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บทคัดยอ

การศึกษาเรือ่ ง “คุณคาทางจริยธรรมของเทพตอการพัฒนาชีวติ ” นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่
ศึกษาสถานะและบทบาทในธรรมชาติและพระพุทธศาสนา และศึกษาคุณคาจริยธรรมของเทพ
ทีม่ ผี ลตอการพัฒนาชีวติ เปนวิธคี น ควาเชิงเอกสาร ใชพระไตรปฎกเปนเอกสารชัน้ ปฐมภูมิ
ผลการวิจยั พบวา เทพมี ๓ จำพวก คืออุบตั เิ ทพ สมมติเทพ และวิสทุ ธิเทพ เทพจำพวก
อุบตั เิ ทพมีสถานะความมีอยตู ามภพ/ภูมิ ตามอายุ ตามการเกิด/ตาย ตามชีวติ /กำเนิด ตามอาหาร
ตามความสัมพันธกบั มนุษย เทพจัดเปน ๓ กลมุ คือกลมุ ทีม่ บี ทบาทตอธรรมชาติและพระพุทธ
ศาสนา กลมุ ทีม่ บี ทบาทของเทพในสวรรคและกลมุ ทีม่ จี ริยธรรมตอพระพุทธศาสนาและธรรมชาติ
เทพมีอาณาจักรสถิตคือเทวโลก เปนชาวสวรรค เทพในชัน้ จตุมหาราช มีบทบาทตอธรรมชาติ
เชนปา น้ำ อากาศ เปนตน เทพมีสว นสำคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาถือเปนพุทธกิจ
 หาใหแกเทพ เทพมีสว นสำคัญใหเกิดมงคลสูตร นอก
หนึง่ ใน ๕ คือเวลาเทีย่ งคืนจะทำหนาทีแ่ กปญ
จากนี้ เทพมีบทบาทตอพระพุทธศาสนาในฐานะเปนตนบัญญัตหิ ลายขอ เชนอาบัตปิ าจิตตียข อ
ทีห่ า มพระภิกษุพรากของเขียว บทบาทของเทพทีส่ ำคัญอยางหนึง่ คือ ภายหลังทีพ่ ระพุทธเจา
แสดงปฐมเทศนาจบลง เทพชุมนุมในหมืน่ โลกธาตุพากันแซซอ งสรรเสริญดังกึกกองไปทัว่ โลกธาตุ
แสดงใหเห็นวาปกติของเทพจะใครในธรรมและจริยธรรมของเทพมีคุณคาในการเปนแหลง
จริยธรรมจากพระพุทธศาสนาตอธรรมชาติ โดยเทพแหงปาจะปฏิบัติในรุกขธรรม เทพแหง
ั ญาหาร
นภากาศ จะขจัดราหูในฐานะศัตรูดว ยอางถึงพระพุทธคุณ เทพแหงขาว จะดูแลพืชพันธธุ ญ
แกมนุษย เทพแหงน้ำจะรักษาน้ำเลีย้ งมนุษยและพืช เทพแหงฝน จะใหฝนตกตองตามฤดูกาล
เทพจะสอนจริยธรรมใหแกมนุษยและมนุษยจะอยรู ว มกับเทพดวยการทำบุญ ทำทาน ทำดี ทำพิธี
ไหวดี พลีถูกและปฏิบตั ใิ นจริยธรรม
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ธรรมใหเกิดเปนเทพทีส่ ำคัญ คือ (๑) บุญกิรยิ าวัตถุ ๓ คือ บุญทีส่ ำเร็จดวยการใหทาน
บุญทีส่ ำเร็จดวยการรักษาศีล บุญทีส่ ำเร็จดวยการภาวนา (๒) บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ประการ คือ
การทำบุญดวยการใหปน สิง่ ของ การทำบุญดวยการรักษาศีลหรือประพฤติดี การทำบุญดวยการ
เจริญภาวนาคือฝกอบรมจิตใจ การทำบุญดวยการประพฤติออ นนอม การทำบุญดวยการขวน
ขวายรับใช การทำบุญดวยการเฉลีย่ สวนแหงความดีใหแกผอู นื่ การทำบุญดวยการยินดีในความ
ดีของผอู นื่ การทำบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู การทำบุญดวยการสัง่ สอนธรรมใหความ
รู การทำบุญดวยทำความเห็นใหตรง สัมปทา ๕ ประการ คือ การถึงพรอมดวยศีล การถึงพรอม
ดวยฉันทะ การถึงพรอมดวยตน (จิตสมบูรณ) การถึงพรอมดวยทิฐิ และการถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท (๓) เทวธรรม ๒ คือหิรแิ ละโอตตัปปะ (๔) วัตรบท ๗ ประการ คือ การเลีย้ งมารดา
และบิดา การประพฤติออ นนอมตอผใู หญ การพูดจาแตคำออนหวาน การไมพดู คำสอเสียด การ
มีใจปราศจากความตระหนี่ การพูดแตคำสัตย และการไมโกรธ
เทพจะสรางคุณคาทางจริยธรรมแกสงั คม จริยธรรมของเทพ เปนจริยธรรมเพือ่ พัฒนา
ชีวติ เอือ้ อาทรตอกัน เกิดสันติภาพตอสังคมและธรรมชาติ มีคณ
ุ คาตอความรู ตอการเปนแหลง
จริยธรรม ตอการเจริญอนุสติ ตอการเปนมิตรกับปา ตอการสะเดาะเคราะห ตอการบนบาน
ตอความสุข คุณคาเหลานีเ้ ปนประโยชนเกือ้ กูลอยางยิง่ แกผปู ฏิบตั ิ เพราะเปนหลักทีช่ ว ยเสริม
สรางกำลังใจ ใหความหวัง ทำใหผปู ฏิบตั ติ ามไดดำเนินชีวติ อยดู ว ยความไมประมาท มีสคุ ติเปน
ทีไ่ ปในเบือ้ งหนา เกิดในสวรรค พนทุกขในทีส่ ดุ
คำสำคัญ : คุณคา, จริยธรรม,เทพ, การพัฒนาชีวติ

ABSTRACT
This research on “The Ethical Value of Gods Effecting to the Development
of Life in Thai Society” is of the following objectives; to study the status and roles
of gods (deva) in nature and Buddhism, to study its ethical value to the development of life in Thai society. It is the document research in Tepidaka as the primary
source.
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It was found that there are three kinds of gods, namely:- gods by rebirth,
gods by purification, gods by convention. The gods by rebirth have status, existence, according to sphere/heaven, according to age, according to birth/death,
according to life/rebirth, according to food, according to relation with a human. The
gods are grouped in three kinds, namely;- the kinds of roles in gods for Buddhism
and nature. The kinds of rituals concerning with gods. The kinds of gods in heaven
and the status and roles of gods for nature and Buddhism. The gods who produce
the ethical values to human concluding monks and Buddhists. the gods is the
important point of Buddhism. The Buddha regards the Buddha’s one of routines in
five ones, it is the reply of question for Deva at time in noon night. The highest
blessing arises by gods. Besides, the gods’ roles in Buddhism as they are resource
of the first regulation of titles. such as Pacitti prohibits monks in cutting grasses.
Other roles of the gods are pleasure in the ending of the first sermon of the Buddha
loudly in ten earth. It is well shown that the gods intend to Dhamma. The morals
of gods are regarded as high value for ethical resource to Buddhism and nature.
The morals of gods as Dhamma for being deva:- 1. Three bases of
meritorious action (Punnakiriyawatthu);- meritorious action consisting in giving or
generosity, meritorious action consisting in observing the precepts or moral
behavior, meritorious action consisting in mental development. 2. Ten bases of
meritorious action (Punnakiriyawatthu);- merit acquired by giving, moral behavior,
by mental development, by reverence, by rendering services, by sharing out merit,
by rejoicing in others’ merit, by listening to the Doctrine or right teaching, by
teaching the Doctrine or showing truth, by straightening one’s views or forming
correct views. 3. Five Achievement (Sampada) ;- to be endowed with morality, to
be endowed with will, to be endowed with view, to be endowed with carefulness.
4. Two titles in ethics of gods (Devadhamma);- moral shame, moral fear. 5. the
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seven principles for practice of gods (Wattapada);- to taking care our parents,
suitable practice to elders, only sweet speech, not tale-bearing speech, not be
miserly, only true speech and not be angry.
The morality of gods develops their lives, caring to each others, arised peace
in society and nature. In which the god of forest follows rukkhadhamma, the gods
of sky delete the lunar eclipse by speech in the Buddha’s virtues, the god of rice
care of vegetation, the god of water saves it, the god of rain gives rain in right
season. The gods teach Dhamma to human and the human resides with the gods
by making merit, making gift, making good, making of the ritual of good worship
and ethical treatment.
The gods give ethical values to society. The morality of gods is the morality
for the development of life, helping each others, the arise of peace in society and
nature. The morality of gods has the value to knowledge, to moral source, to
memorial, to relation of forest, to changing one’s bad fortune, to pledge, to happiness. These values of gods are the benefit for followers, because they are empower
in their minds being hopefulness without carefullessness. The next point of their
lives is heaven. Finally, they are free from suffering.
Keywords : Value, Ethics, Gods, Development of Life
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๑. บทนำ
เทพมีอทิ ธิพลและบทบาทตอพระพุทธศาสนาอยางยิง่ ถือวามาคกู นั ก็วา ได ตัง้ แตกอ น
พระพุทธเจาประสูติ ขณะประสูติ การแสดงธรรม ถึงกาลปรินพิ พานของพระองค แมการบัญญัติ
พระวินยั ของพระพุทธเจาก็จะมีเทพเขามาเกีย่ วของ เปนตนบัญญัตหิ ลายขอ เชนภูตคามวรรค
ขอทีห่ า มพระภิกษุพรากของเขียว ใครลวงละเมิดตองอาบัตปิ าจิตตีย เปนตน มีสว นผลักดันให
เกิดมงคลสูตร ๓๘ ประการดวย คัมภีรพ ระไตรปฎกทุกเลมยอมมีเรือ่ งเทพเขามามีบทบาทดวย
เสมอ นอกจากนีธ้ รรมชาติทกุ ชนิด ยอมมีเทพสถิตหรือเขามาเกีย่ วของเสมอไป กลาวคือ เทพ
สถิตในน้ำเรียกวาพระแมคงคา เทพสถิตในฝนเรียกวาพระวรุณเทพ เทพสถิตในลมเรียกวา
วายุเทพ เทพสถิตในดวงจันทรเรียกวาจันทรเทพ เทพสถิตในดวงอาทิตยเรียกวาสุรยิ เทพ เทพ
สถิตทีต่ น ไมเรียกวารุกขเทพ เทพสถิตในภูเขาเรียกวาสิขรเทพ เทพสถิตในเรือนเรียกวาฆรเทพ
(เทพประจำบานเรือน) เทพสถิตประจำแผนดินเรียกวาภูมเิ ทพ นอกจากนีก้ ย็ งั มีเทพวิสทุ ธิไ์ ดแก
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตกอ็ ยใู นฐานะเทพ ก็ยงั มีเทพสมมติ ไดแก พระราชา
พระราชินี ในฐานะเทพมนุษย ถือวาเปนดังเทพโดยอาศัยหลักธรรมปฏิบตั ชิ อื่ วาทศพิธราชธรรม
นอกจากคำทีจ่ ะเรียกวาเทพแลวยังมีคำอืน่ ๆ ทีห่ มายถึงเทพคือคำวาทาว เชนทาวกุเวร
หรือเวสวัณ ในฐานะเปนเทพแหงจอมยักษ ทำหนาทีผ่ คู รองประจำทิศเหนือ เทพตนนีป้ รากฏ
ใหเห็นที่องคพระพุทธชินราชตรงชานุดานซาย โดยมีทาวกุเวรหรือเวสวัณนี้ทำหนาที่อารักขา
พระพุทธชินราชโดยมีอาวุธคือไมตะบองสถิตอยู ณ เบือ้ งซายของพระพุทธชินราช ซึง่ เทพกุเวร
นีเ้ ปนเทพหนึง่ ในสีข่ องสวรรคขนั้ จาตุมหาราช ซึง่ ทาวทัง้ ๔ นีท้ ำหนาทีป่ กครองทิศทัง้ ๔ ประจำ
สวรรคชนั้ จาตุมหาราช และทาวจาตุมหาราชนัน้ นี้ มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือ มีแสงสวางสองไปโดย
รอบทิศทัง้ ๔ ตัวอยางทีส่ ถิตอยใู นปา เขตกรุงกบิลพัสดุ ในคัมภีรท ฆี นิกาย มหาวรรค กลาว
ชัดเจนในเรือ่ งการปกครองทิศทัง้ ๔ ของทาวจตุโลกบาลนี้
เทพดังกลาวนี้ ปฏิบตั ติ นตอพระพุทธศาสนาและตอธรรมชาติ มีอทิ ธิพลทางความเชือ่
และทางจริยธรรมตอมนุษยจากเทพเหลานี้ ทำใหมนุษยเห็นคุณคา เห็นบุญคุณแลวแสดงความ
กตัญูตอเทพในลักษณะตาง ๆ จึงปรากฏ เปนการแสดงออกตอเทพหลายรูปแบบ เชน
เทวตาพลี การบนบาน บวงสรวง การอัญเชิญในบทเทพชุมนุม เปนตน จึงสมควรศึกษาอยาง
ชัดแจงเกีย่ วกับสถานะ บทบาท และจริยธรรมของเทพเพือ่ สรางแหลงจริยธรรมแกมนุษย
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๒. วัตถุประสงคการศึกษา
๑. เพือ่ ศึกษาสถานะและบทบาทของเทพทีส่ มั พันธกบั ธรรมชาติและพระพุทธศาสนา
๒. เพือ่ ศึกษาคุณคาทางจริยธรรมของเทพตอการพัฒนาชีวติ

๓. วิธกี ารศึกษา
เปนการศึกษาเชิงเอกสาร โดยศึกษาคนควาจากคัมภีรพ ระไตรปฎก โดยแยกศึกษาเปน
สถานะ บทบาท จริยธรรมของเทพ และคุณคาทางจริยธรรมของเทพทีม่ อี ทิ ธิพลตอการพัฒนา
ชีวติ มีผลใหเกิดสุขในระดับบุคคล องคกร และสันติภาพโลกได

๔. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา เทพมี ๓ ชนิด คือ อุบตั เิ ทพ สมมติเทพ และวิสทุ ธิเทพ โดยเฉพาะ
อุบตั เิ ทพทีจ่ ะศึกษานีม้ สี ถานะความมีอยแู ยกตามภพภูมิ โดยเทพชัน้ จาตุมหาราชิกา มีจำนวนทาว
จตุโลกบาลผปู กครองทิศของจักรวาลใน ๔ ทิศ ทาวธตรฐ จอมคนธรรพ ปกครองทิศตะวันออก
ทาววิรฬุ หก จอมกุมภัณฑ ปกครองทิศใต ทาววิรปู ก ษ จอมนาค ปกครองทิศตะวันตก ทาวกุเวร
หรือเวสวัณจอมยักษ ปกครองทิศเหนือ เทพชัน้ ดาวดึงส มีจำนวนสหายเทพ ๓๓ ตนมีพระอินทร
หรือทาวสักกะเปนหัวหนา พรอมดวยสหายอีก ๓๒ คน (รวมหัวหนา เปน ๓๓) บังเอิญวาสวรรค
ที่ ๓๓ คนนีไ้ ปเกิด มีพวกอสูรอาศัยอยกู อ นแลว ทาวสักกะจึงนัดแนะกับเพือ่ น ๆ วาจะไมยอม
ดืม่ สุราทีพ่ วกอสูรนำมาเลีย้ งตอนรับ ในขณะทีพ่ วกอสูรดืม่ จนเมามายไมไดสติ เทพทัง้ ๓๓ องค
จึงขับไลอสูรออกจากสวรรคไดสำเร็จ และอยคู รองสวรรคชนั้ นีน้ บั แตนนั้ มา พวกอสูรพยายาม
จะแยงชิงเอาสวรรคคืนหลายครั้งแตก็พายแพประจำ ซึ่งสงครามระหวางเทพกับอสูรนี้เปนที่
รกู นั วา เทวาสุรสงคราม (เทวาสุรสงฺคาโม) เทพชัน้ ยามา คือเทพดินแดนผปู ราศจากทุกข มี
ทาวสุยามหรือสุยามเทพบุตร ผมู บี ญ
ุ ญาธิการใหญเหนือกวาเทพทุกองคในสวรรคชนั้ นี้ เพราะ
ไดบำเพ็ญความดีมากกวาองคอนื่ ๆ เปนผปู กครอง เทพชัน้ ดุสติ คือเทพดินแดนผเู อิบอิม่ ดวยสิริ
สมบัตขิ องตน มีทา วสันดุสติ เปนจอมเทพ ถือกันวาเปนทีอ่ บุ ตั ขิ องพระโพธิสตั ว คือพระเวสสันดร
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ในพระชาติสดุ ทายกอนเปนพระพุทธเจา และเปนทีอ่ บุ ตั ขิ องพุทธมารดา นับเปนภพพิเศษกวา
สวรรคชนั้ อืน่ ๆ พระนางเจาสิรมิ หามายาผเู ปนพุทธมารดาเมือ่ สวรรคตหลังจากประสูตเิ จาชาย
สิทธัตถะได ๗ วัน ก็ทรงบังเกิดเปนเทพในสวรรคชนั้ นี้ ดังพุทธดำรัสตรัสกับพระอานนทวา “เมือ่
พระโพธิสตั วประสูตไิ ด ๗ วัน พระมารดาของพระองคสวรรคตไปเกิดในสวรรคชนั้ ดุสติ ” เทพ
ชัน้ นิมมานรดี คือสวรรคระดับชัน้ นิมมานรดี เทพดินแดนผยู นิ ดีในการเนรมิต มีทา วสุนมิ นิมติ เปน
จอมเทพ ถือกันวา เทพในชัน้ นี้ ปรารถนาสิง่ ใด ๆ ก็เนรมิตไดเอง เทพชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี คือ
เทพดินแดนผยู งั อำนาจใหเปนไปในสมบัตทิ ผี่ อู นื่ นิรมิตให มีทา ววสวัตดีเปนจอมเทพ ถือวาเปน
เทพกลมุ ทีอ่ ยใู นระดับสูงทีส่ ดุ ในสวรรคระดับกามาพจรทัง้ หมด สวรรคชนั้ นีแ้ บงเปน ๒ ฝาย คือ
ฝายเทพ มีหวั หนาชือ่ วาปรนิมมิตวสวัตดีเทพบุตร ปกครองเฉพาะเหลาเทพ สวนฝายมาร มีหวั
หนาชือ่ วาปรนิมมิตวสวัตดีมารหรือเรียกสัน้ ๆ วา วสวัตดีมาร ปกครองเฉพาะมารทัง้ หลาย
ความมีอยขู องเทพแยกตามอายุและสวรรควา มีชวี ติ อยอู ยางไร เมือ่ เทียบอายุของเทพกับ
มนุษย อานิสงสการรักษาอุโบสถศีลทีไ่ ดอยรู ว มกับเทพในสวรรคแตละชัน้ และไดเปรียบเทียบ
ความสุขในราชสมบัตกิ บั ความสุขอันเปนทิพย ดังนี้ จำนวน ๕๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืน
หนึง่ ของเทพชัน้ จาตุมหาราช ๓๐ ราตรี จำนวน ๑๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึง่ ของ
เทพชัน้ ดาวดึงส ๓๐ ราตรี จำนวน ๒๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึง่ ของเทพชัน้ ยามา
๓๐ ราตรี จำนวน ๔๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึง่ ของเทพชัน้ ดุสติ ๓๐ ราตรี จำนวน
๘๐๐ ปของมนุษยเทากับวันและคืนหนึง่ ของเทพชัน้ นิมมานรดี ๓๐ ราตรี จำนวน ๑,๖๐๐ ปของ
มนุษยเทากับวันและคืนหนึง่ ของเทพชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี ๓๐ ราตรี
ความมีอยู ของเทพแยกตามการเกิด-ตาย ซึง่ เหตุทเี่ ทพจุตดิ ว ยเหตุ ๔ ประการดวยกัน
คือ (๑) จุตเิ พราะสิน้ อายุ (๒) จุตเิ พราะสิน้ บุญ (๓) จุตเิ พราะอดอาหาร (๔) เทพจุตเิ พราะโกรธ
และเทพมีนมิ ติ แหงเทพกอนทีจ่ ะจุติ มี ๕ ประการ คือ (๑) ดอกไมทพิ ยอนั เปนเครือ่ งประดับ
เหีย่ วแหง (๒) ผาทรงเศราหมอง (๓) มีเหงือ่ ไหลออกจากรักแรสองขาง (๔) ทิพยอาสน คือทีน่ งั่
ทีน่ อนเคยสบายกลับแข็งกระดาง (๕) รางกายเศราหมอง รัศมีกายก็พลอยเศราหมองดวย
ความมีอยู สถานะและบทบาทของเทพแยกตามภพ/ภูมิ ในทางพระพุทธศาสนานัน้ แบง
ภพของสิง่ มีชวี ติ ตางๆ ในวัฏสงสารทีจ่ ะสามารถไปเกิดไดตามผลกรรมของตนไวทงั้ สิน้ ๓๑ ภูมิ
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ใหญ ๆ คือ “ภูมทิ ี่ ๑ คือ กามภูมิ ๑๑ ภูมิ รูปาภูมิ ๑๖ ภูมิ และอรูปภูมิ ๔ ภูมิ ซึง่ แตละภูมนิ นั้ ก็มี
คุณลักษณะตางกัน โดยกามภูมจิ ะทึบมาก รูปภูมิ ทึบนอย อรูปภูมิ โปรงใส คือไมมกี เิ ลส”๑
บทบาทของเทพแยกเปนกลมุ คือกลมุ พิธกี รรม กลมุ เทพสวรรคและกลมุ เทพสาธุการ กลมุ
พิธกี รรม เปนลักษณะเทพชุมนุม จะรวมกันฟงการสวดมนตของพระสงฆดว ย มีอกี ตอนหนึง่ ที่
พระสงฆจะแสดงธรรม ก็จะทำพิธอี าราธนาพระสงฆโดยอางถึงทาวสหัมบดีพรหม ทีท่ ำหนาที่
อาราธนาพระพุทธเจาใหตดั สินใจเผยแผธรรมภายหลังตรัสรใู หม ๆ เทพแหงพิธกี รรมบนบาน
จะมีเครือ่ งบนบานเปนสิง่ มีชวี ติ ทีต่ ายและสุกแลว มีหวั หมู ไขตม ผลไม สาธุการเทพ จะทำหนาที่
สนับสนุนการเผยแผธรรมของพระพุทธเจา พระอรหันตสาวก พระภิกษุสงฆหรือแมมนุษยผทู ำดี
ก็ยอ มไดรบั การแซซอ งสรรเสริญจากเทพเชนเดียวกัน ถาตรงกันขามนีก้ ต็ ำหนิ รังเกลียดคนนัน้
ทำใหผนู นั้ เกิดอาเพศเหตุภยั ตาง ๆ ตัวอยางเทพทีแ่ ซซอ งสรรเสริญในคราวทีพ่ ระพุทธเจาแสดง
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนทายเทศนาธรรม ดังความวา “ –ทวยเทพชัน้ จาตุมหาราช - ชัน้
ดาวดึงส ชัน้ ยามา - ชัน้ ดุสติ - ชัน้ นิมมานรดี - ชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี -ทวยเทพทีน่ บั เนือ่ งในหมู
พรหมสดับเสียงของทวยเทพชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดีแลว ก็กระจายขาววา นัน่ พระธรรมจักรอันยอด
เยีย่ มพระผมู พี ระภาคทรงประกาศแลว ณ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ
พราหมณ เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกใหหมุนกลับไมได “เพียงครเู ดียวเทานัน้ เสียงปาว
ประกาศ ไดกระจายขึน้ ไปถึงพรหมโลก ทัง้ หมืน่ โลกธาตุนกี้ ส็ นั่ สะเทือนเลือ่ นลัน่ ทัง้ แสงสวาง
อันเจิดจาหาประมาณมิไดกป็ รากฏในโลก ลวงเทวานุภาพของเทพทัง้ หลาย อีกธรรมเทศนาสูตร
หนึง่ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการ ซึง่ ถือไดวา มงคลสูตรนีเ้ กิดขึน้ ไดดว ยความชวยเหลือของเทพ
ก็วา ได
กลมุ บทบาทของเทพในสวรรคชนั้ กามาวจรภูมิ อยใู นฐานะอันเปนทิพยเหนือกวามนุษย
แมจะยังเกีย่ วของกับกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส เชนเดียวกับมนุษยกต็ าม แต
กามคุณ ๕ ของเหลาเทพจะเปนทิพยมคี วามประณีตกวารูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสในโลก
มนุษย กามคุณนีไ้ มวา เทพหรือมนุษยเมือ่ ไปเกีย่ วของแลวเกิดลมุ หลงไดเชนกัน ดังนัน้ กามคุณ
๑

พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร, “พระพุทธศาสนากับศิลปะนวัตกรรม” มหาจุฬาวิชาการ, ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม
– มิถนุ ายน ๒๕๕๗, หนา ๖๕-๖๖.
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๕ จึงมีเสนห มีแรงดึงดูดใหทงั้ มนุษยและเทพยังวนเวียนอยใู นสังสารวัฏ ทำใหมนุษยกบั เทพยัง
ตองของเกีย่ วกันและแสดงบทบาทตอกันในดานตาง ๆ
พุทธศาสนาจะเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติทจี่ ำเปนและสำคัญ เปนเครือ่ งชวยให
มนุษยดแี ละเปนสุขโดยเฉพาะเรือ่ งฝน น้ำ พืช อากาศและดิน วา มีตวั อยางพระพุทธศาสนา
กับน้ำ วา “ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมไู ม (ใชรม เงา) สรางสะพาน และ
ชนเหลาใดใหโรงน้ำเปนทานและบอน้ำทั้งบานที่พักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญเจริญในกาล
ทุกเมือ่ ทัง้ กลางวันและกลางคืน ชนเหลานัน้ ตัง้ อยใู นธรรม สมบูรณดว ยศีล เปนผไู ปสวรรค”๒
เปนทีช่ ดั เจนวา พระพุทธศาสนามีทศั นะตอน้ำทีด่ ี เพราะเล็งเห็นความบริสทุ ธิข์ องน้ำตอมนุษย
ตามทีพ่ ระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุใดมิใชผอู าพาธ ไมพงึ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะลง
ในน้ำภิกษุใดอาศัยความไมเอือ้ เฟอ มิใชผอู าพาธ ถายอุจจาระปสสาวะหรือบวนเขฬะ ลงในน้ำ
ตองอาบัตทิ กุ กฎ”๓ สมัยนัน้ พระพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี ครัง้ นัน้
พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีทำการกอสราง ตัดบาง ใชใหตัดบางซึ่งตนไม ภิกษุชาวเมืองอาฬวี
รูปหนึง่ กำลังตัดตนไม เทวดาผสู งิ อยทู ตี่ น ไมไดกลาวกับภิกษุนนั้ วา “ทานผเู จริญ ทานตองการ
จะสรางทีอ่ ยขู องทานก็โปรดอยาตัดตนไม ทีเ่ ปนทีอ่ ยขู องขาพเจาเลย” ภิกษุนนั้ ไมเชือ่ ฟงยังขืน
ตัด ไดฟน ถูกแขนลูกของเทวดา๔ พระพุทธองคทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทหามภิกษุพรากของเขียววา
“พืช ภิกษุสำคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอืน่ ตัดก็ดี ทำลายเองก็ดี ใหคนอืน่ ทำลายก็ดี ตมเองก็ดี
ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย” พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงตำหนิวา โมฆะบุรุษ พวก
ชาวบานมีความสำคัญวาตนไมมชี วี ะ โมฆะบุรษุ ทัง้ หลาย การกระทำอยางนี้ มิไดทำคนทีย่ งั ไม
เลื่อมใสใหเลื่อมใส หรือทำคนที่เลื่อมใสอยูแลวใหเลื่อมใสยิ่งขึ้นไดเลย แลวจึงรับสั่งใหภิกษุ
ทัง้ หลายยกสิกขาบทนีข้ นึ้ แสดงดังนี้ จึงทรงบัญญัตวิ า “ภิกษุตอ งอาบัตปิ าจิตตีย เพราะพราก
ภูตคาม”๕
๒
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๖/๓๘.
๓
วิ.ภิกขฺ นุ .ี (ไทย) ๓/๑๒๔๑/๓๙๘.
๔
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๙/๒๗๗.
๕
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๙/๒๗๗.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

376

พุทธศาสนากับดิน พระพุทธศาสนาใหความสำคัญกับดินโดยคิดวาเมือ่ ขุดดินลงไปยอม
มีผลกระทบทำอันตรายสิง่ มีชวี ติ ในดินนัน้ อยางแนนอน สิง่ ขอนีก้ เ็ ปนทีป่ รากฏชัดแลวทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวเปนขอแรกในศีล ๕ วา “เรา จะสมาทานงดเวนจากการทำลายชีวติ ใหตกลวงไป” วินยั มหา
วิภงั ค พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท เห็นวาพืน้ ดินใตมหาปฐพีนมี้ โี อชะ มีรสอรอย เหมือน
น้ำผึง้ หวีท่ ไี่ มมตี วั ออน ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจาจะพลิกแผนดิน เพือ่ ใหภกิ ษุทงั้
หลายไดฉนั งวนดิน”๖ แตพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตเพราะเห็นสัตวนอ ยใหญทจี่ ะตายไป
การพัฒนาชีวติ ตามจริยธรรมของเทพ โดยจริยธรรมของเทพคือ บุญกิรยิ าวัตถุ สัมปทา
เทวธรรม และวัตรบท ซึง่ มีคณ
ุ คาทางจริยธรรมในฐานะเปนความรู เปนมิตรกับธรรมชาติ เปน
แหลงจริยธรรม การพัฒนาชีวติ ตามจริยธรรมของเทพนีม้ ผี ลตอธรรมชาติและพระพุทธศาสนา

๕. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ผศู กึ ษาไดสรุปผลการศึกษาวัตถุประสงค และเปรียบเทียบกิจกรรม ผลทีไ่ ดรบั และได
ขอสรุปใหมทเี่ พิม่ ขึน้ ดังนี้
๖

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗/๑๐.
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แผนภาพที่ ๑ : ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามกิจกรรมการศึกษา

แผนภาพที่ ๒ : การบนบาน บวงสรวง เพือ่ การบอกกลาวเทพยดาทีส่ ถิตตามธรรมชาติดว ยเครือ่ งเซนไหวทปี่ รุงแลว
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ผศู กึ ษาจึงใครแนะนำวา สังคมปจจุบนั นี้ ตองยอมรับวา มักเบียดเบียนซึง่ กันและกันใน
ลักษณะตาง ๆ ซ้ำยังรุนแรงมากขึน้ ปญหาเกิดขึน้ กับคนทุกเพศทุกวัย ยกตัวอยาง การปลน
รานขายทอง เมือ่ กอนนีจ้ ะปลนเอาแตทรัพย แตปจ จุบนั เจาของรานและคนขายก็ถงึ แกชวี ติ ไป
ดวย เมือ่ กอนนีอ้ าวุธทีใ่ ชปลนนิยมเปนปนปลอม แตเดีย๋ วนีป้ น จริง เมือ่ กอนนี้ ปญหาการฆา ตีรนั
ฟนแทงกันก็มีบางประปลาย แตเดี๋ยวนี้ถี่มาก ใชยวดยานพาหนะที่หาไดงาย ซื้อไดงาย เมื่อ
เร็ว ๆ ปญหาครอบครัว ปญหาชีวติ รัก ทำรายกันซึง่ สามีตามงอภรรยาไมเปนผล สามีเกาไดใช
น้ำมันราดและจุดไฟเผาภรรยาไดรบั บาดเจ็บสาหัส
ดังกลาวมา อาจจะเนนไปทีป่ ญ
 หาอันตราย ภัยสังคมทีร่ นุ แรงก็ได อาจจะมองขามปญหา
ภัยเงียบ เชนพอแมทอดทิ้งลูก หรือลูกไมรับเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามแกเฒา ปญหาทะเลาะกัน
เรือ่ งมรดก การคดโกง ไมซอื่ สัตยตอ กัน ซึง่ ปญหาเหลานีล้ ว นแลวแตเปนปญหาจริยธรรมทัง้ นัน้
ซึ่งครอบคลุมอยูดวยเทวธรรมทั้งที่เปนธรรมโลกบาล และวัตรบท ๗ ดังนั้น ถาเพียงแต
ปฏิบตั ติ ามเทวธรรมนีแ้ ลว ก็สามารถแกปญ
 หาสังคมได ทำใหสงั คมสงบสุข นำไปสกู ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนไดในที่สุด

๖. ขอวิจารณ

จากการศึกษาคนควาในคัมภีรพ ระไตรปฎกเรือ่ งคุณคาของเทพทีม่ อี ทิ ธิพลตอการพัฒนา
ชีวติ นี้ ทำใหรใู นแงมมุ เชิงลึกเกีย่ วกับเทพมากขึน้ กลาวคือ จริยธรรมของเทพ คือการทีเ่ ทพ
ปฏิบตั ใิ นจริยธรรมมีผลดีตอ บุคคล ตอสัตว ตอพระพุทธศาสนาและธรรมชาติ ปญหาวาจริยธรรม
อะไรทีเ่ หลาเทพนัน้ ปฏิบตั ิ ปญหาหัวขอนีจ้ ะตอบไดวา บุญกิรยิ าวัตถุ สัมปทา เทวธรรม และวัตร
บท นอกจากนนี้ เทพมีคณ
ุ คาทางจริยธรรมดวย คือคุณความดีของเทพและจริยธรรมของเทพ
ทีป่ ฏิบตั แิ ลวมีผลดีมาถึงมนุษย ทำใหสงั คมเกิดความสุข สวัสดี เกิดสันติภาพในสังคม ซึง่ มีทงั้
ตอบุคคล ตอธรรมชาติและพระพุทธศาสนา มงคลสูตร ๓๘ ประการ ถือวาเปนบทบาทของเทพ
ทีม่ สี ว นผลักดันใหเกิดขึน้ นัน่ คือวา ในอีกมุมหนึง่ ทำใหเราไดเห็นบทบาทของเทพในภารกิจของ
พระพุทธเจา ในคัมภีรว มิ านวัตถุ ยังไดรวบรวมเรือ่ งราวการถามตอบระหวางพระมหาโมคคัลลา
นะกับเหลาเทพผไู ดวมิ านตาง ๆ กัน หรือบางครัง้ เทพผไู ดวมิ านนัน้ ๆ ไดมากราบทูลเลาความ
ดีที่ทำไวตอพระพุทธเจา จริยธรรมของเทพนี้ทำใหผูปฏิบัติตามเกิดคุณคาความรู เกิดแหลง
จริยธรรม การเปนมิตรกับปา เกิดจริยธรรม ๓ ราศีของเทพ เปนตน
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ความทีว่ า จงตัดปา แตอยาตัดตนไม นัน่ คือวา รุกขเทพ เปนเทพประจำตนไม เรียกวา
ผรู กั ษาดูแลตนไมหรือปาไม ความขอนีใ้ หเขาใจวา ตนไมกบั ปาไมใหเปนเรือ่ งเดียวกัน เพราะบาง
ครัง้ เมือ่ เราพูดถึงปาก็หมายถึงตนไม ถาเราพูดถึงตนไมกห็ มายถึงปา ในพระไตรปฎก มีตอนหนึง่
พระพุทธเจาตรัสเรือ่ งนีแ้ กภกิ ษุทงั้ หลายวา “ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงตัดปาแตอยาตัดตนไม
เพราะภัยยอมเกิดจากปา เธอทัง้ หลาย ครัน้ ตัดปา และหมไู มในปาแลว จงเปนผไู มมปี า อยเู ถิด
ตราบใด บุรษุ ยังไมตดั หมไู มในปา แมเพียงเล็กนอยในสตรีทงั้ หลาย ตราบนัน้ เขายอมมีใจผูกพัน
เหมือนลูกโคทีย่ งั ดืม่ นมมีใจ ผูกพันในแมโค ฉะนัน้ ”
ปญหา ๓ ราศี เปนปญหาจริยธรรม ๓ ขอทีก่ บิลพรหมกับธรรมบาลกุมารทัง้ สองนีท้ าย
กันโดยมีเศียรเปนเดิมพัน เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในตำนานประเพณีสงกรานตทถี่ อื เปนจุดหลักของ
ตำนานสงกรานตทเี ดียว คือปญหาขอที่ ๑ ตอนเชา ราศีอยไู หน ตอบวาอยทู ใี่ บหนา หมายถึง
เวลาตืน่ นอนตอนเชา ตองทำใหเกิดราศีดว ยการลางหนา ขอที่ ๒ ตอนกลางวัน ราศีอยทู ไี่ หน
ตอบวาอยทู อี่ ก หมายถึงวา เมือ่ อากาศรอนเพือ่ ใหเย็นเปรียบดวยขันติธรรม มีเมตตาธรรม ขอ
ที่ ๓ ตอนกลางคืน ราศีอยทู ไี่ หน ตอบวา อยทู เี่ ทา หมายถึงใหลา งเทากอนเขานอน เพราะเมือ่
กลางคืนไปเทีย่ วเตรเฮฮาเหยียบมูลวัว-ควาย เปรอะเปอ น ตองลางเทากอนเขานอน เพือ่ ไมให
เทาเปอ นเปรอะทีห่ ลับทีน่ อน อันเปนทีม่ าของเชือ้ โรค เชน กาฬโรค อหิวาตกโรค ปญหาจริยธรรม
๓ ราศี จะมีผลตอการสรางระเบียบวินยั ใหแกคน สรางสุขพลานามัยแกชวี ติ นัน่ เอง
สมมติเทพ มีธรรมประจำพระองคอยางหนึง่ เรียกวา ราชธรรม หรือทศพิธราชธรรม
ซึง่ ราชธรรมนีเ้ ปนทีร่ จู กั กันโดยทัว่ ไป เนือ่ งจากพระเจาแผนดินทุกพระองคไทยปฏิบตั ธิ รรมขอ
นี้มิไดขาด ทำใหแผนดินไทยรมเย็น ไพรฟา หนาใส ใจเบิกบาน พระองคเปนเอกอัครเรื่อง
ชลประทาน เรื่องฟาฝน สรางทฤษฎีฝนหลวงขึ้นเปนแหงแรกของโลก ทศพิธราชธรรม ๑๐
ประการนี้เปนปญหาของพญาหงสทูลถามพระราชา
คำวา พระราชา แปลวาผยู งั ประชาชนใหยนิ ดี คือยินดีในความทีพ่ ระราชาปฏิบตั ธิ รรม
ในราชธรรม ๑๐ ประการ ในราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ พระราชารักประชาชน พระราชาบำรุง
เลีย้ งประชาชน และก็ทำไดตามทีป่ ระชาชนตองการใหเปน ดังความในบทสวดปตติทานคาถา
พรอมคำแปลวา ......สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ แปลวา ขอฝนจงเพิม่ ใน
อุทกธาร ตกตองในกาลโดยชอบ วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง จงนำไปซึง่
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เมทนีดล ใหสำเร็จประโยชน เพือ่ อันบังเกิดความเจริญแกสตั วทงั้ หลาย มาตา ปตา จะ อัตระ
ชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะตัง มารดาและบิดายอมถนอมบุตรนอยอันบังเกิดในตนเปนนิตย ฉันใด
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ ขอพระราชาทัง้ หลาย จงปกครองแผนดิน
โดยธรรม ในกาลทัง้ ปวงนัน้ เทอญ ฉันนัน้
ทศพิธราชธรรมนี้ มิใชแตจะปฏิบตั เิ ฉพาะพระราชาเทานัน้ ในความหมายจริง ๆ แลว
จะมีผลไปถึงขาราชการดวย เพราะขาราชการคือผูปฏิบัติงานตางพระเนตรพระกรรณของ
พระองค เพราะงานในประเทศมีมาก ประชากรก็เยอะ พระองคไมสามารถทำใหทวั่ ถึงได จึง
มอบใหบุคคลผูทำหนาที่แทนหรือขาราชการที่กระจายอยูทุกหนทุกแหงของประเทศนี้แหละ
ทำแทนจึงจะทั่วถึงได แตในการปฏิบัติงานของขาราชการนั้นถือจริยธรรมอะไร นั่นก็คือถือ
จริยธรรมตามทีพ่ ระราชาถือปฏิบตั ิ คือทศพิธราชธรรมนัน่ เอง ดังนัน้ คุณคาของการปฏิบตั ใิ น
จริยธรรมเกิดขึน้ ยอมใหไพรฟา หนาใส และแลวประชาก็สขุ ใจอันเปนยอดปรารถนาทุกชีวติ
การพัฒนาชีวติ ตามทีน่ ยิ ามไววา การไดพฒ
ั นาชีวติ ตามจริยธรรมเทพทีป่ ระกอบดวย
บุญกิรยิ าวัตถุ สัมปทา เทวธรรม และวัตรบท การพัฒนาชีวติ ตามจริยธรรมของเทพทีส่ มั พันธ
กับธรรมชาติและพระพุทธศาสนา ซึง่ คำวา สังคมไทย หมายถึง พุทธศาสนิกชนและผถู อื พิธกี รรม
ตามประเพณีของพระพุทธศาสนา การศึกษาคนควาในหัวขอนี้ มงุ เนนกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรม
ของเทพทีม่ ผี ลตอการพัฒนาชีวติ ของคนไทย โดยแยกเปน ๒ ประการหลัก ๆ คือ ๑) การพัฒนา
ชีวติ ในจริยธรรมของเทพ ๒) การพัฒนาชีวติ ตามจริยธรรมของเทพจากธรรมชาติ
การพัฒนาชีวติ ในจริยธรรมของเทพทีส่ มั พันธกบั ธรรมชาติ ผวู จิ ยั กำหนดเอาธรรมชาติ
หลัก ๆ ทีเ่ ทพสถิตและมีบทบาทกับธรรมชาตินนั้ ๆ ทำใหมผี ลเกิดจริยธรรม เชนปฐมบัญญัติ
วินยั สงฆ และประชาชนถือเปนจริยธรรมในฐานะประเพณีอนื่ ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลมาถึงปจจุบนั มาก
มาย ซึง่ ธรรมชาติหลัก ๆ ในหัวขอนี้ ๑) จริยธรรมของเทพกับปา ๒) จริยธรรมของเทพกับ
นภากาศ ๓) จริยธรรมของเทพกับขาว ๔) จริยธรรมของเทพกับน้ำ ๕) จริยธรรมของเทพกับ
ฝน ๖) จริยธรรมของเทพกับธรรมชาติอนื่ ๆ มีเทพแหงปา เทพแหงนภากาศ เทพแหงขาว เทพ
แหงน้ำ เทพแหงฝน เทพแหงธรรมชาติหรือสิง่ ทีเ่ นือ่ งดวยธรรมชาติอนื่ ๆ

คุณคาทางจริยธรรมของเทพที่มีผลตอการพัฒนาชีวิต

381

๗. กิตติกรรมประกาศ
ผศู กึ ษา ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวตั ร เจาอาวาส
วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประธานที่
ปรึกษาวิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช ตลอดทัง้ ไวยาวัจกรของวัดทีอ่ นุเคราะหเรือ่ งนีเ้ ปนอยางดี
ขออนุโมทนากองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีใ่ หโอกาสศึกษา
และเขียนบทความนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณนิสติ วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช ในฐานะตนสังกัด โดย
เฉพาะนิสติ ปริญญาโททีร่ บั เปนภาระจัดหาขอมูล ขออนุโมทนาขอบคุณผทู รงคุณวุฒใิ หคำแนะ
นำปรับแกไขใหเปนบทความคุณภาพ หากคุณความดีทจี่ ะเกิดขึน้ จากเขียนบทความนี้ ขอมอบ
ใหเปนปฏิการะคุณแกทกุ ทานและสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ องคกร คณะบุคคล และ
สวนบุคคลตาง ๆ ไว ณ ทีน่ ี้
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