
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

  

 
 

บทที่ 5 
กลวิธีการใช้ความเปรียบในอรรถกถาพุทธวงศ ์

 
  จากการศึกษาอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า อรรถกถาจารย์ได้ใช้ภาษามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่
ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง 25 พระองค์ โดยมีการเลือกสรรถ้อยคำอย่างประณีต และ
ใช้ความเปรียบมาบรรยายเรื่องราวได้อย่างสละสลวย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและเหตุการณ์ของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ในบทที่ 5 ผู้ศึกษาจะศึกษาการใช้ความเปรียบที่ปรากฏใน                    
อรรถกถาพุทธวงศ ์ 
  ความเปรียบเป็นกลวิธีทางภาษาที่สำคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรม เพราะเป็นวิธีที่กวีใช้
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้อ่านโดยกวีจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเปรียบเทียบกับ
สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว เกิดอารมณ์และเกิดจินตภาพตามที่
กวีต้องการจะสื่อ (ญาดา อรุณเวช, 2526, หน้า 5) เช่น ตาใสเหมือนตาตั๊กแตน ตาคนกับตาตั๊กแตน
ย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ในที ่นี ้กวีจะแสดงให้เห็นว่าตาของคนกับตาตั ๊กแตนมีลักษณะ
เหมือนกันคือตาใสวาว  เป็นต้น ลักษณะของความเปรียบที่ช่วยทำให้ผู้ รับสารเกิดภาพในใจหรือ
ภาพพจน์ดังกล่าวนี้ จึงมีความเก่ียวข้องกับภาษาภาพพจน์ 
 ภาษาภาพพจน์ (Figurative language) คือภาษาที่ผิดแผกไปจากปรกติหรือผิดไปจากภาษา
ตามตัวอักษรในด้านการเรียบเรียงคำหรือความหมายของคำ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นสำนวนที่แปลกใหม่ และ
มีพลัง หรือให้มองเห็นภาพหรือพรรณนาโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงในสิ่งที่ไม่
คล้ายคลึงกัน ภาษาภาพพจน์คือข้อเขียนที่นำภาพพจน์อย่างเดียวหรือหลายอย่างมาใช้ ภาพพจน์ที่
รู้จักกันมากที่สุด ได้แก่ ภาวะแย้ง อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน และการกล่าวซ้ำ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้จะไม่ศึกษาความเปรียบตามวิธีการตามภาษาภาพพจน์ที่มีการใช้ภาพพจน์ต่าง  ๆ ซึ่ง
แบ่งเป็น อุปมา อุปลักษณ์ หรืออ่ืน ๆ แต่จะมุ่งศึกษาวิธีการใช้ความเปรียบที่กวีใช้เล่าเรื่องราวในอรรถ
กถาพุทธวงศ์ด้วยการนำสิ่งต่าง ๆ สองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน โดยสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบนั้นจะมี
ลักษณะบางอย่างร่วมกัน  
 จากการศึกษาลักษณะการใช้ความเปรียบเบื ้องต้นพบว่า ในการใช้ความเปรียบเพ่ือ
เปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นอาจแสดงด้วยการใช้คำที่มีความหมายที่แสดงถึง
การเปรียบเทียบ เช่น เหมือน อย่าง เป็น ดั่ง คือ เป็นต้นว่า ขาวดังสำลี ดำเหมือนอีกา แต่บางครั้งก็
แสดงการเปรียบเทียบโดยไม่ใช้คำที่แสดงความเปรียบ กล่าวคือกวีจะนำสิ่งที่ต้องการเปรียบและสิ่งที่
นำมาเปรียบมาวางไว้ด้วยกัน เช่น ใจหิน (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2517, หน้า 19-20) 
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 ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาความเปรียบที่พบในอรรถกถาพุทธวงศ์จำนวน 158 ชุดนั้น ผู้ศึกษา  
จะแบ่งประเภทความเปรียบจำแนกประเภทตามวิธีการใช้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบ
โดยตรง  การเปรียบเทียบโดยนัย และการเปรียบเทียบแบบผสม1  ดังนี้ 
 
 1. การเปรียบเทียบโดยตรง เป็นการเปรียบเทียบลักษณะภายนอกโดยอาศัย “คำเปรียบ” 
เพื่อสื่อความหมายว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนพบ 145 ชุด แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่                     
การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง และการเปรียบเทียบแบบ
ขนานความ 
 
 1.1 การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง คือความเปรียบที่อาศัยคำที่แสดงความหมาย
เปรียบเทียบมาเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบไว้ด้วยกัน เช่น เหมือน อย่าง ดั่ง ดุจ 
และ ประดุจ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ความเปรียบประเภทนี้มาเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเหมือนกันจำนวน 134 ชุด แบ่งความเปรียบประเภทนี้ตามจำนวนของสิ่งที่นำมาเปรียบได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบหนึ่งสิ่ง และความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมา
เปรียบมากกว่าหนึ่งสิ่ง 
 
 1.1.1 ความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบหนึ่งสิ่ง หมายถึงการเปรียบเทียบของสอง
สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือจะเปรียบสิ่งที่ต้องการเปรียบ 1 สิ่ง กับสิ่งที่นำมา
เปรียบ 1 สิ่ง โดยอาศัยคำที่แสดงความหมายเปรียบเทียบมาเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่งที่นำมา
เปรียบไว้  
 จากการศึกษาอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า ความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบเพียง 1 สิ่ง 
ปรากฏ 84 ชุด สามารถแบ่งกลุ่มการเปรียบเทียบของสิ่งต่าง ๆ ได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  

1.1.1.1 การเปรียบเทียบลักษณะ  
1.1.1.2 การเปรียบเทียบอากัปกิริยา  

  
    1.1.1.1 การเปรียบเทียบลักษณะ คือการนำสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ ่งที่
นำมาเปรียบมาเปรียบเทียบกันเพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจรูปร่างหรือลักษณะของสิ่งนั้น พบ
จำนวน 49 ชุด แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะของตัวละคร การเปรียบเทียบ
ลักษณะของสิ่งของ และการเปรียบเทียบลักษณะของสถานที ่
 
                                     1.1.1.1.1 การเปรียบเทียบลักษณะของตัวละคร คือการอธิบายให้
ผู้อ่านเข้าใจรูปพรรณสัณฐาน ส่วนต่าง ๆ ของตัวละครว่ามีลักษณะอย่างไร การเปรียบเทียบรูปร่าง

 
1ในการศึกษาความเปรียบในอรรถกถาพุทธวงศ์ครั้งนี้จะแบ่งประเภทความเปรียบโดยดูรายละเอียดจาก 

พื้นฐานของการใช้ภาษา (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2517 หน้า, 69-74) และ ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวใน
พระไตรปิฎก (สุมาลี ลิ้มประเสริฐ, 2557, หน้า 15-40)  
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และลักษณะของตัวละครนี้พบความเปรียบจำนวน 25 ชุด แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบ
รูปร่าง การเปรียบเทียบสี และการเปรียบเทียบความงาม ดังนี้ 

ก.  การเปรียบเทียบรูปร่าง คือการเปรียบเทียบรูปร่าง
และลักษณะต่าง ๆ ของตัวละคร กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะและคุณสมบัติของตัว
ละครนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเปรียบเทียบลักษณะของร่างกาย การเปรียบเทียบลักษณะ
ของอวัยวะ การเปรียบเทียบลักษณะของรัศมี เป็นต้น พบ 17 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 ตอนเปรียบเทียบ
ความสูงของพระนารทพุทธเจ้า ความว่า 

  
  พระมหามุนีทรงสูง 88 ศอก เช่นเดียวกับรูปปฏิมาทอง หมื่นโลกธาตกุ็

เจิดจ้า. 
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 455) 

 
 สิ่งที่ต้องการเปรียบ   ความสูงของมหามุนี 

 สิ่งที่นำมาเปรียบ  รูปปฏิมาทอง  
 คำเปรียบ  เช่นเดียว 
 ลักษณะร่วม  ความสูงและความสง่างามอร่าม 

 
     จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบความสูงของ

พระนารทพุทธเจ้ากับรูปปฏิมาทอง เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของพระนารท           
พุทธเจ้าว่าพระองคส์ูงสง่างามอร่ามเหมือนกับรูปปั้นทอง 

ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 ตอนเปรียบเทียบ
ขนาดของพระติสสพุทธเจ้า  ความว่า 

 
 พระชินพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยส่วนสูง 60 ศอกไม่มีผู้เปรียบ ไม่มีผู้เสมือน 
ปรากฎดังภูเขาหิมวันต์. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 576) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ขนาดความสูงของพระติสสพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ภูเขาหิมวันต์ 
 คำเปรียบ  ดัง 
 ลักษณะร่วม  ความสูง 

 
 จากตัวอย่าง เปรียบเทียบขนาดความสูงของพระติสส       
พุทธเจ้ากับภูเขาหิมวันต์ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระติสสพุทธเจ้าสูงใหญ่เท่ากับภูเขาหิมวันต์ 
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    ต ัวอย ่างท ี ่  3 วงศ ์พระป ิยท ัสส ีพ ุทธเจ ้าท ี ่  13 ตอน
เปรียบเทียบลักษณะใบหน้าของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า ความว่า 

 
 ใน 3 พระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าปิยทัสสีทรงบำเพ็ญบารมีแล้ว
บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิใน พระครรภ์ของพระนางจัน
ทาเทวี ผู้มีพระพักตร์เสมือนดวงจันทร์ อัครมเหสีของพระเจ้าสุทัตตะ กรุงสุธัญญ
วดี ถ้วนกำหนดทศมาสก็ประสูติออกจากพระครรภ์ของพระชนนี ณ วรุณราช
อุทยาน. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 515) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระพักตร์พระนางจันเทวี 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดวงจันทร์ 
 คำเปรียบ  เสมือน 
 ลักษณะร่วม  ความกลม 

 
 จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพระพักตร์พระนางจันเทวีกับ
ดวงจันทร์เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระพักตร์ของพระนางจันเทวีกลมเหมือนกับดวงจันทร์ 
 ตัวอย่างที่ 4 วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 ตอนเปรียบเทียบ
ความงามของสตรีโดยใช้ความเปรียบมาอธิบายลักษณะอวัยวะของหญิงสาว ความว่า 
 

 ฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นปราสาทที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง ด้วยเหตุให้เกิด
สิริยิ่งใหญ่ บรรทมเหนือพระที่บรรทม ในทันใดนั่นเอง เหล่าสตรีรุ่นๆ ทั้งหลายผู้มี
ดวงหน้างามเสมือนดวงจันทร์เต็มดวง มีริมฝีปากแดงเสมือนผลตำลึงสุก มีฟันขาว
สะอาดเรียบมีระเบียบไม่มีร่อง มีดวงตาเขียวคราม มีมวยผม มีคิ้วโก่งเขียวจัดดัง
ดอกอัญชัน มีเต้านมเอิบอ่ิมเต็มเสมอเป็นระเบียบ มีตะโพกส่วนหน้าส่วนหลังผาย
คล่องแคล่ว ดังมณีเมขลาประดับด้วยทองและเงิน ทำความรื่นรมย์ มีลำขาทั้งคู่
เฉกเช่นงวงกุญชร ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลง มีรูปโฉมไฉไลเช่น
เทพธิดา ถือดนตรีที่มีเสียงไพเราะ พากันมาห้อมล้อมพระมหาบุรุษนั้นให้ทรงรื่น
เริง ประกอบการฟ้อน การขับร้องและบรรเลง. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 709) 
 

   1.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ ใบหน้า  
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดวงจันทร์ 
 คำเปรียบ  เสมือน 
 ลักษณะร่วม  กลม 
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 2. สิ่งที่ต้องการเปรียบ สะโพก 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  สะโพกนางมณีเมขลาประดับด้วยทองและเงิน 
 คำเปรียบ  ดัง 
 ลักษณะร่วม  สะโพกผาย 

 3.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ ลำขา  
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  งวงกุญชร 
 คำเปรียบ  เฉกเช่น 
 ลักษณะร่วม  ยาวเรียว 
 
 จากตัวอย่าง มีการอธิบายลักษณะอวัยวะของหญิงสาวโดย

เปรียบเทียบใบหน้ากับดวงจันทร์เพื ่อเชื ่อมโยงให้เห็นว่าหน้าของนางกลมเหมือนดวงจันทร์ 
เปรียบเทียบสะโพกของนางกับสะโพกของนางมณีเมขลา เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าสะโพกของนางผาย
เหมือนสะโพกของนางมณีเมขลา และเปรียบเทียบลำขากับงวงช้าเพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู ้อ่าน
เห็นลักษณะขาของนางที่มีขนาดเรียวยาวสวยงามเหมือนกับงวงของช้าง  

  ตัวอย่างที ่ 5   วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที ่ 7 ตอน
เปรียบเทียบรัศมีของพระพุทธเจ้า ความว่า 
 

 พระมหามุนีสูง 58 ศอก พระรัศมีของพระองค์ออกเหมือนดวงอาทิตย์.  
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 422) 

 
    สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระรัศมีของพระพุทธเจ้า  

 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดวงอาทิตย์ 
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  สว่าง 
 

  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบพระรัศมีของ
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้ากับดวงอาทิตย์ เพื ่อเชื ่อมโยงความหมายให้ผู ้อ่านเห็นลักษณะรัศมีของ
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่สว่างจ้าเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์  

 ตัวอย ่างท ี ่  6   วงศ ์พระเวสสภ ูพ ุทธเจ ้าท ี ่  21 ตอน
เปรียบเทียบรัศมีของพระเวสสภูพุทธเจ้า ความว่า 
 

 พระเวสสภูพุทธเจ้าสูง 60 ศอก อุปมาเสมอด้วยเสาทอง พระรัศมีแล่น
ออกจากพระวรกาย เหมือนดวงไฟบนเขายามราตรี. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 635) 
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 1. สิ่งที่ต้องการเปรียบ ความสูงของพระเวสสภูพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เสาทอง 
 คำเปรียบ  อุปมาเสมอ 
 ลักษณะร่วม  ความสูงและงดงาม 

 2. สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระรัศมีของพระเวสสัภูพุทธเจ้า  
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดวงไฟบนเขายามราตรี 
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  ความสว่าง 
 
   จากต ัวอย ่างอรรถกถาจารย์ อธ ิบายล ักษณะของ

พระเวสสภูพุทธเจ้าโดยเปรียบเทียบความสูงของพระเวสสภูพุทธเจ้ากับเสาทอง เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายให้ผู้อ่านทราบถึงความสูงและความสง่าของพระพุทธองค์ และเปรียบเทียบพระรัศมีของ
พระเวสสภูพุทธเจ้ากับดวงไฟบนเขายามราตรีเพ่ือเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะรัศมีของ
พระพุทธเจ้าทีมี่ความสว่างกับดวงไฟที่อยู่บนเขายามค่ำคืนซึ่งมีความสว่างมากเนื่องจากบนเขามักมืด
มิด  
    ข. การเปรียบเทียบสี คือการเปรียบเทียบสีส่วนต่าง ๆ 
ในร่างกายของตัวละครกับสีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจรูปร่างและลักษณะของตัวละครชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยพบว่ามกีารเปรียบเทียบสีจำนวน 5 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 ตอนอธิบายสี                          
ของของปากและค้ิวของหญิงสาว ความว่า 

 
   ฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นปราสาทท่ีน่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง ด้วยเหตุ

ให้เกิดสิริยิ ่งใหญ่ บรรทมเหนือพระที่บรรทม ในทันใดนั่นเอง เหล่าสตรีรุ ่นๆ 
ทั้งหลายผู้มีดวงหน้างามเสมือนดวงจันทร์เต็มดวง มีริมฝีปากแดงเสมือนผลตำลึง
สุก มีฟันขาวสะอาดเรียบมีระเบียบไม่มีร่อง มีดวงตาเขียวคราม มีมวยผม มีค้ิวโก่ง
เขียวจัดดังดอกอัญชัน มีเต้านมเอิบอิ่มเต็มเสมอเป็นระเบียบ มีตะโพกส่วนหน้า
ส่วนหลังผายคล่องแคล่ว ดังมณีเมขลาประดับด้วยทองและเงิน ทำความรื่นรมย์ มี
ลำขาทั้งคู่เฉกเช่นงวงกุญชร ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลง มีรูปโฉมไฉไล
เช่นเทพธิดา ถือดนตรีที่มีเสียงไพเราะ พากันมาห้อมล้อมพระมหาบุรุษนั้นให้ทรง
รื่นเริง ประกอบการฟ้อน การขับร้องและบรรเลง. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 709) 
 

   1.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ ริมฝีปาก 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ตำลึงสุก 
 คำเปรียบ  เสมือน 
 ลักษณะร่วม  แดง 
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 2. สิ่งที่ต้องการเปรียบ คิ้วโก่ง 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดอกอัญชัน 
 คำเปรียบ  ดัง 
 ลักษณะร่วม  สีน้ำเงินเข้ม 

 
  จากตัวอย่าง มีการอธิบายสีอว ัยวะของหญิงสาวโดย
เปรียบเทียบสีของริมฝีปากกับลูกตำลึงสุก เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าปากของนางมีสีแดงเหมือนกับลูก
ตำลึงสุก และเปรียบเทียบสีคิ้วของนางกับดอกอัญชันเพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะ
ของคิ้วที่มีสีน้ำเงินเข้มเหมือนกับสีของดอกอัญชัน  
   ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 ตอนอธิบายสี                          
ผิวของพระโคตมพุทธเจ้า ความว่า 

 
ฝ่ายภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นพระตถาคตเสด็จมาแต่ไกล จึงทำการนัดหมาย

กันว่า ผู้มีอายุ ท่านพระสมณโคตมนี้เวียนมาเพื่อเป็นคนมักมากด้วยปัจจัย มีกาย
บริบูรณ์มีอินทรีย์เอิบอ่ิม มีผิวพรรณเพียงดังสีทองเสด็จมา เราจักไม่ทำการอภิวาท
เป็นต้นแก่ท่านละ เพียงแต่ปูอาสนะไว้. 

(มหามกฏุราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 728) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ สีผิวของพระสมโคตมพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ทองคำ 
 คำเปรียบ  เพียงดัง 
 ลักษณะร่วม  เหลืองอร่าม 

 
  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบสีผิวของพระ                

โคตมพุทธเจ้ากับทองคำ เพ่ือเชื่อมโยงความหมายให้เห็นว่าสีผิวของพระโคตมพุทธเจ้ามีสีเหลืองอร่าม
เหมือนกับสีของทองคำ 

 ค. การเปรียบความงาม คือการเปรียบเทียบความงาม
ของตัวละครกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ความงามของตัวละครนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่มัก
เปรียบเทียบความงามตัวละครกับเทพบุตรและเทพธิดาซึ่งคนทั่วไปรับรู้และเข้าใจว่าเป็นผู้มีรูปร่าง
งดงาม พบจำนวน 3 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนเล่าถึงความงามของ
เหล่าศากยราชบุตรที่มาเข้าเฝ้าพระโคตมพุทธเจ้า ความว่า 
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เหล่าศากยราชบุตรแต่งพระองค์ งามรุ ่งเรืองด้วยเครื ่องประดับอัน
ประเสริฐ ประดุจเหล่าเทพบุตรในภพอัมรินทร์ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัย
สมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 64) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ศากยราชบุตร 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เทพบุตรในภพอัมรินทร์ 
  คำเปรียบ  ประดุจ 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
       จากตัวอย่าง เปรียบเทียบศากยราชบุตรกับเทพบุตรใน
ภพอัมรินทร์ เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นความงามของเหล่าศากยราชบุตรที่แต่งตัวและใส่
เครื่องประดับงดงามเหมือนดังเทพบุตรในสวรรค์ 

 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 ตอนอธิบาย                 
ความงามของพระโอรสของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้าพระนามว่าปุญญวัฒนะ ความว่า 

 
 เมื่อพระโอรสพระนามว่าปุญญวัฒนะ ของพระนางวิจิโกฬิเทวี สมภพ 

พระมหาบุรุษนั้นทรงเห็นนิมิต 4 ทรงเป็นสุขุมาลชาติอย่างยิ่ง เหมือนเทพกุมาร 
เสวยสมบัติเหมือนเทพสมบัติ ทรงลุกขึ้นในยามกลาง ประทับบนที่สิริไสยาสน์ 
ทรงเห็นอาการอันวิการของเหล่าสนมที่หลับไหล ก็เกิดสังเวช เกิดจิตคิดออก
มหาภิเนษกรมณ์. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 545) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ปุญญวัฒนะ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เทพกุมาร 
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพระโอรสของพระธัมมทัสสี

พุทธเจ้าพระนามว่าปุญญวัฒนะกับเทพกุมาร เพื ่อเชื ่อมโยงความหมายให้เห็นความงามของ                 
ปุญญวัฒนะกุมารว่างามเหมือนกับเทพบุตร 

 
   1.1.1.1.2 การเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งของ คือการอธิบายให้
ผู้อ่านเข้าใจรูปร่างลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ว่ามีลักษณะอย่างไรโดยนำสิ่งนั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่ง
ต่าง ๆ พบความเปรียบประเภทนี้ 10 ชุด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบรูปร่าง              
การเปรียบเทียบความงาม และการเปรียบเทียบรสชาติ ดังนี้ 
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ก. การเปรียบเทียบรูปร่าง คือการเปรียบเทียบรูปร่าง
และลักษณะของสิ่งต่าง ๆ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบจำนวน 2 ชุด ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนที่พระโคตมพุทธเจ้า
ออกผนวชได้มีการใช้ความเปรียบอธิบายลักษณะความคมของดาบ ความว่า 

 

โดยส่วนที่เหลือจากสมบัติที่พระราชาพระองค์นั้นทรงยินดีแล้ว ทรงเป็น
สัตว์ที่ไม่ต่ำทราม ประทับยืนริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ตรัสกะนายฉันนะเท่านั้นว่า ฉัน
นะ เจ้าจงพาเครื่องอาภรณ์ที่ไม่ทั่วไปกับคนอื่นๆ เหล่านี้ และกัณฐกะม้าฝีเท้าดี
ของเรากลับไปกรุงกบิลพัสดุ์นะ ทรงปล่อยนายฉันนะแล้ว ก็ทรงตัดมกุฏผ้าโพก
พร้อมกับพระเกศา ด้วยดาบคือพระขรรค์อันคมกริบ เสมือนกลีบบัวขาบ แล้ว
เหวี่ยงไปในอากาศ ทรงถือบาตรจีวรที่เทวดาถวาย ทรงผนวชด้วยพระองค์เอง 
เสด็จจาริกไปโดยลำดับ  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 26) 
  

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ดาบ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  กลีบดอกบัวขาบ 
 คำเปรียบ  เสมือน 
 ลักษณะร่วม  ความบางคม 
 
     จากตัวอย่าง เปรียบเทียบดาบกับกลีบดอกบัวขาบเพ่ือ

เชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นว่าดาบนั้นมีลักษณะบางคมเหมือนกลีบดอกบัวขาบ 
     ตัวอย่างที ่ 2 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที ่ 9 ตอนที ่พระ                  

นารทพุทธเจ้าตัดได้มีการมีการเปรียบเทียบความคมของพระขรรค์กับกลีบดอกบัวขาบ ความว่า 

 
...พระนารทะกุมารนั้นก็ทรงเห็นนิมิต 4 อันจตุรงคเสนาทัพใหญ่แวดล้อม

แล้วทรงเครื่องนุ่งห่มอันเบาดี สีต่างๆ สวมกุณฑลมณีมุกดาหาร ทรงพาหุรัดพระ
มงกุฏและทองพระกรอย่างดี ทรงประดับด้วยดอกไม้กลิ่นหอมอย่างยิ่ง ดำเนิน
ด้วยพระบาทสู่พระราชอุทยาน ทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมด มอบไว้ในมือ
พนักงานรักษาคลังหลวง ทรงตัดพระเกศาและมงกุฏของพระองค์ที่ประดับด้วย
รัตนะอันงามอย่างยิ่ง ด้วยพระขรรค์อันคมกริบ เฉกเช่นกลีบบัวขาบอันไม่มีมลทิน
ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงเหวี่ยงไปที่ท้องนภากาศ. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 446) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระขรรค ์
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  กลีบบัวขาบ 
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 คำเปรียบ  เฉกเช่น 
 ลักษณะร่วม  ความคมบาง 

 
      จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพระขรรค์กับกลีบบัวขาบ เพ่ือ
เชื่อมโยงความหมายให้เห็นลักษณะของพระขรรค์ที่คมบางเหมือนกลีบบัวขาบ 
     ข. การเปรียบความงาม คือการนำสิ่งที่ต้องการเปรียบ
กับสิ่งที่นำมาเปรียบมาเปรียบเทียบกันเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจความงามของสิ่งต่าง ๆ พบ
การเปรียบเทียบจำนวน 7 ชุด ดังนี้ 
     ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 ตอนเปรียบเทียบ
ความงามของพระธาตุของพระนารทพุทธเจ้า ความว่า 
 

 พระธาตุทั้งหลาย ของพระศาสดาพระองค์นั้นไม่กระจัดกระจาย คงดำรง
อยู่เป็นแท่งเดียว เหมือนรูปปฏิมาทอง.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 446) 
 
 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระธาตุ 

 สิ่งที่นำมาเปรียบ  รูปปฏิมาทอง 
 คำเปรียบ  คล้ายกับ 
 ลักษณะร่วม  ลักษณะเป็นแท่งสง่างาม 
 

      จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบพระธาตุของ
พระนารทพุทธเจ้ากับรูปปฏิมาทอง เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพของพระธาตุของพระ
นารทพุทธเจ้าที่มีลักษณะเป็นแท่งสีทองสง่างามเหมือนกับรูปปั้นทอง 
      ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25 ตอนอธิบาย
ความงามของรถพระท่ีนั่งของพระโพธิสัตว์ ความว่า 
 

  พระโพธิสัตว์ เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งคันนั้น ซึ่งเสมือนเทพพิมาน  
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 706) 

  
 สิ่งที่ต้องการเปรียบ รถพระท่ีนั่ง 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เทพพิมาน 
 คำเปรียบ  เสมือน 
 ลักษณะร่วม  งดงาม 

 
     จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบรถพระที่นั ่งกับ
เทพพิมานเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นว่ารถพระที่นั่งของพระโพธิสัตว์งดงามเหมือนกับวิมานของเทพ 
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  ค. การเปรียบรสชาติ คือการนำสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่ง
ที่นำมาเปรียบมาเปรียบเทียบกันเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้และเข้ารสชาติของสิ่งต่าง ๆ พบ 1 ชุด ดัง
ในอัพภันตรนิทาน 9 ตอนบรรยายรสชาติน้ำในสระโบกขรณี ความว่า 
 

 สระโบกขรณีอันงามน่ารื่นรมย์ ปกคลุมด้วยปทุมนานาชนิดอันงามย่อม
หลั่งรสดุจน้ำนม… 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 73) 
 
 สิ่งที่ต้องการเปรียบ รสชาติของสระโบกขรณี 

 สิ่งที่นำมาเปรียบ  รสนม 
 คำเปรียบ  ย่อม 
 ลักษณะร่วม  รสชาติ 
 

      จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบรสชาติของสระ
โบกขรณีกับรสนม เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านทราบลักษณะรสชาติน้ำในสระสระโบกขรณีว่า
มีรสเหมือนกับรสนม 
 
   1.1.1.1.3 การเปรียบเทียบลักษณะของสถานที่  คือการอธิบายให้
ผู้อ่านเข้าใจรูปร่างลักษณะของสถานที่โดยนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้
รูปร่างและลักษณะสถานที่นั้น ๆ ในอรรถกถาพุทธวงศ์มีพบความเปรียบประเภทนี้ 14 ชุด แบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบรูปร่าง และการเปรียบเทียบความงาม  
    ก. การเปร ียบเทียบลักษณะ  คือการอธิบายร ูปร ่าง
ลักษณะของสถานที่โดยนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ พบ 3 ชุด ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะของ
พ้ืนทรายซึ่งอยู่ระหว่างทางเดินไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ ความว่า 

  
 ทรายทั้งหลาย ดูดังมุกดาอันธรรมดาจัดแต่งไว้ทรวดทรงงามให้สัมผัสดีดัง
ทอง ส่องแสงสกาวรอบทิศ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
แล้ว พระเจ้าข้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 66) 
 

1.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ พ้ืนทราย 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  มุกดา 
 คำเปรียบ  ดัง 
 ลักษณะร่วม  รูปทรงละเอียดเล็ก ๆ สีขาวสวยงาม 
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2.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ พ้ืนทราย 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ทอง 
 คำเปรียบ  ดัง 
 ลักษณะร่วม  ส่องสว่าง 
 

    จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพ้ืนทรายกับมุกดา เพ่ือเชื่อมโยง
ความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะภูมิประเทศที่มีทรายละเอียดสีขาวสวยงามเหมือนกับมุกดา และ
เปรียบเทียบพื้นทรายกับทอง เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะทรายที่มีสว่างเหมือนกับ
ทอง 

ตัวอย่างที่ 2 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะของ
สระน้ำที่อยู่ระหว่างทางไปกบิลพัสดุ์ ความว่า 

  
 สระทั้งหลาย หลากชนิดวิจิตรน่ารื่นรมย์ใจ อันธรรมดาตกแต่งไว้ มีบัว
บุณฑริกเต็มเปี่ยมด้วยน้ำเย็นใสดั ่งทอง ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 67-68) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ น้ำเย็น 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ทอง 
 คำเปรียบ  ด่ัง 
 ลักษณะร่วม  ใสสว่างแวววาว 
 

   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบน้ำในสระกับทอง เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของน้ำในสระว่ามีความใสแวววาวเหมือนกับทอง 

    ข. การเปรียบเทียบความงาม คือการอธิบายความงาม
ของสถานที่โดยอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบความงามของสถานที่กับสิ่งต่าง ๆ ที่คนทั่วไปรับรู้และ
เข้าใจว่าสวยงาม เช่น วิมานของเทวดา พบจำนวน 11 ชุด ดังนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะของ
กรุงกบิลพัสดุ์ ความว่า 

 
  พระนครของพระสกุล มีนามว่า กรุงกบิลพัสดุ์ประดับประดาน่ารื่นรมย์ 

ดุจเทพนคร เป็นพระนครมีสิริสง่าในโลกนี้ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 82-83) 
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 สิ่งที่ต้องการเปรียบ กรุงกบิลพัสดุ์ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เทพนคร 
 คำเปรียบ  ด่ัง 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
    จากตัวอย่าง เปรียบเทียบกรุงกบิลพัสดุ์กับเทพนคร เพ่ือ
เชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะเมืองกบิลพัสดุ์ที่สวยงามเหมือนกับเมืองของเทวดา 

ตัวอย่างที่ 2 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะของ
พ้ืนดินที่อยู่ระหว่างทางไปกบิลพัสดุ์ ความว่า 

 
ครั้งนั้น สุเมธบัณฑิตอยู่ ณ บรรณศาลาอาศรมนั้น ตอนใกล้รุ่งก็ลุกขึ้น

พิจารณาถึงเหตุออกบวชของตน คิดอย่างนี ้ว ่า เราละบ้านเรือนซึ ่งมีอาการ
ประหนึ่งที่อยู่อันประเสริฐของเทพยดา อันงดงามด้วยสมบัติอันโอฬาร น่ารื่นรมย์
ของคฤหัสถ์ชนด้วยการสัมผัสกำไลมือกำไลเท้าทองใหม่เป็นต้นระคนด้วยเสียง
และการหัวเราะการพูดท่ีไพเราะ เหมือนละก้อนเขฬะ เข้าไปยังป่าตโปวัน บำเพ็ญ
ตบะเครื ่องลอยบาปของชนทั้งปวง เพราะเป็นผู้เพลินด้วยวิเวก แต่การอยู่ที่
บรรณศาลา ณ อาศรมนี้ของเราก็เป็นเหมือนการครองเรือนครั้งที่สอง เอาเถิด เรา
จะอยู่เสียที่โคนไม้.  

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 183) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ บ้าน 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เทพนคร 
 คำเปรียบ  ประหนึ่ง 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
    จากตัวอย่าง เปรียบเทียบบ้านของสุเมธดาบสกับเทพนคร 
เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะบ้านของสุเมธดาบสว่ามีความสวยงามเหมือนกับที่อยู่
ของเทวดา 

ตัวอย่างที่ 3 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะของ
พ้ืนดินที่อยู่ระหว่างทางไปกบิลพัสดุ์ ความว่า 

 
พื้นแผ่นดินถูกฉาบไว้ ด้วยรัศมีแห่งดวงจันทร์ประดับดอกไม้โดยรอบก็

สง่างาม ดั่งสตรีประดับมาลัยงามท่ัวสรรพางค์ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 81) 
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 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พ้ืนทางเดินที่เต็มไปด้วยดอกไม ้
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  สตรีประดับพวงมาลัย 
 คำเปรียบ  ด่ัง 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
    จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพื้นทางเดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้
กับสตรีประดับพวงมาลัย เพ่ือเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของพ้ืนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้
ซ่ึงสวยงามเหมือนกับสตรีทีป่ระดับพวงมาลัย 
 
    1.1.1.2 การเปรียบเทียบอากัปกิริยา  คือการอธิบายอากัปกิริยา การแสดง
อาการต่าง ๆ ของตัวละคร หรือสิ่งของ โดยจะนำอากัปกิริยาหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอากัปกิริยาของสิ่ง
หนึ ่งที ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื ่อเชื ่อมโยงให้ผู ้อ่านเห็นภาพและเข้าใจเรื ่องได้ชัดเจนยิ ่งขึ้น                         
ในอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่ามีการเปรียบเทียบอากัปกิริยาต่าง ๆ ของตัวละครจำนวน 36 ชุด เช่น         
การไหว้ การสลบ การเกิด การตาย และการเหยียบ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายท่าทางการไหว้พระพุทธเจ้าของ
พระสารีบุตร ความว่า 

 
  ครั้นเห็นแล้วก็ดำริว่า หมื่นโลกธาตุแม้ทั้งสิ ้นนี้ประชุมกันแล้ว ก็ในที่

ประชุมนี้ควรมีพระธรรมเทศนากัณฑ์ใหญ่. ก็พุทธวงศ์เทศนาจะมีอุปการะมาก 
นำมาซึ่งความเลื่อมใส ถ้ากระไร เราพึงทูลถามพุทธวงศ์ จำเดิมแต่อภินีหารการ
บำเพ็ญบารมีของพระทศพล แล้วจึงทำจีวรเฉวียงบ่า เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  
ประคองอัญชลีที่รุ ่งเรืองด้วยทศนขสโมธาน เสมอดอกบัวตูมเกิดอยู่ในน้ำ  ไม่มี
มลทิน ไม่วิกล ไว้เหนือเศียรแล้ว ... 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 150) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ การประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองด้วยทศนขสโมธาน 
     หรือการไหว้ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดอกบัวตูมเกิดอยู่ในน้ำ   
 คำเปรียบ  เสมอ 
 ลักษณะร่วม  ลักษณะตูมเป็นกระพุ่ม 
 

  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบการประคองอัญชลีที่รุ ่งเรืองด้วย               
ทศนขสโมธานกับดอกบัวตูมเกิดอยู่ในน้ำ เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นท่าทางการยกมือไหว้
พระพุทธเจ้าของพระสารีบุตรนั้นมีลักษณะตูมเป็นกระพุ่มเหมือนกับดอกบัวตูมซ่ึงเกิดอยู่ในน้ำ  

   ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1 ตอนอธิบายท่าทางการสลบของ
ชาวรัมมนครทีก่ำลังเข้าเฝ้าพระทีปังกรพุทธเจ้า ความว่า 
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  เมื่อมหาปฐพีไหวอยู่อย่างนี้ มนุษย์ชาวรัมมนครที่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เจ้าไม่อาจยืนอยู่ได้ ก็ล้มสลบเหมือนต้นสาละใหญ่ถูกยุคันธวาตะพัดกระหน่ำ 
ภาชนะดินมีหม้อเป็นต้นก็หมุนกระทบกันและกันแหลกเป็นจุรณไป. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 247) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ชาวรัมนครสลบ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ต้นสาละใหญ่ล้มเพราะถูกพายุพัด  
 คำเปรียบ  เสมอ 
 ลักษณะร่วม  การล้มลม 
 

  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบชาวรัมนครสลบกับต้นสาละใหญ่ล้ม
ลงเพราะถูกพายุพัด เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นท่าทางการสลบของชาวรมนครว่ามีอาการ
เหมือนกับการล้มลงของต้นสาละใหญ่เมื่อถูกพายุพัด  

    ตัวอย่างที่ 3 วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6 ตอนอธิบายการดับขันธ์ปรินิพพาน
ของพระโสภิตพุทธเจ้าความว่า 

 
  พระองค์ทั้งพระสาวก ประทานโอวาทานุศาสน์แก่ชนที่เหลือแล้ว ก็ดับ

ขันธ์ปรินิพพาน เหมือนดวงไฟไหม้แล้วก็ดับฉะนั้น. 
 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 406) 

 
 สิ่งที่ต้องการเปรียบ การดับขันธ์ปรินิพพานของพระโสภิตพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ดวงไฟไหม้ดับ  
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  การหายไปของแสงสว่าง 
 

  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบการดับขันธ์ปรินิพพานของพระโสภิต
พุทธเจ้ากับการไหม้ดับของดวงไฟ เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู ้อ่านเห็นภาพของการดับขันธ์ปริ-
นิพพานของพระโสภิตพุทธเจ้าที่แสงสว่างจะหายไปเหมือนกับดวงไฟไหม้ดับ 

    ตัวอย่างที่ 4 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 ตอนเปรียบการประสูติของ
พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าความว่า 
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  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากนั้นแล้วก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุนันทา
เทวี อัครมเหสีของพระเจ้าสรณะ ผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งปวง ณ กรุงสรณะ ถ้วน
กำหนดทศมาส พระองค์ก็ประสูติจากพระครรภ์พระชนนี ณ สรณะราชอุทยาน 
เหมือนจันทร์เพ็ญโคจรลอดช่องเมฆในฤดูฝน. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 545) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ การประสูติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้าจากพระ 
     ครรภ์พระชนนี 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  จันทร์เพ็ญโคจรลอดช่องเมฆในฤดูฝน  
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  การส่องแสงสว่าง 
 

  จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบการประสูติของพระธัมมทัสสีพุทธ
เจ้าจากพระครรภ์พระชนนีกับจันทร์เพ็ญโคจรลอดช่องเมฆในฤดูฝนเพ่ือเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่าน
เห็นภาพของการเกิดของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ส่องแสงสว่างออกมาเมื่อตอนประสูติเหมือนกับ
พระจันทร์เดือนเพ็ญทีล่อดช่องเมฆออกมาในฤดูฝน  
 ในการศึกษาการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง สามารถแบ่งการเปรียบเทียบ
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะ และการเปรียบเทียบอากัปกิริยา  จากการศึกษา
พบว่ามีการใช้การเปรียบเทียบลักษณะมากกว่าการเปรียบเทียบอากัปกิริยา  อย่างไรก็ตามการ
เปรียบเทียบทั้ง 2 ประเภทก็มีส่วนสำคัญยิ่งในอรรถกถาพุทธวงศ์เพราะการเปรียบเทียบช่วยทำให้
ผู้อ่านเกิดจินตนาการ และเห็นภาพของสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
 1.1.2 ความเปร ียบท ี ่ ใช ้ส ิ ่ งท ี ่นำมา เปร ียบมากกว ่ าหน ึ ่ งส ิ ่ ง  หมายถึ ง                     
การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับสิ่งที่นำมาเปรียบอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือจะเปรียบสิ่ง
ที่ต้องการเปรียบ 1 สิ่ง กับสิ่งที่นำมาเปรียบมากกว่า 1 สิ่งขึ้นไป โดยอาศัยคำที่แสดงความหมาย
เปรียบเทียบมาเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบไว้ด้วยกัน  
 จากการศึกษาอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า มีความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบมากกว่า
หนึ่งสิ่งจำนวน 21 ชุด แบ่งกลุ่มการเปรียบเทียบของสิ่งต่าง ๆ ได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  
   1.1.2.1 การเปรียบเทียบลักษณะ  
   1.1.2.2 การเปรียบเทียบอากัปกิริยา   

 
    1.1.2.1 การเปรียบเทียบลักษณะ คือการนำสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ ่งที่
นำมาเปรียบมาเทียบกันเพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจรูปร่างหรือลักษณะของสิ่งนั้น พบ 11 ชุด 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณะของตัวละคร และการเปรียบเทียบลักษณะ
ของสถานที ่
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                             1.1.2.1.1 การเปรียบเทียบลักษณะของตัวละคร คือการอธิบายให้
ผู ้อ่านเข้าใจคุณสมบัติและรูปพรรณสัณฐาน ส่วนต่าง ๆ ของตัวละครว่ามีลักษณะอย่างไร จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้การเปรียบเทียบความงามของตัวละคร จำนวน 9 ชุด ดังนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายความงามของพระ
โพธิสัตว์ที่นั่งใต้ต้นไม้ ความว่า 
  
    นางกำลังเดินไป เห็นพระโพธิสัตว์นั้นแต่ไกล ประทับนั่งงดงามเหมือน

กองบุญทำต้นไม้นั้นทั้งต้นมีสีเหมือนสีทองด้วยรัศมีแห่งพระสรีระ ประหนึ่งรุกข
เทวดา ก็เกิดปิติปราโมทย์ เดินน้อมตัวลงตั้งแต่ที่เห็นด้วยเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดา 
ปลงถาดทองนั้นลงจากศีรษะ ประคองวางไว้ในพระหัตถ์ของพระมหาสัตว์ แล้ว
ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์กล่าวว่า มโนรถ ความปรารถนาของดิฉันสำเร็จแล้ว
ฉันใด มโนรถแม้ของพระองค์ก็จงสำเร็จฉันนั้นเถิด แล้วก็กลับไป. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 28) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระโพธิสัตว์นั่ง 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ 1. กองบุญทำต้นไม้นั้นทั้งต้นมีสีเหมือนสีทอง   
     ด้วยรัศมีแห่งพระสรีระ 
     2. รุกขเทวดา 
  คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  ส่องสว่างสง่างาม 
 

  จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพระโพธิสัตว์นั ่งใต้ต้นไม้กับสิ ่งที ่นำมา
เปรียบ 2 สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน คือกองบุญที่ทำให้ต้นไม้ทั้งต้นมีสีเหมือนสีทองและรุกขเทวดา เพ่ือ
เชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพการนั่งของพระโพธิสัตว์ที่เหมือนกับกองบุญที่มีแสงสว่างทำให้
ต้นไม้ทั้งต้นมีสีเหมือนสีทอง และมีความสง่างามเหมือนกับรุกขเทวดา 
  ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 ตอนเปรียบเทียบความงาม
ของพระติสสพุทธเจ้า  ความว่า 

 
 พระสัมพุทธเจ้า รุ่งเรืองด้วยพระสิริ ย่อมงามสง่าทุกเมื่อ เหมือนดวงจันทร์
หมดจดไร้มลทิน เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงร้อน ฉะนั้น. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 500) 
 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระติสสพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  1. ดวงจันทร์หมดจดไร้มลทิล 
     2. ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรง 
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 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  ความงาม 

 
 จากตัวอย่าง เปรียบเทียบความงามของพระติสสพุทธเจ้ากับสิ่งที่
นำมาเปรียบ 2 สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน คือดวงจันทร์และพระอาทิตย์ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระติสส
พุทธเจ้างดงามเหมือนกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่าง 

 
    1.1.2.1.2 การเปรียบเทียบลักษณะของสถานที่  คือการอธิบายให้

ผู้อ่านเข้าใจรูปร่างลักษณะของสถานที่โดยนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านรับรู้
รูปร่างและลักษณะสถานที่นั้น ๆ ในอรรถกถาพุทธวงศ์มีพบความเปรียบประเภทนี้ 2 ชุด ดังปรากฏใน
อัพภันตรนิทาน ตอนอธิบายลักษณะขุนเขา ความว่า 
    

 ขุนเขาทั้งหลาย ปรากฏเห็นอยู่รอบๆ มีสีเขียวขาบ เหมือนคอนกยูง รุ่ง
ทะมึน เหมือนเมฆ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
พระเจ้าข้า. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 69) 
 

  สิ่งที่ต้องการเปรียบ ขุนเขา 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  1. คอนกยูง 
     2. เมฆ 
 คำเปรียบ  เหมือน, เหมือน 
 ลักษณะร่วม  สีเขียวทะมึน 

   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบสีของขุนเขากับสิ่งที่นำมาเปรียบ 2 สิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายกัน คือสีของคอนกยูงและสีของเมฆ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าขุนเขามีสีเขียวทะมึนคล้าย
กับสีคอของนกยูงและสีของก้อนเมฆ 
 
    1.1.2.2 การเปรียบเทียบอากัปกิริยา คือการอธิบายอากัปกิริยา การแสดง
อาการต่าง ๆ ของตัวละคร หรือสิ่งของ โดยจะนำอากัปกิริยาหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอากัปกิริยาของ
หลายสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ผู ้อ่านเห็นภาพและเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น                         
จากการศึกษาพบการเปรียบเทียบอากัปกิริยาจำนวน 10 ชุด เช่น การเกิด การเดิน และการตาย          
เป็นต้น 
   ตัวอย่างที่ 1 ในอัพภันตรนิทาน 1 อธิบายการประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า
ความว่า 
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ก็ในกาลใด เรามีสติสัมปชัญญะยืนเหยียดมือทั้งสองออกจากพระครรภ์
ของพระชนนี เหมือนพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ และเหมือนบุรุษลงจาก
บันได อันของไม่สะอาดไรๆ ที่เป็นสัมภวะในพระครรภ์ไม่แปดเปื้อนเลย. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 146) 
  

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ การประสูติ 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  1. พระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ 
     2. บุรุษลงจากบันได 
 คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  ยืนเหยียดตรง 
 

  จากตัวอย่าง เปรียบเทียบการประสูติของพระโคตมพุทธเจ้ากับสิ่งที่นำมา
เปรียบ 2 สิ ่งที ่มีลักษณะคล้ายกันคือพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์และบุรุษลงจากบันไดเพ่ือ
เชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพการประสูติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงยืนเหยียดตัวตรง
ออกมาจากพระครรภ์มารดาเหมือนกับพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์และบุรุษลงจากบันได 
  ตัวอย่างที ่ 2 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที ่ 17 ตอนเปรียบเทียบการดับขันธ์
ปรินิพพานของพระติสสพุทธเจ้าและพระสาวก  ความว่า 
 

  พระองค์ทั ้งพระสาวกก็ปรินิพพานไป เหมือนพลาหกเมฆฝน หายไป
เพราะลม เหมือนน้ำค้างเหือดหายไปเพราะดวงอาทิตย์ เหมือนความมืดหายไป
เพราะดวงประทีปฉะนั้น. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 576) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ การดับขันธ์ปรินิพพาน 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  1. พลาหกเมฆฝนหายไปเพราะลม  
     2. น้ำค้างเหือดหายไปเพราะดวงอาทิตย์  
     3. ความมืดหายไปเพราะดวงประทีป 
  คำเปรียบ  เหมือน 
 ลักษณะร่วม  การหายไป 

 
   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบการดับขันธ์ปรินิพพานของพระติสสพุทธเจ้ากับสิ่ง

ที่นำมาเปรียบ 3 สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน คือพลาหกเมฆฝนหายไปเพราะลม น้ำค้างเหือดหายไปเพราะ
ดวงอาทิตย์ และความมืดหายไปเพราะดวงประทีป เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพการ
หายไปหรือการดับสูญของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะไม่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่ อไป ซึ่งก็
เหมือนกับเมฆฝนที่หายไปเพราะลม น้ำค้างเหือดหายไปเพราะดวงอาทิตย์ และความมืดหายไปเพราะ
แสงสว่างของดวงประทีป 
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 สรุปได้ว่า การศึกษาการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง ประเภทใช้สิ่งที่นำมา
เปรียบมากกว่าหนึ่งสิ่งสามารถแบ่งการเปรียบเทียบได้เป็น 2 ประเภท คือการเปรียบเทียบลักษณะ 
และการเปรียบเทียบอากัปกิริยา  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง 
ประเภทที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบมากกว่าหนึ่งสิ่งนี้  สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการเปรียบได้อย่างชัดเจน
มากกว่าประเภทที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบเพียงหนึ่งสิ่ง เนื่องจากมีการใช้สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบหลายสิ่งจึง
ให้รายละเอียดแก่ผู้อ่านได้ชัดเจน ทำให้สามารถจินตนาการภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 1.2 การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง คือความเปรียบที่อาศัยคำที่แสดงความหมาย
เปรียบเทียบมาเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบไว้ด้วยกัน โดยจะมีลักษณะการ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง มีคำว่า “เป็น” และ “คือ” เป็นคำเปรียบเทียบ ในอรรถกถาพุทธวงศ์
พบว่ามีการเปรียบเทียบนามธรรม 11 ชุด ดังนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 ตอนพระพุทธเจ้าและเหล่าสากวกเทศนาธรรมแก่
สัตว์โลก ความว่า 

 
พระองค์ทั้งพระสาวก ทรงยังเมฆคือธรรมให้ตกลง ยังโลกทั้งเทวโลกให้  

ชุ่มชื่นให้ถึงถ่ินอันเกษมแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพาน. 
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 620) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ ธรรม 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  เมฆ 
 คำเปรียบ  คือ 
 ลักษณะร่วม  การตกลง หรือการสร้างความชุ่มชื่น 
 

 จากตัวอย่างอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเมฆกับธรรม เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าการเผยแผ่
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างความสุขและความชุ่มชื่นใจแก่ผู้ที่ได้ฟัง เหมือนกับเมฆที่
เมื่อตกลงทีพ้ื่นทีแ่ห่งใดก็สร้างความชุ่มชื่นและสร้างความสมบูรณ์ให้ที่แห่งนั้น 

 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระสุมนพุทธเจ้า ตอนอธิบายถึงวิธีที ่ทำให้พระสุมนพุทธเจ้าตรัสรู้                     
ความว่า 

 
พระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่ อันไม่ขาดไม่คด แต่ตรงที่หนาและกว้าง คือ

สติปัฏฐานอันประเสริฐสูงสุด.  
 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 368) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ สติปัฏฐาน 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ถนนใหญ่ที่หนาและกว้าง 
 คำเปรียบ  คือ 
 ลักษณะร่วม  เส้นทาง หรือหนทาง 
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 จากตัวอย่างอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบสติปัฏฐานกับถนนใหญ่ที่หนาและกว้าง เพ่ือ
เชื่อมโยงให้เห็นว่าพระสุมนพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยใช้หลักสติปัฏฐาน ดังนั้นสติปัฏฐานจึงเปรียบเป็นถนน
ที่เป็นเส้นทางให้พระพุทธเจ้าได้เดินทางไปสู่การตรัสรู้ 
               จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่อรรถกถาจารย์นำการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งมาใช้
เปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
  1.3 การเปรียบเทียบแบบขนานความ คือความเปรียบที่มีข้อความที่ต้องการเปรียบกับ
สิ่งที่นำมาเปรียบขนานความกันโดยจะมีคำที่แสดงความเหมือนปรากฏร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ต้อง
มีการใช้คำเปรียบคู่ คือ “ฉันใด ฉันนั้น” ซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีว่า “ยถา ตถา” ใช้เชื่อมความในเชิง
เปรียบเทียบที่ข้อความส่วนหน้าและส่วนหลังที่เปรียบเทียบเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาบาลี
ที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎก พบจำนวน 28 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 ตอนอธิบายถึงจำนวนเหล่าสาวกของพระ
มงคลพุทธเจ้า ความว่า 

 
  ในยุคนั้น ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี พระองค์พระชนม์อยู่เท่านั้น ก็ทรง
ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ ข้ามโอฆสงสาร. 
  คลื่นในมหาสมุทร ใคร ๆ ไม่อาจนับคลื่นเหล่านั้นได้ฉันใด สาวกของพระ
มงคลพุทธเจ้าพระองค์นั้น ใคร ๆ ก็ไม่อาจนับสาวกเหล่านั้นได้ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 355) 

 สิ่งที่ต้องการเปรียบ จำนวนสาวกของพระมงคลพุทธเจ้า  
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  จำนวนคลื่นในมหาสมุทร 
 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  จำนวนมาก 
  

   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบเหตุการณ์คลื่นในมหาสมุทรกับจำนวนสาวกของพระมงคล
พุทธเจ้า เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านทราบถึงจำนวนของเหล่าสาวกของพระมงคลพุทธเจ้าที่มี
จำนวนมากไม่สามารถนับได้เหมือนกับจำนวนคลื่นที่อยู่ในมหาสมุทร 
     ตัวอย่างที่ 2 ในอัพภันตรนิทาน ตอนเปรียบเทียบการเกิดของพระโคตมพุทธเจ้า                         
ความว่า 

 
โคจ่าฝูง เกิดได้ครู่เดียว ก็สัมผัสพ้ืนแผ่นดินด้วย เท้าท่ีเสมอกันฉันใด พระ

โคดมพระองค์นั้นก็ย่างพระบาท 7 ย่างก้าว และทวยเทพก็ก้ันเศวตฉัตรฉันนั้น.  
 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 45) 

 
สิ่งที่ต้องการเปรียบ การประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า 
สิ่งที่นำมาเปรียบ  การเกิดของโค 
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 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  เกิดแล้วสามารถยืนได้ 

 
 จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบการประสูติของพระโคตมพุทธเจ้ากับการ

เกิดของลูกโคเพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพของการประสูติของพระโคตมพุทธเจ้าที่เมื่อ
พระองค์ประองค์ประสูติแล้วทรงยืนได้ ย่างได้ 7 ก้าว เหมือนกับลูกวัวที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ลุกยืนได้ 

 จะเห็นว่าความเปรียบประเภทขนานความนี้จะมีลักษณะการเปรียบเทียบข้อความ
ขนานคู่กันไประหว่างสิ่งที่ต้องการเปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบโดยมีคำว่า ฉันใด ฉันนั้นเป็นคำเชื่อม
ข้อความทั้งสอง  

 
 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบโดยตรงคือการเปรียบเทียบโดยการอาศัย “คำเปรียบ” เพ่ือ
เชื่อมโยงความหมายว่าสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน การเปรียบโดยตรงที่พบในอรรถกถาพุทธ
วงศ์นี้แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่ง
หนึ่ง และการเปรียบเทียบแบบขนานความ   การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งนี้ยังแบ่งประเภท
ตามจำนวนของสิ่งที่นำมาเปรียบได้อีก 2 ประเภท คือความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบหนึ่งสิ่ง และ
ความเปรียบที่ใช้สิ ่งที ่นำมาเปรียบมากกว่าหนึ่งสิ ่ง  ความเปรียบทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะการ
เปรียบเทียบคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใช้ “คำเปรียบ” เหมือนกัน แตกต่างกันที่จำนวนของสิ่งที่นำมา
เปรียบเท่านั้น และด้วยความแตกต่างกันข้างต้นจึงทำให้ความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบมากกว่า
หนึ่งสิ่งจึงสามารถอธิบายรายละเอียดและให้ข้อมูลได้มากกว่าความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบหนึ่ง
สิ่ง ดังนั้นความเปรียบที่ใช้สิ่งที่นำมาเปรียบมากกว่าหนึ่งสิ่งจึงทำให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่า 
ส่วนการเปรียบเทียบแบบขนานความนั้นจะมีลักษณะการเปรียบเทียบข้อความขนานคู่กันไประหว่าง
สิ่งที่ต้องการเปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบโดยมีการใช้คำว่า “ฉันใด ฉันนั้น” เป็นคำเชื่อมเปรียบเทียบ
ข้อความทั้งสอง  
 
 2. การเปรียบเทียบโดยนัย  คือความเปรียบที่ไม่ได้อาศัยคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ เช่น 
ดุจ เหมือน มาเป็นตัวเชื่อม แต่จะอาศัยคำหรือข้อความบางคำที่แนะให้ผู้อ่านนึกถึงการเปรียบเทียบ 
ซึ่งอาจต้องใช้บริบทแวดล้อมมาช่วยตัดสินว่าความเปรียบนั้นหมายถึงอะไร (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2517, 
71)  จากการศึกษา อรรถกถาพุทธวงศ์พบการใช้การเปรียบเทียบโดยนัยจำนวน 9 ชุด ดังนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 วงศ์พระวิปัสสีพุทธเจ้าที่ 19 ตอนกล่าวถึงพระวิปัสสีพุทธเจ้าเทศนาธรรมเพ่ือ
ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 

 พระวิปัสสีพุทธเจ้า ทรงเปลื้องเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากจากเครื่องผูก 
ทรงบอกทางและมิใช่ทางกะพวกปุถุชนที่เหลือ. 
 พระองค์และพระสาวก สำแดงแสงสว่าง ทรงแสดงอมตบทแล้ว ก็ดับขันธ์
ปรินิพพาน เหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับฉะนั้น  

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 606) 
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      สิ่งที่ต้องการเปรียบ กิเลสตัณหา 
สิ่งที่นำมาเปรียบ  เครื่องผูก 

 ลักษณะร่วม  เป็นสิ่งที่ยึดติดไว้  
 
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ความเปรียบโดยนัย คือเปรียบเทียบกิเลสตัณหากับเครื่องผูก เพ่ือ

เชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านทราบว่ากิเลสตัณหาคือสิ่งที่ยึดติดมนุษย์ไว้ให้ไม่สามารถหลุดพ้นจาก
ความทุกข์หรือสังสารวัฏได้ซึ่งกิเลสตัณหานี้ก็เหมือนกับเครื่องผูกหรือโซ่ตรวนที่ล่ามยึดเหนี่ยวคนหรือ
สัตว์ให้ติดอยู่กับที ่
 ตัวอย่างที่ 2 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 15 ตอนกล่าวถึงพระธัมทัสสีพุทธเจ้าเทศนาธรรม
โปรดสรรพสัตว์ ความว่า 
    

 ในมัณฑกัปนั้นนั่นเอง พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ ก็กำจัด
ความมืดมนอนธการแล้วเจิดจ้าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 546) 
                

  สิ่งที่ต้องการเปรียบ การแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ 
สิ่งที่นำมาเปรียบ  กำจัดความมืดมนอนธการแล้วเจิดจ้า 

 ลักษณะร่วม  การนำมาซึ่งแสงสว่างหรือหนทางดับทุกข ์
 

 จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ความเปรียบโดยนัย คือเปรียบเทียบการแสดงธรรมโปรด
สรรพสัตว์กับการกำจัดความมืดมนอนธการแล้วเจิดจ้า เพ่ือเชื่อมโยงความหมายให้ผู้อ่านทราบว่าการ
ที่พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์นั้นเป็นวิธีที่ช่วยสร้างแสงสว่างหรือหนทางดับทุกข์ให้แก่
สัตว์ทั้งหลายซึ่งเหมือนกับการที่กำจัดความมืดให้หมดไป 
 สร ุปได ้ว ่าการเปร ียบเท ียบแบบการใช ้คำท ี ่ม ีความหมายโดยน ัย จะเป็น                                
การเปรียบเทียบที่ใช้คำที่มีความหมายไม่ตรงกับรูป เป็นความหมายแฝงที่ผู้อ่านต้องอาศัยบริบท
แวดล้อมคำหรือข้อความนั้นเพื่อตีความอีกครั้งว่าอรรถกถาจารย์ต้องการสื่อถึงอะไร   
 
 3. การเปรียบเทียบแบบผสม คือการเปรียบเทียบที่ผสมผสานระหว่างการเปรียบเทียบ
โดยตรงกับการเปรียบเทียบโดยนัย วิธีการนี้พบว่าจะมีโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์  
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโดยนัยประเภทหนึ่งที่จะเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง  โดยขยายให้ยาว
ขึ้นด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งที่ต้องการเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบ และใน
โครงสร้างหลักนี ้จะประกอบไปด้วยโครงสร้างย่อย คือความเปรียบประเภทต่าง  ๆ อีกหลาย               
ความเปรียบ จากการศึกษาอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่ามีการเปรียบเทียบแบบผสม 4 โครงสร้างชุด  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ในวงศพ์ระมงคลพุทธเจ้าที่ 3 ตอนที่กล่าวถึงรัศมีของพระมงคลพุทธเจ้าได้ใช้การเปรียบเทียบ
วิเคราะห์เพ่ืออธิบายลักษณะรัศมีโดยแบ่งเป็นการเปรียบเทียบย่อย 2 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบ
โดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง และการเปรียบเทียบแบบสาธก2 ดังนี้ 
 

     ส่วนรัศมีแห่งพระสรีระพระมงคลพุทธเจ้ามีเกินยิ ่งกว่าพระพุทธเจ้า
พระองค์อื่น ๆ รัศมีแห่งพระสรีระของพระองค์ ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์อื่น ๆ ซึ่งมีรัศมีพระสรีระ ประมาณ 80 ศอกบ้าง วาหนึ่งบ้างโดยรอบ 
ส่วนรัศมีแห่งพระสรีระของพระมงคลพุทธเจ้าพระองค์นั้น แผ่ไปตลอดหมื่น
โลกธาตุเป็นนิจนิรันดร์ ต้นไม้ ภูเขา เรือน กำแพง หม้อน้ำ บานประตูเป็นต้น ได้
เป็นเหมือนหุ้มไว้ด้วยแผ่นทอง. 
            พระองค์มีพระชนมายุถึงเก้าหมื่นปี. รัศมีของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ
ดวงดาวเป็นต้นไม่มีตลอดเวลาถึงเท่านั้น การกำหนดเวลากลางคืนกลางวันไม่
ปรากฏ สัตว์ทั้งหลายทำการงานกันทุกอย่างด้วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
เหมือนทำงานด้วยแสงสว่างของดวงอาทิตย์เวลากลางวัน โลกกำหนดเวลาตอน
กลางคืนกลางวัน โดยดอกไม้บานยามเย็นและนกร้องยามเช้า. 
            ถามว่า อานุภาพนี้ของพระพุทธเจ้าพระองค์อ่ืน ๆ ไม่มีหรือ. 
            ตอบว่า ไม่มี หามิได้. 
            ความจริง พระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้น เมื่อทรงประสงค์ ก็ทรงแผ่พระรัศมี
ไปได้ตลอดหมื่นโลกธาตุหรือยิ่งกว่านั้น แต่รัศมีแห่งพระสรีระของพระผู้มีพระภาค
เจ้ามงคล แผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจนิร ันดร์ เหมือนรัศมีวาหนึ ่งของ
พระพุทธเจ้าพระองค์อ่ืนๆ ก็ด้วยอำนาจความปรารถนาแต่เบื้องต้น. 
          เขาว่า ครั ้งเป็นพระโพธิสัตว์ พระมงคลพุทธเจ้าพระองค์นั ้นทรงมี
พระโอรสและพระชายา ในอัตภาพเช่นเดียวกับอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ประทับ
อยู่ ณ ภูเขาเช่นเดียวกับเขาวงกต. 
       ครั้งนั้น ยักษ์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ตนหนึ่งกินมนุษย์เป็นอาหาร ชอบเบียดเบียน
คนทุกคน ชื่อขรทาฐิกะ ได้ข่าวว่า พระมหาบุรุษชอบให้ทาน จึงแปลงกายเป็น
พราหมณ์เข้าไปหา ทูลขอทารกสองพระองค์กะพระมหาสัตว์. 
 พระมหาสัตว์ทรงดีพระทัยว่า เราจะให้ลูกน้อยสองคนแก่พราหมณ์ดังนี้ 
ได้ทรงประทานพระราชบุตรทั้งสองพระองค์แล้ว ทำให้แผ่นดินหวั่นไหวจนถึงน้ำ 
ขณะนั้น ทั้งท่ีพระมหาสัตว์ทรงเห็นอยู่ ยักษ์ละเพศเป็นพราหมณ์นั้นเสีย มีดวงตา
กลมเหลือกเหลืองดังเปลวไฟ มีเขี้ยวโง้งไม่เสมอกัน น่าเกลียดน่ากลัว มีจมูกบี้

 
2ความเปรียบโดยนัยประเภทหนึ่งซึ่งเป็นความเปรียบอย่างยาวที่ใช้วิธียกเรื่องมาเล่าเพื่อใช้ความแฝงที่อยู่

ในเรื่องนั้นเป็นเครื่องอธิบายความคิดบางอย่าง ผู้รับสารจะเข้าใจความคิดและตีความไดเ้องด้วยการเปรียบเทียบ โดย
ที ่ผ ู ้ส ่งสารอาจมีการสรุปวิเคราะห์ความคิดที ่ต้องการอธิบายนั ้นหรือไม่ม ีก ็ได้  ดูรายละเอียดจาก สุมาลี                     
ลิ้มประเสริฐ,  15-40.  
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แบน มีผมแดงหยาบยาว มีเรือนร่างเสมือนต้นตาลไหม้ไฟใหม่ๆ จับทารกสอง
พระองค์ เหมือนกำเหง้าบัวเคี้ยวกิน. 
 พระมหาบุรุษมองดูยักษ์ พอยักษ์อ้าปากก็เห็นปากยักษ์นั้น มีสายเลือด
ไหลออกเหมือนเปลวไฟ ก็ไม่เกิดโทมนัสแม้เท่าปลายผม เมื่อคิดว่าเราให้ทานดี
แล้ว ก็เกิดปีติโสมนัสมากในสรีระ. พระมหาสัตว์นั้นทรงทำความปรารถนาว่า ด้วย
ผลแห่งทานของเรานี้ ในอนาคตกาล ขอรัศมีทั้งหลายจงแล่นออกโดยทำนองนี้ 
เมื่อพระองค์อาศัยความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว รัศมีท้ังหลายจึงเปล่งออก
จากสรีระ แผ่ไปตลอดสถานที่มีประมาณเท่านั้น. 
          บุพจริยาอย่างอื่นของพระองค์ยังมีอีก. เล่ากันว่า ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ 
พระมงคลพุทธเจ้าพระองค์นี้เห็นเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง คิดว่า ควรที่
จะสละชีวิตของเราเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ให้เขาพันทั่วทั้งสรีระโดยทำนอง
พันประทีปด้าม ให้บรรจุถาดทองมีค่านับแสนซึ่งมีช่อดอกไม้ตูมขนาดศอกหนึ่ง 
เต็มด้วยของหอมและเนยใส จุดไส้เทียนพันไส้ไว้ในถาดทองนั้น ใช้ศีรษะเทินถาด
ทองนั้นแล้วให้จุดไฟทั่วทั้งตัว ทำประทักษิณพระเจดีย์ของพระชินเจ้าให้เวลาลว่ง
ไปตลอดทั้งคืน 
 เมื่อพระโพธิสัตว์พยายามอยู่จนอรุณขึ้นอย่างนี้ ไออุ่นก็ไม่จับแม้เพียงขุม
ขน ได้เป็นเหมือนเวลาเข้าไปสู่ห้องดอกปทุม.จริงทีเดียว ชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษา
บุคคลผู้รักษาตน... ด้วยผลแห่งกรรมแม้นี้ แสงสว่างแห่งพระสรีระของพระองค์จึง
แผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ. 
               (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 338-340) 

 
การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง 
1. สิ่งที่ต้องการเปรียบ รัศมีแห่งพระสรีระของพระมงคลพุทธเจ้า 
  ที่นำมาเปรียบ  การถูกหุ้มด้วยแผ่นทอง 
 คำเปรียบ  เหมือน 

  ลักษณะร่วม  สว่างมาก 
2. สิ่งที่ต้องการเปรียบ สัตว์ทั้งหลายทำการงานกันทุกอย่างด้วยแสงสว่างของ 
      พระพุทธเจ้า 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  สัตว์ทั้งหลายทำการงานด้วยแสงสว่างของ 
     พระอาทิตย์และพระจันทร์ 
 คำเปรียบ  เหมือน 

 ลักษณะร่วม  สว่างมาก 
 

การเปรียบเทียบโดยนัยแบบสาธก 
สิ่งที่ต้องการเปรียบ พระโพธิสัตว์มงคลบริจาคพระโอรสและพระชายาเป็น 
   ทานใหญท่ำให้พระองคม์ีรัศมีสว่าง 
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สิ่งที่นำมาเปรียบ  1. พระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระชายาเป็นทาน 
   ใหญท่ำให้พระองคม์ีรัศมีสว่าง 
   2. พระโพธิสัตว์มงคลบริจาคตนเป็นทานโดยจุดไฟทั่ว 
   ทั้งตัวเพ่ือทำประทักษิณพระเจดีย์ของพระชินเจ้าทำให้ 
   พระองค์มีรัศมีสว่าง 

  ลักษณะร่วม  การบริจาคภรรยา บุตรและชีวิตของตนเอง ช่วยสร้าง 
     อานิสงส์ให้พระพุทธเจ้ามีรัศมีที่สว่าง  

   
 จากตัวอย่าง โครงสร้างใหญ่ของข้อความข้างต้นคือการเปรียบเทียบวิเคราะห์เรื ่อง                             
พระรัศมีของพระมงคลพุทธเจ้า พบว่าอรรถกถาจารย์ใช้ความเปรียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่ง
หนึ่งจำนวน 2 ชุด มาอธิบายเปรียบเทียบพระรัศมีของพระมงคลพุทธเจ้า  
 อรรถกถาจารย์เปรียบรัศมีของพระมงคลพุทธเจ้ากับการหุ้มด้วยแผ่นทอง เพื่อเชื่อมโยงให้
ผู ้อ่านเห็นว่าพระรัศมีของพระมงคลสว่างมากเหมือนกับพระองค์ถูกหุ้มด้วยแผ่ นทอง และมีการ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่สัตว์ทั้งหลายสามารถทำการงานกันทุกอย่างด้วยเพราะอาศัยแสงสว่างของ
พระพุทธเจ้ากับเหตุการณ์ที่สัตว์ทั ้งหลายทำการงานได้เพราะอาศัยแสงสว่างของพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู ้อ่านเห็นภาพว่าพระรัศมีของพระมงคลสว่างมากเหมือนกับแสงพระ
อาทิตย์และพระจันทร์ และด้วยความที่แสงของพระองค์สว่างมากจึงทำให้โลกไม่มีกลางวันและ
กลางคืน 
 อรรถกถาจารย์ได้ใช้ความเปรียบแบบสาธกมาบรรยายถึงสาเหตุที่ทำให้พระมงคลพุทธเจ้ามี
รัศมีที่สว่างด้วย โดยอธิบายเปรียบเทียบเหตุการณ์พระโพธิสัตว์มงคลบริจาคพระโอรสและพระชายา
เป็นทานใหญ่ทำให้พระพุทธเจ้ามีรัศมีสว่าง กับเหตุการณ์พระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระชายา
เป็นทานใหญ่ ส่งผลให้พระองค์มีรัศมีสว่าง และเหตุการณ์พระโพธิสัตว์มงคลบริจาคตนเป็นทานโดย
จุดไฟทั่วทั้งตัวเพื่อทำประทักษิณพระเจดีย์ของพระชินเจ้า ส่งผลให้พระองค์มีรัศมีสว่าง อรรถกถา
จารย์ได้ยกท้ัง 2 เหตุการณ์มาเปรียบเทียบก็เพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่าด้วยอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ได้
ทำทานโดยการบริจาคภรรยา บุตร และชีวิตที่ในอดีตชาตินั้นช่วยส่งผลให้พระพุทธเจ้ามีรัศมีที่สว่าง
มาก 
 ตัวอย่างที่ 2 ในวงศ์ทีปังกรพุทธเจ้า ตอนกล่าวถึงการแสวงหาทางเพื่อพ้นทุกข์และการละทิ้ง
กิเลสของสุเมธดาบส มีการใช้ความเปรียบโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์ และการ
เปรียบเทียบโครงสร้างย่อย 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบคู่ขนาน การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่ง
หนึ่ง และการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง ดังนี้ 

 
ครั้งนั้น เราก็คิดถึงแม้ประการอื่นว่า บุรุษผู้จมลงในกองอุจจาระ แลเห็น

หนองน้ำที่มีน้ำใสประดับด้วยบัวหลวง บัวสายและบัวขาว ก็ควรแสวงหาหนองน้ำ 
ด้วยความคำนึงว่า ควรจะไปที่หนองน้ำนั้น โดยทางไหนหนอ. การไม่แสวงหา
หนองน้ำนั้น ไม่ใช่ความผิดของหนองน้ำนั้น เป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นผู้เดียว              
ฉันใด เมื่อหนองน้ำใหญ่ คืออมตธรรมซึ่งเป็นเครื่องชำระมลทินคือกิเลสมีอยู่ การ
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ไม่แสวงหาหนองน้ำใหญ่คืออมตธรรมนั้น นั่นไม่ใช่ความผิดของหนองน้ำใหญ่คือ
อมตธรรม เป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวก็ฉันนั้นเหมือนกัน.อนึ่ง บุรุษถูกพวกโจร
ล้อมไว้ เมื่อทางหนีแม้มีอยู่ ถ้าบุรุษนั้นไม่หนีไปเสีย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางนั้น 
เป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นผู้เดียวฉันใด บุรุษที่ถูกพวกโจรคือกิเลสล้อมจับไว้ เมื่อ
ทางใหญ่อันรุ่งเรืองอันจะไปยังมหานครคือพระนิพพาน แม้มีอยู่ ก็ไม่แสวงหาทาง
นั้น ก็ไม่ใช่ความผิดของทาง เป็นความผิดของบุรุษแต่ผู้เดียวก็ ฉันนั้นเหมือนกัน.
บุรุษถูกความเจ็บป่วยบีบคั้น เมื่อหมอที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยมีอยู่ ถ้าไม่
แสวงหาหมอนั้น ไม่ยอมให้หมอนั้นเยียวยาความเจ็บป่วย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของ
หมอ เป็นความผิดของบุรุษนั้นแต่ผู้เดียวฉันใด ก็ผู้ใดถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบ
คั้นหนัก ไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในทางระงับกิเลสซึ่งมีอยู่ ก็เป็นความผิดของผู้
นั ้นผู ้เดียว ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู ้ขจัดความเจ็บป่วยคือกิเลสก็ฉันนั้น
เหมือนกัน. 

... 
ก็เราครั้นคิดดังกล่าวมานี้แล้ว จึงคิดยิ่งๆ ขึ้นไปอย่างนี้ว่า บุรุษผู้ชอบ

แต่งตัวสวยๆ ทิ้งซากศพที่คล้องคอเสีย ก็พึงเป็นสุขไปแม้ฉันใด แม้เราก็ทิ้งกายอัน
เน่านี้เสีย ไม่อาลัย พึงเข้าไปยังมหานครคือนิพพานก็ฉันนั้น.อนึ่ง บุรุษสตรีถ่าย
อุจจาระปัสสาวะลงที่พ้ืนดินอันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะแล้ว ก็หาเอาใส่ชายพกหรือ
เอาชายผ้าห่ออุจจาระปัสสาวะนั้นพาไปไม่ ที่แท้ก็พากันเกลียด ไม่อยากแม้แต่จะ
ดู ไม่อาลัยทิ้งไปเลยฉันใด แม้เราก็ไม่อาลัยกายอันเน่านี้ ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยัง
อมตนครคือนิพพานก็ฉันนั้น. อนึ่ง ธรรมดานายเรือทั้งหลายก็ละทิ้งเรือที่นำน้ำอัน
คร่ำคร่าไม่เยื่อใยไปเลยฉันใด แม้เราก็ละทิ้งกายที่ของโสโครกไหลออกจากปาก
แผลทั้ง 9 แผลนี้ ไม่เยื่อใยจักเข้าไปยังมหานครคือนิพพานก็ฉันนั้น. อนึ่ง บุรุษบาง
คนพกพารัตนะมากอย่างมีแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์เป็นต้น เดินทางไป
กับหมู่โจร จำต้องละทิ้งโจรเหล่านั้น เพราะกลัวสูญเสียรัตนะ เลือกถือเอาแต่ทาง
ที่เกษมปลอดภัยฉันใด กายอันเน่าแม้นี้ก็เสมือนโจรปล้นรัตนะ ถ้าเราจักทำความ
อยากในกายนี ้  ร ัตนะคืออร ิยมรรคและกุศลธรรมของเราก็จ ักสูญเสียไป 
เพราะฉะนั้นจึงควรที่เราจำต้องละทิ้งรัชกายที่เสมือนมหาโจรนี้ แล้วเข้าไปยังมหา
นครคือนิพพานก็ฉันนั้น. 

  (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525, หน้า 173-176) 
 

  การเปรียบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน 
 1.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ การไม่แสวงหาหนองน้ำใหญ่คืออมตธรรมนั้น นั่นไม่ใช่ 
      ความผิดของหนองน้ำใหญ่คืออมตธรรม แตเ่ป็นความผิด 
      ของบุรุษผู้เดียว 
  สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษผู้จมลงในกองอุจจาระ แลเห็นหนองน้ำที่มีน้ำใส 
      ประดับด้วยบัวหลวง บัวสายและบัวขาว  
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      ก็ควรแสวงหาหนองน้ำ ด้วยความคำนึงว่าควรจะ 
      ไปที่หนองน้ำนั้น โดยทางไหนหนอ การไม่แสวงหาหนอง 
      น้ำนั้น ไม่ใช่ความผิดของหนองน้ำนั้น 

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การรู้วิธีการแก้ปัญหาแต่กลับนิ่งเฉยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด 

2.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ บุรุษที่ถูกพวกโจรคือกิเลสล้อมจับไว้ เมื่อทางใหญ่อัน 
     รุ่งเรืองอันจะไปยังมหานครคือพระนิพพาน แม้มีอยู่ ก็ไม่ 
     แสวงหาทางนั้น ก็ไม่ใช่ความผิดของทาง เป็นความผิด 
     ของบุรุษแต่ผู้เดียว 

  สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษถูกพวกโจรล้อมไว้ เมื่อทางหนีแม้มีอยู่ ถ้าบุรุษนั้นไม่ 
      หนีไปเสีย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางนั้นเป็นความผิด 
      ของบุรุษผู้นั้นผู้เดียว 

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การรู้วิธีการแก้ปัญหาแต่กลับนิ่งเฉยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด 

3.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ ผู้ใดถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบคั้นหนัก ไม่แสวงหา 
     อาจารย์ผู้ฉลาดในทางระงับกิเลสซึ่งมีอยู่ ก็เป็นความผิด 
     ของผู้นั้นผู้เดียว ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้ขจัด 
     ความเจ็บป่วยคือกิเลส  
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษถูกความเจ็บป่วยบีบคั้น เมื่อหมอที่จะเยียวยาความ 

เจ็บป่วยมีอยู่ ถ้าไม่แสวงหาหมอนั้น ไม่ยอมให้หมอนั้น 
เยียวยาความเจ็บป่วย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของหมอ เป็น
ความผิดของบุรุษนั้นแต่ผู้เดียว  

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การรู้วิธีการแก้ปัญหาแต่กลับนิ่งเฉยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด 

4.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ แม้เราก็ทิ้งกายอันเน่านี้เสีย ไม่อาลัยพึงเข้าไปยังมหา 
นครคือนิพพาน 

สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษผู้ชอบแต่งตัวสวยๆ ทิ้งซากศพที่คล้องคอเสีย ก็พึง 
เป็นสุข  

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การละท้ิงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 

5.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ แม้เราก็ไม่อาลัยกายอันเน่านี้ ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยัง 
อมตนครคือนิพพาน 

สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษสตรีถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงที่พ้ืนดินอันเปื้อน 
อุจจาระปัสสาวะแล้ว ก็หาเอาใส่ชายพกหรือเอาชายผ้า
ห่ออุจจาระปัสสาวะนั้นพาไปไม่ ที่แท้ก็พากันเกลียด ไม่
อยากแม้แต่จะดู ไม่อาลัยทิ้งไปเลย  
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คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การละท้ิงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 

6. สิ่งที่ต้องการเปรียบ แม้เราก็ละทิ้งกายท่ีของโสโครกไหลออกจากปากแผลทั้ง  
9 แผลนี้ ไม่เยื่อใยจักเข้าไปยังมหานครคือนิพพาน 

สิ่งที่นำมาเปรียบ  ธรรมดานายเรือทั้งหลายก็ละทิ้งเรือที่นำน้ำอันคร่ำคร่า 
ไม่เยื่อใยไปเลย  

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การละท้ิงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 

7.  สิ่งที่ต้องการเปรียบ กายอันเน่าแม้นี้ก็เสมือนโจรปล้นรัตนะ ถ้าเราจักทำ 
ความอยากในกายนี้ รัตนะคืออริยมรรคและกุศลธรรม 
ของเราก็จักสูญเสียไป เพราะฉะนั้นจึงควรที่เราจำต้อง
ละทิ้งรัชกายท่ีเสมือนมหาโจรนี้ แล้วเข้าไปยังมหานคร
คือนิพพาน 

สิ่งที่นำมาเปรียบ  บุรุษบางคนพกพารัตนะมากอย่างมีแก้วมุกดาแก้วมณี 
และแก้วไพฑูรย์เป็นต้น เดินทางไปกับหมู่โจร จำต้องละ 
ทิ้งโจรเหล่านั้น เพราะกลัวสูญเสียรัตนะ เลือกถือเอาแต่
ทางท่ีเกษมปลอดภัย  

 คำเปรียบ  ฉันใด  ฉันนั้น 
 ลักษณะร่วม  การละท้ิงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 
 

การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง 
1. สิ่งที่ต้องการเปรียบ กิเลส 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  ความเจ็บป่วย  
 คำเปรียบ  คือ 

 ลักษณะร่วม  สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข ์
2. สิ่งที่ต้องการเปรียบ นิพพาน 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  มหานคร 
 คำเปรียบ  คือ 

 ลักษณะร่วม  สถานที่ทีน่ำมาซึ่งความสุข 
3. สิ่งที่ต้องการเปรียบ อริยมรรคและกุศลธรรม 
 สิ่งที่นำมาเปรียบ  รัตนะ 
 คำเปรียบ  คือ 

 ลักษณะร่วม  สิ่งท ี่มีค่า 
 
การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง 

  สิ่งที่ต้องการเปรียบ กายอันเน่า 
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 สิ่งที่นำมาเปรียบ  โจรปล้นรัตนะ 
 คำเปรียบ  เสมือน 

 ลักษณะร่วม  ทำลายสิ่งมีค่า 
 

 จากตัวอย่าง โครงสร้างใหญ่ของข้อความข้างต้นคือการเปรียบเทียบวิเคราะห์เรื ่อง                             
การแสวงหาทางเพื่อพ้นทุกข์และการละทิ้งกิเลสของสุเมธดาบส อรรถกถาจารย์ใช้การเปรียบเทียบ
คู่ขนาน 7 ชุด การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง 3 ชุด และการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง 1
ชุด สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์การไม่แสวงหาหนองน้ำใหญ่คืออมตธรรมว่าไม่ใช่
ความผิดของหนองน้ำใหญ่ แตเ่ป็นความผิดของบุรุษผู้เดียว กับเหตุการณบ์ุรุษผู้จมลงในกองอุจจาระ 
เมื่อบุรุษเห็นหนองน้ำแต่กลับไม่ไปที่หนองน้ำนั้นเป็นความผิดของบุรุษ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่า 
ผู้ใดที่เห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือวิถีทางที่สามารถช่วยให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์แล้วแต่กลับไม่
ลงมือทำการใด ๆ  ย่อมถือเป็นความผิดของคนผู้นั้น 
  อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์บุรุษที่ถูกพวกโจรคือกิเลสล้อมจับไว้ เมื่อทางใหญ่อัน
จะไปยังมหานครคือพระนิพพาน แม้มีอยู่ ก็ไม่แสวงหาทางนั้น ก็ไม่ใช่ความผิดของทาง เป็นความผิด
ของบุรุษแต่ผู้เดียว กับเหตุการณ์บุรุษถูกพวกโจรล้อมไว้ เมื่อทางหนีแม้มีอยู่ ถ้าบุรุษนั้นไม่หนีไปเสีย 
นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางนั้นเป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นผู้เดียว  เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าผู้ใดที่เห็น
หนทางในการแก้ไขปัญหาหรือวิถีทางที่สามารถช่วยให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์แล้วแต่กลับไม่ลงมือทำ
การใด ๆ  ย่อมถือเป็นความผิดของคนผู้นั้น 
 อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์ผู้ใดถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบคั้นหนัก ไม่แสวงหา
อาจารย์ผู้ฉลาดในทางระงับกิเลสซึ่งมีอยู่ ก็เป็นความผิดผู้นั้นผู้เดียว ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้ขจัด
ความเจ็บป่วยคือกิเลส กับเหตุการณ์บุรุษผู้บุรุษถูกความเจ็บป่วยบีบคั้น เมื่อหมอที่จะเยียวยาความ
เจ็บป่วยมีอยู่ ถ้าไม่แสวงหาหมอนั้น ไม่ยอมให้หมอนั้นเยียวยาความเจ็บป่วย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของ
หมอ เป็นความผิดของบุรุษนั้นแต่ผู้เดียว เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่า ผู้ใดที่เห็นหนทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือวิถีทางที่สามารถช่วยให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์แล้วแต่กลับไม่ลงมือทำการใด ๆ  ย่อมถือเป็น
ความผิดของคนผู้นั้น 
 อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์การละทิ้งกายอันเน่าเสีย ไม่อาลัยสิ่งใดเพื่อมุ่งมหา
นครคือนิพพาน กับเหตุการณ์บุรุษผู้ชอบแต่งตัวสวยๆ ทิ้งซากศพที่คล้องคอเสีย ก็พึงเป็นสุ ขเพ่ือ
เชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่าการละท้ิงสิ่งของที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 

อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์แม้เราก็ไม่อาลัยกายอันเน่านี้ ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยัง
อมตนครคือนิพพานกับเหตุการณ์บุรุษสตรีถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงที่พ้ืนดินอันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะ
แล้ว ก็หาเอาใส่ชายพกหรือเอาชายผ้าห่ออุจจาระปัสสาวะนั้นพาไปไม่ ที่แท้ก็พากันเกลียด ไม่อยาก
แม้แต่จะดู ไม่อาลัยทิ้งไปเลย เพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่าการละท้ิงสิ่งของที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 

อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์ละทิ้งกายที่ของโสโครกไหลออกจากปากแผลทั้ง 9 
แผลนี้ ไม่เยื่อใยจักเข้าไปยังมหานครคือนิพพานกับเหตุการณ์นายเรือละทิ้งเรือที่นำน้ำอันคร่ำคร่า
อย่างไม่มีเยื่อใยเพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่าการละทิ้งสิ่งของที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 
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อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเหตุการณ์กายอันเน่าแม้นี้ก็เสมือนโจรปล้นรัตนะ ถ้าเราจักทำ
ความอยากในกายนี้ รัตนะคืออริยมรรคและกุศลธรรมของเราก็จักสูญเสียไป เพราะฉะนั้นจึงควรที่
เราจำต้องละทิ้งรัชกายที่เสมือนมหาโจรนี้ แล้วเข้าไปยังมหานครคือนิพพานกับบุรุษบางคนพกพา
รัตนะมากอย่างมีแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์เป็นต้น เดินทางไปกับหมู่โจร จำต้องละทิ้งโจร
เหล่านั้น เพราะกลัวสูญเสียรัตนะ เลือกถือเอาแต่ทางที่เกษมปลอดภัย เพ่ือเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่า
การละท้ิงสิ่งของที่ไม่ดีนำมาซึ่งความสุข 
 อรรถกถาจารย์เปรียบกิเลสกับความเจ็บป่วยเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่ากิเลสเมื่อมีแล้ว
นำมาซึ่งกับความทุกข์เหมือนกับความเจ็บป่วย เมื่อคนเราป่วยย่อมทำให้เกิดความทุกข์กายและใจ
  อรรถกถาจารย์เปรียบนิพพานกับมหานครเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่านิพพานคือสถานที่ที่
นำมาซึ่งความสุขเหมือนกับมหานคร 

อรรถกถาจารย์เปรียบอริยมรรคและกุศลธรรมกับรัตนะ เพื ่อเชื ่อมโยงให้ผู ้อ่านเห็นว่า
อริยมรรคและกุศลธรรมเป็นสิ่งมีค่าเหมือนกับรัตนะ (แก้วอันล้ำค่า) เพราะอริมรรคและกุศลธรรมเป็น
หลักธรรมหนึ่งที่ช่วยนำไปสู่นิพพานได้ 

 อรรถกถาจารย์เปรียบกายอันเน่ากับโจรปล้นรัตนะ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นว่าร่างกายอัน
เน่าเป็นสิ่งที่ทำลายหรือทำให้สิ่งมีค่าหายไปเหมือนกับโจรปล้นรัตนะ (แก้วอันล้ำค่า) 
 จะเห ็นได ้ว ่ า  การเปร ียบเท ียบแบบผสมค ือการเปร ียบเท ียบท ี ่ประกอบไปด ้วย                                  
การเปรียบเทียบโดยตรงและการเปรียบเทียบโดยนัย ความเปรียบผสมที่พบในอรรถกถาพุทธวงศ์จะมี
โครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และในโครงสร้างใหญ่นั้นจะประกอบไป
ด้วยโครงสร้างย่อย คือการเปรียบเทียบประเภทต่าง ๆ อีกหลายประเภทที ่จะมาช่วยอธิบาย
รายละเอียดในโครงสร้างใหญ่ ได้แก่ การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ ่งเหมือนสิ ่งหนึ ่ง  การ
เปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง การเปรียบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน และการเปรียบ
แบบสาธก ด้วยเหตุที่ใช้ความเปรียบหลายประเภทจึงทำให้การเปรียบเทียบผสมเป็นความเปรียบที่
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดี ทำให้ผู้อ่านเข้าเรื่องราวได้กระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
สรุปว่า อรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบมาเล่าเรื่องราวในอรรถกถาพุทธวงศ์ โดย

แบ่งกลวิธีการเปรียบเทียบได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบโดยตรง การเปรียบโดยนัย และการ
เปรียบเทียบแบบผสม การเปรียบเทียบที่พบมากที่สุดคือการเปรียบเทียบโดยตรง รองลงมาคือการ
เปรียบโดยนัย ส่วนที่ปรากฏน้อยที่สุดคือการเปรียบเทียบแบบผสม สาเหตุที่พบการเปรียบเทียบ
โดยตรงมากที่สุด อาจเป็นเพราะความเปรียบประเภทนี้เป็นความเปรียบที่ง่ายต่อการสื่อสารและ
อธิบายเรื่องราวแก่ผู้อ่านได้ดีกว่าการเปรียบเทียบโดยนัย และการเปรียบเทียบแบบผสม ซึ่งเป็นความ
เปรียบที่ผู้อ่านต้องอาศัยบริบทเพ่ือตีความด้วยตนเองว่าอรรถกถาจารย์ต้องการจะสื่อความหมายอะไร 
ด้วยเหตุนี้อรรถกถาจารย์จึงใช้การเปรียบโดยตรงมาอธิบายเรื่องมากที่สุดเพื่อที่จะได้ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื ่องราวได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามความเปรียบทั้ง 3 ประเภทนี้มีส่วนสำคัญยิ่งในการเล่าเรื ่องใน                    
อรรถกถาพุทธวงศ์ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยอธิบายเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดภาพและเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องได้อย่างชัดเจนมากข้ึนด้วย 




