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Supak  Mahavarakorn : The  Role of  the moon  in  Jātakat t hakathā, 128 p.  
 
 
 
 
This research aims to study the role of the moon in the Jataka-atthakatha. The data used in 
this study appeared in 89 out of 547 jātakas. 
 
The study reveals that in 89 stories and can be classified into 4 types: the moon, the moon 
co-occurred with the eclipse, the moon co-occurred with the sun, and the moon                   
co-occurred with the sky. The moon is used to represent the wisdom of the bodhisatta and 
the Buddha. It demonstrates that the bodhisatta has to overcome all the defilements and 
ignorance in order to fulfill the perfection of wisdom with the aspiration to attain 
Buddhahood.  
 
The moon also becomes the setting in 36 stories. It appears as the main background 
setting of the story and as the venue of Buddhist ceremonies. The use of the moon as the 
setting helps to represent the emotions and feelings of the characters and to convey the 
message of the stories. In addition, in seven stories the myths of the rabbit in the moon 
and of the Canda Deva are told. These roles of the moon in the Jataka-atthakatha are 
related and covey the Buddhist concept of wisdom. 
 
 



สารบัญ 
 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………............................................ ........  
บทคัดยอภาษาอังกฤษ…………………………………………………………....…………..  
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………….. 
สารบัญ………………………………………………………………………………………..  
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………..  
 
บทที ่
๑  บทนํา……………………………………………………………………………………… ๑ 

ภูมิหลัง……………………………..................................................................... ๑ 
วัตถุประสงคของการวิจัย……………………………………………………........... ๕ 
ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………………..……. ๕ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย…………………………….…………....... ๕ 
วิธีการดําเนนิการวิจยั…………………………………………….……………....... ๖ 
 

๒  การศึกษาอรรถกถาชาดกในวรรณคดีและจิตรกรรมฝาผนงั…………….……………….. ๗ 
๒.๑  ความหมาย  ความสําคัญ  และการศึกษาอรรถกถาชาดก………………..….. ๗ 
๒.๒  ความหมาย  ความสําคัญ  และการศึกษากลวิธทีางวรรณศิลปในวรรณคดี…… ๑๓ 
๒.๓  สาระสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนงั…………………………………….……. ๒๐ 
 

๓   ความหมายและความสําคัญของพระจันทรในสังคมไทย………………………………..     ๓๔ 
๓.๑  ความหมายและความสําคัญของพระจันทร………………………………......    ๓๔ 

 ๓.๒  พระจันทรในพระไตรปฎก...............................................................………..  ๓๙ 

 ๓.๓  พระจันทรในคัมภีรพทุธศาสนา……………………………………................ ๔๕ 
 
 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 
๔  บทบาทของพระจนัทรในอรรถกถาชาดก………………………………………………..… ๕๐ 

๔.๑ พระจันทรมีบทบาทเปนความเปรียบ………………………………….……….. ๕๑ 
 ๔.๑.๑  พระจันทรปรากฏรวมกับราห…ู………………………….……….... ๕๒ 

๔.๑.๒  พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทติย………………...................... ๕๕ 
๔.๑.๓  พระจนัทรปรากฏรวมกับทองฟา…………………………………….  ๕๘ 
๔.๑.๔  พระจนัทรปรากฏโดยลําพงั………………………………………...   ๖๒ 

๔.๒  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเร่ือง……………………………………………  ๖๕ 
๔.๒.๑  การใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธกีรรมทางพทุธศาสนา....  ๖๕ 
๔.๒.๒  การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศในเร่ือง………………. ๗๐ 

๔.๓ พระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน………………………………………………….  ๗๕ 
 ๔.๓.๑  ตํานานเร่ืองกระตายบนดวงจันทร................................................  ๗๖ 
 ๔.๓.๒  ตํานานเร่ืองเทวดา…………………………………………………… ๗๙ 
๔.๔  ความรูความเขาใจเร่ืองพระจันทรในปจจุบัน…………………………………….๘๕ 
   

 ๕    สรุปและอภิปรายผล …………………………………………………………………….. ๑๑๙ 
บรรณานุกรม………………………………………………………………………………… ๑๒๑ 
ประวัติผูวิจัย…………….…………………………………………………………………… ๑๒๗ 
 
 



 

 

สารบัญภาพ 
 
รูปที่                           หนา 
 

๑ จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ  ตอนเจาชายสิทธัตถะทรงผนวช   
วัดคงคาราม  จังหวัดราชบุรี………………………………………………….…….   ๒๑ 

๒ จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ  ตอนพิมพาพิลาป   
  วัดหัวลําโพง  จังหวัดกรุงเทพฯ……………………………………………………..   ๒๑ 

๓ จิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก  เร่ืองสุวรรณสามชาดก   
   วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เขตบางกอกนอย  จังหวัดกรุงเทพฯ ………..  ๒๓ 

๔ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่ใชเสนกนั  หรือกอลอมพื้นที่บริเวณวางใหเกิดรูปภาพข้ึน…..๒๕ 
๕ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงรูปลักษณที่ไมสามารถเหน็ไดโดยทั่วไป……………….. ๒๕ 
๖ รูปภาพที่มีขนาดของรูปรางจํากัดเพียงความสูงกับความกวาง…………………….  ๒๖ 
๗ รูปภาพที่เปนอยาง “พมิพเดียวกนั”…………………………………………………. ๒๖ 
๘ รูปลักษณอันไมเปนปกติในงานจิตรกรรมไทยประเพณี…………………………...   ๒๗ 
๙ รูปภาพสรรพส่ิงตางๆ ที่มีขนาดส้ันและเล็ก………………………………………..   ๒๘ 
๑๐ รูปภาพสรรพส่ิงตางๆ ที่มีขนาด  สวนสัด   

และความไมสมจริงกับรูปภาพมนษุยที่ปรากฏอยู…………………………………..  ๒๘ 
๑๑ การสื่อรูปภาพในงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยภาษาทาทาง……………………..  ๒๙ 
๑๒ วิธีเขียนรูปภาพอยางที่เรียกวา “จิตรเลขา” หรือภาพลายเสนสี…………………….   ๒๙ 
๑๓ จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ  ตอนมารวิชยั  แสดงสัญลักษณมารในรูปแบบตางๆ 

ลอมรอบพระแมธรณีบีบมวยผม  อันแสดงถึงประจักษพยานในการบําเพ็ญบารมขีอง
พระพทุธเจาทีอ่ยูในตําแหนงที่สูงข้ึนไป……………………………………………… ๓๐ 

๑๔ พระพทุธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส  หลังจากทรงเทศนาโปรดพุทธมารดา             
ทรงแสดงปาฏิหาริยเปดโลกใหทัง้เทวดา  มนุษย  และสัตวนรกเห็นกันหมดขณะนัน้   
จิตรกรรมฝาผนังวัดหวัลําโพง  จังหวัดกรุงเทพฯ…………………………………….. ๓๑ 

๑๕ จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถแบบมีเสนสินเทาทําหนาที่แบงค่ัน 
 วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวหิาร  จังหวดักรุงเทพ…………………………………..๓๑ 
 



 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
รูปที่                           หนา 

 
๑๖  จิตรกรรมฝาผนงัพระปจเจกพทุธเจาแสดงธรรมชาติโดยรอบเพื่อหมายถงึปา   

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวหิาร  จังหวดักรุงเทพ…………………………………..๓๒ 
๑๖ จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองมโหสถชาดก  เนนการเช่ือมโยงภาพอุโมงคในฉากหลัง 

ซึ่งเปนเหตุการณตอเนื่องกนั  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร   
เขตบางกอกนอย  จงัหวัดกรุงเทพฯ………………………………………………….. ๓๒ 

๑๘  จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองสสปณฑิตชาดก วัดเครือวัลยวรวหิาร   จงัหวัดกรุงเทพฯ……..  ๗๙ 
     ๑๙  จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานภายในพระอุโบสถ แสดงภาพวิถโีคจรของพระจันทร 
 และพระอาทติย  วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย  จงัหวัดกรุงเทพฯ……….    ๘๓ 
     ๒๐  จันทเทพบุตร วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย  จังหวัดกรุงเทพฯ…………….. ๘๓ 
     ๒๑  สุริยเทพบุตร  วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย  จงัหวดักรุงเทพฯ…………..... ๘๓ 
     ๒๒  จนัทเทพบุตรรัศมีสีเหลือง  ดานนอกฝาผนงัพระอุโบสถ   
            วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จงัหวัดกรุงเทพฯ……………………………………..๘๔ 
     ๒๓  จันทเทพบุตรรัศมีสีขาว  ดานนอกฝาผนงัพระอุโบสถ   
            วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จงัหวัดกรุงเทพฯ……………………………………..๘๔ 
     ๒๔  จันทเทพบุตรมีรัศมสีีเหลือง  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จงัหวัดกรุงเทพฯ………๘๔    
     ๒๕  จันทเทพบุตรมีรัศมสีีขาว  วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ…………๘๔ 
     ๒๖  สุริยเทพบุตรรัศมีสีแดง  ดานนอกฝาผนงัพระอุโบสถ   
            วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จงัหวัดกรุงเทพฯ……………………………………..๘๕ 
     ๒๗  สุริยเทพบุตรมีรัศมสีีแดง  วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ…………๘๕ 
     ๒๘  พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  จังหวัดกรุงเทพฯ………………..๑๑๖ 
     ๒๙  หนาบันรูปบุษบกจนัทเทพบุตรทรงรถมา…………………………………………… ๑๑๗ 

 
  
  
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ชาดกเปนหนึ่งในวิธีการสําคัญที่พระพุทธเจาทรงสอนธรรม  ปรากฏใน “นวังคสัตถุศาสน”  
หรือ “นวังคพุทธวจนะ”  หรือ “นวังคชินภาษิต”   ในสมัยพุทธกาลเรียกวา “ธรรม” มี ๙ ประการ ไดแก  
สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม  และเวทัลละ  ชาดกเปน          
๑ ในธรรม ๙ ประการนั้น   ชาดกเปนคัมภีรหนึ่งใน ๑๕ คัมภีร  อยูในขุททกนิกาย  ในพระไตรปฎก  
แสดงเร่ืองในอดีตชาติของพระโพธิสัตวกอนที่จะมาเกิดในพระชาติสุดทายและไดตรัสรู เปน                  
พระสัมมาสัมพุทธเจา   

อรรถกถาชาดกเปนคัมภีรอธิบายชาดกในนิบาตชาดก  เรียกวา  “ชาตกัฏฐกถา” เร่ืองชาดกที่
เรียนและเลากันทั่วไปก็คือเลาตามอรรถกถาชาดก  เปนการเลาเร่ืองพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีใน
ชาติหนึ่ง ๆ กอนจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  มีทั้งหมด  ๕๔๗  เร่ือง  เนื้อหาในอรรถกถาชาดก
แสดงหลักธรรมในพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวปฏิบัติแกคนในสังคม  ต้ังแตระดับโลกียะสูระดับโลกุตตระ 
ชาดกจึงเปนการสอนธรรมรูปแบบหนึ่งของพระพุทธเจา๑   

อรรถกถาชาดก  ๕๔๗  เร่ืองปรากฏใชธรรมชาติในการสื่อแนวคิดพุทธศาสนา  ไดแก น้ํา๒  ไฟ  
ลม  ดวงดาว  ทองฟา  เปนตน  รวมทั้งใชพระจันทรในการสื่อแนวคิดพุทธศาสนา  โดยเปนฉากซึ่งมี
ความสําคัญสัมพันธกับวันอุโบสถคือวันพระ  เปนวันที่พระจันทรเต็มดวงทอแสงสวางทามกลางความ
มืดมิด  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ฝายพระโพธิสัตว  ครั้นถึงวันบุรณมีดิถีเพ็ญ ๑๕ ค่ํา ในยามเมื่อพระจันทร

ตั้งอยูทามกลางทิฆัมพร  ก็เนรมิตอัตภาพเปนทาวมหาพรหมบันดาลแวนแควนกาสิกรัฐ
ทั้งส้ิน   ซึ่งมีอาณาเขต  กวางยาว ๑๒ โยชน  ใหรุงโรจนสวางไสวเปนอันเดียวกัน  แลวแหวก
มณฑลแหงพระจันทร  เหาะลงมาเวียนวนเบ้ืองบนพระนครพาราณสี ๓ รอบ  เม่ือมหาชน

                                                           
 ๑  พิสิทธิ์ กอบบุญ.  (๒๕๔๘).  ปุจฉา – วิสัชนา : กลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา.  วิทยานิพนธ อ.ด. 
(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา ๗๘.  
 ๒  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สุภัค  มหาวรากร.  (๒๕๕๒).  ความเปรียบเกี่ยวกับน้ํากับมรรคาสูนิพพานในอรรถกถาชาดก.  
วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  



๒ 

 

บูชาอยู  ดวยเคร่ืองสักการะ  มีของหอม  และระเบียบดอกไมเปนตน  ไดบายหนาไปหมูบาน           

จัณฑาลคาม๓ 

 
ภาพพระจันทรวันเพ็ญปรากฏเปนฉากสําคัญเม่ือพระโพธิสัตวมาตังคบัณฑิต  ซึ่งเปน                   

พระภิกษุสงฆเนรมิตกายเปนทาวมหาพรหมเพื่อมาใหพรนางทิฏฐมังคลิกา 
ใน อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก  ภาพพระจันทรเต็มดวงลอยเดนในทองฟาเปนฉากสําคัญ  

ความงดงามของพระจันทรและความงามเลิศของนางอุมมาทันตี  ทําใหพระเจาสีวิราชหลงเพอ              
หลงติดในกิเลส 

 
ลําดับนั้น  เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว  พระจันทรเพ็ญลอยเดนขึ้น

แทนที่พระนครที่ประดับประดาตกแตงแลว  ดูงดงามปานเทวนคร  ประทีปลุกโพลง
สวางไสวท่ัวทุกทิศ  พระราชาทรงประดับตกแตงดวยเคร่ืองอลังการพรอมสรรพ  ทรงประทับ
บนรถมาคันประเสริฐ  แวดลอมดวยหมูอํามาตย  ทรงกระทําประทักษิณพระนครดวย              
ยศใหญ  เสด็จถึงประตูเรือนของทานอภิปารกเสนาบดีเปนเรือนแรกทีเดียว.  ก็เรือนหลังนั้น  
แวดลอมดวยกําแพงสีดังมโนศิลา  มีหอคอยอยูที่ซุมประตูอันประดับตกแตงจนงามเลิศ  
นาดูชม.  ขณะนั้น  นางทาสีไดเรียนแจงใหนางอุมมาทันตีทราบแลว.  นางอุมมาทันตีใหนาง
ทาสีถือพานดอกไมแลว  ยืนพิงบานหนาตางดวยลีลาอันงดงามดุจนางกินรี  โปรยดอกไมใส
พระราชา.  พระราชาเหลือบแลดูนาง  ทันทีก็เกิดความเมาดวยความเมาคือกิเลส  ไมอาจจะ

ดํารงสติไวได  จนไมสามารถจะจําไดวา  เรือนหลังนี้  เปนของทานอภิปารกเสนาบดี.๔ 

 
อรรถกถาชาดกยังปรากฏใชพระจันทรเปนความเปรียบในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อส่ือ

แนวคิดสําคัญของเร่ือง  หมายถึงแสงสวางที่ทําใหเกิดปญญา  ภาพพระจันทรปรากฏในทองฟายามคํ่า
คืน  ทอแสงสวางแกสรรพส่ิงเปรียบไดกับพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวที่ทรงใชธรรมะขจัดอวิชชาคือ
ความมืดมิดไรปญญาของมวลมนุษย  ตัวอยางในอรรถกถากุณาลชาดก  ดังนี้ 
 

                                                           
 ๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๔๓).  อรรถกถามาตังคชาดก.   ใน พระสูตรและอรรถกถา  แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓           
ภาคที่ ๗.  หนา ๑๑. 
 ๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔           
ภาคที่ ๑.  หนา ๕๑ – ๕๒. 



๓ 

 

 จริงอยู   นรชนผูมีปญญา  เปนเคร่ืองพิจารณา  แมจะมีเดช  มีมหาชน
สักการะบูชา  ถาตกอยูในอํานาจของหญิงแลว  ยอมไมรุงเรือง  เหมือนพระจันทร         

ถูกราหูจับ  ฉะนั้น๕ 
 
 พระโพธิสัตวบังเกิดเปนพญานกกุณาละ  ทรงแสดงใหเห็นโทษของหญิงวาหญิงทําใหบุรุษตก
อยูในอํานาจกิเลส  นําไปสูความทุกข  ความหายนะ  หญิงจึงทําใหบุรุษมีมลทิน  แมผูมีปญญาดี
แลวแตหากมีจิตฝกใฝในหญิงก็จะทําใหหมองมัว  “เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ” 

ตัวอยางจากอรรถกถานิโครธมิคชาดก  เปนการใชพระจันทรเต็มดวงปรากฏบนทองฟา  
เนื้อความมีดังนี้ 
 

 ...กุมารกัสสปนั้นบวชในสํานักของพระศาสดา  พอมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณก็ได
อุปสมบท  เม่ือกาลเวลาลวงไปไดเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร   ในบรรดาพระธรรมกถึก
ทั้งหลาย.  ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงต้ังพระกุมารกัสสปนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะ  
ดวยพระดํารัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุมารกัสสปนี้  เปนเลิศแหงสาวกท้ังหลายของ
เรา  ผูกลาวธรรมอันวิจิตร  ภายหลังพระกุมารกัสสปนั้นบรรลุพระอรหัต  ในเพราะวัมมิก
สูตร. แมภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปน้ัน เห็นแจงแลวบรรลุพระอรหัต.                   
พระกุมารกัสสปเถระปรากฏในพระพุทธศาสนา  ประดุจพระจันทรเพ็ญใน
ทามกลางทองฟาฉะนั้น.๖ 

 
 พระกุมารกัสสปเถระเปนผูมีปญญาเลิศ  ไดบวชเรียนในสํานักพระศาสดา  ภายหลังบรรลุพระ
อรหัต  พระเกียรติคุณดานปญญาของพระกุมารกัสสปเถระ  “ประดุจพระจันทรเพ็ญในทามกลาง
ทองฟาฉะนั้น”  พระจันทรเต็มดวงสวางสุกใส  ไมมีความมืดติดอยูแมแตนอย  เปรียบไดกับปญญาของ
พระกุมารกัสสปเถระที่เปนเลิศ  ไมมีอวิชชาแผวพาน  บรรลุพระอรหัต  สามารถชวยเหลือสัตวโลก 

ในอรรถกถามหาชนกชาดกตอนที่พระมหาชนกเสด็จถึงมิถิลานคร  มีพิธีปลอยผุสสรถเพื่อหา
พระราชา  เหลาอํามาตยกราบทูลเชิญพระมหาชนกครองราชยสมบัติ  และใหพระมหาชนกทรง
แกปญหาของพระเจาโปลชนกราช  โดยใชการเปรียบพระจันทรวันเพ็ญลอยเดนกลางทองฟาเพื่อแสดง
ถึงปญญาของพระโพธิสัตว   
 
 

                                                           
 ๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๔๓).  อรรถกถากุณาลชาดก.   ใน พระสูตรและอรรถกถา  แปล  ขุททกนิกาย  ชาดก เลมที่ ๔           
ภาคที่ ๑.  หนา ๖๑๐. 
 ๖ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๔๓).  อรรถกถานิโครธมิคชาดก.  ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก  เลมที่ ๓ 
ภาคที่ ๑.  หนา ๒๓๘ – ๒๓๙. 



๔ 

 

 ...พระมหาสัตวตรัสถามวา  ปญหาอะไรๆ เก่ียวกับขุมทรัพยนั้น  มีอยูหรือไม  
เม่ือพวกอํามาตยกราบทูลปญหาเก่ียวกับขุมทรัพยวา  มีขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น           
เปนตน  พอพระองคไดทรงสดับปญหาน้ันแลว  เนื้อความก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร
ในวันเพ็ญลอยเดนอยู  ณ  ทองฟาฉะนั้น๗  
 

 เมื่อพระมหาชนกทรงสดับปญหาก็ทราบคําตอบทันที  การเปรียบวา  “เนื้อความก็ปรากฏ
เหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนอยู ณ ทองฟา”  หมายถึงทรงมีปญญาเต็มเปยมวาคําตอบคือ
อะไร  ดวงจันทรวันเพ็ญจึงหมายถึงพระปญญาเต็มบริบูรณของพระโพธิสัตวปรากฏโดดเดนเหนือ
ความมืดทึบทางปญญาคือความมืดของทองฟายามคํ่าคืน  ผูมีปญญาเชนนี้จึงมีเพียงพระมหาชนก
เพราะไมมีผูใดตอบคําถามนี้ได 
 นอกจากพระจันทรจะเปนฉากและความเปรียบที่ส่ือแนวคิดพุทธศาสนาในอรรถกถาชาดกแลว  
พระจันทรยังมีบทบาทเปนตํานานในพระพุทธศาสนา  นั่นคือเปนพระจันทเทพบุตร  ใน อรรถกถา         
สุธาโภชนชาดก  และอรรถกถาชัยทิสชาดก  ที่สําคัญคือในอรรถกถาสสปณฑิตชาดก กลาวถึงเหตุที่มี
ภาพกระตายในพระจันทร  ซึ่งทําใหเขาใจความเปนมาของตํานานเร่ืองนี้เปนอยางดี 

จะเห็นไดวาพระจันทรในอรรถกถาชาดกมีลักษณะโดดเดน  ปรากฏหลายลักษณะโดยมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน  การอานอรรถกถาชาดกจึงเปนการรับรูเร่ืองราวการบําเพ็ญบารมีของ          
พระโพธิสัตว  ผานกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อรับรสวรรณคดี  มีการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการตีความ            
โดยอาศัยเร่ืองราวจากเนื้อหาและกลวิธีทางวรรณศิลปที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก  เปนการรับรูแนวคิด
พุทธศาสนาจากตัวบทอรรถกถาชาดกเปนสําคัญ 

การรับรูแนวคิดพุทธศาสนายังปรากฏจากการดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง              
สวนใหญเขียนข้ึนจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อถายทอดเร่ืองราวและความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหปรากฏ  ชวยใหพุทธศาสนิกชนเขาใจพระพุทธศาสนาไดดียิ่ง ข้ึน                      
ภาพจิตรกรรมฝาผนังมักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือนํามาจากชาดก  โดยปรากฏภาพ
พระจันทรในจิตรกรรมฝาผนังในวัดวาอารามตาง ๆ ทําใหเกิดความงดงาม  ที่สําคัญคือเปนการส่ือ
ความคิดทางพุทธศาสนาใหปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

การสื่อแนวคิดพุทธศาสนาในอรรถกถาชาดกและในจิตรกรรมฝาผนัง  จึงเปนการแสดง
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในรูปแบบที่แตกตางกัน  นาสนใจวาการรับรูแนวคิดพุทธศาสนาผานภาพ
พระจันทรในอรรถกถาชาดกและจิตรกรรมฝาผนังมีความเกี่ยวของสัมพันธกันหรือไมอยางไร  การอาน

                                                           
 ๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๔๓).  อรรถกถานิโครธมิคชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔ 
ภาคที่ ๒.  หนา ๑๑๐.  



๕ 

 

อรรถกถาชาดกทั้งเร่ืองทําใหเกิดการรับรูความหมายของพระจันทรชัดเจน  ในขณะท่ีการดูภาพ
พระจันทรในจิตรกรรมฝาผนังทําใหเขาใจแนวคิดทางพุทธศาสนาหรือไม      

 การวิเคราะหและตีความพระจันทรในอรรถกถาชาดกเปนการใชวิธีการทางวรรณคดีเพื่อ
ศึกษาคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา  เปนการเรียนการสอนวรรณคดีในระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงตองอาศัย
การวิเคราะหตีความอยางลึกซ้ึง  เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย        
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกซึ่งเปนคัมภีร
สําคัญในพุทธศาสนา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกจํานวน  ๕๔๗ เร่ือง               
จากพระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย  ชาดก  เลมที่ ๕๕ ถึง ๖๔  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน                   
พระบรมราชูปถัมภพิมพเนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ป  แหงพระราชวงศจักรี  กรุงรัตนโกสินทร  
พุทธศักราช  ๒๕๒๕  พิมพคร้ังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ๑.  ทําใหทราบบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกและในจิตรกรรมฝาผนัง 
 ๒.  ทําใหเขาใจความสําคัญของพระจันทรในอรรถกถาชาดกในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลปที่ส่ือ
แนวคิดทางพุทธศาสนา   
 ๓. ทําใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  มีแนวทางในการใชแนวคิดทางวรรณคดี
วิเคราะหคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา  ซึ่งเปนการบูรณาการศาสตรวรรณคดีและศาสนาไวดวยกัน   
 ๔. เปนการปลุกจิตสํานึกของคนในสังคมปจจุบันผานพฤติกรรมอันเปนบรรทัดฐานของคนใน
อดีต  ซึ่งแสดงดวยตัวบทอรรถกถาชาดกและภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 
 
 
 
 



๖ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยใชวธิีการดําเนนิการดังนี ้
 ๑.  ข้ันเตรียมการ 
  ๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนความรูพื้นฐานและแนวทางศึกษา 
  ๑.๒  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับชาดก  และอรรถกถาชาดก   
  ๑.๓  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง 
  ๑.๔  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระจันทร 
 
 ๒.  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๒.๑  เก็บรวบรวมขอมูลอรรถกถาชาดกจํานวน  ๕๔๗  เร่ือง  คัดเลือกชาดกที่ปรากฏ
เร่ืองพระจันทร 
  ๒.๒  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏภาพพระจันทรในเขต
กรุงเทพมหานคร  สํารวจและถายภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 
 ๓.  ข้ันวิเคราะหขอมูล 
  ๓.๑  วิเคราะหบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกและจิตรกรรมฝาผนัง 
  ๓.๒ สัมภาษณนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
พระจันทรในจิตรกรรมฝาผนังและอรรถกถาชาดก 
  ๓.๓  ใหนิสิตบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  ศึกษาอรรถกถาชาดก  ฝกวิเคราะห
และตีความ 
 
 ๔.  ข้ันเสนอผลงานวิจัย 

 ๔.๑  นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 

 
 



บทที่ ๒ 
การศึกษาอรรถกถาชาดกในวรรณคดีและจิตรกรรมฝาผนัง 

 
 การศึกษางานวิจัยเร่ืองบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดก   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย  ดังนี้ 

๒.๑  ความหมาย  ความสําคัญ และการศึกษาอรรถกถาชาดก 
๒.๒  ความหมาย ความสําคัญ และการศึกษากลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดี 
๒.๓  สาระสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

 
๒.๑ ความหมาย  ความสําคัญ และการศึกษาอรรถกถาชาดก 

เพื่อใหเขาใจคําวา “ชาดก”  และ  “อรรถกถาชาดก”  ซึ่งจะทําใหเขาใจลักษณะอรรถกถา
ชาดกไดดียิ ่ง ขึ ้น    นําไปสู การวิเคราะหข อมูลในงานวิจัยนี ้  จึงจะอธิบายความหมาย   และ              
ลักษณะของชาดกและอรรถกถาชาดกตามที่นักวิชาการดานพุทธศาสนาและวรรณคดีพุทธศาสนา
ไดศึกษาไว 

๒.๑.๑  ความหมายและความสําคัญของอรรถกถาชาดก 
พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายความหมายคําวา “ชาดก” ไวดังนี้ 
 

 “ชาดก  “เคร่ืองเลาเร่ืองราวที่พระพุทธเจาไดทรงเกิดมาแลว”, ชื่อคัมภีรใน
พระไตรปฎก   อันเลาเร่ืองพระชาติในอดีตของพระพุทธเจา    เม่ือยังเปนพระโพธิสัตวซึ่ง
กําลังทรงบําเพ็ญบารมี   มีจํานวนทั้งหมดตามตัวเลขถวนท่ีกลาวในอรรถกถาทั้งหลายวา 
๕๕๐ ชาดก  (นับตรงเลขวา ๕๔๗ ชาดก  แตคนไทยมักพูดตัดเลขแคหลักรอยวา  พระเจา 
๕๐๐ ชาติ) ทั้งหมดน้ีจัดเปนพระไตรปฎก  ๒ เลม (ฉบับอักษรไทยคือเลม ๒๗ และ ๒๘), 
อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากชาดกทั้งหมดในพระไตรปฎกเปนคาถาลวน ๆ  (เวนชาดกหน่ึงที่เปน
ความรอยแกว  คือกุณาลชาดก) และโดยมากเปนเพียงคํากลาวโตตอบกันของบุคคลในเร่ือง  
พรอมทั้งพระดํารัสของพระพุทธเจาที่ตรัสสรุปหรือแสดงคติธรรมอันเรียกวาอภิสัมพุทธคาถา
เทาน้ัน  ไมไดเลาเร่ืองโดยละเอียด  ผูอานเขาใจไดยาก  จึงมีอรรถกถาขึ้นมาชวยอธิบาย
เรียกวา “ชาตกัฏฐกถา” (เรียกใหงายวาอรรถกถาชาดก)  ซึ่งขยายความออกไปมาก  จัดเปน
เลมหนังสือฉบับบาลีอักษรไทยรวม ๑๐ เลม  เร่ืองชาดกท่ีเรียนและเลากันท่ัวไป  ก็คือเลา



๘ 
 

ตามชาตกัฏฐกถาน้ี  แตนักศึกษาพึงรูจักแยกระหวางสวนที่มีในพระไตรปฎกกับสวนที่เปน         
อรรถกถา; ดู ไตรปฎก, อภิสัมพุทธคาถา”๘ 

 

ชาดกจึงเปนเร่ืองเลาของพระพุทธเจาที่ไดทรงเกิดมาแลว  นับตามเร่ืองที่ปรากฏได ๕๔๗ เร่ือง  
สันนิษฐานวาหายไป  ๓  เ ร่ือง   แตคนไทยมักเ รียกวาพระเจา  ๕๐๐  ชาติ   พัฒน   เพ็งผลา                         
สรุปความหมายของชาดกวามี ๓ ความหมาย ดังนี้ 

๑.  เร่ืองราวอดีตชาติของพระพุทธเจา 
๒.  คําสอน ๑ ใน ๙ ของพระพุทธเจาที่เรียกวา “นวังคสัตถุศาสน” 
๓.  คัมภีรหนึ่งในจํานวน ๑๕ เลม  ของคัมภีรขุททกนิกายในพระสุตตันตปฎก๙ 
 
นักวิชาการตางประเทศอธิบายความหมายของชาดกไว ดังนี้ 
 

ชาดกเปนเร่ืองราวของชุดนิทานอินเดีย, มีตนเคามาจากเร่ืองพุทธศาสนา, เปน
เร่ืองราวอดีตชาติของพระพุทธเจากอนเสวยพระชาติเปนพระสมณโคดม  ซึ่งเปนพระชาติที่
ทรงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือเปนเร่ืองราวของพระโพธิสัตวในสํานวนบาลี  ชาดก
รังสรรคเปนบทรอยกรองซ่ึงถายทอดมาจากพระไตรปฎก  เรียกวานิบาต  เรียงลําดับจาก

จํานวนนิบาตต้ังแต ๑ คาถาเรียกวาเอกนิบาต  จํานวนคาถาที่ยาวมากเรียกวามหานิบาต๑๐ 

 
 “The Jātakās” หรือชาดกจึงหมายถึงเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจาโคตมะ  ในที่นี้

หมายถึงเร่ืองราวของพระโพธิสัตวที่ปรากฏในพระไตรปฎก  เดิมแตงเปนรอยกรองเรียกวา “คาถา” 
แบงเปนหมวดๆ ตามจํานวนคาถาที่มีในแตละเร่ือง 
 นิบาตชาดกทัง้  ๒๒  นิบาตมีจํานวนคาถาและชาดกดังนี ้
 

                                                           
 ๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].          
หนา ๘๓. 
 ๙ พัฒน  เพ็งผลา.  (๒๕๓๕).  ชาดกกับวรรณกรรมไทย.  หนา ๕ – ๗. 
 ๑๐ The  Jātaka  stories  are  a  set  of  Indian  fables  which,  as  adapted  by  the  Buddhists,  purport  
to  tell  the  previous  births  of  Gotama  Buddha  before  the  final  birth  in  which  he  gained  
enlightment, i.e. while  he  was  still  a  Bodhisatta (a  being  destined  for  enlightenment). In  their  Pāli  
version, the Jātaka  stories  consist  of  verses  set  in  a  prose  setting.  With  a  very  few  exceptions, only  
the  verses  are  regarded  as  canonical. The  stories  are  arranged  in  nipātas, according  to  the  number  
of  verses  they  contain,  so  that  in  the  aka – nipāta  the  stories  contain  only  one  verse. In  higher – 
numbered  nipātas  the  number  of  verses  does  not  always  agree  with  the  nipāta  number,  while  the  
last  nipāta  contains  ten  very  long  verse  stories, and  is  known  merely  as  the  mahā – nipāta. 
(K.R.Norman.  (1983).  Pāli  Literature.  Wiesbaden : harrassowitz. P. 77-78) 



๙ 
 

 ๑.  เอกนิบาต    มี ๑ คาถา  มีจํานวน  ๑๕๐  ชาดก 
 ๒.  ทุกนิบาต    มี ๒ คาถา  มีจํานวน  ๑๐๐  ชาดก 
 ๓.  ติกนิบาต    มี ๓ คาถา  มีจํานวน  ๕๐   ชาดก 
 ๔.  จตุกกนิบาต   มี ๔ คาถา  มีจํานวน  ๕๐   ชาดก 
 ๕.  ปญจกนบิาต   มี ๕ คาถา  มีจํานวน  ๒๕   ชาดก 
 ๖.  ฉักกนิบาต    มี ๖ คาถา  มีจํานวน  ๒๐   ชาดก 
 ๗.  สัตตกนิบาต   มี ๗ คาถา  มีจํานวน  ๒๑   ชาดก 
 ๘.  อัฏฐกนิบาต   มี ๘ คาถา  มีจํานวน  ๑๐   ชาดก 
 ๙.  นวกนิบาต    มี ๙ คาถา  มีจํานวน  ๑๒   ชาดก 
 ๑๐.  ทสกนิบาต   มี ๑๐ คาถา  มีจํานวน  ๑๖   ชาดก 
 ๑๑.  เอกาทสนิบาต   มี ๑๑ คาถา  มีจํานวน  ๙   ชาดก 
 ๑๒.  ทวาทสนิบาต   มี ๑๒ คาถา  มีจํานวน  ๑๐  ชาดก 
 ๑๓.  เตรสนิบาต   มี ๑๓ คาถา   มีจํานวน  ๑๐  ชาดก 
 ๑๔.  ปกิณณกนิบาต  หมวดปกิณกะ  คือหมวดชาดกที่มีคาถากระจัดกระจาย เชน มี ๑๔  
คาถา  ๑๕  คาถา  และ ๒๒  คาถา  และมีอยางละเร่ือง  ในปกิณณกนิบาตมีจํานวน  ๑๓ ชาดก 
 ๑๕.  วีสตินิบาต   มี ๒๐ คาถา  มีจํานวน  ๑๔  ชาดก 
 ๑๖.  ติงสตินบิาต   มี ๓๐ คาถา  มีจํานวน  ๑๐  ชาดก 
 ๑๗.  จัตตาฬสีนิบาต   มี ๔๐ คาถา  มีจํานวน  ๕  ชาดก 
 ๑๘.  ปญญาสนิบาต   มี ๕๐ คาถา  มีจํานวน  ๓  ชาดก 
 ๑๙.  สัฏฐินิบาต   มี ๖๐ คาถา  มีจํานวน  ๒  ชาดก 
 ๒๐.  สัตตตินบิาต   มี ๗๐ คาถา  มีจํานวน  ๒  ชาดก 
 ๒๑.  อสีตินิบาต   มี ๘๐ คาถา  มีจํานวน  ๒  ชาดก 
 ๒๒.  มหานิบาต   คือชาดกที่มีคาถาเกิน  ๘๐  คาถา  มีจํานวน  ๑๐ ชาดก  คนไทยนิยม
เรียกวาพระเจา ๑๐ ชาติ  หรือทศชาติชาดก  ไดแก  เตมียชาดก มหาชนกชาดก  สุวัณณสามชาดก   
เนมิราชชาดก  มโหสธชาดก  ภูริทัตชาดก  จันทกุมารชาดก  มหานารทกัสสปชาดก  วิธุรชาดก และ
เวสสันดรชาดก 

คําวา “ชาดก” นอกจากจะหมายถึงเร่ืองพระชาติในอดีตของพระพุทธเจาแลว “ยังหมายถึงการ
รวบรวมชาดกที่ปรากฏในพระไตรปฎก  และหมายถึงคัมภีรอรรถกถาชาดกอีกดวย”๑๑  ศักด์ิศรี                    
แยมนัดดา กลาวถึงอรรถกถาชาดกไววา 
                                                           
 ๑๑  ฐานิสร  ชาครัตพงศ.  (๒๕๓๘). ความรูเร่ืองชาดก.  ใน อายุบวร.  หนา  ๕๓.   



๑๐ 
 

 
  อรรถกถาชาดกเปนเร่ืองของพระโพธิสัตวซึ่งทรงบําเพ็ญบารมีในอดีตกอนที่จะ

ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในชาติปจจุบันนี้  แตละชาติที่ผานมาชาติหนึ่ง ๆ                 
ก็เรียกวาชาดกหนึ่ง ๆ มีทั้งหมด ๕๔๗ เร่ือง แตวานิบาตชาดกน้ันมีแตตัวคาถาหาไดมี            
เน้ือเร่ืองไม  แสดงวาเน้ือเร่ืองคงจะหายไป  พุทธโฆสะไดติดตามตัวเน้ือเร่ืองหรืออรรถกถา
ชาดกไปจนถึงลังกา  จึงพบที่นั่น  แตก็เขียนเปนภาษาสิงหฬ  จึงไดแปลจากภาษาสิงหฬ
กลับมาเปนภาษาบาลีดังท่ีปรากฏกันอยูในปจจุบันน้ี  ซึ่งคนทั้งหลายพากันเรียกงาย ๆ วา
ชาดก   ซึ่งความจริงก็คืออรรถกถาชาดกนั่นเอง๑๒ 

 
ฐานิสร  ชาครัตพงศ  กลาววาอรรถกถาชาดกหรือที่เรียกกันวา “ชาตกัฏฐกถา” มีโครงสราง           

๕ สวน ไดแก (๑) ปจจุบันวัตถุ เปนเหตุการณปจจุบันที่เปนสาเหตุใหพระพุทธเจาตรัสเลาเร่ืองชาดก             
(๒) อดีตวัตถุ  เปนเหตุการณในอดีตที่พระพุทธเจาตรัสเลา (๓) คาถา เปนสวนหนึ่งในอดีตวัตถุ                
แตบางทีก็เปนสวนของปจจุบันวัตถุ  เปนรอยกรองที่กํากับชาดกแตละเร่ือง นํามาจากพระไตรปฎก  
(๔) ไวยากรณะ หรือไวยากรณ เปนการอธิบายไวยากรณและถอยคําในคาถา  และ (๕) สโมธาน              
เปนสวนสุดทายของชาดกแตละเร่ือง  เปนการเชื่อมเร่ืองในปจจุบันและอนาคตเขาดวยกัน  โดยระบุ 
ตัวละครในอดีตวาเปนใครในสมัยของพระพุทธเจา๑๓ 

 เนื้อเร่ืองในอรรถกถาชาดกเปนการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตวกอนจะตรัสรู
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   พระโพธิสัตวในชาดกหมายถึงบุคคลที่ฉลาด  มีคุณธรรม  มีสติปญญา
สามารถชวยเหลือผูอ่ืน๑๔  ชีวิตของพระโพธิสัตวเนนเร่ืองการบําเพ็ญบารมีโดยมีจุดหมายสําคัญคือ  
การขามพนวัฏสงสารเพื่อจะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  เนื้อหาในอรรถกถาชาดกแสดง
หลักธรรมในพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวปฏิบัติแกคนในสังคม  เชน  การใชปญญาชวยเหลือตนเองและ
ผูอ่ืน  การทําทานรักษาศีล  การเลือกคบมิตร  ความเพียร  ความมีเมตตา  เปนตน   

 
๒.๑.๒  การศึกษาอรรถกถาชาดก 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับอรรถกถาชาดกสวนใหญเปนการศึกษาเนื้อหาของอรรถกถาชาดก เชน 

สมพงษ  โอศรีสกุล วิจัยเร่ือง พฤติกรรมของสัตวในชาตกัฏฐกถา : การศึกษาเชิงวิเคราะห๑๕             
โดยเลือกศึกษาอรรถกถาชาดกเฉพาะเร่ืองที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสัตว  พรวิภา วัฒรัชนากูล 
                                                           

๑๒  ศักด์ิศรี  แยมนัดดา.  (๒๕๔๓).  วรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย.  หนา ๓๙. 
 ๑๓  ฐานิสร  ชาครัตพงศ.  (๒๕๓๘). ความรูเร่ืองชาดก  ใน อายุบวร.  หนา ๕๔-๕๕.       

๑๔  ประพจน  อัศววิรุฬหการ. (๒๕๔๖).  โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน.  หนา ๔๗.   
๑๕  สมพงษ  โอศรีสกุล.  (๒๕๒๕).  พฤติกรรมของสัตวในชาตกัฏฐกถา : การศึกษาเชิงวิเคราะห.  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษา

ตะวันออก).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



๑๑ 
 

วิจัยเร่ือง การศึกษาบทบาทผูหญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แตงในประเทศไทย๑๖  พบวา
บทบาทผูหญิงในอรรถกถาชาดกมีอิทธิพลตอบทบาทผูหญิงในชาดกท่ีแตงในประเทศไทย   บทบาท
ผูหญิงในชาดกทั้งสองฝายชวยส่ือคําสอนในพุทธศาสนา  ทั้งนี้ชาดกที่แตงในประเทศไทยไดเสนอ
บทบาทผูหญิงที่ เปนลักษณะเดนไวดวย   พระมหาณรงค  เพชรบุญดี วิจัยเ ร่ือง การศึกษา                  
เชิงวิเคราะหบทบาทของหญิงรายในชาตกัฏฐกถา๑๗  โดยเลือกศึกษาอรรถกถาชาดกเฉพาะเร่ืองที่
แสดงบทบาทและพฤติกรรมของผูหญิงราย    อนุสรณ   อุณโณ  ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห               
ชาตกัฏฐกถาดวยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ๑๘  โดยศึกษาชาตกัฏฐกถาในฐานะพิธีกรรมเล่ือน
สภาพจากพระโพธิสัตวเปนพระพุทธเจา  และวิเคราะหการบําเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว                  
สายวรุณ  นอยนิมิตร  ศึกษาเร่ือง  อรรถกถาชาดก :  การศึกษาในฐานะวรรณคดีคําสอนและ

ความสัมพันธกับวรรณคดีคําสอนเรื่องอ่ืน๑๙  โดยศึกษาคุณคาและความสําคัญของอรรถกถา
ชาดกในฐานะที่เปนวรรณคดีคําสอนของไทย  และศึกษาความสัมพันธกับวรรณคดีคําสอนเร่ืองอ่ืน  
พบวาอรรถกถาชาดกมีจุดมุงหมายเพื่อสอนคนทุกระดับ  ไมไดจํากัดเฉพาะบรรพชิตเทานั้น  มีเนื้อหา
คําสอนในเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ลักษณะการสอนเชนนี้ตรงกับวรรณคดีคํา
สอนของไทย โดยมีลักษณะเดนในการสรางเร่ืองเพื่อสอน  นอกจากอรรถกถาชาดกจะมีอิทธิพลตอ
วรรณคดีคําสอนของไทยแลว   อรรถกถาชาดกยังจัดเปนวรรณคดีคําสอนของไทยเรื่องหนึ่งดวย            
สหะโรจน  กิตติมหาเจริญ ศึกษาแนวคิดเรื่องปญญาในอรรถกถาชาดก๒๐  โดยศึกษาปญญาใน
ฐานะที่เปนคําสอนในอรรถกถาชาดก  รวมทั้งการนําเสนอคําสอนเร่ืองปญญา  และลักษณะเดนของ
การนําเสนอปญญา   

งานวิจัยที่เปนการบูรณาการศาสตรวรรณคดีและศาสนาไวดวยกัน  โดยใชวิธีการศึกษา
วรรณคดีมาวิเคราะหอรรถกถาชาดกซ่ึงเปนคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา  ไดแก  งานวิจัยเร่ือง
สุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดก  ของนิธิอร  พรอําไพสกุล  ศึกษาสุนทรียภาพในอรรถกถา
เวสสันตรชาดก  ดานการใชภาษาและการปรุงรสวรรณคดีตามหลักคัมภีรสุโพธาลังการ  ผลการศึกษา

                                                           
๑๖  พรวิภา วัฒรัชนากูล. (๒๕๓๔).  การศึกษาบทบาทผูหญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกท่ีแตงในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๑๗  พระมหาณรงค เพชรบุญดี. (๒๕๓๙).  การศึกษาเชิงวิเคราะหบทบาทของหญิงรายในชาตกัฏฐกถา.  วิทยานิพนธ อ.ม.

(ภาษาตะวันออก). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๑๘  อนุสรณ อุณโณ. (๒๕๓๙).  การวิเคราะหชาตกัฏฐกถาดวยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ.  วิทยานิพนธ อ.ม. (วรรณคดี

เปรียบเทียบ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๑๙  สายวรุณ นอยนิมิตร.  (๒๕๔๒).  อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคําสอนและความสัมพันธกับวรรณคดี           

คําสอนเร่ืองอื่น.  วิทยานิพนธ อ.ด. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๒๐  สหะโรจน กิตติมหาเจริญ.  (๒๕๔๕).  แนวคิดเร่ืองปญญาในอรรถกถาชาดก.  วิทยานิพนธ อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ). 

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



๑๒ 
 

พบวาการใชภาษาในอรรถกถาเวสสันตรชาดกมี ๓ ประเภท ไดแก การสรรคํา  การใชภาพพจน  และ
การใชสัญลักษณ   การปรุงรสที่โดดเดนและสําคัญที่สุดคือสันตรส  ซึ่งเปนรสสําคัญของวรรณคดีบาลี
เพื่อยังใหผูอานเกิดความปติอ่ิมบุญ๒๑   งานวิจัยของจีรภัทร   อาดนารี  เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบ
กลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถามโหสถชาดกกับวรรณกรรมรอยกรองเร่ืองพระมโหสถสมัย
รัตนโกสินทร๒๒   มุงศึกษาการเลาเร่ืองในอรรถกถามโหสถชาดกกับวรรณกรรมรอยกรองเร่ือง
พระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร ๖ สํานวน  ผลการศึกษาพบวาอรรถกถามโหสถชาดกมีกลวิธีการ             
เลาเร่ือง ๓ ประการ ไดแก กลวิธีการเลาเร่ืองตามโครงสรางอรรถกถาชาดก  กลวิธีการเลาเร่ืองตาม         
ขนบวรรณคดีพุทธศาสนา  และกลวิธีการเลาเร่ืองตามลักษณะนิทาน  วรรณกรรมรอยกรองสมัย
รัตนโกสินทรยังคงสืบทอดแนวคิดเร่ืองปญญาจากอรรถกถามโหสถชาดก  แตไดปรับเปล่ียนกลวิธีการ
เลาเร่ืองโดยเพิ่มกลวิธีการเลาเร่ืองตามขนบวรรณคดีไทย  งานวิจัยเร่ืองความเปรียบเกี่ยวกับนํ้ากับ
มรรคาสูนิพพานในอรรถกถาชาดก๒๓  ศึกษาความเปรียบเก่ียวกับน้ําในอรรถกถาชาดกในฐานะ
กลวิธีทางวรรณศิลปที่ส่ือแนวคิดมรรคาสูนิพพาน  เพื่อแสดงใหเห็นความสําคัญของความเปรียบ
เกี่ยวกับน้ําที่มีนัยสําคัญเชื่อมโยงไปสูสารสําคัญคือหนทางสูนิพพาน  ผลการวิจัยพบวาลักษณะของ
ความเปรียบเกี่ยวกับน้ําในอรรถกถาชาดกมี  ๒  ประการ  ไดแก   ความเปรียบเกี่ยวกับน้ําทางตรงและ
ความเปรียบเก่ียวกับน้ําทางออม  แสดงใหเห็นแนวทางประพฤติธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ  ๓  
ไดแก  การบําเพ็ญทาน  การรักษาศีล  และการบําเพ็ญสมาธิ  การแสดงธรรมเพื่อนําไปสูการบรรลุ
นิพพานในอรรถกถาชาดกมีลักษณะเชนเดียวกับ  “อนุปุพพิกถา” คือการเทศนาตามลําดับความสําคัญ
จากงายไปหายาก ไดแก  การพรรณนาทาน  การพรรณนาศีล  การพรรณนาสวรรค  การพรรณนาโทษ
ของกาม  และการพรรณนาอานิสงสการออกจากกาม  อรรถกถาชาดกซึ่งเปนคัมภีรสําคัญในพุทธ
ศาสนาใชความเปรียบเกี่ยวกับน้ําอยางประณีตและโดดเดนในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อส่ือ
แนวคิดสําคัญของเร่ือง ทําใหเขาใจแนวทางสูพระนิพพาน  โดยแสดงแนวทางประพฤติธรรมทําให
ตระหนักรูวานิพพานมีอยูในสังสารวัฏ  มนุษยผูยังวายเวียนในสังสารวัฏก็อาจบรรลุนิพพานไดหากเร่ิม
ปฏิบัติตามแนวทางเบ้ืองตน  อรรถกถาชาดกจึงเปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่ส่ือแนวคิดอุดมคติสูงสุด
ของพุทธศาสนา  

 

                                                           
 ๒๑ นิธิอร  พรอําไพสกุล. (๒๕๔๙).  สุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดก.  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ๒๒ จีรภัทร  อาดนารี. (๒๕๕๑).  การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเร่ืองในอรรถกถามโหสถชาดกกับวรรณกรรมรอยกรอง
เร่ืองพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร.  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

๒๓ สุภัค  มหาวรากร.  (๒๕๕๒).  ความเปรียบเก่ียวกับน้ํากับมรรคาสูนิพพานในอรรถกถาชาดก.  วิทยานิพนธ อ.ด. 

(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



๑๓ 
 

๒.๒  ความหมาย  ความสําคัญ  และการศึกษากลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดี 
๒.๒.๑  ความหมายและความสาํคัญของกลวิธทีางวรรณศิลป 
พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย  อธิบายความหมายคําวา “กลวิธี” ไวดังนี้ 
 

 Teachnique  กลวิธี  กรรมวิธีที่ทําใหไดผลเรียบรอยงดงาม  ซึ่งรวมทั้งฝมือและความรู
ความชํานาญในวิธีทํา  ศัพทนี้อาจนําไปใชอยางกวาง  เชน  กลาววา “การเดินทางเชิง
สัญลักษณเปนกลวิธีหลักในเร่ือง Ulysses (ค.ศ.๑๙๒๒) ของเจมส  จอนซ” หรืออาจใชอยาง
แคบมาก  เพื่อกลาวอางถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ของวิธีการ  หรืออาจใชอยางกลางๆ เชน 
กลาวถึงกลวิธีแบบกระแสสํานึก  อยางไรก็ตามในกรณีทั้งหมดนั้น  กลวิธีจะเปนการอธิบาย
วาทํา “อยางไร” มากกวาที่จะอธิบายวาทํา “อะไร” กลวิธี  รูปแบบ  ลีลา  การเขียน  และ
วิธีการนําเสนอน้ัน  มีความหมายเหล่ือมซอนกันอยูบาง  โดยที่กลวิธีมักจะหมายถึงการ

กระทําใหเกิดผลในเชิงถอยคําเชิงกลไก  หรือขั้นตอน๒๔ 

 
 สวนคําวา “วรรณศิลป” หมายถึง “ศิลปะในการประพันธหนังสือ เชน ลิลิตพระลอเปน
วรรณคดีที่มีวรรณศิลปสูงสง, ศิลปะทางวรรณกรรม เชน นักวรรณศิลป ; วรรณกรรมที่ถึงข้ันเปน
วรรณคดี, หนังสือที่ไดรับยกยองวาแตงดี.”๒๕ 
 กลวิธีทางวรรณศิลปจึงหมายถึง  วิธีการในการแตงหนังสืออยางมีศิลปะ  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะ
กลาวถึงความเปรียบและฉาก 

ความเปรียบมีความสําคัญในวรรณคดีเพราะเปนส่ือที่ใชแสดงความคิดและถายทอด
ความรูสึกของกวีสูผูอาน  เปนการใชภาษาเพื่อทําใหผูอานเกิดภาพข้ึนในใจ  ใน Encyclopedia of 

language and linguistics อธิบายวาอุปลักษณ หรือ Metaphor มาจากคํากริยาวา metapherein            
ซึ่งในภาษากรีกโบราณ แปลวา ‘ติดมา สงตอ’ หมายถึง ‘การกลาววาส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่ง’-…๒๖   
ดังนั้นความเปรียบจึงเปนการกลาวถึงส่ิงหนึ่งในความหมายของอีกส่ิงหนึ่ง  
 ความเปรียบเปนการกลาวเปรียบเทียบเพื่อทําใหผูอานเขาใจความหมายและเห็นภาพในใจ  
ความเปรียบจึงเปนการใชภาษาเพื่อใหเกิดความหมายในใจผูอาน  ซึ่งเปนภาษาที่มีพลังทําใหเห็นภาพ
ชัดเจน  ในที่นี้จึงอาจกลาวไดวาความเปรียบคือภาษาภาพพจน  แตไมไดจํากัดอยูเพียงวาภาพพจน
เหลานั้นคือ  อุปมา  อุปลักษณ  บุคลาธิษฐานเทานั้น 

                                                           
 ๒๔  ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๔๕).  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย.  หนา ๔๓๐. 
 ๒๕  แหลงเดิม.  หนา ๑๐๕๕. 

 ๒๖  Asher, R.E. (1994).  The Encyclopedia of language and  linguistics volume 5.  p. 2456. 

Metaphor (from the ancient Greek verb metapherein ,to ‘carry over, transfer’)  means ‘to speak about X in 
terms  of  Y’ – … 



๑๔ 
 

 ในคัมภีรสุโพธาลังการ อธิบายเร่ืองความเปรียบไวในปริจเฉทที่ ๔ อัตถาลังการาวโพธะ            
การหยั่งรูอัตถาลังการ  ดังนี้ 
 

๑๗๖.  อุปมาโนปเมยฺยาน     สธมฺมตฺต  สิโยปมา 
     สทฺทตฺถคมฺมา วากฺยตฺถ-  วิสยาติ จ สา ติธา.  

แปล  ภาวะท่ีวัตถุอันเปนตัวเปรียบและวัตถุที่นับเปรียบ  มีสภาวะเสมอกัน                 
จึงเรียกวาอุปมา  อุปมาน้ันมี  ๓  ประเภท  คือสัททคัมมา รับรูดวยศัพท ๑ อัตถคัมมา รูดวย
อรรถ ๑  วากยัตถวิสยา  มีความของพากยเปนวิสัย ๑ 

อธิบาย  คาถานี้วาดวยประเภทของวังกวุตติประการที่  ๒  คือ อุปมาทานแถลงวา
ภาวะท่ีวัตถุอันเปนตัวเปรียบและวัตถุที่รับเปรียบมีสภาวะเสมอกัน หมายความวานําเอาวัตถุ
อยางหนึ่งมาเปรียบกับวัตถุอีกอยางหน่ึง  ซึ่งมีลักษณาการเสมอกันละมายกันเชน                     
บัวกับหนามีลักษณาการบางอยางเหมือนกัน  นําบัวมาเปรียบกับหนาเชนวา หนาเหมือนบัว
บาน  หรือที่กวีไทยชมโฉมนางเอกวา  งามพักตรพิศทวงเพี้ยงเพ็ญแข  อยางนี้  เรียกตามส่ิงที่
นํามาเปรียบวาอุปมา  ส่ิงที่รับเปรียบเรียกวาอุปมัย  เชน บัว เปน อุปมา หนา  เปนอุปมัย  
อุปมาจําแนกประเภทออกไปเปน  ๓  ตามที่ปรากฏในการเรียบเรียงพันธะคือ:- 

๑. สัททคัมมา  รูดวยศัพท  หมายความวา  มีศัพทระบุอุปมาปรากฏ 
๒. อัตถคัมมา  รูดวยอรรถ  หมายความวาไมมีศัพทระบุอุปมา  แตความหมายระบุ

วาเปนอุปมา  
๓. วากยัตถวิสยา  มีความของพากยเปนวิสัย  หมายความวาไมมีศัพทระบุอุปมา  

ไมมีความบงวาเปนอุปมา  แตรวมความเขาท้ังประโยคแลว  รูไดวาเปนอุปมา อธิบายแหง
ประเภทท้ัง ๓ พึงทราบตอไป๒๗ 

 
 สุโพธาลังการกลาววาภาวะเสมอกันของวัตถุตัวเปรียบและวัตถุที่นับเปรียบคืออุปมา               
แต “อุปมา” ในความหมายนี้มีนัยที่กวางกวา “อุปมา” ซึ่งเปนหนึ่งในภาพพจนที่เรารูจักกันดี๒๘  นั่นคือ
การเปรียบเทียบโดยมีศัพทอุปมาปรากฏ   ไมมีศัพทระบุอุปมาแตความหมายเปนอุปมา  และดูจาก
บริบทวาเปนอุปมาโดยไมมีศัพทระบุอุปมา  ดังนั้นจึงหมายถึงการเปรียบส่ิงหนึ่งวาเปนอีกส่ิงหนึ่ง           
โดยมีระดับความลึกซึ้งในการเปรียบนั่นเอง  

                                                           
๒๗ คัมภีรสุโพธาลังการ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๐๔).  แปลและเรียบเรียงโดย แยม  ประพัฒนทอง.                 

หนา ๑๐๔ – ๑๐๕.   

 ๒๘ ภาพพจน   figure of speech  ที่รูจักกันดี ไดแก อุปมา  อุปลักษณ  บุคลาธิษฐาน  อติพจน  เปนตน 



๑๕ 
 

 นักวรรณคดีเห็นวาความเปรียบมีความสําคัญมาก จึงมีผูสนใจศึกษาความเปรียบในวรรณคดี
และวรรณกรรม และอธิบายความหมายของความเปรียบ  ดังที่ญาดา  อรุณเวช  นิยามความหมายของ
ความเปรียบไวดังนี้ 
 

“ความเปรียบ” หมายถึงการส่ือความหมายของคําหรือการถายทอดความคิดของผู
แตง  โดยนําเอาส่ิงหน่ึง เร่ืองหนึ่งมาเปรียบกับส่ิงอื่น  เร่ืองอื่นเพื่อสรางความเขาใจหรือสราง
ความประทับใจใหแกผูอาน ทําใหผูอานมีสวนรวมคิด รวมเขาใจ และเขาถึงอารมณของผู
แตงไดอยางเต็มที่  กลาวไดวา ความเปรียบทําใหผูอานสามารถเห็นภาพท่ีผูแตงตองการ
กลาวถึงไดแจมชัด และกวางขวางย่ิงขึ้นกวาคําอธิบายธรรมดา เพราะความเปรียบเปน
ขอความท่ีแนะความหมายใหผูอานใชความคิด จินตนาการและประสบการณของตนเอง 
ดวยเหตุนี้ความเปรียบจึงเปนกลวิธีที่กวีใชเราความรูสึกของผูอานใหเกิดความสนใจท่ีจะ
ตีความ ตลอดจนมีอารมณรวมไปกับบทประพันธดังกลาวตามที่กวีตองการ๒๙ 

 
ญาดา อรุณเวช  แสดงทัศนะวาการที่กวีนําส่ิงหนึ่งมาเปรียบกับส่ิงอ่ืนเพื่อส่ือความหมายของ

คําหรือถายทอดความคิด  ความรูสึกของตนไปสูผูอาน  เพื่อใหผูอานประทับใจ  ซาบซึ้ง เกิดอารมณ
สะเทือนใจและเขาถึงอารมณของกวี  ความเปรียบจึงเปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่ชวยใหผูอานเขาใจ
และเกิดภาพที่ชัดเจน  ชวยเราอารมณความรูสึก และจินตนาการของผูอานไปตามบทประพันธ  กลวิธี
ในการเปรียบมีหลายประเภท เชน การเปรียบส่ิงหนึ่งวาเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง  การเปรียบส่ิงหนึ่งวาเปน
อีกส่ิงหนึ่ง  เปนตน  โดยอาจมีวิธีการเปรียบอยางตรงไปตรงมา และการเปรียบเทียบโดยใชโวหาร๓๐  
 ขนิษฐา รัติวนิช   อธิบายความหมายของความเปรียบวาคือการนําเอาคํา กลุมคํา หรือประโยค   
มาเปรียบกับคํา กลุมคํา หรือประโยค  โดยมีลักษณะทางความหมายท่ีเหมือนกัน คลายคลึงกัน และ
แตกตางกัน  อันปรากฏในความเปรียบแตละแบบ และสามารถกําหนดโครงสรางความเปรียบไดวามี
สวนประกอบ  ๓  สวนดังนี้ 
 สิ่งที่ถูกเปรียบ (Tenor) หมายถึง คํา กลุมคํา หรือประโยค ที่ผูแตงกลาวถึง 
 แบบเปรียบ (Vehicle) หมายถึง คํา กลุมคํา หรือประโยค ที่ผูแตงพาดพิงถึง หรือโยงถึง 

คําแสดงการเปรียบเทียบ (Comparative word) หมายถึง คําเด่ียว หรือกลุมคําที่นํามาเช่ือม
ระหวางส่ิงที่ถูกเปรียบ และแบบเปรียบ๓๑ 
                                                           

๒๙  ญาดา  อรุณเวช.  (๒๕๒๖).  ความเปรียบในบทละครในพระราชนิพนธในรัชกาลที่สอง.  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาไทย). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา ๕. 

๓๐  แหลงเดิม.  หนา ๑๒. 
๓๑  ขนิษฐา  รัติวนิช.  (๒๕๔๖).  ความเปรียบในปญญาสชาดกฉบับลานนา.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรม

ลานนา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   



๑๖ 
 

 การใชความเปรียบเปนกลวิธีทางวรรณศิลปสําคัญเพื่อใหมองเห็นภาพหรือส่ือสารสําคัญของ
เร่ืองอยางเดนชัด  ความเปรียบเปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารของมนุษย  เมื่อมนุษยตองการแสดง
ความคิด  ถายทอดความรูสึกที่มีนัยซอนเรนหรือลึกซึ้ง  มนุษยก็มักจะใชความเปรียบในการส่ือสาร  
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการตีความและเขาใจรวมกัน  ความเปรียบจึงมีความสําคัญมานานแลว   อริสโตเติล
กลาวถึงความสําคัญของความเปรียบไวใน The Art of  Poetry วาอุปลักษณ หรือ Metaphor 

(meta – phora) ประกอบดวยการถายโอน (epi – phora) ของช่ือหนึ่ง คือจากสิ่งที่กลาวถึงอยาง
ชัดเจนไปยังส่ิงอ่ืน ๆ  ส่ิงที่ถายโอนอาจจะเปนจากชนิดไปสายพันธุ  หรือจากสายพันธุไปชนิด  หรือจาก
สายพันธุไปยังสายพันธุ หรือตาม ‘แนวเทียบและสัดสวน’ ดวยวิธีแหงการใชเหตุผล๓๒   

ในวัฒนธรรมตะวันออกกลาวเฉพาะวัฒนธรรมอินเดีย  มีการศึกษาความสําคัญของความ
เปรียบดังปรากฏในตําราประพันธศาสตรสําคัญ ๒ เลมคือสุโพธาลังการ และ อลังการศาสตร  
ความเปรียบที่ปรากฏสวนใหญในตําราประพันธศาสตรทั้ง ๒ เลมนํามาจากพระไตรปฎก  ดังนั้นผูวิจัย
จึงเลือกศึกษาตําราประพันธศาสตร ๒ เลมนี้ 

 
ความเปรียบในสุโพธาลังการ   
สุโพธาลังการเปนตําราประพันธศาสตรบาลีวาดวยความงามของการประพันธ  เนื้อหามี ๕ 

ปริจเฉทดังนี้  ปริจเฉทที่ ๑  โทสาวโพธะ  การเรียนรูโทษของการแตง  ปริจเฉทที่ ๒  โทสปริหรณาว
โพธะ  การเรียนรูวิธีหลีกโทษ  ปริจเฉทที่ ๓  คุณาวโพธะ  การหยั่งรูคุณ  ปริจเฉทที่ ๔  อัตถาลังการาว
โพธะ  การหยั่งรูอัตถาลังการ  และ ปริจเฉทที่ ๕  ภาวรสาวโพธะ  แถลงภาวะและรส  ความเปรียบ
ปรากฏอยูในปริจเฉทที่ ๔  วาดวยการหย่ังรูอัตถาลังการ  มีเนื้อหากลาวถึงอลังการดานความหมาย  
หรือการตกแตงประดับประดาเนื้อความในบทประพันธ  ธเนศ  เวศรภาดา แบงประเภทอลังการ
ทางดานความหมายเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือสภาววุตติ หรือการแถลงสภาวะ และวังกวุตติหรือการ
แถลงออม  โดยแสดงใหเห็นวาในสวนของวังกวุตติเปนการแถลงเร่ืองที่ไมแถลงตามความเปนจริงของ
วัตถุนั้น ๆ ปรากฏในสุโพธาลังการ ๓๕ ชนิด  โดยมีแนวคิดในการสรางอลังการเปน ๒ กลุมใหญ ๆ  
ไดแก กลุมที่เนนการเปรียบเทียบ  และกลุมที่เนนการแสดงโวหาร  ในกลุมที่ ๑ เนนการเปรียบเทียบ 
เปนการเปรียบเทียบวัตถุส่ิงหนึ่งดวยวัตถุอีกส่ิงหนึ่ง  เพื่อสรางจินตภาพอันแจมชัดใหแกวัตถุที่ถูก
เปรียบ  ที่รูจักกันดีคืออุปมาลังการ  หรือภาพพจนอุปมา  ทั้งนี้ยังสามารถแตกแขนงเปนชนิดยอย ๆ  

                                                           
๓๒  Aristotle. (1975). The art of poetry in Aristotle.  p. 315 – 316.  Metaphor (meta - phora) consists 

in the transference (epi - phora) of a name [from the thing which it properly denotes] to some other thing; the 
transference being either from genus to species, or from species to genus, or from species to species, or by 
‘analogy and proportion’ (analogia) 



๑๗ 
 

อีกหลายชนิด  กลุมที่ ๒ เนนการแสดงโวหาร เปนการแสดงโวหารเพื่อสรางความคิดและอารมณอัน
เขมขนของกวีนิพนธ๓๓ 

 

ความเปรียบในอลังการศาสตร 
อลังการศาสตรเปนตําราประพันธศาสตรเลมสําคัญของสันสกฤต  วาดวยเร่ืองตางๆ เกี่ยวแก

การประพันธ  เนื้อหา ๕ ปริจเฉทมีดังนี้  ปริจเฉทที่ ๑  คํานมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์  คําแนะนําผูฝกหัดการ
ประพันธ  ปริจเฉทที่ ๒  ภาษาตาง ๆ  อันพึงใชในการประพันธ  ประเภทคําประพันธ  และสิ่งที่เปน
ความบกพรองในทางประพันธ  ปริจเฉทที่ ๓  ส่ิงที่เปนลักษณะดีในทางประพันธ  ปริจเฉทที่ ๔  
อลังการตาง ๆ  คําอธิบายและบทอุทาหรณ  ไดแก  อลังการฝายเสียง และอลังการฝายความหมาย  
และรีติ  และปริจเฉทที่ ๕ รสตาง ๆ  บทอวยพรและสรุปความ  ในปริจเฉทที่ ๔ คือ  อลังการในการ
ประพันธ  มีเนื้อหากลาวถึงอลังการแตละประเภท  ไดแก  อลังการฝายเสียงและอลังการฝาย
ความหมาย  ธเนศ เวศรภาดา  มีความเห็นวา “อลังการทั้งฝายเสียงและความหมาย  มีแนวคิดในการ
ตกแตงภาษาคือการ “เลน” หรือการ “บิดผัน” ภาษา  ทั้งในระดับคําและความ  เพื่อทําใหภาษา           
สะดุดเดน  ไดแก  การเลนภาษาระดับเสียงและการเลนโวหาร”๓๔  จากการศึกษาของธเนศ  เวศรภาดา 
พบวาความเปรียบปรากฏอยูในการเลนโวหาร  ซึ่งเปนการเลนภาษาระดับขอความ  เพื่อทําให
เนื้อความมีความหมายโดดเดนข้ึน  แบงเปน ๓ กลุมคือ กลุมที่เนนการเปรียบเทียบ  กลุมที่เนนแสดง
จินตนาการ  และกลุมที่เนนน้ําหนักความ  อลังการกลุมที่เนนการเปรียบเทียบมีลักษณะสําคัญคือ            
มุงเปรียบเทียบวัตถุส่ิงหนึ่งดวยวัตถุอีกส่ิงหนึ่ง  เพื่อสรางจินตภาพอันแจมชัดใหแกวัตถุที่ถูกเปรียบ            
มีอุปมาเปนพื้นฐานของการเปรียบเทียบ  ซึ่งขยายความคิดไปสูการเปรียบเทียบในลักษณะตาง ๆ   
โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางวัตถุที่นํามาเปรียบกับวัตถุที่ถูกเปรียบในมิติอันหลากหลายและ
สลับ ซับซอนข้ึน  ไดแก  แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุสองส่ิงเสมอกัน  แสดงความสัมพันธระหวาง
วัตถุสองสิ่งในเชิงเกื้อกูลหรือสงเสริมกัน  แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุสองสิ่งหรือหลายสิ่งรวมกัน  
แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุสองส่ิงในเชิงแยกสวน  แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุสองส่ิงในเชิง
ปฏิเสธ  และแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุสองส่ิงในเชิงเหตุผล 
 การปรากฏใชความเปรียบในตําราประพันธศาสตรทั้งสองเลมคือสุโพธาลังการและอลังการ
ศาสตร  แสดงวาความเปรียบมีความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือในการตกแตงภาษาและส่ือความคิด
ของกวี ความเปรียบจึงทําใหบทประพันธงดงามและส่ือความคิดของกวีไดอยางเขมขน   

                                                           
๓๓  ธเนศ  เวศรภาดา.  (๒๕๔๓).  ตําราประพันธศาสตรไทย : แนวคิดและความสัมพันธกับขนบวรรณศิลปไทย.  วิทยานิพนธ

อ.ด. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา  ๑๑ – ๕๗.    
๓๔  ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๕).  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  หนา  ๘๕ –  ๑๐๓.  



๑๘ 
 

 ในงานวิจัยนี้นอกจากความเปรียบจะเปนกลวิธีทางวรรณศิลปแลว  ผูวิจัยพบวาวากลวิธีทาง
วรรณศิลปที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ฉาก  
 ฉาก หมายถึง สถานที่ที่ใชในการดําเนินเร่ือง๓๕  มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของ        
ตัวละครในเร่ือง  อาจชวยกําหนดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  อาจชวยสรางบรรยากาศ  อารมณและ
ความรูสึกแกผูอานได   
 ฉากอาจหมายถึงบรรยากาศของเร่ือง  บรรยากาศคือความรูสึกที่ไดรับเมื่อเขาไปในที่ใดที่หนึ่ง  
หรืออยูในภาวะใดภาวะหนึ่ง  ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดบรรยากาศนั้นมีหลายประการดวยกัน  เชน 
สถานที่  เวลา  บุคคล  พฤติกรรม ฯลฯ  โดยปกติแลวในตัวบทจะระบุสถานที่ที่ เกิดเหตุเสมอ  
ผูประพันธอาจเลือกใหเหตุการณและตัวละครแสดงอยูในสถานที่ที่มีจริง  หรือสถานที่ที่แสดงภาพ
ความเปนจริง  หรือสรางสถานที่ลึกลับโดยอิงหรือเทียบเคียงกับสถานที่จริงได   ลักษณะสถานที่อาจจะ
เปนสถานที่จํากัด  ปดหรืออึดอัด  เชน ฉากรถไฟ  แตโดยทั่วไปนวนิยายและเร่ืองส้ันจํานวนมากมักจะ
ใชสถานที่เปด  ตัวละครเอกมีอิสระที่จะไป ๆ มา ๆ เดินทางหรือรอนเรพเนจร 

สถานที่ในตัวบทมิใชเปนเพียงฉากประกอบที่เพิ่มสีสันแกตัวเร่ือง  แตมีความหมายและมี
หนาที่ตอตัวบท  เปนสวนหนึ่งของโครงสรางเร่ืองเลาที่มีผลตอการอาน  สถานที่ที่ถูกกําหนดข้ึนในตัว
บทจะทําหนาที่หลากหลาย  เชน  สรางความสมจริง  ทําใหนาสนใจติดตาม  ทําใหเหตุการณดําเนินไป
ได  มีความสัมพันธกับกระบวนการสรางบุคลิกลักษณะของตัวละคร   

 
 ๒.๒.๒  การศึกษากลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดี   

กลวิธีทางวรรณศิลปมีความสําคัญในการศึกษาวรรณคดี  มีหลายประการไดแก  การเลาเร่ือง  
การใชฉาก  การใชภาพพจน  การใชสัญลักษณ  และการใชความเปรียบ  ในที่นี้จะกลาวเฉพาะกลวิธี
ทางวรรณศิลปที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้  มีผูศึกษากลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดีวรรณกรรมอยาง
หลากหลาย  เชนงานวิจัยเร่ือง อุปมา  อุปไมยในพระไตรปฎก๓๖  ของบุญชอบ  เริงทรัพย ผูวิจัยได
รวบรวมอุปมาในพระไตรปฎกบาลีฉบับสยามรัฐ  ๔๕  เลม  มาแยกประเภท   จัดหมวดหมูและ
วิเคราะหดานอักษรศาสตร   ดานวิชาการศึกษา  ดานประวัติศาสตร   สังคมวัฒนธรรมของชาวอินเดีย
สมัยพุทธกาล  และดานสาธารณธรรม  งานวิจัยนี้นับเปนการรวบรวมอุปมาในพระไตรปฎกมาไวในที่
เดียวกัน  เพื่อความสะดวกและเปนประโยชนตอผูที่จะศึกษาตอ งานวิจัยเร่ืองความเปรียบในบท

                                                           
 ๓๕ แหลงเดิม.  หนา ๓๘๔. 

๓๖  บุญชอบ  เริงทรัพย.  (๒๕๒๐).  อุปมา อุปไมย ในพระไตรปฎก.  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาตะวันออก). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



๑๙ 
 

ละครในพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒๓๗  ของญาดา อรุณเวช  ศึกษาการใชความเปรียบในบทละคร
เร่ืองอิเหนาและรามเกียรต์ิพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยอยางละเอียด  
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไวคือ  ความเปรียบมีบทบาทสําคัญที่ทําใหบทละครในพระ
ราชนิพนธทั้งสองเรื่องมีคุณคาทางสุนทรียศาสตร เปนผลใหเปนงานอมตะและเปนที่รูจักแพรหลาย
ตราบจนทุกวันนี้   ธนอร อัศวงค วิจัยเร่ือง แนวจริยปฏิบัติในงานวรรณศิลป  ในประชุมจารึกวัด

พระเชตุพนฯ๓๘  ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาวรรณกรรมคําสอนในจารึกวัดพระเชตุพนฯ ๙ เร่ือง ไดแก              
นิรยกถา  เปตกถา  ฉันทวรรณพฤติ  ฉันทมาตราพฤติ  ฉันทอัษฏาพานร  ฉันทกฤษณาสอนนอง             
ฉันทพาลีสอนนอง  รายสุภาษิตพระรวง  และโคลงโลกนิติ  โดยวิเคราะหแนวคิดทางจริยปฏิบัติ  และ
ความสําคัญของวิธีการทางวรรณศิลปที่มีผลตอการนําเสนอแนวคิด ผลการวิจัยพบวากลวิธีทาง
วรรณศิลปมีสวนสําคัญตอการสอนแนวจริยปฏิบัติ  คือมีผลตอการส่ือความหมาย  ทําใหเกิดความงาม
ทางดานเสียง  ทําใหเนื้อหาคําสอนนาสนใจ  ทั้งยังทําใหเขาใจเนื้อหาคําส่ังสอนที่เปนนามธรรม  และ
สงเสริมใหจดจําคําสอนไดงาย  กลวิธีทางวรรณศิลปจึงมีความสําคัญตอแนวคิดทางจริยปฏิบัติและ
สัมพันธกับการส่ือเนื้อหาทางจริยปฏิบั ติอยางแทจริง   งานวิจัยของขนิษฐา   รั ติวนิช   เ ร่ือง               
ความเปรียบในปญญาสชาดกฉบับลานนา๓๙  ผูวิจัยศึกษาความเปรียบในปญญาสชาดกฉบับ
ลานนา  ๕๖ เร่ือง  ดานโครงสรางของความเปรียบ  ความงามทางภาษา  และความถี่ของการใชแบบ
เปรียบแตละประเภท  ผลการศึกษาพบวาโครงสรางของความเปรียบเกิดจากส่ิงที่ถูกเปรียบและแบบ
เปรียบ  ความเปรียบแตละแบบ  ไดแก  อุปมา  อุปลักษณ  อธิพจน  และสัญลักษณ  มีโครงสรางอยาง
เดียวกัน  แตสวนสําคัญที่บอกความแตกตางของความเปรียบแตละแบบคือแบบเปรียบ  ทั้งนี้ปรากฏใช
ความเปรียบทั้งหมด  ๑,๒๗๔  ขอมูล  ซึ่งใชแบบเปรียบที่เปนมนุษยมากที่สุด  และใชกลวิธีการเปรียบ
แบบอุปมามากที่สุด    งานวิจัยของพิสิทธิ์ กอบบุญ  เร่ือง ปุจฉา-วิสัชนา : กลวิธีทางวรรณศิลปใน

วรรณคดีไทยพุทธศาสนา๔๐  มีสมมติฐานวาปุจฉา-วิสัชนา  เปนกลวิธีทางวรรณศิลปในการสราง
ปญญา  ความรู  ความเขาใจพุทธธรรมในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา  ผูวิจัยพบวาการปุจฉาและการ
วิสัชนามีความสําคัญในการส่ือสาระธรรมในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา  ไดแก วรรณคดีชาดก  วรรณคดี

                                                           
๓๗  ญาดา  อรุณเวช.  (๒๕๒๖).  ความเปรียบในบทละครในพระราชนิพนธในรัชกาลที่สอง.  วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาไทย).  

กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๓๘  ธนอร  อัศวงค.  (๒๕๔๓).  แนวจริยปฏิบัติในงานวรรณศิลปในประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ.  วิทยานิพนธ อ.ม. 

(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
๓๙  ขนิษฐา  รัติวนิช.  (๒๕๔๖).  ความเปรียบในปญญาสชาดกฉบับลานนา.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรม

ลานนา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
๔๐  พิสิทธิ์  กอบบุญ.  (๒๕๔๘).  ปุจฉา-วิสัชนา : กลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา.  วิทยานิพนธ อ.ด.

(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ :  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   



๒๐ 
 

สาระธรรม  และวรรณคดีพระราชปุจฉา  การปุจฉาและการวิสัชนามีหลายลักษณะ ไดแก การปุจฉา
และการวิสัชนาลักษณะแหงธรรมนัยเดียว  การปุจฉาและการวิสัชนาปริศนาธรรม  การปุจฉาและการ
วิสัชนาที่ซับซอนหลายนัย  และการปุจฉาและการวิสัชนาในลักษณะต้ังปุจฉาและวิสัชนาโดยผูแตงเอง  
งานวิจัยนี้ทําใหเกิดความเขาใจวากลวิธีทางวรรณศิลปชวยสรางปญญาแกผูอาน  ดวยการกําหนด
ปญหา โนมนาว กระตุนใหเกิดการตีความ  จากนั้นจึงคล่ีคลายปญหาจนนําไปสูความเขาใจในพุทธ
ธรรมอยางกระจางชัดเจนและสมบูรณ  ทําใหเห็นวากลวิธีทางวรรณศิลปเปนเคร่ืองมือสําคัญทําใหผู
ศึกษาเขาใจพุทธธรรมอยางเปนระบบ  ถูกตอง  และกระจางแจง   การใชกลวิธีทางวรรณศิลปยังเปน
กลวิธีหนึ่งที่ปรากฏในนวนิยายปจจุบัน  โดยผูแตงอาจนําเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนาผานนวนิยาย  
ดังงานวิจัยของกนกวรรณ  คงธนชุณหพร  เร่ืองแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแกวเกา                 
มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแกวเกา  และวิธีการนําเสนอแนวคิด
พุทธศาสนาในนวนิยายของแกวเกา  จํานวน ๒๙ เร่ือง  ผลการศึกษาพบวานวนิยายของแกวเกามี
ลักษณะโดดเดนในการนําเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนา ไดแก กิเลส กรรม วัฏสงสาร ไตรลักษณ  
อบายมุข ๖  โลกธรรม ๘  หิริโอตัปปะ  และบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  ผานการนําเสนอดวยวิธีการตางๆ ๔ วิธี 
ไดแก การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาผานการสรางตัวละคร  การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาดวยฉาก                 
การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาดวยการเลาเร่ืองยอนอดีต  และการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาดวย
ชื่อเร่ือง๔๑   

 
๒.๓  สาระสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ๒.๓.๑  การนําเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนาในจิตรกรรมฝาผนัง 

จิตรกรรมฝาผนังเปนการนําเสนอเร่ืองราวทางพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชน  แสดงถึงความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย  จุลทัศน พยาฆรานนท อธิบายมูลเหตุของการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังไววา ในสมัยอยุธยานิยมทํามานปกเปนลวดลายและภาพเร่ืองราวตางๆ   ตกแตงตาม
สถานที่  และนิยมปกมานถวายวัดเปนพุทธบูชา  เร่ืองที่ปกเปนเร่ืองศาสนาถือกันวาเปนบุญกิริยาอยาง
หนึ่ง  แตเนื่องจากมานเปนวัสดุที่ขาดชํารุดงาย  จึงเกิดแนวคิดเขียนภาพเร่ืองทางพุทธศาสนาถายแบบ
จากมานลงบนฝาผนังเพื่อใหคงทนถาวร๔๒   

ความนิยมถายทอดเร่ืองราวทางพุทธศาสนาเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงมีจุดมุงหมายเพื่อ        
ส่ังสอนหลักธรรมโดยมีภาพประกอบ 

                                                           
 ๔๑  กนกวรรณ  คงธนชุณหพร.  (๒๕๕๔).  แนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแกวเกา.  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย).  
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

๔๒  จุลทัศน พยาฆรานนท. (๒๕๑๐,  มกราคม).  จิตรกรรมฝาผนังของไทย.  วารสารวัฒนธรรมไทย.  ๖(๑๑) : ๓๒ – ๓๙.    



๒๑ 
 

โดยทั่วไปแลวการเขียนภาพจิตรกรรมไทยท่ีนิยมเขียนบนผนัง  มีจุดมุงหมายเพ่ือ
แตงพื้นผนังใหสวยงาม  เพื่อเปนการส่ังสอนเร่ืองราวทางพุทธศาสนา  โดยเปนการสอนแบบ
มีภาพประกอบ  เพื่อใหบุคคลที่อานหนังสือไมออก  ไดมีโอกาสไดทราบเรื่องราวตางๆ 
เก่ียวกับพุทธศาสนาได  ดวยเหตุนี้จิตรกรรมไทยจึงเขียนเร่ืองราวที่ไมพนเร่ืองเกี่ยวกับ             

พุทธศาสนา  โดยชางเขียนไดนําโครงเร่ืองมาจากคัมภีรทางพุทธศาสนา๔๓ 
 

 
 

รูปที่ ๑  จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนเจาชายสิทธัตถะทรงผนวช   
วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี 

 

                
 

รูปที่ ๒ จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพิมพาพิลาป 
วัดหัวลําโพง  จังหวัดกรงุเทพฯ 

                                                           
 ๔๓  สมชาติ  มณีโชติ. (๒๕๒๙).  จิตรกรรมไทย.  หนา  บทนํา. 



๒๒ 
 

ความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงทําใหผูชมสนใจ  รับรูและนําไปสูความเขาใจสาระ
ธรรมที่มีอยูในภาพนั้น  ดังที่ จุลทรรศน  พยาฆรานนท  กลาววา “สาระสําคัญประการแรกของการ
ปรากฏงานจิตรกรรมที่ไดรับการเขียนข้ึนไวบนฝาผนังซึ่งจัดวาเปนงานจิตรกรรมขนาดใหญติดสถานทีท่ี่
เปนศาสนสถาน  เปนสาธารณประโยชนแกศาสนิกชนและคนทั่วไปจะดูชมไดเปนปกตินั้น  กลาวไดวา
รูปภาพเขียนข้ึนไวบนฝาผนังเปนรูปภาพแสดงเร่ืองราวในพุทธศาสนาทั้งนั้น”๔๔  

จิตรกรรมไทยเปนภาพเขียนระบายสีที่จิตรกรไทยเขียนข้ึนจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เปนสวนใหญ  เพื่อถายทอดเร่ืองราวและความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหปรากฏเปน
รูปธรรม  เนื้อหาจึงมักเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  เชน  พระพุทธประวัติ  ชาดก  เปนตน                 
วิบูลย   ล้ีสุวรรณ  กลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียนภาพจิตรกรรมที่สําคัญประการหนึ่งคือเพื่อตกแตง
พุทธสถานใหมีความสวยงามและชวยใหพุทธศาสนิกชนเขาใจพระพุทธศาสนาไดดียิ่งข้ึน  จิตรกร
อาจจะดําเนินเร่ืองตามพุทธประวัติ  หรือเปนเร่ืองชาดกที่ปรากฏในพระคัมภีรตางๆ มาสรางเปน
ภาพประกอบตามเร่ืองราวที่ตองการเขียน  ผสมผสานกับจินตนาการของตน๔๕   จิตรกรไทยนิยมวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองในนิบาตชาดก  โดยเฉพาะอยางยิ่งทศชาติชาดก   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๔๖ ทรงอธิบายเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง
ทศชาติไววามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองทศชาติต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  และแพรหลายใน
สมัยรัตนโกสินทรทั้งในพระนครและตางจังหวัด  ชางมักจะเขียนภาพเรียงกันไปตามพระชาติที่กลาวใน
นิบาตชาดก  ชาติหนึ่งๆ มักจะแสดงใหเห็นเปนหลายๆ ตอน  จากการศึกษาภาพเขียนฝาผนังจึงอาจจะ
สันนิษฐานความเชื่อในพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการบําเพ็ญบารมี  ภาพหลักของ    
ทศชาติชาดกมักจะแสดงถึงแกนเร่ืองไมแสดงอารมณมากนัก  แมแตกิริยาทาทางก็จะทําตามแบบ
อารมณของรูปจะอยูที่ตัวกากหรือตัวประกอบ  อารมณของตัวประกอบนี้มักเปนการแสดงนิสัยของ
ปุถุชน 

 

                                                           
 ๔๔ จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณ.ี  หนา ๑๔. 

๔๕  วิบูลย  ลี้สุวรรณ.  (๒๕๓๙).  จิตรกรรมไทย.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
๔๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  (๒๕๔๓).  ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.  หนา ๑๖๖ – ๑๖๙. 



๒๓ 
 

 
 

รูปที่  ๓  จิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก  เรื่องสุวรรณสามชาดก 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เขตบางกอกนอย  จังหวัดกรุงเทพฯ 

 

 ๒.๓.๒  เนื้อหาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ชลูด  นิ่มเสมอ  กลาววาทัศนศิลป  ซึ่งประกอบดวยจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  
ศิลปะส่ือผสม  และสถาปตยกรรม  มีองคประกอบสําคัญ ๒ สวน คือรูปทรงกับเนื้อหา  ในสวนของ
เนื้อหาแบงได ๓ สวน ไดแก เนื้อหาทางรูปทรง  เนื้อหาทางเร่ือง  และเนื้อหาทางสัญลักษณ๔๗ 
  ๑.  เนื้อหาทางรูปทรง  ไดแก  ผลทางดานพุทธิปญญา หรือดานอารมณสะเทือนใจ
ที่ไดจากรูปทรงและชั้นเชิงการประสานกันของทัศนธาตุตางๆ อันไดแก เสน  สี  น้ําหนักออนแกของ
แสง  เงา  ลักษณะผิว  ที่วาง 
  ๒. เนื ้อหาทางเรื่อง  ไดแก  สวนที่ดูรู วาเปนสิ่งใด  เชน  คน  สัตว  สิ่งของ  
เหตุการณ  รวมถึงการดําเนินเร่ืองตามแบบวรรณกรรม 
  ๓. เนื้อหาทางสัญลักษณ  ไดแก  ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกวาที่ไดรับจากการ
ประสานกันของทัศนธาตุในรูปทรง  และความหมายธรรมดาจากเรื่องหรือเหตุการณ  เปนผลทาง
อารมณหรือปญญาที ่คลี่คลายขึ้นจากการประสานกันของเนื ้อหาทางรูปทรงเองหรือจากการ
ประสานกันของเนื้อหาทางรูปทรงกับเนื้อหาทางเร่ือง๔๘ 
  

                                                           
 ๔๗ ชลูด  นิ่มเสมอ. (๒๕๓๒).  การเขาถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย.  หนา ๑๓ – ๑๕. 
 ๔๘ ชลูด  นิ่มเสมอ.  (๒๕๓๒).  การเขาถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย.  หนา ๑๓. 



๒๔ 
 

 งานที่จะใหเนื้อหาทางสัญลักษณไดตองเปนงานที่มีเนื้อหาทางรูปทรงสมบูรณแลวเทานั้น
ไมเชนนั้นจะเปนเพียงสัญลักษณผิวเผิน  อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการชื่นชมงานทัศนศิลป   
โดยเฉพาะงานจิตรกรรมคือการดูภาพใหรูเร่ืองที่ผูดูมักเพงความสนใจเกือบทั้งหมดไปที่เร่ืองของภาพ
มากกวาจะรับรูและซาบซึ้งในความประสานกันอยางลึกซ้ึงขององคประกอบทั้งหมด  การดูงาน
จิตรกรรมไทยจึงควรดูเพื่อรับรูและซาบซึ้งเนื้อหาทางความงาม  ความประสานกลมกลืน  และความ
สะเทือนอารมณจากรูปทรงที่มีเร่ืองราวเปนจุดเร่ิมตน  หรือเปนตนทางสําหรับจินตนาการทางรูปทรง
ของจิตรกร๔๙ 
 
 ๒.๓.๓  สาระสําคัญของรูปลักษณในงานจิตรกรรม 
 Gerhard  Jaiser  กลาวถึงสาระในงานจิตรกรรมฝาผนังไววา  “จิตรกรรมฝาผนังเปนศิลปะ
ศาสนาที่แสดงใหเห็นซึ่งหลักคําสอน  อันเปนส่ิงสนับสนุนนอมนํากลุมผูสักการบูชาในวัดใหเขาใจ
เร่ืองราวของพระพุทธเจาและเขาถึงสภาวะอารมณที่ถูกตองและไดรับธรรมของพระพุทธองค”๕๐ 
 จุลทรรศน  พยาฆรานนท  กลาวถึงงานจิตรกรรมไทยประเพณีวาเบ้ืองตนสรางสรรคใหเปน
มโนภาวนียเพื่อความเจริญตาเจริญใจ  เบื้องปลายเพื่อการเจริญธรรมานุสติ  ภาพจิตรกรรมจึงเปน
เคร่ืองลอใหผูคนที่พบเห็นเกิดความสนใจชมรูปภาพที่งดงาม  แลวรับรูและเขาใจสาระแหงธรรมอันมี
อยูในเร่ืองราว๕๑ 
 สาระสําคัญของรูปลักษณในงานจิตรกรรมมี ๙ ประการ  ไดแก   
 ๑. รูปลักษณะตางๆ  ไดรับการสรางข้ึนใหปรากฏบนพ้ืนที่อันวางเปลาดวยการใชเสน  เขียน
เสนกัน  หรือลอมพื้นที่บริเวณวางนั้นข้ึนเปนรูปราง 
 

                                                           
 ๔๙ แหลงเดิม.  หนา ๑๓ – ๑๕. 
 ๕๐ Thai  mural  painting  is  a  religious  art,  and  its  aim  is  therefore  didactic.  The  paintings  

were  supposed  to  lead  the  laity  in  the  temple  to  a  better  understanding  of  the  Buddhist  stories  and  
to  put  them  into  the  right  mood  to  better  receive  the  Buddha’s  preaching.  (Gerhard  Jaiser. (2009).  
Thai  Mural  Painting  Volume 1: Iconography, Analysis & Guide.  Bangkok : White Lotus Co.,Ltd. p.1) 
 ๕๑ จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณ.ี  หนา ๒๐. 



๒๕ 
 

 
 

รูปที่ ๔  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่ใชเสนกัน  หรือกอลอมพ้ืนที่บริเวณวางใหเกิดรูปภาพขึ้น๕๒ 

 
 ๒. ลักษณะภาพไมสมจริง  เพราะเร่ืองราวที่นํามาเขียนเปนเร่ืองอุปมาหรืออุปไมย  ตองมีการ
สมมติโดยอาศัยโครงสรางตามธรรมชาติ  เพื่อทําใหเกิด “นวลักษณ”  ผนวกดวยคตินิยมดานสุนทรียรูป  
 

 
 

รูปที่ ๕  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงรูปลักษณที่ไมสามารถเห็นไดโดยทั่วไป๕๓ 

                                                           
 ๕๒ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๐. 

 ๕๓ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๑. 



๒๖ 
 

 ๓.  งานจิตรกรรมไทยประเพณีไมมีการสรางเงื่อนไขทางเวลาและบรรยากาศ  แตอาจส่ือการ
รับรูและเขาใจไดตรงตอผูชมดวย “ภาษาทาทาง”  ของรูปภาพที่มีรูปลักษณเพียงสองมิติเทานั้น  คือ
ความสูงกับความกวาง 
 

 
 

รูปที่ ๖  รูปภาพที่มีขนาดของรูปรางจํากัดเพียงความสูงกับความกวาง๕๔ 
 

 ๔.  รูปภาพแตละประเภทมีรูปแบบเปนอยาง “พิมพเดียวกัน”  แตแสดงความรูสึกของเจาของ
ใบหนาใหเห็นได 

 
รูปที่ ๗  รูปภาพที่เปนอยาง “พิมพเดียวกัน”๕๕ 

                                                           
 ๕๔ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๓. 
 ๕๕ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๓. 



๒๗ 
 

 ๕.  รูปภาพสรรพส่ิงในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมีลักษณะไมเปนปกติในรูปลักษณ  เชน           
มีการ  "บิดผัน“  ซึ่งเกิดจากการแกปญหาระหวางรูปภาพกับระนาบของพื้นภาพใหมีความสัมพันธและ
ไมขัดแยงกัน 
 

 
 

รูปที่ ๘  รูปลักษณอันไมเปนปกติในงานจิตรกรรมไทยประเพณี๕๖ 

 
 ๖.  การพรรณนาเร่ืองหรือลําดับความในงานจิตรกรรมไทยมักมีขนาดส้ันและเล็ก  เปนการยอ
รูปภาพใหจบลงไดบนพื้นที่ขนาดจํากัด 
 

                                                           

 ๕๖ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๔. 



๒๘ 
 

 
 

รูปที่ ๙ รูปภาพสรรพส่ิงตางๆ ที่มีขนาดส้ันและเล็ก๕๗ 
 

 ๗.  การเขียนรูปภาพฉากประกอบเร่ืองหรือความ  มักมีขนาด  สวนสัด  และความไมสมจริงกับ
ขนาดและสวนสัดของรูปภาพมนุษยหรืออมนุษย 
 

 
 

รูปที่ ๑๐ รูปภาพสรรพส่ิงตางๆ ที่มีขนาด  สวนสัด และความไมสมจริงกับรูปภาพมนุษยที่ปรากฏอยู๕๘ 
 
 

                                                           
 ๕๗ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๕. 
 ๕๘ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๖. 



๒๙ 
 

 ๘.  การเขียนรูปภาพเพื่อการส่ือเร่ืองราวหรือบรรยายความใช “ภาษาทาทาง” 
 

 
 

รูปที่ ๑๑  การส่ือรูปภาพในงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยภาษาทาทาง๕๙ 

 
 ๙.  การระบายสีลงบนรูปภาพตองการใหเกิดความตางกันในการแลเห็นระหวางรูปภาพกับพื้น
ภาพไมคํานึงถึงการระบายสีใหดูสมจริง๖๐ 
 

 
 

รูปที่ ๑๒  วิธีเขียนรูปภาพอยางที่เรียกวา “จิตรเลขา” หรือภาพลายเสนสี๖๑ 

                                                           
 ๕๙ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๖. 
 ๖๐ จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณ.ี  หนา ๒๐. 
 ๖๑ ที่มาของภาพ  จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (๒๕๕๒).  สาระสําคัญในงานจิตรกรรมไทยประเพณี.  หนา ๒๖. 



๓๐ 
 

 ภาณุพงษ  เลาหสม และชัยยศ  อิษฏรวรพันธุ  กลาวถึงภาพเลาเร่ืองในงานจิตรกรรมฝาผนัง
ไทยไวดังนี้ 
 ๑. ภาพเลาเร่ืองเปนสัญลักษณ  เปนภาพเด่ียวใหความสําคัญกับตัวภาพโดยตรง  พื้นที่โดย
รอบตัวภาพหรือฉากหลังไมมีความหมาย 
 ๒.  ภาพสัญลักษณขนาดใหญ  เปนการเลือกเหตุการณสําคัญในพุทธประวัติคือตอนมารผจญ  
ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรคดาวดึงส  หรือตอนเสวยวิมุตติสุขสัปดาหที่หกใกลสระมุจลินทรเนน
สัญลักษณ 
 

 
 

รูปที่ ๑๓ จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนมารวิชัย  
แสดงสัญลักษณมารในรูปแบบตางๆ  ลอมรอบพระแมธรณีบีบมวยผม  

อันแสดงถึงประจักษพยานในการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา  ซึ่งอยูในตําแหนงที่สูงขึน้ไป 
วัดคงคาราม  จังหวัดราชบุร ี



๓๑ 
 

 
 

รูปที่  ๑๔  พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสหลังจากทรงเทศนาโปรดพุทธมารดา  
ทรงแสดงปาฏิหาริยเปดโลกใหทั้งเทวดา  มนุษย  และสัตวนรกเหน็กันหมดขณะนั้น  

จิตรกรรมฝาผนังวัดหัวลําโพง  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

 ๓.  ภาพเลาเร่ืองเปนชุด  เปนภาพพุทธประวัติเชิงสัญลักษณ  แตวาดเปนชุดสาม  ส่ี  เจ็ดหรือ
แปด   ตามการใหความสําคัญของแตละสถานที่  เปนการวาดเหตุการณแตไมมีตัวเร่ืองเลา  เนนเฉพาะ
สัญลักษณที่ไมตอเนื่องกันในแงเหตุการณ 
 ๔.  ภาพเลาเร่ืองแบบมีเสนสินเทาทําหนาที่แบงค่ันเร่ืองเลายอยๆ ออกจากกัน  เชน ทศชาติ  
ปราสาทหมายถึงเมือง  ธรรมชาติหมายถึงปา  มิติของสถานที่หรือฉากหลังมีบทบาทเดนชัดข้ึน 

 
รูปที่ ๑๕  จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถแบบมีเสนสินเทาทาํหนาที่แบงค่ัน 

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวหิาร  จังหวัดกรุงเทพ 



๓๒ 
 

 

 
 

รูปที่  ๑๖  จิตรกรรมฝาผนังพระปจเจกพุทธเจาแสดงธรรมชาติโดยรอบเพ่ือหมายถึงปา   
วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวหิาร  จังหวัดกรุงเทพ 

 
 ๕.  ภาพเลาเร่ืองแบบตอเนื่อง  เนนการเช่ือมโยงพื้นที่ (ฉากหลัง) ใหตอเนื่องกัน  เปน                
เนื้อเดียวกัน  บรรจุรายละเอียดจํานวนมากลงไป 
 

 
 

รูปที่ ๑๗ จิตรกรรมฝาผนังเรือ่งมโหสถชาดก  
เนนการเช่ือมโยงภาพอุโมงคในฉากหลังซึ่งเปนเหตุการณตอเนื่องกัน 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เขตบางกอกนอย  จังหวัดกรุงเทพฯ 



๓๓ 
 

 ๖.  ภาพเลาเร่ืองตอเนื่องเปนโครงขาย  เขียนภาพเลาเร่ืองตอเนื่องทั้ง ๔ ดาน๖๒ 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งหมดทําใหเกิดความเขาใจอรรถกถาชาดกที่ปรากฏใน
วรรณคดีและจิตรกรรมฝาผนัง  ผูวิจัยจะนําไปประยุกตใชในงานวิจัยเร่ืองนี้ในลําดับตอไป 

                                                           
 ๖๒ ภาณุพงษ  เลาหสม และชัยยศ  อิษฏรวรพันธุ.  (๒๕๔๙).  เปลี่ยนพื้น  แปลงภาพ  ปรับรูป  ปรุงลาย : การวิเคราะหวิธีการ
ออกแบบและวาดจิตรกรรมฝาผนังยุคตนรัตนโกสินทร.  หนา  ๑๒ – ๑๘.  



บทที่ ๓  
ความหมายและความสําคัญของพระจันทรในสังคมไทย 

 

 คนไทยรูจักพระจันทรในฐานะดาวดวงหน่ึงที่ปรากฏบนทองฟายามคํ่าคืน  ทอแสงเปลง
ประกายยามมืดมิด ในอรรถกถาชาดกพระจันทรมีความสําคัญยิ่งกวานั้น  เพราะมีบทบาทสําคัญ
หลายประการ  ในบทนี้จะกลาวถึงความหมายและความสําคัญของพระจันทร  และการปรากฏใช
พระจันทรในคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา 
 ผูวิจัยศึกษาพระจันทรในสังคมไทย ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๓.๑  ความหมายและความสําคัญของพระจันทร 

  ๓.๒  พระจันทรในพระไตรปฎก 

  ๓.๓  พระจันทรในคัมภีรพุทธศาสนา 

 

๓.๑  ความหมายและความสําคัญของพระจันทร 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมาย “จันทร” ไววา                  
“น. ดวงเดือน, เรียกเทวดาองคหนึ่งในนิยายวา พระจันทร, ในตําราโหราศาสตรเปนชื่อดาว                  
พระเคราะหที่ ๒; ชื่อวันที่ ๒ ของสัปดาห. (ส.).”๕๔ 
 ในทางวิทยาศาสตรพระจันทร หรือดวงจันทรยังมีความสัมพันธกับปรากฏการณน้ําข้ึนน้ําลง  
ขางข้ึน   ขางแรม   นั่นคือ  พระจันทรจะเต็มดวงหรือเปนขางข้ึนเมื่อเกิดปรากฏการณน้ํา ข้ึน                         
สวนปรากฏการณน้ําลงทําใหเกิดขางแรม 

 
 อรุณวดีสูตร  วาดวยกําเนิดจักรวาลและภูมิตางๆ  กลาวถึงคําวา จันทร หมายถึง  “ผุดข้ึน
เหมือนกับจะทราบความพอใจของพวกเรา”๕๕   

 
 
 
 
 
 

                                                            

 ๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๔๖).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  หนา ๓๐๐. 
 ๕๕ กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  อรุณวดีสูตร.  หนา  ๔๔. 



๓๕ 

 

 พระจันทรจึงมีความหมายถึงเทวดา  ดวงเดือน  ดาวเคราะห  และช่ือวันที่ ๒ ของสัปดาห  
ความหมายเชนนี้สัมพันธกับความหมายทางศาสนาและตํานานซ่ึงอธิบายวาพระจันทรมีหลากหลาย
บทบาท  ไดแก  เปนเทพเจา  มีลักษณะคลายพระอาทิตย  เปนเทพเจาผูใหกําเนิดและใหความเจริญ
งอกงาม ๕๖ 
  ในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในชาดก  พระจันทรเปนชื่อของเทวดาช่ือ “จันทิม” “จันทิมส” 
และ “จันท” และเปนชื่อภูเขาหิมพานตซึ่งเปนที่อยูอาศัยของกินนร  พระจันทรในชาดกที่รูจักกันดีคือ 
สสบัณฑิตชาดก เนื้อเร่ืองกลาวถึงพระโพธิสัตวคร้ังเกิดเปนกระตายชื่อสสบัณฑิตไดกระโดดเขากองไฟ
เพื่ออุทิศกายเปนอาหารใหทาวสักกะแปลง  ทาวสักกะจึงวาดรูปกระตายไวบนดวงจันทรเพื่อระลึกถึง
ความดีของกระตาย 
 Dictionary of Pāli Proper names๕๗ ใหความหมายคําวา “Canda” ไววา หมายถึง  

“พระจันทร  ซึ่งเปนช่ือของเทวดา.” “พระโพธิสัตวเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนกินนรในจันทกินนรชาดก”๕๘  
“ภูเขาหิมพานต  ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของกินนร” และยังอธิบายถึง “จันทิมา” “จันทิมส” “จันท” ไวดังนี้ 
 

  1.จันทิมา, จันทิมสะ, จันทะ, - ชื่อของเทวบุตรซ่ึงมีวิมานคือพระจันทร (จันทะ) 
บางเรียกวา จันทิมา พระจันทร  และบังเกิดขึ้นในโลกดวยความปรารถนาของเหลาอาภัสสร
พรหม ผูเปนสัตวโลกพวกแรก ดวยเหตุนี้ชื่อของ(อมฺหากํ ฉนฺทมฺ นาตวา วิย อุฏฐิโต,                  
ตสฺมา จนฺโท โหตุ ติ) จันทิมายังถือเปนหนึ่งในจาตุมมหาราชิกาดวย ดวยเหตุที่สถิตอยูใน
สวรรคชั้นนั้น นอกจากจันทะแลว ยังมีเทวดาอื่นอาศัยอยูในพระจันทรดวย ดังในพิฬารโกสิย
ชาดก พระสารีบุตรเกิดเปนจันทะ ดวยอานิสงสจากการถวายบิณฑบาต สวนในสุธาโภชน
ชาดก เปนพระโมคคัลลานะที่เกิดเปนจันทะ พระจันทรโคจรไปในอากาศและหยุดตามแต
บัญชาของจันทิมา เลากันวาคร้ังหนึ่ง เม่ือจันทิมาถูกอสุรินทราหูครอบงํา จันทิมาไดเปลง

                                                            

  ๕๖ The  full  moon  was  considered  an  occasion  for  celebration…In  religion  and  mythology  

the  moon  plays  a  variety  of  roles. It  is  personified  as  a  male  or  female  divinity, or, like the sun,…a 
god  of  destruction  or  of  birth  and  growth.   
 An  early  recognition  of  a  connection  with  menstruation  gave  rise  to  the  conception  of  the 
moon as the guardian of the female cycle and of birth…The discovery  that  the  moon  is  the  closet  
celestial  body  to  the  earth  led  to  the  idea  that  the  moon  was  the “abode  of  souls,” a way station to 

immortality…In  the  ancient  Chinese  division  of  the  universe  into  yang  (hot, dry, strong, male) and yin 

(cool, moist, weak, female) the moon is considered yin..The new or full moon is the time foe white magic. 

Mircea Eliade (Editor in chief). The Encyclopedia of Religion Volume 9. p. 83 – 84. 

 ๕๗ Malalasekera, G.R. (1974).  Dictionary of Pāli Proper Names. Vol I. London: The Pali Text  

Society.  
 ๕๘ “The moon; generally spoken of as a deva.” “The Bodhisatta, born as a kinnara. For details see the 

Canda-kinnara Jātaka.” “A mountain in Himavā, where lived the kinnara, Canda, with his wife. It is also called 
Candaka and Candapassa.” (Malalasekera, G.R. (1974). Dictionary of Pāli Proper Names. Vol I. London: The 
Pali Text Society. P.844). 



๓๖ 

 

คาถาบูชาพระพุทธเจาเพื่อขอพึ่งพระบารมี พระพุทธองคจึงขอใหอสุรินทราหูปลอยจันทิมา
เสีย พระจันทิมสเทพซึ่งกลาวกันวาไดเขาเฝาพระพุทธเจาอาจเปนองคเดียวกันกับจันทิมา 
ผูคนอาจอธิษฐานขอลูกจากพระจันทร   ในสสชาดก (ลําดับที่ 513) เลาเร่ืองแสดงเหตุที่ 
ทาวสักกะหรือพระอินทรแตมรูปกระตายในพระจันทร วาเปนผลจากที่พระโพธิสัตวผูเปน
กระตายไดสละชีวิตของตน รูปกระตายน้ีจะดํารงอยูตลอดกัป๕๙ 

  

 พระจันทรยังมีความหมายทางความเช่ือในฐานะเปนเทพที่ไดรับการยกยอง  ซึ่งมีลักษณะ            
ตรงขามกับพระอาทิตย  “คนในสมัยนรปศุธรรมจํานวนมากเคารพบูชาดวงจันทรมากกวาดวงอาทิตย  
เหตุผลก็คือ  ดวงจันทรมีลักษณะเปนมารดาผูใหแสงสวางในเวลากลางคืน  ซึ่งตองการแสงสวางมาขับ
ไลความมืด  ขณะท่ีดวงอาทิตยสองแสงเฉพาะตอนกลางวันเทานั้น  ความเช่ือแบบนี้แสดงถึงความคิด
วาแสงอาทิตยกับแสงสวางในเวลากลางวันไมเหมือนกัน  ซึ่งเปนความคิดรวมในกลุมชนสมัยด้ังเดิม  
เนื่องจากคนในสมัยนั้นมองเห็นภาพดวงอาทิตยวาเปนดวงกลมใหแสงสวาง  แตก็ไมอาจเอาชนะความ
มืดในตอนกลางคืนได”๖๐ 
  ความเชื่อที่วาพระจันทรเปนเทพนั้นมาจากทางศาสนาพราหมณ   ซึ่งเปนศาสนาที่ถือกําเนิด
ในประเทศอินเดียเชนเดียวกับศาสนาพุทธ   กําเนิดของพระจันทรที่เปนที่รูจักกันดีในสังคมไทยคือเร่ือง
กําเนิดพระจันทรในกูรมาวตาร๖๑   กลาวถึงเร่ืองการกวนเกษียรสมุทรของเทวดาและอสูรเพื่อใหไดน้ํา
อมฤต๖๒   ในคัมภีรปุราณะกลาวถึงเหตุที่พระจันทรมีขางข้ึน ขางแรมไววาพระจันทรมีชายาถึง               
๒๗ องค  ในบรรดา ๒๗ องคนี้พระจันทรรักนางโรหิณีมาก  เปนเหตุใหชายาทั้งหลายไปฟองบิดาคือ
พระทักษะ  ทําใหพระทักษะโกรธจึงสาปใหพระจันทรเปนหมันและเปนฝในทอง   บรรดาชายาทั้งหลาย

                                                            
 ๕๙ 1. Candimā, Candimasa, Canda,- The name of the devaputta whose abode (vimāna) is the moon 

(Canda), sometimes also called Candima. The moon is forty-nine leagues in diameter and appears in the world 
at the wish of the Ābhassara Brahmas, who are the first inhabitants of the earth, hence its name (amhākam   
chandam   ñatvā viya utthito, tasmā cando hotū ti). Candimā is also included among the Cātummahārājika 
devas because he lives in their world.  There are other devas besides Canda who dwell in the moon. According 
to the Bilārikosiya Jātaka, Sāriputta, having once given alms, was born as Canda, while in the 
Sudhābhojana Jātaka it is Moggallāna who was so born. The moon cannot move in the sky without the 
permission of Candimā, and he can stop its movement at will. It is said that once, when Candimā was seized by 
Rāhu Asurinda, he invoked the Buddha in a verse and the Buddha asked Rāhu  to  set  him  at  liberty, which  
request  was  granted. The deva Candimasa  who is mentioned as visiting the Buddha is probably  identical  
with  Candimā. The moon was worshipped when children were desired. The Sasa Jātaka (No.513) gives 
details of the story of how, as a result of the Bodhisatta’s sacrifice when born as a hare, Sakka painted the 
figure of a hare on the moon. Which sign will be seen throughout this kappa.  Malalasekera, G.R. (1974).  
Dictionary of Pāli Proper Names. Vol I. London: The Pali Text Society. P.854. 
 ๖๐ เสาวลักษณ  อนันตศานต. (๒๕๔๖).  คติชนกับศาสนา.  หนา ๒๔๑. 
 ๖๑ เปนเร่ืองเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ  ที่รูจักและเปนที่นิยมมีอยูดวยกัน ๑๐ ปาง  จึงเรียกกันวานารายณ ๑๐ ปาง 
 ๖๒ เร่ืองกวนเกษียรสมุทรนี้เปนที่รูจักกันดี  เหตุการณคราวกวนเกษียรสมุทรทําใหเกิดสิ่งวิเศษหลายอยาง   



๓๗ 

 

สงสารพระจันทรจึงพากันวิงวอนพระทักษะ  พระทักษะจึงผอนผันใหโรคนี้เกิดเปนพักๆ จึงเกิดเปน
พระจันทรเต็มดวงและพระจันทรแหวง๖๓   
 พระจันทรยังเปนหนึ่งในเทพพระเคราะห  ซึ่งเปนคติเร่ืองทางดาราศาสตรในระบบสุริยจักรวาล
ที่ชาวฮินดูนับถือ   เนื่องจากมีความเช่ือวาเทพพระเคราะหนี้มีความสัมพันธกับโชคชะตาของมนุษย  
เทพพระเคราะหมีทั้งส้ิน ๙ องค  ไดแก  พระอาทิตย  พระจันทร  พระอังคาร  พระพุธ  พระพฤหัสบดี  
พระศุกร  พระเสาร  และยังรวมพระราหูและพระเกตุดวย  บางคร้ังจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวาเทพนพเคราะห 
 นอกจากนี้  พระจันทรยังมีฐานะเปนเทพผูรักษาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือที่เรียกกันวา 
“พระอีศาน”  อีกดวย   
 ตํานานทางพราหมณยังปรากฏเร่ืองพระจันทรเมื่อคร้ังกวนน้ําอมฤต  จนกลายเปนตํานานเร่ือง
ราหูอมจันทร  หรือจันทรคราส ดังนี้ 
 

 พระราหู  พระจันทร  และพระอาทิตย  แตเดิมเปนมิตรกัน  ตอมามีเร่ืองโกรธเคืองกันแต
คร้ังเทวดากวนนํ้าอมฤต  คร้ังนั้นเทวดาพยายามกีดกันไมใหพวกอสูรไดด่ืมน้ําอมฤต  ราหูมี
กําเนิดเปนอสูรตระกูลแพศย  ไดปลอมตัวเปนเทวดาเล็ดลอดเขาไปดื่มน้ําอมฤตไดสําเร็จ  
พระอาทิตย  พระจันทร  เปนเทวดาอยูในที่ประชุมนั้น  เห็นพระราหูปลอมเขามาด่ืมนํ้า
อมฤตเชนนั้นจึงทูลพระนารายณใหทรงทราบ  พระนารายณกร้ิวจึงเอาจักรขวางถูกพระราหู
ขาดสองทอนแตไมตาย  ทอนหัวเปนพระราหูดังเดิม  แตทอนลางกลายเปนพระเกตุ  สืบแต
นั้นมาพระราหูต้ังตัวเปนศัตรูกับพระอาทิตยและพระจันทรเร่ือยมา  โดยจะจับพระจันทรและ
พระอาทิตยกินหรืออมไวเปนการแกแคน  ถาอมพระจันทร เรียกวา “จันทรุปราคา” หรือ 
“จันทรคราส” ถาอมพระอาทิตย เรียกวา “สุริยุปราคา” หรือ “สุริยคราส”๖๔ 
 

  นอกจากนี้  ยังปรากฏเร่ืองจันทรคราสในนิทานพื้นบานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา  ดังนี้ 
 

 สมัยหนึ่งเศรษฐีชื่อหัสวิชัย  มีบุตร ๓ คน  คร้ังหน่ึงบุตรทั้ง ๓ ไดทําบุญใหบิดา  คนพี่เอา
ขันทองมาใสบาตร  บุตรคนรองใชขันเงิน  สวนคนสุดทองแยงขันทองขันเงินท้ังสองไมทัน  
จึงมีความโกรธเลยเอากระบุงมาใสแทน  พี่ชายคนที่หนึ่งอธิษฐานวา  ขอใหเปนพระอาทิตย  
พี่ชายคนที่สองขอเปนพระจันทร  สวนนองสุดทองใหตัวมีรางกายใหญโต  จะไดบดบังแสง
พระอาทิตยและแสงพระจันทร  เม่ือทั้ง ๓ คน ตายไปก็ไปเกิดเปนดังอธิษฐาน  โดยคน
สุดทองเกิดเปนพระราหูคอยบังพระอาทิตยและพระจันทรอยูเสมอ๖๕ 
 

                                                            

 ๖๓ ตํานานนี้มีผูเลาตรงกัน ไดแก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  พระยาสัจจาภิรมยฯ (สรวง  ศรีเพ็ญ) และ                   
ส.พลายนอย     
 ๖๔ ไพบูลย  แกวมุกดา. (๒๕๔๒).  จันทรคราส : ตํานาน ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม ๓.  หนา ๑๔๒๗. 
 ๖๕ แหลงเดิม.  หนาเดิม. 



๓๘ 

 

 ปฐม  หงษสุวรรณ  ทํางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหตํานานสุริยคราสและจันทรคราสของ                
ชนชาติไท  โดยวิเคราะหตํานานสุริยคราสและจันทรคราสสํานวนของชนชาติไท  ไดแก  ไทพาเก             
ไทใตคง  ไทใหญ  ไทล้ือ  ไทเขิน  ไทยวน  ไทยอีสาน  ไทลาว  ไทดําไทขาว  ไทยภาคกลางและไทย
ภาคใต  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดทางคติชนวิทยามาศึกษาโครงสรางและเนื้อหาของตํานานสุริยคราสและ
จันทรคราส  ผลการวิจัยทําใหแยกแบบเร่ืองได ๔ แบบ  ไดแก  แบบเร่ืองกบกินเดือน/ตะวัน  เปนคติ
ความเชื่อด้ังเดิมของคนไทกอนรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา  แบบเร่ืองพี่นองทะเลาะกันและไปเยี่ยมกัน  
ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา  และแบบเร่ืองราหูอมจันทร  อาทิตย  เปนแบบเร่ืองในคติพราหมณ – 
ฮินดู  งานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหเห็นความคิดความเชื่อเร่ืองพระอาทิตย – พระจันทรที่ยังดํารงอยูใน
สังคมไทย๖๖ 
  พระจันทรยังมีความหมายทางสัญลักษณที่นาสนใจ  ดังปรากฏใน Dictionary of Symbols

ดังนี้ 

 
พระจันทรเปนสัญลักษณของชวงเวลาตางๆ ในชีวิต... พระจันทรในลักษณาการตางๆ               
ทั้งเต็มดวง และจันทรเส้ียว ส่ือถึงเวลาท่ีลวงผาน เวลาท่ีกําลังดําเนินไป ในความคิดของ
มนุษย พระจันทรเปนสัญลักษณของการเปล่ียนผานจากชีวิตสูความตาย และความตายสู
การเกิดใหม... 
 พระจันทรเปนสัญลักษณของความรูที่ไดมาดวยการสงบนิ่ง ดวยเหตุดวยผล ทีละขั้นที
ละตอน... พระจันทรเปนสัญลักษณของความรูที่ไดมาดวยการครุนคิดพินิจอยางลึกซ้ึง ดวย
หลักวิชา ความรูความคิด และความรูที่ไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ โดยนัยนี้ พระจันทร
และนกเคาจึงเปนสัญลักษณที่สัมพันธกัน นี่เปนเหตุผลที่วาทําไมพระจันทรจึงถือเปน “หยิน” 
สวนพระอาทิตยเปน “หยาง” พระจันทรเปนน้ํา สัมพันธกับพระอาทิตยที่เปนไฟ ความเย็นที่
สัมพันธกับความรอน ทิศเหนือและฤดูหนาวซ่ึงตรงขามกับทิศใตและฤดูรอน... 
 พระจันทรเปนดังเมล็ดพันธุแหงวัฏจักรชีวิต เปนถวยบรรจุน้ําอมฤต... 
 เชนเดียวกับโลกของชนชาติโบราณทางใต (อาหรับ ซาฮารา และเอธิโอเปย) พระจันทร
เปนเพศชายสวนพระอาทิตยเปนเพศหญิง นี่เปนเพราะในเวลากลางคืน อากาศเย็นและ
เงียบสงัด เปนเวลาท่ีดีที่สุดที่พวกชนเผาเรรอนจะเดินทางไปกับฝูงสัตว อูฐและกองคาราวาน 
พระจันทรยังเปนเพศชายในความคิดของหลายชนชาติที่อาศัยต้ังถ่ินฐานเปนหลักแหลงดวย
พระจันทรสองแสงนําทางในยามค่ําคืน 

                                                            

 ๖๖ ปฐม  หงษสุวรรณ.  (๒๕๔๒).  การวิเคราะหตํานานสุริยคราสและจันทรคราสของชนชาติไท.  วิทยานิพนธ อ.ม. 
(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



๓๙ 

 

 ชาวพุทธเช่ือวาพระพุทธเจาประทับบําเพ็ญสมาธิใตตนมะเด่ือเปนเวลา ๒๘  วัน เทากับ
เวลาหนึ่งเดือนตามวงจรของพระจันทรพอดี กอนที่พระพุทธองคจะตรัสรูและบรรลุ                
พระนิพพาน 
 พระจันทรเปนท่ีมาของนิทานปรัมปรา ตํานาน และความเชื่อ วิถีปฏิบัติตางๆ มากมาย 
ปรากฏเปนเทวีไอซิส อิชตาร อารเทมิส ไดอานา หรือ Hecate และเปนสัญลักษณสําคัญ
แหงจักรวาลในทุกวัฒนธรรม และทุกยุคทุกสมัย ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน 
 ในนิทานปรัมปรา ตํานาน คติชน นิทานพื้นบาน และกวีนิพนธตางๆ พระจันทรเปน
สัญลักษณของเทวี เปนพลังแหงชีวิตอันทรงพลังที่แฝงอยูภายในปวงเทพแหงความอุดม
สมบูรณของพืชและสัตว และผสมผสานอยูในการบูชาพระแมผูย่ิงใหญ๖๗     
 

๓.๒  พระจันทรในพระไตรปฎก 
 ในพระสุตตันตปฎก  ปรากฏพระสูตรเก่ียวกับพระจันทรหลายพระสูตร ไดแก จันทิมสูตรที่ ๙  
จันทูปมาสูตร   จันทิมสสูตรที่ ๑  จันทนสูตรที่ ๕   และจันทิมสูตร  ในพระสูตรเหลานี้กลาวถึง
พระจันทรในลักษณะที่เปนตํานาน  เปนเทวบุตรและเปนความเปรียบ 

 
 การกลาวถึงพระจันทรในลักษณะที่เปนตํานานแสดงเหตุของการเกิดจันทรุปราคา  ดังใน           
จันทิมสูตรที่ ๙  กลาวถึงเหตุที่อสุรินทรราหูปลอยจันทิมเทวบุตรวาเปนเพราะพระพุทธเจา                

                                                            
 ๖๗ The Moon is a symbol of life-rhythms…The moon also symbolizes passing time, living time, 
which it measures by its successive and regular phases…To humans the Moon became the symbol of this 
passage from life to death and from death to life and was even regarded by some peoples as the place where 
this transition took place… 
 The Moon is a symbol of knowledge acquired coldly, logically and in graduated stages….the 
moon is a symbol of knowledge acquired through reflection, that is, theoretical, conceptual and rational 
knowledge. In this respect Moon and owl are linked symbolically together. This is also the reason why the 
moon is yin, being passive and receptive, relative to the Sun’s yang. The Moon is Water relative to the 
Sun’s fire, cold relative to heat, and symbolically north and Winter in opposition to south and Summer… 
 The Moon holds the seeds of cyclical rebirth and is the chalice which contains the beverage of 
immortality,… 
 Similarly throughout the southern Semitic world (Arabia, the Sahara and Ethiopia) the Moon is 
male and the Sun female. This is because night is cool and restful and the best time for these nomads to 
travel with their herds and camel-caravans. The Moon is also regarded as male by many settled races. It 
guides in the darkness… 
 Buddhist believe  that  the Buddha  meditated for twenty-eight days under a fig-tree, that is, a 
lunar month or complete cycle of our sublunary world, before he attained Nirvana and acquired perfect 
knowledge of the mysteries of the universe… 
 The Moon is the well-spring of countless myths, legends and cults, providing such goddness as 
Isis, Ishtar, Artemis, Diana or Hecate with its image, and is a cosmic symbol throughout every age, from 
time immemorial to the present, and common to every culture. 
 In myth, legend, folklore, folktale and poetry the Moon is the symbol of the female deity and the 
fruitful forces of life incarnate in the deities of plant and animal fertility and mingled in the worship of the 
Great MOTHER goddness.Jean Chevalier and Alain Gheerbrant. (1996). A Dictionary of Symbols. p. 669-
673. 



๔๐ 

 

จันทิมเทวบุตรรําลึกถึงพระพุทธเจาในภาวะคับขัน  ขอใหพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง  อสุรินทรราหูตองปลอย
จันทิมเทวบุตรเพราะเกรงวาศีรษะจะแตกเจ็ดเส่ียง  และจะไมมีความสุข ดังนี้ 

 
  [๒๔๑]  พระผูมีพระภาคประทับ…เขตพระนครสาวัตถี  ก็โดยสมัยนั้น  จันทิม
เทวบุตรถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว  คร้ังนั้นจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระผูมีพระภาค  ไดภาษิต
คาถานี้ในเวลานั้นวา 
   ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา  ขอความนอบนอมจงมีแดพระองค  
พระองคเปนผูหลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง  ขาพระองคถึงเฉพาะแลว  ซึ่งฐานะอันคับขัน           
ขอพระองคจงเปนที่พึ่งแหงขาพระองคนั้น ฯ 
  [๒๔๒]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาค  ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรไดตรัสกะ             
อสุรินทราหูดวยพระคาถาวา 
   จันทิมเทวบุตร  ถึงตถาคตผูเปนพระอรหันต  วาเปนท่ีพึ่ง  ดูกรราหู  
ทานจงปลอยจันทิมเทวบุตร  พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูอนุเคราะหแกโลกฯ 
  [๒๔๓]  ลําดับนั้นอสุรินทรราหู  ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว  มีรูปอันกระหืด
กระหอบ  เขาไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู  คร้ันแลวก็เปนผูเศราสลด  เกิดขนพอง  ไดยืนอยู 
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งฯ 
  [๒๔๔]  อสุรินทเวปจิตติ  ไดกลาวกะอสุรินทราหู  ผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง  ดวยคาถาวา 
   ดูกรราหู  ทําไมหนอ  ทานจึงกระหืดกระหอบปลอยพระจันทรเสีย  
ทําไมหนอ  ทานจึงมีรูปสลด  มายืนกลัวอยูฯ 
  [๒๔๕]  อสุรินทราหูกลาววา 
   ขาพเจาถูกขับดวยคาถาของพระพุทธเจา  หากขาพเจาไมพึงปลอย
จันทิมเทวบุตร  ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเส่ียง  มีชีวิตอยู  ก็ไมพึงไดรับความสุขฯ๖๘ 
 

 การกลาวถึงพระจันทรวาเปนเทวบุตร  ปรากฏเปนชื่อจันทิมสเทวบุตร  และจันทนเทวบุตร          
ใน  จันทิมสสูตรที่  ๑  กลาวถึงการสนทนาระหวางจันทิมสเทวบุตรกับพระพุทธเจา เ ร่ือง               
บุคคลที่เขาถึงฌาน  มีจิตเปนสมาธิ  มีปญญา  มีสติ  ไมประมาท  ละกิเลสได  จักถึงความสวัสดี ดังนี้ 

 
  [๒๕๑]  พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังน้ัน  จันทิมสเทวบุตร  เม่ือปฐมยามส้ินไปแลว  

                                                            

 ๖๘ กรมศาสนา.  (๒๕๑๔).  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง  เลมที่ ๑๕  พระสุตตันตปฎก เลม ๗  สังยุตตนิกาย  
สคาถวรรค.  หนา ๗๑. 



๔๑ 

 

มีวรรณงามยิ่งนัก  ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  
คร้ันแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค  แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งฯ 
  [๒๕๒]  จันทิมสเทวบุตร  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคาถานี้ 
ในสํานักผูมีพระภาควา 
   ก็ชนเหลาใด   เขา ถึงฌาน   มีจิตเปนสมาธิ   มีปญญา   มีสติ                  
ชนเหลานั้น  จักถึงความสวัสดี  ประดุจเน้ือในชวากเขา  ไรร้ินยุง ฉะนั้นฯ 
  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
   ก็ชนเหลาใด  เขาถึงฌาน  ไมประมาท  ละกิเลสได  ชนเหลานั้น            
จักถึงฝงประดุจปลา  ทําลายขายไดแลว  ฉะนั้นฯ๖๙ 
 

 จันทนสูตรที่ ๕  จันทนเทวบุตรสนทนาธรรมกับพระพุทธเจาเร่ืองการขามโอฆะของบุคคลวา
จะตองมีศีลสมบูรณ  มีปญญา  มีใจต้ังมั่น  ละเวนจากกาม  และมีความเพียร ดังนี้ 
 

  [๒๖๐] จันทนเทวบุตร  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคดวยคาถาวา 
   บุคคลผูไมเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน  จะขามโอฆะได
อยางไรสิ  ใครจะไมจมในหวงน้ําลึก  อันไมมีที่พึ่งพิง  ไมมีที่ยึดเหน่ียวฯ 
  [๒๖๑]  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
   บุคคลผูสมบูรณดวยศีล  ในกาลทุกเม่ือ  มีปญญา  มีใจต้ังม่ันดีแลว  
ปรารภความเพียร  มีตนสงไปแลว  ยอมขามโอฆะที่ขามไดยาก  เขาเวนขาดแลวจากกาม
สัญญา  ลวงรูปสัญโญชนได  มีภพเปนที่เพลิดเพลินส้ินไปแลว  ยอมไมจมในหวงน้ําลึกฯ๗๐ 

 

 การกลาวถึงพระจันทรในฐานะที่เปนความเปรียบปรากฏในพระสูตรหลายพระสูตร  ผูวิจัยจะ
ยกตัวอยางบางพระสูตรเทานั้น  ดังใน จันทิมสูตร  กลาวเปรียบเทียบความสวางของพระจันทรที่เปน
เลิศกวาแสงสวางของดวงดาวทุกชนิด  ดังนี้ 
 

  [๒๖๐]  สาวัตถีนิทานฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แสงสวางแหงดวงดาว  ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖  แหงแสงสวางของพระจันทร  แสงสวางของ
พระจันทร  บัณฑิตกลาววาเลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลานั้นแมฉันใด  กุศลธรรม           
เหลาใดเหลาหนึ่ง  ทั้งหมดน้ัน  มีความไมประมาทเปนมูล…ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ 

จบสูตรที่ ๑๑๗๑ 

                                                            
 ๖๙ ปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง  เลมที่ ๑๕  พระสุตตันตปฎก เลม ๗  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค. หนา ๗๓. 
 ๗๐ กรมศาสนา.  (๒๕๑๔).  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง  เลมที่ ๑๕  พระสุตตันตปฎก เลม ๗  สังยุตตนิกาย  
สคาถวรรค. หนา ๗๖. 
 ๗๑  กรมศาสนา.  (๒๕๑๔).  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ ๑๙  พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑  สังยุตตนกิาย  มหาวาร
วรรค.  หนา ๗๒. 



๔๒ 

 

 ในจันทูปมาสูตร  พระพุทธเจาตรัสแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  โดยเปรียบเทียบภิกษุ
ทั้งหลายใหเปนดุจพระจันทร คือ “จงพรากกาย  พรากจิตออก  เปนผูใหมเปนนิตย  เปนผูไมคะนองใน
สกุลทั้งหลาย  เขาไปสูสกุลเถิด”  
 

 [๔๗๐]  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตะวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย  แลวได
ตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร  จงพรากกาย  พรากจิตออก  
เปนผูใหมเปนนิตย  เปนผูไมคะนองในสกุลท้ังหลาย  เขาไปสูสกุลเถิด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกาย  พรากจิต  แลดูบอน้ําซึ่งครํ่าครา  หรือท่ีเปนหลุมเปนบอ
บนภูเขา  หรือแมน้ําท่ีขาดเปนหวงๆ ฉันใด  พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร  จงพรากกาย  
พรากจิตออก  เปนผูใหมเปนนิตย  ไมคะนองในสกุล  เขาไปสูสกุล  ฉันนั้น  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  กัสสปเปรียบประดุจพระจันทร  พรากกาย  พรากจิตออกแลว  เปนผูใหมอยูเปน
นิตยไมคะนองในสกุลทั้งหลาย  เขาไปสูสกุลฯ๗๒ 

 
 การใชพระจันทรเปนความเปรียบมักปรากฏคูกับพระอาทิตย  ซึ่งทอแสงสวางในเวลากลางคืน
และกลางวัน  ความเปรียบลักษณะนี้มักหมายถึงพระปญญาของพระพุทธเจาซ่ึงเปนผูคนพบหลักธรรม
คืออริยสัจ ๔  เพื่อชวยเหลือมวลมนุษย  ดังตัวอยางในสุริยูปมาสูตรท่ี ๒ 
 

 [๑๗๒๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระจันทรและพระอาทิตยยังไมเกิดขึ้นในโลกเพียงใด  
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น  เวลาน้ันมีแตความมืดมิด             
มีแตความมัวเปนหมอก  กลางคืนกลางวันไมปรากฏ  เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนก็ไมปรากฏ  
ฤดูและปก็ไมปรากฏ  เม่ือใด  พระจันทรและพระอาทิตยเกิดขึ้นในโลก  เม่ือนั้น  ความ
ปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยอมมี  เวลานั้น  ไมมีความมืดมิด  ไมมีความมัว
เปนหมอก  กลางคืนกลางวันปรากฏ  เดือนหนึ่งและก่ึงเดือนก็ปรากฏ  ฤดูและปก็ปรากฏ  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น
ในโลกเพียงใด  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น  เวลาน้ัน              
มีแตความมืดมิด  มีแตความมัวเปนหมอก  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การแตงต้ัง  
การเปดเผย  การจําแนก  การกระทําใหงาย  ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยังไมมี  เม่ือใดพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก  เมื่อนั้น  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยาง
มากก็ยอมมี  เวลาน้ันไมมีความมืดมิด  ไมมีความมัวเปนหมอก  การบอก  การแสดง…  
การกระทําใหงาย   ซึ่งอริยสัจ  ๔ ก็ยอมมีอริยสัจ  ๔  เปนไฉน   คือทุกขอริยสัจ  ฯลฯ                   

                                                            

 ๗๒  กรมศาสนา.  (๒๕๑๔).  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ ๑๖  พระสุตตันตปฎก เลม ๘  สังยุตตนิกาย นิทาน
วรรค.  หนา ๒๒๐. 



๔๓ 

 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียร  เพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ๗๓ 

 
  เร่ืองพระจันทรที่เกี่ยวของกับกําเนิดโลกปรากฏในพระสุตตันตปฎก  อัคคัญญสูตร  เม่ือหมู
สัตวกินงวนดิน  รัศมีเฉพาะตัวก็จะหายไป  พระจันทรและพระอาทิตยจึงปรากฏข้ึน  แลวจึงปรากฏหมู
ดาวนักษัตร  กลางคืนและกลางวัน  เดือนหนึ่ง  กึ่งเดือนหนึ่ง  ฤดูและป  ตามลําดับ  ดังนี้ 

 
 [๕๖]  ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  มีบางสมัยบางคราว  โดยอันลวงไปแหงกาลอัน
ยาวนาน  โลกนี้ก็จะพินาศไป  เมื่อโลกกําลังพินาศอยู  โดยมากหมูสัตวยอมวนเวียนไปเกิด
ในช้ันอาภัสสรพรหม  ในช้ันอาภัสสรพรหมน้ัน  สัตวเหลาน้ันมีความสําเร็จไดโดยทางใจ             
มีปติเปนภักษา  มีรัศมีเอง  ทองเที่ยวไปไดในอากาศ  ดํารงอยูในวิมานอันแสนงามยอม
ดํารงอยูไดส้ินกาลนานยืดยาวนาน.  ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  มีสมัยอีกบางครั้ง  
โดยอันลวงไปแหงกาลยืดยาวนาน  โลกนี้ยอมเจริญขึ้น  เม่ือโลกกําลังเจริญขึ้น  โดยมาก
สัตวเหลานั้นก็จะพากันเคล่ือนออกจากพวกอาภัสสรพรหมมาสูความเปนอยางนี้อีก                   
และสัตวเหลาน้ันมีความสําเร็จไดโดยทางใจ  มีปติเปนภักษา  มีรัศมีเอง  ทองเที่ยวไปใน
อากาศได  ดํารงอยูในวิมานอันงดงาม  ยอมดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน.  ดูกอน               
วาเสฏฐะและภารทวาชะ  ก็โดยสมัยน้ันแลจักรวาลนี้ก็จะกลายเปนน้ําไปหมด  มีความมืด  
มองไมเห็นท้ังดวงจันทรและดวงอาทิตยก็ยังไมปรากฏ  ดวงดาวนักษัตรก็ยังไมปรากฏ
กลางวันกลางคืนก็ไมปรากฏ  เดือนหน่ึงก่ึงเดือนหน่ึงก็ยังไมปรากฏ  ฤดูและปก็ยังไมปรากฏ  
หญิงชายก็ยังไมปรากฏ.  หมูสัตวทั้งหลายก็ถึงการนับวา  สัตวดังนี้อยางเดียวกัน.  ดูกอนวา
เสฏฐะและภารทวาชะ  ในกาลบางคราว  โดยอันลวงไปแหงกาลยืดยาวนาน   งวนดินก็เกิด
ลอยอยูบนน้ําปรากฏแกสัตวเหลานั้น  เหมือนน้ํานมสดที่บุคคลเค่ียวแลวทําใหเย็นสนิท  
แลวปรากฏเปนฝาอยูขางบนฉะนั้น  งวนดินนั้นไดสมบูรณดวยสี  กล่ิน  รส  มีสีคลายเนยใส
อยางดีและเนยขนอยางดีฉะนั้น  และไดมีรสอันนาชอบใจเหมือนน้ําผ้ึงอันปราศจากโทษ
ฉะนั้น.  ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะท่ีนั่นแล  มีสัตวบางตนมีชาติโลเลกลาววา  ทานผู
เจริญ  ส่ิงที่ลอยอยูนี้  จะเปนอะไรดังนี้แลวเอานิ้วมือชอนเอางวนดินขึ้นมาล้ิมดู  เม่ือเขา
กําลังเอานิ้วมือชอนงวนดินขึ้นมาล้ิมอยู  งวนดินก็ซานไปท่ัว  ความอยากจึงเกิดขึ้นแกเขา.  
ดูกอนวาเสฏฐและภารทวาชะ  สัตวเหลาอื่นแลก็ถึงทิฏฐานุคติของสัตวนั้นก็จะพากันเอาน้ิว
มือชอนงวนดินนั้นขึ้นมาล้ิมดู.  เม่ือสัตวเหลานั้นกําลังเอานิ้วมือชอนเอางวนดินนั้นขึ้นมาชิม  
งวนดินก็แผซานไปท่ัวสรรพางค  และตัณหาก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น.  ดูกอนวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ  ที่นั้นแล  สัตวเหลานั้นจะพากันพยายามเอามือปนงวนดินปนทําใหเปนคํา

                                                            

 ๗๓ กรมศาสนา.  (๒๕๑๔).  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ ๑๙  พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑  สังยุตตนิกาย นิทาน

วรรค.  หนา ๔๙๗ – ๔๙๘. 



๔๔ 

 

เพ่ือท่ีจะบริโภค.  ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  เมื่อใดแลที่สัตวเหลานั้นพยายามที่จะเอา
มือปนงวนดินทําเปนคําเพื่อท่ีจะบริโภค  เมื่อน้ันรัศมีเฉพาะตัวของสัตวเหลาน้ันก็จะหายไป. 
เมื่อรัศมีเฉพาะตัวหายไป  พระจันทรและพระอาทิตยก็ปรากฏขึ้นมา  เมื่อ
พระจันทรและพระอาทิตยปรากฏข้ึนแลว  หมูดาวนักษัตรก็จะปรากฏ  เมื่อหมูดาว
นักษัตรปรากฏแลว  กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ  เมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏ
แลวเดือนหนึ่ง  กึ่งเดือนหนึ่งก็ปรากฏขึ้น  เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหนึ่งปรากฏ
ขึ้นแลว  ฤดูและปก็ปรากฏขึ้น.  ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  ดวยเหตุเพียงประมาณ
เทานี้แล  โลกนี้ก็ยอมเจริญขึ้นมาอีก.๗๔ 
 

 พระพุทธโฆสะเถระไดอธิบายขยายความเร่ืองพระจันทรในอัคคัญญสูตร  เพื่อใหเขาใจชัดเจน
ข้ึนในอรรถกถาอัคคัญญสูตร วาพระจันทรและพระอาทิตยไมปรากฏพรอมกัน  พระอาทิตยเกิดกอน
พระจันทร  ดังนี้ 
 

  พระจันทร  และพระอาทิตย  ชื่อวา  จนฺทิมสุริยา.  บทวา  ปาตุรเหสุ   แปลวาปรากฏ
ขึ้น. ก็บรรดาพระจันทรและพระอาทิตยนั้นอยางไหนปรากฏกอน  ใครอยูในที่ไหน  ประมาณ
ของใครเปนอยางไร  ใครอยูสูง  ใครหมุนเร็ว  วิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยนั้นเปน
อยางไร  เท่ียวไปไดอยางไร  ทําแสงสวางในที่มีประมาณเทาใด. 
   พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองไมปรากฏพรอมกัน.  พระอาทิตยปรากฏขึ้นกอน.             
ก็ เม่ือรัศมีเฉพาะตัวของสัตวเหลาน้ันไดหายไป  ความมืดมนจึงไดมีขึ้น.  สัตวเหลานั้นทั้ง
กลัวทั้งสดุงคิดกันวาคงจะดีหนอ  ถาแสงสวางปรากฏข้ึนมาดังนี้  ตอแตนั้นดวงอาทิตยอันให
ความกลาเกิดขึ้นแกมหาชนก็ไดต้ังขึ้น.  ดวยเหตุนั้นดวงอาทิตยนั้นจึงไดนามวา สุริโย  ดังนี้.  
เม่ือดวงอาทิตยนั้น  ทําแสงสวางตลอดวันแลวอัสดงคตไป  ความมืดมนก็กลับมีขึ้นอีก.   
สัตวเหลาน้ัน พากันคิดวา คงจะเปนการดีหนอ  ถาหากวาพึงมีแสงสวางอยางอื่นเกิดขึ้น
ดังนี้. ที่นั้นดวงจันทรรูความพอใจของสัตวเหลาน้ันจึงเกิดขึ้นมา.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล  ดวง
จันทรจึงไดนามวา จนฺโท  ดังนี้.  บรรดาดวงจันทรและดวงอาทิตยนั้น  ดวงจันทรอยูในวิมาน
ภายในลวนแลวดวยแกวมณี  วิมานภายนอกลวนแลวดวยเงิน  ทั้งภายในและภายนอกนั้น
เย็นแท  ดวงอาทิตยอยูในวิมาน  ภายในลวนแลวดวยทอง  วิมานภายนอกลวนแลวดวยแกว
ผลึกทั้งภายในและภายนอกรอนจัด๗๕ 

 
 
                                                            
 ๗๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๒๕).  อัคคัญญสูตร  ใน  พระสูตร และอรรถกถา  แปล   ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๑.  หนา ๑๕๐ – ๑๕๒. 

 ๗๕  มหามกุฏราชวิทยาลัย.  (๒๕๒๕).  อรรถกถาอัคคัญญสูตร  ใน  พระสูตร และอรรถกถา  แปล   ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  

เลมที่ ๓  ภาคที่ ๑.  หนา ๑๗๘. 



๔๕ 

 

๓.๓ พระจันทรในคัมภีรพุทธศาสนา 
 ในคัมภีรพุทธศาสนาตาง ๆ กลาวถึงพระจันทร ดังนี้ 
 จันทสุริยคติทีปนี  กลาวถึงคติการโคจร  ขนาด  ตําแหนง  ลักษณะของพระจันทร  และพระ
อาทิตย  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
   …บัดน้ีจะกลาวคติดําเนินแหงพระจันทร  พระอาทิตย  มีคําปุจฉาถามวา                
ลํ้าพระจันทรพระอาทิตยนั้น  ใครจะใหญจะนอยกวากัน  จะอยูในพิมานตํ่าสูงกวากันเปน
ดังฤๅ  ใครจะอยูสูงกวากันตํ่ากวากัน  ใครจะมีคติดําเนินเร็วดําเนินชา  วิถีทางไปแหง
พระจันทร  พระอาทิตยนั้นมากนอยเทาดังฤๅ  พระจันทร  พระอาทิตยนั้น  ดําเนินไปใน
อากาศน้ันดวยอาการดังฤๅ  กระทําซึ่งอาโลกใหสวางไปในประเทศ  มีประมาณเทาดังฤๅ  
คําปริหารกลาวแกวา  มณฑลพระจันทรนั้น  ถาวัดโดยตรงแทงตลอดยาวได ๔๙ โยชน            
โดยกวางก็ได ๔๙ โยชน  โดยสูงก็ได ๔๙ โยชน  วัดโดยกลมรอบปริมณฑลได ๑๔๗ โยชน  
ฝายมณฑลพระอาทิตยนั้น  วัดแทงตลอดโดยกวาง  ยาว  สูง   ก็ไดดานละ ๕๐ โยชนฯ             
โดยกลมรอบได ๑๕๐ โยชน  มณฑลพระจันทรอยูเบ้ืองตํ่า  มณฑลพระอาทิตยอยูบน            
หวางมณฑลแหงจันทร…วิมานพระจันทรนั้นภายในแลวดวยแกวมณี  ภายนอกหุมดวยเงิน  
โดยรอบกอบประดวยคุณอันเย็นทั้งภายในภายนอก…๗๖  
 

 มิลินทปญหา  กลาวถึงองคแหงพระจันทร ๕ ประการ ในจักกวัตติวรรคที่ ๓ ดังนี้ 
 

  สมเด็จพระเจามิลินทภูมิทราธิบดี  มีพระราชโองการตรัสถามตอไปวา “ภนฺเต  
นาคเสน” ขาแตพระผูเปนเจานาคเสนผูปรีชาญาณ  องคแหงพระจันทร ๕ นั้นอยางไร 
  พระผูเปนเจานาคเสนจึงวิสัชนาวา “มหาราช” ดูรานะบพิตรพระราชสมภาร   
ผูมีศักด์ิเปนอัครกษัตริยอันประเสริฐ “จนฺโท  นาม”  ธรรมดาวาพระจันทร  คร้ันสุกลปกษ
ขางขึ้นแลวจําเริญพระรัศมีสวางขึ้นไป  “ยถา” มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  พึงเจริญ
ดวยอาจาระและศีลคุณวัตตปฏิบัติเปนอันดี  ยังไตรปฎกและโลกุตตรและชมฌานใหเจริญ
ย่ิงๆ ขึ้นไป  พึงประกอบสํารวมอินทรีย  ประมาณที่จะบริโภคอาหาร  และประกอบความ
เพียรเคร่ืองปลุกใจใหย่ิงๆ ขึ้นไป  ดุจพระจันทร  อันมีพระรัศมีรุงเรืองย่ิงขึ้นไป  ในสุกลปกษ
ขางขึ้นฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระจันทรเปนปฐม 
 “ปุน  จ  ปรํ”  อีกประการหนึ่งเลา  “มหาราช” ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  
พระจันทรนั้นก็จัดเปนอธิบดีอยางหน่ึง “ยถา” มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจาพึงประพฤติ
ในเร่ืองที่เปนใหญเปนฉันทาธิบดีปรารถนาสัลเลขเหมือนพระจันทรฉันนั้น  นี่แหละเปนองค
แหงพระจันทรคํารบ ๒ 

                                                            
 ๗๖ กรมศิลปากร. (๒๕๕๒).  จันทสุริยคติทีปนี  ใน  ประชุมหนังสือเกา ภาคที่ ๑ – ๒.  หนา  ๓๔ - ๓๕. 



๔๖ 

 

 “ปุน  จ  ปรํ”  อีกประการหน่ึงเลา “มหาราช” ดูรานะบพิตร  พระราชสมภาร  ผูมีศักด์ิ
เปนอัครกษัตริยอันประเสริฐธรรมดาวา  พระจันทรนั้น  ยอมเที่ยวไป  เห็นปรากฏในราตรี 
“ยถา” มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  พึงเที่ยวไปในที่สงัดเปนนิสัยดุจพระจันทรฉันน้ัน   
นี่แหละเปนองคแหงพระจันทรคํารบ ๓ 
 “ปุน  จ  ปรํ” อีกประการหนึ่งเลา  พระจันทรนั้นมีวิมานเปนธงชัยฉันใด  พระโยคาวจร
เจาก็มีศีลเปนธงชัย  ดุจพระจันทรฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระจันทรคํารบ ๔ 
 “ปุน  จ  ปรํ”  อีกประการหน่ึงเลา “มหาราช” ดูรานะบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ  
ธรรมดาวาพระจันทรเจา  อันบุคคลไมออนวอนไมปรารถนาก็ยอมขึ้นสองโลก “ยถา”                 
มีครุวนาฉันใด  พระโยคาวจรเจา  เม่ือตระกูลไมอาราธนาไมปรารถนา  ก็พึงเขาไปสูมาหา  
ดุจพระจันทรฉันนั้น  นี่แหละเปนองคแหงพระจันทรคํารบ ๕๗๗  
 

 ในไตรภูมิเอกสารจากหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส๗๘  กลาวถึงกําเนิดของพระอาทิตย และ
พระจันทรวาเกิดจากมารดาเดียวกันแตตางบิดา  ทั้งบอกยามและวัน เดือน ปเกิด ของพระอาทิตยและ
พระจันทร ดังนี้ 

 
 พระบรเมสวรแตงจักรวาฬ  เธอรําพึงดูคนแลสัตวผูจะใหเปนประธานแกคนทังหลาย   
แลสัตวในนํ้าเอาปลาอานนทใหเปนใหญกวาปลาทังหลาย  สัตวส่ีตีนใหราชสีหเปนพระญาแก
ทังหลาย  สัตวสองตีนอันไปกลางหาวใหราชหงสเปนพระญาแกทังหลาย  สวนคนเลือกหาผูมี
บุญจัดหาประกอบดวยปญญาใหเปนใหญแกคนทังหลาย  ก็ไดเขาหาคนมีบุญคณนาเสมอกัน  
อีสวรก็อภิเษกเขาใหเปน  พระญาในเมืองหาเมืองอันใหญเหนือแผนดินนั้นแลว  จึ่งขึ้นชื่อเขา
หาคนน้ันโดยนามบัญญัติผูหนึ่งชื่อประดิภาพทกราช  กินเมืองอัตนีเสตรนคร  ผูหนึ่งชื่อ             
ไกลราช  กินเมืองชื่อทันดานีเสตรนคร  ผูหนึ่งชื่ออุวัดคราช  กินเมืองชื่อทัพนคร  ผูหนึ่งชื่อโกณ
รักราช  กินเมืองช่ือวรอัตนีเสตนคร  ผูหนึ่งชื่อกากวัณณราช  กินเมืองช่ือชัดนีเสตรนคร  
พระบรเมสวรขึ้นชื่อเขาทังหาคนนั้นใหกินเมืองหาแหงด่ังนี้แล๚ 
 พระบรเมสวรอภิเษกทาวพระญาในแผนดินไดสามสิบสามพระองค  แลหาพระองคนี้
ใหญกวาเขาไส  เมื่อน้ันนางสุภัทราเทวีมีปรารถนาจะใครหาผัว  จึ่งไปอําลาพอแมแหงตนผูชื่อ  
พินทุกนาคราชนั้น  แลวก็ขึ้นมาสูเมืองคนทังหลายนี้  นางก็มาปลอบพระญาทังหาองคนี้กอน  

                                                            

 ๗๗   มิลินทปญหา. (๒๕๔๙).  หนา  ๖๘๗ – ๖๘๘. 

 ๗๘  ความโดดเดนของไตรภูมิฉบับนี้คือการมีเนื้อความแตกตางจากไตรภูมิกถา  พระราชนิพนธของพระมหาธรรมราชาลิไท  

ไดแก  การไมไดแสดงเรื่องไตรภูมิ  คือ  กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  การไมไดแสดงเรื่องบุญบารมีของพระจักรพรรดิราช  และไมไดเนน

เร่ืองนิพพานอันเปนหัวใจของไตรภูมิกถา  แตเนนเร่ืองการสรางโลกซ่ึงมีหลายตํานาน  ปรากฏเร่ืองพระศรีอาริยเมตไตรย  เร่ืองนรกขุม

ตางๆ รวม ๒๒ ขุม  และมีสํานวนภาษาแบบชาวบาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ.  (๒๕๕๔).    เลาเร่ืองไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแหงชาติกรุงปารีส.  ใน วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ปที่ ๓๓ (๒๕๕๔).  ฉบับที่ ๒ : หนา ๒๗ – ๕๖). 



๔๗ 

 

แลนางก็มาอยูดวยพระญาองคแลเดือน  ก็มาทรงครรภพระอาทิตยอยูในทอง  ไดหาเดือนก็มา
ออกจากครรภ  แลพระอาทิตยเกิดในปชวด  ปนั้นชื่อทัทณีเสตร  วันนั้นมาภาหณีเสตร               
ยามช่ืออัคนีเสตร  นาทีชื่ออิทณีเสตร  ประสูติแลวนางจึ่งเอาไปฝากไวแกพระบรเมสวร               
แลวนางจึ่งจากทาวหาองคนั้นไปยังเมืองอื่น  แลวก็จวบพระญาส่ีองค  องคชื่อกันตรีราชเปน
อาทิ  นางก็อยูดวยพระญาส่ีองคก็มีทอง  พระจันทรอยูในทองส่ีเดือนจึ่งออกมาในปฉลู              
ปนั้นช่ือจดุลคงคา  วันช่ืออาการคงคา  เดือนช่ืออํมคงคา  ยามชื่อพระสัดลคงคา  คร้ันออก
จากครรภแลวนางก็เอาไปฝากไวแกพระบรเมสวร  นางก็ไปจากเขาทังส่ีองคนั้น  แลวนางจ่ึง         
ลิลาไปแล๚๗๙ 
 

 คัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี๘๐  ในปริจเฉทที่ ๔ จันทิมสุริยคติกถา  วาดวยทางโคจร
ของพระจันทรและพระอาทิตยในทวีปทั้ง ๔ ทําใหมีเวลาไมตรงกัน  เร่ืองของพระจันทรและพระอาทิตย
ที่โคจรไปใน ๑๒ ราศี  ทําใหเกิดเปนวัน  เดือน  ป  และฤดูตางๆ     พระจันทรมีคุณสมบัติสําคัญคือ
การขจัดความมืด  และมีความเย็น   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีจะกลาวถึงการโคจรของพระจันทรและพระอาทิตยแลว.  ทานกลาวคํา
เปนตนวา “พระจันทรและพระอาทิตย  ยอมปรากฏแกสัตวทั้งหลายผูกลัวความมืด”. … 
 บรรดาพระจันทรและพระอาทิตยนั้น  พระจันทรโดยสวนยาว  สวนกวาง  และสวนสูง  
วัดขนาดตรงๆ ไดประมาณ ๔๙ โยชน,  แตโดยปริมณฑล (วัดรอบ) ไดประมาณ ๑๔๗ โยชน
สวนพระอาทิตย  วัดตรงๆ ได ๕๐ โยชน วัดโดยรอบได ๑๕๐ โยชน.  อน่ึง  บรรดาพระจันทร
และพระอาทิตย  พระจันทร (โคจร) อยูตํ่า  พระอาทิตย (โคจร) อยูสูง. ระหวางพระจันทร
และอาทิตย (หางกัน) ประมาณ ๑ โยชน  จากสวนตํ่าสุดของพระจันทร (จนถึง) สวนสูงสุด
ของพระอาทิตยมีประมาณ ๑๐๐ โยชน.  ดานในจันทวิมานเปนแกวมณี,  ดานนอกหุม          
ดวยเงิน  ทั้งภายในและภายนอกเย็นเทากัน.๘๑   
 

 นอกจากนี้ยังกลาวถึงความไกลของการสองสวางวาสามารถสองแสงสวางขจัดความมืดได                   
๙๐๐,๐๐๐  โยชน   สองแสงสวางพรอมกันทีเดียว ๓ ทวีป  ดังนี้ 
 

 พระอาทิตยและพระจันทรแมเหลานั้น  ขจัดความมืด ๙๐๐,๐๐๐ โยชน  ในทิศหน่ึงแลว
ยอมสองแสง.  คืออยางไร  คือในเวลาท่ีพระอาทิตยขึ้นใน (ชมพู) ทวีปนี้  บุพพวิเทหทวีป  
เปนเวลาเท่ียงวัน,  เวลาพระอาทิตยขึ้นในอุตตรกุรุทวีป  อมรโคยานทวีปเปนเวลาเท่ียงคืน.  

                                                            

 ๗๙ กรมศิลปากร.  (๒๕๕๔).  ไตรภูมิเอกสารจากหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส.  หนา ๕๐ – ๕๑. 
 ๘๐ เปนคัมภีรที่กลาวอยางชัดเจนวาพระจันทรขจัดความมืด  โดยพรรณนารายละเอียดการสองสวางของพระจันทร 
 ๘๑ กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  คัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี.  หนา  ๖๗. 



๔๘ 

 

เวลาพระอาทิตยขึ้นในบุพพวิเทหทวีป  อุตตรกุรุทวีปเปนเวลาเท่ียงวัน,  เวลาพระอาทิตยขึ้น
ในอมรโคยานทวีป  ชมพูทวีปน้ีเปนเวลาเท่ียงคืน.  เวลาพระอาทิตยขึ้น  อุตตรกุรุทวีป             
อมรโคยานทวีปเปนเวลาเท่ียงวัน,  เวลาพระอาทิตยขึ้นในชมพูทวีปนี้  ปุพพวิเทหทวีปเปน
เวลาเที่ยงคืน.  เวลาพระอาทิตยขึ้นในอมรโคยานทวีป  ชมพูทวีปนี้เปนเวลาเท่ียงวัน,  เวลา
พระอาทิตยขึ้นในบุพพวิเทหทวีป  อุตตรกุรุทวีปเปนเวลาเท่ียงคืน.  แทจริง  ในเวลาเที่ยงวันที่
พระอาทิตยดํารงอยูในทวีปนี้  พระอาทิตยปรากฏเพียงคร่ึงดวงแกชาวบุพพวิเทหทวีป              
โดยการตกไป,  ปรากฏคร่ึงดวง  แกชาวอมรโคยานทวีป  ดวยการขึ้น.  ในทวีปที่เหลือ                
พึงทราบวา “พระจันทรและพระอาทิตย  ยอมสองสวางพรอมกันทีเดียวท้ัง ๓ ทวีป”ฯ๘๒   

  

 ไตรภูมิกถา กลาวถึงเร่ืองพระจันทรไวในนวมกัณฑ  อวินิโภครูป  ดังนี้ 
 

 แตแดนกําแพงจักรวาลถึงเขายุคนธร  วางกลางเปนหนทางพระอาทิตยแลพระจันทรแล
พระนวเคราะหแลดารากรทั้งหลายแตงเทียวไปมาในหนทางวิถี  ใหเรารูจัก (วา) ปแลเดือน
วันคืน  แลใหรูจักการณดีรายนั้น  แตแผนดินเรานี้ขึ้นไปถึงพระอาทิตยเทียว  โดยสูงได 
๔๒,๐๐๐ โยชน  ๘,๐๐๐ วาโสดแล  พระจันทรเจานั้นเดินตํ่ากวาพระอาทิตย ๘,๐๐๐ วาแล  
พระอาทิตยโดยกวางได ๔๐๐,๐๐๐ วา  โดยรอบได ๑,๒๐๐,๐๐๐ วาแล  พระจันทรดวย
กวางได ๓๙๒,๐๐๐ วา โดยปริมณฑลรอบได ๑,๑๗๖,๐๐๐ วาแล…พระอาทิตยอยูในวิมาน
แกวผลิกรัตนะ  รัศมีพระอาทิตยประดุจดวยวิมานนั้นแล  รอนย่ิงรอนเพ่ือด่ังนั้นแล  
พระจันทรอยูในวิมานเงินแลวิมานแกวมณีรัตนะ  แลย่ิงเย็นเพราะ (เหตุ) ด่ังนั้นแล…สวนวา
เห็นเปนเดือนเพ็งแลดับนั้นไสร  คือพระอาทิตยไปฝายพระเมรุขางหนึ่ง แลพระจันทรอยูฝาย
พระเมรุขางหนึ่ง  แลโดยไกลกันได ๑,๓๕๐,๐๐๐ โยชน  ดูรัศมีเห็นแทรอบปริ (ม)ณฑลดั่ง
นั้น  วาพระจันทรเพ็งบูรณแล  เดือนแรมคํ่าหนึ่งพระอาทิตยขยดเขามาใกลพระจันทร               
แลพระจันทรไปถึงพระอาทิตยใกลเขาได ๑,๒๖๐,๐๐๐ โยชน  แลรัศมีพระอาทิตยมากกวา
พระจันทร  รัศมีพระอาทิตย (บัง) รัศมีพระจันทร  นอยหน่ึงฝายหนาได ๒๖,๑๓๓ (วา)            
ศอกหน่ึงแล ๘ นิ้ว  เงาวิมานพระจันทรหากบังพระจันทรเอง  จึงเห็นเปนแหวงแลบางฝาย
หนา  เพื่อด่ังนั้นเราเห็นพระจันทรนั้นบมิไดกลมด่ังเพ็งเลย…พอลับเขาพระสุเมรุราชอยูซึ่งกัน
ด่ังน้ันวาเดือนเพ็งบูรณแล  อุปมาดั่งฤๅ  แลวารัศมีไปงําด่ังน้ัน  พระจันทรอุปมาด่ังประทีป
อันมีน้ํามันสวนหนึ่งแล  ประทีปอันมีน้ํามันนอยตามไปหนทางเมื่อเดือนมืดก็เรืองรัศมีเห็น
ปริมณฑล…๘๓ 

 

                                                            

 ๘๒ แหลงเดิม.  หนา ๖๙. 

 ๘๓ ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา.  หนา ๒๑๔ – ๒๒๒. 



๔๙ 

 

 การศึกษาในบทนี้  ทําใหเขาใจความหมายและความสําคัญของพระจันทร  และการปรากฏใช
พระจันทรในคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา  ซึ่งเปนความรูที่จะนําไปสูการวิเคราะหบทบาทของ
พระจันทรในอรรถกถาชาดกในลําดับตอไป 



บทที่ ๔   
บทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดก 

 
 จากการศึกษาอรรถกถาชาดก ๕๔๗ เร่ือง  ผูวิจัยพบวามีอรรถกถาชาดกจํานวน ๘๙ เร่ืองที่
กลาวถึงพระจันทร  โดยปรากฏบทบาทของพระจันทร ๓ ลักษณะ  แมจะมีนัยสําคัญแตกตางกัน              
แตก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกัน  ที่สําคัญคือบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกทั้ง ๓ ประการ
นั้นยังสืบทอดความคิดสําคัญและมีบทบาทในสังคมไทยปจจุบัน  ไดแก  พระจันทรมีบทบาทเปน  
ความเปรียบ  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเร่ือง   และพระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน  อรรถกถา
ชาดกทั้ง ๘๙ เร่ือง  มีดังนี้  อรรถกาอปณณกชาดก  อรรถกถาเทวธรรมชาดก  อรรถกถานิโครธมิค
ชาดก  อรรถกถากัณฑินชาดก  อรรถกถาวาตมิคชาดก  อรรถกถานฬปานชาดก  อรรถกถาติฏฐชาดก  
อรรถกถาวัฏฏกชาดก  อรรถกถาเวทัพพชาดก  อรรถกถามหาสีลวชาดก  อรรถกถาปญจาวุธชาดก  
อรรถกถาอิลลีสชาดก  อรรถกถามหาสุทัสสนชาดก  อรรถกถาทุมเมธชาดก  อรรถกถาจันทาภชาดก  
อรรถกถาปูปรัตตชาดก  อรรถกถาเอกปณณชาดก  อรรถกถาสัญชีวชาดก  อรรถกถาสูกรชาดก   
อรรถกถาทุติยปลายิชาดก  อรรถกถามันธาตุราชชาดก  อรรถกถาติรีติวัจฉชาดก  อรรถกถากุรุธรรม
ชาดก   อรรถกถาสสปณฑิตชาดก  อรรถกถาคชกุมภชาดก  อรรถกถามณิกุณฑลชาดก  อรรถกถา
อุรคชาดก   อรรถกถาทรีมุขชาดก   อรรถกถาตุณฑิลชาดก   อรรถกถาทัพพปุปผชาดก                    
อรรถกถาทสัณณกชาดก  อรรถกถาเสนกชาดก  อรรถกถาคันธารชาดก  อรรถกถากุมภการชาดก  
อรรถกถากุมมาสปณฑชาดก  อรรถกถาคังคมาลชาดก  อรรถกถาอัฏฐานชาดก  อรรถกถา
โลมสกัสสปชาดก  อรรถกถาจตุทวารชาดก  อรรถกถากัณหชาดก  อรรถกถาสังขชาดก  อรรถกถา
จุลลโพธิชาดก  อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดก  อรรถกถาพิลารโกสิยชาดก  อรรถกถามหามังคลชาดก  
อรรถกถามคบัณฑิตชาดก  อรรถกถาชุณหชาดก  อรรถกถาธรรมเทวปุตตชาดก  อรรถกถาสมุทท
วาณิชชาดก  อรรถกถาชนสันธชาดก  อรรถกถามหาปทุมชาดก  อรรถกถาชวนหังสชาดก  อรรถกถา
กาลิงคชาดก  อรรถกถาสุริจิชาดก  อรรถกถาปญจอุโบสถชาดก  อรรถกถามหาโมรชาดก  อรรถกถา
สาธินราชชาดก  อรรถกถาทสพราหมณชาดก  อรรถกถามาตังคชาดก  อรรถกถาสีวิราชชาดก            
อรรถกถาหังสชาดก  อรรถกถาจัมเปยยชาดก  อรรถกถาหัตถิปาลชาดก  อรรถกถาอโยฆรชาดก  
อรรถกถากิงฉันทชาดก  อรรถกถากุมภชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสัมภวชาดก             
อรรถกถาสัมพุลาชาดก   อรรถกถาเตสกุณชาดก   อรรถกถาสรภังคชาดก   อรรถกถาสังขปาลชาดก
อรรถกถาจุลลสุตตโสมชาดก  อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก  อรรถกถาโสณกชาดก  อรรถกถาสังกิจ
ชาดก  อรรถกถาโสณนันทชาดก  อรรถกถาสุธาโภชนชาดก  อรรถกถากุณาลชาดก  อรรถกถา           
มหาสุตตโสมชาดก  อรรถกถามหาชนกชาดก  อรรถกถาสุวรรณสามชาดก  อรรถกถาเนมิราชชาดก



๕๑ 

 

อรรถกถามโหสถชาดก  อรรถกถาภูริทัตชาดก  อรรถกถาจันทกุมารชาดก  อรรถกถาพรหมนารทชาดก  
อรรถกถาวิธุรชาดก  และอรรถกถาเวสสันตรชาดก 
 
๔.๑  พระจันทรมีบทบาทเปนความเปรียบ 

การใชพระจันทรเปนความเปรียบปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาอยางเดนชัด  หมายถึงแสง
สวางที่ทําใหเกิดปญญา  พระจันทรปรากฏในทองฟายามคํ่าคืน  ทอแสงสวางแกสรรพสัตว                    
เฉกเชนเดียวกับพระพุทธเจา หรือพระโพธิสัตวที่ใชธรรมะขจัดอวิชชาคือความมืดมิด  ไรปญญาของ
มวลมนุษย  คุณสมบัติของพระจันทรคือ  ความสวาง  ความบริสุทธิ์  ความเย็น  และความเต็มบริบูรณ                 
การใชพระจันทรเปนความเปรียบในอรรถกถาชาดกมี  ๔ ลักษณะ  ดังนี้   

๔.๑.๑  พระจันทรปรากฏรวมกับราหู   
๔.๑.๒  พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตย   
๔.๑.๓  พระจันทรปรากฏรวมกับทองฟา   
๔.๑.๔  พระจันทรปรากฏโดยลําพัง   
 
การใชพระจันทรเปนความเปรียบพบในอรรถกถาชาดก  ๕๘  เร่ือง  ไดแก    อรรถกาอปณณก

ชาดก  อรรถกถาเทวธรรมชาดก  อรรถกถานิโครธมิคชาดก  อรรถกถากัณฑินชาดก  อรรถกถาวาตมิค
ชาดก  อรรถกถาติฏฐชาดก  อรรถกถาวัฏฏกชาดก  อรรถกถามหาสีลวชาดก  อรรถกถาปญจาวุธ
ชาดก  อรรถกถาอิลลีสชาดก  อรรถกถาทุมเมธชาดก  อรรถกถาจันทาภชาดก  อรรถกถาเอกปณณ
ชาดก  อรรถกถาสูกรชาดก  อรรถกถาทุติยปลายิชาดก  อรรถกถามันธาตุราชชาดก  อรรถกถาติรี
ติวัจฉชาดก  อรรถกถาคชกุมภชาดก  อรรถกถามณิกุณฑลชาดก  อรรถกถาทรีมุขชาดก  อรรถกถา
ตุณฑิลชาดก  อรรถกถาทัพพปุปผชาดก  อรรถกถาทสัณณกชาดก  อรรถกถาเสนกชาดก  อรรถกถา
คันธารชาดก  อรรถกถากุมภการชาดก  อรรถกถากุมมาสปณฑชาดก  อรรถกถาอัฏฐานชาดก          
อรรถกถาโลมสกัสสปชาดก  อรรถกถากัณหชาดก  อรรถกถาจุลลโพธิชาดก  อรรถกถามัฏฐกุณฑลิ
ชาดก  อรรถกถามหามังคลชาดก  อรรถกถาชุณหชาดก  อรรถกถามหาปทุมชาดก  อรรถกถา            
ชวนหังสชาดก   อรรถกถาปญจอุโบสถชาดก  อรรถกถามหาโมรชาดก  อรรถกถามาตังคชาดก              
อรรถกถาหังสชาดก  อรรถกถาจัมเปยยชาดก  อรรถกถาหัตถิปาลชาดก  อรรถกถาอโยฆรชาดก  
อรรถกถากุมภชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสัมภวชาดก  อรรถกถาเตสกุณชาดก               
อรรถกถาสรภังคชาดก  อรรถกถาจุลลสุตตโสมชาดก  อรรถกถาโสณกชาดก  อรรถกถาโสณนันท
ชาดก  อรรถกถากุณาลชาดก  อรรถกถามหาสุตตโสมชาดก  อรรถกถามหาชนกชาดก  อรรถกถา
สุวรรณสามชาดก  อรรถกถามโหสถชาดก  อรรถกถาพรหมนารทชาดก  และอรรถกถาเวสสันตรชาดก 

 



๕๒ 

 

 ๔.๑.๑  พระจันทรปรากฏรวมกับราหู   
ราหู หรือจันทรุปราคา  คือเงาโลกเขาไปปรากฏที่ดวงจันทร  ขณะเม่ือดวงจันทรกับดวงอาทิตย

อยูตรงกันขามโดยมีโลกอยูระหวางกลาง  ในจันทิมสูตร  กลาวไววาจันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูจับ          
จึงระลึกถึงพระพุทธเจา   พระพุทธเจาตรัสกับอสุรินทราหูใหปลอยจันทิมเทวบุตร ในไตรภูมิ               
โลกวินิจฉยกถา เลม ๓  กลาวถึงเหตุที่ราหูจับพระจันทรและพระอาทิตยวาเปนดวยอํานาจเวร  
อาฆาตผูกพันกันมาแตปางกอน๑  เมื่อใดที่ราหูอมจันทร  จะทําใหพระจันทรซึ่งปกติทอแสงสวาง              
จะเหลือความสวางเพียงนอยนิด  ความมืดจะคอยๆ แทนที่ความสวาง  ในอรรถกถาชาดกมักกลาวถึง
พระจันทรเมื่อปรากฏรวมกับราหูวา   พระจันทรตกอยูในอํานาจของราหู  ราหูจับพระจันทร  
ความหมายนี้ใชเมื่อมนุษยกําลังเผชิญความทุกขโศก  หรืออยูในสถานการณเลวราย  สวนใหญจะใช
เพื่อเปรียบเทียบวาพระโพธิสัตวคือพระจันทรกําลังเผชิญกับความทุกขคือความมืด   ดังปรากฏใน 
อรรถกถาชาดก ๑๒ เร่ือง ไดแก  อรรถกถาติฏฐชาดก  อรรถกถาปญจาวุธชาดก  อรรถกถาคันธาร
ชาดก  อรรถกถากุมภการชาดก  อรรถกถาอัฏฐานชาดก  อรรถกถาปญจอุโบสถชาดก  อรรถกถา 
ชัยทิสชาดก   อรรถกถาสณกชาดก  อรรถกถากุณาลชาดก   อรรถกถามหาสุตโสมชาดก                    
อรรถกถามโหสถชาดก  และอรรถกถาเวสสันตรชาดก   
 การกลาวถึงพระจันทรถูกราหูจับแสดงถึงการที่ผูมีปญญาตกอยูในอํานาจของกิเลสซึ่งในที่นี้
หมายถึงสตรี  ปรากฏใน  อรรถกถากุณาลชาดก  ดังนี้ 
 

 จริงอยู  นรชนผูมีปญญา เปนเคร่ืองพิจารณา  แมจะมีเดช  มีมหาชนสักการะบูชา                

ถาตกอยูในอํานาจของหญิงแลว  ยอมไมรุงเรือง  เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ  ฉะนั้น๒ 
 

 พระโพธิสัตวบังเกิดเปนพญานกกุณาละ  ทรงแสดงใหเห็นโทษของหญิงวาหญิงทําใหบุรุษตก
อยูในอํานาจกิเลส  นําไปสูความทุกข  ความหายนะ  หญิงจึงทําใหบุรุษมีมลทิน  แมผูมีปญญา                  
ดีแลวแตหากมีจิตฝกใฝในหญิงก็จะทําใหหมองมัว  “เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ”  พระโพธิสัตว 
เปรียบดังพระจันทร  หญิงคือราหู 
 ความเปรียบลักษณะนี้ปรากฏใน อรรถกถาเวสสันตรชาดก  เมื่อพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญ 
บุตรทาน  แมพระองคทรงตระหนักวา “พระสัพพัญุตญาณยอมเปนที่รักยิ่งกวาบุตรและบุตรีผูเปนที่

                                                 
 ๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว).  (๒๕๒๐).  ไตรภูมิโลกวินิจฉยยกถา เลม ๓.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
หนา ๕๔ – ๖๘. 
 ๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถากุณาลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔           
ภาคที่ ๑.  หนา ๖๑๐. 



๕๓ 

 

รักกวารอยเทาพันเทาแสนเทา” แตเมื่อชูชกโบยตีพระโอรสและพระธิดาแลวพาตัวหลีกไป                   
พระเวสสันดรทรงหว่ันไหวและทุกขโศกยิ่งนัก 
 

  กาลนั้น  ความเศราโศกมีกําลังเพราะปรารภพระโอรสพระธิดา  ไดเกิดขึ้นแก
พระมหาสัตว  พระหทัยมังสะของพระมหาสัตวไดเปนของรอน  พระองคทรงหวั่นไหวดวย
ความเศราโศก  ดุจชางพลายตกมันถูกไกรสรราชสีหจับและดุจดวงจันทรเขาไปในปาก
แหงราหู  ไมสามารถจะดํารงอยูไดดวยภาวะของพระองค  มีพระเนตรนองไปดวยพระ

อัสสุชล  เสด็จเขาบรรณศาลาทรงปริเทวนาการอยางนาสงสาร.๓ 
  

 พระเวสสันดรทรงเปนผูมีปญญาเปรียบดังดวงจันทรทอแสงสวางแกสัตวโลก  ทรงมีพระหทัย
มุงมั่นจะชวยเหลือสัตวโลกนั่นคือการบรรลุนิพพาน   ขณะนี้ความรักบุตรทําใหทรงทุกขโศก  ความ
ทุกขนี้จึงเปรียบดังราหู  ซึ่งกําลังกลืนกินพระจันทร  ทําใหพระจันทรมัวหมองรัศมี  การเปรียบใหเห็นวา
พระหทัยของพระเวสสันดรทรงหว่ันไหว  “ดุจดวงจันทรเขาไปในปากแหงราหู”  จึงทําใหเห็นภาพแสง
สวางของพระจันทรกําลังถูกความมืดของราหูคอยๆ กลืนกิน  แสงสวางกําลังจะกลายเปนความมืด  
เชนเดียวกับจิตที่มุงม่ันพระโพธิญาณคอยๆ ถูกกิเลสคือความเสนหาบุตรครอบงํา ในที่สุดพระ
เวสสันดรก็ “กลับหวนคิดได” และทรงอธิษฐานจิตมั่น 
 นอกจากจะเปรียบใหเห็นวาพระจันทรถูกราหูจับ  อรรถกถาชาดกยังเปรียบใหเห็นในลําดับ
ตอไปวา  เมื่อพระจันทรถูกราหูจับไดแลวยังสามารถพนออกมาจากปากราหูไดเชนกัน   เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะอานุภาพแหงพระธรรมดังใน อรรถกถาปญจาวุธชาดก  วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม    
ในชาดกเร่ืองนี้พระโพธิสัตวบังเกิดเปนปญจาวุธกุมารโอรสแหงกรุงพาราณสี  ทรงเดินทางไปศึกษา
ศิลปะ ณ ตักกสิลานคร  แควนคันธาระ  เมื่อสําเร็จแลวจึงเดินทางกลับบานเมืองซ่ึงตองผานตําบลที่มี
ยักษดุรายช่ือสิเลสโลมะสิงอยู  พระโพธิสัตวทรงไมกลัวยักษ  ไมกลัวตาย  ตรัสใหยักษกลัวและปลอย
พระองค   
 

  ...พอมาณพ  ทานเปนบุรุษสีหะ.  เราจักไมกินเน้ือของทานละ  ทานพนจาก
เง้ือมมือของเรา  เหมือนดวงจันทรพนจากปากราหู  เชิญทานไปเถิด  มวลญาติมิตรจะได

ดีใจ.๔ 

 
                                                 
 ๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาเวสสันตรชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔           
ภาคที่ ๓.  หนา  ๗๒๙. 
 ๔  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาปญจาวุธชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก 
เลมที่ ๓  ภาคที่ ๒.  หนา ๘๗. 



๕๔ 

 

 การรอดพนจากยักษกินคนจึงเปรียบไดกับ  “เหมือนดวงจันทรพนจากปากราหู” คือปราศจาก
ความทุกขโศก  พนจากหายนะ  อันเกิดจากการตั้งอยูในธรรม  ความไมกลัว  ไมคร่ันครามอุปสรรคใดๆ 
พระโพธิสัตวปญจาวุธกุมารจึงเปรียบไดกับดวงจันทร   ยักษสิเลสโลมะเปรียบไดกับราหู  ลักษณะเชนนี้
พบใน อรรถกถาชัยทิสชาดก  ซึ่งมีเนื้อเร่ืองคลาย อรรถกถาปญจาวุธชาดก  กลาวคือ พระโพธิสัตว 
อลีนสัตตกุมารทรงทําใหยักษส้ินพยศและปลอยพระองค 

   
ยักษไดฟงดังนั้น เม่ือจะปลอยพระราชกุมาร  จึงกลาวคาถา  ความวา 

พระจันทร  พระอาทิตย  พนจากปากแหงราหูแลว  ยอมไพโรจนใน
วันเพ็ญ  ฉันใด  ดูกอนทานผูมีอานุภาพมาก  ทานก็ฉันนั้นหลุดพนจากเรา  ผูกินเน้ือ
มนุษยเปนอาหารแลว  ยังพระชนกชนนีใหปล้ืมพระทัย  จงรุงโรจนในกบิลรัฐ  อนึ่ง             

พระประยูรญาติของทานจงยินดีกันทั่วหนา.๕ 

 
 การที่พระจันทรและพระอาทิตย  “พนจากปากแหงราหูแลว  ยอมไพโรจนในวันเพ็ญ” แสดงวา
แสงแหงพระจันทรยอมสวางไสวดังเดิมเพราะปราศจากมลทินคือความดํามืดของพระราหู  ซึ่งเปนผล
จากการที่พระโพธิสัตว  “ต้ังอยูในธรรม  มีวาจาสัตย” คือมีธรรมะเปนเคร่ืองคุมครองพระองค                
พระธรรมจึงทําใหพระองค  “หลุดพน” จากหายนะ 
 การหลุดพนจากยักษดุรายกินคนพบใน อรรถกถามหาสุตโสมชาดก เชนกัน   ดังที่พระโพธิสัตว
สุตโสมทรงขอใหเจาโปริสาทปลอยพระองคกลับไปสดับสตารคาถา๖ แลวจะยอนกลับมาใหกิน  
 

  ...พระมหาสัตวเปนดุจพระจันทรพนแลวจากปากแหงราหู  พระองคมี

กําลังดุจพญาชางสมบูรณดวยเร่ียวแรงได  เสด็จถึงพระนครโดยฉับพลัน.๗ 

 
 

                                                 

 ๕
 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาชัยทิสชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  

ภาคที่ ๗.  หนา ๓๖๖. 

 ๖
 สตารหาเปนคาถาที่พระกัสสปทศพลทรงแสดงไว  ในชาดกเรื่องนี้พราหมณช่ือนันทะ  นําสตารหา 4 คาถามาแสดงแกพระ

โพธิสัตว  เมื่อเจาโปริสาทจับพระสุตโสมไป  พระองคยังไมไดฟงคาถาน้ีจึงขอกลับมาฟงคาถากอนจะเสด็จกลับมาภายหลัง  เมื่อทรงฟง
คาถาแลวทรงเลื่อมใสย่ิงนัก  พระราชทานทรัพยถุงละ 1,000  กหาปณะ  รวม 4 ถุงแกพราหมณ  คาถานั้นจึงเปลี่ยนช่ือเปน “สหัสสารหา” 
 

 ๗
 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามหาสุตโสมชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  

ภาคที่ ๑.  หนา ๖๗๖. 



๕๕ 

 

 เจาโปริสารทคือพระเจาพรหมทัตกุมารโอรสเมืองพาราณสี  เปนสหายกับพระราชาสุตโสม 
เม่ือคร้ังเสด็จไปศึกษาศิลปศาสตรที่เมืองตักศิลา  ตอมาพรหมทัตกุมารเสด็จกลับไปครองเมือง             
เปนผูโปรดเสวยมังสะ  วันหนึ่งไดเสวยเนื้อขาศพคนที่เพิ่งตายแลวโปรดปรานยิ่งนัก  เมื่อพอครัวฆา
นักโทษในเรือนจํามาทําอาหารหมดแลวจึงฆาผูคนในนคร  เหลาอํามาตยจึงเนรเทศพระเจาพรหมทัต
จากเมือง  ทรงดักฆาคนจํานวนมากเพื่อใหไดเนื้อเปนอาหารจึงไดชื่อวาโปริสาท  พระราชาสุตโสมทรง
เปนบัณฑิตและทรงแสดงธรรมไดไพเราะ  การใหสัตยแกเจาโปริสาททําใหเจาโปริสาทปลอยพระองค
กลับมาฟงธรรม  การหลุดพนจากยักษดุรายจึงเปรียบไดกับ “พระจันทรพนแลวจากปากแหงราหู”  คือ
พนจากความชั่วรายทั้งปวง  พนจากการถูกฆาเพราะการรักษาสัตย   ตอมาพระองคทรงแสดงธรรมแก
เจาโปริสาท  เจาโปริสาทจึงเวนจากการเสวยเนื้อมนุษย   ทําใหชาวชมพูทวีปมีความสุขเพราะไมตอง
หวาดกลัวเจาโปริสาท 
 ใน อรรถกถามโหสถชาดก  เมื่อมโหสถไมอาจทัดทานพระเจาวิเทหราชไมใหเสด็จกรุง               
ปญจาละได  จึงดําริจะชวยเหลือพระองคใหพนจากหายนะ 
 

  ...เราจักปลดเปล้ืองพระราชาของเราใหพนไปดุจเปล้ืองดวงจันทรจากปาก
อสุรินทรราหูฉะนั้น  แลวพาเสด็จสูพระนครมิถิลา  ชื่อวาราชกรณียกิจท่ีจะมีมาของ

พระราชาตองเปนการธุระแหงเรา๘ 

 
 การชวยเหลือพระเจาวิเทหราชใหรอดพนจากหายนะในคร้ังนี้จึง “ดุจเปล้ืองดวงจันทรจากปาก
อสุรินทรราหู” คือทําใหพระเจาวิเทหราชพนจากความตาย  พนจากกิเลสความลุมหลงมัวเมาในอิสตรี  
พระเจาวิเทหราชเปรียบไดกับดวงจันทร  หายนะจากการถูกฆาเปรียบไดกับอสุรินทรราหู 
 
 ๔.๑.๒  พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตย   

พระจันทรกับพระอาทิตยปรากฏอยูบนทองฟา  สองแสงสวางแกสัตวโลก  พระจันทรสองแสง
ยามคํ่าคืน   พระอาทิตยสองสวางในเวลากลางวัน  ทั้งพระจันทรกับพระอาทิตยจึงใหแสงสวางแกสัตว
โลก  อรรถกถาชาดกกลาวถึงพระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตยในความหมายวา  การมีรัศมีสอง
สวางไปรอบทิศ  ปรากฏใหสัตวโลกพบเห็น  พบในอรรถกถาชาดก ๑๗ เร่ือง ไดแก  อรรถกถาเทวธรรม
ชาดก   อรรถกถามันธาตุราชชาดก  อรรถกถาทรีมุขชาดก   อรรถกถาทสัณณกชาดก  อรรถกถา
โลมกัสสปชาดก  อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดก  อรรถกถาชวนหังสชาดก  อรรถกถามหาโมรชาดก  

                                                 

 ๘
 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  

ภาคที่ ๒.  หนา ๔๘๐. 



๕๖ 

 

อรรถกถาจัมเปยยชาดก  อรรถกถากุมภชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสรภังคชาดก            
อรรถกถาโสณนันทชาดก   อรรถกถากุณาลชาดก  อรรถกถามหาสุตโสมชาดก  อรรถกถาสุวรรณสาม
ชาดก  และอรรถกถามโหสถชาดก 
 อรรถกถามณิกุณฑลชาดก พระโพธิสัตวกําเนิดเปนพระเจาพาราณสี  ตอมาถูกพระราชาที่เปน
โจรปลนราชสมบัติและจองจําในเรือนจํา  ถึงกระนั้นพระองคก็ไมทรงทุกขโศก  พระราชาโจรทรง          
แปลกพระทัยยิ่งนัก  พระโพธิสัตวจึงทรงแสดงธรรมแกพระราชาโจรดังนี้ 
 

พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น  จึงกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา 
  โภคสมบัติยอมละทิ้งสัตวไปเสียกอนก็มี  บางทีสัตวก็ละทิ้งโภคสมบัติ
เหลาน้ันไปกอนก็มี  ดูกอนพระองคผูใครในกาม โภคสมบัติที่บริโภคกันอยูเปนของไม
แนนอน  เพราะฉะน้ัน  หมอมฉันจึงไมเดือดรอนในคราวที่ควรเศราโศก. 
  พระจันทรอุทัยข้ึนเต็มดวง  และจะหายไป  อนึ่ง  พระอาทิตยกําจัด
ความมืด  ทําโลกใหเรารอน  แลวอัสดงคตไป  ฉันใด  โภคสมบัติทั้งหลายยอม
เกิดขึ้นและพินาศไป ฉันนั้น  ดูกอนพระองคผูเปนศัตรู  โลกธรรมทั้งหลายหมอมฉัน

ชนะแลว  เพราะฉะน้ัน  หมอมฉันจึงไมเศราโศกในคราวท่ีควรเศราโศก๙ 

 
 พระโพธิสัตวทรงเปรียบทรัพยสมบัติเหมือนดังการโคจรของพระจันทรและพระอาทิตย  คือมี
เกิดข้ึนและดับไป  ไมอาจดํารงอยูใหเห็นไดตลอดเวลา  เปรียบไดกับมนุษยที่ไมอาจยึดถือทรัพยสมบัติ
ไวกับตนไดตลอด  เพราะทรัพยสมบัติยอมมีวันหมดไปหรือตัวเราเองอาจตายจากทรัพยสมบัตินั้นเอง  
ดังนั้นมีลาภ  ยอมมีเส่ือมลาภ  มียศ  ก็ยอมมีเส่ือมยศ  เปนเร่ืองธรรมดาของโลก๑๐  เชนเดียวกับ            
แสงสวางของพระจันทรกับพระอาทิตยซึ่งไมอาจดํารงอยูไดตลอดเวลา 
 ใน อรรถกถาทสัณณกชาดก  พระโพธิสัตวถือกําเนิดในตระกูลพราหมณชื่อวาเสนกกุมาร   
ทรงเปนผูมีปญญายิ่งนัก 
    

                                                 
 ๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามณิกุณฑลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๔.  หนา  ๗๑๐. 
 ๑๐ โลกธรรม  หมายถึง  ธรรมที่มีประจําโลก  ธรรมดาของโลก  ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็เปนไปตามนั้น มี ๘ 
อยาง  คือ  มีลาภ  ไมมีลาภ  มียศ  ไมมียศ  นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทุกข. (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรม
พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].  หนา ๓๕๒). 



๕๗ 

 

  ...เขาเติบโตแลวไดเรียนศิลปะทุกชนิดในเมืองตักกศิลา   จบแลวก็กลับเมือง
พาราณสี  ไดเปนอํามาตยผูถวายอรรถธรรมพระเจามัทวะ ทานถูกคนท้ังหลายเรียกวา               

เสนกบัณฑิต รุงโรจนทั่วทั้งนคร  เหมือนดวงจันทรและดวงอาทิตย.๑๑ 

 
 การเปรียบวาเสนกบัณฑิต “รุงโรจนทั่วทั้งนคร  เหมือนดวงจันทรและดวงอาทิตย”  แสดงวา             
เสนกบัณฑิตเปนผูมีปญญาเปนที่ทราบของประชาชนทั้งนครพาราณสี  ทรงเปนผูฉลาดในธรรม  
แกปญหาทั้งปวงได  พระเกียรติคุณของพระองคจึงสองสวางแกคนทั่วทิศ  ทรงใชปญญาแกปญหาให
ทุกคนซ่ึงเปนการชวยเหลือผูอ่ืนใหคลายทุกข  เปรียบเหมือนกับแสงจันทรและแสงอาทิตยสองสวางไป
ทั่วทั้งพระนคร 
 ในปจจุบันวัตถุของ อรรถกถากุมภชาดก  พระศาสดามีพระประสงคจะใหเหลาหญิงเมาสุรา
สรางเมา  จึงทรงเปลงพระรัศมีออกจากขนพระขนง  เพื่อใหหญิงเหลานั้นเกิดความสังเวช 

 

 ...พระศาสดาทรงอันตรธานหายไปจากบัลลังกที่ประทับ ทรงยืนอยู  ณ  ยอดสิเนรุ
บรรพต  เปลงพระรัศมีออกจากพระอุณาโลม  เปนประหน่ึงวาไดมีพระจันทรและพระ

อาทิตยอุทัยข้ึนถึงพันดวง.๑๒ 
   

 พระรัศมีของพระพุทธองคสวางไสวไปทั่วทิศ  “เปนประหนึ่งวาไดมีพระจันทรและพระอาทิตย
อุทัยข้ึนถึงพันดวง” นั่นคือสองสวางเหมือนแสงพระจันทรและพระอาทิตย  ทรงทําใหหญิงเหลานั้น
ตกใจกลัวและสรางเมา  เมื่อหญิงเหลานั้นคืนสติ  เกิดความสังเวชแลว  พระองคจึงทรงแสดงธรรมทํา
ใหหญิงเหลานั้น “ดํารงอยูในโสดาปตติผล” ตระหนักรูวาสุราเปนเคร่ืองทําลายหิริโอตตัปปะ  พระพุทธ
องคจึงทรงเปนผูใหแสงสวางคือปญญาแกหญิงเมาสุราประดุจดังแสงของพระจันทรและพระอาทิตย
พันดวง 
 การเปรียบวาแสงสวางของปญญาดุจดังแสงพระจันทรและพระอาทิตย  ปรากฏใน อรรถกถา
สรภังคชาดก  พระโพธิสัตวสรภังคทรงแกปญหาของทาวสักกะ 
 

 ...อนุสิสสดาบสกลาววา  ชื่อวา  ภาระคือการวิสัชนาปญหาน้ี  ยอมมาถึงบุรุษผูมี
ปญญาอันเจริญ  นั่นเปนสภาวธรรมในหมูมนุษย  เพราะฉะนั้น  ทานโปรดแกปญหาของ

                                                 
 ๑๑ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาทสัณณกชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๕.  หนา  ๒๕๖. 
 ๑๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถากุมภชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            
ภาคที่ ๗.  หนา  ๓๒๕- ๓๒๖. 



๕๘ 

 

ทาวเทวราชทําใหปรากฏ  เหมือนยังดวงจันทรและดวงอาทิตย  ใหตั้งขึ้นพันดวง

ฉะนั้น.๑๓ 

 
 อนุสิสสดาบสกลาวสรรเสริญปญญาของสรภังคดาบสเพราะเปนผู “เจริญดวยปญญา”               
การแกปญหาของทาวสักกะในคร้ังนี้จึงเปนการแสดงปญญาซ่ึงใหแสงสวางแกผูมืดมิด “เหมือนยัง            
ดวงจันทรและดวงอาทิตยใหต้ังข้ึนพันดวงฉะนั้น” แสงของพระจันทรและพระอาทิตยแมเพียงดวงเดียว
ยังสองกระจางทั่วทิศ  หากมีถึง ๑,๐๐๐ ดวง  ยอมมีรัศมีเจิดจายิ่ง  เปรียบไดกับปญญาอันเลิศของ 
พระโพธิสัตวซึ่งยากจะมีผูใดเทียบ 
 เร่ืองแทรกเรื่องหนึ่งใน อรรถกถากุณาลชาดก วาดวยนกดุเหวา  กลาวถึงนางสมณีชื่อ                   
ปญจตปาวี  ถือพรตอดอาหารจนช่ือเสียงเกียรติคุณปรากฏแกชาวพาราณสีทุกคน 
    

  ...ในอดีตกาล  ยังมีนางสมณีนุงขาวรูปหน่ึงชื่อปญจตปาวีอาศัยอยูในเมือง
พาราณสี  นางใหทําบรรณศาลาอาศัยอยูในปาชา  นางถือพรตอดอาหารขามเวลาถึง ๔ วัน
จึงฉันคร้ังหนึ่ง  จนเกียรติคุณปรากฏดุจกับพระจันทรและพระอาทิตย  ถึงกับพวกชาว

พาราณสีไอจามหรือพลาดหกลม  ก็เปลงเสียงนมัสการนางปญจตปาวี. ๑๔ 

 
 นางปญจตปาวีเปนสมณีนุงขาว  ถือศีล  ความดีงามของนางเล่ืองลือไปทั่วกรุงพาราณสี  ไมวา
ใครจะทําอะไรก็ตองเปลงเสียงนมัสการนาง  ดังนั้นเกียรติคุณดีเลิศซึ่งขจรขจายไปทั่วทิศจึง “ดุจกับ
พระจันทรและพระอาทิตย” คือเปลงประกายและทอแสงไปทั่วทิศนั่นเอง 
 
 ๔.๑.๓  พระจันทรปรากฏรวมกับทองฟา   

ในยามคํ่าคืนพระจันทรปรากฏในทองฟา  ทอแสงสวางสองไปทั่วทิศที่มืดมิด  ภาพพระจันทร
เต็มดวงทอแสงกระจางตาเปนภาพที่งดงาม  มีผืนฟาเปนพื้นหลังทําใหพระจันทรเหมือนลอยอยูบน              
พื้นน้ํา  ความเย็นและความสวางไสวของพระจันทรยามคํ่าคืน  จึงเปรียบไดกับแสงแหงพระธรรม                
หรือปญญาของพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว  หรือพระสงฆซึ่งสองแสงคือชวยเหลือผูที่อับจนปญญา  
ความเปรียบที่กลาวถึงพระจันทรปรากฏรวมกับทองฟามีในอรรถกถาชาดก ๑๓ เร่ือง ไดแก  อรรถกถา
วาตมิคชาดก  อรรถกถาวัฏฏกชาดก  อรรถกถาอิลลีสชาดก  อรรถกถาสูกรชาดก  อรรถกถาติรีติวัจฉ

                                                 
 ๑๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสรภังคชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            
ภาคที่ ๗.  หนา  ๖๑๑. 
 ๑๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถากุณาลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๑.  หนา  ๕๖๓. 



๕๙ 

 

ชาดก อรรถกถาคันธารชาดก  อรรถกถากุมมาสปณฑชาดก  อรรถกถามหามังคลชาดก  อรรถกถา
ชุณหชาดก   อรรถกถาสรภังคชาดก   อรรถกถามหาสุตโสมชาดก   อรรถกถามหาชนกชาดก            
และอรรถกถามโหสถชาดก   
 การใชความเปรียบพระจันทรเต็มดวงปรากฏบนทองฟามักแสดงถึงปญญาซ่ึงเกิดจากการ          
ฟงธรรม  เปนแสงสวางของปญญาซึ่งเกิดแกพระสงฆเมื่อไดฟงพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม  หรือ
ปญญาของ พระโพธิสัตวในการแกปญหาตางๆ  ดังตัวอยางจาก อรรถกถานิโครธมิคชาดก 
 

 ...กุมารกัสสปนั้นบวชในสํานักของพระศาสดา  พอมีอายุ   ๒๐ ปบริบูรณก็ไดอุปสมบท  
เม่ือกาลเวลาลวงไปไดเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร  ในบรรดาพระธรรมกถึกทั้งหลาย.  ลําดับ
นั้น  พระศาสดาทรงต้ังพระกุมารกัสสปนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะ  ดวยพระดํารัสวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  กุมารกัสสปน้ี  เปนเลิศแหงสาวกท้ังหลายของเรา  ผูกลาวธรรมอันวิจิตร  
ภายหลังพระกุมารกัสสปนั้นบรรลุพระอรหัต  ในเพราะวัมมิกสูตร. แมภิกษุณีผูเปนมารดา
ของพระกุมารกัสสปน้ัน เห็นแจงแลวบรรลุพระอรหัต.  พระกุมารกัสสปเถระปรากฏใน

พระพุทธศาสนา  ประดุจพระจันทรเพ็ญในทามกลางทองฟาฉะนั้น.๑๕ 

 
 พระกุมารกัสสปเถระเปนผูมีปญญาเลิศ  ไดบวชเรียนในสํานักพระศาสดา  ภายหลังบรรลุ            
พระอรหัต  พระเกียรติคุณดานปญญาของพระกุมารกัสสปเถระ  “ประดุจพระจันทรเพ็ญในทามกลาง
ทองฟาฉะนั้น”  พระจันทรเต็มดวงสวางสุกใส  ไมมีความมืดติดอยูแมแตนอย  เปรียบไดกับปญญาของ
พระกุมารกัสสปเถระที่เปนเลิศ  ไมมีอวิชชาแผวพาน  บรรลุพระอรหัต  สามารถชวยเหลือสัตวโลก 
 ใน อรรถกถาอิลลีสชาดก  เศรษฐีมัจฉริโกสิยะเปนผูตระหนี่ยิ่งนัก  วันหนึ่งตองการกินขนม
เบ้ืองผสมกุมมาสแตไมบอกใครเพราะเกรงวาตองใหผูอ่ืนดวย  คร้ันนานเขาก็เจ็บปวย  เศรษฐีจึงให
ภรรยานําอุปกรณทําขนมไปทอดยังปราสาทช้ันที่ ๗  แลวปดประตูเพราะไมตองการใหขนมแกใคร  
พระศาสดาทรงทราบเหตุนี้จึงใหพระโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐีทําใหหมดพยศ  พระโมคคัลลานะ
แสดงตนยืนอยูในอากาศตรงชองหนาตาง  เศรษฐีโกรธยิ่งนัก  แตตองใหภรรยาทอดขนมชิ้นเล็กๆ  
ถวายพระเถระ  แตขนมกลับมีขนาดใหญและเกาะติดกันทุกช้ิน  เมื่อไมอาจแยกขนมออกจากกันได
เศรษฐีจึงหมดความอยากขนมแลวถวายแกภิกษุทั้งกระเชา  พระโมคคัลลานะจึงแสดงธรรมแกคน            
ทั้งสอง 
 

                                                 

 
๑๕

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถานิโครธมิคชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            

ภาคที่ ๑.  หนา  ๒๓๘ – ๒๓๙. 



๖๐ 

 

พระเถระเจาเม่ือแสดงธรรมแกคนท้ังสอง  ก็กลาวถึงคุณของพระรัตนะท้ัง ๓  แลว
ชี้แจงผลของการใหทานเปนตน  วาทานที่บุคคลใหแลวมีผล  การบูชามีผล  แจมแจง

ประดุจแสดงใหเห็นดวงจันทรวันเพ็ญบนพ้ืนนภากาศ  ฉะนั้น.๑๖ 

 

 การแสดงธรรมเร่ืองการใหทานมีผลทําใหเศรษฐีและภรรยาเขาใจธรรมะขอนี้ “แจมแจงประดุจ
แสดงใหเห็นดวงจันทรวันเพ็ญบนพื้นนภากาศฉะนั้น” กลาวคือในกาลตอมาเศรษฐีกลับเล่ือมใสศรัทธา
ในการทําทาน  ดังนั้นการที่เศรษฐีตระหนี่ก็เปนเพราะความไมรู  เปรียบไดกับทองฟายามคํ่าคืนที่          
มืดมิด  ไมมีแสงสวางใดๆ  พระโมคคัลลานะเปนผูแสดงธรรมทําใหเศรษฐีเขาใจอยางแจมแจงถึงผล
ของการใหทาน  แสงแหงพระธรรมจึงสวางไสวเปรียบดังแสงพระจันทรเต็มดวงบนทองฟายามคํ่าคืน 
 ใน อรรถกถาคชกุมภชาดก  พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยของพระเจาพาราณสีผูเกียจคราน  
จึงคิดหาวิธีทําใหพระราชารูสึกพระองค  วันหนึ่งพระราชาทอดพระเนตรเห็นตัวกระพองชางซ่ึงเปนสัตว
เกียจครานเฉื่อยชา  จึงตรัสถามพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวเจรจากับคชกุมภะตัวกระพองชางทําให
พระราชาทรงทราบวาหากเกิดไฟไหมปาคราใดตัวกระพองชางจะตองตายเพราะความเกียจคราน 

 
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น  จึงกลาวคาถา ๒ คาถานอกนี้วา 

ในเวลาที่จะตองทําชาๆ ผูใดรีบดวนทําเสียเร็ว  ในเวลาท่ีจะตองรีบดวนทํา  กลับทํา
ชาไป  ผูนั้นยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง  เหมือนคนเหยียบใบตาลแหงใหแหลกละเอียด
ไปฉะนั้น. 

ในเวลาท่ีจะตองทําชาๆ ผูใดทําชา  และในเวลาท่ีจะตองรีบดวนทํา  ก็รีบดวนทํา 

ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ  เหมือนดวงจันทรกําจัดมืดเต็มดวงอยูฉะนั้น.๑๗ 

 
 ชาดกเร่ืองนี้ทําใหเห็นวาความเกียจครานทําใหผูนั้นเดือดรอน  บางคร้ังอาจทําใหหายนะ  
มนุษยควรมีสติพิจารณาวา  ส่ิงใดควรทําชา  ส่ิงใดควรรีบทํา  การรีบดวนกระทํางานใดๆ จะทําใหเกิด
ประโยชนเต็มบริบูรณ  ความเกียจครานในที่นี้หมายถึงความมืดที่ทําใหพระจันทรไมทอแสงสวางเต็มที่  
ความเกียจครานยอมทําใหมนุษยเสียประโยชน 
 การเปรียบพระจันทรวันเพ็ญลอยเดนกลางทองฟาเพื่อแสดงถึงปญญาของพระโพธิสัตว               
พบใน อรรถกถามหาชนกชาดก ตอนที่พระมหาชนกเสด็จถึงมิถิลานคร  มีพิธีปลอยผุสสรถเพื่อหา

                                                 
 ๑๖ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาอิลลีสชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            
ภาคที่ ๒.  หนา  ๒๔๗ – ๒๔๘. 
 ๑๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาคชกุมภชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            
ภาคที่ ๔.  หนา  ๖๗๗ – ๖๗๘. 



๖๑ 

 

พระราชา  เหลาอํามาตยกราบทูลเชิญพระมหาชนกครองราชยสมบัติ  และใหพระมหาชนกทรง
แกปญหาของพระเจาโปลชนกราช 
 

  ...พระมหาสัตวตรัสถามวา  ปญหาอะไรๆ เก่ียวกับขุมทรัพยนั้น  มีอยูหรือไม  
เม่ือพวกอํามาตยกราบทูลเก่ียวกับขุมทรัพยวา  มีขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้นเปนตน                  
พอพระองคไดทรงสดับปญหาน้ันแลว  เนื้อความก็ปรากฏเหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญ

ลอยเดนอยู  ณ  ทองฟาฉะนั้น๑๘   
 

 เมื่อพระมหาชนกทรงสดับปญหาก็ทราบคําตอบทันที  การเปรียบวา  “เนื้อความก็ปรากฏ
เหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดนอยู ณ ทองฟา” หมายถึงทรงมีปญญากระจางแจงวาคําตอบคือ
อะไร  ดวงจันทรวันเพ็ญจึงหมายถึงพระปญญาเต็มบริบูรณของพระโพธิสัตวปรากฏโดดเดนเหนือ
ความมืดทึบทางปญญาคือความมืดของทองฟายามคํ่าคืน  ผูมีปญญาเชนนี้จึงมีเพียงพระมหาชนก
เพราะไมมีผูใดตอบคําถามนี้ได 
 ลักษณะเชนนี้ปรากฏใน อรรถกถามโหสถชาดก  เมื่อจะแสดงปญญาของมโหสถ  เหตุการณ
ตอนนี้เปนตอนที่พระราชาใหหามโหสถบัณฑิตเพื่อตอบปญหาของเทวดาผูสิงอยู ณ เศวตฉัตร  ไมมี
ผูใดตอบปญหานี้ไดยกเวนมโหสถ 
    

พอพระมหาสัตวไดสดับปญหาเทานั้น  เนื้อความแหงปญญาน้ันก็ปรากฏเหมือน

ดวงจันทรเต็มดวงปรากฏในทองฟา๑๙   

    
 เทวปญหานี้ทําใหพระราชาทรงหวาดกลัวมรณภัยยิ่งนัก  แมอํามาตยทั้ง ๔ คนก็ตอบไมได  แต
เพียงไดฟงปญหามโหสถตอบไดทันที  “เนื้อความน้ันก็ปรากฏเหมือนดวงจันทรเต็มดวงที่ปรากฏใน
ทองฟา”  คือมีปญญาเหนือความไมรูใดๆ ทั้งปวง  ปญญาเต็มเปยมที่สามารถขจัดอวิชชาคือความไมรู  
และสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดจึงเปรียบเหมือนแสงสวางของดวงจันทรเต็มดวงในทองฟายามมืดมิด 
   
 
 

                                                 
 ๑๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามหาชนกชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔            
ภาคที่ ๒.  หนา  ๑๑๐. 

 
๑๙

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔            

ภาคที่ ๓.  หนา  ๔๐๕. 



๖๒ 

 

 ๔.๑.๔  พระจันทรปรากฏโดยลําพัง   
การเปรียบโดยกลาวถึงพระจันทรเพียงลําพังมักเสนอภาพพระจันทรเต็มดวงโดยเปรียบกับ 

พระพักตรของพระพุทธเจา  หรือพระโพธิสัตว  และเปรียบกับปญญาหรือพระเกียรติคุณของ                
พระโพธิสัตว  ดังในอรรถกถาชาดก ๑๙ เร่ือง  ไดแก  อรรถกถาอปณณกชาดก  อรรถกถานิโครธมิค
ชาดก  อรรถกถามหาสีลวชาดก  อรรถกถาทุมเมธชาดก  อรรถกถาเอกปณณชาดก  อรรถกถา             
ทุติยปลายิชาดก  อรรถกถาคชกุมภชาดก  อรรถกถามณิกุณฑลชาดก  อรรถกถาตุณฑิลชาดก             
อรรถกถามหาปทุมชาดก  อรรถกถามาตังคชาดก  อรรถกถาหัตถิปาลชาดก  อรรถกถาสัมภวชาดก  
อรรถกถาเตสกุณชาดก  อรรถกถาจุลสุตโสมชาดก  อรรถกถามหาสุตโสมชาดก  อรรถกถามโหสถ
ชาดก  และ อรรถกถาพรหมนารทชาดก 

การเปรียบวาพระพัตรของพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวงดงามดังดวงจันทรวันเพ็ญปรากฏใน
อรรถกถาทุติยปลายิชาดก  และอรรถกถามหาสุตโสมชาดก  ดังนี้ 
    

  ...ปริพาชกเห็นพระรูปของพระทศพลมีสวนสัดงามดังรูปพรหม.  พระพักตรมี

สิริฉายดังจันทรเพ็ญ  และพระนลาฏดังแผนทองคํา๒๐ 

 
ในอดีตกาล  พระราชาทรงพระนามวา  โกรัพยะ  เสวยราชสมบัติโดยธรรม  ในพระ

นครอินทปต  แควนกุรุ  ในกาลนั้น  พระโพธิสัตวของเราท้ังหลายเสด็จอุบัติในพระครรภของ
อัครมเหสีแหงพระเจาโกรัพยะน้ัน  ก็เพราะพระราชกุมารนั้นมีพระพักตรดังดวงจันทร  

และมีนิสัยชอบในการศึกษา  ชนทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอวา  สุตโสม๒๑ 
  

 การเปรียบเทียบเชนนี้เพื่อแสดงวาพระพักตรของพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวงดงาม               
เปนความงดงามที่เต็มเปยมดวยพระสติปญญา  พระจันทรวันเพ็ญสวยงามบริสุทธิ์  ปราศจากมลทิน
และความมัวหมองทั้งปวง  ทอแสงสวางเปนหนทางแกผูมืดมิด  แสงจันทรเย็นนวลตา  คุณคาของ
พระจันทรวันเพ็ญมีมากมายยิ่ง   เปรียบไดกับความงดงามของพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวซึ่งเต็มไป
ดวยสติปญญา  บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส  และมีพระเมตตาปรารถนาจะชวยเหลือสัตวโลก  การเปรียบ
เชนนี้ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนา  นอกจากนี้ยังเปรียบถึงความงดงามของผิวพรรณพระโพธิสัตว 

 
 

                                                 
 ๒๐ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาทุติยปลายิชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓            
ภาคที่ ๓.  หนา  ๔๒๗. 
 ๒๑ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามหาสุตโสมชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก              
เลมที่ ๔  ภาคที่ ๑.  หนา  ๖๔๐. 



๖๓ 

 

พระศาสดาเม่ือจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสวา 
คร้ังน้ัน  พระราชาทรงหวาดพระทัยเสด็จลงจากราชอาสน  เม่ือจะตรัสถาม                 

นารทฤาษี  ไดตรัสพระดํารัสนี้วา  ทานมีผิวพรรณงามดังเทวดา  สองรัศมีสวางไสวไป

ทั่วทิศดังพระจันทร  ทานมาจากไหนหนอ  ขาพเจาถามแลว  ขอทานจงบอกนามและโคตร

แกขาพเจา  คนในมนุษยโลกยอมรูจักทานอยางไรหนอ.๒๒ 

 
 แมพระเจาอังคติราชผูหลงผิดก็ตรัสสรรเสริญผิวพรรณอันงดงามของพระโพธิสัตว  ทั่วทั้งรางนี้  
“สองรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ” ความงามนี้จึงสองกระจางไปทั่วทิศ   ความเปรียบนี้แสดงถึงพระบารมี
ของพระโพธิ สัตว   โดยจะใช รัศมีของพระจันทร เป รียบกับพระโพธิ สัตวและพระพุทธเจา                        
เพราะแสงเรืองรองสวางไสวนี้ไมปรากฏในบุคคลทั่วไป  จึงเปนลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะผูมีบุญ
เทานั้น 
 แสงสวางเชนนี้ยังใชเปรียบกับพระเกียรติคุณและพระปญญาของพระโพธิสัตว  หรือผูประกอบ
กรรมดี  ดังใน อรรถกถาเตสกุณชาดก วาดวยนกตอบปญหาพระราชา 
 

สวนคนบางคน  ยังลาภสักการะใหเกิดขึ้นแลว  ต้ังอยูในความไมประมาท  

กระทํากรรมอันงาม  ยศของบุคคลน้ันยอมเจริญ เหมือนพระจันทรในศุกลปกษ ฉะนั้น๒๓ 

 
 ชาดกเร่ืองนี้กลาวถึงพระเจาพรหมทัตไมมีพระราชโอรส  วันหนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยาน  
ทอดพระเนตรเห็นรังนกแลวเกิดเสนหาจึงนําไขนก ๓ ฟองไปเล้ียงดูเปนบุตรของตน  ไดแกนกฮูกตัวผู
ชื่อเวสสันดร  นกสาลิกาตัวเมียชื่อวากุณฑลินี  และนกแขกเตาตัวผูชื่อวาชัมพุกะ  พระราชาทรงรักโอรส
และธิดายิ่งนักทําใหเหลาอํามาตยหมิ่นแคลน  เมื่อพระองคทรงทราบจึงใหนกทั้ง ๓ ตัวตอบปญหาเพื่อ
แสดงปญญา  นกสาลิกาตอบปญหาราชธรรมเก่ียวกับกิจอันประเสริฐที่ผูครอบครองราชยสมบัติพึง
ปฏิบัติ  โดยแสดงใหเห็นวาพระราชาควรเปนผูไมประมาท  กลาวคือทรงประกอบกรรมอันงาม  ดํารง
ราชสมบัติโดยธรรมเพ่ือรักษาไวซึ่งพระเกียรติยศ  “เหมือนพระจันทรในศุกลปกษ” การเปรียบเกียรติยศ
ของพระราชาผูดํารงอยูในธรรมกับพระจันทรเวลาขางข้ึน  จึงแสดงถึงพระเกียรติยศซ่ึงผูคนสรรเสริญ  
กลาวขานถึง  อันเปนส่ิงที่ดีงาม  เชนเดียวกับที่พระโพธิสัตวชัมพุกะแสดงธรรมเพื่อตอบปญหาเร่ือง
กําลังอันสูงกวากําลังทั้งหลาย 

                                                 
 ๒๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาพรหมนารทชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก              
เลมที่ ๔  ภาคที่ ๓.  หนา  ๒๗๕. 
 ๒๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาเตสกุณชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๗.  หนา  ๕๖๑. 



๖๔ 

 

พระโพธิสัตว  พรรณนากําลัง ๕ อยาง  โดยฐานะมีประมาณเทาน้ีอยางนี้แลว  ยก

กําลังคือปญญาขึ้นกลาว  เหมือนบุคคลนํามณฑลแหงพระจันทรไป๒๔ 

 
 การแสดงธรรมของพระโพธิสัตวแสดงถึงปญญาของพระองค  และทําใหผูอ่ืนเกิดปญญาดวย  
เพราะเปนการขจัดอวิชชาคือความไมรูของสัตวโลก  ดังนั้นจึงเปรียบการแสดงปญญาวา  “เหมือน
บุคคลนํามณฑลแหงพระจันทรไป” นั่นคือขจัดความมืดมิดซ่ึงอยูบริเวณโดยรอบของพระจันทร  ทําให
แสงจันทรสวางไสว  ทอแสงสุกใสยิ่งข้ึน  ลักษณะการเปรียบเชนนี้พบใน อรรถกถามโหสถชาดก              
ซึ่งเนนพระปญญาบารมีของมโหสถ  ผูใชปญญาชวยเหลือผูอ่ืน 
 

 ...ปุโรหิตทูลคานวา  ขาแตพระมหาราชเจา  พวกเราไมควรจะยึดราชสมบัติใน
นครที่มโหสถอยู  เพราะวามโหสถน้ันเปนผูบริบูรณดวยความรู  และเปนผูฉลาดในอุบาย
อยางนี้ๆ  ปุโรหิตทูลหามพระเจาจุลนี  พรรณนาคุณสมบัติของมโหสถ  ดุจบุคคลยก

มณฑลแหงดวงจันทรขึ้นกลาว๒๕ 

 
 เม่ือพระเจาจุลนีพรหมทัตทรงไดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งส้ินแลวจึงปรึกษาเกวัฏปุโรหิตวาจะ
ยึดราชสมบัติกรุงมิถิลา  แตปุโรหิตคัดคานเพราะหวาดเกรงปญญาของมโหสถ  การกลาวสรรเสริญ
ปญญาของมโหสถใหเปนที่ประจักษ  “ดุจบุคคลยกมณฑลแหงดวงจันทรข้ึนกลาว” คือทําใหเห็นแสง
สวางของดวงจันทร  เปนการยกยองสรรเสริญมโหสถ  เชนเดียวกับที่พระเจาจุลนีตรัสวา 
 

พระเจาจุลนีทรงยกเกียรติคุณของพระมหาสัตวขึ้นประกาศ  ประหนึ่งทรงยก 

ดวงจันทรขึ้นฉะนั้น๒๖   

 
 การ “ยกดวงจันทรข้ึน” จึงแสดงใหเห็นความสวางไสวของพระจันทรใหเดนชัดข้ึน  ปญญา
ของมโหสถจึงเปรียบไดกับดวงจันทรที่ทอแสงสวางไสวไปทั่วทิศเปนที่ยอมรับแมกระทั่งฝายศัตรู 
 การใชพระจันทรเพื่อเปรียบรูปลักษณของพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวจึงมีนัยสัมพันธถึง
ปญญาที่เต็มเปยม  ปราศจากอวิชชา  เมื่อเอยถึงพระจันทรเต็มดวงจึงหมายถึงปญญาบริบูรณของ
พระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว 

                                                 
 ๒๔  แหลงเดิม.  หนา ๕๗๓. 
 ๒๕  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา  ๔๓๑. 
 ๒๖  แหลงเดิม.  หนา ๕๖๖. 



๖๕ 

 

๔.๒  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเรื่อง 
 อรรถกถาชาดกใชพระจันทรเปนฉากเพื่อแสดงบรรยากาศในเร่ือง  และนําเสนอเหตุการณ
สําคัญในเร่ือง  ทําใหผูอานเขาใจอารมณความรูสึกของตัวละคร  และเขาใจสาระสําคัญของตัวบทไดดี
ยิ่งข้ึน  การใชพระจันทรเปนฉากมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑  การใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 ๔.๒.๒  การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศในเร่ือง 
 การใชพระจันทรเปนฉากปรากฏในอรรถกถาชาดก ๓๖ เร่ือง  ไดแก  อรรถกถาเวทัพพชาดก  
อรรถกถามหาสุทัสสนชาดก  อรรถกถาปูปรัตตชาดก  อรรถกถาสัญชีวชาดก  อรรถกถากุรุธรรมชาดก   
อรรถกถาสสปณฑิตชาดก  อรรถกถาอุรคชาดก  อรรถกถาคันธารชาดก  อรรถกถาคังคมาลชาดก  
อรรถกถาจตุทวารชาดก  อรรถกถาสังขชาดก  อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดก  อรรถกถาธรรมเทวปุตต
ชาดก  อรรถกถาสมุททวาณิชชาดก  อรรถกถาชนสันธชาดก  อรรถกถากาลิงคชาดก  อรรถกถาสุริจิ
ชาดก  อรรถกถาสาธินราชชาดก  อรรถกถาทสพราหมณชาดก  อรรถกถามาตังคชาดก  อรรถกถาสีวิ
ราชชาดก  อรรถกถาจัมเปยยชาดก  อรรถกถากิงฉันทชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสัมพุลา
ชาดก   อรรถกถาสรภังคชาดก   อรรถกถาสังขปาลชาดก  อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก  อรรถกถาสังกิจ
ชาดก  อรรถกถามหาสุตตโสมชาดก  อรรถกถามหาชนกชาดก  อรรถกถาเนมิราชชาดก                  
อรรถกถาภูริทัตชาดก  อรรถกถาพรหมนารทชาดก  อรรถกถาวิธุรชาดก  และอรรถกถาเวสสันตรชาดก 
 
 ๔.๒.๑  การใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 ในอรรถกถาชาดกกลาวถึงการทําทาน  การรักษาศีล  และการฟงธรรม  เหตุการณเหลานี้มัก
เกิดข้ึนในคืนพระจันทรเต็มดวง  ตัวละครที่ประกอบพิธีกรรมเหลานี้มีทั้งพระโพธิสัตวและตัวละครอื่นๆ  
อรรถกถาชาดกที่ใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีจํานวน ๒๔ เร่ือง  ไดแก  
อรรถกถาเวทัพพชาดก  อรรถกถามหาสุทัสสนชาดก  อรรถกถากุรุธรรมชาดก   อรรถกถาสสปณฑิต
ชาดก  อรรถกถาคังคมาลชาดก  อรรถกถาจตุทวารชาดก  อรรถกถาสังขชาดก  อรรถกถาธรรม             
เทวปุตตชาดก   อรรถกถาชนสันธชาดก   อรรถกถากาลิงคชาดก   อรรถกถาสุ ริจิชาดก                    
อรรถกถาทสพราหมณชาดก  อรรถกถามาตังคชาดก  อรรถกถาสีวิราชชาดก  อรรถกถาจัมเปยยชาดก  
อรรถกถากิงฉันทชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสังขปาลชาดก  อรรถกถามหาชนกชาดก  
อรรถกถาเนมิราชชาดก  อรรถกถาภูริทัตชาดก  อรรถกถาพรหมนารทชาดก  อรรถกถาวิธุรชาดก  และ
อรรถกถาเวสสันตรชาดก 
 
 



๖๖ 

 

 พิธีกรรมทางศาสนาที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกมากที่ สุดคือ  “การสมาทานอุโบสถ”                 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของ “อุโบสถ” ไว ๔ ความหมาย  ไดแก 
 ๑.  การสวดปาฏิโมกขของพระสงฆทุกกึ่งเดือน  เปนเคร่ืองซักซอมตรวจสอบความบริสุทธิ์ทาง
วินัยของพระสงฆ  และแสดงถึงความพรอมเพรียงของพระสงฆ  เปนสังฆกรรมที่ตองทําเปนประจํา
สม่ําเสมอและมีกําหนดเวลาที่แนนอน  มีชื่อเรียกยอยหลายอยาง  ไดแก  สังฆอุโบสถ  คณอุโบสถหรือ
ปาริสุทธิอุโบสถ  ปุคคลอุโบสถหรืออธิษฐานอุโบสถ  ปณณรสิก  และสามัคคีอุโบสถ 
 ๒.  การอยูจํารักษาศีล ๘ มี ๓ ประเภท  ไดแก  ปกติอุโบสถ  ปฏิชาครอุโบสถ  และปาฏิหาริย
อุโบสถ 
 ๓.  วันอุโบสถสําหรับพระสงฆ  คือ  วันจันทรเพ็ญ  และวันจันทรดับ  สําหรับคฤหัสถ คือ            
วันพระ  ไดแก  วันข้ึนและแรม ๘ คํ่า  วันจันทรเพ็ญ  และวันจันทรดับ 
 ๔.  สถานที่สงฆทําสังฆกรรม  เรียกตามศัพทวา  อุโปสถาคาร  หรืออุโปสถัคคะ  ไทยเรียกวา
โบสถ๒๗   
 
 สวน  “อุโบสถศีล”  หมายถึง  “ศีลที่รักษาเปนอุโบสถ  หรือศีลที่รักษาในวันอุโบสถ  ไดแก               
ศีล ๘ ที่อุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเปนการจําศีลในวันพระ  คือข้ึนและแรม ๘ คํ่า  ๑๕ คํ่า (แรม 
๑๔ คํ่าในเดือนขาด)”๒๘ 
 ในหนังสืออุโบสถศีลกถา  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มีการ
อธิบายศัพทคําวา “อุโบสถ” ไวดังนี้ 
  

 จักวินิจฉัยโดยอรรถแหงอุโบสถศัพทนั้นกอน  มีคําในอรรถกถาภยเภรวสูตรแลฎีกากังขา
วิตรณีวา  อุโปสถสัทโท  ปนายํ  ปาติโมกขขุทเทสสีโล  ปวาสปญญัตติ  ทวเสสุ  วัตติ  
อธิบายศัพทคืออุโบสถน้ี  ในที่บางแหงเปนช่ือแหงพระปาติโมกขุทเทส  คืออุโบสถกรรมแหง
สงฆ  ในที่บางแหงเปนช่ือศีล ๘  อันคฤหัสถรักษา  ในที่บางแหงเปนช่ือแหงอุปวาส  คืออด
เขา เ สียทั้ งวันก็ ดี   บริ โภคบางแตวัต ถุมีน้ํ า ผ้ึง เปนอาทิก็ ดี   เปนอุ โบสถกรรมของ
บุคคลภายนอกพระพุทธสาสนา  ในที่บางแหงเปนช่ือแหงชางมีสีดุจสีแหงทอง  เรียกวา
อุโบสถตระกูลในท่ีบางแหงเปนช่ือแหงวัน  เปนที่รักษาศีล ๘ แหงคฤหัสถ  แลวันเปนท่ีกระ
ทําซ่ึงอุโบสถกรรมแหงสงฆอิมัส ๎มึ  ปน  ฐาเน  ก็แตในที่จะพรรณนาไปน้ีจะประสงคเอาแต

                                                 
  ๒๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].          

หนา ๕๖๒ – ๕๖๔. 
 ๒๘  แหลงเดิม.  หนา  ๕๖๔. 



๖๗ 

 

อุโบสถศัพท  ที่มีแปลวา  ศีล ๘ ประการน้ันอยางเดียว  แตศีลช่ือวาอุโบสถนั้นมีแปลวา  

ธรรมอันบุคคลพึงอาไศรยอยู๒๙ 

 

 คําวา  “อุโบสถ”  จึงมีหลายความหมาย  ไดแก  อุโบสถกรรมแหงสงฆ  ศีล ๘ ที่คฤหัสถรักษา  
อุโบสถกรรมของบุคคลภายนอกพระพุทธศาสนา  ชื่อชางสีทอง  และหมายถึง ธรรมที่บุคคลพึงอาศัย 
 ในอรรถกถาชาดกเม่ือกลาวถึงวันพระจันทรเต็มดวงมักแสดงวาเปนวันอุโบสถ  ตัวละครสําคัญ
คือพระโพธิสัตวทรงรักษาอุโบสถ  ตัวอยางใน อรรถกถาสังขชาดก ซึ่งมีเนื้อเร่ืองตอนหนึ่งเหมือน          
อรรถกถามหาชนกชาดก กลาวคือสังขพราหมณโพธิสัตวเดินทางกลางมหาสมุทรได ๗ วัน  เรือแตก
มหาชนพากันพินาศสิ้น  มีเพียงพระมหาสัตวกับอุปฏฐากที่ต้ังสติมั่น 

 สังขพราหมณโพธิสัตวไดเห็นดังนั้นแลว  ก็มีจิตเล่ือมใสย่ิงขึ้น  เดินไปสูทาลงเรือ  เม่ือ
สังขพราหมณกําลังเดินทางอยูกลางมหาสมุทร  พอถึงวันที่ ๗ เรือไดทะลุ  น้ําไหลเขา  ไมมี
ใครสามารถจะวิดนํ้าใหหมดได  มหาชนกลัวตอมรณภัย  ตางก็พากันนมัสการเทวดาท่ี           
นับถือของตนๆ รองกันเซ็งแซ  พระมหาสัตวกับอุปฏฐากคือคนใชคน ๑  ทาสรีระดวยนํ้ามัน  
เค้ียวจุรณน้ําตาลกรวดกับเนยใสพอแกความตองการแลวใหอุปฏฐากกินบาง  แลวขึ้นบน
ยอดเสากระโดงกับอุปฏฐาก  กําหนดทิศวา  เมืองของเราอยูขางทิศนี้  เม่ือจะเปล้ืองตนจาก
อันตรายจากปลาและเตา  จึงโดดลวงไปส้ินท่ีประมาณอุสภะ ๑  พรอมกับอุปฏฐากน้ัน  
มหาชนพากันพินาศส้ิน   สวนพระมหาสัตวกับอุปฏฐากพยายามวายขามมหาสมุทรไปได          

๗ วัน  วันนั้นเปนวันอุโบสถ  พระโพธิสัตวไดบวนปากดวยนํ้าเค็มแลว  รักษาอุโบสถ๓๐ 

 

 เหตุการณเรือแตกนี้เกิดข้ึนในคือวันเพ็ญ  มหาชนตางเปนอาหารของเตาปลา  แตพระโพธิสัตว
กับคนสนิทกลับมีปญญาต้ังสติมั่น  การใชสติครองตนเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน  ลักษณะเชนนี้ปรากฏใน 
อรรถกถามหาชนกชาดก เชนกัน  การรักษาอุโบสถของพระโพธิสัตว จึงเปนการต้ังจิตระลึกม่ันใน
ธรรมะคือศีล ๘  ไดแก 
 ๑.  เวนจากทําลายชีวิต 
 ๒.  เวนจากถือเอาของที่เขามิไดให 
 ๓.  เวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย  คือ เวนจากการรวมประเวณี 
 ๔.  เวนจากพูดเท็จ 
 ๕.  เวนจากของเมาคือสุราเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
 ๖.  เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  คือเที่ยงไปแลว 
                                                 
 ๒๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.  (๒๔๕๙).  อุโบสถศีลกถา.  หนา ๒ – ๓ 
 ๓๐ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสังขชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  ภาคที่ 
๕.  หนา  ๘๐๕. 



๖๘ 

 

 ๗.  เวนจากการฟอนรํา  ขับรอง  บรรเลงดนตรี  ดูการเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย                
การทัดทรงดอกไม  ของหอมและเคร่ืองลูบไล  ซึ่งใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง 
 ๘.  เวนจากที่นอนอันสูงใหญหรูหราฟุมเฟอย๓๑   
 
 ใน อรรถกถาชนสันธชาดก  พระโพธิสัตวชนสันธกุมารทรงแสดงธรรมแกมหาชนในวันปณรสี
อุโบสถ  ซึ่งก็คือคืนพระจันทรเต็มดวง 
  

 วันหน่ึงเปนวันปณรสีอุโบสถ  พระโพธิสัตวทรงสมาทานอุโบสถศีลแลว  ทรงดําริวา             
เราจักแสดงธรรมแกมหาชน  เพื่อประโยชนสุขย่ิงๆ ขึ้น  เพื่อใหมหาชนอยูดวยความไม
ประมาท  รับส่ังใหตีกลอง  ปาวรองทั่วพระนครใหชาวพระนครท้ังหมด  ต้ังตนแตพระสนม
ของพระองค  มาประชุมกัน  แลวประทับน่ังบนบัลลังกอันประเสริฐที่ตกแตงไวกลาง                
รัตนมณฑปซ่ึงประดับประดาแลวในพระลานหลวง  ตรัสวา  ชาวพระนครท่ีรักท้ังหลาย             
เราจักแสดงธรรมที่รอนบาง  ไมรอนบาง  แกทานทั้งหลาย  ขอทานทั้งหลายจงเปนผูไม

ประมาท  เง่ียโสตสดับโดยเคารพเถิด  แลวทรงแสดงธรรม๓๒ 

 
 การประพฤติธรรมของตัวละครในวันพระจันทรเต็มดวงนี้มีนัยแสดงถึงการมีปญญาแสวงหา
ทางดับทุกข  พระโพธิสัตวผูแสดงธรรมจึงใชปญญาของตนเพ่ือประโยชนสุขของผูอ่ืน  โดยนัยนี้ภาพ
พระจันทรเต็มดวงในคืนมืดจึงมีความหมายสัมพันธกับการใชปญญาของพระโพธิสัตว  พบใน                   
อรรถกถาสุรุจิชาดก  คือ  พระนางสุเมธาอัครมเหสีของพระราชาสุรุจิ  ทรงสมาทานอุโบสถเพราะ
ปรารถนาพระโอรส  ตอมานฬการเทพบุตรก็ถือจุติเปนพระโอรสของพระนาง 
  

 คร้ังนั้นพระราชาตรัสกะพระนางสุเมธาวา  นางผูเจริญ  เชิญเธอปรารถนาพระโอรสเถิด  
พระนางรับพระดํารัสวา  สาธุแลว  คร้ันถึงดิถีที่ ๑๕  ทรงสมาทานอุโบสถ  ประทับน่ังเหนือ
พระแทนอันสมควร  ทรงระลึกถึงศีลทั้งหลายอยูในพระตําหนักอันทรงสิริ  พระเทวีที่เหลือ 
พากันประพฤติวัตรอยางแพะอยางโคตางไปสูพระอุทยาน  ดวยเดชแหงศีลของพระนาง              
สุเมธาพิภพของทาวสักกะหว่ันไหว  ทาวสักกะทรงนึกวา  นางสุเมธาปรารถนาพระโอรสเรา

                                                 
 ๓๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].          

หนา ๓๙๑. 
 ๓๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาชนสันธชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๖.  หนา  ๑๖๒ – ๑๖๓. 



๖๙ 

 

ตองใหโอรสแกเธอ  แตวาเราไมอาจที่จะใหตามมีตามได  ตองเลือกเฟนโอรสที่สมควรแกเธอ            

เม่ือทรงเลือกเฟนก็ทรงเห็นเทพบุตรนฬการ๓๓ 

 

 วันพระจันทรเต็มดวงจึงเปนวันที่ตัวละครในอรรถกถาชาดกประพฤติธรรม “วันปูรณมี”  คือ
วันที่พระจันทรเต็มดวงนี้เปนวันบริจาคทานคร้ังสําคัญของพระเจาสีวิราชในอรรถกถาสีวิราชชาดก      
พระองคทรงเปนพระราชาที่ศรัทธาในการทําทาน  ทรงสรางโรงทาน ๖ แหง  และทรงบริจาคทรัพยวัน
ละ ๖ แสนทุกๆ วัน  ตอมาทรงมีพระราชประสงคจะให  “อัชฌัตติกทาน” คือทานภายใน  ทาวสักกะจึง
แปลงเปนพราหมณแกชรา  ตาบอด  มาขอพระราชทานดวงพระเนตรของพระเจาสีวิราช 
  

 คราวหนึ่งเปนวันปูรณมี  ดิถีที่ ๑๕ คํ่า  เวลาเชาพระเจาสีวิราชประทับเหนือราชบัลลังก  
ภายใตสมุสสิตเศวตฉัตร  ทรงรําพึงถึงทานท่ีพระองคทรงบริจาค  มิไดทอดพระเนตรเห็น          
พาหิรวัตถุส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีชื่อวาพระองคยังไมเคยบริจาค  จึงทรงพระดําริวา  พาหิรวัตถุ             
ที่ชื่อวา  เรายังไมเคยบริจาคไมมีเลย  พาหิรกทานหาไดยังเราใหยินดีไม  เราประสงค              
จะใหอัชฌัตติกทาน  โอหนอ   เวลาท่ีเราไปในโรงทานวันนี้  ยาจกคนใดอยาไดขอ                   

พาหิรวัตถุเลย  พึงเอยออกชื่อขอแตอัชฌัตติกทานเถิด๓๔ 

 
 การทําทานครั้งสําคัญและยิ่งใหญของพระเจาสีวิราช  ตรงกับ “วันปูรณมี  ดิถีที่ ๑๕ คํ่า”  ซึ่งก็
คือวันพระจันทรเต็มดวง  การใชพระจันทรเต็มดวงเปนฉากในการแสดงทานคร้ังสําคัญของพระ
โพธิสัตวจึงทําใหเห็นความสําคัญของพระจันทรวาสัมพันธกับเหตุการณการประพฤติธรรม 
 พระเจาเนมิราชในอรรถกถาเนมิราชชาดก  ทรงสมาทานอุโบสถศีล  ทรงปริวิตกในขอธรรม  
ทาวสักกเทวราชจึงเสด็จมาตัดความสงสัยของพระเจาเนมิราช 
  

 ไดยินวา  พระเจาเนมิราชนั้นทรงสมาทานอุโบสถศีล  ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า  ทรงเปล้ือง             
ราชาภรณทั้งปวง  บรรทมบนพระย่ีภูมีสิริ  หย่ังลงสูนิทรารมณตลอดสองยาม  ต่ืนบรรทมใน
ปจฉิมยาม  ทรงคูบัลลังกขัดสมาธิ  ทรงดําริวา  เราใหทานไมมีปริมาณแกประชุมชนและ

                                                 
 ๓๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสุรุจิชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  ภาค
ที่ ๖.  หนา  ๔๒๙. 
 
 ๓๔  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสีวิราชชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๗.  หนา  ๖๓ – ๖๔. 



๗๐ 

 

รักษาศีล  ผลแหงทานบริจาคมีมาก  หรือแหงพรหมจริยาวาสมีผลมากหนอ  ทรงดําริฉะน้ีก็

ไมทรงสามารถตัดความสงสัยของพระองคได๓๕ 

 
 เมื่อไดสนทนาธรรมดวยกันแลว  ทาวสักกเทวราชจึงเสด็จสูวิมานของตน  เหตุการณนี้เกิดข้ึน
ในคืนวันพระจันทรเต็มดวง  กลาวไดวาการไดสนทนาธรรมกับทาวสักกเทวราชทําใหพระเจาเนมิราช
ส้ินสงสัย  เกิดปญญากระจางเชนเดียวกับแสงสวางของพระจันทรเต็มดวงในคํ่าคืนที่มืดมิด  ตอมา
เหลาเทวดาตองการเห็นพระเจาเนมิราช  มาตลีเทพบุตรจึงรับเทพโองการไปรับพระเจาเนมิราชในคืน
วันเพ็ญ 
 การใชพระจันทรเปนฉากในเหตุการณสําคัญของเร่ือง  ในวันที่ตัวละครคือพระโพธิสัตวหรือตัว
ละครอ่ืนๆ ทําทาน  รักษาศีล  แสดงธรรม  นับเปนพฤติกรรมที่เพิ่มพูนและเปนการสะสมและบุญบารมี
ของตัวละครเหลานั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือพระโพธิสัตว  ทําใหผูประพฤติธรรมเกิดความเล่ือมใส  
ศรัทธาในพุทธศาสนา เปนการเพิ่มพูนปญญา  ทําใหกระจางแจงในขอธรรม  เห็นผลจากการปฏิบัติ
ธรรมนั้นโดยนัยนี้  ฉากพระจันทรเต็มดวงจึงมีนัยสัมพันธเชื่อมโยงกับการใชพระจันทรเปนความเปรียบ
เพื่อแสดงถึงปญญาที่กําจัดอวิชชาคือความมืดมิด 
  
 ๔.๒.๒  การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศในเรื่อง 
 พระจันทรปรากฏเปนฉากที่สรางบรรยากาศในเร่ือง  ทําใหผูอานเห็นภาพความงดงามของแสง
จันทรเต็มดวง    คืนวันเพ็ญในอรรถกถาชาดกมักเปนคํ่าคืนที่มีงานมหรสพในพระนคร  เปนคืนที่นา
ร่ืนรมย  ทั่วทั้งพระนครมีแตความสนุกสนานร่ืนเริง  ปรากฏในอรรถกถาชาดก ๑๔ เร่ือง  ไดแก                
อรรถกถาปูปรัตตชาดก  อรรถกถาสัญชีวชาดก  อรรถกถาอุรคชาดก  อรรถกถาคันธารชาดก               
อรรถกถามัฏฐกุณฑลิชาดก  อรรถกถาสมุททวาณิชชาดก  อรรถกถาสาธินราชชาดก  อรรถกถา           
สัมพุลาชาดก   อรรถกถาสรภังคชาดก  อรรถกถาสังขปาลชาดก อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก               
อรรถกถามหาสุตตโสมชาดก  อรรถกถาพรหมนารทชาดก  และอรรถกถาเวสสันตรชาดก 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๓๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาเนมิราชชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา  ๒๔๓. 



๗๑ 

 

 ภาพคืนพระจันทรเต็มดวงทอแสงสวางทั่วทั้งพระนครที่มีมหรสพร่ืนเริงใจนี้  มักเปนคืนที่ทําให
ตัวละครลุมหลงในกิเลส  จนนําไปสูเหตุการณที่ทําใหตองประสบทุกข  ตัวอยางในอรรถกถาปุปผรัตต
ชาดก 
  
 

 ในอดีตกาล  คร้ังพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี  พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนอากาสัฏฐเทวดา  ครั้งนั้นในพระนครพาราณสี  มีมหรสพกลางคืนวันเพ็ญ
กลางเดือน ๑๒  ผูคนพากันตกแตงบานเมืองสวยงาม  ราวกับเทพนคร  คนทั้งปวงมุงแตจะ
เลนมหรสพ  แตมีคนเข็ญใจผูหน่ึงมีผาเนื้อแนนอยูคูเดียวเทานั้น  เขาเอามาซักใหสะอาด  
ฟาดลงเลยขาดเปนร้ิวเปนรอยนับรอยนับพัน  คร้ังน้ันภรรยาพูดกะเขาวา นาย ฉันอยากจะ
นุงผายอมดอกคําสักผืนหน่ึง  หมผืนหน่ึงกอดคอทานเที่ยวตลอดงานประจําราตรี  เดือน           
กัตติกะ  เขากลาววา  นางผูเจริญ  เราเข็ญใจจะมีผายอมดอกคําไดที่ไหน  เธอจงนุงผาขาว
เที่ยวเลนเถิด  นางกลาววา  เม่ือไมไดผายอมดอกคํา  ฉันจักไมเลนกีฬาในงานมหรสพละ  
เธอพาหญิงอื่นเลนกีฬาเถิด  เขากลาววา  นางผูเจริญ  ใยจึงคาดคั้นฉันนักเลา  เราจักได           
ผายอมดอกคํามาจากไหน?  นางกลาววา  เมื่อความปรารถนาของลูกผูชายมีอยู  มีหรือจะ
ชื่อวาไมสําเร็จ  ดอกคําในไรดอกคําของพระราชามีมากมิใชหรือ?  เขากลาววา  นางผูเจริญ  
ที่นั่นมีการปองกันแข็งแรง  เชนเดียวกับโบกขรณีที่รากษสคุมครอง  เราไมอาจเขาไปใกล                
ไดดอก  เธออยาชอบใจมันเลย  จงยินดีตามท่ีไดมาเทาน้ันเถิด  นางกลาววา  นาย  เม่ือ
ความมืดในยามรัตติกาลมีอยู  ขึ้นชื่อวาสถานท่ีที่ลูกผูชายจะไปไมได  ไมมีเลย  เทวดาผู

เท่ียวไปในอากาศผูหนึ่ง  เห็นภัยในอนาคตของเขา  ชวยหามเขาไว๓๖ 

 

 ความงดงามกลางคืนพระจันทรเต็มดวงเปนบรรยากาศท่ีเรงเรากิเลสของชายเข็ญใจผูรักใคร
ลุมหลงหญิงสาว  เมื่อหญิงสาวรบเราออนวอนใหเขาไปขโมยของในไรของพระราชาและย่ืนคําขาดวา
หากไมทําตามก็จะไมยอมไปรวมงานมหรสพดวย  เขาจึงเส่ียงชีวิตปนร้ัวเขาไปในไรดอกคําของ
พระราชาถูกจับเสียบที่หลาวไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัสเพราะ  “อํานาจของกิเลส” แมเปนเชนนี้  เขาก็
ยังรําพึงวา  “เราพลาดโอกาสจากงานประจําราตรีในเดือนกัตติกะ  กับนางผูนุงผายอมดวยดอกคํา   
ใชแขนทั้งคูโอบกอดรอบคอ  คลอเคลียกัน”๓๗  ความงดงามของแสงจันทรจึงเปนบรรยากาศที่เชิญชวน
ใหลุมหลงหมกมุนในกิเลสไดเปนอยางดี 

                                                 
 ๓๖ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาปุปผรัตตชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๒.  หนา  ๕๘๘ – ๕๘๙. 
 ๓๗  แหลงเดิม.  หนา ๕๘๙. 



๗๒ 

 

 ความงดงามของคืนวันเพ็ญที่ทําใหเกิดกิเลสนี้  ปรากฏอยางเดนชัดใน อรรถกถาอุมมาทันตี
ชาดก  ผูที่ตระหนักถึงภัยแหงความงามของคืนวันเพ็ญคืออภิปารกเสนาบดีจึงหามนางอุมมาทันตีไมให
ปรากฏตัวใหพระราชาสีวิราชทอดพระเนตรเห็น 
 

 ลําดับนั้น  ในพระนครน้ัน  ประชาชนทั้งหลายไดโฆษณางานมหรสพประจําเดือน
กัตติกมาส (เดือน) ประชาชนทั้งหลายไดตระเตรียมพระนครไวในวันมหรสพ  เพ็ญเดือน
กัตติกมาสแลว  ทานอภิปารกเสนาบดีเม่ือจะไปยังที่รักษา (ที่ทํางาน) ของตน  จึงเรียกภริยา
สุดท่ีรักน้ันมาแลวพูดวา  อุมมาทันตี  นองรัก!  วันน้ี  เวลาคํ่าคืนแหงกัตติกมาส  จะมี
มหรสพ  พระราชาจักทรงทําประทักษิณพระนคร  เสด็จผานประตูเรือนของเรานี้เปน              
เรือนแรก  นองอยาปรากฏตัวใหพระราชาทรงเห็นนะ  เพราะถาพระองคเห็นนองแลว                 
จักไมอาจดํารงสติไวได.  นางอุมมาทันตีนั้นรับคําสามีวา  ไปเถอะ  คุณพี่ (ถึงเวลาน้ันแลว) 
ดิฉันจักรู  ดังน้ี  เม่ือสามีไปแลว  จึงส่ังบังคับนางทาสีวา  ในเวลาที่พระราชาเสด็จมายัง
ประตูเรือนของเราน้ี  เจาจงบอกแกเราใหทราบดวยนะ  ลําดับนั้น  เม่ือพระอาทิตย            
อัสดงคตแลว  พระจันทรเพ็ญลอยเดนขึ้นแทนที่พระนครท่ีประดับประดาตกแตงแลว                 
ดูงดงามปานเทวนคร  ประทีปลุกโพลงสวางไสวทั่วทุกทิศ  พระราชาทรงประดับตกแตงดวย
เคร่ืองอลังการพรอมสรรพ  ทรงประทับบนรถมาคันประเสริฐ  แวดลอมดวยหมูอํามาตย  
ทรงกระทําประทักษิณพระนครดวยยศใหญ  เสด็จถึงประตูเรือนของทานอภิปารกเสนาบดี
เปนเรือนแรกทีเดียว  ก็เรือนหลังน้ัน  แวดลอมดวยกําแพงสีดังมโนศิลา  มีหอคอยอยูที่ซุม
ประตูอันประดับตกแตงจนงามเลิศ  นาดูชม  ขณะนั้น  นางทาสีไดเรียนแจงใหนาง                
อุมมาทันตีทราบแลว  นางอุมมาทันตีใหนางทาสีถือพานดอกไมแลว  ยืนพิงบานหนาตาง
ดวยลีลาอันงดงามดุจนางกินรี  โปรยดอกไมใสพระราชา  พระราชาเหลือบแลดูนาง  ทันทีก็
เกิดความเมาดวยความเมาคือกิเลส ไมอาจจะดํารงสติไวได  จนไมสามารถจะจําไดวา  

เรือนหลังนี้  เปนของทานอภิปารกเสนาบดี๓๘ 

 
 คืนที่พระจันทรเต็มดวงทอแสงสวางทั่วทั้งพระนคร  ลอยเดนกระจางตา  ชาวเมืองร่ืนรมยยินดี
มีความสุข  ในคืนที่มีบรรยากาศอวลไปดวยความสนุกสนานเชนนี้  ยอมทําใหมนุษยเพลิดเพลินร่ืนเริง  
อภิปารกเสนาบดีเกรงวาในบรรยากาศเชนนี้เมื่อมีความงามยิ่งของนางอุมมาทันตีดวยพระราชาสีวิราช  
“จักไมอาจดํารงสติไวได”  นางอุมมาทันตีผูงดงามรูดีวาความงดงามของตนนั้นทําให  “พวกปุถุชนที่พบ
เห็นเธอเขาทุกคนๆ คน  ไมสามารถจะดํารงอยูไดโดยภาวะของตน  เปนผูเมาแลว  ดวยความเมาคือ
กิเลสเหมือนเมาแลวดวยน้ําเมา  ฉะนั้น  ชื่อวา  สามารถจะต้ังสติได  ไมไดมีแลว”๓๙    นางจึงต้ังใจให
                                                 
 ๓๘  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาอุมมาทันตีชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 
๔  ภาคที่ ๑.  หนา  ๕๑ – ๕๒. 
 ๓๙  แหลงเดิม.  หนา ๔๘. 



๗๓ 

 

พระราชาทอดพระเนตรเห็นตนในภาพที่งดงาม  มีนางทาสีถือพานโปรยดอกไมใสพระราชา  โดยมีนาง
ยืนพิงหนาตางดวยกิริยาทาทางที่ชวนหลงใหล  ความงดงามของนางอุมมาทันตีในคืนที่แสงจันทรนวล
สาดสองทั่วทั้งพระนครนี้จึงทําใหพระราชาสีวิราชทรงหว่ันไหวพระหทัย  ไมอาจทอดพระเนตรงานร่ืน
เริงอ่ืนใดได  เสด็จกลับปราสาทแลวทรงบรรทมบนเพอถึงนางอุมมาทันตี   ทรงเปรียบวานางอุมมาทันตี
เปนพระจันทรอีกดวงหนึ่ง “ในวันนั้น  คือในวันงานมหรสพนั้น  เราไดเห็นนางนุงหมผาสีแดงเสมอสีเทา
นกพิราบนั้นแลว  แลดูความงามแหงใบหนาของนางอยู  ไดสําคัญวา  พระจันทรข้ึนสองดวง  เพราะ
ความที่พระจันทรเพ็ญลอยเดนข้ึนสองดวงคือ  ดวงหนึ่งซ่ึงมีประจําข้ึนทางทิศตะวันออก  ดวงหนึ่งข้ึน
ในนิเวศนของอภิปารกเสนาบดี”๔๐   
 อาจกลาวไดวาความงดงามของแสงจันทรในคืนวันเพ็ญเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให
พระราชาทรงลุมหลงนางอุมมาทันตี  เปนเคร่ืองเรงเรากิเลสในจิตใจของพระราชา  พระราชาสีวิราชใน
ชาดกเรื่องนี้ก็คือพระโพธิสัตว  ความลุมหลงนางอุมมาทันตีทําใหทรงบนเพอถึงนาง  แมอภิปารก
เสนาบดีจะหาหนทางถวายนางอุมมาทันตีแกพระราชาสีวิราช  เพื่อบรรเทาทุกขของพระราชา                  
แตพระองคกลับทรงดําริไดวาดวยอํานาจกิเลสนี้จะทําใหพระองคทรงเส่ือมจากบุญ  มหาชนจะติเตียน
ที่ทํากรรมช่ัวชาลามก  แมอภิปารกผูเปนสหายของพระองคก็จะเกิดความคับแคนใจ  จึงทรงใชธรรมะ
คุมครองตนไมใหตกอยูในอํานาจของกิเลส  พระราชาสีวิราชจึงทรงตัดความผูกพันรักใครในนางอุมมา
ทันตีได 
 คืนพระจันทรเต็มดวงเชนนี้  เปนคืนที่นาร่ืนรมย  ทําใหมนุษยมีจิตเบิกบาน  ในอรรถกถาชาดก
มักกลาวถึงคืนวันเพ็ญวาเปนคืนที่ตัวละครตองการสนทนาธรรมกับผูรู  เชน อรรถกถาสังกิจจชาดก 
พระเจาอชาตศัตรูทรงระลึกไดวาทรงทํากรรมหนักคือการปลงพระชนมพระบิดา  เมื่อเกิดความ
หวาดกลัวจึงทรงตองการเขาเฝาพระพุทธเจา 
 

 คร้ันในวันตอมา  เม่ือวันเพ็ญแหงเดือนที่ ๔  ซึ่งเปนที่เบงบานแหงดอกโกมุท (คือวันเพ็ญ
กัตติกมาส) พระเจาอชาตศัตรูมีหมูอํามาตยแวดลอมแลว  ทอดพระเนตรเห็นอิสริยยศของ
พระองค  จึงทรงดําริวา  อิสริยยศแหงพระบิดาของเราย่ิงใหญกวาน้ี  เราส่ังใหปลงพระชนม
พระองคผูเปนธรรมราชา  ชื่อเห็นปานนั้นเสีย  เพราะอาศัยพระเทวทัต  เมื่อพระองคทรงดําริ
อยูอยางนี้นั่นแหละ  ความเรารอนก็บังเกิดในพระวรกายแลว  พระสรีระทุกสวนก็ชุมไป           
ดวยเหง่ือ  ในลําดับนั้น  ทาวเธอจึงทรงดําริวา  ใครหนอแล  จักสามารถบรรเทาภัยอันนี้ของ
เราได  ดังนี้แลว  ทรงทราบวา  บุคคลอื่นเวนพระทศพลเสียแลว  ยอมไมมี  จึงทรงดําริวา  
เราเปนผูมีความผิดอยางใหญหลวงตอพระตถาคตเจา  ใครเลาหนอ  จักพาเราไปเฝา
พระองคได  ทรงกําหนดม่ันหมายวาใครอื่นนอกจากหมอชีวก  เปนไมมีแน  ทรงถือเอาการ

                                                 
 ๔๐  แหลงเดิม.  หนา ๕๖. 



๗๔ 

 

ตกลงพระทัยน้ัน  ทรงทําอุบายที่จะเสด็จไป  เปลงอุทานวา  ดูกอนทานผูเจริญ  ราตรีคํ่าคืนนี้
มีดวงจันทรแจมกระจางนาร่ืนรมยเสียจริงๆ หนอ  แลวตรัสวา  วันนี้เราควรไปหาสมณะหรือ

พราหมณที่ไหนดีหนอ๔๑ 

 

 พระเจาอชาตศัตรูไดเขาเฝาพระพุทธเจา ณ ชีวกัมพวัน  ทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่อง
สามัญญผลสูตร  วาดวยผลของความเปนสมณะคือประโยชนที่จะไดจากการดํารงเพศเปนสมณะ  หรือ
บําเพ็ญสมณธรรม๔๒  กาลตอมาพระเจาอชาตศัตรูทรงถวายทาน  รักษาศีล  ทรงทําการสมาคมกับ
พระพุทธเจา  ทรงสดับธรรมกถา  ทรงคบกัลยาณมิตร  ทําใหทรงละความหวาดกลัวและทรงสบาย
พระทัย  คืนวันเพ็ญจึงเปนคืนที่ทําใหพระองคเกิดปญญาตระหนักถึงภัยจากกรรมที่ทรงทําไว  และเกิด
ปญญารูวาตองหาหนทางบรรเทาภัยอันทําใหเกิดทุกข  นั่นคือการไดพบพระพุทธเจา 
 อยางไรก็ดี  อรรถกถาชาดกไดแสดงใหเห็นวาหากคบคนพาลยอมทําใหหลงผิด  ประสบความ
ทุกขทรมาน  ดังพระเจาอังคติราชผูครองกรุงมิถิลานครใน อรรถกถาพรหมนารทชาดก พระองคทรงมี
พระราชธิดาคือ  พระนางรุจาราชกุมารี  ผูทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่ง  พระเจาอังคติราชโปรดปราน
พระธิดายิ่งนัก  ทุกกึ่งเดือนทรงพระราชทานทรัพย ๑,๐๐๐ แกพระราชธิดาเพื่อใหทําทาน  คืนหนึ่ง  
แสงจันทรกระจางทั่วพระนคร  พระเจาอังคติราชร่ืนรมยใจยิ่งจึงปรึกษาอํามาตยวาจะประกอบกิจ           
อันใดในคืนที่นาร่ืนรมยเชนนี้ 
 

 คร้ันถึงคืนกลางเดือน ๑๒ ดอกโกมุทบานเทศกาลมหรสพ  มหาชนพากันตบแตง               
พระนครและภายในพระราชฐานไวอยางตระการปานประหนึ่งวาเทพนคร  จึงพระเจา               
อังคติราชเขาโสรจสรงทรงลูบไลพระองค  ประหนึ่งเคร่ืองราชอลังการ  เสวยพระกระยาหาร           
เสร็จแลว  เสด็จประทับนั่งเหนือราชอาสน  บนพื้นปราสาทใหญริมสีหบัญชรไชยมีหมู
อํามาตยแวดลอม  ทอดพระเนตรดูจันทมณฑลอันทรงกรดหมดราคีลอยเดนอยู ณ                    
พื้นคัคนานตอากาศ  จึงมีพระราชดํารัสถามเหลาอํามาตยวา  ทานผูเจริญทั้งหลาย  ราตรี
อันบริสุทธิ์เชนนี้นาร่ืนรมยหนอ  วันนี้เราพึงเพลิดเพลินกันดวยเร่ืองอะไรดี. 
 พระศาสดาเม่ือทรงประกาศเนื้อความนั้นไดตรัสวา 

 พระเจาอังคติผูเปนพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ  พระองคมีชางมาพลโยธา
มากมายเหลือที่จะนับ  ทั้งพระราชทรัพยก็เหลือหลาย  ก็คืนหน่ึงในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ 
คํ่า  กลางเดือน ๑๒  ดอกโกมุทบาน  ตอนปฐมยาม  พระองคทรงประชุมเหลา

                                                 

 
๔๑

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสังกิจจชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  

ภาคที่ ๑.  หนา  ๑๖๕ – ๑๖๖. 

 ๔๒  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].          

หนา ๔๔๐. 



๗๕ 

 

อํามาตยราชบัณฑิต  ผูเปนพหูสูตเฉลียวฉลาด  ผูทรงเคยรูจัก  ทั้งอํามาตยผูใหญอีก 
๓ นาย  คือวิชัยอํามาตย ๑  สุนามอํามาตย ๑  อลาตอํามาตย ๑  แลวจึงตรัสถาม
ตามลําดับวา  เธอจงแสดงความเห็นของตนมาวา  ในวันกลางเดือน ๑๒ เชนนี้  
พระจันทรแจมกระจาง  กลางคืนวันนี้  พวกเราจะยังฤดูเชนนี้ใหเปนไปดวยความ

ยินดีอะไร๔๓ 

 
 พระเจาอังคติราชทรงมีพระราชประสงคจะฟงธรรม  แตอํามาตยกลับชักนําคุณาชีวก  ผูไมมี
คุณธรรมแกพระองค  การไดพบปะสนทนากับผูทุศีลจึงทําใหพระเจาอังคติราชหลงผิด  เพลิดเพลิน
ยินดีแตในกามคุณ  ทรงถือมิจฉาทิฏฐิ  แมพระนางรุจาราชธิดาจะทูลคัดคานก็ไมเปนผล  พระโพธิสัตว
นารทะจึงเสด็จมาปลดเปล้ืองมิจฉาทิฏฐิของพระเจาอังคติราช 
 การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศในเร่ือง  แสดงใหเห็นวาความงดงามของ
พระจันทรในคืนวันเพ็ญสรางบรรยากาศที่เรงเรากิเลสได  ขณะเดียวกันความงดงามนี้เองก็เปนเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหไดปญญาหากไดสนทนาธรรมกับผูทรงธรรม  ความงดงามของแสงจันทรจึงเปนทั้งเคร่ืองเรงเรา
กิเลส  และเปนทั้งหนทางแกผูตองการดับกิเลส   
 
๔.๓  พระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน 
 งานวิจัยนี้ใชตํานานในความหมายวาคือ  Myth  หมายถึง เร่ืองเลาเกาแกที่เลาสืบตอกันมา
เปนเวลานาน  มีทั้งที่เปนเร่ืองเลาและที่จดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ปฐม หงสสุวรรณ อธิบายวา  
ตํานานเกิดจากคติความเช่ือที่สืบทอดกันมาในอดีต  เพื่ออธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ  ซึ่งเกิด
จากจินตนาการและความนึกคิดของคนโบราณ  เชน  ตํานานสรางโลก  ตํานานแมโพสพ  ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม  ตํานานพญาเจือง  ตํานานจามเทวีวงศ  และตํานานพระธาตุกลองขาวนอยฆาแม  
เปนตน๔๔ 
 ในอรรถกถาชาดกปรากฏบทบาทของพระจันทรในฐานะตํานาน ๒ ลักษณะ  ไดแก  ตํานาน
เร่ืองกระตายบนดวงจันทร  และตํานานเร่ืองเทวดา  พบในอรรถกถาชาดก ๗ เร่ือง  ไดแก  อรรถกถา
เทวธรรมชาดก  อรรถกถานฬปานชาดก  อรรถกถาสสปณฑิตชาดก  อรรถกถาพิลารโกสิยชาดก             
อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสุธาโภชนชาดก  และ อรรถกถาจันทกุมารชาดก 
 

                                                 
 ๔๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาพรหมนารทชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 
๔  ภาคที่ ๓.  หนา  ๒๓๒ – ๒๓๓. 
 ๔๔ ปฐม  หงสสุวรรณ.  (๒๕๔๒).  การวิเคราะหตํานานสุริยคราสและจันทรคราสของชนชาติไท.  วิทยานิพนธ อ.ม. 
(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา ๑๕. 



๗๖ 

 

  ๔.๓.๑  ตํานานเรื่องกระตายบนดวงจันทร 
  อรรถกถาชาดกเร่ืองสําคัญที่ทําใหเขาใจตํานานเร่ืองภาพกระตายที่ปรากฏบน            
ดวงจันทร คือ อรรถกถาสสปณฑิตชาดก  ผูสละชีวิตเปนทาน  พระพุทธเจาทรงปรารภการถวายบริขาร
ทุกอยาง  แลวทรงเลาถึงอดีตชาติเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเปนกระตายปาช่ือสสปณฑิต  เปนสหายกับลิง  
สุนัขจ้ิงจอก  และนาก  สสปณฑิตแสดงธรรมโดยการใหโอวาทแกสัตวทั้ง ๓ วา  พึงใหทาน  พึงรักษา
ศีล  และพึงกระทําอุโบสถกรรม  วันหนึ่งสสปณฑิตดูดวงจันทรแลวรูวาพรุงนี้จะเปนวันพระจึงใหสัตวทั้ง 
๓ ตัวใหทานแกยาจกในวันรุงข้ึน  สัตวทั้ง ๔ ตัวหาอาหารไดแตกตางกัน  นากไดปลาที่พรานเบ็ดทิ้งไว
จึงคาบไปเก็บไวแลวนอนระลึกถึงศีล  สุนัขจิ้งจอกไดเนื้อยาง ๒ ไม  เหี้ย ๑ ตัว  และหมอนมสม ๑ หมอ
ของคนเฝานา  จึงนําไปเก็บไวแลวนอนรักษาศีล  สวนลิงเก็บไดพวงมะมวงจึงนํามาเก็บไวแลวนอน
ระลึกถึงศีล  ฝายกระตายมีอาหารคือหญาแพรกซึ่งไมอาจใหทานแกยาจกไดจึงต้ังจิตคิดวาจะให
รางกายของตนเปนอาหารแกผูมาขอดวยเดชแหงการตั้งจิตนี้ทําใหทาวสักกะคิดทดลองพระโพธิสัตว  
จึงแปลงเปนพราหมณมาขออาหารจากนาก  สุนัขจิ้งจอก  และลิง  สัตวทั้ง ๓ ตางยินดียกอาหาร            
ของตนแกพราหมณแปลง  ฝายกระตายรูสึกยินดียิ่งนักที่จะไดใหทานจึงขอใหพราหมณแปลงกอถาน
ไฟแลวกระตายจะสละรางกายของตนใหเปนทานโดยการกระโดดลงในกองถานไฟนั้น  เพื่อให
พราหมณไดกินเนื้อกระตายแลวจะไดเจริญสมณธรรม  ทาวสักกะจึงเนรมิตกองถานไฟข้ึน  กอนที่
กระตายจะกระโดดเขากองไฟไดสะบัดตัว ๓ คร้ัง  เพื่อใหสัตวเล็กๆ ที่อยูในขนของตนหลุดออกไป 
 

 ทาวสักกะไดทรงสดับถอยคําของสสบัณฑิตนั้นแลว  จึงเนรมิตกองถานเพลิงกองหนึ่ง
ดวยอานุภาพของตน  แลวบอกแกพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวนั้นลุกขึ้นจากที่นอนหญาแพรก
ของตนแลวไปที่กองถานเพลิงนั้น  คิดวา  ถาสัตวเล็กๆ  ในระหวางขนของเรามีอยู.  สัตว
เหลานั้นอยาตายดวยเลย  แลวสบัดตัว ๓ คร้ัง  บริจาครางกายทั้งส้ินในทานมุขปากทางของ
ทาน  กระโดดโลดเตนมีใจเบิกบาน  กระโดดลงในกองถานเพลิง.  เหมือนพระยาหงส
กระโดดลงในกอปทุมฉะน้ัน.  แตไฟน้ันไมอาจทําความรอนแมสักเทาขุมขนในรางกายของ
พระโพธิสัตว  ไดเปนเสมือนเขาไปในหองหิมะฉะน้ัน.  ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวเรียกทาว
สักกะมากลาววา  พราหมณ  ไฟที่ทานกอไวเย็นย่ิงนัก ไมอาจทําความรอนแมสักเทาขุมขน
ในรางกายของขาพเจา  นี่อะไรกัน.  ทาวสักกะตรัสวา  ทานบัณฑิต  เรามิใชพราหมณ              

เราเปนทาวสักกะมาเพื่อจะทดลองทาน.๔๕ 

 

                                                 
 ๔๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสสปณฑิตชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๔.  หนา ๔๘๘. 



๗๗ 

 

  อรรถกถาชาดกบรรยายความรูสึกของกระตายขณะจะบริจาครางกายเปนทานวา 
“กระโดดโลดเตนมีใจเบิกบาน”  ซึ่งเปนความรูสึกเปนสุข  เมื่อรูวาพราหมณแปลงมาเพื่อจะทดสอบการ
ใหทานของตน  กระตายจึงกลาววาการที่ทาวสักกะบันดาลใหกองถานไฟนี้เย็น  ทําใหพระโพธิสัตว
ไมไดบริจาคทาน  ไมมีใครเห็นวากระตายยินดีจะทําทาน  ทาวสักกะจึงเขียนลักษณะของกระตายไวใน
ดวงจันทร  เพื่อใหคุณความดีที่กระตายบริจาครางกายเปนทานปรากฏอยูตลอดไป 
 

 ดูกอนสสบัณฑิต  คุณของทานจงปรากฏอยูตลอดกัปทั้งส้ินเถิด  แลวทรงบีบบรรพต
ถือเอาอาการเหลวของบรรพต  เขียนลักษณะของกระตายไวในดวงจันทร  แลวนํา                  
พระโพธิสัตวมาใหนอนบนหลังหญาแพรกออนในพุมไมปานั้นนั่นแหละในไพรสณฑนั้น     

แลวเสด็จไปยังเทวโลกของพระองคทีเดียว๔๖ 

 

  การอางถึงเร่ืองการสละรางกายเปนทานของสสบัณฑิต  มีปรากฏในอรรถกถา            
ชัยทิสชาดก  เมื่อพระโพธิสัตวอลีนสัตตุราชกุมารต้ังใจจะบริจาครางกายแกยักษ  แตยักษกลับไมกิน                
พระโพธิสัตวและกลาววาเพียงตองการทดสอบพระโพธิสัตวเทานั้น  พระโพธิสัตวอลีนสัตตุราชกุมารจึง
กลาวถึงเหตุการณเมื่อคร้ังที่เกิดเปนกระตายวา “คร้ังเราบังเกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานยังไมยอมให
ทาวสักกเทวราชดูหมิ่นตนได”  
 

  แทจริง  สสบัณฑิตนั้น  สําคัญทาวสักกเทวราชน้ีวาเปนพราหมณ  จึงไดใหอยู  
เพื่อใหสรีระของตนเปนทาน  ดวยเหตุนั้นแล  จันทิมเทพบุตร  จึงมีรูปกระตายปรากฏ               
สมประสงคของโลกอยูจนทุกวันนี้ 
 คาถาน้ัน  มีอธิบายวา  สสบัณฑิตนั้น  สําคัญสักกพราหมณ  แมนี้วา  ผูนี้เปนพราหมณ               
จึงพูดวา  วันนี้เชิญทานเค้ียวกินสรีระของเราในที่นี้แหงเดียวเถิด  แลวใหอาศัย  คือใหอยูพัก
เพ่ือใหสรีระของตนเปนทานอยางนี้  และแลวไดใหสรีระเพื่อเปนอาหารแกสักกพราหมณนั้น  
ทาวสักกเทวราชจึงบีบเอารสอันเกิดแตบรรพต  มาเขียนเปนภาพกระตายไวในมณฑล
พระจันทรนับแตนั้นมา  เพราะภาพกระตายน้ันเอง  จันทิมเทพบุตรนั้น  ชาวโลกจึงรูกันทั่ววา
กระตาย  กระตาย  ดังนี้  จันทิมเทพบุตรมีรูปกระตายปรากฏ  แจมกระจางอยางนี้                  
สมประสงค  คือยังความพอใจของโลกใหเจริญ  รุงโรจนอยูจนทุกวันน้ี  และเร่ืองน้ี  ก็เปน

เร่ืองอัศจรรย  อยูตลอดกัป๔๗ 

 

                                                 
 ๔๖  แหลงเดิม.  หนา ๔๘๙. 
 ๔๗  แหลงเดิม.  หนา ๓๖๖. 



๗๘ 

 

  อรรถกถาชัยทิสชาดก จึงสัมพันธกับ อรรถกถาสสปณฑิตชาดก โดยเชื่อมโยงใหเห็น
อดีตชาติของอลีนสัตตุราชกุมารวาเคยเกิดเปนกระตาย  และต้ังจิตมั่นที่จะบริจาคชีวิตเปนทานเชนกัน  
เหตุการณนี้จึงเนนย้ําแนวคิดสําคัญเร่ืองการเวียนวายตายเกิดใหเดนชัดข้ึนแสดงถึงบทบาทของ
พระจันทรในฐานะตํานานที่ปรากฏสืบทอดตอมาถึงปจจุบัน  ที่สําคัญคือ ภาพกระตายบนดวงจันทรยัง
สัมพันธเชื่อมโยงถึงจันทิมเทพบุตรซ่ึงมีรูปกระตายปรากฏอยู  ซึ่งเปนเร่ืองอัศจรรยตลอดกัป 
  การกลาวถึงเร่ืองอัศจรรยหรือปาฏิหาริยตลอดกัป ๔ ประการ  มีปรากฏในอรรถกถา
นฬปานชาดก  ดังนี้ 
 

 จริงอยู  ในกัปนี้  ชื่อวาปาฏิหาริยอันต้ังอยูตลอดกัปมี ๔ ประการเปนไฉน?  เคร่ืองหมาย
กระตายบนดวงจันทรจักต้ังอยูตลอดกัปนี้แมทั้งส้ิน ๑ ที่ที่ไฟดับในวัฏฏกชาดกไฟจักไมไหม
ตลอดกัปนี้แมทั้งส้ิน ๑ สถานที่เปนที่อยูของฆฎีการชางหมอ  ฝนไมร่ัวรดจักต้ังอยูตลอดกัปนี้
แมทั้งส้ิน ๑ ไมออที่ต้ังอยูรอบสระโบกขรณีนี้จักเปนรูเดียว (ไมมีขอ) ตลอดกัปนี้แมทั้งส้ิน ๑ 

ชื่อวาปาฏิหาริยอันต้ังอยูชั่วกัป ๔ ประการนี้  ดังพรรณนามาฉะนี้.๔๘ 

 
  ภาพกระตายบนดวงจันทรจึงเปนเหตุปาฏิหาริย ๑ ใน ๔ ประการในอรรถกถาชาดก  
ตํานานเ ร่ืองกระตายบนดวงจันทรยังสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน   ดังปรากฏเปนเพลงรองชื่อ                    
“เพลงโยกเยกเอย”  ซึ่งเปนเพลงกลอมเด็กภาคกลาง  เนื้อความมีวา 
 
   โยกเยกเอย  น้ําทวมเมฆ 
   กระตายลอยคอ  หมาหางงอ 
   กอดคอโยกเยก 
 

  ในสังคมไทยรับรูเร่ืองกระตายบนดวงจันทรในรูปแบบของนิทานที่เลาสืบตอกันมา          
ชานานแลว  คําถามที่วา “มีกระตายบนดวงจันทรไหม” หรือ “เห็นกระตายในดวงจันทรไหม” ก็ยังคง
พบเห็นไดและปรากฏเปนนวนิยายเร่ืองพระจันทรลายกระตาย ของปราณประมูล   
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดเปนหลักฐานสําคัญที่ทําใหเห็นวาคนไทยรับรูเร่ืองกระตาย
บนดวงจันทร  จากการสํารวจภาพจิตรกรรมฝาผนังในเขตกรุงเทพมหานครพบวาไมมีการเขียนภาพ
กระตายในดวงจันทรแตมีการเขียนภาพ สสปณฑิตชาดก ไวที่ฝาผนังวัดเครือวัลยวรวิหาร ภายใน         

                                                 

 
๔๘

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถานฬปานชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  

ภาคที่ ๑.  หนา ๒๗๗. 
 



๗๙ 

 

พระอุโบสถเปนภาพกระตายกําลังจะกระโดดลงกองไฟ  มีภาพพระจันทรเต็มดวงลอยเดนบนทองฟา  
นับเปนการแสดงอนุภาคสําคัญเร่ืองกระตายกับพระจันทรอยางเดนชัด 
 

 
 

รูปที่ ๑๘ จิตรกรรมฝาผนังเรือ่งสสปณฑิตชาดก   
วัดเครือวัลยวรวิหาร   จังหวัดกรุงเทพฯ 

 

  ๔.๓.๒  ตํานานเรื่องเทวดา 
  อรรถกถาชาดก ๖ เร่ือง  ไดแก  อรรถกถาเทวธรรมชาดก   อรรถกถาพิลารโกสิยชาดก  
อรรถกถามฆบัณฑิตชาดก  อรรถกถาชัยทิสชาดก  อรรถกถาสุธาโภชนชาดก  และอรรถกถา             
จันทกุมารชาดก   กลาวถึงพระจันทรในฐานะที่เปนเทวดาองคหนึ่ง  มีชื่อเรียกหลายช่ือ  ไดแก                
จันทเทพ  จันทกุมาร  หรือพระจันทเทพบุตร  มีวงศญาติคือ สุริยกุมาร  สุริยเทพ  หรือสุริยเทพบุตร  
การปรากฏเชนนี้ทําใหเห็นความสัมพันธของพระจันทรกับพระอาทิตยวาเกิดรวมกันและเก่ียวของเปน
เชื้อวงศเดียวกัน 
  อรรถกถาเทวธรรมชาดก  กลาวถึงพระโพธิสัตวมหิสสากุมารมีนองชายตางมารดาช่ือ
จันทกุมารกับสุริยกุมาร  ทั้งจันทกุมารกับสุริยกุมารรักใครผูกพันกัน  ในประชุมชาดกกลาววาสุริยกุมาร
กลับชาติมาเกิดเปนพระอานนท  จันทกุมารไดเปนพระสารีบุตร  ใน อรรถกถาพิลารโกสิยชาดก           
พระโพธิ สัตว เกิด เปน เศรษฐีแลวสละทรัพย ใหทาน   เมื่ อตายไปได ไปเ กิดเปนทาวสักกะ                         
บุตรของจันทเทพบุตรก็ไดไปเกิดเปนสุริยเทพบุตร  ชาดกเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาเทพบุตรในสวรรคเปน
วงศญาติกัน 



๘๐ 

 

 ในกาลคร้ังนั้น  ทาวสักกเทวราชตรวจตราดูบุพกรรมของพระองค  ใครครวญวาวงศทาน
ของเรายังเปนไปอยูหรือไมหนอ  ทรงทราบวา  บุตรของเราบําเพ็ญทานเกิดเปนจันทเทพบุตร
, บุตรของจันทเทพบุตรเกิดเปนสุริยเทพบุตร, บุตรของสุริยเทพบุตรเกิดเปนมาตลีเทพบุตร  
บุตรของมาตลีเทพบุตรเกิดเปนปญจสิขเทพบุตร  แตบุตรช้ันที่หกไดตัดวงศทานนั้นเสีย          
คร้ังนั้นพระองคไดทรงมีพระดําริวา  เราจักทรมานเศรษฐีผูมีใจลามกนี้ใหรูจักผลทานแลว          
จักมา  พระองคจึงรับส่ังใหหาจันทสุริย  มาตลีและปญจสิขเทพบุตรมาตรัสวา  ดูกอนสหาย  
เศรษฐีที่ ๖ ในวงศของพวกเราตัดวงศตระกูลขาดเสียแลว  ใหเผาโรงทาน  ใหขับไลพวก
ยาจกไปเสีย  ไมใหอะไรแกใครๆ มาเถิดทานทั้งหลาย  พวกเราจักไปทรมานเศรษฐีนั้น  ดังนี้

แลวเสด็จไปยังกรุงพาราณสีพรอมดวยเทพบุตรทั้ง ๔ นั้น๔๙ 

 
  ตอนทายเรื่องประชุมชาดกวาจันทเทพบุตรไดเปนพระสารีบุตร  สุริยเทพบุตรไดมา
เปนพระโมคคัลลานะ  มาตลีเทพบุตรไดเปนพระกัสสปะ  และปญจสิบเทพบุตรคือพระพุทธเจา            
การกลาววาพระจันทรกับพระอาทิตยเปนเทวดานี้พบใน อรรถกถาสุธาโภชนชาดก พระโพธิสัตวเกิด
เปนคฤหบดีมีทรัพยมาก  ไดสรางศาลาทาน ๖ แหง  บริจาคทรัพยวันละหกแสน  ทําทานตลอดชีวิต
แลวไดไปเกิดเปนทาวสักกเทวราช  มีบุตรเปนพระจันทเทพบุตร  และสุริยเทพบุตร  เนื้อความเหมือนใน
อรรถกถาพิลารสิยชาดก 
 

 เธอจึงใหสรางศาลาทานขึ้น ๖ แหง  คือท่ีประตูพระนคร ๔ แหง  ที่ทามกลางพระนคร ๑ 
แหง  และที่ประตูเรือนของตน ๑ แหง  กระทําการบริจาคทรัพยวันละหกแสน  บําเพ็ญมหา
ทานอยูทุกๆ วัน  เธอใหทานอยูอยางนี้จนตลอดชีวิต  แลวส่ังสอนพวกลูกๆ วา  เจาอยาได
ตัดทานวงศนี้ของเราเสีย  คร้ันส้ินชีวิตแลวไดไปบังเกิดเปนทาวสักกเทวราช  แมบุตรของ
เศรษฐีนั้นก็ใหทานเหมือนบิดาฉะนั้น  ครั้นทําลายขันธก็ไปบังเกิดเปนพระจันทเทพบุตร  
บุตรของพระจันทเทพบุตรก็บําเพ็ญทานเหมือนบิดา  ไดบังเกิดเปนสุริยเทพบุตรแลว              
บุตรแหงพระสุริยเทพบุตรนั้นบําเพ็ญทานเหมือนบิดาก็ไดบังเกิดเปนพระมาตลีเทพบุตร  

บุตรแหงพระมาตลีก็บําเพ็ญทานเหมือนบิดา  บังเกิดเปนปญจสิขเทพบุตร๕๐ 

 
  การจะไดไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคจึงตองทําบุญทําทานในโลกมนุษย  ผลของกุศล
กรรมนั้นจึงจะนําไปสูภพภูมิที่สูงข้ึนไป  ดังนั้นการเกิดเปนจันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตรจึงเกิดจากผล

                                                 

 
๔๙

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาพิลารโกสิยชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 

๓  ภาคที่ ๕.  หนา ๙๑๘. 
 ๕๐ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสุธาโภชนชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๑.  หนา ๔๖๓ – ๔๖๔. 



๘๑ 

 

บุญเม่ือเกิดเปนมนุษย  ประชุมชาดกกลาวไววาปญจสิบเทพบุตรไดเปนพระอนุรุทธะ  มาตลีเทพเปน
พระอานนท  สุริยเทพบุตรเปนพระกัสสปะ  จันทเทพบุตรเปนพระโมคคัลลานะ 
  จันทเทพบุตรกลับชาติมาเกิดเปนพระพุทธเจา ๑ คร้ัง  พระสารีบุตร ๒ คร้ัง  เปนพระ
โมคคัลลานะ ๑ คร้ัง  เปนพุทธบริษัท ๑ คร้ัง  และไมปรากฏเร่ืองการกลับชาติ ๑ คร้ัง  การที่                
จันทเทพบุตรกลับชาติมาเกิดเปนพระสารีบุตร ๒ คร้ังยอมมีนัยเช่ือมโยงสูความหมายของพระจันทรที่
ปรากฏในอรรถกถาชาดกนั่นคือปญญา  พระสารีบุตรเปนอัครสาวกเบ้ืองขวาของพระพุทธเจา  ไดรับ
ยกยองเปน “เอตทัคคะในทางมีปญญามาก” และเปน “พระธรรมเสนาบดี” ทรงเปนกําลังสําคัญของ
พระพุทธเจาในการประกาศพระศาสนา  คําสอนของทานปรากฏอยูในพระไตรปฎกจํานวนมากตาม
ประวัติกลาววา  พระสารีบุตรเกิดที่หมูบานนาลกะหรือนาจันทะเปนบุตรของหัวหนาหมูบานชื่อ                
วังคันตพราหมณ  มารดาช่ือสารีเมื่อยังเยาวเรียกวาอุปติสสะ  มีเพื่อนสนิทชื่อโกลิตะ  ตอมาคือพระ
มหาโมคคัลลานะ  คราวหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวดูมหรสพที่ยอดเขาดวยกันแลวเกิดความสลด
ใจ  ตอมาไดบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชกแตไมบรรลุจุดมุงหมาย  วันหนึ่งอุปติสสะพบพระอัสสชิ
เถระขณะทานบิณฑบาต  เกิดความเล่ือมใสจึงติดตามไปสนทนาธรรม  ไดฟงความยอเพียงคาถาเดียว
ก็ไดดวงตาเห็นธรรม  จึงกลับไปบอกโกลิตะแลวพากันไปเฝาพระพุทธเจา  เมื่อบวชได ๑๕ วัน                       
พระสารีบุตรไดฟงพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัตที่ถ้ําสุกรขาตา  เขาคิชกูฏ๕๑ 
  การกลับชาติมาเกิดเปนบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนาจึงแสดงความสัมพันธที่มี
ความเกี่ยวโยงกัน  โดยยังคงลักษณะสําคัญคือการมีปญญา  และการเปนผูใฝในกุศลกรรม 
  ใน อรรถกถาฆตบัณฑิตชาดก กลาวถึงจันทเทพวาเปนพี่ชายของสุริยเทพ  เปนโอรส
ของอุปสาครอุปราชกับพระนางเทวคัพภา 
   

 โอรสองคใหญของพระนางเทวคัพภา  นามวาวาสุเทพ  องคที่ ๒ นามวาพลเทพ  องคที่ 
๓ นามวาจันทเทพ  องคที่ ๔ นามวาสุริยเทพ  องคที่ ๕ นามวาอัคคิเทพ  องคที่ ๖ นามวา
วรุณเทพ  องคที่ ๗ นามวา อัชชุนะ  องคที่ ๘ นามวาปชชุนะ  องคที่ ๙ นามวา ฆตบัณฑิต  
องคที่  ๑๐  นามวาอังกุระ   โอรสเหลานั้นไดปรากฏวา พ่ีนอง  ๑๐  คนเปนบุตรของ             

อันธกเวณฑุทาส๕๒ 

 
 

                                                 
 ๕๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท [ชําระ – เพิ่มเติม ชวงที่ ๑].          
หนา ๔๔๒ - ๔๔๓. 
 ๕๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาฆตบัณฑิตชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓ 
ภาคที่ ๕.  หนา ๙๖๘. 



๘๒ 

 

  ประชุมชาดกตอนทายจันทเทพและสุริยเทพกลับชาติมาเกิดเปนพุทธบริษัท 
  อรรถกถาชัยทิสชาดก กลาวถึงพระจันทรและพระอาทิตยในตอนที่พระราชบิดาของ 
อลีนสัตตุราชกุมารกราบไหวขอใหเทวดาทั้งหลายคุมครองโอรสของตน 
 

 พระราชบิดา  ทรงทราบชัดวา  พระโอรสกําลังมุงหนาเสด็จไป  ทรงเบือนพระพักตร
ประคองอัญชลีกราบไหวเทวดาท้ังหลาย คือ พระโสมราชา  พระวรุณาช  พระปชาบดี  
พระจันทรและพระอาทิตย  ขอเทพยเจาเหลาน้ี  ชวยคุมครองโอรสของเรา  จากอํานาจแหง

ยักษ  อลีนสัตตุลูกรัก  ขอยักษนั้นจงอนุญาตใหเจากลับมาโดยสวัสดี๕๓ 

 
  พระจันทรและพระอาทิตยจึงเปนเทวดาหรือเทพยเจาที่มนุษยกราบไหวบูชา 
  ทศชาติชาดกเร่ืองที่ ๗ คือ อรรถกถาจันทกุมารชาดก  พระโพธิสัตวเกิดเปน                 
พระจันทกุมาร  ดํารงตําแหนงเปนอุปราชตอมาไดเปนผูวินิจฉัยคดีดวยความเที่ยงธรรม  มีพระเชษฐา
คือพระสุริยกุมาร 
 

  พวกเจาจงไปทูลพระกุมารท้ังหลาย  คือพระจันทกุมาร  พระสุริยกุมาร  
พระภัททเสนกุมาร  พระสูรกุมาร  พระรามโคตตกุมารวา  ขอทานท้ังหลายจงอยูเปนหมูกัน  
เพื่อประโยชนแกยัญ  อันจะพึงบูชา 
   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จนฺทฺจ  สุริยฺจ  ความวา  พระจันท
กุมารและพระสุริยกุมารทั้ง ๒ เปนพระราชบุตรของพระนางโคตรมีเทวี  พระอัครมเหสี  
พระภัททเสนกุมาร  พระสูรกุมาร  พระรามโคตตกุมาร  เปนพระภาดาตางมารดาของพระ
จันทกุมารแลพระสุริยกุมารเหลานั้น.  บทวา  ปสุกิร  โหถ  ความวา  ขอทานจงอยูเปนเปน

หมูเปนกองในที่เดียวกัน  อธิบายวาจงอยากระจัดกระจายกัน๕๔ 

 
  การกลับชาติมาเกิดในชาดกเร่ืองนี้คือ พระจันทกุมารเปนพระพุทธเจา  และพระสุริย
กุมารเปนพระสารีบุตร 
  ความสัมพันธระหวางพระจันทรกับพระอาทิตยปรากฏสืบมาในงานจิตรกรรมฝาผนัง
ในวัด  โดยเปนภาพจันทเทพบุตรกับสุริยเทพบุตร  มีวงกลมลอมรอบภาพ  จันทเทพบุตรมีรัศมีเปน             
สีเหลือง  สวนสุริยเทพบุตรมีรัศมีเปนสีแดง 
                                                 
 ๕๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาชัยทิสชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๗.  หนา ๓๕๘ – ๓๕๙. 

 
๕๔

 มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาจันทกุมารชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 

๔  ภาคที่ ๓.  หนา ๑๕๘. 



๘๓ 

 

 

 
 

รูปที่ ๑๙ จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานภายในพระอุโบสถ  
แสดงภาพวิถีโคจรของพระจันทรและพระอาทิตย   

วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 
 

      
      รูปที่ ๒๐ จันทเทพบุตร               รูปที่ ๒๑ สุริยเทพบุตร 
                   วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย   วัดระฆังโฆสิตาราม  เขตบางกอกนอย   
   จังหวัดกรงุเทพฯ   จังหวัดกรงุเทพฯ 
 



๘๔ 

 

 
รูปที่ ๒๒ จันทเทพบุตรรัศมีสีเหลือง  ดานนอกฝาผนังพระอุโบสถ   

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๓ จันทเทพบุตรรัศมีสีขาว  ดานนอกฝาผนังพระอุโบสถ   
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ 

 

           
 รูปที่ ๒๔ จันทเทพบุตรมีรัศมีสีเหลือง  รูปที่  ๒๕ จันทเทพบุตรมีรัศมีสีขาว 
     วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรงุเทพฯ 
 



๘๕ 

 

 
 

รูปที่ ๒๖ สุริยเทพบุตรรัศมีสีแดง  ดานนอกฝาผนังพระอุโบสถ   
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ 

 

 
รูปที่  ๒๗ สุริยเทพบุตรมีรัศมีสีแดง 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

๔.๔  ความรูความเขาใจเรื่องพระจันทรในปจจุบัน 
 จากการทดสอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา
ภาษาไทย  จํานวน ๙ คน  แบงเปนนิสิตทีเ่ลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทย  ๕  คน  และสาขาวิชา
วรรณคดีไทย  ๔  คน  โดยใหวิเคราะหขอมูลจากคําถามทั้งหมด  ๑๘  ขอ  ไดขอมูลดังนี ้
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 คําถามที่ ๑  
 จริงอยู  นรชนผูมีปญญา เปนเคร่ืองพิจารณา  แมจะมีเดช  มีมหาชนสักการะบูชา    ถาตกอยู
ในอํานาจของหญิงแลว  ยอมไมรุงเรือง  เหมือนพระจนัทรถูกราหูจบั  ฉะนั้น๕๕   
 

 บทน้ี  เปรียบนรชนผูมีปญญาดวยพระจันทร  เพราะมีลักษณะเดนเสมอกันคือคนมี
ปญญา  มีเดช  ก็เหมือนพระจันทรมีรัศมีสวางไสว  เปนที่บูชาและช่ืนชมของคนทั่วไปเสมอกัน  
และเปรียบอํานาจหญิงดวยราหูโดยมีลักษณะรวมคือเปนมลทินท่ีมาปดบังความงดงาม     
สงางามของนรชนผูมีปญญาและพระจันทร 
 สรุป พระจันทรก็คือคนที่มีปญญา  สวนราหูคือมลทินท่ีทําใหมัวหมอง  หรือพระจันทร  

หมายถึงปญญา  ราหู หมายถึงอวิชชา  ความไมรูจริง๕๖ 

 
 พระจันทรในที่นี้คือผูชาย  ซึ่งถูกราหูที่เปรียบไดกับผูหญิงที่เขามาครอบงํา  ทําให

ปญญาของผูชายถูกบดบัง  เหมือนกับพระจันทรที่ถูกราหูจับ๕๗ 

  
 พระจันทรเปรียบกับแสงสวางที่คอยช้ีนําทางชีวิต  หากคนผูมีปญญาถึงแมจะมีอํานาจ
เปนที่เคารพสักการะของคนทั่วไป  แตถาคนผูนั้นตกอยูในอํานาจของผูหญิง  หรือหลงผูหญิง
แลว  ชีวิตยอมไมเจริญรุงเรือง  ชีวิตมีแตความมืดมน  เหมือนกับแสงสวางที่คอยชี้นําทางชีวิต

มอดดับลง  ดังกับพระจันทรที่ถูกราหูจับก็ไมสามารถใหแสงสวางได๕๘ 

 
 เปรียบปญญาของบุคคลเหมือนด่ังแสงของดวงจันทร  บุคคลผูที่มีปญญาไตรตรองและ
มีอํานาจ  มีคนยกยองเชิดชูยอมเปนผูที่ควรเคารพบูชา 
 เปรียบอํานาจของผูหญิงเหมือนด่ังความมืดมิดที่เขาครอบงําบุคคลผูมีปญญาซ่ึงตกอยู
ภายใตอํานาจดังกลาว  เหมือนกับพระจันทรที่ถูกราหูอมจนมืดมิด (จันทรุปราคา) 
 พระจันทร = ปญญา 

 ราหู  = ความมืดมิด (อํานาจของผูหญิง)๕๙ 

 

                                                 
 ๕๕  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถากุณาลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๑.  หนา ๖๑๐. 
 ๕๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๕๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๕๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๕๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๘๗ 

 

 เปรียบนรชนผูมีปญญาท่ีตกอยูในอํานาจของหญิงยอมไมรุงเรืองเหมือนพระจันทรที่ถูก
ราหูจับ  ลักษณะของพระจันทรที่ถูกราหูจับยอมไมสุกสวาง  อับแสง  นรชนแมมีปญญา  มีเดช  
หากอยูในอํานาจของหญิงคือลมหลงมัวเมาในหญิงยอมไรความรุงเรือง  หากพิจารณาในแง
การสอนจากประสบการณเดิมของผูฟง  ทรงมุงแสดงจากพื้นฐานโหราศาสตรของสาวกซ่ึงเชื่อ
วาราหูเปนดาวแหงเคราะหบาปความลุมหลงอันเปนพื้นฐานความเชื่อเดิมของชาวอินเดีย  

พระจันทรเปนสัญญะของนรชน  ราหูเปนสัญญะแทนหญิงในฐานะผูสามารถทําใหลุมหลง๖๐ 

 
 จากตัวอยาง  จะเห็นไดวามีการเปรียบนรชนผูมีปญญาวา  หากจะมีพลังบารมีสัก
เพียงใด  แตหากตกอยูในอํานาจของผูหญิงแลว  ยอมไมรุงเรือง  เหมือนพระจันทรถูก           
ราหูจับ ฉันนั้น  พระจันทรในท่ีนี้ เปรียบดังผูมีปญญา   สวนราหูเปรียบเปนหญิงสาว                  
เพื่อเปรียบเทียบผูมีปญญากับการท่ีมีหญิงสาวมาเก่ียวของ  อาจทําใหเกิดความไมรุงเรือง

ได๖๑ 

 
 ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นความเปรียบเร่ืองความลุมหลงสตรี  อันเปนสาเหตุสําคัญท่ี

ทําใหผูมีปญญาประสบกับความไมรุงเรือง๖๒    

 
 ผูมีปญญาหากมีกิเลสเขาครอบงําในจิตใจ  จะทําใหปญญากลายเปนอวิชชาคือความ

ไมรู  ในที่นี้ยกตัวอยางวาผูมีปญญา  คือพระจันทร  กิเลส  หรือความลุมหลงคือราหู๖๓ 

 
 จากขางตนแสดงแนวคิดเร่ืองความไมประมาท  แมวาจะเปนผูมีปญญา  มีเดช  เปนท่ี
เคารพของมหาชน  หากตกอยูในอํานาจหญิง  ซึ่งเปนตัวแทนของกามสุข  จะทําใหไม

รุงเรือง๖๔   

 
 คําถามที่ ๒ 
 กาลนัน้  ความเศราโศกมีกาํลังเพราะปรารภพระโอรสพระธิดา  ไดเกดิข้ึนแกพระมหาสัตว  
พระหทัยมงัสะของพระมหาสัตวไดเปนของรอน  พระองคทรงหวั่นไหวดวยความเศราโศก  ดุจ
ชางพลายตกมันถกูไกรสรราชสีหจับและดุจดวงจันทรเขาไปในปากแหงราหู  ไมสามารถจะดํารงอยู

                                                 
 ๖๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๖๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๖๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๖๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๖๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๘๘ 

 

ไดดวยภาวะของพระองค  มพีระเนตรนองไปดวยพระอัสสุชล  เสด็จเขาบรรณศาลาทรงปริเทวนาการ
อยางนาสงสาร.๖๕                             
  

 บทน้ี  เปรียบพระมหาสัตวกับดวงจันทร  โดยมีลักษณะเดนคืออาการท่ีสงางามอยูบน
ทองฟา  เปรียบความเศราโศกมีกําลังเพราะปรารภพระโอรสพระธิดากับปากหางราหู  เพราะ
เปนมลทินที่ทําใหพระจันทรไมสามารถจะดํารงอยูไดดวยภาวะของตนได 
 สรุป  พระจันทรคือพระมหาสัตว  สวนปากราหู คือความโศกมีกําลัง  โดยใชอาการกิริยา

ที่เสมอกันคือ  ทําใหไมสามารถดํารงอยูดวยภาวะอันสงางามของตน๖๖ 

  
 เปรียบพระจันทรในที่นี้คือกัณหาและชาลี  ซึ่งกําลังจะถูกชูชกพาไปเปนทาสรับใช            

ซึ่งชูชกก็คือราหูนั่นเอง๖๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบดังชีวิตท่ี ส้ินหวัง   มืดมน  ไรหนทาง   ไมสามารถใชชีวิตอยูได                      
ซึ่งดวงจันทรที่เขาไปในปากราหูแลวนั้น  ดวงจันทรก็ไมสามารถสองแสงสวางใหวามสวางแก
โลกไดดังเดิม  จึงเหมือนกับชีวิตท่ีส้ินหวัง  มืดมน  ส้ินหนทาง  ทําใหชีวิตไมดํารงอยูได

ตามปกติ๖๘ 

 
 เปรียบดวงใจของพระมหาสัตวเปนดวงจันทรที่กําลังตกอยูในสภาวะทุกขใจเหมือนดวง
จันทรที่กําลังจะเขาไปในปากแหงราหู  และกําลังจะถูกราหูอมแสงสวางของดวงจันทรใหมืด
มิดลง 
 ดวงจันทร = ดวงใจของพระมหาสัตว 

 ปากแหงราหู = ความทุกข, ความโศกเศรา๖๙ 

 
 ในที่นี้พระจันทรแทนพระมหาสัตว  ภาวะท่ีพระจันทรเขาไปในปากของราหู  ดุจภาวะที่
พระมหาสัตวถูกครอบงําดวยกิเลส  ลักษณะของพระจันทรยอมรุงเรืองงดงาม  หากเม่ือเขา
ไปในปากของราหูยอมปราศจากเสรีภาพแหงตน คือดํารงภาวะท่ีรุงเรืองงดงามนั้นไวมิได  

                                                 
 ๖๕  มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาเวสสันตรชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๓.  หนา ๗๒๙. 
 ๖๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๖๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๖๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๖๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๘๙ 

 

พระหทัยที่ถูกความเศราโศกครอบงํา  ยอมหวั่นไหวกลาวคือมิดํารงม่ันแนวแนในภาวะแหง

พระหทัยมังสะของพระมหาสัตวพึงจะเปน๗๐ 

 
 เปรียบความโศกของพระองคดุจดวงจันทรเขาไปในปากแหงราหู  ดวงจันทรในท่ีนี้
เปรียบดังภัยพินาศ  คือเปนส่ิงท่ีกําลังถูกครอบงําจากภัยท้ังปวง  ไมสามารถจะอยูไดดวย

ภาวะของพระองค  มีน้ําตาไหลเออจากดวงตา๗๑ 

 
 จากขางตนแสดงความทุรนทุรายในใจของพระมหาสัตว  แสดงความรุมรอนใจ  ความ

เศราโศกเหมือนดวงจันทรถูกราหูจับ๗๒ 

 
 ตัวอยางขางตนเปนการใชความเปรียบที่แสดงความทุกขรอนที่คอยกัดกินในใจของพระ

มหาสัตว  ดุจดวงจันทรที่คอยเคล่ือนเขาไปในปากแหงราหู๗๓ 

 
 จากตัวอยางแสดงใหเห็นวาพระมหาสัตวไมสามารถทําอะไรได  เปนภาวะโศกท่ี

แสดงออกดวยความหวั่นไหว  รองไห๗๔ 

  
 คําถามที่ ๓  
 ...พอมาณพ  ทานเปนบุรุษสีหะ.  เราจักไมกินเนื้อของทานละ  ทานพนจากเงื้อมมือของเรา  
เหมือนดวงจันทรพนจากปากราหู  เชญิทานไปเถิด  มวลญาติมิตรจะไดดีใจ.๗๕ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๗๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๗๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๗๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๗๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๗๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๗๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาปญจาวุธชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๒.  หนา ๘๗. 



๙๐ 

 

 บทน้ี  เปรียบมาณพกับดวงจันทร  เพราะมีลักษณะองอาจ คือมาณพเปนบุรุษสีหะ  
หมายถึงชายที่สงางามสมเปนชายดุจราชสีห  พระอินทรก็สงางาม  เพราะไดชื่อวาเปนราชา
แหงดวงดาว  และเปรียบตัวละครที่จะกินพระโพธิสัตวดวยปากราหู  โดยลักษณะที่ปากราหู
ทําลายความสงางามของพระจันทร  สัตวตัวนี้ก็กําลังจะทําลายบุรุษสีหะ 
 สรุป  พระจันทรคือมาณพผูเปนบุรุษสีหะ  ปากราหู คือปากของสัตวผูตองการทําลาย  

โดยใชอาการกิริยาวา “พน” เนนความเปนภัยของปาก๗๖ 
 

เปรียบดวงจันทรคือมาณพ  เปนเนื้อที่กําลังจะถูกกิน  ราหูก็คือผูที่จะกินมาณพผูนั้น๗๗ 
 

 ดวงจันทรเปรียบกับชีวิตที่พบเจอแสงสวางคอยนําทางชีวิต  หรือการเกิดใหมของชีวิต  
ซึ่งดวงจันทรที่พนจากปากราหูแลวนั้น  ดวงจันทรก็สามารถใหแสงสวางแกโลกไดดังเดิม  

เหมือนกับชีวิตท่ีไดเกิดใหมสามารถใชชีวิตไดตามปกติเชนเคย๗๘ 

 
 พอมาณพ  ผูเปนบุรุษผูเต็มเปยมไปดวยความเปนผูนําไดรอดพนจากอันตรายและภัย
ทั้งปวง  เหมือนดวงจันทรที่กําลังจะถูกราหูอม  แตก็สามารถรอดพนออกมาจากปากราหูได 
 ดวงจันทร = บุรุษผูเต็มเปยมไปดวยความเปนผูนํา 

 ปากราหู = ภัยอันตราย๗๙ 

 บุ รุษสีหะหมายเอาคุณลักษณะของสีหะคืองดงาม   มีอํ านาจและคุณธรรม                        
การเปรียบเทียบแทนมาณพเหมือนดวงจันทร  และเปรียบตนเหมือนราหูแสดงถึงความ
เคารพในมาณพซ่ึงส่ือนัยของความองอาจดุจสีหะ  หากแตการ (ปลอย) ให “พนจากเง้ือมมือ
ของเรา” นั้นแสดงถึงความเหนือกวาเชนเดียวกัน  การที่พระจันทรพนจากปากราหูนั้นแสดง
ถึงเสรีภาพที่ไมตกอยูในภาวะอํานาจของส่ิงอื่น, ผูอื่นในแงของคนมีคุณธรรม  ธรรมะยอมอยู

เหนืออธรรม๘๐ 

 
เปรียบดวงจันทรเปนดังความดี  สวนราหูเปนความชั่วรายท่ีกําลังเขามาบดบังความดี๘๑ 

 
 จากตัวอยางขางตนเปนการแสดงแนวคิดเร่ืองธรรมชาติของวรรณคดีเร่ืองความดีกับ

ความชั่ว๘๒ 

                                                 
 ๗๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๗๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๗๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๗๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๘๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๘๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๘๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 



๙๑ 

 

 การใชตัวอยางขางตนแสดงความคิดการเปรียบเทียบความช่ัวรายกับอันตราย  

พระจันทรเปนความดีที่รอดพนจากความชั่วรายคือราหู๘๓ 

 
 พระจันทรพนจากปากแหงราหู  หมายถึง  การรอดพนจากความชั่ว๘๔ 

 
 คําถามที่ ๔           
 ....เราจักปลดเปล้ืองพระราชาของเราใหพนไปดุจเปลื้องดวงจันทรจากปากอสุรินทรราหู
ฉะนั้น แลวพาเสด็จสูพระนครมิถิลา  ชื่อวาราชกรณียกิจที่จะมีมาของพระราชาตองเปนการธุระ           
แหงเรา๘๕                                  
 

 บทนี้  เปรียบพระราชากับดวงจันทร  และเปรียบพระราชกรณียกิจกับปากอสุรินทรราหู  
โดยลักษณะที่ราชกิจเปนส่ิงที่ทําใหพระราชาทรงมัวหมอง  สวนอสุรินทรราหูทําใหดวงจันทร
มืดมิด  โดยมีคํากริยาเนนความเปนภัยตอพระราชาและดวงจันทรคือความ “เปล้ือง” 
 สรุป  พระจันทรคือพระราชา  ปากอสุรินทรราหู คือพระราชกรณียกิจที่จะเปนภัย  หรือ

ทําความมัวหมองตอพระราชา๘๖ 

 
เปรียบดวงจันทรเปนพระราชา  และมโหสถเปนผูที่ปลดปลอยพระราชาใหหลุดพนจาก

ราหู๘๗ 
 

 ดวงจันทรเปรียบดังความบริสุทธิ์  การเปล้ืองดวงจันทรจากปากอสุรินทรราหูนั้นตีความ

ไดวาราหูคือความชั่วราย  จึงเปนการนําความบริสุทธิ์ออกจากความชั่วราย๘๘ 
 
 

 เราจะชวยปลดเปล้ืองราชกรณียกิจทั้งหลายของพระราชาใหราชกรณียกิจอันเปนภาระ
เหลาน้ันไดผอนลง  เปรียบเปนการปลดเปล้ืองดวงจันทรใหคลายออกจากปากของอสุรินทร
ราหู 
 
 

                                                 
 ๘๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๘๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๘๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา ๔๘๐. 
 ๘๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๘๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๘๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 



๙๒ 

 

 ดวงจันทร = การแบงเบา, การผอนคลาย 

 ปากอสุรินทรราหู = ราชกรณียกิจของพระราชา, ภาระ๘๙ 

 
 ส่ิงท่ีสูงสงมักจะถูกเปรียบเทียบดวยส่ิงท่ีสูงสง  ในที่นี้พระราชาท่ีถูกปลดเปล้ืองดุจดวง
จันทรที่พนจากปากอสุรินทรราหู  อสุรินทรราหูแทนอํานาจมืดที่สามารถครอบงํา  ในที่นี้การ
ปลดเปล้ืองเปนการแบงเบาภาระหนาท่ี  อสุรินทรราหูคือภาระหนาที่ท่ีพระราชาตองแบกรับ  
พระราชาท่ีมีพระราชกรณียกิจคือมากนั้นก็เหมือนดวงจันทรที่อยูในปากของอสุรินทรราหู  

ยอมมีพันธนาการ  ซึ่ง “เรา” ในที่นี้มีหนาที่ในการชวยเหลือแบงเบา๙๐ 

 
เปรียบดวงจันทรเปนดังความดี  หรือผูรอดชีวิตท่ีพนจากปากราหู๙๑ 

 
 จากตัวอยางขางตนเปนการใชภาพพจนอุปลักษณเร่ืองธรรมชาติ  พระจันทรแทน

พระราชา  สวนอสุรินทรราหูแทนความชั่วราย๙๒ 
 
 

 ตัวอยางขางตน หมายถึงการหลุดพนจากภาระหนาที่ของพระราชาที่มีพระราชกรณียกิจ

มาก๙๓ 

 
 จากตัวอยาง  เปนการแสดงการเปรียบเทียบเร่ืองความทุกขของพระราชาที่มีพระ              

ราชกรณียกิจมาก  ซึ่งเหมือนอสุรินทรราหูที่ตองกินดวงจันทร๙๔  

 
 คําถามที่ ๕   
 พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น  จึงกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา 
 โภคสมบัติยอมละทิ้งสัตวไปเสียกอนก็มี  บางทีสัตวก็ละทิ้งโภคสมบัติเหลานั้นไปกอนก็มี  
ดูกอนพระองคผูใครในกาม โภคสมบัติที่บริโภคกันอยูเปนของไมแนนอน  เพราะฉะนั้น  หมอมฉันจึงไม
เดือดรอนในคราวที่ควรเศราโศก. 

                                                 
 ๘๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๙๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๙๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๙๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๙๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๙๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๙๓ 

 

 พระจันทรอุทัยขึ้นเต็มดวง  และจะหายไป  อนึ่ง  พระอาทิตยกําจัดความมืด  ทําโลก
ใหเรารอน  แลวอัสดงคตไป  ฉันใด  โภคสมบัติทั้งหลายยอมเกิดขึ้นและพินาศไป ฉันนั้น  
ดูกอนพระองคผูเปนศัตรู  โลกธรรมทั้งหลายหมอมฉันชนะแลว  เพราะฉะนั้น  หมอมฉันจึงไมเศราโศก
ในคราวที่ควรเศราโศก๙๕ 
 

 บทนี้  พระโพธิสัตว  เปรียบโภคสมบัติทั้งหลายกับพระจันทรและพระอาทิตย  โดยมี
กิริยาท่ีแสดงความเหมือนกันคือ  พระจันทรขึ้นเต็มดวง  พระอาทิตย (ขึ้น) กําจัดความมืดทํา
ใหโลกเรารอน  สมบัติยอมเกิดขึ้น  และพระจันทรจะหายไป  พระอาทิตยอัสดงคตไป             
และสมบัติพินาศไป 
 สรุป  เปรียบโภคสมบัติทั้งหลายกับพระจันทรและพระอาทิตย  โดยมีการเกิดขึ้นและ

พินาศดับไปเสมอกัน๙๖ 

 
 เปรียบพระจันทรกับพระอาทิตยเหมือนโภคสมบัติที่เม่ือมีแลวก็ยอมหมดไปและไมย่ังยืน  
เหมือนพระอาทิตยที่มีขึ้นแลวก็มีตก  พระจันเต็มดวงแลวก็คอยๆ ลดลงจนกลายเปนคืน

เกือบมืด  สมบัติ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญก็เชนกันมีไดก็มีเส่ือม๙๗ 

 
 พระจันทรเปรียบเสมือนความม่ันคงความแนนอน  ซึ่งความมั่นคงความแนนอนนั้นดัง

แสงจันทรที่สวางยามคํ่าคืน  และพรอมจะหายไปเม่ือพระอาทิตยขึ้นในยามกลางวัน๙๘ 

 
 

 โภคสมบัตินั้นเปนของไมแนนอน  บางทีโภคสมบัติก็จากสัตวผูครอบครองไปกอน  บางที
สัตวผูครอบครองก็ละท้ิงโภคสมบัตินั้นไปกอน  โภคสมบัติเปนส่ิงที่มีแลวก็มีเสียไปเปนเร่ือง
ธรรมดาสามัญ  เปนของคูกันเหมือนพระจันทรที่ขึ้นเต็มดวงแลวก็จะหายไป  เหมือนพระ
อาทิตยที่ใหความสวางทําใหโลกเรารอน  แลวก็ลาลับขอบฟาไป  เปนเร่ืองธรรมดาของโลก
มนุษย (โลกธรรม)หากพิจารณารูไดและเขาใจถึงส่ิงนี้  ก็ยอมจะไมโศกเศราเสียใจในคราวที่
ตองเสียโภคสมบัติไป 
 พระจันทร / พระอาทิตย = อนิจจังของโลกมนุษย, ความไมเท่ียงแทแนนอน, ความ

รุงโรจนและความเส่ือมสูญ๙๙ 

                                                 
 ๙๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามณิกุณฑลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก              
เลมที่ ๓  ภาคที่ ๔.  หนา ๗๑๐. 
 ๙๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๙๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๙๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๙๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๙๔ 

 

 

 ในที่นี้ ส่ือความถึงอนิจจังคือความไมเที่ยงแทถาวร   เกิดขึ้นดํารงอยูและดับไป  
พระจันทรและพระอาทิตยมีปรากฏการณที่สอนถึงความไมเท่ียงแทถาวร  โภคสมบัติแมนมี
อยูยอมพินาศไปไดเฉกเชนเดียวกัน 
 “อนึ่ง  พระอาทิตยกําจัดความมืด” หมายเอา แสงสวางแหงพระอาทิตยคือปญญายอม

กําจัดความมืดคืออวิชชา๑๐๐ 

 
 เปรียบพระจันทรเปนความสุข  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดเต็มดวงเหมือนพระจันทรและ

เปรียบพระอาทิตยเปนดังความทุกขที่ทําใหเกิดความพินาศ๑๐๑ 

 
 จากตัวอยางขางตนเปนการแสดงแนวคิดเร่ืองธรรมชาติกับมนุษยที่มีความสัมพันธกัน  

อยูคูกันมานาน๑๐๒ 

 
 ตัวอยางน้ีแสดงแนวคิดทางพุทธศาสนาเร่ืองความชวยเหลือเก้ือกูลกันของมนุษยที่ตอง

พึ่งพาซึ่งกันและกัน๑๐๓ 

 
 เปนการเปรียบเทียบใหเห็นความไมแนนอนของทุกส่ิงในโลกใบนี้  ขนาดพระจันทรและ

พระอาทิตยยังมีวันที่สูญไป๑๐๔ 

 
 คําถามที่ ๖ 
 ...เขาเติบโตแลวไดเรียนศิลปะทุกชนิดในเมืองตักกศิลา   จบแลวก็กลับเมืองพาราณสี  ไดเปน
อํามาตยผูถวายอรรถธรรม  พระเจามัทวะ ทานถูกคนทั้งหลายเรียกวา เสนกบัณฑิต รุงโรจนทั่วทั้ง
นคร  เหมือนดวงจันทรและดวงอาทิตย.๑๐๕    
 
 

                                                 
 ๑๐๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๐๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๐๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๐๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๐๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๐๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาทสัณณกชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๕.  หนา ๒๕๖. 



๙๕ 

 

 บทน้ี  เปรียบเสนกบัณฑิตกับดวงจันทรและดวงอาทิตย  มีอาการกิริยาที่เสมอกันคือ
รุงเรืองท่ัวทั้งนคร  นอกจากนั้น  ดวงจันทรและดวงอาทิตยยังมีหนาที่ใหแสงสวางชี้ทางใหแก
มนุษย 
 สรุป   เปรียบเสนกบัณฑิตเปนดวงจันทรและดวงอาทิตย  อันหมายถึงปญญาที่คอยเปน

แสงสวางแนะนําทางที่ดีใหแกมนุษย๑๐๖ 
 

 เปรียบดวงจันทรเหมือนวิชาความรูที่เปนแสงสองสวาง  ซึ่งขจัดความไมรูที่เปนเหมือน

ความมืดใหหมดไป  ด่ังดวงจันทรและพระอาทิตย๑๐๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบเสมือนกับความเจริญรุงเรือง  รุงโรจน  ซึ่งมากเปรียบกับคน  คนผูนั้น
ยอมเปนคนที่ มีความเจริญรุงเรือง  เปนที่ รูจักของคนทั่วไปมีผูคนคอยเคารพนับถือ                  

เปนบุคคลที่ใหแสงสวางนําทางชีวิตผูอื่น๑๐๘ 

 
 ความรูในดานศิลปะวิทยาของเสนกบัณฑิตรุงเรือง  จนไดเปนอํามาตยผูถวายอรรถธรรม
แกพระเจามัทวะ  ชื่อเสียงของเสนกบัณฑิตแผไปทั่วพระนคร  รุงโรจนเหมือนแสงของดวง
จันทรและดวงอาทิตย  ที่สองสวางไปท่ัวนคร 

 ดวงจันทร / ดวงอาทิตย = ความรุงโรจนในธรรม๑๐๙ 

 
 ขอนี้หมายเอาคุณลักษณะของพระจันทรและพระอาทิตยที่มีแสงสวาง  แสงสวางนั้นเปน
สัญลักษณของความรุงโรจน  พระจันทรและพระอาทิตยจักรุงโรจนไดดวยแสงสวาง  เสนก
บัณฑิตยอมรุงโรจนไดดวยแสงสวางคือศิลปะวิทยา  การปรากฏของพระจันทรและพระ
อาทิตยยอมปรากฏท่ัวในทุกเทศะฉันใด  ความรุงโรจนแหงเสนกบัณฑิตก็ยอมปรากฏทั่วนคร

ฉันนั้น๑๑๐ 

 

 ดวงจันทรและดวงอาทิตยเปรียบเปนศูนยกลางหรือความเปนหนึ่ง๑๑๑ 

 
 

                                                 
 ๑๐๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๐๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๐๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๐๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๑๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๑๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 



๙๖ 

 

 จากตัวอยางขางตน  แสดงความคิดเชิงเปรียบเทียบเร่ืองความมีชื่อเสียงของเสนก

บัณฑิต  ที่มีชื่อเสียงมากเหมือนกับพระจันทรและพระอาทิตยมีแสงสวางมาก๑๑๒ 

 
 พระจันทรกับพระอาทิตยมีรูปรางกลมเหมือนชื่อเสียงของเสนกบัณฑิตท่ีโดงดัง๑๑๓ 

 
 ความฉลาดในอรรถของเสนกบัณฑิตมีมากเหมือนความสวางไสวของพระจันทรกับ                

พระอาทิตยที่สองสวางมายังโลก๑๑๔   

  
 คําถามที่ ๗ 
 ...อนุสิสสดาบสกลาววา  ชื่อวา  ภาระคือการวิสัชนาปญหานี้  ยอมมาถึงบุรุษผูมีปญญาอัน
เจริญ  นัน่เปนสภาวธรรมในหมูมนุษย  เพราะฉะน้ัน  ทานโปรดแกปญหาของทาวเทวราชทาํใหปรากฏ  
เหมือนยังดวงจันทรและดวงอาทิตย  ใหต้ังขึ้นพนัดวงฉะน้ัน.๑๑๕ 
 

 บทนี้  เปรียบดวงจันทรและดวงอาทิตยกับการวิสัชนาปญหาใหกระจางโดยหลายนัย  
ทานอธิบายโดยยกพระจันทรและพระอาทิตยใหขึ้นต้ังพันดวง  แคดวงเดียวก็สวางแลว  
หลายดวงจึงสวางจาชัดเจน  การแกปญหาก็เชนกัน  และผูแกปญหาคือพระโพธิสัตว                 
ซึ่งอนุสิสดาบสเรียกวาบุรุษผูมีปญญาอันเจริญ  ดังนั้น  ดวงจันทรและดวงอาทิตยจึง

หมายถึงปญญา  อันมีปกติกําจัดความมืด๑๑๖ 

 

 เปรียบพระจันทรและดวงอาทิตยเหมือนแสงสวางหนทางในการแกปญหา๑๑๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบกับหนทางการแกปญหา  หากเกิดปญหาตางๆ กันขึ้นยอมตองหา
หนทางในการแกปญหา  ซึ่งแนวทางการแกปญหานั้นจะตองแจมแจง  ชัดเจน  ดังแสงสวาง

ของดวงจันทรที่สองสวางยามคํ่าคืน๑๑๘ 

 

                                                 
 ๑๑๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๑๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๑๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๑๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาสรภังคชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๗.  หนา ๖๑๑. 
 ๑๑๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๑๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๑๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 



๙๗ 

 

 คํากลาวของอนุสิสสดาบสวา  ภาระของปญหาตางๆ และการตอบปญหาตางๆ นี้            
ยอมเปนเร่ืองปกติธรรมดาทั่วไปของมนุษยโลก  เมื่อปญหามาถึงบุคคลผูมีปญญาเปนที่ต้ัง
แลว   ขอใหทานใชปญญานั้นในการแกไขและตอบซ่ึงปญหาเหลานี้ ใหกระจางชัด  
เหมือนกับแสงของดวงจันทรและดวงอาทิตยที่ขึ้นมานับพันดวง  สองแสงสวางชัดแจง 

 ดวงจันทร / ดวงอาทิตย = แสงสวางของปญญาที่จะตอบซึ่งปญหาท้ังมวล๑๑๙ 

 
 การแกปญหาเหมือนการยังดวงจันทรและดวงอาทิตยใหต้ังขึ้น  การต้ังขึ้นของดวงจันทร
และดวงอาทิตยยอมกําจัดความมืด  การแกปญหายอมตองใชแสงสวางคือปญญากําจัด
ความมืดคืออวิชชา 
 ความวา “ใหต้ังขึ้นพันดวง” ยอมเปรียบการแกปญหาที่แจมแจงชัดเจนอยางย่ิง                 
โดยกลาวในเชิงอติพจนเพื่อแสดงถึงความสามารถในการแกปญหา  ซึ่งจักไมเหลือความ
สงสัยใดๆ ใหปรากฏอยูเลย  ดุจการต้ังขึ้นของพระอาทิตยและพระจันทรพันดวงยอมไมมี

ความมืดเหลืออยูฉะนั้น๑๒๐ 

 
 เปรียบเทียบการแกปญหาท่ีชัดเจนแจมแจงเหมือนแสงสวางของพระจันทรและ               

พระอาทิตยที่มีหนึ่งพันดวง  เปนการใชภาพพจนอติพจน๑๒๑ 

 
 ปญหาของทาวสักกเทวราชยากไมสามารถแกไขปญหาน้ันไดเหมือนดวงจันทรและ            

ดวงอาทิตยพันดวง๑๒๒ 

 
 ความยากของปญหาท่ีทาวสักเทวราชต้ังใหนั้นเหมือนพระจันทรและพระอาทิตยหลายๆ

ดวง  สองแสงรอนแรง๑๒๓   

  
 การแกปญหาของทาวสักกะเทวราช  ตองแกหลายๆคร้ังเหมือนพระจันทรและ                

พระอาทิตยหลายๆ ดวง๑๒๔ 

 
 

                                                 
 ๑๑๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๒๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๒๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๒๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๒๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๒๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๙๘ 

 

 คําถามที่ ๘ 
 ...ในอดีตกาล  ยังมีนางสมณีนุงขาวรูปหนึ่งชื่อปญจตปาวีอาศัยอยูในเมืองพาราณสี  นางให
ทําบรรณศาลาอาศัยอยูในปาชา  นางถือพรตอดอาหารขามเวลาถงึ  ๔  วนัจงึฉันคร้ังหนึ่ง  จนเกยีรติ
คุณปรากฏดุจกับพระจนัทรและพระอาทิตย  ถึงกับพวกชาวพาราณสีไอจามหรือพลาดหกลม  ก็
เปลงเสียงนมสัการนางปญจตปาวี.๑๒๕  

 
 บทนี้  เปรียบพระจันทรและพระอาทิตยกับเกียรติคุณของนางปญจตปาวี คือ ผูบําเพ็ญ

ตบะทุก ๕ วัน  ดังนั้น  พระจันทรและพระอาทิตยจึงหมายถึง  ผลของกุศลกรรม๑๒๖ 

 
 เปรียบพระจันทรและดวงอาทิตยเหมือนกับความศรัทธาที่เปนที่เล่ืองลือและปรากฏให

เห็นเชนเดียวกับพระอาทิตย  และพระจันทรที่ปรากฏใหเห็นเดนชัดย่ิงบนทองฟา๑๒๗ 

 
 พระจันทรและพระอาทิตยเปรียบกับพลังศรัทธาที่ย่ิงใหญ  ซึ่งเกิดจากความเคารพ

ศรัทธาของผูคน๑๒๘ 

 
 การถือพรตอดอาหารของนางสมณีถึง ๔ วัน  แลวจึงฉันคร้ังหน่ึง  เกียรติคุณของการ
กระทําน้ีไดแพรออกไป  จนชาวเมืองพาราณสีตางเปลงเสียงยกยองและช่ืนชมเกียรติคุณนี้
เห็นไดอยางแจมแจง  ไมวาจะอยูที่ใดหรือทําอะไรอยู  เหมือนกับพระจันทรและพระอาทิตย
ที่ไมวาจะอยูที่ใดในโลก  ก็ยอมจะมองเห็นพระจันทรและพระอาทิตยปรากฏบนทองฟาเสมอ
เปนส่ิงที่ย่ิงใหญ 
 พระจันทร / พระอาทิตย = เกียรติคุณของบุคคลผูซึ่งต้ังใจกระทําแลวยอมแพรออกไป  

ไมวาใครก็ประจักษแจงในการกระทํานั้น๑๒๙ 

 
 เปรียบเกียรติคุณท่ีปรากฏจากภาวะการปรากฏของพระจันทรและพระอาทิตยยอม
ปรากฏท่ัวทุกหนทุกแหงอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน  ทุกคนจะเห็นการปรากฏของพระจันทรและ

                                                 
 ๑๒๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถากุณาลชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๑.  หนา ๕๖๓. 
 ๑๒๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๒๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๒๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๒๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๙๙ 

 

พระอาทิตยเฉพาะตนๆ คือราวกะปรากฏเพ่ือตนน่ันเทียว  เกียรติคุณของสมณีนุงขาวยอม

ปรากฏแกทุกคนอยางทั่วถึงเชนเดียวกัน๑๓๐ 

 
 เปรียบพระจันทรและพระอาทิตยเปนความโดงดัง  มีชื่อเสียง  และนาเคารพเปนอยางย่ิง   
เห็นไดชัดจากบริบทที่วา  ถึงกับพวกชาวพาราณสีไอจามหรือพลาดหกลมก็เปลงเสียง

นมัสการนางปญจตปาวี๑๓๑ 

 
 นางปญจตปาวีใจบุญเหมือนพระอาทิตยกับพระจันทรที่ใหแสงสวางแกมนุษย๑๓๒   

 
 นางปญจตปาวีมีชื่อเสียงมาก  ทุกคนเปลงเสียงนมัสการนางปญจตปาวีมากเหมือนแสง

สวางของพระอาทิตยและพระจันทร๑๓๓ 

 
  นางปญจตปาวีเปนคนใจบุญเหมือนพระจันทร๑๓๔ 

 
 คําถามที่ ๙ 
 ...กุมารกัสสปนั้นบวชในสํานักของพระศาสดา  พอมีอายุ   ๒๐ ปบริบรูณก็ไดอุปสมบท  เมื่อ
กาลเวลาลวงไปไดเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร  ในบรรดาพระธรรมกถึกทัง้หลาย.  ลําดับนั้น  พระศาสดา
ทรงต้ังพระกุมารกัสสปนัน้ไวในตําแหนงเอตทัคคะ  ดวยพระดํารัสวา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  กุมาร
กัสสปนี้  เปนเลิศแหงสาวกทั้งหลายของเรา  ผูกลาวธรรมอันวิจิตร  ภายหลังพระกมุารกัสสปนั้นบรรลุ
พระอรหัต  ในเพราะวัมมกิสูตร. แมภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกสัสปนั้น เหน็แจงแลวบรรลุพระ
อรหัต.  พระกมุารกสัสปเถระปรากฏในพระพุทธศาสนา  ประดุจพระจันทรเพญ็ในทามกลาง
ทองฟาฉะนัน้.๑๓๕ 
 

 บทนี้  เปรียบพระกุมารกัสสปเถระ  ปรากฏในพระพุทธศาสนาเหมือนพระจันทรเพ็ญ
ทามกลางทองฟา  คุณลักษณะของพระจันทรคือสามารถใหแสงสวางช้ีทางแกคนที่อยูบน

                                                 
 ๑๓๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๓๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๓๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๓๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๓๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๓๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถานิโครธมิคชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๑.  หนา ๒๓๘ – ๒๓๙. 



๑๐๐ 

 

โลกได   ตรงกับพระเถระซ่ึงเปนยอดแหงพระธรรมกถา  ดังนั้นพระจันทรเพ็ญจึงหมายถึง

ปญญา๑๓๖ 

 
 เปรียบพระจันทรเปนผูบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาแลว๑๓๗ 

 
 พระจันทรเปรียบดังแสงสวางที่สองสวางบนทองฟาในยามวันเพ็ญซึ่งมีประโยชนแกผูคน
ในยาม คํ่า คืน   เชน กัน กับพระ กุมาร กัสสปเถระ ก็บรร ลุพระอรหัต ผู เปน เ ลิศใน

พระพุทธศาสนา๑๓๘ 

 
 เม่ือกุมารกัสสปอายุ ๒๐ ปก็อุปสมบท  และเวลาตอมาก็เปนผูกลาวเทศนาธรรมไดอยาง
อัศจรรยในบรรดาพระผูเปนนักเทศนแสดงธรรมทั้งหลาย  พระพุทธองคจึงแตงต้ังพระกุมาร
กัสสปไวในตําแหนงผูยอดเย่ียมในทางใดทางหนึ่ง (เทศนาธรรม) แลวมีพระดํารัสกับเหลา
พระภิกษุทั้งหลายวา  ความเปนเลิศในทางธรรมของกุมารกัสสปนั้น  จนภายหลังไดบรรลุจน
เปนพระอรหัต  ปรากฏเดนชัดในพระพุทธศาสนาเหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญ  ซึ่งปรากฏเต็ม
ดวงและเห็นไดเดนชัดกลางทองฟา 
 พระจันทรเพ็ญ = การบรรลุแลวซึ่งพระอรหัตเปนดวงจันทรซึ่งเต็มดวงแลว 

 พระจันทรเพ็ญ = ชื่อเสียงท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด๑๓๙ 

 
 เหตุที่ทรงเปรียบพระกุมารกัสสปะเถระปรากฏดุจพระจันทรนั้น  ทรงหมายความเปน
พระอริยบุคคลในมหาสุมยสูตรก็ดี  ในสุริยสูตรก็ดีแสดงชัดวาเทพจันทรเปนพระอริยบุคคล
ดังพระดํารัสตอนหนึ่งวา “จงปลอยสุริยะ (แสงจันทร) ผู เปนบุตรของเรา”  โดยปกติ
พระพุทธเจาตรัสเรียกเปนบุตรหมายถึงความเปนพระอริยเจา  ในที่นี้พระกุมารกัสสปะเถระ
ปรากฏในพระพุทธศาสนาในฐานะพระอริยเจา  ยอมสูงสงโดดเดนประดุจจันทรเพ็ญใน

ทามกลางทองฟาฉะน้ัน๑๔๐ 

 
 เปรียบพระจันทรเพ็ญเปนผูบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาแลว๑๔๑ 

 

                                                 
 ๑๓๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๓๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๓๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๓๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๔๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๔๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 



๑๐๑ 

 

 จากตัวอยางขางตนเปนการใชการเปรียบเทียบผูบรรลุพระธรรมกับการมีชื่อเสียงของ

พระเถระท่ีมีความเปนเลิศในทางพุทธศาสนา๑๔๒ 

 
 เปนการเปรียบเทียบพระจันทรกับผูบรรลุธรรมคือพระเถระในพุทธศาสนา  มีความเปน

เลิศทางปญญา๑๔๓ 

 
 ตัวอยางขางตนนี้เปนการแสดงความหมายเร่ืองการบรรลุธรรมของพระเถระท่ีให
ประโยชนแกสัตวโลก  ซึ่งเปนการเปรียบเทียบเรื่องของพระกัสสปะที่มีความเปนเลิศในทาง

ปญญา  ซึ่งสามารถช้ีทางใหสรรพสัตวได๑๔๔ 

 
 คําถามที่ ๑๐ 
 พระเถระเจาเมื่อแสดงธรรมแกคนทั้งสอง  ก็กลาวถึงคุณของพระรัตนะทั้ง ๓  แลวช้ีแจงผลของ
การใหทานเปนตน  วาทานที่บุคคลใหแลวมีผล  การบูชามีผล  แจมแจงประดุจแสดงใหเห็นดวง
จันทรวันเพ็ญ  บนพื้นนภากาศ  ฉะนั้น.๑๔๕ 
 

 บทนี้  เปรียบคุณพระพระรัตนะท้ัง ๓  เหมือนดวงจันทรวันเพ็ญ  บนพื้นนภากาศ      
อาจตีความไดวาในทองฟา  ดวงจันทรวันเพ็ญเปนใหญ  ในบรรดาที่พึ่งหรือลัทธิในโลก                 
พระรัตนตรัยเปนสรณะสูงสุด  การจะรูคุณของพระรัตนตรัยตองอาศัยปญญาและพระเถระก็

รูธรรมดวงปญญา  ดังนั้นดวงจันทรเพ็ญจึงหมายถึงปญญา๑๔๖ 

 
 เปรียบพระจันทรวันเพ็ญเหมือนผลบุญที่ไดกระทําจากการใหทานวาปรากฏใหเห็น

ชัดเจน  ซึ่งผลบุญก็ไดกระทําทาน๑๔๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบกับผลของการทําทาน  ซึ่งผลของการทําทานนั้นจะเกิดผลดังแสงสวาง

ของดวงจันทรในยามค่ําคืน  ใหประโยชน๑๔๘ 

                                                 
 ๑๔๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๔๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๔๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๔๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาอิลลีสชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๒.  หนา  ๒๔๗ - ๒๔๘ 
 ๑๔๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๔๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๔๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 



๑๐๒ 

 

 ผลของการใหทาน  กลาวคือ  บุคคลใดประพฤติซึ่งการทําทาน  การใหทานแลว  ผลของ
การใหทานนั้นมีผล  การบูชาซ่ึงทานน้ันมีผล  ยังกลับมาสูตัวของบุคคลผูซึ่งกระทําทาน    
ผลของการใหทานนั้นแจมแจง  เหมือนดวงจันทรวันเพ็ญที่ทอแสงสวางเต็มดวงอยูบน
ทองฟา 
 ดวงจันทร = ผลบุญที่บุคคลไดกระทําทาน  ใหทาน 

 ดวงจันทรวันเพ็ญ = ผลบุญซ่ึงเต็มเปยมเหมือนดวงจันทรที่เต็มดวง๑๔๙ 

 
 การเปรียบเทียบในที่นี้ชี้ใหเห็นความสามารถในการแสดงธรรมของพระเถระท่ีชัดเจน
แจมแจงจากการเปรียบดวยดวงจันทรวันเพ็ญ 
 พระจันทรวันเพ็ญยอมบริบูรณเต็มดวงปราศจากความมืดคือไมมีราคีปกปดอยูยอม
สวางเต็มที่  การแสดงธรรมที่แจมแจงชัดเจนยอมกําจัดความกังขาของผูฟงโดยมิเหลือความ

สงสัยใดๆ เหลืออยูเลย๑๕๐ 

 

 เปรียบการใหทานมีผลเดนชัด  เหมือนดังแสงของดวงจันทร๑๕๑ 

 
 จากตัวอยางขางตนเปนการแสดงประโยชนของธรรมชาติที่มีตอสัตวโลก  ในที่นี้หมายถึง

พระจันทร๑๕๒ 

 

 เปนการแสดงความเปรียบเร่ืองการใหทาน  เหมือนกับการปฏิบัติธรรม๑๕๓   

 
 การใหคุณประโยชนของการปฏิบัติธรรมคือการใหทาน  ทําใหมีความสุข  เหมือน

พระจันทรที่ใหแสงสวางยามคํ่าคืน๑๕๔ 

 

 คําถามที่  ๑๑ 
 พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น  จงึกลาวคาถา ๒ คาถานอกน้ีวา 
 ในเวลาที่จะตองทาํชาๆ ผูใดรีบดวนทาํเสียเร็ว  ในเวลาที่จะตองรีบดวนทาํ  กลับทําชาไป  ผู
นั้นยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง  เหมือนคนเหยียบใบตาลแหงใหแหลกละเอียดไปฉะนัน้. 

                                                 
 ๑๔๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๕๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๕๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๕๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๕๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๕๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๑๐๓ 

 

ในเวลาที่จะตองทาํชาๆ ผูใดทําชา  และในเวลาท่ีจะตองรีบดวนทํา  กรี็บดวนทาํ ประโยชนของผูนั้น
ยอมบริบูรณ  เหมือนดวงจันทรกาํจัดมืดเต็มดวงอยูฉะนั้น๑๕๕  
 

 บทน้ี  เปรียบดวงจันทรที่คอยๆ กําจัดความมืด  จนเต็มดวงกับคนทําประโยชนตนให
บริบูรณ  โดยคนและพระจันทรมีลักษณะรวมกันคือกําจัดมลทินคือความมืดและการ
ประกอบกิจในเวลาไมเหมาะสม  เสร็จแลวจึงทําหนาที่ของตนคือเต็มดวงสองสวางให

ทิศานุทิศ  ดังนั้น  พระจันทรจึงหมายถึงปญญา  ซึ่งมีปกติกําจัดความมืดคืออวิชชา๑๕๖ 

 
 เปรียบพระจันทรวันเพ็ญ  เหมือนผลบุญที่ไดกระทําจากการใหทานวาปรากฏใหเห็น

ชัดเจน  ซึ่งผลบุญที่ไดกระทําทาน๑๕๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบเสมือนความเต็มเปยมของผลในการกระทํา  ซึ่งการกระทําน้ันเปนการ
กระทําที่เหมาะสม  ส่ิงใดควรทําซํ้า  ส่ิงใดควรรีบทํา  เม่ือบุคคลรูไดดังน้ัน  ผลของการ

กระทําจึงเปรียบกับ ดวงจันทรที่ใหแสงสวางในความมืด๑๕๘ 

 
 การอันใดที่ควรทําอยางชาๆ คอยเปนคอยไป  แตดวนรีบทํา  หรือการอันใดควรดวนรีบ
ทํา   แตกลับทําชา  ความสําเร็จจากการที่ทําก็จะเกิดไดยาก  เปรียบใบตาลแหงถาหากวา
คอยๆ ลงไปใบตาลก็จะไมแหลกละเอียดมาก  แตหากวารีบเรงก็จะเหยียบใบตาลนั้นแหลก
ละเอียดไป 
 หากผูใดรูวาการอันใดควรรีบทําก็พึงทํา  การอันใดควรทําอยางชาๆ ก็ใจเย็นคอยๆ ทํา   
ผูนั้นก็จะทําการงานไดสําเร็จลุลวง  และประโยชนก็จะกอเกิดแกผูทําน้ัน  เหมือนดวงจันทร
เต็มดวงท่ีสวางใสและกําจัดความมืดมิดใหหมดไป 

 ดวงจันทร = สติ, ความรอบคอบ๑๕๙ 

 ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณเหมือนดวงจันทรกําจัดมืดเต็มดวงอยูฉะน้ัน  หมายถึง
ประโยชนที่ไดรับอยางเต็มที่  คําวาบริบูรณมาจากคําวาปริ = รอบ และคําประเต็มหมายถึง  
เต็มรอบ  เต็มเปยม 

                                                 
 ๑๕๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาคชกุมภชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๔.  หนา ๖๗๗ – ๖๗๘. 
 ๑๕๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๕๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๕๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๕๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๑๐๔ 

 

 เหมือนดวงจันทรเต็มดวงท่ีกําจัดมืด  ทั้งหมดจึงจะเต็มดวงได  ประโยชนบริบูรณจึง
หมายเอาจากลักษณะการเต็มดวงไดประโยชนบริบูรณจึงหมายเอาจากลักษณะการเต็มดวง

ของดวงจันทรนั่นคือประเด็นที่สมบูรณเต็มเปยม๑๖๐ 

 
 เปรียบดวงจันทรเปนผูที่ไดรับประโยชนอยางเต็มที่  คือดวงจันทรทั้งดวงไมมีความมืด

มิดมาบดบังเลย๑๖๑ 

 

 เปรียบเทียบใหเห็นประโยชนของบุคคลกับดวงจันทรที่ไมมีความมืดมาบดบัง๑๖๒ 

 
 
 ตัวอยางขางตนสอนใหบุคคลรีบทําความดีเพื่อใหประโยชนแกผูอื่นโดยเร็ว  เปรียบเทียบ

กับพระจันทรที่ใหแสงสวางยังโลก๑๖๓ 

 
 ตัวอยางนี้แสดงแนวคิดเร่ืองการประพฤติตนเปนประโยชนแกผูอื่นตามท่ีตนพึงทํา  เพื่อ

ความสงบสุขแกสังคมโลก๑๖๔ 

 
 คําถามที่ ๑๒  
 ...พระมหาสตัวตรัสถามวา  ปญหาอะไรๆ เกีย่วกับขุมทรัพยนั้น  มีอยูหรือไม  เมื่อ
พวกอํามาตยกราบทูลเกีย่วกับขุมทรพัยวา  มขีุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้นเปนตน  พอพระองค
ไดทรงสดับปญหาน้ันแลว  เนื้อความกป็รากฏเหมือนดวงจันทรในวนัเพ็ญลอยเดนอยู  ณ  ทองฟา
ฉะนัน้๑๖๕   

 
 บทนี้  ทานเปรียบความปรากฏของความสดับปญหาเหมือนกับความปรากฏเดนของ
พระจันทรในวันเพ็ญ  ดังนั้น ดวงจันทรจึงหมายถึงปญญา  เพราะลอยเดนอยูบนทองฟา  

                                                 
 ๑๖๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๖๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๖๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๖๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๖๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๖๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามหาชนกชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา ๑๑๐. 



๑๐๕ 

 

เพื่อใหแสงสวางแกคนหลงทาง  เหมือนปญหาท่ีพระมหาสัตวไดฟงก็สองเน้ือความให

ชัดเจน๑๖๖ 

 

 เปรียบพระจันทรเปนทรัพยทางปญญาท่ีมีความกระจางชัดเจน๑๖๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบกับทางสวาง  ซึ่งทางสวางนี้จะเกิดกับบุคคล  ทําใหบุคคลน้ันหลุดพน

จากปญหาขอสงสัยตางๆ๑๖๘ 

 
 เม่ือพระมหาสัตวไดรับฟงปญหาของพวกอํามาตยเก่ียวกับขุมทรัพยพระองคก็ทรง     
เขาใจความนั้น คือ ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น  เปรียบคือทิศตะวันออก และดวงอาทิตย คือ
ปญญา  ขุมทรัพยนั้นคือ  ปญญาซึ่งเปนทางออกของการแกไขปญหา 
 ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น = ทิศตะวันออก 

 ดวงอาทิตย = ปญญา, แสงสวาง๑๖๙ 

 
 “มีขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น” ตีความได ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. การขึ้นของดวงอาทิตยเปนสัญลักษณของการลุกขึ้นแสวงหาทรัพยคือความอุตสาหะ  
วิริยะ  จึงไดทรัพยมา 
 ๒. การขึ้นของดวงอาทิตย คือ การเกิดขึ้นของปญญา  ผูมีปญญายอมแสวงหาทรัพยได 
 “เนื้อความปรากฏเหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญลอยเดน  ณ  ทองฟา” คือชัดเจน          

แจมแจง๑๗๐ 

 
 เปรียบดวงจันทร  เปนความชัดเจน  กระจางเหมือนขุมทรัพย๑๗๑ 

 

 ตัวอยางขางตนเปรียบเทียบพระจันทรวาเปนขุมทรัพย๑๗๒ 

 

 พระจันทรหมายถึงขุมทรัพยที่มหาชนมีความตองการ๑๗๓   

                                                 
 ๑๖๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๖๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๖๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๖๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๗๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๗๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๗๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๗๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 



๑๐๖ 

 

 บทนี้  ใชการเปรียบเทียบคนที่ตองการทรัพยเหมือนดวงอาทิตยที่มีความย่ิงใหญ  ใชไม

มีวันหมดส้ิน๑๗๔ 

 

 คําถามที่ ๑๓ 
 พอพระมหาสัตวไดสดับปญหาเทานัน้  เนือ้ความแหงปญญานัน้ก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร
เต็มดวงปรากฏในทองฟา๑๗๕   
  

 บทน้ี  เปรียบเน้ือความแหงปญหาที่ปรากฏเดนแกพระมหาสัตว  เหมือนดวงจันทร    
เต็มดวงปรากฏในทองฟา  พระมหาสัตวไดสดับปญหา  จึงทราบเน้ือความดุจเดียวกับ
พระจันทรเต็มดวง  ที่คนเดินทางอาศัยจึงเห็นหนทาง  ดังนั้นดวงจันทรเต็มดวง  จึงหมายถึง

ปญญา๑๗๖ 

 

 เปรียบดวงจันทรเหมือนการเกิดขึ้นของปญญา๑๗๗ 

 
 ดวงจันทรเปรียบกับแสงสวางแหงปญญา  เมื่อแสงสวางแหงปญญาขึ้นก็ยอมมีแนวทาง

หรือหนทางการแกปญหา๑๗๘ 

  
 เม่ือพระมหาสัตวไดรับฟงปญหานั้นแลว  พระองคก็ทรงเกิดปญญาขึ้นอยางชัดแจง
และแจมชัด  เหมือนดวงจันทรเต็มดวงท่ีสองแสงสวางไปทั่วในทองฟา 
 ดวงจันทร = ปญญา, แสงสวางแหงปญญา 

 ดวงจันทรเต็มดวง = ปญญาที่รูแจง (พระโพธิสัตว)๑๗๙ 

 
 ลักษณะการปรากฏของดวงจันทรเต็มดวงคือ  ปรากฏรุงเรืองดวยแสงสวาง  กระจาง
อยางเต็มที่  ในที่นี้เปรียบเน้ือความแหงปญญานั้นดวยลักษณะการปรากฏของดวงจันทรที่
กระจางชัดแจง 
 ปญหานั้นคือความมืดมิดแหงโมหะอวิชชา 
 ปญญานั้นคือความสวาง, แสงสวางนั่นคือวิชชา หรือวิทยา 

                                                 
 ๑๗๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๗๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา ๔๐๕. 
 ๑๗๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๗๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๗๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๗๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๑๐๗ 

 

 พระจันทรเต็มดวงยอมขจัดความมืดมิดปรากฏในทองฟา 

 ปญหาที่ถูกแกยอมขจัดโมหะอวิชชาดวยปญญา๑๘๐ 

 
 เปรียบดวงจันทรเต็มดวงท่ีปรากฏบนทองฟา  เปนความชัดเจนความกระจางแหง

ปญญา๑๘๑ 

 

 พระจันทรคือแสงสวางที่อยูบนทองฟายามคํ่าคืน๑๘๒ 

 

 แสงสวางของพระจันทรสองสวางใหแกโลก  ทําใหคนมีปญญา๑๘๓ 

 
 ตัวอยางขางตนใชวิธีการเปรียบเทียบแสงสวางของพระจันทรกับการเกิดปญญาท่ี

สามารถแกไขปญหาอยางถูกตอง  แมมีดวงจันทรเพียงดวงเดียวก็สวางได๑๘๔ 

 
 คําถามที่ ๑๔ 
 ...ปริพาชกเหน็พระรูปของพระทศพลมีสวนสัดงามดังรูปพรหม.  พระพักตรมสีิรฉิายดัง
จันทรเพ็ญ  และพระนลาฏดังแผนทองคํา๑๘๕ 
  

 บทน้ี  เปรียบสิริที่ฉายออกจากพระพักตรเหมือนจันทรเพ็ญ  จันทรเพ็ญมีลักษณะ
กระจางใสเปนขอพิเศษ  ดังนั้นจันทรเพ็ญจึงหมายถึงปญญา  เพราะพระทศพล  ก็มี       

พระปญญาเปนลักษณะเฉพาะคือเปนปญญาธิกะ๑๘๖ 

 

 เปรียบความงดงามของพระทศพลเหมือนความงามที่บริสุทธิ์ของพระจันทร๑๘๗ 

 

                                                 
 ๑๘๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๘๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๘๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๘๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๘๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๑๘๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาทุติยปลายิชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 
๓  ภาคที่ ๓.  หนา ๔๒๗. 
 ๑๘๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๘๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 



๑๐๘ 

 

 จันทรเพ็ญเปรียบเสมือนความงดงาม  ความผองอําไพที่ปรากฏอยูบนใบหนา  ทําใหผู

พบเห็นถึงความงดงาม  ดังพระจันทรก็ลอยบนทองฟายามคํ่าคืน๑๘๘ 

 
 ปริพาชกเห็นพระรูปของพระทศพลท่ีมีสัดสวนงดงามดังรูปพรหม คือ มีความงดงามท่ี
พรอมประเสริฐ  สวนใบหนาของพระทศพลก็สวยงาม  เหมือนกับแสงสวางของพระจันทร
เต็มดวง  สวนของหนาผากก็งดงามเหมือนแผนทองคํา 
 พระจันทร = ความงาม, ความงดงามของใบหนา 

 จันทรเพ็ญ = ใบหนาที่เต็มเปยมเอิบอิ่มไปดวยความงาม เหมือนพระจันทรที่เต็มดวง๑๘๙ 

 
 “สิริฉายดังจันทรเพ็ญ” คือความงดงามท่ีเปลงปล่ังแผซานมีสีสวางดังสีทอง  โดยปกติ
พระฉวีของพระพุทธเจามักปรากฏใชคําวา  สุวณฺณวณโณ  มีสีผิวเพียงดังวาสีแหงทอง, มีสี
ทอง  หมายถึงการฉายฉัพพรรณรังสีแผซานเปลงประกาย  ประดุจการฉายแสงของจันทร
เพ็ญ  แมในวรรณคดีไทยก็มีขนบการเปรียบตัวละครพระเอก  นางเอก  เทวดา  เปนตน  ใน

ลักษณะนี้เพราะคือความงดงามดุจพระจันทรเปนความงามอุดมคติ๑๙๐ 

 

 เปรียบจันทรเพ็ญ  เปนใบหนาที่มีลักษณะกลม  สีนวลสวยงาม๑๙๑ 

 
 ตัวอยางขางตนใชการเปรียบเทียบพระจันทรวามีลักษณะกลมเหมือนพระพักตรของพระ           

ทศพล๑๙๒ 

  
 จากตัวอยางขางตน  เปนการแสดงคําเปรียบเทียบวาพระจันทรคือพระพักตรของ

พระพุทธเจา  ที่มีลักษณะกลม  นวลตา๑๙๓ 

 

 พระพักตรของพระพุทธเจาคือพระจันทรที่มีลักษณะกลม  มีแสงสวาง  สวยงาม๑๙๔ 

 
 
 

                                                 
 ๑๘๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๘๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๑๙๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๑๙๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๑๙๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๑๙๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๑๙๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๑๐๙ 

 

 ตัวอยางท่ี ๑๕ 
 ในอดีตกาล  พระราชาทรงพระนามวา  โกรัพยะ  เสวยราชสมบัติโดยธรรม  ในพระนคร
อินทปต  แควนกุรุ  ในกาลนั้น  พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติในพระครรภของอัครมเหสีแหง
พระเจาโกรัพยะนั้น  ก็เพราะพระราชกุมารน้ันมีพระพักตรดังดวงจันทร  และมีนิสัยชอบใน
การศึกษา  ชนทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอวา  สุตโสม๑๙๕   
 

 บทนี้  เปรียบพระพักตรของพระสุตโสมราชกุมารเหมือนดวงจันทร  โดยลักษณะที่      
อิ่มเอิบและกระจางใส  แตอาจมองไดวาดวงจันทรเปนที่พึ่งในยามมืด  เพราะทําใหเห็น
หนทาง  และพระราชกุมารเปนคนรักการศึกษาเปนลักษณะเดนเหมือนพระจันทรที่มี      

แสงสวางเปนลักษณะเดน  ดังนั้นดวงจันทรจึงหมายถึงปญญา๑๙๖ 

 

 เปรียบพระโพธิสัตวที่อุบัติขึ้นนั้นมีความงดงามบริสุทธิ์ดังดวงจันทร๑๙๗ 

 

 ดวงจันทรเปรียบกับความงามที่ปรากฏบนใบหนาของพระราชกุมาร๑๙๘ 

 
 พระราชกุมารที่ทรงเสด็จมาอุบัติในพระครรภของอัครมเหสีแหงพระเจาโกรัพยะเปนพระ
โพธิสัตวเสด็จลงมา  จึงเพียบพรอมไปดวยความดีและความงามทั้งรูปและอุปนิสัย  มี
ใบหนาที่งดงามเหมือนดวงจันทร  คือขาวนวล, ผองๆ สุกสวาง  จนชนทั้งหลายตางก็เรียกชื่อ
ของพระราชกุมารวา “บุตรชายแหงดวงจันทร” 
 ดวงจันทร = ความงดงามของใบหนา เหมือนแสงของดวงจันทรที่สองสวางทองฟา 

 ดวงจันทร = ความงามของพระโพธิสัตว สูงสงและงดงาม๑๙๙ 

 
 พระราชกุมารมีพระพักตรดังดวงจันทรความหมายของความงามในอุดมคติที่ถือวาพระ
พักตรที่มีสัณฐานกลมดังพระจันทรคือพระพักตรที่งดงาม  อนึ่งหมายถึงลักษณะแหงดวง
จันทรที่เปลงประกายงดงามน้ันดวย  ชนทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอวาสุตโสม  ซึ่งมาจากคํา
วา 
 สุต คือ ผูที่ไดเลาเรียนไดยินไดฟงมามาก 

                                                 
 ๑๙๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามหาสุตโสมชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 
๔  ภาคที่ ๑.  หนา ๖๔๐. 
 ๑๙๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๑๙๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๑๙๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๑๙๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 



๑๑๐ 

 

 และคําวา โสม ซึ่งแปลวา พระจันทร 

 สุตโสม = ผูมีการศึกษาที่งดงามดุจพระจันทร๒๐๐ 

 

 เปรียบพระจันทรเปนความงามเหมือนพระพักตรของพระราชกุมาร๒๐๑ 

 
 จากตัวอยางขางตนเปนการใชการเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นภาพพจนวาพระพักตรของ

พระราชกุมารมีลักษณะกลมเหมือนพระจันทร๒๐๒ 

 
 ตัวอยางขางตน  แสดงการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นวาพระพักตรของพระราชกุมารมี

ลักษณะกลมเหมือนพระจันทร๒๐๓ 

 

 พระพักตรของพระราชกุมารเหมือนพระจันทรจึงเปนที่มาของชื่อ๒๐๔ 

 
 คําถามที่ ๑๖ 
 สวนคนบางคน  ยังลาภสักการะใหเกิดข้ึนแลว  ต้ังอยูในความไมประมาท  กระทาํกรรมอันงาม  
ยศของบุคคลนั้นยอมเจริญ เหมือนพระจนัทรในศุกลปกษ ฉะนั้น๒๐๕ 
 

 บทนี้  เปรียบยศของผูไมประมาททํากรรมงามเหมือนพระจันทรในศุกลปกษ  ศุกลปกษ
แปลวาขางขึ้น  เปนเวลาที่พระจันทรเต็มดวงสามารถเปลงรัศมีไดเต็มท่ี  ยศอันเปนผลของ
กรรมดีก็เชนกัน  เมื่อถึงเวลาใหผล  ยอมเจริญงอกงามอยางดี  ดังนั้น  พระจันทรในท่ีนี้จึง
หมายถึงกุศลวิบาก คือผลของกรรมดี  และอาจหมายถึงปญญาก็ได  เพราะเปนเหตุให

ประกอบกุศลกรรม๒๐๖ 

 
 
 

                                                 
 ๒๐๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๒๐๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๒๐๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๒๐๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๒๐๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๒๐๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถาเตสกุณชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๓  
ภาคที่ ๗.  หนา ๕๖๑. 
 ๒๐๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 



๑๑๑ 

 

 เปรียบพระจันทรเปนผลของการกระทําซึ่งก็คือกรรมที่ปรากฏใหเห็นเดนชัด๒๐๗ 

 
 พระจันทรเปรียบดังความเจริญ  ความสงบสุข  ซึ่งความเจริญความสงบสุขน้ีจะเกิด

บุคคลที่ใชชีวิตอยูบนความไมประมาท  ประพฤติแตกรรมดี๒๐๘ 

 
 บุคคลบางคน  กระทําแตความดี  ต้ังตนอยูในความไมประมาท  จึงไดมาซึ่งส่ิงดีงาม
ตางๆ โดยไมคาดคิด  เปนบุคคลท่ีมีแตความเจริญ  เปรียบเหมือนพระจันทรที่ทอแสง
สุกสวาง ขาว และบริสุทธิ์ในเวลาขางขึ้น 
 พระจันทร = ความดีงามของมนุษย 
 พระจันทรในเวลาขางขึ้น (เต็มดวง, สุกสวาง, บริสุทธิ์) = ความดีที่บริสุทธิ์งดงามและ

เต็มเปยม๒๐๙ 

  
 ศุกลปกษหมายถึงเวลาขางขึ้น  ยศของผูไมประมาท  กระทํากรรมอันงามยอมเจริญขึ้น
เร่ือยๆ ไมลดลง  เหมือนพระจันทรในศุกลปกษคือพระจันทรขางขึ้น  ที่คอยๆ ขยายเต็มดวง
บริบูรณในท่ีสุด  ธรรมดาวาพระจันทรในศุกลปกษยอมไมมีลดลงอยางไร  ยศของผูไม

ประมาท  การทํากรรมอันงามยอมเจริญไมเส่ือมถอยอยางนั้น๒๑๐ 

  

 เปรียบพระจันทรเปนความเจริญ  สังเกตจากคํากุศลปกษ๒๑๑ 

 

 การทําความดีเหมือนพระจันทรที่สองแสงสวางยามคํ่าคืน๒๑๒ 

 

 เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวาพระจันทรหมายถึงความดี๒๑๓   

 
 จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา  พระจันทรทําคุณความดีแกมนุษยคือใหแสงสวาง

ตอนกลางคืน๒๑๔ 

  
                                                 
 ๒๐๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๒๐๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๒๐๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๒๑๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๒๑๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๒๑๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๒๑๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๒๑๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๑๑๒ 

 

 คําถามที่ ๑๗ 
 ...ปโุรหิตทูลคานวา  ขาแตพระมหาราชเจา  พวกเราไมควรจะยึดราชสมบัติในนครทีม่โหสถอยู  
เพราะวามโหสถนัน้เปนผูบริบูรณดวยความรู  และเปนผูฉลาดในอุบายอยางนี้ๆ  ปโุรหิตทูลหาม     
พระเจาจุลน ี พรรณนาคุณสมบัติของมโหสถ  ดุจบุคคลยกมณฑลแหงดวงจันทรขึ้นกลาว๒๑๕ 

 
 บทนี้  เปรียบปุโรหิตพรรณนาคุณสมบัติของมโหสถ  เหมือนคนยกมณฑลแหงดวงจันทร
ขึ้นกลาว  มณฑลหมายถึงจงกลมรัศมีสีนวลของพระจันทร  หรือก็คือแสงสวางรอบดวง
จันทร  ตรงกับคําวาคุณสมบัติ ขอดี ดังน้ันดวงจันทรจึงหมายถึงปญญา  เพราะมีความ

กระจางเปนขอดี  และตัวมโหสถเองก็มีปญญาเปนคุณสมบัติประจําตัว๒๑๖ 

 

 เปรียบดวงจันทรเหมือนปญญาของมโหสถที่บริบูรณดวยความรูความฉลาด๒๑๗ 

 

 ดวงจันทรเปรียบกับความสมบูรณ  ความพรอมดวยความฉลาดรอบรูของมโหสถ๒๑๘ 

 
 เปรียบดวงจันทรเปนสติปญญาและความรู  นครที่มโหสถอยูจึงเปนนครที่บริบูรณไป
ดวยความรูที่บริบูรณ  เพราะมโหสถเปนผูฉลาดในการแกอุบายตางๆ ประกอบไปดวย
ความรูที่เพียบพรอม  นครนั้นจึงเปนนครแหงความรูเปรียบเปนมณฑลแหงดวงจันทร 

 ดวงจันทร = ตัวแทนของสติปญญาและความรู๒๑๙ 

 
 มณฑลแหงดวงจันทรนั้นหมายถึง  คุณลักษณะ คุณสมบัติทั้งหมดของดวงจันทรอาทิวา
งดงาม ดี สวางไสว  เปนสัญลักษณแทนความประเสริฐดีงาม 
 ปุโรหิตพรรณนาคุณสมบัติของมโหสถดุจบุคคลยกมณฑลแหงดวงจันทรขึ้นกลาวคือ
พรรณนาถึงความประเสริฐฉลาดดีงาม เปนตน  การยกมณฑลแหงดวงจันทรขึ้นกลาว

หมายถึงการกลาวยกยองอยางสูง๒๒๐ 

 
 

                                                 
  ๒๑๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา ๔๓๑. 
 ๒๑๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๒๑๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๒๑๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 
 ๒๑๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๒๒๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 



๑๑๓ 

 

 จากตัวอยางขางตนเปนการใชความเปรียบเพ่ือใหเห็นคุณคาของพระจันทร๒๒๑ 

 

 บทนี้  ใชการกลาวเปรียบเทียบพระจันทรวาเหมือนพระมโหสถดานตางๆ๒๒๒  

 
 เปนการกลาวยกยองพระมโหสถวามีลักษณะเหมือนพระจันทรคือมีความงาม  ความ

สวางไสว๒๒๓   

 

 เปนการเปรียบเทียบวาพระมโหสถมีความบริบูรณเหมือนพระจันทรคือเต็มดวง๒๒๔ 

  
 คําถามที่ ๑๘ 
 พระเจาจุลนทีรงยกเกียรติคุณของพระมหาสัตวข้ึนประกาศ  ประหนึ่งทรงยกดวงจนัทรขึ้น
ฉะนั้น๒๒๕   

 
 บทน้ี  เปรียบเกียรติคุณของพระมหาสัตวกับดวงจันทร  โดยใชกิริยาวายกขึ้นประกาศ
และยกขึ้น  ดวงจันทรจึงหมายถึงปญญา  เพราะท่ีพระมหาสัตวและพระจันทรตางมีลักษณะ

สวางกระจางเปนอัตลักษณ๒๒๖ 

 

 เปรียบดวงจันทรกับเกียรติคุณที่ปรากฏเดนชัดของพระมหาสัตวใหเห็นโดยทั่วกัน๒๒๗ 

 
 ดวงจันทร เปรียบดังเกียรติคุณของพระมหาสัตว   ซึ่งเกียรติคุณนี้ มีมากและให

คุณประโยชนแกมนุษย  ดังกับดวงจันทรที่สองแสงยามค่ําคืน๒๒๘ 

 
 
 

                                                 
 ๒๒๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๒๒๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๒๒๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๒๒๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 
 ๒๒๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). อรรถกถามโหสถชาดก. ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล  ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๔  
ภาคที่ ๒.  หนา ๕๖๖. 
 ๒๒๖ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๑ 
 ๒๒๗ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๒ 
 ๒๒๘ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๓ 



๑๑๔ 

 

 เปรียบเกียรติคุณของพระมหาสัตวเปนดวงจันทร  พระจุลนีทรงเทิดทูนเกียรติคุณของ
พระมหาสัตวเหมือนยกดวงจันทรขึ้น 

 ดวงจันทร = พระเกียรติ, เกียรติคุณของพระมหาสัตว๒๒๙ 

 
 เกียรติคุณเปนส่ิงที่สามารถแผซานขจายไปไดทุกทิศทางไมจํากัดเทศะใดๆ ประหนึ่งการ
ทอแสงของดวงจันทรที่เม่ือปรากฏยอมสวางรุงเรืองในทุกสถานท่ีทุกทิศทาง  และการปรากฏ
แหงเกียรติคุณยอมแสดงถึงความดีงาม  ดวงจันทรมักจะถูกยกขึ้นเปรียบเปนสัญลักษณของ
ความดีงาม 
 ความเปนมหาสัตวนั้นยอมมีเพียงหน่ึงเดียวในโลกดุจดวงจันทรที่มีเพียงหน่ึงเดียว  ซึ่ง

หาส่ิงทดแทนและที่เปรียบไมได๒๓๐ 

  

 เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวาพระจันทรมีคุณคานายกยอง  มีความดีงาม๒๓๑   

 

 จากตัวอยางขางตนเปนการแสดงใหเห็นวาพระจันทรมีเกียรติยศและมีความดีงาม๒๓๒   

 
 พระจันทรเปรียบกับพระมหาสัตวคือมีความนายกยอง  สรรเสริญ  มีความดีงาม

เหมือนกัน๒๓๓ 

 

 ตัวอยางนี้แสดงวาพระจันทรกับพระมหาสัตวเหมือนกันคือทําประโยชนใหแกโลก๒๓๔ 

 
 ผลจากแบบทดสอบที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทําพบวา  นิสิตสวนใหญมีความรูเร่ืองชาดก
และอรรถกถาชาดกนอย  นิสิตที่ทําแบบทดสอบอยางเขาใจมีเพียง ๒ คน ซึ่งเปนนิสิตที่เปนพระสงฆ
หรือเคยบวชเรียนมากอนเปน “พระมหา” หรือ “พระเปรียญธรรม”  เปนผูมีความรูทางพระพุทธศาสนา
เปนอยางดี  นิสิตที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยยังมีความรูความเขาใจคอนขางนอย  การตอบ
คําถามจึงมีลักษณะคลุมเครือ  ไมชัดเจน   
 

                                                 
 ๒๒๙ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๔ 
 ๒๓๐ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๕ 
 ๒๓๑ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๖ 
 ๒๓๒ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๗ 
 ๒๓๓ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๘ 
 ๒๓๔ นิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ ๙ 



๑๑๕ 

 

 การทําแบบทดสอบทั้ง  ๑๘  ขอพบวา  แมนิสิตจะตอบคําถามไดแตยังไมสามารถเช่ือมโยง
เนื้อความทั้งหมดเขาดวยกัน อาจเปนเพราะนิสิตทุกคนยังไมเคยอานอรรถกถาชาดกมากอน  หรือหาก
เคยอานมาบางแตไมไดอานทั้ง  ๕๔๗  เร่ืองก็จะไมอาจเชื่อมโยงความทั้งหมดได  ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ศึกษาอรรถกถาชาดกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเนื้อหาและสารสําคัญในเร่ือง  การเปนคัมภีร
สําคัญทางพุทธศาสนาจึงแสดงหลักธรรมทางพุทธศาสนาต้ังแตระดับตนจนกระทั่งส่ือแนวคิดสูงสุด
ทางพระพุทธศาสนานั่นคือ   การบรรลุนิพพาน   อรรถกถาชาดกในฐานะคัมภีร สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาไดทําหนาที่ในการสอนหลักธรรมในระดับตนแกพุทธศาสนิกชน  นั่นคือ  การสอนเร่ือง
ศีล  สมาธิ  ปญญา  เชื่อมโยงไปสูหลักธรรมสูงสุดทางพระพุทธศาสนานั่นคือการบรรลุนิพพาน 
 ผลจากการทําแบบทดสอบของนิสิตทําใหผูวิจัยตระหนักไดวานิสิตยังตองเรียนรูอรรถกถา
ชาดกอยางลึกซ้ึง  ทั้งในฐานะพุทธศาสนิกชนและในฐานะผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่จําเปนตองมี
ความรูความเขาใจคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา  ซึ่งเปนคัมภีรหลักที่มีอิทธิพลตอการรังสรรควรรณคดี
ไทยและศิลปะแขนงอ่ืนๆ 
 นอกจากการทําแบบทดสอบเร่ืองความเปรียบในอรรถกถาชาดก  ผูวิจัยไดสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลเร่ืองการรับรูเร่ืองอรรถกถาชาดกในจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในเขตกรุงเทพมหานคร         
โดยมีรายละเอียดที่พบดังนี้ 

๑.  วัดบวรนิเวศวิหาร   
 ในพระอุโบสถตอนบน  พบภาพปริศนาธรรมชองที่  ๗  แสดงเร่ืองพระพุทธเจาเปรียบดัง
พระจันทร   
 ในพระอุโบสถตอนลาง  ภาพที่  ๗  เปนภาพชาวบานลอยกระทงในคืนเดือนเพ็ญ 
 

๒. วัดสุทัศนเทพวราราม 
บริเวณหนาบันหลังเปนภาพสลักเปนรูปพระจันทรประทับนั่งในบุษบกบนราชรถเทียมมา   
 
๓. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร   

 หลังพระประธานแสดงเร่ืองไตรภูมิ  เปนภาพเทพนพเคราะห (พระจันทร)  
 

๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม  
 บริเวณระเบียงหลังพระประธานเปนเทพนพเคราะห (พระจันทร)  
 บริเวณพระอุโบสถเปนภาพเทพนพเคราะห (พระจันทร)  
 
 



๑๑๖ 

 

๕. วัดเครือวัลยวรวิหาร 
 แสดงภาพชาดก  ๕๔๗ ภาพ  มีชาดกเร่ืองสสปณฑิตชาดก  เปนภาพกระตายกับกองไฟ              
มีพระจันทรเต็มดวงลอยเดนอยูบนฟา   

 
๖. วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร 

 บริเวณหลังพระประธานภายในพระอุโบสถแสดงภาพวิถีโคจรของพระจันทรและพระอาทิตย 
 

 จากการสัมภาษณผูมาทําบุญที่วัดซึ่งประกอบอาชีพแตกตางกัน  ไดแก  ทําธุรกิจสวนตัว  
ทํางานธนาคาร  นิสิตนักศึกษา  และรับจางทั่วไป  พบวาทุกคนไมรูเร่ืองพระจันทรที่ปรากฏในบริเวณ
วัด  ทุกคนตอบเหมือนกันวาไมรูเร่ือง  ไมเคยรูจัก  รูเพียงวาเปนเทวดาองคหนึ่ง   
 อาจกลาวไดวาการรับรูเร่ืองชาดกของประชาชนในปจจุบันมีนอยมาก  ทั้งจากตัวบทคือ            
อรรถกถาชาดกและการแปรรูปเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ความรูความเขาใจเร่ืองชาดกที่ผาน
กาลเวลายาวนานในสื่อทั้ง  ๒  รูปแบบคือตัวอักษรและภาพจิตรกรรมยังคงตองการการศึกษา  
วิเคราะห  และตีความ  เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของอรรถกถาชาดกในฐานะคัมภีร
สําคัญทางพระพุทธศาสนา   
 

  

  
 

รูปที่ ๒๘  พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
จังหวัดกรงุเทพฯ 



๑๑๗ 

 

       

    
 

รูปที่  ๒๙  หนาบันรูปบุษบกจันทเทพบุตรทรงรถมา 



บทที่ ๕ 
สรุป  และอภิปรายผล   

 
 อรรถกถาชาดกแสดงเร่ืองราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตวกอนที่จะมาเกิดในพระชาติสุดทาย
และไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  อรรถกถาชาดก  ๕๔๗  เร่ืองเปนการสอนธรรมะรูปแบบหนึ่ง
ของพระพุทธเจา  แสดงหลักธรรมในพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวปฏิบัติแกคนในสังคมต้ังแตระดับโลกียะสู
ระดับโลกุตตระ   
 อรรถกถาชาดกปรากฏใชธรรมชาติในการส่ือแนวคิดทางพุทธศาสนา  ไดแก  น้ํา  ไฟ  คล่ืน  
ลม  ทะเล  ดวงดาว  พระอาทิตย  และพระจันทร  การใชพระจันทรในอรรถกถาชาดกมีนัยสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  จากการศึกษาอรรถกถาชาดก ๕๔๗ เร่ือง  ผูวิจัยพบวามีอรรถกถาชาดกจํานวน ๘๙ 
เร่ืองที่กลาวถึงพระจันทร  โดยปรากฏบทบาทของพระจันทร ๓ ลักษณะ  แมจะมีนัยสําคัญแตกตางกัน              
แตก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกัน  ที่สําคัญคือบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกทั้ง ๓ ประการ
นั้นยังสืบทอดความคิดสําคัญและมีบทบาทในสังคมไทยปจจุบัน  ไดแก  พระจันทรมีบทบาทเปน  
ความเปรียบ  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเร่ือง   และพระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน   
 
๑.  พระจันทรมีบทบาทเปนความเปรียบ 
 การใชพระจันทรเปนความเปรียบปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาอยางเดนชัด  หมายถึงแสง
สวางที่ทําใหเกิดปญญา  พระจันทรปรากฏในทองฟายามคํ่าคืน  ทอแสงสวางแกสรรพสัตว                    
เฉกเชนเดียวกับพระพุทธเจา หรือพระโพธิสัตวที่ใชธรรมะขจัดอวิชชาคือความมืดมิด  ไรปญญาของ
มวลมนุษย  คุณสมบัติของพระจันทรคือ  ความสวาง  ความบริสุทธิ์  ความเย็น  และความเต็มบริบูรณ                 
การใชพระจันทรเปนความเปรียบในอรรถกถาชาดกมี  ๔ ลักษณะ  ดังนี้  พระจันทรปรากฏรวมกับราหู  
พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตย  พระจันทรปรากฏรวมกับทองฟา  และพระจันทรปรากฏโดย
ลําพัง   
 ๑.๑ พระจันทรปรากฏรวมกับราหู  ในอรรถกถาชาดกมักกลาวถึงพระจันทรเม่ือปรากฏ
รวมกับราหูวา  พระจันทรตกอยูในอํานาจของราหู  ราหูจับพระจันทร  ความหมายนี้ใชเม่ือมนุษยกําลัง
เผชิญความทุกขโศก  หรืออยูในสถานการณเลวราย  สวนใหญจะใชเพื่อเปรียบเทียบวาพระโพธิสัตวคือ
พระจันทรกําลังเผชิญกับความทุกขคือความมืด   ปรากฏในอรรถกถาชาดก ๑๒ เร่ือง 
 ๑.๒  พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตย  พระจันทรกับพระอาทิตยปรากฏอยูบนทองฟา  
สองแสงสวางแกสัตวโลก  พระจันทรสองแสงยามค่ําคืน   พระอาทิตยสองสวางในเวลากลางวัน              
ทั้งพระจันทรกับพระอาทิตยจึงใหแสงสวางแกสัตวโลก  อรรถกถาชาดกกลาวถึงพระจันทรปรากฏ



๑๑๙ 

 

รวมกับพระอาทิตยในความหมายวา  การมีรัศมีสองสวางไปรอบทิศ  ปรากฏใหสัตวโลกพบเห็น  พบใน
อรรถกถาชาดก ๑๗ เร่ือง 

 ๑.๓  พระจันทรปรากฏรวมกับทองฟา  ในยามค่ําคืนพระจันทรปรากฏในทองฟา  ทอแสง
สวางสองไปทั่วทิศที่มืดมิด  ภาพพระจันทรเต็มดวงทอแสงกระจางตาเปนภาพที่งดงาม  มีผืนฟาเปน
พื้นหลังทําใหพระจันทรเหมือนลอยอยูบนพื้นน้ํา  ความเย็นและความสวางไสวของพระจันทรยามคํ่า
คืน  จึงเปรียบไดกับแสงแหงพระธรรมหรือปญญาของพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว  หรือพระสงฆซึ่ง  
สองแสงคือชวยเหลือผูที่อับจนปญญา  ความเปรียบที่กลาวถึงพระจันทรปรากฏรวมกับทองฟามีใน
อรรถกถาชาดก ๑๓ เร่ือง 
 ๑.๔  พระจันทรปรากฏโดยลําพัง  การเปรียบโดยกลาวถึงพระจันทรเพียงลําพังมักเสนอ
ภาพพระจันทรเต็มดวงโดยเปรียบกับพระพักตรของพระพุทธเจา  หรือพระโพธิสัตว  และเปรียบกับ
ปญญาหรือพระเกียรติคุณของพระโพธิสัตว  ดังในอรรถกถาชาดก ๑๙ เร่ือง 
 
๒.  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเรื่อง 
 อรรถกถาชาดกใชพระจันทรเปนฉากเพื่อแสดงบรรยากาศในเรื่อง  ปรากฏในอรรถกถาชาดก 
๓๖ เร่ือง  และนําเสนอเหตุการณสําคัญในเร่ือง  ทําใหผูอานเขาใจอารมณความรูสึกของตัวละคร  และ
เขาใจสาระสําคัญของตัวบทไดดียิ่งข้ึน  การใชพระจันทรเปนฉากมี ๒ ลักษณะ ไดแก การใชพระจันทร
เปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  และการใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศใน
เร่ือง 

  ๒.๑  การใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในอรรถกถา
ชาดกกลาวถึงการทําทาน  การรักษาศีล  และการฟงธรรม  เหตุการณเหลานี้มักเกิดข้ึนในคืนพระจันทร
เต็มดวง  ตัวละครที่ประกอบพิธีกรรมเหลานี้มีทั้งพระโพธิสัตวและตัวละครอื่นๆ  อรรถกถาชาดกที่ใช
พระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีจํานวน ๒๔ เร่ือง  การใชพระจันทรเปนฉากใน
เหตุการณสําคัญของเร่ือง  ในวันที่ตัวละครคือพระโพธิสัตวหรือตัวละครอ่ืนๆ ทําทาน  รักษาศีล               
แสดงธรรม  นับเปนพฤติกรรมที่เพิ่มพูนและเปนการสะสมและบุญบารมีของตัวละครเหลานั้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือพระโพธิสัตว  ทําใหผูประพฤติธรรมเกิดความเล่ือมใส  ศรัทธาในพุทธศาสนา 
เปนการเพิ่มพูนปญญา  ทําใหกระจางแจงในขอธรรม  เห็นผลจากการปฏิบัติธรรมนั้น    โดยนัยนี้ฉาก
พระจันทรเต็มดวงจึงมีนัยสัมพันธเชื่อมโยงกับการใชพระจันทรเปนความเปรียบเพื่อแสดงถึงปญญาที่
กําจัดอวิชชาคือความมืดมิด 
 



๑๒๐ 

 

 ๒.๒  การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศในเรื่อง  พระจันทรปรากฏเปนฉากที่
สรางบรรยากาศในเรื่อง  ทําใหผูอานเห็นภาพความงดงามของแสงจันทรเต็มดวง    คืนวันเพ็ญใน  
อรรถกถาชาดกมักเปนคํ่าคืนที่มีงานมหรสพในพระนคร  เปนคืนที่นาร่ืนรมย  ทั่วทั้งพระนครมีแตความ
สนุกสนานร่ืนเริง  ปรากฏในอรรถกถาชาดก ๑๔ เร่ือง  การใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสรางบรรยากาศใน
เร่ือง  แสดงใหเห็นวาความงดงามของพระจันทรในคืนวันเพ็ญสรางบรรยากาศที่เรงเรากิเลสได  
ขณะเดียวกันความงดงามนี้เองก็เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหไดปญญาหากไดสนทนาธรรมกับผูทรงธรรม  
ความงดงามของแสงจันทรจึงเปนทั้งเคร่ืองเรงเรากิเลส  และเปนทั้งหนทางแกผูตองการดับกิเลส   

 

๓.  พระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน 
 ในอรรถกถาชาดกปรากฏบทบาทของพระจันทรในฐานะตํานาน ๒ ลักษณะ  ไดแก  ตํานาน
เร่ืองกระตายบนดวงจันทร  และตํานานเร่ืองเทวดา  พบในอรรถกถาชาดก ๗ เร่ือง  ไดแกตํานานเร่ือง
กระตายบนดวงจันทร  ทําใหเขาใจตํานานเรื่องภาพกระตายที่ปรากฏบนดวงจันทรไดดียิ่งข้ึน  และ
ตํานานเร่ืองเทวดา    อรรถกถาชาดก ๖ เร่ือง  กลาวถึงพระจันทรในฐานะที่เปนเทวดาองคหนึ่ง  มีชื่อ
เรียกหลายช่ือ  ไดแก จันทเทพ  จันทกุมาร  หรือพระจันทเทพบุตร  มีวงศญาติคือ สุริยกุมาร  สุริยเทพ  
หรือสุริยเทพบุตร  การปรากฏเชนนี้ทําใหเห็นความสัมพันธของพระจันทรกับพระอาทิตยวาเกิดรวมกัน
และเกี่ยวของเปนเช้ือวงศเดียวกัน 
 จาการศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกทําใหเขาใจการส่ือความหมายและการ
แสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดดีและลึกซึ้งยิ่งข้ึน  ทําใหเห็นความเช่ือมโยงความคิดตางๆอยาง
เปนระบบ  การศึกษาคร้ังนี้ทําใหเห็นความสําคัญของอรรถกถาชาดกและเห็นความสําคัญของการ  
แปรรูปอรรถกถาชาดกในปจจุบันไดเปนอยางดี  
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๑๒๗ 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล    นางสาวสุภัค  มหาวรากร 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัติการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๑ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 

ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิัย 

สุภัค  มหาวรากร.  นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสืบทอดและการสรางสรรคชาดกใน 

 สังคมไทย.   ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประจําป ๒๕๕๕.  (อยูในระหวางดําเนินการ) 
สุภัค  มหาวรากร.  ความเปรียบเกี่ยวกับนํ้ากับมรรคาสูนิพพานในอรรถกถาชาดก.   
          วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๒. 
เฉลียวศรี พิบลูชล และคณะ.  การศึกษาสภาพการสรางงานวิจยัและผลงานทางวิชาการของ
 คณาจารย  คณะมนุษยศาสตร : ปจจยัเอ้ือ  อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา.  
 กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๘.  
สุภัค  มหาวรากร. การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทอง.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
 ตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๗. 
สุภัค  มหาวรากร.  การสรางอารมณสะเทือนใจในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธใน

 รัชกาลที่ ๒.  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
 



๑๒๘ 

 

บทความวิชาการ 
สุภัค  มหาวรากร. “ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลปจาก 
 พระไตรปฎกและ  อรรถกถาชาดก” ใน วารสารไทยศึกษา, ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 – มกราคม ๒๕๕๕,  หนา ๗๑ – ๙๔. 
สุภัค  มหาวรากร. “สระโบกขรณีในอรรถกถาชาดก : ความเปรียบกบัการส่ือแนวคิดมรรคาสูนิพพาน”  
 ใน วารสารไทยศกึษา, ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ กุมภาพนัธ – กรกฎาคม ๒๕๕๓,  หนา ๑๔๕ – ๑๘๑. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทเจรจา”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี. จัดทํา
 โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี), ๒๕๕๐,  หนา ๖๖๙ – ๖๗๒. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร ๑”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี. จัดทํา 
 โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี), ๒๕๕๐,  หนา  ๖๗๒ – ๖๗๔. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร ๒”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี. จัดทํา 
 โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี), ๒๕๕๐, หนา ๖๗๔ – ๖๗๗. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละครดึกดําบรรพ”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑  

 ชื่อวรรณคดี. จัดทําโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภสมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี), ๒๕๕๐, หนา ๖๗๘ – ๖๗๙. 
สุภัค  มหาวรากร. “การแปรรูปวรรณกรรมเร่ืองสังขทอง” ใน วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน, ปที ่๒๗  
 ภาคเรียนที ่๑ (๒๕๔๘), หนา ๘๒ – ๙๘.  
 



 

บทสรุปผูบริหาร 
 
ชื่อโครงการ 
 (ภาษาไทย) บทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดก 
 (ภาษาอังกฤษ) The  Role of  the moon  in  Jātakat t hakathā  

  

วัตถุประสงคของการวิจยั 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกซึ่งเปนคัมภีรสําคัญใน

พุทธศาสนา  
 

ที่มาของการวิจัย 
อรรถกถาชาดก  ๕๔๗  เร่ืองปรากฏใชธรรมชาติในการสื่อแนวคิดพุทธศาสนา  ไดแก น้ํา  ไฟ  ลม  

ดวงดาว  ทองฟา  เปนตน  รวมทั้งใชพระจันทรในการสื่อแนวคิดพุทธศาสนา  โดยเปนฉากซ่ึงมีความสําคัญ
สัมพันธกับวันอุโบสถคือวันพระ  เปนวันที่พระจันทรเต็มดวงทอแสงสวางทามกลางความมืดมิด  อรรถกถา
ชาดกยังปรากฏใชพระจันทรเปนความเปรียบในฐานะกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อส่ือแนวคิดสําคัญของเร่ือง  
หมายถึงแสงสวางที่ทําใหเกิดปญญา  ภาพพระจันทรปรากฏในทองฟายามคํ่าคืน  ทอแสงสวางแกสรรพส่ิง
เปรียบไดกับพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวที่ทรงใชธรรมะขจัดอวิชชาคือความมืดมิดไรปญญาของมวล
มนุษย   

การสื่อแนวคิดพุทธศาสนาในอรรถกถาชาดกและในจิตรกรรมฝาผนัง  เปนการแสดงหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาในรูปแบบที่แตกตางกัน  นาสนใจวาการรับรูแนวคิดพุทธศาสนาผานภาพพระจันทรใน             
อรรถกถาชาดกและจิตรกรรมฝาผนังมีความเกี่ยวของสัมพันธกันหรือไมอยางไร  การอานอรรถกถาชาดก
ทั้งเร่ืองทําใหเกิดการรับรูความหมายของพระจันทรชัดเจน  ในขณะที่การดูภาพพระจันทรในจิตรกรรม       
ฝาผนังทําใหเขาใจแนวคิดทางพุทธศาสนาหรือไม     ผูวิจัยจะไดใชการวิเคราะหและตีความพระจันทรใน
อรรถกถาชาดกซึ่งเปนการใชวิธีการทางวรรณคดีเพื่อศึกษาคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนา   

 
 
 
 



การดําเนินงานและผลงานท่ีไดรับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พรอมภาพประกอบ 
 
 จากการศึกษาอรรถกถาชาดก ๕๔๗ เร่ือง  ผูวิจัยพบวามีอรรถกถาชาดกจํานวน ๘๙ เร่ืองที่
กลาวถึงพระจันทร  โดยปรากฏบทบาทของพระจันทร ๓ ลักษณะ  แมจะมีนัยสําคัญแตกตางกัน              
แตก็มีความสัมพันธเช่ือมโยงถึงกัน  ที่สําคัญคือบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกทั้ง ๓ ประการนั้น
ยังสืบทอดความคิดสําคัญและมีบทบาทในสังคมไทยปจจุบัน  ไดแก  พระจันทรมีบทบาทเปนความเปรียบ  
มี  ๔ ลักษณะ  ดังนี้  พระจันทรปรากฏรวมกับราหู  พระจันทรปรากฏรวมกับพระอาทิตย  พระจันทรปรากฏ
รวมกับทองฟา  และพระจันทรปรากฏโดยลําพัง  พระจันทรมีบทบาทเปนฉากของเร่ืองมี ๒ ลักษณะ ไดแก 
การใชพระจันทรเปนฉากในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  และการใชพระจันทรเปนฉากเพื่อสราง
บรรยากาศในเร่ือง  และพระจันทรมีบทบาทเปนตํานาน  ในอรรถกถาชาดกปรากฏบทบาทของพระจันทร
ในฐานะตํานาน ๒ ลักษณะ  ไดแก  ตํานานเร่ืองกระตายบนดวงจันทร  และตํานานเร่ืองเทวดา               
จากการศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกทําใหเขาใจการส่ือความหมายและการแสดง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดดีและลึกซึ้งยิ่งข้ึน  ทําใหเห็นความเช่ือมโยงความคิดตางๆอยางเปนระบบ  
การศึกษาคร้ังนี้ทําใหเห็นความสําคัญของอรรถกถาชาดกและเห็นความสําคัญของการแปรรูปอรรถกถา
ชาดกในปจจุบันไดเปนอยางดี  
 

การนาํผลงานวิจัยไปประยุกตใช 

 งานวิจยันี้เปนตัวอยางการวิเคราะหและตีความอรรถกถาชาดกซ่ึงเปนคัมภีรสําคัญทาง 
พระพทุธศาสนา  สามารถนาํไปเปนแนวทางในการศึกษาคัมภีรสําคัญทางพทุธศาสนาเลมอ่ืนตอไปได 

ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่ไดจากการทําวิจัย  
และมี Impact ตอสังคม, ประเทศชาติไดรับประโยชนอะไร 

 การศึกษาบทบาทของพระจันทรในอรรถกถาชาดกเปนการศึกษาการแปรรูปคัมภีรสําคัญทาง
พระพทุธศาสนา  จากพระไตรปฎกสูภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยหลัง  ทาํใหเกิดความเขาใจหลักธรรมที่
ส่ือในรูปแบบตางๆ ที่ตางยุค  ตางสมัย 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําวิจยั 
 วิถีชีวิตของผูคนในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป  การรับรูอรรถกถาชาดกจึงแทบจะไมมีใครรูจัก              
การวิเคราะหและตีความเปนเร่ืองยาก  ดังนั้นจึงไมมีผูเขาใจทั้งอรรถกถาชาดกและจิตรกรรมฝาผนัง  
 
 



ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 งานวิจยันี้ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหและตีความคัมภีรสําคัญทางพระพทุธศาสนาโดยใชวิธี
การศึกษาทางวรรณคดี  เปนการศึกษาในลักษณะการบูรณาการศาสตร 
 

งานวจิัยที่คาดวาจะดําเนนิการตอไป 
การศึกษาการแปรรูปวรรณคดีพุทธศาสนาในบริบทสังคมรวมสมัย 
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