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เปนระยะเวลายาวนาน ความเปนมาของพัดยศยังไมสามารถที่จะสืบทราบถึงความแนชัดไดแตจาก
การคนควาพบทางประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของพัดยศที่ปรากฏมาจากตาลปตร ซึ่ง
เปนพัดที่เกาแกที่สุด ทําดวยใบตาล วาลวีชนี คือ พัดที่มีดานขาง มีทั้งที่ทําดวยใบตาล ขนนก หรือ
วัสดุมีคาอื่น ๆ และจิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดที่ประดิษฐตกแตงดวยสิ่งพิเศษ “พัดยศ”
จึงหมายถึง ตาลปตรหรือพัดที่มีความสวยงามในปจจุบันไดแบงออกเปนสี่แบบ ไดแก พัดหนานาง
พัดเปลวเพลิง พัดพุดตาน และพัดแฉก ซึ่งพระมหากษัตริยพระราชทานแกพระสงฆพรอมกับเครื่อง
ประกอบสมณศักดิ์อื่นๆ เพื่อเปนสิ่งบอกชั้นยศที่ไดรับพระราชทาน เปนสัญลักษณแหงการประกาศ
เกียรติคุณ เปนขวัญและกําลังใจแกพระสงฆผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเปนงานประณีตศิลปที่
บรรพบุรุษของไทยไดสรางสรรคผลงานไวเปนมรดกใหชนรุนหลังไดชื่นชมความงามอันวิจิตร
บรรจง
พุทธศิลป หมายถึง ศิลปะในพระพุทธศาสนาไดกําหนดขอบเขตพุทธศิลปที่เกี่ยวกับ
สุนทรียความงาม ประกอบดวยเจดียที่เคารพนับถือ บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย
เกี่ยวกับพระพุทธเจา มีสี่อยางคือ ธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย คือ สิ่งหรือ
สถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน และอุทเทสิกเจดีย คือ
พระพุทธรูป, ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง สิ่งที่กอเปนยอดแหลม เปนที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ
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เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ เปนตน สุนทรียศาสตร หมายถึง วิชาวาดวยความงาม ศาสตรที่วา
ดวยความงามโดยเฉพาะวาดวยความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงาม อะไรไมงาม
การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย เปนการตีความหมายจากพัด
ยศ ซึ่ ง แสดงคุ ณ ค า ในแง ศิ ล ปะเชิ ง พุ ท ธธรรม เป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ในแต ล ะพั ด ยศ
ตามลําดับชั้นปรากฏตามหลักธรรมที่ผูวิจัยไดตีความ ดังนี้
พัดหนานาง มีลักษณะรูปไข ตีความไดวาเปรียบเสมือนพุทธธรรมที่แสดงใหเห็นกฎ
ธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิดและการดับของทุกข ตองอาศัยซึ่งกันและกันคลองจองกันเปนวงจร
ไมมีตนไมมีปลาย ดังองคประกอบของปฏิจจสมุปบาท พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริม
ขอบหยักเปนแฉกรวมสิบหกแฉก พัดยศชนิดนี้มีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานมี
สิบ หกแฉกของพัดพุดตานเปรียบเทียบไดกับพุทธธรรมในหัว ข ออุปกิเ ลสสิบหก เหมื อน จิตต
อุปกิเลสสิบหก พัดเปลวเพลิงใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปนแฉกดานละหาแฉก
ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยางที่รวมเขาเปนชีวิต คือขันธหา หรือ
เบญจขันธ สวนพัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ สวนลางเปนพุมเรียวแหลมคลาย
ดอกบัว ขอบนอกคลายกลีบบัว ที่ประกบแนบอยูกับดอกมีกลีบอยางนอยหาถึงเกากลีบ ดอกบัวเปน
สัญลักษณแสดงถึงความหมายและเหตุการณที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาตามพุทธประวัติ หลังจากที่
พระองค ตรัสรู แล วทรงพิจ ารณาถึงธรรมะ ที่ ไดทรงตรั สรูวา เป นธรรมะอั นล้ํา ลึ ก ยากที่ มนุ ษ ย
ทั้งหลายจะตรัสรูตามได จึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของมนุษยเปนสี่
เหลา นอกจากนี้พัดแฉกที่มีดอกกลีบเกากลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปน
หลักธรรมขั้นสูงซึ่งเรียกวา โลกุตตรธรรม คือ ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก มีเกา
ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
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ABSTRACT
This research objectives for 3 reasons: (1) to study the Thai Sangha fan as rank insignia
development (2) to study Buddhist Art thought and Aesthetics (3) to interpret Buddhist art as
found in the Thai sangha fan as rank insignia. The results showed that
Thai fan as rank insignia has carried on for a long time. Of a fan as rank insignia is not
possible to know the way it has. The findings suggest that the historical evolution of the fan as
rank insignia displayed victory of talipot fan This is really the oldest, with a palm leaf fan
Walwichni the side. Are both made of palm leaf, feathers or other valuable materials and designs
Wichni is really a magnificently. A blow to the invention equipped with a special "fan of rank"
means Talpatr or just a beautiful present is divided into four series, including fan page, she blew
the flame blows Pudtan and fan base, the king bestowed upon the monks with. The royal priest.
The rank is said to be received. A symbol of honor. The morale of the clergy, who behave like
good practice. And is the father of Thai craftsmanship creating a legacy for future generations to
appreciate the exquisite beauty. Buddhism Buddhist Art Buddhist art refers to the scope of
Buddhist art and aesthetic beauty of art is beautiful. The pagoda, a respected person, place, or

ง
object to be worshiped. Pagoda on Buddha and 4 is 1) Dhãtu-cetiya 2) Paribhoga-cetiya 3)
Dhamma- cetiya 4) Uddesika-cetiya, Thailand to what constitutes a peak. It is packed with sacred
relics and ashes, like the ancestors. The interpretation of Buddhist art in Theravãda Buddhism
fan as rank insignia appeared in Thailand. The interpretation of a fan as rank insignia expresses its
value in terms of Buddhist art fair is to demonstrate the value of each fan as rank hierarchy as
shown in the following principles.Blow her face look oval. Interpret that as demonstrated natural
law morality. The process of suffering and failure. Which requires no initial consonant is not the
end of the circuit elements, operating in The Chain of causation a fan as rank insignia Pudtan look
round. The serrated edge is a fan of rank points and 16 points this is like the petals of a lotus
blossom. Its have 16 points of the fan or Pudtan compared with 16 Buddhist sixteen causes of
sorrow in my hand, truly sixteen causes of sorrow 16. The flames are a fan of rank Khaobin said.
It is said that the five points on each side of the flame was reflected as a component of the
combination of the five aggregates or the aggregates. Fan-shaped leaves are a fan of rank Bin
pointed to the lower part of the bush like a lotus. The outer edge of a lotus. The film is attached
to the flower petals, at least five to nine petal lotus is a symbol of their meaning, and events
related to the Buddha by Buddha. After his enlightenment, he considers the Dhamma. and
understand that the Dhamma is deep.
Difficult for human beings to enlightenment, as it is a metaphor tractable animals like the
"lotus" the wisdom of man is fourth in the fan base with flower petals 9 cloves to demonstrate the
merits of Buddhism, the supermundance is called. There are 9 supermundance on
Lokuttaradhamma.i.e. the 4 paths the 4 fruitions and 1 Nibbãna.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้ สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความมีเมตตาเอื้อฟอจากคณาจารย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยเฉพาะพระมหาประมวล ฐานทตฺโ,ดร.ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ พระมหาบาง
เขมานนฺโท,ดร., ดร.ประยูร แสงใส เปนอาจารยที่ปรึกษาใหความอนุเคราะหในดานวิชาการและ
การจัดทําวิทยานิพนธ ที่ตองขอบคุณเปนพิเศษก็คือ อาจารย ดร.ประยูร แสงใส ซึ่งไดดูแลในการ
ตรวจสอบความถู กต อ งและให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การเขี ย นวิ ท ยานิ พนธ ดา นเนื้ อ หาวิ ช าการให
สมบูรณ
ขอเจริญและขอบคุณ คณาจารยและเจาหนาที่ประจําศูนยบัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาเขต
ขอนแกนทุกทาน โดยเฉพาะโดยเพาะพระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปฺโญ, ป.ธ.๙, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
พระมหาปริญญา วรญาโณ ป.ธ.๓ ศน.บ.,พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ที่ไดอํานวยความสะดวกในการ
แกไขขอมูลและเพิ่มเติมใหวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอบคุ ณพระรัตน วิโรจน พรหมขั นธที่ชว ยเหลื อในการค นควาข อมู ลและพิมพจ น
สําเร็จเปนรูปเลม และเจาหนาที่หองสมุดวิทยาเขตขอนแกนที่ไดเอื้อเฟอตํารา วิทยานิพนธ หนังสือ
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุดทายนี้ ผูวิจัยขออุทิศความดีทั้งปวงของวิทยานิพนธเลมนี้ แดบูรพาจารยตลอดจน
ทานผูมีพระคุณทุกทาน และในสวนผูใหการอุปถัมภอนุเคราะหมาดวยดี คือ พระครูสุเขตธรรมสถิต
เจาอาวาสวัดโคกนาดี พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจาคณะอําเภอเมืองรอยเอ็ด เจาอาวาสวัดสระทอง
และขอนอมบูชาพระคุณของพอนวนตา แมตาลออน มุลทองสุข ผูใหชีวิตอัตภาพ มาจนถึงปจจุปน
นี้
พระปลัดสรสิช ปยวณฺโณ
มีนาคม ๒๕๕๕
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สารบัญ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย
๑.๔ คําถามในการวิจัย
๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย
๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ ๒ พัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย
๒.๑ ความเปนมาเกี่ยวกับพัดยศของพระสงฆไทย
๒.๑.๑ การปกครองสงฆสมัยพุทธกาลและพัฒนาการของการตั้งสมณศักดิ์
๒.๑.๒ ประเพณีตั้งราชทินนามภิกษุสงฆในลังกาทวีปเปนแบบอยาง
ของสมณศักดิ์พระสงฆไทย
๒.๑.๓ ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพัดยศพระสงฆไทย
๒.๒ ความหมายพัดยศ
๒.๓ ประเภทพัดยศ
๒.๔ องคประกอบเครื่องบอกชั้นยศ
๒.๕ ลักษณะพัดยศ
๒.๕.๑ พัดหนานาง
๒.๕.๒ พัดพุดตาน

ก
ค
จ
ฉ
ฌ
๑
๑
๕
๕
๖
๖
๗
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๒๓
๒๔
๒๘
๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๘

ช
๒.๕.๓ พัดเปลวเพลิง
๒.๕.๔ พัดแฉก
บทที่ ๓ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร
๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลป
๓.๑.๑ ความหมายของพุทธศิลป
๓.๑.๒ ทฤษฎีพุทธศิลป
๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร
๓.๒.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร
๓.๒.๒ ความเปนมาของสุนทรียศาสตร
๓.๒.๓ ความหมายของศิลปะ
๓.๒.๔ ประเภทศิลปะ
๓.๒.๕ ทฤษฎีศิลปะ
๓.๒.๖ ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะ
๓.๒.๗ เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร
บทที่ ๔ ตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย
๔.๑ แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๔.๑.๑ หลักการตีความตามนัยพระวินัยปฎก
๔.๑.๒ หลักการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก
๔.๑.๓ หลักการตีความตามนัยพระอภิธรรมปฎก
๔.๑.๔ การตีความตามนัยคัมภีรเนตติปกรณและคัมภีรเปฏโกปเทส
๔.๑.๕ ธรรมที่เปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ
๔.๑.๖ หลักการตีความตามแนวของนักปราชญพุทธ
๔.๑.๗ รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต
๔.๒ หลักและทฤษฎีการตีความสมัยใหม
๔.๒.๑ ความหมายการตีความ
๔.๒.๒ ประเภทของการตีความ
๔.๓ การตีความพัดยศ
๔.๓.๑ พัดหนานาง
๔.๓.๒ พัดพุดตาน
๔.๓.๓ พัดเปลวเพลิง

๓๘
๓๙
๔๑
๔๑
๔๑
๔๔
๔๗
๔๗
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
๕๔
๕๕
๖๗
๖๗
๖๗
๗๓
๗๘
๘๑
๑๐๓
๑๐๕
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๘
๑๒๐

ซ
๔.๔.๔ พัดแฉก
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ พัดยศของพระสงฆไทย
๕.๒ ขอเสนอแนะ
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาคนควาตอไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย

๑๒๒
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๖
๑๓๙

ฌ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอการใชอักษรยอ
อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ
พ.ศ ๒๕๐๐ และพระไตรป ฎ ก ฉบั บ ภาษาไทย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พ.ศ ๒๕๓๙
รูปแบบการอางอิงจะขึ้นตนดวยอักษรยอชื่อของคัมภีรแลวตามดวย เลม / ขอ / หนา ตามลําดับ
เชน วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๙๖/๑๕๑, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๖/๒๑๐. หมายถึง วินัยปฎก มหาวคฺคปาลิ
ภาษาบาลี เลม ๑ ขอ ๑๙๖ หนา ๑๕๑ ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ พ.ศ พ.ศ ๒๕๐๐ และวินัยปฎก
มหาวรรค ภาษาไทย เลม ๑ ขอ ๑๙๖ หนา ๒๑๐ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๓๙
สํ า หรั บ อรรถกถา อ า งอิ ง อรรถกถาภาษาบาลี ฉ บั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
รูปแบบการอางอิงจะขึ้นตนดวยอักษรยอชื่อคัมภีรแลวตามดวย เลม/ภาค/หนา ตัวอยาง อภิ. ปฺ
จ.อ. (บาลี) ๑/๓๕๑ หมายถึง อภิธมฺมปฎก ปฺจกรณฏอฏฐกถา เลม ๓ หนา ๓๕๑ อภิ.ปฺจ.อ.
(ไทย) ๗/๑/๔๗๒ หมายถึง อภิธรรมปฎกปญจปกรณอรรถกถา เลม ๗ ภาค ๑ หนา ๔๗๒ เปน
ตน
วิ.มหา.
วิ.ม.
ที. ม.
ที. ปา.
ม. ม.
ม. อุ.
สํ. ส.
สํ. นิ.
สํ. สฬา.
สํ. ม.
องฺ. เอกฺก.
องฺ. จตุกฺก.
องฺ. ปฺจก.
องฺ. ฉกฺก.

(ไทย) =
(ไทย) =

พระวินัยปฎก
วินัยปฏก
มหาวิภังค
วินัยปฎก
มหาวิภังค

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

พระสุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย
สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย
สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย
สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย
สุตฺตนฺตปฎก อังคุตตรนิกาย
สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย
สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย
สุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
มหาวรรค
(ภาษาไทย)
ปาฏิกวรรค
(ภาษาไทย)
มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย)
อุปริปณณาสก (ภาษาไทย)
สคาถวรรค
(ภาษาไทย)
นิทานวรรค
(ภาษาไทย)
สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)
มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
เอกกนิบาต
(ภาษาไทย)
จตุกกนิบาต
(ภาษาไทย)
ปญจกนิบาต (ภาษาไทย)
ปญจกนิบาต (ภาษาไทย)

ญ
องฺ. สตฺตก.
องฺ. อฏฐก.
องฺ. นวก.
องฺ. ทสก.
องฺ. ติก.
ขุ. ธ.
ขุ. อิติ.
ขุ. ชา.
อภิ. สงฺ.
อภิ.วิ.
วิสุทฺธิ.
วิ.ม.อ.
อภิ.สงฺ.อ.
อภิ.ปฺจ.อ.

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฏก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก

อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย

สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
ติกนิบาต
ธรรมบท
อิติวุตตก
ชาดก

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

(ไทย) =
(ไทย) =

พระอภิธรรมปฎก
อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี
อภิธรรมปฎก วิภังค

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

(บาลี) =

ปกรณวิเสส
วิสุทฺธิมคฺคปกรณ

(ภาษาบาลี)

(ไทย) =

อรรถกถาพระวินัยปฎก
วินัยปฎก สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอรรถกถา (ภาษาไทย)

(ไทย) =
(ไทย) =

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก
อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา
อภิธรรมปฎก ปญจปกรณอรรถกถา

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญญา
ความเปนมาของพัดยศ มีความเปนมาจากชาดกเรื่องพระเวสสันดรที่พระพุทธองคทรง
กล า วถึ ง พระมาลั ย ผู นํา พั ด ไปช ว ยขจั ดป ด เป า เพื่ อ ให พ วกผี น รกได บ รรเทาความร อ นลง และ
ตาลป ต รจึ ง เป น ของคู กั บ พระสงฆ ม าจนถึ ง ป จ จุ บั น ในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ถื อ ว า เป น ของคู กั บ
พระสงฆ เพื่อจะนําไปใชในการขจัดปดเปาความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชน ผูที่ยังไมเขาถึง
พระรัตนตรัย และเวลาตอมาพระพุทธองคจึงทรงใหพระสงฆมีตาลปตรเปนสัญลักษณในการชวย
ขจัดปดความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และตอมาใน พ.ศ. ๖๐๘ ศาสนาพุทธไดเริ่ม
เขาสูประเทศไทย และเริ่มมีการเทศนมหาชาติชาดกเวสสันดรเกิดขึ้น จึงไดมีการทําตาลปตรถวาย
พระภิกษุ เพื่อเปนสัญลักษณของการเปนผูขจัดปดเปาความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ตอมาจึงไดมีการสรางตาลปตรขึ้นโดยอาศัยศาสนศิลปที่มีความงดงาม มีความวิจิตร และบรรจง
สรางเปนอยางดี งานศาสนศิลปเหลานี้ที่บรรพบุรุษไดสรางไวจนเปนหัตถศิลปคูบาน คูเมืองไทยมา
จนถึงปจจุบัน ตาลปตร พัดยศ ไมใชเครื่องอัฐบริขาร แตเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมได ซึ่งเรียกวา “เปน
สิ่ ง ของนอกอธิ ษ ฐาน” เพราะจะมี ม ากเกิ น ไป พระพุ ท ธองค ก็ ท รงบั ญ ญั ติ ไ ว แ ค ๘ ประการ
นอกเหนือจากนั้นเปนของนอกอธิษฐานทั้งหมด ตาลปตร หรือพัดยศ จึงไมพบหลักฐานในการ
บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระไตรป ฎ ก แต ก็ พ บข อ ความที่ ป รากฏเกี่ ย วกั บ การใช พั ด ในคั ม ภี ร ท าง
พระพุ ท ธศาสนาอยู ห ลายแห ง เช น ในคั ม ภี ร ธ รรมบทอรรถกถาภาค ๗ มี ข อ ความว า
“ปฺจอุปาสกวตฺถุ”๑ มีขอความสวนหนึ่งวา ขณะที่พระพุทธเจา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยูที่
พระเชตวันมหาวิหาร โดยมีพระอานนทพุทธอุปฏฐากเปนผูถวายงานพัดอยูดานหลัง สิ่งเหลานี้ยอม
แสดงใหเห็นวา พัด คือ สิ่งที่ชวยทําใหคลายความทุกขรอนที่เกิดจากอากาศรอน เกิดจากความ
ทุกขเวทนาตาง ๆ จากขอความดังกลาวนั้น จึงสันนิษฐานไดวา การใชพัดของพระสงฆในยุคแรกก็
จะเป นการใชเ พื่อเปนสัญลั กษณ เพื่อโบกคลายความร อน และยังปรากฏใหเห็ นในปจ จุบั น คือ
พระสงฆชาวลังกา ที่ใชพัดโบก พัดวีไปมาในบางโอกาส เพื่อขจัดปดเปาความทุกขเวทนาที่เกิดจาก
ความรอน และแมลงตาง ๆ ที่คอยบินมาตอม
๑

กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๗, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๒๕.

๒
ตอมาภายหลัง ไดมีผูอธิบายถึงการใชตาลปตรของพระสงฆไทยในครั้งแรกจริง ๆ มิได
นํามาเพื่อบังหนาแตประการใด แตเปนการนํามาใชเพื่อปองกันกลิ่นเหม็นของศพที่เนาเปอย เมื่อ
พระภิกษุสงฆบังสุกุลเอาผาหอศพไปทําจีวร จึงเกิดเปนธรรมเนียมการใชพัดบังหนา กอนจะทํา
บังสุกุลในพิธีงานศพ สวนการใชระหวางการแสดงพระธรรมเทศนา หรือสวด พระปริตร ตามพุทธ
ประวัติจะเห็นพระพุทธเจาทรงถือตาลปตรเมื่อเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา คือ พระเจาสุทโธทนะ
เมื่ อ เป น เช น นี้ พระภิ ก ษุ ส งฆ ผู เ ป น สาวกจึ ง ได ถื อ ปฏิ บั ติ เ รื่ อ ยมา แต ไ ม มี ห ลั ก ฐานปรากฏถึ ง
วัตถุประสงคที่แทจริงของการใชตาลปตรมาแตเดิม และตํานานที่ไดกลาวขานมาโดยยอ จากคําวา
“พัดสําหรับพัดโบก” ตอมาในสังคมไทยจึงกลายเปนตาลปตร พัดยศ และพระภิกษุสงฆจะเริ่มใช
พัดในเวลากลาวนําสมาทานศีล การกลาวคําใหพร และงานพิธีกรรมทางศาสนาตาง เพราะในอดีต
พระภิกษุสงฆไทย เมื่อไดรับกิจนิมนตไปงานราชพิธี รัฐพิธี หรืองานกิจนิมนตของชาวบานที่เปน
งานราษฎร จะตองนํา ตาลปต รไปคูกับโต ะ หมู บูชา พร อมพระพุ ทธรู ปทุกครั้ง ไป จึงกลายเปน
ประเพณีการใชพัดในงานราชพิธี รัฐพิธี หรืองานราษฎรมาจนถึงปจจุบัน และถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติทางศาสนพิธี ซึ่งเปนการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะแสดงถึงความ
รมเย็นที่มีพัด หรือตาลปตรจากทุกข กลายเปนสุขตามความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม สิ่งที่กลาว
มาในเบื้องตนนั้น เปนตาลปตรที่ใชสําหรับพระสงฆตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสวนใหญผูเปน
ประธานสงฆในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใชเพียงรูปเดียวเทานั้น
สวน ตาลปตรพัดยศ เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มีพระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระสังฆาธิการ เนื่องในวโรกาสถวายพระราชทาน
สมณศั ก ดิ์ แ ก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ผู ที่ ท รงพระไตรป ฎ ก ผู ท รงอยู ใ นพระธรรมวิ นั ย เป น ผู สื บ ทอด
พระพุทธศาสนาตอไป เพื่อใหนําไปใชเฉพาะในงานราชพิธี และรัฐพิธีเทานั้น ตาลปตร พัดยศนั้น
ไดรับการพัฒนามาจากตาลปตรของพระภิกษุสงฆที่ใชโดยทั่วไปในสมัยพุทธกาล ซึ่งผูรูในทาง
พระพุทธศาสนาไดพิจารณาดูแลว นาจะไมใชทําขึ้นมาสําหรับพระภิกษุสงฆเทานั้น แตอาจเปน
สิ่งของจําเปนสําหรับกลุมชนที่อาศัยอยูในแถบเมืองรอน ชนกลุมนี้จึงจําเปนจะตองใชพัดเพื่อคลาย
ความรอน ใชบังแดด บังฝน หรือใชบังหนาเมื่อไมอยากใหบุคคลอื่นมองเห็นหนา พัดจึงเปนสิ่งของ
จําเปนสําหรับชีวิต พัดที่ใชนาจะมีอยูหลายรูปแบบ และทําดวยวัสดุหลายชนิดตามฐานะของผูใช
หลักฐานที่พบตามตําราในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่ไดกลาวถึงเรื่องพัดมีอยูหลายคํา เชน คําวา
ตาลปตรวาลวิชนีและจิตรวีชนี ในแตละคําหมายถึงพัดดวยกันทั้งสามคํา ดังนี้
๑. ตาลปตร หมายถึง พัดที่เกาแกที่สุด ทําดวยใบตาล โดยการนําเอาใบตาลมาตีแผออก
แลวเจียนใหเปนวงกลมรีเหมือนรูปไข

๓
๒. วาลวีชนี หมายถึง พัดที่มีดามตามหนา ทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุที่สามารถทํา
ได ก็ จ ะสามารถนํ า มาทํ า ได เป น เครื่ อ งสู ง ใช สํ า หรั บ พั ด โบกให กั บ ผู สู ง ศั ก ดิ์ หรื อ เป น เครื่ อ ง
ราชูปโภค
๓. จิตรวิชนี หมายถึง พัดที่วิจิตรงดงาม เปนพัดที่ประดิษฐขึ้นดวยวัสดุพิเศษ เชน ผา
โหมด ผาลายดอก ตลอดถึงการประดิษฐดวยงา โดยมีการปกดิ้นทอง และของมีคาอื่น ๆ พัดชนิดนี้
เปนพัดสําหรับผูมีทรัพยมาก จะใชโบกพัดวีในเวลาอากาศรอน๒
การพัฒนาตาลปตรพัดยศไดอยางวิจิตรตระการตาขึ้นมาตามลําดับ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพราะมูลเหตุที่มาจากเหตุผลสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เพราะความรักในพุทธศิลป ซึ่งเปนศิลปะในทางพุทธศาสนา โดยอาศัยภาพจําลอง
จากฝาผนังบาง จากจินตนาการบาง และสวนใหญจะเปนรูปของธรรมชาติ เชน ลายใบไมที่เปน
แบบลายไทย เปนตน
๒. เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
จะเนนถึงความละเอียดออนแหงจิตศิลป วิจิตรศิลป และพุทธศิลป ซึ่งเปนศาสตรแหงการบรรจงใน
การประดิษฐเพื่อใหเกิดความสวยงามออนชอย เปนตน
๓. เพราะเปนสิ่งที่จะตองนําไปถวายผูมีความสุขุมคัมภีรภาพ ลุมลึกอยูในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา และผูที่จะนําไปถวายพระภิกษุสงฆผูสมควรไดรับ คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนผูถวาย จึงมีการพัฒนาเพื่อใหมีความวิจิตร งดงาม มีพุทธศิลปตามธรรมเนียมประเพณี
ของชางผูประดิษฐตาลปตรพัดยศ๓
จากการพัฒนารูปแบบของตาลปตรพัดยศของพระภิกษุสงฆไทย ที่ไดมีการวิวัฒนาการ
มาโดยตลอด เริ่มตั้งจากสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรปจจุบัน จึงมี
รูปแบบของตาลปตรพัดยศที่พระภิกษุสงฆไทยใชอยูในปจจุบัน จึงมีรูปแบบหลัก ๆ อยู ๔ รูปแบบ
ดังนี้
๑. พัดหนานาง เปนตาลปตรพัดยศที่ไดรูปแบบมาจากลังกา เปนตาลปตรพัดยศที่มี
รูปแบบเกาแกที่สุด ใบพัดเปนรูปไข หรือคลายหนาของสตรี มีดามตรงกลาง ยาวประมาณ ๗๐
เซนติ เมตร พั ดหน า นางสว นมากจะเป นพัดรอง พั ดเปรียญธรรมทุ กชั้น พั ดฐานานุก รมในบาง
ตําแหนง พัดประทวนสมณศักดิ์ แตถามีคาดตับตรงกลางจะเปนพัดพิธีกรรม

๒

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๗๒.
๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔.

๔
๒. พัดพุดตาน เปนตาลปตรพัดยศที่มีใบพัดมีลักษณะเปนวงกลม แตริมขอบหยักเปน
แฉก ๑๕ แฉก คลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานบาน เปนตาลปตรพัดยศที่ทําดวยโครงเหล็ก
หุมแพร หรือสักหลาดกํามะหยี่สีเดียวบาง สลับสีบาง ตามชั้นของสมณศักดิ์ สวนมากเปนตาลปตร
พัดยศของครูสัญญาบัตร พระครูฐานานุกรม และพระฐานานุกรมบางตําแหนง
๓. พัดเปลวเพลิง เปนตาลปตรพัดยศที่มีลักษณะเปนตาลปต รพัดยศที่มียอดแหลม
ใบพัดเปนแฉกคลายเปลวเพลิง มีดาม และยอดตาลปตรพัดยศเปนงา แตปจจุบันไดมีพระบรมรา
ชานุญาตใหทําดวยวัสดุเทียมงาแทน คือ ใชพลาสติกผสมกับเรซิน ตาลปตรพัดยศแบบเปลวเพลิงนี้
ปจจุบันเปนตาลปตรพัดยศสําหรับตําแหนงพระครูสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รอง
เจาคณะจังหวัด และเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกเทานั้น
๔. พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ ซึ่งคําวาขาวบิณฑ แปลตามคําศัพทไดวา เปนขาวกอน คือ
ขาวสุกที่นํามาปนเปนกอนแลวใสลงไปในกรวย สอดไวกับพุมดอกไม หรือกระทงขันหมากบายศรี
เพื่อใชในการเชนไหวบูชาในพิธีกรรม และอีกหมายหนึ่งของคําวา “ขาวบิณฑ” ยังมีความหมายที่
เปนชื่อของลายไทยชนิดหนึ่งที่มีลักษณะชวงลางเรียวแหลมขึ้นไปชวงบน สวนพัดแฉกทรงพุมขาว
บิณฑนั้นใบพัดมีลักษณะสวนลางเปนพุม และเรียวแหลมขึ้นไปถึงสวนยอด เหมือนลายขาวบิณฑ
ของไทย หรือคลายดอกบัวตูม ขอบนอกคลายเงิน ดิ้นทอง ทองแลง และอุปกรณการปกอื่น ๆ อยาง
ประณีตสวยงามตามลําดับขั้นของสมณศักดิ์ที่ไดรับพระราชทาน ตาลปตรพัดยศแฉกทรงพุมขาว
บิณฑนี้ เปนตาลปตรพัดยศประจําตําแหนงผูไดรับสมณศักดิ์ตั้งแตพระราชาคณะชั้นสามัญไปจนถึง
สมณศักดิ์สูงสุด คือ สมเด็จพระสังฆราช๔
ความเปนมาของ พัดยศ ดังกลาวนี้ ในปจจุบันพัดยศ เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระสังฆาธิการ
เนื่องในวโรกาสพระราชทานสมณศักดิ์ในวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เพื่อเปนการถวายพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และใหพระภิกษุสงฆนําไปใช
ในงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี เพื่อจะทราบถึงสมณศักดิ์ที่ไดรับจากพระบาทสมเด็จพระอยูหัว
ในปจจุบัน พัดยศที่เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมี
พระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้นเพื่อถวายแดพระสังฆาธิการเนื่องในวโรกาสอันเนื่องในวาระที่เปน
วันมงคลนั้น ตาลปตรพัดยศไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนตามลําดับโดยเฉพาะไดอาศัยเทคโนโลยีใหม ๆ
เขาชวยในพัฒนารูปแบบของตาลปตรพัดยศขึ้นมาใหม ซึ่งอาจทําใหผูพบเห็นพัดยศที่พระสังฆาธิ
การครอบครองอยูวาเปนตาลปตรพัดยศชั้นไหน มีความสําคัญตอการครอบครองของพระสังฆาธิ
การ หรือมีความหมายในทางพุทธศิลปเปนอยางไร หรือแมแตพระสังฆาธิการที่ครอบครองอยูอาจ
๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕.

๕
ไมรูดวยซ้ําวา ตาลปตรพัดยศมีความสําคัญทางพุทธศิลปอยางไร อาจทราบไดวาเปนของสูงที่ไดรับ
พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตในความหมายจริง ๆ แลวยอมมีความหมาย
ทางพุทธศิลปอยูหลายประการ
ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของพัดยศ พุทธศิลป และการตีความ
พุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยวา พัดยศที่ไดรับพระทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั้น แตละชั้นเกี่ยวกับพุทธศิลปอยางไร การออกแบบพัดยศนั้นสื่อถึงความหมายพุทธศิลป
และพุทธธรรมในดานใด สิ่งเหลานี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา และในฐานะผูวิจัยเปนเลขานุการ
เจา คณะอําเมืองจังหวัดรอย จึงมีความสนใจ อยากใหสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนไดทราบ
ความหมายของพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเชนกัน จึงมีวัตถุประสงคตอไป

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาการตีความพุทธศิลปที่
ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยมีดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร
๑.๒.๓ เพื่อการตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย
๑.๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหเอกสารมีขอบเขตศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑.๑ พัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย
๑.๓.๑.๒ ศึกษาพุทธศิลปและพุทธธรรม
๑.๓.๑.๓ ศึกษาพุทธธรรมจากพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเถร
วาทดวยการตีความ
๑.๓.๒ ขอบเขตดานเอกสาร ดังนี้
๑.๓.๒.๑ ขอมูลปฐมภูมิ คือ การศึกษาจากพระไตรปฎก
๑.๓.๒.๒ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ คื อ การศึ ก ษาจากอรรถกถา ฎี ก า ตํ า ราทาง
พระพุทธศาสนา วิทยานิพนธ สารนิพนธ หนังสือวิชาการ เอกสารและบทความตางๆที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยนี้

๖

๑.๔ คําถามในการวิจัย
๑.๔.๑ พัดยศของพระสงฆไทยเปนมาอยางไร
๑.๔.๒ พุทธศิลปมีลักษณะหรือรูปแบบเปนอยางไร
๑.๔.๓ พุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเถรวาทมีนัยหรือหลักการแหง
การตีความอยางไร

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
พุ ทธศิ ล ป หมายถึง ความงาม สุ นทรีย ภาพ การออกแบบ และรู ปลั กษณ กลา วคื อ
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาป ตยกรรม ในทางพระพุ ทธศาสนา หรืองานศิลป ที่เ กี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาทุกชนิด
ตาลปตร หมายถึง พัดพัดยศที่ชาวบานถวายใหพระภิกษุผูเปนใหญในอาวาสนั้น ซึ่งมี
ตําแหนงเปนเจาอาวาส หรือเปนผูดูแลสังฆาวาสแหงนั้นที่ชาวบานยกยองใหเปนผูนําของชาวบาน
ทางพระพุทธศาสนา
พัดยศ หมายถึง สมณศักดิ์ ยศ และตําแหนงชั้น ตั้งแตเจาอาวาส เจาคณะตําบล ขึ้นไป
พัดยศที่เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองสงฆ
ประกอบไปดวย ตาลปตร เปนพัดที่เกาแกที่สุด ทําดวยใบตาล วาลวีชนี คือ พัดที่มีดามดานขาง มี
ทั้งที่ทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุมีคาอื่น ๆ จิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดที่ประดิษฐ
ตกแตงดวยสิ่งพิเศษ เชน ผาโหมดผาลายดอก ตลอดถึงการทําดวยงา การปกดิ้นทองและของมีคา
อื่นๆ
พัดยศของสงฆไทย หมายถึง พัดยศที่เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ
ไทยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองสงฆดํารงตําแหนงการบริหารพระภิกษุสงฆในพุทธาวาส
และสังฆาวาสนั้นอยางเปนทางการ โดยพระมหากษัตริยพระราชทานเพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติ
ศาสนากิ จ ให เ จริ ญ ก า วหน า สื บ ไป และเป น การบ ง บอกถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของการปกครองสงฆ
ตามลําดับชั้น ซึ่งไดแก พัดหนานาง พัดเปลวเพลิง พัดพุดตาน และพัดแฉก
การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย หมายถึง การถอดรหัสหรือ
ตีความพัดยศของพระสงฆไทยเถรวาทในคุณลักษณะของพัดยศเชิงหลักพุทธธรรม ตีความเฉพาะ
พัดหนานาง พัดพุดตาน พัดเปลวเพลิง และพัดแฉก เทานั้น

๗

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พุ ท ธศิ ล ป เ ป น งานศิ ล ปกรรมของพระพุ ท ธศาสนาที่ ถู กสร า งขึ้ น ด ว ยความศรั ท ธา
เลื่ อ มใส จึ ง มีค วามสวยงามที่ ใ ห คุณคา ทางอารมณ ที่มี จิ ต ใจที่ใ สศรั ทธา ดั งนั้ น ผูวิจั ย จะไดนํ า
เอกสาร และงานวิจัยมาศึกษาเพื่อเปนขอสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

(๑) ตํารา
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ใหโอวาทแกพระสังฆาธิการผูไดรับ
พระราชทานสมณศักดิ์วา “การที่ทานพระสังฆาธิการไดรับยกยองโดยไดรับพระราชทานเลื่อนและ
ทรงตั้งสมณศักดิ์ เปนพิธีแหงการยกยองพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง จึงขอใหนอมใจนึกไปโดย
ประการต า งๆ ที่ จ ะประสานความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ระหว า งสถาบั น ศาสนากั บ สถาบั น
พระมหากษั ตริย และเมื่ อได ปฏิ บัติเ ชนนั้นก็ จ ะเป นการเชื่ อมโยงไปถึ งสถาบั นชาติ เพราะองค
พระมหากษัตริยก็คือชาติไทย ทานทั้งหลายที่ไดรับพระราชทานเลื่อนและทรงแตงตั้งสมณศักดิ์ใน
วันนี้ทุกทานก็คือชาติไทย เมื่อทานปฏิบัติทําใหสถาบันทั้งสองเชื่อมโยงกันอยางหนักแนนไดมาก
เทาไร...ก็จะเปนเหตุใหกลาวไดวาทานไดสนองพระคุณของชาติบานเมืองแลว...๕
สมเด็จพระเจาวรวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธตําราชื่อ ตํานาน
คณะสงฆ กลาวถึง การปกครองคณะสงฆตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร ถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ ไดทรงกลาวถึงเรื่องสมณศักดิ์ในประเทศไทยวามีหลักฐานกลาวไวในศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง ซึ่งจารึกไวเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ ความวา ที่พระนครสุโขทัยมีสังฆราช ปูครู มหาเถระ
ตําแหนง “สังฆราช” นาจะเปนตําแหนงสังฆนายกสูงสุด ตําแหนง “ปูครู” ตรงกับ “พระครู” ทุก
วันนี้ เปนตําแหนงสังฆนายกรองลงมาสังฆราช แต “มหาเถระ” และ “เถระ” ที่กลาวในศิลาจารึกนั้น
คงหมายถึง พระภิกษุผูมีอายุพรรษาและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนา เปนมหาเถระและเถระตาม
พระวินัยบัญญัติ มิใชสมณศักดิ์ที่พระเจาแผนดินทรงตั้ง ในสมัยกรุงสุโขทัยนาจะมีพระสังฆราช
มากกวา ๑ องค เพราะวิธีปกครองราชอาณาจักรในครั้งนั้นมีหัวเมืองใหญที่หางไกลราชธานีเปน
เมืองประเทศราช ก็นาจะมีพระสังฆราชองคหนึ่งซึ่งยังมีหลักฐานปรากฏในทําเนียบชั้นหลังที่เรียก
เจาคณะเมืองวา “สังฆราชา” เพิ่งมาเปลี่ยนเปนสังฆปาโมกข เมื่อรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร
๕

สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร), ธรรมใหลูกดี รวมคติธรรมสอนใหลูกเปนคนดี,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน จัดพิมพเปนธรรมบรรณาการในการทําบุญอายุวัฒน
มงคลสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ หนา ๑๕๓, หนา ๗๒.

๘
สมณศักดิ์ทั้ง ๒ อยางคือ “สังฆราช” และ “ปูครู” นาจะเลียนแบบมาจากลังกาซึ่งมีสมณศักดิ์ ๒ ชั้น
เชนกัน คือ “มหาสวามี” และ “สวามี” สวนเรื่องที่พระเจาแผนดินทรงตั้งราชทินนามพระราชทาน
เปนสมณศักดิ์นั้นเขาใจวาลังกาเปนผูริเริ่มประเพณีนี้กอน ประเทศตางๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาจึง
รับมาใช สําหรับประเทศไทยเริ่มใชราชทินนามครั้งแรกในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ดังที่ปรากฏใน
ทําเนียบการปกครองคณะสงฆ ฝายขวา คือ พระสังฆราชา อยูวัดมหาธาตุ พระครูธรรมไตรโลก อยู
วัดเขาอินทรแกว พระครูยาโชค อยูวัดอุทยานใหญ และพระครูธรรมเสนา ฝายซาย คือ พระครูธรรม
ราชา อยูวัดไตรภูมิ พระครูญาณไตรโลก และพระครูญาณสิทธิ์..๖
วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน ผูเขียนตําราชื่อ ประวัติสมณศักดิ์และพัดยศ
กลาวถึง ประวัติศาสตรชาติไทยและพระพุทธศาสนา ความเปนมาของสมณศักดิ์ โดยเฉพาะเรื่อง
สมณศักดิ์ กลาววา สมณศักดิ์และพัดยศเปนวัฒนธรรมจารีตอันดีงามของชาติมาตั้งแตสมัยกรุง
สุ โ ขทั ย เป น ราชธานี เป น สิ่ ง บ ง บอกถึ ง ราชศรั ท ธาของพระมหากษั ต ริ ย แ ละความยึ ด มั่ น ใน
พระพุทธศาสนาของปวงชนชาวไทยมานตั้งแตอดีต สมณศักดิ์เปนบรรดาศักดิ์หรือเกียรติยศที่
พระมหากษัตริยถวายแดพระสงฆเพื่อบูชาคุณความดี เปนบําเหน็จความชอบที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบประกอบคุณงามความดีแกประเทศชาติและพระพุทธศาสนา และเพื่อเปนการยกยองเชิดชู
เกียรติขวัญและกําลังใจใหพระสงฆบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักธรรมทางศาสนา และ
ชวยเหลือในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร เปนผลใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบไป๗
ณั ฏ ฐภั ท ร จั นทวิ ช ผู เ ขี ย นตํ า ราชื่ อ ตาลป ต รพั ด ยศ ศิ ล ปะบนศาสนวั ต ถุ กล า วถึ ง
ตาลปตรในพระพุทธศาสนา สมณศักดิ์ของพระสงฆไทย สมณศักดิ์และพัดยศของพระสงฆญวน
และพระจีนในไทย การใชพัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์พระสงฆไทย ตาลปตรพัดยศพิเศษและ
พัดรอง ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับสมณศักดิ์และราชทินนามในประเทศไทยวา สมณศักดิ์นั้นมีมา
กอนสมัยสุโขทัย อาจกลาวไดวากอนรับลัทธิลังกาวงศ โดยอางความในศิลาจารึกหลักที่ ๑๘ จารึก
บนเสาแปดเหลี่ยมพบที่ศาลสูงจังหวัดลพบุรี จารึกเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๗ มีคําวา “สังฆปาถากํา” และศิลา
จารึกหลักที่ ๑๒๑ จารึกบนหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จารึกเมื่อ พ.ศ. ๑๒๔๓ มี
นามปรากฏวา “กํามรตาง อัญศรีราชภิกษุ” และ “อุปาธยายะศรีราชภิกษุ” ซึ่งนาจะเปนสมณศักดิ์
และราชทินนามรวมกันอยูดวย ทั้งไดรวบรวมคําที่ใชเรียกพระสงฆในสมัยสุโขทัยวา หนา ๑๕๓ มี
๖

สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ตํ า นานคณะสงฆ , พิ ม พ ใ นงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพคณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) วัดพระพิเรนทร, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพรุงเรืองธรรม,
๒๕๑๔), หนา ๑๖๕ – ๑๖๖.
๗
วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิ์พัดยศ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพศรีอนันต, ๒๕๒๘) หนา ๔๕.

๙
คําตางๆ กันคือ เจาไทย เจาเถร ครูบา ชีบา เจากู เจาเหงา และครูเจา ทั้งรวบรวมคํานําหนาพระเถระ
ไทย ซึ่งนาจะเปนคําแสดงลําดับความสําคัญของสมศักดิ์ไวดวย ไดแก เถร พระสัง ฆนายก มหา
สัง ฆราชา มหา สมเด็จพระมหาเถร บัณฑิต สมเด็จพระสัง ฆราช สมเด็จพระมหาเถรสัง ฆราช
เปนตน...๘ ความสําเร็จเปนอยางดีตามแนวความคิดของพระครูอุภัยภาดาทร คือ ประชาชนเกิดความ
กลัวบาปทั้งปวง และอยากสรางคุณงามความดีทั้งหลาย สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด คือ
นิพพาน๘
โชติ กั ล ยาณมิ ต ร ผู เ ขี ย นตํ า ราชื่ อ ลั ก ษณะไทย เฉพาะส ว นของเรื่ อ งการปกครอง
พระสงฆ ไดกล า วถึง ลักษณะการปกครองสงฆในสมัยสุ โขทั ยว า มี การปกครองสงฆเ ปนฝา ย
อรัญวาสี มีพระสังฆราชเปนประมุขของสงฆตางหากไปจากฝายคามวาสี ซึ่งมีวัดปาแกวเปนสํานัก
ของสังฆราช มีตําแหนงเปนพระวันรัตน ชื่อตําแหนง แปลวา ปาแกว ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีวัด
ประดูโรงธรรม เปนสํานักสงฆฝายอรัญวาสี สวนในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรมีวัดพลับ
หรือวัดราชสิทธาราม เปนสํานักพระสังฆราชฝายอรัญวาสี แตในปจจุบันนี้ไมมีตําแหนงสังฆราช
ฝายนี้แลว..๙
เฉลิม พล โสมอิน ทร เสนอตํ า ราชื ่อ ประวัต ิศ าสตรพ ระพุท ธศาสนาและการ
ปกครองคณะสงฆไ ทย กลา วถึง การสังคายนาพระพุทธศาสนาในอินเดีย พระพุทธศาสนาเผย
แผมาสูประเทศไทย การปกครองคณะสงฆ การศึกษาและการเผยแผวรรณคดีพุทธศาสนา และ
อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอคนไทย ไดกลาวถึง สมณศักดิ์และราชทินนามวา สมณศักดิ์นั้น
เปน เกีย รติย ศสง เสริม เกีย รติศัพทอ ยา งหนึ่ง ถึง แมวา จะเปนเรื่อ งนามธรรมที่ไ มมีตัว ตน แตก็
เปน นามธรรมที่มีพ ลัง ที่ใ หกํา ลัง ใจแกพ ระสงฆใ นการปฏิบัติห นา ที่ใ นการบริห ารสงฆห รือ
ปฏิบัติห นา ที่เ พื่อ สว นรวม ดัง นั้น พระมหากษัต ริยข องประเทศที่นับ ถือ พระพุท ธศาสนาใน
ฐานะองคศ าสนูป ถัมภก จึงไดราชทินนามซึ่ง มีค วามหมายวา ชื่อ (ใหม) ที่พระมหากษัตริยไ ด
ทรงถวายแกพระสงฆผูมีคุณงามความดี หรือมีเกียรติศัพทลือชาปรากฏเปนเครื่องสักการบูชา๑๐

๘

ณัฏฐภัทร จันทวิช , ตาลปตรพัดยศ ศิลปะบนศาสนวัตถุ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนด พลับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘),หนา ๑๙-๒๒.
๙
โชติ กัลยาณมิตร, ลักษณะไทย (เลม๑), (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๕) หนา.๓๖๙
– ๓๗๑.
๑๐
เฉลิ ม พล โสมอิ น ทร , ประวั ติ ศ าสตร พ ระพุ ท ธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ ไ ทย,
(กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาลการพิมพ,๒๕๔๖), หนา ๒๐.

๑๐

(๒) หนังสือทั่วไป
แสวง อุดมศรี ผูเขียนหนังสือชื่อ สมณศักดิ์’๓๐ กลาวถึง ประวัติ ความเปนมา ประเภท
หลักเกณฑการพิจารณา การวิเคราะหเบื้องหลังการพิจารณาสมณศักดิ์ ป ๒๕๓๐ กลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของสมณศักดิ์วา สมณศักดิ์ คือ ยศของพระสงฆที่ไดรับพระราชทาน มีหลายชั้น แตละ
ชั้ น มี พั ด ยศเป น เครื่ อ งประกอบสมณศั ก ดิ์ สมณศั ก ดิ์ เ ป น เครื่ อ งประกอบราชสั ก การะที่ อ งค
พระมหากษัตริยทรงถวายแดพระสงฆผูทรงศีล ผูมีความรูความสามารถเปนพิเศษในดานใดดาน
หนึ่ง เชน เดนในดานการปกครอง เดนในดานการศึกษา เปนตน นับวาเปนการอุปถัมภพระสงฆให
มีอุตสาหะในการบําเพ็ญศาสนกิจ เพื่อที่จะใหพระพุทธศาสนามั่นคงและเจริญแพรหลายยิ่งๆ ขึ้น
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะหรือที่เรียกวา “เจาคุณ” ตั้งแตชั้น
สามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นหิรัญบัฏ และชั้นสุพรรณบัฏ ใหมีฐานะอยางฐานันดรศักดิ์ของ
ขาราชการไทยโบราณ คือ เทียบเทากับ ขุนหลวง พระ พระยา เจาพระยา และสมเด็จเจาพระยา
ตามลําดับ๑๑
เริ ง อรรถวิ บูล ย ผู เ ขี ยนหนั ง สือชื่ อ ทํา เนียบสมณศั กดิ์ส มเด็จ สั งฆราช และสมเด็ จ
พระราชาคณะในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร กล า วถึ ง ประวั ติ พ ระสงฆ ที่ ดํา รงสมณศั ก ดิ์ ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สมเด็จพระพุฒาจารย สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระมหาวีรวงศ และสมเด็จพระธีรญาณมุนีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดกลาวถึงความ
เปนมาของราชทินนามวา ราชทินนาม “วันรัต” และ “พุทธโฆษาจารย” มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัย ราช
ทินนาม “วันรัต” เดิมเขียน “วันรันต” บาง “พนรัตน” บาง ราชทินนาม “พุฒาจารย” มีในสมัยอยุธยา
เดิมเขียน “พุทธาจารย” เพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปน “พุฒาจารย” ราชทินนาม “ญาณ
สังวร” มีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯ พระราชทานแดอาจารยสุก วัดทาหอย ผูทรงคุณ
วิเศษในทางวิปสสนากรรมฐาน ราชทินนาม “มหาวีรวงศ” ทรงตั้งครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถวาย
แดพระสงฆผูรอบรูในพระธรรมวินัยไตรปฎก คือ พระอาจารยยัง วัดโสมนัสวิหาร ราชทินนาม “ธีร
ญาณมุนี” ทรงตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ รูปแรก คือสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร) วัดจักรวรรดิราชา
วาส สําหรับราชทินนามของสมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงถือเปนพระราชนิยมมาแตสมัยรัชกาลที่ ๔
วา พระสงฆทรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะรูปใดที่มิใชพระราชวงศ หากจะทรงโปรดเกลาฯ

๑๑

แสวง อุดมศรี, สมณศักดิ,์ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๓๕.

๑๑
สถาปนาขึ้นดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ใหใชคํานําหนาวา “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สวนสมเด็จพระสังฆราชจะพระราชทานพระนามตามทําเนียมสมณศักดิ์ชั้นพระราชวงศตางหาก๑๒
สุนทร สุภูตะโยธิน ผูเขียนหนังสือชื่อ คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร ฉบับปรับปรุง
ใหม กลาวถึง สมณศักดิ์และประวัติความเปนมา มูลเหตุที่จะพระราชทานสมณศักดิ์ ประโยชนของ
สมณศักดิ์ ชั้นยศสมณศักดิ์ และประเพณีการพิจารณาแตงตั้งสมณศักดิ์ ไดแสดงความเห็นเรื่องการ
พระราชทานสมณศักดิ์วา ไดมีสวนสนับสนุนการปกครองคระสงฆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยยกขอความในพระบรมราชโองการในสัญญาบัตรหรือประกาศสถาปนา พระเถระชั้นผูใหญวา
“ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเปนภาระสั่งสอน ชวยระงับอธิกรณ และอนุเคราะหภิกษุ
สามเณร โดยสมควรแกกําลังและอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้” ดวยเหตุนี้ทําใหการปกครองคณะสงฆ
ในประเทศไทยสามารถปกครองดูแลกันไดดวยความเรียบร อย ทั้ งแสดงความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
ประโยชนของสมณศักดิ์วาเปนสิ่งดี ผูใหก็คือผูสูงศักดิ์ เปนสัญลักษณสุดยอดแหงความดี ผูรับก็เปน
บุคคลที่คณะผูพิจารณาลงความเห็นวาเปนคนดี เหมาะสมที่สุดที่จะไดรับยศถาบรรดาศักดิ์นั้นๆ…๑๓
พระธรรมปญญาบดี และคณะ ผูเขียนหนังสือชื่อ ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณ
ศักดิ์ ฉบับเพิ่มเติมกลาวถึง พระนามและนามอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพนฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร
ทําเนียบพระสงฆวัดพระเชตุพนฯ ที่ทรงตั้งเปนพระราชาคณะสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระราชาคณะ
วัดพระเชตุพนฯ ที่ยายมาจากพระอารามอื่น ตราสมณศักดิ์ อีกทั้งไดนําทําเนียบพระอารามและ
คําอธิบายเรื่องคณะสงฆและสมณศักดิ์ พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชนุภาพมาจัดพิมพตอทายเลม ไดอางถึงคําอธิบายของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชนุภาพวา ฐานันดรของพระสงฆ หมายถึง ยศพระ ที่เรียกวา“สมณศักดิ์” แปลวา ที่หรือชั้น
โดยลําดับกัน ตําแหนงหมายถึง กรณียะ (กิจที่ควรทํา สิ่งที่ควรทํา) คือหนาที่อันพระพึงจะทํา สอง
คํานี้แตเดิมรวมกัน คือ พระผูมีฐานันดรยอมมีหนาที่ที่จะพึงทําเทียบกันไดตามชั้น เชน เปนสมเด็จ

๑๒

เริง อรรถวิบูลย, ทําเนียบสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร, คณะสงฆกรุงเทพมหานคร จัดพิมพในงานพระราชทาเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย ฐิติญาณมหา
เถร (วน วิตักกุล) ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ป. พิศนาคะการพิมพ,๒๕๒๑), หนา ๖๐.
๑๓
สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร(ฉบับปรับปรุงใหม), (กรุงเทพมหานคร :
กรังคปรีซอินเตอรเนชัลแนล, ๒๕๔๐), หนา ๕๔.

๑๒
พระราชาคณะก็เปนเจาคณะใหญดวย ฐานันดรนั้นสมควรแกพระผูใหญ สวนตําแหนงนั้นสมควร
แกพระผูสามารถ..๑๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๑๖) ทรงบันทึกเรื่องการ
ปกครองไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร ซึ่งทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช วาดวยการปกครองคณะสงฆไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร กลาวถึงการปกครอง
สวนกลาง การปกครองในหัวเมือง การทหาร การยุติธรรม การศาล รายได รายรับและภาษีอากร
และการศาสนา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับสมณศักดิ์และราชทินนามนั้นทรงบันทึกวา การ
ปกครองพระสงฆทั่วประเทศจะใชสมณศักดิ์โดยอนุโลมตามอยางฆราวาส ถือวาพระมหากษัตริย
เปนประมุขของศาสนาและตั้งพระสงฆเปนเจาคณะหนเหนือ หนใต เหมือนมหาดไทยและกลาโหม
สมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจะเทียบเทากับอัครมหาเสนาบดีมีสิทธิ์ตั้งพระครูเปนฐานานุกรม
เชน พระครูใบฎีกา (เลขานุการ) สมณศักดิ์ของพระราชาคณะจะคลายกับตําแหนงขาราชการ คือ
รองเจาคณะใหญ เทียบเทา “พระยา” ราชาคณะชั้นธรรมเทียบเทา “พระ” ราชาคณะชั้นเทพเทียบเทา
“หลวง” ราชาคณะชั้นราชเทียบเทา “ขุน” ราชาคณะชั้นสามัญเทียบเทา “หมื่น” คณะสงฆแบงการ
ปกครอง ออกเปน ๒ คณะ เรียกวา คามวาสี อยูในเขตกําแพงเมือง ในเขตชุมชนเลาเรียนพระปริยัติ
ธรรม รักษาตํารับตําราไมใหสูญหาย และอรัญวาสีอยูในปาหรือวัดนอกเมืองปฏิบัติธรรม..๑๕
สมบัติ จําปาเงิน ผูเขียนหนังสือชื่อ ความรูสารพัดนาม กลาวถึง นามสถานที่และบุคคล
สําคัญที่ควรรู ไดอางถึงทําเนียบนามขุนนางกรุงกัมพูชาสมัยตนรัตนโกสินทร ภาค ๓ ฉบับหอพระ
สมุด พ.ศ. ๒๔๖๕ วา ตําแหนงพระราชาคณะของกรุงกัมพูชามี ๓ ตํารับ คือ เอก โท ตรี ในแตละ
สํารับจะมีราชทินนามพระสงฆตางๆ กัน เชน สํารับเอก มี สมเด็จพระสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระสุ
คนธาธิบดี สมเด็จพระธรรมลิขิต สมเด็จพระโพธิวงศ สมเด็จพระวันรัตน สมเด็จพระมหาพรหม
สมเด็จพระมหาธาตุ สมเด็จพระศีลสิทธิวาตม สํารับโท มี สมเด็จพระมหาปญญาวงศา สมเด็จพระ
พุทธวงศ สมเด็จพระธรรมโฆษา สมเด็จพระสาริบุตร สมเด็จพระมัคญาณ สํารับตรี มี สมเด็จพระ
อริยวงศา สมเด็จพระพุทธโฆษา สมเด็จพระธรรมเสนาบดี สมเด็จพระนิโรธ สมเด็จพระมุนีปทุม

๑๔

พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) และคณะ, ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักดิ์, ที่
ระลึกพระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุ กโร ป.ธ.๔), ๕ ธั นวาคม ๒๕๔๓ วัด พระเชตุพนวิ มลมัง คลาราม,
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หนา ๒๓.
๑๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเรื่องการปกครองไทยสมัยอยุธยาและ
ตนรัตนโกสินทร ๒๕๑๖, อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ๒๓
ธันวาคม ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด ลิชชิ่ง, ๒๕๓๘), หนา ๑๕.

๑๓
สําหรับการแตงตั้งสมณศักดิ์และการพระราชทานราชทินนามพระสงฆไทยนั้น เปน
พระราชประเพณีที่พระมหากษัตริยไทยทรงปฏิบัติสืบมาแตโบราณ ทรงรับเปนพระธุระที่จะจัดการ
ปกครองคณะสงฆ ใ ห เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ทรงแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ แ ละถวายราชทิ น นาม
พระสงฆ จึงเปนถอยที่เหมาะสมกับชั้นสมณศักดิ์ มีการสรางคํา เรียงคํา ที่อิงหลักไวยากรณของ
ภาษาบาลีและสันสกฤตบาง ดานความหมายของราชทินนามนั้นมีความหมายไพเราะสละสลวย
สามารถแสดงฐานะ บทบาท หนาที่ปฏิปทาจริยาวัตรของพระสงฆผูทรงสมณศักดิ์ในราชทินนาม
ตางๆ กันไป ซึ่งผูวิจัยจะไดวิเคราะหลักษณะคํา การสรางคํา การเรียงคํา และความหมายของราชทิน
นาม จากสมณศักดิ์พระสงฆไทย..๑๖
(๓) บทความ
ทองต อ กล วยไม ณ อยุธยา เสนอบทความเรื่ อง ยศชา งขุนนางพระ ไว ในหนัง สือ
ภาษาไทยวันนี้ เลม ๗ ไดอธิบายความหมายของสํานวนดังกลาววา เปนการอุปมาอุปไมย ชางถึงจะ
มียศศักดิ์สูงสงเพียงใดก็ยังเปนชางอยูนั่นเอง หรือพระภิกษุทรงสมณศักดิ์สูงทานก็ยังมีจริยวัตรดํารง
อยูในสมเพศเชนเดิม เพราะทานเห็นความจริงวา ยศถาบรรดาศักดิ์เหลานั้นเปนเรื่องสมมุติเพื่อ
รองรับภาระหนาที่ที่หนักขึ้นตามลําดับเทานั้น ทั้งไดขยายความรูเกี่ยวกับขุนนางพระ หรือการ
สถาปนาเลื่ อ นและตั้ ง สมณศั ก ดิ์ ซึ่ ง เป น ราชประเพณี ม าแต โ บราณกาล เป น ราชสั ก การะที่
พระมหากษัตริยผูเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาถวาย
แดพระมหาเถรานุ เถระ ผู สมควรได รับการยกยองสรรเสริ ญให ดํา รงสมณฐานันดรสมควรแก
ฐานานุรูป เปนการประกาศเกียรติคุณของพระเถระรูปนั้นๆ ใหปรากฏแกสาธุชน๑๗
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เสนอบทความเรื่องวาดวยยศถาบรรดาศักดิ์ ในหนังสือ
รูจักภาษาไทย เลม ๑ ความวา เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นั้นเปนวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่งที่มีประวัติ
ความเปนมาชานานแลว จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร พบวา องคประกอบฐานันดรศักดิ์
ของขุนนางหรือขาราชการไทยซึ่งถือปฏิบัติมาแตโบราณ ประกอบดวย ยศ บรรดาศักดิ์ ตําแหนง
และตราประจําตําแหนง ยศ คือ ฐานันดรที่พระราชทานปูนบําเหน็จแกผูมีความชอบใหมีฐานะเปน

๑๖

สมบัติ จําปาเงิน, ความรูสารพัดนาม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล,๒๕๑๘), หนา ๑๘.
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, ยศชางขุนนางพระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
๒๕๔๖), หนา ก.
๑๗

๑๔
เจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน เปนตน ตําแหนง คือ ฐานันดรที่เปนเครื่องกําหนดอํานาจและ
หนาที่ในกระทรวงทบวงกรม เชน เสนาบดี ปลัดทูลฉลอง เจากรม ปลัดกรม เปนตน๑๘
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา เสนอบทความเรื่องสมณศักดิ์ กลาววา
ความหมาย ประวัติความเปนมา ประเภท และชั้นของสมณศักดิ์วา สมณศักดิ์ คือ ยศและฐานันดร
ของพระสงฆและพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งและเลื่อนถวายแดพระสงฆผู
ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบคุณประโยชนแกพระศาสนาและประเทศชาติเปนอเนกประการ
ดังนั้นสมณศักดิ์จึงเปนเครื่องหมายสะทอนคุณความดีของพระสงฆ มีพระราชประสงคที่จะสงเสริม
ใหพระสงฆผูทรงสมณศักดิ์ แบงเปน ๒ ประเภท คือ สมณศักดิ์เกี่ยวกับความรู ไดแก เปรียญธรรม
ตางๆ กับสมณศักดิ์เกี่ยวกับผลงาน ไดแก พระครูสัญญาบัตร พระราชาคณะชั้นตางๆ จนถึงสมเด็จ
พระสังฆราช๑๙
ประวิทย สุ วณิ ชย (บรรณาธิ การ) เสนอบทความเรื่อง สมณศักดิ์ของพระสงฆ ใน
หนังสือ ๑๐๘ ซองคําถาม เลม ๔ ความวา ในอดีตการตั้งสมณศักดิ์หรือการเลื่อนสมณศักดิ์ใหแก
พระราชาคณะในราชอาณาจักรนั้น เปนพระราชอํานาจเฉพาะองคพระมหากษัตริยเทานั้นแตใน
ปจจุบันการพิจารณาสมณศักดิ์เปนหนาที่ของกรมการศาสนา ที่จะพิจารณาพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ตั้งแตชั้นประทวนขึ้นไป สวนการพิจารณาแตงตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะและสมเด็จ
พระราชาคณะ จะเปนอํานาจของมหาเถรสมาคมที่จะรวมกันพิจารณานําเสนอขอพระราชทานพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ตอไป๒๐
เสฐี ย รพงษ วรรณปก เสนอบทความเรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ไว ใ น
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันจันทรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบของ
สมณศักดิ์วา เปนระบบเดียวกับยศของทหาร ตองเปนนายสิบเปนจากอนแลวคอยๆ เลื่อนขึ้นไป แต
บางคนเริ่มตนเรียนโรงเรียนนายรอย กพอจบออกมาก็ไดเปนนายรอยเลย ไมตองไปเริ่มที่นายสิบ๒๑

๑๘

ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา,วาดวยบศฐาบรรดาศักดิ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ก.
๑๙
สํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,สมณศักดิ์, ๒๕๔๗”,[ออนไลน]. สืบคนจาก
http://203.170.173.156/deformed/buddhish/Topic.htm, [๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗].
๒๐
ประวิทย สุวณิชย(บรรณาธิการ), ๑๐๘ ซองคําถาม(เลม๔), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศักดิ์
โสภาการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๖.
๒๑
เสฐียรพงษ วรรณปก, “การแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช”, มติชน,ฉบับ ๙, (กุมภาพันธ ๒๕๔๗) :
๑๗.

๑๕

(๔) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร ไดรวบรวม และเรียบเรียงประวัติความเปนมาของตาลปตร
พัดยศ ซึ่งเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให
สรางขึ้น เพื่อถวายแดพระสังฆาธิการ เนื่องในวโรกาสวันสําคัญ ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองคไดทรงพระราชทานใหแก
พระสังฆาธิการ เพื่อนําไปใชในงานราชพิธี และรัฐพิธี เมื่อนําไปแลวจะทําใหทราบถึงสมณศักดิ์
ของแตละรูปอยูวาอยูตําแหนงอะไร๒๒
พระมหาอุ ด ม ปฺ ญ าโภ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต เรื่ อ ง
“การศึกษาพุทธศิลปเชิงสุนทรีศาสตร : ศึกษากรณีเฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา” วา พุทธศิลปมี
รากฐานที่ผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน มีลักษณะเฉพาะ
ของความเปนตะวันออก มีลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติไทย ศิลปะกับวัดความสัมพันธใกลชิต
มาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมากร สถาปตยกรรม และวรรณกรรม๒๓
เสนาะ เฑี ย รทอง เสนอวิท ยานิ พนธ ป ริ ญ ญาพุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต เรื่ อ ง “ศึ กษา
วิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพอ
ขอม) วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี” วา พุทธศิลปวัตถุตาง ๆ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนสื่อในการเผยแผ
พุทธธรรมนั้นไดรับความสําเร็จเปนอยางดีตามแนวความคิดของพระครูอุภัยภาดาทร คือ ประชาชน
เกิดความกลัวบาปทั้งปวง และอยากสรางคุณงามความดีทั้งหลาย สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด
คือ นิพพาน๒๔
อรุณศรี สัตตุรจาวงศ ไดนําเสนอการวิจัยเรื่อง “พัดที่ระลึกของชาวไทยพุทธ” ผล
การศึ ก ษาพบว า พั ด ของไทยมี ต น กํ า เนิ ด มาจากศรี ลั ง กา แต ต อ มาได รั บ การพั ฒ นาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังเชนพัดไทยในปจจุบันตางจากพัดศรีลังกา โดยเฉพาะพัดไทยสําหรับใช
ในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ ตัวพัดมิไดเปนสิ่งที่คงทนถาวร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเทียม
๒๒

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา ๗๒.
พระมหาอุดม ปฺญาโภ (อรรถศาสตรศรี), “การศึกษาวิเคราะหพุทธศิลปเชิงสุนทรีศาสตร :
ศึกษากรณีเฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).
๒๔
เสนาะ เฑียรทอง, “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระ
ครูอุภัยภาดาทร (หลวงพอขอม) วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).
๒๓

๑๖
หินและดังนั้นการตรวจสอบรูปลักษณของพัดเปนสิ่งที่เปนไปมิได สําหรับพัดที่มีอายุกวา ๑๐๐ ป
หลักฐานแทเปนรูปธรรม ซึ่งมีอยูของพัดในไทยที่เกาแก สามารถสืบคนรองรอยในยุคลพบุรี ใน
พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๐-๑๙ แต นี้ คื อหลั ก ฐานตามเหตุ การณ ยุ ค นั้ น ที่ ว า วั นที่ ย อ นอดี ต กลับ ไปเป น
เวลานาน ตาลปตรพัดในภาษาไทยเปนสิ่งหนึ่งของตัวอยางเทาประกอบขึ้นในโอกาสพิเศษ ๑๐๘ ได
ถูกนํามาเปดเผยในพุทธศตวรรษที่ ๕ ในสมันตภัททิกาของตัวอักษรสิงหล มันเปนสวนยอยของ
อนาคตวงศ และปรากฏบนรอยพระบาทที่พะกัน ป ๑๐๖๐ ครึ่งหนึ่งของพัดในสมัยสุโขทัยขนาด
สั้นกวาพัดที่เปนมรดกวัดจากยุคหลังอยุธยา พัดเหลานี้ถูกใชโดยพระสงฆ และถูกจารึกไวในคัมภีร
มันเปนเพียงความตองการรูปแบบพัด ขณะนี้สถานภาพวาลวีชนีพัด เปนพัดสําหรับบุคลผูดํารงยศ
ชั้นสูง นั่นคือ พระเจาแผนดิน พัดที่ระลึกในทางพระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนที่นิยมระหวาง
รัชกาลที่ ๔ ดวยพระกรุณาของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ทรงเปนราชวงศที่ทรง
ทําบุญถวายพัดแดพระสงฆ จากประเพณีนี้ทําใหแพรออกไปสูประชาชนทั่วไป พัดสามารถชวย
สอนธรรม ชุดที่เปนที่รูจักกันดีที่สุดในการสวดพระอภิธรรมไดแก ไปไมกลับ หลับไมตื่น ฟนไมมี
หนีไมพน ซึ่งสอนหลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะชวยเตือนใหเกิดมรณสติ๒๕
จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยไดความรูเกี่ยวกับพัดยศ
และสมณศักดิ์ ซึ่งสามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องที่ศึกษาไดเปนอยางดี

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย ไดศึกษาในเชิงคุณภาพ( Qualitative Research) โดย
ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพุทธศิลปที่ปรากฏ
ในตาลปตรพัดยศของสงฆไทย ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑.๗.๑ ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาคนควาจากคัมภีรพ ระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส
๑.๗.๒ ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับพุทธศิลปที่ปรากฏในตาลปตรพัดยศของพระสงฆไทย
๑.๗.๓ รวมรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห คือ
แยกเปนสวนที่เกี่ยวกับตาลปตรพัดยศ สวนที่เปนพุทธศิลป และนํามาวิเคราะห คือ พิจารณาที่สวน
เกี่ยวของกันระหวางตาลปตรพัดยศ กับพุทธศิลป จากนั้นจึงตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของ
พระสงฆไทยนาจะมาจากสวนใดบาง
๒๕

อรุณศรี สัตตุรจาวงศ, “พัดที่ระลึกของชาวไทยพุทธ” , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).

๑๗
๑.๗.๔ เมื่อวิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว จึงนํามาพิจารณาเรียบเรียง เพื่อความเหมาะสม
ของแตละบท
๑.๗.๕ เมื่อเรียบเรียงตามความเหมาะสมของแตละบทแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแลวจึงขอสอบปองกันวิทยานิพนธตอไป

๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๘.๑ ทําใหทราบพัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย
๑.๘.๒ ทําใหทราบแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร
๑.๘.๓ ทํ า ให ไ ด อ งค ค วามรู จ ากการตี ค วามพุ ท ธศิ ล ป ที่ ป รากฏในพั ด ยศของ
พระสงฆไทยเถรวาท
๑.๘.๔ สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติพัดยศสงฆไทยตลอดถึง
หลักธรรมที่ปรากฏในงานพุทธศิลปแหงพัดยศสงฆไทย

๑.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual frame works)
ประวัติพัฒนาการ
ของพัดยศจากอดีต
สูปจจุบัน

พัดหนานาง

พัดพุดตาน

พัดยศสงฆไทย
๔ ประเภท

พัดเปลวเพลิง

การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏใน
พัดยศของพระสงฆไทย

สรุปผลการตีความตามหลักธรรม

พัดแฉก

บทที่ ๒
พัดยศของพระสงฆไทย
พัดยศ เปนพัดประจําตําแหนงประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมี
พระบรมราชานุ ญ าตให ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ถวายพระสั ง ฆาธิ ก ารผู ที่ มี คุ ณ ประโยชน ใ นทาง
พระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนทางดานการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การบริหาร และการปกครองสงฆที่ดี
และเนื่องในวโรกาสตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะเปนประมุขของประเทศชาติ
พระองคจึงใหความสําคัญแกพระภิกษุสงฆผูประกอบคุณงามความดี ทําใหประเทศชาติมีความสงบ
รมเย็น พระองคจึงทรงพระบรมราชานุญาตใหสรางพัดยศถวายเพื่อเปนพระสังฆบูชา ดังนั้นในบท
ที่ ๒ นี้ ผูวิจัยมุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธศิลป ความสําคัญเกี่ยวกับพุทธศิลป ความหมาย
ประเภท ลักษณะ ความสําคัญ และคุณคาของตาลปตรพัดยศ ดังนี้

๒.๑ ความเปนมาเกี่ยวกับพัดยศของพระสงฆไทย
เพื่อใหเกิดความเขาใจตอ ความเปนมาของตาลปตรพัดยศ มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
๒.๑.๑ การปกครองสงฆสมัยพุทธกาลและพัฒนาการของการตั้งสมณศักดิ์
การปกครองเปนกลไกทางสังคมอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยแกสมาชิก
ในสังคม เอกลักษณเฉพาะของการปกครองคณะสงฆ คือการที่พระพุทธเจาทรงปรับเปลี่ยนใหเกิด
ความเหมาะสมกับพระสาวกที่ออกบวช ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค รูปแบบที่ทรงใชการ
ปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล ไดรับการศึกษาจากนักปราชญในสมัยปจจุบันวาเปนรูปแบบที่
พระพุทธเจาทรงนํามาจากปกครองของฝายอาณาจักรในสมัยนั้น เพื่อทําใหเกิดรูปแบบใหมเปนการ
ปกครองสังคมสงฆ๑ อาจกลาวไดวารูปแบบการปกครองสงฆของพระพุทธเจาประกอบดวย ๓ สวน
ที่สําคัญ คือ บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ บริหาร เชน การที่ทรงอนุญาตอุปชฌายวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร การประทานตําแหนงพระอัครสาวก เปนตน ตุลาการ คือ การระงับอธิกรณ และ
นิคคหกรรม สวนนิติบัญญัติ คือ การบัญญัติสิกขาบท, การระงับอธิกรณ และนิคคหกรรม
พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหสงฆสามารถดําเนินการเองได แตการบัญญัติสิกขาบท เปนหนาที่
ของพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของการปกครองอยางอื่นที่ไมจัดอยูใน
๑

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๘.

๑๙
รูปแบบการบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ แตก็เปนปจจัยแหงการบริหารไดเหมือนกัน นั่นคือการ
ยกยองพระสาวก หรือการประทานตําแหนงเอตทัคคะนั่นเอง ซึ่งพัฒนาการมาเปนการพระราชทาน
สมณศักดิ์ในที่สุด อันจะไดกลาวในลําดับตอไป แตในที่นี้จะไดกลาวถึงกระบวนการรับสมาชิกใหม
ของสงฆคือการบวชหรืออุปสมบทกอน ซึ่งมี ๘ อยางดวยกันคือ
๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา๒การอุปสมบทที่พระพุทธเจาทรงประทานแกกุลบุตรดวย
พระองคเอง ขึ้นตนดวยคําวา "เธอจงเปนภิกษุมาเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสาวกรูปแรก
ที่อุปสมบทดวยวิธีนี้
๒. ติสรณคมนอุปสัมปทา๓ การอุปสมบทดวยการเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งที่
ระลึก ปจจุบัน วิธีอุปสมบทดังกลาวนี้ใชสําหรับบรรพชากอนอุปสมบท รวมเรียกวา บรรพชา
อุปสมบท
๓. โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา๔การอุปสมบทดวยการรับพระโอวาท เปนวิธีอุปสมบท
ที่ทรงประทานแกพระมหากัสสปเถระรูปเพียงเดียวเทานั้น
๔. ปญหาพยากรณอุปสัมปทา๕การอุปสมบทดวยการพยากรณปญหา เปนวิธีอุปสมบท
ที่ทรงประทานแกโสปากสามเณรเพียงรูปเดียวเทานั้น
๕. ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา๖ การอุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ เปนวิธี
อุปสมบทที่ทรงประทานแกพระนางมหาปชาบดีโคตรมี
๖. ทูเตนอุปสัมปทา๗ การอุปสมบทดวยทูต เปนวิธีอุปสมบทที่ทรงประทานแกอัฑฒกา
สีภิกษุณีเพียงรูปเดียวเทานั้น เพราะนางไมสะดวกในการเดินทางมาบวช เนื่องจากมีนักเลงหญิงดัก
รอฉุดระหวางทาง
๗. อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา๘การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาของสงฆทั้งสองฝาย
คือฝายภิกษุณีสงฆ และฝายภิกษุสงฆ เปนวิธีอุปสมบทของภิกษุณี

๒

วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๘/๓๖.
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑/๑.
๔
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๘.
๕
ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๘๐/๔๒๑.
๖
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๓/๓๑๖ – ๓๑๗.
๗
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๓/๔๕๘ – ๔๕๙.
๘
วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๙/๙๗.
๓

๒๐
๘. ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา๙ การอุปสมบทดวยกรรมวาจามีญัตติเปนที่ ๔ คือ
ครั้งแรกตั้งญัตติเสนอขอความเห็นสงฆในการบวชใหกุลบุตรนั้น ๆ เมื่อสงฆยินยอม ไมมีรูปใด
คัดคาน ก็สวดประกาศ (อนุสสาวนา) อีก ๓ ครั้ง เปนอันเสร็จกรรมวาจาในการอุปสมบท
ขอสังเกตในรูปแบบการอุปสมบทคือ ในตอนเริ่มประกาศพระศาสนาใหม
ๆ
พระองคทรงประทานการอุปสมบทดวยพระองคเอง วิธีขั้นตอนการใหอุปสมบทก็ไมยุงยาก
ซับซอน ไมมีรูปแบบการตรวจสอบกุลบุตรผูอุปสมบทเหมือนการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม
กุลบุตรผูมีศรัทธา มีบาตรและไตรจีวรครบก็เปนอันอุปสมบทได ทั้งนี้เพราะพระองคทรงหยั่งเห็น
อุปนิสัยของผูขออุปสมบทอยูแลว เมื่อพระสาวกมีมากขึ้น พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสาวก
อุปสมบทใหกุลบุตรดวยวิธีติสรณคมนอุปสัมปทา
แตวิธีอุปสมบทดังกลาวก็ยังไมจัดเปน
สังฆกรรม ไมใชสงฆ ปญจวรรค หรือทสวรรคเหมือนการอุปสมบทดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา
เมื่อพระสาวกมีมากขึ้นโดยลําดับ พระองคจึงทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆ คือทรงอนุญาตให
อุปสมบทดวยรูปแบบวิธีที่เปนสังฆกรรม ใชสงฆเปนวรรค ทรงกําหนดรูปแบบการตรวจสอบ
และการยอมรับผูอุปสมบท การใหอุปสมบท ตลอดจนการบอกสิ่งที่จะตองประพฤติปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาหลังจากที่อุปสมบทแลว (บอกอนุศาสน) จะเห็นวารูปแบบการรับสมาชิกใหมของ
สังคมสงฆนั้นมีพัฒนาการมาโดยลําดับ เปนการปรับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในพระศาสนา ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดบุคลากรพระศาสนาที่มีคุณภาพ บวชเขามาแลว
ไมสรางปญหาใหแกสังคมสงฆ ทั้งงายตอการปกครองดวย
ในสมัยตนพุทธกาล พระสาวกยังไมมีการประพฤติสิ่งที่นาติเตียน การบัญญัติสิกขาบท
ก็ยังไมมี การรักษาศีลของภิกษุในสมัยนั้นเปนลักษณะแบบจารีตประเพณี (จาริตตศีล) พระสารีบุตร
เถระไดเคยทูลใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทและแสดงพระปาฏิโมกขแกพระสาวก เพื่อใหพระ
ศาสนาดํารงอยูไดนาน แตพระองคทรงตรัสบอกถึงเหตุผลที่ทรงยังไมบัญญัติสิกขาบทในสมัยนั้น
คือเพราะธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใด ธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงอาสวะบางเหลาปรากฏขึ้นในสงฆ เมื่อนั้นพระองคจึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท๑๐
เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธโฆษาจารยอธิบายวา การที่พระองคยังไมทรงบัญญัติสิกขาบท
ในเวลาที่อาสวธรรมยังไมเกิดขึ้นในสงฆนั้น เปนเพราะพระองคทรงทราบวา หากบัญญัติสิกขาบท
เสีย ก็จะเปนเหมือนตั้งขอกีดกันพระสาวก ทั้งที่ทานเหลานั้นก็บวชดวยศรัทธา เปนเหมือนกับการ

๙

วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๙/๙๗.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑/๑๒.

๑๐

๒๑
ไมไวใจกัน จะเปนเหตุใหถูกตําหนิได เปรียบเหมือนกับการที่หมอจะทําการรักษาคนที่เขาไมไดเจ็บ
ไข โดยอางวาเขาจะเปนโรคนั้น ๆ ก็มีแตจะถูกตําหนิเทานั้น๑๑
ในพรรษาที่ ๒๐ หลังจากที่พระธนิยะไดเสพเมถุนกับสีกาภรรยาเกา พระพุทธเจาจึงได
ทรงบัญญัติสิกขาบทประเภทครุกาบัติขึ้น เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทของพระองคมี ๑๐
ประการ คือ
๑. เพื่อความดีงามแหงสงฆ
๒. เพื่อความผาสุกแหงสงฆ
๓. เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก
๔. เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม
๕. เพื่อปดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน
๖. เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต
๗. เพื่อความเลื่อมในของคนที่ยังไมเลื่อมใส
๘. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว
๙. เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
๑๐. เพื่อเอื้อเฟอพระวินัย๑๒
ขอ ๑ - ๒ เปนประโยชนตอสงฆ, ขอ ๓ - ๔ เปนประโยชนตอบุคคล, ขอ ๕ - ๖ เปน
ประโยชนตอชีวิต, ขอ ๗ - ๘ เปนประโยชนตอพุทธศาสนิกชน, ขอ ๙ - ๑๐ เปนประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา
ในการบัญญัติสิกขาบทแตละครั้งนั้น มีวิธีและขั้นตอนดังนี้คือ เมื่อภิกษุทําความ
เสียหายอันเปนเหตุใหถูกคนอื่นติเตียน พระพุทธเจาก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ ตรัสถามเรื่องนั้น ๆ
ทามกลางที่ประชุมสงฆ หลังจากที่ภิกษุนั้นยอมรับแลว พระองคก็จะทรงตรัสถึงโทษและประโยชน
แหงการประพฤติเชนนั้น แลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบท (มูลบัญญัติ) ผูที่ประพฤติผิดครั้งแรก เรียกวา"
อาทิกัมมิกะ" พระองคทรงใหโอกาสกอน ยังไมปรับเปนอาบัติ หลังจากที่ทรงบัญญัติสิกขาบทแลว
จึงปรับอาบัติแกผูละเมิดสิกขาบท เมื่อมีผูละเมิดสิกขาบทนั้นอีก พระองคจะทรงพิจารณาถึงเจตนา
และองคประกอบของเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสําคัญ ถาทรงเห็นวายังหยอนไป พระองคก็จะทรง
บัญญัติเพิ่มเติมใหรัดกุมยิ่งขึ้น ถาทรงพิจารณาเห็นวาตึงจนเกินไป สรางความลําบากแกผูรักษา
พระองคก็จะทรงบัญญัติใหเพลาลง ทั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมพอดีในการรักษา (อนุบัญญัติ) จะ
เห็นวาพระองคไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทโดยมุงการลงโทษเปนสําคัญ แตมุงใหผูละเมิดเกิดความ
๑๑

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๓๘.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๘/๓๖ - ๓๗.

๑๒

๒๒
สํานึกวาตนนั้นมีความผิดจริง สมควรแลวที่ถูกติเตียน และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมสงฆ
ที่มีพระพุทธเจาเปนศาสดา เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมมีใครตําหนิถึงการบัญญัติสิกขาบทของพระองค
ขอสังเกตในการบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจาคือ ภิกษุที่ประพฤติเสียหายครั้งแรก พระองคไม
ทรงปรับโทษทางพระวินัย แตปรับโทษแกผูที่ละเมิดหลังจากที่ไดทรงบัญญัติสิกขาบทแลว เหตุผล
ในการบัญญัติสิกขาบทเชนนี้ของพระองคแสดงใหเห็นวา หากเปนเรื่องของวิบากกรรมอันผูละเมิด
จะตองไดรับเพราะการละเมิดสิกขาบทนั้นเพียงอยางเดียวแลว การประพฤติผิดครั้งแรกก็ตองมีโทษ
เหมือนกัน แตในเรื่องของสิกขาบทนี้กลับไมมีโทษ แมโทษที่เกิดแตการละเมิดสิกขาบทนั้นก็ใหผล
เฉพาะเวลาที่ภิกษุยังไมไดออกจากอาบัติเทานั้น เมื่อออกจากอาบัติดวยวิธีเทสนาคามินีและวุฏฐาน
คามินีแลว ก็จะไมมีโทษอีกตอไป ซึ่งแตกตางจากการใหโทษของอกุศลกรรมทั้งหลาย ที่ไมอาจพน
ผิดไดดวยการสารภาพความผิดที่ไดกระทําแลว ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงทําใหเราทั้งหลายทราบ
โดยนัยวาการบัญญัติสิกขาบทนั้นมุงใหภิกษุสํานึกความผิดตนเปนสําคัญ
ในบรรดาสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข ๒๒๗ สิกขาบทที่มีลักษณะพิเศษ คือ อนิยต
และอธิกรณสมถะ อนิยต เปนการปรับอาบัติโดยออม ซึ่งมีปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓ เปน
สมุฏฐานใหปรับอาบัติ สวนอธิกรณสมถะ เปนธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวอาจ
เปนเหตุใหหมูคณะเกิดบาดหมาง ทะเลาะวิวาท หรือแตกแยกได อธิกรณมีลักษณะเปนคดีความ
ดังนั้น สงฆจึงตองรีบระงับเพื่อปองกันความบาดหมาง ทะเลาะวิวาท หรือความแตกแยก ธรรม
สําหรับระงับอธิกรณ หรือกระบวนการระงับอธิกรณ มี ๗ อยาง คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย
อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ๑๓
การทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะนี้จุดมุงหมายไมใชเปนการใหกําลังใจแกผูที่ไดรับ
การยกยอง แตเปนการยกยองคุณสมบัติที่โดดเดนใหปรากฏแกหมูคณะ ใหเปนทิฏฐานุคติแกบุคคล
อื่น การทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะนี้พอเทียบกันไดกับระบบสมณศักดิ์ในปจจุบัน แตตําแหนง
พระอัครสาวก เปนตําแหนงทางการบริหารคณะสงฆ เทียบกันไดกับตําแหนงพระสังฆาธิการระดับ
เจาคณะผูปกครองในปจจุบัน หลักฐานที่สนับสนุนในเรื่องนี้ เชน "จะเห็นไดวาการยกยองพุทธ
สาวกนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่งเปนการยกยองใหดํารงตําแหนงการบริหาร เชน ทรงยกยอง
พระสารีบุตรเถระใหดํารงตําแหนงพระอัครสาวกฝายขวา ทรงยกยองพระมหาโมคคัลลานะใหดํารง
ตําแหนงพระอัครสาวกฝายซาย...สวนอีกลักษณะหนึ่งเปนการยกยองตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให
เปนที่ปรากฏวาสาวกทานใดมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในทางไหน การยกยองตามลักษณะนี้ เรียกวา

๑๓

วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๘๕ - ๒๑๔/๒๙๕ - ๓๓๐.

๒๓
การยกยองใหมี เอตทัคคะ"๑๔ เหตุผลอีกอยางหนึ่งที่สนับสนุนประเด็นนี้ คือ การทรงประทาน
ตําแหนงเอตทัคคะแกอุบาสก อุบาสิกา เปนตน ซึ่งอุบาสก อุบาสิกานั้นไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
ปกครองคณะสงฆเลย พระสาวกที่ไดรับทั้งตําแหนงการปกครอง และตําแหนงเอตทัคคะ คือ พระ
สารีบุตรเถระ และพระมหาโมคคัลลานะ แมตําแหนงทั้งสองอยางนี้จะเปนคนละสวนกัน แต
ความสามารถดานเอตทัคคะของทานทั้งสองก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหทํางานพระอัครสาวก
ไดดี ปจจุบันก็เหมือนกัน ตําแหนงพระสังฆาธิการระดับเจาคณะผูปกครองเปนของคูกันกับสมณ
ศักดิ์ เพราะพระสังฆาธิการระดับเจาคณะผูปกครองนั้นโดยมากจะเปนพระสมณศักดิ์ทั้งนั้น มีเพียง
สวนนอยที่ไมใชพระสมณศักดิ์ อาจกลาวไดวาการทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะในสมัยพุทธกาล
เปนรูปแบบใหเกิดมีการพระราชทานสมณศักดิ์ในเวลาตอมา คือนับตั้งแตสมัยที่พระพุทธศาสนา
รุงเรืองในลังกาเปนตนมาจนถึงปจจุบัน
สรุปไดวา การยกยองพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดมีมานานแลว แตเปนเพียงยกยอง
ดวยวาจาเปนยกยองในการใหกําลังบาง และเปนการตัดขมบาง เพื่อใหพระภิกษุรูจักผิดชอบ ในการ
ปกครองกันเอง นอกจากนี้การยกยองเอตทัคคะเปนสงเสริมคุณความดีงามใหปรากฏเปนหลักใน
การสานตอเปนกําลังใจในการปฏิบัติใหสมกับไดเปนเอตทัคคะเพื่อจะไดเปนแบบอยางของภิกษุ
หลังตอไป
๒.๑.๒ ประเพณีตั้งราชทินนามภิกษุสงฆในลังกาทวีปเปนแบบอยางของสมณศักดิ์
สงฆไทย
ประเพณีการตั้งราชทินนาม หรือระบบสมณศักดิ์ของคณะสงฆไทยนี้ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาไดรับมาจากลังกา ดังนี้
สวนขอที่พระเจาแผนดินทรงตั้งราชทินนามพระราชทานเปนสมณศักดิ์นั้น ในหนังสือ
ชั้นกรุงเกาที่ขาพเจาไดตรวจพบ เห็นประเพณีนี้มีทุกประเทศที่พระพุทธศาสนาเปนประธานเขาใจ
วาลังกาจะเริ่มริประเพณีนี้กอน เพราะเรื่องราชทินนามสมณศักดิ์ในสยามประเทศพึ่งมามีขึ้นในครั้ง

๑๔

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑,
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หนา ๑๖๕ – ๑๖๖.

๒๔
สุโขทัยตอนปลาย ในเวลานั้นกําลังนิยมแบบแผนและลัทธิสงฆอยางลังกา นาจะถายแบบตั้งราชทิน
นามสมณศักดิ์มาจากประเพณีในลังกาทวีปดวย๑๕
สําหรับ "สมณศักดิ์และราชทินนาม" ที่ปรากฏในราชอาณาจักรไทยนั้น อันที่จริงมีมา
นานกอนสมัยสุโขทัยแลว อาจกลาวไดวากอนการรับลัทธิลังกาวงศจากประเทศศรีลังกาเสียอีก ทั้งนี้
เพราะปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑๘ จารึกบนเสาแปดเหลี่ยม พบที่ศาลสูง จังหวัดลพบุรี มีคําวา
“สังฆปาถากํา” หรือในศิลาจารึกหลักที่ ๑๒๑ จารึกที่เสาหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จารึกขึ้นใน พ.ศ. ๑๒๑๗ และ ๑๒๔๓ มีนามปรากฏคือ “กํามรตางอัญ ศรีราชภิกษุ
และ อุปาธยาย ศรีราชภิกษุ” ซึ่งนาจะเปนสมณศักดิ์และราชทินนามรวมอยูดวย๑๖
นับแตนั้นเปนตนมา เรื่องสมณศักดิ์ของพระสงฆไทยก็เริ่มมีปรากฏมากขึ้น และมี
ปรากฏเรื่อยมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนยุคสมัยแหงกรุงรัตนโกสินทร ดังมี
รายละเอียดปรากฏในพงศาวดารและประวัติศาสตรไทย ตลอดทั้งไดมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการ
พระราชทานสมณศักดิ์ ราชทินนาม และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พรอมทั้งมีการปรับระเบียบ
วิธีการพระราชทานสมณศักดิ์ใหมีความสอดคลองกับระบบการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน๑๗
สรุปไดวา สมณศักดิ์เปนราชทินนามที่ใชเรียกทางการปกครองคณะสงฆไทยตั้งแต
อดีต จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้การใชสัญญาลักษณทางสมณศักดิ์ไดปรากฏเดนชัดขึ้น ดวยพระ
กรุ ณ าของพระมหากษั ต ริ ย ห ลายองค ที่ ท รงยกย อ งพระสงฆ ที่ ป ระพฤติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบในทาง
พระพุทธศาสนา ดวยทรงใชพัดยศเปนเครื่องบอกลักษณะในการปกครองและคุณธรรมตางๆ
๒.๑.๓ ประวัตศิ าสตรเกี่ยวกับตาลปตรพัดยศของพระสงฆไทย
คํ า วา "ตาลปต ร" เปนคํ า ภาษาไทยที่นํา มาจากภาษาบาลี วา "ตาล + ปตฺต" แปลว า
ใบตาล ซึ่งตาลปตรนี้ เปนสิ่งที่คนทั่วไปใชบังแดดและใชพัดลมมาตั้งแตโบราณ เปนเครื่องใชที่
จําเปนอยางหนึ่งในประเทศเมืองรอน สําหรับสาเหตุที่พระสงฆนําตาลปตรมาใชนั้น ไดมีผูให
ความเห็นตางๆ กันไป บางทานก็วา การใชตาลปตรครั้งแรกดั้งเดิมนั้น มิไดใชเพื่อบังหนาเวลาเทศน
แตใชเพื่อกันกลิ่นเหม็นเนาของศพที่เนาเปอยเนื่องจากพระสงฆในสมัยโบราณจะตองบังสุกุลผาหอ
ศพไปทําจีวร ดังนั้นทานจึงตองใชใบตาลขนาดเล็กมาบังสุกุลผาหอศพไปทําจีวร และใชใบตาลบัง
๑๕

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ, พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) วัดพระพิเรนทร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม,
๒๕๑๔), หนา ๑๖๗ – ๑๖๙
๑๖
พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ, หนา ๒.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔.

๒๕
จมูกกันกลิ่น ตอมาก็เลยกลายเปนประเพณีของสงฆที่จะถือตาลปตรไปทําพิธีตางๆ โดยเฉพาะใน
พิธีปลงศพอยางไรก็ตาม แมตนกําเนิดของการที่พระสงฆตองถือตาลปตรจะยังไมแนชัดวาแทจริง
เปนมาอยางไร แตสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานความเห็นไววา ความคิดให
พระสงฆถือตาลปตรคงมาจากลังกา มีพระพุทธประวัติปรากฏใน "ปฐมสมโพธิ" ซึ่งตนฉบับเขียน
ขึ้นในลังกา โดยพระพุทธรักขิตาจารย กลาวถึงเทพบริวารสององคที่ขนาบองคพระพุทธเจาหรือ
พระโพธิสัตว คือ สันดุสิติเทวราช จะถือพัด ที่เรียกวา "วิชนี" ที่มีรูปรางคลายพัดใบตาลอยูเบื้องขวา
และสยามคือคือ สันดุสิตเทวราช จะถือพัด ที่เรียกวา “วิชนี” ที่มีรูปรางคลายพัดใบตาลอยูเบื้องขวา
และพระสยามเทวราชถือจามร (แส) อยูเบื้องซาย เพื่อถวายงาน และอาจเปนเครื่องแสดงดุจเปน
เครื่องสูงที่ใชถวายพระสมณศักดิ์แหงพระพุทธองคดวย
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ พั ด ยศของพระสงฆ ไ ทยในสมั ย เริ่ ม แรกไม มี
หลักฐานชัดเจนแตสันนิษฐานวาไดรับแบบอยางมาจากลังกา ทั้งนี้เนื่องจากมีหลักฐานในหนังสือ
จารึกกัลยาณีกลาวถึงพระเจากรุงหงสาวดีรามาธิบดี(พระเจาธรรมเจดียปฎกธร)ซึ่งเสวยราชยรวม
สมั ย กั บ สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑)มี พ ระราชประสงค จ ะฟ น ฟู
พระพุทธศาสนาในดินแดนมอญพระองคจึงโปรดแตงตั้งทูตพระเถระมอญสังกาพอใหบวชแปลง
เปนนิกายลังกาวงศเมื่อบวชแปลงเสร็จแลวพระเจาภูวเนกพาหุซึ่งครองลังกา ทรงตั้งพระเถรมอญ
เหลานั้นใหมีพระราชทินนามตาง ๆเชน ตั้งพระโมคคัลลานะเถระเปนพระศิริสังฆโพธิสามี เปน
ตน และพระราชทานเครื่องอัฐบริขารควรแกสมณะหลายอยางในจํานวนนี้มีตาลปตรดามงามอยู
ดวยมีลักษณะเปนพัดพื้นแพรดามงากลึงสั้น ตอมาในสมัยพระเจาปรกพาหุมหาราชที่ ๖ แหงลังการ
ครองราชยป พ.ศ.๒๒๘๙ – ๒๖๐๗ ทรงพระราชทานพัดยศประจําตําแหนงพระสังฆราชเปนครั้ง
แรกแกพระสรณังกร พัดยศไดรับพระราชทานในครั้งนั้นมีลักษณะคลายพัดไฟทําดายใบตาล มีดาม
ตรงกลางสั้น

ภาพประกอบที่ ๑ พัดยศพระสงฆในลังกา๑๘
๑๘

ณัฏฐภัทร จันทวิช, ตาลปตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,
๒๕๒๙), หนา ๘๔.

๒๖
หลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับตาลปตรของพระสงฆไทยที่ชัดเจนปรากฏอยูใน
จดหมายเหตุลาลูแบร ตอมาในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. ๒๒๙๔ ทูตลังกามาขอพระราชทาน
คณะสงฆไทยไปอุปสมบทกุลบุตรชาวลังภา ในครั้งนั้นทูตลังกาพรรณนาถึงการไปเขาเฝาสมเด็จ
พระสังฆราช ณ วัดมหาธาตุวา “ในตําหนักที่ทรงรับแขกมีบัลลังกตั้งพัดดานงาไว ๒ เลม เลมหนึ่ง
พื้นพัดสานดวยงา อีกเลมหนึ่งพื้นกํามะหยี่สีแดง ปกเปนลวดลายดวยทองและเงิน” เรื่องพัดยศ ๒
เลมนี้ หมอมเจาหญิงดวงจิตร จิตรพงศ ไดประทานคําอธิบายวา “ราชทินนามสมเด็จพระสังฆราช
และสมเด็จเจาคณะใหญที่ลงทายสรอยนามวา คามวาสี อรัญวาสี” แตเดิมนั้นคงมีพัดยศสองเลมทุก
องค กลาวคือ พัดแฉกพื้นกํามะหยี่สีแดงปกดวยทองและเงิน เปนเครื่องหมายฝายคามวาสี สวนพัด
งาสานเปนเครื่องหมาย ฝายอรัญวาสี ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงใชพัดยศรูปแบบเดิม
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ปรับปรุงพัดยศเปรียญ โดยใชสีผาใหแตกตางกันตามขั้นยศของภิกษุ
และสามเณร (เรียงจากสูงไปต่ํา เหลือง น้ําเงิน แดง เขียว อนุโลมตามสีของเครื่องราชอิสริยาภรณ
เทาที่พอจะเขากันไดกับพัดยศ) ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปรับปรุงพัดยศเปรียบใหมีลําดับชั้นเหมือนกัน
ทั้งภิกษุและสามเณร หลักจากรัชการที่ ๖ เปนตนมาถึงปจจุบัน พัดยศปรับปรุงมาโดยตลอด ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองเศรษฐกิจและสังคมในแตละยุค หลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวขางตนเปน
เครื่องยืนยันวา พัดยศเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ใหแกพระสงฆผูซึ่งทําคุณประโยชนแกพระศาสนาและราชอาณาจักร อีกทั้งยังเปนสิ่งประกาศ
เกียรติคุณของพระสงฆผูไดรับพระราชทานเหมือนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณทั้งนี้เพราะพระผูมี
สมณศักดิ์จะใชเครื่องราชอิสริยาภรณ ประดับตามรางกายแบบคฤหัสถยอมไมเหมาะสมแกเพศ
บรรพชิต ดังนั้น พัดยศจึงมิใชเปนเพียงเครื่องราชสักการะหรือเครื่องประกอบสมณศักดิ์ แตยัง
สามารถสื่อความหมายที่แสดงวา พระสงฆแตละรูปมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆระดับใด
นอกจากนั้น ยังสะดวกในการจัดลําดับชั้นของคณะสงฆที่ทรงสมณศักดิ์ในงานพระราชพิธี และรัฐ
พิธี ซึ่งตองนั่งตามลําดับฐานันดร ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
ประทานใหไวแกคณะสงฆเพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
สมเด็จพระราชาคณะ
๑. สมเด็จพระสังฆราชเจา
๒. สมเด็จพระสังฆราช
๓. สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ
พระราชาคณะ
๔. พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ
๕. พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

๒๗
๖. พระราชาคณะชั้นธรรม
๗. พระราชาคณะชั้นเทพ
๘. พระราชาคณะชั้นราช
๙. พระราชาคณะชั้นสามัญ
๑๐. พระครูสัญญาบัตร จัดเปนลําดับ ตรี โท เอก และชั้นพิเศษ
๑๑.พระครูฐานานุกรม ทั้งที่มีสรอยพระและไมมีสรอยนาม รวมทั้งฐานานุกรม
ดวย
การนั่งตามลําดับฐานันดรในสมณศักดิ์ชั้นเดียวกันใหถืออายุพรรษาเปนหลัก สวน
เจ า นายพระราชวงศ ที่ ท รงอยู ใ นสมณเพศดํ า รงฐานั น ดรเป น พระราชาคณะ ต อ งทรงนั่ ง หน า
พระราชาคณะรูปอื่นในชั้นเดียวกัน ถาเปนชั้นหมอมราชวงศใหนั่งตามลําดับฐานันดรที่ไดรับสมณ
ศักดิ์กอนและหลังเวนแตพระมหากษัต ริยโปรดกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ จึงใหนั่งในฐานันดรชั้น
เดียวกัน เชน พระพิมลธรรม เปนตน
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนในไทยที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาจากลังกาวงศก็ยอมรับ
เอาพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ที่เกี่ยวกับสังฆพิธีมาดวย ไมวาจะเปนการถือตาลปตรหรือการตั้ง
สมณศักดิ์อนึ่ง จากความศรัทธาที่ฆราวาสถือวา "ตาลปตร" เปนสมณบริขารอยางหนึ่งของพระสงฆ
จึงเกิดความคิดนําไปถวายพระ โดยชั้นแรกเปนใบตาลตามคติเดิม ตอมาใบตาลอาจจะเสื่อมความ
นิยมเพราะเปนของพื้นบานหางาย ไมเหมาะจะถวายพระ จึงนําพัดของตนที่ทําดวยไมไผสานหรือ
ขนนก ไปถวายใหพระใชแทนใบตาล โดยอาจจะถวายดวยตนเอง หรือใหทายาทนําพัดของบิดา
มารดาผูลวงลับไปถวาย เพื่ออุทิศสวนกุศลใหบิดามารดาของตนก็ได จึงทําใหตาลปตรมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังจะไดเห็นวานอกจากจะทําจากใบตาลเดิมแลว ยังทําจากวัสดุอื่นที่คิดวางามและหา
ยาก เชน ไมไผสาน งาสาน ผาแพรอยางดี ขนนก หรือมีการปกดิ้นทอง หรือประดับดวยอัญมณี
ตางๆ สุดแตกําลังศรัทธาที่จะถวาย
ตอมา พัดยศ เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
บรมราชานุญาตใหสรางขึ้น เพื่อถวายแดพระสังฆาธิการ ในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์ โดย
จะนํามาใชเฉพาะงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีเทานั้น วิวัฒนาการของพัดยศกอนจะมีรูปแบบดังที่
พบเห็นกันอยูในปจจุบันนี้ มีความเปนมาอยางยาวนานและไดมีการพัฒนารูปแบบมาหลายยุคหลาย
สมัย หากสังเกตใหดีจะพบวาตาลปตรหรือพัดยศมีอยูหลายชนิด แตละชนิดก็มีรูปทรงลวดลาย
ตลอดจนสีสันงดงามแตกตางกันออกไปตามระดับของชั้นยศที่ไดรับพระราชทาน
ดังนั้น พัดยศนี้ นักปราชญทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดใหขอสันนิษฐานวา แต
เดิมนั้นคงมิใชของที่ทําขึ้นมาสําหรับพระสงฆโดยเฉพาะ แตเปนสิ่งของเครื่องใชของชนทั่วไปที่

๒๘
อาศัย อยู ใ นแถบเมือ งร อ น มี มาก อ นสมั ย พุท ธกาล ซึ่ ง ชนแถบนี้มี พัด เพื่ อใช พัด บั ง แดด บัง ฝน
นับเปนสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนอยางหนึ่ง พัดที่ใชกันนั้นนาจะมีอยูดวยกันหลายแบบ และทําดวย
วัสดุตาง ๆ ตามฐานะของผูใช คําที่พบในคัมภีรทางศาสนา ที่กลาวถึงเรื่องพัดมีอยูหลายคํา เชน คํา
วา ตาลปตร วาลวีชนี และจิตรวีชนี
ตาลปตร เปนพัดที่เกาแกที่สุด ทําดวยใบตาล ซึ่งเปนวัสดุที่หางาย โดยวิธีเอาใบตาล
มาตีแผออกและเจียนใหมน หรือมีรูปแบบตามใจชอบแลวขึงริมใหตึง เหลือกานตาลไวเปนดามตรง
กลาง
วาลวีชนี คือ พัดที่มีดานขาง มีทั้งที่ทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุมีคาอื่น ๆ สวน
ใหญมักเปนเครื่องสูงสําหรับใชโบกพัดวีทานผูสูศักดิ์ หรือเปนเครื่องราชูปโภค
จิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดที่ประดิษฐตกแตงดวยสิ่งพิเศษ เชน ผาโหมด
ผาลายดอก ตลอดถึงการทําดวยงา การปกดิ้นทองและของมีคาอื่นๆ เปนของสําหรับผูมีทุนทรัพยใช
โบกพัดวีในเวลาอากาศรอน๑๙

๒.๒ ความหมายพัดยศ
ความหมายพัดยศผูวิจัยมุงศึกษาถึง ความหมายพัดยศตามรูปศัพทพัดยศ ความหมาย
พจนานุกรมพัดยศ และความหมายโดยทั่วไป ดังนี้
๑. ความหมายพัดยศตามรูปศัพท
พัดยศตามความหมายรูปศัพท หมายถึง การนําคํามาตอคําหนา และการนําคําตอคําหลัง
เพราะคําวา ตาลปตร ก็หมายถึ ง เครื่องใชสํา หรับ พระภิกษุสงฆ ซึ่ งเป นการใชตามโอกาสของ
ตาลปตรชนิดนั้น เชน ตาลปตรที่ชาวบานถวายมาพรอมผากฐิน หรืองานอุปสมบท ก็จะสามารถใช
ตาลปตรชนิดนี้ได กับพิธีราษฎรโดยทั่ว ไป สว นคํ าว า พัดยศ ก็หมายถึง ตํา แหนง หรื อยศ หรือ
บรรดาศักดิ์ เมื่อนําคําวา ตาลปตร กับ คําวา พัดยศ มารวมกัน จากการวิเคราะหดูแลว คําวา ตาลปตร
นาจะเปนคําที่มากอน จึงนําเอาคําวา พัดยศ มาตอคําวา ตาลปตร ก็จะไดคําวา ตาลปตรพัดยศ จึงจะ
ไดความหมายวา ตาลปตรพัดยศ เปนเครื่องหมายถึงบงบอกถึง ยศ หรือบรรดาศักดิ์สวนรากศัพท
จริง ๆ คําวา ตาลปตร พัดยศ ซึ่งมีคํา ๒ คําประกอบกันเชนกัน คือ คําวา “ตาลปตร กับความวา พัด

๑๙

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๗๒.

๒๙
ยศ” และคําทั้ง ๒ คํานี้มีความหมายที่แตกตางกัน แตสามารถนํามาตอทายกันเพื่อใหเปนความหมาย
เดียวกัน ดังนี้
๑.๑ คําวา “ตาลปตร” มาจากภาษาบาลีวา ตาล กับ ปตฺต แปลวา ใบตาล ดังนั้น คํา
วาตาล กับ ปตฺต มารวมกันก็จะไดคําวา ตาลปตร หมายถึง พัดที่ทําดวยใบตาล สวนคําวา พัด เปน
คํานาม ที่หมายถึง เครื่องโบก หรือกระพือลม ตามภาษาบาลีเรียกวา “วิชนี หรือ วีชนี” จากนั้นคน
ไทยไดแปลงภาษาเปนคําวา “พัชนี” จากนั้นจึงกรอนลงไปเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงคําวา “พัช” โดย
ออกเสียงวา “พัด”
๑.๒ คําวา “พัดยศ” หมายถึง ตาลปตรเหมือนกัน แตเปนความหมายที่เปนเครื่อง
ประกอบสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริยพระราชทานแกพระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนเครื่องหมายบงบอกถึง
ยศ ตําแหนงของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริยถวายพระราชทานมาพรอม
สมณศักดิ์๒๐
ดังนั้น ความหมายตาลปตรพัดยศตามความหมายรูปศัพท ที่แบงออกเปน ๒ คําศัพท
คือ คําวา “ตาลปตร” ซึ่งหมายถึง พัดที่ทําดวยใบตาล สวนคําวา “พัดยศ” หมายถึง พัดที่ทําดวย
ใบตาลเชนกัน แตเปนตาลปตรที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ถวายใหเพื่อเปนเครื่องเชิด
ชูความงามความดีในการเปนผูปฏิบัติปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา เปนผูสรางคุณประโยชน
ใหแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ
๒. พัดยศตามความหมายพจนานุกรม
ตาลปต รพั ดยศตามความหมายพจนานุ กรม ซึ่ งเปนความหมายที่ถู กจํ า กัดความไว
เพื่อใหเขาใจโดยทั่วไป เปนความหมายที่เปนสากล บุคคลทั่วโลกเมื่อไดอานพบแลวจะสามารถ
เขาใจไดทันทีวา นี้คือ ตาลปตรพัดยศสําหรับพระภิกษุสงฆไทยในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ผูวิจัย จึง
มุงศึกษาตาลปตรพัดยศตามความหมายพจนานุกรม ดังนี้
๒.๑ ตาลปตร ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดใหความหมายตาลไววา ตาลปตร หมายถึง พัดใบตาลมีดามยาว เปนเครื่องประกอบการใชใน
พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา เชน การกลาวนําในการสมาทานศีล ตอมาจึงอนุโลมเรียก “พัด” ที่
ทําดวยผา หรือไหม ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงตาลปตรที่ทําจากใบตาล จะเรียกวา “ตาลปตร หรือ ตา
ลิปตร” ก็ได ตาลปตรในสวนนี้ใชสําหรับบังหนาพระภิกษุผูเปนประธานในการกลาวนําสมาทาน
ศีล หรือกลาวอนุโมทนา และยังมีความหมายใกลเคียงกัน คือคําวา ตาลปตรบังเพลิง เปนตาลปตรที่
๒๐

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร
: สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๗๑.

๓๐
มีลักษณะเดียวกันกับพัดยศของพระภิกษุสงฆ ใชประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย
และพระราชวงศชั้นสูง นิยมทําเปนรูปตุกตาเทวดานั่งคุกเขาถือตาลปตรรายรอบบริเวณพระเมรุ๒๑
๒.๒ พจนานุ ก รมศั พ ท พ ระพุ ท ธศาสนาไทย-อั ง กฤษ อั ง กฤษ-ไทย ของสุ ชี พ
ปุญญานุภาพ ไดใหความหมายตาลปตรวา ตาลปตร หมายถึง ใบตาล พัดที่ทําดวยใบตาล (ใชบัง
หนาพระเวลาสวดมนต นาจะมีเหตุผลเพื่อความสํารวมจิตจากอารมณภายนอก) N. a palm-leaf; a
fan made of palm-leaf (use as the face screen of a monk during the time of recitation, the reason
for this may be “in order to restrain the mind from external sense objects”)๒๒
๒.๓ พัดยศ ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
ให ค วามหมายไว ว า พั ด ยศ หมายถึ ง พั ด พิ เ ศษที่ พ ระมหากษั ต ริ ย โ ปรดเกล า ฯให ส ร า งขึ้ น เพื่ อ
พระราชทานแกพระภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญธรรมไดตั้งแต ๓ ประโยคขึ้นไป หรือแกพระภิกษุที่
มีความรู ความสามารถในการศึกษา การบริหาร หรือการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนเครื่องหมาย
แสดงลําดับชั้นแหงสมณศักดิ์ มีรูป และชื่อตาง ๆ กัน ดังนี้
(๑) พัดงานสาน หมายถึง พัดยศที่พื้นดัดสานดวยงาชาง เปนเครื่องหมาย
ฝาอรัญวาสี ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะเจาคณะใหญที่ลงทาย
สรอยราชทินนามวา “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เลม คือ พัดแฉกพื้นกํามะหยี่ปกดวยทอง และ
เงิน เปนเครื่องหมายฝายคามวาสี สวนพัดงานสาน เปนเครื่องหมายฝายอรัญวาสี
(๒) พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ หมายถึง พัดยศของสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชคณะ และพระราชาคณะ มีลักษณะอยางทรงพุทธขาวบิณฑ ปลายแหลม และมีแฉก
โดยรอบ พื้นตาดโหมด หรือกํามะหยี่ ปดลวดลายดวยดิ้นเลื่อม หรือดิ้นดานใน มีสี และลวดลายตาง
ๆ ตามชั้นแหงสมณศักดิ์ ดามงาเกลี้ยง ถาเปนพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ยอดพัดยศจะทําดวยงา
แกะสลักเปนฉัตร ๓ ชั้น
(๓)พัดพุดตาน หมายถึง พัดยศของพระครูสัญญาบัตร หรือพระครูฐานนุ
กรมบางชั้น มีลักษณะกลม แตมีแฉกโดยรอบ พื้นทําดวยกํามะหยี่ สักหลาด แพร หรือเยียรบับ ปก
ทองแลง ดิ้นมัน ดิ้นเลื่อม หรือดิ้นธรรมดา มีสี และลวดลายตาง ๆ ตามชั้นแหงสมณศักดิ์
(๔)พัดหนานาง เปนพัดยศเปรียญ หรือพระครูฐานานุกรมบางขั้นที่ต่ํากวา
พระครูวินัยธร และพระครูธรรมธร มีลักษณะกลมอยางหนานาง ดานบนกลมมนโตกวาดานลาง
๒๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๔๙๑.
๒๒
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรม ศัพทพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, พิมพครั้งที่
๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๗๓.

๓๑
พื้นทําดวยสักหลาด กํามะหยี่ อัตลัดสีตาง ๆ ปกลวดลายตางกันตามชั้นแหงสมณศักดิ์ ถาเปนพัด
เปรียญประโยค พื้นดวยดวยตาดทอง๒๓
ดังนั้น ตาลปตร ตามความหมายพจนานุกรม จึงหมายถึง พัดที่ทําจากใบตาล แลวนําไป
ถวายพระภิกษุที่เปนประธาน เพื่อจะไดใชในการกลาวนําสมาทานศีล และการกลาวอนุโมทนาพร
ตอมาจึงพัฒนาขึ้นมาเปนพัดยศ หรือตาลปตรสําหรับผูเปนประธานใช โดยการไดรับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริยผูเปนประมุขของประเทศ ซึ่งมีทั้งพัดงาสาน พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ พัด
พุดตาน และพัดหนานาง ตาลปตรที่มีรูปลักษณะเหลานี้ จึงไดชื่อวา พัดยศ หมายถึง พัดประจํา
ตําแหนงของพระภิกษุสงฆไทยที่นับตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชลงมาจนถึงพระครูฐานานุกรมชั้น
ต่ําสุดลวนแตไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยทุกตําแหนงชั้น
๓. พัดยศตามความหมายโดยทั่วไป
พัดยศ คือ พัดพิเศษที่พระมหากษัตริยโปรดเกลา ฯ ใหสรางขึ้นเพื่อพระราชทานแก
ภิกษุผูมีฐานันดรในคณะสงฆ๒๔ ซึ่งมีผูใหความหมายของพัดยศไวดังนี้
พระธรรมกิตติวงศ กลาวา พัดยศ คือ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแก
พระสงฆ พ ร อ มกั บ สถาปนาหรื อ ทรงตั้ ง สมณศั ก ดิ์ แ ก พ ระสงฆ พัด ยศเป น พระภิ ก ษุ ส งฆ ไ ด รั บ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมกับสัญญาบัตรซึ่งถือเปนเครื่องแสดงสมณศักดิ์
ของพระแกภิกษุรูปนั้นพัดยศเปนเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ให แ ก พ ระสงฆ ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน แ ก ศ าสนาและราชอาณาจั ก รเป นสิ่ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของ
พระสงฆผูไดรับพระราชทานเหมือนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดหนึ่ง๒๕
พระมหานิ รุ ต ต ฐิ ต สํ ว โร ได ใ ห ค วามของพั ด ยศ หมายถึ ง ตาลป ต รหรื อ พั ด ที่
พระมหากษัตริย พระราชทานแกพระสงฆพรอมกับการพระราชทานสมณศักดิ์ เพื่อเปนสิ่งบอกชั้น
ยศที่ไดรับพระราชทาน เปนสัญลักษณแหงการประกาศเกียรติคุณ เปนขวัญและกําใจแกพระสงฆผู
พฤติดีปฏิบัติชอบ พัดยศถือเปนเอกลักษณแหง “ศิลปะบนศาสนวัตถุ หรือศาสนศิลป” อันเปนงาน
ประณีตศิ ลป ที่บรรพบุรุษ ซึ่ งกวา จะเปนตาลปตรพั ดยศแตละเล มได ต องใชความสามารถทาง

๒๓

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๐.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคสพับเคชั่นส,
๒๕๔๖),หนา ๗๘๐.
๒๕
พระธรรมกิต ติว งศ (ทองดี สุ รเตโช), ตาลปตรพัดยศศาสนวัต ถุที่ นาอั ศจรรย, วารสารราช
บัณฑิตสถาน, ๒๕๔๐): ๒๒.
๒๔

๓๒
หัตถศิลปและความพิถีพิถันละเอียดลออของชางฝมือ จึงจะสําเร็จเปนผลงานอันทรงคุณคาเปนอารย
คูชาติ๒๖
วิเชียร อากาศฤกษ กลาววา พัดยศ คือสิ่งที่ไดรับพระราชทานพรอมกับสมณศักดิ์๒๗
สุ น ทร สุ ภู ต ะโยธิ น กล า วว า พั ด ยศ หมายถึ ง พั ด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
พระราชทานแดพระสงฆพรอมกับการทรงตั้งสมณศักดิ์ เพื่อเปนสิ่งบอกชั้นยศที่ไดรับพระราชทาน
นั้น ๆ และเปนการประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจแกพระสงฆผูปฏิบัติ
ชอบนั้นดวย๒๘
จินตนา กระบวนแสง กลาวา พัดยศ คือ พัดที่พระมหากษัตริยพระราชทาน เพื่อเปน
เครื่องหมายแสดงชั้นและตําแหนงของพระภิกษุรูปนั้น๒๙
สรุปไดวาพัดยศนอกจากจะเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์แลวยังแสดงใหเห็นถึงชั้น
และตําแหนงของพระภิกษุในการปกครองคณะสงฆอีกดวย

๒.๓ ประเภทพัดยศ
การศึ ก ษาเรื่ อ งพั ด ยศ ตามหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร พบว า ในสมั ย สมเด็ จ พระ
รามาธิบดีที่ ๑ มีกฎหมายลักษณะพยานกลาวถึงการใชตาลปตรพัดยศเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๘ ถือวาพัดยศ
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ประเภทไมเปนลายลักษณอักษรจากหลักฐานพบวา พัดยศของ
พระสงฆไทยไดรับแบบอยางมาจากลังกา ทําดวยใบตาล งาชางสาน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดดัด
ปลงรูปแบบและวัสดุใหเขากับยุคสมัย โดยเฉพาะพัดเปรียญนอกจากนั้นไดจัดประเภทของพัดยศ
ตามสมณศักดิ์ เพื่อใหสอดคลองกับตําแหนงในการริหารคณะสงฆ ดังนี้
๑.พระครูฐานานุกรมขึ้นไป รวมทั้งพระเปรียญไดรับพระราชทาน พัดหนานาง
๒.พระปลัด ถึงพระครูฐานานุกรมขึ้นไป รวมทั้งพระเปรียญ ไดรับพระราชทานพัด
พุดตาน

๒๖

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา ๗๑.
วิเชียร อากาศฤกษ, และสนุทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณะศักดิ์และพัดยศ, (กรุงเทพมหานคร :
บูรพาศิลปะการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๗๑.
๒๘
สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์ผูบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : กรังคปรีซอินเตอรเนชั่นแนล,
๒๕๔๐), หนา ๑๒.
๒๙
จินตนา กระบวนแสง, เครื่องประกอบสมณศักดิ์, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๒๑), หนา ๗.
๒๗

๓๓
๓.พระครูสัญญาบัตร ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาอาวาส
พระอารามหลวงชั้นนอกไดรับพระราชทานพัดเปลวเพลิง
๔. พระราชาคณะขึ้ น ไปถึ ง สมเด็ จ พระราชาคณะ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สมเด็ จ
พระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ไดรับพระราชทานพัดแฉกใชมาถึงปจจุบัน๓๐
นอกจากนี้ ยังมีพัดยศเปรียญ อันเปนเครื่องหมายสําหรับพระภิกษุผูสอบไดบาลีเปรียญ
๓ ประโยคขึ้นไป และมีคําเปนเครื่องสมณศักดิ์วา "พระมหา" เวลาทรงตั้งเรียกวา "ทรงตั้งเปรียญ"
ไมใชคําวา "พระราชทานสมณศักดิ์ - พัดยศ" สําหรับผูสอบไดประโยค ป.ธ.๓ทรงพระราชทานให
สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้ง โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ชื่อวา ทรงตั้งแลว สวนผูสอบได
ประโยค ป.ธ.๖ ถึงประโยค ป.ธ.๙ จะเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรดวย
พระองคเอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลักษณะพัดยศเปรียญเปนพัดหนานาง
ประโยค ป.ธ.๓ - ป.ธ.๕ มีพื้นสักหลาดสีแดงปกดิ้นเลื่อมมีเลขประโยคอยูตรงกลางพัด ประโยค
ป.ธ.๖ - ป.ธ.๘มีพื้นสักหลาดสีเหลืองดามสีดํา ปกดิ้นเลื่อมมีเลขประโยคอยูตรงกลาง ประโยค ป.ธ.
๙ พื้นสักหลาดสีเหลืองดามสีขาว ปกดิ้นเลื่อมตรงกลางวาง ไมมีเลขประโยคกํากับ
สรุ ป ได ว า ประเภทของพั ด ยศมี ด ว ยกั น ๔ ประเภทคื อ ประเภทที่ ใ ช กั บ พระครู
ฐานานุ กรม เปนพัดหนา นาง พระปลั ด ถึงพระครูฐ านานุ กรมขึ้นไป รวมทั้ งพระเปรี ยบ ได รับ
พระราชทานพัดพุดตาน และพระราชาคณะขึ้นไปถึงสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ไดรับพระราชทานพัดแฉก

๒.๔ องคประกอบเครื่องบอกชั้นยศ
องคประกอบเครื่องบอกชั้นยศ มี ๓ สวน ดังนี้
๒.๔.๑ ยอดพัดยศ พัดยศประจําพระองค สมเด็จพระมหาสมณเจา สมเด็จพระสังฆราช
เจา และสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งแตละพระองคไดรับพระราชทานมานั้น มี
ศักดิ์สูงต่ําแตกตางกัน จะสังเกตไดที่ยอดพัดซึ่งทําดวยงาแกะเปนรูปฉัตร ๗ ชั้น ๕ ขั้น ๓ ชั้น หรือ
แกะเปนรูปพระมหามงกุฎ สวนยอดพัดสมเด็จพระราชคณะลงมาถึงพระราชาคณะชั้นสามัญจะแกะ
เปนรูปบัวซอนเหมือนกันหมด
๒.๔.๒ ใจกลางพัดยศ เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งของพัด แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะของผู
ไดรับพระราชทานที่ใจกลางพัดยศของสมเด็จพระมหาสมณเจา สมเด็จพระสังฆราชเจา มักมีการปก
รูปและลวดลายเฉพาะไวเปนการเฉลิมพระเกียรติ เชน ปกเปนรูปพระมหามงกุฎ รูปฉัตร รูปตรา
๓๐

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา ๗๑.

๓๔
ประจํารัชกาล เปนตน สวนใจกลางพัดกลางพัดของสมเด็จพระราชาคณะลงมาถึงพระราชาคณะชั้น
ราชจะปกเปนรูปใบเทศเหมือนกันหมด
๒.๔.๓ ดามพัดยศ ตามที่มีปรากฏอยูทั่วไป ดามพัดพระราชาคณะจะทําดวยงา มีขอ
แตกตางที่ตรงคอพัด ซึ่งหมายถึงสวนปลายสุดของพัด ถาเปนพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชลง
มาถึงพระราชาคณะชั้นเทพ คอพัดจะแกะเปนรูปเทพพนม สันพัดแตเปนรูปบัวกลุมเหมือนกันหมด
นอกจากนี้ยังแตกตางกันที่ดามงา พัดยศสมเด็จพระสังฆราชขึ้นไปมักจะเปนดามงาตันทั้งแทง สวน
ตั้งแตพัดสมเด็จพระราชาคณะลงมาจะเปนดามงาตอสวนพัดยศชั้นพระครูสัญญาบัตร ยอดพัดยศ
คอพัดยศและสันพัดยศไมแกะเปนลวดลาย
เพื่อใหเกิดความเดนชัดในการอธิบายจึงแสดงภาพประกอบไวตอไปนี้

ภาพประกอบที่ ๒ เครื่องบอกชั้นยศ๓๑

๓๑

สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๓๙.

๓๕

๒.๕ ลักษณะพัดยศ
ลักษณะของพัดยศ แบงออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้
๒.๕.๑ พัดหนานาง
พัดหนานาง ใบพัดยศมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนาของสตรี กวาง ๓๕ เซนติเมตร
ยาวตั้งแตยอดถึงปลายดาน ๙๙ เซนติเมตร วัสดุที่ใช ดิ้นทอง เลื่อมทอง ผาพื้น ตาดทอง ผาพื้นโหมด
เงิน ผาพื้นแพร สวนดามพัดยศใชวัสดุเทียมงา พัดยศชนิดนี้มีใชทั้งเปนพัดสามัญทั่วไปและพัดยศ
สมณศักดิ์ ระดับพระครูฐานานุกรมขึ้นไป รวมทั้งพัดยศเปรียบดวยโดยเฉพาะพัดยศเปรียญ ได
ปรับปรุงขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเนนสีผาใหแตกตางกัน และมีลวดลายบนพัดยศเพิ่มขึ้น
ดังนี้
๑. เปรียญ ๙ ประโยค พัดหนานาง พื้นตาดทอง ลายทองสลับไหมสีเปนลงยา นม
และยอดกะไหลทอง ทั้งของพระภิกษุและสามเณร
๒. เปรียญ ๘ ประโยค พัดหนานาง พื้นตาดทอง ปกดิ้นเลื่อมทั้งของพระภิกษุและ
สามเณร
๓. เปรียญ ๗ ประโยค พัดหนานาง พื้นโหมดเงิน ปกดิ้นเลื่อมทอง ทั้งของพระภิกษุ
และสามเณร
๔. เปรียญ ๖ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรเหลืองประดับเลื่อม สวนสามเณร
พัดใบตาลขลิบลูกไมทองใจกลางสีเหลือง
๕. เปรียญ ๕ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรแดง ประดับเลื่อม สวนสามเณร
พัดใบตาลขลิบลูกไมทอง ใจกลางสีน้ําเงิน
๖. เปรียญ ๔ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรสีน้ําเงิน สวนสามเณร พัดใบตาล
ขลิบลูกไมทอง ใจกลางสีน้ําเงิน
๗. เปรียญ ๓ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรสีเขียว ประดับเลื่อม สวนสามเณร
พัดใบตาล ขลิบ ลูกไมทอง ใจกลางสีเขียว
พัดเปรียญในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตั้งแตเปรียญ ๗ – ๙ ประโยค พระภิกษุและสาเณร มี
ลักษณะและลําดับชั้นเหมือนกัน ตั้งแตเปรียญ ๓ – ๖ ประโยค พระภิกษุและสามเณร มีลักษณะและ
ลําดับชั้นของพัดยศตางกัน
ตอมาในสมัยรัชกลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนพัดยศเปรียญทั้ง ๙ ประโยค ใหมีลักษณะและลําดับ
ชั้นเหมือนกันทั้งของพระภิกษุและสามเณร ดังนี้
๑. เปรียญ ๙ ประโยค พัดหนานาง พื้นตาดเหลืองลวน ปกดิ้นเลื่อม

๓๖
๒. เปรียญ ๘ ประโยค พัดหนานาง พื้นแพรเหลือง ขอบและใจกลางตาดเหลือง ปกดิ้น
เลื่อม
๓. เปรียญ ๗ ประโยค พัดหนานาง พื้นแพรเหลือง ปกดิ้นเลื่อม
๔. เปรียญ ๖ ประโยค พัดหนานาง พื้นแพรเหลือง ปกดิ้นเลื่อม
๕. เปรียญ ๕ ประโยค ภิกษุ พื้นแพรสีเขียว ขอบและใจกลางเปนแพรสีแดง ปกดิ้น
เสื่อม
๖. เปรียญ ๔ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรสีเขียว ขอบและใจกลางเปนแพรสีน้ํา
เงิน
๗. เปรียญ ๓ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พื้นแพรสีเขียวลวน ปกดิ้นเลื่อม

ภาพประกอบที่ ๓ พัดยศเปรียญสมัยราชกาลที่ ๖๓๒
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ จนถึงปจจุบันมีพัดยศเปรียญมากขึ้น ประกอบพัดยศแบบเการาคม
แพงมาก จึงปรับปรุงใหมเปนการประหยัด จึงมีลวดลายเฉพาะริม พื้นพัดใชแพระเกลี้ยง ดังนี้
๑. เปรียญ สาม – สี่ – หา ประโยค พัดหนานาง พื้นแดง เทียบเปรียญตรี
๓๒

วิเชียร อากาศฤกษ, และสุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิ์และพัดยศ, หนา ๑๙๓.

๓๗
๒. เปรียญ หก – เจ็ด – แปด ประโยค พัดหนานาง พื้นเหลือง เทียบเปรียญโท
๓. เปรียญ เกาประโยค พัดหนานาง พื้นตาดทอง เทียบเปรียญเอก
พัดเปรียญแต ละประโยค ตรงกลางพัดมีเลขแสดงจํ านวนประโยคดวยทองเหลื อง
กะไหลทองยกเวนพัดเปรียญ ๙ ประโยค ไมมีตัวเลขตรงกลางพัด เพราะพื้นผาเปนตาดทอง สวน
ดามและยอดใชวัสดุเทียมงา บริเวณตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑ๓๓

ภาพประกอบที่ ๔ พัดยศเปรียญธรรมหนานางสมัยปจจุบัน

๓๓

อางแลว.

๓๘
ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพัดเปรียญใหม แตยังมีลักษณะแบบหนานาง และมีการ
ปรับเปลี่ยนเปรียญสามเปนเปรียญตรี เปรียญสี่-หา-หก เปนเปรียญโท เปรียญเจ็ด-แปด–เกาเปน
เปรียญเอก
๒.๕.๒ พัดพุดตาน
พัดพุดตาน ใบพัดมีลักษณะวงกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม ๑๖ แฉก พัดยศชนิดนี้
กวาง ๓๘ เซนติเมตร ยาว ๙๙ เซนติเมตร มีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานโครง
เปนเหล็กหุมแพร หรือผาสักหลาดกํามะหยี่ สีเดียวกันบาง สลับสีบาง ตามชั้นของสมณศักดิ์ ตั้งแต
พระปลัด พระครูปลัด ถึงชั้นพระครูสัญญาบัตร
พัดยศชั้นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตาง ๆทีใ่ ชอยูในปจจุบัน มีหลายตําแหนง ดังนี้
พัดพุดตาน พื้ นสักหลาดสี แดง ใจกลาง สี
ม ว ง สลับ สีแ ดงและสี มว ง (ไลจ ากวงใน)
แฉกสีน้ําเงิน กลีบสีน้ําเงิน ปกดิ้นเลื่อมลาย
ดอกจันทรและใบเทศ ดามงาตอเปนทอน ๆ
(ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ยอด คอ และตน
ดามกลึงไมแกะลาย

ภาพประกอบที่ ๕ ลักษณะพัดพุดตาน
๒.๕.๓ พัดเปลวเพลิง๓๔
พัดเปลวเพลิงมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ ยอดแหลม ใบเปนแฉก ๕ แฉก กวาง ๓๕
เซนติเมตร ยาว ๑๒๒ เซนติเมตร คลายเปลวเพลิง ดามพัดทําดวยงา พัดเปลวเพลิงเปนพัดยศ สมณ
ศักดิ์ ระดับพระครูสัญญาบัตร ที่ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงชั้นเอก เทานั้น

๓๔

สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๒๗.

๓๙

พัดเปลวเพลิงมี ๕ แฉกพื้นสักหลาดสีแดง
ใจกลางพื้ น กํ า มะหยี่ สี เ หลื อ ง สลั บ สี ม ว ง
และเขียว (ไลจากวงใน) ปกดิ้นเลื่อม ลายใบ
เทศรั ก ร อ ย ด า มงาต อ (ป จ จุ บั น เป น วั ส ดุ
เทียมงา)ตนดามกลึงเปนเม็ดทรงมัณฑ ยอด
กลึงเปนรูปบัวซอน

ภาพประกอบที่ ๖ พัดยศประจําตําแหนงพระครูสัญญาบัตรเจาคณะจังหวัด (จจร.)
๒.๕.๔ พัดแฉก
พุทธศิลปพัดแฉก ใบพัดมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ กวาง ๓๖ เซนติเมตร ยาว ๑๒๒
เซนติเมตร สวนลางเปนพุมและเรียวแหลมขึ้นไปถึงสวนยอดคลายดอกบัวตูม ขอบบนนอกคลาย
กลีบบัวที่ประกบแนบอยูกับดอก มีกลีบอยางนอย ๕ -๙ กลีบ ปกลายไทยชนิดตาง ๆ ดวยดิ้นเงิน ดิ้น
ทอง ทองแล ง และอุ ป กรณ อื่ น ๆ อย า งประณี ต สวยงามตาม ความสู ง ต่ํ า ของชั้ น ยศที่ ไ ด รั บ
พระราชทานพัดแฉกเปนพัดยศสมณศักดิ์ ตั้งแตระดับพระราชาคณะขึ้นไป ถึงสมเด็จพระราชาคณะ
สมเด็จสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ตามรายละเอียด ดังนี้
๑) พัดยศพิเศษ
พัดยศพิเศษ คือ พัดยศสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหจัดสรางขึ้นเพื่อพระราชทานแดพระสงฆที่เปนราชวงศหรือพระสงฆที่
ทรงเคารพนับถือเปนกรณีพิเศษ ดังนี้

๔๐

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยลักษณะเปน
พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ แกะดามงาอยาง
ประณีต ใบสลักเปนลายโปรง มี ๖ แฉก
ประดับพลอยสีตาง ๆ

ภาพประกอบที่ ๗ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พัดยศประจําตําแหนงเจาคณะใหญคณะธรรมยุต
สรุปไดวา เมื่อพูดถึงสมณศักดิ์ก็ตองพูดถึงพัดยศดวย เพราะเปนสิ่งที่คูกันดังจะเห็นได
จากประเพณีการตั้งสมณศักดิ์และถวายพัดยศแดพระสงฆนั้น เขาใจวา พระมหากษัตริยไทยทรงได
แบบมาจากลั ง กา ซึ่ ง แต เ ดิ ม พั ด มี ลั ก ษณะคล า ยพั ด ไฟ ทํ า ด ว ยใบตาล มี ด า มตรงกลาง ต อ มา
พระมหากษัตริยไทยทรงพระราชทานสมณศักดิ์และพัดยศแกพระสงฆผูทรงพระไตรปฎก มีความรู
ทางคันถธุระ เชี่ยวชาญดานภาษาบาลี สามารถแปลพระไตรปฎกได และพระที่มีความชํานาญดาน
สมถะและวิปสสนา ไดทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ พระศาสนา และประชาชน โดยพัดยศที่
พระราชทานมีหลายประเภท แตเมื่อสรุปแลว สามารถจัดกลุมไดเพียง ๔ ประเภท คือ พัดหนานาง,
พัดพุดตาน,พัดเปลวเพลิง และพัดแฉก ซึ่งแตละประเภทจะมีความหมายแตกตางกัน ทั้งลักษณะ ทั้ง
สี สัญลักษณที่ปรากฏอยูที่พัดยศสามารถตีความในเชิงธรรมไดหลากหลาย ดังที่จะไดนําเสนอใน
บทที่ ๔ ตอไป

บทที่ ๓
แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร
พุทธศิลปเปนหลักการอธิบายศิลปะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีรูปแบบตางๆ เพราะคําวา
“พุทธศิลป” เปนคําที่เกี่ยวกับศิลปะในพระพุทธศาสนา เปนคําที่สรางความหมายใหเกิดความชื่น
ชอบ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น คําวา “พุทธศิลป” จึงหมายถึง
ศิลปะในทางพุทธศาสนา และหลักที่จะนํามาอธิบายถึงคําวา พุทธศิลป คือ หลักพุทธปรัชญา เพราะ
เปนหลักแหงการอธิบายความรูในพระพุทธศาสนา เมื่อเปนเชนนี้ ผูวิจัย จึงอาศัยหลักพุทธปรัชญา
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพุทธศิลปและสุนทรียศาสตรเพื่อจะไดนําไปสูการตีความพัดยศของสงฆไทย
ตอไป ดังนี้

๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลป
๓.๑.๑ ความหมายของพุทธศิลป
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอธิบายความหมายวา “พุทธ
เจดีย น. เจดี ย เ กี่ ย วข องกั บ พระพุ ท ธเจา มี ๔ ชนิ ด คื อ ธาตุ เ จดี ย บริโ ภคเจดีย ธรรมเจดี ย และ
อุทเทสิกเจดีย”๒๘๑
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายไววา๒ เจดียที่เคารพนับถือ
บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดียเกี่ยวกับพระพุทธเจา มี ๔ อยางคือ ๑) ธาตุเจดีย
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒) บริโภคเจดีย คือ สิ่งหรือสถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย ๓)
เจดียธรรม บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน ๔) อุทเทสิกเจดีย คือ พระพุทธรูป ในทางศิลปกรรมไทย
หมายถึง สิ่งที่กอเปนยอดแหลม เปนที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ เปน
ตน
๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖),หนา ๗๙๕.
๒
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ศิลปะศาสตรเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน, พิมพเนื่องในวัน
สถาปนาคณะศิลปะศาสตร ม.ธรรมศาสตร ครบ ๓๕ ป ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ (กรุงเทพมหานคร : บ.สองสยาม
จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๕.

๔๒
พระธรรมโกศาจารย หรือพุทธทาสภิกขุ๓ ทานไดอธิบายเกี่ยวกับพุทธศิลปเนื้อความ
สรุปไดวา “ยอดของศิลปะนั้น เปนเรื่องดํารงชีวิตจิตใจใหอยูเหนือความทุกข นี่เปนศิลปะสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา เปนศิลปะของชาวพุทธ ในการชวยกันปลดเปลื้องความทุกขในทาง จิตใจ
หรือปญหาสังคม ในปจจุบันเปลี่ยนไปเปนเรื่องของวัตถุ ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเปน เรื่อง
โบสถเจดียและพระพุทธรูปสวยๆ
สวนสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ทรงอธิบายพุทธศิลปมีเนื้อหาความวา๔
“ในสมัยนั้นพุทธบริษัทนับถือพระไตรสรณคมน ไมมีวัตถุอื่นเปนเจดียในพระพุทธศาสนา พระไตร
สรณคมน จึ ง เป นเจดี ย ใ นพระพุ ท ธศาสนา ต อ มาเจดี ย ใ นพระพุ ท ธศาสนาจึ ง มี ๔ ประเภท คื อ
ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และอุทเทสิกเจดีย ไดเกิดขึ้นในภายหลัง
สงวน รอดบุญ ไดใหความหมายเกี่ยวกับพุทธศิลปไววา “พุทธศิลป คือ ศิลปกรรม ที่
สรางขึ้นรับใชพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ใน
ลัทธิมหายาน และเถรวาท”๕
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเขียนพุทธศิลปที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปและ
พระเครื่อง ในหนังสือพระผูทรงเปนปราชญแหงพระพุทธศาสนาไวได และเมื่อพระพุทธศักราช
๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงสรางพระเครื่องขึ้น พิมพหนึ่งเปนการ
สวนพระองคเรียกวา “พระกําลังแผนดิน” หรือ “พระสมเด็จจิตรลดา” พระองคทรงมีวัตถุประสงค
๓ ประการ คือ
๑) เพื่ อพระราชทานแกผูทู ลขอ หรือพระราชทานตามพระราชอั ธยาศั ยเปนเครื่ อง
เตือนใจใหผูที่ไดรับพระราชทาน มีความประพฤติปฏิบัติสมกับที่ไดรับพระราชทาน
๒) เพื่อเปนกําลังของแผนดิน
๓) เพื่อใหเกิดความสามัคคีรวมกําลังกันรักษาแผนดินสืบไป
พระสมเด็จจิตรลดานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดําริออกแบบ
และทรงสรางขึ้นดวยฝพระหัตถของพระองคเองทุกองค มีลักษณะดานพุทธศิลปสวยงาม...”๖

๓

กวีวงศ (รวบรวม), ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๔๒-๑๔๓.
๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง
วิทยา,๒๕๑๗), หนา ๕๓-๕๔.
๕
สงวน รอดบุญ,ศิลปกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒).หนา ๑๙๐.

๔๓
อํานาจ เย็นสบาย ยังไดแสดงพุทธศิลป ตามทรรศนะของอาจารยเฉลิมชัยมีเนื้อหา
ความพอสรุปไดวาคําวา “พุทธศิลป” มิใชเปนอุบัติการณทางภาษาครั้งใหม หรือเปนปรากฏการณ
ทางศิลปะลาสุด หรือเปนนิมิตใหมในการแสวงหาที่เพิ่งคนพบ อยางไรก็ตามเนื่องจากคําวา พุทธ
ศิ ล ป มี ร ากฐานที่ ผู ก พั น กั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู ค นในสั ง คมไทยมาเป น เวลาช า นาน มี
ลักษณะเฉพาะของความเปนตะวันออก มีลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติไทย ศิลปะกับวัด มี
ความสัมพันธใกลชิดมาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม และ
วรรณกรรม ซึ่งศิลปะแขนงตางๆ เหลานี้ ไดรับการกลาวขานวาเปนพุทธศิลป โดยมีเหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่ง เพราะสรางขึ้นในปริมณฑลของวัด เนื้อหาสาระมีสวนเกี่ยวของกับศาสดา เชน พุทธ
ประวัติ พุทธประติมาเกี่ยวของกับคําสอน โดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน ทฤษฎีสามโลกในไตรภูมิ
และประการหนึ่ง เพราะศิลปนหรือชางจะแสดงเจตจํานงในการเนรมิตศิลปกรรม ดวยพลังศรัทธา
และเปนพุทธบูชา เปนตน...๗
นอกจากนั้ นยังไดแสดงเนื้อความไว อีกวา สํา นักสันติอโศก ไดเสนอทรรศนะทาง
ศิลปะที่แตกตางไปจากความเขาใจของคนทั่วไปแมกระทั่งตําราเรียนศิลปะที่เขียนถึงพุทธศิลป ก็มี
แตภาพของวัตถุอันไดแก โบสถ วิหาร เจดีย การอธิบายคุณคา ก็พูดเฉพาะรูปแบบ เสน สี จังหวะ
องคประกอบ กระทั่งเปรียบเทียบพระพุทธรูปในยุคคลาสสิก มีความงามอันออนหวานปานสตรี
กลาว โดยเฉพาะก็คือ พุทธศิลป หรือศิลปะที่เกี่ยวศาสนาพุทธ ที่ศึกษาเลาเรียนกัน มิไดมีการเนนให
เห็นถึงพุทธธรรม...๘
จึงสรุปไดวา พุทธศิลป ก็คือ ศิลปกรรมที่สรางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝายมหายาน
และเถรวาท มีจิตรกรรม สถาปตยกรรม และประติมากรรม เปนตน สมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเนน
สอนพระไตรสรณะคมน หามีเจดีย คือ สิ่งที่เคารพบูชาซึ่งปรากฏในรูปวัตถุเจดียไม หลังปรินิพพาน
จึ ง ได เ กิ ด เจดี ย ๔ ประเภท พร อ มกั บ รู ป เคารพ หรื อ พระพุ ท ธรู ป ให ภ ายหลั ง มี ก ารสร า งสถู ป
สัญลักษณตางๆ จนเกิดวิวัฒนาการตามสกุลชางของอินเดียเผยแพรออกไปในดินแดนอื่นทั่วโลก
เกิดเปนพุทธศิลปในพระพุทธศาสนามากมาย ซึ่งปรากฏในปจจุบัน บางทานแสดงทรรศนะไววา

๖

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระผูทรงเปนปราชญแหงพระพุทธศาสนา, พิมพใน
คราวถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๙
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : บ.๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๐-๑๐๑.
๗
อํานาจ เย็นสบาย, ศิลปะพิจารณ, (กรุงเทพมหานคร : แสงศิลปะการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๙๕๙๗.
๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓.

๔๔
พุทธศิลปของพวกปุถุชนยังยึดวัตถุมี พระพุทธรูป เปนตน สวนพุทธศิลปแบบอริยะสาวกเนนทาง
จิตใจ การตัดกิเลส คือ จุดสูงสุดของพุทธศิลป
๓.๑.๒ ทฤษฎีพุทธศิลป
การอภิปรายประเด็ นเรื่ องทฤษฎีพุทธศิ ลปในงานวิจั ยนี้ ผูวิจัยจะไมขอกล า วถึงใน
หนังสือที่นักวิชาการดานพุทธศิลปปจจุบันไดนําเสนอไว แตจะนําเสนอทฤษฎีพุทธศิลปที่เกิดจาก
การที่ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหพุทธสุนทรียศาสตรในหัวขอที่ผานมา ซึ่งจะนําเสนอทฤษฎีพุทธศิลป
ในสองลักษณะก็คือ
๑) ทฤษฎี พุ ท ธศิ ล ป แ บบบริ สุ ท ธิ์ หมายถึ ง ว า ทฤษฎี มี ลั ก ษณะเป น เฉพาะแนวคิ ด
เกี่ยวกับศิลปะหรือความงามที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก เชน ทัศนะเรื่องความงามในพุทธ
สุนทรียศาสตรนั้น มีลักษณะเปนอยางไร วิธีเขาถึงความงามมีขั้นตอนอยางไรบาง เปนตน
๒) ทฤษฎีพุทธศิลปะแบบประยุกต หมายถึงว า ทฤษฎีนี้มีลักษณะแนวคิดเกี่ ยวกับ
ศิลปะ หรือความงามที่มีการประยุกตขึ้น ระหวางแนวความคิดตะวันตกกับแนวความคิดตะวันออก
ไม วา จะเปน เรื่ อง ศิ ลปกรรม ประติ มากรรม เป นตน ทฤษฎี ที่ ส องนี้ เ กิดมีขึ้ นหลัง จากที่มีสร า ง
พระพุทธรูปเปนครั้งแรกแลว
อยางไรก็ตาม ในพระไตรปฎกใหความหมายของศิลปะไววา ฝมือ ความฉลาดในฝมือ
ฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏงดงามนาชื่นชม วิชาที่ใชฝมือ วิชาชีพตางๆ๙ ดังนั้น
พุทธศิลปจึงหมายความวา ฝมือ ความฉลาดในฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏ
งดงามนาชื่นชม พระพุทธองคทรงแสดงพุทธศิลปไวในมงคลสูตรขอที่ ๙ วา.. “ศิลปะนี้เปนอุดม
มงคล เทวดาและมนุษยทั้งหลายทํามงคลเชนนี้แลว เปนผูไมปราชัยในขาศึกทุกหมูเหลายอมถึง
ความสวัสดี ในที่ทุกสถานนี้เปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลานั้น”๑๐ นี้ยอมแสดงวา พระ
พุทธองคมิไดทรงปฏิเสธ ความมีอยูของศิลปะในพระพุทธศาสนา ในอรรถกถามังคลัตถทีปนี๑๑ ได
แบงศิลปะออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) อนาคาริยศิลปะ หรือศิลปะของบรรพชิต
๒) อาคาริยศิลปะ หรือศิลปะของคฤหัสถ
๙

พระราชวรมุ นี (ประยุ ทธ ปยฺ ต โต), พจนานุก รมพุ ท ธศาสตร, ฉบั บ ประมวลธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๓๓๙.
๑๐
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๗.
๑๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๒.

๔๕
พระพุทธองคทรงแสดงถึงศิลปะของบรรพชิตไววา เปนมงคลเพราะเปนเหตุนําสุขมา
ใหทั้งตนเองและผูอื่น ศิลปะของบรรพชิต หมายถึง การตกแตงสมณะบริขาร และการเย็บจีวร เปน
ตน และยังหมายถึงการงานที่จะพึงชวยกันทําในการสราง หรือบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุหรือ
ศาสนสถาน๑๒ ดังตัวอยางที่พระองคตั้งพระโมคคัลลานเถระ เปนผูกํากับการสรางวัดบุพพาราม
หรือทรงมอบใหพระอานนทเปนผูออกแบบจีวรสําหรับพระสงฆ พระองคตรัสกับพระอานนทวา
อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเปนคันนาสี่เหลี่ยมพูนคันนายาวทั้ง
ดานยาวและดานกวาง พูนคันนาคั่นในระหวางๆ ดวยคันนา สั้นๆ พูนคันนาเชื่อมกันเปนทาง ๔
แพรง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม?
อานนท: เห็นตามพระพุทธดํารัส พระพุทธเจาขา. พระพุทธเจา : เธอสามารถแตงจีวร
ของภิกษุทั้งหลายใหมีรูปรางอยางนั้นไดหรือไม?
อานนท : สามารถ พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมณ แลว
เสด็จกลับมาพระนครราชคฤหอีก ครั้งนั้นทานพระอานนทแตงจีวรสําหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแลว
เข า ไปเฝ า พระผู มี พ ระภาคได ก ราบทู ล ว า ขอพระผู มี พ ระภาคจงทรงทอดพระเนตรจี ว รที่
ขาพระพุทธเจาแตงแลว พระพุทธเจาขา พระพุทธองคตรัสสรรเสริญทานพระอานนท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนคนฉลาด อานนทได
ซาบซึ้งถึงเนื้อความแหงถอยคําที่เรากลาวยอไดโดยกวางขวาง อานนททําผากุสิก็ได ทําผาชื่ออัฑฒกุ
สิก็ได ทําผาชื่อมณฑลก็ได ทําผาชื่ออัฑฒมณฑลก็ได ทําผาชื่อวิวัฏฏะก็ไดทําผาชื่อ อนุวิวัฎฎะก็ได
ทําผาชื่อคีเวยยกะก็ได ทําผาชื่อชังเฆยยกะก็ได และทําผาชื่อพาหันตะก็ได จีวรจักเปนผาที่ตัดแลว
เศราหมองดวยศัสตรา สมควรแกสมณะ และพวกศัตรูไมตองการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผา
สังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผาอันตรวาสกตัด๑๓
พระพุทธพจนนี้ยอมแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคก็ทรงชื่นชมในฝมือของพระอานนท
และพระอานนทก็เปนผูมีฝมือหรือมีศิลปะ ผูวิจัยเห็นวา ตามตัวอยางที่ยกมานั้น การทําจีวรของพระ
อานนทเกิดจากการเลียนแบบคันนาของชาวมคธ ศิ ลปะบางอย าง จึงเกิดขึ้ นจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติ และพระพุทธศาสนา ก็ยอมรับศิลปะที่เกิดภายในมโนภาพ ซึ่งมีตัวอยางคือพระโลลุทายี

๑๒
๑๓

อางแลว.
วิ.ม. (ไทย). ๕/๓๔๕/๒๑๓-๒๑๔.

๔๖
ทานเปนผูเกงกาจสามารถในการเย็บจีวร จึงไดเย็บจีวรทํารูปภาพตางๆ อันงดงามตระการตา การทํา
ของทานเกิดจากมโนภาพ และจิตนาการภาพที่อรรถกถาจารยเรียกวา ปฏิภาณจิตฺต๑๔
ํ
สวนศิลปะประเภทที่ ๒ เรียกวา อาคาริยศิลปะ คือศิลปะสําหรับผูอยูครองเรือนหรือ
คฤหัสถนั้น มีมากมายหลายอยาง ในสุทธาวัคคฎีกาปกรณ๑๕ ไดกลาวถึงศิลปะไววา
ชางถาก ๑ ชางทอ ๑ ชางยอม ๑ ชางกัลบก ๑ ชางหนังเปนคํารบ ๕ เรียกวาชาง ผูมี
ศิลปะ พระพุทธองคมิไดปฏิเสธความมีอยูของศิลปะ พระองคยอมรับชางตางๆ วาเปนผูมีศิลปะ ใน
สาลิตตกชาดกกลาวชื่นชมบุคคลวาดวยคนมีศิลปะ วาขึ้นชื่อวาศิลปะแมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมยัง
ประโยชนใหสําเร็จโดยแท ขอเชิญพระองค ทรงทอดพระเนตรบุรุษเปลี้ยไดบานสวยทั้ง ๔ ทิศ ก็
เพราะการดีดมูลแพะ หรือในพาหิยชาดก กลาววา “เปนคนควรศึกษาศิลปะทั้งหลาย ชนทั้งหลายที่
พอใจในศิลปะนั้นก็มีอยู แมแตหญิงที่เกิดในจังหวัดชั้นนอก ก็ยังทําใหพระราชาทรงโปรดปรานได
ดวยความกระมิดกระเมี้ยนของเธอ”๑๖
ศิลปะจึงเปนสิ่งจําเปนในพระพุทธศาสนา เพราะศิลปะนั้นตองใชการดํารงชีวิตและ
พระพุทธองคก็ทรงตรัสสรรเสริญผูที่มีศิลปะ พระพุทธปฏิมากรที่นายชางไดบรรจงสรรสรางนั้น
ยอมนับเปนศิลปะ โดยนายชางชื่อวาเปนนักปฏิมากรและพระพุทธเปนศิลปะที่ไดถายทอดออกมาสู
สายตาของสาธารณะชน แมแตพระพุทธองค ก็ทรงใชศิลปะในการเผยแพรศาสนา การสอนของ
พระพุทธเจาแตละครั้ง แมเปนเพียงธัมมีกถา หรือเทศนาทั่วไป ซึ่งมิใชคราวที่มีความมุงหมายเฉพาะ
พิเศษ ก็จะดําเนินไปอยางสําเร็จผลดี พระองคมีพุทธลีลาในการสอน หรือเทศนาวิธี ๔ แบบคือ๑๗
๑) สันทัสสนา ชี้แจงใหเห็นชัด
๒) สมาทปนา ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ
๓) สมุตเตชนา เราใจใหอาจหาญแกลวกลา
๔) สัมปหังสนา ปลอบโยนใหสดชื่นราเริง
พระพุทธองคก็ทรงใชศิลปะ แตวาศิลปะที่พระพุทธใชนั้นเปนศิลปะแบบนามธรรม
และเปนความสามารถเฉพาะตน อาจกลาวไดวาศิลปะนั้นมีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม พุทธ
ศิลปะนั้นก็เชนกัน ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตองมีศิลปะในการดํารงตน แตพระพุทธองคก็มิให
บรรพชิตติดอยูกับศิลปะดังกลาว แตสําหรับคฤหัสถนั้นจําเปนตองใชศิลปะในการดําเนินชีวิต
๑๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒, หนา ๒๙.
อางแลว.
๑๖
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๘/๔๔.
๑๗
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๕๘-๑๕๙.
๑๕

๔๗
สรุปความโดยสังเขป พุทธสุนทรียศาสตรมีเกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม
สามารถกระทําไดในสองระดับ ก็คือในระดับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ พุทธสุนทรียศาสตรพิจารณาความงามที่ ๒ ระดับประกอบไปดวย (๑) ความงามภายนอกคือเปน
ความงามของรูปธรรม อาทิ ความงามของรูป ความงามของวัตถุตางๆ (๒) ความงามภายใน คือเปน
ความงามที่เกี่ยวกับเรื่องนามธรรม อาทิ ความงามของจิตใจที่ประกอบดวยกุศลธรรมตางๆ อีก
ประการหนึ่งพุทธปรัชญาเถรวาท ใหพิจารณาคุณคาของความงามเปน ๒ ลักษณะ คือคุณคาเทียม
หมายถึงคุณคาของความงามอันเกี่ยวของกับตัณหาหรือสนองตัณหา สวนคุณคาแทหมายถึงคุณคา
ของความงามที่เกี่ยวของกับปญญาหรือสนองปญญา

๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร
๓.๒.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร
สําหรับศัพทบัญญัติภาษาไทย คือ “สุนทรียศาสตร” ตามรูปศัพทนั้นมาจากคํา ๒ คํา
คือ “สุนทรียะ” ซึ่งแปลวา เกี่ยวกับความนิยมความงาม กับ “ศาสตร” แปลวา วิชา รวมความแลว
สุนทรียศาสตร จึงแปลวา วิชาวาดวยความนิยมความงาม๑๘ คําวา “สุนทรียศาสตร” เปนศาสตรที่วา
ดวยความงามโดยเฉพาะ วาดวยความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงามหรือไมงาม๑๙
โบมการเด็น (Alexander Gottieb Baumgarten)๒๐ ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง
สุนทรียศาสตรสมัยใหม เปนผูบัญญัติศัพทคําวา “สุนทรียศาสตร” และนํามาใชเปนคนแรกโบมการ
เด็ น มีความสนใจในป ญหาเรื่องของความงามนี้มาก เขาไดลงมือค นควา และรวบรวมความรู
เกี่ยวกับความงาม ซึ่งกระจัดกระจายอยูมาไวในที่เดียวกัน เพื่อจะไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับความงาม
ใหมีเ นื้อ หาสาระที่ เ ข ม แข็ง ขึ้น แลว ก็ตั้ ง ชื่อ เกี่ ยวกั บความงาม หรื อ ความรูที่ เ กี่ ย วกับ ความรู สึก
ทางการรับรู วา “Aesthetics” โดยบัญญัติจ ากรากศัพทภ าษากรีก Aesthetics หมายถึง ความรูสึก
ทางการรับรู หรือการรับรูตามความรูสึก (Sense perception) นอกจากนี้คําวา Aesthetics นี้ ยังมีนัก

๑๘

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๑.
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๐๕.
๑๙
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ – ไทย, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๔.
๒๐
David E. Cooper, A companion to Aesthetics, (Bodmin, Cornwall : Blackwell Publishers Inc.,
1996), p.40.

๔๘
ปรัชญาเมธีทานหนึ่ง ซึ่งไดนําเอามาเขียนในงานปรัชญาของเขา อาทิ อิมมานูเอล คานท (Immanuel
Kant) และเฮเกล (Hegel) เปนตน๒๑
กลาวโดยสรุป คําวา สุนทรียศาสตร คือ ปรัชญาแหงความงาม (Philosophy of Beauty)
หรือปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) ทั้งสองคํานี้ มีความแตกตางกันไมมากกลาวคือ
สุนทรียศาสตรมีความหมายกวางขวางกวาปรัชญาศิลปะ เพราะวาสุนทรียศาสตรเปนการศึกษา
ความงามที่เปนวัตถุทางธรรมชาติและศิลปะ สวนปรัชญาศิลปะเปนการศึกษาความงามของศิลปะ
๓.๒.๒ ความเปนมาของสุนทรียศาสตร
ถาจะกลาวไปแลวสุนทรียศาสตรนั้น เริ่มตนตั้งแตปรัชญาในสมัยกรีก และมีความ
เดนชัดในงานเขียนของเหลานักปรัชญาสมัยนั้น โดยเฉพาะผลงานทางปรัชญาของเพลโต ปญหาที่
ทานปรัชญาเมธีสมัยนั้นโตเถียงกัน ไดแก ความงามคืออะไร คาของความงามนั้นเปนจริงมีอยูโดย
ตัวของมันเองหรือไม หรือวาคาของความงาม เปนสิ่งที่เราใชกับสิ่งที่เราชอบความงามกับสิ่งที่งามมี
ความสัมพันธกันอย างไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรื อไม ที่ทํ า ให เ ราตัดสิ นใจไดวา สิ่งนั้ นงาม
หรือไมงามอยางไร เพื่อใหทราบถึงความเปนมาของสุนทรียศาสตรตั้งแตในอดีต โดยจะนําเสนอ
ทรรศนะของนักปรัชญากอนหนาโสกาตีส ที่กลาวถึงความงามเอาไว ดังนี้
เอมเปโดเคลส (Empedocles) ไดแสดงปรัชญาพหุนิยมของธาตุตางๆ โดยไดแสดงขอ
เปรียบเทียบระหวางศิลปน คือจิตรกรกับความรัก ซึ่งเปนเหตุนําธาตุตางๆ มารวมกันเขาโดยถือวา
สรรพสิ่งที่รวมกันดวยความรัก ธาตุตางๆ เปนตนกําเนิดของสรรพสิ่งที่กําลังเปนอยู หรือไดเปน
มาแลว หรือวาจะเปนอยูตอไป สิ่งที่รับรูไดก็คือ วัตถุที่เกิดจากการประสมรวมกันของธาตุทั้งหลาย
ดวยอํานาจของความรัก หรือที่แตกแยกออกไปก็ดวยอํานาจความขัดแยง๒๒
ไพธาคอรัส (Pitagorus) ถือวา จักรวาลไดผลิตเสียงเพลงที่ไพเราะ และรวมตัวกันได
ดวยการประสานความกลมกลืนกัน รูปแบบตางๆ ที่สําคัญของความงามคือระเบียบสัดสวน และ
ความจํากัดที่ศาสตรทั้งหลายทางคณิตศาสตร ไดแสดงขีดขั้นไวโดยเฉพาะนั่นเอง๒๓
เฮราคลิตุส (Heraclitus) เปนเจาของทฤษฎีวา ปฐมธาตุของสรรพสิ่งคือไฟ และแนวคิด
เกี่ ยวกับสุนทรี ยทรรศนวา จุดรวมในปรั ช ญาว า ดวยการเปลี่ย นแปลง และภาวะความสั มพั นธ
ระหวางลักษณะตางๆ ของไฟมากกวาสิ่งที่ถูกสัมพันธ ความงามเปนความประสานกลมกลืนกัน
๒๑

Ibid, p.182.
พวง มีนอก, สุนทรียศาสตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๓๖), หนา ๑๙.
๒๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒.
๒๒

๔๙
ของโลกนี้ ซึ่งไปประกอบดวยการยึดเกาะกันอยางเหนียวแนน ที่มีอุปมาเหมือนกับการเกาะยึดกัน
ของคันศรกับสายศร๒๔
กลุมโซฟสต (Sophist) เชน โปรตะโกรัส (Protagoras) มีทรรศนะวา เหตุผลเปนธาตุ
สากล ผัสสะเปนธาตุเฉพาะในตัวมนุษย เหตุผลติดตอได ผัสสะไดเปนความรูสึกทางอารมณของ
ใคร ก็เปนสิ่งที่มีอยูในตัวของบุคคลนั้น ทานไดปฏิเสธความแตกตางกันที่วา มนุษยเปนเครื่องวัดทุก
สิ่ง ซึ่งมนุษยในที่นี้ หมายเอาเฉพาะมนุษย ที่เปนปจเจกบุคคลเทานั้น การเปนเครื่องวัด หมายถึง
การเปนมาตรฐานของความจริงในทุกสิ่ง โดยแตละคน ซึ่งจะเปนมาตรฐานวัดสิ่งที่เปนจริงตอตัว
ของเขาเอง สิ่งที่ผูอื่นรับรูวาเปนจริง ก็เปนจริงสําหรับคนอื่น๒๕
โสกราตีส (Socrates) ไดมีทรรศนะกับเรื่องนี้ ในงานเขียนของเพลโตโดยเฉพาะเรื่อง
Symposium โดยมีสาระสําคัญ ก็คือวา ความงามนั้นเปนผลมาจากความรัก ความรัก ก็คือ ความหิว
กระหายของวิญญาณมนุษย ที่จะเขาถึงความงามเปนทิพย ผูที่ตกอยูในความรักนั้นไมไดแสวงหา
ความงามอยางเดียว แตจะสรางสรรคความงดงามดวยความงามนั้น สามารถรักษาไวไดดวยความรัก
อันกอปรดวยการมีปญหา คุณธรรม ความบริสุทธิ์ยุติธรรม และความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามของตน
ความงามลักษณะนี้ถือวา เปนความแหงจิตวิญญาณ ที่จะเขาถึงความเปนอมตะของความรัก คือ การ
มีปญญาที่แทจริง๒๖
ดังที่กลาวมา เปนการนําเสนอใหเห็นถึง จุดเริ่มของสุนทรียศาสตรในตอนตนจะเห็นวา
สุนทรียศาสตรนั้น เริ่มมาตั้งแตครั้งสมัยปรัชญากรีก ขอถกเถียงกันระหวางนักปรัชญาดวยกันทําให
เกิ ด ทฤษฎี ต า งๆ มากมาย ในสุ น ทรี ย ศาสตร จึ ง มี ผ ลพั ฒ นาการของปรั ช ญาสาขานี้ ด ว ย
สุนทรียศาสตรไดพัฒนาตามระยะเวลาของแตละยุคสมัย ซึ่งทีแรกจะเห็นวา การเริ่มตนมาจากสิ่งที่
ไมเปนรูปราง จนถึงขั้นมีรูปแบบเพื่อใหมีการศึกษาอยางเปนขั้นตอน ปจจุบัน สุนทรียศาสตรได
กลายมาเปนสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ตองศึกษาและมีอิสระมากขึ้น โดยจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ทางดานศิลปะตางๆ กระบวนการแหงการผลิต และการมีประสบการณทางศิลปะ รวมถึงศึกษาใน
ลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ และผลิตผลของมนุษย ที่นอกขอบขายของศิลปะ
กลาวโดยสรุปก็คือ การนิยามความหมายเรื่องความงามนี้ ยังไมสามารถมีขอยุติในทาง
ปรัชญา เพราะปรัชญาเมธีแตละทาน ยังมีเหตุผลในการตีความหมายแตกตางกันไป ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยจะไมพยายามจะตอบวา ความงามคืออะไร เพียงแตจะแสดงใหเห็นวา แทจริงแลวปญหาวา

๒๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓.
๒๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔.
๒๕

๕๐
ความงามคืออะไร ยังคงเปนปญหาที่ยังไมสามารถหาขอยุติได การยอมรับวาความงามคืออะไร คง
จะตองขึ้นอยูกับวาผูนั้น มีพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับอภิปรัชญาในกลุมใดดวย
๓.๒.๓ ความหมายของศิลปะ
การใหคํานิยามคําวา ศิลปะ ใหมีความหมายที่แนนอนตายตัว และชัดเจนเปนที่ยอมรับ
ของปรัชญาเมธี ทานผูรูทั้งหลายนั้น เปนเรื่องที่ยากมาก และยากก็พอๆ กับการใหคํานิยาม คําวา
ความงามคืออะไร คํานิยามความหมายที่ปราชญ และทานผูรูทั้งหลายใหไวนั้นก็เปนไปตามมุมมอง
ความรู และประสบการณของทานเหลานั้นดวย
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหคําจํากัดความไวกวางๆ
วา๒๗ “ศิลปะ” เปน คํานาม หมายถึง ฝมือ ฝมือชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษ
โดยเฉพาะหมายถึงวิจิตรศิลป”
พจนานุ ก รมศั พ ท ศิ ล ปะ ให ค วามหมายไว ว า ๒๘ ศิ ล ปะ คื อ ผลแห ง พลั ง ความคิ ด
สรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณะตางๆ ใหปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ
หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณรสนิยม และทักษะของแต
ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา”
คําวา ศิลปะ (Art) นี้ มาจากคําละตินวา “ars” แปลวา ความชํานาญหรือทักษะ (skill)
ในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาของอิตาลี คําวา “arti” หมายเอาสมาคมชาง และคําวา “arte” หมายถึง ฝมือ
ชางทักษะ และประดิษฐกรรมทางการชาง๒๙ ปจจุบันคํานี้เปนที่นิยม และนํามาใชกันอยางกวางขวาง
มีปรัชญาเมธีและทานผูรูทั้งหลาย ไดใหความหมายของศิลปะ (Art) ไวตางๆ กัน ซึ่งขอนํามากลาว
โดยสรุป ดังตอไปนี้
เพลโต (Plato) มีทรรศนะวา งานศิลปะ คือ การเลียนแบบสิ่งเฉพาะบนโลกแหงผัสสะ
และการเลียนแบบของศิลปน เปนเพียงความคลายคลึง หรือเปนเพียงบางสวนของตนแบบ๓๐
อาริสโตเติล (Aristotle) กลาววา ศิลปะคือ การเลียนแบบความแทจริงซึ่งเปนกระจกเงา
สะทอนธรรมชาติ ศิลปะไมใชการถายแบบรูปรางภายนอกวัตถุ แตเปนการถายแบบเนื้อแทภายใน๓๑

๒๗
๒๘

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๑๑๐๑.
น. ณ ปากน้ํา, พจนานุกรมศิลปะไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ, ๒๕๔๐),

หนา ๑๕.
๒๙
๓๐

หนา ๒๕.

พวง มีนอก, สุนทรียศาสตร, หนา ๓๔๙.
จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร, (นนทบุรี : เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๓๙),

๕๑
สรุปไดวา จากทรรศนะที่ปรัชญาเมธีตะวันตก ไดแสดงความหมายของศิลปะไว ศิลปะ
นั้ น เกี่ ย วข อ งอยู กั บ ความงาม ศิ ล ปะเป น การสร า งสรรค ขึ้ น จากความสามารถของมนุ ษ ย ซึ่ ง
ความสามารถในการสรา งสรรค ง านศิ ลปะนี้ ได รั บ แรงดลใจจากธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มที่
กอใหเกิดความประทับใจ ความสะเทือนใจ แลวถายทอดออกมาเปนงานทางศิลปะ เพื่อบอกกลาว
ใหผูอื่นไดรับรู หรือเขาใจในความคิด และเพื่อเปนสื่อความเขาใจระหวางมนุษยดวยกันรวมทั้งเพื่อ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ ศิลปะไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถามีมาเองไมมี
ผูใดสรางนั้น ไมถือวาเปนศิลปะ สิ่งตางๆ ในธรรมชาติมีมากมายที่งดงาม นาทึ่งถามีผูสรางขึ้นมา
จึงจะถือวาเปนศิลปะ
๓.๒.๔ ประเภทของศิลปะ
การสรางสรรคงานทางศิลปะ แบงออกได ๒ สาขาใหญ คือ๓๒
ก. สาขาวิจิตรศิลป (fine Arts) หมายถึง ผลงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้นมาดวยความรัก
แสดงออกถึงคุณคาทางสุนทรียภาพ และอารมณสะเทือนใจใหเกิดขึ้นแกผูดูเกิดความรูสึกทางความ
งามบริสุทธิ์ แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ
๑) ประติมากรรม หรือประติมากรรม หมายถึง งานศิลปะที่แสดงออกดวยการปนรูป
แกะสลัก และสรางรูปเคารพตางๆ ตามความเชื่อ และศรัทธาของแตละยุคสมัยศิลปะจะมีลักษณะ
เปน ๓ มิติ
๒) สถาปตยกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการกอสราง เปนงานศิลปะเพียงอยางเดียวที่
มีเพียงรูปแบบ ไมมีเรื่องราว หรือเนื้อหา งานสถาปตยกรรมไดแก การสรางที่อยูอาศัย โบสถ วิหาร
๓) จิตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการวาดภาพ ระบายสี ลักษณะของงานนั้นเปน ๒
มิติ มีความแบนราบพื้นระนาบ ซึ่งเปนงานศิลปะที่ไมกินระหวางเนื้อที่อากาศอีกประการหนึ่ง งาน
ประติมากรรม งานสถาปตยกรรม และงานวิจิตรกรรมจัดอยูในกลุมศิลปะที่เราสามารถสัมผัสความ
งามได โดยทางประสาทตา จึงเรียกวา ทัศนศิลป
๔) วรรณกรรม หมายถึง ศิลปะในการเรียบเรียง หรือประพันธถอยคํามีทั้งรอยแกวและ
รอยกรอง โดยเฉพาะรอยกรองนั้น มีการแยกประเภทตางๆ ออกไป มีการเลือกใชถอยคํา มีสัมผัส มี
จังหวะ ทวงทํานอง ทําใหเกิดความไพเราะของถอยคํา
๓๑

สุจิตรา ออนคอม, ปรัชญาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษราพิพัฒน, ๒๕๔๕),

หนา ๑๔๑.
๓๒

หนา ๒๒-๒๙.

บุญเยี่ยม แยมเมือง, สุนทรียภาพทัศนศิลป, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส. ๒๕๓๗),

๕๒
๕) คีตกรรม หมายถึง การดนตรี ซึ่งเนน การนําเอาเสียงมาเปนสื่อแสดงความรูสึก โดย
ผานเครื่องมือที่ใชในการดีด สี ตี เปา ทําใหผูทําและผูฟงเกิดอารมณ หรือความรูสึกรวม เพลิดเพลิน
เปนสุข รัก อาลัย เปนตน
วรรณกรรม และคีตกรรม เปนงานที่ใชหูสัมผัสความไพเราะ จึงเรียกวา โสตศิลปถา
นําเอาคีตกรรมไปรวมกับนาฏกรรม ซึ่งเปนเรื่องของการฟอนรํา เตนรํา โทรทัศนภาพยนตร เราจึง
เรียกศิลปะแบบนี้วา โสตทัศนศิลป
ข. สาขาประยุกตศิลป (Applied Art)๓๓ ซึ่งเปนงานศิลปะ ที่ไมไดเนนแตทางดาน
สุนทรียภาพเทานั้น แตไดนํามาเอาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน งานหัตถกรรม โภคภัณฑ อัน
เกี่ยวกับการแตงกายของโขน ละคร ลิเก เปนตน ไดแก
๑) สถาปตยกรรม คลายกับงานประติมากรรมนั้นถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันมนุษยจาก
สิ่งแวดลอม สวนประติมากรรมสรางขึ้น เพื่อเคารพบูชาสักการะและความสวยงาม
๒) ศิ ล ปะอุ ต สาหกรรม เป น ศิ ล ปะในการค น คิ ด กรรมวิ ธี ที่ จ ะให มี ผ ลผลิ ต เพื่ อ
ประโยชนใชสอยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
๓) ศิลปหัตถกรรม เปนงานศิลปะที่ทําดวยมือสวนใหญ แบบที่ทํามักจะออกแบบตามใจ
ผูกระทํา เชน การทําโตะ เกาอี้ การปนหมอ การทอผา และอื่นๆ
๓.๒.๕ ทฤษฎีศิลปะ
มีนักปราชญไดเสนอทฤษฎีศิลปะ๓๔ หลายทฤษฎีโดยใหคํานิยามไวมากมาย จึงควรทํา
ความเขาใจเปนแนวทางสําคัญดังนี้
๑) ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ ดังนั้น หนาที่ของศิลปนจะตองเขาใจในธรรมชาติ
รูจักถายทอดความรูสึกที่เกิดจากธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาเปนรูปธรรม มีรูปทรง มีเรื่องราว
ถูกตองตามความเปนจริงเทาที่ความงามในธรรมชาตินั้นจะอํานวยให
๒) ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรูสึก นั่นคือ ศิลปนตองมีความสามารถในการ
แสดงออกซึ่งความรูสึก หรือความเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหปรากฏออกมาภายนอกอยางมีสติและ
ใชพิจารณาดีแลว โดยอาศัยประสบการณและความเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงออกมาใหคน
อื่นเขาใจและมีอารมณคลอยตามดวย

๓๓

บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕).

หนา ๑๐๐-๑๐๑.
๓๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๖-๙๗.

๕๓
๓) ศิลปะคือการพัฒนาศีลธรรมในทางออม เพราะการแสดงออกในทางรูปธรรมอัน
เป นอุดมคติสูงสุ ดที่ถู กถา ยทอดออกโดยศิล ปน จะตอ งเพียบพรอ มด ว ยความสงบเรียบรอยทั้ ง
รางกาย และจิตใจ ศิลปะที่แสดงออกจึงประณีต สวยงาม ผูเห็นหรือผูชมจึงคลอยตาม เมื่อศิลปน
เห็นคุณคามีสุนทรียธาตุอยูในจิตใจ จึงมีความรัก ความหวงแหน มีจิตใจใฝอนุรักษศิลปะอยาง
จริงใจ เกิดความรักและความหวงแหนในผลงานขอตน จึงเปนเหตุใหผูอื่นมีความรัก มีความหวง
แหน ใครที่จะอนุรักษ ภูมิใจในศิลปะหรือผลงานชิ้นนั้น ไมอยากจะทําลาย ไมใฝใจใครที่จะทําให
ศิลปะเหลานั้นถึงแมศิลปะนั้นจะสามารถซอมแซม ปรับปรุงขึ้นมาใหมได แตตองเสียคาใชจาย เสีย
คาอนุรักษคุมครอง และคุณคาของศิลปะที่ซอมแซมขึ้นมาใหมอาจจะดอยคุณคาหรือหมดคุณคาไป
ก็เปนได
๔) ศิลปะคือการแสดงรูปแบบที่มีนัยสําคัญแฝงอยู เนื่องจากจุดประสงคของศิลปที่
แทจริงก็คือเพื่อศิลปะนั่นเอง มิใชเพื่อชีวิต มิใชเพื่อเศรษฐกิจ มิใชเพื่อใหไดรับการยกยองสรรเสริญ
แตอยางใดเลย ดวยเหตุนี้ศิลปนจึงจําเปนตองแสดงผลงานออกมาในรูปที่นัยสําคัญที่ปรัชญาศิลป
หรือมีความงามเพื่อใหผูอื่นไดรับทราบและเห็นดวย และสามารถปฏิบัติตามในรูปแบบที่ดี และเห็น
คุณคาโดยที่สําคัญที่สุดคือในเรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องการทําความดี หลีกหนีความชั่ว ตลอดถึง
จุดหมายปลายทางของชีวิต
๕) ศิลปะคือการแสดงออกในทางภาษา เพราะภาษาเปนสื่อความหมายหรืออธิบาย
บางอยางใหเขาใจได แตภาษาใบ ภาษามือ ภาษาเขียน ภาษาพูด ในแตละชาติแตละสังคมหรือแตละ
ประเทศยอมจะแตกตางกัน จึงทําใหเกิดความเขาใจตางกันจากจุดหมายของศิลปนผูสรางผลงาน
นั้นๆ ดวยเหตุนี้เอง จึงเปนเหตุใหศิลปะของแตละกลุม แตละชาติ แตละภาษาจึงแตกตางกันไป
แมแตละกลุมของพระพุทธศาสนาเองก็แตกตางกันในแตละนิกาย แตละทองถิ่นแตละกลุมชนหรือ
แตละเผาพันธุ
๖) ศิลปะคือการสรางอุปกรณเพื่อใหเกิดความพึงใจ เนื่องจากศิลปะเปนสิ่งที่มีคุณคา
อยางหนึ่งของมนุษย ศิลปนจึงพยายามที่สรางความพึงพอใจ ความซาบซึ้งหรือความสุขใหแกมนุษย
นั่นคือ จะตองสรางความพึงพอใจใหเกิดแกตนเองและผูอื่นที่ไดชื่นชมในผลงานหรือศิลปะของตน
๗) ศิลปะคือการหาทางเขาถึงความจริง เพราะความจริงของศิลปะคือความงาม ความ
ประณีต ศิลปนจึงพยายามแสดงออกในดานความจริงเชนนั้น อันมีอยูภายในประสบการณของ
ตนเองและผูอื่น เพราะความจริงเชนนั้น ถาหากซาบซึ้ง เขาใจเฉพาะตนเอง แตคนอื่นไมซาบซึ้ง ไม
เขาใจ ความจริงเชนนั้นก็ไมนิรันดร ไมสากล

๕๔
๓.๒.๖ ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะ
ในหัวขอที่ผานมา ขอเสนอที่เกี่ยวกับการนิยามความหมายของสุนทรียศาสตรและ
ศิ ล ปะ ซึ่ ง เปน ความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญาเมธีห ลายท า น ยั ง ไม ส ามารถหาข อ ยุ ติไ ด ว าแท จ ริง แล ว
ความหมายของทั้ งสองคํ า นี้ที่ ถู กต อ ง หรือ เห็น ลงรอยกันคื ออะไร อย า งไรก็ ต าม ผู วิ จั ย เห็ น ว า
ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
๑) ความสัมพันธในฐานะเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ธรรมชาติประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตและไรชีวิต สิ่งไรชีวิตอันไดแก ภูเขา ดวงอาทิตย
ทะเล แมน้ํา เปนตน สิ่งมีชีวิตไดแก มนุษย สัตวตางๆ เปนตน มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกตาง
กันกับสัตวโลกอื่นๆ เนื่องจากมนุษยมีความคิด มีอารมณความรูสึกมีเหตุผล สุนทรียศาสตร หรือ
ความงามเปนปรากฏการณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน เปนสิ่งที่มนุษยไมอาจปฏิเสธได เชน
มนุษยไดรับรูเกี่ยวกับปรากฏการณดานความงามตามธรรมชาติที่อยูรอบตัวเรา ไมวาจะเปนความ
งามของดอกไม พรรณไม ทิวทัศน ภูเขา และความงามของหมูสัตวทั้งที่อาศัยอยูบนบก และสัตวใน
ทะเล มีปะการัง ปลา และหอย เปนตน
ดังนั้น การที่ปรากฏการณความงามเกิดขึ้นกับมนุษย เนื่องดวยมนุษยก็เปนสวนหนึ่งใน
ธรรมชาติ จึงทําใหความงามเปนเรื่องของธรรมชาติดวย สวนศิลปะเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นการ
สรางงานศิลปะก็ตองอาศัยวัตถุตางๆ ในธรรมชาติ หรือ อาศัยตนแบบทรวดทรงตางๆ ในธรรมชาติ
เชนเดียวกัน ดังนั้น ศิลปะจึงกลายเปนเรื่องของธรรมชาติทั้งสองจึงมีความสัมพันธกันในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
๒) ความสัมพันธในฐานะที่เริ่มจากตัวมนุษย
เมื่อศึกษาวิชาปรัชญา ซึ่งถือวาเปนศาสตรที่แสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
และชีวิต สุนทรียศาสตรเปนสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณคาของความงาม นักปรัชญาสาย
สุนทรียศาสตร บางคนอาจสนใจแคเพียงที่จะถกเถียงในประเด็นปญหาสุนทรียศาสตรหัวขอตางๆ
โดยไมสนใจที่จะสรางงานศิลปะ สวนศิลปะก็เปนงานที่ศิลปนไดตั้งใจ มุงมั่นสรางสรรคใหเกิดขึ้น
จะเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม ซึ่งศิลปนคนนั้นๆ อาจจะไมสนใจการถกเถียงทางปรัชญาก็ได จึง
เป น ได ว า นั ก สร า งสรรค ง านศิ ล ปะอาจจะไม ส นใจข อ ถกเถี ย งทางปรั ช ญา เมื่ อ เป น เช น นี้ ทั้ ง
สุนทรียศาสตร และศิลปะอาจจะไมสัมพันธกันก็ได อยางไรก็ตาม เปนความจริงที่ปฏิเสธไมไดวา
ทั้งสุนทรียศาสตรและศิลปะมีจุดเริ่มมาจากตัวมนุษยเอง เมื่อศึกษาความเปนมาของทั้งสองศาสตรนี้
แลวจะเห็นวา มนุษยตั้งแตในอดีต ไดมีวิวัฒนาการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเปนลําดับ จนสามารถสราง
ระบบความคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ช าทั้ ง สองนี้ ไ ด เราคงต อ งยอมรั บ ว า ทั้ ง สุ น ทรี ย ศาสตร กั บ ศิ ล ปะได

๕๕
แสดงออกใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถ พลังความคิด และการสรางของมนุษยเราเอง มนุษย
จึงเปน “จุดเริ่ม” ที่สําคัญ ซึ่งทําใหทั้งสองนี้มาสัมพันธกัน
๓) ความสัมพันธในฐานะที่ศิลปะเปนเนื้อหาของสุนทรียศาสตร
ถาวิเคราะหสุนทรียศาสตรแลวจะเห็นมีที่มา ๒ ประการ คือ (๑) โลกธรรมชาติ (๒)
จินตนาการสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย เราอาจกลาวไดวา ทั้งสองที่มานั้น ตางเปนเนื้อหาของ
สุนทรียศาสตร ซึ่งหากนําเอาเนื้อหาทั้งสองออก สุนทรียศาสตรก็ไมมีเนื้อหาที่จะวิเคราะหดวยเหตุ
นี้ เ อง ถ า มองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศิ ล ปะกั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เราสามารถกล า วได ว า ศิ ล ปะมี
ความสัมพันธกับสุนทรียภาพในแงที่เปนเนื้อหา กลาวงายๆ ก็คือ ถาหากวา เราเอาศิลปะออกจาก
สุนทรียศาสตร ก็จะทําใหสุนทรียศาสตรขาดเนื้อหาบางสวนในการวิเคราะห ในประวัติปรัชญาสาย
สุนทรียศาสตรนี้ ศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น นักปรัชญาสายนี้ ก็จะนํามาถกเถียงกันวา อะไรเรียกวา
ศิลปะ หรือวาศิลปะชิ้นนี้งามหรือไม เปนตน จึงเห็นไดวา ศิลปะจึงเปนเนื้อหาของสุนทรียศาสตรมา
ตั้งแตในอดีต
๔) ความสัมพันธในเชิงพัฒนาจิตวิญญาณ
สุ น ทรี ย ศาสตร แ ละศิ ล ปะดู เ หมื อ นจะไม มี คุ ณ ค า เลย ถ า หากว า ทั้ ง สองนั้ น ไม มี
ประโยชน ตอชี วิตมนุษย ความจริง (อภิปรัชญา) ความงาม (สุนทรียศาสตร) และความดี (จริย
ศาสตร) การศึกษาสุนทรียศาสตร ทําใหมีความเขาใจขอถกเถียง กับความงามทุกแงมุมของศิลปะ
และเป น การฝ ก ศิ ล ป น ให ส ร า งผลงาน เพื่ อ เป น การพั ฒ นาตนเอง ตรงนี้ จ ะทํ า ให เ ราเห็ น ว า
สุนทรียศาสตรทําใหเรามีความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายของความงาม ขณะที่ศิลปะเปนเสมือน
เครื่องมือที่ทําใหเราฝกตนเอง และนําไปสูความดี ประโยชนที่เราไดรับจากทั้งสองสวนกลาวคือ
ศิลปะเปนเสมือนเครื่องมือที่ทําใหเรากลายเปนสิ่งเดียวกับความดี ดวยเหตุนี้เอง การที่ทั้งสองมี
ความสัมพันธและประสานกัน จึงชวยทําใหจิตวิญญาณของมนุษยไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปสูแนวทางที่สูงสงยิ่งขึ้น
๓.๒.๗ เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร
เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร ผูวิจัยมุงศึกษา ความมีอยูจริงของความงาม และ
เกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม ดังนี้
๑) ความมีอยูจริงของความงาม
พุทธปรัชญาเถรวาทมีทรรศนะเกี่ยวกับความมีอยูของความงามอยางไร ประเด็นที่
สําคัญ เมื่อพิจารณาหลักไตรลักษณแลว ยอมแสดงใหเห็นวาพุทธปรัชญาเถรวาทไมไดยอมรับความ
มีอยูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งจริงแบบนิรันดร หรือตายตัวไมเปลี่ยนแปลง หลักไตร
ลักษณยอมทําใหเปนที่เขาใจวา สรรพสิ่งยอมตกสภาวะนี้ ก็คือ ไมเที่ยง เปนทุกข และปราศจาก

๕๖
ตัวตน กอนที่จะถกเถียง หรือเพื่อใหไดขอสรุปในประเด็นนี้ ผูวิจัยจะหาจุดยืนทางอภิปราย และ
ญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท
ทรรศนะทางดานอภิปรัชญา (Metaphysics) มีทฤษฎีความเปนจริงเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิต พุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิต โดยใชแนวความคิดเรื่องขันธ ๕๓๕ โดยมีพื้นฐาน
ของความเปนจริง มีองคประกอบ โดยยอ ๒ ประการ คือ
ก.รูป (Corporeality) หมายถึง สสาร หรือพลังงานอันเปนองคประกอบฝายวัตถุโดย
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) มหาภูตรูป หมายถึงสิ่งที่มีคุณภาพปฐมภูมิ (Primary Qualities) คือ
๑. ธาตุดินที่มีสภาวะกินที่แผไป
๒. ธาตุน้ําที่มีสภาวะเอิบอาบซึมซาบ
๓. ธาตุไฟที่มีสภาวะใหความรอน
๔. ธาตุลมที่มีสภาวะเคลื่อนไหว
(๒)อุปาทายรูป หมายถึง สิ่งที่มีคุณภาพทุติภูมิ (Secondary Qualities) อันเปนสสาร
หรือพลังงานที่เกิดเนื่องมาจากมหาภูตรูป
ข.นาม (Abstract) หมายถึง สภาวะที่ไมมตี ัวตน ไดแก จิต สภาวะคุณลักษณะของจิต มี
๔ อยาง คือ
(๑) เวทนา (Feeling) คือ สภาวะที่เปนความรูสึก
(๒) สัญญา (Perception) คือ สภาวะทีจ่ ดจํา
(๓) สังขาร (Mental Formations) คือ สภาวะลักษณะที่ปรุงแตง
(๔) วิญญาณ (Consciousnesses) คือ สภาวะที่รูแจงในสิ่งทั้งหลาย
ดังนั้น ในโลกแหงความเปนจริงแลวตามธรรมชาติของมนุษยยอมจะมีความเปนอยู ๒
ประการ คือ รูป และนาม หรือ เรียกแบบปรัชญาตะวันตกวา สสารวัตถุและจิตนั่นเอง
ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) ทางญาณวิทยาที่ใช
เปนเกณฑรับรูตัดสินความงาม หรือ คุณคาความงาม โดยอาศัยกระบวนการที่เปนองคประกอบ
ดังนี้คือ
๑. บอเกิดของความรู หมายถึง อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ
อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ มนุษยสามารถรับรูโลกภายนอกได
โดยอาศัยจิตรับรูอารมณที่เปนสิ่งเรา จิตในที่นี้ หมายถึงวิญญาณจิต เชน การรับรู สสารวัตถุตางๆ ใน
๓๕

พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, “พุทธปรัชญาเถรวาท”, ใน มหาจุฬาฯวิชาการ ปรัชญาบูรพทิศ,
ทรงวิทย แกวศรี : บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๕-๖.

๕๗
โลกได ยอมจะตองอาศัยจักขุวิญญาณ จิตรับรูความมีอยูของรูปแหงสสารวัตถุทางจักขุประสาท
สัมผัส เปนตน
๒. สัญญา (Perception) หมายถึง ความจําไดหมายรูถึงอารมณภายนอกที่มนุษยไดรับรู
ตรงกับการรับรูทางตะวันตกที่เรียกวา “สัญชาน” การรับรูมีความจริงมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
สัญญาบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ สัญญาที่สรางความรับรูใหตรงกับสภาวะความเปนจริงแทนั้นเรียกวา
“ปปญจสัญญา” หมายถึง “ความจําไดหมายรูที่จิตทําหนาที่คิดปรุงแตงอารมณใหมีความพิสดาร ดวย
พลังแรงขับของตัณหา มานะ และทิฐิ”๓๖ ทําใหเกิดการรับรูคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงของสิ่ง
ตางๆ ได โดยเรียกวาสัญญาวิปลาส สวนสัญญาบริสุทธิ์นั้นยอมจะสามารถรับรูสิ่งทั้งหลายที่มีอยูใน
ปรากฏการณ ตามความเปนจริงตามสภาวะ
๓. แหลงที่มาของความรูในญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีอยู ๓ ประการ คือ
(๑) สุตมยปญญา คือ ความที่เกิดมาจากการไดยินไดฟง ถายทอดมาจากผูอื่น (ปร
โตโฆสะ) หรือเรียกตามปรัชญาอินเดียวา ศัพทประมาณ (Testimony) ตรงกับคําภาษาบาลีวา อนุสฺ
สาวิกา หมายถึง ความรูเกิดมาจากการฟงตามกันมา
(๒) จินตามยปญญา คือ ความรูที่เกิดมาจากการนึกคิดพิจารณา ในเหตุและผลของ
ความเปนจริงที่ไดรับรู เรียกวา อนุมานประมาณ (Inference) หมายถึงกระบวนการที่ทําใหไดรับ
ความรูอยางหนึ่ง โดยอาศัยความรูอีกอยางหนึ่งมาเปนสื่อกลางสรุปผานมาจากขอมูลอื่นโดยการ
คาดคะเนความเปนจริง โดยตรงกับคําภาษาบาลีวา ตกฺกี วีมํสี หมายถึง ความรูเกิดมาจากการใช
เหตุผลแสวงหาความจริง
(๓) ภาวนามยปญญา คือ ความเกิดมาจากประสบการณตรงของภายในจิตของตนเอง
อันเนื่องมาจากมีญาณพิเศษหยั่งรู (Extra Sensory Perception) ซึ่งความเปนจริงอยางเขาใจถึงสภาวะ
ของสรรพสิ่งอยางถูกตอง และแทจริง จัดเปนความรูเชิงประจักษประมาณ (Empirical) โดยทาง
ปรัชญาตะวันตก เรียกวา อัชฌัชติกญาณ (Intuition) หรือญาณทัศน (Insight) ซึ่งเปนความรูที่เกิดขึ้น
ภายหลัง จากมี ป ระสบการณ (Experience) แลว ตรงกับ คํ า ภาษาบาลี ว า สามํ เ ยว ธมฺ มํ อภิ ฺ ญาย
หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นจากอภิญญาจิตที่หยั่งรูสัจธรรม
อีกประการหนึ่ง สุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ยอมจะตองอาศัยความรู
ทางดานญาณวิทยา มาชวยใหเราตรวจสอบตัดสินความมีอยูจริง และคุณคาของความงามนั้นโดย
อาศัยโครงสรางของกระบวนการการรับรูที่มีอยู ๒ สวน๓๗ คือ
๓๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓.
พระมหาชุตินธร โชติธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะหพระอภิธรรมในฐานะที่เปนพุทธจริยศาสตร”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๓.
๓๗

๕๘
๑) กระบวนการรับรูภายนอก หมายถึง การรับรูถึงสิ่งที่มีอยูภายนอกจากตัวมนุษย เรา
คือ สิ่งที่มีอยูไดโดยลําพังดวยตนเอง ไมตองขึ้นอยูกับจิตไดแก อารมณ หมายถึง สิ่งที่เปนตัวถูกรับรู
(Object) ทางพระอภิธรรมเรียกวา อาลัมพณะ : สิ่งที่ถูกจิตของมนุษยรับรู และเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใหรับรูโลกภายนอกได มี ๖ อยาง๓๘ คือ
๑) รูปารมณ
คือ รูปภาพหรือสีตางๆ
๒) สัททารมณ
คือ เสียงตางๆ
๓) คันธารมณ
คือ กลิ่นตางๆ
๔) รสารมณ
คือ รสตางๆ
๕) โผฏฐัพพารมณ คือ สัมผัสตางๆ
๖) ธรรมารมณ
คือ จินตภาพและมโนภาพตางๆ
สิ่งทั้ง ๖ อยางเหลานี้ แทจริงแลวคือสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งมีอยูตามสภาวะโดยเปน
สิ่ ง เร า ให จิ ต ได เ กิ ด กระบวนการรั บ รู โ ลกภายนอก จิ ต ย อ มจะเกิ ด การรั บ รู รู ป ภาพที่ ผ า นมา
กระบวนการทางจักขุทวาร โดยอาศัยจักขุวัตถุ และมีจักขุประสาทที่มีความสดใส รับรูรูปารมณ โดย
มีความเปนสภาพที่เปนสีตา งๆ เปนตน
๒) กระบวนการรับรูภายใน หมายถึง การรับรูที่เกิดทางกระบวนการภายในของจิตๆ
นั้น จะทําหนาที่เปนตัวรับรู (Subject) หรือทางพระอภิธรรม เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วิญญาณ” มีอยู ๖
อยางา๓๙ คือ
(๑) จักขุวิญญาณ คือ การที่จิตทําหนาที่รับรูทางตา โดยทัสสนกิจ
(๒) โสตวิญญาณ คือ การที่จิตทําหนาที่รับรูทางหู โดยสวนกิจ
(๓) ฆานวิญญาณ คือ การที่จติ ทําหนาที่รับรูทางจมูก โดยฆานกิจ
(๔) ชิวหาวิญญาณ คือ การที่จิตทําหนาที่รับรูทางลิ้น โดยสายนกิจ
(๕) กายวิญญาณ คือ การที่จิตทําหนาที่รับรูทางกาย โดยผุสนกิจ
(๖) มโนวิญญาณ คือ การที่จิตทําหนาที่รับทางใจผานทางมโนทวาร
วิ ญ ญาณ หรื อ วิ ญ ญาณจิ ต เหล า นี้ ทํ า หน า ที่ รั บ รู สิ่ ง ต า งๆ ที่ มี อ ยู ภ ายนอก โดยผ า น
กระบวนการทางภาย ในทวารวิถีที่สลับซับซอนมีอยู ๒ ประเภท คือ
๑) ปญจทวารวิถี หมายถึง จิตนั้นมีกระแสการกระทํางานภายในรับรูอารมณ ๕ อยาง
คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ โดยผานมาทางทวารทั้ง ๕ อยาง คือ
๓๘

สงฺคห.(บาลี), หนา ๑๘.
ขุ น สรรพกิ จ โกศล (โกวิ ท ป ท มสุ น ทร), คู มื อ การศึ ก ษาพระอภิ ธ รรม ปริ จ เฉทที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๒), หนา ๒๗-๒๘.
๓๙

๕๙
จั กขุท วาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิ ว หาทวาร และกายทวาร รวมเรี ย กว า ป ญจทวาวิ ถี ซึ่ง มี ป ญ จ
วิ ญญาณจิต ทํ า หนา ที่ รับ รู อารมณ ทั้ ง ๕ รั บ รู เ ชื่ อมต อ กั น ระหว า ง อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก
๒) มโนทวารวิถี หมายถึง จิตนั้นมีกระแสทํางานภายในอีกชนิดหนึ่ง สืบตอมาจาก
กระบวนการทางปญจทวารวิถีอีกทีหนึ่ง ทําใหจิตมีกระบวนการแหงความนึกคิดพิจารณา ทําใหเกิด
จินตภาพ และมโนภาพตางๆ ขึ้นมา โดยมีการทําหนาที่รับรู เสพ เสวยผลแหงอารมณ คือ สิ่งเรานั้น
ตัวอยาง กรณีคนเราเห็นรูปภาพ อันดับแรก วิญญาณจิตยอมจะทําหนาที่รับรู คือ ทัส
สนกิจ มีการเห็นรูปารมณภายนอก โดยผานมาทางจักขุทวาร ยอมอาศัยจักขุประสาทไปสัมผัส ให
เกิดกระบวนการรับรูขึ้นมา คือ
ขณะที่ ๑ เริ่มตนจากภวังคจิตกอนเรียกวา อตีตภวังค เมื่อมีรูปารมณมากระทบ จักขุ
วิญญาณแลว
ขณะที่ ๒ ภวังคจิต เริ่มมีการไหวตัว รับรู ที่เรียกวา ภวังคคจลนะ
ขณะที่ ๓ ภวังคจิต ทําการตัดขาดจากอารมณเกา คือ ประสบการณเดิม เรียกวา ภวัง
คุปจเฉทะ
ขณะที่ ๔ จักขุวิญญาณจิต ยอมจะรับรูอารมณใหมอยางสมบูรณขึ้น สูคลองจักขุทวาร
วิถี โดยอาศัยจักขุปสาทรูป คือ ประสาทตา ที่มีความใสชัดเจน เห็นเพียงสีในทัสสนกิจเทานั้น
ขณะที่ ๕ จิตทําหนาที่รับและรู โดยสัมปฏิจฉันนกิจ เปนปฐมทวาราวัชชนจิต
ขณะที่ ๖ จิตทีร่ ับรูปารมณดวงนี้ ชื่อวาสัมปฏิจฉันนจิต ยอมทําหนาที่รับรูรูปารมณแลว
สงตอใหสันตีรณจิตเพื่อไตสวนรูปารมณ
ขณะที่ ๗ จิตทําหนาที่สอบสวนพิจารณารูปารมณ ดวงนี้ชื่อวา สันตีรณจิต เพื่อ
ประมวลสงตอใหโวฏฐัพพนจิต ตัดสินอารมณ
ขณะที่ ๘ จิตที่ทําหนาที่ประมวลตัดรูปารมณ ชื่อวา โวฏฐัพพนจิต ทําหนาที่ตัดสิน
อารมณ โดยความเปนรูปารมณที่เปนอกุศล คือรับรูรูปภาพวา ดีสวยงามชนิดที่เปนอิฏฐารมณ หรือ
หรือวา โดยความเปนรูปารมณ ที่เปนอัพยกฤต คือรับรูรูปภาพที่เปนกลาง
ขณะที่ ๙ ถึงขณะที่ ๑๕ จิตทําหนาที่เสพรูปารมณ คือรับรูผลแหงอารมณ คือสิ่งเรานั้น
ทั้ง ๗ ขณะ เรียกวา ชวนจิต ขณะที่ ๑๖ และ ๑๗ จิต ทําหนาที่หนวงเหนี่ยวรูปารมณเอาไว คือ รับรู
รูปภาพตอจากชวนจิตไดอีก ๒ ขณะ เรียกวา ตทาลัมพนจิต โดยจิตทั้งหมดมารับรูรูปารมณ คือ
รูปภาพ จนมาถึงวาระสุดทายในขณะที่ ๑๗ เปนอันสิ้นสุดวิถี หมดความรับรูในการเห็นภาพนั้น

๖๐
การเห็นรูปภาพนั้น ยังมีกระบวนการทางทวารวิถีจิตที่ละเอียดซับซอนยิ่งขึ้นติดตามมา
อีก โดยเรียกวา ตทนุวัตติกะมโนทวารวิถี หรืออนุพันธกมโนทวาวิถี มีอยู ๔ อยาง๔๐ คือ
๑) อดี ต ตั ค คหณวิ ถี หมายถึ ง วิ ถี จิ ต ที่ รั บ รู รู ป ารมณ ท างป จ ทวารวิ ถี ม าแล ว ได
หมดอายุของการรับรู ในการเห็นรูปภาพลง และกําลังจะดับไป
๒) สมูหัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตที่รับรูรูปารมณหลากหลายอารมณแลว มาเขาใจ
รวมกัน กรณีมีรูปารมณเดียว วิถีนั้นยอมจะไมเกิดขึ้น
๓) อัตถัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตที่รับรูรูปารมณ ที่มีเนื้อความ หรือความหมายของรู
ปารมณนั้นวา สื่อใหจิตรับรูวา มีความหมายวาอยางไร โดยเปนสมมติบัญญัติทางอารมณ
๔) นามัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตที่รูจักชื่อของรูปารมณทั้งนั้น โดยสมมติโวหาร
บัญญัติชาวโลกวา รูปภาพนั้นเขาเรียกชื่อวาอะไรบาง ถาหากกรณีที่ไมเคยเห็นรูปเชนนั้นมากอน
นามั ค คหณวิ ถี นี้ ย อ มจะไม เ กิ ดขึ้ น แสดงว า ขั้ น ตอนของกระบวนการรั บ รู รู ป ภาพทางจิ ต นั้ น มี
รายละเอียดที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ในการรับรูถึงรูปภาพหลายๆ รูป และการรับรูถึงรูปภาพนั้น สื่อ
ใหคนเราไดรูความหมายของรูปภาพนั้นวา เปนรูปภาพอะไร รูปภาพดีหรือไมดีรูปภาพสวยงาม
หรือไมสวยงาม นอกจากนั้นแลว ยังรูถึงชื่อของรูปภาพนั้น เขาเรียกกันวา รูปภาพอะไรเปนตน
สวนรายละเอียดของการรับรูรูปภาพประเภทอัตถัคคหณวิถีนั้นยังมีความสลัลซับซอน
ขึ้น โดยจําแนกออกเปน ๓ อยาง๔๑ คือ
๑) กายวิญญัติคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตที่รับรูถึงความเคลื่อนไหวของรูปภาพหรือรับรู
ถึงกิริยา ทางทา อาการของรูปภาพในกรณีที่รูปภาพ เปนคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
๒) วจีวิญญัติคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตที่รับรูถึงเสียงของรูปภาพ ในกรณีที่รูปภาพเปน
คน หรือสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ
๓) อธิบายยัคคหณวิธี หมายถึง วิถีจิตที่รับรูถึงความมุงหมาย หรือจุดประสงคของ
รูปภาพ ในกรณีที่รูปภาพนั้น เปนคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
การรับรูรูปภาพดังกลาวนั้น ยอมจะมีความชัดเจนมากนอยเพียงใด มิใชวาจะขึ้นอยูกับ
จิต และวัตถุเพียงลําพังแคสองอยางนี้เทานั้น แตวา ยอมจะขึ้นอยูกับองคประกอบ แวดลอมภายนอก
และภายในจิตเองที่สําคัญอีก ๔ ประการ๔๒ คือ
๔๐

วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษาพระอภธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :
ธเนศการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๖๒.
๔๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕.
๔๒
กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ(นามแฝง), ปรมัตถธรรม, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูนิธิอภิธรรม
มหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา ๔๑.

๖๑
๑) มีจักษุประสาทดี
๒) มีรูปารมณ คือ สิ่งเราภายนอก
๓) มีแสงสวางอยางเพียงพอ
๔) มีการเอาใจใสในการมองเห็น
ประการแรก คนเรายอมจะตองมีจักขุประสาทดี ไมเปนโรคนัยยตา ดวงตาไมพรามัว
ดวงตาทั้งหมดนั้นไมชื่อวา เปนจักขุประสาท ความจริงจักขุประสาท คือ ธรรมชาติที่เปนรูปธรรม
ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากกรรมที่มีความใส ดุจกระจกเงาอันเปนเครื่องรับรูรูปารมณ ๔๓สวนพระอรรถกถา
จารยอธิบายวา จักขุปสาทรูป ยอมจะตองมีความใส ดุจกระจกเงา รับรูรูปารมณ คือสีตางๆ ได จะมี
เยื่อนัยนตาอยู ๗ ชั้นซอนกันอยู ประดุจปุยแหงสําลี ๗ ชั้นที่ชุมดวยน้ํามัน มีสัณฐานประมาณเทา
ศีรษะเล็นตัวเล็กๆ ตั้งอยูทามกลางแววตาดํา๔๔ แสดงวา ลูกนัยนตาของคนเรานั้นที่เปนวัตถุเนื้อสาร
นั้นไมเปนจักษุประสาททั้งหมด แตวา มีเพียงวัตถุบางสวนที่เปนจักษุประสาทอยูกลางลูกตาดํา
เทานั้น เครื่องมือในการรับรูของมนุษยเรา ยอมจะมีความสําคัญที่สุด
ประการที่สอง รูปภาพ หรือรูปารมณ ก็ตองมีความชัดเจนในวัตถุเนื้อสาร ตําแหนง
สถานะ หรือสภาพที่มีอยูจริง โดยมิใชปรากฏเปนเพียงพยับแดด หรือเงาเทานั้น
ประการที่สาม แสงสวาง ยอมจะมีความจําเปนอยางยิ่งถาบริเวณแวดลอมรูปภาพนั้น
ไมมีแสงสวางอยางเพียงพอ หรือกรณีอยูในที่มืดสลัว การรับรูยอมจะไมมีประสิทธิภาพในการเห็น
ภาพเทาที่ควร
ประการสุดทาย การสนใจการมองดูรูปภาพก็มีความสําคัญเชนกัน ถาคนเราไมใสใจถึง
รูปภาพที่ปรากฏอยูเบื้องหนา แคมองเห็นแลวก็ผานเลยไปเสีย ยอมจะไมสามารถรูไดเลยวาเปนภาพ
อะไร ดังเชนเรื่องพระจิตตคุตตเถระ๔๕ ผูอยูในถ้ํากรัณฑกะเกิน ๖๐ พรรษา ทานไมเคยแหงนหนาขึ้น
ดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจา ๗ พระองคเลย เพราะ
ทานมีปกติทอดตาแลดูชั่วแอก วันหนึ่ง ภิกษุหลายรูป เที่ยวจาริกไปในเสนาสนะในถ้ํานั้น เห็นภาพ
จิตรกรรมนั้นจึงกลาววา จิตรกรรมหนาเพลิดเพลินใจจริง ทานขอรับพระเถระจึงกลาววา พระคุณเจา
ผมอยูในที่นี้ตลอดยังไมรูเลย อาศัยพวกคุณจึงมีตา ฉันจึงรู วันนี้เอง เพราะวา ทานพระเถระมิไดใสใจ
ถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเลย

๔๓

พระสั ท ธั ม มโชติ ก ะ ธั ม มาจริ ย ะ, ปรมั ต ถโชติ ก ะ ปริ จ เฉทที่ ๑ – ๒ – ๖,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๓). หนา ๗๐.
๔๔
วิสุทฺธิมคฺค.(บาลี) ๔๓๖/๘๕.
๔๕
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒, หนา ๗๖.

พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๙.

๖๒
การเขาใจความงามสามารถพิจารณาไดในคําสอนเรื่องสัญญาวิปลาส ๔ ประการ ไดแก
๑) หมายรูในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเที่ยง
๒) หมายรูในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข
๓) หมายรูในสิ่งที่มิใชอัตตา วาอัตตา
๔) หมายรูในสิ่งที่ไมงาม วางาม
เพราะฉะนั้ น พระสารี บุ ต ร จึ ง กล า วเพื่ อ สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งสั ญ ญานี้ ว า “ผู ใ ด
ประกอบดวยปปญจสัญญา ยินดีในปปญจสัญญา ผูนั้นไมไดชมนิพานอันเกษมจากโยคะ” สวนผูใด
ไมติดอยูในปปญจสัญญา และไมยินดีปปญจสัญญา เขามีเพียงสัญญาบริสุทธิ์ รับรูอารมณตามความ
เปนจริง ยอมสามารถเขานิพาน ดังพระบาลีวา “ผูใดละปปญจะ ยินดีในหนทางที่ไรปปญจะ ผูนั้น
ยอมไดชมนิพานที่เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม
ดังนั้น ขอสรุปที่เปนอยางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง ความมีอยูของความงามในพุทธปรัชญา
เถรวาท ก็คือ “ทั้งมีอยูและไมมีอยู” ที่กลาววา “มีอยู” นั้นหมายความวา มีอยูในระดับสมมติ สัจจะ
(Conventional Truth) คือ ความเปนจริงโดยสมมติที่มนุษยไดใชบัญญัติขึ้นเปนสองสื่อเรียกสิ่งตางๆ
ที่มีอยูในโลกนี้ทั้งหมด เพื่อการรับรูรวมกัน สิ่งดังกลาวนี้ไมมีความจริงอยูในตัวเองตามสภาวะของ
ตน สวนที่วา “ไมมีอยู” นั้น หมายความวา ไมมีอยูในระดับปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) คือ ความ
เปนจริงแทอยางสูงสุด โดยสภาวะที่มีอยูเองเปนเองตามสภาพาของตามสภาวะของตน โดยไมมีใคร
สรางหรือกําหนดขึ้นมา ความงามจะไมมีอยูในระดับนี้ แตถาจะหมายความวา ความงาม คือ สภาวะ
จิตที่ใสสะอาดปราศจากกิเลส ความงามก็จะมีอยูไดและมีอยูในความหมายของพุทธสุนทรียศาสตร
ซึ่งจะกลายเปนเรื่องจริยศาสตรอยางไรก็ตาม ในคัมภีรพระไตรปฎก ก็ไดกลาวถึงความงาม ไวในบาง
แงมุมที่นาศึกษาวิเคราะห ไดแก การกลาวถึงความงามไว ๔ แบบ๔๖
(๑) รูปประมาณ หรือรูปปมณิกา หมายถึง การเห็นรูปวาสวยงาม ทรวดทรงดี
(๒) โฆษประมาณ หรือโฆสัปมาณิกา หมายถึง การยินดีใหฟงถอยคําเกียรติคุณจึง
ชอบใจเชื่อถือ
(๓) ลูขประมาณ หรือลูขัปมาณิกา หมายถึง การมองเห็นสิ่งของเครื่องใชเศราหมอง
จึงชอบใจเลื่อมใสศรัทธา
(๔) ธรรมประมาณ หรือ ธัมมัปมาณิกา หมายถึง การมีบุคคลพิจารณาดวยปญญา
เห็ นสารธรรมหรือการปฏิบัติ ดีปฏิบั ติชอบ จึงชอบใจศรัทธาซึ่ งป ญญา และซึ่ง ความงาม ถ า เรา
พิจารณาดูความงามทั้ง ๔ แบบแลว เราสามารถมองไดอีกแงมุมหนึ่งอีกเปน ๒ แบบ ดังตอไปนี้

๔๖

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๗/๔๕/๗๗.

๖๓

ก. ความงามภายนอก (รูปธรรม) พระพุทธศาสนาไดอธิบาย ความงามภายนอกหรือเชิง
รูปธรรม รูปธรรมคือสังขารรางกาย เชน ความมีรูปรางโสภานาชมงดงาม การมีเสียงที่ไพเราะ ความ
งามเหลานี้เกิดขึ้นไดก็เพราะบุญกุศล ที่บําเพ็ญมาแตในอดีตสงผลใหวิบากกรรมในภพภูมิปจจุบัน
แตความงามทางรูปธรรม หรือทางกาย หลักพระพุทธศาสนาเห็นวาความงามในลักษณะเปนสิ่ง
สมมติ หรือบัญญัติวางาม เนื่องจากความงามจะตองตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ คือ อนิจจังไม
เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกขังมีสภาวะเปนทุกข บีบคั้นทางรางกาย และทางใจ และอนัตตาไม
เปนไปในอํานาจที่สั่งการใดๆ ได เหตุดังนั้นสังขารที่เปนรูปธรรม จึงเปนสภาวะที่ไมยั่งยืน ทนได
ยาก และไมสามารถควบคุมความแก เจ็บ และตาย
ข. ความงามภายใน (นามธรรม) พระพุทธศาสนามองวาสิ่งตางๆ เกิดขึ้น ตั้งอยูดับไป
ตามเหตุปจจัยระหวางรูปและนาม มีสภาวะเปนจริงแบบปรมัตถสัจจะ หมายความวา องคธรรมแต
ละอยางมีคุณสมบัติหรือ สภาวะของตนเองอยางชัดเจนแนนอน พระพุทธองคมองเห็นความงาม
ภายนอกเปนเพียงสมมติสัจจะ เปนสิ่งที่บัญญัติ เพื่อใชสื่อสารความหมาย ใหเขาใจกันในโลกมนุษย
แตถามองแบบปรมัตถไมมีสัตว บุคคล ตัวตนเรา และเขา อันเปรียบไดเหมือนบาน เมื่อรื้อสัมภาระ
สวนประกอบออกจากกัน มี จั่ว กลอน แปร เสา ขื่อ กระดาน และบันได เปนตน ความเปนบานก็ไม
ปรากฏใหเห็น
แท ที่ จ ริ ง แล ว พระพุ ท ธศาสนาเน น ความภายในหรื อ เชิ ง นามธรรม อั น เป น เรื่ อ งที่
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ดังจะเห็นไดจากที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในธรรมบทวา “ธรรม
ทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ”๔๗ ความหมายวา สภาวธรรมทั้งหลายที่
เปนกุศล และอกุศล มีใจเปนสภาพถึงกอน จะทําดี ทําเลว มีจิตเปนตัวกําหนดบทบาท จิตเปนใหญ
ในธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญจิตที่ดีงาม เพราะเหตุแหงสุจริตทั้ง ๓ คือกาย
สุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต จิตที่ฝกแลวนําสุขมาให ความงามทางจิตใจ เกิดจากจิต ที่มีคุณธรรม
ประกอบดวยเจตสิกธรรม คือ สังขารขันธที่เปนโสภณจิตปรุงแตงจิตที่เปนฝายกุศลความงามภายใน
นี้จึงเรื่องเกี่ยวกับจิตโดยตรง กลาวคือการมีสภาวะจิตที่ดีงามเพราะการขัดเกลาตามหลักไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ และปญญา
๒) เกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม
หัวขอที่แลว ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น กลาวไดวา
“ความงาม” นั้น “มี อยูแ ละไม มีอยู” เมื่อเป นเชนนี้ แล ว ในการพิจ ารณาเรื่องเกณฑ ตัดสิ นคุณค า
เกี่ยวกับความงามในพุทธปรัชญามีหรือไม ถามีจะมีอยูแบบใด ถาเราศึกษาพุทธปรัชญาอยางละเอียด
๔๗

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓.

๖๔
เราจะพบวา คําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเนนเรื่อง “คุณคา” มากโดยเฉพาะเรื่องทางจริยศาสตรอัน
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตของตนใหดีงามสูงสง และการมีชีวิตอยูรวมกับผูอื่นดวยความสัมพันธที่ดีงาม
ดวย เรื่องจริยศาสตรนี้ถือวาเปนเรื่องคุณคา และพุทธปรัชญาเถรวาทยอมวามีอยูจริงๆ การยอมรับวา
คุณค า มีอ ยู จ ริ ง ความงามซึ่ง เป นเรื่องของคุ ณค า ก็ ตองมี อยูจ ริง และถ า ความงามจะมี อยูจ ริง ใน
ระดับปรมัตถสัจจะ ความงามนั้นจะตองเปนสภาวะจิตที่หลุดพนแลวอยูเหนือทั้งความดีและความชั่ว
หรืออยูเหนือบุญหรือบาป เนื่องจากเมื่อพูดเรื่องคุณคาแลว ในพุทธปรัชญาเถรวาทจะหมายถึงหลัก
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ดั ง นั้ น ตรงนี้ เ องอาจจะเป น ได เรื่ อ งความงามเป น เรื่ อ งของภาษาที่ มี
ความหมายขึ้นอยูกับบริบทที่ใชดวยดังผูวิจัยไดเสนอไปแลว
ผูวิจัยมองวา การพูดถึงเรื่อง คุณคาของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ การพูด
ถึงคุณคาในเชิงจริยศาสตรนั่นเอง การพิจารณาเรื่องคุณคาเราจะมองในแงของการปฏิเสวนา คือ การ
ใชสอยหรือบริโภค อันเปนแนวทางในการบรรเทาตัณหา เปนขั้นตอนสําหรับการฝกปฏิบัติและขัด
เกลากิเลสไมใหกิเลนเขามาครอบงําจิตใจ เชนเดียวกันในการพิจารณาคุณคาของความงาม และก็ตอง
ดูวามันมีประโยชนอยางไรกับชีวิตของเรา คุณคาของงานศิลปะก็เชนเดียวกันก็ตองมีประโยชนตอ
ชีวิตเรา คุณคาดังกลาวนั้น แบงไดเปน ๒ ประเภท ตามชนิดของความตองการ คือ ดังที่ปรากฏใน
หนังสือพุทธธรรม ดังนี๔๘
้
(๑) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งตางๆ ในแงที่เปน
การสนองความตองการของชีวิต หรือสิ่งที่มนุษยนํามาใชแกปญหา เพื่อความดีงาม ความดํารงอยู
ดวยดีของชีวิต หรือเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเอง และผูอื่น คุณคาแบบนี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตี
คา หรือจะเรียกวาคุณคาที่สนองปญญาก็ได เชน อาหารที่มีคุณคาอยูที่ประโยชนสําหรับหลอเลี้ยง
รางกาย ใหมีชีวิตอยูได มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีแรงกําลังในการทําหนาที่การงาน
(๒) คุณคาพอกเสริม หรือคุณคาเทียม หมายถึงความหมาย คุณคา หรือประโยชน
ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษยพอกพูน หรือเพิ่มใหแกสิ่งนั้น เพื่อบํารุงปรนเปรอการเสพเวทนา หรือเพื่อ
เสริมราคาเสริมขยายความมั่นคง ยิ่งใหญใหกับตัวตนเองที่ยึดถือไว คุณคาแบบอาศัยตัณหาเปนเครื่อง
ตีราคา หรือจะเรียกวาคุณคาสนองตัณหาก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูความเอร็ดอรอย เสริมความ
สนุกสนาน เปนเครื่องแสดงฐานะความโกหรูหรา รถยนตเปนเครื่องวัดฐานะ แสดงความโก ความมั่ง
มี มุงเอาความสะดวก สวยงามและความเดน เปนตน
อยางไกรก็ตาม การที่พุทธปรัชญาเถรวาทแบงความจริงออกเปน ๒ ระดับดังที่กลาวมา
ไปแลวนั้น จึงทําใหเกณฑการตัดสินเรื่อง “คุณคา” ของความงามเปน ๒ ระดับไปดวย ดังตอไปนี้

๔๘

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๖๙๔.

๖๕
(๑) เกณฑตัดสินคุณคาของความงามในระดับสมมติสัจจะหรือคุณคาเทียม
พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทไม ไ ด ม องวา โลกแหง โลกี ย วิ สัยหรื อ สมมติสั จ จะนั้ น มี ค วาม
เลวราย แตในขณะเดียวกันก็ไมไดยอมรับวาเปนโลกที่ดีที่สุด เพราะการอยูในโลกสมมติก็มีความ
จําเปนเพราะเปนโลกสําหรับมนุษยที่จะฝกฝนปฏิบัติตนเองไปสูโลกุตตรธรรม ดังในโลกระดับ
สมมติก็มีความสัมพันธกับโลกปรมัตถะ ดวยเหตุนี้ “คุณคาของความงาม” ที่เราพูดถึงนี้จึง “มีอยู” แต
การมีอยูของ “คุณคา” ในระดับนี้เปนเหมือนแพที่พาเราขามไปอีกฝงหนึ่ง แตเมื่อถึงฝงแลวเราจําตอง
ทิ้งแพนั้นเสีย หรือ “คุณคา” ในระดับนี้เราอาจเรียกวา “คุณคาเทียม” กลาวคือ การมองวาเปน “คุณคา
เทียม” นั้นเนื่องวาเปนสิ่งที่มนุษยเราสมมติขึ้น และตกลงกันในสังคม “คุณคาเทียม” เทียมนี้ยังคง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดไปตามกาลสมัย
ประเด็นเรื่อง “ความงาม” หรือวา “ความไมงาม” มนุษยแตละคนหรือสังคม แตละ
สังคมอาจจะมองสิ่งเดียวกันวางามหรือไมงาม นั้นขึ้นอยูกับตัวมนุษยคนนั้นเอง หรือวาสังคมนั้นดวย
เหตุนี้เอง เวลาที่พูดถึงเกณฑ การตัดสินคุณของความงามในระดับนี้ จึงมีลักษณะที่ไมแนนอน ขึ้นอยู
กับสังคมนั้นวาจะตัดสินคุณคาของความงามอยางไร และคุณคาของความงามในระดับนี้ จะเปนเรื่อง
ของรูปธรรม เชน เรื่องวัตถุสิ่งของ สถานที่ รางกายของบุคคลมากกวา
(๒) เกณฑตัดสินคุณคาของความงามในระดับปรมัตถสัจจะหรือคุณคาแท
เพราะเหตุ ที่ พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทมี พื้ น ฐานทางอภิ ป รั ช ญาแบบหลั ก ไตรลั ก ษณ
และปฏิจจสมุปบาทนั้น คุณคาที่สําคัญของหลักพื้นฐานอภิปรัชญาอันนี้ก็คือ การเขาใจถึงสิ่งตางๆ วา
ไมเที่ยง เปนทุกข ปราศจากตัวตน และดําเนินไปตามหลักของเหตุปจจัย การพิจารณาหลักการเหลานี้
จะทําใหเราเลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง และไมมีเหตุความทุกขซึ่งถือวา เปนการบรรลุคุณธรรมสูงสุด
ในพุทธศาสนา การพูดถือความงามในระดับนี้ จะกลายเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ
จากสภาวะจิ ต ที่ ห ยาบ อั น สั่ ง สมด ว ยกิ เ ลส ไปสู ภ าวะจิ ต ที่ ล ะเอี ย ดอั น ดี ง ามสู ง สุ ด โดยผ า น
กระบวนการฝกฝนปฏิบัติตามหลักการสําคัญของพุทธศาสนา เชน การปฏิบัติสมาธิ หรือการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมอื่นๆ อีก เปนตน การมองความงามในระดับนี้ เปนความงามที่เปน “คุณคาแท” ซึ่งถือ
วาเปนเปาหมายสําคัญของพระพุทธศาสนา
จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาจะแบงคุณคาออกเปนสองระดับ แตพระพุทธศาสนา ก็
ใหความสําคัญเรื่องคุณคาของความงามทั้งสองระดับนั้น เนื่องจากคําสอนของพระพุทธศาสนาเนน
การปฏิ บั ติ และการฝ ก ฝนจิ ต ให ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ ป ราศจากกิ เ ลส จึ ง ทํ า ให พ ระพุ ท ธศาสนาให
ความสําคัญเปนเรื่องของ “คุณคาแท” มากกวา “คุณคาเทียม” และการที่แบงโลกออกกับมนุษยวา
เลือกที่จะอยูกับความจริงแบบไหนกลาวคือ ถามนุษยเลือกที่จะอยูแบบโลกียวิสัย พระพุทธศาสนาก็

๖๖
จะมีกระบวนธรรมชุดหนึ่ง เชน เรื่องศีล ๕ เปนตน เปนหลักในการปฏิบัติ แตในขณะที่เราเลือกที่จะ
อยูในโลกุตตรวิสัย ก็จะมีกระบวนธรรมอีกชุดหนึ่ง ในการปฏิบัติ เชน สติปฏฐาน ๔ เปนตน
ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือวา การมองความงามในลักษณะ “คุณคาแท” นั้นจะทําให
ความหมายของ “ความงาม” ที่ถกเถียงในกรอบสุนทรียศาสตรแบบตะวันตกเปลี่ยนไปหรือไม และ
กําลังจะทําให พุทธสุนทรียศาสตร เปนการพูดคนละเรื่องกับสุนทรียศาสตรที่เนนเฉพาะการถกเถียง
ทางความคิดหรือไม อยางไรก็ตาม
ในประเด็ น นี้ ผู วิ จั ย มองว า ถึ ง แม ง านวิ จั ย นี้ จ ะเริ่ ม ต น ด ว ยการศึ ก ษาทฤษฏี
สุ น ทรี ย ศาสตร ท างตะวั น ตก แต ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า ทฤษฎี สุ น ทรี ย ศาสตร ท างตะวั น ตก จะ
ครอบคลุมความคิดสุนทรียศาสตรไดทั้งหมด การที่พุทธปรัชญามีแนวความคิดเรื่องสุนทรียศาสตร
นอกกรอบสุนทรียศาสตรแ บบตะวั นตก จึ งไมใชเ รื่อ งน าแปลกอะไร เพราะเปนไปได วา ความ
แตกตางกันดานอภิปรัชญา และญาณวิทยาระหวางสุนทรียศาสตรตะวันตกกับพุทธปรัชญาเถรวาท
จะทําใหความเขาใจแนวความคิดเรื่อง “ความงาม” แตกตางกันไปดวย
อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องพุทธศิลป ที่มีความงดงามดวยสุนทรียศาสตรในหลายๆ
ดาน จําตองอาศัยการตีความเพื่อเขาถึงสารธรรมหรือแกนแทแหงพุทธศิลปที่ผูสรางรังสรรคขึ้นมา
เพื่อใหเกิดประโยชนมากกวาความงดงามเพียงอยางเดียว ดังนั้น การตีความพัดยศสงฆไทยที่มีความ
งดงามดานพุทธศิลปเพื่อถึงแกนธรรมจักไดกลาวในบทตอไป

บทที่ ๔
การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย
การจะตีความพุทธศิลปที่ปรากฏอยูในพัดยศของพระสงฆไทยในแตละชั้นนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองยึดศาสตรแหงการตีความมาใชเพื่อเปนแนวทางในการที่จะใหความหมายของ
ลวดลายหรือรูปลักษณแหงพัดที่ปรากฏ กอนอื่นจะยกเอาทฤษฎีการตีความแนวพุทธศาสนาเถรวาท
กับแนวศาสตรสมัยใหมมาเปนหลักคิด จากนั้นผูวิจัยจะตีความพัดยศสงฆไทยโดยอาศัยเพียงทฤษฎี
ของพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อคนหาสารธรรมมาใหทราบตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท
แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผูวิจัยมุงศึกษา หลักการการตีความตาม
นัยพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก และหลักการตีความตามนัยคัมภีรเนตติ
ปกรณ และคัมภีรเปฏโกปเทส และธรรมที่เปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ ดังนี้
๔.๑.๑ หลักการการตีความตามนัยพระวินัยปฎก
หลั ก การการตี ค วามในพระวิ นั ย ป ฎ กปรากฏชั ด จากหลั กฐานที่ เ ริ่ ม ต น ด ว ยเรื่ อ งที่
พราหมณชื่อ เวรัญชะ ผูครองตําแหนงฐานันดรระดับสูงจากราชสํานัก ไดวิจารณลักษณะตําหนิพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในหลายประเด็น พระองคไมเพียงไมทรงปฏิเสธเทานั้น หากยังทรงยอมรับขอ
วิจารณเชิงตําหนิดวยเหตุผลของพราหมณ ในโอกาสอันเหมาะสมเชนนี้ทรงชี้แจงโดยการให
ความหมายของคําพูดเหลานั้นใหม การใหความหมายของคําพูดหรือศัพทใหมเชนนี้นั้น ถือเปนการ
ตีความลักษณะหนึ่งเพื่อใหไดความหมายใหมที่ตองการ เชน เวรัญชพราหมณกลาววิจารณเชิง
ตําหนิวา “พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนบุคคลประเภทไรรส (อรสรูโป)” ในความหมายของ
พราหมณ คําวา “ไรรส” คือ การไมรูจักปฏิสันถาร ไมมีสัมมาคารวะตอผูอื่น แตความหมายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา “ความไรรส” หมายถึง การไมยึดติดในรส การละรส คือ ละการเสพติดในรูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสไดหมดสิ้น เปนตน๑
จากตัวอยางขอความนี้แสดงใหเห็นถึงการตีความดังกลาว สะทอนใหเห็นถึง
๑) ความเปนผูฉลาดแตกฉานในการตีความหมายอยางยิ่งยวดของพระพุทธเจา ที่
เรียกวา นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ความเปนรูแตกฉานในการใชภาษา
๑

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒-๓/๒-๓.

๖๘
๒) การเปนนักตีความที่ยอดเยี่ยมของพระสัมมาสัมพุทธเจา
๓) นัยความหมายที่บงชี้ถึงการตีความในพระพุทธศาสนาที่สะทอนออกมาจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
ดังจะไดศึกษาถึงหลักการในการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาในอันจะ
เปนประโยชนในการตัดสินตีความทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตอไปดังนี้
๑) เจตนารมณและวัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย
เจตนารมณสําคัญยิ่งในการบัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบท คือ เพื่อใหเปนเครื่องมือ
สนองกุศโลบายในการบริหารปกครองคณะสงฆใ หคณะสงฆ มีคุณภาพพั ฒนาศักยภาพในการ
ประพฤติพรหมจรรยสูความสิ้นทุกขและใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เปนที่ยอมรับในระหวาง
สงฆดวยกัน เปนแหลงที่มารวมแหงแบบอยางความถูกตองดีงามและศรัทธา การยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป ยิ่งกวานี้ ยังมีเปาหมายเพื่อเปนการจัดสภาพแวดลอมทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
ดานสังคมใหเอื้ออยางยิ่งตอการพัฒนาจิตและภูมิปญญาของสงฆใหยิ่งขึ้น การบัญญัติพระวินัยจึงมี
เจตนารมณและวัตถุประสงคทั้งดานการจัดระเบียบทางสังคมสงฆและการฝกฝนอบรมตนของ
พระภิกษุในฐานะปจเจกชนดวย ฉะนั้น พระวินัยหรือสิกขาบท จึงมีลักษณะเปนกฎหมาย ที่มีทั้งขอ
หามและขออนุญาต มีบทบัญญัติ อนุบัญญัติ และคําวินิจฉัยอื่น ๆ ลวนเปนการแสดงใหเห็นถึงการ
พยายามทําใหรัดกุมในการใชภาษาเพื่อไมใหชองโหวและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการบัญญัติ
พระวินัยใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปดชองที่จะตีความเปนอยางอื่น เจตนารมณและ
วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัยดังกลาว ในพระวินัยปฎกจะใชคําวา “ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ” คือ
ทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ เรียกวา วัตถุประสงค ๑๐ ประการ หรือบางทีก็เรียกวา
เปาหมายหลักในการบัญญัติพระวินัย ในการบัญญัติวินัยแตละครั้ง พระพุทธองคจะทรงแสดง
ทามกลางสงฆกอนเสมอ คือ ๑) เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๒) เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๓) เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๔) เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๕) เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด ใน
ปจจุบัน ๖) เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๗) เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๘) เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๙) เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑๐)
เพื่อถือตามพระสัทธรรม๒

๒) บริบทสังคมและการบัญญัติพระวินัย
๒

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๓๘.

๖๙
ในการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา พบวา บริบททางสังคมมีสวนสําคัญ
ในฐานะเปนปจจัยหนึ่ง เพราะบริบทสังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมนั้น ๆ แมจะเขามาบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาแลวก็ตาม หากยังเปนปุถุชนอยู
อาจไดอิทธิพลจากกระแสสังคมไมดานใดก็ดานหนึ่ง บริบทสังคมและการบัญญัติพระวินัยมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด การบัญญัติพระวินัย ชี้ชัดวา เปาหมายการบัญญัติพระวินัยนั้น เปน
เจตนารมณทางสังคมที่จะใหสังคมสงฆอยูไดในสังคมของประชาชนทั่วไป
๓) ขั้นตอนการบัญญัติวินัย
ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก บงชี้วา พระสัมมาสัมพุทธเจามิไดทรง
บัญญัติสิกขาบทหรือพระวินัยทั้งขอหามและขออนุญาตเปนการลวงหนากอนที่จะมีกรณีการทําผิด
จนไมเปนที่ยอมรับของสังคมสงฆและของประชาชนภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงแรกของ
สังคมสงฆ ภิกษุสวนใหญจะเปนพระอริยบุคคล ไมมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม จึงไมมีความ
จําเปนในการบัญญัติสิกขาบท๑๑๒ แตจะทรงบัญญัติสิกขาบทตอเมื่อมีกรณีการทําผิดของภิกษุจน
ไมเปนที่ยอมรับไดพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงมีวิธีการ ขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัย วิธีการ
และขั้นตอนดังกลาวนี้ที่ควรนํามากลาวไวในที่นี้พอสังเขปพอเปนแนวทางการศึกษาวิเคราะห จะ
เปนประโยชนในการวินิจฉัยการตีความพระวินัย โดยเฉพาะใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินการ
ตีความเกี่ยวกับพระวินัย ตลอดถึงความประพฤติของภิกษุบางกลุมในโลกยุคปจจุบัน
เมื่อมีภิกษุทําความผิดเสื่อมเสียในสังคมสงฆ พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงเห็นสมควร
ที่จะบัญญัติสิกขาบท และดําเนินการบัญญัติพระวินัย โดยทรงเรียกประชุมสงฆทั้งหมดแลวตรัส
เรียกภิกษุทําผิดมาสอบสวน เมื่อไดความจริงแลว จะทรงชี้ใหเห็นโทษของการกระทําเชนนั้นแลว
ตรัสถึงเหตุผล ประโยชนหรือวัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย แลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเปน
ขอหามและบทลงโทษสําหรับขอความผิดนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะสงฆ ในกรณีเดียวกัน
นี้ หากจําเปนตองบัญญัติเพิ่มเพื่อปองกันหรือปดชองโหวของขอวินัย ทรงบัญญัติเพิ่มเติมใหรัดกุม
ยิ่งขึ้น เรียกวา อนุบัญญัติ
จากขอความดังกลาว จะเห็นการจําแนกแยกแยะรายละเอียดแลววินิจฉัยเปนขอ ๆ ไป
แสดงถึงลักษณะความเปนวิภัชชวาทและเปนลักษณะการตีความเนื้อหาพระวินัยที่แยบยลรัดกุม
อยางยิ่ง ดังนั้น ดวยวิธีการดังกลาว จะเห็นวา กรณีที่ภิกษุไมความยินดีทุกอยางในกรณีที่ถูกกลั่น
แกลงเชนนี้ จะไมเปนอาบัติปาราชิก การกระทําเดียวกัน หากตางกรรมตางวาระดังกลาว อาจเปนทั้ง
ความผิดและความไมผิดได
๔) วิภัชชวาทในการบัญญัติพระวินัย

๗๐
วิภัชชวาท หมายถึง การกลาวแสดง อธิบายโดยการจําแนกแยกแยะพิเคราะหใหเห็น
ขั้นตอน รายละเอียด ที่มาที่ไปของปญหาหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการอธิบาย
ความเนื้อหาธรรมวินัย ตลอดถึงการวินิจฉัยตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ถือวาเปนหลักการแสดง
เหตุผลที่สําคัญในพระพุทธศาสนา การบัญญัติพระวินัย และการวินิจฉัยถึงกรณีพิพาททั้งหลายใน
พระวินัยปฎก ทําใหมองเห็นชัดถึงลักษณะความเปนวิภัชชวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตัวอยาง
เมื่อพระองคทรงอธิบายเกี่ยวกับความหมายศัพท ทรงจําแนกความหมายศัพทไวหลายความหมาย
และ ตอนทาย จะทรงระบุความหมายที่พระองคทรงประสงคในกรณีนั้น ๆ วา ทรงหมายถึง
ความหมายไหน เชน การอธิบายนิยามความหมายของคําวา “ภิกษุ” วา บทวา ภิกษุ๓ ความวา ที่ชอื่ วา
ภิกษุ เพราะมีความหมายวา เปนผูขอ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร, ชื่อ
วา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว, ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา, ชื่อวา ภิกษุ โดย
ปฏิญญา, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา เปนเอหิภิกษุ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะความหมายวาเปนผู
อุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน, ชื่อวา ภิกษุ เพราะความหมายวา เปนผูเจริญ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
ความหมายวา มีสารธรรม, ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมาย
วาเปนพระอเสขะ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะความหมายวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, บรรดาภิกษุในความหมายตาง ๆ เหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในความหมายนี้
จะเห็นวา แมจะทรงใหความหมายของคําวา ภิกษุ ไวหลายนัย ในที่นี้ทรงมุงหมายภิกษุ
ในความหมายวา ผูที่สงฆประชุมพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
๕) เกณฑตัดสินการตีความพระวินัย
เพื่อใหมีหลักเกณฑและแนวทางในการวินิจฉัยเรื่องดังกลาว พระพุทธศาสนาเถรวาท
ไดกําหนดเกณฑไวเพื่ออิงอาศัยใชเปนเครื่องพิจารณาตัดสินการกระทําที่ไมเหมาะสมบางอยางที่อยู
นอกเหนือสิกขาบท คือ (๑) สูตร (๒) สุตตานุโลม (๓) อาจริยวาท และ (๔) อัตตโนมติ อรรถกถา
พระวินัยปฎก คือ สมันตปาสาทิกา อธิบายความหมายเกณฑดังกลาวไวดังนี้๔
(๑) สูตร หมายถึง พระบาลีตามที่ปรากฏในพระวินัยปฎกทั้งหมด คือ สิกขาบท
ทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไว หรือ ธรรมวินัยที่รวบรวมไวในการทําสังคายนา ๓
ครั้งแรก๕ ฉะนั้น หากมีการตีความเกี่ยวกับพระวินัย และเปนเรื่องที่อยูในขอบขายบาลีที่ปรากฏใน
๓

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓.
วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๗๑-๒๗๒.
๕
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๘๐.
๔

๗๑
พระวินัยปฎก ใหพิจารณาวินิจฉัยตามเนื้อหาบาลีในคัมภีรพระวินัยปฎกเปนหลัก ในประเด็นนี้ จึง
จําเปนตองอาศัยความซื่อตรงตองคัมภีรเปนประการสําคัญ “สูตร” นี้ ถือวา เปนเกณฑหลักที่สําคัญ
กวาขออื่น ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง หากขออื่น ๆ มีความขัดแยงกับสูตรนี้ถือใชไมได ไม
ควรถือเอาเปนประมาณ และใหถือวาไมใชธรรมวินัยที่ถูกตองในพระพุทธศาสนา
(๒) สุตตานุโลม หมายถึง หลักมหาปเทศ ๔ สําหรับใชเปนขออางหรือเกณฑในการ
วินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งอยูนอกเหนือจากสูตรหรือพระบาลีในพระวินัยปฎกทั้งหมด คือ (๑) สิ่ง
ใดที่มิไดทรงหามไววา “ไมควร” หากเขากันไดกับสิ่งที่ไมควร (อกัปปยะ) ขัดกันกับสิ่งที่ควร
(กัปปยะ) สิ่งนั้น “ไมควร” (๒) สิ่งใดที่มิไดทรงหามไววา “ไมควร” หากเขากันไดกับสิ่งที่ควร
ขัดกันกับสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้น “ควร” (๓) สิ่งใดที่มิไดทรงอนุญาตไววา “ควร” หากเขากันไดกับสิ่งที่
ไมควร ขัดกันกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้น “ไมควร” (๔) สิ่งใดที่มิไดทรงอนุญาตไววา “ควร” หากเขากันได
กับสิ่งที่ควร ขัดกันกับสิ่งที่ไมควร สิ่งนั้น “ควร”๖
(๓) อาจริยวาท หมายถึง แบบอรรถกถา เรียบเรียงขึ้นเปนเครื่องมือชวยวินิจฉัย
เรื่องราวที่มานอกพระบาลี โดยเฉพาะคัมภีรที่พระอรหันต ๕๐๐ องครวบรวมขึ้นในสังคายนาครั้งที่
หนึ่ง
(๔) อัตโนมติ หมาถึง ความเห็นนอกเหนือจาก สูตร สุตตานุโลม และอาจริยวาท เปน
แนวทางอธิบายดวยการอนุมานตามความรูความเขาใจของผูรูแตละคน จะดวยการมุงเอานัยสําคัญ
หรือมุงเอาแตใจความก็ตาม ยิ่งกวานี้ “เถรวาท” คือ ถอยคําของพระเถระทั้งหมดที่มาในอรรถกถา
แหงพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม จัดเปน “อัตโนมติ” ทั้งสิ้น
พระพุทธศาสนาเถรวาทไดวางหลักการตีความพระวินัยเปนชั้น ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญของแตละหมวดแตละสิกขาบทดังกลาว ขอนี้ชี้ใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนาไดมีการ
ตีความพระธรรมวินัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะพระวินัย ขอนี้แสดงใหเห็นถึงแนวทาง หลักเกณฑ
และหลักการตีความพรอมแนวทาง หลักเกณฑและหลักการวินิจฉัยที่จะใหน้ําหนักความถูกตอง
และความนาเชื่อถือของการตีความที่ผานหลักการดังกลาวนี้ ซึ่งมีน้ําหนักไมเทากัน ในที่นี้ ถือวา
“สูตร” คือ กรอบใหญสุดในการวินิจฉัยการตีความดานพระวินัยทั้งหมด อยางไรก็ตาม ดวยพระ
ปรีชาญาณของพระพุทธองคทรงเล็งเห็นเหตุการณในอนาคตวา จะมีเหตุการณอยูนอกเหนือจากที่
พระองคบัญญัติทั้งที่เปนขอหามและขออนุญาต ดังนั้น จึงทรงไดมีพุทธานุญาตหลักการตีความเพื่อ
เปนเกณฑวินิจฉัยเอาไว เปนที่รูจักกันดีในชื่อวา มหาปเทศ ๔ หรือสุตตานุโลม หลักมหาปเทศ
ดังกลาว จึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบการตีความพระวินัยสืบมา หากมีกรณีที่
นอกเหนือจากวินัยบัญญัติ อีกทั้งยังใชเปนเกณฑตรวจสอบอรรถกถาหรืออาจริยวาท และอัตโนมติ
๖

วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙.

๗๒
อีกชั้นหนึ่ง แมจะมีหลักมหาปเทศนี้เปนเครื่องวินิจฉัยแลว กระนั้นก็ตาม ยังคงตองตรวจสอบกับ
สูตรหรือพระวินัยปฎกทั้งหมดเปนขั้นตอนสุดทาย หากการตีความพระวินัยตามหลักการทั้ง ๔ นั้น
ขัดแยงกัน ใหถือเอาตามสูตรเปนหลัก ถือวาขอความตามที่ปรากฏในสูตรเปนความถูกตองที่สุด๗
การจําแนกแนวทาง หลักเกณฑและหลักการตีความพระวินัยออกเปน ๔ ประการ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาในฐานะเปนมนุษยนิยม เปนศาสนาและปรัชญาแหง
เหตุผล๘เปดโอกาสใหมีการตีความอยางอิสระอยางมีเหตุผล แตใหอยูภายใตเงื่อนไขดังกลาว วิธีการ
ตีความอาจมีไดหลากหลาย แตประเด็นสําคัญที่สุดอยูที่เนื้อความตองมีสาระตรงกัน เปนความจริง
ความถูกตองและความดีงาม และใหคุณประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝาย อยางไรก็ตาม การตีความ
ลักษณะนี้ มีปญหาเกิดขึ้นอยูบาง คือ คัมภีรทางพระพุทธศาสนามีจํานวนมาก ประกอบกับผูรูคัมภีร
อยางช่ําชองมีนอย จึงยากที่จะตรวจสอบความถูกตองของการตีความ แบบอาจริยวาท หรืออัตโนมติ
เพราะแมจะใหตรวจสอบไดกับมหาปเทศ ๔ ที่เปดกวางสําหรับการตีความและเปนเกณฑการ
ตรวจสอบไปในตัวดวยก็ตาม แตทายที่สุดแลว ตองตรวจสอบกับสูตรหรือตัวพระวินัยปฎกทั้งหมด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอางถึงหลักมหาปเทศที่เปนเพียงแตอางหลักใหญใจความเทานั้น แตไมไดใช
เปนกรอบในการตีความ เพราะสิ่งที่ควรหรือไมควรนั้น มีความสัมพันธกับสูตรหรือวินัยบัญญัติ
ทั้งหมด ฉะนั้น ความยากจึงขึ้นอยูจํานวนของคัมภีรทางศาสนาดวย ทั้งยังตองอาศัยผูรูที่แตกฉาน
คัมภีรอีกดวย และเมื่อคัมภีรมีจํานวนมากเชนนี้ จึงจําเปนตองใชเวลามากในการศึกษาคนควาเพื่อ
ตรวจสอบ
ดังนั้น จึงมีประเด็นคําถามวา มีหลักการหรือหลักเกณฑการตีความอะไรบางหรือไม ที่
จะทําใหการตีความ การตรวจสอบความถูกตองของการตีความพระวินัยแตละครั้งโดยที่ไมตองใช
เวลา บุคคล และคัมภีรจํานวนมาก เพราะหลักการดังกลาวขางตนแมจะใหความมั่นใจในการตีความ
แตยังประสบปญหาดังกลาว ในประเด็นนี้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริบทที่
เกี่ยวของเปนอยางดี กลาวคือ
๑) เจตนารมณ ความตั้งใจ วัตถุประสงคหลักที่สําคัญของการบัญญัติพระวินัย
๒) บริบทสังคม สภาพแวดลอม เหตุการณ และบุคคล ที่เปนเหตุใหบัญญัติพระวินัย
นั้น และใชประกอบการพิจารณาตัดสินการตีความ
๗

วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๗๒-๒๗๓.
สิทธิ์ บุตรอินทร, มนุษยนิยม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๒), หนา
๑๐๖, สิทธิ์ บุตรอินทร, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว : พระอัจฉริยภาพดานพระศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ สํานักธรรมศาสนาและการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
แหงประเทศไทย, ๒๕๔๗-๒๕๔๘) หนา ๑๓-๑๔.
๘

๗๓
อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาตามมา ในกรณีที่เราจะใชหลักการดังกลาวนี้มาเปนเกณฑ
ตัดสินการตีความพระวินัยในบริบทสังคมปจจุบัน อันเปนคนละบริบท คนละสังคม คนละ
สถานการณ มีความตางทั้งเงื่อนไขดานตัวบุคคล (ไมใชคนเดียวกันทํา ใชการกระทําผิดของคนคน
หนึ่ง มาเปนขอหามสําหรับคนอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง) เวลา (มีระยะหางกันยาวนาน) สถานที่
และสถานการณ (ตางกัน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราไมสามารถตอบแทนพระพุทธองคไดวา หาก
พระองคยังทรงพระชนมอยูถึงปจจุบัน จะทรงดําเนินการจัดการเชนไรกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมสงฆปจจุบัน ที่บางอยางไมเหมือนในครั้งพุทธกาลอยางเต็มรูปแบบ เพราะเปนไปตาม
อํานาจแหงความเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้งเปนลําดับมา
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขตามขอ ๑ และ ๒ นาจะเพียงพอที่จะวินิจฉัยการตีความพระวินัย
ได ทั้งนี้ตองอาศัยคัมภีรและเจตนาของผูตีความประกอบดวยวา มีวัตถุประสงคในการตีความ
อยางไร หรืออีกนัยหนึ่ง ผูตีความนั้นเจตนาบริสุทธิ์หรือมีอะไรแอบแฝงหรือไม ตลอดถึงมีอคติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือไม นั่นหมายความวา ผูตีความควรมีใจที่บริสุทธิ์ เปนธรรม ไมตกอยูใน
อํานาจของความลําเอียงทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ จึงพอมองเห็นรูปแบบการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเนื้อหาสาระโดยสรุปแลว จะเห็นวา หลักการตรวจสอบ สอบสวนที่
เรียกวา มหาปเทศ ดังกลาวนั้นเปนทั้งรูปแบบการตีความและเปนทั้งเกณฑวินิจฉัยการตีความไปใน
ตัว มีสาระสําคัญ คือ อยาเพิ่งยึดมั่นในสิ่งที่แสดงนั้นวา “ถูกตอง” โดยที่ยังไมไดตรวจสอบตามหลัก
มหาปเทศตามลําดับกอน เริ่มจากอัตโนมัติซึ่งถือวามีน้ําหนักความนาเชื่อถือนอยที่สุด ใหตรวจสอบ
อัตโนมัตินี้กับอาจริยวาท ถาไมขัดกัน ถือวาควรรับฟงและเชื่อถือได อาจริยวาทเองนั้น ควร
ตรวจสอบดูกับสุตตานุโลม หากตรงกัน จึงควรรับฟงและเชื่อถือได หากขัดแยงกัน ใหยึดถือเอาสุต
ตานุโลมเปนเกณฑ และทายที่สุด แมสุตตานุโลม ตองตรวจสอบดูกับสูตรดวยเชนกัน และใหถือ
ความถูกตองโดยยึดเอาสูตรเปนเกณฑ เพราะเชื่อกันวา สูตรนั้นเปรียบเหมือนเวลาที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงพระชนมอยูและเหมือนสงฆผูทําสังคายนาพระธรรมวินัย จึงคัดคานไมได หากคัดคาน
สูตรดังกลาวถือวาเปนการคัดคานพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย๙
๓.๓.๒ หลักการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก
พระสุตตันตปฎก เปนที่รวมแหงหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนแกบุคคล
ตางชนชั้น ตางวรรณะ ตามโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ลักษณะสําคัญของพระสุตตันตปฎก คัมภีร
อรรถกถาอธิบายไววา
๑) มีลักษณะการแสดงเชิงพรรณนาโวหาร มีสาระการแสดงโดยมีเทคนิคลีลา มีขอ
เปรียบเทียบชี้ใหเห็นใหเขาใจชัดขึ้นในประเด็นนั้น ๆ เรียกวา โวหารเทศนา
๙

วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๗๒-๒๗๕, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๘/๑๗๒.

๗๔
๒) เปนการสอนโดยมุงถึงอัธยาศัย อนุสัยและจริตของสรรพสัตวเปนสําคัญ เรียกวา
ยถานุโลมสาสน
๓) มีลักษณะถอยที่กลาวแสดงเพื่อคลายความเห็นผิดโดยเฉพาะความเห็นผิด ๖๒
ประการ เรียกวา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา
๔) เปนการศึกษาซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดความตั้งมั่น ใหมีสมาธิหรือเปนแนว
ทางการฝกสมาธิ เรียกวา อธิจิตสิกขา
๕) มุงใหผูศึกษาอบรมสามารถสลัดละทิ้งกิเลสอยางกลาง ที่กลุมรุมรบเราจิตใจมิให
สงบ โดยการใหปฏิบัติสมาธิ เรียกวา ปริยุฏฐานปหาน
๖) มีลักษณะการทําลายกิเลสเปนการขมไวไมใหฟุงขึ้น หรือไมใหแสดงผลตามอํานาจ
ของกิเลส เรียกวา วิกขัมภนปหาน
๗) จะเปนเครื่อง ปองกัน ละ ความเศราหมองที่เกิดจากตัณหา ความอยาก จะทําใหเปน
ผูไมทราบอธิบายหรือวัตถุประสงคที่ถูกตอง สงผลใหเลาเรียนไมถูกตอง คลาดเคลื่อนไป และ
กลายเปนผูมีความเห็นผิดในที่สุด๑๐
ดังนั้น นัยแหงการตีความในพระสุตตันตปฎก จึงมีลักษณะบางประการที่เหมือนกัน
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระสูตรแตละสูตรจะมีความเกี่ยวของสถานที่ บุคคล
และสถานการณหรือเหตุการณเฉพาะเรื่อง ๆ เชนเดียวกับพระวินัยปฎก แตลักษณะแตกตางคือ
เหตุการณที่ทําใหทรงแสดงธรรมแตละเรื่องแกแตละบุคคลและแตละชุมชน จึงมีความแตกตางกัน
ในดานเนื้อหาคือ พระธรรม สวนพระวินัยปฎกมุงเนื้อหา คือ พระวินัย หลักการตีความตามนัยแหง
พระสุตตันตปฎก จึงพิจารณาวิเคราะหได ๒ ลักษณะคือ
๑) จากปฐมเหตุแหงการแสดงพระสูตร ขอนี้เกี่ยวของกับบริบทแหงการแสดงธรรม
ซึ่งขึ้นอยูกับอุปนิสัยของบุคคล สถานการณในขณะนั้น บริบทดังกลาวนี้เปนเหตุการณหรือเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นแลวในขณะที่ทรงแสดงธรรม เหตุการณที่วานี้ยอมตางจากเหตุการณปจจุบัน ในปจจุบันจะ
มีการพยายามการตีความประยุกตหลักธรรมใหเขากับสังคมปจจุบัน (ซึ่งมีความตางจากบริบทสังคม
ในสมัยพุทธกาล) จึงไมควรละเลยที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทที่ตรัสสอนธรรมเรื่องนั้น ๆ
ดวย เพราะไมเชนนั้น อาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากพุทธประสงคได อยางไรก็ตาม คัมภีรอรรถ
กถา ไดจําแนกลักษณะพระสูตรตามมูลเหตุที่ตรัสสูตรนั้น ออกเปน ๔ ลักษณะดวยกันคือ๑๑

๑๐
๑๑

วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๑-๒๕.
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๕/๕๐-๕๑.

๗๕
(๑) อัตตัชฌาสัย หมายถึง พระสูตรที่มีเนื้อหาธรรมแสดงตามอัธยาศัยของพระองค
เอง ซึ่งทรงมีเปาหมายในการตรัสแสดงธรรมเปนการเฉพาะแตละกรณีวา ทรงประสงคจะแสดง
อะไร เพื่ออะไร และมีเปาหมายชัดเจนในการแสดง พระสูตรที่เกิดขึ้นดวยลักษณะเชนนี้ เชน อากัง
เขยยสูตร วัตถสูตร มหาสติปฏฐานสูตร มหาสฬายตนวิภังคสูตร อริยวังสสูตร สัมมัปปธานสูตร
สวนแหงอิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค และมรรค
(๒) ปรัชฌาสัย หมายถึง พระสูตรที่มีเนื้อหาธรรมแสดงตามอัธยาศัยของบุคคลอื่น
หรือผูฟง ทรงเล็งดูอุปนิสัย ความพอใจ ความชอบใจ ความตั้งใจ (อภินิหาร) และความเปนคนที่
พอจะรูธรรมได ทรงมุงถึงการบรรลุธรรมของผูฟงเปนสําคัญ และการแสดงธรรมเพื่อจะให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ตองแสดงธรรมใหสอดคลองหรือตรงกับอุปนิสัยของบุคคลนั้น ๆ พระ
สูตรที่เกิดขึ้นดวยลักษณะนี้ เชน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร จุลลราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร
ธาตุวิภังคสูตร
(๓) ปุจฉาวสิกะ หมายถึง พระสูตรที่มีเนื้อหาธรรมแสดงเพราะมีผูมาถามปญหากะ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตางกรรมตางวาระ ผูที่มาทูลถามนั้น มีทั้งคนในบริษัท ๔ วรรณะ ๔ นาค ครุฑ
คนธรรพ อสูร ยักษ เทวดาและพรหม และพระองคทรงตอบปญหาแกคนเหลานั้นตามสมควรแก
ปญหา พระสูตรที่เกิดขึ้นดวยลักษณะนี้ อยางเชน โพชฌงคสังยุต เทวตาสังยุต มารสังยุต พรหมสัง
ยุต สักกปญหสูตร จุลลเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สามัญญผลสูตร อาฬวกสูตร สูจิโลมสูตร
(๔) อัตถุปปตติกะ หมายถึง พระสูตรที่มีเนื้อหาธรรมแสดงตามสถานการณหรือ
ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา ที่ตรัสแสดงดวยอาศัยเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หนา แลวเห็นวา สามารถใชเปนอุปมาขอเปรียบเทียบใหเขาใจถึงหลักธรรมไดตัวอยางพระสูตรที่
เกิดขึ้นดวยลักษณะนี้ เชน ธรรมทายาทสูตร จุลลสีหนาทสูตร จันทูปมสูตร ปุตตมังสสูตร ทารุกขัน
ธูปมสูตร อัคคิขันธูปมสูตร เผณปณฑูปมสูตร ปาริฉัตตกูปมสูตร
๒) จากเนื้อหาในพระสูตร ประเด็นนี้เกี่ยวของกับเนื้อหาในพระสูตรที่แสดงถึงนัยหรือ
หลักการตีความ อธิบายความเอาไว อาจรวมถึงนัยแหงการวินิจฉัยความเปนธรรมวินัยดวย การ
พิจารณาในประเด็นนี้ ไมอาจละเวนประเด็นเกี่ยวกับบริบทในขอขางตน ซึ่งอาจตองนํามาพิจารณา
ประกอบดวย พระสูตรที่มีเนื้อความที่แสดงใหเห็นหลักการตีความมีหลายสูตร ดังจะกลาวถึงเนื้อหา
ของพระสูตรที่สําคัญโดยสังเขปเพื่อนัยสําคัญแหงการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก ดังตอไปนี้
(๑) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร๑๒ถือวาเปนพระสูตรแรกในประวัติการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระสูตรไดแสดงถึงหลักการที่ชัดเจนของพระพุทธศาสนา
๑๒

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕.

๗๖
ดั้งเดิมถึงการตีความและอธิบายความที่ไมใหโนมเอียงอยางสุดขั้วไปในทางใดทางหนึ่ง หรือที่เปน
ที่ทราบกันดีระหวางกามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยค และทรงแสดงทางสายกลาง ที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา อยางไรก็ตาม แมวา เจตนารมณในการแสดงจะมุงถึงหลักการปฏิบัติก็ตาม แต
หลักการดังกลาวนี้ ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาตีความคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
เพราะนอกจากผูศึกษาตีความจะตองปราศจากอคติทั้งหลายแลว การตีความจะตองสุดโตงไปในทาง
ใดทางหนึ่งที่สูญเสียความเปนกลางแหงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตีความจะตองไมเอนเอียง ไม
ของแวะกับทิฐิ ๖๒ประการตามที่ปรากฏในพรหมชาลสูตร อยางไรก็ตาม ตามนัยแหง
ธัมมจั กกัปปวัต นสูตรไดใหหลักในการตี ความประการหนึ่ ง คือ การตีความตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา นอกจากนี้ ในพระสูตรเดียวกันนี้ ยังไดใหรูปแบบการตีความที่เปนรูปธรรมชัดเจน
และสามารถใชเปนหลักเกณฑในการตีความไดดวย คือ หลักอริยสัจ ๔ ซึ่งไดตอกย้ําถึงลักษณะ
ความเปนพระพุทธศาสนาและเจตนารมณที่ชัดเจนของพระสัมมาสัมพุทธเจาในการสั่งสอนธรรม
หลักอริยสัจ ๔ ดังกลาวนี้ ถือเปนกรอบสําคัญในการพิจารณาวิจัยธรรม ซึ่งพระมหากัจจายนะได
นํามาเปนเกณฑในการอธิบายความไวในคัมภีรเนตติปกรณ ดังจะไดกลาวตอไป
(๒) อนัตตลักขณสูตร๑๓เปนอีกพระสูตรหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงหลักการในการ
ตีความความอธิบายความ คือ ลักษณะความเปนวิภัชชวาท เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจําแนก
ความเปนมนุษยออกเปนขันธทั้ง ๕ เพื่อชี้ใหเห็นวา ความเปนตัวตนที่แทจริงของมนุษยไมไดมีอยู
จริงตามที่ยึดถือกันอยูอยางเปนอิสระ หากแตความเปนมนุษยนั้นเกิดขึ้นเหตุปจจัยที่หลากหลาย
ประชุมกันเขา โดยวัตถุประสงคคือ ทรงประสงคใหคลายความยึดติดถือมั่นในความเปนตัวตน
คลายความเห็นแกตัวซึ่งถือวาเปนสาเหตุหนึ่งของความทุกขแหงมนุษยชาติ ลักษณะการอธิบาย
ความแบบวิภัชชวาทนี้ ยังปรากฏในพระสูตรนี้จํานวนมาก เชน อาทิตตปริยายสูตร๑๔ทรงจําแนก
แสดงใหเห็นวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรม จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ และความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ ที่เกิดขึ้น
เพราะสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเหลานั้น ลวนเปนของรอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ
ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความร่ําไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคน และ
พระสูตรอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาแสดงถึงความวิภัชชวาทในลักษณะนี้
(๓) เตวิชชสูตร๑๕ เปนอีกสูตรหนึ่งที่มีเนื้อหานาสนใจซึ่งแสดงถึงหลักการตีความ
อธิบายความหรือหลักการใชเหตุผลเพื่อหักลางความคิดความเชื่อของฝายตรงขาม ซึ่งหาก
๑๓

วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๔/๖๓-๖๕.
๑๕
ที.สี. (ไทย) ๙/๕๑๘/๒๓๐.
๑๔

๗๗
เปรียบเทียบหลักการที่พระองคใชในพระสูตร สามารถเปรียบเทียบไดกับหลักการพิสูจนความจริง
ทางวิทยาศาสตรที่เนนการพิสูจนทางประสาทสัมผัสเปนประการสําคัญ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ใชวิธีการเชนนี้เพื่อพิสูจนใหเห็นวา ความเชื่อที่วามีพรหมสูงสุดและมีวิธีการเขาถึงพรหมไดนั้น
เปนความเชื่อที่พิสูจนไมได ดวยการซักถามถึงบุคคลวามีใครบางที่เคยเห็นพรหมที่พอจะเปน
หลักฐานพยานยืนยันไดบาง ปรากฏวาไมมีใครที่ยืนยันวาเคยเห็นพรหมมากอนเลยสักคนเดียว หาก
ไมมีใครเคยเห็นพรหมแลวจะอางวารูวิธีการเขาถึงพรหมนั้น เปนขออางที่ฟงไมขึ้น พระองคทรงใช
เหตุผลเชิงประจักษทางประสาทสัมผัสเปนเครื่องมือในการหักลางความนาเชื่อถือของความเชื่อ
ดั้งเดิมของพราหมณ หลักการดังกลาวนี้ จึงเปนการตีความโดยการใชเหตุผลเชิงประจักษ
(๔) มหานิทานสูตร๑๖ เปนอีกสูตรหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการอธิบายความ
ตีความแบบสายกลางผานวิธีการอธิบายแบบปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตาที่ พระองคตรั ส
อธิ บ ายเป นตั ว อย า งแก พ ระอานนท เ ถระเพื่ อ เป น แนวการอธิ บ ายเมื่ อ ถู ก ถามถึ ง ข อ ธรรมให ใ ช
หลักการตามนัยแหงปฏิจสมุปบาทในการอธิบายชี้แจงใหเขาใจถึงกระบวนการเกิดและดับแหง
ธรรมทั้งหลายวามีเหตุปจจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทุกขทั้งมวล การอธิบายความแบบปฏิจจสมุป
บาทนี้ จัดเปนวิภัชชวาทอีกลักษณะหนึ่ง
(๕) ปาสาทิกสูตร๑๗ เปนสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบที่ธรรมที่พระองคตรัสสอนไว ในกรณีที่มีการอางแหลงที่มาจากบุคคลผูทรงจํามา และมี
การกลาวอิงที่ผิด พระองคทรงใหหลักการไววา อยาเพิ่งยินดีและอยาเพิ่งคัดคาน แตใหมีการประชุม
บริษัทเพื่อรวบรวมขอมูลแลวพิจารณาตรวจสอบโดยเทียบเคียงระหวางอรรถะกับอรรถะ และ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ในกรณีตอไปนี้ คือ ๑) แสดงอรรถะผิดและยกพยัญชนะขึ้นแสดงก็ผิด ๒)
แสดงอรรถะผิด แตยกพยัญชนะถูก ๓) แสดงอรรถะถูก แตยกพยัญชนะขึ้นแสดงผิด ๔) แสดง
อรรถะถูกตอง และยกพยัญชนะขึ้นแสดงก็ถูก
กรณีสุดทายนี้ พึงชื่นชมยินดีได แตสามกรณีขางตนประชุมบริษัทเพื่อตรวจสอบธรรม
นั้น โดยประการที่จะทําใหคําสอนของพระองคจะดํารงอยูไดนานเพื่อเกื้อกูลแกพหุชน เพื่อความสุข
พหุชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายตอไป โดยนัย
นี้ พระองคทรงใหอํานาจในการพิจารณาตัดสินความถูกผิด ซึ่งจะตองประชุมรวบรวมพิจารณา
ตรวจสอบและมติของที่ประชุมถือวาเปนขอยุติของความเห็นขัดแยงในเรื่องนั้น

๑๖
๑๗

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๖๔/๑๒๕.

๗๘
(๖) เกสปุตติสูตร๑๘ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา กาลามสูตร เปนสูตรสําคัญและ
ไดรับการอางอิงเสมอ เพราะเปนสูตรที่มีเนื้อหาที่ใหอิสระทางปญญาของมนุษยในการตรวจสอบ
แหลงความรูความคิด ความเชื่อ เพื่อยอมรับ เชื่อถือ และใหเกณฑในการตัดสินเพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิต โดยการแสดงแหลงที่มาของความรู ความเชื่อ ๑๐ ประการ คือ ๑) การฟงตามกันมา
๒) การถือปฏิบัติสืบตอกันมา ๓) การไดยินไดฟงมาวาเปนอยางนี้อยางนั้น ๔) การอางตํารา ๕) การ
คิด ๖) การคาดคะเน ๗) การตรึกตรองตามอาการ ๘) ขอมูลตรงกับความคิดเห็น ๙) ผูพูดนาเชื่อถือ
๑๐) ผูนั้นเปนครู โดยชี้ใหเห็นวา ความรูความเชื่อที่ไดจากแหลงขอมูลเหลานี้ ยังไมควรเชื่อหรือไม
ควรปฏิเสธในทันที หากแตใหตรวจสอบ พินิจพิจารณาขอมูลความรูที่ไดรับมาจากแหลงทั้ง ๑๐
แหลงใดแหลงหนึ่งดวยตนเองเสียกอนจึงคอยเชื่อหรือปฏิเสธความรูเหลานั้น พรอมทั้งไดใหเกณฑ
สําหรับพิจารณาตัดสินขอมูลที่ไดรับ ไว ๔ ประการที่เชื่อมโยงกัน คือ ๑) เปนความไมดี (อกุศล)
หรือ เปนความดี (กุศล) ๒) มีคุณ หรือ มีโทษ ๓) ผูรูตําหนิ หรือสรรเสริญ ๔) ไมเปนประโยชนสุข
หรือ เปนประโยชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกความโลภ ความโกรธ และความหลง
ซึ่งเปนฝายอกุศล และยกความไมโลภ ความไมโกรธ และความไมหลง ซึ่งเปนฝายกุศล เปนเครื่องชี้
วัดถึงความมีประโยชนหรือไมมีประโยชนเมื่อทั้งสองฝายนั้นเกิดขึ้น จากขอความในกาลามสูตร
ดังกลาว พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหอิสระในการคิดพิจารณาตัดสินดวยตนเองใหรอบคอบ
เสียกอนโดยเหตุโดยผล แตกระนั้นก็ตาม ผลการพิจารณาตัดสินที่ไดนั้น ผูรูตองสรรเสริญ แสดงให
เห็นวา แมจะใหอิสระในการคิดตัดสินใจ แตการตัดสินใจนั้น ตองเปนที่ยอมรับของสังคม
โดยเฉพาะของเหลานักปราชญผูรูทั้งหลายดวย
๓.๓.๓ หลักการตีความตามนัยพระอภิธรรมปฎก
อภิธรรมปฎก มีลักษณะสําคัญตามนัยที่อรรถกถาจารยจัดไวคือ เปนการเสนอเนื้อหา
สาระของแกนธรรมลวน ๆ เพื่อปลดเปลื้องความสําคัญวามีตัวตน มีขอความกลาวถึงการกําหนดสิ่ง
ที่เปนรูปธรรมและนามธรรมตามความเปนจริงเพื่อใหคลายความกําหนัด ความโกรธ ความหลง
เปนขั้นพัฒนาดานปญญาเพื่อขจัดกิเลสที่ละเอียดในสันดานในขั้นเด็ดขาด อภิธรรมปฎกจึงมี
เปาหมายคือ เปนเครื่องหาม ปองกัน ละ ความเศราหมองที่เกิดจากความเห็นผิด ไมใหคิดฟุงซาน
คลาดเคลื่อนจากความจริงแหงธรรม๑๙ หากจัดตามนวังคสัตถุสาสน อภิธรรมปฎก จะจัดอยูในไวย
ยากรณะ เพราะเปนการจําแนกแยกแยะอธิบายธรรมที่ไมไดอยูใน ๘ ประเภทที่เหลือ มีลักษณะการ
๑๘
๑๙

องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗.
วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๑-๒๕.

๗๙
จําแนกองคธรรมทั้งที่เปนการสงเคราะห สรุป วิเคราะหจําแนก ที่เปนแกนหรือรากฐานของธรรม ที่
เปนบัญญัติสมมติเรียกเพื่อใหสื่อใหเขาใจกัน ที่เปนเกณฑตัดสินธรรม ที่เปนคูเหตุและผล และทั้งที่
องครวมหรือชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันของธรรม หลักการตีความนัยแหง
อภิธรรมปฎก พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑) การตีความโดยการสงเคราะห เปนลักษณะของขอความในธัมมสังคณีปกรณที่
สงเคราะหประมวลธรรมยอลงเหลือ ๓ (ติกะ) เชน ธรรมที่เปนกุศล ธรรมที่เปนอกุศล และธรรมที่
ไมเปนทั้งกุศลและอกุศล (ซึ่งมุงกลาวถึงสภาวะจิต ๓ ระดับ) เปนตน๒๐และ ๒ (ทุกะ)เชน ธรรมที่
เปนเหตุ และธรรมที่ไมเปนเหตุ๒๑ เปนตน พรอมทั้งอธิบายความหมายขององคธรรมแตละองค
เปนการอธิบายองคธรรมโดยใชคําที่เปนไวพจนกัน ทําใหเห็นองคธรรมหนึ่ง ๆ นั้น มีชื่อเรียก
หลากหลายตามบริบทหรือเปาประสงคในการแสดงในแตละแหง เปนการประมวลองคธรรม
เดียวกันแตตรัสแสดงไวในตางกรรมตางวาระกันมากลาวรวมไวในที่เดียวกัน เชน
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูอยางแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่อง
ทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา
ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือ
ปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
งมงาย ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น นี้ชื่อวาสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัย
นั้น๒๒
จากตัวอยาง คําอธิบายขยายความหมายของคําวา สัมมาทิฐิ ดังกลาวนี้ ทําใหเห็นถึงคํา
เหลานี้ลวนสื่อถึงสัมมาทิฐิหรือแทนความหมายสัมมาทิฐิไดทุกคํา การอธิบายความหมายในลักษณะ
นี้ ทานเรียกวา เววจนหาระ เปนวิธีการตีความอธิบายความหมายขององคธรรมวิธีหนึ่งที่พระมหา
กัจจายนเถระไดแสดงไวในคัมภีรเ นตติปกรณและเปฏโกปเทสดังจะไดกลาวตอไปขางหนา
๒) การตีความโดยการวิเคราะห เปนลักษณะของขอความในคัมภีรวิภังคปกรณที่เนน
การวิเคราะหจําแนกแยกแยะองคธรรม เชน ขันธ อายตนะ ธาตุ เปนตน ทั้งในการนิยามความหมาย
และจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ โดยใชหลักการในคัมภีรธรรมสังคณีปกรณเปนกรอบในการ
วิเคราะห ออกเปนหมวดมีหมวดละ ๑ เปนตน เชน “รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปทั้งหมด รูปทั้งหมด
๒๐

อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑/๑.
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑/๕.
๒๒
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๓๗/๓๔.
๒๑

๘๐
ไมเปนเหตุ ไมมีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ มีปจจัยปรุงแตง ถูกปจจัยปรุงแตง เปนรูป เปนโลกิยะ เปน
อารมณของอาสวะ …”๒๓ และจําแนกวิเคราะหดวยติกมาติกา เชน รูปปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ
๔ ที่เปนกุศลก็มี ที่เปนอกุศลก็มี ที่เปนอัพยากฤตก็มี...”๒๔
๓) การตีความโดยการชี้ใหเห็นถึงแกนแท เปนลักษณะของการอธิบายในคัมภีรธาตุ
ปกรณที่มุงกลาวถึงความเปนจริงตามสภาวะหรือธรรมชาติขององคธรรมดวยจําแนกใหเห็นวา องค
ธรรมใดบางที่สามารถสงเคราะหเขาดวยกันและสงเคราะหเขาดวยกันไมได โดยใชองคธรรมคือ
ขันธ อายตนะ และธาตุ เปนกรอบในการสงเคราะห และนําเอาองคธรรมในคัมภีรธรรมสังคณี
ปกรณทั้งหมดเปนเนื้อหาในการสงเคราะหเขาในขันธ อายตนะ และธาตุดังกลาว เชน ขอความวา
“รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ
๑ ธาตุ ๗”๒๕ การตีความในลักษณะนี้เรียกวา “โอตรณหาระ” ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ
๔) การตีความโดยการใชภาษาเชิงบัญญัติ เปนลักษณะของคัมภีรปุคคลปญญัติปกรณที่
บอกใหทราบวาในที่สุดแลว ชื่อเรียกองคธรรมทั้งหลาย มีคําวา ขันธ เปนตนนั้น เปนเพียงบัญญัติ
ทางภาษาเพื่อใชในการสื่อสารใหเขาใจกันเทานั้น เปนการสมมติทางภาษาเพื่อเรียกตามลักษณะของ
ความเปนจริงหรือตามคุณสมบัติของบุคคลหรือสรรพสิ่งออกเปนประเภทตาง ๆ หลายประเภท เชน
การบัญญัติธรรมที่เปนหมวดเปนหมูเดียวกันวา “ขันธ”๒๖ การบัญญัติธรรมที่เปนบอเกิดวา
“อายตนะ”๒๗การบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยูวา “ธาตุ”๒๘การบัญญัติธรรมที่เปนความจริง วา
“สัจจะ”๒๙เปนตน ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ เรียกการตีความเชนนี้วา “ปญญัติหาระ”
๕) การตีความโดยหลักการวิภัชชวาท เปนลักษณะการตีความตามนัยแหงคัมภีรกถา
วัต ถุ ป กรณ ที่ มีเ นื้อ หามุง ตรวจสอบและวิ นิจ ฉั ย ความรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกั บคํ า สั่ งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา อันไหนเปนความเขาใจที่ถูกตองและอันไหนเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง โดย
การจําแนกแยกแยะดวยหลักเหตุผลที่ประกอบดวยขอเสนอ ขอโตแยงและขอสรุป เพื่อชําระ
ตรวจสอบขอเห็นผิดใหเปนความเห็นที่ถูกตองตามธรรมวินัย วิธีการตีความเชนนี้ ตามนัยแหง
๒๓

อภิ.วิ (ไทย) ๓๕/๓๓/๑๘.
อภิ.วิ (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๙๗.
๒๕
อภิ.ธา. (ไทย) ๓๖/๖/๕.
๒๖
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๒/๑๓๕.
๒๗
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๓/๑๓๕.
๒๘
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๔)/๑๓๖.
๒๙
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๕/๑๓๖.
๒๔

๘๑
คัมภีรเนตติปกรณ เรียกวา โสธนหาระ ซึ่งนอกจากเปนวิธีการตีความแลว ยังเปนตรวจสอบความรู
ทั้งทางดานปริยัติและดายปฏิบัติเกี่ยวกับองคธรรมตาง ๆ อีกดวย ขอความในคัมภีรกถาวัตถุปกรณนี้
ถือวาเปนการใชเหตุผลในการอธิบายความตีความในพระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลที่มีการ
แขงขันชิงไหวชิงพริบในดานเหตุผล
๖) การตีความโดยแสดงธรรมที่เปนคูกัน เปนลักษณะการตีความตามนัยแหงคัมภีรยมก
ปกรณ เปนการอธิบายเห็นวา คําสอนไหนเปนกุศล และคําสอนไหนเปนอกุศล โดยชี้ใหเห็นวา
อะไรเปนมูลหรือรากเหงาแหงความเปนกุศล และอกุศลนั้น เรียกวา กุศลมูล ไดแก ความไมโลภ
ความไมโกรธ ความไมหลง และอกุศลมูล ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งถือไดวา
สามารถใชเปนเกณฑตัดสินความเปนกุศลและอกุศลได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลักษณะการอธิบายใน
คัมภีรเปนการถาม (ปุจฉา) และการตอบ (วิสัชนา) คัมภีรยมกปกรณไดแสดงถึง มูล ขันธ อายตนะ
ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย จิต ธรรม และอินทรีย โดยความเปนคู๓๐ ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ
และเปฏโกปเทศ เรียกการตีความเชนนี้วา “โอตรณหาระ”๓๑ และ “นัย”๓๒
๗) การตีความโดยการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ เปนลักษณะการตีความตามนัยแหง
คัมภีรปฏฐานปกรณ ที่แสดงจําแนกธรรมมี กุศล เปนตน ดวยความเปนปจจัย เพื่ออธิบายเชื่อมโยง
ธรรมทั้งหลายวามีความเกี่ยวของเนื่องกันในฐานะใดบางมีนัยพิสดารเปนอเนกอนันต เปนการ
อธิบายความเปนไปแหงธรรมทั้งหลายที่มีความเกี่ยวของกันในลักษณะตาง ๆ และการเกี่ยวของกัน
นั้นมีมีชื่อเรียกการเกี่ยวของนั้นดวย พระพุทธองคตรัสเรียกวา “สมันตปฏฐาน”๓๓ ๒๔ ประการ มี
เหตุปจจัย เปนตน๓๔
๔.๑.๔ หลักการตีความตามนัยคัมภีรเนตติปกรณ และคัมภีรเปฏโกปเทส
คัมภีรเนตติปกรณและคัมภีรเปฏโกปเทส๓๕เปนผลงานของพระเถระรูปหนึ่งรวมสมัย
กับพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา พระมหากัจจายนะ ไดรับการยกยองวาเปนผูที่สามารถอธิบายขยาย
๓๐

อภิ.ย. (ไทย) เลม ๓๘-๓๙.
เนตฺติ. (บาลี) ๑๒/๕.
๓๒
เนตฺติ. (บาลี) ๗๙/๑๐๗-๑๑๘.
๓๓
อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๕๔๐.
๓๔
อภิ.ป. (บาลี/ไทย) ๔๐-๔๕.
๓๕
คุณารักษ นพคุณ, เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์,
๒๕๔๔). และ จํารูญ ธรรมดา, เรียบเรียง, เนตติฏิปปนี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๖).
๓๑

๘๒
ความธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไวโดยยอใหพิศดารได๓๖จึงรวบรวมประมวลหลักการและ
วิธีการที่ทานใชในการอธิบายความตีความธรรมเอาไว ทั้งสองคัมภีรนี้มีเนื้อหาคลายคลึงกัน
สันนิษฐานกันวา คัมภีรเนตติปกรณเปนคัมภีรสายเถรวาท สวนคัมภีรเปฏโกปเทสอาจมาจากสาย
อื่น เชน นิกายมหิสาสกะ๓๗ คัมภีรทั้งสองนี้ แมมีเนื้อหาคลายคลึงกัน แตความเปนระเบียบในการ
แตงมีความแตกตางกัน คัมภีรเนตติปกรณจะมีเนื้อหาที่เปนระบบชัดเจนมากกวา เพราะคัมภีร
เปฏโกปเทสไมไดจัดลําดับขออยางเปนระบบ ขอนี้ทําใหปราชญชาวตะวันตกบางทานเห็นวา คัมภีร
เปฏโกปเทสเกิดกอนคัมภีรเนตติปกรณ อยางไรก็ตาม ในคัมภีรชั้นรองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไดมีขอความบงชี้วา คัมภีรเปฏโกปเทสนั้นแตงตามแนวของคัมภีรเนตติปกรณ และมีเนื้อหาดําเนิน
ตามแนวของคัมภีรเนตติปกรณ เปนคัมภีรที่อธิบายความในพระไตรปฎกเชนกัน๓๘
คัมภีรเนตติปกรณ มีความแตกตางจากคัมภีรอรรกถาอื่น ๆ ตรงที่วา คัมภีรเนตติปกรณ
จะอธิบายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยหลักหาระ นัย และสาสนปฏฐาน เปนหลักการอธิบาย
ที่มีลักษณะเฉพาะที่มุงอธิบายความเนื้อหาธรรมเปนหลัก แตคัมภีรอรรถกถาอื่น ๆ นั้น จะมีลักษณะ
อธิบายความจากพระไตรปฎกเชนกัน แตเปนการอธิบายแบบคําตอคํา บทตอบท ความตอความ
ไมไดมีลักษณะเหมือนกับคัมภีรเนตติปกรณ นอกจากนั้น คัมภีรอรรถกถา มีการนํานิทานยกขึ้นมา
อธิบายประกอบเปนตัวอยาง แตคัมภีรเนตติปกรณไมมีการยกนิทานมาอธิบายประกอบ หากแตจะ
ยกพุทธพจนมาเปนตัวอยางอธิบายประกอบการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาจะใชวิธีการตามแบบ
อรรถกถาและอางอิงจากคัมภีรอรรถกถาเปนสวนมาก สวนหลักการตามคัมภีรเนตติปกรณ จะเปน
ปรากฏในงานของพระอรรถกถาจารยในอดีต เชน พระพุทธโฆษาจารยที่รจนาคัมภีรวิสุทธิมรรค๓๙
และปรากฏในคัมภีรฎีกาแหงทีฆนิกาย๔๐ สังยุตนิกาย๔๑ อังคุตรนิกาย๔๒ ไดอธิบายความโดยใช
หลักการในคัมภีรเนตติปกรณ คัมภีรเนตติปกรณ ไดใหหลักการตีความที่ชัดเจน ไมเปดโอกาสใหมี
การตีความนอกไปจากกรอบที่ใหไว ทั้งนี้เพื่อปองกันการตีความหรือเขาใจเนื้อหาสาระพระสูตร
เดียวกันตางกัน ฉะนั้น หากการศึกษาตีความใชหลักการเดียวกัน จะเชื่อไดวา การตีความจะไม
๓๖
๓๗

ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๒๑/๑๒๐.
จํารูญ ธรรมดา, เรียบเรียง, เนตติฏิปปนี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๖),

หนา ๒.
๓๘

วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑/๙๑.
๓๙
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๗-๑๐, ๑๐๕, ๒๐๗,
๔๐
ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑๔๙/๒๓๒-๒๔๘.
๔๑
สํ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๐/๕๔-๖๕.
๔๒
องฺ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๐/๖๔-๘๔.

๘๓
ขัดแยงกัน ไมวาการแสดงธรรมนั้นจะแสดงไวในรูปแบบไหน ทั้งในแงบัญญัติและปรมัตถ เพราะ
การใชหลักการเดียวกันจะสามารถเชื่อมโยงเขาหาหลักธรรมได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักการ
ทั้งหมดนั้นสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันไดดวย
อยางไรก็ตาม แมคัมภีรเนตติปกรณจะถือเปนหลักการเพียงพอที่จะอานพระไตรปฎก
ได กระนั้นก็ตาม ไมใชเรื่องงายนักที่จะเขาใจองคธรรมโดยรวมอยางถองแท จําเปนตองอาศัย
หลักการอื่น ๆ มาประกอบดวย โดยเฉพาะหลักอภิธรรมมาชวยอธิบายหรือศึกษาตีความ๔๓เพราะ
องคธรรมหรือเนื้อหาสาระที่เปนแกนธรรมสวนมากจะแสดงไวในอภิธรรม กระนั้นก็ตาม
นักปราชญทางพระพุทธศาสนา เชน พุทธทาสภิกขุ เห็นวา การศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจานั้น สามารถศึกษาไดครบถวนในพระสุตตันตปฎก พระไตรปฎกในสวนที่เปนอภิธรรมปฎก
ทานเสนอใหตัดทิ้งบางก็ได เราก็ยังสามารถศึกษาพุทธธรรมได อยางไรก็ตาม แมในกลุมผูศึกษา
พุทธศาสนา หรือนักปราชญชาวพุทธศาสนา จะมีความเห็นตางกันบาง เปนสิ่งที่ควรรับฟงไว แตจะ
เชื่อหรือยอมรับหรือไมเปนอีกประเด็นหนึ่ง ฉะนั้น ลักษณะการศึกษาพุทธศาสนาที่ควรจะเปน คือ
ควรศึกษาตามคัมภีร หรือหลักฐาน เอกสารตาง ๆ เทาที่มีสืบทอดมาถึงเรา ทั้งพระไตรปฎกและ
อรรถกถา ตลอดถึงคัมภีรอื่น ๆ ไมควรจะตัดทิ้งหรือมองขามละเลยคัมภีรใด ๆ หรือสวนใดสวน
หนึ่งของคัมภีรไป เพราะเราเองตัดสินไมไดเชนกันวา สวนไหนใชหรือไมใชคําสอนใน
พระพุทธศาสนา แตภาพรวมของเนื้อหาคัมภีรทั้งหมดเปนตัวเปดเผยถึงความจริงของตัวมันเอง
คัมภีรดังกลาวนี้ จึงเปนปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการสืบคนหาคําสอนหรือสาสนะเปนการสืบ
คนหาความหมายของคําสอน อธิบายถึงความหมายของคําสอนในเชิงปริยัติ วิเคราะหวิจารณตีความ
ถึงเนื้อหาคําสอนทั้งหมดสอดคลองกันระหวางหลักการใหญกับหลักการยอยทั้งหลาย๔๔ ซึ่งจะได
กลาวถึงความหมาย รูปแบบ และการตีความ ดังนี้
๑) ความหมายของคําวา “เนตติ”
ในอรรถกถาคัมภีรเนตติปกรณ พระธรรมบาลเถระแหงพุทธติตถวิหาร ไดอธิบาย
ความหมาย คําวา “เนตฺติ” ไววา หมายถึง คัมภีรที่สามารถนําเวไนยสัตวเขาสูสัจธรรมได หรือเปน
เครื่องมือในการทําเวไนยสัตวใหบรรลุนิพพาน หากใชหลักการตามคัมภีรเนตติปกรณนี้ศึกษา
เนื้อหาของพระสูตร จะมีความรูความเขาใจพระสูตรไดถูกตองไมมีผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา๔๕
๒) รูปแบบการแสดงเนื้อหาในคัมภีรเนตติปกรณ
๔๓

จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๑๗.
เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๑๒.
๔๕
เนตฺติ.อ. (บาลี) ๒-๓.
๔๔

๘๔
คัมภีรเนตติปกรณ มีเนื้อหาแบงออกเปน ๒ สวน คือ
(๑) สังคหวาระ เปนการสรุปประมวลเนื้อหาโดยยอแสดงไวในรูปของคาถา ๕
คาถาดวยกัน แตไดสาระครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของคัมภีรเนตติปกรณ สวนนี้มีลักษณะเหมือน
บทคัดยอที่สรุปสาระสําคัญที่เปนหัวใจของเนื้อหาทั้งหมดไว
(๒) วิภาควาระ เปนสวนการอธิบาย จําแนกเนื้อหาโดยละเอียด ซึ่งจะประกอบดวย
รูปแบบการอธิบาย เรียกวา เทส คือ การแสดง ๓ สวนของการแสดง คือ ๑. อุทเทส หมายถึง การยก
หัวขอขึ้นแสดง ๒. นิทเทส หมายถึง การแสดงรายละเอียดวาในหัวขอที่ยกขึ้นมานั้น แตยังไมให
รายละเอียดทั้งหมด ๓. ปฏินิทเทส หมายถึง การแสดงรายละเอียดโดยพิศดาร โดยการทํา
รายละเอียดจากนิทเทส มาอธิบายขยายเพื่อใหไดรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นอีก ฉะนั้น ปฏินิทเทส
ของคัมภีรเนตติปกรณนี้ จึงประกอบเนื้อหาสําคัญ ๔ สวน คือ (๑) หารวิภังค (๒) หารสัมปาตะ (๓)
นยสมุฏฐาน และ (๔) สาสนปฏฐาน (ซึ่งหารวิภังคกับหารสัมปาตะมีความแตกตางกัน คือ หาร
วิภังคเปนการอธิบายพระสูตรหลายสูตรดวยหาระเดียว แตหาระสัมปาตะเปนการกลาวแสดงพระ
สูตรเดียวดวยหลายหาระ)๔๖
๓) รูปแบบการตีความในคัมภีรเนตติปกรณ
คัมภีรเนตติปกรณ มีเนื้อหาสาระสําคัญ แบงออกเปน ๓ สวน คือ (๑) หาระ (๒) นัย
(๓) สาสนปฏฐาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) หาระ๔๗
“หาระ” เปนสวนที่แสดงถึงหลักการอธิบายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
รวมถึงเปนหลักการฟงธรรมของผูฟง หลักการนี้สามารถใชไดทั้งผูฟงและผูพูด หรือผูตีความ
สามารถนํามาใชในทั้งสองทาง ทั้งที่เปนผูตีความเองและเปนการตีความผูตีความอีกชั้นหนึ่ง โดย
ความหมายตามรูปศัพท คําวา “หาระ” นี้ แปลวา วิธีการ หลักการ การกลาวอธิบาย หลักหาระ
ดังกลาวนี้ จําแนกออกเปน ๑๖ หาระดวยกัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑) เทสนาหาระ
เทสนาหาระ เปนหลักการอธิบายขยายความพุทธพจน โดยจําแนก
ประเด็นในการวิเคราะหออกเปน ๖ ประเด็นดวยกัน คือ
(๑) อัสสาทะ หมายถึง ขอดี ความพึงพอใจ ยินดี ดานที่เปนคุณหรือแง
บวกของธรรมนั้นวา มีขอดีที่ทําใหเกิดความพึงพอใจหรือมีประโยชนอยางไร
๔๖

เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๓.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), การตีความพุทธศาสนสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยง
เชียง, ๒๕๕๐), หนา ๔๕ – ๗๐.
๔๗

๘๕
(๒) อาทีนวะ หมายถึง ขอเสีย หรือ ดานลบที่เปนโทษของธรรมนั้น ที่
ควรระวังและควรหลีกเวน ไดแก ทุกขเวทนา อนิฏฐารมณตาง ๆ การปรุงแตงในภูมิ ๓ (เตภูมิก
สังขาร) เปนอาทีนวะดวยในฐานเปนธรรมชาติที่ตกอยูภายใตอํานาจของความเปนสิ่งที่ไมเที่ยง ทน
อยูในสภาพเดิมไมได ปราศจากตัวตนที่แทจริง
(๓) นิสสรณะ หมายถึง ทางออก แนวทางออกจากขอเสีย ปญหา หรือ สิ่ง
ที่เปนโทษนั้น ไดแก อริยมรรค และนิพพาน ที่เปนเปาหมายสูงสุด นิสสรณะดังกลาวนี้ จึงมีนัย
ความหมายทางภาษาเปนทั้งเหตุและผลของการปฏิบัติ นิสสรณะใน
ความหมายที่เปนเหตุ ไดแก อริยมรรค โพธิปกขิยธรรม สติปฏฐาน เพราะธรรมเหลานี้เปนเหตุให
หลุดพนจากความทุกขได นิสสรณะในความหมายที่เปนผล ไดแก นิพพาน
(๔) ผล หมายถึง ผลลัพธ หรืออานิสงสที่เกิดจากการดําเนินตามนิสสรณะ
หรือทางออกนั้นแลว ไดแก ความรูท่ไี ดรับจากการฟง เรียกวา สุตมยปญญา หรือสุตมยญาณ ตลอด
ถึงความรูธรรมในระดับสูงขึ้นไป กระทั่งสัมมาสัมโพธิญาณ
(๕) อุปาย หมายถึง อุบายหรือวิธีการที่แยบยลเพื่อใหเกิดผล โดยใชอุบาย
บางอยางกระตุนใหดําเนินตามแนวทางออกที่เสนอไว
(๖) อาณัติ หมายถึง การกลาวชักจูง การชักชวน โนมนาวใหแรงจูงใจใฝรู
ใฝกระทํา ประพฤติปฏิบัติ ทั้งชักชวน ชี้ชวน และสั่งบังคับ ไดแก คําสั่ง คําแนะนํา คําเชิญชวนให
ปฏิบัติ เชน “เธอทั้งหลายจงทําหนาที่ใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด”๔๘ คําวา “จง” เปนลักษณะ
ของอาณัติน๔๙
ี้
หลักการทั้ง ๖ ประการของเทสนาหาระดังกลาว นับเปนหลักการสําคัญเบื้องตนในการ
แสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจา แมในการแสดงธรรมแตละครั้ง จะไมไดระบุคําเหลานี้อยู แตผูฟง
หรือผูแสดงตอไปสามารถจับประเด็นในเนื้อหาไดดวยหลักการเหลานี้ ซึ่งอาจไมเปนไปตามลําดับ
โดยเฉพาะในพระสูตรหรือพุทธพจนทั้งหมด อนึ่ง พระสูตรตาง ๆ อาจใชโวหารไมเหมือนกัน ใชคํา
ตางกัน แตสาระสําคัญของธรรมไมตางกัน ดังนั้น สาระสําคัญของเทสนาหาระ จึงอยูที่อัสสาทะ อา
ทีนวะและนิสสรณะที่จะใชเปนหลักการในการตีความคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อัสสาทะกับอาทีนวะนั้น เปนหลักการมองโลกและชีวิตวา มีสองดานเสมอ และทั้งสองนั้น
เปนสวนที่เปนโลกียธรรมที่ยังของและเวียนวายอยูในสังสารวัฏ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนให
มองโลกและชีวิตทั้งสองดาน มิใหมองเพียงดานเดียว แลวจะเห็นทางออกของปญหาชีวิต สิ่ง

๔๘
๔๙

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๓๕(๕)/๗, เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๓๕/๖๓-๖๔.

๘๖
เดียวกันมีนัยแฝงทั้งที่เปนดานคุณคือ อัสสาทะ และที่เปนโทษ คือ อาทีนวะอยูดวย ฉะนั้น ตองมอง
ใหครบทั้งสองดาน
ในการตีความคําสอนเชนเดียวกัน เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่มีนัยแฝง
ดังกลาว การตีความจําเปนตองมองทั้งสองดานดวยเชนกัน กระนั้นก็ตาม การมองทั้งสองดานยังไม
สมบูรณตามเจตนารมณของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะไมไดทรงแสดงธรรมไวเพียงสองดาน
เทานั้น หากทรงแสดงทางออกหรือทางแกปญหาไวดวย ฉะนั้น จึงตองชี้ทางออกของปญหาหรือ
ขอดีขอเสียนั้น ๆ เพื่อมนุษยจะไดมีความหวังในโลกและชีวิตที่จะออกไปจากทางสองแพรงที่ดีหรือ
เสียนั้นได อยางไรก็ตาม การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา บางแหงและบางโอกาสไมได
ทรงแสดงไวตรง ๆ ถึงความเปนอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ บางทีทรงแสดงเพียงอัสสาทะ
ไมทรงแสดงอาทีนวะและนิสสรณะ บางทีทรงแสดงอัสสาทะและอาทีนวะ ไมแสดงนิสสรณะ หรือ
บางทีแสดงเพียงนิสสรณะอยางเดียว
ไมเพียงเทานั้น สวนมากการแสดงธรรม หลักฐานในเนื้อหาคัมภีรไมไดระบุชัดวา
สวนไหนเปนอัสสาทะ อาทีนวะหรือนิสสรณะ จึงเปนหนาที่ของผูศึกษาตีความคนหาเองโดยใช
หลักการแหงเทสนาหาระนี้ ทั้งนี้ ในคัมภีรเนตติปกรณ มีขอความระบุถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงธรรมมี อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะเปนตน ไมครบถวนนั้น ควรเขาใจไดวา เปน
เพราะพระองคทรงแสดงธรรมโดยทรงคํานึงถึงความเหมาะสมของอุปนิสัยแตละบุคคลที่ทรง
ประสงคจะโปรด โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลที่เปนเวไนยสัตว ๓ ประเภท คือ อุคฆติตัญู วิปจิตัญู
และเนยยบุคคล กลาวคือ จะทรงแสดงเฉพาะนิสสรณะแกบุคคคลประเภทอุคฆติตัญู ทรงแสดงอา
ทีนวะและนิสสรณะแกบุคคลประเภทวิปจิตัญู และทรงแสดงทั้งอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
แกบุคคลประเภทเนยยะ๕๐ สวนปทปรมบุคคลนั้น ไมมีการกลาวถึง เปนไปไดวา พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงทราบดีวา จะแสดงอยางไรก็ตาม สําหรับบุคคลกลุมนี้ จะไมสามารถบรรลุผลได จึงไมพบ
ขอความที่ระบุถึงวิธีสอนบุคคลกลุมนี้ หรืออาจเปนไปไดเชนกันวา พระองคทรงเล็งเห็นวามนุษย
ทุกนามเปนเวไนยสัตวทั้งหมด
การอธิบายความธรรม หากมุงใหคนเขาใจธรรมอยางถูกตองและมีอุปนิสัยโนมไป
ในทางปฏิบัติธรรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสดงหรืออธิบายความธรรมใหครอบคลุมอยางนอย
๓ นัยดังกลาว โดยเฉพาะคนทั่วไป ซึ่งจัดอยูในประเภทเนยยบุคคล จําเปนตองชี้แจง อธิบายใหครบ
ทั้งสามนัย อยางไรก็ตาม ในแงการศึกษาตีความ หากไมมุงใหเกิดการบรรลุธรรม แตมุงความรูความ
เขาใจในเนื้อหาธรรม นัยแหงการตีความ ยิ่งจําเปนตองศึกษาตีความใหครอบคลุมครบทั้งหมดของ
หลักการตีความ โดยนัยแหงการตีความที่เหลือจากที่คัมภีรเนตติปกรณเสนอไว สามารถนํามาใชได
๕๐

เนตติ. (บาลี) ๓๖ (๖)/๙.

๘๗
เพื่อใหเห็นถึงแตละดานของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา แตจะอยางไรก็ตาม เพื่อปองกันการ
มองเพียงดานเดียว จําเปนตองนํารูปแบบการแสดงมาตีความใหครบถวน เพราะมิฉะนั้น อาจทําให
เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาได ซึ่งอาจมองในแงลบอยางเดียว หรือ
มองในแงบวกอยางเดียว แมจะไมผิดไปจากคําสอนโดยรวมทั้งหมด แตเปนความถูกตองบางแงมุม
การเสนอแบบแยกสวนแลวไมมีการเสนอแบบองครวมรอบดานของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนได
ฉะนั้น ในแงการศึกษาตีความเชิงปริยัติ จําเปนตองศึกษาใหครบทุกดานของคําสอน
แมจะมุงเพียงความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําสอน ไมไดมุงถึงการบรรลุธรรมชั้นสูงสุดก็ตาม ตัวอยาง
คําสอนเรื่อง อนุปุพพิกถา แสดงใหเห็นถึงเทสนาหาระ โดยเฉพาะอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
อยางชัดเจน การกลาวแสดงถึงเรื่องทาน ศีล และสวรรค ถือวา เปนเรื่องของ อัสสาทเทศนา อาทีนว
กถาเปนการกลาวถึงโทษของกามคุณที่เปนที่พอใจ ซึ่งเปนศูนยรวมความสุขความพอใจที่เกิดจาก
การให รักษาศีล และใหผลในสวรรคนั้น ยังมีโทษอยูเพราะยังเปนทุกขและเปนเหตุใหเวียนวายตาย
เกิดอยูในสังสารวัฏ การแสดงเชนนี้ถือวาเปนอาทีนวเทสนา และสุดทายคือ เนกขัมมกถา ที่พูดถึง
การออกจากกามคุณดวยรูปแบบตาง เชน การบวชเปนภิกษุ เปนตน ถือวา เปนนิสสรณเทสนา
จะเห็นวา หากแสดงแตขอดีของทานและศีลที่สงผลใหเกิดในสวรรคเพียงอยางเดียว
โดยไมชี้ใหเห็นโทษของกามคุณดวย คนจะไมปฏิบัติเพื่อสลัดออกจากภาวะที่เปนโทษนั้น ๆ เมื่อ
คนฟงมองเห็นขอเสียในสิ่งที่ยึดวาดีนั้นแลว จึงจะหันมาปฏิบัติหรือหาแนวทางแกไขหรือออกจาก
ภาวะที่ทําใหเกิดความทุกขโทษอยางจริงใจ เพื่อใหความหวังแกคนที่มองเห็นความจริงเชนนั้น แม
หลักคําสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ เชนกัน เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นการแสดงธรรมที่มีครบทั้งอัส
สาทะ อาทีนวะและนิสสรณะ กลาวคือ ทุกข ไดแก อาทีนวะและเปนสวนผล ตัณหา เปนอัสสาทะ
และเปนเหตุ นิโรธ เปนนิสสรณะ และมรรค เปนอุบายและอาณัต๕๑
ิ
๒) วิจยหาระ
วิจยหาระ หมายถึง หลักการวิเคราะห จําแนก แยกแยะ การเลือกเฟนคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก โดยใชหลักการในเทสนาหาระ เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและตรงตามพุทธประสงค หรือนัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประสงค (ทั้งที่เปนคําถาม
และคําตอบ ที่สําคัญคือ การวิเคราะหจําแนกตามหลักการของเทสนาหาระ (คือ อัสสาทะ อาทีนวะ
นิสสรณะ ผล อุปาย และอาณัติ) วิจยหาระ จําแนกเนื้อหาที่ตองวิจัยออกเปน ๑๒ ประการดวยกัน
คือ๕๒
๕๑

เนตติ. (บาลี) ๙/๑๐, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา ๑๓.
เนตติ. (บาลี) ๑๑/๑๒, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.

๕๒

๘๘
(๑) บท การวิเคราะหบทในแตละประโยค ตามหลักไวยากรณของภาษา
โดยเฉพาะไวยากรณภาษาบาลี บทดังกลาวนี้ จําแนกออกเปน ๔ คือ บทที่เปนนาม อาขยาต อุปสัค
และนิบาต เชนนี้ เรียกวา จําแนกบทเชิงศัพท (สัทท) และการจําแนกบทอีกประการหนึ่งคือ การ
จําแนกบทเชิงอรรถ (อัตถ) วา บทนั้นมีความหมายวาอยางไร เปนการวิเคราะหความหมายของศัพท
การวิเคราะหวิจัยบทดังกลาวนี้ จะปรากฏมีการใชมากในคัมภีรอรรถกถา แตในคัมภีรเนตติปกรณ
ไมไดแสดงตัวอยางไว
(๒) ปญหาหรือคําถาม การวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับคําถาม ที่ตองวิเคราะหเพราะวา
คําถามมีหลายประเภท ตามนัยอรรถกถาแหงคัมภีรเนตติปกรณ จําแนกไวถึง ๑๑ ประเภท ดังนี้ ๑)
อทิฏฐโชตนาปุจฉา คือ คําถามที่ถามเพราะไมรูไมเห็น แตอยากจะรู ๒) ทิฏฐสังสันทนา คือ ถาม
เพื่อเปรียบเทียบกับความรูเห็นที่มีอยู ๓) วิมติจเฉทนา คือ ถามเพื่อตัดความสงสัย ๔) อนุมติปุจฉา
คือ ถามเพื่อคลอยตาม ๕) กเถตุกัมยตาปุจฉา คือ ถามเพื่อจะตอบเอง ๖) เอกังสพยากรณียา คือ
คําถามที่สามารถตอบไดเลยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ๗) วิภัชชพยากรณียา คือ คําถามที่จะตอง
แยกแยะตอบเปนประเด็นไป ๘) ปฏิปุจฉาพยากรณียา คือ คําถามที่ตองยอนถามกอนแลวจึงตอบ ๙)
ฐปนียา คือ คําถามที่ตองงดไวไมตอบ ๑๐) ธัมมาธิษฐานา คือ คําถามที่มุงหมายถึงธรรม ๑๑) สัต
ตาธิษฐานา คือ คําถามที่มุงหมายถึงสัตว๕๓การศึกษาตีความ จึงจําเปนตองจําแนกแยกแยะใหไดวา
ในกรณีที่มีการถามที่ปรากฏในพระไตรปฎก เทาที่มีผูมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือเปน
คําถามของบุคคลอื่น ๆ ก็ตาม เปนคําถามประเภทไหน เพราะเมื่อจําแนกไดแลววา เปนคําถาม
ประเภทไหน จะไดตอบใหตรงประเด็น หรือปฏิบัติใหตรงกับลักษณะคําถามนั้น ๆ
(๓) วิสัชนาหรือคําตอบ มีลักษณะและประเภทเชนเดียวกับคําถาม เพราะจะตอง
ตอบใหตรงประเด็นกับคําถาม ดังนั้น ลักษณะประเภทของคําตอบและคําถามจึงมีจํานวนเทากัน ใน
การศึกษาตีความ ผูศึกษาตีความตองวินิจฉัย จําแนกแยกแยะดวยวา ลักษณะการตอบปญหาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาหรือของเหลาพระสาวก มีลักษณะการตอบเปนประเภทไหน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การตอบปญหาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ลักษณะ คือ ๑) เอกังสพยากรณ ตอบตรงทันที
๒) วิภัชชพยากรณ ตอบแบบแยกแยะใหเห็นชัดในประเด็นและรายละเอียดตาง ๆ
๓) ปฏิปุจฉาพยากรณ ตอบแบบยอนถามเพื่อใหอยูในประเด็นเดียวกัน ๔) ฐปนียพยากรณ ตอบ
แบบไมตอบ นอกจากนี้ การตอบคําถามของผูไมรู ผูมีความสงสัย ผูประสงคเทียบเคียงหรือเพื่อให
มั่นใจก็ตาม ลักษณะการตอบคําถามยังคงอยูใน ๔ ลักษณะของการตอบปญหาดังกลาวนี้ ซึ่ง
วัตถุประสงค หรือเจตนารมณของผูถามปญหานั้น มีสวนสําคัญในการจะตอบปญหานั้น ๆ เชน ผูที่
ประสงคจะถามเพื่อเทียบเคียงแนวคิดคําสอนเพื่อถึงเขาเปนฝกฝายสนับสนุนแนวความคิดของตน
๕๓

เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๖๘.

๘๙
หรือคําถามที่มีลักษณะสุดโตงไปทางใดทางหนึ่ง เชนนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงใชวิธีฐปนีย
พยากรณ
(๔) บุพพาประ หรือ ขอความกอนกับขอความหลัง ไดแก การศึกษาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางประโยคขอความหนากับประโยคขอความหลังที่เชื่อมความขยายความกัน
และกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางคําถามกับคําตอบ ประโยคคําถามถือวาเปนขอความหนา
สําหรับประโยคคําตอบ เปนขอความหลัง เพื่อใหเห็นถึงความมีเอกภาพระหวางคําหนากับคําหลัง มิ
ใหเกิดความขัดแยงกัน การศึกษาตีความตองคํานึงถึงประเด็นนี้ อยางไรก็ตาม คําหนากับคําหลังที่วา
นี้ ไมไดหมายถึงเฉพาะคําถามกับคําตอบเทานั้น ประโยคขอความอื่น ๆ ที่อธิบายขยายความ
ประโยคขอความขางหนาตน จัดเปนคําหนากับคําหลังดวย ตัวอยาง เชน ๑) คําถามกับคําตอบ ใน
ประโยคคําถามวา “สัตวโลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว” เปนคําหนา ประโยคคําตอบวา “สัตว
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบไว”๕๔ จัดเปนคําหลัง ๒) ประโยคขอความทั่วไป เชน
“นิวรณทั้งหลายหอหุมสัตวโลกไว”๕๕ จัดเปนคําหนา และ “สรรพสัตวมีอวิชชาเปนเครื่องหอหุม
ไว”๕๖ จัดเปนคําหลัง และประโยคขอความตอ ๆ ไป ที่ขยายความซึ่งกันและกัน จะกลายเปนคําหนา
กับคําหลังของกันและกันจนกวาจะจบขอความ การพิจารณาวิเคราะหขอความหนากับขอความหลัง
ดังกลาว จะทําใหไดเนื้อหาสาระที่แทจริง และจะเห็นถึงความสอดคลองตองกันตลอดสายของพุทธ
ธรรม
(๕) อัสสาทะ หรือ ขอดี
(๖) อาทีนวะ หรือขอเสีย
(๗) นิสสรณะ หรือทางออก
(๘) ผล
(๙) อุบาย
(๑๐) อาณัติ ทั้ง ๖ ขอนี้มีความหมายเชนเดียวกับที่กลาวแลวในเทสนาหาระขางตน
จะไมขอกลาวรายละเอียดในที่นี้อีก
(๑๑) อนุคีติ เปนการวิเคราะหวิจัยถึงสิ่งที่กลาวมาแลวนํามากลาวย้ําอีกครั้งหนึ่ง
อนุคีติ คือ การกลาวย้ําถึงสิ่งที่ไดกลาวมาแลวอีกครั้งหนึ่ง เปนการสรุปย้ําประเด็นที่กลาวมาแลว ซึ่ง
ถอยคําที่นํามากลาวนั้น อาจเปนขอความที่อางมาจากที่อื่นเพื่อสนับสนุนขอความที่กลาวมาแลว
เปนลักษณะการวิจัยที่มีการอางอิงขอความอื่น เพื่อใหขอความที่กลาวมานั้นมีความนาเชื่อถือ ไม
๕๔

ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๑๕-๖/๗๖๙, เนตฺต.ิ (บาลี) ๔๑/๑๓.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๔๑/๑๓.
๕๖
เนตฺต.ิ (บาลี) ๔๑/๑๓.
๕๕

๙๐
เลื่อนลอย คําที่มีความหมายเหมือนกันกับคําวา อนุคีติ มีหลายคํา เชน สังคหกถา อุทานคาถา คํา
เหลานี้เปนไวพจนกัน สามารถใชแทนกันได ซึ่งในบางคัมภีรอาจใชคําเหลานี้ตางกันไป บางคัมภีร
ใชคําวา อุทานคาถา บางคัมภีรใชคําวา อนุคีติ บางคัมภีรใชคําวา สังคหกถา๕๗ กระนั้นก็ตาม ขอให
เขาใจวามีความหมายเหมือนกัน คือเปนการสรุปย้ําความที่กลาวมา โดยนําขอความอื่นมาสนับสนุน
ใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเปนขอความที่เปนพุทธพจน หรือคําของอาจารยในอดีตก็ได จะพบการ
อางอิงลักษณะใชคําภาษาบาลี เชน เตนาห ภควา (เหตุนั้น พระผูพระภาคเจาจึงตรัสวา) ยถาห ภควา
(เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา) เตนาหุ โปราณา (เพราะเหตุนั้น โบราณาจารย จึงกลาว
ไววา)
(๑๒) พระสูตร ๙ หรือที่เรียกวา นวังคสัตถุสาสน เปนกรอบหนึ่งเพื่อการศึกษาวิจัย
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาวา คําสอนไหนจัดอยูในกลุมไหนใน ๙ กลุมนั้น คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน ชาตกะ อิติวุตตกะ อัพภูตธัมมะ และเวทัลละ
วิจัยหาระ จึงเปนกรอบในการศึกษาตีความธรรมวินัยที่คอนขางครอบคลุม ซึ่งผูศึกษา
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานดานภาษา โดยเฉพาะภาษาบาลีที่ใชบันทึกคําสอน เพราะการศึกษาวิจัย
ถาจะใหไดความหมายสมบูรณตองพิจารณาทั้งในแงอรรถะและในแงพยัญชนะ อรรถะมีอยูใน
พยัญชนะ และพยัญชนะจะเปนสื่อใหเขาใจถึงอรรถะ
๓) ยุตติหาระ
ยุตติหาระ หมายถึง หลักการพิจารณาถึงความเหมาะสมและไมเหมาะสมของศัพทและ
ความหมายของศัพท เปนหลักการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของศัพทและความหมายที่ไดจาก
การวิเคราะหดวยหลักหาระทั้งปวง ถือวาเปนการตรวจสอบความถูกตองของการตีความ การอธิบาย
ความตามหลักหาระอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง๕๘หลักเกณฑที่ใชในการตรวจสอบพิจารณาถึงความถูกตอง
และไมถูกตองนั้น ตามหลักการแหงยุตติหาระ มี ๔ หลักใหญ คือ
(๑) หลักมหาปเทศ คือ หลักการอางผูใหญ การอางหลักฐานที่สําคัญ มี ๔ ประการ
ไดแก ๑) พุทธาปเทส หมายถึง การอางถึงพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒) สังฆาปเทส
หมายถึง การอางถึงคําพูดของพระสงฆ ๓) สัมพหุลัตเถราปเทส หมายถึง การอางถึงถอยคําของพระ
เถระหลายรูป ๔) เอกัตเถราปเทส หมายถึง การอางถึงถอยคําของพระเถระรูปเดียว๕๙ ทั้ง ๔ ขอนี้ถือ
วา เปนรูปแบบการอางอิงในยุคไมมีหนังสือเปนรูปเลม จึงตองอางบุคคลผูที่กลาวหรือผูที่ตนไดรับ
ฟงมา จัดเปนแหลงขอมูล ซึ่งตองตรวจสอบดวยสูตร ขอความที่อางมานั้นตองเทียบเคียงกับสูตร
๕๗

จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๑๔๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙๔.
๕๙
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๘/๒๒.
๕๘

๙๑
และจัดลงในสูตรได ไมขัดแยงกับสูตร และคําวา “สูตร” ตามนัยแหงเนตติปกรณ คือ “อริยสัจ ๔”๖๐
แมในอรรถกถาพระไตรปฎก “สูตร” จะหมายถึง ปฎกทั้ง ๓ ก็ตาม แตพึงเห็นวา สามารถเทียบเคียง
กันและสมกัน เพราะคําสอนในปฎก ๓ นั้นลวนจัดอยูในขอบขายของอริยสัจ ๔ ทั้งหมด๖๑
(๒) หลักอริยสัจ ๔ ไดแก (๑) ทุกข (๒) สมุทัย (๓) นิโรธ และ (๔) มรรค หลัก
อริยสัจ ๔ นี้ จึงเปนหลักเทียบเคียงและใชตรวจสอบความถูกตองของการตีความดวยการอางตาม
หลักมหาปเทศดังกลาว ขอความหรือคําอธิบายตาง ๆ ตองสามารถตรวจสอบและจัดลงในอริยสัจ ๔
ได จึงจะถือวา “ยุตติ” คือ ถูกตอง สมเหตุสมผล เปนการตีความที่ถูกตอง
(๓) เทียบเคียงกับวินัย คําวา “วินัย” ในที่นี้ ไมไดหมายถึง วินัยบัญญัติในพระวินัย
ปฎก แตหมายถึง การละ การขจัด ไดแก การขจัดและละกิเลสทั้งหลาย โดยเฉพาะรากเหงาของ
อกุศลทั้งปวง คือ ราคะ ความกําหนัด โทสะ ความโกรธ และ โมหะ ความหลง ไดแก ราควินัย
โทสวินัย และโมหวินัย การตีความตองเปนไปเพื่อการขจัดกิเลสเหลานี๖๒
้
(๔) ไมขัดแยงกับหลักธรรมดา คําวา “ธรรมดา” คือคําวาในภาษาบาลีวา “ธมฺมตา”
ในที่นี้ หมายถึง หลักปฏิจจสมุปบาท๖๓
การศึกษาตีความธรรมวินัย หากจะใหถูกตอง ตองตรวจสอบแหลงที่มาหรือที่อางอิง
ตามหลักมหาปเทศ สวนดานเนื้อหาตองสอดคลองตรงกันกับหลักอริยสัจ ๔ การละกิเลส และไม
ขัดแยงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ตองมีความสอดคลองตองกันกับหลักปฏิจจสมุปบาท มุงขจัดกิเลส
และประชุมในอริยสัจ ๔ ได เชนนี้ ถือวา เปนยุตติหาระ คือ ความถูกตองเหมาะสมและเปนคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาได ยุตติหาระ จึงเปนการตรวจสอบพิจารณาความถูกตองหรือไมถูกตอง
ของธรรมวินัยที่มีการตีความอธิบายความนั้น ๆ โดยหลัก ๔ ประการคือ (๑) สุตตะ ไดแก
พระไตรปฎก โดยเฉพาะพระไตรปฎกที่ทําสังคายนา ๓ ครั้งนั้น (๒) สุตตานุโลม คือ หลักมหาป
เทศ ๔ (๓) อาจริยวาท คือ อรรถกถา (๔) อัตตโนมติ คือ ความรูความเขาใจสวนบุคคล ซึ่งตองใช
ตรวจสอบกันตามลําดับ๖๔

๔) ปทัฏฐานหาระ
๖๐

เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๘/๒๒.
๖๑
เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๘๘.
๖๒
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๘/๒๒.
๖๓
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๘/๒๓.
๖๔
เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๙๐.

๙๒
ปทัฏฐานหาระ หมายถึง หลักการตีความโดยพิจารณาถึงเหตุใกลของธรรม (ปทัฏฐาน)
แตละขอที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงไว๖๕ เปนวิธีการตีความแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ซึ่งใหหลักการวิเคราะหธรรมไวโดยการวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐาน หรือเหตุใกล (อาสันน
การณ) ของธรรมแตละขอที่เชื่อมโยงกัน ผูที่เคยศึกษาคัมภีรวิสุทธิมรรค จะคุนเคยกับคําวา
ปทัฏฐาน เพราะเปนวิธีการอธิบายความประการหนึ่งที่พระพุทธโฆษาจารยใชในการอธิบายความที่
รูจักกันวา “ลักขณาทิจตุกกะ” คือ วิธีการอธิบายความธรรม ๔ องคประกอบ คือ ๑) ลักษณะ ๒) รส
หรือกิจ หนาที่ ๓) ปจจุปฏฐาน และ ๔) ปทัฏฐาน การตีความตามหลักปทัฏฐานหาระสามารถทําได
๒ วิธี คือ
(๑) การวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐานโดยอนุโลม เปนการสืบสาวหาเหตุจากตน
ไปสูปลาย หรือจะเรียกวา จากเหตุไปหาผลก็ได วิธีนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวา โอรุยโหรุยนัย ตัวอยางเชน
อวิชชาเปนปทัฏฐานแหงสังขาร สังขารเปนปทัฏฐานแหงวิญญาณ วิญญาณเปนปทัฏฐานของนาม
รูป เรื่อยไปจนถึงอุปายาส
(๒) การวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐานโดยปฏิโลม เปนการสืบสาวหาเหตุจากปลาย
ขึ้นไปหาตน จากลางสูบน หรือเริ่มจากผลยอนไปหาเหตุ เรียกวา อารุยหารุยหนัย ตัวอยางเชน เริ่ม
จาก อุปายาสยอนขึ้นมาถึงอวิชชา๖๖
ปทัฏฐาน มุงหมายเอาเหตุปจจัยทุกอยางที่ประชุมกันแลวทําใหเกิดธรรมอยางใดอยาง
หนึ่งขึ้น กระนั้นก็ตาม ปทัฏฐาน มีความมุงหมายจําเพาะเหตุปจจัยที่ใกลตัวมากที่สุดที่สงตอใหเกิด
ธรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธรรมแตละขอนั้น ลวนเปนทั้งผลและเปนปทัฏฐานใหเกิดธรรม
อื่น ๆ อีกดวย ดังขอความในคัมภีรเนตติปกรณที่ยืนยันถึงปทัฏฐานวา อุปนิสัยอยางใดอยางหนึ่ง
ปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งหมดนั้นลวนเปนปทัฏฐาน๑๘๒ ดังนั้น คําวา ปทัฏฐาน อาจหมายถึง
เหตุอยางใดอยางหนึ่งในเหตุ ๓ ประเภท คือ (๑) ชนกเหตุ คือ เหตุที่ทําใหเกิดผล (๒) ญาปกเหตุ คือ
เหตุที่แสดงใหรูวา มีเหตุนี้ มีลักษณะเปนสัญญาณบงบอก (๓) สัมปาปกเหตุ คือ เหตุใหถึงผล ซึ่ง
เหตุกับผลในกรณีนี้เปนคนละอยางกัน เชน มรรคเปนปทัฏฐานของนิพพาน มรรคกับนิพพาน เปน
คนละอยางกัน มรรคไมมีในนิพพาน และนิพพานก็ไมมีในมรรค แตมรรคทําใหนิพพานเกิดขึ้นได
ปทัฏฐานในที่นี้ จึงหมายถึง สัมปาปกเหตุ นี้ ไมใชชนกเหตุหรือญาปกเหตุขางตน๖๗
๕) ลักขณหาระ
๖๕

คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา ๔
จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๒๒๕.
๖๗
เนตฺต.ิ (บาลี) ๒๒/๓๐.
๖๖

๙๓
ลักขณหาระ หมายถึง หลักการหรือวิธีการอธิบายพุทธพจนอีกแนวหนึ่งที่ใช
ลักษณะรวมของธรรมเปนหลักในการอธิบายธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวโดยยอให
พิสดาร การอธิบายความตามนัยแหงลักขณาหาระนี้ จะยึดเอาลักษณะของสภาวธรรมเปนเครื่องมือ
โดยเฉพาะสืบสาวจากธรรมขอหนึ่งไปสูธรรมขออื่น ๆ ที่มลักษณะอยางเดียวกัน (เอกลักขณ) หรือมี
ลักษณะเสมอกัน (สมานลักขณ) ซึ่งครอบคลุมถึงธรรมที่เปนสหจารี คือ ธรรมที่เกิดรวมกัน มีหนาที่
เหมือนกัน (สมานกิจ) มีเหตุเหมือนกัน (สมานเหตุ) มีผลเหมือนกัน (สมานผล) มีอารมณเดียวกัน
(สมานารัมมณ)
ลักขณหาระ จึงเปนหลักการตีความเชื่อมโยงถึงธรรมอื่นที่ไมไดตรัสไวในพระธรรม
เทศนา โดยอาศัยความเหมือนกันโดยลักษณะที่เรียกวา เปนสัมปยุตธรรมเปนตัวเชื่อมโยง เปนการ
สรางองคความรูใหมจากฐานความรูเกาหรือฐานขอมูลที่มีอยู โดยหลักการนี้ จะทําใหมีความรูใน
หลักธรรมอื่นจากที่ตรัสไว เปนการสงเคราะหธรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเขามา แมจะไมไดตรัส
ไวในที่นั้นหรือในสูตรนั้นก็ตาม แตเนื่องจากเปนธรรมที่มีลักษณะเหมือนกันกับธรรมที่ตรัสอยูนั้น
เชนนี้ นับวา เปนธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในที่นั้นหรือในสูตรนั้นดวย๖๘หลักการนี้ยัง
สามารถใชในกรณีที่พบปญหาการหาหลักฐานที่มาของขอความหรือขอความพุทธพจนที่ยกมาอาง
ซึ่งหาไมพบเพื่อสนับสนุนในการตีความทางหนึ่งดวย ตัวอยางเชน ในกรณีของจักษุ ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแสดงไววา ไมเที่ยง แตไมไดแสดงโสตะ ฆานะ เปนตน รวมไวดวย ในเวลาอธิบาย
ความโสตะ ฆานะ จะตองอางอิงธรรม เชน จักษุ ที่ทรงแสดงไวโดยตรงเปนหลักฐานอางอิง เพราะ
นัยลักขณหาระ ถือวา จักษุ และโสตะ ฆานะ เปนตนนั้น เปนธรรมที่มีลักษณะรวมกัน ในฐานะเปน
อินทรีย อายตนะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตกอยูในสามัญลักษณะเชนกัน๖๙ การอธิบายธรรมเชนนี้เปน
การเทียบเคียงไปยังธรรมที่มีลักษณะเดียวกับธรรมที่มีอยู
๖) จตุพยูหหาระ
จตุพยูพหาระ หมายถึง หลักการอธิบายดวยวิธีการ ๔ ประการ คือ
(๑) นิรุตติ ไดแก การวิเคราะหศัพทเพื่อหาความหมายของศัพท เปนการนิยาม
ความหมายของคําแตละคําตามรากศัพท ชวยใหเขาใจความหมายของพุทธพจนไดชดั เจนยิ่งขึ้น
(๒) อธิปปาย ไดแก ความมุงหมาย เปาประสงคของผูกลาวแสดง หรือผูเขียน ใน
กรณีการตีความธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา หมายถึง จุดมุงหมายหรือเปาหมายของพระสัมมาสัม
พุทธเจานั่นเอง ที่ทรงแสดงพระสูตรแตละสูตรเพื่อจุดประสงคอะไร เพื่ออนุเคราะหบุคคลเชนไร
หากเปนการตีความคัมภีรหรือหนังสืออื่น ๆ ยอมหมายถึง จุดประสงคของผูเขียนหนังสือนั้นๆ
๖๘
๖๙

จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๒๖๕-๒๗๖.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๗.

๙๔
(๓) เทสนานิทาน ไดแก มูลเหตุหรือตนเหตุแหงการแสดงธรรมนั้น ๆ มูลเหตุ
ดังกลาวนี้ มี ๒ ประการคือ มูลเหตุภายในกับมูลเหตุภายนอก มูลเหตุภายใน ไดแก ความตองการ
หรือเจตนารมณของผูแสดง ผูกลาว สวนมูลเหตุภายนอก ไดแก บริบททางสังคม สภาพแวดลอม
ของการแสดงธรรมนั้น ๆ
(๔) ปุพพาปรสันธิ ไดแก การเชื่อมโยงขอความในสูตรเดียวกันระหวางขอความ
หนากับขอความหลัง เพื่อใหไมเกิดความขัดแยงกัน แตเพื่อความประสานสอดคลองตองกันประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่ง เปนความเชื่อมโยงระหวางสูตรกับสูตร ปุพพาปรสนธินี้ ยังจําแนกออกเปน
๔ ประการคือ (๑) อัตถสนธิ คือ การเชื่อมโยงกันของความหมาย ไดแก สังกาสนา การยกหัวขอขึ้น
กลาว ปกาสนา การขยายความในเบื้องตน วิวรณา การขยายความในรายละเอียด วิภชนา การจําแนก
ความพรอมอุทาหรณ อุตตานีกัมม การทําใหเขาใจงายขึ้น บัญญัติ การแสดงใหรูโดยประเภทตาง ๆ
(๒) พยัญชนสนธิ คือ การเชื่อมโยงกันของพยัญชนะ ทั้ง ๖ ไดแก อักขระ บท พยัญชนะ อาการ
นิรุตติ และนิทเทส (๓) เทสนาสนธิ คือ การเชื่อมโยงกันของการกลาวแสดงระหวางสูตรที่แสดงไว
กอนกับสูตรที่แสดงในภายหลัง โดยมาก พระสัมมาสัมพุทธเจาจะแสดงวัฏฏะกอนแลวจึงแสดงวิ
วัฏฏะภายหลัง๗๐
๗) อาวัฏฏหาระ
อาวัฏฏหาระ มีความหมายเชนเดียวกับปทัฏฐานหาระ หากแปลตามศัพทแลวจะได
ความวา หลักการที่พูดถึงการหมุนธรรม คือ การแสดงธรรมจากฝายหนึ่งมาเปนอีกฝายหนึ่ง หรือ
สลับจากฝายดีมาเปนฝายชั่ว เปนการตีความธรรมทั้งสองดานที่ตรงกันขามกัน พระมหากัจจายนะ
นิยามความหมายอาวัฏฏหาระไวดังนี้วา “เมื่อยกธรรมขอหนึ่งซึ่งเปนปทัฏฐานขึ้นแสดง แลวคนหา
ธรรมที่เปนปทัฏฐานที่เหลือ และหมุนไปในธรรมฝายตรงกันขาม ชื่อวา อาวัฏฏหระ๗๑

๘) วิภัตติหาระ
วิภัตติหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความโดยการจําแนกธรรมตาง ๆ ออกเปน ๓
ประการคือ
(๑) ธรรมวิภัตติ ไดแก การจําแนกหาองคธรรม วา เนื้อหาสาระที่เปนแกนของเรื่อง
นั้นคืออะไร จากนั้น จึงวิเคราะหหาปทัฏฐานของธรรมนั้นอีกชั้นหนึ่ง และองคธรรมที่วานั้นจัดอยู
ในภูมิไหน
๗๐
๗๑

เนตฺต.ิ (บาลี) ๒๘/๓๙-๔๐, เนตฺติ.อ. (บาลี) ๑๑๒.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๗/๔, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา ๕-๖.

๙๕
(๒) ปทัฏฐานวิภัตติ ไดแก การจําแนกวิเคราะหหาปทัฏฐานของธรรม เปน
เหมือนกับวิจยหาระ ที่คนหาองคธรรม ปทัฏฐานและจําแนกธรรม จึงเปนกรอบคิดที่สําคัญในการ
ตีความคําสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงขององคธรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ยังเปน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของการแสดง (วัตถุ) กับสิ่งที่เปนตนเหตุของการแสดง (นาม) ในแต
ละวิภัตติ จะมีเนื้อหาจําแนกนามและวัตถุดังกลาวที่เปนสาธารณะคือทั่วไป และที่เปนอสาธารณะ
คือไมทั่วไป สาธารณะกับอสาธารณะ ในที่นี้ หมายถึง สภาวธรรม ความเปนธรรม (ธมฺมตา) ที่
สัมพันธกันระหวางภูมิแตละชั้น เชน กามราคะและพยาบาท เปนที่ทั่วไปสําหรับผูปฏิบัติเพื่อทําให
แจงโสดาปตติผล กับพระโสดาบัน แตโดยสภาวธรรมไมเหมือนกัน (อสาธารณะ) กลาวคือ ทั้ง
โสดาปตติมรรคและโสดาปตติผล ยังมีกิเลสคือ กามราคะและปฏิฆะดวยกันทั้งคู แตโดยสภาวธรรม
(ธมฺมตา) ไมเหมือนกัน เพราะโสดาปตติมรรค กําลังละกิเลสอยู แตโสดาปตติผลนั้น ละกิเลสได
แลวในขอบเขตของตนเอง๑
(๓) ภูมิวิภัตติ ไดแก การจําแนกธรรมตามภูมิหรือชั้นระดับของธรรม๑๙๑ กระนั้น
ก็ตาม เพื่อใหเปนเครื่องมือในการวิเคราะหจําแนกแจกแจงใหเห็นชัดยิ่งขึ้น ทานยังไดจําแนก
หลักการของวิภัตติหาระ ใหเห็นถึงลักษณะของสูตรทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว
ออกเปน ๒ ประเภทหลัก คือ
๑) วาสนาภาคิยสูตร หมายถึง กลุมพระสูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงการทําดี
หรือการบําเพ็ญบุญกุศลตาง ๆ ที่เปนเหตุปจจัยเบื้องตนแหงการรูธรรมชั้นสูง เชน สูตรที่พูดถึง ทาน
กถา ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมกถา หรือปุญญวิปากกถา๑๙๓ ผูที่ไดฟงสูตรที่เปน
วาสนาภาคิยสูตร จะยังไมบรรลุธรรมในทันที แตจะเปนอุปนิสัยปจจัยแหงการบรรลุธรรมตอไปใน
อนาคตได เปนสวนของธรรมที่เปนพื้นฐานสําหรับผูที่มีญาณยังไมแกกลา
๒) นิพเพธภาคิยสูตร หมายถึง กลุมพระสูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงการทําลาย
กิเลส เชน ความโลภเปนตน เปนสวนหนึ่งแหงการหยั่งรูธรรมชั้นสูงตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระสูตรที่แสดงถึงอริยสัจ ๔ ผูที่ไดฟงนิพเพธภาคิยสูตร จะบรรลุธรรมในทันที และเปนพระสูตรที่
ทรงแสดงแกผูมีญาณแกกลาแลว มีสติปญญาที่เฉียบแหลม๗๒
วิภัตติหาระจึงเปนสูตรสําเร็จสําหรับใชในการตีความจําแนกพุทธพจน ที่มีกรอบ
สําหรับตีความที่สําคัญ คือ องคธรรม ปทัฏฐาน และภูมิ ของธรรมนั้น ๆ โดยมีกรอบคิดที่จัดแบง
พระสูตรออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่เปนเพียงการสงเสริมอบรมความมีกุศล และกลุมที่เปนสวน
สงเสริมในการบรรลุธรรมชั้นสูง
๙) ปริวัตตนหาระ
๗๒

เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๓๓/๑๒๑.

๙๖
ปริวัตตนหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความพุทธพจนในลักษณะมองในมุมกลับจาก
สภาวธรรมหนึ่งไปสูอีกสภาวธรรมหนึ่งที่ตรงกันขามกัน เปนการเชื่อมโยงใหเห็นถึงธรรมที่เปน
ปฏิปกขหรือตรงกันขามกัน เชน กุศลเปนปจจัยใหละอกุศล หรืออกุศลที่ถูกละไดเพราะธรรมที่เปน
กุศล ดังขอความในคัมภีรเนตติปกรณวา “มิจฉาทิฐิ ยอมหายไปจากคนที่เปนสัมมาทิฐิ อกุศลธรรมที่
เลวทรามเปนอันมากที่จะพึงเกิดขึ้นแกผูเปนสัมมาทิฐินั้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย ยอมหายไป
จากบุคคลผูเปนสัมมาทิฐิ”๗๓
๑๐) เววจนหาระ
เววจนหาระ หมายถึง หลักการตีความอธิบายความโดยการใชศัพทหรือคําพูดที่มี
ความหมายเหมือนกันในการอธิบาย ซึ่งอาจมีคําที่สามารถนํามาใชอธิบายไดมากกวาหนึ่งคํา๗๔
๑๑) ปญญัตติหาระ
ปญญัตติหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความโดยการจําแนกเปนบัญญัติตาง ๆ ใน
ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง๗๕
๑๒) โอตรณหาระ
โอตรณหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความ ตีความดวยการสงเคราะหหลักธรรมยอย
รวมลงในหลักใหญ อันเปนหัวใจสําคัญของพุทธธรรม ไดแก ปฏิจจสมุปบาท อินทรีย ขันธ ธาตุ
อายตนะ๗๖
๑๓) โสธนหาระ
โสธนหาระ หมายถึง หลักการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและไมถูกตองของ
ความหมายที่เสนอในคําถามและคําตอบ โดยเสนอหลักการเพื่อใชในการตรวจสอบชําระ ๒
ประการคือ (๑) บท (๒) เนื้อหาที่ตองการ (อารัมภ) หมายถึง ขอความที่เปนคําตอบสมบูรณ เปน
บทสรุปของเนื้อหาทั้งปวง ที่เปนภาพรวมทั้งหมด ฉะนั้น ในการถามและตอบ จะมีประเด็นคําถาม
และคําตอบที่ตรงไปตรงมา เชน ถามวา อะไรเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย (แหงกิเลส) ขอพระองค
จงตรัสบอกถึงเครื่องปองกันกระแสเหลานั้นดวยเถิด ตอบวา สติเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย เรา
กลาวการปดกั้นกระแสทั้งหลายวา ยอมถูกปดกั้นดวยปญญา หากพิจารณาการถามและตอบดังกลาว
๗๓

เนตฺติ. (บาลี) ๓๕/๕๑, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา

๖๓.
๗๔

เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๐/๕.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๑/๕.
๗๖
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๒/๕.
๗๕

๙๗
ดวยบทคือบทที่เปนคําถามและคําตอบ คําตอคํา ในที่นี้ คือ อะไรเปนเครื่องกั้น สติเปนเครื่องกัน จะ
กั้นดวยอะไร กั้นดวยปญญา แตถาพิจารณาโดยอารัมภะ คือ เนื้อหาที่เปนภาพรวมทั้งหมดของ
คําถามและคําตอบทั้งหมด คือ สติและปญญา เปนเครื่องกั้น ปองกัน และปดกั้นกระแสแหงกิเลส
ทั้งหลาย๗๗
๑๔) อธิฏฐานหาระ
อธิฏฐานหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความธรรมโดยมีบทตั้งและอธิบายความของ
บทนั้น ในรายละเอียดเพิ่มเติม เปนการนําเอาหลักการหรือหัวขอธรรม คําศัพท ตามที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแสดงไวแลวมาอธิบาย มีลักษณะเหมือนการนําขอความมาอางอิงแปนหลักฐาน ดังนั้น
อธิฏฐานหาระ จึงอาศัยความทรงจําที่แมนยําหรืออาศัยคัมภีรเปนหลักฐานอางอิง อธิฏฐานหาระ มี
หลักการอธิบายความ ๒ ลักษณะ คือ (๑) เอกัตตตา ความเปนคําสามัญที่มีความเหมือนกัน ซึ่งไมได
ระบุเจาะจงชัดลงไปวาเปนอะไร (๒) เวมัตตตา ความหมายพิเศษที่มีนัยตางกันในรายละเอียด
ตัวอยาง เชน คําวา “ทุกข” เรียกวา เปนเอกัตตตา เพราะเปนเพียงคําแสดงหัวขอสําคัญ แตถาหาก
เปนการกลาวแสดงถึงรายละเอียดวา ความทุกขนั้นมีอะไรบาง อะไรบางที่จัดเปนทุกข เชน ความ
เกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความเจ็บเปนทุกข ความตายเปนทุกข เหลานี้เรียกวา เวมัตตตา
อธิฏฐานหาระ ไมเปดโอกาสใหตีความ อธิบายเปนอยางอื่น หากแตตองอางขอความพุทธพจนจาก
คัมภีรโดยตรง หรือจากความทรงจําเนื้อหาแหลงที่ในคัมภีรได เอกัตตตากับเวมัตตตา จึงมี
ความสัมพันธกันในฐานเปนหัวขอกับรายละเอียดเนื้อหาในประเด็นยอยที่จําแนกแยกแยะใหเห็น
จริง๗๘

๑๕) ปริกขารหาระ
ปริกขารหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความโดยการจําแนกเหตุและปจจัยของธรรม
ทั้งหลาย เพื่อชี้ใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลและความสัมพันธระหวางเหตุกับผล มีหลักการวา
“ธรรมใด ทําใหธรรมใดเกิด ธรรมนั้น ชื่อวา ปริกขารของธรรมนั้น” คําวา บริขาร จึงมีลักษณะการ
ทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหสรรพสิ่งเกิดผล มี ๒ ประการคือ เหตุ และปจจัย เหตุ
คือ สิ่งที่อยูในภายในตัวของสิ่งนั้น สิ่งที่ทําใหเกิด เปนเหตุโดยตรง มีลักษณะเฉพาะ ไมทั่วไปแกผล
อื่น ๆ สวนปจจัย คือ เหตุที่รองลงมา เปนเหตุที่อยูในภายนอก เปนสิ่งที่คอยสนับสนุนใหเกิดผล แต
ไมใชเหตุที่เปนปทัฏฐาน เรียกวา เหตุภายนอก คําวา เหตุ นั้น หมายถึง เหตุภายในของสิ่งนั้น ๆ
๗๗
๗๘

เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๓/๕, ๔๕/๗๑-๗๒.
เนตฺติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๔๐.

๙๘
ตัวอยางเชน พีชะหรือเชื้อ เปนเหตุไมทั่วไป (เหตุ) ของการเกิดขึ้นของหนอไม แตดินและน้ําเปน
เหตุทั่วไป (ปจจัย) ของการเกิดขึ้นของหนอไม ดินและน้ํา เปนปจจัยของหนอไม พีชะจึงเปนสภาว
เหตุ หนอไมเกิดขึ้นไดเพราะมีเหตุและปจจัยดังกลาวนี้ “เหตุ” ทานจําแนกออกเปน ๒ อยางคือ
สมนันตรเหตุ กับ ปรัมปรเหตุ สมนันตรเหตุ คือ เหตุที่ไมมีระหวางคั้น เหมือนหนอพืชกับพืช เปน
เหตุที่เกิดกอน สวนปรัมปรเหตุ คือ เหตุที่สืบเนื่องตอกันมา เชน ผลไมที่เกิดจากพืช ถือวาเปนเหตุที่
สืบเนื่องกันมา๗๙
๑๖) สมาโรปนหาระ
สมาโรปนหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความตีความโดยการยกเอาสิ่งที่เปน
ปทัฏฐาน ไวพจน การปฏิบัติ และการละ มาเปนหลักการในการอธิบาย โดยนัยนี้ สมาโรปนหาระ
จึงจําแนกออกเปน ๔ ประการ คือ
(๑) ปทัฏฐานสมาโรปนะ ไดแก การยกเอาเหตุที่เปนปทัฏฐานของธรรมมากลาว
แสดง เปนการสืบสาวคนหาปทัฏฐานของธรรมนั้น ๆ หากธรรมนั้น ไมไดปรากฏวามีการแสดง
ปทัฏฐานไวโดยตรง ตัวอยางเชน โอวาทปาฏิโมกข ๓ ที่วา “การไมทําความชั่วทั้งปวง การทําแต
ความดี การอบรมจิตของตนใหผองใส นี่เปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย” มี
ปทัฏฐานคือ สุจริต ๓ ไดแก กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปนตน๘๐
(๒) นัย
คัมภีรเนตติปกรณ ไดแสดงนัยแหงการตีความและอธิบายความธรรมไว โดยให
นิยามคําวา “นัย” วา หมายถึง วิธีการที่ทําใหรูจักอกุศลธรรม (ฝายไมดี) และกุศลธรรม (ฝายดี) ที่มี
แฝงอยูพระวัจนะในพระสูตรตาง ๆ “นัย” จึงเปนหลักการ วิธีการ ที่จําแนกธรรมตามมุงหมาย หรือ
ตามเจตนารมณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงใหเปนนัยความหมายเอาไวที่แฝงอยูในพยัญชนะที่
ทรงกลาวแสดง การอธิบายธรรมตามหลักหาระขางตนเปนการตีความตามพยัญชนะ ตามตัวอักษรที่
ตางใชฐานความรูทางไวยากรณ แตนัยนี้เปนการคนหาความหมายที่แทจริงที่อยูในตัวอักษรนั้นโดย
จําแนกออกเปนสวนๆ เปน ๕ นัยดวยคือ๘๑
๑) นันทิยาวัฏฏนัย
นันทิยาวัฏฏนัย หมายถึง นัยที่แสดงถึงการอธิบายดวยการเวียนจําแนก
ออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายดีกับฝายไมดี โดยที่ธรรมฝายไมดีนั้นจะอธิบายดวยคําวา ตัณหาและอวิชชา
(ไดแกคนผูเปนตัณหาจริตและทิฐิจริต) และธรรมฝายดีจะอธิบายดวยคําวา สมถะและวิปสสนา
๗๙

เนตฺต.ิ (บาลี) ๔๙/๙๘-๙๙.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๕๐/๘๐.
๘๑
เนตฺต.ิ (บาลี) ๗๙/๑๐๗-๑๑๘, เนตฺติฏีกา (บาลี) ๘๘-/๑๒๙-๑๕๓.
๘๐

๙๙
(เสมือนยารักษาโรค ฝ และถอนลูกศร คือ อัตตกิลมถานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยค) แลว
สงเคราะหลงในอริยสัจ ๔ กลาวคือ ตัณหาและอวิชชาก็ด อกุศลอันเปนกิเลสที่เหลือ และกุศลจิตตุป
บาทอันเปนสาสวะก็ดี ชื่อวา สมุทยสัจจะ เปนธรรมที่ควรละ เตภูมิกธรรมทั้งหลายที่เหลือ ชื่อวา
ทุกขสัจจะ เปนธรรมที่ควรกําหนดรู สมถะและวิปสสนา ชื่อวา มรรคสัจจะ เปนธรรมที่เจริญ
ฝกอบรมทําใหเกิดขึ้น นิพพานชื่อวา นิโรธสัจจะ เปนธรรมที่ควรทําใหแจง ธรรมดังกลาวคือ ตัณหา
อวิชชา สมถะ และวิปส สนา เหลานี้ เรียกวา มูลบท ๔
๒) ติปุกขลนัย
ติปุกขลนัย หมายถึง นัยที่มีการกลาวแสดงถึงลักษณะการนําเนื้อหาสูตรที่
เปนฝายสังกิเลส คือ อกุศลมูล ๓ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ และเนื้อหาของสูตรฝายโวทาน คือ กุศล
มูล ๓ ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ แลวสงเคราะหเขาใจสัจจะ ๔ กลาวคือ อกุศลมูล ๓ เปน
สมุทยสัจจะ เตภูมิกธรรมที่เหลือเปนทุกขสัจจะ กุศลมูล ๓ เปนมรรคสัจจะ และนิพพานเปนนิโรธ
สัจจะ
๓) สีหวิกกีฬิตนัย
สีหวิกกีฬิตนัย หมายถึง นัยที่มีลักษณะการนําเนื้อหาของสูตรฝายสังกิเลส
คือ วิปลลาส ๔ (ความเขาใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ไมงามวา งาม ๑ ความเขาใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่
เปนทุกขวา เปนสุข ๑ ความเขาใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ไมเที่ยงวา เที่ยง ๑ ความเขาใจคลาดเคลื่อนใน
สิ่งที่ไมเปนตัวตนวา เปนตัวตน ๑) และเนื้อหาของสูตรที่เปนโวทาน คือ อินทรีย ๔ (สติ ๑ สมาธิ ๑
วิริยะ ๑ ปญญา๑) สงเคราะหเขาในสัจจะ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรคอีกทีหนึ่ง เปนวิธีการ
ตีความธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเชนกับราชสีห
๔) ทิสาโลจนนัย
ทิสาโลจนนัย หมายถึง นัยแหงการพิจารณาดูธรรมทั้งหมด (๑๘ ประการ
คือ มูลบท ๔ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ วิปลลาส ๔ และอินทรีย ๔) ซึ่งเปนกุศลและอกุศลตามที่ได
แสดงมาแลวในนัยทั้ง ๓ ขางตน
๕) อังกุสนัย
อังกุสนัย ไดแก นัยแหงการนําเอาทิสาธรรมทั้งหมด ที่พิจารณาดูแลวตาม
นัยแหงทิสาโลจนนัยนั้น ไปในนัยทั้ง ๓ ขางตน เหมือนกับการเกี่ยวดึงวัตถุอยางใดอยางหนึ่งที่
ตองการไปสูสถานที่ตองการดวยตะขอ ทิสาโลจนนัยและอังกุสนัยนี้ ไมมีเนื้อหาตางหากของตนเอง
แตเปนเหมือนเครื่องมือในการพิจารณาตรวจสอบธรรมทั้งหลายดวยจิตแลวนําไปดวยจิตในนัย ๓
ขางตน เรียกอีกอยางหนึ่งวา โวหารนัยและกรรมนัย เพราะเปนเพียงโวหารคือ การดูการนําไปและ

๑๐๐
กิริยาการคือ การดู การนําไปเทานั้น๘๒ อยางไรก็ตาม นัยทั้ง ๕ นั้น เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะห
พระสูตรเพื่อคนหาวิเคราะหถึงองคธรรมที่เปนรากเหงาของธรรมทั้งฝายดีและฝายไมดี ทั้งยังเปน
เกณฑในการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองแหงการอธิบายความธรรมดวย
(๓) สาสนปฏฐาน
สาสนปฏฐาน หมายถึง วิธีการกลาวแสดงธรรม อธิบายความใหเหมาะสมกับ
อัธยาศัยของเวไนยสัตว ใหมีหลักในการอธิบายความพุทธพจนไดอยางถูกตองตามพุทธประสงค
เปนการแสดงธรรมหรือกลาวอธิบายธรรมตามความเหมาะสมกับอุปนิสัย อัธยาศัยของผูฟง
คํานึงถึงผูฟงเปนหลัก เพื่อใหผูฟงสามารถเขาใจในสิ่งที่สอนมากที่สุด หลักการนี้ ไมงายนัก หากจะ
นํามาใชในปจจุบัน เพราะอัธยาศัยของมนุษยนั้น หยั่งรูไดยากสําหรับคนธรรมดาที่ไมมีคุณสมบัติ
พิเศษที่จะสามารถหยั่งรูได โดยไดจําแนกประเภทของพระสูตรตาง ๆ ที่มาในพระบาลี (ซึ่งถือวา
เปนที่ตั้งแหงมูลบท ๑๘ ประการ) ออกเปน ๔ กลุมหลัก แลวจําแนกคละกันระหวางสูตรทั้ง ๔ กลุม
จึงเปนสูตรทั้งหมด ๑๖ ประเภท และใชเปนกรอบในการตีความ อธิบายธรรมวาจัดอยูในสูตร
ประเภทไหน ดังนี๘๓
้
๑) สังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความเศราหมอง
ทั้งหลาย
๒) วาสนาภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความดี ความผอง
ใส
๓) นิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงการตรัสรู
๔) อเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนการจบการศึกษาแลว
๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของทั้งความ
เศราหมองและความดี
๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของทั้งความ
เศราหมองและการตรัสรู
๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของทั้งความ
เศราหมองและการไมตองศึกษาตอไป
๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของ
ทั้งความเศราหมอง การตรัสรู และการไมตองศึกษาตอไป
๘๒

คุณารักษ นพคุณ. เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถทีปนี. หนา ๒๖๗-๒๗๓.
เนตฺต.ิ (บาลี) ๘๙-๑๑๑/๑๒๔-๑๖๑, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถ
ทีปนี, หนา ๒๗๔-๒๗๗.
๘๓

๑๐๑
๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของ
ทั้งความเศราหมอง ความดี และการตรัสรู
๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความดี
และการตรัสรู
๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนความเศรา
หมองเพราะตัณหา
๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความเศรา
หมองเพราะความเห็นผิด
๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความ
เศราหมองเพราะความประพฤติผิด
๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความ
หมดจดจากตัณหา
๑๕) ทิฏฐาโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความหมด
จดจากความเห็นผิด
๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรที่มีเนื้อหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความ
หมดจดจากความประพฤติผิด
อีกนัยหนึ่ง ตามนัยแหงสาสนปฏฐาน ทานยังจําแนกพระสูตรบรรดาที่มาในพระบาลี
อยางพิสดาร โดยถือเอาเนื้อหาสาระในพระสูตรเปนหลัก ออกเปนอีก ๒๘ ประเภท ดังนี้ (๑) โลกิย
สูตร สูตรที่วาดวยโลกิยธรรม (๒) โลกุตรสูตร สูตรที่วาดวยโลกุตรธรรม (๓) โลกิยโลกุตรสูตร
สูตรที่วาดวยโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม (๔) สัตตาธิษฐานสูตร สูตรที่วาดวยสัตวหรือบุคคล (๕)
ธัมมาธิษฐานสูตร สูตรที่วาดวยธรรม (๖) สัตตธัมมาธิษฐานสูตร สูตรที่วาดวย
สัตวและธรรม (๗) ญาณสูตร สูตรที่วาดวยความรู (๘) เญยยสูตร สูตรที่วาดวยสิ่งที่
ควรรู (๙) ญาณเญยยสูตร สูตรที่วาความรูและสิ่งที่ควรรู (๑๐) ทัสสนสูตร สูตรที่วาดวยโสดาปตติ
มรรคและโสดาปตติผล (๑๑) ภาวนาสูตร สูตรที่วาดวยพระเสกขะและอเสกขะที่เหลือ (๑๒) ทัสสน
ภาวนาสูตร สูตรที่วาดวยโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล และพระเสกขะ อเสกขที่เหลือ (๑๓) สกว
จนสูตร สูตรที่วาดวยถอยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจา (๑๔) ปรวจนสูตร สูตรที่วาดวยวัจนะของ
ผูอื่นจากพระสัมมาสัมพุทธเจา (๑๕) สกปรวจนสูตร สูตรที่วาดวยวัจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจา
และของบุคคลอื่น ๆ (๑๖) วิสัชชนียสูตร สูตรที่วาดวยปญหาที่ควรตอบ (๑๗) อวิสัชชนียสูตร สูตร
ที่วาดวยปญหาที่ไมควรตอบ (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร สูตรที่วาดวยปญหาที่ควรตอบและไม
ควรตอบ (๑๙) กัมมสูตร สูตรที่วาดวยเหตุ (๒๐) วิปากสูตร สูตรที่วาดวยผลแหงเหตุ (๒๑) กัมมวิ

๑๐๒
ปากสูตร สูตรที่วาเหตุและผล (๒๒) กุศลสูตร สูตรที่วาดวยกุศล (๒๓) อกุศลสูตร สูตรที่วาดวย
อกุศล (๒๔) กุศลากุศลสูตร สูตรที่วาดวยกุศลและอกุศล (๒๕) อนุญญาตสูตร สูตรที่วาดวยขอ
อนุญาต (๒๖) ปฏิขิตตสูตร สูตรที่วาดวยขอหาม (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร สูตรที่วาดวยขอ
อนุญาตและขอหาม (๒๘) ถวสูตร สูตรวาดวยการสรรเสริญหรือการชมเชย๘๔
นอกจากนี้ ทานยังไดจําแนกลักษณะสูตรที่มาในอรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย ออกเปน
๑๖ ประเภท โดยแบงเปน ๔ หมวด ดังนี้ หมวดที่ ๑ มี ๔ ประเภท คือ (๑) สังกิเลสภาคิยสูตร (๒)
วาสนาภาคิยสูตร (๓) นิพเพธภาคิยสูตร (๔) อเสกขภาคิยสูตร หมวดที่ ๒ มี ๖ ประเภท คือ (๕)
สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร (๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร (๘) วาสนา
นิพเพธภาคิยสูตร (๙) วาสนาอเสกขภาคิยสูตร (๑๐) นิพเพธอเสกขภาคิยสูตร หมวดที่ ๓ มี ๔
ประเภท คือ (๑๑) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๒) สังกิเลสวาสนาอเสกขภาคิยสูตร (๑๓)
สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร (๑๔) วาสนานิพเพธอเสกขภาคิยสูตร หมวดที่ ๔ ม ๒ ประเภท คือ
(๑๕) สัพพภาคิยสูตร (๑๖) อสัพพภาคิยสูตร๘๕
สาสนปฏฐาน เปนหลักการหรือเปนกรอบในการพิจารณาศึกษาวิเคราะหเนื้อหาธรรม
ที่ปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ ในพระไตรปฎกและอรรถกถาวา จัดอยูในพระสูตรประเภทไหน
ตามลักษณะพระสูตรที่ทานพระมหากัจจายนะไดจําแนกไวเปนแบบอยางในคัมภีรเนตติปกรณ โดย
ได ย กเอาพระบาลี ที่ เ ป น พระดํ า รั ส ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ขึ้ น มาเป นตั ว อย า งแล ว วิ เ คราะห
ชี้ใหเห็นวา พระพุทธพจนดังกลาวนั้น เปนสูตรประเภทไหน เชน โอวาทปาฏิโมกขที่วา การไมทํา
ความชั่วทั้งปวง การทําความดีใหถึงพรอม การทําจิตใจของตนใหผองใส นี่เปนคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พุทธพจนจัดเปนอนุญญาตปฏิกขิตตสูตร คือ เปนสูตรที่มีเนื้อหาทั้งที่เปนขอ
อนุญญาตและขอหามในสูตรเดียวกัน๘๖อยางไรก็ตาม แมทานจะจําแนกพระสูตรออกเปนเอนก
ประการดังกลาวก็ตาม แตกรอบสําหรับการจําแนกพระสูตรดังกลาวนั้น มีเพียง ๑๘ ประการ
เรียกวา มูลบท ๑๘ แบงเปน ๒ ฝาย คือ ฝายดี เรียกวา กุศลมี ๙ ประการคือ (๑) สมถะ (๒) วิปสสนา
(๓) อโลภะ (๔) อโทสะ (๕) อโมหะ (๖) อสุภสัญญา (๗) ทุกขสัญญา (๘) อนิจจสัญญา (๙) อนัตต
สัญญา สวนฝายไมดี เรียกวา อกุศล มี ๙ ประการเชนกัน คือ (๑) ตัณหา (๒) อวิชชา (๓) โลภะ (๔)
โทสะ (๕) โมหะ (๖) สุภสัญญา (๗) สุขสัญญา (๘) นิจจสัญญา (๙) อัตตาสัญญา๘๗
๘๔

เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๑๒-๑๒๕/๑๖๑-๑๘๗, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปล และ เนตติสา
รัตถทีปนี, หนา ๒๗๕-๒๗๖.
๘๕
คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถทีปนี, หนา ๒๗๕.
๘๖
เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๒๔/๑๘๖.
๘๗
เนตฺติ. (บาลี) ๓/๓.

๑๐๓
มูลบท ทั้ง ๑๘ ประการดังกลาวนี้ ถือวาเปนกรอบในการตีความของพระมหากัจจายนะ
ที่ทานใชในการตีความอธิบายความธรรมที่มีเนื้อหาในพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนา
ไว โดยใชมูลบททั้ง ๑๘ ประการเปนแวนในสอดสองวิจัยธรรมนั้น ๆ นอกเหนือไปจากหลักหาระ
และนัยที่ไดไวแลวขางตน
สรุปไดวา ตามคัมภีรเนตติปกรณ หลักหาระทั้งหลายเปนการอธิบายธรรมมุงเนนไป
ในทางพยัญชนะมากกวามุงอรรถะหรือเนื้อหาสาระที่เปนแกนธรรม สวนนัยและสาสนปฏฐานนั้น
มุงเนนหนักไปในอรรถะและตรวจสอบความถูกตองของการอธิบายโดยมีกรอบในการวินิจฉัยที่
ชัดเจน แตกระนั้นก็ตาม หากพิจารณาตามหลักการของหาระทั้งหมดแลว มีนัยแหงอรรถและ
พยัญชนะ ตลอดถึงการตรวจสอบวินิจฉัย ไมไดมุงเนนที่จะจัดเปนหมวดหมูเหมือนในหลักสาสน
ปฏฐาน ที่มุงจัดเปนหมวดหมูตามลักษณะเนื้อหาของแตละสูตรเปนหลัก
๓.๓.๕ ธรรมที่เปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ
หลักธรรมที่ถือไดวา เปนทั้งหลักการตีความและเปนเกณฑตัดสินการตีความในตัวมัน
เอง ควรนํามากลาวสรุปไวเพื่อใหเห็นรูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาทชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักธรรมที่จะกลาวถึงนี้ จากการศึกษาวิเคราะหขางตน จะเห็นวา เปน
หลักธรรมที่ไดรับการกลาวอางถึงและเปนที่ยอมรับวา หากการอธิบายความตีความธรรมแลวอยูใน
ขอบเขตของหลักธรรมเหลานี้ถือวา การตีความนั้นถูกตอง หลักธรรมที่วานี้ คือ
๑) มัชฌิมาปฏิปทา๘๘
มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ขอปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติแบบเปนกลาง บางทีเรียกวา ทาง
สายกลาง โดยสวนใหญ จะหมายถึง อริยมรรค ๘ ประการ เปนหลักปฏิบัติเพื่อเขาสูพระนิพพาน
โดยตรง เพราะเปนแนวทางที่ไมของแวะความสุดโตงดานใดดานหนึ่งตามนัยแหงธัมมจักกัปปวัตน
สูตร๘๙ ตามนัยความหมายนี้ ถือไดวา มัชฌิมาปฏิปทานี้สามารถใชเปนเกณฑตัดสินการตีความได
ดวย เพราะหากมีการตีความที่ขัดกับแนวทางการบรรลุเปาหมายสูงสุด ถือวาขัดกับหลัก
มัชฌิมาปฏิปทานี้ การตีความนั้น ไมถูกตอง อยางไรก็ตาม แมเนื้อหาในธัมมจักกัปปวัตนสูตร จะ
มุงเนนความเปนกลางระหวางการประพฤติปฏิบัติสุดโตง ๒ ประการ คือการหมกหมุนในกามคุณ
และการทําตนใหลําบากก็ตาม มัชฌิมาปฏิปทา หากนํามาใชในฐานะเปนแนวคิดในการตีความ จะ
ใชในความหมายวา การวางตนเปนกลาง เปนการไมลําเอียงไปตามความคิดเห็นของตนเอง
(อัตตาธิปไตย) และไมลําเอียงไปตามเสียงขางมาก (โลกาธิปไตย) หากแตใหมองโดยองครวมและ
๘๘
๘๙

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕.

๑๐๔
ใหความสําคัญแกปจจัยรวมที่จะทําใหไดความหมายที่ถูกตองสมบูรณ (ธรรมาธิปไตย) เปนสําคัญ
จะเห็นความหมายลักษณะนี้ไดชัดจากการทรงแสดงพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มี
รูปแบบ เทคนิค วิธีที่หลากหลายเพราะทรงใหความสําคัญแกปจจัยรอบดานทั้งดานบุคคล ธรรม
และสภาพแวดลอม โดยทรงมุงถึงผลที่ผูฟงควรไดหลังจากฟงธรรมแลวเปนประการสําคัญ
๒) ปฏิจจสมุปบาท๙๐
หลักคําสอนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาที่มุงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงแหงเหตุปจจัยของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองการชี้ใหเห็นกระบวนการเกิดและกระบวนการดับแหงความทุกขวามีเหตุปจจัยทําใหเกิดและ
ดับ ไมใชเปนการเกิดขึ้นและดับไปโดยไมมีเหตุปจจัย หรืออีกนัยหนึ่ง กระบวนการเกิดขึ้นแหง
ความรู (วิชชา) และกระบวนการดับแหงความไมรู (อวิชชา) ลวนมีเหตุปจจัย หากความรูเกิดขึ้น
ความทุกขดับ แตถาความไมรูเกิดขึ้น ความทุกขก็เกิดขึ้น ในการศึกษาตีความในพระพุทธศาสนา
จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชแนวความคิดนี้ คือ การเชื่อมโยง หรือ การอิงอาศัยกันและกันนี้เปนกรอบใน
การตีความ แลวปรับประยุกตใชเพื่อเชื่อมโยงปจจัยรวมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ไมมองขามความสําคัญของปจจัยรวมอยางใดอยางหนึ่งที่จะใหได
ความหมายที่สมบูรณ หากแตใหเล็งเห็นความสําคัญแหงความเปนเหตุปจจัยที่จะใหความหมายที่
สมบูรณและความถูกตองแหงหลักคําสอนใหมากที่สุด
๓) อริยสัจ ๔๙๑
อริยสัจ ๔ เปนหลักคําสอนที่แสดงความเปนเหตุเปนผล ถือวา เปนหลักคําสอนที่สามารถ
เปนไดทั้งกรอบคิดในการตีความและเกณฑตัดสิน ตรวจสอบความถูกตองของการตีความ คัมภีรเนตติ
ปกรณและเปฏโกปเทศ ถือวา อริยสัจ ๔ นี้เปนสูตรสําหรับเทียบเคียง ตรวจสอบ เพราะเปนที่รวมแหง
คําสอนดานการปฏิบัติเพื่อเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ในกรณีที่มีการตีความโดยอางบุคคล
หรืออางคัมภีร หากการตีความนั้นมีเหตุมีผลและเปนไปเพื่อความดับทุกข จึงจะถือวาเปนการตีความที่
ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับพระดํารัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึงคําสอนของพระองควา ทรงสอน
เรื่องทุกขและความดับแหงทุกขเทานั้น
๔) วิภัชชวาท๙๒/โยนิโสมนสิการ๙๓

๙๐

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓/๖.
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๗๓/๕๘๔.
๙๒
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๔/๒๒๑,
๙๓
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๑/๒๑-๒๗/๒๑-๒๖.
๙๑

๑๐๕
วิภัชชวาท ไมใชเปนหลักคําสอน แตเปนพุทธวิธีในการสอนและลักษณะสําคัญของการ
สอนประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา เปนหลักที่สะทอนมาจากหลักคําสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา
และปฏิจจสมุปบาท วิภัชชวาทจึงเปนรูปแบบการตีความในพระพุทธศาสนา ที่ตองมองอยางรอบดาน
จึงตองอาศัยการจําแนกแยกแยะรายละเอียด ปจจัย และองคประกอบตางๆ ซึ่งตองใชความพินิจ
พิเคราะหอยางแยบยล คําสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ มัชฌิมาปฏิปทา และปฏิจจสมุปบาท ดังกลาวขางตน
ลวนแสดงใหเห็นถึงความเปนวิภัชชวาททั้งสิ้น ซึ่งหลักธรรมที่จําเปนในการตีความลักษณะนี้คือ
“โยนิโสมนสิการ” ความเปนวิภัชชวาท นอกจากจะเห็นไดจากหลักคําสอนดังกลาวแลว ยังมีหลักคํา
สอนอื่น ๆ ที่แสดงความเปนวิภัชชวาท เชน การจําแนกแสดงขันธ ๕ เพื่อชี้ใหเห็นวาความเปนอนัตตา
ความไมมีความเปนตัวตนแทจริงของมนุษยในอนัตตลักขณสูตร๙๔และจําแนกแสดงถึงวาจาที่ควรพูด
และไมควรพูดในอภัยราชกุมารสูตร๙๕ เปนตน ไมเพียงเทานั้น พระมหากัจจายนะเถระยังไดแสดงวิภัช
ชวาทในคัมภีรเนตติปกรณและเปฏโกปเทศ สะทอนใหเห็นถึงการตีความอยางชัดเจน ในหลัก
หาระ เพราะเปนการวิเคราะหแยกแยะใหเห็นถึงประเด็นยอยตาง ๆ เพื่อใชอธิบายความตีความ
หลักธรรม เชน หลักเทสนาหาระ ที่วางกรอบในการตีความอธิบายไวคือ การตีความตองชี้ใหเห็นโทษ
ขอดี ทางออก ผล วิธีการ และการโนมนาวชักจูงชวนใหลงมือทํา หากสามารถอธิบายไดครอบคลุม
ทั้งหกประเด็นนี้ ถือวา เปนการอธิบายที่ใกลเคียงและตรงกับพระพุทธประสงคมากที่สุด
๔.๑.๕ หลักการตีความตามแนวของนักปราชญพุทธ
โดยปกติ ก ารตี ค วามที่ ป รากฏอยู ทั่ ว ไปมี ห ลากหลายรู ป แบบหลากหลายแนว
แลวแตความถนัดและความประสงคของผูตีความใครถนัดชํานาญอยางก็ตีความไปตามที่ตนถนัด
และชํานาญ หรือตนประสงคจะอธิบายในแงใดมุมใดก็ตีความไปในแงนั้นมุมนั้น จึงทําใหแนวการ
ตีความมีมากจนยากที่จะกําหนดได แมการตีความพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันก็มีหลายรูปแบบหลายแนว แตพอกําหนดจับหลักสําหรับศึกษาแนวการตีความของทานได
เปน ๕ แนวดวยกัน คือ ๑) ตีความตามพยัญชนะ ๒) ตีความตามขอเท็จจริง ๓) ตีความตามความรู
๔) ตีความตามความเชื่อ ๕) ตีความตามกระแส (นวยุค)
การตีความตามพยัญชนะ คือ การตีความหรือไขความไปตามตัวอักษรหรือศัพทที่
ปรากฏเพื่อขยายความใหกวางออกไป หรือเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดยใชความรูทางหลักภาษา
แยกแยะศัพทออกไปวามาจากเครื่องปรุงอะไร เปนศัพทประเภทใด เปนตน สวนใหญจะใชคําวา
“คือ ,ไดแก,หมายถึง,หมายความวา” เปนเครื่องแสดงถึงการอธิบายขยายความคําหรอศัพทที่การ
๙๔
๙๕

วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑.
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๓-๘๗/๘๔-๘๙.

๑๐๖
ตีความ เชน การตีความพระพุทธพจนเรื่องจิต ก็อธิบายความไปตามทํานองวา “คําวา จิต ในที่นี้
แปลวา ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ,ธรรมชาติที่รูอารมณ,ธรรมชาติที่วิจิตร,ธรรมชาติที่สั่งสมกุศล
เปนตน หรือแปลวา ความคิด ก็ได แตโดยทั่วไปเรียกจิตวา ใจ อันจิตนี้มีลักษณะรับ จํา คิด รูอารมณ
ต า งๆที่ ผ า นเข า มาทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย และใจ” การตี ค วามเช นนี้ เ รี ย กว า การตี ค วามตาม
พยัญชนะหรืออักษรที่ปรากฏ โดยยกคําหรือขอความที่ตองการตีความเปนบทตั้งแลวแปลวิเคราะห
ใหความหมาย หรือขยายความไปอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยาง ทําใหคําหรือขอความนั้นๆ
เปนที่เขาใจแจมแจงชัดเจน การตีความแนวนี้เปนที่นิยมมาแตโบราณ แมการตีความสมัยปจจุบันก็
นิยมเดินตามแนวนี้
การตีความตามขอเท็จจริง คือ การตีความไปตามเรื่องตามเหตุการณที่มีจริงเปนจริง
ซึ่งเปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมาแลว โดยอิงขอเท็จจริงที่เกิดในยุคสมัยนั้นๆ
ไมแสดงความคิดเห็นหรือขอความที่ขัดแยงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเขาไป ทํานองวาไปตามเนื้อผา ผิดถูก
เปนเรื่องของขอเท็จจริง ไมใชเรื่องสันนิษฐานหรือคาดเดาเอา การตีความแนวนี้ผูตีความจําตอง
สรางความคิดความรูสึกของตนยอนยุคไปใหถึงกาลเวลาที่เรื่องหรือเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจึงจะ
สามารถตีความไดชัดเจนถูกตองตามขอเท็จจริง หากนําความคิด ความรูสึก หรือสิ่งที่ปรากฏใน
ปจจุบันเขาไปจับหรือตีความ ยอมไมตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง เพราะตางยุคตางสมัยกัน เชน
เรื่องการประสูติของพระพุทธเจาที่เมื่อประสูติแลวสามารถดําเนินได ๗ กาว เรื่องพระเทวทัตถูก
แผนดินสูบ เรื่องสัตวพูดไดในชาดกตางๆ เรื่องพุทธิวิสัย เรื่องยมกปาฏิหาริย เปนตน เรื่องเหลานี้
เปนขอเท็จจริงที่ตองอาศัยการตีความดวยความรอบรูและรอบคอบ เปนเรื่องภูมิปญญาระดับสูง
มิฉะนั้นจะกลายเปนการตีความไปตามความเชื่อหรือทัศนะสวนตัวไป
การตีความตามความรู คือ การตีความตามความรูความเขาใจพื้นฐาน ประสบการณ
หรือตามตรรกะของตน กลาวคือตนมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณเชนใด ก็มักจะตีความ
ไปในทางนั้น เชน การตีความในพระไตรปฎก คนที่มีความรูเรื่องวิทยาศาสตรก็มักจะมองวาคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร เขาไดกับหลักวิทยาศาสตร เมื่อมีการตีความหรืออธิบายสาระ
แหงขอความอยางใดอยางหนึ่งก็มักจะใหน้ําหนักและอธิบายความไปในแนววิทยาศาสตร ตาม
ความรูและความเขาใจของตน คนที่เปนแพทยก็มักจะตีความใหมีน้ําหนักและเนนไปในทางที่
วิชาการแพทย คือมองวาขอนั้นเรื่องนี้เกี่ยวของกับการแพทยกลมกลืนกับการแพทย เปนตน เรียกวา
มองไปตามมุมของตน เรื่องเดียวกันแตมองเห็นตางกันตามความรูความเขาใจอันเปนพื้นฐานของ
ตน การตีความแบบนี้จะถึงหรือไมถึง ถูกหรือไมถูก ก็อยูที่ความรูของผูตีความ อาจถูกตองทั้งหมด
หรือไมถูกเลย หรือถูกเปนบางสวนหรือผิดเปนบางสวนก็ได ขอนี้ผูที่รูกวา เขาใจกวา หรือเขาถึง
เรื่องหรือขอธรรมนั้นๆมากกวาเทานั้นจึงจะตัดสิน การตีความแบบนี้จึงมีทั้งคุณทั้งโทษแลวแต

๑๐๗
กรณี ๆ การตีความตามความเชื่อ คือการตีความไปตามศรัทธาและทัศนะของตน กลาวคือตนมี
ความเชื่อและความคิดเห็นเชนนั้นเชนนี้เปนทุนเดิมอยูแลว ปกธงไวลวงหนาแลววาเปนอยางนั้น
อยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงตีความไปตามความเชื่อและความคิดเห็นนั้น พรอมเพิ่มเติมความเชื่อและ
ความคิดเห็นของตนผสมเขาไป เชนตีความเรื่องนรกสวรรค เรื่องบุญบาป เรื่องการทําดีทําชั่ว เปน
ตน ซึ่งมีความเชื่อและคิดเห็นวาสิ่งเหลานี้มีจริงเปนจริง ก็จะตีความดวยการอธิบายขยายความไป
อยา งกว า งขวางเพื่อแสดงให เห็นวา สิ่งเหลานี้มีจริงเปนจริ ง แตถ าไมเชื่ อก็จ ะตี ความไปในทาง
ตรงกันขาม ดวยการอธิบายเหตุผลนานาประการ เพื่อใหเห็นวาสิ่งเหลานี้ไมมีจริงไมเปนจริง การ
ตี ค วามแบบนี้ มี ป รากฏอยู ทั่ ว ไป เป น การตี ค วามแบบเข า ข า งตนเอง ซึ่ ง อาจจะถู กหรื อ ผิ ดก็ ไ ด
เชนเดียวกับการตีความตามความรู แตก็มีทั้งคุณและโทษอยู คือหากผูตีความเปนผูคงแกเรียน เปนผู
ที่คนยอมรับกันทั่วไป แตชอบยึดถือความคิดของตนเปนใหญ ปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่น ไม
รับรูความคิดเห็นของใคร เมื่อตีความหรืออธิบายเรื่องใดไป ผูคนก็จะเชื่อและถือเปนแนวทางอางอิง
หากการตีความของผูนั้นถูกตองตรงขอเท็จจริงก็เปนคุณ หากไมถูกตองก็เปนโทษ เพราะเปนเหตุให
คนหลงผิด และเดินทางผิดไปดวย
การตีความตามกระแส คือการตีความไปตามเรื่องหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ตีความเพื่อใหเขากับเหตุการณ พยายามอธิบายโนมเขาหาเหตุการณ เชนกระแสสังคมในขณะนั้น
นิยมถวายสังฆทาน ก็อธิบายขยายความเรื่องการสังฆทานวามีประโยชนมีอานิสงสอยางนั้นอยางนี้
ทํ า ให ผู คนถวายสัง ฆทานกั นมากขึ้ น หรื อกระแสสั ง คมกํ า ลั ง รณรงค เ รื่ อ งการงดสูบ บุ ห รี่ ก็นํ า
ขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้มาขยายความ เพื่อใหเห็นโทษของสุราและบุหรี่ ทําใหผูคนคลอยตาม
สามารถงดสุรางดบุหรี่ได เปนตน อยางนี้เรียกวาตีความตามกระแส การตีความตามกระแสนี้เปนที่
นิ ย มในหมู นั ก เทศน นั ก บรรยายธรรมตลอดมา เพื่ อ แสดงให ผู ฟ ง เห็ น ว า เป น คนทั น สมั ย ทั น
เหตุการณ สามารถนําเหตุการณในปจจุบันมาประกอบการอธิบายขอธรรมไดอยางเหมาะเจาะ และ
มักจะถูกอกถูกในผูฟงไมนอย การตีความแบบนี้ยอมมีความเสี่ยงตอการความผิดพลาดเสียหายตอ
พระศาสนาอยูไมนอย หากการตีความแบบนี้มุงใหถูกใจสังคม มากกวาความถูกใจถูกขอเท็จจริง
เพราะกระแสสังคมนั้นนิยมความถูกใจมากกวาถูกธรรมเปนพื้นอยูแลวเมื่อตีความไหลลื่นตาม
กระแส เชนนั้นก็อาจเละเถิดไปก็ได แตหากการตีความแบบนี้เปนไปอยา งรอบรูและรอบคอบ
ประกอบกับถูกตองตามขอเท็จจริง โดยอิงกระแสและเหตุการณปจจุบันเปนฐาน ก็ยอมใหการ
ตีความนั้นบรรลุผลสมปรารถนาและมีคุณคาแกการจดจํานําไปสืบสานใหเปนรูปธรรมตอไป การ
ตีความ ๕ แนวเหลานี้อาจถูกหลักถูกเกณฑบาง ไมถูกหลักเกณฑบาง แตก็มีปรากฏใหเห็นตลอดไป

๑๐๘
ตราบเทาที่ยังมีการตีความกันอยู และตราบเทาที่หลักเกณฑการตีความที่ถูกตองเปนที่ยอมรับเปน
สากลยังไมแพรหลายและยังไมไดศึกษาเรียนรูแลวนําไปปฏิบัติกันอยางจริงจังและอยางทั่วถึง๙๖
๔.๑.๖ รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต
การตีความพุทธศาสนสุภาษิตเทาที่ปรากฏอยูในคัมภีรตางๆ ซึ่งบุรพาจารยไดแสดงไว
มีหลายรูปแบบ มีทั้งแบบสั้นพอเขาใหใจความได มีทั้งแบบยาวซึ่งขยายความออกไปโดยพิศดาร
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งแตละรูปแบบก็อยูในขอบเขตแหงการตีความทั้งสิ้น แตเมื่อจะประมวล
กลาวถึงรูปแบบแหงการตีความพุทธศาสนสุภาษิตทั่วไปอาจไดเปน ๔ รูปแบบ คือ ๑) แบบจํากัด
ความ ๒) แบบขยายความ ๓) แบบอธิบายความ และ ๔) แบบวินิจฉัยความ
การตีความแบบจํากัดความ คือตีความโดยการกําหนดความหมาย ใหความหมายอยาง
กะทัดรัด เปนการกําหนดกรอบความหมายไวพอเปนสังเขปเพื่ออธิบายขยายความตอไป
การตีความแบบขยายความ คือการตีความดวยการขยายประเด็นความที่จํากัดความไว
แลวชัดเจนกระจางขึ้น โดยขยายใจความ แยกแยะเนื้อหา หรือตั้งประเด็นอธิบายไวเปนขอๆ
การตีความแบบอธิบายความ คือการตีความดวยการอธิบายคําจํากัดความ หรือประเด็น
ความที่ขยายแยกแยะไวแลวใหพิศดารกวางขวางออกไปจนถึงที่สุด จนเกิดความสมบูรณ ไดเนื้อหา
สาระ สามารถมองเห็นขอความนั้นๆไดอยางชัดเจน เขาใจอยางถองแท ไมมีขอเคลือบแคลงสงสัย
หรือปมโตแยงได ในคําอธิบายนั้นประกอบดวยเนื้อหาที่มีการคิดวิเคราะห มีเหตุผล มีประเด็น
ขอปลีกยอย มีรายละเอียด มีอุปมามีตัวอยาง และมีการจัดลับดับการอธิบายอยางมีระบบ เรียบเรียง
เนื้อหากลมกลืนรับกันสมกัน ใชภาษาถอยคําที่สละสลวย เขาใจงาย เปนภาษารวมสมัย การตีความ
แบบนี้อาจสั้นหรือยาวก็ได แลวแตขอความที่จะอธิบาย หรือแลวแตวัตถุประสงคของการอธิบาย
คัมภีรธรรมบทก็ดี คัมภีรมงคลทีปนีก็ดี คัมภีรวิสุทธิมรรคก็ดี ลวนเปนตัวอยางในการตีความแนวนี้
เปนอยางดี
การตีความแบบวินิจฉัยความ คือการตีความดวยการตัดสินชี้ขาดขอธรรมหรือพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระหลายประเด็น มีขอเลือกหลายอยาง วาหมายที่ตอง
ประสงคเปนอยางนี้ๆโดยอาศัยการไตรตรอง ใครครวญ พินิจพิจารณาอยางถี่ถวนรอบคอบแลว การ
ตี ความแบบนี้ ตอ งอาศั ยความรู ความเข า ใจ ตลอดทั้ งวิ จารณญาณอย า งสู ง บางเรื่ องต อ งอาศั ย

๙๖

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), การตีความพุทธศาสนสุภาษิต, พิมพ
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง), หนา ๘-๑๐.

๑๐๙
ประสบการณ หลักฐานอางอิง และถอยคําของเหลาบุรพาจารยผูรูทั้งหลาย หาไมแลวการวินิจฉัย
อยางนั้นอาจผิดพลาดหรือไมสมบูรณได๙๗

๔.๒ แนวคิดและทฤษฎีการตีความสมัยใหม
หลักทฤษฎีการตีความของตะวันตกเปนศาสตรที่เกิดขึ้นโดยนักปรัชญาและนักบวช
ชาวคริสต เพื่อไว ตีคํา สอนของพระเจา ทฤษฎี นี้ได รับความนิ ยมและมีการพัฒ นาเรื่อยมาจนถึ ง
ศตวรรษที่ ๒๐ กลายเปนศาสตรสากลที่นักปรัชญายุคหลังยุคใหมใหความสนใจเปนพิเศษ และถือ
เปนสวนหนึ่งของปรัชญาโลกาภิวัตน ในที่นี้ผูวิจัยของยกเพียงแนวคิดและทฤษฎีการตีความของ
พอล ริเคอร(Paul Ricocur) จะทําใหทราบสายกําเนิดและพัฒนาการของศาสตรนี้ไดมากขึ้น
แนวคิดนี้โดยที่พอล ริเคอร ไดแบงการตีความออกเปน ๓ นัยหรือ ๓ สาย กลาวคือ๙๘
๑. การตีความตามประเพณีนิยม (Tradition Hermeneutics) วิธีนี้ตั้งเจตนคติที่ดีเพื่อให
ทราบถึงความหมายที่แฝงอยูในสิ่งที่ตนตองการ ตามที่นักตีความปฏิบัติกันมา กลุมนี้มีชไลมาเดอร
(Friendrich Schlermacher) ดิลเทย (Wilheim Dilthey) กาดารเมอร ซารตร จนมาถึง เดอริดาร และ
พอล ริเคอร( Paul Ricoeur) ซึ่งนับวาเปนตัวแทนสําคัญของสาย ถาจะศึกษาการตีความนี้จะตอง
อิทธิพลทางความคิดเริ่มตั้งแต ฮุสเซิรล วิตเกนสไตน มารติน บูเบอร บัลมานน และไฮเดกเกอร
เปนตน กลุมนี้ไดทําวัฏฏจักรแหงการตีความใหมีความหมายและเปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยสรุปวา
การตีความเปนลักษณะนิสัยใฝรูของมนุษยชาติ การตีความเปนการแสวงหาความรูที่ไมมีอคติ ในยุค
นี้จึงมีลักษณะการตีความเชิงปรัชญายุคโลกาภิวัตนขึ้น
๒.การตีความแบบตั้งขอสงสัยและกังขานิยม (Suspicon Hermeneutics ) วิธีนี้ตั้ง
ขอสังเกตไมยอมรับอะไรงายๆ โดยกําหนดวาตําราหรือพฤติกรรมของมนุษยตางๆในสังคม มี
วัตถุประสงคดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอยูภายใน ดูขางนอกอาจไมมีพิศมีภัยแตขางในอาจ
มีแนวนโยบายอะไรสักอยาง สายนี้มีตัวแทนคือ นิตเช ฟรอยด และตองยอนอานแนวความคิดของ
ฮิวส โชเปนฮาวเออร ออกุส ค็อง ฟอยเออรบัค
๓. การตีความเชิงวิพากย (Critical Hermeneutics) วิธีนี้มีความสัมพันธกับสายที่สองที่
กลาวมาแลว ตัวแทนที่สําคัญคือ จูเกน ฮาเบอรมัส และจะตองมีการยอนไปถึง คารล มารกซ (Carl
Marx 1818-83)
๙๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖.
โสวิทย บํารุงภักดิ์, “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรแหงการตีความ”, พุทธศาสตร-ปรัชญา
ปริทรรศน, ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑(มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒): ๓๘-๔๙..
๙๘

๑๑๐
นักปรัชญาหลังยุคใหมถือวาทฤษฎี Hermeneutics สามารถนํามาประยุกตกับการ
เสวนา (Dialogue) เพื่อความเขาใจที่ดี เพราะถือวาการเสวนาที่มีการตีความเปนแกนนําจะทําให
ปราศจากอคติใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๒.๑ ความหมายการตีความ
คําวา “เฮอรเมนิวติกส” (Hermeneutics) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคํา
จํากัดความวา อรรถปริวรรตศาสตร หมายถึงศาสตรแหงการตีความ ในประเด็นเดียวกันนี้ พระมหา
สมบูรณ วุฑฺฒิกโร ได เพิ่มเติมความหมายการตีความไววา อรรถปริวรรตศาสตร หมายถึง (๑)
ในทางเทววิทยา หมายถึงการอธิบายความหมายของเรื่องราวตางๆ ในคัมภีรไบเบิล (๒) ในทาง
ปรัชญาสังคม หมายถึงวิชาที่เกี่ยวกับการสืบคนและการตีความพฤติกรรมของมนุษยและสถาบัน
ตางๆ วาเปนไปโดยเจตนา (๓) ในทางอัตถิภาวนิยม หมายถึงการคนหาจุดหมายของการเปนมนุษย
ที่มีการใหความหมายเชนนี้ เพราะศัพทวา Hermeneutics (ศาสตรแหงการตีความ) เปนคําที่เราไดยิน
อยูบอยๆ ในสาขาวิชาไบเบิลศึกษา (Biblical Studies) ปรัชญาและวรรณคดีวิจารณ มีการนิยาม
ความหมายไว อ ย า งหลากหลาย ครอบคลุ ม ทั้ ง แนวคิ ด เรื่ อ งการแปลความ การอรรถาธิ บ าย
(Exegesis)และการตีความ
การศึกษาความหมายศาสตรแหงการตีความ (อรรถปริวรรตศาสตร) ไดชัดมากขึ้น เห็น
ควรกลาวถึงความหมายในเชิงลักษณะของการตีความไว ๒ ประการ คือ ๑) ความหมายตามลักษณะ
บอเกิด กลาวไดวา หลักการตีความเกิดขึ้นมาพรอมกับการเกิดขึ้นของมนุษย ๒) ความหมายตาม
ลักษณะบทบาทหนาที่
๔.๒.๒ ประเภทของการตีความ
ประเภทแหงการตีความ จําแนกไดดังนี้
๑) การตีความคือทฤษฎีการแปลความ (Hermeneutics as Theory of Interpretation)
การแปลความคือการตีความ กลาวคือเมื่อมีการสืบสาวราวเรื่องมุงประเด็นไปยังความหมายที่เรา
เขาใจแลว คือคําวา “คุณ” (you) เปนอันดับแรก การตีความประเภทนี้จะถามเกี่ยวกับเจตนาของผู
แตง หรือความหมายดั้งเดิมที่ผูฟงเขาใจ การตีความประเภทนี้แสวงหาความหมายเฉพาะเจาะจงของ
ถอยคํานั้น
วิธีนี้คอนขางเปนเชิงวิทยาศาสตรโดยตั้งสมมติฐานวา ตําราทั้งหลายมีความหมายจํากัด
และเปนเชิงวัตถุวิสัยกลาวคือ มีความหมายเดียวและเปนความหมายที่อิงขอเท็จจริงที่ปรากฏ ทฤษฎี
การแปลความถือกําเนิดขึ้นเมื่อการแปลความหมายถูกทาทายดวยขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร นัก
ศาสนาเริ่มหาเหตุผลมาตั้งเปนกฎเกณฑการแปลความหมายของถอยคํานั้นๆ การแปลความหมายจึง

๑๑๑
มีไดหลายนัยสําหรับคําๆ เดียว และไมนิยมการแปลความหมายที่กําหนดไวแลว เพราะกลัวจะเสีย
ความศักดิ์สิทธิ์ วิธีนี้ใหความสําคัญกับตําราหรือตัวบท นั่นคือตองแปลความหมายไปตามตัวบทจึง
จะถูกตอง
๒) การตีความคือจริยปรัชญาหรือจริยศาสตร (Hermeneutics as Practical Philosophy)
หมายถึงจริยธรรมความประพฤติจัดเปนการตีความอยางหนึ่ง เมื่อการสืบคนทางการตีความหันไปสู
กิจกรรมการเขาใจ คําวา “เขาใจ (Understanding)” เปนอันดับแรก เมื่อนั้นการตีความคือการลงมือ
ปฏิบัติตามหลักการของทฤษฎีนั้นๆ การตีความประเภทนี้จะถามถึงความหมายของกระบวนการ
ตีความเปนสํา คัญ การตีความประเภทนี้จะตองแสวงหาการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ วิธีนี้มี
ลักษณะ ๓ อยางคือ ความหมายเชิงตําราเปนบริบท การเขาใจยึดการปฏิบัติเปนสําคัญ และการให
เหตุ ผ ลยึ ด มนุ ษ ยปรั ช ญาเป น หลั ก ทฤษฎี นี้ เ ป น ของนั ก ตี ค วามหลั ง นวยุ ค ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
กาลเวลาของตําราแทนการเวลาของผูแตงของชไลมาเคอร
ในทางพระพุทธศาสนาถือวาการตีความประเภทนี้ คือการยึดหลักธรรมเปนที่พึ่งใน
การดําเนินชีวิต โดยเฉพาะหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค ๘ ในฐานะเปนหลักศีลธรรมอัน
สําคัญในการดําเนินชีวิต ถาเราแบงศาสนาออกเปน ๒ แนวคือ แนวสัจนิยมหรือเนื้อหาของศาสนา
(Doctrinal Religion) กับแนวจริยธรรมหรือแนวจารีต (Popular or Cultural Religion) การตีความ
แนวจริยปรัชญาจัดอยูในศาสนาแนวจารีตหรือเปนศาสนาของชาวบาน คือเปนการศึกษาและเขาใจ
ศาสนาจากพฤติกรรมของสังคม
๓) การตีความคือภววิทยาเชิงเก็งความจริง (Hermeneutics as Speculative Ontology)
เมื่อการสืบคนหันเหความสนใจไปที่ตัวประธานของความเขาใจ คือคําวา “ฉัน (I)” จัดเปนการ
ตีความเชิงภววิทยาแบบเก็งความจริง เพราะมันถามถึงความหมายของตัW

๔.๓ การตีความพัดยศ
เนื่องจากพัดยศของสงฆไทย มีความวิจิตรงดงาม มีความหลากหลายตามลําดับชั้น ตาม
คุ ณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ ข องผู ไ ด รั บ พระราชทานโปรดเกล า ฯ ผู วิ จั ย จึ ง คิ ดว า พั ดยศที่ ถู ก สร า งขึ้ น มา
นอกจากจะมีศิลปะที่งดงามอยูแลว ยังแฝงดวยธรรมและเปนสัญลักษณของพระสัมมาสัมพุทธเจา
หมายถึง ลักษณะสิ่งของที่ทําขึ้นเปนสิ่งแทนพระพุทธเจาแหงศากยวงศ สามารถนอมนําจิตของผูพบ
เห็นใหเกิดพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระองศผูเปนศาสดา แลวเกิดศรัทธานําไปสูการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอน ดั่งดอกบัว ตนโพธิ์ ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท สถูป เปนตนเหลานี้ลวน
เปนรูปและสัญลักษณแทนพระพุ ทธองคได ซึ่งแสดงความหมาย และเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธเจาตามพุทธประวัติได นอกจากนั้นพัดยศยังสะทอนใหเห็นถึงปรัชญา แนวความคิดในเชิง

๑๑๒
พุทธธรรม อันมีหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาหลายประการ ลวนแลวแตเปนเครื่อง
กําหนดสติ ใหพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไดประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดังนั้น ในการตีความพุทธ
ศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆไทยที่สื่อถึงพุทธธรรม อาจคิดไดหลายแง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของพัดยศซึ่งสามารถวิเคราะหความหมายลักษณะพัดยศของพระสงฆไทยในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยได
จัดประเภทของพัดยศพระสงฆไทยฝายเถรวาท ซึ่งแมจะมีหลายประเภทและหลายชั้นก็ตาม แตเมื่อ
จัดประเภทแลว จะมีเพียง ๔ ประเภท คือ ๑) พัดหนานาง ๒) พัดพุดตาน ๓) พัดเปลวเพลิง ๔)
พัดแฉก
๔.๔.๑ พัดหนานาง

ภาพประกอบที่ ๑ พัดหนานาง๙๙
ผลการศึกษาพบวา พัดหนานาง ในพัดยศมีลักษณะรูปไข ผูวิจัยสามารถตีความไดวา
ลักษณะของพัดหนานางเปรียบเสมือนพุทธธรรมที่แสดงใหเห็นกฎธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิด
และการดั บ ของทุ ก ข ที่ ต อ งอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น คล อ งจองกั น เป น วงจรไม มี ต น ไม มี ป ลายดั ง
องคประกอบของปฏิจจสมุปบาท๑๐๐ ไดแก

๙๙

พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, อางแลว, หนา ๑๕๖.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๑๘ –

๑๐๐

๒๑๙.

๑๑๓
๑. อวิชชา ความไมรูเห็นตามเปนจริง ไมรูเทาทันตามมสภาวะ ภาวะขาดปญญาไม
เขาใจเหตุผลเปรียบเหมือนคนตาบอด อวิชชาเปนจิตที่มีโมหะครอบงํา เปนจิตที่เห็นผิด หลงรูปนาม
หลงกายและจิต ยึดติดรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ ไมมีปญญา พิจารณาแยกธาตุขันธ
ยึดกองแหงรูปมั่นคง หลงตัววาไมเสื่อมสลาย ไมสามารถแยก กายใจไดวาเปนคนละอัน ไมรูที่เกิด
ของจิตและที่ดับของจิต หลงความคิดของตัวเชื่อมั่นวา เปนเราเปนเขา ไมพิจารณาสักแตวาเปนธาตุ
๔ ดิก น้ํา ไฟ ลม สักวาเปนสังขารวิญญาณ อวิชชา จึงเปนความหลง คือ โมหะ ไมรูความจริง
เปรียบเหมือนคนตาบอด ไปไหนไมรูทาง มองไม เห็นอะไรทําอะไรไมถูกตอง ทําใหหลงผิดทุก
อยางเมื่อมีอวิชชามาครอบงํา
๒. สังขาร ความคิดปรุงแตงจิต ปรุงแตงความคิด หรือปรุงแตงกรรม ใหเปนไปตาม
นิสัยความเชื่อถือ เจตคติ และเคยเคยชินที่สั่งสมไวของตน เปรียบเหมือนคนปนหมอ พยายามปรุง
แตงสิ่งที่มีอยูแลวใหเปนรูป เปนรางขึ้นมา เปนผูปรุงแตงรูป รส กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ
กระทบทางใจ สังขารเปนจิตที่มีเจตสิกปรุงแตงใหเกิดความคิดนึกตางๆนานาเมื่อมีอะไรมากระทบ
อารมณ กระทบทางทวารทั้ง ๖ ก็จะปรุงแตงไปตามความชอบของใจ ชอบใจก็เปนบุญ ไมชอบใจก็
เปนบาป ทั้งชอบก็เฉย ทั้งไมชอบก็เฉย เปนอเนญชาภิสังขาร ไมปรุงเปน บุญเปนบาป เรียกวาเปน
กลาง สังขารจึงเปนตัวปรุงแตงอารมณทุกอยางใหเกิด เรียกวาสังขาร
๓. วิญญาณ ความรูตออารมณตาง ๆ เชน เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัส เปรียบ
เหมือนลิงไดแกว ลิง หมายถึง จิตที่ไมนิ่งเฉย จิตมีเกิดดับตลอดเวลา แกว หมายถึง คุณธรรม
คุณธรรมดีแกวก็จะใส ไมมีคุณธรรม แกวก็จะเศราหมอง วิญญาณเปนผูรูแจงในสิ่งที่เห็นและ
กระทบที่เกิดขึ้น ในอายตนะทั้ง ๕ วิญญาณเปนผูรูแจงในสิ่งที่กระทบสัมผัส เรียกวา วิญญาณ
๔. รูป-นาม (กาย-จิต) ความมีอยูในรูปธรรมและนามธรรม ในความรับรูของบุคคล
เปรียบเหมือนชายหญิงที่นั่งอยูในเรือ รูปเปรียบเหมือนเรือ นาม เปนผูอาศัย รางกายเหมือนเรือจิต
วิญญาณ คือ คนนั่ง กายกับจิตเปนคนละอยาง แตตองอาศัยซึ่งกันและกัน รูปนามเปรียบเหมือนคน
นั่งเรือ
๕. สฬายตนะ ภาวะที่อายตนะ คือ เครื่องรับรูที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลอง
กับสถานการณนั้นเปรียบเหมือนบาน มีประตูหนาตาง มีทางเขาออกของทวารทั้งหก มีรางกาย คือ
บาน ใจคือเจาของบาน ตาหูจมูกลิ้น คือหนาตาง
๖. ผัสสะการเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอกหรือการรับรูอารมณตาง ๆ เปรียบเหมือน
ชายหญิงกอดกัน หมายถึงการกระทบเปนจิตที่มีความรูสึกวาเปนชายเปนหญิง เปนจิตปรุงแตงจะ
เกิดขึ้นมา เกิดกิเลสตัณหาอุปาทาน มีอารมณพอใจไมพอใจ ยินดียินราย เปนการกระทบสัมผัสใน
อายตนะทั้ง ๖ เรียกวาผัสสะ

๑๑๔
๗. เวทนา ความรูสึกตาง เชน สุขสบาย ถูกใจ ทุกข ไมสบาย เฉย ๆ เปนตน เปรียบ
เหมือนคนที่ถูกลูกศรเสียบตา มีความเจ็บปวดมากเปนจิตเสวยอารมณรุนแรงที่ไดสัมผัส เสวย
อารมณ พอใจและไมพอใจ ยินดียินราย (สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา)
๘. ตัณหา เปรียบเหมือนคนสูบเฮโรอีน หรือยาเสพติด ติดแลวตองการอยูตลอดเวลา
เปนจิตปรุงแตงตองการเพิ่มอยูเรื่อยๆไมรูปลอยวาง ไมรูจักคําวาพอใจในการสูบและเสพ เปนความ
อยากที่ถมไมเต็ม เปนความบกพรองอยูเปนนิตย
๙. อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เปรียบเหมือนลิงเก็บผลไม ยึดติดยึดมั่นถือมั่น
ยึดวาเปนของตัว ขาดปญญาพิจารณาเหตุผลเสียสละปลอยวาง
๑๐. ภพ พฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อสนองอุปาทานนั้น เพื่อใหไดมาและใหเปนไปตาม
ความยึดมั่นถือมั่น เปรียบเหมือนคนทองแก หมายถึงที่อยู เด็กในทองที่มีอยูแลว ภพที่ไดรับ
หมายถึงที่อยูของกายใจ(รูปนาม) จิตยึดติดวาเปนที่อยูของเราพวกเรา ติดยึดความคิดวาเปนเรา ติด
ยึดในอารมณที่พอใจรักใครและไมพอใจรักใคร ติดอยูในความมีความเปน คือภพ
๑๑. ชาติ ความเกิด ความตะหนักในตัวตน ตระหนักในพฤติกรรมของตน เปรียบ
เหมือนคนคลอดลูก หมายถึงจิตที่ปฏิสนธิไดกําเนิดไดรับชีวิตแลววาเปนอะไร เปนชายหรือหญิง
สัตว บุคคล และความเกิดของจิตสืบเนื่องในภพตางๆ โดยการเกิด ชาติคือความเกิดทั้ง ๓ ภพ เปน
จิตที่มีเจตสิกสังขารปรุงแตงเกิดดับ ยินดียินราย รักชอบชิงชังในอารมณทั้ง ๖ มีความเกิดอยู
ตลอดเวลามิไดขาดทั้งภพและชาติ จิตที่ติดอยูในอารมณตางๆ ทั้งอดีตและปจจุบัน ติดในอารมณนั้น
๑๒. ชรา มรณะ ความสํานึกในความพลัดพรากจากภาวะชีวิต จากการได การมี ทําให
เกิดความโศกเศรา ความคร่ําครวญ ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ และความคับแคนใจเจ็บใจ
เปรียบเหมือนคนทิ้งบาน สะพายของออกไปดวย หมายถึงทิ้งรางกายแลวไมกลับมาอีก สวนที่นําไป
ดวยคือบุญและบาป บานทั้งหลังคือ กองแหงรูปและทรัพยสมบัติก็เอาไปไมได ชรามรณะอยูกับ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสเศราโศกเสียใจ ผิดหวังอาลัยอาวรณ พลัดพรากจากกัน เปนความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญในชีวิต คือความตาย มรณะคือความตาย จิตที่ตายแลวจากความดี และตายจากความชั่ว
ตายจากโลกนี้โลกหนา ตายจากสมมุติ จิตที่เกิดกับดับ ตายทุกขณะจิตเกิดดับเรียกวาตายในปจจุบัน
ตายกองแหงรูปเรียกวาตายในภพทั้ง ๓ ตายของจิตเกิดดับตายในปจจุบันอารมณตายอยูทุกขณะจิต
เกิดและดับ (นิพพาน)
สรุปไดวา ปฏิจจสมุปบาท มี ๒ สาย คือ สายเกิดอันเปนสายที่แสดงใหเห็นถึงความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขเรียกวา “สมุทัยวาร” และสายดับเปนสายที่แสดงใหเห็นถึงความดับไปแหงกอง
ทุกขทั้งมวล เรียกวา “นิโรธวาร” ซึ่งทั้งสายเกิดและสายดับเปนเหตุปจจัยตอกัน โยงใยเปนวงเวียน
ไมมีตน ไมมีปลาย ไมมีที่สิ้นสุด ดังนี้

๑๑๕
ตารางที่ ๑ แสดงเปรียบเทียบสายเกิดและสายดับของปฏิจจสมุปบาท
สายเกิด
สายดับ
อวิชชา ดับ สังขาร จึงดับ
อวิชชา เปนปจจัยจึงมี สังขาร
สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ
สังขาร เปนปจจัยจึงมี วิญญาณ
วิญญาณ ดับ นามรูป จึงดับ
วิญญาณ เปนปจจัยจึงมี นามรูป
นามรูป ดับ สฬายตนะ จึงดับ
นามรูป เปนปจจัยจึงมี สฬายตนะ
สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึงดับ
สฬายตนะ เปนปจจัยจึงมี ผัสสะ
ผัสสะ เปนปจจัยจึงมี เวทนา
ผัสสะ ดับ เวทนา จึงดับ
เวทนา เปนปจจัยจึงมี ตัณหา
เวทนา ดับ ตัณหา จึงดับ
ตัณหา เปนปจจัยจึงมี อุปาทาน
ตัณหา ดับ อุปาทาน จึงดับ
อุปาทาน เปนปจจัยจึงมี ภพ
อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ
ภพ ดับ ชาติ จึงดับ
ภพ เปนปจจัยจึงมี ชาติ
ชาติ เปนปจจัยจึงมี ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกข ชาติ ดับ ชรา มรณะ โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุ
ปายาส จึงดับ ความดับของกองทุกขทั้งมวลนี้
โทมนัส อุปายาส
คือ การเดินออกจากบวงของปฏิจจสมุปบาท
ความเกิดของกองทุกขทั้งหมดนี้เรียกวา "
ปฏิจจสมุปบาท "
จะเห็นวาความทุกขทั้งมวลมีอวิชชาเปนเหตุถาจะดับทุกขตองดับตั้งแตอวิชชาลงมา
จึงจะทําลายวงเวียนแหงทุกขได ดังภาพที่จะนําเสนอตอไปนี้

ความแกและความ
ชาติ
การเกิด
ภพ
ภาวะชีวิต

ชรา – มรณะ

อวิชชา
ความไมรูถูกตองตาม
สังขาร
สภาพที่ปรุงแตง

๑๑๖

อุปาทาน
ความยึดมั่น

วิญญาณ
ความรูแจงอารมณ
นาม – รูป
นามและรูป

ตัณหา
ความทะยานอยาก
เวทนา
ความเสวยอารมณ

สัมผัส
ความประจวบ

สฬายตนะ
อายตนะภายใน

ภาพประกอบที่ ๒ ปฏิจจสมุปบาท๑๐๑
องค หรือ หัวขอ ๑๒ มีความหมายโดยสังเขปดังนี้
๑. อวิชชา ความไมรู คือ ไมรูในอริยสัจจ ๔
๒. สังขาร สภาพที่ปรุงแตง ไดแก สังขาร ๓ หรือ อภิสังขาร ๓
๓. วิญญาณ ความรูแจงอารมณ ไดแก วิญญาณ ๖
๔. นามรูป นามและรูป ไดแก เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ
๕. สฬายตนะ อายตนะ ๖ ไดแก อายตนะภายใน ๖
องค หรือ หัวขอ ๑๒ มีความหมายโดยสังเขปดังนี้
๑. อวิชชา ความไมรู คือ ไมรูในอริยสัจจ ๔
๒.สังขาร สภาพที่ปรุงแตง ไดแก สังขาร ๓ หรือ อภิสังขาร ๓
๓.วิญญาณ ความรูแจงอารมณ ไดแก วิญญาณ ๖
๔.นามรูป นามและรูป ไดแก เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ
๕.สฬายตนะ อายตนะ ๖ ไดแก อายตนะภายใน ๖
๖.ผัสสะ ความกระทบ ความประจวบ ไดแก สัมผัส ๖
๑๐๑

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, ปฏิจจสมุปบาทสําหรับคนรุนใหม, (กรุงเทพมหานคร : บานหนังสือ
โกสินทร, ๒๕๕๑), หนา ๕.

๑๑๗
๗.เวทนา ความเสวยอารมณ ไดแก เวทนา ๖
๘.ตัณหา ความทะยานอยาก ไดแก ตัณหา ๖
๙.อุปาทาน ความยึดมั่น ไดแก อุปาทาน ๔
๑๐.ภพ ภาวะชีวิต ไดแก ภพ ๓
๑๑.ชาติ ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดอายตนะ
๑๒.ชรามรณะ ความแก และความตาย ไดแก ชรา (ความเสื่อมอายุ มีความหงอม
อินทรีย) กับมรณะ (ความสลายแหงขันธ, ความขาดชีวิตินทรีย)
ทั้ง ๑๒ ขอ เปนปจจัยตอเนื่องกันไป หมุนเวียนเปนวงจร ไมมีตนไมมีปลายเรียกวา
ภวจักร (วงจรแหงภพ) และมีขอควรทราบเกี่ยวกับภวจักรอีกดังนี้ อัทธา ๓, สังคหะ ๔, สนธิ ๓,
วัฎฎะ ๓, อาการ ๒๐, มูล ๒ปฎิจจสมุปบาทนี้ มีชื่อเรียกอยางอื่นอีก ที่สําคัญคือ อิทัปปจจยตา (ภาวะ
ที่มีอันนี้ ๆ เปนปจจัย) ธรรมนิยาม (ความเปนไปอันแนนอนแหงธรรมดา, กฎธรรมชาติ) และ ปจจ
ยาการ (อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน)๑๐๒
พัดเปรียญหนานางจะมีทั้งหมด ๒ สี ไดแก พื้นสีแดง (โลหิตะ)พระรัศมีนี้จะ
แผซานออกจากพระมังสะ(ผิวเนื้อ)พระโลหิต (เลือด)และพระเนตรทั้งสอง (ดวงตา) ซึ่งตีความได
วา แทนวิริยธรรม ธรรมแหงขยั นอุตสาหะในการประพฤติธรรมและมีความมุงมั่นในการที่จ ะ
พิทักษรักษาพระพุทธศาสนา พัดนี้มอบถวายผูสอบไดมหาเปรียญ เริ่มที่เปรียญ ๓ – ๔ – ๕ พัดหนา
นางอีกอยางหนึ่งมีพื้นสีเหลือง (ปตะ) เหลืองเหมือนสีของดอกหรดาลทอง เปนสีหนึ่งใน
ฉัพพรรณรังสี (สีทั้งหก) ซึ่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา ฉะนั้น หมายถึงวา เริ่มเปนผูที่มี
ชื่อเสียง ในดานการศึกษาพุทธพจน ซึ่งถือวาเปนหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และถาสอบไดเปรียญสูงขึ้นไป ก็จะยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้น เชน เปรียญ ๙ ซึ่งถือวาเปนชั้นสูงสุดจึงไม
จําเปนตองใสตัวเลข
สวนการปกดิ้นเลื่อมนั้น เหลืองอรามเหมือนสีแหงทองคํานั้น จะมีทุกชั้นยศ มองดู
เหมือนทองคํา ซึ่งทางโลกถือวาเปนรัตนะที่มีคามากรองจากเพชร หมายถึงวาผูที่สอบเปรียญไดเปน
บุคลากรที่มีคุณคาตอพระพุทธศาสนา เพราะสามารถรูและเขาใจพุทธพจน จะยังพระพุทธศาสนา
ใหเจริญรุงเรื องไปทั่วโลก
๔.๓.๒ พัดพุดตาน
๑๐๒

พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร
: ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๒๕๒.

๑๑๘

ภาพประกอบที่ ๓ พัดพุดตาน๑๐๓
ผลการศึกษาพบวา พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม
๑๖ แฉก พั ด ยศชนิ ด นี้ มี ลั ก ษณะคล า ยกลี บ ดอกบั ว บาน หรื อ ดอกพุ ด ตาน พระสงฆ ที่ ไ ด รั บ
พระราชทานสมณศักดิ์จะเริ่มตั้งแตพระปลัด พระครูปลั ด ถึง ชั้นพระครูสัญญาบัตร ซึ่ง มีหลาย
ตําแหนง
ลักษณะของพัดพุดตานเมื่อเทียบกับสมณศักดิ์ดังกลาว ผูวิจัยตีความวาแฉก ๑๖ แฉก
ของพัดพุดตานเทียบไดกับพุทธธรรมในหัวขอโสฬสญาณ ๑๖ อุปกิเลส ๑๖ เหมือน จิตอุปกิเลส ๑๖
ดังนี้
๑. อภิชฌาวิสมโลภะ (คิดเพงเล็งอยากได โลภไมสมควร,โลภกลา จองจะเอา ไมเลือก
ควร ไมควร)
๒. พยาบาท(คิดรายเขา)
๓. โกธะ (ความโกรธ)
๔. อุปนาหะ (ความผูกโกรธ)
๕. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีผูอื่น,การลบลางปดซอนคุณคาความดี
ผูอื่น)

๑๐๓

สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๓๑.

๑๑๙
๖. ปลาสะ (ความตีเสมอ,ยกตัวเทียมทาน,เอาตัวขึ้นตั้งขวางไวไมยอมยกใหใครดีกวา
ตน)
๗. อิสสา(ความริษยา)
๘. มัจฉริยะ (ความตระหนี่)
๙. มายา (มารยา)
๑๐. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, หลอกดวยคําโออวด)
๑๑. ถัมภะ (ความหัวดื้อ, กระดาง)
๑๒. สารัมภะ (ความแขงดี, ไมยอมลดละ มุงแตจะเอาชนะกัน)
๑๓. มานะ (ความถือตัว, ทะนงตน)
๑๔. อติมานะ (ความถือตัววายิ่งกวาเขา, ดูหมิ่นเขา)
๑๕. มทะ (ความมัวเมา)
๑๖. ปมาทะ (ความประมาท,ละเลย,เลินเลอ)
อุปกิเลส ๑๖ หรือจิตอุปกิเลส ๑๖ เปนโทษธรรมเครื่องเศราหมองสิ่งที่ทําใหจิตใจขุน
มัวรับคุณธรรมไดยาก ซึ่งจะเปนเครื่องกําหนดสติของพระสงฆที่มีสมณศักดิ์ดังกลาวขางตน
พัดพุดตาน มีพื้นกํามะหยี่สีตางกัน มีแฉกสีเหลืองบาง แดงบาง แลวยศชั้น ที่สําคัญจะ
มีลายปกดิ้นมันและเลื่อม เปนเครื่องประกอบทําใหเกิดความสวยงามอรามเหมือนทองคํา ซึ่งถือวา
มีรัตนะที่มีคาเชนเดียวกับพัดยศถือวามีคุณคาสมกับที่เปนของสูง เหมาะสมกับตําแหนงของพระ
สังฆาธิการหรือพระภิกษุผูเปนฐานานุกรมในตําแหนงตางๆที่ไดรับ
สวนดามของพัดทําดวยงาชาง นิยมมาทําเครื่องประดับและเครื่องรางมานานนับตั้งแต
มนุษยเริ่มรูจักลาสัตวมาเปนอาหารแลว ซึ่งงาชางมีสีนวลสวยและงายตอการแกะสลัก อีกทั้งยังมี
ความทนทาน แมจะมีความแข็งอยูในระดับ ๒.๕ ก็ตาม เปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์และเปน
มงคลงายัง มี ความหมายถึง พลัง อํา นาจเพิ่ มขึ้ นในตัวของผูที่ได ครอบครองเปน เจา ของ ช วยให
สามารถฟนฝาอุปสรรค และมีชัยเหนือศัตรู จึงมักจะนํางาชางคูขนาดใหญมาประดับโตะหมูบูชา
เพื่อพุทธบูชา ทําดามพัดยศ แมปจจุบันงาหายาก ก็มีวัสดุที่ใชแทนงาชาง เรียกวาวัสดุเทียมงา ซึ่งทํา
จากเรซิ่น
๔.๓.๓ พัดเปลวเพลิง

๑๒๐

ภาพประกอบที่ ๔ พัดเปลวเพลิง๑๐๔
ผลการศึกษาพบวา พัดเปลวเพลิง ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปน
แฉกดานละ ๕ แฉก ผูวิจัยตีความวา ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยาง
ที่รวมเขาเปนชีวิต คือขันธ ๕๑๐๕ หรือเบญจขันธไดแก
๑. รูป ไดแก สวนประกอบของฝายรูปธรรม ทั้งหมดอันเปนรางกายและพฤติกรรมทั้ง
ปวง เปนสสารและพลังงาน พรอมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมของสสารหรือพลังงานเหลานั้น
๒. เวทนา ไดแก ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทาง ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ
๓. สัญญา ไดแก ความกําหนดได หมายรู คือกําหนดรูอาการ เครื่องหมาย ลักษณะ
ตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณได
๔. สังขาร ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆของจิตที่ปรุงแตงใหคิดดีหรือชั่ว
หรือเปนกลางๆ โดยมีเจตนาเปนตัวนํา หรือปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทาง
กาย วาจา ใหเปนไปตางๆ เปนที่มาของกรรม เชน ศรัทธา สติ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ปญญา โลภะ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เปนตน
๕. วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คือ การเห็น การ
ไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกายและการรูอารมณทางใจ
พั ด เปลวเพลิ ง นอกจากจะสะท อ นให เ ห็ น ส ว นประกอบห า อย า งของชี วิ ต แล ว ยั ง
หมายถึงฐานะ ๕ ประการ ที่สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตามในโลกไมอาจจะ
๑๐๔

สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๒๗.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรุงปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓), หนา ๙๑.
๑๐๕

๑๒๑
ได นั่นคือ ๑) ขอสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา จงอยาแก ๒) ขอสิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา จง
อยาเจ็บไข ๓) ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา จงอยาตาย ๔) ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา จง
อยาสิ้นไป ๕) ขอสิ่งที่มีความพินาศเปนธรรมดา จงอยาพินาศ เพราะชีวิตทุกขชีวิตเปนไปตามวัฎฏ
สงสาร ซึ่งหลักพุทธธรรมขางตนนี้ จะเปนเครื่องกําหนดสติของพระสงฆเพื่อเปนหลักในการยึดถือ
พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา
นอกจากในสวนประกอบของพัดที่กลาวไปแลว ใบของพัดยังปกดิ้นสีทองมันและ
เลื่อม ลายใบเทศรักรอยเปนเครื่องประกอบ ทําใหเกิดความสวยงามอรามเหมือนทอง ซึ่งนํามาปก
เพราะถือวาเปนรัตนะที่มีคาเชนเดียวกับพัดหนานาง พัดพุดตาน ถือเปนของสูงที่รับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เหมาะสมกับตําแหนงพระสังฆาธิการผูไดรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ คือ พระครูสัญญาบัตรเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ซึ่งใน
ปจจุบันมี ๙ ตําแหนง แตพัดยศประจําตําแหนงมี ๙ แบบ เปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่ทรงคุณคา
ในตําแหนงเหลานี้
คําวา “ทรงมัณฑ” เปนสวนของดามพัด หมายถึง มีรูปทรงกลมหรือเหลี่ยมซอนกัน
เปนชั้น ๆ เรียวขึ้นไปทําให เกิดความสวยงาม คําวา “มัณฑ” มาจากคําวา มณฑป

๔.๓.๔ พัดแฉก

๑๒๒

ภาพประกอบที่ ๕ พัดแฉก๑๐๖
ผลการศึกษาพบวา พัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑสวนลางเปนพุมเรียก
แหลมคลายดอกบัว ขอบนอกคลายกลีบบัว ที่ประกบแนบอยูกับดอกมีกลีบอยางนอย ๕ ถึง ๙ กลีบ
ดอกบั ว เป นสั ญลั กษณแ สดงถึ งความหมายและเหตุ การณ ที่เ กี่ยวข องกั บ พระพุ ทธเจา ตามพุ ท ธ
ประวัติ หลังจากที่พระองคตรัสรูแลวทรงพิจารณาถึงธรรมะ ที่ไดทรงตรัสรูวาเปนธรรมะอันล้ําลึก
ยากที่มนุษยทั้งหลายจะตรัสรูตามไดจึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของ
มนุษยเปน ๔ เหลา คือ
เหล าที่ ๑ อุ คคติตัญูบุคคล คือผูที่มีกิเลสน อย เบาบาง มีสติปญญาแกเกลา จะพึ ง
สอนใจใหรูแจงในธรรมพิเศษโดยฉับพลัน เปรียบเสมือนดอกปทุมชาติที่โผลพนเหนือพื้นน้ําขึ้นมา
พอสัมผัสรัศมีพระอาทิตยก็จะบานทันทีไดแก กลีบบัวที่อยูในกลางของพัดยศ (สีน้ําเงิน)
เหลาที่ ๒ วิปจจิตัญูบุคคล ผูที่มีกิเลสคอนขางนอย มีอินทรียปานกลางถาไดทั้งธรรม
คําสั่งสอนอยางละเอียด ก็สามารถรูแจงเห็นธรรมวิเศษได เปรียบเสมือนดอกบัวที่เจริญเติบโตขึ้นมา
พอดีกับผิดน้ําจักบานในวันรุงขึ้น ไดแก กลีบบัว ของพัดยศชั้นที่ ๒ (สีเหลือง)
เหลาที่ ๓ เนยยบุคคล ผูที่มีกิเลสยังไมเบาบาง ตองหมั่นศึกษาพากเพียรเลาเรียนและคบ
กัลยามิตร จึงสามารถรูธรรมได เปรียบเสมือนดอกบัวที่ยังจมอยูในน้ํา คอยเวลาที่จะโผลขึ้นมาจาก
น้ํา และจะบานในวันตอ ๆ ไป ไดแก กลีบบัวของพัดยศ ชั้นที่ ๓ (สีมวง)
เหล า ที่ ๔ ปทปรมบุ ค คล ผู มี กิเ ลสหนา ป ญ ญาทึ บ หยาบ หาอุ ป นิ สัย ไม ไ ด เ ลย ไม
สามารถจะบรรลุธรรมพิเศษได เปรียบเสมือนดอกบัวที่เติบโตและจมอยูใตน้ําไมสามารถจะโผล
ขึ้นมาเหนือน้ําไดจะอยูไดเพียงใตน้ําและเปนอาหารของเตา ปู และปลา ไดแก กลีบบัวของพัดยศชั้น
ที่ ๔ (สีเขียว)

๑๐๖

สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๓๙.

๑๒๓
สวนกลีบบัวรอบนอก ๕ กลีบ (สีแดง) อาจเปรียบไดกับนิโรธ ความดับทุกข ดับตัณหา
ไดสิ้นเชิงอยูในภาวะปลอดทุกขเพราะไมมีทุกขที่จะเกิดขึ้นไดหมายถึงนิพพาน ไดแก นิโรธ ๕๑๐๗
๑. วิกขัมภนนิโรธ (ดับดวยขมไว คือ การดับกิเลสของทานผูบําเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน
ยอมขมนิวรณไวได ตลอดเวลาที่อยูในฌานนั้น — extinction by suppression)
๒. ตทังคนิโรธ (ดับดวยองคนั้นๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับหรือธรรมที่ตรง
ขาม เชน ดับสักกายทิฏฐิดวยความรูที่กําหนดแยกนามรูปออกได เปนการดับชั่วคราวในกรณีนั้นๆ
— extinction by substitution of opposites)
๓. สมุจเฉทนิโรธ (ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค
ในขณะแหงมรรคนั้น ชื่อสมุจเฉทนิโรธ — extinction by cutting off or destruction)
๔. ปฏิปสสัทธินิโรธ (ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไป
แลว บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปหมดแลว ไมตองขวนขวายเพื่อดับอีก ในขณะแหง
ผลนั้นชื่อ ปฏิปสสัทธินิโรธ — extinction by tranquillization)
๕. นิสสรณนิโรธ (ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จ
สิ้นแลว ดํารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อนิสสรณนิโรธ ไดแกอมต
ธาตุ คือ นิพพาน — extinction by escape; extinction by getting freed)
ปหาน ๕ (การละกิเลส — abandonment), วิมุตติ ๕ (ความหลุดพน — deliverance),
วิเวก ๕ (ความสงัด, ความปลีกออก — seclusion), วิราคะ ๕ (ความคลายกําหนัด, ความสํารอกออก
ได — detachment; dispassionateness), โวสสัคคะ ๕ (ความสละ, ความปลอย — relinquishing) ก็
อยางเดียวกันนี้ทั้งหมด
นอกจากนี้พัดแฉกที่มีดอกกลีบ ๙ กลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา
อันเปนหลักธรรมขั้นสูงซึ่งเรียกวา โลกุตตรธรรม คือ ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก มี
๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ไดแก
๑. โสดาปตติมรรค หนทางบรรลุเปนพระโสดาบัน
๒. โสดาปตติผล การไดบรรลุเปนพระโสดาบัน
๓. สกิทาคามีมรรค หนทางบรรลุเปนพระสกิทาคามี
๔. สกิทาคามีผล การไดบรรลุเปนพระสกิทาคามี
๕. อนาคามีมรรค หนทางบรรลุเปนพระอนาคามี
๖. อนาคามีผล การไดบรรลุเปนพระอนาคามี
๑๐๗

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔/๖๐๙.

๑๒๔
๗. อรหัตตมรรค หนทางบรรลุเปนพระอรหันต
๘. อรหัตตผล การไดบรรลุเปนพระอรหันต
๙. นิพพาน ก็คือ นิพพาน
หลักธรรมทั้ง ๙ ประการนี้เปนหลักธรรมที่เปนมรรค และผลของการปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง เพื่อเปนการเขาสูโลกุตตรธรรมขั้นสูงสุดตอไป
และสวนบนของพัดแฉกมีลักษณะเปนปลายแหลม อาจเปรียบไดกับสติท่เี ปนยอดของ
กรรมฐานทั้งปวงหลักปฏิบัติเพื่อความพนทุกข สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสในสติปฏฐาน มี
หลักใจความของพระสูตรไว ๔ หมวด๑๐๘ คือ
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน๑๐๙
สติปฏฐาน ๔ เปนทางเดียวที่จะนําเหลาเวไนยสัตวใหเขาถึงความบริสุทธิ์ ลวงพน
ความเศราโศก และความรําพันคร่ําครวญไดดับความทุกขและโทมนัสได บรรลุอริยมรรค และเห็น
แจงพระนิพพานได หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ
ในสวนประกอบของใบพัดที่มีลวดลาย เชน ประดับพลอยในบางชั้นนั้น พวกเพชร
พลอยเปนรัตนะที่ชาวโลกถือกันวาเปนของที่มีคุณคามาก การที่พระเจาแผนดินทรงโปรดใหนํามา
ไว ในพั ดยศบางชั้ นยศ ก็ เ พื่ อเป นการนํา สิ่ งที่ มีคุ ณคา มากในทางโลก มาเปนเครื่ องสักการบูช า
พระสงฆผูไดรับพระราชทานพัดยศ ในฐานะตัวแทนพระรัตนตรัยนั้นเอง
ผลจากการตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย ทั้ง ๔ รูปแบบ พบวา
พัดยศแตละลักษณะเปรียบเสมือนสัญลักษณเชิงพุทธธรรม ที่สะทอนใหเห็นถึงหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาทั้ งฝ ายโลกิยะและโลกุต ตระ ที่ซอนในความวิ จิตรงดงามของพั ดยศประหนึ่ ง
ปริศนาลายแทงขุมทรัพย

๑๐๘

ที.ม. (ไทย) ๑๑/๑๑๒ - ๑๑๓/ ๑๑๙.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๔/๗๔.

๑๐๙

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาตีความพุ ทธศิล ปที่ ปรากฏในพั ดยศของสงฆ ไทย ในการศึกษาครั้ งนี้
ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาพัดยศของสงฆไทย (๒) เพื่อศึกษาพุทธ
ศิลป (๓) เพื่อตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆไทยเถรวาท ดังนั้น ผูวิจัย จึงไดสรุปตาม
วัตถุประสงค ดังนี้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆไทย กลาวถึงความงดงามของศิลปใน
เชิ ง ลวดลายการประดั บ ตกแต ง ความวิ จิ ต รพิ ส ดาร ทํ า ให รู ซึ้ ง ถึ ง ความรู สึ ก อั น ทรงคุ ณ ค า ทาง
หลั ก ธรรม พั ด ยศของสงฆ ไ ทยได ถื อ กํ า เนิ ด เกิ ด ขึ้ น จากคุ ณ ธรรมคุ ณ งามความดี ต า ง ๆ โดย
พระมหากษัตริยทรงจัดมอบถวายเปนเกียรติยศในทางพระพุทธศาสนา พัดยศมีลักษณะที่แตกตาง
กันออกไปตามคุณวุฒิ และปญญาวุฒิ พัดยศนอกจากจะมีคุณคาตอผูปกครองคณะสงฆที่เจริญ
ในทางพระพุทธศาสนาแลวยังเปนเครื่องบงบอกถึงคุณธรรมขั้นสูงอีกดวย
๕.๑.๑ พัดยศของสงฆไทย
ขอบเขตของการศึกษาพัดยศของสงฆไทย ประกอบดวยความเปนมาของพัดยศของ
สงฆไทย ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความสําคัญ สรุปไดวา
การปกครองคณะสงฆไดดําเนินควบคูไปกับระบบสมณศักดิ์ จากหลักฐานพบวาระบบ
สมณศักดิ์เกิดขึ้นครั้งแรกในศรีลังกา สมัยที่พระเจาภูวเนกหุปกครองประเทศ โดยที่พระองคได
พระราชทานราชทินนามแกพระมอญที่มาแปลงบวชจากเมืองหงสาวดี ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกที่มีการ
พระราชทานนามแกพระสงฆ สวนระบบสมณศักดิ์ของพระสงฆไทย มีหลักฐานวาเริ่มมีรูปแบบ
ตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานีกลาวคือพอขุนรามคําแหงทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาที่กรุงสุโขทัย
โดยพระองคไดแตงตั้งตําแหนงการปกครองคณะสงฆและไดพระราชทานราชทินนามเปนสมณ
ศักดิ์แกพระสงฆ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากศรีลังกา เมื่อมาถึงสมัยอยุธยา ระบบสมณศักดิ์มีบทบาท
สําคัญยิ่งขึ้นในการบริหารคณะสงฆ เนื่องจากสมัยนี้เปนระบบศักดินาที่มีการจัดลําดับชนชั้นใน
สังคมในทางคณะสงฆ พระแผนดินทรงเล็งเห็นความสําคัญในการปกครองสงฆ จึงทรงแตงตั้ง

๑๒๗
ตําแหนงใหแกพระสงฆผูที่มีความรู ความสามารถในการปกครอง เพื่อชวยดูแลการปกครองคณะ
สงฆ และไดพระราชทานตําแหนงสมณศักดิ์เปนราชทินนามตาง ๆ ถวายดังเชนฆราวาส ดวยอํานาจ
การแตงตั้งสมณศักดิ์ในยุคตน ๆ นี้ขึ้นอยูกับพระเจาแผนดิน วาจะทรงแตงตั้งหรือโปรดพระสงฆรูป
ใดเปนกรณีพิเศษ
สมัยรัตนโกสินทร ระบบสมณศักดิ์เริ่มจะมีการจัดตั้งเปนระบบมีการตั้งตําแหนงการ
ปกครองใหกับพระสงฆหลายรูป ยกขึ้นเปนสังฆราช สังฆนายก มหาเถระ และเถระ ตามลําดับ เพื่อ
ประโยชนในการปกครองคณะสงฆ ดานสมณศักดิ์ก็มีตําแหนง ราชทินนามของพระราชาคณะ
เกิดขึ้นหลายตําแหนง ซึ่งเริ่มมีมาแตสมัยอยุธยาแลว พระอริยวงศาคตญาณ เปนประมุขของสงฆ
สวนตํา แหนงอื่ น ๆมี การสับเปลี่ยนยา ยตามเหตุ การณบ านเมื อง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรง
ปกครองประเทศ ระบบปกครองคณะสงฆเริ่มมีความมั่นคง มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) ซึ่งเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกของคณะสงฆไทย ครั้ง
ถึงรัชกาลที่ ๖ การปกครองคณะสงฆยังคงเปนรูปแบบเดิม แตระบบสมณศักดิ์ไดมีการพัฒนาเปน
รูปแบบที่ชัดเจน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหสมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดระเบียบสมณศักดิ์ขึ้นมาใหม เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยไดแบงเปนสองฝาย คือ ฝายตําแหนงและฝายฐานันดร (ยศ) โดยมีพัดยศเปน
เครื่องประกอบสมณศักดิ์ เพื่อเปนสัญลักษณแสดงใหเห็นถึงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ
ความหมายพัดยศ จึงมีความหมายซอนคํา หมายถึงสิ่งเดียวกัน แตมีความหมายของที่มา
ตางกัน คือ ตาลปตร หมายถึง เครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริยพระราชทานมาบงบอกถึง
ชั้ นแห งสมณศักดิ์ ที่ไ ดรั บ พระราชทานมาจากพระมหากษั ตริย ประเภทพั ดยศของสงฆ มี ๒
ประเภท คือ ประเภทพัดยศพิเศษของสงฆไทย เปนพัดยศที่ไดรับในกรณีพิเศษที่พระมหากษัตริย
ไทยแหงกรุงรัตนโกสินทรฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดสรางขึ้นเพื่อพระราชทานแกพระภิกษุ
สงฆที่เปนเชื้อพระวงศานุวงศที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนา และประเภทพัดยศประจําตําแหนง
ของสงฆไทย ซึ่งเปนพัดยศที่พระภิกษุสงฆรูปอื่นครอบครองได เพราะพัดยศที่ประเภทประจํา
ตําแหนง ถาพระภิกษุสงฆรูปใดมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบดวยธรรมวินัย มีความสามารถในการ
ปกครองสงฆ มีประโยชนตอสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเปนที่ยอมรับของหมูคณะสงฆ
ชาวบาน สังคม และประเทศชาติ ก็จะไดรับพระราชทานไปยังพระสงฆรูปนั้นตอไป
ความสําคัญพัดยศ ซึ่งเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆไทย เปนการบงบอก
ถึ ง ตํ า แหน ง ของผู ไ ด รั บ พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พระสงฆ ที่ ไ ด รั บ
พระราชทานพัดยศนั้น ยอมเปนพระสงฆที่มีความเพียบพรอมดวยอาจาริยวัตร มีขอปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ เปนผูมีคุณประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคม เปนที่ยอมรับของคณะสงฆ จึงจะไดรับพัด

๑๒๘
ยศเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ หรือเปนเครื่องบงบอกยศ ตํา แหนงที่ได รับพระราชทาน เชน
ตําแหนงทางการปกครองสงฆสูงสุด คือ สมเด็จพระสังฆราช ยอมมีพัดยศประจําตําแหนง หรือ
เครื่องประกอบสมณศักดิ์
ประโยชนของพัดยศ ซึ่งเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่สามารถบอกยศ บอกตําแหนง
ของผูที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ทําใหทราบถึงหนาที่การงานที่จะตอง
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการศึกษาเลาเรียนในพระไตรปฎกใหแตกฉาน สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลตอตนเอง เกิดผลตอผูอื่น และเกิดผลตอสังคม เพราะพัดยศเปนของ
สูงที่พระบาทสมเด็จทรงพระราชทานให เพื่อใหพระสงฆที่ไดรับพระราชทานแลว ไดปฏิบัติหนาที่
ของตนเองอย า งสุ ด ความสามารถ และทํ า ให พุ ท ธศาสนิ ก ชนเกิ ด ความมั่ น ใจในการได รั บ
พระราชทานพั ด ยศของพระสงฆ รู ป นั้ น และก็ จ ะปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง สอนได อ ย า งศรั ท ธา ดั ง นั้ น
ประโยชนของพัดยศ จึงมีประโยชนในดานการปกครองสงฆ มีประโยชนในการไดรับอุปถัมภกจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และใชใหเกิดประโยชนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ใหเกิดความ
สงบเรียบรอย และรวดเร็ว เปนไปตามขั้นตอน และสะดวกสบายในการจัดงานพระราชพิธี และงาน
รัฐพิธี
พุทธศิลปในพระพุทธศาสนาไดกําหนดขอบเขตพุทธศิลปที่เกี่ยวกับสุนทรียความงาม
เปนศิลปอันงดงาม ประกอบดวยเจดียที่เคารพนับถือ บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย
เกี่ยวกับพระพุทธเจา มี ๔ อยางคือ ๑. ธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒. บริโภคเจดีย คือ สิ่ง
หรือสถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย ๓. ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน ๔. อุทเทสิก
เจดีย คือ พระพุทธรูป : ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง สิ่งที่กอเปนยอดแหลม เปนที่บรรจุสิ่งที่
เคารพนับถือ เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ พุทธศิลป” จึงมิใชเปนอุบัติการณทางภาษาครั้งใหม
หรือเปนปรากฏการณทางศิลปะลาสุด หรือเปนนิมิตใหมในการแสวงหา ที่เพิ่งคนพบ คําวา พุทธ
ศิ ล ป มี ร ากฐานที่ ผู ก พั น กั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ลั ก ษณะเฉพาะของความเป น ตะวั น ออก มี
ลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติ ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม และวรรณกรรม
ซึ่งศิลปะแขนงตางๆ เหลานี้ ไดรับการกลาวขานวาเปนพุทธศิลป
การตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆไทย หมายเอาความงดงามของศิลปะ
พัดยศลักษณะพัดยศของสงฆไทย มีอยู ๔ ลักษณะใหญ ๆ คือ
พั ดหนา นาง ในพัดยศมี ลัก ษณะรูป ไข ผู วิจั ยตีค วามได ว า ลั กษณะของพั ดหน า นาง
เปรียบเสมือนพุทธธรรมที่แสดงใหเห็นกฎธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิดและการดับของทุกข ที่
ตองอาศัยซึ่งกันและกันคลองจองกันเปนวงจรไมมีตนไมมีปลายดังองคประกอบของปฏิจจสมุป
บาท

๑๒๙
พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม ๑๖ แฉก พัดยศชนิดนี้
มีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตาน พระสงฆที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์จะเริ่ม
ตั้งแตพระปลัด พระครูปลัด ถึงชั้นพระครูสัญญาบัตร ซึ่งมีหลายตําแหนงลักษณะของพัดพุดตาน
เมื่อเทียบกับสมณศักดิ์ดังกลาว ตีความวาแฉก ๑๖ แฉกของพัดพุดตานเทียบไดกับพุทธธรรมใน
หัวขออุปกิเลส ๑๖ เหมือน จิตตอุปกิเลส ๑๖ โสฬสญาณ ๑๖
พัดเปลวเพลิง ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปนแฉกดานละ ๕ แฉก
ตีความวา ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยางที่รวมเขาเปนชีวิต คือขันธ
๕ และพละ ๕
พัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑสวนลางเปนพุมเรียวแหลมคลายดอกบัว
ขอบนอกคล า ยกลี บ บั ว ที่ ป ระกบแนบอยู กั บ ดอกมี ก ลี บ อย า งน อ ย ๕ ถึ ง ๙ กลี บ ดอกบั ว เป น
สัญลักษณแสดงถึงความหมายและเหตุการณที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาตามพุทธประวัติ หลังจากที่
พระองค ตรัสรู แล วทรงพิจ ารณาถึงธรรมะ ที่ ไดทรงตรั สรูวา เป นธรรมะอั นล้ํา ลึ ก ยากที่ มนุ ษ ย
ทั้งหลายจะตรัสรูตามไดจึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของมนุษยเปน ๔
เหลา นอกจากนี้พัดแฉกที่มีดอกกลีบ ๙ กลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปน
หลักธรรมขั้นสูงซึ่งเรียกวา โลกุตตรธรรม คือ ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก มี ๙
ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

๕.๒ ขอเสนอแนะ
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆไทยเถรวาท
ทําทราบใหถึงความเปนมา ประเภท ลักษณะของพัดยศ และหลักการตีความในพุทธศิลปที่ปรากฏ
ในพัดยศของสงฆไทย ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาตอความเจริญทางดานการศึกษา การปฏิบัติของพระสงฆ
ทําใหเกิดคุณคาทางจิตใจ นอกจากนี้เอกลักษณความสวยงามของพัดยศ ยังเปนกําลังใจพระสงฆใน
การที่ จ ะมุ ง มั่ น เป น กํ า ลั ง ใจต อ การพั ฒ นาพุ ท ธศาสนาให เ จริ ญ ก า วหน า ครั้ ง ต อ ไป ผู วิ จั ย จึ ง มี
ขอเสนอแนะดังนี้
๑) พัดยศเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ เปนสิ่งที่ล้ําคาที่บรรพบุรุษได
จัดทําขึ้นเพื่อเปนกําลังใจใหพระภิกษุไดมีความตั้งใจในการปฏิบัติศาสนกิจอยางมั่นคง ดังนั้นการ
เขาใจถึงความเปนมา ความหมาย และคุณคาของพัดยศยอมจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการศึกษา
เปนอยางยิ่ง

๑๓๐
๒) นอกจากพัดยศจะมีความงดงามแลวพัดยศยังมีคุณคาตามหลักธรรม ซึ่งมีองคธรรม
ตางๆ ในแตละพัดยศ คุณคาของพัดยศไมใชอยูที่ความสวยงามอยางเดียว แตอยูที่หลักธรรมที่แฝง
อยู การที่พระภิกษุผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไดใหความสําคัญตอสิ่งเหลานี้ ยอมเปนการแสดงออก
ใหเห็นถึงคุณคา และพระภิกษุรุนหลังควรปฏิบัติเอาเปนแบบอยาง
๓) ในสมัยพุทธกาลถึงแมจะไมมีพัดยศเปนเครื่องหมายใหรูถึงตําแหนง แตพระองคก็
ทรงยกยองทางพระวาจา ดวยการใหกําลังใจในพระภิกษุหลายองคในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ตั้งอยูในเอตทัคคะ แมในปจจุบันพัดยศจะเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ แตก็ทรงคุณคาดานจิตใจ
เชนเดียวกัน เปนเครื่องเสริมกําลังใจในทางการปกครอง วินัย การศึกษา และการปฏิบัติศาสนากิจ
ดังนั้นจึงควรมุงมั่นรักษาไวเพื่อใหเกิดประโยชนอันสูงสุด
๔) พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศเปนผูตั้งอยูในอุปการคุณอเนกอนันต
ด วยการอุ ป ถัม ภ ค้ํา ชู พ ระพุ ทธศาสนามายาวนาน นอกจากนี้พระองค ทรงตั้ งมั่น ใหกํ า ลั ง ใจต อ
พระภิกษุผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทรงจัดพัดยศอันทรงคุณคา ประดับดาประณีตดวยความงามหลาย
ประการ นอมนําถวายเปนเครื่องประกอบสมณศักดิ์ตามชั้นตาง ๆ เปนการแสดงออกดวยน้ําใจไมตรี
กุศลจิต เปนมิตรตอศาสนา เชนนี้ ดังนั้นการปฏิบัติศาสนากิจของพระภิกษุผูรับพัดยศ ควรตั้งมั่นอยู
ในหลักธรรมอันงดงามดังเชนพัดยศที่พระองคทรงถวาย
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาคนควาตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาคนควาตอไป ซึ่งผูวิจัยมีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการศึกษา
คนควา และพัดยศของสงฆไทยก็ยอมมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการปกครอง
คณะสงฆซึ่งเริ่มจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อใหมีความทันสมัย ซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดรับการพัฒนา
ที่สืบเนื่องมาจากพุทธกาล โดยอาศัยหลักการปกครองแบบสมัยหลังพุทธปรินิพพานแลว เพราะ
อาศัยพระมหาสังฆปรินายก เปนผูปกครองสงฆ หรือเปนใหญในหมูสงฆ และดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
ไมสามารถศึกษาไดหมดทุกแขนง เพราะอยูนอกเหนือจากขอบเขตแหงการศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
๑) ควรวิจัย ตีความพุทธศิลปที่ปรากฏในพัดยศของสงฆเถรวาทกับมหายานในไทย
๒) ศึกษาวิเคราะหประโยชน คุณคา ของพัดยศที่มีตอคณะสงฆ
๓) ศึกษาวิเคราะห คุณคาของการใชพัดรองของคณะสงฆไทยในงานพิธีตางๆ

๑๓๑

ภาคผนวก

๑๓๒
ประเภทที่ ๑ พัดหนานาง มีทั้งหมด ๔ ประเภท

พัดหนานางมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนา
สตรี กวาง ๓๕เชนติเมตร ยาวตั้งแตปลายยอดถึง
ปลายดาม ๙๙ เซนติเมตร ดิ้นทอง เลื่อมทอง
มีหลายชั้นยศ และหลากหลายสี ดังนี้ตัวเลข

ภาพประกอบที่ ๑ พัดหนานาง
ประเภทที่ ๒ พัดพุดตาน มี ๒๔ ตําแหนง
นํามาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังนี้
พัดพุดตาน พื้นสักหลาดสีแดง ใจกลางเปนผา
เยียบับสีแดงและสีมวง สลับสีดวยผาเยียบับสีแดง
และมวง(ไลจากวงใน) แฉกผาแพรสีน้ําเงิน ปก
ดิ้น ดามงาตอเปนทอนๆ ยอดคอและตนดามกลึง
ไมแกะสลัก

ภาพประกอบที่ ๒ พัดยศพระครูสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอ ชั้นโท,เทียบเจาคณะอําเภอชั้นโท และ
ที่ปรึกษาเจาคณะอําเภอ ชั้นโท

๑๓๓
ประเภทที่ ๓ พัดเปลวเพลิง มี ๓ ตําแหนง นํามาประกอบเพียง ๑ ตําแหนง
พัดเปลวเพลิ งเปนพัดยศ สมณศักดิ์ ระดับ
พระครูสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหนง เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงชั้นเอก มี ๕ แฉก พื้นหลัง
สักหลาดสีแดง ใจกลางพื้นกํามะหยี่สีแดง
สลับกํามะหยี่สีเขียวและสีมวง (ไลจากวง
ใน) ปกดิ้นเลื่อมลายใบเทศรักรอย ดามงา
ตอ (ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ตนดามกลึง
เปนเม็ดทรงมัณฑ ยอดกลึงเปนบัวซอน
ภาพประกอบที่ ๓ พัดยศประจําตําแหนง พระครูสัญญาบัตรรองเจาคณะจังหวัด (รจจ.)
ประเภทที่ ๔ พัดแฉก
มีหลายตําแหนง จากสูงสุดคือ สมเด็จพระสังฆราช , สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น
สุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นลงมาถึงถึงชั้นสามัญ จะยกภาพมาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังนี้
พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ มี ๙ แฉกพื้นผาบุผาตาดเงินสลับ
ลูกคั่นผาตาทอง ปกดิ้นเลื่อมเงินและทองแลง ขอบที่เปน
แฉกปกเปนลายชอใบเทศ ถัดเขามาปกลายนองสิงหอยาง
ลายเนื่อง ตอเขามาปกเปนลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม
ลายซึ่งปกเปนลายเกลียวกระหนกชั้นที่ลอมใจกลางพัดปก
เปนลายนองสิงหเนื่องกันทั้งสองขาง ใจกลางเปนรูปโคม
ทรงพุมขาวบิณฑปกเปนรูปพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่
๙ ประกอบดวยรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสนภายใต
สัปตปฎลมหาเศวตฉัตร ตรงกลางมีรูปพระมหาอุณาโลมอยู
ในวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปลงออกโดยรอบพระแสงจักร
ดามงาตัน ตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑแกะลาย คอแกะลาย
เทพนม ยอดงาแกะเปนรูปฉัตร ๓ ชั้น
ภาพประกอบที่ ๔ พัดยศประจําตําแหนง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก
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กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕.
กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมศิลปากร, ๒๕๔๓.
________. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิวพร, ๒๕๑๗.
กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย. ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๗. พิมพครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
กวีวงศ (รวบรวม). ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔.
กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ (นามแฝง). ปรมัตถธรรม. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มูนิธิอภิธรรม
มหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๖.
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๒๒.
ขุ น สรรพกิ จ โกศล (โกวิ ท ป ท มสุ น ทร). คู มื อ การศึ ก ษาพระอภิ ธ รรม ปริ จ เฉทที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๒.
เขียน ยิ้มศิริ. พุทธานุสรณ. พระนคร : บุญสงการพิมพ, ๒๕๐๐.

๑๓๒
เจ า พระยาวิ ชิ ต วงศ วุ ฒิ ไ กร (ม.ร.ว. คลี่ สุ ทั ศ น ) . ตํ า นานพระอาราม และทํ า เนี ย บสมณศั ก ดิ์ .
กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๒.
จินตนา กระบวนแสง. เครื่องประกอบสมณศักดิ์. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๒๑.
จิตร บัวบุศย. สกุลศิลปะพระพุทธรูปในประเทศไทยมรดกวัฒนธรรม. พระนคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๐๗.
จรูญ โกมุทรัตนานนท. สุนทรียศาสตร. นนทบุรี : เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๓๙.
เฉลิ ม พล โสมอิ น ทร . ประวั ติ ศ าสตร พ ระพุ ท ธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ ไ ทย.
กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาลการพิมพ, ๒๕๔๖.
โชติ กัลยาณมิตร. ลักษณะไทย (เลม๑). กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. ตาลปตรพัดยศ ศิลปะบนศาสนวัตถุ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พลับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘.
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. ยศชางขุนนางพระ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
๒๕๔๖.
ธีรัชย พูลทวม. ผูรวบรวมจัดพิมพ. ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ วัดพระเชตุพน ฉบับพระอมรเวที
และคําปราศรัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศ.ส.การพิมพ ; ๒๕๒๗.
ธนพันธุ เมธาพิทักษ. พระพุทธเทวปฏิมากรกับเรื่องความเปนมา. กรุงเทพมหานคร : เจริญกิจ,
๒๕๔๔.
นายแพทยเกิด ธนชาติ. คลังปริยัติธรรม. พระนคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ, ๒๕๑๓.
น. ณ ปากน้ํา. ศิลปะไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารคดี, ๒๕๔๐.
________. พจนานุกรมศิลปะไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ, ๒๕๔๐.
________. ศิลปะ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓.
________. พระพุทธรูปสําคัญ. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓.
________. พระประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๓๓.
บุญเยี่ยม แยมเมือง. สุนทรียภาพทัศนศิลป. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๗.
บุญมี แทนแกว. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕.
ประวิทย สุวณิชย(บรรณาธิการ). ๑๐๘ ซองคําถาม (เลม๔). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศักดิ์โสภา
การพิมพ, ๒๕๔๓.
พระทักษิณคณาธิกร. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๓๗.

๑๓๓
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). ตาลปตรพัดยศศาสนวัตถุที่นาอัศจรรย. วารสารราชบัณฑิต
สถาน, ๒๕๔๐.
พระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารีเถระ). ตํานานพระพุทธรูปปางตาง ๆ. ธนบุรี : โรงพิมพประยูร
วงศ, ๒๕๐๕.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) และคณะ. ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักดิ์ ที่
ระลึกพระธรรมปญญาบดี.กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง,
๒๕๔๓.
พระมหานิรุตติ์ ฐิตสํวโร. คูมือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ. พิมพครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐.
พระมหาประยูร ธมฺมาจิตฺโต. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๒๕๓๒.
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต. การปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระสั ท ธั ม มโชติ ก ะ ธั ม มาจริ ย ะ. ปรมั ต ถโชติ ก ะ ปริ จ เฉทที่ ๑ – ๒ – ๖,
พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๙.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๓.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ศิลปศาสตรเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน. เนื่องในวันสถาปนาคณะ
ศิลปะศาสตร ม.ธรรมศาสตร ครบ ๓๕ ป ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : บ.
สองสยาม จํากัด, ๒๕๔๐.
พวง มีนอก. สุนทรียศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๖.
พรอม สุทัศน ณ อยุธยา. พระพุทธรูปบูชา. พระนคร : โรงพิมพ ส. ประสิทธิ์, ๒๕๑๒.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระผูทรงเปนปราชญแหงพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บ.
๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๔๕.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี แปล เลม ๑-๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔.
________. พระวิสุทธิมรรค แปล เลม ๑-๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๒๕.

๑๓๔
ราชบัณฑิตยสถาน. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๖.
________. พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ – ไทย. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๓.
________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖.
เริ ง อรรถวิบูลย . ทํา เนี ยบสมณศักดิ์ สมเด็ จพระสั งฆราชและสมเด็จ พระราชาคณะในสมั ยกรุง
รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร : ป. พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๒๑.
วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี. คูมือการศึกษาพระอภธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔. กรุงเทพมหานคร :
ธเนศการพิมพ, ๒๕๒๗.
วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน. ประวัติสมณศักดิ์ลัพัดยศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ศรีอนันต, ๒๕๒๘.
วิเชียร อากาศฤกษ และสนุทร สุภูตะโยธิน. ประวัติสมณะศักดิ์และพัดยศ. กรุงเทพมหานคร :
บูรพาศิลปะการพิมพ, ๒๕๒๘.
ศจ. หลวง บริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทุวงศ). เราเคารพพุทธรูปอยางไร. กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพยูไนเต็ดโปดักชั่น ; ๒๕๓๑.
________. พระพุทธรูปสมัยตางๆ ในประเทศไทยและพระพุทธรูปปางตางๆ. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพอุดมศิลป, ๒๕๓๓.
สงวน รอดบุญ. พุทธศิลปสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓.
________. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสดา, ๒๕๔๒.
สมเกียรติ โลหเพชรัตน. พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๓๙.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตํานานพุทธเจดีย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา,
๒๕๑๗.
________. ตํานานคณะสงฆ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม,๒๕๑๔.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. บันทึกเรื่องการปกครองไทยสมัยอยุธยาและ
ตนรัตนโกสินทร ๒๕๑๖. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด ลิชชิ่ง, ๒๕๓๘.
สมบัติ จําปาเงิน. ความรูสารพัดนาม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล,๒๕๑๘
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ดานสุธาการพิมพ, ๒๕๔๒.
สุนทร สุภูตะโยธิน. คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร(ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพมหานคร : กรัง
ปรีซอินเตอรเนชัลแนล, ๒๕๔๐.

๑๓๕
สุจิตรา ออนคอม. ปรัชญาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษราพิพัฒน, ๒๕๔๕.
สุเมธ เมธาวิทยกูล. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
๒๕๔๐.
เสทื้อน ศุภโสภณ. พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยไทย. พระนคร : อักษรบริการ, ๒๕๐๕.
แสวง อุดมศรี. สมณศักดิ์,๓๐. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศการพิมพ, ๒๕๓๐.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรม ศัพทพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย. พิมพครั้งที่ ๘.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
สุนทร สุภูตะโยธิน. คูมือสมณศักดิ์ผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล,
๒๕๔๐.
อมร โสภณวิเชษฐวงศ. ปรัชญาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, ๒๕๒๐.
อํานาจ เย็นสบาย. ศิลปะพิจารณ. กรุงเทพมหานคร : แสงศิลปะการพิมพ, ๒๕๓๒.
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ภาคผนวก

๑๓๗
ประเภทที่ ๑ พัดหนานาง มีทั้งหมด ๔ ประเภท

พัดหนานางมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนา
สตรี กวาง ๓๕เชนติเมตร ยาวตั้งแตปลายยอดถึง
ปลายดาม ๙๙ เซนติเมตร ดิ้นทอง เลื่อมทอง
มีหลายชั้นยศ และหลากหลายสี ดังนี้ตัวเลข

ภาพประกอบที่ ๑ พัดหนานาง
ประเภทที่ ๒ พัดพุดตาน มี ๒๔ ตําแหนง
นํามาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังนี้
พัดพุดตาน พื้นสักหลาดสีแดง ใจกลางเปนผา
เยียบับสีแดงและสีมวง สลับสีดวยผาเยียบับสีแดง
และมวง(ไลจากวงใน) แฉกผาแพรสีน้ําเงิน ปก
ดิ้น ดามงาตอเปนทอนๆ ยอดคอและตนดามกลึง
ไมแกะสลัก

ภาพประกอบที่ ๒ พัดยศพระครูสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอ ชั้นโท,เทียบเจาคณะอําเภอชั้นโท และ
ที่ปรึกษาเจาคณะอําเภอ ชั้นโท

๑๓๘
ประเภทที่ ๓ พัดเปลวเพลิง มี ๓ ตําแหนง นํามาประกอบเพียง ๑ ตําแหนง
พัดเปลวเพลิ งเปนพัดยศ สมณศักดิ์ ระดับ
พระครูสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหนง เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงชั้นเอก มี ๕ แฉก พื้นหลัง
สักหลาดสีแดง ใจกลางพื้นกํามะหยี่สีแดง
สลับกํามะหยี่สีเขียวและสีมวง (ไลจากวง
ใน) ปกดิ้นเลื่อมลายใบเทศรักรอย ดามงา
ตอ (ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ตนดามกลึง
เปนเม็ดทรงมัณฑ ยอดกลึงเปนบัวซอน
ภาพประกอบที่ ๓ พัดยศประจําตําแหนง พระครูสัญญาบัตรรองเจาคณะจังหวัด (รจจ.)
ประเภทที่ ๔ พัดแฉก
มีหลายตําแหนง จากสูงสุดคือ สมเด็จพระสังฆราช , สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น
สุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นลงมาถึงถึงชั้นสามัญ จะยกภาพมาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังนี้
พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ มี ๙ แฉกพื้นผาบุผาตาดเงินสลับ
ลูกคั่นผาตาทอง ปกดิ้นเลื่อมเงินและทองแลง ขอบที่เปน
แฉกปกเปนลายชอใบเทศ ถัดเขามาปกลายนองสิงหอยาง
ลายเนื่อง ตอเขามาปกเปนลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม
ลายซึ่งปกเปนลายเกลียวกระหนกชั้นที่ลอมใจกลางพัดปก
เปนลายนองสิงหเนื่องกันทั้งสองขาง ใจกลางเปนรูปโคม
ทรงพุมขาวบิณฑปกเปนรูปพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่
๙ ประกอบดวยรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสนภายใต
สัปตปฎลมหาเศวตฉัตร ตรงกลางมีรูปพระมหาอุณาโลมอยู
ในวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปลงออกโดยรอบพระแสงจักร
ดามงาตัน ตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑแกะลาย คอแกะลาย
เทพนม ยอดงาแกะเปนรูปฉัตร ๓ ชั้น
ภาพประกอบที่ ๔ พัดยศประจําตําแหนง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ ฉายา
ชื่อสกุลเดิม
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่เกิด

:
:
:
:

ที่อยูปจจุบัน

:

การศึกษา

:

หนาที่การงาน

:

ปจจุบัน

:

พระปลัดสรสิช ปยวณฺโณ
สรสิช มุลทองสุข
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔
๒๔ หมู ๖ บานโคกนาดี ตําบลแมดนาทม อําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
วัดสระทอง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร ๐๔๓-๕๑๒-๔๗๘ โทรสาร ๐๔๓-๕๒๒-๙๗๔
-นักธรรมชั้นเอก
-ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๒๕๓๔ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
๒๕๔๕ ครูสอนในโรงเรียนมงคลญาณปริยตั ิ วัดสระทอง
๒๕๔๕ เลขานุการรองเจาคณะอําเภอเมืองรอยเอ็ด
๒๕๕๓ อาจารยบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอแกน หองเรียนจังหวัด
รอยเอ็ด
๒๕๕๔ เลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองรอยเอ็ด
เลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ด

