
โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
“วันพอแหงชาติ และ เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันพอแหงชาติ และ เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” 
๒. ลักษณะโครงการ : เปนโครงการเฉพาะกจิในชวงเวลาท่ีสอดคลองกับกิจกรรม 
๓. ชื่อหนวยงาน :  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ผูรับผิดชอบโครงการ  : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
๕. โครงการเชื่อมโยงแผน ๑๒ ฯ แผนพัฒนาระยะ ๕ ป ยุทธศาสตรท่ี ๓-๔  
๖. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักคูบานคูเมืองของชาติไทยมา
อยางยาวนาน ประเทศชาติไดรักษาเอกราช อธิปไตยใหมีความเจริญรุงเรืองจนเปนปกแผนมาถึง
ทุกวันนี้ไดดวยบุญญาบารมี บุรพมหากษัตริย บรรพบุรุษไดยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต และ
ความลําบากยากเข็ญเขาแลกไวใหอนุชนรุนหลังไดอยูอยางรมเย็นเปนสุขจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ที่
สําคัญบุรพมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ ทรงปกครองพสกนกิร ประเทศชาติดวย
หลักทศพิธราชธรรม สงผลใหประเทศชาติประชาชนมีความสงบสุขรมเย็นเสมอมา 

 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย “วันพอ
แหงชาติ”  และ เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
ทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทางดานการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงพระคุณของชาติ ศาสนา และบุรพมหากษัตริยที่สรางคุณประโยชน
ใหกับชาติบานเมือง โดยผานเรื่องชาดกคือ เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก”อันเปนการปลูกฝง
คุณธรรมดานศีลบารมี และความดีตางๆ ผานเรื่องชาดก ที่เปนพระชาติๆ หนึ่งขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ประกอบดวยการเทศนของพระสงฆผูมีความรู และมีการแสดงประกอบ
เรื่องราวของ “ภูริทัตตชาดก” ของนักเรียน พอ.มจร ประกอบเปนนวัตกรรมในการเทศนทศชาติ
ดวย 

๗. วัตถุประสงค 
๗.๑.   เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
๗.๒.   เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” ศีลบารมี  

เปนการบําเพ็ญศีลทําใหจิตใจสงบ มีผูคนมาทํารายก็ไมโกรธอาฆาตแคนอีกทั้งบุญกุศลยังทําให
แมโดนทรมาณแคไหนก็ไมเจ็บปวดเปนทุกข ตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม 
๘.  ลักษณะกิจกรรม 

  ๘.๑ วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 



๙.  ผลการดําเนินการ 
 ๙.๑ เชิงประมาณ 
 ๙.๑.๑ ผูบริหาร คณาจารย พระอาจารยสอน ๑๐๐ รูป/คน 
     ๙.๑.๒ นักเรียนทั้ง  ๔  สาขา จํานวน ๗๓๕ คน 
 ๙.๑.๓ จํานวนประชาชนท่ัวไป จํานวน ๒๐๐ คน 
๙.๑.๓ 
     ๙.๑.๓ ผูเขารวมโครงการท้ังหมด  ๑,๐๐๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๐ 

นักเรียนระดับชั้นเตรียม ๑  อนุบาล ๑ จนถึงระดับชั้นสูงพิเศษ ๓ ของโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๔ สาขา คือ วดัมหาธาตุ, มจร.
วังนอย, สาขาโรงเรียนวัดสวนสมและสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี และประชาชนท่ัวไป จํานวน 
๑,๐๐๐ คน 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๙.๒.๑ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  ๑๒๐  คน 
 ๙.๒.๒ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ %  ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

๖.๕ งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.๖ กิจกรรมดําเนินงาน (ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ) 

๖.๖.๑ รายชื่อกิจกรรม วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย “วันพอ
แหงชาติ และ เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” 

๑) ถวายพรชัยมงคล 
 ๒) เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” 
 ๓) ทอดผาปาเพ่ือสบทบทุน “กองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาชชน ร.ร.พอ.มจร” 
 ๔) เทอดพระคุณบิดามารดา  

๗. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  (ใหระบุวัน/เดือน/ป เริ่มตน-ส้ินสุดโครงการ) วันท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 -  เปนระยะเวลา ๑ วัน  

๘. สถานท่ีดําเนินการ  (ใหระบุสถานท่ีจัดโครงการ) ที่ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร ตําบลลํา
ไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 
๑.   มีความจงรักภักดี และสํานึกถึงพระคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางมั่นคง 

๒.   ศึกษาเรียนรู และประพฤตตินเปนคนดีจากการถายทอดออกมาจากวฒันธรรมประเพณีการ
เทศนทศชาติ “ภูริทัตตชาดก” 

 ๓.การใชปญญา  



๑๐. เครื่องชี้วัดความสําเร็จ 
 ๑. นักเรียนผานโครงการตามเกณฑ ๑๐๐ เปอรเซ็นต  
 ๒. มีความเขาใจเรื่องทศชาต ิ“พระมหาชนกชาดก” และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรืองความเพียร และคุณธรรมอื่นๆมากย่ิงขึ้น 

๑๑. สถานท่ีฝกอบรม 
 - อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  

๑๒. งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๑๓. การประเมินโครงการ 
๑. ผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตันแบบวิถีพุทธ 

๑๔.  สรุปคาใชจายโครงการ 
ท่ี รายงาน จํานวนเงิน 
๑ คาเชารถเมล ขสมก. ๓๒,๐๐๐ 
๒ คาเชาชุดการแสดงโขน ๒๘,๐๐๐ 
๓ คาแสดงดนตรีไทย ๕,๐๐๐ 
๔ คาปายไวนิลประชาสัมพันธ ๒๔,๔๑๕ 
๕ คาซื้อเทียน ๕๖๐ 
๖ คาซื้อธูป ๒,๕๐๐ 
๗ คาพานพุม ๑,๕๐๐ 
๘ คาน้ําถวายพระอาจารยและผูชวยงาน ๑,๗๖๕ 
๙ คาแกส ๑,๒๐๐ 

๑๐ คาตนไม ๓,๐๐๐ 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ 
 (หน่ึงแสนบาทถวน)  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ ***          ***  
๒. แตงตั้งกรรมการบริหาร  ***          *** 
๓. ติดตอประสานงาน  ***           
๔. ดําเนินการตาม

โครงการ 
  ***          

๕. ประเมิน/สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

   ***         

๖. สงรายงานผลการ
ดําเนินการ 

   ***         

 
๑๖.  ตัวชีวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 
 ผลผลิต  
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ทั้ง  ๔  สาขา และประชาชนท่ัวไป เขารวมกิจกรรม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและมีความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  รอยละ  ๘๐ 
 ผลลัพธ นักเรียนเขารวมโครงการมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  และมี
ความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  รอยละ  ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ  เทศนมหาชาติ “ภูริทัตตชาดก” 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอาทิตยท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
คําช้ีแจง  ๑ . แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นในประเด็นการรับรูถึงความสําคัญของ
กิจกรรมและประโยชน 

    ท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ 
 ๒. ขอใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลขอเท็จจริง

และความ 
               คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหมากท่ีสุด 
ตอนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ ชาย    หญิง 
๒. อาย ุต่ํากวา ๑๕  ป    ๑๖ – ๒๕ ป 

   ๒๖ – ๓๕ ป    ๓๕ – ๔๕ ป 
   ๔๖ – ๕๕  ป     ๕๖ ปข้ึนไป 

๓. ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน ,   
มัธยมศึกษา   อนุปริญญา  
ปริญญาตรี   ปริญญาโท  
ปริญญาเอก   อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

๔. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ 
 พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว 
ลูกจาง   เกษตรกร 
 อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

๖.  ทานทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากแหลงใด 
    ใบปลิว  ปายประชาสัมพันธ   หนังสือท่ีมหาวิทยาลัยสงถึงตัวทาน 
    หนังสือจากหนวยงาน     หอกระจายขาว  รายการวิทยุ 



  อินเตอรเนต       เพ่ือนหรือคนรูจัก  
ตอนท่ี  ๒  ความพึงพอใจในการใหบริการท่ัวไป   กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 
 

รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย พอใช 
๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
     ๑. การประชาสัมพันธเผยแผกิจกรรมใหทราบ      
     ๒. การตอนรับ พูดจาสุภาพ แตงกายสุภาพ      
     ๓. กิจกรรมการสดุดีถวายพระพร      
     ๔. กิจกรรมกิจกรรมลําดับข้ันกิจกรรม      
๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ 
    ๑. บริการอาหาร      
    ๒. บริการเครื่องดื่ม        
๓. ความพึงพอใจดานอํานวยความสะดวก 
    ๑. สถานท่ีจัดกิจกรรมวันพอแหงชาต ิ      
    ๒. ตกแตงสถานท่ี                  
๔. ความพึงพอใจดานตอคุณภาพการใหบริการ 
   ๑. กิจกรรมจัดเทศนมหาชาติ (ภูริทัตตชาดก)      
   ๒. กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป      
   ๓ กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย      
 
ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พระเจา 500 ชาติ 
เรื่องท่ี ๒๖๒ ภูริทัตตชาดก พระภูริทัตตชาดก (ตอนท่ี ๑๖) 

พวกพราหมณกลาววาไมทองหลางเปนแขนขวาของพระอินทร จึงตัดเอามาใชในพิธีบูชา
ยัญ ถาคํานี้เปนคําจริงพระอินทรก็ตองแขนขาด แตทําไมพระอินทรจึงรบชนะพวกอสูรเลานี่เปน
การพิสูจนวาคําพูดของพราหมณนั้นเหลวไหลไรสาระ พระอินทรียยังมีแขนสมบูรณทั้งสองขาง 
ทานเปนผูประเสริฐไมมีฆาได ที่พราหมณบอกวา ภูเขาตางๆ นั้นสรางขึ้นโดยพวกพราหมณที่
กระทําการบูชายัญ นี่ก็ไมจริงอีกภูเขาไมใชอิฐใชปูน มันเปนหินมานมนานแลวเหล็กและโลหะ
ยอมไมเกิดจากอิฐเกี่ยวกบัน้ําเค็มในมหาสมุทรท่ีพวกพราหมณอางวาเพราะถูกทาวมหาพรหม
นั้นก็ไมเปนจริง เพราะพราหมณรอบรูไตรเพทอยูแลว ทําไมไมเสกน้ําทะเลใหเปนรสอื่นไปเลาที่
จริงน้ําเค็มมีอยูทั่วไปในท่ีตางๆ ไมไดมีเฉพาะในมหาสมุทรเทานั้น บอที่เขาขุดขึ้นเปนน้ําเค็มก็มี 
พวกพราหมณีบอกวา เมื่อครั้งดึกดําบรรพตั้งแตปฐมกัป ไมมีใครเปนผัวใครเมียใครคงมีแตมนู
ธรรม คือ ใจทําใหมนุษยเกิดขึ้นกอน นี่เปนคําเท็จ เพราะถามนูธรรมทําใหมนุษยเกิดมา
เหมือนกันหมดแลวก็จะไมมีใครดีเลยกวาใครเลย  เกี่ยวกับคัมภีรไตรเพท ใครก็เรียนไดสาธยาย
ไดไมเฉพาะแตพวกพราหมณเทานั้น จัณฑาลก็เรียนไดถาฉลาดไมไดทําใหหัวแตกเปนเจ็ดเส่ียง
อยางที่พราหมณอางกัน มนตเหลานี้พวกพราหมณสรางขึ้น เพ่ือฆาตนเองเปนการสรางไวแตปาก
สรางไวดวยความละโมบยากที่จะปลดเปล้ืองทิ้งได เหมือนปลาติดเบ็ดฉะนั้นเปนไปตามถอยคํา
ของพราหมณผูแตงกาพยกลอนกลาวคําเท็จผูกขึ้นตามอําเภอใจทําใหคนโงเขลาหลงเชื่อไปตาม 
สิงโต เสือโครง เสือเหลืองยังมีกําลังอยางลูกผูชายอยูบาง แตพราหมณีไมมีเลยความ เปนมนุษย
ของพราหมณทั้งหลาย เปนเหมือนกับโคไมมีใครเสมอเขาก็แตชาติกําเนิดเทานั้น ส่ิงอื่นๆ แลวสู
ใครไมไดเลย ถาพระราชาทรงชนะขาศึกไดโดยลําพังพระองคเอง ประชาราษฎรก็คงจะมี
ความสุขสบายอยูเสมอมนตของกษัตริยและไตรเพทของพราหมณ มีความหมายเสมอกัน คือ 
ตั้งขึ้นมาตามความพอใจ ความมีลาภ ความเส่ือลาภ ความมียศ ความเส่ือมยศ เปนธรรมดาของ
วรรณะท้ัง ๔ คือ กษัตริย พราหมณ แ พทย ศูทร พวกคหบดีใชคนจํานวนมากใหทํางาน ก็เพ่ือ
ตองการทรัพยสินเงินทองฉันใด พวกพราหมณผูรูไตรเพทก็ตองการทรัพยสินเงินทอง ฉันนั้น 
พวกพราหมณกับคหบดีก็เหมือนๆ กัน คือ ขวนขวายกอบโดยอยูแตหนทางแหงกามคุณเทานั้น 
พวกพราหมณถือวาตนวิเศษกวาคนอื่นๆ แตที่แทก็เหมือนๆ กับปุถุชน คนมีกิเลสท้ังหลายนั่น
แหละ ฉะนั้น พวกพราหมณจึงเปนคนสองส้ินเปนคนขาดส้ินปญญา” พวกนาคทั้งหลายไดฟงคํา
อภิปรายของภูริทัตแลวก็พากันเชื่อถือวาถูกตองควรนําไปยึดถือปฏิบัติตามตอไป เมื่อผูฟงเขาใจ
ดีมีความสุขใจกันถวนหนา พระภูริทัตก็ส่ังใหบริวารพาพราหมณผูเปนพรานออกไปจากนาค
พิภพ โดยมิไดกลาคําบริภาษแกเขาแมสักนิดเดียว นายพรานเนื้อกลับถึงบานแลวก็นึ กถึงความ
ชั่วของตนที่ทําตอภูริทัต ทําใหขีวิตมีแตความทุกขหาความสุขไมไดเลย ฝายพระเจาพรหมทัต
แหงกรุงพาราณสี กท็รงเรงวันเรงคืนใหถึงวันกําหนดนัดหมาย ครั้นกําหนดนักมาถึงแลว 
พระองคก็เสด็จไปพรอมดวยจตุรงคเสนาเพ่ือเขาเฝาพระบิดาที่ออกบวชเปนฤาษีอยูในปา 

https://www.facebook.com/phrajao500Chat/?__cft__%5b0%5d=AZU0RQcjevKGywDHN0XX26X61NMg9g6PzSA9Mn1d04pZzOGLLw1sgsdqYR6tRoVuLuWGVvBlCTxyi5-cRCZhGVyQkTuF7XvyIjYKq6GNnDp7XhADomNhvNZ0H-zVdKvz4jEB36u5Pi6rHdFQv3MDcqSI&__tn__=-UC%2CP-R


ในขณะท่ีพระภูริทัต พรอมดวยพระนางสมุททชา พระมารดา ทาวธตรฐพระบิดา และ
พระกมุารพ่ีนองชายทุกพระองคกับนาคบริวาร ก็พากันเดินทางออกจากนาคพิภพเปนขบวนแห
แหนยาวเหยียดย่ิงใหญ พระเจาพรหมทัตประทับคอยอยู ฤาษีพระบิดาทองพระเนตรเห็นขบวน
แหมากันอยางนั้น ก็ทรงจําไมไดทูลถามพระฤาษีบิดาวา  “ขบวนกลอง ตะโพน สังข กลองสอง
หนา มีมโหรี ที่กําลังมาขางหนา ทําใหพระราชาจอมทัพรื่นเริงใจเปนใครกัน หนาตาชางผองใส
เหมือนแผนทองคําหนา ผิวพรรณเปลงปล่ังดังสายฟาแลบ ดูยังหนุมแนนสอดสวมแลงธนูรุงเรือง
งดงาม กําลังพากันมาอยูเปนใครกันหนอ ใครนะมีหนาผองใสดังทองคํา เหมือนถานไมตะเคียนที่
ลุกโชนอยูในปากเบา รุงเรืองงดงามกําลังพากันมาอยู เปนใครกัน  

นั่นใครกัน มีฉัตรทองกั้นอยูบนเศียร มีคนถือทัดวาลวีชนีอยูขางๆ มีคนถือหางนกยูงมา
ขางหนา ๒ คน เขาทรงกุณฑลกลมเกล้ียง มีผมงามสลวยดําสนิท ดวงตาโต ใบหนาผองใส ปาก
สวยนัก เวลาพูดมองเห็นฟนขาวสะอาด งามดังดอกมณฑารพตูม มือเทาแดงดังน้ําครั่ง ริมฝปาก
เปลงปล่ังดังผลมะพลับ งามดังดวงอาทิตย มีเครื่องปกคลุมขาวสะอาด ดังหนึ่งตนสาละใหญดอก
บานสะพรั่ง ขางเขาหิมาลัยในฤดูหิมะตกเขาเปนใครกันชางสงางามปานพระอินทร นั่นใครนั่งอยู
ทามกลางบริษัทบริวาร สอดพระแสงขรรคดามทอง สวมรองเทาทองคํางามวิจิตรนั่งมาในรถ ใน
ทานกลางหมูเสนา เขาเปนใครกัน ขาพเจาขอนอบนอมตอทานผูย่ิงใหญนั้น” พระฤาษีผูบิดาเมื่อ
ไดฟงคําถามดังกลาวก็ไดตรัสตอบวา “ผูที่มากันเหลานี้มิใชใครอื่น เปนนาคมีฤทธิ์เรืองยศ พวก
เขาคือลูกของทาวธตรฐ ที่เกิดจากสมุททชาหลานของเจานั่นเอง ” ส้ินคําพระราชฤาษี บรรดา
นาคท้ังหลายก็พากันเขามากราบพระฤาษี และถวายบังคมพระราชา ฝายพระนางสมุททชาได
เขาถวายบงัคมพระราชบิดา และพระราชภาดาแลว ก็ปริเทวนากรรแสงไห ดวยเสียใจท่ีจากไป
นานและดีใจที่ไดพบหนากันอีก 

เมื่อไตถามสารทุกขสุกดิบและสนทนาปราศรัยกันอยางมีความสุขจนอิ่มเอมเปรมปรีดิ์
แลว บรรดานาคก็พากับกลับสูนาคพิภพ สวนพระเจาพรหมทัตอยูกับพระฤาษีบิดาอีก ๒-๓ วัน 
จึงกราบลากลับกรุงพาราณสี สําหรับพระภูริทัตยังคงรักษาศีลอยูเปนนิตย และรักษาศีลเรื่อยไป
จนตลอดชีวิต ในที่สุดแหงชนมายุก็ไดดําเนินไปในทางสวรรค ผูมีศีล เมื่อกลับมาเกิดอีกก็จะได
เกิดมาเปนเทวดาหรือมนุษย ผูอยากเกิดไปเปนเทวดา หรืออยากกลับมาเกิดเปนมนุษย จงรักษา
ศีลใหบริสุทธิ์ผุดผอง 

ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนใหรูวา 
“ศีลทําใหคนเปนคนชั้นยอดเย่ียม” 

พุทธศาสนสุภาษิตประจําเรื่องนี้สอนใหรูวา 
อิชฺฌตาวุโส สีลวโต เจโตปณิธ ิ

ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได 
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