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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
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  163 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ชาดก : ขมุทรพัยใ์นพระไตรปิฎก 

บารม ีอรยิะเลศิเมตตา1 

1. บทน า 

 พระไตรปิฎก คอืคมัภรีท์ีร่วบรวมค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ซึง่แต่เดมินัน้
เป็นเพยีงการท่องจ าของเหล่าสาวกที่ได้ฟังค าสอนจากพระโอษฐ์ของศาสดาโดยตรงเพราะยงัไม่มี    
การจารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร สชุพี ปุญญานุภาพ (2554, น. 15-16) ไดอ้ธบิายว่า เมือ่ครัง้ยงัไม่ไดม้ี
การจารกึพระไตรปิฎกนัน้จะใชว้ธิกีารท่องจ า มกีารแบ่งงานกนัในการท่องจ าพระไตรปิฎก เช่น ค าว่า     
ทฆีภาณกะ แปลว่า ผูส้วดคมัภรีท์ฆีนิกาย มชัฌมิภาณกะ แปลว่า ผูส้วดคมัภรีม์ชัฌมินิกาย 

 ลุล่วงมาจนถงึการท าสงัคายนาครัง้ที ่5 ทีป่ระเทศศรลีงักา ประมาณ พ.ศ. 433 หลงัจากการ
ปรนิิพพานของพระพุทธองค์ เหตุปรารภในการท าสงัคายนาในครัง้นัน้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์   
(ป.อ. ปยุตฺโต) (2560, น. 47)  ได้อธิบายว่า คอืสบืไปภายหน้ากุลบุตรจะเสื่อมถอยด้วยสติสมาธิ
ปัญญา จะไม่สามารถทรงพระปรยิตัไิวด้ว้ยมุขปาฐะ กบัทัง้ควรจะมหีลกัฐานไวเ้ป็นเกณฑต์ดัสนิไมใ่ห้
หลกัพระศาสนาสบัสนปนเปกบัลทัธิอื่นภายนอก เพื่อรกัษาพระธรรมวนิัยให้บรสิุทธิ ์จึงตกลงใหม้ ี   
การบนัทกึค าสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในใบลานเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ เพื่อเป็นหลกัฐาน
อา้งองิในการศกึษาคน้ควา้ค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

 พระไตรปิฎก แปลว่า คมัภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์ 3 ชุด หรือ ประมวลแห่งคมัภีร์ที่รวบรวม      
พระธรรมวนิยั 3 หมวด โดยแต่ละปิฎกมคีวามหมาย ดงันี้ 

1) วนิยัปิฎก ประมวลพทุธพจน์หมวดพระวนิยั 
2) สตุตนัตปิฎก ประมวลพทุธพจน์หมวดพระสตูร 
3) อภธิมัมปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภธิรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2553, น. 110-112)  

                                                           

 1 ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ในสมยัพุทธกาลค าว่าพระไตรปิฎกยงัไม่มกีารใช ้จะมแีต่ค าว่าพระธรรมวนิัยทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั
ในวงกว้าง สุชพี ปุญญานุภาพ (2554, น. 6) ได้กล่าวว่า ค าว่าพระไตรปิฎกเกดิขึ้นในภายหลงัที่        
ท าสงัคายนา แต่ค าว่าพระไตรปิฎกกไ็มไ่ดท้ าใหส้ิง่ทีบ่รรจุอยูใ่นพระไตรปิฎกหมดความส าคญัลง 

การศกึษาพระไตรปิฎกถอืว่าเป็นหน้าทีส่ าคญัของพุทธศาสนิกชนทุกคนพงึกระท า ก่อนอื่น
เราต้องท าความรูจ้กัโครงสรา้งของพระไตรปิฎกว่าแบ่งเป็นกี่หมวด แต่ละหมวดประกอบด้วยอะไร
เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจไดศ้กึษา ดงันัน้ในทีน่ี้จะอา้งองิถงึวศนิ อนิทรสระ (2556, น. 10) ทีไ่ด้จดัท าแผนภูมิ
พระไตรปิฎกในรปูสารบาญ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดท้ าความเขา้ใจโครงสรา้งพระไตรปิฎกโดยสงัเขป ดงันี้ 

2. โครงสร้างพระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก  
(ประมวลระเบียบวินัย ส าหรบั

ภิกษุและภิกษุณี) 
 

พระสตุตนัตปิฎก 
(ประมวลธรรมเทศนา ประวติั

และเร่ืองราวต่าง ๆ) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
 (ประมวลหลกัธรรมและค าอธิบาย

ท่ีเป็นเน้ือหาวิชาล้วน ๆ) 
1. มหาวภิงัค ์
   (วนิยัทีเ่ป็นหลกัใหญ่ของภกิษุ) 
2. ภกิขนุีวภิงัค ์
   (วนิยัทีเ่ป็นหลกัใหญ่ของภกิษุณี) 
3. มหาวคัค ์
   (ก าเนิดภกิษุสงฆแ์ละระเบยีบความ
เป็นอยู่และกจิการของภกิษุสงฆ)์ 
4. จุลลวคัค ์
   (ระเบยีบความเป็นอยู่และกจิการ
ของภิก ษุ ส งฆ์ เ รื่ อ งภิก ษุณีและ      
การสงัคายนา) 
5. ปรวิาร 
   (คู่มือถามตอบซักซ้อมความรู้   
พระวนิยั) 
 
 
 
 

 1. ทฆีนิกาย 
   (ชุมนุมพระสตูรขนาดยาว) 
2. มชัฌมินิกาย 
   (ชุมนุนพระสตูรขนาดกลาง) 
3. สงัยุตตนิกาย 
   (ชุมนุมพระสูตรที่จ ัดกลุ่มตาม    
หวัเรือ่ง) 
4. องัคุตตรนิกาย 
   ( ชุ ม นุ ม พ ร ะ สู ต ร ที่ จ ั ด เ ป็ น        
หมวดตามจ านวนขอ้) 
5. ขทุทกนิกาย 
   (ชุมนุมพระสูตรภาษิต ค าอธบิาย
และเรือ่งราวเบด็เตลด็) 

 1. ธมัมสงัคณ ี
   (แจงนับธรรมที่จดัรวมเป็นหมวด
เป็นประเภท) 
2. วภิงัค ์
   (อธบิายธรรมแต่ละเรื่องแยกแยะ
ออกชีแ้จงวนิิจฉยัโดยละเอยีด) 
3. ธาตุกถา 
   (สงเคราะห์ขอ้ธรรมต่าง ๆ เขา้ใน
ขนัธ ์อายตนะ ธาตุ) 
4. ปคุคลบญัญตั ิ
   ( บัญญัติ  ค ว ามหมายบุ ค ค ล
ประเภทต่าง ๆ ตามคุณธรรมทีม่)ี 
5. กถาวตัถุ 
   (แถลงและวินิจฉัยทัศนะของ
นิกายต่าง ๆ สมยัตตยิสงัคายนา) 
6. ยมก 
   (ยกข้อธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบ
ค าถามทีต่ ัง้ยอ้นกนัเป็นคู่ ๆ) 
7. ปัฏฐาน 
   ( อ ธิ บ า ย ปั จ จั ย คื อ ลั ก ษ ณ ะ
ความสมัพนัธเ์นื่องอาศยักนั 24 แบบ) 
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จากแผนภูมิที่แสดงโครงสร้างพระไตรปิฎกด้านบนนี้ แสดงให้เราเห็นว่า  เนื้ อหา                    
ในพระไตรปิฎกประกอบด้วยกฎระเบียบ ข้อวัตรปฏิบัติ ค าสอน ปรารภถึงสาเหตุที่ทรงแสดง          
พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค ์ซึง่เป็นค าสอนทีส่ าคญัยิง่ในการจะรูถ้งึหลกัการปฏบิตัทิางศาสนา 
พรอ้มทัง้ประวตัศิาสตรท์ีเ่กดิขึน้ในสมยัพทุธกาล มนีกัปราชญร์าชบณัฑติหลายทา่นทีไ่ด้เขยีนรวบรวม
เป็นต าราขึ้นไว้มากมายให้เราได้ศึกษา มีทัง้การย่อขยายเนื้ อความเพื่อสร้างความเข้าใจ                    
ใหพ้งึบงัเกดิขึน้กบัผูท้ีม่คีวามสนใจ  

 ในบทความนี้ผู้เขยีนจะขอน าเสนอส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกที่จดัว่าเป็นขุมทรพัย์อนัล ้าค่า 
เพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละจดักลุ่มเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจใครศ่กึษาสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดง้า่ยขึน้ ขมุทรพัย์
อนัล ้าคา่นัน้กค็อื “ชาดก” ทีป่รากฏในขทุทกนิกาย แหง่พระสตุตนัปิฎกนัน่เอง 

 เป็นที่น่าสงัเกตว่า ชาดก ที่ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรพัย์อนัล ้าค่านัน้โดยนัยแห่งความหมายแล้ว      
มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร มีกี่ประเภทและในแต่ละประเภทนัน้เหตุการณ์หรือเรื่องอะไร           
ทีพ่ระพุทธองค์ได้ตรสัสอนมากกว่าเรื่องอื่นบทความนี้จะได้กล่าวถงึและวเิคราะหใ์หเ้หน็ในตอนทา้ย 
พรอ้มกนันี้เอกสารทีใ่ชใ้นการอา้งองิเพื่อใหผู้อ้่านทีส่นใจไดค้น้ควา้เพิ่มเตมิมกีารกล่าวถงึในตอนทา้ย
ของบทความนี้ด้วย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และสรา้งความเขา้ใจในเนื้อหาของบทความนี้ ผูเ้ขยีน   
จะไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้แต่ละขอ้ตามล าดบัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันี้ 

3. ความหมายและประวติั 

 ชาดกทีป่รากฏในคมัภรีส์ุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกายนัน้ ไดม้นีักปราชญ์ ราชบณัฑติไดอ้ธบิาย
ความหมายและกล่าวประวตัไิวท้ีน่่าสนใจ ดงันี้ 

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2553, น. 83) ไดอ้ธบิายเรือ่งชาดกไว ้ดงันี้ 

 “เครื่องเล่าเรื่องราวทีพ่ระพุทธเจา้ได้ทรงเกดิมาแลว้” ชื่อคมัภรี์ในพระไตรปิฎก อนัเล่าเรื่อง
พระชาตใินอดตีของพระพุทธเจา้ เมื่อยงัเป็นพระโพธสิตัว์ซึง่ก าลงัทรงบ าเพญ็บารม ีมจี านวนทัง้หมด
ตามตวัเลขถ้วนที่กล่าวในอรรถกถาทัง้หลายว่า 550 ชาดก (นับตรงเลขว่า 547 ชาดก แต่คนไทย     
มกัพดูตดัเลขแคห่ลกัรอ้ยว่า พระเจา้ 500 ชาต)ิ ทัง้หมดนี้จดัเป็นพระไตรปิฎก 2 เล่ม (ฉบบัอกัษรไทย
คือเล่ม 27 และ 28), อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาดกทัง้หมดในพระไตรปิฎกเป็นคาถาล้วน  ๆ           
(เว้นชาดกหนึ่งที่เป็นความร้อยแก้ว คือกุณาลชาดก) และโดยมากเป็นเพียงค ากล่าวโต้ตอบกัน       
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ของบุคคลในเรื่อง พร้อมทัง้พระด ารสัของพระพุทธเจ้าที่ตรสัสรุปหรือแสดงคติธรรม อนัเรียกว่า      
อภิสมัพุทธคาถาเท่านัน้ ไม่ได้เล่าเรื่องโดยละเอยีด ผู้อ่านเขา้ใจได้ยาก จึงมอีรรถกถาขึ้นมาช่วย
อธบิาย เรยีกว่า “ชาตกฏัฐกถา” (เรยีกใหง้า่ยว่า อรรถกถาชาดก) ซึง่ขยายความออกไปมาก จดัเป็น
เล่มหนังสือฉบับบาลีอักษรไทยรวม 10 เล่ม เรื่องชาดกที่เรียนและเล่ากันทัว่ไป ก็คือเล่าตาม    
ชาตกฏัฐกถานี้ แต่นกัศกึษาพงึรูจ้กัแยกระหว่างสว่นทีม่ใีนพระไตรปิฎก กบัสว่นทีเ่ป็นอรรถกถา” 

 สชุพี ปุญญานุภาพ (2554, น. 614) ไดอ้ธบิายเรือ่งชาดกไว ้ดงันี้ 

 “ค าว่า ชาตก หรอื ชาดก แปลว่า ผูเ้กดิ คอืการเล่าถงึการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเวยีนว่ายตายเกดิ 
ถือเอาก าเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบ้าง ชัว่บ้าง แต่ก็ได้พยายามท าความดี
ตดิต่อกนัมากบา้งน้อยบา้งตลอดมาจนเป็นพระพทุธเจา้ในชาตทิีส่ดุ 

 กล่าวอีกอย่างหนึ่ ง จะถือว่าชาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งการบ าเพ็ญคุณงามความดี              
ของพระพุทธเจา้ตัง้แต่ยงัเป็นพระโพธสิตัว์อยู่กไ็ด ้ในอรรถกถาแสดงดว้ยว่าผูน้ัน้ผูน้ี้กลบัชาตมิาเกดิ
เป็นใครในสมยัพระพุทธเจา้ แต่ในบาลพีระไตรปิฎกกล่าวถงึเพยีงบางเรื่อง เพราะฉะนัน้ สาระส าคญั
จงึอยูท่ีค่ณุงามความดแีละอยูท่ีค่ตธิรรมในนิทานนัน้ ๆ” 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภมูลเหตุที่จะแปลและพิมพ์           
นิบาตชาดกไว้เป็นหนังสือแจกในงานพระศพพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ กรมขุน   
สุพรรณภาควด ีพระเจา้ลูกเธอพระองคน์ี้มเีจา้คุณพระประยุรวงศ์เป็นเจา้จอมมารดา ประสตูใินรชักาล    
ที่ 4 เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2411 สิ้นพระชนม์ในรชักาลที่ 5 เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2447 (พระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 2540) 

 พระองคไ์ดท้ลูหารอืกบัพระเจา้น้องเธอ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส 
ได้แปลส าเร็จทนัแจกงานพระศพได้ 6 เล่มเท่านัน้ ในปี พ.ศ. 2447 จากมูลเหตุนี้ พระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชปรารภถา้ไดแ้ปลนิบาตชาดกลงเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์   
กจ็ะเป็นประโยชน์มาก ตรสัว่า “ถา้หนังสอืเช่นนี้ (นิบาตชาดก) จะมอียู่ในภาษาไทยทัง้หมดกจ็ะนบัว่า
เป็นเครือ่งอลงัการใหญ่ในหนงัสอืและภาษาของเรา (พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 2540) 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับ      
นิบาตชาดกตอนหนึ่งว่า 
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 “นิทานอยา่งชาดกนี้ไมไ่ดม้แีต่คมัภรีฝ่์ายพระพุทธศาสนาในหมูช่นชาตอิืน่ ภาษาอืน่ นอกจาก
พระพุทธศาสนาก็มปีรากฏเหมอืนกบัชาติอื่น ๆ เช่น อาหรบั เปอร์เซีย เป็นต้น ก็ว่ามนีิทานเช่นนี้
คล้ายคลงึกนั แต่จะยกไว้ไม่กล่าวเพราะไม่มตีวัเรื่องมาเปรยีบเทยีบ จะยกแต่นิทานอสีปซึ่ งขา้พเจา้   
ได้แปลลงเป็นภาษาไทยช้านานมาแล้วได้ตัง้ชื่อว่า อีสปปกรณัมของนักปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอสีป      
เป็นผู้แต่งขึ้นในประเทศกรีซ นักปราชญ์ผู้นี้ได้แต่งหนังสือฉบับนัน้แต่ในเมื่อเวลาราว ๆ กนักบั
พุทธกาลมีท านองนิทานอย่างเดียวกัน คือ  เทวดาพูดกับคน ดิร ัจฉานต่อดิร ัจฉานพูดกันเอง        
ท านองเดยีวกนักบัชาดกและเรือ่งราวทีอ่สีปกล่าวนัน้กม็คีลา้ยคลงึกนัทีอ่าจเปรยีบเทยีบกบัเรือ่งชาดก
ไดห้ลายเรือ่ง” (พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 2540) 

 ผูท้ีส่นใจศกึษาชาดกนัน้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชวจิารณ์ไวว้า่
ม ี3 พวก คอื 

1) พวกทีส่นใจชอบฟังแต่นิทานไมใ่ฝ่ใจในธรรมหรอืสภุาษติซึง่มอียูใ่นชาดกนัน้ ๆ 
2) พวกทีแ่สวงหาแต่ธรรม เมื่ออ่านชาดกก็เหน็ว่าเป็นแต่เรื่องเล่านิยาย การทีจ่ะแสวงหา

ธรรมในชาดกเหมอืนกบัการร่อนทรายหาทองซึ่งมอียู่แต่เลก็น้อยไม่คุม้กบัความล าบาก    
สูห้นงัสอืฉบบัอืน่ซึง่อาจจะพบธรรมไดง้า่ยไมไ่ด ้กล็ะเลยไมไ่ดอ้า่น 

3) เป็นผูท้ีป่รารถนาเพื่อวนิิจฉัยว่าชาดกนัน้ ๆ พระพุทธเจา้จะไดเ้ทศนาอย่างนัน้จรงิหรอืไม่
และเหน็ว่าชาดกแต่งโดยไม่มคีวามจรงิเป็นพืน้ฐาน และต าหนิผูแ้ต่งว่าท าใหเ้กดิไฝฝ้าขึน้
ในพระพทุธศาสนา 

 พระองคเ์สนอแนะว่า ทีเ่ป็นเช่นนัน้กม็าจากการตัง้วงพจิารณาคบัแคบ เริม่จากพวกเอาสนุก
ฟังแต่นิทาน พวกสองมุ่งเน้นแต่ตัวธรรมจนเกินไป พวกที่สามมุ่งแต่ความจริงอย่างเดียว                
การศกึษาชาดกนัน้ควรตัง้วงพจิารณาอยา่งกวา้งขวาง เพือ่จะไดป้ระโยชน์จากชาดก (พระบาทสมเดจ็           
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, 2540) 

 อรรถกถาชาดกไม่ได้มีเฉพาะภาษาบาลีและภาษาไทยเท่านั ้น หากแต่นักปราชญ์               
ชาวต่างประเทศได้แปลและพมิพ์เป็นภาษาองักฤษ ฉบบัมหาวิทยาลยัเคมบรดิจ์ 6 เล่ม โดยพมิพ์      
ครัง้แรกเมื่อ ค.ศ. 1895 มสี านวนภาษาองักฤษอกี 2 ส านวนของศาสตราจารย์รสิ เดวิดส์แปลไว้       
40 เรือ่ง และส านวนของฟรานซสิกบัโทมสัแปลไว ้114 เรือ่ง (เฉลมิ มากนวล, 2518, น. 28) 

 ส าหรบันิทานอสิปทีเ่ล่ากนัมาตัง้แต่ศตวรรษที ่6 ก่อน ค.ศ. มมีากมายเป็นพนัเรื่องและอสีป   
กไ็ด้เป็นเจ้าของทัง้หมด เนื่องจากบางเรื่องมกีารเล่ากนัมานานก่อนอสีปแล้ว ในบางเรื่องกม็ีผู้แต่ง
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เพิม่เตมิลงไป จงึเป็นการยากทีจ่ะระบุได้ว่าใช่ผลงานของอสีปหรอืไม่2 นิทานอสีปเป็นเรื่องเกีย่วกบั
ชวีติสตัวเ์มือ่จบจะมลีกัษณะเป็นสภุาษติสอนใจ (เฉลมิ มากนวล, 2518, น. 28-29) 

 3.1 ชาดกจะมีอยู่ 3 ประเภท 

 3.1.1 ประวตัศิาสตรห์รอืพงศาวดาร 

 ชาดกไม่ได้มเีฉพาะในพระสุตตนัตปิฎกเท่านัน้ บางครัง้ไปปรากฎอยู่ในพระวินัยปิฎกก็มี
ตวัอยา่งเชน่ประวตัศิาสตรห์รอืพงศาวดารบา้นเมอืงสมยัโบราณเรือ่งทฆีาวุกมุาร เป็นตน้ 

 พระพุทธเจ้าปรารภการทะเลาะกนัของเหล่าภิกษุชาวเมอืงโกสมัพทีะเลาะกนัว่าด้วยเรื่อง   
ของน ้าลา้งสว้ม สดุทา้ยสงฆแ์ตกกนัเป็นสองฝ่าย พระพทุธเจา้จงึตรสัสอนภกิษุทัง้สองฝ่ายว่า 

 “ภิกษุทัง้หลาย ท าไมพวกเธอจึงทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง บัณฑิตสมัยก่อนฆ่า            
พระราชบดิาพระราชมารดาของอกีฝ่ายหนึ่งรวมทัง้ยดึเมอืงของอกีฝ่ายหนึ่ง แต่สดุทา้ย เมือ่มโีอกาสที่
จะโต้ตอบอกีฝ่ายหนึ่ง แต่กใ็หอ้ภยัเมตตาต่อกนั มขีบวนการสมานฉันท์คอืการใหอ้ภยัซึ่งกนัและกนั
ดงันี้เป็นตน้” (มหา. ว.ิ 5/312/238.) 

 อยา่งนี้เรยีกว่าเป็นชาดกทีแ่ทรกอยูใ่นพระวนิยัดว้ย 

 ตวัอย่างเรื่องทฆีาวุกุมารในทฆีตีิโกสลชาดก อยู่ในขอ้ที่ 371 ในอฑัฒวรรค ปัญจกนิบาต     
ซึ่งทฆีาวุกุมารได้เป็นผู้รวบรวมแคว้นกาสแีละโกศลเขา้มาอยู่ในปกครองเดียวกนัจนกระทัง่มาถึง    
สมยัพุทธกาล ชาดกเรื่องนี้มทีัง้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทางประวตัศิาสตรแ์ละมุ่งแสดงหลกัธรรม
คอืการไมล่่วงละเมดิค าสอนของมารดาบดิา การรูจ้กัใหอ้ภยัแกศ่ตัรเูป็นส าคญั3 

 

 
                                                           

 2 อสีปเกดิ 208 ปี ก่อน พ.ศ. พระพทุธเจา้ประสตูก่ิอน พ.ศ. 80 ปี อสีปแก่กวา่พระพทุธเจา้ 128 ปี 
 3 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้จากวารสารมนุษยศาสตร์วชิาการ ปีที่ 26 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มถิุนายน 2562) 
หน้า 61 ชื่อเรื่อง การสร้างสนัติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทตัและพระราชกุมารฑฆีาวุ 
เขยีนโดย ชชัวาลย ์ชงิชยั 

 



  169 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 3.1.2 นิทานพืน้บา้น 

 ลักษณะของนิทานพื้นบ้านจะมีอยู่ในถิ่นต่าง ๆ ของชมพูทวีป เป็นการเล่าสืบต่อกันมา          
ไม่ใช่มเีฉพาะแต่ในอนิเดยีอย่างเดยีว หากแต่จะครอบคลุมไปถงึแถว อาหรบั เปอร์เซยี ปากสีถาน 
อฟักานิสถาน 

 จะเห็นได้จากมีหลายเรื่องทีเดียวที่นิทานชาดกไปตรงกนักบันิทานอีสปของกรีกอาจจะ   
เป็นไปไดว้่าเป็นนิทานเก่าแก่ทีเ่ล่าสบื ๆ กนัมา ต่อมา พวกพ่อคา้เกวยีนเดนิทางไปคา้ขายกเ็ล่าต่อ ๆ 
กนัไป สามารถอา่นเทยีบเคยีงไดก้บัฉบบัของโจเซฟ จาคอบ ทีย่ศ วชัรเสถยีรแปล 

 เป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่ชาดกอันเป็นภูมิปัญญาตะวันออกมีเรื่องที่ตรงกับภูมิปัญญา
ตะวนัตก เช่น สุวณัณหงัสชาดก ชาดกทีว่่าด้วยหงส์มขีนเป็นทองค า ขอ้ที ่ 136 ในอสมัปทานวรรค 
เอกนิบาต เป็นตน้ 

 3.1.3 นิทานพงัเพยแบบสภุาษติ 

 เ ป็นเรื่องระหว่าง  มนุษย์พูดกับสัตว์  สัตว์พูดกับสัตว์  หรือเทวดาแสดงธรรม เช่น                   
ในสุวัณณสามชาดก พระโพธิสตัว์บ าเพ็ญเมตตาบารมี เป็นต้น มีใจความว่า พระโพธิสตัว์ถูกธนู       
ของพระเจ้าปิลยกัษ์จนถึงแก่ความตาย มารดาบิดาได้ตัง้สจัจะอธิษฐาน ขอให้พิษของศรหมดไป 
สุวรรณสามฟ้ืนคนืสติ และได้แสดงคตธิรรมว่า ผูใ้ดเลี้ยงดูมารดาบดิาโดยธรรม ย่อมมเีทวดารกัษา 
ยอ่มเจรญิในทางโลกนี้ ละโลกนี้ไปยอ่มเขา้ถงึสรรค ์

 การแสดงชาดกในท านองนี้จะเป็นการหลกีเลีย่งการแสดงธรรมทีก่ระทบตนเองและผูอ้ื่นหรอื
การแสดงธรรมเสยีดสผีูอ้ ืน่ เป็นการสอนธรรมะ โดยใหต้วัละครในนิทานจะเป็นผูส้อนและรบัฟังค าสอน 
ท าให้ผู้ฟังไม่รู้สึกว่าไม่มีส่วนใดมากระทบตัวเอง ก็จะเกิดความเพลิดเพลินและสามารถน้อมน า          
ธรรมะนัน้มาปฏบิตัใิหเ้หมาะสมได ้

4. ชาดกในพระสตุตนัตปิฎก 

 พระสุตตนัตปิฎก ประมวลธรรมเทศนา ประวตัิและเรื่องราวต่าง ๆ วศนิ อนิทสระ (2556,    
ค าน า) ไดเ้รยีบเรยีงไว ้ดงันี้ พระสตุตนัตปิฎกแบ่งออกเป็น 5 หมวด คอื 
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1) ทฆีนิกาย มลีกัษณะทีเ่ป็นพระสตูรยาว 
2) มชัฌมินิกาย มลีกัษณะทีเ่ป็นพระสตูรขนาดกลาง 
3) สงัยตุตนิกาย มลีกัษณะทีเ่ป็นพระสตูรทีจ่ดักลุ่มตามหวัเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
4) องัคตุรนิกาย มลีกัษณะทีเ่ป็นพระสตูรทีจ่ดักลุ่มตามจ านวนขอ้ธรรม 
5) ขุททกนิกาย มลีกัษณะที่เป็นพระสูตร ชุมนุมพระสูตร ภาษิต ค าอธิบาย และเรื่องราว

เบด็เตลด็ม ี15 เรือ่งคอื 1. ขทุทกปาฐะ 2. ธรรมบท 3. อทุาน 4. อติวิุตตกะ 5. สตุตนิบาต 
6. วมิานวตัถุ  7. เปตวตัถุ   8. เถรคาถา 9. เถรคีาถา 10. ชาตกหรอืชาดก 11. นิทเทส 
12. ปฏสิมัภทิามรรค 13. อปทาน 14.พทุธวงศ ์15. จรยิาปิฎก 

 บางครัง้  มีการแบ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็น 9  เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์                        
นว แปลว่า 9 องัคะ แปลว่า องคห์รอืหวัขอ้  สตัถุ  คอืพระศาสดา  ศาสน  แปลว่า  ค าสอน เมื่อแปล
โดยรวมจงึแปลว่า ค าสอนของพระพทุธเจา้ทีป่ระกอบดว้ยองค ์9  มดีงัต่อไปนี้ 

1) สตุตะ คอืพระสตูรมากมายรวมทัง้พระวนิยัปิฎกและนิทเทส 
2) เคยยะ คอืเนื้อความทีม่ที ัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรองผสมกนั ไดแ้กพ่ระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด  
3) เวยยากรณะ คือไวยากรณ์ ได้แก่ เ นื้ อความที่มีแต่ร้อยแก้วอย่างเดียว ได้แก่                   

พระอภธิรรมปิฎกทัง้หมดและพระสตูรทีม่คีาถา 
4) คาถา คอืเนื้อความทีเ่ป็นรอ้ยกรองอยา่งเดยีว เชน่ ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา  
5) อทุาน คอื พระคาถาทีเ่ป็นพทุธอทุานม ี82 สตูร 
6) อติวิุตกะ คอื พระสตูรทีเ่รยีกว่า อติวิุตตกะ 110 สตูร 
7) ชาดก คอืชาดกทีม่ที ัง้หมด 547 เรือ่ง 
8) อพัภตูธรรม เรือ่งมหศัจรรย ์ไดแ้กเ่รือ่งทีเ่ป็นความอศัจรรยต์่าง ๆ 
9) เวทลัละ คอืพระสตูรทีเ่กีย่วกบัการถามตอบทีท่ าใหเ้กดิความรูแ้ละความพอใจ ต่อจากนัน้

กจ็ะถามยิง่ ๆ ขึน้ไป4  

 สรุปว่า ไม่ว่าจะจัดค าสอนในรูปแบบไหนจะมีชาดกอยู่ตลอด เป็นการยืนยันว่าชาดก         
เป็นหลกัฐานชัน้ต้นอนัถือว่าเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า ตวัชาดกในบาลีจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค 
ได้แก่ พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 เรียกว่า ปฐมภาค ภาคที่ 1 มี 17 นิบาต คือ เอกนิบาต (ชาดกที่มี       
คาถาเดยีว)  เตรสนิบาต (ชาดกทีม่ ี13 คาถา) ปกณิณกนิบาต (คาถาทีม่มีากกว่า 13 คาถาขึน้ไป)     
                                                           

 4 ดูเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1 เล่ม 1          
หน้าค าน าในการพมิพค์รัง้แรก ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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วีสตินิบาต (คาถาที่มีมากกว่า  20 คาถาขึ้นไป) ติงสนิบาต (คาถาที่มี 30 คาถาขึ้นไป) และ              
จตัตาฬสีนิบาต (คาถาทีม่ ี40 คาถาขึน้ไป) 

 ส าหรบัเล่มที ่28 เรยีกว่าทตุยิภาค ภาคที ่2 นัน้ ม ี5 นิบาต คอื ปัญญาสนิบาต (หมวดทีม่ ี50 
คาถาขึน้ไปซึง่มอียู่ 3 ชาดก) สฏัฐนิิบาต (หมวดทีม่ ี60 คาถาขึน้ไป ม ี2 ชาดก) สตัตตนิิบาต (หมวด  
ที่ม ี70 คาถาขึ้นไป ม ี2 ชาดก) อสตีินิบาต (หมวดที่ม ี80 คาถาขึ้นไปม ี5 ชาดก) และมหานิบาต 
(หมวดทีม่ ี100 คาถาขึน้ไปม ี10 ชาดกทีเ่รยีกว่า พระเจา้สบิชาตนิัน่เอง) 

 ค าว่า นิบาต หมายถงึ ตวัคาถา ตวัอย่าง ถา้เรยีกว่า เอกนิบาต หมายถงึ ชาดกทีม่ี 1 คาถา
ใน 1 คาถาจะประกอบดว้ย 4 บาท ตวัอย่าง คาถาในอปัณณกชาดกอรรถกถา ซึ่งเป็นเรื่องแรกของ
ชาดก 

  อปณฺณก   ฐานเมเก ทตุยิ   อาห ุตกฺกกิา 
  เอตทญฺญาย เมธาว ี ต   คณฺเห ยทปณฺณกนฺต ิ(ข.ุชา.อ. 27/1/1) 

   พวกคนฉลาดกล่าวฐานะทีไ่มผ่ดิ 
 นกัเดาทัง้หลายกล่าวอนันัน้ว่าเป็นทีส่อง 
 คนมปัีญญารูฐ้านะและมใิชฐ่านะนัน้แลว้ 
 ควรถอืเอาฐานะทีไ่มผ่ดิ (ข.ุชา.อ. 27/1) 

 
 ในเอกนิบาตจะม ี15 วรรค วรรคละ 10 ชาดก รวมเป็น 150 เรือ่ง ดงันี้ 

1) อปัณณกวรรค  10 ชาดก 9) อปายมิหวรรค  10 ชาดก  
2) สลีวรรค  10 ชาดก 10) ลติตวรรค  10 ชาดก 
3) กรุงุควรรค  10 ชาดก 11) ปโรสตวรรค   10 ชาดก 
4) กลุาวกวรรค   10 ชาดก 12) หงัสวิรรค  10 ชาดก 
5) อตัถกามวรรค  10 ชาดก 13) กสุนาฬวิรรค  10 ชาดก 
6) อาสงิสวรรค   10 ชาดก 14) อสมัปทานวรรค  10 ชาดก 
7) อติถวีรรค  10 ชาดก 15) กกณัฎกวรรค  10 ชาดก 
8) วรณุวรรค  10 ชาดก 

 ในการตัง้ชื่อวรรคนัน้ จะน าชื่อชาดกแรกมาเป็นชื่อวรรคเป็นส่วนมาก การตัง้ชื่อลกัษณะนี้        
จะมถีงึ 28 วรรค ตวัอย่างในวรรคแรกทีช่ ื่อว่าอปัณณกวรรค จะน าธรรมมาตัง้ว่าดว้ยขอ้ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง  
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ที่ท าให้บรรลุธรรม ในส่วนการตัง้ชื่อชาดกจะน าชื่อพระโพธิสตัว์มาเป็นชื่อชาดกเป็นส่วนมาก เช่น        
เสรวีวาณิชชาดก เป็นตน้ เป็นชือ่ชาดกเหมอืนในอปัณณกวรรคทีก่ล่าวไปแลว้ 

 ชชัวาลย ์ชงิชยั (เอกสารประกอบค าบรรยายวเิคราะหช์าดก, ม.ป.ป.) ไดว้เิคราะหเ์รื่องชาดกไว้
ว่า “ชาดกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจึงมีศพัท์เรียกชาดกเป็นภาษาชาวบ้านว่า พระเจ้า 5 00 ชาติ         
แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของพระองค์บ้าง ของพระสาวกบ้าง แต่เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์                   
อยู่ ใน เหตุการณ์บ้า ง  เ ป็นผู้กล่ าวสอนผู้อื่ นบ้า ง  การ เรียน เนื้ อหาชาดกจะมีลักษณะเ ป็น                           
การน าเชื่อมเหตุการณ์ 2 ชาตมิาเกีย่วขอ้งกนั ถา้เป็นภาพยนตรใ์นสมยัปัจจุบนันี้จะเป็นรปูแบบที่นิยม  
ในการเดินเรื่องของภาพยนตร์จะนิยมใช้รูปแบบคล้ายชาดก โดยเริ่มจากเรื่องในปัจจุบนัจากนัน้จึง
ย้อนกลับไปในอดีต ชาดกก็จะเริ่มจากเรื่องในสมยัพุทธกาลว่ามเีหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ปรารภใคร      
เป็นเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัน้จะมีทัง้เรื่องดีและไม่ดี ตัวอย่างในเรื่องดี พระพุท ธองค์จะตรสัว่า         
ไม่ใช่เฉพาะชาตนิี้อย่างเดยีวทีเ่ธอปฎบิตัดิ ีแมใ้นอดตีชาตเิธอกจ็ะประพฤตดิแีบบนี้เหมอืนกนั จากนัน้
ทรงน าเรื่องในอดีตมาเล่า ในอดีตชาติเธอก็ประพฤติดีแบบนี้เหมือนกันมาเล่าหรือบางทีก็จะเป็น              
ผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์เหน็ความเป็นไปของเรือ่งราวและพดูถงึเรือ่งราวนัน้ เป็นตน้” 

 ในชาดกเวลากล่าวถงึประวตัขิองพระพุทธเจา้ในอดตีชาตจิะใชค้ าว่า “พระโพธสิตัว”์ หมายถงึ 
บุคคลที่ยงัไม่ได้ตรสัรู้ แต่ก าลงัสร้างบารมเีพื่อจะตรสัรู้ต่อไปในอนาคต ค าว่า โพธิ แปลว่า ตรสัรู้      
สตัว ์แปลว่า ผูย้งัตอ้งขอ้งแวะเวยีนตายเกดิในสงัสารวฏั 

 การศกึษาชาดกในพระสุตตนัตปิฎกนัน้จะอ่านไม่เขา้ใจ เนื่องจากในบาลีจะเป็นคาถาล้วน    
ดังตัวอย่างเรื่องอปัณณกชาดกซึ่งเป็นเรื่องแรกในชาดก แม้แปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ยัง        
อ่านไม่เขา้ใจเพราะไมท่ราบทีม่าทีไ่ปว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร แต่เป็นเรือ่งทีด่สี าหรบัพระภกิษุทีจ่ะใช้
ท่องจ าค าสอนในส่วนชาดก เพราะในส่วนคาถานัน้ถือว่าเป็นหวัใจหลกัของชาดก เพื่อความเขา้ใจ     
จึงจ าเป็นต้องอ่านอรรถกถาประกอบด้วย ตวัอรรถกถาที่อ่านประกอบชาดกที่เป็นบาลีนัน้เรยีกว่า 
ชาตกฏัฐกถา เป็นการรจนาของพระพทุธโฆษาจารย ์

 อรรถกถาจะอธิบายให้ทราบ โดยเริม่ตัง้แต่เรื่องนี้เกดิขึ้นในขณะที่พระพุทธเจ้าประทบัอยู่     
วดัไหน ทรงปรารภใครจงึไดต้รสัคาถานี้ จากนัน้จะเป็นการเล่าเรือ่งประวตัขิองบุคคลนัน้ ตวัอย่างเชน่  
มีพระภิกษุรูปหนึ่ ง เกิดความเสน่หาในสตรีผู้หนึ่ งจนต้องการจะ สึกไปแต่งงานกับสตรีนั ้น                  
เมื่อบรรดาเพื่อนของท่านทราบเรือ่งจงึน าตวัท่านไปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้เพือ่ใหพ้ระพทุธองคต์รสัสอน
จะไดเ้กดิความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาสและไมต่อ้งลาสกิขา 
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 พระพทุธองคจ์ะตรสัต าหนิภกิษุรปูนัน้ว่า 

 “ดูก่อนภกิษุ สตรนีัน้ได้ท าความพินาศใหแ้ก่เธอไม่ใช่เฉพาะในชาตนิี้อย่างเดยีว แมใ้นอดตี 
ตวัเธอเคยอาศยัผูห้ญงิคนนี้ไดถ้งึแกค่วามตายมาแลว้ เธอตอ้งการพนิาศเพราะสตรนีี้อกีหรอื” 

 จากนัน้ ทรงน าเรือ่งในอดตีอนัเป็นตวัเนื้อหาของชาดก โดยเริม่ดว้ยค าว่า อตเีต กาเล แปลวา่ 
ในอดีตกาลนานมาแล้ว สถานที่และตัวละครจะนิยมใช้ เมอืงพาราณส ีโดยจะมพีระเจ้าพรหมทตั     
เป็นพระราชาปกครอง เป็นหลกั 

 เมื่อทรงเล่าชาดกจบ พระพุทธองค์จะทรงเทศนาในตอนสุดท้ายด้วยวปัิสสนาคอือรยิสจั 4  
ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เมื่อจบพระธรรมเทศนา ภิกษุรูปที่ต้องการจะสึกนัน้จะได้บรรลุ           
มรรคผลนิพพานมโีสดาบนัจนถงึอรหนัต ์ไมต่อ้งลาสกิขา 

 นี่คือรูปแบบของชาดก เริ่มจากปัจจุบัน  จากนัน้จะน าเรื่องอดีตชาดกมาประกอบแล้ว           
จึงย้อนกลับมาสู่ ปั จจุบันด้วยการประชุมชาดกว่ า ใครเกิด เ ป็นใครในอดีตชาติ  แต่ทั ้งนี้                            
ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อจบชาดกทุกครัง้แล้วพระภิกษุจะต้องบรรลุทุกครัง้ บางทีเป็นเพียง             
การน าเรือ่งในอดตีมาอธบิายใหฟั้งว่าเกดิอะไรขึน้เทา่นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัชชัวาลย ์ชงิชยั (2555, 110) 
ทีไ่ดก้ล่าวถงึโครงสรา้งชาดกโดยแบ่งเป็น 5 สว่น ดงันี้ 

1) ส่วนเกริน่น า เริม่ต้นด้วยการกล่าวถงึสถานทีป่ระทบัอยู่ของพระพุทธเจ้า ณ สถานทีใ่ด    
ที่หนึ่ง จากนัน้จึงเล่าต่อไปว่า พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง            
จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ข ัน้สุดท้าย จึงได้เล่าว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัส                 
พระธรรมเทศนาทีป่รากฏในรปูแบบคาถาอนัเป็นค าฉันทด์งัทีป่รากฏอยู่ในบาลเีล่มที ่ 27 
และ 28 

2) ส่วนที่เป็นปัจจุบนัชาติ จะเล่าเรื่องปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้น มีปัญหาอย่างไร จากนัน้ 
พระพทุธเจา้จะทรงโยงเรือ่งในปัจจุบนัไปเชือ่มต่อกบัเรือ่งในอดตีชาต ิ

3) ส่วนที่เ ป็นอดีตชาติ จะทรงน าตัวบุคคลในปัจจุบันชาติไปเชื่อมโยงว่าในอดีต                
บุคคลเหล่านัน้เคยท าอะไรมาบา้งทัง้ในสว่นทีเ่ป็นความดแีละความชัว่ 
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4) ส่วนที่ย้อนอดีตกลับสู่ปัจจุบัน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติจบแล้ว               
ถ้าทรงเล็งเห็นอุปนิสยัแห่งการบรรลุธรรมของผู้ฟัง จะทรงประกาศอรยิสจั 4 ในเวลา     
จบสัจจะ ผู้ฟังธรรมจะได้บรรลุธรรมตัง้แต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ตามบุญบารมี                  
ทีไ่ดส้รา้งสมอบรมมา 

5) สว่นสดุทา้ยตอบจบชาดก จะทรงสรปุว่า คนในอดตีชาตกิลบัชาตเิป็นใครบา้งในปัจจุบนั 

 ทัง้หมดคอืโครงสรา้งทีเ่ป็นรูปแบบเหมอืนกนัทัง้หมดของชาดก 547 เรื่อง และในจ านวนนี้
เมือ่ท าการวเิคราะหแ์ลว้สามารถจดักลุ่มไดบ้างสว่น ดงันี้5 

1) กล่าวถงึ กามราคะ 95 เรือ่ง 
2) กล่าวถงึ พระเทวทตั  53 เรือ่ง 
3) กล่าวถงึ บารมขีองพระองคแ์ละตวัพระพทุธเจา้เอง 40 เรือ่ง 
4) กล่าวถงึ ปัญญาบารมขีองพระองค ์20 เรือ่ง 
5) กล่าวถงึ ภกิษุว่ายากสอนยาก (หวัดือ้) 15  เรือ่ง 
6) กล่าวถงึ ภกิษุผูช้อบโออ้วด โกหก หลอกลวง 14 เรือ่ง 
7) กล่าวถงึ ภกิษุเกยีจครา้น / ละทิง้ความเพยีร 12 เรือ่ง 
8) กล่าวถงึ ภกิษุโลภมาก เหลวไหล โลเล ภณัฑะมาก 12 เรือ่ง 
9) กล่าวถงึ พระสารบีุตร 11เรือ่ง 
10) กล่าวถงึ ภกิษุรปูหนึ่ง 11 เรือ่ง 
11) มโหสถ 11 เรือ่ง 
12) กล่าวถงึ กฏุมพคีนหนึ่ง 11 เรือ่ง 
13) กล่าวถงึ ภกิษุทีเ่ลีย้งดบูดิามารดา 10 เรือ่ง 
14) กล่าวถงึ พระโกกาลกิะ 10 เรือ่ง 
15) กล่าวถงึ พระอานนท ์9 เรือ่ง 
16) กล่าวถงึ พระเจา้โกศล / ปเสนทโิกศล 9 เรือ่ง 
17) กล่าวถงึ การบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่พระญาตขิองพระพทุธองค์  7 เรือ่ง 
18) กล่าวถงึ อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี 6 เรือ่ง 
19) กล่าวถงึ พระโลฬุทายเีถระ 4 เรือ่ง 
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20) กล่าวถงึ การขม่กเิลส 5 เรือ่ง 
21) กล่าวถงึ ทรงปรารภปลายปิรพิาชก 3 เรือ่ง 
22) กล่าวถงึ เรือ่งการเมอืง 7 เรือ่ง 
23) กล่าวถงึ พระเจา้อชาตศตัร ู4 เรือ่ง 
24) กล่าวถงึ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั 3 เรือ่ง 
25) กล่าวถงึ อโุบสถธรรม 2 เรือ่ง 
26) กล่าวถงึ พระอรหนัต ์80 รปู 3 เรือ่ง 
27) กล่าวถงึ ภกิษุแก ่2 เรือ่ง 

ส่วนชาดกอกีจ านวนหนึ่งนัน้ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ในเอกสารบรรยายวเิคราะห์
ชาดกซึง่รวบรวมโดยชชัวาลย ์ชงิชยั (เอกสารประกอบค าบรรยายวเิคราะหช์าดก, ม.ป.ป.) 

จะเห็นได้ว่าชาดกที่พระพุทธองค์ได้ตรสัสอนมีเรื่องที่กล่าวถึงกามราคะเป็นจ านวนมาก       
บ่งบอกถึงเรื่องกามคุณนัน้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยแต่มีโทษมากเป็นภัยต่อการอยู่พรหมจรรย์        
ของพระภกิษุสงฆแ์ละเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยวทีท่ าใหม้นุษยต์ดิอยูใ่นสงัสารวฏัซึง่ยากต่อการหลุดพน้ 

มขีอ้ทีน่่าสงัเกตอกีเรื่องหนึ่งกค็อืในเชงิภาษาศาสตรค์ าว่า ชาดก ภาษาบาลวี่า ชาตก มาจาก 
ชนฺ ธาตุ แล้วแปลงเป็น ชา ลง ต ปัจจัยในกิริยากิตก์และลง ก แปลว่าเกิดแล้ว เมื่อน ามาใช้                
ในภาษาไทยออกเสยีงเป็นชาดก ดงันัน้ ชาดก จึงแปลว่าเป็นเรื่องของผู้ที่เกดิในอดตี ซึ่งส่วนมาก      
จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจา้เป็นหลกั เสวยพระชาตไิปเกดิเป็นพระราชาบา้ง เกดิเป็นคนยากจนบา้ง
พราหมณ์บา้ง บางชาตเิกดิเป็นเทวดาบา้ง พรหมบา้ง บางชาตกิไ็ปเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน 

ทีน่่าสนุกส าหรบัเด็กที่อ่านชาดกก็คอื สตัว์เดรจัฉานเหล่านี้โดยมากจะเป็นสตัว์แสนรู ้ เช่น 
เป็นพระยาสัตว์ยอดกตัญญู กล่าวสอนธรรมะได้ เป็นต้น มีการวิเคราะห์ ว่าตัวชาดกเป็นเรื่อง        
นิทานพืน้บา้นทีม่อีายเุกา่แกก่อ่นพทุธกาลประมาณ 3,000 ปีลงมาถงึ 100 ปีกอ่นพทุธกาล 

ส านวนของชาดกจะต่างจากที่อื่น ในชาดกจะขึ้นด้วยค าว่า อตีเต กาเล ในอดีตกาล           
นานมาแลว้แต่ในพระสตุตนัตปิฎกอืน่ ๆ หรอืในวนิยัปิฎกจะนิยมขึน้ค าว่า ภตูปุพฺพ  แปลว่า เรือ่งเคยมี
มาแล้ว และสรุปตอนทา้ยชาดกว่าใครเกดิเป็นอะไรในปัจจุบนัและตวัเอกในเรื่องนัน้คอืพระพุทธเจา้     
ผูเ้ป็นพระโพธสิตัวน์ัน่เอง 
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5. สรปุความ 

 จะเหน็ไดว้่าในบรรดาเนื้อหาทีป่รากฏในพระไตรปิฎกนัน้ ชาดกจะไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษ
ของผูท้ีม่คีวามสนใจตอ้งการศกึษาค าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เพราะเนื้อหาในชาดกนัน้
จะเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นภาพจากตวัอย่างที่มอียู่จริงโดยผู้ที่เล่าเรื่องนัน้ก็คอืพระพุทธเจ้า จึงสร้าง     
ความประทบัใจใหผู้ท้ีอ่า่นชาดก 

 จงึเป็นเรื่องไม่แปลกเลยทีไ่ดม้กีารน านิทานชาดกมาสรา้งเป็นภาพยนตร ์เป็นละคร เช่น นิทาน
เรื่องชูชก นิทานเรื่องพระเวสสนัดร นิทานเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ค าสอน       
และเป็นการน านิทานชาดกทีอ่ยู่ในต ารามาสรา้งเป็นภาพยนตรม์กีารจ าลองเหตุการณ์จรงิเพื่อใหส้มจรงิ 
ฉะนัน้ นิทานชาดกจงึไดร้บัความนิยมจนถงึปัจจุบนันี้ 

จากการศึกษาเรื่องชาดกท าให้ทราบว่า ชาดกมีเอกลักษณ์ในการสอนของพระพุทธเจ้า             
ที่แตกต่างจากค าสอนในที่อื่น ๆ เป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบันกับอดีตเข้าด้วยกัน มุ่งสอน        
จากโลกียธรรมสู่โลกุตตรธรรม เพราะสรุปลงด้วยอริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้ฟังหลุดพ้นจากความทุกข์               
เป็นการแสดงพทุธลลีาของพระองคใ์นการบ าเพญ็ทศบารมเีพือ่เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคต 

ชาดกจงึถอืว่ามคีุณค่าเพราะเป็นการสอนแบบเด็กอ่านได้ผูใ้หญ่อ่านด ีมทีัง้การผสมผสาน
ของงา่ยและยากคอืโลกยีธรรมและโลกตุตรธรรมไดอ้ยา่งลงตวั 

จากเหตุผลด้งกล่าวจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะน าค าสอนในชาดกไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอน      
ตัง้ต้นจากเด็กอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่เพื่อการด ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในรูปแบบนิทานสอนใจ            
เป็นการท าใหพ้ระพุทธศาสนาได้เข้าไปผสมผสานเป็นหนึ่งเดยีวในชวีติจรงิของชาวพุทธ จงึสมควร
อยา่งยิง่ในการอนุรกัษ์และเผยแผช่าดกใหม้คีา่ต่อชาวโลกตราบนานเทา่นาน 

การศกึษาค าสอนผ่านนิทานชาดกจะไม่มคี่าเลยถา้เราศกึษาแลว้อ่านแลว้ไม่ไดน้ าค าสอนนัน้
มาประพฤตปิฏบิตั ิการน ามาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัเป็นการด าเนินตามปฏปิทาขององคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถอืไดว้่าเราไดป้ฎิบตัติามค าสอนของศาสดาผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งปัญญา ดงันัน้   
ค าว่าวิชชาและจรณสัมปัณโณจงท าให้บังเกิดขึ้นในจิตของพวกเราทุกคนสมดังเจตนารมณ์              
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าของเราทุกคน ชาดกจึงจะได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์อนัล ้าค่า         
ในพระไตรปิฎกอยา่งแทจ้รงิ 



  177 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

รายการอ้างอิง 

1. เอกสารปฐมภมิู 
พระไตรปิฎกบาล ี(อกัษรไทย) ฉบบัสยามรฐั เล่มที ่27, 28. พมิพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพฯ:                  

มหามกฎุราชวทิยาลยั, 2538. 
อรรถกถาชาดกฉบบัสยามรฐั (บาลอีกัษรไทย) เล่มที ่28-35. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ:               

มหามกฎุราชวทิยาลยั, 2535. 
พระไตรปิฎกบาลแีละอรรถกถาแปล 91 เล่ม เล่มที ่55-64. พมิพค์รัง้ที ่7. กรงุเทพ ฯ:                 

มหามกฎุราชวทิยาลยั, 2556.  

2. เอกสารทุติยภมิู 
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. (2540). พระราชวจิารณ์ว่าดว้ยนิทานชาดก. ใน กอง

วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากรณ์ (บ.ก.), นิบาตชาดก เล่ม 10 (ภาคผนวก). 
กรงุเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากรณ์. 

เฉลมิ มากนวล. (2518). การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบนิทานชาดกกบันิทานอสีป. กรงุเทพฯ: 
กรมการฝึกหดัคร.ู 

ชชัวาลย ์ชงิชยั. (2555). วเิคราะหเ์มถุนธรรมในชาดก : ศกึษาคณุคา่เชงิจรยิธรรม . ใน ไพรนิทร ์    
กะทพิรมราช (บ.ก.), ครมูศีษิย ์ศษิยม์คีร ู(รวมบทความวชิาการทางปรชัญาและศาสนา)     
(น. 107-125). กรงุเทพฯ: ภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

_______. (ม.ป.ป.). วเิคราะหช์าดก (เอกสารอดัส าเนา). ม.ป.ท. 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต). (2553). พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์. พมิพค์รัง้ที ่

15. กรงุเทพฯ: สหธรรมกิ. 
พระราชวรมนุี (ปยทุธ ์ปยตุโต). (2528). พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์. พมิพค์รัง้ที ่3 

กรงุเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
วศนิ อนิทสระ. (2553). พระไตรปิฎกฉบบัทีท่ าใหง้า่ยแลว้. พมิพค์รัง้ที ่11. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์

ธรรมดา. 
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต). (2560). กาลานุกรม พระพทุธศาสนาในอารยธรรมโลก. 

พมิพค์รัง้ที ่6/1. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพผ์ลธิมัม.์ 
สชุพี ปุญญานุภาพ. (2535). พระไตรปิฎกฉบบัส าหรบัประชาชน. พมิพค์รัง้ที ่14. กรงุเทพฯ:        

มหามกฎุราชวทิยาลยั.


	na
	second cover
	หนังสือเรื่องเล่าพระไตรปิฎก completion
	lang
	
	na
	second cover
	หนังสือเรื่องเล่าพระไตรปิฎก completion
	lang




