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บทคัดยอ
งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค คือ ๑) เพื่ อศึ กษาความเป น มา และสาระสํ า คั ญ
ของสุวรรณสามชาดก ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏสุวรรณสามชาดก และ ๓) เพื่อวิเคราะห
อิ ท ธิ พ ลของสุ ว รรณสามชาดกที่ มี ต อประชาชนตํ าบลไรอ อ ย อํา เภอพิชั ย จัง หวัด อุต รดิ ต ถ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดศึกษาจากหนังสือ
ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา
ประวั ติ แ ละความเป น มาของสุ ว รรณสามชาดกพบวา ในสมั ย พุ ท ธกาลมี พระภิ ก ษุ
รูปหนึ่งไดนําเอาอาหารที่ไดรับจากการบิณฑบาตไปแบงใหมารดาของตน ทําใหพระสงฆที่พบ
เห็นเกิดอาการไมพอใจจึงนําเอาเรื่องไปฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงทรงยกสุวรรณสาม
ชาดกเปนชาดกขึ้นมาตรัสกับภิกษุทั้งหลายวาสมัยที่พระองคเสวยพระชาติเปนพระสุวรรณสาม
ก็ไดกระทําแบบพระภิกษุผูนี้
หลักธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดกประกอบไปดวย ๑) หลักกฎแหงกรรม หรือ
หลักแหงเหตุผล ๒) หลักสัจจะ คือหลักแหงความจริงของสุวรรณสามที่ไดตั้งสัจจะอธิษฐาน
๓) หลักเมตตา หรือ หลักธรรมแหงความรักของสุวรรณสาม ๔) หลักกตัญูกตเวทีของสุวรรณ
สามที่ไดเลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอด และ ๕) หลักทศพิธราชธรรมของพระเจากปลยักษ
๑

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
๒
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร

๑๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
อิทธิพลของสุว รรณสามชาดกที่มีตอประชาชนในตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิต ถ นั้น มีอยู ๔ ดา นคื อ ๑) ดา นความเชื่อ ในหลักธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดก
๒) ด า นครอบครั ว ได แก ห ลั กกฎแห งกรรม หลัก สัจ จะ หลักเมตตา หลักกตัญ ู และหลั ก
ทศพิธราชธรรม ๓) ดานสังคม และ ๔) ดานสติปญญา ประชาชนในตําบลไรออยมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎแหงกรรมและเขาใจชีวิตมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: อิทธิพล, สุวรรณสามชาดก, ประชาชน

Abstract
The research objectives were as 1) to study the origin and essential of
Suwannasāmjātka, 2) to study the Buddhadhamma principles appeared
Suwannasāmjātka and 3) to analyze the influence of Suwannasāmjātaka toward
Raiaoy people, Pichai district, Uttaradit province. This research was a qualitative
research. It had both documentary study from text books, research and
in-depth interview. The results were found as follow;
1. The origin of Suwannasāmjātaka found that During the Buddha
period, there was a monk who brought foods from arm bow to provide his
mother. Many monks had seen and were angry and then, they told this case to
the Buddha. The Buddha said that the Suwannasāmjātaka and taught
Suwannasāmjātaka to monks that when he was bone a Suwan-nasām. He did
the same as this monk.
2. The Buddhadhamma priciple appeared in Suwannasām found that
it consisted 1) the Law of Karmma or the cause and effect, 2) Sacca is the truth
of Suwannasām who intended to take care his parent’ blind and intention of his
mother when he was shoot, 3) Compassion principle or the principle of love to
all living creatures, 4) Gratefulness of Suwannasām that he treated his parents,
although he had got shoot but still worried in parents and 5) the Royal Virtues
of King, after got the sermon of Suwannasām , the king was lived and ruled by
the 10 Royal of the king.
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3. The influence of Suwannasāmjātaka towards Rai-Aoi sub-district
people found that it divided in 4 aspects: 1. Belief aspect in Buddhadhamma
principles appeared in Suwannasāmjātaka. 2. Family aspect, such as law of
action, veracity, kindheartedness, gratefulness and virtues of the king. 3. Social
aspect and 4. Intelligence aspect, it had Influenced the lifestyle of Rai-Aoy subdistrict which people understood the law of action and the truth of life.
Key word: Influence, Suwannasāmjātaka, People

บทนํา

ชาดก เปนเรื่องเลาถึงเหตุการณที่พระพุทธเจาทรงเวียนวายตายเกิด เสวยพระชาติเปน
พระโพธิสัตวถือกําเนิดในชาติตาง ๆ ไดพบปะผจญกับเหตุการณตาง ๆ ทั้งดีและราย แตได
พยายามทําความดีมาโดยตลอด จนในที่สุดไดเปนพระพุทธเจาในพระชาติสุดทาย ๓ เรื่องราว
ชาดกต า ง ๆ ปรากฏอยู ใ นพระสุ ต ตั น ตป ฎ กขุท ทกนิก าย ชาดก เล มที่ ๒ ๗ และ เลม ที่ ๒๘
มี ทั้ ง หมด ๕๔๗ เรื่ อ ง โดยแบ ง ออกเป น นิ บ าต ต า ง ๆ ได ๒๒ นิ บ าต ชาดกที่ ป รากฏใน
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ ๒๗ และเลมที่ ๒๘ นี้ มีปรากฏเฉพาะพระคาถา
เทานั้น ไมมีการกลาวถึงเหตุการณ หรือบุคคลตาง ๆ อยางชัดเจน เหมือนใน ชั้นอรรถกถาชาดก
เชน ขอความใน สุวรรณสามชาดกวา “ใครกันหนอใชลูกศรยิงเราผูประมาท กําลังนําน้ําไปอยู
กษัตริย พราหมณ แพศย คนไหนแอบซุมยิงเรา”๔ ชาดกนั้นนําเสนอวิถีชีวิตของบุคคลในอดีต
ที่ ผ า นมาแล ว ไม ต่ํา กว า ๓,๐๐๐ ป ซึ่ งก็ ไม ตา งไปจากยุค นี้ ยังตกอยู ในอํานาจของความรั ก
ความชัง ความโกรธ ความหลง หรือถาจะกลาวใหถูกตองคนในยุคนี้ก็แทบจะไมมีอะไรแตกตาง
จากคนในอดี ต แต อ ย า งใด ในเรื่ อ งความรั ก ความชั ง ความหลงและแนวการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ผูที่พัฒ นาตนเองได หา มตนจากความชั่ว ไดยอมประสบกับความเจริญ สว นผูที่ออนแอกวา
โงเขลากวา ก็ยังลําบากอยูเสมอ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข สวนผูประพฤติอธรรมยอมอยู
เปนทุกขอยูเสมอเชนกัน สิ่งเหลานี้เราหาไดในชาดก๕
๓

สุชีพ ปญญานุภาพ, พระไตรปฎก ฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพมหา มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๖๑๔.
๔
ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๒๙๖/๒๒๙.
๕
พระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารี), ปริทรรศนเวสสันดรชาดก, (พระนคร : เสริมวิทยบรรณา
คาร, ๒๕๑๓),

๒๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
บรรดาชาดกทั้ง ๕๔๗ เรื่องนี้ ชาดก ๑๐ เรื่องสุดทายในมหานิบาตชาดก คือ เตมิยชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมาร
ชาดก มหานารทกัสสปชาดก วิธุรชาดก และเวสสันดรชาดก เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ทัศที่โดดเดนที่สุด ปรากฏอยูในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๘ ชื่อ พระสุตตันตปฎกขุททกนิกาย ชาดก เปนชาดกที่คนไทยใหความสนใจและใหความสําคัญมากกวาชาดกอื่น ๆ๖
สุวรรณสามชาดก เปนชาดกหนึ่งในจํานวน ๑๐ เรื่องในมหานิบาตชาดกนี้ กลาวถึงการ
บําเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว โดยเนื้อเรื่องเริ่มจากการตรัสปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่บวชมา
ได ๑๒ พรรษา ต อ งการลาสิ ก ขาไปปรนนิ บั ติ บิ ด ามารดาของตน ที่ กํ า ลั ง ตกระกํ า ลํ า บาก
ตองขอทานชาวบานเลี้ยงชีวิตในแตละวัน ไดฟงธรรมเทศนาชื่อมาตุโปสกสูตรที่พระพุทธเจา
กําลังแสดงแกพุทธบริษัททําใหทานเปลี่ยนความคิดใหมวาบวชเปนพระก็สามารถเลี้ยงดูบิดา
มารดาได จึงไดตั ดสิน ใจไมล าสิกขา อาศัย อาหารที่ไดจ ากการบิณฑบาตเปนตน เลี้ย งดูทาน
ทั้งสองจนตนเองผายผอม แตทานก็ไดรับคําติฉินนินทาจากเพื่อนสหธรรมิกวาเปนผูทําสัทธาไทย
ใหตกไปโดยอางวาพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุประพฤติเชนนี้ ทําใหทานลําบากใจมาก
จึงได ห ยุ ด การปรนนิ บั ติบิ ดามารดาไปพักหนึ่ ง ๗ เรื่องราวการปรนนิบัติบิดามารดาทราบถึง
พระพุทธเจา พระพุทธองคทรงกลับตรัสสรรเสริญวาเปนเรื่องที่ดีงามบัณฑิตสรรเสริญ แมพระ
พุทธองคก็เคยไดปรนนิบัติมาในอดีตชาติเหมือนกัน แลวทรงเลาเรื่องราวในอดีตชาติของพระ
พุทธองคเกี่ยวกับ ๒ ตระกูลในหมูบานแหงหนึ่งที่ตั้งอยูคนละฟากฝงแมน้ําไดทํากติกากันวา
หากครอบครัวใครไดลูกชายหรือหญิงโตขึ้นจะใหแตงงานกัน ในกาลตอมาทั้งสองตระกูลก็ไดลูก
ชายและหญิงสมปรารถนา เมื่ออายุครบ ๑๖ ปก็ใหทั้งสองคนนี้แตงงานกันโดยการคลุมถุงชน
จําใจตองแตง ทั้ง ๆ ที่ไมยุงเกี่ยวกับประเวณีเพราะทั้งสองเปนสัตวพรหมโลก ในที่สุดทั้งสองคน
นี้ก็ไดออกบวชเปนดาบสเจริญเมตตาจิตอยูในปาหิมพานต
ต อมา มี บุ ตรด ว ยกั น หนึ่ งคนชื่ อว า สุ ว รรณสามกุมาร ตามคําแนะนําของทาวสักกะ
เมื่อทั้งสองคนนี้ตาบอด เพราะโดนงูเหาพนพิษเขาตาในขณะหลบฝนบนจอมปลวกแหงหนึ่ง
สุวรรณสามกุมารก็ทําหนาที่เปนลูกที่ดีเลี้ยงดูทานทั้งสองเรื่อยมาวันหนึ่ง ขณะที่สุวรรณสาม
กุมารไปตักน้ําไดถูกพระเจาปลยักษแผงศรยิงเพื่อพิสูจนวาเปนเทวดาหรือนาคไดรับทุกขเวทนา
แสนสาหัสแตก็ไมโกรธตอพระองค และสิ่งสําคัญที่สุดคือสุวรรณสามกุมารไมเคยคิดหวงใยใน
ชีวิตตนเองเลยทั้ง ๆ ที่ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษ กลับเปนหวงชีวิตผูที่อยูเบื้องหลัง คือบิดา
มารดาทั้งสองผูตาบอด กลัววาทานทั้งสองจะอดตายไมมีใครดูแล สุดทายสุวรรณสามกุมาร
๖

ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๘๓.
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ก็สามารถฟนคืนชีพได ทั้ง ๆ ที่ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษเพราะแรงสัจจะ กิริยาที่บิดามารดา
และเทพธิดา ไดตั้งใจทําสัตยาธิษฐานถึงคุณงามความดีที่ลูกสุวรรณสามกุมารไดปฏิบัติตอตน
ไมเคยขาดตกบกพรองนั้น ดังนั้นสุวรรณสามชาดกเปนเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นถึงความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณและสิ่งที่ไดใหการอุปถัมภในการดําเนินชีวิต ๘
ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เปนจังหวัดที่ประชากรสวนใหญมีความ
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนาและมีศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่ประชากรสวนใหญนับถือ อีกทั้งวิถี
ชีวิตของประชาชนก็อาศัยพระพุทธศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี
รากฐานมาจากพระพุ ทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญ ตักบาตร
และฟงเทศน ซึ่งการฟ งเทศนนี้ จังหวัดอุตรดิตถถือวาเปนจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมการฟง
เทศนแหล อันหมายถึง การนําเอาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามาเทศนแหล โดยมีทํานอง
ที่แปลก กอปรกับมีดนตรีปพากยมาชวยบรรเลงเปนจังหวะทําใหไมนาเบื่อ และทําใหเปนที่นิยม
ของประชาชนทั่ ว ไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การนําเอาชาดกเรื่อง สุว รรณสามชาดกมาเทศน
ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะตองการสอนเรื่องของความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ซึ่งสุวรรณสามชาดกเปนชาดกที่พระสงฆ หรือผูปกครอง มักจะนําเอามา
สอนบุตรหลานใหเปนผูที่มีความกตัญูตอบิดามารดา ตลอดจนถึงผูมีอุปการคุณทั้งหลายโดยมี
ความเชื่อที่วา ผูที่มีความกตัญูกตเวทียอมที่จะไมมีวันอับจน ซึ่งสอดคลองกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี” ดังนั้น
สุ ว รรณสามชาดกจึ ง เป น ชาดกที่ ป ระชาชนในตํ า บลไร อ อ ย ให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก
และเปนหลักการพื้นฐานที่นําเอามาสอนบุตรหลานใหมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
ดังนั้น จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยในฐานที่เปนพระสงฆรูปหนึ่งที่อยูในตําบลไรออย
จึงมี ความสนใจที่ จ ะศึ กษาถึ งประวั ติความเปน มาของสุวรรณสามชาดกในพระพุทธศาสนา
เถรวาท อิทธิพลของสุว รรณสามชาดกที่มีตอประชาชนในตําบลไรออย และวิเคราะหห ลัก
พุ ทธธรรมที่ ป รากฏในสุ ว รรณสามชาดก อัน จะนํา ไปสูก ารนํ าองค ความรูนี้ ไปเผยแผ ใหกั บ
เยาวชน และประชาชนที่อยูในตําบลไรออย ใหเปนผูที่มีความกตัญูและเปนคนดีของสังคม
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของสุวรรณสามชาดก
๒. เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดก

๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๗.

๒๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. เพื่ อ วิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลของสุ ว รรณสามชาดกที่ มี ต อ ประชาชนในตํ า บลไร อ อ ย
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ขอบเขตของการวิจัย

การทํ าวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได กํา หนดขอบเขตของการศึกษาคน ควาและเก็บ ขอมู ล
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยจะศึกษาประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของสุวรรณสามชาดก หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดกและอิทธิพลของสุวรรณสามชาดกที่มีตอประชาชนในตําบล
ไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ขอบเขตดานเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙,
อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา
เอกสารทุติยภูมิ จากหนังสือหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
ขอบเขตดานพื้นที่และประชากร
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาคือ ประชาชนในตําบลไรออยจํานวน ๑๕ คน
โดยทํ า การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ กกลุ มประชากรที่ อ าศั ย อยู ใ นตํ าบลไร อ อย อํ า เภอพิชั ย จั งหวั ด
อุตรดิตถ
ขอบเขตดานระยะเวลา
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย ตั้ ง แต เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึ ง เดื อ นมี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๖ เดือน

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บขอมูลโดยการศึกษา
จากเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In depth Interview) จากกลุมตัวอยางจํานวน ๑๕ คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
เชิงพรรณนาและนําเสนอผลการวิจัยตอไป

สรุปผลการวิจัย

๑. ประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของสุวรรณสามชาดก
จากการศึกษาวิจัยประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของสุวรรณสามชาดกพบวา
สุ ว รรณสามชาดกเป น เรื่ อ งราวกล า วถึ ง ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ที่ บ วชเข า มาในพระพุ ท ธศาสนา
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ได ๑๒ พรรษา ชวงระยะเวลาที่ทานบวชเปนพระอยูนั้นก็ไดตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนแตกฉาน
ในพระปริยัติธรรม และไดตัดสินใจไปปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน แมทานจะพยายามฝกปฏิบัติ
ทุกวิถีทางแตก็ไม สามารถบรรลุ มรรคผลนิพพานขั้น ไหนไดเลย ประกอบกับไดขาวโยมบิดา
มารดาวายากจนไมมีใครดูแลนับตั้งแตทานออกบวชเปนภิกษุนั้น ดวยความสงสารผูบังเกิดเกลา
เมื่อบิณฑบาตก็นําเอาอาหารมาแบงใหมารดา ทําใหพระภิกษุที่อยูรวมกันตําหนิเพราะคิดวา
ทํ า ให สั ท ธาไทยตกไป จึ ง ได พ ากั น ไปฟ อ งพระพุ ท ธเจ า ให ท รงทราบเรื่ อ งราวดั ง กล า ว
พระพุทธองคเมื่อทรงทราบกลับทรงสรรเสริญยกยองชมเชย พลางตรัสสุวรรณสามชาดกเปน
ตัวอยางวาพระองคก็เคยเลี้ยงดูมารดาบิดามาแลวเหมือนกันในอดีตชาติ จากนั้นพระพุทธองค
ก็ทรงเลาถึงอดีตชาติของพระองคที่ไดเกิดเปนพระสุวรรณสาม
สาระสํ า คั ญ ของสุ ว รรณสามชาดกผู วิ จั ย สรุ ป คื อ สุ ว รรณสามกุ ม ารเป น บุ ต ร
ของนายพราน ไดแตงงานกัน กับหญิงสาวชื่อปาริกากุมารี ดวยเหตุที่บิดามารดาทั้งสองฝาย
ไดเคยสัญญากันไวแตหนหลังวาจะใหแตงงานกันนั้น สุวรรณสามถึงแมจะแตงงานแตก็ไมไดรวม
ประเวณีกัน จึงตัดสินใจออกบวชเปนฤาษีและฤาษิณีอยูในปาหิมพานต โดยพักอยูในอาศรมบท
ที่ทาวสั กกะให วิส สุ กรรมสร างถวายใกลแมน้ํา มิคสัมมตานที ตอมาทาวสักกะไดเล็งเห็น วา
ทั้งสองจั กตาบอดเพราะกรรมเก า มาส งผล จึ งได เสด็ จ ลงมาแนะนําใหทั้งสองมีบุตรดว ยกัน
ดวยการใหทุกูลดาบสลูบคลําสะดือนางปาริกาดาบสินีในเวลามีระดู ตอมาไมนานนางปาริกา
ดาบสินีก็ตั้งครรภแลวคลอดบุตรมีผิวพรรณดุจสีทองออกมา จึงไดพากันตั้งชื่อวา “สุวรรณสาม
กุมาร” สุวรรณสามกุมารอาศัยอยูกับฤาษีและฤาษิณีจนกระทั่งวันหนึ่งฤาษีและฤาษิณีไดออกไป
หาของปาระหวางนั้นไดเกิดพายุฝนกระหน่ํา ทั้งสองจึงไปหลบอยูบนจอมปลวก จนเปนเหตุทํา
ใหถูกงูพิษพนพิษใสดวงตาทั้งสองขางจนทําใหตาบอด นับแตนั้นมา สุว รรณสามกุมารก็เฝา
ปรนนิบัติฤาษีทั้งสองดวยดีตลอดมา จนกระทั่งวันหนึ่งสุวรรณสามกุมารไดออกไปตักน้ําเพื่อ
นํามาใหฤาษีทั้งสองใชสอย ในจังหวะนั้นไดมีพระเจากปลยักษ ซึ่งกําลังออกลาสัตวปาอยู เขาใจ
ผิดวาสุวรรณสามกุมารเปนเทวดาหรือวานาค จึงไดใชธนูยิงสุวรรณสามกุมาร กอนที่สุวรรณสาม
กุมารจะสลบไปเพราะพิ ษของลู กธนู นั้ น ได ตรัส ถามพระเจากปล ยักษวายิงตนเพราะเหตุใด
ดวยถอยคําที่ไพเราะ ทําใหพระเจากปลยักษรูสึกผิดที่ยิงสุวรรณสามกุมาร จึงพาสุวรรณสาม
กลั บ มายั งอาศรมที่ ฤาษี และฤาษิณีอาศัย อยู และบอกกับ ทั้งสองวาตนเองไดยิงสุว รรณสาม
ที่ริมฝงแมน้ํา จึงขอรองใหพระเจากปลยักษพาไปพบสุวรรณสาม เมื่อไดพบก็รูวาสุวรรณสาม
ยังไมตายเพียงแตสลบไปเทานั้นจึงไดตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความดีที่สุวรรณสามกุมารไดประพฤติ
ปฏิบัติมาอยางสม่ําเสมอ แมบิดาก็ไดกระทําสัจจะอธิษฐานเหมือนกัน เทพธิดาพสุนธรีที่เคยเปน
มารดาของสุวรรณสามกุมารในชาติที่ ๗ ก็ไดมาทําสัจจะอธิษฐานใหฟนขึ้นมาจากความตาย
และแสดงธรรมแกพระเจากปลยักษ

๒๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๒. หลักธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดก
จากการศึกษาวิจัยหลักธรรมที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดกพบวา หลักธรรมที่ปรากฏ
ในสุวรรณสามชาดกประกอบไปดวย ๑) หลักกฎแหงกรรม คือ กลาวถึงกรรมของบิดามารดา
ของสุวรรณสามที่ตองตาบอด เพราะเนื่องจากในอดีตชาติ เกิดเปนหมอยา ไดรักษาดวงตาของ
บุรุษผูหนึ่งจนหาย แตบุรุษผูนั้นไมไดใหทรัพยแกตน จึงไดผสมยาหยอดตาทําใหบุรุษนั้นตอง
ตาบอด และกรรมของสุ ว รรณสามเองที่ ตองถูกพระเจากปล ยักษยิง เพราะเนื่องจากความ
ประมาท จึงทําใหถูกยิงในที่สุด ๒) หลักสัจจะ หลักสัจจะที่ปรากฏในสุวรรณสามชาดกนั้นเปน
สัจจะของสุวรรณสามและพระเจากปลยักษ ซึ่งสุวรรณสามไดตั้งสัจจะวาจะเลี้ยงดูบิดามารดา
ผู ต าบอดก็ ส ามารถทํ า ได ด ว ยดี และหลั ก สั จ จะของพระเจ า กป ล ยั ก ษ ก็ คื อ เมื่ อ ยิ ง
สุวรรณสาม ทานก็ยอมรับวาเปนผูยิง และตองการที่รับผิดชอบในสิ่งที่ไดทําลงไปดวยการเลี้ยงดู
บิ ด ามารดาของสุ ว รรณสาม ๓) หลั ก เมตตา หลั ก เมตตานี้ ถื อ เป น บารมี ห ลั ก ของการ
เสวยพระชาติของสุวรรณสาม ในขณะที่สุวรรณสามเองก็มีความเมตตาเปนที่ตั้งดังจะเห็นไดจาก
เมื่อดํ ารงชี วิ ต อยู ในป า ก็ มิได เ บี ย ดเบี ย นสั ตว ปา จนทําใหสัตวปานอยใหญรักและชว ยเหลือ
สุวรรณสาม อีกทั้งในคราที่ถูกพระเจากปลยักษใชธนูยิงก็ไมไดโกรธ แตกลับพูดจาดวยถอยคําที่
ไพเราะ จึงแสดงใหเห็นความเมตตาของสุวรรณสามที่ไมไดคิดพยาบาทนั่นเอง ๔) หลักกตัญู
กตเวที เปนหลักที่แสดงใหเห็นชัดเจนมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากการกตัญูของสุวรรณสาม
ที่เฝาปรนนิบัติ เลี้ยงดูบิดามารดาผูตาบอดทั้งสอง เมื่อถูกพระเจากปลยักษยิงก็ยังเปนหวงวา
บิดา ๕) หลักทศพิธราชธรรม เปนหลักที่พระสุวรรณสามไดถวายโอวาทแกพระเจากปลยักษ
แลว จะเห็นวา ทรงเนนไปในดานของการปฏิบัติตนตอบุคคลและสรรพสัตวมากกวา เพื่อใหทั้ง
คนและสรรพสัตวอยูรวมกันโดยไมเบียดเบียนกัน เพราะทศพิธราชธรรม เปนหลักธรรมสําหรับ
ผูปกครองทุกคนควรมีเพื่อความผาสุกของประเทศชาติบานเมือง
๓. อิ ทธิ พลของสุ ว รรณสามชาดกที่ มีต อประชาชนในตํา บลไรอ อย อํา เภอพิชั ย
จังหวัดอุตรดิตถ
จากการศึกษาวิ จัย เกี่ ยวกับ อิทธิ พลของสุวรรณสามชาดกที่มีตอประชาชนในตําบล
ไรออย พบวา หลักธรรมที่มีอิทธิพลตอประชาชนในตําบลไรออย มีอยู ๕ หลัก คือ หลักกฎ
แหงกรรม หลั กสัจจะ หลักเมตตา หลักกตัญูกตเวที และหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งอิทธิพล
ที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู ๔ ดาน คือ อิทธิพลดานความเชื่อ อิทธิพลดานครอบครัว อิทธิพลดานสังคม
และอิทธิพลดานปญญา ดังรายละเอียดดังนี้คือ
อิทธิพลของดานความเชื่อ ๑) หลักกฎแหงกรรมนั้นทําใหประชาชนในตําบลไรออย
มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป หัน มาเขาวัดทําบุญ มากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อวาการทําบุญ
ในชาตินี้ส ามารถทําใหสุขคติในชาติห นา หลักสัจจะ ๒) หลักแหงความจริงทําใหประชาชน
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มีความจริงใจตอกันเพราะเชื่อวาเมื่ออยากให ผูอื่นจริงใจกับตนนั้น ตนเองตองใหความจริงใจ
เสียกอน ๓) หลักเมตตา ทําใหประชาชนมีความเมตตาปรารถนาดีตอกันเพราะเชื่อวาอานิสงส
นั้น จะช วยทํ า ใหร อดพ นจากอั นตราย ๔) หลักกตัญ ูกตเวที ทําใหประชาชนดูแลเอาใจใส
สมาชิกในครอบครัวเพราะเชื่อวาพระพุทธเจาทรงยกยอง ความกตัญู และ ๕) หลักทศพิธราชธรรม ทําใหการปกครองในชุมชนเปนระเบียบเรียบรอย
อิทธิพลดานครอบครัว ๑) หลักกฎแหงกรรมทําใหคนในครอบครัวรูจักเวนจากความชั่ว
ทําแตความดี คํานึงถึงผลกระทบกอนที่จะตัดสินใจทําอะไร ๒) หลักสัจจะ สมาชิกในครอบครัว
มีความเชื่อใจกัน มีความจริงใจใหกันและกันมากยิ่งขึ้น ๓) หลักเมตตา สมาชิกในครอบครัว
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ๔) หลักกตัญูกตเวที สมาชิกในครอบครัวมีความกตัญูกตเวทีตอผูมี
อุปการคุ ณ เอาใจใสและชวยเหลือครอบครัว ๕) หลักทศพิธราชธรรม สมาชิกในครอบครัว
มีการนําเอาหลักทศพิธราชธรรมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อิทธิพลดานสังคม ๑) หลักกฎแหงกรรม ทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข เพราะทุก
คนคํานึงถึงประโยชนของชุมชนเปนหลัก ๒) หลักสัจจะ คือ ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสบายใจ
เพราะทุ กคนต า งยึ ด มั่ น ในสั จ จะ ให เ กี ย รติ ซึ่ง กัน และกัน ๓) หลั กเมตตา ประชาชนใหการ
ชว ยเหลื อกั นและกัน เมื่ อครอบครัว ใดประสบเหตุก็จะชว ยเหลือเกื้อกูลกัน ๔) หลักกตัญ ู
กตเวที ประชาชนในตําบลไรออยเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ใชอยางประหยัด และให
การดูแลสมาชิ กในครอบครั วเปนอยา งดี ๕) หลักทศพิธราชธรรม ทําใหชุมชนตําบลไรออย
อยูรวมกันอยางสงบ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากยิ่งขึ้นและชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
อิทธิพลดานปญญา ๑) หลักกฎแหงกรรม ทําใหประชาชนเขาวัดเพื่อทําวัตรสวดมนต
ปฏิบัติธรรมรวมกับพระสงฆมากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงหลักกฎแหงกรรม ทําใหเกิดความเขาใจ
ในสั จ ธรรมและเข า ใจในชี วิ ต เห็ น คุ ณ ค า ของการใช ชี วิ ต มากยิ่ ง ขึ้ น ๒) หลั ก สั จ จะ ทํ า ให
ประชาชนเขาใจในการสมาคมกับผูอื่นตลอดจนถึงการรวมงานกับผูอื่น วาจะตองยึดมั่นในสัจจะ
หรือความจริงใจตอกัน ๓) หลักเมตตา ประชาชนเขาใจหลักความปรารถนาดีตอกัน นําเอาหลัก
เมตตาไปประยุ ก ต ใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ในครอบครัว และชุ ม ชน ๔) หลั ก กตัญ ู กตเวที
ประชาชนตระหนักถึงการตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณมากยิ่งขึ้น และดูแลเพื่อนมนุษยดวยความ
ปรารถนาดีตอกัน และ ๕) หลักทศพิธราชธรรม ประชาชนเขาใจหลักการพัฒนาตนเองและ
สังคมใหเจริญกาวหนา โดยการนําเอาหลักทศพิธราชธรรมบางขอมาประยุกตใช

ขอเสนอแนะ

๑. การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของสุวรรณสามชาดกที่มีตอประชาชน
ในตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

๒๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๑) การศึกษาเรื่องชาดกในทางพระพุทธศาสนาถือเปนสิ่งที่มีคุณคาในแงของ
วรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ในแต ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทย ต า งมี ว รรณกรรม
ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นควรมีการศึกษาและนําเอาองคความรูของวรรณกรรม
ของแต ล ะภู มิ ภ าคมานํ า เสนอและเผยแผ เ ป น องค ค วามรู ใ หม ใ ห อ นุ ช นรุ น หลั ง ได ศึ ก ษา
และตระหนักถึงคุณคาของวรรณกรรมเหลานั้น
๒) นอกเหนือจากสุวรรณสามชาดกแลวนั้น ยังมีชาดกอีกเปนจํานวนมากที่มี
อิทธิ พลต อการดํ า เนิ น ชีวิ ตของประชาชนที่ แสดงออกในรูปแบบของตน แบบทางวัฒ นธรรม
ประเพณี ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่มีชาดกทางพระพุทธศาสนาเปน
บอเกิดของวัฒนธรรมประเพณีนั้น ๆ
๓) หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนา วั ฒ นธรรม และสถานศึ ก ษา
ที่เกี่ยวของ ควรที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเห็นถึงคุณคาของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่เ ป น ประโยชน ต อ เยาวชนรุ น ใหม ตลอดจนถึ งให ก ารสนั บ สนุ น ในการศึ กษาและอนุ รั ก ษ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
๒. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบานของแตละพื้นที่ที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของพื้นที่นั้น ๆ
๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับชาดกทางพระพุทธศาสนาเรื่องอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละภูมิภาค
๓) ควรมี การศึกษาเกี่ ยวกั บป จจัย ที่ทําใหช าดกในทางพระพุทธศาสนาไดรับ
ความนิยมนอยลงและเยาวชนรุนใหมก็ไมสนใจที่จะศึกษา
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