50202203 : สาขาวิชาภาษาไทย
คําสําคัญ : รูปอางถึง / วรรณกรรมพุทธประวัติ
ธัชชัย กรกุม : รูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัต.ิ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม และ อ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ. 126 หนา.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง ความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจา และปจจัยที่
สัมพันธกับรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรมพุทธประวัติจํานวน 5 เรื่อง คือปฐมสมโพธิกถา ชินมหานิทาน
พุทธานุพุทธประวัติ มหากาพยพุทธจริต ลลิตวิสตระ ขอมูลรูปอางถึงพระพุทธเจาที่รวบรวมไดมีจํานวนทั้งสิ้น
381 รูป
ผลการศึกษาพบวาโครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 ประเภท
ดวยกันคือ สวนหลัก และสวนขยาย ซึ่งการประกอบกันขององคประกอบหลักนี้สามารถนํามาประกอบกันเปน
โครงสรางได 4 โครงสราง คือ โครงสรางแบบสวนหลัก โครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก โครงสรางแบบ
สวนหลัก+สวนขยาย และโครงสรางแบบสวนหลัก+สวนหลัก+สวนขยาย
การศึกษาความหมายของรูปอางถึงพระพุทธเจาพบวา มีความหมาย 9 กลุมความหมาย ไดแก กลุม
ความหมายผูรู กลุมความหมายผูชนะ กลุมความหมายผูเปนเลิศ กลุมความหมายนักบวช กลุมความหมายผูสั่ง
สอน กลุมความหมายผูเปนที่พึ่ง กลุมความหมายชื่อ สกุล กลุมความหมายผูนํา และกลุมความหมายผูเปนบุตร
ทั้งนี้กลุมความหมายผูรูพบจํานวนมากที่สุดและกลุมความหมายผูเปนบุตรพบจํานวนนอยที่สุด นอกจากนี้ยั ง
พบวารูปอางถึงพระพุทธเจาหนึ่งรูป จะมีจํานวนความหมายไดตั้งแต 1-4 ความหมาย
ผลการศึกษาปจจั ยที่สั มพันธ กับรูป อางถึ งพระพุทธเจา พบวา มีปจจั ย 3 ปจจัย ที่สัมพันธกั บรูปอ างถึ ง
พระพุทธเจา คือ ภูมิหลังของผูแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมพุทธประวัติ ปจจัยวัตถุประสงคในการแตงและ
แปลวรรณกรรมพุทธประวัติ และปจจัยบริบทภายในเรื่อง
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50202203 : MAJOR : THAI
KEY WORD : LEXICAL ANAPHORA / LORD BUDDHA IN BUDDHIST LITERATURE
TUTCHAI KORNKOOM : LEXICAL ANAPHORAS REFERRING TO LORD BUDDHA
IN BUDDHIST LITERATURE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.SOMCHAI SUMNIENGNGAM,
Ph.D. , AND SUMALEE LIMPRASERT, Ph.D. 126 pp.
This research aims to study the structural patterns and meanings of lexical
anaphoras referring to Lord Buddha, and factors associated with lexical anaphoras referring
to Lord Buddha in 5 Buddhist literature. Totally 381 lexical anaphoras were found.
The results showed that lexical anaphoras referring to Lord Buddha may consist of
2 kinds of elements: head and modifier. The structural patterns of lexical anaphoras can be
divided into 4 patterns: head, head+head, head+modifier, head+head+modifier.
Meanings of lexical anaphoras referring to Lord Buddha can be classified into 9
meaning groups: knowledgeable person, victor, excellent person, priest, teacher, helper,
name and surname, leader, and son. The most popular meaning group is knowledgeable
person, while the least popular one is son. It is also found that one lexical anaphora referring
to Lord Buddha may convey 1-4 meanings.
There are 3 factors associated with lexical anaphoras referring to Lord Buddha:
backgrounds of the translators of Buddhist literature, purposes of the authors and translators
of Buddhist literature, context of the stories.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม และ
ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่สละเวลาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และ
ตรวจแกวิทยานิพนธอยางละเอียดดว ยความเอาใจใสและเมตตา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุกทานเปนอยางยิ่ง
ไดแก รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ ที่กรุณาตรวจสอบแกไข
และใหคําแนะนํา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยวิรัช ศิริวัฒนนาวิน ที่สละเวลาตรวจแกบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษใหถูกตองยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรูแกผูวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย
กัญญรัตน เวชชศาสตร ที่คอยใหความหวงใยไถถามความคืบหนาของวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณภาควิชาภาษาไทย คณะอัก ษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใ หโอกาส
ผูวิจัยไดเปนอาจารยพิเศษของภาควิชาฯ ทําใหผูวิจัยไดประสบการณการสอนและมีรายไดชวยแบง
เบาภาระของครอบครัว
ขอขอบคุณ คุณมธุรส คุมประสิทธิ์ ที่ใหกําลังใจ และคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ
ครั้งนี้มาโดยตลอด ขอขอบคุณ คุณศิวลักษณ ชัยงาม คุณมณฑาทิพย ศิริพันธ คุณน้ําผึ้ง มโนชัย
ภักดี คุณศุภมณ อาภานันท และคุณปรีชา เสือพิทักษ เพื่อนที่คอยใหคําปรึกษาและความหวงใย
แกผูวิจัยเสมอมา
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพอประยงค กรกุม คุณแมวงเดือน กรกุม ที่คอยสนับสนุน
และชวยเหลือในทุก ๆ เรื่อง ตลอดจนใหความรัก ความหวงใย และเปนกําลังใจใหผูวิจัยมีความ
มานะ ความอดทน จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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