
ธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.
อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

 ทกุศาสนามศีลิปะและวฒันธรรมเป็นของตนเอง กล่าวคอืศาสนาครสิต์มไีม้กางเขนเป็นสญัลกัษณ์ 

สื่อถึงความรักของพระเยซูเจ้า ศาสนาพราหมณ์มีโอมเป็นสัญลักษณ์ ส่ือถึงเทพ ๓ องค์ ที่ท�าหน้าที ่

ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ท�าลาย ส่วนพระพุทธศาสนามีตราธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รวม

ค�าสอนพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด นอกจากศาสนาแล้ว ทุกประเทศจะมีสัญลักษณ์สีของธงชาติเป็นของ

ตนเอง ที่สื่อถึงชาติ ศาสนา และผู้ปกครอง เช่นธงชาติไทยมี ๓ สี ได้แก่ สีแดง หมายถึงชาติ สีขาว  

หมายถึงศาสนา และสีน�้าเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ 

 ในฐานะท่ีพระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์มายาวนานทั้งด้านศาสนสถาน ศาสนบุคคลและ 

ศาสนธรรม รวมถงึศลิปะและวฒันธรรมต่าง ๆ  ของตน ซ่ึงศลิปะและวฒันธรรมนีเ้ป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชดั

ของประเทศ จะสื่อถึงธรรมทั้งเชิงบุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน มีวิธีอธิบายเพื่อสื่อถึงธรรมทั้งจาก

บุคลาธิษฐานไปหาธรรมาธิษฐานหรือจากธรรมาธิษฐานไปหาบุคลาธิษฐานหรือจากศิลปวัฒนธรรม 

ไปหาธรรม จากธรรมไปหาศลิปวัฒนธรรม เร่ืองนีมี้ตัวอย่างทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดในฐานะองค์แทนพระพุทธเจ้า 

คือ พระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะทุกส่วนแม้แต่ปางต่าง ๆ จะสื่อถึงธรรม เช่น พุทธลักษณ์เปลวเพลิง 

บนพระเศียร หมายถึงพระปัญญาคุณ พระกรรณที่ยืดยานและยาว หมายถึงพระกรรณที่หนักแน่น  

กล่าวคือการรับฟังปัญหาและตัดสินอธิกรณ์ท่ีมีดุลยภาพไร้อคติของคู่กรณี ในส่วนพระพุทธรูปท่ีแสดง

เป็นปางต่าง ๆ นั้น เป็นอิริยาบถที่สื่อถึงธรรม เช่นปางมารวิชัย จะสื่อถึงการเอาชนะมารและอุปสรรค

ปัญหา ปางห้ามญาติ จะสื่อถึงการปฏิบัติศาสนกิจในการสงเคราะห์พระญาติจากการห้ามพระญาติ 

ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันเรื่องน�้าเข้าเขตนาของฝ่ายตน เป็นต้น ดังน้ัน ศิลปะและวัฒนธรรมประการ 

ต่าง ๆ นี้ ล้วนแล้วแต่จะสื่อถึงธรรมหรือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น จึงน�ามาบูรณาการสร้างเป็นองค์ความรู้

ประเภทต่าง ๆ สืบไป ดังนี้
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๑. ธรรมคติประเภทสี

 ๑.๑ สีขาว/เหลือง

 สีขาว โดยทั่วไป จะสื่อถึงความบริสุทธิ์ สุจริต โปร่งใส ว่าง แต่ทางพระพุทธศาสนามีหลายนัย

ด้วยกัน กล่าวคือ เครื่องแต่งกายอุบาสกอุบาสิกาที่หมายถึงผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย จะเห็นว่าเวลาฏิบัติ

ธรรมเรียกว่าแบบเคร่ืองแต่งกาย (Uniform) บวชชีพราหมณ์หรือบวชเนกขัมมบารมี ดังที่ผู้เขียนเคย

แสดงเหตุผลไว้ในผลงานเขียนเรื่อง “คนใกล้ศาสนา” ในหนังสือรวมบทความ ว่า “เรียกคฤหัสถ์ชายว่า 

อุบาสก เรียกคฤหัสถ์หญิงว่าอุบาสิกา แปลว่า ผู้เข้าใกล้ หมายถึงเข้าใกล้พระรัตนตรัย ดังนั้น อุบาสก 

อุบาสิกาจะแต่งกายสีขาว เวลาเข้าถือศีลบวชชีพราหมณ์ หรือบวชเนกขัมมบารมี”
1

 นัยเดียวกันนี้ ต�านานการหล่อองค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ�าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก จะมีเทพนามว่าท้าวสักกเทวราชแปลงกายแต่งชุดขาวเป็นช่างหล่อร่วมด้วย ชาวบ้านเรียกว่า 

ตาปะขาว (คนผูนุ่้งผ้าขาว) เมือ่หล่อเสร็จแล้วเดนิกลบัไกลออกไปประมาณ ๑๒ กโิลเมตรแล้วกห็ายตวัไป 

จงึเป็นต�านานเรือ่ง ตาปะขาวหาย ปัจจบุนัเรยีกหมูบ้่าน วดั โรงเรียน ตลาดบริเวณนัน้ว่า บ้าน วดั โรงเรียน 

ตลาดตาประขาวหาย 

 อีกนัยหนึ่งของสีขาวที่ส�าคัญ คือนัยที่หมายถึงศาสนา ซึ่งเป็นสีหนึ่งใน ๓ สีของธงไตรรงค์  

กล่าวคือ สีของธงไตรรงค์ของชาติไทยนั้นมี ๓ สี คือ สีแดง สีขาว และสีน�้าเงิน สีแดงหมายถึงชาติ สีขาว

หมายถึงศาสนาซึ่งเป็นศาสนามีพระรัตนตรัยและใช้ค�าว่าธรรมะ และสีน�้าเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ 

สขีาวทีห่มายถงึศาสนานัน้ ถ้าฟังผวิเผนิแล้วคงหมายถงึศาสนาทัว่ไป แต่ ณ ทีน่ี ้สขีาว หมายถึง พระพทุธ-

ศาสนาซึง่เป็นศาสนาทีม่พีระรตันตรยัศาสนาเดยีว ดงัปรากฏชดัในพระราชนพินธ์ของรชักาลที ่๖ ทีท่รง

นิพนธ์ไว้ในบทดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ ๒๔๖๑ หน้า ๔๒ ว่า 

 ขอร�่าร�าพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัด

  สีขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน์ ธรรมคุ้มจิตไทย

  สีแดง คือ โลหิตเราไซร้ ยอมสละได้เพื่อชาติ ศาสนา

  สีน�้าเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นส่วนพระองค์

 1
 พระครสูริิรตันานวุตัร, “คนใกล้ศาสนา”, ใน รวมบทความ, (พิษณโุลก: โฟกสัมาสเตอร์ปริน้ต์,๒๕๕๔), หน้า 

๑๐.
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 จัดริ้วเข้าเป็นธงไตรรงค์ จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทย ทหารอวตารน�าไปยงยุทธ์วิชัยวิชิตก็ชู

เกียรติสยาม
2

 สีเหลือง โดยท่ัวไป จะสือ่ถงึความสงบ สนัติ เป็นสทีีโ่น้มเข้าหาพระสงฆ์ โดยทัว่ไปเมือ่เราเหน็ใคร

นุ่งห่มสีเหลืองคิดว่าเป็นพระสงฆ์ หรือใครนุ่งเสื้อผ้าสีเหลืองมักจะคิดงงแล้วเปรียบเทียบว่าพระสงฆ์

มาโปรด นับว่าเป็นสีท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและนิสัยของคนไทยมาก ที่ส�าคัญคือ สีเหลืองถือเป็น

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสีที่มีคุณสมบัติดีมีคุณค่าที่เป็นทอง จะเห็นว่า

พระพุทธรูปปูนปั้นที่สร้างขึ้นเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเพื่อเคารพกราบไหว้เป็นอนุสตินั้น เนื้อในของ

พระพุทธรูปจะเป็นกรวด หิน ดินทราย ปูน เป็นต้น แต่ภายนอกนั้นจะเสริมคุณค่าด้วยสีทอง หรือแม้จะ

ทาสเีหลอืงก็ถอืว่าเป็นตระกลูสทีอง อกีประการหนึง่ สีจีวรของพระสงฆ์ เป็นผ้ากาสาวพัดทีย้่อมด้วยน�า้

เปลือกไม้ออกเป็นสีเหลือง แม้ปัจจุบันจะเห็นสีจีวรพระสงฆ์เป็นสีเหลืองแดง เหลืองทอง หรือเหลือง

ขนนุบ้างแต่กน็บัเป็นตระกลูสเีหลอืง แสดงให้เหน็ว่าสเีหลอืงมีคณุค่าในตวั ทีส่�าคญัคอืสเีหลอืงยงัมคีณุค่า

เป็นสีของเปลวไฟ เรียกว่า “สิงคีวรรณ”
3
 มีนัยเป็นสีป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายเพราะสัตว์ป่าบางชนิดจะ

กลัวไฟ ปัจจุบันถือเป็นสจีราจร จะเห็นได้ว่าเวลาพระสงฆ์เดินบิณฑบาต เวลาข้ามถนนคนขับรถจะเห็น

ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่ง

 ๑.๒ ฉัพพรรณรังสี 

 สีแห่งฉัพพรรณรังสีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ได้แก่ “สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแสด  

สีประภัสสร (แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า)”
4
 ซึ่งมีค�าบาลีเรียกว่า นีละ ปีตะ โลหิต  

โอทาตะ มัญเชฏฐ และประภัสสร ฉัพพรรณรังสีน้ี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยแท้ ชาวพุทธถือเป็น 

สีศักดิ์สิทธิ์ เป็นสีเกิดจากบุญบารมี เป็นคุณสมบัติของพระองค์เท่านั้น ประเทศพม่านิยมประดับไฟ 

ฉพัพรรณรงัสเีป็นวงกลมไว้ด้านหลงัพระพทุธรูป มอีทิธพิลต่อการสร้างจติศรทัธาปสาทะด้วย ฉัพพรรณ-

รังสีมีคุณลักษณะสีที่พิเศษ ดังนี้ 

 2
 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗.

 3
 สีจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามต�านานกล่าวว่า เป็นสีเหลืองทองที่เรียกว่า “สิงคีวรรณ” ค�าว่า สิงคี  

แปลว่า เปลวไฟ หรือทองคือสีเหมือนเปลวไฟ ค�าว่า วรรณ แปลว่า สี คือ ไฟจะเป็นเปลวออกสีเหลืองทอง ๆ ส้ม ๆ 

 4
 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๖/๑๗๘.
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  ๑.  สีนีละ   สีเขียว เหมือนดอกอัญชัน (ออกสีน�้าเงิน) 

  ๒.  สีปีตะ  สีเหลือง เหมือนหรดาลทอง 

  ๓.  สีโลหิตะ    สีแดง เหมือนแสงตะวันอ่อน 

  ๔.  สีโอทาตะ  สีขาว เหมือนแผ่นเงิน 

  ๕.  สีมัญเชฏฐ  สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ (สีแสด) 

  ๖.  สีปภัสสร  สีเลื่อมพราย เหมือนแก้วผลึก
5
 

 ฉัพพรรณรังสีนี้ นอกจากจะมีคุณลักษณะที่พิเศษแล้ว ยังเป็นสีแสงที่สว่างแผ่ซ่านออกจาก 

พระวรกายส่วนต่าง ๆ  ของพระพทุธเจ้าด้วย กล่าวคอื สีนลีะ แผ่ซ่านออกไปจากพระเกสา จากพระมสัสุ 

(หนวด) จากพระเนตรทัง้สอง สปีีตะ ซ่านออกมาจากพระอฐิั (กระดูก) พระทนต์ (ฟัน) และจากพระเนตร

ทัง้สอง สโีลหติะ  แผ่ซ่านออกมาจากพระมงัสะ (สเีนือ้) พระโลหติ (สเีลอืด) และซ่านออกมาจากพระเนตร

ทั้งสอง สีโอทาตะ แผ่ซ่านออกมาจากพระอัฐิ (กระดูก) พระทนต์ (ฟัน) และจากพระเนตรท้ังสอง  

สมีญัเชฏฐ สหีงสบาท (สแีสด) แผ่ซ่านออกจากพระฉวีวรรณ และจากพระสรรีะ สปีภสัสร แผ่ซ่านออกจาก

พระสรีระเช่นกัน ซึ่งการแผ่ซ่านออกของฉัพพรรณรังสีจากอวัยวะต่าง ๆ นี้บุคคลธรรมดาไม่อาจมีได้

๒. ธรรมคติประเภทเครื่องหมาย

 ๒.๑ ธงฉัพพรรณรังสี
6
 (ธงปัญจสีละ) 

 ธงฉัพพรรณรังสี ถือว่าเป็นธง “ศาสนาพุทธสากล”
7
 กล่าวคือ ธงศาสนาพุทธในระดับสากลนั้น 

ชื่อว่า ธงฉัพพรรณรังสี ค�าว่า “ฉัพพรรณรังสี” แปลว่ารัศมี ๖ สี และสีท้ัง ๖ สีนี้ ได้เปล่งออกจาก 

พระวรกายส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า โดย ๕ สีแรกนั้น จะเปล่งออกจากอวัยวะต่าง ๆ ส่วนสีที่ ๖  

เป็นสีรวมของสีท้ัง ๕ จะเปล่งออกจากพระวรกาย ตามที่กล่าวในข้อว่าด้วยฉัพพรรณรังสี ในส่วนนี้ 

 5
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๓.

 6
 ธงนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลอมโบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ พันเอกเฮนรี เอส. โอลคอตต์ เป็นผู้แก้ไขให้เป็น

แบบทีใ่ช้ในปัจจบุนั เริม่ใช้เป็นครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๘ ทีป่ระเทศศรลีงักา ต่อมาองค์การพทุธศาสนกิสมัพนัธ์แห่งโลก 
(World Fellowship of Buddhists - WFB) ได้ประกาศให้ธงนี้เป็นธงพุทธศาสนาสากลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๙๓ ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

 7
 ฉัพพรรณรังสี [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล http://www.flagvictory.com/dhammajaki_Buddhism.html 

(๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)
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จะกล่าวถงึความหมายของฉพัพรรณรงัสทีีน่�ามาเป็นสธีงศาสนาพทุธสากล คอื สนีลีะ (ออกเป็นสีน�า้เงนิ) 

หมายถงึ พระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธเจ้า อนัแผ่ไพศาลไปสูพ่หุชนทัว่สกลจักรวาล สปีีตะ หมายถงึ 

มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือ การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่สุดโต่งทั้งปวง สีโลหิตะ หมายถึง  

การอ�านวยพรให้ประสบความส�าเรจ็ สมบรูณ์พร้อมด้วยสติปัญญา คุณงามความด ีความเป็นผูม้โีชคและ

เกียรติยศทั้งปวง สีโอทาตะ หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมหรือพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติ

ได้ไม่จ�ากัดกาล (อกาลิโก) และน�าชนไปสู่ความหลุดพ้น สีมัญเชฏฐะ หมายถึง พระปัญญาคุณของ

พระพุทธเจ้า และสีประภัสสร หมายถึง ความจริงทั้งหมดในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

 ๒.๒ ธงตราธรรมจักร

 ธงตราธรรมจักรหรือธงธรรมจักร ถือเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาแต่เดิม มีลักษณะ 

เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ขนาด ๑x๑.๒๐ เมตร พื้นสีเหลืองทั้งผืน ขึ้นเสาปัก

ในโอกาสวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา ในพิธฉีลองสมณศกัด์ิพัดยศต่าง ๆ  ทีส่�าคญัคอืซ่ีล้อกงจักรซ่ึงอยู่

ตรงกลางธง ธงน้ีคณะสงฆ์ไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ภายหลังงานฉลอง 

๒๕ พุทธศตวรรษ ซึ่งในขณะนั้นมี่ซี่ล้อกงจักรอยู่เพียง ๘ ซี่เท่านั้น รูปพระธรรมจักรก็ได้กลายเป็น

สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาทั่วโลกในเวลาต่อมา 

 ความหมายแห่งธรรมคตขิองธงตราธรรมจักรนัน้ โดยผืนผ้าสีเหลือง หมายถึงสงบ สันติ ส่วนกงล้อ

ธรรมจักรตรงกลางผืนผ้านั้น คือประมวลหลักธรรม ชื่อ อัฏฐังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา กล่าวคือ 

  ๑. สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ   ๒. สัมมาสังกัปปะ คือความด�าริชอบ 

  ๓. สัมมาวาจา คือการเจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ คือการกระท�าชอบ 

  ๕. สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ 

  ๗. สัมมาสติ คือความระลึกชอบ   ๘. สัมมาสมาธิ คือความตั้งใจมั่นชอบ
8
 

 อัฏฐังคิกมรรคนี้เป็นเนื้อหาส�าคัญจากอริยสัจ ๔ ในปฐมเทศนาชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  

ทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงแก่ปัญจวคัคย์ี ทีใ่ห้หลกีเลีย่งการปฏบิตัทิีส่ดุโต่ง ๒ แนวทาง คอื “กามสขุลัลิกานุโยค” 

คอื แนวทางการปฏิบัตแิบบยดึตดิถือมัน่อยูใ่นกามวตัถ ุซ่ึงเป็นลกัษณะต�า่ เป็นของชาวบ้าน เป็นของหยาบ 

ไม่ประเสริฐ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และอีกแนวทางหนึ่งคือ “อัตตกิลมถานุโยค” คือ แนวทาง

การปฏิบัติโดยทรมานตนให้ล�าบาก ซึ่งท�าให้เกิดทุกข์ ไม่ประเสริฐ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ให้

 8
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑.
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หันมาปฏิบัติในอัฏฐังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นแนวทางการปฏิบัติแบบกลางระหว่างการ

ปฏิบัติแบบสุดโต่ง ๒ แนวทางนี้ เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ปฏิบัติตามด้วยปัญญาอันยิ่ง ท�าให้เกิด 

จักษุ ญาณ วิชชา ปัญญา แสงสว่างขึ้น ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้  

เพื่อนิพพาน ความหมายของธงธรรมจักรนี้ นอกจากจะใช้เป็นธงประดับแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญ

อันคอยเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชอบที่ดีงามอีกด้วย

 ๒.๓ ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
9
 

 ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี เป็นธงที่จัดท�าขึ้นใหม่ในโอกาสฉลองพุทธชยันตีแห่งการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบรอบ ๒๖๐๐ ปี นานาชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีส่วนส�าคัญ คือ ใบโพธิ์ ธรรมจักรกลางผืนธง ๑๒ ซี่ ฉัพพรรณรังสี ใบโพธิ์สีเขียว  

กนกลายไทยชูช่อฟ้า โดยแต่ละส่วนนั้นมีความหมาย คือ ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้สัจธรรมความจริง

ของพระพุทธเจ้า ธรรมจักรกลางผืนธงมี ๑๒ ซี่ หมายถึง หลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจ 

๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค มีการหมุนวน ๓ รอบ (รอบที่ ๑ - สัจญาณ) ซึ่งควรท�าความรู ้

ความเข้าใจ (รอบที่ ๒ - กิจญาณ) แล้วลงมือปฏิบัติ (รอบที่ ๓ - กตญาณ) เพื่อการได้รับผลแห่งการ

ปฏิบัติรวมเป็นอาการ ๑๒ ประการ สีฉัพพรรณรังสี เป็นแถบสี ๖ สี เป็นสีรองธรรมจักร หมายถึง 

ความงดงามน่าอัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้ว สีเขียวแห่งใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงาม

ไพบลูย์แห่งพระธรรมค�าสอน และกนกลายไทยชชู่อฟ้า หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยท่ีรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม

โดยชนชาตไิทยทีไ่ด้น้อมรบั ปฏบิตั ิเผยแผ่และเชดิชพูระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า อ�านวยประโยชน์

แก่มวลมนุษยชาติอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยชั่วกัลปาวสาน

 ๒.๔ ใบเสมาธรรมจักร 

 ใบเสมาธรรมจักร เป็นเครื่องหมายหลักเขตแดนแห่งสังฆกรรมของพระสงฆ์ ปักไว้ในเขตสีมา 

รอบพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารประดิษฐานองค์พระประธานในวัดนั้น ๆ และเป็นสถานที่ท�าสังฆกรรม

ของพระสงฆ์ ใบเสมานี้จะเป็นส่วนที่โผล่ขึ้นจากหลุมที่ฝังลูกนิมิตไว้ เป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้เป็นจุดที่

เป็นเสมา มีทั้งใบเสมาเดี่ยวกับใบสีมาคู่ หมายถึงสถานะของวัดนั้น ถ้าเป็นใบเสมาคู่จะเป็นวัดหลวง 

ตัวอย่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แต่มีบางวัดในจังหวัด

พิษณุโลก แม้ในปัจจุบันเป็นวัดราษฏร์ แต่พระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็น 

 9
 พุทธชยันตี [ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.buddhajayanti.net, (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘).
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ใบเสมาคู่ เพราะเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้าง ซึ่งในปัจจุบันประวัติศาสตร์ขาดหายไป 

ไม่ต่อเนื่อง ท�าให้สถานะของวัดนี้เป็นราษฏร์ วัดนี้คือ วัดจุฬามณี อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 นยัแห่งธรรมของใบเสมา การทีใ่บเสมามรูีปทรงกลมมนคล้ายใบโพธิห์รือชะลอมมดัจุก จึงตีความ

ว่า

 การทีใ่บเสมามรีปูทรงกลมมนนัน้ เพราะตรงกลางใบเสมาจะอุม้ล้อธรรมจกัรไว้ภายใน ล้อนี ้คอื

กงล้อธรรมจักร ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ตามที่กล่าวมาแล้ว

 อีกนัยหนึ่งของใบเสมา คือถือเป็นส่ือการหมุนวงล้อแห่งธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

เม่ือภายหลงัมพีระอรหนัต์เกดิขึน้ถงึ ๖๐ องค์ ในพรรษาแรกของพระพทุธเจ้านัน้ พระองค์ได้ให้อดุมการณ์

เผยแผ่พระพทุธศาสนาด้วยปฐมพจน์แห่งการเผยแผ่ธรรมว่า “เธอทัง้หลายจงจารกิไปเพือ่เก้ือกลูแก่คน

หมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและ

มนษุย์ทัง้หลาย.......”
10

 นอกจากนี ้ในปัจจบุนั ค�าว่า ธรรมจักรยงัเป็นชือ่รางวลัเสมาธรรมจกัร ท่ีองค์กร

พระพุทธศาสนาของประเทศไทยมอบให้แก่พระสงฆ์ผู้ท�าการเผยแผ่ธรรมที่ประสบผลส�าเร็จประจ�าปี  

ในวันวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง และอีกประการหนึ่ง คนส่วนใหญ่มองข้ามคือ ป้ายโรงเรียนหรือ

สถานศกึษาจะนยิมสร้างเป็นรปูทรงใบเสมาโดยสนัป้ายนัน้กลมมนหรอืนูนขึน้ อนัหมายถงึกงล้อธรรมจักร

นีอ่ง เพราะองค์กรทางพระพทุธศาสนาสงักดัอยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร ซ่ึงกระทรวงนีม้ตีราเป็นใบเสมา 

มาตั้งแต่มีชื่อดั้งเดิมคือกระทรวงธรรมการ 

๓. ธรรมคติประเภทพืช (บางชนิด)

 ๓.๑ ดอกบัว

 ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจ�าพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลน�าพาถึงธรรมคือคุณความดี ความเคารพ

นับถือต่อพระรัตนตรัย มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว มีก้านยาวสะดวกที่จะถือไหว้พระ เป็นเครื่องปูลาด 

อาสนะของพระพุทธเจ้า คือ จะสร้างดอกบัวจ�าลองโดยแกะสลักเป็นบัวคว�่าบัวหงายรูปทรงฐานชุกชีที่

ประดิษฐานพระพุทธรูป ตีความว่า ดอกบัวนี้จะผุดขึ้นมารองรับเฉพาะผู้ประเสริฐ เป็นมหาบุรุษม ี

พระมหากรณุาธคิณุ มีพระปัญญาคณุ และมพีระบรสิทุธคิณุ ผูอ้บุตัขิึน้เพือ่สงัคมสงเคราะห์ เพ่ือประโยชน์

สขุของชาวโลกเท่านัน้ เป็นดอกไม้ทีผ่ดุขึน้มารองรบัการย่างก้าวของเจ้าชายสทิธตัถะภายหลงัประสตูกิาล 

 10
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘๘/๔๘.
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เมือ่ครัง้เจ้าชายประสตูติามต�านานบอกว่าสามารถเดินไปได้เจ็ดก้าว แต่ละย่างก้าวนัน้ ดอกบวัผุดขึน้มา 

รองรับพระบาททันที ความหมายของก้าวเจ็ดก้าวนี้ หมายถึงพระองค์จะเผยแผ่พระธรรมค�าสอน 

ของพระองค์ไปไกลถึงเจ็ดแว่นแคว้น ความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องนี้ คือการที่พระองค์มีปณิธานในการ 

เผยแผ่ธรรม เพือ่ประโยชน์สขุของมหาชนด้วยพระมหากรณุาธคิณุ ท�าให้เกดิอานสิงส์มดีอกไม้ศักดิส์ทิธ์ิ

ผดุขึน้มารองรบัพระบาท เป็นดอกบวัทีใ่ช้เปรียบเทยีบกับระดับสติปัญญาของมนษุย์ทีจ่ะรับรู้พระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เรียกกันว่าบุคคล ๔ จ�าพวกหรือบัว ๔ เหล่าได้แก่ 

  ๑. อุคฆฏิตัญญู ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน  ๒. วิปจิตัญญู ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ 

  ๓.  เนยยะ ผู้ที่พอจะแนะน�าได้  ๔. ปทปรมะ ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ
11

 ดอกบวั เป็นดอกไม้ทีใ่ช้ในภาษาวรรณกรรมท้ังแนวพุทธศาสนาและแนวอืน่ ๆ  ท้ังไทยและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะไทยนัน้ เป็นวรรณกรรมท่ีใช้ดอกบวัในทกุระดบัแม้แต่วรรณกรรมหลวง ทีท่รงเปรยีบเทยีบอปุนสิยั 

สนัดานของมนษุย์ว่า บางหรอืหนา ดหีรอืเลว มากหรือน้อยเพียงใด โดยเน้นไปทีลั่กษณะของก้านทีย่าว

หยั่งลงรากไปในแม่น�้า ในหนองตมต่าง ๆ  ดังปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร ที่ว่า 

     ก้านบัวบอกลึกตื้น  ชลธาร 

     มารยาทส่อสันดาน  ชาติเชื้อ

     โฉดฉลาดเพราะค�าขาน  ควรทราบ

     หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ  บอกร้ายแสลงดิน

 ตรงกับธรรมนีติที่ ๒๖๘ กล่าวเป็นคาถาไว้ ว่า

     ชลปฺปมาณ� กุมุทมาน�  กุลปฺปมาณ� กรณกมฺม�

     ปญฺญาปมาณ� กถิตวากฺย� ภูมิมฺปมาณ� ติณมิลาต�

   แปลว่า ก้านบัวบอกความลึก-ตื้นของน�้า การท�างานบอกถึงระดับตระกูล 

   ถ้อย วาจาบอกถึงระดับสติปัญญาของผู้พูด หมู่หญ้าที่เหี่ยวแห้ง บอกถึงสภาพดิน
12

 

 ๓.๒ ต้นโพธิ์ 

 ต้นโพธิ์ (Bodhi tree) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า อัสสัตถพฤกษ์(Ficusreligiosa Linn)  เรียกด้วย

ความยกย่องว่า ต้นศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเจ้าอาศัยประทับนั่งตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เป็นต้นไม้ที่

 11
 องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.

 12
 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อนุทินธรรม ๓๖๕ วัน : ธรรมส�าหรับ ๓๖๕ วัน, (กรุงเทพมหานคร 

บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๘.
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ให้ร่มเงา กันแดด กันฝนได้ดี เพราะมีกิ่งก้านสาขาและใบใหญ่กลมมน บริเวณโคนต้นโพธิ์เป็นพระแท่น

วชัระอาสน์ท่ีประทับนัง่ตรสัรู ้หมายถึง ธรรมอนัเป็นทีพ่ึง่ ธรรมคอืความสงบ ธรรมคอืความสขุและธรรม

คือธรรมชาต ิเป็นท่ีมาของคตไิทยโบราณทีเ่รยีกบคุคลทีเ่ป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ เป็นท่ีเคารพนบัถือ ปฏิบตัติาม

หลักพรหมวิหารว่า ท่านเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา นี่เอง

 ต้นโพธิ์จัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์
13

 ถือเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนจิตให้ระลึกถึง

พระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระพุทธรูป แม้แต่รอยพระพุทธบาท ก็จัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์นี้เช่นกัน ในทาง

ศิลปกรรมไทย ค�าว่าเจดีย์หมายถึงสิ่งที่ก่อเป็นยอดแหลมเป็นท่ีบรรจุส่ิงสูงสุดท่ีเคารพนับถือบูชา เช่น 

พระธาตุและอัฐิบรรพบุรุษ เป็นต้น แต่ศิลปกรรมดังว่านี้เป็นส่ือถึงธรรมคติที่ถือเป็นธรรมอันเป็นยอด

สูงสุดว่า โลกุตตรธรรม ๙ ประการ แยกเป็นมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั่นเอง

 ๓.๓ ต้นสาละ

 ต้นสาละ เป็นต้นไม้ที่สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน โดยที่พุทธมารดา 

เมือ่ใกล้ก�าหนดจะประสตูกิาลกเ็สดจ็จากกรงุกบลิพสัด์ุไปยงักรงุเทวทหนคร อนัเป็นเมอืงต้นตระกลูของ

พระนางตามธรรมเนียมพราหมณ์ (การคลอดบุตรจะต้องกลับไปคลอดที่บ้าน พ่อ-แม่ ของฝ่ายหญิง)  

ในระหว่างทาง พระนางได้ทรงหยดุพกับรเิวณป่าแห่งหนึง่ใต้ร่มต้นสาละ เขตลมุพินสีถาน คงจะเป็นด้วย

ทรงถูกกระทบกระเทือนจากการเดินทางไกลหรือจะเป็นด้วยอ�านาจบุญญาธิการของพระราชโอรสนั้น 

พระนางทรงเจ็บพระครรภ์ ผู้ตามเสด็จก็จัดเตรียมกั้นเป็นฉากห้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประสูติใต้ร่มของ

ต้นสาละนั้น 

 ในช่วงท้ายชีวิตของพระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปถึงยังเมืองกุสินาราของมัลละกษัตริย์ ได้ประทับใน

บริเวณสาลวโณทยานใต้ร่มต้นสาละคู่หนึ่ง ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายมาก จึงรับสั่งให้พระอานนท์ซึ่ง

เป็นองค์อปัุฏฐากปูลาดท่ีบรรทม พระองค์กเ็อนพระวรกายลงโดยหนัพระเศยีรไปทางทศิเหนอื แล้วเสดจ็

ดบัขนัธ์สูป่รินพิพานภายใต้ต้นสาละนัน่เอง แสดงให้เหน็ว่าเป็นต้นไม้ท่ีเก่ียวข้องใกล้ชดิกับพระพุทธศาสนา 

ถอืเป็นอุทเทสกิเจดย์ีหรอืสญัลกัษณ์ได้ว่า เมือ่เหน็ต้นสาละกน็กึถงึพระพทุธเจ้าเป็นพทุธานสุตไิด้ สามารถ

จะท�าจิตใจให้เจริญและคล้อยตามธรรมานุธรรมปฏิบัติได้อย่างดี

 13
 พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, พมิพ์ครัง้ที ่๑๑, (กรงุเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๖๐.
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๔. ธรรมคติประเภทสมณศักดิ์พัดยศ

 สมณศักดิ์พัดยศ ใช้ในภาษาพูดว่า พัดหลัก ตรงกันข้ามกับพัดรองซึ่งเป็นตาลปัตร พระสงฆ์จะใช้

พัดรองในพิธีทั่วไป ส่วนพัดหลักนี้จะใช้ในพิธีหลวง เช่น พิธีรับเสด็จต่าง ๆ มีเค้าเดิมจากการเป็นเครื่อง

สกัการะทีพ่ระมหากษตัรย์ิโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้เพือ่พระราชทานแก่ภกิษสุามเณรทีส่อบเปรยีญธรรม

ได้ตัง้แต่ ๓ ประโยคขึน้ไป เรยีกผูส้อบบาลไีด้นีว่้า พระมหา ถ้าเป็นสามเณรเรยีกว่า สามเณรเปรยีญ หรอื 

สามเณร ป. และโปรดพระราชทานแก่พระภิกษทุีม่คีวามรูค้วามสามารถในการศกึษา การบรหิารกิจการ

คณะสงฆ์ การเผยแผ่พระศาสนา พระภิกษุผู้มีผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม พระภิกษุผู้มีปฏิปทา 

ในด้านปฏิบัติธรรมวิปัสสนา มีทั้งระดับพระครูสัญญาบัตรและท้ังระดับพระราชาคณะต้ังแต่ชั้นสามัญ

ถึงชั้นสมเด็จ สมณศักดิ์พัดยศนี้มีประเภทและลักษณะต่าง ๆ ที่สื่อถึงธรรม คือ

 ๔.๑ พัดยศชนิดพัดหน้านาง

 พัดยศชนิดหน้านาง มีลักษณะคล้ายหน้านาง รูปทรงกลมมน หรือทรงรูปไข่ เป็นพัดยศเปรียญ

อันเป็นเครื่องหมายส�าหรับพระภิกษุผู้สอบได้บาลีเปรียญ ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) ขึ้นไป และมีค�าบอก

สมณศักดิ์ว่า “พระมหา” เวลาทรงตั้งพัดนี้เรียกว่า “ทรงตั้งเปรียญ” สีของพัดเปรียญ พัดเปรียญตั้งแต่

ประโยค ป.ธ.๓ ถงึ ป.ธ.๕ มพีืน้สกัหลาดสแีดงปักดิน้เลือ่ม หมายถงึ สแีห่งรศัมทีีแ่ผ่ซ่านออกจากพระมังสะ 

(ผวิเนือ้) จากพระโลหติ (เลือด) และจากพระเนตรทัง้สอง ซ่ึงตีความได้ว่า แทนวริยิธรรม ธรรมแห่งความ

ขยันอุตสาหะในการประพฤติธรรมและมีความมุ่งมั่นในการที่จะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ส่วนพื้น

สเีหลอืง (ปีตะ) ของพดั ป.ธ.๖-ป.ธ. ๙ เป็นสหีน่ึงในฉัพพรรณรังสี ซ่านออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า 

สเีหลอืงน้ี หมายถงึ เป็นผูท่ี้มชีือ่เสยีงในด้านการศกึษาพทุธพจน์ซึง่ถือว่าเป็นหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า

และถ้าสอบได้เปรียญสูงขึ้นไปก็จะยิ่งมีชื่อเสียงมากข้ึนเช่นเปรียญ ๙ ซ่ึงถือว่าเป็นชั้นสูงสุด ดังนั้น  

อีกนัยหนึ่งของพัดเปรียญ ๙ จึงไม่ต้องใส่ตัวเลข ส่วนการที่ปักดิ้นเลื่อมเหลืองอร่ามเหมือนสีแห่งทองค�า 

เมื่อมองดูเหมือนทองค�าซึ่งทางโลกถือว่าเป็นรัตนะที่มีค่ามาก รองจากเพชร หมายถึงว่าผู้ที่สอบเปรียญ

ได้เป็นบคุลากรทีม่คีณุค่าต่อพระพทุธศาสนาเพราะสามารถรู้และเข้าใจพุทธพจน์จะยงัพระพุทธศาสนา

ให้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก

 อนึ่ง รูปทรงพัดหน้านาง นอกจากเป็นพัดส�าหรับพระเปรียญแล้ว ยังใช้เป็นพัดส�าหรับถวายแด่

พระครูฐานานุกรมบางชั้นที่ต�่ากว่าพระครูวินัยธรและพระครูธรรมธร มีลักษณะกลมอย่างหน้านาง  

ด้านบนกลมมน โตกว่าด้านล่าง พืน้ท�าด้วยสกัหลาด ก�ามะหยี ่อตัลัดสีต่าง ๆ  ปักลวดลายต่างกนัตามช้ัน

แห่งสมณะศักดิ์ ถ้าเป็นพัดเปรียญ ๙ ประโยค พื้นท�าด้วยตาดทอง ตีความได้ว่าเปรียบเสมือนพุทธธรรม
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ทีแ่สดงให้เหน็กฎธรรมชาต ิเป็นกระบวนการเกดิและการดับของทกุข์ ต้องอาศยัซึง่กนัและกนัคล้องจอง

กันเป็นวงจรไม่มีต้นไม่มีปลาย หมายถึง “ปฏิจจสมุปบาท”
14

  

 ๔.๒ พัดยศชนิดพัดพุดตาน

 พดัยศชนดิพดุตาน มลีกัษณะเป็นใบพัดวงกลม แต่ริมขอบหยกัเป็นแฉกรวม ๑๖ แฉก คล้ายกลีบ

ดอกบัวบาน หรือดอกพุดตานบาน เป็นพัดที่ท�าด้วยโครงเหล็กหุ้มแพรหรือผ้าสักหลาดก�ามะหยี่ สีเดียว 

กันบ้าง สลับสีบ้าง ตามชั้นของสมณศักด์ิ เป็นพัดส�าหรับพระครูสัญญาบัตรหรือพระครูฐานานุกรม 

บางต�าแหน่ง ซึ่งรูปทรงมีลักษณะกลม ริมขอบหยักเป็นแฉกรวมสิบ ๑๖ แฉกนี้ คือ อุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ 

ประการ
15

 ซึ่งอุปกิเลสนี้ เป็นกิเลสที่จรมาด้วยอ�านาจโลภะ โทสะ และโมหะแล้วท�าจิตเดิม (ภวังคจิต) 

ที่แม้ปกติก็ผ่องแผ้วมาแต่เดิมอยู่แล้วให้ต้องเศร้าหมองลง ดังนั้น อุปกิเลสนี้ เป็นฝ่ายไม่ดี เป็นเชิงลบ 

กลับให้ปฏิบัติด้วยการให้ละ ต้องก�าจัดออกจากจิตเข้าสู่ความบริสุทธิ์ต่อไป 

 ๔.๓ พัดยศชนิดพัดเปลวเพลิง 

 พัดยศชนิดเปลวเพลิง มีลักษณะพุ่มข้าวบิณฑ์ ตรงขอบเป็นแฉกด้านละ ๕ แฉก ลักษณะของ 

เปลวเพลิงได้สะท้อนให้เห็น ส่วนประกอบ ๕ อย่างที่รวมเข้าเป็นชีวิต คือขันธ์ห้า ได้แก่ 

  ๑. รูปขันธ์ กองรูป    ๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา 

  ๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา   ๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร 

  ๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ
16

 

 ค�าว่า เปลวเพลงินี ้มนียัทางธรรม ตรงกับค�าว่า ตปะ แปลว่าเผาลนให้ร้อนละลาย คอืเผาลนกเิลส

ให้ละลายหมดไปสิ้น ค�าว่า ตปะนี้ เป็นค�าหนึ่งที่ปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑ มีกลุ่มค�าว่า ขันตี 

ปรมัง ตโป ตีติกขา ความอดทน คือความอดกลั้นเป็นตบะที่สูงสุด และเปลวเพลิงนี้เป็นสื่อถึงไฟที่มี

คณุสมบตัร้ิอนและมแีสงสว่าง การทีไ่ฟมคีณุสมบติัสว่างน้ี ช่างศลิป์เชงิพุทธจึงใช้เปลวเพลิงทีส่ื่อถงึปัญญา

ไว้บนพระเศียรของพระพุทธรูป ดังนั้น พระพุทธรูปตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจะนิยมสร้างเปลวเพลิง

บนพระเศียร เพราะถือตามปัชโชตสูตร ซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยแสงสว่าง ว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  

แปลว่า ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก”
17

 ปัญญาในที่นี้ เป็นปัญญาระดับสูงสุดถึงขั้นท�าลายกิเลสได ้

หมดสิ้น เข้าสู่นิพพาน ดับสังสารวัฏในที่สุด 

 14
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๒/๔๓๕.

 15
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๒/๗๔.

 16
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙.

 17
 ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕.

02. ���������� (21-40).indd   31 28/4/2559   10:09:06



32 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 อีกประการหนึ่ง พัดเปลวเพลิงนี้ ส่วนที่เป็นแฉกนั้น นอกจากจะสะท้อนให้เห็นขันธ์ของชีวิตแล้ว 

จะเป็นเครือ่งก�าหนดสตขิองพระสงฆ์เพือ่เป็นหลกัในการยึดถอืพระธรรมวนิยัของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ด้วย ส่วนอื่น ๆ ของพัด โดยเฉพาะใบของพัดจะปักดิ้นสีทองมันและเลื่อมลายใบเทศรักร้อยเป็นเครื่อง

ประกอบท�าให้เกิดความสวยงามอร่ามเหมือนทองถือว่าเป็นรัตนะที่มีค่าเช่นเดียวกับพัดหน้านาง 

พัดพุดตาน

 ๔.๔ พัดยศชนิดพัดแฉก 

 พัดยศชนิดแฉก เป็นพัดยศมีลักษณะพุ่มข้าวบิณฑ์ ส่วนล่างเป็นพุ่มเรียวแหลมคล้ายดอกบัว  

ขอบนอกคล้ายกลีบบัว ที่ประกบแนบอยู่กับดอก มีกลีบอย่างน้อยห้าถึงเก้ากลีบ ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์

แสดงถึงความหมายและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตามพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่

พระองค์ตรสัรูแ้ล้วทรงพจิารณาถงึธรรมทีไ่ด้ตรัสรูว่้าเป็นธรรมะอนัล�า้ลึก ยากทีม่นษุย์ทัง้หลายจะตรัสรู้

ตามได้  จึงเกิดอุปมาเวไนยสัตว์ เหมือน “บุคคล ๔ จ�าพวก” หรือดอกบัว ๔ เหล่า หมายถึง การแบ่ง

ปัญญาของมนุษย์เหมือนดอกบัวในน�้า ๔ ระดับ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ พัดแฉกท่ีมีดอกกลีบ  

๙ กลีบ ยังแสดงให้เห็นคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมขั้นสูงซึ่งเรียกว่า โลกุตตรธรรม 

เป็นธรรมชั้นยอด ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลกีย์ เป็นสภาวะพ้นโลกีย์แล้ว มี ๙ ประการ แยกเป็น มรรค ๔ 

ผล ๔ นิพพาน ๑ โดยยอดแหลมของพัดนั้นหมายถึงนิพพานเช่นเดียวกับยอดเจดีย์ 

๕. ธรรมคติประเภทสัตว์ (บางชนิด)

 ๕.๑ นาคราช/นาคปรก

 นาคราช หรือพญานาค เป็นสัตว์ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เรื่องนี้ มีปรากฏชัดเจนในคราวที่

พระพทุธเจ้าเสวยวิมตุตสิขุในสปัดาห์ท่ี ๖ ทีค่วงต้นไม้มจุลนิท์โดยพระพทุธเจ้าทรงท�าสมาธใิต้ต้นมจุลนิท์

ตลอด ๗ วนั เกดิเหตกุารณ์ใหญ่โดยฝนตกพร�า ๆ  ตลอดวนั จึงเกดิความน่าอศัจรรย์ขึน้ เพราะมีพญานาค

จากพืน้พภิพขึน้มาแผ่พงัพานเป็นนาคปรกดังอาคารกันสาดเพ่ือกันฝนถวายตลอดวนั ดงัปรากฏในคมัภร์ี

ทีก่ล่าวว่าครัง้นัน้ เมฆใหญ่ในสมยัมใิช่ฤดกูาลตัง้ขึน้แล้ว ฝนตกพร�าเจอืด้วยลมหนาว ตลอด ๗ วนั มจุลนิท์

นาคราชออกจากทีอ่ยูข่องตน ได้แวดวงพระกายพระผูม้พีระภาคท�าขนด ๗ รอบได้แผ่พงัพานใหญ่เหนอื

พระเศียรสถิตอยู่ด้วยหวังใจว่า ฝน ความหนาว ความร้อนอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสแห่ง

เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์ เลื้อยคลานอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาค ครั้นล่วง ๗ วัน มุจลินท์

นาคราชรูว่้าอากาศปลอดโปร่งปราศจากฝนแล้ว จงึคลายขนดจากพระกายของพระผูม้พีระภาคจ�าแลง
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รูปของตนเป็นเพศมาณพ ได้ยืนประคองอัญชลีถวายมนัสการพระผู้มีพระภาคเบื้องพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคนั้น
18

 เหตุการณ์นี้เป็นธรรมดาของผู้มีบุญบารมี มีเมตตาธรรม ย่อมเป็นที่รักของเทพไท้เทวา 

รวมไปถึงอมนุษย์ สัตว์มีพิษร้ายนานาชนิด ย่อมไม่ท�าอันตราย 

 ๕.๒ ช้าง/ลิง

 ช้างและลิง เป็นสัตว์มีนัยส�าคัญในชาดกทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในวินัยปิฎก มหาวรรค  

โกสัมพิกขันธกะ เรื่อง พญาช้างปาลิไลยกะ
19

 คือครั้งหนึ่ง ในวัดโฆสิตาราม ใกล้กรุงโกสัมพี ภิกษุ ๒ รูป 

เกิดทิฏฐิสามัญญตาไม่ตรงกัน น�าไปสู่ปัญหาสีลสามัญญตา เกิดถกเถียงกันในกรณีเหลือน�้าไว้ในขัน 

ล้างห้องน�้า คือพระวินัยธรรูป ๑ พระธรรมกถึกรูป ๑ ทั้ง ๒ นี้มีบริวารรูปละ ๕๐๐ วันหนึ่ง ในภิกษุ ๒ 

รูปนั้น พระธรรมกถึกไปวัจกุฎี (ส้วมของพระ) แล้ว เหลือน�้าช�าระไว้ในภาชนะที่ซุ้มน�้าแล้วก็ออกมา  

ภายหลัง พระวินัยธรเข้าไปที่ซุ้มน�้านั้น เห็นน�้านั้น ถามพระธรรมกถึกรูปนั้นว่า “ผู้มีอายุ ท่านเหลือน�้า

ไว้หรือ ?” ธรรมกถึกตอบว่า ขอรับ ผู้มีอายุ พระวินัยธรว่า ท่านก็ไม่รู้ว่าอาบัติ ในเพราะการเหลือน�้าไว้

นี้หรือ? ธรรมกถึกตอบว่า ขอรับ ผมไม่ทราบ ท�าความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้ว

 เรื่องพระภิกษุ ๒ รูปหรือ ๒ ฝ่ายทะเลาะกันเต็มที่แล้ว แม้พระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามถึง ๓ วาระ

กไ็ม่มฝ่ีายไหนยอมรบัฟัง เพือ่จะก�าราบเธอเหล่านัน้ จึงเสดจ็หลกีไปจ�าพรรษาในป่ารักขติวัน ใกล้หมูบ้่าน

ป่าเลไลยกะ เกดิเป็นปัญหาฟ้องกลบัเธอท้ัง ๒ ฝ่ายนี ้เมือ่ประชาชนมาเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าไม่พบกเ็สยีใจ

กลับไป มาทราบภายหลังว่า พระพุทธองค์ปลีกตัวอยู่ในป่ารักขิตวันเพราะร�าคาญพระภิกษุ ๒ ฝ่าย

ทะเลาะกัน ชาวบ้านจึงห้ามปรามภิกษุเหล่านั้น เมื่อท่านไม่รับฟังชาวบ้าน จึงท�าการคว�่าบาตร ด้วยการ

ไม่ใส่บาตร ท�าให้ภกิษสุองฝ่ายนีอ้ดอาหาร ทนหวิไม่ได้ จงึต้องยอมลดทฏิฐมิานะด้วยการเลกิทะเลาะกนั 

ครั้นเวลาออกพรรษาแล้ว พระอานนท์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุได้มากราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์

เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร พระองค์ก็ทรงยินยอม เมื่อภิกษุ ๒ ฝ่ายนี้ทราบว่า พระพุทธองค์เสด็จ

กลับก็รีบเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อแสดงความส�านึกผิด 

 เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยูใ่นป่ารกัขิตวนันัน้ มพีญาช้างปาลิไลยก์ท�าหน้าท่ีปรนนบิติั ได้รับความ

สะดวกสบาย เมื่อพุทธองค์เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารแล้ว พญาช้างเสียใจล้มลงขาดใจตาย ณ  

ที่นั้นเอง อานิสงส์จากการปรนนิบัติพระพุทธเจ้า พญาช้างไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากช้าง

 18
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๘.

 19
 วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๔๙/๓๕๙.

02. ���������� (21-40).indd   33 28/4/2559   10:09:07



34 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ปรนนิบัติแล้ว ยังมีลิงปรนนิบัติด้วย โดยน�ารวงผึ้งไปถวาย แต่ครั้งแรกพระพุทธเจ้ายังไม่รับเพราะว่า 

ในรวงผึ้งนั้นมีตัวอ่อนอยู่ เมื่อลิงรู้ดังนั้นก็น�าตัวอ่อนออกแล้วน�าไปถวายใหม่ พระพุทธเจ้ารับ ท�าให้ลิง

ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขึ้นต้นไม้กระโดดจับกิ่งนั้นกิ่งนี้ บังเอิญกระโดดไปจับกิ่งที่ตายท�าให้หักตกลงมา 

ถูกตอเสียบตาย จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ใช้เป็นปางอนุสติของผู้เกิดวันพุธกลางคืน 

 นัยธรรมคติแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่จะได้จากเรื่องนี้ คือการคว�่าบาตรพระสงฆ์ด้วยการไม่ใส่

บาตรของชาวบ้าน ท�าให้พระสงฆ์ ๒ ฝ่ายนี้ทนหิวไม่ได้ ในที่สุดต้องยอมละทิฏฐิมานะของตน ท�าให้เห็น

ความจริงในเรื่องอาหารบิณฑบาตที่ขาดไม่ได้ ถือความหิวเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงกว่าโรคทางกาย  

ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง”
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 (ชิคจฺฉา ปรมา โรคา) ผู้เขียนสนใจในค�าว่า โรคอย่างยิ่ง 

ท�าไมไม่เป็นโรคธรรมดา ก็เพราะว่า ความหิวนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ท�าให้เรารับประทานวันละ 

หลาย ๆ ครั้ง แต่โรคทางกายนาน ๆ จะเกิดครั้งหนึ่ง ไม่ได้ทุกวันนั่นเอง จึงไม่ใช้ค�าว่า อย่างยิ่ง (ปรมา)

๖. ธรรมคติประเภทประเพณี

 ๖.๑ ผีตาโขน

 ผีตาโขน เป็นค�าที่เพี้ยนมาจากค�าว่าผีตาคน คือคนที่แต่งตัวน่ากลัวเพื่อให้มองว่าเหมือนผีมาก

ที่สุด เรื่องนี้มีอยู่ว่า เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านทางภาคอีสานหรือจังหวัดพิษณุโลกบางพื้นที่จะ

มีการละเล่น โดยตอนกลางวัน หนุ่มสาวจะน�าน�้าอบน�้าหอมมาสรงพระพุทธรูปในวัดและสรงน�้า 

พระสงฆ์ เม่ือถึงเวลากลางคืนหนุ่มสาวก็ประดิษฐ์ประสาทดอกไม้ขนาดใหญ่ หามแห่ไปรอบ ๆ วิหาร 

ในวัด ผู้คนทั้งหลายก็แห่แหนกันด้วยความสนุกสนาน มีเต้น ฟ้อน ร�า พร�าเพลงกันยกใหญ่ ว่าแล้วก็

ธรรมดาที่ไหนมีความสุข ความทุกข์ก็มาคู่กัน ขณะที่คนก�าลังสนุกอยู่นั้น จะมีคนแต่งกายให้เหมือนผี 

ในจินตนาการของตน แต่นิยมท�าหน้ากากแต่งตัวให้น่าเกลียดน่ากลัวชนิดที่ว่าใคร ๆ เห็นแล้วตกใจ 

วิ่งหนีไปอย่างนั้น ผีตาโขนนี้ก็จะปรากฏตัวในเวลาที่คนก�าลังสนุกสนาน ท�าให้ตกใจกลัววิ่งหนีโดย

สัญชาตญาณ ดังนั้น คนโบราณจึงต้องเตือนลูกหลานเสมอว่า อย่าสนุกจนลืมตัว ถ้าผีตาโขนมาหลอก

จะได้หนีทัน รู้ทางหนีทีไล่

 นัยแห่งธรรมคติในศิลปะและวัฒนธรรมนี้ คือการที่ผีตาโขนมาปรากฏหลอกคนในยามเล่น

สนุกสนานเช่นนี้ หมายถึงตัวสติ ไม่ประมาท คอยเตือนไม่ให้คนเล่นสนุกสนานจนลืมอันตราย เช่นเดียว

กับที่ให้มีสติก่อนสตาร์ทรถนั่นเอง ด้วยการที่ต้องระวังระไวนี้เอง เป็นการต้ังอยู่ในธรรมคือความไม่
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35ธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ประมาท ค�าว่า ความไม่ประมาทนี้ชื่อของสติ เรื่องสตินี้ส�าคัญอย่างไร ส�าคัญถึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสเป็น

ปัจฉิมโอวาทสั่งลาก่อนท่ีจะเสด็จดับขันธ ปรินิพพานกะภิกษุทั้งหลาย ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอ

เตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารท้ังหลายมีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท�ากิจให้ส�าเร็จด้วย 

ความไม่ประมาทเถิด”
21

 ๖.๒ รดน�้าด�าหัว

 วัฒนธรรมการรดน�้าด�าหัวนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นผลิตผลจากเทศกาลสงกรานต์ เป็นกิจกรรม

ที่แสดงออกของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ คือเมื่อถึงเทศกาลนี้ ผู้น้อยมีลูก หลาน เหลน เป็นต้น จะเข้าหาปู่ย่า

ตาทวด หรือผู้ใหญ่เพื่อรดน�้าด�าหัว ขอพรจากท่าน นอกจากนี้ยังมีไปถึงการรดน�้าศพ ซึ่งเป็นพิธีท�าขึ้น

ก่อนบรรจุศพลงโลง เพื่ออาบน�้าศพให้สะอาดทั้งกายใจ มีกายใจที่บริสุทธิ์อันเป็นคุณสมบัติของชีวิตบน

สวรรค์ การรดน�า้เช่นเดยีวกนั แต่ใช้อารมณ์ต่างกนั คอืการรดน�า้ด�าหวั ใช้กบัคนท่ียงัมชีวีติและเป็นผู้ใหญ่

ในบ้าน ส่วนรดน�า้เฉย ๆ  จะใช้กบัคนทีต่ายแล้ว โดยจะรดทีม่อื ถ้าเป็นชนบทกจ็ะรดน�า้ศพด้วยน�า้มะพร้าว

ก่อนเผาที่เชิงตะกอนนั้น 

 การรดน�้าด�าหัวนี้จะเกี่ยวโยงถึงคติธรรมน�าไปสู่สันติสุขได้อย่างไร กรณีนี้ถ้าถามถึงที่มาแล้ว  

ก็บอกได้ว่ามาจากเทศกาลสงกรานต์นีเ้อง คอืว่า ท้าวกบลิพรหม (บ้างกว่็าท้าวมหาพรหม) กบัธรรมบาล

กุมาร ทายปัญหา ๓ ราศีกัน โดยใช้ศีรษะเป็นเดิมพันสัญญากันว่า ใครตอบไม่ได้ ผู้นั้นต้องตัดเศียรบูชา

ความรู้กัน ผลปรากฏว่า ธรรมบาลกุมารตอบได้ ท�าให้ท้าวกบิลพรหมต้องยอมตัดเศียรของตนบูชา 

ความรู้ของธรรมบาลกุมารตามสัญญา ปัญหาว่าพระเศียรนั้นเมื่อถูกตัดแล้วจะน�าไปทิ้งที่ไหนไม่ได้ คือ

ถ้าทิ้งในน�้า จะท�าให้น�้าแห้ง ทิ้งไปในอากาศ ฝนจะแล้ง ทิ้งบนดิน ไฟจะไหม้ จึงต้องน�าไปบรรจุไว้ ณ  

ที่สูง คือที่ถ�้าคันธุลีในภูเขาไกรลาส 

  นัยแห่งธรรมคตใินศลิปะและวฒันธรรม ถอืว่าเป็นการแสดงความกตญัญกูตเวทโีดยการตัง้เศยีร

บิดาของตนไว้ในต�าแหน่งที่สูงอันแสดงถึงเคารพกราบไหว้ จะให้ผลเป็นสุขความเจริญ ถ้าน�าไปทิ้ง  

จะหมายถงึการไม่แสดงความกตญัญกูตเวท ีไม่เคารพกราบไหว้ ท่าน จะมผีลให้เกดิความเดือดร้อนชนดิ

ที่ว่า ดังไฟไหม้ ฝนแล้ง น�้าแห้งฉะนั้น 

 ๖.๓ ปล่อยนก/ปล่อยปลา

 การปล่อยนกปล่อยปลาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่นวันเกิด เป็นกรณีหนึ่งที่จะสร้างจิตส�านึกใน

วฒันธรรมความเชือ่ ซึง่ผลจากความเชือ่อย่างนีก้ม็ปีระโยชน์ต่อชีวติสตัว์อืน่ ๆ  ให้ด�ารงอยูไ่ด้เพราะเมตตา
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กรุณา และปฏิบัติในศีล ๕ ข้อที่ ๑ เรื่องปาณาติบาต ในระยะยาวนั้นการปล่อยปลาในแม่น�้าก็เป็นการ

ขยายพันธ์ุปลา เป็นอาหารให้แก่มนษุย์ ทีจ่ะแสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของแม่น�า้ล�าคลอง ดงัคตโิบราณ

ที่ว่า “เมืองไทยเรานี้ แสนดีนักหนา ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว ท�ามาหากินแผ่นดินของเรา รุ่งเรือง 

สร้างเหย้าอยู่ร่วมกันไป” 

 การปล่อยปลาอกีนยัหนึง่ ซึง่อยูบ่นความเช่ือว่า จะมอีานสิงส์ให้ตนมอีายยุนืยาวเป็นผลตอบแทน 

คติธรรมต�านานมีอยู่ว่า มาณพสองพี่น้องออกจากบ้านไปท�างานต่างถิ่นนานแสนนาน แต่ด้วยความ 

ไม่มัน่ในชะตาชวีติของตน จึงส�ารวจชวีติของตนทกุระยะ กม็าถงึระยะทีช่ะตาชวีติขาดถงึขัน้ตาย สองพ่ีน้อง

จึงพากันกลบับ้านอ�าลาพ่อแม่ก่อนตาย กเ็ดินทางกลบับ้านในช่วงใกล้สงกรานต์ ระหว่างการเดนิทางนัน้

กเ็หน็สระน�า้ทีม่ปีลาเตม็สระแต่สระใกล้จะแห้งขอดเพราะฤดูแล้ง เหน็ปลาแดด้ินบ้างกห็ายใจพะงาบ ๆ  

ดิ้นพรวดพราดหัวซุกหัวซุนไปมา บ้างก็ใกล้ตาย สองคนพี่น้องจึงพากันช้อนปลานั้นไปปล่อยในแม่น�้า 

ท�าให้ปลาน้ันรอดตาย สองมานพน้อยน้ันไม่ตายตามค�าท�านาย เขารู้แน่แก่ใจว่าเพราะได้อานิสงส์จาก

การปล่อยปลานี้ ท�าให้ชีวิตรอดพ้นจากความตาย แทนที่จะตายตามค�าท�านาย แต่ได้ชีวิตดังเช่นปลา 

รอดตายที่ตนน�าไปปล่อยลงน�้านั้น 

 นัยแห่งธรรมคติในศิลปะและวัฒนธรรม ว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเช่ือกรรม  

ถือกรรมเป็นที่พึ่ง เป็นทายาท เป็นโยนิ เป็นเผ่าพันธุ์ ดังพุทธพจน์ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล

เช่นนั้นคนท�าดีย่อมได้ดีท�าช่ัวย่อมได้ช่ัว”
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 การที่เราให้ชีวิตแก่สัตว์อื่น ก็เท่ากับต่ออายุให้ตนเอง  

ดังการปล่อยปลาดังกล่าว ท�าให้มานพสองพี่น้องรอดตาย จึงเป็นที่นิยมปล่อยนก ปล่อยปลา หรือสัตว์

อื่น ๆ เนื่องในวันเกิดของตน และคติธรรมนี้ทางราชการก�าหนดเอาวันสงกรานต์เป็นวันประมงแห่ง 

ชาติด้วย โดยมีกิจกรรมของวันประมง คือการปล่อยพันธุ์ปลาลงในน�้าทุกจังหวัดของไทย

 ๖.๔ กระทง/ลอยกระทง

 เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นวัฒนธรรมที่ส�าคัญพอ ๆ กับเทศกาลสงกรานต์ จะมีขึ้นในวันเพ็ญ

เดือน ๑๒ เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับไว้ริมฝั่งแม่น�้านัมทา ประเทศอินเดีย 

ปกตผิูค้นทีศ่รทัธาในพระพทุธเจ้า จะเข้าบชูารอยพระพุทธบาทนีเ้ป็นประจ�า แต่เม่ือเดือนสบิสองน�า้นอง

ท่วมรอยพระพุทธบาทนั้น ท�าให้ผู้คนเข้าไปบูชาสักการะไม่สะดวก จึงท�ากระทงแล้วปักเครื่องสักการะ

ดอกไม้ธูปเทียนลงในกระทงลอยแม่น�้าไป ถ้าลอยกลางคืนจะเห็นแสงเทียนแสงไฟสวยงาม เกิดสุนทรีย์

ทางอารมณ์ได้อย่างดี 
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37ธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 นยัแห่งธรรมในศลิปะและวฒันธรรม การทีป่ระชาชนเข้าสักการบชูารอยพระพุทธบาทนัน้ กแ็สดง

ความมีอนุสติในพระพุทธเจ้า ส่วนนัยท่ีแสดงการบูชาพระแม่คงคานั้น หมายถึงความกตัญญูกตเวท ี

ต่อพระแม่คงคา ฐานะเทพเจ้าแห่งแม่น�้าซึ่งได้ดูแลรักษาน�้าให้เลี้ยงชีวิตสรรพสัตว์ในโลกนี้

๗. ธรรมคติประเภทปริศนาธรรม

 ๗.๑ งานสมโภชประจ�าปี

 งานสมโภช คือการเฉลิมฉลองสิ่งเคารพบูชา หรือเป็นวัฒนธรรมประเภทงานประจ�าปีในโอกาส

ครบรอบการแต่งต้ังสิ่งส�าคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมาก ท�าให้เกิด

ปรากฏการณ์ดี ๆ มากมาย ดังในอดีตกาล เกิดความคิดทางศาสนาขึ้น คือว่า วันหนึ่งของงานประจ�าปี

แห่งกรุงราชคฤห์ มีมาณพน้อย ๒ คน ชื่ออุปติสสะ กับ โกลิตะเป็นเพื่อนสนิทกัน พากันไปเที่ยวงาน

ประจ�าปีเดินวนรอบผ่านกลุม่คน ผ่านตลาดร้านค้า ผ่านการชมมหรสพแล้ว กพ็ากนัไปนัง่คยุกนัอยูม่มุหนึง่

ค่อนข้างสงู มองลงไปเห็นผูค้นเข้ามาชมงานนัน้มากมาย ชนดิทีเ่ดนิไม่ได้ ต้องไหลไปเป็นคลืน่ มาณพน้อย

สองสหายนี้ต่างก็มองไป คุยกันไป เวลานั้น ก็เกิดความคิดธรรมสังเวชขึ้นมา ว่า “คนเหล่านี้มีอายุอยู่

ไม่ถึงร้อยปีก็จักตาย” ดังนั้น เราน่าจะแสวงหาสัจธรรมให้ชีวิตกันดีกว่าไหม ว่าแล้วก็ได้ข้อตกลงว่า  

เราควรเข้าป่าเพื่อแสวงหาโมกขธรรมกัน ก่อนเข้าป่าไปสัญญากันไว้ว่า ถ้าใครได้โมกขธรรมก่อนควร 

บอกกัน ผลปรากฏว่า โกลิตะได้โมกขธรรมก่อน ก็มาบอกอุปติสสะ ส่วนอุปติสสะได้โมกขธรรมช้ากว่า 

๑๕ วัน จากนั้น สองสหายนี้ได้เข้าเฝ้าฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสขออุปสมบท ปฏิบัติ

ในธรรม บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์ส�าคัญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกองค์ส�าคัญของพระพุทธเจ้า  

โดยพระอุปติสสะมีนามใหม่ว่าพระสารีบุตร มีต�าแหน่งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา ได้รับการยกย่องให้เป็น 

ผู้เลิศในทางมีปัญญา ส่วนโกลิตะมีนามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะ มีต�าแหน่งเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้าย  

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ นับว่าพระเถระทั้ง ๒ นี้มีบทบาทส�าคัญต่อพระพุทธเจ้า 

และพระพุทธศาสนามหาศาล

 ๗.๒ ไฟเผาศพ

    การเผาศพเป็นวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน โดยใช้กรรมวิธีเดียวกันท่ัวประเทศ จะต่างกันโดย

พื้นท่ีในเมืองกับต่างจังหวัดเท่านั้น ถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นกองฟอน ส่วนในเมืองจะเป็นเมรุเผาศพ 

ตามวัด มีคตินิยมว่า ไฟที่จะจุดเผาศพนั้น ห้ามมิให้จุดต่อกัน เพราะกลัวว่าไม่เป็นมงคล ต่างจากไฟ 

เวียนเทียนที่นิยมจุดต่อกัน ผู้ใหญ่มักจะให้ผู้น้อยจุดต่อ ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลอีกด้วย 
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     ไฟนัน้ โดยธรรมชาตมิคีณุสมบตัร้ิอน ใช้หงุต้ม เผาสิง่ปฏกิลูต่าง ๆ  แต่ไฟอกีแบบหนึง่ ทางพระพทุธ-

ศาสนาให้คตินิยมว่า ไฟเผาลนกิเลสให้ร้อนและให้ละลายบาปอกุศลออกไป แต่นัยแห่งธรรมคติใน

วัฒนธรรมนี้ ไม่จุดไฟเผาศพต่อกัน กลัวทุกข์จะติดคนอื่น เพราะว่า ไฟที่นี้หมายถึงไฟในใจ มีสภาพเผา

ลนผลักดันสัตว์โลกให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา เป็นบาปเป็นอกุศล เป็นไฟกิเลส ๓ กอง คือ ๑. ราคัคคิ ไฟคือ

ราคะ ๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ ๓. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ
23

  เมื่อไฟทั้ง ๓ กองนี้ เกิดกับบุคคลใดก็ควรระงับ

ให้ได้ และไม่เอาไปติดต่อกระพือให้ลุกลามไปหาบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการน�าความเดือดร้อนความทุกข์ไปสู่

ผู้อื่น จึงมีคตินิยมว่า ไม่จุดไฟเผาศพต่อกัน

 ๗.๓ พวงหรีด

 พวงหรีด ประเพณีไทยใช้พวงหรีดในพิธีไว้ทุกข์หน้าศพ เป็นการน�าดอกไม้ท่ีจัดแต่งข้ึนตาม 

โครงรปูต่างๆ บ้างกเ็ป็นเครอืเถาวลัย์วงกลมน�ามาสานร้อยเป็นวงกลม บ้างกเ็ป็นกระดาษโครงรปูสีเ่หลีย่ม 

บ้างก็เป็นวัสดุนาฬิกา เป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้ตายและระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลผู้ 

ล่วงลับไป 

 นยัแห่งธรรมคตใินศลิปะและวฒันธรรม คอืว่า พวงหรีดท่ีเป็นเถาวลัย์วงกลม มลีกัษณะคล้ายบ่วง

ที่เป็นเครื่องผูกมัดมวลมนุษย์ให้หลงติดอยู่ในวัฏสงสาร วนเวียนตายเกิดอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้  

ก็เพราะมีเหตุปัจจัยท�าให้เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไป เหมือนกับพวงหรีดที่มีรูปทรงกลมเชื่อม

ต่อกันเป็นทรงกลม ชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้ก็เช่นกันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเกื้อหนุนท�าให้เกิดขึ้นมา

เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกเป็นหลักธรรมว่า “ปฏิจจสมุปปบาท”
24

 กระบวนการ

ของชีวิตตั้งแต่เกิดจนดับ เป็นกระบวนการแห่งธรรม ในพวงหรีดนั้น จะใช้ดอกไม้ ๕ ชนิด หมายถึง

กามคุณ ๕ เป็นเครื่องประดับตกแต่งพวงหรีดให้สวยงาม เป็นเครื่องประโลมใจให้มวลมนุษยชาติหลง

ติดอยู่กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัสเป็นที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ
25

 ๗.๔ การล้างหน้าศพ / รดน�้าศพ

 ธรรมดาน�้าจะมีคุณสมบัติเย็น แต่ที่ส�าคัญคือเป็นเครื่องช�าระล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ จากร่างกาย

หรือจากสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้น น�้าจึงเป็นสื่อช�าระล้างการให้สะอาด นี่ก็แสดงให้ว่า น�้าจะช�าระล้างได้แต่

ส่วนกายภายนอกเท่านั้น ในส่วนภายในจิตละ จะใช้อะไรช�าระล้าง ต้องบอกว่า ต้องใช้ธรรมเป็นเครื่อง

 23
 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๗๒.

 24
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๒/๔๓๕.

 25
 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๑.

02. ���������� (21-40).indd   38 28/4/2559   10:09:07



39ธรรมคตินิยมในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ช�าระล้าง ซึ่งจะน�าพาเราประสบความสุขความเจริญในชีวิต จิตใจจะบริสุทธิ์สะอาดได้ก็ต้องอาศัยน�้า

แห่งพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ คอืเมือ่จิตบริสุทธิก์เิลสแล้วภาวะของจิตกจ็ะเข้าสู่ความ

พ้นทุกข์ เป็นสุขนิรันดรในที่สุด

 นัยแห่งธรรมคติในศิลปะและวัฒนธรรม คือ การล้างหน้าหรือรดน�้าศพนี้ จะใช้น�้าหอม น�้าแป้ง

หรอืใช้น�า้มะพร้าวทีบ่รสิทุธิ ์หมายถงึการช�าระกายวาจาใจให้บรสิทุธิท์ีเ่ข้าสูส่คุตภิพ จะเหน็ได้จากการบญุ 

ท�าพิธีต่าง ๆ จะต้องช�าระล้างกายวาจาใจให้สะอาดก่อนด้วยการรับศีล ดังค�าสรุปค�าให้ศีล ๕ ว่า สีเลน 

สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพพุตึ ยนฺติ ตสฺมา สีล� วิโสธเย แปลว่า เราจะเข้าถึงสุคติ  

เข้าถึงนิพพาน ด้วยศีล ฉะนั้น (เรา) พึงช�าระศีลให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับน�้ามะพร้าวที่บริสุทธิ์ 

 ๗.๕ ดอกไม้จันทน์ 

 ดอกไม้จันทน์ เป็นดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอม น�ามาเกี่ยวเนื่องกับการเผาศพ ซึ่งมีประวัติสืบมาจาก

ประเทศอินเดีย คือว่า แรกทีเดียวจะใช้ไม้จันทน์เท่านั้นเป็นฟืนเผาพระศพของพระราชาหรือเจ้าเมือง 

ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงเมืองไทย จะเห็นว่าพระศพของเจ้าฟ้า พระราชวงศ์จะใช้ไม้จันทน์เป็นฟืนเผา

ทั้งนั้น ดังที่ครั้งถวายเพลิงพระศพของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา จะเห็นว่าน�าไม้จันทน์

มาจากจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ไม้จันทน์จริง ๆ ไม่ใช่ไม้จันทน์จ�าลองอย่างสามัญชน 

 นยัแห่งธรรมคตใินศลิปะและวฒันธรรม คอื ดอกไม้จนัทน์จะสือ่ถงึให้คนนัน้มกีลิน่หอมคอืความดี 

กล่าวคือมีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วสารทิศ สามารถหอมทวนลมได้ ไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ ซึ่งหอมได้

แต่ตามลมเท่านัน้ ดังทีม่าในธรรมบทคาถาว่า “กลิน่กฤษณาหรอืกล่ินจันทน์น้ีหอมเพยีงเลก็น้อย (ตามลม) 

แต่กลิ่นของท่านผู้มีศีล (คือคนดี) หอมมากท่ีสุด หอมฟุ้งไปทั่วทั้งเทวโลกและมนุษย์โลก หอมได้ไกล 

หอมได้ทั้งตามลมและทวนลม”
26

 ถือว่าศีลจะท�าให้คนเป็นคนดี เมื่อประพฤติตามแล้ว จะน�าเข้าสุคติ

โลกสวรรค์ในที่สุด  

 ๗.๖ ด้ายสายสิญจน์

 ด้ายสายสิญจน์ เป็นด้ายมงคล เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิพลมากต่อพิธีกรรมชนิดงานมงคลต่าง ๆ 

ถ้าเป็นพธิชีนดิงานอวมงคล เรยีกว่า สายโยงจะในพิธเีกีย่วกบัศพ งานบญุอทุศิส่วนกุศล ปัจจุบนัจะมพิีธี

สะเดาะเคราะห์ต่อชาตาอยู่ตามวัดเป็นประจ�า จะโยงสายสิญจน์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วน�ามาพันศีรษะ 

ของตน เชื่อว่ากลับบ้านไปก็จะปลอดภัยจากอาเพทเหตุภัยแล้ว ด้ายสายสิญจน์ท่ีฝั้นเป็นเกลียว มี ๓ 

เส้นบ้าง ๗ เส้นบ้าง และ ๙ เส้นบ้าง ซึ่งแต่ละจ�านวนนั้นมีนัยอย่างไร 

 26
 ขุ.ขุ. (ไทย)๒๕/๕๖/๔๔. 
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 นัยแห่งธรรมคติในศิลปะและวัฒนธรรม คือ สายสิญจน์ที่เกลียวเข้ากัน ๓ เส้น หมายถึง สามัญ

ลักษณะ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สายสิญจน์ที่เกลียวเข้ากัน ๗ เส้น หมายถึง อนุสัย ๗ คือ กิเลส

ทีน่อนเน่ืองอยูใ่นสนัดานทีต้่องละ ขจดัออกไป สายสญิจน์ทีเ่กลยีวเข้ากนั ๙ เส้น หมายถงึ โลกตุตรธรรม 

๙ คอื ธรรมทีพ้่นโลกีย์หรอืธรรมทีเ่หนอืโลก  ผู้จะเข้าถึงได้คอืผู้ปฏบิติัตามธรรมเท่านัน้ ดังนัน้ สายสิญจน์

จัดเป็นปริศนาธรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นปริศนาธรรมตามจ�านวนของเส้นด้าย โดยภาพรวมแล้ว 

เป็นปริศนาธรรมคือเป็นสติเตือนเราอยู่เสมอว่าอย่าประมาท 

สรุปความ

 ค�าส�าคัญ ๓ ค�า คือ ธรรมคติ ศิลปะ วัฒนธรรม ค�าว่า ธรรมคติในศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็น

ลักษณะบุคลาธิษฐาน หรือธรรมาธิษฐาน กล่าวคือ ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมสื่อถึงธรรม หรือใช้สื่อธรรม

ผ่านศลิปะและวฒันธรรม แสดงให้เหน็ว่าธรรมนัน้ มนษุย์สามารถพฒันตนเข้าถึงธรรมได้หลายวธิทีัง้โดย

ปฏิบัติโดยตรงและผ่านผ่านศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านสื่อชนิดบุคลาธิษฐานที่เป็นวัตถุธรรม

ประเภทสี เครื่องหมาย พืช สัตว์บางชนิด รวมถึงยศศักดิ์สมณศักดิ์ ของพระสงฆ์ที่เป็นวัตถุธรรม ทั้งที่

ผ่านสื่อชนิดธรรมาธิษฐานในฐานะนามธรรมที่เป็นประเพณี เป็นสภาวะ เป็นปริศนาธรรมในลักษณะ

ต่าง ๆ 
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