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บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธนี้  เปนการศึกษาการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  ผูวิจัย
มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ  ๑. เพื่อศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําใน
สังคมไทย   ๒. เพื่อศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในคัมภีรพระพุทธศาสนา         
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม   การศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาเชิงคุณภาพ  เนนการวิจัยทางเอกสารคือพระไตรปฎก  หนังสือและเอกสารทาง
พระพุทธศาสนา 

ผลการวิจัยพบวา  
๑.  สาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในในสังคมไทยมีสาเหตุที่แตกตางกัน

แบงออกเปน ๒ ปจจัย  ดังนี้ 
๑)    สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก  หมายถึง สภาพสังคมรอบขางไมดี เชน คบ

เพื่อไมดี  ยากจน  ตกงาน  เปนตน 
๒)   สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจากตัวเอง คือ ภายใน

จิตใจของตนเองประกอบดวยอกุศลกรรม คือ โลภ โกรธ หลง 

๒.  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกการกระทําทุกอยางวา “กรรม”  กระทําดีเรียกวากุศล
กรรม  กระทําชั่วหรือกระทําผิดเรียกวาอกุศลกรรม  การกระทําผิดจึงชื่อวาเปนการกระทํากรรมใน
ฝายอกุศลกรรม  การกระทําผิดซ้ํา ไดแกการกระทําผิดแลวผิดอีก  เมื่อนําพฤติกรรมดังกลาวไป
เปรียบเทียบกับหลักธรรม ไดแกหลักธรรม สังสารวัฏฏ  หรือ วัฏฏะ ๓ ประกอบดวย กิเลสวัฏฏ  
กรรมวัฏฏ  และวิปากวัฏฏ  หลักธรรมทั้งสามจะเปนปจจัยใหเกิดซึ่งกันและกัน  วนเวียนซ้ําแลวซํ้า
อีกไมมีวันส้ินสุด   
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๓.  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  พึงใชหลักธรรมที่
แกไขปญหาอันเกิดจากทั้ง ๒  ปจจัย  ดังนี้ 

๑) การแกไขสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก  โดยใชหลักพุทธธรรม  คือ      
สุจริต ๓   กุศลมูล ๓  จักร ๔  ปธาน ๔   อปริหานิยธรรม ๗  มงคล ๓๘  และ
หลักธรรมคิหิปฏิบัติ  คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มิตรแท ๔ สังคหวัตถุ ๔  
เบญจธรรม ๕  พึงงดเวน  มิจฉาวนิชชา ๕  พึงงดเวน  อบายมุข ๖ 

๒) การแกไขสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน   โดยใชหลักพุทธธรรม  คือ  
กัมมัฏฐาน ๒  สิกขา ๓  อริยสัจ ๔  ปฏิจจสมุปบาท  อัปปมาทธรรม   

 การเจริญธรรมดังกลาวขางตน  จะสามารถแกไขการกระทําผิดซ้ําไดอยางเด็ดขาด  
เพราะจะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากอกุศลกรรมเปนกุศลกรรม  เปนกัลยาณธรรมที่เปนไป
ในฝายกุศลหรือฝายดีโดยสวนเดียว   อีกทั้งการเห็นโทษของการกระทําผิด  จะสามารถหยุดยั้งการ
กระทําผิดได  ถาไมเห็นโทษของการกระทําผิดก็จะกระทําผิดซ้ําอยูรํ่าไป  ตนเองเทานั้นที่จะเปนผู
เห็นโทษ   ผูอ่ืนใหเห็นโทษแทนไมได   
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Abstract 

This research is a study of solving problems about making repeated mistakes 
according to Buddhist principles. The purposes of the research were 1) to study causes and 
behaviors of making repeated mistakes in Thai society, 2) to study causes and behaviors of 
making repeated mistakes in Buddhist Textbooks, and 3) to study ways of solving problems about 
making repeated mistakes according to Buddhist principles. The research is the qualitative 
research focusing on Tipitaka, textbooks, Buddhist documents.  
Results of the Research 

1.  The causes and the behaviors of making repeated mistakes in Thai society are 
different. There are two factors for the causes of making repeated mistakes: 

1) The causes occurring from the external factors are bad social conditions: 
associating with bad friends, the poorness, and unemployment etc. 

2) The causes occurring from the internal factors are the causes occurring from 
themselves: in their mind consisting of Akusalakamma: Lobha, Kodha and 
Moha 

2.  Action in Buddhism is called Kamma. Good action is called Kusalakamma, but 
bad action or making mistakes is called Akusalakamma. The bad action is acting Kamma in 
Akusalakamma. Making repeated mistakes is making mistakes again and again. When comparing 
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behaviors and Dhamma: The three Vattas (Kilesavatta, Kammavatta and Vipakavatta), these are 
factors occurring each other again and again. 

3.  The ways for solving problems about making mistakes according to Buddhist 
principles use Dhamma in solving problems occurring both two factors.  

1) 1. Solving the causes occurring from the external factors uses Buddhist 
principles: the three Sucaritas, the three Kusalamulas, the four Cakkas, the 
four Padhanas, the seven Aparihaniyadhammas and the thirty-eight 
Mangalas, and  Gihipatipatti: the four Ditthadhammikatthaprayojanas, 
the four Suhadamittas, the four Sangahavatthus, the five Panca Dhammas, to 
stop the five Micchavanijas and to stop the six Apayamukhas. 

2) 2. Solving the causes occurring from the internal factors uses Buddhist 
principles:  the  two  Kammatthanas, the three Sikkhas, the four 
Ariyasaccas, Paticcasamuppada and Appamada Dhamma. 

 Practicing Dhamma can solve making repeated mistakes absolutely because it will 
change the behaviors from Akusalakamma into Kusalakamma as Kalyanadhamma in Kusala. 
Seeing advantages of making mistakes can stop making mistakes. However, no seeing advantages 
of making mistakes will make mistakes repeatedly. You are a person who sees your own 
advantages. The other cannot see your advantages. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยอาศัยความเมตตานุเคราะหในการใหคําแนะนํา
จากคณาจารยที่ปรึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  พระมหาวรัญู  วรฺู,ดร.,  ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา      
เงารังษี,  ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองและชี้แนะให
เพิ่มเติมขอมูลในสวนสําคัญที่ควรจะมีในเนื้อหา  ความรูความสามารถของผูวิจัยก็มีอยูในระดับหนึง่  
แตการใหคําแนะนําของคณาจารยที่ปรึกษา  ทําใหผูวิจัยเห็นจริงประจักษในความจําเปนของเนื้อหา
วา  ยังมีอีกหลายแงมุมที่จําเปนตองศึกษาใหเขาใจโดยถองแท  เชื่อมตอเนื้อหาใหสมเหตุสมผล  
ตลอดทั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงประกอบดวย พระมหาสุทิตย  อาภากโร ดร.,  
รศ.บุญเรือง  อินทวรันต  และคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งสามทาน  ที่ไดตรวจสอบวิทยานิพนธและ
ใหคําชี้แนะแกไขเพิ่มเติมอีกครั้ง  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณในความเมตตานุเคราะห
ของคณาจารยทุกทานเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณบูรพาจารย  หนวยงาน  นักศึกษา  ที่ไดเขียนหนังสือ  งานวิจัย และงาน
ดานวิชาการอื่น ๆ  เปนฐานขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถคนควาหาความรู  ในการจัดทําวิทยานิพนธนี้
ขึ้นมาได  เพราะหนังสือ  และงานวิจัยตาง ๆ  ลวนเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการจัดทํางานวิจัย  
โดยเฉพาะขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระทําผิดซ้ําจากรมราชทัณฑ   

 วิทยานิพนธฉบับนี้  อาจจะมีประโยชนสําหรับผูที่ใสใจในการศึกษาหาควรรูอยูบาง  
ในสวนที่เปนบุญกุศลสําหรับผูที่ศึกษาหาความรูจากวิทยานิพนธนี้  ขออุทิศใหแก บิดา มารดา คือ 
พอไทย แมเจริญ  สังสะนา  ครูอาจารย  ผูมีอุปการะคุณทั้งหลาย  ตลอดทั้งเจากรรมนายเวร  หากมี
สวนหนึ่งสวนใดที่ผิดพลาดขาดตกบกพรอง  ผูวิจัยยินดีนอมรับคําชี้แนะเพื่อแกไขปรับปรุงในการ
ทําวิจัยหรือการเขียนหนังสือในครั้งตอไป  
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๑๐.๒  การลงโทษในปจจุบนั      ๒๗ 

๑๑.  สรุปผลการศึกษาการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย    ๒๙ 

บทที่ ๓  การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพทุธศาสนา               ๓๒ 
๑.  ความหมายของ “การกระทําผิดซ้ํา” ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ๓๒ 
๒. ตัวอยางของการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพทุธศาสนา   ๓๕ 

  ๒.๑ การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระวินยัปฎก    ๓๕ 
  ๒.๒ การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก    ๖๔ 
๓. พุทธวิธีในการแกไขปญหาการกระทาํผิดซ้ํา     ๗๘

  ๓.๑  การแกไขปญหาในพระวนิัยปฎก     ๗๘ 
  ๓.๒ การแกไขปญหาในพระสุตตันตปฎก     ๗๙ 
๔. บทลงโทษภิกษุผูกระทําผิดในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ๘๑ 

  ๔.๑  ลงโทษโดยพระวินยั      ๘๒ 
๔.๒  ลงโทษโดยสงฆ (สังฆกรรม)     ๘๔ 

๕. สรุปผลการศึกษาการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ๘๔ 

บทที่ ๔  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  ๘๘ 
๑.  วิเคราะหคาํวา “การกระทําผิดซ้ํา”      ๘๙ 
๒.  หลักธรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ํา    ๙๒ 

๒.๑ หลักธรรม สังสารวัฏฏ      ๙๓ 
๒.๒ หลักธรรม ปฏิจจสมุปบาท                 ๑๐๐ 

๓.  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม                             ๑๐๒ 
๓.๑  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจยัภายนอก                    ๑๐๒ 
๓.๒  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจัยภายใน             ๑๐๙ 
 
 

  



 (๘)

 
บทที่ ๕  สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                     ๑๑๙ 

๑.  สรุปผลการวิจัย                 ๑๑๙ 
๒.  ขอเสนอแนะ                               ๑๒๔ 
 ๒.๑  ขอเสนอแนะดานนโยบาย               ๑๒๔ 
 ๒.๒ ขอเสนอแนะงานวจิัยคร้ังตอไป                        ๑๒๕ 

บรรณานุกรม                 ๑๒๖ 
ประวัติผูวิจัย                 ๑๓๑ 
 
 
 

  



 (๙)

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
( เฉพาะทีใ่ชในการวจิัยฉบบันี้ ) 

การใชอักษรยอ 
  อักษรยอในวทิยานิพนธนี้ ใชขอมูลอางอิงจากพระไตรปฎก ภาษาบาลี และ
ภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เรียงลําดับคมัภีร ดังนี ้

พระวินัยปฎก 
ว.ิมหา. (ไทย) =  วินัยปฎก มหาวภิังค   (ภาษาไทย) 
ว.ิภิกฺขุน.ี (ไทย) =  วินยัปฎก ภิกขุนวีิภังค   (ภาษาไทย) 
ว.ิม. (ไทย) =  วินัยปฎก       มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
ว.ิจู. (ไทย)    = วินัยปฎก จูฬวรรค    (ภาษาไทย)  
                                                                                                                                                                   

พระสุตตันตปฎก 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก (ภาษาไทย)  
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย)  
ขุ.เถรี. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย)  
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก  (ภาษาไทย)  
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)  
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)  
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 



 (๑๐)

ขุ.เถร. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปฎก 
อภ.ิวิ. (ไทย) = อภิธัมมปฏก วิภังค    (ภาษาไทย) 
อภ.ิธา. (ไทย) = อภิธัมมปฏก ธาตุกถา    (ภาษาไทย) 
อภ.ิย. (ไทย) = อภิธัมมปฏก ยมก    (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย)  =  อภิธัมมปฏก  วิภังคปาล ิ     (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระวินัยปฎก 
วิ.จู.อ. (ไทย)  =  วินัยปฎก   จูฬวัคคปาลิ อัฎฐกถา (ภาษาไทย) 
 

การระบุหมายเลข 
  การระบุหมายเลขในวิทยานิพนธนี้  ใชพระไตรปฏกฉบับภาษาไทย ฉบับ มหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙  โดยใชระบุหมายเลขเปน เลม/ขอ/หนา เชน อัง. จตุกก. (ไทย) ๒๑/๖/
๙-๑๑. หมายความวา การอางอิงนี้ระบุถึงคัมภีร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  พระไตรปฎก เลมที ่๒๑ 
ขอที่ ๖ หนาที่ ๙ ถึง ๑๑ เปนตน 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา          
เมื่อกลาวถึงการกระทําผิด  มีลักษณะของความผิดหลายประการ เชน ผิดจารีตประเพณี  

ผิดศีลธรรม  ผิดกฎกติกา  ผิดระเบียบวินัย  หรือผิดกฎหมาย  ความผิดเชนนี้ปุถุชนคนมีกิเลส
ทั้งหลาย  อาจจะพึงกระทําผิดไดบางในอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ความผิดนั้น ๆ อาจจะ
สงผลกระทบและเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด  แลวแตเหตุปจจัยและความรุนแรงของการ
กระทําผิด  ความผิดทั้งหลายที่กลาวแลวขางตนเมื่อไดกระทําในครั้งแรก  แลวไดรับการแกไข
พฤติกรรมของการกระทําผิดโดยวิธีการหรือแนวทางที่ถูกตอง  ก็จะไดชื่อวาไมกระทําผิดซ้ํา        
ไมตองรับผลคือความเสียหายจากการกระทําผิดซ้ําอีก 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดซ้ํานั้น  ขอมูลที่นาเชื่อถือที่สุดก็คือขอมูลที่ไดจาก
กรมราชทัณฑ  เพราะผูกระทําผิดซ้ําที่เขาสูระบบของกรมราชทัณฑ  คือผูที่กระทําผิดที่สงผล
เสียหายกระทบตอสังคมโดยตรง  กรมราชทัณฑ  มีภารกิจในการ “ควบคุมผูตองขัง โดยมุงพัฒนา
ใหเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี  มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี  ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา  ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต  และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ” ๑  ดัง
กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ไดทรงประทานแกขาราชการกรม
ราชทัณฑ  มีขอความที่สําคัญที่เกี่ยวกับการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังไววา “หากอบรม
ผูตองขังใหประพฤติดีขึ้นไมได  พนโทษออกไปก็จะกลับไปเปนคนอันธพาลเปนภัยตอสังคมอีก” ๒   
ผูวิจัยจึงประสงคที่จะไดนําขอมูลจากกรมราชทัณฑเปนขอมูลหลักในการศึกษา  ผูที่กระทําผิดตอ
สังคมและเขาสูกระบวนการของกรมราชทัณฑเรียกวาผูตองขัง  และผูตองขังที่กรมราชทัณฑไดให
ความสําคัญเปนกรณีพิเศษในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัย  คือผูตองขังที่มีประวัติกระทําผิดซ้ํา  เพราะ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดซ้ํา  จะเปนความเสียหายที่ทวีความรุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไป  สราง
ความเสียหายแกตนเองและสังคมเปนอยางยิ่ง  ผลที่เกิดจากการกระทําผิดซ้ํา อาจสงความเสียหาย

                                                 
๑ แผนแมบท  ดานการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ, ประจําป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖, 

(มปก.ที่พิมพ , ๒๕๕๒), หนา ๗. 
๒

 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, คูมือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง,
(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพราชทัณฑ กรมราชทัณฑ, ๒๕๔๘), ปกหนา ดานใน. 



 ๒

มากนอยแลวแตเหตุปจจัย  แตผลที่เกิดขึ้นแกผูกระทําผิดในทันทีคือความรูสึกดีใจหรือเสียใจ  ถาผล
คือความดีใจ สุขใจ  ก็จะทําใหผูกระทําผิดนั้นขีดทางเดินไวเปนการเฉพาะ  เห็นชองทางหรือ
ชํานาญการในการกระทําความผิดมากยิ่งขึ้น “จะมีลักษณะของการกระทําผิดติดเปนนิสัย           
เปนอาชญากรโดยสันดาน  กระทําผิดแลวไมสํานึกผิด  มีลักษณะราย” ๓  ดวยเพราะเห็นความสําคัญ
ของการกระทําผิดซ้ํา  สํานักวิจัยกรมราชทัณฑ  ตลอดทั้งนักการศึกษาหลายทาน  ไดทําการวิจัยถึง
สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา
ไวหลายกรณี  อาจจะตางกันบางในฐานโทษของการกระทําผิดซ้ํา   ซ่ึงกรมราชทัณฑไดจัดทําสถิติ
ของนักโทษ  เพื่อเปนขอมูลในการศึกษา  ดังนี้ 

สถิติแสดงจํานวนนักโทษเด็ดขาด แยกตามจํานวนครั้งที่ตองโทษ  (กระทําผิดซ้ํา) ๔
จํานวนครั้งที่ตองโทษ ชาย หญิง รวม รอยละ 
ตองโทษครั้งที่ ๑ ๙๑,๖๔๓ ๑๖,๐๙๒ ๑๐๗,๗๓๕ ๘๓.๔๓ 
ตองโทษครั้งที่ ๒ ๑๔,๐๔๗ ๑,๗๑๑ ๑๕,๗๕๘ ๑๒.๒๐ 
ตองโทษครั้งที่ ๓ ๓,๓๓๓ ๑๙๒ ๓,๕๒๕ ๒.๗๓ 
ตองโทษครั้งที่ ๔ ๑,๒๙๙ ๖๓ ๑,๓๖๒ ๑.๐๕ 
ตองโทษ ๕ ครั้งขึ้นไป ๗๓๓ ๒๒ ๗๕๕ ๐.๕๘ 

รวม ๑๑๑,๐๕๕ ๑๘,๐๘๐ ๑๒๙,๑๓๕ ๑๐๐.๐๐ 
(ท่ีมา: สํารวจ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศูนยทะเบียนประวัติผูตองขัง กองแผนงาน กรมราชทัณฑ) 

จากตารางแสดงสถิติที่แสดงไวโดยขางตน ไดแยกเปนรอยละอยางชัดเจนเพื่อสะดวก
ในการเปรียบเทียบขอมูล ส่ิงที่พึงใหความสําคัญและวิเคราะหตอไปคือ ผูที่กระทําผิดไดชื่อวาเปน
อาชญากรไดรับโทษจากกรมราชทัณฑแลว เมื่อปลอยตัวจากเรือนจํายังมีสถิติในการกระทําผิดซ้ํา
อีก คือ กระทําผิดเปนครั้งที่ ๒ อีกถึงรอยละ ๑๒.๒๐ และ กระทําผิดครั้งที่ ๓, ๔, ๕ ลดหล่ัน
ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการกระทําผิดแลวติดคุก  ใชวาจะแกปญหาการกระทําผิดได ๑๐๐ %  
ยังมีบางสวนที่กลับมากระทําผิดซ้ํา  ถึงแมจะมีจํานวนไมมากเทาใดนัก  แตกลุมผูที่กระทําผิดซ้ํา 
เปนกลุมที่คุนเคยและชํานาญกับการกระทําผิด  หากไมไดรับการแกไขฟนฟู  จะสรางความเสียหาย
กับสังคมมากกวาบุคคลธรรมดา  เปนกลุมที่พึงใหการอบรมแกไขฟนฟูเปนกรณีพิเศษ   ผูวิจัยได
พิจารณาเห็นวาจิตใจเปนสิ่งสําคัญ  ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดกลาวไววา  “ธรรม
                                                 

๓ หนังสือราชการกรมราชทัณฑ ที่ ยธ ๐๗๑๕/๒๔๐๐  ลวท. ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๘ เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินงานแกไขฟนฟูผูตองขังกระทําผิดซ้ํา. 

๔ www.correct.go.th  สืบคนเมื่อ ๙ เม.ย. ๕๓ 
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ทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจชั่วก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวย 
เพราะความชั่วนั้นทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น” ๕ 
ดวยเพราะเห็นความสําคัญของการแกไขและพัฒนาจิตใจ  ผูวิจัยจึงประสงคที่จะศึกษาการแกปญหา
การกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 

๒.  วัตถุประสงค 
๒.๑  เพื่อศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย   
๒.๒ เพื่อศึกษาสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 
 

๓.  ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑  ศึกษาหลักธรรมเพื่อแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา  ที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

หนังสือและเอกสารสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓.๒ ศึกษางานวิจัยของกรมราชทัณฑ  และนักการศึกษา  ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 

พฤติกรรมในการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังตามฐานโทษประเภทคดีตาง ๆ 
 

๔.  ปญหาที่ตองการทราบ 
๔.๑   ปจจัยที่เปนเหตุและวิธีการแกไขปญหาของผูกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  
๔ .๒  ปจจัยที่ เปน เหตุและวิ ธีการแกไขปญหาของผู กระทํ า ผิดซ้ํ า ในคัมภี ร

พระพุทธศาสนา 
๔.๓  แนวทางการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  พึงประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักพุทธธรรมขอใด 
 

๕.   สมมุติฐานการวิจัย 
การวิจัยในเรื่องนี้  ทําใหผูวิจัยและผูที่ไดรับขอมูลจากผลการวิจัย  เห็นความสําคัญของ

การกระทําผิดซ้ํา  พึงระมัดระวังดวยรูเทาทันสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําและโอกาสของการแกไข
ปญหาการกระทําผิดที่รุนแรงซ้ําซากดวยหลักพุทธธรรม   

 

 

 

                                                 
๕ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑/๒๓         
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๖.  คํานิยามศัพทเฉพาะของศัพทท่ีใชในการวิจัย 
๖.๑   กระทําผิดซ้ํา หมายถึง การกระทําผิดจารีตประเพณี  ผิดศีลธรรม  ผิดกฎกติกา  

ผิดระเบียบวินัย  หรือผิดกฎหมาย  เปนครั้งที่ ๒ ขึ้นไป     
๖.๒ คัมภีรในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

ปกรณวิเสส  รวมถึง และหนังสือ เอกสารทางพระพุทธศาสนา 
๖.๓  พุทธธรรม  หมายถึง หลักธรรมที่ประกฎในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 

๗.  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๗.๑ เอกสารที่เก่ียวของ 
พุทธทาสภิกขุ  ไดกลาวไวในหนังสือ  “คูมือมนุษย”  เกี่ยวกับเรื่องของการกระทําแลว

กระทําอีก  ซ่ึงหมายถึงการกระทําซํ้า  รวมทั้งการกระทําความดีซํ้าหรือกระทําความชั่วหรือความผิด
ซํ้า  ทานไดใหความหมายหลักธรรมในขอนี้คือ วัฏฏสงสาร  ไววา “คําวา วัฏฏสงสาร   อยาเผลอไป
เขาใจวาเปนเรื่องของการเวียนวนชาติโนนชาตินี้  ชาตินั้นแตอยางเดียว  ที่แทจริงกวานั้น เปนเรื่อง
ของการเวียนของสิ่ง ๓ ส่ิง  คือ  ความอยาก  การกระทําตามความอยาก ผลอยางใดอยางหนึ่งที่ได
จากการกระทํานั้น  แลวไมสามารถหยุดความอยากได เลยตองอยากอยางใดอยางหนึ่งตอไป  แลว
กระทําอีก ไดผลมาอีก  เลยสงเสริมความอยากอยางใดอยางหนึ่งตอไป เปนวงกลมอยางนี้ไมส้ินสุด  
ทานเรียกวาวัฏฏะ หรือวัฏฏสงสาร  เพราะเปนวงกลมที่เวียนวนไมมีที่ส้ินสุดลงได” ๖

พุทธทาสภิกขุ  ไดกลาวไวในหนังสือ  “อิทัปปจจยตา”  เกี่ยวกับการอาศัยกันเกิดแหง
พฤติกรรมของการกระทําดีทําชั่วตามกฎแหงอิทัปปจจยตา  โดยการอาศัยกันเกิดตามกฎแหงวัฏฏะ  
ซ่ึงไดยกตัวอยางไววา “ความโกรธเปนเพียงเครื่องทําใจใหเศราหมองก็เรียกวา กิเลส  ถาเปนการ
กระทําของจิตเรียกวาเปน มโนกรรม  พอโกรธก็รอนนี้ก็เปน วิบาก แลว”  ผลที่เกิดจากการกระทํา
กรรมไมวาจะสุขหรือทุกข ก็เรียกวาวิบาก  ซ่ึงสุขหรือทุกขนั้นก็เปนกิเลส ที่จะเปนเหตุใหทํากรรม
ใหมอีกครั้งอยูรํ่าไป ๗ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาวไวในหนังสือ “นรก-สวรรค-สําหรับคน
รุนใหม” โดยนัยเกี่ยวกับเรื่องกระทําผิดซ้ํา  เนื่องดวยกรรมในวงจรที่เรียกวาไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส 

                                                 
๖ พุทธทาสภิกขุ,  คูมือมนุษย,  (กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา , ๒๕๕๑), หนา ๓๔.
๗ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๐), 

หนา ๓๑๘. 
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กรรม วิบาก  ไดยกตัวอยางเปนอุทาหรณไววา “ คนมีความโลภ เปนกิเลส เมื่อมีความโลภเกิดขึ้น
แลวก็ทํากรรม เชน ไปลักของเขา  ถาไดมาสมหวังก็ดีใจมีความสุข  เรียกวาวิบาก เมื่อเขาจับไมไดก็
ยิ่งมีความกําเริบใจอยากไดมากขึ้น  ก็เกิดกิเลส  โลภมากขึ้น  ก็ไปทํากรรมลักขโมยอีก เลยเกิดเปน
วงจรกิเลส  กรรม วิบาก เร่ือยไป” ๘   

ดร.เดือน คําดี  ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธปรัชญา” วาโดยนัยและความหมายที่
เกี่ยวกับเรื่องกระทําซ้ํา อาจจะเปนทั้งทางผิดหรือทางที่ถูกตอง  ไดกลาวไวในบทที่ ๗  ชื่อหมวด
ธรรม คือ “สังสารวัฏ : กังหันชีวิต  ซ่ึงสรุปความไดวา สังสารวัฏ ประกอบดวยองค 3 คือ กิเลส 
กรรม และวิบาก  กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม  เมื่อทํากรรมแลวก็กอใหเกิดวิบากตามมา   วิบากก็เปน
เหตุใหเกิดกิเลสตอไปอีกใหมเปนภาวะหมุนเวียน  ดวยความเปนทั้งเหตุและผลแหงกันอยูอยางนี้ไม
มีวันส้ินสุด  โดยนัยและความหมายที่กลาวในเบื้องตน ๙

สิริวรุณ  ไดกลาวไวในหนังสือ “อเมซ่ิง ปรมัตถธรรม” ซ่ึงเปนหนังสือที่สดุดี
หลักธรรมและธรรมบรรยายของทานพุทธทาส  ในโอกาส ๑๐๐ ป ทานพุทธทาส  ในหัวขอ
ปฏิจจสมุปบาทแบบตาง ๆ ซ่ึงไดกลาวถึงหลักธรรมวัฏฏะ ๓ ประการ  ไววา “กงลอของวัฏสงสาร
หมุนดวยซ่ีลอ ๓ นัย คือ กิเลส  กรรมและวิบาก  เมื่อครบซี่ลอ ๓ ซ่ี  วงลอแหงวัฏฏะก็จะหมุนไปได
โดยไมมีที่ส้ินสุด  การทําใหส้ินสุด  คือ หักซี่ลอของวัฏฏะดวยปญญา  โดยจะนําปญญามาใชกําจัด
กิเลส  หรือทําความเหนือกรรม  หรือทําความจางคลายและพลิกผันกรรมวิบาก” ๑๐  แสดงใหเห็นวา
ถึงแมกฎแหงวัฏฏะจะเปนกฎแหงวัฏสงสาร  หมุนวนไมมีวันสิ้นสุด  แตก็ยังมีวิธีในการหยุดยั้งวง
ลอได  โดยอุปมาคือการหักซี่ลอของวัฏฏะดวยปญญา  

สรุปความวา  การกระทําผิดซ้ําเมื่อวิเคราะหเขากับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็
คือ หลักธรรมวัฏฏะ ๓  ประกอบดวย กิเลส  กรรม  วิบาก  เปนกระบวนการเกิดโดยอาศัยซ่ึงกนัและ
กัน  อาจจะมีสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําที่แตกตางกรณีกัน  เมื่อสงเคราะหเขากับหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาแลว  สามารถสงเคราะหเขากับหลักธรรม วัฏฏะ ๓ ไดทั้งสิ้นทุกฐานความผิดทุก
กรณี   

 
                                                 

๘ พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตฺโต),  นรก-สวรรค-สําหรับคนรุนใหม ,  พิมพครั้งที่  ๒ ,
(กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๗), หนา ๑๕๐. 

๙ เดือน คําดี  ดร., พุทธปรัชญา. พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๔),        
หนา ๗๔. 

๑๐  สิริวรุณ, อเมซิ่ง ปรมัตถธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ , ๒๕๓๐), หนา ๓๕. 
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๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรม

ราชทัณฑ รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม  คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ไดศึกษาเรื่อง “การเฝาระวังผูตองขังคดียาเสพติดมิใหกระทําผิดซ้ํา” 
โดยมีวัตถุประสงคสรุปโดยยอได ๓ ประการ คือ ๑. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกระทําผิดซ้ําของ
ผูตองขังคดียาเสพติดวัยหนุม-สาว  ๒. ศึกษาถึงปญหา อุปสรรคในการแกไขฯ ๓. ศึกษาแนวทาง
การปองกันฯ   ไดใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลจาก
การศึกษาพบวา   ปจจัยทางดานสังคม เชน ปญหาครอบครัวแตกแยก  ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  
ปญหาความแออัดในชุมชน  เปนตน  สวนการศึกษาเชิงคุณภาพไดสรุปผลการศึกษาไว ๒ ประการ 
คือ ๑. ปจจัยที่มีผลทําใหกระทําผิดครั้งแรก   ๒. ปจจัยที่มีผลตอการกระทําผิดซ้ํา๑๑  

กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน กรมราชทัณฑ  
ไดศึกษาเรื่อง “การกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของผูไดรับการปลอยตัวลดวันตองโทษจําคุกและ
พักการลงโทษ”  ไดใชเครื่องมือคือแบบสอบถามแกผูตองขังทั่วประเทศ จํานวน ๔๑๑ คน ผลจาก
การศึกษาพบวา ปจจัยของการกระทําผิดซ้ํามี ๒ ปจจัยที่สําคัญ คือ ปจจัยทางดานโอกาส  และปจจัย
ดานการปรับตัว  และไดเสนอแนะแนวทางที่จะไมกอใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา คือ จัดหางานที่มั่นคง
มีรายไดพอเพียง  มีการจัดสรรทุนประกอบอาชีพ ไมกลับไปคบเพื่อนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  
ครอบครัวใหความชวยเหลือและพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง๑๒  

กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ 
กรมราชทัณฑ ๒๕๔๙   ไดศึกษาเรื่อง  “แบบแผนการดําเนินชีวิตผูตองขังกระทําผิดซ้ํา : 
กรณีศึกษาพวกงัดแงะยองเบา”  จากกลุมเปาหมายคือผูตองขังจํานวน ๑๒ คน  จากเรือนจําจํานวน 
๖ แหง  ไดจัดเก็บขอมูลโดยวิธีการสนทนา  สัมภาษณ  โดยศึกษาขอมูลเชิงรุกเปนรายบุคคล  
ตลอดจนเยี่ยมบานสัมภาษณบุคคลในครอบครัว  ผลการศึกษาพบวา ในสวนของสาเหตุของการ
กระทําผิดซ้ํา สรุปได ๕ ประการ คือ ๑.  เกิดจากทักษะความชํานาญ เม่ือทําสําเร็จครั้งหนึ่งก็กลาท่ี

                                                 
๑๑ กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 

รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
การเฝาระวังผูตองขังคดียาเสพติดมิใหกระทําผิดซ้ํา, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ , ๒๕๔๙). 

๑๒ กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ ,  
การกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของผูไดรับการปลอยตัวลดวันตองโทษจําคุกและพักการลงโทษ,  (นนทบุรี :     
โรงพิมพ กรมราชทัณฑ, ๒๕๔๙). 
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จะกระทําครั้งตอไป  ๒. เกิดจากอารมณอันมีความกดดันทางจิตใจ  ๓. โอกาสสิ่งแวดลอมอํานวย  
๔. เนื่องจากความปกติทางรางกาย  ๕. สังคมไมยอมรับ ไมใหโอกาส ๑๓

กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ 
กรมราชทัณฑ   ไดจัดทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา เร่ือง “การกระทําผิดซ้ําของ
ผูตองขังท่ีไดรับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙”  ซ่ึงไดมีผูตองขังไดรับการปลอยตัว
พระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ทั่วประเทศ  จํานวน ๒๑,๕๔๑ คน  ภายในระยะเวลา  ๖ เดือน  
กลับมากระทําผิดซ้ํา จํานวน ๖๑ คน  ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัย
ที่เปนเหตุใหกระทําผิดซ้ํา  สรุปโดยยอได ๔ ประการ คือ ๑. ภูมิหลังของผูตองขัง เชน การศึกษาต่ํา 
อาชีพรับจางฯ  ๒. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปลอยยังไมเต็มรูปแบบ ๓. ปจจัยทาง
สังคม  ๔. ทัศนคติตอตนเอง ไมสามารถความคุมตนเองได๑๔

พันตํารวจโท สุรพล พูลนอย ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีสัมพันธกับการกระทําผิดซ้ําของ
ผูตองขังในเรือนจํา เขต ๔  และแนวทางพัฒนาผูกระทําผิดซ้ํา” ซ่ึง ที่ไดศึกษากรณีตัวอยาง เรือนจํา
ภายในเขต ๔ ประกอบดวย  ๗ จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี  ไดใช
เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามทั้งแบบสอบถามปลายปดและแบบสอบถามปลายเปด  จาก
จํานวนผูตองขัง จํานวน ๑๘๑ คน  ผลการศึกษาพบวา  ลักษณะสังคมความเปนอยูทั่วไป สมาชิกใน
ครอบครัว การทํางาน รายไดและอ่ืน ๆ มีปญหาบางไมมีปญหาบาง  สรุปวาไมใชเหตุปจจัยหลักที่
จะทําใหกระทําผิดซ้ํา  แตขอสังเกตของการวิจัยช้ินนี้  ปจจัยภูมิหลัง  คือ ปจจัยเก่ียวกับการกระทํา
ผิดครั้งแรกเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการกระทําผิดซ้ําทําไดงายขึ้น  แตนักเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา            
นักสังคมสงเคราะห งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ใหความสําคัญดานการศึกษา                 
โดยเห็นวาการศึกษามีสวนสําคัญในการปองกันมิใหกระทําผิดซ้ํา ๑๕ 
                                                 

๑๓ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย  สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ                 
กรมราชทัณฑ,  รายงานการวิจัย แบบแผนการดําเนินชีวิตผูตองขังกระทําผิดซ้ํา : พวกงัดแยะยองเบา , (นนทบุรี :  
โรงพิมพ กรมราชทัณฑ, ๒๕๔๙). 

๑๔ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ
,โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา , การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ , (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ , ๒๕๕๐). 

๑๕ พันตํารวจโท สุรพล พูลนอย, “ปจจัยที่สัมพันธกับการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังในเรือนจํา เขต 4 
และแนวทางพัฒนาผูกระทําผิดซ้ํา”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา),  
๒๕๔๑. 
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เวชยันต  ลูกอินทร ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีเปนสาเหตุกระทําผิดซ้ําในคดีอุกฉกรรจ 
กรณีศึกษาผูตองขังเรือนจํากลางสมุทรปราการ” โดยไดใชเครื่องมือในการศึกษาคือการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก  จากตัวแทนของผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําแบบเจาะจง จํานวน ๑๐ คน ผลการศึกษา
พบวา  ความผิดครั้งแรกที่ถูกจับดําเนินคดีสวนมากเกี่ยวกับเรื่องทรัพย  อันเปนผลมาจากการติด
ยาเสพติด  การศึกษาต่ํา  มีรายไดนอย  สภาพสังคมแออัด สภาพแวดลอมเอื้อตอการกระทําผิดซ้ํา  
ขณะที่ติดคุกการฝกวิชาชีพภายในเรือนจําไมตรงกับตลาดแรงงาน ตกงาน เพื่อนชวน  จิตใจไม
เขมแข็งเปนเหตุใหกระทําผิดซ้ําอีก ตองการใหรัฐชวยเหลือใหการสงเคราะหหลังปลอยตัวพนโทษ 
เชน ทําบัตรประกันสุขภาพ  เงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ ๑๖

พัสกร จันฤาไชย  ไดศึกษาเรื่อง “การกระทําผิดซ้ําซอนของผูตองขังคดียาเสพติดให
โทษ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํากลางนครสวรรค” โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามเจาหนาที่จํานวน 
๔๐ คน  ผูตองขังคดีซํ้าซอนคดียาเสพติดใหโทษ จํานวน ๑๐๐ คน  ผลการศึกษาพบวา  ขาราชการ
ราชทัณฑเห็นวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม สภาพครอบครัวที่ไมอบอุน แรงผลักดันดานเศรษฐกิจ
ทําใหการดํารงชีพลําบาก  แตภายในเรือนจําพยายามพัฒนาใหความเปนอยูผูตองขัง จัดสวัสดิการ
ใหแกผูตองขังเปนอยางดี  มีผลทําใหผูตองขังกลาที่จะกระทําผิดซ้ําซอนอีก  สวนผลการศึกษาความ
คิดเห็นของผูตองขัง  เห็นวาปจจัยที่เปนสวนสําคัญใหกระทําผิดซ้ําซอนคดียาเสพติด ไดแก 
สภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย  การคบเพื่อน  และแรงผลักดันดานเศรษฐกิจ  สวนเรือนจําดูแล
เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของผูตองขังเปนอยางดี ๑๗  

สนทยา  พูนขวัญ ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง ศึกษา
เฉพาะกรณีเรือนจํากลางนครสวรรค” โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามแกผูตองขังชาย - หญิง 
จํานวน ๑๒๐  คน ผลการศึกษาพบวา  ผูตองขังที่มีพฤติ

                                                

กรรมในการกระทําผิดซ้ํา สวนมากจะมี

 
๑๖เวชยันต  ลูกอินทร, “ปจจัยที่เปนสาเหตุกระทําผิดซ้ําในคดีอุกฉกรรจ กรณีศึกษาผูตองขังเรือนจํา

กลางสมุทรปราการ” , วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา),  
๒๕๔๕.  

๑๗ พัสกร จันฤาไชย, “การกระทําผิดซ้ําซอนของผูตองขังคดียาเสพติดใหโทษ ศึกษาเฉพาะกรณี
เรือนจํากลางนครสวรรค”, รายงานการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร), (มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๗. 
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อาชีพรับจาง  รายไดนอย ครอบครัวขาดความอบอุน  สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอยูในแหลงมั่วสุม
ดานยาเสพติด  เมื่อพนโทษสภาพสังคมทั่วไปไมยอมรับ  จึงเปนแรงผลักดันใหกระทําผิดซ้ําอีก๑๘ 

สรุปความวา  การกระทําผิดซ้ํามีปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทําผิดที่เหมือนกัน
เกือบทุกกรณี คือ การมีสภาพแวดลอมและสังคมที่ไมดี  ยากจน  ขาดความอบอุน  ปจจัยภายนอก
รอบขางที่ไมดีเปนสิ่งเราทําใหตองกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีก  ในสวนของการแกไขปญหานั้น  ถามี
สภาพแวดลอมที่ดี  มีรายไดพอเพียงแกการดํารงชีพ  มีอาชีพที่มั่นคง  มีความอบอุน  คือมีความ
สมบูรณในสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตก็จะสามารถแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําได   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา  การกระทําผิดซ้ําตามนัยของ
งานวิจัย  ถึงแมจะแยกกรณีศึกษาของการกระทําผิดซ้ําในแตละเรื่อง เชน คดียาเสพติด,  งัดแงะยอง
เบา ,  หรือกระทําผิดซ้ําในคดี อ่ืน  ๆ   ในสวนของสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําก็จะเกิดจาก
สภาพแวดลอม  สังคมภายนอกเปนปจจัยสําคัญ  ในการแกไขปญหาก็ตองหาทางอุดรูร่ัวของแตละ
ปญหา  แตกตางกันออกไป เชน ไมมีเงิน  ยากจน  ก็ตองแกไขดวยการหางานใหทํา มีรายไดที่มั่นคง  
สภาพแวดลอมสังคมไมดี  ก็ตองแกไขดวยการพัฒนาสังคมสภาพแวดลอมใหดี  สะอาด  ปลอดภัย  
เปนตน  สวนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดซ้ําในทางพระพุทธศาสนา  เปนการ
กลาวถึงกระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมซ้ําแลวซํ้าอีก  อาจจะเปนการกระทําดีซํ้า  หรือการ
กระทําความชั่ว (ผิด) ซํ้า  ไมวาจะเปนการกระทําผิดซ้ําในเรื่องใด ๆ  ก็จะมีกระบวนการเกิด
เชนเดียวกัน  เปนหลักธรรมที่แสดงใหเห็นกระบวนการของการกระทํา  ผลของการกระทํา  และ
ปจจัยที่เปนสิ่งกระตุนใหเกิดการกระทําใหม  กระบวนการดังกลาวมีชื่อเรียกตามหลักธรรมวา 
ไตรวัฏฏ  หรือ วัฏฏะ ๓  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตอง
หักซี่ลอแหงวัฏฏะ ๓  คือ กิเลส  กรรม  วิบาก 

 

๘.   วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการดําเนินการ

วิจัย  ดังนี้ 
๘.๑  ศึกษาขอมูลช้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 

(มจร.)  คัมภีรอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส 

                                                 
๑๘ สนทยา พูนขวัญ, “ปจจัยท่ีมีอีทธิพลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง  ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํา

กลางนครสวรรค”, รายงานการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร),  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๗. 



 ๑๐

๘.๒  ศึกษาขอมูลช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแกหนังสือ เอกสาร และงานวจิยั
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

๘.๓  ศึกษางานวิจัยของกรมราชทัณฑ  และงานการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาและ
นักวิชาการทั่วไปที่เกี่ยวของ 

๘.๔  ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
๘.๕  สรุป  เรียบเรียง นําเสนอผลการวิจัย 
 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๙.๑  ไดทราบสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย 
๙.๒  ไดทราบสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
๙.๓  ไดทราบแนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 
 



บทที่ ๒ 
การกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย 

๑.  ความหมาย  
คําวาการกระทําผิดซ้ํา  ตรงกับภาษาอังกฤษวา Recidivism (ออกเสียง re-si-di-vi-zəm     

มาจากภาษาลาตินวา recidivus เกิดขึ้นจาก Re - "back"+ cads หมายถึง "ผมรวง") เปนพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคของการกระทําซ้ํา หลังจากที่มีประสบการณที่สงผลกระทบเชิงลบของพฤติกรรม
นั้น พฤติกรรมที่เกิดบอยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําผิดซ้ํา คือ เกี่ยวของกับสารเสพติด 
อาชญากรรม และกระทําความผิดทางเพศ ๑

ในสังคมไทยมีผูใหความหมายการกระทําผิดซ้ําไวหลายทาน  มีนัยที่จะพึงให
ความหมายไวหลายประการตามเหตุปจจัยและพฤติกรรมของการกระทําผิด เชน กระทําผิดซ้ําใน
ฐานความผิดเดิม  กระทําผิดซ้ําตางจากฐานความผิดเดิม  แตมีลักษณะเจตนาอยางเดียวกัน  หรือ มี
ฐานความผิดที่แตกตางกัน  แตฐานโทษแหงการกระทําผิดเปนฐานโทษเดียวกัน มีผูใหความหมายที่
พึงใชเปนกรณีศึกษา  ดังนี้ 

สนทยา พูนขวัญ ไดใหความหมายไววา การกระทําผิดซ้ํา หมายถึง การกระทําความผิด
ที่ศาลไดเคยมีคําพิพากษาสั่งใหจําคุกมาแลวไมนอยกวา ๑ คร้ัง ๒

พ.ต.ท.สุรพล  พูลนอย  ไดใหความหมายไววา การกระทําผิดซ้ํา หมายถึง การที่
ผูตองขังซึ่งเคยกระทําผิด  และตองคําพิพากษาใหถึงที่สุดลงโทษจําคุกไดกระทําผิดอีก  และการ
กระทําผิดครั้งใหมนั้น  ศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกเปนการกระทําผิดครั้งที่สอง  ๓

ผศ.ดร.ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยะมณี  และ ดร.อุนิสา  เลิศโตมรสกุล  ไดใหความหมาย
ไววา  การกระทําผิดซ้ํา  หมายถึง  การที่เด็กและเยาวชนไดกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย (ซ่ึงไดแกลัก
ทรัพย  การพยายามลักทรัพย  การวิ่งราวทรัพย  การพยายามวิ่งราวทรัพย  การชิงทรัพย  การ
พยายามชิงทรัพย  การปลนทรัพย  การพยายามปลนทรัพย  การยักยอกทรัพย  การฉอโกงทรัพย  
                                                 

๑ http://en.wikipedia.org/wiki/Recidivism สืบคนเมื่อ  ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
๒ สนทยา พูนขวัญ, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง  ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํา

กลางนครสวรรค”, รายงานการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร),  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๗, หนา ๘ 

๓ สุรพล พูลนอย, พันตํารวจโท “ปจจัยท่ีสัมพันธกับการกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง  ในเรือนจํา เขต ๔ 
และแนวทางพัฒนาผูกระทําผิดซ้ํา”. การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๑, หนา ๖ 



 ๑๒

การทําใหเสียทรัพยและการรับของโจร) ขึ้นมาอีก  และถูกจับกุมดําเนินคดี  ตามจํานวนครั้งที่
แทจริงในการถูกจับกุม ๔

เวชยันต  ลูกอินทร  ไดใหความหมายไววา  การกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง  หมายถึง  
การที่ผูตองขังเคยกระทําความผิดและตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก  ไดกระทําความใดอกี
ในคดีอุกฉกรรจ ๕

กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา  สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ  ไดให
ความหมายไววา  ผูกระทําผิดซ้ํา  หมายถึง  บุคคลที่กระทําความผิดทุกฐานความผิด  ไดรับ
พระราชทานอภัยโทษใหปลอยตัวและกลับมากระทําผิด  โดยถูกศาลพิพากษาใหจําคุกอีกครั้ง ๖ 

ในประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๘ ใชคําวา  “การกระทําความผิดอีก” ๗  มาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๓ และพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙๗๘ ซ่ึงสาระสําคัญในหมวดนี้
เกี่ยวกับความหมายของการกระทําความผิดอีก หรือ การกระทําผิดซ้ํา โดยใจความสรุปไดวา  
มาตรา ๙๒ ผูที่อยูระหวางรับโทษหรือพนโทษแลว ไมเกิน ๕ ป นับแตวันพนโทษ  กระทําความผิด
อีก  (ไมใชฐานโทษเดิม) จะไดรับโทษเพิ่มหนึ่งในสามของโทษใหม ๙ มาตรา ๙๓  ผูที่อยูระหวาง
รับโทษหรือพนโทษแลว ไมเกิน ๓ ป นับแตวันพนโทษ  กระทําความผิดอีก (ในฐานโทษเดิม) จะ

                                                 
๔ ชาญคณิต  กฤตยา  สุริยามณี, ผศ.ดร. และ อุนิสา เลิศโตมรสกุล, ดร. “การกระทําผิดซ้ําของเด็กและ

เยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยในประเทศไทย : แนวทางในการปองกันและแกไขโดยอาศัยปจจัยท่ีเปนตัว
ทํานายทางดานอาชญาวิทยา” (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๓, หนา ๓.   

๕ เวชยันต  ลูกอินทร, “ปจจัยที่เปนสาเหตุกระทําผิดซ้ําในคดีอุกฉกรรจ กรณีศึกษาผูตองขังเรือนจํา
กลางสมุทรปราการ” , วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา),  
๒๕๔๕. หนา ๔. 

๖ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ,
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา , การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ , (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ , ๒๕๕๐), หนา ๙๖. 

๗ สาขาวิชานิติศาสตร มสธ., ประมวลกฎหมายอาญา,  กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ บริษัท เอส.
ซี.พริ้นทแอนดแพค จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๔๖. 

๘ สาขาวิชานิติศาสตร มสธ., กฎหมายอาญา ๓,  พิมพครั้งที่ ๒๑ (นนทบุรี :  พิมพที่ หจก.แสงจันทร
การพิมพ, ๒๕๕๒), หนา ๔๔๔. 

๙ สาขาวิชานิติศาสตร มสธ., ประมวลกฎหมายอาญา,  (กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ บริษัท เอส.
ซี.พริ้นทแอนดแพค จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๔๖. 



 ๑๓

ไดรับโทษเพิ่มกึ่งหนึ่งของโทษใหม ๑๐ และมาตรา ๙๗ แหง พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๒ ผูที่อยู
ระหวางรับโทษหรือพนโทษแลว ไมเกิน ๕ ป นับแตวันพนโทษ  กระทําความผิดอีก  (เฉพาะ
ยาเสพติด) จะไดรับโทษเพิ่มครึ่งหนึ่งของโทษใหม   

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๘  ทั้ง ๒ มาตรา  และตาม พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๒ อีก ๑ มาตรา  การกระทําความผิดอาจจะเปนการกระทําผิดในฐานโทษเดิม หรือ ไมใชฐาน
โทษเดิมตามระยะเวลาที่กําหนด  ก็ถือวาเปนการกระทําความผิดอีก  หรือกระทําผิดซ้ําเปนเหตุให
เพิ่มโทษได 

สรุปความวา  จากการใหความหมายขางตน  จะมีขอความที่มีนัยสําคัญที่เหมือนกันอยู
อยางหนึ่งคือคําวาศาลไดพิพากษาหรือเคยพิพากษาใหจําคุก  มุงเนนเฉพาะกลุมผูตองขังซึ่งกระทํา
ผิดตอกฎหมายอาญา  มีโทษคือจําคุก  สวนผูวิจัยขอใหความหมายเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ 
การกระทําผิดซ้ํา หมายถึง การกระทําผิดศีลธรรม  ผิดกฎกติกา  ผิดขอบังคับ ผิดระเบียบวินัย หรือ
ผิดกฎหมาย  เปนครั้งท่ี ๒ ขึ้นไป    มีคําอธิบายวา นัยนี้จะมีความหมายกวางกวาขางตน  ไมจํากัด
เฉพาะโทษอาญา  ไมตองมีศาลตัดสินวาผิดหรือไมผิด  แตใชจิตสํานึกที่ดีของตนเอง บนพื้นฐาน
ของการเปนกัลยาณชนวา  การกระทําผิดครั้งนี้  ตนเองเคยกระทํามากอนหรือไม  หากสํานึกไดวา
ความผิดเชนนี้ตนเองเคยกระทํามากอนแลว หรือทราบดีวาเปนการกระทําผิดอีกครั้งหนึ่ง การ
กระทําผิดครั้งนี้ ถือวาเปนการกระทําผิดซ้ํา  ไมตองมีใครมาตัดสิน  แตตนเองเปนผูตัดสินเอง หมาย
รวมถึงการกระทําผิดศีลธรรม  หรือผิดกฎกติการะเบียบวินัยอันดีของสังคมทุกประเภทที่ไดกําหนด
ไวเปนขอหาม  เพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม 
 

๒.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการกระทําผิด 
เพลินใจ  แตเกษม และคณะ  ไดวิจัยปญหาการกระทําผิดซ้ํา  เกี่ยวกับแนวคิดแรงจูงใจ

และแรงผลักดันในการกระทําผิดกฎหมายไววา ๑๑  ความตองการของมนุษยเปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ทํา
ใหมนุษยเกิดกิเลส ความโลภ ฯลฯ เพราะตราบใดก็ตามที่มนุษยไมรูจักความพอดี แสวงหาสิ่งตาง ๆ 
เพื่อสนองตอบความตองการเหลานั้น จนลืมนึกถึงความถูกตองและบรรทัดฐานของสังคม ยอม
                                                 

๑๐
 สาขาวิชานิติศาสตร มสธ., ประมวลกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ บริษัท เอส.

ซี.พริ้นทแอนดแพค จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๔๖-๔๗. 
๑๑ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ  กรม

ราชทัณฑ,  โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปญหาการกระทําผิดซ้ํา จากรั้วสถานพินิจสูกําแพงเรือนจํา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีผูตองขังวัยหนุม , (กรุงเทพฯ :  พิมพที่ บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๒ –๑๓. 



 ๑๔

สงผลใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายขึ้น ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่กลาวถึงความตองการของมนุษยซ่ึงไม
มีที่ส้ินสุดในดานตาง ๆ สามารถอธิบายไดตามทฤษฎีตอไป 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy Theory) 

มาสโลว (Maslow’s Need) ไดใหขอเสนอแนะวา ความตองการของบุคคลจะเปน
จุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจ จึงไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความตองการของบุคคล ไวดังนี้ 

๑. บุคคลยอมมีความตองการไมส้ินสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว 
ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไมมีวันจบสิ้น 

๒. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่น ๆ ตอไป 
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจึงเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

๓. ความตองการของคนจะเปนลําดับขั้น โดยเริ่มจากความตองการพื้นฐานที่จําเปน
ไปสูความตองการในระดับสูงขึ้น และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานของความตองการ
ในระดับสูงขึ้นไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับขั้น จึงจะพัฒนา
ความตองการในระดับสูงขึ้น (Hierarchy of needs) ซ่ึงมีอยู ๕ ขั้นที่สําคัญดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ความตองการทางดานรางกายหรือตองการวัตถุที่จะมาทําใหชีวิตดํารงอยูได 
(Physiological needs or survival needs) ไดแก ความตองการทางดานปจจัยส่ี 

ขั้นที่ ๒ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (safety needs) มนุษยทุกคนมีความ
ตองการ        ที่จะดํารงชีวิตอยูโดยปราศจากภัยอันตราย มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี มีความมั่นคง
ในอาชีพ หนาที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ขั้นที่ ๓ ความตองการความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน (Love and belonging needs)     
ทุกคนตองการความรักจากผูอ่ืน เชน จากพอแม จากเพื่อนตองการที่จะใหและรับความรัก มีไมตรี
ซ่ึงกันและกัน ปรารถนาที่จะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 

ขั้นที่ ๔ ความตองการไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง (Self-esteem needs) หรือ
ความตองการที่จะเห็นคุณคาและความสามารถของตัวเอง เปนการประเมินตนเอง ไดรูวาตนเอง           
มีคา ทุกคนในสังคมยอมรับนับถือใหเกียรติยกยองเกิดความรูสึกเชื่อมั่น ยอมรับนับถือตัวเอง          
(Self -respect)  

ขั้นที่ ๕ ความตองการเปนตัวของตัวเอง สามารถกระทําตนไดตามความสามารถที่เปน
จริง (Self-actualization of self-fulfillment needs) เปนความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต
ของคนที่พัฒนาขึ้นสูงสุด เพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพที่จะกระทําไดของตัวเอง มนุษย
ทุกคนปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุงสูเปาหมายอันสูงสุดหรืออุดมคติที่ตนกําหนดไว 



 ๑๕

บุคคลที่ไดรับความตองการผานมาถึงขั้นที่ ๕ นี้ จะรับรูหรือเขาใจตนเองอยางแทจริงมีความเปน
อิสระสามารถทําทุกสิ่งไดตามที่ตนตองการ และทําอยางถูกตองมีเหตุผลอยางคนคิดเปน 

 

๓. ประเภทฐานโทษ 
การกระทําผิดในสังคมไทยนั้นมีหลายลักษณะของความผิด อาจมีทั้งความผิดที่มี

บทลงโทษเล็กนอย  ปานกลาง  หรือโทษหนัก  ลักษณะของการลงโทษของสังคมไทย  ก็อาจจะมี
ตั้งแต วากลาวตักเตือน  ตําหนิ  ปรับ  กักขัง  กักกัน  จําคุก  หรือประหารชีวิต  แลวแตความหนักเบา
ของฐานโทษ  หรือความรายแรงของการกระทําผิด  เมื่อกลาวถึงฐานโทษ  หรือหมวดหมูของการ
กระทําผิด  มีลักษณะของความผิดหลายอยาง  มีรูปแบบลักษณะความผิดที่แตกตางกันออกไป กรม
ราชทัณฑไดกําหนดประเภทของฐานโทษของผูกระทําผิด  เพื่อประโยชนในการใหการศึกษาอบรม
และแกไขพัฒนาจิตใจไว ๕ ประเภท คือ ๑๒

๓.๑    ฐานโทษความผิดเกี่ยวกับเพศ 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ หมายถึง ความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่มีพื้นฐานการกระทํา
ผิดอันเกิดจากกามราคะ เชน ขมขืน กระทําชําเรา อนาจาร พรากผูเยาว ฯ  อาจจะเปนชายกับหญิง  
หญิงกับหญิง   หรือชายกับชายก็ได  หรือลักษณะความผิดอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจจะกระทํา
เอง  หรือใชใหผูอ่ืนกระทํา   

๓.๒   ฐานโทษความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติด 

ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติด หมายถึง การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มี
พื้นฐานการกระทําผิดอันเกิดจากโลภะ หรือ โมหะ  ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดทั้งโดยตรงหรือ
โดยออม  โดยการ ผลิต จําหนาย  ครอบครอง  เสพ  ซ่ึงหมายรวมถึงการเกี่ยวของกับยาเสพติดทุก
ประเภทที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงอาจจะกระทําเอง  หรือใชใหผูอ่ืนกระทํา   

๓.๓   ฐานโทษความผิดเกี่ยวกับ การประทุษรายตอชีวติและรางกาย 

ความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตและรางกาย  หมายถึง การกระทําผิดที่มี
พื้นฐานการกระทําผิดอันเกิดจากโทสะ หรือ โมหะ  เชน ทํารายรางกาย  พยายามฆา  หรือ ฆา  ซ่ึง
อาจจะกระทําเอง  หรือใชใหผูอ่ืนกระทํา   

                                                 
๑๒ กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม, คูมือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง, 

(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพราชทัณฑ กรมราชทัณฑ, ๒๕๔๘), หนา ๒๗. 



 ๑๖

๓.๔ ฐานโทษความผิดเกีย่วกับ การประทษุรายตอทรัพย     

ความผิดเกี่ยวกับ การประทุษรายตอทรัพย    หมายถึง การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย  มี
พื้นฐานการกระทําผิดอันเกิดจากโลภะหรือโทสะ  ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องกับทรัพยโดยตรงหรือโดยออม  
เชน ลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอก ฉอโกง หรือทําลายทรัพย ฯ ซ่ึงอาจจะกระทําเอง  หรือ
ใชใหผูอ่ืนกระทํา   

๓.๕ ฐานโทษความผิดเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย และความมัน่คงของชาติ     

ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย หมายถึง ความผิดที่เปนการหมิ่นประมาทตอ
สถาบันพระมหากษัตริย  รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ  เพราะสถาบันพระมหากษัตริย  เปนสถาบันที่
สังคมไทยไดใหการเทิดทูน  ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย  ก็เปนระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   

ความมั่นคงของชาติ  หมายถึง  ความเปนปกแผนของบานเมือง  ความมั่นคงของชาติ
ไทย  จึงเปนความมั่นคงของสังคมไทย เปนความมั่นคงโดยสวนรวม  ผูที่ทําการใด ๆ ที่เปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาติ  จึงถือไดวาเปนการกระทําผิดตอประเทศไทย หรือสังคมไทยอยางรายแรง 

 

๔.  ลักษณะพฤติกรรมเดน ๆ ของผูมปีระวัติกระทําผิดซ้ํา 
ในกลุมผูที่กระทําผิดซ้ํา  จะมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนปกติธรรมดาอยูบาง  ซ่ึงสอ

แสดงถึงการมีปญหาสวนตัว  ปญหาครอบครัว หรือปญหาดานสังคม  ปญหาที่ถือวาเปนปจจัย
สําคัญตอการกระทําผิดซ้ําคือปญหาดานทัศนคติ  เชน การไมเห็นโทษของการกระทําผิด การ
กระทําผิดของตนเองไมจําเปนตองไดรับการแกไข ไมใสใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กรม
ราชทัณฑจึงไดศึกษาพฤติกรรมของผูที่มีประวัติกระทําผิดซ้ํา  ผลการศึกษาสรุปพฤติกรรมเดน ๆ 
ของผูกระทําผิดซ้ําได  ดังนี้ ๑๓

๔.๑   ความสมัพันธในครอบครัวมีปญหา ขาดความรัก ความอบอุน ขาดที่พึ่ง 
๔.๒  ไมเห็นคณุคาของตนเอง 
๔.๓  ไมมีเปาหมายในชีวติ 
๔.๔  ใชเงินฟุมเฟอย ชอบเทีย่วเตรฟุงเฟอ 

                                                 
๑๓ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ  กรม

ราชทัณฑ,  รายงานการวิจัย แบบแผนการดําเนินชีวิตผูตองขังกระทําผิดซ้ํา : กรณีศึกษาพวกงัดแยะยองเบา , 
(นนทบุรี  :  มปก.ที่พิมพ, ๒๕๔๙), (บทคัดยอ) หนา ๑ – ๒. 



 ๑๗

๔.๕   มีทัศนคติที่ตอตานสังคม 
๔.๖   ใชยาเสพติดใหโทษหรือสุรา 
๔.๗   มีการศกึษาคอนขางต่าํ 
๔.๘   มีความสามารถควบคุมตนเองต่ํา 
๔.๙   มีความผิดปกติทางจติ 
 

๕. สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา 
การกระทําผิดซ้ํา  ไมวาจะกระทําผิดศีลธรรม  กฎ ระเบียบ วินัยของหนวยงาน หรือผิด

กฎหมายอาญาจนเปนเหตุใหถูกจองจําติดคุก ไมวาจะกระทําผิดซ้ําในเรื่องใด  ผลเสียหายที่เกิดจาก
การกระทําผิดซ้ํา  จะสงผลเสียหายไดมากกวาการกระทําผิดตามปกติธรรมดา  เพราะผูกระทําผิดซ้ํา
จะเกิดความคุนเคยและชํานาญในการกระทําผิดมากขึ้น  การกระทําผิดในครั้งตอไปจะเปนการ
กระทําผิดโดยสันดาน  เปนอาชญากรมืออาชีพ  จึงขอสรุปผลของสาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา  โดย
แยกเปน ๒ กรณี  ดังนี้ 

๕.๑ สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของกรมราชทัณฑ งานวิจัยของ

นักศึกษา  และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําในหลายรูปแบบ  มีสาเหตุที่
เหมือนกันบาง  แตกตางกันบาง ทั้งนี้  การกระทําผิดซ้ําในแตละเรื่องที่ตางกรณีกันยอมมีสาเหตุที่
แตกตางกันออกไป ทั้งสวนที่เหมือนกันและแตกตางกันลวนเปนปจจัยทางสังคมซึ่งหมายถึง 
สภาพแวดลอมทั่วไป  ทั้งเศรษฐกิจและสังคมลวนเปนปจจัยภายนอก  ผูวิจัยจึงขอสรุปผลรวมของ
งานวิจัยตาง ๆ ทั้งในสวนที่เหมือนกันและแตกตางกันถึงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา  ดังนี้ ๑๔   

๑)  ตองการเงินหรือทรัพยสิน  จึงลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฯ   
๒)  ถูกเพื่อนชักจูง รักเพื่อน  เชื่อเพื่อน โดยไมยับยั้งชั่งใจ  
๓)  ขาดสติ (ดื่มสุรา เสพยาเสพติด) กระทําผิดเรื่องเพศ ทรัพย และอื่น ๆ 
๔)  ไมมีรายได วางงาน  จึงลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฯ 
๕)  ไดรับความกดดันทางจิตใจ  ถูกทําราย  ถูกดูหมิ่นฯจึงทํารายผูอ่ืน 
๖)  เลิกเสพยาเสพติดไมได จิตใจไมเขมแข็ง ถูกเพื่อนชักชวน เสพซ้ําอีก 

                                                 
๑๔ กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ

,โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา , การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 
๒๕๔๙ , (กรุงเทพฯ : อรุณการ พิมพ , ๒๕๕๐), หนา ๑๐๙ 



 ๑๘

๗)  บันดาลโทสะ อารมณชั่ววูบ  ทําลายทรัพย ทํารายผูอ่ืน ฯ 
๘)  เจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจกลั่นแกลง 
๙)  ประชดครอบครัว ดื่มเหลา เที่ยวเตร  เสพยาเสพติด ฯ 
๑๐) ทะเลาะวิวาท  ทําลายทรัพย ทํารายผูอ่ืน ฯ 
๑๑)  ถูกจางวาน  ใหขนสงยาเสพติด  ทํารายผูอ่ืน (มือปน) ฯ 
๑๒)  ไดรับการเรียนรูจากผูตองขังในเรือนจํา       
๑๓)  แกงแยงผลประโยชน   ทํารายผูอ่ืน ฯ 
๑๔)  ไมมีที่พักอาศัย ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
๑๕)  ไมมีผูปกครอง  ขาดการอบรมสั่งสอน 
๑๖)  อ่ืน ๆ                                           

๕.๒ สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน          

จากการประมวลผลถึงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําตามปจจัยภายนอกที่กลาวแลว
ขางตน  เปนขอมูลที่เปนจริงเห็นประจักษ แตการจัดประเภทถึงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําโดยแยก
เปนปจจัยภายใน  เปนการจัดแบงกลุมอีกประเภทหนึ่งเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและอธิบาย
ความในการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําในดานจิตใจ  สาเหตุของการกระทําผิดซ้ําตาม
ปจจัยภายใน  หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายในจิตใจ อันเกิดจากความออนแอหรือหยาบกระดางของ
จิตใจ  โดยลักษณะอาการ  ดังนี้ 

๑)  เกิดความกลา  ความชํานาญ เมื่อทําไดสําเร็จครั้งหนึ่ง  ก็กลาที่จะทําครั้งตอไป 
๒)  เกิดความดีใจ เสียใจ หรือเกิดความกลัว ในการกระทําผิดครั้งกอน ก็จะกระทํา

กรรมอยางใดอยางหนึ่งตอ  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวาวิบากกรรม 
๓)  พื้นฐานของจิตใจประกอบดวยอกุศลกรรม คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
๔)  เกิดจากการฟุงซานทางอารมณจิตคิดปรุงแตง มีความกดดันทางจิตใจ 
๕)  เปนผูปวยที่มีอาการผิดปกติทางจิต 

สรุปความวา  สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา  ทั้งในสวนที่เกิดจากปจจัยภายนอก  หรือ
สาเหตุของการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจัยภายใน  ก็คือสาเหตุที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องตอกัน  
เพียงแตเปนการแยกกลุมในการจัดหมวดหมูในการอธิบายความ  และวิธีการแกไขปญหา  ซ่ึงก็ตอง
ใชวิธีในการแกไขปญหาโดยถือเอาสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก และสาเหตุอันเกิดจากปจจัย
ภายใน ในการอธิบายความตอไป 

 



 ๑๙

๖.  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา๑๕

แนวทางในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา  จากการศึกษางานวิจัยของกรมราชทัณฑ 
ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกระทําผิดซ้ําไวหลายกรณี และงานวิจัยของนักการศึกษาหลายทานตามที่
อางแลวขางตน  ตางก็ไดแสดงแนวทางในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําในแตละผลงานการวิจัย
ไวเชนกัน  ซ่ึงก็เหมือนกันและตางกันบางในบางกรณี  ประกอบกับการใชหลักเหตุและผลในการ
แกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา  จึงขอสรุปแนวทางการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ํา  ดังนี้ 

๖.๑ การแกไขปญหาสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก 
การแกไขปญหาสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก หมายถึง  ปญหาที่เกิดดวยเพราะ

สภาพแวดลอมไมดี  รางกายไมสมประกอบไมแข็งแรง  ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เปน
ตน  ถือวาเปนปจจยัภายนอก  การแกปญหาดังกลาวก็พึงมีวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 

๑)  การดูแลสุขภาพรางกายใหสมบูรณ  แข็งแรง 
๒)  จัดหางานที่มั่นคง มีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงชีพ  ใหแกผูไดรับการปลอยตัว

พนโทษ 
๓)  จัดสรรทุนประกอบอาชีพใหแกผูที่ตองการเงินทุนประกอบอาชีพอิสระหรือ

อาชีพเสริม 
๔)  ไมกลับไปคบเพื่อนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
๕)  ครอบครัวใหความชวยเหลือ เอาใจใส  ใหคําปรึกษา รวมทั้งใหโอกาสในการ

ปรับตนเปนคนดี  แกผูที่ไดรับการปลอยตัว 
๖)  สังคมใหโอกาสในการอยูรวมกับสังคม  ไมดูหมิ่น ย่ํายี ทับถม หรือซํ้าเติม 

ฯ ล ฯ 

๖.๒ การแกไขปญหาสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน 
การแกไขป

                                                

ญหาสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน  เปนวิธีการแกไขปญหาการกระทําผิด
ซํ้าอีกวิธีหนึ่ง  โดยแบงการแกไขปญหาตามสาเหตุของการกระทําผิดดวยการพัฒนาจิตใจ  โดยถือ
วาใจเปนสวนที่สําคัญยิ่งตอการกระทําผิดหรือไมกระทําผิด  โดยการสรางภูมิตานทานหรือความ
เขมแข็งทางดานจิตใจเปนสิ่งสําคัญ  ก็พึงแกไขและพัฒนาจิตใจได ดังนี้ 

 
๑๕ กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 

“การกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของผูไดรับการปลอยตัวลดวันตองโทษจําคุกและพักการลงโทษ, (นนทบุรี  :  
มปก.ที่พิมพ, ๒๕๔๙), (บทคัดยอ) หนา ๒ 



 ๒๐

๑)  แกไขและพัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็ง  ตั้งใจจริงที่จะไมยุงกับยาเสพติด 
๒)  การดูแลสุขภาพจิตใจใหมีอารมณที่มั่นคง เปนปกติ 
๓)  การสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาในตนเอง 
๔)  สรางคานิยมที่ถูกตองในการอยูรวมกับสังคมไทย 
๕)  การแกไขปญหาดวยเหตุผล  รูจักขมความโกรธเอาชนะใจตนเอง 
๖)  สรางภูมิคุมกันโดยการพัฒนาจิตใจอันจะทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงสรางสรรค 
๗)  ประพฤติตนอยูในศีลธรรม  พัฒนาจิตใจใหประกอบดวยกุศลกรรม 

ฯ ล ฯ 
 

๗.  การใหความชวยเหลือหลังจากการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งครอบครัว พึงใหความชวยเหลือ ใหโอกาส

แกผูที่เคยกระทําผิดเพื่อปองกันมิใหผูที่เคยกระทําผิด  หลังจากที่ไดรับการแกไขแลว  ไมหวนกลับ
กระทําผิดซ้ําอีก  ดังนี้ ๑๖

๗.๑ จัดหางานที่ตรงกับความรูความสามารถ  โดยมีลักษณะงานที่มั่นคง  และมี
รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 

๗.๒  จัดหาแหลงเงินทุนในการใหผูไดรับการปลอยตัวกูยืม เพื่อนําไปเปนทุน
ประกอบอาชีพสุจริต 

๗.๓  จัดอบรมดานวิชาชีพ ฝกวิชาชีพ  แนะนําดานอาชีพหลังปลอยตัว  และอบรม
พัฒนาจิตใจ 

๗.๔  มีการติดตามประเมินผล  ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
๗.๕  สังคมตองใหโอกาสในการทํางาน  และยอมรับผูที่ไดรับการปลอยตัววา 

เปนผูที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนคนดีไดแลว  และมีพฤติกรรมที่
สังคมยอมรับได 

 
 
 

                                                 
๑๖ กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 

“การกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของผูไดรับการปลอยตัวลดวันตองโทษจําคุกและพักการลงโทษ, (นนทบุรี  :  
มปก.ที่พิมพ, ๒๕๔๙), (บทคัดยอ) หนา ๓ 



 ๒๑

๘.  ขอเสนอแนะจากผูตองขงั 
การแกไขปญหาของผูตองขังเพื่อมิใหกระทําผิดซ้ํา  หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  

ตางก็ไดศึกษาแนวทางความเปนไปได ความนาจะเปนตามหลักวิชาการที่ไดศึกษาของแตละ
สาขาวิชา  นอกจากศึกษาตามหลักวิชาแลว  ยังไดศึกษาโดยการใหตอบแบบสอบถาม  ผลจาก
การศึกษาสรุปไดวาผูที่กระทําผิดซ้ําไดเสนอความคิดวา  ถาไดรับความชวยเหลือสนับสนุนปจจัย
บางอยางตามที่เสนอแลวจะไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก  สรุปไดดังนี้๑๗

๘.๑  หนวยงานของรัฐควรหางานใหผูตองขังทําภายหลังพนโทษ 
๘.๒ เพิ่มการลงโทษใหมากขึ้น เพื่อปองกันมิใหกระทําผิดอีก 
๘.๓ ประชาสัมพันธใหสังคมเกิดการยอมรับในตัวผูตองขังที่พนโทษ 
๘.๔ จัดอบรมวิปสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตใจ 
๘.๕ จัดใหมีการฝกวิชาชีพกอนปลอยตัว  โดยเฉพาะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตางๆ  
๘.๖ จัดหาวิทยากรมาใหความรูเรื่องการปรับตัวเมื่อปรับตัวออกไปอยูสังคมภายนอก 
๘.๗ ภาครัฐควรสนับสนุนเงินลงทุนสําหรับผูตองขังที่พนโทษในการทํากิจการตางๆ 
๘.๘ ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมาย 
 

๙.  สถิติของผูตองขังในประเทศไทยในปจจุบัน  
กรมราชทัณฑ ไดจัดทําสถิติของผูตองขังในประเทศไทย  เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

นําไปใชเพื่อกําหนดนโยบายของรัฐบาล หรือของกรมราชทัณฑ  ในการปฏิบัติตอผูตองขังอยาง
เหมาะสม  อีกทั้งสถิติยังสอแสดงใหเห็นถึงสภาพแนวโนมของสังคมวา  มีการเสี่ยงภัยหรือสุขสงบ
เพียงใด   

 

 

 

 

                                                 
๑๗  กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 

“การกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของผูไดรับการปลอยตัวลดวันตองโทษจําคุกและพักการลงโทษ, (นนทบุรี  :  
มปก.ที่พิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๒๗. 



 ๒๒

กราฟสถิติผูตองราชทัณฑยอนหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๕๒ ๑๘

 
(ท่ีมา: ศูนยทะเบียนประวัติผูตองขัง กองแผนงาน  กรมราชทัณฑ) 

 
 

สถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศ ๑๙

ประเภท ชาย  หญิง รวม รอยละ (%) 
๑. นักโทษเด็ดขาด  ๑๑๙,๔๖๕ ๒๐,๑๐๒ ๑๓๙,๕๖๗๗๔.๓๐๕  
๒. ผูตองขังระหวาง ๓๙,๒๐๖ ๖,๗๖๗ ๔๕,๙๗๓ ๒๔.๔๗๐  
    ๒.๑ อุทธรณ - ฎีกา ๒๐,๙๗๘ ๓,๗๓๘ ๒๔,๗๑๖  ๑๓.๑๖๐  
    ๒.๒ ไตสวน - พิจารณา  ๘,๗๗๘ ๑,๓๐๔ ๑๐,๐๘๒  ๕.๓๗๐  
    ๒.๓ สอบสวน  ๙,๔๕๐ ๑,๗๒๕ ๑๑,๑๗๕  ๕.๙๕๐  
๓. เยาวชนที่ฝากขัง ๓๔๔ ๖ ๓๕๐  ๐.๑๙๐  
๔. ผูถูกกักกนั  ๑๑ ๐  ๑๑  ๐.๐๑๐  
๕. ผูตองกักขงั  ๑,๖๔๘ ๒๘๘ ๑,๙๓๖  ๑.๐๓๐  
รวมผูตองราชทัณฑท้ังสิ้น ๑๖๐,๖๗๔ ๒๗,๑๖๓ ๑๘๗,๘๓๗ ๑๐๐ 

 (ท่ีมา: สํารวจ ณ วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒  ศูนยทะเบียนประวัติผูตองขัง กองแผนงาน กรมราชทัณฑ) 
                                                 

๑๘ www.correct.go.th สืบคนเมื่อ ๙ เม.ย. ๕๓ 
๑๙ www.correct.go.th สืบคนเมื่อ ๙ เม.ย. ๕๓ 



 ๒๓

จากกราฟสถิติผูตองราชทัณฑ และ ตารางสถิติผูตองราชทัณฑ ที่แสดงขางตน มีขอ 
พิจารณาที่ควรใหความสําคัญและวิเคราะห คือ กราฟสถิติผูตองราชทัณฑทั่วประเทศ  ซ่ึงแสดง
ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๕๒ จะมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นของผูตองราชทัณฑโดยตลอด  
เปนความเจริญรุงเรืองของกรมราชทัณฑ  แตเปนความลมเหลวและความเสื่อมถอยของความสงบ
สุขของสังคมไทยอยางสิ้นเชิง  แตในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐  ลักษณะกราฟแสดงใหเห็นวา
ยอดของผูตองขังลดลงมากอยางรวดเร็ว  ลักษณะดังกลาวเปนชวงสมัยที่รัฐบาลประกาศทําสงคราม
กับยาเสพติด  และมีการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง  มีผลทําใหสถิติของผูตองราชทัณฑลดลง
อยางชัดเจน     แตนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐  จนถึงปจจุบัน  แนวโนมของเสนกราฟแสดงถึงการ
เพิ่มขึ้นของผูตองราชทัณฑโดยตลอด  จากขอมูลดังกลาวทําใหเราทราบวา อาชญากรรมมีแนวโนม
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีก  เปนปญหาสังคมในระดับชาติที่ประชาชนทุกคนจะตองแกไข 
ปองกัน  และปราบปรามไปพรอมกับเจาหนาที่ของรัฐที่มีอยูอยางจํากัด  การศึกษาปญหา
อาชญากรรมนั้น ควรมองถึงตนเหตุของการเกิดอาชญากรรมกอน จึงจะสามารถวิเคราะหไดวา 
อะไรเปนสาเหตุ เราจึงตองแกไขที่ตนเหตุ มิใชแกไขที่ปลายเหตุ ซ่ึงจะไมเกิดประโยชนสูงสุด 

 

๑๐.  การลงโทษผูกระทําผิด 
การลงโทษผูกระทําผิดในสังคมไทยมีการลงโทษหลายรูปแบบ  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  

มีการพัฒนาการลงโทษมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน คือ วิธีการ
ลงโทษโดยการประหารชีวิต  มีการพัฒนาตั้งแตใชมีดดาบตัดคอ  มาสูการใชปนยิง  และปจจุบัน
เปนการประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษ  นอกจากโทษการประหารชีวิตแลว  การลงโทษที่ไมถึงขั้น
ตองประหารชีวิตก็ทําโดยการทรมาน  ก็มีการใชอุปกรณที่มีลักษณะเฉพาะกับวิธีการที่จะใชทรมาน
ผูกระทําผิดตามลักษณะของความผิด   

๑๐.๑  การลงโทษในอดีต 
ในอดีตมีการลงโทษผูกระทําผิดมีหลายรูปแบบ  การพิจารณาโทษจะเปนการใชอํานาจ

ของเจาเมือง  หรือผูมีอํานาจในการปกครองบานเมืองในสมัยนั้น  หากโทษไมถึงกับประหารชีวิต  
จะเปนการลงโทษโดยการทรมานดวยวิธีการตาง ๆ  ตามความเห็นของผูมีอํานาจในการลงโทษ  
โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อจะใหผูกระทําผิดรูสึกหวาดกลัว  เข็ดหลาบที่จะกระทําผิดอีก  และ
ขอสังเกตอยางหนึ่งสําหรับการลงโทษในอดีต  คือจะมีระยะเวลาการลงโทษไมยาวนานเปนเดือน  
เปนปอยางเชนในปจจุบัน  ใหโอกาสไปแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง  ผลดีที่ตามมาอีก



 ๒๔

อยางหนึ่ง  คือ ไมตองเสียคาใชจายมากมายในการจัดอาหารใหนักโทษ  และการจัดกําลังเจาหนาที่
ดูแลนักโทษ  ผูวิจัยจึงขอแสดงตัวอยางของการลงโทษในอดีตเปนภาพถาย โดยสังเขป ดังนี้ 

 
ภาพตัวอยางการลงโทษผูกระทําผิดในอดีต 

  
ตะกรอลงโทษ  จับคนโทษยดัใสตะกรอแลวใช

ชางเตะใหกล้ิงไปกับพื้น 
พวงคอ  สําหรับนักโทษที่ถูกตรวนอยูแลว   
แตยังไมเปนทีไ่ววางใจจะใหอยูโดยลําพัง 

 

ขื่อ  ใชจองจํานักโทษซึ่งเปนนักโทษทางอาญา  
ควบคูกับการจาํคุก 

หีบทรมาน  ทําดวยไมเนื้อแข็งลักษณะคลาย
หีบศพ ขนาดพอดีกับตวัคน 
เจาะรูที่ฝาใหพอหายใจได 

 



 ๒๕

คาไมไผ  ใชสําหรับนักโทษคดีเล็กนอยและนํา
เดินทางดวยเทามาพิจารณาคดีระหวางเมือง 

ไมบีบเล็บ  ตามหลักฐานใชสําหรับทรมาน
ผูรายเวลาไตสวนในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

การกุดหัว  โดยใชดาบฟนคอนักโทษเดด็ขาด  
การประหารชวีิตครั้งใด จะใชดาบชนิดใดใหอยู 

ในดุลยพินิจของ ครูเพชฌฆาต 

การยิงเปา  อยูในความรับผิดชอบของกรม
ราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 

 
การประหารชีวิตในอดีตของประเทศไทย ๒๐

เมื่อกลาวถึงการประหารชีวิตในสมัยกอน  เชื่อวาหลายคนคงเคยเห็นมาแลวจาก
ภาพยนตรประวัติศาสตรหลาย ๆ เรื่อง  ภาพทุกภาพที่ส่ือออกมา  ก็อางอิงจากประวัติศาสตรแต
บางครั้ง ก็อาจจะไมสมบูรณ แมแตพงศาวดารเองก็บันทึกไวไมละเอียดมากนัก แตก็มีขั้นตอนของ
การประหารชีวิตในอดีตพอสรุปไดโดยสังเขป  ดังนี้ 

๑)  นํานักโทษประหารออกจากหองขัง 
๒)  ฟงพระราชโองการวา"ใหประหารชีวิต" 

                                                 
๒๐ http://nongza.exteen.com  สืบคนเมื่อ ๒๘/๐๓/๕๔ 



 ๒๖

๓)  นําตัวไปลานประหาร 
๔)  ใหฟงธรรมจากพระสงฆ 
๕)  นําตัวเขาหลักประหาร 
๖)  เพชฌฆาตประหารโดยวิธีการใชมีดดาบตัดคอ 
๗)  นําตัวไปผัง สวนหัวเสียบไมประจาน 
 

ตัวอยางการประหารชีวิตในอดีตของประเทศไทย ๒๑

 

 ฟงพระราชโองการประหารชีวิต 

  

  

  

 
  นําตัวไปลานประหาร 

 

 

   เพชฌฆาตตัดคอ 

                      

                  

                                                 
๒๑ http://nongza.exteen.com  สืบคนเมื่อ ๒๘/๐๓/๕๔ 



 ๒๗

 

หัวขาด  เลือดพุงกระฉูด     

 
 
 
 
 
  

เสียบหวัประจาน 

 
 
 

 
๑๐.๒  การลงโทษในปจจุบัน 
การลงโทษผูกระทําผิดของประเทศไทยในปจจุบัน  ไดถือเอาบทการลงโทษตามที่

บัญญัติไวในกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙  มาตรา ๑๘  ไดกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําผิดกฎหมาย
อาญาไว  ๕  ประเภท คือ ๒๒  

๑)  ประหารชีวิต  ปจจุบันใชวิธีฉีดยา  มีผลบังคับใชเมื่อ ๑๙ ต.ค. ๔๖ 

                                                 
  ๒๒ สาขาวิชานิติศาสตร มสธ., ประมวลกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ บริษัท 

เอส.ซี.พริ้นทแอนดแพค จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒๒. 



 ๒๘

๒)  จําคุก  มีหมายจําคุกจากศาล  มีระยะเวลาของการจําคุก  เมื่อพนโทษเรือนจําจะ
เปนผูออกหลักฐานการปลอยตัวให 

๓)  กักขัง  ศาลสั่งกักขัง  หรือ ถูกกักขังแทนคาปรับในกรณีศาลสั่งปรับแตไมมีเงิน
จาย  ใหกักขังแทนคาปรับเปนจํานวนเงิน ๒๐๐  บาท ตอ ๑ วัน  จนกวาจะหมดจํานวนเงินที่ส่ังปรับ 

๔)  ปรับ  คือปรับเปนเงินสด  ตามจํานวนเงินที่ศาลสั่งปรับ 
๕)  ริบทรัพย   เชน กรณีทรัพยที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือสงสัยวาทรัพย

นั้นไดมาโดยมิชอบจะถูกอายัดทรัพยไวกอน  แตถาไมสามารถแสดงหลักฐานที่มาของทรัพยนั้นได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถูกริบทรัพย หรือยึดทรัพยเปนของแผนดิน 

บทลงโทษตาง ๆ เหลานี้เปนบทลงโทษที่ผูมีอํานาจหรือรัฐไดกําหนดขึ้นมาเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสังคม  เพื่อเปนบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบัติ  แตอยางไรก็ตามเมื่อ
กลาวถึงบทลงโทษในแงของพระพุทธศาสนาก็มีอยูเชนกัน  จะไดกลาวในบทตอไป 

ตัวอยางการประหารชีวิตในปจจุบันของประเทศไทย ๒๓

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๒ เรือนจํา
กลางบางขวาง ไดประหารชีวิตนักโทษคดี
ยาเสพติดรายสําคัญ ๒ ราย คือ น.ช.บัณฑิต 
(สงวนนามสกุล)  อาชุ ๔๕ ป และน.ช.
จิรวัฒน (สงวนนามสกุล)  อายุ ๕๒ ป น ษ
คดียาเสพติดรายใหญ ซ่ึงถูกจับกุมพรอมของ
กลางยาบา ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ไดถูกประหารชีวิต
ดวยวิธีการฉีดยาพิษในเวลา ๑๗.๐๐ น.  
วันเดียวก  สําหรับการประหารชีวิตดวยการ
ฉีดยาพิษครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ ๒ หลังจากประเทศไทยแกไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๙  เปลี่ยนการประหารชีวิตจากการยิงเปา มาเปนฉีดยาหรือสารพิษใหตาย 
ขั้นตอนกอนประหารชีวิต หลังฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตกมายังกรมราชทัณฑ เรือนจําจะ
ปกปดเปนความลับ จนกวาจะเก็บนักโทษทั้งหมดเขาเรือนนอนในเวลา ๑๕.๓๐ น. 

ักโท

ัน

                                                

       

 
๒๓ http://news.hunsa.com  สืบคนเมื่อ ๒๘/๐๓/๕๔ 



 ๒๙

จากนั้น เรือนจําจะเบิกตัวนักโทษที่
ตองรับโทษประหารชีวิตออกมา และแจงใหทราบ
ถึงผลฎีกา เพื่อใหเขียนพินัยกรรมสั่งเสีย หรือให
โทรศัพทส่ังเสียกับญาติพี่นองกอนประหารชีวิต ๑ 
ช่ัวโมง จากนั้นเรือนจําจะจัดอาหารมื้อสุดทาย
ใหแกนักโทษ และนิมนตพระสงฆวัดบางแพรกใต
เขามาแสดงธรรม เม เวลาจะนํานักโทษประหาร
ขึ้นรถและนําตัวเขาสูแดนประหาร กอนเขาสูแดน
ประหารผูคุมจะนํานักโทษเขาสักการะศาลเจาพอ
เจตคุปตและกราบไหวตนโพธิ์ ๓ ตน หนาแดน
ประหาร จากนั้นจะนําตัวนักโทษเขาสูหองฉีด
สารพิษและปดตานักโทษดวยผาดํา รวมท้ังให
นักโทษถือดอกไมธูปเทียนและหันหนาไปทางวัด
บางแพรกใตที่อยูติดกับแดนประหารสําหรับ
ขั้นตอนในแดนประหาร เรือนจําจะยังคงลามโซ
ตรวนไวและใหนักโทษนอนบนเตียงประหารชีวิต 
ซ่ึงมีผาขาวสําหรับหอศพวางรองอยู และขึงแขน
นักโทษใหติดกับเตียงทั้ง ๒ ขางในทากางแขน และ
นําเข็มฉีดยาปกไปที่ขอมือทั้ง ๒ ขาง และทําการฉีดยาจํานวน ๓ เข็ม เข็มที่ ๑ คือยานอนหลับ เข็มที่ 
๒ เปนยาคลายกลามเนื้อ และเข็มที่ ๓ คือยาหยุดการเตนของหัวใจ ขั้นตอนการฉีดยาประหารชีวิต
จะใชเวลาประมาณ ๒๕ นาที จากนั้นแพทยและคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
หรือผูแทนอัยการจังหวัด ผูกํากับการสถานีตํารวจ ผูบัญชาการเรือนจํา ผูแทนกรมราชทัณฑ จะ
ตรวจสอบวานักโทษประหารเสียชีวิตตามคําพิพากษา จากนั้นนําศพนักโทษบรรจุในโลงเย็น ซ่ึงมี
ความเย็น -๑๘ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๑๒ ช่ัวโมง กอนจะใหแพทยตรวจเปนครั้งสุดทาย และสง
ใหญาติรับไปบําเพ็ญกุศลในวันรุงขึ้น 

สถานที่ประหารชีวิตแหงเดียว 
ในประเทศไทย 
ในปจจุบัน 

ื่อถึง

๑๑.  สรุปผลจากการศึกษาการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย 
จากการศึกษาการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  ผูวิจัยไดศึกษาจากงานวิจัยของกรม

ราชทัณฑ  งานวิจัยของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน  ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการ
กระทําผิดซ้ําในแตละกรณี  การศึกษาการกระทําผิดซ้ําจากงานวิจัยที่กลาวแลวขางตน  เปนเพียง
สวนหนึ่งของการกระทําผิดซ้ําของสังคมไทย  ในความเปนจริงการกระทําผิดซ้ํายังมีอีกหลายเรื่อง



 ๓๐

หลายกรณี  ยังมีผูศึกษาคนควาอยูอีกมาก  และในบางความผิดก็ยังไมไดมีผูศึกษา  การจะกลาวถึง
การกระทําผิดซ้ําในทุกกรณีคงไมสามารถที่จะนํามากลาวอางไดทั้งหมด  เทาที่ผูวิจัยไดศึกษา
งานวิจัยตามที่นํามากลาวอางไว  ก็เพียงพอที่จะสามารถนํามาเปนขอมูลในการอางถึงพฤติกรรมของ
การกระทําผิดซ้ําได   ผลจากการศึกษางานวิจัยพบวา 

๑๑.๑  สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา 
ในงานการวิจัยของแตละเรื่องหรือในแตละเลม  เมื่อกลาวถึงสาเหตุก็อาจจะเหมือนกัน

บางแตกตางกันบาง  ทั้งนี้  คําตอบที่ไดก็คงจะไดตามแบบสอบถามที่ผูวิจัยประสงคจะถาม  เชน 
กรณีสอบถามถึงสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําในคดีฆา  กับสาเหตุของการกระทําผิดซ้ําในคดี
ยาเสพติด คําตอบที่ไดก็คงจะแตกตางกันแนนอน  ผูวิจัยจึงขอสรุปถึงสาเหตุของการกระทําผิดใน
แตละกรณี  ในแตละคดีประยุกตรวมกันพึงได  ดังนี้ 

๑๑.๑.๑  สาเหตุเกิดจากปจจัยภายนอก  หมายถึง  สาเหตุอันเกิดจากสภาพภายนอกอัน
เกิดจากสภาพแวดลอมทั่วไป เชน เศรษฐกิจ  สังคม  ปญหาสวนตัว  เปนตน เปนสาเหตุของการ
กระทําผิดซ้ํา 

๑๑.๑.๒  สาเหตุเกิดจากปจจัยภายใน  หมายถึง ความออนแอทางดานจิตใจ    จิตใจที่
ประกอบดวยอกุศลกรรม  ไมมีภูมิธรรมที่จะเปนภูมิตานทานของการกระทําชั่วได  ก็จะเปนสาเหตุ
ของการกระทําผิดซ้ํา 

ปจจัยทั้งสองอยางเกื้อกูลกัน  ปจจัยภายนอกเปนสิ่งกระตุน  สวนการจะกระทําหรือไม
กระทําอยูที่ปจจัยภายในเปนผูบงการทั้งสิ้น  สวนสาเหตุใดเปนสาเหตุหลักในการกระทําผิดซ้ํา       
ก็อยูที่วาการกระทําผิดนั้นเปนการกระทําผิดในเรื่องใด  พฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในแตละ
เร่ืองจะมีสาเหตุที่แตกตางกันออกไป  แตปจจัยภายในจะเปนดานสุดทายวาจะกระทําผิดอีกหรือไม 

๑๑.๒  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวแลว  ในสวนของการแกไขปญหาการกระทํา

ผิดซ้ําก็จะมีการแกไขปญหาที่แตกตางกันไปบาง  อาจเหมือนกันบางตามที่กลาวแลว  แตก็พึงแยก
วิธีการแกไขปญหาตามสาเหตุของปญหา  ดังนี้ 

๑๑.๒.๑ การแกไขปญหาจากสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก   

การแกไขวิธีนี้เปนการอุดรูร่ัว เติมเต็มในสวนที่ขาดหาย  อาจจะมีวิธีการแกปญหาที่
หลากหลายรูปแบบ  เพราะสาเหตุของแตละบุคคล  แตละปญหายอมแตกตางกันเปนปกติธรรมดา 
การแกไขโดยวิธีนี้จึงไมมีรูปแบบเบ็ดเสร็จแนนอน  เชน ตกงาน  ก็แกดวยหางานทําให  ไมมีอาชีพ
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ที่แนนอน  ก็จัดอบรมฝกวิชาชีพ จัดหาแหลงเงินทุนหรือหาทุนสนับสนุนให  คบเพื่อนไมดี  ก็ใหงด
เวนการคบเพื่อช่ัว เปนตน 

๑๑.๓.๒  การแกไขปญหาจากสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน  

การแกไขปญหาอันเกิดจากปจจัยภายใน  เปนการพัฒนาจิตใจ ใหมีวุฒิภาวะสูงขึ้น  
รูจักรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว  เชื่อมั่นในคุณงามความดี  ไมหลงผิดคึกคะนองไปตาม
เพื่อน  ตองฝกปฏิบัติอบรมพัฒนาจิตใจใหมีภูมิตานทานตอความชั่ว  รูจักสงบระงับอารมณซ่ึงเกิด
จากความโลภ  โกรธ หลง  ฉลาดตอผัสสะที่เกิดจากอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายใน 
เปนตน  

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
             ปจจัยภายนอก                   ปจจัยภายใน                  ผลของการกระทํา 
 

 ตา เห็น รูป 
หู  ไดยิน เสียง 
จมูก สูดดม กลิ่น 
ลิ้น  ไดรับรู  รส 

กาย  สัมผัส โผฏฐัพพะ 
ใจ สัมผัส ธัมมารมย 

 
 
 
 

 

กุศลมูล 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ

------------------------ 
อกุศลมูล ๓ 

โลภะ โทสะ โมหะ 

กระทําถูก กระทําดี 
ทําบุญ ฯ 

กระทําผิด กระทําช่ัว 
ทําบาป ฯ 

ตามแผนภูมิขางตนอธิบายไดวา  สารพัดเหตุผลที่กลาววาเปนสาเหตุของการกระทําผิด
ซํ้า  ลวนเปนปจจัยภายนอก  ที่จะมากระทบกระตุนใหเกิดการกระทํา  สวนเสนทางที่จะเปนเหตุให
กระทําถูกหรือกระทําผิดอยูที่ปจจัยภายในเปนสิ่งสําคัญ  ทางแยกของการไปสูการกระทําถูกหรือ
การกระทําผิดอยูที่ปจจัยภายใน  เพราะปจจัยภายนอกมีหลายกรณีหลายเหตุหลายปจจัย เราไม
สามารถจะตามไปแกไขไดใหรูจบรูส้ินได     เพราะฉะนั้นการแกไขการกระทําผิดใหเปนการ
กระทําถูก   ตองแกที่ปจจัยภายใน  สวนพึงแกอยางไรดวยธรรมขอใดจะไดกลาวตามลําดับตอไป 

 



บทที่ ๓   
การกระทําผิดซ้ําท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๑.  ความหมายของ “การกระทําผิดซ้ํา” ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
ความหมายของคําวา “กระทําผิดซ้ํา” ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง  

พฤติกรรมที่กระทําผิดซ้ํา  กระทําผิดบอย ๆ ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  มีคําที่แสดงใหเห็น
วาเปนการกระทําซํ้ามีอยูหลายคํา  โดยนัยหมายถึงการกระทําแลวกระทําอีกเชนเดียวกัน  คือ 

คําวา “มูลาย ปฏิกัสสนา”  คํานี้มีกลาวไวหลายที่ในพระวินัยปฎก  ซ่ึงมีความหมายวา 
“กิริยาชักเขาหาอาบัติเดิม, เปนชื่อวุฏฐานวิธีสําหรับอันตราบัติ คือ ระเบี

                                                

ยบปฏิบัติในการออกจาก
อาบัติสังฆาทิเสสสําหรับภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสขึ้นใหมอีก ในเวลาใดเวลาหนึ่งตั้งแตเร่ิมอยู
ปริวาสไปจนถึงกอนอัพภาน ทําใหเธอตองกลับอยูปริวาสหรือประพฤติมานัตตั้งแตเริ่มตนไปใหม
สงฆจตุรวรรคใหปฏิกัสสนาได” ๑  ขอยกตัวอยางที่ไดกลาวไวในพระวินัยปฎกเปนประโยควา  
“สเจ สทฺธิวิหาริโก มูลาย  ปฏิกสฺสนารโห  โหติ  อุปชฺฌาเยน  อุสฺสุกฺกํ  กาตพฺพํ  กนฺติ  นุ  โข  สงฺโฆ 
สทฺธิวิหาริกํ  มูลาย  ปฏิกสฺเสยฺยาติ.”  ซ่ึงแปลความวา “ถาสัทธิวิหาริกควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม 
อุปชฌายพึงทําการขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเดิม” ๒

คําวา “อาจิณณกรรม หรือ พหุลกรรม” ๓  คํานี้มีกลาวไวในหนังสืออภิธัมมัตถวิภาวินี 
มีความหมายวา กรรมที่กระทํามาจนเคยชินหรือกระทําบอยๆ เรียกอาจิณกรรม หรือ พหุลกรรม 
มิไดเจาะจงวาจะเปนการกระทํากรรมฝายดีหรือฝายชั่ว  กรรมใดที่ทําอยูเปนประจําหรือกระทํา   
บอย ๆ เรียกวา อาจิณกรรม  หรือพหุลกรรม  และคํานี้ก็ยังมีกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  ได
จําแนกประเภทของกรรมไว ๑๒ ประเภท  โดยแยกเปน ๓ หมวดๆ ละ ๔ ขอ ในหมวดของกรรมท่ี
ใหผลตามลําดับตามแรงหนักเบา มี ๔ ประเภท ดังนี้ ๔

๑)  ครุกรรม  กรรมหนัก  เชน กระทําอนันตริยกรรมฯ 
๒)  พหุลกรรม (อาจิณกรรม) กรรมท่ีทํามากจนเคยชิน (ทําบอยๆ) 

 
๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๑ 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๙๒. 
๒ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๖๗/๙๑               
๓ อภิธัมมัตถวิภาวินิตา  ปญจิกานาม  อัตถโยชนา  (ปฐโม ภาโค) หนา ๗๑. 
๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล, ภาค ๓ ตอนจบ, (กรุงเทพมหานคร  :  มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๑), หนา ๔๐. 
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๓)  อาสันนกรรม  กรรมที่ทําเมื่อใกลจะตาย 
๔)  กตัตตาวาปนกรรม  กรรมสักแตวาทํา  ทําโดยการสะเพรา (เบาที่สุด)  

คําวา “น  นํ  กยิรา  ปุนปฺปุนํ”  แปลวา ไมควรทํา (บาป) นั้นซ้ําอีก หรือ บอยๆ คํานี้มี
กลาวไวในพระสุตตันตปฎก  เปนสวนหนึ่งของคาถา  ซ่ึงพระพุทธองค ไดตรัสแกพระเสยยะสก
เถระ เปนคาถา วา 
   ปาปฺเจ  ปุริโส   กยิรา     น  นํ  กยิรา  ปุนปฺปุนํ  
   น  ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย. 

ซ่ึงแปลความวา “บุคคลทําบาป  ก็ไมควรทําบาปนั้นซ้ําอีก  ไมควรทําความพอใจใน
บาปนั้น เพราะวาการสั่งสมบาปนําทุกขมาให” ๕

ในคําหรือประโยคที่หมายถึงการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้นมี
อยูจริง  ลักษณะของคําและเนื้อความอาจแตกตางกันออกไป  ซ่ึงจะไดศึกษาในรายละเอียดของ
เนื้อหาตอไป  นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงลักษณะการกระทําผิดของภิกษุที่เรียกวาอาบัติ  หรืออาการที่
ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๖ คือ ๖

๑) ไมละอาย   ๔) สําคัญในของไมสมควรวาสมควร 
๒) ไมรู    ๕) สําคัญในของสมควรวาไมสมควร  
๓) สงสัย แลวขืนทํา   ๖) ลืมสติ   

คําวากระทําผิดซ้ํา  เปนคําที่ใชในการขยายความของพฤติกรรมการกระทําผิด  ซ่ึงทํา
ผิด บอยๆ กระทําผิดหลายครั้ง  ซ่ึงอาจจะเปนการกระทําผิดในพฤติกรรมเดิมๆ หรือตางพฤติกรรมก็
ได  การกระทําผิดในพฤติกรรมเดิมๆ ที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นมีอยูบางแตก็มีนอย  สวนมากจะ
เปนการกระทําผิดซ้ําที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของการกระทําผิดไปเรื่อย ๆ ตางกรรม ตางวาระ เชน 
เมื่อกระทําผิดอยางนี้  พระพุทธองคทรงตรัสหามบัญญัติเปนสิกขาบทแลว ก็ไปกระทําผิดอยางนั้น  
เมื่อพระพุทธองคทรงตรัสหามกระทําผิดอยางนั้นบัญญัติเปนสิกขาบทแลว  ก็ไปกระทําผิดอยาง
โนนตอ เปนตน  การกระทําผิดลักษณะดังกลาว  ถึงแมจะไมไดกระทําผิดซ้ําในพฤติกรรมเดิม  แต
เปนการกระทําผิดที่เปนลักษณะดื้อดาน  มีพื้นฐานจิตใจที่มีกรรมกิเลส คือ โลภะ  โทสะ  และโมหะ  
เชน เมื่อเกิดโมหะ คือการหลงผิด  เปนเหตุใหผูนั้นกระทํากรรมที่เปนการกระทําผิดไดหลาย
รูปแบบ หลายลักษณะ  ในสวนของการกระทําผิดเมื่อมีผูรูช้ีใหเห็นทางของความเจริญหรือความ
เสื่อมจากการกระทํานั้น  ก็สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมการกระทําผิดนั้นได  แตก็มีบางเรื่องที่กระทํา

 
๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๗/๖๗               

                   
๖
 วิ.ปริ. (ไทย) ๘/๒๙๕/๓๙๔            
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ผิดซ้ําแลวซํ้าอีก  ถึงแมจะมีผูช้ีใหเห็นทางของความเจริญและความเสื่อมจากการกระทํานั้น  ก็ไม
สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมของการกระทํานั้นได  เชน เร่ืองพระเทวทัต 

จากการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําผิด  ที่ไดกลาวไวในพระไตรปฎก  มีขอสังเกต
ถึงสังคมในสมัยพุทธกาล  เปนสังคมที่ยังมีความเปนอารยะอยูมาก  ถึงแมจะมีการกระทําผิดอยางใด
อยางหนึ่ง  เมื่อนําผูถูกกลาวหามาไตสวน  หากผูถูกกลาวหากระทําจริงก็มีความอาจหาญที่จะ
ยอมรับวากระทําจริง  หรืออาจจะเปนดวยเพราะยังไมทราบวา  การกระทําดังกลาวเปนความชอบ
ธรรมหรือเปนความผิด  เมื่อพระพุทธองคทรงตรัสหาม  ตําหนิโทษแลว  บัญญัติเปนสิกขาบท  เมื่อ
ลวงละเมิดจึงถือวาเปนความผิด  ก็ไมปรากฏวาผูที่ละเมิดนั้นจะกระทําความผิดในฐานโทษเดิมอีก 

สรุปความวา  การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎก  ดวยเพราะยังไมมีสิกขาบท
เปนขอปฏิบัติสําหรับสมณะในสมัยพุทธกาล  การกระทําใดๆ ที่เปนไปดวยไมละอายบาป  ไม
เหมาะสมกับการเปนสมณะ  พระพุทธองคก็จะไดจัดใหมีการประชุมสงฆ  ตรัสถึงโทษและความ
เสื่อมของการกระทํานั้นๆ หามมิใหภิกษุทั้งหลายละเมิดหรือกระทํา  หากละเมิดหรือกระทําจะ
แสดงโทษของการกระทําผิดตามฐานโทษหนัก เบา  ตามลักษณะความรายแรงของการกระทําผิด  
ในสวนของพระภิกษุผูกระทําผิดร้ังแรก ก็จะถูกงดเวนโทษเพราะเปน “ภิกษุตนบัญญัติ” ๗ ขอสังเกต
อยางหนึ่งในการบัญญัติสิกขาบท  คือ  พระพุทธองคจะไมทรงบัญญัติสิกขาบทไวลวงหนา  คือ
ตราบใดยังไมเกิดเหตุก็จะยังไมบัญญัติเปนสิกขาบท  เมื่อผูถือบวชหรือสมณะผูใดปฏิบัติไม
เหมาะสม  เมื่อมีผูโจทยวาสมณะรูปนั้นๆ ปฏิบัติไมเหมาะสม  พระพุทธองคจะทรงเรียกประชุม
สงฆ  ทรงตรัสถึงความเสื่อมของการประพฤติเชนนั้น  จึงทรงบัญญัติเปนสิกขาบท  หามภิกษุหรือ
สมณะผูนั้นและสมณะรูปอื่นๆ ประพฤติเชนนั้นอีก  หากละเมิดจะปรับโทษเปนอาบัติตามลักษณะ
หนักเบาของแตละฐานโทษ  ในพระไตรปฎก ก็มีการกลาวถึงการกระทําผิดตามลักษณะดังกลาวไว
อยูหลายเร่ือง  การจะนําเรื่องการกระทําผิดซ้ําที่ไดกลาวไวในพระไตรปฎกมากลาวไวในที่นี้ให
หมด  ก็จะมากเกินไปสําหรับการกลาวอาง  ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะกลาวอางตัวอยางของการ
กระทําผิดซ้ําของบางคน บางเรื่อง  เพื่อเปนขอมูลวา  การกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีกที่ไดกลาวไวใน
พระไตรปฎก     มีอยูจริง   ซ่ึงจะขอยกเปนอุทาหรณ  ดังนี้ 

 
 
 

 
๗ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๒/๑๑๗ 
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๒. ตัวอยางของการกระทําผิดซ้ําท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น  มีกลาวไวในหนังสือหรือ

เอกสารทางพระพุทธศาสนาไวหลายที่หลายเรื่อง  ตั้งแตอดีตในสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  ผูวิจัย
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมนําการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในหนังสือหรือส่ือในปจจุบันมากลาวอาง  เพราะ
อาจจะกระทบกับสิทธิ์สวนบุคคลของผูถูกกลาวถึง  จึงขอกลาวถึงการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏใน  
พระไตรปฎก  ซ่ึงเปนคัมภีรในชั้นปฐมภูมิในทางพระพุทธศาสนา  ในพระไตรปฎกนั้นมีอยูหลาย
เร่ือง  หลายกรณี  มีกลาวไวทั้งในพระวินัยปฎก และในพระสุตตันตปฎก  การกระทําผิดซ้ํานั้นมีทั้ง
การกระทําซ้ําในพฤติกรรมเดิม  ฐานความผิดเดิม และการกระทําผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมแต
เปลี่ยนประเภทของพฤติกรรมของการกระทําผิดแตกตางออกไป  คือ เมื่อมีกฎ กติกา ขอหามการ
กระทําผิดบัญญัติเปนสิกขาบทแลววา  หามกระทําผิดอยางนี้ก็ไปกระทําผิดอยางนั้น  เมื่อบัญญัติ
หามอยางนั้นก็ไปกระทําผิดอยางโนน ผูวิจัยจึงขอนําตัวอยางของการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏใน
พระไตรปฎกมากลาวอางบางเรื่องบางตอนพอเปนสังเขป เพื่อเปนขอสังเกตวา การกระทําผิดซ้ํา
มิใชเกิดขึ้นแตสมัยนี้เทานั้น  แมแตสมัยพุทธก็ยังมีการกระทําผิดซ้ํา จึงขอยกตัวอยางที่ไดกลาวไว
ในพระวินัยปฎก  และพระสุตตันตปฎก  ดังนี้ 

๒.๑ การกระทําผิดซ้ําท่ีปรากฏในพระวินัยปฎก 
การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในประวินัยปฎกนั้นมีอยูหลายเรื่อง  เรื่องที่ผูวิจัยนํามากลาว

อางเปนอุทาหรณนี้เปนการกระทําผิดของสมณะรูปหนึ่งหรือคณะหนึ่งที่กระทําผิดซ้ําหลายครั้ง
หลายหน  คือ เมื่อพระพุทธองคไดทรงบัญญัติเปนสิกขาบทหามประพฤติหรือกระทําเชนนั้นอีก  ก็
ไปกระทําความผิดอยางอื่นตอ  การกระทําผิดบอยๆ จึงเปนที่มาของการบัญญัติสิกขาบท  เปนขอ
วัตรปฏิบัติที่สมณะผูถือบวช  ทั้งภิกษุตองถือปฏิบัติ  จึงขอยกตัวอยางของการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏ
ในพระวินัยปฎก  ดังนี้ 

๒.๑.๑  เร่ือง พระฉัพพัคคีย 
พระฉัพพัคคีย ไดแก พระภิกษุผูชอบประพฤติผิดมี ๖ รูป คือ ๘ พระปณฑุกะ, พระ   

โลหิตะ, พระเมตติยะ, พระกุมมชกะ, พระอัสสชิ, พระปุนัพพสุกะ  พระภิกษุกลุมดังกลาว  มีปกติ
ทําผิดเล็กๆ นอยๆ หลายครั้งหลายหนที่ปรากฏในพระไตรปฎก  ซ่ึงความผิดในแตละครั้ง  พระ
ศาสดาไดประชุมสงฆ  กลาวโทษถึงการกระทําผิดนั้นๆ  และไดทรงบัญญัติเปนพระวินัย  ซ่ึง
พระภิกษุสงฆทั่วไปพึงถือปฏิบัติเชนเดียวกัน  ซ่ึงก็มีอยูหลายครั้งจะไดกลาวโดยยอตามลําดับ  ดังนี้ 

 
๘ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๑ 
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๑) พระฉัพพัคคียสรงน้ําสีกายกับตนไม ๙

คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน สถานที่ใหเหยื่อกระแต เขตกรุง   
ราชคฤห คร้ังนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคียสรงน้ําขัดสีกายกับตนไม คนทั้งหลายจึงตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา “ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงสรงน้ําขัดสีกายตนไม เหมือน พวกนักมวย
ปลํ้า เหมือนพวกลูกหลานชาวบานเลา” ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา 
แลว  จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆ
เพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง  

พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ เหลานั้นไม
สมควร ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทําเลย ภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําอยางนี้ มิไดทําคนที่ยังไมเล่ือมใสใหเล่ือมใส หรือทําคนที่เล่ือมใสอยูแลวใหเล่ือมใสยิ่งขึ้น
ไดเลย ที่จริงกลับจะทําใหคนที่ไมเล่ือมใสก็ไมเล่ือมใสไปเลย คนที่เล่ือมใสอยูแลวบางพวกก็จะ
กลายเปนอื่นไป” ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนี้อีก 

๒) พระฉัพพัคคียสรงน้ําสีกายกับเสา ๑๐

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียสรงน้ําขัดสีกายกับเสา คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา “ไฉนพวกพระสมณะ เชื้อสายศากยบุตรจึงสรงน้ําขัดสีกายกับเสา เหมือนพวกนักมวย
ปลํ้า เหมือนพวกลูกหลานชาวบานเลา”  ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา 
จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปน
ตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนี้อีกเชนเดียวกันนัยกอน 

๓) พระฉัพพัคคียสรงน้ําสีกายกับฝา ๑๑

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียสรงน้ําขัดสีกายกับฝา คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา “ไฉนพวกพระสมณะ เชื้อสายศากยบุตรจึงสรงน้ําขัดสีกายกับฝา เหมือนพวกนักมวย
ปลํ้า เหมือนพวกลูกหลานชาวบานเลา” ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา 
จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปน

 
๙ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๑  
๑๐ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๓ 
๑๑ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๔ 
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ตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๔) พระฉัพพัคคียสรงน้ําในที่ไมสมควร๑๒

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียเมื่อสรงน้ําจะสรงน้ําในที่ไมสมควร คนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหน ิประณาม 
โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ 
ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคีย
และภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๕) พระฉัพพัคคียใชมือท่ีทําดวยไมหอมถูกายสรงน้ําเปนตน๑๓

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคีย ใชมือที่ทําดวยไมหอมถูกายสรงน้ํา คนทั้งหลายจึงตําหนิ 
ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหน ิประณาม 
โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ 
ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคีย
และภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๖) พระฉัพพัคคียสรงน้ําโดยใชเชือกชุบจุรณศิลาสีเหมือนพลอยแดง(ถูตัว)๑๔

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียสรงน้ําโดยใชเชือกชุบจุรณศิลาสีเหมือนพลอยแดง(ถูตัว) คน
ทั้งหลายจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคน
ทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุม
สงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรง
ตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน   

๗) พระฉัพพัคคียตางทําบริกรรมใหแกกันและกัน ๑๕

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียตางทําบริกรรมใหแกกันและกัน คนทั้งหลายจึงตําหนิ 
ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหน ิประณาม 
โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ 

 
๑๒ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๕ 
๑๓ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๕ 
๑๔ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๖ 
๑๕ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๖ 

 



 ๓๘
 

                                                

ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคีย
และภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๘) พระฉัพพัคคียใชไมบังเวียนจักเปนฟนมังกรถูกายสรงน้ํา ๑๖

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียใชไมบังเวียนจักเปนฟนมังกรถูกายสรงน้ํา คนทั้งหลายจึง
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้
เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๙) พระฉัพพัคคียใชเคร่ืองประดับชนิดตางๆ๑๗

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียใชเครื่องประดับหู ใชสรอยสังวาล ใชสรอยคอ ใช
เครื่องประดับเอว ใชวลัย ใชสรอยตาบ ใชเครื่องประดับขอมือ ใชแหวนสวมนิ้วมือ เปนตน คน
ทั้งหลายจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคน
ทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุม
สงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรง
ตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๐) พระฉัพพัคคียไวผมยาว๑๘

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียไวผมยาว คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา เหมือน
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไป
กราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลาย
ประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๑) พระฉัพพัคคียใชแปรงหวีผม๑๙ 
ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียใชแปรงหวีผม ใชหวีหวีผม ใชนิ้วมือตาง หวีเสยผม ใชน้ํามัน

ผสมกับขี้ผ้ึงเสยผม ใชน้ํามันผสมกับน้ําเสยผม คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือน
 

๑๖ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๖ 
๑๗ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๕/๗ 
๑๘ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๖/๘ 
๑๙ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๖/๘ 

 



 ๓๙
 

                                                

คฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไป
กราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลาย
ประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๒) พระฉัพพัคคียสองดูเงาหนา ๒๐

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียสองดูเงาหนาที่คันฉองบาง ในภาชนะใสน้ําบาง คนทั้งหลาย
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้
เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๓) พระฉัพพัคคียทาหนา๒๑

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนาดวย มโนศิลา ยอมตัว ยอม
หนา ยอมทั้งตัวและหนา คนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม  
ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง 
พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีก
เชนเดียวกับนัยกอน 

๑๔) พระฉัพพัคคียดูมหรสพ๒๒

ตอมา มีมหรสพบนยอดเขาในกรุงราชคฤห พวกภิกษุฉัพพัคคียไปเที่ยวดูมหรสพ คน
ทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงไปดูการฟอนรําบาง 
การขับรองบาง การบรรเลงดนตรีบาง เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินคน
ทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุม
สงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรง
ตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

 
 

๒๐ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๗/๙ 
๒๑ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๗/๑๐ 
๒๒ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๘/๑๐ 

 



 ๔๐
 

                                                

๑๕) พระฉัพพัคคียสวดธรรมดวยเสียงขับยาว๒๓

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียสวดธรรมดวยเสียงขับยาวคลายเพลงขับ คนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนาวาไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงสวดธรรมดวยเสียงขับยาว เหมือน
พวกเราขับรองเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็
ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติ
เชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๖) พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว ๒๔

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียใชผาหมขนสัตวใหดานที่มีขนอยูดานนอก คนทั้งหลาย
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้
เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๗) พระฉัพพัคคียใชบาตรชนิดตางๆ ๒๕

ตอมา พวกภิกษุฉัพพัคคียใชบาตรชนิดตางๆ คือ บาตรทองคํา บาตรเงิน คนทั้งหลาย
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาเหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ 
ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้
เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหาม
พระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลายประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๘) พระฉัพพัคคียใชเชิงบาตรชนิดตาง ๆ๒๖

ตอมา กนบาตรสึกหรอ ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ ผูมีพระภาคใหทรง
ทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งวา “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงบาตร” คร้ังนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคียใช
เชิงบาตรชนิดตางๆ คือ ทําดวยทอง ทําดวย เงิน คนทั้งหลาย ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา เหมือน
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องนี้ไป

 
๒๓ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๙/๑๑ 
๒๔ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๙/๑๒ 
๒๕ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๕๒/๑๙ 
๒๖ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๕๓/๑๙ 

 



 ๔๑
 

                                                

กราบทูลพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายๆ ก็ทูลรับวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  ทรงตรัสหามพระฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลาย
ประพฤติเชนนั้นอีกเชนเดียวกับนัยกอน 

๑๙)  การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๒๗

ลักษณะพฤติกรรมของการกระทําผิดของพระฉัพพัคคียตามตัวอยางที่กลาวไวขางตน  
เปนพฤติกรรมที่กระทําผิดขาดความเปนสมณะสัญญา  คือ การสํานึกในความเปนสมณะ  จะมีคํา
หนึ่งที่ปรากฏในเกือบทุกๆ เร่ือง คือ คําวา “เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม”  พระผูมีพระภาคครั้นทรง
ตําหนิพวกภิกษุฉัพพัคคียโดยประการตางๆ ในแตละขอแลว  ไดตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก 
บํารุงยาก มักมาก ไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย 
บํารุงงาย มักนอย สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัดกิเลส อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียรโดยประการตางๆ ทรงแสดงธรรมมีกถาใหเหมาะสม ใหคลอยตามกับเรื่องนั้นๆ 
แลวทรงบัญญัติเปนสิกขาบทในแตละขอที่ประพฤติผิด  หามภิกษุฉัพพัคคียและภิกษุทั้งหลาย 
ประพฤติผิดตามสิกขาบทที่ไดบัญญัติแลว  ถาภิกษุใดละเมิด ตองอาบัติทุกกฎ 

๒๐)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของพระฉัพพัคคียและการแกไขปญหา 
การกระทําผิดของพระฉัพพัคคีย ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประการที่ไดกลาวไวใน

พระไตรปฎก  ตัวอยางที่ไดนํามากลาวไวขางตนเปนเพียงสวนหนึ่ง  การกระทําผิดของพระฉัพพัค
คีย  ไมไดเปนความผิดที่สงผลเสียหายรายแรงตอการประพฤติพรหมจรรย  แตเปนการกระทําที่ไม
เหมาะสมกับสมณะเพศ  หรือเปนการกระทําที่ทําใหพระสงฆที่ไดช่ือวาเปนสมณะ ดูไมสํารวม  ไม
สงางาม   จึงเปนเหตุใหพระฉัพพัคคียเปนตนเหตุแหงปฐมบัญญัติสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ หลาย
สิกขาบท  ซ่ึงเปนผลอันเกิดจากการขาดอินทรียสังวร   

พระฉัพพัคคีย ไดกระทําผิดหลายครั้งหลายหน  พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงตําหนิ
การกระทําผิดของพระฉัพพัคคียทุกครั้ง วา “ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ เหลานั้นไม
สมควร ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทําเลย   ภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงกระทําผิดอยางนี้ ๆ เลา ภิกษุทั้งหลาย การกระทําอยางนี้ มิไดทําคนที่ยังไม
เล่ือมใสใหเล่ือมใส หรือทําคนที่เล่ือมใสอยูแลวใหเล่ือมใสยิ่งขึ้นไดเลย ที่จริงกลับจะทําใหคนที่ไม
เล่ือมใสก็ไมเล่ือมใสไปเลย คนที่เล่ือมใสอยูแลวบางพวกก็จะกลายเปนอื่นไป” 

 
๒๗

 ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๔๓/๑-๕ 

 



 ๔๒
 

                                                

พระผูมีพระภาคครั้นทรงตําหนิพวกภิกษุฉพัพัคคียโดยประการตาง ๆ แลวไดตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก บํารุงยาก มักมาก ไมสันโดษ ยินดใีนความคลุกคลี เกียจคราน ตรัสคุณ
แหงความเปนคนเลี้ยงงาย บํารุงงาย มักนอย สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัดกิเลส อาการที่นา
เล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพยีรโดยประการตาง ๆ ทรงแสดงธรรมมีกถาใหเหมาะสม 
ใหคลอยตามกบัเรื่องนั้นแลว  รับสั่งกับภกิษุทั้งหลาย  โดยมีนยัแหงความหมายวา  ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อกระทําผิดอยางนี้ ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน ตองอาบัติทุกกฎ”  

ในสวนของการแกไขปญหา  ในแตละเรื่องที่พระฉัพพัคคียไดกระทําผิด  พระพุทธ
องคไดทรงชี้ใหเห็นความเสื่อมของการประพฤติตนไมเหมาะสมของสมณะในแตละฐานความผิด  
ซ่ึงก็ไมปรากฏวาพระฉัพพัคคียไดกลับไปทําผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมอีก   

 

๒.๑.๒  เร่ือง พระอุปนันทศายบุตร  
พระอุปนันทศายบุตรเปนพุทธสาวกรูปหนึ่ง  ที่กระทําผิดหลายครั้งหลายคราวตาง

กรรมตางวาระ  ลักษณะของการกระทําผิดเปนการไมประมาณการตนเองวาตนเองเปนสมณะ       
พึงเปนผูเปนอยูงาย  เปนผูเล้ียงงาย  แตกลับเปนผูตองการแตส่ิงดีๆ ไมสันโดษ  เมื่ออยากไดอะไร   
ส่ิงใด  ก็ตองได  ลักษณะของพฤติกรรมดังกลาวเปนเหตุใหพระอุปนันทศายบุตรกระทําผิดไม
เหมาะสมกับการเปนสมณเพศหลายครั้งหลายหน  ซ่ึงจะไดขอกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

๑)  วาดวยการออกปากขอของจากคฤหัสถท่ีไมใชญาติ ๒๘

คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรเปนผูเชี่ยวชาญการแสดงธรรมมีกถา เมื่อบุตร
เศรษฐีคนหนึ่งเขาไปหาทาน  ทานก็ไดแสดงธรรมใหประทับใจ  ชโลมใจใหสดชื่นราเริงดวยธรรม
มีกถา  เมื่อบุตรเศรษฐีเกิดศรัทธา จึงปวารณาทานพระอุปนันทศากยบุตรวา “ทานผูเจริญ พระคุณเจา
พึงบอกปจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารที่ทานตองการซึ่ง
กระผมพอจะจัดหามาถวายได” 

ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “ถาโยมตองการถวายแกอาตมาก็จงถวายผาผืน
หนึ่งจากผาที่โยมนุงหมอยูนี้”  เขากลาววา “กระผมบุตรผูมีตระกูล จะนุงผาผืนเดียวเดินกลับบาน ดู
จะไมเหมาะ นิมนตรอใหกระผมกลับไปถึงบานกอน แลวกระผมจะสงผาผืนนี้หรือผืนที่ดีกวามา
ถวาย”  ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็พูดรบเราถึง ๓ คร้ัง เขาก็ตอบเชนเดิมถึง ๓ คร้ังเชนกัน ทาน

 
๒๘ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๑๕/๓๙ 

 



 ๔๓
 

                                                

พระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “ถาไมตองการถวาย ก็จะปวารณาไปทําไม ปวารณาแลวไมถวายจะ
มีประโยชนอะไร”  เมื่อถูกทานพระอุปนันทศากยบุตรพูดรบเรา เขาจึงถวายผา ๑ ผืน แลวกลับไป 
ถูกชาวบานถามวา “นายทําไมนุงผาผืนเดียวกลับมาเลา” บุตรเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นใหชาวบาน
เหลานั้นทราบ 

ชาวบานพากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรมักมาก  
ไมสันโดษ สมณะเหลานี้จะหาคนนิมนตก็ไมใชงาย  คร้ันเมื่อบุตรเศรษฐีทําการนิมนตตามธรรม
เนียมแลว  ก็ยังจะรบเราเอาผาจนได” พวกภิกษุไดยินชาวบานตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดา
ภิกษุผูมักนอย สันโดษ พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาพระอุปนันทศากยบุตรที่ออกปากขอจีวร
จากบุตรเศรษฐี คร้ันภิกษุเหลานั้นตําหนิทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยประการตางๆ แลวจึงนํา
เร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้
เปนตนเหตุ ทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตร ๆ ทานก็ยอมรับวาจริง  พระผูมีพระภาคตรัส
ถามวา “อุปนันทะ บุตรเศรษฐีเปนญาติของเธอหรือไมใชญาติ” ทูลตอบวา “ไมใชญาติ พระพุทธเจา
ขา”  

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๒๙

  พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท หามพระอุปนันท 
ศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุใดออกปากขอจีวรจากคฤหัสถชายหรือคฤหัสถหญิงผูไมใช
ญาติ ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  

๒)  วาดวยการตระเตรียมทรัพยเปนคาจีวร ๓๐

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ชายคนหนึ่งกลาวกับภรรยาวา ฉันจะถวายจีวรกับพระคุณเจาอุปนันทะ  ภิกษุรูป
หนึ่งกําลังเที่ยวบิณฑบาตไดยินชายคนนั้นกลาว จึงเขาไปเลาใหทานพระอุปนันทศากยบุตรฟง  
ทานพระอุปนันทะกลาววา “ใชขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของกระผมเอง” ตอมาพระอุปนันทศากย
บุตรไดเขาไปหาเขาแลวไดกลาววา “ไดทราบวา โยมตองการจะถวายจีวรแกอาตมาจริงหรือ” เขา
ตอบวา “จริงครับทาน” พระอุปนันทะกลาววา “หากทานตองการจะถวายจีวรอาตมาก็ขอใหถวาย
จีวรชนิดนี้ ถาถวายจีวรที่อาตมาไมใช ก็ไมมีประโยชนอะไร”  

 
๒๙ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๑๖/๓๙ 
๓๐ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๒๗/๓๙   

 



 ๔๔
 

                                                

ทีนั้น บุรุษนั้นจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรมักมาก 
ไมสันโดษ การจะถวายจีวรมิใชจะทําไดงาย ไฉนพระคุณเจาซึ่งเราไมไดปวารณาไวกอนจึงเขามา
กําหนดชนิดจีวรเลา”  พวกภิกษุไดยินคําตําหนิ ประณาม โพนทะนา ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไป
กราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปน
ตนเหตุ ทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตร  ทานก็ยอมรับวาจริง  พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
“อุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอหรือไมใชญาติ”  ทานพระอุปนันทะทูลตอบวา “ไมใชญาติ” 
พระพุทธเจาทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ คฤหัสถผูไมใชญาติยอมไมรูความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม 
เขาไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาเขาแลวไปกําหนดชนิดจีวร การกระทําอยางนี้ไมเหมาะสม” 
แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๓๑

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนัน
ทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา คฤหัสถผูไมใชญาติ ตระเตรียมทรัพยคือจีวร เจาะจงวา “เราจะซื้อ
จีวรแลวถวายแกพระภิกษุช่ือนี้” ถาภิกษุนั้นซึ่งเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปกําหนด ชนิดจีวรใน
ที่ที่เขาเตรียมจีวรไว เพราะตองการจีวรดีวา “ทานจงซื้อจีวรเชนนั้นเชนนี้  ดวยเงินเทานี้แลวให
อาตมาครองเถิด” ถาลวงละเมิดตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  

๓)  วาดวยทรัพยเปนคาจีวรท่ีพระราชาใหทูตนํามาถวาย ๓๒

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น มหาอมาตยอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตรสงทูตไปถวายทรัพยเปน
คาจีวรและสั่งวา “เธอจงเอาทรัพยเปนคาจีวรนี้ซ้ือจีวรแลวนําไปถวายพระคุณเจาอุปนันทะ” ตอมา
ทูตนั้นไดเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงที่อยู คร้ันถึงแลวไดกลาววา “ทานผูเจริญ กระผม
นําทรัพยเปนคาจีวรมาถวายทาน นิมนตทานรับทรัพยเปนคาจีวรเถิด ขอรับ” ทานกลาววา “อาตมา
รับทรัพยเปนคาจีวรไมได รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามกาล” ทูตถามทานวามีใครเปนไวยาวัจกรรับ
เงินไวไดบางไหม  ขณะนั้น อุบาสกคนหนึ่งมีธุระไปที่วัด ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงกลาวกับ
ทูตวา “อุบาสกนี้เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย” ทูตนั้นจึงตกลงกับอุบาสกแลวเขาไปหาทานพระ
อุปนันทศากยบุตรถึงที่อยูกลาววา “ทานผูเจริญ กระผมตกลงกับอุบาสกทานนี้ ทานจงไปหาในเวลา
อันสมควร เขาจักถวายจีวรทาน”  

 
๓๑ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๒๘/๓๙ 
๓๒ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๗/๖๓ 

 



 ๔๕
 

                                                

ตอมามหาอมาตยสงทูตใหไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรใหกราบเรียนวา “ขอให
พระคุณเจาจงใชสอยจีวรเถิด กระผมตองการจะใหพระคุณเจาใชจีวรนั้น” กราบเรียนเชนนั้น แม
คร้ังที่ ๒ คร้ังที่ ๓  ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไมกลาวอะไรกับอุบาสกนั้น คร้ังหนึ่งเปนคราว
ประชุมของชาวนิคม ก็ชาวนิคมไดตั้งกติกาไววา ผูมาประชุมลาชาตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ ตอมา
ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปหาอุบาสกถึงที่อยู คร้ันถึงแลวไดกลาววา “อาตมาตองการจีวร” 
อุบาสกกลาววา “โปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับ วันนี้เปนคราวประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมได
ตั้งกติกาวา ผูมาประชุมลาชาตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ” ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “จง
ถวายจีวรอาตมาวันนี้แหละ” แลวยึดชายพกไว อุบาสกถูกทานพระอุปนันทศากยบุตรรบเราจึงไดซ้ือ
จีวรถวายทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวไปประชุมลาชา ชาวบานถามวา “เหตุไรทานมาลาชา ทาน
ตองเสียคาปรับ ๕๐ กหาปณะ”  

ที่นั้น อุบาสกจึงเลาเรื่องนั้นใหชาวบานเหลานั้นทราบ พวกชาวบานพากัน ตําหนิ 
ประณาม โพนทะนาวา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหลานี้มักมาก ไมสันโดษ ยากที่ใครๆ จะให
ความชวยเหลือสมณะเหลานั้นได ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกกลาววา โปรดรอสัก
วันหนึ่งเถิด ก็ไมยอมรอ” ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกชาวบานตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุ 
ผูมักนอย ก็พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนา แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรง
ทราบ  พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามทานพระอุปนัน
ทศากยบุตรทานยอมรับทุกอยาง  แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๓๓

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติในแตละขอเปนสิกขาบท หาม
พระอุปนันทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายประพฤติผิดอีก  หากละเมิดตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  

๔)  วาดวยเรื่อง การรับรูปยะ ๓๔

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน สถานที่ใหเหยื่อกระแต เขตกรุง    รา
ชคฤห คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรเปนพระประจําตระกูลของตระกูลหนึ่ง รับภัตตาหารอยู
เปนประจํา หากของเคี้ยวของฉันอันใดเกิดขึ้นในตระกูลนั้น เขาก็จะเก็บของเคี้ยวของฉันอันนั้นไว
เพื่อทานสวนหนึ่ง สมัยนั้น ในเวลาเย็นเนื้อเกิดขึ้นในตระกูลนั้น เขาไดเก็บเนื้อนั้นไวเพื่อพระอุปนัน

 
๓๓ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๘/๓๙-๖๓ 
๓๔ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๘๒/๑๐๗ 

 



 ๔๖
 
ทศากยบุตรสวนหนึ่ง เด็กในตระกูลนั้นตื่นเชามืด รองไหออนวอนวาอยากจะกินเนื้อทีนั้น สามีส่ัง
ภรรยาวา “เธอจงใหเนื้อสวนของพระคุณเจาแกเด็ก เราจะซื้อของอื่นถวายทาน”  

ลําดับนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเขาไป ถึง
ตระกูลนั้น นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ชายผูนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร คร้ันถึงแลว
ไหวทานแลวนั่งลง ณ ที่สมควร กลาววา “ทานผูเจริญ เมื่อวันวานในเวลาเย็น ไดมีเนื้อเกิดขึ้น พวก
ขาพเจาไดเก็บเนื้อนั้นไวเพื่อพระคุณเจาสวนหนึ่ง เด็กคนนี้ตื่นเชามืดรองไหออนวอนจะกินเนื้อ 
พวกเราจึงใหสวนของพระคุณเจาแกเด็ก พระคุณเจาจะใหกระผมนํากหาปณะไปแลกอะไรมา
ขอรับ” ทานพระอุปนันทศากยบุตรถามวา “ทานบริจาคทรัพย ๑ กหาปณะแกอาตมาหรือ” เขาตอบ
วา “ใชขอรับ” ทานพระอุปนันทศากยบุตร กลาววา “ทานจงถวายกหาปณะนั้นแกอาตมาเถิด”  

ทีนั้น เขาถวายกหาปณะแกทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวตําหนิ ประณาม โพนทะนา
วา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหลานี้รับรูปยะเหมือนพวกเรา” พวกภิกษุอ่ืนไดยินบุรุษนั้นตําหนิ 
ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผูมักนอย ก็พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาพระอุปนันทศากย
บุตร รั

                                                

บรูปยะ คร้ันภิกษุเหลานั้นตําหนิทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยประการตางๆ แลวจึงนําเรื่อง
นี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปน
ตนเหตุ ทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา “อุปนันทะ ทราบวา เธอรับรูปยะจริงหรือ” 
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา “จริง พระพุทธเจาขา” พระผูมีพระภาค ทรงตําหนิวา “โมฆ
บุรุษ ไฉนเธอจึงรับรูปยะเลา  การกระทําอยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเล่ือมใสใหเล่ือมใส หรือทําคนที่
เล่ือมใสอยูแลวใหเล่ือมใสยิ่งขึ้นไดเลย  แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๓๕

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนัน
ทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา  ก็ภิกษุใดรับหรือใชใหผูอ่ืนรับทองและเงิน หรือยินดีทองและเงิน
ที่เขาเก็บไวให ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  

๕)  วาดวยเรื่อง การซื้อขาย ๓๖

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรชํานาญการตัดเย็บจีวร ทานไดเอาผาเกาๆ ทําสงัฆาฏิ

 
๓๕ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๘/๖๓ 
๓๖ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๓/๑๑๗ 

 



 ๔๗
 
แลวยอม จัดแตงอยางดีแลวใชหม สมัยนั้น ปริพาชกผูหนึ่งหมผาราคาแพงเขาไปหาทานพระอุปนัน
ทศากยบุตร คร้ันถึงแลวไดกลาวกับทานวา “สังฆาฏิของทานงามจริงๆ แลกกับผาของเราเถิด” ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “ทานจงรูเองนะวาจะแลกหรือไม” ปริพาชกตอบวา “ขาพเจารู 
ขอรับ” ทานพระอุปนันทศากยบุตรตกลงใหไป ปริพาชกหมสังฆาฏิผืนนั้นไปปริพาชการาม 
ปริพาชกทั้งหลายถามปริพาชกนั้นวา “สังฆาฏิของทานงามจริงๆ ทานไดมาแตไหน” เขาตอบวา 
“ขาพเจาเอาผานั้นแลกมา” พวกปริพาชกกลาววา “สังฆาฏิผืนนี้จะทนอยูไดสักกี่วัน ผาผืนนั้นดีกวา”   

สมัยนั้น ปริพาชกนั้นคิดวา “ปริพาชกทั้งหลายกลาวจริง สังฆาฏิผืนนี้จะทนอยูไดสักกี่
วัน ผาผืนนั้นดีกวา” จึงกลับไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร คร้ันถึงแลวไดกลาวกับทานวา “เอา
สังฆาฏิของทานไป จงใหผาของเราคืนมา” ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “เรากลาวกับทาน
แลวมิใชหรือวา ทานจงรูเองเถิด เราจะไมให  ปริพาชกนั้นตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “แมพวก
คฤหัสถยังคืนของใหคฤหัสถผูเดือดรอน บรรพชิตไมยอมคืนของใหบรรพชิตดวยกันหรือ” พวก
ภิกษุไดยินปริพาชกนั้นตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผูมักนอย พากันตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวาไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงทําการซื้อขายกับปริพาชกเลา คร้ันภิกษุเหลานั้น
ตําหนิทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยประการตางๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาค
ใหทรงทราบ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระอุปนันทศากยบุตรวา “อุปนันทะ ทราบวาเธอทําการซื้อขายกับปริพาชกจริงหรื

                                                

อ” ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา “จริง พระพุทธเจาขา” พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ 
ไฉนเธอจึงทําการซื้อขายกับปริพาชกเลา การกระทําอยางนี้ จําทําใหคนทั้งหลายเสื่อมศรัทธา  แลว
จึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๓๗

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนัน
ทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา ก็ภิกษุใดทําการซื้อขายมีประการตางๆ หากละเมิดตองอาบัตินิส
สัคคิยปาจิตตีย  

 

 
 

๓๗ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๔/๑๑๘ 

 



 ๔๘
 

                                                

๖)  วาดวยเรื่อง การใหจีวรแลวชิงเอาคืน ๓๘

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร กลาวชักชวนสัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่ชายวา 
“มานี่เถิดทาน พวกเราจักไปเที่ยวชนบทดวยกัน” ภิกษุนั้นกลาวตอบวา “กระผมไมไป กระผมมีจีวร
ชํารุด” ทานพระ อุปนันทศากยบุตรกลาววา “ไปเถิดทาน ผมจะถวายจีวรแกทาน” แลวถวายจีวรแก
ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นทราบขาววา “พระผูมีพระภาคจักเสด็จจาริกไปในชนบท” ทีนั้น ทานไดมีความคิด
วา บัดนี้เราจักไมไปเที่ยวชนบทกับทานพระอุปนันทศากยบุตร แตจะไปเที่ยวชนบทกับพระผูมีพระ
ภาค คร้ันทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวชักชวนภิกษุนั้นวา “มาเถิดทาน บัดนี้พวกเราจะไปเที่ยว
ชนบทดวยกัน” ภิกษุนั้นปฏิเสธวา “กระผมไมไปเที่ยวชนบทกับทานละ กระผมจะไปเที่ยวชนบท
กับพระผูมีพระภาค” ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “เราถวายจีวรทานเพราะตั้งใจวา จะไป
เที่ยวชนบทดวยกัน” จึงโกรธ ไมพอใจ ชิงจีวรคืน ตอมา ภิกษุนั้นไดเลาเรื่องนั้นใหภิกษุทั้งหลาย
ทราบ บรรดาภิกษุผูมักนอย พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาวาไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรให
จีวรภิกษุเองแลวโกรธ ไมพอใจ ชิงเอาคืนมา คร้ันภิกษุเหลานั้นตําหนิทาน พระอุปนันทศากยบุตร
โดยประการตางๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมี พระภาคใหทรงทราบ  พระผูมีพระภาครับ
ส่ังใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรทานก็ยอมรับ 
พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ ไฉนเธอใหจีวรภิกษุเองแลวโกรธ ไมพอใจ ชิงเอาคืนมา
เลา การกระทําอยางนี้ ทําใหประชาชนทั่วไปเสื่อมศรัทธา” แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยก
สิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๓๙

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนัน
ทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา ก็ภิกษุใดใหจีวรแกภิกษุเองแลวโกรธ ไมพอใจ ชิงเอามาหรือใช
ใหชิงเอามา ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  

 

 

 

 
๓๘ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๓๑/๑๕๒ 
๓๙ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๓๒/๑๕๓ 

 



 ๔๙
 

                                                

๗)  วาดวยเรื่อง การสั่งชางหูกทอจีวร ๔๐

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ชายคนหนึ่งจะไปคางคืนตางถิ่นกลาวกับภรรยาวา “เธอจงกะดายแลวมอบให
ชางหูกชื่อโนน ขอใหเขาทอจีวรเก็บไว ฉันกลับมาแลวจะถวายจีวรแกพระคุณเจาอุปนันทะ” ภิกษุ   
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งไดยินชายคนนั้นกลาว จึงเขาไปเลาใหพระอุปนันทศากยบุตร
ฟง  ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา “ใชขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของกระผม” ตอมาทานพระ
อุปนันทศากยบุตรไดเขาไปหาชางหูกนั้นถึงที่อยู คร้ันถึงแลวไดกลาวกับชางหูกวา “จีวรผืนนี้เขาให
ทานทอเจาะจงอาตมา ทานจงทําใหยาว ใหกวาง ใหเนื้อแนน ขึงใหดี ทอใหดี สางใหดี และกรดีใหด ี 
ชางหูกกลาววา “พระคุณเจา เขากะดายสงมาใหเทานี้ ไมสามารถทําตามที่ทานสั่งได” ทานพระ
อุปนันทศากยบุตรกลาววา “เอาเถอะ ทานจงทําใหยาว ใหกวาง และใหเนื้อแนนเถิด ไมตองกังวล
เร่ืองดาย 

คร้ันชางหูกนําดายตามที่เขาสงมาเขาเครื่องทอ จึงเขาไปหาหญิงนั้นแลวกลาวกับหญิง
นั้นวา “กระผมตองการดาย ขอรับ” หญิงนั้นกลาววา “ดิฉันสั่งคุณแลวมิใชหรือวา จงเอาดายนี้ทอ
จีวร” ชางหูกตอบวา “จริง ขอรับแมเจา แตพระคุณเจาอุปนันทศากยบุตร  ส่ังขาพเจาวาจงทําใหยาว
ใหกวางและใหเนื้อแนน ไมตองกังวลเรื่องดาย” หญิงนั้นจึงใหดายเพิ่มเทากับที่ใหคราวแรก  

ทานพระอุปนันทศากยบุตรทราบวา “ชายคนนั้นกลับมาจากการคางคืนตางถิ่น” จึงเขา
ไปหาถึงที่อยู คร้ันถึงแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว ชายนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร
ถึงที่นั่ง คร้ันถึงแลวจึงไหวแลวนั่ง ณ ที่สมควร ถามภรรยาวา “จีวรทอเสร็จแลวหรือ” ภรรยาตอบวา 
“เสร็จแลว” เขาสั่งวา “เธอจงนํามา ฉันจะนิมนตพระคุณเจาอุปนันทศากยบุตรใหครองจีวร” ภรรยา
นําจีวรผืนนั้นออกมาใหสามีแลวเลาเรื่องใหทราบ ชายนั้นถวายจีวรนั้นแกทานพระอุปนันทศากย
บุตรแลวตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหลานี้มักมาก ไมสันโดษ 
การจะถวายจีวรแตละครั้งไมใชงาย ไฉนพระคุณเจาที่เราไมไดปวารณาไวกอน จึงเขาไปหาชางหูก
แลวกําหนดจีวรเอาเองเลา  ภิกษุทั้งหลายไดยินบุรุษนั้นตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผูมัก
นอย พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาเชนกัน  แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรง
ทราบ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทานก็ยอมรับ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อุปนันทะ เขาเปนญาติของ

 
๔๐ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๔๑/๑๖๑ 

 



 ๕๐
 

                                                

เธอหรือไมใชญาติ” ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลตอบวา “ไมใชญาติ พระพุทธเจาขา” พระผูมี
พระภาคทรงตําหนิวา การกระทําอยางนี้จะทําใหบุคคลทั้งหลายเสื่อมศรัทธา  แลวจึงรับสั่งใหภิกษุ
ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

 
การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๔๑

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุปนันทศากยบุตร  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนัน
ทศากยบุตรและภิกษุทั้งหลายวา คฤหัสถชายหรือคฤหัสถหญิงผูไมใชญาติ ส่ังชางหูกใหทอจีวร
เจาะจงภิกษุ ถาภิกษุนั้นเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกแลวกําหนดชนิดจีวรในสํานัก
ของเขาวา “จีวรผืนนี้เขาใหทอเจาะจงอาตมา ทานจงทําใหยาว ทานจงทําใหกวาง ใหเนื้อแนน ขึงให
ดี ทอใหดี สางใหดี และกรีดใหดี เอาเถอะ อาตมาจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน” คร้ันกลาว
อยางนี้แลว ถาภิกษุนั้นใหของเล็กนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมแตอาหารบิณฑบาต ตองอาบัติ       
นิสสัคคิยปาจิตตีย 

๘)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของพระอุปนันทศากยบุตรและการแกไข 
การกระทําผิดของพระอุปนันทศากยบุตร  เปนการกระทําผิดซ้ําในฐานโทษเดียวกัน  

คือถาละเมิดตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แตตางกรณีตางเหตุการณ  จากตัวอยางของการกระทําผิด
ทั้ง ๗ กรณีขางตน  เปนเพียงสวนหนึ่งของการกระทําผิด  เปนการกระทําผิดที่สามัญชนทั่วไป
สามารถเห็นไดวาเปนความไมเหมาะสม  ไมมีความสันโดษ  ไมมีความละอายใจ  ไมมีความเกรงใจ 
พฤติกรรมดังกลาวไดสรางความเสื่อมศรัทธาแกผูพบเห็นและทราบพฤติกรรม  ผูที่ช่ือวาเปนสมณะ
ไมพึงปฏิบัติ   

ในสวนของการแกไขปญหาของการกระทําผิด  พระพุทธองคไดทรงแกไขปญหาของ
การกระทําที่ไมเหมาะสมในแตละกรณีโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุปนันทศากยบุตร  และ
ภิกษุทั้งหลาย  ละเมิดในขอหามที่ทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบทอีก  ผูใดมีละเมิดก็จะถูกปรับโทษ  ถา
ละเมิดตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ซ่ึงก็ไมปรากฏวา พระอุปนันทศากยบุตรหรือภิกษุทั้งหลาย
ละเมิดสิกขาบทที่ไดบัญญัติไวแลวอีก 

 

 
๔๑ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๔๒/๑๖๓ 

 



 ๕๑
 

                                                

๒.๑.๓  เร่ือง พระอุทายี  
พระอุทายี  เปนพุทธสาวรูปหนึ่งที่มีพฤติกรรมของการกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องมาตุคาม  

(หญิง)  ลักษณะพฤติกรรมการกระทําผิดของพระอุทายี  เมื่อเปรียบกับการกระทําของปุถุชนหรือ
สามัญชนทั่วไปแลว  ก็ดูจะไมเลวรายเทาใดนัก  เพราะชายหญิงอาจมีปฏิสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ไดบางตามวัยและตามกาลที่เหมาะสม  แตเนื่องจากพระอุทายีเปนสมณะ  ผูประพฤติพรหมจรรย  มี
ขอที่พึงปฏิบัติงดเวนและสํารวมระวังอยางยิ่งยวดเกี่ยวกับเรื่องมาตุคาม  สมณะรูปใดประพฤติไม
เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องมาตุคาม  จึงถือวาเปนความผิดที่คอนขางจะรุนแรงสําหรับเพศสมณะ  ซ่ึง
พระอุทายี  ก็ไดประพฤติผิดเกี่ยวกับเรื่องมาตุคามไวหลายกรณี  ซ่ึงจะไดขอกลาวตามลําดับ  ดังนี้   

๑) วาดวยการถูกตองกายกับมาตุคาม ๔๒

คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีอยูในปา วิหารของทานสวยงาม นาดู นาชม หองกลางมี
ระเบียงรอบดาน จัดเตียง ตั่ง ฟูก หมอนไวเรียบรอย ตั้งน้ําฉันน้ําใชไวพรอม บริเวณวิหารเตียน
สะอาด ชาวบานจํานวนมากพากันมาชม วิหารของทาน พราหมณคนหนึ่งกับภรรยาเขาไปหาทาน
พระอุทายี  เรียนวา “พวกขาพเจาอยากชมวิหารของพระคุณเจา” ทานพระอุทายีตอบวา “พราหมณ 
ถาเชนนั้นเชิญชมเถิด” แลวถือลูกกุญแจไขลิ่มผลักบานประตูเขาไปยังวิหาร พราหมณเดินตามหลัง
ทานพระอุทายีเขาไป สวนภรรยาก็เดินตามหลังพราหมณเขาไป  

ขณะนั้นทานพระอุทายีเดินไปเปดปดหนาตางบางตอน เวียนรอบหองแลวยอนมาขาง
หลัง ไดจับตองอวัยวะนอยใหญของนางพราหมณี คร้ังนั้น พราหมณนั้นไดช่ืนชมยินดีกบัทานพระอุ
ทายีแลวกลับไป เมื่อกลับไปแลวพราหมณไดเปลงวาจาออกมาดวยความดีใจวา “พระสมณะเชื้อ
สายศากยบุตรที่อยูในปาเชนนี้มีอัธยาศัยกวางขวาง แมพระอุทายีผูเจริญที่อยูในปาเชนนี้ก็มีอัธยาศัย
กวางขวาง” เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้ นางพราหมณีจึงบอกกับพราหมณวา “พระอุทายี นั้นจะมี
อัธยาศัยกวางขวางที่ไหนกัน พระสมณอุทายีจับตองอวัยวะนอยใหญของดิฉันเหมือนที่ทานจับนั่น
แหละ”  พอไดทราบเชนนั้น พราหมณจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนา ตอวาพระอุทายีตางๆ นานา  
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผูมักนอยสันโดษ มีความ
ละอาย มีความระมัดระวัง ใฝการศึกษา จึงตําหนิ ประณาม โพนทะนา  เชนเดียวกัน  แลวจึงนําเรื่อง
นี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  

 
๔๒ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๖๙/๒๙๑-๒๙๒ 

 



 ๕๒
 

                                                

คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุแลว ทรง
สอบถามทานพระอุทายี  ทานก็ยอมรับ  พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ การกระทําอยางนี้
ไมสมควร ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงถูกตองกายกับมาตุคามเลา เราแสดงธรรมโดยประการ
ตางๆ เพื่อคลายความกําหนัด มิใชเพื่อความกําหนัด เราบอกการระงับความกลัดกลุมเพราะกามไว
โดยประการตางๆ มิใชหรือ การกระทําอยางนี้ มีแตจะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา” ตรัสโทษ
แหงความเปนผูเล้ียงยาก คุณแหงการปรารภความเพียร แลวทรงแสดงธรรมมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย
ใหเหมาะสมกับเรื่องนั้นแลว จึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง  

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๔๓

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุทายี  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตนไม
เหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุทา
ยี และภิกษุทั้งหลายวา ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงําแลว มีจิตแปรปรวน ถูกตองกายกับมาตุคาม คือ 
จับมือ จับชองผมหรือลูบคลําอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนอาบัติสังฆาทิเสส 

๒)  วาดวยการพูดเกี้ยวหญิง  ๔๔

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีอยูในปา วิหารของทานสวยงาม นาดู นาชม หญิงจํานวนมากพา
กันไปที่วัดเพื่อชมวิหาร พากันเขาไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว กลาววา “พวก
ดิฉันขอเขาชมวิหารของพระคุณเจาหนอย เจาคะ” 

ทานพระอุทายีพาหญิงเหลานั้นชมวิหาร พูดชมบาง พูดติบาง ขอบาง ออนวอนบาง 
ถามบาง ถามซ้ําบาง บอกบาง สอนบาง ดาบาง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของหญิงเหลานั้น  พวก
หญิงที่ไมกลัวบาป ใจถึง ไมมียางอาย บางก็ยิ้มพราย บางก็พูดยั่ว บางก็กระซิกกระซี้ บางก็กระเซา
กับทานพระอุทายี สวนพวกหญิงที่มีความละอายใจ ก็เล่ียงออกไปแลวฟองภิกษุทั้งหลายวา “ทาน
เจาขา คําเชนนี้ไมเหมาะ ไมควร สามีพูดเชนนี้พวกเราก็ยังไมชอบ นี่พระคุณเจาอุทายีมาพูดได
อยางไร”  

บรรดาภิกษุผูมักนอยสันโดษ มีความละอาย มีความระมัดระวัง ใฝการศึกษา จึงพากัน
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงพูดเกี้ยวมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบเลา คร้ัน
ภิกษุเหลานั้นตําหนิทานพระอุทายีโดยประการตางๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาค

 
๔๓ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๗๐/๒๙๓ 
๔๔ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๘๓/๓๑๕ 

 



 ๕๓
 

                                                

ใหทรงทราบ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระอุทายี  ทานก็ยอมรับ พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ การกระทําอยางนี้ไมสมควร 
ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงพูดเกี้ยวมาตุคามดวย
วาจาชั่วหยาบเลา เราแสดงธรรมโดยประการตางๆ เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อการออกจากกาม  
มิใชหรือ การกระทําอยางนี้ มีแตจะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา  แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยก
สิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๔๕

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุทายี  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตนไม
เหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุทา
ยี และภิกษุทั้งหลายวา  ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงําแลว มีจิตแปรปรวน พูดเกี้ยวมาตุคาม ดวยวาจาชั่ว
หยาบ พาดพิงเมถุน เหมือนชายหนุมพูดเกี้ยวหญิงสาว เปนอาบัติสังฆาทิเสส  

๓) วาดวยการใหบําเรอความใครของตน ๔๖

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนพระที่ใกลชิดตระกูลในกรุงสาวัตถี ไปมาหาสูตระกูลเปนอัน
มาก สมัยนั้น มีหญิงมายผัวตายคนหนึ่ง รูปงาม นาดู นาชม คร้ันเวลาเชา ทานพระอุทายีครองผาแลว
ไปเรือนหญิงมายนั้น  คร้ันถึงแลวไดแสดงธรรมใหหญิงนั้นซาบซึ้งตรึงใจ  นางจึงไดปวารณาวา 
ทานอยากไดปจจัยส่ีส่ิงใด ขอจงบอกนางจะจัดถวายให  พระอุทายีกลาววา “ปจจัยเหลานั้นหาไดไม
ยาก เธอจงถวายสิ่งที่หาไดยากแกอาตมาเถิด”  หญิงมายกลาววา “อะไรหรือ เจาคะ”  พระอุทายี
กลาววา “เมถุนธรรม” หญิงมายกลาววา  “ทานตองการหรือเจาคะ”   พระอุทายีกลาววา “อาตมา
ตองการ” หญิงมายจึงกลาววา “นิมนตทานมาเถิดเจาคะ” แลวเดินเขาหองเปลื้องผานุงแลวนอน
หงายบนเตียง  

ขณะนั้น ทานพระอุทายีเดินตามนางเขาไปถึงเตียงกลาววา “ใครจักลูบคลําหญิงถอยมี
กล่ินเหม็นคนนี้ได” ถมน้ําลายแลวจากไป หญิงมายตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “พระสมณะเชื้อ
สายศากยบุตรเหลานี้ ไมมียางอาย ทุศีล ชอบพูดเท็จ แตก็ปฏิญญาวา ประพฤติธรรม เปนผูมีศีลมี
ธรรม ขอเมถุนธรรมกะเราแลวกลับถมน้ําลายกลาววา “ใครจักลูบคลําหญิงถอยมีกล่ินเหม็นคนนี้
ได” แลวจากไป เรามีอะไรชั่วนักหรือ มีอะไรที่มีกล่ินเหม็นนักหรือ เราเลวกวาหญิงคนอื่นอยางไร” 

 
๔๕ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๘๔/๓๑๖ 
๔๖ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๙๐/๓๒๘-๓๒๙ 

 



 ๕๔
 

                                                

แมหญิงอื่นก็พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนา  ภิกษุทั้งหลายไดยินหญิงเหลานั้นตําหนิ ประณาม 
โพนทะนา ก็ตําหนิ ประณาม โพนทะนาดวย   แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรง
ทราบ  

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระอุทายี  ทานก็ยอมรับ   พระผูมีพระภาค ทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ การกระทําของเธอ ไม
สมควร ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดกลาว
สรรเสริญการใหบําเรอความใครของตนตอหนามาตุคามเลา เราแสดงธรรมโดยประการตางๆ เพื่อ
คลายกําหนัด มิใชเพื่อความกําหนัด  การกระทําอยางนี้ มีแตจะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา  แลว
จึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๔๗

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุทายี  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตนไม
เหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุทา
ยี และภิกษุทั้งหลายวา  ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงําแลว มีจิตแปรปรวน กลาวสรรเสริญการบําเรอ
ความใครของตนตอหนามาตุคาม ดวยคําที่พาดพิงเมถุน เปนอาบัติสังฆาทิเสส  

๔) วาดวยการชักสื่อ ๔๘

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนพระที่ใกลชิดตระกูลในกรุงสาวัตถี ไปมาหาสูตระกูลเปนอัน
มาก  เมื่อตนเห็นวามีเด็กหนุมที่ยังไมมีภรรยาหรือเด็กสาวที่ยังไมมีสามี กลาวยกยองคุณสมบัติของ
เด็กหนุมเด็กสาวใหมารดาบิดาของแตละฝายฟง หนุมนอย สาวนอยของตระกูลโนน รูปงาม นาดู 
นาชม ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดี เหมาะสมกับชายหนุม สาวนอยคนนี้ มารดาบิดาของแตละฝายก็
กลาววา “พระคุณเจา คนเหลานั้นไมรูจักพวกเราวา “เปนใครหรือพวกพองของใคร” ถาพระคุณเจา
จะพูดทาบทามให พวกเราก็จะสูขอเด็กสาวนั้น หรือจะยกลูกสาวใหหนุมนั้น” พระอุทายีคอยเปน
ส่ือกลางกระทําอยูเชนนี้ 

สมัยนั้น บุตรสาวของหญิงมายผูเคยเปนภรรยาโหรคนหนึ่ง มีรูปงาม นาดู นาชม มี
พวกหมูบานอื่นมาสูขอลูกสาวนั้นวา “แมคุณ ทานจงยกเด็กสาวคนนี้ ใหชายหนุมของพวกเราเถิด” 
ภรรยาโหรตอบวา “ดิฉันไมทราบวาพวกทานเปนใคร อีกประการหนึ่ง เด็กสาวคนนี้เปนบุตรสาว

 
๔๗ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๙๑/๓๓๐ 
๔๘ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๙๖-๒๙๘/๓๓๘-๓๔๑ 

 



 ๕๕
 
คนเดียวของดิฉัน นางตองไปอยูบานอื่น ดิฉันยกใหไมได” ชาวบานกลาวกับพวกชาวตางถิ่นวา  
พวกทานมาธุระอะไรกัน  เขาตอบวา พวกเรามาขอบุตรสาวกะภรรยาโหรชื่อโนนในที่นี้ใหแกเด็ก
หนุมของพวกเรา แตนางปฏิเสธ ฯ ชาวบานแนะนําวา ทานจะไปขอหญิงสาวกับภรรยาโหรทําไม
กัน ไปพูดกับพระอุทายีไมดีกวาหรือ พระอุทายีชวยใหเขายินยอมยกใหได” 

พวกสาวกอาชีวกไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยู แลวบอกวัตถุประสงค  พระอุทายีจึง
อาสาพาเขาไปหาภรรยาโหร ไดถามวา  “ทําไมเธอไมยกบุตรสาวใหคนเหลานี้เลา”  ภรรยาโหรตอบ
วา “ดิฉันไมทราบวาคนเหลานี้เปนใครหรือเปนพวกพองของใคร อีกประการหนึ่ง เด็กสาวนี้เปน
บุตรสาวคนเดียวของดิฉัน นางตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจึงไมยกใหเจาคะ”  พระอุทายีกลาววา “ทาน
จงยกใหไปเถอะ อาตมารูจักคนพวกนี้ดี”  หญิงมายกลาววา “ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันก็จะยกให” 

ตอมาภรรยาโหรจึงยกบุตรสาวใหอาชีวกที่มาสูขอ  คร้ันพวกเขาพาเด็กสาวไป ไดเล้ียง
ดูอยางสะใภเดือนเดียวเทานั้น ตอจากนั้นเลี้ยงดูอยางทาสหญิง  ตอมาสาวนอยสงขาวไปถึงมารดาวา 
“ลูกตกระกําลําบาก หาความสุขไมไดเลย พวกเขาเลี้ยงดูลูกในฐานะหญิงสะใภเดือนเดียวเทานั้น 
ตอจากนั้นเลี้ยงดูอยางทาสหญิง คุณแมโปรดมารับลูกกลับไปเถิด”  คร้ันทราบขาว ภรรยาโหรจึงไป
หาพวกอาชีวกแลว กลาววา “พวกทานอยาเลี้ยงดูสาวนอยอยางทาสเลย โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิด” 
พวกเขาตอบวา “พวกเราไมไดรับรองและตกลงไวกับทาน แตรับรองและตกลงไวกับพระตางหาก 
หลีกไป พวกเราไมรูจักทาน”  คร้ันภรรยาโหรถูกพวกอาชีวกพูดรุกรานจึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถี 
ฝายสาวนอยก็ยังสงขาวถึงความลําบากไปถึงมารดาอีกเปนครั้งที่ ๒  

ภรรยาโหรจึงไปหาพระอุทายีแลวกลาววา “พระคุณเจา ทราบมาวา บุตรสาวของดิฉัน
ตกระกําลําบากไมไดความสุข ไดรับการเลี้ยงดูอยางสะใภเดือนเดียวเทานั้น จากนั้นถูกเลี้ยงดูอยาง
ทาสหญิง พระคุณเจาควรขอรองวา อยาเลี้ยงดูสาวนอยอยางทาสหญิง โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภ” 
ตอมาพระอุทายีไดไปหาพวกอาชีวกแลวขอรองวา “พวกทานอยาเลี้ยงดูสาวนอยอยางทาสหญิง 
โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิด” พวกเขาตอบวา “พวกเราไมไดรับรองและตกลงไวกับทาน แตรับรอง
และตกลงไวกับภรรยาโหรตางหาก พระตองไมวุนวาย ตองเปนพระที่ดี หลีกไป พวกเราไมรูจัก
ทาน” 

คร้ันถูกพวกสาวกอาชีวกพูดรุกราน พระอุทายี จึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถี ฝายสาวนอย
ก็ยังสงขาวถึงความลําบากไปถึงมารดาอีกเปนครั้งที่ ๓ ฝายภรรยาโหรก็เขาไปหาพระอุทายีอีกครั้ง  
ทานพระอุทายีกลาววา “อาตมาถูกพวกอาชีวกพูดรุกรานมาครั้งหนึ่งแลว เธอไปเองเถิด อาตมาจะ
ไมไป”  คร้ังนั้น ภรรยาโหรและสาวนอยไดตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ขอใหพระอุทายีตก
ระกําลําบาก อยาไดมีความสุขสบายเหมือนบุตรสาวของเราที่ตองตกระกําลําบากไมไดความสุข

 



 ๕๖
 

                                                

สบายเพราะมีแมผัว พอผัว และสามีช่ัว”  แมหญิงสาวอื่นๆ ที่ไมชอบใจแมผัว พอผัว และสามี ตาง
สาปแชงพระอุทายี  ฝายหญิงสาวที่ชอบใจแมผัว พอผัว และสามี ตางใหพรพระอุทายีวา “ขอให
พระคุณเจาอุทายีจงมีความสุขความเจริญเหมือนพวกเราที่มีความสุขความเจริญเพราะมีแมผัว พอผัว 
และสามีดี” พวกภิกษุไดยินหญิงบางพวกสาปแชง บางพวกใหพร บรรดาภิกษุผูมักนอยสันโดษ จึง
พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ไฉนทานพระอุทายีจึงชักสื่อเลา” คร้ันภิกษุเหลานั้นตําหนิ
ทานพระอุทายีโดยประการตางๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระอุทายีทานก็ยอมรับ พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆบุรุษ การกระทําอยางนี้ ไมสมควร 
ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ไฉนเธอจึงชักสื่อเลา การกระทําอยางนี้ มีแตจะทํา
ใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๔๙

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระอุทายี  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตนไม
เหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุทา
ยี และภิกษุทั้งหลายวา  ก็ภิกษุใดทําหนาที่ชักสื่อ คือ บอกความประสงคของชายแกหญิงก็ดี บอก
ความประสงคของหญิงแกชายก็ดี เพื่อใหเปนภรรยาหรือเปนชูรัก เปนอาบัติสังฆาทิเสส  

๕) สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของพระอุทายีและการแกไข 
การกระทําผิดของพระอุทายี  เปนการกระทําผิดซ้ําในฐานโทษเดียวกันคืออาบัติ

สังฆาทิเสส  เปนโทษในสวนที่หนักที่สุดที่สามารถแกไขได  แตตางกรณีตางเหตุการณ  จาก
ตัวอยางของการกระทําผิดทั้ง ๔ กรณีขางตน  เปนการกระทําผิดที่เสียหายอยางยิ่งสําหรับผูประพฤติ
พรหมจรรย   ทั้งการถูกตองกายหญิง  พูดเกี้ยวหญิง การกลาวเมถุนธรรมกับหญิง  และการเปนสื่อ
ใหชายหญิงเปนสามีภรรยากัน  พฤติกรรมดังกลาวไดสรางความเสื่อมศรัทธาแกผูพบเห็นและทราบ
พฤติกรรม  ผูที่ช่ือวาเปนสมณะไมพึงปฏิบัติ   

ในสวนของการแกไขปญหาของการกระทําผิด  พระพุทธองคไดทรงแกไขปญหาของ
การกระทําที่ไมเหมาะสมในแตละกรณีโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระอุทายีและภิกษุทั้งหลาย  
ละเมิดในขอหามที่ทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบทอีก  ผูใดมีละเมิดก็จะถูกปรับโทษอาบัติ 

 

 
๔๙ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๙๙/๓๔๒ 

 



 ๕๗
 

                                                

๒.๑.๔ ภิกษุณีสุนทรีนันทา 
ภิกษุณีสุนทรีนันทาเปนพุทธสาวกรูปหนึ่งที่กระทําผิดซ้ําหลายหนตางพฤติกรรม  ตาง

เหตุการณ  เปนการประพฤติไมเหมาะสมเกี่ยวกับชาย  ภิกษุณีเปนผูที่มีศีลตองถือปฏิบัติเขมงวดยิ่ง
กวาพระสงฆ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูช่ือวาภิกษุณีพึงสํารวมระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางยิ่งยวด  
แตภิกษุณีสุนทรีนันทา  ก็ยังกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหลายครั้ง  แตตางเหตุการณตางกรณีกัน  
ซ่ึงจะไดขอกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

๑)  วาดวยการยินดีการจับตองกายของชาย  ๕๐

คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของอนาถปณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น นายสาฬหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตา  ประสงคจะสรางวิหารถวาย
ภิกษุณีสงฆ นายสาฬหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตาจึงเขาไปแจงความประสงคแกภิกษุณีวา 
“กระผมตองการจะสรางวิหารถวายภิกษุณีสงฆ ทานทั้งหลายโปรดใหภิกษุณีผูดูแลการกอสรางสัก
รูปเถิด ขอรับ”  

สมัยนั้น มีหญิงสาว ๔ คนพี่นองบวชอยูในสํานักภิกษุณี คือนันทา นันทวดี สุนทรีนัน
ทา ถุลลนันทา ในจํานวน ๔ รูปนี้ ภิกษุณีสุนทรีนันทาบวชตั้งแตวัยสาว มีรูปงามนาดู นาชม เปน
บัณฑิต เฉลียวฉลาด มีปญญา ขยัน ไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาไตรตรองในงานนั้นๆ 
สามารถกระทําสามารถจัดแจงได  ภิกษุณีสงฆจึงแตงตั้งภิกษุณีสุนทรีนันทาใหเปนผูดูแลการ
กอสรางของนายสาฬหะหลานของนางวิสาขามิคารมาตา  คร้ังนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทานั้นไปบาน
นายสาฬหะ  เนืองๆ ฝาย นายสาฬหะ  ก็หมั่นไปสํานักภิกษุณีอยูเนืองๆ เพื่อติดตอประสานงานใน
การทํางานกัน  คนทั้งสองนั้นจึงมีจิตรักใครตอกันเพราะพบเห็นกันเนืองๆ  

นายสาฬหะ เมื่อไมไดโอกาสที่จะทํามิดีมิรายภิกษุณีสุนทรีนันทา จึงไดออกอุบาย
จัดเตรียมภัตตาหารสําหรับถวายภิกษุณีสงฆเพื่อหาทางที่จะประทุษรายนางนั้น เมื่อจะปูอาสนะใน
โรงฉัน ปูอาสนะไว ณ สวนขางหนึ่งสําหรับภิกษุณีอาวุโส  ปูอาสนะไวสําหรับ ภิกษุณีสุนทรีนันทา 
ณ สวนขางหนึ่ง ในที่มิดชิด มีที่กําบัง เพื่อใหภิกษุณีผูเปนเถระ เขาใจวา “ภิกษุณีสุนทรีนันทานั่งอยู
กับพวกภิกษุณีนวกะ” แมภิกษุณีนวกะก็จะเขาใจไปวา “ภิกษุณีสุนทรีนันทานั่งอยูกับพวกภิกษุณีผู
เปนเถระ” คร้ันแลวนายสาฬหะ จึงใหคนไปเรียนภิกษุณีสงฆวา “แมเจา ไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จ
แลว”  

 
๕๐ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๕๖/๑ 

 



 ๕๘
 

ภิกษุณีสุนทรีนันทาสังเกตรูวา “นายสาฬหะ เตรียมการไวมาก มิใชเพียงจัดภัตตาหาร
ถวายภิกษุณีสงฆเทานั้น แตประสงคที่จะทํามิดีมิรายเรา ถาเราไปก็ตองมีเร่ืองอื้อฉาวแน” จึงสั่ง
ภิกษุณีอันเตวาสินีไปวา “เธอจงไปนําบิณฑบาตมาใหเรา ถามีผูถามถึงเรา จงตอบวาเราเปนไข” 
ภิกษุณีนั้นปฏิบัติตามคําสั่งของภิกษุณีสุนทรีนันทา เวลานั้น นายสาฬหะ ยืนคอยที่ซุมประตูดาน
นอก ถามถึงภิกษุณีสุนทรีนันทาวา “แมเจาสุนทรีนันทาไปไหน ขอรับ” นางตอบวา “ภิกษุณี
สุนทรีนันทาเปนไข ดิฉันจักรับบิณฑบาตไปถวาย”  

ลําดับนั้น นายสาฬหะคิดวา “การที่เราเตรียมอาหารถวายภิกษุณีสงฆ ก็เพราะแมเจา
สุนทรีนันทา” จึงสั่งใหเล้ียงดูภิกษุณีสงฆแลวเขาไปทางสํานักภิกษุณี  สมัยนั้นแล ภิกษุณีสุนทรีนัน
ทายืนคอยนายสาฬหะอยูนอกซุมประตูวัด พอเห็นเขาเดินมาแตไกลจึงหลบเขาที่อยูนอนคลุมโปงอยู
บนเตียง นายสาฬหะเขาไปหาภิกษุณีสุนทรีนันทาถึงที่อยู แลวกลาวยั่วเยากัน  นายสาฬหะมีความ
กําหนัดจึงถูกตองกายภิกษุณีสุนทรีนันทาซึ่งมีความกําหนัดเชนกัน 

คราวนั้น ภิกษุณีชรามีเทาเจ็บรูปหนึ่งนอนอยูไมไกลจากที่ของภิกษุณีสุนทรีนันทา นั้น 
เห็นนายสาฬหะผูกําหนัดกําลังถูกตองกายกับภิกษุณีสุนทรีนันทาผูกําหนัด จึงตําหนิ ประณาม 
โพนทะนา  บอกเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีผูมักนอย สันโดษ ก็ตําหนิ ประณาม
โพนทะนา จากนั้น  จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย 
ทราบวา ภิกษุณีสุนทรีนันทากําหนัด ยินดีการถูกตองกายกับชายผูกําหนัดจริงหรือ” พวกภิกษุทูลรับ
วา “จริง พระพุทธเจาขา” พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุณี
สุนทรีนันทาไมสมควร ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ไฉนจึงยินดีการถูกตองกาย
กับชายผูกําหนัด ภิกษุทั้งหลาย การกระทําอยางนี้ มีแตจะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา”  

คร้ันพระผูมีพระภาคทรงตําหนิการกระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยประการตางๆ 
แลว ไดตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ทรงแสดงธรรมมี
กถาแกภิกษุทั้งหลายใหเหมาะสมใหคลอยตามกับเรื่องนั้น แลวรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เราจะ บัญญัติสิกขาบทแกภิกษุณีทั้งหลาย โดยอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ 
ประการ”แลวจึงรับสั่งใหภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

 

 

 



 ๕๙
 

                                                

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๕๑

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทา  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  
หามภิกษุณีสุนทรีนันทา  และภิกษุณีทั้งหลายวา  ก็ภิกษุณีใดกําหนัดยินดีการจับตอง การลูบคลํา 
หรือการบีบของชายผูกําหนัดบริเวณใตรากขวัญลงมาเหนือเขาขึ้นไป แมภิกษุณีนี้เปนปาราชิกที่ช่ือ
วา อุพภชาณุมัณฑลิกา หาสังวาสมิได  

 

๒)  วาดวยการปกปดโทษ ๕๒

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทามีครรภกับ นายสาฬหะ แตปกปดเรื่องไวในขณะที่ครรภยัง
ออนๆ เมื่อครรภแกจึงสึกไปคลอดบุตร ภิกษุณีทั้งหลายไดกลาวกับภิกษุณีถุลลนันทาดังนี้วา “แมเจา 
สุนทรีนันทาสึก ไปไมนานก็คลอดบุตร เธอคงจะมีครรภขณะเปนภิกษุณีกระมัง” ภิกษุณีถุลลนันทา
จึงยอมรับ ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา “แมเจา เธอรูวาภิกษุณีตองอาบัติปาราชิก เหตุใดจึงไมโจทเอง ไม
บอกแกคณะเลา” 

ภิกษุณีถุลลนันทาตอบวา “แมเจา ความเสียหาย ความเสื่อมเกียรติ ความอัปยศ ของ
ภิกษุณีสุนทรีนันทานี้ ก็คือความเสียหาย ความเสื่อมเกียรติ ความอัปยศ ของดิฉันนั่นแหละ ดิฉันจะ
บอกความเสียหายของตน  แกคนอื่นไดอยางไร” บรรดาภิกษุณีผูมักนอย พากันตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา “ไฉนแมเจาถุลลนันทารูอยูจึงไมทักทวงภิกษุณีผูตองธรรมคือปาราชิกดวยตนเอง ไม
บอกแกคณะเลา” คร้ันแลวภิกษุณีเหลานั้นไดนําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลาย ใหทราบ และกราบทูล
พระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ แลว
ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ก็ตอบวาจริง พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา ไฉนภิกษุณีถุลลนันทารูอยู
จึงไมทักทวงภิกษุณีผูตองธรรมคือปาราชิกดวยตนเอง ไมบอกแกคณะเลา การกระทําอยางนี้ยิ่งจะ
ทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา แลวจึงรับสั่งใหภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

 

 

 
๕๑ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๕๗/๕ 
๕๒

 ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๖๔/๑๐ 

 



 ๖๐
 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๕๓

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของภิกษุณีถุลลนันทา  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะ ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามภิกษุณี
ทั้งหลายวา ก็ภิกษุณีใดรูอยูไมทักทวงภิกษุณีผูตองธรรมคือปาราชิกดวยตนเอง ไมบอกแกคณะ ก็ใน
กาลใดภิกษุณีนั้นยังครองเพศอยูก็ดี เคลื่อนไปก็ดีไมไดบอกแกคณะ แมภิกษุณีนี้เปนปาราชิกที่ช่ือวา 
วัชชปฏิจฉาทิกา  หาสังวาสมิได  

๓)  วาดวยการรับโภชนะจากมือชายผูกําหนัด ๕๔

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทามีรูปงาม นาดู นาชม คนทั้งหลายเห็นเธอที่โรงฉัน ตางก็
กําหนัด จึงถวายอาหารที่ดีๆ แกนางผูกําหนัด ภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงไดฉันตามความตองการ สวน
ภิกษุณีอ่ืนๆ ไมไดฉันตามที่คิดไว  บรรดาภิกษุณีผูมักนอย ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ไฉน
ภิกษุณีสุนทรีนันทาผูกําหนัด จึงรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผูกําหนัดดวยมือของตนแลว
เคี้ยวฉันเลา” คร้ันแลว ภิกษุณีเหลานั้นไดนําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายใหทราบ พวกภิกษุไดนํา
เร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย ทราบวา ภิกษุณีสุนทรีนันทากําหนัด รับของเคี้ยวหรือของฉันจาก
มือชายผูกําหนัดดวยมือของตนแลวเคี้ยวฉัน จริงหรือ” พวกภิกษุทูลรับวา “จริง พระพุทธเจาขา” 
พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “ภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีสุนทรีนันทากําหนัดจึงรับของเคี้ยวหรือ
ของฉันจากมือชายผูกําหนัดดวยมือของตนแลวเคี้ยวฉันเลา ภิกษุทั้งหลายการกระทําอยางนี้ ยิ่งจะทํา
ใหบุคคลทั่วไปแลวจึงรับสั่งใหภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๕๕

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทา  ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปน
สิกขาบท  หามภิกษุณีสุนทรีนันทา  และภิกษุณีทั้งหลายวา  “ก็ภิกษุณีใดกําหนั

                                                

ด รับของเคี้ยวหรือ

 
๕๓ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๖๕/๑๑ 
๕๔

 ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๙๙/๔๕ 
๕๕ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๗๐๐/๔๕ 

 



 ๖๑
 

                                                

ของฉันจากมือชายผูกําหนัดดวยมือของตนแลวเคี้ยวหรือฉัน แมภิกษุณีนี้ตองธรรมคือสังฆาทิเสสที่
ช่ือ ปฐมาปตติกะ นิสสารณียะ” 

๔)  วาดวยการสงเสริมใหภิกษุณีรับโภชนะจากมือชายผูกําหนัด  ๕๖

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทามีรูปงาม นาดู นาชม คนทั้งหลายเห็นภิกษุณีสุนทรีนันทา
นั้นที่โรงฉัน ตางก็กําหนัดจึงถวายอาหารที่ดีๆ แกภิกษุณีสุนทรีนันทา แตภิกษุณีสุนทรีนันทามคีวาม
ยําเกรง ไมยอมรับประเคน ภิกษุณีผูนั่งถัดกันไดกลาวกับนางวา “เหตุไรทานจึงไมรับประเคน” นาง
ตอบวา “เพราะพวกเขาเปนผูกําหนัด” ภิกษุณีนั้นถามวา “ก็ทานกําหนัดดวยหรือ” นางตอบวา “ดิฉัน
ไมกําหนัด” ภิกษุณีนั้นพูดวา “ชายผูนี้จะกําหนัดหรือไมกําหนัดก็ทําอะไรทานไมได เพราะทานไม
กําหนัด นิมนตเถิดแมเจา รับภัตตาหารจากชายเหลานั้นเถิด”  

บรรดาภิกษุณีผูมักนอย พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดกลาว
อยางนี้  คร้ันแลว ภิกษุณีเหลานั้นไดนําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายใหทราบ พวกภิกษุไดนําเรื่องนี้
ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปน
ตนเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายๆ ตอบวาจริง  พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา ไฉนภิกษุณีจึงได
กลาวอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายการกระทําอยางนี้ จะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา แลวจึงรับสั่งให
ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๕๗

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของภิกษุณีผูประพฤติผิด ตรัสถึงโทษของการ
ประพฤติตนไมเหมาะกับความเปนสมณะ  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  
หามภิกษุณีทั้งหลายวา  “ก็ภิกษุณีใดกลาวอยางนี้วา “ชายผูนั้นจะกําหนัดหรือไมกําหนัดก็ตามก็ทํา
อะไรทานไมได เพราะทานไมกําหนัด นิมนตเถิด ทานจงรับประเคนของนั้นดวย มือของตนเองแลว
เคี้ยวหรือฉันเถิด” ดังนี้ แมภิกษุณีนี้ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ที่ช่ือวา ปฐมาปตติกะ นิสสารณียะ” 

๕)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของภิกษุณีสุนทรีนันทาและการแกไข 
จากตัวอยางของการกระทําผิดของภิกษุณีสุนทรีนันทาที่กลาวไวขางตน ความผิดที่เห็น

ประจักษวาเปนความผิดตามความรูสึกของสามัญชนทั่วไปที่ผูช่ือวาเปนสมณะไมพึงปฏิบัติคือ การ
ยินดีถูกตองกายชาย  และการปกปดความผิด  สวนความผิดในฐานอื่นเชน มีความกําหนัดรับของ

 
๕๖ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๗๐๔/๔๘ 
๕๗ ดูรายละเอียดใน วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๗๐๕/๔๙ 

 



 ๖๒
 

                                                

เคี้ยวของฉันจากผูกําหนัด  โดยพฤติกรรมของการกระทําไมนาจะเกิดความเสียหายอะไร  แตเมื่อ
พิจารณาถึงเรื่องของการสํารวมจิตของสมณะ  ก็พึงเขาใจไดวาเปนการประพฤติไมเหมาะสมของผู
ที่ไดช่ือวาประพฤติพรหมจรรย    

ในสวนของการแกไข  พระพุทธองคไดประชุมสงฆและไดตําหนิการประพฤติไม
เหมาะสมของภิกษุณีสุนทรีนันทา และภิกษุณีอ่ืนๆ ทรงบัญญัติเปนสิกขาบท หามภิกษุณีสุนทรีนัน
ทา  และภิกษุณีทั้งหลายประพฤติไมเหมาะสมดังกลาวอีก  และไดปรับโทษผูละเมิดเปนปาราชิก  
และสังฆาทิเสส  ตามแตละฐานโทษตามความหนักเบา 

๒.๑.๕  เร่ือง พระฉันนะ  
พระฉันนะเปนพุทธสาวกเชื่อสายศากยะบุตร  เปนญาติใกลชิดกับพระพุทธเจา  ได

ประพฤติตนเปนผูไมรูจักประมาณตนเอง  ไมออนนอมถอมตน  ไมเคารพและเกรงใจผูอ่ืน  ดวย
เพราะทิฏฐิมานะ  ทําใหเปนผูที่วายากสอนยาก  ผูอ่ืนใหคําแนะนําติเตียนไมได  ไมพอใจ  การ
กระทําผิดของพระฉันนะ  ที่ทําใหพระพุทธองคตองประชุมสงฆติเตียนการกระทําผิดของพระฉัน
นะ  และบัญญัติเปนสิกขาบทไวหลายกรณี  ขอกลาวโดยยอตามลําดับ  ดังนี้ 

๑)  วาดวยการสรางวิหาร ๕๘

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี คร้ังนั้น เศรษฐีผู
อุปฏฐากทานพระฉันนะ บอกทานพระฉันนะวา จะสรางวิหารให  ขอใหพระฉันนะหาที่สรางให
หนอย  วาแลวทานฉันนะก็ใหแผวถาง พรอมทั้งตัดตนไมใหญที่ชาวบานเคารพนับถือ  เมื่อชาวบาน
ไดทราบขาว  ตางตําหนิ โพนทะนา ตอวาพระฉันนะโดยประการตางๆ  เพราะชาวบานเชื่อวาเปน
ตนไมที่มีรุกขเทวดา แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรง
สอบถามทานพระฉันนะ  ทานก็ยอมรับ  พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “ไฉนเธอจึงใชคนตัดตนไม
รุกขเจดียที่ชาวบานเคารพบูชาเลา เพราะพวกชาวบานมีความสําคัญวา “ตนไมมีชีวิต” การกระทํา
อยางนี้  จะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง  

 

 

 

 
๕๘ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๖๕/๔๐๒ 

 



 ๖๓
 

                                                

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๕๙

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระฉันนะ  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตน
ไมเหมาะสม  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระฉันนะและภิกษุ
ทั้งหลายวา  ก็ภิกษุจะสรางวิหารใหญ ที่มีเจาของสรางถวาย สรางเปนของสวนตัว ตองพาภิกษุ
ทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงพื้นที่ให เปนพื้นที่ไมมีอันตราย เปนพื้นที่มีบริเวณ
โดยรอบ ถาภิกษุใหสรางวิหารใหญ เปนพื้นที่มีอันตราย เปนพื้นที่ไมมีบริเวณโดยรอบ หรือไมพา
ภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให เปนอาบัติสังฆาทิเสส  

๒)  วาดวยภิกษุเปนคนวายาก ๖๐

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉัน
นะ ประพฤติไมสมควร ภิกษุทั้งหลายวากลาวตักเตือนอยางนี้วา “ทานฉันนะ ทานอยาไดกระทํา
อยางนี้ การกระทําอยางนั้นไมสมควร”  ทานพระฉันนะเกิดความไมพอใจไดกลาววา “พวกทาน
สําคัญวาผมเปนผูที่พวกทานควรวากลาวตักเตือนหรือ ผมตางหากสมควรวากลาวตักเตือนพวกทาน  
ดวยทะนงตัววาเปนญาติของพระพุทธเจา  ซํ้ายังดูหมิ่นภิกษุอ่ืนอีก  บรรดาภิกษุผูมักนอยสันโดษ มี
ความละอาย พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนา แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรง
ทราบ 

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระฉันนะ  ทานก็ยอมรับ  พระผูมีพระภาคทรงตําหนิ  การกระทําอยางนี้ไมสมควร  ไมควรทํา  
ไฉนเธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวตักเตือนดวยความหวังดีจึงยอมรับคําตักเตือนไมได การกระทํา
อยางนี้ จะทําใหบุคคลทั่วไปเสื่อมศรัทธา  แลวจึงรับสั่งใหภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง  

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๖๑

พระพุทธองคทรงตําหนิการกระทําของพระฉันนะ  ตรัสถึงโทษของการประพฤติตน
ไมเหมาะสม  ทรงตรัสหามการกระทําเชนนั้นโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระฉันนะและภิกษุ
ทั้งหลายวา ภิกษุเปนคนวายาก อันภิกษุทั้งหลายวากลาวตักเตือนโดยชอบธรรม กลับทําตัวใหเปน
คนที่วากลาวตักเตือนไมได ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนได  เพราะวาบริษัทของ
พระผูมีพระภาคเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือดวยการวากลาวตักเตือนกันและกัน ดวยการ

 
๕๙ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๖๖/๔๐๓ 
๖๐ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๒๔/๔๕๔ 
๖๑ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๒๕/๔๕๕ 

 



 ๖๔
 

                                                

ชวยเหลือกันและกันใหออกจากอาบัติ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวตักเตือนอยูอยางนี้ ก็ยังยก
ยองอยูอยางนั้น ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสนจนครบ ๓ คร้ังเพื่อใหสละเรื่องนั้น ถา
เธอกําลังถูกสวดกวาจะครบ ๓ คร้ัง สละเรื่องนั้นได นั่นเปนการดี ถาเธอไมสละ เปนอาบัติ
สังฆาทิเสส  

๓)  วาดวยการสรางวิหารใหญ๖๒

ตอมาพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี คร้ังนั้น มหาอมาตยผู
เปนอุปฏฐากของทานพระฉันนะ สรางวิหารถวายทานพระฉันนะที่นั้น ทานพระฉันนะสั่งใหมุงให
ฉาบทาวิหารที่สรางเสร็จแลวหลายๆ คร้ัง วิหารมีน้ําหนักมากจึงพังลงมา ตอมา ทานพระฉันนะจึง
หาเก็บหญาและไม  ทําใหนาขาวเหนียวของพราหมณคนหนึ่งเสียหาย พราหมณนั้นตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา “ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจึงทํานาขาวเหนียวของเราใหเสียหายเลา 

ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพราหมณตําหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผูมักนอยจึง
ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ไฉนทานพระฉันนะจึงใหมุงใหฉาบทาวิหารที่สรางเสร็จแลว
หลายๆ คร้ังเลา วิหารมีน้ําหนักมาก จึงพังลงมา” คร้ันภิกษุเหลานั้นตําหนิทานพระฉันนะโดย
ประการตางๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 

การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๖๓

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ ทรงสอบถาม
ทานพระฉันนะวา “ฉันนะ ทราบวา เธอใหมุงใหฉาบทาวิหารที่สรางเสร็จแลวหลายๆ คร้ัง วิหารมี
น้ําหนักมากจึงพัง ถึงแมจะยืนในที่ที่ปราศจากของเขียว ตองอาบัติปาจิตตีย  

๔)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของพระฉันนะ  และการแกไข 
พระฉันนะ  เปนพระที่เปนเชื้อสายศากยบุตร  เกี่ยวของกับการเปนญาติกับพระพทุธเจา  

ในพฤติกรรมที่กระทําผิดที่ไดกลาวไวขางตน คือ การใหตัดตนไมใหญที่ชาวบานเคารพนับถือ  ไม
เกรงใจชาวบาน  คนในพื้นที่  และการเปนคนวายากสอนยาก  ดวยเพราะมานะถือตนเองวาเปนญาติ
ของพระพุทธเจา  เห็นวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนของตนเอง  ผูอ่ืนไมควรตักเตือน  
และการสรางวิหารที่เกินความจําเปน  สรางความเสียหายใหผูอ่ืน  รวมลักษณะความผิดของพระฉัน
นะ  เปนการไมเสงี่ยมเจียมตน สมถะ ใหสมกับเปนสมณะผูที่ควรเคารพนับถือกราบไหว  ชาวบาน

 
๖๒ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๓๔/๓๐๙ 
๖๓ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๓๔/๓๐๙ 

 



 ๖๕
 

                                                

ติเตียน  พระพุทธองคทรงแกไขโดยบัญญัติเปนสิกขาบท  หามพระฉันนะและพระสงฆทั่วไป
ละเมิดสิกขาบท  หากละเมิดปรับเปนอาบัติสังฆาทิเสส 

 

๒.๒ การกระทําผิดซ้ําท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก 
การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก  เปนการกลาวลักษณะนิทานชาดก  

กลาวถึงพฤติกรรมของการกระทําผิด  แสดงถึงความเสื่อมทรามทางดานคุณธรรมของผูกระทําผิด  
วิธีการแกไขไมไดมีบทบัญญัติเปนขอหามแตอยางใด  แตการแกไขการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏใน
พระสุตตันตปฎกนี้จะเปนการชี้ใหผูประพฤติผิดเห็นทางของความเจริญและความเสื่อม  ในบาง
เร่ืองพระพุทธองคก็ทรงแกไขได  ในบางเรื่องก็ไมทรงแกไข  เพราะแกไขไมได  ขอยกตัวอยางพอ
เปนสังเขป  ดังนี้    

๒.๒.๑ เร่ือง พระเทวทัต 
เร่ืองของพระเทวทัต  ที่ไดกลาวไวในพระไตรปฎก  มีการกระทําผิดหลายครั้งหลาย

หน  ทั้งที่พระเทวทัตก็เปนเปนพุทธสาวก  เปนสมณะรูปหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมจนสามารถแสดง
อิทธิฤทธิ์ได  แตดวยเพราะมิจฉาทิฐิ ทําใหเกิดกรรมกิเลส คือ กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม กลาวคือ 
โลภะ โทสะ และ โมหะ  ทําใหพระเทวทัตตองกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีก  ซ่ึงจะไดกลาวถึงพฤติกรรม
ที่ไดกระทําผิดตามที่ไดกลาวไวในพระไตรปฎกตามลําดับเหตุการณ ดังนี้ 

๑)  พระเทวทัตเกิดความโลภในลาภสักการะ ๖๔

คร้ังหนึ่งพระเทวทัตไดเกิดความโลภในลาภสักการะ  ไดคิดคํานึงในใจวา เราจะทําให
ใครเลื่อมใสดีนะ  ซ่ึงถาเขาเลื่อมใสเราแลว ลาภสักการะเปนอันมากพึงเกิดขึ้นแกเรา  แลวก็คิดไดวา 
ทําใหพระเจาอชาตศัตรูเล่ือมใสเปนดีแน เพราะยังหนุมแนนลาภสักการะก็จะเกิดกับเราเองเปน
เวลานาน 

จากนั้นพระเทวทัต  ก็แสดงอิทธิฤทธิ์แสดงกลอุบายทําใหอชาตศัตรูกุมาร กลัว  
หวาดหวั่น  สะดุง ฯ  ทึ่งในการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระเทวทัต  เกิดความเลื่อมใส  นําลาภสักการะ
จํานวนมากไปถวาย  ซ่ึงการกระทําดังกลาวของพระเทวทัต  ก็เปนการกระทําที่ผิดวิสัยของสมณะ
เพศอยูแลว  ตอมาเมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและคําสรรเสริญครอบงํา  จึงไดเกิดความคิดใหญ
ใฝสูงวา “เราจะปกครองภิกษุสงฆ” ซ่ึงทําใหพระเทวทัตเสื่อมจากอิทธิฤทธิ์ตั้งแตบัดนั้น 

 
๖๔ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๓๓/๑๗๔ 

 



 ๖๖
 

๒)  พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ และสงฆไดทําปกาสนียกรรม ๖๕

สมัยนั้น พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ประทับนั่งแสดงธรรมแกบริษัท
ซ่ึงมีพระราชาประทับอยูดวย คร้ังนั้น พระเทวทัตลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือ
ไปทางพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา “พระพุทธเจาขา เวลานี้พระผูมีพระ
ภาคทรงพระชราภาพ เปนผูเฒาสูงอายุ ลวงกาลผานวัยไปโดยลําดับแลวพระพุทธเจาขา บัดนี้ ขอ
พระผูมีพระภาคโปรดปลอยวาง ปฏิบัติตนอยูในธรรมใหสุขสบาย โปรดมอบภิกษุสงฆให
ขาพระพุทธเจาปกครองดูแลเถิด  

พระผูมีพระภาคตรัสหามพระเทวทัตถึง ๓ หน  สุดทายพระพุทธองคจึงทรงตรัสวา 
“เทวทัต แมแตสารีบุตรและโมคคัลลานะเรายังไมมอบภิกษุสงฆให เราจะมอบภิกษุสงฆใหเธอซึ่ง
เปนคนต่ําชา บริโภคปจจัยดุจกลืนน้ําลายไดอยางไรเลา”  ขณะนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระ
ภาคไมไวหนากันเลย  ซ้ํายังมีพระราชาประทับอยูดวย ทรงยกยองแตพระสารีบุตรและพระโมคคัล
ลานะ จึงโกรธ ไมพอใจ แตก็ยังถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวทําประทักษิณจากไป นี้เปนการผกู
อาฆาตครั้งแรกกับพระผูมีพระภาค ของพระเทวทัต พระผูมีพระภาคจึงไดรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายให
ทําปกาสนียกรรม คือ การประกาศถึงพฤติกรรมการกระทําของพระเทวทัตที่ไมเหมาะสม ในกรุงรา
ชคฤห ใหหมูสงฆและสาธุชนทั่วไปไดทราบโดยทั่วกัน 

 

๓) พระเทวทัตยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูฆาพอ๖๖

ตอมาพระเทวทัตเขาไปหาอชาตศัตรูกุมารถึงที่อยู ไดกลาวกับอชาตศัตรูกุมารวา “พระ
กุมาร เมื่อกอนมนุษยทั้งหลายมีอายุยืน บัดนี้ มีอายุส้ัน การที่พระองคจะพึงสิ้นพระชนมเมื่อยังเปน
พระกุมาร เปนเรื่องที่เปนไปได ถาเชนนั้น พระองคจงปลงพระชนมพระชนกแลวเปนพระราชา 
อาตมาก็จะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคแลวเปนพระพุทธเจา” สวนอชาตศัตรูกุมารดําริวา พระคุณ
เจาเทวทัตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พระคุณเจาเทวทัตจะตองรูดีทุกอยาง   วันหนึ่งจึงไดเหน็บกฤช
แนบพระเพลา ลักษณะกลาๆ กลัวๆ รุกร้ีรุกรนเสด็

                                                

จเขาไปในพระราชวังอยางเรงรีบชวงเวลา
กลางวัน พวกมหาอมาตยที่เฝาประตูพระราชวังแลเห็นอชาตศัตรูกุมารมีอาการดังกลาว  จึงไดจับไว
และไดตรวจพบกฤชเหน็บอยูที่พระเพลา จึงทูลถามอชาตศัตรูกุมารจนทราบวา  อชาตศัตรูกุมาร 
ประสงคจะปลงพระชนมพระชนก  โดยมีพระคุณเจาเทวทัต เปนผูยุยง 

 
๖๕ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๓๓/๑๘๑ 
๖๖ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๓๙/๑๘๕ 

 



 ๖๗
 

                                                

มหาอมาตยมีอยูหลายพวก  ตางมีความเห็นในการลงโทษผูกระทําผิดที่แตกตางกัน  ตก
ลงกันไมไดวาจะลงโทษอยางไร  จึงมีมติใหนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ ตกลงกัน
วาพวกเราจะปฏิบัติตามที่พระราชารับสั่ง  คร้ันพระเจาพิมพิสารเมื่อไดทราบเรื่องโดยตลอดแลว  ได
ปรารภวา  เร่ืองนี้พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆไมเกี่ยวของ  เพราะพระผูมีพระภาครับสั่งให
ทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห แกพระเทวทัตถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแลว  และนี้ก็เปนการ
กระทําโดยมิชอบของพระเทวทัตเอง  เปนเรื่องสวนตัวของพระเทวทัต  ไมเกี่ยวของกับพระสงฆอ่ืน  
และไดตรัสถามพระโอรสของตนเองวา “ลูกตองการฆาพอเพื่ออะไร” ลูกตอบวา  “หมอมฉัน
ตองการราชสมบัติ พระเจาขา” พระบิดาจึงตรัสวา “ถาลูกตองการราชสมบัติ ราชสมบัติก็เปนของ
ลูก” แลวทรงมอบราชสมบัติแกอชาตศัตรูกุมาร  

๔)  พระเทวทัตสงคนไปลอบปลงพระชนมพระผูมีพระภาค๖๗

ตอมาพระเทวทัตเขาไปเฝาอชาตศัตรูกุมาร  และไดขอใหอชาตศัตรูกุมารสงราชบุรุษ
ไปปลงพระชนมพระสมณโคดม อชาตศัตรูกุมารก็ยินดีทําตาม ไดสงบุรุษไปหลายชุดแตก็ไม
สามารถทํารายพระพุทธเจาได  พระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรด  จนบุรุษทั้งหลายเกิดความ
เล่ือมใสขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะหมดทุกคน 

ตอมาบุรุษคนหนึ่งนั้นเขาไปหาพระเทวทัต  แลวบอกกับพระเทวทัตวาไมสามารถปลง
พระชนมพระผูมีพระภาคได เพราะพระผูมีพระภาค พระองคนั้นเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก 
พระเทวทัตเลยบอกวา ถาอยางนั้นเราจะลงมือปลงพระชนมพระสมณโคดมเอง 

๕)  พระเทวทัตทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิต ๖๘

ตอมาพระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยู ณ ที่รมเงาภูเขาคิชฌกูฏ คร้ังนั้น พระเทวทัตขึ้น
ภูเขาคิชฌกูฏกล้ิงศิลากอนใหญ ดวยหมายใจวาจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคดวยกอนศิลานี้  
ขณะนั้นมียอดภูเขา ๒ ขางมาบรรจบกันรับศิลากอนนั้นไว สะเก็ดศิลากระเด็นจากกอนศิลานั้นไป
กระทบพระบาทของพระผูมีพระภาค จนพระโลหิตหอ นี้เปนอนันตริยกรรมขอท่ี ๑ ที่เทวทัตสั่งสม
ไว  ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา พระเทวทัตวางแผนปลงพระชนมพระผูมีพระภาค จึงพากันเดิน
จงกรมอยูรอบๆ วิหารของพระผูมีพระภาค สวดมนตเสียงดังกึกกองเพื่ออารักขาปองกันคุมครอง
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงสดับเสียง จึงรับสั่งถามพระอานนทวา เพราะเหตุไร เสียง
สาธยายนั้นจึงดังอึกทึกกึกกอง  พระอานนทจึงกราบทูลวา ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา พระเทวทัต 

 
๖๗ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๔๐/๑๘๗ 
๖๘ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๔๑/๑๙๑ 

 



 ๖๘
 

                                                

วางแผนปลงพระชนมพระผูมีพระภาค จึงพากันเดินจงกรมอยูรอบๆ วิหารเพื่ออารักขา  พระผูมีพระ
ภาคไดรับสั่งใหพระอานนทไปบอกภิกษุเหลานั้นเขาเฝาแลวทรงตรัสกับภิกษุเหลานั้นดังนี้วา “ภิกษุ
ทั้งหลาย ไมใชใครๆ จะมาปลงชีวิตตถาคตได  พระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพพานดวยความ
พยายามของผูอ่ืน พวกเธอจงไปอยูตามที่เดิม พระตถาคตทั้งหลายเปนผูที่ไมตองอารักขา”  

๖)  พระเทวทัตปลอยชางนาฬาคิรีทํารายพระพุทธองค ๖๙

ตอมาในกรุงราชคฤหมีชางชื่อนาฬาคีรีดุราย ชอบฆาคน คร้ังนั้น พระเทวทัตเขาไปใน
กรุงราชคฤหแลวไปที่โรงชาง ไดกลาวแสดงอํานาจบารมีของตนเอง  สามารถจะแตงตั้งใครใหอยู
ในตําแหนงต่ําหรือสูงก็ไดเปนตน  จึงไดส่ังควาญชางไววา  เวลาพระสมณโคดมเสด็จมาทางตรอกนี ้
ใหปลอยชางนาฬาคีรีนี้เขาไป  พวกนายควาญชางรับคําพระเทวทัต  คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาค
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปในกรุงราชคฤหพรอมภิกษุหลายรูป เสด็จดําเนินถึงตรอกนั้น พวก
ควาญชาง แลเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินถึงตรอกนั้น จึงปลอยชางนาฬาคิรีเขาไป ชางนาฬาคิรี
มองเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินมาแตไกล จึงชูงวง หูชัน หางชี้ วิ่งตรงไปที่พระผูมีพระภาค 
ภิกษุเหลานั้นเห็นชางนาฬาคิรีวิ่งมาแตไกล จึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา “ชางนาฬาคิรีนี้ดุ
รายหยาบคายนัก ชอบฆาคน กําลังตรงมาทางตรอกนี้ ขอพระผูมีพระภาคโปรดเสด็จกลับเถิด 
พระพุทธเจาขา”   ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคถึง ๓ คร้ังพระผูมีพระภาครับสั่งวา 
ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายจะไมปรินิพพานดวยความพยายามฆาของผูอ่ืน 

พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปที่ชางนาฬาคิรี ลําดับนั้นชางนาฬาคิรีไดสัมผัส
กระแสเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจา จึงลดงวงลงแลวเขาไปหา พระผูมีพระภาค ยืนอยูตรงพระ
พักตร พระผูมีพระภาคทรงยกพระหัตถขวาลูบ กระพองชางนาฬาคิรี พลางตรัสสอนชางนาฬาคิรี
ดวยพระคาถาทั้งหลาย  ทันใดนั้น ชางนาฬาคิรีเอางวงสูบละอองธุลีที่ใกลพระบาทของพระผูมีพระ
ภาคแลวพนลงบนกระหมอม(ของตน) ยอตัวถอยออกไปชั่วระยะเห็นพระองค ลําดับนั้น ชางนาฬา
คิรีไดกลับไปที่โรงชางยืนอยูที่เดิม คนทั้งหลายพากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาพระเทวทัตวาเปน
คนบาป เปนคนไมมีบุญ เพราะไดพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดมผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มี
อานุภาพมากอยางนี้ ลาภสักการะของพระเทวทัตจึงเสื่อมสิ้นไป สวนลาภสักการะ ของพระผูมีพระ
ภาคกลับเจริญยิ่งขึ้น  

สมัยนั้น พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเสื่อมลาภสักการะ จึงพากันออกปากขอภัตตาหาร
ในตระกูลทั้งหลายมาฉัน คนทั้งหลายจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสาย

 
๖๙ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๔๒/๑๙๕ 

 



 ๖๙
 

                                                

ศากยบุตรจึงเที่ยวออกปากขอภัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินคน
ทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงตําหนิ ประณาม พระเทวทัตพรอมกับบริษัท ที่เที่ยวออก
ปากขอภัตตาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉัน จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 
พระผูมีพระภาคไดทรงสอบถามพระเทวทัตแลวทรงตําหนิและทรงแสดงธรรมใหฟง 

คร้ังนั้น พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวี บุตร 
พระสมุททัตตะ เพื่อรวมกันออกอุบายทําลายสงฆ  โดยทูลขอวัตถุ ๕ ประการกับพระพุทธองค คือ  

๑.   ภิกษุทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดเขาบาน ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 
๒.  ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนตภิกษุรูปนั้นมีโทษ  
๓.  ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีผาคหบดี ภิกษุรูปนั้นมีโทษ 
๔.  ภิกษุทั้งหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บัง ภิกษุ รูปนั้นมีโทษ 
๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อ ภิกษุรูป

นั้นมีโทษ 

พระเทวทัตคิดวาพระสมณโคดมจะไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้แน ก็จะใชวัตถุ ๕ 
ประการนี้ชักชวนใหประชาชนเชื่อถือ เพราะเห็นวายังมีกลุมคนที่เล่ือมใสในการปฏิบัติเชนนี้อยู 

๗)  พระเทวทัตทําลายสงฆ (สังฆเภท) ๗๐

ตอมาพระเทวทัตพรอมกับบริษัทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค จึงไดทูลขอใหพระภิกษุ
ถือปฏิบัติตามวัตถุ ๕ ประการขางตน  พระผูมีพระภาคตรัสหามวา “อยาเลยเทวทัต ภิกษุรูปใด
ปรารถนาก็จงอยูปาเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยูในละแวกบานเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จง
เที่ยวบิณฑบาตเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงยินดีกิจนิมนตเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงถือผา 
บังสุกุลเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงยินดีผาคหบดีเถิด เทวทัต เราอนุญาตถือเสนาสนะตามโคนไม 
๘ เดือนเทานั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน และ
ไมไดนึกสงสัย”  พระเทวทัตไดฟงแลวราเริงดีใจวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการ 
เหลานี้พรอมสมัครพรรคพวกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวจากไป 
โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ  ชักชวนใหประชาชนเชื่อถือดวย  บรรดาประชาชนเหลานั้น  ที่ไมมีความ
เขาใจ  มีความรูไมดี ตางกลาววา “พระสมณะเทวทัตเชื้อสายศากยบุตรเหลานี้ ประพฤติกําจัดกิเลส 
ประพฤติเครงครัด สวนพระสมณโคดมมักมาก ดําริเพื่อความมักมาก” สวนพวกที่เปนบัณฑิต 

 
๗๐ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๔๔/๒๐๓ 

 



 ๗๐
 

                                                

เฉลียวฉลาด มีความรูดี ก็ตําหนิ ประณาม โพนทะนาวา “ไฉนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลาย
สงฆ เพื่อทําลายจักรของพระผูมีพระภาคเลา”  

ภิกษุทั้งหลายไดยินคนทั้งหลายตําหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนําเรื่องไปกราบทูลพระ
ผูมีพระภาคใหทรงทราบ  พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัต  พระเทวทัตก็ยอมรับ  พระผูมี
พระภาคทรงตําหนิวา “อยาเลยเทวทัต เธออยาพอใจการทําลายสงฆ เพราะการทําลายสงฆ มีโทษ
หนัก” คร้ันถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ไดประกาศใหภิกษุทั้งหลายทราบวา  พวกเรา
เขาไปเฝาพระสมณโคดม ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ ซ่ึงเปนไปเพื่อความมักนอย แตพระผูมีพระภาคไม
ทรงอนุญาต  จึงไดสอบถามความคิดเห็นแกภิกษุทั้งหลายวา ทานรูปใดเห็นดวยกับวัตถุ ๕ ประการ
เหลานี้  ซ่ึงก็ไดพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีประมาณ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเปนพระบวชใหม ไมรอบรู
พระธรรมวินัย ภิกษุเหลานั้นเขาใจวา “นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุศาสน” คร้ังนั้นแล พระ
เทวทัตไดช่ือวาไดทําลายสงฆแลว และไดพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไปคยาสีสประเทศ 
ตอมา พระพุทธองคไดมอบใหพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปแสดงธรรมโปรดภิกษุ ๕๐๐ 
รูปนั้น ยังภิกษุ ๕๐๐ รูปใหเล่ือมใสและไดพากลับไป ณ เวฬุวัน 

 

๘)  การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๗๑

การที่พระเทวทัตกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีก เสมือนจองลางจองผลาญกับพระสัมมาสัม
พุทธเจาไมยอมเลิกรา  พระพุทธองคไดทรงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูก อสัท
ธรรม ๘ อยางครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย ตองไปเกิดในนรก ดํารงอยูช่ัวกัป แกไขไมได 
อสัทธรรม ๘ อยาง คือ 

๑.  เทวทัตถูกลาภครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย ฯ แกไขไมได  
๒. เทวทัตถูกความเสื่อมลาภครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย แกไขไมได  
๓.  เทวทัตถูกยศครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย แกไขไมได  
๔.  เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย แกไขไมได  
๕.  เทวทัตถูกสักการะครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย แกไขไมได  
๖.  เทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงําย่ํายีจิตจักไปเกิดในอบายแกไขไมได  
๗.  เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงําย่ํายีจิตจักไปเกิดในอบาย แกไขไมได  
๘.  เทวทัตถูกความที่มีมิตรชั่วครอบงําย่ํายีจิต ตองไปเกิดในอบาย แกไขไมได  

 
๗๑ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๔๘/๒๐๙ 

 



 ๗๑
 

ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อยางเหลานี้แลครอบงําย่ํายีจิต ตองไป เกิดใน
อบาย ตองไปเกิดในนรก ดํารงอยูช่ัวกัป แกไขไมได  

๑๐)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของพระเทวทัต และการแกไข 
การกระทําผิดของพระเทวทัตจากตัวอยางที่ไดกลาวขางตน  เริ่มจากการมักมากใฝใน

ลาภสักการะ  คิดอุบาย  ทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดลาภสักการะ  โดยไมคํานึงถึงความชอบธรรม  หรือ
ควรแกผูซ่ึงไดช่ือวาเปนสมณะหรือไม ความคิดดังกลาวซึ่งเปนมิจฉาทิฐิ  เมื่อไมไดรับการแกไข  จึง
กําเริบใจคิดจะปกครองพระสงฆแทนพระพุทธเจา  เมื่อทูลขอตอพระพุทธเจาแลวไมไดดั่งใจ  กลับ
ซํ้ายังถูกตําหนิพฤติกรรมตอหนาผู อ่ืน  จึงไดผูกอาฆาตตอพระพุทธเจา  พยายามที่จะทําราย
พระพุทธเจาซ้ําแลวซํ้าเลา  สวนหนึ่งของการพยายามจะทํารายพุทธเจาของพระเทวทัต  จนเปนเหตุ
ใหพระเทวทัตตองกระทําอนันตริยกรรม คือ โลหิตุปบาท  

พระเทวทัตไดแสดงพฤติกรรมการเปนปฏิปกษตอพระพุทธเจาที่เดนชัดอีกประการ
หนึ่ง คือ การทูลขอวัตถุ ๕ ประการ  คือ การใหภิกษุทั้งหลาย อยูปาตลอดชีวิต, เที่ยวบิณฑบาต
ตลอดชีวิต, ใชผาบังสุกุลตลอดชีวิต, อยูโคนไมตลอดชีวิต และ ไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  
ซ่ึงวัตถุ ๕ ประการนั้น  พระเทวทัตไดรูกอนแลววา  เมื่อทูลขอจากพระพุทธองคแลวจะไมทรง
อนุญาตแน   ซ่ึงมีถอยคําทอนหนึ่งพระเทวทัตไดกลาวไววา “พระสมณโคดมจะไมทรงอนุญาตวัตถุ 
๕ ประการนี้แน พวกเราจะใชวัตถุ ๕ ประการนี้ชักชวนใหประชาชนเชื่อถือ”  จะเปนโอกาสที่จะทํา
ใหพระเทวทัตชักชวนพระสงฆบวชใหม  มีปญญานอยแตกแยกมาเปนพวกของตนเองไดบาง  จาก
พฤติกรรมดังกลาวก็เปนเหตุใหพระเทวทัตไดทําอนันตริยกรรมอีกขอหนึ่งคือ สังฆเภท 

ในสวนของการแกไขนั้น  พระพุทธองคไดทรงตรัสไวชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
กระทําผิดของพระเทวทัต  คือ  การที่พระเทวทัตไดผูกอาฆาต จองลางจองผลาญกับพระพุทธเจาไม
เลิกรา  พระพุทธเจาไดทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้วา  พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อยางครอบงําย่ํายีจิต 
ตองไปเกิดในอบาย ตองไปเกิดในนรก ดํารงอยูช่ัวกัป แกไขไมได  ไมอยูในฐานะที่พระพทุธองคจะ
โปรดใหกลับใจใหดวงตาเห็นธรรมได  ถาจะเปรียบเหมือนบัว ๔ เหลา  ก็จะอยูในขั้นที่ ๔ คือ 
ปทปรมะ  ยากตอการแกไข หรือ แกไขไมได   

๒.๒.๒  เรื่อง องคุลิมาล 
องคุลิมาล เปนชื่อของพุทธสาวกรูปหนึ่ง  ที่มีประวัติของการกระทําผิดหลายครั้งหลาย

หน ในพฤติกรรมเดิมๆ คือ ฆาคนหรือทํารายคน โดยพฤติกรรมดวยการตัดนิ้วผูที่ตนฆาหรือทําราย  
รอยเปนพวงมาลัยคลองคอ  มีรากฐานของการกระทําผิดคืออวิชชา  ไมรูวานี่เปนการกระทําผิดตอ

 



 ๗๒
 

                                                

กุศลธรรม  เปนความหยาบกรานของจิตใจ  กระทําผิดแลวผิดอีกโดยไมคํานึงถึงบาปกรรมที่ได
กระทํา  จนกระทั้งพระพุทธองคทรงโปรดใหละพยศ  ขอบวช  พําเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหันต 
ซ่ึงจะไดกลาวถึงพฤติกรรมการกระทําผิดขององคุลิมาล กระทั้งละพยศ จนสําเร็จเปนพระอรหันตที่
ปรากฏในพระไตรปฎก ตามลําดับ ดังนี้ 

๑)  ประวัติและที่มาของชื่อ “องคุลิมาล”๗๒

ประวัติโดยยอขององคุลิมาล คือ เปนบุตรของคัคคพราหมณ  ปุโรหิตของพระเจาป
เสนทิโกศล  มารดาชื่อนางมันตานีพราหมณ เดิมชื่อ อหิงสกะ (แปลวา ผูไมเบียดเบียน) เมื่อเจริญวัย
ไปศึกษาศิลปะศาสตรในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักกสิลา  มีความรูความประพฤติดี  เพื่อน
ศิษยดวยกันริษยา  ยุยงอาจารยใหกําจัดเสีย  อาจารยจึงลวงดวยอุบายใหไปฆาคนใหครบ ๑,๐๐๐ คน  
แลวจะมอบวิชาวิเศษอยางหนึ่งให จึงกลายเปนมหาโจร ผูโหดรายทารุณ  ตัดนิ้วมือคนที่ตนฆาแลว
รอยเปนพวงมาลัย  จึงชื่อวา องคุลิมาล แปลวา ผูมีนิ้วมือเปนมาลัย 

 

๒)  พระพุทธเจาเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาล ๗๓

คร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี คร้ังหนึ่งแล ในแควนของพระเจาปเสนทิโกศล มีโจรชื่อ องคุลิมาล เปนคนหยาบชา 
มีฝามือเปอนเลือด ชอบฆาคน ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย โจรองคุลิมาลนั้น กอกวนชาวบาน
บาง ชาวนิคมบาง ชาวชนบทบาง ใหเดือดรอนไปทั่ว เขาเขนฆามนุษยแลวตัดเอานิ้วมือรอยเปน
พวงมาลัยสวม(คอ)ไว คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาค ภายหลังเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว ทรง
เสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมาลซุมอยู ผูคนทั่วไปที่เดินมาพบพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามทางที่
โจรองคุลิมาลซุมอยู จึงกราบทูลวา อยาเสด็จไปทางนั้น ในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมาล เปนคน หยาบ
ชา ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย กอกวนชาวบาน ใหเดือดรอนไปทั่ว เขาเขนฆามนุษยแลวตัด
เอานิ้วมือรอยเปนพวงมาลัยสวมไว คนที่จะเดินทางนี้ตองรวมพวกกันใหไดกลุมใหญ ๑๐ ถึง ๕๐ 
คน แมกระนั้นก็ยังตกอยูในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาลจนได  เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอยางนี้แลว 
พระผูมีพระภาคทรงนิ่งเฉย เสด็จตอไป  

พระผูมีพระภาคไดรับการทัดทานจากประชาชนทั่วไป  พระองคก็ทรงนิ่งเฉย แลวก็
เสด็จตอไป สวนโจรองคุลิมาลไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ไดคิดวา “นาอัศจรรยจริง ไม

 
๗๒ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๑๖/๘๑ 
๗๓ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๔๗-๓๔๘/๔๒๑ 
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เคยปรากฏ คนที่เดินมาทางนี้จะตองรวมพวกกันเปนกลุมใหญ  แมกระนั้นก็ยังตกอยูในเงื้อมมือของ
เรา แตทําไมสมณะนี้เพียงรูปเดียวไมมีเพื่อนสักคนชะรอยจะมาขมเรา ทางที่ดีเราพึงฆาสมณะรูปนี้
เสีย”  ลําดับนั้น โจรองคุลิมาลถือดาบและโลผูกสอดแลงธนูไวพรอม ติดตามพระผูมีพระภาคไป
ทางเบื้องพระปฤษฎางค พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร โดยวิธีที่โจรองคุลิมาลจะวิ่งจน
สุดกําลัง ก็ไมสามารถจะตามทันพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามปกติได คร้ังนั้น โจรองคุลิมาลไดมี
ความคิดวา นาอัศจรรยจริง ไมเคยปรากฏ เมื่อกอนแมชางที่กําลังวิ่ง มาที่กําลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามทัน
จับได แตเราวิ่งจนสุดกําลังยังไมทันสมณะรูปนี้ซ่ึงเดินตามปกติได  จึงหยุดยืนกลาวกับพระผูมีพระ
ภาควา “หยุดกอน สมณะ หยุดกอนสมณะ” พระผูมีพระภาคตรัสวา “เราหยุดแลว องคุลิมาล ทาน
ตางหากจงหยุด” 

จากนั้น โจรองคุลิมาลคิดวาสมณะเหลานี้เปนศากยบุตรมักเปนคนพูดจริง มีปฏิญญา
จริง แตสมณะรูปนี้เดินไปอยูแทๆ กลับพูดวา “เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานตางหากจงหยุด” ทางทีด่ ี
เราควรจะถามสมณะรูปนี้ดู 

 

๓)  การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก  
องคุลิมาลละพยศ ๗๔

คร้ันเมื่อโจรองคุลิมาลไดถามพระผูมีพระภาค โดยเนื้อความสรุปไดวา “สมณะ ทาน
กําลังเดินไป ยังกลาววา “เราหยุดแลว ทานตางหากยังไมหยุด” ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กับทาน 
ทานหยุดอยางไร ขาพเจาไมหยุดอยางไร” พระผูมีพระภาค ตรัสตอบวา  “องคุลิมาล เราวางอาชญา
ในสรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวตลอดกาล สวนทานไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย เพราะฉะนั้น 
เราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานสิช่ือวายังไมหยุด” 

โจรองคุลิมาลกลาววา “สมณะ นานจริงหนอ ทานผูที่เทวดาและมนุษยบูชาแลว                 
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เสด็จมาถึงปาใหญเพื่ออนุเคราะหขาพระองค ขาพระองคนั้นจักละการ          
ทําบาป เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรมของพระองค”  โจรองคุลิมาลไดกลาวอยางนี้แลว          
ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึก มีหนาผาชัน โจรองคุลิมาลไดถวายอภิวาทพระบาททั้งสองของพระ
สุคตแลวทูลขอบรรพชากับพระสุคต ณ ที่นั้นเอง  

 

 
๗๔ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๔๙/๔๒๓ 
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องคุลิมาลบรรลุพระอรหันต ๗๕

ตอมา ทานพระองคุลิมาลหลีกออกไปอยูรูปเดียว ไมประมาท มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยูไมนานนักก็ทําใหแจงซึ่งประโยชนยอดเยี่ยมอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่เหลากุลบตุรผู
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยูในปจจุบัน รูชัดวา 
ชาติส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีก
ตอไป  

องคุลิมาลเปลงอุทาน๗๖

คร้ังนั้นแล ทานพระองคุลิมาลอยูในที่สงัด หลีกเรนอยู เสวยวิมุตติสุขแลว ไดเปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา “คนท่ีประมาทมากอน ตอมาภายหลังไมประมาท เขายอมทําโลกนี้ใหสวาง
ไสวได ประดุจดวงจันทรท่ีพนจากเมฆฉะนั้น คนท่ีทําบาปกรรมแลวปดไวไดดวยกุศล ยอมจะทํา
โลกนี้ใหสวางไสวได ประดุจดวงจันทรท่ีพนจากเมฆฉะนั้น  หากบุคคลทําบาปไป ก็ไมควรทําบาป
นั้นซ้ําอีก ไมควรทําความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนําทุกขมาให”  

สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดขององคุลิมาลและการแกไข 
การกระทําผิดขององคุลิมาล  โดยพฤติกรรมของการกระทําคือการการฆาคนถึง ๙๙๙ 

คน  การเริ่มพฤติกรรมของการฆาขององคุลิมาล ไมปรากฏวาเปนการฆาที่มีพื้นฐานของความโกรธ
หรืออาฆาต พยาบาทแตอยางใด  แตเปนการกระทําที่มีสาเหตุอันเกิดจากการที่  อหิงสกกุมาร ถูก
เพื่อนรวมรุนซึ่งเปนศิษยทั้งหลายซึ่งเลาเรียนมาดวยกันเกิดความริษยา  จึงปรึกษากันเพื่อหาอุบาย
ทําลายเจา อหิงสกกุมารเสีย  เมื่อเปนที่ตกลงกันแลวไดไปยุยงอาจารยถึงสามครั้ง  ในที่สุดอาจารยก็
ปลงใจเชื่อ  จึงหาอุบายที่จะกําจัดอหิงสกกุมาร  เมื่อเห็นอุบายเปนที่แยบคายแลวจึงพูดกับอหิงสก
กุมาร  ใหไปฆาคนแลวตัดเอานิ้วมือมาใหไดหนึ่งพันนิ้ว  แลวจะใหเรียนศิลปะศาสตรอันชื่อวาวิษณุ
มนต  ซ่ึงเปนมนตสูงสุดของสํานัก  โดยนัยแหงอุบายดังกลาวพึงขยายความไดวา  การที่ใหอหิงสก
กุมารไปเที่ยวฆาคนถึง ๑,๐๐๐ คน  นั้นไมใชของงาย  การที่อหิงสกกุมารจะตองฆาคนจนกวาจะ
ครบ ๑,๐๐๐ คน  เขาเองจะตองถูกฆาอยางแนแท ซ่ึงจะเปนการกําจัดอหิงสกกุมารโดยทางออม 

ในขั้นตนอหิงสกกุมารมีความรังเกียจ ไมพอใจ เพราะตนเกิดในตระกูลพราหมณ  ไม
ควรเบียดเบียนฆาสัตว  เปนการผิดประเพณีวงศตระกูลมารดาบิดา  แตดวยอาศัยความอยากสําเร็จ
ศิลปศาสตรอันมีช่ือวาวิษณุมนต  จึงไดฝนใจทําเริ่มจับอาวุธ  เที่ยวฆาคนที่เดินไปมาในสถานทีน่ัน้ๆ 

 
๗๕ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๕๒/๔๒๙ 
๗๖ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๕๒/๔๓๐ 
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จํานวนมาก  คร้ันฆาแลวก็นับจํานวนไว  ภายหลังเกิดการเลอะเลือนสงสัยจําไมได  จึงไดรอยเปน
พวงไวดุจมาลัย  นับได ๙๙๙ นิ้ว ขาวคราวไดลือกระฉอนไป  การฆาแตละคนอาจจะพบความ
ยุงยากลําบากในการฆาอยูบาง  วิธีการจึงพัฒนาเพื่อตัดความยุงยาก  จึงทําใหวิธีการฆาขององคุ
ลิมาลเฉียบขาด  ดูโหดเหี้ยม  เปนที่สะพรึงกลัวของบุคคลทั่วไป  มหาชนเกิดความสะดุงกลัว  จึง
พรอมกันไปเฝาพระเจาปสเสนทิโกศล  เพื่อกราบทูลใหพระองคทรงกําจัดเสีย  เมื่อพระองคทรง
ทราบจึงสั่งเตรียมกําลังพล เพื่อจะไปจับองคุลิมาลโจรฆาเสีย  ปุโรหิตผูเปนบิดาทราบขาว เห็นวา
อันตรายจะเกิดกับลูกชาย  จึงปรึกษากับนางพราหมณี ใหนางพราหมณีรีบออกไปกอนเพื่อบอกเหตุ
ใหบุตรทราบ 

ในกาลครั้งนั้น  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปฏิบัติตามพุทธกิจ  สวนหนึ่งของพุทธกิจ
คือ ตรวจดูสัตวโลก  ไดทรงเห็นอุปนิสัยแหงอรหัตตผลขององคุลิมาลโจรวา  ถาพระองคไมทรง
เปนภาระ  องคุลิมาลก็จะกระทํามาตุฆาต (ฆามารดา) เสีย  จักเปนเหตุใหเสื่อมจากมรรคผล  จึงรีบ
เสด็จไปแตเชาตรู  และไดโปรดองคุลิมาลใหหยุดการกระทํากรรมดวยพระดํารัสวา   “องคุลิมาล เรา
วางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวตลอดกาล สวนทานไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานสิช่ือวายังไมหยุด”  ดวยเพราะฟงพระดํารัสอัน
ประกอบดวยธรรมของพระองค  โจรองคุลิมาลเกิดปญญา  สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่เคยกระทํา
ทําได  เมื่อกลาวเปรียบกับหลักธรรมวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก กรณีดังกลาว  พระพุทธองค
ทรงหักซี่ลอแหงวัฏฏะ ของซี่ลอที่ช่ือวา “กรรม” ไดอยางสิ้นเชิง  ซ่ึงเปนการแกไขพฤติกรรมได
อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยวิธีของพระพุทธองค   

 

๒.๒.๓  เรื่อง  พราหมณชื่อธนัญชานิ ๗๗

ธนัญชานิ  เปนชื่อของพราหมณ  ที่อยูในกรุงราชคฤห    ไดกระทําผิดหลายครั้งหลาย
หนโดยการเบียดบังเอาทรัพยของผูอ่ืนโดยมิชอบมาเปนของตนเอง  โดยอางหนาที่ความรับผิดชอบ 
และความจําเปนของตนเองที่ตองกระทําเชนนั้นโดยไมเหมาะสมเหตุสมผล  ซ่ึงจะไดกลาวโดยยอ 
ดังนี้ 

๑)  พระสารีบุตรถามขาวคราวธนัญชานิพราหมณ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน สถานที่ใหเหยื่อกระแต เขตกรุงรา

ชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท พรอมดวยภิกษุหมูใหญ คร้ัง
 

๗๗ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๗ 

 



 ๗๖
 
นั้น ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาอยูในกรุงราชคฤห ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร ไดสนทนาปราศรัยพอ
เปนที่บันเทิงใจ พอเปนที่ระลึกถึงกันแลว นั่ง ณ ที่สมควร ทานพระสารีบุตรไดถามภิกษุนั้นวา 
“พราหมณช่ือธนัญชานิอยูใกลประตูตัณฑุลปาลิ ในกรุงราชคฤหนั้น เขาไมปวยไขและยังมีกําลังอยู
เปนผูไมประมาทอยูหรือ”  ภิกษุนั้นกลาวตอบวา “แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง
อยู แตธนัญชานิพราหมณของเราจะไมประมาทที่ไหนได เขาอาศัยพระราชา พราหมณและคหบดี
เที่ยวเบียดบัง (เอาผลประโยชน) ของรัฐ” พระสารีบุตรกลาววา “ทานผูมีอายุ การที่เราไดฟงวาธนัญ
ชานิพราหมณเปนผูประมาท เปนขาวไมดีเลย ถากระไรเราจะไดพบกับธนัญชานิพราหมณนั้นสัก
คร้ังหนึ่ง ทําอยางไรเราจึงจะไดสนทนาปราศรัยบาง” 

๒)  พระสารีบุตรไปเยี่ยมธนัญชานิพราหมณ 
คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแลว จึงจาริกไปทางกรุง

ราชคฤห เที่ยวจาริกไปตามลําดับ จนถึงกรุงราชคฤห คร้ันในเวลาเชา ทานพระสารีบุตรครองอันตร
วาสกถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห สมัยนั้น ธนัญชานิพราหมณใชคนใหรีดนม
โคซึ่งอยูที่คอกโคนอกกรุง ทานพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงที่อยู ธนัญชานิพราหมณไดเห็นทาน
พระสารีบุตรกําลังเดินมาแตไกล จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวกลาววา “นิมนตดื่มนมสดทางนี้
เถิด พระคุณเจาสารีบุตร ยังพอมีเวลาสําหรับฉันภัตตาหาร”   ทานพระสารีบุตรกลาววา “อยาเลย
พราหมณ วันนี้อาตมภาพทําภัตกิจเสร็จแลว อาตมภาพจักพักกลางวันที่โคนไมโนน ทานควรจะมา
พบอาตมภาพที่โคนไมนั้น” ธนัญชานิพราหมณรับคําแลว ตอมาพราหมณบริโภคอาหารเชาเสร็จ
แลวภายหลังเวลาอาหาร ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยพอเปนที่บันเทิง
ใจ พอเปนที่ระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่สมควร  

๓)  พระสารีบุตรถามถึงการประพฤติไมชอบธรรม 

ทานพระสารีบุตรไดถามธนัญชานิพราหมณวา “ธนัญชานิ ทานเปนผูไมประมาทอยู
หรือ” ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา “พระคุณเจาสารีบุตร โยมจะไมประมาทไดอยางไร เพราะโยม
ตองเล้ียงมารดาบิดา ตองเล้ียงบุตรและภรรยา ตองเล้ียงพวก ทาสกรรมกรและคนรับใช ตองทํากิจที่
ควรทําแกมิตรและอํามาตย ตองทํากิจที่ควร ทําแกญาติสาโลหิต ตองทํากิจที่ควรทําแกแขก ตอง
ทําบุญที่ควรแกบุรพเปตชน ตองทําการบวงสรวงที่ควรทําแกเทวดา ตองสนองพระราชกรณียกิจ
ของพระราชา แมกายนี้ก็ตองบํารุงบําเรอ” 

ทานพระสารีบุตรถามวา “ธนัญชานิ ทานเขาใจความขอนั้นวาอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ประพฤติอธรรม ประพฤติไมสม่ําเสมอ เพราะเหตุตามที่ไดกลาวอาง นายนิรยบาลพึงฉุดครา

 



 ๗๗
 
เขาไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและประพฤติไมสม่ําเสมอ เขาควรไดรับยกเวน
ตามที่ขออางหรือไม  ธนัญชานิพราหมณตอบวา “พระคุณเจาสารีบุตร ไมใช ที่แทคนนั้นถึงจะคร่ํา
ครวญมากมาย นายนิรยบาลก็ตองโยนเขาลงนรกจนได”   

ทานพระสารีบุตรถามวา “ธนัญชานิ ทานเขาใจความขอนั้นวาอยางไร บุคคลผู
ประพฤติอธรรม ประพฤติไมสม่ําเสมอ เพราะเหตุดังที่กลาวแลว กับบุคคลผูประพฤติธรรม 
ประพฤติสม่ําเสมอ เพราะเหตุที่กลาวแลว บุคคลไหนจะประเสริฐกวากัน” ธนัญชานิพราหมณตอบ
วา “พระคุณเจาสารีบุตร บุคคลผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ เพราะเหตุดังกลาว ประเสริฐ
กวา แทจริง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอ ประเสริฐกวาการประพฤติ อธรรมและ
การประพฤติไมสม่ําเสมอ” “การงานที่มีเหตุประกอบดวยธรรม ซ่ึงเปนเหตุใหบุคคลสามารถเลี้ยง
มารดา บิดา ไมทําบาปกรรม และปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่เปนบุญได ก็มีอยู 

๔)  ธนัญชานิพราหมณปวยหนัก 

คร้ังนั้น ธนัญชานิพราหมณช่ืนชมยินดีภาษิตของทานพระสารีบุตร ลุกจากที่นั่งแลว
จากไป สมัยตอมา ธนัญชานิพราหมณปวย มีทุกข เปนไขหนัก จึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมากลาววา “มา
นี่เถิดพอคุณ ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวไหวเทาของพระคุณเจาพระ
สารีบุตรดวยเศียรเกลา  และจงกราบเรียนอยางนี้วา “พระคุณเจาผูเจริญ ขอโอกาส ขอพระคุณเจาสา
รีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหโปรดเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณดวยเถิด”  บุรุษนั้น
รับคําแลว  และไดดําเนินการตามที่พราหมณขอ ทานพระสารีบุตรรับนิมนตโดยอาการดุษฎี 

๕)  พระสารีบุตรเขาเยี่ยมอาการปวยของธนัญชานิพราหมณ 
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศน

ของธนัญชานิพราหมณ นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไวแลว ไดกลาวกับธนัญชานิพราหมณวา “ธนัญชานิ 
ทานยังพอทนไดหรือ(สบายดีหรือ) พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคอยลดลง ไม
กําเริบขึ้นหรือ อาการคอย คลายลง ไมรุนแรงขึ้นหรือ” ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา “พระคุณ
เจาสารีบุตร โยมแทบทนไมไหว จะยังอัตภาพใหเปนไปไมไดแลว ทุกขเวทนาของโยมกลายิ่งนัก มี
แตกําเริบ ไมลดลงเลย อาการมีแตยิ่งรุนแรงขึ้น ไมคลายลงเลย  

๖)  พระสารีบุตรชี้ทางธรรมใหเห็นทุคติภูมิ-สุคติภูมิ 
ทานพระสารีบุตรไดพยายามโนมนาวจิตใจของธนัญชานิพราหมณ  โดยถามคําถาม

แบบถามตอบ  เพื่อใหธนัญชานิพราหมณมีจิตนอมตาม  เกี่ยวกับการประเสริฐกวากันของ“นรกกับ

 



 ๗๘
 

                                                

กําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปนตน  จนถึงพรหมโลก  คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรทําใหธนัญชานิพราหมณ
ดํารงอยูในพรหมโลกชั้นต่ํา เมื่อทานพระสารีบุตรจากไปไมนาน ธนัญชานิพราหมณก็ตายไปบังเกิด
ในพรหมโลก   

๗)  การแกไขการกระทําผิด  ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ๗๘

ธนัญชานิพราหมณ  ไดกระทําผิดเบียดบังเอาทรัพยโดยมิชอบหลายครั้ง  โดยอาง
เหตุผลหลายอยาง เชน ความจําเปนตองเล้ียงดูบิดามารดาเปนตน  พระสารีบุตรไดช้ีทางใหธนัญชา
นิพราหมณ เห็นความเจริญและความเสื่อมเอง  จากการหาเลี้ยงชีพโดยมิชอบ  เพื่อหยุดยั้งการ
กระทําผิดดังกลาว  หลังจากธนัญชานิพราหมณ  ไดหยุดพฤติกรรมคือการประพฤติผิดแลว  พระสา
รีบุตร  ยังชี้ทางธรรมใหเห็นทุคติภูมิ-สุคติภูมิ  และใหเจริญธรรม พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ 
มีเมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต อุเบกขาจิต  คร้ันธนัญชานิพราหมณไดเสียชีวิตก็ไดไปเกิดในพรหม
โลก 

 

๘)  สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของธนัญชานิพราหมณ  และการแกไข 
ธนัญชานิพราหมณ  ไดอาศัยตําแหนงหนาที่ในการฉอฉนเอาทรัพยโดยมิชอบ จาก

พราหมณและคหบดี โดยอางความจําเปนสวนตัวที่ตองดูแลครอบครัว พอ แม ลูก เมีย เปนตน  ได
กระทําผิดเชนนี้อยูหลายครั้งเปนเวลานาน  จนกระทั้งพระสารีบุตรมาโปรด  แสดงใหเห็นความ
เจริญและความเสื่อมในการหารเลี้ยงชีพโดยมิชอบ  และยังชี้ทางธรรมใหเห็นทุกคดีภูมิ – สุคดีภูมิ 

 

๓.  พุทธวิธีในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา 
การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎกตามที่ไดกลาวอางไวขางตน  เปนเพียง

ตัวอยางของการกระทําผิดซ้ํา  ใหเห็นวาการกระทําผิดซ้ําหรือผิดบอยๆ มิใชจะเกิดขึ้นในสมัยนี้
เทานั้น  ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน  ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไมไดกลาวถึง  ถา
จะนํามากลาวทั้งหมดเนื้อหาสวนนี้ก็จะมากเกินไป  แนวทางในการแกไขปญหาของการกระทําผิด
ซํ้า  ก็มีพุทธวิธีที่ไดแสดงไวในประไตรปฎกและพระสุตตันตปฎก  พึงวิเคราะหได  ดังนี้ 

๓.๑  การแกไขปญหาในพระวินัยปฎก 
การแกไขปญหาของการกระทําผิดในสวนของการกระทําผิดที่ปรากฏในพระวินัยปฎก  

เปนการผิดตอการประพฤติไมเหมาะสมกับการเปนสมณะ หรือพรหมจรรยไมพึงประพฤติ  เพราะ
 

๗๘ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๗/๕๕๗ 
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พฤติกรรมดังกลาว  ไมไดทําใหบุคคลทั่วไปเลื่อมใส  แตกลับจะสรางความเสื่อมศรัทธาใหแกผูพบ
เห็น  การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระวินัยปฎกนี้  จะเปนพฤติกรรมที่กระทําผิดอีกในฐานความผิด
อ่ืนๆ คือ ฐานความผิดไมซํ้าเดิม  พระพุทธองคทรงแกไขปญหาดังกลาวดวยสัมมุขาวินัย คือ การ
เรียกประชุมสงฆ  บัญญัติสิกขาบทเปนกฎขอบังคับและตรัสถึงโทษของการประพฤติละเมิด
สิกขาบทดังกลาว  หามภิกษุผูนั้นและภิกษุอ่ืนๆ ละเมิดตามที่ทรงบัญญัติเปนสิกขาบท  ผูละเมิดจะ
ถูกปรับโทษเปนอาบัติตามความหนักเบาของการกระทําผิด สวนภิกษุหรือภิกษุณีทานใดที่กระทํา
ความผิดในครั้งแรก หรือในฐานโทษแรก  ถือวาเปนปฐมบัญญัติ หรือ ภิกษุตนปญญัติ ไมตองรับ
โทษ ๗๙ หลังจากที่พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทแลว  ก็ไมปรากฏวามีพระภิกษุรูปใดละเมิด
สิกขาบทนั้นอีก  

๓.๒  การแกไขปญหาในพระสุตตันตปฎก 
สวนเรื่องการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎกในสวนของพระสูตร แนว

ทางแกไขปญหาการกระทําผิดที่ปรากฏในพระสูตรเองในสวนที่แกไขได  ก็ไมไดแสดงหัวขอธรรม
ไวชัดเจนเทาใดนัก  ในบางเรื่อง แกไขไมได  ก็ไมทรงแกไข ที่เห็นปรากฏที่จะกลาวอางพอเปน
ตัวอยางได คือ  

๑)  เร่ืองพระเทวทัต  ไดกระทําผิดหลายครั้งหลายหน  ตามที่ไดกลาวไวขางตน  สรุป
เปนลําดับของการกระทําผิดได  ดังนี้ 

คร้ังที่ ๑  เกิดความโลภในลาภสักการะ  แสดงอิทธิฤทธิ์ ทํากลอุบายทําใหอชาตศัตรู
กุมารเลื่อมใสโดยมิชอบ   

คร้ังที่ ๒ ทูลขอปกครองสงฆ และสงฆไดทําปกาสนียกรรม 
คร้ังที่ ๓ ยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูฆาพอ 
คร้ังที่ ๔ สงคนไปลอบปลงพระชนมพระผูมีพระภาค 
คร้ังที่ ๕ ทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิต 
คร้ังที่ ๖ ปลอยชางนาฬาคิรีทํารายพระพุทธองค 
คร้ังที่ ๗ ทําลายสงฆ (สังฆเภท) 

พฤติกรรมของการกระทําผิดของพระเทวทัตเต็มไปดวยอกุศลมูลทุกขอ คือ โลภะ  
โทสะ  และโมหะ  เชน 

 
๗๙ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๙๒/๑๑๗ 

 



 ๘๐
 

- โลภะ เทวทัตเกิดความโลภในลาภสักการะโดยคิดวาจะทําใหใครเลื่อมใสดี  ลาภ
สักการะโดยมากจะเกิดขึ้นแกเรา  จึงคิดไดวาอชาติศัตรูกุมารยังหนุม  ถาทําใหอชาติศัตรูกุมาร
เล่ือมใสได  จะไดลาภสักการะมากมายหลายประการและยาวนาน  จึงทําอุบายใหอชาติศัตรูเล่ือมใส
โดยวิธีการตางๆ   

- โทสะ เทวทัตเกิดความโกรธที่ทูลขออนุญาตปกครองสงฆแทนแลวไมทรง
อนุญาต  ซํ้ายังตอวาตนเองตอหนาบุคคลอื่นอีก ไดพยามลอบปลงพระชนมพระพุทธองคหลายครั้ง 
เชน ใชใหราชบุรุษของอชาติศัตรู ไปลอบปลงพระชนม,  ไดกล้ิงหินกอนใหญดวยหวังลอบปลง
พระชนม จนทําใหพระพุทธองคมีพระโลหิตหอ,  ไดใหควาญชางปลอยชางนาฬาคิรี  ซ่ึงมีนิสัยดุ
รายชอบฆาคนดวยหวังใหปลงพระชนมพระพุทธองคเปนตน   

- โมหะ  เทวทัตไดหลงผิดไดทูลขอวัตถุ ๕ ประการ มีการขอใหภิกษุอยูปาตลอด
ชีวิตเปนตน  ทั้งที่รูอยูกอนแลววาพระพุทธองคจะไมทรงอนุญาต  ดวยหวังแยกพระสงฆออกเปน
ฝกฝาย คือ มีพระสวนหนึ่งที่เปนพรรคพวกของตนเอง  ทําใหเทวทัตไดทําอนันตริยกรรมอีกขอ
หนึ่งคือ สังฆเภท ทําสงฆใหแตกกัน 

พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ ประการ  ครอบงําจิต  แกไขไมไดตองไปเกิดในอบาย  
ตองไปเกิดในนรก  ดํารงอยูช่ัวกัปป  อสัทธรรม ๘ มีถูกลาภครอบงําย่ํายีจิต หรือถาเปรียบเทียบกับ
โทษทางบานเมืองในปจจุบัน คือ โทษประหารชีวิต 

๒)  เร่ืององคุลิมาล ไดแสดงพฤติกรรมของการฆาคนโดยตองการนิ้วมือใหครบ 
๑,๐๐๐ นิ้ว  เพื่อจะไดเรียนวิชาชั้นสูงที่ช่ือวา วิษณุมนต  เปนการกระทํากรรมภายใตอกุศลกรรมคือ 
โมหะ  เกิดจากความหลงผิด  ไมรูเทาทันกลอุบายที่สหายรวมสํานัก  ยุยงใหอาจารยหาวิธีกําจัดองคุ
ลิมาล  ไมปรากฏวาองคุลิมาลเกิดความโลภ หรือ เกิดโทสะแกผูคนที่ตนเองฆาหรือทํารายแตอยาง
ใด  หากแตเกิดจากความหลงผิดจึงไดทํากรรมดวยการฆาผูคนมากมาย 

การแกไขปญหา  พระพุทธองคทรงโปรดองคุลิมาล ทรงหยุดพฤติกรรมการกระทําผิด
ขององคุลิมาลไดดวยพระดํารัสไมกี่คํา เชน “เราหยุดแลว ทานซิยังไมหยุด” แกไขโดยวิธีการให
ขอคิดไดปญญาที่เรียกวาพุทธิปญญา  พระดํารัสของพระพุทธองคที่ทรงตรัสเพียงเทานี้สามารถ
หยุดยั้งพฤติกรรมขององคุลิมาลได  พึงอธิบายไดวา  อาการที่องคุลิมาลถือดาบแลววิ่งสุดชีวิต  แตก็
ยังตามพระพุทธเจาไมทัน  ไมใชเร่ืองปกติธรรมดาเปนแนแท  องคุลิมาลเองเกิดความอัศจรรยใจใน
เหตุการณดังกลาว  ในการอธิบายความของพระพุทธองควาเราหยุดทํากรรมแลว  เราเปนผูวาง
อาชญาศัตราวุธแลวเปนตน  ทําใหองคุลิมาลประจักษชัดดวยตนเอง จึงยอมวางอาวุธแลวกมกราบ
พระศาสดา  การโปรดองคุลิมาลของพระพุทธองคเปนการโปรดโดยการหักวงลอแหงวัฏฏะ ของ

 



 ๘๑
 

                                                

การกระทําผิดขององคุลิมาล  โดยหักซี่ลอที่ช่ือวา “วิบาก” ไมมีความดีใจหรือเสียใจอะไรที่จะเปน
เหตุใหเกิดกิเลสเพื่อจะทํากรรมใหมคือการฆาอีกตอไป  หยุดยั้งการกระทําขององคุลิมาลอยาง
เด็ดขาด  เปนการตัดวิบากกรรมที่เคยกระทํามา ๙๙๙ คร้ัง   

๓)  เร่ืองพราหมณชื่อธนัญชานิ  ไดใชยศตําแหนงของตนเองเบียดบังเอาทรัพยของ
ผูอ่ืนโดยมิชอบ  โดยอางความจําเปนที่ตนเองตองดูแลรับผิดชอบ  เชน เล้ียงดูพอแม ครอบครัวเปน
ตน การกระทําผิดดังกลาวเปนการกระทําผิดภายใตอกุศลกรรม คือ โลภะ และ โมหะ  กระทําผิด
เชนนี้โดยไมมีจิตสํานึกวาไดกระทําผิด  อางสาเหตุของการกระทําผิดดวยเหตุผลที่ไมสมควร  โดย
ไมชอบธรรม  เร่ืองนี้พระสารีบุตรเปนผูโปรดและชวยแกไข 

การแกไขปญหา  พระสารุบุตรไดสอบถามถึงสาเหตุของการกระทําผิด พราหมณฯก็ได
ตอบวา ดวยความจําเปนตองดูแลพอแมและครอบครัวเปนตน พระสารีบุตรไมไดแสดงหัวขอธรรม
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางชัดเชนเทาใดนัก  แตไดพูดคุยกับพราหมณช้ีใหเห็นความเจริญและ
ความเสื่อม  เชน ช้ีใหเห็นวา การเลี้ยงดูบิดามารดาและครอบครัวโดยชอบธรรมก็มีชองทางมากมาย  
ช้ีใหเห็นชองทางนรก สวรรค  ซักถามพูดคุยนอมจิตพราหมณใหคลอยตาม  ตั้งแตนรกภูมิจนถึง
พรหมโลก  พราหมณไดหยุดพฤติกรรมดังกลาวโดยการตัดวงจรแหงวัฏฏะ คือ วิบาก  ไมมีปจจัย
อะไรที่จะทําใหเกิดกิเลสที่จะทําใหกระทําความผิดซ้ําอีก  ภายหลังพราหมณไดเสียชีวิตไปเกิดใน
พรหมโลก 

๔.  บทลงโทษผูกระทําผิดในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
บทลงโทษหรือหลักทัณฑกรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือการลงโทษ  ที่พระพุทธเจา

ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของพระสงฆ  การกระทําผิดของพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาเรียกวาอาบัติ  มีลักษณะหนักเบาที่แตกตางกัน  ในคัมภีรพระพุทธศาสนายังได
กลาวถึงภิกษุที่ตองอาบัติดวยอาการ ๖ คือ ๘๐

๑)     ไมละอาย   ๔) สําคัญในของไมสมควรวาสมควร       
๒)    ไมรู    ๕) สําคัญในของสมควรวาไมสมควร       
๓)   สงสัย แลวขนืทํา   ๖) ลืมสติ   

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังไดวางหลักเกณฑในการพจิารณาโทษสําหรับการกระทาํ
ผิดของภิกษแุลวไมนับวาเปนอาบัติ คือ ๘๑

 
๘๐

 ดูรายละเอียดใน วิ.ปริ. (ไทย) ๘/๒๙๕/๓๙๔            
 
๘๑

 วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๒/๗๓๒            

 



 ๘๒
 

๑) ภิกษไุมจงใจ ๕) ภิกษุถายลงในที่ไมมีของเขียวแตไหลโปรดของเขียว 
๒) ภิกษไุมมีสต ิ ๖) ภกิษุผูมีเหตุขัดของ 
๓) ภิกษุผูไมรู ๗) ภิกษวุิกลจริต 
๔) ภิกษุผูเปนไข ๘) ภกิษุตนบญัญัติ 

คร้ันเมื่อภิกษุตองอาบัติแลวเรียกวาเกิดอธกิรณ  ในทางพระพุทธศาสนาก็ยังมวีิธีการ
ระงับอธิกรณดวยธรรมเปนเครื่องระงับอธิกรณ ๗ อยาง คือ๘๒

๑) สัมมุขาวินัย คือ วิธีตัดสินที่พึงทําในที่พรอมหนาสงฆ 
๒) สติวินัย  คือ วิธีตัดสินที่ยกสติขึ้นเปนหลัก 
๓) อมูฬหวินยั คือ วิธีตัดสินที่ใหแกภกิษุผูหายบาแลว 
๔) ปฏิญญาตกรณะ คือ วิธีตัดสินโดยปรับโทษตามคําสารภาพ 
๕) เยภยุยสิกา คือ

                                                

 วิธีตัดสินโดยอาศัยเสียงขางมาก 
๖) ตัดสาปาปยสิกา คือ วิธีตัดสินโดยปรับโทษแกผูทําความผิด 
๗) ติณวัตถารกะ คือ วิธีตัดสินโดยวิธียอมความ 

การพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ไดกลาวไวในคัมภีร
สําคัญของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปฎก  ซ่ึงเปนคัมภีรในชั้นปฐมภูมิเคียงคูกับพระพุทธศาสนา
มาชานาน  แสดงวาหลักการดังกลาวเปนหลักการที่ไดใชมานานแลว  ไดถือปฏิบัติมาตั้งแตสมัย
พุทธกาล  ปจจุบันก็ยังถือเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาลงโทษแกพระสงฆที่กระทําผิด ซ่ึงการ
ลงโทษพระสงฆก็พึงแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑  การลงโทษโดยพระวินัย 
พระวินัย  คือ  ขอบัญญัติที่พระพุทธองคทรงบัญญัติขึ้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

ของสมณะ  คือ พระสงฆ  หรือ ภิกษุณี เมื่อลวงละเมิดก็จะถูกปรับโทษตามฐานานุโทษ  การลงโทษ
ในทางพระวินัยจะมีความแตกตางจากการลงโทษทางบานเมืองคือการลงโทษทางบานเมืองนั้น
ผูกระทําผิดจะถูกลงทัณฑโดยบุคคลอื่น  ความรุนแรงหนักเบานั้นขึ้นอยูกับประเภทของการกระทํา
ผิด  หรือความเสียหายของการกระทําผิด  สวนโทษทางวินัยผูกระทําผิดเองจะลงโทษตนเอง  
อาจจะมีผูปรับโทษหรือไมปรับโทษ  ถาตนเองทราบดีวาไดกระทําผิดวินัยในขอใด  ก็จะตองรับ
โทษตามความผิดฐานนั้นๆ ผูอ่ืนจะทราบโทษนั้นหรอืไม  แตตนเองยอมทราบความผิดนั้น   

 
๘๒

 วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๕/๗๓๖           

 



 ๘๓
 

การลงโทษทางวินัยนั้น  เปนการลงโทษแกผูไมมีความละอาย  เพราะสมณะหรือผูถือ
บวชนั้น  ถือวาเปนผูมีศรัทธาอยางแรงกลาที่จะถือบวชในพระพุทธศาสนา  ความละอายและการ
เกรงกลัวตอบาปของสมณะจะสูงสงกวา ปุถุชนทั่วไป  การลงโทษทางวินัยจึงใชจิตสํานึกของผูถือ
บวชเองเปนที่ตั้ง ดังขอความที่กลาวไวในพระวินัยปฎกไววา “เร่ืองที่ไมดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ  
ถาเปนการละเมิดบทบัญญัติขอหาม  ภิกษุผูละเมิดยอมตองอาบัติตามสมควรแกกรณีแนนอน  โดย
ไมตองมีใครมากลาวโทษ” ๘๓ ในพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  นั้น  มี
บทลงโทษที่ช่ือวาอาบัติอยู ๒ บริษัท คือ ภิกษุ และภิกษุณี  สวนอุบาสกและอุบาสิกา  เปนเพียงศีล
ขอหามในการความคุมความประพฤติใหดีงามเทานั้น  หากลวงละเมิดก็มิไดมีบทลงโทษเชน
พระภิกษุ หรือ ภิกษุณี  ในที่นี้จะไดกลาวถึงพระวินัยที่ไดกําหนดโทษ  โดยเปรียบเทียบโทษทาง
วินัยของพระภิกษุกับโทษทางบานเมือง  ดังนี้ 

ตารางการเปรยีบเทียบโทษทางพระวินัยของพระภิกษุ  และ โทษทางบานเมือง ๘๔ 

ท่ี โทษทางพระวนิัย เปรียบเทียบกับ โทษทางบานเมือง 
๑ ปาราชิก ๔ ๘๕โทษหนักที่สุด ” ประหารชีวิต 
๒ สังฆาทิเสส ๑๓ ๘๖  ” จําคุก 
๓ อนิยต ๒ ๘๗ ” ลงโทษตามพยานหลักฐาน หรือคํารับสารภาพ

๔ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐ ๘๘ ” 
๕ ปาจิตตีย ๙๒ ๘๙ ” เสียคาปรับ 

๖ ปาฏิเทศนียะ ๔ ๙๐ ” 
๗ เสขิยะ ๗๕ ๙๑ ” 
๘ อธิกรณสมณะ ๗ ๙๒ ” 

การตําหน ิ
หรือ 

วากลาวตกัเตือน 

                                                 
๘๓ วิ.จูฬ. (ไทย) ๖/บทนํา/๗ 
๘๔ http://cybervanaram.net สืบคนเมื่อ ๒๕/๐๓/๕๔ 
๘๕ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๒๔/๑๗ 
๘๖ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๒๓๔/๒๔๙ 
๘๗ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๔๔๓/๔๗๓ 
๘๘ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๔๕๙/๑ 
๘๙ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๑/๑๘๕ 
๙๐ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๕๕๒/๒๒๗ 
๙๑ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๕๗๖/๖๔๙ 

 



 ๘๔
 

                                                                                                                                           

๔.๒  ลงโทษโดยสงฆ (สังฆกรรม) 
นอกเหนือจากการลงโทษทางวินัย  ซ่ึงเปนการลงโทษโดยจิตสํานึกของตนเองแลว  ยัง

มีการลงโทษโดยหมูสงฆ  คือการลงโทษโดยสังฆกรรม  ที่กลาวไวในพระวินัยปฎก  กัมมขันธกะ 
ตอนวาดวย นิคหกรรม มีทั้งหมด ๕ ขอ ๙๓  และใน สมถขันธกะ  ตอนวาดวยการระงับอธิกรณ อีก         
๑ ขอ  รวม เปน ๖ ขอ ดังนี้ 

๑)  ตัชชนียกรรม  การขู หรือ การลงโทษโดยการตําหนิโทษ 
๒)  นิยสกรรม  การถอดยศ  ใหกลับเริ่มตนใหม  ทําใหหมดอํานาจหนาที่ 
๓)  ปพพาชนียกรรม  การขับไลออกจากหมูคณะหรือจากวัด 
๔)  ปฏิสารนียกรรม  การใหกลับสํานึกได โดยการใหระลึกถึงอุปการคุณของผูอ่ืน

หรือใหไปขอขมาโทษ 
๕)  อุกเขปนียกรรม  การแยกออกจากหมู หามอยูรวมกัน  หามฉันภัตตาหารรวมกับ

ภิกษุทั้งหลายทั่วไป 
๖)  ตัสสาปาปยสิกกรรม  การระงับอธิกรณโดยการลงโทษผูกระทําผิด ๙๔  โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมหรือจะเพิ่มโทษอีก 

๕.  สรุปผลการศึกษาการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพทุธศาสนา 
ผลจากการศึกษาการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎก  ทั้งสวนที่ปรากฏในพระ

วินัยปฎก  และสวนที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก  ในแตละเรื่องที่เกิดขึ้นลวนแตมีสาเหตแุละวธีิการ
แกไขที่แตกตางกันไป  ผูวิจัยจึงขอสรุปแยกออกเปน ๒ ประเภท  ตามนัยกอน  ดังนี้ 

๕.๑  สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา 
การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎกตามที่กลาวแลวขางตน  ตางก็มีสาเหตุที่

แตกตางกัน  จึงขอแยกประเภทของสาเหตุและการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา  ที่ปรากฏใน
พระไตรปฎก  เพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมูและอธิบายความ  ดังนี้ 

 ๕.๑.๑  สาเหตุจากปจจัยภายนอก  ดังนี้ 
๑) พระฉัพพัคคีย  มีเพื่อนรวม ๖ องค  กระทําผิดวินัยอยูเนือง ๆ ไมมีเพื่อน

คนใดทักทวงในการกระทําผิดวินัยในแตละครั้ง  คบเพื่อนไมดี 

 
๙๒ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๖๕๕/๗๓๗ 
๙๓ วิ.จูฬ. (ไทย) ๖/๑-๗๔/๑-๑๕๖ 
๙๔ วิ.จูฬ. (ไทย) ๖/๒๐๕/๓๒๐ 

 



 ๘๕
 

๒) พระอุทายี  กระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องมาตุคาม ไดเห็น  พูดเกี้ยวหญิง  
กลาวเมถุนธรรม  ถูกตองกายหญิง  กระทําผิดวินัยหลายครั้งหลายหน 

๓) ภิกขุณีสุนทรีนันทา  ประพฤติผิดตอพรหมจรรย  ยินดีในการถูกตอง
กายชาย  ปกปดความผิด มีความกําหนัดรับของจากชาย เปนตน 

๔) องคุลิมาล  กระทําผิดเพราะมีเพื่อนไมดี  ถูกเพื่อนซึ่งศิษยรวมสํานัก
เดียวกันยุยงออกอุบายเพื่อใหอาจารยกําจัดองคุลิมาล  โดยใหองคุลิมาล 
กระทําผิดทํารายคน  ฆาคน  ตัดเอานิ้วรอยคอเปนพวงมาลัยถึง ๙๙๙ นิ้ว 

๕) พราหมณช่ือธนัญชานี  กระทําผิดจากการฉอโกง  รีดไถ โดยอางความ
จําเปนวามีภาระตองเล้ียงดูพอ แม ลูก เมีย บริวาร และตนเอง กระทํา
ผิดหลายครั้งหลายหน 

 ๕.๑.๒  สาเหตุการกระทําผิดซ้ําจากปจจัยภายใน 
๑) พระอุปนันทศากยบุตร  เปนผูมีมานะถือตนวาเปนเชื้อสายศากยบุตร  

แสดงอํานาจ  ขอของกับคฤหัสถที่ไมควรขอ  กระทําผิดวินัยหลายครั้ง 
๒) พระฉันนะ  เปนผูมีมานะถือตนวาเปนญาติของพระพุทธเจา  สราง

วิหารใหญ  ทําอะไรไมเกรงใจใคร  วายากสอนยาก  ไมเสงี่ยมเจียมตน 
๓) พระเทวทัต  ถูกกรรมกิเลสครอบงํา กระทําผิดตอพระพุทธเจาหลาย

คร้ังหลายหน  จนกระทั้งกระทําอนันตริยกรรม  ตกนรกหามสวรรค
หามนิพพาน แกไขไมได    

๕.๒  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา 
การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎก  โดยสวนมากพระพุทธ

องคจะทรงวินิจฉัยแกไขปญหาดวยพระองคเอง  มุงเนนแกไขเฉพาะปจจัยภายใน  ในเรื่องที่ปรากฏ
ในพระวินัยปฎก  โดยวิธีสัมมุกขาวินัย    คือเรียกประชุมสงฆ  กลาวถึงโทษของการกระทําผิดใน
เรืองนั้น ๆ และไดบัญญัติเปนสิกขาบท  ภิกษุผูละเมิดปรับโทษตามฐานโทษหนักเบา  ในสวนเรื่อง
ที่ปรากฏในพระสูตร  จะทรงแกไขปญหาเฉพาะบุคคล  ตรังถึงความเจริญและความเสื่อมของการ
ประฤติเชนนั้น 

การจะตามไปแกไขในสาเหตุของการกระทําผิดตามปจจัยภายนอกทุกกรณีทุกเรื่อง  ก็
ดูเหมือนวาจะเปนการกระทําที่เหลือวิสัย  อีกทั้งสาเหตุของการกระทําผิดของแตละเรื่องของแตละ
คน  ลวนแตกตางกันออกไป  แตส่ิงสําคัญของการกระทําผิดซ้ําทุกเรื่องทุกกรณี  คือปจจัยภายใน  
การจะกระทําผิดซ้ําหรือกระทําความดีซํ้าเกิดจากปจจัยภายในเปนสิ่งสําคัญ เปนไปตามพุทธพจนที่

 



 ๘๖
 
ไดกลาวไว ณ เบื้องตนนั้นวา “ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญสําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจ
ชั่วก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวย เพราะความชั่วนั้นทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุนตาม
รอยเทาโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น” ๙๕  การกระทําผิดซ้ําเปนการกระทําที่มีปจจัยภายใน
ประกอบดวยอกุศลกรรม  คือ โลภะ โทสะ โมหะ  เมื่อกระทําอกุศลกรรม ก็จะเขาสูงวังวนแหง
วัฏฏะคือ กิเลส  กรรม  วิบาก  ทําใหกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีก  ตามผังแสดงกระบวนการเกิด  ดังนี้ 

ผังแสดงกระบวนการเกิดของการกระทําผิดซ้ํา 

ปจจัยภายนอก   ปจจัยภายใน           สังสารวัฏ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระวินัยปฎก เชน เร่ืองพระฉัพพัคคีย  ไดกระทําผิดหลาย
คร้ังหลายคราว  เมื่อสงเคราะหเขากับผังขางตน  ในสวนของปจจัยภายนอก  คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย
อาจจะไมไดเกี่ยงของโดยตรง  แต ใจ เปนผูนอมนึกอารมณ  แลวอยากจะทําอยางนั้นอยากจะทํา
อยางนี้  เมื่อเขาสูในสวนของปจจัยภายในซึ่งมีจิตเปนอกุศลกรรม  โลภะ โทสะ อาจจะไมเกี่ยวของ  
แต โมหะ คือ  ความหลงจะเกี่ยวของโดยตรง  ดวยเห็นวาการกระทําของตนเองเชนนี้จะไมสงผล
เสียหาย ไมผิดจรรยาของสมณะเพศ  จึงเปนเหตุใหกระทํากรรม  ซ่ึงเปนการเขาสูเวียนวนแหง
สังสารวัฏ  เปนเหตุใหกระทํากรรมซ้ําแลวซํ้าอีก เปนตนๆ    

การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก เชน เร่ือง พระเทวทัต  ไดกระทําผิด
หลายครั้งหลายหน  เมื่อสงเคราะหเขากับแผนภูมิขางตน  ในสวนของปจจัยภายนอก คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กายอาจจะเกี่ยงของอยางใดอยางหนึ่งไดบาง  แตที่เกี่ยวของโดยตรงคือ ใจ เปนผูนอมนึกอารมณ  
แลวอยากจะทําอยางนั้นอยากจะทําอยางนี้  เมื่อเขาสูในสวนของปจจัยภายในซึ่งมีจิตเปน

                                                 
๙๕ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑/๒๓         

 
 
จิตประกอบดวย 
อกุศลกรรม คือ 

โลภะ 
โทสะ 
โมหะ 

อายตนะภายนอก +
ภายในเกิดผัสสะ คือ 

ตา  เห็น รูป 
หู  ฟง  เสียง 
จมูก  ดม  กลิ่น 
ลิ้น  ลิ้ม  รส 

กาย สัมผัส โผฏฐัพพะ 
ใจ สัมผัส ธรรมารมย 

กิเลส วิบาก

กรรม 

 



 ๘๗
 
อกุศลกรรม  พระเทวทัตเกี่ยวของดวยทุกขอ คือ โลภะ  เกิดความโลภในลาภสักการะ  ออกอุบายทํา
ใหอชาตศัตรูกุมารใหเล่ือมใส  ดวยหวังลาภสักการะระยะยาว  สวนโทสะ  เกิดความโกรธที่ไดทูล
ขอปกครองสงฆจากพระพุทธองคๆ ไมทรงอนุญาต  ซํ้ายังตําหนิตอหนาผูอ่ืนอีกดวย  เกิดความ
โกรธและผูกอาฆาตกับพระพุทธองค  โมหะ เกิดความหลง  ไดหลงผิดทูลขอวัตถุ ๕ ประการ มีการ
ขอใหภิกษุ      อยูปาตลอดชีวิตเปนตน  ทําใหเทวทัตไดทําอนันตริยกรรมอีกขอหนึ่งคือ สังฆเภท 
ดวยเหตุผลดังกลาว  การกระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในพระไตรปฎกจึงสรุปผลของการศึกษาไดตามที่
กลาวแลว     

 



บทที่ ๔   
แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 

  การจะศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม         
พึงเขาใจในธรรมชาติของสภาวธรรมหรือปจจัยหลักที่เปนตนเหตุแหงการกระทําหรือการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ วา  รากเหงาที่แทของการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมคืออะไร  ตามพุทธพจนที่ได
กลาวไวขางตนวา “ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเร็จดวยใจ ถาคนมีใจชั่วก็จะ
พูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวย เพราะความชั่วนั้น  ทุกขยอมติดตามเขาไป เหมือนลอหมุนตาม
รอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น” ๑ และ “ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวย
ใจ ถาคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทําดีตามไปดวย  เพราะความดีนั้น สุขยอมติดตามเขาไป เหมือนเงา
ติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น” ๒  แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนการกระทําดีหรือกระทําชั่ว  ตัวการใหญที่
เปนผูบังคับบัญชาของการกระทําทั้งปวงก็คือใจ  การจะแกไขพฤติกรรมใดๆ ที่เห็นวาเปนความผิด
อันเกิดจากการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมก็ตองแกไขที่ผูบังคับบัญชาตัวการใหญคือ ใจ 

แผนภูมิแสดงความเปนรากเหงาของการกระทํา 
 

ใจ 

กุศล อกุศล 
กรรม กรรม 

 
 

วจีสุจริต  วจีทุจริต 
๔ 

กายสุจริต 
๓ 

มโนสุจริต 
๓ 

กายทุจริต
๓ 

มโนทุจริต
๓ ๔ 

                                                 
๑ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑/๒๓         
๒ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๒/๒๔ 



 ๘๙

๑  การวิเคราะหคําวา “การกระทําผิดซ้ํา”  
คําวา “การกระทําผิดซ้ํา” เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดยทางกาย หรือทางวาจา  หรือ

ทางใจ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางพรอมกันที่ประกอบดวยอกุศลกรรม  คือ กายทุจริต ๓           
วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓  หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ก็เรียก ตามที่กลาวแลวขางตน สงผลเสียหาย
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน  หรือทั้งตนเองและผูอ่ืน  แลวมีเหตุปจจัยเปนแรงกระตุนใหหวนคืนกลับมา
กระทําเชนนั้นซ้ําอีก  จึงไดชื่อวา “การกระทําผิดซ้ํา”   

อกุศลกรรมดังกลาวจะตองประกอบดวยเจตนา  คือ ทําดวยความจงใจหรือจงใจทํา    
เชน ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวใหตกลงไปตายเปนอกุศลกรรม  แตขุดบอน้ําไวกินไวใช  สัตวตก
ลงไปตายเองไมเปนอกุศลกรรม  (แตถารูอยูวาบอน้ําที่ตนขุดไวอยูในที่ซ่ึงคนจะพลัดตกไดงาย  แลว
ปลอยปละละเลยมีคนตกลงไปตายก็ไมพนเปนอกุศลกรรม) วาโดยสาระกรรมก็คือเจตนา  หรือ
เจตนานั้นเองเปนกรรม  การกระทําดีเรียกวากรรมดี  การกระทําชั่วเรียกวากรรมชั่ว” ๓  การกระทําที่
จัดวาเปนกรรมนั้นจะตองเปนการกระทําที่ประกอบดวยเจตนา  คือ การกระทําที่เปนไปดวยความจง
ใจ  ตามที่ปรากฏในพระสูตร  พระพุทธองคทรงตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  
บุคคลคิดแลวจึงทํากรรมดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ”๔ การกระทําใดๆ ของบุคคลไมวาจะเปนการ
กระทําทางกาย  ทางวาจา  หรือทางใจ  จะตองประกอบดวยเจตนาจึงจัดเปนกรรม  ผลของกรรมจะดี
หรือช่ัวก็อยูที่เจตนาเปนหลัก  ถาเจตนาประกอบดวยกุศลกรรม คือ ความไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  
ก็จัดเปนกรรมดี  ถาเจตนาที่ประกอบดวยอกุศลกรรม  คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ก็
จัดเปนกรรมชั่ว  สวนการกระทําที่ไรเจตนาไมจัดวาเปนกรรม  เปนเพียงกิริยา เชน การเรอ หรือ
อาการตกใจ เปนตน 

ในพระสูตร ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องกรรมไววา  พระพุทธองคไดทรงตรัสแกนิครนถชื่อ 
ทีฆตปสสีเกี่ยวกับเรื่องกรรม   โดยเนื้อความสรุปไดวา  ๕ กรรม  แยกออกเปน  ๓ ประการ  
ประกอบดวย  กายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  กรรมที่มีคุณมีโทษมากสําหรับผูปฏิบัติไดแก 
มโนกรรม  นอกจากที่กลาวมา  ก็ยังมีประเภทของกรรมที่ปรากฏในประไตรปฎกในสวนอื่น ๆ อีก  
ดังนี้  

 
                                                 

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพฯ :  พิมพที่ โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๓. 

๔ องฺ ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๓๙๕ 
๕ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕ 



 ๙๐

๑.๑ กรรม จําแนกตามธรรมที่เปนมูลเหตุได ๒ ประเภท คือ ๖

๑)  กุศลกรรม  ไดแกกรรมดี  คือการกระทําที่เกิดจากกุศลมูล  ไดแก อโลภะ  
อโทสะ  อโมหะ 

๒)  อกุศลกรรม  ไดแกกรรมชั่ว คือการกระทําที่เกิดจากอกุศลมูล  ไดแก โลภะ  
โทสะ  โมหะ 

๑.๒ กรรม จําแนกตามทางทํากรรม แบงออกเปน ๓ ทาง คือ ๗

๑)  กายกรรม  การกระทําดวยกาย 
๒)  วจีกรรม  การกระทําดวยวาจา 
๓)  มโนกรรม  การกระทําดวยใจ 

๑.๓ กรรม จําแนกตามการใหผลของกรรม เปน ๔ อยาง คือ ๘

๑)  กรรมดํา มีวิบากดํา  หมายถึง การกระทําที่เปนไปทางกาย ทางวาจา หรือทาง
ใจ ที่ประกอบดวยอกุศล คือ โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหเบียดเบียนผูอ่ืน เชน 
ปาณาติบาต  อทินนาทาน เปนตน  ผูกระทํากรรมนี้ยอมไดรับวิบากเปน
ทุกข  

๒)  กรรมขาว มีวิบากขาว  หมายถึง การกระทําที่เปนไปทางกาย ทางวาจา หรือ
ทางใจ ที่ประกอบดวยกุศล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทําใหไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน ประกอบกุศลกรรม  ผูกระทํากรรมนี้ยอมไดรับวิบากเปนสุข 

๓)  กรรมทั้งดําและขาว มีวิบากทั้งดําและขาว  หมายถึง การกระทําที่เปนไปทาง
กาย ทางวาจา หรือทางใจ ที่ประกอบดวยกุศลมูลบาง  อกุศลมูลบาง มีการ
เบียดเบียนบางไมเบียดเบียนบาง  ผูกระทํากรรมนี้ยอมไดรับวิบากเปนความ
ทุกขบางความสุขบาง  ดั่งเชนบุคคลทั่วไป 

๔)  กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว  หมายถึง เจตนาเพื่อละกรรมทั้งสาม
อยางขางตน คือ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค ๘ เปนไปเพื่อละกรรมดํา
และกรรมขาว  ผลที่ไดคือความหลุดพน 

 

                                                 
๖ องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๖/๑๑๔ 
๗ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕ 
๘ ที. ปา (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑ 



 ๙๑

นอกจากนี้ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค  ซ่ึงเปนคัมภีรที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาฉบับ
หนึ่ง  ไดจําแนกประเภทของกรรมไว ๑๒ ประเภท  โดยแยกเปน ๓ หมวดๆ ละ ๔ ขอ ดังนี้ ๙

๑.๔. กรรม ที่ใหผลตามกาล มี ๔ ประเภท ดังนี้  
๑)  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   กรรมใหผลในปจจุบันทันตาเห็น 
๒)  อุปปชชเวทนียกรรม  กรรมใหผลในภพหนา ในการเกิดคราวตอไป 
๓)  อปราปรเวทนียกรรม   กรรมที่ใหผลในการเกิดคราวตอๆ ไปอีก 
๔)  อโหสิกรรม    กรรมที่ใหผลแลว  หรือหมดโอกาสที่จะใหผล 

๑.๕. กรรม ที่ใหผลตามกิจ ตามหนาที่ มี ๔ ประเภท ดังนี้  
๑)  ชนกกรรม   กรรมที่ทําใหเกิด 
๒)  อุปตถัมภกกรรม  กรรมที่อุปถัมภใหยิ่งๆ ขึ้นไปตามนั้น 
๓)  อุปปฬกกรรม   กรรมที่บีบคั้นหรือตัดรอนใหนอยลง 
๔)  อุปฆาตกรรม   กรรมที่ตัดทอนกรรมทีแรกใหขาดเสียทีเดียว 

๑.๖ กรรม ที่ใหผลตามลําดับ ตามแรงหนักเบา มี ๔ ประเภท ดังนี้  
๑)  ครุกรรม   กรรมหนัก  เชน กระทําอนันตริยกรรมฯ 
๒)  พหุลกรรม  กรรมท่ีทํามากจนเคยชิน 
๓)  อาสันนกรรม   กรรมที่ทําเมื่อใกลจะตาย 
๔)  กตัตตาวาปนกรรม  กรรมสักแตวาทํา  ทําโดยการสะเพรา (เบาที่สุด)  

คําวา “การกระทําผิด”  เมื่อวิเคราะหถึงความหมายเพื่อสงเคราะหเขากับลักษณะของ
กรรมประเภทตางๆ ตามที่กลาวแลวขางตน  พึงสงเคราะหไดกับขอแรกคือ กรรมที่จําแนกตาม
ธรรมที่เปนมูลเหตุ  คือ กุศลกรรม และอกุศลกรรม  การกระทําผิด  เปนการกระทําที่ผิดตอระเบียบ
วินัย  กฎ กติกาของสังคม เปนกรรมดํา ยังผลใหเกิดความเสียหายและความเสื่อมแกตนเองและผูอ่ืน 
พึงจัดประเภทของกรรมที่จําแนกตามธรรมที่เปนมูลเหตุได คือ อกุศลกรรม ไดแกกรรมชั่ว คือการ
กระทําที่เกิดจากอกุศลมูล  ไดแก โลภะ  โทสะ  โมหะ 

 
 

                                                 
๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล, ภาค ๓ ตอนจบ, (กรุงเทพมหานคร  :  มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๑), หนา ๓๐-๔๐. 



 ๙๒

ผังแสดงกระบวนการของการกระทําผิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การกระทําที่
ประกอบดวย
เจตนา โดย ทาง
กาย วาจา ใจ 

 
กรรม  

จําแนกตาม
ธรรมที่เปน
มูลเหตุ 

สงผลดี สุข สงบฯ 
(วิบากขาว) 

กุศลกรรม 
คือ กรรมดี 
กระทําด ี

สงผลชั่ว ทุกข 
เสียหาย ฯ 

(วิบากดํา) 

อกุศลกรรม 
คือ กรรมชั่ว 
กระทําผิด 

คําวา “การกระทําผิดซ้ํา”  เมื่ออธิบายตามผังขางตน  พึงอธิบายไดวาเปนการกระทําที่
ประกอบดวยเจตนา  เปนการกระทําตามธรรมที่เปนมูลเหตุฝายอกุศลกรรม ซ่ึงประกอบดวย โลภะ 
โทสะ โมหะ  สงผลชั่ว  เกิดความทุกข  ความเสียหาย  มีแตความเสื่อม ฯ  เปนวิบากดํา  เมื่อกระทํา
ผิดสําเร็จแลวกลับมากระทําผิดซ้ําอีก  ซ่ึงการกระทําผิดซ้ํานั้น  อาจกระทําผิดในลักษณะความผิด
เดิม หรืออาจจะกระทําผิดในลักษณะความผิดที่แตกตางกันออกไป  แตเปนการกระทําที่มี
อกุศลกรรมเปนปจจัย  ซ่ึงสงผลชั่ว  เกิดความทุกข  ความเสียหาย  มีแตความเสื่อม ฯ  เชนกัน  การ
กระทําผิดซ้ํา ในทางธรรมถือวาเปนความหยาบกรานของจิตที่ประกอบดวยอกุศลกรรม  จะสงผล
คือความทุกขใจ  กระวนกระวายใจ  มีแตความเสื่อม  สวนในทางโลกทั่วไป  การกระทําผิดซ้ํา  จะ
สงผลตอความเสียหายตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  ถาการกระทําผิดซ้ําเปนการกระทําผิดที่
สงผลกระทบตอสังคมโดยตรง เชน ผิดกฎหมายอาญา  จะทําใหผูกระทําผิดซ้ําเปนอาชญากรมือ
อาชีพ  กระทําผิดโดยสันดาน  จะสงผลคือความเสียหายตอตนเอง  ครอบครัวและสังคมเปนอยางยิ่ง 

 

๒. หลักธรรมท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ํา 
การกระทําผิดซ้ํา  เปนการกระทํากรรมที่ประกอบดวยอกุศลกรรมซ้ําแลวซํ้าอีกดังที่

กลาวแลวขางตน  เมื่อนําพฤติกรรมดังกลาวมาสงเคราะหเขากับหลักธรรมวามีหลักธรรมใดบางที่
แสดงถึงพฤติกรรมของการกระทําซ้ําแลวซํ้าอีก   ผูวิจัยไดศึกษาหัวขอธรรม  ที่ปรากฏใน
พระไตรปฎก ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวพันแสดงถึงพฤติกรรมของการกระทําซ้ํา  ซ่ึงอาจจะเปนการ
กระทําความดีซํ้า  หรือการกระทําผิดซ้ํา  หัวขอธรรมหรือหลักธรรมนั้น คือ  



 ๙๓

๒.๑ หลักธรรม สังสารวัฏ ๑๐

สังสารวัฏ หรือ วัฏฏะ ๓ ประกอบดวย  กิเลส  กรรม  วิบาก  มีช่ือเรียกหลายคํา คือ 
ไตรวัฏฏ  สังสารวัฏ  สังสาระ  สงสาร หรือ วัฏฏสงสาร  โดยนัยแหงความหมายก็เชนเดียวกัน  คือ  
การเที่ยวเรรอนไปในภพ  คือ ภาวะแหงชีวิตที่ถูกพัดพาไปใหประสบสุขทุกข  ขึ้นลง  เปนไปตางๆ 
ตามกระแสแหงอวิชชา ตัณหา  และอุปาทาน   การเวียนวนอยูในกระแสแหงกิเลส กรรม วิบาก การ
เวียนวายตายเกิดอยูในโลกหรือภพตางๆ วาโดยสภาวะก็คือการสืบทอดตอเนื่องไปแหงขันธ
ทั้งหลายนั้นเอง ๑๑  เปนวงจรแหงการวนเวียนไมมีที่ส้ินสุด  เปนปจจัยใหเกิดซึ่งกันและกัน  เกิดแลว
เกิดอีก ทําแลวทําอีก การกระทําใดที่กระทําแลวยังกระทําอีก    หรือกระทําบอยๆ ตั้งแตคร้ังที่ 2 เปน
ตนไปถือวาเปนการกระทําซ้ํา  อาจจะเปนการกระทําดีซํ้า  หรือการกระทําผิดซ้ําก็จะมีกระบวนการ
เกิดเชนเดี่ยวกัน  

ผังแสดงกระบวนการของสังสารวัฏ 

                                

กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ

วิบากวัฏฏ 

การอธิบายความของคําวา สังสารวัฏ  มีนัยที่จะพึงอธิบายออกไดเปนสองนัย  คือ เปน
การเวียนวายตายเกิดขามภพขามชาติ  หมายถึง การตายของเนื้อหนังในชาตินี้ดวยเพราะมีกิเลส  จึง
ไปเกิดภพชาติใหมมีการดําเนินชีวิตแบบใหมเปนสังสารวัฏวงใหญ  และอีกนัยหนึ่ง  หมายถึง เร่ือง
หนึ่งหรือกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณแกคนเรา  แมในวันหนึ่งๆ ก็มีหลายวงหลายสิบวงหลาย
รอยวงก็ได  เปนสังสารวัฏวงเล็กๆ คาบเกี่ยวกันไปแตละวง ๑๒ จากความหมายทั้งสองนัย  ผูวิจัย
ประสงคที่จะศึกษานัยที่สอง  คือ การเกิดขึ้นของสังสารวัฏวงเล็กๆ ซ่ึงจะตรงกับความหมายของการ

                                                 
๑๐ ขุ.จู.  (ไทย) ๓๐/๖๑/๒๓๔ 
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๔๒๐. 
๑๒ พุทธทาสภิกขุ, กฎแหงกรรมตามหลักแหงพระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร :  พิมพที่ ชินอักษร

การพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๕๗-๕๘. 



 ๙๔

กระทําซ้ํา  แตทั้งนี้ก็จะไดขอกลาวถึงนัยที่หนึ่ง คือ การเวียนวายตายเกิดขามภพขามชาติพอเปน
สังเขป  ดังนี้ 

๑)  สังสารวัฏ  หมายถึง การเกิดดับกายเนื้อ ชีวิตหลังตายและการเกิดใหม ชาตินี้  ชาติ
หนา  โดยความหมายคือการเวียนวายตายเกิดขามภพขามชาติ 

ในพระไตรปฎก  ซ่ึงเปนคัมภีรชั้นปฐมภูมิในทางพระพุทธศาสนา  ในสวนของพระ
สูตร  ไดกลาวถึงการตาย การเกิด ตายแลวเกิด  ตายแลวสูญ  ทั้งในสวนที่เปนนามธรรม คือ
สภาวการเกิด ดับที่เปนเหตุปจจัยซ่ึงกันและกัน  และที่เปนรูปธรรม  คือภพ ชาติ  ชาตินี้ ชาติหนาไว
มากมาย  ไดมีการศึกษาคนควาเรื่องนี้กันมาก  ผลของการศึกษาสรุปออกมาเปน ๒ พวกใหญๆ๑๓ 
คือ 

(๑)  พวกหนึ่งมีความเห็นวาตายแลวสูญ  หรือพวกอุจเฉททิฏฐิ 

(๒)  พวกหนึ่งมีความเห็นวาตายแลวเกิด พวกนี้ยังแบงออกเปน ๒ พวกอีก คือ  
-   พวกหนึ่งเห็นวาตายแลวเกิดเหมือนเดิม คือ เคยเกิดเปนอะไรก็จะเกิดเปน

อยางนั้น พวกนี้จัดเปนพวก สัสสตทิฏฐิ 
-   พวกเหนึ่งเห็นวาตายแลวเกิด  แตอาจเกิดเปนอยางอื่นได  ไมจําเปนตองเกิด

เปนเหมือนเดิม 

แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดดับกายเนื้อ  ชีวิตหลังตาย  ชาตินี้ ชาติหนา บุญบาป  
การกระทํากรรมดีกรรมชั่ว มีผลดีผลช่ัวจริงหรือไม  มิใชเพิ่งเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันเทานั้น  แต
เกิดขึ้นตั้งแตสมัยกอนพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  ผูวิจัยจึงขอสรุปแนวความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่
ไดกลาวอางไวในพระไตรปฎก โดยแบบออกเปน  ๒  สมัย  ดังนี้ 

 

๑. สมัยกอนพุทธกาล 
เจาลัทธิหรือครูทั้ง ๖ไดมีแนวความคิดและมีความเชื่อเกี่ยวกับตายแลวเกิดใหม ตาย

แลวสูญ  บุญ บาป มีบางไมมีบาง ความดีความชั่วมีบางไมมีบาง  แตละลัทธิก็มีความเชื่อแตกตางกัน
ไป  แตความเชื่อดังกลาวก็สรางการยอมรับนับถือจากคนบางกลุมบางคณะ   โดยตั้งตนเปนเจา
สํานักเจาลัทธิ  และมีปรัชญาประจําสํานักของตนเอง  ถึงแมวาเรื่องของครูทั้ง ๖ จะถูกนํามากลาว

                                                 
๑๓ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑ (กรุงเทพฯ : พิมพที่ โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หนา ๕. 



 ๙๕

อางปรากฏขึ้นในสมัยพุทธกาล  แตความเปนเจาลัทธิเจาสํานักก็เปนมากอนแลว  จึงกลาวอางไดวา
เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นกอนสมัยพุทธกาล  ดังนี้ ๑๔

๑)  ครูปูรณะ กัสสปะ มีความเห็นวา การกระทํากรรมไมวาจะเปนการกระทําดีหรือทํา
ชั่ว  จะทําเอง หรือใชใหใครทํา บุญบาปไมมี ดวยเหตุนี้ ปรัชญาของสํานักนี้ คือ อกิริยทิฎฐิ คือเห็น
วาไมไดทํา 

๒) ครูมักขลิ โคศาล มีความเห็นวา ผลก็ใหผลเอง จะพยายามทําอยางไรก็ไรผล ดวย
เหตุนี้ ปรัชญาของสํานักนี้ คือ อเหตุกทิฎฐิ คือเห็นวาไมมีเหตุ  

๓)  ครูอชิตะ เกสกัมพล มีความเห็นวา การทําบุญ  ใหทาน  บวงสรวงไมมีผล กรรมดี 
กรรมชั่วไมมี  ชาตินี้ ชาติหนา ไมมี คุณบิดามารดาไมมี ฯ ดวยเหตุนี้ ปรัชญาของสํานักนี้ คือ นัตถิก
ทิฎฐิ คือเห็นวาไมมี 

๔)  ครูปกุธะ กัจจายนะ มีความเห็นวา สภาวะ ๗ อยาง คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สุข ทุกข 
และชีวะ เปนสภาวะที่มีอยูเอง ยั่งยืน คงที่ ไมแตกสลาย ไมมีอะไรทําลายได การใชศาสตราวุธทํา
รายกัน เปนเพียงการสอดศาสตราวุธเขาไปในชองวางของสภาวะทั้ง ๗ ดวยเหตุนี้ ปรัชญาของ
สํานักนี้ คือ อกิริยทิฎฐิ และนัตถิกทิฎฐิ คือเห็นวาไมเปนการกระทําและไมมี 

๕)  ครูนิครันถะ นาฎบุตร มีความเห็นวา ถายังมีกิเลสก็ยังเวียนวายตายเกิดอยูรํ่าไป สุข
ทุกขในชาตินี้เปนผลของการกระทําในชาติกอน  กรรมในอดีตชาติบันดาลผล  เนนเรื่องกรรมใน
อดีตชาติ ดวยเหตุนี้ ปรัชญาของสํานักนี้ คื

                                                

อ บุพเพกตเหตุกทิฎฐิ คือเห็นวากรรมในชาติปางกอน
เปนเหตุ 

๖)  ครูสัญชัย เวลัฎฐบุตร มีความเห็นวา  ทุกส่ิงทุกอยางมีความไมแนนอน  เมื่อถูกถาม
วา โลกนี้ โลกหนา มีอยูหรือไม วิบากแหงกรรมมีจริงหรือไม  สัตวตายแลวเกิดอีกหรือไม  ไมมี
คําตอบแนนอนตายตัวลงไปเหมือนสํานักอื่นๆ ดวยเหตุนี้ ปรัชญาของสํานักนี้ คือ อมราวิเขปะ คือ 
ตอบสายไปมา 

 

๒. สมัยพุทธกาล 
ใ น คื น วั น เ พ็ ญ เ ดื อ น  ๖  เ ป น วั น ที่ พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค ท ร ง ต รั ส รู ท ร ง บ ร ร ลุ

บุพเพนิวาสานุสติญาณ  คือทรงระลึกชาติของพระองคไดตั้งแต ๑ ชาติจนนับชาติไมถวน  เร่ืองที่
ทรงปรากฏในพุทธประวัติที่ไดศึกษาและทราบไดโดยทั่วไปคือเร่ืองทศชาติ  หรือ พระเจา ๑๐ ชาติ 

 
๑๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๕๑-๑๕๖/๔๘-๕๐ 



 ๙๖

ซ่ึงวาดวยชาติสําคัญของพระโพธิสัตย  กอนที่จะอุบัติมาเปนพระพุทธเจา  แตละชาติไดทรงบําเพ็ญ
บารมีในชาตินั้นๆ อยางยิ่งยวด  ที่ปรากฏอยูในชาดก๑๕ คือ 

๑.  พระเตมีย    ทรงบําเพ็ญเนกขัมมะบารมี 
๒.  พระชนก  ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมี  
๓.  พระสุวรรณสาม ทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี  
๔.  พระเนมิราช ทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี 
๕.  พระมโหสถ ทรงบําเพ็ญปญญาบารมี   
๖.  พระภูริทัตต ทรงบําเพ็ญศีลบารมี  
๗.  พระจันทกุมาร ทรงบําเพ็ญขันติบารมี   
๘.  พระนารท  ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี   
๙.  พระวิฑูร  ทรงบําเพ็ญสัจจะบารมี   
๑๐. พระเวสสันดร ทรงบําเพ็ญทานบารมี    

ในรายละเอียดของเนื้อหาชาดก  ผูวิจัยขอสงวนที่จะไมนํามาแสดงไวในที่นี้ดวยเพราะ
เนื้อหาในชาดกดังกลาวเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปอยูแลว  อีกทั้งเนื้อหาในแตละเรื่องก็มีอยูมาก  การ
นํามากลาวอีกก็จะดูมากเกินความจําเปนในเนื้อหา  จึงขอแสดงแตหัวขอชาดกที่กลาวแลวขางตน 

๒)   สังสารวัฏ  หมายถึง เร่ืองหนึ่งหรือกรณีหนึ่งท่ีเกิดขึ้นโดยสมบูรณแกคนเรา  โดย
อาศัยกันเกิดไมมีท่ีสิ้นสุด ๑๖

สังสารวัฏ  ตามความหมายของขอนี้   มุงหมายถึงปจจุบันชาติ  เปนกระบวนการเกิด
ของกรณีหนึ่ง เรื่องหนึ่งเหตุการณหนึ่ง  มีผลเกิดขึ้น  ผลนั้นจะชอบใจหรือไมชอบใจ  ก็จะเปนเหตุ
ใหเกิดกิเลสอยากทําส่ิงนั้นสิ่งนี้  การกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามอํานาจของกิเลสก็จะเปนกรรม  เมื่อได
กระทํากรรมก็จะเกิดผลคือดีใจหรือเสียใจซึ่งเรียกวาวิบาก  ดวยอํานาจของวิบากก็จะทําใหเกิดกิเลส
กระทํากรรมใหมซํ้าแลวซํ้าอีกวนไปเชนนี้ไมรูจบ  ดวยเพราะการเกิดตามเหตุปจจัยตามหลักธรรม
สังสารวัฏ  จึงเปนเปาหมายโดยตรงที่ผูวิจัยประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกระทําผิดซ้ํา  
และการศึกษาหลักธรรมเพื่อการแกไขการกระทําผิดซ้ํา 

 

 

                                                 
๑๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑-๒๔๔๐/๑๘๓-๕๖๐ 
๑๖ พุทธทาสภิกขุ, กฎแหงกรรมตามหลักแหงพระพุทธศาสนา, หนา ๕๘. 



 ๙๗

(๑)  ความหมายของคําตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสังสารวัฏ 
การใชคําเกี่ยวกับการทําความเขาใจ  ในการจะหลุดพนออกมาจากสังสารวัฏ  หาคําที่

เหมาะสมกับลักษณะของการหลุดพนไดยาก   ทานพุทธทาสไดกลาวไววา “นาประหลาดที่วา เรา
ไมมีคําพูดที่เหมาะสมเลย คําพูดที่เราพูดๆ กันอยูนี้ที่วา “ไป” บาง “มา” บาง “ไมไป ไมมา” บาง 
“หยุด” บาง อะไรเหลานี้มันใชไมไดกับสังสารวัฏ  คําที่ถูกตองที่สุดก็กลับฟงยาก เชนคําวา ดับ
สังสารวัฏ  หรือ หักสังสารวัฏ” ๑๗  เหตุผลที่เห็นวาใชคําวา ดับ และ หัก สังสารวัฏ เปนคําที่
เหมาะสมนั้นมีคําอธิบายวา  เนื่องจากคําวา ไป มันก็กลายเปนการไป  ถาพูดวา มา มันก็เปนการไป
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน  เพียงแตไปคนละทาง  ถ

                                                

าพูดวา หยุด  ทําใหเขาใจวาติดอยูคาอยู  เปนอันวาทั้ง
ไปทั้งมาและหยุด  เปนคําที่ใชไมเหมาะสมกับสังสารวัฏ  เปนเพียงลักษณะหรืออาการของการ
เปนอยูในสังสารวัฏ 

การใชคําวา หัก หมายความวา สังสารวัฏ เปนเหมือนวงลอที่ประกอบกันอยูดวยกง ๓ 
กง  บรรจบกันเปนวงกลมพอดีแลวหมุนไปได  ถาหักเสียกงหนึ่ง เหลือ ๒ กง มันก็ไมเปนวงกลม 
มันก็หมุนอีกไมได นี่จะเห็นไดวา  สังสารวัฏมันไมไดหยุด  ลักษณะที่หักนี้ไมใชไป  ไมใชมา  
ไมใชติดอยูที่อะไร  ถาเราจะหักกงที่กิเลสยิ่งนับวาฉลาดที่สุด  เพราะวากงทั้งสามนี้  ประกอบดวย 
กงกิเลส  กงกรรม  กงวิบาก  เราจะหักที่กงไหนก็ได  แตวิธีการที่แยบคายคือการหักที่กงกิเลส  
เพราะมีวิธีโดยเฉพาะ  งายกวาที่จะไปหักที่กงกรรมหรือกงวิบาก 

การใชคําวา ดับ  หมายถึงดับกิเลสนั่นเอง  ที่เราใชคําวาดับก็เพราะวากิเลสนี้มันกอขึ้น
เหมือนกับไฟ  คือ มีฟน  มีเชื้อเพลิง  และสิ่งอื่นๆ ซ่ึงเปนอุปกรณของการลุกเปนไฟ  มีเหตุปจจัย
มากกวาหนึ่งอยางรวมกัน   มันจึงลุกเปนกิเลสหรือเปนไฟอยูฉะนั้น  ถาเราตัดทอนปจจัยเหลานั้น
เสีย  ก็เปนการดับกิเลส 

เพราะฉะนั้น  การที่จะหยุดวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏ  มันตองอยูที่การดับหรือการ
หักเสียซ่ึงลอหรือวงกลมแหงสังสารวัฏ  ดังเชนการใชคําวาอยากไปนิพพานเปนการใชคําพูดที่ไม
ถูกตองอีกเหมือนกัน  เพราะนิพพานเปนสิ่งที่ไปถึงไมได  คือไปถึงไมไดดวยการไป  แตจะกลับถึง
ไดดวยการดับเสียหรือการไมไปนั้นเอง๑๘

 

 
๑๗

 พุทธทาสภิกขุ, กฎแหงกรรมตามหลักแหงพระพุทธศาสนา,  หนา ๖๒. 
๑๘

 เรื่องเดียวกัน,  หนา ๖๔. 



 ๙๘

(๒)  สังสารวัฏสัมพันธกับกรรมอยางไร ๑๙

เรื่องที่ตอเนื่องกันอยูอยางใกลชิดกับเรื่องกรรมไดแกเรื่องกิเลสและสังสารวัฏ  วาโดยที่
แทแลวเร่ืองกิเลสหรือเรื่องสังสารวัฏก็คือเรื่องของกรรมอีกนั่นเอง  แตเปนเรื่องกรรมในชั้นลึก  เปน
เร่ืองกรรมในชั้นละเอียด  การกลาวถึงกิเลสและสังสารวัฏ  ก็คือการกลาวถึงการหมุนเวียนของ
กรรมหรือการกระทําซ้ําโดยตรง  ถาจะกลาวถึงกิเลสและสังสารวัฏก็ควรจะไดทําความเขาใจคําวา 
“สังสารวัฏ” ใหถูกตอง 

คําวา “สังสารวัฏ” แปลวา วงกลมแหงการทองเที่ยว  เปนการทองเที่ยวแหงการเวียน
วายของสัตว  ในภาษาไทยเราชอบเรียกคํานี้วา วัฏฏสงสาร  โดยความหมายก็เชนเดียวกัน  เมื่อ
กลาวถึงคําวา สังสารวัฏ หรือ วัฏฏสงสารก็ตาม  ใหหมายถึงสภาพหรือการที่สัตวหมุนเวียนไปใน
วงกลม คือ  

• เมื่อมีกิเลส  ก็เปนเหตุใหอยากกระทํากรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง 
• เมื่อไดกระทํากรรมชนิดใดชนิดหนึ่งแลว  ก็มีผลของกรรม  
• ผลของกรรมนั้น (วิบาก)ไมอาจจะหยุดยั้งกิเลส  แตจะกลับสงเสริมกิเลส  หรือ

กอใหเกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหม  กิเลสนั้นก็ยังคงมีอยูตอไป  เปนเหตุให
ทํากรรมอีก  และมีการรับผลของกรรมอีก  วนเปนวงกลมอยางนี้เรียกวา “วัฏฏะ” 

การเวียนวายอยูในวัฏฏะหรือวงกลมนี้  จะตองถือวามีกิเลสเปนตนเหตุ  เพราะกิเลส
นั้นเองเราจึงอยากทําอยางใดอยางหนึ่งลงไป  ถาไดผลเปนที่พอใจก็จะอยากมากขึ้นอีกอยากทําอีก 
(กระทําซํ้า) ถาไมไดผลเปนที่พอใจไมตรงตามความประสงคก็อยากทําอยางอื่น  เพราะฉะนั้นมันจึง
ไมหยุดอยาก  มันจะมีการกระทําเพราะอํานาจของกิเลส  เพราะผลเกิดขึ้นไมวาจะเกิดขึ้นโดยชอบ
ใจ  ไมชอบใจ  สมหวัง  ผิดหวัง  ไดดั่งใจ  ไมไดดั่งใจ  ดีใจ  หรือเสียใจ  ก็เปนเหตุใหอยากอยางใด
อยางหนึ่งเสมอไป 

 
(๓)  สังสารวัฏหมุนไปดวยแรงกิเลส 
เมื่อพิจารณาโดยอาการอยางที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวาการหมุนไปในวัฏฏสงสาร  

หรือสังสารวัฏนั้น  มันชวยหนุนแรงของกิเลส บรรดาสิ่งตางๆ ที่มีการเคลื่อนไหว  มันเคลื่อนไหว
ดวยแรงของกิเลส  ไมวาจะเปนสัตวหรือเปนคนที่อยูในระดับจิตที่มีจิตมีวิญญาณสมบูรณอยางนี้  ก็

                                                 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖. 



 ๙๙

ตองกระทําหรือเคลื่อนไหวดวยแรงกิเลสที่สมบูรณ  เพราะฉะนั้น  สังสารวัฏของสังขารกลุมท่ี
ประกอบกันขึ้นมาเปนคนนี้ก็คือ  มีแรงดันของกิเลสเปนตัวการ 

ถาเราสมมติหรือหลงไปวาเปนตัวเปนตน  นั่นก็คือส่ิงนั้นแหละเปนแรงดันของกิเลส  
ซ่ึงถูกสมมติยึดถือเปนตัวตนขึ้นมา  จะเห็นไดวาเปนการยากที่เราจะดับกิเลส  เพราะเราเอากิเลสเปน
ตัวเราเสียเร่ือย  เรามา  เรากลับไป  ฯลฯ อยางนี้  ที่แทก็คือกิเลสมา  กิเลสกลับไป  แตเรามักจะไมรู
วากิเลสมา  กิเลสกลับไป  จะรูแตเพียงวาฉันไดมาหรือฉันกลับไป  จึงเปนการยากที่จะจับตัวกิเลส  
จึงเปนการยากที่จะหักหรือดับวัฏฏสงสารไดงายๆ  เวนแตจะศึกษาใหรูวา “เรา” นี้คืออะไรเสียกอน  
พอรูวา “เรา”  นี้คือการไหลเลื่อนไปตามแรงดันของกิเลส  เปนวัฏฏสงสารแลว  จะเห็นความไมมี
ตัวเรา  ความอยากตางๆ ความยึดถือตางๆ ก็จะสิ้นสุดหยุดลง  ไมอยากอะไร  จึงไมมีการคิดนึกวาตัว
เราเวียนวายไปตามความตองการของตัวเราอีกตอไป 

วัฏฏะสงสาร เปนสิ่งที่เจริญงอกงามอยูเร่ือยไมมีที่ส้ินสุด เพราะวามันเปนหวงเกี่ยวกัน
ไมมีที่ส้ินสุด  ในหวงหนึ่งๆ ถาจะเปรียบเทียบในที่นี้ก็เหมือนกับเมล็ดพืชมันงอกขึ้นเปนลูก แลวลูก
หลนลงมาเปนเมล็ดพืช  แลวก็งอกอีกแลวเปนลูกอีก  เมล็ดพืชในที่นี้ก็เหมือนกับกิเลส  เมื่อมีกิเลสก็
เปนเหตุใหทํากรรม  คือการปลูกเมล็ดพืชนั้นใหงอกงามเปนหนอ  เปนตน  เปนใบ  เปนดอก  กระ
ทั้งเปนผล  ผลนี้ก็คือวิบากกรรม  เมล็ดพืชคือกิเลส  การงอกงามคือกรรม  ลูกดอกผลที่ออกมาคือ
วิบากกรรม  ในวิบากของกรรมคือลูกผลนั้นยังมีเมล็ดอยูอีก  และเมล็ดนั้นมันจะตกงอกออกมาอีก
รํ่าไป 

(๔)  วิบากกรรม คือ เสนหอันรายแรงของกิเลส 
เราจะเห็นไดวาวิบากของกรรมนี้เอง   เปนสิ่งที่มีอํานาจรายแรงหรือมีเสนหอยาง

รายแรงที่ทําใหคนเราตองตกอยูในกระแสแหงวัฏฏะหรือกระแสแหงกรรม  แสดงวาตองมีอะไรมา
พรางตาหรือหลอกใหหลง  มันจึงทนรับผลของกรรม  เหมือนที่คนเราประกอบกรรมใดๆ ลงไป
แลว  ไดรับความพอใจ  สนุกสนาน  เอร็ดอรอยตางๆ นานา  แลวก็เขาใจวานั่นเปนของวิเศษ  เปน
จุดสูงสุดที่เราปรารถนา  แตโดยที่แทแลวนั่นคือคาจาง หรือส่ิงหลอกลวงของกิเลส 

ในกรณีทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนคนหรือสัตว  เชน เร่ืองเพศตรงขางระหวางหญิงกับชาย  
เมื่อเราตองการรสสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่พอใจ  เราจึงลงทุนเพื่อใหไดส่ิงนั้นมา  แตดวย
ความสําคัญผิดวานั่นเปนสิ่งประเสริฐสุด  ไมรูสึกวานั่นเปนคาจางของกิเลสที่มันจางใหเราทุกข
ทรมาน  เพราะฉะนั้นเราจึงติดคุกติดตารางของกิเลส  ซ่ึงไดแกการมีลูกมีผล  แลวก็ตองเล้ียงลูกเลี้ยง
ผล  เพื่อสืบสันดานของกิเลสตอไป 



 ๑๐๐

กรณีตัวอยางเชน เมื่อเรามีลูกก็จะตองทนเลี้ยงลูก  ที่มีภรรยาแตไมมีลูกก็ตองเลี้ยง
ภรรยา  ใชชีวิตและเวลาในการทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อจะเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูก  ดวยความเขาใจวา
ประเสริฐสุดก็จําตองทํา  โดยไมรูสึกวาเปนคาจางของกิเลส  แตถาพิจารณาแลวก็จะเห็นไดวา  เรา
ไดเผลอไปเปนลูกจางของกิเลส  เราจึงไปทําตามอํานาจของกิเลส  แลวตองใชหนี้โดยการเลี้ยง
ภรรยา  เล้ียงลูกเลี้ยงหลาน  หรือส่ิงตางๆ ซ่ึงยากที่จะสลัดไปได  ถึงแมวาจะเห็นทุกขแลว  เห็นวัน
หนึ่งตั้งหลายๆ คร้ังแลวก็ยังออกไปบวชไมไดอยางนี้เปนตน  ทั้งนี้  เพราะวาคาจางที่เหนียวแนน
ของกิเลส  หรือวิบากกรรมในที่นี้อันเปนกงอันสุดทายในวัฏฏสงสาร  มันมีลักษณะอยางนี้ทั้งนั้น 

จะเห็นไดวา  ลักษณะของวัฏฏสงสารนี้มันมีเสนหอยางยิ่งกวาเสนหอะไรๆ ทั้งหมด  
บรรดาส่ิงที่เปนเสนหในโลก  ไมมีเสนหไหนที่จะเทากับเสนหของกิเลสซึ่งเจืออยูในสังสารวัฏ  ที่
จะคลองคนใหติดอยูในสังสารวัฏ  แลวก็หมุนไปในความทุกขอยางสมัครใจนาชื่นตาบาน  โผลไป
เอากงจักรมาเปนดอกบัว  คําดาในพระพุทธศาสนาไมมีคําดาใดจะเทาก็คือคําวา “เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว” 

๒.๒ หลักธรรม ปฏิจจสมุปบาท  
ปฏิจจสมุปบาท  เปนธรรมที่มีความสําคัญยิ่ง  เพราะเมื่อครั้งที่พระพุทธองคทรงตรัสรู

ใหมๆ ณ ภายใตตนมหาโพธิ์  ทรงเสวยวิมุติสุขตลอดสัปดาหอยูที่ใตตนมหาโพธิ์นั้น  และในคืน
สุดทายของสัปดาหนั้น  ทรงพิจารณาใครครวญถึงปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะทั้งแบบอนุโลม คือ 
ตามลําดับ  และปฏิโลม คือ ทวนกลับ ๒๐

แผนภูมิความสัมพันธของปฏิจจสมุปบาท 

                               
                   
                                                 

๒๐ สุต.สํ.  (ไทย) ๑๖/๑/๑ 

ชรา 

ชาต ิ

ภพ 

อุปาทาน 

ตัญหา
เวทนา

ผัสสะ

สฬายตนะ

นามรูป

อวิชชา 
สังขาร

วิญญาณ

ปฏิจจ 
สมุปบาท 



 ๑๐๑

๑)  ความหมายของ ปฏิจจสมุปบาท  
ธองคทรงใหความสําคัญยิ่ง  ซ่ึงความหมายและ

องคประกอบ

ชา  คือ ความไมรูทุกข  เหตุเกิดทุกข  ความดับทุกข  และทางไปสูความดับ

๒. คือ กายสังขาร  วจีสังขาร  และจิตสังขาร 
วิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กาย

๔. า  เจตนา  ผัสสะ  และมนสิการ 
ูปทั้งหมด ๒๒ 

ย ละมโน 

๗. วย  จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตะสัมผัสสชา

๘. บดวย  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  

๙. วย กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน 

๑๐. อบดวย  กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ 
วามปรากฏแหงขันธ  

                                                

ปฏิจจสมุปบาท  เปนธรรมที่พระพุท
ของปฏิจจสมุปบาทในแตละขอนั้น  พึงขยายความและทําความเขาใจใหมากขึ้น  พระ

พุทธองคทรงอธิบายความของปฏิจจสมุปบาทแกพระอานนทตามที่กลาวไวในวิภังคสูตร พรอม
องคประกอบไว ดังนี้ ๒๑

๑. อวิช
ทุกข   
สังขาร  

๓. วิญญาณ  คือ จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆาน
วิญญาณ  มโนวิญญาณ 
 - นาม  คือ  เวทนา  สัญญ

  - รูป  คือ  มหาภูตรูป ๔  และอุปาทายรูป  ที่อาศัยมหาภูตร
๕. สฬายตนะ  คือ  อายตนะ ๖ ประกอบดวย จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา  กา  แ
๖. ผัสสะ  คือ  ผัสสะ ๖ ประกอบดวย จักขุสัมผัส โสตะสัมผัส ฆานะสัมผัส ชิวหา

สัมผัส  กายสัมผัส และมโนสัมผัส 
เวทนา  คือ  เวทนา ๖  ประกอบด
เวทนา ฆานะสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา 
และมโนสัมผัสสชาเวทนา 
ตัณหา คือ ตัณหา ๖  ประกอ
โผฏฐัพพะตัณหา  และธัมมตัณหา 
อุปาทาน คือ อุปาทาน ๔ ประกอบด
และอัตวาทุปาทาน 
ภพ คือ ภพ ๓ ประก

๑๑. ชาติ  คือ  ความบังเกิด  ความหยั่งลง  เกิด  เกิดเฉพาะ  ค
ความไดอายตนะครบ  ในหมูสัตวทั้งหลาย 

 
๒๑ สุต. สํ.  (ไทย) ๑๖/๖-๑๗/๓-๔ 
๒๒ มหาภูตหรือมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุ ๔ ไดแก (๑) ปฐวีธาตุ คือธาตุดินมีลักษณะแขนแข็ง (๒) 

อาโปธาตุ คือธาตุน้ํามีลักษณะเหลว (๓) เตโชธาตุ คือธาตุไฟมีลักษณะรอน (๔) วาโยธาตุ คือธาตุลมมีลักษณะ พัด
ไปมา ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๗-๔๙๖/๒๑๖-๒๑๙ 



 ๑๐๒

๑๒. - ชรา  คือ  ภาวะแหงความแก  ฟนหลุด  ผมหงอก  หนังเหี่ยว  ความเสื่อมแหง
อายุ  ความแกหงอมแหงอินทรียในหมูสัตว 

  - มรณะ คือ ความเคลื่อน  ภาวะของความเคลื่อน  ความทําลาย  ความอันตรธาน  
มฤตยู  ความตาย  กาลกิริยา  ความแตกแหงขันธ  ความทอดทิ้งซากศพ  ความ
ขาดแหงชีวตินทรียในหมูสัตวทั้งหลาย 

 

๓. แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 
  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรมนั้น  ในแตละหลักธรรม  จะจบ

ส้ินกระบวนการของแตละหลักธรรมนั้น ๆ   มิใชวาการใชหลักธรรมนี้แกปญหาไดคร่ึงเดียวแลว
ตองไปตอดวยการแกไขปญหาดวยหลักธรรมอื่นอีก  การใชหลักธรรมที่แตกตางกันออกไป  อยูที่
จะใชหลักธรรมหรืออธิบายหลักธรรมในลักษณะใด  สรุปวาการที่จะแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา
ไดนั้น  พึงมีหลักธรรมอยูหลายขอที่จะพึงนํามาอธิบายได    แตผูวิจัยขอนําหลักธรรมที่งายตอการ
อธิบายและทําความเขาใจในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา  

จากการศึกษาการกระทําผิดซ้ํา  ทั้งในสวนของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  และการ
กระทําผิดซ้ําที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  มีสาเหตุที่แตกตางกัน  การจะตามแกไขตามสาเหตุ
ของแตละสาเหตุโดยแยกเปนขอยอยก็ดูจะมากเกินไปเหลือวิสัย  ผูวิจัยจึงไดจัดแยกประเภทของ
สาเหตุของการกระทําผิดซ้ําออกเปน ๒ กลุมใหญ  เพื่อสะดวกในการอธิบายความและการใช
หลักธรรมในการแกไขปญหา  คือ  สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก และ สาเหตุอันเกิดจากปจจัย
ภายใน    ดังนี้ 

๓.๑  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่กระตุนใหการกระทําผิดซ้ําเกิดขึ้นไดงาย  เชน ความยากจน  

การคบเพื่อนที่ไมดี  การอยูในสภาพสังคมที่ไมดี  ติดยาเสพติด  เปนตน  ในทางพระพุทธศาสนาก็มี
หลักธรรมในการแกไขปญหาอันเกิดจากปจจัยภายนอก เปนธรรมที่ควบคุมพฤติกรรมของการ
กระทําผิด  ในหัวขอธรรมหนึ่ง ๆ อาจแกปญหาไดหลายขอ  ดังนี้ 

๓.๑.๑  หลักธรรม  สุจริต ๓๒๓ ประกอบดวย 
๑) กายสุจริต การกระทําความดีทางกาย มี ๓ อยาง  คือ ๑. ไมฆาสัตว  ๒.ไม

ลักทรัพย ๓. ไมประพฤติผิดในกาม 
                                                 

   ๒๓ องฺ, ปฺจก. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๘/๖๓๐ 



 ๑๐๓

๒) วจีสุจริต  การกระทําดีทางวาจา มี ๔ อยาง คือ ๑. ไมพูดเท็จ ๒.ไมพูด
สอเสียด  ๓. ไมพูดคําหยาบ  ๔. ไมพูดเพอเจอ 

๓) มโนสุจริต  การกระทําดีทางใจ มี ๓ อยาง คือ ไมโลภอยากไดของเขา      
๒. ไมพยาบาทปองรายเขา  ๓. ไมเห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรม 

หลักธรรมสุจริต ๓  เมื่อแยกตามหัวขอยอยเรียกวา  กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
๒๔ ก็ได  เปนความประพฤติชอบกอปรดวยมนุษยธรรม  ทําดวยกายวาจาและใจ  เปนพฤติกรรม
บริสุทธิ์  ประกอบดวยประโยชนสุข  หลักธรรมดังกลาว สามารถแกไขทุจริต ๓ ซ่ึงเปนความเสื่อม
ได   ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงการแกไขทุจริต ดวยสุจริต 
 

 

๑. กายทุจริต ๓ ๑. กายสุจริต ๓ 
    ๑) ฆาสัตว     ๑) ไมฆาสัตว 
   ๒) ลักทรัพย    ๒) ไมลักทรัพย 
   ๓) ประพฤติผิดในกาม    ๓) ไมประพฤติผิดในกาม 
๒. วจีทุจริต ๔ ๒. วจีสุจริต ๔ แกไขดวย 
    ๑) พูดปด     ๑) ไมพูดปด 
   ๒) พูดสอเสียด    ๒) ไมพูดสอเสียด 
   ๓) พูดคําหยาบ    ๓) ไมพูดคําหยาบ 
   ๔) พูดเพอเจอ    ๔) ไมพูดเพอเจอ 

แกไขดวย 
๓. มโนทุจริต ๓ ๓. มโนสุจริต ๓ 
    ๑) โลภอยากไดของเขา     ๑) ไมโลภอยากไดของเขา 
   ๒) พยาบาทปองรายเขา    ๒) ไมพยาบาทปองรายเขา 
   ๓) เห็นผิดจากธรรม

นองคลองธรรม 
   ๓)ไมเห็นผดิจากธรรม

นองคลองธรรม 

 

 

 

                                                 
๒๔ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒ 



 ๑๐๔

อนึ่ง  การกระทําใด ๆ ที่จะจัดเปนกรรมไดจะตองมีเจตนาเขาประกอบ  หากไมมีเจตนา 
ก็หาไดจัดเปนกรรมไม  ไมมีผลคือวิบาก  เปนเพียงกิริยา  จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงตรัสวา 
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เจตนานั้นแหละเราเรียกวากรรม  บุคคลจงใจแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย  
วาจา ใจ” ๒๕  การเจริญธรรมสุจริต ๓  ละเวนทุจริต ๓  เปนการใชหลักธรรมที่แกไขปญหาอันเกิด
จากปจจัยภายนอกไดครอบคลุมหลายอยางและจะเปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว 

๓.๑.๒  หลักธรรม  กุศลมูล ๓  ๒๖ ประกอบดวย 
๑) อโลภะ  สํานึกในสิทธิมนุษยชน ไมเห็นแกได กลับมีน้ําใจเสียสละ  โอบ

ออมอารี 
๒) อโทสะ การรูจักขมอารมณ  ไมวูวาม  รูจักใหอภัย  ไมถือโทษ  และมี

น้ําใจ  เมตตาปราณี 
๓) อโมหะ มีปญญารอบคอบ   เขาใจเหตุผล   และเฉลียวฉลาดทันตอ

เหตุการณ 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับบานเมืองในปจจุบัน  คดีมีพิษภัยตอสังคม  เชนอาชญากรรม  
โจรกรรมและฆาตกรรม  ทุกหนทุกแหงทั่วมุมเมือง  ประมวลสาเหตุแลวลวนเกิดขึ้นจาก อกุศลมูล  
๓  คือ โลภ  โกรธ  หลง   พึงเจริญธรรมหรือแกไขดวย  กุศลมูล ๓ 

๓.๑.๓  หลักธรรม  จักร ๔ ๒๗  ประกอบดวย 
๑)  ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในถิ่นที่ดี 
๒) สัปปุริสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ 
๓) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ 
๔) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวในกาลกอนแลว 

การเจริญธรรมทั้ง ๔ ขอนี้  ทานไดกลาวไววา ดุจลอรถนําไปสูความเจริญ  คือ มีแตสิ่ง
ดี ๆ รอบขาง  อีกทั้งตนเองก็เปนผูไมประมาท  ยอมนําไปสูความเจริญแตฝายเดียว 

๓.๑.๔  หลักธรรม  ปธาน ๔ ๒๘  ประกอบดวย 
๑) สังวรปธาน เพยีรระวังบาปมใิหเกิดขึ้น  ไมประพฤติทราม 
๒) ปหานปธาน  เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว  เลิกละทุจริต 

                                                 
๒๕ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕ 

     
๒๖

 องฺ. อฎฐก.  (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐ 
๒๗  ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕ 
๒๘ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔/๒๔ 



 ๑๐๕

๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลใหเกิดขึ้น  บําเพ็ญสุจริต 
๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อม ทําความดเีกือ้กูล

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
การเจริญธรรมขอนี้  เปนความพยายามดวยน้ําใจเด็ดเดี่ยว บากบั่นจริงจัง  ขยัน

มั่นใจสม่ําเสมอจนสําเร็จเปนสัมมัปปทาน   คือความเพียรชอบ  ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบในอริมรรคมีองค ๘  เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว 

๓.๑.๕  หลักธรรม  อปริหานิยธรรม ๗ ๒๙  ประกอบดวย 
๑)    รวมประชุมปรึกษากิจการดวยความจริง  และสม่ําเสมอ 
๒)  พรอมเพรียงกันเปนหนึ่งใจเดียวในการประชุม  และเลิกประชมุ  เพื่อชวย

ทํากิจกรรมจนสําเร็จ 
๓)  ไมเพิกถอน ไมเพิ่มเตมิ และไมละเมิดพุทธบัญญัติ  เอาใจใสประพฤติตน

โดยเครงครัด 
๔)   ใหเกยีรติ เคารพนับถือและเชื่อฟงผูใหญ 
๕)   รูจักอดกลั้น  หักหามใจ  มิใหตกเปนทาสภายใตอํานาจกิเลสตัญหา 
๖)  ยินดีในเสนาสนะปา  ใชชีวิตสงบ ณ สถานที่สงัด 
๗) ใฝใจที่จะพบเห็นและสมาคมกับทานผูมีศีลและอาจารยบริสุทธิ์ นาเลื่อมใส 

หลักธรรมนี้  เปนหลักธรรมที่ปองกันมิใหการบริหารหมูคณะเสื่อมถอย  แตกลับเสริม
ใหเจริญกาวหนาโดยฝายเดียว  พรอมทั้งยังใหหมูคณะมีความเขมแข็งเปนปกแผน  เปนไปเพื่อความ
เจริญของตนเองและหมูคณะ 

๓.๑.๖  หลักธรรม  มงคล ๓๘๓๐  ประกอบดวย 
๑) การไมคบคนพาล  
๒) การคบแตบัณฑิต  
๓) การบูชาคนทีค่วรบูชา 
๔) การอยูในถิ่นทีเ่หมาะสม 
๕) การไดสรางบุญไวในปางกอน 

  

๖) การตั้งตนไวชอบ  
๗) ความเปนพหสููต  
๘) ความเปนผูมีศลิปะ 
๙) วินัยที่ศึกษามาดี 
๑๐) วาจาสุภาษิต  
 

 
                                                 

๒๙ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๓/๓๗ 
๓๐

  ขุ. อิติ. (ไทย) ๒๕/๑/๖     



 ๑๐๖

๑๑) การบํารุงมารดาบิดา  
๑๒) การสงเคราะหบุตร  
๑๓) การสงเคราะหภรรยา  
๑๔) การงานที่ไมอากูล 
๑๕) การใหทาน   
๑๖) การประพฤติธรรม  
๑๗) การสงเคราะหญาติ   
๑๘) การงานที่ไมมโีทษ 
๑๙) การงดเวนจากบาป   
๒๐) การเวนจากการดื่มน้ําเมา 
๒๑) ความไมประมาทในธรรม 
๒๒) มีความเคารพ  
๒๓) มีความถอมตน   
๒๔) มีความสันโดษ 
๒๕) มีความกตัญ ู  

 

๒๖) การฟงธรรมตามกาล 
๒๗) ความอดทน   
๒๘) ความเปนคนวางาย  
๒๙) การพบเหน็สมณะ  
๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล  
๓๑) การเผาผลาญบาป  
๓๒) การประพฤตพิรหมจรรย 
๓๓) การเห็นอริยสัจ   
๓๔) การทํานิพพานใหแจง  
๓๕) จิตของผูที่ถูกโลกธรรมกระทบแลวไม

หวั่นไหว 
๓๖) จิตไมเศราโศก  
๓๗)  จิตปราศจากธุลี  
๓๘) จิตเกษม   

หลักธรรม มงคลชีวิต  เปนมงคลธรรม  หากยึดถือตามนัยของนักคิดวาสิ่งนี้เปนมงคล  
อาจจะถือวาเปนมงคลในสํานักนั้นพื้นที่นั้น  แตอาจจะไมถือวาเปนมงคลสําหรับที่อ่ืน  มงคลชีวิตที
ไดกลาวไวขางตน  เปนมงคลตามนัยของพระพุทธศาสนา   ยึดถือเอาการปฏิบัติฝกฝนตนเปนเกณฑ  
เปนสัจธรรมที่ไมเปลี่ยนแปลง  ผูใดปฏิบัติตามแลว   ยอมไดผลแนนอนเปนมงคลกับผูปฏิบัติทุกที่
ทุกสถาน  บรรพชิตหรือคฤหัสถเมื่อถือปฏิบัติตามตามหลักธรรมขางตน  ถือวาเปนมงคลชีวิต   

หลักธรรม คิหิปฏิบัติ   
การถือปฏิบัติตามหลักธรรมคิหิปฏิบัติ  มุงเนนเฉพาะคฤหัสถผูครองเรือน  สมณะผูถือ

บวชเปนบรรพชิต  อาจไมตองถือปฏิบัติตามหลักธรรมดังกลาว  ในสวนของหลักธรรมคิหิปฏิบัตินี้
มีทั้งหลักธรรมที่พึงเอื้อเฟอถือปฏิบัติตามและพึงงดเวนอยางเด็ดขาด  ลวนแตเปนปจจัยภายนอกที่
สงผลตอการกระทําผิดซ้ํา  มีหลายหมวดหมู  ผูวิจัยขอยกตัวอยางหลักธรรมที่งายตอการทําความ
เขาใจ  ดังนี้ 



 ๑๐๗

๓.๑.๗  หลักธรรม  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  ๓๑ ประกอบดวย 
๑) อุฏฐานสัมปทา   ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจ

เครื่องเล้ียงชีพก็ดี  ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี  ในการทํา
ธุระหนาที่ของคนก็ดี 

๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา  คือรักษาทรัพยที่แสวงหามาได
ดวยความหมั่น  ไมใหเปนอันตรายก็ดี  รักษาการงาน
ของตนไมใหเสื่อมเสียไปก็ดี  

๓)  กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเปนคนดี  ไมคบคนชั่ว 
๔) สมชีวิตา ความเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได ไมให

ฝดเคืองนักไมใหฟูมฟายนัก 
หลักธรรมขอนี้  สามารถแกไขปญหาความยากจน  และแกปญหาการคบเพื่อน

ที่ไมดี นอกจากจะแกไขปญหาความยากจนแลว  ผูเจริญธรรมในขอนี้จะไดชื่อวาเปนเศรษฐีดวย  
เพราะหลักธรรมนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “หัวใจเศรษฐี”  

๓.๑.๘  หลักธรรม  มิตรแท  ๔๓๒ประกอบดวย 
พึงคบมิตรแท  งดเวนการคบมิตรปฏิรูป (มิตรเทียม)  ดังนี้ 
๑) พึงคบมิตรอุปการะ  งดเวนการคบมิตรปอกลอก 
๒) พึงคบมิตรรวมสุขรวมทุกข งดเวนการคบมิตรดีแตพูด 
๓) พึงคบมิตรแนะนําประโยชน งดเวนการคบมิตรหัวประจบ 
๔) พึงคบมิตรมีความรักใคร งดเวนการคบมิตรชักชวนในทางฉิบหาย 

หลักธรรมขอนี้  สามารถแกไขปญหาการคบเพื่อนที่ไมดีไดอยางสิ้นเชิง  นอกจากจะ
ไมนําพาในทางที่เสื่อมแลว  จะเปนมิตรที่ดีนําไปสูงความเจริญแตฝายเดียว 

๓.๑.๙  หลักธรรม  สังคหวัตถุ ๔ ๓๓  ประกอบดวย 
๑)  ทาน  การใหปนส่ิงของของตนแกคนที่ควรใหปน 
๒) ปยวาจา  เจรจาวาจาที่ออนหวาน 
๓) อัตถจริยา ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน 
๔) สมานัตตตา ความเปนผูวางตนเสมอไมถือตัว 

                                                 
     

๓๑
 องฺ. อฎฐก.  (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐ 

     
๓๒

 ที. ปฏิ.  (ไทย) ๑๑/๒๕๔/๒๐๗-๒๐๙ 
๓๓  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐ 



 ๑๐๘

คุณทั้ง ๔ อยางนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจผูอ่ืนไวได  เปนที่รักของคนอื่น  จะไมมีผู
พยาบาทปองราย  การเจริญธรรมขอนี้จะยิ่งทําใหบุคคลรอบขางรักใครเอ็นดูยิ่งนัก 

๓.๑.๑๐  หลักธรรม  เบญจธรรม ๕ ๓๔  ประกอบดวย 
๑) เมตตากรุณา  หมายถึง  ความคิดปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
๒) สัมมาอาชีวะ  หมายถึง  การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 
๓) กามสังวร  หมายถึง  ความสํารวมในกาม 
๔) สัจวาจา  หมายถึง  ความมีสัตย 
๕) สติสัมปชัญญะ  หมายถึง  ความมีสติรอบคอบ 

การเจริญธรรมขอนี้  เปนธรรมขอที่ควรปฏิบัติกับเบญจศีล  หรือศีล ๕  ประการเบญจ
ธรรมนี้เปนขอปฏิบัติที่สนับสนุนใหการรักษาเบญจศีลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  ผูปฏิบัติธรรมที่
เจริญเบญจธรรมทําใหศีลสมบูรณ   ยอมมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมใหสมบูรณ
เจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป  

๓.๑.๑๑ หลักธรรม  มิจฉาวนิชชา ๕ ๓๕  ประกอบดวย 
๑) สัตถวณิชชา คาขายศัตราวธุทุกชนิด  ยกเวนเครื่องมือทาํมาหากิน 
๒) สัตตวณิชชา คาขายมนุษยเพื่อเปนทาส  หรือขายตัว เปนตน 
๓) มังสวณิชชา คาขายสัตวและเนื้อสัตวที่ฆาเพื่อเปนอาหาร 
๔) มัชชวณิชา   คาขายน้ําเมา  เชน สุรา ไวน  และสิ่งเสดติดอื่น ๆ 
๕) วิสวณิชชา   คาขายยาพษิ  ที่เปนอันตรายตอชีวิต 

หลักธรรมขอนี้  มิใชหลักธรรมเพื่อการเจริญหรือถือปฏิบัติ  เปนประกอบกิจการ
คาขายที่ไมชอบธรรม  ขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  การคาขายทั้ง  ๕  ประการนี้พึงงดเวนไมทําการ
คาขาย  เพราะการคาเหลานี้เปนไปเพื่อการเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผูอ่ืน  อันแสดงออกถึง
ความเปนคนใจราย  โหดเหี้ยม  ไรมนุษยธรรม  การทํามาหาเลี้ยงชีพนั้น  ควรคํานึงถึงคุณธรรมดวย     

๓.๑.๑๒  หลักธรรม  อบายมุข ๖ ๓๖  ประกอบดวย 
๑) ดื่มน้ําเมา มัว่สุมสิ่งเสพติดใหโทษ 
๒) เที่ยวกลางคืน  เตร็ดเตรเสเพลจนดึกดืน่คอนคืน 

                                                 
๓๔ คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเซียง  เพียรเพื่อพุทธศาสน, หนังสือเรียน ธรรมศึกษา ชั้นตรี  ฉบับ

มาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๘. 
๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖. 
๓๖ ที. ปาฎิ. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒ 



 ๑๐๙

๓) เที่ยวดูการละเลน ไปสถานที่เริงรมยและมหรสพ 
๔) เลนการพนัน  ชอบและลุมหลงการเสี่ยงโชค 
๕) คบคนชั่วเปนมิตร  ใกลชิดนักเลงอันธพาล 
๖) เกียจครานทําการงาน  เล่ียงหลบงาน เกยีจครานเฉื่อยชา 

หลักธรรมขอนี้  มิใชหลักธรรมเพื่อการเจริญหรือถือปฏิบัติ  พึงงดเวนหรือละโดย
ส้ินเชิงเพราะเปนปากทางแหงความเสื่อม ไรความเจริญรุงเรือง  กุลบุตรกุลธิดาผูหวังความเจริญ     
พึงงดเวนอบายมุขขางตนโดยสิ้นเชิง  เพราะเปนไปเพื่อความเสื่อมโดยสวนเดียว 

 

๓.๒  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจัยภายใน 
ปจจัยภายใน  เปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่ง  เปรียบเสมือนเครื่องกรอง  เมื่อปจจัย

ภายนอกกระตุน  ปจจัยภายในที่ไมไดรับการฝกฝน  เครื่องกรองไมดี  ก็จะบัญชาการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมดี  การใชหลักธรรมในการแกไขปญหาภายใน  เปนการสรางภูมิคุมกันความ
ชั่ว  เมื่ออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายใน   มีภูมิคุมกันที่ดีปญหาการกระทําชั่วก็จะ
หยุดยั้งได  หลักธรรมดังกลาว  ประกอบดวย   

๓.๒.๑  หลักธรรม  กัมมัฏฐาน ๒ ๓๗  ประกอบดวย 
๑) สมถกัมมัฏฐาน  กรรมฐานเปนอุบายสงบใจ 
๒) วิปสสนากัมมฏัฐาน  กรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญา 

หลักธรรม กัมมัฏฐาน  มีความหมายที่พึงอธิบายความไดวา  การงานที่บุคคลควรทํา
ในดานจิตใจ  เปนที่ตั้งแหงการประพฤติธรรม  ไดแกการฝกหัดอบรมจิตใจใหสะอาด  สวาง  และ
สงบ  การเจริญธรรมกัมมัฏฐาน  เปนการสรางรากฐานของการปฏิบัติธรรมที่มั่นคง  และเปนการ
แกปญหาการกระทําผิดจากสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายในไดโดยแท 

๓.๒.๒  หลักธรรม  สิกขา ๓ ๓๘  ประกอบดวย 
๑) อธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง 
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง 
๓) อธิปญญาสิกขา  สิกขาคือปญญาอันยิ่ง 

                                                 
๓๗ อุทิศ  ศิริวรรณ, ดร., ธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ ฉบับมาตรฐาน, พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๓๖), หนา ๓. 
๓๘ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘ 



 ๑๑๐

หลักธรรมไตรสิกขา  หรือ สิกขา ๓  พระพุทธองคทรงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  กิจที่
สมณะควรทํา  เปนของสมณะ คือ สิกขา ๓  การเจริญธรรมสิกขา ๓ พึงอธิบายไดวา  การสังวรระวัง
ในการถือศีลหรือปฏิบัติตามศีล ที่เรียกวาอธิศิลสิกขานั้น เปนการงดเวนการจากการประพฤติผิด  
ประพฤติชั่ว  ปฏิบัติใหเปนปกติวิสัยของสมณะ  การพัฒนาจิตใจของตนเองใหผองแผวใหปราศจาก
อกุศลมูล ซ่ึงเรียกวาอธิจิตตสิกขา  ก็จะเปนการปดประตูของการกระทําผิด  การรูแจงเห็นจริงในคุณ
และโทษของการประพฤติผิดและชอบซึ่งเรียกวาปญญาสิกขานั้น  จะเปนการงดเวนการประพฤติ
ผิดหรือการกระทําผิดซ้ําไดอยางเด็ดขาด   

๓.๒.๓  หลักธรรม อริยสัจ ๔ ๓๙

หลักธรรมอริยสัจ ๔  เปนหลักธรรมที่แสดงใหเห็นความเปนจริงของ ความผิด ความ
เศราหมองใจ  ความคับแคนใจ  ซ่ึงรวมเรียกวาทุกข และกระบวนการดับความทุกขไดอยางสิ้นเชิง  
ประกอบดวยองค ๔ คือ  

๑) ทุกข ความทุกขกายทุกใจ 
๒) สมุทัย เหตุเกดิทุกข 
๓) นิโรธ ความดับทุกข 
๔) มรรค ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 

การใชหลักธรรมอริยสัจในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําพึงอธิบายไดวา  ในการ
กระทําทุกอยางที่เรียกวากรรมจะมีผลคือสุขหรือทุกข  การรูเทาทันวาส่ิงนี้เปนทุกข  ก็พึงศึกษาไดวา
สาเหตุของการเกิดทุกคืออะไร  แตถาไมรูวาสิ่งนี้เปนทุกขก็ไมมีทางที่จะหาสาเหตุของความทุกข
นั้นเจอ  และถารูถึงวาสภาวะของความดับทุกข  คือ ไมทุกข  เมื่อไมทุกขก็จะมีสุขเขามาแทนเหมือน
น้ําใสไลน้ําขุน  แนวทางที่จะดําเนินไปสูความดับทุกขได คือ มรรค  ซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิ เปนตน               
สรุปความในขอนี้  ปญหาของการกระทําผิดซ้ํา  ถาแกดวยการเจริญธรรมหรือใชหลักธรรมอริยสัจ
ตามแนวทางของมรรค ๘  ก็จะสามารถแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําไดอยางสิ้นเชิง 

 
 
 
 

                                                 
๓๙ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๙/๑๓๖-๑๘๓ 



 ๑๑๑

ผังแสดงหลักธรรมอริยสัจตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
 

ผังแสดงการประยุกตหลักธรรมอริยสัจเพื่อแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํา                     

 

สมุทัย

มรรค

ทุกข 

นิโรธอริยสัจ

สมุทัย
สาเหตุแหง

ความผิดหรือ คดี

มรรค 
ดําเนินไปสูการ

แกไข 

ทุกข 
คดี / ปญหา /
ความผิด 

นิโรธ 
แกไขปญหาได 
สิ้นปญหา 



 ๑๑๒

๓.๒.๓ หลักธรรมปฏิจจสมุปบาท 

หลักธรรมปฏิจจสมุปบาท   เปนหลักธรรมที่มีความสําคัญยิ่ง   เพราะแสดงถึง
กระบวนการเกิดและดับอยางละเอียด  มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องตอกัน  เปนการอาศัยกันเกิดแหง
พฤติกรรมเรียกวาแบบอนุโลม  แตเมื่อคร้ันถึงการดับก็จะอาศัยกันดับแบบอาศัยกันดับเรียกวา
ปฏิโลม   

๑)  อธิบาย ปฏิจจสมุปบาท ๔๐     
อวิชชา เปนปจจัยใหเกิดสังขาร คําวา อวิชชา  แปลวา ไมรู   กลาวคือ วิญญาณธาตุไมรู

ทุกข  ไมรูเหตุเกิดทุกข  ไมรูความดับทุกข  และไมรูทางแหงความดับทุกข  จึงเกิดสังขาร  สังขารคือ
คิดปรุงแตงจิตไปในทางแหงทุกข  สังขารในที่นี้ไมใชรูปรางกาย  หากแตเปนนามธรรม  เปน
วิญญาณธาตุ  ทําใหวิญญาณธาตุเศราหมองเพราะกิเลส  กลายเปนภวังควิญญาณ  คือ วิญญาณที่เปน
องคแหงภพ  อยากอยู  อยากมี  อยากเปน  

เมื่อมีสังขาร  ก็เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ  คือ ภวังควิญญาณ  อยากรับรูอารมณ
ภายนอก 

เมื่อมีวิญญาณ  ก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูป  วิญญาณในที่นี้หมายถึงวิถีวิญญาณ  คือ 
วิญญาณที่อยากรูทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  จึงเปนปจจัยใหเกิดนามและรูป  นามคือส่ิงที่ไมมีตัวตน  
ไมสามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัส  นั่นก็คือจิตใจ  สวนรูปก็มีลักษณะตรงกันขามกับนาม  คือมี
ตัวตน  รับรูทางประสาทสัมผัส  นั่นก็คือรูปรางกาย 

เมื่อมีนามรูป  ก็เปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ คือ อายตนะ ๖ ไดแก ตา หูจมูก ล้ิน กาย ใจ 

เมื่อมีสฬายตนะ  ก็เปนปจจัยใหเกิดผัสสะ  กลาวคือ เมื่อมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  หรือ
ที่เรียกวา อายตนะภายใน ๖  ก็ทําใหรับรูส่ิงภายนอก  คือ รับรูรูป เสียง กล่ิน รส โผฎฐัพพะ  และธัม
มารมณ  หรือที่เรียกวาอายตนะภายนอก ๖ 

เมื่อมีผัสสะ  ก็เปนปจจัยใหเกิดเวทนา  กลาวคือ  เมื่อรับรูทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็
จะเกิดชอบใจบาง  ไมชอบใจบาง  เฉยๆ บาง 

เมื่อมีเวทนา  ก็เปนปจจัยใหเกิดตัณหา  กลาวคือ เมื่อชอบใจมากในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมยก็เกิดติดใจอยากได  อยากเปน  หากไมชอบใจ  ก็ไมอยากได  ไมอยากเปน 

                                                 
๔๐ ฟน ดอกบัว รศ., แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนวายตายเกิดในพระพุทธศาสนา,         

หนา  ๑๒๗. 



 ๑๑๓

เมื่อมีตัณหา  ก็เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน  คือ เกิดความยึดมั่น  ถือมั่น  จะเอาสิ่งนั้น  จะ
เปนสิ่งนั้น  หรือพนจากสิ่งนั้นใหได  ไมวาจะเปนในดานกาม  ทิฏฐิ  ศีลพรต  หรือ ตัวตน 

เมื่อมีอุปาทาน  ก็เปนปจจัยใหเกิดภพ  คือ  รูปแบบของชีวิต  เชน  รูปแบบของสัตว
นรกเปนอยางหนึ่ง  รูปแบบของมนุษยเปนอยางหนึ่ง  รูปแบบของเทวดาเปนอยางหนึ่งเปนตน  
ดังนั้น ภพจึงมีมากมาย  แตเมื่อสรุปแลวมี ๓ คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 

เมื่อมีภพ  ก็เปนปจจัยใหเกิดชาติ  คือ เกิดมาตามที่ปรารถนาจริงๆ  

เมื่อมีชาติ  ก็เปนปจจัยใหเกิดชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาส  กลาวคือ เกิด
มาแลวก็ตองประสบกับความแก  ความตาย  ความเศราโศก  ความรองใหคร่ําครวญ  ความทุกข  
และความคับแคนใจ 

อนึ่ง  ที่วาอวิชชาเปนขอแรกของปฏิจจสมุปบาทนั้น  ขอนี้ก็มิไดหมายความวา  อวิชชา 
เปนตนเหตุ หรือปฐมเหตุ (Fist cause) อยางที่นักปรัชญากรีกแสวงหากัน  หากแตทรงหมายความวา  
เมื่อสืบสาวไปหาตนเหตุแหงปฏิจจสมุปบาท  สืบสาวไปถึงอวิชชาก็พอแลว  เพราะเพียงแคนั้นก็
ละเอียดออนยากยิ่งนักแลว  ไมจําตองสืบคนตอไปอีก  เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงไมใชปฐมเหตุจริงๆ  
เปนแตเพยีงทรงถือเอาแคนั้นเทานั้น  พระพุทธเจาก็คงจะเกรงคนเขาใจผิดดังกลาว  ดังนั้น  บางครั้ง
พระพุทธองคจะทรงแสดงไมใหยึดถืออวิชชาเปนปฐมเหตุจริงๆ ดังที่ไดตรัสไววา  อาสวสมุทยา  
อวิชชาสมุทโย  อาสวนิโรธา  อวิชชานิโรโธ  อวิชชาเกิด  เพราะอาสวะเกิด  อวิชชาดับ  เพราะ       
อาสวะดับ  ๔๑

๒)  ความสําคัญของ ปฏิจจสมุปบาท  
ตามที่ไดกลาวไววาปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา

นั้น  พึงมีเหตุผลที่พึงกลาวอางไดหลายประการดังตอไปนี้ ๔๒

๒.๑) เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงคนควาขบคิดพิจารณามากที่ สุด  
ตลอดเวลาที่แสวงหาพระโพธิญาณ 

๒.๒)  เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงขบคิดพิจารณาหนักที่สุดในคืนตรัสรู 
๒.๓)  เปนหลักธรรมที่ทรงใครครวญมากที่สุด  ตลอดทั้ง ๓ ยามในคืนสุดทายของ

สัปดาหแรกหลังตรัสรูใหม ๆ 

                                                 
๔๑ สุต. ม.  (ไทย) ๑๒/๑๒๘/๗๑ 
๔๒ ฟน ดอกบัว รศ., แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนวายตายเกิดในพระพุทธศาสนา,            

หนา  ๑๓๔. 



 ๑๑๔

๒.๔)  เปนหลักธรรมที่สําคัญที่สุดวาดวยเหตุผลขบวนการขบคิดและขบวนการ
ของทุกสิ่ง 

๒.๕)  เปนแมของหลักธรรมทั้งหลาย  กลาวคือ หลักธรรมอริยสัจ ๔  ไตรลักษณ  
เปนตน  ก็มาจากปฏิจจสุปบาท  เพียงแตพระพุทธองคทรงดัดแปลง  จัด
หัวขอใหมใหเหมาะสมกับอัธยาศัยของผูฟงหรือผูศึกษาเทานั้น 

๒ .๖ )   เปนหลักธรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะและเอกลักษณที่ เดนชัดใน
พระพุทธศาสนา 

๒.๗)  เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  กลาวคือ 
พระพุทธองคบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ  จุตูปปาตญาณ  และอาสวั

                                                

กขย
ญาณ  จนพระพุทธองคกลาปฏิญญาวาเปนพระพุทธเจา  ก็เพราะทรงบรรลุ
ปฏิจจสมุปบาท  ดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัสไววา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
การรูแจงของเราตามความเปนจริง  ครบ ๓ ปริวัฏ  ๑๒  อาการ  ในเรื่องของ
อริยสัจ ๔  เหลานี้  ยังไมบริสุทธิ์แจมชัดตราบใด  เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา
ไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้น”๔๓

๓)  ความสัมพันธของ ปฏิจจสมุปบาทกับไตรวัฏฏ  
การเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปจจัยซ่ึงกันและกันตามกระบวนการของสังสารวัฏ  และการ

เกิดขึ้นโดยอาศัยซ่ึงกันและกันตามหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท  มีกระบวนการเกิดที่สัมพันธกัน  แต
เปนการอธิบายในลักษณะที่แตกตางกัน  เมื่อนําหลักธรรมทั้งสองหมวดมาสงเคราะหเขาซึ่งกันและ
กัน  ไดดังนี้ 

อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  จัดเปนกิเลสวัฏฏ  เพราะเปนเหตุผลักดันใหทํากรรม 
สังขาร  ภพ   จัดเปนกรรมวัฏฏ  เพราะเปนขบวนการกระทํา 
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ ผัสสะ  เวทนา    จัดเปนวิปากวัฏฏ  เพราะเปนผลของ

กรรม  ทั้งยังเปนปจจัยที่เสริมสรางใหเกิดตอไปอีก 

ปฏิจจสมุปบาท  เปนขบวนการเกิดโดยอาศัยเหตุปจจัยของกันและกันอยางละเอียด  
แตปฏิจจสมุปบาทก็มิไดหมายถึงการเกิดของชีวิตอยางเดียวเทานั้น  ยังหมายถึงขบวนการเกิดอื่นๆ 
อีกดวย  พระพุทธองคไดทรงตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสวนที่เกี่ยวกับโลกไววา  อยัง  โข  ภิกขเว  

 
๔๓ สุต. สํ.  (ไทย) ๑๙/๑๖๗๐/๔๒๐ 



 ๑๑๕

โลกัสส  อัตถังคโม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนการเกิดของโลก  หรือ เอวมยัง โลโก  สมุทยติ  โลก
นี้ยอมเกิดดวยอาการอยางนี้  หรือ  เอวมยัง โลโก  นิรุชฌติ  โลกนี้ยอมสลายดวยอาการอยางนี้ ๔๔   

เนื้องจากปฏิจจสมุปบาทครอบคลุมทุกอยาง  จึงมีผูเรียกปฏิจจสมุปบาทกันหลายอยาง 
เชน กฎแหงเหตุผลบาง  กฎแหงสากลจักรวาลบาง  กฎแหงขบวนการชีวิตบาง  สายโซแหงชีวิตบาง
เหลานี้เปนตน  ในบาลีก็มีชื่อเรียกปฏิจจสมุปบาทในชื่ออ่ืนอีก คือ อิทัปปจจยตา หรือในอภิธรรม
เรียกวาปจจยาการ 

พระพุทธเจาตรัสวาปฏิจจสมุปบาทเปนกฎธรรมชาติ  มีอยูตามธรรมชาติ  เปนความ
จริงตามธรรมชาติ  พระองคจะทรงอุบัติหรือไมทรงอุบัติในโลกนี้ก็ตาม  ปฏิจจสมุปบาทก็มีอยูอยาง
นี้  เพียงแตพระองคทรงพบเห็นแลวก็ไดนํามาเปดเผย  ชี้แจง  แสดงแกชาวโลกเทานั้นดังที่ตรัสวา 
“ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม ธาตุนั้นก็ยังคงมีอยูเปนธรรมฐิติ  เปนธรรมนิยาม คือ 
หลักอิทัปปจจยตา” ๔๕

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถตา (ภาวะที่เปนอยางนั้น)  อวิตถตา (ภาวะที่ไมคลาดเคลื่อน
ไปได)  อนัญญตถตา (ภาวะที่ไมเปนอยางอื่น) คือ หลักอิทัปปจจยตาดังกลาวมานี้แล  เรียกวา 
ปฏิจจสมุปบาท” ๔๖

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตจะอุบัติหรือไมอุบัติก็ตาม  หลักที่วาอวิชชาเปนปจจัยให
เกิดสังขาร  สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป  นามรูปเปนปจจัยให
เกิดสฬายตนะ  สฬายตนะเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา  เวทนาเปนปจจัย
ใหเกิดตัณหา  ตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน  อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ  ภพเปนปจจัยใหเกิด
ชาติ  ชาติเปนปจจัยใหเกิดชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาส  นี้แลเปนหลักที่ดํารงอยูอยางนี้
เปนนิตย  ไมวิปริตผันแปรเปนอยางอื่น  ตถาคตไดตรัสเรื่องนี้อยางแจมแจง  ไดหยั่งรูเรื่องนี้เปน
อยางดี  คร้ันตรัสและหยั่งรูอยางนี้แลว  ก็ไดนํามาบอก  นํามาสอน  บัญญัติ  วางเปนหลัก  เปดเผย  
จําแนกแจกออกเปนขอๆ และทําใหเขาใจงายขึ้นเทานั้น” ๔๗

 

 
                                                 

๔๔ สุต. สํ.  (ไทย) ๑๖/๑๗๙-๑๘๑/๗๗ 
๔๕ สุต. สํ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๒๒ 
๔๖ สุต. สํ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๒๓ 
๔๗ สุต. สํ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๒๒-๒๓ 



 ๑๑๖

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของ ปฏิจจสมุปบาทกบัไตรวัฏฏ 
                                                                    กิเลสวัฏฏ 

 
 

 
 
 

         วิปากวัฏฏ                          กรรมวัฏฏ 

อวิชชา  ตัณหา  
อุปาทาน 

 

สังขาร  ภพ 
วิญญาณ  นามรูป  
สฬายตนะ ผัสสะ  

 
 
 

 

 
๔)  ความสัมพันธของ ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔๘
ปฏิจจสมุปบาท   เป นห ลักธรรมที่ สํ าคัญที่ สุ ดจนได ช่ื อว า เป นหั ว ใจของ

พระพุทธศาสนาแตบางทานก็แยงวา  อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  แต
ความจริงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ สามารถที่จะสงเคราะหเขากันได  เพียงแตปฏิจจสมุปบาท
เปนการแสดงรายละเอียดของอริยสัจ ๔  พระพุทธองคไดทรงแสดงอริยสัจ ๔ เพื่อใหคนเห็นจริง
และนํามาปฏิบัติได  สวนการแสดงปฏิจจสมุปบาทก็เพื่อใหเห็นความจริงตามกระบวนการของมัน
เอง  ตามที่เปนตามธรรมชาติแทๆ สรุปแลว  อริยสัจ ๔ เปนรูปธรรมมากกวาปฏิจจสมุปบาท  หรือ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนภาคทฤษฎี  สวนอริยสัจ ๔ เปนภาคปฏิบัติ  ซ่ึงหัวขอธรรมทั้งสองสามารถ
สงเคราะหเขากันได  ดังนี้  

 

 

 
 

                                                 
๔๘ ฟน ดอกบัว รศ., แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนวายตายเกิดในพระพุทธศาสนา,             

หนา  ๑๓๑. 



 ๑๑๗

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของ ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ 
 

อริยสัจ ๔ 

ฝายการเกิด 
อวิชชาเปนปจจัยให
เกิดสังขาร –วญิญาณ 

ฯลฯ 
อุปายาส 

ฝายการเกิด 
• ทุกข 
• สมุทัย 

ฝายการดับ 
อวิชชาดับเปนปจจัยให
ดับสังขาร–วิญญาณ 

ฯลฯ 
อุปายาส 

ฝายการดับ 
• นิโรธ 
• มรรค 

 
 

 

 
ปฏิจจสมุปบาท 
 

 
 

 

 

๓.๒.๔   หลักธรรมอัปปมาทธรรม  
หลักธรรมอัปปมาทธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสแกภิกษุทั้งหลาย โดย

ใจความสรุปไดวา สัตวทั้งหลายไมมีเทา มีสองเทา มีส่ีเทา หรือมีเทามากก็ตาม มีรูป หรือไมมีรูปก็
ตาม มีสัญญา ไมมีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชก็ตาม มีประมาณเทาใด ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบัณฑิตกลาววา  เลิศกวาสัตวมีประมาณเทานั้น ฉันใด มีความไมประมาท
เปนมูล รวมลงในความไมประมาท  ความไมประมาทบัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมทั้งหลาย  
ภิกษุผูไมประมาทพึงเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก ซ่ึงประกอบดวย ๔๙

๑) เจริญสัมมาทิฏฐิ  มีความเหน็ชอบ 
๒) เจริญสัมมาสังกับปะ มีความดําริชอบ 
๓) เจริญสัมมาวาจา  มีวาจาชอบ 
๔) เจริญสัมมากัมมันตะ มีการงานชอบ 
๕) เจริญสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ 
๖) เจริญสัมมาวายามะ พยายามชอบ 
๗) เจริญสัมมาสติ  มีสติชอบ 
๘) เจริญสัมมาสมาธิ  มีสมาธิชอบ 

                                                 
๔๙ สงฺ. มหา. (ไทย) ๑๙/๑๓๙/๗๒ 



 ๑๑๘

การเจริญอัปปมาทธรรม  ตามแนวทางแหงอริยมรรคมีองค ๘  พระพุทธองคทรง
สรรเสริญวา เลิศกวาการเจริญธรรมอื่น ๆ  มีประมาณมิได  อีกทั้งกุศลธรรมทั้งหมดก็สงเคราะหลง
ในความไมประมาท 

สรุปความวา  การเจริญธรรมหรือบําเพ็ญกุศลธรรมตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน        
ก็ลวนแตสงเคราะหลงในอัปปมาทธรรมไดทั้งสิ้น  การเปนอยูดวยความไมประมาท  นับเปน
แนวทางที่จะนําพาชีวิตใหเดินถูกทาง  แมแตกอนพุทธปรินิพพาน  พระพุทธองคก็ยังไดกลาวเปน
ปจฉิมโอวาทวา  “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา  ทานทั้งหลายจงทํากิจทั้งปวง
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยความไมประมาทเถิด” ๕๐  พุทธพจนบทนี้แสดงใหเห็นวา  ทรงยกยองพุทโธ
วาทที่ทรงประกาศตลอดเวลา ๔๕ ป  ลงในความไมประมาทเพียงบทเดียว   การจะดําเนินชีวิตดวย
ความไมประมาทได  ก็ตองฝกตนเองใหมีสติ สัมปชัญญะอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการคิด  พูด  
ทํา  จึงจะชื่อวาเปนผูไมประมาท  การเจริญอัปปมาทธรรม  จึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาการ
กระทําผิดซ้ําไดอยางสมบูรณ  ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่กลาวไววา อปฺปมาเทน      สมฺปาเทถ    ทาน
ทั้งหลาย  จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ๕๑ สําหรับตัวอยางของผูกระทําผิดซ้ําและสามารถ
หยุดพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําไดอยางเด็ดขาดไดแก องคุลีมาล  หลังจากไดฟงธรรมจากพระ
ศาสดาเกิดศรัทธาขอบวช  คร้ันเกิดปติ ไดเปลงอุทานกลาวฝากขอคิดแกคนที่เคยทําผิดพลาดมากอน  
แลวปรารถนาจะตั้งตนชีวิตใหมเอาไวอยางนาสนใจ  สวนหนึ่งไดกลาวเปนคาถาไววา  

โย ปุพฺเพว ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
  โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. 

แปลความวา “คนที่ประมาทมากอน ตอมาภายหลังไมประมาท เขายอมทําโลกนี้ให
สวางไสวได ประดุจดวงจันทรที่พนจากเมฆ  ฉะนั้น 

 

 

 

 

                                                 
๕๐ ที. มหา. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖ 
๕๑ ที. มหา. (ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘ 



บทท่ี ๕   
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

๑  สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการแกปญหาการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  จากงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง

การกระทําผิดซ้ําหลายสํานักหลายกรณีศึกษา  และการศึกษาการแกปญหาการกระทําผิดซ้ําตาม
หลักพุทธธรรม  จากการศึกษาหลักธรรมตามคัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ทําใหเห็น
กระบวนการเกิดขึ้นของการกระทําผิดซ้ํา  และหลักธรรมที่ใชแกปญหาของการกระทําผิดซ้ํา  ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา 

๑.๑  สาเหตุและพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย   
สาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย  ตามที่ไดศึกษาจากงานวิจัย

หลายกรณี  หลายตัวอยาง  รูปแบบของการกระทําผิดอาจจะแตกตางกัน  แตสาเหตุของการกระทํา
ผิดไมคอยแตกตางกันเทาใดนัก  จึงขอสรุปสาเหตุของการกระทําผิดโดยภาพรวมของทุกกรณี คือ  

๑)   สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก  หมายถึง สภาพสังคมรอบขางไมดี เชน คบเพื่อน
ไมดี  ยากจน  ตกงาน  เปนตน 

๒)   สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจากตัวเอง คือ ภายในจิตใจ
ของตนเองประกอบดวยอกุศลกรรม คือ โลภ โกรธ หลง 

ปจจัยภายนอก เปนเพียงสิ่งกระตุนใหมีโอกาสที่จะกระทําผิดไดงาย  สวนจะทําหรือไม
ทําก็อยูที่ปจจัยภายใน  คือใจ  ปจจัยภายในที่มีอกุศลกรรม คือ โลภะ โทสะ โมหะ นอนเนื่องอยู  ก็
พรอมที่จะกระทําผิดหรือกระทําผิดซ้ําไดทันที  แตถาปจจัยภายในที่มีกุศลกรรม คือ อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ   ก็จะไมกระทําผิดซ้ํา  ถาจะกระทําซ้ําก็จะเปนการกระทํากรรมดีซํ้า  จากตัวอยางของปจจัย
ภายนอกซึ่งถือวาเปนปจจัยรองที่ไดกลาวไวขางตน  ก็มีเหตุผลที่จะยกตัวอยางอธิบายความไดวา 

-  ดวยเพราะสาเหตุความยากจน  หาใชวาจะเปนสาเหตุใหกระทําผิดซ้ําเสมอไป  
เพราะ คนที่มีฐานะร่ํารวย  ไมไดยากจนบางคนก็ยังกระทําความผิดซ้ําได 

- ดวยเพราะสาเหตุเพื่อนชวน  หาใชวาจะเปนสาเหตุใหกระทําผิดซ้ําเสมอไป    
เพราะบางคนกระทําผิดซ้ําเองโดยไมตองมีเพื่อนชวนก็มีอยู 

- ดวยเพราะสาเหตุตกงานไมมีงานทํา  หาใชวาจะเปนสาเหตุใหกระทําผิดซ้ําเสมอไป 
บางคนมีงานทําเปนขาราชการ  เปนเจาของกิจการหางราน  บริษัท  ก็ยังกระทําผิดซ้ําอยูก็มี 

- ดวยเพราะสาเหตุสภาพแวดลอมไมดี  หาใชวาจะเปนสาเหตุใหกระทําผิดซ้ําเสมอ
ไป  บางคนอยูในสภาพแวดลอมที่ดีแตก็ยังกระทําผิดซ้ําอยูก็มี  บูรพาจารยไดกลาวสอนไววา  



 ๑๒๐

   อยูในที่ที่ดีนั้นดีแน อยูในที่ที่แยก็ดีได 
   อยูที่แยแลวดีมีถมไป อยูที่ไหนก็ดีไดถาใฝดี 

สวนการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย   จะเนนหนักทางดานการ
แกไขปญหาอันเกิดจากปจจัยภายนอก  เชน การดูแลสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง  การสงเสริมการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตใหมีรายไดพอเล้ียงชีพ  ไมไปคบเพื่อนเดิมที่เคยชักชวนใหกระทําผิด  
ครอบครัวชวยเหลือเอาใจใส  สังคมใหโอกาส  เปนตน  สวนการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ํา
อันเกิดจากปจจัยภายใน  ดวยการสงเสริมพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง  มีอารมณและจิตใจที่มั่นคง  แกไข
ปญหาดวยเหตุผล  ประพฤติตนอยูในศีลธรรม  เปนตน  แตไมไดแสดงวิธีการหรือแสดงหลักธรรม
ในการแกไขพัฒนาจิตใจ  ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําอันเกิดจากปจจัยภายใน 

๑.๒  สาเหตุและพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 

การกระทําในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “กรรม”  คําวา “กรรม” หมายถึง การกระทํา
ทางกาย  วาจาและใจ  ที่ประกอบดวยเจตนาหรือความจงใจ  การกระทําที่ปราศจากเจตนาไมจัดเปน
กรรม กรรมที่ทําแลวจะสงผลอยางใดอยางหนึ่งเสมอ  ผลของกรรมเรียกวา “วิบาก” คนไทยรูจักคํา
นี้ดีจึงนํามาเรียกรวมกันวา “วิบากกรรม”  ดวยเพราะวิบากหรือวิบากกรรม ทําใหรูสึกดีใจหรือ
เสียใจ  ดวยเพราะคุนเคยและชํานาญการ จะเปนเหตุใหเกิดกิเลส เปนเหตุใหกระทํากรรมอยางใด
อยางหนึ่งใหม  พฤติกรรมดังกลาวสงเคราะหเขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรียววา “วัฏฏะ 
๓”  คือ กิเลส  กรรม  วิบาก  การกระทําผิดซ้ําเปนการกระทํากรรมที่จิตประกอบดวยอกุศลกรรม 
คือ มีความโลก โกรธ หลง เปนรากฐาน  ผลที่ออกมาจึงเปนวิบากกรรมที่ไมดี  เปนความผิด  เปน
ความชั่ว  เปนความเลว  เปนบาป  ผลจากรากฐานดังกลาวจึงเปนการกระทําผิดซ้ํา  เมื่อนําสาเหตุ
ของการกระทําผิดซ้ําโดยพิจารณาจากสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก  และสาเหตุอันเกิดจากปจจัย
ภายใน  พึงสรุปได  ดังนี้ 

๑)   สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก  หมายถึง  ส่ิงกระตุนที่เกิดจากผัสสะระหวาง
อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก  ทําใหกระทบถึงปจจัยภายในเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นในใจ 

๒)   สาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายใน  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจากภายในจิตใจของตนเอง
ประกอบดวยอกุศลมูล ประกอบดวย โลภะ  โทสะ  และโมหะ 

๑.๓  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 

ผลจากการวิจัยพบวา  การแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  ได
พิจารณานําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนารวมเปนหลักในการวินิจฉัย  ถึงปจจัยหลักและปจจัย



 ๑๒๑

รองของการกระทําผิดซ้ํา  เพื่อที่จะไดแกปญหาไดตรงจุดตรงประเด็น พบวาทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก  ลวนแตเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการกระทําผิดซ้ํา  ดังนั้น  แนวทางการแกไขปญหา
การกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  ตามปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน  ดังนี้ 

๑.๒.๑  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําจากปจจัยภายนอกตามหลัก          
พุทธธรรม  คือ  ตองประพฤติธรรมหรือปฏิบัติตามหลักธรรม  ดังนี้ 

๑) สุจริต ๓  ประกอบดวย  กายสุจริต,  วจีสุจริต และ มโนสุจริต 
๒) กุศลมูล ๓  ประกอบดวย  อโลภะ,  อโทสะ และ อโมหะ  
๓) จักร ๔  ประกอบดวย  การอยูในถิ่นที่ดี,  การคบหาสัตบุรุษ,  การตั้งตนไว

ชอบ และ ความเปนผูไดทําความดีไวในกาลกอนแลว 
๔) ปธาน ๔  ประกอบดวย  เพียรระวังบาปมิใหเกิดขึ้น, เพียรละบาปที่เกิดขึ้น

แลว,  เพียรเจริญกุศลใหเกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อม  
๕) อปริหานิยธรรม ๗  ประกอบดวย  รวมประชุมสม่ําเสมอ,  พรอมเพรียงกัน

ประชุมและเลิกประชุม,  ไมเพิกถอนไมเพิ่มเติมและไมละเมิดพุทธบัญญัติ,   
ใหเกียรติเคารพนับถือและเชื่อฟงผูใหญ,  รูจักอดกลั้นหักหามใจ, ยินดีใน
เสนาสนะปา  และใฝใจที่จะพบเห็นและสมาคมกับทานผูมีศีลและอาจารย
บริสุทธิ์  

๖) มงคล ๓๘  ประกอบดวย   
๑) การไมคบคนพาล  
๒) การคบแตบัณฑิต  
๓) การบูชาคนทีค่วรบูชา 
๔) การอยูในถิ่นทีเ่หมาะสม 
๕) การไดสรางบุญไวในปาง

กอน 
๖) การตั้งตนไวชอบ 
๗)  ความเปนพหสููต  
๘) ความเปนผูมีศลิปะ 
๙) วินัยที่ศึกษามาดี 
๑๐) วาจาสุภาษิต  
 

๑๑) การบํารุงมารดาบิดา  
๑๒) การสงเคราะหบุตร  
๑๓) การสงเคราะหภรรยา  
๑๔) การงานที่ไมอากูล 
๑๕) การใหทาน   
๑๖) การประพฤติธรรม  
๑๗) การสงเคราะหญาติ   
๑๘) การงานที่ไมมโีทษ 
๑๙) การงดเวนจากบาป   
๒๐) การเวนจากการดื่ม

น้ําเมา 
 

๒๑) การฟงธรรมตามกาล 
๒๒) ความไมประมาทใน

ธรรม 
๒๓) มีความเคารพ 
๒๔) มีความถอมตน   
๒๕) มีความสันโดษ 
๒๖) มคีวามกตัญ ู  
๒๗) ความอดทน 
๒๘) ความเปนคนวางาย  
๒๙) การพบเหน็สมณะ  
๓๐) การสนทนาธรรมตาม

กาล 
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๓๑) การเผาผลาญบาป  
๓๒) การประพฤติ

พรหมจรรย 
๓๓) การเห็นอริยสัจ   

๓๔) การทํานิพพานใหแจง 
๓๕) จิตของผูที่ถูกโลก

ธรรมกระทบแลวไม
หวั่นไหว 

๓๖) จิตไมเศราโศก  
๓๗)  จิตปราศจากธุลี  
๓๘) จิตเกษม   

 
หลักธรรมคิหิปฏิบัติ 

๗) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประกอบดวย  ถึงพรอมดวยความ
ขยันหมั่นเพียรในการเลี้ยงชีพ ,  ถึงพรอมดวยการรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดดวยความหมั่น,  ความ
มีเพื่อนเปนคนดี  ไมคบคนชั่ว  และ ความเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได  

๘) มิตรแท ๔ ประกอบดวย  พึงคบมิตรอุปการะ,  พึงคบมิตรรวมสุขรวม
ทุกข,  พึงคบมิตรแนะนําประโยชน  และ  พึงคบมิตรมีความรักใคร 

๙) สังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย  การใหปนสิ่งของของตนแกคนที่ควรให
ปน,  เจรจาวาจาที่ออนหวาน,  ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน  และ ความเปนผูวางตนเสมอ
ไมถือตัว 

๑๐) เบญจธรรม ๕ ประกอบดวย  ความคิดปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข,    
การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ,  ความสํารวมในกาม,   ความมีสัตย และ ความมีสติรอบคอบ 

๑๑) พึงงดเวน  มิจฉาวนิชชา ๕ ประกอบดวย  คาขายศตัราวุธทุกชนดิ,  
คาขายมนุษยเพื่อเปนทาส, คาขายสัตวและเนื้อสัตวที่ฆาเพื่อเปนอาหาร, คาขายน้ําเมา , คาขายยาพษิ   

๑๒) พึงงดเวน  อบายมุข ๖ ประกอบดวย ดื่มน้ําเมามั่วสุมสิ่งเสพติดให
โทษ, เที่ยวกลางคืน, เที่ยวดูการละเลน,  เลนการพนัน,  คบคนชั่วเปนมิตร และเกียจครานทําการงาน  

๑.๒.๒  แนวทางการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําจากปจจัยภายในตามหลักพุทธธรรม  
คือ  คือ  ตองประพฤติธรรมหรือปฏิบัติตามหลักธรรม  ดังนี้ 

๑) กัมมัฏฐาน ๒  ประกอบดวย  สมถกัมมัฏฐาน และ วิปสสนากัมมัฏฐาน   
๒) สิกขา ๓ ประกอบดวย  อธิศีลสิกขา,  อธิจิตตสิกขา  และ อธิปญญาสิกขา  
๓) อริยสัจ ๔ ประกอบดวย ทุกข,  สมุทัย,  นิโรธ  และ มรรค 
๔) ปฏิจจสมุปบาท  ประกอบดวย อวิชชา, สังขาร,  วิญญาณ,  นามรูป, 

สฬายตนะ,  ผัสสะ,  เวทนา, อุปาทาน,  ภพ, ชาติ,  ชรา - มรณะ  
๕) อัปปมาทธรรม  ประกอบดวย  มีความเห็นชอบ, มีความดําริชอบ,  มี

วาจาชอบ, มีการงานชอบ,  เล้ียงชีพชอบ,  พยายามชอบ,  มีสติชอบและมีสมาธิชอบ 



 ๑๒๓

ปจจัยภายใน  คือ จิตใจ  หรือความรูสึกภายในเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญยิ่ง  
สอดคลองกับพุทธพจนที่ไดกลาวอางไวขางตนนั้นวา “ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปน
ใหญสําเร็จดวยใจ ฯ”  พุทธพจนบทนี้ก็ยงัคงเปนสากลโดยความหมาย  คือ  การจะกระทําใด ๆ จะมี
ใจที่เปนหัวหนา  เปนผูบังคับบัญชาเหนือส่ิงอื่นได การจะแกไขหรือพัฒนาก็พึงพัฒนาจิตใจดวย
หลักธรรมดังกลาวแลว 

การจะหยุดยั้งการกระทํากรรม  ก็ตองศึกษาใหเขาใจอีกวาการกระทํากรรมนั้นเกิดขึ้น
ไดอยางไร คนปกติธรรมดาจะไมลุกขึ้นไปทํารายใครถาไมโกรธ  จะไมหยิบเอาทรัพยสินของผูอ่ืน
โดยพลการหรืออยากไดไมมีวันสิ้นสุดถาไมโลภ   จะไมหมกมุนอยูในอบายมุขถาไมหลง  
สภาวธรรมทั้งสามเปนอกุศลมูล  คือ กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน  การจะหยุดยั้งการกระทําผิด
ไดอยางเด็ดขาดก็พึงตัดรากเหงาถอนโคนตัวสําคัญคือ “กิเลส”  การตัดกิเลสคือการหันมาดําเนิน
ชีวิตตามทางสายกลาง  หรือทําสมาธิภาวนา  พัฒนาสติปญญาใหรูเทาทันมายาของกิเลส  จนรูแจง
เห็นจริงในมรรค ผล นิพพาน  สามารถมีชีวิตอยูดวยปญญาบริสุทธิ์  ไมถูกกระตุนดวยแรงขับของ
กิเลสอีกตอไป   

การตัดกิเลส  การตัดกรรม  การตัดวิบาก  เปนการตัดวงลอแหงสังสารวัฏ  หยุดยั้งการ
วนเวียนกระทําผิดซ้ําไดอยางเด็ดขาด  เพราะฉะนั้น  การที่จะหยุดวัฏฏสงสารหรือสังสารวัฏ  มัน
ตองอยูที่การดับหรือการหักเสียซ่ึงลอหรือวงกลมแหงสังสารวัฏ  แมแตองคุลิมาล  ไดกระทําความ
ผิดพลาดมามากมายในกาลกอน  เปนกระทําผิดซ้ําแลวซํ้าอีก  พระพุทธองคทรงโปรดโดยวิธีตัด
กรรมขององคุลิมาลไดอยางเด็ดขาดดวยมรรควิธีใหมีสัมมาทิฏฐิ เปนตน หลังจากองคุลิมาลเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ  ไดเปลงอุทานกลาวฝากขอคิดแกคนที่เคยทําผิดพลาดมากอน  แลวปรารถนาจะตั้งตน
ชีวิตใหมเอาไวอยางนาสนใจ  สวนหนึ่งไดกลาวเปนคาถาไววา  

โย ปุพฺเพว ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
  โสมํ โลกํ ปภาเสติ  อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา. 

แปลความวา “คนที่ประมาทมากอน ตอมาภายหลังไมประมาท เขายอมทําโลกนี้ให
สวางไสวได ประดุจดวงจันทรที่พนจากเมฆ ฉะนั้น”  ทาน ว.วชิรเมธี ไดกลาวไววา อาจารยสุชีพ 
ปุญญานุภาพ  ไดแปลขอคิดนี้เปนคําประพันธอันคมคายของทานไว ดังนี้  

ผูเอยผูใดลําพองใจ  ประมาทมากอน  แตกลับตัวไดไมนิ่งนอน 
ถายถอนชั่วชาสรางซาไป  ผูนั้นเหมือนจันทรเพ็ญ  ลอยเดนดูงามอรามใส 
ไมมีเมฆมัวหมองเทายองใย  สองหลาทั่วไปสวางเอย 
บาปเอยบาปกรรม  ที่ทําที่สรางตางตางเรื่อง 



 ๑๒๔

ผูใดกั้นปดอยูนิตยเนือง  ดวยกุศลเปนเครื่องประคองใจ 
ผูนั้นเหมือนจันทรเพ็ญ  ลอยเดนดูงามอรามใส 
ไมมีเมฆมัวหมองเทายองใย  สองหลาทั่วไปสวางเอย 

หลักธรรมในการแกปญหานั้นมีอยูตามที่กลาวแลว  แตการนํามาประยุกตใชพึงเปนไป
ตามจริตของผูปฏิบัติ  เหลาอริยบุคคลตั้งแตโสดาบันเปนตนไป  หรือกัลยาชนผูมีจิตสุกงอมแกการรู
แจงเห็นจริงสภาวธรรมอาจสามารถรูธรรมไดแมฟงธรรมเพียงครั้งเดียวดั่งเชนองคุลีมาลเปนตน  
ทั้งนี้  ผูแสดงธรรมตองรูสภาวะจิตของผูนั้น  สวนปุถุชนทั่วไป  พึงเริ่มการยังคุณธรรมใหเกิดขึ้น
ภายในจิตใจดวยการประพฤติปฏิบัติธรรม  เพื่อใหรูแจงเห็นจริงตามสภาวธรรมดวยปญญา   

 

๒. ขอเสนอแนะ 
๒.๑  ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
องคกรที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาของการกระทําผิดซ้ําทุกองคกร  โดยเฉพาะกรม

ราชทัณฑ  และ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลเรือนจํา ทัณฑ
สถาน  สถานพินิจ หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  ซ่ึงมีหนาที่หลักในการ 
ควบคุมดูแลผูกระทําผิดมิใหหลบหนี  และใหการฝกอบรมบําบัดฟนฟูใหกลับตนเปนพลเมืองดีอยู
รวมกับสังคมภายนอกไดอยางปกติสุขภายหลังพนโทษแลว  ดวยปณิธานที่วา  คืนคนดีสูสังคม  
ผูบริหารระดับสูง คือ รัฐบาล,  ก.พ., กรมราชทัณฑ  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ควรใหความสําคัญดานนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

๑) ตัวของผูกระทําผิด  ควรไดรับการพัฒนาพฤตินิสัยดานการศึกษาและอบรม
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอในหลายรูปแบบ  เพื่อใหตรงตามจริตของแตละคน  ปจจุบันการพัฒนาพฤติ
นิสัยจะเนนหนักการฝกวิชาชีพ  หรือแรงงานรับจาง  และผูกระทําผิดซ้ําตองเห็นโทษของการ
กระทําผิดดวยตัวเอง  จึงจะสามารถหยุดยั้งการกระทําผิดซ้ําได    

๒) ครอบครัวของผูกระทําผิด  แตละคนลวนมีครอบครัวที่มีพื้นฐานที่แตกตาง
กัน  บุคลากรทางดานครอบครัว ควรมีความรูในการสงเสริมในสิ่งที่ดี  ปองกันในสิ่งที่ผิด  การให
โอกาส ความอบอุนของครอบครัว  มีความสําคัญยิ่งตอคนที่เคยกระทําผิด  ความรักความเขาใจของ
ครอบครัว  จะเปนเกาะปองกันการกระทําผิดไดเปนอยางดี การจัดกิจกรรมครอบครัวบําบัด  หรือ
ครอบครัวสัมพันธ  เปนกิจกรรมที่สมควรจัดใหมีในการพัฒนาพฤตินิสัยผูที่เคยกระทําผิด 

๓) ผูควบคุมดูแลผูกระทําผิด  พึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูกระทําผิดตามระเบียบ
วินัยและจรรยาบรรณของขาราชการ ลงโทษขาราชการผูกระทําผิดอยางจริงจัง  สงเสริมยกยองให
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ความดีความชอบแกขาราชการผูกระทําดีประพฤติดีเห็นประจักษ เพื่อขวัญและกําลังใจแกผูตั้งใจ
ปฏิบัติงาน  สวนขาราชการผูมีหนาที่ในการใหการศึกษาอบรม  พึงมีพื้นฐานดานจิตใจประกอบดวย
เมตตา กรุณาเปนอยางสูง  มีความคิดในแงบวกในการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง  ควรไดรับการ
สงเสริมดานบุคลากรอยางเพียงพอ  และพึงไดรับความฝกอบรมใหมีความรูความสามารถเปนกรณี
พิเศษ  เปนผูมีทักษะในการใหการศึกษาอบรมแกผูตองขังไดเปนอยางดี  มิใชเปนเพียงผูนําในการ
ประกอบพิธีกรรม 

 

๒.๒  ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม  ผูวิจัยพบวา  ผูมี

บทบาทในการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในกระการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ํายังมีนอย  
จึงสมควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับผูมีบทบาทในการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในการแกไข
ปญหาการกระทําผิดซ้ํา  ดังขอเสนอแนะตอไปนี้ 

๑) ศึกษาบทบาทของพระสงฆในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําในสังคมไทย 
๒) ศึกษาสถาบันครอบครัวกับการแกปญหาการกระทําผิดซ้ําตามหลักพุทธธรรม 
๓) ศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําใน 
           เรือนจําและทัณฑสถาน 
 
 
 

 



บรรณานุกรม 
 

๑.   ภาษาบาลี - ไทย 
ก. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ฎีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาฎีกา,  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส,  กรุงเพทมหานคร  :  โรงพิมพ
วิญญาณ,  ๒๕๓๙. 

_________. พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร  :             
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

_________. พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ  ๒๕๐๐, กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕. 

_________. อรรถกถาภาษาบาลี   ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา ,   กรุงเทพมหานคร   :  โรงพิมพ                     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา  แปล  ชุด  ๙๑  เลม, กรุงเทพมหานคร :           
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

_________. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรฏฐเตปฏกํ  ๒๕๒๕, กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๕. 

_________. มงฺคลตฺถทีปนิยา  ทุติโย  ภาโค,  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  
๒๕๐๘. 

  ข.  เอกสารชั้นทุติยภูม ิ (Secondary Sources) 
(๑) หนังสือ 
กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย. รายงานประจําป ๒๕๓๗, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ           

กรมราชทัณฑ, ๒๕๓๗. 
_________. รายงานประจําป ๒๕๓๘, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมราชทัณฑ, ๒๕๓๘. 
ชาญคณิต ก.สุริยะมณี และคนอื่น ๆ, ปญหาและความตองการของนักโทษที่ตองไดรับการปลอยตัว

ในป  ๒๕๓๐ ,  อุดหนุนวิ จั ยประ เภท  ข .  มหาวิทยาลั ยมหิดล ,   กรุ ง เทพฯ  : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๘. 
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_________. ปญหาและความตองการของนักโทษที่ตองไดรับการปลอยตัวในป ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐. 

ชาย เสวิกุล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา,  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๗. 
ดร.เดือน คําดี. พุทธปรัชญา (พิมพคร้ังที่ ๑), กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส. พร้ินติ้ง เฮาส, ๒๕๓๔. 
ธีระพล อรุณกสิกล. ประมวลกฎหมายอาญา,  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, ๒๕๓๕. 
ประเสริฐ  เมฆมณี. ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม,  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, ๒๕๒๖. 
ผจงจิตต อธิคมนันทะ. อาชญากรรมและการลงโทษ,  กรุงเทพฯ : กิ่งจันทรการพิมพ, ๒๕๒๙. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๔๒. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท (พิมพคร้ังที่ ๑๐), กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอส. อาร พร้ินติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖. 
__________. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (พิมพคร้ังที่ ๔), กรุงเทพมหานคร  : นําอักษรการพิมพ, 

๒๕๓๙. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พิมพคร้ังที่ ๑๐), 

กรุงเทพมหานคร : พิมพที่ บริษัท เอส. อาร พร้ินติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๕. 
เพ็ญพร เพชรสุขศิริ. ทฤษฎียุวอาชญากร, วารสารอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, ๑ (๑) : ๗๑-๗๑ ; 

กรกฎาคม ๒๕๓๔. 
รายงานการอภิปรายทางวิชาการ. เร่ือง อาชญากรรมกับการปองกันสังคม,   กรุงเทพฯ : คณะสังคม

สงเคราะหศาสตรและคณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๙. 
เรือนจําเขต ๔. สถิติจํานวนผูตองขัง, ๒๕๓๘ 
วรเดช  จันทศร. สาเหตุของของอาชญากรรม ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ, วารสารพัฒนาบริหาร

ศาสตร, ๓ (๑) : ๒๔-๓๐ ; มกราคม ๒๕๒๒. 
สุพัตรา  สุภาพ. งานยุติธรรม, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๘. 
__________. ปญหาสังคม, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, ๒๕๒๙. 
โสภา  ชปลมันท.  อาชญากรรมปญหาที่ควรแกไขในปจจุบัน, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  

๒๕๓๗. 
โสภา  ชูพิกุลชัย และคนอื่น ๆ. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, กรุงเทพฯ : 

ม.ป.ท., ๒๕๒๕. 
__________. ความรูเบื้องตนทางบุคลิกภาพ อันมีแนวโนม ในการกออาชญากรรมในประเทศไทย

กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,  ๒๕๒๕. 
อรัญ  สุวรรณบุพผา. หลักอาชญาวิทยา, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘. 
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อัณณพ ชูบํารุง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๗. 

(๒) วิทยานพินธ / งานวิจัย 
กมลทิพย  คคิการ และคนอื่น ๆ.  การยอมรับและใหความชวยเหลือผูพนโทษเพื่อเล้ียงตนเปน

พลเมืองดีในสังคมไทย, รายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 
กรุงเทพมหานคร  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๙.  

กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย.  ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาอาชญากรรม ประจําป 
๒๕๓๘, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมตํารวจ, ๒๕๓๘. 

กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ  กรมราชทัณฑ. 
รายงานการวิจัย แบบแผนการดําเนินชีวิตผูตองขังกระทําผิดซ้ํา : กรณีศึกษาพวกงัด
แยะยองเบา. นนทบุรี : ๒๕๔๙. 

__________.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา, การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ไดรับ
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, ๒๕๕๐. 

__________.โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง ปญหาการกระทําผิดซ้ําจากรั้วสถานพินิจสูกําแพงเรือนจํา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีผูตองขังวัยหนุม. กรุงเทพฯ : บ. บพิธการพิมพ จํากัด , ๒๕๕๓. 

กลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 
รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม  คณะสังคมศาสตร 
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