อกจากเรือนไปอยูด่ว้ยกนัท่ีบา้นแห่งหน่ึง ต่อมาตั้งครรภ์ใกลค้ลอดจึงคิดจะกลบัไปบา้น



๑๕๘ 
 

บิดามารดา แต่คลอดลูกในระหว่างทาง จึงกลบัมาบา้นสามีตามเดิม เม่ือตั้ งครรภ์ลูกคนท่ีสองก็จะ

กลบัไปคลอดท่ีบา้นของตน ระหว่างทางเจ็บครรภ์ สามีหาท่ีสาํหรับให้นางคลอดลูกถูกงูกดัตาย 

นางปฏาจาราคลอดลกูและเม่ือรู้ว่าสามีตาย จึงพาลูกทั้ งสองเดินทางกลบัไปถึงแม่นํ้ าอจิรวดี ให้ลูก

คนโตรอท่ีฝั่ง ส่วนนางอุม้ลกูคนเลก็ขา้มไปวางไวอี้กฝั่ง ขณะกาํลงักลบัไปรับลูกอีกคน เหยี่ยวตน

หน่ึงบินโฉบมาเอาลกูคนเลก็ไป นางโบกมือไล่นก ลูกอีกคนคิดว่าแม่เรียกก็เดินลงมาจึงถูกนํ้ าพดั

หายไป นางปฏาจาราร้องไหค้รํ่ าครวญ เดินทางกลบับา้นก็ไดท้ราบว่าบิดามารดาและพ่ีชายของตน

ตาย จึงสิ้นสติราวกับคนบ้าเดินไปอย่างไร้จุดหมาย ในอดีตชาติสมยัพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ 

นางปฏาจาราพบพระเถระท่ีเป็นเอตทคัคะ จึงบาํเพญ็ความดี ตั้งความปรารถนาใหเ้ป็นพระเถรีท่ีเลิศ

กว่าพระเถรีผูท้รงวินยัทั้งหลาย พระพุทธเจา้ทรงเห็นถึงความปรารถนา จึงทรงทาํใหน้างคืนสติ ตรัส

แสดงธรรม นํ้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔ น้อยกว่านํ้ าตาของคนทุกข์ นางจึงขอบวชเป็นภิกษุณี ต่อมาได้

พิจารณานํ้ าท่ีตกัแลว้เทจากหมอ้นํ้ า พระพุทธเจา้ทรงแผรั่ศมีไป ตรัสแสดงธรรมความเกิดและความ

เส่ือมของปัญจขนัธ ์จากนั้นไดบ้รรลุอรหันตผล   เม่ือในสหัสวรรคเล่าเร่ืองของนางปฏาจาราโดย

ละเอียดแลว้ ในมคัวรรคน้ีอรรถกถาจารยจึ์งไม่เล่าอีก เพราะสามารถไปคน้อ่านได ้จึงปรากฏตวัผู ้

เล่าเร่ืองในส่วนน้ีว่าเป็นแบบท่ี ๑ คือผูเ้ล่าแบบผูรู้้ท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง โดยใชค้าํว่า “ขา้พเจา้” 

อยา่งชดัเจน 

 

 ๒.  การเล่าเร่ือง 

 เจราด์  เจอเน็ตต์  นักทฤษฎีเร่ืองเล่าศึกษาเวลาในเร่ืองเล่าเก่ียวกบักลวิธีในการเล่าเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการจดัลาํดบัเวลาท่ีผูเ้ขียนอาจใชไ้ดไ้ว ้๓ ประเภท คือ ลาํดบั  ระยะเวลา  และความถ่ี๑๗ การ

เล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็น ๒ ประเภทไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัลาํดบัเวลาใน

เร่ือง และการเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาของผูอ่้าน 

 

  ๒.๑ การเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัลาํดบัเวลาในเร่ือง  เป็นกลวิธีในการเล่าเร่ืองโดยใช้

ลาํดบัเหตุการณ์ตามเวลาปฏิทิน บนัเทิงคดีบางเร่ืองอาจมีลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองและโครงเร่ือง

                                                             

 
๑๗

 อิราวดี  ไตรลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์รั้ งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), ๙. 



๑๕๙ 
 

เหมือนกันแต่บางเร่ืองอาจมีลาํดับเหตุการณ์ของเร่ืองและโครงเร่ืองไม่เหมือนกัน การลาํดับ

เหตุการณ์ในอรรถกถาธรรมบทตามเวลาในเร่ืองมีช่วงเวลาทั้งในปัจจุบนัและอดีต  ช่วงเวลาปัจจุบนั

คือ การกล่าวถึงเหตุการณ์ในชาติปัจจุบนัของบุคคลซ่ึงเป็นปัจจุบนัวตัถุ และช่วงเวลาในอดีต คือ 

การกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติของบุคคลซ่ึงเป็นอดีตวตัถุ  การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัลาํดบัเวลา

ในเร่ืองของอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็น ๓ แบบ ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั  การเล่าเร่ืองสลบั

ระหว่างปัจจุบนักบัอดีต และการเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั  

   ๒.๑.๑ การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั คือเร่ืองเล่าท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัใน

ช่วงเวลาหน่ึง  พบ ๒๓๑ เร่ือง การเล่าเร่ืองในปัจจุบนัจะปรากฏเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชาติปัจจุบนั

ของบุคคลในเร่ือง โดยดาํเนินเร่ืองตามลาํดับเวลาตั้ งแต่ต้นจนจบ   ดังตัวอย่างเร่ืองหญิงข้ีหึง          

ในนิรยวรรค  เล่าเร่ืองโดยกล่าวถึงหญิงคนหน่ึงหึงหญิงรับใชเ้พราะไม่พอใจท่ีมาใกลชิ้ดกบัสามี

ของตน จึงจบัหญิงรับใชข้งัไวแ้ละทาํร้ายร่างกาย แลว้ไปฟังธรรมกบัสามี ญาติเขา้มาเห็นจึงช่วย

หญิงรับใชน้ั้นและพาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรม  เป็นตน้ เร่ืองหญิงข้ีหึง

ดงักล่าวปรากฏการเล่าเร่ืองดงัน้ี 

  

        ไดย้นิว่า  สามีของหญิงนั้น ไดท้าํความเชยชิดกบัหญิงรับใชใ้นเรือนคนหน่ึง หญิงข้ีหึงนั้นมดั

มือมดัเทา้หญิงรับใชค้นนั้นไวแ้ลว้ตดัหูและจมูกของเขา ขงัไวใ้นหอ้งว่างห้องหน่ึง ...ขณะนั้นพวก

ญาติผูเ้ป็นแขกของนางมายงัเรือน...แกห้ญิงรับใชอ้อก หญิงรับใชน้ั้นไปวดั... 

        พระศาสดาทรงสดับคาํของหญิงรับใชน้ั้ นแล้ว ตรัสว่า “ข้ึนช่ือว่าทุจริต แมเ้พียงเล็กน้อย 

บุคคลไม่ควรทาํ ดว้ยความสาํคญัว่า ‘ชนพวกอื่นยอ่มไม่รู้กรรมน้ีของเรา’... 

        ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงนั้น ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้ ก็และชนทั้งหลายทาํหญิง

รับใชน้ั้นใหเ้ป็นไทย ในท่ีนั้นนัน่แล แลว้ทาํใหเ้ป็นหญิงมีปกติประพฤติธรรม  ดงัน้ีแล๑๘ 

 

 จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองอยู่ในช่วงเวลาชาติปัจจุบนัของบุคคล 

การเล่าเร่ืองจึงดาํเนินตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์จนจบเร่ือง 

                                                             

 
๑๘

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๑), ๒๐๐. 



๑๖๐ 
 

   ๒.๑.๒ การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบันกับอดีต คือ การเล่าเร่ืองท่ี

กล่าวถึงในปัจจุบนัแลว้สลบัไปเล่าเหตุการณ์ในอดีต โดยเร่ิมจากการกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบนั

ของบุคคลในเร่ือง  จากนั้ นจึงเล่าเร่ืองในอดีตเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นผล       

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  พบ ๕๕ เร่ือง  เช่น  เร่ืองพระโกณฑธานเถระ ในทณัฑวรรค  เล่า

เร่ืองโดยเร่ิมจากเหตุการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงกล่าวถึงพระโกณฑธานะมีรูปผูห้ญิงติดตามดุจเงา โดยท่ี

ตนเองไม่เห็นแต่ผูอ่ื้นเห็น จึงถกูชาวบา้นและภิกษุทั้งหลายตาํหนิ  บุพกรรมของพระโกณฑธานะคือ

ในอดีตชาติเป็นเทวดาเคยพดูยยุงให้ภิกษุสองรูปแตกแยกกนั ผลกรรมทาํให้มีรูปผูห้ญิงติดตามใน

ชาติน้ี  เป็นตน้ การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีต ผูฟั้งจะสามารถรู้ไดว้่าเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเล่า

นั้นอยูใ่นช่วงเวลาใดจากการเกร่ินบอกว่าพระพุทธเจา้จะทรงเล่าบุพกรรมของบุคคล ทรงเล่าอดีต

นิทาน หรือทรงเล่าชาดก นอกจากน้ียงัใชว้ิธีปุจฉา – วิสชันา เพ่ือนาํเขา้สู่การเล่าเร่ืองในอดีต   

 การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีตมีลกัษณะการเล่า ดงัน้ี 

 

        ดงัไดส้ดบัมา  จาํเดิมแต่วนัท่ีพระเถระนั้นบวชแลว้ รูปสตรีรูปหน่ึง เท่ียวไปกบั

พระเถระ (แต่) พระเถระไม่เห็นรูปสตรีนั้น ส่วนมหาชนเห็น... 

        ถามว่า  “บุพกรรมของท่านเป็นอยา่งไร” 

ตอบว่า  “ไดย้นิว่า  ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสัสปะ  ภิกษุ ๒ รูปเป็น

สหายกนั ไดเ้ป็นผูก้ลมเกลียวกนัอยา่งยิง่... 

        เทวดาผูเ้กิดในชั้นดาวดึงส์ผูห้น่ึง เห็นท่านทั้ง ๒ แลว้ คิดว่า “ภิกษุเหล่าน้ีช่างกลม

เกลียวกนัเหลือเกิน เราอาจทาํลายภิกษุเหล่าน้ีไดห้รือหนอ”... 

        บุพกรรมของเทวดามีประมาณเท่าน้ี กใ็นเวลาสิ้นอาย.ุ..ฝ่ายเทวดาบงัเกิดในอเวจี

แลว้...ในพุทธุปบาทกาลน้ี ไดบ้งัเกิดในกรุงสาวัตถี...ไดบ้รรพชาอุปสมบทในพระ

ศาสนา...รูปสตรีนั้นกไ็ดป้รากฏอยา่งนั้นนัน่แล... 

        ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเท่ียวไปอยู่อย่างนั้น จึงบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า “ท่าน

เศรษฐี ท่านจงขบัไล่ภิกษุผูทุ้ศีลรูปน้ีออกจากวิหารของท่านเสีย... 

        พระศาสดา รับสั ่งใหเ้รียกพระโกณฑธานะนั้นมาแลว้ ตรัสถามว่า “ภิกษุ ข่าวว่า 

เธอกล่าวอยา่งนั้นจริงหรือ”...๑๙ 

                                                             

 
๑๙

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๒), ๗๔. 

ปัจจุบัน 

อดีต 

ปัจจุบัน 

อดีต 



๑๖๑ 
 

 จากตวัอยา่งจะเห็นว่ามีการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหว่างปัจจุบนักบัอดีต โดยเร่ิมเล่าเร่ืองใน

ปัจจุบนั จากนั้นสลบัไปเล่าเร่ืองในอดีตเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเกิดข้ึนจากการ

กระทาํในอดีต จากนั้นก็สลบัมาเล่าเร่ืองในปัจจุบนัเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการแกปั้ญหา 

   ๒.๑ .๓ การเล่าเ ร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน คือการเล่าเร่ืองท่ีกล่าวถึง

เหตุการณ์ตั้งแต่ในอดีตชาติของบุคคลจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั  เป็นการเล่าตามลาํดบัเหตุการณ์จาก

อดีตจนถึงปัจจุบนั  ไม่มีการสลบัลาํดบั  พบ ๑๖ เร่ือง  เช่น เร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี ใน

ยมกวรรค  เล่าเร่ืองในอดีตชาติของนางยกัษิณีตั้งแต่ในชาติท่ีเป็นหญิงคนหน่ึงซ่ึงถกูหญิงท่ีเป็นหมนั

ทาํร้ายใหแ้ทง้บุตรจนตาย จึงผกูพยาบาทจองเวรกนัหลายภพหลายชาติ จนถึงชาติปัจจุบนัซ่ึงเกิดเป็น

นางยกัษิณี ไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้จึงเลิกพยาบาทและหนัมาปฏิบติัธรรม  การเล่าเร่ืองจากอดีต

ถึงปัจจุบนัมีตวัอยา่งดงัน้ี 

 

        ดงัไดส้ดบัมา บุตรของกฎุ มพีคนหน่ึง เม่ือบิดาทาํกาละแลว้ ทาํการงานทั้งปวง...

ปฏิบัติมารดาอยู่  ต่อมามารดาได้บอกแก่เขาว่า “พ่อ  แม่จักนํานางกุมาริกามาให้

เจา้”......มารดาไดไ้ปในตระกูลนั้น หมั้นนางกุมาริกาไวแ้ลว้ กาํหนดวนั (แต่งงาน) นาํ

นางกุมาริกาคนนั้นมา ไดท้าํไวใ้นเรือนบุตร นางกุมาริกานั้น ไดเ้ป็นหญิงหมนั  ทีนั้น 

มารดาจึงพูดกะบุตรว่า “...แม่จกันาํนางกุมาริกาคนอื่นมา (ให้เจ้า)”...หญิงหมนัไดย้ิน

คาํนั้น จึงคิดว่า “ธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคาํมารดาบิดาไปได ้บดัน้ีแม่ผวัคิดจะนาํ

หญิงอื่น ผูไ้ม่เป็นหมนัมาแลว้กจ็กัใชเ้ราอยา่งทาสี ถา้อยา่งไรเราพึงนาํนางกุมาริกาคน

หน่ึงมาเสียเอง”... 

        ...เม่ือตั้งครรภแ์ลว้...ภายหลงั นางไดใ้ห้ยาสําหรับทาํครรภ์ให้ตก...นางตั้ งความ

ปรารถนาว่า “...บดัน้ีเราจุติจากอตัภาพน้ี พึงเกิดเป็นนางยกัษิณี อาจเคี้ ยวกินทารกของ

มนัเถิด”...[ผลดักนัสังหารคนละชาติดว้ยอาํนาจผูกเวร] ...ดงัน้ีแลว้ไดต้ายไปเกิดเป็น

นางยกัษิณี... 

        ในสมยันั้น พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษทั...ในกาลจบพระ

คาถา นางยกัษิณีนั้น ตั้งอยูใ่นพระโสดาปัตติผล...๒๐ 

 

                                                             

 
๒๐

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๓), ๖๔. 

อดีต 

ปัจจุบัน 



๑๖๒ 
 

 จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าเร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี มีการเล่าเร่ืองตามลาํดบัเวลา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัโดยไม่สลบัลาํดบัเวลา ทาํใหเ้ห็นความต่อเน่ืองของเหตุการณ์ในเร่ือง 

 

 การเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาในเร่ืองแสดงใหเ้ห็นช่วงเวลาท่ีสาํคญัของบุคคลในเร่ือง เม่ือ

พิจารณาประเภทของเร่ืองเล่าแต่ละกลุ่ม พบการเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาในเร่ืองทั้ง ๓ แบบ ในแต่

ละกลุ่มดงัน้ี 

 

ตารางท่ี ๙ ตารางแสดงการเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัลาํดบัเวลาในเร่ือง 
 

ประเภทของเร่ืองเล่า 
การเล่าเร่ืองใน

ปัจจุบัน 

การเล่าเร่ืองสลับ

ระหว่างปัจจุบันกับอดีต 

การเล่าเร่ืองจากอดีต

ถึงปัจจุบัน 
รวม 

นกับวชในพระพุทธศาสนา ๑๒๘ ๓๔ ๙ ๑๗๑ 

อุบาสก – อุบาสิกา ๔๕ ๑๓ ๒ ๖๐ 

บุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๕๔ ๙ ๓ ๖๖ 

พระพุทธเจา้ ๔ ๑ - ๕ 

รวม ๒๓๑ ๕๗ ๑๔ ๓๐๒ 

 

 จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของเร่ืองเล่ากบักลวิธีการเล่าเร่ือง

ท่ีสมัพนัธก์บัลาํดบัเวลาในเร่ืองทั้ง ๓ แบบ ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั การเล่าเร่ืองสลบัระหว่าง

ปัจจุบนักบัอดีต และการเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั 

 การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั พบทั้งสิ้น ๒๓๑ เร่ือง จากอรรถกถาธรรมบททั้งหมด ๓๐๒ เร่ือง

คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๔๙ พบในเร่ืองเล่าต่างๆดงัน้ี 

  เร่ืองเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา   พบ ๑๒๘  เร่ือง จาก  ๑๗๑  เ ร่ือง            

คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๕ 

  เร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๔๕ เร่ือง จาก ๖๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

  เร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๕๔ เร่ือง จาก ๖๖ เร่ือง คิดเป็นร้อย

ละ ๘๑.๘๑ 

  เร่ืองเล่าของพระพุทธเจา้  พบ ๔ เร่ือง จาก ๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 



๑๖๓ 
 

 จะเห็นว่าเร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด ทั้งน้ี

เน่ืองมาจาก บุคคลนอกพระพุทธศาสนาเป็นผูท่ี้ไม่เคยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา

มาก่อน จึงไม่มีพ้ืนฐานทางธรรม เม่ือได้พบพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นการเร่ิมต้นเข้าสู่ธรรม 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองจึงเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนั  ซ่ึงต่างจากเร่ืองเล่าประเภทอ่ืนซ่ึงเป็นพุทธ

บริษัทท่ี มีความ รู้ความเข้าใจ เก่ี ยวกับธรรมของพระพุทธเจ้า  และมีความเ ก่ียวข้องกับ

พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ในอดีตชาติ จึงปรากฏการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัในสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่าเร่ืองเล่า

ของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา 

 การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีต พบทั้งสิ้น ๕๗ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ พบ

ในเร่ืองเล่าต่างๆดงัน้ี 

  เ ร่ืองเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา   พบ  ๓๔  เ ร่ือง  จาก  ๑๗๑  เ ร่ือง               

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๘ 

  เร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑๓ เร่ือง จาก ๖๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ 

  เร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๙ เร่ือง จาก  ๖๖  เร่ือง คิดเป็น        

ร้อยละ ๑๓.๖๓ 

  เร่ืองเล่าของพระพุทธเจา้  พบ ๑ เร่ือง จาก ๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

 การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีตพบในเร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกามากท่ีสุด ซ่ึง

เป็นกลุ่มบุคคลท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีเป็นคฤหัสถ ์มีหน้าท่ีบาํรุงพระศาสนา บุคคลในเร่ืองมี

ความเล่ือมใสในธรรมะของพระพุทธเจา้ บางเร่ืองบุคคลนั้นมีความเล่ือมใสมาตั้ งแต่อดีตชาติ จึง

ปรากฏการเล่าเหตุการณ์ในอดีตดว้ยเพ่ือแสดงใหเ้ห็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

 

 การเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน พบ ๑๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔  โดยพบในเร่ืองเล่า

ต่อไปน้ี 

  เร่ืองเล่าของนกับวชในพระพุทธศาสนา  พบ ๙ เร่ือง จาก ๑๗๑ เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 

๕.๒๖  โดยพบในกลุ่มเร่ืองเล่าของพระอรหนัตม์ากท่ีสุด 

  เร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๒ เร่ือง จาก ๖๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 



๑๖๔ 
 

  เร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๓ เร่ือง จาก ๖๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 

๔.๕๔ 

 การเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบันพบในเร่ืองเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนามากท่ีสุด 

และพบในกลุ่มพระอรหนัตม์ากท่ีสุด  แสดงใหเ้ห็นว่านกับวชในพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลท่ีตั้งมัน่

ในการปฏิบัติเพ่ือหลุดพน้ การเล่าเร่ืองตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบันทาํให้เห็นเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง

จนกระทั ่งได้บรรลุอรหัตผลซ่ึงเป็นธรรมขั้นสูงสุดท่ีนําไปสู่การนิพพาน ปัจจุบันเป็นช่วงเวลา

สุดทา้ยของชีวิต จึงใชก้ารเล่าตามลาํดบัจากอดีตถึงปัจจุบนัในสดัส่วนท่ีมากกว่าเร่ืองเล่าของบุคคล

อ่ืนๆ 

 

 การเล่าเร่ืองท่ีมีลาํดบัเหตุการณ์สัมพนัธ์กบัเวลาในอรรถกถาธรรมบท แสดงให้เห็นว่า 

อรรถกถาธรรมบทเนน้เหตุการณ์ในปัจจุบนั จะเห็นไดจ้ากการพบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด

จาํนวน ๒๓๑ เร่ือง และเร่ืองเล่าทุกประเภทปรากฏการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด เม่ือบุคคลเกิด

ปัญหาแลว้ก็สามารถแกไ้ขปัญหาได้โดยใช ้“ธรรม” ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเม่ือบุคคลนั้นน้อมนํา

ธรรมะของพระพุทธเจา้ไปปฏิบติั นอกจากจะช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัแลว้ยงัป้องกนัไม่ให้

เกิดปัญหาในอนาคตไดอี้กดว้ย ในขณะท่ีบางเร่ืองท่ีมีการเล่าเร่ืองในอดีตแสดงให้เห็นว่าเร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถยอ้นกลบั

ไปแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตได ้  เหตุการณ์ในอดีตจึงเป็นอุทาหรณ์ท่ียกมาประกอบคาํสอนของ

พระพุทธเจา้  ธรรมะของพระองค์แกไ้ขปัจจุบนัได ้เพ่ือเร่ิมตน้ทาํส่ิงท่ีดีในปัจจุบนัซ่ึงจะเป็นอดีต

ของอนาคตต่อไป เม่ือปัจจุบนัดีอนาคตก็ดีตามไปดว้ย 

 การเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาน้ีเป็นลกัษณะสาํคญัของเร่ืองเล่าทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดง

ใหเ้ห็นผลสืบเน่ืองของการกระทาํตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั หากพิจารณาเปรียบเทียบอรรถกถา

ธรรมบทกบัอรรถกถาชาดกก็จะพบว่ามีลกัษณะการเล่าเร่ืองคลา้ยกนั แต่อรรถกถาชาดกเนน้การเล่า

เร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาในอดีตมากกว่า เน้ือเร่ืองท่ีเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจา้แสดงให้เห็นถึงการ

บาํเพญ็บารมีพระพระองคต์ั้งแต่ในอดีตชาติ  และแสดงให้เห็นถึงวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต

เพ่ือเป็นตวัอยา่งของการปฏิบติัในปัจจุบนั ในขณะท่ีอรรถกถาธรรมบทเน้นเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบั

เวลาในปัจจุบนั บุคคลในเร่ืองเกิดปัญหาหรือขอ้สงสยัซ่ึงนาํไปสู่การแกปั้ญหาและการแสดงธรรม



๑๖๕ 
 

ของพระพุทธเจ้า บางเร่ืองท่ีมีการเล่าเหตุการณ์ในอดีตเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในปัจจุบัน

เกิดข้ึนเพราะเป็นผลสืบเน่ืองในอดีต ดงันั้นจึงตอ้งแกปั้ญหาในปัจจุบนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีจะ

นาํไปสู่ปัญหาในอนาคตได ้ และส่ิงท่ีใชแ้กปั้ญหาก็คือ "ธรรม” ของพระพุทธเจา้ กลวิธีการเล่าเร่ือง

จึงสมัพนัธก์บัระเบียบการเล่าเร่ืองดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี ๓ ซ่ึงมีการเกิดพฤติกรรมท่ีให้ความสาํคญั

กบัพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ 

 

  ๒.๒ การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กับเวลาของผูอ่้าน  เป็นกลวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้

ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาท่ีผูอ่้านใชอ่้านบนัเทิงคดีกบัเวลาท่ีเล่าในเร่ืองมี ๕ แบบ ไดแ้ก่ 

  ๑)  การเล่าย่อ (summary) คือการท่ีผูเ้ขียนอาจย่อเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัตัวละคร เช่น 

อาจเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครในระยะเวลานบัสิบปีภายในยอ่หนา้เดียวเพื่อใหเ้ร่ืองเดินไปเร็วข้ึน 

คือเวลาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองอาจใชเ้วลาหลายสิบปี แต่ผูอ่้านใชเ้วลาอ่านเพียงไม่ก่ีนาที 

  ๒)  การเล่าขา้ม  (ellipsis)  คือ ผูเ้ขียนตดัเหตุการณ์บางตอนแลว้ไปเล่าเหตุการณ์ท่ี

เกิดหลงัจากนั้นแทน อาจเพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สาํคญั หรือเป็นการเล่าขา้มเพ่ือสร้างปมเร่ืองและ

คล่ีคลายต่อไป ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัภาพยนตร์ก็คือการตดัภาพนัน่เอง (cut) 

  ๓)  การเล่าละเอียดแบบดูละคร  (scene)  คือการใชก้ารนาํเสนอแบบละครมาผสม

กบัเร่ืองเล่า เป็นการบรรยายอยา่งละเอียด เวลาท่ีใชอ่้านกบัเวลาท่ีเล่าในเร่ืองใกลเ้คียงกนั 

  ๔)  การยดืเวลา  (stretch)  เกิดข้ึนเม่ือเวลาท่ีเล่าชา้กว่าเวลาในเร่ือง  ในภาพยนตร์

คือการถ่ายภาพชา้ (slow motion)  สาํหรับบนัเทิงคดีอาจเป็นการถ่ายทอดความคิดของตวัละคร ทั้งน้ี

เพราะการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตวัหนังสือย่อมช้ากว่าความคิดจริงๆ หรืออาจเป็นการ

บรรยายรายละเอียดของวตัถุหรือลกัษณะตวัละคร ซ่ึงอาจใชพ้ื้นท่ีในการบรรยายมาก ทั้งท่ีในความ

เป็นจริงสามารถมองเห็นไดท้นัที 

  ๕)  การหยุด  (pause)  เกิดข้ึนเม่ือเหตุการณ์หน่ึงดาํเนินอยู่แต่ผูเ้ล่าเร่ืองไม่เล่า

เหตุการณ์นั้นต่อ กลบัไปเล่าประเด็นอ่ืน แลว้อาจยอ้นกลบัไปเล่าเร่ืองต่อได ้

 

 จากการศึกษาการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทพบการเล่าเร่ือง ๓ แบบ คือ การเล่าย่อ   

การเล่าขา้ม และการเล่าละเอียด  ดงัน้ี 



๑๖๖ 
 

 ๑.  การเล่ายอ่  พบไดโ้ดยทัว่ไปในอรรถกถาธรรมบท  เน่ืองจากเร่ืองจาํนวนมากเป็นเร่ืองท่ี

เกิดในปัจจุบนัวตัถุ เหตุการณ์ท่ีเล่านั้นอาจเกิดข้ึนเป็นช่วงเวลานาน  ผูเ้ล่าไม่สามารถเล่าเหตุการณ์

ทุกอยา่งไดต้ามเวลาท่ีเกิดข้ึนจริงจึงใชว้ิธีการเล่ายอ่ ดงัตวัอยา่งเร่ืองกุมภโฆสก  ในอปัปมาทวรรค๒๑ 

 

        พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภเศรษฐีช่ือ   

กุมภโฆสก  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า  “อุฏฐานวโต”  เป็นตน้ 

        ความพิสดารว่า  ในนครราชคฤห์  อหิวาตกโรคเกิดข้ึนในเรือนของรา

ชคหเศรษฐี  เม่ืออหิวาตกโรคนั้ นเกิดข้ึนแลว้  สัตว์ดิรัจฉาน  ตั้งตน้แต่

แมลงวนัจนถึงโคยอ่มตายก่อน  ถดันั้นมาก็ทาสแลกรรมกร   ภายหลงัเขา

ทั้ งหมดก็คือเจ้าของเรือน  เพราะฉะนั้ นโรคนั้ นจึงจับเศรษฐีและภริยา

ภายหลงัเขาทั้งหมด  สองสามีภริยานั้นโรคถูกตอ้งแลว้  แลดูบุตรซ่ึงยืนอยู ่

ณ ท่ีใกล ้ มีนัยน์ตาทั้ ง ๒ ดว้ยนํ้ าตา  พูดกะบุตรว่า  “พ่อเอ๋ย  เขาว่า  เม่ือ

โรคชนิดน้ีเกิดข้ึน  ชนทั้งหลาย  พงัฝาเรือนหนีไปย่อมไดชี้วิต  ตวัเจ้าไม่

ตอ้งห่วงใยเราทั้งสองพึงหนีไป (เสียโดยด่วน)  มีชีวิตอยู่จึงกลบัมาอีก  พึง

ขดุเอาทรัพย ์๔๐ โกฏิท่ีเราทั้งสองฝังเกบ็ไวใ้นท่ีโนน้ข้ึนเลี้ยงชีวิต” 

        เขาฟังคาํของมารดาและบิดานั้นแลว้ร้องไห ้ ไหวม้ารดาบิดา กลวัต่อ

ภยัคือความตาย  ทาํลายฝาเรือนหนีไปสู่ชฏัแห่งภูเขา  อยู่ในท่ีนั้นสิ้น ๑๒ 

ปีแลว้  จึงกลบัมายงัท่ีอยูข่องมารดาบิดา 

        คร้ังนั้น  ใครๆ จาํเขาไม่ได ้  เพราะความที่เขาไปในกาลยงัเป็นเด็ก  

กลบัมาในกาลมีผมและหนวดข้ึนรุงรัง...  

 

 จากระยะเวลาท่ีบุตรของเศรษฐีรับปากต่อบิดามารดาใหห้นีโรคระบาดไปอยู่ท่ีอ่ืน เม่ือโรค

สงบแลว้จึงกลบัมากินระยะเวลานานถึง ๑๒ ปี  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีนานเห็นได้จากเม่ือกลบัมายงั

หมู่บา้นอีกคร้ังก็ไม่มีใครจาํเขาได ้ ผูเ้ล่าเร่ืองไดเ้ล่ายอ่เร่ืองอยา่งรวดเร็วโดยใชก้ารบอกเวลาว่าผ่าน

ไป “สิ้น ๑๒ ปี” จากนั้ นจึงเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้ น อนันําไปสู่การไดรั้บแต่งตั้ งจาก

พระราชาใหเ้ป็นเศรษฐีตามเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงปรารภไวใ้นตอนตน้ 

                                                             

 
๒๑

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๘, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๑), ๙๗. 



๑๖๗ 
 

 

 ๒.  การเล่าขา้ม  อรรถกถาธรรมบทประกอบดว้ยเร่ืองเล่าจาํนวนมาก และพบว่ามีการยก

เร่ืองท่ีเป็นอุทาหรณ์ซํ้ าเร่ืองกนั ดงันั้นเม่ือมีการเล่าซํ้ าเป็นคร้ังท่ีสองหรือสามผูเ้ล่าเร่ืองจึงไม่เล่าซํ้ า

เหตุการณ์เดิม โดยตดัเหตุการณ์บางตอนแลว้ไปเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดหลงัจากนั้นแทน แต่จะบอกว่า

เร่ืองดงักล่าวไดเ้ล่ามาแลว้ในตอนใด เช่นเร่ืองนางกิสาโคตมี  ในมคัควรรค๒๒ 

 

        พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั  ทรงปรารภนางกิสาโคตมี  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ี

ว่า  “ต ํ ปุตฺตปสุสมฺมตฺต”ํ  เป็นตน้ 

        เร่ืองขา้พเจา้กล่าวใหพ้ิสดารไวแ้ลว้  ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรคว่า “ก็ผูใ้ดไม่

เห็นบทอนัไม่ตาย  พึงเป็นอยูสิ่ ้น ๑๐๐ ปี  ความเป็นอยูว่นัเดียว ของผูเ้ห็นอมตบทยงัประเสริฐกว่า

ความเป็นอยูข่องผูน้ั้น”   

        กใ็นคราวนั้น  พระศาสดาตรัสว่า  “กิสาโคตมี  เมลด็พนัธ์ผกักาดประมาณหยิบมือหน่ึง ท่าน

ไดแ้ลว้หรือ”    กิสาโคตมี.  ไม่ได ้ พระเจา้ขา้  (เพราะ)  ในบา้นทั้งสิ้น  คนตายแหละมีมากกว่าคน

เป็นอยู”่ 

        ลาํดบันั้นพระศาสดาตรัสกะนางว่า  “ท่านเขา้ใจว่า บุตรของเราเท่านั้น ตายแลว้  ความตายนั้น 

เป็นธรรมเท่ียงแทข้องสรรพสัตว ์เพราะมจัจุราชคร่าสรรพสัตว ์ ผูมี้อธัยาศยัยงัไม่เต็มเป่ียมเท่านั้น  

ซัดลงไปในสมุทรคืออบาย  ดุจหว้งนํ้ าใหญ่ ฉะนั้น”  ดงัน้ีแลว้ เม่ือจะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระ

คาถาน้ีว่า... 

 ผูเ้ล่าเร่ืองเล่าขา้มเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบันางกิสาโคตมีซ่ึงไดเ้ล่าไวแ้ลว้ในสหัสสวรรค คือ

เหตุการณ์ท่ีนางกิสาโคตมีสูญเสียบุตรซ่ึงยงัเป็นเด็ก  ไม่เคยเห็นความตายมาก่อน จึงมาทูลขอความ

ช่วยเหลือจากพระพุทธเจา้เพ่ือทรงประทานยารักษาความตายของบุตร พระพุทธเจา้จึงมีรับสั ่งเป็น

กุศโลบายใหน้างกิสาโคตมีไปหาเมลด็ผกักาดจากเรือนท่ีไม่มีคนตาย ผลปรากฏว่าไม่มีเรือนใดท่ีไม่

เคยมีคนตาย จึงกลบัมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้  ผูเ้ล่าเร่ืองตดัขา้มมาเล่าเหตุการณ์น้ี เพราะเหตุการณ์

ตอนน้นเร่ืองไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในวรรคอ่ืน  การเล่าขา้มเพ่ือตดัมาเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นการเทศนา

ธรรมจึงเป็นการแสดงว่าผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการย ํ้ าคาํสอนเร่ืองดงักล่าวอีกคร้ังใหผู้ฟั้งเขา้ใจยิง่ข้ึน 

 

                                                             

 
๒๒

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๑), ๑๓๐. 



๑๖๘ 
 

 ๓.  การเล่าละเอียด  เร่ืองในอรรถกถาธรรมบทจาํนวนมากเป็นเร่ืองท่ีไม่ปรากฏการเล่า

ชาดกหรืออดีตนิทานประกอบ กล่าวคือเป็นเร่ืองในปัจจุบนัสมยัทั้งเร่ือง ดงันั้นอาจไม่มีความจาํเป็น

ท่ีตอ้งเล่ายอ่หรือ   เล่าขา้มเพ่ือใหผู้ฟั้งทราบเร่ืองอยา่งละเอียดตามลาํดบั จนนาํไปสู่การแสดงธรรม

ของพระพุทธเจา้ ดงัตวัอยา่งในเร่ืองการฟังธรรม  ในบณัฑิตวรรค๒๓ 

 

        พระศาสดาเม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั  ทรงปรารภการฟังธรรม  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า  

“อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ”  เป็นตน้ 

        ดงัไดส้ดบัมา  พวกมนุษยผ์ูอ้ยูถ่นนสายเดียวกนั  ในกรุงสาวตัถี  เป็นผูพ้ร้อมเพรียงกนั  ถวาย

ทานโดยรวมเป็นคณะแลว้ กใ็หท้าํการฟังธรรมตลอดคืนยนัรุ่ง  แต่ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนยนัรุ่ง

ได ้ บางพวกเป็นผูอ้าศยัความยินดีในกามก็กลบัไปเรือนเสียก่อน  บางพวกเป็นผูอ้าศยัโทสะไป

แลว้  แต่บางพวกง่วงงุนเตม็ที  นั่งสัปปะหงกอยู่ในท่ีนั้นเอง  ไม่อาจจะฟังได ้ ในวนัรุ่งข้ึน  พวก

ภิกษุยงัถอ้ยคาํให้ตั้ งข้ึนในโรงธรรมเจาะจงถึงเร่ืองนั้น  พระศาสดาเสด็จมา  ตรัสถามว่า  “ภิกษุ

ทั้งหลาย  บดัน้ี พวกเธอนัง่สนทนากนัดว้ยเร่ืองอะไรหนอ”  เม่ือภิกษุทั้ งหลายกราบทูลว่า  “ดว้ย

เร่ืองช้ือน้ี”  จึงตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดาสัตวเ์หล่าน้ี  อาศยัภพแลว้เลยขอ้งอยู่ในภพนั ่นเอง 

โดยดาดด่ืน  ชนิดผู ้ถึงฝั่งมีจาํนวนน้อย”  เม่ือจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  ไดต้รัสพระคาถา

เหล่าน้ีว่า... 

 

 เร่ืองการฟังธรรมดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ กล่าวคือช่วงระยะหน่ึง

วนัท่ีผูค้นในเร่ืองทาํบุญแลว้ตั้งใจจะฟังธรรมใหถึ้งรุ่งเชา้ แต่ละคนมีพฤติกรรมต่างกนัซ่ึงผูเ้ล่าเร่ืองก็

บอกอยา่งละเอียดว่ามีพฤติกรรมใดบา้ง  เพ่ือนาํไปสู่ขอ้สนทนาของภิกษุทั้ งหลาย เม่ือพระพุทธเจา้

เสด็จมาจึงตรัสแสดงธรรม  การเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดในช่วงสั้ นๆ ไม่มีช่วงห่างเวลาของอดีตกับ

ปัจจุบนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งเล่ายอ่หรือขา้มเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงไป     ผูเ้ล่าจะเล่าเร่ืองตามลาํดบั

อยา่งละเอียดตามลาํดบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 

 นอกจากน้ียงัพบว่าการเล่าเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับเวลาของผูอ่้านในอรรถกถาธรรมบทมี

ความสมัพนัธก์บัโครงเร่ืองและการเกิดพฤติกรรมดว้ย กล่าวคือการเล่าเร่ืองทาํให้สามารถจาํแนก

เร่ืองในอรรถกถาธรรมบทไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม คือ 
                                                             

 
๒๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั

,๒๕๕๒), ๗๖. 



๑๖๙ 
 

 ๑.  กลุ่มเร่ืองทัว่ไป เป็นเร่ืองท่ีเล่าใหม่ ไม่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทวรรคอ่ืน หรือการ

อา้งจากคมัภีร์อ่ืน เร่ืองในกลุ่มน้ีจะมีการเล่าเร่ืองแบบเล่ายอ่ และการเล่าละเอียด 

 ๒.  กลุ่มเร่ืองเดิมหรือเร่ืองซํ้ า คือมีการเล่าเร่ืองดงักล่าวแลว้ในวรรคอ่ืนๆ หรือในคมัภีร์

อ่ืนๆ  เร่ืองกลุ่มน้ีเล่าเร่ืองแบบเล่าขา้ม โดยบอกว่าเร่ืองดงักล่าวกล่าวไวแ้ลว้ในวรรคอ่ืนๆ หรือใน

คมัภีร์อ่ืน เช่น เร่ืองนางกิสาโคตมี  เร่ืองนางปฏาจารา ในสหัสสวรรคซ่ึงมีการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ

โดยละเอียด และเล่าย่อในส่วนท่ีกล่าวถึงการผ่านไปของเหตุการณ์ในระยะเวลานานๆ แต่เม่ือเล่า

เร่ืองทั้งสองซํ้ าในมคัควรรค ก็จะเล่าขา้มรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นไป โดยขา้มไปเล่าถึงหัวขอ้

ธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงในคร้ังนั้น ต่อมาเม่ือเล่าเร่ืองกิสาโคตมีซํ้ าอีกในพราหมณวรรค ก็ขา้ม

รายละเอียดทั้งหมด  เป็นตน้ 

 ๓.  กลุ่มเร่ืองท่ีมีโครงเร่ืองและรายละเอียดเหตุการณ์แบบเดียวกนั ต่างกนัเพียงช่ือตวัละคร

และสถานท่ี  เช่น เร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี  ในยมกวรรค กบัเร่ืองกุมาริกากินไข่ไก่   ใน 

ปกิณณกวรรค เร่ืองสนัตติมหาอาํมาตย ์ในทณัฑวรรค กบัเร่ืองอภยัราชกุมาร ในโลกวรรค เป็นตน้ 

 โดยเร่ืองทั้ง ๓ กลุ่มเร่ืองน้ีพบกลุ่มเร่ืองลกัษณะท่ี ๑ มากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มท่ี ๒ และ ๓ 

ตามลาํดบั  ทาํใหเ้ห็นว่าการซํ้ าของการเกิดพฤติกรรมหลกั แต่รายละเอียดของพฤติกรรมและบุคคล

แตกต่างกันทาํให้เร่ืองมีความหลากหลายดังปรากฏลกัษณะเร่ืองในกลุ่มท่ี ๑ มากท่ีสุด การท่ี     

อรรถกถาธรรมบทมีแกนหลกัของพฤติกรรมคงท่ี แต่รายละเอียดของเร่ืองต่างกนั เป็นการเอ้ือต่อ

การสร้างตวัอยา่งเร่ืองท่ียกมาประกอบการแสดงธรรมท่ีมีคาถาจาํนวนมาก 

 

 จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของเร่ืองเล่ากบักลวิธีการเล่าเร่ืองซ่ึงแบ่งเป็น

การศึกษาผูเ้ล่าเร่ืองและการเล่าเร่ือง  การศึกษาผูเ้ล่าเร่ืองพบว่าอรรถกถาธรรมบทใชผู้เ้ล่าเร่ืองแบบ

ผสมผสาน ๓ แบบ คือ   ๑.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ เป็นผูเ้ล่าท่ีอยู่นอกเร่ือง โดย

เล่าในส่วนเปิดเร่ือง ผูเ้ล่าในส่วนน้ีคือ อรรถกถาจารย ์ ๒.  ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองโดยเป็น

พยาน เล่าเร่ืองในส่วนดาํเนินเร่ืองซ่ึงมกัข้ึนตน้ว่า “ดงัไดส้ดบัมา” ผูเ้ล่าในส่วนน้ีคือ พระอานนท ์ 

๓. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองคือ พระพุทธเจา้ โดยทรงเล่าส่ิงท่ีพระองคป์ระสบมารวมทั้ งส่วน

ท่ีเป็นพระธรรมเทศนาดว้ย  การใชผู้เ้ล่าเร่ืองทั้ง ๓ แบบ ดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะของเร่ืองเล่าทาง

พระพุทธศาสนา ทาํใหเ้ร่ืองเล่านั้นน่าเช่ือถือว่าเป็นเร่ืองท่ีฟังมาจากพระโอษฐข์องพระพุทธเจา้โดย 
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มีผูท่้องจาํและสืบทอดผา่นทางมุขปาฐะจนกระทัง่บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 การศึกษาการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท พิจารณาเก่ียวกบัการจดัลาํดบัเวลาในเร่ืองเล่า 

พบว่าอรรถกถาธรรมบทใชก้ารเล่าเร่ือง ๒ ประเภท คือ ๑. การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาในเร่ือง 

ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองในปัจจุบนั  การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีต  และการเล่าเร่ืองจากอดีต

ถึงปัจจุบนั  ๒. การเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กบัเวลาของผูอ่้าน ไดแ้ก่ การเล่าย่อ การเล่าขา้ม และการเล่า

ละเอียด   

 การเล่าเร่ืองท่ีสาํคญัและสมัพนัธ์กบัประเภทของเร่ืองเล่าในอรรถกถาธรรมบทคือการเล่า

เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กับเวลาในเร่ือง เพราะเวลาในเร่ืองสัมพนัธ์กับบุคคลในแต่ละเร่ืองกล่าวคือถ้า

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของบุคคลในเร่ืองมีผลสืบเน่ืองมาจากการกระทาํในอดีตก็จะใชก้าร

เล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีต หรือการเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั หากเหตุการณ์ปัจจุบนั

นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาหรือการเปล่ียนแปลงของบุคคลในอนาคตก็จะใชก้ารเล่าเร่ืองในปัจจุบนั  

 เม่ือพิจารณาจากอตัราร้อยละของเร่ืองเล่าของบุคคลแต่ละประเภทพบว่าการเล่าเร่ืองใน

ปัจจุบันพบในเร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนามากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีไม่เคย

เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามาก่อนจึงยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

การเล่าเร่ืองจึงเนน้ท่ีปัจจุบนัซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนา  การเล่า

เร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบนักบัอดีตพบในเร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกา มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า

บุคคลในเร่ืองมีความเล่ือมใสศรัทธาและสะสมความดีตามหลกัพระพุทธศาสนามาตั้ งแต่ใน

อดีตชาติ ส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีความตั้งมัน่ในพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบนั  และการเล่าเร่ืองจาก

อดีตถึงปัจจุบนัพบในเร่ืองเล่าของนกับวชในพระพุทธศาสนามากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมี

ความตั้ งมัน่ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือการหลุดพน้มาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผลแห่ง

ความเพียรพยายามทาํใหบ้รรลุมรรคผลขั้นต่างๆ 

 อยา่งไรก็ตามทุกประเภทของเร่ืองเล่านั้นจะพบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด แสดงให้

เห็นว่าเร่ืองเล่าอรรถกถาธรรมบทเนน้เหตุการณ์ในปัจจุบนัของบุคคลซ่ึงมีผลต่อการเกิดเหตุการณ์

ในอนาคต สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องพระธรรมบทซ่ึงเป็นทางแห่งธรรม เม่ือบุคคลเกิดปัญหา

ในปัจจุบนัซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ก็ได ้“ธรรม” เป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้กปั้ญหา

นั้นไดแ้ละเป็นเคร่ืองป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในอนาคต 
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บทท่ี  ๕ 

อรรกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอน 

 

 พระธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอนของพระพุทธเจา้ซ่ึงตรัสแสดงแก่บุคคลต่างๆ ทั้ง

พุทธบริษัท ๔ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา รวมถึงการแสดงธรรมแก่บุคคลนอก

พระพุทธศาสนา คาํสอนในพระธรรมบทจึงมีหลายระดบัตั้ งแต่ระดบัตน้คือ ระดบัโลกิยะ จนถึง

ระดบัสูงคือระดบัโลกุตตระ พระธรรมบทจึงเป็นเคร่ืองมือนาํทางแก่ผูท่ี้ตอ้งการปลดเปล้ืองทุกข์

และช่วยคุม้ครองให้ดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุข   คาํสอนในคมัภีร์พระธรรมบทจึงมีคุณค่าและ

เหมาะสมกบับุคคลโดยไม่จาํกดัเพศ วยั เช้ือชาติ หรือศาสนา 

 อรรถกถาธรรมเป็นเป็นคมัภีร์ชั้นอรรกถาท่ีอรรถกถาจารยน์าํเร่ืองราวเก่ียวกบัตวับุคคลท่ี

ปรากฏในพระวินัยและพระสูตรมาประพนัธ์เพ่ืออธิบายคาถาพระธรรมบท เร่ืองราวท่ียกมาเป็น

อุทาหรณ์ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้แต่ละเร่ือง ทาํให้เกิดความเพลิดเพลินสามารถเขา้ใจ  

คาํสอนนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหอ้รรถกถาธรรมบทมีลกัษณะเป็นวรรณกรรมคาํสอนท่ีแทรกเร่ือง

เล่าทาํนองนิทานอธิบายคาํสอนซ่ึงเป็นคาถาในพระธรรมบท ดงันั้นเร่ืองราวเหล่านั้นจึงเป็นส่วนท่ี

เพิ่มข้ึนมาแต่พระคาถาท่ีเป็นหวัใจของพระธรรมบทยงัคงเดิม 

 ในบทน้ี จะกล่าวถึงอรรถกถาธรรมบทในฐานะวรรณกรรมคาํสอนเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงแนว

คาํสอนว่ามีคาํสอนเร่ืองใดบา้ง คาํสอนนั้นมุ่งสอนบุคคลกลุ่มใด และการใชอ้รรถกถาธรรมบทเป็น

แบบเรียนของคณะสงฆไ์ทยซ่ึงทาํให้เห็นความสาํคญัในฐานะวรรณกรรมคาํสอนไดช้ดัเจนยิ ่งข้ึน 

โดยในการศึกษาจะแบ่งเป็นคาํสอนในอรรถกถาธรรมบท และพระธรรมบทในฐานะแบบเรียนของ

พระสงฆ ์

 



๑๗๒ 
 

 

๑.  คาํสอนในอรรถกถาธรรมบท 

 หลกัคาํสอนสาํคัญของพระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถาก่ึงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รูปท่ีไปประชุมกนัโดย

มิไดน้ัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หรือวนัมาฆบูชา พระพุทธพจน์นั้ น

เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข ์มีใจความดงัน้ี๑ 

 

        การไม่ทาํชัว่ทั้งปวง ๑  การบาํเพญ็แต่ความดี ๑  การทาํจิตของตนใหผ้่องใส ๑  น้ีเป็นคาํสอน

ของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย 

        ขนัติ คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอยา่งยิง่ พระพุทธเจา้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรม

ผูท้าํร้ายคนอื่นไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต  ผูเ้บียดเบียนคนอื่น ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ 

        การไม่กล่าวร้าย ๑  การไม่ทาํร้าย ๑  การสาํรวมในปาฏิโมกข ์๑  ความเป็นผูรู้้จักประมาณใน

อาหาร ๑  ท่ีนัง่นอนอนัสงดั ๑  ความเพียรในอธิจิต ๑  น้ีเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย 

 

 พระพุทธพจน์ดงักล่าวท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปและเป็นท่ีจดจาํกนัไดม้ากคือความในคาถาแรก

ท่ีว่า ไม่ทาํชัว่ ทาํแต่ความดี และทาํจิตใจใหผ้อ่งใส๒  อยา่งไรก็ดี ความในคาถาหลงัทั้ งสองคาถา  ก็

ยงัสามารถจดัเขา้กลุ่มเดียวกบัความในคาถาแรกไดเ้ช่นกนั  กล่าวคือ ผูท้าํร้ายคนอ่ืนไม่ช่ือว่าเป็น

บรรพชิต  ผูเ้บียดเบียนคนอ่ืน ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ เป็นคาํสอนในส่วนการไม่ทาํชัว่  การไม่กล่าวร้าย 

การไม่ทาํร้าย  การสาํรวมในปาฏิโมกข ์  ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร   ท่ีนัง่นอนอนัสงดั เป็น

คาํสอนในส่วนการทาํดี  และขนัติ คือ ความอดกลั้น  ความเพียรในอธิจิต เป็นคาํสอนในส่วนการทาํ

จิตใจใหผ้อ่งใส 

 อรรถกถาธรรมบทเป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายคาถาในพระธรรมบทซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคาํสอน

ของพระพุทธศาสนาจึงอาจกล่าวไดว้่าอรรถกถาธรรมบทนั้นบรรจุคาํสอนสาํคญัอนัเป็นหัวใจของ

พระพุทธศาสนาซ่ึงสอดคลอ้งกบัโอวาทปาฏิโมกขด์งักล่าว  คือ การละเวน้ความชัว่  การทาํความดี

และการทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ  

                                                             

 
๑

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๕๘๐. 

 
๒

 เร่ืองเดยีวกัน. 



๑๗๓ 
 

 

 ๑.๑. การละเว้นความช่ัว 

  

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเช่ือในกรรม  กรรมคือ การกระทาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเจตนาคือ

ความจงใจ  ทั้งทาํดว้ยกาย เรียกว่า กายกรรม  ทาํดว้ยวาจาคือพดู เรียกว่า วจีกรรม  และทาํดว้ยใจคือ

คิด เรียกว่ามโนกรรม  พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) ว่าเป็นกรรม เพราะคน

จงใจ คือมีใจมุ่งแลว้จึงทาํทางกายบา้ง ทางวาจาบา้ง ทางใจบา้ง”๓   ดงันั้นกรรมจึงเป็นกิจท่ีบุคคลจง

ใจทาํ ถา้ทาํโดยไม่มีเจตนาไม่จดัว่าเป็นกรรม อย่างไรก็ตามเม่ือจดัอย่างละเอียด ส่ิงท่ีทาํโดยไม่มี

เจตนาก็สามารถจดัเป็นกรรมไดช้นิดหน่ึงเรียกว่า กตตัตากรรม หรือ กตตัตาวาปนกรรม๔ แปลว่า

กรรมสกัว่าทาํ  เพราะอาจใหโ้ทษไดเ้หมือนกนั ดงัท่ีกฎหมายถือว่าเป็นความผดิในฐานะประมาท๕ 

 กรรมท่ีทาํให้เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นให้เดือดร้อน คือ กรรมชัว่ หรือ

เรียกว่า อกุศลกรรม รากเหงา้หรือตน้เหตุของอกุศลกรรมเรียกว่าอกุศลมลู คือตน้เหตุของความชัว่ มี 

๓ อยา่ง ไดแ้ก่ โลภะ คือ ความอยากได ้โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ คือ ความไม่รู้ตาม

เป็นจริง โลภะ โทสะและโมหะ เป็นกิเลสอย่างหยาบ เรียกว่า วีติกกมกิเลส คือ กิเลสท่ีเป็นเหตุให้

ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวาร สาํเร็จเป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม๖ 

 ในการพิจารณาเร่ืองการละเวน้ความชัว่จะพิจารณา ๒ ประเด็น คือ ความชัว่ท่ียกมาเป็นเหตุ

เพ่ือสอนใหล้ะเวน้  และวิธีการละเวน้ความชัว่ท่ีสรุปเป็นคาถา 

 

  ๑.๑.๑ ความชัว่ 

 อรรถกถาธรรมบทปรากฏการกระทาํท่ีจดัเป็นกรรมชัว่ ๑๔ แบบ ไดแ้ก่ 

 

                                                             

 
๓

 สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก, ธรรมาภิธาน : พจนานุกรมคําสอน

พระพุทธศาสนา, คณะรัฐบาสจดัพิพมถ์วายในงานฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี วนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒, ๒. 

 
๔

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ :   

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๔. 
 

๕
 สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก, ธรรมาภิธาน : พจนานุกรมคําสอน

พระพุทธศาสนา, คณะรัฐบาสจดัพิพมถ์วายในงานฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี วนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒, ๓. 

 
๖

 เร่ืองเดยีวกัน, ๓๐. 



๑๗๔ 
 

 

  ๑. การเบียดเบียนผูอ่ื้น 

  ๒. การกล่าวเท็จ 

  ๓. การพดูหยาบ 

  ๔. การโลภ 

  ๕. การทาํใหผู้อ่ื้นแตกแยก 

  ๖. การคิดร้ายต่อผูอ่ื้น 

  ๗. การขดัขวางการทาํความดีของผูอ่ื้น 

  ๘. การประพฤติผดิในกาม 

  ๙. ความตระหน่ี 

  ๑๐. การหลงมวัเมาในกิเลสและตณัหา 

  ๑๑. การเห็นผดิครรลองธรรม 

  ๑๒. การละทิ้งบิดา 

  ๑๓. การประพฤติอบายมุขต่างๆ 

  ๑๔. ความชัว่ท่ีไม่ระบุพฤติกรรม 

 

 ความชัว่ทั้ง ๑๔ แบบน้ีพบในบุคคลทุกกลุ่มเร่ืองยกเวน้กลุ่มเร่ืองของพระพุทธเจา้  การทาํ

ความชัว่ท่ีปรากฏในกลุ่มเร่ืองอ่ืน เๆรียงตามลาํดบัการปรากฏท่ีพบมากท่ีสุดไปหาความชัว่ท่ีพบนอ้ย

ท่ีสุด  ดงัน้ี 

  ๑. การเบียดเบียนผูอ่ื้น คือ การทาํร้าย การทาํลาย การประทุษร้ายต่อชีวิตผูอ่ื้น ให้

ไดรั้บความทุกข ์ความเดือดร้อนทั้งกายและใจ  เป็นกรรมชัว่ท่ีพบในแต่ละกลุ่มเร่ืองดงัน้ี๗ 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์  พบ ๓ เร่ือง๘ โดยกล่าวถึงพระอรหันต์ถูกทาํร้าย ๒ เร่ือง คือเร่ือง

พระอุบลวรรณาเถรีถกูนนัทมาณพข่มขืน เร่ืองพระติสสเถระผูเ้ขา้ถึงสกุลนายช่างแกว้ถกูนายช่างทาํ

ร้ายไดรั้บบาดเจ็บสาหสั  ส่วนเร่ืองพระมหาโมคคลัลานเถระ ในอดีตชาติเคยฆ่ามารดาบิดาเพราะ

เช่ือคาํยยุงของภรรยา ในชาติน้ีจึงถกูโจรลอบทาํร้ายจนนิพพาน 

                                                             

 
๗

 พิจารณาเร่ืองตามลาํดบัในตารางบทท่ี ๓  

 
๘

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๒๒, ๔๗ และ ๔๙. 



๑๗๕ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๗ เร่ือง๙  เช่น เร่ืองพระเทวทัต  กล่าวถึงพระเทวทตัคบ

คิดกบัพระเจา้อชาติศตัรูพยายามฆ่าพระพุทธเจา้ ทาํใหพ้ระพุทธเจา้ห้อพระโลหิต  เร่ืองภิกษุฉัพพัค

คย์ี  กล่าวถึงภิกษุทะเลาะวิวาทและทาํร้ายกนั และเร่ืองชน ๓ คน กล่าวถึงบุคคลในเร่ืองเคยฆ่าสัตว์

หรือผูอ่ื้น ในชาติน้ีจึงถกูฆ่าตาย บางคนในอดีตชาติเคยขงัสตัวไ์วใ้หไ้ดรั้บความทรมานในชาติน้ีจึง

ถกูขงัไวใ้นถํ้ าไม่ไดกิ้นนํ้ ากินอาหารเช่นกนั 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๖ เร่ือง๑๐  เช่น เร่ืองพระนางสามาวดี กล่าวถึงพระนางสา

มาวดีถกูพระนางมาคนัทิยาจุดไฟเผาพระตาํหนกั ทาํใหพ้ระนางและบริวารถึงแก่ชีวิตทั้ งหมด ส่วน

พระนางสามาวดีนั้นในอดีตชาติเคยจุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธะเพ่ือทาํลายหลกัฐานปกปิดความผิด

ของตนเอง  เร่ืองหญิงขีห้ึง กล่าวถึงหญิงคนหน่ึงทาํร้ายหญิงรับใชด้ว้ยการจบัมดัตวั ตดัหูตดัจมูก

แลว้ขงัไวใ้นเรือนเพราะหึงท่ีสามีเขา้ไปใกลชิ้ดสนิทสนม  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๑๔ เร่ือง๑๑ เช่น เร่ืองสัฏฐิกูฏเปรต กล่าวถึงเปรต

ตนหน่ึงซ่ึงในอดีตชาติเป็นชายคนหน่ึงตอ้งการลองวิชาดีดกรวดท่ีเรียนมาจึงดีดก้อนกรวดใส่     

พระปัจเจกพุทธะองคห์น่ึงไดรั้บบาดเจ็บจนนิพพาน เร่ืองเด็กหลายคน กล่าวถึงเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัตี

งูเพราะกลวัว่างูตวันั้นจะมากดั  เร่ืองครหทินน์ กล่าวถึงครหทินน์ซ่ึงนับถือพวกนิครนถต์อ้งการ   

แกแ้คน้สิริคุตต์ผูเ้ป็นสหายท่ีเคยทาํร้ายนักบวชนิครนถ์ จึงเตรียมบ่อคูถและบ่อถ่านเพลิงเพ่ือให้

พระพุทธเจา้และภิกษุตกลงไป  เป็นตน้ 

 

  ๒.  การกล่าวเท็จ คือ การกล่าวส่ิงท่ีไม่เป็นจริงใหเ้ห็นว่าเป็นจริง มีเจตนาเพื่อให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจผดิ การกล่าวเท็จทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนจากการกล่าวเท็จนั้น บางคร้ังก็เป็นการ

เอ้ือประโยชน์บางอยา่งแก่ตนเอง พบในกลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป กลุ่มเร่ืองอุบาสก- อุบาสิกา 

และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

                                                             

 
๙

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๑, ๔, ๗, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๕๐ . 

 
๑๐

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๓, ๖, ๒๑, ๓๓, ๔๑ และ ๕๔. 

 
๑๑

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๒, ๔, ๖, ๙, ๑๕, ๑๖, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๑, ๔๔, ๔๖, ๔๗ และ ๕๗. 



๑๗๖ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๔ เร่ือง๑๒  เช่น  เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร กล่าวถึง

ภิกษุช่ือพระอุปนนัทะตดัสินความใหคู้่กรณีท่ีมาขอความช่วยเหลือดว้ยความเท็จ โดยเอ้ือประโยชน์

ให้ตน เร่ืองภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ กล่าวถึงภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงช่ือติสสะโกหกว่าญาติของตนเป็นผูมี้

ทรัพยม์าก มีโรงเล้ียงสาํหรับภิกษุท่ีมาจากทิศทั้ งส่ี แต่ความจริงแลว้พระติสสะเป็นเพียงบุตรของ

นายประตูเท่านั้น  เร่ืองพระอุชฌานสัญญีเถระ กล่าวถึงพระอุชฌาณสญัญีท่ีทาํผดิแลว้มกักล่าวโทษ

ว่าเป็นความผดิของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๒ เร่ือง๑๓ ไดแ้ก่ เร่ืองพระนางมลัลกิาเทว ีกล่าวคาํเท็จต่อ

พระเจา้ปเสนทิโกศลว่าไม่ไดก้ระทาํสนัถวะกบัสุนขั แลว้ยงักล่าวหาว่าพระเจา้ปเสนทิโกศลกล่าวคาํ

ไม่จริงเพ่ือใส่ร้ายตนเอง   เร่ืองอุบาสกช่ือมหากาล กล่าวถึงมหากาลซ่ึงในอดีตชาติใส่ร้ายชายผูห้น่ึง

ว่าขโมยแกว้มณีเพราะหวงัจะครอบครองภรรยาของชายผูน้ั้น แลว้สัง่ใหค้นทุบตีชายนั้นจนตาย ใน

ชาติน้ีจึงถกูใส่ร้ายว่าเป็นโจรและถกูชาวบา้นทุบตีจนตาย 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๕ เร่ือง๑๔  เช่น เร่ืองนางจิญจมาณวิภา กล่าวถึง

หญิงคนหน่ึงช่ือจิญจมาณวิภาได้รับการว่าจ้างจากเดียรถีร์ให้ทาํอุบายใส่ร้ายพระพุทธเจา้ โดย

กล่าวหาว่าพระพุทธเจา้ทาํใหต้นตั้ งครรภ์  เร่ืองกุหกพราหมณ์ กล่าวถึงพราหมณ์ผูห้น่ึงหลอกลวง

ชาวบา้นว่าเป็นผูว้ิเศษใหน้าํของมาถวาย ไม่เช่นนั้นจะทาํใหบ้า้นเมืองเดือดร้อน  เป็นตน้ 

 

  ๓. การพดูหยาบ คือ การพูดท่ีมีเจตนามุ่งทาํลายผูอ่ื้น เผาผลาญจิตใจผูอ่ื้น ทาํลาย

ไมตรีของผูอ่ื้น พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัต ์กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป และกลุ่มเร่ืองอุบาสก – 

อุบาสิกา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหนัต์  พบ ๓ เร่ือง๑๕ ไดแ้ก่  เร่ืองพระสุธรรมเถระ กล่าวถึงพระสุธรรมะ

โกรธจิตตคฤหบดีท่ีนิมนตต์นเองหลงันิมนตพ์ระอคัรสาวกแลว้ จึงกล่าวบริภาษจิตตคฤหบดีดว้ยคาํ

หยาบคายแลว้ไปทูลฟ้องพระพุทธเจา้   เร่ืองพระฉันนเถระ  กล่าวถึงพระฉันนะถือว่าตนเป็น     

                                                             

 
๑๒

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๒๑, ๓๖, ๓๗ และ ๔๐ หน้า ๘๑ – ๘๕. 

 
๑๓

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๒๒ และ ๒๔ หน้า ๙๓ -๙๗. 

 
๑๔

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๕, ๓๑, ๔๑, ๔๗ และ ๖๒ หน้า ๑๐๕ -๑๐๙. 

 
๑๕

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๒๓, ๒๖ และ ๔๘ หน้า ๖๓ -๗๐. 



๑๗๗ 
 

 

พระญาติของพระพุทธเจา้จึงไม่เกรงใจพระเถระทั้งหลาย กล่าวบริภาษพระอคัรสาวกอยูเ่สมอ  เร่ือง

พระโกณฑธานเถระ  กล่าวถึงพระโกณฑธานะรับนิมนตฉ์นัอาหารในท่ีท่ีพระราชาจดัให ้จึงถกูภิกษุ

รูปอ่ืนตาํหนิ เม่ือถกูตาํหนิก็โกรธแลว้กล่าวบริภาษตอบโตภิ้กษุเหล่านั้น 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๑๖  คือ เร่ืองภกิษุช่ือโกกาลกิะ กล่าวถึงภิกษุรูป

หน่ึงช่ือพระโกกาลิกะ เม่ือยงัมีชีวติมกักล่าวบริภาษพระอคัรสาวก เม่ือตายไปจึงเกิดในปทุมนรก 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๑ เร่ือง๑๗ คือ เร่ืองอตุลอุบาสก  กล่าวถึงอุบาสกช่ืออตุล

เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้แลว้กล่าวนินทาต่อว่าพระเรวตะ พระสารีบุตรและพระอานนท์ท่ีแสดงธรรม   

ไม่ถกูใจตนเอง 

 

  ๔. การโลภ คือ การอยากไดอ้ยากมี การหวงัในลาภสกัการะ พบในกลุ่มเร่ืองภิกษุ 

– ภิกษุณีทัว่ไป โดยพบทั้งสิ้น ๒ เร่ือง๑๘ ไดแ้ก่ เร่ืองภิกษุมากรูป กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงเขา้มามาทูล

ขอให้พระพุทธเจ้าโปรดให้ภิกษุเข้ารับการทดสอบจากพวกตนเพ่ือหวังลาภสักการะ  แต่

พระพุทธเจา้ไม่ทรงอนุญาต  เร่ืองภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผดิรูปใดรูปหนึ่ง  กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึง

เห็นว่าสาํนกัพระเทวทตัมีผูม้าถวายสกัการะมาก จึงเกิดความโลภอยากไดรั้บลาภสกัการะนั้นบา้งจึง

เขา้ไปอยูก่บัสหายท่ีเป็นภิกษุของพระเทวทตั  

 

  ๕. การทาํใหผู้อ่ื้นแตกแยก โดยการพดูยแุยง หรือกระทาํใหผู้อ่ื้นแตกความสามคัคี 

พบในกลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณี  โดยพบ ๒ เร่ือง๑๙  ไดแ้ก่ เร่ืองกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ์ 

กล่าวถึงพระเทวทตัตอ้งการเป็นใหญ่ในหมู่สงฆแ์ทนพระพุทธเจา้จึงยุแยงให้สงฆแ์ตกแยกมาเป็น

พวกตน  เร่ืองสูกรเปรต กล่าวถึงเปรตตนหน่ึงในอดีตชาติเป็นพระยุยงให้พระเถระท่ีเป็นสหาย

ทะเลาะกนั เพ่ือใหพ้ระเถระทั้งสองออกไปจากวิหารท่ีตนอยู ่แลว้ตนจะไดรั้บการอุปัฏฐากแต่เพียง 

ผูเ้ดียว 

                                                             

 
๑๖

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๕๑. 

 
๑๗

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๔๔. 

 
๑๘

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๓๙ และ ๕๒. 

 
๑๙

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๒๔ และ ๔๓. 



๑๗๘ 
 

 

  ๖. การคิดร้ายต่อผูอ่ื้น  คือ การคิดมุ่งร้ายต่อผูอ่ื้น เพราะเกิดจากโทสะ คือความ

โกรธ จึงคิดอาฆาต พยาบาท อยากใหผู้อ่ื้นเป็นทุกข ์โดยพบในกลุ่มเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๒ เร่ือง๒๐ ไดแ้ก่ เร่ืองภิกษุหนุ่ม กล่าวถึงภิกษุหนุ่มรูป

หน่ึงถกูอุบาสิกากล่าวบริภาษจึงรู้สึกโกรธ    เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงกาํลงัหาท่ี

สาํหรับนัง่บาํเพญ็เพียรจึงตดัตน้ไมท่ี้เทวดาสิงสถิตอยู ่เทวดานั้นโกรธมากก็คิดจะฆ่าภิกษุนั้น 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๑ เร่ือง๒๑ คือ เร่ืองโพธิราชกุมาร กล่าวถึงพระโพธิราชคิด

ฆ่านายช่างและครอบครัว เพราะไม่ตอ้งการใหน้ายช่างมีโอกาสไปสร้างปราสาทท่ีสวยกว่าปราสาท

ของตน 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๑ เร่ือง๒๒ คือ เร่ืองพรานกุกกุฏมิตร  กล่าวถึง

นายพรานคนหน่ึงโกรธพระพุทธเจา้ท่ีทาํใหต้นล่าสตัวไ์ม่ไดจึ้งคิดทาํร้ายพระองค ์

 

  ๗. การขดัขวางการทาํความดีของผูอ่ื้น  เช่น ขดัขวางไม่ใหท้าํบุญ ทาํทาน          ฟัง

ธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ เน่ืองจากเกรงว่าตนจะเสียผลประโยชน์หรือเส่ือมจากลาภสกัการะท่ีตน

มีอยู ่การขดัขวางการทาํความดีของผูอ่ื้นไม่พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัต ์พบในกลุ่มเร่ืองอ่ืนดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๒๓ คือ เร่ืองพระกาลเถระ กล่าวถึงพระกาละกลวั

ว่าถา้หญิงคนหน่ึงซ่ึงคอยอุปัฏฐากตนไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้จะเอาใจออกห่างตนจึงขดัขวาง

ไม่ใหห้ญิงนั้นไดไ้ปฟังธรรม    

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๓ เร่ือง๒๔ ได้แก่ เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี กล่าวถึง   

อนาถบิณฑิกเศรษฐีถูกเทวดาขดัขวางไม่ให้ทาํบุญเพราะทาํให้สิ้นเปลืองทรัพย ์  เร่ืองเศรษฐีช่ือ-    

พพิาฬปทกะโกรธท่ีบณัฑิตคนหน่ึงมาชวนใหท้าํบุญ  กล่าวถอ้ยคาํดูถกูบณัฑิตนั้นว่าทาํบุญโดยไม่

ดูกาํลงัของตน แลว้บริจาคอาหารและนํ้ าเพียงเลก็นอ้ย จากนั้นส่งคนใหไ้ปติดตามบณัฑิตถา้บณัฑิต

                                                             

 
๒๐

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๒๖ และ ๓๐. 

 
๒๑

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๒๓. 

 
๒๒

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๒๕. 

 
๒๓

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๒๕. 

 
๒๔

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๑๖, ๑๗ และ ๒๙. 



๑๗๙ 
 

 

กล่าวโทษเร่ืองทานของตนก็ใหฆ่้าเสีย  เร่ืองอสทิสทาน กล่าวถึงอาํมาตยผ์ูห้น่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการ

ถวายทานคร้ังใหญ่ของพระเจา้ปเสนทิโกศลและพระมเหสีเพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง และไม่มี

ประโยชน์ พระพุทธเจา้จึงไม่ทรงอนุโมทนาบุญนั้น 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๓ เร่ือง๒๕   ไดแ้ก่ เร่ืองปาฏิกาชีวก กล่าวถึงชีวก

คนหน่ึงหา้มหญิงแม่เรือนท่ีคอยดูแลตนไม่ใหไ้ปฟังธรรม เม่ือหญิงนั้นเขา้ไปฟังธรรมก็ตามไปกล่าว

บริภาษทาํใหห้ญิงคนนั้นไม่มีสมาธิในการฟังธรรม 

 

  ๘. การประพฤติผดิในกาม คือ การประพฤติล่วงละเมิดภรรยาของผูอ่ื้น พบในกลุ่ม

เร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๑ เร่ือง๒๖ คือ เร่ืองพระนางมัลลิกาเทวี กล่าวถึงพระนาง

มลัลิกาเทวปีระพฤติผดิในกามคือการกระทาํสันถวะกบัสุนัขท่ีเล้ียงไวเ้พราะพอใจในสัมผสั ก่อน

สิ้นพระทยัก็นึกถึงกรรมน้ีจึงเกิดในนรกก่อนแลว้จึงไดไ้ปเกิดในสวรรค ์

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๒ เร่ือง๒๗ ได้แก่ เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึ่ง 

กล่าวถึงพระเจา้ปเสนทิโกศลอยากไดภ้รรยาของชายคนหน่ึง จึงทรงวางอุบายเรียกชายนั้นมารับใช้

เพ่ือหาความผดิและลงโทษ  เร่ืองบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ กล่าวถึงเขมกะซ่ึงเป็นชายหนุ่มรูปงามมกั

ประพฤติตนเป็นชูก้บัภรรยาของผูอ่ื้น ถูกทางการจบัไดห้ลายคร้ัง ในท่ีสุดอนาถบิณฑิกเศรษฐีซ่ึง

เป็นญาตินาํตวัไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ 

 

  ๙. ความตระหน่ี  คือ ความหวง ไม่อยากให้ บุคคลท่ีมีความตระหน่ีจะไม่ทาํบุญ 

ทาํทานใดๆ พบในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๒ เร่ือง๒๘ ไดแ้ก่ เร่ืองโกสิยเศรษฐีผู้มคีวาม

ตระหนี่ กล่าวถึงเศรษฐีช่ือโกสิยะเป็นผูมี้ความตระหน่ีมาก วนัหน่ึงอยากกินขนมเบ้ืองแต่ไม่

ต้องการแบ่งให้ใครกินจึงสั ่งให้ภรรยาทําขนมท่ีพอสําหรับตนคนเดียวแล้วนําข้ึนไปใหต้น           

                                                             

 
๒๕

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๘, ๒๗, และ ๓๔. 

 
๒๖

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๒๒. 

 
๒๗

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๑๐ และ ๔๙. 

 
๒๘

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๗ และ ๑๑. 



๑๘๐ 
 

 

บนปราสาทชั้น ๗ เพ่ือไม่ให้ใครเห็น เม่ือพระมหาโมคคัลลานเถระมาบิณฑบาตก็ไม่ยอมถวาย                     

เร่ืองอานนทเศรษฐี   กล่าวถึงเศรษฐีช่ืออานนทะเป็นคนตระหน่ีและสอนให้บุตรของตนเป็น        

คนตระหน่ีดว้ย ก่อนตายไม่ยอมบอกท่ีซ่อนสมบติั เม่ือตายไปแลว้มาเกิดเป็นขอทาน 

 

  ๑๐. การหลงมวัเมาในกิเลสและตณัหา พบในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา 

๑ เร่ือง๒๙ คือ เร่ืองเจ้าลิจฉวี กล่าวถึงกษตัริยลิ์จฉวีซ่ึงเป็นพ่ีน้องกนั ต่างลุ่มหลงในความงามของ

หญิงแพศยาคนหน่ึง ติดอยู่ในกามตัณหา จึงทาํสงครามแย่งชิงหญิงคนนั้ นและตายในสงคราม

ทั้งหมด 

 

  ๑๑. การเห็นผดิครรลองธรรม คือ ความเห็นท่ีผดิจากคลองธรรม เช่น เห็นว่ากรรม

ไม่มีผล การเห็นว่าไม่มีความชัว่ความดี คุณของบิดามารดาไม่มี  เป็นตน้ และความเห็นท่ีไม่นาํไปสู่

การพน้ทุกข ์พบในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนาจาํนวน ๖ เร่ือง๓๐  เช่น เร่ืองเดียรถีร์ กล่าว

พวกเดียรถีร์ต่อว่าพระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลายว่าเท่ียวกล่าวกถาดว้ยถอ้ยคาํมาก เป็นผูไ้ม่นิ่ง ส่วน

ตนไม่กล่าวเพราะเป็นผูนิ้่งเฉย   เร่ืองสาวกเดียรถีร์ กล่าวถึงมารดาบิดาท่ีเป็นเดียรถีร์สั ่งห้ามลูกๆ

ไม่ใหไ้หวพ้ระสมณะและไม่ใหเ้ขา้ไปในสาํนักพระพุทธศาสนา  เม่ือเด็กเหล่านั้นไดฟั้งธรรมแลว้

เล่ือมใสก็เสียใจท่ีลกูเห็นผดิจากลทัธิของตน เป็นตน้ 

 

  ๑๒. การละทิ้งบิดา  คือ การไม่ดูแลเล้ียงดูผูมี้พระคุณ ผูใ้หก้าํเนิด เม่ือถึงวยัชราได้

สมบติัจากมารดาบิดาแลว้ก็ละทิ้งไม่ดูแลปรนนิบติั  พบในกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๑ 

เร่ือง๓๑  คือ เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า บุตรทั้งหลายของพราหมณ์ให้พราหมณ์ยกสมบติัของหมด

แก่พวกตน แลว้ละทิ้งไม่มีใครดูแลบิดา พราหมณ์จึงไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจา้ 

 

                                                             

 
๒๙

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๓๗. 

 
๓๐

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๓, ๑๔, ๓๓, ๔๓, ๕๐ และ ๕๑. 

 
๓๑

 ตารางท่ี ๕เร่ืองท่ี ๕๒. 



๑๘๑ 
 

 

  ๑๓. การประพฤติอบายมุขต่างๆ อบายมุขคือ ช่องทางของความเส่ือม มี ๔ อย่าง 

ไดแ้ก่ เป็นนกัเลงหญิง เป็นนกัเลงสุรา เป็นนกัเลงการพนนั และคบคนชัว่เป็นมิตร๓๒ พบในกลุ่มเร่ือ

อุบาสก – อุบาสิกา และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา พบ ๑ เร่ือง๓๓ คือ เร่ืองหญิงสหายของนางวสิาขา กล่าวถึงสามี

กลุ่มหน่ึงส่งภรยาของตนใหม้าอยูก่บันางวิสาขาเพ่ือจะไดฟั้งธรรม แต่หญิงเหล่านั้นลอบพากนัด่ืม

สุราจนมีอาการเมา เมื่อเขา้มานัง่ฟังธรรมจึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสม 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา พบ ๑ เร่ือง๓๔ คือ เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก 

กล่าวถึงบุตรเศรษฐีคนหน่ึงเม่ือบิดามารดาตายไปก็ไม่ทาํงาน คบคนไม่ดี ชอบด่ืมสุราและเล่นการ

พนนั จนทรัพยห์มดตอ้งไปเป็นขอทาน 

 

  ๑๔. ความชัว่ท่ีไม่ระบุพฤติกรรม โดยกล่าวเพียงว่าบุคคลในเร่ืองทาํกรรมชัว่หรือ

เป็นคนชัว่ พบในกลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทั ่วไป  พบ ๓ เร่ือง๓๕ ไดแ้ก่ เร่ืองเทวทัต กล่าวถึงภิกษุทั้ งหลาย

สนทนากนัว่าพระเทวทตัเป็นคนชัว่จึงไม่สมควรไดนุ่้งห่มผา้ท่ีดี  เร่ืองพระเทวทัต กล่าวถึงภิกษุ

สนทนากนัว่าพระเทวทตัเป็นคนชัว่ ประพฤติไม่ดีหลายอยา่ง พระพุทธเจา้จึงตรัสเล่าถึงความชัว่ร้าย

ของพระเทวทตัในชาติต่างๆ  เร่ืองปลาช่ือกปิละ กล่าวถึงปลาตวัหน่ึงในอดีตชาติเป็นพระช่ือกปิละ 

บวชแลว้ไม่ตั้งอยูใ่นธรรม ประพฤติตนทาํใหศ้าสนาของพระพุทธเจา้วิปัสสีเส่ือมเสีย  

 

 นอกจากการกระทาํท่ีเป็นความชั ่วทั้ ง ๑๔  แบบแลว้ยงัพบว่ามีการกระทาํท่ีไม่ดีท่ีไม่

สามารถจดัเขา้พวกกบัความชัว่ทั้ง ๑๔ แบบได ้โดยพบ ๒ ลกัษณะ คือ การกระทาํท่ีผูท้าํไม่มีเจตนา

อกุศล  และการกระทาํท่ีผดิแบบแผนของกลุ่ม 

                                                             

 
๓๒

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๔๙๖. 
 

๓๓
 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๒๐. 

 
๓๔

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๓๐. 

 
๓๕

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๓, ๒๓ และ ๔๗. 



๑๘๒ 
 

 

 การกระทาํบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงขั้นท่ีเป็นกรรมชัว่ กล่าวคือ เป็นกรรมท่ีผูท้าํไม่

มีเจตนาอกุศล แต่การกระทาํดงักล่าวก่อให้เกิดผลเดือดร้อนตามมา พระพุทธเจา้ก็ทรงสอนว่าเป็น

การกระทาํท่ีควรละเวน้ พบ ๑๓ เร่ือง๓๖ โดยทั้ง ๑๓ เร่ืองเป็นการกระทาํท่ีทาํให้เกิดความเดือดร้อน

ทั้งแต่ตนเองและผูอ่ื้นไม่มาก มีผลไม่ร้ายแรง ซ่ึงผูก้ระทาํไม่มีเจตนาอกุศลในการกระทาํ ส่วนใหญ่

เกิดข้ึนเพราะความไม่รู้  โดยมีเพียงเร่ืองเดียวท่ีเกิดจากความเคยชิน เร่ืองท่ีบุคคลกระทาํเพราะความ

ไม่รู้ เช่น เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย์ กล่าวถึงภิกษุสวมเขียงเทา้เดินไปมาทาํให้มีเสียงดงั และเป็นการไม่

สาํรวม  เร่ืองชาวนา  กล่าวถึงโจรนําห่อผา้ท่ีมีทรัพยสิ์นซ่ึงขโมยมาจากชาวบ้านทิ้งไวใ้นท่ีนา  

ชาวนาเห็นแลว้ก็กลวัความผดิจึงนาํไปซ่อน โดยไม่นาํส่งทางการ แมช้าวนาจะไม่มีเจตนาประสงค์

ต่อทรัพยน์ั้น แต่การกระทาํดงักล่าวทาํให้ชาวบ้านเขา้ใจผิดว่าชาวนาเป็นโจร  การกระทาํท่ีเกิด

เพราะความเคยชินคือ เร่ืองพระปิลินทวัจฉเถระ กล่าวถึงพระเถระรูปหน่ึงเป็นผูพู้ดคาํหยาบเสมอ 

มกัเรียกผูอ่ื้นว่าคนถ่อย แต่พระเถระไม่มีเจตนาร้ายตามถอ้ยคาํท่ีพูด แต่เป็นเพราะความเคยชิน การ

พดูหยาบของพระเถระรูปนั้นจึงไม่จดัเป็นความชัว่ 

 การกระทาํบางอย่างเป็นความผิดตามกฎท่ีเป็นขอ้ตกลงของกลุ่ม สามารถอนุโลมให้เป็น

การกระทาํท่ีเป็นความชัว่ได ้แต่เป็นความชัว่ในลกัษณะท่ีเกิดกบัเฉพาะกลุ่มบุคคล กล่าวคือการ

กระทาํดงักล่าวกลุ่มบุคคลหน่ึงทาํแลว้เป็นความชัว่ แต่หากกลุ่มบุคคลอ่ืนทาํก็ไม่เป็นความชัว่ ไดแ้ก่ 

การทาํผดิวินยัของภิกษุ  ภิกษุ – ภิกษุณีท่ีละเมิดสิกขาบทจะตอ้งทาํอาบติั อาบติัของภิกษุมี ๗ อย่าง 

เรียงตามลาํดบัความหนกัไปจนถึงเบาดงัน้ี๓๗ 

 ๑. ปาราชิก  เป็นอาบติัหนกัท่ีภิกษุตอ้งเขา้แลว้ขาดจากความเป็นภิกษุ 

 ๒. สงัฆาทิเสส  เป็นอาบติัหนกัท่ียงัแกไ้ขหรือเยียวยาไดโ้ดยภิกษุตอ้งอยู่ปริวาสกรรมเพื่อ

สาํนึกผดิจึงจะพน้ได ้

 ๓. ถุลลจัจยั เป็นอาบติัท่ีหนกัรองจากสงัฆาทิเสส 

 ๔. ปาจิตตีย ์เป็นอาบติัท่ีล่วงละเมิดสิกขาบท ๑๒๒ ขอ้ พน้ไดด้ว้ยการแสดง 

                                                             

 
๓๖

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๘, ๑๒, ๒๐, ๓๒, ๓๔ และ ๔๒  ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๑๑ และ 

๒๖ 

 
๓๗

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๕๔๔. 



๑๘๓ 
 

 

 ๕. ปาฏิเทสนียะ เป็นอาบติัท่ีจะพึงแสดงคืน 

 ๖. ทุกกฏ เป็นอาบติัเบารองจากปาฏิเทสนียะ 

 ๗. ทุพภาษิต  เป็นอาบติัท่ีเบาท่ีสุดท่ีเก่ียวกบัการพดู 

 ทั้งน้ีการกระทาํท่ีมีลกัษณะเขา้กบัความชัว่ทั้ง ๑๔ แบบก็เป็นวินัยของภิกษุเช่นกนั แต่ยงัมี

ความผดิท่ีเป็นการละเมิดวินยัของภิกษุท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวท่ี้ไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มความชัว่

ทั้ง ๑๔ แบบ  โดยพบทั้งสิ้น ๗ เร่ือง๓๘  เช่น เร่ืองภิกษุไม่ถนอมบริขาร กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงใชข้อง

แลว้ไม่เก็บให้เรียบร้อย พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกมาเตือนแลว้ให้โอวาท เร่ืองภิกษุช่ือจูฬสารี 

กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงทาํเวชกรรมเล้ียงชีพ พระพุทธเจา้จึงตรัสเรียกมาเตือนว่าเป็นความผิดตามวินัย

ของสงฆท่ี์ทรงบญัญติัไว ้เป็นตน้   

 ความชัว่ การกระทาํท่ีไม่เหมาะสม และการกระทาํท่ีอาจอนุโลมเขา้กบัความชัว่ส่วนใหญ่

เป็นการยกตวัอยา่งจากพฤติกรรมของบุคคลในเร่ืองของอรรถกถาธรรมบท อยา่งไรก็ตามยงัปรากฏ

คาํสอนเร่ืองความชัว่ท่ีไม่มีตวัอย่างพฤติกรรมของบุคคลในเร่ือง ซ่ึงเป็นการทูลถามขอ้สงสัยต่อ

พระพุทธเจา้ หรือบางเร่ืองก็มุ่งสอนโดยตรงเพื่อเป็นการย ํ้ าใหเ้ห็นลกัษณะของการทาํชัว่ต่างๆ ความ

ชัว่ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีควรละเวน้ โดยจะกล่าวถึงคาํสอนเหล่าน้ีในหวัขอ้คาํสอนท่ีใหล้ะเวน้ความชัว่ 

 

 ความชัว่ท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเบียดเบียนผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การทาํ

ร้ายผูอ่ื้นให้ไดรั้บความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือถึงแก่ชีวิต ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโทสะ คือ

ความโกรธ และโมหะ คือความหลง ทาํใหบุ้คคลนั้นกระทาํชัว่ทางกายดว้ยการทาํร้ายหรือฆ่าผูอ่ื้น  

 กรรมชัว่ท่ีพบรองลงมาคือ การกล่าวเท็จ โดยผูก้ระทาํกรรมดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายในการ

ทาํลายช่ือเสียงของผูอ่ื้นและเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ต่อตนเอง  และกรรมชัว่ในลกัษณะอ่ืนๆพบใน

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั  

 การท่ีอรรถกถาธรรมบทปรากฏการทาํชัว่เร่ืองการเบียดเบียนผูอ่ื้นมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่า

พระพุทธเจา้ทรงให้ความสาํคญัการกระทาํน้ีมากท่ีสุด เพราะเป็นกรรมท่ีมีผลมาก กล่าวคือทาํให้

ผูอ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนมากท่ีสุด ทาํให้เกิดทุกข์ทางกายคือไดรั้บบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย 

และไดรั้บความทุกขท์างใจ คือเม่ือถกูทาํร้ายก็เกิดความโกรธคิดอยากแกแ้คน้ หรือบุคคลใกลชิ้ดผูท่ี้

                                                             

 
๓๘

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๓๕, ๓๘ และ ๔๕. 



๑๘๔ 
 

 

ถกูทาํร้ายเกิดความเศร้าโศกเสียใจท่ีคนท่ีรักบาดเจ็บหรือตายไป  การทาํกรรมชัว่ดว้ยการเบียดเบียน

ผูอ่ื้นจึงอาจส่งผลทาํให้เกิดกรรมชั ่วแบบเดียวกนัเพิ่มข้ึนจากความพยาบาทของผูถู้กทาํร้าย ดัง

ตวัอยา่งในเร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี และเร่ืองกุมาริกากินไข่ไก่  

 พระพุทธเจา้จึงทรงสอนเร่ืองการเบียดเบียนมากท่ีสุดโดยทรงแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือทาํกรรมน้ี

แลว้จะทาํใหเ้กิดผลเสียหายมาก และผูก้ระทาํกรรมนั้นจะไม่มีโอกาสแกไ้ขความผดิท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น 

เร่ืองพระเทวทตั ซ่ึงพยายามฆ่าพระพุทธเจา้ จนทาํให้พระพุทธเจา้เกิดห้อพระโลหิต แมภ้ายหลงั

พระเทวทัตจะสํานึกได้ ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่กรรมท่ีทาํเป็นกรรมหนัก จึงไม่ได้เข้าเฝ้า

พระพุทธเจา้และถกูธรณีสูบลงนรกอวเจี  หรือตวัอยา่งในเร่ืองพระมหาโมคคลัลานเถระ แมใ้นชาติ

ปัจจุบันจะเป็นพระอรหันต์ แต่ในอดีตชาติเคยทาํกรรมหนักคือฆ่าบิดาและมารดาของตนเอง        

ผลกรรมท่ีเหลือทําให้ในชาติน้ีถูกโจรทุบตีจนนิพพาน  เป็นต้น   ดังนั้ นพุทธเจ้าจึงทรงให้

ความสาํคญักบัการสอนเร่ืองการเบียดเบียนผูอ่ื้นมากท่ีสุด  

 กรรมชัว่ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การกล่าวเท็จ การพดูคาํหยาบ การด่ืมสุรา เป็นตน้ เป็นกรรมท่ี

ใหผ้ลไม่มาก หรือมีผูเ้ดือดร้อนไม่มาก ผูถู้กกระทาํไดรั้บความทุกข์แต่ไม่ถึงแก่ชีวิต ผูก้ระทาํจึงมี

โอกาสในการแกไ้ข ปรับปรุงตนเองให้พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนได ้รวมทั้ งกรรมท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึง

กระทาํแลว้จดัเป็นกรรมชัว่เพราะขอ้จาํกดัในเร่ืองหนา้ท่ี ไดแ้ก่การทาํผดิวินยัสงฆข์องภิกษุ ก็จดัเป็น

กรรมชั ่วไดเ้ช่นกนั หากบุคคลนั้นละเมิดข้อปฏิบัติก็จะทาํให้เกิดผลเสียหายต่อตนเอง และยงัส่ง 

ผลเสียต่อองคก์รคือพระพุทธศาสนาไดเ้ช่นกนั 

 เม่ือพิจารณากรรมชัว่ทั้ง ๑๔ แบบ แลว้พบว่าสามารถจดักลุ่มการกระทาํชัว่ได ้๓ กลุ่มคือ 

  ๑. กรรมชัว่ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ ไดแ้ก่ การเบียดเบียนผูอ่ื้น การขดัขวางการทาํ

ความดีของผูอ่ื้น การประพฤติผดิในกาม การด่ืมสุรา   การละทิ้งบิดา การประพฤติอบายมุข และการ

ทาํชัว่ๆต่างๆ  

  ๒. กรรมชัว่ท่ีเก่ียวกบัการพดู ไดแ้ก่ การกล่าวเท็จ การทาํใหผู้อ่ื้นแตกแยก และการ

พดูคาํหยาบ 

  ๓. กรรมชัว่ท่ีเก่ียวกบัความคิด ไดแ้ก่ การโลภ การคิดร้ายต่อผูอ่ื้น ความตระหน่ี 

การหลงมวัเมาในกิเลสและตณัหา และการเห็นผดิจากครรลองธรรม 



๑๘๕ 
 

 

 การกระทาํชัว่ทั้ง ๑๔ แบบซ่ึงแบ่งเป็น ๓ กลุ่มดงักล่าวเม่ือพิจารณาแลว้พบว่าสอดคลอ้งกบั

หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจา้ทรงจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นหลกัธรรมท่ีว่าดว้ยการ

กระทาํท่ีเป็นอกุศล เรียกว่า อกุศลกรรมบถ ซ่ึงเป็นทางนาํไปสู่ทุคติ มี ๑๐ประการ๓๙ ประกอบดว้ย

กรรมต่อไปน้ี 

 ก. กายกรรม  ไดแ้ก่ 

  ๑) ปาณาติบาต  การทาํลายชีวิต 

  ๒) อทินนาทาน  การถือเอาของท่ีผูอ่ื้นมิไดใ้ห ้

  ๓) กาเมสุมิจฉาจาร  การประพฤติผดิในกาม 

 ข. วจีกรรม  ไดแ้ก่ 

  ๔) มุสาวาท  การพดูเท็จ 

  ๕) ปิสุณาวาจา  การพดูส่อเสียด 

  ๖) ผรุสวาจา  การพดูหยาบ 

  ๗) สมัผปัปลาปะ  การพดูเพอ้เจอ้ 

 ค. มโนกรรม  ไดแ้ก่ 

  ๘) อภิชฌา  การละโมบอยากไดข้องผูอ่ื้น 

  ๙) พยาบาท  การคิดร้ายต่อผูอ่ื้น 

  ๑๐) มิจฉาทิฏฐิ  การเห็นผดิจากคลองธรรม 

 เม่ือพิจารณาความชัว่ทั้ ง ๑๔ แบบ จะเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความชั ่วท่ีปรากฏใน

อรรถกถาธรรมบทกบัอกุศลกรรมบถ ดงัน้ี 

 ความชัว่ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํเป็นอกุศลกรรมทางกายกรรม พบว่า การเบียดเบียนผูอ่ื้นตรง

กบัปาณาติบาต  การประพฤติผดิในกาม ตรงกบั กาเมสุมิฉาจาร 

 ความชั ่วท่ีเก่ียวกับการพูดเป็นอกุศลกรรมทางวจีกรรม พบว่า การกล่าวเท็จ ตรงกับ 

มุสาวาท  การพดูหยาบ ตรงกบั ผรุสวาท  การทาํใหผู้อ่ื้นแตกแยก ตรงกบั ปิสุณาวาจา 

                                                             

 
๓๙

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๔๗๑. 



๑๘๖ 
 

 

 ความชัว่ท่ีเก่ียวกบัความคิดเป็นอกุศลกรรมทางมโนกรรม  พบว่า การโลภ ตรงกบั อภิชฌา  

การคิดร้าย ตรงกบั พยาบาท  และการเห็นผดิครรลองธรรม ตรงกบัมิจฉาทิฏฐิ 

 กรรมชัว่ทั้ง ๑๐ ประการ เป็นกรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงให้ละเวน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้บุคคล

ไปสู่ความเส่ือม ความทุกขท์ั้งปวง สอดคลอ้งกบัหวัใจของพระพุทธศาสนาประการหน่ึงคือ การละ

เวน้ความชัว่ทั้งปวง ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 

  ๑.๑.๒ คาํสอนท่ีใหล้ะเวน้ความชัว่ 

   การยกตัวอย่างบุคคลท่ีทํากรรมชั ่วในลักษณะต่างๆทั้ ง ๑๔ แบบ ซ่ึง

แบ่งเป็นกรรมชัว่ทางกาย วาจา และใจ เป็นกรรมท่ีใหผ้ลเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ่ื้น พระพุทธเจา้

ทรงยกข้ึนมาเป็นอุทาหรณ์เพ่ือจะทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรทาํกรรมชัว่เหล่านั้น รวมถึงการกระทาํท่ี

ไม่เหมาะสมท่ีอาจไม่ถึงกบัเป็นความชัว่ และการกระทาํท่ีถือเป็นกรรมชัว่เฉพาะกลุ่มบุคคล ทั้งท่ีมี

ตวัอยา่งพฤติกรรมของบุคคลในเร่ืองและคาํสอนท่ีไม่มีตวัอยา่งพฤติกรรม  โดยคาํสอนท่ีให้ละเวน้

ความชัว่น้ีเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ท่ีปรากฏอยู่ในคาถา ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของพระธรรมบท 

บางคาํสอนยกคาถาทั้งหมดแลว้อธิบายความหมาย บางคาํสอนยกเฉพาะคาถาส่วนตน้มาเท่านั้น แต่

ใจความคาถายงัคงเป็นหัวใจคาํสอนท่ีแปลจากคาถาพระธรรมบท  คาํสอนท่ีกล่าวถึงการละเวน้

ความชัว่ท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทมีดงัต่อไปน้ี 

 

   ๑.๑.๒.๑  การละเวน้ความชัว่ทางกายกรรม   คือการไม่ทาํความชัว่ทาง

กาย ไดแ้ก่ การเวน้จากการเบียดเบียนผูอ่ื้น การเวน้จากการลกัทรัพย ์และการเวน้จากการประพฤติ

ผดิในกาม ดงัน้ี 

    ๑. การเวน้จากการเบียดเบียนผูอ่ื้น  เน้ือความของคาถาท่ีกล่าว

สอนมี ๓ ลกัษณะ คือ สอนใหรั้กชีวิตของผูอ่ื้นเหมือนรักตวัเอง  สอนใหเ้ห็นผลของการกระทาํ และ

สอนไม่ใหเ้บียดเบียนผูอ่ื้น 

     ก.  การสอนให้รักชีวิตของผูอ่ื้นเหมือนรักชีวิตของ

ตนเอง เพราะสตัวท์ั้ งหลายยอ่มรักชีวิตของตนเองและกลวัความตาย ถา้ไม่ตอ้งการถูกทาํร้ายก็ไม่

ควรทาํร้ายผูอ่ื้น  พบ ๓ เร่ือง  ดงัเช่นเร่ืองภิกษุฉพัพคัคีย ์ในทณัฑวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงเขา้ไป



๑๘๗ 
 

 

แย่งอาสนะของภิกษุสันตรสจนเกิดเป็นเร่ืองทาํเลาะวิวาททาํร้ายร่างกายกนั พระพุทธเจา้จึงทรง

บญัญติัสิกขาบทแลว้ตรัสพระธรรมเทศนา ปรากฏเน้ือความในคาถาดงัน้ี 

 

       สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส    สพฺเพ  ภายนฺติ  มจฺจุโน   

       อตฺตาน ํ อุปม ํ กตฺวา    น  หเนยฺย น ฆาตเย  

ความว่า   บุคคลพึงเอาตวัเองมาเทียบกบัสัตวท์ั้งหลายว่า สัตวท์ั้งหลายยอ่มสะดุง้แก่อาญาคือการ

เบียดเบียน สัตวท์ั้งหลายยอ่มกลวัต่อความตาย ดงัน้ีแลว้จึงอยา่พึงเฆ่ียนและฆ่าสัตวท์ั้งปวง๔๐ 

 

     ข.  การสอนให้เห็นผลของการกระทาํ เพ่ือช้ีให้เห็นว่า

การเบียดเบียนผูอ่ื้นยอ่มให้ผลเดือดร้อนตามมา พบ ๔ เร่ือง ดงัเช่นเร่ืองพระมหาโมคคลัลานเถระ 

ในทัณฑวรรค กล่าวถึงพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบตีทาํร้ายจนนิพพาน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า      

พระโมคคลัลานะถึงมรณะสมควรแก่กรรมในอดีตชาติซ่ึงเคยฆ่าบิดามารดาของตน แลว้ทรงแสดง

ธรรมเทศนาว่า ปรากฏเน้ือความในคาถาดงัน้ี 

 

     โย  ทณฺเฑน  อทณฺฑสุ   อปฺปทุฏฺ เฐสุ  ทุสฺสติ 

  ทสนฺนมญฺญตรํ  ฐาน ํ  ขิปิปเมว  นิคจฺฉติ 

  เวทน ํ ผรส ํ ชานึ   สรีรสฺส  ปเภทน ํ  

  ครุก ํ วาปิ  อาพาธ ํ  จิตฺตกฺเขปํว  ปาปุเณ 

  ราชโต  วา  อุปสคฺค ํ  อพฺภกฺขานญฺจ  ทารุณ ํ

  ปริกฺขย ํ ว ญาตีน ํ   โภคาน ํ ว ปภงฺคุณ ํ  

  อถ  วาสฺส  อคารานิ อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก 

  กายสฺส  เภทา  ทุปฺปยฺโญ นิรย ํ โส  อุปปชฺชติ 

ความว่า   ผูใ้ดประทุษร้ายในท่านผูไ้ม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผูไ้ม่มีอาชญา ดว้ยอาขญา ยอ่มถึงฐานะ 

๑๐ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึงพลนัทีเดียว  คือ ถึงเวทนากลา้ ๑  ความเส่ือมทรัพย ์๑  ความสลายแห่ง

สรีระ ๑  อาพาธหนกั ๑  ความฟุ้ งซ่านแห่งจิต ๑  ความขดัขอ้งแต่พระราชา ๑  การถูกกล่าวตู่อย่าง

                                                             

 
๔๐

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๖๘. 



๑๘๘ 
 

 

ร้ายแรง ๑  ความยอ่ยยบัแห่งเครือญาติ ๑  ความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลาย ๑ อีกอยา่งหน่ึง  ไฟป่า

ยอ่มไหมเ้รือนของเขา  ผูน้ั้นมีปัญญาทราม  เพราะกายแตก  ยอ่มเขา้ถึงนรก๔๑ 

 

     ค.  การสอนไม่ให้เบียดเบียนผูอ่ื้น คือสอนว่าผูท่ี้จะได้

ช่ือว่าเป็นคนดีนั้นจะตอ้งไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น พบ ๖ เร่ือง ดงัเช่นเร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ในพราหมณ

วรรค กล่าวถึงพระเถระรูปหน่ึงบรรลุอรหนัตแ์ลว้จะกลบัไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ระหว่างนั้นมีหญิง

คนหน่ึงซ่ึงทะเลาะกบัสามีเดินตามพระเถระไป สามีของหญิงนั้นตามมาจึงเขา้ใจผิดเขา้ทาํร้ายพระ

เถระ แต่พระเถระไม่โกรธ  เม่ือไดเ้ขา้เฝ้าแลว้ก็กราบทูลเร่ืองราวต่อพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จึง

ตรัสคาถาว่า    “นิธาย  ตเสสุ  ถาวเรสุ  จ  โย  น  หนฺติ  ผูใ้ดวางอาชญาในสตัวท์ั้งหลาย  ผูส้ะดุง้และ

ผูม้ ัน่คง  ไม่ฆ่าเอง  ไม่ใชใ้หผู้อ่ื้นฆ่า  เราเรียกผูน้ั้นว่า พราหมณ์”๔๒ 

 

   ๒.  การเวน้จากการลกัทรัพย ์ เน้ือความของคาถาช้ีให้เห็นว่าผูเ้ป็นคนดี

ย่อมไม่ลกัทรัพย ์ไม่ถือของท่ีเขาไม่ให้ พบชดัเจนเพียงคาถาเดียว คือเร่ืองภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ใน 

พราหมณวรรค ดงัน้ี   “โยธ  ทีฆ ํ ผูใ้ด  ไม่ถือเอาของยาวหรือสั้น  น้อยหรือใหญ่  งามหรือไม่งาม  

อนัเขาไม่ใหแ้ลว้  ในโลกน้ี  เราเรียกผูน้ั้นว่า  พราหมณ์” 

 

   ๓.  การไม่ประพฤติผดิในกาม  เน้ือความของคาถาช้ีให้เห็นโทษของการ

ประพฤติผดิในกาม  พบชดัเจนเพียงคาถาเดียว คือ เร่ืองบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ ในนิรยวรรค กล่าวถึง

นายเขมกะท่ีมกัประพฤติตนเป็นชูก้ ับภรรยาของผูอ่ื้น ถูกทางการจบัได้หลายคร้ัง อนาถบิณฑิก

เศรษฐีซ่ึงเป็นญาติผูใ้หญ่จึงพามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโทษของการ

ประพฤติผดิในกาม ดงัน้ี 

 

                                                             

 
๔๑

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๑๐๐. 

 
๔๒

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๒๐๙. 



๑๘๙ 
 

 

 จตฺตาริ  ฐานานิ  ปมตฺโต  อาปชฺชติ  ปรทารูปเสวี  อปุญฺญลาภ ํ น  นิกามเสยฺย ํ อปุญฺญลาโภ  จ  

รตี  จ  โถกิกา  ครุก ํ ตสฺมา 

นระผูป้ระมาทชอบเสพภรรยาของคนอ่ืน  ย่อมถึงฐานะ ๔ อย่าง คือ  การไดสิ้่งท่ีมิใช่บุญเป็นท่ี ๑  

การนอนไม่ไดต้ามความปรารถนาเป็นท่ี ๒  การนินทาเป็นท่ี ๓   นรกเป็นท่ี ๔  ไดสิ้่งมิใช่บุญอย่าง 

๑  คติลามกอยา่ง ๑  ความยนิดีของบุรุษผูก้ลวั มีประมาณนอ้ยอยา่ง ๑  พระราชาย่อมลงอาชญาอนั

หนกัอยา่ง ๑  เพราะฉะนั้น นระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น๔๓ 

 

  ๑.๑.๒.๒  การละเวน้ความชัว่ทางวจีกรรม 

   ๑.  การไม่กล่าวคาํหยาบ  ช้ีให้เห็นว่าไม่ควรกล่าวคาํหยาบตอบโตผู้อ่ื้น

เพราะจะทาํให้เกิดทุกข์  พบในเร่ืองพระโกณฑธานเถระ ในทณัฑวรรค กล่าวถึงพระโกณฑธาน

เถระรับนิมนตจ์ากพระราชาใหไ้ปบริโภคในพระราชวงั จึงถกูพวกภิกษุติเตียน พระโกณฑธานะไม่

พอใจจึงกล่าวบริภาษตอบโตภิ้กษุเหล่านั้นแลว้ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ทูลเร่ืองทั้ งหมด พระพุทธเจา้

จึงตรัสเล่าบุพกรรมและแสดงธรรม  ดงัน้ี 

 

    มาโวจ  ผรุส ํ กญฺจิ  วุตฺตา  สารมฺภกถา  ปฏิทณฺัฑา  สเจ  เนเรสิ  กโํส  อุปหโต  ยถา   

เอส  ปตฺโตสิ  สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชติ 

    เธออยา่ไดก้ล่าวคาํหยาบกะใครๆ  ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแลว้  จะพึงว่าตอบเธอ  เพราะการกล่าว

แข่งขนักนัใหเ้กิดทุกข ์ อาชญาตอบพึงถูกตอ้งเธอ  ผิเธออาจยงัตนไม่ใหห้วัน่ไหวได ้ ดงักงัสดาลที่

ถูกกาํจดัแลว้ไซร้  เธอนัน่ยอ่มเป็นผูบ้รรลุพระนิพพาน  การกล่าวแข่งขนักนั ยอ่มไม่มีแก่เธอ๔๔ 

 

   ๒.  การไม่กล่าวนินทาผูอ่ื้น  เน้ือความคาถาช้ีให้เห็นว่าการนินทา

สรรเสริญยอ่มเกิดข้ึนแก่คนทัว่ไป  พบในเร่ืองอตุลอุบาสก ในโกธวรรค  กล่าวถึงอุบาสกคนหน่ึง

ช่ืออตุลกล่าวนินทาถึงพระเรวตะ พระสารีบุตร และพระอานนทต่์อพระพุทธเจา้ว่าแสดงธรรมไม่ดี 

พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรม ดงัน้ี 

                                                             

 
๔๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑๙๕. 
 

๔๔
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๘๒. 



๑๙๐ 
 

 

 

    โปราณเมต ํ เนต ํ อชฺชตนามิว  น  จาหุ  ยญฺเจ  วิญฺญู  เทวาปิ  พฺรหฺมุนาปิ 

    การนินทาหรือการสรรเสริญนัน่เป็นของเก่า  นัน่ไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวนัน้ี  ชนทั้งหลาย  ยอ่ม

นินทาผูน้ัง่นิ่งบา้ง  ยอ่มนินทาผูพู้ดมากบา้ง  ย่อมนินทาผูพู้ดพอประมาณบา้ง  ผูไ้ม่ถูกนินทาไม่มี

ในโลก  คนผูถู้กนินทาโดยส่วนเดียว ไม่ไดมี้แลว้  จกัไม่มี  และไม่มีอยู่ในบดัน้ี  หากว่า  วิญญูชน

ใคร่ครวญแลว้ทุกๆวนั สรรเสริญผูใ้ด ซ่ึงมีความประพฤติไม่ขาดสาย มีปัญญา  ผูต้ ั้ งมัน่ดว้ยปัญญา

และศีล   ใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู ้นั้ น  ผู ้เป็นดั ่งแท่งทองชมพูนุท   แม้เทพดาทั้ งหลาย ก็

สรรเสริญเขา  ถึงพรหม กส็รรเสริญแลว้๔๕ 

 

   ๓.  การไม่พดูเท็จ  เน้ือความของคาถา ช้ีใหเ้ห็นว่าคนพดูเท็จยอ่มไดรั้บผล

ของการพดูเท็จ  ดงัตวัอยา่งเร่ืองนางจิญจมาณวิภา ในโลกวรรค กล่าวถึงนางจิญจมาณวิภาถูกพวก

เดียรถีร์จา้งใหม้าทาํลายพระพุทธเจา้ นางจิญจมาณวิภาวางอุบายใส่ร้ายว่าตั้ งครรภ์กบัพระพุทธเจา้ 

แต่ไม่สาํเร็จ ถูกชาวบ้านลงโทษ ขณะหนีออกไปจากวิหารก็ถูกธรณีสูบ พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ธรรมเก่ียวกบัเร่ืองของนางจิญจมาณวิภา ดงัน้ี  

 

  เอกธมฺมมตีตสฺส   มุสาวาทิสฺส  วิติณฺณปรโลกสฺส  นตฺถิ  ปาปํ   

 บรรดาคาํพูด ๑๐ คาํ คาํสัตยแ์มค้าํเดียว ยอ่มไม่มีในผูม้กัพูดเทจ็  บุคคลเช่นน้ียอ่มไม่พบสมบติั ๓ 

อยา่งเหล่าน้ีคือ มนุษยสมบติั  เทพสมบติั  นิพพานสมบติัในอวสาน  ความสงสัยว่าบาปน้ีไม่พึงทาํ

ยอ่มไม่มี๔๖ 

 

   ๔.  การไม่พดูเพอ้เจอ้  เน้ือความของคาถาช้ีให้เห็นว่าไม่ควรพูดมาก ให้

พดูแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์  พดูดว้ยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน  เช่นเร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป ในบณัฑิตวรรค กล่าวถึง

ภิกษุ ๕๐๐ รูปไปจาํพรรษาแลว้ไดรั้บความลาํบาก แต่เห็นพวกกินเดนยงักระทาํอาการต่างๆโดยไม่

ทุกขร้์อนกบัทุพภิกขภยั พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรม ดงัน้ี    

                                                             

 
๔๕

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๙๑. 

 
๔๖

 เร่ืองเดยีวกัน, ๘๐. 



๑๙๑ 
 

 

 

“สพฺพตฺถ  เว  สปฺปุริสา  วชนฺติ  กามกามา  ลปยนฺติ  สนฺโต   ในธรรมทั้งหมดต่างโดยธรรมมีขนัธ์ 

๕ เป็นตน้ บุรุษดี ช่ือว่าสัตบุรุษเม่ือคร่าฉันทะออกดว้ยอรหตัตมรรคญาณ ช่ือว่าย่อมเวน้ฉันทราคา 

ไดแ้ก่ ผูใ้คร่กาม หรือ เพราะเหตุแห่งกาม คือเพราะกามเป็นเหตุ สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจา้เป็น

ตน้ ยอ่มไม่บ่นเพอ้ดว้ยตนเองเลย ทั้งไม่ยงัผูอ้ื่นใหบ่้นเพอ้ เพราะเหตุแห่งกาม”๔๗   

 

  ๑.๑.๒.๓  การละเวน้ความชัว่ท่ีเป็นมโนกรรม 

   ๑.  การไม่โลภ  เน้ือความของคาถาช้ีใหเ้ห็นว่าไม่ควรเห็นแก่ลาภสกัการะ 

ดงัเช่นเร่ืองพระวนวาสีติสสเถระ ในพาลวรรค กล่าวถึงภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระวนวาสีติสสะทาํ

กรรมท่ีบุคคลทาํไดย้ากคือการละทิ้งลาภและสักการะทั้ งหลายแลว้เขา้ไปอยู่ในป่า พระพุทธเจา้จึง

ตรัสแสดงธรรม ดงัน้ี   

 

  อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสา   อญฺญา  นิพฺพานคามินี 

  เอวเมต ํ อภิญฺญาย  ภิกฺข ุ พุทฺธสฺส  สาวโก 

  สกฺการํ  นาภินฺนเทยฺย วิเวกมนุพฺรูหเย 

    ขอ้ปฏิบติัอนัเขา้ไปอาศยัลาภเป็นอยา่งอื่น  ขอ้ปฏิบติัอนัยงัสัตวใ์หถ้ึงพระนิพพานเป็นอย่างอื่น  

ภิกษุผู ้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเน้ือความนั้ นอย่างน้ีแล้ว  ไม่พึงเพลิดเพลินสักการะ        

พึงเจริญตามวิเวก๔๘ 

 

   ๒.  การไม่พยาบาท  ไม่คิดร้าย ไม่โกรธแคน้ผูอ่ื้น  เน้ือความของคาถา

ช้ีใหเ้ห็นว่าไม่ควรโกรธหรือคิดพยาบาทผูอ่ื้น เช่นเร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี ในยมกวรรค 

กล่าวถึงนางยกัษิณีตามมาเพื่อจะจบัลูกของกุลธิดากิน ซ่ึงเป็นการจองเวรกนัตั้ งแต่ชาติก่อนๆ นาง

กุลธิดาจึงถวายทารกแดพระพุทธเจา้ นางยกัษิณีตามมา พระพุทธเจา้ตรัสแสดงธรรม เพ่ือให้เลิกจอง

เวรต่อกนั ดงัน้ี   “น  หิ  เวเรน  อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ  เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน   ในกาลไหนๆ  เวรทั้ง 
                                                             

 
๔๗

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๗๐. 
 

๔๘
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๙, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๘๔. 



๑๙๒ 
 

 

หลายในโลกน้ี ยอ่มไม่ระงบัดว้ยเวรเลย  ก็แต่ยอ่มระงบัไดด้ว้ยความไม่มีเวร  ธรรมน้ีเป็นของเก่า”๔๙ 

 นอกจากน้ียงัปรากฏเน้ือความว่าผูท่ี้ได้ช่ือว่าเป็นคนดีย่อมไม่พยาบาทผูอ่ื้น เช่น เร่ือง

สามเณร ในพราหมณวรรค กล่าวถึงสามเณรท่ีเป็นพระอรหนัต ์๔ รูป ไดแ้ก่ สงักิจจสามเณร บณัฑิต

สามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร ไปท่ีเรือนของพราหมณีคนหน่ึง นางพราหมณีนั้นไม่

พอใจท่ีไดส้ามเณรมาฉนัภตัตาหารท่ีเรือนของตนจึงไม่ถวายอาหารใดๆ สามเณรจึงไม่ไดฉ้ันอาหาร

ในวนันั้น แต่ก็ไม่โกรธนางพราหมณี ภิกษุทั้งหลายสนทนากนัดว้ยเร่ืองดงักล่าว พระพุทธเจา้จึงทรง

แสดงธรรม ว่า  “อวิรุทฺธ ํ เราย่อมเรียกบุคคลผูไ้ม่เคียดแคน้ในบุคคลผูเ้คียดแคน้  ผูด้บัเสียไดใ้น

บุคคลผูมี้อาชญาในตน  ผูไ้ม่ถือมัน่ในบุคคลผูถื้อมัน่ นั้น ว่าเป็น พราหมณ์”๕๐ 

 

   ๓.  การไม่เห็นผิด  เน้ือความของคาถาแสดงให้เห็นลกัษณะของผูมี้

ความเห็นผดิเห็นชอบและผลของการเห็นผดิ ดงัตวัอยา่งในเร่ืองสญชยั ในยมกวรรค กล่าวถึงสญชยั

ซ่ึงเป็นอาจารยข์องพระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะปฏิเสธท่ีจะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ตามคาํเชิญ

ของลกูศิษย ์พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรมเก่ียวกบัเร่ืองของสญัชยั ดงัน้ี 

 

     อสาเร  สารมติโน  ความว่า  ชนเหล่าใด  มีปกติรู้ในสิ่งท่ีไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ  และเห็น

ในสิ่งอนัเป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ  ชนเหล่านั้น มีความดาํริผิดเป็นโจร ย่อมไม่ประสบสิ่งอนัเป็น

สาระ  ชนเหล่าใดรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระ  ชน

เหล่านั้น  มีความดาํริชอบเป็นโคจร ยอ่มประสบสิ่งเป็นสาระ๕๑ 

 

 จากตวัอยา่งคาํสอนท่ีเป็นคาถาในพระธรรมบทเร่ืองใหล้ะเวน้การทาํความชัว่ลกัษณะต่างๆ 

มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกับคาํสอนตามหลกัอกกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  

                                                             

 
๔๙
มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ๖๙. 
 

๕๐
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๒๑๔. 
 

๕๑
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ๑๕๑. 



๑๙๓ 
 

 

อยา่งไรก็ตามอรรถกถาธรรมบทยงัปรากฏคาํสอนใหล้ะเวน้ความชัว่ทั้ งปวงโดยไม่ไดร้ะบุลกัษณะ

ของความชัว่ว่าเป็นแบบใด ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

  

  ๑.๑.๒.๔  การละเวน้ความชัว่ทั้งปวง 

 นอกจากคาํสอนใหล้ะเวน้ความชัว่ท่ีสามารถแบ่งตามลกัษณะการกระทาํทางกาย วาจา และ

ใจแลว้ ยงัปรากฏคาํสอนท่ีใหล้ะเวน้ความชัว่ทั้งหลาย โดยไม่ระบุว่าเป็นความชัว่แบบใด  เน้ือความ

ของคาถาแบ่งได ้๒ ลกัษณะ คือ การสอนให้ละเวน้จากความชัว่ทั้ งปวง  และการสอนให้เห็นผล

ของการทาํชัว่ ดงัน้ี 

   ก.  การสอนใหล้ะเวน้ความชัว่ทั้งปวง  คือบุคคลทั้ งหลายควรละเวน้การ

ทาํความชั ่วทั้ งหลาย กรรมใดท่ีเป็นความชั ่วไม่พึงทาํ  พบ ๙ เร่ือง  เช่นเร่ืองมหาธนวาณิช ใน

ปาปวรรค กล่าวถึงพ่อคา้คนหน่ึงขนสินคา้ไปขาย และนิมนต์ภิกษุไปดว้ยเพ่ือถวายภตัตาหาร ใน

ระหว่างนั้นไดข่้าวว่าโจรคอยซุ่มเพ่ือดกัปลน้จึงหลีกเล่ียงทางท่ีโจรซุ่มอยู่ ภิกษุทั้ งหลายนั้นกลบั

มาแลว้ทูลเร่ืองพ่อคา้นั้นต่อพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมว่า  “วาณิโชว  ภย ํ มคฺค ํ 

ความว่าบุคคลพึงเวน้กรรมชัว่ทั้งหลายเสีย  เหมือนพ่อคา้มีทรัพยม์าก มีพวกนอ้ย เวน้ทางอนัพึงกลวั  

(และ) เหมือนผูต้อ้งการจะเป็นอยู ่เวน้ยาพิษเสียฉะนั้น”๕๒ 

 

   ข.  การสอนใหเ้ห็นผลของการทาํชัว่  กล่าวคือ ผูท่ี้ทาํกรรมชัว่ย่อมไดรั้บ

ผลของการกระทาํนั้ น ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  พบ ๑๙ เร่ือง  เช่นเร่ืองสุปปพุทธศากยะ ใน

ปาปวรรค กล่าวถึงพระเจา้สุปปพุทธะผกูอาฆาตพระพุทธเจา้เพราะพระองคท์าํใหพ้ระนางพิมพาซ่ึง

เป็น      พระธิดาออกบวช และทาํให้พระเทวทตับวชแลว้ตั้ งตนเป็นผูมี้เวรต่อพระพุทธเจา้จนถูก

ธรณีสูบ เม่ือทราบว่าพระพุทธเจา้จะเสด็จไปทรงรับนิมนตท่ี์ใดก็ส่งคนไปปิดทางเสด็จ พระพุทธเจา้

จึงตรัสว่าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบในอีก ๗ วนัขา้งหน้า สุปปพุทธะจึงป้องกันตวัเองทุกวิถีทาง 

พระพุทธเจา้ตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า 

 

                                                             

 
๕๒

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๓๓. 



๑๙๔ 
 

 

     น  อนฺตลิกฺเข  น  มุทฺทมชฺเฌ  ความว่า  คนท่ีทาํกรรมชัว่ไว  ้หนีไปแลว้ในอากาศ ก็ไม่พึงพน้

จากความชัว่ได ้ หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทร  ก็ไม่พึงพน้จากกรรมชัว่ได ้ หนีเขา้ไปสู่ซอกแห่ง

ภูเขา  ก็ไม่พึงพน้จากกรรมชัว่ได ้(เพราะ) เขาอยู่แลว้ในประเทศแห่งแผ่นดิน โอกาสพึงพน้จาก

กรรมชัว่หามีอยูไ่ม่๕๓ 

 

 คาํสอนเร่ืองการละเวน้จากการทาํความชัว่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การสอนให้ละเวน้จากความ

ชัว่ทั้งหลายโดยไม่ระบุว่าเป็นความชัว่ลกัษณะใด โดยเห็นไดจ้ากคาถาท่ีเป็นคาํสอนเร่ืองความชัว่

ไม่มีส่วนท่ีระบุพฤติกรรมในเร่ือง แต่เน้นสอนให้เห็นว่าคนท่ีทาํกรรมชัว่ย่อมไดรั้บผลเดือดร้อน

ตามมา แสดงใหเ้ห็นว่าคาถามีเน้ือหาเป็นกลางใชก้บัพฤติกรรมความชัว่แบบใดก็ได ้เม่ือข้ึนช่ือว่า

ความชัว่แลว้ยอ่มเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรหลีกเล่ียง เพราะคนท่ีทาํกรรมชัว่จะตอ้งไดรั้บผลกรรมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ในขณะท่ีการละเวน้ความชัว่ท่ีเป็นการกระทาํทั้ งทางกาย วาจา และใจ พบคาํสอน

การละเวน้ความชัว่ทางกายมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัความชัว่ท่ียกมาเป็นตวัอย่างพฤติกรรมซ่ึงพบ

ความชัว่ท่ีเป็นกายกรรมมากท่ีสุด  เพราะการกระทาํท่ีผา่นออกมาทางกายเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบ

มาก และเป็นส่ิงท่ีแกไ้ขไม่ได ้ ในขณะท่ีความชัว่ทางวาจาและใจ เม่ือทาํแลว้ส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น

นอ้ย และผูก้ระทาํยงัมีโอกาสแกไ้ขการกระทาํนั้นได ้

 การท่ีในท่ีสุดพบคาํสอนให้ละเวน้ความชั ่วทั้ งปวงมากท่ีสุด เพราะไม่อาจยกตัวอย่าง

พฤติกรรมท่ีเป็นความชัว่ไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีบุคคลตอ้งพิจารณาจากเจตนาและผลของการกระทาํ หาก

การกระทาํท่ีเกิดจากเจตนาอกุศลย่อมถือเป็นกรรมชั ่ว บุคคลพึงละเวน้ การพบลกัษณะการสอน

ดงักล่าวจึงแสดงใหเ้ห็นถึงการป้องกนัการกระทาํท่ีเป็นกรรมชัว่ไม่ให้เกิดข้ึน  โดยดูจากตวัอย่างท่ี

ยกมาเพ่ือให้เห็นแนวทางแกไ้ขหากกรรมนั้นเกิดข้ึนแลว้  และคาํสอนให้ละเวน้ความชัว่ทั้ งปวง

เพ่ือใหพิ้จารณาว่าหากกรรมใดจะเกิดข้ึนจากเจตนาอกุศลหรือใหผ้ลร้ายก็ใหป้้องกนัดว้ยการละเวน้

การกระทาํนั้นทนัที 

 

 

 

                                                             

 
๕๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๖๔. 



๑๙๕ 
 

 

 ๑.๒ การทําความด ี

 การทาํความดี คือ การกระทาํท่ีส่งผลดีต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นการกระทาํท่ีเป็นกุศล 

เรียกว่า กุศลกรรม ต้นเหตุของความดีมี ๓ ประการ คือ อโลภะ คือ ไม่โลภ อโทสะ คือ  ไม่คิด

ประทุษร้าย  และอโมหะ คือไม่หลง (ปัญญา)  การทาํความดีจึงทาํให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ผูอ่ื้น  คาํสอนเร่ืองการทาํความดีประกอบดว้ยการทาํความดีลกัษณะต่างๆ และคาถาคาํสอนท่ีให้ทาํ

ความดี   

  ๑.๒.๑ การทาํความดีลกัษณะต่างๆ ในอรรถกถาธรรมบทปรากฏการทาํความดี

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ๕ แบบ ไดแ้ก่ การปฏิบติัธรรม  การทาํทาน  การไม่โกรธ การบูชาส่ิงท่ี

ควรบูชา และการสนัโดษ  ดงัน้ี 

   ๑. การปฏิบติัธรรม คือ การทาํความดีตามหลกัธรรม บาํเพ็ญสมณธรรม 

ฝึกฝนอบรมตนเองใหถึ้งพร้อมดว้ยศีลและปัญญา เป็นการปฏิบติัเพ่ือมุ่งบรรลุธรรมตั้ งแต่ขั้นโสดา

ปัตติผล จนถึงอรหตัผล พบในกลุ่มเร่ืองต่างๆดงัน้ี   

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์  พบ ๓๓ เร่ือง๕๔  เช่น เร่ืองสุขสามเณร กล่าวถึงสุขกุมารบรรพชา

เป็นสามเณร แลว้ตั้งใจฝึกสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล  เร่ืองพระวังคีสเถระ  กล่าวถึงวงัคีสะเป็น

นกัทาํนาย แต่ไม่รู้สถานท่ีเกิดของกะโหลกศีรษะผูนิ้พพาน จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา แลว้ตั้งใจ

บาํเพญ็สมณธรรมจนบรรลุอรหตัผล  เป็นตน้   

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๕๕ คือ เร่ืองภิกษุทูลถามปัญหา กล่าวถึงพราหมณ์

สองคนซ่ึงในอดีตชาติเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดา  นิมนตพ์ระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลายเพ่ือถวาย

ภตัตาหารตลอดสามเดือน ฟังธรรมและประพฤติอยูใ่นธรรม ไดบ้รรลุอนาคามิผล 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๑๐ เร่ือง๕๖  เช่น  เร่ืองจติตคฤหบดี  กล่าวถึงจิตตคฤหบดี

เป็นผูต้ ั้งมัน่ในการปฏิบติัธรรม รักษาศีลและฟังธรรมสมํ่าเสมอ  เป็นตน้ 

                                                             

 
๕๔

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๗, ๒๑, ๒๘, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๖, ๓๘, ๔๑, ๔๒, ๕๑, ๕๔, ๕๕, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๓, ๖๔, ๖๕, 

๘๒, ๘๕, ๘๖, ๙๑, ๙๕, ๙๘, ๑๐๒, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๑๗ และ ๑๑๘. 
 

๕๕
 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๓๑. 

 
๕๖

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๑, ๗, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๕, ๓๐ และ ๕๒. 



๑๙๖ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๑ เร่ือง๕๗  ไดแ้ก่ เร่ืองบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง 

กล่าวถึงเพชฌฆาตคนหน่ึงลาออกจากงาน แลว้ไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ ปฏิบติัตามหลกัธรรม 

ไดบ้รรลุโสดาปัตติผล  

 การบาํเพ็ญสมณธรรม คือ การปฏิบติัตามธรรมของผูส้งบ เป็นการปฏิบติัเพ่ือระงบับาป 

เพ่ือเป็นพระอริยบุคคล คือ ผูบ้รรลุธรรมวิเศษ มี ๔ ระดบั ไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกทาคามี  พระ

อนาคามี  และพระอรหันต์  จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าพบความดีเร่ืองการปฏิบติัธรรมในกลุ่ม

พระอรหนัตม์ากท่ีสุด โดยไม่จาํเป็นว่าพระอรหนัตเ์หล่านั้นจะตอ้งบวชเป็นภิกษุมาก่อน เพราะบาง

องคไ์ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตก่์อนแลว้จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา  แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายใน

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้เพ่ือใหบุ้คคลทุกประเภททั้งนักบวชและบุคคลธรรมดา

สามารถเขา้ถึงคาํสอนและบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได ้

 การปฏิบติัธรรมเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงกระทาํเพ่ือให้เกิดผลดีทั้ งต่อตนเองและผูอ่ื้น ผูท่ี้ตั้ งมัน่

ในการปฏิบติัธรรมจะไดช่ื้อว่าเป็นผูไ้ม่ประมาท ดงันั้นความดีเร่ืองการปฏิบติัธรรม การรักษาศีลจึง

หมายรวมถึงคาํสอนเร่ืองความไม่ประมาทดว้ย โดยจะกล่าวในหวัขอ้คาํสอนการทาํความดี 

 

   ๒. การทาํทาน คือ การให้ การมอบของแก่ผูอ่ื้น การสละส่ิงของหรือ

ทรัพยข์องตนเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ประเภทของทานแบ่งออกเป็น อามิสทาน คือ การให้ส่ิงของ  

และธรรมทาน คือ การใหธ้รรม  ทานท่ีไม่ถือว่าเป็นทานและเป็นบาป ไดแ้ก่ มชัชทาน คือ การให้

นํ้ าเมา  สมชัชทาน คือ การใหม้หรสพ  อิตถีทาน คือ การใหส้ตรี  อุสภทาน คือ การปล่อยโคอุสภะ

เขา้ไปในฝงูโค  และจิตรกรรมทาน คือ การให้ภาพย ัว่ยุกิเลส เช่น ภาพสตรีและบุรุษเสพเมถุน๕๘  

สมบติัของทานตอ้งประกอบดว้ย วตัถุบริสุทธ์ิ  คือ ของท่ีให้เป็นของตนซ่ึงไดม้าโดยสุจริต  บุคคล

                                                             

 
๕๗

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๑๗. 

 
๕๘
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : ธน

ธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๑๒๘.  



๑๙๗ 
 

 

บริสุทธ์ิ  คือ การใหแ้ก่บุคคลท่ีควรใหซ่ึ้งเป็นคนดี ไม่ประพฤติชัว่  และเจตนาบริสุทธ์ิ  คือ มีเจตนา

บริสุทธ์ิทั้งในเวลาก่อนให ้ ขณะท่ีให ้และหลงัใหไ้ปแลว้๕๙   พบใน ๔ กลุ่มเร่ืองดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหนัต์  พบ ๒ เร่ือง๖๐  ไดแ้ก่ เร่ืองถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ  

กล่าวถึงทา้วสักกะปลอมเป็นคนเข็ญใจถวายภตัตาหารแด่พระมหากสัสปเถระดว้ยความเล่ือมใส  

เร่ืองพระวนวาสีตสิสเถระ กล่าวถึงพระวนวาสีติสสะซ่ึงในอดีตชาติเคยถวายขา้วและผา้สาฎกแด่

พระสารีบุตรเถระ เม่ือตายแลว้เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตร ระหว่างมารดาตั้ งครรภ์ก็

ถวายทานแด่พระสงฆจ์าํนวนมาก  เม่ือเกิดมาอาย ุ๗ ขวบ บวชเป็นสามเณรแลว้ถวายผา้หน่ึงพนัผืน

กับถวายภัตตาการแด่ภิกษุ  เม่ือถึงฤดูหนาวบิณฑบาตได้ผา้กัมพลจํานวนมากก็ถวายแด่ภิกษุ

ทั้งหลาย   

 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๖๑ คือ เร่ืองพระอุตตราเถรี  กล่าวถึงภิกษุณีช่ือ

อุตตรา เห็นภิกษุรูปหน่ึงยงัไม่ไดอ้าหารจึงถวายอาหารท่ีตนบิณฑบาตไดม้าแด่ภิกษุรูปนั้น 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๙ เร่ือง๖๒  เช่น  เร่ืองอสทิสทาน  กล่าวถึงพระเจา้ปเสนทิ

โกศลและพระนางมลัลิกาเทวีจดัถวายทานคร้ังยิ ่งใหญ่แด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้ งหลาย  เร่ือง

ปัญจัคคทายกพราหมณ์ กล่าวถึงพราหมณ์ผูห้น่ึงถวายทานอนัเลิศทั้ ง ๕ ไดแ้ก่ ทานอนัเลิศในนา 

ทานอนัเลิศในลาน ทานอนัเลิศในคราวนวด  ทานอนัเลิศในคราวเทขา้วสารลงหมอ้ และทานอนัเลิศ

ในคราวคดขา้วสุกใส่ภาชนะ จึงไดช่ื้อว่า ปัญจคัคทายก 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๔ เร่ือง๖๓ เช่น  เร่ืองสุมนมาลากาล กล่าวถึงนาย

สุมนซ่ึงมีหน้าท่ีส่งดอกไม้เข้าว ัง เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเล่ือมใสจึงถวายดอกไม้ทั้ งหมดแด่

พระพุทธเจา้  เร่ืองพราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก  กล่าวถึงพราหมณ์สองสามีภรรยาถวายผา้สาฎกท่ีมี

เพียงผนืเดียวแด่พระพุทธเจา้ดว้ยความเล่ือมใส เป็นตน้ 
                                                             

 
๕๙

 พระมหาสมชาย ฐานวฑฺุโฒ, มงคลชีวิต ฉบับ ทางก้าวหน้า, (กรุงเทพฯ : ชมรมพทุธศาสน์สากล ในอปุถมัภ์

สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย,์ ๒๕๔๘), ๑๓๒. 

 
๖๐

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๑๙ และ ๒๔. 

 
๖๑

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๑๙. 

 
๖๒

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๕, ๒๙, ๔๐, ๔๕, ๔๙, ๕๗, ๕๘, ๕๙ และ. 

 
๖๓

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๑๓, ๒๓, ๒๔ และ ๔๐. 



๑๙๘ 
 

 

 การทาํทานส่วนใหญ่เป็นการถวายทานแด่พระพุทธเจา้และภิกษุทั้งหลาย จึงพบมากในกลุ่ม

เร่ืองของอุบาสก – อุบาสิกา เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี

กาํลงักายและกาํลงัทรัพยใ์นการทาํทาน อีกทั้งยงัเป็นสมบติัของอุบาสกขอ้หน่ึงจาก ๕ ขอ้๖๔ คือ การ

ขวนขวายในการอุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนา 

 

   ๓. การไม่โกรธ ไดแ้ก่  การเวน้จากโกธะ คือ ความโกรธ ความขุ่นเคือง 

และการเวน้จากโทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย  แมว้่าจะมีผูอ่ื้นมาทาํให้ตนเองเดือดร้อนก็ไม่โกรธ

หรือจองเวรกลบัไป พบใน กลุ่มเร่ืองพระอรหนัตแ์ละกลุ่มเร่ืองอุบาสก-อุบาสิกา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์  พบ ๗ เร่ือง๖๕  เช่น เร่ืองพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงพราหมณ์คน

หน่ึงตีพระสารีบุตรเถระเพื่อทดสอบว่าพระเถระจะโกรธหรือไม่ พระสารีบุตรไม่โกรธพราหมณ์  

เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ กล่าวถึงพระลกุณฏกภทัทิยเถระมกัถกูสามเณรลอ้เลียนเร่ืองรูปร่างเลก็ 

แต่พระเถระไม่โกรธและไม่ประทุษร้ายต่อสามเณรเหล่านั้น  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๒ เร่ือง๖๖  ไดแ้ก่ เร่ืองพระนางสามาวดี กล่าวถึงพระนาง

สามาวดีถกูพระนางมาคนัทิยาปองร้ายจนถึงแก่ชีวติ แต่ก่อนตายก็ไม่ไดโ้กรธและไม่พยาบาทต่ออีก

ฝ่าย  เร่ืองอุตตราอุบาสิกา  กล่าวถึงนางอุตตราถูกนางสิริมาทาํร้ายดว้ยการเทนํ้ าร้อนใส่ แต่ก็ไม่

โกรธและใหอ้ภยันางสิริมา 

 

   ๔. การบูชาส่ิงท่ีควรบูชา  การบูชา คือ การนาํส่ิงของ เช่น ดอกไม ้ของ

หอม อาหาร ทรัพย ์มามอบใหเ้พ่ือแสดงความซาบซ้ึงพระคุณ รวมถึงการมองเห็นความดีงาม การ

เคารพนับถือ และการช่ืนชมเชิดชู  การบูชามี ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่ อามิสบูชา คือ การบูชาดว้ยวตัถุ

ส่ิงของ รวมถึงการนอบน้อมใจ การแสดงความเคารพโดยอาจไม่ไดมี้ส่ิงของ  และธรรมบูชา คือ 

การบูชาดว้ยการปฏิบติัให้บรรลุจุดหมายท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงธรรมไว ้ ในอรรถกถาแห่ง

                                                             

 
๖๔

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๓๙๙. 
 

๖๕
 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๒๙, ๓๔, ๓๕, ๙๔, ๙๙, ๑๐๓ และ ๑๐๔. 

 
๖๖

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๓ และ ๔๒. 



๑๙๙ 
 

 

มงคลสูตร กล่าวถึงการบูชา ไว ้๒ อยา่ง คือ อามิสบูชา และปฏิบติับูชา  โดยปฏิบติับูชา คือ การบูชา

ดว้ยการปฏิบติั ไดแ้ก่ การบูชาพระพุทธเจา้ดว้ยสรณคมณ์ การรับสิกขาบทมารักษาเพ่ือใหเ้ป็นผูมี้ศีล 

การถืออุโบสถและคุณความดีต่างๆ ตลอดจนการเคารพดูแลบิดามารดาและปูชนียบุคคลทั้ งหลาย๖๗  

จะเห็นได้ว่าทั้ งธรรมบูชาและปฏิบัติบูชาต่างก็มีความหมายเหมือนกันคือ เน้นการปฏิบัติตาม

หลกัธรรม   ความดีท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มการบูชาส่ิงท่ีควรบูชาท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทส่วนใหญ่

เป็นอามิสบูชา  ปรากฏเน้ือความคาถา ๓ ลักษณะ ได้แก่  การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา  การถือ          

พระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง และการเป็นผูว้่าง่าย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    ก.   การบูชา การนอบนอ้มบุคคลท่ีควรบูชา  พบในกลุ่มเร่ืองพระ

อรหนัต ์และกลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหนัต ์ พบ ๑ เร่ือง๖๘  คือ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ

แสดงความเคารพพระอสัสชิซ่ึงเป็นอาจารย ์เม่ือพระอศัสชิอยูท่างทิศใด พระสารีบุตรก็ไหวทิ้ศนั้น 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๓ เร่ือง๖๙  ไดแ้ก่ เร่ืองสุมนาเทว ีกล่าวถึงนางสุมนาบรรลุ

สกทาคามิผล ก่อนตายเรียกบิดาว่านอ้งเพราะบิดาบรรลุธรรมโสดาปัตตผล พระพุทธเจา้ตรัสว่าเป็น

ส่ิงท่ีถกูตอ้งแลว้  เร่ืองฉัตตปาณอิุบาสก กล่าวถึงฉตัตปาณิเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้อยู่และไม่ถวายบงัคม

พระราชาท่ีเสด็จมา เพราะเห็นว่าพระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ใหญ่กว่า  เร่ืองท้าวสักกะ กล่าวถึงทา้วสักกะ

คอยอุปัฏฐากพระพุทธเจา้ นาํภาชนะพระบังคลหนักข้ึนทูนเหนือเศียรโดยไม่รังเกียจว่าเป็นของ

สกปรก เพราะทา้วสกักะเล่ือมใสพระพุทธเจา้ 

    ข .    การถือพระรัตนตรัย เ ป็น ท่ี พ่ึง  มีศ รัทธาตั้ งมั ่นใน

พระพุทธศาสนา พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัตแ์ละกลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา ดงัน้ี 

                                                             

 
๖๗

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๑๘๖. 
 

๖๘
 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๙๖. 

 
๖๙

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๒, ๘ และ ๓๗. 



๒๐๐ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหนัต ์ พบ ๑ เร่ือง๗๐  คือ เร่ืองพระมหากัปปินเถระ กล่าวถึงพระราชาช่ือ

พระเจา้มหากปัปินะ ให้คนคอยสืบเร่ืองการเกิดของพระรัตนตรัย เม่ือไดข่้าวการเกิดแลว้ก็สละ   

ราชสมบติัออกบวช   

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๔ เร่ือง๗๑  เช่น เร่ืองสุปปพุทธกุฏฐิ กล่าวถึง              สุปป

พุทธกุฏฐิปฏิเสธขอ้เสนอของทา้วสักกะท่ีจะมอบอริยทรัพย  ์๗ อย่างเพ่ือแลกกบัการละทิ้ง  พระ

รัตนตรัย   เร่ืองนายทารุสากฏิกะ กล่าวถึงเด็กคนหน่ึงเจริญพุทธานุสติทาํใหร้อดพน้จากอนัตรายใน

ป่าได ้ เป็นตน้ 

    ค.  การเป็นผูว้่าง่าย พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหันต์ ๑ เร่ือง๗๒ คือ            

เร่ืองพระราธเถระ กล่าวถึงพราหมณ์ช่ือราธะบวชกบัพระสารีบุตร เป็นผูว้่าง่ายปฏิบติัตามคาํสอน

ของพระเถระ ต่อมาไดบ้รรลุอรหตัผล 

 

   ๕. การสนัโดษ  หมายถึงไม่โลภ เป็นผูส้งบ พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหันต ์

โดยพบ ๓ เร่ือง๗๓ ไดแ้ก่ เร่ืองพระตสิสเถระผู้มปีกตอิยู่ในนิคม กล่าวถึงพระติสสเถระเป็นผูม้กัน้อย 

สันโดษ บิณฑบาตเฉพาะในละแวกบ้านญาติเท่านั้ น โดยอาศยัอาหารเพ่ือดาํรงชีพ ไม่ต้องการ

อาหารอนัประณีต  เร่ืองพระเถระช่ือเอกวิหารี กล่าวถึงพระเถระรูปหน่ึงเป็นผูอ้ยู่รูปเดียวไม่ขอ้ง

เก่ียวกบัใคร เร่ืองพระสันตกายเถระ กล่าวถึงพระสนัตกายเถระเป็นผูมี้อตัภาพสงบ มีกาํเนิดมาจาก

ราชสีห์ 

 

 เม่ือพิจารณาเร่ืองการทาํความดีท่ีปรากฏตวัอย่างให้เห็นเป็นพฤติกรรมในอรรถกถาธรรม

บทพบว่า ความดีท่ีพบมากในอรรถกถาธรรมบทคือการปฏิบติัธรรม และพบมากท่ีสุดในกลุ่มเร่ือง

พระอรหนัต ์แสดงใหเ้ห็นว่ามนุษยเ์ม่ือเกิดมาแลว้ควรทาํความดีใหม้าก และความดีท่ีพึงมีทุกคนคือ

การปฏิบติัธรรม เพ่ือฝึกฝนตนเอง อบรมตนเองใหถึ้งพร้อมดว้ยศีลและปัญญา โดยกลุ่มบุคลท่ีเป็น

                                                             

 
๗๐

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๒๗. 

 
๗๑

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๑๐, ๓๑, ๕๑ และ ๕๓. 

 
๗๒

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๒๕. 

 
๗๓

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๙, ๗๖ และ ๘๘. 



๒๐๑ 
 

 

พระอรหนัตเ์ป็นผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ทาํให้สามารถบรรลุธรรมสูงสุดคือ

อรหตัผลได ้ 

 การทาํความดี เป็นกรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนใหท้าํ โดยนอกจากปรากฏเป็นพฤติกรรม

ของบุคคลอย่างชัดเจนตามท่ีเสนอมาในข้างต้นแล้ว ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีไม่ปรากฏตัวอย่าง

พฤติกรรมของบุคคล โดยเป็นเร่ืองท่ีมุ่งสอนใหท้าํความดีซ่ึงปรากฏอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยจะกล่าว

ในหวัขอ้ต่อไป 

 

  ๑.๒.๒ คาํสอนเร่ืองการทาํความดี 

 คาํสอนเร่ืองการทาํความดีท่ีปรากฏในคาถาพระธรรมบทมีทั้งความดีท่ีมีตวัอยา่งการกระทาํ

ของบุคคล และคาํสอนท่ีมีผูทู้ลถามพระพุทธเจา้ แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะความดีท่ีพระพุทธเจา้ทรง

ใหท้าํ และลกัษณะของคนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นคนดีในทรรศนะของพระพุทธศาสนา โดยคาํสอนเร่ืองการ

ทาํความดีท่ีพบในอรรถกถาธรรมบท แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีระบุลกัษณะความดี และกลุ่มท่ีไม่

ระบุลกัษณะความดี  

 

   ๑.๒.๒.๑  คาํสอนท่ีระบุลกัษณะความดี  เน้ือความของคาถามุ่งสอนให้

คนทาํความดีในลกัษณะต่างๆ แบ่งเป็นการทาํความดีทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  ดงัน้ี 

 

    ก.  การทาํความดีทางกายกรรม ไดแ้ก่ 

     ๑.  การฝึกตน  คือ การฝึกฝน อบรมทั้งกายและใจให้อยู่

ในกรอบระเบียบ ฝึกตนเองให้มีความดีทั้ งทางกาย วาจา และใจ พบ ๑๔ เร่ือง  เช่น เร่ืองบณัฑิต

สามเณร ในบณัฑิตวรรค  กล่าวถึงบณัฑิตสามเณรบาํเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหันต์ แลว้นั ่งฉัน

ภตัตาหาร แต่เวลาล่วงเขา้ถึงบ่าย เพราะเทพยดาทั้ งหลายช่วยกนัอารักขาบณัฑิตสามเณรให้บรรลุ

อรหัตผล เม่ือสามเณรบรรลุแลว้จึงปล่อยเวลาให้เดินตามปกติ ภิกษุทั้ งหลายไม่เข้าใจจึงพากัน

ถกเถียงว่าเหตุใดบณัฑิตสามเณรจึงฉนัเสร็จในเวลาบ่าย พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรม ดงัน้ี 



๒๐๒ 
 

 

 “อุทก ํ หิ  นยนฺติ  เตชน ํ ความว่า  อนัคนไขนํ้ าทั้งหลายย่อมไขนํ้ า  ช่างศรทั้ งหลายย่อมดดั

ศร  ช่างถากทั้งหลายยอ่มถากไม ้ บณัฑิตทั้งหลายยอ่มฝึกตน”๗๔ 

เร่ืองมารดาของพระกุมารกสัสปเถระ ในอตัตวรรค  กล่าวถึงภิกษุณีซ่ึงเป็นมารดาของกุมารกสัสปะ 

เศร้าโศกเพราะอาลยับุตรท่ีตอ้งแยกกนั แต่พระกุมารกสัสปะบรรลุอรหัตผลแลว้จึงกล่าวถอ้ยคาํให้

ภิกษุณีหมดความอาลยั จากนั้นก็บรรลุอรหตัผล ภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากนัว่าธรรมของพระองคท์าํ

ใหภิ้กษุณีนั้นและพระกุมารกสัสปไดบ้รรลุอรหัตผล พระพุทธเจา้จึงตรัสว่าในกาลก่อนพระองค์ก็

เป็นท่ีพ่ึงของคนทั้งสอง แลว้ทรงแสดงธรรมดงัน้ี 

 “อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  ความว่า  ตนแลเป็นท่ีพ่ึงของตน  บุคคลอ่ืนใครเล่า พึงเป็นท่ีพ่ึง

ได ้เพราะบุคคล มีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดท่ี้พ่ึงท่ีบุคคลไดโ้ดยยาก”๗๕ 

     ๒.  การไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ  

ความระมดัระวงัท่ีจะไม่ทาํเหตุแห่งความผิดพลาดเสียหายและไม่ละเลยโอกาสท่ีจะทาํเหตุแห่ง

ความดีงามและความเจริญ  พบ ๑๐ เร่ือง ตวัอยา่งคาํสอน เช่น   เร่ืองพระนางสามาวดี ในอปัปมาท

วรรค กล่าวถึงพระนางสามาวดีและบริวารถูกพระนางมาคนัทิยาจุดไฟเผาพระตาํหนักถึงแก่ชีวิต

ทั้งหมด จากนั้นพระนางมาคนัทิยาและบริวารถกูลงโทษประหารชีวิต ภิกษุทั้ งหลายจึงสนทนากนั

ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีใครเป็นผูช่ื้อว่าตายแลว้ พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรมดงัน้ี 

 

  อปฺปมาโท  อมต ํ ปท ํ  ปมาโท  มจฺจุโน  ปท ํ

  อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ   เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา   

  เอต ํ วิเสสโต  ญตฺวา   อปฺปมาทมฺหิ  ปณฺฑิตา 

  อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ   อริยาน ํ โคจเร  รตา   

  เต  ฌายโิน  สาตติกา   นิจฺจ ํ ทฬฺหปรกฺกมา   

  ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพาน ํ โยคกฺเขม ํ อนุตฺตรํ   

                                                             

 
๗๔

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๕๗. 
 

๗๕
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๒. 



๒๐๓ 
 

 

ความว่า  ความไม่ประมาทเป็นเคร่ืองถึงอมตะ  ความประมาทเป็นทางแห่งมจัจุ  ผูไ้ม่ประมาทแลว้ 

ช่ือว่ายอ่มไม่ตาย  ผูใ้ดประมาทแลว้ ผูน้ั้นยอ่มเป็นเหมือนคนตายแลว้  บณัฑิตรู้ความนั ่นโดยแปลก

กนัแลว้ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บนัเทิงอยู่ในความไม่ประมาท ยินดีในธรรมเป็นท่ีโคจรของ

พระอริยะทั้งหลาย  บณัฑิตผูไ้ม่ประมาทเหล่านั้ น มีความเพ่ง มีความเพียรเป็นไปติดต่อ  บากบัน่

มัน่เป็นนิตย ์เป็นนกัปราชญ ์ ยอ่มถูกตอ้งพระนิพพาน  อนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม๗๖ 

 

     ๓.  การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา  พบ ๘ เร่ือง ตวัอย่างคาํ

สอน เช่น เร่ืองพราหมณ์ผูเ้ป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ ในอรหนัตวรรค กล่าวถึงพระพุทธเจา้แสดง

ธรรมแก่พราหมณ์ผูเ้ป็นลุงของพระสารีบุตรท่ีทูลขอใหพ้ระองคต์รัสบอกทางแห่งพรหมโลก ดงัน้ี 

 

    มาเส  มาเส  สหสฺเสน  โย  ยเชถ  สต ํ สม ํ เอกญฺจ  ภาวิตตฺตาน ํ ความว่า  ผูใ้ด พึงบูชาดว้ย

ทรัพยพ์นัหน่ึงทุกๆเดือนสิ้น ๑๐๐ ปี  ส่วนการบูชานั้นนั ่นแลของผูท่ี้พึงบูชาท่านผูมี้ตนอบรมแลว้

คนเดียว แมค้รู่หน่ึง ประเสริฐกว่าการบูชาของผูน้ั้น การบูชาสิ้น ๑๐๐ ปี จะประเสริฐอะไรเล่า๗๗ 

 

     ๔.  การทาํทาน  พบ ๓ เร่ือง ตวัอย่างคาํสอน เช่น เร่ือง

องักุรเทพบุตร ในตณัหาวรรค  กล่าวถึงบุญท่ีอินทกเทพบุตรถวายภิกษาทพัพีหน่ึงแด่พระอนุรุทธ

เถระ มีผลมากกว่าการสร้างเตาถวายสิ้นหม่ืนปีขององักุรเทพบุตร พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม

เก่ียวกบัเหตุดงักล่าว ดงัน้ี 

 

      ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  ความว่า  นาทั้งหลายมีหญา้เป็นโทษ  หมู่สัตว์น้ีก็มีโทสะเป็นโทษ  

ฉะนั้นแล ทานท่ีใหใ้นท่านผูป้ราศจากราคะ จึงเป็นของมีผลมาก  นาทั้งหลายมีหญา้เป็นโทษ หมู่

สัตว์น้ีก็มีโทสะเป็นโทษ ฉะนั้ นแล ทานท่ีให้ในท่านผู ้ปราศจากโทสะ จึงเป็นของมีผลมาก นา

ทั้งหลายมีหญา้เป็นโทษ หมู่สัตวน้ี์กมี็โมหะเป็นโทษ ฉะนั้นแล ทานท่ีให้ในท่านผูป้ราศจากโมหะ 

                                                             

 
๗๖

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๘, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๙๑. 
 

๗๗
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๑๖๙. 



๒๐๔ 
 

 

จึงเป็นของมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญา้เป็นโทษ หมู่สัตวน้ี์กมี็ความอยากเป็นโทษ ฉะนั้นแล ทานท่ี

ใหใ้นท่านผูป้ราศจากความอยาก จึงเป็นของมีผลมาก๗๘ 

 

     ๕.  การคบคนดี ไม่คบคนพาล  พบ ๖ เร่ือง ตวัอย่างคาํ

สอน เช่น เร่ืองพระฉันนเถระ ในบณัฑิตวรรค กล่าวถึงพระฉันนเถระมกักล่าวบริภาษพระอคัร

สาวกทั้งสอง พระพุทธเจา้ตรัสเรียกมาประทานโอวาทถึง ๓ คร้ัง จากนั้นทรงเตือนให้พระฉันนะ

เห็นว่าพระอคัรสาวกทั้ งสองเป็นกัลยานมิตรควรคบ ทรงแสดงธรรมว่า  “น  ภเช  ปาปเก  มิตฺเต  

ความว่า  บุคคลไม่ควรคบบาปมิตร  ไม่ควรคบบุรุษตํ่าชา้  ควรคบกลัยาฯมิตร ควรคบบุรุษสูงสุด”๗๙ 

     ๖.  การมีความเพียร คือ ความบากบัน่ ความพยายามใน

การทาํกิจต่างๆอยา่งไม่ทอ้ถอย  พบ ๕ เร่ือง ตวัอย่างคาํสอน เช่นเร่ืองพระสัปปทาสเถระ ในสหัส

สวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงตอ้งการฆ่าตวัตาย แต่ในระหว่างนั้นใคร่ครวญศีลของตน แลว้เจริญ

วิปัสสนาไดบ้รรลุอรหัตผล กาํลงัจะไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ ภิกษุทั้ งหลายไม่เช่ือว่าภิกษุนั้นบรรลุ

อรหนัต ์พระพุทธเจา้เสด็จมาจึงทรงแสดงบุพกรรมของภิกษุนั้น แลว้ตรัสคาถาว่า   “โย  จ  วสฺสสต ํ 

ชีเว  กุสีโต  หีนวีริโย  วิริย ํ อารภโต  ทฬฺห ํ ความว่า  ก็ผูใ้ดเกียจคร้านมีความเพียรอนัทราม พึง

เป็นอยู ่๑๐๐ ปี ความเป็นอยูว่นัเดียวของท่านผูป้รารภความเพียรมัน่ ประเสริฐกว่าชีวิตของผูน้ั้น”๘๐ 

     ๗.  การสนัโดษ  คือ ความยินดี ความพอใจในของของ

ตน การมีความสุขดว้ยเคร่ืองเล้ียงชีพท่ีหามาไดด้ว้ยความเพียรพยายามอนัชอบธรรมของตน พบใน

เร่ืองพระเถระช่ือเอกวิหารี ในปกิณณกวรรค กล่าวถึงพระเถระรูปหน่ึงเป็นผูอ้ยู่คนเดียว เร่ืองของ

พระเถระเป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป ภิกษุทั้งหลายทูลเร่ืองของพระเถระต่อพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จึง

ทรงแสดงธรรม  ดงัน้ี  

                                                             

 
๗๘

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๖๗. 

 
๗๙

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๑๑. 
 

๘๐
 เร่ืองเดยีวกัน, ๒๐๔. 



๒๐๕ 
 

 

  “เอกาสน ํ เอกเสยฺย ํ อตนฺทิโต  เอฏด  ทมยมตฺตาน ํ วนนฺเต  รมิโต  สิยา  ความว่า ภิกษุพึง

เสพท่ีนัง่คนเดียว ท่ีนอนคนเดียว พึงเป็นผูเ้ดียวไม่เกียจคร้านเท่ียวไป เป็นผูเ้ดียว ทรมานตน เป็นผู ้

ยนิดียิง่ในราวป่า”๘๑ 

 

     ๘.  การรู้ประมาณในโภชนะ คือ การกาํหนดรู้ในการ

บริโภคท่ีเหมาะสมกบัตนเอง พบ ๒ เร่ือง ซ่ึงเป็นเร่ืองพระเจา้ปเสนทิโกศลทั้ง ๒ เร่ือง กล่าวถึงพระ

เจา้ปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมาก ทาํใหมี้พระวรกายอว้นพี เม่ือทรงง่วงก็ไม่สามารบรรทม

ได ้จึงเสด็จมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรมเพื่อใหเ้ห็นโทษของการกินจุ ดงัน้ี 

 

     มิทฺธี  ยทา  มหคฺฆโส  นิวาปปุฏฺ โฐ  ความว่า  ในกาลใด บุคคลเป็นผูก้ินมาก มกัง่วง และมกั

นอนหลบักระสับกระส่ายประหน่ึงสุกรใหญ่ท่ีถูกปรนปรือดว้ยอาหารฉะนั้น ในกาลนั้นเขาเป็นคน

มึนซึม ยอ่เขา้ไปถึงหอ้งรํ่าไป   คนผูมี้สติทุกเม่ือ รู้จกัประมาณในโภชนะท่ีไดแ้ลว้นั้น ยอ่มมีโรคภยั

ไขเ้จ็บนอ้ย แก่ชา้ อายยุนื๘๒ 

     ๙.  การสาํรวม  คือ การระวงัรักษาใหส้งบเรียบร้อย เช่น 

สาํรวมกาย สาํรวมใจ พบ ๒ เร่ือง  เช่น เร่ืองภิกษุ ๕ รูป ในภิกขุวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงนั ่ง

สนทนากนัเร่ืองการรักษาทวารเช่น จกัษุทวาร เป็นตน้ ต่างเถียงว่าตนรักษาทวารท่ีรักษาไดย้าก เม่ือ

ไม่ไดข้อ้สรุปจึงไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพ่ือทูลถาม  พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงธรรม ดงัน้ี 

 

     จกฺขนุา  สวํโร  สาธุ  กาเยน  สวํโร  สาธุ  วาจาย  มนสา  สวํโร  สาธุ  สพฺพตฺถ  สพฺพตฺถ  สวํุโต  

ภิกฺขุ  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ  ความว่า  ความสํารวมทางตา เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเร็จ ความ

สาํรวมทางหู เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเร็จ ความสํารวมทางจมูก เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเร็จ 

ความสาํรวมทางลิ ้น เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเร็จ ความสํารวมทางกาย เป็นคุณยงัประโยชน์ให้

สําเร็จ ความสํารวมทางวาจา เป็นคุณยงัประโยชน์ให้สําเร็จ ความสํารวมทางใจ เป็นคุณยัง

                                                             

 
๘๑

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑๘๒. 
 

๘๒
 เร่ืองเดยีวกัน, ๒๒๙. 



๒๐๖ 
 

 

ประโยชน์ใหส้าํเร็จ ความสาํรวมในทวารทั้งปวง  เป็นคุณยงัประโยชน์ใหส้าํเร็จ ภิกษุผูส้ํารวมแลว้

ในทวารทั้งปวง ยอ่มพน้จากทุกขท์ั้งปวงได้๘๓ 

 

    ข.  การทาํความดีทางวจีกรรม  ไดแ้ก่ 

     ๑.  การพูดแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน ์  เน้ือความของคาถาคาํ

สอนช้ีใหเ้ห็นว่าบุคคลไม่ควรพูดมาก คือคนท่ีพูดมากแต่เป็นคาํพูดท่ีไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เกิดผล

ใดๆ หรือพูดแลว้แต่ไม่ปฏิบติัก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นกนั พบ ๕ เร่ือง  ดังตวัอย่างในเร่ืองภิกษุ ๒ 

สหาย ในยมกวรรค กล่าวถึงภิกษุ ๒ รูป เป็นสหายกนั ออกไปบาํเพ็ญสมณธรรม รูปหน่ึงบาํเพ็ญ

วิปัสสนาไดบ้รรลุอรหตัผล  อีกรูปหน่ึงเรียนพระพุทธพจน์ กล่าวธรรมต่างๆไดท้ั้ งหมด เม่ือไดเ้ขา้

เฝ้าพระพุทธเจา้ภิกษุท่ีท่องพระพุทธพจน์ไดท้ั้ งหมดตั้ งใจจะทูลถามปัญหาในขอ้ธรรมทั้ งหลาย

เพราะคิดว่าภิกษุท่ีเป็นสหายจะตอบไม่ไดเ้พราะไม่ไดเ้รียนคาถาทั้งหมด  พระพุทธทรงทราบวารจิต

จึงตรัสถามปัญหาแก่ภิกษุทั้งสองก่อน ภิกษุท่ีบรรลุอรหัตผลตอบไดท้ั้ งหมด จึงทรงกล่าวสาธุการ

แก่ภิกษุนั้น แลว้ตรัสสอนว่า 

 

     พหุมฺปิ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโน  อปฺปมฺปิ  เจ  ธมฺมสฺส  โหติ  อนุธมฺมจารี  ความว่า  หากว่านรชน

กล่าวพระพุทธพจน์อนัมีประโยชน์เกื้อกูลแมม้าก แต่เป็นผูป้ระมาทแลว้ไม่ทาํตามพระพุทธพจน์

นั้นไซร้ เขายอ่มไม่มีส่วนแห่งสามญัผล  เหมือนคนเลี้ ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อม

เป็นผูไ้ม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้น  หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อนัมีประโยชน์เกื้อกูล แม้

นอ้ย แต่เป็นผูมี้ปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้ เขาละราคะ โทสะ และโมหะแลว้ รู้ชอบ 

มีจิตหลุดพน้ดีแลว้ หมดความยดึถือในโลกน้ีหรือในโลกหนา้ เขายอ่มเป็นผูมี้ส่วนแห่งสามญัผล๘๔ 

 

 

     ๒.  การพูดคาํสัตย  ์  คือ การกล่าวคาํจริง พบ ๔ เร่ือง 

ตวัอยา่งคาํสอน เช่นเร่ืองปัญหาของพระโมคคลัลานเถระ ในโกธวรรค กล่าวถึงพระโมคคลัลานะ
                                                             

 
๘๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๗๑. 

 
๘๔

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ๒๑๒. 



๒๐๗ 
 

 

ไปเทวโลก พบเทพธิดาจึงถามเหตุท่ีไดทิ้พยสมบติั พบว่าแมท้าํกรรมดีเพียงเล็กน้อยก็ไดไ้ปสวรรค ์

พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรมว่า   “สจฺจ ํ ภเณ  น  กุชฺเฌยฺย  ยาจิโต  เอเตหิ  ตีหิ  ความว่า  บุคคล

ควรกล่าวคาํสตัย ์ไม่ควรโกรธ ถึงถกูเขาขอนอ้ยก็พึงให ้บุคคลพึงไปในสาํนกัของเทพดาทั้งหลายได ้

ดว้ยฐานะ ๓ นัน่”๘๕ 

     ๓.  การไม่พูดหยาบ  คือการกล่าวถอ้ยคาํท่ีไม่ระคาย

เคืองต่อกนั พบ ๑ เร่ือง คือเร่ืองพระปิลินทวจัฉเถระ ในพราหมณวรรค กล่างถึงพระปิลินทวจัฉะมกั

เรียกผูอ่ื้นว่าคนถ่อย ภิกษุทั้งหลายนาํเร่ืองไปกราบทูลพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงให้เห็น

ว่าพระปิลินทวจัฉะกล่าวเพราะความเคยชิน ไม่มีเจตนาร้าย อย่าถือโทษ จากนั้นทรงแสดงธรรมว่า 

“อกกฺกส ํ วิญฺญาปนึ  สจฺจ ํ นาภิสเช  ความว่า ผูใ้ดพึงกล่าวถอ้ยคาํอนัไม่ระคายหู อนัใหรู้้กนัได ้เป็น

คาํจริง อนัเป็นเหตุไม่ยงัใครๆใหข้ดัใจ เราเรียกผูน้ั้นว่าเป็นพราหมณ์”๘๖ 

 

    ค .   การทําความดีทางมโนกรรม   พบในเร่ืองภิกษุมากรูป  

ในธัมมฏัฐวรรค กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงทูลขอให้พระพุทธเจา้จดัให้มีการสอบธรรมกับพวกตน

เพราะหวงัลาภสกัการะ  พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรม  ดงัน้ี 

 

      น  วากฺกรณมตฺเตน  วณฺณโปกฺขรตาย  วา  นโร  ยสฺส  เจต ํ ความว่า  นระผูมี้ความริษยา  มี

ความตระหน่ี  โออ้วด จะช่ือว่าคนดีเพราะเหตุสักว่าทาํการพูดจัดจ้านหรือเพราะมีผิวกายงามก็หา

ไม่  ส่วนผูใ้ด ตดัโทสชาติ มีความริษยาเป็นตน้น่ีไดข้าด ถอนข้ึนให้รากขาด ผูน้ั้ น มีโทสะอนัคาย

แลว้ มีปัญญา เราเรียกว่า คนดี๘๗ 

   ๑.๒.๒.๒  คําสอนท่ีไม่ระบุลักษณะความดี  เน้ือความในคาถามี ๒ 

ลกัษณะ คือ สอนใหท้าํความดี และสอนใหเ้ห็นผลของการทาํความดี 

                                                             

 
๘๕

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๗๔. 
 

๘๖
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๒๑๙. 

 
๘๗

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๕, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๗๗. 



๒๐๘ 
 

 

    ก.  สอนให้ทาํความดี  กล่าวคือ บุคคลเม่ือเกิดมาแลว้ควรทํา

ความดี ขวนขวายในการทาํความดี  เช่นเร่ืองนางวิสาขา ในปุปผวรรค กล่าวถึงนางวิสาขาจดัทาํบุญ

ฉลองวิหารท่ีสร้างถวายพระพุทธเจา้ เม่ือเสร็จแลว้เปล่งอุทานว่าความปรารถนาท่ีตั้ งไวใ้นกาล

ก่อนๆสาํเร็จแลว้ ภิกษุไดย้นิดงันั้นจึงไปทูลถามพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ทรงเล่าบุพกรรมของนาง

วิสาขาแลว้ตรัสแสดงธรรมว่า     “ยถาปิ  ปุปฺผราสิมฺหา  กยิรา  มาลาคุเณ  พหู  ความว่า  นายมาลา

การ พึงทาํพวงดอกไมใ้หม้ากจากกองดอกไม ้แมฉ็นัใด มจัจสตัวผ์ูมี้อนัจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทาํ

กุศลไวใ้หม้ากฉนันั้น”๘๘ 

    ข.  สอนให้เห็นผลของการทาํความดี  บุคคลท่ีทาํกรรมดีย่อม

ไดรั้บผลดี ดงัตวัอย่างในเร่ืองธมัมิกอุบาสก ในยมกวรรค กล่าวถึงธมัมิกอุบาสกป่วยหนัก ก่อน

สิ้นใจไดฟั้งธรรมตามความปรารถนา  ภิกษุทูลถามเร่ืองท่ีเกิดของธมัมิกอุบาสก พระพุทธเจา้จึงสตสั

แสดงธรรมดงัน้ี   “อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทติ  กตปุญฺโญ  กมฺมวิสุทธึ  ความว่า  ผูท้าํบุญไวแ้ลว้ ย่อม

บนัเทิงในโลกน้ี ละไปแลว้ ก็ย่อมบนัเทิง  ย่อมบนัเทิงในโลกทั้ งสอง เขาเห็นความหมดจดแห่ง

กรรมของตน ยอ่มบนัเทิง เขายอ่มร่ืนเริง”๘๙ 

 

 จาการศึกษาคาํสอนใหท้าํความดีพบว่า คาํสอนใหท้าํความดีทางกายกรรมเป็นคาํสอนท่ีพบ

มากท่ีสุด เพราะการกระทาํทางกายมีผลมากและเป็นผลท่ีเห็นไดช้ดัเจน แตกต่างจากการทาํความดี

ทางวจีกรรมและมโนกรรมท่ีให้ผลน้อยและไม่สามารถเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัคาํสอนเร่ืองการทาํความชัว่ท่ีพบคาํสอนใหเ้วน้ความชัว่ทางกายกรรมมากกว่าการเวน้ความชัว่

ทางวจีกรรมและมโนกรรม การทาํกรรมดีเกิดข้ึนจากเจตนาท่ีดี แสดงให้เห็นลกัษณะคาํสอนของ

พระพุทธเจา้ท่ีทรงมุ่งเนน้เจตนาของการกระทาํซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการกระทาํทั้งดีและไม่ดี กล่าวคือ ถา้

บุคคลมีเจตนาท่ีเป็นกุศลก็จะทาํแต่ ความดี ส่งผลดีต่อผูป้ฏิบติัและบุคคลอ่ืนๆดว้ย 

 

                                                             

 
๘๘

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๙, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑๑๓. 
 

๘๙
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ๑๗๗. 



๒๐๙ 
 

 

 ๑.๓  การทําจติใจให้ผ่องใส 

  การทาํจิตใจใหผ้อ่งใส คือ การชาํระจิตของตนให้ผ่องแผว้ การทาํให้จิตปราศจาก

กิเลสซ่ึงเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิต เม่ือกาํจดักิเลสทั้ งปวงได้ก็จะทาํให้จิตสะอาดผ่องใส  โดย

กิเลส คือ ส่ิงท่ีทาํให้ใจเศร้าหมอง เป็นความชัว่ท่ีแฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทาํให้จิตใจขุ่นมวัไม่

บริสุทธ์ิ  และเป็นเคร่ืองปรุงแต่งความคิดให้ทาํกรรมท่ีจะนาํไปสู่ปัญหา ทาํให้เกิดความเดือดร้อน

และความทุกข์๙๐ จิตจึงเป็นส่วนสาํคญัในการควบคุมและกาํหนดการกระทาํของมนุษย ์หากมีจิตใจ

ผอ่งใสก็จะทาํใหม้นุษยป์ระกอบแต่กรรมดี เป็นผลดีต่อชีวิต 

 ในทางพระพุทธศาสนา  จิต หมายถึง ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ สภาพท่ีนึกคิด  ความคิด หรือใจ  

ส่ิงท่ีมาประกอบกบัจิต อาการ หรือคุณสมบติัต่างๆของจิต เช่น ความโกรธ ความโลภ ความหลง 

เป็นตน้ เรียกว่า เจตสิก ซ่ึงประกอบกบัจิตทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล  เจตสิกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ 

อกุศลเจตสิก  อญัญสมานาเจตสิก  และโสภณเจตสิก๙๑  

  ๑.  อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกท่ีเป็นอกุศล ไดแ้ก่ ความชัว่ท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ซ่ึงปรุง

แต่งจิตใหเ้ป็นบาป แบ่งออกเป็น 

   ก.  สพัพากุศลสาธารณเจตสิก  เป็นเจตสิกท่ีเกิดทัว่ไปกบัอกุศลจิตทุกดวง 

ไดแ้ก่   

    - โมหะ  คือ ความหลง ความไม่รู้ตามเป็นจริง 

    - อหิริกะ  คือ  ความไม่ละอายต่อบาป 

    - อโนตตปัปะ  คือ ความไม่เกรงกลวัต่อบาป 

    - อุทธจัจะ  คือ ความฟุ้งซ่าน จิตวอกแวก 

   ข.  ปกิณณกอกุศลเจตสิก  เป็นอกุศลเจตสิกท่ีเกิดกับจิตท่ีเป็นอกุศล

เร่ียรายไป  ไดแ้ก่ 

    - โลภะ  คือ ความอยากได ้

    - ทิฏฐิ  คือ ความยดึถือตามความเห็น 

                                                             

 
๙๐

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๒๒. 
 

๙๑
 เร่ืองเดยีวกัน, ๗๓. 



๒๑๐ 
 

 

    - มานะ  คือ  ความถือตวั ความสาํคญัตนว่าเป็นนัน่เป็นน่ี 

    - โทสะ  คือ  ความคิดประทุษร้าย 

    - อิสสา  (ริษยา) คือ  ความรู้สึกไม่พอใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นไดกี้ 

    - มจัฉริยะ  คือ  ความตระหน่ี ความไม่อยากให ้

    - กุกกุจจะ  คือ  ความเดือดร้อนใจ 

    - ถีนะ   คือ  ความหดหู่ 

    - มิทธะ  คือ  ความซึมเซา 

    - วิจิกิจฉา คือ ความสงสยั ความเคลือบแคลงในกุศลธรรม 

  ๒.  อญัญสมานาเจตสิก  หมายถึง เจตสิกท่ีมีเสมอกนัแก่จิตพวกอ่ืน คือ ประกอบ

เขา้ไดก้บัจิตทุกฝ่ายทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล  แบ่งเป็น 

   ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก คือ เจตสิกท่ีเกิดทัว่ไปกบัจิตทุกดวง ไดแ้ก่ 

    - ผสัสะ  คือ ความกระทบอารมณ์ 

    - เวทนา  คือ ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึกสุขทุกข ์

    - สญัญา  คือ การกาํหนดหมาย การหมายรู้ในอารมณ์ 

    - เจตนา  คือ ความตั้งใจ ความจงใจ 

    - เอกคัคตา  คือ ความมีจิตแน่วแน่อยูใ่นอารมณ์อนัเดียว 

    - ชีวิตินทรีย ์ คือ ส่ิงท่ีจดัการในการรักษาจิตและเจตสิกทั้งหลาย 

    - มนสิการ  คือ  ความกระทาํอารมณ์ไวใ้นใจ  

   ข. ปกิณณกเจตสิก  คือ เจตสิกท่ีเร่ียรายซ่ึงสามารถเกิดกบัจิตไดท้ั้ งฝ่าย

กุศลและอกุศลแต่ไม่แน่นอนเสมอไปทุกดวง ไดแ้ก่  

    - วิตก  คือ ความตรึกอารมณ์  

    - วิจาร  คือ  ความตรองอารมณ์ การพิจารณาอารมณ์ 

    - อธิโมกข ์ คือ ความปักใจในอารมณ์  

    - วิริยะ  คือ  ความเพียร ความบากบัน่ 

    - ปิติ  คือ  ความอิ่มใจ 

    - ฉนัทะ  คือ ความพอใจในอารมณ์ 



๒๑๑ 
 

 

  ๓.  โสภณเจตสิก คือ เจตสิกฝ่ายดีงาม ไดแ้ก่ 

   ก. โสภณสาธารณเจตสิก  คือ เจตสิกท่ีเกิดทัว่ไปกบัจิตดีงามทุกดวง ไดแ้ก่ 

    - ศรัทธา  คือ ความเช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ 

    - สติ  คือ  ความระลึกได ้

    - หิริ  คือ  ความละอายต่อบาป 

    - โอตตปัปะ  คือ  ความเกรงกลวัต่อบาป 

    - อโลภะ  คือ  ความไม่โลภ 

    - อโทสะ  คือ  ความไม่คิดประทุษร้าย 

    - ตตัรมชัฌตัตตา คือ ความเป็นกลางในอารมณ์นั้น คือ อุเบกขา  

    - กายปัสสทัธิ คือ เจตสิกท่ีทาํใหส้งบเยน็  

    - จิตตปัสสทัธิ คือ ธรรมชาติท่ีทาํใหจิ้ตสงบ   

    - กายลหุตา คือ เจตสิกท่ีทาํใหเ้บาพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวทาํหนา้ท่ี 

    - จิตตลหุตา คือ  ธรรมชาติท่ีทาํใหจิ้ตเบา 

    - กายมุทุตา คือ  เจตสิกท่ีทาํใหอ่้อนโยนนุ่มนวล 

    - จิตตมุทุตา คือ  ธรรมชาติท่ีทาํจิตใหนุ่้มนวลอ่อนโยน 

    - กายกมัมญัญตา คือ เจตสิกท่ีทาํใหก้ายอยูใ่นภาวะท่ีจะทาํงานได ้

    - จิตตกมัมญัญตา คือ  ธรรมชาติท่ีทาํจิตใหเ้หมาะแก่การใชง้าน 

    - กายปาคุญญตา คือ   เจตสิกท่ีทาํใหค้ล่องแคล่วว่องไว 

    - จิตตปาคุญญตา คือ   ธรรมชาติท่ีทาํจิตใหค้ล่องแคล่วว่องไว 

    - กายชุุกตา คือ   เจตสิกท่ีทาํใหซ่ื้อตรง 

    - จิตตุชุกตา  คือ  ธรรมชาติท่ีทาํใหจิ้ตซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีการงาน 

   ข. วีรตีเจตสิก  คือ เจตสิกท่ีเป็นตวังดเวน้ ไดแ้ก่  

    - สมัมาวาจา  คือ การเจรจาชอบ 

    - สมัมากมัมนัตะ  คือ การกระทาํชอบ 

    - สมัมาอาชีวะ  คือ การเล้ียงชีพชอบ 

 



๒๑๒ 
 

 

   ค. อปัปมญัญาเจตสิก ไดแ้ก่  

    - กรุณา  คือ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์

    - มุทิตา คือ ความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ 

    - อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย 

    - ตตัรมชัฌชัตตา ตรงกบั อุเบกขา คือ การวางเฉย๙๒ 

   ง. ปัญญินทรียเจตสิก ไดแ้ก่ ปัญญินทรีย ์หรือ อโมหะ คือ ความไม่หลง 

 

 การทาํจิตใจใหผ้อ่งใส หมายถึง การทาํจิตให้ประกอบดว้ยเจตสิกฝ่ายกุศล  ละเวน้เจตสิก

ฝ่ายอกุศล  ไดแ้ก่ การขจดักิเลสทั้งหลายไม่ใหเ้กิดข้ึนในใจ เพราะมลูฐานของส่ิงทั้งหลายเกิดจากใจ 

เพ่ือละความชัว่และทาํความดีแลว้ ก็ตอ้งทาํจิตใหผ้อ่งใสดว้ย เพราะจิตท่ีผอ่งใสจะช่วยป้องกนัไม่ให้

ทาํชัว่และบงัคบใหท้าํความดีตลอดเวลาท่ียงัควบคุมจิตของตนได ้  

 ในอรรถกถาธรรมบท พระพุทธเจา้สอนเร่ืองการทาํจิตใจให้ผ่องใสโดยการยกตัวอย่าง

พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีจิตใจไม่ผอ่งใส ซ่ึงประกอบดว้ยเจตสิกฝ่ายอกุศล เพ่ือให้เห็นลกัษณะจิตท่ี

ขุ่นมวั เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใจธรรมะ จากนั้นก็จะทรงสอนใหป้ฏิบติัเพ่ือทาํจิตใจใหผ้อ่งใส  โดย

ลกัษณะของจิตท่ีไม่ผอ่งใสท่ีพบในอรรถกถาธรรมบทมี ๔ ลกัษณะ  ไดแ้ก่ การมีจิตเศร้าหมอง  การ

มีจิตติดอยู่ในตณัหา  การมีจิตวิตก  และการมีจิตท่ีประกอบดว้ยเจตสิกฝ่ายอกุศลทาํให้มีจิตใจไม่

ผอ่งใสในลกัษณะอ่ืนๆ  ดงัน้ี 

 

  ๑.๓.๑  การช้ีใหเ้ห็นถึงจิตใจท่ีไม่ผอ่งใส 

 จิตใจท่ีไม่ผ่องใสจะนําไปสู่การกระทําท่ีเป็นอกุศลได้  จิตใจท่ีไม่ผ่องใสท่ีปรากฏใน   

อรรถกถาธรรมบท ไดแ้ก่  

                                                             

 
๙๒

 ในคมัภีร์แต่เดิมกล่าวถึงเพียงกรุณา และมุทิตา ส่วนอโทสะ และตตัรมชัฌชัตตาเป็นส่วนท่ีแยกไวต้่างหาก 

สนันิษฐานวา่เกดิจากการตีความของพระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต) ซ่ึงจดัให้อโทสะ คือ เมตตา และตตัรมชัฌชัตตาคือ

อเุบกขา เม่ือรวมกนัแลว้กคื็อพรหมวิหาร ๔ ไดแ้ก ่เมตตา กรุณา มุทิตา และอเุบกขา นัน่เอง 



๒๑๓ 
 

 

   ๑. การมีจิตเศร้าหมอง ตรงกบั มิทธะ และถีนะในอกุศลเจตสิก บุคคลท่ีมี

จิตเศร้าหมองหดหู่เกิดข้ึนเน่ืองจากเสียของอนัเป็นท่ีรัก เช่น การสูญเสียบุคคลในครอบครัว ทาํให้

บุคคลนั้นมีจิตใจท่ีเศร้าโศก  พบใน ๓ กลุ่มเร่ืองดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๙๓ คือ เร่ืองนางปฏาจารา กล่าวถึงนางปฏาจารา

เศร้าโศกท่ีสามี บุตร และบิดามารดาเสียชีวิต จนกลายเป็นคนเสียสติ 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๓ เร่ือง๙๔ ไดแ้ก่ เร่ืองสันตติมหาอํามาตย์ กล่าวถึงสันตติ

เศร้าโศกเพราะภรรยาตาย จึงไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้   เร่ืองอภัยราชกุมาร กล่าวถึงอภยัราชกุมารเศร้า

โศกเพราะภรรยาตาย จึงไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้   เร่ืองนางวิสาขาอุบาสิกา  กล่าวถึงนางวิสาขาเศร้า

โศกท่ีบุตรีตาย จึงไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ 

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๓ เร่ือง๙๕ ได้แก่  เร่ืองกฎุ มพีคนใดคนหนึ่ง 

กล่าวถึงกฎุ มพีคนหน่ึงเศร้าโศกเพราะบุตรตาย  เร่ืองอนิตถิคันธกุมาร กล่าวถึงบุตรเศรษฐีคนหน่ึง

เศร้าโศกเพราะหญิงท่ีเป็นท่ีรักซ่ึงกาํลงัจะได้แต่งงานกันป่วยตายในระหว่างการเดินทาง  เร่ือง

พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง  กล่าวถึงพราหมณ์มีอาชีพทาํนา วนัหน่ึงขา้วท่ีปลกูไวเ้สียหายทั้ งหมด จึงมี

ความเสียใจมาก  

 

   ๒. การมีจิตติดอยูใ่นตณัหา ตรงกบัอกุศลเจตสิกคือโมหะ และสัพพจิตต

สาธารณจิตในอญัญสมานาเจตสิก  บุคคลท่ีมีจิตติดในตณัหามกัเห็นว่าตวัเป็นของตน หลงมวัเมาใน

ตวัตน พบในกลุ่มเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์ พบ ๖ เร่ือง๙๖  เช่น  เร่ืองพระนางรูปนันทาเถรี  กล่าวถึงพระนาง

รูปนนัทาบวชเป็นภิกษุณีแลว้ยงัยดึติดในรูปงามของตน จึงหลีกเล่ียงการเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพราะ

กลวัถกูติเร่ืองความงาม  เร่ืองพระวกักลเิถระ  กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงปรารถนาการเห็นพระพุทธเจา้ 

จึงบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือจะไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ตลอดเวลา  เป็นตน้ 

                                                             

 
๙๓

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๔๔. 

 
๙๔

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๑๙, ๒๗ และ ๓๘. 

 
๙๕

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี๓๖, ๓๘ และ ๓๙. 

 
๙๖

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๑๕, ๔๔, ๔๕, ๕๓, ๘๔ และ ๙๐. 



๒๑๔ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๔ เร่ือง๙๗  เช่น  เร่ืองพระตสิสเถระ  กล่าวถึงพระติสสะ

เถระไดรั้บการถวายผา้สาฎก ก่อนมรณภาพยดึติดว่าผา้นั้นเป็นของตน เม่ือมรณภาพแลว้ไปเกิดเป็น

เลน็ติดในผา้  ไม่ตอ้งการให้ภิกษุนาํผา้ไปแบ่งใช ้  เร่ืองภิกษุผู้ไม่ยินดี  กล่าวถึงภิกษุหนุ่มรูปหน่ึง 

เห็นทรัพยจ์าํนวนมากท่ีบิดาส่งมาแลว้อยากไดท้รัพยน์ั้น เกิดความกระสนัอยากสึกจนซูบผอม 

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก –อุบาสิกา พบ ๑ เร่ือง๙๘  คือ  เร่ืองเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง 

กล่าวถึงกุลบุตรคู่หน่ึงเขา้พิธีแต่งงาน ระหว่างทาํพิธีไม่มีใจจดจ่อกบักิจท่ีทาํเพราะหลงในความงาม

ของกนัและกนั   

 กลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  พบ ๑ เร่ือง๙๙ คือ  เร่ืองมารธิดา  กล่าวถึงมารส่งธิดา

ผูห้ลงในราคะตณัหามาเพ่ือทาํลายตบะของพระพุทธเจา้   

 

   ๓. การมีจิตวิตก  คือ ความตรึกคิด การยกจิตข้ึนสู่อารมณ์ หรือปักจิตลงสู่

อารมณ์ ตรงกับวิตกในปกิณณกเจตสิก ในอญัญสมานาเจตสิก พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหันต์ ๒ 

เร่ือง๑๐๐  ไดแ้ก่  เร่ืองพระเมฆิยเถระ กล่าวถึงพระเมฆิยะไม่สามารถประกอบความเพียรให้บรรลุ

อรหตัผลไดเ้พราะถกูครอบงาํดว้ยวิตก ๓ คือ กามวิตก  พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก   เร่ืองภิกษุรูป

ใดรูปหนึ่ง  กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงเกิดความวิตกว่าอุบาสิกาซ่ึงบรรลุอรหนัตแ์ลว้นั้นจะรู้ความคิดท่ีไม่

งามของตน 

 

   ๔. การมีจิตท่ีประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายอกุศลทาํให้มีจิตใจไม่ผ่องใส

ลกัษณะอ่ืนๆดงัน้ี 

    ก.  การละอายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทาํใหบุ้คคลนั้นไม่กลา้เผชิญหน้า

กบัผูอ่ื้นเพราะมีส่ิงท่ีน่าละอาย เน่ืองจากจิตนั้นประกอบดว้ยอกุศลเจตสิก พบใน ๒ กลุ่มเร่ือง ดงัน้ี 

                                                             

 
๙๗

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๖, ๒๗, ๓๓ และ๔๘. 

 
๙๘

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๓๔. 

 
๙๙

 ตารางท่ี ๕ เร่ืองท่ี ๓๒. 

 
๑๐๐

 ตารางท่ี ๒  เร่ืองท่ี ๑๐ และ ๑๑. 



๒๑๕ 
 

 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๑๐๑ คือ เร่ืองพระอนาคามิเถระ กล่าวถึงภิกษุรูป

หน่ึงบรรลุอนาคามิผลแต่ละอายต่อลกูศิษยเ์พราะไม่บรรลุอรหตัผล ก่อนมรณภาพจึงไม่บอกธรรมท่ี

ตนบรรลุ  

 กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกา  พบ ๑ เร่ือง๑๐๒  คือ เร่ืองกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง กล่าวถึงอุบาสก

คนหน่ึง รู้สึกละอายท่ีภรรยาของตนเป็นชูก้บัชายอ่ืน จึงไม่มาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และฟังธรรม 

    ข. การมีจิตไม่สงบ ทาํใหไ้ม่มีสมาธิ ทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุธรรม

ได ้พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหันต์  พบ ๗ เร่ือง๑๐๓  เช่น  เร่ืองภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา  กล่าวถุงภิกษุ

กลุ่มหน่ึงไปบาํเพ็ญสมณธรรมในป่า ถูกเทวดาท่ีสิงสถิตอยู่ในตนไมร้บกวน จึงไม่มีสมาธิในการ

ปฏิบติัสมณธรรม ทาํใหไ้ม่บรรลุอรหตัผล  เร่ืองสัทธิวหิาริกของพระสารีบุตร  กล่าวถึงสัทธิวิหาริก

ของ       พระสารีบุตรรูปหน่ึงฝึกสมณธรรม มีจิตไม่แน่วแน่ จึงไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้

เน่ืองจากวิธีฝึกไม่เหมาะสมกบัตน  เป็นตน้ 

    ค. การมีจิตไม่ยนิดีหรือเบ่ือหน่าย ทาํใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จใน

การปฏิบติัธรรม ส่วนใหญ่เป็นความเบ่ือหน่ายในสมณเพศ ทาํให้อยากสึก โดยพบในกลุ่มนักบวช

ในพระพุทธศาสนา ดงัน้ี 

 กลุ่มเร่ืองพระอรหันต์  พบ ๑๐ เร่ือง๑๐๔  เช่น  เร่ืองพระจูฬปัณถกเถระ กล่าวถึงพระ

จูฬปัณถกะบวชแลว้บาํเพญ็สมณธรรม แต่ไม่สามารถเขา้ใจบทธรรมใดๆได ้ถูกพ่ีชายบริภาษว่าโง่ 

จึงเกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากเป็นภิกษุอีกต่อไป   เร่ืองพระนังคลกูฏเถระ กล่าวถึงชายเข็ญใจคน

หน่ึงบวชแลว้วางสมัภาระทิ้งไวท่ี้กิ่งไม ้ ต่อมาเกิดความกระสนัไม่ยนิดีในการเป็นภิกษุจึงกลบัไปท่ี

วางสมัภาระเพ่ือจะสึกไปใชชี้วิตตามเดิม  เป็นตน้ 

 กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๑ เร่ือง๑๐๕  คือ  เร่ืองอุกกัณฐิตภิกษุ  กล่าวถึงภิกษุรูป

หน่ึงบวชแลว้ยงัไม่บรรลุอรหตัผล จึงหมดความยนิดีในการถือเพศพรหมจรรยแ์ลว้คิดจะสึก    

                                                             

 
๑๐๑

 ตารางท่ี ๓ เร่ืองท่ี ๒๙. 

 
๑๐๒

 ตารางท่ี ๔ เร่ืองท่ี ๔๖. 

 
๑๐๓

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๘, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๕๖, ๗๐ และ ๘๑. 

 
๑๐๔

 ตารางท่ี ๒ เร่ืองท่ี ๓, ๕, ๑๒, ๒๐, ๔๓, ๔๖, ๕๐, ๗๕, ๗๙ และ ๘๙. 

 
๑๐๕

 ตารางท่ี ๓เร่ืองท่ี ๕. 



๒๑๖ 
 

 

 ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงจิตใจไม่ผ่องใส ถา้พิจารณาเปรียบเทียบในแง่ตัวอย่างเชิง

พฤติกรรมจะเห็นไดว้่ามีตวัอยา่งพฤติกรรมนอ้ยกว่าตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีสอนใหล้ะเวน้ความชัว่และ

คาํสอนท่ีใหท้าํความดี  เพราะพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัจิตใจเป็นส่ิงท่ีแสดงอยูภ่ายใน จึงเป็นการยากท่ีจะ

ยกตวัอยา่งพฤติกรรมของบุคคลท่ีเห็นไดช้ดัว่ามีจิตใจขุ่นมวั  

 การท่ีบุคคลมีจิตใจไม่ผอ่งใส เพราะมีเจตสิกท่ีเป็นอกุศลเป็นตวักาํหนด จากตวัอยา่งขา้งตน้

บุคคลในเร่ืองมีเจตสิกท่ีเป็นอกุศลมากระทบ ทาํให้มีจิตใจขุ่นมวั ไม่ผ่องใส เม่ือบุคคลมีจิตใจไม่

ผอ่งใสก็จะไม่สามารถปฏิบติัธรรมหรือเขา้ใจพระธรรมคาํสอนได ้เป็นผลให้ปัญหาของบุคคลนั้น

ไม่ไดรั้บการแกไ้ข พระพุทธเจา้จึงตรัสสอนใหบุ้คคลนั้นมีจิตใจท่ีผอ่งใส เพ่ือขจดัเคร่ืองเศร้าหมอง

คือกิเลสทั้งหลาย   ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 

  ๑.๓.๒ คาํสอนใหท้าํจิตใจใหผ้อ่งใส 

   การทาํจิตใหผ้อ่งใส คือ การขจดักิเลสทั้ งหลายไม่ให้เกิดข้ึนในใจ เพราะ

มูลฐานของส่ิงทั้ งหลายเกิดจากใจ เพ่ือละความชัว่และทาํความดีแลว้ ก็ตอ้งทาํจิตให้ผ่องใสดว้ย 

เพราะจิตท่ีผอ่งใสจะช่วยป้องกนัไม่ใหท้าํชัว่และบงัคบัให้ทาํความดีตลอดเวลาท่ียงัควบคุมจิตของ

ตนได ้ การทาํจิตใหผ้อ่งใสสามารถแบ่งเป็น ๒ ระดบั คือ  

   ๑. การทาํจิตให้ผ่องใสในระดบัตน้ คือ การขจัดทุกข์ออกจากใจทาํให้

เขา้ถึงความสุข  เช่น การไม่ยึดติดในความรัก การละความโกรธ  การละความหลง  การเพิ่มพูน

ปัญญา เป็นตน้ 

   ๒. การทําจิตให้ผ่องใสระดับสูง คือ การขจัดกิเลสเพ่ือเข้าสู่กระแส

นิพพาน ผูท่ี้เขา้สู่กระแสนิพพานคืออริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบนัเป็นตน้ไป ซ่ึงสามารถละสังโยชน์

ได ้สงัโยชน์ คือ กิเลสท่ีผูม้ดัใจสตัว ์ ธรรมท่ีมดัสตัวไ์วก้บัทุกข ์มี ๑๐ ประการ๑๐๖ ไดแ้ก่ 

    ก. โอรัมภาคิยสงัโยชน์  คือ สงัโยชน์เบ้ืองตํ่า ไดแ้ก่ 

     ๑. สกักายทิฏฐิ  ความเห็นว่าตวัเป็นของตน 

     ๒. วิจิกิจฉา    ความลงัเลสงสยั 

                                                             

 
๑๐๖

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ : 

ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๕๓), ๔๑๘. 



๒๑๗ 
 

 

     ๓. สีลพัพตปรามาส   ความถือมัน่ศีลพรต 

     ๔. กามราคะ  ความติดใจในกามคุณ 

     ๕. ปฏิฆะ   ความกระทบกระทัง่ในใจ 

    ข. อุทธมัภาคิยสงัโยชน์ คือ สงัโยชน์เบ้ืองสูง ไดแ้ก่ 

     ๖. รูปราคะ   ความติดใจในรูปธรรมอนัประณีต 

     ๗. อรูปราคะ   ความติดใจในอรูปธรรม 

     ๘. มานะ   ความถือว่าตวัเป็นนัน่เป็นน่ี 

     ๙. อุทธจัจะ   ความฟุ้งซ่าน 

     ๑๐. อวิชชา   ความรู้ไม่จริง 

 การทําจิตใจให้ผ่องใสระดับสูงจะทําให้สามารถเข้าถึงกระแสนิพพาน คือเป็นพระ

อริยบุคคลได ้ ตั้งแต่พระโสดาบนัจนถึงพระอรหันต ์  โดยพระโสดาบนั ละสังโยชน์ ๓ ขอ้ตน้ได ้ 

พระสกิทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ขอ้ต้นได ้และทาํสังโยชน์ขอ้ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงด้วย  พระ

อนาคามี ละสงัโยชน์ ๕ ขอ้ตน้ได ้ และพระอรหนัต ์ละสงัโยชน์ไดท้ั้ง ๑๐ ขอ้  

 คาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใสมีตัวอย่างพฤติกรรมปรากฏในอรรถกถาธรรมบทน้อยกว่า

ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีสอนใหล้ะเวน้ความชัว่และคาํสอนให้ทาํความดี แต่ปรากฏคาํสอนมากกว่าคาํ

สอนทั้ง ๒ อยา่งเบ้ืองตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าคาํสอนไม่ไดส้มัพนัธก์บัตวัอยา่งพฤติกรรม โดยมีคาํสอน

มากกว่าตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนัคาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใสก็ปรากฏมากกว่าคาํสอนให้ละเวน้

ความชัว่และคาํสอนใหท้าํความดี  โดยคาํสอนใหท้าํจิตใจใหผ้อ่งใสท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบท

พบทั้งสิ้น ๖ แบบ ไดแ้ก่ คาํสอนให้ละกิเลสทั้ งปวง  คาํสอนให้ฝึกอบรมจิตใจ  คาํสอนให้มีจิตท่ี

มัน่คงไม่หวัน่ไหว  คาํสอนใหมี้จิตยนิดีในธรรม  คาํสอนท่ีช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของใจ  และคาํสอน

ใหส้าํรวมจิตใจ  ดงัน้ี 

 

  ๑.  คาํสอนใหล้ะกิเลสทั้งปวง 

   กิเลสเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิต ทาํให้จิตไม่ผ่องใส พระพุทธเจ้าจึง

สอนใหช้าํระจิตใหผ้อ่งใสดว้ยการละกิเลสทั้งปวงเพื่อนาํไปสู่การหลุดพน้ พบทั้งสิ้น ๗๘ เร่ือง โดย

พบในทุกกลุ่มบุคคล  กลุ่มพระอรหนัตพ์บมากท่ีสุด ๓๙ เร่ือง กลุ่มภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป พบ ๗ เร่ือง 



๒๑๘ 
 

 

กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาพบ ๑๒ เร่ือง  กลุ่มบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบ ๑๘ เร่ือง  และกลุ่มเร่ือง

ของพระพุทธเจา้พบ ๓ เร่ือง   เน้ือความในคาถาพระธรรมบทสอนใหล้ะเวน้จากกิเลสทั้งปวง ผูท่ี้ละ

กิเลสทั้งปวงก็จะเป็นผูพ้น้ทุกข ์และเขา้ถึงนิพพาน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 เร่ืองภิกษุมากรูป ในพราหมณวรรค  กล่าวถึงภิกษุ ๓๐ รูปมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระสารี

บุตรจึงทูลถามเร่ืองธรรม ๒ ประการต่อพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ตรัสแสดงธรรม ดงัน้ี    ยทา  ทฺ

วเยสุ  ธมฺเมสุ  ความว่า  ในกาลใด พราหมณ์เป็นผูถึ้งฝั่งในธรรม ๒ กาลนั้น กิเลสเคร่ืองประกอบทั้ง

ปวงของพราหมณ์ ผูรู้้อยู ่ยอ่มถึงความตั้งอยูไ่ม่ได้๑๐๗ 

 เร่ืองหมอชีวก ในอรหนัตวรรค กล่าวถึงหมอชีวกกลบัมาแกแ้ผลพระพุทธเจา้ไม่ทนั จึงกลวั

ว่าพระพุทธเจา้จะทรงร้อน พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรม ว่า 

 

     คตทฺธิโน  วิโสกสฺส  วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส  ปริฬาโห  น  วิชฺชติ  ความว่า  

ความเร่าร้อน ยอ่มไม่มีแก่ท่านผูมี้ทางไกลอนัถึงแลว้ หาความเศร้าโศกมิได ้ หลุดพน้แลว้ในธรรม

ทั้งปวง  ผูล้ะกิเลสเคร่ืองร้อยรัดทั้งปวงไดแ้ลว้๑๐๘ 

 

  ๒.  คาํสอนใหฝึ้กอบรมจิตใจ 

   การฝึกอบรมจิตใจเป็นแนวทางการทาํจิตใจใหผ้อ่งใสได ้พบในกลุ่มเร่ือง

พระอรหันต์ ๗ เร่ือง กลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณี ๓ เร่ือง  กลุ่มเร่ืองอุบาสก – อุบาสิกาและกลุ่มเร่ือง

บุคคลนอกพระพุทธศาสนากลุ่มละ ๑ เร่ือง  เน้ือความในคาถาสอนใหบุ้คคลฝึกจิตและอบรมจิต ดงั

ตวัอยา่งในเร่ืองพระเมฆยเถระ ในจิตตวรรค กล่าวถึงพระเมฆิยะไม่สามารถบาํเพ็ญเพียรไดเ้พราะ

ถกูวิตกครอบงาํ  พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรม  ดงัน้ี 

 

      ผนฺทน ํ จปล ํ จิตฺต ํ ทุรกฺข ํ ทุนฺนิวารย ํ อุสุกาโรว  เตชน ํ วาริโชว  ถเล  ขิตฺโต  โอกโมกต 

อุพฺภโต  ปริผนฺทติท ํ จิตฺต ํ ความว่า  ชนผูมี้ปัญญายอ่มทาํจิตท่ีดิ ้นรน กลบักลอก อนับุคคลรักษาได้

                                                             

 
๑๐๗

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๑๕๒ 
 

๑๐๘
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๘๓. 



๒๑๙ 
 

 

ยาก หา้มไดย้าก ใหต้รง ดุจช่างดดัศรดดัลูกศรใหต้รงฉะนั้น  จิตน้ีอนัพระโยคาจรยกขึ้นจากอาลยั 

คือ กามคุณ ๕ แลว้ซัดไปในวิปัสสนากมัมฏัฐาน  เพื่อละบ่วงมาร ยอ่มดิ ้นรน ดุจปลาอนัพรานเบ็ด

ยกข้ึนจากท่ีอยูคื่อนํ้ า แลว้โยนไปบนบก ดิ ้นรนอยูฉ่ะนั้น๑๐๙ 

 

  ๓.  คาํสอนใหมี้จิตท่ีมัน่คงไม่หวัน่ไหว 

   จิตท่ีมัน่คงไม่หวัน่ไหวเม่ือมีกิเลสหรืออารมณ์มากระทบ ก็ไม่ทาํให้จิต 

ขุ่นมวั หากบุคคลใดมีจิตไม่มัน่คงก็จะไม่เกิดปัญญา  พบในกลุ่มเร่ืองพระอรหนัต ์๕ เร่ือง  กลุ่มเร่ือง

อุบาสก – อุบาสิกา ๒ เร่ือง และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๑ เร่ือง ดงัตวัอย่างเร่ืองพระ

จิตตหตัถเถระ ในจิตวรรค กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงบวชแลว้สึกถึง ๖ คร้ัง ในคร้ังต่อมาพิจารณาธรรม

แลว้บรรลุอรหัตผล ภิกษุรูปอ่ืนไม่เช่ือว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แลว้จึงนาํเร่ืองไปทูลพระพุทธเจา้  

พระพุทธเจา้ตรัสแสดงธรรม ดงัน้ี 

 

      อนวฏฺ ฐิตจิตฺตสฺส  ความว่า บุคคลใดไม่ดาํรงอยูใ่นภาวะไหนๆเหมือนฟักเขียวท่ีตั้งบนหลงัมา้ 

เหมือนกบัหลกัท่ีปักไวใ้นกองแกลบ เหมือนกับดอกกระทุ่มบนศีรษะล้าน บางคราวเป็นเสวก  

บางคร้ังเป็นนิครนถ ์ บางเวลาเป็นดาบส  บุคคลเห็นปานน้ีช่ือว่าจิตไม่มัน่คง ปัญญาทั้งหลายย่อม

ไม่บริบูรณ์แก่คนนั้น๑๑๐ 

 

  ๔.  คาํสอนใหมี้จิตยนิดีในธรรม  

   การมีจิตยินดีในธรรมคือยินดีในความดีทั้ งหลาย พบในกลุ่มเร่ืองพระ

อรหนัต ์๓ เร่ือง และกลุ่มเร่ืองภิกษุ – ภิกษุณี ๒ เร่ือง ดงัตวัอย่างเร่ืองพระธรรมารามเถระ ในภิกขุ

วรรค กล่าวถึงพระธรรมารามรู้ว่าพระพุทธเจา้ทรงปลงสงัขารแลว้ จึงตั้งใจบาํเพญ็ใหบ้รรลุอรหตัผล

ก่อนพุทธปรินิพพาน ภิกษุอ่ืนเข้าใจว่าพระธรรมารามหมดเยื่อใยในพระพุทธเจ้าจึงกราบทูล

พระพุทธเจ้า  เม่ือทรงทราบเร่ืองทั้ งหมดจึงทรงอนุโมทนาแก่พระธรรมารามเถระแล้วตรัส       

                                                             

 
๑๐๙

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๘, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๑๗๖. 
 

๑๑๐
 เร่ืองเดยีวกัน, ๒๐๙. 



๒๒๐ 
 

 

แสดงธรรมดงัน้ี   “ธมฺมาราโม  ธมฺมรโต  อนุสฺสรํ  สทฺธมฺมา  ความว่า  ภิกษุมีธรรมเป็นท่ีมายินดี 

ยนิดีแลว้ในธรรม ใคร่ครวญอยูซ่ึ่งธรรม  ระลึกถึงธรรมอยู ่ยอ่มไม่เส่ือมจากพระสทัธรรม”๑๑๑ 

 

  ๕.  คาํสอนท่ีช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของใจ 

   คาํสอนดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าใจมีความสาํคญั เพราะใจกาํหนดการกระทาํ

อ่ืนๆของมนุษย ์ถา้บุคคลคิดร้ายก็ส่งผลให้ทาํชัว่ แต่ถา้คิดดีก็ส่งผลให้ทาํความดี  พบในกลุ่มเร่ือง

พระอรหนัต ์๑ เร่ือง  และกลุ่มเร่ืองบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ๒ เร่ือง ดงัตวัอย่างเร่ืองมฏัฐกุณฑลี 

ในยมกวรรค กล่าวถึงมฏัฐกุณฑลีมีใจเล่ือมใสพระพุทธเจา้ เม่ือตายไปแลว้ไดเ้ป็นเทพบุตร ภิกษุ

ทั้งหลายจึงสงสยัว่าเหตุใดมฏัฐกุณฑลีจึงไดทิ้พยสมบติัมากทั้ งท่ีไม่เคยทาํบุญใดๆ พระพุทธเจา้จึง

ทรงแสดงธรรมเทศนา ดงัน้ี 

 

      มโนปุพฺพงฺคมา  ปสนฺเนน  ภาสติ  วา  กโรติ  วา  ตโต  น ํ สุขมนฺวติ  ความว่า  ธรรมทั้งหลาย 

มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแลว้ดว้ยใจ  ถา้บุคคลมีใจผ่องใสแลว้ พูดอยู่ก็ดี  ทาํอยู่ก็ดี 

ความสุขยอ่มไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตวั๑๑๒ 

 

  ๖.  คาํสอนใหส้าํรวมจิตใจ 

   คาํสอนใหส้าํรวมจิตใจพบในกลุ่มนกับวชในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ กลุ่ม

เร่ืองพระอรหนัต ์๑ เร่ือง และกลุ่มเร่ืองภิกษุ –ภิกษุณีทัว่ไป ๑ เร่ือง  ดงัตวัอย่างเร่ืองพระภาคิไนย-

สงัฆรักขิตเถระ ในจิตวรรค  กล่าวถึงพระภาคิไนยสงัฆรักขิตะคิดฟุ้งซ่านเก่ียวกบัชีวิตคฤหัสถแ์ลว้

เผลอตีพระอาจารยข์องตน กลวัความผิดจึงคิดท่ีจะหนี ภิกษุทั้ งหลายช่วยกันพาพระภาคิไนย-     

สงัฆรักขิตะมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้จึงตรัสแสดงธรรมดงัน้ี 

                                                             

 
๑๑๑

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒), ๘๘. 
 

๑๑๒
 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพค์รั้ งท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๓), ๔๙. 



๒๒๑ 
 

 

 “ทูรงฺคม ํ เอกจรํ  อสรีรํ  คุหาสย ํ เย  จิตฺต ํ โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา  ความว่า  ชนเหล่าใดจกั

สาํรวมจิตอนัไปในท่ีไกล เท่ียวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ มีถ ํ้ าเป็นท่ีอาศยั ชนเหล่านั้นจะพน้จากเคร่ือง

ผูแ้ห่งมาร”๑๑๓ 

 

 จากการศึกษาพบว่า คาํสอนเร่ืองการทาํจิตใจให้ผ่องใสปรากฏตัวอย่างพฤติกรรมน้อย  

เน่ืองจากจิตใจเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในจึงเป็นเร่ืองยากท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนจากภายนอก ต่อเม่ือจิตใจ

นั้นแปรเป็นคาํพูดหรือการกระทาํจึงจะสามารถรู้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผูมี้จิตใจผ่องใสหรือไม่ จึง

ปรากฏตวัอยา่งพฤติกรรมนอ้ยกว่าพฤติกรรมการทาํความชัว่และความดี  ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีเห็น

ได้อย่างชัดเจน  การท่ีมีตัวอย่างพฤติกรรมให้เห็นได้น้อย แต่ไม่สัมพนัธ์กับจาํนวนคาํสอนซ่ึง 

ปรากฏคาถาท่ีเป็นคาํสอนเร่ืองการทาํจิตใจใหผ้อ่งใสเป็นจาํนวนมาก โดยย ํ้ าใหเ้ห็นความสาํคญัของ

จิตใจ เพ่ือใหทุ้กคนทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งใส 

 

 ในคาํสอนทั้ งหมด ๓ เร่ือง คือ การละเวน้ความชัว่ การทาํความดี และการทาํจิตใจให ้   

ผ่องใส พบว่า อรรถกถาธรรมบทปรากฏคาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใสมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า

พระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสาํคญักบัจิตใจ เพราะจิตเป็นส่ิงท่ีควบคุมการกระทาํของมนุษย ์กล่าวคือ

ถา้มีจิตใจผอ่งใสก็จะช่วยเตือนตนไม่ใหท้าํชัว่และมุ่งทาํแต่ความดี เม่ือมีจิตใจผ่องใสในระดบัสูงก็

จะทาํใหบุ้คคลนั้นเขา้ถึงกระแสนิพพานคือเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาบนัจนถึงอรหันต ์ จิตใจจึง

เป็นพ้ืนฐานของการกระทาํทั้งปวง บุคคลจะทาํกรรมไดเ้พราะมีความตั้ งใจ มีความจงใจ มีความมุ่ง

ใจหมายจะทาํ เรียกว่า “เจตนา”  กล่าวคือ บุคคลทาํความชัว่เพราะมีเจตนาท่ีเป็นอกุศล  บุคคลทาํ

ความดีเพราะมีเจตนาท่ีเป็นกุศล พระพุทธเจา้จึงทรงมุ่งสอนให้บุคคลมีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิผ่องใสเพ่ือ

เป็นตวัควบคุมการกระทาํไม่ใหท้าํชัว่และมุ่งทาํแต่ความดี โดยเม่ือพิจารณาตามกลุ่มเร่ืองแลว้พบว่า

กลุ่มเร่ืองพระอรหนัตเ์ป็นกลุ่มเร่ืองท่ีปรากฏคาํสอนการทาํจิตใจใหผ้อ่งใสมากท่ีสุด ลกัษณะการทาํ

จิตใจใหผ้อ่งใสคือการละกิเลสทั้งหลาย เพ่ือย ํ้ าใหเ้ห็นว่าพระอรหันต์คือบุคคลท่ีปราศจากความชัว่

ทั้งปวงและถึงพร้อมดว้ยความดี เพราะเป็นผูมี้จิตใจบริสุทธ์ิผอ่งใส 

                                                             

 
๑๑๓

 มหามกุฎราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒, พิมพค์รั้ งท่ี ๑๘ (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๑), ๒๐๓. 



๒๒๒ 
 

 

 การท่ีเนน้คาํสอนใหท้าํจิตใจใหผ้อ่งใสแสดงใหเ้ห็นว่ากายและวาจาเป็นส่ิงท่ีควบคุมไดง่้าย

กว่าใจ เพราะใจเป็นจุดเร่ิมตน้ของกรรมทั้งปวงทั้งดีและชัว่ กายและวาจาถกูกาํหนดดว้ยใจ ดงัคาถา

ในพระธรรมบทท่ีว่า  “มโน  ปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา” แปลว่า ธรรมทั้ งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็น

ใหญ่ สาํเร็จแลว้ดว้ยใจ การทาํจิตใหผ้อ่งใสจึงเป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก  บุคคลท่ีละกิเลสทั้ งปวงแลว้จึงจะ

ทาํได ้จึงปรากฏคาํสอนการทาํจิตใจใหผ้อ่งใสในกลุ่มเร่ืองของพระอรหนัตม์ากท่ีสุด 

 พระสงฆแ์ละนกัวิชาการทางดา้นพระพุทธศาสนานาํคาํสอนจากอรรถกถาธรรมบทมาใช้

เผยแพร่แก่ประชาชนอยา่งหลากหลาย และคาํสอนในพระธรรมบทก็เป็นท่ีคุน้เคย ดงัจะเห็นไดจ้าก

พุทธศาสนสุภาษิตท่ีแพร่หลายซ่ึงนาํมาจากคาถาพระธรรมบท เช่น “ความประมาทเป็นหนทางแห่ง

ความตาย” จากเร่ืองพระนางสามาวดี ในอปัปมาทวรรค  “เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร” จาก

เร่ืองความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี ในยมกวรรค   “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน”  จากเร่ืองมารดาของพระ

กุมารกสัสปเถระในอตัตวรรค  เป็นตน้    ซ่ึงเป็นสอนท่ียงัใชใ้นปัจจุบนั แต่คนส่วนใหญ่มกักล่าวถึง

คาํสอนเหล่าน้ีโดยท่ีไม่รู้ว่าคาํสอนดงักล่าวมีท่ีมาจากแหล่งใดและเป็นการกล่าวดว้ยความคุน้เคย 

นอกจากน้ียงัมีการรวบรวมพุทธศาสนสุภาษิตไวด้ว้ยกนั โดยแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงก็คือ

คาถาท่ีมาจากพระธรรมบท เช่น แบบเรียนหลกัสูตรนกัธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี๑๑๔ พระนิพนธ์

ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณ -วโรรส ทรงรวบรวมคาถาท่ีเป็นคาํสอนจาก

คมัภีร์ต่างๆ รวมทั้งพระธรรมบทดว้ย เพ่ือใชเ้ป็นแบบเรียน      พระนิพนธเ์ร่ือง “พุทธศาสนสุภาษิต

คาํโคลง”๑๑๕ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาถาบทแรกท่ีทรงยกมาเป็น

คาถาในพระธรรมบทว่า อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย แปลว่า ชนะตนนัน่แลดี   และหนงัสือ “พระไตรปิฎก 

ฉบบัพุทธศาสนสุภาษิต”๑๑๖ จดัทาํข้ึนในวาระการฉลองพุทธยนัตี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยธรรมสภา มี

พุทธศาสนสุภาษิตท่ีมาจากพระธรรมบทดว้ยเช่นกนั  เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่าคาถาซ่ึงเป็นหัวใจคาํ

สอนของพระธรรมบทมีความเป็นอมตะ เป็นคาํสอนท่ีใชไ้ดใ้นทุกยคุทุกสมยั 

                                                             

 
๑๑๔

 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ – ๓ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาช้ันตรี), (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๐๙ – ๑๔). 

 
๑๑๕

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พุทธศาสนสุภาษิตคําโคลง, (กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], ๒๕๑๗). 

 
๑๑๖

 ธรรมสภา, พระไตรปิฎก ฉบับพุทธศาสนสุภาษิต, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๕๕). 



๒๒๓ 
 

 

 อยา่งไรก็ตามในส่วนของอรรถกถาธรรมบท ซ่ึงอธิบายคาถาในพระธรรมบทและยกเร่ือง

ประกอบ ก็ถือว่าเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มลูประวติับุคคลสาํคญัในสมยัพุทธกาลท่ีสาํคญั และมีผูน้าํมา

แปลและถอดความใหม่โดยใชส้าํนวนท่ีง่าย ไดใ้จความเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน

ทัว่ไป คือ หนงัสือเร่ือง “ทางแห่งความดี (ธรรมบท)๑๑๗” โดยวศิน อินทสระ  จะไม่คุน้เคย แต่คาถา

ท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของพระธรรมบทยงัคงสืบทอดต่อกนัมา  แสดงใหเ้ห็นว่าพระธรรมบทเป็นแหล่ง

รวบรวมคาํสอนท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และเป็นคาํสอนท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน

ปัจจุบนัไม่ลา้สมยั 

 อรรถกถาธรรมบทเป็นวรรณกรรมคาํสอนท่ีสาํคญัของพระพุทธศาสนา เป็นเคร่ืองมือการ

สอนธรรมแก่บุคคล ตั้งแต่สมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั ทาํใหเ้ห็นว่าคาํสอนในอรรถกถาธรรมบทซ่ึง

อยูใ่นส่วนคาถาเป็นคาํสอนสาํคญัของพระพุทธเจา้ท่ีอรรถกถาจารยร์วบรวมไว ้

 การศึกษาคาํสอนพบว่าคาํสอนในอรรถกถาธรรมบทสอดคลอ้งกบัหัวใจพระพุทธศาสนา

คือ การละเวน้ความชั ่ว การทาํความดี และการทาํจิตใจให้ผ่องใส โดยจะยกพฤติกรรมด้านลบ

เพ่ือให้เห็นลกัษณะความชัว่  ความดี  และจิตใจท่ีไม่ผ่องใสก่อนแลว้จึงยกคาํสอนเพ่ือให้ละเวน้

ความชัว่ คาํสอนให้ทาํความดี และคาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใส  ตวัอย่างพฤติกรรมความชัว่และ

ความดีมีความสมัพนัธก์บัการกระทาํทางกาย วาจา และใจ โดยปรากฏพฤติกรรมความชัว่และความ

ดีท่ีเป็นกายกรรมมากท่ีสุด  ส่วนพฤติกรรมท่ีช้ีใหเ้ห็นจิตใจท่ีไม่ผอ่งใสพบนอ้ยท่ีสุด  

 เม่ือพิจารณาคาํสอนในอรรถกถาธรรมบททั้ง ๓ ประการ คือ การละเวน้ความชัว่ การทาํ

ความดี และการทาํจิตใจให้ผ่องใส พบว่าคาถาท่ีไม่มีนิทานประกอบมากกว่าคาถาท่ีมีนิทาน

ประกอบ โดยคาถาท่ีมีนิทานประกอบทาํใหเ้ห็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีชดัเจน คาํสอนใหล้ะเวน้ความ

ชัว่มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงจดัหมวดหมู่ไวคื้อ อกุศลกรรมบถ ๑๐  

ไดแ้ก่ การละเวน้ความชัว่ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยคาํสอนท่ีพบมากท่ีสุดคือคาํ

สอนใหล้ะเวน้ความชัว่ทั้งปวง  คาํสอนให้ทาํความดีแบ่งเป็นความดีทางกายกรรม  วจีกรรม และ

มโนกรรม แบ่งเป็นคาํสอนท่ีระบุลกัษณะความดี และคาํสอนท่ีไม่ระบุลกัษณะความดี โดยพบคาํ

สอนท่ีไม่ระบุลกัษณะความดีมากท่ีสุด คาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใสแบ่งเป็นคาํสอนให้ทาํจิตให้

                                                             

 
๑๑๗

 วศิน อินทสระ, ทางแห่งความด ี(ธรรมบท), (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, ๒๕๒๓). 



๒๒๔ 
 

 

ผ่องใสในลกัษณะต่างๆ โดยพบคาํสอนให้ละกิเลสทั้ งปวงมากท่ีสุดและพบในกลุ่มเร่ืองของ      

พระอรหนัตม์ากท่ีสุด 

 จากการศึกษาคาํสอนท่ีเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาทั้ ง ๓ ประการ  คาํสอนในอรรถกถา-

ธรรมบทท่ีสมัพนัธก์บัหวัใจพระพุทธศาสนาท่ีพบมากท่ีสุดคือ คาํสอนให้ทาํจิตใจให้ผ่องใส แสดง

ให้เห็นว่าพระพุทธเจา้ทรงให้ความสาํคญัเก่ียวกบัจิตใจมากท่ีสุด เพราะใจเป็นเคร่ืองกาํหนดการ

กระทาํทั้งหลายของมนุษย ์หากมนุษยมี์จิตใจท่ีผอ่งใส ปราศจากกิเลสทั้งปวงก็จะเป็นการควบคุมให้

มุ่งทาํแต่ความดี ป้องกันไม่ให้ทาํความชั ่ว คาํสอนเร่ืองการทาํจิตใจให้ผ่องใสจึงเป็นคาํสอนท่ี

พระพุทธเจา้ทรงเนน้ย ํ้ ามากท่ีสุด 

 ส่วนการพิจารณาในฐานะท่ีอรรถกถาธรรมบทเป็นวรรณกรรมคาํสอนนั้น แสดงให้เห็นถึง

ความเป็นมาของพระธรรมบทและอรรถกถา ในสมยัพุทธกาลเป็นคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ใชส้อน

บุคคลทุกกลุ่มทั้งพุทธบริษทัและบุคคลนอกพระพุทธศาสนาดงัปรากฏกลุ่มเร่ืองตามประเภทบุคคล

ซ่ึงแบ่งไวใ้นบทท่ี ๓  แสดงให้เห็นแนวทางของพระธรรมบทท่ีมุ่งเป็นคาํสอนสาํหรับทุกคน ตาม

ความหมายของธรรมบทว่า เป็นทางแห่งความดี ทางแห่งธรรม จะเห็นไดจ้ากกลุ่มบุคคลและ        

คําสอนท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทนั้ นมีความหลากหลาย  แต่ครอบคลุมหัวใจของ

พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นแก่นแทข้องคาํสอนของพระพุทธเจา้ อรรถกถาธรรมบทในระยะแรกน้ียงั

เป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ นบัแต่พระพุทธเจา้  พระอานนท ์อรรถกถาจารย ์รวมถึงสามเณรใน

ลงักาต้องท่องคาถาพระธรรมบทให้ไดก่้อนบวชเป็นภิกษุ  ต่อมาจึงมีการบันทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงคาํสอนในพระพุทธศาสนาได ้

 หากพิจารณายอ้นกลบัไป เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยงัดินแดนต่างๆ  รวมทั้ งดินแดน

สุวรรณภูมิ พระธรรมบทและอรรถกถาธรรมบทจึงได้รับการเผยแผ่ด้วย   โดยปรากฏเป็น

วรรณกรรมคาํสอนของไทยในสมยัสุโขทยั  ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในการใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงใน

การรวบรวมเป็นวรรณกรรมคาํสอนท่ีสาํคญัของไทยสมยัสุโขทยั เร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” ซ่ึงเป็น

พระราชนิพนธใ์นพญาลิไท  

 ส่วนอรรถกถาธรรมบทท่ีใชเ้ป็นวรรณกรรมคาํสอนในประเทศไทยท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือ

การใชเ้ป็นแบบเรียนของสงฆซ่ึ์งปรากฏช่ือคมัภีร์ท่ีใชใ้นหลกัสูตรเปรียญธรรมอย่างชดัเจนในสมยั

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ และปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนของ



๒๒๕ 
 

 

พระสงฆ ์ โดยในปัจจุบนัใชเ้ป็นแบบเรียนของสงฆต์ั้ งแต่เปรียญธรรม ๑ ถึงเปรียญธรรม ๖ แสดง

ใหเ้ห็นว่าคาํสอนในอรรถกถาธรรมบทเป็นพ้ืนฐานคาํสอนในพระพุทธศาสนา  พระสงฆใ์นฐานะ

ผูน้าํแนวทางท่ีถูกต้องจะตอ้งศึกษาตั้ งแต่เร่ิมตน้ และต้องศึกษาจนเช่ียวชาญ เพราะสุดท้ายแลว้

พระสงฆ์จะต้องนําคาํสอนเหล่านั้นมาเผยแพร่แก่ประชาชน   แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของ  

อรรถกถาธรรมบทท่ีพระตอ้งศึกษาเล่าเรียนและนาํคาํสอนท่ีเรียนมาใชเ้ผยแผ่แก่คนทัว่ไป  ดงันั้น 

คําสอนท่ีเป็นหัวใจของพระธรรมบทจึงเป็นส่ิ งท่ีย ังคงดํารงมาจนถึงปัจจุบัน  นักบวชใน

พระพุทธศาสนาตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงแก่นแทข้องคาํสอนในพระธรรมบท เพ่ือสามารถนาํมาสอน

บุคคลทัว่ไปใหเ้ขา้ใจโดยมีตวัอย่างเร่ืองท่ียกมาประกอบคาถาคาํสอน ซ่ึงเป็นคู่มือการสอนท่ีมีทั้ ง

ตวัอยา่งและคาํอธิบายท่ีพระสงฆจ์ะใชส้อนได ้

 อรรถกถาธรรมบทเป็นวรรณกรรมคาํสอนตั้งแต่ในลกัษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ ต่อมาเม่ือ

เป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์ก็ใช้เป็นวรรณกรรมคาํสอนเช่นกัน คาํสอนในอรรถกถาธรรมบท

สามารถใชไ้ดก้บัทุกคน เพราะมุ่งสอนใหค้นปฏิบติัไปในทางท่ีถูกตอ้งดีงาม ทาํให้เม่ือเวลาผ่านไป

คาํสอนในอรรถกถาธรรมบทก็ยงัสามารถใช้ได้  โดยคาํสอนนั้ นมีลักษณะเป็นสากลไม่ใช่

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว คนทุกกลุ่มจึงสามารถนาํคาํสอนมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้และยงัปรากฏคาํสอนต่างๆในอรรถกถาธรรมบทไดท้ัว่ไปในปัจจุบนั 

 



๒๒๖ 
 

บทท่ี ๖ 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 อรรถกถาธรรมบทซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง ๓๐๒ เร่ือง ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ไดศึ้กษาระเบียบ

การเล่าเร่ือง  กลวิธีของการเล่าเร่ือง และแนวคาํสอนท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทในฐานะท่ีเป็น

วรรณกรรมคาํสอน  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

 การศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองนั้น ผลการศึกษาพบว่า อรรถกถาธรรมบทมีระเบียบการเล่า

เร่ืองท่ีประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญั ๓ ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนเปิดเร่ือง ส่วนดาํเนินเร่ือง และส่วนปิดเร่ือง   

 ส่วนเปิดเร่ืองประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ ๓ ส่วน ได้แก่  สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้า

ประทบั  การนาํเขา้สู่เร่ือง  และพระธรรมเทศนาท่ีจะทรงแสดง  โดยระเบียบการเล่าเร่ืองของส่วน

เปิดเร่ืองมี ๒ แบบ คือ ส่วนเปิดเร่ืองท่ีประกอบดว้ยส่วนสาํคญัครบทั้ง ๓ ส่วน และส่วนเปิดเร่ืองท่ี

ประกอบดว้ยส่วนสาํคัญไม่ครบทั้ง ๓ ส่วน  ระเบียบการเล่าเร่ืองของส่วนเปิดเร่ืองเป็นส่วนท่ีมี

ระบบชดัเจนทาํใหมี้ความสมจริงว่าอรรถกถาธรรมบทเป็นคาํสอนท่ีมาจากพุทธวจนะโดยแทจ้ริง 

 ส่วนดําเนินเร่ืองซ่ึงถือเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดในอรรถกถาธรรมบท เพราะเป็นส่วนท่ี

ประกอบดว้ยเร่ืองเล่าแบบบนัเทิงคดีและคาํสอนซ่ึงเป็นหัวใจของพระธรรมบท พบว่าระเบียบการ

เล่าเร่ืองของส่วนดาํเนินเร่ืองประกอบดว้ยพฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรม ไดแ้ก่  ๑. ความเป็นมา  ๒. การ

เล่ือมใส  ๓. การบวช  ๔. การเกิดปัญหา  ๕. การแกปั้ญหา  ๖. การรับผลของการกระทาํ  ๗. การฟัง

ธรรม    ๘. การบรรลุธรรม  ๙. การเกิดขอ้สงสยั  และ ๑๐. การแสดงธรรม   

 ทั้ งน้ีได้พิจารณาระเบียบการเล่าเร่ืองตามประเภทบุคคลซ่ึงแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่             

๑. เร่ืองเล่าของนกับวชในพระพุทธศาสนา คือพระอรหันต์ และภิกษุ – ภิกษุณีทัว่ไป  ๒. เร่ืองเล่า

ของอุบาสก  – อุบาสิกา  ๓. เร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา  และ ๔ เร่ืองเล่าของ

พระพุทธเจา้ 



๒๒๗ 

 

ทั้ง ๔ กลุ่มน้ีไม่มีเร่ืองใดท่ีปรากฏพฤติกรรมครบทั้ง ๑๐ พฤติกรรม โดยลกัษณะการเกิดพฤติกรรมมี 

๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่  ๑. การเร่ิมดว้ยพฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา และจบดว้ยพฤติกรรมท่ี ๗ การฟัง

ธรรม  และ ๒. การเร่ิมดว้ยพฤติกรรมท่ี ๑ ความเป็นมา และจบดว้ยพฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรม  

โดยลกัษณะการเกิดพฤติกรรมแบบแรกซ่ึงจบดว้ยพฤติกรรรมการฟังธรรมนั้นบางเร่ืองอาจต่อดว้ย

พฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรมหรือไม่ก็ได ้แต่การฟังธรรมนั้นเป็นการฟังธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรง

แสดงเท่านั้น  ในขณะท่ีลกัษณะการเกิดพฤติกรรมแบบท่ี ๒ ซ่ึงจบดว้ยพฤติกรรมการแสดงธรรม 

อาจมีพฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม และ/หรือพฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรมมาก่อนหรือไม่ก็ได ้โดย

ถา้มีพฤติกรรมการฟังธรรมมาก่อน การฟังธรรมนั้ นอาจเป็นการฟังธรรมท่ีพระพุทธเจ้าหรือ       

พระสาวกแสดงก็ได ้ จากนั้นจบดว้ยพฤติกรรมท่ี ๑๐ การแสดงธรรมซ่ึงเป็นการแสดงธรรมของ

พระพุทธเจ้า   ลักษณะการเกิดพฤติกรรมเช่นน้ีแสดงให้เ ห็นว่าระเบียบการเ ล่าเ ร่ืองใน                

อรรถกถาธรรมบทใหค้วามสาํคญักบั “ธรรม” ซ่ึงพระพุทธเจา้จะทรงเป็นผูส้รุปและช้ีแนะแนวทาง

แห่งธรรมใหก้ระจ่างชดัเจน 

 ในการเรียงลาํดบัพฤติกรรมนั้นในเร่ืองเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา เร่ืองเล่าของ

อุบาสก-อุบาสิกาและเร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบบางเร่ืองท่ีมีการขา้มพฤติกรรมท่ี 

๔ การเกิดปัญหา ไปเป็นพฤติกรรมท่ี ๗ การฟังธรรม หรือขา้มไปเป็นพฤติกรรมท่ี ๙ การเกิด       

ขอ้สงสยั  

 เร่ืองเล่าของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพบการสลบัพฤติกรรมท่ี ๒ การเล่ือมใส และ

พฤติกรรมท่ี ๓ การบวช ไปอยูห่ลงัพฤติกรรมท่ี ๕ การแกปั้ญหา  หรือหลงัพฤติกรรมท่ี ๗ การฟัง

ธรรม หรือหลงัพฤติกรรมท่ี ๘ การบรรลุธรรม  เพราะเป็นเร่ืองของบุคคลท่ีไม่ไดเ้ล่ือมใส

พระพุทธศาสนามาก่อน บางเร่ืองบุคคลไดรั้บการแกปั้ญหา หรือไดฟั้งธรรมทาํใหเ้กิดความเล่ือมใส

และนาํไปสู่การบวชได ้

 การขา้มพฤติกรรมหรือการสลบัพฤติกรรมแต่เร่ืองราวยงัต่อเน่ืองและเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน

เป็นเพราะอรรถกถาธรรมบทคํานึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลของพฤติกรรมโดยบางเร่ืองไม่

จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัพฤติกรรมตามเวลา 

 จากผลการศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท พบว่าเร่ืองเล่าทุกกลุ่มให้

ความสําคัญกับ “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้า โดยทุกเร่ืองจะต้องจบด้วยการแสดงธรรมของ



๒๒๘ 

 

พระพุทธเจา้เพราะส่ิงสาํคญัของเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทคือไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยใดๆ 

ส่ิงสําคัญตามแนวทางของพระธรรมบทคือการใชธ้รรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการ

แกปั้ญหา โดยท่ีทุกเร่ืองจะตอ้งจบดว้ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ สอดคลอ้งกบัเร่ืองเล่าของ

พระพุทธเจ้าท่ีพบพฤติกรรมการแสดงธรรมทุกเร่ือง  เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผูแ้ก้ปัญหา       

พระธรรมเทศนาท่ีพระองคท์รงแสดงใชแ้กปั้ญหาต่างๆของบุคคล 

 ส่วนปิดเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทมี ๓ แบบ ไดแ้ก่  ๑. ส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงผลของการ

แสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ ซ่ึงมกัประกอบดว้ยประโยคข้ึนตน้เพ่ือแสดงว่าพระพุทธเจา้ทรง

แสดงพระธรรมเทศนาจบแลว้  บุคคลท่ีไดฟั้งธรรม  ขั้นของธรรมท่ีบรรลุ และประโยคท่ีแสดงว่า

การแสดงธรรมนั้นมีประโยชน์แก่คนจาํนวนมาก  ๒. ส่วนปิดเร่ืองท่ีสรุปเหตุการณ์หรือความเป็น

เป็นไปของตวัละคร  ๓. ส่วนปิดเร่ืองท่ีแสดงการอธิบายพระธรรมเทศนาหรือคาถาในชาดกท่ียกมา

แสดงธรรมในคร้ังนั้น ส่วนปิดเร่ืองแสดงให้เห็นถึงความสาํเร็จในการประกาศพระพุทธศาสนา

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา้ 

 ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเร่ืองเล่ากับกลวิธีการเล่าเร่ืองซ่ึง

ประกอบดว้ยการศึกษาผูเ้ล่าเร่ืองและการเล่าเร่ือง การศึกษาผูเ้ล่าเร่ืองพบว่าอรรถกถาธรรมบทใชผู้ ้

เล่าเร่ืองแบบผสมผสาน ๓ แบบ ไดแ้ก่ ๑. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง เป็นการเล่าแบบผูรู้้ 

ไดแ้ก่ อรรถกถาจารยท่ี์รวบรวมและเรียบเรียงอรรถกถาธรรมบท โดยเล่าในส่วนเปิดเร่ือง ๒. ผูเ้ล่า

เร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองเล่าส่ิงท่ีตนเองประสบมา มกัข้ึนตน้การเล่าว่า “ดงัไดส้ดบัมา” ซ่ึงเป็น

ลกัษณะการเล่าเลียนแบบพระสูตรท่ีพระอานนทผ์ูเ้ป็นพหูสูตเป็นผูเ้ล่า  ๓. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละคร

ในเร่ืองเล่าส่ิงท่ีตนเองประสบมา คือ พระพุทธเจา้ โดยทรงเล่าในส่วนท่ีเป็นพระธรรมเทศนาและ

การเล่าบุพกรรมของบุคคลในเร่ือง กลวิธีการเล่าเร่ืองเช่นน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเร่ืองเล่าใน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเป็นอรรถกถาเลียนแบบพระสูตร   แสดงการเน้นว่า  คาํสอนนั้น

ฟังมาจากพระโอษฐข์องพระพุทธเจา้โดยตรง ทาํใหมี้ความน่าเช่ือถือ น่าศรัทธา เพราะเป็นคาํสอนท่ี

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงจริง แลว้พระอานนท์ซ่ึงเป็นพหูสูตนํามาเล่าต่ออย่างครบถว้นคาํต่อคาํ  

จากนั้นอรรถกถาจารยน์าํมารวบรวมและสืบทอดต่อกนัมา อรรถกถาธรรมบทซ่ึงบรรจุคาํสอนของ

พระพุทธเจา้จึงไดรั้บการเผยแผจ่นถึงปัจจุบนั 
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 การเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทแบ่งเป็น ๑. การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาในเร่ือง ไดแ้ก่ 

การเล่าเร่ืองในปัจจุบัน  การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างปัจจุบันกบัอดีต และการเล่าเร่ืองจากอดีตถึง

ปัจจุบัน  โดยพบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด  ๒. การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กับเวลาของผูอ่้าน 

ไดแ้ก่ การเล่ายอ่ การเล่าขา้ม และการเล่าละเอียด  โดยการเล่าขา้มพบในเร่ืองท่ีมีการเล่าเร่ืองซํ้ าซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีเคยเล่าแลว้ในวรรคอ่ืนของอรรถกถาธรรมบทหรือกล่าวไวแ้ลว้ในคมัภีร์อ่ืน  

 การเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาในเร่ืองพบว่าสมัพนัธก์บัเร่ืองเล่าแต่ละประเภทกล่าวคือเม่ือ

คิดเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละแล้วการเล่าเ ร่ืองในปัจจุบันพบในเร่ืองเล่าของบุคคลนอก

พระพุทธศาสนามากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่เคยรู้จักหรือเข้าใจหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนามาก่อนเร่ืองในปัจจุบันจึงเป็นการเร่ิมต้นเข้าสู่แนวทางของพระพุทธศาสนา       

การเล่าเร่ืองสลบัระหว่างอดีตกบัปัจจุบนัพบในเร่ืองเล่าของอุบาสก – อุบาสิกามากท่ีสุด เพราะเป็น

บุคคลท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาและตั้งมัน่ในพระพุทธศาสนามาตั้ งแต่อดีตชาติ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตของบุคคลนั้น  และการเล่าเร่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนัพบใน

เร่ืองเล่าของนกับวชในพระพุทธศาสนามากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นความเพียรพยายามอยา่งต่อเน่ืองของ

บุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพ่ือมุ่งสู่นิพพาน  อตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ของประเภทของเร่ืองเล่ากบัการเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธก์บัเวลาในเร่ืองท่ีแตกต่างกนั แมว้่าแต่ละประเภท

เร่ืองเล่าจะมีการเล่าเร่ืองในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัแต่ทุกประเภทเร่ืองเล่าท่ีจาํแนกตามบุคคลนั้น

พบการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัมากท่ีสุด  การเนน้เวลาปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ “ธรรมะ” 

ของพระธรรมบทท่ีมุ่งแกปั้ญหาของบุคคลในปัจจุบนั โดยบางปัญหาอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากอดีต 

เม่ือบุคคลปฏิบติัตามหลกัธรรม ปัญหาก็ไดรั้บการแกไ้ข นาํไปสู่การหลุดพน้ ซ่ึงเป็นการป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดปัญหาไดอี้กในอนาคต นอกจากน้ีการเล่าเร่ืองยงัสมัพนัธก์บัระเบียบการเล่าเร่ือง กล่าวคือ 

ระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทก็ให้ความสาํคญักบั “ธรรมะ” ของพระพุทธเจา้เห็นได้

จากระเบียบการเล่าเ ร่ืองของอรรถกถาธรรมบททุกเร่ืองเน้นการเกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสู่               

การแสดงธรรมของพระพุทธเจา้ 

 ในการศึกษาคาํสอนในอรรถกถาธรรมบทพบว่าเป็นคาํสอนท่ีสอดคลอ้งกับหัวใจของ

พระพุทธศาสนา คือ การละเวน้ความชัว่  การทาํความดี และการทาํจิตใจให้ผ่องใส โดยจะมีการ

ยกตวัอย่างพฤติกรรมเพื่อให้เห็นลกัษณะความชัว่  ความดี  และจิตใจท่ีไม่ผ่องใสก่อนแลว้จึงยก    
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คาํสอนเพ่ือให้ละเวน้ความชัว่ คาํสอนให้ทาํความดี และคาํสอนเพ่ือทาํจิตใจให้ผ่องใส  ตวัอย่าง

พฤติกรรมความชั ่วและความดีมีความสัมพนัธ์กับการกระทาํทางกาย วาจา และใจ โดยปรากฏ

พฤติกรรมความชัว่และความดีท่ีเป็นกายกรรมมากท่ีสุด  ส่วนพฤติกรรมท่ีช้ีใหเ้ห็นจิตใจท่ีไม่ผอ่งใส

พบนอ้ยท่ีสุด 

 คาํสอนในอรรถกถาธรรมบทท่ีสมัพนัธก์บัหวัใจพระพุทธศาสนาท่ีพบมากท่ีสุดคือ คาํสอน

ใหท้าํจิตใจใหผ้อ่งใส แสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัจิตใจมากท่ีสุด เพราะ

ใจตวักาํหนดเจตนาซ่ึงควบคุมการกระทาํของมนุษย ์หากมนุษยมี์จิตใจท่ีผ่องใส ปราศจากกิเลสทั้ ง

ปวงก็จะเป็นการควบคุมใหมุ่้งทาํแต่ความดี ป้องกนัไม่ใหท้าํความชัว่ 

 การศึกษาอรรถกถาธรรมบทในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมคาํสอนพบว่าอรรถกถาธรรมบทมี

บทบาทสาํคญัในการเป็นวรรณกรรมคาํสอนมาเป็นเวลาชา้นาน ดงัจะเห็นไดจ้ากการปรากฏเร่ือง

ของผู ้ฟังในแต่ละเร่ืองท่ียกมาเป็นตัวอย่างประกอบคําสอน  กล่าวคือ  พระพุทธเจ้าทรงใช้            

พระธรรมบทสั ่งสอนบุคคลทุกกลุ่มในสมยัพุทธกาล คาํสอนของพระพุทธเจา้ไดรั้บการถ่ายทอด

แบบมุขปาฐะโดยอรรถกถาจารย ์เม่ือไดรั้บการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอรรถกถาธรรมบทจึง

เผยแพร่ไปมากข้ึน มีการคดัลอกสืบต่อกนัมา ในส่วนท่ีเป็นวรรณกรรมคาํสอนของไทยท่ีปรากฏ

หลกัฐานคร้ังแรกในบานแพนกว่าเป็นแหล่งอา้งอิงสาํคญัในการเรียบเรียงไตรภูมิกถา  จนถึงในสมยั

รัชกาลท่ี ๒ใช้เป็นแบบเรียนหลกัสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆ์ไทยตั้ งแต่เปรียญธรรม ๑ ถึง

เปรียญธรรม ๖ ในการท่ีเป็นแบบเรียนของสงฆท์าํให้พระสงฆเ์ขา้ใจ จดจาํได ้และนาํมาเทศนาสั ่ง

สอนแก่ประชาชนทัว่ไปคาถาในอรรถกถาธรรมบทก็ยงัแพร่หลายและเป็นคติประจาํใจของผูค้นใน

ปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์มีข้อเสนอแนะในการศึกษาอรรถถกถาธรรมบทและการศึกษา

วรรณกรรมคาํสอนดงัน้ี 

 ๑. อรรถกถาธรรมบทปรากฏเร่ืองเล่าเก่ียวกบัประวติับุคคลในสมยัพุทธกาลจาํนวนมากทั้ ง

ภิกษุ  – ภิกษุณี อุบาสก  – อุบาสิกา และบุคคลนอกพระพุทธศาสนาท่ีภายหลังหันมานับถือ

พระพุทธศาสนา อาจศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคคลเพ่ือให้เห็นลกัษณะเฉพาะท่ีชดัเจนมากข้ึน โดยอาจ

ศึกษาตามแนวทางการศึกษาบนัเทิงคดี 

 ๒. การศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองโดยประยุกต์จากแนวคิดโครงเร่ืองของบนัเทิงคดีและ

โครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพท์าํใหเ้ห็นระเบียบการเล่าเร่ืองท่ีเป็นระบบ อาจนาํแนวคิดน้ี

มาศึกษาวรรณกรรมคาํสอนท่ีเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเร่ืองอ่ืนๆ 
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๒๓๗ 
 

สายวรุณ นอ้ยนิมิต. “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาํสอนของไทยและ

 ความสมัพนัธก์บั วรรณคดีคาํสอนเร่ืองอ่ืน”. วิทยานิพนธป์ริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

 ๒๕๔๒. 

สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ. “การศึกษาเร่ืองอวทาน-ปัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสมัพนัธข์องเร่ือง              

 สุธน-กินรีกบัวรรณคดีไทย”. วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษา

 สนัสกฤต ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐. 

อญัชลี  ถิรเนตร. “กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้”. 

 วิทยานิพนธป์ริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พฒันาการ ภาค

 วิชาการประชาสมัพนัธ ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 
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