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บทคัดยอ  

 
    การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคไว ๓ ประการ ดังน้ี (๑) เพ่ือศึกษาพัฒนาการพัดยศของ
พระสงฆไทย (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร (๓) เพ่ือศึกษาการตีความพุทธ
ศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย ผลการศึกษาพบวา  พัดยศสงฆไทยไดมีการสืบทอดกันมา
เปนระยะเวลายาวนาน ความเปนมาของพัดยศยังไมสามารถท่ีจะสืบทราบถึงความแนชัดไดแตจาก
การคนควาพบทางประวัติศาสตรไดช้ีใหเห็นถึงวิวัฒนาการของพัดยศท่ีปรากฏมาจากตาลปตร ซ่ึง
เปนพัดท่ีเกาแกท่ีสุด ทําดวยใบตาล วาลวีชนี  คือ พัดท่ีมีดานขาง มีท้ังท่ีทําดวยใบตาล ขนนก หรือ
วัสดุมีคาอื่น ๆ และจิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดท่ีประดิษฐตกแตงดวยส่ิงพิเศษ “พัดยศ” 
จึงหมายถึง ตาลปตรหรือพัดท่ีมีความสวยงามในปจจุบันไดแบงออกเปนส่ีแบบ ไดแก พัดหนานาง 
พัดเปลวเพลิง พัดพุดตาน และพัดแฉก ซ่ึงพระมหากษัตริยพระราชทานแกพระสงฆพรอมกับเคร่ือง
ประกอบสมณศักด์ิอื่นๆ เพ่ือเปนส่ิงบอกชั้นยศท่ีไดรับพระราชทาน เปนสัญลักษณแหงการประกาศ
เกียรติคุณ เปนขวัญและกําลังใจแกพระสงฆผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเปนงานประณีตศิลปท่ี
บรรพบุรุษของไทยไดสรางสรรคผลงานไวเปนมรดกใหชนรุนหลังไดชื่นชมความงามอันวิจิตร
บรรจง  

    พุทธศิลป หมายถึง ศิลปะในพระพุทธศาสนาไดกําหนดขอบเขตพุทธศิลปที่เก่ียวกับ
สุนทรียความงาม ประกอบดวยเจดียท่ีเคารพนับถือ บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชา เจดีย
เก่ียวกับพระพุทธเจา มีส่ีอยางคือ ธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย คือ ส่ิงหรือ
สถานท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน และอุทเทสิกเจดีย คือ 
พระพุทธรูป, ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง ส่ิงท่ีกอเปนยอดแหลม เปนท่ีบรรจุส่ิงท่ีเคารพนับถือ 
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เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ เปนตน สุนทรียศาสตร หมายถึง วิชาวาดวยความงาม ศาสตรท่ีวา
ดวยความงามโดยเฉพาะวาดวยความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงาม อะไรไมงาม 

  การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย เปนการตีความหมายจากพัด
ยศ ซึ่งแสดงคุณคาในแงศิลปะเชิงพุทธธรรม เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาในแตละพัดยศ
ตามลําดับช้ันปรากฏตามหลักธรรมท่ีผูวิจัยไดตีความ ดังน้ี  

    พัดหนานาง มีลักษณะรูปไข ตีความไดวาเปรียบเสมือนพุทธธรรมท่ีแสดงใหเห็นกฎ
ธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิดและการดับของทุกข ตองอาศัยซ่ึงกันและกันคลองจองกันเปนวงจร
ไมมีตนไมมีปลาย ดังองคประกอบของปฏิจจสมุปบาท  พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริม
ขอบหยักเปนแฉกรวมสิบหกแฉก พัดยศชนิดน้ีมีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานมี
สิบหกแฉกของพัดพุดตานเปรียบเทียบไดกับพุทธธรรมในหัวขออุปกิเลสสิบหก เหมือน จิตต
อุปกิเลสสิบหก  พัดเปลวเพลิงใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปนแฉกดานละหาแฉก 
ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต คือขันธหา หรือ
เบญจขันธ สวนพัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ สวนลางเปนพุมเรียวแหลมคลาย
ดอกบัว ขอบนอกคลายกลีบบัว ท่ีประกบแนบอยูกับดอกมีกลีบอยางนอยหาถึงเกากลีบ ดอกบัวเปน
สัญลักษณแสดงถึงความหมายและเหตุการณท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจาตามพุทธประวัติ หลังจากท่ี
พระองคตรัสรูแลวทรงพิจารณาถึงธรรมะ ท่ีไดทรงตรัสรูวาเปนธรรมะอันลํ้าลึก ยากท่ีมนุษย
ท้ังหลายจะตรัสรูตามได  จึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของมนุษยเปนส่ี 
เหลา นอกจากน้ีพัดแฉกที่มีดอกกลีบเกากลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปน
หลักธรรมข้ันสูงซ่ึงเรียกวา 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 
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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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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                                             หนา 

บทคัดยอภาษาไทย         ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ค 
กิตติกรรมประกาศ                   จ 
สารบัญ           ฉ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ        ฌ 
บทท่ี ๑ บทนํา          ๑ 
 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย          ๕ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย       ๕ 
 ๑.๔   คําถามในการวิจัย                                                                       ๖ 
 ๑.๕  นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย                  ๖ 
 ๑.๖   ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                                                             ๗                                
 ๑.๗  วิธีดําเนินการวิจัย                   ๑๖
 ๑.๘   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                                                         ๑๗ 
 ๑.๙    กรอบแนวคิดการวิจัย       ๑๗ 
บทท่ี ๒ พัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย                  ๑๘ 
 ๒.๑  ความเปนมาเก่ียวกับพัดยศของพระสงฆไทย                 ๑๘ 
  ๒.๑.๑  การปกครองสงฆสมัยพุทธกาลและพัฒนาการของการต้ังสมณศักด์ิ    ๑๘ 
  ๒.๑.๒ ประเพณีตั้งราชทินนามภิกษุสงฆในลังกาทวีปเปนแบบอยาง 
                                        ของสมณศักด์ิพระสงฆไทย                  ๒๓
  ๒.๑.๓  ประวัติศาสตรเก่ียวกับพัดยศพระสงฆไทย                ๒๔ 
   ๒.๒  ความหมายพัดยศ                        ๒๘   
 ๒.๓   ประเภทพัดยศ                        ๓๒ 
 ๒.๔   องคประกอบเคร่ืองบอกชั้นยศ         ๓๓ 
 ๒.๕   ลักษณะพัดยศ               ๓๔ 
  ๒.๕.๑  พัดหนานาง       ๓๔ 
  ๒.๕.๒ พัดพุดตาน          ๓๘ 



 
ช 

 

  ๒.๕.๓  พัดเปลวเพลิง            ๓๘ 
  ๒.๕.๔  พัดแฉก          ๓๙ 
บทท่ี ๓   แนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร       ๔๑ 
 ๓.๑  แนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลป        ๔๑ 
    ๓.๑.๑  ความหมายของพุทธศิลป             ๔๑ 
  ๓.๑.๒ ทฤษฎีพุทธศิลป              ๔๔
 ๓.๒  แนวคิดเก่ียวกับสุนทรียศาสตร          ๔๗ 
  ๓.๒.๑  ความหมายของสุนทรียศาสตร         ๔๗ 
  ๓.๒.๒ ความเปนมาของสุนทรียศาสตร         ๔๘ 
  ๓.๒.๓ ความหมายของศิลปะ        ๕๐ 
  ๓.๒.๔ ประเภทศิลปะ       ๕๑
  ๓.๒.๕ ทฤษฎีศิลปะ         ๕๒ 
  ๓.๒.๖ ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะ      ๕๔ 
  ๓.๒.๗ เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร        ๕๕ 
บทท่ี ๔  ตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย                    ๖๗ 
 ๔.๑  แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท                                  ๖๗ 
  ๔.๑.๑  หลักการตีความตามนัยพระวินัยปฎก       ๖๗ 
  ๔.๑.๒ หลักการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก         ๗๓ 
  ๔.๑.๓ หลักการตีความตามนัยพระอภิธรรมปฎก       ๗๘ 

๔.๑.๔ การตีความตามนัยคัมภีรเนตติปกรณและคัมภีรเปฏโกปเทส       ๘๑ 
๔.๑.๕ ธรรมท่ีเปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ                     ๑๐๓ 
๔.๑.๖  หลักการตีความตามแนวของนักปราชญพุทธ                                   ๑๐๕                            

               ๔.๑.๗  รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต                                          ๑๐๘ 
           ๔.๒   หลักและทฤษฎีการตีความสมัยใหม                                           ๑๐๙ 
   ๔.๒.๑  ความหมายการตีความ                                   ๑๑๐ 
  ๔.๒.๒  ประเภทของการตีความ                                          ๑๑๐ 
 ๔.๓  การตีความพัดยศ                                                        ๑๑๑ 
                  ๔.๓.๑ พัดหนานาง                              ๑๑๒ 
  ๔.๓.๒  พัดพุดตาน                 ๑๑๘ 
  ๔.๓.๓  พัดเปลวเพลิง                                         ๑๒๐ 



 
ซ 

 

               ๔.๔.๔  พัดแฉก                                                          ๑๒๒ 
บทท่ี ๕  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                 ๑๒๖ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย                  ๑๒๖ 
  ๕.๑.๑  พัดยศของพระสงฆไทย                                                                      ๑๒๖ 
 ๕.๒  ขอเสนอแนะ                   ๑๒๙ 
  ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย                                                               ๑๒๙ 
  ๕.๒.๒  ขอเสนอแนะเพ่ือศึกษาคนควาตอไป                                                 ๑๓๐ 
บรรณานุกรม                                             ๑๓๑ 
ภาคผนวก                        ๑๓๖ 
ประวตัิผูวิจัย                                               ๑๓๙
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอการใชอักษรยอ 

 อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับน้ี ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎก  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ  
พ.ศ  ๒๕๐๐  และพระไตรปฎก  ฉบับภาษาไทย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  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 

 สําหรับอรรถกถา  อางอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
รูปแบบการอางอิงจะข้ึนตนดวยอักษรยอชื่อคัมภีรแลวตามดวย  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   

 

พระวินัยปฎก 
ว.ิมหา.  (ไทย)  =  วินัยปฏก  มหาวิภังค    (ภาษาไทย) 
ว.ิม.  (ไทย)  =  วินัยปฎก  มหาวิภังค    (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที. ม.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ที. ปา.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ม. ม.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม. อ.ุ   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก   (ภาษาไทย) 
สํ. ส.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ. นิ.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ. สฬา.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ. ม.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ. เอกฺก.  (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ. จตุกฺก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ. ปฺจก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ. ฉกฺก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฏก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต        (ภาษาไทย) 



ญ 

องฺ. สตฺตก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ. อฏฐก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ. นวก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ. ทสก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ. ติก.   (ไทย)  =  สุตตันตปฏก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ. ธ.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ. อิติ.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อิติวุตตก  (ภาษาไทย) 
ขุ. ชา.   (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาดก   (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 
อภ.ิ สงฺ.   (ไทย)  =  อภิธรรมปฎก  ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
อภ.ิวิ.   (ไทย)  =  อภิธรรมปฎก  วิภังค     (ภาษาไทย) 
 

ปกรณวิเสส 
วิสุทฺธิ.   (บาลี)  =  วิสุทฺธิมคฺคปกรณ     (ภาษาบาล)ี 
 

อรรถกถาพระวินัยปฎก 
ว.ิม.อ.   (ไทย)  =  วินัยปฎก      สมันตปาสาทิกา  มหาวิภังคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 
อภ.ิสงฺ.อ.  (ไทย)  =  อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
อภ.ิปฺจ.อ.  (ไทย)  =  อภิธรรมปฎก ปญจปกรณอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
 
 
 
 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญญา 
 ความเปนมาของพัดยศ มีความเปนมาจากชาดกเรื่องพระเวสสันดรท่ีพระพุทธองคทรง
กลาวถึงพระมาลัยผูนําพัดไปชวยขจัดปดเปา เพ่ือใหพวกผีนรกไดบรรเทาความรอนลง และ
ตาลปตรจึงเปนของคูกับพระสงฆมาจนถึงปจจุบัน ในพระพุทธศาสนาจึงถือวาเปนของคูกับ
พระสงฆ เพ่ือจะนําไปใชในการขจัดปดเปาความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชน ผูท่ียังไมเขาถึง
พระรัตนตรัย และเวลาตอมาพระพุทธองคจึงทรงใหพระสงฆมีตาลปตรเปนสัญลักษณในการชวย
ขจัดปดความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป และตอมาใน พ.ศ. ๖๐๘ ศาสนาพุทธไดเริ่ม
เขาสูประเทศไทย และเริ่มมีการเทศนมหาชาติชาดกเวสสันดรเกิดข้ึน จึงไดมีการทําตาลปตรถวาย
พระภิกษุ เพ่ือเปนสัญลักษณของการเปนผูขจัดปดเปาความทุกขรอนใหแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
ตอมาจึงไดมีการสรางตาลปตรข้ึนโดยอาศัยศาสนศิลปท่ีมีความงดงาม มีความวิจิตร และบรรจง
สรางเปนอยางดี งานศาสนศิลปเหลาน้ีท่ีบรรพบุรุษไดสรางไวจนเปนหัตถศิลปคูบาน คูเมืองไทยมา
จนถึงปจจุบัน ตาลปตร พัดยศ ไมใชเครื่องอัฐบริขาร แตเปนสวนหน่ึงท่ีขาดไมได ซ่ึงเรียกวา “เปน
ส่ิงของนอกอธิษฐาน” เพราะจะมีมากเกินไป  พระพุทธองคก็ทรงบัญญัติไวแค ๘ ประการ 
นอกเหนือจากน้ันเปนของนอกอธิษฐานท้ังหมด ตาลปตร หรือพัดยศ จึงไมพบหลักฐานในการ
บัญญัติไว ในพระไตรปฎก  แต ก็พบขอความที่ปรากฏเ ก่ียว กับการใช พัดในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาอยูหลายแหง  เชน  ในคัมภีรธรรมบทอรรถกถาภาค  ๗  มีขอความว า  
“ปฺจอุปาสกวตฺถุ”๑ มีขอความสวนหน่ึงวา ขณะท่ีพระพุทธเจา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยูท่ี
พระเชตวันมหาวิหาร โดยมีพระอานนทพุทธอุปฏฐากเปนผูถวายงานพัดอยูดานหลัง ส่ิงเหลาน้ียอม
แสดงใหเห็นวา พัด คือ ส่ิงท่ีชวยทําใหคลายความทุกขรอนท่ีเกิดจากอากาศรอน เกิดจากความ
ทุกขเวทนาตาง ๆ จากขอความดังกลาวน้ัน จึงสันนิษฐานไดวา การใชพัดของพระสงฆในยุคแรกก็
จะเปนการใชเพ่ือเปนสัญลักษณเพ่ือโบกคลายความรอน และยังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน คือ 
พระสงฆชาวลังกา ท่ีใชพัดโบก พัดวีไปมาในบางโอกาส เพ่ือขจัดปดเปาความทุกขเวทนาท่ีเกิดจาก
ความรอน และแมลงตาง ๆ ท่ีคอยบินมาตอม 

                                                 
      ๑กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๗, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๒๕.  



๒ 

 ตอมาภายหลัง ไดมีผูอธิบายถึงการใชตาลปตรของพระสงฆไทยในครั้งแรกจริง ๆ มิได
นํามาเพ่ือบังหนาแตประการใด แตเปนการนํามาใชเพ่ือปองกันกล่ินเหม็นของศพท่ีเนาเปอย เม่ือ
พระภิกษุสงฆบังสุกุลเอาผาหอศพไปทําจีวร จึงเกิดเปนธรรมเนียมการใชพัดบังหนา กอนจะทํา
บังสุกุลในพิธีงานศพ สวนการใชระหวางการแสดงพระธรรมเทศนา หรือสวด พระปริตร ตามพุทธ
ประวัติจะเห็นพระพุทธเจาทรงถือตาลปตรเม่ือเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา คือ พระเจาสุทโธทนะ 
เมื่อเปนเชนน้ี พระภิกษุสงฆผูเปนสาวกจึงไดถือปฏิบัติเรื่อยมา แตไมมีหลักฐานปรากฏถึง
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการใชตาลปตรมาแตเดิม และตํานานท่ีไดกลาวขานมาโดยยอ จากคําวา 
“พัดสําหรับพัดโบก” ตอมาในสังคมไทยจึงกลายเปนตาลปตร พัดยศ และพระภิกษุสงฆจะเร่ิมใช
พัดในเวลากลาวนําสมาทานศีล การกลาวคําใหพร และงานพิธีกรรมทางศาสนาตาง เพราะในอดีต
พระภิกษุสงฆไทย เมื่อไดรับกิจนิมนตไปงานราชพิธี รัฐพิธี หรืองานกิจนิมนตของชาวบานท่ีเปน
งานราษฎร จะตองนําตาลปตรไปคูกับโตะหมูบูชา พรอมพระพุทธรูปทุกครั้งไป จึงกลายเปน
ประเพณีการใชพัดในงานราชพิธี รัฐพิธี หรืองานราษฎรมาจนถึงปจจุบัน และถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติทางศาสนพิธี ซ่ึงเปนการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะแสดงถึงความ
รมเย็นท่ีมีพัด หรือตาลปตรจากทุกข กลายเปนสุขตามความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม ส่ิงท่ีกลาว
มาในเบื้องตนน้ัน เปนตาลปตรท่ีใชสําหรับพระสงฆตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงสวนใหญผูเปน
ประธานสงฆในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใชเพียงรูปเดียวเทาน้ัน 
 สวน ตาลปตรพัดยศ เปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มีพระบรมราชานุญาตใหสรางข้ึนเพ่ือถวายแดพระสังฆาธิการ เน่ืองในวโรกาสถวายพระราชทาน
สมณศักด์ิแกพระภิกษุสงฆผู ท่ีทรงพระไตรปฎก ผูทรงอยูในพระธรรมวินัย เปนผูสืบทอด
พระพุทธศาสนาตอไป เพ่ือใหนําไปใชเฉพาะในงานราชพิธี และรัฐพิธีเทาน้ัน ตาลปตร พัดยศน้ัน
ไดรับการพัฒนามาจากตาลปตรของพระภิกษุสงฆท่ีใชโดยท่ัวไปในสมัยพุทธกาล ซ่ึงผูรูในทาง
พระพุทธศาสนาไดพิจารณาดูแลว นาจะไมใชทําข้ึนมาสําหรับพระภิกษุสงฆเทาน้ัน แตอาจเปน
ส่ิงของจําเปนสําหรับกลุมชนท่ีอาศัยอยูในแถบเมืองรอน ชนกลุมน้ีจึงจําเปนจะตองใชพัดเพ่ือคลาย
ความรอน ใชบังแดด บังฝน หรือใชบังหนาเม่ือไมอยากใหบุคคลอ่ืนมองเห็นหนา พัดจึงเปนส่ิงของ
จําเปนสําหรับชีวิต พัดท่ีใชนาจะมีอยูหลายรูปแบบ และทําดวยวัสดุหลายชนิดตามฐานะของผูใช 
หลักฐานที่พบตามตําราในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีไดกลาวถึงเรื่องพัดมีอยูหลายคํา เชน คําวา 
ตาลปตรวาลวิชนีและจิตรวีชนี ในแตละคําหมายถึงพัดดวยกันท้ังสามคํา ดังน้ี 
 ๑. ตาลปตร หมายถึง พัดท่ีเกาแกท่ีสุด ทําดวยใบตาล โดยการนําเอาใบตาลมาตีแผออก
แลวเจียนใหเปนวงกลมรีเหมือนรูปไข 



๓ 

  ๒. วาลวีชนี หมายถึง พัดท่ีมีดามตามหนา ทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุท่ีสามารถทํา
ได ก็จะสามารถนํามาทําได เปนเคร่ืองสูงใชสําหรับพัดโบกใหกับผูสูงศักด์ิ หรือเปนเคร่ือง
ราชูปโภค 
 ๓. จิตรวิชนี หมายถึง พัดท่ีวิจิตรงดงาม เปนพัดท่ีประดิษฐข้ึนดวยวัสดุพิเศษ เชน ผา
โหมด ผาลายดอก ตลอดถึงการประดิษฐดวยงา โดยมีการปกด้ินทอง และของมีคาอื่น ๆ พัดชนิดน้ี
เปนพัดสําหรับผูมีทรัพยมาก จะใชโบกพัดวีในเวลาอากาศรอน๒ 
 การพัฒนาตาลปตรพัดยศไดอยางวิจิตรตระการตาข้ึนมาตามลําดับ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพราะมูลเหตุท่ีมาจากเหตุผลสําคัญ ๓ ประการ ดังน้ี 
 ๑. เพราะความรักในพุทธศิลป ซ่ึงเปนศิลปะในทางพุทธศาสนา โดยอาศัยภาพจําลอง
จากฝาผนังบาง จากจินตนาการบาง และสวนใหญจะเปนรูปของธรรมชาติ เชน ลายใบไมท่ีเปน
แบบลายไทย เปนตน 
 ๒. เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
จะเนนถึงความละเอียดออนแหงจิตศิลป วิจิตรศิลป และพุทธศิลป ซ่ึงเปนศาสตรแหงการบรรจงใน
การประดิษฐเพ่ือใหเกิดความสวยงามออนชอย เปนตน 
 ๓. เพราะเปนสิ่งท่ีจะตองนําไปถวายผูมีความสุขุมคัมภีรภาพ ลุมลึกอยูในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา และผูท่ีจะนําไปถวายพระภิกษุสงฆผูสมควรไดรับ คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนผูถวาย จึงมีการพัฒนาเพ่ือใหมีความวิจิตร งดงาม มีพุทธศิลปตามธรรมเนียมประเพณี
ของชางผูประดิษฐตาลปตรพัดยศ๓ 
 จากการพัฒนารูปแบบของตาลปตรพัดยศของพระภิกษุสงฆไทย ท่ีไดมีการวิวัฒนาการ
มาโดยตลอด เริ่มตั้งจากสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรปจจุบัน จึงมี
รูปแบบของตาลปตรพัดยศท่ีพระภิกษุสงฆไทยใชอยูในปจจุบัน จึงมีรูปแบบหลัก ๆ อยู ๔ รูปแบบ 
ดังน้ี 
 ๑. พัดหนานาง เปนตาลปตรพัดยศท่ีไดรูปแบบมาจากลังกา เปนตาลปตรพัดยศท่ีมี
รูปแบบเกาแกท่ีสุด ใบพัดเปนรูปไข หรือคลายหนาของสตรี มีดามตรงกลาง ยาวประมาณ ๗๐ 
เซนติเมตร พัดหนานางสวนมากจะเปนพัดรอง พัดเปรียญธรรมทุกชั้น พัดฐานานุกรมในบาง
ตําแหนง พัดประทวนสมณศักด์ิ แตถามีคาดตับตรงกลางจะเปนพัดพิธีกรรม 

                                                 
     ๒พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๗๒.  
     ๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔.  



๔ 

 ๒. พัดพุดตาน เปนตาลปตรพัดยศท่ีมีใบพัดมีลักษณะเปนวงกลม แตริมขอบหยักเปน
แฉก ๑๕ แฉก คลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานบาน เปนตาลปตรพัดยศท่ีทําดวยโครงเหล็ก
หุมแพร หรือสักหลาดกํามะหย่ีสีเดียวบาง สลับสีบาง ตามชั้นของสมณศักด์ิ สวนมากเปนตาลปตร
พัดยศของครูสัญญาบัตร พระครูฐานานุกรม และพระฐานานุกรมบางตําแหนง 
 ๓. พัดเปลวเพลิง เปนตาลปตรพัดยศท่ีมีลักษณะเปนตาลปตรพัดยศท่ีมียอดแหลม 
ใบพัดเปนแฉกคลายเปลวเพลิง มีดาม และยอดตาลปตรพัดยศเปนงา แตปจจุบันไดมีพระบรมรา
ชานุญาตใหทําดวยวัสดุเทียมงาแทน คือ ใชพลาสติกผสมกับเรซิน ตาลปตรพัดยศแบบเปลวเพลิงน้ี 
ปจจุบันเปนตาลปตรพัดยศสําหรับตําแหนงพระครูสัญญาบัตรท่ีดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รอง
เจาคณะจังหวัด และเจาอาวาสพระอารามหลวงช้ันเอกเทาน้ัน 
 ๔. พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ ซ่ึงคาํวาขาวบิณฑ แปลตามคําศัพทไดวา เปนขาวกอน คอื 
ขาวสุกท่ีนํามาปนเปนกอนแลวใสลงไปในกรวย สอดไวกับพุมดอกไม หรือกระทงขันหมากบายศรี 
เพ่ือใชในการเชนไหวบูชาในพิธีกรรม และอีกหมายหน่ึงของคําวา “ขาวบิณฑ” ยังมีความหมายท่ี
เปนชื่อของลายไทยชนิดหน่ึงท่ีมีลักษณะชวงลางเรียวแหลมข้ึนไปชวงบน สวนพัดแฉกทรงพุมขาว
บิณฑน้ันใบพัดมีลักษณะสวนลางเปนพุม และเรียวแหลมข้ึนไปถึงสวนยอด เหมือนลายขาวบิณฑ
ของไทย หรือคลายดอกบัวตูม ขอบนอกคลายเงิน ด้ินทอง ทองแลง และอุปกรณการปกอื่น ๆ อยาง
ประณีตสวยงามตามลําดับขั้นของสมณศักด์ิท่ีไดรับพระราชทาน ตาลปตรพัดยศแฉกทรงพุมขาว
บิณฑน้ี เปนตาลปตรพัดยศประจําตําแหนงผูไดรับสมณศักด์ิตั้งแตพระราชาคณะชั้นสามัญไปจนถึง
สมณศักด์ิสูงสุด คือ สมเด็จพระสังฆราช๔ 
 ความเปนมาของ พัดยศ ดังกลาวน้ี ในปจจุบันพัดยศ เปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตใหสรางข้ึนเพ่ือถวายแดพระสังฆาธิการ 
เน่ืองในวโรกาสพระราชทานสมณศักด์ิในวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันท่ี ๕ ธันวาคม 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เพ่ือเปนการถวายพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และใหพระภิกษุสงฆนําไปใช
ในงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี เพ่ือจะทราบถึงสมณศักด์ิท่ีไดรับจากพระบาทสมเด็จพระอยูหัว 
 ในปจจุบัน  พัดยศท่ีเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมี
พระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้นเพ่ือถวายแดพระสังฆาธิการเน่ืองในวโรกาสอันเน่ืองในวาระท่ีเปน
วันมงคลน้ัน ตาลปตรพัดยศไดถูกพัฒนาข้ึนมาเปนตามลําดับโดยเฉพาะไดอาศัยเทคโนโลยีใหม ๆ 
เขาชวยในพัฒนารูปแบบของตาลปตรพัดยศข้ึนมาใหม ซ่ึงอาจทําใหผูพบเห็นพัดยศท่ีพระสังฆาธิ
การครอบครองอยูวาเปนตาลปตรพัดยศช้ันไหน มีความสําคัญตอการครอบครองของพระสังฆาธิ
การ หรือมีความหมายในทางพุทธศิลปเปนอยางไร หรือแมแตพระสังฆาธิการท่ีครอบครองอยูอาจ
                                                 

     ๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕.  
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ไมรูดวยซํ้าวา ตาลปตรพัดยศมีความสําคัญทางพุทธศิลปอยางไร อาจทราบไดวาเปนของสูงท่ีไดรับ
พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตในความหมายจริง ๆ แลวยอมมีความหมาย
ทางพุทธศิลปอยูหลายประการ 
 ดังน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเปนมาของพัดยศ พุทธศิลป และการตีความ
พุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยวา พัดยศที่ไดรับพระทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวน้ัน แตละชั้นเก่ียวกับพุทธศิลปอยางไร การออกแบบพัดยศน้ันส่ือถึงความหมายพุทธศิลป
และพุทธธรรมในดานใด ส่ิงเหลาน้ี ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา และในฐานะผูวิจัยเปนเลขานุการ
เจาคณะอําเมืองจังหวัดรอย จึงมีความสนใจ  อยากใหสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนไดทราบ
ความหมายของพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเชนกัน จึงมีวัตถุประสงคตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะศึกษาการตีความพุทธศิลปท่ี
ปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยมีดังน้ี 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาพัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย 

      ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร 
 ๑.๒.๓ เพ่ือการตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

     ๑.๓.๑  ขอบเขตดานเน้ือหา   
            การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงวิเคราะหเอกสารมีขอบเขตศึกษา ดังน้ี 

๑.๓.๑.๑ พัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย 
๑.๓.๑.๒ ศึกษาพุทธศิลปและพุทธธรรม 

   ๑.๓.๑.๓ ศึกษาพุทธธรรมจากพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเถร
วาทดวยการตีความ 

     ๑.๓.๒  ขอบเขตดานเอกสาร  ดังน้ี 
๑.๓.๒.๑  ขอมูลปฐมภูมิ  คือ  การศึกษาจากพระไตรปฎก   
๑ .๓ .๒ .๒  ขอ มูล ทุติ ยภู มิ  คือ  การ ศึกษาจากอรรถกถา  ฎีกา  ตํ า ร าทาง

พระพุทธศาสนา  วิทยานิพนธ  สารนิพนธ  หนังสือวิชาการ  เอกสารและบทความตางๆที่เก่ียวของ
กับงานวิจัยน้ี   
 



๖ 

๑.๔ คําถามในการวิจัย  

    ๑.๔.๑ พัดยศของพระสงฆไทยเปนมาอยางไร 
    ๑.๔.๒ พุทธศิลปมีลักษณะหรือรูปแบบเปนอยางไร 
    ๑.๔.๓ พุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทยเถรวาทมีนัยหรือหลักการแหง

การตีความอยางไร 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

 พุทธศิลป หมายถึง ความงาม สุนทรียภาพ การออกแบบ และรูปลักษณ กลาวคือ 
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ในทางพระพุทธศาสนา หรืองานศิลปท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาทุกชนิด 
 ตาลปตร หมายถึง พัดพัดยศท่ีชาวบานถวายใหพระภิกษุผูเปนใหญในอาวาสน้ัน ซ่ึงมี
ตําแหนงเปนเจาอาวาส หรือเปนผูดูแลสังฆาวาสแหงน้ันท่ีชาวบานยกยองใหเปนผูนําของชาวบาน
ทางพระพุทธศาสนา 

      พัดยศ หมายถึง สมณศักด์ิ ยศ และตําแหนงชั้น ต้ังแตเจาอาวาส เจาคณะตําบล ขึ้นไป
พัดยศท่ีเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิของพระภิกษุสงฆผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองสงฆ 
ประกอบไปดวย ตาลปตร เปนพัดท่ีเกาแกท่ีสุด ทําดวยใบตาล วาลวีชนี  คือ พัดท่ีมีดามดานขาง มี
ท้ังท่ีทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุมีคาอื่น ๆ  จิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดท่ีประดิษฐ
ตกแตงดวยส่ิงพิเศษ เชน ผาโหมดผาลายดอก ตลอดถึงการทําดวยงา การปกด้ินทองและของมีคา
อ่ืนๆ  
 พัดยศของสงฆไทย หมายถึง พัดยศท่ีเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิของพระภิกษุสงฆ
ไทยท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปกครองสงฆดํารงตําแหนงการบริหารพระภิกษุสงฆในพุทธาวาส 
และสังฆาวาสน้ันอยางเปนทางการ โดยพระมหากษัตริยพระราชทานเพ่ือเปนกําลังใจในการปฏิบัติ
ศาสนากิจใหเจริญกาวหนาสืบไป และเปนการบงบอกถึงคุณลักษณะของการปกครองสงฆ
ตามลําดับช้ัน ซ่ึงไดแก พัดหนานาง พัดเปลวเพลิง พัดพุดตาน และพัดแฉก 

       การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย หมายถึง การถอดรหัสหรือ
ตีความพัดยศของพระสงฆไทยเถรวาทในคุณลักษณะของพัดยศเชิงหลักพุทธธรรม ตีความเฉพาะ
พัดหนานาง พัดพุดตาน พัดเปลวเพลิง และพัดแฉก เทาน้ัน 

 



๗ 

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 พุทธศิลปเปนงานศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาท่ีถูกสรางข้ึนดวยความศรัทธา
เล่ือมใส จึงมีความสวยงามท่ีใหคุณคาทางอารมณท่ีมีจิตใจท่ีใสศรัทธา ดังน้ัน ผูวิจัย จะไดนํา
เอกสาร และงานวิจัยมาศึกษาเพ่ือเปนขอสนับสนุนในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 

 (๑) ตํารา 

 สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสณมหาเถร) ใหโอวาทแกพระสังฆาธิการผูไดรับ
พระราชทานสมณศักด์ิวา “การท่ีทานพระสังฆาธิการไดรับยกยองโดยไดรับพระราชทานเล่ือนและ
ทรงตั้งสมณศักด์ิ เปนพิธีแหงการยกยองพระพุทธศาสนาอีกทางหน่ึง จึงขอใหนอมใจนึกไปโดย
ประการตางๆ ท่ีจะประสานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางสถาบันศาสนากับสถาบัน
พระมหากษัตริย และเม่ือไดปฏิบัติเชนน้ันก็จะเปนการเช่ือมโยงไปถึงสถาบันชาติ เพราะองค
พระมหากษัตริยก็คือชาติไทย ทานท้ังหลายท่ีไดรับพระราชทานเล่ือนและทรงแตงตั้งสมณศักด์ิใน
วันน้ีทุกทานก็คือชาติไทย เม่ือทานปฏิบัติทําใหสถาบันท้ังสองเชื่อมโยงกันอยางหนักแนนไดมาก
เทาไร...ก็จะเปนเหตุใหกลาวไดวาทานไดสนองพระคุณของชาติบานเมืองแลว...๕ 

 สมเด็จพระเจาวรวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธตําราช่ือ ตํานาน
คณะสงฆ กลาวถึง การปกครองคณะสงฆต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร ถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ ไดทรงกลาวถึงเรื่องสมณศักด์ิในประเทศไทยวามีหลักฐานกลาวไวในศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง ซ่ึงจารึกไวเม่ือ พ.ศ. ๑๘๓๕ ความวา ท่ีพระนครสุโขทัยมีสังฆราช ปูครู มหาเถระ 
ตําแหนง “สังฆราช” นาจะเปนตําแหนงสังฆนายกสูงสุด ตําแหนง “ปูครู” ตรงกับ “พระครู” ทุก
วันน้ี เปนตําแหนงสังฆนายกรองลงมาสังฆราช แต “มหาเถระ” และ “เถระ” ท่ีกลาวในศิลาจารึกน้ัน
คงหมายถึง พระภิกษุผูมีอายุพรรษาและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนา เปนมหาเถระและเถระตาม
พระวินัยบัญญัติ มิใชสมณศักด์ิท่ีพระเจาแผนดินทรงตั้ง ในสมัยกรุงสุโขทัยนาจะมีพระสังฆราช
มากกวา ๑ องค เพราะวิธีปกครองราชอาณาจักรในครั้งน้ันมีหัวเมืองใหญท่ีหางไกลราชธานีเปน
เมืองประเทศราช ก็นาจะมีพระสังฆราชองคหน่ึงซ่ึงยังมีหลักฐานปรากฏในทําเนียบชั้นหลังท่ีเรียก
เจาคณะเมืองวา “สังฆราชา” เพ่ิงมาเปล่ียนเปนสังฆปาโมกข เม่ือรัชกาลท่ี ๔ กรุงรัตนโกสินทร 

                                                 
              ๕สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร), ธรรมใหลูกดี รวมคติธรรมสอนใหลูกเปนคนดี,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน จัดพิมพเปนธรรมบรรณาการในการทําบุญอายุวัฒน
มงคลสมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสณมหาเถร) ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ หนา ๑๕๓, หนา ๗๒. 



๘ 

สมณศักด์ิท้ัง ๒ อยางคือ “สังฆราช” และ “ปูครู” นาจะเลียนแบบมาจากลังกาซ่ึงมีสมณศักด์ิ ๒ ช้ัน
เชนกัน คือ “มหาสวามี” และ “สวามี” สวนเร่ืองท่ีพระเจาแผนดินทรงต้ังราชทินนามพระราชทาน
เปนสมณศักด์ิน้ันเขาใจวาลังกาเปนผูริเริ่มประเพณีน้ีกอน ประเทศตางๆ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจึง
รับมาใช สําหรับประเทศไทยเร่ิมใชราชทินนามคร้ังแรกในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ดังท่ีปรากฏใน
ทําเนียบการปกครองคณะสงฆ ฝายขวา คือ พระสังฆราชา อยูวัดมหาธาตุ พระครูธรรมไตรโลก อยู
วัดเขาอินทรแกว พระครูยาโชค อยูวัดอุทยานใหญ และพระครูธรรมเสนา ฝายซาย คือ พระครูธรรม
ราชา อยูวัดไตรภูมิ พระครูญาณไตรโลก และพระครูญาณสิทธ์ิ..๖ 

 วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน ผูเขียนตําราชื่อ ประวัติสมณศักด์ิและพัดยศ 
กลาวถึง ประวัติศาสตรชาติไทยและพระพุทธศาสนา ความเปนมาของสมณศักด์ิ โดยเฉพาะเรื่อง
สมณศักด์ิ กลาววา สมณศักด์ิและพัดยศเปนวัฒนธรรมจารีตอันดีงามของชาติมาตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัยเปนราชธานี เปนส่ิงบงบอกถึงราชศรัทธาของพระมหากษัตริยและความยึดม่ันใน
พระพุทธศาสนาของปวงชนชาวไทยมานต้ังแตอดีต สมณศักด์ิเปนบรรดาศักด์ิหรือเกียรติยศท่ี
พระมหากษัตริยถวายแดพระสงฆเพ่ือบูชาคุณความดี เปนบําเหน็จความชอบท่ีทานปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบประกอบคุณงามความดีแกประเทศชาติและพระพุทธศาสนา และเพ่ือเปนการยกยองเชิดชู
เกียรติขวัญและกําลังใจใหพระสงฆบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักธรรมทางศาสนา และ
ชวยเหลือในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร เปนผลใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบไป๗ 

 ณัฏฐภัทร จันทวิช ผูเขียนตําราช่ือ ตาลปตรพัดยศ ศิลปะบนศาสนวัตถุ กลาวถึง 
ตาลปตรในพระพุทธศาสนา สมณศักด์ิของพระสงฆไทย สมณศักด์ิและพัดยศของพระสงฆญวน
และพระจีนในไทย การใชพัดยศ เคร่ืองประกอบสมณศักด์ิพระสงฆไทย ตาลปตรพัดยศพิเศษและ
พัดรอง ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับสมณศักด์ิและราชทินนามในประเทศไทยวา สมณศักด์ิน้ันมีมา
กอนสมัยสุโขทัย อาจกลาวไดวากอนรับลัทธิลังกาวงศ โดยอางความในศิลาจารึกหลักท่ี ๑๘ จารึก
บนเสาแปดเหล่ียมพบที่ศาลสูงจังหวัดลพบุรี จารึกเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๗ มีคําวา “สังฆปาถากํา” และศิลา
จารึกหลักท่ี ๑๒๑ จารึกบนหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จารึกเม่ือ พ.ศ. ๑๒๔๓ มี
นามปรากฏวา “กํามรตาง อัญศรีราชภิกษุ” และ “อุปาธยายะศรีราชภิกษุ” ซ่ึงนาจะเปนสมณศักด์ิ
และราชทินนามรวมกันอยูดวย ท้ังไดรวบรวมคําท่ีใชเรียกพระสงฆในสมัยสุโขทัยวา หนา ๑๕๓ มี

                                                 
     ๖สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ, พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระเทพคณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) วัดพระพิเรนทร, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 
๒๕๑๔), หนา ๑๖๕ – ๑๖๖. 

    ๗วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักด์ิพัดยศ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพศรีอนันต, ๒๕๒๘) หนา ๔๕. 



๙ 

คําตางๆ กันคือ เจาไทย เจาเถร ครูบา ชีบา เจากู เจาเหงา และครูเจา ท้ังรวบรวมคํานําหนาพระเถระ
ไทย ซ่ึงนาจะเปนคําแสดงลําดับความสําคัญของสมศักด์ิไวดวย ไดแก เถร พระสังฆนายก มหา
สังฆราชา มหา สมเด็จพระมหาเถร บัณฑิต สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหาเถรสังฆราช 
เปนตน...๘ ความสําเร็จเปนอยางดีตามแนวความคิดของพระครูอุภัยภาดาทร คือ ประชาชนเกิดความ
กลัวบาปท้ังปวง และอยากสรางคุณงามความดีท้ังหลาย สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด คือ 
นิพพาน๘  

     โชติ กัลยาณมิตร ผูเขียนตําราช่ือ ลักษณะไทย เฉพาะสวนของเร่ืองการปกครอง
พระสงฆ ไดกลาวถึง ลักษณะการปกครองสงฆในสมัยสุโขทัยวา มีการปกครองสงฆเปนฝาย
อรัญวาสี มีพระสังฆราชเปนประมุขของสงฆตางหากไปจากฝายคามวาสี ซ่ึงมีวัดปาแกวเปนสํานัก
ของสังฆราช มีตําแหนงเปนพระวันรัตน ชื่อตําแหนง แปลวา ปาแกว ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีวัด
ประดูโรงธรรม เปนสํานักสงฆฝายอรัญวาสี สวนในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรมีวัดพลับ 
หรือวัดราชสิทธาราม เปนสํานักพระสังฆราชฝายอรัญวาสี แตในปจจุบันน้ีไมมีตําแหนงสังฆราช
ฝายน้ีแลว..๙ 

 เฉลิมพล  โสมอินทร เสนอตําราชื ่อ  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการ
ปกครองคณะสงฆไทย กลาวถึง การสังคายนาพระพุทธศาสนาในอินเดีย พระพุทธศาสนาเผย
แผมาสูประเทศไทย การปกครองคณะสงฆ การศึกษาและการเผยแผวรรณคดีพุทธศาสนา และ
อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอคนไทย ไดกลาวถึง สมณศักดิ์และราชทินนามวา สมณศักดิ์นั้น
เปนเกียรติยศสงเสริมเกียรติศัพทอยางหนึ่ง ถึงแมวาจะเปนเรื่องนามธรรมที่ไมมีตัวตน แตก็
เปนนามธรรมที่มีพลังที่ใหกําลังใจแกพระสงฆในการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารสงฆหรือ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม ดังนั้นพระมหากษัตริยของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาใน
ฐานะองคศาสนูปถัมภก จึงไดราชทินนามซึ่งมีความหมายวา ชื่อ(ใหม) ที่พระมหากษัตริยได
ทรงถวายแกพระสงฆผูมีคุณงามความดี หรือมีเกียรติศัพทลือชาปรากฏเปนเครื่องสักการบูชา๑๐ 

 

                                                 
         ๘ณัฏฐภัทร จันทวิช , ตาลปตรพัดยศ ศิลปะบนศาสนวัตถุ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง

แอนด พลับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘),หนา ๑๙-๒๒.  
             ๙โชติ กัลยาณมิตร, ลักษณะไทย (เลม๑), (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๕) หนา.๓๖๙ 
– ๓๗๑.  
             ๑๐เฉลิมพล  โสมอินทร ,ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาลการพิมพ,๒๕๔๖), หนา ๒๐. 



๑๐ 

 (๒) หนังสือท่ัวไป 

 แสวง อุดมศรี ผูเขียนหนังสือชื่อ สมณศักด์ิ’๓๐ กลาวถึง ประวัติ ความเปนมา ประเภท 
หลักเกณฑการพิจารณา การวิเคราะหเบ้ืองหลังการพิจารณาสมณศักด์ิ ป ๒๕๓๐ กลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของสมณศักด์ิวา สมณศักด์ิ คือ ยศของพระสงฆท่ีไดรับพระราชทาน มีหลายช้ัน แตละ
ช้ันมีพัดยศเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิ สมณศักด์ิเปนเคร่ืองประกอบราชสักการะท่ีองค
พระมหากษัตริยทรงถวายแดพระสงฆผูทรงศีล ผูมีความรูความสามารถเปนพิเศษในดานใดดาน
หน่ึง เชน เดนในดานการปกครอง เดนในดานการศึกษา เปนตน นับวาเปนการอุปถัมภพระสงฆให
มีอุตสาหะในการบําเพ็ญศาสนกิจ เพ่ือท่ีจะใหพระพุทธศาสนาม่ันคงและเจริญแพรหลายย่ิงๆ ข้ึน 
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมณศักด์ิช้ันพระราชาคณะหรือท่ีเรียกวา “เจาคุณ” ต้ังแตช้ัน
สามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นหิรัญบัฏ และช้ันสุพรรณบัฏ ใหมีฐานะอยางฐานันดรศักด์ิของ
ขาราชการไทยโบราณ คือ เทียบเทากับ ขุนหลวง  พระ พระยา เจาพระยา และสมเด็จเจาพระยา 
ตามลําดับ๑๑ 

     เริง อรรถวิบูลย ผูเขียนหนังสือชื่อ ทําเนียบสมณศักด์ิสมเด็จสังฆราช และสมเด็จ
พระราชาคณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร กลาวถึง ประวัติพระสงฆท่ีดํารงสมณศักด์ิท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สมเด็จพระพุฒาจารย สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระมหาวีรวงศ และสมเด็จพระธีรญาณมุนีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดกลาวถึงความ
เปนมาของราชทินนามวา ราชทินนาม “วันรัต” และ “พุทธโฆษาจารย” มีมาแตคร้ังกรุงสุโขทัย ราช
ทินนาม “วันรัต” เดิมเขียน “วันรันต” บาง “พนรัตน” บาง ราชทินนาม “พุฒาจารย” มีในสมัยอยุธยา 
เดิมเขียน “พุทธาจารย” เพ่ิงมาเปล่ียนในสมัยรัชกาลท่ี ๔ เปน “พุฒาจารย” ราชทินนาม “ญาณ
สังวร” มีครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลาฯ พระราชทานแดอาจารยสุก วัดทาหอย ผูทรงคุณ
วิเศษในทางวิปสสนากรรมฐาน ราชทินนาม “มหาวีรวงศ” ทรงต้ังคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ถวาย
แดพระสงฆผูรอบรูในพระธรรมวินัยไตรปฎก คือ พระอาจารยยัง วัดโสมนัสวิหาร ราชทินนาม “ธีร
ญาณมุนี” ทรงตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๙ รูปแรก คือสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร) วัดจักรวรรดิราชา
วาส สําหรับราชทินนามของสมเด็จพระสังฆราชน้ันทรงถือเปนพระราชนิยมมาแตสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
วา พระสงฆทรงสมณศักด์ิช้ันสมเด็จพระราชาคณะรูปใดที่มิใชพระราชวงศ หากจะทรงโปรดเกลาฯ 

                                                 
 ๑๑แสวง อุดมศรี, สมณศักดิ์, ๓๐, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๓๕. 



๑๑ 

สถาปนาข้ึนดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ใหใชคํานําหนาวา “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” 
สวนสมเด็จพระสังฆราชจะพระราชทานพระนามตามทําเนียมสมณศักด์ิชั้นพระราชวงศตางหาก๑๒  
      สุนทร สุภูตะโยธิน ผูเขียนหนังสือชื่อ คูมือสมณศักด์ิสําหรับผูบริหาร ฉบับปรับปรุง
ใหม กลาวถึง สมณศักด์ิและประวัติความเปนมา มูลเหตุท่ีจะพระราชทานสมณศักด์ิ ประโยชนของ
สมณศักด์ิ ช้ันยศสมณศักด์ิ และประเพณีการพิจารณาแตงต้ังสมณศักด์ิ ไดแสดงความเห็นเรื่องการ
พระราชทานสมณศักด์ิวา ไดมีสวนสนับสนุนการปกครองคระสงฆใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
โดยยกขอความในพระบรมราชโองการในสัญญาบัตรหรือประกาศสถาปนา พระเถระชั้นผูใหญวา 
“ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเปนภาระส่ังสอน ชวยระงับอธิกรณ และอนุเคราะหภิกษุ
สามเณร โดยสมควรแกกําลังและอิสริยยศซ่ึงพระราชทานน้ี” ดวยเหตุน้ีทําใหการปกครองคณะสงฆ
ในประเทศไทยสามารถปกครองดูแลกันไดดวยความเรียบรอย ท้ังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประโยชนของสมณศักด์ิวาเปนส่ิงดี ผูใหก็คือผูสูงศักด์ิ เปนสัญลักษณสุดยอดแหงความดี ผูรับก็เปน
บุคคลท่ีคณะผูพิจารณาลงความเห็นวาเปนคนดี เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไดรับยศถาบรรดาศักด์ิน้ันๆ…๑๓ 

     พระธรรมปญญาบดี และคณะ ผูเขียนหนังสือชื่อ ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณ
ศักด์ิ ฉบับเพ่ิมเติมกลาวถึง พระนามและนามอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพนฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
ทําเนียบพระสงฆวัดพระเชตุพนฯ ท่ีทรงตั้งเปนพระราชาคณะสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระราชาคณะ
วัดพระเชตุพนฯ ท่ียายมาจากพระอารามอื่น ตราสมณศักด์ิ อีกท้ังไดนําทําเนียบพระอารามและ
คําอธิบายเร่ืองคณะสงฆและสมณศักด์ิ พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชนุภาพมาจัดพิมพตอทายเลม ไดอางถึงคําอธิบายของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชนุภาพวา ฐานันดรของพระสงฆ หมายถึง ยศพระ ท่ีเรียกวา“สมณศักด์ิ” แปลวา ท่ีหรือช้ัน
โดยลําดับกัน ตําแหนงหมายถึง กรณียะ (กิจท่ีควรทํา ส่ิงท่ีควรทํา) คือหนาท่ีอันพระพึงจะทํา สอง
คําน้ีแตเดิมรวมกัน คือ พระผูมีฐานันดรยอมมีหนาท่ีท่ีจะพึงทําเทียบกันไดตามชั้น เชน เปนสมเด็จ

                                                 
    ๑๒เริง อรรถวิบูลย, ทําเนียบสมณศักด์ิสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุง

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



๑๒ 

พระราชาคณะก็เปนเจาคณะใหญดวย ฐานันดรน้ันสมควรแกพระผูใหญ สวนตําแหนงน้ันสมควร
แกพระผูสามารถ..๑๔  

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๑๖) ทรงบันทึกเร่ืองการ
ปกครองไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร ซ่ึงทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช วาดวยการปกครองคณะสงฆไทยสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร กลาวถึงการปกครอง
สวนกลาง การปกครองในหัวเมือง การทหาร การยุติธรรม การศาล รายได รายรับและภาษีอากร 
และการศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวของกับสมณศักด์ิและราชทินนามน้ันทรงบันทึกวา การ
ปกครองพระสงฆท่ัวประเทศจะใชสมณศักด์ิโดยอนุโลมตามอยางฆราวาส ถือวาพระมหากษัตริย
เปนประมุขของศาสนาและต้ังพระสงฆเปนเจาคณะหนเหนือ หนใต เหมือนมหาดไทยและกลาโหม 
สมณศักด์ิชั้นสมเด็จพระราชาคณะจะเทียบเทากับอัครมหาเสนาบดีมีสิทธ์ิตั้งพระครูเปนฐานานุกรม 
เชน พระครูใบฎีกา (เลขานุการ) สมณศักด์ิของพระราชาคณะจะคลายกับตําแหนงขาราชการ คือ 
รองเจาคณะใหญ เทียบเทา “พระยา” ราชาคณะชั้นธรรมเทียบเทา “พระ” ราชาคณะช้ันเทพเทียบเทา 
“หลวง” ราชาคณะช้ันราชเทียบเทา “ขุน” ราชาคณะช้ันสามัญเทียบเทา “หมื่น” คณะสงฆแบงการ
ปกครอง ออกเปน ๒ คณะ เรียกวา คามวาสี อยูในเขตกําแพงเมือง ในเขตชุมชนเลาเรียนพระปริยัติ
ธรรม รักษาตํารับตําราไมใหสูญหาย และอรัญวาสีอยูในปาหรือวัดนอกเมืองปฏิบัติธรรม..๑๕ 

     สมบัติ จําปาเงิน ผูเขียนหนังสือช่ือ ความรูสารพัดนาม กลาวถึง นามสถานที่และบุคคล
สําคัญท่ีควรรู 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 

                                                 
    ๑๔พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) และคณะ, ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักด์ิ, ที่

ระลึกพระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔), ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หนา ๒๓. 

     ๑๕สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเร่ืองการปกครองไทยสมัยอยุธยาและ
ตนรัตนโกสินทร ๒๕๑๖, อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด ลิชชิ่ง, ๒๕๓๘), หนา ๑๕. 



๑๓ 

 สําหรับการแตงตั้งสมณศักด์ิและการพระราชทานราชทินนามพระสงฆไทยน้ัน เปน
พระราชประเพณีท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงปฏิบัติสืบมาแตโบราณ ทรงรับเปนพระธุระท่ีจะจัดการ
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ทรงแตงตั้งสมณศักด์ิและถวายราชทินนาม
พระสงฆ จึงเปนถอยท่ีเหมาะสมกับช้ันสมณศักด์ิ มีการสรางคํา เรียงคํา ท่ีอิงหลักไวยากรณของ
ภาษาบาลีและสันสกฤตบาง ดานความหมายของราชทินนามน้ันมีความหมายไพเราะสละสลวย 
สามารถแสดงฐานะ บทบาท หนาท่ีปฏิปทาจริยาวัตรของพระสงฆผูทรงสมณศักด์ิในราชทินนาม
ตางๆ กันไป ซ่ึงผูวิจัยจะไดวิเคราะหลักษณะคํา การสรางคํา การเรียงคํา และความหมายของราชทิน
นาม จากสมณศักด์ิพระสงฆไทย..๑๖ 

 (๓) บทความ 

  ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เสนอบทความเร่ือง ยศชางขุนนางพระ ไวในหนังสือ 
ภาษาไทยวันน้ี เลม ๗ ไดอธิบายความหมายของสํานวนดังกลาววา เปนการอุปมาอุปไมย ชางถึงจะ
มียศศักด์ิสูงสงเพียงใดก็ยังเปนชางอยูน่ันเอง หรือพระภิกษุทรงสมณศักด์ิสูงทานก็ยังมีจริยวัตรดํารง
อยูในสมเพศเชนเดิม เพราะทานเห็นความจริงวา ยศถาบรรดาศักด์ิเหลาน้ันเปนเรื่องสมมุติเพ่ือ
รองรับภาระหนาท่ีท่ีหนักขึ้นตามลําดับเทาน้ัน ท้ังไดขยายความรูเก่ียวกับขุนนางพระ หรือการ
สถาปนาเล่ือนและต้ังสมณศักด์ิ ซ่ึงเปนราชประเพณีมาแตโบราณกาล เปนราชสักการะท่ี
พระมหากษัตริยผูเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาถวาย
แดพระมหาเถรานุเถระ ผูสมควรไดรับการยกยองสรรเสริญใหดํารงสมณฐานันดรสมควรแก
ฐานานุรูป เปนการประกาศเกียรติคุณของพระเถระรูปน้ันๆ ใหปรากฏแกสาธุชน๑๗ 

     ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เสนอบทความเร่ืองวาดวยยศถาบรรดาศักด์ิ ในหนังสือ 
รูจักภาษาไทย เลม ๑ ความวา เร่ืองของยศถาบรรดาศักด์ิน้ันเปนวัฒนธรรมไทยอยางหน่ึงท่ีมีประวัติ
ความเปนมาชานานแลว จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร พบวา องคประกอบฐานันดรศักด์ิ
ของขุนนางหรือขาราชการไทยซ่ึงถือปฏิบัติมาแตโบราณ ประกอบดวย ยศ บรรดาศักด์ิ ตําแหนง 
และตราประจําตําแหนง ยศ คือ ฐานันดรท่ีพระราชทานปูนบําเหน็จแกผูมีความชอบใหมีฐานะเปน

                                                 
     ๑๖สมบัติ จําปาเงิน, ความรูสารพัดนาม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญผล,๒๕๑๘), หนา ๑๘. 
    ๑๗ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, ยศชางขุนนางพระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

๒๕๔๖), หนา ก. 



๑๔ 

เจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน เปนตน ตําแหนง คือ ฐานันดรท่ีเปนเครื่องกําหนดอํานาจและ
หนาท่ีในกระทรวงทบวงกรม เชน เสนาบดี ปลัดทูลฉลอง เจากรม ปลัดกรม เปนตน๑๘ 
 สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา เสนอบทความเร่ืองสมณศักด์ิ กลาววา 
ความหมาย ประวัติความเปนมา ประเภท และช้ันของสมณศักด์ิวา สมณศักด์ิ คือ ยศและฐานันดร
ของพระสงฆและพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งและเล่ือนถวายแดพระสงฆผู
ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบคุณประโยชนแกพระศาสนาและประเทศชาติเปนอเนกประการ 
ดังน้ันสมณศักด์ิจึงเปนเคร่ืองหมายสะทอนคุณความดีของพระสงฆ มีพระราชประสงคท่ีจะสงเสริม
ใหพระสงฆผูทรงสมณศักด์ิ แบงเปน ๒ ประเภท คือ สมณศักด์ิเก่ียวกับความรู ไดแก เปรียญธรรม
ตางๆ กับสมณศักด์ิเก่ียวกับผลงาน ไดแก พระครูสัญญาบัตร พระราชาคณะชั้นตางๆ จนถึงสมเด็จ
พระสังฆราช๑๙ 
      ประวิทย สุวณิชย (บรรณาธิการ) เสนอบทความเรื่อง สมณศักด์ิของพระสงฆ ใน
หนังสือ ๑๐๘ ซองคําถาม เลม ๔ ความวา ในอดีตการต้ังสมณศักด์ิหรือการเล่ือนสมณศักด์ิใหแก
พระราชาคณะในราชอาณาจักรน้ัน เปนพระราชอํานาจเฉพาะองคพระมหากษัตริยเทาน้ันแตใน
ปจจุบันการพิจารณาสมณศักด์ิเปนหนาท่ีของกรมการศาสนา ท่ีจะพิจารณาพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิ
ต้ังแตช้ันประทวนขึ้นไป สวนการพิจารณาแตงต้ังหรือเล่ือนสมณศักด์ิชั้นพระราชาคณะและสมเด็จ
พระราชาคณะ จะเปนอํานาจของมหาเถรสมาคมท่ีจะรวมกันพิจารณานําเสนอขอพระราชทานพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ตอไป๒๐ 

      เสฐียรพงษ วรรณปก เสนอบทความเร่ือง การแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไวใน
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันจันทรท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับระบบของ
สมณศักด์ิวา เปนระบบเดียวกับยศของทหาร ตองเปนนายสิบเปนจากอนแลวคอยๆ เล่ือนขึ้นไป แต
บางคนเร่ิมตนเรียนโรงเรียนนายรอย กพอจบออกมาก็ไดเปนนายรอยเลย ไมตองไปเร่ิมท่ีนายสิบ๒๑ 

 

 
                                                 

    ๑๘ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา,วาดวยบศฐาบรรดาศักดิ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖),  หนา ก. 

   ๑๙สํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,สมณศักด์ิ, ๒๕๔๗”,[ออนไลน]. สืบคนจาก
http://203.170.173.156/deformed/buddhish/Topic.htm, [๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗]. 

    ๒๐ประวิทย สุวณิชย(บรรณาธิการ), ๑๐๘ ซองคําถาม(เลม๔), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศักดิ์
โสภาการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๖. 

    ๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, “การแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช”, มติชน,ฉบับ ๙, (กุมภาพันธ ๒๕๔๗) :
๑๗. 



๑๕ 

 (๔) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร ไดรวบรวม และเรียบเรียงประวัติความเปนมาของตาลปตร 
พัดยศ ซ่ึงเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให
สรางขึ้น เพ่ือถวายแดพระสังฆาธิการ เน่ืองในวโรกาสวันสําคัญ ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองคไดทรงพระราชทานใหแก
พระสังฆาธิการ เพ่ือนําไปใชในงานราชพิธี และรัฐพิธี เมื่อนําไปแลวจะทําใหทราบถึงสมณศักด์ิ
ของแตละรูปอยูวาอยูตําแหนงอะไร๒๒ 
 พระมหาอุดม ปฺญาโภ เสนอวิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเร่ือง 
“การศึกษาพุทธศิลปเชิงสุนทรีศาสตร : ศึกษากรณีเฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา” วา  พุทธศิลปมี
รากฐานท่ีผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน มีลักษณะเฉพาะ
ของความเปนตะวันออก มีลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติไทย ศิลปะกับวัดความสัมพันธใกลชิต
มาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมากร สถาปตยกรรม และวรรณกรรม๒๓ 
 เสนาะ เฑียรทอง เสนอวิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเรื่อง “ศึกษา
วิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพุทธศิลป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพอ
ขอม) วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี” วา พุทธศิลปวัตถุตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนส่ือในการเผยแผ
พุทธธรรมน้ันไดรับความสําเร็จเปนอยางดีตามแนวความคิดของพระครูอุภัยภาดาทร คือ ประชาชน
เกิดความกลัวบาปท้ังปวง และอยากสรางคุณงามความดีท้ังหลาย สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด 
คือ นิพพาน๒๔ 
                     อรุณศรี สัตตุรจาวงศ  ไดนําเสนอการวิจัยเร่ือง “พัดท่ีระลึกของชาวไทยพุทธ” ผล
การศึกษาพบวา  พัดของไทยมีตนกํา เ นิดมาจากศรีลังกา  แตตอมาไดรับการพัฒนาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังเชนพัดไทยในปจจุบันตางจากพัดศรีลังกา โดยเฉพาะพัดไทยสําหรับใช
ในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ ตัวพัดมิไดเปนส่ิงท่ีคงทนถาวร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเทียม

                                                 
      ๒๒พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา ๗๒. 
       ๒๓พระมหาอุดม ปฺญาโภ (อรรถศาสตรศรี), “การศึกษาวิเคราะหพุทธศิลปเชิงสุนทรีศาสตร : 

ศึกษากรณีเฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

       ๒๔เสนาะ เฑียรทอง, “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระ
ครูอุภัยภาดาทร (หลวงพอขอม) วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๑๖ 

หินและดังน้ันการตรวจสอบรูปลักษณของพัดเปนส่ิงท่ีเปนไปมิได สําหรับพัดท่ีมีอายุกวา ๑๐๐ ป 
หลักฐานแทเปนรูปธรรม ซ่ึงมีอยูของพัดในไทยท่ีเกาแก สามารถสืบคนรองรอยในยุคลพบุรี ใน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๙ แตน้ีคือหลักฐานตามเหตุการณยุคน้ัน ท่ีวาวันท่ียอนอดีตกลับไปเปน
เวลานาน ตาลปตรพัดในภาษาไทยเปนส่ิงหน่ึงของตัวอยางเทาประกอบข้ึนในโอกาสพิเศษ ๑๐๘ ได
ถูกนํามาเปดเผยในพุทธศตวรรษท่ี ๕ ในสมันตภัททิกาของตัวอักษรสิงหล มันเปนสวนยอยของ
อนาคตวงศ และปรากฏบนรอยพระบาทที่พะกัน ป ๑๐๖๐   คร่ึงหน่ึงของพัดในสมัยสุโขทัยขนาด
ส้ันกวาพัดท่ีเปนมรดกวัดจากยุคหลังอยุธยา พัดเหลาน้ีถูกใชโดยพระสงฆ และถูกจารึกไวในคัมภีร 
มันเปนเพียงความตองการรูปแบบพัด ขณะน้ีสถานภาพวาลวีชนีพัด เปนพัดสําหรับบุคลผูดํารงยศ
ช้ันสูง น่ันคือ พระเจาแผนดิน  พัดท่ีระลึกในทางพระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนท่ีนิยมระหวาง
รัชกาลท่ี ๔ ดวยพระกรุณาของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ  ทรงเปนราชวงศท่ีทรง
ทําบุญถวายพัดแดพระสงฆ จากประเพณีน้ีทําใหแพรออกไปสูประชาชนท่ัวไป   พัดสามารถชวย
สอนธรรม ชุดท่ีเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดในการสวดพระอภิธรรมไดแก  ไปไมกลับ หลับไมต่ืน ฟนไมมี 
หนีไมพน ซ่ึงสอนหลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะชวยเตือนใหเกิดมรณสติ๒๕ 
  จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหผูวิจัยไดความรูเก่ียวกับพัดยศ
และสมณศักด์ิ ซึ่งสามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีศึกษาไดเปนอยางดี 
 

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย ไดศึกษาในเชิงคุณภาพ( Qualitative Research) โดย
ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธศิลปท่ีปรากฏ
ในตาลปตรพัดยศของสงฆไทย ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ๑.๗.๑ ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาคนควาจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส 
 ๑.๗.๒ ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับพุทธศิลปท่ีปรากฏในตาลปตรพัดยศของพระสงฆไทย 
 ๑.๗.๓ รวมรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห คือ 
แยกเปนสวนท่ีเก่ียวกับตาลปตรพัดยศ สวนท่ีเปนพุทธศิลป และนํามาวิเคราะห คือ พิจารณาท่ีสวน
เก่ียวของกันระหวางตาลปตรพัดยศ กับพุทธศิลป จากน้ันจึงตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของ
พระสงฆไทยนาจะมาจากสวนใดบาง 
                                                 

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



๑๗ 

 ๑.๗.๔ เม่ือวิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว จึงนํามาพิจารณาเรียบเรียง เพ่ือความเหมาะสม
ของแตละบท 
 ๑.๗.๕ เม่ือเรียบเรียงตามความเหมาะสมของแตละบทแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบแลวจึงขอสอบปองกันวิทยานิพนธตอไป 

๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       ๑.๘.๑ ทําใหทราบพัฒนาการพัดยศของพระสงฆไทย 
       ๑.๘.๒ ทําใหทราบแนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร 
       ๑.๘.๓ ทําใหไดองคความรูจากการตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของ
พระสงฆไทยเถรวาท 
       ๑.๘.๔ สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับประวัติพัดยศสงฆไทยตลอดถึง
หลักธรรมท่ีปรากฏในงานพุทธศิลปแหงพัดยศสงฆไทย  

๑.๙  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual frame works) 
 

 
 
 

ประวัติพัฒนาการ
ของพัดยศจากอดีต

สูปจจุบัน 
พัดยศสงฆไทย    
๔ ประเภท 

พัดหนานาง  พัดพุดตาน พัดเปลวเพลิง พัดแฉก 

การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏใน
พัดยศของพระสงฆไทย 

สรุปผลการตีความตามหลักธรรม 



  
บทท่ี ๒ 

พัดยศของพระสงฆไทย 
  
 พัดยศ เปนพัดประจําตําแหนงประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมี
พระบรมราชานุญาตใหสร า ง ข้ึน  เ พ่ือถวายพระสังฆาธิการผู ท่ี มีคุณประโยชนในทาง
พระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนทางดานการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การบริหาร และการปกครองสงฆท่ีดี 
และเน่ืองในวโรกาสตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะเปนประมุขของประเทศชาติ 
พระองคจึงใหความสําคัญแกพระภิกษุสงฆผูประกอบคุณงามความดี ทําใหประเทศชาติมีความสงบ
รมเย็น พระองคจึงทรงพระบรมราชานุญาตใหสรางพัดยศถวายเพ่ือเปนพระสังฆบูชา ดังน้ันในบท
ท่ี ๒ น้ี ผูวิจัยมุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพุทธศิลป ความสําคัญเก่ียวกับพุทธศิลป ความหมาย 
ประเภท ลักษณะ ความสําคัญ และคุณคาของตาลปตรพัดยศ ดังน้ี 
 
๒.๑ ความเปนมาเกี่ยวกับพัดยศของพระสงฆไทย 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตอ ความเปนมาของตาลปตรพัดยศ มีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

 ๒.๑.๑ การปกครองสงฆสมัยพุทธกาลและพัฒนาการของการตั้งสมณศักด์ิ 
       การปกครองเปนกลไกทางสังคมอยางหน่ึง ท่ีทําใหเกิดความสงบเรียบรอยแกสมาชิก

ในสังคม เอกลักษณเฉพาะของการปกครองคณะสงฆ คือการท่ีพระพุทธเจาทรงปรับเปล่ียนใหเกิด
ความเหมาะสมกับพระสาวกที่ออกบวช ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค รูปแบบที่ทรงใชการ
ปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล ไดรับการศึกษาจากนักปราชญในสมัยปจจุบันวาเปนรูปแบบท่ี
พระพุทธเจาทรงนํามาจากปกครองของฝายอาณาจักรในสมัยน้ัน เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบใหมเปนการ
ปกครองสังคมสงฆ๑ อาจกลาวไดวารูปแบบการปกครองสงฆของพระพุทธเจาประกอบดวย ๓ สวน
ท่ีสําคัญ คือ บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ บริหาร เชน การท่ีทรงอนุญาตอุปชฌายวัตร 
สัทธิวิหาริกวัตร การประทานตําแหนงพระอัครสาวก เปนตน ตุลาการ คือ การระงับอธิกรณ และ
นิคคหกรรม สวนนิติบัญญัติ คือ การบัญญัติสิกขาบท, การระงับอธิกรณ และนิคคหกรรม
พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหสงฆสามารถดําเนินการเองได แตการบัญญัติสิกขาบท เปนหนาท่ี 
ของพระองคเพียงผูเดียวเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีองคประกอบของการปกครองอยางอื่นท่ีไมจัดอยูใน 
                                                 

 ๑พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๘. 



๑๙ 
 

รูปแบบการบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ แตก็เปนปจจัยแหงการบริหารไดเหมือนกัน น่ันคือการ
ยกยองพระสาวก หรือการประทานตําแหนงเอตทัคคะน่ันเอง ซ่ึงพัฒนาการมาเปนการพระราชทาน
สมณศักด์ิในท่ีสุด อันจะไดกลาวในลําดับตอไป แตในท่ีน้ีจะไดกลาวถึงกระบวนการรับสมาชิกใหม
ของสงฆคือการบวชหรืออุปสมบทกอน ซ่ึงมี ๘ อยางดวยกันคือ  

     ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา๒การอุปสมบทที่พระพุทธเจาทรงประทานแกกุลบุตรดวย
พระองคเอง ขึ้นตนดวยคําวา "เธอจงเปนภิกษุมาเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสาวกรูปแรก
ท่ีอุปสมบทดวยวิธีน้ี 
 ๒. ติสรณคมนอุปสัมปทา๓ การอุปสมบทดวยการเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงท่ี
ระลึก ปจจุบัน วิธีอุปสมบทดังกลาวน้ีใชสําหรับบรรพชากอนอุปสมบท รวมเรียกวา บรรพชา
อุปสมบท 

      ๓. โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา๔การอุปสมบทดวยการรับพระโอวาท เปนวิธีอุปสมบท
ท่ีทรงประทานแกพระมหากัสสปเถระรูปเพียงเดียวเทาน้ัน 

      ๔. ปญหาพยากรณอุปสัมปทา๕การอุปสมบทดวยการพยากรณปญหา เปนวิธีอุปสมบท
ท่ีทรงประทานแกโสปากสามเณรเพียงรูปเดียวเทาน้ัน 

      ๕. ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา๖ การอุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ เปนวิธี
อุปสมบทที่ทรงประทานแกพระนางมหาปชาบดีโคตรมี 

      ๖. ทูเตนอุปสัมปทา๗ การอุปสมบทดวยทูต เปนวิธีอุปสมบทท่ีทรงประทานแกอัฑฒกา
สีภิกษุณีเพียงรูปเดียวเทาน้ัน เพราะนางไมสะดวกในการเดินทางมาบวช เน่ืองจากมีนักเลงหญิงดัก
รอฉุดระหวางทาง 

      ๗. อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา๘การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาของสงฆท้ังสองฝาย 
คือฝายภิกษุณีสงฆ และฝายภิกษุสงฆ เปนวิธีอุปสมบทของภิกษุณี 

                                                 
        ๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๘/๓๖. 
        ๓ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑/๑. 
        ๔สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๘. 
        ๕ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๘๐/๔๒๑. 
 ๖วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๓/๓๑๖ – ๓๑๗. 
        ๗วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๓/๔๕๘ – ๔๕๙. 
        ๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๙/๙๗. 



๒๐ 
 

       ๘. ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา๙ การอุปสมบทดวยกรรมวาจามีญัตติเปนท่ี ๔ คือ
ครั้งแรกต้ังญัตติเสนอขอความเห็นสงฆในการบวชใหกุลบุตรน้ัน ๆ เมื่อสงฆยินยอม ไมมีรูปใด
คัดคาน ก็สวดประกาศ (อนุสสาวนา) อีก ๓ ครั้ง เปนอันเสร็จกรรมวาจาในการอุปสมบท 

 ขอสังเกตในรูปแบบการอุปสมบทคือ ในตอนเริ่มประกาศพระศาสนาใหม ๆ 
พระองคทรงประทานการอุปสมบทดวยพระองคเอง วิธีขั้นตอนการใหอุปสมบทก็ไมยุงยาก
ซับซอน ไมมีรูปแบบการตรวจสอบกุลบุตรผูอุปสมบทเหมือนการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม 
กุลบุตรผูมีศรัทธา มีบาตรและไตรจีวรครบก็เปนอันอุปสมบทได ท้ังน้ีเพราะพระองคทรงหย่ังเห็น
อุปนิสัยของผูขออุปสมบทอยูแลว เม่ือพระสาวกมีมากข้ึน พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสาวก
อุปสมบทใหกุลบุตรดวยวิธีติสรณคมนอุปสัมปทา แตวิธีอุปสมบทดังกลาวก็ยังไมจัดเปน 
สังฆกรรม ไมใชสงฆ ปญจวรรค หรือทสวรรคเหมือนการอุปสมบทดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา 
เม่ือพระสาวกมีมากข้ึนโดยลําดับ พระองคจึงทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆ คือทรงอนุญาตให
อุปสมบทดวยรูปแบบวิธีท่ีเปนสังฆกรรม ใชสงฆเปนวรรค ทรงกําหนดรูปแบบการตรวจสอบ 
และการยอมรับผูอุปสมบท การใหอุปสมบท ตลอดจนการบอกส่ิงท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาหลังจากท่ีอุปสมบทแลว (บอกอนุศาสน) จะเห็นวารูปแบบการรับสมาชิกใหมของ
สังคมสงฆน้ันมีพัฒนาการมาโดยลําดับ เปนการปรับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป และ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพระศาสนา ท้ังน้ีก็เพ่ือใหไดบุคลากรพระศาสนาท่ีมีคุณภาพ บวชเขามาแลว
ไมสรางปญหาใหแกสังคมสงฆ ท้ังงายตอการปกครองดวย 
 ในสมัยตนพุทธกาล พระสาวกยังไมมีการประพฤติส่ิงท่ีนาติเตียน การบัญญัติสิกขาบท
ก็ยังไมมี การรักษาศีลของภิกษุในสมัยน้ันเปนลักษณะแบบจารีตประเพณี (จาริตตศีล) พระสารีบุตร
เถระไดเคยทูลใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทและแสดงพระปาฏิโมกขแกพระสาวก เพ่ือใหพระ
ศาสนาดํารงอยูไดนาน แตพระองคทรงตรัสบอกถึงเหตุผลท่ีทรงยังไมบัญญัติสิกขาบทในสมัยน้ัน
คือเพราะธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใด ธรรมอันเปนท่ีตั้ง
แหงอาสวะบางเหลาปรากฏข้ึนในสงฆ เมื่อน้ันพระองคจึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท๑๐ 
  เก่ียวกับเรื่องน้ีพระพุทธโฆษาจารยอธิบายวา การท่ีพระองคยังไมทรงบัญญัติสิกขาบท
ในเวลาที่อาสวธรรมยังไมเกิดขึ้นในสงฆน้ัน เปนเพราะพระองคทรงทราบวา หากบัญญัติสิกขาบท
เสีย ก็จะเปนเหมือนตั้งขอกีดกันพระสาวก ท้ังท่ีทานเหลาน้ันก็บวชดวยศรัทธา เปนเหมือนกับการ

                                                 
       ๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๙/๙๗. 
       ๑๐ ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๑/๑๒. 



๒๑ 
 

ไมไวใจกัน จะเปนเหตุใหถูกตําหนิได เปรียบเหมือนกับการท่ีหมอจะทําการรักษาคนที่เขาไมไดเจ็บ
ไข โดยอางวาเขาจะเปนโรคน้ัน ๆ ก็มีแตจะถูกตําหนิเทาน้ัน๑๑ 
   ในพรรษาที่ ๒๐ หลังจากท่ีพระธนิยะไดเสพเมถุนกับสีกาภรรยาเกา พระพุทธเจาจึงได
ทรงบัญญัติสิกขาบทประเภทครุกาบัติขึ้น เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทของพระองคมี  ๑๐ 
ประการ คือ 

       ๑. เพ่ือความดีงามแหงสงฆ 
       ๒. เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ 
       ๓. เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 
       ๔. เพ่ือความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 
       ๕. เพ่ือปดก้ันอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน 
       ๖. เพ่ือกําจัดอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 

 ๗. เพ่ือความเล่ือมในของคนที่ยังไมเล่ือมใส 
       ๘. เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงขึ้นไปของคนที่เล่ือมใสแลว 
       ๙. เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 
       ๑๐. เพ่ือเอ้ือเฟอพระวินัย๑๒ 

 ขอ ๑ - ๒ เปนประโยชนตอสงฆ, ขอ ๓ - ๔ เปนประโยชนตอบุคคล, ขอ ๕ - ๖ เปน
ประโยชนตอชีวิต, ขอ ๗ - ๘ เปนประโยชนตอพุทธศาสนิกชน, ขอ ๙ - ๑๐ เปนประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา 
 ในการบัญญัติสิกขาบทแตละครั้งน้ัน มีวิธีและข้ันตอนดังน้ีคือ เมื่อภิกษุทําความ
เสียหายอันเปนเหตุใหถูกคนอื่นติเตียน พระพุทธเจาก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ ตรัสถามเร่ืองน้ัน ๆ
ทามกลางท่ีประชุมสงฆ หลังจากท่ีภิกษุน้ันยอมรับแลว พระองคก็จะทรงตรัสถึงโทษและประโยชน
แหงการประพฤติเชนน้ัน แลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบท (มูลบัญญัติ) ผูท่ีประพฤติผิดครั้งแรก เรียกวา"
อาทิกัมมิกะ" พระองคทรงใหโอกาสกอน ยังไมปรับเปนอาบัติ หลังจากท่ีทรงบัญญัติสิกขาบทแลว
จึงปรับอาบัติแกผูละเมิดสิกขาบท เม่ือมีผูละเมิดสิกขาบทน้ันอีก พระองคจะทรงพิจารณาถึงเจตนา
และองคประกอบของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนสําคัญ ถาทรงเห็นวายังหยอนไป พระองคก็จะทรง
บัญญัติเพ่ิมเติมใหรัดกุมย่ิงข้ึน ถาทรงพิจารณาเห็นวาตึงจนเกินไป สรางความลําบากแกผูรักษา
พระองคก็จะทรงบัญญัติใหเพลาลง ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความเหมาะสมพอดีในการรักษา (อนุบัญญัติ) จะ
เห็นวาพระองคไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทโดยมุงการลงโทษเปนสําคัญ แตมุงใหผูละเมิดเกิดความ
                                                 

      ๑๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๓๘.   
      ๑๒วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๘/๓๖ - ๓๗.  



๒๒ 
 

สํานึกวาตนน้ันมีความผิดจริง สมควรแลวท่ีถูกติเตียน และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสังคมสงฆ
ท่ีมีพระพุทธเจาเปนศาสดา เม่ือเปนเชนน้ีก็ไมมีใครตําหนิถึงการบัญญัติสิกขาบทของพระองค
ขอสังเกตในการบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจาคือ ภิกษุท่ีประพฤติเสียหายคร้ังแรก พระองคไม
ทรงปรับโทษทางพระวินัย แตปรับโทษแกผูท่ีละเมิดหลังจากท่ีไดทรงบัญญัติสิกขาบทแลว เหตุผล
ในการบัญญัติสิกขาบทเชนน้ีของพระองคแสดงใหเห็นวา หากเปนเรื่องของวิบากกรรมอันผูละเมิด
จะตองไดรับเพราะการละเมิดสิกขาบทน้ันเพียงอยางเดียวแลว การประพฤติผิดครั้งแรกก็ตองมีโทษ
เหมือนกัน แตในเรื่องของสิกขาบทน้ีกลับไมมีโทษ แมโทษท่ีเกิดแตการละเมิดสิกขาบทน้ันก็ใหผล
เฉพาะเวลาท่ีภิกษุยังไมไดออกจากอาบัติเทาน้ัน เมื่อออกจากอาบัติดวยวิธีเทสนาคามินีและวุฏฐาน
คามินีแลว ก็จะไมมีโทษอีกตอไป ซ่ึงแตกตางจากการใหโทษของอกุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีไมอาจพน
ผิดไดดวยการสารภาพความผิดท่ีไดกระทําแลว ดวยเหตุผลดังกลาวน้ีจึงทําใหเราท้ังหลายทราบ
โดยนัยวาการบัญญัติสิกขาบทน้ันมุงใหภิกษุสํานึกความผิดตนเปนสําคัญ 
 ในบรรดาสิกขาบทท่ีมาในพระปาฏิโมกข ๒๒๗ สิกขาบทท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ อนิยต
และอธิกรณสมถะ อนิยต เปนการปรับอาบัติโดยออม ซ่ึงมีปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓ เปน
สมุฏฐานใหปรับอาบัติ สวนอธิกรณสมถะ เปนธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นแลวอาจ 
เปนเหตุใหหมูคณะเกิดบาดหมาง ทะเลาะวิวาท หรือแตกแยกได อธิกรณมีลักษณะเปนคดีความ 
ดังน้ัน สงฆจึงตองรีบระงับเพ่ือปองกันความบาดหมาง ทะเลาะวิวาท หรือความแตกแยก ธรรม
สําหรับระงับอธิกรณ หรือกระบวนการระงับอธิกรณ มี ๗ อยาง คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย  
อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ๑๓ 
 การทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะน้ีจุดมุงหมายไมใชเปนการใหกําลังใจแกผูท่ีไดรับ
การยกยอง แตเปนการยกยองคุณสมบัติท่ีโดดเดนใหปรากฏแกหมูคณะ ใหเปนทิฏฐานุคติแกบุคคล
อ่ืน การทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะน้ีพอเทียบกันไดกับระบบสมณศักด์ิในปจจุบัน แตตําแหนง
พระอัครสาวก เปนตําแหนงทางการบริหารคณะสงฆ เทียบกันไดกับตําแหนงพระสังฆาธิการระดับ
เจาคณะผูปกครองในปจจุบัน หลักฐานท่ีสนับสนุนในเร่ืองน้ี เชน "จะเห็นไดวาการยกยองพุทธ
สาวกน้ันมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะหน่ึงเปนการยกยองใหดํารงตําแหนงการบริหาร เชน ทรงยกยอง
พระสารีบุตรเถระใหดํารงตําแหนงพระอัครสาวกฝายขวา ทรงยกยองพระมหาโมคคัลลานะใหดํารง
ตําแหนงพระอัครสาวกฝายซาย...สวนอีกลักษณะหน่ึงเปนการยกยองตามคุณสมบัติพิเศษ เพ่ือให
เปนท่ีปรากฏวาสาวกทานใดมีคุณสมบัติยอดเย่ียมในทางไหน การยกยองตามลักษณะน้ี เรียกวา    

                                                 
     ๑๓วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๘๕ - ๒๑๔/๒๙๕ - ๓๓๐. 



๒๓ 
 

การยกยองใหมี เอตทัคคะ"๑๔ เหตุผลอีกอยางหน่ึงท่ีสนับสนุนประเด็นน้ี คือ การทรงประทาน
ตําแหนงเอตทัคคะแกอุบาสก อุบาสิกา เปนตน ซ่ึงอุบาสก อุบาสิกาน้ันไมไดมีสวนเก่ียวของกับการ
ปกครองคณะสงฆเลย พระสาวกที่ไดรับท้ังตําแหนงการปกครอง และตําแหนงเอตทัคคะ คือ พระ
สารีบุตรเถระ และพระมหาโมคคัลลานะ แมตําแหนงท้ังสองอยางน้ีจะเปนคนละสวนกัน แต
ความสามารถดานเอตทัคคะของทานท้ังสองก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหทํางานพระอัครสาวก
ไดดี ปจจุบันก็เหมือนกัน ตําแหนงพระสังฆาธิการระดับเจาคณะผูปกครองเปนของคูกันกับสมณ
ศักด์ิ เพราะพระสังฆาธิการระดับเจาคณะผูปกครองน้ันโดยมากจะเปนพระสมณศักด์ิท้ังน้ัน มีเพียง
สวนนอยท่ีไมใชพระสมณศักด์ิ อาจกลาวไดวาการทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะในสมัยพุทธกาล
เปนรูปแบบใหเกิดมีการพระราชทานสมณศักด์ิในเวลาตอมา คือนับตั้งแตสมัยท่ีพระพุทธศาสนา
รุงเรืองในลังกาเปนตนมาจนถึงปจจบัุน 
 สรุปไดวา การยกยองพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดมีมานานแลว แตเปนเพียงยกยอง
ดวยวาจาเปนยกยองในการใหกําลังบาง และเปนการตัดขมบาง เพ่ือใหพระภิกษุรูจักผิดชอบ ในการ
ปกครองกันเอง นอกจากน้ีการยกยองเอตทัคคะเปนสงเสริมคุณความดีงามใหปรากฏเปนหลักใน
การสานตอเปนกําลังใจในการปฏิบัติใหสมกับไดเปนเอตทัคคะเพ่ือจะไดเปนแบบอยางของภิกษุ
หลังตอไป 
 
 ๒.๑.๒ ประเพณีตั้งราชทินนามภิกษุสงฆในลังกาทวีปเปนแบบอยางของสมณศักด์ิ
สงฆไทย 

      ประเพณีการต้ังราชทินนาม หรือระบบสมณศักด์ิของคณะสงฆไทยน้ี สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาไดรับมาจากลังกา ดังน้ี 

      สวนขอท่ีพระเจาแผนดินทรงตั้งราชทินนามพระราชทานเปนสมณศักด์ิน้ัน ในหนังสือ
ช้ันกรุงเกาท่ีขาพเจาไดตรวจพบ เห็นประเพณีน้ีมีทุกประเทศที่พระพุทธศาสนาเปนประธานเขาใจ
วาลังกาจะเริ่มริประเพณีน้ีกอน เพราะเร่ืองราชทินนามสมณศักด์ิในสยามประเทศพ่ึงมามีข้ึนในครั้ง

                                                 
     ๑๔กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หนา ๑๖๕ – ๑๖๖. 
           



๒๔ 
 

สุโขทัยตอนปลาย ในเวลาน้ันกําลังนิยมแบบแผนและลัทธิสงฆอยางลังกา นาจะถายแบบตั้งราชทิน
นามสมณศักด์ิมาจากประเพณีในลังกาทวีปดวย๑๕ 
  สําหรับ "สมณศักด์ิและราชทินนาม" ท่ีปรากฏในราชอาณาจักรไทยน้ัน อันท่ีจริงมีมา
นานกอนสมัยสุโขทัยแลว อาจกลาวไดวากอนการรับลัทธิลังกาวงศจากประเทศศรีลังกาเสียอีก ท้ังน้ี 
เพราะปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี ๑๘ จารึกบนเสาแปดเหลี่ยม พบท่ีศาลสูง จังหวัดลพบุรี มีคําวา 
“สังฆปาถากํา” หรือในศิลาจารึกหลักท่ี ๑๒๑ จารึกท่ีเสาหินขอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จารึกขึ้นใน พ.ศ. ๑๒๑๗ และ ๑๒๔๓ มีนามปรากฏคือ “กํามรตางอัญ ศรีราชภิกษุ 
และ อุปาธยาย ศรีราชภิกษุ” ซ่ึงนาจะเปนสมณศักด์ิและราชทินนามรวมอยูดวย๑๖ 
  นับแตน้ันเปนตนมา เรื่องสมณศักด์ิของพระสงฆไทยก็เริ่มมีปรากฏมากข้ึน และมี
ปรากฏเร่ือยมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนยุคสมัยแหงกรุงรัตนโกสินทร ดังมี
รายละเอียดปรากฏในพงศาวดารและประวัติศาสตรไทย ตลอดท้ังไดมีวิวัฒนาการเก่ียวกับการ
พระราชทานสมณศักด์ิ ราชทินนาม และเครื่องประกอบสมณศักด์ิ พรอมท้ังมีการปรับระเบียบ
วิธีการพระราชทานสมณศักด์ิใหมีความสอดคลองกับระบบการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน๑๗ 
  สรุปไดวา สมณศักด์ิเปนราชทินนามท่ีใชเรียกทางการปกครองคณะสงฆไทยต้ังแต
อดีต จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีการใชสัญญาลักษณทางสมณศักด์ิไดปรากฏเดนชัดข้ึน ดวยพระ
กรุณาของพระมหากษัตริยหลายองคท่ีทรงยกยองพระสงฆท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบในทาง
พระพุทธศาสนา ดวยทรงใชพัดยศเปนเคร่ืองบอกลักษณะในการปกครองและคุณธรรมตางๆ  

      
 ๒.๑.๓ ประวัตศิาสตรเก่ียวกับตาลปตรพัดยศของพระสงฆไทย 
     คําวา "ตาลปตร" เปนคําภาษาไทยท่ีนํามาจากภาษาบาลีวา "ตาล + ปตฺต" แปลวา 

ใบตาล ซ่ึงตาลปตรน้ี เปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปใชบังแดดและใชพัดลมมาต้ังแตโบราณ เปนเคร่ืองใชท่ี
จําเปนอยางหน่ึงในประเทศเมืองรอน  สําหรับสาเหตุท่ีพระสงฆนําตาลปตรมาใชน้ัน ไดมีผูให
ความเห็นตางๆ กันไป บางทานก็วา การใชตาลปตรครั้งแรกด้ังเดิมน้ัน มิไดใชเพ่ือบังหนาเวลาเทศน 
แตใชเพ่ือกันกล่ินเหม็นเนาของศพท่ีเนาเปอยเน่ืองจากพระสงฆในสมัยโบราณจะตองบังสุกุลผาหอ
ศพไปทําจีวร ดังน้ันทานจึงตองใชใบตาลขนาดเล็กมาบังสุกุลผาหอศพไปทําจีวร และใชใบตาลบัง

                                                 
                 ๑๕สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ, พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) วัดพระพิเรนทร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 
๒๕๑๔), หนา ๑๖๗ – ๑๖๙ 

      ๑๖พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักด์ิ ฉบับสมบูรณ, หนา ๒. 
      ๑๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๔. 



๒๕ 
 

จมูกกันกล่ิน ตอมาก็เลยกลายเปนประเพณีของสงฆท่ีจะถือตาลปตรไปทําพิธีตางๆ โดยเฉพาะใน
พิธีปลงศพอยางไรก็ตาม แมตนกําเนิดของการท่ีพระสงฆตองถือตาลปตรจะยังไมแนชัดวาแทจริง
เปนมาอยางไร แตสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานความเห็นไววา ความคิดให
พระสงฆถือตาลปตรคงมาจากลังกา  มีพระพุทธประวัติปรากฏใน "ปฐมสมโพธิ" ซ่ึงตนฉบับเขียน
ข้ึนในลังกา โดยพระพุทธรักขิตาจารย กลาวถึงเทพบริวารสององคท่ีขนาบองคพระพุทธเจาหรือ
พระโพธิสัตว คือ สันดุสิติเทวราช จะถือพัด ท่ีเรียกวา "วิชนี" ท่ีมีรูปรางคลายพัดใบตาลอยูเบ้ืองขวา 
และสยามคือคือ สันดุสิตเทวราช จะถือพัด ท่ีเรียกวา “วิชนี” ท่ีมีรูปรางคลายพัดใบตาลอยูเบ้ืองขวา
และพระสยามเทวราชถือจามร (แส) อยูเบ้ืองซาย เพ่ือถวายงาน และอาจเปนเครื่องแสดงดุจเปน
เคร่ืองสูงท่ีใชถวายพระสมณศักด์ิแหงพระพุทธองคดวย 

      หลักฐานทางประวัติศาสตรเก่ียวกับพัดยศของพระสงฆไทยในสมัยเริ่มแรกไมมี
หลักฐานชัดเจนแตสันนิษฐานวาไดรับแบบอยางมาจากลังกา ท้ังน้ีเน่ืองจากมีหลักฐานในหนังสือ
จารึกกัลยาณีกลาวถึงพระเจากรุงหงสาวดีรามาธิบดี(พระเจาธรรมเจดียปฎกธร)ซ่ึงเสวยราชยรวม
สมัย กับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ .ศ .๑๙๙๑-๒๐๓๑ )มีพระราชประสงคจะฟนฟู
พระพุทธศาสนาในดินแดนมอญพระองคจึงโปรดแตงตั้งทูตพระเถระมอญสังกาพอใหบวชแปลง
เปนนิกายลังกาวงศเม่ือบวชแปลงเสร็จแลวพระเจาภูวเนกพาหุซ่ึงครองลังกา ทรงตั้งพระเถรมอญ
เหลาน้ันใหมีพระราชทินนามตาง ๆเชน ตั้งพระโมคคัลลานะเถระเปนพระศิริสังฆโพธิสามี   เปน
ตน และพระราชทานเคร่ืองอัฐบริขารควรแกสมณะหลายอยางในจํานวนน้ีมีตาลปตรดามงามอยู
ดวยมีลักษณะเปนพัดพ้ืนแพรดามงากลึงส้ัน ตอมาในสมัยพระเจาปรกพาหุมหาราชท่ี ๖ แหงลังการ
ครองราชยป พ.ศ.๒๒๘๙ – ๒๖๐๗ ทรงพระราชทานพัดยศประจําตําแหนงพระสังฆราชเปนครั้ง
แรกแกพระสรณังกร พัดยศไดรับพระราชทานในคร้ังน้ันมีลักษณะคลายพัดไฟทําดายใบตาล มีดาม 
ตรงกลางส้ัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๑  พัดยศพระสงฆในลังกา๑๘ 
                                                 

     ๑๘ณัฏฐภัทร  จันทวิช, ตาลปตรและเครื่องประกอบสมณศักด์ิ, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 
๒๕๒๙), หนา ๘๔. 



๒๖ 
 

      หลักฐานทางประวัติศาสตรเก่ียวกับตาลปตรของพระสงฆไทยท่ีชัดเจนปรากฏอยูใน
จดหมายเหตุลาลูแบร ตอมาในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. ๒๒๙๔ ทูตลังกามาขอพระราชทาน
คณะสงฆไทยไปอุปสมบทกุลบุตรชาวลังภา ในครั้งน้ันทูตลังกาพรรณนาถึงการไปเขาเฝาสมเด็จ
พระสังฆราช ณ วัดมหาธาตุวา “ในตําหนักท่ีทรงรับแขกมีบัลลังกตั้งพัดดานงาไว ๒ เลม เลมหน่ึง
พ้ืนพัดสานดวยงา อีกเลมหน่ึงพ้ืนกํามะหย่ีสีแดง ปกเปนลวดลายดวยทองและเงิน” เร่ืองพัดยศ ๒ 
เลมน้ี หมอมเจาหญิงดวงจิตร จิตรพงศ ไดประทานคําอธิบายวา “ราชทินนามสมเด็จพระสังฆราช
และสมเด็จเจาคณะใหญท่ีลงทายสรอยนามวา คามวาสี อรัญวาสี” แตเดิมน้ันคงมีพัดยศสองเลมทุก
องค กลาวคือ พัดแฉกพ้ืนกํามะหย่ีสีแดงปกดวยทองและเงิน เปนเครื่องหมายฝายคามวาสี สวนพัด
งาสานเปนเคร่ืองหมาย ฝายอรัญวาสี ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงใชพัดยศรูปแบบเดิม 
จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ ปรับปรุงพัดยศเปรียญ โดยใชสีผาใหแตกตางกันตามข้ันยศของภิกษุ
และสามเณร (เรียงจากสูงไปต่ํา เหลือง นํ้าเงิน แดง เขียว อนุโลมตามสีของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
เทาท่ีพอจะเขากันไดกับพัดยศ) ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ปรับปรุงพัดยศเปรียบใหมีลําดับชั้นเหมือนกัน
ท้ังภิกษุและสามเณร หลักจากรัชการท่ี ๖ เปนตนมาถึงปจจุบัน พัดยศปรับปรุงมาโดยตลอด ท้ังน้ี
เพ่ือใหสอดคลองเศรษฐกิจและสังคมในแตละยุค หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีกลาวขางตนเปน
เครื่องยืนยันวา พัดยศเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ใหแกพระสงฆผูซ่ึงทําคุณประโยชนแกพระศาสนาและราชอาณาจักร อีกท้ังยังเปนส่ิงประกาศ
เกียรติคุณของพระสงฆผูไดรับพระราชทานเหมือนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณท้ังน้ีเพราะพระผูมี
สมณศักด์ิจะใชเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประดับตามรางกายแบบคฤหัสถยอมไมเหมาะสมแกเพศ
บรรพชิต ดังน้ัน พัดยศจึงมิใชเปนเพียงเคร่ืองราชสักการะหรือเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ แตยัง
สามารถสื่อความหมายที่แสดงวา พระสงฆแตละรูปมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆระดับใด
นอกจากน้ัน ยังสะดวกในการจัดลําดับชั้นของคณะสงฆท่ีทรงสมณศักด์ิในงานพระราชพิธี และรัฐ
พิธี ซ่ึงตองน่ังตามลําดับฐานันดร ดังท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรง
ประทานใหไวแกคณะสงฆเพ่ือใชเปนหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี 

      สมเด็จพระราชาคณะ 
  ๑. สมเด็จพระสังฆราชเจา 
  ๒. สมเด็จพระสังฆราช 
  ๓. สมเด็จพระราชาคณะช้ันสุพรรณบัฏ 

      พระราชาคณะ 
  ๔. พระราชาคณะเจาคณะรอง ช้ันหิรัณยบัฏ 
  ๕. พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร 
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  ๖. พระราชาคณะชั้นธรรม 
  ๗. พระราชาคณะชั้นเทพ 
  ๘. พระราชาคณะช้ันราช 
  ๙. พระราชาคณะชั้นสามัญ 
  ๑๐. พระครูสัญญาบัตร จัดเปนลําดับ ตรี โท เอก และช้ันพิเศษ 
  ๑๑.พระครูฐานานุกรม ท้ังท่ีมีสรอยพระและไมมีสรอยนาม รวมท้ังฐานานุกรม
ดวย  
 การน่ังตามลําดับฐานันดรในสมณศักด์ิชั้นเดียวกันใหถืออายุพรรษาเปนหลัก สวน
เจานายพระราชวงศท่ีทรงอยูในสมณเพศดํารงฐานันดรเปนพระราชาคณะ ตองทรงน่ังหนา
พระราชาคณะรูปอ่ืนในช้ันเดียวกัน ถาเปนชั้นหมอมราชวงศใหน่ังตามลําดับฐานันดรท่ีไดรับสมณ
ศักด์ิกอนและหลังเวนแตพระมหากษัตริยโปรดกลา ฯ เปนกรณีพิเศษ จึงใหน่ังในฐานันดรชั้น
เดียวกัน เชน พระพิมลธรรม เปนตน 

      ดังน้ัน พุทธศาสนิกชนในไทยท่ีเล่ือมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาจากลังกาวงศก็ยอมรับ
เอาพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ท่ีเก่ียวกับสังฆพิธีมาดวย ไมวาจะเปนการถือตาลปตรหรือการตั้ง
สมณศักด์ิอน่ึง จากความศรัทธาท่ีฆราวาสถือวา "ตาลปตร" เปนสมณบริขารอยางหน่ึงของพระสงฆ
จึงเกิดความคิดนําไปถวายพระ โดยช้ันแรกเปนใบตาลตามคติเดิม ตอมาใบตาลอาจจะเส่ือมความ
นิยมเพราะเปนของพ้ืนบานหางาย ไมเหมาะจะถวายพระ จึงนําพัดของตนที่ทําดวยไมไผสานหรือ
ขนนก ไปถวายใหพระใชแทนใบตาล โดยอาจจะถวายดวยตนเอง หรือใหทายาทนําพัดของบิดา
มารดาผูลวงลับไปถวาย เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหบิดามารดาของตนก็ได  จึงทําใหตาลปตรมีการ
เปล่ียนแปลง ดังจะไดเห็นวานอกจากจะทําจากใบตาลเดิมแลว ยังทําจากวัสดุอื่นท่ีคิดวางามและหา
ยาก เชน ไมไผสาน งาสาน ผาแพรอยางดี ขนนก หรือมีการปกด้ินทอง หรือประดับดวยอัญมณี
ตางๆ สุดแตกําลังศรัทธาท่ีจะถวาย  

      ตอมา พัดยศ เปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
บรมราชานุญาตใหสรางข้ึน เพ่ือถวายแดพระสังฆาธิการ ในโอกาสรับพระราชทานสมณศักด์ิ โดย
จะนํามาใชเฉพาะงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีเทาน้ัน วิวัฒนาการของพัดยศกอนจะมีรูปแบบดังท่ี
พบเห็นกันอยูในปจจุบันน้ี มีความเปนมาอยางยาวนานและไดมีการพัฒนารูปแบบมาหลายยุคหลาย
สมัย หากสังเกตใหดีจะพบวาตาลปตรหรือพัดยศมีอยูหลายชนิด แตละชนิดก็มีรูปทรงลวดลาย 
ตลอดจนสีสันงดงามแตกตางกันออกไปตามระดับของช้ันยศท่ีไดรับพระราชทาน 

 ดังน้ัน พัดยศน้ี นักปราชญทางพระพุทธศาสนาหลายทานไดใหขอสันนิษฐานวา แต
เดิมน้ันคงมิใชของท่ีทําข้ึนมาสําหรับพระสงฆโดยเฉพาะ แตเปนส่ิงของเคร่ืองใชของชนท่ัวไปท่ี
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อาศัยอยูในแถบเมืองรอน มีมากอนสมัยพุทธกาล ซึ่งชนแถบน้ีมีพัดเพ่ือใชพัด บังแดด บังฝน 
นับเปนส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจําเปนอยางหน่ึง พัดท่ีใชกันน้ันนาจะมีอยูดวยกันหลายแบบ และทําดวย
วัสดุตาง ๆ ตามฐานะของผูใช คําท่ีพบในคัมภีรทางศาสนา ท่ีกลาวถึงเรื่องพัดมีอยูหลายคํา เชน คํา
วา ตาลปตร วาลวีชนี และจิตรวีชนี  

 ตาลปตร เปนพัดท่ีเกาแกท่ีสุด ทําดวยใบตาล ซ่ึงเปนวัสดุท่ีหางาย โดยวิธีเอาใบตาล
มาตีแผออกและเจียนใหมน หรือมีรูปแบบตามใจชอบแลวขึงริมใหตึง เหลือกานตาลไวเปนดามตรง
กลาง 

 วาลวีชนี  คือ พัดท่ีมีดานขาง มีท้ังท่ีทําดวยใบตาล ขนนก หรือวัสดุมีคาอ่ืน ๆ สวน
ใหญมักเปนเครื่องสูงสําหรับใชโบกพัดวีทานผูสูศักด์ิ หรือเปนเครื่องราชูปโภค 

      จิตรวีชนี คือ พัดอันวิจิตรงดงาม เปนพัดท่ีประดิษฐตกแตงดวยส่ิงพิเศษ เชน ผาโหมด
ผาลายดอก ตลอดถึงการทําดวยงา การปกด้ินทองและของมีคาอื่นๆ เปนของสําหรับผูมีทุนทรัพยใช
โบกพัดวีในเวลาอากาศรอน๑๙ 

 
๒.๒ ความหมายพัดยศ 
 ความหมายพัดยศผูวิจัยมุงศึกษาถึง ความหมายพัดยศตามรูปศัพทพัดยศ  ความหมาย
พจนานุกรมพัดยศ  และความหมายโดยท่ัวไป ดังน้ี 

 ๑. ความหมายพัดยศตามรูปศัพท  
  พัดยศตามความหมายรูปศัพท หมายถึง การนําคํามาตอคําหนา และการนําคําตอคําหลัง 
เพราะคําวา ตาลปตร ก็หมายถึง เครื่องใชสําหรับพระภิกษุสงฆ ซ่ึงเปนการใชตามโอกาสของ
ตาลปตรชนิดน้ัน เชน ตาลปตรท่ีชาวบานถวายมาพรอมผากฐิน หรืองานอุปสมบท ก็จะสามารถใช
ตาลปตรชนิดน้ีไดกับพิธีราษฎรโดยท่ัวไป สวนคําวา พัดยศ ก็หมายถึง ตําแหนง หรือยศ หรือ
บรรดาศักด์ิ เม่ือนําคําวา ตาลปตร กับ คําวา พัดยศ มารวมกัน จากการวิเคราะหดูแลว คําวา ตาลปตร 
นาจะเปนคําท่ีมากอน จึงนําเอาคําวา พัดยศ มาตอคําวา ตาลปตร ก็จะไดคําวา ตาลปตรพัดยศ จึงจะ
ไดความหมายวา ตาลปตรพัดยศ เปนเครื่องหมายถึงบงบอกถึง ยศ หรือบรรดาศักด์ิสวนรากศัพท
จริง ๆ คําวา ตาลปตร พัดยศ ซ่ึงมีคํา ๒ คําประกอบกันเชนกัน คือ คําวา “ตาลปตร กับความวา พัด

                                                 
       ๑๙พระมหานิรุตต  ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักด์ิ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา  ๗๒. 
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ยศ” และคําท้ัง ๒ คําน้ีมีความหมายท่ีแตกตางกัน แตสามารถนํามาตอทายกันเพ่ือใหเปนความหมาย
เดียวกัน ดังน้ี 
  ๑.๑ คําวา “ตาลปตร” มาจากภาษาบาลีวา ตาล กับ ปตฺต แปลวา ใบตาล ดังน้ัน คํา
วาตาล กับ ปตฺต มารวมกันก็จะไดคําวา ตาลปตร หมายถึง พัดท่ีทําดวยใบตาล สวนคําวา พัด เปน
คํานาม ท่ีหมายถึง เครื่องโบก หรือกระพือลม ตามภาษาบาลีเรียกวา “วิชนี หรือ วีชนี” จากน้ันคน
ไทยไดแปลงภาษาเปนคําวา “พัชนี” จากน้ันจึงกรอนลงไปเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงคําวา “พัช” โดย
ออกเสียงวา “พัด” 
  ๑.๒ คําวา “พัดยศ” หมายถึง ตาลปตรเหมือนกัน แตเปนความหมายท่ีเปนเครื่อง
ประกอบสมณศักด์ิท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานแกพระภิกษุสงฆ ซ่ึงเปนเครื่องหมายบงบอกถึง
ยศ ตําแหนงของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาท่ีพระมหากษัตริยถวายพระราชทานมาพรอม
สมณศักด์ิ๒๐ 
      ดังน้ัน ความหมายตาลปตรพัดยศตามความหมายรูปศัพท ท่ีแบงออกเปน ๒ คําศัพท 
คือ คําวา “ตาลปตร” ซ่ึงหมายถึง พัดท่ีทําดวยใบตาล สวนคําวา “พัดยศ” หมายถึง พัดท่ีทําดวย
ใบตาลเชนกัน แตเปนตาลปตรท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ถวายใหเพ่ือเปนเคร่ืองเชิด
ชูความงามความดีในการเปนผูปฏิบัติปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา เปนผูสรางคุณประโยชน
ใหแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

 ๒. พัดยศตามความหมายพจนานุกรม 
 ตาลปตรพัดยศตามความหมายพจนานุกรม ซ่ึงเปนความหมายที่ถูกจํากัดความไว
เพ่ือใหเขาใจโดยท่ัวไป เปนความหมายท่ีเปนสากล บุคคลท่ัวโลกเม่ือไดอานพบแลวจะสามารถ
เขาใจไดทันทีวา น้ีคือ ตาลปตรพัดยศสําหรับพระภิกษุสงฆไทยในพระพุทธศาสนา ดังน้ัน ผูวิจัย จึง
มุงศึกษาตาลปตรพัดยศตามความหมายพจนานุกรม ดังน้ี 
  ๒.๑ ตาลปตร ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไดใหความหมายตาลไววา ตาลปตร หมายถึง พัดใบตาลมีดามยาว เปนเครื่องประกอบการใชใน
พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา เชน การกลาวนําในการสมาทานศีล ตอมาจึงอนุโลมเรียก “พัด” ท่ี
ทําดวยผา หรือไหม ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงตาลปตรท่ีทําจากใบตาล จะเรียกวา “ตาลปตร หรือ ตา
ลิปตร” ก็ได ตาลปตรในสวนน้ีใชสําหรับบังหนาพระภิกษุผูเปนประธานในการกลาวนําสมาทาน
ศีล หรือกลาวอนุโมทนา และยังมีความหมายใกลเคียงกัน คือคําวา ตาลปตรบังเพลิง เปนตาลปตรท่ี

                                                 
      ๒๐พระมหานิรุตต  ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักด์ิ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๗๑.  
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มีลักษณะเดียวกันกับพัดยศของพระภิกษุสงฆ ใชประดับสถานที่ในงานพระเมรุช้ันพระมหากษัตริย 
และพระราชวงศชั้นสูง นิยมทําเปนรูปตุกตาเทวดาน่ังคุกเขาถือตาลปตรรายรอบบริเวณพระเมรุ๒๑ 
   ๒.๒ พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ของสุชีพ 
ปุญญานุภาพ ไดใหความหมายตาลปตรวา ตาลปตร หมายถึง ใบตาล พัดท่ีทําดวยใบตาล (ใชบัง
หนาพระเวลาสวดมนต นาจะมีเหตุผลเพ่ือความสํารวมจิตจากอารมณภายนอก) 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
ใหความหมายไววา พัดยศ หมายถึง พัดพิเศษท่ีพระมหากษัตริยโปรดเกลาฯใหสรางข้ึนเพ่ือ
พระราชทานแกพระภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญธรรมไดต้ังแต ๓ ประโยคข้ึนไป หรือแกพระภิกษุท่ี
มีความรู ความสามารถในการศึกษา การบริหาร หรือการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนเคร่ืองหมาย
แสดงลําดับชั้นแหงสมณศักด์ิ มีรูป และช่ือตาง ๆ กัน ดังน้ี 
    (๑) พัดงานสาน หมายถึง พัดยศท่ีพ้ืนดัดสานดวยงาชาง เปนเครื่องหมาย
ฝาอรัญวาสี ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะเจาคณะใหญท่ีลงทาย
สรอยราชทินนามวา “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เลม คือ พัดแฉกพ้ืนกํามะหย่ีปกดวยทอง และ
เงิน เปนเคร่ืองหมายฝายคามวาสี สวนพัดงานสาน เปนเคร่ืองหมายฝายอรัญวาสี 
    (๒) พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ หมายถึง พัดยศของสมเด็จพระสังฆราช 
สมเด็จพระราชคณะ และพระราชาคณะ มีลักษณะอยางทรงพุทธขาวบิณฑ ปลายแหลม และมีแฉก
โดยรอบ พ้ืนตาดโหมด หรือกํามะหย่ี ปดลวดลายดวยด้ินเล่ือม หรือด้ินดานใน มีสี และลวดลายตาง 
ๆ ตามชั้นแหงสมณศักด์ิ ดามงาเกล้ียง ถาเปนพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ยอดพัดยศจะทําดวยงา
แกะสลักเปนฉัตร ๓ ช้ัน 
    (๓)พัดพุดตาน หมายถึง พัดยศของพระครูสัญญาบัตร หรือพระครูฐานนุ
กรมบางช้ัน มีลักษณะกลม แตมีแฉกโดยรอบ พ้ืนทําดวยกํามะหย่ี สักหลาด แพร หรือเยียรบับ ปก
ทองแลง ด้ินมัน ด้ินเล่ือม หรือด้ินธรรมดา มีสี และลวดลายตาง ๆ ตามชั้นแหงสมณศักด์ิ 
    (๔)พัดหนานาง เปนพัดยศเปรียญ หรือพระครูฐานานุกรมบางข้ันท่ีต่ํากวา
พระครูวินัยธร และพระครูธรรมธร มีลักษณะกลมอยางหนานาง ดานบนกลมมนโตกวาดานลาง 

                                                 
      ๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๔๙๑.  
      ๒๒สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรม ศัพทพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย, พิมพครั้งที่ 

๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๗๓.  



๓๑ 
 

พ้ืนทําดวยสักหลาด กํามะหย่ี อัตลัดสีตาง ๆ ปกลวดลายตางกันตามชั้นแหงสมณศักด์ิ ถาเปนพัด
เปรียญประโยค พ้ืนดวยดวยตาดทอง๒๓  
  ดังน้ัน ตาลปตร ตามความหมายพจนานุกรม จึงหมายถึง พัดท่ีทําจากใบตาล แลวนําไป
ถวายพระภิกษุท่ีเปนประธาน เพ่ือจะไดใชในการกลาวนําสมาทานศีล และการกลาวอนุโมทนาพร 
ตอมาจึงพัฒนาข้ึนมาเปนพัดยศ หรือตาลปตรสําหรับผูเปนประธานใช โดยการไดรับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริยผูเปนประมุขของประเทศ ซ่ึงมีท้ังพัดงาสาน พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ พัด
พุดตาน และพัดหนานาง ตาลปตรท่ีมีรูปลักษณะเหลาน้ี จึงไดชื่อวา พัดยศ หมายถึง พัดประจํา
ตําแหนงของพระภิกษุสงฆไทยท่ีนับตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชลงมาจนถึงพระครูฐานานุกรมช้ัน
ตํ่าสุดลวนแตไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยทุกตําแหนงชั้น 

  ๓. พัดยศตามความหมายโดยท่ัวไป 
      พัดยศ คือ พัดพิเศษท่ีพระมหากษัตริยโปรดเกลา ฯ ใหสรางข้ึนเพ่ือพระราชทานแก

ภิกษุผูมีฐานันดรในคณะสงฆ๒๔ ซ่ึงมีผูใหความหมายของพัดยศไวดังน้ี 
      พระธรรมกิตติวงศ กลาวา พัดยศ คือ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแก

พระสงฆพรอมกับสถาปนาหรือทรงตั้งสมณศักด์ิแกพระสงฆพัดยศเปนพระภิกษุสงฆไดรับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมกับสัญญาบัตรซ่ึงถือเปนเคร่ืองแสดงสมณศักด์ิ
ของพระแกภิกษุรูปน้ันพัดยศเปนเคร่ืองราชสักการะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ใหแกพระสงฆผูทําคุณประโยชนแกศาสนาและราชอาณาจักรเปนส่ิงประกาศเกียรติคุณของ
พระสงฆผูไดรับพระราชทานเหมือนเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณชนิดหน่ึง๒๕ 

     พระมหานิรุตต   ฐิตสํวโร  ไดใหความของพัดยศ  หมายถึง  ตาลปตรหรือพัด  ท่ี
พระมหากษัตริย พระราชทานแกพระสงฆพรอมกับการพระราชทานสมณศักด์ิ เพ่ือเปนส่ิงบอกช้ัน
ยศท่ีไดรับพระราชทาน เปนสัญลักษณแหงการประกาศเกียรติคุณ เปนขวัญและกําใจแกพระสงฆผู
พฤติดีปฏิบัติชอบ พัดยศถือเปนเอกลักษณแหง “ศิลปะบนศาสนวัตถุ หรือศาสนศิลป” อันเปนงาน
ประณีตศิลปท่ีบรรพบุรุษ ซ่ึงกวาจะเปนตาลปตรพัดยศแตละเลมได ตองใชความสามารถทาง

                                                 
      ๒๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๐.  
      ๒๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคสพับเคชั่นส, 

๒๕๔๖),หนา ๗๘๐. 
      ๒๕พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), ตาลปตรพัดยศศาสนวัตถุที่นาอัศจรรย, วารสารราช

บัณฑิตสถาน, ๒๕๔๐): ๒๒. 



๓๒ 
 

หัตถศิลปและความพิถีพิถันละเอียดลออของชางฝมือ จึงจะสําเร็จเปนผลงานอันทรงคุณคาเปนอารย
คูชาติ๒๖ 
                    วิเชียร  อากาศฤกษ กลาววา พัดยศ คือส่ิงท่ีไดรับพระราชทานพรอมกับสมณศักด์ิ๒๗ 

      สุนทร สุภูตะโยธิน กลาววา พัดยศ หมายถึง พัดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแดพระสงฆพรอมกับการทรงต้ังสมณศักด์ิ เพ่ือเปนส่ิงบอกชั้นยศท่ีไดรับพระราชทาน
น้ัน ๆ และเปนการประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจแกพระสงฆผูปฏิบัติ
ชอบน้ันดวย๒๘ 

      จินตนา  กระบวนแสง กลาวา พัดยศ คือ พัดท่ีพระมหากษัตริยพระราชทาน เพ่ือเปน
เคร่ืองหมายแสดงชั้นและตําแหนงของพระภิกษุรูปน้ัน๒๙        

      สรุปไดวาพัดยศนอกจากจะเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิแลวยังแสดงใหเห็นถึงชั้น
และตําแหนงของพระภิกษุในการปกครองคณะสงฆอีกดวย 

 
๒.๓ ประเภทพัดยศ 

      การศึกษาเร่ืองพัดยศ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวาในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ มีกฎหมายลักษณะพยานกลาวถึงการใชตาลปตรพัดยศเม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๘ ถือวาพัดยศ
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ประเภทไมเปนลายลักษณอักษรจากหลักฐานพบวา พัดยศของ
พระสงฆไทยไดรับแบบอยางมาจากลังกา ทําดวยใบตาล งาชางสาน ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดดัด
ปลงรูปแบบและวัสดุใหเขากับยุคสมัย โดยเฉพาะพัดเปรียญนอกจากน้ันไดจัดประเภทของพัดยศ
ตามสมณศักด์ิ เพ่ือใหสอดคลองกับตําแหนงในการริหารคณะสงฆ ดังน้ี 
  ๑.พระครูฐานานุกรมข้ึนไป รวมท้ังพระเปรียญไดรับพระราชทาน พัดหนานาง  
  ๒.พระปลัด ถึงพระครูฐานานุกรมข้ึนไป รวมทั้งพระเปรียญ ไดรับพระราชทานพัด
พุดตาน  

                                                 
      ๒๖พระมหานิรุตต  ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักดิ์  พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา  ๗๑. 

     ๒๗ วิเชียร  อากาศฤกษ, และสนุทร สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณะศักด์ิและพัดยศ, (กรุงเทพมหานคร : 
บูรพาศิลปะการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๗๑. 

      ๒๘สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักด์ิผูบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : กรังคปรีซอินเตอรเนชั่นแนล, 
๒๕๔๐), หนา ๑๒. 

      ๒๙จินตนา  กระบวนแสง, เคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๒๑), หนา ๗. 



๓๓ 
 

 ๓.พระครูสัญญาบัตร ท่ีดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาอาวาส
พระอารามหลวงช้ันนอกไดรับพระราชทานพัดเปลวเพลิง 
 ๔.  พระราชาคณะขึ้นไปถึงสมเด็จพระราชาคณะ  สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ 
พระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ไดรับพระราชทานพัดแฉกใชมาถึงปจจุบัน๓๐ 

      นอกจากน้ี ยังมีพัดยศเปรียญ อันเปนเครื่องหมายสําหรับพระภิกษุผูสอบไดบาลีเปรียญ 
๓ ประโยคข้ึนไป และมีคําเปนเคร่ืองสมณศักด์ิวา "พระมหา" เวลาทรงตั้งเรียกวา "ทรงต้ังเปรียญ" 
ไมใชคําวา "พระราชทานสมณศักด์ิ - พัดยศ" สําหรับผูสอบไดประโยค ป.ธ.๓ทรงพระราชทานให
สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้ง โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ช่ือวา ทรงตั้งแลว สวนผูสอบได
ประโยค ป.ธ.๖ ถึงประโยค ป.ธ.๙ จะเสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรดวย
พระองคเอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลักษณะพัดยศเปรียญเปนพัดหนานาง 
ประโยค ป.ธ.๓ - ป.ธ.๕ มีพ้ืนสักหลาดสีแดงปกด้ินเล่ือมมีเลขประโยคอยูตรงกลางพัด ประโยค 
ป.ธ.๖ - ป.ธ.๘มีพ้ืนสักหลาดสีเหลืองดามสีดํา ปกด้ินเล่ือมมีเลขประโยคอยูตรงกลาง ประโยค ป.ธ.
๙ พ้ืนสักหลาดสีเหลืองดามสีขาว ปกด้ินเล่ือมตรงกลางวาง ไมมีเลขประโยคกํากับ 
  สรุปไดวาประเภทของพัดยศมีดวยกัน  ๔ ประเภทคือ ประเภทท่ีใชกับ  พระครู
ฐานานุกรม เปนพัดหนานาง พระปลัด ถึงพระครูฐานานุกรมขึ้นไป รวมท้ังพระเปรียบ ไดรับ
พระราชทานพัดพุดตาน และพระราชาคณะข้ึนไปถึงสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราช 
สมเด็จพระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ไดรับพระราชทานพัดแฉก 
 

๒.๔ องคประกอบเคร่ืองบอกช้ันยศ 
      องคประกอบเคร่ืองบอกชั้นยศ มี ๓ สวน ดังน้ี 

  ๒.๔.๑ ยอดพัดยศ พัดยศประจําพระองค สมเด็จพระมหาสมณเจา สมเด็จพระสังฆราช
เจา และสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซ่ึงแตละพระองคไดรับพระราชทานมาน้ัน มี
ศักด์ิสูงต่ําแตกตางกัน จะสังเกตไดท่ียอดพัดซ่ึงทําดวยงาแกะเปนรูปฉัตร ๗ ชั้น ๕ ขั้น ๓ ชั้น หรือ
แกะเปนรูปพระมหามงกุฎ สวนยอดพัดสมเด็จพระราชคณะลงมาถึงพระราชาคณะช้ันสามัญจะแกะ
เปนรูปบัวซอนเหมือนกันหมด 
  ๒.๔.๒ ใจกลางพัดยศ เปนจุดสําคัญจุดหน่ึงของพัด แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะของผู
ไดรับพระราชทานท่ีใจกลางพัดยศของสมเด็จพระมหาสมณเจา สมเด็จพระสังฆราชเจา มักมีการปก
รูปและลวดลายเฉพาะไวเปนการเฉลิมพระเกียรติ เชน ปกเปนรูปพระมหามงกุฎ รูปฉัตร รูปตรา

                                                 
      ๓๐พระมหานิรุตต  ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักด์ิ  พัดยศ ฉบับสมบูรณ, หนา ๗๑. 



๓๔ 
 

ประจํารัชกาล เปนตน สวนใจกลางพัดกลางพัดของสมเด็จพระราชาคณะลงมาถึงพระราชาคณะช้ัน
ราชจะปกเปนรูปใบเทศเหมือนกันหมด 
 ๒.๔.๓ ดามพัดยศ ตามท่ีมีปรากฏอยูท่ัวไป ดามพัดพระราชาคณะจะทําดวยงา มีขอ
แตกตางท่ีตรงคอพัด ซ่ึงหมายถึงสวนปลายสุดของพัด ถาเปนพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชลง
มาถึงพระราชาคณะช้ันเทพ คอพัดจะแกะเปนรูปเทพพนม สันพัดแตเปนรูปบัวกลุมเหมือนกันหมด 
นอกจากน้ียังแตกตางกันท่ีดามงา พัดยศสมเด็จพระสังฆราชข้ึนไปมักจะเปนดามงาตันท้ังแทง สวน
ต้ังแตพัดสมเด็จพระราชาคณะลงมาจะเปนดามงาตอสวนพัดยศชั้นพระครูสัญญาบัตร ยอดพัดยศ 
คอพัดยศและสันพัดยศไมแกะเปนลวดลาย 
  เพ่ือใหเกิดความเดนชัดในการอธิบายจึงแสดงภาพประกอบไวตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพประกอบท่ี ๒ เครื่องบอกช้ันยศ๓๑ 

 
 
 

                                                 
     ๓๑สุนทร  สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักด์ิสําหรับผูบริหาร, หนา ๓๙. 



๓๕ 
 

๒.๕ ลักษณะพัดยศ 
    ลักษณะของพัดยศ แบงออกเปน ๔ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๒.๕.๑ พัดหนานาง  
      พัดหนานาง ใบพัดยศมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนาของสตรี กวาง ๓๕ เซนติเมตร 

ยาวตั้งแตยอดถึงปลายดาน ๙๙ เซนติเมตร วัสดุท่ีใช ด้ินทอง เล่ือมทอง ผาพ้ืน ตาดทอง ผาพ้ืนโหมด
เงิน ผาพ้ืนแพร สวนดามพัดยศใชวัสดุเทียมงา พัดยศชนิดน้ีมีใชท้ังเปนพัดสามัญท่ัวไปและพัดยศ
สมณศักด์ิ ระดับพระครูฐานานุกรมข้ึนไป รวมท้ังพัดยศเปรียบดวยโดยเฉพาะพัดยศเปรียญ ได
ปรับปรุงขึ้นใหมในสมัยรัชกาลท่ี ๕ โดยเนนสีผาใหแตกตางกัน และมีลวดลายบนพัดยศเพ่ิมขึ้น 
ดังน้ี 
     ๑. เปรียญ ๙ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนตาดทอง ลายทองสลับไหมสีเปนลงยา นม
และยอดกะไหลทอง ท้ังของพระภิกษุและสามเณร 
     ๒. เปรียญ ๘ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนตาดทอง ปกด้ินเล่ือมท้ังของพระภิกษุและ
สามเณร 
     ๓. เปรียญ ๗ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนโหมดเงิน ปกด้ินเล่ือมทอง ท้ังของพระภิกษุ
และสามเณร 
     ๔. เปรียญ ๖ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรเหลืองประดับเล่ือม สวนสามเณร
พัดใบตาลขลิบลูกไมทองใจกลางสีเหลือง 
     ๕. เปรียญ ๕ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรแดง ประดับเล่ือม สวนสามเณร 
พัดใบตาลขลิบลูกไมทอง ใจกลางสีนํ้าเงิน 
     ๖. เปรียญ ๔ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรสีนํ้าเงิน สวนสามเณร พัดใบตาล
ขลิบลูกไมทอง ใจกลางสีนํ้าเงิน 
     ๗. เปรียญ ๓ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรสีเขียว ประดับเล่ือม สวนสามเณร
พัดใบตาล ขลิบ ลูกไมทอง ใจกลางสีเขียว 

     พัดเปรียญในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ตั้งแตเปรียญ ๗ – ๙ ประโยค พระภิกษุและสาเณร มี
ลักษณะและลําดับชั้นเหมือนกัน ตั้งแตเปรียญ ๓ – ๖ ประโยค พระภิกษุและสามเณร มีลักษณะและ
ลําดับชั้นของพัดยศตางกัน 
 ตอมาในสมัยรัชกลที่ ๖ ทรงเปล่ียนพัดยศเปรียญท้ัง ๙ ประโยค ใหมีลักษณะและลําดับ
ช้ันเหมือนกันท้ังของพระภิกษุและสามเณร ดังน้ี 
 ๑. เปรียญ ๙ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนตาดเหลืองลวน ปกด้ินเล่ือม  



๓๖ 
 

 ๒. เปรียญ ๘ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนแพรเหลือง ขอบและใจกลางตาดเหลือง ปกด้ิน
เล่ือม 
 ๓. เปรียญ ๗ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนแพรเหลือง ปกด้ินเล่ือม  
 ๔. เปรียญ ๖ ประโยค พัดหนานาง พ้ืนแพรเหลือง ปกด้ินเล่ือม 
 ๕. เปรียญ ๕ ประโยค ภิกษุ พ้ืนแพรสีเขียว ขอบและใจกลางเปนแพรสีแดง ปกด้ิน
เส่ือม 
 ๖. เปรียญ ๔ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรสีเขียว ขอบและใจกลางเปนแพรสีนํ้า
เงิน 
 ๗. เปรียญ ๓ ประโยค ภิกษุ พัดหนานาง พ้ืนแพรสีเขียวลวน ปกด้ินเล่ือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๓ พัดยศเปรียญสมัยราชกาลท่ี ๖๓๒ 
 
     ในสมัยรัชกาลท่ี ๗ จนถึงปจจุบันมีพัดยศเปรียญมากข้ึน ประกอบพัดยศแบบเการาคม

แพงมาก จึงปรับปรุงใหมเปนการประหยัด จึงมีลวดลายเฉพาะริม พ้ืนพัดใชแพระเกล้ียง ดังน้ี 
 ๑. เปรียญ สาม – ส่ี – หา ประโยค พัดหนานาง พ้ืนแดง เทียบเปรียญตรี 
                                                 

   ๓๒วิเชียร  อากาศฤกษ, และสุนทร  สุภูตะโยธิน, ประวัติสมณศักดิ์และพัดยศ, หนา ๑๙๓. 



๓๗ 
 

 ๒. เปรียญ หก – เจ็ด – แปด ประโยค พัดหนานาง พ้ืนเหลือง เทียบเปรียญโท 
 ๓. เปรียญ เกาประโยค พัดหนานาง พ้ืนตาดทอง เทียบเปรียญเอก 
 พัดเปรียญแตละประโยค ตรงกลางพัดมีเลขแสดงจํานวนประโยคดวยทองเหลือง 
กะไหลทองยกเวนพัดเปรียญ ๙ ประโยค ไมมีตัวเลขตรงกลางพัด เพราะพ้ืนผาเปนตาดทอง สวน
ดามและยอดใชวัสดุเทียมงา บริเวณตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๔  พัดยศเปรียญธรรมหนานางสมัยปจจุบัน 

                                                 
   ๓๓อางแลว. 



๓๘ 
 

     ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพัดเปรียญใหม  แตยังมีลักษณะแบบหนานาง  และมีการ
ปรับเปล่ียนเปรียญสามเปนเปรียญตรี เปรียญส่ี-หา-หก เปนเปรียญโท เปรียญเจ็ด-แปด–เกาเปน
เปรียญเอก 

 ๒.๕.๒ พัดพุดตาน 
     พัดพุดตาน ใบพัดมีลักษณะวงกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม ๑๖ แฉก พัดยศชนิดน้ี 

กวาง ๓๘ เซนติเมตร ยาว ๙๙ เซนติเมตร มีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานโครง
เปนเหล็กหุมแพร หรือผาสักหลาดกํามะหย่ี สีเดียวกันบาง สลับสีบาง ตามช้ันของสมณศักด์ิ ตั้งแต
พระปลัด พระครูปลัด ถึงช้ันพระครูสัญญาบัตร  

     พัดยศชั้นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตาง ๆท่ีใชอยูในปจจุบัน มีหลายตําแหนง ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบท่ี ๕  ลักษณะพัดพุดตาน 
 
 ๒.๕.๓ พัดเปลวเพลิง๓๔  
     พัดเปลวเพลิงมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ ยอดแหลม ใบเปนแฉก ๕ แฉก กวาง ๓๕ 

เซนติเมตร ยาว ๑๒๒ เซนติเมตร คลายเปลวเพลิง ดามพัดทําดวยงา พัดเปลวเพลิงเปนพัดยศ สมณ
ศักด์ิ ระดับพระครูสัญญาบัตร ท่ีดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงช้ันเอก เทาน้ัน 

 
 

                                                 
   ๓๔ สุนทร  สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๒๗. 

พัดพุดตาน พ้ืนสักหลาดสีแดง ใจกลาง สี
มวง สลับสีแดงและสีมวง (ไลจากวงใน) 
แฉกสีนํ้าเงิน กลีบสีนํ้าเงิน ปกด้ินเล่ือมลาย
ดอกจันทรและใบเทศ ดามงาตอเปนทอน ๆ 
(ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ยอด คอ และตน
ดามกลึงไมแกะลาย   



๓๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๖  พัดยศประจําตําแหนงพระครูสัญญาบัตรเจาคณะจังหวัด (จจร.) 

 ๒.๕.๔ พัดแฉก  
     พุทธศิลปพัดแฉก ใบพัดมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑ กวาง ๓๖ เซนติเมตร ยาว ๑๒๒ 

เซนติเมตร สวนลางเปนพุมและเรียวแหลมขึ้นไปถึงสวนยอดคลายดอกบัวตูม ขอบบนนอกคลาย
กลีบบัวท่ีประกบแนบอยูกับดอก มีกลีบอยางนอย ๕ -๙ กลีบ ปกลายไทยชนิดตาง ๆ ดวยด้ินเงิน ด้ิน
ทอง ทองแลง และอุปกรณอื่น ๆ อยางประณีต สวยงามตาม ความสูงตํ่าของชั้นยศท่ีไดรับ
พระราชทานพัดแฉกเปนพัดยศสมณศักด์ิ ตั้งแตระดับพระราชาคณะข้ึนไป ถึงสมเด็จพระราชาคณะ 
สมเด็จสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจา และสมเด็จพระมหาสมณเจา ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 ๑) พัดยศพิเศษ 
     พัดยศพิเศษ คือ พัดยศสมณศักด์ิท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหจัดสรางข้ึนเพ่ือพระราชทานแดพระสงฆท่ีเปนราชวงศหรือพระสงฆท่ี
ทรงเคารพนับถือเปนกรณีพิเศษ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

พัดเปลวเพลิงมี ๕ แฉกพ้ืนสักหลาดสีแดง 
ใจกลางพ้ืนกํามะหย่ีสีเหลือง สลับสีมวง
และเขียว (ไลจากวงใน) ปกด้ินเล่ือม ลายใบ
เทศรักรอย ดามงาตอ (ปจจุบันเปนวัสดุ
เทียมงา)ตนดามกลึงเปนเม็ดทรงมัณฑ ยอด
กลึงเปนรูปบัวซอน  



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๗ พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พัดยศประจําตําแหนงเจาคณะใหญคณะธรรมยุต 
 
                  สรุปไดวา  เมื่อพูดถึงสมณศักด์ิก็ตองพูดถึงพัดยศดวย เพราะเปนส่ิงท่ีคูกันดังจะเห็นได
จากประเพณีการตั้งสมณศักด์ิและถวายพัดยศแดพระสงฆน้ัน เขาใจวา พระมหากษัตริยไทยทรงได
แบบมาจากลังกา ซ่ึงแตเดิมพัดมีลักษณะคลายพัดไฟ  ทําดวยใบตาล มีดามตรงกลาง ตอมา
พระมหากษัตริยไทยทรงพระราชทานสมณศักด์ิและพัดยศแกพระสงฆผูทรงพระไตรปฎก  มีความรู
ทางคันถธุระ เช่ียวชาญดานภาษาบาลี สามารถแปลพระไตรปฎกได และพระที่มีความชํานาญดาน
สมถะและวิปสสนา ไดทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ พระศาสนา  และประชาชน  โดยพัดยศท่ี
พระราชทานมีหลายประเภท  แตเมื่อสรุปแลว  สามารถจัดกลุมไดเพียง ๔ ประเภท คือ พัดหนานาง, 
พัดพุดตาน,พัดเปลวเพลิง และพัดแฉก ซ่ึงแตละประเภทจะมีความหมายแตกตางกัน ท้ังลักษณะ ท้ัง
สี สัญลักษณท่ีปรากฏอยูท่ีพัดยศสามารถตีความในเชิงธรรมไดหลากหลาย ดังท่ีจะไดนําเสนอใน
บทท่ี ๔ ตอไป  

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยลักษณะเปน
พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ แกะดามงาอยาง
ประณีต ใบสลักเปนลายโปรง มี ๖ แฉก 
ประดับพลอยสีตาง ๆ  



 
บทท่ี ๓ 

แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลปและสุนทรียศาสตร 
 

              พุทธศิลปเปนหลักการอธิบายศิลปะในพระพุทธศาสนาซ่ึงมีรูปแบบตางๆ เพราะคําวา 
“พุทธศิลป” เปนคําท่ีเก่ียวกับศิลปะในพระพุทธศาสนา เปนคําท่ีสรางความหมายใหเกิดความช่ืน
ชอบ ความเช่ือม่ัน ความศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน คําวา “พุทธศิลป” จึงหมายถึง 
ศิลปะในทางพุทธศาสนา และหลักท่ีจะนํามาอธิบายถึงคําวา พุทธศิลป คือ หลักพุทธปรัชญา เพราะ
เปนหลักแหงการอธิบายความรูในพระพุทธศาสนา เมื่อเปนเชนน้ี ผูวิจัย จึงอาศัยหลักพุทธปรัชญา 
เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีพุทธศิลปและสุนทรียศาสตรเพ่ือจะไดนําไปสูการตีความพัดยศของสงฆไทย
ตอไป ดังน้ี 

 

๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลป 

  ๓.๑.๑ ความหมายของพุทธศิลป 
        พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดอธิบายความหมายวา “พุทธ

เจดีย น. เจดียเก่ียวของกับพระพุทธเจา มี ๔ ชนิด คือ ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และ 
อุทเทสิกเจดีย”๒๘๑ 
        พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายไววา๒  เจดียท่ีเคารพนับถือ 
บุคคล สถานที่ หรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชา เจดียเก่ียวกับพระพุทธเจา มี ๔ อยางคือ  ๑) ธาตุเจดีย 
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ๒) บริโภคเจดีย คือ ส่ิงหรือสถานท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย  ๓) 
เจดียธรรม บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน  ๔) อุทเทสิกเจดีย คือ พระพุทธรูป ในทางศิลปกรรมไทย 
หมายถึง ส่ิงท่ีกอเปนยอดแหลม เปนท่ีบรรจุส่ิงท่ีเคารพนับถือ เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ เปน
ตน 

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



๔๒ 

               พระธรรมโกศาจารย หรือพุทธทาสภิกขุ๓  ทานไดอธิบายเก่ียวกับพุทธศิลปเน้ือความ
สรุปไดวา “ยอดของศิลปะน้ัน เปนเร่ืองดํารงชีวิตจิตใจใหอยูเหนือความทุกข น่ีเปนศิลปะสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา เปนศิลปะของชาวพุทธ ในการชวยกันปลดเปล้ืองความทุกขในทาง จิตใจ 
หรือปญหาสังคม ในปจจุบันเปล่ียนไปเปนเรื่องของวัตถุ ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเปน เรื่อง
โบสถเจดียและพระพุทธรูปสวยๆ 

        สวนสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ทรงอธิบายพุทธศิลปมีเน้ือหาความวา๔ 
“ในสมัยน้ันพุทธบริษัทนับถือพระไตรสรณคมน ไมมีวัตถุอื่นเปนเจดียในพระพุทธศาสนา พระไตร
สรณคมนจึงเปนเจดียในพระพุทธศาสนา ตอมาเจดียในพระพุทธศาสนาจึงมี ๔ ประเภท คือ  
ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และอุทเทสิกเจดีย ไดเกิดข้ึนในภายหลัง 

       สงวน รอดบุญ ไดใหความหมายเก่ียวกับพุทธศิลปไววา “พุทธศิลป คือ ศิลปกรรม ท่ี
สรางขึ้นรับใชพระพุทธศาสนาโดยตรง ท้ังในดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ใน
ลัทธิมหายาน และเถรวาท”๕ 

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเขียนพุทธศิลปท่ีเก่ียวกับพระพุทธรูปและ 
พระเครื่อง ในหนังสือพระผูทรงเปนปราชญแหงพระพุทธศาสนาไวได และเม่ือพระพุทธศักราช 
๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงสรางพระเครื่องขึ้น พิมพหน่ึงเปนการ
สวนพระองคเรียกวา “พระกําลังแผนดิน” หรือ “พระสมเด็จจิตรลดา” พระองคทรงมีวัตถุประสงค 
๓ ประการ คือ 

  ๑) เพ่ือพระราชทานแกผูทูลขอ หรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยเปนเครื่อง
เตือนใจใหผูท่ีไดรับพระราชทาน มีความประพฤติปฏิบัติสมกับท่ีไดรับพระราชทาน 

  ๒) เพ่ือเปนกําลังของแผนดิน 
  ๓) เพ่ือใหเกิดความสามัคคีรวมกําลังกันรักษาแผนดินสืบไป 
 พระสมเด็จจิตรลดาน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดําริออกแบบ

และทรงสรางขึ้นดวยฝพระหัตถของพระองคเองทุกองค มีลักษณะดานพุทธศิลปสวยงาม...”๖ 

                                                 
  ๓กวีวงศ (รวบรวม), ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๔๒-๑๔๓. 
  ๔สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง
วิทยา,๒๕๑๗), หนา ๕๓-๕๔. 
        ๕สงวน รอดบุญ,ศิลปกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒).หนา ๑๙๐. 



๔๓ 

              อํานาจ  เย็นสบาย ยังไดแสดงพุทธศิลป ตามทรรศนะของอาจารยเฉลิมชัยมีเน้ือหา
ความพอสรุปไดวาคําวา “พุทธศิลป” มิใชเปนอุบัติการณทางภาษาคร้ังใหม หรือเปนปรากฏการณ
ทางศิลปะลาสุด หรือเปนนิมิตใหมในการแสวงหาท่ีเพ่ิงคนพบ อยางไรก็ตามเน่ืองจากคําวา พุทธ
ศิลปมีรากฐานท่ีผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิต ของผูคนในสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน มี
ลักษณะเฉพาะของความเปนตะวันออก มีลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติไทย ศิลปะกับวัด มี
ความสัมพันธใกลชิดมาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม และ
วรรณกรรม ซ่ึงศิลปะแขนงตางๆ เหลาน้ี ไดรับการกลาวขานวาเปนพุทธศิลป โดยมีเหตุผลสําคัญ
ประการหน่ึง เพราะสรางข้ึนในปริมณฑลของวัด เน้ือหาสาระมีสวนเก่ียวของกับศาสดา เชน พุทธ
ประวัติ พุทธประติมาเก่ียวของกับคําสอน โดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน ทฤษฎีสามโลกในไตรภูมิ 
และประการหน่ึง เพราะศิลปนหรือชางจะแสดงเจตจํานงในการเนรมิตศิลปกรรม ดวยพลังศรัทธา 
และเปนพุทธบูชา เปนตน...๗ 
 นอกจากน้ันยังไดแสดงเน้ือความไวอีกวา สํานักสันติอโศก ไดเสนอทรรศนะทาง
ศิลปะท่ีแตกตางไปจากความเขาใจของคนท่ัวไปแมกระทั่งตําราเรียนศิลปะท่ีเขียนถึงพุทธศิลป ก็มี
แตภาพของวัตถุอันไดแก โบสถ วิหาร เจดีย การอธิบายคุณคา ก็พูดเฉพาะรูปแบบ เสน สี จังหวะ 
องคประกอบ กระท่ังเปรียบเทียบพระพุทธรูปในยุคคลาสสิก มีความงามอันออนหวานปานสตรี
กลาว โดยเฉพาะก็คือ พุทธศิลป หรือศิลปะท่ีเก่ียวศาสนาพุทธ ท่ีศึกษาเลาเรียนกัน มิไดมีการเนนให
เห็นถึงพุทธธรรม...๘ 

 จึงสรุปไดวา พุทธศิลป ก็คือ ศิลปกรรมที่สรางเก่ียวกับพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
และเถรวาท มีจิตรกรรม สถาปตยกรรม และประติมากรรม เปนตน สมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเนน
สอนพระไตรสรณะคมน หามีเจดีย คือ สิ่งท่ีเคารพบูชาซ่ึงปรากฏในรูปวัตถุเจดียไม หลังปรินิพพาน
จึงไดเกิดเจดีย ๔ ประเภท พรอมกับรูปเคารพ หรือพระพุทธรูปใหภายหลัง มีการสรางสถูป
สัญลักษณตางๆ จนเกิดวิวัฒนาการตามสกุลชางของอินเดียเผยแพรออกไปในดินแดนอ่ืนท่ัวโลก 
เกิดเปนพุทธศิลปในพระพุทธศาสนามากมาย ซ่ึงปรากฏในปจจุบัน บางทานแสดงทรรศนะไววา 

                                                                                                                                            
  ๖มหาวิทยาลัย 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 ๙๕-
๙๗. 
 ๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓. 



๔๔ 

พุทธศิลปของพวกปุถุชนยังยึดวัตถุมี พระพุทธรูป เปนตน สวนพุทธศิลปแบบอริยะสาวกเนนทาง
จิตใจ การตัดกิเลส คือ จุดสูงสุดของพุทธศิลป 

 ๓.๑.๒ ทฤษฎีพุทธศิลป 
 การอภิปรายประเด็นเร่ืองทฤษฎีพุทธศิลปในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะไมขอกลาวถึงใน

หนังสือท่ีนักวิชาการดานพุทธศิลปปจจุบันไดนําเสนอไว แตจะนําเสนอทฤษฎีพุทธศิลปท่ีเกิดจาก
การท่ีผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหพุทธสุนทรียศาสตรในหัวขอท่ีผานมา ซ่ึงจะนําเสนอทฤษฎีพุทธศิลป
ในสองลักษณะก็คือ 

 ๑) ทฤษฎีพุทธศิลปแบบบริสุทธ์ิ หมายถึงวา ทฤษฎีมีลักษณะเปนเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกับศิลปะหรือความงามท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก เชน ทัศนะเร่ืองความงามในพุทธ
สุนทรียศาสตรน้ัน มีลักษณะเปนอยางไร วิธีเขาถึงความงามมีขั้นตอนอยางไรบาง เปนตน 

 ๒) ทฤษฎีพุทธศิลปะแบบประยุกต หมายถึงวา ทฤษฎีน้ีมีลักษณะแนวคิดเก่ียวกับ
ศิลปะ หรือความงามท่ีมีการประยุกตข้ึน ระหวางแนวความคิดตะวันตกกับแนวความคิดตะวันออก 
ไมวาจะเปนเร่ือง ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน ทฤษฎีท่ีสองน้ีเกิดมีขึ้นหลังจากท่ีมีสราง
พระพุทธรูปเปนครั้งแรกแลว 

  อยางไรก็ตาม ในพระไตรปฎกใหความหมายของศิลปะไววา ฝมือ ความฉลาดในฝมือ 
ฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏงดงามนาช่ืนชม วิชาท่ีใชฝมือ วิชาชีพตางๆ๙ ดังน้ัน 
พุทธศิลปจึงหมายความวา ฝมือ ความฉลาดในฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏ
งดงามนาช่ืนชม พระพุทธองคทรงแสดงพุทธศิลปไวในมงคลสูตรขอท่ี ๙ วา.. “ศิลปะน้ีเปนอุดม
มงคล เทวดาและมนุษยท้ังหลายทํามงคลเชนน้ีแลว เปนผูไมปราชัยในขาศึกทุกหมูเหลายอมถึง
ความสวัสดี ในท่ีทุกสถานน้ีเปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลาน้ัน”๑๐ น้ียอมแสดงวา พระ
พุทธองคมิไดทรงปฏิเสธ ความมีอยูของศิลปะในพระพุทธศาสนา ในอรรถกถามังคลัตถทีปนี๑๑ ได
แบงศิลปะออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑) อนาคาริยศิลปะ หรือศิลปะของบรรพชิต 
 ๒) อาคาริยศิลปะ หรือศิลปะของคฤหัสถ 

                                                 
  ๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยฺตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร, ฉบับประมวลธรรม, 
(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
ใหท้ังตนเองและผูอ่ืน ศิลปะของบรรพชิต หมายถึง การตกแตงสมณะบริขาร และการเย็บจีวร เปน
ตน และยังหมายถึงการงานท่ีจะพึงชวยกันทําในการสราง หรือบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุหรือ 
ศาสนสถาน๑๒ ดังตัวอยางท่ีพระองคตั้งพระโมคคัลลานเถระ เปนผูกํากับการสรางวัดบุพพาราม 
หรือทรงมอบใหพระอานนทเปนผูออกแบบจีวรสําหรับพระสงฆ พระองคตรัสกับพระอานนทวา 

 อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเปนคันนาส่ีเหล่ียมพูนคันนายาวท้ัง
ดานยาวและดานกวาง พูนคันนาค่ันในระหวางๆ ดวยคันนา ส้ันๆ พูนคันนาเช่ือมกันเปนทาง ๔ 
แพรง ตามท่ีซ่ึงคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม? 

 อานนท: เห็นตามพระพุทธดํารัส พระพุทธเจาขา. พระพุทธเจา : เธอสามารถแตงจีวร
ของภิกษุท้ังหลายใหมีรูปรางอยางน้ันไดหรือไม? 

 อานนท : สามารถ พระพุทธเจาขา. 
 คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมณ แลว

เสด็จกลับมาพระนครราชคฤหอีก คร้ังน้ันทานพระอานนทแตงจีวรสําหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแลว 
เขาไปเฝาพระผู มีพระภาคไดกราบทูลวา  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่
ขาพระพุทธเจาแตงแลว พระพุทธเจาขา พระพุทธองคตรัสสรรเสริญทานพระอานนท 

 ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน ในเพราะ
เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานนทเปนคนฉลาด อานนทได
ซาบซ้ึงถึงเน้ือความแหงถอยคําท่ีเรากลาวยอไดโดยกวางขวาง อานนททําผากุสิก็ได ทําผาช่ืออัฑฒกุ
สิก็ได ทําผาช่ือมณฑลก็ได ทําผาชื่ออัฑฒมณฑลก็ได ทําผาช่ือวิวัฏฏะก็ไดทําผาชื่อ อนุวิวัฎฎะก็ได 
ทําผาช่ือคีเวยยกะก็ได ทําผาชื่อชังเฆยยกะก็ได และทําผาช่ือพาหันตะก็ได จีวรจักเปนผาท่ีตัดแลว 
เศราหมองดวยศัสตรา สมควรแกสมณะ และพวกศัตรูไมตองการ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผา
สังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผาอันตรวาสกตัด๑๓ 

 พระพุทธพจนน้ียอมแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคก็ทรงชื่นชมในฝมือของพระอานนท
และพระอานนทก็เปนผูมีฝมือหรือมีศิลปะ ผูวิจัยเห็นวา ตามตัวอยางท่ียกมาน้ัน การทําจีวรของพระ
อานนทเกิดจากการเลียนแบบคันนาของชาวมคธ ศิลปะบางอยาง จึงเกิดข้ึนจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติ และพระพุทธศาสนา ก็ยอมรับศิลปะท่ีเกิดภายในมโนภาพ ซ่ึงมีตัวอยางคือพระโลลุทายี 

                                                 
 ๑๒ อางแลว. 
 ๑๓ วิ.ม. (ไทย). ๕/๓๔๕/๒๑๓-๒๑๔. 



๔๖ 

ทานเปนผูเกงกาจสามารถในการเย็บจีวร จึงไดเย็บจีวรทํารูปภาพตางๆ อันงดงามตระการตา การทํา
ของทานเกิดจากมโนภาพ และจิตนาการภาพที่อรรถกถาจารยเรียกวา ปฏิภาณจิตฺตํ๑๔ 

 สวนศิลปะประเภทที่ ๒ เรียกวา อาคาริยศิลปะ คือศิลปะสําหรับผูอยูครองเรือนหรือ
คฤหัสถน้ัน มีมากมายหลายอยาง ในสุทธาวัคคฎีกาปกรณ๑๕ ไดกลาวถึงศลิปะไววา 

 ชางถาก ๑ ชางทอ ๑ ชางยอม ๑ ชางกัลบก ๑ ชางหนังเปนคํารบ ๕ เรียกวาชาง ผูมี
ศิลปะ พระพุทธองคมิไดปฏิเสธความมีอยูของศิลปะ พระองคยอมรับชางตางๆ วาเปนผูมีศิลปะ ใน
สาลิตตกชาดกกลาวช่ืนชมบุคคลวาดวยคนมีศิลปะ วาข้ึนชื่อวาศิลปะแมอยางใดอยางหน่ึง ยอมยัง
ประโยชนใหสําเร็จโดยแท ขอเชิญพระองค ทรงทอดพระเนตรบุรุษเปล้ียไดบานสวยท้ัง ๔ ทิศ ก็
เพราะการดีดมูลแพะ   หรือในพาหิยชาดก กลาววา “เปนคนควรศึกษาศิลปะท้ังหลาย ชนท้ังหลายท่ี
พอใจในศิลปะน้ันก็มีอยู แมแตหญิงท่ีเกิดในจังหวัดชั้นนอก ก็ยังทําใหพระราชาทรงโปรดปรานได
ดวยความกระมิดกระเม้ียนของเธอ”๑๖ 

 ศิลปะจึงเปนส่ิงจําเปนในพระพุทธศาสนา เพราะศิลปะน้ันตองใชการดํารงชีวิตและ
พระพุทธองคก็ทรงตรัสสรรเสริญผูท่ีมีศิลปะ พระพุทธปฏิมากรที่นายชางไดบรรจงสรรสรางน้ัน 
ยอมนับเปนศิลปะ โดยนายชางชื่อวาเปนนักปฏิมากรและพระพุทธเปนศิลปะท่ีไดถายทอดออกมาสู
สายตาของสาธารณะชน แมแตพระพุทธองค ก็ทรงใชศิลปะในการเผยแพรศาสนา การสอนของ
พระพุทธเจาแตละคร้ัง แมเปนเพียงธัมมีกถา หรือเทศนาท่ัวไป ซึ่งมิใชคราวท่ีมีความมุงหมายเฉพาะ
พิเศษ ก็จะดําเนินไปอยางสําเร็จผลดี พระองคมีพุทธลีลาในการสอน หรือเทศนาวิธี ๔ แบบคือ๑๗ 

 ๑) สันทัสสนา ชี้แจงใหเห็นชัด 
 ๒) สมาทปนา ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ 
 ๓) สมุตเตชนา เราใจใหอาจหาญแกลวกลา 
 ๔) สัมปหังสนา ปลอบโยนใหสดชื่นราเริง 
 พระพุทธองคก็ทรงใชศิลปะ แตวาศิลปะท่ีพระพุทธใชน้ันเปนศิลปะแบบนามธรรม

และเปนความสามารถเฉพาะตน อาจกลาวไดวาศิลปะน้ันมีท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม พุทธ
ศิลปะน้ันก็เชนกัน ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตองมีศิลปะในการดํารงตน แตพระพุทธองคก็มิให
บรรพชิตติดอยูกับศิลปะดังกลาว แตสําหรับคฤหัสถน้ันจําเปนตองใชศิลปะในการดําเนินชีวิต 

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



๔๗ 

      สรุปความโดยสังเขป พุทธสุนทรียศาสตรมีเกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม
สามารถกระทําไดในสองระดับ ก็คือในระดับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็
คือ พุทธสุนทรียศาสตรพิจารณาความงามท่ี ๒ ระดับประกอบไปดวย (๑) ความงามภายนอกคือเปน
ความงามของรูปธรรม อาทิ ความงามของรูป ความงามของวัตถุตางๆ (๒) ความงามภายใน คือเปน
ความงามท่ีเก่ียวกับเร่ืองนามธรรม อาทิ ความงามของจิตใจท่ีประกอบดวยกุศลธรรมตางๆ อีก
ประการหน่ึงพุทธปรัชญาเถรวาท ใหพิจารณาคุณคาของความงามเปน ๒ ลักษณะ คือคุณคาเทียม
หมายถึงคุณคาของความงามอันเก่ียวของกับตัณหาหรือสนองตัณหา สวนคุณคาแทหมายถึงคุณคา
ของความงามท่ีเก่ียวของกับปญญาหรือสนองปญญา 

 
๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับสุนทรียศาสตร 

 ๓.๒.๑ ความหมายของสุนทรียศาสตร 
 สําหรับศัพทบัญญัติภาษาไทย คือ “สุนทรียศาสตร” ตามรูปศัพทน้ันมาจากคํา ๒ คํา 

คือ “สุนทรียะ” ซ่ึงแปลวา เก่ียวกับความนิยมความงาม กับ “ศาสตร” แปลวา วิชา รวมความแลว 
สุนทรียศาสตร จึงแปลวา วิชาวาดวยความนิยมความงาม๑๘ คําวา “สุนทรียศาสตร” เปนศาสตรท่ีวา
ดวยความงามโดยเฉพาะ วาดวยความงามและมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงามหรือไมงาม๑๙ 

 โบมการเด็น (Alexander Gottieb Baumgarten)๒๐ ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง
สุนทรียศาสตรสมัยใหม เปนผูบัญญัติศัพทคําวา “สุนทรียศาสตร” และนํามาใชเปนคนแรกโบมการ
เด็น มีความสนใจในปญหาเรื่องของความงามน้ีมาก เขาไดลงมือคนควา และรวบรวมความรู
เก่ียวกับความงาม ซ่ึงกระจัดกระจายอยูมาไวในท่ีเดียวกัน เพ่ือจะไดพัฒนาความรูเก่ียวกับความงาม 
ใหมีเน้ือหาสาระท่ีเขมแข็งขึ้น แลวก็ตั้งชื่อเก่ียวกับความงาม หรือความรูท่ีเก่ียวกับความรูสึก
ทางการรับรูวา “Aesthetics” โดยบัญญัติจากรากศัพทภาษากรีก Aesthetics หมายถึง ความรูสึก
ทางการรับรู หรือการรับรูตามความรูสึก (Sense perception) นอกจากน้ีคําวา Aesthetics น้ี ยังมีนัก

                                                 
 ๑๘ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  ๒๕๔๒ , พิมพครั้ ง ท่ี  ๑ .
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๐๕. 
 ๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ – ไทย, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๔. 
 ๒๐David E. Cooper, A companion to Aesthetics, (Bodmin, Cornwall : Blackwell Publishers Inc., 
1996), p.40. 



๔๘ 

ปรัชญาเมธีทานหน่ึง ซ่ึงไดนําเอามาเขียนในงานปรัชญาของเขา อาทิ อิมมานูเอล คานท (Immanuel 
Kant) และเฮเกล (Hegel) เปนตน๒๑ 

 กลาวโดยสรุป คําวา สุนทรียศาสตร คือ ปรัชญาแหงความงาม (Philosophy of Beauty) 
หรือปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) ท้ังสองคําน้ีมีความแตกตางกันไมมากกลาวคือ 
สุนทรียศาสตรมีความหมายกวางขวางกวาปรัชญาศิลปะ เพราะวาสุนทรียศาสตรเปนการศึกษา
ความงามท่ีเปนวัตถุทางธรรมชาติและศิลปะ สวนปรชัญาศิลปะเปนการศึกษาความงามของศิลปะ 

 ๓.๒.๒ ความเปนมาของสุนทรียศาสตร 
 ถาจะกลาวไปแลวสุนทรียศาสตรน้ัน เริ่มตนตั้งแตปรัชญาในสมัยกรีก และมีความ

เดนชัดในงานเขียนของเหลานักปรัชญาสมัยน้ัน โดยเฉพาะผลงานทางปรัชญาของเพลโต ปญหาท่ี
ทานปรัชญาเมธีสมัยน้ันโตเถียงกัน ไดแก ความงามคืออะไร คาของความงามน้ันเปนจริงมีอยูโดย
ตัวของมันเองหรือไม หรือวาคาของความงาม เปนส่ิงท่ีเราใชกับส่ิงท่ีเราชอบความงามกับส่ิงท่ีงามมี
ความสัมพันธกันอยางไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรือไมท่ีทําใหเราตัดสินใจไดวา ส่ิงน้ันงาม
หรือไมงามอยางไร เพ่ือใหทราบถึงความเปนมาของสุนทรียศาสตรตั้งแตในอดีต โดยจะนําเสนอ
ทรรศนะของนักปรัชญากอนหนาโสกาตีส ท่ีกลาวถึงความงามเอาไว ดังน้ี 

 เอมเปโดเคลส (Empedocles) ไดแสดงปรัชญาพหุนิยมของธาตุตางๆ โดยไดแสดงขอ
เปรียบเทียบระหวางศิลปน คือจิตรกรกับความรัก ซึ่งเปนเหตุนําธาตุตางๆ มารวมกันเขาโดยถือวา 
สรรพสิ่งท่ีรวมกันดวยความรัก ธาตุตางๆ เปนตนกําเนิดของสรรพส่ิงท่ีกําลังเปนอยู หรือไดเปน
มาแลว หรือวาจะเปนอยูตอไป ส่ิงท่ีรับรูไดก็คือ วัตถุท่ีเกิดจากการประสมรวมกันของธาตุท้ังหลาย 
ดวยอํานาจของความรัก หรือท่ีแตกแยกออกไปก็ดวยอํานาจความขัดแยง๒๒ 

 ไพธาคอรัส (Pitagorus) ถือวา จักรวาลไดผลิตเสียงเพลงที่ไพเราะ และรวมตัวกันได
ดวยการประสานความกลมกลืนกัน รูปแบบตางๆ ท่ีสําคัญของความงามคือระเบียบสัดสวน และ
ความจํากัดท่ีศาสตรท้ังหลายทางคณิตศาสตร ไดแสดงขีดขั้นไวโดยเฉพาะน่ันเอง๒๓ 

 เฮราคลิตุส (Heraclitus) เปนเจาของทฤษฎีวา ปฐมธาตุของสรรพส่ิงคือไฟ และแนวคิด
เก่ียวกับสุนทรียทรรศนวา จุดรวมในปรัชญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง และภาวะความสัมพันธ
ระหวางลักษณะตางๆ ของไฟมากกวาส่ิงท่ีถูกสัมพันธ ความงามเปนความประสานกลมกลืนกัน

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



๔๙ 

ของโลกน้ี ซ่ึงไปประกอบดวยการยึดเกาะกันอยางเหนียวแนน ท่ีมีอุปมาเหมือนกับการเกาะยึดกัน
ของคันศรกับสายศร๒๔ 

 กลุมโซฟสต (Sophist) เชน โปรตะโกรัส (Protagoras) มีทรรศนะวา เหตุผลเปนธาตุ
สากล ผัสสะเปนธาตุเฉพาะในตัวมนุษย เหตุผลติดตอได ผัสสะไดเปนความรูสึกทางอารมณของ
ใคร ก็เปนส่ิงท่ีมีอยูในตัวของบุคคลน้ัน ทานไดปฏิเสธความแตกตางกันท่ีวา มนุษยเปนเครื่องวัดทุก
ส่ิง ซ่ึงมนุษยในท่ีน้ี หมายเอาเฉพาะมนุษย ท่ีเปนปจเจกบุคคลเทาน้ัน การเปนเครื่องวัด หมายถึง 
การเปนมาตรฐานของความจริงในทุกส่ิง โดยแตละคน ซึ่งจะเปนมาตรฐานวัดส่ิงท่ีเปนจริงตอตัว
ของเขาเอง ส่ิงท่ีผูอื่นรับรูวาเปนจริง ก็เปนจริงสําหรับคนอื่น๒๕ 

 โสกราตีส (Socrates) ไดมีทรรศนะกับเร่ืองน้ี ในงานเขียนของเพลโตโดยเฉพาะเร่ือง 
Symposium โดยมีสาระสําคัญ ก็คือวา ความงามน้ันเปนผลมาจากความรัก ความรัก ก็คือ ความหิว
กระหายของวิญญาณมนุษย ท่ีจะเขาถึงความงามเปนทิพย ผูท่ีตกอยูในความรักน้ันไมไดแสวงหา
ความงามอยางเดียว แตจะสรางสรรคความงดงามดวยความงามน้ัน สามารถรักษาไวไดดวยความรัก 
อันกอปรดวยการมีปญหา คุณธรรม ความบริสุทธ์ิยุติธรรม และความเชื่อมั่นในส่ิงท่ีดีงามของตน 
ความงามลักษณะน้ีถือวา เปนความแหงจิตวิญญาณ ท่ีจะเขาถึงความเปนอมตะของความรัก คือ การ
มีปญญาท่ีแทจริง๒๖ 

 ดังท่ีกลาวมา เปนการนําเสนอใหเห็นถึง จุดเร่ิมของสุนทรียศาสตรในตอนตนจะเห็นวา 
สุนทรียศาสตรน้ัน เริ่มมาต้ังแตคร้ังสมัยปรัชญากรีก ขอถกเถียงกันระหวางนักปรัชญาดวยกันทําให
เ กิดทฤษฎีตางๆ  มากมาย  ในสุนทรียศาสตร  จึงมีผลพัฒนาการของปรัชญาสาขาน้ีดวย
สุนทรียศาสตรไดพัฒนาตามระยะเวลาของแตละยุคสมัย ซ่ึงทีแรกจะเห็นวา การเริ่มตนมาจากส่ิงท่ี
ไมเปนรูปราง จนถึงขั้นมีรูปแบบเพ่ือใหมีการศึกษาอยางเปนขั้นตอน ปจจุบัน สุนทรียศาสตรได
กลายมาเปนสาขาหน่ึงของปรัชญาท่ีตองศึกษาและมีอิสระมากขึ้น โดยจะศึกษาเรื่องท่ีเก่ียวกับงาน
ทางดานศิลปะตางๆ กระบวนการแหงการผลิต และการมีประสบการณทางศิลปะ รวมถึงศึกษาใน
ลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ และผลิตผลของมนุษย ท่ีนอกขอบขายของศิลปะ 

 กลาวโดยสรุปก็คือ การนิยามความหมายเรื่องความงามน้ี ยังไมสามารถมีขอยุติในทาง
ปรัชญา เพราะปรัชญาเมธีแตละทาน ยังมีเหตุผลในการตีความหมายแตกตางกันไป ในการวิจัยครั้ง
น้ี ผูวิจัยจะไมพยายามจะตอบวา ความงามคืออะไร เพียงแตจะแสดงใหเห็นวา แทจริงแลวปญหาวา 

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



๕๐ 

ความงามคืออะไร ยังคงเปนปญหาท่ียังไมสามารถหาขอยุติได การยอมรับวาความงามคืออะไร คง
จะตองข้ึนอยูกับวาผูน้ัน มีพ้ืนฐานความคิดเก่ียวกับอภิปรัชญาในกลุมใดดวย 

 ๓.๒.๓ ความหมายของศิลปะ 
 การใหคํานิยามคําวา ศิลปะ ใหมีความหมายที่แนนอนตายตัว และชัดเจนเปนท่ียอมรับ

ของปรัชญาเมธี ทานผูรูท้ังหลายน้ัน เปนเรื่องท่ียากมาก และยากก็พอๆ กับการใหคํานิยาม คําวา 
ความงามคืออะไร คํานิยามความหมายท่ีปราชญ และทานผูรูท้ังหลายใหไวน้ันก็เปนไปตามมุมมอง 
ความรู และประสบการณของทานเหลาน้ันดวย  

            พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหคําจํากัดความไวกวางๆ
วา๒๗ “ศิลปะ” เปน คํานาม หมายถึง ฝมือ ฝมือชาง การแสดงออกซ่ึงอารมณสะเทือนใจใหประจักษ 
โดยเฉพาะหมายถึงวิจิตรศิลป” 

 พจนานุกรมศัพทศิลปะ ใหความหมายไววา๒๘ ศิลปะ คือ ผลแหงพลังความคิด
สรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกในรูปลักษณะตางๆ ใหปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ
หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณรสนิยม และทักษะของแต
ละคน เพ่ือความพอใจ ความร่ืนรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา” 
  คําวา ศิลปะ (Art) น้ี มาจากคําละตินวา “ars” แปลวา ความชํานาญหรือทักษะ (skill) 
ในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาของอิตาลี คําวา “arti” หมายเอาสมาคมชาง และคําวา “arte” หมายถึง ฝมือ
ชางทักษะ และประดิษฐกรรมทางการชาง๒๙ ปจจุบันคําน้ีเปนท่ีนิยม และนํามาใชกันอยางกวางขวาง 
มีปรัชญาเมธีและทานผูรูท้ังหลาย ไดใหความหมายของศิลปะ (Art) ไวตางๆ กัน ซ่ึงขอนํามากลาว
โดยสรุป ดังตอไปน้ี 

 เพลโต (Plato) มีทรรศนะวา งานศิลปะ คือ การเลียนแบบส่ิงเฉพาะบนโลกแหงผัสสะ
และการเลียนแบบของศิลปน เปนเพียงความคลายคลึง หรือเปนเพียงบางสวนของตนแบบ๓๐ 

            อาริสโตเติล (Aristotle) กลาววา ศิลปะคือ การเลียนแบบความแทจริงซ่ึงเปนกระจกเงา
สะทอนธรรมชาติ ศิลปะไมใชการถายแบบรูปรางภายนอกวัตถุ แตเปนการถายแบบเน้ือแทภายใน๓๑ 

                                                 
   ๒๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๑๑๐๑. 
  ๒๘ น. ณ ปากนํ้า, พจนานุกรมศิลปะไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ, ๒๕๔๐), 
หนา ๑๕. 
 ๒๙ พวง มีนอก, สุนทรียศาสตร, หนา ๓๔๙. 
 ๓๐ จรูญ โกมุทรัตนานนท, สุนทรียศาสตร, (นนทบุรี : เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๓๙),
หนา ๒๕. 



๕๑ 

 สรุปไดวา จากทรรศนะที่ปรัชญาเมธีตะวันตก ไดแสดงความหมายของศิลปะไว ศิลปะ
น้ันเก่ียวของอยูกับความงาม ศิลปะเปนการสรางสรรคขึ้น จากความสามารถของมนุษยซ่ึง
ความสามารถในการสรางสรรคงานศิลปะน้ี ไดรับแรงดลใจจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี
กอใหเกิดความประทับใจ ความสะเทือนใจ แลวถายทอดออกมาเปนงานทางศิลปะ เพ่ือบอกกลาว
ใหผูอื่นไดรับรู หรือเขาใจในความคิด และเพ่ือเปนส่ือความเขาใจระหวางมนุษยดวยกันรวมท้ังเพ่ือ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ ศิลปะไมใชส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถามีมาเองไมมี
ผูใดสรางน้ัน ไมถือวาเปนศิลปะ ส่ิงตางๆ ในธรรมชาติมีมากมายท่ีงดงาม นาท่ึงถามีผูสรางข้ึนมา 
จึงจะถือวาเปนศิลปะ 

 ๓.๒.๔ ประเภทของศิลปะ 
 การสรางสรรคงานทางศิลปะ แบงออกได ๒ สาขาใหญ คือ๓๒ 
 ก. สาขาวิจิตรศิลป (fine Arts) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมนุษยสรางขึ้นมาดวยความรัก 

แสดงออกถึงคุณคาทางสุนทรียภาพ และอารมณสะเทือนใจใหเกิดขึ้นแกผูดูเกิดความรูสึกทางความ
งามบริสุทธ์ิ แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

 ๑) ประติมากรรม หรือประติมากรรม หมายถึง งานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการปนรูป
แกะสลัก และสรางรูปเคารพตางๆ ตามความเช่ือ และศรัทธาของแตละยุคสมัยศิลปะจะมีลักษณะ
เปน ๓ มิติ 

 ๒) สถาปตยกรรม หมายถึง งานที่เก่ียวกับการกอสราง เปนงานศิลปะเพียงอยางเดียวท่ี
มีเพียงรูปแบบ ไมมีเรื่องราว หรือเน้ือหา งานสถาปตยกรรมไดแก การสรางท่ีอยูอาศัย โบสถ วิหาร 

 ๓) จิตรกรรม หมายถึง งานที่เก่ียวกับการวาดภาพ ระบายสี ลักษณะของงานน้ันเปน ๒ 
มิติ มีความแบนราบพ้ืนระนาบ ซ่ึงเปนงานศิลปะท่ีไมกินระหวางเน้ือท่ีอากาศอีกประการหน่ึง งาน
ประติมากรรม งานสถาปตยกรรม และงานวิจิตรกรรมจัดอยูในกลุมศิลปะท่ีเราสามารถสัมผัสความ
งามได โดยทางประสาทตา จึงเรียกวา ทัศนศิลป 

 ๔) วรรณกรรม หมายถึง ศิลปะในการเรียบเรียง หรือประพันธถอยคํามีท้ังรอยแกวและ
รอยกรอง โดยเฉพาะรอยกรองน้ัน มีการแยกประเภทตางๆ ออกไป มีการเลือกใชถอยคํา มีสัมผัส มี
จังหวะ ทวงทํานอง ทําใหเกิดความไพเราะของถอยคํา 

                                                                                                                                            
  ๓๑สุจิตรา ออนคอม, ปรัชญาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษราพิพัฒน, ๒๕๔๕),
หนา ๑๔๑. 
 ๓๒ บุญเยี่ยม แยมเมือง, สุนทรียภาพทัศนศิลป, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส. ๒๕๓๗),
หนา ๒๒-๒๙. 



๕๒ 

 ๕) คีตกรรม หมายถึง การดนตรี ซึ่งเนน การนําเอาเสียงมาเปนสื่อแสดงความรูสึก โดย
ผานเคร่ืองมือท่ีใชในการดีด สี ตี เปา ทําใหผูทําและผูฟงเกิดอารมณ หรือความรูสึกรวม เพลิดเพลิน 
เปนสุข รัก อาลัย เปนตน 

 วรรณกรรม และคีตกรรม เปนงานท่ีใชหูสัมผัสความไพเราะ จึงเรียกวา โสตศิลปถา
นําเอาคีตกรรมไปรวมกับนาฏกรรม ซ่ึงเปนเรื่องของการฟอนรํา เตนรํา โทรทัศนภาพยนตร เราจึง
เรียกศิลปะแบบน้ีวา โสตทัศนศิลป 

 ข. สาขาประยุกตศิลป (Applied Art)๓๓ ซ่ึงเปนงานศิลปะ ท่ีไมไดเนนแตทางดาน
สุนทรียภาพเทาน้ัน แตไดนํามาเอาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน งานหัตถกรรม โภคภัณฑ อัน
เก่ียวกับการแตงกายของโขน ละคร ลิเก เปนตน ไดแก 

 ๑) สถาปตยกรรม คลายกับงานประติมากรรมน้ันถูกสรางข้ึนเพ่ือปองกันมนุษยจาก
ส่ิงแวดลอม สวนประติมากรรมสรางขึ้น เพ่ือเคารพบูชาสักการะและความสวยงาม 

 ๒) ศิลปะอุตสาหกรรม เปนศิลปะในการคนคิดกรรมวิธี  ท่ีจะใหมีผลผลิตเพ่ือ
ประโยชนใชสอยเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  

       ๓) ศิลปหัตถกรรม เปนงานศิลปะท่ีทําดวยมือสวนใหญ แบบท่ีทํามักจะออกแบบตามใจ
ผูกระทํา เชน การทําโตะ เกาอี้ การปนหมอ การทอผา และอ่ืนๆ  

 ๓.๒.๕ ทฤษฎีศิลปะ 
 มีนักปราชญไดเสนอทฤษฎีศิลปะ๓๔ หลายทฤษฎีโดยใหคํานิยามไวมากมาย จึงควรทํา

ความเขาใจเปนแนวทางสําคัญดังน้ี 
 ๑) ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ ดังน้ัน หนาท่ีของศิลปนจะตองเขาใจในธรรมชาติ 

รูจักถายทอดความรูสึกท่ีเกิดจากธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาเปนรูปธรรม มีรูปทรง มีเรื่องราว
ถูกตองตามความเปนจริงเทาท่ีความงามในธรรมชาติน้ันจะอํานวยให 

 ๒) ศิลปะคือการแสดงออกซ่ึงความรูสึก น่ันคือ ศิลปนตองมีความสามารถในการ
แสดงออกซ่ึงความรูสึก หรือความเขาใจตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหปรากฏออกมาภายนอกอยางมีสติและ
ใชพิจารณาดีแลว โดยอาศัยประสบการณและความเขาใจตอสิ่งใดส่ิงหน่ึง และแสดงออกมาใหคน
อ่ืนเขาใจและมีอารมณคลอยตามดวย 

                                                 
 ๓๓บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕).
หนา ๑๐๐-๑๐๑. 
 ๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๖-๙๗. 



๕๓ 

 ๓) ศิลปะคือการพัฒนาศีลธรรมในทางออม เพราะการแสดงออกในทางรูปธรรมอัน
เปนอุดมคติสูงสุดท่ีถูกถายทอดออกโดยศิลปน จะตองเพียบพรอมดวยความสงบเรียบรอยท้ัง
รางกาย และจิตใจ ศิลปะท่ีแสดงออกจึงประณีต สวยงาม ผูเห็นหรือผูชมจึงคลอยตาม เม่ือศิลปน
เห็นคุณคามีสุนทรียธาตุอยูในจิตใจ จึงมีความรัก ความหวงแหน มีจิตใจใฝอนุรักษศิลปะอยาง
จริงใจ เกิดความรักและความหวงแหนในผลงานขอตน จึงเปนเหตุใหผูอ่ืนมีความรัก มีความหวง
แหน ใครท่ีจะอนุรักษ ภูมิใจในศิลปะหรือผลงานชิ้นน้ัน ไมอยากจะทําลาย ไมใฝใจใครที่จะทําให
ศิลปะเหลาน้ันถึงแมศิลปะน้ันจะสามารถซอมแซม ปรับปรุงขึ้นมาใหมได แตตองเสียคาใชจาย เสีย
คาอนุรักษคุมครอง และคุณคาของศิลปะท่ีซอมแซมข้ึนมาใหมอาจจะดอยคุณคาหรือหมดคุณคาไป
ก็เปนได 

 ๔) ศิลปะคือการแสดงรูปแบบที่มีนัยสําคัญแฝงอยู เน่ืองจากจุดประสงคของศิลปท่ี
แทจริงก็คือเพ่ือศิลปะน่ันเอง มิใชเพ่ือชีวิต มิใชเพ่ือเศรษฐกิจ มิใชเพ่ือใหไดรับการยกยองสรรเสริญ 
แตอยางใดเลย ดวยเหตุน้ีศิลปนจึงจําเปนตองแสดงผลงานออกมาในรูปท่ีนัยสําคัญท่ีปรัชญาศิลป 
หรือมีความงามเพ่ือใหผูอื่นไดรับทราบและเห็นดวย และสามารถปฏิบัติตามในรูปแบบท่ีดี และเห็น
คุณคาโดยท่ีสําคัญท่ีสุดคือในเรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องการทําความดี หลีกหนีความช่ัว ตลอดถึง
จุดหมายปลายทางของชีวิต 

 ๕) ศิลปะคือการแสดงออกในทางภาษา เพราะภาษาเปนส่ือความหมายหรืออธิบาย
บางอยางใหเขาใจได แตภาษาใบ ภาษามือ ภาษาเขียน ภาษาพูด ในแตละชาติแตละสังคมหรือแตละ
ประเทศยอมจะแตกตางกัน จึงทําใหเกิดความเขาใจตางกันจากจุดหมายของศิลปนผูสรางผลงาน
น้ันๆ ดวยเหตุน้ีเอง จึงเปนเหตุใหศิลปะของแตละกลุม แตละชาติ แตละภาษาจึงแตกตางกันไป 
แมแตละกลุมของพระพุทธศาสนาเองก็แตกตางกันในแตละนิกาย แตละทองถ่ินแตละกลุมชนหรือ
แตละเผาพันธุ 

 ๖) ศิลปะคือการสรางอุปกรณเพ่ือใหเกิดความพึงใจ เน่ืองจากศิลปะเปนส่ิงท่ีมีคุณคา
อยางหน่ึงของมนุษย ศิลปนจึงพยายามท่ีสรางความพึงพอใจ ความซาบซ้ึงหรือความสุขใหแกมนุษย 
น่ันคือ จะตองสรางความพึงพอใจใหเกิดแกตนเองและผูอื่นท่ีไดชื่นชมในผลงานหรือศิลปะของตน 

 ๗) ศิลปะคือการหาทางเขาถึงความจริง เพราะความจริงของศิลปะคือความงาม ความ
ประณีต ศิลปนจึงพยายามแสดงออกในดานความจริงเชนน้ัน อันมีอยูภายในประสบการณของ
ตนเองและผูอ่ืน เพราะความจริงเชนน้ัน ถาหากซาบซ้ึง เขาใจเฉพาะตนเอง แตคนอื่นไมซาบซ้ึง ไม
เขาใจ ความจริงเชนน้ันก็ไมนิรันดร ไมสากล 

 
 



๕๔ 

 ๓.๒.๖ ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะ 
 ในหัวขอท่ีผานมา ขอเสนอท่ีเก่ียวกับการนิยามความหมายของสุนทรียศาสตรและ

ศิลปะ ซ่ึงเปนความคิดของนักปรัชญาเมธีหลายทาน ยังไมสามารถหาขอยุติไดวาแทจริงแลว
ความหมายของท้ังสองคําน้ีท่ีถูกตอง หรือเห็นลงรอยกันคืออะไร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา
ความสัมพันธระหวางสุนทรียศาสตรกับศิลปะในประเด็นตางๆ ตอไปน้ี 

 ๑) ความสัมพันธในฐานะเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ 
 ธรรมชาติประกอบไปดวยส่ิงมีชีวิตและไรชีวิต ส่ิงไรชีวิตอันไดแก ภูเขา ดวงอาทิตย 

ทะเล แมนํ้า เปนตน ส่ิงมีชีวิตไดแก มนุษย สัตวตางๆ เปนตน มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความแตกตาง
กันกับสัตวโลกอ่ืนๆ เน่ืองจากมนุษยมีความคิด มีอารมณความรูสึกมีเหตุผล สุนทรียศาสตร หรือ
ความงามเปนปรากฏการณอยางหน่ึงท่ีเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน เปนส่ิงท่ีมนุษยไมอาจปฏิเสธได เชน 
มนุษยไดรับรูเก่ียวกับปรากฏการณดานความงามตามธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวเรา ไมวาจะเปนความ
งามของดอกไม พรรณไม ทิวทัศน ภูเขา และความงามของหมูสัตวท้ังท่ีอาศัยอยูบนบก และสัตวใน
ทะเล มีปะการัง ปลา และหอย เปนตน 

 ดังน้ัน การท่ีปรากฏการณความงามเกิดขึ้นกับมนุษย เน่ืองดวยมนุษยก็เปนสวนหน่ึงใน
ธรรมชาติ จึงทําใหความงามเปนเร่ืองของธรรมชาติดวย สวนศิลปะเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนการ
สรางงานศิลปะก็ตองอาศัยวัตถุตางๆ ในธรรมชาติ หรือ อาศัยตนแบบทรวดทรงตางๆ ในธรรมชาติ
เชนเดียวกัน ดังน้ัน ศิลปะจึงกลายเปนเรื่องของธรรมชาติท้ังสองจึงมีความสัมพันธกันในฐานะที่
เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ 

 ๒) ความสัมพันธในฐานะท่ีเริ่มจากตัวมนุษย 
 เมื่อศึกษาวิชาปรัชญา ซ่ึงถือวาเปนศาสตรท่ีแสวงหาความจริงเก่ียวกับโลกธรรมชาติ

และชีวิต สุนทรียศาสตรเปนสาขาหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกับเร่ืองคุณคาของความงาม นักปรัชญาสาย
สุนทรียศาสตร บางคนอาจสนใจแคเพียงท่ีจะถกเถียงในประเด็นปญหาสุนทรียศาสตรหัวขอตางๆ 
โดยไมสนใจท่ีจะสรางงานศิลปะ สวนศิลปะก็เปนงานท่ีศิลปนไดตั้งใจ มุงม่ันสรางสรรคใหเกิดข้ึน
จะเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม ซ่ึงศิลปนคนน้ันๆ อาจจะไมสนใจการถกเถียงทางปรัชญาก็ได จึง
เปนไดวา นักสรางสรรคงานศิลปะอาจจะไมสนใจขอถกเถียงทางปรัชญา เมื่อเปนเชนน้ี ท้ัง
สุนทรียศาสตร และศิลปะอาจจะไมสัมพันธกันก็ได อยางไรก็ตาม เปนความจริงท่ีปฏิเสธไมไดวา 
ท้ังสุนทรียศาสตรและศิลปะมีจุดเร่ิมมาจากตัวมนุษยเอง เม่ือศึกษาความเปนมาของท้ังสองศาสตรน้ี
แลวจะเห็นวา มนุษยตั้งแตในอดีต ไดมีวิวัฒนาการคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ีมาเปนลําดับ จนสามารถสราง
ระบบความคิดเก่ียวกับวิชาท้ังสองน้ีได เราคงตองยอมรับวาท้ังสุนทรียศาสตรกับศิลปะได



๕๕ 

แสดงออกใหเห็นถึงศักยภาพและความสามารถ พลังความคิด และการสรางของมนุษยเราเอง มนุษย
จึงเปน “จุดเริ่ม” ท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหท้ังสองน้ีมาสัมพันธกัน 

 ๓) ความสัมพันธในฐานะท่ีศิลปะเปนเน้ือหาของสุนทรียศาสตร 
 ถาวิเคราะหสุนทรียศาสตรแลวจะเห็นมีท่ีมา ๒ ประการ คือ (๑) โลกธรรมชาติ (๒) 

จินตนาการสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย เราอาจกลาวไดวา ท้ังสองท่ีมาน้ัน ตางเปนเน้ือหาของ
สุนทรียศาสตร ซึ่งหากนําเอาเน้ือหาท้ังสองออก สุนทรียศาสตรก็ไมมีเน้ือหาท่ีจะวิเคราะหดวยเหตุ
น้ีเอง ถามองความสัมพันธระหวางศิลปะกับสุนทรียศาสตร เราสามารถกลาวไดวาศิลปะมี
ความสัมพันธกับสุนทรียภาพในแงท่ีเปนเน้ือหา กลาวงายๆ ก็คือ ถาหากวา เราเอาศิลปะออกจาก
สุนทรียศาสตร ก็จะทําใหสุนทรียศาสตรขาดเน้ือหาบางสวนในการวิเคราะห ในประวัติปรัชญาสาย
สุนทรียศาสตรน้ี ศิลปะท่ีมนุษยสรางข้ึน นักปรัชญาสายน้ี ก็จะนํามาถกเถียงกันวา อะไรเรียกวา
ศิลปะ หรือวาศิลปะช้ินน้ีงามหรือไม เปนตน จึงเห็นไดวา ศิลปะจึงเปนเน้ือหาของสุนทรียศาสตรมา
ต้ังแตในอดีต 

 ๔) ความสัมพันธในเชิงพัฒนาจิตวิญญาณ 
 สุนทรียศาสตรและศิลปะดูเหมือนจะไมมีคุณคาเลย ถาหากวาท้ังสองน้ันไมมี

ประโยชนตอชีวิตมนุษย ความจริง (อภิปรัชญา) ความงาม (สุนทรียศาสตร) และความดี (จริย
ศาสตร) การศึกษาสุนทรียศาสตร ทําใหมีความเขาใจขอถกเถียง กับความงามทุกแงมุมของศิลปะ 
และเปนการฝกศิลปนใหสรางผลงาน เ พ่ือเปนการพัฒนาตนเอง ตรงน้ีจะทําใหเราเห็นวา 
สุนทรียศาสตรทําใหเรามีความเขาใจ เก่ียวกับความหมายของความงาม ขณะท่ีศิลปะเปนเสมือน
เครื่องมือท่ีทําใหเราฝกตนเอง และนําไปสูความดี ประโยชนท่ีเราไดรับจากท้ังสองสวนกลาวคือ 
ศิลปะเปนเสมือนเครื่องมือท่ีทําใหเรากลายเปนสิ่งเดียวกับความดี ดวยเหตุน้ีเอง การท่ีท้ังสองมี
ความสัมพันธและประสานกัน จึงชวยทําใหจิตวิญญาณของมนุษยไดรับการพัฒนาและเปล่ียนแปลง
ไปสูแนวทางท่ีสูงสงย่ิงขึ้น 

  ๓.๒.๗ เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร 
      เกณฑตัดสินพุทธสุนทรียศาสตร ผูวิจัยมุงศึกษา ความมีอยูจริงของความงาม และ

เกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม ดังน้ี 
  ๑) ความมีอยูจริงของความงาม 
      พุทธปรัชญาเถรวาทมีทรรศนะเก่ียวกับความมีอยูของความงามอยางไร ประเด็นท่ี

สําคัญ เมื่อพิจารณาหลักไตรลักษณแลว ยอมแสดงใหเห็นวาพุทธปรัชญาเถรวาทไมไดยอมรับความ
มีอยูส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือสภาวะใดสภาวะหน่ึงจริงแบบนิรันดร หรือตายตัวไมเปล่ียนแปลง หลักไตร
ลักษณยอมทําใหเปนท่ีเขาใจวา สรรพส่ิงยอมตกสภาวะน้ี ก็คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และปราศจาก



๕๖ 

ตัวตน กอนท่ีจะถกเถียง หรือเพ่ือใหไดขอสรุปในประเด็นน้ี ผูวิจัยจะหาจุดยืนทางอภิปราย และ
ญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท 

     ทรรศนะทางดานอภิปรัชญา (Metaphysics) มีทฤษฎีความเปนจริงเก่ียวกับโลกและ
ชีวิต พุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายเรื่องเก่ียวกับชีวิต โดยใชแนวความคิดเรื่องขันธ ๕๓๕ โดยมีพ้ืนฐาน
ของความเปนจริง มีองคประกอบ โดยยอ ๒ ประการ คือ 

  ก. รูป (Corporeality) หมายถึง สสาร หรือพลังงานอันเปนองคประกอบฝายวัตถุโดย
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   (๑) มหาภูตรูป หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณภาพปฐมภูมิ (Primary Qualities) คือ 
    ๑. ธาตุดินท่ีมีสภาวะกินท่ีแผไป 
    ๒. ธาตุนํ้าท่ีมีสภาวะเอิบอาบซึมซาบ 
    ๓. ธาตุไฟที่มีสภาวะใหความรอน 
    ๔. ธาตุลมท่ีมีสภาวะเคล่ือนไหว 
   (๒)อุปาทายรูป หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณภาพทุติภูมิ (Secondary Qualities) อันเปนสสาร 

หรือพลังงานท่ีเกิดเน่ืองมาจากมหาภูตรูป 
  ข.นาม (Abstract) หมายถึง สภาวะท่ีไมมีตัวตน ไดแก จิต สภาวะคุณลักษณะของจิต มี 

๔ อยาง คือ 
   (๑) เวทนา (Feeling) คือ สภาวะท่ีเปนความรูสึก 
   (๒) สัญญา (Perception) คือ สภาวะท่ีจดจํา 
   (๓) สังขาร (Mental Formations) คือ สภาวะลักษณะท่ีปรุงแตง 
   (๔) วิญญาณ (Consciousnesses) คือ สภาวะท่ีรูแจงในส่ิงท้ังหลาย 

    ดังน้ัน ในโลกแหงความเปนจริงแลวตามธรรมชาติของมนุษยยอมจะมีความเปนอยู ๒ 
ประการ คอื รูป และนาม หรือ เรียกแบบปรัชญาตะวันตกวา สสารวัตถุและจิตน่ันเอง 
  ในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ันทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) ทางญาณวิทยาท่ีใช
เปนเกณฑรับรูตัดสินความงาม หรือ คุณคาความงาม โดยอาศัยกระบวนการที่เปนองคประกอบ 
ดังน้ีคือ 
  ๑. บอเกิดของความรู หมายถึง อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ และ
อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส และธรรมารมณ มนุษยสามารถรับรูโลกภายนอกได 
โดยอาศัยจิตรับรูอารมณท่ีเปนส่ิงเรา จิตในท่ีน้ี 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 ความจําไดหมายรูถึงอารมณภายนอกท่ีมนุษยไดรับรู
ตรงกับการรับรูทางตะวันตกที่เรียกวา “สัญชาน” การรับรูมีความจริงมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ 
สัญญาบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิ สัญญาท่ีสรางความรับรูใหตรงกับสภาวะความเปนจริงแทน้ันเรียกวา 
“ปปญจสัญญา” หมายถึง “ความจําไดหมายรูท่ีจิตทําหนาท่ีคิดปรุงแตงอารมณใหมีความพิสดาร ดวย
พลังแรงขับของตัณหา มานะ และทิฐิ”๓๖ ทําใหเกิดการรับรูคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงของส่ิง
ตางๆ ได โดยเรียกวาสัญญาวิปลาส สวนสัญญาบริสุทธ์ิน้ันยอมจะสามารถรับรูส่ิงท้ังหลายท่ีมีอยูใน
ปรากฏการณ ตามความเปนจริงตามสภาวะ 
  ๓. แหลงท่ีมาของความรูในญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีอยู ๓ ประการ คือ 
   (๑) สุตมยปญญา คือ ความท่ีเกิดมาจากการไดยินไดฟง ถายทอดมาจากผูอ่ืน (ปร
โตโฆสะ) หรือเรียกตามปรัชญาอินเดียวา ศัพทประมาณ (Testimony) ตรงกับคําภาษาบาลีวา อนุสฺ
สาวิกา หมายถึง ความรูเกิดมาจากการฟงตามกันมา 
   (๒) จินตามยปญญา คือ ความรูท่ีเกิดมาจากการนึกคิดพิจารณา ในเหตุและผลของ
ความเปนจริงท่ีไดรับรู เรียกวา อนุมานประมาณ (Inference) หมายถึงกระบวนการท่ีทําใหไดรับ
ความรูอยางหน่ึง โดยอาศัยความรูอีกอยางหน่ึงมาเปนส่ือกลางสรุปผานมาจากขอมูลอื่นโดยการ
คาดคะเนความเปนจริง โดยตรงกับคําภาษาบาลีวา ตกฺกี วีมํสี หมายถึง ความรูเกิดมาจากการใช
เหตุผลแสวงหาความจริง 
   (๓) ภาวนามยปญญา คือ ความเกิดมาจากประสบการณตรงของภายในจิตของตนเอง 
อันเน่ืองมาจากมีญาณพิเศษหย่ังรู (Extra Sensory Perception) ซ่ึงความเปนจริงอยางเขาใจถึงสภาวะ
ของสรรพส่ิงอยางถูกตอง และแทจริง จัดเปนความรูเชิงประจักษประมาณ (Empirical) โดยทาง
ปรัชญาตะวันตก เรียกวา อัชฌัชติกญาณ (Intuition) หรือญาณทัศน (Insight) ซ่ึงเปนความรูท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจากมีประสบการณ (Experience) แลว ตรงกับคําภาษาบาลีวา สามํเยว ธมฺมํ อภิฺญาย 
หมายถึง ความรูท่ีเกิดข้ึนจากอภิญญาจิตท่ีหย่ังรูสัจธรรม 
      อีกประการหน่ึง สุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน ยอมจะตองอาศัยความรู
ทางดานญาณวิทยา มาชวยใหเราตรวจสอบตัดสินความมีอยูจริง และคุณคาของความงามน้ันโดย
อาศัยโครงสรางของกระบวนการการรับรูท่ีมีอยู ๒ สวน๓๗ คือ 

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



๕๘ 

  ๑) กระบวนการรับรูภายนอก หมายถึง การรับรูถึงส่ิงท่ีมีอยูภายนอกจากตัวมนุษย เรา 
คือ ส่ิงท่ีมีอยูไดโดยลําพังดวยตนเอง ไมตองขึ้นอยูกับจิตไดแก อารมณ หมายถึง ส่ิงท่ีเปนตัวถูกรับรู 
(Object) ทางพระอภิธรรมเรียกวา อาลัมพณะ : ส่ิงท่ีถูกจิตของมนุษยรับรู และเปนส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิต
ใหรับรูโลกภายนอกได มี ๖ อยาง๓๘ คือ 
  ๑) รูปารมณ  คือ รูปภาพหรือสีตางๆ  
  ๒) สัททารมณ คือ เสียงตางๆ 
  ๓) คันธารมณ คือ กล่ินตางๆ 
  ๔) รสารมณ  คือ รสตางๆ 
  ๕) โผฏฐัพพารมณ คือ สัมผัสตางๆ 
  ๖) ธรรมารมณ คือ จินตภาพและมโนภาพตางๆ 
      ส่ิงท้ัง ๖ อยางเหลาน้ี แทจริงแลวคือส่ิงแวดลอมภายนอก ซ่ึงมีอยูตามสภาวะโดยเปน
ส่ิงเราใหจิตได เ กิดกระบวนการรับรูโลกภายนอก จิตยอมจะเกิดการรับรู รูปภาพท่ีผานมา 
กระบวนการทางจักขุทวาร โดยอาศัยจักขุวัตถุ และมีจักขุประสาทท่ีมีความสดใส รับรูรูปารมณ โดย
มีความเปนสภาพท่ีเปนสีตางๆ เปนตน 
  ๒) กระบวนการรับรูภายใน หมายถึง การรับรูท่ีเกิดทางกระบวนการภายในของจิตๆ 
น้ัน จะทําหนาท่ีเปนตัวรับรู (Subject) หรือทางพระอภิธรรม เรียกอีกอยางหน่ึงวา “วิญญาณ” มีอยู ๖ 
อยางา๓๙ คือ 
   (๑) จักขุวิญญาณ คือ การท่ีจิตทําหนาท่ีรับรูทางตา โดยทัสสนกิจ 
   (๒) โสตวิญญาณ คือ การท่ีจิตทําหนาท่ีรับรูทางหู โดยสวนกิจ 
   (๓) ฆานวิญญาณ คือ การท่ีจติทําหนาท่ีรับรูทางจมูก โดยฆานกิจ 
   (๔) ชิวหาวิญญาณ คือ การท่ีจิตทําหนาท่ีรับรูทางล้ิน โดยสายนกิจ 
   (๕) กายวิญญาณ คือ การท่ีจิตทําหนาท่ีรับรูทางกาย โดยผุสนกิจ 
   (๖) มโนวิญญาณ คือ การท่ีจิตทําหนาท่ีรับทางใจผานทางมโนทวาร 

  วิญญาณ หรือวิญญาณจิตเหลาน้ี ทําหนาท่ีรับรูส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูภายนอก โดยผาน
กระบวนการทางภาย ในทวารวิถีท่ีสลับซับซอนมีอยู ๒ ประเภท คือ 
   ๑) ปญจทวารวิถี หมายถึง จิตน้ันมีกระแสการกระทํางานภายในรับรูอารมณ ๕ อยาง 
คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ โดยผานมาทางทวารท้ัง ๕ อยาง คือ 

                                                 
 ๓๘ สงฺคห.(บาลี), หนา ๑๘. 
 ๓๙ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมสุนทร), คูมือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๒), หนา ๒๗-๒๘. 



๕๙ 

จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวาร รวมเรียกวา ปญจทวาวิถีซ่ึงมีปญจ
วิญญาณจิต ทําหนาท่ีรับรูอารมณท้ัง ๕ รับรูเชื่อมตอกันระหวาง อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก 
   ๒) มโนทวารวิถี หมายถึง จิตน้ันมีกระแสทํางานภายในอีกชนิดหน่ึง สืบตอมาจาก
กระบวนการทางปญจทวารวิถีอีกทีหน่ึง ทําใหจิตมีกระบวนการแหงความนึกคิดพิจารณา ทําใหเกิด
จินตภาพ และมโนภาพตางๆ ขึ้นมา โดยมีการทําหนาท่ีรับรู เสพ เสวยผลแหงอารมณ คือ ส่ิงเราน้ัน 
     ตัวอยาง กรณีคนเราเห็นรูปภาพ อันดับแรก วิญญาณจิตยอมจะทําหนาท่ีรับรู คือ ทัส
สนกิจ มีการเห็นรูปารมณภายนอก โดยผานมาทางจักขุทวาร ยอมอาศัยจักขุประสาทไปสัมผัส ให
เกิดกระบวนการรับรูข้ึนมา คือ 
     ขณะท่ี ๑ เริ่มตนจากภวังคจิตกอนเรียกวา อตีตภวังค เม่ือมีรูปารมณมากระทบ จักขุ
วิญญาณแลว 
     ขณะท่ี ๒ ภวังคจิต เริ่มมีการไหวตัว รับรู ท่ีเรียกวา ภวังคคจลนะ 
     ขณะท่ี ๓ ภวังคจิต ทําการตัดขาดจากอารมณเกา คือ ประสบการณเดิม เรียกวา ภวัง
คุปจเฉทะ 
     ขณะท่ี ๔ จักขุวิญญาณจิต ยอมจะรับรูอารมณใหมอยางสมบูรณขึ้น สูคลองจักขุทวาร
วิถี โดยอาศัยจักขุปสาทรูป คือ ประสาทตา ท่ีมีความใสชัดเจน เห็นเพียงสีในทัสสนกิจเทาน้ัน 
     ขณะท่ี ๕ จิตทําหนาท่ีรับและรู โดยสัมปฏิจฉันนกิจ เปนปฐมทวาราวัชชนจิต 
     ขณะท่ี ๖ จิตท่ีรับรูปารมณดวงน้ี ชื่อวาสัมปฏิจฉนันจิต ยอมทําหนาท่ีรับรูรูปารมณแลว
สงตอใหสันตีรณจิตเพ่ือไตสวนรูปารมณ 
     ขณะท่ี ๗ จิตทําหนาท่ีสอบสวนพิจารณารูปารมณ ดวงน้ีช่ือวา สันตีรณจิต เพ่ือ
ประมวลสงตอใหโวฏฐัพพนจิต ตัดสินอารมณ 
     ขณะท่ี ๘ จิตท่ีทําหนาท่ีประมวลตัดรูปารมณ ช่ือวา โวฏฐัพพนจิต ทําหนาท่ีตัดสิน
อารมณ โดยความเปนรูปารมณท่ีเปนอกุศล คือรับรูรูปภาพวา ดีสวยงามชนิดท่ีเปนอิฏฐารมณ หรือ 
หรือวา โดยความเปนรูปารมณ ท่ีเปนอัพยกฤต คือรับรูรูปภาพท่ีเปนกลาง 
     ขณะท่ี ๙ ถึงขณะท่ี ๑๕ จิตทําหนาท่ีเสพรูปารมณ คือรับรูผลแหงอารมณ คือสิ่งเราน้ัน
ท้ัง ๗ ขณะ เรียกวา ชวนจิต ขณะท่ี ๑๖ และ ๑๗ จิต ทําหนาท่ีหนวงเหน่ียวรูปารมณเอาไว คือ รับรู
รูปภาพตอจากชวนจิตไดอีก ๒ ขณะ เรียกวา ตทาลัมพนจิต โดยจิตท้ังหมดมารับรูรูปารมณ คือ 
รูปภาพ จนมาถึงวาระสุดทายในขณะท่ี ๑๗ เปนอันส้ินสุดวิถี หมดความรับรูในการเห็นภาพน้ัน 



๖๐ 

     การเห็นรูปภาพน้ัน ยังมีกระบวนการทางทวารวิถีจิตท่ีละเอียดซับซอนย่ิงขึ้นติดตามมา
อีก โดยเรียกวา ตทนุวัตติกะมโนทวารวิถี หรืออนุพันธกมโนทวาวิถี มีอยู ๔ อยาง๔๐ คือ  
   ๑) อดีตตัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูรูปารมณทางปจทวารวิถีมาแลว ได
หมดอายุของการรับรู ในการเห็นรูปภาพลง และกําลังจะดับไป 
   ๒) สมูหัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูรูปารมณหลากหลายอารมณแลว มาเขาใจ
รวมกัน กรณีมีรูปารมณเดียว วิถีน้ันยอมจะไมเกิดข้ึน 
   ๓) อัตถัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูรูปารมณ ท่ีมีเน้ือความ หรือความหมายของรู
ปารมณน้ันวา ส่ือใหจิตรับรูวา มีความหมายวาอยางไร โดยเปนสมมติบัญญัติทางอารมณ 
   ๔) นามัคคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรูจักชื่อของรูปารมณท้ังน้ัน โดยสมมติโวหาร
บัญญัติชาวโลกวา รูปภาพน้ันเขาเรียกชื่อวาอะไรบาง ถาหากกรณีท่ีไมเคยเห็นรูปเชนน้ันมากอน 
นามัคคหณวิถีน้ี ยอมจะไมเกิดขึ้น แสดงวาข้ันตอนของกระบวนการรับรูรูปภาพทางจิตน้ัน มี
รายละเอียดท่ีสลับซับซอนมากย่ิงข้ึน ในการรับรูถึงรูปภาพหลายๆ รูป และการรับรูถึงรูปภาพน้ัน ส่ือ
ใหคนเราไดรูความหมายของรูปภาพน้ันวา เปนรูปภาพอะไร รูปภาพดีหรือไมดีรูปภาพสวยงาม 
หรือไมสวยงาม นอกจากน้ันแลว ยังรูถึงช่ือของรูปภาพน้ัน เขาเรียกกันวา รูปภาพอะไรเปนตน 
      สวนรายละเอียดของการรับรูรูปภาพประเภทอัตถัคคหณวิถีน้ันยังมีความสลัลซับซอน
ขึ้น โดยจําแนกออกเปน ๓ อยาง๔๑ คือ 

    ๑) กายวิญญัติคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูถึงความเคลื่อนไหวของรูปภาพหรือรับรู
ถึงกิริยา ทางทา อาการของรูปภาพในกรณีท่ีรูปภาพ เปนคนหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
   ๒) วจีวิญญัติคหณวิถี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูถึงเสียงของรูปภาพ ในกรณีท่ีรูปภาพเปน
คน หรือส่ิงท่ีมีชีวิตอื่นๆ 
   ๓) อธิบายยัคคหณวิธี หมายถึง วิถีจิตท่ีรับรูถึงความมุงหมาย หรือจุดประสงคของ
รูปภาพ ในกรณีท่ีรูปภาพน้ัน เปนคนหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 
  การรับรูรูปภาพดังกลาวน้ัน ยอมจะมีความชัดเจนมากนอยเพียงใด มิใชวาจะข้ึนอยูกับ
จิต และวัตถุเพียงลําพังแคสองอยางน้ีเทาน้ัน แตวา ยอมจะข้ึนอยูกับองคประกอบ แวดลอมภายนอก 
และภายในจิตเองท่ีสําคัญอีก ๔ ประการ๔๒ คือ 

                                                 
 ๔๐ วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษาพระอภธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี 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 ส่ิงเราภายนอก 
   ๓) มีแสงสวางอยางเพียงพอ 
   ๔) มีการเอาใจใสในการมองเห็น 
     ประการแรก คนเรายอมจะตองมีจักขุประสาทดี ไมเปนโรคนัยยตา ดวงตาไมพรามัว
ดวงตาท้ังหมดน้ันไมชื่อวา เปนจักขุประสาท ความจริงจักขุประสาท คือ ธรรมชาติท่ีเปนรูปธรรม
ชนิดหน่ึง ท่ีเกิดจากกรรมท่ีมีความใส ดุจกระจกเงาอันเปนเคร่ืองรับรูรูปารมณ ๔๓สวนพระอรรถกถา
จารยอธิบายวา จักขุปสาทรูป ยอมจะตองมีความใส ดุจกระจกเงา รับรูรูปารมณ คือสีตางๆ ได จะมี
เย่ือนัยนตาอยู ๗ ชั้นซอนกันอยู ประดุจปุยแหงสําลี ๗ ช้ันท่ีชุมดวยนํ้ามัน มีสัณฐานประมาณเทา
ศีรษะเล็นตัวเล็กๆ ตั้งอยูทามกลางแววตาดํา๔๔ แสดงวา ลูกนัยนตาของคนเราน้ันท่ีเปนวัตถุเน้ือสาร
น้ันไมเปนจักษุประสาทท้ังหมด แตวา มีเพียงวัตถุบางสวนท่ีเปนจักษุประสาทอยูกลางลูกตาดํา
เทาน้ัน เคร่ืองมือในการรับรูของมนุษยเรา ยอมจะมีความสําคัญท่ีสุด 
     ประการท่ีสอง รูปภาพ หรือรูปารมณ ก็ตองมีความชัดเจนในวัตถุเน้ือสาร ตําแหนง 
สถานะ หรือสภาพท่ีมีอยูจริง โดยมิใชปรากฏเปนเพียงพยับแดด หรือเงาเทาน้ัน 
     ประการท่ีสาม แสงสวาง ยอมจะมีความจําเปนอยางย่ิงถาบริเวณแวดลอมรูปภาพน้ัน
ไมมีแสงสวางอยางเพียงพอ หรือกรณีอยูในท่ีมืดสลัว การรับรูยอมจะไมมีประสิทธิภาพในการเห็น
ภาพเทาท่ีควร 
     ประการสุดทาย การสนใจการมองดูรูปภาพก็มีความสําคัญเชนกัน ถาคนเราไมใสใจถึง
รูปภาพท่ีปรากฏอยูเบ้ืองหนา แคมองเห็นแลวก็ผานเลยไปเสีย ยอมจะไมสามารถรูไดเลยวาเปนภาพ
อะไร ดังเชนเร่ืองพระจิตตคุตตเถระ๔๕ ผูอยูในถํ้ากรัณฑกะเกิน ๖๐ พรรษา ทานไมเคยแหงนหนาข้ึน
ดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจา ๗ พระองคเลย เพราะ
ทานมีปกติทอดตาแลดูช่ัวแอก วันหน่ึง ภิกษุหลายรูป เท่ียวจาริกไปในเสนาสนะในถํ้าน้ัน เห็นภาพ
จิตรกรรมน้ันจึงกลาววา จิตรกรรมหนาเพลิดเพลินใจจริง ทานขอรับพระเถระจึงกลาววา พระคุณเจา 
ผมอยูในท่ีน้ีตลอดยังไมรูเลย อาศัยพวกคุณจึงมีตา ฉันจึงรู วันน้ีเอง เพราะวา ทานพระเถระมิไดใสใจ
ถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ันเลย 
 

                                                 
 ๔๓พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๑ – ๒ – ๖, พิมพคร้ังที่ ๙.
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๓). หนา ๗๐. 
 ๔๔วิสุทฺธิมคฺค.(บาลี) ๔๓๖/๘๕. 
 ๔๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒, หนา ๗๖. 



๖๒ 

     การเขาใจความงามสามารถพิจารณาไดในคําสอนเร่ืองสัญญาวิปลาส ๔ ประการ ไดแก 
   ๑) หมายรูในส่ิงท่ีไมเท่ียง วาเท่ียง 
   ๒) หมายรูในส่ิงท่ีเปนทุกข วาเปนสุข 
   ๓) หมายรูในส่ิงท่ีมิใชอัตตา วาอัตตา 
   ๔) หมายรูในส่ิงท่ีไมงาม วางาม 
     เพราะฉะน้ัน  พระสารีบุตร  จึงกลาวเ พ่ือสนับสนุนในเ ร่ืองสัญญาน้ีวา  “ผู ใด
ประกอบดวยปปญจสัญญา ยินดีในปปญจสัญญา ผูน้ันไมไดชมนิพานอันเกษมจากโยคะ” สวนผูใด
ไมติดอยูในปปญจสัญญา และไมยินดีปปญจสัญญา เขามีเพียงสัญญาบริสุทธ์ิ รับรูอารมณตามความ
เปนจริง ยอมสามารถเขานิพาน ดังพระบาลีวา “ผูใดละปปญจะ ยินดีในหนทางท่ีไรปปญจะ ผูน้ัน
ยอมไดชมนิพานที่เกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม 
     ดังน้ัน ขอสรุปท่ีเปนอยางหน่ึงเก่ียวกับเร่ือง ความมีอยูของความงามในพุทธปรัชญา
เถรวาท ก็คือ “ท้ังมีอยูและไมมีอยู” ที่กลาววา “มีอยู” น้ันหมายความวา มีอยูในระดับสมมติ สัจจะ 
(Conventional Truth) คือ ความเปนจริงโดยสมมติท่ีมนุษยไดใชบัญญัติขึ้นเปนสองส่ือเรียกส่ิงตางๆ 
ท่ีมีอยูในโลกน้ีท้ังหมด เพ่ือการรับรูรวมกัน ส่ิงดังกลาวน้ีไมมีความจริงอยูในตัวเองตามสภาวะของ
ตน สวนท่ีวา “ไมมีอยู” น้ัน หมายความวา ไมมีอยูในระดับปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) คือ ความ
เปนจริงแทอยางสูงสุด โดยสภาวะท่ีมีอยูเองเปนเองตามสภาพาของตามสภาวะของตน โดยไมมีใคร
สรางหรือกําหนดข้ึนมา ความงามจะไมมีอยูในระดับน้ี แตถาจะหมายความวา ความงาม คือ สภาวะ
จิตท่ีใสสะอาดปราศจากกิเลส ความงามก็จะมีอยูไดและมีอยูในความหมายของพุทธสุนทรียศาสตร
ซ่ึงจะกลายเปนเร่ืองจริยศาสตรอยางไรก็ตาม ในคัมภีรพระไตรปฎก ก็ไดกลาวถึงความงาม ไวในบาง
แงมุมท่ีนาศึกษาวิเคราะห ไดแก การกลาวถึงความงามไว ๔ แบบ๔๖ 
   (๑) รูปประมาณ หรือรูปปมณิกา หมายถึง การเห็นรูปวาสวยงาม ทรวดทรงดี 
   (๒) โฆษประมาณ หรือโฆสัปมาณิกา หมายถึง การยินดีใหฟงถอยคําเกียรติคุณจึง
ชอบใจเช่ือถือ 

   (๓) ลูขประมาณ หรือลูขัปมาณิกา หมายถึง การมองเห็นส่ิงของเครื่องใชเศราหมอง
จึงชอบใจเล่ือมใสศรัทธา 
   (๔) ธรรมประมาณ หรือ ธัมมัปมาณิกา หมายถึง การมีบุคคลพิจารณาดวยปญญา 
เห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงชอบใจศรัทธาซ่ึงปญญา และซ่ึงความงาม ถาเรา
พิจารณาดูความงามท้ัง ๔ แบบแลว เราสามารถมองไดอีกแงมุมหน่ึงอีกเปน ๒ แบบ ดังตอไปน้ี 
   
                                                 
 ๔๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๗/๔๕/๗๗. 



๖๓ 

 
  ก. ความงามภายนอก (รูปธรรม) พระพุทธศาสนาไดอธิบาย ความงามภายนอกหรือเชิง
รูปธรรม รูปธรรมคือสังขารรางกาย เชน ความมีรูปรางโสภานาชมงดงาม การมีเสียงท่ีไพเราะ ความ
งามเหลาน้ีเกิดข้ึนไดก็เพราะบุญกุศล ท่ีบําเพ็ญมาแตในอดีตสงผลใหวิบากกรรมในภพภูมิปจจุบัน 
แตความงามทางรูปธรรม หรือทางกาย หลักพระพุทธศาสนาเห็นวาความงามในลักษณะเปนส่ิง
สมมติ หรือบัญญัติวางาม เน่ืองจากความงามจะตองตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ คือ อนิจจังไม
เท่ียงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกขังมีสภาวะเปนทุกข บีบค้ันทางรางกาย และทางใจ และอนัตตาไม
เปนไปในอํานาจท่ีส่ังการใดๆ ได เหตุดังน้ันสังขารท่ีเปนรูปธรรม จึงเปนสภาวะท่ีไมย่ังยืน ทนได
ยาก และไมสามารถควบคุมความแก เจ็บ และตาย 
  ข. ความงามภายใน (นามธรรม) พระพุทธศาสนามองวาส่ิงตางๆ เกิดขึ้น ต้ังอยูดับไป
ตามเหตุปจจัยระหวางรูปและนาม มีสภาวะเปนจริงแบบปรมัตถสัจจะ หมายความวา องคธรรมแต
ละอยางมีคุณสมบัติหรือ สภาวะของตนเองอยางชัดเจนแนนอน พระพุทธองคมองเห็นความงาม
ภายนอกเปนเพียงสมมติสัจจะ เปนส่ิงท่ีบัญญัติ เพ่ือใชส่ือสารความหมาย ใหเขาใจกันในโลกมนุษย 
แตถามองแบบปรมัตถไมมีสัตว บุคคล ตัวตนเรา และเขา อันเปรียบไดเหมือนบาน เม่ือรื้อสัมภาระ
สวนประกอบออกจากกัน มี จ่ัว กลอน แปร เสา ข่ือ กระดาน และบันได เปนตน ความเปนบานก็ไม
ปรากฏใหเห็น 
     แทท่ีจริงแลวพระพุทธศาสนาเนนความภายในหรือเชิงนามธรรม อันเปนเรื่องท่ี
เก่ียวกับจิตวิญญาณ ดังจะเห็นไดจากท่ีพระพุทธเจาตรัสเก่ียวกับเร่ืองน้ีไวในธรรมบทวา “ธรรม
ท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ”๔๗ ความหมายวา สภาวธรรมทั้งหลายที่
เปนกุศล และอกุศล มีใจเปนสภาพถึงกอน จะทําดี ทําเลว มีจิตเปนตัวกําหนดบทบาท จิตเปนใหญ 
ในธรรมท้ังหลายท้ังส้ิน พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญจิตท่ีดีงาม เพราะเหตุแหงสุจริตท้ัง ๓ คือกาย
สุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต จิตท่ีฝกแลวนําสุขมาให ความงามทางจิตใจ เกิดจากจิต ท่ีมีคุณธรรม 
ประกอบดวยเจตสิกธรรม คือ สังขารขันธท่ีเปนโสภณจิตปรุงแตงจิตท่ีเปนฝายกุศลความงามภายใน
น้ีจึงเร่ืองเก่ียวกับจิตโดยตรง กลาวคือการมีสภาวะจิตท่ีดีงามเพราะการขัดเกลาตามหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ และปญญา 
  ๒) เกณฑการตัดสินคุณคาของความงาม 
     หัวขอท่ีแลว ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน กลาวไดวา 

“ความงาม” น้ัน “มีอยูและไมมีอยู” เมื่อเปนเชนน้ีแลว ในการพิจารณาเรื่องเกณฑตัดสินคุณคา
เก่ียวกับความงามในพุทธปรัชญามีหรือไม ถามีจะมีอยูแบบใด ถาเราศึกษาพุทธปรัชญาอยางละเอียด
                                                 
 ๔๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 



๖๔ 

เราจะพบวา คําสอนในพระพุทธศาสนาน้ันเนนเรื่อง “คุณคา” มากโดยเฉพาะเรื่องทางจริยศาสตรอัน
เก่ียวกับการพัฒนาจิตของตนใหดีงามสูงสง และการมีชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความสัมพันธท่ีดีงาม
ดวย เรื่องจริยศาสตรน้ีถือวาเปนเรื่องคุณคา และพุทธปรัชญาเถรวาทยอมวามีอยูจริงๆ การยอมรับวา 
คุณคา มีอยูจริง ความงามซ่ึงเปนเรื่องของคุณคาก็ตองมีอยูจริง และถาความงามจะมีอยูจริงใน
ระดับปรมัตถสัจจะ ความงามน้ันจะตองเปนสภาวะจิตท่ีหลุดพนแลวอยูเหนือท้ังความดีและความชั่ว 
หรืออยูเหนือบุญหรือบาป เน่ืองจากเม่ือพูดเรื่องคุณคาแลว ในพุทธปรัชญาเถรวาทจะหมายถึงหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ดังน้ันตรงน้ีเองอาจจะเปนได เรื่องความงามเปนเรื่องของภาษาท่ีมี
ความหมายข้ึนอยูกับบริบทท่ีใชดวยดังผูวิจัยไดเสนอไปแลว 
  ผูวิจัยมองวา การพูดถึงเร่ือง คุณคาของความงามในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ การพูด
ถึงคุณคาในเชิงจริยศาสตรน่ันเอง การพิจารณาเร่ืองคุณคาเราจะมองในแงของการปฏิเสวนา คือ การ
ใชสอยหรือบริโภค อันเปนแนวทางในการบรรเทาตัณหา เปนขั้นตอนสําหรับการฝกปฏิบัติและขัด
เกลากิเลสไมใหกิเลนเขามาครอบงําจิตใจ เชนเดียวกันในการพิจารณาคุณคาของความงาม และก็ตอง
ดูวามันมีประโยชนอยางไรกับชีวิตของเรา คุณคาของงานศิลปะก็เชนเดียวกันก็ตองมีประโยชนตอ
ชีวิตเรา คุณคาดังกลาวน้ัน แบงไดเปน ๒ ประเภท ตามชนิดของความตองการ คือ ดังท่ีปรากฏใน
หนังสือพุทธธรรม ดังน้ี๔๘ 
   (๑) คุณคาแท หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงตางๆ ในแงท่ีเปน
การสนองความตองการของชีวิต หรือส่ิงท่ีมนุษยนํามาใชแกปญหา เพ่ือความดีงาม ความดํารงอยู
ดวยดีของชีวิต หรือเพ่ือประโยชนสุขท้ังของตนเอง และผูอื่น คุณคาแบบน้ีอาศัยปญญาเปนเครื่องตี
คา หรือจะเรียกวาคุณคาท่ีสนองปญญาก็ได เชน อาหารท่ีมีคุณคาอยูท่ีประโยชนสําหรับหลอเล้ียง
รางกาย ใหมีชีวิตอยูได มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีแรงกําลังในการทําหนาท่ีการงาน 
   (๒) คุณคาพอกเสริม หรือคุณคาเทียม หมายถึงความหมาย คุณคา หรือประโยชน
ของส่ิงท้ังหลายที่มนุษยพอกพูน หรือเพ่ิมใหแกส่ิงน้ัน เพ่ือบํารุงปรนเปรอการเสพเวทนา หรือเพ่ือ
เสริมราคาเสริมขยายความมั่นคง ย่ิงใหญใหกับตัวตนเองท่ียึดถือไว คุณคาแบบอาศัยตัณหาเปนเคร่ือง
ตีราคา หรือจะเรียกวาคุณคาสนองตัณหาก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูความเอร็ดอรอย เสริมความ
สนุกสนาน เปนเคร่ืองแสดงฐานะความโกหรูหรา รถยนตเปนเครื่องวัดฐานะ แสดงความโก ความม่ัง
มี มุงเอาความสะดวก สวยงามและความเดน เปนตน 
     อยางไกรก็ตาม การท่ีพุทธปรัชญาเถรวาทแบงความจริงออกเปน ๒ ระดับดังท่ีกลาวมา
ไปแลวน้ัน จึงทําใหเกณฑการตัดสินเรื่อง “คุณคา” ของความงามเปน ๒ ระดับไปดวย ดังตอไปน้ี 
 
                                                 
 ๔๘ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๖๙๔. 



๖๕ 

  (๑) เกณฑตัดสินคุณคาของความงามในระดับสมมติสัจจะหรือคุณคาเทียม 
   พุทธปรัชญาเถรวาทไมไดมองวา โลกแหงโลกียวิสัยหรือสมมติสัจจะน้ันมีความ
เลวราย แตในขณะเดียวกันก็ไมไดยอมรับวาเปนโลกที่ดีท่ีสุด เพราะการอยูในโลกสมมติก็มีความ
จําเปนเพราะเปนโลกสําหรับมนุษยท่ีจะฝกฝนปฏิบัติตนเองไปสูโลกุตตรธรรม ดังในโลกระดับ
สมมติก็มีความสัมพันธกับโลกปรมัตถะ ดวยเหตุน้ี “คุณคาของความงาม” ท่ีเราพูดถึงน้ีจึง “มีอยู” แต
การมีอยูของ “คุณคา” ในระดับน้ีเปนเหมือนแพท่ีพาเราขามไปอีกฝงหน่ึง แตเมื่อถึงฝงแลวเราจําตอง
ท้ิงแพน้ันเสีย หรือ “คุณคา” ในระดับน้ีเราอาจเรียกวา “คุณคาเทียม” กลาวคือ การมองวาเปน “คุณคา
เทียม” น้ันเน่ืองวาเปนส่ิงท่ีมนุษยเราสมมติขึ้น และตกลงกันในสังคม “คุณคาเทียม” เทียมน้ียังคง
สามารถเปล่ียนแปลงไดไปตามกาลสมัย 
     ประเด็นเร่ือง “ความงาม” หรือวา “ความไมงาม” มนุษยแตละคนหรือสังคม แตละ
สังคมอาจจะมองส่ิงเดียวกันวางามหรือไมงาม น้ันขึ้นอยูกับตัวมนุษยคนน้ันเอง หรือวาสังคมน้ันดวย
เหตุน้ีเอง เวลาท่ีพูดถึงเกณฑ การตัดสินคุณของความงามในระดับน้ี จึงมีลักษณะท่ีไมแนนอน ขึ้นอยู
กับสังคมน้ันวาจะตัดสินคุณคาของความงามอยางไร และคุณคาของความงามในระดับน้ี จะเปนเร่ือง
ของรูปธรรม เชน เรื่องวัตถุส่ิงของ สถานท่ี รางกายของบุคคลมากกวา 
  (๒) เกณฑตัดสินคุณคาของความงามในระดับปรมัตถสัจจะหรือคุณคาแท  
     เพราะเหตุท่ีพุทธปรัชญาเถรวาทมีพ้ืนฐานทางอภิปรัชญาแบบหลักไตรลักษณ
และปฏิจจสมุปบาทน้ัน คุณคาท่ีสําคัญของหลักพ้ืนฐานอภิปรัชญาอันน้ีก็คือ การเขาใจถึงส่ิงตางๆ วา 
ไมเท่ียง เปนทุกข ปราศจากตัวตน และดําเนินไปตามหลักของเหตุปจจัย การพิจารณาหลักการเหลาน้ี 
จะทําใหเราเลิกยึดมั่นถือม่ันในตัวเอง และไมมีเหตุความทุกขซ่ึงถือวา เปนการบรรลุคุณธรรมสูงสุด
ในพุทธศาสนา การพูดถือความงามในระดับน้ี จะกลายเปนเรื่องของการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจ
จากสภาวะจิตท่ีหยาบ อันส่ังสมดวยกิเลส  ไปสูภาวะจิตท่ีละเอียดอันดีงามสูงสุด โดยผาน
กระบวนการฝกฝนปฏิบัติตามหลักการสําคัญของพุทธศาสนา เชน การปฏิบัติสมาธิ หรือการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมอ่ืนๆ อีก เปนตน การมองความงามในระดับน้ี เปนความงามท่ีเปน “คุณคาแท” ซ่ึงถือ
วาเปนเปาหมายสําคัญของพระพุทธศาสนา 
     จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาจะแบงคุณคาออกเปนสองระดับ แตพระพุทธศาสนา ก็
ใหความสําคัญเร่ืองคุณคาของความงามท้ังสองระดับน้ัน เน่ืองจากคําสอนของพระพุทธศาสนาเนน
การปฏิบัติ และการฝกฝนจิตใหสะอาดบริสุทธ์ิปราศจากกิเลส จึงทําใหพระพุทธศาสนาให
ความสําคัญเปนเรื่องของ “คุณคาแท” มากกวา “คุณคาเทียม” และการท่ีแบงโลกออกกับมนุษยวา 
เลือกท่ีจะอยูกับความจริงแบบไหนกลาวคือ ถามนุษยเลือกท่ีจะอยูแบบโลกียวิสัย พระพุทธศาสนาก็



๖๖ 

จะมีกระบวนธรรมชุดหน่ึง เชน เรื่องศีล ๕ เปนตน เปนหลักในการปฏิบัติ  แตในขณะท่ีเราเลือกท่ีจะ
อยูในโลกุตตรวิสัย ก็จะมีกระบวนธรรมอีกชุดหน่ึง ในการปฏิบัติ เชน สติปฏฐาน ๔ เปนตน 
    ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนก็คือวา การมองความงามในลักษณะ “คุณคาแท” น้ันจะทําให
ความหมายของ “ความงาม” ท่ีถกเถียงในกรอบสุนทรียศาสตรแบบตะวันตกเปล่ียนไปหรือไม และ
กําลังจะทําให พุทธสุนทรียศาสตร เปนการพูดคนละเรื่องกับสุนทรียศาสตรท่ีเนนเฉพาะการถกเถียง
ทางความคิดหรือไม อยางไรก็ตาม  
   ในประเ ด็นน้ี ผู วิ จั ยมองว า  ถึงแมง านวิจั ย น้ีจะ เ ร่ิมตนดวยการศึกษาทฤษฏี
สุนทรียศาสตรทางตะวันตก แตก็ไมไดหมายความวา ทฤษฎีสุนทรียศาสตรทางตะวันตก จะ
ครอบคลุมความคิดสุนทรียศาสตรไดท้ังหมด การท่ีพุทธปรัชญามีแนวความคิดเร่ืองสุนทรียศาสตร
นอกกรอบสุนทรียศาสตรแบบตะวันตก จึงไมใชเรื่องนาแปลกอะไร เพราะเปนไปไดวา ความ
แตกตางกันดานอภิปรัชญา และญาณวิทยาระหวางสุนทรียศาสตรตะวันตกกับพุทธปรัชญาเถรวาท 
จะทําใหความเขาใจแนวความคิดเร่ือง “ความงาม” แตกตางกันไปดวย 
  อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องพุทธศิลป ท่ีมีความงดงามดวยสุนทรียศาสตรในหลายๆ 
ดาน จําตองอาศัยการตีความเพ่ือเขาถึงสารธรรมหรือแกนแทแหงพุทธศิลปท่ีผูสรางรังสรรคขึ้นมา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนมากกวาความงดงามเพียงอยางเดียว ดังน้ัน การตีความพัดยศสงฆไทยที่มีความ
งดงามดานพุทธศิลปเพ่ือถึงแกนธรรมจักไดกลาวในบทตอไป 



 
บทท่ี ๔ 

การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย 
 
  การจะตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏอยูในพัดยศของพระสงฆไทยในแตละช้ันน้ัน จําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองยึดศาสตรแหงการตีความมาใชเพ่ือเปนแนวทางในการท่ีจะใหความหมายของ 
ลวดลายหรือรูปลักษณแหงพัดท่ีปรากฏ กอนอ่ืนจะยกเอาทฤษฎีการตีความแนวพุทธศาสนาเถรวาท
กับแนวศาสตรสมัยใหมมาเปนหลักคิด จากน้ันผูวิจัยจะตีความพัดยศสงฆไทยโดยอาศัยเพียงทฤษฎี
ของพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือคนหาสารธรรมมาใหทราบตามลําดับ ดังน้ี 
 
๔.๑  แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

      แนวคิดการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผูวิจัยมุงศึกษา หลักการการตีความตาม
นัยพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก และหลักการตีความตามนัยคัมภีรเนตติ
ปกรณ และคัมภีรเปฏโกปเทส  และธรรมท่ีเปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ ดังน้ี 
 ๔.๑.๑ หลักการการตีความตามนัยพระวินัยปฎก 
  หลักการการตีความในพระวินัยปฎกปรากฏชัดจากหลักฐานท่ีเริ่มตนดวยเรื่องท่ี
พราหมณชื่อ เวรัญชะ ผูครองตําแหนงฐานันดรระดับสูงจากราชสํานัก ไดวิจารณลักษณะตําหนิพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในหลายประเด็น พระองคไมเพียงไมทรงปฏิเสธเทาน้ัน หากยังทรงยอมรับขอ
วิจารณเชิงตําหนิดวยเหตุผลของพราหมณ ในโอกาสอันเหมาะสมเชนน้ีทรงชี้แจงโดยการให
ความหมายของคําพูดเหลาน้ันใหม การใหความหมายของคําพูดหรือศัพทใหมเชนน้ีน้ัน ถือเปนการ
ตีความลักษณะหน่ึงเพ่ือใหไดความหมายใหมท่ีตองการ เชน เวรัญชพราหมณกลาววิจารณเชิง
ตําหนิวา “พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนบุคคลประเภทไรรส (อรสรูโป)” ในความหมายของ
พราหมณ คําวา “ไรรส” คือ การไมรูจักปฏิสันถาร ไมมีสัมมาคารวะตอผูอื่น แตความหมายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา “ความไรรส” หมายถึง การไมยึดติดในรส การละรส คือ ละการเสพติดในรูป 
เสียง กล่ิน รส และสัมผัสไดหมดสิ้น เปนตน๑ 
 จากตัวอยางขอความน้ีแสดงใหเห็นถึงการตีความดังกลาว สะทอนใหเห็นถึง  
 ๑) ความเปนผูฉลาดแตกฉานในการตีความหมายอยางย่ิงยวดของพระพุทธเจา ท่ี
เรียกวา นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ความเปนรูแตกฉานในการใชภาษา  

                                                 
     ๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒-๓/๒-๓.   



๖๘ 

 ๒) การเปนนักตีความท่ียอดเย่ียมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
 ๓) นัยความหมายท่ีบงชี้ถึงการตีความในพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนออกมาจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 
     ดังจะไดศึกษาถึงหลักการในการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาในอันจะ
เปนประโยชนในการตัดสินตีความทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตอไปดังน้ี 
 ๑) เจตนารมณและวัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย 
 เจตนารมณสําคัญย่ิงในการบัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบท คือ เพ่ือใหเปนเครื่องมือ
สนองกุศโลบายในการบริหารปกครองคณะสงฆใหคณะสงฆมีคุณภาพพัฒนาศักยภาพในการ
ประพฤติพรหมจรรยสูความส้ินทุกขและใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เปนท่ียอมรับในระหวาง
สงฆดวยกัน เปนแหลงท่ีมารวมแหงแบบอยางความถูกตองดีงามและศรัทธา การยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป ย่ิงกวาน้ี ยังมีเปาหมายเพ่ือเปนการจัดสภาพแวดลอมท้ังดานรางกาย จิตใจ และ
ดานสังคมใหเอื้ออยางย่ิงตอการพัฒนาจิตและภูมิปญญาของสงฆใหย่ิงข้ึน การบัญญัติพระวินัยจึงมี
เจตนารมณและวัตถุประสงคท้ังดานการจัดระเบียบทางสังคมสงฆและการฝกฝนอบรมตนของ
พระภิกษุในฐานะปจเจกชนดวย ฉะน้ัน พระวินัยหรือสิกขาบท จึงมีลักษณะเปนกฎหมาย ท่ีมีท้ังขอ
หามและขออนุญาต มีบทบัญญัติ อนุบัญญัติ และคําวินิจฉัยอื่น ๆ ลวนเปนการแสดงใหเห็นถึงการ
พยายามทําใหรัดกุมในการใชภาษาเพื่อไมใหชองโหวและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการบัญญัติ
พระวินัยใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิง ปดชองท่ีจะตีความเปนอยางอ่ืน เจตนารมณและ
วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัยดังกลาว ในพระวินัยปฎกจะใชคําวา “ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ” คือ 
ทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ เรียกวา วัตถุประสงค ๑๐ ประการ หรือบางทีก็เรียกวา 
เปาหมายหลักในการบัญญัติพระวินัย ในการบัญญัติวินัยแตละคร้ัง พระพุทธองคจะทรงแสดง
ทามกลางสงฆกอนเสมอ คือ ๑) เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ ๒) เพ่ือความสําราญแหงสงฆ ๓) เพ่ือขม
บุคคลผูเกอยาก ๔) เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๕) เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิด ใน
ปจจุบัน ๖) เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๗) เพ่ือความเล่ือมใสของชุมชนที่ยังไม 
เล่ือมใส ๘) เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๙) เพ่ือความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑๐) 
เพ่ือถือตามพระสัทธรรม๒ 
 
 
       ๒) บริบทสังคมและการบัญญัติพระวินัย 

                                                 
     ๒ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๓๘.   



๖๙ 

 ในการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา พบวา บริบททางสังคมมีสวนสําคัญ
ในฐานะเปนปจจัยหน่ึง เพราะบริบทสังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมน้ัน ๆ แมจะเขามาบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาแลวก็ตาม หากยังเปนปุถุชนอยู 
อาจไดอิทธิพลจากกระแสสังคมไมดานใดก็ดานหน่ึง บริบทสังคมและการบัญญัติพระวินัยมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด การบัญญัติพระวินัย ชี้ชัดวา เปาหมายการบัญญัติพระวินัยน้ัน เปน
เจตนารมณทางสังคมที่จะใหสังคมสงฆอยูไดในสังคมของประชาชนทั่วไป  
        ๓) ขั้นตอนการบัญญัติวินัย 
        ตามหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก บงช้ีวา พระสัมมาสัมพุทธเจามิไดทรง
บัญญัติสิกขาบทหรือพระวินัยท้ังขอหามและขออนุญาตเปนการลวงหนากอนท่ีจะมีกรณีการทําผิด
จนไมเปนท่ียอมรับของสังคมสงฆและของประชาชนภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงแรกของ
สังคมสงฆ ภิกษุสวนใหญจะเปนพระอริยบุคคล ไมมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม จึงไมมีความ
จําเปนในการบัญญัติสิกขาบท๑๑๒ แตจะทรงบัญญัติสิกขาบทตอเมื่อมีกรณีการทําผิดของภิกษุจน
ไมเปนท่ียอมรับไดพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงมีวิธีการ ขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัย วิธีการ
และขั้นตอนดังกลาวน้ีท่ีควรนํามากลาวไวในท่ีน้ีพอสังเขปพอเปนแนวทางการศึกษาวิเคราะห จะ
เปนประโยชนในการวินิจฉัยการตีความพระวินัย โดยเฉพาะใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินการ
ตีความเก่ียวกับพระวินัย ตลอดถึงความประพฤติของภิกษุบางกลุมในโลกยุคปจจุบัน  
     เม่ือมีภิกษุทําความผิดเส่ือมเสียในสังคมสงฆ พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงเห็นสมควร
ท่ีจะบัญญัติสิกขาบท และดําเนินการบัญญัติพระวินัย โดยทรงเรียกประชุมสงฆท้ังหมดแลวตรัส
เรียกภิกษุทําผิดมาสอบสวน เมื่อไดความจริงแลว จะทรงชี้ใหเห็นโทษของการกระทําเชนน้ันแลว
ตรัสถึงเหตุผล ประโยชนหรือวัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย แลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเปน
ขอหามและบทลงโทษสําหรับขอความผิดน้ัน ๆ ตามความเห็นชอบของคณะสงฆ ในกรณีเดียวกัน
น้ี หากจําเปนตองบัญญัติเพ่ิมเพ่ือปองกันหรือปดชองโหวของขอวินัย ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมใหรัดกุม
ย่ิงขึ้น เรียกวา อนุบัญญัติ 
       จากขอความดังกลาว จะเห็นการจําแนกแยกแยะรายละเอียดแลววินิจฉัยเปนขอ ๆ ไป 
แสดงถึงลักษณะความเปนวิภัชชวาทและเปนลักษณะการตีความเนื้อหาพระวินัยท่ีแยบยลรัดกุม
อยางย่ิง ดังน้ัน ดวยวิธีการดังกลาว จะเห็นวา กรณีท่ีภิกษุไมความยินดีทุกอยางในกรณีท่ีถูกกล่ัน
แกลงเชนน้ี จะไมเปนอาบัติปาราชิก การกระทําเดียวกัน หากตางกรรมตางวาระดังกลาว อาจเปนท้ัง
ความผิดและความไมผิดได 
 
       ๔) วิภัชชวาทในการบัญญัติพระวินัย 



๗๐ 

       วิภัชชวาท หมายถึง การกลาวแสดง อธิบายโดยการจําแนกแยกแยะพิเคราะหใหเห็น
ข้ันตอน รายละเอียด ท่ีมาท่ีไปของปญหาหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด โดยเฉพาะอยางย่ิงในการอธิบาย
ความเน้ือหาธรรมวินัย ตลอดถึงการวินิจฉัยตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ถือวาเปนหลักการแสดง
เหตุผลท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา การบัญญัติพระวินัย และการวินิจฉัยถึงกรณีพิพาทท้ังหลายใน
พระวินัยปฎก ทําใหมองเห็นชัดถึงลักษณะความเปนวิภัชชวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตัวอยาง 
เม่ือพระองคทรงอธิบายเก่ียวกับความหมายศัพท ทรงจําแนกความหมายศัพทไวหลายความหมาย 
และ ตอนทาย จะทรงระบุความหมายท่ีพระองคทรงประสงคในกรณีน้ัน ๆ วา ทรงหมายถึง
ความหมายไหน เชน การอธิบายนิยามความหมายของคําวา “ภิกษ”ุ วา บทวา ภิกษุ๓ ความวา ท่ีช่ือวา 
ภิกษุ เพราะมีความหมายวา เปนผูขอ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร, ช่ือ
วา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว, ช่ือวา ภิกษุ โดยสมญา, ช่ือวา ภิกษุ โดย
ปฏิญญา, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมายวา เปนเอหิภิกษุ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะความหมายวาเปนผู
อุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน, ช่ือวา ภิกษุ เพราะความหมายวา เปนผูเจริญ, ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
ความหมายวา มีสารธรรม, ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะมีความหมาย
วาเปนพระอเสขะ, ชื่อวา ภิกษุ เพราะความหมายวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, บรรดาภิกษุในความหมายตาง ๆ เหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆ 
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะน้ี ชื่อวา ภิกษุ ท่ีทรง
ประสงคในความหมายน้ี 
      จะเห็นวา แมจะทรงใหความหมายของคําวา ภิกษุ ไวหลายนัย ในท่ีน้ีทรงมุงหมายภิกษุ
ในความหมายวา ผูท่ีสงฆประชุมพรอมเพรียงกันอปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม 
       ๕) เกณฑตัดสินการตีความพระวินัย 
        เพ่ือใหมีหลักเกณฑและแนวทางในการวินิจฉัยเร่ืองดังกลาว พระพุทธศาสนาเถรวาท 
ไดกําหนดเกณฑไวเพ่ืออิงอาศัยใชเปนเคร่ืองพิจารณาตัดสินการกระทําท่ีไมเหมาะสมบางอยางท่ีอยู
นอกเหนือสิกขาบท คือ (๑) สูตร (๒) สุตตานุโลม (๓) อาจริยวาท และ (๔) อัตตโนมติ อรรถกถา
พระวินัยปฎก คือ สมันตปาสาทิกา อธิบายความหมายเกณฑดังกลาวไวดังน้ี๔ 
 (๑) สูตร หมายถึง พระบาลีตามที่ปรากฏในพระวินัยปฎกท้ังหมด คือ สิกขาบท
ท้ังหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไว หรือ ธรรมวินัยท่ีรวบรวมไวในการทําสังคายนา ๓ 
ครั้งแรก๕ ฉะน้ัน หากมีการตีความเก่ียวกับพระวินัย และเปนเร่ืองท่ีอยูในขอบขายบาลีท่ีปรากฏใน

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



๗๑ 

พระวินัยปฎก ใหพิจารณาวินิจฉัยตามเน้ือหาบาลีในคัมภีรพระวินัยปฎกเปนหลัก ในประเด็นน้ี จึง
จําเปนตองอาศัยความซ่ือตรงตองคัมภีรเปนประการสําคัญ “สูตร” น้ี ถือวา เปนเกณฑหลักท่ีสําคัญ
กวาขออื่น ๆ ในการตรวจสอบความถูกตอง หากขออื่น ๆ มีความขัดแยงกับสูตรน้ีถือใชไมได ไม
ควรถือเอาเปนประมาณ และใหถือวาไมใชธรรมวินัยท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนา  
                  (๒) สุตตานุโลม หมายถึง หลักมหาปเทศ ๔ สําหรับใชเปนขออางหรือเกณฑในการ
วินิจฉัยเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นซ่ึงอยูนอกเหนือจากสูตรหรือพระบาลีในพระวินัยปฎกท้ังหมด คือ (๑) ส่ิง
ใดท่ีมิไดทรงหามไววา “ไมควร” หากเขากันไดกับส่ิงท่ีไมควร (อกัปปยะ) ขัดกันกับส่ิงท่ีควร 
(กัปปยะ) ส่ิงน้ัน “ไมควร” (๒) ส่ิงใดท่ีมิไดทรงหามไววา “ไมควร” หากเขากันไดกับส่ิงท่ีควร 
ขัดกันกับส่ิงท่ีไมควร ส่ิงน้ัน “ควร” (๓) ส่ิงใดท่ีมิไดทรงอนุญาตไววา “ควร” หากเขากันไดกับส่ิงท่ี
ไมควร ขัดกันกับส่ิงท่ีควร สิ่งน้ัน “ไมควร” (๔) ส่ิงใดที่มิไดทรงอนุญาตไววา “ควร” หากเขากันได
กับส่ิงท่ีควร ขัดกันกับส่ิงท่ีไมควร ส่ิงน้ัน “ควร”๖ 
                (๓) อาจริยวาท หมายถึง แบบอรรถกถา เรียบเรียงข้ึนเปนเครื่องมือชวยวินิจฉัย
เร่ืองราวท่ีมานอกพระบาลี โดยเฉพาะคัมภีรท่ีพระอรหันต ๕๐๐ องครวบรวมขึ้นในสังคายนาคร้ังท่ี
หน่ึง  
 (๔) อัตโนมติ หมาถึง ความเห็นนอกเหนือจาก สูตร สุตตานุโลม และอาจริยวาท เปน
แนวทางอธิบายดวยการอนุมานตามความรูความเขาใจของผูรูแตละคน จะดวยการมุงเอานัยสําคัญ
หรือมุงเอาแตใจความก็ตาม ย่ิงกวาน้ี “เถรวาท” คือ ถอยคําของพระเถระท้ังหมดท่ีมาในอรรถกถา
แหงพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม จัดเปน “อัตโนมติ” ท้ังส้ิน 
  พระพุทธศาสนาเถรวาทไดวางหลักการตีความพระวินัยเปนช้ัน ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญของแตละหมวดแตละสิกขาบทดังกลาว ขอน้ีชี้ใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนาไดมีการ
ตีความพระธรรมวินัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะพระวินัย ขอน้ีแสดงใหเห็นถึงแนวทาง หลักเกณฑ
และหลักการตีความพรอมแนวทาง หลักเกณฑและหลักการวินิจฉัยท่ีจะใหนํ้าหนักความถูกตอง 
และความนาเชื่อถือของการตีความท่ีผานหลักการดังกลาวน้ี ซ่ึงมีนํ้าหนักไมเทากัน ในท่ีน้ี ถือวา 
“สูตร” คือ กรอบใหญสุดในการวินิจฉัยการตีความดานพระวินัยท้ังหมด อยางไรก็ตาม ดวยพระ
ปรีชาญาณของพระพุทธองคทรงเล็งเห็นเหตุการณในอนาคตวา จะมีเหตุการณอยูนอกเหนือจากท่ี
พระองคบัญญัติท้ังท่ีเปนขอหามและขออนุญาต ดังน้ัน จึงทรงไดมีพุทธานุญาตหลักการตีความเพ่ือ
เปนเกณฑวินิจฉัยเอาไว เปนท่ีรูจักกันดีในชื่อวา มหาปเทศ ๔ หรือสุตตานุโลม หลักมหาปเทศ
ดังกลาว จึงกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการตรวจสอบการตีความพระวินัยสืบมา หากมีกรณีท่ี
นอกเหนือจากวินัยบัญญัติ อีกท้ังยังใชเปนเกณฑตรวจสอบอรรถกถาหรืออาจริยวาท และอัตโนมติ
                                                 
     ๖ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙.   



๗๒ 

อีกชั้นหน่ึง แมจะมีหลักมหาปเทศนี้เปนเคร่ืองวินิจฉัยแลว กระน้ันก็ตาม ยังคงตองตรวจสอบกับ
สูตรหรือพระวินัยปฎกท้ังหมดเปนขั้นตอนสุดทาย หากการตีความพระวินัยตามหลักการท้ัง ๔ น้ัน
ขัดแยงกัน ใหถือเอาตามสูตรเปนหลัก ถือวาขอความตามที่ปรากฏในสูตรเปนความถูกตองท่ีสุด๗ 
 การจําแนกแนวทาง หลักเกณฑและหลักการตีความพระวินัยออกเปน ๔ ประการ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาในฐานะเปนมนุษยนิยม เปนศาสนาและปรัชญาแหง
เหตุผล๘เปดโอกาสใหมีการตีความอยางอิสระอยางมีเหตุผล แตใหอยูภายใตเง่ือนไขดังกลาว วิธีการ
ตีความอาจมีไดหลากหลาย แตประเด็นสําคัญท่ีสุดอยูท่ีเน้ือความตองมีสาระตรงกัน เปนความจริง 
ความถูกตองและความดีงาม และใหคุณประโยชนแกผูเก่ียวของทุกฝาย อยางไรก็ตาม การตีความ
ลักษณะน้ี มีปญหาเกิดขึ้นอยูบาง คือ คัมภีรทางพระพุทธศาสนามีจํานวนมาก ประกอบกับผูรูคัมภีร
อยางช่ําชองมีนอย จึงยากที่จะตรวจสอบความถูกตองของการตีความ แบบอาจริยวาท หรืออัตโนมติ 
เพราะแมจะใหตรวจสอบไดกับมหาปเทศ ๔ ท่ีเปดกวางสําหรับการตีความและเปนเกณฑการ
ตรวจสอบไปในตัวดวยก็ตาม แตทายท่ีสุดแลว ตองตรวจสอบกับสูตรหรือตัวพระวินัยปฎกท้ังหมด 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การอางถึงหลักมหาปเทศท่ีเปนเพียงแตอางหลักใหญใจความเทาน้ัน แตไมไดใช
เปนกรอบในการตีความ เพราะส่ิงท่ีควรหรือไมควรน้ัน มีความสัมพันธกับสูตรหรือวินัยบัญญัติ
ท้ังหมด ฉะน้ัน ความยากจึงขึ้นอยูจํานวนของคัมภีรทางศาสนาดวย ท้ังยังตองอาศัยผูรูท่ีแตกฉาน
คัมภีรอีกดวย และเมื่อคัมภีรมีจํานวนมากเชนน้ี จึงจําเปนตองใชเวลามากในการศึกษาคนควาเพ่ือ
ตรวจสอบ 
     ดังน้ัน จึงมีประเด็นคําถามวา มีหลักการหรือหลักเกณฑการตีความอะไรบางหรือไม ท่ี
จะทําใหการตีความ การตรวจสอบความถูกตองของการตีความพระวินัยแตละครั้งโดยท่ีไมตองใช
เวลา บุคคล และคัมภีรจํานวนมาก เพราะหลักการดังกลาวขางตนแมจะใหความม่ันใจในการตีความ 
แตยังประสบปญหาดังกลาว ในประเด็นน้ี จําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบริบทท่ี
เก่ียวของเปนอยางดี กลาวคือ  
 ๑) เจตนารมณ ความตั้งใจ วัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญของการบัญญัติพระวินัย  
 ๒) บริบทสังคม สภาพแวดลอม เหตุการณ และบุคคล ท่ีเปนเหตุใหบัญญัติพระวินัย
น้ัน และใชประกอบการพิจารณาตัดสินการตีความ 

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



๗๓ 

     อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาตามมา ในกรณีท่ีเราจะใชหลักการดังกลาวน้ีมาเปนเกณฑ
ตัดสินการตีความพระวินัยในบริบทสังคมปจจุบัน อันเปนคนละบริบท คนละสังคม คนละ
สถานการณ มีความตางท้ังเง่ือนไขดานตัวบุคคล (ไมใชคนเดียวกันทํา ใชการกระทําผิดของคนคน
หน่ึง มาเปนขอหามสําหรับคนอีกคนหน่ึงหรืออีกกลุมหน่ึง) เวลา (มีระยะหางกันยาวนาน) สถานท่ี
และสถานการณ (ตางกัน) โดยเฉพาะอยางย่ิง เราไมสามารถตอบแทนพระพุทธองคไดวา หาก
พระองคยังทรงพระชนมอยูถึงปจจุบัน จะทรงดําเนินการจัดการเชนไรกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมสงฆปจจุบัน ท่ีบางอยางไมเหมือนในครั้งพุทธกาลอยางเต็มรูปแบบ เพราะเปนไปตาม
อํานาจแหงความเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดย้ังเปนลําดับมา 
       อยางไรก็ตาม เง่ือนไขตามขอ ๑ และ ๒ นาจะเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยการตีความพระวินัย
ได ท้ังน้ีตองอาศัยคัมภีรและเจตนาของผูตีความประกอบดวยวา มีวัตถุประสงคในการตีความ
อยางไร หรืออีกนัยหน่ึง ผูตีความน้ันเจตนาบริสุทธ์ิหรือมีอะไรแอบแฝงหรือไม ตลอดถึงมีอคติ
อยางใดอยางหน่ึงหรือไม น่ันหมายความวา ผูตีความควรมีใจท่ีบริสุทธ์ิ เปนธรรม ไมตกอยูใน
อํานาจของความลําเอียงท้ังหลาย เม่ือเปนเชนน้ี จึงพอมองเห็นรูปแบบการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเน้ือหาสาระโดยสรุปแลว จะเห็นวา หลักการตรวจสอบ สอบสวนท่ี
เรียกวา มหาปเทศ ดังกลาวน้ันเปนท้ังรูปแบบการตีความและเปนท้ังเกณฑวินิจฉัยการตีความไปใน
ตัว มีสาระสําคัญ คือ อยาเพ่ิงยึดมั่นในส่ิงท่ีแสดงน้ันวา “ถูกตอง” โดยท่ียังไมไดตรวจสอบตามหลัก
มหาปเทศตามลําดับกอน เริ่มจากอัตโนมัติซ่ึงถือวามีนํ้าหนักความนาเชื่อถือนอยท่ีสุด ใหตรวจสอบ
อัตโนมัติน้ีกับอาจริยวาท ถาไมขัดกัน ถือวาควรรับฟงและเชื่อถือได อาจริยวาทเองน้ัน ควร
ตรวจสอบดูกับสุตตานุโลม หากตรงกัน จึงควรรับฟงและเช่ือถือได หากขัดแยงกัน ใหยึดถือเอาสุต
ตานุโลมเปนเกณฑ และทายท่ีสุด แมสุตตานุโลม ตองตรวจสอบดูกับสูตรดวยเชนกัน และใหถือ
ความถูกตองโดยยึดเอาสูตรเปนเกณฑ เพราะเชื่อกันวา สูตรน้ันเปรียบเหมือนเวลาท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงพระชนมอยูและเหมือนสงฆผูทําสังคายนาพระธรรมวินัย จึงคัดคานไมได หากคัดคาน
สูตรดังกลาวถือวาเปนการคดัคานพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย๙ 
 ๓.๓.๒ หลักการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก 
     พระสุตตันตปฎก เปนท่ีรวมแหงหลักธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนแกบุคคล
ตางชนช้ัน ตางวรรณะ ตามโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ลักษณะสําคัญของพระสุตตันตปฎก คัมภีร
อรรถกถาอธิบายไววา  
 ๑) มีลักษณะการแสดงเชิงพรรณนาโวหาร มีสาระการแสดงโดยมีเทคนิคลีลา มีขอ
เปรียบเทียบช้ีใหเห็นใหเขาใจชัดขึ้นในประเด็นน้ัน 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) มีลักษณะถอยท่ีกลาวแสดงเพ่ือคลายความเห็นผิดโดยเฉพาะความเห็นผิด ๖๒ 
ประการ เรียกวา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา  
 ๔) เปนการศึกษาซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดความตั้งม่ัน ใหมีสมาธิหรือเปนแนว
ทางการฝกสมาธิ เรียกวา อธิจิตสิกขา  
 ๕) มุงใหผูศึกษาอบรมสามารถสลัดละท้ิงกิเลสอยางกลาง ท่ีกลุมรุมรบเราจิตใจมิให
สงบ โดยการใหปฏิบัติสมาธิ เรียกวา ปริยุฏฐานปหาน  
 ๖) มีลักษณะการทําลายกิเลสเปนการขมไวไมใหฟุงขึ้น หรือไมใหแสดงผลตามอํานาจ
ของกิเลส เรียกวา วิกขัมภนปหาน  
 ๗) จะเปนเคร่ือง ปองกัน ละ ความเศราหมองท่ีเกิดจากตัณหา ความอยาก จะทําใหเปน
ผูไมทราบอธิบายหรือวัตถุประสงคท่ีถูกตอง สงผลใหเลาเรียนไมถูกตอง คลาดเคล่ือนไป และ
กลายเปนผูมีความเห็นผิดในที่สุด๑๐ 
       ดังน้ัน นัยแหงการตีความในพระสุตตันตปฎก จึงมีลักษณะบางประการท่ีเหมือนกัน 
โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการเกิดข้ึนของพระสูตรแตละสูตรจะมีความเก่ียวของสถานท่ี บุคคล 
และสถานการณหรือเหตุการณเฉพาะเร่ือง ๆ เชนเดียวกับพระวินัยปฎก แตลักษณะแตกตางคือ 
เหตุการณท่ีทําใหทรงแสดงธรรมแตละเรื่องแกแตละบุคคลและแตละชุมชน จึงมีความแตกตางกัน
ในดานเน้ือหาคือ พระธรรม สวนพระวินัยปฎกมุงเน้ือหา คือ พระวินัย หลักการตีความตามนัยแหง
พระสุตตันตปฎก จึงพิจารณาวิเคราะหได ๒ ลักษณะคือ 

 ๑) จากปฐมเหตุแหงการแสดงพระสูตร ขอน้ีเก่ียวของกับบริบทแหงการแสดงธรรม 
ซ่ึงข้ึนอยูกับอุปนิสัยของบุคคล สถานการณในขณะน้ัน บริบทดังกลาวน้ีเปนเหตุการณหรือเรื่องราว
ท่ีเกิดขึ้นแลวในขณะท่ีทรงแสดงธรรม เหตุการณท่ีวาน้ียอมตางจากเหตุการณปจจุบัน ในปจจุบันจะ
มีการพยายามการตีความประยุกตหลักธรรมใหเขากับสังคมปจจุบัน (ซ่ึงมีความตางจากบริบทสังคม
ในสมัยพุทธกาล) จึงไมควรละเลยท่ีจะทําความเขาใจเก่ียวกับบริบทท่ีตรัสสอนธรรมเร่ืองน้ัน ๆ 
ดวย เพราะไมเชนน้ัน อาจจะเขาใจคลาดเคล่ือนไปจากพุทธประสงคได อยางไรก็ตาม คัมภีรอรรถ
กถา ไดจําแนกลักษณะพระสูตรตามมูลเหตุท่ีตรัสสูตรน้ัน ออกเปน ๔ ลักษณะดวยกันคือ๑๑ 

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



๗๕ 

  (๑) อัตตัชฌาสัย หมายถึง พระสูตรท่ีมีเน้ือหาธรรมแสดงตามอัธยาศัยของพระองค
เอง ซ่ึงทรงมีเปาหมายในการตรัสแสดงธรรมเปนการเฉพาะแตละกรณีวา ทรงประสงคจะแสดง
อะไร เพ่ืออะไร และมีเปาหมายชัดเจนในการแสดง พระสูตรท่ีเกิดขึ้นดวยลักษณะเชนน้ี เชน อากัง
เขยยสูตร วัตถสูตร มหาสติปฏฐานสูตร มหาสฬายตนวิภังคสูตร อริยวังสสูตร สัมมัปปธานสูตร 
สวนแหงอิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค และมรรค  
  (๒) ปรัชฌาสัย หมายถึง พระสูตรท่ีมีเน้ือหาธรรมแสดงตามอัธยาศัยของบุคคลอื่น
หรือผูฟง ทรงเล็งดูอุปนิสัย ความพอใจ ความชอบใจ ความตั้งใจ (อภินิหาร) และความเปนคนท่ี
พอจะรูธรรมได ทรงมุงถึงการบรรลุธรรมของผูฟงเปนสําคัญ และการแสดงธรรมเพ่ือจะให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ตองแสดงธรรมใหสอดคลองหรือตรงกับอุปนิสัยของบุคคลน้ัน ๆ พระ
สูตรท่ีเกิดขึ้นดวยลักษณะน้ี เชน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร จุลลราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร 
ธาตุวิภังคสูตร  
  (๓) ปุจฉาวสิกะ หมายถึง พระสูตรท่ีมีเน้ือหาธรรมแสดงเพราะมีผูมาถามปญหากะ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตางกรรมตางวาระ ผูท่ีมาทูลถามน้ัน มีท้ังคนในบริษัท ๔ วรรณะ ๔ นาค ครุฑ 
คนธรรพ อสูร ยักษ เทวดาและพรหม และพระองคทรงตอบปญหาแกคนเหลาน้ันตามสมควรแก
ปญหา พระสูตรท่ีเกิดขึ้นดวยลักษณะน้ี อยางเชน โพชฌงคสังยุต เทวตาสังยุต มารสังยุต พรหมสัง
ยุต สักกปญหสูตร จุลลเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สามัญญผลสูตร อาฬวกสูตร สูจิโลมสูตร  
  (๔) อัตถุปปตติกะ หมายถึง พระสูตรท่ีมีเน้ือหาธรรมแสดงตามสถานการณหรือ
ตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา ท่ีตรัสแสดงดวยอาศัยเหตุการณหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
หนา แลวเห็นวา สามารถใชเปนอุปมาขอเปรียบเทียบใหเขาใจถึงหลักธรรมไดตัวอยางพระสูตรท่ี
เกิดขึ้นดวยลักษณะน้ี เชน ธรรมทายาทสูตร จุลลสีหนาทสูตร จันทูปมสูตร ปุตตมังสสูตร ทารุกขัน
ธูปมสูตร อัคคิขันธูปมสูตร เผณปณฑูปมสูตร ปาริฉัตตกูปมสูตร  

 ๒) จากเน้ือหาในพระสูตร ประเด็นน้ีเก่ียวของกับเน้ือหาในพระสูตรท่ีแสดงถึงนัยหรือ
หลักการตีความ อธิบายความเอาไว อาจรวมถึงนัยแหงการวินิจฉัยความเปนธรรมวินัยดวย การ
พิจารณาในประเด็นน้ี ไมอาจละเวนประเด็นเก่ียวกับบริบทในขอขางตน ซ่ึงอาจตองนํามาพิจารณา
ประกอบดวย พระสูตรท่ีมีเน้ือความท่ีแสดงใหเห็นหลักการตีความมีหลายสูตร ดังจะกลาวถึงเน้ือหา
ของพระสูตรท่ีสําคัญโดยสังเขปเพ่ือนัยสําคัญแหงการตีความตามนัยพระสุตตันตปฎก ดังตอไปน้ี  
  (๑) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร๑๒ถือวาเปนพระสูตรแรกในประวัติการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระสูตรไดแสดงถึงหลักการที่ชัดเจนของพระพุทธศาสนา

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



๗๖ 

ด้ังเดิมถึงการตีความและอธิบายความที่ไมใหโนมเอียงอยางสุดขั้วไปในทางใดทางหน่ึง หรือท่ีเปน
ท่ีทราบกันดีระหวางกามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยค และทรงแสดงทางสายกลาง ท่ีเรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา อยางไรก็ตาม แมวา เจตนารมณในการแสดงจะมุงถึงหลักการปฏิบัติก็ตาม แต
หลักการดังกลาวน้ี ถือวาเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการศึกษาตีความคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เพราะนอกจากผูศึกษาตีความจะตองปราศจากอคติท้ังหลายแลว การตีความจะตองสุดโตงไปในทาง
ใดทางหน่ึงท่ีสูญเสียความเปนกลางแหงธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง การตีความจะตองไมเอนเอียง ไม
ของแวะกับทิฐิ ๖๒ประการตามท่ีปรากฏในพรหมชาลสูตร อยางไรก็ตาม ตามนัยแหง 
ธัมมจักกัปปวัตนสูตรไดใหหลักในการตีความประการหน่ึง คือ การตีความตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา นอกจากน้ี ในพระสูตรเดียวกันน้ี ยังไดใหรูปแบบการตีความท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน
และสามารถใชเปนหลักเกณฑในการตีความไดดวย คือ หลักอริยสัจ ๔ ซ่ึงไดตอกยํ้าถึงลักษณะ
ความเปนพระพุทธศาสนาและเจตนารมณท่ีชัดเจนของพระสัมมาสัมพุทธเจาในการส่ังสอนธรรม 
หลักอริยสัจ ๔ ดังกลาวน้ี ถือเปนกรอบสําคัญในการพิจารณาวิจัยธรรม ซ่ึงพระมหากัจจายนะได
นํามาเปนเกณฑในการอธิบายความไวในคัมภีรเนตติปกรณ ดังจะไดกลาวตอไป 
  (๒) อนัตตลักขณสูตร๑๓เปนอีกพระสูตรหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงหลักการในการ
ตีความความอธิบายความ คือ ลักษณะความเปนวิภัชชวาท เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจําแนก
ความเปนมนุษยออกเปนขันธท้ัง ๕ เพ่ือชี้ใหเห็นวา ความเปนตัวตนที่แทจริงของมนุษยไมไดมีอยู
จริงตามท่ียึดถือกันอยูอยางเปนอิสระ หากแตความเปนมนุษยน้ันเกิดข้ึนเหตุปจจัยท่ีหลากหลาย
ประชุมกันเขา โดยวัตถุประสงคคือ ทรงประสงคใหคลายความยึดติดถือม่ันในความเปนตัวตน 
คลายความเห็นแกตัวซ่ึงถือวาเปนสาเหตุหน่ึงของความทุกขแหงมนุษยชาติ ลักษณะการอธิบาย
ความแบบวิภัชชวาทน้ี ยังปรากฏในพระสูตรน้ีจํานวนมาก เชน อาทิตตปริยายสูตร๑๔ทรงจําแนก
แสดงใหเห็นวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ธรรม จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ และความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เพราะสัมผัสทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจเหลาน้ัน ลวนเปนของรอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ 
ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความรํ่าไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคน และ
พระสูตรอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือหาแสดงถึงความวิภัชชวาทในลักษณะน้ี 
  (๓) เตวิชชสูตร๑๕ เปนอีกสูตรหน่ึงท่ีมีเน้ือหานาสนใจซ่ึงแสดงถึงหลักการตีความ
อธิบายความหรือหลักการใชเหตุผลเพ่ือหักลางความคิดความเช่ือของฝายตรงขาม ซ่ึงหาก

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



๗๗ 

เปรียบเทียบหลักการท่ีพระองคใชในพระสูตร สามารถเปรียบเทียบไดกับหลักการพิสูจนความจริง
ทางวิทยาศาสตรท่ีเนนการพิสูจนทางประสาทสัมผัสเปนประการสําคัญ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ใชวิธีการเชนน้ีเพ่ือพิสูจนใหเห็นวา ความเช่ือท่ีวามีพรหมสูงสุดและมีวิธีการเขาถึงพรหมไดน้ัน 
เปนความเช่ือท่ีพิสูจนไมได ดวยการซักถามถึงบุคคลวามีใครบางท่ีเคยเห็นพรหมท่ีพอจะเปน
หลักฐานพยานยืนยันไดบาง ปรากฏวาไมมีใครที่ยืนยันวาเคยเห็นพรหมมากอนเลยสักคนเดียว หาก
ไมมีใครเคยเห็นพรหมแลวจะอางวารูวิธีการเขาถึงพรหมน้ัน เปนขออางท่ีฟงไมขึ้น พระองคทรงใช
เหตุผลเชิงประจักษทางประสาทสัมผัสเปนเครื่องมือในการหักลางความนาเชื่อถือของความเช่ือ
ด้ังเดิมของพราหมณ หลักการดังกลาวน้ี จึงเปนการตีความโดยการใชเหตุผลเชิงประจักษ 
  (๔) มหานิทานสูตร๑๖ เปนอีกสูตรหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการอธิบายความ
ตีความแบบสายกลางผานวิธีการอธิบายแบบปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตาท่ีพระองคตรัส
อธิบายเปนตัวอยางแกพระอานนทเถระเพ่ือเปนแนวการอธิบายเม่ือถูกถามถึงขอธรรมใหใช
หลักการตามนัยแหงปฏิจสมุปบาทในการอธิบายชี้แจงใหเขาใจถึงกระบวนการเกิดและดับแหง
ธรรมท้ังหลายวามีเหตุปจจัย โดยเฉพาะอยางย่ิง กองทุกขท้ังมวล การอธิบายความแบบปฏิจจสมุป
บาทน้ี จัดเปนวิภัชชวาทอีกลักษณะหน่ึง  
  (๕) ปาสาทิกสูตร๑๗ เปนสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบท่ีธรรมท่ีพระองคตรัสสอนไว ในกรณีท่ีมีการอางแหลงท่ีมาจากบุคคลผูทรงจํามา และมี
การกลาวอิงท่ีผิด พระองคทรงใหหลักการไววา อยาเพ่ิงยินดีและอยาเพ่ิงคัดคาน แตใหมีการประชุม
บริษัทเพ่ือรวบรวมขอมูลแลวพิจารณาตรวจสอบโดยเทียบเคียงระหวางอรรถะกับอรรถะ และ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ในกรณีตอไปน้ี คือ ๑) แสดงอรรถะผิดและยกพยัญชนะขึ้นแสดงก็ผิด ๒) 
แสดงอรรถะผิด แตยกพยัญชนะถูก ๓) แสดงอรรถะถูก แตยกพยัญชนะขึ้นแสดงผิด ๔) แสดง 
อรรถะถูกตอง และยกพยัญชนะข้ึนแสดงก็ถูก  
 กรณีสุดทายน้ี พึงชื่นชมยินดีได แตสามกรณีขางตนประชุมบริษัทเพ่ือตรวจสอบธรรม
น้ัน โดยประการท่ีจะทําใหคําสอนของพระองคจะดํารงอยูไดนานเพ่ือเก้ือกูลแกพหุชน เพ่ือความสุข
พหุชน เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลายตอไป โดยนัย
น้ี พระองคทรงใหอํานาจในการพิจารณาตัดสินความถูกผิด ซ่ึงจะตองประชุมรวบรวมพิจารณา
ตรวจสอบและมติของท่ีประชุมถือวาเปนขอยุติของความเห็นขัดแยงในเร่ืองน้ัน 

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



๗๘ 

  (๖) เกสปุตติสูตร๑๘ หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา กาลามสูตร เปนสูตรสําคัญและ
ไดรับการอางอิงเสมอ เพราะเปนสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีใหอิสระทางปญญาของมนุษยในการตรวจสอบ
แหลงความรูความคิด ความเช่ือ เพ่ือยอมรับ เชื่อถือ และใหเกณฑในการตัดสินเพ่ือใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิต โดยการแสดงแหลงท่ีมาของความรู ความเชื่อ ๑๐ ประการ คือ ๑) การฟงตามกันมา 
๒) การถือปฏิบัติสืบตอกันมา ๓) การไดยินไดฟงมาวาเปนอยางน้ีอยางน้ัน ๔) การอางตํารา ๕) การ
คิด ๖) การคาดคะเน ๗) การตรึกตรองตามอาการ ๘) ขอมูลตรงกับความคิดเห็น ๙) ผูพูดนาเชื่อถือ  
๑๐) ผูน้ันเปนครู  โดยชี้ใหเห็นวา ความรูความเช่ือท่ีไดจากแหลงขอมูลเหลาน้ี ยังไมควรเช่ือหรือไม
ควรปฏิเสธในทันที หากแตใหตรวจสอบ พินิจพิจารณาขอมูลความรูท่ีไดรับมาจากแหลงท้ัง ๑๐ 
แหลงใดแหลงหน่ึงดวยตนเองเสียกอนจึงคอยเช่ือหรือปฏิเสธความรูเหลาน้ัน พรอมท้ังไดใหเกณฑ
สําหรับพิจารณาตัดสินขอมูลท่ีไดรับ ไว ๔ ประการท่ีเชื่อมโยงกัน คือ ๑) เปนความไมดี (อกุศล) 
หรือ เปนความดี (กุศล) ๒) มีคุณ หรือ มีโทษ ๓) ผูรูตําหนิ หรือสรรเสริญ ๔) ไมเปนประโยชนสุข 
หรือ เปนประโยชน 
 โดยเฉพาะอยางย่ิง พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกความโลภ ความโกรธ และความหลง 
ซ่ึงเปนฝายอกุศล และยกความไมโลภ ความไมโกรธ และความไมหลง ซ่ึงเปนฝายกุศล เปนเคร่ืองชี้
วัดถึงความมีประโยชนหรือไมมีประโยชนเมื่อท้ังสองฝายน้ันเกิดขึ้น จากขอความในกาลามสูตร
ดังกลาว พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหอิสระในการคิดพิจารณาตัดสินดวยตนเองใหรอบคอบ
เสียกอนโดยเหตุโดยผล แตกระน้ันก็ตาม ผลการพิจารณาตัดสินท่ีไดน้ัน ผูรูตองสรรเสริญ แสดงให
เห็นวา แมจะใหอิสระในการคิดตัดสินใจ แตการตัดสินใจน้ัน ตองเปนท่ียอมรับของสังคม
โดยเฉพาะของเหลานักปราชญผูรูท้ังหลายดวย 

 ๓.๓.๓ หลักการตีความตามนัยพระอภิธรรมปฎก 
      อภิธรรมปฎก มีลักษณะสําคัญตามนัยท่ีอรรถกถาจารยจัดไวคือ เปนการเสนอเน้ือหา
สาระของแกนธรรมลวน ๆ เพ่ือปลดเปล้ืองความสําคัญวามีตัวตน มีขอความกลาวถึงการกําหนดส่ิง
ท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมตามความเปนจริงเพ่ือใหคลายความกําหนัด ความโกรธ ความหลง 
เปนข้ันพัฒนาดานปญญาเพ่ือขจัดกิเลสท่ีละเอียดในสันดานในข้ันเด็ดขาด อภิธรรมปฎกจึงมี
เปาหมายคือ เปนเครื่องหาม ปองกัน ละ ความเศราหมองท่ีเกิดจากความเห็นผิด ไมใหคิดฟุงซาน
คลาดเคล่ือนจากความจริงแหงธรรม๑๙ หากจัดตามนวังคสัตถุสาสน อภิธรรมปฎก จะจัดอยูในไวย
ยากรณะ เพราะเปนการจําแนกแยกแยะอธิบายธรรมที่ไมไดอยูใน ๘ ประเภทท่ีเหลือ มีลักษณะการ

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



๗๙ 

จําแนกองคธรรมท้ังท่ีเปนการสงเคราะห สรุป วิเคราะหจําแนก ท่ีเปนแกนหรือรากฐานของธรรม ท่ี
เปนบัญญัติสมมติเรียกเพ่ือใหส่ือใหเขาใจกัน ท่ีเปนเกณฑตัดสินธรรม ท่ีเปนคูเหตุและผล และท้ังท่ี
องครวมหรือชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันของธรรม หลักการตีความนัยแหง
อภิธรรมปฎก พอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 ๑) การตีความโดยการสงเคราะห เปนลักษณะของขอความในธัมมสังคณีปกรณท่ี
สงเคราะหประมวลธรรมยอลงเหลือ ๓ (ติกะ) เชน ธรรมท่ีเปนกุศล ธรรมท่ีเปนอกุศล และธรรมท่ี
ไมเปนท้ังกุศลและอกุศล (ซ่ึงมุงกลาวถึงสภาวะจิต ๓ ระดับ) เปนตน๒๐และ ๒ (ทุกะ)เชน ธรรมท่ี
เปนเหตุ และธรรมท่ีไมเปนเหตุ๒๑ เปนตน   พรอมท้ังอธิบายความหมายขององคธรรมแตละองค 
เปนการอธิบายองคธรรมโดยใชคําท่ีเปนไวพจนกัน ทําใหเห็นองคธรรมหนึ่ง ๆ น้ัน มีช่ือเรียก
หลากหลายตามบริบทหรือเปาประสงคในการแสดงในแตละแหง เปนการประมวลองคธรรม
เดียวกันแตตรัสแสดงไวในตางกรรมตางวาระกันมากลาวรวมไวในท่ีเดียวกัน เชน 

     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย    
ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด 
ความรูอยางแจมแจง  ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเคร่ือง
ทําลายกิเลส ปญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจง ความรูดี ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา 
ปญญินทรีย  ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือ
ปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว  ความไมหลง
งมงาย  ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยน้ัน น้ีชื่อวาสัมมาทิฏฐิท่ีเกิดขึ้นในสมัย
น้ัน๒๒ 

       จากตัวอยาง คําอธิบายขยายความหมายของคําวา สัมมาทิฐิ ดังกลาวน้ี ทําใหเห็นถึงคํา
เหลาน้ีลวนสื่อถึงสัมมาทิฐิหรือแทนความหมายสัมมาทิฐิไดทุกคํา การอธิบายความหมายในลักษณะ
น้ี ทานเรียกวา เววจนหาระ เปนวิธีการตีความอธิบายความหมายขององคธรรมวิธีหน่ึงท่ีพระมหา 
กัจจายนเถระไดแสดงไวในคัมภีรเนตติปกรณและเปฏโกปเทสดังจะไดกลาวตอไปขางหนา 
 ๒) การตีความโดยการวิเคราะห เปนลักษณะของขอความในคัมภีรวิภังคปกรณท่ีเนน
การวิเคราะหจําแนกแยกแยะองคธรรม เชน ขันธ อายตนะ ธาตุ เปนตน ท้ังในการนิยามความหมาย
และจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ โดยใชหลักการในคัมภีรธรรมสังคณีปกรณเปนกรอบในการ
วิเคราะห ออกเปนหมวดมีหมวดละ ๑ เปนตน เชน “รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปท้ังหมด รูปท้ังหมด    

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



๘๐ 

ไมเปนเหตุ ไมมีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ มีปจจัยปรุงแตง ถูกปจจัยปรุงแตง เปนรูป เปนโลกิยะ เปน
อารมณของอาสวะ …”๒๓ และจําแนกวิเคราะหดวยติกมาติกา เชน รูปปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ    
๔  ท่ีเปนกุศลก็มี  ท่ีเปนอกุศลก็มี  ท่ีเปนอัพยากฤตก็มี...”๒๔ 
 ๓) การตีความโดยการช้ีใหเห็นถึงแกนแท เปนลักษณะของการอธิบายในคัมภีรธาตุ
ปกรณท่ีมุงกลาวถึงความเปนจริงตามสภาวะหรือธรรมชาติขององคธรรมดวยจําแนกใหเห็นวา องค
ธรรมใดบางท่ีสามารถสงเคราะหเขาดวยกันและสงเคราะหเขาดวยกันไมได โดยใชองคธรรมคือ 
ขันธ อายตนะ และธาตุ เปนกรอบในการสงเคราะห และนําเอาองคธรรมในคัมภีรธรรมสังคณี
ปกรณท้ังหมดเปนเน้ือหาในการสงเคราะหเขาในขันธ 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 การตีความในลักษณะน้ีเรียกวา “โอตรณหาระ” ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ 
 ๔) การตีความโดยการใชภาษาเชิงบัญญัติ เปนลักษณะของคัมภีรปุคคลปญญัติปกรณท่ี
บอกใหทราบวาในท่ีสุดแลว ชื่อเรียกองคธรรมท้ังหลาย มีคําวา ขันธ เปนตนน้ัน เปนเพียงบัญญัติ
ทางภาษาเพ่ือใชในการส่ือสารใหเขาใจกันเทาน้ัน เปนการสมมติทางภาษาเพ่ือเรียกตามลักษณะของ
ความเปนจริงหรือตามคุณสมบัติของบุคคลหรือสรรพส่ิงออกเปนประเภทตาง ๆ หลายประเภท เชน 
การบัญญัติธรรมท่ีเปนหมวดเปนหมูเดียวกันวา “ขันธ”๒๖ การบัญญัติธรรมท่ีเปนบอเกิดวา 
“อายตนะ”๒๗การบัญญัติธรรมท่ีทรงตัวอยูวา “ธาตุ”๒๘การบัญญัติธรรมท่ีเปนความจริง วา 
“สัจจะ”๒๙เปนตน ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ เรียกการตีความเชนน้ีวา “ปญญัติหาระ” 
 ๕) การตีความโดยหลักการวิภัชชวาท เปนลักษณะการตีความตามนัยแหงคัมภีรกถา
วัตถุปกรณท่ีมีเน้ือหามุงตรวจสอบและวินิจฉัยความรูความเขาใจเก่ียวกับคําส่ังสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา อันไหนเปนความเขาใจท่ีถูกตองและอันไหนเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง โดย
การจําแนกแยกแยะดวยหลักเหตุผลที่ประกอบดวยขอเสนอ ขอโตแยงและขอสรุป เพ่ือชําระ
ตรวจสอบขอเห็นผิดใหเปนความเห็นท่ีถูกตองตามธรรมวินัย วิธีการตีความเชนน้ี ตามนัยแหง

                                                 
     ๒๓ อภิ.วิ (ไทย) ๓๕/๓๓/๑๘.   
     ๒๔ 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.   



๘๑ 

คัมภีรเนตติปกรณ เรียกวา โสธนหาระ ซ่ึงนอกจากเปนวิธีการตีความแลว ยังเปนตรวจสอบความรู
ท้ังทางดานปริยัติและดายปฏิบัติเก่ียวกับองคธรรมตาง ๆ อีกดวย ขอความในคัมภีรกถาวัตถุปกรณน้ี 
ถือวาเปนการใชเหตุผลในการอธิบายความตีความในพระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลท่ีมีการ
แขงขันชิงไหวชิงพริบในดานเหตุผล 
 ๖) การตีความโดยแสดงธรรมท่ีเปนคูกัน เปนลักษณะการตีความตามนัยแหงคัมภีรยมก
ปกรณ เปนการอธิบายเห็นวา คําสอนไหนเปนกุศล และคําสอนไหนเปนอกุศล โดยช้ีใหเห็นวา
อะไรเปนมูลหรือรากเหงาแหงความเปนกุศล และอกุศลน้ัน เรียกวา กุศลมูล ไดแก ความไมโลภ 
ความไมโกรธ ความไมหลง และอกุศลมูล ไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงถือไดวา 
สามารถใชเปนเกณฑตัดสินความเปนกุศลและอกุศลได โดยเฉพาะอยางย่ิง ลักษณะการอธิบายใน
คัมภีรเปนการถาม (ปุจฉา) และการตอบ (วิสัชนา) คัมภีรยมกปกรณไดแสดงถึง มูล ขันธ อายตนะ 
ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย จิต ธรรม และอินทรีย โดยความเปนคู๓๐ ตามนัยแหงคัมภีรเนตติปกรณ
และเปฏโกปเทศ เรียกการตีความเชนน้ีวา “โอตรณหาระ”๓๑ และ “นัย”๓๒ 
 ๗) การตีความโดยการเช่ือมโยงแบบบูรณาการ เปนลักษณะการตีความตามนัยแหง
คัมภีรปฏฐานปกรณ ท่ีแสดงจําแนกธรรมมี กุศล เปนตน ดวยความเปนปจจัย เพ่ืออธิบายเชื่อมโยง
ธรรมท้ังหลายวามีความเก่ียวของเน่ืองกันในฐานะใดบางมีนัยพิสดารเปนอเนกอนันต เปนการ
อธิบายความเปนไปแหงธรรมท้ังหลายท่ีมีความเก่ียวของกันในลักษณะตาง ๆ และการเก่ียวของกัน
น้ันมีมีช่ือเรียกการเก่ียวของน้ันดวย พระพุทธองคตรัสเรียกวา “สมันตปฏฐาน”๓๓ ๒๔ ประการ มี 
เหตุปจจัย เปนตน๓๔ 
 

 ๔.๑.๔ หลักการตีความตามนัยคัมภีรเนตติปกรณ และคัมภีรเปฏโกปเทส 
      คัมภีรเนตติปกรณและคัมภีรเปฏโกปเทส๓๕เปนผลงานของพระเถระรูปหน่ึงรวมสมัย
กับพระสัมมาสัมพุทธเจา ช่ือวา พระมหากัจจายนะ ไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีสามารถอธิบายขยาย

                                                 
   ๓๐ อภิ.ย. (ไทย) เลม ๓๘-๓๙.   
   ๓๑ 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 : ทิพยวิสุทธ์ิ,  
๒๕๔๔). และ จํารูญ ธรรมดา, เรียบเรียง, เนตติฏิปปนี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๖).   



๘๒ 

ความธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไวโดยยอใหพิศดารได๓๖จึงรวบรวมประมวลหลักการและ
วิธีการท่ีทานใชในการอธิบายความตีความธรรมเอาไว ท้ังสองคัมภีรน้ีมีเน้ือหาคลายคลึงกัน 
สันนิษฐานกันวา คัมภีรเนตติปกรณเปนคัมภีรสายเถรวาท สวนคัมภีรเปฏโกปเทสอาจมาจากสาย
อ่ืน เชน นิกายมหิสาสกะ๓๗ คัมภีรท้ังสองน้ี แมมีเน้ือหาคลายคลึงกัน แตความเปนระเบียบในการ
แตงมีความแตกตางกัน คัมภีรเนตติปกรณจะมีเน้ือหาท่ีเปนระบบชัดเจนมากกวา เพราะคัมภีร 
เปฏโกปเทสไมไดจัดลําดับขออยางเปนระบบ ขอน้ีทําใหปราชญชาวตะวันตกบางทานเห็นวา คัมภีร
เปฏโกปเทสเกิดกอนคัมภีรเนตติปกรณ อยางไรก็ตาม ในคัมภีรช้ันรองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไดมีขอความบงชี้วา คัมภีรเปฏโกปเทสน้ันแตงตามแนวของคัมภีรเนตติปกรณ และมีเน้ือหาดําเนิน
ตามแนวของคัมภีรเนตติปกรณ เปนคัมภีรท่ีอธิบายความในพระไตรปฎกเชนกัน๓๘ 
     คัมภีรเนตติปกรณ มีความแตกตางจากคัมภีรอรรกถาอื่น ๆ ตรงท่ีวา คัมภีรเนตติปกรณ
จะอธิบายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยหลักหาระ นัย และสาสนปฏฐาน เปนหลักการอธิบาย
ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมุงอธิบายความเน้ือหาธรรมเปนหลัก แตคัมภีรอรรถกถาอ่ืน ๆ น้ัน จะมีลักษณะ
อธิบายความจากพระไตรปฎกเชนกัน แตเปนการอธิบายแบบคําตอคํา บทตอบท ความตอความ 
ไมไดมีลักษณะเหมือนกับคัมภีรเนตติปกรณ นอกจากนั้น คัมภีรอรรถกถา มีการนํานิทานยกข้ึนมา
อธิบายประกอบเปนตัวอยาง แตคัมภีรเนตติปกรณไมมีการยกนิทานมาอธิบายประกอบ หากแตจะ
ยกพุทธพจนมาเปนตัวอยางอธิบายประกอบการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาจะใชวิธีการตามแบบ
อรรถกถาและอางอิงจากคัมภีรอรรถกถาเปนสวนมาก สวนหลักการตามคัมภีรเนตติปกรณ จะเปน
ปรากฏในงานของพระอรรถกถาจารยในอดีต เชน พระพุทธโฆษาจารยท่ีรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรค๓๙ 
และปรากฏในคัมภีรฎีกาแหงทีฆนิกาย๔๐ สังยุตนิกาย๔๑ อังคุตรนิกาย๔๒ ไดอธิบายความโดยใช
หลักการในคัมภีรเนตติปกรณ คัมภีรเนตติปกรณ ไดใหหลักการตีความท่ีชัดเจน ไมเปดโอกาสใหมี
การตีความนอกไปจากกรอบท่ีใหไว ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการตีความหรือเขาใจเน้ือหาสาระพระสูตร
เดียวกันตางกัน ฉะน้ัน หากการศึกษาตีความใชหลักการเดียวกัน จะเชื่อไดวา การตีความจะไม

                                                 
   ๓๖ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๒๑/๑๒๐.    
   ๓๗จํารูญ 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 ไมวาการแสดงธรรมน้ันจะแสดงไวในรูปแบบไหน ท้ังในแงบัญญัติและปรมัตถ เพราะ
การใชหลักการเดียวกันจะสามารถเชื่อมโยงเขาหาหลักธรรมได และโดยเฉพาะอยางย่ิง หลักการ
ท้ังหมดน้ันสามารถเช่ือมโยงถึงกันและกันไดดวย 
       อยางไรก็ตาม แมคัมภีรเนตติปกรณจะถือเปนหลักการเพียงพอท่ีจะอานพระไตรปฎก
ได กระน้ันก็ตาม ไมใชเรื่องงายนักท่ีจะเขาใจองคธรรมโดยรวมอยางถองแท จําเปนตองอาศัย
หลักการอื่น ๆ มาประกอบดวย โดยเฉพาะหลักอภิธรรมมาชวยอธิบายหรือศึกษาตีความ๔๓เพราะ
องคธรรมหรือเน้ือหาสาระท่ีเปนแกนธรรมสวนมากจะแสดงไวในอภิธรรม กระน้ันก็ตาม 
นักปราชญทางพระพุทธศาสนา เชน พุทธทาสภิกขุ เห็นวา การศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจาน้ัน สามารถศึกษาไดครบถวนในพระสุตตันตปฎก พระไตรปฎกในสวนท่ีเปนอภิธรรมปฎก 
ทานเสนอใหตัดท้ิงบางก็ได เราก็ยังสามารถศึกษาพุทธธรรมได อยางไรก็ตาม แมในกลุมผูศึกษา
พุทธศาสนา หรือนักปราชญชาวพุทธศาสนา จะมีความเห็นตางกันบาง เปนส่ิงท่ีควรรับฟงไว แตจะ
เช่ือหรือยอมรับหรือไมเปนอีกประเด็นหน่ึง ฉะน้ัน ลักษณะการศึกษาพุทธศาสนาท่ีควรจะเปน คือ 
ควรศึกษาตามคัมภีร หรือหลักฐาน เอกสารตาง ๆ เทาท่ีมีสืบทอดมาถึงเรา ท้ังพระไตรปฎกและ
อรรถกถา ตลอดถึงคัมภีรอื่น ๆ ไมควรจะตัดท้ิงหรือมองขามละเลยคัมภีรใด ๆ หรือสวนใดสวน
หน่ึงของคัมภีรไป เพราะเราเองตัดสินไมไดเชนกันวา สวนไหนใชหรือไมใชคําสอนใน
พระพุทธศาสนา แตภาพรวมของเน้ือหาคัมภีรท้ังหมดเปนตัวเปดเผยถึงความจริงของตัวมันเอง 
คัมภีรดังกลาวน้ี จึงเปนปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในการสืบคนหาคําสอนหรือสาสนะเปนการสืบ
คนหาความหมายของคําสอน อธิบายถึงความหมายของคําสอนในเชิงปริยัติ วิเคราะหวิจารณตีความ 
ถึงเน้ือหาคําสอนท้ังหมดสอดคลองกันระหวางหลักการใหญกับหลักการยอยท้ังหลาย๔๔ ซ่ึงจะได
กลาวถึงความหมาย รูปแบบ และการตีความ ดังน้ี 
 ๑) ความหมายของคําวา “เนตติ”  
      ในอรรถกถาคัมภีรเนตติปกรณ พระธรรมบาลเถระแหงพุทธติตถวิหาร ไดอธิบาย
ความหมาย คําวา “เนตฺติ” ไววา หมายถึง คัมภีรท่ีสามารถนําเวไนยสัตวเขาสูสัจธรรมได หรือเปน
เครื่องมือในการทําเวไนยสัตวใหบรรลุนิพพาน หากใชหลักการตามคัมภีรเนตติปกรณน้ีศึกษา
เน้ือหาของพระสูตร จะมีความรูความเขาใจพระสูตรไดถูกตองไมมีผิดเพ้ียนไปจากเจตนารมณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา๔๕ 
 ๒) รูปแบบการแสดงเน้ือหาในคัมภีรเนตติปกรณ  
                                                 
     ๔๓ จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๑๗.   
     ๔๔ เนตฺต.ิ อ. (บาลี) ๑๒.   
     ๔๕ เนตฺติ.อ. (บาลี) ๒-๓.   



๘๔ 

 คัมภีรเนตติปกรณ มีเน้ือหาแบงออกเปน ๒ สวน คือ  
  (๑) สังคหวาระ เปนการสรุปประมวลเนื้อหาโดยยอแสดงไวในรูปของคาถา ๕ 
คาถาดวยกัน แตไดสาระครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดของคัมภีรเนตติปกรณ สวนน้ีมีลักษณะเหมือน
บทคัดยอท่ีสรุปสาระสําคัญท่ีเปนหัวใจของเน้ือหาท้ังหมดไว  
  (๒) วิภาควาระ เปนสวนการอธิบาย จําแนกเน้ือหาโดยละเอียด ซ่ึงจะประกอบดวย 
รูปแบบการอธิบาย เรียกวา เทส คือ การแสดง ๓ สวนของการแสดง คือ ๑. อุทเทส หมายถึง การยก
หัวขอขึ้นแสดง ๒. นิทเทส หมายถึง การแสดงรายละเอียดวาในหัวขอท่ียกข้ึนมาน้ัน แตยังไมให
รายละเอียดท้ังหมด ๓. ปฏินิทเทส หมายถึง การแสดงรายละเอียดโดยพิศดาร โดยการทํา
รายละเอียดจากนิทเทส มาอธิบายขยายเพ่ือใหไดรายละเอียดเพ่ิมเติมมากขึ้นอีก ฉะน้ัน ปฏินิทเทส
ของคัมภีรเนตติปกรณน้ี จึงประกอบเน้ือหาสําคัญ ๔ สวน คือ (๑) หารวิภังค (๒) หารสัมปาตะ (๓) 
นยสมุฏฐาน และ (๔) สาสนปฏฐาน (ซึ่งหารวิภังคกับหารสัมปาตะมีความแตกตางกัน คือ หาร
วิภังคเปนการอธิบายพระสูตรหลายสูตรดวยหาระเดียว แตหาระสัมปาตะเปนการกลาวแสดงพระ
สูตรเดียวดวยหลายหาระ)๔๖ 
 ๓) รูปแบบการตีความในคัมภีรเนตติปกรณ  
       คัมภีรเนตติปกรณ มีเน้ือหาสาระสําคัญ แบงออกเปน ๓ สวน คือ (๑) หาระ (๒) นัย 
(๓) สาสนปฏฐาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  (๑) หาระ๔๗ 
                      “หาระ” เปนสวนท่ีแสดงถึงหลักการอธิบายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
รวมถึงเปนหลักการฟงธรรมของผูฟง หลักการน้ีสามารถใชไดท้ังผูฟงและผูพูด หรือผูตีความ
สามารถนํามาใชในท้ังสองทาง ท้ังท่ีเปนผูตีความเองและเปนการตีความผูตีความอีกชั้นหน่ึง โดย
ความหมายตามรูปศัพท คําวา “หาระ” น้ี แปลวา วิธีการ หลักการ การกลาวอธิบาย หลักหาระ
ดังกลาวน้ี จําแนกออกเปน ๑๖ หาระดวยกัน ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   ๑) เทสนาหาระ  
         เทสนาหาระ เปนหลักการอธิบายขยายความพุทธพจน โดยจําแนก
ประเด็นในการวิเคราะหออกเปน ๖ ประเด็นดวยกัน คือ  
   (๑) อัสสาทะ หมายถึง ขอดี ความพึงพอใจ ยินดี ดานท่ีเปนคุณหรือแง
บวกของธรรมนั้นวา มีขอดีท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจหรือมีประโยชนอยางไร  
                                                 
     ๔๖ เนตฺต.ิอ. (บาลี) ๓.   
     ๔๗พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), การตีความพุทธศาสนสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : เล่ียง
เชียง, ๒๕๕๐), หนา ๔๕ – ๗๐. 



๘๕ 

   (๒) อาทีนวะ หมายถึง ขอเสีย หรือ ดานลบท่ีเปนโทษของธรรมน้ัน ท่ี
ควรระวังและควรหลีกเวน ไดแก ทุกขเวทนา อนิฏฐารมณตาง ๆ การปรุงแตงในภูมิ ๓ (เตภูมิก
สังขาร) เปนอาทีนวะดวยในฐานเปนธรรมชาติท่ีตกอยูภายใตอํานาจของความเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง ทน
อยูในสภาพเดิมไมได ปราศจากตัวตนที่แทจริง  
   (๓) นิสสรณะ หมายถึง ทางออก แนวทางออกจากขอเสีย ปญหา หรือ ส่ิง
ท่ีเปนโทษน้ัน ไดแก อริยมรรค และนิพพาน ท่ีเปนเปาหมายสูงสุด นิสสรณะดังกลาวน้ี จึงมีนัย 
                        ความหมายทางภาษาเปนท้ังเหตุและผลของการปฏิบัติ นิสสรณะใน
ความหมายที่เปนเหตุ ไดแก อริยมรรค โพธิปกขิยธรรม สติปฏฐาน เพราะธรรมเหลาน้ีเปนเหตุให
หลุดพนจากความทุกขได นิสสรณะในความหมายท่ีเปนผล ไดแก นิพพาน  
   (๔) ผล หมายถึง ผลลัพธ หรืออานิสงสท่ีเกิดจากการดําเนินตามนิสสรณะ
หรือทางออกน้ันแลว ไดแก ความรูท่ีไดรับจากการฟง เรียกวา สุตมยปญญา หรือสุตมยญาณ ตลอด
ถึงความรูธรรมในระดับสูงขึ้นไป กระท่ังสัมมาสัมโพธิญาณ  
   (๕) อุปาย หมายถึง อุบายหรือวิธีการท่ีแยบยลเพ่ือใหเกิดผล โดยใชอุบาย
บางอยางกระตุนใหดําเนินตามแนวทางออกที่เสนอไว  
   (๖) อาณัติ หมายถึง การกลาวชักจูง การชักชวน โนมนาวใหแรงจูงใจใฝรู 
ใฝกระทํา ประพฤติปฏิบัติ ท้ังชักชวน ชี้ชวน และส่ังบังคับ ไดแก คําส่ัง คําแนะนํา คําเชิญชวนให
ปฏิบัติ เชน “เธอท้ังหลายจงทําหนาท่ีใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด”๔๘ คําวา “จง” เปนลักษณะ
ของอาณัติน้ี๔๙ 
        หลักการท้ัง ๖ ประการของเทสนาหาระดังกลาว นับเปนหลักการสําคัญเบ้ืองตนในการ
แสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจา แมในการแสดงธรรมแตละคร้ัง จะไมไดระบุคําเหลาน้ีอยู แตผูฟง
หรือผูแสดงตอไปสามารถจับประเด็นในเน้ือหาไดดวยหลักการเหลาน้ี ซ่ึงอาจไมเปนไปตามลําดับ 
โดยเฉพาะในพระสูตรหรือพุทธพจนท้ังหมด อน่ึง พระสูตรตาง ๆ อาจใชโวหารไมเหมือนกัน ใชคํา
ตางกัน แตสาระสําคัญของธรรมไมตางกัน ดังน้ัน สาระสําคัญของเทสนาหาระ จึงอยูท่ีอัสสาทะ อา
ทีนวะและนิสสรณะท่ีจะใชเปนหลักการในการตีความคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเฉพาะ
อยางย่ิง อัสสาทะกับอาทีนวะน้ัน เปนหลักการมองโลกและชีวิตวา มีสองดานเสมอ และท้ังสองน้ัน 
เปนสวนท่ีเปนโลกียธรรมที่ยังของและเวียนวายอยูในสังสารวัฏ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนให
มองโลกและชีวิตท้ังสองดาน มิใหมองเพียงดานเดียว แลวจะเห็นทางออกของปญหาชีวิต ส่ิง

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



๘๖ 

เดียวกันมีนัยแฝงทั้งท่ีเปนดานคุณคือ อัสสาทะ และท่ีเปนโทษ คือ อาทีนวะอยูดวย ฉะน้ัน ตองมอง
ใหครบท้ังสองดาน 
       ในการตีความคําสอนเชนเดียวกัน เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมท่ีมีนัยแฝง
ดังกลาว การตีความจําเปนตองมองท้ังสองดานดวยเชนกัน กระน้ันก็ตาม การมองท้ังสองดานยังไม
สมบูรณตามเจตนารมณของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะไมไดทรงแสดงธรรมไวเพียงสองดาน
เทาน้ัน หากทรงแสดงทางออกหรือทางแกปญหาไวดวย ฉะน้ัน จึงตองช้ีทางออกของปญหาหรือ
ขอดีขอเสียน้ัน ๆ เพ่ือมนุษยจะไดมีความหวังในโลกและชีวิตท่ีจะออกไปจากทางสองแพรงท่ีดีหรือ
เสียน้ันได อยางไรก็ตาม การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา บางแหงและบางโอกาสไมได
ทรงแสดงไวตรง ๆ ถึงความเปนอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ บางทีทรงแสดงเพียงอัสสาทะ 
ไมทรงแสดงอาทีนวะและนิสสรณะ บางทีทรงแสดงอัสสาทะและอาทีนวะ ไมแสดงนิสสรณะ หรือ
บางทีแสดงเพียงนิสสรณะอยางเดียว 
     ไมเพียงเทาน้ัน สวนมากการแสดงธรรม หลักฐานในเน้ือหาคัมภีรไมไดระบุชัดวา 
สวนไหนเปนอัสสาทะ อาทีนวะหรือนิสสรณะ จึงเปนหนาท่ีของผูศึกษาตีความคนหาเองโดยใช
หลักการแหงเทสนาหาระน้ี ท้ังน้ี ในคัมภีรเนตติปกรณ มีขอความระบุถึงการท่ีพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงธรรมมี อสัสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะเปนตน ไมครบถวนน้ัน ควรเขาใจไดวา เปน
เพราะพระองคทรงแสดงธรรมโดยทรงคํานึงถึงความเหมาะสมของอุปนิสัยแตละบุคคลท่ีทรง
ประสงคจะโปรด โดยเฉพาะอยางย่ิง บุคคลท่ีเปนเวไนยสัตว ๓ ประเภท คือ อุคฆติตัญู วิปจิตัญู 
และเนยยบคุคล กลาวคือ จะทรงแสดงเฉพาะนิสสรณะแกบุคคคลประเภทอุคฆติตัญู ทรงแสดงอา
ทีนวะและนิสสรณะแกบุคคลประเภทวิปจิตัญู และทรงแสดงท้ังอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
แกบุคคลประเภทเนยยะ๕๐ สวนปทปรมบุคคลน้ัน ไมมีการกลาวถึง เปนไปไดวา พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงทราบดีวา จะแสดงอยางไรก็ตาม สําหรับบุคคลกลุมน้ี จะไมสามารถบรรลุผลได จึงไมพบ
ขอความท่ีระบุถึงวิธีสอนบุคคลกลุมน้ี หรืออาจเปนไปไดเชนกันวา พระองคทรงเล็งเห็นวามนุษย
ทุกนามเปนเวไนยสัตวท้ังหมด 
       การอธิบายความธรรม หากมุงใหคนเขาใจธรรมอยางถูกตองและมีอุปนิสัยโนมไป
ในทางปฏิบัติธรรม จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองแสดงหรืออธิบายความธรรมใหครอบคลุมอยางนอย 
๓ นัยดังกลาว โดยเฉพาะคนท่ัวไป ซ่ึงจัดอยูในประเภทเนยยบุคคล จําเปนตองช้ีแจง อธิบายใหครบ
ท้ังสามนัย อยางไรก็ตาม ในแงการศึกษาตีความ หากไมมุงใหเกิดการบรรลุธรรม แตมุงความรูความ
เขาใจในเน้ือหาธรรม นัยแหงการตีความ ย่ิงจําเปนตองศึกษาตีความใหครอบคลุมครบท้ังหมดของ
หลักการตีความ โดยนัยแหงการตีความท่ีเหลือจากท่ีคัมภีรเนตติปกรณเสนอไว สามารถนํามาใชได
                                                 
       ๕๐ เนตต.ิ (บาลี) ๓๖ (๖)/๙.   



๘๗ 

เพ่ือใหเห็นถึงแตละดานของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา แตจะอยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันการ
มองเพียงดานเดียว จําเปนตองนํารูปแบบการแสดงมาตีความใหครบถวน เพราะมิฉะน้ัน อาจทําให
เกิดความเขาใจผิดเก่ียวคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาได ซ่ึงอาจมองในแงลบอยางเดียว หรือ
มองในแงบวกอยางเดียว แมจะไมผิดไปจากคําสอนโดยรวมท้ังหมด แตเปนความถูกตองบางแงมุม 
การเสนอแบบแยกสวนแลวไมมีการเสนอแบบองครวมรอบดานของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา อาจทําใหเขาใจคลาดเคล่ือนได 
      ฉะน้ัน ในแงการศึกษาตีความเชิงปริยัติ จําเปนตองศึกษาใหครบทุกดานของคําสอน 
แมจะมุงเพียงความรูความเขาใจเก่ียวกับคําสอน ไมไดมุงถึงการบรรลุธรรมชั้นสูงสุดก็ตาม ตัวอยาง
คําสอนเร่ือง อนุปุพพิกถา แสดงใหเห็นถึงเทสนาหาระ โดยเฉพาะอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
อยางชัดเจน การกลาวแสดงถึงเรื่องทาน ศีล และสวรรค ถือวา เปนเร่ืองของ อัสสาทเทศนา อาทีนว
กถาเปนการกลาวถึงโทษของกามคุณท่ีเปนท่ีพอใจ ซึ่งเปนศูนยรวมความสุขความพอใจท่ีเกิดจาก
การให รักษาศีล และใหผลในสวรรคน้ัน ยังมีโทษอยูเพราะยังเปนทุกขและเปนเหตุใหเวียนวายตาย
เกิดอยูในสังสารวัฏ การแสดงเชนน้ีถือวาเปนอาทีนวเทสนา และสุดทายคือ เนกขัมมกถา ท่ีพูดถึง
การออกจากกามคุณดวยรูปแบบตาง เชน การบวชเปนภิกษุ เปนตน ถือวา เปนนิสสรณเทสนา 
      จะเห็นวา หากแสดงแตขอดีของทานและศีลท่ีสงผลใหเกิดในสวรรคเพียงอยางเดียว 
โดยไมชี้ใหเห็นโทษของกามคุณดวย คนจะไมปฏิบัติเพ่ือสลัดออกจากภาวะท่ีเปนโทษน้ัน ๆ เม่ือ
คนฟงมองเห็นขอเสียในส่ิงท่ียึดวาดีน้ันแลว จึงจะหันมาปฏิบัติหรือหาแนวทางแกไขหรือออกจาก
ภาวะท่ีทําใหเกิดความทุกขโทษอยางจริงใจ เพ่ือใหความหวังแกคนท่ีมองเห็นความจริงเชนน้ัน แม
หลักคําสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ เชนกัน เปนตัวอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นการแสดงธรรมท่ีมีครบทั้งอัส
สาทะ อาทีนวะและนิสสรณะ กลาวคือ ทุกข ไดแก อาทีนวะและเปนสวนผล ตัณหา เปนอัสสาทะ
และเปนเหตุ นิโรธ เปนนิสสรณะ และมรรค เปนอุบายและอาณัติ๕๑ 
 ๒) วิจยหาระ  
 วิจยหาระ หมายถึง หลักการวิเคราะห จําแนก แยกแยะ การเลือกเฟนคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎก โดยใชหลักการในเทสนาหาระ เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและตรงตามพุทธประสงค หรือนัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประสงค (ท้ังท่ีเปนคําถาม
และคําตอบ ท่ีสําคัญคือ การวิเคราะหจําแนกตามหลักการของเทสนาหาระ (คือ อัสสาทะ อาทีนวะ 
นิสสรณะ ผล อุปาย และอาณัติ) วิจยหาระ จําแนกเน้ือหาท่ีตองวิจัยออกเปน ๑๒ ประการดวยกัน
คือ๕๒ 
                                                 
     ๕๑เนตติ. (บาลี) ๙/๑๐, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา ๑๓.   
     ๕๒เนตติ. (บาลี) ๑๑/๑๒, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.   



๘๘ 

  (๑) บท การวิเคราะหบทในแตละประโยค ตามหลักไวยากรณของภาษา 
โดยเฉพาะไวยากรณภาษาบาลี บทดังกลาวน้ี จําแนกออกเปน ๔ คือ บทท่ีเปนนาม อาขยาต อุปสัค 
และนิบาต เชนน้ี เรียกวา จําแนกบทเชิงศัพท (สัทท) และการจําแนกบทอีกประการหน่ึงคือ การ
จําแนกบทเชงิอรรถ (อัตถ) วา บทน้ันมีความหมายวาอยางไร เปนการวิเคราะหความหมายของศัพท 
การวิเคราะหวิจัยบทดังกลาวน้ี จะปรากฏมีการใชมากในคัมภีรอรรถกถา แตในคัมภีรเนตติปกรณ
ไมไดแสดงตัวอยางไว  
  (๒) ปญหาหรือคําถาม การวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับคําถาม ท่ีตองวิเคราะหเพราะวา
คําถามมีหลายประเภท ตามนัยอรรถกถาแหงคัมภีรเนตติปกรณ จําแนกไวถึง ๑๑ ประเภท ดังน้ี ๑) 
อทิฏฐโชตนาปุจฉา คือ คําถามท่ีถามเพราะไมรูไมเห็น แตอยากจะรู ๒) ทิฏฐสังสันทนา คือ ถาม
เพ่ือเปรียบเทียบกับความรูเห็นท่ีมีอยู ๓) วิมติจเฉทนา คือ ถามเพ่ือตัดความสงสัย ๔) อนุมติปุจฉา 
คือ ถามเพ่ือคลอยตาม ๕) กเถตุกัมยตาปุจฉา คือ ถามเพ่ือจะตอบเอง ๖) เอกังสพยากรณียา คือ 
คําถามท่ีสามารถตอบไดเลยโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ๗) วิภัชชพยากรณียา คือ คําถามท่ีจะตอง
แยกแยะตอบเปนประเด็นไป ๘) ปฏิปุจฉาพยากรณียา คือ คําถามท่ีตองยอนถามกอนแลวจึงตอบ ๙) 
ฐปนียา คือ คําถามท่ีตองงดไวไมตอบ ๑๐) ธัมมาธิษฐานา คือ คําถามท่ีมุงหมายถึงธรรม ๑๑) สัต
ตาธิษฐานา คือ คําถามท่ีมุงหมายถึงสัตว๕๓การศึกษาตีความ จึงจําเปนตองจําแนกแยกแยะใหไดวา 
ในกรณีท่ีมีการถามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เทาท่ีมีผูมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือเปน
คําถามของบุคคลอื่น ๆ ก็ตาม เปนคําถามประเภทไหน เพราะเม่ือจําแนกไดแลววา เปนคําถาม
ประเภทไหน จะไดตอบใหตรงประเด็น หรือปฏิบัติใหตรงกับลักษณะคําถามน้ัน ๆ  
  (๓) วิสัชนาหรือคําตอบ มีลักษณะและประเภทเชนเดียวกับคําถาม เพราะจะตอง
ตอบใหตรงประเด็นกับคําถาม ดังน้ัน ลักษณะประเภทของคําตอบและคําถามจึงมีจํานวนเทากัน ใน
การศึกษาตีความ ผูศึกษาตีความตองวินิจฉัย จําแนกแยกแยะดวยวา ลักษณะการตอบปญหาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาหรือของเหลาพระสาวก มีลักษณะการตอบเปนประเภทไหน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การตอบปญหาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ลักษณะ คือ ๑) เอกังสพยากรณ ตอบตรงทันที                    
๒) วิภัชชพยากรณ ตอบแบบแยกแยะใหเห็นชัดในประเด็นและรายละเอียดตาง ๆ                            
๓) ปฏิปุจฉาพยากรณ ตอบแบบยอนถามเพ่ือใหอยูในประเด็นเดียวกัน ๔) ฐปนียพยากรณ ตอบ
แบบไมตอบ นอกจากน้ี การตอบคําถามของผูไมรู ผูมีความสงสัย ผูประสงคเทียบเคียงหรือเพ่ือให
ม่ันใจก็ตาม ลักษณะการตอบคําถามยังคงอยูใน ๔ ลักษณะของการตอบปญหาดังกลาวน้ี ซ่ึง
วัตถุประสงค หรือเจตนารมณของผูถามปญหาน้ัน มีสวนสําคัญในการจะตอบปญหาน้ัน ๆ เชน ผูท่ี
ประสงคจะถามเพ่ือเทียบเคียงแนวคิดคําสอนเพ่ือถึงเขาเปนฝกฝายสนับสนุนแนวความคิดของตน
                                                 
    ๕๓ เนตฺต.ิอ. (บาลี) ๖๘.   



๘๙ 

หรือคําถามท่ีมีลักษณะสุดโตงไปทางใดทางหน่ึง เชนน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงใชวิธีฐปนีย
พยากรณ  
  (๔) บุพพาประ หรือ ขอความกอนกับขอความหลัง ไดแก การศึกษาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางประโยคขอความหนากับประโยคขอความหลังท่ีเชื่อมความขยายความกัน
และกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ระหวางคําถามกับคําตอบ ประโยคคําถามถือวาเปนขอความหนา 
สําหรับประโยคคําตอบ เปนขอความหลัง เพ่ือใหเห็นถึงความมีเอกภาพระหวางคําหนากับคําหลัง มิ
ใหเกิดความขัดแยงกัน การศึกษาตีความตองคํานึงถึงประเด็นน้ี อยางไรก็ตาม คําหนากับคําหลังท่ีวา
น้ี ไมไดหมายถึงเฉพาะคําถามกับคําตอบเทาน้ัน ประโยคขอความอ่ืน ๆ ท่ีอธิบายขยายความ
ประโยคขอความขางหนาตน จัดเปนคําหนากับคําหลังดวย ตัวอยาง เชน ๑) คําถามกับคําตอบ ใน
ประโยคคําถามวา “สัตวโลกมีอะไรเปนเคร่ืองประกอบไว” เปนคําหนา ประโยคคําตอบวา “สัตว
โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบไว”๕๔ จัดเปนคําหลัง ๒) ประโยคขอความท่ัวไป เชน 
“นิวรณท้ังหลายหอหุมสัตวโลกไว”๕๕ จัดเปนคําหนา และ “สรรพสัตวมีอวิชชาเปนเคร่ืองหอหุม
ไว”๕๖ จัดเปนคําหลัง และประโยคขอความตอ ๆ ไป ท่ีขยายความซ่ึงกันและกัน จะกลายเปนคําหนา
กับคําหลังของกันและกันจนกวาจะจบขอความ การพิจารณาวิเคราะหขอความหนากับขอความหลัง
ดังกลาว จะทําใหไดเน้ือหาสาระท่ีแทจริง และจะเห็นถึงความสอดคลองตองกันตลอดสายของพุทธ
ธรรม 
  (๕) อัสสาทะ หรือ ขอดี  
  (๖) อาทีนวะ หรือขอเสีย  
  (๗) นิสสรณะ หรือทางออก  
  (๘) ผล  
  (๙) อุบาย  
  (๑๐) อาณัติ ท้ัง ๖ ขอน้ีมีความหมายเชนเดียวกับท่ีกลาวแลวในเทสนาหาระขางตน 
จะไมขอกลาวรายละเอียดในท่ีน้ีอีก  
  (๑๑) อนุคีติ เปนการวิเคราะหวิจัยถึงส่ิงท่ีกลาวมาแลวนํามากลาวยํ้าอีกคร้ังหน่ึง 
อนุคีติ คือ การกลาวยํ้าถึงส่ิงท่ีไดกลาวมาแลวอีกครั้งหน่ึง เปนการสรุปยํ้าประเด็นท่ีกลาวมาแลว ซ่ึง
ถอยคําท่ีนํามากลาวน้ัน อาจเปนขอความที่อางมาจากท่ีอื่นเพ่ือสนับสนุนขอความที่กลาวมาแลว 
เปนลักษณะการวิจัยท่ีมีการอางอิงขอความอ่ืน เพ่ือใหขอความท่ีกลาวมาน้ันมีความนาเชื่อถือ ไม

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



๙๐ 

เล่ือนลอย คําท่ีมีความหมายเหมือนกันกับคําวา อนุคีติ มีหลายคํา เชน สังคหกถา อุทานคาถา คํา
เหลาน้ีเปนไวพจนกัน สามารถใชแทนกันได ซ่ึงในบางคัมภีรอาจใชคําเหลาน้ีตางกันไป บางคัมภีร
ใชคําวา อุทานคาถา บางคัมภีรใชคําวา อนุคีติ บางคัมภีรใชคําวา สังคหกถา๕๗ กระน้ันก็ตาม ขอให
เขาใจวามีความหมายเหมือนกัน คือเปนการสรุปยํ้าความท่ีกลาวมา โดยนําขอความอ่ืนมาสนับสนุน
ใหมีนํ้าหนักย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจเปนขอความท่ีเปนพุทธพจน หรือคําของอาจารยในอดีตก็ได จะพบการ
อางอิงลักษณะใชคําภาษาบาลี เชน เตนาห ภควา (เหตุน้ัน พระผูพระภาคเจาจึงตรัสวา) ยถาห ภควา 
(เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา) เตนาหุ โปราณา (เพราะเหตุน้ัน โบราณาจารย จึงกลาว
ไววา)  
  (๑๒) พระสูตร ๙ หรือท่ีเรียกวา นวังคสัตถุสาสน เปนกรอบหน่ึงเพ่ือการศึกษาวิจัย
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาวา คําสอนไหนจัดอยูในกลุมไหนใน ๙ กลุมน้ัน คือ สุตตะ เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน ชาตกะ อิติวุตตกะ อัพภูตธัมมะ และเวทัลละ  
      วิจัยหาระ จึงเปนกรอบในการศึกษาตีความธรรมวินัยท่ีคอนขางครอบคลุม ซ่ึงผูศึกษา
จําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานดานภาษา โดยเฉพาะภาษาบาลีท่ีใชบันทึกคําสอน เพราะการศึกษาวิจัย 
ถาจะใหไดความหมายสมบูรณตองพิจารณาท้ังในแงอรรถะและในแงพยัญชนะ อรรถะมีอยูใน
พยัญชนะ และพยัญชนะจะเปนสื่อใหเขาใจถึงอรรถะ 
 ๓) ยุตติหาระ  
      ยุตติหาระ หมายถึง หลักการพิจารณาถึงความเหมาะสมและไมเหมาะสมของศัพทและ
ความหมายของศัพท เปนหลักการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของศัพทและความหมายท่ีไดจาก
การวิเคราะหดวยหลักหาระท้ังปวง ถือวาเปนการตรวจสอบความถูกตองของการตีความ การอธิบาย
ความตามหลักหาระอ่ืน ๆ อีกชั้นหน่ึง๕๘หลักเกณฑท่ีใชในการตรวจสอบพิจารณาถึงความถูกตอง
และไมถูกตองน้ัน ตามหลักการแหงยุตติหาระ มี ๔ หลักใหญ คือ  
  (๑) หลักมหาปเทศ คือ หลักการอางผูใหญ การอางหลักฐานท่ีสําคัญ มี ๔ ประการ
ไดแก ๑) พุทธาปเทส หมายถึง การอางถึงพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒) สังฆาปเทส 
หมายถึง การอางถึงคําพูดของพระสงฆ ๓) สัมพหุลัตเถราปเทส หมายถึง การอางถึงถอยคําของพระ
เถระหลายรูป ๔) เอกัตเถราปเทส หมายถึง การอางถึงถอยคําของพระเถระรูปเดียว๕๙ ท้ัง ๔ ขอน้ีถือ
วา เปนรูปแบบการอางอิงในยุคไมมีหนังสือเปนรูปเลม จึงตองอางบุคคลผูท่ีกลาวหรือผูท่ีตนไดรับ
ฟงมา จัดเปนแหลงขอมูล ซ่ึงตองตรวจสอบดวยสูตร ขอความท่ีอางมาน้ันตองเทียบเคียงกับสูตร

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



๙๑ 

และจัดลงในสูตรได ไมขัดแยงกับสูตร และคําวา “สูตร” ตามนัยแหงเนตติปกรณ คือ “อริยสัจ ๔”๖๐ 
แมในอรรถกถาพระไตรปฎก “สูตร” จะหมายถึง ปฎกท้ัง ๓ ก็ตาม แตพึงเห็นวา สามารถเทียบเคียง
กันและสมกัน เพราะคําสอนในปฎก ๓ น้ันลวนจัดอยูในขอบขายของอริยสัจ ๔ ท้ังหมด๖๑  
  (๒) หลักอริยสัจ ๔ ไดแก (๑) ทุกข (๒) สมุทัย (๓) นิโรธ และ (๔) มรรค หลัก
อริยสัจ ๔ น้ี จึงเปนหลักเทียบเคียงและใชตรวจสอบความถูกตองของการตีความดวยการอางตาม
หลักมหาปเทศดังกลาว ขอความหรือคําอธิบายตาง ๆ ตองสามารถตรวจสอบและจัดลงในอริยสัจ ๔ 
ได จึงจะถือวา “ยุตติ” คือ ถูกตอง สมเหตุสมผล เปนการตีความท่ีถูกตอง  
  (๓) เทียบเคียงกับวินัย คําวา “วินัย” ในท่ีน้ี ไมไดหมายถึง วินัยบัญญัติในพระวินัย
ปฎก แตหมายถึง การละ การขจัด ไดแก การขจัดและละกิเลสท้ังหลาย โดยเฉพาะรากเหงาของ
อกุศลท้ังปวง คือ ราคะ ความกําหนัด โทสะ ความโกรธ และ โมหะ ความหลง ไดแก ราควินัย 
โทสวินัย และโมหวินัย การตีความตองเปนไปเพ่ือการขจัดกิเลสเหลาน้ี๖๒  
  (๔) ไมขัดแยงกับหลักธรรมดา คําวา “ธรรมดา” คือคําวาในภาษาบาลีวา “ธมฺมตา” 
ในท่ีน้ี หมายถึง หลักปฏิจจสมุปบาท๖๓ 
       การศึกษาตีความธรรมวินัย หากจะใหถูกตอง ตองตรวจสอบแหลงท่ีมาหรือท่ีอางอิง
ตามหลักมหาปเทศ สวนดานเน้ือหาตองสอดคลองตรงกันกับหลักอริยสัจ ๔ การละกิเลส และไม
ขัดแยงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ตองมีความสอดคลองตองกันกับหลักปฏิจจสมุปบาท มุงขจัดกิเลส 
และประชุมในอริยสัจ ๔ ได เชนน้ี ถือวา เปนยุตติหาระ คือ ความถูกตองเหมาะสมและเปนคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาได ยุตติหาระ จึงเปนการตรวจสอบพิจารณาความถูกตองหรือไมถูกตอง
ของธรรมวินัยท่ีมีการตีความอธิบายความน้ัน ๆ โดยหลัก ๔ ประการคือ (๑) สุตตะ ไดแก 
พระไตรปฎก โดยเฉพาะพระไตรปฎกท่ีทําสังคายนา ๓ คร้ังน้ัน (๒) สุตตานุโลม คือ หลักมหาป
เทศ ๔ (๓) อาจริยวาท คือ อรรถกถา (๔) อัตตโนมติ คือ ความรูความเขาใจสวนบุคคล ซ่ึงตองใช
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) 
แตละขอท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงไว๖๕ เปนวิธีการตีความแบบหน่ึงในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ซ่ึงใหหลักการวิเคราะหธรรมไวโดยการวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐาน หรือเหตุใกล (อาสันน
การณ) ของธรรมแตละขอท่ีเช่ือมโยงกัน ผูท่ีเคยศึกษาคัมภีรวิสุทธิมรรค จะคุนเคยกับคําวา 
ปทัฏฐาน เพราะเปนวิธีการอธิบายความประการหน่ึงท่ีพระพุทธโฆษาจารยใชในการอธิบายความท่ี
รูจักกันวา “ลักขณาทิจตุกกะ” คือ วิธีการอธิบายความธรรม ๔ องคประกอบ คือ ๑) ลักษณะ ๒) รส
หรือกิจ หนาท่ี ๓) ปจจุปฏฐาน และ ๔) ปทัฏฐาน การตีความตามหลักปทัฏฐานหาระสามารถทําได 
๒ วิธี คือ  
  (๑) การวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐานโดยอนุโลม เปนการสืบสาวหาเหตุจากตน
ไปสูปลาย หรือจะเรียกวา จากเหตุไปหาผลก็ได วิธีน้ีมีชื่อเรียกเฉพาะวา โอรุยโหรุยนัย ตัวอยางเชน 
อวิชชาเปนปทัฏฐานแหงสังขาร สังขารเปนปทัฏฐานแหงวิญญาณ วิญญาณเปนปทัฏฐานของนาม
รูป เร่ือยไปจนถึงอุปายาส  
  (๒) การวิเคราะหสืบสาวหาปทัฏฐานโดยปฏิโลม เปนการสืบสาวหาเหตุจากปลาย
ข้ึนไปหาตน จากลางสูบน หรือเริ่มจากผลยอนไปหาเหตุ เรียกวา อารุยหารุยหนัย ตัวอยางเชน เริ่ม
จาก อุปายาสยอนขึ้นมาถึงอวิชชา๖๖ 
       ปทัฏฐาน มุงหมายเอาเหตุปจจัยทุกอยางท่ีประชุมกันแลวทําใหเกิดธรรมอยางใดอยาง
หน่ึงขึ้น กระน้ันก็ตาม ปทัฏฐาน มีความมุงหมายจําเพาะเหตุปจจัยท่ีใกลตัวมากท่ีสุดท่ีสงตอใหเกิด
ธรรมน้ัน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ธรรมแตละขอน้ัน ลวนเปนท้ังผลและเปนปทัฏฐานใหเกิดธรรม 
อ่ืน ๆ อีกดวย ดังขอความในคัมภีรเนตติปกรณท่ียืนยันถึงปทัฏฐานวา อุปนิสัยอยางใดอยางหน่ึง 
ปจจัยอยางใดอยางหน่ึง ท้ังหมดน้ันลวนเปนปทัฏฐาน๑๘๒ ดังน้ัน คําวา ปทัฏฐาน อาจหมายถึง 
เหตุอยางใดอยางหน่ึงในเหตุ ๓ ประเภท คือ (๑) ชนกเหตุ คือ เหตุท่ีทําใหเกิดผล (๒) ญาปกเหตุ คือ 
เหตุท่ีแสดงใหรูวา มีเหตุน้ี มีลักษณะเปนสัญญาณบงบอก (๓) สัมปาปกเหตุ คือ เหตุใหถึงผล ซ่ึง
เหตุกับผลในกรณีน้ีเปนคนละอยางกัน เชน มรรคเปนปทัฏฐานของนิพพาน มรรคกับนิพพาน เปน
คนละอยางกัน มรรคไมมีในนิพพาน และนิพพานก็ไมมีในมรรค แตมรรคทําใหนิพพานเกิดขึ้นได 
ปทัฏฐานในที่น้ี จึงหมายถึง สัมปาปกเหตุ น้ี ไมใชชนกเหตุหรือญาปกเหตุขางตน๖๗ 
 
 ๕) ลักขณหาระ  

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



๙๓ 

       ลักขณหาระ หมายถึง หลักการหรือวิธีการอธิบายพุทธพจนอีกแนวหน่ึงท่ีใช
ลักษณะรวมของธรรมเปนหลักในการอธิบายธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวโดยยอให
พิสดาร การอธิบายความตามนัยแหงลักขณาหาระน้ี จะยึดเอาลักษณะของสภาวธรรมเปนเคร่ืองมือ 
โดยเฉพาะสืบสาวจากธรรมขอหน่ึงไปสูธรรมขออื่น ๆ ท่ีมลักษณะอยางเดียวกัน (เอกลักขณ) หรือมี
ลักษณะเสมอกัน (สมานลักขณ) ซ่ึงครอบคลุมถึงธรรมที่เปนสหจารี คือ ธรรมท่ีเกิดรวมกัน มีหนาท่ี
เหมือนกัน (สมานกิจ) มีเหตุเหมือนกัน (สมานเหตุ) มีผลเหมือนกัน (สมานผล) มีอารมณเดียวกัน 
(สมานารัมมณ) 
      ลักขณหาระ จึงเปนหลักการตีความเช่ือมโยงถึงธรรมอ่ืนท่ีไมไดตรัสไวในพระธรรม
เทศนา โดยอาศัยความเหมือนกันโดยลักษณะท่ีเรียกวา เปนสัมปยุตธรรมเปนตัวเช่ือมโยง เปนการ
สรางองคความรูใหมจากฐานความรูเกาหรือฐานขอมูลท่ีมีอยู โดยหลักการน้ี จะทําใหมีความรูใน
หลักธรรมอื่นจากท่ีตรัสไว เปนการสงเคราะหธรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันเขามา แมจะไมไดตรัส
ไวในท่ีน้ันหรือในสูตรน้ันก็ตาม แตเน่ืองจากเปนธรรมท่ีมีลักษณะเหมือนกันกับธรรมที่ตรัสอยูน้ัน 
เชนน้ี นับวา เปนธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในท่ีน้ันหรือในสูตรน้ันดวย๖๘หลักการน้ียัง
สามารถใชในกรณีท่ีพบปญหาการหาหลักฐานที่มาของขอความหรือขอความพุทธพจนท่ียกมาอาง 
ซ่ึงหาไมพบเพ่ือสนับสนุนในการตีความทางหน่ึงดวย ตัวอยางเชน ในกรณีของจักษุ ท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแสดงไววา ไมเท่ียง แตไมไดแสดงโสตะ ฆานะ เปนตน รวมไวดวย ในเวลาอธิบาย
ความโสตะ ฆานะ จะตองอางอิงธรรม เชน จักษุ ท่ีทรงแสดงไวโดยตรงเปนหลักฐานอางอิง เพราะ
นัยลักขณหาระ ถือวา จักษุ และโสตะ ฆานะ เปนตนน้ัน เปนธรรมท่ีมีลักษณะรวมกัน ในฐานะเปน
อินทรีย อายตนะ โดยเฉพาะอยางย่ิง ตกอยูในสามัญลักษณะเชนกัน๖๙ การอธิบายธรรมเชนน้ีเปน
การเทียบเคียงไปยังธรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับธรรมท่ีมีอยู 
 ๖) จตุพยูหหาระ  
      จตุพยูพหาระ หมายถึง หลักการอธิบายดวยวิธีการ ๔ ประการ คือ  
  (๑) นิรุตติ ไดแก การวิเคราะหศัพทเพ่ือหาความหมายของศัพท เปนการนิยาม
ความหมายของคําแตละคําตามรากศัพท ชวยใหเขาใจความหมายของพุทธพจนไดชดัเจนย่ิงขึ้น  
  (๒) อธิปปาย ไดแก ความมุงหมาย เปาประสงคของผูกลาวแสดง หรือผูเขียน ใน
กรณีการตีความธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา หมายถึง จุดมุงหมายหรือเปาหมายของพระสัมมาสัม
พุทธเจาน่ันเอง ท่ีทรงแสดงพระสูตรแตละสูตรเพ่ือจุดประสงคอะไร เพ่ืออนุเคราะหบุคคลเชนไร 
หากเปนการตีความคัมภีรหรือหนังสืออื่น ๆ ยอมหมายถึง จุดประสงคของผูเขียนหนังสือน้ันๆ  
                                                 
      ๖๘ จํารูญ ธรรมดา, เนตติฏิปปนี, หนา ๒๖๕-๒๗๖.   
     ๖๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๗.   



๙๔ 

  (๓) เทสนานิทาน ไดแก มูลเหตุหรือตนเหตุแหงการแสดงธรรมน้ัน ๆ มูลเหตุ
ดังกลาวน้ี มี ๒ ประการคือ มูลเหตุภายในกับมูลเหตุภายนอก มูลเหตุภายใน ไดแก ความตองการ
หรือเจตนารมณของผูแสดง ผูกลาว สวนมูลเหตุภายนอก ไดแก บริบททางสังคม สภาพแวดลอม
ของการแสดงธรรมน้ัน ๆ  
  (๔) ปุพพาปรสันธิ ไดแก การเช่ือมโยงขอความในสูตรเดียวกันระหวางขอความ
หนากับขอความหลัง เพ่ือใหไมเกิดความขัดแยงกัน แตเพ่ือความประสานสอดคลองตองกันประการ
หน่ึง อีกประการหนึ่ง เปนความเชื่อมโยงระหวางสูตรกับสูตร ปุพพาปรสนธิน้ี ยังจําแนกออกเปน 
๔ ประการคือ (๑) อัตถสนธิ คือ การเช่ือมโยงกันของความหมาย ไดแก สังกาสนา การยกหัวขอข้ึน
กลาว ปกาสนา การขยายความในเบื้องตน วิวรณา การขยายความในรายละเอียด วิภชนา การจําแนก
ความพรอมอุทาหรณ อุตตานีกัมม การทําใหเขาใจงายขึ้น บัญญัติ การแสดงใหรูโดยประเภทตาง ๆ 
(๒) พยัญชนสนธิ คือ การเช่ือมโยงกันของพยัญชนะ ท้ัง ๖ ไดแก อักขระ บท พยัญชนะ อาการ 
นิรุตติ และนิทเทส (๓) เทสนาสนธิ คือ การเชื่อมโยงกันของการกลาวแสดงระหวางสูตรท่ีแสดงไว
กอนกับสูตรท่ีแสดงในภายหลัง โดยมาก พระสัมมาสัมพุทธเจาจะแสดงวัฏฏะกอนแลวจึงแสดงวิ
วัฏฏะภายหลัง๗๐ 
 ๗) อาวัฏฏหาระ  
      อาวัฏฏหาระ มีความหมายเชนเดียวกับปทัฏฐานหาระ หากแปลตามศัพทแลวจะได
ความวา หลักการท่ีพูดถึงการหมุนธรรม คือ การแสดงธรรมจากฝายหน่ึงมาเปนอีกฝายหน่ึง หรือ
สลับจากฝายดีมาเปนฝายชั่ว เปนการตีความธรรมท้ังสองดานท่ีตรงกันขามกัน พระมหากัจจายนะ 
นิยามความหมายอาวัฏฏหาระไวดังน้ีวา “เม่ือยกธรรมขอหน่ึงซ่ึงเปนปทัฏฐานข้ึนแสดง แลวคนหา
ธรรมที่เปนปทัฏฐานท่ีเหลือ และหมุนไปในธรรมฝายตรงกันขาม ชื่อวา อาวัฏฏหระ๗๑ 
 
 
 ๘) วิภัตติหาระ  
      วิภัตติหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความโดยการจําแนกธรรมตาง ๆ ออกเปน ๓ 
ประการคือ 
  (๑) ธรรมวิภัตติ ไดแก การจําแนกหาองคธรรม วา เน้ือหาสาระที่เปนแกนของเร่ือง
น้ันคืออะไร จากน้ัน จึงวิเคราะหหาปทัฏฐานของธรรมน้ันอีกชั้นหน่ึง และองคธรรมท่ีวาน้ันจัดอยู
ในภูมิไหน  
                                                 
    ๗๐ เนตฺต.ิ (บาลี) ๒๘/๓๙-๔๐, เนตฺติ.อ. (บาลี) ๑๑๒.   
    ๗๑ เนตฺต.ิ (บาลี) ๗/๔, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา ๕-๖.   



๙๕ 

  (๒) ปทัฏฐานวิภัตติ ไดแก การจําแนกวิเคราะหหาปทัฏฐานของธรรม เปน
เหมือนกับวิจยหาระ ท่ีคนหาองคธรรม ปทัฏฐานและจําแนกธรรม จึงเปนกรอบคิดท่ีสําคัญในการ
ตีความคําสอนในพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเห็นความเช่ือมโยงขององคธรรมตาง ๆ นอกจากน้ี ยังเปน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของการแสดง (วัตถุ) กับส่ิงท่ีเปนตนเหตุของการแสดง (นาม) ในแต
ละวิภัตติ จะมีเน้ือหาจําแนกนามและวัตถุดังกลาวท่ีเปนสาธารณะคือท่ัวไป และท่ีเปนอสาธารณะ 
คือไมท่ัวไป สาธารณะกับอสาธารณะ ในท่ีน้ี หมายถึง สภาวธรรม ความเปนธรรม (ธมฺมตา) ท่ี
สัมพันธกันระหวางภูมิแตละชั้น เชน กามราคะและพยาบาท เปนท่ีท่ัวไปสําหรับผูปฏิบัติเพ่ือทําให
แจงโสดาปตติผล กับพระโสดาบัน แตโดยสภาวธรรมไมเหมือนกัน (อสาธารณะ) กลาวคือ ท้ัง
โสดาปตติมรรคและโสดาปตติผล ยังมีกิเลสคือ กามราคะและปฏิฆะดวยกันท้ังคู แตโดยสภาวธรรม 
(ธมฺมตา) ไมเหมือนกัน เพราะโสดาปตติมรรค กําลังละกิเลสอยู แตโสดาปตติผลน้ัน ละกิเลสได
แลวในขอบเขตของตนเอง๑ 
  (๓) ภูมิวิภัตติ ไดแก การจําแนกธรรมตามภูมิหรือชั้นระดับของธรรม๑๙๑ กระน้ัน
ก็ตาม เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการวิเคราะหจําแนกแจกแจงใหเห็นชัดย่ิงขึ้น ทานยังไดจําแนก
หลักการของวิภัตติหาระ ใหเห็นถึงลักษณะของสูตรท้ังหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว
ออกเปน ๒ ประเภทหลัก คือ  
   ๑) วาสนาภาคิยสูตร หมายถึง กลุมพระสูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงการทําดี 
หรือการบําเพ็ญบุญกุศลตาง ๆ ท่ีเปนเหตุปจจัยเบ้ืองตนแหงการรูธรรมชั้นสูง เชน สูตรท่ีพูดถึง ทาน
กถา ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมกถา หรือปุญญวิปากกถา๑๙๓ ผูท่ีไดฟงสูตรท่ีเปน
วาสนาภาคิยสูตร จะยังไมบรรลุธรรมในทันที แตจะเปนอุปนิสัยปจจัยแหงการบรรลุธรรมตอไปใน
อนาคตได เปนสวนของธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีมีญาณยังไมแกกลา  
   ๒) นิพเพธภาคิยสูตร หมายถึง กลุมพระสูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงการทําลาย
กิเลส เชน ความโลภเปนตน เปนสวนหน่ึงแหงการหยั่งรูธรรมชั้นสูงตามลําดับ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
พระสูตรท่ีแสดงถึงอริยสัจ ๔ ผูท่ีไดฟงนิพเพธภาคิยสูตร จะบรรลุธรรมในทันที และเปนพระสูตรท่ี
ทรงแสดงแกผูมีญาณแกกลาแลว มีสติปญญาท่ีเฉียบแหลม๗๒ 
      วิภัตติหาระจึงเปนสูตรสําเร็จสําหรับใชในการตีความจําแนกพุทธพจน ท่ีมีกรอบ
สําหรับตีความท่ีสําคัญ คือ องคธรรม ปทัฏฐาน และภูมิ ของธรรมน้ัน ๆ โดยมีกรอบคิดท่ีจัดแบง
พระสูตรออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมท่ีเปนเพียงการสงเสริมอบรมความมีกุศล และกลุมท่ีเปนสวน
สงเสริมในการบรรลุธรรมชั้นสูง 
 ๙) ปริวัตตนหาระ  
                                                 
     ๗๒ เนตฺต.ิอ. (บาลี) ๓๓/๑๒๑.   



๙๖ 

      ปริวัตตนหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความพุทธพจนในลักษณะมองในมุมกลับจาก
สภาวธรรมหน่ึงไปสูอีกสภาวธรรมหน่ึงท่ีตรงกันขามกัน เปนการเช่ือมโยงใหเห็นถึงธรรมท่ีเปน
ปฏิปกขหรือตรงกันขามกัน เชน กุศลเปนปจจัยใหละอกุศล หรืออกุศลท่ีถูกละไดเพราะธรรมที่เปน
กุศล ดังขอความในคัมภีรเนตติปกรณวา “มิจฉาทิฐิ ยอมหายไปจากคนที่เปนสัมมาทิฐิ อกุศลธรรมท่ี
เลวทรามเปนอันมากท่ีจะพึงเกิดขึ้นแกผูเปนสัมมาทิฐิน้ันเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย ยอมหายไป
จากบุคคลผูเปนสัมมาทิฐิ”๗๓ 
 ๑๐) เววจนหาระ  
      เววจนหาระ หมายถึง หลักการตีความอธิบายความโดยการใชศัพทหรือคําพูดท่ีมี
ความหมายเหมือนกันในการอธิบาย ซ่ึงอาจมีคําท่ีสามารถนํามาใชอธิบายไดมากกวาหน่ึงคํา๗๔ 
 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
ความหมายท่ีเสนอในคําถามและคําตอบ โดยเสนอหลักการเพ่ือใชในการตรวจสอบชําระ ๒ 
ประการคือ (๑) บท (๒) เน้ือหาท่ีตองการ (อารัมภ) หมายถึง ขอความที่เปนคําตอบสมบูรณ เปน
บทสรุปของเน้ือหาท้ังปวง ท่ีเปนภาพรวมท้ังหมด ฉะน้ัน ในการถามและตอบ จะมีประเด็นคําถาม
และคําตอบท่ีตรงไปตรงมา เชน ถามวา อะไรเปนเคร่ืองก้ันกระแสทั้งหลาย (แหงกิเลส) ขอพระองค
จงตรัสบอกถึงเครื่องปองกันกระแสเหลาน้ันดวยเถิด ตอบวา สติเปนเคร่ืองก้ันกระแสท้ังหลาย เรา
กลาวการปดก้ันกระแสทั้งหลายวา ยอมถูกปดก้ันดวยปญญา หากพิจารณาการถามและตอบดังกลาว

                                                 
     ๗๓ เนตฺติ. (บาลี) ๓๕/๕๑, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปลและเนตติสารัตถทีปนี, หนา 
๖๓.   
     ๗๔ เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๐/๕.   
     ๗๕ เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๑/๕.   
     ๗๖ เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๒/๕.   



๙๗ 

ดวยบทคือบทท่ีเปนคําถามและคําตอบ คําตอคํา ในท่ีน้ี คือ อะไรเปนเคร่ืองก้ัน สติเปนเครื่องกัน จะ
ก้ันดวยอะไร ก้ันดวยปญญา แตถาพิจารณาโดยอารัมภะ คือ เน้ือหาท่ีเปนภาพรวมท้ังหมดของ
คําถามและคําตอบท้ังหมด คือ สติและปญญา เปนเคร่ืองก้ัน ปองกัน และปดก้ันกระแสแหงกิเลส
ท้ังหลาย๗๗ 
 ๑๔) อธิฏฐานหาระ  
      อธิฏฐานหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความธรรมโดยมีบทตั้งและอธิบายความของ
บทน้ัน ในรายละเอียดเพ่ิมเติม เปนการนําเอาหลักการหรือหัวขอธรรม คําศัพท ตามที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแสดงไวแลวมาอธิบาย มีลักษณะเหมือนการนําขอความมาอางอิงแปนหลักฐาน ดังน้ัน 
อธิฏฐานหาระ จึงอาศัยความทรงจําท่ีแมนยําหรืออาศัยคัมภีรเปนหลักฐานอางอิง อธิฏฐานหาระ มี
หลักการอธิบายความ ๒ ลักษณะ คือ (๑) เอกัตตตา ความเปนคําสามัญท่ีมีความเหมือนกัน ซ่ึงไมได
ระบุเจาะจงชัดลงไปวาเปนอะไร (๒) เวมัตตตา ความหมายพิเศษท่ีมีนัยตางกันในรายละเอียด 
ตัวอยาง เชน คําวา “ทุกข” เรียกวา เปนเอกัตตตา เพราะเปนเพียงคําแสดงหัวขอสําคัญ แตถาหาก
เปนการกลาวแสดงถึงรายละเอียดวา ความทุกขน้ันมีอะไรบาง อะไรบางท่ีจัดเปนทุกข เชน ความ
เกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความเจ็บเปนทุกข ความตายเปนทุกข เหลาน้ีเรียกวา เวมัตตตา 
อธิฏฐานหาระ ไมเปดโอกาสใหตีความ อธิบายเปนอยางอ่ืน หากแตตองอางขอความพุทธพจนจาก
คัมภีรโดยตรง หรือจากความทรงจําเน้ือหาแหลงท่ีในคัมภีรได เอกัตตตากับเวมัตตตา จึงมี
ความสัมพันธกันในฐานเปนหัวขอกับรายละเอียดเน้ือหาในประเด็นยอยท่ีจําแนกแยกแยะใหเห็น
จริง๗๘ 
 
 
 ๑๕) ปริกขารหาระ  
       ปริกขารหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความโดยการจําแนกเหตุและปจจัยของธรรม
ท้ังหลาย เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลและความสัมพันธระหวางเหตุกับผล มีหลักการวา 
“ธรรมใด ทําใหธรรมใดเกิด ธรรมน้ัน ช่ือวา ปริกขารของธรรมน้ัน” คําวา บริขาร จึงมีลักษณะการ
ทําใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึงขึ้น ส่ิงท่ีทําใหสรรพส่ิงเกิดผล มี ๒ ประการคือ เหตุ และปจจัย เหตุ 
คือ สิ่งท่ีอยูในภายในตัวของส่ิงน้ัน ส่ิงท่ีทําใหเกิด เปนเหตุโดยตรง มีลักษณะเฉพาะ ไมท่ัวไปแกผล
อ่ืน ๆ สวนปจจัย คือ เหตุท่ีรองลงมา เปนเหตุท่ีอยูในภายนอก เปนส่ิงท่ีคอยสนับสนุนใหเกิดผล แต
ไมใชเหตุท่ีเปนปทัฏฐาน เรียกวา เหตุภายนอก คําวา เหตุ น้ัน หมายถึง เหตุภายในของส่ิงน้ัน ๆ 
                                                 
     ๗๗ เนตฺต.ิ (บาลี) ๑๓/๕, ๔๕/๗๑-๗๒.   
     ๗๘ เนตฺติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๔๐.   



๙๘ 

ตัวอยางเชน พีชะหรือเชื้อ เปนเหตุไมท่ัวไป (เหตุ) ของการเกิดขึ้นของหนอไม แตดินและนํ้าเปน
เหตุท่ัวไป (ปจจัย) ของการเกิดขึ้นของหนอไม ดินและนํ้า เปนปจจัยของหนอไม พีชะจึงเปนสภาว
เหตุ หนอไมเกิดข้ึนไดเพราะมีเหตุและปจจัยดังกลาวน้ี “เหตุ” ทานจําแนกออกเปน ๒ อยางคือ 
สมนันตรเหตุ กับ ปรัมปรเหตุ สมนันตรเหตุ คือ เหตุท่ีไมมีระหวางค้ัน เหมือนหนอพืชกับพืช เปน
เหตุท่ีเกิดกอน สวนปรัมปรเหตุ คือ เหตุท่ีสืบเน่ืองตอกันมา เชน ผลไมท่ีเกิดจากพืช ถือวาเปนเหตุท่ี
สืบเน่ืองกันมา๗๙ 
 ๑๖) สมาโรปนหาระ  
          สมาโรปนหาระ หมายถึง หลักการอธิบายความตีความโดยการยกเอาส่ิงท่ีเปน
ปทัฏฐาน ไวพจน การปฏิบัติ และการละ มาเปนหลักการในการอธิบาย โดยนัยน้ี สมาโรปนหาระ
จึงจําแนกออกเปน ๔ ประการ คือ  
  (๑) ปทัฏฐานสมาโรปนะ ไดแก การยกเอาเหตุท่ีเปนปทัฏฐานของธรรมมากลาว
แสดง เปนการสืบสาวคนหาปทัฏฐานของธรรมน้ัน ๆ หากธรรมน้ัน ไมไดปรากฏวามีการแสดง
ปทัฏฐานไวโดยตรง ตัวอยางเชน โอวาทปาฏิโมกข ๓ ท่ีวา “การไมทําความชั่วท้ังปวง การทําแต
ความดี การอบรมจิตของตนใหผองใส น่ีเปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย” มี
ปทัฏฐานคือ สุจริต ๓ ไดแก กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปนตน๘๐ 
  (๒) นัย  
       คัมภีรเนตติปกรณ ไดแสดงนัยแหงการตีความและอธิบายความธรรมไว โดยให
นิยามคําวา “นัย” วา หมายถึง วิธีการที่ทําใหรูจักอกุศลธรรม (ฝายไมดี) และกุศลธรรม (ฝายดี) ท่ีมี
แฝงอยูพระวัจนะในพระสูตรตาง ๆ “นัย” จึงเปนหลักการ วิธีการ ท่ีจําแนกธรรมตามมุงหมาย หรือ
ตามเจตนารมณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรงใหเปนนัยความหมายเอาไวท่ีแฝงอยูในพยัญชนะท่ี
ทรงกลาวแสดง การอธิบายธรรมตามหลักหาระขางตนเปนการตีความตามพยัญชนะ ตามตัวอักษรที่
ตางใชฐานความรูทางไวยากรณ แตนัยน้ีเปนการคนหาความหมายที่แทจริงท่ีอยูในตัวอักษรน้ันโดย
จําแนกออกเปนสวนๆ เปน ๕ นัยดวยคือ๘๑ 
   ๑) นันทิยาวัฏฏนัย  
   นันทิยาวัฏฏนัย หมายถึง นัยท่ีแสดงถึงการอธิบายดวยการเวียนจําแนก
ออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายดีกับฝายไมดี โดยที่ธรรมฝายไมดีน้ันจะอธิบายดวยคําวา ตัณหาและอวิชชา 
(ไดแกคนผูเปนตัณหาจริตและทิฐิจริต) และธรรมฝายดีจะอธิบายดวยคําวา สมถะและวิปสสนา 
                                                 
     ๗๙ เนตฺต.ิ (บาลี) ๔๙/๙๘-๙๙.   
     ๘๐ เนตฺต.ิ (บาลี) ๕๐/๘๐.   
     ๘๑ เนตฺต.ิ (บาลี) ๗๙/๑๐๗-๑๑๘, เนตฺติฏีกา (บาลี) ๘๘-/๑๒๙-๑๕๓.   



๙๙ 

(เสมือนยารักษาโรค ฝ และถอนลูกศร คือ อัตตกิลมถานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยค) แลว
สงเคราะหลงในอริยสัจ ๔ กลาวคือ ตัณหาและอวิชชาก็ด อกุศลอันเปนกิเลสที่เหลือ และกุศลจิตตุป
บาทอันเปนสาสวะก็ดี ชื่อวา สมุทยสัจจะ เปนธรรมท่ีควรละ เตภูมิกธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ ชื่อวา 
ทุกขสัจจะ เปนธรรมท่ีควรกําหนดรู สมถะและวิปสสนา ช่ือวา มรรคสัจจะ เปนธรรมท่ีเจริญ
ฝกอบรมทําใหเกิดขึ้น นิพพานชื่อวา นิโรธสัจจะ เปนธรรมท่ีควรทําใหแจง ธรรมดังกลาวคือ ตัณหา 
อวิชชา สมถะ และวิปสสนา เหลาน้ี เรียกวา มูลบท ๔ 
   ๒) ติปุกขลนัย  
   ติปุกขลนัย หมายถึง นัยท่ีมีการกลาวแสดงถึงลักษณะการนําเน้ือหาสูตรท่ี
เปนฝายสังกิเลส คือ อกุศลมูล ๓ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ และเน้ือหาของสูตรฝายโวทาน คือ กุศล
มูล ๓ ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ แลวสงเคราะหเขาใจสัจจะ ๔ กลาวคือ อกุศลมูล ๓ เปน 
สมุทยสัจจะ เตภูมิกธรรมท่ีเหลือเปนทุกขสัจจะ กุศลมูล ๓ เปนมรรคสัจจะ และนิพพานเปนนิโรธ
สัจจะ 
   ๓) สีหวิกกีฬิตนัย  
                       สีหวิกกีฬิตนัย หมายถึง นัยท่ีมีลักษณะการนําเน้ือหาของสูตรฝายสังกิเลส 
คือ วิปลลาส ๔ (ความเขาใจคลาดเคล่ือนในส่ิงท่ีไมงามวา งาม ๑ ความเขาใจคลาดเคล่ือนในส่ิงท่ี
เปนทุกขวา เปนสุข ๑ ความเขาใจคลาดเคล่ือนในสิ่งท่ีไมเท่ียงวา เท่ียง ๑ ความเขาใจคลาดเคล่ือนใน
ส่ิงท่ีไมเปนตัวตนวา เปนตัวตน ๑) และเน้ือหาของสูตรท่ีเปนโวทาน คือ อินทรีย ๔ (สติ ๑ สมาธิ ๑ 
วิริยะ ๑ ปญญา๑) สงเคราะหเขาในสัจจะ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรคอีกทีหน่ึง เปนวิธีการ
ตีความธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเชนกับราชสีห 
   ๔) ทิสาโลจนนัย  
   ทิสาโลจนนัย หมายถึง นัยแหงการพิจารณาดูธรรมท้ังหมด (๑๘ ประการ 
คือ มูลบท ๔ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ วิปลลาส ๔ และอินทรีย ๔) ซ่ึงเปนกุศลและอกุศลตามที่ได
แสดงมาแลวในนัยท้ัง ๓ ขางตน  
   ๕) อังกุสนัย  
   อังกุสนัย ไดแก นัยแหงการนําเอาทิสาธรรมท้ังหมด ท่ีพิจารณาดูแลวตาม
นัยแหงทิสาโลจนนัยน้ัน ไปในนัยท้ัง ๓ ขางตน เหมือนกับการเก่ียวดึงวัตถุอยางใดอยางหน่ึงท่ี
ตองการไปสูสถานท่ีตองการดวยตะขอ ทิสาโลจนนัยและอังกุสนัยน้ี ไมมีเน้ือหาตางหากของตนเอง 
แตเปนเหมือนเครื่องมือในการพิจารณาตรวจสอบธรรมทั้งหลายดวยจิตแลวนําไปดวยจิตในนัย ๓ 
ขางตน เรียกอีกอยางหน่ึงวา โวหารนัยและกรรมนัย เพราะเปนเพียงโวหารคือ การดูการนําไปและ



๑๐๐ 

กิริยาการคือ การดู การนําไปเทาน้ัน๘๒ อยางไรก็ตาม นัยท้ัง ๕ น้ัน เปนเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห
พระสูตรเพ่ือคนหาวิเคราะหถึงองคธรรมท่ีเปนรากเหงาของธรรมท้ังฝายดีและฝายไมดี ท้ังยังเปน
เกณฑในการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองแหงการอธิบายความธรรมดวย 
  (๓) สาสนปฏฐาน  
        สาสนปฏฐาน หมายถึง วิธีการกลาวแสดงธรรม อธิบายความใหเหมาะสมกับ
อัธยาศัยของเวไนยสัตว ใหมีหลักในการอธิบายความพุทธพจนไดอยางถูกตองตามพุทธประสงค 
เปนการแสดงธรรมหรือกลาวอธิบายธรรมตามความเหมาะสมกับอุปนิสัย อัธยาศัยของผูฟง 
คํานึงถึงผูฟงเปนหลัก เพ่ือใหผูฟงสามารถเขาใจในสิ่งท่ีสอนมากท่ีสุด หลักการน้ี ไมงายนัก หากจะ
นํามาใชในปจจุบัน เพราะอัธยาศัยของมนุษยน้ัน หย่ังรูไดยากสําหรับคนธรรมดาท่ีไมมีคุณสมบัติ
พิเศษท่ีจะสามารถหย่ังรูได โดยไดจําแนกประเภทของพระสูตรตาง ๆ ท่ีมาในพระบาลี (ซ่ึงถือวา
เปนท่ีตั้งแหงมูลบท ๑๘ ประการ) ออกเปน ๔ กลุมหลัก แลวจําแนกคละกันระหวางสูตรท้ัง ๔ กลุม 
จึงเปนสูตรท้ังหมด ๑๖ ประเภท และใชเปนกรอบในการตีความ อธิบายธรรมวาจัดอยูในสูตร
ประเภทไหน ดังน้ี๘๓ 
 ๑) สังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงความเศราหมอง
ท้ังหลาย  
 ๒) วาสนาภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนแหงความดี ความผอง
ใส  
 ๓) นิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนแหงการตรัสรู 
 ๔) อเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนการจบการศึกษาแลว  
 ๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของท้ังความ
เศราหมองและความดี  
 ๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของท้ังความ
เศราหมองและการตรัสรู  
 ๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของท้ังความ
เศราหมองและการไมตองศึกษาตอไป  
 ๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนของ
ท้ังความเศราหมอง การตรัสรู และการไมตองศึกษาตอไป  
                                                 
     ๘๒ คุณารักษ นพคุณ. เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถทีปนี. หนา ๒๖๗-๒๗๓.   
     ๘๓ เนตฺต.ิ (บาลี) ๘๙-๑๑๑/๑๒๔-๑๖๑, คุณารักษ นพคุณ, แปล, เนตติปกรณแปล และ เนตติสารัตถ
ทีปนี, หนา ๒๗๔-๒๗๗.   



๑๐๑ 

 ๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของ
ท้ังความเศราหมอง ความดี และการตรัสรู  
 ๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความดี
และการตรัสรู  
 ๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนความเศรา
หมองเพราะตัณหา 
 ๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความเศรา
หมองเพราะความเห็นผิด  
 ๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมที่เปนสวนของความ
เศราหมองเพราะความประพฤติผิด  
 ๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนแหงความ
หมดจดจากตัณหา  
 ๑๕) ทิฏฐาโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนแหงความหมด
จดจากความเห็นผิด  
 ๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร คือ สูตรท่ีมีเน้ือหากลาวถึงธรรมท่ีเปนสวนแหงความ
หมดจดจากความประพฤติผิด 
      อีกนัยหน่ึง ตามนัยแหงสาสนปฏฐาน ทานยังจําแนกพระสูตรบรรดาท่ีมาในพระบาลี
อยางพิสดาร โดยถือเอาเน้ือหาสาระในพระสูตรเปนหลัก ออกเปนอีก ๒๘ ประเภท ดังน้ี (๑) โลกิย
สูตร สูตรท่ีวาดวยโลกิยธรรม (๒) โลกุตรสูตร สูตรท่ีวาดวยโลกุตรธรรม (๓) โลกิยโลกุตรสูตร 
สูตรท่ีวาดวยโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม (๔) สัตตาธิษฐานสูตร สูตรท่ีวาดวยสัตวหรือบุคคล (๕) 
ธัมมาธิษฐานสูตร สูตรท่ีวาดวยธรรม (๖) สัตตธัมมาธิษฐานสูตร สูตรท่ีวาดวย 
       สัตวและธรรม (๗) ญาณสูตร สูตรท่ีวาดวยความรู (๘) เญยยสูตร สูตรท่ีวาดวยส่ิงท่ี
ควรรู (๙) ญาณเญยยสูตร สูตรท่ีวาความรูและส่ิงท่ีควรรู (๑๐) ทัสสนสูตร สูตรท่ีวาดวยโสดาปตติ
มรรคและโสดาปตติผล (๑๑) ภาวนาสูตร สูตรท่ีวาดวยพระเสกขะและอเสกขะท่ีเหลือ (๑๒) ทัสสน
ภาวนาสูตร สูตรท่ีวาดวยโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล และพระเสกขะ อเสกขที่เหลือ (๑๓) สกว
จนสูตร สูตรท่ีวาดวยถอยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจา (๑๔) ปรวจนสูตร สูตรท่ีวาดวยวัจนะของ
ผูอื่นจากพระสัมมาสัมพุทธเจา (๑๕) สกปรวจนสูตร สูตรท่ีวาดวยวัจนะของพระสัมมาสัมพุทธเจา
และของบุคคลอ่ืน ๆ (๑๖) วิสัชชนียสูตร สูตรท่ีวาดวยปญหาท่ีควรตอบ (๑๗) อวิสัชชนียสูตร สูตร
ท่ีวาดวยปญหาท่ีไมควรตอบ (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร สูตรท่ีวาดวยปญหาท่ีควรตอบและไม
ควรตอบ (๑๙) กัมมสูตร สูตรท่ีวาดวยเหตุ (๒๐) วิปากสูตร สูตรท่ีวาดวยผลแหงเหตุ (๒๑) กัมมวิ



๑๐๒ 

ปากสูตร สูตรท่ีวาเหตุและผล (๒๒) กุศลสูตร สูตรท่ีวาดวยกุศล (๒๓) อกุศลสูตร สูตรท่ีวาดวย
อกุศล (๒๔) กุศลากุศลสูตร สูตรท่ีวาดวยกุศลและอกุศล (๒๕) อนุญญาตสูตร สูตรท่ีวาดวยขอ
อนุญาต (๒๖) ปฏิขิตตสูตร สูตรท่ีวาดวยขอหาม (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร สูตรท่ีวาดวยขอ
อนุญาตและขอหาม (๒๘) ถวสูตร สูตรวาดวยการสรรเสริญหรือการชมเชย๘๔ 
        นอกจากนี้ ทานยังไดจําแนกลักษณะสูตรท่ีมาในอรรถกถาและฎีกาท้ังหลาย ออกเปน 
๑๖ ประเภท โดยแบงเปน ๔ หมวด ดังน้ี หมวดท่ี ๑ มี ๔ ประเภท คือ (๑) สังกิเลสภาคิยสูตร (๒) 
วาสนาภาคิยสูตร (๓) นิพเพธภาคิยสูตร (๔) อเสกขภาคิยสูตร หมวดท่ี ๒ มี ๖ ประเภท คือ (๕) 
สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร (๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร (๘) วาสนา
นิพเพธภาคิยสูตร (๙) วาสนาอเสกขภาคิยสูตร (๑๐) นิพเพธอเสกขภาคิยสูตร หมวดท่ี ๓ มี ๔ 
ประเภท คือ (๑๑) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๒) สังกิเลสวาสนาอเสกขภาคิยสูตร (๑๓) 
สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร (๑๔) วาสนานิพเพธอเสกขภาคิยสูตร หมวดท่ี ๔ ม ๒ ประเภท คือ 
(๑๕) สัพพภาคิยสูตร (๑๖) อสัพพภาคิยสูตร๘๕ 
       สาสนปฏฐาน เปนหลักการหรือเปนกรอบในการพิจารณาศึกษาวิเคราะหเน้ือหาธรรม
ท่ีปรากฏอยูในพระสูตรตาง ๆ ในพระไตรปฎกและอรรถกถาวา จัดอยูในพระสูตรประเภทไหน 
ตามลักษณะพระสูตรท่ีทานพระมหากัจจายนะไดจําแนกไวเปนแบบอยางในคัมภีรเนตติปกรณ โดย
ไดยกเอาพระบาลีท่ีเปนพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจาข้ึนมาเปนตัวอยางแลววิเคราะห
ช้ีใหเห็นวา พระพุทธพจนดังกลาวน้ัน เปนสูตรประเภทไหน เชน โอวาทปาฏิโมกขท่ีวา การไมทํา
ความชั่วท้ังปวง การทําความดีใหถึงพรอม การทําจิตใจของตนใหผองใส น่ีเปนคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พุทธพจนจัดเปนอนุญญาตปฏิกขิตตสูตร คือ เปนสูตรท่ีมีเน้ือหาท้ังท่ีเปนขอ
อนุญญาตและขอหามในสูตรเดียวกัน๘๖อยางไรก็ตาม แมทานจะจําแนกพระสูตรออกเปนเอนก
ประการดังกลาวก็ตาม แตกรอบสําหรับการจําแนกพระสูตรดังกลาวน้ัน 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 ท้ัง ๑๘ ประการดังกลาวน้ี ถือวาเปนกรอบในการตีความของพระมหากัจจายนะ
ท่ีทานใชในการตีความอธิบายความธรรมท่ีมีเน้ือหาในพระสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนา
ไว โดยใชมูลบทท้ัง ๑๘ ประการเปนแวนในสอดสองวิจัยธรรมน้ัน ๆ นอกเหนือไปจากหลักหาระ
และนัยท่ีไดไวแลวขางตน 
        สรุปไดวา ตามคัมภีรเนตติปกรณ หลักหาระท้ังหลายเปนการอธิบายธรรมมุงเนนไป
ในทางพยัญชนะมากกวามุงอรรถะหรือเน้ือหาสาระที่เปนแกนธรรม สวนนัยและสาสนปฏฐานน้ัน 
มุงเนนหนักไปในอรรถะและตรวจสอบความถูกตองของการอธิบายโดยมีกรอบในการวินิจฉัยท่ี
ชัดเจน แตกระน้ันก็ตาม หากพิจารณาตามหลักการของหาระท้ังหมดแลว มีนัยแหงอรรถและ
พยัญชนะ ตลอดถึงการตรวจสอบวินิจฉัย ไมไดมุงเนนท่ีจะจัดเปนหมวดหมูเหมือนในหลักสาสน
ปฏฐาน ท่ีมุงจัดเปนหมวดหมูตามลักษณะเน้ือหาของแตละสูตรเปนหลัก 
 
 ๓.๓.๕ ธรรมท่ีเปนหลักการและเกณฑตัดสินการตีความ 
      หลักธรรมท่ีถือไดวา เปนท้ังหลักการตีความและเปนเกณฑตัดสินการตีความในตัวมัน
เอง ควรนํามากลาวสรุปไวเพ่ือใหเห็นรูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาทชัดเจน
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง หลักธรรมท่ีจะกลาวถึงน้ี จากการศึกษาวิเคราะหขางตน จะเห็นวา เปน
หลักธรรมท่ีไดรับการกลาวอางถึงและเปนท่ียอมรับวา หากการอธิบายความตีความธรรมแลวอยูใน
ขอบเขตของหลักธรรมเหลาน้ีถือวา การตีความน้ันถูกตอง หลักธรรมท่ีวาน้ี คือ 
 ๑) มัชฌิมาปฏิปทา๘๘ 
      มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ขอปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติแบบเปนกลาง บางทีเรียกวา ทาง
สายกลาง โดยสวนใหญ จะหมายถึง อริยมรรค ๘ ประการ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือเขาสูพระนิพพาน
โดยตรง เพราะเปนแนวทางที่ไมของแวะความสุดโตงดานใดดานหน่ึงตามนัยแหงธัมมจักกัปปวัตน
สูตร๘๙ ตามนัยความหมายน้ี ถือไดวา มัชฌิมาปฏิปทาน้ีสามารถใชเปนเกณฑตัดสินการตีความได
ดวย เพราะหากมีการตีความท่ีขัดกับแนวทางการบรรลุเปาหมายสูงสุด ถือวาขัดกับหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาน้ี การตีความน้ัน ไมถูกตอง อยางไรก็ตาม แมเน้ือหาในธัมมจักกัปปวัตนสูตร จะ
มุงเนนความเปนกลางระหวางการประพฤติปฏิบัติสุดโตง ๒ ประการ คือการหมกหมุนในกามคุณ
และการทําตนใหลําบากก็ตาม มัชฌิมาปฏิปทา หากนํามาใชในฐานะเปนแนวคิดในการตีความ จะ
ใชในความหมายวา การวางตนเปนกลาง เปนการไมลําเอียงไปตามความคิดเห็นของตนเอง 
(อัตตาธิปไตย) และไมลําเอียงไปตามเสียงขางมาก (โลกาธิปไตย) หากแตใหมองโดยองครวมและ
                                                 
  ๘๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑.   
     ๘๙ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕.   



๑๐๔ 

ใหความสําคัญแกปจจัยรวมท่ีจะทําใหไดความหมายท่ีถูกตองสมบูรณ (ธรรมาธิปไตย) เปนสําคัญ 
จะเห็นความหมายลักษณะน้ีไดชัดจากการทรงแสดงพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีมี
รูปแบบ เทคนิค วิธีท่ีหลากหลายเพราะทรงใหความสําคัญแกปจจัยรอบดานท้ังดานบุคคล ธรรม
และสภาพแวดลอม โดยทรงมุงถึงผลท่ีผูฟงควรไดหลังจากฟงธรรมแลวเปนประการสําคัญ 
 ๒) ปฏิจจสมุปบาท๙๐  
       หลักคําสอนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาท่ีมุงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงแหงเหตุปจจัยของสรรพส่ิง โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ตองการช้ีใหเห็นกระบวนการเกิดและกระบวนการดับแหงความทุกขวามีเหตุปจจัยทําใหเกิดและ
ดับ ไมใชเปนการเกิดขึ้นและดับไปโดยไมมีเหตุปจจัย หรืออีกนัยหน่ึง กระบวนการเกิดขึ้นแหง
ความรู (วิชชา) และกระบวนการดับแหงความไมรู (อวิชชา) ลวนมีเหตุปจจัย หากความรูเกิดข้ึน 
ความทุกขดับ แตถาความไมรูเกิดขึ้น ความทุกขก็เกิดข้ึน ในการศึกษาตีความในพระพุทธศาสนา 
จําเปนอยางย่ิงท่ีตองใชแนวความคิดน้ี คือ การเช่ือมโยง หรือ การอิงอาศัยกันและกันน้ีเปนกรอบใน
การตีความ แลวปรับประยุกตใชเพ่ือเช่ือมโยงปจจัยรวมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ไมมองขามความสําคัญของปจจัยรวมอยางใดอยางหน่ึงท่ีจะใหได
ความหมายท่ีสมบูรณ หากแตใหเล็งเห็นความสําคัญแหงความเปนเหตุปจจัยท่ีจะใหความหมายท่ี
สมบูรณและความถูกตองแหงหลักคําสอนใหมากท่ีสุด 
 ๓) อริยสัจ ๔๙๑  
     อริยสัจ ๔ เปนหลักคําสอนท่ีแสดงความเปนเหตุเปนผล ถือวา เปนหลักคําสอนท่ีสามารถ
เปนไดท้ังกรอบคิดในการตีความและเกณฑตัดสิน ตรวจสอบความถูกตองของการตีความ คัมภีรเนตติ
ปกรณและเปฏโกปเทศ ถือวา อริยสัจ ๔ น้ีเปนสูตรสําหรับเทียบเคียง ตรวจสอบ เพราะเปนท่ีรวมแหง
คําสอนดานการปฏิบัติเพ่ือเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ในกรณีท่ีมีการตีความโดยอางบุคคล 
หรืออางคัมภีร หากการตีความน้ันมีเหตุมีผลและเปนไปเพ่ือความดับทุกข จึงจะถือวาเปนการตีความท่ี
ถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับพระดํารัสท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึงคําสอนของพระองควา ทรงสอน
เรื่องทุกขและความดับแหงทุกขเทาน้ัน 
 ๔) วิภัชชวาท๙๒/โยนิโสมนสิการ๙๓  

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



๑๐๕ 

     วิภัชชวาท ไมใชเปนหลักคําสอน แตเปนพุทธวิธีในการสอนและลักษณะสําคัญของการ
สอนประการหน่ึงของพระพุทธศาสนา เปนหลักท่ีสะทอนมาจากหลักคําสอนเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทา
และปฏิจจสมุปบาท วิภัชชวาทจึงเปนรูปแบบการตีความในพระพุทธศาสนา ท่ีตองมองอยางรอบดาน
จึงตองอาศัยการจําแนกแยกแยะรายละเอียด ปจจัย และองคประกอบตางๆ ซ่ึงตองใชความพินิจ
พิเคราะหอยางแยบยล คําสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ มัชฌิมาปฏิปทา และปฏิจจสมุปบาท ดังกลาวขางตน 
ลวนแสดงใหเห็นถึงความเปนวิภัชชวาททั้งส้ิน ซ่ึงหลักธรรมท่ีจําเปนในการตีความลักษณะน้ีคือ 
“โยนิโสมนสิการ” ความเปนวิภัชชวาท นอกจากจะเห็นไดจากหลักคําสอนดังกลาวแลว ยังมีหลักคํา
สอนอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความเปนวิภัชชวาท เชน การจําแนกแสดงขันธ ๕ เพ่ือชี้ใหเห็นวาความเปนอนัตตา 
ความไมมีความเปนตัวตนแทจริงของมนุษยในอนัตตลักขณสูตร๙๔และจําแนกแสดงถึงวาจาท่ีควรพูด
และไมควรพูดในอภัยราชกุมารสูตร๙๕ เปนตน ไมเพียงเทาน้ัน พระมหากัจจายนะเถระยังไดแสดงวิภัช
ชวาทในคัมภีรเนตติปกรณและเปฏโกปเทศ สะทอนใหเห็นถึงการตีความอยางชัดเจน ในหลัก 
หาระ เพราะเปนการวิเคราะหแยกแยะใหเห็นถึงประเด็นยอยตาง ๆ เพ่ือใชอธิบายความตีความ
หลักธรรม เชน หลักเทสนาหาระ ท่ีวางกรอบในการตีความอธิบายไวคือ การตีความตองช้ีใหเห็นโทษ 
ขอดี ทางออก  ผล วิธีการ และการโนมนาวชักจูงชวนใหลงมือทํา  หากสามารถอธิบายไดครอบคลุม
ท้ังหกประเด็นน้ี ถือวา เปนการอธิบายที่ใกลเคียงและตรงกับพระพุทธประสงคมากที่สุด 

  ๔.๑.๕ หลักการตีความตามแนวของนักปราชญพุทธ 
      โดยปกติการตีความท่ีปรากฏอยูท่ัวไปมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนว 
แลวแตความถนัดและความประสงคของผูตีความใครถนัดชํานาญอยางก็ตีความไปตามที่ตนถนัด
และชํานาญ หรือตนประสงคจะอธิบายในแงใดมุมใดก็ตีความไปในแงน้ันมุมน้ัน จึงทําใหแนวการ
ตีความมีมากจนยากท่ีจะกําหนดได แมการตีความพุทธศาสนสุภาษิตท่ีปรากฏตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันก็มีหลายรูปแบบหลายแนว แตพอกําหนดจับหลักสําหรับศึกษาแนวการตีความของทานได
เปน ๕ แนวดวยกัน คือ  ๑) ตีความตามพยัญชนะ  ๒) ตีความตามขอเท็จจริง ๓) ตีความตามความรู 
๔) ตีความตามความเช่ือ ๕) ตีความตามกระแส (นวยุค) 
     การตีความตามพยัญชนะ  คือ การตีความหรือไขความไปตามตัวอักษรหรือศัพทท่ี
ปรากฏเพ่ือขยายความใหกวางออกไป หรือเพ่ือใหเกิดความชัดเจน โดยใชความรูทางหลักภาษา 
แยกแยะศัพทออกไปวามาจากเคร่ืองปรุงอะไร เปนศัพทประเภทใด เปนตน สวนใหญจะใชคําวา 
“คือ ,ไดแก,หมายถึง,หมายความวา” เปนเครื่องแสดงถึงการอธิบายขยายความคําหรอศัพทท่ีการ

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



๑๐๖ 

ตีความ เชน การตีความพระพุทธพจนเร่ืองจิต ก็อธิบายความไปตามทํานองวา “คําวา จิต ในท่ีน้ี
แปลวา ธรรมชาติท่ีนึกคิดอารมณ,ธรรมชาติท่ีรูอารมณ,ธรรมชาติท่ีวิจิตร,ธรรมชาติท่ีส่ังสมกุศล 
เปนตน หรือแปลวา ความคิด ก็ได แตโดยทั่วไปเรียกจิตวา ใจ อันจิตน้ีมีลักษณะรับ จํา คิด รูอารมณ
ตางๆท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ”  การตีความเชนน้ีเรียกวา การตีความตาม
พยัญชนะหรืออักษรท่ีปรากฏ โดยยกคําหรือขอความที่ตองการตีความเปนบทตั้งแลวแปลวิเคราะห 
ใหความหมาย หรือขยายความไปอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายๆอยาง ทําใหคําหรือขอความน้ันๆ 
เปนท่ีเขาใจแจมแจงชัดเจน การตีความแนวน้ีเปนท่ีนิยมมาแตโบราณ แมการตีความสมัยปจจุบันก็
นิยมเดินตามแนวน้ี 
     การตีความตามขอเท็จจริง  คือ การตีความไปตามเรื่องตามเหตุการณท่ีมีจริงเปนจริง 
ซ่ึงเปนเร่ืองราวหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีผานมาแลว โดยอิงขอเท็จจริงท่ีเกิดในยุคสมัยน้ันๆ 
ไมแสดงความคิดเห็นหรือขอความท่ีขัดแยงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเขาไป ทํานองวาไปตามเน้ือผา ผิดถูก
เปนเร่ืองของขอเท็จจริง ไมใชเรื่องสันนิษฐานหรือคาดเดาเอา  การตีความแนวน้ีผูตีความจําตอง
สรางความคิดความรูสึกของตนยอนยุคไปใหถึงกาลเวลาท่ีเร่ืองหรือเหตุการณน้ันเกิดขึ้นจึงจะ
สามารถตีความไดชัดเจนถูกตองตามขอเท็จจริง หากนําความคิด ความรูสึก หรือส่ิงท่ีปรากฏใน
ปจจุบันเขาไปจับหรือตีความ ยอมไมตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจริง เพราะตางยุคตางสมัยกัน  เชน 
เร่ืองการประสูติของพระพุทธเจาท่ีเม่ือประสูติแลวสามารถดําเนินได ๗ กาว เรื่องพระเทวทัตถูก
แผนดินสูบ เร่ืองสัตวพูดไดในชาดกตางๆ เรื่องพุทธิวิสัย เร่ืองยมกปาฏิหาริย เปนตน เรื่องเหลาน้ี
เปนขอเท็จจริงท่ีตองอาศัยการตีความดวยความรอบรูและรอบคอบ เปนเรื่องภูมิปญญาระดับสูง 
มิฉะน้ันจะกลายเปนการตีความไปตามความเช่ือหรือทัศนะสวนตัวไป 
      การตีความตามความรู  คือ การตีความตามความรูความเขาใจพ้ืนฐาน ประสบการณ 
หรือตามตรรกะของตน กลาวคือตนมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณเชนใด ก็มักจะตีความ
ไปในทางน้ัน เชน การตีความในพระไตรปฎก คนท่ีมีความรูเร่ืองวิทยาศาสตรก็มักจะมองวาคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร เขาไดกับหลักวิทยาศาสตร เม่ือมีการตีความหรืออธิบายสาระ
แหงขอความอยางใดอยางหน่ึงก็มักจะใหนํ้าหนักและอธิบายความไปในแนววิทยาศาสตร ตาม
ความรูและความเขาใจของตน คนท่ีเปนแพทยก็มักจะตีความใหมีนํ้าหนักและเนนไปในทางท่ี
วิชาการแพทย คือมองวาขอน้ันเรื่องน้ีเก่ียวของกับการแพทยกลมกลืนกับการแพทย เปนตน เรียกวา
มองไปตามมุมของตน เรื่องเดียวกันแตมองเห็นตางกันตามความรูความเขาใจอันเปนพ้ืนฐานของ
ตน การตีความแบบน้ีจะถึงหรือไมถึง ถูกหรือไมถูก ก็อยูท่ีความรูของผูตีความ อาจถูกตองท้ังหมด 
หรือไมถูกเลย หรือถูกเปนบางสวนหรือผิดเปนบางสวนก็ได ขอน้ีผูท่ีรูกวา เขาใจกวา หรือเขาถึง
เร่ืองหรือขอธรรมน้ันๆมากกวาเทาน้ันจึงจะตัดสิน การตีความแบบน้ีจึงมีท้ังคุณท้ังโทษแลวแต 



๑๐๗ 

กรณี ๆ การตีความตามความเชื่อ  คือการตีความไปตามศรัทธาและทัศนะของตน กลาวคือตนมี
ความเช่ือและความคิดเห็นเชนน้ันเชนน้ีเปนทุนเดิมอยูแลว ปกธงไวลวงหนาแลววาเปนอยางน้ัน
อยางน้ี เพราะฉะน้ันจึงตีความไปตามความเช่ือและความคิดเห็นน้ัน พรอมเพ่ิมเติมความเชื่อและ
ความคิดเห็นของตนผสมเขาไป เชนตีความเรื่องนรกสวรรค เรื่องบุญบาป เรื่องการทําดีทําชั่ว เปน
ตน ซ่ึงมีความเชื่อและคิดเห็นวาส่ิงเหลาน้ีมีจริงเปนจริง ก็จะตีความดวยการอธิบายขยายความไป
อยางกวางขวางเพ่ือแสดงใหเห็นวาส่ิงเหลาน้ีมีจริงเปนจริง แตถาไมเช่ือก็จะตีความไปในทาง
ตรงกันขาม ดวยการอธิบายเหตุผลนานาประการ เพ่ือใหเห็นวาส่ิงเหลาน้ีไมมีจริงไมเปนจริง  การ
ตีความแบบน้ีมีปรากฏอยูท่ัวไป เปนการตีความแบบเขาขางตนเอง ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได
เชนเดียวกับการตีความตามความรู แตก็มีท้ังคุณและโทษอยู คือหากผูตีความเปนผูคงแกเรียน เปนผู
ท่ีคนยอมรับกันท่ัวไป แตชอบยึดถือความคิดของตนเปนใหญ ปฏิเสธความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม
รับรูความคิดเห็นของใคร เม่ือตีความหรืออธิบายเร่ืองใดไป ผูคนก็จะเชื่อและถือเปนแนวทางอางอิง 
หากการตีความของผูน้ันถูกตองตรงขอเท็จจริงก็เปนคุณ หากไมถูกตองก็เปนโทษ เพราะเปนเหตุให
คนหลงผิด และเดินทางผิดไปดวย 
 การตีความตามกระแส  คือการตีความไปตามเรื่องหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน 
ตีความเพ่ือใหเขากับเหตุการณ พยายามอธิบายโนมเขาหาเหตุการณ เชนกระแสสังคมในขณะน้ัน
นิยมถวายสังฆทาน ก็อธิบายขยายความเร่ืองการสังฆทานวามีประโยชนมีอานิสงสอยางน้ันอยางน้ี 
ทําใหผูคนถวายสังฆทานกันมากข้ึน หรือกระแสสังคมกําลังรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ ก็นํา
ขอความท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ีมาขยายความ เพ่ือใหเห็นโทษของสุราและบุหร่ี ทําใหผูคนคลอยตาม 
สามารถงดสุรางดบุหรี่ได เปนตน อยางน้ีเรียกวาตีความตามกระแส การตีความตามกระแสน้ีเปนท่ี
นิยมในหมูนักเทศนนักบรรยายธรรมตลอดมา เพ่ือแสดงใหผูฟงเห็นวาเปนคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ สามารถนําเหตุการณในปจจุบันมาประกอบการอธิบายขอธรรมไดอยางเหมาะเจาะ และ
มักจะถูกอกถูกในผูฟงไมนอย  การตีความแบบน้ียอมมีความเส่ียงตอการความผิดพลาดเสียหายตอ
พระศาสนาอยูไมนอย หากการตีความแบบน้ีมุงใหถูกใจสังคม มากกวาความถูกใจถูกขอเท็จจริง 
เพราะกระแสสังคมน้ันนิยมความถูกใจมากกวาถูกธรรมเปนพ้ืนอยูแลวเมื่อตีความไหลลื่นตาม
กระแส เชนน้ันก็อาจเละเถิดไปก็ได แตหากการตีความแบบน้ีเปนไปอยางรอบรูและรอบคอบ 
ประกอบกับถูกตองตามขอเท็จจริง โดยอิงกระแสและเหตุการณปจจุบันเปนฐาน ก็ยอมใหการ
ตีความน้ันบรรลุผลสมปรารถนาและมีคุณคาแกการจดจํานําไปสืบสานใหเปนรูปธรรมตอไป  การ
ตีความ ๕ แนวเหลาน้ีอาจถูกหลักถูกเกณฑบาง ไมถูกหลักเกณฑบาง แตก็มีปรากฏใหเห็นตลอดไป



๑๐๘ 

ตราบเทาท่ียังมีการตีความกันอยู และตราบเทาท่ีหลักเกณฑการตีความท่ีถูกตองเปนท่ียอมรับเปน
สากลยังไมแพรหลายและยังไมไดศึกษาเรียนรูแลวนําไปปฏิบัติกันอยางจริงจังและอยางท่ัวถึง๙๖ 

 ๔.๑.๖ รูปแบบการตีความพุทธศาสนสุภาษิต 
 การตีความพุทธศาสนสุภาษิตเทาท่ีปรากฏอยูในคัมภีรตางๆ ซึ่งบุรพาจารยไดแสดงไว
มีหลายรูปแบบ มีท้ังแบบส้ันพอเขาใหใจความได  มีท้ังแบบยาวซ่ึงขยายความออกไปโดยพิศดาร
ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด ซ่ึงแตละรูปแบบก็อยูในขอบเขตแหงการตีความท้ังส้ิน แตเมื่อจะประมวล
กลาวถึงรูปแบบแหงการตีความพุทธศาสนสุภาษิตท่ัวไปอาจไดเปน ๔ รูปแบบ คือ  ๑) แบบจํากัด
ความ ๒) แบบขยายความ ๓) แบบอธิบายความ และ ๔) แบบวินิจฉัยความ 
 การตีความแบบจํากัดความ คือตีความโดยการกําหนดความหมาย ใหความหมายอยาง
กะทัดรัด เปนการกําหนดกรอบความหมายไวพอเปนสังเขปเพ่ืออธิบายขยายความตอไป 
 การตีความแบบขยายความ คือการตีความดวยการขยายประเด็นความท่ีจํากัดความไว
แลวชัดเจนกระจางขึ้น โดยขยายใจความ แยกแยะเน้ือหา หรือตั้งประเด็นอธิบายไวเปนขอๆ 
 การตีความแบบอธิบายความ คือการตีความดวยการอธิบายคําจํากัดความ หรือประเด็น
ความท่ีขยายแยกแยะไวแลวใหพิศดารกวางขวางออกไปจนถึงท่ีสุด จนเกิดความสมบูรณ ไดเน้ือหา
สาระ สามารถมองเห็นขอความนั้นๆไดอยางชัดเจน เขาใจอยางถองแท ไมมีขอเคลือบแคลงสงสัย
หรือปมโตแยงได ในคําอธิบายน้ันประกอบดวยเน้ือหาท่ีมีการคิดวิเคราะห มีเหตุผล มีประเด็น
ขอปลีกยอย มีรายละเอียด มีอุปมามีตัวอยาง และมีการจัดลับดับการอธิบายอยางมีระบบ เรียบเรียง
เน้ือหากลมกลืนรับกันสมกัน ใชภาษาถอยคําท่ีสละสลวย เขาใจงาย เปนภาษารวมสมัย  การตีความ
แบบน้ีอาจสั้นหรือยาวก็ได แลวแตขอความท่ีจะอธิบาย หรือแลวแตวัตถุประสงคของการอธิบาย 
คัมภีรธรรมบทก็ดี คัมภีรมงคลทีปนีก็ดี คัมภีรวิสุทธิมรรคก็ดี ลวนเปนตัวอยางในการตีความแนวน้ี
เปนอยางดี 
      การตีความแบบวินิจฉัยความ  คือการตีความดวยการตัดสินช้ีขาดขอธรรมหรือพุทธ
ศาสนสุภาษิตท่ีมีความหมายหรือเน้ือหาสาระหลายประเด็น มีขอเลือกหลายอยาง วาหมายท่ีตอง
ประสงคเปนอยางน้ีๆโดยอาศัยการไตรตรอง ใครครวญ พินิจพิจารณาอยางถ่ีถวนรอบคอบแลว การ
ตีความแบบน้ีตองอาศัยความรู ความเขาใจ ตลอดท้ังวิจารณญาณอยางสูง บางเร่ืองตองอาศัย

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



๑๐๙ 

ประสบการณ หลักฐานอางอิง และถอยคําของเหลาบุรพาจารยผูรูท้ังหลาย หาไมแลวการวินิจฉัย
อยางน้ันอาจผิดพลาดหรือไมสมบูรณได๙๗ 
 
๔.๒ แนวคิดและทฤษฎีการตีความสมัยใหม 

 
  หลักทฤษฎีการตีความของตะวันตกเปนศาสตรท่ีเกิดข้ึนโดยนักปรัชญาและนักบวช
ชาวคริสตเพ่ือไวตีคําสอนของพระเจา ทฤษฎีน้ีไดรับความนิยมและมีการพัฒนาเร่ือยมาจนถึง
ศตวรรษท่ี ๒๐ กลายเปนศาสตรสากลท่ีนักปรัชญายุคหลังยุคใหมใหความสนใจเปนพิเศษ และถือ
เปนสวนหน่ึงของปรัชญาโลกาภิวัตน ในท่ีน้ีผูวิจัยของยกเพียงแนวคิดและทฤษฎีการตีความของ 
พอล ริเคอร(Paul Ricocur) จะทําใหทราบสายกําเนิดและพัฒนาการของศาสตรน้ีไดมากขึ้น  
 แนวคิดน้ีโดยท่ีพอล ริเคอร ไดแบงการตีความออกเปน ๓ นัยหรือ ๓ สาย กลาวคือ๙๘ 
                     ๑. การตีความตามประเพณีนิยม (Tradition Hermeneutics) วิธีน้ีตั้งเจตนคติท่ีดีเพ่ือให
ทราบถึงความหมายท่ีแฝงอยูในส่ิงท่ีตนตองการ ตามท่ีนักตีความปฏิบัติกันมา  กลุมน้ีมีชไลมาเดอร 
(Friendrich Schlermacher) ดิลเทย (Wilheim  Dilthey) กาดารเมอร ซารตร จนมาถึง เดอริดาร และ 
พอล ริเคอร( Paul Ricoeur) ซ่ึงนับวาเปนตัวแทนสําคัญของสาย ถาจะศึกษาการตีความน้ีจะตอง
อิทธิพลทางความคิดเร่ิมตั้งแต ฮุสเซิรล  วิตเกนสไตน มารติน บูเบอร บัลมานน  และไฮเดกเกอร 
เปนตน กลุมน้ีไดทําวัฏฏจักรแหงการตีความใหมีความหมายและเปนท่ียอมรับมากขึ้น โดยสรุปวา
การตีความเปนลักษณะนิสัยใฝรูของมนุษยชาติ การตีความเปนการแสวงหาความรูท่ีไมมีอคติ ในยุค
น้ีจึงมีลักษณะการตีความเชิงปรัชญายุคโลกาภิวัตนข้ึน 
                     ๒.การตีความแบบต้ังขอสงสัยและกังขานิยม (Suspicon Hermeneutics ) วิธีน้ีต้ัง
ขอสังเกตไมยอมรับอะไรงายๆ โดยกําหนดวาตําราหรือพฤติกรรมของมนุษยตางๆในสังคม มี
วัตถุประสงคดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอยูภายใน ดูขางนอกอาจไมมีพิศมีภัยแตขางในอาจ
มีแนวนโยบายอะไรสักอยาง สายน้ีมีตัวแทนคือ นิตเช  ฟรอยด  และตองยอนอานแนวความคิดของ 
ฮิวส  โชเปนฮาวเออร  ออกุส ค็อง  ฟอยเออรบัค 
                     ๓. การตีความเชิงวิพากย (Critical Hermeneutics) วิธีน้ีมีความสัมพันธกับสายท่ีสองท่ี
กลาวมาแลว ตัวแทนท่ีสําคัญคือ จูเกน ฮาเบอรมัส  และจะตองมีการยอนไปถึง คารล มารกซ (Carl 
Marx 1818-83) 

                                                 
   ๙๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖. 

        ๙๘ โสวิทย บํารุงภักดิ์,  “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรแหงการตีความ”, พุทธศาสตร-ปรัชญา
ปริทรรศน, ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑(มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒): ๓๘-๔๙.. 
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 นักปรัชญาหลังยุคใหมถือวาทฤษฎี Hermeneutics สามารถนํามาประยุกตกับการ
เสวนา (Dialogue) เพ่ือความเขาใจท่ีดี เพราะถือวาการเสวนาท่ีมีการตีความเปนแกนนําจะทําให
ปราศจากอคติใดๆ ท้ังส้ิน 
 ๔.๒.๑ ความหมายการตีความ 
      คําวา “เฮอรเมนิวติกส” (Hermeneutics) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคํา
จํากัดความวา อรรถปริวรรตศาสตร หมายถึงศาสตรแหงการตีความ ในประเด็นเดียวกันน้ี พระมหา
สมบูรณ วุฑฺฒิกโร ได เพ่ิมเติมความหมายการตีความไววา อรรถปริวรรตศาสตร หมายถึง (๑) 
ในทางเทววิทยา หมายถึงการอธิบายความหมายของเรื่องราวตางๆ ในคัมภีรไบเบิล (๒) ในทาง
ปรัชญาสังคม หมายถึงวิชาท่ีเก่ียวกับการสืบคนและการตีความพฤติกรรมของมนุษยและสถาบัน
ตางๆ วาเปนไปโดยเจตนา (๓) ในทางอัตถิภาวนิยม หมายถึงการคนหาจุดหมายของการเปนมนุษย  
ท่ีมีการใหความหมายเชนน้ี เพราะศัพทวา Hermeneutics (ศาสตรแหงการตีความ) เปนคําท่ีเราไดยิน
อยูบอยๆ ในสาขาวิชาไบเบิลศึกษา (Biblical Studies) ปรัชญาและวรรณคดีวิจารณ มีการนิยาม
ความหมายไวอยางหลากหลาย ครอบคลุมท้ังแนวคิดเร่ืองการแปลความ การอรรถาธิบาย 
(Exegesis)และการตีความ 
                   การศึกษาความหมายศาสตรแหงการตีความ (อรรถปริวรรตศาสตร) ไดชัดมากข้ึน เห็น
ควรกลาวถึงความหมายในเชิงลักษณะของการตีความไว ๒ ประการ คือ ๑) ความหมายตามลักษณะ
บอเกิด  กลาวไดวา หลักการตีความเกิดข้ึนมาพรอมกับการเกิดข้ึนของมนุษย ๒) ความหมายตาม
ลักษณะบทบาทหนาท่ี 

 ๔.๒.๒ ประเภทของการตีความ 
                     ประเภทแหงการตีความ จําแนกไดดังน้ี 

                   ๑) การตีความคือทฤษฎีการแปลความ (Hermeneutics as Theory of  Interpretation) 
การแปลความคือการตีความ กลาวคือเมื่อมีการสืบสาวราวเรื่องมุงประเด็นไปยังความหมายที่เรา
เขาใจแลว คือคําวา “คุณ” (you) เปนอันดับแรก การตีความประเภทน้ีจะถามเก่ียวกับเจตนาของผู
แตง หรือความหมายด้ังเดิมท่ีผูฟงเขาใจ การตีความประเภทน้ีแสวงหาความหมายเฉพาะเจาะจงของ
ถอยคําน้ัน 
       วิธีน้ีคอนขางเปนเชิงวิทยาศาสตรโดยตั้งสมมติฐานวา ตําราท้ังหลายมีความหมายจํากัด 
และเปนเชิงวัตถุวิสัยกลาวคือ มีความหมายเดียวและเปนความหมายท่ีอิงขอเท็จจริงท่ีปรากฏ ทฤษฎี
การแปลความถือกําเนิดขึ้นเมื่อการแปลความหมายถูกทาทายดวยขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร  นัก
ศาสนาเริ่มหาเหตุผลมาต้ังเปนกฎเกณฑการแปลความหมายของถอยคําน้ันๆ การแปลความหมายจึง
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มีไดหลายนัยสําหรับคําๆ เดียว และไมนิยมการแปลความหมายท่ีกําหนดไวแลว เพราะกลัวจะเสีย
ความศักด์ิสิทธ์ิ วิธีน้ีใหความสําคัญกับตําราหรือตัวบท น่ันคือตองแปลความหมายไปตามตัวบทจึง
จะถูกตอง 
                   ๒) การตีความคือจริยปรัชญาหรือจริยศาสตร (Hermeneutics as Practical Philosophy) 
หมายถึงจริยธรรมความประพฤติจัดเปนการตีความอยางหน่ึง เมื่อการสืบคนทางการตีความหันไปสู
กิจกรรมการเขาใจ คําวา “เขาใจ (Understanding)” เปนอันดับแรก เมื่อน้ันการตีความคือการลงมือ
ปฏิบัติตามหลักการของทฤษฎีน้ันๆ การตีความประเภทน้ีจะถามถึงความหมายของกระบวนการ
ตีความเปนสําคัญ การตีความประเภทน้ีจะตองแสวงหาการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ วิธีน้ีมี
ลักษณะ ๓ อยางคือ ความหมายเชิงตําราเปนบริบท การเขาใจยึดการปฏิบัติเปนสําคัญ และการให
เหตุผลยึดมนุษยปรัชญาเปนหลัก ทฤษฎีน้ีเปนของนักตีความหลังนวยุคท่ีใหความสําคัญกับ
กาลเวลาของตําราแทนการเวลาของผูแตงของชไลมาเคอร 
                     ในทางพระพุทธศาสนาถือวาการตีความประเภทน้ี คือการยึดหลักธรรมเปนท่ีพ่ึงใน
การดําเนินชีวิต โดยเฉพาะหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค ๘ ในฐานะเปนหลักศีลธรรมอัน
สําคัญในการดําเนินชีวิต ถาเราแบงศาสนาออกเปน ๒ แนวคือ แนวสัจนิยมหรือเน้ือหาของศาสนา 
(Doctrinal Religion) กับแนวจริยธรรมหรือแนวจารีต (Popular or Cultural Religion) การตีความ
แนวจริยปรัชญาจัดอยูในศาสนาแนวจารีตหรือเปนศาสนาของชาวบาน คือเปนการศึกษาและเขาใจ
ศาสนาจากพฤติกรรมของสังคม 

                   ๓) การตีความคือภววิทยาเชิงเก็งความจริง (Hermeneutics as Speculative Ontology) 
เม่ือการสืบคนหันเหความสนใจไปท่ีตัวประธานของความเขาใจ คือคําวา “ฉัน (I)” จัดเปนการ
ตีความเชิงภววิทยาแบบเก็งความจริง เพราะมันถามถึงความหมายของตัW 
 
๔.๓ การตีความพัดยศ 
  เน่ืองจากพัดยศของสงฆไทย มีความวิจิตรงดงาม มีความหลากหลายตามลําดับชั้น ตาม
คุณวุฒิและวัยวุฒิของผูไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ผูวิจัยจึงคิดวา พัดยศท่ีถูกสรางข้ึนมา 
นอกจากจะมีศิลปะที่งดงามอยูแลว ยังแฝงดวยธรรมและเปนสัญลักษณของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
หมายถึง ลักษณะส่ิงของท่ีทําขึ้นเปนส่ิงแทนพระพุทธเจาแหงศากยวงศ สามารถนอมนําจิตของผูพบ
เห็นใหเกิดพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระองศผูเปนศาสดา แลวเกิดศรัทธานําไปสูการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอน ด่ังดอกบัว ตนโพธ์ิ ธรรมจักร รอยพระพุทธบาท สถูป เปนตนเหลาน้ีลวน
เปนรูปและสัญลักษณแทนพระพุทธองคได ซ่ึงแสดงความหมาย และเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธเจาตามพุทธประวัติได นอกจากน้ันพัดยศยังสะทอนใหเห็นถึงปรัชญา แนวความคิดในเชิง
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พุทธธรรม อันมีหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาหลายประการ ลวนแลวแตเปนเคร่ือง
กําหนดสติ ใหพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไดประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดังน้ัน ในการตีความพุทธ
ศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทยท่ีส่ือถึงพุทธธรรม อาจคิดไดหลายแง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของพัดยศซ่ึงสามารถวิเคราะหความหมายลักษณะพัดยศของพระสงฆไทยในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยได
จัดประเภทของพัดยศพระสงฆไทยฝายเถรวาท ซ่ึงแมจะมีหลายประเภทและหลายช้ันก็ตาม แตเม่ือ
จัดประเภทแลว จะมีเพียง ๔ ประเภท คือ ๑) พัดหนานาง   ๒)  พัดพุดตาน  ๓)  พัดเปลวเพลิง  ๔) 
พัดแฉก 
 

         ๔.๔.๑  พัดหนานาง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               ภาพประกอบท่ี ๑  พัดหนานาง๙๙ 

 
      ผลการศึกษาพบวา พัดหนานาง ในพัดยศมีลักษณะรูปไข ผูวิจัยสามารถตีความไดวา

ลักษณะของพัดหนานางเปรียบเสมือนพุทธธรรมท่ีแสดงใหเห็นกฎธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิด
และการดับของทุกข ท่ีตองอาศัยซ่ึงกันและกันคลองจองกันเปนวงจรไมมีตนไมมีปลายดัง
องคประกอบของปฏิจจสมุปบาท๑๐๐ ไดแก  

                                                 
      ๙๙พระมหานิรุตต ฐิตสํวโร, คูมือสมณศักด์ิ พัดยศ ฉบับสมบูรณ, อางแลว, หนา ๑๕๖. 
       ๑๐๐พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๑๘ – 

๒๑๙. 
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   ๑. อวิชชา ความไมรูเห็นตามเปนจริง ไมรูเทาทันตามมสภาวะ ภาวะขาดปญญาไม
เขาใจเหตุผลเปรียบเหมือนคนตาบอด อวิชชาเปนจิตท่ีมีโมหะครอบงํา เปนจิตท่ีเห็นผิด หลงรูปนาม 
หลงกายและจิต ยึดติดรูป เสียง กล่ิน รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ ไมมีปญญา พิจารณาแยกธาตุขันธ 
ยึดกองแหงรูปม่ันคง หลงตัววาไมเส่ือมสลาย ไมสามารถแยก กายใจไดวาเปนคนละอัน ไมรูท่ีเกิด
ของจิตและท่ีดับของจิต หลงความคิดของตัวเช่ือม่ันวา เปนเราเปนเขา ไมพิจารณาสักแตวาเปนธาตุ 
๔ ดิก นํ้า ไฟ ลม สักวาเปนสังขารวิญญาณ อวิชชา จึงเปนความหลง คือ โมหะ ไมรูความจริง 
เปรียบเหมือนคนตาบอด ไปไหนไมรูทาง มองไม เห็นอะไรทําอะไรไมถูกตอง ทําใหหลงผิดทุก
อยางเม่ือมีอวิชชามาครอบงํา 

    ๒. สังขาร ความคิดปรุงแตงจิต ปรุงแตงความคิด หรือปรุงแตงกรรม ใหเปนไปตาม
นิสัยความเช่ือถือ เจตคติ และเคยเคยชินท่ีส่ังสมไวของตน เปรียบเหมือนคนปนหมอ พยายามปรุง
แตงส่ิงท่ีมีอยูแลวใหเปนรูป เปนรางข้ึนมา เปนผูปรุงแตงรูป รส กล่ิน เสียง โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ 
กระทบทางใจ สังขารเปนจิตท่ีมีเจตสิกปรุงแตงใหเกิดความคิดนึกตางๆนานาเม่ือมีอะไรมากระทบ
อารมณ กระทบทางทวารทั้ง ๖ ก็จะปรุงแตงไปตามความชอบของใจ ชอบใจก็เปนบุญ ไมชอบใจก็
เปนบาป ท้ังชอบก็เฉย ท้ังไมชอบก็เฉย เปนอเนญชาภิสังขาร ไมปรุงเปน บุญเปนบาป เรียกวาเปน
กลาง สังขารจึงเปนตัวปรุงแตงอารมณทุกอยางใหเกิด เรียกวาสังขาร  

      ๓. วิญญาณ ความรูตออารมณตาง ๆ เชน เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส เปรียบ
เหมือนลิงไดแกว ลิง หมายถึง จิตท่ีไมน่ิงเฉย จิตมีเกิดดับตลอดเวลา แกว หมายถึง คุณธรรม 
คุณธรรมดีแกวก็จะใส ไมมีคุณธรรม แกวก็จะเศราหมอง วิญญาณเปนผูรูแจงในส่ิงท่ีเห็นและ
กระทบท่ีเกิดขึ้น ในอายตนะทั้ง ๕ วิญญาณเปนผูรูแจงในสิ่งท่ีกระทบสัมผัส เรียกวา วิญญาณ 

      ๔. รูป-นาม (กาย-จิต) ความมีอยูในรูปธรรมและนามธรรม ในความรับรูของบุคคล 
เปรียบเหมือนชายหญิงท่ีน่ังอยูในเรือ รูปเปรียบเหมือนเรือ นาม เปนผูอาศัย รางกายเหมือนเรือจิต
วิญญาณ คือ คนน่ัง กายกับจิตเปนคนละอยาง แตตองอาศัยซ่ึงกันและกัน รูปนามเปรียบเหมือนคน
น่ังเรือ 

     ๕. สฬายตนะ ภาวะที่อายตนะ คือ เครื่องรับรูท่ีเก่ียวของปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลอง
กับสถานการณน้ันเปรียบเหมือนบาน มีประตูหนาตาง มีทางเขาออกของทวารทั้งหก มีรางกาย คือ 
บาน ใจคือเจาของบาน ตาหูจมูกล้ิน คือหนาตาง 

      ๖. ผัสสะการเช่ือมตอความรูกับโลกภายนอกหรือการรับรูอารมณตาง ๆ เปรียบเหมือน
ชายหญิงกอดกัน หมายถึงการกระทบเปนจิตท่ีมีความรูสึกวาเปนชายเปนหญิง เปนจิตปรุงแตงจะ
เกิดข้ึนมา เกิดกิเลสตัณหาอุปาทาน มีอารมณพอใจไมพอใจ ยินดียินราย เปนการกระทบสัมผัสใน
อายตนะทั้ง ๖ เรียกวาผัสสะ 



๑๑๔ 

     ๗. เวทนา ความรูสึกตาง เชน สุขสบาย ถูกใจ ทุกข ไมสบาย เฉย ๆ เปนตน เปรียบ
เหมือนคนท่ีถูกลูกศรเสียบตา มีความเจ็บปวดมากเปนจิตเสวยอารมณรุนแรงท่ีไดสัมผัส เสวย
อารมณ พอใจและไมพอใจ ยินดียินราย (สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา) 

     ๘. ตัณหา เปรียบเหมือนคนสูบเฮโรอีน หรือยาเสพติด ติดแลวตองการอยูตลอดเวลา 
เปนจิตปรุงแตงตองการเพ่ิมอยูเรื่อยๆไมรูปลอยวาง ไมรูจักคําวาพอใจในการสูบและเสพ เปนความ
อยากท่ีถมไมเต็ม เปนความบกพรองอยูเปนนิตย 

     ๙. อุปาทาน ความยึดม่ันถือมั่นในตัวตน เปรียบเหมือนลิงเก็บผลไม ยึดติดยึดมั่นถือม่ัน 
ยึดวาเปนของตัว ขาดปญญาพิจารณาเหตุผลเสียสละปลอยวาง 

      ๑๐. ภพ พฤติกรรมท่ีแสดงออก เพ่ือสนองอุปาทานน้ัน เพ่ือใหไดมาและใหเปนไปตาม
ความยึดมั่นถือมั่น เปรียบเหมือนคนทองแก หมายถึงท่ีอยู เด็กในทองท่ีมีอยูแลว ภพที่ไดรับ 
หมายถึงท่ีอยูของกายใจ(รูปนาม) จิตยึดติดวาเปนท่ีอยูของเราพวกเรา ติดยึดความคิดวาเปนเรา ติด
ยึดในอารมณท่ีพอใจรักใครและไมพอใจรักใคร ติดอยูในความมีความเปน คือภพ 

     ๑๑. ชาติ ความเกิด ความตะหนักในตัวตน ตระหนักในพฤติกรรมของตน เปรียบ
เหมือนคนคลอดลูก หมายถึงจิตท่ีปฏิสนธิไดกําเนิดไดรับชีวิตแลววาเปนอะไร เปนชายหรือหญิง 
สัตว บุคคล และความเกิดของจิตสืบเน่ืองในภพตางๆ โดยการเกิด ชาติคือความเกิดท้ัง ๓ ภพ เปน
จิตท่ีมีเจตสิกสังขารปรุงแตงเกิดดับ ยินดียินราย รักชอบชิงชังในอารมณท้ัง ๖ มีความเกิดอยู
ตลอดเวลามิไดขาดทั้งภพและชาติ จิตท่ีติดอยูในอารมณตางๆ ท้ังอดีตและปจจุบัน ติดในอารมณน้ัน 

     ๑๒. ชรา มรณะ ความสํานึกในความพลัดพรากจากภาวะชีวิต จากการได การมี ทําให
เกิดความโศกเศรา ความครํ่าครวญ ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ และความคับแคนใจเจ็บใจ 
เปรียบเหมือนคนท้ิงบาน สะพายของออกไปดวย หมายถึงท้ิงรางกายแลวไมกลับมาอีก สวนท่ีนําไป
ดวยคือบุญและบาป บานท้ังหลังคือ กองแหงรูปและทรัพยสมบัติก็เอาไปไมได ชรามรณะอยูกับ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสเศราโศกเสียใจ ผิดหวังอาลัยอาวรณ พลัดพรากจากกัน เปนความสูญเสีย
ครั้งย่ิงใหญในชีวิต คือความตาย มรณะคือความตาย จิตท่ีตายแลวจากความดี และตายจากความชั่ว 
ตายจากโลกน้ีโลกหนา ตายจากสมมุติ จิตท่ีเกิดกับดับ ตายทุกขณะจิตเกิดดับเรียกวาตายในปจจุบัน
ตายกองแหงรูปเรียกวาตายในภพท้ัง ๓ ตายของจิตเกิดดับตายในปจจุบันอารมณตายอยูทุกขณะจิต
เกิดและดับ (นิพพาน) 

      สรุปไดวา ปฏิจจสมุปบาท มี ๒ สาย คือ สายเกิดอันเปนสายท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขเรียกวา “สมุทัยวาร” และสายดับเปนสายท่ีแสดงใหเห็นถึงความดับไปแหงกอง
ทุกขท้ังมวล เรียกวา “นิโรธวาร” ซ่ึงท้ังสายเกิดและสายดับเปนเหตุปจจัยตอกัน โยงใยเปนวงเวียน 
ไมมีตน ไมมีปลาย ไมมีท่ีส้ินสุด ดังน้ี 



๑๑๕ 

      ตารางที่  ๑ แสดงเปรียบเทียบสายเกิดและสายดับของปฏิจจสมุปบาท 

สายเกิด สายดับ 
อวิชชา เปนปจจัยจึงมี สังขาร  
สังขาร เปนปจจัยจึงมี วิญญาณ  
วิญญาณ เปนปจจัยจึงมี นามรูป  
นามรูป เปนปจจัยจึงมี สฬายตนะ  
สฬายตนะ เปนปจจัยจึงมี ผัสสะ  
ผัสสะ เปนปจจัยจึงมี เวทนา  
เวทนา เปนปจจัยจึงมี ตัณหา  
ตัณหา เปนปจจัยจึงมี อุปาทาน  
อุปาทาน เปนปจจัยจึงมี ภพ  
ภพ เปนปจจัยจึงมี ชาติ  
ชาติ เปนปจจัยจึงมี ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกข
โทมนัส อุปายาส  
ความเกิดของกองทุกขท้ังหมดน้ีเรียกวา " 
ปฏิจจสมุปบาท "  

อวิชชา ดับ สังขาร จึงดับ  
สังขาร ดับ วิญญาณ จึงดับ  
วิญญาณ ดับ นามรูป จึงดับ  
นามรูป ดับ สฬายตนะ จึงดับ  
สฬายตนะ ดับ ผัสสะ จึงดับ  
ผัสสะ ดับ เวทนา จึงดับ  
เวทนา ดับ ตัณหา จึงดับ  
ตัณหา ดับ อุปาทาน จึงดับ  
อุปาทาน ดับ ภพ จึงดับ  
ภพ ดับ ชาติ จึงดับ  
ชาติ ดับ ชรา มรณะ โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุ
ปายาส จึงดับ ความดับของกองทุกขท้ังมวลน้ี 
คือ การเดินออกจากบวงของปฏิจจสมุปบาท 

 
     จะเห็นวาความทุกขท้ังมวลมีอวิชชาเปนเหตุถาจะดับทุกขตองดับตั้งแตอวิชชาลงมา
จึงจะทําลายวงเวียนแหงทุกขได ดังภาพท่ีจะนําเสนอตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความแกและความ

ชรา – มรณะ 
ชาติ          

การเกิด 

ภพ         
ภาวะชีวิต

สังขาร 
สภาพท่ีปรุงแตง

อวิชชา 
ความไมรูถูกตองตาม



๑๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๒  ปฏิจจสมุปบาท๑๐๑ 
 
 องค หรือ หัวขอ ๑๒ มีความหมายโดยสังเขปดังน้ี 

๑. อวิชชา ความไมรู คือ ไมรูในอริยสัจจ ๔  
๒. สังขาร สภาพท่ีปรุงแตง 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 มีความหมายโดยสังเขปดังน้ี 
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. 

สัมผัส             
ความประจวบ 

เวทนา                 
ความเสวยอารมณ 

สฬายตนะ 
อายตนะภายใน 

ตัณหา              
ความทะยานอยาก 

อุปาทาน
ความยึดมั่น 

นาม – รูป 

นามและรูป 

วิญญาณ 
ความรูแจงอารมณ 



๑๑๗ 

๗.เวทนา ความเสวยอารมณ ไดแก เวทนา ๖  
๘.ตัณหา ความทะยานอยาก ไดแก ตัณหา ๖  
๙.อุปาทาน ความยึดม่ัน ไดแก อุปาทาน ๔  
๑๐.ภพ ภาวะชวีิต ไดแก ภพ ๓  
๑๑.ชาติ ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดอายตนะ  
๑๒.ชรามรณะ ความแก และความตาย ไดแก ชรา (ความเส่ือมอายุ มีความหงอม

อินทรีย) กับมรณะ (ความสลายแหงขันธ, ความขาดชีวิตินทรีย)  
       ท้ัง ๑๒ ขอ เปนปจจัยตอเน่ืองกันไป หมุนเวียนเปนวงจร ไมมีตนไมมีปลายเรียกวา 

ภวจักร (วงจรแหงภพ) และมีขอควรทราบเก่ียวกับภวจักรอีกดังน้ี อัทธา ๓, สังคหะ ๔, สนธิ ๓, 
วัฎฎะ ๓, อาการ ๒๐, มูล ๒ปฎิจจสมุปบาทน้ี มีช่ือเรียกอยางอื่นอีก ท่ีสําคัญคือ อิทัปปจจยตา (ภาวะ
ท่ีมีอันน้ี ๆ เปนปจจัย) ธรรมนิยาม (ความเปนไปอันแนนอนแหงธรรมดา, กฎธรรมชาติ) และ ปจจ
ยาการ (อาการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนปจจยัแกกัน)๑๐๒ 

       พัดเปรียญหนานางจะมีท้ังหมด ๒ สี ไดแก พ้ืนสีแดง  (โลหิตะ)พระรัศมีน้ีจะ
แผซานออกจากพระมังสะ(ผิวเน้ือ)พระโลหิต (เลือด)และพระเนตรท้ังสอง (ดวงตา)  ซ่ึงตีความได
วา แทนวิริยธรรม ธรรมแหงขยันอุตสาหะในการประพฤติธรรมและมีความมุงมั่นในการท่ีจะ
พิทักษรักษาพระพุทธศาสนา พัดน้ีมอบถวายผูสอบไดมหาเปรียญ เริ่มท่ีเปรียญ ๓ – ๔ – ๕  พัดหนา
นางอีกอยางหน่ึงมีพ้ืนสีเหลือง (ปตะ) เหลืองเหมือนสีของดอกหรดาลทอง เปนสีหน่ึงใน
ฉัพพรรณรังสี (สีท้ังหก) ซ่ึงออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา  ฉะน้ัน  หมายถึงวา เริ่มเปนผูท่ีมี
ช่ือเสียง ในดานการศึกษาพุทธพจน ซ่ึงถือวาเปนหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และถาสอบไดเปรียญสูงขึ้นไป  ก็จะย่ิงมีช่ือเสียงมากข้ึน เชน เปรียญ ๙ ซ่ึงถือวาเปนชั้นสูงสุดจึงไม
จําเปนตองใสตัวเลข 

  สวนการปกด้ินเล่ือมน้ัน เหลืองอรามเหมือนสีแหงทองคําน้ัน จะมีทุกช้ันยศ มองดู
เหมือนทองคํา ซ่ึงทางโลกถือวาเปนรัตนะท่ีมีคามากรองจากเพชร หมายถึงวาผูท่ีสอบเปรียญไดเปน
บุคลากรที่มีคุณคาตอพระพุทธศาสนา เพราะสามารถรูและเขาใจพุทธพจน จะยังพระพุทธศาสนา
ใหเจริญรุงเรื องไปท่ัวโลก 

            ๔.๓.๒  พัดพุดตาน  
 
                                                 

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



๑๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                             ภาพประกอบท่ี ๓ พัดพุดตาน๑๐๓ 
 

      ผลการศึกษาพบวา พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม 
๑๖  แฉก พัดยศชนิดน้ีมีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตาน พระสงฆท่ีไดรับ
พระราชทานสมณศักด์ิจะเร่ิมตั้งแตพระปลัด พระครูปลัด ถึงชั้นพระครูสัญญาบัตร ซ่ึงมีหลาย
ตําแหนง 
 ลักษณะของพัดพุดตานเม่ือเทียบกับสมณศักด์ิดังกลาว ผูวิจัยตีความวาแฉก ๑๖ แฉก
ของพัดพุดตานเทียบไดกับพุทธธรรมในหัวขอโสฬสญาณ ๑๖ อุปกิเลส ๑๖ เหมือน จิตอุปกิเลส ๑๖ 
ดังน้ี 
   ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ (คิดเพงเล็งอยากได โลภไมสมควร,โลภกลา จองจะเอา ไมเลือก
ควร ไมควร) 

  ๒. พยาบาท(คิดรายเขา) 
  ๓. โกธะ (ความโกรธ) 
  ๔. อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) 
  ๕. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีผูอื่น,การลบลางปดซอนคุณคาความดี

ผูอื่น) 

                                                 
      ๑๐๓สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักด์ิสําหรับผูบริหาร, หนา ๓๑. 



๑๑๙ 

  ๖. ปลาสะ (ความตีเสมอ,ยกตัวเทียมทาน,เอาตัวขึ้นตั้งขวางไวไมยอมยกใหใครดีกวา
ตน) 

  ๗. อิสสา(ความริษยา) 
  ๘. มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) 
  ๙.  มายา (มารยา) 
  ๑๐. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, หลอกดวยคําโออวด) 
  ๑๑. ถัมภะ (ความหัวด้ือ, กระดาง) 
  ๑๒. สารัมภะ (ความแขงดี, ไมยอมลดละ มุงแตจะเอาชนะกัน) 
  ๑๓. มานะ (ความถือตัว, ทะนงตน) 
  ๑๔. อติมานะ (ความถือตัววาย่ิงกวาเขา, ดูหม่ินเขา) 
  ๑๕. มทะ (ความมัวเมา) 
  ๑๖. ปมาทะ (ความประมาท,ละเลย,เลินเลอ) 
    อุปกิเลส ๑๖ หรือจิตอุปกิเลส ๑๖ เปนโทษธรรมเครื่องเศราหมองส่ิงท่ีทําใหจิตใจขุน

มัวรับคุณธรรมไดยาก ซ่ึงจะเปนเคร่ืองกําหนดสติของพระสงฆท่ีมีสมณศักด์ิดังกลาวขางตน 
 

     พัดพุดตาน มีพ้ืนกํามะหย่ีสีตางกัน มีแฉกสีเหลืองบาง แดงบาง แลวยศชั้น  ท่ีสําคัญจะ
มีลายปกด้ินมันและเล่ือม  เปนเครื่องประกอบทําใหเกิดความสวยงามอรามเหมือนทองคํา ซ่ึงถือวา
มีรัตนะท่ีมีคาเชนเดียวกับพัดยศถือวามีคุณคาสมกับท่ีเปนของสูง  เหมาะสมกับตําแหนงของพระ
สังฆาธิการหรือพระภิกษุผูเปนฐานานุกรมในตําแหนงตางๆท่ีไดรับ 

    สวนดามของพัดทําดวยงาชาง นิยมมาทําเครื่องประดับและเครื่องรางมานานนับตั้งแต
มนุษยเร่ิมรูจักลาสัตวมาเปนอาหารแลว ซ่ึงงาชางมีสีนวลสวยและงายตอการแกะสลัก อีกท้ังยังมี
ความทนทาน แมจะมีความแข็งอยูในระดับ ๒.๕ ก็ตาม เปนสัญลักษณของความบริสุทธ์ิและเปน
มงคลงายังมีความหมายถึงพลังอํานาจเพ่ิมข้ึนในตัวของผูท่ีไดครอบครองเปนเจาของ ชวยให
สามารถฟนฝาอุปสรรค และมีชัยเหนือศัตรู จึงมักจะนํางาชางคูขนาดใหญมาประดับโตะหมูบูชา
เพ่ือพุทธบูชา ทําดามพัดยศ แมปจจุบันงาหายาก  ก็มีวัสดุท่ีใชแทนงาชาง  เรียกวาวัสดุเทียมงา ซ่ึงทํา
จากเรซ่ิน   

 

๔.๓.๓ พัดเปลวเพลิง  
 
 
 



๑๒๐ 

 
 
 

  
 
 
 
 
                                  ภาพประกอบท่ี ๔  พัดเปลวเพลิง๑๐๔ 
  

     ผลการศึกษาพบวา พัดเปลวเพลิง ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปน
แฉกดานละ ๕ แฉก ผูวิจัยตีความวา ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยาง
ท่ีรวมเขาเปนชีวิต คือขันธ ๕๑๐๕ หรือเบญจขันธไดแก 
  ๑. รูป ไดแก สวนประกอบของฝายรูปธรรม ท้ังหมดอันเปนรางกายและพฤติกรรมท้ัง
ปวง เปนสสารและพลังงาน พรอมท้ังคุณสมบัติและพฤติกรรมของสสารหรือพลังงานเหลาน้ัน 

      ๒. เวทนา ไดแก ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซ่ึงเกิดจากผัสสะทาง ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจ 

      ๓. สัญญา ไดแก ความกําหนดได หมายรู คือกําหนดรูอาการ เครื่องหมาย ลักษณะ
ตางๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณได 

      ๔. สังขาร ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆของจิตท่ีปรุงแตงใหคิดดีหรือชั่ว 
หรือเปนกลางๆ โดยมีเจตนาเปนตัวนํา หรือปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทาง
กาย วาจา ใหเปนไปตางๆ เปนท่ีมาของกรรม เชน ศรัทธา สติ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ปญญา โลภะ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ เปนตน 

     ๕. วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ คือ การเห็น การ
ไดยิน การไดกล่ิน การรูรส การรูสัมผัสทางกายและการรูอารมณทางใจ 
 พัดเปลวเพลิง นอกจากจะสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยางของชีวิตแลวยัง
หมายถึงฐานะ ๕ ประการ ท่ีสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตามในโลกไมอาจจะ
                                                 

     ๑๐๔สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักด์ิสําหรับผูบริหาร, หนา ๒๗. 
    ๑๐๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรุงปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๑๑,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓), หนา ๙๑. 



๑๒๑ 

ได น่ันคือ     ๑) ขอส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา จงอยาแก ๒) ขอสิ่งท่ีมีความเจ็บไขเปนธรรมดา จง
อยาเจ็บไข ๓) ขอส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา จงอยาตาย ๔) ขอส่ิงท่ีมีความส้ินไปเปนธรรมดา จง
อยาส้ินไป ๕) ขอส่ิงท่ีมีความพินาศเปนธรรมดา จงอยาพินาศ เพราะชีวิตทุกขชีวิตเปนไปตามวัฎฏ
สงสาร ซ่ึงหลักพุทธธรรมขางตนน้ี จะเปนเครื่องกําหนดสติของพระสงฆเพ่ือเปนหลักในการยึดถือ
พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

     นอกจากในสวนประกอบของพัดท่ีกลาวไปแลว  ใบของพัดยังปกด้ินสีทองมันและ
เล่ือม  ลายใบเทศรักรอยเปนเคร่ืองประกอบ  ทําใหเกิดความสวยงามอรามเหมือนทอง ซ่ึงนํามาปก
เพราะถือวาเปนรัตนะท่ีมีคาเชนเดียวกับพัดหนานาง พัดพุดตาน ถือเปนของสูงท่ีรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เหมาะสมกับตําแหนงพระสังฆาธิการผูไดรับพระราชทานสมณ
ศักด์ิ  คือ พระครูสัญญาบัตรเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ซึ่งใน
ปจจุบันมี ๙ ตําแหนง แตพัดยศประจําตําแหนงมี ๙ แบบ  เปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ีทรงคุณคา
ในตําแหนงเหลาน้ี 

     คําวา “ทรงมัณฑ” เปนสวนของดามพัด  หมายถึง มีรูปทรงกลมหรือเหล่ียมซอนกัน
เปนช้ัน ๆ เรียวขึ้นไปทําให เกิดความสวยงาม คําวา “มัณฑ” มาจากคําวา มณฑป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๓.๔ พัดแฉก  

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบท่ี ๕ พัดแฉก๑๐๖ 
 

    ผลการศึกษาพบวา พัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑสวนลางเปนพุมเรียก
แหลมคลายดอกบัว ขอบนอกคลายกลีบบัว ท่ีประกบแนบอยูกับดอกมีกลีบอยางนอย ๕ ถึง ๙ กลีบ 
ดอกบัวเปนสัญลักษณแสดงถึงความหมายและเหตุการณท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจาตามพุทธ
ประวัติ หลังจากท่ีพระองคตรัสรูแลวทรงพิจารณาถึงธรรมะ ท่ีไดทรงตรัสรูวาเปนธรรมะอันลํ้าลึก 
ยากท่ีมนุษยท้ังหลายจะตรัสรูตามไดจึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของ
มนุษยเปน ๔ เหลา คือ  
 เหลาท่ี ๑ อุคคติตัญูบุคคล คือผูท่ีมีกิเลสนอย เบาบาง มีสติปญญาแกเกลา จะพึง
สอนใจใหรูแจงในธรรมพิเศษโดยฉับพลัน เปรียบเสมือนดอกปทุมชาติท่ีโผลพนเหนือพ้ืนนํ้าข้ึนมา 
พอสัมผัสรัศมีพระอาทิตยก็จะบานทันทีไดแก กลีบบัวท่ีอยูในกลางของพัดยศ (สีนํ้าเงิน) 
 เหลาท่ี ๒ วิปจจิตัญูบุคคล ผูท่ีมีกิเลสคอนขางนอย มีอินทรียปานกลางถาไดท้ังธรรม
คําส่ังสอนอยางละเอียด ก็สามารถรูแจงเห็นธรรมวิเศษได เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีเจริญเติบโตข้ึนมา
พอดีกับผิดนํ้าจกับานในวันรุงขึ้น ไดแก กลีบบัว ของพัดยศชั้นท่ี ๒ (สีเหลือง) 
  เหลาท่ี ๓ เนยยบุคคล ผูท่ีมีกิเลสยังไมเบาบาง ตองหมั่นศึกษาพากเพียรเลาเรียนและคบ
กัลยามิตร จึงสามารถรูธรรมได เปรียบเสมือนดอกบัวท่ียังจมอยูในนํ้า คอยเวลาท่ีจะโผลข้ึนมาจาก
นํ้า และจะบานในวันตอ ๆ ไป ไดแก กลีบบัวของพัดยศ ช้ันท่ี ๓ (สีมวง) 
  เหลาท่ี ๔ ปทปรมบุคคล ผูมีกิเลสหนา ปญญาทึบหยาบ หาอุปนิสัยไมไดเลย ไม
สามารถจะบรรลุธรรมพิเศษได เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีเติบโตและจมอยูใตนํ้าไมสามารถจะโผล
ข้ึนมาเหนือนํ้าไดจะอยูไดเพียงใตนํ้าและเปนอาหารของเตา ปู และปลา ไดแก กลีบบัวของพัดยศช้ัน
ท่ี ๔ (สีเขียว) 

                                                 
     ๑๐๖สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักดิ์สําหรับผูบริหาร, หนา ๓๙. 

 



๑๒๓ 

 สวนกลีบบัวรอบนอก ๕ กลีบ (สีแดง) อาจเปรียบไดกับนิโรธ ความดับทุกข ดับตัณหา
ไดส้ินเชิงอยูในภาวะปลอดทุกขเพราะไมมีทุกขท่ีจะเกิดขึ้นไดหมายถึงนิพพาน ไดแก นิโรธ ๕๑๐๗  
 ๑. วิกขัมภนนิโรธ (ดับดวยขมไว คือ การดับกิเลสของทานผูบําเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน 
ยอมขมนิวรณไวได ตลอดเวลาท่ีอยูในฌานน้ัน — extinction by suppression)  

    ๒. ตทังคนิโรธ (ดับดวยองคน้ันๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมท่ีเปนคูปรับหรือธรรมที่ตรง
ขาม เชน ดับสักกายทิฏฐิดวยความรูท่ีกําหนดแยกนามรูปออกได เปนการดับชั่วคราวในกรณีน้ันๆ 
— extinction by substitution of opposites)  

     ๓. สมุจเฉทนิโรธ (ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จส้ินเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค 
ในขณะแหงมรรคน้ัน ชื่อสมุจเฉทนิโรธ — extinction by cutting off or destruction)  

     ๔. ปฏิปสสัทธินิโรธ (ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไป
แลว บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปหมดแลว ไมตองขวนขวายเพ่ือดับอีก ในขณะแหง
ผลน้ันช่ือ ปฏิปสสัทธินิโรธ — extinction by tranquillization)  

     ๕. นิสสรณนิโรธ (ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จ
ส้ินแลว ดํารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวน้ันย่ังยืนตลอดไป ภาวะน้ันช่ือนิสสรณนิโรธ 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
อยางเดียวกันน้ีท้ังหมด  

     นอกจากน้ีพัดแฉกท่ีมีดอกกลีบ ๙ กลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา
อันเปนหลักธรรมขั้นสูงซ่ึงเรียกวา 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 

                                                 
      ๑๐๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๕/๓๙; ๗๐๔/๖๐๙. 
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    ๗. อรหัตตมรรค หนทางบรรลุเปนพระอรหันต  
    ๘. อรหัตตผล การไดบรรลุเปนพระอรหันต 
    ๙. นิพพาน ก็คือ นิพพาน 
    หลักธรรมท้ัง ๙ ประการน้ีเปนหลักธรรมท่ีเปนมรรค และผลของการปฏิบัติเพ่ือความ

หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง เพ่ือเปนการเขาสูโลกุตตรธรรมข้ันสูงสุดตอไป 
    และสวนบนของพัดแฉกมีลักษณะเปนปลายแหลม อาจเปรียบไดกับสติท่ีเปนยอดของ

กรรมฐานทั้งปวงหลักปฏิบัติเพ่ือความพนทุกข สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสในสติปฏฐาน มี
หลักใจความของพระสูตรไว ๔ หมวด๑๐๘ คือ  

    ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
    ๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
    ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
    ๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน๑๐๙ 
     สติปฏฐาน ๔ เปนทางเดียวท่ีจะนําเหลาเวไนยสัตวใหเขาถึงความบริสุทธ์ิ ลวงพน

ความเศราโศก และความรําพันคร่ําครวญไดดับความทุกขและโทมนัสได บรรลุอริยมรรค และเห็น
แจงพระนิพพานได  หนทางน้ี คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ 

     ในสวนประกอบของใบพัดท่ีมีลวดลาย เชน ประดับพลอยในบางชั้นน้ัน พวกเพชร
พลอยเปนรัตนะท่ีชาวโลกถือกันวาเปนของท่ีมีคุณคามาก การท่ีพระเจาแผนดินทรงโปรดใหนํามา
ไวในพัดยศบางชั้นยศ ก็เพ่ือเปนการนําส่ิงท่ีมีคุณคามากในทางโลก มาเปนเคร่ืองสักการบูชา
พระสงฆผูไดรับพระราชทานพัดยศ  ในฐานะตัวแทนพระรัตนตรัยน้ันเอง 
 ผลจากการตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของพระสงฆไทย ท้ัง ๔ รูปแบบ พบวา 
พัดยศแตละลักษณะเปรียบเสมือนสัญลักษณเชิงพุทธธรรม ท่ีสะทอนใหเห็นถึงหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาท้ังฝายโลกิยะและโลกุตตระ ท่ีซอนในความวิจิตรงดงามของพัดยศประหน่ึง
ปริศนาลายแทงขุมทรัพย 
 
 

                                                 
   ๑๐๘ที.ม. (ไทย) ๑๑/๑๑๒ - ๑๑๓/ ๑๑๙. 
    ๑๐๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๔/๗๔. 



 
บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
      จากการศึกษาตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทย ในการศึกษาครั้งน้ี 

ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการ ดังน้ี (๑) เพ่ือศึกษาพัดยศของสงฆไทย (๒) เพ่ือศึกษาพุทธ
ศิลป (๓) เพ่ือตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทยเถรวาท ดังน้ัน ผูวิจัย จึงไดสรุปตาม
วัตถุประสงค ดังน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทย กลาวถึงความงดงามของศิลปใน

เชิงลวดลายการประดับตกแตงความวิจิตรพิสดาร ทําใหรู ซ้ึงถึงความรูสึกอันทรงคุณคาทาง
หลักธรรม พัดยศของสงฆไทยไดถือกําเนิดเกิดขึ้นจากคุณธรรมคุณงามความดีตาง ๆ โดย
พระมหากษัตริยทรงจัดมอบถวายเปนเกียรติยศในทางพระพุทธศาสนา พัดยศมีลักษณะท่ีแตกตาง
กันออกไปตามคุณวุฒิ และปญญาวุฒิ พัดยศนอกจากจะมีคุณคาตอผูปกครองคณะสงฆท่ีเจริญ
ในทางพระพุทธศาสนาแลวยังเปนเคร่ืองบงบอกถึงคุณธรรมขั้นสูงอีกดวย    

 

 ๕.๑.๑ พัดยศของสงฆไทย 
       ขอบเขตของการศึกษาพัดยศของสงฆไทย ประกอบดวยความเปนมาของพัดยศของ
สงฆไทย ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความสําคัญ สรุปไดวา 

      การปกครองคณะสงฆไดดําเนินควบคูไปกับระบบสมณศักด์ิ จากหลักฐานพบวาระบบ
สมณศักด์ิเกิดขึ้นครั้งแรกในศรีลังกา สมัยท่ีพระเจาภูวเนกหุปกครองประเทศ โดยท่ีพระองคได
พระราชทานราชทินนามแกพระมอญท่ีมาแปลงบวชจากเมืองหงสาวดี ซ่ึงถือวาเปนครั้งแรกท่ีมีการ
พระราชทานนามแกพระสงฆ  สวนระบบสมณศักด์ิของพระสงฆไทย มีหลักฐานวาเร่ิมมีรูปแบบ
ต้ังแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานีกลาวคือพอขุนรามคําแหงทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาท่ีกรุงสุโขทัย 
โดยพระองคไดแตงตั้งตําแหนงการปกครองคณะสงฆและไดพระราชทานราชทินนามเปนสมณ
ศักด์ิแกพระสงฆ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศรีลังกา เมื่อมาถึงสมัยอยุธยา ระบบสมณศักด์ิมีบทบาท
สําคัญย่ิงข้ึนในการบริหารคณะสงฆ เน่ืองจากสมัยน้ีเปนระบบศักดินาท่ีมีการจัดลําดับชนช้ันใน
สังคมในทางคณะสงฆ พระแผนดินทรงเล็งเห็นความสําคัญในการปกครองสงฆ จึงทรงแตงต้ัง
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ตําแหนงใหแกพระสงฆผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปกครอง เพ่ือชวยดูแลการปกครองคณะ
สงฆ และไดพระราชทานตําแหนงสมณศักด์ิเปนราชทินนามตาง ๆ ถวายดังเชนฆราวาส ดวยอํานาจ
การแตงตั้งสมณศักด์ิในยุคตน ๆ น้ีข้ึนอยูกับพระเจาแผนดิน วาจะทรงแตงต้ังหรือโปรดพระสงฆรูป
ใดเปนกรณีพิเศษ 
 สมัยรัตนโกสินทร ระบบสมณศักด์ิเร่ิมจะมีการจัดต้ังเปนระบบมีการต้ังตําแหนงการ
ปกครองใหกับพระสงฆหลายรูป ยกขึ้นเปนสังฆราช สังฆนายก มหาเถระ และเถระ ตามลําดับ เพ่ือ
ประโยชนในการปกครองคณะสงฆ ดานสมณศักด์ิก็มีตําแหนงราชทินนามของพระราชาคณะ
เกิดข้ึนหลายตําแหนง ซ่ึงเริ่มมีมาแตสมัยอยุธยาแลว พระอริยวงศาคตญาณ เปนประมุขของสงฆ
สวนตําแหนงอื่น ๆมีการสับเปล่ียนยายตามเหตุการณบานเมือง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรง
ปกครองประเทศ ระบบปกครองคณะสงฆเริ่มมีความม่ันคง มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกของคณะสงฆไทย ครั้ง
ถึงรัชกาลท่ี ๖ การปกครองคณะสงฆยังคงเปนรูปแบบเดิม แตระบบสมณศักด์ิไดมีการพัฒนาเปน
รูปแบบท่ีชัดเจน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหสมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดระเบียบสมณศักด์ิขึ้นมาใหม เม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยไดแบงเปนสองฝาย คือ ฝายตําแหนงและฝายฐานันดร (ยศ) โดยมีพัดยศเปน
เคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ เพ่ือเปนสัญลักษณแสดงใหเห็นถึงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ  

     ความหมายพัดยศ จึงมีความหมายซอนคํา หมายถึงส่ิงเดียวกัน แตมีความหมายของที่มา
ตางกัน คือ ตาลปตร หมายถึง เครื่องประกอบสมณศักด์ิท่ีพระมหากษัตรยิพระราชทานมาบงบอกถึง
ช้ันแหงสมณศักด์ิท่ีไดรับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย   ประเภทพัดยศของสงฆ มี ๒ 
ประเภท คือ ประเภทพัดยศพิเศษของสงฆไทย เปนพัดยศท่ีไดรับในกรณีพิเศษท่ีพระมหากษัตริย
ไทยแหงกรุงรัตนโกสินทรฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดสรางขึ้นเพ่ือพระราชทานแกพระภิกษุ
สงฆท่ีเปนเช้ือพระวงศานุวงศท่ีอุปสมบทในพระพุทธศาสนา และประเภทพัดยศประจําตําแหนง
ของสงฆไทย ซ่ึงเปนพัดยศท่ีพระภิกษุสงฆรูปอื่นครอบครองได เพราะพัดยศที่ประเภทประจํา
ตําแหนง ถาพระภิกษุสงฆรูปใดมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบดวยธรรมวินัย มีความสามารถในการ
ปกครองสงฆ มีประโยชนตอสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเปนท่ียอมรับของหมูคณะสงฆ 
ชาวบาน สังคม และประเทศชาติ ก็จะไดรับพระราชทานไปยังพระสงฆรูปน้ันตอไป 
 ความสําคัญพัดยศ ซ่ึงเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิของพระสงฆไทย เปนการบงบอก
ถึงตําแหนงของผูได รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระสงฆท่ีไดรับ
พระราชทานพัดยศน้ัน ยอมเปนพระสงฆท่ีมีความเพียบพรอมดวยอาจาริยวัตร มีขอปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ เปนผูมีคุณประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคม เปนท่ียอมรับของคณะสงฆ จึงจะไดรับพัด



๑๒๘ 

ยศเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิ หรือเปนเคร่ืองบงบอกยศ ตําแหนงท่ีไดรับพระราชทาน เชน 
ตําแหนงทางการปกครองสงฆสูงสุด คือ สมเด็จพระสังฆราช ยอมมีพัดยศประจําตําแหนง หรือ
เคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ 

 ประโยชนของพัดยศ ซ่ึงเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิท่ีสามารถบอกยศ บอกตําแหนง
ของผูท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ทําใหทราบถึงหนาท่ีการงานท่ีจะตอง
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการศึกษาเลาเรียนในพระไตรปฎกใหแตกฉาน สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลตอตนเอง เกิดผลตอผูอื่น และเกิดผลตอสังคม เพราะพัดยศเปนของ
สูงท่ีพระบาทสมเด็จทรงพระราชทานให เพ่ือใหพระสงฆท่ีไดรับพระราชทานแลว ไดปฏิบัติหนาท่ี
ของตนเองอยางสุดความสามารถ และทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความมั่นใจในการไดรับ
พระราชทานพัดยศของพระสงฆรูปน้ัน และก็จะปฏิบัติตามคําส่ังสอนไดอยางศรัทธา ดังน้ัน 
ประโยชนของพัดยศ จึงมีประโยชนในดานการปกครองสงฆ มีประโยชนในการไดรับอุปถัมภกจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และใชใหเกิดประโยชนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ใหเกิดความ
สงบเรียบรอย และรวดเร็ว เปนไปตามข้ันตอน และสะดวกสบายในการจัดงานพระราชพิธี และงาน
รัฐพิธี  

 พุทธศิลปในพระพุทธศาสนาไดกําหนดขอบเขตพุทธศิลปท่ีเก่ียวกับสุนทรียความงาม
เปนศิลปอันงดงาม ประกอบดวยเจดียท่ีเคารพนับถือ บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชา เจดีย
เก่ียวกับพระพุทธเจา มี ๔ อยางคือ ๑. ธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒. บริโภคเจดีย คือ ส่ิง
หรือสถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย ๓. ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน  ๔. อุทเทสิก
เจดีย คือ พระพุทธรูป : ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง ส่ิงท่ีกอเปนยอดแหลม เปนท่ีบรรจุส่ิงท่ี
เคารพนับถือ เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ พุทธศิลป” จึงมิใชเปนอุบัติการณทางภาษาคร้ังใหม 
หรือเปนปรากฏการณทางศิลปะลาสุด หรือเปนนิมิตใหมในการแสวงหา  ท่ีเพ่ิงคนพบ คําวา พุทธ
ศิลปมีรากฐานท่ีผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิต  มีลักษณะเฉพาะของความเปนตะวันออก  มี
ลักษณะเฉพาะพิเศษแบบชนชาติ ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม และวรรณกรรม 
ซ่ึงศิลปะแขนงตางๆ เหลาน้ี ไดรับการกลาวขานวาเปนพุทธศิลป  

     การตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทย หมายเอาความงดงามของศิลปะ
พัดยศลักษณะพัดยศของสงฆไทย มีอยู ๔ ลักษณะใหญ ๆ คือ  

     พัดหนานาง ในพัดยศมีลักษณะรูปไข ผูวิจัยตีความไดวาลักษณะของพัดหนานาง
เปรียบเสมือนพุทธธรรมท่ีแสดงใหเห็นกฎธรรมชาติ เปนกระบวนการเกิดและการดับของทุกข ท่ี
ตองอาศัยซ่ึงกันและกันคลองจองกันเปนวงจรไมมีตนไมมีปลายดังองคประกอบของปฏิจจสมุป
บาท 



๑๒๙ 

       พัดพุดตาน ใบพัดยศมีลักษณะกลม แตริมขอบหยักเปนแฉกรวม ๑๖ แฉก พัดยศชนิดน้ี
มีลักษณะคลายกลีบดอกบัวบาน หรือดอกพุดตาน พระสงฆท่ีไดรับพระราชทานสมณศักด์ิจะเร่ิม
ต้ังแตพระปลัด พระครูปลัด ถึงชั้นพระครูสัญญาบัตร ซ่ึงมีหลายตําแหนงลักษณะของพัดพุดตาน
เม่ือเทียบกับสมณศักด์ิดังกลาว ตีความวาแฉก ๑๖ แฉกของพัดพุดตานเทียบไดกับพุทธธรรมใน
หัวขออุปกิเลส ๑๖ เหมือน จิตตอุปกิเลส ๑๖ โสฬสญาณ ๑๖ 

       พัดเปลวเพลิง ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุงขาวบิณฑ ตรงขอบเปนแฉกดานละ ๕ แฉก 
ตีความวา ลักษณะของเปลวเพลิงไดสะทอนใหเห็นสวนประกอบหาอยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต คือขันธ 
๕ และพละ ๕  

       พัดแฉก ใบพัดยศมีลักษณะทรงพุมขาวบิณฑสวนลางเปนพุมเรียวแหลมคลายดอกบัว 
ขอบนอกคลายกลีบบัว ท่ีประกบแนบอยูกับดอกมีกลีบอยางนอย ๕ ถึง ๙ กลีบ ดอกบัวเปน
สัญลักษณแสดงถึงความหมายและเหตุการณท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจาตามพุทธประวัติ หลังจากท่ี
พระองคตรัสรูแลวทรงพิจารณาถึงธรรมะ ท่ีไดทรงตรัสรูวาเปนธรรมะอันลํ้าลึก ยากท่ีมนุษย
ท้ังหลายจะตรัสรูตามไดจึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว เหมือน “ดอกบัว” แบงปญญาของมนุษยเปน ๔ 
เหลา นอกจากน้ีพัดแฉกท่ีมีดอกกลีบ ๙ กลีบ ยังแสดงใหเห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปน
หลักธรรมข้ันสูงซ่ึงเรียกวา โลกุตตรธรรม คือ ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก มี ๙ 
ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆไทยเถรวาท
ทําทราบใหถึงความเปนมา ประเภท ลักษณะของพัดยศ และหลักการตีความในพุทธศิลปท่ีปรากฏ
ในพัดยศของสงฆไทย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาตอความเจริญทางดานการศึกษา การปฏิบัติของพระสงฆ 
ทําใหเกิดคุณคาทางจิตใจ นอกจากน้ีเอกลักษณความสวยงามของพัดยศ ยังเปนกําลังใจพระสงฆใน
การท่ีจะมุงมั่นเปนกําลังใจตอการพัฒนาพุทธศาสนาใหเจริญกาวหนาครั้งตอไป ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 
 ๑) พัดยศเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิของพระสงฆ เปนสิ่งท่ีลํ้าคาท่ีบรรพบุรุษได
จัดทําขึ้นเพ่ือเปนกําลังใจใหพระภิกษุไดมีความตั้งใจในการปฏิบัติศาสนกิจอยางมั่นคง ดังน้ันการ
เขาใจถึงความเปนมา ความหมาย และคุณคาของพัดยศยอมจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการศึกษา
เปนอยางย่ิง 



๑๓๐ 

 ๒) นอกจากพัดยศจะมีความงดงามแลวพัดยศยังมีคุณคาตามหลักธรรม ซ่ึงมีองคธรรม
ตางๆ ในแตละพัดยศ คุณคาของพัดยศไมใชอยูท่ีความสวยงามอยางเดียว แตอยูท่ีหลักธรรมท่ีแฝง
อยู การท่ีพระภิกษุผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไดใหความสําคัญตอส่ิงเหลาน้ี ยอมเปนการแสดงออก
ใหเห็นถึงคุณคา และพระภิกษุรุนหลังควรปฏิบัติเอาเปนแบบอยาง 

 ๓) ในสมัยพุทธกาลถึงแมจะไมมีพัดยศเปนเคร่ืองหมายใหรูถึงตําแหนง แตพระองคก็
ทรงยกยองทางพระวาจา ดวยการใหกําลังใจในพระภิกษุหลายองคในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ต้ังอยูในเอตทัคคะ แมในปจจุบันพัดยศจะเปนเครื่องประกอบสมณศักด์ิ แตก็ทรงคุณคาดานจิตใจ
เชนเดียวกัน เปนเครื่องเสริมกําลังใจในทางการปกครอง วินัย การศึกษา และการปฏิบัติศาสนากิจ  
ดังน้ันจึงควรมุงมั่นรักษาไวเพ่ือใหเกิดประโยชนอันสูงสุด 
 ๔) พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศเปนผูต้ังอยูในอุปการคุณอเนกอนันต
ดวยการอุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนามายาวนาน นอกจากน้ีพระองคทรงต้ังมั่นใหกําลังใจตอ
พระภิกษุผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทรงจัดพัดยศอันทรงคุณคา ประดับดาประณีตดวยความงามหลาย
ประการ นอมนําถวายเปนเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิตามช้ันตาง ๆ เปนการแสดงออกดวยนํ้าใจไมตรี
กุศลจิต เปนมิตรตอศาสนา เชนน้ี ดังน้ันการปฏิบัติศาสนากิจของพระภิกษุผูรับพัดยศ ควรตั้งม่ันอยู
ในหลักธรรมอันงดงามดังเชนพัดยศท่ีพระองคทรงถวาย 
 

 ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือศึกษาคนควาตอไป 
  ขอเสนอแนะเพ่ือศึกษาคนควาตอไป ซ่ึงผูวิจัยมีขอจํากัดเก่ียวกับเวลาในการศึกษา
คนควา และพัดยศของสงฆไทยก็ยอมมีการพัฒนาข้ึนไปเร่ือย ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการปกครอง
คณะสงฆซ่ึงเร่ิมจะมีการพัฒนาข้ึนไปเร่ือย ๆ เพ่ือใหมีความทันสมัย ซ่ึงปจจุบันน้ีก็ไดรับการพัฒนา
ท่ีสืบเน่ืองมาจากพุทธกาล โดยอาศัยหลักการปกครองแบบสมัยหลังพุทธปรินิพพานแลว เพราะ
อาศัยพระมหาสังฆปรินายก  เปนผูปกครองสงฆ หรือเปนใหญในหมูสงฆ และดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึง
ไมสามารถศึกษาไดหมดทุกแขนง เพราะอยูนอกเหนือจากขอบเขตแหงการศึกษา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตอไป ดังน้ี 

๑) ควรวิจัย ตีความพุทธศิลปท่ีปรากฏในพัดยศของสงฆเถรวาทกับมหายานในไทย 
๒) ศึกษาวิเคราะหประโยชน คุณคา ของพัดยศท่ีมีตอคณะสงฆ 
๓) ศึกษาวิเคราะห คุณคาของการใชพัดรองของคณะสงฆไทยในงานพิธีตางๆ 

 

 
 



๑๓๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

ประเภทที่ ๑ พัดหนานาง  มีท้ังหมด ๔ ประเภท 
                                                                                          
 
 
                                                                                    พัดหนานางมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนา                             
                                                                                สตรี กวาง ๓๕เชนติเมตร ยาวตั้งแตปลายยอดถึง         
                                                                                ปลายดาม ๙๙ เซนติเมตร ด้ินทอง เล่ือมทอง 
                                                                                มีหลายชั้นยศ และหลากหลายสี ดังน้ีตัวเลข                                    
                                                                                    
 
 
 
 
 
                     ภาพประกอบที่ ๑ พัดหนานาง                                            

ประเภทที่ ๒  พัดพุดตาน  มี ๒๔ ตําแหนง 
       นํามาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังน้ี 
 

                                                                               
                                                                               พัดพุดตาน พ้ืนสักหลาดสีแดง ใจกลางเปนผา               
                                                                               เยียบับสีแดงและสีมวง สลับสีดวยผาเยียบับสีแดง 
                                                                               และมวง(ไลจากวงใน) แฉกผาแพรสีนํ้าเงิน ปก 
                                                                               ด้ิน ดามงาตอเปนทอนๆ ยอดคอและตนดามกลึง 
                                                                               ไมแกะสลัก 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี ๒  พัดยศพระครูสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอ ชั้นโท,เทียบเจาคณะอําเภอชั้นโท และ
ท่ีปรึกษาเจาคณะอําเภอ ชั้นโท 



๑๓๓ 

ประเภทที่ ๓  พัดเปลวเพลิง  มี ๓ ตําแหนง  นํามาประกอบเพียง ๑ ตําแหนง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓  พัดยศประจาํตาํแหนง พระครูสัญญาบัตรรองเจาคณะจังหวัด (รจจ.) 
ประเภทที่ ๔  พัดแฉก   
 

                    มีหลายตําแหนง จากสูงสุดคือ สมเด็จพระสังฆราช , สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น
สุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นลงมาถึงถึงชั้นสามัญ จะยกภาพมาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังน้ี 
                                                              พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ มี ๙ แฉกพ้ืนผาบุผาตาดเงินสลับ                              
                                                              ลูกค่ันผาตาทอง ปกด้ินเล่ือมเงินและทองแลง ขอบท่ีเปน  
                                                              แฉกปกเปนลายชอใบเทศ ถัดเขามาปกลายนองสิงหอยาง 
                                                              ลายเน่ือง ตอเขามาปกเปนลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม 
                                                              ลายซ่ึงปกเปนลายเกลียวกระหนกช้ันท่ีลอมใจกลางพัดปก 
                                                              เปนลายนองสิงหเน่ืองกันท้ังสองขาง ใจกลางเปนรูปโคม 
                                                              ทรงพุมขาวบิณฑปกเปนรูปพระราชลัญจกรประจาํรัชกาลที่  
                                                             ๙ ประกอบดวยรูปพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสนภายใต 
                                                             สัปตปฎลมหาเศวตฉัตร ตรงกลางมีรูปพระมหาอุณาโลมอยู 
                                                             ในวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปลงออกโดยรอบพระแสงจักร        
                                                             ดามงาตัน ตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑแกะลาย คอแกะลาย 
                                                             เทพนม ยอดงาแกะเปนรูปฉัตร ๓ ช้ัน 
ภาพประกอบท่ี ๔  พัดยศประจาํตาํแหนง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก                                                              

พัดเปลวเพลิงเปนพัดยศ สมณศักด์ิ ระดับ
พระครูสัญญาบัตรท่ีดํารงตําแหนง เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงช้ันเอก มี ๕ แฉก พ้ืนหลัง
สักหลาดสีแดง ใจกลางพ้ืนกํามะหย่ีสีแดง 
สลับกํามะหย่ีสีเขียวและสีมวง (ไลจากวง
ใน) ปกด้ินเล่ือมลายใบเทศรักรอย ดามงา
ตอ (ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ตนดามกลึง
เปนเม็ดทรงมัณฑ ยอดกลึงเปนบัวซอน 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ  

มหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐ .  
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_______. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย .  พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ๙๑ .   
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๓. 
_________. ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรตันโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕. 
กรมศิลปากร. พระพุทธรูปสําคัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมศิลปากร, ๒๕๔๓. 
________. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิวพร, ๒๕๑๗. 
กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย. ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๗. พิมพคร้ังท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: โรง 
  พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
กวีวงศ (รวบรวม). ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔. 
กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ (นามแฝง). ปรมัตถธรรม. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : มูนิธิอภิธรรม

มหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๖. 
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๒๒. 
ขุนสรรพกิจโกศล  (โกวิท  ปทมสุนทร ) .  คู มือการศึกษาพระอภิธรรม  ปริจ เฉทท่ี  ๓ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๒. 
เขียน ย้ิมศิริ. พุทธานุสรณ. พระนคร : บุญสงการพิมพ, ๒๕๐๐. 



 
 

๑๓๒ 

เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คล่ี สุทัศน). ตํานานพระอาราม และทําเนียบสมณศักด์ิ.  
  กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพร้ินติ้งแอนพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๒. 
จินตนา  กระบวนแสง. เครื่องประกอบสมณศักด์ิ. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๒๑. 
จิตร บัวบุศย. สกุลศิลปะพระพุทธรูปในประเทศไทยมรดกวัฒนธรรม. พระนคร : โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๐๗. 
จรูญ โกมุทรัตนานนท. สุนทรียศาสตร. นนทบุรี : เอส อาร พริ้นต้ิง แมสโปรดักส, ๒๕๓๙. 
เฉลิมพล  โสมอินทร .  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย . 

กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาลการพิมพ, ๒๕๔๖. 
โชติ กัลยาณมิตร. ลักษณะไทย (เลม๑). กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 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.คึกฤทธ์ิ ปราโมช. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศ.ส.การพิมพ ; ๒๕๒๗. 
ธนพันธุ เมธาพิทักษ. พระพุทธเทวปฏิมากรกับเรื่องความเปนมา. กรุงเทพมหานคร : เจริญกิจ, 

๒๕๔๔. 
นายแพทยเกิด ธนชาติ. คลังปริยัติธรรม. พระนคร : โรงพิมพเล่ียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๑๓. 
น. ณ ปากนํ้า. ศิลปะไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารคดี, ๒๕๔๐. 
________. พจนานุกรมศิลปะไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ, ๒๕๔๐. 
________. ศิลปะ. พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓. 
________. พระพุทธรูปสําคัญ. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓. 
________. พระประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๓๓. 
บุญเย่ียม แยมเมือง. สุนทรียภาพทัศนศิลป. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๓๗. 
บุญมี แทนแกว. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕. 
ประวิทย สุวณิชย(บรรณาธิการ). ๑๐๘ ซองคําถาม (เลม๔). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศักด์ิโสภา

การพิมพ, ๒๕๔๓. 
พระทักษิณคณาธิกร. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๓๗. 



 
 

๑๓๓ 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช). ตาลปตรพัดยศศาสนวัตถุท่ีนาอัศจรรย. 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. ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักด์ิ ท่ี
ระลึกพระธรรมปญญาบดี.กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชช่ิง, 
๒๕๔๓. 

พระมหานิรุตติ์ ฐิตสํวโร. คูมือสมณศักด์ิพัดยศ ฉบับสมบูรณ. พิมพคร้ังท่ี ๑, กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพธงธรรม, ๒๕๕๐.  

พระมหาประยูร ธมฺมาจิตฺโต. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๒๕๓๒.  

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต. การปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๑ – ๒ – ๖, พิมพครั้งท่ี ๙. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๓. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ศิลปศาสตรเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืน. เน่ืองในวันสถาปนาคณะ
ศิลปะศาสตร ม.ธรรมศาสตร ครบ ๓๕ ป ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : บ.
สองสยาม จํากัด, ๒๕๔๐. 

พวง มีนอก. สุนทรียศาสตร. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๖. 
พรอม สุทัศน ณ อยุธยา. พระพุทธรูปบูชา. พระนคร : โรงพิมพ ส. ประสิทธ์ิ, 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. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๓. 
________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖. 
เริง อรรถวิบูลย. ทําเนียบสมณศักด์ิสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร : ป. พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๒๑. 
วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี. คูมือการศึกษาพระอภธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

ธเนศการพิมพ, ๒๕๒๗. 
วิเชียร อากาศฤกษ และสุนทร สุภูตะโยธิน. ประวัติสมณศักด์ิลัพัดยศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ศรีอนันต, ๒๕๒๘. 
วิเชียร  อากาศฤกษ และสนุทร สุภูตะโยธิน. ประวัติสมณะศักด์ิและพัดยศ. 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. คูมือสมณศักด์ิสําหรับผูบริหาร(ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพมหานคร : กรัง 

ปรีซอินเตอรเนชัลแนล, ๒๕๔๐. 



 
 

๑๓๕ 

สุจิตรา ออนคอม. ปรัชญาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษราพิพัฒน, ๒๕๔๕. 
สุเมธ เมธาวิทยกูล. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๔๐. 
เสท้ือน ศุภโสภณ. พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยไทย. พระนคร : อักษรบริการ, ๒๕๐๕. 
แสวง อุดมศรี. สมณศักด์ิ,๓๐. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศการพิมพ, ๒๕๓๐. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรม ศัพทพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย. พิมพครั้งท่ี ๘. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  
สุนทร สุภูตะโยธิน. คูมือสมณศักด์ิผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล,  
     ๒๕๔๐. 
อมร โสภณวิเชษฐวงศ. ปรัชญาเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, ๒๕๒๐. 
อํานาจ เย็นสบาย. ศิลปะพิจารณ. กรุงเทพมหานคร : แสงศิลปะการพิมพ, ๒๕๓๒. 
 
(๒) งานวิจัย/วิทยานิพนธ/สารนิพนธ : 
พระมหาอุดม ปฺญาโภ (อรรถศาสตรศรี). “การศึกษาวิเคราะหพุทธศิลปเชิงสุนทรีศาสตร : ศึกษา

กรณีเฉพาะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

เสนาะ เฑียรทอง. “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพุทธศิลป : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครู
อุภัยภาดาทร (หลวงพอขอม) วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

 
(๓) เว็บไชต : 
สํานักวิทยบริการสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,สมณศักด์ิ, ๒๕๔๗”, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา.

http://203.170.173.156/deformed/buddhish/Topic.htm, [๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ  
BooksDavid E. Cooper, A companion to Aesthetics, Bodmin, Cornwall : Blackwell Publishers 

Inc., 1996. 
Honer M. Stanley, Invitation to Philosophy : lssues and Options, Nelson : Wadsworth 

Publishing Company, 1998. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 

ประเภทที่ ๑ พัดหนานาง  มีท้ังหมด ๔ ประเภท 
                                                                                          
 
 
                                                                                    พัดหนานางมีลักษณะรูปไขหรือคลายเคาหนา                             
                                                                                สตรี กวาง ๓๕เชนติเมตร ยาวตั้งแตปลายยอดถึง         
                                                                                ปลายดาม ๙๙ เซนติเมตร ด้ินทอง เล่ือมทอง 
                                                                                มีหลายชั้นยศ และหลากหลายสี ดังน้ีตัวเลข                                    
                                                                                    
 
 
 
 
 
                     ภาพประกอบที่ ๑ พัดหนานาง                                            

ประเภทที่ ๒  พัดพุดตาน  มี ๒๔ ตําแหนง 
       นํามาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังน้ี 
 

                                                                               
                                                                               พัดพุดตาน พ้ืนสักหลาดสีแดง ใจกลางเปนผา               
                                                                               เยียบับสีแดงและสีมวง สลับสีดวยผาเยียบับสีแดง 
                                                                               และมวง(ไลจากวงใน) แฉกผาแพรสีนํ้าเงิน ปก 
                                                                               ด้ิน ดามงาตอเปนทอนๆ ยอดคอและตนดามกลึง 
                                                                               ไมแกะสลัก 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี ๒  พัดยศพระครูสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอ ชั้นโท,เทียบเจาคณะอําเภอชั้นโท และ
ท่ีปรึกษาเจาคณะอําเภอ ชั้นโท 



 ๑๓๘ 

ประเภทที่ ๓  พัดเปลวเพลิง  มี ๓ ตําแหนง  นํามาประกอบเพียง ๑ ตําแหนง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓  พัดยศประจาํตาํแหนง พระครูสัญญาบัตรรองเจาคณะจังหวัด (รจจ.) 
ประเภทที่ ๔  พัดแฉก   
 

                    มีหลายตําแหนง จากสูงสุดคือ สมเด็จพระสังฆราช , สมเด็จพระราชาคณะ ชั้น
สุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นลงมาถึงถึงชั้นสามัญ จะยกภาพมาประกอบเพียง ๑ ภาพ ดังน้ี 
                                                              พัดแฉกทรงพุมขาวบิณฑ มี ๙ แฉกพ้ืนผาบุผาตาดเงินสลับ                              
                                                              ลูกค่ันผาตาทอง ปกด้ินเล่ือมเงินและทองแลง ขอบท่ีเปน  
                                                              แฉกปกเปนลายชอใบเทศ ถัดเขามาปกลายนองสิงหอยาง 
                                                              ลายเน่ือง ตอเขามาปกเปนลายเกลียวใบเทศกระหนาบแม 
                                                              ลายซ่ึงปกเปนลายเกลียวกระหนกช้ันท่ีลอมใจกลางพัดปก 
                                                              เปนลายนองสิงหเน่ืองกันท้ังสองขาง ใจกลางเปนรูปโคม 
                                                              ทรงพุมขาวบิณฑปกเปนรูปพระราชลัญจกรประจาํรัชกาลที่  
                                                             ๙ ประกอบดวยรูปพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสนภายใต 
                                                             สัปตปฎลมหาเศวตฉัตร ตรงกลางมีรูปพระมหาอุณาโลมอยู 
                                                             ในวงพระแสงจักรมีพระรัศมีเปลงออกโดยรอบพระแสงจักร        
                                                             ดามงาตัน ตนดามเปนเม็ดทรงมัณฑแกะลาย คอแกะลาย 
                                                             เทพนม ยอดงาแกะเปนรูปฉัตร ๓ ช้ัน 
ภาพประกอบท่ี ๔  พัดยศประจาํตาํแหนง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก                                                              

พัดเปลวเพลิงเปนพัดยศ สมณศักด์ิ ระดับ
พระครูสัญญาบัตรท่ีดํารงตําแหนง เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด และเจาอาวาส
พระอารามหลวงช้ันเอก มี ๕ แฉก พ้ืนหลัง
สักหลาดสีแดง ใจกลางพ้ืนกํามะหย่ีสีแดง 
สลับกํามะหย่ีสีเขียวและสีมวง (ไลจากวง
ใน) ปกด้ินเล่ือมลายใบเทศรักรอย ดามงา
ตอ (ปจจุบันเปนวัสดุเทียมงา) ตนดามกลึง
เปนเม็ดทรงมัณฑ ยอดกลึงเปนบัวซอน 



ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ ฉายา  : พระปลัดสรสิช ปยวณฺโณ 
ช่ือสกุลเดิม : สรสิช มุลทองสุข 
วัน เดือน ป เกิด : วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
สถานท่ีเกิด : ๒๔ หมู ๖ บานโคกนาดี ตําบลแมดนาทม อําเภอโคกศรีสุพรรณ        

  จังหวัดสกลนคร 
ท่ีอยูปจจุบัน : วัดสระทอง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐          

  โทร ๐๔๓-๕๑๒-๔๗๘ โทรสาร ๐๔๓-๕๒๒-๙๗๔  
การศึกษา  : -นักธรรมชั้นเอก  
    -ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัย   

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
หนาท่ีการงาน : ๒๕๓๔  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
   ๒๕๔๕  ครูสอนในโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง 
   ๒๕๔๕  เลขานุการรองเจาคณะอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
   ๒๕๕๓  อาจารยบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง   

                 กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอแกน หองเรียนจังหวัด 
                                          รอยเอ็ด 

   ๒๕๕๔  เลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
ปจจุบัน  : เลขานุการเจาคณะอําเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 




	00 ปก+หน้าอนุมัติ
	01 บทคัดย่อภาษาไทย อังกฤษ กิตติกรรมประกาศ
	02 สารบัญ
	03 สารบัญคำย่อ
	04 บทที่ ๑
	05 บทที่ ๒
	06 บทที่ ๓
	07 บทที่ ๔ - Copy
	08 บทที่ ๕
	09 บรรณานุกรม
	10 ภาคผนวก
	11 ประวัติผู้วิจัย
	หน้าอนุมัติสรสิช

