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การตีความ

ธนาพร ภัทรวงศวาณิชย

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทนํา
 การตีความเปนปญหาหลักของผูวิจัยท่ีตองมีทักษะของ

การตคีวาม รวมถงึตองมคีวามรูในทฤษฎหีลกัทีใ่ชเปนฐานคดิในงาน

วิจัยเพื่อชวยใหการตีความมีความเท่ียงตรง ถูกตอง ครบถวน 

กระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะหเนื้อหา เชน เนื้อความ

ที่เปนขอมูล รอยแกว ถอดเทปบทสนทนา เนื้อความจากเอกสาร 

จดหมายเหตุ ภาพถาย แผนที่ วัตถุ ขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศ 

เปนตน ทกุแหลงขอมลูทีไ่ดมา เชน วรรณกรรมทีเ่กีย่วของ งานวจิยั

ที่ผานมา มีความคลาย สอดคลองหรือแตกตาง การแยกประเด็น

ตามหลักระเบียบวิธีวิจัยจนถึงข้ันตกผลึกในเน้ืองานวิจัย ลวนแลว

แตเปนปญหาทั้งสิ้น

  ผูวิจัยตองมีทักษะการตีความที่ดี สาเหตุที่เปนปญหาเกี่ยว

กับการตีความนั้นเกิดจากถอยคําไมสามารถสื่อความหมายใหตรง

ตามความตองการของผูวจิยัไดอยางสมบรูณ หรอืเกดิจากเหตกุารณ

ในอนาคตทีไ่มอาจ คาดเดาได หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

และวัฒนธรรมประเพณี หรือมีความไมแนนอน หรือเปนส่ิงที่

หลีกเลีย่งไมไดในขัน้ตอนของงานวจิยั ทาํใหเปนปญหาสาํคัญทีผู่วจิยั

จะตองมีกระบวนการเพื่อหาสาระสําคัญ หรือตองการรายละเอียด 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูวิจัย หรือเพื่อวิพากษ วิจารณ ซึ่งตอง

มีพื้นฐานความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีคิด กระบวนการแสดงเหตุผล

และการอนมุาน การแสดงทรรศนะ ในการตคีวามเพือ่การวเิคราะห

งานวิจัย เนื้อหาที่ตองมีการอาน วิเคราะห ถอดเทป ฯลฯ จากทุก

แหลงขอมลูอยางละเอยีดถีถ่วน ความรูในทฤษฎหีลกัทีใ่ชในงานวจิยั

ชวยใหตคีวามไดอยางรวดเรว็ แมนยาํหรือไม ซึง่นกัวจิยัตองอธบิาย

ความรูที่ปรากฏจากงานวิจัย โดยมีกระบวนการคือ ทราบทฤษฎี 

องคความรู หลักที่ใชเปนฐานในการพิสูจน ผานข้ันตอน การ

สงัเคราะห วิเคราะห คดิ และตคีวาม จนถึงข้ันสรปุผลทีไ่ดวาขดัแยง

หรือสอดคลองกับทฤษฎีอยางไร เหตุผลนาเชื่อถือมากนอยอยางไร 

หากมีการเขียนแผนผังเพื่อชวยในการตีความจะทําใหขอมูลที่ได

ชัดเจน ไมมีอะไรที่มากระทบกับงานวิจัย เกิดการตกผลึกงานวิจัย

ที่สมบูรณแบบ

  ความเขาใจของผูวจิยัในเรือ่งการตคีวามเกีย่วกบัความหมาย

ของคํา สํานวน ขอความ เนื้อหา ตาราง สถิติ ตลอดจนสิ่งที่ไดจาก

การวิจัยนั้นๆ ซึ่งการตีความตองอาศัยประสบการณของผูวิจัย 

เพื่อใหเกิดการตีความ ที่ถูกตอง สามารถถายทอดความหมายไปยัง

ผูอานหรอืผูรบัขอมลูงานวจิยั ไดอยางครบถวนสมบรูณ และตรงกบั 

ความตองการของผูวจิยัทีต่องการสือ่ความหมาย ซึง่การตคีวามยอม

มีทั้งขอดีและขอเสีย 

  ดงันัน้ การตคีวาม จงึเปนปญหา และมคีวามสําคัญเปนอยาง

มากตองานวิจัย เพราะขั้นตอนของงานวิจัย ตองใชหลักการตีความ

ทุกในทุกขั้นตอน ไมวาจะเร่ิมหาขอมูลที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

การตั้งสมมติฐานงานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย การรวบรวม

ขอมูลภาคสนาม ไดแก การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม การ

แจกแบบสอบถาม การสังเกต การนับและการวัด เปนตน ลวนแลว

แตตองนาํขอมลูมารวบรวมเพือ่วเิคราะห ตคีวามมกีารอาศยัทฤษฎี

ความนาจะเปน การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ การวัดคาตัว

กลาง การวดัคาการกระจาย การอธบิายความสมัพนัธ การวเิคราะห

ขอมูลดวยสถิติอางอิง การเปรียบเทียบขอมูล การเลือกชนิดของ

ตัวแปร เลือกกลุมตัวอยาง ตองใชการวิเคราะห การตีความเขา

มาชวยในงานวิจัย ซึ่งอาจเกิดปญหาไดทุกขั้นตอน ทําใหผูวิจัย

ตองศึกษาเก่ียวกับหลักการของ “การตีความ” ที่เปนปญหาขอ

ขัดของอันเปนเหตุในการนําเสนองานวิจัยอยางหน่ึง หากผูวิจัย

ปลอยขอมูลทิ้ง มิไดแยกขอมูลออกเปนแตละประเภท มีการ

วเิคราะหขอมูลคาง ไมมกีารจดัทาํระบบขอมลู การทบทวนเพือ่ตรวจ

สอบไดตลอดเวลา ปญหาที่เกี่ยวของกับการตีความงานวิจัยจะตาม

มาอยางแนนอน 

 

ที่มาของการตีความ
 ในหลายยุคหลายสมัยตั้งแตอดีตมาแลว เริ่มจากการต้ังกฎ 

คือ จงอยาแปลคําตอคํา รวมถึงนักกวี นักแปลที่มีชื่อเสียงที่สุด 

เขยีนทฤษฎใีนเรือ่งของการแปลความ โดยการถายทอดความหมาย

จากประสบการณ มี 3 อยาง คือ 1. “แปลคําตอคํา” เปนวิธีการ

แปลที่แยมาก

  2. “การแปลง” เปนการแปลประเภทที่เขียนเลียนแบบขึ้น

มาใหม

  3. “การแปลท่ีแทจริง” เปนการแปลแบบที่รักษาตนฉบับ

เอาไว
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  ในศตวรรษที่ 17 มีการนําเอาอรรถปริวรรต (Hermeneu-

tics) หรอืทฤษฎกีารตคีวาม เปนการวเิคราะหเทยีบเคยีงกบัแนวคดิ

อรรถปริวรรตศาสตรตะวันตก ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของปรัชญาโลกาภิ

วัตน มาใชตีความคัมภีรทางศาสนา กฎหมาย และวรรณคดี 

โดยมเีปาหมายเพือ่หาความถกูตองทางภาษาและประวตัศิาสตร ใน

ชวงศตวรรษที่ 18-19 นักชีววิทยา ชาวเยอรมัน นักคิดทางดานการ

ตีความ มีการศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีทางดานปรัชญา และ

ภาษาศาสตรมากมาย ไดพฒันาเพือ่ใชตคีวามตาํราทัว่ไปโดยไมจาํกัด

วาตองเปนคัมภีรทางศาสนา ซ่ึงเกิดทฤษฎีขึ้นจากนักแปลจริงๆ มี

การกลาวถึงประสบการณ มีการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีคิดเปนของ

ตนเอง เขาถึงความรูสึกของผูอานตําราไดดีกวาผูแตงตํารา ทฤษฎี

การตคีวามทาํหนาท่ีเปนญาณวทิยา ตรรกวทิยาสมยัใหม มลีกัษณะ

การแปล 2 วิธี คือ 

  1.  ดึงผูอานไปหานักเขียน

  2.  ดึงนักเขียนไปหาผูอาน

  ตอมาเปนยุคโครงสรางนิยม เกิดทฤษฎีภาษาศาสตร

แบบพฤตกิรรมศาสตร และความเฟองฟขูองแนวคดิทางดานสถติ ิมี

นักคิดคนสําคัญของกลุม เขียนทฤษฎีการแปลท่ีคนอางถึงมาก คือ 

การทําตารางแผนผังของการเทียบเคียงภาษา พยายามใชศัพท

วิทยาศาสตรสัญลักษณตางๆ เขามาชวยถอดความหมายทางดาน

ภาษาศาสตร พยายามใชความรูทางดานภาษาศาสตร เชงิโครงสราง 

กับทฤษฎีขอมูลมาใชในการแปล อิทธิพลในยุคนี้ทําใหเกิดวารสาร

ทางวิชาการหลายแขนง ป จจุ บันเป นยุคสัญญวิทยา หรือ

สัญญะศาสตร เปนวิธีการศึกษาเพื่อใหไดมาถึงความรูวิธีการหนึ่ง 

แนวโครงสรางนิยม (Structuralism) ที่มีอิทธิพลในทฤษฎีการแปล 

เนนดานสหสัมพันธบท เปนกระบวนการ กลวิธีการนําเสนอ 

 การผกูเรือ่ง การเลาเรือ่ง ตลอดถงึความหมายแฝง ขึน้อยูกบับรบิท

ที่แวดลอม และไดรับการพัฒนาเรื่อยมา จนกลายเปนศาสตรสากล 

ที่นักปรัชญาใหความสนใจเปนพิเศษ 

 ฮนัส-จอรจ กาดาเมอร ไดรบัการยอมรบัวาเปนผูทีม่อีทิธพิล

ตอการศึกษาในดานศาสตรแหงการตีความHermeneutics ซ่ึงมี

รากศัพทมาจากภาษากรีกวา hermeneuein or hermeneia or 

hermeneus ซึ่งเปนคําที่มีหลายความหมาย เชน แสดงออก 

(express) อธบิาย (explain) แปล (translate) ตคีวาม (interpret) 

นบัเปนคาํอธบิายทีก่วางมาก สรปุวา หมายถงึ ศิลปะแหงการตคีวาม 

ศาสตรแหงการตีความ ทฤษฎีการตีความ วิธีการตีความ หลักการ

ตีความ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

  1. การเสวนา และปญญาเชิงปฏิบัติการ เปนการสนทนา 

การเจรจา การตั้งคําถาม ในแงที่เกี่ยวของกับการตีความและการ

สรางความเขาใจ ใชคําถามเปนหนทางนําไปสูความรู

  2. ภววิทยา และศาสตรแหงการตีความ เปนความสนใจใน

เรือ่งลกัษณะหรอืธรรมชาตขิองความเขาใจของมนษุย ซึง่เปนศาสตร

แหงการตีความในทัศนะ ความพยายามทางปรัชญา การอธิบาย

ทําความเขาใจในฐานะที่เปนกระบวนการทางภววิทยาในตัวมนุษย

  3. สุนทรียศาสตร และอัตวิสัยนิยม เปนแนวคิดดาน

สุนทรียศาสตร ถาหากงานศิลปะถูกใชเปนศูนยกลางและเปนตัว

กาํหนดประสบการณทางศิลปะแลว ความเขาใจยอมถกูกาํหนดโดย

สิ่งที่ถูกเขาใจเชนเดียวกัน เกิดมโนทัศน นั้นๆ ขึ้นมา

  ทฤษฎีศาสตรแหงการตีความเชิงปรัชญาของกาดาเมอร 

ไดนําเสนอไวมี 3 ขอบเขต คือ

  1. ขอบเขตดานสุนทรียศาสตร 

  2. ขอบเขตดานประวัติศาสตร

  3. ขอบเขตดานภาษา

  อคติ กาดาเมอร เห็นวา มิไดเปนอุปสรรคแกการทําความ

เขาใจดังที่เช่ือกันโดยทั่วไป หากแตเปนส่ิงที่จะขาดเสียไมไดในการ

ทําความเขาใจ แบงเปน 2 ประเภท คือ อคติที่มืดบอด และอคติที่

เปนไปได ซึ่งอคติที่เปนไปได เทานั้นที่เปนประโยชน การโยงเขาสู

ประวัติศาสตรและจารีตประเพณีเปนสิ่งที่ตระเตรียมใหรูและเขาใจ 

และดานภาษากาดาเมอรเห็นวาการเสวนา ตองใชภาษาเปนส่ือ

กลางเสมอ และเปนภาษาทีเ่ช่ือมตอกบัโลก ไมใชเปนเพยีงเครือ่งมอื

ระบายความรูสึกนึกคิด แตเปนแหลงรวบรวมขอมูลดวย การตรง

ประเด็นของศาสตรแหงการตีความเชิงปรัชญา มี 3 มิติ คือ

  1.  มติขิองเวลา คือ ณ ขณะปจจบุนั เปนการทาํความเขาใจ

กับตัวบทในอดีต ใหเขากับคําถามในชวงเวลานี้

  2.  มิติของการวิพากษ ในที่นี้ เป นการวิพากษตนเอง 

โดยการตั้งคําถามกับโลกทัศน และสภาวะเกิดกอนของตนเอง 

มีเปาหมายอยูที่การตรวจสอบอคติของตนเอง

  3.  มิติของการปฏิรูป เปนมิติของการบําบัดรักษา การตรง

ประเด็นในมิติน้ีอาจทําลายขอบฟาที่มีอยู และสรางขอบฟาขึ้นมา

ใหมแทน และเกิดความตระหนักรูในตัวเองมากขึ้น

  ทฤษฎีการตีความ เปนองคประกอบสวนหนึ่งของปรัชญา

โลกาภิวัตน หรือปรัชญาหลังสมัยใหม กลาวไดวา “วิชาอรรถ

ปรวิรรตศาสตรทัว่ไปเปนเรือ่งใหมสําหรบัวงวชิาการในประเทศไทย 

และอรรถปริวรรตศาสตรเชิงพุทธ ยังไมมีการคนควาไวอยางเปน

ระบบ และมีผูสนใจคนควาวิจัยในเรื่องของ อรรถปริวรรตศาสตร 

ตามทศันะของพระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยตุโต) มกีารคนหาศาสตร

สมัยใหมที่มีปรากฏในพระไตรปฎก อาศัยกรอบแนวความคิดแบบ

ตะวันตกเปนแนวคนควาเทียบเคียง เพื่อปรับประยุกตใชทฤษฎี

แนวพุทธในสังคมปจจุบันใหสําเร็จเปนรูปธรรม การตีความที่ชาว

พุทธเขาใจกัน คือ การแปลความ การอธิบายความ อรรถาธิบาย 



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       295

นัยวิเคราะห อรรถวิเคราะห หากมีการพิจารณาทฤษฎีการตีความ

ของรเิคอร จะทาํใหทราบสายการพฒันาของวชิานี ้แบงการตคีวาม

ออกเปน 3 นัย คือ

  1.  การตีความประเพณีนิยม เปนการศึกษาอิทธิพลทาง

ความคิดตางๆ

  2.  การตีความตามทรรศนะของนักคิด คือ การตั้งขอสงสัย 

โดยตั้งขอสังเกตทํานองไมยอมรับอะไรงายๆ กําหนดวาตําราหรือ

พฤติกรรมของมนุษยในสังคมมีวัตถุประสงคดานตางๆ เชน สังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ

  3. การตีความเชิงวิจารณญาน ซ่ึงสัมพันธกับการตีความ

ตามทรรศนะของนักคิด

  ศาสตราจารยกรีต ิบญุเจอื นกัคดิไทยคนแรกท่ีบญัญตัคิาํวา 

“นยัวเิคราะห” ขึน้มาใชเปนทานแรก มกีารอธบิายถงึอรรถปรวิรรต 

(Hermeneutics) วาเปนวธิรีวมทัง้กฎเกณฑตางๆ ทีใ่ชในการตคีวาม

หมายหรือวิเคราะหความหมายของภาษา ซึ่งดูวาเปนเรื่องใหมใน

วงการหนังสือภาษาไทยและมีการพัฒนามาใชเปนเคร่ืองมือการ

ตคีวาม ไมใชภาษาเทานัน้ทีต่องการการตคีวาม ทกุอยางของมนษุย

ตองตีความเพื่อใหยังผลดี ขจัดผลราย 

การตีความในพระพุทธศาสนา 
 ในทางพุทธศาสนา จะตางจากแนวคิดทางตะวันตก โดยมี

การเริ่มตนที่แนวคิดในเรื่องของพระเจา ซ่ึงเปนแหลงความถูกตอง 

ความดีงาม อาศัยเทพเจาทําหนาท่ีนําสารจากพระเจาสู มนุษย 

แตพระพุทธศาสนา เริ่มตนที่พระสัมมาสัมพุทธเจา คือมนุษย ผูเปด

เผยถึงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม โดยสื่อสารกับมนุษย

โดยตรง ไมตองมีสื่อกลางเหมือนทางตะวันตก

  การตีความ หากหมายถึง ศิลปศาสตรแหงความเขาใจ และ

การทําใหคนอื่นเขาใจในสิ่งท่ีเสนอ เทคนิควิธีสอนของพระสัมมา-

สัมพุทธเจา ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการตีความ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในเรื่องของภาษา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาใชภาษา 2 ลักษณะ 

คือ ภาษาสมมติ (ภาษาสามัญ) และภาษาปรมัตถ (ภาษาอุดมคติ) 

ในการสั่งสอนชาวโลก โดยคํานึงถึงอุปนิสัย จริตของผูรับสารการ

พัฒนาการในเรื่องของการตีความในชวงแรกในยุคพุทธกาล กรณี

ความขัดแยงจะยดึพระสมัมาสมัพุทธเจาเปนศนูยกลางในการตดัสิน

ความถูกตอง และสามารถยุติความขัดแยงตางๆ ลงได แตเมื่อพระ

สัมมาสัมพุทธเจาไดปรินิพพานไปแลว การยึดเอาแนวคิดเกี่ยวกับ

ธรรมวนิยั โดยใชกระบวนการตคีวามเกีย่วกบัคาํสอนของ พระสัมมา

สัมพุทธเจาใหเกิดความรัดกุม นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งพระสัมมาสัม

พุทธเจามีการวาง “หลักมหาปเทศ 4” เปนเกณฑการตีความ ซึ่ง

ตองไมขัดกันระหวางสูตรและวินัย ยุติความขัดแยงตางๆ ลงได แต

เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาไดปรินิพพานไปแลว การยึดเอาแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมวินัย 

  จากหลักการและกฎเกณฑดงักลาว พระมหากจัจายนะเถระ 

ไดประมวลวิธีการอธิบายความอยางพิสดารไวใน “คัมภีรเนตติ

ปกรณ” และ “คัมภีรโกปเทส” (หลักหาระ 16 ประการ) ซึ่งมีการ

กลาวถึงหลัก วิธีการการตีความ หลักคําสอน ทั้งโดยอรรถะและ

พยัญชนะ เพื่อตรวจสอบหรือประเมินการตีความมีเทสนาหาระ 

เปนตน สวนนยัและสาสนปฏฐาน เปนหลกัการ วธิกีาร จําแนกหลกั

คําสอนตามความมุงหมาย หรือตามเจตนารมณของพระสัมมาสัม

พุทธเจา เปนเครื่องมือวิเคราะหพระสูตรจําแนกเนื้อหา หลักการ

วิธีการ และมีการใชในการศึกษาตีความ อธิบายความ มาจนถึงใน

ปจจุบัน อยางไรก็ตาม การตีความในพระพุทธศาสนามีการ

พัฒนาการตีความเริ่มตนอยางมีรูปแบบ แบบแผนชัดเจนในการ

สังคายนาคร้ังที่หน่ึง พระเถระที่ มีบทบาทสําคัญ 3 รูป คือ 

พระมหากัสสปะ พระอานนท และพระอุบาลี ทําหนาท่ีจัดกรอบ

ความคิดการทําสังคายนา เพื่อสืบทอด พระธรรมวินัย เปรียบไดกับ

การทําหนาที่ของเทพ เฮอรมีส ของกรีกที่เปนผูนําสารจากพระเจา

ไปตีความเพื่อถายทอดแกมนุษย พระเถระดังกลาวมีหลักฐานจาก

พระไตรปฎก วาทานนาํสบืทอดดวยความทรงจาํ จากการรบัฟงจาก

พระสัมมาสัมพุทธเจา ลักษณะคําตอคํา ประโยคตอประโยค 

ไมมีการตีความเพิ่มเติม ในสมัยตางๆ ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน การ

ปรับตัวเพื่อส่ือใหคนในสมัยน้ันๆ ไดเขาใจ มีการยอมรับ มีความ

จําเปนมาก ทําใหธรรมวินัยมีคุณคา และประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย

  ในพระพุทธศาสนา พบวามีการพัฒนาการดานการตีความ 

คัมภีรตางๆ ตั้งแตยุคมุขปาฐะถึงยุคปจจุบัน ที่มีคําสอนจารึก

เปนคัมภีร เพื่อส่ือสารใหทุกคนเขาใจ ศาสตรแหงการตีความ เชน 

การวิเคราะห (วิคฺคห) การอธิบาย (อธิปฺปาย) เนื้อความ (อตฺถ) 

การจําแนก (วิภชนา) การตีความเรื่องการหลุดพนในพระพุทธ

ศาสนาของ ดร. บ.ีอาร. อมัเบดการ (B.R.Ambedkar) ไดใหคาํนยิาม

การหลดุพนใหมวา ไดแก การทาํใหสภาพทางวตัถแุละความสมัพนัธ

ทางสังคมดีขึ้นในชีวิต (ชาติ) นี้ ซึ่งเปนการตีความคําสอนของ

พระพุทธศาสนาใหม มีลักษณะเกินเลย บิดเบือนไปจากคําสอน

ที่แทจริงของพระพุทธศาสนา แตจะมีตัวบทของพระพุทธศาสนาที่

กําหนดกรอบอยูที่หลักตัดสินพระธรรมวินัย ซ่ึงมีลักษณะตัดสิน

พระธรรมวินัย 8 ดังนี้

  1.  วริาคะ คือความคลายกาํหนดั ความไมตดิพนั เปนอสิระ 

มิใชเพื่อความยอมใจ หรือเสริมความติดใคร

  2. วิสังโยค คือ ความหมดเครื่องผูกรัด, ความไมประกอบ

ทุกข มิใชเพื่อผูกรัด หรือประกอบทุกข



296          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2559

  3.  อปจยะ คอื ความไมพอกพนูกเิลส มใิชเพือ่พอกพนูกเิลส

  4.  อัปปจฉตา คือ ความอยากอันนอย ความักนอย มิใช

เพื่อความอยากอันใหญ ความมักใหญ หรือมักมากอยากใหญ

  5.  สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ มิใชเพื่อความไมสันโดษ

  6.  ปวิเวก คือ ความสงัด มิใชเพื่อความคลุกคลีอยูในหมู

  7. วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร มิใชเพื่อความ

เกียจคราน

  8.  สุภรตา คือ ความเลี้ยงงายมิใชเพื่อความเลี้ยงยาก 

 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 หลักกําหนดธรรมวินัย 7 มีดังนี้

  1.  เอกันตนิพิทา ความหนายสิ้นเชิง ไมเคลิบเคลิ้ม

  2.  วิราคะ ความคลายกําหนัด เปนอิสระ

  3.  นิโรธ ดับกิเลส

  4.  อุปสมะ ความสงบ

  5.  อภิญญา ความรูชัด

  6.  สัมโพธะ ตรัสรู

  7.  นิพพาน สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว

  จะเห็นวาพระธรรมวินัยสามารถนําไปใชเปนเกณฑตัดสิน

วิธีประพฤติปฏิบัติ ไมวา นอกหรือในพระพุทธศาสนาไดอยาง

ครอบคลุม สมเหตุสมผล แนวคิดของพระพุทธศาสนา ทิฏฐิของ

ปุถุชนที่ไดเปนอริยบุคคลตางเปนมิจฉาทิฏฐิ คือการยึดถือความรู

เพียงบางสวนดวยกันทุกคน ทําใหเปนปญหาในการตีความ

  สรุป ทฤษฎกีารตคีวามในพระพุทธศาสนากบัแนวคดิทฤษฎี

ทางตะวันตกแตกตางกัน คือ ทางตะวันตกมีการเนนดานตนเทานั้น

ที่สามารถอธิบายการตีความไดเขาใจ เขาถึงความจริง ความถูกตอง 

ความดีงาม ไมวาจะเปนผูเขียน ผูอาน และคัมภีร สวนในทาง

พุทธศาสนา จะมีความสัมพันธที่แนนแฟน ระหวางพระสัมมาสัม

พุทธเจากับผูนําสืบ มีการเชื่อมโยง ตรวจสอบ ตีความในเชิงบูรณา

การจนสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย เกิดความนาเชื่อถือของคําสอน

ที่นําสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน การตีความมีการใหความสําคัญ

กับปจจัย วิธีการ องคประกอบตางๆ ทําใหมีความรู ความเขาใจ

ถึงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ไมนอยไปกวาทฤษฎีทาง

ตะวันตก 

ความหมายของการตีความ
 การตคีวาม (INTERPRETATION) หมายถงึ การตคีวามหมาย 

การแปลความหมาย การใหความหมาย การถายทอดความหมาย 

การอธิบาย กระบวนการที่สงผลตอการแปลความหมายในการรับรู 

ไดแก ความคาดหวัง (Expectation) แรงจูงใจ (Motivation) 

ประสบการณเกา (Early Experience) วัฒนธรรม (Culture) ทีผ่าน

มาของผูตีความ

  การตีความ หมายถึง ชี้ กําหนดความหมาย ใหความหมาย 

หรืออธิบาย ใชหรือปรับใหเขาใจเจตนา ความมุงหมายเพื่อความ

ถูกตอง

  กระบวนการในการตีความเพื่อการวิเคราะหเน้ือหาในงาน

วิจัย คือ Thesis, Synthesis and Antithesis มีรายละเอียดดังนี้

  Thesis หมายถึง ทฤษฎี หรือองคความรูหลักที่ใชเปนฐาน

ในการพิสูจน เพื่อการวิจัย 

 Synthesis หมายถึง ขั้นตอน การสังเคราะห วิเคราะห 

คิด และตีความจนตกผลึก

  Antithesis หมายถงึ ขัน้ตอนการสรปุผลทีไ่ดวาชัดแจงหรอื

สอดคลองกับทฤษฎี จนถึงขั้นตอนการยืนยันผลที่ไดจากการวิจัย

  หลกัสําคญัในการตคีวาม (Content Analysis) ม ี3 ประเภท 

คือ

  1.  นฤมิตนยิม (Constructionism) ใหความสาํคญักบัความ

คิดรวบยอดที่สรุปออกมาวามีเนื้อหาที่สําคัญที่สุด จากประเด็นที่

ปรากฏอยางไรบาง

  2.  นัยนิยม (Interpretivism) เปนการตีความตามขอเท็จ

จริงที่คาดวามีนัยสําคัญ 

  3.  สัญญนิยม (Phenomenology) เปนสัญญาณหรือ

ปรากฏการณใหเกิดการตีความไปตามที่เห็นหรือที่ปรากฏ 

  การตีความ เปนกระบวนการตองมีพื้นฐานความรูในเรื่อง

ของระเบยีบวธิีคดิ กระบวนการแสดงเหตแุละการอนมุาน และการ

แสดงทรรศนะ มีรายละเอียด คือ ที่ระเบียบวิธีคิด มี 3 ประเภท คือ

  1. ระเบียบวิธีคิดเชิงวิเคราะห ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับนิยาม

สิ่งที่เราวิเคราะหใหชัดเจนวาจะวิเคราะหอะไร มีการกําหนด

จดุมุงหมายในการวิเคราะห หาหลกัการทีเ่หมาะสมเพือ่นาํมาใชเปน

แนวทางในการวเิคราะห ใชหลักการน้ันใหตรงกบัเรือ่งทีจ่ะวเิคราะห

เปนกรณีๆ ไป และสรุปส่ิงที่เขาใจแลว และส่ิงที่ยังไมเขาใจเพื่อ

รายงานผลการวิเคราะห

  2. ระเบียบวิธีคิดเชิงสังเคราะห มีความหมายไปทาง

รวมเขาใจดวยกัน โดยมีจุดหมายปลายทางอยูท่ีการสรางสรรค

สิ่งใหมขึ้น คือ เปนการรวมสวนตางๆ ใหประกอบเขาดวยกรรม

วิธีที่เหมาะสมจนเกิดเปนส่ิงใหมขึ้น สําหรับจะนําไปใชประโยชน

ตอไป

 3. ระเบียบวิธีคิดเชิงประเมินคา เปนการใชดุลพินิจตัดสิน

คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปนวัตถุ สิ่งของ ผลงาน การกระทํา

หรอืกจิกรรมกไ็ด และการตดัสนิ คณุคาดงักลาวนัน้ สามารถบงชีไ้ด

หลายลักษณะดวยกัน สิ่งนั้นดีหรือเลว เปนคุณหรือโทษ คุมหรือ

ไมคุม แคไหน เพยีงไร และกอนทีจ่ะประเมนิคาจาํเปนตองหาเกณฑ

ไวเสียกอน เพื่อเปนเครื่องบงช้ีที่เราประเมินน้ันมีคาอยูในขั้นใด 
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กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน 

  1. การแสดงเหตผุล ภาษาทีใ่ชในการแสดงเหตผุล ไมวาการ

ใชสันธาน การเรียบเรียงขอความ การใชกลุมคําและการใชเหตุผล

หลายๆ ขอ ประกอบกัน 

  2. การอนุมาน พิจารณาและหาขอสรุปวาจะทําใหเกิด

ผลลัพธอะไรตามมา หรือหาขอสรุปจากขอมูลท่ีเปนผลลัพธไปหา

ขอมูลที่เปนสาเหตุ หรือเปนการพิจารณาวาเปนผลลัพธมาจาก

สาเหตุใด

  การแสดงทรรศนะ ประกอบไปดวยทรรศนะเกีย่วกบัขอเทจ็

จริงที่เกิดขึ้น ความนาเช่ือถือข้ึนอยูกับเหตุผลท่ีนํามาสนับสนุน 

ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา คานิยม เปนทรรศนะที่ประเมินวาสิ่งใดดี

สิ่งใดไมดี มีคุณคาหรือไมอยางไร และทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย 

เปนทรรศนะที่บงชี้วาควรทําอยางไร ปรับปรุงสิ่งใดบาง

  นอกจากนี้ควรมีการเขียนแผนผัง (Diagram) เพื่อชวยใน

การวิเคราะห ตีความ บรรยายขอมูล ใหงานวิจัยเกิดคุณคาที่สุด 

นิยมเขียนโดยใชสํานวนสารคดีแบบ เลาเรื่อง คือ นําปรากฏการณ 

และหลักฐานมายืนยัน ซึ่งมีคําวาอรรถ “Hermeneutics” เขามา

มีบทบาทสําคัญกับการตีความ มีองคประกอบ คือ สิ่งที่ตีความ 

กิจกรรมการตีความ และผลการตีความ 

บทบาทสําคัญของการตีความในการวิจัย
 การวิจัย หมายถึง วิธีการ กระบวนการแสวงหาความรู 

ความจริง คาํตอบของปญหา ประกอบดวยพยานหลกัฐานหรอืขอมลู

ยืนยันที่มาอยางมีระบบกอใหเกิดความนาเชื่อถือ ประเภทของ

การวิจัย แบงตามลักษณะของขอมูลได 2 ประเภท คือ

  1. การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เปนการ

วิจัยที่ผูวิจัยตองลงไปศึกษาสังเกต และประชากรท่ีตองการศึกษา

โดยละเอียดทุกดาน ในลักษณะเจาะลึก ใชวิธีการสังเกตแบบมี

สวนรวม และการสัมภาษณ เปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล 

มีการวิเคราะหเชิงเหตุผล ไมไดมุงเก็บตัวเลขมาทําการวิเคราะห

  2.  การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เปนการ

วิจัยที่มุงหาขอเท็จจริง และขอสรุปเชิงปริมาณ เนนการใชขอมูลที่

เปนตัวเลขเปนขอมูลยืนยันความถูกตองของขอคนพบ และสรุป

ตางๆ โดยใชเครือ่งมอืทีม่คีวามเปนปรนยัในการรวบรวมขอมลู เชน 

แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การทดลอง 

เปนตน ปญหาการตีความในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยสามารถ

สรุปได ดังนี้ 

  1) ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย

  2) ประสบการณ ความถนัด ความสนใจ ของตัวเองที่มีตอ

การวิจัย

  3) งานเขียนทางวิชาการ

  4) ขอเสนอแนะในงานวิจัย

  5) บทคัดยองานวิจัย

  6) การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

  7) องคกรหรือหนวยงานที่ตองการใชผลวิจัยการวิเคราะห

ระบบ

 ลักษณะของการวิจัยที่ดี จะเริ่มจากปญหาที่อยูในใจ มีการ

ระบุปญหาที่ตองการศึกษาหาคําตอบใหชัดเจน มีวัตถุประสงคท่ี

แนนอน มขีัน้ตอน กระบวนการในการตคีวามทีเ่ปนทีย่อมรับ มกีาร

ใชเคร่ืองมือที่มีความเชื่อถือสูง มีความเที่ยงตรง อาศัยความรู  

ความสามารถของผูวิจัย มุงเนนที่จะสงเสริม พัฒนา แกปญหาแก

สังคมสวนรวม ดังนั้นการวางแผนอยางเปนระบบ รอบคอบ ในการ

อธิบาย ทบทวนวรรณกรรม ตีความ วิเคราะห เพื่อการรายงานผล

การวิจัยที่ตกผลึกสมบูรณ ดังนั้น การจะตอบความหมายของแนว

ความคิด ไมอาจใชเพียงวิธีนําเสนอภาพเหตุการณ เพื่อแกไขปญหา

ในแตละข้ันตอน จงึตองใชวธิใีหคาํจาํกัดความ ทีส่ามารถนาํไปปฏิบตัิ

ไดจริง 

 จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด จะเห็นวาศาสตรแหงการ

ตคีวามในการวจิยัมคีวามสาํคญัมากตองานวจิยั ซึง่เมือ่มกีารตัง้โจทย

คําถามในสิ่งที่อยากรู และดําเนินการตามวิธีการ หรือกระบวนการ

ทีส่อดคลองกบัโจทยคาํถาม เพือ่ใหไดคาํตอบในสิง่ทีอ่ยากรู ซึง่สิง่ท่ี

อยากรูตองมีกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงการใชศาสตรการตีความ 

หากผูวิจัย ตีความหมายของขอมูลที่เราเก็บรวบรวมมาไมตรงหรือ

ไมสอดคลองกับความเปนจริง มีการบิดเบือน หรือตีความผิดพลาด 

จะทาํใหเกดิผลเสยีตองานวจิยัเปนอยางมาก และการตคีวามมกันยิม

ใชกบัการวจัิยเชิงคณุภาพ เพราะมลีกัษณะสาํคญัทีไ่มใหความสาํคญั

กับการอางอิงในวงกวาง และลงลึกถึงรากเหงา ใหความสนใจกับ

มนษุยมากกวาตวัเลข ตองระวงัในเรือ่งของการใชภาษา และตองการ

ความนาเชือ่ถอืในงานวจิยัจากแหลงขอมลูตางๆ มากเปนพเิศษ ตอง

อาศัยความเขาใจอยางลึกซึ้ง รวมถึงการตีความเกี่ยวกับเครื่องมือที่

ใชในการวจิยัเพือ่ใหไดมาซึง่คาํตอบของการวจิยั ทาํใหตองใชศาสตร

แหงการตีความในการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสําคัญ และนิยมใช

มากกวาการวิจัยเชิงปริมาณ 

 สรุปการตีความมีบทบาทตอการวิจัยในทุกขั้นตอนของการ

จดัทาํงานวจิยั และสาํคญัเปนอยางมาก โดยเฉพาะการวจิยัประเภท

เชิงคุณภาพ จะนิยมใชศาสตรการตีความ (INTERPRETATION) 

มากกวาการวิจัยประเภทเชิงปริมาณ สวนการตีความตามแนวคิด

ทางพระพุทธศาสนา จะเนนการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลใหเขาถึง

ความรู ความเขาใจ ความถูกตอง ความดีงาม ซึ่งดูจากความนาเชื่อ

ถอืของคาํสอนตางๆ ของพระพทุธเจา การไมยดึตดิกบัภาษาท่ีใชใน
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การตคีวาม แตมคีวามสมัพนัธทีแ่นนแฟนระหวางพระสมัมาสมัพทุธ

เจากับผูนําสืบ สื่อใหผูวิจัยทราบวาการตีความที่ดีตองมีการเปรียบ

เทียบขอมูล วิเคราะหขอมูล อางอิงขอมูลใหมีความนาเชื่อถือมาก

ทีส่ดุเทาทีจ่ะสามารถทาํได เพือ่ใหงานวจิยัออกมาสมบรูณแบบทีส่ดุ 

จะเห็นวาการตีความไมวาจะอาศัยทฤษฎีใดก็ตาม ผลลัพธของ

การตีความจะบอกไดวางานวิจัยเลมน้ันๆ เปนงานท่ีดีหรือเปนงาน

ที่ไมดี
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