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สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์บทบาทพระอินทร์ที่ปรากฏในนิทาน

ชาดกทั้งในพระไตรปิฎก และอรรถกถาชาดกซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าเรื่องราวของพระ
อินทร์ล้วนมีอิทธิพลต่อผู้นับถือทั้งในต้นก าเนิดศาสนาพราหมณ์ และในพุทธศาสนา โดยปรากฏการณ์เปลี่ยน
ผ่านแนวคิดเรื่องพระอินทร์แบ่งได้ ๓ ช่วง คือ ๑) จุดก าเนิดเทวานุภาพในฐานะเทพารักษ์ชาวอริยกะลุ่ม
แม่น้ าสินธุก่อนยุคพระเวท (ประมาณปี ๑๗๐๐ B.C) พระอินทร์รุ่งเรืองที่สุด เป็นผู้สร้างโลก เทพแห่งสงคราม 
ความหวังการเอาชีวิตรอดความโหดเห้ียมจากภัยธรรมชาติ ๒) ช่วงปรับเปลี่ยนบทบาทควบคู่กับวิวัฒนาการ
ของศาสนาพราหมณ์ เป็นอัตลักษณ์เชื่อมโยงวรรณะพราหมณ์ และกษัตริย์ด้วยพิธีบูชายัญที่เรียกว่าอัศวเมธ 
๑๐๐ ครั้ง และถูกลดอ านาจบทบาทเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางศาสนา (๓) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทพ
อภิบาลพุทธศาสนา ซึ่งให้ความส าคัญด้านคุณธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของวรรรณะ สะท้อนภาพพระ
โพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี  

ทั้งนี้บทบาทพระอินทร์ในชาดก ๒๑ เรื่อง มีจุดเด่นด้านการแสดงออกโดยสถานภาพที่
หลากหลายทั้ง ๑๒ บทบาท ประกอบด้วย ผู้น าเปี่ยมเมตตา, ผู้ตามเปี่ยมศรัทธา, พุทธสาวกผู้อุปัฏฐาก, 
บรรพบุรุษผู้ตั้งมั่นทานบดี, สามียึดวาจาสัตย์, บิดาผู้เที่ยงธรรม, นักสังคมสงเคราะห์บ าเพ็ญประโยชน์, บุตร
กตัญญู, ญาติผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่, กัลญาณมิตรผู้ประพฤติธรรม, บุคลาธิษฐานเปรียบองค์ด้วยกฎแห่งกรรม 
และพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี ซึ่งจากการประมวลตามกรอบการวิจัย ๓ ด้านพบว่า (๑) คุณลักษณะ พระ
อินทร์ปรากฏบทบาท ๔ คุณลักษณะ คือ ผู้วินิจฉัยแก้ไขปัญหาจริยธรรม, ผู้พิทักษ์รักษาผู้ประพฤติธรรม, ผู้
ปกป้องพุทธศาสนา, พุทธมามกะผู้น าศรัทธา, (๒) คุณธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของพระอินทร์ ประกอบด้วย 
วัตตบท ๗, เทวธรรม ๒, กุศลกรรมบท ๑๐, จาคะ การเสียสละ, ศีล, เมตตาธรรม, ส ารวมอินทรีย์ ๖, การละ
อบายมุข, (๓) คุณประโยชน์ เป็นผู้อ านวยประโยชน์ต่อองค์ประกอบทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระ
รัตนตรัย, ครอบครัวและชุมชน และในฐานะผู้น าความเป็นเทวราช ซึ่งรับรองด้วยพุทธด ารัสตรัสถึงความ
ประพฤติพระองค์ ยืนยันความเป็นต้นแบบที่พึงน าผู้ปฏิบัติตามให้ส าเร็จประโยชน์ทั้งต่อตนเอง บุคคลรอบ
ข้าง และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ค าส าคัญ : พระอินทร์, นิทานชาดก, อรรถกถาชาดก 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research paper is to study and analysis of Indra’s Roles in 
Buddhist sacred books (Tripitaka) and Jãtaka Tales, the method of research is based on 
documentary research. According to the result of this research, it found that the Indra has 
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great influence on the respected person of religious origin in both Brahma and Buddhism. 
The changing of belief on Indra was divided into 3 periods: 1) the origin of the mythology 
of Indra as the god of the first Aryan people in Indus civilization before the Vedas, the 
Indra is the most prosperous, the creator of the world, God of war, hope for the survival 
from the cruelty, natural disaster, 2) the period of role changing along with the evolution 
of Brahmanism, it refers to an identity linking caste of Brahmin and kings by the sacrificial 
ceremony which is called the Ashvamedha: horse sacrifice for 100 times, and it was 
reduced to a role for entering the religious performance, 3)  the evolution into god for 
preserving Buddhism, the importance of Intra basically embraces, the virtue degrading the 
caste system and reflecting the image of the Bodhisattva’s perfection practice. 

The role of Indra in the 21 Jãtaka Tales are expressing toward the various ethics 
consist of: a compassionate leader, faithful follower, Buddha’s supported follower, the 
devoted ancestor, honest husband, the righteous father, the social worker, the gratitude 
children, humble relative to the adult, becoming a good friend to practitioner, the 
personification as the law of karma, the Bodhisattva practice perfection. The Indra’s 
identity was combined by the research frameworks into 3 aspects which can be concluded 
that: (1) in “characteristics”; it consists of the four important roles as the judge to solve the 
ethical problem; the helpers protect the one who practice Dhamma, the supporters 
prevent Buddhism, the strictly Buddhist who lead to faith, (2 ) in “morality”; such as the 
seven Vattapada, the Devadhamma 2 , the ten kinds of Kusala-kammapada, generosity, 
selflessness, morality, loving-kindness, the control of the six senses, abandon the cause of 
ruin, and (3 )  in “advantage”; it is conducive to Buddhist factors : the Triple Gems, the 
families until communities, the leader of deities which is endorsed by the Buddha’s words 
about his conduct. It is confirmed that the study of the Indra’s phenomenon in the Jãtaka 
tales will serve as a model of practice in fulfilling the benefit for oneself, others, and the 
related sectors.  

Keywords : Indra, Jãtaka Tales, Jãtaka Commentaries  
 

๑. บทน า 

พระอินทร์ (อินฺทฺร ภาษาบาลีแปลว่า ผู้เป็นใหญ่) หรือท้าวสักกเทวราช (สกฺก ภาษาบาลีแปลว่า 
ผู้ให้ทานโดยความเคารพ ) คือ ต าแหน่งจอมเทพสูงสุด มีศักดิ์ และสิทธิ์ความเป็นเทวราชาที่ปรากฏ
ความส าคัญในพุทธศาสนามีลักษณะผสมผสานอิทธิพลความเชื่อคตินิยมจากศาสนาพราหมณ์ ท าให้เกิด
บทบาทที่ต่างออกไปในทั้งสองศาสนา โดยนักวิชาการทางพุทธศาสนาได้ให้ทัศนว่า การสืบทอดอิทธิพลทาง
คติการช่วยของพระอินทร์ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการช่วงต่อที่เชื่อมจากคติแห่งเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิม 
เข้าสู่คติแห่งกรรมของพุทธศาสนา ซึ่งแม้จะยังมิใช่ตัวแท้บริสุทธิ์ตามหลักการพุทธศาสนา แต่ก็เป็นคติที่
วิวัฒน์เข้าสู่ความเป็นพุทธ ถึงขั้นที่ยอมรับได้ สาระส าคัญตามแนวคิดนี้ คือ มนุษยที่ดีย่อมท าความดีไปตาม
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เหตุผลสามัญของมนุษย์เอง และท าอย่างมั่นคงแน่วแน่เต็มสติปัญญาสุดความสามารถไม่ค านึงถึงไม่รีรอ ร้อง
ขอความช่วยเหลือจากเทวดา ในส่วนเทวดาที่ดีย่อมใส่ใจดูแลช่วยเหลือมนุษย์ที่ดีด้วยคุณธรรมของเทวดาเอง

1 กล่าวคือ เป็นวิวัฒนาการความเชื่อจากการบรวงสรวงวิงวอนมาเป็นหลักเหตุผลในการท า
กรรมดีที่ต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งการศึกษาความ
แตกต่างพระอินทร์ทั้ง ๒ ศาสนาพบว่า มีลักษณะเหมือนกันในแง่เป็นต าแหน่งผูกขาดบุรุษเพศ มีรอบ
หมุนเวียนต าแหน่งตามวาระไม่จ าเพาะบุคคล มีทิพยสมบัติราวเป็นเทพองค์เดียวกัน2 ส าหรับความแตกต่าง 
คือพระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ต้องประกอบ“พิธีอัศวเมธ”ฆ่าม้าบูชายัญ ๑๐๐ ครั้ง3 อันเป็นกลอุบายเพื่อ
ล่าเมืองขึ้นแผ่ขยายอ านาจของกษัตริย์ ขณะที่คติทางพุทธศาสนาพระอินทร์ต้องประกอบมหากุศล คือ การ
บ าเพ็ญบารมี วัตตบท ๗ ถือศีล ๕ บริสุทธิ์ กอปรด้วยคุณลักษณะที่เป็นการรองรับส่งเสริมหลักการทางพุทธ
ศาสนา 

บทบาทและอิทธิพลของพระอินทร์ต่อพระพุทธศาสนากลา่วว่ามีความส าคัญทั้งฐานะผู้สนับสนุน
พระรัตนตรัยให้ครบองค์ ๓ มีหน้าที่ปกป้องอภิบาลรักษา เผยแพร่หลักค าสอน ปรากฏการณ์ของพระอินทร์
ส่งผลต่อผู้เคารพนับถือ ส่งเสริมท่าทีให้เกิดความเลื่อมใสโน้มน้าวศรัทธา เป็นผู้มีคุณลักษณะจ าเพาะได้รับ
การกล่าวอ้างและให้ความส าคัญในคัมภีร์หลายส่วย เช่น ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรคเรียกว่า สักกสังยุต4 ซึ่ง
สาระส าคัญเก่ียวกับอุดมการณ์ของพระอินทร์ คือ บริบทที่แสดงอัตลักษณ์การบ าเพ็ญคุณประโยชน์ที่สอดรับ
กับแนวคิดของพระโพธิสัตว์ สะท้อนคติธรรมจากสรุปสโมทานตามหลักความเชื่อเรื่องกรรมและวิบาก ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทพระอินทร์โดยมุ่งความส าคัญ ๒ นัย คือ (๑) ในนิทานชาดกว่าด้วยการบ าเพ็ญบารมี
ธรรมที่ปรากฏเรื่องราวในอรรถกถา และ (๒) อุดมคติบุคคลผู้บ าเพ็ญศาสนกิจ ประกอบกรณียกิจอันปรากฏ
โดยทั่วไปในพระไตรปิฎก เช่น อรรถกาธรรมบทที่อธิบายพระอินทร์เป็นพุทธมามกะผู้เคร่งครัดให้ความ
คุ้มครองพระรัตนตรัย เผยแพร่หลักค าสอน เป็นต้น  

ทั้งนี้ การศึกษาได้มุ่งเน้นบทบาทที่ ๑) เป็นบริบทหลัก และมีการยกเอาบทบาทอุดมคติบุคคลผู้
บ าเพ็ญศาสนกิจขึ้นเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นประเด็นที่ต้องการน าเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น และสาระส าคัญที่
ต้องการค้นคว้า คือ การจับประเด็นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ที่มารูปแบบการบ าเพ็ญจริยธรรมจากอดีตนิทาน ซึ่ง
เป็นบริบทที่ต่างออกไปจากสมัยพุทธกาลตามกรอบแนวคิดหลักของนิทานชาดก โดยเป็นการศึกษาการ
เสวยพระชาติพระอินทร์ ๒๑ ชาดก (จาก ๕๔๗ ชาดก) เพื่อตอบโจทย์บริบทของพระอินทร์ที่สัมพันธ์ต่อ
องค์ประกอบทางศาสนาฯ หรือกล่าวว่าเป็นอัตลักษณ์ที่พระอินทร์มีต่อพุทธศาสนาใน ๓ ด้าน คือ 
คุณลักษณะ, คุณธรรม และ คุณประโยชน์ อันเนื่องด้วยจริยาวัตรขณะด ารงสถานภาพที่หลากหลาย ซึ่งคาด
ว่าแม้เป็นเหตุการณ์ที่ต่างยุคสมัยแต่เชื่อมั่นว่าบทบาทความเพียรประกอบคุณความดีในฐานะปุถุชนที่ยังไม่
บรรลุคุณธรรมขั้นสูง น่าจะเป็นแบบอย่างที่เด่นชัดด้านการพัฒนาปรับปรุงตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป เป็นที่น่าสนใจ
ว่าผลการค้นคว้าจะเป็นจริงตามสโมธานท้ายบทของชาดกในทุกคร้ังได้หรือไม่ 

                                                      

      1 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๗๑-๔๗๒. 

2 เกื้อพันธ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย”, วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), หน้า ๕. 

3 สุชาติ กิจชัยพร, พระอินทร์ เทวดากษัตริย์ ผู้คุ้มครองโลก , (กรุงเทพฯ: ส.พิจิตร, ๒๕๓๙), หน้า 
๒๔-๒๕. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาความเป็นมาและบทบาทของพระอินทร์ 
๒. เพื่อศึกษาเร่ืองเล่าพระอินทร์ในนิทานชาดก 
๓ เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในนิทานชาดก 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
๑. ศึกษาจากปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ศึกษาจากทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ต ารา หนังสือ 

งานวิจัย เอกสารที่เก่ียวข้อง 
๓. รวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
๔. สรุป น าเสนอผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

๔. ผลการศึกษา 

ความเป็นมาและบทบาทของพระอินทรใ์นศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา 
จากที่ ได้ศึกษาเปรียบเทียบที่มา และบทบาทของพระอินทร์ทั้ ง ๒ ศาสนา โดยท าการ

เปรียบเทียบทั้งสิ้น ๑๒ ลักษณะ มีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างกัน ทั้งจากจุดก าเนิด-หน้าที่, การถือ
ก าเนิด, ฐานะเทวราชา, บุคลิกลักษณะ, สมัญญา-ไวพจน์, ทิพยสถาน-สมบัติ, พระชายา, พระโอรส-ธิดา, 
เทพพาหนะ, การจัดกลุ่มเหล่าเทพ, เทพบริวาร และส่วนส าคัญคือ ลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก โดย
สรุปกล่าวว่าพระอินทร์ในคติพราหมณ์ (โดยเฉพาะใน ๒ ยุคแรกที่ให้ความส าคัญกับพระเวท) ถูกยกย่อง
สรรเสริญทั้งด้านความประพฤติ อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อความเคารพย าเกรงแก่ เหล่าศาสนิก โดยสะท้อนอัต
ลักษณ์ที่เอ้ือประโยชน์แก่วรรณะพราหมณ์ และกษัตริย์ พิจารณาได้จากความจ าเป็นที่จะต้องด ารงค์ฐานะ
กษัตริย์ผ่านการท าพิธีบูชายัญ เรียกว่า อัศวเมธ ตีความว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมผ่านคติสมมุติ
เทวราช อ านาจทิพยภาวะในการปกครองบ้านเมือง ขณะที่การเซ่นสรวงบูชาจ าเป็นต้องมีพราหมณ์เป็น
สื่อกลางประกอบมนต์พิธี ซึ่งต่อมาถูกลดบทบาทเร่ือยมาจนเข้าสู่ยุคมหากาพย์จนมีพฤติกรรมไปในทางโลก
เต็มรูปแบบ (เช่น ความด่างพร้อยในศีล ๕ เมื่อเทียบข้อปฏิบัติ ในทางพุทธศาสนา) เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบทางศาสนาให้อยู่รอดจากศาสนิกชนที่เปลี่ยนไปศรัทธาศาสนาอ่ืน ช าระภาพความผูกขาดของ
วรรณะพราหมณ์ และรองรับการเข้ามาแทนที่ของเทพเจ้าทั้งสามเพื่อให้ศาสนากลับมาได้รับความนิยมอีก
ครั้ง (บ้างกล่าวว่าเทพตรีมูรติเป็นวิวัฒนาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจคุณค่าของชีวิตเชิงปรัชญาที่ละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากเดิมที่พระอินทร์เป็นสัญลักษณ์แทนความอยู่รอดอ านาจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น 5) 

ขณะที่พระอินทร์ในพุทธศาสนาถูกตีความเสียใหม่ว่าเป็นอัตลักษณ์ผู้ประกอบคุณความดีเชิง
ประจักษ์ มีบทบาทที่สะท้อนคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้บ่มเพาะคุณธรรมหลัก คือวัตตบท ๗ และคุณธรรม
รองต่างๆ ซึ่งแม้ส าเร็จประโยชน์เป็นพระอินทร์แล้วก็ยังต้องบ าเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ และยังได้สร้างคุณูปการ
แด่องค์ประกอบทางศาสนา ถือเป็นการปริวรรตแนวคิดคติเทวราชจากท่าทีการวิงวอนเซ่นสรวงบูชาเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในลักษณะหวังผลดลบรรดาลด้วยการบูชายัญ หรือการบ าเพ็ญตบะบีบคั้นด้วยการทรมาน
ตน มาสู่การรองรับหลักจริยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งท่าทีของทั้งมนุษย์และเทวดาเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนแปลง

                                                      
5 กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย, ภารตวิทยา, (กรุงเทพฯ: บริษัทเคล็ดไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๘๗-๒๘๘. 
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ไปด้วยหลักค าสอนที่ต้องการให้พึ่งพาตนเองมากที่สุด สอนเรื่องการท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มขีด
ความสามารถ ไม่หวังพึงอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุม กล่าวคือวิวัฒน์ไปสู่คุณความดีที่
เป็นตัวเร่งเร้าผลักดันให้ได้รับความช่วยเหลือ และเป็นไปตามหน้าที่ผู้เป็นใหญ่จักพึงกระท า  

เรื่องเล่าพระอินทร์ในนิทานชาดก 

จากกรณีศึกษาในนิทานชาดก ๒๑ เร่ือง ผู้วิจัยประมวลได้ว่าท่าทีของพระอินทร์จากสถานภาพ
ที่หลากหลายนั้น มีผลต่อการส่งเสริมบทบาททางจริยธรรมซึ่งถูกวินิจฉัยแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
ตามแต่บริบทเร่ืองราว สถานที่ องค์ประกอบ หรือตามวัตถุประสงค์ของพระองค์เองในการเสด็จมาแต่ละคร้ัง 
โดยมีปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือระดับคุณธรรมของตัวบุคคล โดยสามารถยกข้ึนเป็นตัวอย่างให้เห็นความส าคัญที่
กล่าวมาจากตัวอย่างชาดกต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่ ๑ ว่าด้วยบทบาทผู้เสียสละตน ชักชวนเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
ปรากฏเหตุการณ์จุดก าเนิดของพระอินทร์จากกุลาวกชาดก ครั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรใน

หมู่บ้านมจลคาม ชื่อว่า มฆาณพ ได้บ าเพ็ญวัตตบท ๗ เป็นทานบดี6รักษาศีล ๕ เจริญกุศลกรรมบท ๑๐ เป็น
นิจ ได้ชักชวนมิตรสหาย ๓๒ คน ร่วมสร้างศาลา สร้างถนนหนทาง และสะพาน ขุดสระโบกขรณี บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ แม้นต่อมาถูกนายบ้านผู้เสียผลประโยชน์จากพลีค่าสินไหมเพราะชาวบ้านต่างรักษาศีล
เลิกดื่มสุรา ไม่กระท าปาณาติบาต แกล้งเท็ดทูลพระราชากล่าวตู่ว่า มฆมาณพเป็นโจรเที่ยวเข่นฆ่าชาวเมือง 
จนถูกสั่งลงอาญาหมายให้ช้างเหยียบ ถึงกระนั้นก็ยังแสดงจิตเมตตาไม่ถือโกรธอันเป็นลักษณะสัปบุรุษ รอด
พ้นจากมรณภัยด้วยอานุภาพแห่งศีลวิรัต และเมตตาที่ได้บ าเพ็ญไว้ตลอดชีวิต  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ ๑ แสดงเร่ือเล่าพระอินทร์ในกุลาวกชาดกจากกรอบการวิจัย ๓ ด้าน(โดยผู้ศึกษา) 
 

ตัวอย่างที่ ๒ ว่าด้วยบทบาทเพื่อแสดงบุคลาธิฐานเปรียบองค์ด้วยกฎแห่งกรรม 
จากเนื้อหาใน กัจจานิชาดก พระอินทร์อนุเคราะห์นางพรามณีที่ถูกลูกสะใภ้ใส่ความขับไล่ออก

จากบ้าน นางนั้นประสงค์จะถวายมตกภัตต์แก่ธรรมด้วยเข้าใจว่าธรรมได้สูญสิ้น พระองค์แปลงเป็นพราหมณ์
ถามสาเหตุที่นางหุงหาข้าวงากลางป่าช้า นางตอบว่าเพราะเหตุ คือ ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และธรรมคือ

                                                      
6 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , หน้า ๑๒๙. 

อธิบายว่า ทานบดี หมายถึง ผู้ให้ที่เป็นใหญ่ในทาน มีอ านาจความเป็นเจ้าของโดยสิทธิ์ขาด มีใจสละอย่างแท้จริง ซึ่ง
ใน ท.ีอ. (ไทย) ๑/๒๖๗, สุตฺต.อ.(ไทย) ๒/๒๓๗. อธิบายว่า หมายถึง บุคคลผู้ไม่ตกใต้อ านาจสิ่งของ เป็นใหญ่ในทาน
และท าสิ่งของให้ตกอยู่ใต้อ านาจตน 
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สุจริต ๓ ได้สูญสิ้นไปแม้คนบาปเช่นลูกสะใภ้ที่เป็นหมันกลับคลอดบุตรชายได้ดีเป็นใหญ่ พระอินทร์ทรงแสดง
องค์เปรียบด้วยธรรมอันประเสริฐ ตรัสการเสด็จมาเพื่อสนองกรรมท าให้สะใภ้พร้อมบุตรป่นเป็นเถ้าธุลี แต่
นางทูลขอเพียงให้ครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกัน ทรงบรรดาลด้วยอานุภาพสัจจะให้บุตรระลึกถึงคุณมารดา
ตามมากราบขอขมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ๓ แสดงบทบาทพระอินทร์ในกัจจานิชาดกจากกรอบการวิจัย ๓ ด้าน (โดยผู้ศึกษา) 

วิเคราะห์บทบาทพระอินทร์ในนิทานชาดก 

ผลการวิเคราะห์บทบาทพระอินทร์จากชาดก ๒๑ เรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เหตุผลที่มา 
แรงจูงใจ สิ่งผลักดัน ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ท าให้พระอินทร์ได้สะท้อนพฤติกรรมในแต่ละบทบาทผ่านจริย
วัตรต่างๆ สามารถสรุปได้ในแผนภูมิ ๓ ตามกรอบการวิจัย คือ ๑) บทบาทที่สะท้อนคุณลักษณะ  ๒) บทบาท
ที่สะท้อนคุณธรรมหลัก และคุณธรรมรอง ๓) บทบาทที่สะท้อนคุณประโยชน์ตามที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิ ๓ ภาพรวมการวิเคราะห์บทบาทพระอินทร์ในนิทานชาดกจากกรอบการวิจัย ๓ ด้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ 

บริบทของพระอินทร์ในชาดกพบว่าปรากฏเด่นชัดใน ๔ คุณลักษณะ พิจารณาว่าล้วนแต่
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับเร่ืองราวพระอินทร์ที่ปรากฏ
เร่ืองราวจ านวนมากในพระสูตร และในอรรถาธิบายพระสูตรต่างๆ (สรุปในตารางที่ ๑) ประกอบด้วย  

(๑) พุทธมามกะผู้น าศรัทธา  
จากเหตุการณ์ใน ๒ ชาดก คือ กุลาวกชาดก และ ปัพพชิตวิเหฐกชาดก พระอินทร์เมื่อยังเป็น

มฆมาณพแม้ไม่ปรากฏพุทธศาสนาก็ยังได้ยึดถือคุณธรรมที่สงเคราะห์เข้าในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ 
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การเป็นผู้น ารักษาศีล ๕ กุศลกรรมบท ๑๐ เจริญเมตตาธรรม บ าเพ็ญวัตตบท ๗ (ความกตัญญู, ความสัตย์, 
วาจาสุจริต, จาคะขันติธรรม) และได้เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอันถือเป็นแบบอย่างชาวพุทธ7 และ
เหตุการณ์ในปัพพชิตวิเหฐกชาดก ที่แสดงบทบาทพุทธมามกะผูเ้ปื่ยมศรัทธาแก้ไขให้ชาวเมืองและพระราชาที่
ถือผิดกลับมานับถือพระศาสนาดังเดิม โดยแปลงเป็นมาณพถือบาตรเดินประนมมือเหนือเศียรตามหลังพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเน้นย้ าอานิสงส์การสักการะสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลจรณะอันมี
อริยมรรคมีองค์ ๘ แสดงตนเป็นพุทธมามกะเปี่ยมศรัทธา8 

เปรียบกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่สอดคล้องกันว่าพระองค์มักให้การอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า 
และพระสาวก คอยเฝ้าทูลถามค้นขวายในปัญหาธรรม เช่น การทูลถามสภาวะจิตระดับสูงที่ประมวลไว้ใน
สักกปัญหาสูตร ณ ถ้ าอินทสาลคูหา(อินทสาละ) ซึ่งในเหตุการณ์นี้ได้ทูลถามปัญหาส่วนพระองค์ ๑๒ ข้อ จน
ได้บรรลุธรรมาภิสมัยแม้นเพียงสดับธรรมเทศนาเพียงครั้งแรก 9 

ส าหรับท่าทีของพระอินทร์ผู้เปี่ยมศรัทธาต่อพระรัตนตรัย เนื่องจากเรื่องราวชาดกส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในช่วงที่โลกยังไม่ปรากฏพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อขยายความเข้าใจในบทบาทนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้ศึกษา
จึงขอน าเหตุการณ์จากคัมภีร์ชั้นอรรถกถาพระสูตรที่ปรากฏบริบทที่เก่ียวข้องยกขึ้นเทียบเคียง สรุปได้ดังนี้ 

“พระพุทธเจ้า” คอยให้ความช่วยเหลืออุปัฏฐากพระพุทธเจ้า เช่น เมื่อครั้งเสวยวิมุตติสุขตาม
สถานที่ต่างๆในสัปดาห์ที่ ๗ ประทับนั่งที่ต้นราชายตนะ ได้ทรงน าน้ าล้างพระพักตร์, ไม้ช าระพระทนต์ชื่อ
นาคลดา ผลสมอมาถวายด้วยองค์เอง10 หรือเหตุการณ์ครั้งเมื่อพรรษาที่  ๗ พวกเดียรถีย์ต้องการแสดง
ปาฏิหาริย์แข่งกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าเฝ้าทูลถามจะท ามณฑปถวายแต่พระพุทธองค์
ทรงห้ามตรัสว่าท้าวสักกะจะท ามณฑป ณ ควงไม้คัณฑามพฤกษ์(ต้นมะม่วง) เพื่อพระองค์ เมื่อใกล้วันแสดง
ปาฏิหาริย์ได้ทรมานพวกเดียรถีย์ด้วยวีธีการต่างๆ จนไม่สามารถรุกรานพระพุทธเจ้า11  

“พระธรรม” แสดงบทบาทการอนุเคราะห์หลักธรรมให้เผยแพร่ เช่น เมื่อคร้ังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
เสด็จยังต้นอชปาลนิโครธประทับนั่งที่ โคนต้นพิจารณาว่าธรรมที่ทรงบรรลุแล้วลึกซึ้งรู้ตามได้ยาก ด าริไม่
ประสงค์จะแสดงธรรม พระอินทร์พร้อมด้วยท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จลงมาทูลขอให้ทรงโปรดเวไนยสัตว์ความ
ว่า ท้าวสักกะกับท้าวมหาพรหมเสด็จมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมว่า 
เราพึงแสดงธรรม คนเหล่าอ่ืนก็พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเราไม่ได้ ได้กระท าปฏิญญาว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า

                                                      
7 ขุ.ชา.เอกก (ไทย) ๒๗/๓๑/๑๓, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๓๑/๒๘๙-๒๙๘. 
8 ขุ.ชา.ฉกฺก. (ไทย) ๒๗/๓๙๑/๒๔๘-๒๔๙, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๕/๓๙๑/๙๙-๑๐๕. 
9 ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓. สรุปความปัญหาที่พระอินทร์ทูลถามว่า เทวดา มาร 

หมู่สัตว์ ฯ ถูกอะไรผูกมัดไว้ แม้ไม่ตั้งใจจะจองเวรเบียดเบียนอยู่อย่างไมม่ีเวรแต่ก็ปฏิบัติตรงกันข้าม พระพุทธเจ้าทรง
วิสัชชนาว่า ความริษยาตระหนี่ เป็นเครื่องผูกมัด พร้อมแสดงเหตุปัจจัยว่าเกิดจาก สิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นท่ีรัก, ตรัส
ว่า ความพอใจ เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นท่ีรัก, ความตรึก(วิตก) เป็นปัจจัยให้เกิดความพอใจ, สัญญา
อันประกอบด้วยปปัยจธรรม(กิเลสอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า) เป็นปัจจัยให้เกิดความตรึกวิตกโดยล าดับ และเฉลยแนว
ทางการดับแห่งสัญญาฯว่า โสมนัส โทมนัส อุเบกขา มีอยู่อย่างละ ๒ ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินคืออย่างหนึ่งควรเสพ(ปฏิบัติ) 
ต่อเมื่อปฏิบัติแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้น อกุศธรรมเสื่อมไป หากสิ่งใดเสพแล้วเป็นไปในทางกลับกัน ย่อมไม่ควรเสพอัน
จะเป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งก าหนดหมายกิเลศเป็นเหตุให้เนิ่นช้า รวมถึงเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อความส ารวมในปาฎิโมกข์ 
(ส ารวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ของพระภิกษุก็เช่นเดียวกัน  

10 ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๓/๑/๑๒๙, ขุ.อป.อ. (ไทย) ๘/๑/๑๕๗-๑๕๘, ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/๓๒. 
11 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๔๗/๑๙๕-๑๙๗. 
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ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมเถิด เมื่ออาณาจักรไม่เป็นไปแด่พระองค์ เป็นไปแก่ข้าพระองค์ พวกข้าพระองค์
จักให้เป็นไปธรรมจักรจงเป็นของพระองค์ อาณาจักรเป็นของข้าพระองค์” 12   

“พระสงฆ์” เหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จมาช่วยชักน ามารดาพระสารีบุตรให้เลื่อมใสยอมรับฟังธรรม 
เมื่อถึงกาลที่พระสารีบุตรจะนิพพานได้เดินทางกลับไปโปรดโยมมารดา คืนนั้นพระองค์เข้ามาเยี่ยม มารดา
ของท่านเห็นเป็นอัศจรรย์เพราะมีเทพผู้ใหญ่มาหาจึงถามท้าวสักกะว่ามีความส าคัญอย่างไรเมื่อเทียบกับพระ
สารีบุตร พระสารีบุตรเปรียบองค์เหมือนสามเณรผู้ถือของในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ มารดา
ท่านคิดว่าลูกของเรายังมีอานุภาพเพียงนี้ แล้วพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์จักมีอานุภาพเพียงใดเกิดความปิติ
เลื่อมใส และยอมรับฟังธรรมจนส าเร็จเป็นพระโสดาบัน 13 

สรุปความว่า เหตุที่พระอินทร์ปฏิบัติองค์เป็นเทวราชที่ประกอบด้วยคุณธรรมเป็นแบบอย่างผู้น า
นักปกครองเหล่าเทวดาและมนุษย์ที่ให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะเมื่อพระองค์แสดงท่าทีความศรัทธา
อย่างสูงสุดต่อพระพุทธเจ้า ให้ความช่วยเหลือพระสาวก เผยแพร่พระธรรมค าสอน ย่อมส่งอิทธิพลผู้ใต้การ
ปกครองที่เลื่อมใสพระองค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จักได้โน้มน าศรัทธาเข้าสู่พระพุทธศาสนาถือเอาพระรัตนตรัย
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างแยบคาย เอ้ือให้พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแพร่อย่างมีนัยส าคัญ  

ตาราง .๑ สรุปคุณลักษณะของพระอินทร์ที่ปรากฏในนิทานชาดก ๒๑ เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ผู้อุปถัมภ์ปกป้องพุทธศาสนา 
จากบทบาทการปกป้องพระพุทธศาสนาใน มหากัณหชาดก มีสังเขปเรื่องราวปรากฏในสมัย

พระกัสสปะพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงมาจนพระศาสนาเสื่อมถอย เพราะภิกษุประกอบมิจฉาชีพเกี่ยวข้องด้วย
ภิกษุณีจนมีบุตรธิดาประพฤติอกุศล พระองค์จ าแลงเป็นนายพรานให้มาตลีเทพบุตรแปลงเป็นสุนัขด าใหญ่

                                                      
12 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๘/๘๒-๘๓. 
13 ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๘๖, ส .ม.อ. (ไทย) ๕/๔๓๒-๔๓๓. 
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เท่าอาชาไนย เหาะลงมายังพระราชวังข่มขวัญมนุษย์ให้หวาดกลัว ทรงแสดงธรรมโน้มน้าวถึง ๔๐๐ คาถาให้
กลับส านึกตนยังพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปพันปี14 สอดคล้องตรงกันกับพุทธด ารัสที่ตรัสแสดงในมหาวรรค 
มหาปรินิพพานสูตร ถึงสาเหตุที่พุทธศาสนาจะด ารงค์อยู่ได้ ย่อมข้ึนกับวัตรปฏิบัติของภิกษุ-พุทธบริษัท ๔ ใน
การเพียรศึกษาสิกขาบท การเจริญในธรรมที่ควรรู้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ศาสนาด ารงค์อยู่อย่างยั่งยืน15 อันเป็น
ความมุ่งหมายที่พระอินทร์แสดงออกในความส าคัญบทบาทนี้ 

เปรียบกับเหตุการณ์หลังพุทธกาลที่พระอินทร์ทรงปกป้องศาสนสถาน ศาสนวัตถุได้น าพระธาตุ
เข้ียวแก้วเบื้องขวาที่โทณพราหมณ์ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะไปเก็บรักษาที่จุฬามณีเจดีย์ด้วยเหตุที่พราหมณ์นั้น
ไม่อาจกระท าสักการะอันควรแก่พระเขี้ยวฯ16 หรือเมื่อครั้งพระเจ้าอโศกฯ ด าริจัดหาพระบรมธาตุเพื่อ
ประดิษฐานในพระสถูป ๘๔,๐๐๐ แห่ง พระอินทร์ให้ความอุปถัมภ์รับสั่งวิสสุกรรมแปลงกายมาท าลายสัง
ฆาตยนต์ (รูปปั้นไม้หุ่นยนต์ที่พระมหากัสสปะอธิษฐานจิตรักษาไว้)เพื่อได้มาซึ่งพระบรมธาตุบรรจุพระสถูป17 

(๓) บทบาทในฐานะผู้พิทักษ์รักษาผู้ประพฤติธรรม 
เหตุการณ์ในนิทานชาดกที่แสดงบทบาทสว่นนีป้ระมวลไดจ้ากเนื้อเรื่องในชาดก ๖ เร่ืองที่เด่นชัด 

ได้แก่ มิคโปตกชาดก, ขรปุตตชาดก, วิฆาสาทชาดก, โสมทัตตชาดก, อัมพชาดก และ สุรุจิชาดก โดยน ามา
แสดงพอสังเขป ๒ เรื่อง คือ ๑) มิคโปตกชาดก กล่าวถึงพระอินทร์อนุเคราะห์ตักเตือนพระฤๅษีในแง่การ
เจริญมรณสติ หลังจากน าลูกเนื้อก าพร้ามาเลี้ยงให้ความเอ็นดูประหนึ่งลูกตน จนเมื่อลูกเนื้อกินหญ้ามากไป
ได้กระท ากาละเพราะอาหารไม่ย่อย พระดาบสเสียใจร่ าไห้ร าพัน พระองค์ตรัสคาถาเตือนว่าการเศร้าโศกถึง
ลูกเนื้อและผู้ละไปแล้วเป็นโมฆะ ไม่สมควรแก่สมณะผู้หลีกเร้นออกจากเรือนเป็นบรรพชิต 18 ๒) ขรปุตต
ชาดก กล่าวถึง ทรงอนุเคราะห์พระเจ้าเสนกะผู้ทรงสัจจวาจาที่ได้ช่วยชีวิตนาคราชไว้ ต่อมาได้รับมนต์สรรพ
รุตชนนะรู้เสียงสัตว์ ภายหลังพระองค์ทรงจะยอมสิ้นพระชนต์โดยไม่ยอมตะบัตสัตย์หมายจะมอบมนต์นี้แก่
พระเทวีผู้มีเล่ห์มารยาแล้วเผาพระองค์เองตามสัจจวาจา แต่พระอินทร์และนางอสุรกัญญาได้จ าแลงเป็นแพะ
ผู้เมียกล่าวเตือนสติ ช่วยเหลือพระราชาไว้ไม่ให้ต้องสละชีวิตเพื่อมาตุคามที่คิดประทุษร้าย19  

ในอรรถกถาปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์พระจักขุบาลที่ปฏิบัติธรรมตลอด
พรรษาจนท่านตาบอดพร้อมการบรรลุพระอรหัต เมื่อน้องชายทราบข่าวได้ส่งสามเณรไปรับ แต่สามเณรผิด
ศีลระหว่างทางถูกท่านติเตียนจนไม่ยอมเดินทางด้วย พระอินทร์แปลงเพศเป็นคนเดินทางไปช่วยเหลือพระ
จักขุบาล รับอาสาถือปลายไม้เท้าย่นระยะทางน าไปยังเมืองสาวัตถีในวันนั้น20 หรืออีกเหตุการณ์ทรงให้ความ
ช่วยเหลือบัณฑิตสามเณรขณะเจริญสมณธรรม ทรงบัญชาท้าวมหาราชทั้ง ๔ ไล่นกที่ส่งเสียงในป่าใกล้วิหาร
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติให้หนีไปแล้วอารักขาไว้โดยรอบ ตรัสสั่งจันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตรให้ฉุดรั้ง
                                                      

14 ขุ.ชา.ทวาทสก. (ไทย) ๒๗/๔๖๙/๓๘๓-๓๘๕, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ทวาทสก.อ. (ไทย) ๖/๔๖๙/
๑๒๐-๑๒๗. 

15 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๔๒ หลักธรรมที่ภิกษุควรเจริญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลชาวโลก ได้แก่ ๑) สติปัฏ
ฐาน ๔, ๒) สมัมัปปธาน ๔, ๓) อิทธิบาท ๔, ๔) อินทรีย์ ๕, ๕) พละ ๕, ๖) โพชฌงค์ ๗ และ ๗) มรรคมีองค์ ๘  

16 ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๔๖๓.  
17 วิ.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๔๓-๑๔๔. 
18 ขุ.ชา.ปญฺจก. (ไทย) ๒๗/๓๗๒/๒๒๑-๒๒๒, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๔/๓๗๒/๔๘๔-

๔๘๗. 
19 ขุ.ชา.ฉกฺก. (ไทย) ๒๗/๓๘๖/๒๔๒-๒๔๓, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๕/๓๘๖/๖๕-๗๒. 
20 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๘-๒๐. 
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วิมานตนไว้ ส่วนพระองค์เสด็จไปยึดอารักขาที่สายยูแม้เสียงใบไม้ก็ไม่ให้ปรากฏจนสามเณรบรรลุพระอรหันต์
แล้วจึงค่อยฉันอาหาร พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อผู้มีบุญเจริญสมณธรรมแม้พระอินทรก์็ช่วยพิทักษ์รักขา21  

(๔) บทบาทในฐานะผู้วินิจฉัยแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม  

คุณลักษณะส่วนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับบทบาทพระอินทร์ผู้เป็นสหัสสักขะ22 กับปัญหาจริยธรรม
ของมนุษย์ซึ่งถูกปริวรรตมาจากความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ จากตารางที่ ๑ ปรากฏความส าคัญประการนี้ใน
ชาดก ๑๖ เรื่อง เช่น เกฬิสีลชาดก, กามนีตชาดก, มหาปนาทชาดก, ภัทรฆฎเภทกชาดก, วกชาดกฯ ที่
ส่งเสริมบทบาททางจริยธรรม กล่าวคือนอกจากปัจจัยหลักในเรื่องระดับคุณธรรมของบุคคลที่จะทรง
ช่วยเหลือแล้ว ท่าทีการแก้ปัญหาจริยธรรมของพระอินทร์ยังสอดคล้องกับปฎิภาณไหวพริบที่เห็นได้ว่าพลิก
แพลงไปตามแต่ล าดับเหตุการณ์ เช่น บางครั้งเห็นว่าสมควรแก่การประทานอนุสาสนีย์ให้กลับส านึกตนได้ 
หรือบางกรณีสมควรแก่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนาก็แนะน าให้ไปทูลขอจากพระพุทธเจ้า พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า หรือปรึกษาพระโพธิสัตว์โดยตรง บางครั้งประเมินว่าบางคนไม่มีศรัทธาต่อพระองค์ (เช่น 
พระเจ้าอชาตศัตรู) ก็เลี่ยงหาวิธีที่เหมาะกับจริตคนเหล่านั้น ซึ่งกลวิธีที่ใช้เห็นได้ว่าพยายามน าหลักธรรมที่
เหมาะควรแก่บุคคลและโอกาส โดยใช้อิทธิปาฎิหาริย์เป็นเพียงเครื่องประกอบหรือแค่ข่มขู่ให้ย าเกรงแล้วค่อย
ชักน าศรัทธาสู่หลักธรรมตามเหตุผล 

ผลการวิเคราะห์คุณธรรม 
พบว่าคุณธรรมของบุคคลเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่แสดงบทบาท พิจารณาว่า

สิ่งที่น าให้มนุษย์และสัตว์ไปสู่ความเป็นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ ก็คือคุณธรรมที่ได้รับการอบรมพัฒนาดีแล้ว 
เห็นได้จากคุณลักษณะ ๔ ข้อในหัวข้อที่ผ่านมาล้วนสอดรับกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็น
รูปแบบ (pattern) หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ าๆ เป็นไปในลักษณะเดียวกันด้วยแนวปฏิบัติ และผลลัพธ์
ที่คล้ายกันจากเรื่องราวของพระอินทร์ที่(ต่างกรรม) ต่างวาระ ซึ่งนัยส าคัญของเหตุการณ์ล้วนมีปัจจัย หรือ
แกนหลักที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผลักดันให้แสดงออกมาด้วยคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมคุณธรรม(หรือคุณสมบัติ) สรุปในตารางที่.๒ ดังนี้ 

(๑) วัตตบท ๗  
นอกจากเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงความเป็นมาของพระอินทร์ใน กุลาวกชาดก ยังกล่าวถึง

คุณธรรมหลัก หรือคุณสมบัติรองที่ท าให้บุคคล และสัตว์เข้าถึงความเป็นอินทร์ มีปรากฏในหลายอรรถกถา 
เช่น อรรถกถาทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี23 เล่ม ๒, อรรถกถามัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี24 เล่ม ๒, อรรถกถาขุ
ททกนิกายธรรมบท ธัมมปทัฏฐกถา25 ภาค ๒ แต่ในที่นี้ขอยกพุทธาธิบายถึงปฐมเหตุในปฐมเทวสูต สักกสัง

                                                      
21 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๖๕/๕๔๓-๕๔๕. 
22 ส .ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕ ตามความหมาย คือ ผู้เห็นความต้องการของเทวดาและมนุษย์จ านวน

มากพากันคิดแล้ว ซึ่งเห็นได้ว่าพระองค์มีปัญญาติดตัวมาแต่ก าเนิด(สชาติปัญญา) สามารถคิดเนื้อความได้หลายพัน
นัยโดยครู่เดียวอันเกิดจากการบ่มเพาะสุตมยปัญญา (เกิดจากการฟัง ศึกษาเล่าเรียน ) และจินตามยปัญญา(คิด
พิจารณาตามจนเข้าใจ หรือความฉลาดในโกศล ๓ ประการ ได้แก่ อายโกศล ความฉลาดในทางเจริญ , อปายโกศล 
ความฉลาดในทางเสื่อม และ อุปายโกศล ความฉลาดในการหลีกเลี่ยงความเสื่อมเข้าถึงความเจริญ) 

23 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๕/๓๒๕-๓๓๑. 
24 ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๒/๒๑๐. 
25 ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๙๕-๑๐๙. 
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ยุต26 ทรงยืนยัน ส่วนแห่งวัตร หรือข้อที่ควรถือปฏิบัติเป็นประจ า อันเป็นคุณธรรมที่ผู้ปรารถนาความเป็น
อินทร์ต้องสมาทาน เป็นวัตรปฏิบัติตลอดชีพ อันได้แก ่

๑: เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต   
๒: เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต   
๓: เราพึงพูดจาแต่ค าอ่อนหวานตลอดชีวิต   
๔: เราไม่พึงพูดค าส่อเสียดตลอดชีวิต  
๕: เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต ไว้  
๖: เราพึงพูดแต่ค าสัตย์ตลอดชีวิต   
๗. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถา้แม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา ก็จะก าจัดโดยฉบัพลนัทันที 

(๒) เทวธรรม ๒  
หมายถึง ธรรมของเทวดา ธรรมที่ท าให้มนุษย์เป็นเทวดา ได้แก่ หิริ ความละอายใจ โอตตัปปะ 

ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่ว อธิบายว่า (๑) หิริ คือ ความละอายอึดอัดใจ รังเกียจต่อบาปอกุศล 
ส านึกรับผิดชอบชั่วดีแม้ผู้อ่ืนไม่เห็นก็มีความละอาย เปรียบเหมือนหญิงสาวเดินบนถนนสะดุดก้อนหิน ผ้าถุง
หลุดเกิดความละอายประหนึ่งจะแทรกแผ่นดินหนี (๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาป กลัวว่าบาปจะมีผลให้ตน
เศร้าหมอง รับทุกข์โทมนัส กล่าวว่าการด ารงค์อยู่โดยปกติของพระอินทร์ และเทวดาทั้งหลายต้องมีคุณธรรม
นี้ซึ่งในวิสุทธิมรรคกล่าวเสริมว่า หิริโอตตัปปะ เป็นรากฐานของศีล  เมื่อใดมีหิริโอตตัปปะ ศีล จึงจะเกิด
ตามมาและตั้งอยู่ได้นาน ซึ่งตัวอย่างนิทานที่ปรากฏหลักธรรมข้อนี้ใน จูฬธนุคคหาชาดก ที่ทรงบริภาษภรรยา
ธนุคคหบัณฑิตที่ลุแก่อ านาจตัณหาราคะขาดความละอายต่อบาปอกุศลละเมิดศีลข้อ ๓ ท าให้สามีถึงแก่ชีพ27 

ตาราง ๒ จ าแนกวิเคราะห์คุณธรรมของพระอินทร์ที่ปรากฎในนิทานชาดก ๒๑ เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๓) กุศลกรรมบท ๑๐  
หลักธรรมข้อนี้ปรากฏใน อุทัยชาดก ว่าเป็นทั้งผู้ปฏิบัติเองและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม จาก

เหตุการณ์ที่ทรงได้อัตภาพพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ และได้ชี้แนะมเหสีให้ด ารงค์ตนในคุณธรรมประการนี้

                                                      
26 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕. 
27 ขุ.ชา.ปญฺจก (ไทย) ๒๗/๓๗๔/๒๒๓-๒๒๔, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๔/๓๗๔/๔๙๒-

๔๙๘. 
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เช่นกัน28 ซึ่งมีพุทธพจน์แสดงโปรดแก่พราหมณ์-คหบดีแคว้นโกศล เรื่องการประพฤติธรรมทางกาย ๓, วจี 
๔, มโน ๓ 29 ดังนี้ - ทางกาย ๓ อย่าง คือ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ละทิ้งท่อนไม้ ศัตราวุธ ละอายต่อบาป 
เอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์ ๒) งดเว้นการลักขโมยทรัพย์ แม้ในบ้านหรือป่า ๓) งดเว้นการประพฤติผิดใน
กาม ยินดีพอใจภรรยาตน - ทางวจี ๔ อย่าง30 คือ ๔) เว้นการพูดเท็จ ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม ไม่เป็นพยานเท็จ ไม่
พูดเท็จเพื่อตนเพื่อผู้อื่นหรืออามิสสินจ้าง ๕) เว้นการพูดส่อเสียด ไม่เอาความข้างหนึ่งไปบอกอีกข้างหนึ่งเพื่อ
แตกความสามัคคี ๖) เว้นการพูดหยาบ พูดค าไพเราะเสนาะหูจับใจที่รักที่เจริญใจ ๗) เว้นการพูดเพ้อเจ้อ พูด
ถูกกาล ความจริง มีประโยชน์ตามธรรมวินัย มีหลักฐานที่มา มีที่สิ้นสุด- ทางใจ ๓ อย่าง คือ ๘) ไม่เพ่งเล็ง
อยากได้ทรัพย์ผู้อ่ืน (๙) ไม่คิดพยาบาทประทุษร้ายสัตว์ (๑๐) ท าความเห็นชอบ ว่าการให้ทานมีผล พลีกรรม
ที่เซ่นสรวงมีผล ผลวิบากกรรมดีชั่ว โลกนี้แลโลกหน้ามีอยู่ บิดามารดามีอยู่ ฯ31  

(๔) จาคะ และการเสียสละ  
บทบาทข้อนี้ตรงกับวัตตบทข้อที่ ๕). เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินยินดีในการ

แจกจ่ายทานตลอดชีวิต กล่าวไว้ใน นกุลมาตาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่นางนกุลมาตาคหปตานีว่า “เธอเป็น
ผู้มีจาคะ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การ
ขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือน”32 , จาคะ จึงหมายถึงการปราศจากความตระหนี่ เสียสละสิ่งของ 
บริจาคทานด้วยความยินดีเต็มใจ แบ่งปันผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งตามทัศนะของพระเถระยุคปัจจุบัน กล่าวว่า
เป็น “การสละให้ การให้ที่แท้จริง สละออกไปทั้งภายในและภายนอก ภายนอกสละวัตถุ ภายในสละกิเลส
ความโลภโดยไม่มีความตระหนี่หวงแหน ไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน มุ่งสงเคราะห์ให้ผู้รับได้ประโยชน์ ยินดี
พอใจสุขใจในการให้ กอปรด้วยเมตตากรุณาไม่เป็นการให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลสคือโลกียสุข 
หรือสุขในไตรภพ) ไม่ให้ทานเพื่อภพใหม่ แต่ให้ทานเพื่ออานิสงส์ก าจัดกิเลสไม่ก่อภพชาติ”33 โดยก าจัดทั้ง
ความตระหนี่ เหนียวแน่น (กทริยะ -ตระหนี่กล้าแข็ง) และ ตระหนี่อย่างอ่อน (มัจฉริยะ)  ซึ่งปรากฎ
ความส าคัญข้อนี้ในชาดกที่เด่นชัด คือ โกสิยชาดก, พิลารโกสิยชาดก และ สุธาโภชนชาดก 

(๕) ศีล การส ารวมอินทรีย์ ๖ 
ศีล (บาลี: สีล) ศัพท์แปลว่า ความปกติกายวาจา ความปกติตามระเบียบวินัย , ปกติมารยาทที่

สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติการเว้นความชั่ว ฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจา และ
อาชีพ กล่าวว่า ศีลเป็นพื้นฐานด้านความประพฤติระเบียบวินัย การละเว้นความชั่วเว้นจากข้อห้ามเป็น
ลักษณะของศีล (ส่วนค าสั่งสอนคุณงามความดีเป็นความหมายของธรรม) ศีลจึงเป็นหลักความประพฤติที่
ก าหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติ มีกรรมเป็นแรงจูงใจ (กรรม คือเจตนาหรือความจงใจเป็นเครื่อง

                                                      
28 ขุ.ชา.เอกาทสก. (ไทย) ๒๗/๔๕๘/๓๖๐-๓๖๔, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.เอกาทสก.อ. (ไทย) ๖/๔๕๘/

๒๑-๓๔. 
29 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 
30 จตุกกนิบาต องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔๙/๒๑๒.  
31 ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๒๘๔. 
32 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๘/๓๒๓. 
33 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๔๒๑-๔๒๒. 
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ก าหนดการกระท า) ซึ่งมักเรียกว่า อธิศีลสิกขา 34การรักษาศีลให้เป็นปกติ เพื่อประโยชน์คือความสุขในการ
ไม่มีเบียดเบียนกันในสังคม ประโยชน์ของศีลนอกจากท าให้กาย วาจา ใจสงบยังเป็นปัจจัยให้จิตระงับ เอ้ือให้
เกิดสมาธิ ในระดับบรรพชิตศีลก ากับพฤติกรรมให้ผู้ออกบวชครองตนในสมณะภาวะอย่างสมบรูณ์ เอ้ือในการ
ประพฤติพรหมจรรยข์ั้นสูงขึ้นไป 

ส ารวมอินทรีย์ ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ นิยาม อินทรีย์ ว่า ความเป็นใหญ่ สภาพที่เป็นใหญ่ใน
กิจตน ธรรมที่เป็นเจ้าการในการท าหน้าที่อย่างหนึ่งๆ เช่น ตาเป็นใหญ่ในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการได้ยิน 
ศรัทธาในการครอบง าเสียซึ่งความไร้ศรัทธาฯ อินทรีย์ ๖ ได้แก่ อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย 
และใจ35 และอาจหมายถึง ธรรมที่เป็นใหญ่ ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา (เช่น สัทธามีหน้าที่
ก าจัดความไม่เชื่อ วิริยะก าจัดความเกียจคร้าน ฯ) อินทรียสังวร จึงแปลว่า ความส ารวมระวังอินทรีย์ 
ระมัดระวังขณะ ดู-ฟัง มิให้ยินดียินร้าย ติดใจหลงใหล ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส พิจารณาให้ถูกต้องตาม
โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ มีสติรู้เท่าทันตลอดเวลาเมื่อสัมผัสอารมณ์ต่างๆ อินทรียสังวรจึงเป็นเหตุให้จิต
สงบ ไม่ฟุ้งซ่านร่านหาสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง เป็นต้น ซึ่งทั้ง ๒ หลักธรรมนี้ปรากฎใน วิฆาสารทชาดก ว่าด้วยการ
ตักเตือนฤาษี ๗ พี่น้องให้ตระหนักในวัตรปฏิบัติของตน36 

(๖) การละอบายมุข ๔ 

ในภัทรฆฎเภทชาดกได้อนุเคราะห์บุตรในตระกูลที่เป็นนักเลงอบายมุข ๖ ประมาทในการใช้จ่าย
ทรัพย์ แม้ภายหลังได้ให้หม้อสารพัดนึกที่สุดก็ยังท าแตกท าลาย กล่าวว่า “อบายมุข” เป็นหลักธรรมรูปแบบ
ของวินัยผู้ครองเรือน (คิหิวินัย) พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเสื่อมนี้แล้วจึงแสดงทางแห่งความเจริญ ธรรมข้อนี้ 
อบายมุข แปลว่า ช่องทางแห่งความเสื่อม ทางน าไปสู่ความพินาศหรือเหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์37 ผู้ใด
ด าเนินตามย่อมมีแต่ความเสื่อมพินาศย่อยยับอย่างเดียว อบายมุข ๖ กอรปด้วย ๑) เสพของมึนเมาสุราเมรัย 
๒) เที่ยวไปตามตรอกซอกซอยเวลากลางคืน ๓) เที่ยวดูมหรสพ ๔) การพนันเป็นเหตุแห่งความประมาท ๕) 
การคบมิตรชั่ว ๖) หมกมุ่นในความเกียจคร้าน และทางตรงกันข้ามทรงแสดงทางแห่งความเจริญในสิงคาล
สูตรให้พึงด าเนินชีวิตตาม “อายมุข” ทางแห่งความเจริญแห่งชีวิต หรือ สงเคราะห์ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม๔ คือธรรมเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน(หลักอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น)38 หลักธรรมนี้ปรากฎในภัทรฆฎ

                                                      
34 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , หน้า ๓๙๔. 

กล่าวถึง อธิศีลสิกขา ว่าเป็น สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมความประพฤติอย่างสูง และปรากฎเป็น
ธรรมส าคัญล าดับ ๑ ในไตรสิกขา, ข้อ ๒ ในทศบารมี, ข้อ๒ ในอริยทรัพย์ ๗ และ ข้อ ๒ ในอริยวัฑฒิ ๕ 

35 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕๖. 
36 ขุ.ชา.ฉกฺก. (ไทย) ๒๗/๓๙๓/๒๕๑-๒๕๒, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๕/๓๙๓/๑๐๙-

๑๑๓.  
37 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๖. 
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑. ประกอบด้วย ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร

ประกอบสัมมาอาชีพ ใช้ปัญญาสอดส่องกลวิธีให้ได้ผลดี ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักคุ้มครอง
รักษาโภคทรัพย์ งานที่ท าไว้ตามก าลังตนไม่ให้เสื่อมเสีย ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตรเลือกเสวนาศึกษา
เยี่ยงอย่างผู้รู้ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ๔) สมชีวิตา ความเป็นอยู่เหมาะสม รู้จักก าหนดรายจ่ายเลี้ยงชีพพอดี มิให้
ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย 
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เภทชาดกว่าด้วยการอนุเคราะห์บุตรประมาทที่หลงในอบายมุขแม้ภายหลังไม่อาจละมิจฉาทิษฐิก็วาง
อุเบกขา39 

(๗) เมตตาธรรม 
หลักเมตตาธรรมนี้ปรากฎเด่นชัดในกุลาวกชาดก ที่มฆมาณพแสดงเมตตาจิตยอมสละชีพแม้น

ศัตรูที่มุ่งร้าย และเป็นธรรมที่สัมพันธ์ในฐานะธรรมคู่ปฎิปักษ์กับโกธะ ซึ่งตรงกับวัตตบทประการที่ ๗). เราไม่
พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราก็จะก าจัดโดยฉับพลันทันที ว่าด้วยการระงับความ
โกรธ กล่าวว่า เมตตา คือ ความรัก-ปรารถนาดี ความอนุเคราะห์หรือมิตรไมตรี มาจากบาลีว่า มิท ธาตุ ใช้ใน
ความหมาย สิเนห ลง ต ปัจจัยในรูปอิตถีลิงค์เป็น อา, เป็นธรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม ปัจจัยที่ท าให้
สังคมอยู่อย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การให้อภัยต้องมีความเมตตาเพราะการต่างแสวงหา
ความสุขที่ถูกย่อมต้องไม่ใช่การแสวงหาที่โยนทุกข์ภัยให้แก่บุคคลหรือสัตว์อ่ืน ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดใฝ่หา
ความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ท าร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุข ผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลย”40  

ผลการวิเคราะห์คุณประโยชน์ของพระอินทร์  
บทบาทพระอินทร์ที่มีต่อพุทธศาสนาที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่จะเป็นผู้อ านวย

ประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลรอบข้างในหลายระดับ แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ เหมาะแก่ผู้ให้ความสนใจศึกษาให้ได้
น าไปปฏิบัติตาม ซึ่งสรุปคุณประโยชน์ของพระอินทร์ต่อภาคส่วนต่างๆ ไว้ ดังนี้ 

(๑) คุณประโยชน์ต่อพระรัตนตรัย  
จากเหตุการณ์ต่างๆ กล่าวได้ว่าพระอินทร์มีบทบาทส าคัญท าให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ 

นับตั้งแต่การให้ความอนุเคราะห์พระโพธิสัตว์ขณะเสวยพระชาติต่างๆในการบ าเพ็ญทศบารมี (เช่น แปลง
เป็นพราหมณ์ทูลขอพระนางมัทรีเป็นทานในพระเวสสันดรชาดก) ปรากฏบทบาทในพุทธประวัติตั้งแต่ทูล
เสด็จท้าวสันดุสิตลงมาจุติ, เสด็จออกมหาภิเนกกรมณ์, บทบาทช่วยเหลือให้ตรัสรู,้ ทูลอาราธนาประกาศพระ
ศาสนา, อุปัฏฐากรับใช้พระพุทธเจ้า, คลี่คลายปัญหาข้อโต้แย้ง, ช่วยเหลือพระอัครสาวก, เผยแพร่พระธรรม 
รวมถึงอนุเคราะห์พุทธบริษัท ๔ เพื่อให้ศาสนากิจต่างๆลุล่วงส าเร็จประโยชน์อย่างราบรื่น ซึ่งสรุปไว้ดังนี้ 

“คุณประโยชน์ต่อพระพุทธเจ้า” เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประชวรหลังปลงอายุสังขาร พระอินทร์
เสด็จลงมาดูแลนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง พระพุทธเจ้าปรารภให้เสด็จไปด้วยเพราะกลิ่นมนุษย์
ปรากฏแก่เทวดาเหมือนกับซากศพที่ผูกไว้ที่คอแม้ไกลถึง ๑๐๐โยชน์ แต่พระอินทร์กราบทูลว่า แม้
พระพุทธเจ้าจะอยู่ไกล ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ก็ยังได้กลิ่นศีลจึงเสด็จมาบ ารุง ไม่ให้ใครถูกต้องภาชนะพระบังคล
หนัก ทูนบนเศียรไม่มีอาการรังเกียจประหนึ่งของหอม41 นอกจากนี้เรื่องราวของพระอินทร์มักถูกกล่าวอ้างใน
พระสูตรต่างๆ โดยยกขึ้นเป็นกรณีศึกษาเพื่อประโยชน์ในแง่พุทธาธิบายหลักธรรมให้ถูกต้อง เช่น ที่มาพระ
อินทร์ ทรงชี้แนะการบูชายัญที่ถูกต้องใน กูฏทันตสูตร กล่าวว่าการเบียดเบียนชีวิตสังเวยย่อมก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน เป็นเรื่องเปล่าประโยชน์42 ไม่อาจใช้อ้างได้ว่าเป็นการกระท าให้บุคคลถึงความใหญ่ได้ หากแต่ท่าที

                                                      
39 ขุ.ชา.ติก. (ไทย) ๒๗/๒๙๑/๑๔๘, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ติก.อ. (ไทย) ๔/๒๙๑/๑๘๖-๑๘๙. 
40 ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๓๑/๔๐, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๑/๗๓, ขุ.อุ.(บาลี) ๒๕/๑๓/๑๐๗, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/

๑๓/๑๙๓. 
41 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๖๔/๒๕๕-๒๕๗. 
42 ดูรายละเอียดใน ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๘ /๑๒๕-๑๕๐. 
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ที่ถูกต้อง กษัตริย์ควรประกอบด้วย “ราชสังคหวัตถุ”43 หมายถึง การสงเคราะห์ปวงชนเพื่อเป็นสิ่งรับรองราช
อ านาจหรือความเป็นใหญ่ (นรินทร์) จึงจะเป็นยัญพิธีที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ยึดเหนี่ยวจิตใจชนหมู่มากได้ 

“คุณประโยชน์ต่อพระธรรม” ปรากฏเรื่องราวการถามตอบปัญหาของเหล่าเทวดาโดยมีพระ
อินทร์เป็นผู้น า เช่น ประมวลหลักธรรมในสักกปัณหาสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค ซึ่งได้ทูลถามปัญหาธรรม ๑๒ 
ข้อ44 อันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชนต์่อพระภิกษุ พุทธศาสนิกชน หรืออรรถกถามงคลสูตรเกี่ยวกับปัญหาที่
ถกกันว่าอะไรเป็นมงคล พระอินทร์วินิจฉัยว่าเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม และตรัสเปรียบเปรย
ภาษิตว่า ท าไมจึงทิ้งดวงไฟเสียแล้วมาตามไฟต่อจากแสงห่ิงห้อย เหตุใดจึงมาล่วงเลยพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดง
มงคลไว้ไม่เหลือเสียเล่า แล้วจึงเสด็จไปทูลถามปัญหาด้วยองค์เอง45 เป็นปัจจัยให้หลักค าสอนได้รับการ
ประมวลไว้จนแพร่หลาย นอกจากนี้ท่าทีต่อพระอินทร์หรือเทวดาในพุทธศาสนายังถูกน ามาอธิบายเพื่อเป็น
ประโยชน์ในแง่ตัวแทนของหลักธรรม ความประพฤติที่สะท้อนคุณธรรมความดี หรือเทวตานุสติ อัน เป็นสิ่ง
ยืนยันหลักกุศลกรรมที่มนุษย์ผู้ปรารถนาความเป็นใหญ่ ต้องเพียรกระท า ได้แก่ มฆมาณพที่มีจิตสาธารณะ 
กตัญญู เสียสละ มีเมตตา รักษาพฤติกรรมทางกาย วาจา ป้องกันความชั่วร้ายฯ เป็นกุศโลบายให้เกิดความ
เจริญ เอ้ือให้พระธรรมค าสอนได้แปลงไปสู่ภาคปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายชัดเจนขึ้น 

“คุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์” พระอินทร์ทรงให้ความอุปการะพระสาวก เช่น ครั้งพระโกณ
ฑัญญะนิพพานข้างสระมันทากินีโบกขรณีอันเป็นถิ่นของช้างตระกูลฉัททันต์ ซึ่งมีเพียงช้างอยู่ ณ ที่นั้น พระ
อินทร์โปรดให้วิสสุกรรมเนรมิตเรือนยอดให้พระสาวกนอนในเรือนยอดนั้น มอบหมายให้ช้างยกเรือนยอด
เวียนเขาหิมวันต์46 หรือคราวที่พระสารีบุตรดับขันธ์นิพพาน ณ สถานที่เกิด ทรงโปรดให้วิสสุกรรมฯเนรมิต
เรือน ๕๐๐ หลังต้อนรับผู้มาบูชาสรีรศพ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าทรงช่วยให้พระสงฆ์ธ ารงค์อยู่ในพระธรรม
วินัย เช่น เหตุการณ์พระปิยคามิกะผู้สมาทานธุดงควัตรเพื่อหวังลาภสักการะ ได้ยินเสียงวัวขณะเดินจงกลม
ยามวิกาลตกใจกลัวเข้าใจไปว่าเป็นท้าวสักกะเสด็จมาลงโทษตน 47 แสดงว่านอกจากเป็นเทพผู้ให้ความ
อภิบาลแล้ว ยังทรงป้องปราม ลงโทษ และเป็นที่เกรงกลัวต่อพระภิกษุให้ตั้งมั่นในศีลาจาวัตรอีกประการหนึ่ง  

(๒) คุณประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชน 

บทบาทแสดงคุณประโยชน์สรุปได้ดังนี้ ๑) การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกุลาวกชาดก กล่าว
ว่า มฆมาณพเป็นต้นแบบริเริ่มให้คนในครอบครัว เครือญาติ มิตรสหายเห็นประโยชน์จากการอุทิศตน ท าให้
เกิดภาพความเอ้ือเฝื่อเสียสละต่อกันในครอบครัวน าไปสู่ความสามัคคีในชุมชน อันเป็นคตินิยมต่อ
พุทธศาสนิกชนในยุคต่อๆมาซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ฯไปจนถึงสามัญชน เช่น การถวายเรือนประทับ
ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ เมื่อครั้งเป็นพระราชวิรินทร์เจ้ากรมพระต ารวจฯ ให้เป็นเสนาสนะแก่
                                                      

43 ดูรายละเอียดใน ส .ส. ๑๕/๑๒๐/๑๓๑. อธิบายหลัก ราชสังคหวัตถุ ได้ว่า ๑) สัสสเมธะ ได้แก่ ฉลาด
ในการคัดเลือกพันธุ์พืช การเพาะปลูกบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความสามารถทั้งการผลิต
และจ าหน่าย ๒) ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบริหารจัดการบุคคล ส่งเสริมคนดีให้ท าหน้าที่ตามถนัดป้องกันคนช่ัว 
๓) สัมมาปาสะ ผูกใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือ เช่น สร้างเสริมอาชีพให้การศึกษา แก้ปัญหาความยากจน ๔) วา
ชเปยยะ-วาจาเปยย พูดด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน มีเหตุผล กอปรด้วยประโยชน์สามัคคี ๕) นิรัคคฬะ ผลอันเกิด
จาก ๔ ข้อแรก ท าให้บ้านเมืองสงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายฯ เป็นต้น 

44 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓.  
45 ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๖๖-๑๖๗, ขุ.ส.ุอ. (ไทย) ๑/๖/๑๓๑-๑๓๒. 
46 ส .ส.อ. (ไทย) ๑/๓๔๓-๓๔๔. 
47 ม. มู. อ. (ไทย) ๑/๒๙๑-๒๙๒. 
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วัดบางหว้าใหญ่ก็นับเนื่องด้วยแบบอย่างการสร้างศาลาฯของมฆมาณพในชาดก ๒) การสงเคราะห์บุคคลใน
ครอบครัวที่หลงผิดในชาดก ๕ เรื่อง คือ กุลาวกชาดก สั่งสอนนางสุชาดาที่เกิดเป็นนกยางให้บ าเพ็ญศีล ๕, 
ภัทรฆฎเภทกชาดก สั่งสอนบุตรนักเลงการพนันให้เห็นโทษอบายมุขมอบหม้อสารพัดนึกให้ , พิลารโกสิย
ชาดก โกสิยชาดก และสุธาโภชนชาดก ทรมานมัจริยะเศรษฐีสั่ งสอนให้ละมัจฉริยะตั้งตนประกอบทานกุศล 
๓) การเป็นผู้ปกป้องสถาบันครอบครัว ในเกฬิสีลชาดกทรงแก้ไขให้ชาวเมืองกลับมาเลี้ยงดูบิดามารดาจาก
การถูกพระราชากลั่นแกล้ง และ จูฬธนุคคหาชาดก ทรงบริภาษภรรยาธนุคคหบัณฑิตที่ลุแก่อ านาจราคะจน
ละเมิดศีลข้อ ๓ โดยตอกย้ าให้มีส านึกดีชั่วในหน้าที่ภรรยา48 สังเกตุว่าจะทรงเน้นหลักธรรมข้อ ทาน, การ
ประพฤติตนตามหน้าที่ และศีลในระดับต่างๆให้เหมาะกับบุคคลในครอบครัวยึดถือปฏิบัติ 

(๓) คุณประโยชน์ในฐานะผู้น า 

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนใน ๔ บทบาท คือ  
“เทวราชาผู้เที่ยงธรรม” ทรงวินิจฉัยตัดสินข้อขัดแย้งของเทวดาด้วยความยุติธรรม เช่นใน สุธา

โภชนชาดก กล่าวว่าเทพธิดาทั้ง ๔ นางอาสา ,ศรัทธา, สิริ และหิริ ไปเล่นน้ าที่สระอโนดาต พบนารทะดาบส
ถือดอกปาริฉัตตกะต่างร่มไปยังถ้ าทองที่พ านัก เทพธิดาได้ขอดอกไม้นั้นแต่ดาบสประสงค์จะให้แก่ผู้ประเสริฐ
สุดเท่านั้น พระอินทร์ทรงวินิจฉัยให้ไปหาโกสิยดาบส เพราะหากพระองค์ตัดสินเองย่อมไม่เป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม โดยแนะให้น าอาหารทิพย์ไปถวายเพราะท่านมีข้อวัตรว่าจะปันโภชนะแก่ผู้ประเสริฐสุดก่อน
บริโภค ท้ายสุดดาบส ปันให้นางหิริเพราะ หิริคือความละอาย ห้ามคนจากบาปเหมือนท านบเป็นเครื่องกั้น
กระแสน้ าเชี่ยวไว้49  

“ผู้ก ากับดูแลมนุษย์และเทวดาให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ” ทรงสอดส่องดูแลความเป็นไปบน
สวรรค์ โลกมนุษย์ ทั้งยังให้โอวาทตามแนวทางที่ถูกต้อง เช่น สั่งสอนมนุษย์ที่ไม่ยึดมั่นคุณธรรมทรมานให้
กลับมีสัมมาทิษฐิ เช่นใน วิฆาสารทชาดก สั่งสอนฤาษี ๗ พี่น้องผู้ไม่บ าเพ็ญเพียรทางจิตไม่ท ากิจที่ควรแก่
บรรพชิตให้กลับใจ หรือใน มหาชนกชาดก กล่าวว่านางมณีเมขลารับมอบหมายให้ดูแลสรรพสัตว์ผู้
ประกอบด้วยคุณมีบ ารุงบิดามารดาเป็นต้น ถูกพระองค์ต าหนิว่าไม่ใส่ใจละเลยหน้าที่ท าให้พระมหาชนกต้อง
ว่ายน้ าถึง ๗ ราตรี  

“ผู้คุ้มครองป้องกันภัย” เก่ียวเนื่องจากความศรัทธาของเหล่าสาวก อันเป็นที่มาของบทสวดเพื่อ
ความคุ้มครองป้องกันภยันตราย สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้เคารพสัทธา พระอินทร์เป็นที่มาของพระปริตรส าคัญ 
๓ บท (จาก ๑๒ บท50) ดังนี้ ๑) ธชัคคสูตร เปรียบเทวานุภาพพระอินทร์ในการสงคราม หากคราใดเหล่า
สาวกเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขนพองสยองเกล้า ก็ให้แลดูยอดธงของพระองค์หรือเทพผู้เป็นใหญ่ทั้ง ๓ เพื่อ
คลายความหวาดกลัวฯ แม้ภิกษุผู้อยู่ป่า โคนไม้ เรือนเปล่าที่ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ก็เช่นเดียวกัน ย่อมระงับซึ่งความกลัวหวาดฯในเหตุทั้งปวง 51 ๒) รัตนสูตร พระอินทร์ตรัสสรรเสริญคุณพระ

                                                      
48 ขุ.ชา.ปญฺจก (ไทย) ๒๗/๓๗๔/๒๒๓-๒๒๔, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๔/๓๗๔/๔๙๒-

๔๙๘. 
49 ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๕๓๕/๑๑๕-๑๓๓, ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.อสีติ .อ. (ไทย) ๘/๕๓๕/๓๓๑-

๓๘๒. 
50 บทสวดปริตร ๑๒ ได้แก่ มงคลสตูร, รัตนสูตร, กรณียเมตตสูตร, ฉัททันตปริตร, ขันธปริตร , โมร

ปริตร, วัฏฏกปรติร, ธชัคคปริตร, อาฏานาฏิยปริตร, องคุลิมาลปรติร, โพชฌังคปริตร, อภยปริตร และ ชยปริตร   
51 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๙/๓๖๐. 
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รัตนตรัยปรากฏเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งในพระปริตรซึ่งเป็นพุทธมนต์ป้องปัดอุปัทวันตราย ๓ ประการให้
ระงับ ๓) มงคลสูตร ข้อธรรมที่ได้รับการประมวลไว้โดยการทูลถามปัญหาของพระอินทร์  

“ด้านคุณธรรมผู้น า” เป็นแบบอย่างเทวดาใต้ปกครอง เช่น มาตลีเทพบุตรเห็นพระองค์นอบ
น้อมพระพุทธเจ้า-สัตบุรุษก็กระท าตาม52 และมีพุทธด ารัสตรัสรับรองไว้ว่าพระอินทร์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
จริยธรรมในฐานะผู้น า ๓ ประการ คือ วิริยะ: ความขยันหมั่นเพียร ขันติ โสรัจจะ: (โสภณธรรม53) ความ
อดทนสงบเสงี่ยม และ อโกธะ :ความไม่โกรธ54 เหล่านี้ล้วนแสดงท่าทีผู้น าที่ไม่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรม 

๕. บทสรุป 

ผลการศึกษาปรากฏการณ์พระอินทร์ที่มีจุดก าเนิดในศาสนาพราหมณ์ วิวัฒนาการเปลี่ยนผ่าน
แต่ละช่วงที่ส าคัญ ตั้งแต่คติเทวานุภาพในฐานะเทพารักษ์ชาวอริยกะยุคพระเวทซึ่งยังคงศักดิ์และสิทธิ์อ านาจ
มากที่สุด จวบจนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นเทพอภิบาลในพุทธศาสนา ประมวลได้ว่าบทบาทพระอินทร์ถูก
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง มีการให้นัยส าคัญเสียใหม่ในเรื่องแก่นแท้ หรือศูนย์กลางคุณธรรม การสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ ขจัดความเหลื่อมล้ าทางชนชั้นวรรรณะ ภาพสะท้อนแสดงความเป็นพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี 
อันเน้นย้ าประโยชน์สุขที่แท้จริงอันเกิดจากการเข้าใจ และข้อปฏิบัติตามหลักค าสอนพุทธศาสนา ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าสาระส าคัญของเทพผู้อุปถัมภ์อภิบาลคนดี เกื้อกูลองค์ประกอบทางศาสนานั้นไม่มีความ
จ าเป็นต้องถูกปรับลดบทบาทไปตามยุคสมัย หรือเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของมนุษย์แต่อย่างใด 
(กล่าวว่าคุณธรรมเป็นแก่นแท้ ไม่ใช่ความต้องการมนุษย์เป็นศูนย์กลาง) 

ส าหรับบทบาทพระอินทร์ในนิทานชาดก สรุปความว่า พระอินทร์มีก าเนิดจากบุพกรรมที่เป็น
กุศล ผ่านการประกอบคุณธรรม เช่น วัตตบท ๗ บริบูรณ์ มีจุดเด่นที่ส่งเสริมบทบาทด้านจริยธรรมด้วย
สถานภาพที่หลากหลาย อันเป็นบริบทที่ต่างจากยุคพุทธกาล ได้แก่ ๑) บริบทความเป็นผู้น าที่เปี่ยมเมตตา ๒) 
ผู้ตามเปี่ยมศรัทธา ๓) พุทธสาวกผู้อุปัฏฐากรับใช้ ๔) บรรพบุรุษตั้งมั่นในทานบดี ๕) สามีผู้ยึดวาจาสัตว์ ๖) 
บิดาผู้เที่ยงธรรม ๗) นักสังคมสงเคราะห์เสียสละอุทิศตน ๘) บุตรกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิต ๙) 
ญาติมิตรที่อ่อนน้อมเคารพผู้ใหญ่ ๑๐) กัลญาณมิตรคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม ๑๑) แสดงบุคลาธิษฐานว่า
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติ เพื่อรับรองหลักกรรมและวิบาก ๑๒) พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี ๓ ระดับ มี
เมตตาปรมัตถ์บารมี และทานปรมัตถ์บารมีเป็นที่สุด สังเคราะห์จากชาดกทั้ง ๒๑ เร่ือง 

ทั้ งนี้  ผลการประมวล อัตลักษณ์พระอินทร์ที่ ปรากฏในพุทธศาสนาสรุป ได้  ดังนี้  (๑ ) 
“คุณลักษณะ” มี ๔ บทบาทส าคัญ คือ ผู้วินิจฉัยแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม, ผู้พิทักษ์รักษาผู้ประพฤติธรรม, 
ผู้อุปถัมภ์ปกป้องพุทธศาสนา, พุทธมามกะผู้น าศรัทธา (ตาราง ๑) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
นิทาน อันมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับ (๒) “คุณธรรม” เป็นแรงผลักดันให้พระอินทร์แสดงออกด้วยบทบาทที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งคุณธรรมที่สรุปได้แบ่งเป็น คุณธรรมหลัก ได้แก่ วัตตบท ๗: และ คุณธรรมรอง คือ เทวธรรม 
๒, กุศลกรรมบท ๑๐, จาคะ การเสียสละ, ศีล การส ารวมอินทรีย์, การละอบายมุข และ เมตตาธรรม 
(ตาราง ๒) และข้อสุดท้าย (๓) “คุณประโยชน์” พิจารณาว่าเป็นท่าทีที่ควรถูกส่งเสริมเพื่ออ านวยประโยชน์
แก่พุทธศาสนา ได้แก่ พระรัตนตรัย, ครอบครัว, ชุมชน และในฐานะผู้น า ซึง่หวังผลว่าการศึกษานี้จะสามารถ
ประยุกต์เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน แก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบันที่พบว่าเกิดจากการขาด

                                                      
52 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๘๕. 
53 องฺ.ทุก. ๒๐/๑๖๖/๑๒๖.  
54 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๗๑/๓๖๔-๓๖๖., ๓๘๕, ๓๙๕. 
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จิตส านึกสาธารณะรากเหง้าที่มุ่งแต่ประโยชน์ตน เพื่อปรับเปลี่ยนท่าทีการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบบนพื้นฐาน
การเสียสละอย่างอุกฤษณ์อนุเคราะห์ผู้อื่น สอดคล้องเจตนารมย์เด่นชัดของคติบุคคลผู้เป็นแม่แบบที่ต้นตนไว้
พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง  
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