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ความส าคญัของคมัภีรอ์รรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระไตรปิฎก 
The Significance of Theravada Atthakatha in Studying Tipitaka 

 

กติตศิกัดิ ์ลาภสุรยิกุล   Kittisak Larpsuriyakul1 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา (1) ก าเนิดและพฒันาการของอรรถกถา (2) หลกัการและวธิกีารอธบิายพระพทุธ

พจน์ และ (3) ความส าคญัของอรรถกถาทีม่ต่ีอการศกึษาพระไตรปิฎก ผลการวจิยัพบว่า อรรถกถาถอืก าเนิดตัง้แต่ครัง้
พุทธกาล พระพุทธเจา้ทรงเป็นพระอรรถกถาจารยพ์ระองคแ์รก สมยัปฐมสงัคายนา พระสงัคตีกิาจารยไ์ดส้งัคายนาพระพุทธพจน์
อกีหมวดหนึ่งทีเ่รยีกว่า ปกณิกเทศนา โดยผนวกสาวกภาษติเขา้ไวด้ว้ยเรยีกว่า มหาอรรถกถา ซึง่ต่อมาไดแ้ปลเป็นภาษา
สงิหล จนกระทัง่พระอรรถกถาจารยไ์ดป้รวิรรตอรรถกถากลบัเป็นภาษามคธเรยีกวา่ อภนิวอรรถกถา ซึง่ยงัคงใช้กนัอยู่จน
ปัจจบุนั งานวจิยันี้น าเสนอหลกัการและวธิกีารอธบิายพระพุทธพจน์ และการใชอ้รรถกถาศกึษาพระไตรปิฎกในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การแปลหรอืตคีวามพระพุทธพจน์ การอธบิายขอ้ปฏบิตัแิละหลกัธรรม การจดัหมวดหมูพ่ระพุทธพจน์ และการอธบิาย
เรื่องราวในพระไตรปิฎก คมัภรีอ์รรถกถามคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการศกึษาพระไตรปิฎก เพราะช่วยอธบิายรปูศพัทแ์ละ
ความหมาย ขยายความหลกัธรรมวนิยั และเล่าเรื่องราวประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือความในพระไตรปิฎกไดก้วา้งขวางลกึซึง้
ยิง่ขึน้ 

ค าส าคญั : พระไตรปิฎก, อรรถกถา, พระพุทธพจน์, เถรวาท 
 

Abstract 
This research aims to study (1) the origin and development of Atthakatha, (2) the principles and approaches used 
by Atthakatha, and (3) the significance of Atthakatha in studying Tipitaka. The results are as follows: Atthakatha was 
originated by Lord Buddha as the first commentator. Upon revision of the Tipitaka, the exegesis was done to revise 
the other category of the Buddha’s words together with the disciples’ proverbs as Mahã-Atthakatha later transliterated 
into Sinhalese. The commentators then re-transliterated it to Pali Abhinava-Atthakatha used till now. The researcher 
proposed the ways by which the commentators describe Tipitaka, and the use of Atthakatha in various aspects such 
as translating or interpreting the Pali, explaining the Dhamma principles, classifying the Pali, and searching the 
historical evidences. Atthakatha therefore becomes significant for studying Tipitaka because it is potentially used to 
explain the vocabulary forms and meanings, the Dhamma and Discipline, and the stories to bring about the better 
understanding Tipitaka. 
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บทน า   
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงบ าเพญ็พุทธกจิยาวนานถงึ 45 พรรษา ภายหลงัพุทธปรนิิพพาน พระธรรมวนิยัทีท่รง

แสดงไว้ได้รบัการรวบรวมและจดัหมวดหมู่เป็นพระไตรปิฎกตัง้แต่ครัง้ปฐมสงัคายนา พระไตรปิฏกจงึเป็นคมัภรี์อ้างองิชัน้
ส าคญัสูงสุดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบตัิตามค าสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง 
จ าเป็นตอ้งศกึษาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นล าดบัแรก 

                                                           
1 สาขาวชิาพระพุทธศาสนา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
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กระนัน้กต็าม พระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกกไ็ม่ใช่สิง่ทีจ่ะเขา้ใจไดง้่าย พระธรรมเทศนาบางสตูรทรงแสดงไวใ้หเ้ขา้ใจ
อย่างละเอยีดชดัเจน แต่บางสตูรทรงแสดงไวส้ัน้ๆ ไม่มคี าอธบิายใดๆ และถงึแมว้่าบางสตูรจะทรงแสดงไวค้่อนขา้งยาว แต่เน้ือหา
กย็งัยากทีจ่ะเขา้ใจ  

ในสมยัพทุธกาล เมื่อพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่พทุธบรษิทั พระพุทธพจน์สว่นใดทีเ่ขา้ใจยาก ตอ้งการค าอธบิาย 
โดยมากจะทรงอธบิายดว้ยพระองคเ์อง และบางสว่นพระสาวกส าคญัมพีระสารบีุตรเถระเป็นตน้กไ็ดอ้ธบิายไวด้ว้ย ค าอธบิาย
ส าคญัไดร้บัการทรงจ าสบืทอดต่อกนัมา ควบคูห่ลกัพระธรรมวนิยัทีเ่ป็นแม่บท ภายหลงัเมื่อมกีารจดัหมวดหมู่พระธรรมวนิยั
เป็นพระไตรปิฎก ค าอธบิายเหล่านัน้กเ็ป็นระบบระเบยีบมากขึน้ และมลี าดบัเป็นไปตามพระไตรปิฎก ค าอธบิายพทุธพจน์หรอื
หลกัธรรมวนิยั หรอืค าอธบิายพระไตรปิฎกเรยีกว่า อรรถกถา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  2543: 92; Phra Dhammapitaka (P.A. 
Payutto).  2000: 92) 

เมื่อมกีารทรงจ าถ่ายทอดพระไตรปิฎกดว้ยวธิมีุขปาฐะ กม็กีารทรงจ าถ่ายทอดอรรถกถาควบคูม่าดว้ย จนกระทัง่เมื่อมกีาร
จารกึพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในลงักา จงึไดม้กีารจารกึอรรถกถาพรอ้มกนัไปดว้ย เมื่ออรรถกถาสบืมา
ในลงักา จงึถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาสงิหล จนกระทัง่ราว พ.ศ. 950 พระอรรถกถาจารยม์พีระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นตน้ได้
แปลและเรยีบเรยีงอรรถกถากลบัเป็นภาษามคธ จนเป็นคมัภรีอ์รรถกถาทีใ่ชศ้กึษากนัมาจนถงึปัจจุบนั 

อย่างไรกด็ ีแมว้่าคมัภรีอ์รรถกถาจะไดร้บัการสบืทอดควบคู่กบัพระไตรปิฎกมาตัง้แต่สมยัพุทธกาล และมคีวามส าคญัใน
ฐานะเป็นค าอธบิายพระไตรปิฎกโดยตรงกต็าม แต่พทุธศาสนกิชนไทยในปัจจุบนัยงัไม่รูจ้กัคมัภรีอ์รรถกถาดพีอ ทีเ่ป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นมาและความส าคญัของคมัภรีอ์รรถกถา  

ดงันัน้ บทความวิจยันี้จึงมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัอรรถกถาอย่างรอบด้าน ตัง้แต่ก าเนิดและพฒันาการของ      
อรรถกถา หลักการและวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของอรรถกถา ตลอดจนความส าคญัของการใช้อรรถกถาประกอบ
การศกึษาพระไตรปิฎก  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาก าเนิดและพฒันาการของคมัภรีอ์รรถกถาเถรวาท  
2. เพื่อศกึษาหลกัการและวธิกีารอธบิายพระพทุธพจน์ของคมัภรีอ์รรถกถาเถรวาท 
3. เพื่อศกึษาความส าคญัของคมัภรีอ์รรถกถาเถรวาทต่อการศกึษาพระไตรปิฎก 

 
ขอบเขตการวิจยั 

บทความวจิยันี้ก าหนดขอบเขตการศกึษาคมัภรีอ์รรถกถาฝ่ายเถรวาทเฉพาะทีอ่ธบิายพระพุทธพจน์ไปตามล าดบัพระบาลใีน
พระไตรปิฎก ไดแ้ก ่

1. คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายพระพุทธพจน์ในพระวนิยัปิฎก ไดแ้ก่ คมัภรีส์มนัตปาสาทกิา 
2. คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายพระพุทธพจน์ในพระสตุตนัตปิฎก ไดแ้ก่ คมัภรีส์มุงัคลวลิาสนิี คมัภรีป์ปัญจสทูนี คมัภรีส์า

รตัถปัปกาสนิี คมัภรีม์โนรถปรูณี และคมัภรีอ์รรถกถาขทุทกนิกายทัง้หมด 
3. คมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายพระพุทธพจน์ในพระอภธิรรมปิฎก ไดแ้ก่ คมัภรีอ์ฏัฐสาลนิี คมัภรี ์สมัโมหวโินทนี และคมัภรี์

ปัญจปกรณ์ 
สว่นคมัภรีอ์รรถกถาทีแ่ต่งย่อความพระไตรปิฎกกบัอรรถกถาขา้งตน้ ซึง่อธบิายประมวลเนื้อหาสาระเฉพาะทีส่ าคญัทัง้          

3 ปิฎกบา้ง เฉพาะเรื่องบา้ง เชน่ คมัภรีก์งัขาวติรณีอรรถกถา (อธบิายพระปาฏโิมกขโ์ดยย่อ) คมัภรีว์สิทุธมิรรค (อธบิายทัง้ 3 
ปิฎก) คมัภรีอ์ภธิมัมตัถสงัคหะ (อธบิายพระอภธิรรมปิฎกทัง้ 7 ปกรณ์โดยย่อ) เป็นตน้ ไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตการวจิยันี้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
บทความวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัดา้นเอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Source) 

จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา ปกรณ์วเิสส และคมัภรีส์ทัทาวเิสส ร่วมกบัขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Source) จากหนงัสอื
เอกสารวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ผลการวิจยั 

ค าว่า อรรถกถา ภาษาบาลใีชว้า่ อฏฺฐกถา (อตฺถ+กถา) แปลว่า ค าอธบิายความหมาย ในทีน่ี้หมายถงึ ค าอธบิายขยายความ
พระพุทธพจน์ คมัภรีอ์รรถกถาจงึหมายถงึ คมัภรีท์ีอ่ธบิายพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรง เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจค าสอนของ
พระพุทธเจา้ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้  

1. ก าเนิดและพฒันาการของอรรถกถา 
ในสมยัพทุธกาล เมื่อพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสตัว ์ หากค าสอนสว่นใดทีเ่ขา้ใจยาก ตอ้งการค าอธบิาย 

โดยมากพระพุทธเจา้จะทรงอธบิายขยายความดว้ยพระองคเ์อง ค าอธบิายนี้เรยีกว่า ปกิณกเทศนา (พระสารบีุตรเถระ.  2542: 
33; Phra Sariputtadera.  1999: 33) ต่อมาในสมยัปฐมสงัคายนา เมื่อสงัคายนาพระไตรปิฎกเสรจ็สิน้ พระสงัคตีกิาจารยผ์ูร้อ้ยกรอง
พระธรรมวนิยัไม่ไดส้งเคราะหป์กณิกเทศนาน้ีเขา้ในพระไตรปิฎก เพราะถอืว่าเป็นค าอธบิายอกีทอดหนึ่ง แต่ท่านได้
สงัคายนาปกณิกเทศนาน้ีต่างหากโดยเรยีกวา่ มหาอรรถกถา (มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, มจร.  2552ก: 3; 
Mahachulalongkornrajavidyalaya, MCU.  2009b: 3) 

นอกจากมหาอรรถกถารวบรวมปกณิกเทศนาของพระพทุธเจา้แลว้ คมัภรีน์ี้ยงัประกอบดว้ยค าอธบิายของพระสาวกมี
พระสารบีุตรเถระเป็นตน้อกีดว้ย ในสมยัพุทธกาล ท่านเหล่านัน้ไดช้ีแ้จงขยายความหลกัธรรมทีส่ าคญัไว ้ เพื่อใหอ้นุชนรุ่นหลงั
เขา้ใจพุทธาธบิายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่วนิจิฉยัไปตามทศันะของตน พระเถระในสมยัปฐมสงัคายนาจนถงึตตยิสงัคายนาไดบ้รรจุ
ค าอธบิายของพระสาวกเหล่านัน้ไวใ้นคมัภรี ์
มหาอรรถกถาร่วมกบัปกณิกเทศนา เพื่อใหค้มัภรีม์หาอรรถกถาเป็นค าอธบิายพระไตรปิฎกอย่างบรบิรูณ์ เพยีบพรอ้มดว้ย
พุทธภาษติและสาวกภาษติ กล่าวไดว้่า อรรถกถาถอืก าเนิดขึน้ตัง้แต่สมยัพุทธกาลและพระพุทธเจา้ทรงเป็นพระอรรถกถา
จารยพ์ระองคแ์รก  

ต่อมาหลงัจากสงัคายนาครัง้ที ่3 เมื่อ พ.ศ. 235 เสรจ็สิน้ มกีารสง่พระศาสนฑตู 9 สาย ไปประกาศพระศาสนา พระมหนิทเถระ
ได้เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในลงักาทวปีโดยน าพระไตรปิฎกและมหาอรรถกถาไปด้วย ท่านและพระชาวสงิหลได้แปล
พระไตรปิฎกและมหาอรรถกถาจากภาษามคธเป็นภาษาสงิหล เพื่อให้กุลบุตรชาวสงิหลศกึษาได้สะดวกและหลกีเลี่ยงการ
ปะปนกบัลทัธนิิกายอื่น จงึนิยมเรยีกอรรถกถาประเภทนี้อกีชื่อหนึ่งว่า สิงหลอรรถกถา (พระสารบีุตรเถระ.  2542: 30; Phra 
Sariputtadera.  1999: 30) ในภายหลงัมหาอรรถกถาฉบบับาลเีดมิไดส้าบสญูไป เพราะภยัสงครามระหว่างชาวสงิหลและชาว
ทมฬิทีเ่กดิขึน้หลายครัง้ 

ต่อมาในราว พ.ศ. 450 พระเถระฝ่ายมหาวหิารในลงักาซึง่สบืทอดค าสอนฝ่ายเถรวาทมาตัง้แต่สมยัของพระมหนิทเถระ 
ไดม้มีตใิหจ้ารกึพระไตรปิฎกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในใบลานเป็นครัง้แรก อรรถกถาภาษาสงิหลที่รกัษาสบืกนัมาคงจะได้รบั
การจารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มกบัพระไตรปิฎกในเวลานัน้ 

หลงัจากนัน้ในลงักา มกีารรจนาคมัภรีอ์รรถกถาภาษาสงิหลขึน้ใหม่อกีหลายคมัภรี์เพื่อใหเ้ป็นคมัภรีอ์ธบิายพระไตรปิฎก
แก่กุลบุตรชาวสงิหล เช่น มหาปัจจร ีกุรุนท ีสงัเขปะ และอนัธกะเป็นตน้ อรรถกถาเหล่าน้ีรวมทัง้มหาอรรถกถาภาษาสงิหลรูจ้กั
กนัในชื่อ โบราณอรรถกถา (พระศรสีทุธพิงศ ์(สมศกัดิ ์อุปสโม).  2529: 447-451; Phra Srisutthipong (Somsak Upasamo).  
1986: 447-451)   

ต่อมาในราว พ.ศ. 956 พระพุทธโฆสาจารยไ์ดเ้ดนิทางมายงัลงักา เพื่อปรวิรรตและเรยีบเรยีงโบราณอรรถกถาภาษา
สงิหลของพระเถระฝ่ายมหาวหิารใหเ้ป็นภาษามคธ ในเวลาต่อมายงัมพีระเถระรปูอื่นอกี ไดแ้ก่ พระพุทธทตัตะ พระธรรมปาละ 
พระมหานามะและพระอุปเสนะเป็นตน้ไดป้รวิรรตโบราณอรรถกถา 
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ทีเ่หลอืเป็นภาษามคธ อรรถกถาทัง้หมดรูจ้กักนัในชื่อว่า อภินวอรรถกถา (มจร.  2557: 2; MCU.  2014: 2) ซึง่ใชศ้กึษากนัมาจนถงึ
ปัจจบุนั หลงัจากการปรวิรรตเป็นอภนิวอรรถกถาภาษามคธแลว้ โบราณอรรถกถาภาษาสงิหลกไ็ดส้าบสญูไป 

ก าเนิดและพฒันาการของอรรถกถาขา้งตน้ท าใหจ้ าแนกอรรถกถาได ้4 ประเภท ดงันี้ 
1) พทุธสงัวณัณิตอรรถกถา หมายถงึ อรรถกถาทีพ่ระพุทธเจา้ทรงอธบิายดว้ยพระองคเ์อง 
2) อนุพทุธสงัวณัณิตอรรถกถา หมายถงึ อรรถกถาทีพ่ระสาวกทัง้หลายมพีระอคัรสาวกเป็นตน้ผูไ้ดต้รสัรูต้ามจนไดน้าม

ว่าอนุพุทธะไดอ้ธบิายไว ้ 
3) โบราณอรรถกถา คอื อรรถกถาเก่า หมายถงึ พุทธสงัวณัณิตอรรถกถาและอนุพุทธสงัวณัณิตอรรถกถาซึง่ไดย้กขึน้สู่

สงัคายนาทัง้ 3 ครัง้ในชมพทูวปี จนกระทัง่พระมหนิทเถระไดน้ าไปสูเ่กาะสงิหล และต่อมาไดร้บัการแปลเป็นภาษาสงิหล 
โบราณอรรถกถายงัหมายรวมอรรถกถาภาษาสงิหลทีแ่ต่งขึน้ในลงักาดว้ย 

4)อภินวอรรถกถา คอื อรรถกถาใหม่ หมายถงึ อรรถกถาทัง้หมดทีพ่ระอรรถกถาจารย์มพีระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นตน้
ปรวิรรตและเรยีบเรยีงจากโบราณอรรถกถาภาษาสงิหลเป็นภาษามคธ เป็นคมัภรีอ์รรถกถาทีใ่ชศ้กึษากนัอยู่ตราบจนปัจจุบนั 
(พระศรสีทุธพิงศ ์(สมศกัดิ ์อุปสโม).  2529: 447-451; Phra Srisutthipong (Somsak Upasamo).  1986: 447-451) 

2. หลกัการและวิธีการอธิบายพระพทุธพจน์ของคมัภีรอ์รรถกถา 
พระพุทธโฆสาจารย ์ อรรถกถาจารยผ์ูย้ ิง่ใหญ่ไดว้างหลกัการอธบิายพระพุทธพจน์ไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัแิก่พระอรรถ

กถาจารยแ์ละพระฎกีาจารยร์ุ่นหลงั ปรากฏอยู่ในคนัถารมัภกถา (ค าเริม่ตน้คมัภรี)์ ของอรรถกถาทัง้ 3 ปิฎก มใีจความว่า ท่าน
ใชค้มัภรีโ์บราณอรรถกถามมีหาอรรถกถาเป็นตน้ของคณะสงฆฝ่์ายมหาวหิารแห่งลงักาเป็นหลกัในการปรวิรรตและเรยีบเรยีง
คมัภรีอ์รรถกถาภาษาสงิหลเป็นภาษามคธ โดยไมใ่หป้ะปนกบัลทัธนิิกายอื่น ย่อค าทีพ่สิดารใหส้ัน้ลง ตดัทอนขอ้ความทีซ่ ้าๆ 
กนัออก วนิิจฉยัไปตามล าดบัพระบาล ี และแสดงเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์ทีม่าในพระสตุตนัตปิฎกใหก้ลมกลนืกบัพระวนิยั
ปิฎก (มจร.  2552ก: 3-4; 2557: 2-4; 2560ก: 3-4; MCU.  2009b: 3-4; 2014: 2-4; 2017a:3-4) 

เมื่อศกึษาเพิม่เตมิในคมัภรีส์มัโมหวโินทน ี อรรถกถาวภิงัคแ์หง่อภธิรรมปิฎก และคมัภรีว์สิทุธมิรรค ปกรณ์วเิสสทีพ่ระ
พุทธโฆสาจารยร์จนาขึน้เพื่อแสดงภูมคิวามรูข้องท่านตามค าขอของคณะสงฆแ์ห่งมหาวหิารก่อนทีท่่านจะไดร้บัอนุญาตให้
ปรวิรรตคมัภรีอ์รรถกถาภาษาสงิหลเป็นภาษามคธ จะพบขอ้ความทีท่่านกล่าวถงึหลกัการส าคญัทีท่่านวางไวใ้หแ้ก่บณัฑติผูท้ี่
จะสงัวรรณนาพระบาลวี่า 

“ตสฺสา อตฺถส วณฺณน  กโรนฺเตน วภิชฺชวาทมิณฺฑล  โอตรตฺิวา อาจรเิย อนพฺภาจกฺิขนฺเตน สกสมย  อโวกฺกมนฺเตน ปรสมย  
อนายหูนฺเตน สตฺุต  อปปฺฏพิาหนฺเตน วนิย  อนุโลเมนฺเตน มหาปเทเส โอโลเกนฺเตน ธมฺม  ทเีปนฺเตน อตฺถ  สงฺคาเหนฺเตน ตเมวตฺถ  
ปุนราวตฺเตตฺวา อปเรหปิิ ปรยิายนฺตเรห ินิทฺทสินฺเตน จ ยสฺมา อตฺถส วณฺณนา กาตพฺพา โหต.ิ บณัฑติเมื่อจะสงัวรรณนาแบบที่
ทรงวางไวน้ัน้ ลงสูว่ภิชัชวาทแีลว้ ไม่กล่าวตู่อาจารยท์ัง้หลาย ไม่ยดึแต่ความรูฝ่้ายตน ไม่ขม่ขีค่วามรูฝ่้ายอื่น ไมค่ดัคา้นพระ
สตูร อนุโลมตามพระวนิยั ตรวจดมูหาปเทส ชีข้อ้ธรรม (คอืพระบาล)ี ไดถู้กตอ้ง ถอืเอาอรรถ (คอือธบิายความแห่งพระบาลนีัน้) 
ได ้และยกัเยือ้งอรรถนัน้นัน่แหละ อธบิายไปโดยบรรยายอื่นอกีกไ็ด ้จงึควรท าอรรถสงัวรรณนาได.้” (มจร.  2542: 140; 2560ค: 
214; MCU.  1999: 140; 2017c: 214)   

โดยภาพรวม หลกัการทีพ่บในคมัภรีส์มัโมหวโินทนแีละคมัภรีว์สิทุธมรรคดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการอธบิายพระ
พุทธพจน์ทีป่รากฏในคนัถารมัภกถาของคมัภรีอ์รรถกถาแต่ละเล่มสิง่นี้แสดงใหเ้หน็ว่า พระอรรถกถาจารยท์ัง้หลายผูร้จนา
คมัภรีอ์รรถกถาเพื่ออธบิายความพระบาลทีัง้ 3 ปิฎกยอมรบัในหลกัการเดยีวกนักบัทีพ่ระพุทธโฆสาจารยแ์สดงไวเ้ป็นตน้แบบ 
เหน็ไดจ้ากการทีค่มัภรีอ์รรถกถาแต่ละเล่มมโีครงสรา้งและวธิกีารอธบิายพระบาลทีีค่ลา้ยคลงึกนัเป็นเอกภาพ 

โครงสรา้งคมัภีรอ์รรถกถาทีพ่ระพุทธโฆสาจารยไ์ดว้างกรอบไว ้ ถอืไดว้่าเป็นโครงสรา้งแม่แบบทีพ่ระคนัถรจนาจารยร์ุ่น
ต่อๆมายดึถอืปฏบิตัใินการรจนาคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาคมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายไปตามล าดบัพระบาล ี หรอือรรถกถาตามสาย
พระไตรปิฎกนัน้มโีครงสรา้งคมัภรีแ์บบเดยีวกนัทัง้หมดมอีงคป์ระกอบ 4 สว่น คอื 1) คนัถารมัภกถา ค าเริม่ตน้คมัภรี ์2) นิทานกถา 
ค าน าก่อนเริม่เรื่อง 3) วรรณนา ค าพรรณนาเนื้อหาหลกัของคมัภรี ์4) นิคมกถา คาถาทา้ยคมัภรี์ 

โครงสรา้งประโยคอรรถกถา พบว่ามอีงคป์ระกอบหลกั 2 สว่น คอื บทตัง้ (อุทเทส) และบทขยาย (นิทเทส) ท่านใชร้ปูแบบ
การอธบิายพระพทุธพจน์โดยอาศยัโครงสรา้งประโยคในพระไตรปิฎกเป็นแมแ่บบ แต่แตกต่างกนัเลก็น้อย คอื คมัภรีอ์รรถกถา
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เน้นอธบิายเฉพาะศพัทห์รอืขอ้ความสัน้ๆในพระไตรปิฎก โดยยกขึน้เป็นบทตัง้ (อุทเทส) เรยีงไปตามล าดบับทพระบาล ี           
เวน้ค าศพัทท์ีท่่านเหน็ว่าง่ายหรอืเขา้ใจกนัดอียู่แลว้ จากนัน้จงึอธบิายขยายความ (นิทเทส) บทเหล่านัน้ แต่ไม่สรุปจบลงดว้ยบท
ตัง้ (ปฏนิิทเทส) เหมอืนอย่างในพระไตรปิฎก 

วิธีการอธิบายพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกของอรรถกถา สามารถจ าแนกได ้3 ดา้น คอื  
1) การอธิบายพระพทุธพจน์ด้านพยญัชนะ (ปทวรรณนา)  
การศกึษาบทพยญัชนะ (ศพัท)์ มคีวามจ าเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นการศกึษารากฐานของค าสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หมด 

การศกึษาบทพยญัชนะกค็อืการศกึษาหลกัไวยากรณ์บาลนีัน่เอง พบว่า อรรถกถาอธบิายพระพทุธพจน์ดา้นพยญัชนะไวด้งันี้  
(1) จ าแนกบทในประโยค (ปทวิภาค) เพื่อใหรู้ห้น้าทีข่องแต่ละบทในประโยค  
(2) อธิบายบททัง้ 4 ไดแ้ก่ นาม อาขยาต นบิาต และอุปสรรค  
(3) ตดับทสนธิ ป้องกนัการแยกบทสนธผิดิ ซึง่จะท าใหแ้ปลความหมายผดิไปดว้ย  
(4) อธิบายรปูวิเคราะห ์สมาส ตทัธติ และกติก ์เพื่อใหท้ราบความหมายศพัทไ์ดช้ดัเจนขึน้  
(5) อธิบายสมัพนัธบ์ทในประโยค เพื่อประโยชน์ต่อการแปลความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2) การอธิบายพระพทุธพจน์ด้านอรรถะ (อตัถวรรณนา)   
หลกัธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกทีย่งัตอ้งการค าอธบิายขยายความเพิม่เตมิ (เนยยตัถะ) อาศยัความรูด้า้นบทพยญัชนะ

หรอืไวยากรณ์เพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้งตรงตามพุทธประสงค ์ อรรถกถาจงึมสีว่นส าคญัใน
การอธบิายความหมายหรอืตคีวามค าสอนในพระไตรปิฎก  
เพื่อป้องกนัไมใ่หต้คีวามไปตามทศันะของตน ดว้ยวธิกีารดงันี้  

(1) ให้ค าจ ากดัความ เป็นการแปลความหมายหรอืตคีวามศพัท ์ 
(2) วินิจฉัยศพัทท่ี์มีความหมายหลายนัย และตดัสนิว่าควรมคีวามหมายใดในทีน่ัน้ 
(3) อ้างอิงพระบาลี เพิม่ความหนกัแน่นน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ค าอธบิายของอรรถกถาจารย ์ 
(4) อปุมาอปุไมย เปรยีบเทยีบเพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายศพัทธ์รรมทีล่กึซึง้ไดง้่ายขึน้ 
(5) ปุจฉาวิสชัชนา เป็นการน าผูอ้่านใหเ้ขา้สูป่ระเดน็ทีท่่านจะอธบิายขยายความ 
(6) แสดงวินิจฉัยของโบราณาจารย ์เช่น มหาอรรถกถา มหาปัจจร ีกุรุนท ีและอนัธกะเป็นตน้ 
(7) แสดงความเหน็คดัค้านมติของฝ่ายอ่ืน เช่นนิกายหรอืลทัธอิื่นทีม่ใิช่ฝ่ายเถรวาท 

3) การอธิบายพระพทุธพจน์ด้านปกิณกะ (ปกิณกวรรณนา) 
นอกจากการอธบิายพระพุทธพจน์ดา้นพยญัชนะและดา้นอรรถะซึง่ท่านมุ่งอธบิายรปูศพัทแ์ละความหมายแลว้ อรรถ

กถายงัแสดงเรื่องราวประกอบเนื้อความในพระไตรปิฎก เพื่อแสดงใหเ้หน็ความเป็นมาหรอืเหตุปัจจยัแวดลอ้มของการเกดิขึน้
ของหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธองค ์ พรอ้มทัง้เชื่อมโยงประมวลความเป็นมาต่างๆ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจพระพทุธพจน์หรอื
เรื่องราวในพระไตรปิฎกกวา้งขวางชดัเจนยิง่ขึน้ 

3. ความส าคญัของคมัภีรอ์รรถกถาต่อการศึกษาพระไตรปิฎก 
บทความวจิยันี้มุ่งแสดงความส าคญัของคมัภรีอ์รรถกถาในฐานะเป็นคู่มอืศกึษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ดว้ยการ

ใชค้มัภรีอ์รรถกถาศกึษาหลกัธรรมค าสอนหรอืขอ้ปฏบิตัิในพระไตรปิฎก ดงันี้ 
1) การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือแปลหรอืตีความพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎก 
พระไตรปิฎกมพีระบาลทีีเ่ขา้ใจยาก ตอ้งการค าอธบิายขยายความ ทัง้ในรปูคาถา (รอ้ยกรอง) และจุณณิยะ (รอ้ยแกว้) 

อยู่ทัว่ไป เช่นในคมัภรีว์นิยัปิฎกปรวิาร มคีาถาหมวดหนึ่งทีเ่ป็นปรศินาธรรม (ปเหฬ)ี (พระคนัธสาราภวิงศ.์  2546: 198; Phra 
Gandhasarabhiwamsa.  2003: 198) ชื่อว่า เสทโมจนคาถา เป็นคาถาทีท่ าใหผู้ข้บคดิความหมายถงึกบัเหงื่อแตก พระสงัคตีกิา
จารยน์ าขอ้ความมาแสดงเป็นรูปคาถาในลกัษณะปัญหาซ่อนเงื่อนชวนสงสยั แต่ไม่มคี าตอบใดๆ รวม 43 คาถา ผูต้อ้งการทราบ
ค าตอบจ าเป็นตอ้งอาศยัค าอธบิายในอรรถกถา ขอยกอุทาหรณ์เสทโมจนคาถา ที ่21 มาแสดง ดงันี้ 

 น จาปิ ญตฺต ิน จ ปน กมฺมวาจา ญตัตกิไ็ม่ไดส้วด กรรมวาจากไ็ม่ไดส้วด 
 น เจห ิภกฺิขตู ิชโิน อโวจ พระชนิเจา้กม็ไิดร้บัสัง่ว่า เธอจงมาเป็นภกิษุเถดิ 
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 สรณคมนมฺปิ น ตสฺส อตฺถ ิ ไตรสรณคมณ์เขากไ็มไ่ดร้บั  
 อุปสมฺปทา จสฺส อกุปปฺา, แต่อุปสมบทกรรมของบุคคลนัน้ไม่เสยี  
 ปญฺหา เมสา กุสเลห ิจนฺิตติา. ปัญหาขอ้น้ี ท่านผูฉ้ลาดทัง้หลายคดิกนัแลว้. 
 (มจร.  2535ก: 442-443; 2539ข: 697; MCU.  1992c: 442-443; 1996h: 697) 

ในช่วงต้นพุทธกาล การบวชเป็นพระภกิษุนัน้ พระพุทธเจา้ทรงบวชใหด้ว้ยเอหภิกิขุอุปสมัปทา ต่อมาทรงอนุญาตการ
บวชด้วยการรบัไตรสรณคมน์ ภิกษุสงฆจ์งึบวชใหกุ้ลบุตรโดยไม่ต้องมาเขา้เฝ้า ต่อมาทรงอนุญาตการบวชดว้ยญตัตจิตุตถ
กรรมแทน  

ในคาถานี้กล่าวว่า ไม่ไดบ้วชดว้ยวธิทีัง้ 3 ดงักล่าวเลย แต่การอุปสมบทของเขากไ็ม่เสยี ปรศินาธรรมขอ้นี้ อรรถกถาเฉลยว่า 
หมายถงึ การบวชของพระนางมหาปชาบดโีคตรมผีูบ้วชดว้ยวธิรีบัครุธรรม 8 ประการ (มจร.  2552ข: 694; MCU.  2009c: 694) 
พระสงัคตีกิาจารยไ์ดผ้กูคาถาใหข้บคดิ ใหค้าดเดาว่าเป็นการอุปสมบทของใคร อุปสมบทดว้ยวธิไีหน และเมื่อไดท้ราบค าตอบ
กจ็ะง่ายต่อการทรงจ าต่อไป  

นอกจากคาถาในพระวนิัยแลว้ ในพระสตูรกม็พีระบาลปีระเภทคาถาอกีมากมาย เช่น ธรรมบท ชาดก เปตวตัถุ วมิาน
วตัถุ เถรคาถา และเถรคีาถาเป็นตน้ ยกตวัอย่างคาถาธรรมบท ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาใหญ่ในการศกึษาธรรมบท กค็อื ธรรมบทใน
พระสตูรมแีต่คาถาลว้น ไม่มรีอ้ยแกว้เจอืปน ไม่มเีรื่องเล่าประกอบคาถา จงึท าใหไ้ม่ทราบความเป็นมาหรอืเหตุทีพ่ระพุทธเจา้
ตรสัคาถานัน้ไว ้อกีทัง้ไม่มคี าอธบิายเนื้อความของคาถา เมื่อแปลคาถาจากภาษาบาลเีป็นภาษาไทยตามหลกัไวยากรณ์เพยีง
อย่างเดยีว อาจตคีวามเนื้อหาสาระของคาถาคลาดเคลื่อนไปจากความหมายทีท่รงประสงค ์ขอยกตวัอย่างคาถาธรรมบทมา
อธบิาย ดงันี้ 

 มโนปุพพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา  
 มนสา เจ ปทุฏฺเฐน   ภาสต ิวา กโรต ิวา  
 ตโต น  ทุกฺขมเนฺวต ิ  จกฺก ว วหโต ปท .  
 ธรรมท้งัหลาย มใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ ส าเรจ็ดว้ยใจ  

ถา้คนมใีจชัว่ กจ็ะพดูชัว่หรอืท าชัว่ตามไปดว้ย  
เพราะความชัว่นั้น ทุกขย์่อมตดิตามเขาไป  
เหมอืนลอ้หมุนตามรอยเทา้โคทีล่ากเกวยีนไป ฉะนัน้. 
(มจร.  2535ข: 15; 2539จ: 23; MCU.  1992b: 15; 1996c: 23) 

เมื่อศกึษาเฉพาะแต่ในพระไตรปิฎก ผูศ้กึษาจะไมท่ราบเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นทีม่าของการที่
พระพุทธเจา้ตรสัคาถานี้ไว ้เรื่องราวในอดตีชาตทิีเ่กีย่วขอ้งทีพ่ระองคต์รสัถงึ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในเรื่อง ตลอดจนผลแหง่
การแสดงธรรมของพระพทุธองคใ์นคราวทีต่รสัคาถานี้ เป็นตน้ นอกจากนี้ การแปลหรอืตคีวามศพัทใ์นคาถานี้จากภาษาบาลี
เป็นภาษาไทยใหถู้กตอ้งตรงตามพุทธประสงคก์เ็ป็นเรื่องยาก ท าใหไ้ม่อาจทราบความหมายของคาถาไดอ้ย่างถูกตอ้งลกึซึง้  

เมื่อเป็นเช่นน้ี พระอรรถกถาจารยผ์ูรู้พุ้ทธาธบิายจงึเรยีบเรยีงคมัภรีท์ีใ่ชเ้ป็นคูม่อืส าหรบัประกอบการศกึษาคาถาธรรม
บทในพระไตรปิฎกชื่อว่าธมัมปทฏัฐกถา หรอื อรรถกถาธรรมบท ซึง่เป็นคมัภรีท์ีอ่ธบิายคาถาธรรมบทในพระไตรปิฎกโดยตรง 
ท าใหเ้ราทราบว่า คาถาธรรมบทนี้ พระพุทธเจา้ตรสัไว ้ ณ กรุงสาวตัถ ี ทรงปรารภเรื่องพระจกัขปุาลเถระ อรรถกถาไดเ้ล่า
เรื่องราวของพระจกัขปุาลเถระในปัจจุบนัทีบ่ าเพญ็เพยีรปฏบิตัธิรรมโดยไม่นอนตลอดพรรษาจนบรรลุอรหตัผลแต่ตาของท่านก็
บอดในทีสุ่ด ซึง่เป็นเหตุใหพ้ระพุทธเจา้ทรงตรสัคาถาธรรมบทนี้และเล่าเรื่องอดตีกรรมของพระจกัขปุาลว่าเคยเกดิเป็นหมอ
รกัษาคนไข ้ แต่ไดว้างยาพษิใหห้ญงิคนไขห้ยอดตาจนบอดสนิท เพราะโกรธแคน้ทีห่ญงิคนไขร้บัปากว่าจะรบัใชต้อบแทนเมื่อ
หายด ี แต่คดิจะไม่รกัษาสตัย ์ นอกจากนี้ อรรถกถายงัแกอ้รรถหรอือธบิายความหมายของศพัทท์ีป่รากฏในคาถานี้ เพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนแจม่แจง้ ในตอนทา้ยสดุของเรื่อง อรรถกถาสรุปผลแห่งการแสดงธรรมของพระพทุธเจา้ในครัง้นัน้ว่า “ในเวลาจบ
คาถา ภกิษุ 3,000 รปู ไดบ้รรลุพระอรหตัตผล พรอ้มดว้ยปฏสิมัภทิาทัง้หลาย เทศนาไดม้ปีระโยชน์แมแ้ก่พุทธบรษิทัผูป้ระชุมกนั
แลว้” (มจร.  2556: 3-25; MCU.  2013: 3-25) 
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ทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นการกล่าวถงึความส าคญัของอรรถกถาในการอธบิายพระพทุธพจน์ประเภทคาถาพอสงัเขป 
นอกจากคาถาแลว้ พระพทุธพจน์ประเภทรอ้ยแกว้ทีย่ากต่อการแปลหรอืตคีวามกม็อียูม่ากในพระไตรปิฎกเช่นกนั ยกตวัอย่าง
เช่น พระสตูรเรื่องวมัมกิสตูร (ปรศินาจอมปลวก) ในมชัฌมินิกาย มลูปัณณาสก์ เรื่องนี้มทีีม่าว่า เทพบุตรองคห์นึ่งเขา้ไปหาท่านพระ
กุมารกสัสปะถงึทีอ่ยู่ แลว้กล่าวปรศินาธรรมแก่ท่านว่า  

พระคุณเจา้ จอมปลวกนี้ย่อมพ่นควนัในเวลากลางคนื ย่อมลุกโพลงในเวลากลางวนั  
พราหมณ์ไดก้ล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงน าศสัตราไปขดุดู” 
สเุมธใชศ้สัตราไปขดุกไ็ดเ้หน็ลิม่สลกั จงึกล่าวว่า “ลิม่สลกั ขอรบั” 
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงยกลิม่สลกัขึน้แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุลงไปกไ็ดเ้หน็อึง่ จงึกล่าวว่า “อึง่ ขอรบั”  
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงน าอึง่ขึน้มา แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็ทางสองแพร่ง จงึกล่าวว่า “ทางสองแพร่ง ขอรบั” 
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงถากทางสองแพร่งออกเสยี แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็หมอ้กรองน ้าด่าง จงึกล่าวว่า “หมอ้กรองน ้าด่าง ขอรบั”  
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงยกหมอ้กรองน ้าด่างขึน้มา แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็เต่า จงึกล่าวว่า “เต่า ขอรบั”  
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงน าเต่าขึน้มา แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป”  
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็เขยีงหัน่เนื้อ จงึกล่าวว่า “เขยีงหัน่เนื้อ ขอรบั” 
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงยกเขยีงหัน่เนื้อขึน้มา แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็ชิน้เนื้อ จงึกล่าวว่า “ชิน้เนื้อ ขอรบั”  
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “สเุมธ เธอจงหยบิชิน้เนื้อขึน้มา แลว้ใชศ้สัตราขดุต่อไป” 
สเุมธใชศ้สัตราขดุต่อไปไดเ้หน็นาค จงึกล่าวว่า “นาค ขอรบั” 
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า “นาคจงด ารงอยู่เถดิ เธออย่าเบยีดเบยีนนาคเลย จงท าความนอบน้อมนาค” 

(มจร.  2539ช: 267-268; MCU.  1996d: 267-268)   
เทพบตุรนัน้ไดบ้อกใหท้า่นพระกมุารกสัสปเถระทลูถามปรศินาธรรมนี้ ท่านจงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามปรศินาธรรม 

พระพทุธองคจ์งึทรงเฉลยปรศินาธรรมทัง้ 15 ขอ้ เชน่ พระด ารสัวา่ “ค าว่า จอมปลวก เป็นชื่อของร่างกายนี้ ซึง่ประกอบดว้ยมหาภูต
รปูทัง้ 4 มมีารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เตบิโตดว้ยขา้วสกุและขนมกมุมาส ไม่เทีย่ง ตอ้งบรหิาร ตอ้งนวดฟัน้ จะตอ้งแตกสลาย และ
กระจดักระจายไปเป็นธรรมดา ค าว่า อย่างไรช่ือว่าการพน่ควนัในเวลากลางคืน ไดแ้ก่ การทีบุ่คคลท าการงานในเวลา
กลางวนั แลว้ตรกึตรองถงึในเวลากลางคนื ค าว่า อย่างไรช่ือวา่การลุกโพลงในเวลากลางวนั ไดแ้ก่ การทีบุ่คคลตรกึตรองถงึ
บ่อยๆ ในเวลากลางคนื แลว้ประกอบการงานในเวลากลางวนัดว้ยกายและวาจา ฯลฯ” (มจร.  2539ช: 269-273; MCU.  1996d: 
269-273)  

เมื่อพจิารณาจากเนื้อความในพระสตูรนี้ จะเหน็ไดว้่า แมจ้ะทรงเฉลยปรศินาธรรมดว้ยอุปมาอุปไมยในพระสตูรแลว้กต็าม แต่
ค าเฉลยนัน้กย็งัไม่กระจ่างชดันกั ยงัชวนใหส้งสยัต่อไป เช่น เหตุใดจงึทรงอุปมาร่างกาย (มหาภตูรปู 4) เหมอืนจอมปลวก หรอื
แมแ้ต่ทรงอปุมาอื่นๆ กบั อึง่ หมอ้กรองน ้าด่าง เต่า เขยีงหัน่เนื้อ หรอืชิน้เนื้อ เป็นตน้ 

อรรถกถาเริม่ตน้ดว้ยการเล่าเรื่องราวประกอบวมัมกิสตูรเพื่อใหท้ราบใครเป็นใครว่า ในอดตีกาล เมื่อศาสนาของ
พระกสัสปพทุธเจา้เสือ่มลง ภกิษุ 5 รปูไดผ้กูบนัไดขึน้ภูเขาบ าเพญ็สมณธรรม พระสงัฆเถระบรรลุอรหตัตผลในวนัที ่3 พระอนุเถระ
ไดเ้ป็นพระอนาคามใีนวนัที ่ 4 ภกิษุ 3 รปูทีเ่หลอืไม่สามารถท าคุณวเิศษ  ให้บงัเกิดขึน้ได้จึงบงัเกดิในเทวโลก เทพบุตรผู้
กล่าวปรศินาจอมปลวกแก่ท่านพระกุมารกสัสปเถระก็คอื พระอนุเถระผูเ้ป็นพระอนาคามนีัน่เอง (มจร. 2552ค: 38-39; MCU.  
2009a: 38-39)     

จากนัน้อรรถกถาจงึอธบิายขยายความศพัทป์รศินาธรรมทัง้ 15 ขอ้ พรอ้มทัง้อธบิายเหตุผลว่าท าไมจงึมอีุปมาอุปไมย
เช่นนัน้ เริม่ตน้ที ่ค าว่า จอมปลวก ท่านอธบิายว่า “เพราะจอมปลวกคายสตัวเ์ลก็ๆ เช่น ง ูพงัพอน หนูเป็นตน้ เพราะเป็นสิง่ที่
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พวกตวัปลวกคายออก หรอืเพราะเป็นสิง่ทีพ่วกตวัปลวกคายแลว้ก่อขึน้ดว้ยผงฝุ่ นสงูประมาณเอวหรอืเท่าตวัคน ฉนัใด แม้
ร่างกายกฉ็นันัน้ เพราะย่อมคายของไม่สะอาด ของมโีทษและมลทนิต่างๆ เช่น ขีต้าออกจากตา” หรอื “เพราะเป็นสิง่ทีพ่ระอรยิะ
ทัง้หลายคายออก หมายถงึ พระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้และพระขณีาสพทัง้หลายทอดทิง้อตัภาพไปแลว้ เพราะหมดความ
เยื่อใยในอตัภาพร่างกายนี้” หรอื “เพราะเป็นผูค้ายร่างทีป่ระชุมธาตุ 4 หมายถงึ พระอรยิะทัง้หลายคายร่างทัง้หมดนัน้  
ทีป่ระกอบดว้ยกระดกู 300 ท่อน รดัไวด้ว้ยเสน้เอน็ ฉาบดว้ยชิน้เนื้อ ห่อไวด้ว้ยหนงัสด ยอ้มดว้ยผวิพรรณ ลวงสตัวท์ัง้หลาย” 
เป็นตน้ (มจร. 2552ค: 40; MCU.  2009a: 40)  

กล่าวโดยสรุป การแปลหรอืตคีวามพระพุทธพจน์เหล่าน้ี จ าเป็นตอ้งอาศยัคมัภรีอ์รรถกถา เพราะอรรถกถาช่วยใหเ้ขา้ใจ
ความหมายของพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกทัง้ในรปูคาถาหรอืรอ้ยแกว้ไดก้วา้งขวางลกึซึง้มากยิง่ขึน้ หากขาดอรรถกถาเสยี
แลว้ กไ็ม่อาจเขา้ใจพระไตรปิฎกอย่างถูกตอ้งตรงตามพทุธประสงคไ์ด ้

2) การใช้อรรถกถาเป็นคู่มืออธิบายข้อปฏิบติัและหลกัธรรม 
ในพระไตรปิฎก มขีอ้ปฏบิตัแิละหลกัธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้หแ้ก่พทุธบรษิทัมากมาย อรรถกถาช่วยอธบิาย

ขยายความขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ ทีย่งัไมช่ดัเจนใหก้ระจ่างชดัมากขึน้ ดงัตวัอย่างสงัฆกรรมเรือ่งการกรานกฐิน ในวนิยัปิฎก มี
ขอ้ความว่า “สงฆม์ ี5 พวก คอื สงฆจ์ตุวรรค สงฆปั์ญจวรรค สงฆท์สวรรค สงฆว์สีตวิรรค สงฆอ์ตเิรกวสีตวิรรค ภกิษุทัง้หลาย ใน
สงฆเ์หล่านัน้ สงฆจ์ตุวรรคพรอ้มเพรยีงกนัโดยธรรม ท ากรรมไดทุ้กอย่าง ยกเวน้กรรม 3 อยา่ง คอื อปุสมบท ปวารณา อพัภาน” (มจร.  
2539ค: 276; MCU.  1996f: 276) ขอ้ความนี้ท าใหท้ราบว่าสงฆจ์ตุวรรค (ภกิษุ 4 รปู) ประกอบกฐนิกรรมได ้ 

อรรถกถาไดอ้ธบิายขยายความไวว้่าตอ้งมภีกิษุเกีย่วขอ้งในกรรมอย่างน้อย 5 รปู จงึประกอบกฐนิกรรมได ้ดงันี้ “ภกิษุ
จ านวนเท่าไร จงึกรานกฐนิได ้จ านวนเท่าไรกรานกฐนิไม่ได ้ว่าดว้ยจ านวนอย่างต ่าสุด ภกิษุ 5 รปูจงึกรานกฐนิได ้จ านวนสงูสดุ
แมต้ัง้แสนรปูกก็รานกฐนิได ้แต่ต ่ากว่า 5 รปูกรานกฐนิไม่ได้”  
(มจร.  2539ค: 276; MCU.  1996f: 276) ในทีน่ี้ ท่านช่วยอธบิายกรรมของสงฆจ์ตุวรรคว่า หมายถงึ ภกิษุ 1 รปูผูร้บัผา้กฐนิเป็น
ผูถู้กกระท ากรรม และตอ้งมภีกิษุอกีอย่างน้อย 4 รปูเป็นผูก้ระท ากรรม จงึกรานกฐนิได ้

นอกจากขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ แลว้ อรรถกถากอ็ธบิายขยายความหลกัธรรมต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวใ้นพระไตรปิฎก
มากมาย ดงัตวัอย่างเรื่องปฏิจจสมปุบาท ซึง่เป็นหลกัธรรมส าคญัหมวดหนึ่งทีล่กึซึง้และเขา้ใจยาก ว่าดว้ยการเกดิขึน้แหง่
ธรรมทัง้หลายโดยอาศยักนัและกนั หากจะสบืคน้หลกัปฏจิจสมปุบาททีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไวอ้ย่างละเอยีดในพระไตรปิฎก 
ควรพจิารณาปฏจิจสมุปปาทวภิงัค ์ ในคมัภรีว์ภิงัคแ์ห่งอภธิรรมปิฎก ซึง่พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฏจิจสมุปบาทไวเ้ป็น 2 สว่น 
คอื สุตตนัตภาชนีย ์และ อภิธรรมภาชนีย ์ในสว่นสตุตนัตภาชนีย ์ทรงแสดงเน้ือความสัน้ๆ เฉพาะอนุโลมปฏจิจสมุปบาทวา่ 
“เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม”ี (มจร.  2539ซ: 219; MCU.  1996a: 219) เป็นตน้ แต่สว่นอภธิรรมภาชนีย ์ทรงแสดงไวอ้ย่าง
กวา้งขวางและพสิดารกว่าสว่นสตุตนัตภาชนียม์าก  

อย่างไรกต็าม แมจ้ะทรงอธบิายทัง้สตุตนัตภาชนียแ์ละอภธิรรมภาชนยี ์ แต่เน้ือความกม็คี าอธบิายทีท่ าความเขา้ใจได้
ยากเพราะเป็นเรื่องหลกัธรรมทีล่กึซึง้อย่างยิง่ ดงันัน้ พระอรรถกถาจารยผ์ูรู้พุ้ทธาธบิายจงึอธบิายขยายเนื้อความดงักล่าวไวใ้น
คมัภรีส์มัโมหวโินทนี อรรถกถาวภิงัค ์ ท่านไดอ้ธบิายสว่นสตุตนัตภาชนียอ์ย่างกวา้งขวางพสิดาร โดยแสดงองคป์ระกอบ 12 
ขอ้มอีวชิชาเป็นตน้ เรยีกว่า ภวจกัร คอืเป็นปัจจยัแก่กนัเกดิขึน้ในจติดวงต่างๆ เป็นการอธบิายการเกดิและดบัของชวีติ ใน
ลกัษณะการเวยีนตายเวยีนเกดิในวฏัสงสาร หรอืแบบขา้มภพขา้มชาต ิสว่นอภธิรรมภาชนีย ์อรรถกถาอธบิายว่า เป็นปฏจิจสมุปบาท
ทีเ่กดิในขณะจติเดยีวคลอ้ยตามนยั 9 เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุป อรรถกถาเป็นคมัภรีท์ีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในฐานะเป็นคู่มอือธบิายขยายความทัง้ขอ้ปฏบิตัแิละหลกัธรรม
ส าคญัต่างๆ ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้นพระไตรปิฎก หากขาดอรรถกถาเสยีแลว้ กไ็ม่อาจเขา้ใจขอ้ปฏบิตัแิละหลกัธรรมใน
พระไตรปิฎกไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามพุทธประสงค ์

3) การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือจดัหมวดหมู่ค าสอนของพระพทุธเจ้า 
นอกจากจะเป็นคมัภีร์ที่ช่วยอธบิายความหมายของค าศพัท์และขยายความขอ้ปฏบิตัิและหลกัธรรมในพระไตรปิฎก

มากมายแล้ว อรรถกถายงัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัที่รวบรวมหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ ใน
พระไตรปิฎกมาไวเ้ป็นหมวดหมู่อกีดว้ย เช่นตวัอย่างการจดัหมวดหมู่ “พระพทุธพจน์” มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ในประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา สมยัเมื่อมกีารสงัคายนาครัง้ที ่1 พระสงัคตีกิาจารยไ์ดร้วบรวมและจดัหมวดหมู่ “พระ
พุทธพจน์” ปรากฏชื่อเรยีกพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกแตกต่างกนัหลายชื่อ เช่น ปิฎก นิกาย ธรรมและวนิัยเป็นต้น ค าว่า 
“นิกาย” เป็นชื่อของหมวดหมู่คมัภรีท์ัง้ 5 มทีฆีนิกาย มชัฌมินิกายเป็นตน้ ส่วน “ธรรมและวนิัย” พบไดใ้นพระไตรปิฎกหลาย
แห่ง เช่น ในทฆีนิกาย มหาวรรค มขีอ้ความว่า “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วนิโย จ เทสโิต ปญฺญตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺ
ถา. ธรรมและวนิัยทีเ่ราแสดงแลว้บญัญตัแิลว้แก่เธอทัง้หลาย หลงัจากเราล่วงลบัไป กจ็ะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย.” (มจร.  2535ค: 
134; 2539ฉ: 164; MCU.  1992a: 134; 1996b: 164)       

นอกจากนี้ ในทีห่ลายแห่งในพระไตรปิฎก หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ทีเ่รยีกว่าพระพุทธพจน์ยงัมชีื่อเรยีกอื่นอกี คอื 
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาดก อพัภูตธรรม และเวทลัละ ดงัเช่นทีพ่บในพระวนิัยปิฎก ในคราวที่
พระสารบีุตรเถระทลูถามพระพุทธเจา้ว่า อะไรเป็นเหตุใหพ้รหมจรรยข์องพระพุทธเจา้กกุสนัธะ  พระพุทธเจา้โกนาคมนะ และ
พระพุทธเจา้กสัสปะด ารงอยู่นาน ซึง่พระพุทธองคต์รสัตอบว่า “สารบีุตร พระพุทธเจา้วปัิสส ีพระพุทธเจา้สขิ ีพระพุทธเจา้เวสส
ภู ทรงผ่อนคลายทีจ่ะแสดงธรรมโดยพสิดารแก่สาวก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาดก อพัภูตธรรม 
เวทลัละ ของพระพุทธเจา้ทัง้ 3 พระองคจ์งึมน้ีอย มไิดท้รงบญัญตัสิกิขาบทไวแ้ก่สาวก ไม่มกีารแสดงปาตโิมกข”์ (มจร.  2539ง: 11; 
MCU.  1996g: 11) อย่างไรกต็าม แมจ้ะปรากฏชื่อหลกัธรรมค าสอนทัง้ 9 ในทีห่ลายแห่งในพระไตรปิฎก แต่ในทีเ่หล่านัน้ กไ็ม่มี
ค าอธิบายความหมายของธรรมทัง้ 9 ที่พอจะให้ทราบได้ว่าเป็นหมวดธรรมประเภทใดบ้าง ทัง้นี้ก็เพราะท่านได้รวบรวม
ค าอธบิายทัง้หมดไวใ้นคมัภรีอ์รรถกถาแลว้นัน่เอง 

ในสมนัตปาสาทกิา อรรถกถาวนิยัปิฎก พระอรรถกถาจารยไ์ดร้วบรวมเน้ือความเกีย่วกบัการท าสงัคายนาพระธรรม
วนิยัทัง้ 3 ครัง้ ในชมพทูวปีมากล่าวไวน้ิทานกถา เมื่อท่านอธบิายมาถงึตอนทีท่่าน 
พระมหากสัสปเถระถามท่านพระอานนทเถระถงึนิกาย 5 ในพระสตุตนัตปิฎก พระอรรถกถาจารยจ์งึรวบรวมและจดัหมวดหมู่
ชื่อเรยีกพระพุทธพจน์ทีพ่บในพระไตรปิฎก ดว้ยขอ้ความว่า  

พระพุทธพจน์ทัง้หมด 
ม ี1 อย่าง คอื รส  
ม ี2 อย่าง คอื พระธรรมและพระวนิยั  
ม ี3 อย่าง คอื ปฐมพุทธพจน์ มชัฌมิพุทธพจน์ และปัจฉิมพุทธพจน์  
ม ี3 อย่าง คอื ปิฎก 3  
ม ี5 อย่าง คอื นิกาย 5 
ม ี9 อย่าง คอื นวงัคสตัถุศาสน์  
ม ี84,000 พระธรรมขนัธ ์

(มจร.  2552ก: 21-41; MCU.  2009b: 21-41) 
ไม่เพยีงแค่การจดัหมวดหมู่ แต่อรรถกถายงัอธบิายเนื้อความของพระพุทธพจน์แต่ละหมวดทีจ่ดัไว ้ เช่น พระพทุธพจน์มี 1 

อยา่ง คือ รส ทา่นอธบิายว่า ในระหวา่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณจนกระทัง่เสดจ็ปรนิิพพานดว้ยอนุปาทิ
เสสนิพพานธาตุ พระพทุธองคท์รงสัง่สอนเวไนยสตัวต์ลอด 45 พรรษา ทรงตรสัพระพุทธพจน์ใดไว ้พระพทุธพจน์ทัง้หมดนัน้มรีส
เดยีว คอื วิมุตติรส (ความหลุดพน้) (มจร.  2539ก: 284; MCU.  1996e: 284)      

พระพทุธพจน์มี 9 อย่าง คือ องค ์9 (นวงัคสตัถศุาสน์) ไดแ้ก่ สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาดก 
อพัภูตธรรม และเวทลัละ 

สุตตะ ไดแ้ก่ อุภโตวภิงัค ์นิทเทส ขนัธกะ ปรวิาร มงคลสตูร รตันสตูร นาลกสตูร และตุวฏัฏกสตูรในสตุตนิบาต และพระ
พุทธพจน์อื่นทีเ่รยีกว่าพระสตูร  

เคยยะ ไดแ้ก่ พระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด ว่าโดยพเิศษกค็อื สคาถวรรค (วรรคทีม่คีาถา) ทัง้หมดในสงัยุตตนิกาย 
เวยยากรณะ ไดแ้ก่ พระอภธิรรมปิฎกทัง้หมด พระสตูรทีไ่ม่มคีาถา และพระพุทธพจน์อื่นทีไ่ม่ไดส้งเคราะหเ์ขา้กบั     

องค ์8  
คาถา ไดแ้ก ่ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถาและคาถาลว้นๆ ทีไ่ม่เรยีกชื่อว่าพระสตูรในสตุตนบิาต  
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อทุาน ไดแ้ก่ พระสตูร 82 สตูรทีเ่กีย่วดว้ยคาถาอนัส าเรจ็มาดว้ยโสมนสัสญาณ  
อิติวตุตกะ ไดแ้ก่ พระสตูร 110 สตูรทีเ่ป็นไปโดยนยัว่า “แทจ้รงิ พระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคตรสัไวแ้ลว้”เป็นตน้  
ชาดก ไดแ้ก่ ชาดก 550 มอีปัณณกชาดกเป็นตน้  
อพัภตูธรรม ไดแ้ก ่ พระสตูรทีเ่กีย่วดว้ยอจัฉรยิอพัภตูธรรมทัง้หมด เช่นในขอ้ความว่า “ภกิษุทัง้หลาย ความเป็น

อจัฉรยิะไม่เคยปรากฏ 4 ประการนี้มอียู่ในอานนท”์  
เวทลัละ ไดแ้ก่ พระสตูรทีถ่ามแลว้กลบัไดค้วามปลาบปลืม้ใจ และความยนิดทีุกสตูรม ี จฬูเวทลัลสตูร มหาเวทลัลสตูร 

สมัมาทฏิฐสิตูร สกักปัญหสตูร สงัขารภาชะนียะ และมหาปุณณมสตูรเป็นตน้ 
กล่าวโดยสรุป อรรถกถาไดร้วบรวมและจดัหมวดหมู่ค าสอนของพระพุทธเจา้ทีป่รากฏอยู่ในทีต่่างๆ ในพระไตรปิฎก ทัง้ยงั

อธบิายความหมายของค าสอนเหล่านัน้ และยกสาธกตวัอย่างจากพระไตรปิฎก มาประกอบการอธบิายใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
อรรถกถาจงึมสีว่นส าคญัต่อการศกึษาพระไตรปิฎก เสมอืนเป็นสารานุกรมทางพระพทุธศาสนานัน่เอง 

4) การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือสืบค้นเรือ่งราวประกอบเน้ือความในพระไตรปิฎก 
ในพระไตรปิฎก นอกจากเนื้อหาสาระของหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาแลว้ ยงัมเีรื่องราวเกีย่วกบับุคคล สถานที ่

และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระแหง่หลกัธรรมค าสอนนัน้ๆ ดว้ย อย่างไรกต็าม เรื่องราวของบุคคล สถานที ่
และเหตุการณ์ต่างๆ สว่นมากปรากฏเพยีงแต่ชื่อ เช่น พระนามของพระพุทธเจา้ในอดตี ชื่อพระเถระและพระเถร ี ชื่ออุบาสก
และอุบาสกิา ชื่อเทวดา ชื่อวดัพระเชตวนัมหาวหิาร ชื่อวดับุพพาราม ชื่อกรุงสาวตัถ ีชื่อกรุงราชคฤหเ์ป็นตน้ เรื่องราวเหล่านี้
แทบจะไมม่รีายละเอยีดพอทีจ่ะปะตดิปะต่อเนื้อความได ้ 

นอกจากนี้ ยงัมเีรื่องราวอื่นๆ อกีมากมายทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่อรรถกถาไดน้ ามารวบรวมไว ้ เช่น การ
สงัคายนาครัง้ที ่1-3 การแตกแยกของสงฆเ์ป็นนิกายต่างๆ การส่งสมณทตู 9 สายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราชเป็นตน้ ดงันัน้ หากตอ้งการศกึษาสบืคน้เรื่องราวต่างๆ เหล่าน้ี จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาจากคมัภรีอ์รรถกถาเป็น
หลกั ในทีน่ี้ขอน าเรื่องการแตกแยกของสงฆเ์ป็นนกิายต่างๆ มาเป็นอุทาหรณ์ 

ในปัจจุบนัเป็นทีท่ราบกนัดวี่า นอกจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแลว้ ยงัมนีิกายอื่นอกีเชน่ มหายานเป็นตน้ การ
แตกเป็นนิกายนี้เกดิขึน้เมื่อไร เกดิเป็นนิกายอะไรบา้ง และมคีวามเป็นมาอย่างไรนัน้ ไม่ปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎก แต่
ค าตอบอนัเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์ าคญันี้ไดร้บัการทรงจ าสบืทอดและจดบนัทกึไวเ้ฉพาะในอรรถกถาเท่านัน้ ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

เมื่อพระสาวกทัง้หลายไดท้ าสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้ที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ ช่วงระยะเวลาก่อนจะถงึการสงัคายนาครัง้ที ่3 คอื
ระหว่าง พ.ศ. 100 ถงึ พ.ศ. 200 พระพุทธศาสนาในชมพทูวปีเริม่แตกแยกเป็นฝักฝ่าย จนลุกลามกลายเป็นมหาเภท คอื การ
แตกแยกครัง้ใหญ่ สาเหตุมาจากพวกวชัชบีตุรชาวกรุงเวสาลพีากนัประพฤตสิมาทานวตัถุ 10 ประการ จนถูกพระยสกากณัฑก
บุตรกบัพวกขบัออกจากคณะสงฆ ์แลว้พระมหาเถระทัง้หลายไดม้มีตใิหท้ าการสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้ที ่2 (มจร.  2552ก: 44-
49; MCU.  2009b: 44-49) โดยคดัเลอืกพระเถระจ านวน 700 รปู ในจ านวนภกิษุ 1,200,000 รปู เขา้ร่วมในครัง้นัน้  

พวกภกิษุชาววชัชบีุตรเมื่อถูกขบัออกจากคณะสงฆเ์ดมิ กไ็ดไ้ปรวมตวักนัทีก่รุงโกสมัพ ี รวบรวมพรรคพวกไดป้ระมาณ 
10,000 รปู ไดก้ระท าการสงัคายนาแขง่กบัฝ่ายพระมหาเถระทัง้หลาย การสงัคายนาของภกิษุฝ่ายวชัชบีตุรนัน้ มพีระภกิษุเขา้
ร่วมมากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ จงึเรยีกว่า มหาสงัฆกิะ นบัแต่นัน้มา พระพุทธศาสนากเ็ริม่แตกแยกเป็น 2 ฝ่าย คอื 

(1) นิกายเถรวาท นิกายเดมิในพระพุทธศาสนา ยดึหลกัธรรมค าสอนเดมิโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หรอืตดัทอนพระ
พุทธพจน์แต่ประการใด หมายถงึ กลุ่มพระเถระทีท่ าสงัคายนาครัง้ที ่2 มพีระยสกากณัฑกบุตรเถระเป็นตน้ 

(2) นกิายมหาสงัฆกิะ นกิายทีแ่ยกออกจากนิกายเดมิ คอืพวกภกิษุวชัชบีตุร นกิายนี้มกีารเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิและตดัทอน
พระพุทธพจน์ตามความเหน็ชอบของพวกตน 

นี้เป็นจุดเริม่ตน้ของการแตกแยกเป็นนิกายในพระพุทธศาสนา ซึง่เกดิขึน้ในช่วง พ.ศ. 100 อนัเป็นปีทีม่กีารสงัคายนาครัง้ที ่
2 หลงัจากนัน้ นิกายมหาสงัฆกิะของพวกภกิษุวชัชบีุตร กแ็ตกแยกออกไปอกี 2 นิกาย คอื  

(1) นิกายโคกุลกิะ    (2) นิกายเอกพัโยหารกิะ  
ต่อมานิกายโคกุลกิะแตกแยกออกไปอกี 2 นิกาย คอื 
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(1) ปัญญตัตวิาทะ  หรอื ปัณณตัตวิาทะ  
(2) พาหุลยิะ หรอื พาหุสสตุกิะ 
ต่อมานิกายพาหุลยิะแตกแยกออกไปอกี 1 นิกาย คอื เจตยิวาท  

ดงันัน้ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 100 ถงึ พ.ศ. 200 คอืในระยะเวลา 100 ปีนัน้ มกีารแตกแยกออกไป 5 นิกาย เมื่อรวมกบั
นิกายสงัฆกิะเดมิ จงึเป็น 6 นิกาย 

ต่อมาใน พ.ศ. 200 นิกายเถรวาทเกดิการแตกแยกอกีครัง้เป็นครัง้ที ่2 ท าใหเ้กดินิกายใหม่อกี 2 นิกาย คอื 
(1) นิกายมหสิาสกะ 
(2) นิกายวชัชปีุตตกะ 
ต่อมานิกายมหสิาสกะแตกแยกออกไปอกี 2 นิกาย คอื 
(1) นิกายธมัมคุตตกิะ 
(2) นิกายสพัพตัถกิวาทะ 
ต่อมานิกายสพัพตัถกิวาทแตกแยกออกไปอกี 1 นิกาย คอื นิกายกสัสปิกะ 
ต่อมานิกายกสัสปิกะแตกแยกออกไปอกี 1 นิกาย คอื สงักนัตกิะ 
ต่อมานิกายสงักนัตกิะแตกแยกออกไปอกี 1 นิกาย คอื สตุตวาทะ 
ฝ่ายนิกายวชัชปีุตตกะแตกแยกออกไปอกี 4 นิกาย คอื 
(1) นิกายธมัมุตตรยิะ 
(2) นิกายภทัรยานิกะ 
(3) นิกายฉนันาคารกิะ 
(4) นิกายสมติยิะ 
ดงันัน้ ภายหลงั พ.ศ. 200 ไปแลว้นัน้ มกีารแตกแยกออกไป 11 นิกายจากเถรวาทเดมิ  

โดยสรุป เมื่อรวมนิกายเถรวาทและนิกายทัง้หมดทีแ่ตกแยกออกไปตัง้แต่ พ.ศ. 100 เป็นตน้มา จงึมนีิกายทัง้สิน้ 18 
นิกาย (มจร.  2560ข: 161-162; MCU.  2017b: 161-162) พระสงัคตีกิาจารยไ์ดร้วบรวมค าสอนของแต่ละนิกาย ในรปูแบบการถาม
ตอบไวใ้นคมัภรีก์ถาวตัถุ พระอภธิรรมปิฎก เล่มที ่37  

อย่างไรกด็ ีในปัญจปกรณ์อรรถกถายงักล่าวอกีว่า ในภายหลงั เกดินิกายใหม่อกี 6 นิกาย คอื (1) เหมวตกิะ (2) ราชคริิ
กะ (3) สทิธตัถกิะ (4) ปุพพเสลยิะ (5) อปรเสลยิะ (6) วาชริยิา ซึง่นิกายเหล่าน้ี ท่านไม่ประสงคจ์ะกล่าวรวมไวใ้นอธกิารนี้  

จะเหน็ไดว้่า เรื่องราวเกีย่วกบัการแตกแยกเป็นนิกายทัง้ 18 ในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนา พระสงัคตีกิาจารยไ์ม่ไดบ้รรจุเรื่องนี้เขา้ไวใ้นพระไตรปิฎก แต่พระอรรถกถาจารยร์วบรวมไวใ้นคมัภรีอ์รรถ
กถา เพื่อใหอ้รรถกถาเป็นคมัภรีค์ู่มอืสบืคน้หลกัฐานทางประวตัศิาสตรข์องเหตุการณ์ต่างๆ เสมอืนเป็นสารานุกรมทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่ชป้ระกอบการศกึษาพระไตรปิฎกนัน่เอง 

กล่าวโดยสรุป อรรถกถามคีวามส าคญัในฐานะเป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัศกึษาสบืคน้เรื่องราวต่างๆ ในพระไตรปิฎก เช่น 
ชวีประวตัขิองบุคคล หลกัฐานทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัสถานทีห่รอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เป็นตน้ เสมอืนเป็นสารานุกรม
ทางพระพุทธศาสนาทีใ่ชป้ระกอบการศกึษาพระไตรปิฎก 

 
การอภิปรายผล 

อรรถกถาถอืก าเนิดขึน้ตัง้แต่ครัง้พุทธกาล พระพุทธเจา้ทรงเป็นพระอรรถกถาจารยพ์ระองคแ์รก ในสมยัปฐมสงัคายนา 
พระสงัคตีกิาจารยไ์ดส้งัคายนาอรรถกถาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวอ้กีหมวดหนึ่งทีเ่รยีกว่า ปกณิกเทศนา โดยผนวกสาวก
ภาษติเขา้ไวด้ว้ย แลว้เรยีกชื่อว่า มหาอรรถกถา เพื่อใหม้หาอรรถกถาเป็นค าอธบิายพระไตรปิฎกอย่างบรบิรูณ์ เพยีบพรอ้มดว้ย
พุทธภาษติและสาวกภาษติ ต่อมาในยุคอรรถกถา พระอรรถกถาจารยท์ัง้หลายมพีระพุทธโฆสาจารยเ์ป็นตน้ไดป้รวิรรตและ
เรยีบเรยีงคมัภรีอ์รรถกถาภาษาสงิหลเป็นภาษามคธ โดยใชโ้บราณอรรถกถามมีหาอรรถกถาเป็นตน้ เรยีกชื่อว่า อภนิวอรรถ
กถา ซึง่ใชศ้กึษากนัมาจนถงึปัจจุบนั  



 
36 The Significance of Theravada Atthakatha in Studying Tipitaka 

เมื่อประมวลหลกัการและวธิกีารอธบิายพระพุทธพจน์ของอรรถกถาในด้านพยญัชนะ อรรถะ และปกณิกะ และการใช้
อรรถกถาศกึษาพระไตรปิฎกในดา้นต่างๆ พบว่า อรรถกถาเป็นคมัภรีท์ีอ่ธบิายพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรงทัง้ในดา้น
รูปศพัท์และความหมาย ขยายความหลกัธรรมวนิัย และเล่าเรื่องราวประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปัจจยัแวดล้อมหรอืความ
เป็นมาของการทีพ่ระพุทธเจา้จะตรสัพระพุทธพจน์นัน้ๆ หรอืเกดิเรื่องราวนัน้ๆ ขึน้ พรอ้มทัง้เชื่อมโยงประมวลความเป็นมา
ต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหเ้ขา้ใจพระพุทธพจน์ หรอืเรื่องราวในพระไตรปิฎกชดัเจนมากขึน้กว่าเดมิ 

เมื่อไม่อาศยัอรรถกถามาศกึษาประกอบกบัพระไตรปิฎกอนัเป็นแม่บท กไ็ม่อาจรูห้ลกัธรรมค าสอนทีถู่กตอ้งตรงตามพุทธ
ประสงค ์ เกดิการตคีวามหลกัธรรมค าสอนไปตามทศันะของตน การปฏบิตัจิงึผดิพลาดคลาดเคลื่อน ออกนอกธรรมนอกวนิยั 
ทา้ยทีส่ดุกไ็ม่อาจบรรลุปฏเิวธธรรมได ้ดว้ยเหตุนี้ คมัภรีอ์รรถกถาจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการศกึษาพระไตรปิฎก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) แมว้่าคมัภรีอ์รรถกถาถอืก าเนิดขึน้และไดร้บัการสบืทอดควบคู่กบัพระไตรปิฎกมาแต่สมยัพุทธกาลและมคีวามส าคญั

อย่างยิง่ต่อการศกึษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกกต็าม แต่พุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบนัยงัไม่รู้จกัคมัภรี์อรรถกถาดพีอ ที่
รู้จกักนัทัว่ไปก็มเีพยีงพระไตรปิฎกดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาพระพุทธศาสนาทัง้ภาครฐั มหาวทิยาลยั วดัต่าง  ๆ
และภาคเอกชนควรร่วมกันส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์อรรถกถาอย่างครบถ้วนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
พระไตรปิฎกทีแ่พร่หลายอยู่แลว้ในปัจจุบนั 

2) ควรสง่เสรมิใหน้ าหลกัพุทธธรรมทีไ่ดจ้ากพระไตรปิฎกและอรรถกถาไปใชบ้รูณาการในการตอบปัญหาหรอืไขขอ้สงสยั
ในประเดน็ปัญหาของสงัคมไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาเกีย่วกบัแนวคดิหรอืขอ้ปฏบิตัขิองคนรุ่นใหม่ทีอ่าจไม่ไดร้บั
การศกึษาทางดา้นพระพุทธศาสนาเท่าทีค่วร เพื่อใหพ้ระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นทีพ่ึง่แก่สงัคมไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิและยัง่ยนื 

2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
บทความวจิยันี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ประจกัษ์ในเรื่องความส าคญัของการน าคมัภรีอ์รรถกถาเถรวาทไปใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษา

คน้ควา้พระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกในประเดน็ต่างๆ อย่างไรกต็าม พบว่า ในบางกรณี การอาศยัคมัภรีร์ะดบัรองจากคมัภรีอ์รรถ
กถา เช่น คมัภรีฎ์กีาและอนุฎกีาเป็นตน้กม็คีวามจ าเป็นไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีค่ าอธบิายจากคมัภรีอ์รรถกถายงั
ไม่ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะใหเ้กดิความกระจ่างในพระบาล ี การใชค้มัภรีเ์หล่าน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของฝ่ายเถรวาททีพ่ระคนัถ
รจนาจารยไ์ดว้างไว ้โดยทา่นใหค้วามส าคญัของคมัภรีล์ดหลัน่กนัไปตัง้แต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา โยชนา คณัฐ ี
ปกรณ์วเิสส หรอืคมัภรีส์ทัทาวเิสสต่างๆ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะใหม้กีารศกึษาวจิยัความส าคญัของคมัภรีฎ์กีาและอนุฎกีาเป็น
ตน้ทีม่ต่ีอการศกึษาพระพุทธพจน์ทีป่รากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่อไป 
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