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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการสื บ ทอดขนบวรรณคดี ค ำสอนเรื่ อ งเล่ า
พระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัย โดยศึกษาเรื่องเล่าการผจญมารทั้ง 8 เหตุการณ์ในบท
สวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา หรือที่รู้จักกันในชื่อบท“พระคาถาพาหุง”ที่ได้รับการผลิตซ้ำ
ในสื่อร่วมสมัยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนทั้งสิ้น 17 สำนวน ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่า
พระพุทธเจ้าผจญมาร 8 เหตุการณ์ในสื่อร่วมสมัยมีการสืบทอดขนบวรรณคดีคำสอนอย่าง
ชัดเจน โดยนำเสนอผ่านกลวิธีการสอน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา
2) กลวิธีการสอนโดยการสอดแทรกทัศนะหรือคำสอนของผู้เขียน 3) กลวิธีการถามตอบ
ปัญหาธรรม และ 4) กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมและคำพูดของตัวละคร อีกประการหนึ่ง
1
2

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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เรื่องเล่ าพระพุทธเจ้ าผจญมารยั งสะท้อนให้ เห็ นการดำรงอยู่และพลวัตของวรรณคดีพุทธ
ประวัติตอนสำคัญ ในฐานะเรื่องเล่าที่ได้รับ การผลิต ซ้ำในพื้นที่ร่วมสมัยที่มีความเป็นสากล
ส่งผลให้เกิดความรับรู้เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารของผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมาร, สื่อร่วมสมัย, การสืบทอด, ขนบวรรณคดีคำสอน

Abstract
The objective of this academic article was to study the transmission of teaching
traditional literature on the narrative of the Buddha’s Confrontation with Mara in
contemporary media. The study was focused on the narrative on the Buddha’s
Confrontation with the Mara in eight risky events appeared in the Buddhist Chanting
Stanzas on the Eight Auspicious Victories so-called Bahungmahaka (Phra Gatha Bahung in
Thai). The stanzas were reproduced and totally found in seventeen versions of
contemporary printed media. The result of the study was found that the narrative of the
Buddha’s eight victories in those contemporary printings was distinctly based on the
transmission of teaching traditional literature. It was presented through four teaching
techniques including: 1) direct instruction; 2) infusion instruction by inserting the author’s
view or teaching; 3) questioning instruction on Dhamma; and 4) role-playing instruction
from the actors’ behavior and speech. In addition, the narrative of the Buddha’s
Confrontation with Mara reflected the existence and dynamics of the important episodes
of Buddhist literature as a story that was reproduced in the contemporary and universal
media resulting that the narrative of the Buddha’s Confrontation with Mara was
perceived in a broader level.
Keywords : Narrative of Buddha’s Confrontation with Mara, Contemporary Media,
Transmission, Teaching Traditional Literature

บทนำ
บทสวดมนต์พุทธอัฏ ฐชยมงคลคาถาหรือที่ มักเรียกว่า‘พระคาถาพาหุ ง’ตามวรรค
แรกของพระคาถา ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระพุทธองค์ทรงมีเหนือมนุษย์
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อมนุษย์ เทวดาและสัตว์เดรัจฉาน ด้วยธรรมานุภาพ โดยบทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา
นี้ ไม่ได้เป็นคาถาที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก กล่าวคือไม่ใช่คาถาที่แต่งขึ้นในสมั ยพุทธกาล
เหมือนคาถาหรือบทสวดอื่นๆ เช่น กรณียเมตตาสูตรหรือบรรดาบทสวดมนต์ต่างๆ ที่เรียกว่า
พระปริตรมีธชัคคปริตร เป็นต้น ด้วยเหตุที่บทสวดมนต์ดังกล่าวสามารถค้นหาที่มาได้แม้จะมี
อายุกว่า 2500 ปีแล้วก็ตาม แต่สำหรับบทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถานี้ เป็นบทสวดที่
ได้ รั บ การแต่ ง ขึ้ น ใหม่ จั ด ว่ า เป็ น บทสวดมนต์ ห รื อ คาถาประเภทฎี ก าเพราะเป็ น คาถาที่
นักปราชญ์ในยุคหลังแต่งขึ้น โดยนำเอาเหตุการณ์ในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ
ในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้พุทธวิธีเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทั้ง 8 เหตุการณ์ มาแต่งเป็น
คาถาร้อยกรองไว้เป็นหมวดหมู่ได้ 8 บทและนำไปสวดในพิธีต่างๆ จนเป็นที่นิยมกันในหมู่
ประชาชนชาวพุทธในหลายประเทศ อาทิ ไทย พม่า ลังกา ลาว เป็นต้น (สวัสดิ์ พัฒน์เกิดผล,
2509: 178) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนื้อหาในบทสวดมนต์พระคาถาพาหุงได้รับการผลิ ตซ้ำ
ในฐานะเรื่องเล่าการผจญมารของพระพุทธเจ้าหลากหลายรูปแบบนอกเหนือไปจากบทสวด
มนต์และภาพจิตรกรรมฝาผนัง อาทิ การสร้างสรรค์เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วม
สมัย ทั้ งสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ที่แ สดงให้ เห็ น ถึงความสั ม พัน ธ์ระหว่างสถาบั น
ศาสนากับสื่อ ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2554: 26) กล่าวว่า สถาบันศาสนาและสื่อมวลชนมี
ความจํ า เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น ในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นสั ง คมและ
ความสัมพัน ธ์ส่วนตัว ดังจะเห็ น ปรากฏการณ์การแปรรูปชาดกในพระไตรปิฎกเป็นนิทาน
การ์ตูน เพราะศาสนามองว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาทางศาสนาโดยนําเสนอผ่านสื่อนั้น
เป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่คําสอนศาสนา
ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ เขีย นจึ งสนใจที่ จ ะศึ กษาการสื บ ทอดขนบวรรณคดีค ำสอนเรื่องเล่ า
พระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัย เพื่อชี้ให้เห็นว่าชัยชนะอันเป็นมงคลทั้ง 8 ประการของ
พระพุทธองค์นั้นล้วนแสดงให้เห็นรูปแบบการแก้ไขปัญหารวมถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถนำมาเป็นแบบอย่างและปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว
และสังคม อีกประการหนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นการดำรงอยู่และพลวัตของวรรณคดีพุทธประวัติ
ตอนสำคัญในฐานะเรื่องเล่าที่ได้รับการผลิตซ้ำในพื้นที่ร่วมสมัยที่มีความเป็นสากล ส่งผลให้
เกิดความรับรู้เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารของผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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ความเป็นมาของเรื่องเล่า
เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารเป็นเรื่องราวอันมีที่มาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์
สำคัญทางศาสนาที่ ได้รับ การเรียบเรียงขึ้นเป็นบทสวดมนต์ในชื่อบทสวดมนต์พุทธอัฏฐชย
มงคลคาถา ต่อมาเรื่องราวการผจญมารทั้ง 8 เหตุการณ์นี้ ได้รับการผลิตซ้ำและสร้างสรรค์ใน
ฐานะเรื่องเล่ าในสื่ อร่ วมสมัย หลากหลายรูป แบบ ทั้งในลั กษณะการนำเสนอรวมกับพุ ท ธ
ประวัติและนำเสนอเฉพาะเหตุการณ์ โดยมีสาระสำคัญคือมุ่งเน้นที่จะนำเสนอหลักธรรมอัน
เป็นประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมยุคปัจจุบันผ่านเรื่องราว
การผจญมารทั้ง 8 เหตุการณ์ของพระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งก่อน
และหลังการตรัสรู้ธรรม ดังที่พิสิทธิ์ กอบบุญ (2548: 255) กล่าวว่า วรรณคดีพุทธศาสนาของ
ไทยนั้นมีพันธกิจในฐานะเป็นวรรณคดี คำสอน กล่าวคือ เป็นวรรณคดีที่มุ่งเน้นจะเสนอสาระ
หลั ก ธรรมอัน เป็ น หลั ก ของพุ ท ธศาสนามีลั กษณะของคำสอนทั้ งในระดับ โลกี ยธรรมและ
โลกุตรธรรม ดังนั้น เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารจึงนับเป็นวรรณคดีคำสอนอีกเรื่องหนึ่งที่
ยังคงได้รับการผลิตซ้ำในสื่อร่วมสมัย โดยยังคงสืบทอดลักษณะสำคัญในฐานะวรรณคดีคำ
สอนด้วยการนำเสนอผ่านกลวิธีการสอน ดังนี้

1. กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา
จากการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัยหลายสำนวนนิยม
นำเสนอด้วยกลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทบทสวด
และตำนาน ซึ่งนอกจากหลักธรรมคำสอนจะแทรกอยู่ในเหตุการณ์ บทสนทนาหรือพฤติกรรม
ของตัวละครในเรื่องแล้ว ยังมีส่วนที่ผู้เขียนอธิบายหรือตีความหลักธรรมคำสอนจากเรื่องเล่า
ในแต่ละเหตุการณ์เพิ่มเติมให้ผู้อ่านได้แง่คิดหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ
หนั งสื อ พาหุ ง มนต์ แ ห่ งชั ยชนะของสำนั ก พิ ม พ์ ธ นชั ย รุ่งเรือ งพั ฒ นาจำกั ด เป็ น
หนังสือบทสวดมนต์ที่บอกเล่าเรื่องราวการผจญมารทั้ง 8 เหตุการณ์ด้วยสำนวนของผู้เขียน
เอง โดยในตอนท้ายของเรื่องเล่าการผจญมารในแต่ละเหตุการณ์ผู้เขียนจะอธิบายและตีความ
ธรรมที่เป็นธรรมวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้เพื่อเอาชนะมารแต่ละเหตุการณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่ายอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านไม่มีความรู้สึกว่าหลักธรรมนั้น ๆ เป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องยาก
ที่จะปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยยืนยันความคิดที่ว่าพุทธวิธีที่พระพุ ทธเจ้าทรงกระทำมานั้น
พุทธศาสนิกชนก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |

759

“ตี ค วามปริ ศ นาธรรม: พระพุ ท ธเจ้ า ชนะนางจิ ญ จ
มาณวิกาด้วยความสงบพระทัยอันงดงาม ปริศนาสอนว่าชนะวจี
ทุจริต (การประพฤติชั่วทางวาจา) ด้วยการหมั่นฝึกฝนจิตตนให้
อดทน อดกลั้น (ขันติ) ต่อภาวการณ์นั้นๆ เมื่อจิตถูกฝึกบ่อยๆ จะ
พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ความทนทาน ไม่ ห วั่ น ไหวาต่ อ วจี ทุ จ ริ ต ใด ๆ
จนกระทั่งจิตบั งเกิดความสงบเสงี่ยม (โสรัจจะ) หากเมื่อใดต้อง
เผชิ ญ ภาวการณ์ เช่ น นั้ น อี ก จิ ต ที่ ฝึ ก ไว้ อ ย่ า งดี แ ล้ ว จั ก ควบคุ ม
พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจให้สงบงามดังนั้น ขันติกับโสรัจจะเป็ น
ธรรมที่ใช้คู่กัน หมั่นฝึกฝนธรรมคู่นี้เสมอ ๆ จักบังเกิดความสง่า
งามในตนและงดงามต่อผู้พบเห็น (พาหุง มนต์แห่งชัยชนะ, 2556:
64)
หนังสือพาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ เขียนโดย จิด-ตระ-ธานี หนังสือเล่มนี้ในตอนต้น
ของแต่ละเรื่องจะเขีย นบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาด้วยกัน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษจากนั้นจึงจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การผจญมารในสำนวนของ
ผู้เขียนเอง ทั้งนี้ในตอนต้นของเรื่องเล่าผู้เขียนจะกล่าวถึงลำดับคาถาตามด้วยการกล่าวถึง
เหตุการณ์การผจญมารโดยสรุปและจะกล่าวเสริมว่าคาถาบทนั้น ๆ สามารถใช้ได้ในกรณีใด
ดังตัวอย่าง
“พุทธชัยมงคลคาถาบทนี้ เป็นคาถาบทที่ 2 กล่าวถึง
ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่ออาฬวกยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่ดุร้าย
ใจคอโหดเหี้ยมเต็มไปด้วยโทสะ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเอาชนะ
ได้ด้วยขันติบารมี คาถาบทนี้นิยมใช้สำหรับการเอาชนะศัตรู
ผู้มีจิตใจหยาบกระด้าง ศัตรูผู้เป็นอันธพาล เป็นต้น ที่มาของ
ชัยชนะครั้งนี้ เกิดขึ้น ในพรรษาที่ 16 มีรายละเอียดดังนี้...”
(จิด-ตระ-ธานี (นามแฝง, 2556: 22)

2. กลวิธีการสอนโดยการสอดแทรกทัศนะหรือคำสอนของผู้เขียน
เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารบางสำนวนผู้เขียนใช้กลวิธีการสอดแทรกหลักธรรมคำ
สอนโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิตขึ้นมากล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ของตัวละครใน
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เรื่อง อาทิ หนังสือองคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสีสี่ ของสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ โดยหนังสือ
เล่าเรื่องราวชีวประวัติขององคุลิมาลหรืออหิง สกะ บุรุษผู้มีความบริสุทธิ์และใจซื่อเป็นเหตุให้
อหิงสกะจึงถูกความริษยาและความหลงผิดของผู้อื่นหลอกล่อให้เดินทางชั่วจนกลายเป็นโจร
ร้ายของแผ่นดินที่รับรู้กันในนาม“องคุลิมาล”กระทั่งได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้สัมผัสรสพระ
ธรรมและเข้าบวชในพระพุทธศาสนา แม้ในช่วงแรกของการบวชต้องอดทนต่อผลกรรมอยู่
บ้ าง แต่ด้ ว ยไม่ ล ะในความเพี ย รและความอดทนจึ งสามารถบรรลุ พ ระอรหั น ต์ ได้ในที่ สุ ด
การ์ตูนเรื่องนี้นอกจากผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนต่างๆผ่านทางเหตุการณ์ พฤติกรรม
และบทสนทนาของตัวละครในเรื่องแล้ว ผู้ เขียนยังได้ยกเอาพุทธศาสนสุ ภ าษิตที่มีเนื้อหา
ใจความสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครต่างๆ ดังตัวอย่าง
ในช่วงเริ่มต้นหนังสือการ์ตูนกล่าวถึงเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของอหิงสกะว่าเป็นผู้ที่มี
ความขยันมีน้ำใจหมั่นศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ ผู้เขียนจึงยกพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ความรู้ที่ว่า “บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้น มา วิชาความรู้ประเสริฐสุด” (พุทธศาสนสุภ าษิต)
ขึ้นมาประกอบ

ภาพประกอบ 1 : ภาพพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวในวัยเด็กของอหิงสกะ
ที่มา: หนังสือองคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (โอม รัชเวทย์,2554: 14)
หรือเหตุการณ์ที่อหิงสกะเดินทางมาสมัครเข้าเรียนในสำนักทิศาปาโมกข์ ณ เมืองตัก
ศิล า ตัว ละครอาจารย์ เจ้ าของสำนั กยื่ น ใบสมัค รให้ อ หิ งสกะและกล่ าวว่า “ที่ นี่ ไม่ มีเงิน ค่ า
แป๊ะเจี๊ยะ ขอแค่ค่ายกครูนิดหน่อย” (โอม รัชเวทย์ ,2554: 25) ดังนั้นใต้ภาพนี้ผู้เขียนจึงยก
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า“พึงแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม”ขึ้นมากล่าวเพื่อชี้ให้เห็นว่าการ
กระทำของตัวละครอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
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ภาพประกอบ 2 ภาพพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์การรับเงินสินบน
ที่มา: หนังสือองคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสี่สี (โอม รัชเวทย์, 2554: 25)
ตัวอย่างจากหนังสือการ์ตูนข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลวิธีดังกล่าวเป็นการแทรกทัศนคติ
ของผู้เขียน ด้วยการยกพุทธศาสนสุภ าษิตที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัว
ละคร เพื่อช่วยชี้นำทางความคิดและกระตุ้นให้ ผู้อ่านพิจารณาเหตุการณ์และพฤติกรรมของ
ตั ว ละคร จนเกิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาในหลั ก ธรรมและหลั ก ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาอันนำไปสู่ความเข้าใจในคำสอนรวมทั้งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

3. กลวิธีการถามตอบปัญหาธรรม
กลวิธีการถามและตอบปัญหาธรรมในเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมาร ผู้เขียนพบว่า
กลวิธีดังกล่าวปรากฏในเหตุการณ์การผจญอาฬวกยักษ์และการผจญสัจจกนิครนถ์ในหนังสือ
ประเภทบทสวดและตำนาน โดยทั้ งสองเหตุ ก ารณ์ จะมี ก ารกล่ าวถึ งการสนทนาโต้ ต อบ
ระหว่างพระพุ ท ธเจ้ าและมารเกี่ ย วกับ หลั ก ธรรมหรือ ปริศ นาธรรมที่ ม ารมี ข้อสงสั ย ทั้ งนี้
จุดประสงค์ในการถามคำถามก็แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ในเหตุการณ์ผจญสัจจกนิครนถ์เป็น
การถามปัญหาเพื่อต้องการประลองปัญญาระหว่างแนวคิดหรือคำสอนในลัทธิของตนกับคำ
สอนของพระพุทธองค์ ในขณะที่เหตุการณ์ผจญอาฬวกยักษ์นั้นถามเพื่อต้องการเอาชนะและ
ต้องการให้พระพุทธองค์พ่ายแพ้ต่ออำนาจของตน โดยมีมารเป็นฝ่ายถามและพระพุทธเจ้า
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เป็ น ฝ่ า ยตอบคำถาม ดั ง ตั ว อย่ า งบทสนทนาโต้ ต อบปริ ศ นาธรรมที่ อ าฬวกยั ก ษ์ ถ าม
พระพุทธเจ้าโดยหวังจะใช้เป็นอุบายเพื่อเอาชนะ ความว่า
อาฬวกยักษ์: สมณะ ข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหามาถามท่าน หากท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้
ข้าพเจ้ าจะควักดวงจิ ตของท่ านออกโยนทิ้งเสี ย จะขยี้หั ว ใจท่านให้
แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเหวี่ยงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำ
คงคาฟากโน้น
พระพุทธเจ้า: ยักษ์เอ๋ย เรายังไม่เห็นใครสักคนในโลกที่จะทำกับเราเช่นนั้นได้เลย
ท่านต้องการถามปัญหาสิ่งใด จงถามมาเถิด
เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสเช่นนั้น อาฬวกยักษ์จึงถามปัญหาที่ตนสงสัย ดังนี้
อาฬวกยักษ์: อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้
อะไรเล่าเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
บุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ
พระพุทธเจ้า: ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้
สัจจะเท่านั้น เป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย
บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ
อาฬวกยักษ์: คนจะข้ามโอฆะได้อย่างไร
จะข้ามห้วงมหรรณพได้อย่างไร
จะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไร
และจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร
พระพุทธเจ้า: คนจะข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา
จะข้ามห้วงมหรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท
จะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
และจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
อาฬวกยักษ์: คนทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญา
ทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์
ทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติ
ทำอย่างไรจึงจะผูกใจหมู่มิตรไว้ได้
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และทำอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศก
พระพุทธเจ้า: คนต้องการบรรลุนิพพาน
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอรหันต์
ไม่ประมาท รู้จักพินิจพิจารณา
ตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
คนปฏิบัติตนตรงต่อเวลา เอาธุระ
มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้
ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตย์จริง
ผู้ให้ย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้
คนผู้ครองเรือน มีศรัทธา
ประพฤติธรรม 4 ประการนี้คือ
สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ
ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก
บทสนทนาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลวิธีการตอบปัญหาของพระพุทธองค์นั้นไม่เพียงแต่
ทำให้ผู้ถามปัญหากระจ่างชัดในคำตอบแล้ว กลวิธีดังกล่าวยังถือเป็นวิธีการสอนธรรมของพระ
พุทธองค์ประการหนึ่งจาก 4 แบบที่ทรงใช้ในการสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้ งปวง ดังที่ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ประยุตโต) (2542) กล่าวไว้ดังนี้
1) การสอนแบบสากัจฉา หรือสนทนา ส่วนใหญ่ทรงใช้วิธีนี้กับผู้มาเฝ้าที่ยังไม่
เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการสนทนานำสู่ธรรม เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา วิธีนี้เป็นวิธีที่ทรงใช้กับพระสาวกโดยการส่งเสริมให้สนทนาธรรมร่วมกัน
2) การสอนแบบบรรยาย ทรงใช้การแสดงธรรมในที่ประชุม หรือคนหมู่มากที่มี
พื้นฐานหรือความเข้าใจในธรรมใกล้เคียงกัน โดยทรงบรรยายแบบกว้างๆ
3) การสอนแบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น มีหลายประเภททั้งลองภูมิ
ถามเพื่อต้อนให้จนมุม บ้างก็ถามเพื่อไปเทียบกับลัทธิของตน ซึ่งการถามปัญหาแบบนี้พระ
พุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะสม โดยลักษณะ
ของวิธีตอบแบ่งเป็น 4 อย่าง คือ
1) กังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงตอบอย่างตรงไปตรงมา
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2) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถาม ทวนคำถาม ว่าถามในแง่มุม
ไหน แล้วจึงตอบปัญหา เช่น จักษุ กับ โสตะเหมือนกันไหมต้องย้อนถามก่อนว่าแง่ใด แล้ว
แยกตอบว่า ถ้าในแง่การเป็ น เครื่องมองเห็ น พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่าในแง่เป็ น
อนิจจัง พึงตอบว่าเหมือน
3) วิภัชชพยากรณียปัญหา หมายถึงปัญหาที่ต้องแยกคำตอบ เช่นเมื่อเขาถาม
ว่า “สิ่งที่เป็นอนิจจังได้ แก่จักษุใช่ไหม” พึงแยกออกตอบว่า “ไม่ เพียงแต่จักษุเท่านั้นที่เป็น
อนิจจัง โสตะ ฆานะฯ ก็เป็นอนิจจังด้วย”
4) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่องไร้ประโยชน์
อันเป็นเหตุให้ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาพึงยับยั้งเสียและชักนำผู้ถามเข้าสู่แนวเรื่องที่ประสงค์
ต่อไป
คำอธิบายวิธีการสอนข้างต้นชี้ให้เห็นว่าวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้สอนอาฬวกยั กษ์นั้น
คือการสอนแบบการตอบปัญหาด้วยการตอบในลักษณะกังสพยากรณียปัญหา คือ ปัญหาที่
พึงตอบแบบตรงไปตรงมา ดังนั้น การถามตอบปริศนาข้างต้นนอกจากจะแสดงให้ เห็ นถึง
วิธีการสั่งสอนและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธองค์แล้ว กลวิธีดังกล่าวยังช่วยรักษาและสืบ
ทอดพระธรรมคำสั่งสอนอีกทั้ งยังช่วยให้ผู้อ่านได้พิจารณาคำสอนผ่านบทสนทนาถามตอบ
ปริศนาธรรม เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลจนสามารถเข้าใจความหมาย
ของธรรมนั้นๆในท้ายที่สุด ดังที่พิสิทธิ์ กอบบุญ (2548) กล่าวว่า ปุจฉา-วิสัชนา เป็นกลวิธีที่
ทำให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในตัวบท โดยการกำหนดประเด็นปัญหา โน้มน้าว กระตุ้น และท้า
ทายให้เกิดการขบคิดตีความแล้วคลี่คลายปัญหา สร้างความกระจ่าง อรรถาธิบายให้ความรู้
พัฒ นาความคิด กำจัดทิฐิมานะ นำไปสู่ความเข้าใจในพุทธธรรมสร้างศรัทธาและปัญญาใน
ที่สุดนั่นเอง

4. กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมและคำพูดของตัวละคร
กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมและคำพูดของตัวละคร เป็นกลวิธีที่พบได้บ่อยในเรื่อง
เล่าพระพุทธเจ้าผจญมารประเภทหนังสือการ์ตูน อาทิ หนังสือการ์ตูนชุดการผจญภัยของ
พระพุทธเจ้าของสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหนังสือการ์ตูนประเภทนิทาน
ภาพสําหรับเด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี เรื่องเล่าชุดนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามโครงเรื่องเดิมโดย
เป็นการฉายภาพความขัดแย้งของตัวละครพระพุทธเจ้าและมารแต่ละเหตุการณ์ในบริบทและ
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สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ธรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างลึกซึ้งและคมคาย
ของพระพุ ท ธเจ้ า ถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นทางบทสนทนาและพฤติ ก รรมของตั ว ละครในเรื่ อ ง
ดังตัวอย่าง
...ช้างนาฬาคิรีห มอบลงตรงหน้าพระพุท ธองค์อย่างนุ่มนวล
พระพุทธองค์ยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างแล้วตรัสว่า “นาฬาคิรีเอ๋ย..
จงอยู่ อ ย่ า งเป็ น สุ ข เถิ ด อย่ า ทำร้ า ยผู้ ใดอี ก เลย” (น้ า นกฮู ก (นามแฝง),
2557: 16)
...องคุลิมาลตวาดด้วยความโมโหสุดขีด “ทำไมท่านบอกท่าน
หยุดแล้ว ทั้งที่ยังเดินอยู่” พระพุทธเจ้าทรงหยุดเดินแล้วตรัสอย่างมีเมตตา
ว่า “การหยุดของเรา หมายถึงการหยุดเบียดเบียนชีวิต แต่ท่านสิ ยังไม่
หยุดเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเสียที องคุลิมาลเอ๋ย..หยุดฆ่าคนเถิดนะ” (น้านก
ฮูก(นามแฝง), 2558: 15)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการเอาชนะมารนั้น
แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของตัวละครพระพุทธเจ้าในฐานะ“ผู้สอนธรรมะ”ผ่านถ้อยคำที่
เรียบง่ายแต่งดงาม อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมที่ช่วยชี้ทางให้สรรพสัตว์ทั้งปวงพึงกระทำ
แต่คุณความดี ละเว้นจากบาปและกรรมชั่ว ดังนั้น การใช้ตัวละครเป็ นผู้สอนธรรมหรือหลัก
ปฏิบัติต่างๆ นั้นจึงมักพบเห็นได้เสมอในวรรณคดีคำสอนอยู่เสมอ ดังที่ ณัฐกาญจน์ นาคนวล
(2559: 191) กล่าวว่า การเลือกใช้ตัวละครที่มีสถานภาพและบทบาทเหมาะสมกับการเป็น
ผู้สอน ทำให้สารหรือคำสอนมีน้ำหนักชัดเจนและกลมกลืนเป็นเอกภาพกับการดำเนินเรื่องจึง
ทำให้สามารถสื่อคำสอนได้โดยตรง เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ห นังสือ การ์ตูนบางสำนวนมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องการผจญมารของ
พระพุทธเจ้าผ่านตัวละครหลักในเรื่อง อาทิ หนังสือประวัติพระพุทธเจ้าของสำนักพิมพ์นาน
มีบุ๊คส์ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติและสอนธรรมจากเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านตัวละครคุณตา ดังเช่น
ในบท การขัดขวางจากลัทธิอื่น ตัวละครคุณตาได้เล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าถูกใส่
ร้ายโดยพวกเดียรถีย์ด้วยการใช้นางจิญจมาณวิกาเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าพุทธศาสนิกชนที่มา
เฝ้ า ฟั งธรรมและกล่ าวอ้ างว่าตนตั้ งครรภ์ กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ งพระพุ ท ธเจ้ าทรงรับ มื อ กั บ
เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีสติด้วยการนิ่งเฉยและไม่ นานความจริงทั้งหมดก็ปรากฏขึ้น กลวิธี
ดังกล่าวสอดคล้องกับที่ณัฐกาญจน์ นาคนวล (2559: 186) กล่าวว่า การใช้ตัวละครผู้ใหญ่ให้
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ทำหน้าที่สอนหรืออธิบายธรรมกับเด็กนั้นนับเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้ตัวอย่างแสดง
ให้เห็นจริง การใช้ตัวละครผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้อธิบายและสอนธรรมะให้กับเด็กจึงนับเป็น
ภาพจำลองการสอนที่สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้อ่านวัยเด็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
นอกจากจะเป็นการสืบทอดเนื้อหาเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารแล้วยังเห็นถึงพลวัตในการ
สร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันซึ่งจากเดิ มที่ใช้วิธีการถ่ายทอดผ่าน
การเล่าเรื่องให้ฟัง มาเป็นการถ่ายทอดผ่านการเขียนให้อ่าน ซึ่งวิธีนี้นอกเหนือจากความสนุก
เพลิดเพลินที่กลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนจะได้รับจากการดูภาพประกอบเรื่องเล่าที่มี
สีสันสดใสงดงามแล้ว เด็ก ๆ จะยังได้พัฒนาทักษะการอ่านรวมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จากธรรมะที่สอดแทรกไว้ภายในเรื่องไปพร้อมกันอีกด้วย

ภาพประกอบ 3 : ภาพตัวละครคุณตาเล่าเรื่องเหตุการณ์พุทธประวัติให้หลานฟัง
ที่มา : หนังสือประวัติพระพุทธเจ้า (ลี บอมจี, 2554)

บทสรุป
จากการศึกษาเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 17
สำนวน สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารได้ทำหน้าที่ในฐานะวรรณกรรมคำ
สอนที่ ถู ก ผลิ ต ซ้ ำ ในสื่ อ ร่ ว มสมั ย ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี ค วามเป็ น พลวั ต คื อ การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน สื่อร่วมสมัยในหลายสำนวนพยายาม
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ตั ว ละครพระพุ ท ธเจ้ า มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยการลดทอนความ
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ลง ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า การประสบความสำเร็จของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้านั้น เป็ นความสำเร็จ ที่วางอยู่ บ นรากฐานของความเป็นมนุษย์ธรรมดาๆ ซึ่งวิธีการ
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นำเสนอเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารเช่นนี้จะช่วยทำให้ผู้ อ่าน ได้ตระหนักและเรียนรู้ว่า
แบบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติในการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนั้น ไม่ได้สูงส่งเกินไปกว่า
จะเข้าถึงได้ ตรงกันข้าม กลับก่อให้เกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้นว่า แท้จริงแล้วบนเส้นทางของ
การเป็นพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่นั้น มีเคล็ดลับอยู่ที่การพยายามฝึกหัดและพัฒนาตนเองเป็น
สาระสำคัญ ดังนั้น การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในเหตุการณ์การผจญมารมา
นำเสนอด้วยกลวิธีต่างๆ จึงทำให้คำสอนและหลักปฏิบัติทั้งหลายที่ปรากฏนั้นมีความชัดเจน
เข้าใจง่ายอีกทั้งยังเป็น แบบอย่า งให้ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิต
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