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บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและสาระสําคัญ
ของมหาเวสสั น ดรชาดก ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก ธรรมที่ ป รากฏในมหาเวสสั น ดรชาดก และ
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วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารตําราและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ผลการศึกษาวิจัยพบวา
มหาเวสสั น ดรชาดก เป น วรรณคดีพุทธศาสนาที่มีชื่อเสีย งเปน ที่รูจักกัน โดยทั่ว ไป
บางครั้งนิยมเรียกวา มหาชาติ เนื่องดวยเปนเรื่องของ พระโพธิสัตว เมื่อเสวยพระชาติเปนพระ
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๒๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
คุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกนั้น จากการศึกษาวิเคราะหพบวา
คุณคาที่เกิดขึ้นมี ๔ ทาง คือ ๑) คุณคาดานรางกาย ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ
ไมประมาทในการใชชีวิต เห็นคุณคาของรางกายและดูแลสุขภาพรางกายของตนเอง ตลอด
จนถึงรูจักใชรางกายของตนเองในการทําความดี ๒)คุณคาดานจิตใจ ชวยพัฒนาจิตใจใหมีความ
เมตตากรุณา เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ไมอิจฉาริษยาผูอื่น มีจิตใจที่เปนกุศล ๓) คุณคาดานสังคม
ชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบ มีความสามัคคีเปนที่ตั้ง สังคมมีความเขมแข็ง
ปญหาทางครอบครัวลดนอยลงและอยูรวมกันอยางสงบสุข และ ๔) คุณคาดานประเพณีและ
วัฒ นธรรม โดยมี ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเป น หลั ก ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจในการประกอบ
พิธีกรรมจนกอใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น
คําสําคัญ: วิเคราะหคุณคา, มหาเวสสันดรชาดก

Abstract

The research objectives were 1) to study the origin and the essential of
Mahāvessantarajātaka, 2) to study the Buddhadhamma principle appeared in
Mahāvessantarajātaka and 3) to analyze values of Buddhadhamma principle
appeared in Mahāvessantarajātaka. 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. Mahāvessantarajātaka is a Buddhist literature that has well known to
general people. It sometime is called Mahājātaka which is the story of
Bodhisāttvā when he was born as Phrāvessāndorn. It was the last of jātakas in
10 nations and in total 547 nations. There were 13 parts of
Mahāvessantarajātaka as follow 1) Dāsāporn, 2) Himmāpānā, 3) Dānā,
4) Wanapaved, 5) Jūjaka, 6) Julāpālā, 7) Mahāpala, 8) Kumāra, 9) Mataree, 10)
Sakkābap, 11) Mahāraja, 12) chakasata and 13) Nakara.
2. Buddhadhamma principles appeared in Mahāvessantarajātaka were
consisted of Karmma principle, Heedlessness principle, Dāna principle,
Gharāvāsa-Dhamma principle, Adhipateyya principle, Brahmavihāra principle, Six
Disas principle, Sanghavatthu principle, Santosa principle, Mitta principle,
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PancaSīla principle, Kālāmāsūtta principle, Musāvāda principle,
Kataññūkataveditā principle, Kosalla principle, Adihitthānnadhamma principle,
Akusalamūla principle, Bhojane-mattannutā principle, Sārānīyadhamma principle
3. In values of the Buddhadhama principles appeared in
Mahāvessantarajātaka found that there were 4 values 1) physical values, it can
help us not to be careless in life, it help us to realize the value of the physical
and take care of ourselves, 2) mind values aspect, it can develop mind to be
generous and kind, not to be jealous and increase the understanding of the
truth, 3) social values, it can help us to live in society peacefully has harmony,
strong society, decrease problems of family and 4) the traditional and cultural
values, Buddhdhama principle can be hold in them mind in rite making that
become the custom and traditional Buddhism.
Key word: to analyze values, Mahāvessantarajātaka

บทนํา

พระพุทธศาสนา เขามาสูประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และกลมกลืน
เขากับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย มีบทบาทและอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทย
ตั้งแตนั้นเปนตนมา เห็นไดจากการที่คนไทยนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ ไดมีการนําเอาบุคคลที่ปรากฏในชาดกตางๆทางพระพุทธศาสนามาเปนตนแบบ
โดยเฉพาะ มหาเวสสันดรชาดก ที่กลาวถึงพระเวสสันดรที่ทรงบําเพ็ญทานบารมี เปนตัวอยางที่
ดี ในการให ทาน ทํ า ให คนไทยรู จั กการให ทาน เสีย สละ แบง ปน มีน้ํ าใจไมตรีโ อบออมอารี
เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ทําใหเกิดความรักความสามัคคีที่ดีงามในสังคมไทย แตเดิมมหาเวสสันดร
ชาดกแต ง ไว เป น ภาษามคธไม ป รากฏนามผูแตง ๒ นับ เปน ชาติที่ ๑๐ ในทศชาติช าดก ซึ่ง มี
เนื้อความปรากฏในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๘ คือ พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายชาดก นิบาต
ที่ ๒๒ ๓ ชื่ อ มหานิ บ าตชาดก สมเด็ จ พระบรมวงศ เ ธอกรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพได ท รง
สันนิษฐานวา หนังสือมหาเวสสันดรชาดกไดแปลเปนภาษาไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย เปนราช
๒

ธนิต อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติและแหลเครื่องเลนมหาชาติ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศิวพร,
๒๕๑๔), หนา ๒๓๕.
๓
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๒/๔๔๗.

๓๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ธานี ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มหาเวสสันดรชาดก เรียกอีกอยางวา มหาชาติเพราะ
เปนชาติที่ทรงบําเพ็ญบารมีมาอยางสมบูรณแลว ในชาติลําดับตอมา จึงไดตรัสรูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มหาเวสสันดรชาดก เปนภาษารอยกรอง เรียกวา มหาชาติคําหลวง ที่ถือวา
เก า แก ที่ สุ ด แต ง ขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระเจ า ทรงธรรม ในป พุ ท ธศั ก ราช ๒๑๔๕ ได โ ปรดให
นักปราชญ ราชบัณฑิ ตแต งมหาชาติ คําหลวงขึ้ น เปน ลักษณะกาพย มหาชาติ ในสมัย สมเด็จ
พระนารายณมหาราชและมหาราชครูแหงกรุงศรีอยุธยาก็ไดประพันธเปนภาษาไทยแตไมเสร็จ
ตอมาในสมัย กรุ งรั ตนโกสิ น ทร มีผูแต งเป น ลํ าดั บ มา หนังสือมหาเวสสัน ดรชาดก ๑๓ กัณฑ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนแบบเรียน ๔ มีรายนามผูแตงดังตอไปนี้
๑. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ ๔ กัณฑคือ
๑) ทศพร
๒) หิมพานต
๓) มหาราช
๔) นครกัณฑ
๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชนิพนธ ๓ กัณฑ คือ
๑) วนปเวศน
๒) จุลพน
๓) สักบรรพ
๓. เจาพระยาพระคลัง (หน) นิพนธ ๒ กัณฑ คือ
๑) กุมาร
๒) มัทรี
๔. พระเทพโมลี(กลั่น) นิพนธ ๑ กัณฑ คือ
๑) มหาพน
๕. สํานักวัดถนน นิพนธ ๑ กัณฑ คือ
๑) ทานกัณฑ
๖. สํานักวัดสังกัจจายน นิพนธ ๑ กัณฑ คือ
๑) ชูชก
อีกประการหนึ่ง การที่คนไทยคุนเคยและไดยินไดฟงการเทศนมหาเวสสันดรชาดกเปน
ประจํ าบ อย ๆ ย อมทราบถึ ง หลั ก ธรรมที่ ป รากฏในมหาเวสสัน ดรชาดก ถ าสามารถนํา เอา
หลักธรรม และขอคิดเหลานั้นมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ยอมเปนการสนับสนุน
๔

ศึกษาธิการ, กรม, มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๑), หนา ๑๒๓.
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นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ๓.๑.๑. ว า “เพื่ อ วางรากฐานให ค นไทย เป น คนที่ ส มบู ร ณ
มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะ
และสุ ข ภาพที่ ดี ครอบครั ว อบอุ น ตลอดจนเป น คนเก ง ที่ มี ทั ก ษะ ความรู ความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต ๕ เชื่อกันวาถาฟงเทศนมหาชาติจบในวันเดียวจะไดรับ
อานิสงสมาก ในสมัยสุโขทัยแตเดิมใชเทศนและใชสวดเปนภาษาบาลีลวน ๆ ที่เรียกกันวา คาถา
พัน ลํ า ดั บ ต อ มามี ผู รู บ าลี แ ปลเป น ภาษาไทยและประพั น ธ เ ป น ร อ ยกรองโดยการใช ภ าษา
ที่ ส ละสลวย จึ งทํ า ให เ กิ ด ความไพเราะ และทําใหผู ฟงเคลิ บ เคลิ้ม ตามได ยิ่ งถ าองคแ สดง
มีน้ําเสียงที่ไพเราะก็ยิ่งทําใหผูฟงดื่มด่ํากับรสพระธรรมที่แฝงอยูมากเทานั้น แตถาแสดงตาม
เนื้อหาทั้งหมด ๑๓ กัณฑที่เปนรอยกรองก็จะใชเวลา ในการแสดงธรรมวันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่ง
เปนอยางนอย ในปจจุบันบัณฑิตในชั้นหลังไดตัดทอนเนื้อความภาษาไทยในมหาชาติใหกระชับ
ขึ้น เพื่อใหสามารถเทศนไดทั้งภาษาบาลี และคําแปลใหจบในวันเดียว
ปจจุบันความนิยมเรื่องการฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกยังคงถือวาไดรับความสนใจ
จากพุทธศาสนิกชนอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลสําคัญในเดือน ๑๒ หรือเดือน
พฤศจิกายน ในชวงระหวางเทศกาลวันลอยกระทง ประเพณีการเทศนมหาเวสสันดรชาดกจะถูก
จัดขึ้นในทุ กภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากการฟงมหาเวสสันดรชาดก ถือเปนประเพณี
ที่ชาวพุทธไดสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อในเรื่องอานิสงส
การฟงธรรม ความงดงามของการดําเนินเรื่องในมหาเวสสันดรชาดก และหลักธรรมคําสอน
ที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก ลวนแลวแตเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหทาน การเสียสละของพระเวสสันดร ที่ถือเปนการบําเพ็ญเพียรอยาง
สูงสุดในชาติสุดทายนี้
ดังนั้นจากประเด็นดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติและความเปนมา
และสาระสําคัญของมหาเวสสันดรชาดกหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก และคุณคา
ของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก เพื่อเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและ
สานตอขนบธรรมเนียมที่ดีงามใหคงอยูกับสังคมไทยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาและสาระสําคัญของมหาเวสสันดรชาดก
๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก
๓. เพื่อวิเคราะหคุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก
๕

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, หนา ๓๒.

๓๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

ขอบเขตการวิจัย

ในการวิ จั ย เรื่ อง “การศึ ก ษาหลั กธรรมที่ป รากฏในมหาเวสสัน ดรชาดก” ผูวิจัย ได
กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยจะศึกษาประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของมหาเวสสันดรชาดก หลักธรรม
ทางพระพุ ทธศาสนาที่ป รากฏในมหาเวสสัน ดรชาดก และคุณคาของหลักธรรมที่ ป รากฏใน
มหาเวสสันดรชาดก
ขอบเขตดานเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙,
อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา
เอกสารทุติยภูมิ จากหนังสือหรืองานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีการดังนี้
ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลจาก
คั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ๒๕๓๙,
อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา
ข. ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารตําราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแลวนํามาวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก และคุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏ
ในมหาเวสสันดรชาดก

สรุปผลการวิจัย

๑. ประวัติและความเปนมาและสาระสําคัญของมหาเวสสันดรชาดก
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและสาระสําคัญของมหาเวสสันดรชาดก
พบวา มหาเวสสันดรชาดก เปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป บางครั้ง
นิยมเรียกวา มหาชาติ เนื่องดวยเปนเรื่องของ พระโพธิสัตว เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร
เปนชาดกเรื่องสุดทายในจํานวน ๕๔๗ พระเวสสันดรโพธิสัตว นับเปนพระชาติที่ ๑๐ ในทศชาติ
ชาดก ซึ่งมีเนื้อความปรากฏอยูในพระไตรปฎก เลมที่ ๒๘ ชาดกเรื่องนี้มีความมุงหมายที่จะ
แสดงใหเห็นถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตววา ไดทรงบําเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกวา
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ปรมัตถบารมี เมื่อสิ้นชาตินี้แลวก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาตอไป ในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม
โปรดใหประชุมนักปราชญแตงกาพยมหาชาติ ใชคําประพันธประเภทรายยาว มีจุดมุงหมายเพื่อ
ใชเทศนอธิบายความ แตเนื้อความมีความยาวเกินไป จึงไมสามารถเทศนใหจบไดภายใน ๑ วัน
นักปราชญราชกวีจึงแตงมหาชาติขึ้นใหม โดยแตละทานพยายามจะใหกัณฑของตนเปนสํานวน
ที่ดี ที่สุ ดโดยใช ร า ยยาวแต ง เรีย กว า มหาชาติกลอนเทศนกระทรวงศึกษาธิการไดพิจ ารณา
คัดเลือกสํานวนที่ดีที่สุดในแตละกัณฑมารวมพิมพเปนเลม รวม ๑๓ กัณฑ เรียกวา รายยาวมหา
เวสสันดรชาดก รายยาวมหาเวสสันดรชาดก ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการยกยองจาก
วรรณคดีสโมสร ใหเปนยอดวรรณคดีประเภทกลอนกาพย รายละเอียดของมหาเวสสันดรชาดก
นั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) กั ณ ฑ ท ศพร เรื่ อ งพระนางผุ ส ดี จ ะจุ ติ เ ป น มารดาของผู มี บุ ญ และได รั บ พร
๑๐ ประการจากพระอิน ทร ๒) กัณฑ หิ มพานต พระเวสสัน ดรประสูติที่กลางตลาด เมื่อได
สืบราชสมบัติตอพระราชบิดา ไดพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแกกษัตริยแควนกลิงคราชฏร
และถูกเนรเทศไปอยูเขาวงกตปาหิมพานต ๓) กัณฑทานกัณฑ กอนพระเวสสันดรเสด็จไปอยูปา
ไดพระราชทานสั ตตสตกมหาทาน คือ ชาง มา รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และนางสนม
อยางละ ๗๐๐ ๔) กัณฑวนประเวสน พระเวสสัน ดร พรอมดวยพระนางมัทรี พระชาลีและ
พระกัณหาเสด็จจากเมืองผานแควนเจตราษฎร จนเสด็จถึง เขาวงกตในปาหิมพานต ๕) กัณฑ
ชูช ก ชูช กแก ได น างอมิ ตตตาเป น ภรรยา ถูกใชใหไปขอสองกุมาร แลว ไดพบพรานเจตบุตร
ไดลวงพรานเจตบุตรใหบอกทางไปยังเขาวงกต ๖) กัณฑจุลพน ชูชกเดินผานปาเขาตามเสนทาง
ที่ พ รานเจตบุ ต รบอกไว จ นถึ ง ที่ อ ยู ข องอั จ จุ ต ฤาษี ๗) กั ณ ฑ มหาพน ชู ช กไดล วงอั จ จุ ต ฤาษี
ใหบอกทางผานปาไมใหญไปยังเขาวงกตที่ประทับของพระเวสสันดร ๘) กัณฑกุมาร ชูชกทูลขอ
สองกุมารจากพระเวสสันดร ไดแลวทุบตีสองกุมารเฉพาะพระพักตร แลวพาเดินกลับพระนคร
๙) กัณฑมัทรี พระนางมัทรีออกตามหาสองกุมารตลอดทั้งคืนจนสลบเมื่อฟนแลวจึงทราบความ
จริง พระนางก็ทรงอนุโมทนาดวย ๑๐) กัณฑสักกบรรพ พระอินทรแปลงกายเปนพราหมณชรา
มาทูลขอพระนางมัทรี แลวถวายคืนแดพระเวสสันดร ๑๑) กัณฑมหาราช เทวดาดลใจใหชูชก
พาสองกุมารเดินทางไปนครสีพีพระเจากรุงสญชัยทรงไถสองกุมารและทรงพระราชทานทุก
อยางตามปรารถนา ๑๒) กัณฑฉกษัตริย พระเจากรุงสญชัย เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรีกลับพระนคร เมื่อกษัตริยทั้งหกพระองคทรงพบกันก็ทรงสลบ ฝนโบกขรพรรษตก
จึงฟนขึ้น และ ๑๓) กัณฑนครกัณฑ กษัตริยหกพระองคเสด็จกลับพระนครสีพี พระเวสสันดร
ไดครองราชยดังเดิม บานเมืองเกิดความสมบูรณพูนสุข

๓๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๒. หลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ในมหาเวสสั น ดรชาดกทั้ ง ๑๓ กั ณ ฑ นั้ น นอกเหนื อ จาก
หลักการบําเพ็ญทานบารมีแลวยังมีหลักธรรมที่ปรากฏอีกมากมาย ดังนั้นผูวิจัยศึกษาหลักธรรม
อื่น ๆ ที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) กัณฑทศพร หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักกฎแหงกรรมและหลักความไมประมาท
๒) กัณฑหิมพานต หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักการใหทาน หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลัก
อธิ ป ไตย ๓ ๓) กั ณ ฑ ท านกั ณ ฑ หลั ก ธรรมที่ ป รากฏคื อ หลั ก พรหมวิ ห าร ๔ หลั ก ทิ ศ ๖
และหลักสังคหวัตถุธรรม ๔) กัณฑวนประเวสน หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักสันโดษ และหลัก
มิตรแท-มิตรเทียม ๕) กัณฑชูชก หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักศีล ๕ และหลักกฎแหงกรรม
๖) กั ณ ฑ จุ ล พน หลั ก ธรรมที่ ป รากฏคื อ หลั ก ความไม ป ระมาท และหลั ก กาลามสู ต ร
๗) กัณฑมหาพน หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักศีล ๕ ขอที่ ๔ งดเวนจากการกลาวมุสาวาท
๘) กัณฑกุมาร หลักธรรมที่ปรากฏคือ กตัญูกตเวที และหลักพรหมวิหารธรรม ๙) กัณฑมัทรี
หลักธรรมที่ปรากฏคือ หลักโกศล ๓ และหลักสังเวคปริกิตตนปาฐะ ๑๐) กัณฑสักกบรรพ
หลั ก ธรรมที่ ป รากฏคื อ หลั ก ฆราวาสธรรม และหลั ก อธิ ษ ฐานธรรม ๑๑) กั ณ ฑ ม หาราช
หลั กธรรมที่ ป รากฏคื อ หลั กอกุ ศลมู ล ๓ และหลัก โภชเนมั ตตั ญ ุ ต า ๑๒) กั ณ ฑฉ กษัต ริ ย
หลั ก ธรรมที่ ป รากฏคื อ หลั ก อภั ย ทาน และ ๑๓) กั ณ ฑ น ครกั ณ ฑ หลั ก ธรรมที่ ป รากฏคื อ
หลักสาราณียธรรม ๖
๓. วิเคราะหคุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ถึ ง คุ ณ ค า ของหลั ก ธรรมที่ ป รากฏในมหาเวสสั น ดรชาดก
โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑไว ๓ ดาน
ดวยกัน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม ผลการวิจัยพบวา
ด า นร า งกาย หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในมหาเวสสั น ดรชาดก ทั้ ง
๑๓ กัณฑนั้น จะชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ ไมประมาทในการใชชีวิต รูวาสิ่งไหน
มีป ระโยชน ต อ ร า งกาย สิ่ งไหนให โ ทษต อร า งกาย เห็น คุ ณคา ของรางกายและดู แลสุ ขภาพ
รางกายของตนเอง ตลอดจนถึงรูจักใชรางกายของตนเองในการทําความดี
ดานจิตใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ
นั้นจะชวยพัฒนาจิตใจใหมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ไมอิจฉาริษยาผูอื่น มีจิตใจ
ที่เปนกุศล เมื่อมีอารมณโลภ โกรธ หลง ก็สามารถระงับได และมีเขาใจในสัจธรรมของชีวิต
ดําเนินชีวิตอยางไมประมาท
ดานสังคม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ
จะชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบ ทุกคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ไมสราง
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ความเดือดรอนใหตนเองและผูอื่น เมื่อใครทําผิดก็ใหอภัยซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเปนที่ตั้ง
สังคมมีความเขมแข็ง ปญหาทางครอบครัวลดนอยลงและอยูรวมกันอยางสงบสุข
ด า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาถื อ ว า มี คุ ณ ค า และ
มีอิทธิพลตอประเพณีวัฒนธรรมเปนอยางมาก โดยที่ประเพณีและวัฒนธรรมสวนใหญมักจะมี
ความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดปรากฏ
และสอดแทรกในประเพณีและวัฒนธรรม เชน ประเพณีถวายทานสลากภัต ประเพณีทําบุญ
อุทิศ ประเพณีฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดก เปนตน

ขอเสนอแนะ

๑. การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะหคุณคาของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดร
ชาดก” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ควรมีการนําเอาทศชาติสุดทายของพระพุทธเจามานําเสนอในสื่อโทรทัศน
เพราะจะเปนการปลูกฝงใหเยาวชนรูจักและไดเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๒) ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
พระพุทธศาสนาใหเขมขนมากกวานี้ เพื่อที่จะใหนักเรียนไดซึมซับและเรียนรูหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๓) เมื่อถึงเทศกาลเทศนมหาเวสสันดรชาดกสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมและนํา
นักเรี ยนเขารว มทุกครั้ง และอธิบายเพิ่ มเติมใหนักเรีย นเกี่ยวกับ คุณคาและความสําคัญของ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีผล
ตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในยุคปจจุบัน
๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับ
การแกไขปญหาตางๆที่กําลังเกิดขึ้นในสังคม
๓) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในปจจุบันไดรับความนิยมนอยลง

๓๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
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