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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระเวสสันดรท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ได้ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาหลักการให้ทานในพระไตรปิฎก ๒. เพื่อ
ศึกษาทานในพระเวสสันดรชาดก ๓. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลค าสอนเรื่องทานในพระเวสสันดรชาดกท่ีมี
ต่อสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า 

ทาน เป็นหลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกันและกันไว้
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่ทาน เพราะจัดเป็นการท าบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่างคือ 
บุญส าเร็จด้วยการให้ บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีล และบุญส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา การท าบุญท้ัง 
๓ ประการนี้ เป็นหนทางในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายตามเจตนาของผู้กระท า  การบ าเพ็ญ
ทานบารมีของพระเวสสันดรซึ่งเป็นอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ  ก่อนท่ี
พระองค์จะเสด็จขึ้นในโลกนี้และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงเสวยพระชาติเป็นพระ
โพธิสัตว์อยู่หลายชาติด้วยกันและในวาระชาติสุดท้ายนั้นเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็น
พระชาติท่ีมีความส าคัญมากท่านได้ทรงบ าเพ็ญบารมีอันมีการให้เช่นให้บุตรธิดาและภรรยาอิทธิพลค า
สอนเรื่องทานในพระเวสสันดรชาดกท่ีมีต่อสังคมไทยส่งผลให้เกิดอิทธิพลค าสอนเรื่องทานของพระ
เวสสันดรด้านความเช่ือคติความเช่ือในเรื่องของการท าบุญเทศน์มหาชาติเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตและคติความเช่ือของผู้คนในสังคมไทย วิเคราะห์คุณค่าเรื่องของพระเวสสันดรท าให้ทราบว่ามี
คุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้านสังคม 
ค าส าคัญ : ทาน,เวสสันดรชาดก,อิทธิพลต่อสังคมไทย 

Abstract 

Studying An analytical study of the Vedanta which influenced Thai society. 
The researcher studied three purposes: 1. To study the principles of the Buddhist 
scriptures. 2. To study the Vesak. 3. To analyze the influence of the teachings. The 
story in the Vesak allegory to the Thai society. The research found that 
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The first principle is in Buddhism. It is a bondage to each other, Buddhism is 
important to eat. It is a merit in one of merit. Boon succeeded by keeping the precepts. 
The three merits of this merit is the way to act to reach the goal of the intent of the 
action. The veneration of the Venerable, the former Lord Buddha. Before he came into 
this world and became enlightened as the Lord Buddha, he was a Bodhisattva in many 
countries together, and in the final days, he is a Vedic goddess, which is a royal state. 
It is very important that you cultivate the acts of giving, such as giving your children 
and your wife the influence of the teachings of the Venerable Theses on Thai society. 
Matthew remove his teachings about the review of the Vessantara faith belief in the 
merits of a sermon Mahachat reflect the lifestyles and beliefs of people in Thailand. 
Analyze the value of the Venerable, make it known that the content value and social 
value. 
Keywords : dana , vesantara  jataka, influence on thai society  

๑. บทน า 
ทาน เป็นหลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกันและกันไว้  

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่ทาน เพราะจัดเป็นการท าบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง 
คือ บุญส าเร็จด้วยการให้ บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีล และบุญส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา การท าบุญ
ท้ัง ๓ ประการนี้ เป็นหนทางในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายตามเจตนาของผู้กระท านั้น  ๆ๓ 
การให้ทานในพระพุทธศาสนา มีหลายประเภท ในทานสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงทานไว้ ๒ 
ประเภท๔คือ ๑. อามิสทาน การให้ส่ิงของเป็นทาน ๒. ธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทาน อามิสทาน คือ
การให้วัตถุส่ิงของ การให้ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค๕ส่วนธรรม
ทาน คือ การให้ค าแนะน าส่ังสอนให้รู้ดีรู้ช่ัว หรือการแสดงธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว 
อันเป็นเหตุส้ินทุกข์และน าสุขมาให้ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า  เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ๆ 
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมทานว่ามีผลเลิศกว่าอามิสทาน ดังปรากฏในทานสูตร ขุททกนิกาย อิ
ติวุตตกะว่า “ภิกษุท้ังหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ภิกษุท้ังหลาย บรรดาทาน 
๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ”๖บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ”๘  

ทาน มีความหมาย ๒ มิติ คือ ทานในมิติของส่ิงของ หมายถึงวัตถุท่ีจะให้เป็นทานเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอย ทานในมิติของการให้ หมายถึง อาการในการให้ หรือบุคคลผู้ให้กิริยาท่ีให้เช่น 
การให้ธรรมะเป็นทาน การแบ่งปันส่ิงท่ีเป็นวัตถุและส่ิงท่ีไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์ เพื่ออนุเคราะห์
สงเคราะห์ ตอบแทนและเพื่อบูชาคุณ ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์โดยมิได้หวังส่ิงตอบแทน รวมไปถึงการให้
อภัยทานด้วย ฉะนั้น เมื่อมีการให้ทาน คือ มีบุคคลผู้ให้ทานและมีบุคคลผู้รับทานถูกต้องตามลักษณะ
ของทานท่ัวไปอย่างนี้แล้ว การกล่าวถึงประเภทของทานในล าดับต่อไปจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
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บ าเพ็ญทานของพุทธศาสนิกชนและบุคคลท่ัวไป เพื่อท่ีบุคคลเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการ
ให้ทานหรือบริจาคทานตามโอกาสนั้นๆ 

 เวสสันดรชาดกกล่าวถึงการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรซึ่งเป็นอดีตชาติขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จขึ้นในโลกนี้และได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หลายชาติด้วยกันและในวาระชาติ
สุดท้ายนั้นเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติท่ีมีความส าคัญมากท่านได้ทรง
บ าเพ็ญบารมีอันมีการให้เช่นให้บุตรธิดาและภรรยา เป็นต้น  พระเวสสันดรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โปรดพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพุทธบิดาาท่ีใกล้ฝ่ังแม่น้ าโรหินี สมัยท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จพระด าเนินโปรดพระประยูรญาติ  ณ กรุงกบิลพัสด์ุ ตามค ากราบทูลเชิญของพระกาฬุทายีเถระ 
การบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรชาดก ยิ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนอิทธิพลของพระเวสสันดรชาดกนั้นได้ฝันอยู่ในจิตใจจนกลายเป็นความรู้สึกเป็นวิถีชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนไปแล้วเป็นแบบฉบับในการบ าเพ็ญตนของชาวพุทธ จนถึงทุกวันนี้พระเวสสันดร
ชาดกถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๓ กัณฑ์ การบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรชาดกเป็นบารมีหนึ่ง
ในบารมี ๑๐ ประการดังกล่าวมาแล้วในบทท่ี ๒ นั้นท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าทีปังกรได้ทรงพยากรณ์ว่าพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน
ด้วยค าพยากรณ์นี้จึงเป็นเหตุให้พระองค์จึงทรงเฝ้าสร้างหรือส่ังสมบารมีเป็นเครื่องบ่งพระโพธิญาณ
ด้วยมาถึง ๒๐ อสงไขยกัปหนึ่งแสนมหากัป ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้พระองค์ต้องท่องเท่ียวเวียน
ว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มีพระทัยท่ีเด็ดเด่ียวทรงมุ่งต่อพระโพธิญาณก็คือ
มุ่งในการท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้า 

 การส่ังสมบารมีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงได้ส่ังสมบารมี มี  ๓ ประเภท
ระดับด้วยกันคือ ๑ บารมีท่ีทรงบ าเพ็ญสามัญท่ัวไปเป็นบารมีประเภทตามเรียกว่าบารมี ๒. บารมีท่ี
ทรงบ าเพ็ญสูงกว่าธรรมดาสามัญท่ัวไปเป็นบารมีท่ีเรียกว่าอุปบารมี ๓ พระบารมีท่ีทรงบ าเพ็ญอย่าง
สูงสุดซึ่งทรงบ าเพ็ญเป็นพระอุกฤษฎ์ เรียกว่าปรมัตถบารมี ในพระชาติซึ่งมีจ านวนมากมายนั้นมีพระ
ชาติท่ีส าคัญอยู่ ๑๐ ชาติในจ านวน ๙ ชาตินับต้ังแต่พระเตมีย์ใบ้ ถึงุวิธุรบัณฑิต จะเป็นการบ าเพ็ญ
บารมีเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้บ าเพ็ญครบทุกบารมีแต่ในชาติสุดท้ายท่ีพระเวสสันดรทรงบ าเพ็ญบารมี
ครบท้ัง ๑๐ ประการในท่ีนี้จะกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีตามท่ีปรากฏในพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็น
พระจริยวัตรของพระเวสสันดรชาดกเท่านั้นตามประวัติกล่าวว่า  พระเวสสันดรทรงมีน้ าพระทัยในการ
บ าเพ็ญทานต้ังแต่วัยพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากพุทธด ารัสท่ีปรากฏในพระเวสสันดรชาดกว่าเมื่อเรา
เป็นทารกมีอายุ ๘ ขวบเรานั่งอยู่ปราสาทคิดจะบริจาคทานเราจะพึงให้คือหัวใจ  ดวงตา  เลือดเนื้อ
ร่างกาย  หากมีใครมาขอเราก็จะยินดีให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานจิตของเราก็จะไม่หวั่นไหว 

 ส าหรับสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาได้รับค าสอนมาจากพระพุทธศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ผู้จัยจึงเห็นความส าคัญของการให้ทานของพระเวสสันดรเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษาและผู้วิจัย
อยากทราบว่าทานในพระเวสสันดรมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากท่ีจะ
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจอิทธิพลการให้ทานในสังคมไทย 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษาหลักการให้ทานในพระไตรปิฎก 
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 ๒. เพื่อศึกษาทานในพระเวสสันดรชาดก 
 ๓. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลค าสอนเรื่องทานในพระเวสสันดรชาดกท่ีมีต่อสังคมไทย 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งมีล าดับและขั้นตอนใน
การด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary  Sources)  
คือ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 ๒.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ   (Secondary 
Sources)  มีอรรถกถา  ฎีกา  ปกรณ์วิเสสอื่นๆ  ตลอดท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้ 
 ๓.  วิเคราะห์  ข้อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ 
 ๔.  เรียบเรียง  และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ 
 ๕.  เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive  Analysis) 

๔. ผลการศึกษา 

 ทาน เป็นหลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้้าใจกันและกันไว้ 

พระพุทธศาสนาให้ความส้าคัญแก่ทาน เพราะจัดเป็นการท้าบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงทานไว้ ๒ ประเภท คือ ๑. อามิสทาน การให้ส่ิงของเป็นทาน ๒. ธรรมทาน การ

ให้ธรรมเป็นทาน อามิสทาน คือการให้วัตถุส่ิงของ การให้ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่

อาศัย และยารักษาโรค ส่วนธรรมทาน คือ การให้ค้าแนะน้าส่ังสอนให้รู้ดีรู้ช่ัว หรือการแสดงธรรมท่ี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว อันเป็นเหตุส้ินทุกข์และน้าสุขมาให้ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า เพื่อจะ

ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ๆ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมทานว่ามีผลเลิศกว่าอามิสทาน ดังปรากฏ

ในทานสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะว่า “ภิกษุท้ังหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ 

ภิกษุท้ังหลาย บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ” บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ” 

 ๒.  การบ้าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรชาดกเป็นบารมีหนึ่ งในบารมี ๑๐ ประการ

ดังกล่าวมาแล้วในบทท่ี ๒ นั้นท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรได้ทรง

พยากรณ์ว่าพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนด้วยค้าพยากรณ์นี้จึง

เป็นเหตุให้พระองค์จึงทรงเฝ้าสร้างหรือส่ังสมบารมีเป็นเครื่องบ่งพระโพธิญาณด้วยมาถึง ๒๐ อสงไขย

กัปหนึ่งแสนมหากัป ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้พระองค์ต้องท่องเท่ียวเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิ

ต่างๆทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มีพระทัยท่ีเด็ดเด่ียวทรงมุ่งต่อพระโพธิญาณก็คือมุ่งในการท่ีจะเป็น

พระพุทธเจ้าการส่ังสมบารมีจึงเป็นส่ิงท่ีส้าคัญจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงได้ส่ังสมบารมี มี ๓ ประเภท

ระดับด้วยกันคือ ๑. บารมีท่ีทรงบ้าเพ็ญสามัญท่ัวไปเป็นบารมีประเภทตามเรียกว่าบารมี ๒. บารมีท่ี

ทรงบ้าเพ็ญสูงกว่าธรรมดาสามัญท่ัวไปเป็นบารมีท่ีเรียกว่าอุปบารมี ๓. พระบารมีท่ีทรงบ้าเพ็ญอย่าง



๕ 
 

สูงสุดซึ่งทรงบ้าเพ็ญเป็นพระอุกฤษฎ์ เรียกว่าปรมัตถบารมี ในพระชาติซึ่งมีจ้านวนมากมายนั้นมีพระ

ชาติท่ีส้าคัญอยู่ ๑๐ ชาติในจ้านวน ๙ ชาตินับต้ังแต่พระเตมีย์ใบ้ ถึงุวิธุรบัณฑิต จะเป็นการบ้าเพ็ญ

บารมีเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้บ้าเพ็ญครบทุกบารมีแต่ในชาติสุดท้ายท่ีพระเวสสันดรทรงบ้าเพ็ญบารมี

ครบท้ัง ๑๐ ประการในท่ีนี้จะกล่าวถึงการบ้าเพ็ญบารมีตามท่ีปรากฏในพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็น

พระจริยวัตรของพระเวสสันดรชาดกเท่านั้นตามประวัติกล่าวว่า  พระเวสสันดรทรงมีน้้าพระทัยในการ

บ้าเพ็ญทานต้ังแต่วัยพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากพุทธด้ารัสท่ีปรากฏในพระเวสสันดรชาดกว่าเมื่อเรา

เป็นทารกมีอายุ ๘ ขวบเรานั่งอยู่ปราสาทคิดจะบริจาคทานเราจะพึงให้คือหัวใจ  ดวงตา  เลือดเนื้อ

ร่างกาย  หากมีใครมาขอเราก็จะยินดีให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานจิตของเราก็จะไม่หวั่นไหว 

  ๓. อิทธิพลค้าสอนเรื่องทานในพระเวสสันดรชาดกท่ีมีต่อสังคมไทย ส่งผลให้เกิด

อิทธิพลค้าสอนเรื่องทานของพระเวสสันดรด้านความเช่ือคติความเช่ือในเรื่องของการท้าบุญเทศน์

มหาชาติเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและคติความเช่ือของผู้คนในสังคมไทยท่ีมีความแนบแน่น

อยู่กับพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน  กล่าวคือหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้บุญใหญ่กุศลแรง  

ถือเป็นผู้ท่ีเกิดทันพระศาสนา หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบท้ัง ๑๓ กุศลผลบุญนั้นจะส่งผลให้ไปเกิด

ร่วมพระธรรมยุคพระศรีอริยเมตไตรย  จะได้ไปเกิดในทิพยวิมาน  เป็นผู้มีความสุข  มีลาภยศไมตรี

และส้าเร็จในมรรคผลปรินิพพาน  อิทธิพลค้าสอนเรื่องทานของพระเวสสันดรด้านประเพณีค้าสอน

เรื่องทานของพระเวสสันดรได้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยเนื่องจากมีความศรัทธาหลักค้าสอนและการ

เสียสละความเพียรพยายามในการบ้าเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรและเนื่องจากพระเวสสันดรเป็น

ชาดกท่ีเป็นตัวอย่างแห่งการให้ทานและท้าความดีจึงเป็นท่ีมาของประเพณีแต่ละภาคซึ่งประเพณีแต่

ละภาคย่อมมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป   
  

๕. บทสรุป 
 พระเวสสันดรเป็นตัวอย่างในการสร้างความดี สร้างบารมีโดยเฉพาะเรื่องทานเป็นเรื่องท่ีโดด
เด่นท่ีสุดและเห็นได้ชัดเจน  ดังนั้นค าสอนเรื่องทานจึงมีอิทธิพลต่อการศึกษาได้  การศึกษาทานของ
พระเวสสันดร  ท าให้เกิดแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการศึกษา  เกิดแรงจูงใจในการท าความดีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเหมือนพระเวสสันดร คุณค่าเรื่องของพระเวสสันดรท าให้ทราบว่ามีคุณค่าด้านเนื้อหาและ
คุณค่าด้านสังคม 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพื่อให้เห็นความ
เหมือนและความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด 
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