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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหวิธีการใชอุปมาในการสอนของ

พระพุทธเจาท่ีปรากฏในพระไตรปฎกเปนการวิจัยเชิงเอกสารโดยศึกษา คนควา รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวิธีการใชอุปมาในการสอนของพระพุทธเจาแลววิเคราะหโดยใชทฤษฎี
การวิเคราะหแบบอรรถธรรมสัมพันธแลวนําเสนอดวยการพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา การอุปมา คือการใชภาษา สํานวนโวหาร ขออางนํามาเปรียบเทียบใชคู
กับอุปไมย ท้ังนี้ประเภทของอุปมาโดยท่ัวไป แบงออกเปน ๓ ประเภท คืออุปมาท่ีรูดวยศัพท อุปมาท่ี
รูไดดวยความ อุปมาท่ีรูไดดวยความของพากยวิธีการใชอุปมาในการสอนของพระพุทธเจาท่ีปรากฏ
ในพระไตรปฎกสามารถจําแนกประเภทของส่ิงท่ีใชเปรียบเทียบอุปมาไดดังนี้คือ มนุษย สัตว ธาตุ 
ส่ิงของ ตนไม โดยพบวาส่ิงท่ีพระพุทธเจาใชเปรียบเทียบอุปมา สามารถแบงออกเปนสองลักษณะ
ใหญๆ คือ ฝายท่ีมีภาพลักษณเปนบวกหรือกุศล และฝายท่ีมีภาพลักษณเปนลบหรืออกุศล และไม
ปรากฏส่ิงท่ีใชเปรียบเทียบท่ีเปนกลางหรืออัพยากฤต เนื่องจากวิธีการใชอุปมาในการสอนตองการ
ช้ีใหเห็นความแตกตางท่ีดีและช่ัว แสดงใหเห็นคุณและโทษของส่ิงท่ีอุปมาแกผูฟง เพื่อใหเกิดสํานึก
คลอยตามแลวละท้ิงในส่ิงท่ีเห็นผิดและไมกาวลวงในส่ิงท่ีผิดทํานองคลองธรรม นอมรับเอา
หลักธรรมคําสอนไปประพฤติปฏิบัติเกิดประโยชนสุขแกชีวิตตามอุดมคติในทางพระพุทธศาสนา 
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อุปมามีความสําคัญในการส่ือความหมายทางภาษาท่ีมีความยากงายตางกัน โดยเฉพาะ
ขอความท่ีเกี่ยวของกับนามธรรมท่ีไมสามารถส่ือสารอยางตรงไปตรงมาการอุปมาจึงเปนกุญแจหรือ
เคร่ืองมือทางภาษาสําหรับใชในการโยงนามธรรมไปสูรูปธรรมใหชัดเจนและสละสลวยยิ่งข้ึน 
สามารถทําใหผูฟงเขาใจความหมายไดงายและรวดเร็วพระพุทธเจาจึงทรงเลือกวิธีการใชอุปมาใน
การสอนใหเหมาะสมกับบุคคลแตละคนซ่ึงมีพื้นฐานดานจริตและระดับภูมิปญญาแตกตางกันเหตุผล
ท่ีทรงเลือกใชการอุปมาในการสอนก็เพื่อชวยอธิบายใหส่ิงท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
เพราะธรรมะเปนส่ิงท่ีลึกซ้ึงยากตอการเขาใจของผูท่ีไมไดศึกษาธรรมะมากอน การใชอุปมาจากส่ิงท่ี
เขามีประสบการณเพื่อใหเขาเขาใจถึงส่ิงท่ียังไมเขาใจ จึงเปนเหตุผลประการหน่ึง อนึ่งเหตุผลในการ
ใชอุปมาก็เพื่อโยงถึงเปาหมาย ๓ ระดับ คือ เปาหมายเบ้ืองตน เปาหมายในทามกลางและเปาหมายใน
ท่ีสุดกลาวคือครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตของมนุษยท้ังดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา 
สวนลักษณะของการใชอุปมาเปนศิลปะการใชภาษาเปรียบเทียบสรรพส่ิงท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
๓ วิธี คือ การสรางบุคคลสมมุติข้ึนมาการเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับส่ิงหนึ่งและการใชเสียงคําสรางภาพ
หรือความหมายพิเศษ โดยมีวิธีการเลือกคําท่ีจะใชส่ือความคิด เรียบเรียง จัดวาง และใชถอยคําเพื่อให
ผูรับสารเขาใจไดงายยิ่งข้ึนการใชอุปมาจึงมีประโยชนตอผูรับสารโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ ๓ ดาน คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางดานมโนทัศนกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในความคิดของผูฟงใหมีศรัทธาและเห็น
จริงตามไดดวยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางกายภาพ กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตไปสู
ทางท่ีดี ปรับเปล่ียนความประพฤติทางกาย ทางวาจา เห็นผลประจักษในทางท่ีดีและผลสัมฤทธ์ิทาง
จิตภาพ กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงภายในจิตใจเพื่อใหถึงการส้ินเหตุแหงความทุกขท้ังปวง 

ผลสัมฤทธ์ิในการใชอุปมาของพระพุทธเจา แบงไดเปน ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียะ คือ
ความสุขเบ้ืองตนเขาถึงความสงบเย็นอันเปนอุปนิสัยในการตรัสรูเบ้ืองหนา และระดับโลกุตระ คือ
ความสุขเหนือโลก ไดบรรลุเปนพระอริยบุคคล เขาถึงประโยชนสูงสุด สวนการประยุกตใชอุปมาใน
การสอนตองพิจารณาเลือกใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในโลกยุคปจจุบัน โดยข้ึนอยูกับบุคคล 
สถานท่ี เวลา จุดมุงหมายและธรรม 
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ABSTRACT 

 
The independentstudy’s objective is to analyse the application of metaphor in 

Buddha’s teaching. It’s methodology is a documentary research by collecting data from 
various sources related to the application of metaphor in Buddha’s teaching analysing 
them by using Atthadhammasambanbha analytical theory presenting them in 
descriptive way. 

The study’s result is that Upama(metaphor) is to use language idiom in order to 
make a comparision, It generally can be divided in to three categories, Upama known 
by vocaburary, known by the meaning and known by statement in Tipitaka, man, 
animals, elements things and tree were found to be used as metaphor.  The ways of 
using metaphor were found in positive as in good way and in negative or bad way but 
not in the medium.  That is to say that with metaphor the Buddha uses as an instrument 
to present the disciples from the harm and to encourage them in the right path.  

The metaphor takes the important role in making the abstract language to be 
more understandable to the common people as well as to make language to be more 
précising and refining.  The reason of using metaphor is to relate the listener to aim of 
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life which cover to all of aspect of ways of life i.e. morality, concentration and wisdom. 
The ways of using metaphor can be divided into ๓ categories, they are to assume or 
invent some story to compare one thing with another and to use the voice to create 
picture or special meaning.  Application of metaphor can be resulted in ๓ kinds of 
efficiencies.  They are Conceptual efficiency resulting in change in concept having faith 
and right view,Physical efficiency causing change into the way of life turning one 
behavior into the right path and Mental efficiency bringsabout the change in inner part 
which leading the cessation of all sufferings. 

Efficiency in application of metaphor used by the Buddha can also be divided in 
to ๒ levels. Mundane level, basic happiness which will be prerequisite for the 
enlightenment and the supramundane level, the true happiness that is to attain the Noble 
One. For the application of metaphor in leaching, one must choose the appropriate one 
to use for the present situation, with consideration about person, place, time, purpose 
and teaching. 

 


