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ความน�า

 เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูเ้ขียนได้รบัแต่งตัง้จากมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ให้เป็น

กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจส�านวนแปลพระไตรปิฎก ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏก� ภาษาบาล ีเป็นภาษาไทย 

ท�าให้ผู้เขียนต้องศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซ่ึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งในชีวิต 

การศึกษาของผู้เขียน จึงรู้สึกส�านึกถึงพระคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดมา

 ในการตรวจส�านวนแปลพระไตรปิฎก นั้น เมื่อพบค�าแปลของศัพท์ใดมีปัญหา ผู้เขียนจะสอบทาน

ศัพท์นั้นกับต้นฉบับภาษาบาลีและตรวจค�าอธิบายของศัพท์นั้นในอรรถกถาที่เกี่ยวข้อง บางศัพท์ต้องสอบ

กับพระไตรปิฎกฉบับอ่ืนๆ บรรดามี เช่น ฉบับของพม่า ของศรีลังกา ฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali 

Text Society) ของยุโรป ขอยกตัวอย่างผลการสืบค้น ค�าว่า โลกธาตุ (a unit of the Universe) ซึ่งมี

ปัญหามาก ต้องศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ สอบทานและวิเคราะห์อยู่เป็นแรมปี จึงมั่นใจว่า “ใช่” 

 ขอตั้งข้อสังเกตในเบื้องต้น ๒ ประเด็น 

 ประเด็นที่ ๑ ท่านใช้ค�าโลกธาตุ ท้ังในบริบทที่เก่ียวกับขนาดของโลกธาตุ ซ่ึงมี ๓ ขนาด และที ่

เกีย่วกับจ�านวนของโลกธาตท้ัุง ๓ ขนาด ผูแ้ปลท่ีไม่ศึกษาค้นคว้าให้ทัว่ถงึ จงึอาจเข้าใจสบัสนระหว่างขนาด 

กับ จ�านวน 

 ประเด็นที่ ๒ ท่านใช้ค�าจักรวาล (จกฺกวาฬ) อธิบายขยายความค�าโลกธาต ุทั้งในบริบทที่เกี่ยวกับ

ขนาดและบริบทท่ีเก่ียวกับจ�านวนของโลกธาตุ ผู้แปลที่ไม่ศึกษาค้นคว้าให้ทั่วถึง อาจเข้าใจสับสนว่า  

โลกธาต ุกับ จักรวาล เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ขอยกตัวอย่างประกอบ
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 ๑. ในบริบทที่เกี่ยวกับขนาดโลกธาต ุตามจูฬนิกาสูตร
1
 โลกธาตุ มี ๓ ขนาด คือ 

  ๑)  สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ พบค�าแปลว่า “โลกธาตุขนาดเล็กมี ๑,๐๐๐ โลกธาตุ” 

  ๒) “ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โลกธาตุ” พบค�าแปลว่า “โลกธาตุขนาดกลางมี ๒,๐๐๐ โลกธาตุ” 

  ๓)  “ติสหสฺสี มหาสหสฺสี โลกธาตุ” พบค�าแปลว่า “โลกธาตุขนาดใหญ่มี ๓,๐๐๐ โลกธาตุ  

(บางท่านแปลค�าว่า มหาสหสฺสี ว่า หลายพันก็มี)

 ค�าแปลทีม่ปัีญหานีเ้กดิจากความเข้าใจว่า ค�าว่า สหสสฺ ีทวฺสิหสสฺ ีและ ติสหสสฺ ีนัน้เป็นค�าบอกจ�านวน

โลกธาตุ ความจริงในบริบทนี้เป็นค�าบอกขนาดโลกธาตุ จึงควรแปลว่า 

  ๑)  โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาต ุ

  ๒)  โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่าทวิสหัสสี โลกธาตุ 

  ๓)  โลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสี โลกธาตุ (ดูรายละเอียดต่อไปข้างหน้า)

 ๒. ในบริบทที่เกี่ยวกับจ�านวนโลกธาต ุพบค�าที่บอกจ�านวนโลกธาตุขนาดเล็กหลายค�า เช่น 

  สหสฺสีโลกธาตุ (ตลอด ๑ โลกธาตุขนาดเล็ก) 

  ทสสหสฺสีโลกธาตุ (ตลอด ๑๐ โลกธาตุขนาดเล็ก) 

  สตสหสฺสีโลกธาตุ (ตลอด ๑๐๐ โลกธาตุขนาดเล็ก) 

 แต่มักแปลว่า ตลอด ๑,๐๐๐ โลกธาตุ ตลอด ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ และตลอด ๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตุ 

ค�าแปลนี้จะขัดกับค�าอธิบายของอรรถกถาที่ยกค�าเหล่านี้มาตั้งแล้วอธิบายความหมายโดยใช้ค�าจักรวาล

เป็นเครื่องก�าหนด กล่าวคืออธิบายว่า จักรวาล = อาณาบริเวณที่ดวงจันทร์ ๑ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง 

โคจรส่องแสงให้สว่างรุง่โรจน์ไปทัว่ทกุทศิทกุทาง เมือ่น�าเนือ้ที ่๑ จกัรวาลนัน้มาคณูด้วย ๑,๐๐๐ จงึเท่ากบั 

๑ สหสัสโีลกธาต ุเพราะในสหสัสโีลกธาตมุดีวงจนัทร์ ๑,๐๐๐ ดวง ดวงอาทติย์ ๑,๐๐๐ ดวง ขอยกตัวอย่าง

ประกอบ ดังนี้

 ค�าว่า ทสสหสฺสีโลกธาตุ อรรถกถาอธิบายว่า “ทสสหสฺสีโลกธาตูติ ทสสหสฺส จกฺกวาฬปริมาณา  

โลกธาตุ”
2
 มีผู้แปลว่า “ค�าว่า ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ ได้แก่ โลกธาตุที่ประกอบด้วย ๑๐,๐๐๐ จักรวาล”  

ถ้าค�าแปลน้ันถกูต้อง ก็หมายความว่า ๑ สหสัสโีลกธาต ุ= ๑ จกัรวาล ความจรงิ ๑ สหสัสโีลกธาต ุ= ๑,๐๐๐ 

จักรวาล ทสสหัสสีโลกธาตุ คือ ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ หรือ ๑๐ โลกธาตุขนาดเล็ก = ๑๐,๐๐๐ จักรวาล

 1
 มหาจุฬาฯ, องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๑/๒๒๐-๒๒๓.

 2
 มหาจุฬาฯ, ที.สี.อ. (บาลี) ๑๔๙/๑๒๐.
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 ตวัอย่างข้างต้น เป็นส่วนหนึง่ของค�าแปลทีเ่ป็นปัญหา ซ่ึงท�าให้ผู้เขยีนลงมอืค้นคว้าข้อมลูจากแหล่ง

ต่างๆ น�ามาศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค�าเอกภพและค�าจักรวาล ทางดาราศาสตร์ โดยตั้ง

สมมุติฐานไว้ว่า โลกธาตุและเอกภพต่างก็เป็นชื่อระบบรวมขนาดใหญด่้วยกัน กล่าวคือ ระบบสุริยะ หรือ

สรุยิจกัรวาล ซึง่มดีวงอาทติย์เป็นศนูย์กลางและมโีลกเราเป็นสมาชกิอยูด้่วยนัน้เป็นระบบเล็กๆ อยูใ่นอวกาศ 

เมื่อระบบจักรวาลเช่นนี้จ�านวน ๑,๐๐๐ รวมตัวกันด้วยแรงธรรมชาติ ท�าให้เกิดระบบโลกธาตุขนาดเล็กที ่

เรียกว่า สหัสสีโลกธาต ุขึ้น เมื่อระบบโลกธาตุขนาดเล็กนี้ มีจ�านวนคูณด้วย ๑,๐๐๐ รวมตัวกัน ท�าให้เกิด 

โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทฺวิสหัสสีโลกธาตุ ขึ้น และเมื่อโลกธาตุขนาดกลาง มีจ�านวนคูณด้วย  

๑,๐๐๐ รวมตัวกันท�าให้เกิดโลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาต ุ ขึ้น สมมุติฐานนี้ได้จากข้อมูล 

ในจูฬนิกาสูตร เปรียบเทียบกับค�า อธิบายเรื่อง เอกภพ
3
 ของอาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต  

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลจากการศึกษาข้อมูลทางดาราศาสตร์

 เนื่องจากเรื่องราวของโลกธาตุตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น มาจากพระปัญญาตรัสรู้หรือ 

พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า จึงดูเป็นเรื่องนามธรรมที่เข้าใจยาก ท�าให้หลายคนไม่เชื่อว่า  

เป็นเรือ่งจรงิ ต่างกบัเรือ่งราวของเอกภพทีเ่กดิจากการสังเกตและตรวจสอบด้วยเคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์ 

จึงเห็นตรงกันว่า เป็นรูปธรรมที่พิสูจน์ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงลงมือศึกษาข้อมูลทางดาราศาสตร์เท่าที ่

หาได้ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของเอกภพ แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับโลกธาตุ จึงได้ภาพรวม ดังนี้

 เอกภพ เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนค�าว่า universe ที่คนไทยเคยแปลว่า จักรวาล  

แต่นักดาราศาสตร์ เช่น อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร ราชบัณฑิต เห็นว่า ไม่ถูกต้อง และใช้ค�า จักรวาล  

แทนค�าว่า cosmos ซึ่งเขาถือว่าเป็นส่วนประกอบเล็กๆ ของ universe

 เอกภพหรือ universe ตามทรรศนะของนักดาราศาสตร์เป็นชื่อระบบท่ีเป็นผลรวมของดาราจักร

หรือกาแล็กซี (galaxy) ทั้งหมดซึ่งมีจ�านวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้าน แต่ละกาแล็กซี เป็นระบบขนาดใหญ่ 

ประกอบด้วยดาวฤกษ์ (stars) หลายแสนล้านดวง เนบิวลา (nebula) และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ระหว่าง

ดาวฤกษ์ 

 3
 นิพนธ์ ทรายเพชร, “เอกภพ” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณพิตยสถาน เล่ม ๓๐ (กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๙) หน้า ๑๙๒๘-๑๙๕๘.
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 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้บทนิยามของค�าดาวฤกษ์และเนบิวลาไว้ 

ดังนี้

 “ดาวฤกษ ์น. ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก็สทรงกลม สามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัว” (หน้า ๔๓๒)

 “เนบิวลา น. บริเวณท่ีมีลักษณะเป็นฝ้าเรืองแสง ปรากฏเห็นได้บางแห่งบนท้องฟ้า มีขนาด 

ใหญ่มาก...” หน้า ๖๔๑ อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร แก้ไขบทนิยามตอนท้ายว่า “ประกอบด้วยแก็ส 

ชนิดต่างๆ และฝุ่นที่จะก่อตัวรวมกันเป็นดาวฤกษ”์

 อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร ได้นยิามความหมายของเอกภพไว้ว่า หมายถงึทกุสิง่ทกุอย่างท่ีมอียู่ และ

อธิบายว่า สมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของเอกภพ คือกระจุกของกระจุกกาแล็กซี (supercluster of galaxies) 

สมาชิกรองลงมา คือ กระจุกกาแล็กซี (cluster of galaxies) และกาแล็กซีต่าง ๆ ตามล�าดับ ภายใน

กาแลก็ซเีป็นดาวฤกษ์จ�านวนมากและเนบิวลาท่ีอยูร่ะหว่างดาวฤกษ์ รวมทัง้ทีว่่างระหว่างสิง่เหล่านี ้กาแลก็ซี

ที่มีระบบสุริยะสังกัดอยู่ เรียกว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก (ระบบสุริยะนี้ คือ สุริยจักรวาลที่เรารู้จักในอดีต) 

ระบบสุริยะนี้อยู่ท่ีขอบนอกหรือแขนของกาแล็กซีทางช้างเผือก โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจาก

ดวงอาทิตย์เป็นล�าดับที่ ๓ ในระบบสุริยะ โลกของเราจึงเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของเอกภพอันกว้างใหญ่

ไพศาลนี้

 อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร อธิบายต่อไปว่า กระจุกของกระจุกกาแล็กซี ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใหญ่ที่สุด

ของเอกภพนัน้ ประกอบด้วยกระจกุกาแลก็ซท่ีีอยูใ่กล้กนัหลายร้อยหลายพนักระจกุ แต่ละกระจกุประกอบ

ด้วยกาแล็กซีหลายร้อยกาแล็กซี และภายในกาแล็กซีหนึ่งๆ มีกลุ่มกาแล็กซี ๒-๓ กลุ่ม เช่น กลุ่มกาแล็กซี

ที่โลกเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนั้นประกอบด้วยกาแล็กซีใหญ่ ๒ กาแล็กซี ได้แก่ กาแล็กซีทางช้างเผือก และ

กาแล็กซแีอนโดรเมดา พร้อมด้วยกาแลก็ซเีลก็ๆ อกีประมาณ ๓๐ กาแล็กซ ีภายในระยะห่าง ๔ ล้านปีแสง
4
 

อีกตัวอย่างหน่ึง คือ กระจุกกาแล็กซีท่ีมีกลุ่มกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราเป็นสมาชิกอยู่ ชื่อว่า กระจุก

กาแล็กซีเวอร์โก มีพื้นที่ครอบคลุมระยะห่าง ๕๓ ล้านปีแสง ประกอบด้วยกระจุกกาแล็กซีอื่น ๆ ในระยะ

ห่าง ๑๐๐ ล้านปีแสง

 ถามว่า มีปัจจัยหรือตัวการอะไรเป็นต้นเหตุท�าให้ดาวฤกษ์ทั้งหลายรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ เกิดเป็น

กาแล็กซีต่างๆ ข้ึน ท�าให้กาแล็กซีท้ังหลายรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ หลายกลุ่มรวมตัวกันเป็นกระจุกๆ  

และท�าให้กระจุกกาแล็กซีทั้งหลายอยู่รวมตัวกันเป็นกระจุกของกระจุกกาแล็กซีภายใน เอกภพ

 4
 ปีแสง คอืหน่วยวดัระยะทีใ่ช้ในวชิาดาราศาสตร์ ๑ ปีแสง คอืระยะทีแ่สงเคลือ่นทีไ่ปได้ในเวลา ๑ ปี ซึง่เป็นระยะ 

๕.๘๗๘๔๘ x ๑๐
๑๒

 ไมล์ หรือ ๙.๔๖๐๕ x ๑๐
๑๒

 กิโลเมตร (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ หน้า ๗๔๕)
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 อาจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร ตอบว่า มีแรงโน้มถ่วง
5
 เป็นต้นเหตุ ท่านอธิบายมีใจความว่า  

แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดงึดดูระหว่างมวล(mass) ขนาดของแรงเป็นปฏภิาค (proportion) โดยตรงกบัผลคณู

ของมวล และเป็นปฏิภาคกลับกับก�าลังสองของระยะห่าง ท่านยกตัวอย่างว่า ระบบสุริยะ ระบบดาวคู่ 

ระบบโลก-ดวงจันทร์ หรือดาวท้ังหลายท่ีมีลักษณะเป็นดวงกลมโตนั้น ก็เพราะแรงโน้มถ่วงนั่นเอง แรงที่

ท�าให้เนบิวลายุบตัวลง จนกลายเป็นดาวฤกษ์นั้น ก็คือแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกัน

 ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ (Albert Einstein) แรงโน้มถ่วงนี้ดึงแสงให้เดินทางเป็น 

เส้นโค้งได้ เช่น ดวงอาทิตย์เบนแสงดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปให้โค้งเข้าหาเรา ท�าให้ต�าแหน่งปรากฏของ

ดาวฤกษ์ดวงนั้นเลื่อนจากต�าแหน่งที่แท้จริง อวกาศรอบหลุมด�าที่ปรากฏไม่ราบเรียบและโค้งบิดเบี้ยวนั้น 

ก็เพราะแรงโน้มถ่วงที่สูงยิ่งของหลุมด�า

 แรงโน้มถ่วงเป็นแรงธรรมชาติ ๑ ใน ๔ ประเภท อีก ๓ ประเภท คือ ๑. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า  

๒. แรงนิวเคลียร์อย่างแรง ๓. แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แรงโน้มถ่วงเป็นแรงระยะไกล อีก ๓ แรงเป็น 

แรงระยะใกล้ โดยเฉพาะแรงนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวในระดับนิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียส

ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม

เป็นแรงนิวเคลียร์อย่างแรง แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กหรือระหว่างประจุไฟฟ้าบวก 

ของนิวเคลียสในอะตอม กับประจุไฟฟ้าลบของอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียสภายในอะตอม  

แรงแม่เหลก็ไฟฟ้าจงึเป็นแรงระยะไกลกว่าแรงนิวเคลยีร์ แต่เป็นแรงระยะใกล้กว่าแรงโน้มถ่วง แรงธรรมชาติ

ทั้งสี่นี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของเอกภพและยังมีอยู่จนปัจจุบัน
6

 จากข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกภพตามที่ยกมากล่าวโดยย่อนั้น พอสรุปได้ว่า เอกภพตามทรรศนะทาง

ดาราศาสตร์เป็นระบบรวมทีใ่หญ่ทีส่ดุของทกุส่ิงทกุอย่างบรรดามใีนอาณาบรเิวณของอวกาศอนักว้างใหญ่

ไพศาล ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล  

เรื่องราวของเอกภพจึงเป็นความจริงทางรูปธรรม ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เรียกตามศัพท์ทางอภิปรัชญา ว่า 

เป็นความจริงทางปรวิสัย (objective truth) 

 5
 แรงโน้มถ่วง เซอร์ไอแซกนิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็นผู้ค้นพบเมื่อกว่า ๓๐๐ ปีมาแล้ว

 6
 นิพนธ์ ทรายเพชร, “เอกภพ” ในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อ้างแล้ว
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ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องโลกธาตุในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

 ต่อไปนี้ ขอน�าความรู้ท่ีได้จากข้อมูลทางดาราศาสตร์ข้างต้นมาเป็นฐานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง

โลกธาตุที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา เพ่ือหาค�าตอบว่า โลกธาตุมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่า

จักรวาล เหมือนเอกภพทีก่ว้างใหญ่กว่าจกัรวาลหรือไม่ โลกธาตุมอีาณาบริเวณกว้างใหญ่เท่าเอกภพ (กระจุก

ของกระจุกกาแล็กซี) หรือเท่ากระจุกกาแล็กซีหนึ่งเท่านั้น หรือกว้างใหญ่กว่าเอกภพ

 ๑. โลกธาตุ ๓ ขนาดตามข้อมูลในจูฬนิกาสูตร

 สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้ ปรากฏในคัมภีร์มโนรถปูรณี
7
 มีใจความว่า คร้ังหนึ่ง

พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟังว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เสด็จไปยังพรหมโลก พร้อมด้วย 

พระอภิภู อัครสาวกของพระองค์ มีพรหมจ�านวนมากรับเสด็จ จึงรับสั่งให้พระอภิภูแสดงธรรมให้พรหม 

ท้ังหลายฟัง พระอภภิสู�าแดงอทิธฤิทธิใ์ช้เสยีงประกาศให้มนษุย์ เทพ และพรหมในสหสัสโีลกธาตุฟังรู้เร่ือง 

พระอานนท์น�าเรื่องนี้มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ 

พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”

 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “อานนท์ นั้นเป็นเพียงสาวก ส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่ได้” 

หมายความว่า พระอรหนัตสาวกสามารถใช้เสยีงประกาศให้รูเ้รือ่งได้ไกลแค่สหสัสโีลกธาตุเท่านัน้ ส่วนพระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้พระสุรเสียงให้รู้เรื่องไกลประมาณไม่ได้

 เม่ือพระอานนท์ทูลขอให้ทรงแสดงเร่ืองนี้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายจดจ�าไว้ พระพุทธองค์จึงตรัสเรื่อง 

โลกธาตุ ๓ ขนาด ไว้ในจูฬนิกาสูตรนี้

 โลกธาตุ ๓ ขนาด คือ

  ๑. โลกธาตุขนาดเล็ก (จูฬนิกา โลกธาตุ) ที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ

  ๒. โลกธาตุขนาดกลาง (มชฺฌิมิกา โลกธาตุ) ที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ

  ๓. โลกธาตุขนาดใหญ่ (มหาสหัสสี โลกธาตุ) ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกาตุ

 ๒. อาณาเขตของโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด

  ๑. อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่าสหัสสีโลกธาต ุ

  พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่า ดวงจันทร์ (๑ ดวง) ดวงอาทิตย์ (๑ ดวง) โคจรส่องแสงให้ทิศ 

ทั้งปวงสว่างรุ่งโรจน์ได้ไกลเท่าไร บริเวณเท่านั้น คือ ๑ จักรวาล (เอกจกฺกวาฬํ)
8
 ๑ จักรวาลนั้นคูณด้วย 

 7
 มโนรถปูรณ ีคือคัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เล่ม ๒ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๐-๒๓๑)

 8
 ค�าที่อรรถกถาอธิบายเสริม [(ดู องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๐/๒๓๔]



66 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๖๐

๑,๐๐๐ (ตาว สหสฺสธา) เป็น ๑,๐๐๐ จักรวาล (สหสฺสจกฺกวาฬานิ) จัดเป็น ๑ สหัสสีโลกธาต ุ (เพราะ)  

ในสหัสสีโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ขุนเขาสิเนรุราช ๑,๐๐๐ ชมพูทวีป ๑,๐๐๐ 

อปรโคยานทวีป ๑,๐๐๐ อุตตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐ ปุพพวิเทหทวีป ๑,๐๐๐ มหาสมุทร ๔,๐๐๐ ท้าวมหาราช 

๔,๐๐๐ สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา ๑,๐๐๐ ชั้นดาวดึงส์ ๑,๐๐๐ ช้ันยามา ๑,๐๐๐ ชั้นดุสิต ๑,๐๐๐  

ชั้นนิมมานรดี ๑,๐๐๐ ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๑,๐๐๐ และพรหมโลก ๑,๐๐๐ นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ

  เมื่อทรงอธิบายอาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กท่ีเรียกว่า สหัสสีโลกธาตุจบลง ทรงย�้าว่า  

พระอรหันตสาวกสามารถใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลแค่สหัสสีโลกธาตุนี้เท่านั้น

  ๒. อาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ

  พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้เพียงสั้นๆ ว่า “โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุคูณด้วย 

๑,๐๐๐ (สหสฺสธา) เป็นโลกธาตุขนาดกลางท่ีเรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ” แต่อรรถกถาอธิบายเสริมว่า 

โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุคูณด้วย ๑,๐๐๐ (สหสฺสธา คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐) นั้นเป็น 

โลกธาตุที่มีอาณาเขต ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (ทสสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณา โลกธาตุ)
9

  ๓. อาณาเขตของโลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุ

  พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้เพียงสั้นๆ เช่นเดียวกันว่า “โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทวิสหัสสี

โลกธาตคุณูด้วย ๑,๐๐๐ (สหสสฺธา) เป็นโลกธาตขุนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า ติสหสัสีโลกธาตุ” แต่อรรถกถาอธบิาย

เสริมว่า โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่าทวิสหัสสีโลกธาตุคูณด้วย ๑,๐๐๐ (สหสฺสธา คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ 

x ๑,๐๐๐) นั้นเป็นโลกธาตุที่มีอาณาเขต ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ  

โลโก)
10

 เม่ือทรงอธิบายโลกธาตุขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าติสหัสสีโลกธาตุ จบลง ทรงย�้าว่า “อานนท์ ตถาคต 

เมื่อมุ่งหมาย พึงใช้เสียงประกาศให้โลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุ รู้เรื่องได้ หรือให้รู้เรื่องได้

เท่าที่มุ่งหมาย”

 เมื่อพระอานนท์ทูลถามว่า ทรงท�าอย่างไร ทรงอธิบายว่า ทรงแผ่รังสีไปทั่วติสหัสสีโลกธาตุ  

เมือ่หมูส่ตัว์จ�าแสงสว่างนัน้ได้กท็รงเปล่งพระสรุเสยีงให้สตัว์เหล่านัน้ในติสหสัสโีลกธาตุรูเ้รือ่งได้ หรือทรงใช้

พระสุรเสียงประกาศให้หมู ่สัตว์รู ้เรื่องได้ตามที่ทรงมุ ่งหมาย หมายถึงเกินโลกธาตุขนาดใหญ่ก็ได้  

(ดูรายละเอียดข้างหน้า)

 9
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 ๓. วิเคราะห์รูปศัพท์ที่เป็นชื่อโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด

  ๑. วิเคราะห์ค�าศัพท์ที่ใช้เป็นชื่อโลกธาตุ ๓ ขนาด

  ค�าว่า สหัสส ีที่เป็นชื่อโลกธาตุขนาดเล็ก ทวิสหัสส ีที่เป็นชื่อโลกธาตุขนาดกลาง และติสหัสสี 

ที่ชื่อโลกธาตุขนาดใหญ่นั้น ถือเป็นค�าเฉพาะ มีนัยส�าคัญพิเศษ ไม่เหมือนค�าทั่วไป พิเศษอย่างไร ขอต้ัง 

เป็นข้อสังเกต ๓ ข้อ 

   ข้อที่ ๑ ค�าทั้ง ๓ นี้ เป็นเอกพจน์ อิตถีลิงค์ ใช้แสดงคุณลักษณะของโลกธาตุ ซึ่งเป็นค�านาม

เอกพจน์อิตถีลิงค์เหมือนกัน เพื่อบอกขนาดของโลกธาตุนั้น ๆ คือ สหัสสีโลกธาตุ หมายถึง โลกธาตุที่มี

ขนาด ๑,๐๐๐ จักรวาล ทวิสหัสสีโลกธาตุ หมายถึงโลกธาตุที่มีขนาด ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล และติสหัสสี

โลกธาตุ หมายถึงโลกธาตุที่มีขนาด ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล ค�าที่ใช้เป็นชื่อโลกธาตุ ๓ ค�านี้ไม่ใช่ค�า 

บอกจ�านวน จึงแปลว่า ๑,๐๐๐ โลกธาตุ ๒,๐๐๐ โลกธาตุ และ ๓,๐๐๐ โลกธาตุ ไม่ได้

   ข้อที่ ๒ ค�าทั้งสามนี้ ถ้าใช้เป็นชื่อบอกขนาดของโลกธาตุ ท่านใช้ค�าบอกขนาดก�ากับไว้ด้วย 

คือ ค�าว่า จูฬนิกา มัชฌิมิกา และมหาสหัสส ีตามหลังค�า สหัสสี ทวิสหัสสี และติสหัสสี ตามล�าดับ ดังนี้

    ๑) สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ

    ๒) ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โลกธาตุ

    ๓) ติสหสฺสี มหาสหสฺส ีโลกธาตุ

  ในกรณีที่ ค�า ทวิสหัสส ีและติสหัสสี ไม่มีค�าบอกขนาดก�ากับไว้ ค�าว่า ทว ิและติ หน้าค�าสหัสสี 

จะเป็นค�าบอกจ�านวนของโลกธาตุขนาดเล็ก ซึ่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้า

   ข้อที่ ๓ ค�านามที่ตามหลังค�าบอกจ�านวน ต้องเปล่ียนรูปศัพท์ไปตามค�าบอกจ�านวน คือ  

ถ้าค�า เอก น�าหน้าค�านามใด ค�านั้นต้องเป็น เอกพจน ์ตั้งแต่ค�า ทฺวิ ติ จตุ เป็นต้นไปน�าหน้าค�าใด ค�านั้น

ต้องเป็นพหูพจน์ ขอยกตัวอย่างที่พระสารีบุตร อัครสาวกผู้เลิศทางปัญญา ใช้บรรยายพระทิพพจักขุญาณ

ของพระพุทธเจ้าไว้ในคัมภีร์มหานิทเทส (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๙) ตอนหนึ่งว่า

“อากงฺขมาโน จ ภควา เอกมฺปิ โลกธาตุ ปสฺเสยฺย, เทฺวปิ โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย, ติสฺโสปิ  

โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย, ...สตมฺปิ โลกธาตุโย ปสฺเสยฺย, สหสฺสิมฺปิ จูฬนิก� โลกธาตุํ ปสฺเสยฺย,  

ทฺวิสหสฺสิมฺปิ มชฺฌิมิก� โลกธาตุํ ปสฺเสยฺย, ติสหสฺสึ มหาสหสฺสิมฺปิ โลกธาตุํ ปสฺเสยฺย...”
11

 

  แปลความว่า

เมื่อทรงมุ่งหมาย พระผู้มีพระภาคจะทรงเห็นโลกธาตุ ๑ โลกธาตุบ้าง ๒ โลกธาตุบ้าง  

๓ โลกธาตุบ้าง ... ๑๐๐ โลกธาตุบ้าง ๑ โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุบ้าง  
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๑ โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุบ้าง ๑ โลกธาตุขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า  

ติสหัสสีโลกธาตุบ้าง

  ขอให้สังเกตว่า ในตอนต้น ตั้งแต่ ๑ โลกธาตุ จนถึง ๑๐๐ โลกธาตุ ค�า โลกธาตุ เปลี่ยนรูปตาม

ค�าบอกจ�านวน คือ เอก� โลกธาตุ (เอกพจน์ทุติยาวิภัตติ) ตั้งแต่ ทฺว ิ- สต� ท่านใช้ว่า โลกธาตุโย (รูปพหูพจน์

ทุติยาวิภัตติ) แต่พอถึงโลกธาตุ ๓ ขนาด ท่านใช้เอกพจน์อีก คือ สหสฺสิมฺปิ จูฬนิก� โลกธาตุํ เป็นต้น  

เพื่อแสดงว่าโลกธาตุขนาดเล็กโลกธาตุเดียว โลกธาตุขนาดกลางโลกธาตุเดียว และโลกธาตุขนาดใหญ ่

โลกธาตุเดียว

  อนึ่ง ค�าว่า โลกธาตุ ที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในตอนต้น คือ ๑ โลกธาตุ จนถึง ๑๐๐ โลกธาตุนั้น 

อรรถกถามหานิทเทส
12

 อธิบายว่า หมายถึง จักรวาล ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ก�าหนดอาณาเขตหรืออาณาบริเวณ

ของโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด กล่าวคือ ๑ จักรวาลมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เท่าที่ดวงจันทร์ ๑ ดวง ดวงอาทิตย์ 

๑ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่างรุ่งโรจน์ไปท่ัวทุกทิศทุกกทางได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ๑ สุริยจักรวาล หรือ  

๑ ระบบสุริยะทางดาราศาสตร์ท่ีน�ามากล่าวไว้ข้างต้น และข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า ค�าโลกธาตุโดยท่ัวไป 

หมายถึง จักรวาล ก็ได้

  จูฬนิกาสูตร อรรถกถาจูฬนิกาสูตร และอรรถกถามหานิทเทส (อ้างแล้วข้างต้น) อธิบายไว้ 

ตรงกันว่า เมื่อจักรวาลต่างๆ จ�านวน ๑,๐๐๐ จักรวาล รวมตัวกันอย่างมีระบบท�าให้เกิดโลกธาตุขนาดเล็ก 

ที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ หมายถึงโลกธาตุที่มีขนาด ๑,๐๐๐ จักรวาล เมื่อโลกธาตุขนาดเล็ก จ�านวน 

คูณด้วย ๑,๐๐๐ (คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐) รวมตัวกันอย่างมีระบบ ท�าให้เกิดโลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า 

ทวิสหัสสีโลกธาต ุ(ทฺวิสหสฺสี คือ พัน ๒ ครั้ง) หมายถึง โลกธาตุที่มีขนาด ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล และเมื่อ

โลกธาตุขนาดกลางจ�านวนคูณด้วย ๑,๐๐๐ (คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐) รวมตัวกันอย่างมีระบบ 

ท�าให้เกิดโลกธาตขุนาดใหญ่ทีเ่รยีกว่า ตสิหสัสโีลกธาต ุ(ติสหสสฺ ีคอืพนั ๓ ครัง้) หมายถงึ โลกธาตทุีม่ขีนาด 

๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล

  ขอให้นึกเทียบกับค�าอธิบายเรื่องเอกภพข้างต้นที่ว่า เมื่อดวงดาวต่างๆรวมตัวกันอย่างมีระบบ 

โดยแรงโน้มถ่วงในธรรมชาติ เกดิกาแลก็ซต่ีาง ๆ  ข้ึน เมือ่กาแลก็ซีต่าง ๆ  รวมตัวกนัอย่างมรีะบบ เกิดกระจกุ

กาแล็กซีขึ้นและเมื่อกระจุกกาแล็กซีต่างๆ รวมตัวกันอย่างมีระบบ เกิดกระจุกของกระจุกกาแล็กซีขึ้น 

กระจุกของกระจุกกาแล็กซีนี้เองเรียกว่า เอกภพ
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  ๒. ค�าที่ใช้ในลักษณะเดียวกับค�า “สหัสสี โลกธาตุ” คือ ค�าว่า “สหสฺโส พฺรหฺมา” พบใน 

สงัขารปุปัตตสูิตร
13

 ทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัแก่ภกิษทุัง้หลาย เพือ่ทรงแสดงอานสิงส์ของวหิารธรรม ๕ ประการ 

คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ว่า ผู้ใดบ�าเพ็ญวิหารธรรม ๕ ประการนี้ให้บริบูรณ์แล้ว ผู้นั้น 

จะปรารถนาไปเกิดในสุคติภพใดๆ ก็ส�าเร็จผลตามปรารถนา เช่น เมื่อได้ยินว่า “สหัสสพรหม (สหสฺโส  

พฺรหฺมา) ในพรหมโลก (ชั้นมหาพรหมา) มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมาก” ก็ปรารถนาจะไปเกิด

ในพรหมโลกนั้นแล้วตั้งใจปฏิบัติวิหารธรรม ๕ ประการ 

  ค�าว่า “สหสฺโส” ก็เป็นรูปเอกพจน์ (แต่เป็นปุงลิงค์ ตามค�า พฺรหฺมา) และมีนัยส�าคัญเหมือนค�า 

“สหสฺสี” คือแสดงคุณลักษณะของพฺรหฺมา ว่า มีอ�านาจทางจิตสามารถแผ่แสงสว่างไปตลอด ๑ สหัสส ี

โลกธาตุ (๑,๐๐๐ จักรวาล) จึงมีชื่อว่า “สหสฺโส พฺรหฺมา” แปลทับศัพท์ว่า สหัสสพรหม ในลักษณะ 

เดียวกับ สหัสสีโลกธาตุ เหตุผลที่ไม่แปล เพราะเป็นชื่อมหาพรหมองค์นั้น ถ้าพรหมองค์ใด แผ่แสงสว่าง

ได้ไกล ตลอด ๒ สหัสสีโลกธาตุ (ทฺวิสหสฺสึ โลกธาตุํ) มีชื่อว่า ทฺวิสหสโส พฺรหฺมา ในท�านองเดียวกันนี้  

จึงมี ติสหสฺโส พฺรหฺมา (แผ่แสงสว่างได้ตลอด ๓ สหัสสีโลกธาตุ) จตุสหสฺโส พฺรหฺมา (แผ่แสงสว่างได้ตลอด 

๔ สหัสสีโลกธาตุ) ปญฺจสหสฺโส พฺรหฺมา (แผ่แสงสว่างได้ตลอด ๕ สหัสสีโลกธาตุ) ทสสหสฺโส พฺรหฺมา  

(แผ่แสงสว่างได้ตลอด ๑๐ สหสัสสีโลกธาตุ) และ สตสหสฺโส พฺรหฺมา (แผ่แสงสว่างได้ตลอด ๑๐๐ สหัสสี

โลกธาตุ)

  ๓. ค�าบอกจ�านวนโลกธาตุ ดังที่ปรากฏในสังขารุปปัตติสูตร ที่กล่าวถึงข้างต้น ในพระสูตรอื่นๆ 

และในอรรถกถาทั้งหลาย พบว่า ท่านใช้กับโลกธาตุขนาดเล็กที่ชื่อว่า สหัสสีโลกธาตุ เพื่อแสดงว่า  

สหัสสีโลกธาตุมีจ�านวนมาก ขอน�ามาเสนอเท่าที่พบในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ดังที่อ้างถึงข้างต้น คือ 

ทฺวิสหสฺสีโลกธาตุ (๒ สหัสสีโลกธาตุ) ติสหสฺสีโลกธาตุ (๓ สหัสสีโลกธาตุ) จตุสหสฺสีโลกธาตุ (๓ สหัสสี 

โลกาตุ) ปญฺจสหัสสีโลกธาตุ (๕ สหัสสีโลกธาตุ) ทสสหสฺสีโลกธาตุ (๑๐ สหัสสีโลกาตุ) และ สตสหสฺสี- 

โลกาตุ (๑๐๐ สหัสสีโลกธาตุ) ถ้าไม่มีค�าบอกจ�านวนอยู่ข้างหน้าค�า สหสฺสีโลกธาตุ แสดงว่า หมายถึง  

๑ สหัสสีโลกธาต ุหรือกล่าวถึงโลกธาตุขนาดเล็กโดยทั่วไป 

 อาจมีผู้ถามว่า ถ้าแปล สหสฺสีโลกธาต ุว่า ๑,๐๐๐ โลกธาตุ ทฺวิสหสฺสีโลกธาต ุว่า ๒,๐๐๐ โลกธาตุ 

ติสหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๓,๐๐๐ โลกธาตุ จตุสหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๔,๐๐๐ โลกธาตุ ปญฺจสหสฺสีโลกธาต ุ ว่า 

๕,๐๐๐ โลกธาตุ ทสสหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ และ สตสหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๑๐๐,๐๐๐  

โลกธาตุ จะผิดความหมายอย่างไร
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 ขอตอบว่า ผิดความเป็นจริง เพราะ ค�า สหัสสี เป็นชื่อขนาดโลกธาตุ บอกถึงองค์ประกอบ ซึ่งใช้ค�า 

จักรวาล เป็นเกณฑ์ก�าหนด ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ค�าสหสฺสีโลกธาต ุท่านจึงอธิบายว่า หมายถึงโลกธาตุ

ขนาดเล็กที่มีอาณาบริเวณจ�านวน ๑,๐๐๐ จักรวาล นั่นคือ ๑ สหัสสีโลกธาตุ = ๑,๐๐๐ จักรวาล

 ๑ จักรวาล มีเนื้อที่เท่าไร ขอให้ย้อนไปดูค�าอธิบายข้างต้น ขอสรุปมาแสดงในที่นี้ว่า ๑ จักรวาล  

มีเนื้อที่เท่าที่ดวงจันทร์ ๑ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง โคจรส่องแสงสว่างไปได้ท่ัวถึง เช่น สุริยจักรวาล  

ที่เรารู้จัก แต่ใน ๑ สหัสสีโลกธาตุ มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ดวง ท่านจึงบอกว่า  

๑ สหัสสีโลกธาตุ = ๑,๐๐๐ จักรวาล ดังนั้น ถ้าแปลค�า สหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๑,๐๐๐ โลกธาตุ (โลกธาตุละ 

๑,๐๐๐ จักรวาล) ลองค�านวณดูว่า ๑,๐๐๐ โลกธาตุจะมีเนื้อที่เท่ากับ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จักรวาล เกินจริงไปหรือไม่

 ถ้าแปลอย่างที่ผู้เขียนแปล คือ ๑ สหัสสีโลกธาตุ = ๑,๐๐๐ จักรวาล ๒ สหัสสีโลกธาตุ = ๒,๐๐๐ 

จักรวาล ... ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ = ๑๐,๐๐๐ จักรวาล ๑๐๐ สหัสสีโลกธาตุ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล ก็จะ

สอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ในจูฬนิกาสูตร และตรงกับที่อรรถกถาอธิบายเสริมไว้

 ๔. โลกธาตุ ๓ ขนาดกับพุทธเขต ๓ เขต

 ข้อมูลในจูฬนิกาสูตรและพระสูตรอื่น ๆ ที่กล่าวถึงโลกธาตุ ๓ ขนาด มักมีเรื่องพุทธเขต ๓ เขต  

รวมอยู่ด้วยอย่างมีนัยส�าคัญ จึงขอน�ามาศึกษาวิเคราะห์ไว้ในตอนท้ายของบทความนี้

 พุทธเขต คือเขตท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพระปุญญานุภาพ พระบารมี พระพุทธจักขุญาณ  

พระสัพพัญญุตญาณ หรือ พระวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พุทธเขตมี ๓ เขต คือ ชาติเขต 

อาณาเขต และวิสัยเขต

 ชาติเขต คืออาณาบรเิวณทีเ่กดิแผ่นดนิไหว เนือ่งด้วยพระบารมขีองพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ในโอกาส

ต่อไปนี้ คือ 

  ๑.  เวลาที่พระโพธิสัตว์พระชาติสุดท้าย จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต 

  ๒. เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์พระมารดา 

  ๓.  เวลาประสูติ 

  ๔.  เวลาเสด็จออกผนวช 

  ๕.  เวลาตรัสรู้ 

  ๖.  เวลาทรงแสดงปฐมเทศนา 

  ๗.  เวลาปลงพระชนมายุสังขาร 

  ๘.  เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
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 ซึง่ อรรถกถาจฬูนกิาสตูร
14

 อธบิายว่า ชาตเิขต นี ้อยูใ่นโลกธาตขุนาดกลาง แต่ในมหาปทานสตูร
15

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า แผ่นดินไหวตลอด ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ (ทสสหสฺสีโลกธาตุ) เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ จักรวาล

ของโลกธาตุขนาดเล็ก

 อนึ่ง ในอัฏฐานบาลี (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐) และในคัมภีร์วิภังค์ (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๕) มีข้อความ

ว่า “เป็นไปไม่ได้เลยทีพ่ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ๒ พระองค์ พงึเสด็จอบุตัพิร้อมกนัในโลกธาตเุดยีวกนั 

แต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติใน ๑ โลกธาตุ”
16

 ค�าว่า “ในโลกธาตเุดยีวกนั” อรรถกถาอธบิายว่า หมายถงึ ทสสหสฺสีโลกธาตุ คอื ๑๐ สหสัสีโลกธาตุ 

ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปทานสูตร

 อาณาเขต คืออาณาบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ โลโก)  

ที่พระพุทธมนต์ต่อไปนี้แพร่ไปถึง คือ 

  ๑. อาฏานาฏิยปริตร   ๒. อิสิคิลิปริตร 

  ๓. ธชัคคปริตร    ๔. โพชฌังคปริตร 

  ๕. ขันธปริตร    ๖. โมรปริตร 

  ๗. เมตตาปริตร   ๘. รัตนปริตร 

 อาณาเขตที่มีอาณาบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาลนี้เท่ากับติสหัสสีโลกาตุ คือ โลกธาตุขนาดใหญ่

 วิสัยเขต คอือาณาบรเิวณทีพ่ระวสิยัสามารถของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทัง้หลายแผ่ไปถงึ ซ่ึงมขีนาด

ก�าหนดไม่ได ้คือกว้างใหญ่กว่าติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ หมายความว่า เมื่อทรงประสงค์จะแผ่พระวิสัย

สามารถของพระองค์ไปถึงไหน ก็ทรงท�าได้ไม่มีก�าหนด พระอรรถกถาจารย์อธิบายโดยอุปมาโวหารว่า  

ถ้าน�าเมล็ดผักกาดมากองให้เต็มพื้นท่ี ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล สูงถึงพรหมโลก ให้ชายคนหนึ่งน�าเมล็ด 

ผักกาดในกองนั้นไปทิ้งในทิศตะวันออก จักรวาลละ ๑ เมล็ด เขาทิ้งจนหมดเมล็ดผักกาดในกองนั้น ก็ยัง 

ไม่ทั่วทุกจักรวาลในทิศตะวันออก ข้อนี้แสดงว่า แม้ในทิศเดียว ก็ก�าหนดไม่ได้ว่าจักรวาลทั้งหมดมีจ�านวน

เท่าไร ฉันใด วิสัยเขตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ก�าหนดไม่ได้ฉันนั้น
17

 จากการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูในพระไตรปิฎกและอรรถกถาข้างต้น ได้ภาพรวมของโลกธาต ุ๓ ขนาด 

และพุทธเขต ๓ เขต ว่า อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ ๑ โลกธาตุ พอเทียบได้

 14
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๐/๒๓๔

 15
 มหาจุฬา, ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘/๑๐ ดู ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๕๓/๓๗๙ ประกอบ

 16
 มหาจุฬา, องฺ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๒๗๗/๒๙; อภิ,วิ. (บาลี) ๓๕/๘๐๙/๔๑๐

 17
 มหาจุฬา, องฺ.ติก. อ. (บาลี) ๒/๑๐/๒๓๔-๒๓๕; ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๘๕-๓๘๖
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กับเอกภพทางดาราศาสตร์ เพราะอยู่ในวิสัยที่สามัญชน เช่น พระสาวกสามารถรู้ได้ ส่วนโลกธาตุ 

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นั้น พ้นวิสัยของสามัญชน และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะรู้ได้ พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ได้ คือ ไม่สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆ มาพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ได้ 

นอกจากเชื่อตามพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า ท่ีเรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา และความจริง  

เรื่องโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาดนี้ ก็จัดเป็นความจริงทางปรวิสัย (objective truth) เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์ทรงเห็นตรงกัน

บทสรุป

 บทความนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะช่วยจรรโลงการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าทันโลก 

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพบว่า ค�าแปลบางแห่งในคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา คือ 

พระไตรปิฎกและอรรถกถา ยังมีข้อบกพร่องท่ีอาจท�าให้เข้าใจพระพุทธพจน์คลาดเคลื่อนไปจากความ  

เป็นจริง ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบูรพาจารย์ของเราได้อธิบายความไว้ดีแล้ว ผู้เขียนจึงน�า 

ค�าแปลที่มีปัญหาน้ัน ๆ มาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลว่า ค�านั้นๆ มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มใดบ้างและ 

พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้อย่างไรบ้าง แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค�าตอบของปัญหานั้นๆ  

เพื่อเผยแพร่ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

 ในบทความนี้ ผู้เขียนพบว่า ค�าแปลชุด สหัสสีโลกธาตุ มีปัญหา เพราะผู้แปลส่วนใหญ่เข้าใจว่า  

ค�า สหัสสี เป็นค�าบอกจ�านวนโลกธาตุ จึงแปลค�า สหสฺสีโลกธาตุ ว่า ๑,๐๐๐ โลกธาตุ ค�า ทวิสหัสส ี

โลกธาต ุแปลว่า ๒,๐๐๐ โลกธาตุ และค�า ติสหัสสีโลกธาต ุแปลว่า ๓,๐๐๐ โลกธาตุ

 เม่ือตรวจดใูนอรรถกถาทีเ่กีย่วข้อง พระอรรถกถาจารย์ทัง้หลายเหน็ตรงกนัว่า ค�าชดุสหสัสน้ีีเป็นค�า

บอกขนาดของโลกธาตุ ไม่ใช่บอกจ�านวนโลกธาตุ ท่านจึงอธิบายขยายความโดยใช้ค�าจักรวาลเป็นเกณฑ์

ก�าหนดอาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค�าบอกขนาดทั้งสามก�ากับไว้ด้วย 

คือ 

  ๑) สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ แปลว่า โลกธาตุขนาดเล็ก ที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ หมายความว่า 

โลกธาตุที่มีขนาดหนึ่งพันจักรวาล 

  ๒)  ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โลกธาตุ แปลว่า โลกธาตุขนาดกลาง ที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ 

หมายความว่า โลกธาตุที่มีขนาดหนึ่งล้านจักรวาล 

  ๓)  ตสิหสสฺ ีมหาสหสฺัสี โลกธาต ุแปลว่า โลกธาตุขนาดใหญ่ ทีเ่รยีกว่า ตสิหสัสีโลกธาต ุหมายความ

ว่า โลกธาตุที่มีขนาดหนึ่งแสนโกฏิจักรวาล
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 นอกจากนี้ในชุดค�าสหัสสี ที่มีค�าบอกจ�านวนโลกธาตุน�าหน้า ซึ่งแสดงจ�านวนโลกธาตุขนาดเล็ก 

อีกหลายค�า เท่าที่พบ คือ ทสสหสฺสีโลกธาต ุแปลว่า ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ สตสหสฺสีโลกธาต ุแปลว่า ๑๐๐ 

สหัสสีโลกธาตุ ไม่ใช่หมื่นโลกธาตุและแสนโลกธาตุอย่างที่แปลกัน

 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงปัญหาการแปลศัพท์ แปลความเท่านั้น ต่อไปจะศึกษาเร่ืองโลกธาตุ  

ตามทรรศนะทางอภปิรชัญา ซึง่เป็นเรือ่งจกัรวาลวิทยาแนวพทุธ เพ่ือรวมพิมพ์ในหนงัสือ พทุธอภปิรัชญา

ในพระไตรปิฎก ที่ผู้เขียนก�าลังรวบรวมข้อมูลอยู่ในขณะนี้

อักษรย่อที่ใช้ในบทความนี้

ขุ.ป. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

ขุ.ป.อ. (บาลี)  สทฺธมฺมปกาสินิยา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺกถาย ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (ปโม ภาโค) 

    (ฉบับมหาจุฬา)

ขุ.ม. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย มหานิทฺเทสปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

ขุ.ม.อ. (บาลี)  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺกถาย มหานิทฺเทสวณฺณนา (ฉบับมหาจุฬา)

ที.ม. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย มหาวคฺคปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

ท.ีม.อ. (บาล)ี  สมุงคฺลวลิาสนิยิา นาม ทฆีนกิายฏฺกถาย มหาวคคฺวณณฺนา (ทุติโย ภาโค) (ฉบับมหาจุฬา)

ที.สี.อ. (บาลี)  สุมงฺคลวิลาสินิยา นาม ทีฆนิกายฏฺกถาย สีลกฺขนฺธวคฺควณฺณนา (ปโม ภาโค) 

    (ฉบับมหาจุฬา)

ม.อุ. (บาลี)   สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

ม.อุ.อ. (บาลี)  ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺกถาย อุปริปณฺณาสกวณฺณนา (ฉบับมหาจุฬา)

องฺ.เอกก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกาเย เอกก ทุก ติกนิปาตปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

องฺ.ติก. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกาเย เอกก ทุก ติกนิปาตปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)

องฺ.ติกฺ.อ. (บาลี) มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺกถาย ทุกาทินิปาตวณฺณนา (ทุติโย ภาโค) 

    (ฉบับมหาจุฬา)

อภิ.วิ. (บาลี)  อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺคปาลิ (ฉบับมหาจุฬา)



เอกสารอ้างอิง

นิพนธ์ ทรายเพชร. “เอกภพ” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๓๐. กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักงานราชบัณฑิยสภา, ๒๕๕๙.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺกถาย อุปริปณฺณาสกวณฺณนา  

(ตติโย ภาโค) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๓.

   . มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺกถาย ทุกาทินิปาต-วณฺณนา (ทุติโย ภาโค), 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๓.

   . สทฺธมฺมปกาสินิยา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺกถาย ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (ปโม ภาโค), 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๔.

   . สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺกถาย มหานิทฺเทส-วณฺณนา. กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๔.

   . สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ. ไทย-รฏฺเ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยา- 

ลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส. ๒๕๐๐.

   . สุตตฺนตฺปิฏเก ขทุทฺกนกิาเย มหานิทเฺทสปาล.ิ ไทย-รฏฺเ ... อนสฺุสรณยี� พุทธฺวสฺเส. ๒๕๐๐.

   . สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย มหาวคฺคปาลิ. ไทย-รฏฺเ ... อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส. ๒๕๐๐.

   . สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย อุปริปณฺณาสกปาลิ. ไทย-รฏฺเ ... อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส. 

๒๕๐๐.

   . สุตตฺนตฺปิฏเก องคฺตุตฺรนกิาเย เอกก ทกุ ตกินปิาตปาล.ิ ไทย-รฏฺเ ... อนสุสฺรณยี� พทุธฺวสเฺส. 

๒๕๐๐.

   . อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺคปาลิ. ไทย-รฏฺเ ... อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส. ๒๕๐๐.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.


