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๑.๑ ความนํา 

 มนุษยใชวรรณกรรมเปนเครื่องมือเสนอเรื่องราวแตละยุคสมัย มีท้ังท่ีเปนผลงานเกิดจาก
ความคิด ความเชื่อ จินตนาการ ตลอดถึงงานศิลปะอ่ืนๆ ถาเปนวรรณกรรมประเภทลายลกัษณหรือบันทึก
เปนลายลักษณคือตัวอักษร เชน บันทึกในศิลาจารึก ใบลาน แผนโลหะ วัสดุสิ่งพิมพ แผนฟลม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ถาเปนวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะคือไมไดบันทึกเปนลายลักษณคือตัวอักษร แต
เปนเรื่องราวท่ีบอกเลาตอกันจากปากตอปาก ผานจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง เชน ปริศนาคําทาย 
สํานวนภาษิต เพลงพ้ืนบาน นิทานหรือเรื่องเลา เปนตน ท่ีจัดเปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามีท้ังสอง
ประเภทคือ วรรณกรรมประเภทลายลักษณ เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฏีกา โยชนา สัททาพิเศษ  และ 
ปกรณพิเศษ เปนตน วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ เชน เรื่องเลาจากปากตอปากท่ีปรากฏในปริศนาคํา
ทาย สํานวนภาษิต เพลงพ้ืนบาน นิทานหรือเรื่องเลา ปรากฏในดินแดนท่ีพระพุทธศาสนาเผยแพรเขาไป 
 จึงเห็นไดวาวรรณกรรมเชื่อมโยงกับเรื่องราวของมนุษยและสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
โดยเฉพาะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทําใหทราบเรื่องราวความเปนมาและหลักคําสอน สําหรับ
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในบทนี้ เปนพ้ืนฐานความรูดานวรรณกรรม เพ่ือให
เปนฐานการวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาตอไปได  

    

๑.๒ ความหมายและจุดมุงหมายของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๒.๑ ความหมายของคําวาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 คําวา วรรณกรรม มีความหมายคอนขางกวาง ครอบคลุมงานเขียนท้ังรอยแกวและรอยกรองทุก
ชนิด วรรณกรรมจึงรวมวรรณคดีเขาไวดวย “หนังสือและวรรณคดีทุกเรื่องเปนวรรณกรรม แตจะมี
วรรณกรรมเพียงบางเรื่องท่ีมีคุณคาทางวรรณศิลปสูงเทานั้นจึงไดรับยกยองเปนวรรณคดี”0

๑  พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวาวรรณกรรม  “งานหนังสือ งานประพันธ บท
ประพันธทุกชนดิท้ังท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง เชน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร วรรณกรรมของเสถียร 
โกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน 1

๒  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๔ ใหความหมายวรรณกรรม  “งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ 
ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย”๓  พงศ
ศักดิ์  สังขภิญโญ  กลาววา วรรณกรรมมีความหมายในภาษาอังกฤษวา “Literature Works” หรือ 
“General Literature” ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุมครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๔๗๕  
โดยนิยามวรรณกรรมและศิลปกรรม รวมกันวา วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความวา การทําข้ึนทุก

๑ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๒๔๗.  

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมบุีค
พับลิเคช่ันส ๒๕๔๖), หนา ๑๐๕๔-๑๐๕๕.  
 ๓ พระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิพ.ศ. ๒๕๓๗, ใน https://www.ipat.or.th/index.php?option=com_  (๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๕). 
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ชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร แผนกศิลปะ จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปรางอยางใดก็ตาม เชน 
สมุด สมุดเล็ก และหนังสืออ่ืนๆ เชน ปาฐกถา เทศนา หรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ อันมีลักษณะเชนเดียวกัน 
หรือนาฏกียกรรม หรือนาฏกียดนตรีกรรม หรือแบบฟอนรําและการเลนแสดงใหคนดูโดยวิธีใบ ซ่ึงการ
แสดงนั้นไดกําหนดไวเปนหนังสือหรืออยางอ่ืน” คําวา วรรณกรรมนิยมใชกันแพรหลายมาตามลําดับ ใน
สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลยสงคราม ไดมีวรรณกรรมและมีการสงเสริมศิลปะการแตงวรรณกรรมเพ่ือ
รักษาวัฒนธรรมไทยอยางเปนทางการ 3

๔  พระศรีวสิุทธิคุณ (สฤษดิ์ ประธาตุ) กลาววา วรรณกรรมเปนคําท่ี
มีความหมายคอนขางกวาง โดยหมายถึงงานเขียนหรือขอเขียนทุกประเภทไมจําเพาะวางานนั้นจะมี
อรรถรสดานเนื้อหาเหมือนกับวรรณคดีหรือไมก็ตาม4

๕  
 ขอมูลเอกสาร ชี้วางานเขียนทุกชนิดถือเปนวรรณกรรมท้ังสิ้น แตถางานเขียนประเภทใดจัดเปน
ประเภทงานเขียนข้ันดีหรือดีเยี่ยม  เรียกงานเขียนประเภทนั้นวา “วรรณคดี”  
          เพราะฉะนั้น งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเปนงานเขียนหนังสือทุกชนิดท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับพระพุทธศาสนา งานเขียนเชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา รวมถึงงานเขียนและงานวิจัยท่ี
คนควารวบรวมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  ถาจะแบงประเภทวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาตามพัฒนาการ
คัมภีรเถรวาทต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน มี (๑) วรรณกรรมบาลี ไดแกพระไตรปฎก ท้ังท่ีเปนภาษาบาลีและท่ี
เปนภาษาอ่ืน  วรรณกรรมบาลีอนุรักษคําสอนเดิมไมใหคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมของพระพุทธศาสนา ท้ัง
เปนหลักฐานอางอิงงานเขียนประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาใหนาเชื่อถือ (๒) วรรณกรรมอรรถกถา 
ไดแกคัมภีรอธิบายขยายความบาลีใหมีความชัดเจน (๓) วรรณกรรมฎีกา ไดแกคัมภีรอธิบายขยายความ
อรรถกถา เชน สารัตถทีปนี วิมติวิโนทนี วชิรพุทธิฎีกา เปนตน (๔) วรรณกรรมอนุฎีกา ไดแกฎีกาใหมท่ี
แตงเพ่ิมเติมภายหลัง เชน วินยาลังการฎีกา ปรมัตถทีปนีฎีกา เปนตน (๕)วรรณกรรมสัททาพิเศษ ลักษณะ
ของสัททาพิเศษเปนไวยากรณมากกวาจะเปนคัมภีร เชน คัมภีรไวยากรณ คัมภีรแตงฉันท เปนตน และ 
(๖) วรรณกรรมลักษณะอ่ืนท่ีไมจัดเขาลักษณะดังกลาว เชน วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนงาน
เขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรบรรจุขอมูล
ท่ีเปนหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เปนตน  
 สรุปวา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึงงานเขียนทุกชนิดท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา สัททาพิเศษ  รวมถึงงานเขียนรูปแบบอ่ืนท่ีคนแตละยุค
ศึกษาคนควารวบรวมมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรบรรจุขอมูลท่ีเปนหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา  

 ๑.๒.๒ จุดมุงหมายของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 วรรณกรรมมีจุดมุงหมายตามประเภทของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ บทนี้ศึกษาเฉพาะวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีสอนใหเวนทําชั่ว ทําดี ทําจิตใหผองแผว อันเปนหลักคําสอน ดังนั้นเพ่ือใหถึง
จุดมุงหมายจึงนําตัวอยางการเขียนหลายรูปแบบ บางเรื่องเปนความเรียง เรียกวารอยแกว บางเรื่องเปนคํา

  ๔ พงศศักดิ์ สังขพิญโญ,  พ้ืนฐานความรูทางวรรณกรรม, ใน http://arc.nstru. ac.th/center/ 
pongsak/e_learning/ unit1_1.html  (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙). 

  ๕ พระศรีวิสุทธิคณุ (สฤษดิ์  ประธาต)ุ, การศึกษาวิเคราะหหลักการและเหตุผลของการสรางสรรควรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย,สารนิพนธดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๕), หนา ๓๖. 
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ประพันธ เรียกวารอยกรอง เปนตน พระราชปริยัติ  (สฤษด์ิ สิริธโร) กลาววา วรรณคดีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาโดยมากจะมุงสอนใหรูดีรูชั่ว กลอมเกลาจิตใจ เวนสิ่งชั่วราย ใหประพฤติสิ่งดีงาม จึงเรียก
กันวา วรรณกรรมคําเทศน เชน ไตรภูมิพระรวง มหาชาติคําหลวง พระมาลัยคําหลวง เปนตน สวน
วรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาดานใหคําแนะนําการดําเนินชีวิต จัดเปนวรรณกรรมคําสอน เชน สุภาษิตพระรวง 
เพลงยาวถวายโอวาท สุภาษิตสอนหญิง  กฤษณาสอนนอง  โลกนิติ เปนตน  ความแตกตางของ
วรรณกรรมสองประเภทนี้ท่ีเห็นได คือ วรรณกรรมคําเทศนมีเนื้อหาดานศาสนธรรมคือหลักธรรม สวน
วรรณกรรมคําสอนมีเนื้อหาแนะนําสั่งสอนท่ัวไปและใชสอนเยาวชนเพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิต   
 จุดหมายการแตงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามีดังนี้  
 ๑) แสดงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  แสดงหลักคําสอนผานวรรณกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
แทนการเทศน  วรรณกรรมประเภทนี้จึงเปนสื่อบันทึกหลักธรรมจากผูนําเสนอไปยังผูศึกษาไดโดยงายและ
สะดวก เม่ือผูศึกษาตองการศึกษาก็ทําไดทันที เชน วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาพระมงคลวิเสสกถา  
ของ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสน ของ พุทธทาสภิกขุ  กรรมทีปนี 
ของ พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรม ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธ
วิทยา ของ พร รตันสุวรรณ  เปนตน  
 ๒) แสดงคุณคาพุทธธรรมและความดีงามของพระพุทธศาสนา ใหตระหนักคุณคาของพุทธ
ธรรมและความดีงามของพระพุทธศาสนา โนมนาวจิตใจใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งข้ึน วรรณกรรมบางเรื่องมี
แทรกเรื่องอิทธิปาฏิหาริย เชน พระมาลัยคําหลวง พระนิพนธของเจาฟาธรรมาธิเบศร ปฐมสมโพธิกถา 
พระนิพนธของ  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนตน 
 ๓) แสดงความดีงามในการบําเพ็ญบารมี  พระพุทธเจาถือเปนแบบอยางของมนุษยผูบําเพ็ญ
บารมี  ผูฝกพัฒนาตนดวยการทําคุณความดีอยางยิ่งยวด  การบําเพ็ญบารมีเปนปจจัยสําคัญทําใหพระองค
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทางพระพุทธศาสนาถือวาทุกคนมีสิทธิ์มีความสามารถบรรลุธรรมไดหาก
ไดรับการฝกฝนท่ีถูกตอง ผูบําเพ็ญบารมีไดบริบูรณสามารถบรรลุพระโพธิญาณไดในอนาคต วรรณกรรม
บางเรื่องมุงแสดงความดีงามการบําเพ็ญบารมี เพ่ือใหภูมิใจและเสื่อมใสตอพระสัมมาสัมพุทธเจา เชน พระ
มหาชนก พระราชนิพนธ ใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี ๙  เปนตน 
 ๔) ศึกษาหลักคําสอนผานวรรณกรรม ใหศึกษาหลักคําสอนในวรรณกรรมเรื่องนั้น ทําใหสื่อ
หลักคําสอนผานวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน การเทศน การสอน เปนตน รูปแบบดังกลาวอาจ
นําเสนอผานเนื้อหาวรรณกรรมโดยตรง หรือผานตัวละครในวรรณกรรม เชน มังคลัตถทีปนี ของ พระ
สิริมังคลาจารย  เปนตน 
  ๕) มุงใหเขาใจและเรียนรูโลกตามเปนจริง  สรรพสิ่งไมเท่ียงแท ไมคงอยูตามสภาพเดิม
ตลอดไป สรรพสิ่งไมมีแกนสารท่ีแทจริงแตกสลายไปในท่ีสุด สอนใหมองวาการดํารงอยูตามครรลองธรรม
ยอมมีผลทําใหตนไดรับความสุข สงบรมเย็นในชีวิต  ไมทุรนทุรายเดือดรอน  เชน เตภูมิกถา ของ พญาลิ
ไท เปนตน 
 ๖) แสดงประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  มุงแสดงความเจริญรุงเรืองและประวัติพระพุทธ
ศาสนสถาน เชน ปุณโณวาทคําฉันท ของ พระมหานาค วัดทาทราย สังคีติยวงศ ของ สมเด็จพระวันรัต 



๕ 
 

(แกว) วัดพระเชตุพน พุทธประวัติ ของ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ ของ พุทธทาสภิกขุ บทบาทพระบรมครู ของ ปน มุทุกันต5๖ เปนตน  
 สรุปวา จุดมุงหมายงานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสอนใหรูเก่ียวกับบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชนมิใชประโยชน ใหรูจักละเวนความชั่ว ทําความดี และทําจิตใหผองใส  

๑.๓ ลักษณะของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
           ผูแตงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานําเรื่องราวในหลักคําสอนมาแตงใหม เปนลักษณะงานเขียน
หรืองานประพันธ เรื่องแตงใหมมีเคามาจากคัมภีร บางครั้งผูแตงเพ่ิมเนื้อหาทางวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อในสังคม จุดหมายเพ่ืออธิบายหลักธรรมใหเขาใจงาย เรื่องเหลานี้เก่ียวของกับคําสอนโดยเฉพาะกลุม
ประเทศท่ีรับอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนรากฐานวัฒนธรรมเชนประเทศไทย จึงทําใหวรรณกรรม
ไทยยุคตน ๆ แทรกดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามี ๒ ลักษณะ ไดแก 

   ๑.๓.๑ วรรณกรรมพระไตรปฎก หรือ คัมภีรอ่ืน  
 ผูแตงนําเนื้อหามาจากพระไตรปฎกหรือคัมภีรอ่ืนๆ  แตงหรือแปลแทรกคําสอนลงไป เชน เตภูมิ
กถาหรือไตรภูมิพระรวง  ผูแตงนําเนื้อหามาจาก ๓๐ คัมภีร มหาชาติคําหลวงและกาพยมหาชาติ ผูแตงนํา
เนื้อหามาจากอรรถกถาชาดก พระมาลัยคําหลวงผูแตงนําเนื้อหามาจากมาลัยสูตรและฎีกามาลัย ปุณโณ
วาทคําฉันทผูแตงนําเนื้อหามาจากปุณโณวาทสูตร  สามัคคีเภทคําฉันทผูแตงนําเนื้อหามาจากมหา
ปรินิพพานสูตรและสุมังคลวิลาสินี เปนตน  

 ๑.๓.๒ วรรณกรรมคัมภีรแทรกจินตนาการ    
 ผูแตงนําแนวคิดดานพระพุทธศาสนาแตงแสดงความศรัทธา บันทึกเหตุการณหรือแตงเพ่ือความ
บันเทิงแลวแทรกความนึกคิด เชน  โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน  แตงเพราะความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือบันทึกเหตุการณ ท่ีชะลอพระพุทธไสยาสนไดสําเร็จ และเฉลิมพระเกียรติ
บุญญาภินิหารของสมเด็จพระเจาทายสระใหปรากฏ 6

๗   หลวงตา ของ แพรเยื่อไม นิยายอิงธรรมะแนวตลก
ขบขันสอดแทรกคติธรรม และ กฎแหงกรรม ของ ท. เลียงพิบูลย  เลากฎแหงกรรม การใหผลกรรม 
สอดแทรกคติธรรม เปนตน7

๘  

 
๑.๔ ประเภทของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาแยกประเภทตามเนื้อหา ไดแก  (๑) ตามลักษณะการประพันธ (๒) 
ตามลักษณะเนื้อเรื่อง (๓)  ตามลักษณะการถายทอด (๔) ตามกําเนิดวรรณกรรม (๕) ตามรูปแบบและสื่อ
ท่ีนําเสนอ (๖) ตามแหลงกําเนิดวรรณกรรม   

  ๑.๔.๑ แบงตามลักษณะการประพันธ  

 ๖ พระราชปริยตัิ (สฤษดิ์ สริิธโร), งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา,พิมพครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘),หนา  ๘-๙. 
 ๗ พระราชปริยตัิ (สฤษดิ์ สริิธโร), งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๒, หนา ๗-๘. 
 ๘ ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, วรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : วิคตอเรียการพิมพ, ๒๕๒๔), หนา ๒๑๒.   

                                                 



๖ 
 

  การประพันธ ๒ ประเภท คือ  
       ๑) วรรณกรรมรอยแกว  เปนวรรณกรรมเขียนความเรียง ใชถอยคําสละสลวยเหมาะท้ังเสียง
และความหมาย ไมกําหนดบังคับคํา คือ ฉันทลักษณ วรรณกรรมรอยแกวแบงไดอีก ๒ ประเภท ไดแก (๑) 
บันเทิงคดี (Fiction) คือ วรรณกรรมท่ีแตงมุงความบันเทิงแกผูอาน การใหขอคิด ความเชื่อ หรือ คติ
สอนใจผูอานเปนวัตถุประสงครอง วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดี เชน นวนิยาย (Novel) 
เรื่องสั้น (Short Story) และบทละคร (Drama) เชน ลีลาวดี ของ ธรรมโฆษ และ กามนิต แปลโดย เสฐียร
โกเศศ-นาคะประทีป เปนตน (๒) สารคดี (Non-Fiction) คือ วรรณกรรมท่ีสวนใหญเขียนเรียบเรียงข้ึนมา
จากความจริง มุงใหความรู ความคิดท่ีเปนคุณประโยชนเปนหลัก อาจเขียนเชิงอธิบาย เชิงวิจารณ หรือ 
เชิงพรรณนาสั่งสอนอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีระบบ เพ่ือถายทอดความรูตอบสนองความอยากรู
อยากเห็น และกอใหเกิดคุณคาทางปญญาแกผูอานเปนสําคัญ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทสารคดี 
คือ ประเภทความเรียง (Essay) เชน จาริกบุญจาริกธรรม ของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)  เปนตน 
ประเภทบทความ ( Article) เชน พระพุทธศาสนากับการฟนตัวจากวิกฤตการณโลก รวมบทความประชุม
วิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งท่ี ๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก เปนตน 
ประเภทสารคดีทองเท่ียว (Travelogue) เชน สารคดีตามรอยพระพุทธเจา ของ พาโนรามา เปนตน และ 
ประเภทจดหมายเหตุ (Archive) เชน กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก ของ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตโต) เปนตน  
     ๒) วรรณกรรมรอยกรอง  เปนวรรณกรรมท่ีเรียบเรียงถอยคําตามบัญญัติฉันทลักษณ มีบังคับ
คณะ บังคับคํา สงสัมผัส งานประเภทนี้บางครั้งเรียกวากวีนิพนธ หรือ คําประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย 
กลอน ราย ลิลิต เปนตน วรรณกรรมรอยกรองแบงยอยไดอีก ๓ ประเภท คือ (๑) วรรณกรรมประเภท
บรรยาย (Narrative) เปนวรรณกรรมรอยกรองมีโครงเรื่อง ตัวละคร และเหตุการณ ผูกเรื่องราวเนื่องกัน
ไป เชน กาพยมหาชาติ ของ พระเจาทรงธรรม เปนตน (๒) วรรณกรรมประเภทพรรณนา หรือ รําพึงรําพัน 
(Descriptive or Lyrical) ประเภทนี้ผูแตงมุงแสดงอารมณสวนตัว ไมมีโครงเรื่อง เชน โคลงนิราศหริภุญ
ชัย เปนตน (๓) วรรณกรรมประเภทบทละคร (Dramatic) บทรอยกรองสําหรับอานและใชเปนบทการ
แสดง เชน บทพากยโขน บทละครรอง บทละครรํา เปนตน 

  ๑.๔.๒ แบงตามลักษณะเนื้อเร่ือง 
  แบงตามลักษณะเนื้อเรื่อง มี ๒ ประเภท ดังนี้  
       ๑) วรรณกรรมบริสุทธิ์ (Pure Literature) เปนวรรณกรรมท่ีแตงข้ึนจากอารมณสะเทือนใจ 
ไมมีจุดมุงหมายใหวรรณกรรมเรื่องนั้นทรงคุณคาทางใดเปนพิเศษ แตวรรณกรรมอาจล้ําคาในทัศนะของ
นักอานรุนหลังก็เปนได แตไมใชเจตจํานงของผูแตง ท ี่เพียงแตงข้ึนตามความปรารถนาของตนเทานั้น  
       ๒) วรรณกรรมประยุกต (Applied Literature) เปนวรรณกรรมท่ีแตงข้ึนเพราะตองการ
สนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเกิดแรงบันดาลใจจะสืบทอดความชื่นชมวีรกรรมของผูใดผูหนึ่ง หมายถึงมีเจตนา
เขียนเพ่ือประโยชนอยางหนึ่ง หรือมีจุดมุงหมายการเขียนท่ีแนชัด ไมใชเพียงสนองอารมณ  เชน 
วรรณกรรมประวัติศาสตร วรรณกรรมการละคร  อาจจะหมายรวมพงศาวดารตาง ๆ ดวย  

  ๑.๔.๓ แบงตามลักษณะการถายทอด  
  แบงตามลักษณะการการถายทอด มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


๗ 
 

       ๑)  วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมท่ีถายทอดโดยการบอกเลา หรือ ขับรองแบบปาก
ตอปาก วรรณกรรมมุขปาฐะมีมานานในทุกภูมิภาคของประเทศไทย วรรณกรรมมุขปาฐะเปนวิธีเลาเรื่องท่ี
มนุษยใชมาตั้งแตยุคดึกดําบรรพ เม่ือมนุษยมีภาษาใชจึงมีโอกาสถายทอดจินตนาการและอารมณโดยใช
ภาษามากข้ึน ประกอบกับภาษาพูดชวยใหเขาใจงายไดเร็วกวาภาษาเขียน วรรณกรรมมุขปาฐะจึงมีมาก
และมีมานานกวาวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ เชน กลอนเทศนแหลของพระสงฆ กลอนลําของนักแสดงหมอ
ลํา คําผญาของคนไทยภาคอีสาน บทสวดคาถาอาคมตาง ๆ เปนตน  
       ๒) วรรณกรรมลายลักษณ เปนวรรณกรรมท่ีถายทอดโดยการเขียน การจาร หรือ การจารึก 
ไมวาจะทําบนวัสดุใด ๆ เชน กระดาษ เยื่อไม ใบไม แผนดินเผา หรือ ศิลา วรรณกรรมลายลักษณพัฒนา
สืบมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะเกิดข้ึนในยุคท่ีมนุษยเริ่มรูจักใชสัญลักษณหรือตัวอักษร บันทึกความในใจ
ของตนถายทอดใหผูอ่ืนไดรับรู เนื่องจากตัวอักษรเปนเครื่องมือบันทึกท่ีสื่อสารไดกวางไกลและยั่งยืน 
มนุษยจงึสรางวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทนี้เปนจํานวนมากในทุกภาคของประเทศไทย  

  ๑.๔.๔ แบงตามแหลงกําเนิด  
  แบงตามแหลงกําเนิดวรรณกรรม มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
                ๑) วรรณกรรมปฐมภูมิ (Primary Source) เปนวรรณกรรมท่ีเกิดจากความคิด ความริเริ่ม 
การคนพบ จากประสบการณของผูเขียนแลวนําไปเผยแพรแกสาธารณชน เชน เอกสารจดหมายเหตุ 
วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย และเอกสารสวนบุคคล เปนตน   
       ๒) วรรณกรรมทุติยภูมิ (Secondary Source) เปนวรรณกรรมท่ีเกิดจากการรวบรวม 
วิเคราะหเลือกสรร ประมวล และเรียบเรียงขอมูลมาจากวรรณกรรมปฐมภูมิเชนหนังสือตําราตาง ๆ 
หนังสือพจนานุกรม และหนังสือสารานุกรม เปนตน 

  ๑.๔.๕ แบงตามรูปแบบวัสดุและส่ือท่ีนําเสนอ 
       แบงตามลักษณะรูปแบบวัสดุและสื่อท่ีนําเสนอ มี ๒ ประเภท ดังนี้  
           ๑) วรรณกรรมในรูปของวัสดุสิ่งพิมพ (Printed Materials) เปนวรรณกรรมท่ีถายทอดงาน
เขียนตัวอักษรและใชกระดาษเปนหลัก ในปจจุบันวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปวัสดุสิ่งพิมพมี
หลายรูปแบบ เชน หนังสือ พจนานุกรม รายงานการวิจัย วารสาร เปนตน 
      .๒) วรรณกรรมในรูปของวัสดุไมตีพิมพ  (Non-Printed Materials) เปนวรรณกรรมท่ี 
ถายทอดงานลงในวัสดุไมตีพิมพหรือโสตทัศนวัสดุ เชน บทเพลงท่ีบันทึกลงในแผนเสียง แถบบันทึกเสียง 
หรือ วัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตาง ๆ เปนตน 

 
๑.๕ การวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๕.๑ ความหมายของคําวาวิเคราะห 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นิยามคําวาวิเคราะห “ใครครวญ ; แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือ
ศึกษาใหถองแท”8

๙ วิเคราะหความหมายคลายกับวิจัย “การคนควาเพ่ือหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชา”

๙ราชบัณฑติยสถาน,  พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุค, ๒๕๔๖), 
หนา ๑๐๗๑ 
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๑๐ การวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงใครครวญ แยกประเด็นออกเพ่ือศึกษางาน
เขียนเก่ียวกับคําสอน ท่ีจะทําใหเห็นรายละเอียดในสิ่งท่ีศึกษานั้นชัดข้ึน อันจะกอใหเกิดประโยชนแกผู
ศึกษาในการประเมินคุณคา การแสดงความคิดเห็น การอธิบายขอเท็จจริงใหผูอ่ืนทราบ การวิเคราะห(และ
วิจัย) “ไมใชเฉพาะระเบียบวิธีท่ีเปนรูปธรรมภายนอกเทานั้น มันเริ่มตั้งแตวิธีคิด ถาไมมีวิธีคิดท่ีถูกตองเปน
ฐาน วิธีการภายนอกก็เปนเพียงสวนประกอบท่ีอาจจะไมไดผลดีนัก” 10

๑๑  โดยท่ัวไปแลวการวิเคราะห
วรรณกรรม สิ่งท่ีตองการนําเสนอมักเปนเรื่องเก่ียวกับความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการ
แตง เนื้อหาโดยสังเขป  และคุณคาของวรรณกรรม   

 ๑.๕.๒ วัตถุประสงคของการวิเคราะห 
 วัตถุประสงคการวิเคราะหวรรณกรรมเพ่ือใหเห็นองคประกอบวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ เชน เพ่ือ
ทราบความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการแตง เนื้อหา  และคุณคาของวรรณกรรม  

 ๑.๕.๓ ประโยชนของการวิเคราะห 
 ประโยชนของการวิเคราะหทําใหทราบองคประกอบวรรณกรรม  เชน ความเปนมา ผูแตง 
แรงจูงใจของผูแตง ลักษณะการแตง เนื้อหาโดยสงัเขป ตลอดถึงคุณคาของวรรณกรรมนั้นอันจะกอใหเกิด
ประโยชนตอการประเมินคุณคา การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ และอธิบายขอเท็จจริงของเรื่องให
ผูอ่ืนทราบ 

 ๑.๕.๔ แนวทางของการวิเคราะห 
 แนวทางการวิเคราะหวรรณกรรมเพ่ือวางกรอบประเดน็ท่ีจะนํามาวิเคราะหวามีอะไรบาง  เ ม่ื อ
กําหนดประเด็นจะทําใหการวิเคราะหชัดเจน แลวนําประเด็นมาวางเปนกรอบใหเห็นรายละเอียดแตละ
ประเด็นตามลําดับ แนวทางการวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มีประเด็นวิเคราะหตอไปนี้  

      ๑.๑) ประวัติวรรณกรรม การวิเคราะหประวัติวรรณกรรมควรแยกรายละเอียดท่ีจะนํามา
วิเคราะหอยางนอย ๒ ประเด็น คือ (๑) กําเนิดวรรณกรรม เชน ผูแตง แตงท่ีไหน แตงเม่ือใด ฉบับเดิมแตง
เปนภาษาใด ดวยอักษรอะไร ยังมีฉบับเดิมเหลือหรือไม ถายังมี เนื้อหาสมบูรณเหมือนฉบับเดิมหรือไม ถา
มีไมครบ สวนใดท่ียังเหลือ สวนใดท่ีขาดหาย ถาเหลืออยูปจจุบันเก็บรักษาไวท่ีไหน เนื้อหาท่ีศึกษาไดจาก
แหลงใด เปนตน (๒) พัฒนาการวรรณกรรม เชน การแปลและการพิมพ ปจจุบันวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาแปลแลวก่ีภาษา ภาษาใดบาง  ตีพิมพแลวก่ีภาษา เผยแพรแลวก่ีครั้ง เคยไดรางวัลยกยอง
เชิดชูเกียรติจากองคกรหรือหนวยงานใดบางหรือไม เปนตน ถาบอกกําเนิดและพัฒนาการวรรณกรรม
ดังกลาวไดทุกประเด็นก็ควรบอก ถาเพ่ิมรายละเอียดมากกวานี้ไดก็ควรเพ่ิม 

 ๑.๒) ประวัติผูแตง ควรแยกประเด็น ไดแก ชาติภูมิ เชน ถือกําเนิดเม่ือใด ท่ีไหน บิดามารดา 
อาชีพ พ่ีนองหญิงชาย ผูแตงเปนคนท่ีเทาไร เปนตน การศึกษา เชน ผูแตงไดรับการศึกษาทางโลกจาก
สถาบันใด ไดรับการศึกษาดานอ่ืนหรือไม ไดรับการศึกษาทางธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี หรือการศึกษา

๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๗๒.  
๑๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๖), 

หนา ๖  
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ทางธรรมแบบอ่ืนอยางไร เปนตน อาชีพ เชน เกษตรกรรม คาขาย รับราชการ หรืออาชีพอ่ืน เปนตน 
ผลงาน เชน มีผลงานวรรณกรรมและผลงานสรางสรรคอะไรบาง ผลงานโดดเดนมีอะไรบาง เปนตน 
ส้ินชีวิต เชน สิ้นชีวิตเม่ือใด ท่ีไหน ดวยสาเหตุใด เปนตน 

๒) ลักษณะคําประพันธวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามี ๒ ลักษณะ คือ  
               ๒.๑) คําประพันธประเภทรอยแกว มี ๒ ลักษณะ คือ บันเทิงคดี (Fiction) และ สารคดี 
(Non-Fiction) การวิเคราะหลักษณะคําประพันธรอยแกวประเภทบันเทิงคดี (Fiction)  ควรแยกประเด็น
เหลานี้ คือ (๑) รูปแบบวรรณกรรม เชน เรื่องสั้น หรือ นวนิยาย (๒) เนื้อหาวรรณกรรม คือ สิ่งสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดเรื่องราวประกอบดวยโครงสราง (โครงเรื่อง) ตัวละคร ฉาก เปนตน (๓) กลวิธีการแตง วิเคราะหวาผู
แตงดําเนินเรื่องดวยรูปแบบใด เชน เลาเรื่องตามลําดับกาลเวลา  เลาเรื่องยอนเวลา เปนตน  (๔) สํานวน
ภาษาท่ีแตง  เชน การใชโวหารการแตง  เปนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร 
หรือ เทศนาโวหาร เปนตน  การวิเคราะหลักษณะคําประพันธรอยแกวประเภทสารคดี (Non-Fiction) 
ควรแยกประเด็นเหลานี้ คือ (๑) รูปแบบวรรณกรรม เชน เปนความเรียง บทความ จดหมายเหตุ บันทึก
เหตุการณ บันทึกความทรงจํา คําบรรยาย เปนตน (๒) เนื้อหาวรรณกรรม เชน โครงเรื่อง คือ หัวขอยอยท่ี
สรางจากแนวคิดหลัก และ เนื้อเรื่อง คือ สวนท่ีผูแตงกลาวมีอะไรบางซ่ึงเปนหัวขอยอยท่ีมีในโครงเรื่องนั้น 
เนื้อเรื่องแบงเปนสวนนํา สวนตัวเรื่อง และสวนทายเรื่อง (๓) กลวิธีการแตง คือ ตองพิจารณาวิธีเขียนของ
ผูแตงวาใชวิธีเขียนเรียบงายหรือซับซอน เนื้อหาตามลําดับหรือไม  เนื้อหาวกวนหรือไม การแบงเนื้อหา
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นยอย มีความสัมพันธสอดคลองกันท้ังเรื่องหรือไม (๔) สํานวนภาษา
ท่ีใชแตง คือ พิจารณาสํานวนภาษาท่ีใช ผูแตงใชภาษาเหมาะสมเนื้อเรื่องหรือไม สํานวนภาษาชัดเจน
หรือไม ใชศัพทวิชาการถูกตองเหมาะสมอยางไรบางหรือไม เปนภาษาพูดหรือภาษาหนังสือ เปนตน  
    
              ๒.๒) คําประพันธประเภทรอยกรอง มี ๓ ลักษณะ คือ บรรยาย (Narrative) พรรณนา หรือ 
รําพึงรําพัน (Descriptive or Lyrical) และ บทละคร (Dramatic) ท้ัง ๓ ลักษณะควรแยกประเด็นเหลานี ้
คือ (๑) รูปแบบคําประพันธ คือ ลักษณะวรรณกรรมท่ีผูประพันธใชนําเสนอเนื้อหาสูผูอาน เชน กาพย 
กลอน โคลง ราย ฉันท เปนตน (๒) เนื้อหา คือ สาระสําคัญท่ีเปนสวนประกอบ เชน โครงเรื่อง ตัวละคร 
และ ฉาก เปนตน (๓) กลวิธีการแตง คือ วรรณกรรมนั้น ๆ มีคุณคานาสนใจ เชน ความไพเราะบทรอย
กรอง และกลวิธีการแตง เปนตน (๔) การใชภาษา คือ ศิลปะการใชถอยคํา สํานวน โวหารประกอบการ
แตงทําใหผูอานมีจินตนาการและมีอารมณวรรณศิลปคลอยตาม เชน การอุปมาคือขอความท่ียกมาเปรียบ 
เปนตน นอกจากนี้ผูแตงมีลีลาการถายทอดดานอารมณอ่ืน ๆ เชน รัก โศก ยินดี เพ่ือสรางความสุนทรีไป
กับคําประพันธเรื่องนั้น ๆ ลีลาการแตงใหเกิดความสุนทรี มี ๔ รูปแบบ ไดแก เสาวรจนี หรือ ชมโฉม เปน
ลีลาการใชถอยคําชมความงามของตัวละคร ชมความงามของสิ่งตาง ๆ หรือสถานท่ี นารีปราโมทย หรือ 
บทโอโลม เปนลีลาการใชถอยคําแสดงความรักใครเก้ียวพาราสีหรือพูดใหเพลิดเพลิน  พิโรธวาทัง หรือ 
บริภาษ เปนลีลาการใชถอยคําเพ่ือแสดงความโกรธ ขุนเคือง เยาะเยย ตัดพอตอวา เหน็บแนมกันและกัน  
สัลลาปงคพิสัย หรือ บทคร่ําครวญ เปนลีลาการใชถอยคําเพ่ือแสดงความโศกเศรา หวนไห อาลัยอาวรณ 
พร่ําเพอ   

การวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถจะนําองคประกอบเหลานี้มาเปนกรอบ
การวิเคราะห ผูวิเคราะหควรตั้งประเด็นใหชัดเจน ใชเหตุใชผล ยกตัวอยางเพ่ือใหสมเหตุสมผล อันจะชวย
ผูอานเขาใจเรื่องราว ไดแงคิด ไดคติธรรม มีความเพลิดเพลิน เห็นคุณคาวรรณกรรมไดอยางแทจริง 



๑๐ 
 

๓) เรื่องยอ คือ สวนท่ีเปนเรื่อง  ท่ีผูแตงถายทอด เพ่ือใหผูอานทราบวาเรื่องเก่ียวกับอะไร 
อาจเปนชื่อตัวละครเชนพระเวสสันดร  ชื่อระยะเวลาและเหตุการณสถานท่ีเชนกาลานุกรม เปนตน เรื่อง
เกิดท่ีไหน เกิดเม่ือใด เกิดไดอยางไร สาระสําคัญมีอยางไร เหตุการณหรือความเก่ียวของของตัวละครเปน
อยางไร เริ่มเรื่องอยางไร เรื่องดําเนินไปอยางไร จบลงอยางไร ผูวิเคราะหตองแยกแยะองคประกอบให
ชัดเจน ดังตัวอยางเรื่องยอมงคลสูตร ดังนี้  
                 ๓.๑) เรื่องเก่ียวกับอะไร บอกเรื่องเก่ียวกับวรรณกรรมนั้น อาจเปนชื่อเรื่องตามเนื้อหา เชน 
มงคลสูตรในพระไตรปฎก เปนตน 
                 ๓.๒) เกิดข้ึนท่ีไหน บอกสถานท่ีเกิดวรรณกรรมนั้น เชน มงคลสูตร เกิดข้ึนท่ีวัดเชตวัน กรุง
สาวัตถี แควนโกศล  
                 ๓.๓) เกิดข้ึนเม่ือใด บอกเก่ียวกับเวลาเกิดวรรณกรรมนั้น เชน มงคลสูตร เกิดในสมัย
พุทธกาล  
         ๓.๔) เกิดข้ึนอยางไร บอกเก่ียวกับเหตุการณท่ีทําใหเกิดวรรณกรรมนั้น เชน มงคลสูตร 
เกิดข้ึนเพราะมนุษยและเทวดาสงสัยวาอะไรเปนมงคลท่ีแทจริง เม่ือเทวดาและมนุษยหาคําตอบไมได จึง
พากันไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลถาม พระพุทธเจาจึงตรัสมงคลสูตร 
                 ๓.๕) สาระสําคัญวาอยางไร บอกเก่ียวกับสาระสําคัญของวรรณกรรมเรื่องนั้น เชน มงคล
สูตร มีสาระสําคัญเก่ียวกับมงคลทางพระพุทธศาสนา คําวามงคลหมายถึงสิ่งท่ีทําใหมีโชคดี หรือธรรมะท่ี
นํามาความสุขความเจริญแกชีวิต มี ๓๘ ประการ เริ่มจากมงคลท่ี ๑ คือ ไมคบคนพาล จบดวยมงคลท่ี ๓๘ 
คือ จิตพนจากกิเลสความเศราหมอง 

๓.๖) เหตุการณหรือความเก่ียวของของตัวละครมีอยางไร บอกเก่ียวกับเหตุการณหรือ
ความเก่ียวของของตัวละครเรื่องนั้น เชน มงคลสูตร เหตุการณท่ีพระพุทธเจาแสดงมงคล ๓๘ อยาง แก
มนุษยและเทวดาท่ีสงสัยเรื่องมงคลท่ีแทจริง  

๓.๗) เริ่มเรื่องอยางไร ดําเนินไปอยางไร บอกเก่ียวกับจุดเริ่มตนและการดําเนินเรื่อง เชน  
ประวัติมงคลสูตร เริ่มจากความสงสัยวาอะไรเปนมงคลท่ีแทจริง เริ่มตั้งแตโตเถียงในพวกมนุษยแลวขยาย
ถึงพวกเทวดา(เทวะ,พวกชนเผา) มนุษยและเทวดาหาคําตอบไมได จึงไปถามพระพุทธเจา เหตุการณ
ดําเนินมากระท่ังพระพุทธเจาตรัสมงคลสูตร  

๓.๘ ) จบอยางไร บอกเหตุการณตอนจบ เชน มงคลสูตร เม่ือพระพุทธเจาตรัสมงคลสูตร
จบ มนุษยและเทวดาหมดสิ้นความสงสัยเรื่องมงคลท่ีแทจริง  

       เรื่องยอ เม่ือวิเคราะหควรนําประเด็นท่ีเสนอเขียนเปนความเรียงจะทําใหเห็นเนื้อหาสัมพันธ
กัน จะทําใหผูอานเขาใจในเรื่องยองายข้ึน เรื่องยอบางเรื่องอาจไมมีประเด็นดังกลาวครบถวน หรือบาง
เรื่องมีประเด็นมากกวานั้น อยูท่ีวรรณกรรมเรื่องนั้นมุงเสนออะไรเปนเรื่องหลัก หรือเปนเรื่องรอง 

      ๔) เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องคือสาระสําคัญทําใหเกิดเรื่องข้ึน สวนประกอบสําคัญ ไดแก  โครง
เรื่อง ตัวละคร บทสนทนา และ ฉาก ท่ีผูแตงประสมประสานใหเปนเรื่องราวอยางสนิทแนบเนียน 

       ๔.๑) โครงเรื่อง คือ การลําดับเหตุการณท่ีผูแตงกําหนดข้ึน เหตุการณก็คือเรื่องราวท่ีเกิดใน
ชวงเวลาท่ีผูแตงกําหนดข้ึนมา  เนื้อเรื่องมักเปนเรื่องผจญภัยรูปแบบตาง ๆ  ตัวละครสําคัญตองผจญกับ
ปญหา และหาวิธีการแกปญหา มักจบลงดวยความสําเร็จ 

       ๔.๒) ตัวละคร คือ ผูมีบทบาทในเรื่อง ผูแตงมักใหตัวละครแสดงออกดานอารมณ ดาน
ศีลธรรมจริยธรรม ใหตัวละครแสดงบทบาทเชน คําพูด หรือท่ีเรียกวาบทสนทนา หรือดวยการกระทําท่ี



๑๑ 
 

เรียกวาบทบาท ผูวิเคราะหจึงควรแยกแยะใหเห็นพฤติกรรมของตัวละครวาพฤติกรรมเปนอยางไร 
พฤติกรรมดีหรือเลวอยางไร การแสดงบทบาทของตัวละครมีความสมจริงมากนอยเพียงใด เปนตน 

       ๔.๓) บทสนทนา  คือ คําพูดท่ีตัวละครใชสื่อสารกับผูอ่ืน  บทสนทนาท่ีดีตองเหมาะสมและ
เขาใจงาย เหมาะกับบุคลิกและลักษณะนิสัยตัวละคร การสรางความสมจริงและชีวิตจิตใจตัวละครข้ึนอยู
กับวิธีเขียนบทสนทนา บทสนทนาสั้นๆ เขาใจงายนาอานกวาบทสนทนายาว ๆ จึงไมควรเขียนบทสนทนา
ยืดยาว  หากไมจําเปน 
 ๔.๔) ฉาก  คือ สถานท่ีเกิดเรื่อง อาจจะเปนประเทศ เมือง หมูบาน ทุงนา สภาพบานเมือง 
วิถีชีวิตคนในชุมชน และธรรมชาติ  โดยท่ัวไปผูแตงมักนําเหตุการณมาสรางเปนเรื่องราว ผูวิเคราะหควร
แยกแยะวาผูแตงเขียนฉากถูกตองสมจริงมากนอยเพียงใด สอดคลองเนื้อเรื่องหรือไม ฉากหลังมีความ
ประณีต วิจิตร และงดงามเพียงใด เปนตน 

  ๕) แรงจูงใจของผูแตง  อะไรเปนแรงจูงใจผูแตงใหแตงเรื่องนั้น ผูศึกษาจะตองวิเคราะห
ออกมาใหชัด ประเด็นนี้ฝากใหผูศึกษาวิเคราะหดวยตนเอง 
    ๖) คุณคาวรรณกรรม โดยปกติแลวการวิเคราะหคุณคาวรรณกรรมมี ๔ ประเด็นใหญ  เม่ือ
วิเคราะหตองแยกประเด็นใหญเปนประเด็นยอย  ประเด็นยอยตองสอดรับกับเนื้อหาประเด็นใหญไดอยาง
ลงตัว  ประเด็นหลักในการวิเคราะหคุณคาวรรณกรรม ดังนี้ 
                   ๖.๑) คุณคาดานวรรณศิลป คือ ความไพเราะของบทประพันธท่ีทําใหผูอานเกิดอารมณ 
ความรูสึกและจินตนาการตามรสวรรณกรรม ตามความหมายถอยคําและตามภาษาท่ีผูแตงใช เพ่ือให
สะเทือนอารมณผูอาน  คําวาวรรณศิลป หมายถึงลักษณะดีเดนดานการแตงการเลือกใชคํา สํานวน ลีลา 
ประโยค และความเรียงตาง ๆ ท่ีประณีต งดงาม มีรสวรรณกรรมเหมาะกับเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ   
                 ๖.๒) คุณคาดานเนื้อหาสาระ และกลวิธีนําเสนอ คือ การคนหาสาระและกลวิธีนําเสนอของ
ผูแตงวามีเนื้อหาสาระมุงสรางสรรคประโยชนแกผูอานอยางไร เชน เนื้อหาสาระ เสนอความรู ขอคิดเห็น 
แบบอยาง คําสอน คติเตือนใจ ชี้ชองทางใหมองความจริง ความดี วิธีแกปญหา แนะนําสิ่งควรปฏิบัติและ
สิง่ควรละเวน อยางไรหรือไม เปนตน  กลวิธีนําเสนอ ในการนําเสนอเนื้อหาสาระผูแตงนําเสนอโดยชี้แนะ
โดยตรงหรือโดยออม งานเขียนท่ีดีไมจําตองสอนศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรง ผูแตงอาจใชกลวิธีอ่ืน
เพ่ือใหผูอานฉุกคิดดวยตนเองได กอนวิเคราะหวรรณกรรมควรศึกษาทําความเขาใจจับประเด็นสรุป
แนวคิดของผูแตงใหไดแลวจึงวิเคราะหรายละเอียดแตละประเด็น หลักสําคัญของวรรณกรรมท่ีมีคุณคา
เนื้อหาสาระคืองานประพันธท่ีดีมีเนื้อหาสรางสรรค ใหประโยชนแกผูอาน มิใชมุงทําลาย  

 ๖.๓) คุณคาดานสังคม คือ วรรณกรรมยอมสะทอนสภาพสังคมท้ังดานท่ีดีและท่ีไมดี การ
พิจารณาคุณคาสังคมจากวรรณกรรม จะตองอานทําความเขาใจ จับความหมายสรุปแนวคิดของผูแตงวา
ตองการเสนออะไรแกผูอาน สะทอนสภาพสังคมดานดีหรือดานไมดี ผูวิเคราะหไดแนวคิดอะไรจากการ
อานวรรณกรรมเรื่องนั้น  แลวแยกวิเคราะหรายละเอียดแตละประเด็น 

 ๖.๔) คุณคาดานการนํามาประยุกต คือ นําสาระจากเรื่องมาปรับใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต เชน จดจําถอยคําสํานวนโวหารนําไปใชเพ่ือความสนุกสนาน การจดจาํนําสาระไปใชเปนขอคิด
คติเตือนใจยอมไดขอคิดอันมีประโยชนตอตนเอง คนรอบขาง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
โดยรวม  การนําคุณคาวรรณกรรมมาปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตนี้จะทําไดมากนอยเพียงใดอยูท่ี
ความสามารถและประสบการณของแตละคน 



๑๒ 
 

๑.๖ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาษาไทย  
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาพิมพเปนภาษาไทยมีจํานวนมาก อยูท่ีคนอานจะสนใจวรรณกรรม

ประเภทใด บทนี้ขอนําเสนอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพิมพเปนภาษาไทย ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ คัมภีรพระไตรปฎก 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคือ(คัมภีร)พระไตรปฎก เปนคัมภีรชั้นแรกท่ีบันทึกหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ปฎก หรือ ๓ หมวดหมู ไดแก (๑) พระวินัยปฎก คือ หมวดพระวินัยท่ีประมวล
สิกขาบทสําหรับภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ (๒) พระสุตตันตปฎก คือ ประมวลหลักคําสอนหมวดพระสูตรท่ี
พระพุทธเจาตรัสสอนเหมาะกับบุคคลและโอกาส รวมถึงคําประพันธ เรื่องเลา เรื่องราวอ่ืนๆใน
พระพุทธศาสนา และ (๓) พระอภิธรรมปฎก คือ ประมวลหลักคําสอนหมวดพระอภิธรรมท่ีพระพุทธเจา
ตรัสสอนในรูปหลักวิชาลวน ไมเก่ียวดวยบุคคลหรือเหตุการณ  “พระไตรปฎกเปนคัมภีรท่ีบรรจุพระพุทธ
วจนะ คือ พระธรรมวินัย มีชื่อท่ีชาวตะวันตกรูจักกันโดยท่ัวไปวา Pali Canon   หรือ   Buddhist  
Canon  ท้ังนี้ ก็เพราะวาเปนท่ีประมวลหลักการพ้ืนฐานของศาสนา (= CANON) ซ่ึงในท่ีนี้ เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา (= Buddhist) และขอความในคัมภีรนี้บันทึกดวยภาษาบาลี (= Pali) แตคําบาลีท่ีเรียก
พระไตรปฎก  ก็คือ ติปฏก  มาจากคําวา  ติ “สาม” + ปฏก “ตํารา, คัมภีร, หรือ กระจาด (อันเปน
ภาชนะบรรจุของ) ซ่ึงตามตัวอักษรใชหมายถึงคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด”11

๑๒ บทนี้แนะนําพระไตรปฎก
ภาษาไทย ๒ ฉบับ คือ (๑) พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙ (ชุด ๔๕ เลม) แ(ละ ๒) พระไตรปฎกสยามรัฐภาษาไทย จัดพิมพโดยมหามกุฎราชวิทยาลัยฯ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ชุด ๕๕ เลม) ตามตาราง 
 

ท่ี 
ชื่อวรรณกรรม 

ผูแตง 
ปท่ีพิมพ
(แตง) 

ฉบับภาษาไทย 

๑ 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ พิมพครั้งแรก ๒๕๓๙ 

๒ 
พระไตรปฎกสยามรัฐ

ภาษาไทย  
มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ๒๕๕๙ พิมพครั้งแรก ๒๕๕๙ 

 ๑.๖.๒ คัมภีรอรรถกถา 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคือ(คัมภีร)อรรถกถา คัมภีรรวบรวมคําอธิบายพระไตรปฎกท่ีโบ
ราณาจารยอธิบาย นําคําศัพท วลี ประโยคในพระไตรปฎก ท่ีคลุมเครือมาอธิบายเพ่ิมเติมใหชัดเจนแจม
แจงยิ่งข้ึน เพ่ือใหผูศึกษาหรือผูอานพระไตรปฎกไดเขาใจคําศัพท วลี ประโยคท่ีไมชัดไดงายข้ึน บางครั้ง
ทานอธิบายสอดแทรกเรื่องราว เหตุการณประกอบ เพ่ือใหเห็นท่ีมาคําศัพท วลี ประโยคท่ีซับซอนใน
พระไตรปฎกไวดวย “กวาจะยุติเปนอรรถกถาท่ีเรารูจัก ไดมีเรื่องราวในลังกามาแทรกรวมอยูกับอรรถกถา
มากมาย เปนเรื่องพระ เรื่องโยม เรื่องราชวงศ พระราชา ขุนนาง เรื่องในชนบท ในเมือง ความเชื่อของ
ชาวบาน การรบกับตางชาติท่ีมารุกรานอยางพวกทมิฬ ความทุกขยากเดือดรอนของพระและประชาชนท่ี

 ๑๒ พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พระไตรปฎก สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู The Pali Canon  What  a  
Buddhist  Must  Know  พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗), หนา ๕.  

                                                 



๑๓ 
 

หนีภัยสงคราม”12

๑๓    อรรถกถาภาษาไทยท่ีนาสนใจ ในท่ีนี้แนะนําอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ชุด ๕๕ เลม ตามตาราง 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีพิมพ(แตง) ฉบับภาษาไทย 

๑ อรรถกถาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒๕๖๐ พิมพครั้งแรก ๒๕๖๐ 

  
 
 ๑.๖.๓ ประเภทอธิบายหลักธรรม 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทอธิบายหลักธรรมท่ีนาสนใจ แนะนํา  (๑) มิลินทปญหา 
เนื้อหาถามตอบพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา ประเด็นคําถามคําตอบเชิงตรรกวิทยา ผูตั้งคําถามคือ
พระยามิลินท ผูตอบคือพระนาคเสน (๒) วิมุตติมรรค และ (๓) วิสุทธิมรรค วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค
อธิบายเรื่องไตรสิกขา  (ดูบทท่ี ๔ ในหนังสือนี้) ตามตาราง 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง/รจนา ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ มิลินทปญหา 
พระมหาติปฎก
จุฬาภัยเถระ 

ประมาณ 
พุทธศตวรรษท่ี ๕ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒ วิมุตติมรรค 
พระอุปติสสเถระ 
(ชาวศรีลังกา) 

 
พ.ศ  ๖๐๙- ๖๕๓ 

พระพรหมบัณฑติ(ประยูร ธมฺมจิตโฺต) และ
คณะ แปลจากภาษาอังกฤษ ของ พระเอ
ฮารา พระโสมเถระ และ พระเขมนิทเถระ 
พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓ วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ พ.ศ. ๙๕๖ 
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา
เถระ) แปลและเรียบเรียง พิมพครัง้แรก 
พ.ศ.๒๕๑๔ 

  
 ๑.๖.๔ ประเภทอธิบายหลักธรรมมีเรื่องประกอบ  
  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทอธิบายหลักธรรมท่ีนาสนใจ แนะนํา (๑) เตภูมิกถา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย รวบรวมเนื้อหาจากคัมภีรกวา ๓๐ เรื่อง เนื้อหามี ๑๑ กัณฑ 
เริ่มท่ีคํานมัสการพระรัตนตรัย บานแพนก อารัมภพจน กัณฑท่ี ๑ (นรกภูมิ)ถึงกัณฑท่ี ๑๑ (นิพพานกถา) 
จบดวยอวสานพจน แตงรอยแกวแบบพรรณนาโวหาร ภาษาไทยโบราณ  อุปมา อุปไมย(เปรียบเทียบ) 
ชวยใหจินตนาการตามไดชัด (ดูบทท่ี ๕ ในหนังสือนี้) (๒) มังคลัตถทีปนี วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
สมัยลานนาไทย อธิบายมงคลสูตรพระสุตตันตปฎก คือ ขุททกปาฐะ และ สุตตนิบาต คัมภีรขุททกนิกาย 
นําคาถา(รอยกรอง)มงคลสูตรมาแตงอธิบาย  นํานิทานชาดกมาประกอบคําอธิบาย (ดูบทท่ี ๕ ในหนังสือ
นี้) (๓) กาพยมหาชาติ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา มี ๑๓  กัณฑ เริ่มจากกัณฑทศพร ถึง 
นครกัณฑ  (ดูบทท่ี ๖ ในหนังสือนี้) ตามตาราง 

๑๓ พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), รูจักพระไตรปฎก ใหชัด ใหตรง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผลิ
ธรรม, ๒๕๕๘), หนา ๓๓.  

                                                 



๑๔ 
 

 
 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ 
เตภูมิกถา 

(ไตรภูมิพระรวง) 
 

พญาลไิท 
(สมัยสุโขทัย) 

พ.ศ. ๑๘๘๘ 

พิมพครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิง
พระศพ พระเจาบรมวงศเธอ พระองค
เจาประสานศรีใส ณ พระเมรุผาขาว วัด
เทพศิรินทราวาส พ.ศ. ๒๔๕๕ 

๒ มังคลัตถทีปนี 
พระสริิมังคลาจารย 
(สมัยลานนาไทย) 

พ.ศ. ๒๐๖๗ 
คณาจารยมหาจุฬา มังคลัตถทีปนี เลม 
๑ -๓. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ กาพยมหาชาต ิ
พระเจาทรงธรรม 

(สมัยอยุธยา) 
พ.ศ. ๒๑๗๐ 

กรมศิลปากรอนุญาตฉบับพิมพครัง่แรก 
พ.ศ. ๒๔๕๙  

 

 ๑.๖.๕ ประเภทประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ แนะนํา   ๑) 
ทีปวงศ ตํานานวาดวยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาตั้งแตยุคแรก(ดูบทท่ี ๓ ใน
หนังสือนี้) ๒) มหาวงศ เนื้อหาคลายกับทีปวงศแตไมพิสดารเทากับมหาวงศ (ดูบทท่ี ๓ ในหนังสือนี้) ๓) 
ชินกาลมาลีปกรณ  วาดวยเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธเจาอ่ืน ประวัติพระพุทธศาสนาตั้งแตพุทธกาลแผถึง
นครเชียงใหม และ ๔) สังคีติยวงศ พงศาวดารกลาวถึงการทําสังคายนาพระไตรปฎกตั้งแตหลังพุทธ
ปรินิพพานจนถึงครั้งท่ี ๙  ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยสุโขทัย สมัยลานนา สมัยอยุธยา 
และสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลท่ี ๑ (ดูบทท่ี ๖ ในหนังสือนี้) ตามตาราง 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ ทีปวงศ 
ไมปรากฏนาม 
 

ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี ๔ 

ปุย แสงฉาย แปล กองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตร  กรมศลิปากร พิมพ
เปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิง
ศพพระครูธรรมโมภาษผดุงกิจ วัดชํา
แฮด อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม พิมพครั้งแรก พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

 ๒ มหาวงศ 
พระมหานามและคนอ่ืน  
(ชาวศรีลังกา) 

ประมาณพุทธ 
ศตวรรษท่ี ๕ 

สุเทพ พรมเลิศ แปล  
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๖๓  

๓ 
ชินกาลมาลีปกรณ   
 

พระรัตนปญญาเถระ หรือ
พระสริิรัตนปญญาเถระ 
(สมัยลานนาไทย) 

พ.ศ. ๒๐๖๐ 

แสง  มนวิทูร แปล  กรมศลิปากร 
จัดพิมพเน่ืองในการบูรณะ
โบราณสถาน อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๔ สังคีติยวงศ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเช พ.ศ. ๒๓๓๒ พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาล



๑๕ 
 

ตุพนฯ 
(สมัยรตันโกสินทร) 

ลักษมณ) แปล พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟาจุฑาธุชธราดิลก 
กรมขุนเพชรบูรณอินทราไชย พิมพ
ครั้งแรก 
พ.ศ.๒๔๖๖ 

 ๑.๖.๖ ประเภทพุทธประวัติ 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัติท่ีนาสนใจ แนะนํา   (๑) ปฐมสมโพธิกถา วรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีนําเสนอพุทธประวัติโดยพิสดาร มุงดานอิทธิปาฏิหาริย และ (๒) พุทธประวัติจาก
พระโอษฐ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนําเสนอพุทธประวัติจากพระไตรปฎก ผูเรียบเรียงนําประเด็น
มารอยเรียงสัมพันธกัน ตามตาราง  
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ ปฐมสมโพธิกถา 

สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรม
พระปรมานุชิต

ชิโนรส 
(สมัย

รัตนโกสินทร) 

 
ฉบับเฉลิมพระเกียรต ิ๘๔ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดพิมพโดยธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรม 

๒ 
พุทธประวัติจากพระ
โอษฐ 

พุทธทาสภิกขุ 
(สมัย
รัตนโกสินทร) 

พ.ศ. ๒๔๗๗ ธรรมทานมลูนิธิ พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๔๗๙ 

 ๑.๖.๗ ประเภทบทธรรมเทศนา และ ปาฐกถา 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทบทธรรมเทศนาหรือปาฐกถาท่ีนาสนใจ แนะนํา  (๑) 
พระมงคลวิเสสกถา เทศนาโวหารท่ีพระสงฆนํามาเทศนในพระราชพิธีเชนเฉลิมพระชนมพรรษา แสดง
หลักทศพิธราชธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน รวมท้ังพระราชจริยาวัตร  (๒) แกนพุทธศาสน วรรณกรรม
ทางพุทธศาสนา เรียบเรียงจากปาฐกถาของพุทธทาสภิกขุ (ดูบทท่ี ๗ ในหนังสือนี้) และ (๓) พุทธศาสนาใน
ฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ปาฐกถาในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๓๔  เม่ือวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม  ตามตาราง 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ พระมงคลวิเสสกถา 
สมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
พ.ศ.๒๔๔๓ – 

๒๔๕๓ 
พิมพเปนท่ีระลึกในงาน 
พระราชทานเพลิงศพ หมอมช้ืน 



๑๖ 
 

(สมัยรตันโกสินทร) ประวิตร ณ อยุธยา ในพระเจา
บรมวงศเธอ กรมหลวงปราจณิกิติ
บดี พ.ศ. ๒๔๗๘  

๒ แกนพุทธศาสน 
พุทธทาสภิกขุ (อินฺทปฺโญ) 

(สมัยรตันโกสินทร) 
 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
สํานักพิมพสุขภาพใจ  
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓ 
พุทธศาสนาในฐานะ

เปนรากฐานของ
วิทยาศาสตร 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยตฺุ
โต) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 ๑.๖.๘  ประเภทอธิบายหลักธรรมภาษาวิชาการรวมสมัย 
           วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทอธิบายหลักธรรมภาษาวิชาการรวมสมัยท่ีนาสนใจ 
แนะนํา  (๑) พุทธวิทยา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอธิบายหลักธรรมในพระพุทธศาสนาภาษา
วิชาการรวมสมัย (ดูบทท่ี ๘ ในหนังสือนี้)เชน  (๒) พุทธธรรม วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอธิบาย
หลักพุทธธรรมละเอียดลุมลึก (ดูบทท่ี ๙  ในหนังสือนี้)  และ (๓) กรรมทีปนี วรรณกรรมท่ีพรรณนาเรื่อง
กรรมแนวพระพุทธศาสนา (ดูบทท่ี ๘  ในหนังสือนี้)  ตามตาราง 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ พุทธวิทยา พร  รัตนสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๙๖ พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒ พุทธธรรม 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. 

ปยุตฺโต) 
(สมัยรตันโกสินทร) 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พิมพครั้งท่ี ๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓ กรรมทีปนี 
พระพรหมโมลี (วิลาศ   

ญาณวโร) 
(สมัยรตันโกสินทร) 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
สํานักพิมพดอกหญา 
 พิมพครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 ๑.๖.๙  ประเภทยอความพระไตรปฎก 
  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทยอความพระไตรปฎกท่ีนาสนใจ แนะนํา   ๑) 
พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ียอความพระไตรปฎก ๔๕ เลม 
รวมอยูในเลมเดียว เลาความเปนมาพระไตรปฎก แลวยอความพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระ
อภิธรรมปฎก ๒) พระไตรปฎกฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปญญา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
รวบรวมคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายวัชรยาน (ดูบทท่ี ๙ ใน
หนังสือนี้)  ตามตาราง 
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ 
พระไตรปฎก ฉบับ
สําหรับประชาชน 

สุชีพ บุญญานุภาพ ๒๕๐๑ 
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ, รวมเลมเดยีว 
 พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



๑๗ 
 

๒ 
พระไตรปฎกฉบับ
สากล : วิถีธรรมจาก
พุทธปญญา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๑.๖.๑๐ ประเภทนวนิยาย และ เรื่องส้ัน 
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทนวนิยายหรือเรื่องสั้นท่ีนาสนใจ แนะนํา    (๑) ลีลาวดี 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาประเภทนวนิยายอิงธรรมะ ผูแตงเลาเรื่องสอดแทรกดวยคติธรรม เรื่อง
ความรักของหนุมสาวท่ีตางวรรณะ ฝายชายถูกกีดกันจากครอบครัวฝายหญิง ฝายชายหนีไปบวช ฝายหญิง
ยังมีความผูกพัน แตถูกฝายชายในเพศสมณะปฏิเสธ ฝายหญิงผิดหวังไปบวชเปนภิกษุณีจนไดเปนพระ
อรหันต สวนฝายชายคงแสวงหาสัจธรรมตอไป นวนิยายเรื่องนี้มีอิทธิพลแถบภาคอีสานของไทย  คณะ
หมอลําตอกลอนนําชีวิตตัวละครเรื่องลีลาวดีมาเลาแสดงแกผูชม เปนท่ีนิยมจนถึงปจจุบัน  (๒) กฎแหงกรรม 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนารวมเรื่องการทํากรรมและการใหผลกรรม กฎแหงกรรม ของ ท. เลียง
พิบูลย มี ๗ เลม นําเสนอ เริ่มจาก เรามีกรรมเปนของตน เรามีกรรมเปนแดนเกิด เรามีกรรมเปนเผาพันธุ 
เรามีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย เรามีกรรมเปนมรดกตกทอด เราทํากรรมใดจะไดรับผลแหงกรรมนั้น เราจักลวง
พนกรรมไปไมได  (๓) ทองเนื้อเกา วรรณกรรมสะทอนวิถีชีวิตคนในสังคมเมือง สะทอนวิถีชีวิตเด็กคนหนึ่ง
เกิดในครอบครัวท่ีแมและยายติดอบายมุขแตเขาไดรับการฝกหัดขัดเกลาจากคําสอนพระพุทธศาสนาจน
ผานพนอุปสรรคชีวิต ตามตาราง   
 

ท่ี ชื่อวรรณกรรม ผูแตง ปท่ีแตง ฉบับภาษาไทย 

๑ ลีลาวดี 
ธรรมโฆษ 

(แสง จันทรงาม) 
- 

ลีลาวดี ภาค ๑-๓ มหามกุฏราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒ กฎแหงกรรม 
 ท. เลียงพิบูลย 

(ทองหยก เลียงพิบูลย) 
๒๕๑๔ 

กฎแหงกรรม ฉบับสมบูรณ ชุด ๗ เลม 
สํานักพิมพธรรมสภา บันลือธรรม 

๓ ทองเนื้อเกา 
โบตั๋น 

(สุภา สิริสิงห) 
๒๕๒๙ 

สุวีริยสาสน 
พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๕๒๙ 

 
สรุปทายบท  
 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหมายถึงงานเขียนทุกชนิดท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เชน 
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา สัททาพิเศษ รวมถึงงานเขียนในรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้รวม
นวัตกรรมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรบรรจุขอมูลทางพระพุทธศาสนา จุดมุงหมายวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเนนสอนเรื่องบาปบุญ คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน ใหรูจักการละเวนความชั่ว ใหทํา
ความดี ทําจิตใหผองแผว วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  (๑) มีเนื้อหาจากพระไตรปฎกหรือคัมภีรอ่ืนๆ  
นํามาแตงหรือแปล  แทรกหลักคําสอน และ (๒) นําแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาแตง หรือบันทึก
เหตุการณแทรกอารมณและจินตนาการ  ประเภทวรรณกรรมแบงตามลักษณะการแตง ตามเนื้อหา ตาม
การถายทอด ตามตนกําเนิดวรรณกรรม ตามรูปแบบวัสดุและสื่อท่ีนําเสนอ และตามแหลงกําเนิด
วรรณกรรม   



๑๘ 
 

 การวิเคราะหวรรณกรรม หมายถึงการแยกประเด็นศึกษา อันทําใหเห็นรายละเอียดไดชัดข้ึน มี
ประโยชนแกผูวิเคราะหดานประเมินคุณคา แสดงความคิดเห็น อธิบายขอเท็จจริงแกผูอ่ืน ความประสงค
และประโยชนท่ีได ทําใหทราบองคประกอบในวรรณกรรม เชน ความเปนมา ผูแตง แรงจูงใจของผูแตง 
ลักษณะการแตง เนื้อหาโดยสังเขป (แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาผูแตง) และ คุณคาของวรรณกรรม มี
ประโยชนดานประเมินคุณคา การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ และอธิบายขอเท็จจริงแกผูอ่ืน แนวการ
วิเคราะหมีการวางกรอบงาน ประเด็นท่ีจะวิเคราะห เพ่ือทราบรายละเอียดแตละประเด็น  
 แนะนําวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพิมพเปนภาษาไทย เชน  พระไตรปฎก อรรถกถา 
ประเภทอธิบายหลักธรรม  ประเภทอธิบายหลักธรรมมีเรื่องประกอบ ประเภทรอยกรองเชนกาพย 
ประเภทประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ประเภทพุทธประวัติ ประเภทบทธรรมเทศนาและปาฐกถา 
ประเภทอธิบายหลักพุทธธรรมภาษาวิชาการรวมสมัย ประเภทยอความพระไตรปฎก  ประเภทนวนิยายอิง
หลักธรรมะ ประเภทเรื่องสั้น  
 
 

 
คําถามทายบท 

คําชี้แจง  
ตอนท่ี ๑ :  ขอสอบอัตนัย มี ๑๐ ขอ  
๑. จงบอกความหมายคําวาวรรณกรรมและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๒. จงบอกจุดมุงหมายวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๓. จงอธิบายลักษณะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๔. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาแบงตามลักษณะการประพันธ แบงอยางไร 
๕. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาแบงตามลักษณะการถายทอด มีรายละเอียดอยางไร 
๖. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาแบงตามตนกําเนิดวรรณกรรม แบงอยางไร 
๗. แนวทางการวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา กําหนดประเด็นอยางไรบาง 
๘. แนวทางการวิเคราะห “เรื่องยอ”วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา กําหนดประเด็นใดบาง 
๙. แนวทางการวิเคราะห “คุณคา”วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา กําหนดประเด็นใดบาง 
๑๐. บอกชื่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามา ๑ เรื่อง พรอมวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องนั้น 
 

ตอนท่ี ๒ : ขอสอบปรนัย มี๑๐ ขอ กาเครื่องหมาย x ทับขอ ก ข ค ง ท่ีถกูท่ีสดุเพียงขอเดียว  
๑. ความหมายคําวาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือขอใด 
 ก. งานเขียนเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่ยกยองวาแตงดี 
 ข. งานเขียนทุกชนิดที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 
 ค. หนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่ไดรับยกยองวาแตงดี 
 ง. หนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่แตงเชิงวรรณศิลป 
๒. จุดมุงหมายเดิมของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือขอใด 
 ก. มุงแสดงประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา 



๑๙ 
 

 ข. มุงใหเขาใจโลกตามความเปนจริง 
 ค. มุงสอนใหละชั่ว ทําดี ทําจิตใหผองแผว 
    ง. มุงแสดงใหเห็นความดีงามและการบําเพ็ญบารมี  
๓. ลักษณะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 
 ก. เนนเร่ืองบาปบุญ คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน 
 ข.มีนิทานชาดกประกอบเนือ้หา 
 ค.เก่ียวกับคติความเชื่อทางพระพทุธศาสนา 
 ง. มีการแทรกหลักศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา  
๔. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แบงตามลักษณะการประพันธ คือขอใด 
 ก. วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง 
 ข.วรรณกรรมรอยแกว 
 ค. วรรณกรรมรอยกรอง 
    ง. วรรณกรรมบริสุทธิ์ 
๕. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แบงตามลักษณะการถายทอด คือขอใด 
 ก. วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง 
 ข. วรรณกรรมบริสุทธิ์และประยุกต 
 ค. วรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ 
 ง. วรรณกรรมปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๖. ความเปนมาของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาควรวเิคราะหในประเด็นใด 
 ก. เกิดข้ึนอยางไรและสาระสําคัญวาอยางไร 
 ข. เกิดข้ึนที่ไหนและเกิดเมื่อใด 
 ค. ประวัติหนังสือและประวัตผิูแตง 
 ง. เร่ิมตนอยางไร และจบอยางไร 
๗. สวนสําคัญในการวิเคราะห “เนื้อเร่ือง” วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือขอใด 
 ก. โครงเร่ือง ตัวละคร บทสนทนา และ ฉาก 
 ข. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูแตง 
 ค. เร่ืองเก่ียวกับอะไร เกิดข้ึนอยางไร สาระสําคัญวาอยางไร 
 ง. คุณคาดานเนื้อหาสาระ และกลวิธีนําเสนอ 
๘. การวิเคราะหที่เกิดเหตุการณ เก่ียวกับเร่ืองใด 
 ก. โครงเร่ือง 
 ข. ตัวละคร 
 ค.บทสนทนา 
 ง. ฉาก 
๙. คุณคุณคาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาควรวิเคราะหในดานใด 
 ก. ดานคําพูดที่ตัวละครในเร่ืองใชในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ 
 ข. ดานวรรณศิลป เนื้อหาสาระ สังคม การประยุกต 
 ค. ดานสาระสําคัญที่ทําใหเกิดเปนเร่ืองราวซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ 
    ง. ดานแนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูแตง 
๑๐. ขอใดไมใชวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แนะนําในหนงัสือนี ้
 ก. เตภูมิกถา 
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    ข. แกนพุทธศาสน 
 ค. ตําหรับนางนพมาศ 
 ง. ชินกาลมาลีปกรณ   
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เอกสารอางอิงประจําบท 
 
กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐  ป . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. วรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพมหานคร: วิคตอเรียการพิมพ, ๒๕๒๔.   
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษากับการวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระไตรปฎก ส่ิงท่ีชาวพุทธตองรู. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : 

พิมพสวย, ๒๕๔๗ 
__________. พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๘. 
__________.  รูจักพระไตรปฎก ใหชัด ใหตรง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผลิธรรม, ๒๕๕๘. 
พระราชปริยัติ  (สฤษดิ์  สิริธโร). งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา .พิมพครั้งท่ี  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 
พระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษดิ์  ประธาตุ). การศึกษาวิเคราะหหลักการและเหตุผลข อ ง ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.๒๕๔๕. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค
พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 

http://arc.nstru.ac.th/center/ pongsak/e_learning/unit1_1.html (29 June 2549). 
https://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=160:25-06-53 (29 
March  2556) 
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