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รหัสโครงการ :  Social 001/2556  
ช่ือโครงการ   :  วิธีระงับความรุนแรงตามแนวคิดในทางพุทธศาสนาเถรวาท 
ช่ือนักวิจัย :  จิรเดช  เกตุประยูร  
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาความหมาย ประเภท และสาเหตุความ
รุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษาวิธีการจัดการความรุนแรงตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท
และ 3) เพ่ือเสนอวิธีระงับความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทยตามแนวทางพุทธศาสนา 

จากการศึกษาพบว่าความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การประทุษร้ายทางร่างกาย 
วาจาและทางจิตใจ ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนที่มีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน ความรุนแรงที่
เกิดข้ึนมีอยู่ 3 ระดับ คือ ความรุนแรงระดับเบา ระดับกลาง และระดับหนัก ส่วนสาเหตุของความ
รุนแรงเกิดจากต้นตอหรือรากเหง้าของกิเลสที่เรียกว่าอกุศลมูล คือ ราคะ โทสะ โมหะ ที่เป็นเหตุให้
เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน   

สําหรับวิธีระงับความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาทใช้ได้หลายวิธีแล้วแต่กรณีตามความ
เหมาะสม ทั้งอธิกรณสมถะ 7 อปริหานิยธรรม 7 สาราณียธรรม 6 และอริยสัจ 4 ความรุนแรงในพุทธ
ศาสนาเถรวาท ก่อให้เกิดการแตกแยกของหมู่คณะ สาเหตุหลักเกิดข้ึนเพราะเรื่องศีล (สีลสามัญญตา) 
เรื่องความคิดเห็น (ทิฏฐิสามัญญตา) ขาดความสามัคคีกัน เป็นไปเพ่ืออํานาจ และลุ่มหลงใน ลาภ ยศ 
สักการะ  

ส่วนวิธีป้องกันความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท ใช้วิธีการเจริญสติเพ่ือให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจ เม่ืออารมณ์ชนิดใดเกิดขึ้นก็ตามรู้เท่าทัน จึงสามารถป้องกันความรุนแรงที่จะ
เกิดข้ึนทั้งทางกาย วาจา และใจได้  สําหรับวิธีระงับความรุนแรงทางการเมืองของสังคมไทยในปัจจุบัน
ตามแนวทางพุทธศาสนาน้ันก็สามารถประยุกต์ใช้ในหลักการและวิธีการเด่ียวกันดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail Address      :  chiradej1@rmutr.ac.th 
ระยะเวลาโครงการ    :  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556  

 
 
 
 



  
ค

Abstract 
Code of project   :  Social 001/2556 
Project name      :  Violence Prevention in Theravada Buddhist Concepts  
Resercher name  :  Mr.Chiradej  Ketprayoon  

There are three objectives in this research; firstly, to analyze the definition, type 
and the cause of violence in Theravada Buddhist Philosophy, secondly, to analyze the 
method of management and prevention to violence in Theravada Buddhist Philosophy and 
thirdly, to provide suggestion for preventing violence in Theravada Buddhist Philosophy. 
From the study it is found that the violence, according to Buddhist Philosophy, is 
emotional element occurred beneath the mind affected by bodily and verbal action which 
cause the effection of suffering and turmoil to one’s self and others. The violence which is 
found in Buddhist Philosophy has three steps namely; a primary violence a middle 
violence and a heavy violence. The causes of violence are occurred by the defilement 
(Kilesa) that are the root of wholesomeness which are desire, hatred, and delusion that 
encouraged out from the mind led to bodily and verbal action which effect to one’s self 
and others caused suffering and turmoil. As researching, it is found that the way for 
solution of violence in Theravada Buddhist Philosophy by using the seven settlements of 
legal process (Adhikaranasamatha VII), the seven conditions for community welfare 
(Aparihaniyadhamma VII)  ,the six states of conciliation (Saraniyadhamma VI), and the state 
of the Four Noble Truth (Ariyasacca IV). According to Theravada Buddhist Philosophy, the 
violence can cause the effection and the discrimination of association that evidently 
appeared  that  mostly  are  occurred  because of lack of the equality of moral conduct 
(A-sila-samannata), lack of the equality of view (A-ditthisamannata) and lack of unity 
leading to confliction one another for influence of absorption in acquisition, honour and 
worship. Therefore, the method of solution and prevention of violence in Theravada 
Buddhist Philosophy is cultivation of mindfulness for knowing emotion which happened in 
the mind, whenever any emotion happened one has to know, by this way it can prevent 
of violence that would happen from body, speech and mind. This method of prevention 
violence in Theravada Buddhist Philosophy can be applied to the prevention of political 
violence in Thai society nowadays. 
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บทที่ 1   
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา           

เม่ือย้อนดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  จะเห็นว่าความ
รุนแรงได้เกิดขึ้นกับมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ความรุนแรงยังไม่หมดส้ินไปจากโลกนี้ เพียงแต่ว่าความ
รุนแรงน้ันจะเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน อย่างไร บางครั้งความรุนแรงอาจจะเกิดข้ึนในระดับบุคคล บางครั้ง
อาจจะเกิดข้ึนในระดับสังคม หรือบางครั้งอาจจะเกิดข้ึนระดับสังคมนานาชาติหรือสังคมโลก ดังเช่น 
ความรุนแรงของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 เป็นต้น ความรุนแรงของสงครามที่เกิดขึ้นมีผลทําให้
มนุษย์เสียชีวิตหลายล้านคน ก็ด้วยเหตุผลของความขัดแย้งทางแนวความคิดที่แตกต่างกัน หรือไม่
เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะมนุษย์ไม่ได้ถือกําเนิดมาเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอันเป็นผลมาจาก
พันธุกรรม เผ่าพันธ์ุ หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงความแตกต่างกันนั้นบางคร้ังก่อ
ความขัดแย้ง และนําไปสู่ความรุนแรง ดังความเห็นของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550 : 25) ที่กล่าวไว้ว่า
ความรุนแรงทั้งหลายนั้นล้วนมีผลมาจากความขัดแย้งท้ังน้ัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาซ่ึงย่อม
เกิดข้ึนในความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เม่ือเกิดความขัดแย้งก็เป็นธรรมดาท่ี
ต่างฝ่ายต่างหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง เพ่ือให้เกิดผลท่ีตัวพอใจ ความรุนแรงก็เป็นหนทางหน่ึง
สําหรับการคลี่คลายความขัดแย้ง จึงกล่าวได้ว่าความรุนแรง เช่น การอาฆาตพยาบาท การทะเลาะ
วิวาท การทําร้ายร่างกาย และการทําสงครามประหัตประหารซึ่งกันและกัน เป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ความรุนแรงในสังคมโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่รับรู้กันในรูปของความไม่
เป็นปกติไม่สงบสันติสุข มีการเบียดเบียนทําร้ายซ่ึงกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่
พึงประสงค์เพราะก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนท่ีอยู่ร่วมกัน ความ
รุนแรงมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความรุนแรงทางตรง คือ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยเปิดเผยและเห็นได้
ชัดเจนโดยส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อตัวบุคคล หรืออาจเป็นการใช้กําลังระหว่างกลุ่มคน
ซ่ึงทําให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการทําลายซ่ึงกันและกันและ
ความรุนแรงทางอ้อม เป็นสิ่งอาจเห็นได้ไม่กระจ่างชัด ไม่เป็นรูปธรรม ความรุนแรงทางอ้อมน้ันอาจ
ไม่ได้ทําให้ใครเจ็บตัว ขาหัก แขนหัก หรือเสียชีวิตในทันที แต่ทําให้บาดเจ็บ หรือตายแบบผ่อนส่ง ซ่ึง
เป็นผลมาจากการจัดระเบียบสังคม หรือโครงสร้างสังคมท่ีทําให้มีคนกลุ่มหน่ึงเอาเปรียบใช้อํานาจ 
ต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองครอบงําวิถีทางดําเนินชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่ง (ศรีเพ็ญ 
ศุภพิทยากุล, 2542 : 45) โดยทั่ว ๆ ไป ความรุนแรงก็คือการทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซ่ึงอาจจะเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากนํ้ามือมนุษย์ก็ได้ ส่วนในอีกความหมายหนึ่ง 
ความรุนแรงคือส่ิงที่มาสกัดก้ันศักยภาพของชีวิต สมมุติว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินกลับบ้าน ระหว่าง
ทางมีผู้ร้ายดักชิงทรัพย์แล้วฆ่า ก็หมายความว่าหากไม่เกิดเหตุความรุนแรงน้ี หญิงสาวคนนั้นก็จะยังมี
ศักยภาพในการดําเนินชีวิตได้ต่อไป ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ เม่ือผู้คนท่ีมาอยู่ร่วมกันในสังคมมี
ความปรารถนาที่แตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้เป็นเรื่องธรรมดา ซ่ึงบางคร้ังมนุษย์เลือกใช้
ความรุนแรงมายุติความขัดแย้ง เป็นเหตุให้เกิดความคิดว่าความรุนแรงคือความขัดแย้ง หรือหนักกว่า
น้ันคือเกิดความเข้าใจว่าความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมชาติไปด้วย จึงอยากช้ีให้เห็นความแตกต่างท่ีสําคัญ
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ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ความรุนแรงไม่ใช่ เพราะความขัดแย้งอาจคลี่คลายลงด้วยวิธีอ่ืน
ที่ไม่ใช้ความรุนแรงได้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือการจะทําความเข้าใจต่อเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้น ไม่
สามารถดูจากผู้กระทําการโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียว เหตุที่มาของความรุนแรงยังแบ่งออกได้อีกเป็น 
3 ระดับ ระดับแรกเป็นเรื่องของตัวบุคคลหรือ agency เพียงอย่างเดียว เช่น การท่ีนาย ก. ฆ่านางสาว 
ข. เพ่ือชิงทรัพย์ ก็อาจถือเป็นเหตุจากความเลวของนาย ก. เอง ส่วนระดับสองคือระดับโครงสร้าง
ต่างๆ ที่อยู่เหนือผู้กระทําการข้ึนไป เช่น กฎหมาย หน้าท่ี สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่ได้ก่อความรุนแรง
โดยตรง แต่ก็อาจเป็นมือท่ีมองไม่เห็นท่ีเอ้ือให้เกิดความรุนแรงทางสังคมได้ ส่วนระดับสุดท้ายคือระดับ
วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นเรื่องของความเช่ือต่างๆ และเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุด ท่ามกลางสังคม
โลกที่ทวีความซับซ้อน การพยายามทําความเข้าใจถึงที่มาของความรุนแรงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ
มิติทางสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของความรุนแรงโดยเฉพาะ
รูปแบบที่พรางตัวอยู่ อาจจะช่วยให้เราเข้าใจและมองเห็นทางออกท่ีจะนําไปสู่การลดระดับความ
รุนแรงที่ยังคงฝังแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกเม่ือเช่ือวันได้ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, หมายเหตุ
สังคม http://www5.sac.or.th/downtoearthsocsc/)  

ทุกวันน้ี การใช้ความรุนแรงในหมู่คนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากสื่อ
ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดหรือนําเสนอภาพความรุนแรงที่ใช้จัดการกับคู่กรณีตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล 
ชุมชน ครอบครัว หรือระดับประเทศ  จึงอดต้ังคําถามไม่ได้ว่า เกิดอะไรข้ึนกับสังคมไทย ทําไมเราจึง
นิยมเลือกใช้ความรุนแรงกัน  อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเห็นความรุนแรงเป็นเครื่องมือ เรานิ่งเฉยต่อ
ความรุนแรงท่ีปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราได้อย่างไร เหย่ือความรุนแรงที่ล้มหายตายจากไปหรือถูกทํา
ให้หายไปจากสังคมนั้นไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเราหรือ อะไรกันที่ทําให้ผู้คนอยู่กับความรุนแรงได้อย่าง
ไม่รู้ร้อนรู้หนาว  หรือว่าความรุนแรงในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ฝัง
ลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยไปเสียแล้ว แม้สังคมไทยจะบอกว่าเราเป็นสังคมพุทธ ซ่ึงยึดตามหลักคําสอน
พระพุทธเจ้า อันได้แก่ ศีลห้าข้อ โดยหน่ึงในห้าข้อน้ัน ห้ามมิให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่จาก
ปรากฏการณ์ตามสื่อต่างๆ กลับแสดงให้เห็นภาพของสังคมไทยที่ตรงข้ามกลับหลักคําสอน คือนิยมใช้
ความรุนแรงเป็นเคร่ืองมือ  อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เคยกล่าวไว้ในบทความของท่านว่า 
“วัฒนธรรมไทยนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยปฏิเสธความรุนแรงในฐานะเคร่ืองมือ พึงใช้ใน
เงื่ อ น ไข ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น ไป ใน แ ต่ ล ะ ยุ ค ส มั ย เท่ า น้ั น (ม ติ ช น สุ ด สั ป ด า ห์ อ อ น ไล น์ 
http://info.matichon.co.th/weekly/wk_txt.php?srctag=MTMzMDA2NDk=) เพ ร าะ ฉ ะนั้ น 
เราควรจะต้องมีการตรวจสอบวัฒนธรรมไทย ที่หล่อหลอมให้คนส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง 
มิเช่นน้ันเราก็ไม่สามารถขจัดหรือลดความรุนแรงท่ีดํารงอยู่ในสังคมที่เรากําลังเผชิญกันอย่างต่อเน่ือง
จนถึงวันน้ีความรุนแรงยังคงทวีมากข้ึน (งามศุกร์ รัตนเสถียร ศูนย์ศึกษาและพัฒนสันติวิธี) 

ผลกระทบจากความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับประเภท และระดับของความรุนแรง เช่น 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากปัญหาความรุนแรงทางตรงท่ีเป็นการเบียดเบียนทําร้าย ทําลายกัน
ระหว่างบุคคล คือ รัฐต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทําให้เสียโอกาสใน
การนํางบประมาณมาพัฒนาด้านอ่ืน เพ่ือความสุขและความเจริญของสังคม ผลกระทบทางด้านสังคม 
คือ การมีพฤติกรรมความเสื่อมเสียศีลธรรม กระทบต่อสิทธิมนุษยชน มีความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
ผลกระทบด้านสาธารณสุข คือ ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายจนนําไปสู่การรักษาเกิดความพิการ 



  
3

ทางกาย ก่อเกิดความเจ็บป่วยทางจิต และอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ผลกระทบทางด้านความม่ันคง คือการ
ทําร้ายกันถึงแก่ชีวิต เกิดเป็นคดีความ และการกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม ทั้งน้ี
ผลกระทบโดยภาพรวมต่อสังคม คือ ความเป็นอยู่ในสังคมท่ีเสื่อมถอยลงการพัฒนาจิตใจล่าช้าสวน
ทางกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2533 : 79) 

จากความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมได้มีผู้พยายามเสนอ วิธีจัดการกับปัญหาความ
รุนแรง อาทิ มหาตมะ คานธี มีความเห็นว่าการใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรืออหิงสาเป็นเคร่ืองมือ
ในการผลักดันกระบวนการในสังคม จะเห็นว่าอหิงสาน้ันเป็นหลักการสําคัญ ที่เป็นแนวคิดเพ่ือ
ปฏิบัติการโดยไร้ความรุนแรงอันเป็นการแสดงออกทั้งในเชิงบวก กล่าวคือ ความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ 
ต่อศัตรู และในเชิงลบ คือ การไม่ทําร้ายศัตรูด้วยอาวุธ (ชวลี ไชยพีระพันธ์,2522 : 28) สําหรับนัก
สันติวิธีแล้ว เห็นว่า “สันติวิธี” นอกจากเป็นวิธีที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สามารถ
เป็นฐานรองรับการพัฒนาประชาธิปไตยคือ กระบวนการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก 
ๆ กลุ่มสังคมได้อีกด้วย ซ่ึงหัวใจสําคัญของการมีส่วนร่วมคือการทลายและสลายความเป็นอัตลักษณ์
และยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนแต่ละกลุ่ม อันเป็นการส่งเสริม และยอมรับใน
ศักยภาพของมนุษย์โดยมนุษย์ และ เพ่ือมนุษย์เอง (ประเวศ วะสี, 2545 :1-12) 

เน่ืองจากเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกับ
แนวคิดเรื่องความรุนแรงและวิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงในแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนําสันติสุข
มาให้แก่สังคม  จากการศึกษาเบ้ืองต้น พบว่า   ความรุนแรงมีเหตุเกิดจากความแตกต่างกันทางด้าน
ความคิดเห็น  และความประพฤติ (ที.สี./9/1/13 – 20) นอกจากนั้นยังพบอีกว่า อวิชชา คือ ความไม่
รู้ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงและเป็นความรุนแรงเช่นเดียวกัน (ที.สี./16/2/8) ส่วนวิธีแก้ไขปัญหาหรือวิธี
จัดการความรุนแรงน้ันพระพุทธศาสนาได้มุ่งเน้นถึงการจัดการที่สาเหตุแห่งการเกิด มีพระพุทธพจน์
รองรับว่า สิ่งใด ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล เกิดแต่เหตุ สิ่งเหล่าน้ันดับไปเพราะเหตุ (วิ.ม./4/1/2) ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาให้ถึงความชัดเจนในแก่นแท้ของแนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธศาสนา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหมาย สาเหตุ ประเภทและวิธีแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความรุนแรง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อเสนอแนวทางสําหรับการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยอีก
แนวทางหนึ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย             

2.1 ศึกษาความหมาย ประเภทและสาเหตุความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท  
2.2 ศึกษาวิธีการจัดการความรุนแรงตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท 
2.3 เพ่ือเสนอวิธีระงับความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทยตามแนวทางพุทธศาสนา 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย            

การวิจัยน้ีมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาทประเด็น
เกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ ประเภทของความรุนแรงและวิธีการจัดการความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
โดยอาศัยข้อมูลหลักจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
รวมถึงผลงานการศึกษาวิจัย เอกสารของนักวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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อักษรย่อและสัญลักษณ์สําหรับการใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก 

 อักษรท่ีใช้ในการทําวิจัยน้ี หมายถึงการย่อจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 
2539 เรียงตามเล่ม ดังนี้ 

พระไตรปิฎก 
   วินัยปิฎก 
 วิ.มหาวิ.   วินัยปิฎก  มหาวิภังค์ 
 วิ.ภิกฺขุนี.   วินัยปิฎก  ภิกขุนีวิภังค์ 
 วิ.มหา.   วินัยปิฎก  มหาวรรค 
 วิ.จุล.   วินัยปิฎก  จุลวรรค 
 วิ.ป.   วินัยปิฎก  ปริวาร 
  สุตตันตปิฎก 
 ที.สี.   ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค 
 ที.ม.   ทีฆนิกาย  มหาวรรค 
 ที.ปา.   ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค 
 ม.มู.   มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 
 ม.ม.   มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
 ม.อุ.   มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
 สํ.ส.   สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
 สํ.นิ.   สังยุตตนิกาย นิทานวรรค 
 สํ.ข.   สังยุตตนิกาย ขันธวรรค 
 สํ.สฬา.   สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 
 สํ.ม.   สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค 
 องฺ.เอก.   อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต 
 องฺ.ทุก.   อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
 องฺ.ติก.   อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร 
 องฺ.จตุกฺก.   อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
 องฺ.ปญฺจก.   อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
 องฺ.ฉกฺก.   อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต 
 องฺ.สตฺตก.   อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต 
 องฺ.อฏฺฐก.   อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 
 องฺ.นวก.   อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต 
 องฺ.ทสก.   อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต 
 ขุ.ขุ.   ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ 
 ขุ.ธ.   ขุททกนิกาย ธรรมปทคาถา 
 ขุ.สุ.   ขุททกนิกาย สุตตนิบาต 
 ขุ.วิ.   ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ 
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 ขุ.ชา.   ขุททกนิกาย ชาดก 
 ขุ.ม.   ขุททกนิกาย มหานิเทส 
 ขุ.จู.   ขุททกนิกาย จูฬนิเทส 
  อภิธรรมปิฎก 
 อภิ.สงฺ.   อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี 
 อภิ.วิ.   อภิธรรมปิฎก วิภังค์ 
 อภิ.ธา.   อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา 
 อภิ.ปุ.   อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ 
 อภิ.ก.   อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ 
 อภิ.ย.   อภิธรรมปิฎก ยมก 
 อภิ.ป.   อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน 
 
 การอ้างอิงสําหรับพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี 

วิธีการอ้างอิง ดังน้ี คือ ช่ือย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้า  เช่น ขุ.ธ. 25/28/48 หมายถึง ขุททกนิกาย 
ธรรมปทคาถา เล่มท่ี 25 ข้อ 28 หน้า 48 เป็นต้น 

  
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบเชิงวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้าและการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่กล่าวแล้วข้างต้นนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ในประเด็นที่กําหนดไว้ แล้ว
นําเสนอในเชิงพรรณนา 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

5.1 ทําให้เข้าใจความหมาย สาเหตุ และประเภทเก่ียวกับแนวคิดความรุนแรงในพุทธศาสนา
เถรวาท 

5.2 ทําให้ทราบวิธีการจัดการปัญหาความรุนแรงตามแนวทางพุทธศาสนาเถรวาท 
5.3 เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
 5.4 นําข้อมูลท่ีได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทยตามแนวทางพุทธ 

ศาสนา 
           5.5 สามารถนําหลักพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม 
           5.6 สามารถนําข้อมูลเพ่ือต่อยอดในการทําวิจัยเก่ียวกับความรุนแรง 
 
6. คํานิยามศัพท ์

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของคํานิยามศัพท์ดังต่อไปน้ี  
ความรุนแรง  หมายถึง การมีพฤติกรรม หรือ การกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ทั้งทางร่างกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ที่หนักมาก หรือเกินปกติ ซ่ึงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้เกิด
ความทุกข์ ทรมานท้ังทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทาํ 
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วิธีระงับความรุนแรง หมายถึง การระงับพฤติกรรม หรือ ระงับการกระทําท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ที่หนักมาก หรือเกินปกติ ซ่ึงเป็นผล
หรืออาจเป็นผลให้เกิดความทุกข์ ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูถู้กกระทํา 

 
 
 

 
7. สถานท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้ หอสมุด 
แห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ 
 



บทที่ 2 
        แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยส่วน 

ใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและวิจัยของสถาบัน มีส่วนน้อยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย ที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัย สาเหตุ
ของปัญหาการศึกษามุ่งเน้นที่ผู้ประสบความรุนแรงมากกว่าผู้กระทําการรุนแรง ไม่มีงานวิจัยท่ีมุ่งเน้น
การหารูปแบบการแก้ไขปัญหาและช้ีนําแนวทางระงับความรุนแรง 

 
2.1 แนวคิดความรุนแรงในครอบครัว 

จากความเช่ือท่ีว่าครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่เหนือการควบคุมจากอํานาจรัฐในช่วงประมาณ
ต้นทศวรรษ 1970 นักสังคมวิทยาเริ่มหันมาสนใจศึกษาความรุนแรงในครอบครัวและพบว่าสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่เกิดความรุนแรงมากที่สุดสถาบันหนึ่ง บุคคลมักถูกทําทารุณทางเพศ ถูกทํา
ร้ายร่างกาย และถูกฆ่าภายในบ้าน โดยเกิดจากการกระทําของสมาชิกในครอบครัว (Gells and 
Strauss, 1979 : Dobash, 1978 : Jonson, 1985 อ้างในวิลาสินี พนานครทรัพย์, 2545 : 7) แสดง
ว่าครอบครัวไม่ได้เป็นสถานท่ีที่อบอุ่นปลอดภัย และมีความสุขอย่างดังที่หลาย ๆ คนในสังคมคิดใน
สังคมไทยมีการศึกษาปัญหาของผู้หญิงอยู่ไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเป็น
การศึกษาในรูปแบบเฉพาะบางรูปแบบ มองข้ามวิวัฒนาการและบริบทของเหตุการณ์การมองเห็น
ปัญหาอย่างจํากัดทําให้ความเข้าใจสาเหตุของปัญหาถูกจํากัดลงไปด้วย (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2545 
: 137) และเป็นการศึกษาถึงความเป็นไป การถูกกดข่ี ชะตากรรมที่ผู้หญิงได้รับท้ายที่สุดจบลงด้วยศพ
ของผู้หญิง ตรรกะของทฤษฎีที่นํามาใช้มุ่งที่จํานวนทางเลือกท่ีผู้หญิง มีปริมาณของอํานาจ โดยขาด
การนํามิติภายในมาศึกษาเพราะเป็นเรื่องความทุกข์ ความสุข ความรู้สึกไม่มีตัวตนไม่สามารถนํา
ทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานและเช่ือมโยงเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์จริงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบได้ (วารุณี ภูริ
สินสิทธ์ิ, 2545 : 199)การอธิบายรูปแบบการกระทํารุนแรงต่อสตรีในครอบครัวถูกพัฒนาข้ึนโดย The 
Duluth Domestic Abuse Intervention Project ในรูปแบบการใช้อํานาจที่รู้จักกันแพร่หลายใน
ช่ือ “Power and Control Wheel” ( Eisenstal, 1995 : 437 อ้างถึงใน อริยา คุ้มภัย, 10-11) การ
กระทํารุนแรงที่สามีกระทําต่อภรรยาทั้ง 8 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การบังคับข่มขู่ การคุกคามหรือขู่ว่าจะทําร้ายเธอโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบอกว่าจะ
ทอดทิ้งจะฆ่าตัวตาย จะเล่าเรื่องราวของเธอเพ่ือประจาน 

2. การคุกคาม กริยา ท่าทาง หรือจงใจพกพาอาวุธให้ภรรยาเห็น การกระแทกข้าวของทําร้าย
สัตว์เลี้ยง ทําลายข้าวของส่วนตัวภรรยา 

3. การบีบคั้นทางอารมณ์ การทําให้ภรรยารู้สึกเลวร้ายทําให้เธอคิดว่าเธอเป็นคนไม่ดีเหยียด
หยามว่าภรรยาไม่มีค่า เรียกช่ือแทนด้วยสมญานามต่าง ๆ ทําให้รู้สึกตกตํ่า เลวร้าย ทําให้เธอรู้สึกว่า
เธอโง่เขลา กังวลในความผิดพลาด และรู้สึกว่าตนเป็นต้นเหตุแห่งความผิดนั้น 
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4. การควบคุมการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการห้ามกระทําในสิ่งที่เธออยากทํา หรือบังคับให้ทํา
ในสิ่งท่ีเธอไม่อยากทํา ห้ามมิให้พบ ปะ พูด คุย กับบุคคลที่สามีไม่ชอบ จํากัดสถานท่ีที่ภรรยาจะไป 
ส่ือที่เธอจะดูจะอ่าน ไม่ยอมฟังเหตุผลและความต้องการของเธอ 

5. ไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดข้ึน มักก่อความรุนแรงแล้วโทษภรรยาว่าเป็นต้นเหตุ
ของความรุนแรง เม่ือมีการทุบตีก็โทษว่าเป็นความผิดของภรรยาไม่แสดงความวิตกกังวลต่อปัญหา
ต่างๆ ที่ตนเป็นผู้ก่อ 

6. ใช้ลูก ๆ เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้ภรรยาไม่สบายใจ กังวลในเรื่องเก่ียวกับลูก ๆ ขู่บังคับสร้าง
ความกดดัน ขู่ว่าจะทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู จะทําร้าย จะพาลูกหนีไปถ้าภรรยาทําให้ไม่พอใจ 

7. การใช้ความเป็นอภิสิทธ์ิของความเป็นผู้ชาย เช่นกําหนดบทบาททุกคนในครอบครัวผูกขาด
การตัดสินใจ ปฏิบัติต่อภรรยาเหมือนทาส เป็นคนรับใช้ 

8. การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ กีดกันไม่ให้ภรรยาทํางานนอกบ้าน ให้เลิกทํางานพิเศษอ่ืนๆที่มี
รายได้ จัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยตนเองท้ังส่วนของตนและส่วนของภรรยา ทําให้ภรรยารู้สึกว่า
ภรรยาต้องพ่ึงสามีเรื่องเงิน จ่ายเงินให้แก่เธอในลักษณะเบี้ยเลี้ยงรายวัน หรือให้ภรรยาเอ่ยปากขอเงิน
ทุกครั้งที่จะใช้ปกปิดมิให้ภรรยารับรู้เรื่องรายได้ที่แท้จริงของครอบครัว 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยลักษณะของความรุนแรง 

จากการศึกษาของ พระอุบล กตปญฺโญ  (แก้ววงษ์ล้อม) (2537)  ในวิทยานิพนธ์  เรื่อง
“การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลท่ีมีต่อสังคมไทย”สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความรุนแรงคือสภาพท่ี
ตรงกันข้ามกับ “ศีล” เน่ืองจากได้กล่าวถึงศีลเป็นหลักความประพฤติที่เป็นปกติทางกาย วาจา และ
การเลี้ยงชีพสุจริตโดยมีเจตนาเป็นเครื่องประพฤติงดเว้นจากทุจริตเพ่ืออบรมจิตใจให้ต้ังอยู่ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย การฝึกอบรมตนในทางที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ มีความประพฤติตรงตาม
หลักความเป็นจริงและมีสภาพจิตใจเป็นอิสระจากตัณหาคุณธรรมท่ีมีฐานมาจากศีลย่อมมีคุณค่าท่ี
รักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิตใจให้ปกติ ประโยชน์ที่ ต้องการจากศีล คือ การควบคุมความ
ประพฤติมิให้เบียดเบียนทําร้าย ทําลายกันและกัน ป้องกันไม่ให้ตกไปสู่ความช่ัว จิตใจสงบจากกิเลส
เป็นสมาธิที่ส่งคุณค่า สนองปัญญาที่เกื้อกูลแก่การกําจัดอวิชชา และความบริสุทธ์ิหลุดพ้นดังนั้นศีลจึง
เป็นหลักความประพฤติที่ต่อเน่ืองกันตามเหตุผลเป็นระบบจริยธรรม การจะประพฤติได้ถูกต้องก็
ต่อเม่ือมีความเข้าใจในระบบ และเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องเป็นพ้ืนอยู่ด้วยการปลูกฝังให้มีศีลโดยวิธีการ
เรียนรู้การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดี การสั่งสอนท่ีถูกต้องนําหลักการมาประพฤติปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยความไม่ประมาท ศีลในทางด้านสังคม ซ่ึงมุ่งเน้นฝ่ายของวินัยย่อมครอบคลุมการจัด
ระเบียบด้านนอกท้ังหมดรวมถึงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติ กิจการท้ังหลาย
ของหมู่ชนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และสภาพท่ีควรจัดได้ให้ความสัมพันธ์กับด้านจิตใจส่งผล
ออกมาสู่สังคม คุณค่าของศีลทางสังคม คือ สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย การปรับการแสดงออก
ทางกาย วาจาให้เรียบร้อย เกื้อกูลในความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยดี จิตใจของสมาชิกในสังคมประกอบ 
ด้วยเมตตาและกรุณามีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ทําให้เกิดสภาพความเป็นอยู่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ
กิจต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลําดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต  
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2.2.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องความรุนแรงระหว่างสามีภรรยา 
ปัญชลี  โชติคุต (2541) ศึกษาเรื่อง การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส  พบว่า ประเภทความ 

รุนแรงที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ การทําร้ายจิตใจ รองลงมา ได้แก่การทําร้าย
ร่างกาย และมุ่งจะทําร้ายร่างกายตามลําดับ การศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้
ความรุนแรงในเพศชาย ได้แก่ ประสบการณ์อ้อมด้านความรุนแรง การมีส่วนร่วมทางสังคมระยะเวลา
สมรส ความถี่ในการใช้แอลกอฮอล์ การยอมรับการใช้ความรุนแรง และการยอมรับการใช้ความ
รุนแรงของบิดามารดา 

วิลาสินี พนานครทรัพย์ (2545) ศึกษาความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่เพ่ือนําเสนอ 
ประสบการณ์ของผู้หญิงที่เผชิญกับการถูกกระทํารุนแรงโดยสามี พบว่าความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมี
ลักษณะเกิดซํ้า ครั้งแรกผู้หญิงท่ีถูกกระทําจะพยายามหาสาเหตุที่ทําให้สามีทําร้ายและพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อยุติการกระทําของสามี มีความหวังว่าสามีจะไม่ทําร้ายอีกและมี
ข้อจํากัดคือไร้ที่พ่ึง และทนอยู่เพ่ือรักษาครอบครัว ส่วนใหญ่มักไม่เปิดเผยเรื่องราวกับบุคคลอ่ืน
รูปแบบการจัดการกับปัญหาคือการทนอยู่ การแยกทางและการฆ่าสามี ประเด็นสุดท้ายเป็นวิธีที่
ผู้หญิงไม่ได้ต้ังใจให้เกิด ไม่ได้คาดคิดว่าจะกระทํา 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิผู้หญิงและองค์กรอนามัย 
โลก (2543) ศึกษาวิจัยความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่ พ้ืนที่ ศึกษากรุงเทพมหานครและจังหวัด
นครสวรรค์ ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ ผู้หญิงที่มีคู่หรือเคยมีร้อยละ 44 เคยถูกทําร้ายทางกายหรือทาง
เพศจากสามีหรือคนรัก ร้อยละ 15 ถูกทําร้ายเฉพาะทางกาย ร้อยละ 13 ถูกทําร้ายทั้งทางกายและ
ทางเพศ ร้อยละ 16 ถูกทําร้ายเฉพาะทางเพศ ข้อมูลจากการสํารวจร้อยละ 28 ถูกทําร้ายทางกาย 
ร้อยละ 29 ถูกกระทํารุนแรงทางเพศ เหตุการณ์ที่นําไปสู่การทําร้ายร่างกาย 3 อันดับแรกคือเมาเหล้า 
หึงหวง และปัญหาการเงินด้านการศึกษาของสามี หรือคนรักท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ หรือเรียนน้อยกว่า
ช้ันปริญญาตรีมีแนวโน้มกระทํารุนแรงมากกว่าผู้ที่เรียนจบระดับช้ันปริญญาตรี แต่สามีหรือคนรัก ที่
จบปริญญาโทข้ึนไปกระทํารุนแรงมากกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีปัจจัยด้านภูมิหลัง ผู้ชายท่ีถูกทุบตี ในวัย
เด็ก และมีแม่ที่เคยถูกทุบตี มีแนวโน้มจะกระทํารุนแรงต่อภรรยา หรือคนรัก ผลของความรุนแรงใน
ชีวิตคู่ต่อผู้หญิงร้อยละ 46 ถูกทําร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ ผู้หญิงที่ถูกทําร้ายมีอัตราการฆ่าตัวตาย
และพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงท่ีไม่ถูกทําร้ายร้อยละ 40 ของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายคิดฆ่า ตัวตาย 
ร้อยละ 15 ได้เคยพยามยามฆ่าตัวตายมาแล้วสําหรับผลกระทบต่อสุขภาพ ร้อยละ 45 ของผู้หญิงที่ถูก
กระทํารุนแรงใช้ยาแก้ปวด ร้อยละ 9 ใช้ยานอนหลับร้อยละ 12 ป่วยจนไปทํางานไม่ได้ ร้อยละ 17 ไม่
มีสมาธิทํางาน ร้อยละ 6 ไม่ไปทํางานเพราะรู้สึกอับอายร้อยละ 4 สูญเสียความม่ันใจ การเผชิญกับ
ปัญหาของผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรงมีทั้งด้วยการสู้กลับหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อ่ืน ปรึกษาเพ่ือน ส่วน
เหตุผลท่ีกลับมาร้อยละ 80 ไม่ต้องการทิ้งลูก ร้อยละ 65 ยังรักสามี ให้อภัยสามี เหตุผลอ่ืน ๆ เช่นเม่ือ
แต่งงานแล้วไม่ควรหย่าคิดว่าสามี หรือคู่รักจะดีขึ้นไม่มีที่ไป เพ่ือความ เป็นครอบครัว ไม่อยากอยู่คน
เดียว ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ครอบครัวขอร้องสามี หรือคู่รักขู่จะทําร้าย ความต้องการของผู้หญิงที่ถูก
กระทํารุนแรงร้อยละ 70 ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร ร้อยละ 13 ต้องการความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวร้อยละ 10 ต้องการความช่วยเหลือจากแม่ จากแหล่งอ่ืน ๆ เช่นจากแม่สามี หรือคู่รัก จาก
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ครอบครัวของสามี จากเพ่ือนหรือเพ่ือนบ้าน จากตํารวจ จากองค์กรพัฒนาเอกชน จากโรงพยาบาล
สถานีอนามัยศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง ศึกษาผลกระทบของสุราในฐานะปัจจัยร่วม 

2.2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
งานวิจัยของ ภัสราวดี สังข์เทพ (2541) ศึกษาเรื่อง“การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

ชายในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีทําร้ายร่างกาย ”ได้ศึกษาภูมิหลังของเด็กและเยาวชนชายท่ี
กระทําผิดในคดีทําร้ายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนชายที่กระทํา
ผิดในคดีทําร้ายร่างกาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กและเยาวชนชายที่กระทําผิดในคดีทําร้าย
ร่างกายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเด็กและเยาวชนชายที่ศาลได้พิพากษาแล้วและได้รับการ
ฝึกอบรมอยู่ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายรุ่นใหญ่ บ้านกรุณาสถานฝึกอบรมเด็กและ เยาวชน
ชายรุ่นเล็กบ้านมุทิตา และสถานกักและอบรมเยาวชนชาย บ้านอุเบกขา รวมจํานวน 118 ราย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ทั้งน้ีการนําเสนอข้อมูลได้ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่าไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาของ 
เด็กและเยาวชนชายและบทบาทของบิดามารดา มีความสัมพันธ์กับการกระทําผิดในคดีทําร้าย
ร่างกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนอายุของเด็ก และเยาวชนชาย การอบรมสั่งสอนของบิดามารดา 
และการคบเพ่ือนไม่มีความสัมพันธ์กับการ กระทําผิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อุราเพ็ญ ตรียางค์กุล(2535) ในวิทยานิพนธ์เรื่องจริยธรรมของผู้ผลิตข่าวอาชญากรรม 
ทางโทรทัศน์ต่อการเสนอข่าวความรุนแรง ศึกษากระบวนการคัดเลือกข่าวและการรายงานข่าว
อาชญากรรมของสถานีโทรทัศน์ได้ลําดับความสําคัญของข่าวอาชญากรรมในส่วน“ความรุนแรง” ที่
ปรากฏในข่าวน้ัน เช่นการกระทําที่ก่อให้เกิดการตายหรือบาดเจ็บทั้งทางกายและจิตใจของสิ่งมีชีวิต
ตลอดจนการทําลายทรัพย์สินโดยกล่าวถึงเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือการไม่
ตกเป็นทาสของใครทั้งทางกายและจิตใจ ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือ การไม่ยอมเป็นทาสของ 
“อกุศลมูล”ในงานเขียน ของ ธีระชัย เจษฎารักษ์ (2535) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทํา
ความผิดคดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ของผู้ต้องขังเรือนจํากลางคลองเปรม” ได้กล่าวถึงการวิจัยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับการกระทําความผิด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ของผู้ต้องขัง ซ่ึงคดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว และยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํากลางคลองเปรมกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ ผู้ต้องขังชายที่คดีเสร็จ เด็ดขาดแล้วในคดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์จากเรือนจํา 
กลางคลองเปรม จํานวน 312 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคร์-สแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซ่ึง ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของครอบครัว แหล่งท่ีอยู่อาศัยการคบ
เพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนรายได้ อาชีพ และจํานวนคร้ังที่ต้องโทษของผู้ต้องขังไม่มีความสัมพันธ์ 
กับการกระทําความผิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้ต้องขัง เรือนจํากลางคลองเปรม การทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งหมด  

อิศเรศ สงวนงาม (2538)“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรม 
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ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น” ได้กล่าวถึงการศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์การ 
ตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นและเพื่อเปรียบเทียบ
การตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมของประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ที่มีเพศระดับ
การศึกษา อาชีพ ประเภทของสื่อมวลชน ที่ใช้รับข่าวอาชญากรรม ความถ่ีในการรับข่าวอาชญากรรม 
และการมีผู้รู้จัก คุ้นเคยตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมแตกต่างกัน ตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ขอนแก่น จํานวน 392 คน ที่ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก อุสา(2532) ที่มีความตรงและมีความเที่ยงใช้ได้และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การทดสอบท่ี การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ เปรียบเทียบพหุคูณ
ด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ พบว่าการตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรม
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นได้ร้อยละ 17ประชาชนชายตัดสินความร้ายแรงของ
อาชญากรรมสูงกว่าประชาชนหญิง (P<.05) ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ตัดสินความร้ายแรง ของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา ตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมสูง กว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ตัดสิน
ความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (P<.05) ประชาชน
ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
และประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ (P<.05) ประชาชนท่ีได้รับข่าวอาชญากรรมทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
ตัดสิน ความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่ได้รับข่าวอาชญากรรมเฉพาะ โทรทัศน์ 
ประชาชนที่ได้รับข่าวอาชญากรรมท้ังโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ตัดสิน ความร้ายแรงของอาชญากรรม
สูงกว่าประชาชนที่ได้รับข่าวอาชญากรรมท้ังโทรทัศน์และวิทยุ ประชาชนที่ได้รับข่าวอาชญากรรมท้ัง
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่ได้รับข่าว
อาชญากรรม เฉพาะสื่ออ่ืนๆ ประชาชนท่ีได้รับข่าวอาชญากรรมท้ังโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และ
วิทยุ ตัดสินความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่ได้รับข่าว อาชญากรรมท้ังโทรทัศน์และ
วิทยุ และประชาชนที่รับข่าวอาชญากรรมทั้ง โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์และวิทยุ ตัดสินความร้ายแรง
ของอาชญากรรมสูงกว่า ประชาชนท่ีรับข่าวอาชญากรรมเฉพาะส่ืออ่ืนๆ (P<.05) ประชาชนที่มีความถ่ี
ของการรับข่าวอาชญากรรม 2 วันต่อคร้ัง ตัดสิน ความร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่มี
ความถ่ีของการรับข่าวอาชญากรรม ต้ังแต่ 4 วันต่อครั้งขึ้นไป (P<.05) ประชาชนที่ไม่มีผู้รู้จักคุ้นเคย
ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ตัดสินความ ร้ายแรงของอาชญากรรมสูงกว่าประชาชนที่มีผู้รู้จักคุ้นเคยตก
เป็นเหย่ืออาชญา- กรรม (P<.01) 

เสน่ห์  เสถียรพงศ์ (2539) ศึกษาเรื่อง “การก่อเหตุทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายของ 
นักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ได้ศึกษาถึงการก่อเหตุทะเลาะวิวาททํา
ร้ายร่างกาย ของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี
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เป็นสาเหตุการก่อเหตุทะเลาะ วิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาซ่ึงจะนําไปสู่การวางมาตรการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีระบบ เพราะหากสังคมไม่สามารถควบคุม ประชากรกลุ่มน้ีได้ ผลที่จะติดตามมาก็คือ
ปัญหาเรื้อรังทางสังคม เพราะโดยทั่วไป สังคมไม่สามารถมองว่านักเรียนอาชีวศึกษา คือกลุ่มเยาวชนท่ี 
มีปัญหาทางด้านความประพฤติเกเร ด้อยสติ ปัญญา ไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนในสายวิชาการอ่ืนได้
ทั้งท่ี ความจริงแล้วนักเรียนอาชีวศึกษาเหล่าน้ีมิได้เป็นไปอย่างท่ี สังคมเห็นหรือรับรู้มา แต่การกระทํา
ความผิดของเยาวชน กลุ่มนี้อาจจะเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจากสังคมรวมทั้งการมีทัศนะท่ี
ไม่ดีต่อครอบครัวเพ่ือน โรงเรียน และ ปัจจัยพ้ืนฐานของตัวเยาวชนเอง ซ่ึงการกระทําผิดอาจจะมี
ต้ังแต่ขั้นตํ่าสุดไปจนถึงการประกอบอาชญากรรมท่ีรุนแรง ในอนาคต ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการใช้
แบบสอบถามต่อกลุ่ม ประชากรตัวอย่างคือ นักเรียนอาชีวศึกษาที่เคยก่อเหตุ ทะเลาะวิวาททําร้าย
ร่างกาย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับการ จํานวนทั้งสิ้น 176 คนแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือข้อ
คําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนอาชีวศึกษา ทัศนะต่อบิดามารดา ทัศนะต่อเพ่ือน ทัศนะต่อ
โรงเรียน ครูอาจารย์ และภาวะแวดล้อมในการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และนําข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติ และทดสอบ สมมติฐาน ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ  (Schiffes-test) การหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 15-17 ปี 
ศึกษาในระดับ ปวส. มีผลการเรียน อยู่ในระดับ 2.00-2.49 ภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร พัก 
อาศัยกับบิดา มารดาอยู่ร่วมกัน บิดาเป็นผู้อุปการะและรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา บิดามารดา
จบการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา อาชีพของบิดาคือรับราชการอาชีพของมารดาคือ ค้าขาย รายได้
มากกว่าคนละ 10,000 บาทข้ึนไป และได้รับ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีจํานวน 
พ่ีน้อง 0-2 คนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของบิดาแตกต่างกัน มีผลต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาทแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยพ้ืนฐาน อ่ืนๆไม่มี
ผลต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทัศนะต่อครอบครัวมี ผลค่อนข้างมากต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มประชากร ตัวอย่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองบิดา มารดารักลูกไม่เท่ากัน
การแสดงความรักของบิดามารดาที่ น้อยไปหรือมากไป และความเช่ือใจในตัวบิดามารดาน้อยมาก 
ทัศนะต่อเพ่ือนมีผลค่อนข้างมากกับการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ กลุ่มประชากรโดยเฉพาะในกลุ่ม
เพ่ือนที่มีฐานะใกล้เคียงกัน มีประวัติหนีเรียนผลการเรียนตํ่า ทัศนะต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ มีผล
ค่อนข้างมาก กับการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในเรื่องความเข้มงวดสําหรับผู้ ก่อเหตุทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกาย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
นอกจากน้ี ผลที่ได้ศึกษาพบว่าสาเหตุการก่อเหตุทะเลาะ วิวาททําร้ายร่างกายส่วนใหญ่เป็นเรื่องความ
ขัดแย้งในอดีตของนักเรียนอาชีวศึกษารุ่นพ่ีและถ่ายทอดมายังรุ่นน้อง ส่วนสาเหตุที่เกิดจากตัว
นักเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันเอง กลับมีน้อยมาก และจะเกิดขึ้นถี่มากในช่วงการเปิดภาคเรียน
การศึกษา สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ครอบครัวท่ีมีความม่ันคงและ
อบอุ่น การกําหนดสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุเป็นสถานที่ต้องห้ามการเพ่ิมความเข้มงวดในการ
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ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง และการควบคุมการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไม่ดีจากรุ่นพ่ี ครูอาจารย์ 
เป็นต้น ซ่ึงจะมีผลอย่างมากในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน อาชีวศึกษาได้เป็น
อย่างดี ส่วนการลงโทษน้ันจากการศึกษาพบว่าไม่ควรกําหนดโทษท่ีรุนแรงจนทําลายอนาคตของ
เยาวชนหรือเบา จนเกินไปจึงไม่มีผลเชิงยับย้ัง แต่ควรจะนําศักยภาพและความ สามารถพิเศษท่ีมีอยู่
ในตัวเยาวชนกลุ่มนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม น่ันคือ การทํางานชดใช้สังคม 

2.2.4 งานวิจัยเก่ียวกับความขัดแย้งในพุทธศาสนา 
พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม (ราชเจริญ) (2541)ในวิทยานิพนธ์เรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์ 

แนวคิดเรื่องมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท” ว่ามุสาวาทเป็นการควบคุมความรุนแรงแบบหน่ึงเพราะ
มุสาวาท คือ คําพูด ที่ไม่จริง ครอบคลุมถึงคําพูดท่ีไม่ดีทั้งหมดการท่ีจะตัดสินว่าคําพูดหรือการกระทํา
ใดผิดศีลข้อมุสาวาทหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1.พูดเรื่องไม่จริง 2. มีเจตนาพูดให้
ผิดจากความจริง 3. พยายามพูดเร่ืองไม่จริงน้ัน 4.มีผู้อ่ืนรับรู้หลงเช่ือและได้รับความเสียหายจากเรื่อง
ไม่จริงน้ัน เม่ือใดท่ีองค์ประกอบ 4 ประการน้ีครบถ้วนการละเมิดศีลข้อมุสาวาทก็เกิดขึ้นเม่ือน้ันใน
เรื่องมุสาวาทน้ีมีประเด็นปัญหาจริยธรรมท่ีคนส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริงทําให้สูญเสียกับการพูด
เท็จแล้วทําให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์และรักษาผลประโยชน์เอาไว้ได้คนส่วนมากมักเลือกพูดเท็จ
มากกว่าพูดจริง สอดคล้องกับพุทธปรัชญาที่ว่าสัตว์ผู้งดเว้นจากมุสาวาทมีน้อยโดยแท้จริงแล้ว สัตว์ผู้
ไม่งดเว้นจากมุสาวาทมีมากกว่าการละเมิดศีลข้อมุสาวาทมีอยู่แพร่หลายในทุกสาขาอาชีพมีทั้งแบบ
บุคคลต่อบุคคลและแพร่กระจายมากับข่าวสารข้อมูลของสื่อสารมวลชนต่อประเด็นปัญหาที่ว่าการ
ละเมิดศีลข้อมุสาวาทเป็นสิ่งที่จําเป็นและกระทําได้หรือไม่น้ันได้รับคําตอบจากแนวปรัชญา 3 กลุ่ม คือ 
1.กลุ่มที่ตอบว่าการละเมิดศีลข้อมุสาวาทเป็นสิ่งท่ี จําเป็นและกระทําได้แก่ กลุ่มที่ ยึดถือตาม
แนวความคิดแบบสุขนิยม (Hedonism) และประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ของเบ็นธัม (Jeremy 
Bentham ) และมิลล์ (John Stuart Mill ) เป็นต้น 2. กลุ่มที่ตอบว่า การละเมิดศีลข้อมุสาวาทเป็น 
ส่ิงท่ีไม่จําเป็นและบุคคลกระทําไม่ได้เด็ดขาดได้แก่กลุ่มท่ียึดถือว่าความเท็จจริงเป็นกฎตายตัวตาม
แนวความคิดแบบเหตุผลนิยม(Rationalism ) ของค้านท์ (Immanuel Kant)เป็นต้น 3.พุทธปรัชญา
ให้ทรรศนะว่า การละเมิดศีลข้อมุสาวาทเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและบุคคลกระทําไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
ใดก็ตามถือว่า ผิดทุกกรณีให้พูดได้เฉพาะคําจริงที่เป็นประโยชน์ให้ถูกกาลเทศะ ในจังหวะเวลาที่
เหมาะสมเท่านั้น 

        ในการศึกษาวิจัยของ พีระพล คดบัว (2525) ในวิทยานิพนธ์“ การด้ือแพ่งกับการลงโทษ 
: การวิเคราะห์เชิงปรัชญา” มีแนวความคิดท่ีว่า การด้ือแพ่งเป็นวิธีจัดการกับความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง
เหตุผลสําคัญท่ีต่อต้านการทําสงคราม เพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้สงครามเพ่ือทําลายล้างเพื่อนมนุษย์ 
อันเป็นการผิดกับหลักการทางศาสนา ฉะน้ันนักสันตินิยมได้แสดงออกว่า“ไม่เห็นด้วย” ในหลายรูป 
เช่น การประท้วงด้วยการไม่ทําสงครามหรือไม่ไปคัดเลือกด้วยวิธีการด้ือแพ่ง (Civil Disobedience) 
อย่างไรก็ดีคําว่า“การด้ือแพ่ง” หมายถึง การจงใจฝ่าฝืนกฎหมายด้วยมโนธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะ
ยอมรับการลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมายน้ันและไม่ใช้ความรุนแรง 

ชวลี ไชยีระพันธ์ (2522) เร่ืองอหิงสาในความคิดของมหาตมะ คานธี ก็พบว่า คานธี ใช้ 
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ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือ อหิงสา เห็นเครื่องมือในการผลักดัน เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากประเทศ
อังกฤษจนประสบความสําเร็จ จะเห็นว่าอหิงสาน้ันจัดได้ว่าเป็นหลักการสําคัญท่ีเป็นแนวคิดเพ่ือการ
ปฏิบัติการโดยไร้ความรุนแรงอันเป็นการแสดงออกทั้งในเชิงบก กล่าวคือ ความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ต่อ
ศัตรู และเชิงลบ คือการไม่ทําร้ายศัตรูด้วยอาวุธซ่ึงปฏิบัติการหรือเครื่องมือที่สําคัญท่ีมหาตมะ คานธี
นํามาใช้ 

รุ่งธรรม ศุจิธรรมารักษ์ (2541) เรื่อง“สันติศึกษากับสันติภาพ” พบว่าพระพุทธศาสนา 
ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิดด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 
สงครามก็จัดได้ว่าอยู่ในประเด็นที่ว่าด้วยความรุนแรงด้วยเช่นกัน ฉะน้ันสันติในพระพุทธศาสนาจึงมี
นัยแตกต่างจากคําว่า“ สันติภาพด้วยกําลัง” หรือ “สงครามเพื่อรักษาสันติภาพ” อันเป็นการปฏิเสธ
สงครามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทําสงครามเพ่ืออ้างว่า “กําลังรับสามารถป้องกันการเกิดสงคราม
ได้” หรือ “สงครามสามารถกําจัดสงครามได้” สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2533) 
ในหนังสือเรื่อง “ท้าทายทางเลือกความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง” ช้ีให้เห็นคําว่า อหิงสาและ
สันติวิธีที่ใช้ปะปนกันน้ันโดยส่วนใหญ่มักใช้ในความหมายเดียวกัน อาจแยกความต่างได้ว่า อหิงสาเป็น
คําที่เน้นหนักในทางศาสนธรรมและให้ความหมาย ที่ลึกซ้ึงถึงแก่นได้มากกว่าสันติวิธี ในขณะที่สันติวิธี
ให้ความหมายในทางที่เป็นกระบวนการทางสังคมและการเมืองโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถพบ
แนวคิดเพ่ือจัดการกับความรุนแรงได้จากงานเขียนของประเวศ วะสี (2545)จากหนังสือเร่ือง “สันติวิธี
กับสิทธิมนุษยชน” ที่มองว่าในขณะที่สังคมมีความสลับ ซับซ้อน เม่ือเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมี
แนวโน้มไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย สันติวิธีจะเข้ามามีบทบาทและทําหน้าท่ีในการประสานร่องรอยความ
ขัดแย้งเหล่านั้นเพ่ือให้สังคมไทยได้ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) จากวิธีเดิมท่ีใช้อํานาจเข้าไป
แก้ปัญหาสังคมโบราณ ซ่ึงใช้ไม่ได้แล้วในสังคมปัจจุบันไปสู่กระบวนการทางสังคมที่เน้นการเข้ามามี
ส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทําเรียกว่า“ วิธีการอารยะ ” (Civilize)หรือ “ ความเป็นอารยะ ” (Civility) 
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทางสันติวิธีจากบทความ เรื่อง โลกของการพ่ึงพาอาศัย
กัน เป็นโลกซ่ึงไม่มีว่างสําหรับความรุนแรง(In a mutually interdependent world, violence 
has no place)สัมภาษณ์ โดย : MiriHeatherwick ในระดับเบ้ืองต้นหรือพ้ืนฐานของชีวิตธรรมชาติ
ของมนุษย์ ต้องขึ้นอยู่กับความรักความก้าวร้าวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ แต่ไม่ใช่ส่วนที่มี
อิทธิพลแต่อย่างใดพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย์ มีความเช่ือมโยงกันบางอย่างกับความเป็นสัตว์สังคม 
ซ่ึงต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม, คล้ายๆกับผึ้ง การดํารงชีวิตอยู่ประเภทน้ีเรียกร้องต้องการความรู้สึก
อันหน่ึงของชุมชนความรู้สึกรับผิดชอบ ความรู้สึกท่ีจะทํางานร่วมกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อัน
น้ีเป็นธรรมชาติความก้าวร้าวก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติมนุษย์ด้วย ซ่ึงไม่ใช่ส่วนท่ีมีอิทธิพลสําคัญแต่
อย่างใดอหิงสา หรือการไม่ใช้ความรุนแรงได้รับการกล่าวว่าเป็นความรู้สึกของความเมตตา และ
ความรู้สึกของการเป็นห่วงเป็นใย ความเมตตาไม่ใช่ความรู้สึกอันหน่ึงของความสงสาร ความเมตตา
เป็นความรู้สึกที่แท้จริงอันหนึ่งของความรับผิดชอบและเคารพต่อสรรพชีวิต ด้วยเหตุน้ี อารมณ์
ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักและความเมตตาเอาใจใส่จึงเป็นรากฐานเก่ียวกับการอยู่รอดของมนุษย์ด้วย
เหตุดังน้ัน อหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงจึงไปด้วยกันอย่างดีกับธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ 
ความคิดเกี่ยวกับสงคราม มันเกิดขึ้นมาจากแนวความคิดที่ ว่า มันยังคงมีเส้นที่ชัดเจนเส้นหน่ึงท่ี
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แบ่งแยกระหว่าง“พวกเขา” และ “พวกเรา” ฝ่ายหนึ่งชนะ ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงพ่ายแพ้ แต่โลกซ่ึงต้อง
พ่ึงพาอาศัยกันและกันน้ัน เรื่องเช่นน้ีมันเป็นไปไม่ได้ ทุกวันนี้ ผลประโยชน์ของพวกเขาก็คือ
ผลประโยชน์ของพวกคุณ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถที่จะมองข้ามหรือไม่เอาใจใส่ ผลประโยชน์ของคน
อ่ืน ๆ ได้คุณจะต้องรักษาผลประโยชน์ของคนอ่ืนเอาไว้ในใจ ขณะท่ี คุณพยายามที่จะแก้ปัญหาของ
คุณเอง ในข้อเท็จจริง โดยปราศจากความร่วมมือของคนอื่น จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ภายใต้
สถานการณ์เหล่านั้น จะไม่มีที่ว่างสําหรับความรุนแรง ในระดับปรัชญาและในระดับปฏิบัติการ ทั้งสอง
ระดับน้ี การไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาเป็นเพียงทางเลือกเดียวเท่าน้ันความรุนแรงไม่มีคุณค่ายืนยง
ยาวนานอีกต่อไปแล้ว 

ดวงเด่น นุเรมรัม (2545) เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง“พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่อง 
สงครามท่ีเป็นธรรม : กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ผลการวิจัย
พบว่า อย่างไรก็ดีนักสันตินิยมบางกลุ่มก็อาจจะเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในประเทศของตน แต่
นักคิดบางกลุ่มอาจจะเห็นด้วยกับการที่จะจัดคานธีอยู่ในกลุ่มสันตินิยมเพราะใช้หลักการด้ือแพ่งอัน
เป็นวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง ซ่ึงการด้ือแพ่งน้ันเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎด้วยมโนธรรม และไม่ใช้ความ
รุนแรงเพราะคานธี นําเสนอแนวคิดบนพ้ืนฐานของศาสนาไม่ว่าจะเป็นสัจจะหรืออหิงสา 

มนตรี มาลีพันธ์ุ (2544) วิทยานิพนธ์เรื่อง“ญิฮาดในอิสลามการศึกษาเชิงวิเคราะห์ใน 
แง่มุมของสันติวิธีและการใช้ความรุนแรง” ซ่ึงการญิฮาดด้วยกําลังอาวุธจึงถูกนํามาใช้ เพ่ือป้องกัน
พรมแดนและประชาคมจากการรุกรานจากภายนอกในยุคกลางอาณาจักรอิสลามมีความเข้มแข็งสูงสุด
จนกลายเป็นมหาอํานาจในยุคนั้น นักนิติศาสตร์มุสลิมจํานวนหน่ึงมีความเห็นว่า การญิฮาด คือ การ
ต่อสู้กับการปฏิเสธอิสลาม ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงยังคงเห็นว่าการญิฮาด ในรูปแบบของการต่อสู้ด้วย
กําลังอาวุธจะทําได้ในกรณีที่ถูกรุกรานเท่าน้ัน เม่ือเข้าสู่ยุคใหม่โลกอิสลามอ่อนแอและถูกครอบครอง
โดยตะวันตกการญิฮาด จึงถูกอธิบายเน้นหลักไปในเชิงป้องกันและขับไล่ผู้รุกราน ในปัจจุบันการตกอยู่
ในสภาวะของการไร้อํานาจของโลกอิสลามและกระแสของสันติวิธีที่แพร่หลายทําให้นักวิชาการมุสลิม
จํานวนหน่ึงพยายามค้นหาสถานะของสันติวิธีในอิสลามและอธิบายการญิฮาดในแง่มุมของสันติวธี 
แม้ว่าการญิฮาดทําได้ทั้งโดยสันติวิธีและการใช้ความรุนแรง แต่การจะจํากัดการญิฮาดให้อยู่ในกรอบ
ของสันติวิธีโดยสิ้นเชิงเป็นไปได้ยากเพราะศาสดามุฮัมมัดเองก็ยอมรับในการใช้ความรุนแรงในบาง
สถานการณ์แต่มุสลิมสามารถท่ีจะจํากัดการใช้ความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะกรณีที่จําเป็นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการรุกรานจากภายนอกเท่าน้ันในขณะที่ควรใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งภายใน 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) วิทยานิพนธ์ เรื่อง“รูปแบบการ 
จัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีกลุ่มลุ่มนํ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่” สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนา
ถือได้ว่าเป็น“ศาสนาแห่งสันติ” ศาสนาหนึ่งท่ีปฏิเสธและไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้งที่นําไปสู่การใช้
ความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบคําว่าศาสนาแห่งสันติ มี 3 หลักการใหญ่ กล่าวคือ 1) 
หลักการแห่งสันติเชิงปรมัตถ์ที่ช้ีให้เห็นว่า “สุข”อันย่ิงกว่าความสงบไม่มี 2) หลักการแห่งสันติเชิง
สังคมหรือเชิงสมมติไม่เห็นด้วยกับการบาดหมางการทะเลาะวิวาท อาฆาต ทําลายซ่ึงกันและกัน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําเสนอหลักการที่ว่าบุคคลที่จะช่ือว่าประเสริฐท้ังกาย วาจา และใจ หรือเป็น
คนดีนั้นไม่ใช่เพราะการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย 3) องค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น
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วันสําคัญสากลของสหประชาชาติเพราะเป็นศาสนาแห่งสันติภาพในปีพ.ศ. 2541 พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) (2542) จากหนังสือ “จิตวิทยากับพุทธศาสตร์”ได้มองสันติภาพโลกตามหลักพุทธ
ศาสนา...” มนุษย์ก็เป็นชีวิตเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เป็นไปตามกฎธรรมชาติ มนุษย์ก็มิได้มีอะไร
พิเศษนอกเหนือจากกฎธรรมชาติเพียงแต่มีคุณสมบัติบางอย่างแตกต่างจากสัตว์อ่ืนและเม่ือเป็นมนุษย์
แล้วก็มีความเป็นมนุษย์เสมอกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ ไม่มีตราที่จะเอามาแยกเช่นเดียวกัน
หมายความว่า ตราหรือป้ายช่ือว่าคนไทย คนจีน คนแขก คนฝร่ังน้ี เป็นเพียงเครื่องหมายรู้เพ่ืออยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์ในการที่จะปฏิบัติต่อกันได้ตรงตามความประสงค์ แต่เน้ือหาก็คือ ความเป็น
มนุษย์ เม่ือเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน ก็รักสุข เกลียดทุกข์และ ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเหมือนกัน
เพราะฉะน้ันพุทธศาสนาก็จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะเริ่มจากมนุษย์ ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์ รัก
ตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะน้ัน จึงไม่ความเบียดเบียนกันคําภาษาบาลีว่า “น หเนยฺย น ฆาต
เย” แปลว่า ไม่พึงฆ่าไม่พึงให้ฆ่า ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส   ได้กล่าวว่า ไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้น 
แม้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งความว่า ไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ผู้เดียวด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดิน ท่อนไม้ ศาตรา ด้วย
ส่ิงที่ทําให้เป็นแผลหรือเชือก การไม่เบียดเบียนสัตว์ แม้ทั้งปวง ด้วยฝ่ามือ... หรือเชือก เพราะฉะนั้น  
จึงช่ือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นแม้แต่ผู้ใดผู้หน่ึง   (ขุ.จู./30/665/162) มหาบุรุษไม่เบียดเบียน ไม่
ยํ่ายีสัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดิน ด้วยศัตรา ด้วยอันให้ตายเองและอันบังคับให้ฆ่าด้วยอัน
จําจองหรือด้วยอันให้หวาดกลัว เพราะกรรมนั้น น่ันแหละ มหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจใน
สุคติทั้งหลาย และเพราะทํากรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมาก (ที.ป./11/157/152) ในขุททกนิกาย ชาดก
กล่าวว่า บุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปอยู่ ไม่ทําบาป เพราะกลัวคนอ่ืนจะติเตียนบัณฑิต
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้นย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทําบาปเพราะว่า
สัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทําบาปเพราะความกลัวถูกติเตียน (ขุ.ชา./27/1185/233)สรุป จากการศึกษา
ในเบ้ืองต้น ได้พบว่ามีนักปราชญ์ร่วมสมัยปัจจุบันเสนอวิธีการสร้างสมานฉันท์และได้หาวิธีต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขความขัดแย้ง ซ่ึงอาจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึนในสังคม จึงได้นําเสนอวิธีการสร้าง
สมานฉันท์ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พบว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแพทย์ที่รักษาอาการป่วย จะ
วางยาตามอาการกําเริบของโรค และโรคอย่างเดียวกัน ถ้าเกิดกับอีกคนหนึ่ง อาจจะเพ่ิมกรรมวิธีใน
การรักษาพิเศษออกไปจะไม่ใช้วิธีเหมารวมรักษา ดุจการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่ บางกรณี 
ต้องใช้หลักนิติศาสตร์ บางกรณีต้องใช้หลักรัฐศาสตร์บางกรณีต้องใช้ควบคู่กันโดยปรับให้เหมาะสม
และนําเสนอเป็น 2 แนวทาง คือวิธีการสร้างสมานฉันท์แบบวินัยปิฎก (อธิกรณสมถะ)หรือหลัก
นิติศาสตร์ กรณีเม่ือเกิดความขัดแย้งเห็นต่างเกี่ยวกับบทบัญญัติ หรือมีการละเมิดบทบัญญัติในเรื่อง
วินัย พระพุทธเจ้า เรียกว่า “อธิกรณ์”หมายถึงเกิดเรื่องข้ึนแล้วต้องจัดการให้สงบ มี 4 อย่าง คือ 

1. วิวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยเรื่องน้ี ต้องได้รับการช้ีขาดว่าถูก หรือ
ผิด จากท่านผู้รู้ ทางบ้านเมือง เม่ือตีความข้อกฎหมาย ยังต้องอาศัยผู้รู้กฎหมายวินิจฉัย เพ่ือวางเป็น
แบบแผนตามหลักนิติธรรม 

2. อนุวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การกล่าว โจทฟ้องกันว่า ต้องอาบัติ คือทําความผิด เรื่องนี้ ต้องได้รับ
การวินิจฉัย ตัดสินว่า จริงหรือไม่จริงจากท่านผู้รู้ ช้ีมูลตามข้อเท็จจริง 
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3. อาปัตตาธิกรณ์ ได้แก่การต้องอาบัติ ทําความผิดบัญญัติ วินัย ถูกปรับอาบัติ เม่ือผิด ต้อง
ปรับปรุงตัวทําให้ถูกและระวังไม่ทําความผิดซํ้า 

4. กิจจาธิกรณ์ ได้แก่กิจที่สงฆ์ช่วยกันทํา สังฆกรรม ข้อน้ีอาจจะเก่ียวกับการประชุมสวดสมนุ
ภาษณ์ในกลุ่มอาบัติสังฆาทิเสส 

ดังที่กล่าวมาเก่ียวกับเรื่องขัดแย้งโดยตรงก็มีเพียง 3 อธิกรณ์ ข้างต้น การระงับข้อขัดแย้งตาม 
พระวินัย ระบุวิธีการเอาไว้ 7 ประการ ที่เรียกว่า อธิกรณสมถะ ดังนี้ 

1. วิธีแบบสัมมุขาวินัย กระบวนการนี้ ต้องนําคู่กรณีเข้ามาในที่ประชุมหมู่คณะแล้วระงับเรื่อง
ทะเลาะกันต่อหน้าโจทก์และจําเลย ให้ถูกต้องตามธรรม ตามวินัย 

2. วิธีแบบ สติวินัย กระบวนการนี้ ให้ในกรณีที่มีผู้กล่าวหา พระอรหันต์ ว่าต้องอาบัติ แต่สงฆ์
ทราบว่า คุณสมบัติของพระอรหันต์คือ ความเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ คนมีสติจะไม่ทําผิดเพราะรู้ตัวเสมอ 

3. วิธีแบบอมูฬหวินัย แบบน้ี ใช้ในกรณีผู้ทําผิดในขณะที่ วิกลจริต เม่ือหายบ้าแล้วก็ยก
ผลประโยชน์ให้ กรณีเช่นนี้ ทางกฎหมายก็ไม่เอาผิดคนที่ทําผิดเพราะสติไม่สมประกอบ 

4. วิธีแบบ ปฏิญญาตกรณะ กรณีน้ี ให้ระงับตามที่ผู้ทําผิดสารภาพตามความผิดท่ีทําลงไป 
5. วิธีแบบ เยภุยยสิกา กรณีนี้ ใช้เสียงส่วนมาก แบบคณะลูกขุน หรือความเห็นแบบประชา

พิจารณ์ 
6. วิธีแบบ ตัสสปาปิยสิกาใช้ในกรณี ที่ผู้ทําผิด ไม่ยอมรับสารภาพ แต่จํานนด้วยหลักฐาน จึง

ตัดสินตามความผิดท่ีละเมิดลงไป 
7. วิธีแบบ ติณวัตถารกะใช้ในกรณีที่เรื่องยุ่งยาก กระทบต่อความมั่นคง ลําบากจะเข้าข้างฝ่าย

ใด จึงเลือกวิธีประนีประนอมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ฟ้ืนความเก่า สางชําระความเดิมไม่ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ 
ให้เลิกแล้วต่อกัน ดุจเห็นสิ่งไม่สะอาด จึงนําหญ้ามากลบเสีย สมานฉันท์ คงจะใช้แบบนี้ก็ได้ คือ การ
ประนีประนอมดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องของแบบเลือกในการหาทางสงบข้อขัดแย้งตามพระวินัยดุจการ
ตัดสินอรรถคดีทางกฎหมายบ้านเมืองในศาลสถิตยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์ หรือ นิติธรรม (พิสิฏฐ์ 
โคตรสุโพธ์ิ, 2549 : 14 - 15) ฉะน้ัน แต่ละสังคมจึงมีการกําหนดกติการ่วมกันของสังคม เช่นการ
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เกิดข้ึนมาเพ่ือป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงแต่ความรุนแรงก็ยัง
ดํารงอยู่และรับรู้ได้ในรูปแบบของความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงทางอ้อมเช่นเดียวกับพุทธทาส
ภิกขุได้วิเคราะห์และเห็นว่าลําดับการเกิดความรุนแรงในหมู่มนุษย์ซ่ึงสอดคล้องกับพรหมชาลสูตรว่า 
เพราะอาศัยเวทนา จึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัย การแสวงหาจึง
เกิดการได้มา เพราะอาศัยการได้มา จึงเกิดการปลงใจรักเพราะอาศัยการปลงใจรัก จึงเกิดฉันทะด้วย
อํานาจแห่งความเพลิดเพลิน จึงเกิดความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงเกิดความจับอก
จับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงเกิดความตระหนี่ไม่อยากแบ่ง เพราะอาศัยความตระหน่ี จึง
เกิดความหึงหวง เพราะเกิดความหึงหวงจึงเกิดการใช้อาวุธไม้ มีดคมเพราะเกิด การใช้อาวุธจึงเกิดการ
โกลาหลวุ่นวายการวิวาทเกิดการกล่าวคําหยาบได้เกิดถ้อยคําส่อเสียด และเกิดถ้อยคํามุสาวาทอันมีมูล
จากการหวงก้ันน้ัน ๆ บาปเป็นอกุศลกรรมย่อมเกิดได้หลายอาการในอย่างนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2531 : 
23 - 24 )  



บทที ่3 
ความรุนแรงทั่วไปและความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท 

 

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงและความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาทครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรง ตามขอบเขตของพุทธ
ศาสนาเถรวาท ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 
 
3.1 ความหมายของความรุนแรง 

ผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายคําว่า ความรุนแรง อาทิ เช่น ณฐนนท์ ทวีสิน (2542) ได้ให้
ความหมายไว้ดังน้ี 

1. ความรุนแรงต่อร่างกาย หมายถึง การใช้กํา ลัง และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธ แล้วมีผล
ทํา ให้ผู้ถูกกระทํา บาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น การตบ ผลัก ตี เตะ ต่อย เป็นต้นระดับความรุนแรง
แตกต่างกันออกไป 

2. ความรุนแรงต่อจิตใจ หมายถึง การกระทํา หรือละเว้นไม่กระทํา ทอดทิ้ง เพิกเฉยไม่ดูแล ไม่
ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ การทําร้ายจิตใจมีผลทําให้ผู้ถูกกระทํา ได้รับความเสียใจ เสียสิทธิและเสรีภาพ เช่น
การพูดจาดูถูก ด่าทอ เหยียดหยาม ปล่อยปละทอดทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้ อร อนงค์ อินทรจิตร 
และนรินทร์ กรินชัย (2542: 3) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรง หมายถึง 
พฤติกรรมและการกระทําใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท้ังร่างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดย
การบังคับ ขู่เข็ญ ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จํากัด และกีดกันสิทธิเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะ 
และในการดําเนินชีวิตส่วนตัว ซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ถูกกระทํา บุญวดี เพชรรัตน์ (2543:200) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า ความ
รุนแรงหมายถึง พฤติกรรมที่ปลดปล่อยความโกรธ ความกลัว และภาวะหวาดหว่ัน ไปยังบุคคลอ่ืน 
เช่น คนรอบข้าง หรือวัตถุสิ่งของด้วยขาดการยับย้ังช่ังใจ เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนด้วยการทํา
อันตรายผู้อ่ืน ซ่ึงอาจเป็นอันตรายสาหัสจนถึงแก่ชีวิตได้ อนุช อาภาภิรม (2543:11) ได้ให้ความหมาย
ของความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรง หมายถึง การใช้กําลังคุกคาม หรือทําร้าย เพ่ือควบคุมหรือ
ครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สิน Stuart (1981: 3) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าความรุนแรง 
หมายถึง การกระทํา ใด ๆ ที่เป็นการใช้กําลัง  และเจตนาประทุษร้าย ทําให้เสียหาย ทําลายหรือข่มขู่ 
 Corsini (1999: 1052) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ดังน้ี 

ความรุนแรง หมายถึง การแสดงความเกลียดชัง ความเป็นปรปักษ์ และดุด่าว่ากล่าวตลอดจน
ใช้กําลังทางกายโดยตรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 

ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมที่ทํา อันตรายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากความเกลียดชัง 
ความเป็นปรปักษ์ หรือดุด่าว่ากล่าวต่อสิ่งนั้น 

จากความหมายของความรุนแรงข้างต้นกล่าวได้ว่า ความรุนแรงหมายถึงการกระทํา ใด ๆ ที่
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทํา ซ่ึงแบ่งออกเป็นความรุนแรงต่อร่างกาย หมายถึง
การใช้กําลัง และหรืออุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธคุกคามหรือทําร้าย ขว้างปาทุ่มของใส่ ผลัก กระชาก 
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เขย่า ใช้มือฟาด ตบ ทุบตี เตะต่อย และใช้มีดหรือปืนเข้าทําร้าย ส่งผลให้ผู้ถูกกระทํา ได้รับบาดเจ็บ
ต่อร่างกายหรืออาจจะถึงแก่ชีวิต ความรุนแรงต่อจิตใจ หมายถึง การกระทําใด ๆ ซ่ึงมีผลทําให้
ผู้ถูกกระทํา ได้รับความเสียใจ หวาดกลัวหรือตกใจ เสียสิทธิและเสรีภาพ เช่น การพูดจาดูถูก ด่าทอ 
ข่มขู่ ตะคอกใส่ มองด้วยความเหยียดหยามไม่ให้เกียรติ ตลอดจนจํากัดและกีดกันสิทธิเสรีภาพทั้งในท่ี
สาธารณะและในการดําเนินชีวิตส่วนตัว องค์การอนามัยโลก (WHO,1995) ได้นิยามความรุนแรงไว้ว่า 
ความรุนแรง หมายถึง การจงใจใช้กําลังหรืออํานาจทางกายเพื่อข่มขู่หรือกระทําต่อตนเองต่อผู้อ่ืน ต่อ
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซ่ึงมีผลทําให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็น
อันตรายต่อจิตใจ หรือเป็นการยับย้ังการเจริญงอกงามหรือการกีดก้ันหรือปิดก้ัน ทําให้สูญเสียสิทธิบาง
ประการ และขาดการได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ ดังน้ัน ความรุนแรงในที่น้ีจึงไม่ได้หมายรวมถึง การ
บาดเจ็บหรืออันตรายท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุหรือความไม่ต้ังใจ นอกจากนี้ คํานิยามยังเกี่ยวข้องกับคํา
ว่า การใช้อํานาจ นอกเหนือไปจาก การใช้กําลังทางกาย เพ่ือกระทําต่อผู้อ่ืน ทําให้ความหมายของคํา
ว่าความรุนแรงมีขอบเขตกว้างขึ้น และเห็นภาพการกระทําที่ชัดเจนขึ้น ครอบคลุมถึงผลของการ
กระทําท่ีเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจ รวมทั้งการคุกคามหรือการข่มขู่ด้วย การใช้อํานาจยังรวมถึง
การละเว้นไม่ปฏิบัติหรือการปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติ ยังผลทําให้เกิดความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด
จากการกระทํานั้น ดังน้ัน การใช้อํานาจหรือการใช้กําลังทางกาย จึงควรรวมถึงการละเว้นไม่กระทํา
หรือการกระทําทุกประเภทที่ก่อให้เกิดผลเสีย ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และเพศ ของผู้อ่ืน รวมท้ังการฆ่า
ตัวตาย และการทําร้ายตนเองในรูปแบบต่าง ๆ สําหรับผลท่ีเกิดจากความรุนแรงท่ีระบุไว้ในคํานิยามน้ี 
ได้ครอบคลุมทั้งอันตรายต่อจิตใจและทําให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ไม่ดี การบาดเจ็บและการตาย 
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่เกิดจาก
ความรุนแรงในรูปแบบท่ีกว้างขึ้น 
 
3.2 ประเภทความรุนแรง (Typology of Violence) 

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได้แบ่งประเภทของความรุนแรงไว้ในเบื้องต้นเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ดังน้ี 

   1. ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) 
   2. ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) 
   3. ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) 
1) ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) หมายถึง ลักษณะความรุนแรงที่เกิดข้ึน

จากบุคคลกระทําต่อตนเอง ความรุนแรงกลุ่มน้ียังสามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1.1 พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ซ่ึงรวมท้ังความคิดฆ่าตัวตาย ความพยายามฆ่าตัวตายและการ

ฆ่าตัวตายโดยสมบูรณ์ 
   1.2 พฤติกรรมการทําร้ายตนเอง หมายถึงการกระทําให้ตนเองบาดเจ็บ และพฤติกรรมทํา

ร้ายตนเองอ่ืน ๆ ที่มุ่งร้ายต่อตนเองหรือทําให้ตนเองอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย แต่ไม่จําเป็นต้องมีผลถึง
เสียชีวิต 

2) ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) หมายถึง ความรุนแรงท่ีกระทําโดย 



23 

 

บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนความรุนแรงกลุ่มสามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   2.1 ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึงความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว    

คู่สมรสท่ีไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะภายในบ้านเท่านั้น ได้แก่ ความรุนแรงต่อเด็ก(Child abuse) 
ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยา (Intimate partner violence) และความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ (Elder 
abuse) 

   2.2 ความรุนแรงในชุมชน หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลภายนอกบ้านที่
คุ้นเคยกัน หรือเกิดจากบุคคลท่ีรู้จักกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือเก่ียวดองเป็นญาติพ่ีน้องกัน
หรือคนแปลกหน้าได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากการร่วมกระทําผิดต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป (Gangviolence) 
การใช้ความรุนแรงทางเพศ การข่มขืนโดยคนแปลกหน้า (Stranger rape and sexual assault) การ
ใช้ความรุนแรงแบบสุ่มกระทําต่อใครก็ได้ (Random acts of violence) การใช้ความรุนแรงทางกาย
ระห ว่างวัยรุ่น  (Physical assaults between youths) ความรุนแรงที่ เกิดขึ้ น ในคู่ รัก (Dating 
violence) และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่หรือสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน ในที่ทํางานหรือโรงงาน ได้แก่ การลวนลามทางเพศ (Sexual harassment) และความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนในสถานพยาบาลคนชรา ได้แก่ การทอดท้ิงไม่ดูแลและการทุบตี 

3) ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) หมายถึง ความรุนแรงที่กระทําโดยกลุ่ม
บุคคลกลุ่มใหญ่ เป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากรัฐหรือประเทศ ซ่ึงอาจเป็นการใช้ความรุนแรงโดยแอบแฝง
อยู่ในรูปแบบของการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นเคร่ืองมือในการก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลและความไม่
เท่าเทียมกันหรือเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ เป็นต้น ซ่ึงความรุนแรงกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3
ประเภท ดังน้ี 

   3.1 ความรุนแรงทางสังคม หมายถึง การใช้ความรุนแรงในประเด็นปัญหาทางสังคม ได้แก่
การกระทําอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือเหยียดเช้ือชาติ
กลุ่มชน (Hate crimes) การกระทําของผู้ก่อการร้าย (Terrorist acts) หรือการใช้ความรุนแรงโดย
กลุ่มประท้วง (Mob violence) 

   3.2 ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การใช้ความรุนแรงที่เกิดจากสงคราม ความขัดแย้ง
และการใช้ความรุนแรงของรัฐ หรือความรุนแรงท่ีเกิดจากคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การข่มขืนระหว่าง
สงคราม และการใช้ความรุนแรงที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจในกิจการของสงครามเช่น การทรมาน
เชลยทางการเมือง เป็นต้น 

   3.3 ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่หวังผล
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการล้มเหลวทางเศรษฐกิจ การโจมตีทางเศรษฐกิจก่อให้เกิด
ผลลบด้านเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม การปฏิบัติไม่ใช่บริการที่จําเป็น การกระทําท่ีก่อให้เกิด
การแตกแยกทางเศรษฐกิจ มูลเหตุจูงใจให้เกิดการใช้ความรุนแรงในกลุ่มน้ี อาจเกิดจากแรงจูงใจเพียง
ประเด็นเดียวหรือหลาย ๆ ประเด็นร่วมกันก็ได้  
 
3.3 ลักษณะของความรุนแรง 
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Galtung (อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์, 2545: 144-148) ได้เสนอแนวความคิดท่ีแบ่งความรุนแรง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนและคนทั่วไป
น่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความรุนแรง เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบนร่างกายของมนุษย์ในรูป
ของบาดแผล เลือดเน้ือและการสูญเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่อวัตถุและทรัพย์สินของผู้คนการทํา 
ทารุณกรรม และการทําร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือการฆ่าฟันกันของผู้คนจึงเป็นเรื่องของ
ความรุนแรงทางตรงท่ีเห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุด และการกระทําท่ีอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิตในทันที แต่กระทบต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์การปิดล้อม
ดินแดนหรือการห้ามการติดต่อทางด้านการค้า และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศหรือบริเวณท่ีถูกปิดล้อมเพราะการขาดแคลนสินค้าอุปโภค
บริโภค ทําให้เกิดสภาพการขาดอาหารและปัญหาด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ตามมา การบังคับยัดเยียด 
กล่อมเกลาปลูกฝังระบบความเช่ือความหมายและวิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ย่อยต่างไปโดยกลุ่มท่ีเป็นวัฒนธรรมหลักส่งผลต่อความต้องการที่จะดํารงอัตลักษณ์ที่แตกต่างออกไป
ของคนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยก็นับว่าเป็นความรุนแรงทางตรงเช่นกัน 

2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หมายถึง โครงสร้างที่ทําให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่มีตําแหน่งแห่งที่แตกต่างกันในโครงสร้างน้ัน ผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเอา
รัดเอาเปรียบผู้ที่มีอํานาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างกันความ ไม่เท่า
เทียมในการแลกเปลี่ยนกระทบความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของผู้ที่เสียเปรียบในโครงสร้าง ทํา ให้
คนเหล่าน้ีต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากจนแร้นแค้น ความอดอยากขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค
และบริการด้านสุขภาพที่จํา เป็น ความขาดแคลนเช่นน้ีกระทบกับความอยู่ดีมีสุขของ ผู้ที่เป็นฝ่าย
เสียเปรียบในโครงสร้าง ปัญหาเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นเร่ืองของความยากจนอันเป็น ผลมาจาก
ความด้อยพัฒนาที่แก้ไขได้โดยกระบวนพัฒนาหรือทํา ให้ทันสมัย ทั้งที่สภาพความอดอยากแร้นแค้นที่
เป็นอยู่น้ันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่ และจะดํารงอยู่ต่อไปถ้า
โครงสร้างยังคงมีลักษณะที่เอ้ือต่อคนบางกลุ่ม และทํา ให้คนบางกลุ่มเสียเปรียบอยู่เช่นเดิม นอกจาก
ผลกระทบทางร่างกายแล้ว ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังมีผลต่อจิตใจและ จิตวิญญาณของผู้คนใน
สังคมผ่านกระบวนการควบคุมการพัฒนาสํา นึกร่วมและการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงทางสังคมของ
กลุ่มคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในโครงสร้างที่เป็นอยู่กระบวนการ ดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของการจํา กัด
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมและการผลักกลุ่ม ที่มีอํานาจน้อยไปอยู่ที่ชายขอบ
ของสังคม ทํา ให้ปัญหาและเรื่องราวของคนเหล่าน้ีกลายเป็นเรื่อง เล็ก ๆ ที่ไม่มีความสําคัญ ทํา ให้คน
ในสังคมมองไม่เห็นสภาพของการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบที่เป็นอยู่ กระบวนการเหล่าน้ีเป็นเครื่องมือ
หลักในการควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในตําแหน่งแห่งที่ของตน โดยไม่ต้ังคําถามหรือท้าทายโครงสร้าง
เชิงอํานาจท่ีมีความไม่เท่าเทียมและการกดข่ีฝังตัวอยู่ภาพของความรุนแรงเชิงโครงสร้างลักษณะน้ี
มักจะถูกใช้เพ่ืออธิบายทวิลักษณะในสังคมไทยท่ีปรากฏ ในความแตกต่างระหว่างคนจนคนรวย หรือ
ระหว่างเมืองกับชนบท และโครงสร้างทางสังคมมิติ อ่ืน ๆ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม และเพศ เป็นต้น  
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3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ ระบบความเชื่อ ความหมายของสังคม
มีคํา อธิบายท่ีทํา ให้เอารัดเอาเปรียบ รวมท้ังการทํา ร้ายร่างกาย และจิตใจระหว่างคนในสังคม
กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือต้องยอมรับ วัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นกรอบความหมายที่คนใช้ในการ
ทํา ความเข้าใจตนเองและชีวิตทางสังคม มีแง่มุมที่ให้ความชอบธรรมกับความรุนแรงหลายรูปแบบ 
ทํา ให้ปรากฏการณ์ที่เป็นความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้างกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้หรือเป็นเรื่องถูกต้อง หลายสิ่งหลายอย่างที่ทํา ให้เกิดความทุกข์ยากทางกายและทางใจให้กับคนใน
สังคมจึงไม่ถูกจัดหรือมองเห็นเป็นความรุนแรง เช่น การชกมวย ในความเข้าใจของคนทั่วไปการท่ีคน
สองคนต่อสู้กันบนสังเวียน เช่นน้ีไม่นับว่าเป็นความรุนแรง แต่เป็นกีฬาท่ีเป็นที่ยอมรับและมีผู้สนใจ
ติดตามมากมาย และคนในสังคมก็น่ังดูการต่อสู้ของนักมวยท่ีบางคร้ังก็ทําให้บาดเจ็บสาหัสได้อย่าง
สนุกสนานและภาคภูมิใจ ในหลายกรณีที่นักมวยของประเทศตนได้ชัยชนะเป็นต้นจะเห็นได้ว่าความ
รุนแรงทางตรงถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

 
3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง 

Remschmidt (1993: 35-40) (อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์, 2545: 123-125) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง ดังนี้ 

   1. ปัจจัยด้านกรรมพันธ์ุและร่างกาย ได้แก่ กรรมพันธ์ุและสภาพแรกเกิด ผลจากระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ 

   2. Cognitive deficit ในระยะหลังได้มีการศึกษาพฤติกรรมรุนแรงในแง่ Cognitive มากขึ้น 
และพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดพฤติกรรมรุนแรงกับความผิดปกติของระบบประสาท 
(neuropsychological impairment) ความผิดปกติของการทํางานของสมองเป็นเพียงสาเหตุหน่ึง
ของ Cognitive deficit ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรง 

   3. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและ จิตพยาธิสภาพ 
   4. ปัจจัยด้านพัฒนาการและอายุ ได้แก่ พัฒนาการด้านจิตสังคมและความผิดปกติทางจิตเวช

ในเด็กและวัยรุ่น 
   5. เพศ 
   6. สุราและสารเสพติด 
   7. ปัจจัยด้านจิตสังคม ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันและการส่งเสริม ลักษณะและพฤติกรรม

ของผู้ถูกกระทํา รุนแรง อิทธิพลจากการเลี้ยงดูในครอบครัว อิทธิพลจากสังคมในโรงเรียน อิทธิจาก
กลุ่ม การส่งเสริมการใช้ความรุนแรงในสังคม สภาวะแวดล้อมประจํา วันที่พบเห็นการใช้ความรุนแรง 
ผลกระทบการสื่อต่าง ๆ และการขาดการควบคุมในสังคม ปัจจัยด้านสังคมนับว่ามีบทบาทสําคัญใน
การเกิดพฤติกรรมรุนแรง เพราะในการพิจารณาพฤติกรรมรุนแรงไม่สามารถมองเฉพาะผลลัพธ์ของ
การเกิดพฤติกรรม หรือให้การดูแลรักษาเฉพาะพฤติกรรม 

Remschmidt 1993 (อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์ , 2545: 167-168) ได้กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นของ
พฤติกรรมรุนแรงในวัยหนุ่มสาวในสังคมปัจจุบันซ่ึงพอที่จะสรุปได้ดังน้ี 
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   1. สังคมปัจจุบันส่งเสริมความมีอิสระอย่างไร้ขอบเขต อิสระต้องควบคู่กับขอบเขตและความ
รับผิดชอบ เด็กต้องการและจํา เป็นต้องมีขอบเขตเพ่ือให้เกิดความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยและมีแนวทาง
ในการปฏิบัติตน การเลี้ยงดูที่ขาดขอบเขตนอกจากจะไม่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กยังไม่มีคุณค่าและ
ไม่เป็นแบบอย่างต่อเด็ก การรู้จักขอบเขตและกฎเกณฑ์นํา มาสู่การวางตนอย่างเหมาะสมในด้านการ
คบหากับผู้อ่ืนและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน หากปราศจากสิ่งเหล่าน้ีคนเราจะไม่คํานึงถึงสิทธิของผู้อ่ืน 
และมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงได้ง่าย ดังน้ันในความมีอิสระจึงต้องมีขอบเขตในความ
รับผิดชอบ สิทธิ และหน้าท่ีของตน 

   2. การเลี้ยงดูที่ส่งเสริมการสนใจแต่เรื่องของตนเอง (egocentric) สังคมคงต้องต้ังคํา ถามว่า
การเล้ียงดูเด็กท่ีส่งเสริมความสนใจแต่เรื่องของตนเองจนไม่สนใจความต้องการความปรารถนาหรือ
ความสนใจของคนอื่นน้ันเหมาะสมหรือไม่ พบว่าการเลี้ยงดูเช่นนี้นํา ไปสู่มุมมองแบบสนใจแต่เรื่อง
ของตนเอง เรียกร้องแสดงความต้องการของตนเอง แทนที่จะเอาใจใส่ คํานึงถึงผู้อ่ืนประนีประนอม
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน 

   3. การขาดแบบอย่างที่ดีในครอบครัว สภาพครอบครัวที่มี 3 รุ่น (ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ลูก) 
แทบไม่มีให้เห็นอีกแล้วหรือแม้แต่ครอบครัวท่ีอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก็น้อยลง ในเมืองใหญ่ทุก2-3 
ครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน การแยกทางกันของพ่อแม่เป็นเรื่องเศร้าสํา หรับเด็กเสมอ และเด็ก
จํานวนหนึ่งต้องอยู่ในสภาพขาดแคลนท้ังวัตถุ และผู้ใหญ่ทั้ง 2 เพศที่เด็กต้องการเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตัว 

   4. การสูญเสียกฏเกณฑ์ทางศีลธรรมในวัยรุ่น ในปัจจุบันความสนใจในศาสนาลดน้อยมาก
การขาดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ทํา ให้เด็กวัยรุ่นเหล่านั้นสูญเสียหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจ ผู้ที่ไม่เคย
รู้จักข้อห้าม ไม่สนใจกฏเกณฑ์ทางศีลธรรม ไม่สนใจศาสนาและวัฒนธรรม ไม่รู้จักเคารพสูงต่ําก็จะ
สนใจแต่ความคิดของตนเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ 

   5. ความยากจน ความขาดแคลน สภาพการตกงาน ทํา ให้สังคมขาดความมั่นคงและขาด
การช่วยเหลือภายในสังคมนํา ไปสู่ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมขึ้น 

สุรศักด์ิ หลาบมาลา(2538: 6-7) ได้กล่าวถึงสภาพสังคมที่นํา ไปสู่การใช้ความรุนแรงดังนี้ 
   1. ความยากจน 
   2. ครอบครัวยากจนมักจะตามมาด้วยความแตกร้าว หย่าร้าง ขาดความอบอุ่น เด็กเลยเข้า

ร่วมกับแก๊ง ตามมาด้วยการกระทํา ที่ผิดกฎหมาย 
   3. ทารุณกรรมเด็ก เช่น ข่าวการข่มขืนและฆ่าเด็ก การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณและอ่ืน ๆ 

ที่ผู้ใหญ่กระทํา ต่อเด็ก 
   4. สังคมรุนแรงแทบทุกวันแทบทุกช่ัวโมง จะมีข่าวโปรแกรมทางโทรทัศน์ วีดีโอ หรือ

ภาพยนตร์ แสดงความรุนแรง ทั้งการกระทํา และวาจา เป็นจํานวนครั้งและช่ัวโมงมากกว่าข่าวด้าน
ความสงบและธรรมะหลายร้อยเท่า 

   5. ความนิยมในวัตถุ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ รถยนต์ เครื่องประดับ เสื้อผ้าดี ๆ เป็นต้นซ่ึงพยาม
ยามให้ได้มาโดยไม่ใคร่คํานึงว่าวิธีการน้ันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือศีลธรรมเพียงใด 
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   6. ความกดดัน ผู้ปกครองหรือพ่อแม่บางคนพยายามจะให้เด็กหลาย ๆ อย่างท้ังวัตถุและเงิน
ทอง คาดหวังหรือคาดคั้นว่าเด็กจะทํา อย่างน้ันทํา อย่างนี้ โดยไม่ตระหนักว่าการกระทํา เช่นนั้นสร้าง
ความกดดันแก่เด็กเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองคงจะลืมว่าเด็กก็คือเด็กมีความคิดและพฤติกรรมเป็นเด็ก 
ผู้ปกครองทํา ด้วยความปรารถนาดีแต่ลืมว่าเด็กคิดอย่างไรเม่ือเด็กมาโรงเรียนเม่ืออายุ 6ขวบ เด็กก็จะ
เรียนรู้สภาพเช่นนั้นมาแล้วเม่ือมาถึงโรงเรียนมักจะก่อให้เกิดปัญหาแก่โรงเรียน มีพฤติกรรมรุนแรง
เป็นผลเสียต่อตนเอง เพ่ือนนักเรียน และคณะครูมาก 

สมชาย จักรพันธ์ุ (2543: 75-77) ได้กล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะความ
รุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นซ่ึงพอที่จะสรุปสาเหตุได้ดังนี้ 

   1. การที่เด็กขาดสัมพันธภาพ ขาดการเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ จะทํา ให้เด็กกลายเป็นเด็กที่
ก้าวร้าว มีปัญหาและยากที่จะจัดการ เนื่องด้วยเด็กทุกคนต้องการสัมพันธภาพและความรักท่ีเข้มแข็ง
และต่อเน่ืองในการสร้างสมความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ซ่ึงจะพัฒนามาเป็นความรู้สึกม่ันคงในอารมณ์
เวลาเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

   2. ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ปราศจากแนวทางในการแนะนํา สั่งสอน เด็กจึงมักจะมีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

   3. การท่ีพ่อแม่เสริมพฤติกรรมรุนแรงให้เด็กโดยไม่รู้ตัว เช่น ให้เด็กเรียนรู้วิธีการชกมวยการ
ต่อสู้ 

   4. การทุบตี ตบหน้า หรือการลงโทษอย่างรุนแรง จะเป็นการแสดงให้เด็กเห็นว่าผู้ใหญ่ก็ใช้วิธี
รุนแรงในการแก้ปัญหาและเป็นการสอนให้เขาใช้วิธีเดียวกันกับผู้อ่ืน การลงโทษทางร่างกายเป็นการ
หยุดยั้งพฤติกรรมท่ีไม่ต้องการเพียงช่ัวคราว แม้จะลงโทษรุนแรงข้ึนเด็กก็จะสามารถปรับตัวได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว 

   5. การที่พ่อแม่สร้างกฎระเบียบของครอบครัวขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตาม จะทํา ให้เด็กเกิด
ความสับสนและพยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยง 

   6. การท่ีเด็กได้เห็นความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม ซ่ึงความรุนแรงในบ้านเป็นอันตราย
และก่อให้เกิดความหวาดกลัวในเด็ก เขาต้องการบรรยากาศของบ้านท่ีอบอุ่นปลอดภัยโดยที่เขา ไม่
ต้องเติบโตมาพร้อมกับความกลัว เด็กท่ีเห็นความรุนแรงอาจจะไม่ใช่คนก้าวร้าวแต่จะเป็นผู้ที่แก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยใช้ความรุนแรง 

   7. การพบเห็นความรุนแรงทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดี โอเกมส์ อาจทํา ให้เด็ก
มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2523: 55-56) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอารมณ์รุนแรงในนักเรียน
วัยรุ่นไว้ดังน้ี 

   1. สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงทางกาย สําหรับสาเหตุน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ 
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายรวดเร็ว เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่านักเรียนวัยรุ่นเป็นช่วง 

ระยะเวลาท่ีร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปร่าง สัดส่วน และสรีระภายใน จากการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ของต่อมไร้ท่อ สิ่งเหล่าน้ีจะทํา ให้นักเรียนวัยรุ่นเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายของตน
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นอกจากนี้วัยนี้ยังเป็นวัยท่ีชอบออกกํา ลังกายและต้องการอาหาร พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย ถ้าหาก
ขาดอาหารหรือได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วจะทํา ให้เกิดอารมณ์เสียได้ง่าย 

1.2 การเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศหรือสรีระเร็วหรือช้า นักเรียนวัยรุ่นท่ีเข้าสู่วุฒิภาวะทาง 
เพศหรือสรีระช้าหรือเร็วกว่าเพ่ือนจะทํา ให้เกิดอารมณ์วิตก เพราะเกรงว่าตนเองจะผิดไปจากคนอ่ืน
ทํา ให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

   2. สาเหตุทางสภาพแวดล้อม จากการศึกษาโดยทั่วไปพบว่าการท่ีเด็กนักเรียนวัยรุ่นมีอารมณ์
รุนแรงน้ันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสาเหตุอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยท่ีต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งในโรงเรียน เพ่ือน และ
ส่ิงอ่ืน การท่ีต้องทํา ดังน้ีทํา ให้นักเรียนวัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนขาดความม่ันคงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  

 
3.5 ความหมายของความรุนแรงในพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยให้คําจํากัดความ ความรุนแรงในพุทธศาสนาไว้ว่า “ความรุนแรง” หมายถึง “การ
ประทุษร้ายทางร่างกาย วาจาและทางจิตใจ ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนที่มีผลเป็นความทุกข์ความ
เดือดร้อน” ซ่ึงในพุทธปรัชญามีศัพท์อยู่หลายคําที่ใช้ในความหมายนี้ เช่น โกธ, อุปหานะ,พยาปาทะ,
วิหิงสา,ปโทสะ, ปทุฏฐะ, ควํ่าบาตร.อุกเขปนียกรรม, ทัณฑกรรม, และในแต่ละศัพท์นั้นก็มีความหมาย
หนักเบาที่ต่างกันไป คือ โกธ หมายถึง ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ โทสะ ความประทุษร้าย 
ภาวะที่ประทุษร้าย ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความดุร้าย ความ
เกรี้ยวกราด ภาวะที่จิตไม่ยินดีอันใด น้ีเรียกว่า ความโกรธ ความโกรธนี้ถ้าบุคคลใดละไม่ได้ บุคคลนั้น
เรียกว่า ผู้มักโกรธ (อภิ.ธ. 36/58) อุปหานะ หมายถึง ความผูกโกรธ ความโกรธมีในเบ้ืองต้น ความผูก
โกรธมีในภายหลังความผูกโกรธ กิริยาที่ผูกโกรธ ภาวะท่ีผูกโกรธ การไม่หยุดโกรธ การต้ังความโกรธไว้ 
การดํารงความโกรธไว้ การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธ์กับความโกรธไว้ น้ีเรียกว่าความผูก
โกรธ ความผูกโกรธน้ี อันบุคคลใดละไม่ได้บุคคลน้ันเรียกว่า ผู้ผูกโกรธ (อภิ. ธ.36/58) พยาปาท 
หมายถึง ความคิดร้าย มุ่งจะทําร้ายเขา ใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตําหนิเขา คิดจะทําร้ายฆ่าเขา ทําร้ายผู้อ่ืน 
ทําร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย ซ่ึงเป็นเพราะอํานาจพยาบาท เป็นอาการอย่างหน่ึงของโทสะ ปโทส 
หมายถึง ความประทุษร้าย ความโกรธ ความขัดเคือง ความประสงค์ร้ายโทษ ความผิด ความเสียหาย 
ข้อบกพร่อง (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 2538,325) วิหิงสา หมายถึงความเบียดเบียน การทําร้าย, 
ปทุฏฐ. ประทุษร้ายทําให้เลว (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 2525: 141) สเตกิจฉา หมายถึง อาบัติที่ยัง
พอเยียวยาหรือแก้ไขได้ ได้แก่ อาบัติอย่างกลางและอย่างเบา คือต้ังแต่สังฆาทิเสสลงมาคู่กับอเตกิจฉา 
ความรุนแรงอย่างเบาท่ีแก้ไขได้ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 2540 : 297) อเตกิจฉา หมายถึง หมายถึง
อาบัติมีโทษหนักถึงท่ีสุด ต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุคืออาบัติ ปาราชิก คู่ กับ สเตกิจฉา 
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 2540 : 362) ควํ่าบาตร หมายความว่า ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย หมายถึง 
สังฆกรรมท่ีพระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต 
ทัณฑกรรม หมายถึง การลงอาชญา การลงโทษ ได้แก่ การลงโทษสามเณรคล้ายกับการปรับอาบัติ
ภิกษุได้แก่การกักบริเวณ ห้ามไม่ให้เข้า ห้ามไม่ให้ออกจากอาราม หรือการให้ตักนํ้าขนฟืน ขนทราย 
อุกเขปนียกรรม หมายถึง กรรมอันสงฆ์พึงทําแก่ภิกษุอันจะพึงยกเสีย ได้แก่ วิธีลงโทษที่สงฆ์กระทําแก่
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ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติหรือไม่ยอมทําคืน หรือมีความเห็นช่ัวร้าย (ทิฏฐิบาป) ไม่
ยอมสละซ่ึงเป็นทางเสียสีลสามัญญตาหรือทิฏฐิสามัญญตา โดยยกเธอเสียจากการสมโภคกับสงฆ์ คือ
ไม่ให้ฉันร่วม ไม่ให้อยู่ร่วม ไม่ให้มีสิทธิเสมอกับภิกษุทั้งหลาย ถูกตัดสิทธิแห่งภิกษุช่ัวคราว  

สรุปได้ว่าความรุนแรงเป็นสภาวะอารมณ์ที่ส่งผลกระทบท้ังทางด้านร่ายกายและด้านจิตใจทั้ง
ต่อตนเองและบุคคลอ่ืนที่ก่อตัวขึ้นมาจากภายในจิตแล้วส่งผลออกมาทางกาย และวาจาและให้บุคคล
กระทําไปตามสภาวะอารมณ์ของกิเลสในแต่ละประเภทเป็นเหตุให้ทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํามีผล
เป็นความทุกข์ความเดือดร้อน 

 

3.6 ระดับของความรุนแรงในพุทธศาสนา 
ความรุนแรงในพุทธศาสนานั้นมีระดับความหนักเบาที่ต่างกันผู้วิจัยได้อาศัยหลักของพระธรรม

และวินัยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความรุนแรงโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. ความรุนแรงอย่างเบาที่แก้ไขได้ เรียกว่า (สเตกิจฉา) 
2. ความรุนแรงอย่างกลางท่ีแก้ไขได้ แต่มีเงื่อนไข เรียกว่า (สเตกิจฉา) 
3. ความรุนแรงอย่างหนักที่แก้ไขไม่ได้ เรียกว่า (อเตกิจฉา) 
   1) ความรุนแรงอย่างเบาท่ีแก้ไขได้ เรียกว่า (สเตกิจฉา) พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท

ไว้ เพ่ือป้องกันความรุนแรงในหมู่คณะ และเพ่ือการยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ 
เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปัจจุบัน เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่เลื่อมใส เพ่ือความ
เลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล้วเพ่ือความตั้งม่ันแห่งพระสัทธรรม ฉะน้ันพระวินัยท่ีพระพุทธองค์
ทรงบัญญัติแล้วจึงแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามท่ีกล่าวมาแล้ว เรื่องความรุนแรงในระดับสเตกิจฉา ที่แก้ไข
ได้ที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทดังเรื่องในวินัยปิฎก มหาวิภังคสูตร ว่า (วิ. มหา. 1/127-131/260-
287) ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหน่ึง ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อมเห็นผ้ามีราคามาก มีไถยจิตจับต้องผ้า
น้ันแล้ว ได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระ
ภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฎก็โดยสมัยนั้นแล
ภิกษุรูปหน่ึงไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม เห็นผ้ามีราคามาก มีไถยจิตทําผ้าน้ันให้ไหวแล้ว ได้มีความ
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร
ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัยก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็น
วัตรรูปหน่ึง พบผ้าห่มท่ีเขาตากไว้มีราคามาก มีไถยจิตจับต้องแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ
ปาราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ
ปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง พบผ้าท่ีเขา
ตากไว้ มีราคามาก มีไถยจิต ยังผ้านั้นให้ไหวแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว
กระมังหนอจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่
ต้องอาบัติถุลลัจจัยก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทํานิมิตไว้ด้วยหมายใจ
ว่าจักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์น้ันแน่ แต่ลักทรัพย์ของตนมาแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง
อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี พระภาค ตรัสว่าดูกร
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ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฎก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพย์ของผู้อ่ืนไป 
มีไถยจิตจับต้องภาระบนศีรษะแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่
ต้องอาบัติทุกกฎ ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหนึ่งนําทรัพย์ของผู้อ่ืนไป มีไถยจิตจับต้องภาระที่คอแล้วได้
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฎก็โดยสมัยน้ันแล พวกภิกษุ
สัตตรสวัคคีย์ ช่วยกันขึ้นทับภิกษุรูปหน่ึงซ่ึงอยู่ในจําพวกพระฉัพพัคคีย์ ด้วยต้ังใจว่าจักลงโทษให้ถึง
มรณภาพ แล้วพวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
น้ันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. (วิ.มหา.1/127-131/ 260– 287)  

   สรุปได้ว่าความรุนแรงอย่างเบาที่เป็น สเตกิจฉานั้น สามารถแก้ไขได้ตามหลักของพระวินัย
กรรมด้วยการเทสนาอาบัติก็จะพ้นได้ ตราบใดที่ยังไม่ทําคืนอาบัติ จิตใจก็จะเกิดความวิปฏิสารคือไม่
สบายใจอยู่ตราบนั้นและจะขัดขวางทางมรรคผลนิพาน ตัวอย่างเช่น นาคเอรกปัตรได้เกิดความสงสัย
ในตนเองว่าได้จับตระไคร้น้ําคิดว่าเป็นอาบัติแล้วยังไม่เทสนาบัติแล้วมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นพญานาค
ช่ือเอรกปัตรอยู่ในบาดาล  

 
2) ความรุนแรงระดับกลาง (สเตกิจฉา) แก้ไขได้แต่มีเงื่อนไข พัฒนาการของความ 

รุนแรงในพุทธศาสนา  ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมาเป็นลําดับจากการที่มีโทษเบาเป็นที่รังเกียจของ
ชาวบ้านและเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะด้วยกันดังปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังคสูตร (วิ. มหา 1 
/269/291/293)อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันท่านพระอุทายีอยู่ในป่า วิหารท่าน
งดงามน่าดู น่าชม มีห้องกลาง มีระเบียงโดยรอบ เตียงต่ัง ฟูกหมอน จัดไว้เรียบร้อย นํ้าฉันนํ้าใช้ต้ังไว้
ดีแล้ว บริเวณสะอาดเรียบร้อย ประชาชนเป็นอันมาก พากันมาชมวิหารของท่าน พระอุทายี แม้
พราหมณ์คนหน่ึงกับภรรยาก็เข้าไปหาท่านพระอุทายี แล้วได้กล่าวกะท่านว่า พวกผมอยากชมวิหาร
ของท่าน ท่านพระอุทายีกล่าวเชิญว่า ถ้าเช่นนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ์ แล้วถือลูกดาลไขลิ่มผลักบาน
ประตูเข้าไปแม้พราหมณ์น้ันก็ตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไปส่วนพราหมณีตามหลังพราหมณ์เข้าไป
ขณะน้ัน ท่านพระอุทายีเดินไปเปิดบานหน้าต่างบางตอนปิดบานหน้าต่างบางตอนรอบห้องแล้วย้อน
มาทางหลัง จับอวัยวะน้อยใหญ่ของพราหมณีนั้นครั้นพราหมณ์น้ันสนทนากับท่านพระอุทายีแล้ว ก็ลา
กลับไป พราหมณ์น้ันดีใจเปล่งวาจาแสดงความยินดีว่า พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหล่าน้ี อยู่ใน
ป่าเช่นน้ียังมีอัธยาศัยดีแม้ท่านพระอุทายีอยู่ในป่าเช่นน้ี ก็ยังมีอัธยาศัยดีเม่ือพราหมณ์กล่าวอย่างน้ี
แล้ว พราหมณีได้กล่าวกะพราหมณ์น้ันว่า พระอุทายีจะมีอัธยาศัยดีแต่ไหน เพราะพระอุทายีได้จับ
อวัยวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนท่ีท่านจับดิฉันพอได้ทราบด่ังน้ัน พราหมณ์จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะ
ว่า พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหล่าน้ี เป็นผู้ไม่ละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหล่าน้ียังจัก
ปฏิญาณว่า เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติเรียบร้อย ประพฤติพรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม
ดังนี้เล่า ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้ไม่มี ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่าน้ีไม่มี
ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่าน้ีพินาศแล้ว 
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ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้จะมีแต่ไหน ความเป็นพราหมณ์ของสมณะเหล่าน้ีจะมีแต่ไหน 
พระสมณะเหล่าน้ีปราศจากความเป็นสมณะแล้ว พระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นพราหมณ์แล้ว 
ไฉน พระสมณะอุทายี จึงได้จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของภรรยาเราต่อไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี 
สะใภ้ผู้มีสกุลกุลทาสี จักไม่กล้าไปสู่อารามหรือวิหาร เพราะถ้าไป พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร
เหล่านั้นก็จะพึงประทุษร้ายเขาภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์น้ันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดา
ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา
ว่าไฉนท่านพระอุทายี จึงได้ถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท  ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ 
ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดน้ันแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่า ดูกรอุทายี 
ข่าวว่าเธอถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามจริงหรือ ท่านพระอุทายีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจ
ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทํา ไฉนเธอจึงได้ถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเล่าดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเรา
แสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลายความกําหนัด ไม่ใช่ เพ่ือมีความกําหนัด เพ่ือความพราก ไม่ใช่
เพ่ือความประกอบ เพ่ือความไม่ถือม่ัน ไม่ใช่เพ่ือมีความถือม่ันมิใช่หรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดง
แล้วเพ่ือคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพ่ือมีความกําหนัดเราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพ่ือ
ความประกอบ เราแสดงเพื่อความไม่ถือม่ัน เธอยังจักคิดเพ่ือมีความถือม่ัน ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเรา
แสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพ่ือเป็นที่สํารอกราคะ เพ่ือเป็นสร่างความเมาเพ่ือบรรเทาความกระหาย
เพ่ือเพิกถอนอาลัยเพ่ือเข้าไปตัดวัฏฏะเพ่ือส้ินตัณหาเพ่ือคลายกําหนัดเพ่ือความดับทุกข์ เพ่ือความไม่มี
กิเลสเครื่องร้อยรัด มิใช่หรือ การละกามเราก็บอกแล้วการกําหนดรู้ความหมายในกาม การกําจัดความ
กระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราก็
บอกไว้แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล้ว อันที่แท้ การกระทําของ
เธอนั่นเป็นไปเพ่ือความไม่เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่เลื่อมใส และเพ่ือความเป็นอย่างอ่ืนของชนบาง
พวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายแล้ว ทรงติโทษแห่ง
ความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษความคลุก
คลีความเกียจคร้าน ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบํารุงง่าย ความมักน้อย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารภความเพียรโดย
อเนกปริยาย แล้วทรงทําธรรมมีกถาที่สมควรแก่เร่ืองนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าและเรื่องภิกษุว่ายากสอนยากสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะดังปรากฏ ในวินัย
ปิฎกมหาวิภังคสูตร(วิ.มหาวิ.1/607/654-655)ว่าโดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ 
พระวิหารโฆสิตารามเขตพระนครโกสัมพี คร้ังนั้น ท่านพระฉันนะประพฤติมารยาทอันไม่สมควรภิกษุ
ทั้งหลายกล่าวตักเตือนอย่างน้ีว่า ดูกรฉันนะ ท่านอย่าได้กระทําอย่างน้ีประพฤติดังน้ีไม่ควรพระฉันนะ
กล่าวตอบว่า ดูกรท่านทั้งหลาย พวกท่านสําคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกระน้ันหรือ เรา
ต่างหากควรว่ากล่าวพวกท่าน เพราะพระพุทธเจ้าก็ของเราพระธรรมก็ของเราพระลูกเจ้าของเราตรัสรู้
ธรรมแล้ว พวกท่านต่างช่ือกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ต่างสกุลกันบวชรวมกันอยู่ดุจลมกล้าพัดหญ้า
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ไม้และใบไม้แห้งให้อยู่ร่วมกัน หรือดุจแม่น้ําที่ไหลมาจากภูเขา พัดจอกสาหร่ายและแหนให้อยู่รวมกัน
ฉะน้ัน ดูกรท่านท้ังหลาย พวกท่านสําคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกระนั้นหรือ เราต่างหากควร
ว่ากล่าวพวกท่าน เพราะพระพุทธเจ้าก็ของเราพระธรรมก็ของเราพระลูกเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมแล้ว
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็พากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลาย ว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรมจึงได้ทําตนให้เป็น
ผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติ
สิกขาบทลําดับน้ัน พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลน้ันในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าดูกรฉันนะข่าวว่า เธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูก
ทางธรรม ได้ทําตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้จริงหรือพระฉันนะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไม่เหมาะไม่สม ไม่คร 
ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม 
จึงได้ทําตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ันไม่เป็นไปเพ่ือความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เล่ือมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล้วโดยท่ีแท้การ
กระทําของเธอน่ัน เป็นไปเพ่ือความไม่เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่เลื่อมใส และเพ่ือความเป็นอย่างอ่ืน
ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระฉันนะโดยอเนกปริยายดังน้ี
แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบํารุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่
สันโดษความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบํารุงง่าย 
ความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีน่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ
ความเพียรโดยอเนกปริยาย แล้วทรงธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องน้ัน ที่เหมาะสมแก่เร่ืองนั้นแก่ภิกษุ
ทั้งหลายแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน์ 10 ประการ คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 1 เพ่ือความสําราญ
แห่งสงฆ์ 1 เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก 1 เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 1 เพ่ือป้องกันอาสวะอัน
จะบังเกิดในปัจจุบัน 1เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 1 เพ่ือความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม่
เลื่อมใส 1 เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล้ว 1 เพ่ือความต้ังม่ันแห่งพระสทัธรรม 1 เพ่ือถือ
ตามพระวินัย 1  

สรุปได้ว่าความรุนแรงอย่างกลางที่แก้ไขได้แต่มีเง่ือนไขด้วยกฎข้อวัตรและถือว่าความ
รุนแรงระดับน้ีเป็นครุอาบัติ คืออาบัติหนักที่แก้ไขได้และเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าเปรียบเทียบกับ
ความผิดทางกฎหมายก็เท่ากับการถูกจองจําหรือติดคุกน่ันเองเพราะผู้ที่ทําความรุนแรงระดับนี้จะต้อง
อยู่กรรมที่เรียกว่าประพฤติวุฏฐานวิธีเป็นวิธีออกจากความรุนแรงโดยการประพฤติวัตรเพ่ือชดใช้แก่
การกระทําของตนอย่างน้อย 10 ราตรี หรือจนกว่าจะเห็นว่าตนเป็นผู้บริสุทธ์ิก็สามารถออกจาก
ความผิดน้ันได้เป็นผู้บริสุทธิ์ 

3) ความรุนแรงที่แก้ไขไม่ได้ (อเตกิจฉา) ขั้นน้ีเป็นขั้นร้ายแรงท่ีสุดในความรุนแรงใน 
บรรดาความรุนแรงที่ผ่านเพราะทั้งทําให้ตนเองเดือดร้อนและผู้อ่ืนเดือดร้อนไปด้วยดังปรากฏในพระ
วินัยปิฎก (วิ. มหา.1/127-131/260 –287) เรื่องของพระฉัพพัคคีย์ว่า ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ 
ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อมผ้า ลักห่อผ้าของช่างย้อมไปแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาค
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ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วพวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ก็โดยสมัยน้ันแล 
ภิกษุรูปหน่ึง ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม เห็นผ้ามีราคามาก มีไถยจิตทําผ้านั้นให้เคลื่อนจากฐานแล้ว 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเท่ียว
บิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึงพบผ้าห่มท่ีเขาตากไว้ มีราคามาก ยังไถยจิตให้เกิดข้ึนแล้ว ได้มีความรังเกียจ
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอไม่ต้องอาบัติ เพราะเพียงแต่คิดก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง พบผ้า
ห่มที่เขาตากไว้มีราคามาก มีไถยจิตทําผ้าน้ันให้เคลื่อนจากฐานแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกร
ภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทํานิมิตไว้
ด้วยหมายใจว่าจักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ จึงลักทรัพย์นั้นมาแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทํา
นิมิตไว้ด้วยหมายใจว่าจักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ แต่ลักทรัพย์อ่ืนมาแล้ว ได้มีความ
รังเกียจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง นําทรัพย์ของผู้อ่ืนไป มี
ไถยจิตวางภาระในมือลงบนพ้ืนแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพย์ของผู้อ่ืนไป มีไถยจิตหยิบทรัพย์น้ันขึ้นจากพ้ืนดินแล้ว ได้มีความ
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วสรุป ความรุนแรงท่ีแก้ไขไม่ได้ที่เรียกว่า อเตกิจฉา เป็นครุกาบัติที่
แก้ไขเยียวยาไม่ได้เป็นโทษหนักที่ผู้กระทําลงไปแล้วถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองหาสังวาส
มิได้ถึงขั้นห้ามนิพพานในชาติน้ีด้วย ถ้าเปรียบเทียบกับกฏหมายทางบ้านเมืองก็เท่ากับการตัดสิน
ประหารชีวิตซ่ึงเป็นโทษสูงสุดทางด้านกฏหมายบ้านเมืองดังนั้นใครก็ตามท่ีทําความร้ายแรงเช่นนี้ใน
พุทธปรัชญาท่านกล่าวว่าเปรียบเสมือนตาลยอดด้วนไม่มีทางเจริญงอกงามในธรรมที่เป็นมรรคผล
นิพพานได้อีกต่อไปนอกเสียจากจะสละเพศแล้วมาถือศีลอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถยังมรรคผลให้
เกิดได้ในระดับหน่ึงเท่านั้น นี้คือความรุนแรงอย่างหนักซ่ึงต่างกับสองข้อท่ีผ่านมาความรุนแรงท้ังสาม
ระดับน้ันมีความหนักเบาต่างกันไปตามฐานานุโทษและเป็นมติของสงฆ์เม่ือมีเรื่องเกิดข้ึนพระพุทธองค์
จะทรงเรียกประชุมสงฆ์แล้วซักถามผู้กระทําผิดว่าเป็นจริงหรือไม่จริง มีเจตนาหรือไม่พระพุทธองค์จะ
เน้นหนักที่เจตนา  

 

3.7 ประเภทของความรุนแรงในพุทธศาสนา 
ตามหลักความจริงพุทธปรัชญาไม่ส่งเสริมสนับสนุนการกระทําความรุนแรงมีแต่ทรงสอนให้

พุทธบริษัทพยายามลดความรุนแรงที่มีอยู่ในตัวตนให้น้อย ๆ ลงหรือหมดไปในที่สุดเราต้องยอมรับว่า
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มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือลดความรุนแรงที่มีอยู่ในตัวตนได้ไม่เท่ากันเพราะมีการส่ังสมของ
กิเลสนั้นมีอยู่หลายประเภท ฉะน้ันเพ่ือเป็นการง่ายในการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของความรุนแรง
ในพุทธปรัชญาออกเป็น 3 ทาง ดังน้ี 

   1. ความรุนแรงทางร่างกาย 
   2. ความรุนแรงทางวาจา 
   3. ความรุนแรงทางจิตใจ 

1) ความรุนแรงทางด้านร่างกาย การกระทําทางกายถือว่าเป็นความรุนแรงอย่างหยาบ 
เพราะเป็นทางกายหมายถึงทําให้ผู้อ่ืนถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เป็นความผิดท่ียับย้ังกิเลสไว้ไม่อยู่โดย
แท้จริงแล้วกิเลสน้ันก่อตัวอยู่ภายในจิตแล้วพุ่งออกมาทางวาจาและทางกายเป็นด่านสุดท้ายซ่ึงเป็น
ความรุนแรงที่สามารถจะไปทําร้ายใครก็ได้ดังกรณีของพระเทวทัตที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่ีไม่ยอม
อนุญาตในคําขอของตนทั้งเสียหน้าและอับอายต่อพระสงฆ์จึงเกิดความโกรธแค้นในพระพุทธเจ้า จึงหา
อุบายท่ีจะรอบทําร้ายพระองค์อยู่หลายครั้งดังตัวอย่างท่ียกมาเรื่องมีอยู่ว่าสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์ มี
ช้างช่ือนาฬาคิรี เป็นสัตว์ดุร้าย ฆ่ามนุษย์ คร้ังนั้นพระเทวทัตเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้วไปยังโรงช้างได้
กล่าวกะพวกควาญช้างว่าพนายเราเป็นพระราชญาติสามารถจะแต่งต้ังผู้ที่อยู่ในตําแหน่ง ตํ่าไว้ใน
ตําแหน่งสูงได้ สามารถจะเพิ่มได้ทั้งเบ้ียเลี้ยงและเงินเดือน พนาย ถ้า กระน้ันเวลาใดพระสมณโคดม
ทรงพระดําเนินมาตรอกน้ี เวลานั้น พวกท่านจงปล่อยช้างนาฬาคิรีเข้าไปยังตรอกน้ี ควาญช้างเหล่านั้น
รับคําพระเทวทัตแล้วครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาตร จีวร เสด็จ
เข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมกับภิกษุมากรูป ทรงพระดําเนินถึงตรอกน้ัน ควาญช้าง เหล่านั้นได้แลเห็น
พระผู้มีพระภาคทรงพระดําเนินถึงตรอกน้ัน จึงปล่อยช้างนาฬาคิรีให้ไปยังตรอกน้ันช้างนาฬาคิรีได้แล
เห็นพระผู้มีพระภาค ทรงพระดําเนินมา แต่ไกลเทียว แล้วได้ชูงวงหูชันหางช้ี ว่ิงรี่ไปทางพระผู้มีพระ
ภาค ภิกษุเหล่านั้นได้แลเห็นช้างนาฬาคิรีว่ิงมาแต่ไกลเทียว แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ช้างนาฬาคิรีนี้ดุร้าย หยาบช้า ฆ่ามนุษย์ เดินเข้ามายังตรอกน้ีแล้ว ขอพระผู้มีพระภาค
จงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า มาเถิด ภิกษุ
ทั้งหลายเธออย่ากลัวเลย ข้อท่ีบุคคลจะปลงชีวิต 
ตถาคตด้วยความพยายามของผู้อ่ืนน่ันไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสเพราะพระตถาคตท้ังหลายย่อมไม่
ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อ่ืนแม้ครั้งที่สอง ภิกษุเหล่าน้ัน..แม้ครั้งท่ีสาม ภิกษุเหล่านั้นได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า ช้างนาฬาคิรีน้ีดุร้าย หยาบช้า ฆ่ามนุษย์ เดินเข้ามายัง
ตรอกน้ีแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มี
พระภาครับสั่งว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย อย่ากลัวเลย ข้อท่ีบุคคลจะปลงชีวิตตถาคตด้วยความพยายาม
ของผู้อ่ืน น่ันไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายาม
ของผู้อ่ืน ฯ คราวน้ัน คนทั้งหลาย หนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้างบนเรือน โล้นบ้าง บนหลังคาบ้าง 
บรรดาคนเหล่าน้ัน พวกท่ีไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไร้ปัญญา กล่าวอย่างน้ีว่า ชาวเรา ผู้เจริญ พระมหา
สมณโคดม พระรูปงาม จักถูกช้างเบียดเบียนส่วนพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใส ฉลาด มีปัญญา กล่าวอย่างน้ี
ว่า ชาวเรา ผู้เจริญ ไม่นานเท่าไรนัก พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับช้างคร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาค
ทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาฬาคิรีลําดับน้ัน ช้างนาฬาคิรีได้สัมผัสพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาค
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แล้ว ลดงวงลงแล้วเข้าไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ตรงพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ขณะน้ัน
พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี พลางตรัสกะช้างนาฬาคิรี ด้วยพระ
คาถา ว่าดังน้ี:ดูกรกุญช เจ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธนาค เพราะการเข้าไปหาพระพุทธนาคด้วยจิตเป็น
เหตุแห่งทุกข์ ผู้ฆ่าพระพุทธนาค จากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าไม่มีสุคติเลยเจ้าอย่าเมา และอย่าประมาท
เพราะคนเหล่าน้ัน เป็นผู้ประมาทแล้วจะไปสู่สุคติไม่ได้ เจ้าน่ีแหละ จักทําโดยประการท่ีจักไปสู่สุคติได้  

ลําดับนั้น ช้างนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผู้มี พระภาคแล้วพ่นลงบน
กระหม่อม ย่อตัวถอยออกไปช่ัวระยะท่ีแลเห็นพระผู้มีพระภาค ไปสู่โรงช้างแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ของตน 
ก็แล ช้างนาฬาคิรีเป็นสัตว์อันพระพุทธนาคทรงทรมานแล้วด้วยประการนั้น ฯ สมัยนั้นคนท้ังหลายขับ
ร้อง คนพวกหน่ึงย่อมฝึกช้างและม้า ด้วยใช้ท่อนไม้บ้าง ใช้ขอบ้าง ใช้แส้บ้าง สมเด็จพระพุทธเจ้าผู้
แสวงพระคุณใหญ่ทรงทรมานช้างโดยมิต้องใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้ศัสตราคนท้ังหลายต่างก็เพ่งโทษ ติ
เตียนโพนทะนาว่า พระเทวทัตน้ีเป็นคน มีบาป ไม่มีบุญ เพราะพยายามปลงพระชนม์พระสมณโคดม 
ผู้มีฤทธ์ิมากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างน้ีลาภสักการะของพระเทวทัตเสื่อม ส่วนลาภสักการะของ
พระผู้มีพระภาคเจริญย่ิงขึ้น ฯ สมัยต่อมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแล้ว พร้อมทั้งบริษัทได้เที่ยว
ขอในสกุลท้ังหลายมาฉันประชาชนท้ังหลายต่างก็เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเช้ือสาย
พระศากยบุตรจึงเท่ียวขอในสกุลท้ังหลายมาฉันเล่า ของที่ปรุงเสร็จแล้วใครจะไม่พอใจ ของท่ีดีใครจะ
ไม่ชอบใจภิกษุทั้งหลาย ได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ พวกท่ีเป็นผู้มักน้อย ... ต่างก็เพ่ง
โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระเทวทัตพร้อม กับบริษัท จึงเท่ียวขอในสกุลท้ังหลายมาฉันเล่าแล้ว
กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่าดูกรเทวทัตข่าวว่าเธอพร้อมกับบริษัท
เที่ยวขอในสกุลท้ังหลายมาฉัน จริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าทรงติเตียน ... ครั้นแล้วทรงทําธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะ
เหตุนั้นแลเราจักบัญญัติโภชนะสําหรับ 3 คนในสกุลแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน์ 3 
ประการ คือ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก1 เพ่ืออยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 1 เพ่ืออนุเคราะห์สกุล
ด้วย หวังว่า ภิกษุทั้งหลายท่ีมีความปรารถนาลามกอย่าอาศัยฝักฝ่ายทําลาย สงฆ์ 1 ในการฉันเป็นหมู่ 
พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ  

สรุปการกระทําของพระเทวทัตนับว่าเป็นการกระทําท่ีร้ายแรงท่ีสุดเป็นอนันตริยกรรมคือ
กรรมหนักที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยในชาติน้ี อนันตริยกรรม นั้นมีอยู่ 5 อย่าง คือ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา 
ฆ่าพระอรหันต์ ทําร้ายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตฮ้อ และทําสงฆ์ให้แตกกัน ทั้งหมดน้ี ถือว่าเป็นครุ
กรรมหรือกรรมหนักท่ีไม่มีทางเยียวยาหรือทางแก้ไขได้เลยท่านเปรียบเทียบการกระทําน้ีเหมือนกิเลส
อย่างหยาบเห็นได้ง่ายเพราะแสดงออกจากการกระทําและการกระทําเช่นนี้มีอยู่ทางเดียวที่จะต้องไป
เกิดในอบายภูมิ 4 คือ นรกอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับพระเทวทัตที่เม่ือตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรก
ทันทีอันน้ีโทษท่ีได้รับจากการกระทําของตนเองดังพุทธภาษิตที่ว่า “คนทําบาปเองย่อมเศร้าหมอง
เอง” 

2) ความรุนแรงทางด้านวาจา  ความรุนแรงประเภทน้ีเป็นความรุนแรงอย่างกลางที่กิเลส 
พุ่งออกมาได้เพียงขั้นของวาจาเท่าน้ันบ้างครั้งดูเหมือนไม่ร้ายแรงเท่ากิเลสทางกายแต่ก็เป็นสาเหตุทํา
ให้เกิดความรุนแรงทางกายได้เช่นกันความรุนแรงในข้อน้ีได้ปรากฏในมุสาวาทวรรคว่าด้วยเร่ืองของ
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พระฉัพพัคคีย์ได้กล่าวเสียดสีกันต่าง ๆ นานา เรื่องมีอยู่ว่า (วิ. มหา. 2/12/199-201) สมัยหน่ึง พระผู้
มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้น พวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด่า สบประมาทด้วยชาติ
กําเนิดบ้างด้วยช่ือบ้าง ด้วยตระกูลบ้าง ด้วยหน้าที่การงานบ้าง ด้วยศิลปวิทยาบ้าง ด้วยความเจ็บไข้
บ้าง ด้วยรูปลักษณ์บ้าง ด้วยกิเลสบ้างด้วยอาบัติบ้างด้วยคําด่าท่ีหยาบบ้าง บรรดาภิกษุผู้มักน้อย จึง
ตําหนิ ประณามโพนทะนาว่า “ไฉนพวกภิกษุฉัพพัคคีย์จึงทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลดีงาม กล่าวเสียด
สีภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด่า สบประมาทด้วยชาติกําเนิดบ้าง ด้วยช่ือบ้าง ด้วยตระกูลบ้าง ด้วยหน้าท่ีการ
งานบ้าง ด้วยศิลปวิทยาบ้าง ด้วยความเจ็บไข้บ้าง ด้วยรูปลักษณ์บ้าง ด้วยกิเลสบ้าง ด้วยอาบัติบ้าง 
ด้วยคําด่าท่ีหยาบบ้าง”ครั้นภิกษุเหล่าน้ันตําหนิพวกภิกษุฉัพพัคคีย์โดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนําเร่ืองน้ี
ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 

         ประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องน้ีเป็น
ต้นเหตุ ทรงสอบถามพวกภิกษุฉันพัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทราบว่า พวกเธอทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มี
ศีลดีงาม กล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด่า สบประมาทด้วยชาติกําเนิดบ้าง ด้วยช่ือบ้าง ด้วยตระกูล
บ้างด้วยหน้าท่ีการงานบ้างด้วยศิลปวิทยาบ้าง ด้วยความเจ็บไข้บ้าง ด้วยรูปลักษณ์บ้างด้วยกิเลสบ้าง 
ด้วยอาบัติบ้างด้วยคําด่าท่ีหยาบบ้างเล่า จริงหรือ” พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้า
ข้า” พระผู้มีพระภาคทรงตําหนิว่า “โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลดี
งามกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด่า สบประมาทด้วยชาติกําเนิดบ้าง ด้วยช่ือบ้างด้วยตระกูลบ้างด้วย
หน้าท่ีการงานบ้างด้วยศิลปวิทยาบ้าง ด้วยความเจ็บไข้บ้าง ด้วยรูปลักษณ์บ้าง ด้วยกิเลสบ้างด้วย
อาบัติบ้างด้วยคําด่าท่ีหยาบบ้างเล่า” โมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําอย่างนี้ มิได้ทําคนท่ียังไม่เลื่อมใส
ให้เลื่อมใส หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย ฯลฯ คร้ันทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรม
มีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์คนหน่ึงในเมืองตักกสิลามีโค
ถึกช่ือนันทิวิสาล ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแลโคถึกช่ือนันทิวิสาลได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นดังนี้ว่า“ท่าน
พราหมณ์ ท่านจงไปทําการพนันเอาทรัพย์ 1,000 กหาปณะกับเศรษฐีว่า โคถึกของเราจะลากเกวียน 
100 เล่มท่ีผูกติดกันไปได้”ภิกษุทั้งหลาย ทีนั้น พราหมณ์ได้ไปทําการพนันเอาทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
กับเศรษฐีด้วยกล่าวว่า “โคถึกของเราจะลากเกวียน 100 เล่มที่ผูกติดกันไปได้” ภิกษุทั้งหลาย ครั้น
แล้วพราหมณ์นั้นก็ผูกเกวียน 100 เล่มเทียมโคถึกนันทิวาลแล้วจึงได้กล่าวดังน้ีว่า “เจ้าโคโกง แกจงฉุด
เจ้าโคโกง แกจงลากไป”ครั้นนั้นแล โคถึกนันทิวิสาลได้ยืนนิ่งเฉยอยู่ ณ ที่นั้นเอง พราหมณ์น้ันแพ้พนัน
เสียทรัพย์ 1,000 กหาปณะ เศร้าซึมไป ต่อมา โคถึกนันทิวิสาลได้กล่าวกับพราหมณ์น้ันดังน้ีว่า“ท่าน
พราหมณ์ เหตุไรท่านจึงเศร้าซึม”พราหมณ์ตอบว่า “ก็เพราะเจ้าทําให้เราต้องแพ้เสียทรัพย์ไปถึง 
1,000 กหาปณะ”โคถึกนันทิวิสาลกล่าวว่า “ท่านพราหมณ์ท่านเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยคําว่าโกง
ทําไมเล่า ท่านจงไปทําการพนันเอาทรัพย์ 2,000 กหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่า “โคถึกของเราจะ
ลากเกวียน 100 เล่มที่ผูกติดกันไปได้” แต่ท่านอย่าเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยคําว่าโกง”พราหมณ์จึงไป
พนันเอาทรัพย์ 2,000 กหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่า “โคถึกของเราจะลากเกวียน 100 เล่มท่ีผูก
ติดกันไปได้” ภิกษุทั้งหลาย ครั้นแล้วพราหมณ์น้ันก็ผูกเกวียน100 เล่มเทียมโคนันทิวิสาลแล้ว จึงได้
กล่าวดังน้ีว่า “พ่อมหาจําเริญ เชิญฉุดไป พ่อมหาจําเริญ เชิญลากไปเถิด” ครั้นน้ันแล โคถึกนันทิวิสาล
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ได้ลากเกวียน 100 เล่มที่ผูกติดกันไปได้บุคคลพึงกล่าวคําไพเราะไม่พึงกล่าวคําไม่ไพเราะไม่ว่าในกาล
ไหน ๆ เม่ือพราหมณ์กล่าวคําไพเราะโคถึกโคนันทิวิสาลก็ลากเกวียนหนักไปได้ทําให้พราหมณ์ได้ทรัพย์
ตนเองก็ดีใจท่ีพราหมณ์ได้ทรัพย์เพราะการกระทําของตนนั้น (ขุ. ชา. 27/28/7) ภิกษุทั้งหลาย คําด่า 
คําสบประมาทไม่เป็นที่พอใจของเราแม้ในกาลนั้นไฉนบัดน้ี คําด่าคําสบประมาทจะเป็นที่พอใจเล่า 
ภิกษุทั้งหลาย การกระทําอย่างน้ีมิได้ทําคนท่ียังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส แล้วจึงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะกล่าวเสียดสีสรุป การกล่าวคําหยาบ คําเสียดสี คําสบประมาทน้ันย่อมไม่
เป็นผลดีไม่เป็นที่พอใจของคนท่ีได้ฟังแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่พอใจดังในเรื่องโคนันทิวิสาลเป็น
ตัวอย่างทําให้หมดกําลังใจที่จะทํางานถึงจะดูไม่ร้ายแรงแต่ก็อาจเป็นสาเหตุให้คนเกิดผูกใจเจ็บเหมือน
พระเทวทัตก็จะทําให้ไปก่อความรุนแรงได้ในภายหลัง 

         3) ความรุนแรงทางด้านจิตใจ  ความจริงความรุนแรงที่ผ่านมาน้ันมีสาเหตุหรือ
สมุฏฐานอยู่ที่จิตใจดังพุทธภาษิตท่ีว่า “ธรรมท้ังหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้วด้วยใจ 
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อหมุนไปตาม
รอยเท้าโค ผู้นําแอกไปอยู่ฉะน้ัน”กิเลสน้ันย่อมเกิดจากจิตก่อนแล้วจึงเคลื่อนออกมาทางวาจาและกาย
เพราะจิตเป็นตัวบงการให้วาจาและกายทําสิ่งต่าง ๆ ที่ใจต้องการฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากใจ
ทั้งสิ้นเหมือนเร่ืองที่เกิดจากความคิดทําให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างภิกษุที่เป็นวินัยธรกับพระธรรมธรที่
เมืองโกสัมพี 
         ความรุนแรงระหว่างกลุ่มพระสงฆ์ชาวโกสัมพี เรื่องมีอยู่ว่าสงฆ์สองฝ่าย คือ ฝ่ายพระ
วินัยธร (พระฝ่ายเคร่งวินัย) กับฝ่ายพระธรรมธร(พระฝ่ายนักเทศน์) ชาวเมืองโกสัมพี อยู่วัดโฆสิตาราม
ตอนน้ัน พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ด้วย วันหน่ึงเม่ือพระธรรมธรไปทําสรีรกิจท่ีห้องน้ํา เหลือนํ้าชําระไว้
ในภาชนะชําระ ทําเนียมวินัยเม่ือใช้ภาชนะชําระเสร็จต้องควํ่าเก็บไว้ แต่พระธรรมธรไม่ได้ทํา เม่ือพระ
วินัยธรเข้าไปภายหลังพบเช่นน่ันก็กลับมาถามพระธรรมธรว่าไม่ทราบธรรมเนียมหรือ ท่านต้องอาบัติ
แล้วนะ พระธรรมธรบอกว่า ผมไม่ทราบว่ามีธรรมเนียมเช่นน้ี พระวินัยธรก็บอกว่า ไม่ทราบไม่เป็น
อาบัติ แต่เม่ือกลับไปคณะสงฆ์ฝ่ายตนก็นินทาว่า พระธรรมธรไม่รู้วินัย ต้องอาบัติก็ไม่รู้ ยังอวดว่าเป็น
พระธรรมกถึก นักเทศน์เอกอีก ลูกศิษย์ก็ปากพล่อยไปซุบซิบกับลูกศิษย์พระธรรมธรว่า อาจารย์ท่าน
ต้องอาบัติก็ไม่รู้ เรื่องเข้าหูพระธรรมธรด้วยความโกรธที่ถูกหักหน้ากล่าวว่า พระวินัยธรช่างเจรจา
สับปลับ ตอนแรกบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติ ตอนนี้กลับปรับอาบัติเรา พระอะไรเจรจาไม่อยู่กับร่องกับ
รอย เม่ือต่างฝ่ายกล่าวหากันเช่นน้ี เรื่องทะเลาะวิวาทก็ลุกลามจากลูกศิษย์พระ ขยายออกไปยังลูก
ศิษย์ฆราวาส สงฆ์สองฝ่ายทําสงครามนํ้าลายกัน ไม่ยอมเลิกรา เรื่องวิวาทใหญ่ขึ้นเพราะนํ้าผึ้งหยด
เดียวดุจไฟลามทุ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาห้ามปราม ก็ไม่มีฝ่ายใดยอม ต่างคนต่างเก่ง กราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า“อย่ามายุ่งเรื่องพวกตนเลย” เม่ือห้ามไม่ฟัง พระพุทธเจ้าทรงระอา จึงเสด็จหลีกไป
ปลีกวิเวกในป่ารักขิตวัน เป็นที่รู้กันจนเกิดพระพุทธรูปปางปาลิไลยกะที่มีช้างกับลิงอุปัฏฐาก ขนาด
พระพุทธเจ้ายังปรามไม่อยู่ น่ีก็เป็นอุทาหรณ์ว่า บางเรื่องเม่ือทะเลาะกันขยายวงกว้าง ผู้ใหญ่ก็ต้อง
หลบมุมต่อมาได้เกิดรอยร้าวขึ้นอีกเม่ือสงฆ์หมู่ใหญ่ได้กระทําปฐมสังคายนาจบสิ้นแล้วได้มีคณะสงฆ์อีก
กลุ่มหนึ่งซ่ึงมีพระปุราณะเป็นหัวหน้า ได้แสดงท่าทีไม่ยอมรับการทําสังคายนาของหมู่พระเถระในคร้ัง
น้ันด้วยสาเหตุเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามพระวินัยเล็ก ๆ น้อย ๆ บางข้อ และท่านได้แสดงจุดยืนของท่าน
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ชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามพระวินัยข้อท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุโลมผ่อนผันให้กระทําได้โดยไม่ปรับอาบัติใน
พระวินัยข้อน้ัน ๆ คงเดิมท่ีได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธองค์โดยตรง แม้พระสงฆ์เถระจะ
บอกว่า การอนุญาตวินัยข้อน้ันเฉพาะกิจ ที่เกิดทุพภิกขภัยยามข้าวยากหมากแพงเท่าน้ัน เม่ือ
เหตุการณ์น้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว พระองค์ทรงยกเลิกตัดห้ามไม่อนุญาตให้กระทําเช่นน้ันอีก ถึงกระนั้น 
พระปุราณะท่านก็ยังยืนยันจะปฏิบัติของท่านอย่างน้ันต่อไป จากเหตุการณ์น้ี ก็แสดงให้เห็นว่า หลัก
ความคิดและการปฏิบัติสายกลางนั้น เริ่มขาดหายไป ความคิดท่ีไม่สมดุล เอนเอียงเริ่มกลับมาอีกครั้ง 
ซ่ึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้เพียง 3 เดือนเท่านั้นต่อมาเม่ือหลังพุทธปรินิพพานไปได้ 100 ปี 
ความคิดสุดโต่งเช่นได้ขยายผลมาถึงหมู่ของพระภิกษุวัชชีบุตร ที่ละท้ิงพระวินัย มีการปรับพระวินัย
เพ่ือหาผลประโยชน์เข้ากลุ่มของตน และเบียดเบียนภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
ของพระพุทธเจ้า แสวงหาแนวร่วมโดยเข้าไปทําความสนิทสนมกับผู้มีอํานาจ เช่น กษัตริย์ผู้ปกครอง
แคว้นลงมาจนถึงระดับประชาชนเพ่ือให้เป็นฐานรองรับแนวความคิดของพวกตน จนพระยศกากัณฑ
บุตรประชุมสงฆ์หมู่ใหญ่ทําสังคายนาครั้งท่ี 2 เพ่ือให้แนวความคิดท่ีเอนเอียงไปน้ีกลับมาสู่สภาพท่ี
สมดุลเช่นเดิม และแม้ว่าจะกระทําสังคายนาเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่แนวความคิดท่ีเอนเอียงของ
พระสงฆ์กลุ่มวัชชีบุตรก็ยังมีอยู่และได้แตกเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมาซ่ึงจะได้กล่าวถึงในบทที่ว่าด้วย
ผลกระทบของความรุนแรงต่อไป (พระฉลวย กําแพงนิล, 2547:219) สรุป การกระทําต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย ทางวาจาก็ตามย่อมมีสาเหตุมาจากใจท้ังสิ้นเพราะกายน้ันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรเลยถ้า
ไม่มีจิตเป็นตัวสั่งให้กระทําการงานทุกอย่างท่านอุปมากายกับใจเหมือนคนสองเป็นเพ่ือนกันคนหน่ึง
ร่างกายพิการเดินไม่ได้แต่ตาดีอีกคนหนึ่งร่างกายดีเดินได้แต่ตาบอดฉะน้ันคนท้ังสองต้องอาศัยซ่ึงกัน
และกันโดยให้คนตาดีขี่คอคนตาบอดแล้วพากันไปยังสถานที่ได้ต่าง ๆ ได้ตามคําสั่งของคนตาดีกาย
ของเราก็เหมือนกันทําอะไรตามคําสั่งของจิตตลอดเวลาดังพุทธพจน์มาใน(ขุ. ธ. 17/11/13-15) ตรัส
ไว้ว่า “ธรรมท้ังหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี 
ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นําแอกไปอยู่ฉะนั้น” 
ฉะน้ันผู้ใดยังไม่หมดกิเลสดุจนํ้าฝาดปราศจากทมะและสัจจะจักนุ่งห่มผ้ากาสายะผู้นั้นไม่ควรเพ่ือจะนุ่ง
ห่มผ้ากาสายะส่วนผู้ใดมีกิเลสดุจน้ําฝาดอันคายแล้ว ต้ังม่ันแล้วในศีลประกอบด้วย ทมะและสัจจะ ผู้
น้ันแลย่อมควรเพ่ือจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระมิได้ว่าเป็นสาระ และมี
ปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระ ว่าไม่เป็นสาระ ชนเหล่าน้ันมีความดําริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่บรรลุธรรม
อันเป็นสาระ ชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ และรู้ธรรมอันหาสาระมิได้ โดยความ
เป็นธรรมอันหาสาระมิได้ ชนเหล่าน้ันมีความดําริชอบเป็นโคจร ย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระ ฝนย่อม
ร่ัวรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดี ฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตท่ีบุคคลไม่อบรมแล้ว ฉันนั้น ฝนย่อมไม่รั่วรดเรือน
ที่บุคคลมุงดี ฉันใด ราคะย่อมไม่ร่ัวรดจิตท่ีบุคคลอบรมดีแล้วฉันน้ัน บุคคลผู้ทําบาปย่อมเศร้าโศกใน
โลกน้ีย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทําบาปนั้นย่อมเศร้าโศก บุคคล
ผู้ทําบาปน้ันเห็นกรรมที่เศร้าหมองขอตนแล้ว ย่อมเดือดร้อน ผู้ทําบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ ย่อม
บันเทิงในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทําบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทําบุญไว้แล้วน้ันเห็นความ
บริสุทธ์ิแห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างย่ิง บุคคลผู้ทําบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ย่อม
เดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทําบาปน้ันย่อมเดือดร้อนว่าบาปเราทําแล้ว 
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บุคคลผู้ทําบาปน้ันไปสู่ทุคติแล้ว ย่อมเดือดร้อนโดยยิ่ง ผู้ทําบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกน้ี ย่อม
เพลิดเพลินในโลกหน้าย่อมเพลิดเพลินในโลกท้ังสอง ผู้ทําบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินว่า บุญอันเราทํา
ไว้แล้ว ผู้ทําบุญไว้แล้วนั้นไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินโดยย่ิง หากว่านรชนกล่าวคําอันมีประโยชน์แม้มาก 
แต่เป็นผู้ไม่ทํากรรมอันการกบุคคลพึงกระทําเป็นผู้ประมาทแล้วไซร้นรชนนั้นย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่ง
คุณเครื่องความเป็นสมณะ ประดุจนายโคบาลนับโคของชนเหล่าอ่ืน ย่อมไม่มีส่วนแห่งปัญจโครส
ฉะน้ัน หากว่านรชนกล่าวคําอันมีประโยชน์แม้น้อยย่อมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะโทสะ 
และโมหะแล้ว รู้ทั่วโดยชอบ มีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้ว ไม่ถือม่ันในโลกน้ี  หรือในโลกหน้า นรชนน้ัน  
ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะ ฯ (สุ. ขุ. 17/11/ 13-15) 

 

3.8 สาเหตุของความรุนแรงในพุทธศาสนา 
สาเหตุของความรุนแรงในพุทธศาสนาเกิดจากกิเลสที่เป็นรากเหง้าของอกุศลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน

จิตใจของมนุษย์แต่ละบุคคลแล้วแสดงออกมาตามเวลาสถานที่และโอกาสที่ผลักดันออกมาจากภายใน
ก่อนแล้วพุ่งออกมาปรากฏทางวาจาและกายตามลําดับถ้ามิใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใคร
สามารถที่จะรู้ได้ พระองค์ทรงแบ่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

   1. วีติกกมกิเลส คือ กิเลสอย่างหยาบ 
   2. ปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสอย่างกลาง 

   3. อนุสัยกิเลส คือ กิเลสอย่างละเอียด 
   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้มีความชํานาญ เป็นธรรมดาว่านายแพทย์ที่มีความ

ชํานาญนั้น เม่ือจะให้ยาขนานใดขนานหน่ึง แก่คนไข้ ก็ต้องตรวจดูสมุฏฐานของโรคอย่างแน่ชัด
เสียก่อนแล้วจึงใช้วิธีรักษาให้ถูกกับสมุฏฐานของโรคน้ัน ๆ แล้วคนไข้น้ันก็จะหายในท่ีสุดได้เพราะ
ความชํานาญของแพทย์ ข้อน้ีฉันใด พระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นเหมือนกันแต่พระองค์เป็นแพทย์ทางใจหรือ
จิตแพทย์และจัดเป็นจิตแพทย์เอกของโลก พระองค์ได้ค้นพบว่า สัตว์โลกทุกจําพวกมีโรคร้ายอยู่ 3 
ชนิด คือ ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนนานัปการแก่สัตว์โลก โรคร้ายทั้ง 3 ชนิดนั้น 
ได้แก่ กิเลส 3 ช้ัน ซ่ึงแต่ละช้ันมีความร้ายแรงต่างกัน คือ 
         1. วีติกกมกิเลส ได้แก่ กิเลสอย่างหยาบ คือกิเลสท่ีฟุ้งออกมาทางกายและวาจา ได้แก่ การ
กระทําทุจริตทางกาย 3 คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกามซ่ึงรวมถึงการด่ืม
สุราและสิ่งเสพติดให้โทษเข้าในข้อนี้ด้วย และการประพฤติวจีทุจริต 4 คือ การพูดเท็จ การพูด
ส่อเสียด การพูดคําหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ 
        2. ปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ กิเลสอย่างกลาง คือ กิเลสท่ีกลุ้มรุมจิตให้เดือดร้อนอันได้แก่ กิเลส
จําพวกนิวรณ์ 5 มีกามฉันท์ ความรักใคร่ในทางกาม พยาบาท คิดปองร้ายผู้อ่ืนถีนมิทธะ ความง่วง
เหงาหาวนอน อุทธัจจกุกุจจ ความฟุ้งซ่านรําคราญใจ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ซ่ึงกิเลสกลุ่มน้ีเป็นตัว
ที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี หรือมีความสงบสุขได้  

3. อนุสัยกิเลส ได้แก่ กิเลสอย่างละเอียด คือกิเลสที่นอนสงบนิ่งอยู่ในสันดาน คืออยู่ที่จิต
น่ันเอง แต่ลึกมาก เหมือนกับตะกอนท่ีนอนอยู่ที่ก้นของตุ่มน้ํา ซ่ึงเป็นต้นเค้าของกิเลสท้ังหมดมีอยู่ 3 
สาย คือ 
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1) ราคานุสัย อนุสัย คือราคะ (กิเลสสายราคะหรือโลภะ) 
2) ปฏิฆานุสัย อนุสัย คือปฏิฆะ (กิเลสสายโทสะ) 
3) อวิชชานุสัย อนุสัย คืออวิชชา (กิเลสสายโมหะ) ( ม. มู 12/551/553) 
เม่ือพระพุทธองค์ทรงค้นพบโรคร้าย คือกิเลสทั้ง 3 ช้ันนี้แล้ว พระองค์ทรงประกอบตัวยา

คือพระธรรม และทรงให้ยาถูกต้องกับสมุฏฐานของโรคน้ัน ๆ ซ่ึงจะได้นํามากล่าวในกาลต่อไป 
 

3.9 ความรุนแรงของกิเลส 
กิเลสทั้ง 3 ช้ัน ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบน้ันมีความร้ายแรงไม่เท่ากัน แต่ล้วนเป็นตัวขัดขวาง

การพัฒนาจิตและการพัฒนาประเทศท้ังสิ้นดังน้ี 
1. กิเลสอย่างหยาบ (วีติกกมกิเลส) เป็นกิเลสที่แสดงออกมาทางกายและทางวาจาเป็นกาย

ทุจริตบ้าง วจีทุจริตบ้าง ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและสังคมได้มาก จึงช่ือว่า หยาบเพราะเป็นบาป 
น่าเกลียด ทําลายล้างได้มาก และเห็นได้ง่ายที่แสดงออกมาทางกาย ก็เป็นการเบียดเบียนการฆ่า การ
ทําลายล้างผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนจนบางครั้งก็กลายเป็นสงคราม หรือเป็นการโกงกิน ลักขโมยปล้นสะดม หรือ
เป็นการประพฤติผิดในกามข่มขืนก่อความแตกแยก และความสับสนในครอบครัวหรือเป็นการด่ืมสุรา
เมรัย และเสพของมึนเมาเสพของเสพติดให้โทษร้ายแรงต่าง ๆ เช่น เฮโรอีนส่วนท่ีแสดงออกมาทาง
วาจา ก็เป็นการพูดเท็จ หลอกลวงใส่ความผู้อ่ืน หรือพูดคําหยาบไม่น่าฟังก่อให้เกิดความเจ็บใจให้ผู้อ่ืน 
หรือพูดส่อเสียดให้ผู้ อ่ืนแตกแยกกัน ก่อความแตกแยกในสังคมหรือพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้
สารประโยชน์ รวมความว่า สังคมวุ่นวายและเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกิเลสอย่าง
หยาบท้ังสิ้น 

2. กิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส) เป็นกิเลสท่ีกลุ้มรุมจิตใจให้เดือดร้อนไม่แสดงออกทาง
กายและวาจาเหมือนอย่างหยาบ แต่กลุ้มรุมภายในจิตทําจิตใจให้เดือดร้อนกระวนกระวายท่ีเรียกว่า 
เป็นกิเลสอย่างกลาง ก็เพราะว่าไม่ร้ายแรงเหมือนกิเลสอย่างหยาบ แต่ก็ไม่ละเอียดเหมือนอนุสัยกิเลส 
กิเลสอย่างกลางน้ี เป็นประเภทอุปกิเลสที่ทําให้ใจมัวหมอง ให้สกปรกไม่ผ่องใสและเป็นกิเลสประเภท
นิวรณ์ คือกิเลสท่ีป้องกันจิตไม่ให้พัฒนา ทําจิตให้ไร้ความสงบสุข เช่นทําให้กลัดกลุ้มเร่าร้อนด้วย
อํานาจราคะ หรือทําให้เคียดแค้นเจ็บใจด้วยอํานาจพยาบาทหรือทําให้ฟุ้งซ่านและรําคาญ หาความ
สงบใจไม่ได้ด้วยอํานาจอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นต้น กิเลสประเภทนี้เป็นตัวฆ่าสุขภาพจิต หรือเป็นตัว
ทําลายความสงบสุขของมนุษย์มากที่สุดและทําให้คนเป็นโรคจิตโรคประสาทมากท่ีสุด ซ่ึงกําลังทวีมาก
ขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ของโลกปัจจุบันเป็นปัญหาสังคมที่กําลังเพ่ิมข้ึนอย่างน่าวิตก 

3. กิเลสอย่างละเอียด (อนุสัยกิเลส) เป็นกิเลสประเภทอนุสัย ซ่ึงนอนสงบนิ่งอยู่ในขันธสันดาน 
คือจิตใจของแต่ละบุคคล กิเลสกลุ่มนี้ละเอียดมาก ที่ช่ือว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็เพราะสังเกตเห็น
ได้ยาก ไม่เหมือนกับกิเลสอย่างหยาบซ่ึงเห็นได้ง่าย และไม่เหมือนกิเลสอย่างกลางซ่ึงสามารถ
สังเกตเห็นได้ อนุสัยกิเลสน้ี นอนสงบน่ิงอยู่ในจิตใจ เหมือนตะกอนท่ีนอนอยู่ในก้นของภาชนะน้ํา คือ
ปกติว่าน้ําท่ีมีตะกอน ถ้าตะกอนนั้นยังนอนอยู่ ก็เป็นนํ้าท่ีใสสะอาด ใช้ด่ืมหรือใช้อย่างอ่ืนได้ดี แต่ถ้า
ตะกอนฟุ้งขึ้นมา น้ําน้ันก็กลายเป็นน้ําสกปรก ใช้ด่ืมก็ไม่ได้ จะใช้อาบ หรือใช้ล้างภาชนะอย่างใดอย่าง
หน่ึงก็ไม่ได้ เพราะเป็นน้ําสกปรก เพราะเป็นน้ําเสีย เป็นนํ้าสกปรกเสียแล้วฉันใด จิตท่ีมีอนุสัยกิเลส
นอนอยู่น้ีก็เช่นกัน ถ้าอนุสัยไม่ฟุ้งขึ้นมา ก็เป็นจิตท่ีสะอาดผ่องใส ใช้งานได้ดีแต่ถ้าอนุสัยฟุ้งขึ้นมาเป็น
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กิเลสอย่างกลางหรืออย่างหยาบแล้ว จิตน้ีก็จะเศร้าหมองสกปรกมีคุณภาพตํ่าใช้การงานไม่ได้ดีและ
ก่อให้เกิดทุกข์โทษต่าง ๆ ติดตามมาและการที่คนเราต้องเกิดแก่เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ก็เพราะอนุสัยกิเลสน้ีเอง แม้กิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบก็มีรากเหง้ามาจากอนุสัยกิเลสน้ี 
ฉะน้ันอนุสัยกิเลสน้ีจึงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์โทษทั้งมวล 

การก่อตัวของกิเลส กิเลสแม้จะมีมาก แต่ก็มีต้นเค้ามาจากกิเลส 3 สายนี้เท่าน้ัน คือ สายโลภะ 
สายโทสะ และสายโมหะ อันเป็นตัวอกุศลมูล ต้นเค้าหรือรากเหง้าของการทําช่ัวต่าง ๆ โดยมีการก่อ
ตัวขึ้นมาตามลําดับ เร่ิมต้นต้ังแต่อนุสัยกิเลส แล้วกลายมาเป็นปริยุฏฐานกิเลส แล้วบ้างครั้งก็พุ่งขึ้นมา
เป็นวีติกกมกิเลสในที่สุด โดยมีการก่อตัวตามลําดับดังต่อไปน้ี 

   1. กิเลสสายโลภะ มีต้นเค้าอยู่ที่ราคานุสัย ราคะ หมายถึง ความติด หรือความพอใจเม่ือพุ่ง
ตัวขึ้นเป็นกิเลสอย่างกลาง ก็จะเป็นกามฉันท์คือความพอใจในทางกาม หรืออาจจะเป็นอภิชฌา คือ
โลภอยากได้ของผู้อ่ืน เม่ือระงับไม่อยู่ ก็จะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบ ถ้าออกทางกายก็อาจเป็นการ
ลักทรัพย์ หรือประพฤติผิดทางกาม ถ้าออกมาทางวาจา ก็อาจเป็นการพูดหลอกลวงหรือฉ้อโกงคนอ่ืน 

   2. กิเลสสายโทสะ มีต้นเค้าอยู่ที่ปฏิฆานุสัย ปฏิฆะ หมายถึง ความกระทบกระทั่งจิตหรือ
ความไม่พอใจ เม่ือพุ่งตัวเป็นกิเลสอย่างกลาง ก็จะกลายเป็นกุกกุจจะ ความรําคาญ หรือพยาบาท 
ความผูกใจเจ็บ ถ้าระงับไม่อยู่ ก็จะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบ คือ เม่ือออกมาทางกายก็อาจจะเป็น
การฆ่า การทําลาย การเบียดเบียนคนอ่ืน สัตว์อ่ืน เม่ือออกมาทางวาจา ก็อาจจะเป็นการพูดคําหยาบ 
ด่าว่าให้คนอ่ืนเจ็บใจ 

   3. กิเลสสายโมหะ มีต้นเค้าอยู่ที่อวิชชานุสัย อวิชชา หมายถึง การไม่รู้ตามความเป็นจริง เม่ือ
พุ่งตัวข้ึนมาเป็นกิเลสอย่างกลาง ก็อาจจะเป็นถีนมิทธะ ความท้อแท้และความง่วงซึมอุทธัจจะ ความ
ฟุ้งซ่าน หรืออาจจะเป็นความลังเลสงสัย จนบางคนถึงกับกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นไม่เช่ือในบาปบุญ 
ถ้าระงับไว้ไม่อยู่ ก็จะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบ คือ ถ้าออกมาทางกายก็อาจเป็นการเสพของมึนเมา 
หรือของเสพติดให้โทษต่าง ๆ ถ้าออกมาทางวาจา ก็เป็นการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์      ( 
พระเทพวิสุทธิกวี,2545:20-21) 

สรุป ความรุนแรงต่าง ๆ ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั้นมีสาเหตุมาจากกิเลสท้ัง 3 อย่างคือ
อกุศลมูล 3 อย่าง คือ ราคะ คือ ความกําหนัดยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ คิดนึกทางใจ
โทสะ คือ ความประทุษร้าย ความพยาบาท ความโกรธ และความผูกโกรธ โมหะ คือ ความหลงไม่รู้
จริง คือ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุให้ทุกข์เกิด ไม่รู้การปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ ได้แก่อริยสัจสี่ น่ันเองจึงเป็น
สาเหตุให้เกิดความรุนแรงที่แตกต่างกันไปและความรุนแรงนั้นบ้างคร้ังเกิดจากสาเหตุของบุคคล แต่
บางครั้งเกิดจากกลุ่มบุคคล เช่นกรณีของสุภัททวุฒบรรพชิตที่กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยจนเป็น
สาเหตุให้ต้องทําปฐมสังคายนาหรือกรณีของพระเทวทัตได้เสนอวัตถุ 5 ประการ ต่อพระสงฆ์ โดยการ
โฆษณาชวนเช่ือจนทําให้ภิกษุผู้บวชใหม่ยังแยกไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเลยหลงเช่ือพระเทวทัต
ไปเป็นจํานวนมากถึง 500 รูป หรือในการทําสังคายนาคร้ังท่ี 2 ว่าด้วยเรื่องวัตถุ 10 ประการ ที่
พระฉัพพัคคีย์ได้กระทํากันได้ชักชวนผู้ปกครองระดับพระราชาและผู้นําชุมชนมาเข้าร่วมเป็นกําลัง
สนับสนุนตนอีกทีหน่ึงซ่ึงสาเหตุทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นผลทําให้หมู่สงฆ์เกิดความแตกแยกทางความคิด
และต่อมาได้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ มากมายแม้แต่ในประเทศไทยอันเป็นผล
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กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันก็เกิดการแบ่งแยกมีการเปรียบเทียบกันว่า
อย่างน้ันดีอย่างนี้ไม่ดีซ่ึงเป็นการกัดกร่อนหลักพุทธธรรมในพุทธปรัชญาไปในตัวซ่ึงจะได้กล่าวถึงในบท
ต่อไป 

 

3.10 ผลกระทบท่ีเกิดจากความรุนแรง 
ความรุนแรงเป็นสภาวอารมณ์ที่เกิดภายในจิตของแต่ละบุคคลท่ีก่อตัวจากจุดเล็ก ๆ เป็นปฏิฆะ 

แล้วก็พัฒนาตัวขึ้นมาเป็นโกธะจากน้ันก็จะกลายเป็นอุปหานะแล้วเปลี่ยนมาเป็นพยาปาทะจากน้ัน
กลายเป็นปทุฏฐะซ่ึงเป็นความรุนแรงขั้นสุดท้ายที่ออกมาจาก กาย วาจา และจิตใจแล้วส่งผลกระทบ
ต่อตนเองดังปรากฏในธรรมบทเรื่องนางปัญจปาปา, ภิกษุฆ่าตัวตาย,ภิกษุณีทําร้ายตนเอง,และนาคเอ
รกปัตต์ ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 

        1. ผลกระทบท่ีเกิดกับตนเอง นางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสน ในเมืองพาราณสี ขยําดิน
เหนียวทาฝาเรือนอยู่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปขอดินเหนียว นางโกรธแล้ววางก้อนดินเหนียวก้อน
ใหญ่ลงในบาตรของท่าน คือ ถวายอย่างไม่พอใจ เม่ือตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นธิดาของคนขัดสนมี มือ 
เทา้ ปากนัยน์ตา และจมูก ผิดปกติ เป็นท่ีรังเกียจแก่ผู้พบเห็น ฉะน้ัน จึงช่ือว่า นางปัญจปาปา แปลว่า 
มีบาป5 แห่ง (พระราชสิทธิมุนี,2513:36) นี้คือผลกระทบจากความรุนแรงที่เป็นเพียงขั้นปฏิฆะความ
กระทบกระทั่งแห่งจิตที่ไม่พอใจต่อการกระทําของพระปัญเจกพุทธเจ้ายังส่งผลเป็นความทุกข์แก่
ตนเองแม้จะเป็นความรุนแรงเพียงเล็กน้อยก็ตามเช่นกับพระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า
“กัสสปะ” เรื่องมีอยู่ว่า ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะมีภิกษุองค์หนึ่งได้น่ังเรือไปใน
แม่นํ้าคงคาเอามือไปจับใบตะไคร้น้ํา ขณะที่เรือกําลังแล่นไปใบตะไคร้น้ําก็ขาดติดมือไปภิกษุน้ันต้อง
อาบัติอย่างหน่ึง แต่ไม่ได้แสดงอาบัติเพราะคิดว่า “น่ีเป็นโทษเล็กน้อย” ท่านได้บําเพ็ญสมณธรรมมา 
โดยตลอด เม่ือจวนจะมรณภาพ คิดว่า “ศีลของเราไม่บริสุทธ์ิ” อยากจะแสดงอาบัติแต่ไม่มีภิกษุที่จะ
แสดงอาบัติด้วยเลย มรณภาพด้วยจิตท่ียังกังวลอยู่อย่างนั้นได้ไปเกิดเป็นพระยานาคชื่อว่า เอรกปัตต์ 
(ขุ.ธ. ภาค 6 : 145–152)และเรื่องของความหวังดีแต่สุดท้ายกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทกันถึงขั้น
จองเวรดังเรื่องของนางกาลียักษิณีหลังจากนางแต่งงานและแต่ไม่มีบุตรนางจึงไปหาหญิงอ่ืนมาให้สามี
เป็นภรรยาน้อยอีกหนึ่งคนเพ่ือหวังจะมีบุตรแต่อยู่ต่อภรรยาหลวงกับหึงหวงกลัวว่าภรรยาน้อยจะมี
บุตรและสามีจะไม่สนใจตนและตนจะหมดความสําคัญไปภายในบ้าน จึงคิดวางแผนไม่ให้ภรรยาน้อยมี
บุตรด้วยการให้นางกินยาขับเลือดเพื่อให้ลูกในท้องตายและภรรยาหลวงทําถึง ๓ ครั้ง จนภรรยาน้องรู้
และไม่ร่วมมือแต่ก็ไม่รอดพ้นความพยายามของภรรยาหลวงสุดท้ายภรรยาน้อยได้ถึงแก่ความตายแต่
ก่อนตายนางได้ผูกอาฆาตภรรยาหลวงไว้ทุกชาติจนได้มาพบพระพุทธองค์เวรจึงสงบระงับลงได้พระผู้มี
พระภาคตรัสคาถาน้ีแก่นางยักษิณีช่ือกาลีและหญิงคนหน่ึง ดังนี้ “เพราะว่าในกาลไหน ๆ เวรท้ังหลาย
ในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวร” (ขุ. ธ. 25/5/25) 
และเรื่องความเข้าใจผิดของภิกษุที่ทําตนเองให้เดือดร้อนในปาราชิกัณฑ์เร่ืองมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ เรือนยอด ป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลี พระองค์ได้แสดง อสุภกถา คือ ถ้อยคําปรารภสิ่งที่
ไม่สวยงาม สรรเสริญคุณแห่ง อสุภะและคุณแห่งการเจริญอสุภะ คือ การพิจารณาร่างกายโดยความ
เป็นของไม่งาม กับทั้งคุณแห่งอสุภะสมาบัติ โดยปริยายเป็นอันมาก ครั้นแล้วตรัสว่า ทรงประสงค์จะ
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หลีกเร้นอยู่ตามลําพังพระองค์ตลอดก่ึงเดือน ใคร ๆ ไม่พึงเข้าไปเฝ้า เว้นแต่ภิกษุผู้นําอาหารเข้าไป
เพียงรูปเดียวภิกษุทั้งหลายปฏิบัติอสุภภาวนา ก็เกิดความเบ่ือหน่าย รังเกียจด้วยกายของตนเหมือน
ชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการประดังตกแต่ง อาบนํ้าดําเกล้าแล้ว รังเกียจซากศพของงู ซากศพของสุนัข 
ซากศพของมนุษย์ อันคล้องอยู่ที่คอ ฉะน้ัน เม่ือเบ่ือหน่าย รังเกียจด้วยกายของตนเองอย่างนี้ก็ฆ่าตัว
ตายบ้าง ฆ่ากันและกันบ้าง เข้าไปหานายมิคลัณฑิกะ ผู้แต่งตัวเหมือนสมณะ จ้างด้วยบาตรจีวรให้ฆ่า
บ้าง โดยนัยนี้ นายมิคลัณฑิกะ ก็รับจ้างฆ่าภิกษุทั้งหลายวันละรูปหนึ่งบ้าง สองรูปบ้าง สามรูปบ้าง 
จนถึงวันละหกสิบรูปบ้าง (วิ. มหา.1/162/134 -139) การทะเลาะกันแล้วทําร้ายตัวเองก็มีผลเสียต่อ
ตนเองดังมีปรากฏในวินัยปิฎกเรื่องมีอยู่ว่าสมัยน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตะวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรฐีกรุงสาวัตถี คร้ังน้ัน ภิกษุจัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วร้องไห้
ทุบตีตนเองบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อย พากันตําหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนแม้เจ้าจัณฑกาลี จึง
ร้องไห้ทุบตีตนเองเล่า” ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่าน้ันได้นําเรื่องน้ีไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบภิกษุได้นํา
เรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องน้ีเป็น
ต้นเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทราบว่า ภิกษุณีจัณฑกาลีร้องไห้ทุบตีตนเอง 
จริงหรือ” ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า “จริงพระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตําหนิว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงร้องไห้ทุบตีตนเองเล่า ภิกษุณีทั้งหลาย การกระทําอย่างนี้ มิได้ทําคน
ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนท่ีเลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย ฯลฯ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณี
ทั้งหลาย ภิกษุณีใดร้องไห้ทุบตีตนเอง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ. จูฬ. 3 /879-880/182) ผลกระทบท่ี
เกิดจากความรุนแรงข้างต้นเป็นความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองแล้วส่งผลให้ได้รับ
ความทุกข์ความเดือดร้อนตามสมควรแก่ฐานะแต่ยังไม่ส่งผลให้เป็นวงกว้างออกไปอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เสียหายต่อหมู่คณะเหมือนกับการทําให้เกิด
แนวความคิดท่ีแตกแยกกันแล้วก่อเกิดความร้าวฉานต่อวงการสังคมสงฆ์ซ่ึงมีผลกระทบเป็นอย่างมาก
ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 

2. ผลกระทบต่อระบบสังคมสงฆ์ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่สังคมสงฆ์ถ้าเป็นในสมัย
พุทธกาลปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะสงบลงได้ด้วยการตัดสินของพระพุทธเจ้าดังเรื่องของพระเทวทัตท่ี
พยายามทําลายสงฆ์ให้แตกกันแม้แต่การลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าหรือให้นายขมังธนูไปลอบปลง
พระชนม์พระพุทธเจ้าปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีแก้ไขได้หมดแต่หลังจากพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไป
แล้วความคิดของสาวกเริ่มขัดแย้งกันทําให้มีผลกระทบต่อหมู่สงฆ์โดยเริ่มต้ังแต่การทําปฐมสังคายนา
พระสงฆ์เริ่มมีความขัดแย้งกันทางด้านความคิดเห็นและมาปรากฏชัดในระหว่างช่วงระยะเวลาก่อนจึง
การสังคายนาคร้ังที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 100 ถึง พ.ศ. 200 พระพุทธศาสนาเร่ิมแตกแยกเป็นฝักฝ่ายจน
ลุกลามกลายเป็นมหาเภทคือ การแตกแยกคร้ังย่ิงใหญ่ มีสาเหตุมาจากพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเว
สาลีพากันประพฤติสามาทานวัตถุ 10 ประการ จนถูกท่านพระยสกากัณฑกบุตรกับพวกขับออกจาก
คณะสงฆ์ แล้วพระมหาเถระทั้งหลายได้มีมติให้กระทําการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 2 น้ันพวก
ภิกษุวัชชีบุตรเม่ือถูกขับออกจากคณะสงฆ์เดิมก็ได้ไปรวมตัวกันที่กรุงโกสัมพีรวบรวมพรรคพวกได้
ประมาณ 1หม่ืนรูป ได้กระทําการสังคายนาแข่งกับฝ่ายพระมหาเถระทั้งหลายการสังคายนาของภิกษุ
วัชชีบุตรน้ัน มีพระภิกษุเข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์จึงเรียกว่า“มหาสังคีติ”หรือ“มหาสังฆิก
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สังคายนา”เรียกคณะสงฆ์ของตนว่า”มหาสั งฆิกะ”หรือ“มหาสั งคี ติกะ” นับ ต้ังแต่นั้ นมา 
พระพุทธศาสนาก็เริ่มแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ดังแผนผังแสดงการแตกแยกเป็นนิกายต่าง ๆในตติย
สังคีติ การทําสังคายนาครั้งที่ 3 นอกจากพระพุทธศาสนาจะแตกกันเป็น 18 นิกายในคัมภีร์สมันตปา
สาทิกาท่านแสดงเรื่องตติยสังคายนาโดยเล่าประวัติพระโมคคัลลีบุตรเถระประวัติพระเจ้าอโศก
มหาราชที่เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาได้ถวายความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามากมายลาภสักการะ
เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนามากมายจนพวกเดียรถีย์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพ่ือแสวงหาลาภ
สักการะ ต่างพากันส่ังสอนลัทธิของตนว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเดียรถีย์บางพวกก็โกนหัวนุ่งห่มผ้ากาสายะ
ปลอมบวช เที่ยวไปตามวิหารเข้าร่วมทําอุโบสถ เข้าร่วมทําสังฆกรรม ภิกษุทั้งหลายจึงไม่ทําอุโบสถกับ
พวกปลอมบวชเหล่าน้ัน 

ผังแสดงการแตกแยกนิกายต่าง ๆ 
   ในปีแรกแห่งพุทธศักราช มีนิกายเถรวาทข้ึน ในสมัยปฐมสังคายนา เม่ือผ่านไป 100 ปี 
   (1) เถรวาท แตกแยกในสมัยทุติยสังคายนา 
   (2) มหาสังฆิกะ 
   (3) โคกุลิกะ  
   (4) เอกัพโพหาริกะ 
   (5) ปัณณัตติวาท  
   (6) พาหุลิกะ(พหุสสุติกะ) 
   (7) เจติยวาท 
   เม่ือพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ 200 ปี เถรวาทได้แตกแยกเป็นครั้งที่ 2 อีก 2 นิกาย 
   (8) มหิสาสกะ 
   (9) วัชชีปุตตกะ  
   (10) ธัมมมุตตริยะ 
   (11) ภัทรยานิกะ  
   (12) ฉันนาคาระ  
   (13)สัมมิติยะ 
   (14) สัพพัตถิกวาท  
   (15) ธัมมคุตติยะ 
   (16) กัสสปิยะ 
   (17) สังกันติกะ 
   (18) สุตตวาท 
   ในคร้ังน้ันภิกษุสงฆ์ไม่ได้ทําอุโบสถ ไม่ได้ทําปวารณากันนานถึง7ปีพระเจ้าอโศกมหาราชทรง

ทราบจึงรับสั่งให้อมาตย์คนหน่ึงไประงับอธิกรณ์ สั่งให้ภิกษุสงฆ์ทําอุโบสถกันอมาตย์มิได้สอบถามวิธี
ระงับอธิกรณ์จากพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ไปสอบถามพวกอมาตย์อ่ืน ๆ ว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้
ระงับอธิกรณ์แล้วอธิกรณ์จะระงับอย่างไรพวกอมาตย์เหล่าน้ันก็ว่า เวลาไปปราบชนบทปลายแดนก็
ต้องฆ่าโจร ถ้าภิกษุเหล่าใดไม่ทําอุโบสถ พระเจ้าอยู่หัวคงจักประสงค์ให้ประหารชีวิตภิกษุเหล่าน้ัน
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อมาตย์น้ันจึงไปยังวิหารแล้วนิมนต์ภิกษุให้ประชุมกันแล้วเรียนว่า“พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ทําอุโบสถ” 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า”จะไม่ยอมทําอุโบสถร่วมกับพวกเดียรถีย์” อมาตย์จึงเอาดาบตัดศีรษะพระภิกษุ
ทั้งหลาย ต้ังแต่พระเถรลงมาพอดีถึงลําดับพระติสสะ ผู้เป็นพระภาดาร่วมพระมารดาของพระเจ้า
อโศก อมาตย์ไม่อาจจะฟันดาบลงจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบว่า ตนได้ตัดศีรษะ
ภิกษุทั้งหลายที่ไม่ยอมทําอุโบสถไปจํานวนเท่านี้ พอดีถึงลําดับพระติสสะไม่ทราบจะทําอย่างไรพอพระ
เจ้าอโศกมหาราชได้สดับเข้าก็มีรับสั่งว่า“ท่านเราสั่งไประงับอธิการณ์นั้นมิได้ให้ไปฆ่าภิกษุทั้งหลาย” 
พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดความเร่าร้อนในพระวรกายจึงเสด็จเท่ียวสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์มี
บาปด้วยหรือไม่ (วิ. มหา 7 / 52-59) 

 

3.11 ผลกระทบต่อการบรรลุมรรคผล 
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวพุทธก็คือการบรรลุพระนิพพานพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่าย

ตายเกิดอีกไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตย่อมมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันเว้นแต่ใครจะไปถึง
จุดมุ่งหมายได้เร็วกว่ากันแต่บางครั้งพุทธบริทัษกับทําสิ่งที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุถึงจุดมุ่งด้วยการทํา
อนันตริยกรรม ซ่ึงเป็นกรรมหนักมี 5 อย่าง คือ 1. มาตุฆาต หมายถึง การฆ่ามารดา2. ปิตุฆาต 
หมายถึง การฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาต หมายถึง การฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุปบาท หมายถึง การทํา
ร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อข้ึนไป 5. สังฆเภท หมายถึง การทําให้สงฆ์แตกกัน (ป.อ. ปยตฺโต 
(2540; 208-209) เม่ือใครกระทําอนันตริยกรรมลงไปจะไม่เจริญในมรรคผลได้เลย ดังเช่นพระเจ้า
อชาตศัตรูทําปิตุฆาตเรื่องมีอยู่ว่า พระเจ้าอชาตศัตรู โดยหวังจะให้กุมารอชาตศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
แทนพระเจ้าพิมพิสาร จะได้เป็นฝ่ายสนับสนุนตนทางฝ่ายอาณาจักรส่วนตนเองจะบริหารคณะสงฆ์
แทนพระพุทธเจ้า จึงเข้าไปหากุมารอชาตศัตรูแล้วกล่าวว่า “กุมาร เด๋ียวน้ีคนอายุน้อย พระองค์
อาจจะสิ้นพระชนม์เสียก่อน ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้” กุมารอชาตศัตรูตรัสว่า “จะทําอย่างไร จึง
จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน” พระเทวทัตต์แนะนําว่า “ก็ปลงพระชนม์พระราชบิดาเสียซิ ก็จะได้เป็น
พระเจ้าแผ่นดิน”กุมารอชาตศัตรูหลงเช่ือ คืนวันหน่ึงได้เหน็บกริชเข้าไปในท่ีบรรทมของพระเจ้าพิม
พิสารโดยหมายจะปลงพระชนม์ แต่ถูกราชบุรุษจับได้เสียก่อน ลูกขุนพิจารณาโทษให้ประหารชีวิตพระ
เจ้าพิมพิสารขออภัยโทษไว้ เพราะกุมารยังไม่รู้ดีรู้ช่ัว ลูกขุนจึงไม่เอาโทษพระเจ้าพิมพิสารถามว่า ที่
เหน็บกริชเข้าไปในที่บรรทมประสงค์อะไร กุมารอชาตศัตรูก็ตอบตามตรงพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ
ดังนั้น ก็ยกราชสมบัติให้กุมารอชาตศัตรูปกครองแทนต้ังแต่นั้นมาพระเจ้าอชาตศัตรู เม่ือไปสู่ที่บํารุง
ของพระเทวทัตต์ ตรัสว่า “ความปรารถนาของเราสําเร็จแล้ว” แต่พระเทวทัตต์กลับบอกว่า ทหารยัง
จงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารอยู่ ถ้านึกถึงการกระทําท่ีพระองค์ดูหม่ิน จะกลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เม่ือไรก็ได้ แล้วจึงแนะนําให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระราชบิดาเสียจึงหมดภัย โดยแนะให้จับ
ไปขังเพ่ือให้อดอาหารตายพระเจ้าอชาตศัตรู ก็ทําตามคําแนะนํา โดยให้นําพระเจ้าพิมพิสารไปขังไว้ 
และไม่ให้เสวยพระกระยาหาร ห้ามบุคคลอ่ืนเย่ียมท้ังหมด เว้นแต่นางเทเวหิ พระมารดาองค์เดียวท่ี
เย่ียมได้มีผู้คุมคอยเฝ้าอย่างกวดขันเวลาล่วงมา 7 วัน พระเจ้าอชาตศัตรูให้เรียกผู้คุมมา ถามว่า พระ
เจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วหรือยัง ผู้คุมก็บอกเหตุผลว่า ที่ยังไม่สวรรคต เพราะพระมารดาของพระองค์
ซ่อนกระยาหารไปให้ พระเจ้าอชาตศัตรูจึงรับสั่งว่า ต่อไปตรวจให้ดีเวลาล่วงมาอีก 7 วัน พระเจ้า



46 

 

อชาตศัตรูก็รับสั่งให้เรียกผู้คุมมาถามอีก ก็ทรงทราบว่าท่ียังไม่สวรรคต เพราะพระมารดาเอาแป้งเปียก
ทาพระองค์เข้าไปให้พระบิดาลอกออกจากพระองค์เสวยพระเจ้าอชาตศัตรู จึงห้ามพระมารดาเข้า
เย่ียมเวลาล่วงไปอีก 7 วัน พระเจ้าอชาตศัตรูรับสั่งให้เรียกผู้คุมมาถามอีก ก็ทรงทราบว่าท่ีบิดายังไม่
สวรรคต เพราะพระองค์เดินกลับไปแล้วเดินกลับมา และมองไปทางเขาคิชกูฏพระเจ้าอชาตศัตรูจึง
รับสั่งให้ช่างกัลบกเอามีดโกนไปผ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารเพ่ือไม่ให้เดินไปเดินมาได้พระเจ้าพิมพิสาร
ได้รับความเจ็บปวดถึงที่สุดพร้อมกับอดพระกระยาหารมาหลายวันจึงได้สวรรคตในวันนั้นผู้คุมคุกพระ
เจ้าพิมพิสารจะไปกราบทูลให้พระเจ้าอชาตศัตรูทราบขณะที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคต มเหสีของพระ
เจ้าอชาตศัตรูก็ประสูติโอรส เจ้าหน้าท่ีทางวังของมเหสีจะไปกราบทูลให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบ 
จึงมาพบผู้คุมคุกพระเจ้าพิมพิสารระหว่างทางพอดี จึงปรึกษากันว่า เราจะเอาข่าวดีกราบทูลก่อน 
หรือเอาข่าวร้ายกราบทูลก่อนดี จึงตกลงกันว่าต้องเอาข่าวดี คือโอรสประสูติกราบทูลก่อน แล้วจึงเอา
ข่าวร้ายเร่ืองพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตทูลภายหลัง ผู้แจ้งข่าวทั้งสองไปถึงที่ประทับของพระเจ้าอชาต
ศัตรูพร้อมกันเจ้าหน้าท่ีวังกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ มเหสีของพระองค์ประสูติโอรสแล้วพระเจ้า
ข้า”พระเจ้าอชาตศัตรูพอทราบว่าโอรสประสูติ มีความรักในโอรสย่ิงนัก ดําริว่า“พระบิดาของเราคงรัก
เราเช่นนี้เหมือนกัน” กําลังจะสั่งให้ปล่อยพระราชบิดาออกจากคุก ก็ได้รับรายงานจากผู้คุมว่าพระ
บิดาของพระองค์สวรรคตแล้วพระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบว่า พระราชบิดาสวรรคตเท่านั้นเสียพระทัย
อย่างท่วมท้นทรงกรรแสงไม่สร่าง เพราะรักในโอรสของพระองค์ ทําให้สํานึกผิดท่ีทรงทรมานพระราช
บิดาพระเจ้าพิมพิสารต้องสวรรคตด้วยการทรมานอย่างแสนสาหัส ผลสะท้อนทําให้พระเจ้าอชาตศัตรู
ต้องทุกข์ระทมมากที่สุด บรรทมไม่หลับมาเป็นเวลานาน พอจะหลับ เหมือนมีสิ่งหน่ึงมาแทงดวงหทัย
ให้สะดุ้งต่ืน ย่ิงได้ทรงทราบว่า เทวทัตต์ถูกแผ่นดินสูบ ย่ิงมีหทัยหวาดหวั่นต่อทุกข์โทษที่จะได้รับย่ิงขึ้น 
กลัวว่า พระองค์จะถูกแผ่นดินสูบเหมือนเทวทัตต์ เพราะองค์มีส่วนร่วมกับพระเทวทัตต์ ในการคิดปลง
ประชนม์พระพุทธเจ้า พระองค์กลัวถูกแผ่นดินสูบเหมือนพระเทวทัตต์ จึงไม่มีความสําราญในพระราช
สมบัติเลยพระองค์ทรงหวาดหว่ันพระราชหฤทัย ประดุจไก่ถูกประหารอยู่ มีพระหฤทัยหวาดสะดุ้งอยู่
เสมอ แม้มีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา เพ่ือทูลถามปัญหาและขอให้ลดโทษให้ ก็ไม่อาจจะเสด็จ
เข้าเฝ้าพระศาสดาได้ เพราะทรงมีความผิดมหันต์ในวันเพ็ญวันหน่ึง พระองค์ตรัสถามหมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ว่า “เด๋ียวน้ีพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน” หมอชีวกตอบว่า “ในสวนมะม่วงของข้าพระบาทพระ
เจ้าข้า” ทรงทําหมอชีวกให้เป็นคนนําทางเสด็จไปสู่สวนมะม่วงของหมอชีวกในคืนวันน้ันเองถวาย
บังคมพระศาสดาและทรงทําอัญชลีแก่ภิกษุสงฆ์แล้ว ประทับน่ัง ณ ที่สมควรข้างหนึ่งพระศาสดาทรง
ดําริว่า “พระราชาน้ีต้ังแต่เวลาที่ให้ปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้วไม่ได้บรรทมหลับตลอดกลางคืน
และกลางวัน พระองค์เป็นเหมือนถูกแทงด้วยหอกต้ัง 100 เล่ม พอหลับพระเนตรลง ด้วยหวังว่าจักงีบ 
ก็ผวาต่ืนขึ้นคร่ําครวญอยู่ วันนี้ พระราชาเสด็จมาหาเรา จักบรรทมหลับได้ ต้ังแต่กาลท่ีได้ฟังพระธรรม
เทศนาน้ี แล้วจะเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ในพระพุทธศาสนา แต่อุปนิสัย
ของมรรคผลถูกตัดขาด เพราะพระองค์ทําความผิดมหันต์เน่ืองด้วยเหตุคลุกคลีกับมิตรช่ัวพระราชา
ทรงถึงสรณะ 3 ครั้งแล้ว ทรงประกาศความผิดที่พระองค์กระทํา เฉพาะพระพักตร์พระศาสดา ขอให้
พระศาสดาทรงอดโทษให้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะทําประทักษิณ 3 รอบทรงต้ังอัญชลีไว้เหนือพระ
เศียร ผินพระพักตร์ตรงต่อพระศาสดา ทรงดําเนินถอยหลังออกตราบเท่าท่ีทอดพระเนตรเห็นได้ถวาย
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บังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์เหนือภาคพ้ืนในสถานท่ีทอดพระเนตรไม่เห็น แล้วเสด็จกลับไป( วิชัย สุ
ธีรชานนท์ 2542 : 244–251 ) การกระทําท่ีพระเจ้าอชาตศัตรูหลงคบมิตรช่ัวและได้ปลงพระชนม์พระ
ราชบิดาจนสวรรคตในท่ีสุด เป็นอนันตริยกรรม คือฆ่าบิดาโดยเจตนา และฆ่าอย่างทรมานท่ีสุดแม้ยัง
ไม่ได้เสวยกรรม ในนรก ก็ได้รับความทุกข์ระทมใจเหลือประมาณ บรรทมไม่หลับเป็นเวลานานพอจะ
หลับตาลง เหมือนมีอะไรมาเสียดแทงใจให้สะดุ้งต่ืนได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานไม่มีใคร
บรรเทาได้ ต่อเม่ือได้ไปขอขมาพระศาสดาโดยการนําของหมอชีวกโกมารภัจจ์และฟังพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแล้ว เกิดปีติในธรรม ประกาศตนเข้าถึงพระรัตนตรัย เกิดความสุขข้ึนบรรทมหลับได้
บ้าง แต่กรรมหนักท่ีทํานั้น ก็จะให้ผลต่อไป และจะเป็นเหตุให้พระเจ้าอชาตศัตรู ไม่มีโอกาสบรรลุ
มรรคผล 
      เจ้าสุปปพุทธศากยะ ดังได้สดับมาเจ้าสุปปพุทธะพระองค์นั้น ผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุ 
2 ประการน้ี คือ พระสมณโคดมน้ีทิ้งลูกสาวของเราออกบวชประการหน่ึง ให้ลูกชายของเราบวชแล้ว
ต้ังอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายนั้นประการหน่ึง วันหน่ึง ทรงดําริว่า “บัดนี้ เราจักไม่ให้พระสมณ
โคดมน้ันไปฉันยังสถานที่นิมนต์” ดังนี้ จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไป น่ังเสวยนํ้าจัณฑ์ในระหว่างทางลําดับ
น้ัน เม่ือพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาที่นั้น พวกมหาดเล็กทูลท้าวเธอว่า “พระศาสดาเสด็จ
มาแล้ว” ท้าวเธอตรัสว่า “พวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อน จงบอกพระสมณะน้ันว่า “พระสมณโคดมองค์น้ี
ไม่เป็นใหญ่กว่าเรา” เราจักไม่ให้ทางแก่พระสมณโคดมน้ัน”แม้พวกมหาดเล็กทูลเตือนแล้ว ๆ เล่า ๆ ก็
คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแลพระศาสดาไม่ได้หนทางจากสํานักของพระมาตุละ (ลุง) แล้ว จึงเสด็จ
กลับจากที่น้ัน แม้ท้าวเธอก็ส่งจารบุรุษ (คนสอดแนม) ไปคนหน่ึง ด้วยกําชับว่า “เจ้าจงไป ฟังคําของ
พระสมณโคดมนั้นแล้วกลับมา” 

เจ้าสุปปพุทธะทํากรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูบ แม้พระศาสดา เสด็จกลับมาทรงทําการแย้ม
พระโอฐ พระอานนทเถระทูลถามว่า“อะไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอฐให้ปรากฎ 
พระเจ้าข้า” จึงตรัสว่า “อานนท์เธอเห็นเจ้าสุปปพุทธะไหม” พระอานนทเถระทูลว่า “เห็นพระเจ้า
ข้า” พระศาสดาตรัสว่า“เจ้าสุปปพุทธะนั้นไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าเช่นเรา ทํากรรมหนักแล้วในวันที่ 
7 แต่วันนี้ท้าวเธอจักเข้าไปสู่แผ่นดิน (ธรณีสูบ) ณ ที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้ปราสาท” 

เจ้าสุปปพุทธะมุ่งจับผิดพระศาสดาด้วยคําเท็จ  จารบุรุษได้ฟังพระดํารัสนั้นแล้วไปสู่สํานัก
ของเจ้าสุปปพุทธะๆตรัสถามว่า “หลานของเราเม่ือกลับไปพูดอะไรบ้าง” จึงกราบทูลตามท่ีตนได้ยิน
แล้ว ท้าวเธอได้สดับคําของจารบุรุษน้ันแล้ว ตรัสว่า “บัดนี้ โทษในการพูด (พูดผิด) แห่งหลานของเรา
ย่อมไม่มี เธอตรัสคําใด คําน้ันต้องเป็นอย่างน้ันจริง ๆ ทีเดียว แม้เม่ือเป็นเช่นนั้นคราวน้ี เราจักจับผิด
เธอด้วยการพูดเท็จ เพราะเธอไม่ตรัสกะเราโดยไม่เจาะจงว่า “เจ้าสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่ 7” 
ตรัสว่า “เจ้าสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบใกล้ที่เชิงบันได ในภายใต้ปราสาท” ต้ังแต่วันน้ีไป เราจักไม่ไปสู่
ที่น้ันเม่ือเป็นเช่นน้ัน เราไม่ถูกธรณีสูบในที่นั้นแล้ว จักข่มขี่เธอด้วยการพูดเท็จ” 

เจ้าสุปปพุทธะทรงทําการรักษาพระองค์อย่างแข็งแรง  ท้าวเธอรับสั่งให้พวกมหาดเล็กขน
เคร่ืองใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมดไว้บนปราสาท 7 ช้ัน ให้ชักบันได ปิดประตู ต้ังคนแข็งแรง
ประจําไว้ที่ประตู ประตูละ 2 คนตรัสว่า“ถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทไซร้ พวก
เจ้าต้องห้ามเราเสีย” ดังนี้แล้ว ประทับนั่งในห้องอันเป็นสิริบนพ้ืนปราสาทช้ันท่ี 7 จะหนีผลแห่งกรรม
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ช่ัวย่อมไม่พ้นพระศาสดา ทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เจ้าสุปปพุทธะมิใช่จะนั่งบน
พ้ืนปราสาทอย่างเดียวต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาสนั่งในอากาศก็ตามไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขา
ก็ตาม ธรรมดาพระดํารัสของพระพุทธเจ้าท้ังหลายจะเป็น 2 ไม่มี ท้าวเธอจักถูกธรณีสูบในสถานที่เรา
พูดไว้น่ันแหละ” เม่ือจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า“บุคคลจงน่ังอยู่ในกลางหาว 
เข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขา ก็ไม่พ้นประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงําผู้สถิตอยู่ 
ย่อมไม่มี”ม้ามงคลเป็นเหตุให้ท้าวเธอเสด็จลงจากปราสาทในวันที่ 7 ในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจา้สุปป
พุทธะปิดหนทางภิกษาจารของพระศาสดา ม้ามงคลของเจ้าสุปปพุทธะในภายใต้ปราสาทคึกคะนอง 
กระแทกแล้วซ่ึงฝาน้ัน ๆ ท้าวเธอประทับน่ังอยู่ช้ันบนน่ันเองได้สดับเสียงของม้าน้ันจึงตรัสถามว่า“นั่น
อะไรกัน” พวกมหาดเล็กทูลว่า “ม้ามงคลคะนอง” ส่วนม้าน้ัน พอเห็นพระเจ้าสุปปพุทธะก็หยุดนิ่ง 

เกิดเหตุน่าประหลาดเพราะกรรมชั่ว  ขณะนั้นท้าวเธอมีพระประสงค์จะจับม้าน้ันได้เสด็จลุก
จากที่ประทับบ่ายพระพักตร์มาทางประตู ประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียว บันไดต้ังอยู่ในที่ของตน
ตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับท้าวเธอที่พระศอผลักให้มีพระพักตร์ขะมําลงไปโดยอุบายน้ัน
ประตูที่พ้ืนทั้ง 7 ก็เปิดเองทีเดียว บันไดทั้งหลายก็ต้ังอยู่ในที่เดิม พวกคนท่ีแข็งแรง ประจําอยู่ ที่ช้ันนั้น 
ๆ จับท้าวเธอท่ีพระศอแล้วผลักให้มีพระพักตร์ขะมําลงไป ขณะน้ันมหาปฐพีแตกแยกออกคอยรับเจ้า
สุปปพุทธะน้ันผู้ถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทนั่นเอง ท้าวเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกแล้วแล(ขุ. ธ. 
ภาค 5 : 62–66 )จากการกระทําของพระเจ้าสุปปพุทธะ ผู้ซ่ึงผูกอาฆาตในพระศาสดา และแกล้งน่ัง
ปิดทางเสด็จมิให้พระศาสดาไปฉันยังสถานที่นิมนต์ได้ น้ีจัดว่าเป็นกรรมหนัก ซ่ึงพระศาสดาตรัสว่าใน
วันที่ 7 เจ้าสุปปพุทธะจะถูกธรณีสูบ ณ ที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้ปราสาท ถึงแม้ว่าเจ้าสุปปพุทธะรู้
และเตรียมป้องกันรักษาตนเองเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่อาจหนีผลแห่งกรรมช่ัวได้ เพราะในวันท่ี 7 มีเหตุม้า
มงคลคึกคะนอง ทําให้เจ้าสุปปพุทธะต้องลงไปในภายใต้ปราสาท และถูกธรณีสูบในที่สุด 
    นางจิญจมาณวิกา ความว่า ในปฐมโพธิกาล เม่ือสาวกของพระทศพลมีมากหาประมาณมิได้
เม่ือพวกเทวดาและมนุษย์หย่ังลงสู่อริยภูมิ เม่ือพระคุณสมุทัยของพระศาสดาแผ่ไปแล้วลาภสักการะ
เป็นอันมากเกิดข้ึนแล้ว พวกเดียรถีย์ เป็นผู้เช่นกับแสงห่ิงห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาภ
สักการะ พวกเดียรถีย์เหล่านั้น ยืนในระหว่างถนน แม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนี้ว่า“พระ
สมณโคดมเท่านั้นหรือ เป็นพระพุทธเจ้า แม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้า ทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณ
โคดมน้ันเท่าน้ันหรือ มีผลมาก ทานท่ีเขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านท้ังหลาย
จงให้    จงทํา แก่เราทั้งหลายบ้าง” ดังนี้แล้ว ไม่ได้ลาภสักการะแลว้ ประชุมคิดกันในที่ลับว่า“พวกเรา
พึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดม ในระหว่างมนุษย์ทั้งหลาย พึงยังลาภสักการะให้ฉิบหายโดย
อุบายอะไรหนอแล” กาลน้ัน ในกรุงสาวัตถี มีนางปริพพาชิกาคนหน่ึงช่ือว่าจิญจมาณวิกา เป็นผู้ทรง
รูปอันเลอโฉมถึงความเลิศด้วยความงาม เสมือนนางเทพอัปสรฉะนั้น รัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีระของ
นางนั้น ( ขุ.ธ. ภาค 6 : 74–79 ) 

นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย์  ลําดับนั้น เดียรถีย์ผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหน่ึง
กล่าวอย่างน้ีว่า“เราทั้งหลายอาศัยนางจิญจมาณวิกา พึงยังโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดม ยังลาภ
สักการะ ให้ฉิบหายได้” เดียรถีย์เหล่านั้น รับรองว่า “อุบายนี้ มีอยู่” ต่อมา นางจิญจมานวิกานั้นไปสู่
อารามของเดียรถีย์ ไหว้แล้วได้ยืนอยู่ พวกเดียรถีย์ไม่พูดกับนาง นางจึงคิดว่า“เรามีโทษอะไรหนอแล” 
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แม้พูดครั้งที่ 3 ว่า“พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ดิฉันไหว้” ดังนี้แล้ว จึงพูดว่า “พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย ดิฉัน
มีโทษอะไรหนอแล เพราะเหตุอะไร ท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉัน”เดียรถีย์. น้องหญิง เจ้าย่อมไม่
ทราบซ่ึงพระสมณโคดม ผู้เบียดเบียนเราทั้งหลาย เที่ยวทําเราท้ังหลายให้เสื่อมลาภสักการะหรือนาง
จิญจมาณวิกา. ดิฉันยังไม่ทราบ เจ้าข้า ก็ในเรื่องนี้ ดิฉัน ควรทําอย่างไรเล่าเดียรถีย์. น้องหญิง ถ้าเจ้า
ปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซร้ จงยังโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดมแล้ว ยังลาภสักการะให้ฉิบ
หายเพราะอาศัยตนนางกล่าวว่า “ดีละ พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย ข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเอง ท่าน
ทั้งหลายอย่าคิดแล้ว” ดังน้ีแล้ว หลีกไป ห่มผ้ามีสีดุจแมลงค่อมทอง มีของหอมและระเบียบดอกไม้
เป็นต้นในมือ มุ่งหน้าตรงพระเชตวันไปอยู่ ในสมัยเป็นที่ฟังธรรมกถาแห่งชนชาวเมืองสาวัตถีแล้ว
ออกไปจากพระเชตวัน ต้ังแต่กาลน้ัน เพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมายาของหญิง เม่ือผู้อ่ืนถามว่า
“นางจะไปไหนในเวลานี้” จึงกล่าวว่า “ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยท่ีที่เราไป”พักอยู่ในวัด
ของเดียรถีย์ในที่ใกล้พระเชตวัน เม่ือคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ ด้วยหวังว่า “จัก
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค” นางทําทีเหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่พระนคร เม่ือคนผู้เป็นอุบาสก
ถามว่า “ท่านอยู่ ณ ที่ไหน” แล้วจึงกล่าวว่า“ประโยชน์อะไรของท่านท้ังหลายด้วยท่ีที่เราอยู่” โดย
กาลล่วงไป 1 เดือน 2 เดือนเมื่อถูกถาม จึงกล่าวว่า “เราอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม 
ในพระเชตวัน” ยังความสงสัยให้เกิดข้ึนแก่ปุถุชนท้ังหลายว่า “ข้อนั้นจริงหรือไม่หนอ”โดยกาลล่วงไป 
3-4 เดือนเอาท่อนผ้าพันท้อง แสดงเพศของหญิงมีครรภ์ให้เหล่าชนอันธพาลถือเอาว่า“ครรภ์บังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยพระสมณโคดม”โดยกาลล่วงไป 8-9 เดือนผูกไม้กลมไว้ที่ท้องห่มผ้าทับข้างบน ให้ทุบ
หลังมือและเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการบวมขึ้น มีอินทรีย์บอบชํ้าเม่ือพระตถาคตประทับน่ังแสดง
ธรรมบนธรรมาสน์ที่ประดับแล้วในเวลาเย็นปสู่ธรรมสภา ยืนตรงพระพักตร์ของพระตถาคตแล้วกล่าว
ว่า “มหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่าน้ันเสียงของพระองค์ไพเราะ พระโอษฐ์ของ
พระองค์สนิท ส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีครรภ์ครบกําหนดแล้ว พระองค์ไม่ทรงทราบเรือน
เป็นที่คลอดของหม่อมฉันไม่ทรงทราบเครื่องครรภบริหารมีเนยใสและนํ้ามันเป็นต้นเม่ือไม่ทรงทําเองก็
ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศลหรืออนาถบิณฑิกะหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหนึ่ง แม้บรรดา
อุปัฏฐากทั้งหลายว่า“ท่านจงทํากิจท่ีควรทําแก่นางจิญจมาณวิกาน้ี พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมย์เท่านั้น 
ไม่ทรงรู้ครรภบริหาร” เป็นเหมือนพยายามจับก้อนคูถปามณฑลพระจันทร์ฉะนั้น ด่าพระตถาคตใน
ท่ามกลางบริษัทแล้วพระตถาคต ทรงงดธรรมกถาแล้ว เม่ือจะทรงบันลือเย่ียงอย่างสีหะ จึงตรัสว่า 
“น้องหญิง ความที่คําอันเจ้ากล่าวแล้ว จะจริงหรือไม่ เราและเจ้าเท่านั้น ย่อมรู้” นางจิญจมาณวิกา. 
อย่างน้ัน มหาสมณะ ข้อน้ัน เกิดแล้วโดยความที่ท่านและหม่อมฉันทราบแล้วเทพบุตรทําลายกลอุบาย
ของนางจิญจมาณวิกาขณะน้ัน อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน ท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่ ก็
ทราบว่า“นางจิญจมาณวิกา ย่อมด่าพระตถาคตด้วยคําไม่เป็นจริง” แล้วทรงดําริว่า “เราจักชําระเรื่อง
น้ีให้หมดจด” จึงเสด็จมากับเทพบุตร 4 องค์ เทพบุตรท้ังหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกท่ีผูกท่อนไม้
กลม ด้วยอันแทะทีเดียวเท่าน้ัน ลมพัดเวิกผ้าห่มขึ้น ไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจิญจ
มาณวิกาน้ัน ปลายเท้าท้ัง 2 ข้างแตกแล้ว มนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่า “แน่ะนางกาลกัณณี เจ้าด่าพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า” ถ่มเขฬะลงบนศีรษะ มีมือถือก้อนดินและท่อนไม้ ฉุดลากออกจากพระเชตะวันนาง
จิญจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ ครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไปแผ่นดินใหญ่
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แตกแยกให้ช่องแล้ว เปลวไฟต้ังขึ้นจากอเวจี นางจิญจมาณวิกาน้ัน ไปเกิดในอเวจีเป็นเหมือนห่มผ้า
กัมพลที่ตระกูลให้ลาภสักการะของพวกอัญญเดียรถีย์เสื่อมแล้ว แต่กลับเจริญแก่พระทศพล
โดยประมาณยิ่งจากกระทําของนางจิญจมาณวิกา ซ่ึงเป็นนางปริพพาชิกาคนหน่ึง ได้รับอาสาพวก
เดียรถีย์ที่มีความริษยาพระพุทธศาสนา โดยนางได้ทําอุบายจนทําให้คนเข้าใจว่า นางมีครรภ์เพราะ
พระศาสดา และได้ด่าพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทด้วยคําไม่จริงด้วยเหตุที่เกิดข้ึนนี้ทําให้อาสนะของ
ท้าวสักกะแสดงอาการร้อนจนต้องเสด็จมากับเทพบุตร 4 องค์ และเทพบุตรได้แปลงหนูกัดเชือกท่ีผูก
ท่อนไม้กลมที่ นางจิญจมาณวิกาผูกไว้กับท้องให้ตกลงมาหาชนเห็นความจริงและได้ฉุดลากนางออกไป 
จากวัดพระเชตะวัน นางได้ถูกแผ่นดินสูบและไปเกิดในอเวจี 

สรุป ผลกระทบจากความรุนแรงหรือความโกรธ ทั้งสามด้านท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้บุคคลมีผล
ทางผิวพรรณที่ทรามและย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ทําปาณาติบาตด้วยกาย ด้วยวาจา ย่อมเสื่อมจากทรัพย์ ผู้ที่ชอบใช้ความรุนแรงย่อมถึง
ความไม่มียศ ไม่มีญาติมิตรและสหาย ผู้มักโกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญและทําจิตให้กําเริบภัยท่ีเกิดมา
จากภายในของคนผู้โกรธน้ันย่อมไม่รู้สึก คนผู้มักโกรธย่อมไม่รู้อรรถ ไม่เห็นธรรมและความโกรธย่อม
ครอบงํานรชนในขณะใดความมืดย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทําได้ยอกเหมือนทําได้ง่าย
และภายหลังเม่ือหายโกรธแล้วย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อน
เหมือนไฟแสดงควันก่อนและในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธและในการนั้นไม่มีหิริและ
โอตตัปปะไม่มีความเคารพ คนที่ถูกความโกรธครอบงําย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อย คนโกรธย่อมฆ่า
บิดาและมารดาของตนก็ได้ ฆ่าพระอรหันต์ แม้ปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงมาจนลืมตาดูโลกนี้ได้
แล้วแต่เม่ือถูกกิเลสด้ังความโกรธแต่ครอบงําแล้วย่อมฆ่าตัวเองก็ได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เม่ือบุคคลกระทํา
กรรมน้ันย่อมมีแต่ความเสื่อมและทําลายตนอยู่ความเส่ือมน้ันอันเกิดแต่ความโกรธหรือความรุนแรงท่ี
กล่าวมานี้เป็นเหมือนบ่วงมัจจุราชท่ีมีถ้ําคือกายเป็นที่อาศัยและความรุนแรงหรือความโกรธนั้นเป็น 1 
ในอาการ 6 อย่าง คือ (1)โทสะ(ความคิดประทุษร้าย) (2)ปฏิฆะ(ความคับแค้น) (3) โกธะ (ความขุ่น
เคืองใจ) (4) อาฆาต(ความผูกใจเจ็บ) (5)โกปะ (ความมีจิตกําเริบและอยากแก้แค้น) (6)โรสะ(ความ
โกรธขึ้ง) ซ่ึงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นถึงทุกข์โทษแห่งความโกรธที่ให้ผลคือ ความทุกข์และ
แสดงประโยชน์ของการละความโกรธ คือความสุข เช่นในเร่ืองนางอุตตราอุบาสิกาทรงแสดงว่าพ่ึงชนะ
คนโกรธด้วยความไม่โกรธหรือในเร่ืองอุตตราอุบาสก ทรงแสดงว่า โลกธรรม คือ สิ่งประจําโลก มีมา
นานแล้ว มิใช่พ่ึงมีทรงสอนให้รู้จักทําใจไม่ให้โกรธว่า ในโลกนี้ คนไม่ถูกนินทาไม่มี และในเรื่อง 
พระฉัพพัคคีย์ ทรงสอนให้สํารวมกายวาจา และใจ มิให้กําเริบมีศีลม่ันคงดํารงชีวิตให้ปราศจากข้อ
ตําหนิซ่ึงเป็นวิธีระงับความรุนแรงซ่ึงจะได้กล่าวในบทต่อไป 



 

บทท่ี 4 
วิธีระงับความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท 

 
วิธีการระงับความรุนแรงของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยของความรุนแรง ได้แก่ 

อธิกรณสมถะ7 อปริหานิยธรรม 7 สาราณียธรรม 6 อริยสัจ 4 สติปัฏฐาน 4 เริ่มต้ังแต่ความรุนแรงที่
เกิดจากภายในจิต และแสดงออกสู่ภายนอกก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม  

 
4.1 วิธีระงับความรุนแรงด้วยอธิกรณสมถะ 7 

การจัดการความรุนแรงในแง่ของ“พระวินัย”คือ“อธิกรณสมถะ” หมายถึง “การระงับ 
อธิกรณ์” หรือ “อธิกรณ์สงบระงับ” จัดเป็นชุดของวิธี” ที่ประกอบไปด้วยวิธีและข้อปฏิบัติที่สําคัญ 7 
ประการ วิธีนี้พระพุทธเจ้าได้ออกแบบข้ึนมาเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือรับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน “สังคม
สงฆ์” ซ่ึงได้แก่ “พระภิกษุ” โดยมิได้เก่ียวข้องกับ “คฤหัสถ์” โดยให้เหตุผลว่า ความรุนแรงของ
คฤหัสถ์ เช่น การเถียงกันระหว่างชนทั้งหลายมีมารดากับบุตร เป็นต้น เป็นเพียงการวิวาท เพราะ
กล่าวแย้งกัน แต่ไม่จัดเป็นอธิกรณ์ เพราะมีความเป็นเหตุที่ต้องระงับด้วยสมถะท้ังหลาย อย่างไรก็ตาม
แม้พระพุทธเจ้าทรงออกแบบ ”อธิกรณสมถะ” เพ่ือจัดการความรุนแรงใน “ สังคมพระภิกษุ”เท่านั้น 
แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสห้ามถ้าจะประยุกต์รูปแบบไปใช้กับ“สังคมคฤหัสถ์” การปฏิบัติการความรุนแรง
ตามแนวน้ี น่าจะเป็นหลักการที่มีการผสมผสานระหว่าง “วิถีโลก” กับ “วิถีธรรม” เข้าด้วยกัน อธิ
กรณสมถะ7 ได้แก่ 

1. สัมมุขาวินัย คําว่า “สัมมุขาวินัย” หมายถึง การจัดการความรุนแรงในที่พร้อมหน้าหรือ
วิธีระงับต่อหน้า” คําว่า “พร้อมหน้า หรือต่อหน้า” ในที่น้ี หมายถึง “ ความพร้อมหน้าสงฆ์ ความ
พร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัยและความพร้อมหน้าบุคคล” หมายความว่า “การระงับอธิกรณ์ 
หรือความรุนแรงในมิติต่าง ๆ เช่น การบาดหมาง และการทะเลาะวิวาทเป็นต้นของคู่กรณีที่อยู่พร้อม
หน้ากัน ต่อหน้าสังฆสภา คณะบุคคลหรือบุคคลที่พิจารณาตัดสินคดี โดยใช้ธรรม วินัย และ สัตตุ
ศาสน์เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินที่มาของการใช้ “สัมมุขาวินัย” ก็คือว่า พระภิกษุฉัพพัคคีย์ได้พา
กันลงตัชชนียธรรมนิสยกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรมและอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุ “ที่ไม่ได้
อยู่ต่อหน้า จึงทําให้ภิกษุกลุ่มหน่ึงที่ยึดม่ันในความยุตธรรมมีความเห็นว่าการกระทําดังกล่าวน้ัน “ไม่
โปร่งใส” และคู่กรณี “ไม่ได้รับความเป็นธรรม” จึงนําประเด็นน้ีไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าพระองค์
ทรงเห็นด้วย และทรงช้ีว่า “การกระทําของโมฆบุรุษเหล่าน้ัน ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม ไม่เหมาะ ไม่ใช่
กิจสมณะใช้ไม่ได้ ไม่ควรทําเลย” ฉะนั้น “ภิกษุไม่พึงลงตัชชนียกรรม แก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้า 
รูปใดลงต้องอาบัติทุกกฎสําหรับวิธีการที่จะใช้ระงับอธิกรณ์ตามวินัยของสัมมุขาวินัยน้ี คู่กรณีสามารถ
ที่จะเลือกใช้ได้ 3 วิธี คือ การตกลงกันเองระหว่างคู่กรณี คู่กรณีสามารถเลือกผู้วินิจเพ่ือดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยและ คู่กรณีสามารถใช้อํานาจของสังฆสภาพิจารณาตัดสินก็ได้ 

2. สติวินัย คําว่า “สติวินัย” หมายถึง “วินัยอันสงฆ์พึงให้แก่พระขีณาสพที่ถึงพร้อมด้วยสติ
อันไพบูลย์ หรือ วิธีระงับด้วยสติ” หมายความว่า “ สติวินัยน้ี พึงแก่พระขีณาสพนั้น ไม่พึงให้แก่ภิกษุ
อ่ืน โดยที่สุดแม้เป็นพระอนาคามี และการให้สติวินัยน้ีต้องให้แก่พระขีณาสพที่ถูกโจทเท่านั้นโดยเป็น
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การประกาศสมมติให้ว่า เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ และการให้สติวินัยที่จัดได้ว่า “ ชอบธรรม”นั้นต้อง
ประกอบด้วยองค์ 5 ประการ กล่าว คือ (1) ภิกษุเป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่ต้องอาบัติ (2) ผู้อ่ืนโจทภิกษุน้ัน (3) 
ภิกษุนั้นขอ (4) สงฆ์ให้สติวินัยแก่ภิกษุน้ัน (5) สงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยธรรมให้“ต้นกําเนิด” ของการ
ให้ “สติวินัย” น้ี เกิดจากการท่ีพระเตติยะ และพระภุมมชกะซ่ึงเป็นพระบวชใหม่เข้าใจผิดคิดว่าพระ
ทัพพมัลลบุตรซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นผู้จัดแจงเสนาสนะ(เสนาสนปัญญาปกะ) จัดกิจนิมนต์ 
(ภัตตุทเทสกะ) กลั่นแกล้งและใส่ร้ายจนทําให้เศรษฐีถวายปลายข้าวและนํ้าผักดองอันเป็นอาหารท่ีไม่
ประณีต และตนเองไม่ชอบ ได้ขอร้องให้เตติยาภิกษุณีใส่ร้ายว่าถูกพระมัลลทัพพบุตรข่มขืน”การระงับ
อธิกรณ์ด้วย “สติวินัย” ก็คือ “สังฆสภา” สามารถใช้วีน้ีแก่พระขีณาสพเท่าน้ัน ไม่สามารถท่ีจะให้แก่
พระภิกษุรูปอ่ืน ๆ ได้ เหตุผลสําคัญ คือ พระอรหันต์ไม่อยู่ในฐานะที่จําเลยจะไปล่วงละเมิดและหากมี
การฟ้องร้องหรือกล่าวหาอีกก็ไม่จําเป็นที่จะนําอธิกรณ์ดังกล่าวมาสู่ “สังฆสภา” อีก 

3. อมูฬหวินัย  คําว่า “อมูฬหาวินัย” หมายถึง “วินัยท่ีสงฆ์พึงให้แก่จําเลยผู้หายหลง” 
หมายความว่า“การที่สงฆ์โดย “สังฆสภา” ได้ร่วมกันระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้แก่จําเลยท่ีต้อง
อาบัติในขณะเป็นบ้า ซ่ึงแม้จําเลยจะได้กระทําการดังที่ถูกโจทจริง ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติ”อย่างไรก็ตาม 
การที่จะระงับความรุนแรงด้วยการยกผลประโยชน์ให้แก่จําเลยท่ีเรียกได้ว่า“ชอบธรรม” น้ัน ต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1) จําเลยท่ีเคยเป็นบ้ามาแล้ว แม้จะต้องอาบัติแต่ก็ระลึกไม่ได้ 
(2) จําเลยท่ีเคยเป็นบ้ามาแล้ว ระลึกไม่ได้แต่แจ้งแก่สงฆ์ว่า ระลึกได้เหมือนฝัน 
(3) ในขณะท่ีถูกโจทก์น้ัน จําเลยยังเป็นบ้าอยู่ 

การยกประโยชน์ให้แก่จําเลยน้ัน มีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีพระภิกษุกลุ่มหน่ึงได้โจท“พระคัค
คะ) ในช่วงเวลาท่ีท่านเป็นบ้า แต่ท่านพยายามช้ีแจ้งว่า “การประพฤติละเมิดสิ่งท่ีไม่สมควรแก่สมณะ
เป็นอาจิณมากมาย ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามทําด้วยกาย” น้ัน เป็นสิ่งท่ีท่าน“ระลึกอาบัติ
เหล่านั้นไม่ได้ “ เพราะ “ท่านม่ีอาการเป็นบ้าจึงได้ทําสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันเมือพระสงฆ์นําประเด็น
ดังกล่าวไปปรึกษาพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตําหนิกลุ่มพระภิกษุที่พากันโจทพระคัคคะ หลังจากนั้น 
พระองค์จึงจัดการความรุนแรงด้วย “อมูฬห วินัย”โดยพระคัคคะเข้าไปประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่า
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และขอให้สงฆ์ได้ยกประโยชน์แก่ท่านในฐานะที่ผิดวินัยเพราะท่าน
เป็นบ้า พระสงฆ์ทั้งหมดใน “สังฆสภา” จึงประกาศยกประโยชน์ให้แก่จําเลย 3 คร้ัง ท่ามกลางสงฆ์ว่า 
“พระคัคคะไม่เป็นอาบัติเพราะท่านต้องอาบัติในขณะเป็นบ้า” 

4. ปฏิญญาตกรณะ  คําว่า “ปฏิญญาตกรณะ” หมายถึง“การกระทําตามท่ีจําเลยปฏิญญา
หรือรับสารภาพ”หมายความว่า “การระงับอธิกรณ์ตามคํารับของจําเลย” คือการที่พระภิกษุรูปใดรูป
หน่ึงระลึกได้ว่าตัวเองต้อง “ลหหุกาบัติ” ข้อใดข้อหน่ึง จึงได้เข้าไปหาสงฆ์แล้วขอปลงอาบัติ ซ่ึงคําว่า
“สงฆ์”ในบริบทนี้ หมายถึง “ปุคคลสัมมุขตา” กล่าวคือ ผู้แสดงอาบัติ และผู้รับอยู่พร้อมหน้ากัน” 
ดังที่พระอรรกถาจารย์ได้กล่าวว่า “ท่านขอรับ ผมต้องอาบัติ ช่ือนี้ ดังน้ีและว่า ขอรับผมเห็นอาบัติ”
ข้อนี้ก็จัดได้ว่าเป็นการระงับอธิกรณ์ตามท่ีพระภิกษุได้รับสารภาพ 

5. เยภุยยสิกา  คําว่า “เยภุยยสิกา” หมายถึง “การกระทํากรรมโดยเสียงข้างมาก” การ
นิยามในลักษณะน้ีทําให้เกิดคําถามว่า“เสียงข้างมาก” หมายถึงใคร และมีเท่าไร จึงจะเรียกว่า“มาก”
พระอรรกถาจารย์ได้อธิบายคําว่า“เสียงข้างมาก” เอาไว้ 2 แห่งด้วยกัน เน่ืองจากเกรงว่าจะทําให้การ
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ตีความประเด็นดังกล่าวคลาดเคลื่อนจาก “พหุพจน์” โดยช้ีให้เห็นว่า “เสียงข้างมาก” ในบริบทน้ี
หมายถึงต้องเป็นพวกท่ีเป็น“ธรรมวาที” เท่าน้ัน หากมี “อธรรมวาที” มากกว่า ไม่จัดเป็น “เสียงข้าง
มาก”ในบริบทน้ี ดังคํายืนยันว่า “ธรรมวาทีบุคคลแห่งการกระทําใดใด เป็นผู้มากกว่า การกระทํานั้น
จึงช่ือว่า เสียงข้างมาก” (เยภุยยสิกา) คําถามที่ว่า “มีจํานวนเท่าใด จึงจะจัดได้ว่า เสียงข้างมาหรือมา
หาว่า” นั้นท่านอธิบายว่า “ภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีเกิดแม้เพียงรูปเดียว ก็จัดเป็นฝ่ายมากกว่าได้ ก็
จะต้องกล่าวอะไรถึง 2-3 รูปเล่า” ฉะนั้น คําว่า “มาก” ในบริบทน้ีจึงไม่ได้มุ่งไปท่ี “ปริมาณ”หากแต่
ให้ความสําคัญอยู่ที่ “คุณภาพ” ของจํานวน ซ่ึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก การตีความในลักษณะน้ี
สอดรับกับพระพุทธเจ้าดังที่ผู้วิจัยจะนําเสนอ “ที่มา” ของการระงับอธิกรณ์ด้วย “วิธีเยภุยยสิกา” น้ี 
เกิดข้ึนจากการที่ “พระภิกษุสองกลุ่มบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกัน ในท่ามกลางสงฆ์ กล่าวเสียดสีกัน
ด้วยหอกคือปาก” ซ่ึงการทะเลาะวิวาทกันดังกล่าวทําให้ไม่สามารถหาบสรุปเกี่ยวกับ “อธิกรณ์” ได้
พระองค์จึงนําเสนอวิธีระงับอธิกรณ์ในกรณี ขั้นต้น “สังมสภา” ต้องดําเนินการแต่งต้ัง พระภิกษุที่
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่อไปน้ีคือ 1.ไม่ลําเอียงเพราะชอบ 2.ไม่ลําเอียงเพราะชัง 3.ไม่ลําเอียง
เพราะหลง 4. ไม่ลําเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักสลากที่จับแล้ว และยังไม่ได้จับการแต่งต้ังน้ันต้องได้รับ 
“ฉันทานุมัติ” จาก “สังฆสภา” ซ่ึงสิ่งท่ีจะช้ีวัดว่าสังฆสภาย่อมรับ หรือเห็นด้วยหรือไม่ ต้องประเมิน
จาก “ความเงียบ” เป็นเกณฑ์ ถ้าทุกรูปเงียบย่อมถือได้ว่าเป็นผ่านมติดังกล่าว 

6. ตัสสปาปิยสิกา  คําว่า “ตัสสปาปิยสิกา” หมายถึง “กรรมที่สงฆ์จะพึงทําแก่บุคคลที่เลว
ทรามโดยความเป็นคนบาปหนา” ประเด็นที่น่าสนใจคือ คําว่า “เลวทราม” หรือ“คนบาปหนา”มี
อะไรเป็น “เกณฑ์”หรือ“ตัวช้ีวัด”ถึงพฤติกรรมดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ให้คํานิยามเกี่ยวประเด็นเอาไว้ 
3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ 1.เป็นผู้ไม่สะอาด 2.เป็นอลัชชี 3.เป็นผู้ถูกกล่าวหา แต่ไม่ยอมรับ เม่ือสงฆ์
ได้พิจารณาตัดสินและลงมติว่า “ผิดตามข้อกล่าวหา” คุณสมบัติดังกล่าวน้ี พระภิกษุได้ช่ือว่า “เป็นคน
เลวทรามและบาปหนา” ซ่ึงเป็นบุคคลที่ “สังฆสภา” พึงลงตัสสปาปิยสิกกรรม อย่างไรก็ตามสังฆสภา
สามารถลงตัสสปาปิยสิกกรรมแก่บุคคลต่อไปนี้ด้วยก็ได้ เช่น พระภิกษุที่ชอบก่อความบาดหมาง 
ทะเลาะ วิวาท สร้างความอื้อฉาว และก่ออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์ รวมไปถึงพระภิกษุที่ชอบติเตียนพระ
รัตนตรัย เป็นต้นการระงับอธิกรณ์ในลักษณะน้ีผู้วิจัยมองว่า เป็นการทั้ง “การป้องกัน” “การป้อง
ปราม”และ “การปราบปราม” พระภิกษุบางรูปที่จะก่ออธิกรณ์ กําลังก่ออธิกรณ์ หรือก่ออธิกรณ์แล้ว
โดยประเมินจาก “วัตรปฏิบัติ” ที่พระภิกษุผู้กระทําผิดจะต้องปฏิบัติตาม ซ่ึงมี 18 ข้อด้วยกันกล่าวคือ 
1.ไม่พึงให้ (ผู้อ่ืน) อุปสมบท 2.ไม่พึงให้นิสัยแก่ภิกษุสามเณรรูปอ่ืน 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก 4.ไม่
พึงรับแต่งต้ังเป็นผู้สอนภิกษุณี 5.แม้ได้รับการแต่งต้ังแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6.ไม่พึงต้องอาบัติที่
เป็นเหตุให้ถูกสงฆ์ลงตัสสาปิยสิกกรรม 7. ไม่พึงต้องอาบัติอ่ืนทํานองเดียวกัน 8.ไม่พึงต้องอาบัติที่เลว
ทรามกว่าน้ัน 9.ไม่พึงตําหนิธรรม (ที่สงฆ์กระทํา) 10.ไม่พึงตําหนิภิกษุผู้กระทํากรรม 11. ไม่พึงงด
อุโบสถแก่ปกตัตตภิกษุ 12. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตัตตภิกษุ 13.ไม่พึงทําการไต่สวน 14. ไม่พึงเพ่ิม
อนุวาทาธิกรณ์ 15.ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอ่ืน 16. ไม่พึงโจทภิกษุอ่ืน 17. ไม่พึงให้ภิกษุอ่ืนให้การ 18. ไม่
พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ 

7. ติณวัตถารกะ  คําว่า “ติณวัตถารกะ” หมายถึง “การกระทํา หรือการระงับอธิกรณ์
ประดุจการกลบเอาไว้ด้วยหญ้า” หรือ “การระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอม” ประเด็นน้ี พระ
อรรถกถาจารย์อธิบายเพ่ิมเติมว่า “เปรียบเทียบเหมือนคูถ หรือมูตร บุคคลกระทบเข้าย่อมโชยกลิ่น 
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เพราะเป็นของเหม็น แต่เม่ือถูกปกปิดกลบไว้ด้วยหญ้า กลิ่นนั้น ย่อมไม่โชยไป ฉันใด อธิกรณ์ที่ถึง
มูลเหตุน้อยใหญ่อันช่ัวหยาบยังไม่สงบ ย่อมเป็นไปเพ่ือความแตกสามัคคี เพราะหยาบร้าย เม่ือสงบ
ระงับด้วยกรรมน้ีย่อมเป็นอันระงับดุจคูถท่ีถูกกลบปิดไว้ด้วยหญ้า”ประเด็นคําถามก็คือว่า “กลบอะไร 
และเพราะเหตุไร จึงต้องกลบ” จากการศึกษาพบว่า“ที่มา”ของการ “กลบ” นั้น เกิดจากการท่ี 
“พระภิกษุทั้งหลายบาดหมาง ทะเลาะ วิวาทกันอยู่”นอกจากนั้น “ยังได้ประพฤติละเมิดสิ่งท่ีไม่
สมควรแก่สมณะอยู่เนือง ๆ ทั้งกล่าวด้วยวาจา และพยายามทําด้วยกาย” พระภิกษุเหล่าน้ันได้
ปรึกษาหารือกันว่า “ถ้าหากพวกเราจักปรับอาบัติเหล่าน้ีกันและกันแล้ว บางทีอธิกรณ์น้ันจะพึง
ลุกลามไปเพ่ือความรุนแรง เพ่ือความร้ายแรง เพ่ือความแตกกันก็ได้” ท่านจึงได้นําประเด็นปัญหา
ดังกล่าวไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ได้แนะแนวทางในการระงับอธิกรณ์อย่างไรก็ตามข้อท่ีน่า
สังเกตคือ แม้ว่าพระภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรม ในสังฆสภาทุกรูปจะพ้นจากอาบัติด้วยวิธีติณวัตถารกะน้ี 
แต่กระนั้นก็ยังมีพระภิกษุอีก 4 ประเภทที่ไม่สามารถท่ีจะ “พ้นจากอาบัติ” ด้วยสังฆกรรมดังกล่าว 
กล่าวคือ พระภิกษุที่มีโทษหยาบพระภิกษุที่มีอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์พระภิกษุที่เปิดเผยอาบัติ และ
พระภิกษุที่ไม่ได้อยู่ในสังฆกรรม 

สรุป ความรุนแรงในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ ความรุนแรงในเร่ืองของ
ธรรมและความรุนแรงเรื่องของวินัยท่ีเรารู้กันในช่ือว่า “อธิกรณ์ หรือ อธิกรณสมถะ” เพราะเป็น
ความรุนแรงที่จะต้องอาศัยพระสงฆ์เท่าน้ันเป็นผู้จัดการหรือตัดสินคดีกล่าว คือ อธิกรณ์เกิดโดยสงฆ์
พระสงฆ์จําต้องเป็นผู้จัดการอย่างไรก็ตามเม่ือมองในแง่ของธรรมและวินัยแล้วความรุนแรงเกิดข้ึนจาก 
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแล้วทําให้เกิดตัวแปรท่ีสําคัญก่อให้เกิดได้ทั้งกุศลมูลและ
อกุศลมูลรวมถึงตัณหามานะและทิฏฐิเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรุนแรงในที่สุดการกําจัดความรุนแรง
ของพระพุทธเจ้าในทุกวิธีน้ันพระองค์ทรงคํานึงถึงธรรมและวินัยและมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใส ยุติธรรม
และการตรวจสอบได้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมที่ไม่มีความหวาดระแวงและรังเกียจ
กันเกี่ยวกับศีลาจารวัตรอันจะทําให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมที่เหมาะแก่การฝึกฝนพัฒนาตนเองตามแนว
ไตรสิกขาเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน” ต่อไป 

 
4.2 วิธีระงับความรุนแรงด้วยอปริหานิยธรรม 

อปริหานิยธรรม 7 หมายถึง ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติธรรมน้ีจะ
เป็นไปเพ่ือความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์ คือ 

ฝ่ายบ้านเมือง  
 1. หม่ันประชุมกันเนืองนิจ การอยู่ร่วมกัน การทํางานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ  
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอเพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจท่ีดีต่อกันของทุกคนในสงัคมซ่ึงความเจริญ  
ไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่น  
ปัญหาลูกไปติดยาเสพย์ติด ก็จะไม่เกิดข้ึน ในสถานทีท่ํางาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงาน
ทุกครั้งงานก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรบัในสิ่งที่เกิดข้ึน 
 2. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทํา เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันของหมู่คนท่ีอยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได้ เช่น 
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ในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะทําลงไป
ด้วยความเต็มใจ 
 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุข
ได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสงัคมตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุ่มโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเคร่ืองแบบของ
โรงเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้ 
 4. เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
ผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้นํา ถ้าเราให้
การเคารพและเช่ือฟังผู้นํา สังคมก็จะไม่วุ่นวาย เช่น ถ้าลูกเช่ือฟัง พ่อ แม่ ก็จะเป็นคนดีได้เพราะไม่มี
พ่อแม่คนไหน อยากลูกตนเองให้ช่ัว 

5. ไม่ข่มเหงลว่งเกินสตร ี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้  
การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน  
มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมน้ัน 

6. สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สําคัญ
ในศาสนา เพ่ือจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะท่ีอยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น  
การเคารพพระปฐมเจดีย์ 

7. ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือการคุ้มครองบรรพชิต ซ่ึงเป็นผู้ 
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เช่น การทําบุญด้วยปัจจัย 4 เป็นต้น  

ฝ่ายพระสงฆ์ 
 1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ในกิจของสงฆ์ที่ต้องทํารว่มกันไม่ว่าเร่ืองเล็กหรือใหญ่ เช่น  
การทําอุโบสถสังฆกรรม 

2. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆ์ต้องทําการประชุมถือว่าเป็นกิจท่ีสงฆ์
ต้องทําร่วมกัน แต่การที่จะให้สงฆ์ทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกัน เพ่ือความสามัคคีก็จะต้องอาศัยความ
พร้อมเพรียงกันทุก ๆ ครั้ง เช่น การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ 9 รูป ก็ต้องมาพร้อมกัน
จึงจะทําพิธีกรรมได้ 
 3. ไม่บัญญัติในสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มเลิกสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ ถือว่า
สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม 
 4. เคารพนับถอืและรับฟังถ้อยคําของภิกษุผู้ใหญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้อํานาจ 
แก่ผู้ที่มีความสามารถตามบรรดาศักด์ิ เช่น ภิกษุผู้ใหญ่สงัฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะต้อง
ปฏิบัติตามลําดับขั้นเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5. ไม่ลุอํานาจแก่ความอยากที่เกิดข้ึน เพราะพระสงฆ์ตัดแล้วซ่ึงกิเลสตัณหา ความอยากมี
อยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้นจึงจะเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป 
 6. ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ต้องมีชีวิตเรียบง่าย มุ่งแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพร่
ให้กับผู้อ่ืน 
 7. ต้ังใจอยู่ว่า เพ่ือนภิกษุสามเณร เป็นผู้มีศีล ซ่ึงยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่
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เป็นสุข คือ พระสงฆ์ต้องใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพ่ือ
สังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่อม 

สรุป อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมสําหรับใช้ในการปกครอง เพ่ือป้องกันมิให้การบริหาร
หมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลบัเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหาร
บ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ คือ อปริหานิยธรรมสําหรับหมู่ชน และการบริหารบ้านเมืองเป็นหลักใน
การปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบ ที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นําไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว 
 
4.3 วิธีระงับความรุนแรงด้วยพรหมวิหารธรรม 4 

พุทธศาสนาเถรวาทได้มุ่งเน้น“ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ” ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญว่า“ธรรมอย่างหน่ึงเม่ือเกิดข้ึนในโลกย่อมเกิดข้ึนเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือ
ความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเกิดขึ้นเพ่ือความสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย” “ธรรมอย่างหน่ึง” ดังกล่าวก็คือ “ความสามัคคี”จะเห็นว่า เม่ือใดก็ตามท่ีพระสงฆ์
เกิดความพร้อมเพรียงกัน ช่ืนชม ไม่วิวาทกันเป็นเหมือนนํ้ากลมกลืนกับนํ้านมมองดูกันและกัน ด้วย
สายตาที่รักกันอยู่ การบาดหมางกัน การข่มขู่กันการขับไล่กันย่อมไม่เกิดข้ึนอีกท้ังทําให้ประชาชน ที่
ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส ส่วนผู้ที่ เลื่อมใสแล้วก็จะเลื่อมใสกันมากย่ิงขึ้นจากนัยข้างต้นพบว่า 
พระพุทธเจ้าได้ “ยืนยันคุณสมบัติ” ของ “ความสามัคคี” ว่าถ้าหากสังคมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังคม
สงฆ์ หรือสังคมคฤหัสถ์ก็ตามเม่ือต้ังม่ันอยู่ใน“ป้อมสามัคคี” ดังกล่าวก็จะเป็นเรื่องยาก ที่จะใครจะ
โจมตี หรือทําลายได้ นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ใน “ป้อม” ได้รับ
คุณประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่“ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” ดังที่
พระองค์ได้สรุปว่า“ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์นําสุขมาให้”อย่างไรก็ตาม “หลักการสามัคคี” เป็น
พ้ืนฐานการจัดการความรุนแรงโดยพุทธสันติวิธีที่มีพลานุภาพอย่างมาก เพราะว่ากระบวนการสันติวิธี
จะ“ไร้ความหมาย” และ“ไร้ผลในเชิงปฏิบัติการ” อย่างสิ้นเชิงหากคู่กรณี หรือสังคมเป็นสังคมที่ “ไร้
พลังของสามัคคี” ที่เป็นเช่นน้ีเพราะพลังสามัคคีเป็น“ตัวแปร”และ“องค์ประกอบ” ที่สําคัญในการ
ผลักดันกระบวนการ “สังคมแห่งความไร้ระเบียบความโกลาหลและยุ่งเหยิง” ไปสู่ “สังคมแห่งสันติ” 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการใช้แนวคิดสามัคคีประสานพระภิกษุที่มีความ
แตกต่างในแง่ของ “วรรณะ” “ลัทธิ” และ “ความคิด” ให้เกิดเป็น “สังคมสงฆ์” ขึ้นมา และครั้งใดท่ี
เกิดข้ึนวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยก พระองค์ใช้หลักการน้ีเข้าไปเป็น“ตัวเช่ือม” อยู่
เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีความรุนแรงเก่ียวกับการตีความพระวินัยตามที่ปรากฎใน“โกสัมพีศึกษา” และ 
“กรณีสงครามนํ้า” ก็เช่นเดียวกัน พบว่า การนําเสนอพระสูตรท่ีบรรจุด้วยหลักการและแนวคิดเพ่ือ
โน้มน้าวให้พระภิกษุเกิดความสมานฉันท์กันน้ัน ก็มักจะสอดรับกันในสองพระสูตรดังกลา่วดังจะเห็นได้
จากกรณีของนําเสนอ “วัฏฏกชาดก” มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจพระภิกษุชาวโกสัมพีและพระญาติทั้ง
สองฝ่ายของพระองค์ โดยช้ีให้เราได้เห็นถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นจากการแตกความสามัคคีกัน 
“เม่ือฝูงนกกระจาบพร้อมเพรียงกันอยู่ นายพรานก็ไม่อาจหาช่องทําร้ายได้ ต่อเม่ือใดฝูงนกกระจาบ
เกิดการแก่งแย่งขึ้น เม่ือน้ัน บุตรนายพรานคนหน่ึงจึงทําลายเอา นกกระจาบเหล่าน้ันไปเสีย ขึ้นชื่อว่า 
ความหายใจคล่องในการทะเลาะวิวาท  ย่อมไม่มีเลย”อย่างไรก็ตามการนําเสนอ “ชาดก” ในเชิงบุคค
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ลาธิษฐาน และธรรมธิษฐานน้ันแม้จะมีความแตกต่างกันในแง่ของ “ชาดก” แต่สอดคล้องกันเกี่ยวกับ 
“หัวใจ” ของคําสอน ดังจะเห็นได้จากการใช้ “ลฏุกิกชาดก” เตือนสติพระภิกษุเมืองโกสัมพี และ
นําเสนอ “รุกขธรรมชาดก”เตือนสติหมู่ญาติ “สารัตถะ” ของชาดกท้ังสองก็ยังพุ่งตรงไปท่ี “ความ
สามัคคี” จะเห็นว่า“หลักการสามัคคี” ในพระพุทธศาสนานี้เป็นประเด็นที่ย่ิงใหญ่ และสําคัญอย่าง
มากดังจะเห็นได้จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ ช้ีให้เราได้ประจักษ์แล้วข้างต้น ฉะน้ัน หลักการนี้ถือได้ว่าเป็น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญให้พระพุทธเจ้าได้ดําเนินแผนปฏิบัติการเชิงสันติวิธีเพื่อจัดการความรุนแรงต่าง ๆ การ
จัดการความรุนแรงโดยพุทธสันติวิธีแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความรุนแรงที่ประกอบไปด้วย 
พรหมวิหารธรรม เป็นหลักการสําคัญประกอบไปด้วย “เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา” 
พระพุทธเจ้ามักจะใช้ควบคู่กันอยู่เสมอจะเห็นว่าเม่ือพระองค์ใช้หลัก “เมตตาธรรม”ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
พระองค์ก็มักจะมีใช้หลัก “กรุณา” ควบคู่กันไปด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ “พระคุณทั้งสาม” ของ
พระองค์ ได้แก่ “พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ และพระปัญญาคุณ” หากเทียบหลักการน้ีเข้ากับ 
“พรหมวิหารธรรม” ก็คือ “บริสุทธิคุณ” น้ันเปรียบประดุจ “ความรัก” ที่บริสุทธ์ิและงดงามที่
พระองค์มีต่อสรรพสัตว์ อาศัย “เมตตา” เป็นพ้ืนฐานจึงทําให้พระองค์มีความ“กรุณา” เสด็จไปโปรด
หมู่สัตว์ทั้งหลายท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ เช่นช่วยเยียวรักษาสภาพจิตของบุคคลที่ต้องสูญเสียญาติอัน
เป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นนางวิสาขา นางปฏาจารา นางกีสาโคตตมี เป็นต้น และยังรวมไปถึงพระกรุณาที่
มีต่อ “พระเทวทัตต์” หรือ “ช้างนาฬาคิรี” ซ่ึงไม่ได้แตกต่างไปจากพระกรุณาท่ีมีพระองค์มีต่อ 
“ราหุล” แต่ประการใด“พระพุทธเจ้าได้นําหลักการเหล่าน้ีไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการ
ความรุนแรงหรือไม่” คําตอบท่ีสําคัญก็คือ “พรหมวิหาร” จัดได้เป็นชุดของแนวคิดท่ีพระองค์ใช้เป็น
“คู่มือ”และเป็น“พ้ืนฐาน” ในการจัดการความรุนแรงเน่ืองจากพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานท่ีปรากฏมี
อยู่ใน“พระหฤทัย” ของพระองค์มาต้ังแต่พระเยาว์อยู่แล้ว เม่ือเกิดกรณีรุนแรง หรือข้อพิพาทพระองค์
ได้เข้าไปมีบทบาทในฐานะ“นักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณี “สงคราม 

นํ้า” “สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ” หรือ “สงครามนํ้าลาย” เป็นต้นอย่างไรก็ตาม “พรหม
วิหารธรรม” จัดได้ว่าเป็นคุณธรรมท่ีสําคัญที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญและเป็นหลักการที่นักสันติวิธีต้อง
พัฒนาให้เกิดข้ึนใน“หัวใจ” มิฉะนั้นแล้ว “สันติวิธีที่ไร้พรหมวิหารวิหารธรรม” ไม่แตกต่างจาก “มีดท่ี
ไร้ฝัก”หรือ“ระเบิดที่ไร้สลักนิรภัย” ซ่ึงอาจจะก่อผลเสียแก่นักสันติวิธี สถานการณ์ต่าง ๆ นักสันติวิธี
เข้าไปเก่ียวข้อง และวิธีแห่งสันติจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่มี“พรหมวิหารธรรม” และหลักการเวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่จองเวร  
 
 
 
 
4.4 วิธีระงับความรุนแรงด้วยสาราณียธรรม 

พระพุทธองคท์รงแสดงธรรมะไว้หมวดหน่ึงให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมะหมวดน้ัน
คือ สาราณียธรรม ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ถ้าทุกคนใช้สาราณียธรรมกันแล้วความผาสุกต้อง
เกิดข้ึนแน่นอน 

สาราณียธรรมมีอยู่ 6 ประการ คือ 
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1. การเข้าไปต้ังเมตตากายกรรมต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง น่ันคือทรงสอนให้มีนํ้าใจ
ช่วยเหลือกันทางกายทั้งต่อหน้าและลับหลังการช่วยเหลือกันต่อหน้าน้ันทุกคนทราบดีและเคยทํา แต่
การช่วยเหลือลับหลังนั้นทําอย่างไรเป็นต้นว่าเราเห็นเสื้อผ้าของคนอ่ืนเขาตากไว้กลางแจ้งแต่ฝนเกิด
ตกในขณะที่เจ้าของไม่อยู่ เราก็สงเคราะห์ช่วยเก็บให้พ้นจากเปียกฝนโดยไม่คํานึงว่าเจ้าของเส้ือผ้านั้น
เป็นคนท่ีเรารักหรือไม่รัก เม่ือเจ้าของกลับมาทราบการกระทําของเรา หากเป็นคนที่ชอบพอกัน ก็แน่
ละเขาต้องขอบอกขอบใจ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ากัน เขาอาจจะไม่เอ่ยปากขอบใจเรา แต่แน่นอน
ที่ใจของเขาจะต้องนึกถึงการกระทําของเราน่ีก็เป็นการค่อย ๆ ปลูกความรักลงในใจของผู้อ่ืนแล้วมิใช่
หรือ 

2. การเข้าไปต้ังเมตตาวจีกรรมต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การพูดถึงผู้อ่ืนในด้านดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลังนั่นแหละช่ือว่าได้แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา 

3. การเข้าไปต้ังเมตตามโนกรรมต่อกัน ข้อน้ีหมายถึงให้นึกถึงผู้อ่ืนในด้านดี คิดช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน สงเคราะห์ผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นการแสดงความรักใคร่กันทางใจ 

4. แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมแก่ผู้อยู่ร่วมกัน 
5. เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ 
6. มีทิฏฐิ คือความเห็นเสมอกัน 
จากสาราณียธรรม 6 ประการนี้ สามประการแรก พระพุทธองค์ทรงสอนให้เมตตากันทั้ง

ทาง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ใช่ว่าต่อหน้าก็ทําเป็นเมตตารักใคร่ แต่ลับหลังก็นินทาว่า
ร้ายหรือยุยงส่อเสียด ให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความแตกแยก หรือความคิดอยากให้เขามีอัน
เป็นไปในทางร้าย ถ้าเราเมตตากันเฉพาะต่อหน้า แต่ลับหลังขาดเมตตาแล้ว เราก็ยังอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุกโดยแท้จริงไม่ได้นอกจากพระพุทธองค์จะทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันท้ังทางกาย วาจา ใจ และ
ทั้งต่อหน้าและลับหลังแล้ว ก็ยังทรงสอนให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กันด้วย ได้สิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน ไม่
ตระหน่ีถี่เหนียวกันใช้แต่ลําพัง เพราะการให้เป็นการผูกมิตรไว้ได้ประการหน่ึงพระพุทธองค์ตรัสว่า 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้อ่ืน และคนหมู่มากย่อมคบหาสมาคมด้วยย่ิงให้ของดี ของที่เราชอบใจ ของท่ี
เลิศ นอกจากผู้รับจะช่ืนชมแล้ว ผู้ให้ก็จะได้รับแต่ของดี ของชอบใจ ของเลิศ เป็นการตอบแทนใน
อนาคตด้วย ย่ิงให้บ่อยๆ บุญของผู้ให้ย่อมมากข้ึน เจริญขึ้นเกิดชาติใดก็ไม่ขัดสนยากจนทั้งทรัพย์
สมบัติและคนรักใคร่เอ็นดู สาราณียธรรมข้อท่ี 5 ทรงสอนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ิเพราะการเป็นผู้มีศีล ก็
เป็นอีกเหตุหน่ึงที่ทําให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างพวกเรา ไม่จําเป็นต้องมีศีล
มากมายเหมือนพระภิกษุ เพียงมีศีลกันคนละ 5 ข้อเท่าน้ัน ก็เพียงพอแล้วท่ีจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก 

สรุป สาราณียธรรม คือเป็นผู้มีทิฏฐิความเห็นเสมอกันทิฏฐิความเห็นในที่น้ีได้แก่สัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นชอบ คือเห็นว่าบุญบาปมีจริงเป็นต้น คนเราถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันคนหน่ึงเป็นสัมมาทิฏฐิ 
แต่อีกคนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขได้อย่างไร มีแต่จะถกเถียงทะเลาะวิวาทกัน เพราะ
ความเห็นที่ขัดแย้งกันเท่าน้ันถึงอย่างนั้นหากทั้งสองฝ่ายมีเมตตาอภัยให้กันแล้วก็ยังพอจะอยู่ร่วมกันได้ 
แม้จะไม่เป็นสุขนักก็ตามสาราณียธรรม 6 ข้อดังกล่าวน้ีแหละที่จะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันด้วยความรัก
ความเอ็นดู และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 

 
4.5 วิธีระงับความรุนแรงด้วยอริยสัจ 4 
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หลักธรรม อริยสัจจ์ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธและ
มรรค ให้พิจารณารู้ชัดถึงอริยสัจจ์ 4 ประการน้ีในแต่ละอย่างว่าการแก้ไขปัญหาในโลกปัจจุบันซ่ึง
ได้แก่ปัญหาความรุนแรง 3 ระดับคือความรุนแรงอย่างเบา ความรุนแรงอย่างกลาง ความรุนแรงอย่าง
หนัก น้ันสามารถทําได้น้ันคือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 และเม่ือใดท่ีสังคมปราศจากความ
รุนแรงดังกล่าวแล้ว นั่นหมายถึงการบรรลุเป็นสังคมสันติสุข ซ่ึงจะมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) เป็นสังคมที่มีสัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ มีวัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ที่ถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม ไม่มีความยึดม่ันทางความคิดจนทําให้เกิดความวิวาทบาดหมาง อันเนื่องมาจากเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นกัลยาณมิตรและมีวิธีคิดถูกต้องดีงาม 

2) เป็นสังคมที่มีสัมมาสังกัปปะ กล่าว คือ มีแนวนโยบาย หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไป
ในทางท่ีมุ่งตอบสนอง และกระตุ้นความอยากได้ใคร่มี ไม่สร้างความคิดมุ่งร้าย หรือความเกลียดชัง
แบ่งแยก ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อ่ืน แต่ให้เป็นไปเพ่ือไม่ตกเป็นทาสหรือหมกมุ่นในความสุขจากสิ่ง
ปรนเปรอทั้งหลาย เป็นไปเพ่ือความรักความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสังคมและช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์
ยากหรือด้อยโอกาส 

3) เป็นสังคมท่ีมีสัมมาวาจา กล่าวคือ เป็นสังคมที่มีการสื่อสารความจริง อย่างปราศจาก
อคติไม่ให้ร้ายใส่ความผู้อ่ืนหรือสร้างความแตกแยก ไม่นําเสนอด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวและไม่นําเสนอสิ่ง
ที่ไร้สาระ แต่จะต้องนําเสนอส่ิงที่มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์ เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในสังคม
อย่างสุภาพและละเอียดอ่อน 

4) เป็นสังคมท่ีมีสัมมากัมมันตะ กล่าวคือ เป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานศีลธรรมอันดีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง 

5) เป็นสังคมที่มีสัมมาอาชีวะ กล่าวคือ เป็นสังคมที่สมาชิกประกอบอาชีพที่สุจริตและมีการ
แบ่งปันเสียสละ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

6) เป็นสังคมท่ีมีสัมมาวายามะ กล่าวคือ เป็นสังคมที่สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความเพียร
พยายามในการกระทําสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

7) เป็นสังคมที่มีสัมมาสติ กล่าวคือ เป็นสังคมที่ ต้ังอยู่ในความไม่ประมาทปลอดจาก
อบายมุขและยาเสพติดให้โทษ ที่เป็นตัวบ่ันทอนสติสัมปชัญญะและความสมารถของคนในสังคม
รวมทั้งรู้จักเรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาด เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

8) เป็นสังคมที่มีสัมมาสมาธิ กล่าว คือ เป็นสังคมที่ประชาสังคมเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็น
นํ้าหน่ึงใจเดียว มีสํานึกสาธารณะและแข็งขันในการมีส่วนรวมในเรื่องของสังคมอย่างดีงามและ
เหมาะสม 

โดยสรุปพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนอยู่มากมายมีคัมภีร์ที่รักษาหลักธรรมไว้มากจนไม่
สามารถจะศึกษาให้จบสิ้นได้ชีวิตเดียวแต่เม่ือกล่าวเฉพาะหลักคําสอนที่สําคัญก็มีอยู่ไม่มากนักและใน
จํานวนน้ัน “อริยสัจ 4 “ ถือว่าเป็นคําสอนหลักหรือเป็น “หัวใจพระพุทธศาสนา” คือเป็นเร่ืองที่แนบ
สนิทกับชีวิตของคนเราในทุกแง่ทุกมุมเพราะอริยสัจ 4 เป็นเรื่องเก่ียวกับทุกข์หรือปัญหาของชีวิตและ
การแก้ไขผ่อนคลายปัญหานั้นโดยอาศัยหลักเหตุผลและสติปัญญาโดยตรง “อริยสัจ 4”เป็นธรรมอัน
ประเสริฐจริง สมควรได้รับการเอาใจใส่ศึกษาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและปฏิบัติตามเท่าท่ีจะสามารถทํา
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ได้เป็นการสั่งสมบารมีเพ่ือความหลุดพ้นจาก “สังสารวัฎ” หลุดพ้นจากทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางอัน
ถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

 
4.6 วิธีระงับความรุนแรงด้วยสติปัฏฐาน 4 

หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในพระพุทธศาสนามี 2 อย่าง คือ 1) คันถธุระ คือ
การศึกษาเล่าเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น เรียนพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม อรรถกถา
ฎีกาต่าง ๆ จนมีความรู้ความชํานาญในวิชาการสาขาน้ัน ๆ อันเป็นภาคทฤษฎี 2) วิปัสสนาธุระ คือ
การลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเพ่ือพิสูจน์ความจริง ของวิชาการที่ตนได้เรียนมา 
ธุระ 2 อย่างน้ี มีความจําเป็นและสําคัญมากด้วยกันท้ัง 2 ประการ เพราะต่างฝ่ายต่างอาศัยซ่ึงกันและ
กันคือปริยั ติเป็นปัจจัยให้ เกิดปฏิ บัติ ปฏิบัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิ เวธ ถ้าธุระทั้ ง 2 อย่างน้ียัง
เจริญรุ่งเรืองอยู่ตราบใด พระศาสนาก็ยังเจริญรุ่งเรืองดุจพระจันทร์วันเพ็ญท่ีลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าอยู่
ตราบนั้น(พระธรรมธีรราชมหามุนี, 2542 :1-3)วิปัสสนา หมายถึง เห็นแจ้งในอารมณ์ คือ รูปเสียง 
กลิ่นรสโพฏฐัพพะ ว่าเป็นเพียงรูปนามและไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาวิปัสสนา หมายถึงเห็นแจ้ง
โดยพิเศษ คือ ผู้เจริญวิปัสสนาน้ัน เม่ือมีปัญญาเกิดข้ึนแล้วย่อมสามารถจะได้รู้เห็นรูปนามและเห็น
ความเป็นไปต่าง ๆ ของรูปนามทางทวารตามความเป็นจริง และเห็นพิเศษย่ิงไปกว่าน้ันเช่น เห็นรูป
นามทางทวารทั้ง 6 เป็นของไม่เที่ยง เป็นของทนอยู่ไม่ได้ เป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของไม่สวยไม่
งามอารมณ์หรือภูมิของวิปัสสนามี 6 อย่าง คือ 

1. ขันธ์ 5 
2. อายตนะ 12 
3. ธาตุ 18 
4. อินทรีย์ 22 
5. อริยสัจ 4 
6. ปฏิจจสมุปบาท 12 
อารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดเมื่อย่อลงแล้วมีเพียง 2 คือ รูปกับนามหรือกายกับใจ ดังนั้น

ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานต้องกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์ และในการเจริญสติ
ปัฏฐานนี้ท่านให้กําหนดรูปก่อนเพราะรูปเป็นของหยาบเห็นได้ง่าย ส่วนนามน้ันเป็นของละเอียดรู้ได้
ยาก ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นการเข้าไปรู้ปัญหาทางด้านกายและใจของเราเหมือนท่ีผู้สูงอายุ
มีความทุกข์ก็จะทุกข์ออกมาจากใจเพราะใจเป็นใหญ่ในการบัญชาการทุกอย่างในตัวเรา เม่ือเรา
สามารถควบคุ้มใจได้ ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางร่างกายและปัญหาทางสังคมหรือ ด้าน
จิตใจ ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการมีสติ ดังน้ันการทําให้จิตสงบรวมถึงรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็จะ
สามารถลดปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุลงได้ ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานดังต่อไปน้ี 

หลักสําคัญในการปฏิบัติ พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักสําคัญในการปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ 
1. อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่ว ได้แก่ ต้ังใจจริง ๆ 
2. สติมา มีสติระลึกได้ก่อนทํา ก่อนพูด ก่อนคิด คือระลึกได้ก่อนรูปนามจะเกิด 
3. สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือรู้รูปนามอยู่ทุกขณะ 
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เม่ือนักปฏิบัติกําหนดได้ถูกต้อง คือพร้อมด้วยองค์ 3 อย่างนี้ จึงจะทันปัจจุบัน เห็นรูป
นาม เห็นพระไตรลักษณ์ ในอัตภาพน้ีได้ การปฏิบัติวิปัสสนา จะได้ผล หรือไม่ได้ผล จะผิดหรือถูก 
สําคัญอยู่ที่องค์ 3 น้ี ดังน้ัน นักปฏิบัติต้องสนใจศึกษาจากครูอาจารย์ผู้มีความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ
จริง ๆ จนเข้าใจ แล้วนํามาปฏิบัติจึงจะได้ผลดีตามที่ตนปรารถนาและตามพุทธประสงค์ของพระพุทธ
องค์สติปัฏฐาน หมายถึง การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น 
ๆ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 

กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การต้ังสติกําหนดพิจารณากาย ให้รู้ทันตามเป็นจริง
ว่า เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา โดยมีวิธีปฏิบัติคือ 1) อานาปานบรรพ คือไปในท่ี
สงัด น่ังขัดสมาธิ ต้ังสติ กําหนดลมหายใจเข้าออก 2) อิริยาปถบรรพ หรือ การกําหนดรู้ทันอิริยาบถ 
คือ เม่ือยืน เดิน นั่ง นอน หรือ ร่างกายอยู่ในอาการใด ก็ให้รู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่น้ัน3) สัมปชัญญ
บรรพ หรือ การสร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอย่าง เช่น การก้าวเดิน การเหลียว
มอง การพูด การน่ิง การกิน การเคี้ยว เป็นต้น 4) ปฏิกูลบรรพ หรือการพิจารณาส่วนประกอบอันไม่
สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายของตน 5) ธาตุบรรพ หรือ การพิจารณาเห็นร่างกายของตน
โดยให้แยกเป็นธาตุแต่ละอย่าง ๆ 6) นวสีวถิกาบรรพหรือ การพิจารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ อัน
แปลกกันไปใน 9 ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของร่างกาย ของผู้อ่ืนเช่นใดของตนก็จักเป็นเช่นน้ัน
เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็น
แต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งท่ี
เป็นสามิส และเป็นนิรามิสตามที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน ๆ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การต้ังสติ
กําหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือ มีสติรู้ชัด
จิตของตนที่มีราคะไม่มีราคะมีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรือ
เป็นสมาธิ ฯลฯ อย่างไรตามท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การต้ังสติ
กําหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มี
สติรู้ชัดในธรรมทั้งหลาย ได้แก่นิวรณ์ 5 หรือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี 5 ประการคือ ความพอใจ
ในกาม ความพยาบาท ความหดหู่เซ่ืองซึม ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย โดยให้พิจารณาให้รู้ชัด
ในขณะน้ัน ๆ ว่า นิวรณ์ 5ประการดังกล่าวแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นได้
อย่างไร ที่เกิดแล้ว ละเสียได้อย่างไร ที่ละแล้ว ไม่เกิดข้ึนอีกต่อไปได้อย่างไร 

สรุป การเจริญสตินั้นมีธรรม 2 อย่าง ถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอไปอย่างในสติปัฏฐานท่ี
ท่านกล่าวถึงการเจริญสติว่า“อาตาปี สมฺปชาโน สติมา” คือมีความเพียรรู้ตัวท่ัวพร้อมมีสติ”และ
จุดมุ่งหมายของการเจริญสติก็เพ่ือละอภิชฌา คือ ความโลภอยากได้ติดใจ เพ่งเล็ง ละโมบและโทมนัส 
คือความเสียใจ ความไม่พอใจ เพ่ือไม่มีทั้งอภิชฌา ความยากได้และโทมนัส ความเสียใจจิตก็จะเป็น
กลางเป็นอิสระไม่เอียงไปข้างพอใจหรือไม่พอใจแล้วสามารถดําเนินไปในทางสายเอกที่เรียกว่า เอกา
ยมรรค ก็คือ สติปัฏฐาน เพ่ือการเจริญสติสามารทําให้ไปถึงนิพพานจะเป็นนิพพานช่ัวคราวก็ตามเป็น
นิพพานเพราะข่มไว้ก็ตามจะเป็นการลดละความรุนแรงไปในตัว คือ ย่ิงมีสติมากขึ้นเท่าไรความรุนแรง
ก็จะลดน้อยลงมากเท่าน้ัน เม่ือความร้อนลดลงมากเท่าไร ความเย็นก็เกิดข้ึนมาเท่าน้ัน 
 
4.7 วิธีระงับความรุนแรงด้วยศีล 5 
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ศีลข้อท่ี 1 เว้นการฆ่าสิ่งมีชีวิต ซ่ึงได้แก่ มนุษย์และสัตว์ เรารู้กันดีทุกคนว่า การถูกฆ่าเป็น 
ทุกข์หนักเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราหรือแม้เพียงมาทําร้ายเราให้บาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ไม่
ควรฆ่าผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนทั้งไม่ควรใช้ผู้อ่ืนฆ่าแทนเราด้วยการฆ่าน้ันนอกจากจะทําให้ผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์หนัก
แล้วยังเป็นการก่อเวรก่ออภัยแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยแม้เราผู้ฆ่าเองก็ได้รับความทุกข์ย่ิงฆ่าบ่อยก็ย่ิงทุกข์
มากพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ฆ่าสัตว์ตายไปแล้วหากกรรมคือการฆ่าสัตว์ให้ผลย่อมให้ผลนําเกิดในอบาย 
แม้เม่ือเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีอายุไม่ยืนคือตายเสียต้ังแต่ในวัยอันไม่ควรจะตายแม้ไม่ได้ฆ่าสัตว์
เพียงเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อน ก็ยังทําให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เสมอ 

ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการถือเอาของท่ีเจ้าของมิได้ให้ ของสิ่งใดท่ีเจ้าของเขามิได้อนุญาตก็
อย่าได้ไปหยิบฉวยเอามาเป็นของเรา หรือใช้ผู้อ่ืนหยิบฉวยแทนเรา เรารักของของเรา หวงแหนของ
ของเราอย่างไร คนอ่ืนเขาก็รักก็หวงแทนของของเขาอย่างนั้นการไปหยิบเอาของของเขามาโดย
เจ้าของเขาไม่เต็มใจไม่ยินดีให้ย่อมเป็นเหตุให้เจ้าของเกิดความขัดเคือง ขุ่นใจ หรือไม่ชอบหน้าเราไป
จนตายก็ได้ โทษของการผิดศีล ข้อนี้อย่างหนักทําให้เกิดในอบายอย่างเบาทําให้ทรัพย์สมบัติพินาศไป
ด้วยภัยนานัปการมีอัคคีภัยเป็นต้อ ในเม่ือผู้น้ันเกิดเป็นมนุษย์ 

ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดประเวณี คือการล่วงเกินบุตร ภรรยา สามีของผู้อ่ืน
ธรรมดาน้ัน บุตร ภรรยา สามีย่อมเป็นที่รักที่หวงแหนของผู้เป็นเจ้าของ ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงเกิน
หรือทํามิดีมิร้าย ผู้ที่ล่วงเกินบุตร ภรรยา สามีของผู้อ่ืนจึงเป็นการก่อเวรโดยไม่รู้ตัว เพราะการกระทํา
เช่นน้ันก่อให้เกิดความเจ็บแค้นแก่ผู้ถูกกระทํา ทั้งอาจเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าของตลอดจนพ่อแม่ ญาติ พ่ี
น้องมิตรสหาย ของ ผู้ที่ถูกล่วงเกินอาฆาต เจ็บแค้นหรือทําร้ายฆ่าตีเอาได้ ดังตัวอย่างท่ีเราได้พบเห็น
กันอยู่เสมอโทษของการผิดศีลข้อท่ี 3 น้ี พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างหนัก ทําให้เกิดในอบาย อย่างเบา
ที่สุดเม่ือเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่สมบูรณ์ หรือมีสองเพศท้ังเป็นผู้มีศัตรูคู่เวรมาก 

ศีลข้อท่ี 4 เว้นจากการกล่าวเท็จ คือกล่าวคําท่ีไม่เป็นจริง โทษอย่างหนักทําให้เกิดในอบาย 
โทษอย่างเบาเม่ือเกิดเป็นมนุษย์ คือการถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคําท่ีไม่เป็นจริง ทั้งจะพูดสิ่งใดก็ไม่ได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้ฟัง 

ศีลข้อท่ี 5 เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย และส่ิงเสพติดของมึนเมาทุกชนิด อันจะเป็นเหตุให้เกิด
ความประมาท ขาดสติ คนเราถ้าประมาทขาดสติแล้วก็อาจจะล่วงศีลได้ครบทุกข้อ ทั้งการเสพของมึน
เมาเหล่านั้นก็เป็นการบั่นทอน สติปัญญา ให้เสื่อมถอย ความจําเลอะเลือนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์
จึงตรัสว่า โทษอย่างหนักของผู้ล่วงศีลข้อ 5 น้ี คือ การเกิดในอบาย โทษอย่างเบาเม่ือเกิดเป็นมนุษย์ ก็
เป็นมนุษย์ที่จิตใจไม่ปกติเป็นต้น 

ศีลทั้ง 5 ข้อน้ี นอกจากจะเป็นศีลท่ีทุกคนควรรักษาเป็นนิจ เพ่ือความเป็นปกติสุขของ
ตนเองและผู้อ่ืนแล้ว ผู้รักษายังช่ือว่าได้บําเพ็ญทานอย่างใหญ่หลวง กล่าวคือให้ความไม่มีเวร ไม่มีภัย
แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งมวลด้วย เพราะ :- 

ผู้รักษาศีลข้อที่ 1 ช่ือว่าให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ ไม่ทําให้สัตว์ต้องหว่ันวิตกและ
หวาดกลัวว่าจะถูกฆ่า 

ผู้รักษาศีลข้อที่ 2 ช่ือว่าให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
ผู้รักษาศีลข้อที่ 3 ช่ือว่าให้ความบริสุทธิ์แก่บุตร ภรรยา สามี ของผู้อ่ืน 
ผู้รักษาศีลข้อที่ 4 ช่ือว่าให้ความจริงแก่ผู้อ่ืน 
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ผู้รักษาศีลข้อที่ 5 ช่ือว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่ง คือให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ให้
ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้ความบริสุทธ์ิแก่บุตร ภรรยา สามีผู้อ่ืน และให้ความจริงแก่
ผู้อ่ืนเพราะเหตุที่ผู้รักษาศีลทั้ง 5 ข้อนี้ ได้ช่ือว่าให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์จึง
ตรัสเรียกศีลท้ัง 5 ข้อ นี้ว่า มหาทาน เพราะเป็นทานที่ย่ิงใหญ่จริง ๆ ไม่มีทานชนิดใดเสมอเหมือน
ทาน นั้น แปลว่า การให้ การให้สิ่งของแก่ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นของดีมีค่าเพียงใด พระพุทธองค์ทรง
เรียกว่า ทาน เท่าน้ัน หาได้ทรงเรียกว่า มหาทาน ดังที่ทรงเรียกศีลท้ัง 5 ข้อน้ีไม่ด้วยเหตุน้ี ศีล จึงสูง
กว่าทาน ละเอียดอ่อนกว่าทาน ขัดเกลากิเลสได้ย่ิงกว่าทานหากทุกคนพร้อมใจกันรักษาศีลห้าให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว เราก็จะอยู่ในโลกนี้ร่วมกันด้วยความเป็นสุขจริง ๆ เพราะต่างคนต่างก็พร้อมใจกัน
ในการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่กัน เพราะฉะน้ัน การมีศีลจึงเป็นสาราณียธรรมอีกข้อหน่ึง ที่จะทําให้
เราอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 

 
4.10 วิธีระงับความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทย 

 ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยเกิดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดูเหมือน
จะไม่มีใครให้คําตอบได้ว่า จะจัดการความขัดแย้งนี้ได้อย่างไร แม้จะมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้ปรองดอง 
ให้สมานฉันท์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นคู่กรณีกัน แต่ก็ไม่มีทีท่าจะสมานฉันท์ปรองดองกันได้ ด้วยเหตุ
น้ี อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง ทําไมต่างฝ่ายไม่ยอมประนีประนอมกัน พระพุทธศาสนา
จะเข้าไปมีส่วนในการระงับความขัดแย้งน้ีได้อย่างไร 

ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหน่ึงซ่ึงยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจาก
หลักธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ต้ังแต่กําเนิดจนถึงตาย 
จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เม่ือสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นท้ังในด้าน
ส่ือสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีนําพาให้สังคมไทยก้าวเข้า
ไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน เช่น วิกฤติ
การเมือง วิกฤติด้านเศรษฐกิจ วิกฤติด้านสังคม วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

พระพุทธศาสนา จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถนําหลักการสําคัญที่มีอยู่ในพระ
ไตรปิฏกมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม เพ่ือจะทําให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบ
วงจร อันจะส่งผลดีกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ของสังคมไทย วิกฤติต่างๆ ที่เกิดข้ึนล้วนโยงใยถึง
กันเป็นลูกโซ่ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้านหน่ึงของสังคมน้ัน
หมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤติน้ันย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้นด้วย เช่น บ้านเมืองปัจจุบันเกิด
ภาวะวิกฤติ เพราะเป็นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทรุดตัว นักการเมือง บุคคลในสังคมหวังเพ่ือ
จะกอบโกยผลประโยชน์เป็นส่วนตัวมากขึ้น ประชาชนอดอยากมากข้ึน จึงเป็นภาวะวิกฤติทางสังคม
เม่ือบุคคลในสังคมมีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมากขึ้น สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงไม่มีคนเอาใจใส่ดูแล
จนเกิดเป็นภาวะวิกฤติทางส่ิงแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องนํากระบวนทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนี้ 

วิกฤติปัญหาทางการเมือง นักการเมืองมักมองเป็นเกมส์ทางการเมือง เล่นพรรคเล่นพวก มือ
ใครยาวสาวได้สาวเอา แต่มักเป็นไปแบบเช้าชามเย็นชาม นักการเมืองส่วนมากมักทุจริตและกอบโกย
ผลประโยชน์ ความไม่สามัคคีของนักการเมือง แม้จะหน่วยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เป็นไปอย่าง
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ไม่เต็มท่ีนักด้วยเกรงกลัวอํานาจและอิทธิพล ปัญหาอีกอย่างของการเมืองคือด้านการดําเนินนโยบาย
ผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับสังคมและประเทศชาติ ผู้บริหารประเทศยังไม่ได้มีการบริหารอย่างเต็ม
ความรับผิดชอบ ยังมีการเล่นการเมืองมากเกินความจําเป็นซ่ึงมีผลทําให้การดําเนินนโยบายต่างๆยัง
ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของประเทศ บางครั้งนโยบายหลายๆ นโยบายก็ดูน่าจะดี แต่กลับไม่ได้ผล
เต็มที่ ซ่ึงก็มีสาเหตุมาจากการไม่สามารถนํา นโยบายไปปฏิบัติกันอย่าง มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล บ่อย ครั้งเป็น การดําเนินนโยบายเพ่ือสร้างภาพให้แก่ ส่วนตน แต่ให้ความสําคัญของ
ประสิทธิผลน้อยมาก หรือ แทบจะไม่ให้ความสําคัญเลย  

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาทางการเมือง พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอธิปไตย ไว้ถึง 
3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน้น
ธรรมะเป็นใหญ่ ให้ผู้นํามีธรรมะ (มุขบุรุษที่ดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม 20 หน้า 186 , เล่ม 11 หน้า 231 พระพุทธศาสนา เน้นเสรีภาพทางจิต เป็นศาสนาแรกท่ีส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้นํา มีสิทธิในด้านต่างอันไม่ก่อความเดือดร้อนสู่ตนเองและ
ผู้อ่ืน พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา 
ในการดําเนินตามอริยสัจ 4 นักการเมืองควรนําไปปรับใช้ตามเหตุสถานการณ์น้ันๆ พระพุทธศาสนา
สอนให้รู้จักความสุจริตในการปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าท่ี รู้กาล รู้เวลา รู้หน้าท่ีของตน ปัญหาความยัด
แย้งทางการเมือง ความยัดแย้งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน การขาดอุดมคติทางการเมืองที่
แน่นอน เป็นต้น ในการแก้ปัญหาน้ี ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้ว นักการเมืองจะต้องมีธรรมะ
สําหรับนักบริหาร นักปกครองซ่ึงพระพุทธองค์ได้แสดงว่า เป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือผู้บริหาร
ปรากฏในพระคัมภีร์ศาสนาหลายแห่งด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอนํามากล่าวเฉพาะที่ท่านได้แสดงไว้ใน 
อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย มีใจความว่าผู้ปกครองหรือนักบริหารนั้นจะต้องทํานุบํารุงประชา
ราษฏร์ด้วยหลักธรรมท่ีเรียกว่าราชสังคหวัตถุ 5 ประการ คือ 

1. สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเป็นต้น อันเป็น
ธัญญาหารให้เกิดผลผลิตที่ ดี มีการส่งเสริมการเกษตรและกสิกรรมให้อุดมสมบูรณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์พ้ืนฐานที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ปุริสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงคน ส่งเสริมคัดเลือกคนมาทํางานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของเขาและการงานท่ีจะทําน้ัน ๆ พร้อมท้ังจัดสวัสดิการให้ดี เป็นต้น 

3. สัมมาปาสะ ผูกประสานสงเคราะห์ประชาชนพลเมืองบ่วงคล้องใจคน คือการดูแลสุข
ทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพ เช่น จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในทางพาณิชยกรรมหรือ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ําหรือช่องว่างจนแตกแยกกัน ซ่ึงเป็นการทําให้จิตใจของ
ประชาชนเลื่อมใสในผู้ปกครอง 

4. วาชเปยยะ พูดจาด้วยถ้อยคําไพเราะอ่อนหวานดูดด่ืมใจ รู้จักพูดรู้จักช้ีแจงแนะนํา รู้จัก
ทักทายถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชนทุกช้ัน ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ด้วยถ้อยคําท่ีประกอบด้วยเหตุผล 
ที่เป็นหลักฐานมีประโยชน์ เป็นทางแห่งการสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเสริมความสามัคคีทําให้เกิดความ
เข้าใจดี ความเช่ือถือและความนิยมนับถือ 
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5. นิรัคคฬะ บริหารประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยป้องกันและบําราบโจรผู้ร้าย ให้
ประชาชนนอนตาหลับ โดยยึดหลักการท่ีว่า "ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน" และใน
ทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ได้แสดงไว้ว่า ผู้บริหารหรือนักปกครองที่ดีน้ัน เม่ือปฏิบัติหน้าที่ พึงเว้นความ
ลําเอียง (อคติ) หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการ 

1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
2. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
3. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
4. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 
นอกจากน้ี มีความประพฤติดีเป็นแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะการ

ปกครองที่ดีคือ การให้แบบอย่างที่ดี ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลต่อความประพฤติ
ของประชาชน ความซ่ือตรงของประชาชน ขึ้นอยู่กับความซ่ือตรงของนักปกครอง การแก้ความคดของ
ส่วนใหญ่จึงต้องเริ่มมาจากฝ่ายปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ประเภทนี้ พระพุทธเจ้าตรัส
ยกตัวอย่างไว้ในโพธิราชชาดก ขุททกนิกายว่า  "เม่ือฝูงโคกําลังข้ามแม่นํ้า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคนอกนั้น
ก็คดตาม ในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ได้รับสมมติให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ปกครองไม่เป็นธรรม คน
นอกน้ันก็ประพฤติไม่เป็นธรรม ดังน้ันเม่ือผู้ปกครองประพฤติไม่เป็นธรรม ชาวเมืองก็พลอยทุกข์กันไป
ทั่ว โดยนัยตรงกันข้าม เม่ือผู้ปกครองทรงไว้ซ่ึงธรรม ชาวเมืองก็เป็นสุขกันไปทั่ว" 

“การแก้ปัญหาการเมืองในปัจจุบัน ควรเป็นการเมืองแบบเมตตา (Compassionate 
Politics) ไม่ใช่ การเมืองแห่งการทําลายล้าง หรือ ประหัตประหารกัน เพราะผลเสียจะไม่ตกอยู่กับ
นักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ที่จะได้รับผลทุกข์หรือผลเสียน้ัน คือประเทศชาติและประชาชนไทย
ทั้งหมดซ่ึงเป็นที่มาของนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” แนวทางในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการเมืองและสังคมไทยได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวทางแห่งพุทธสันติวิธี 

 

 4.10.1 แนวทางในการสร้างความปรองดองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

สังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบันน้ี ถูกไฟ 3 กองเผาลนอยู่ กล่าวคือ 
1. ไฟคือความอยาก กําหนัด และพึงพอใจอยู่ในโลกธรรม จนถูกโลกธรรมครอบงํา คือ  
มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ และนินทา ประเด็นคือ เรามัวแต่ไป

คิดว่า สิ่งเหล่าน้ีจะยืนยงคงอยู่กับเราได้อย่างยาวนาน แต่ความจริงคือ สิ่งเหล่านี้ ไม่เที่ยงแท้แน่นอน 
คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอํานาจของเราได้ ฉะนั้น เม่ือเราเข้า
ใจความจริงข้อน้ี เราจะพบว่า ถ้าอยากจะมีความสุข อย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉัน 

2. ไฟคือโทสะ เราอยู่ในสถานการณ์ของความเกลียดชังมาหลายปีแล้ว และในปัจจุบันนี้ 
ความเกลียดชังก็ยังคงอยู่ และนับวันจะฝังรากลึก ร้อนรนอยู่ภายในใจ จากประสบการณ์

ในการทํางานด้านน้ี พบว่า ความเกลียดชังมีจุดเร่ิมจากความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้าน
ข้อมูล ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ค่านิยม และโครงสร้าง แต่เพราะความขัดแย้งเหล่าน้ีไม่ได้รับการ
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จัดการในวิถีทางที่ไม่เหมาะสม หรือถูกกดทับด้วยอํานาจ หรือสิ่งอ่ืนๆ เอาไว้ จึงทําให้ความขัดแย้งได้
กลายพันธ์ุไปสู่ "ความรุนแรง"ดังที่ปรากฎในสถานการณ์ปัจจุบัน และแม้ว่าฝ่ายใดจะชนะ หรือแพ้ แต่
อุณภูมิของความเกลียดชังยังฝังตัวอยู่ และรอเวลาที่จะปทุอีกคร้ังในสถานการณ์ที่เอ้ืออํานวย ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์" 

3. ไฟคือโมหะ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ บางแง่มุมของเมืองไทยเป็นเมืองแห่งโมหะหรือ 
จะเรียกอีกอย่างว่า"สังคมแห่งอวิชชา" หรือ "เป็นเมืองแห่งความไม่รู้" กล่าวคือ ไม่รู้ว่า

อะไรถูกอะไรผิด ไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรช่ัว ไม่รู้ว่า อะไรสูง อะไรตํ่า และนําไปสู่
สังคมแบบไม่รู้ไม่ช้ี 

4.10.2 แนวทางไปสู่ความปรองดองของสังคม  
1. ถอนความยึดมั่น (ดับไฟคือราคะ) ในขณะที่แต่ละคน แต่ละกลุ่มพากันยึดม่ัน หรือ

มุ่งม่ันในคําว่า "การแพ้ หรือชนะ" ดังท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้นว่า "ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็น
ทุกข์" ผู้ชนะอาจจะลิงโลดใจ และม่ันใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับ ซ่ึงอาจจะนําไปสู่การตามล้าง ตามล่ากลุ่ม
ต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ และแนวคิดของตัวเอง หรือกลุ่มตัวเอง ซ่ึงการแสดงออกแบบน้ี 
นําไปสู่การก่อเวรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกัน ฝ่ายที่คิดว่าตัวเอพ่ายแพ้ต่อการเรียกร้อง ก็ย่อม
แสวงหาแนวทาง หรือช่องทางที่จะทําให้ตัวเองประสบกับชนะในอนาคต ซ่ึงประเด็นที่ของการหา
ช่องทาง อาจจะเกิดความคิดข้ึนแบบมาเคียวารีที่ว่า "ขอเพียงประสบกับชัยชนะ อย่าไปสนใจวิธีการ" 
ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้างเวรต่อไปเช่นเดียวกัน ฉะนั้น การลดทอนความยึดม่ันในชนะ หรือพ่ายแพ้ โดย
การเปิดพ้ืนที่หันมาสร้างกฎกติกาที่ทุกฝ่ายพึงพอใจร่วมกัน นับเป็นทางออกท่ีทุกฝ่ายควรให้ความใส่ใจ 
ดังที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วในคําสั่งนายก 66/23 โดยไม่พยายามคนท่ีไม่เห็นเห็นด้วยออกไปจากสังคม แต่
ดึงคนเหล่านั้น มาร่วมแสวงหาทางเลือก และสร้างกติกาท่ีทุกคนย่อมรับได้และปฏิบัติได้ รวมไปถึง
ความพึงพอใจต่อทางาเลือกดังกล่าว 

2. แบ่งปันความรัก (ดับไฟคือโทสะ) การแบ่งปันความรักมีผลต่อการทําลายล้าง "อุกศล
ธรรมตัวโทสะ" ความรัก ความปรารถนาดี และความเข้าไปช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนมนุษย์มีความทุกข์"
นับเป็น "ภูมิปัญญาไทย" ที่คงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพียงแต่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให้เราหลงลืมคุณค่าของ"ความเมตตากรุณา"ซ่ึงเคียงคู่มากับสังคมแบบเกษตรกรรมมาอย่าง
ยาวนานในสังคมไทย คําถามสําคัญคือ ความเมตตากรุณาใช่ไม่ได้กับสังคมแบบทุนนิยม หรือว่าใช่ได้
อยู่ แต่เราไม่ค่อยนํามาใช่อย่างเต็มกําลังความจริง ความรัก และความเอื้ออาทร เป็นหลักการสําคัญท่ี
จะทําหน้าท่ีในการ "เช่ือม"วัตถุ มนุษย์ และธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันอย่าง "ประสานสอดคล้อง"ซ่ึงรวม
ไปถึงการเมืองซ่ึงควรเป็นการเมืองแบบเมตตา และเอ้ืออาทรแก่เพ่ือนมนุษย์ เปิดพ้ืนให้แก่คนอ่ืนและ
ส่ิงอ่ืนเพ่ือให้มีที่หยิบ ที่ยืน อย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ฉะนั้น เหนือนอกจากการ
แบ่งปันความรักให้โลก หรือสังคมสดใสแล้ว ยังรวมไปถึง การแบ่งปันลมหายใจแห่งสันติภาพด้วย 
เพราะในแต่ละวัน มนุษย์กําลังแบ่งปันลมหายใจระหว่างกัน และกัน รวมไปถึงกันหายใจเอาลมหายใจ
ของกันและกันเข้าไปด้วย หากลมหายใจของเราเต็มไปด้วยสันติ เราก็ได้หายใจเอาลมหายใจแห่งสันติ
เข้าไปด้วย หากเป็นลมหายใจแห่งความเร้าร้อน เราก็ได้รับลมหายใจเช่นน้ีเข้าไปด้วย 

3. ประจักษ์สรรพส่ิงชัดด้วยปัญญา (ดับไฟคือโมหะ)คําถามมีว่า "มนุษย์อับจนปัญญา"
หรืออย่างไร เราจึงไม่สามารถพาตัวเอง หรือสังคมออกไปจาก"กับดักของความรุนแรง และความเห็น



72 
 

ต่างได้" คําตอบคือ "ไม่"แต่ประเด็นท่ีเกิดข้ึนคือ ปัญญาท่ีมนุษย์มีน้ัน เป็น "ปัญญาแบบโลกิยะ"ที่จะพา
ตัวเองรอดเท่าน้ัน เราจึงเรียก ปัญญาท่ีเรามีตอนน้ีเป็น"ปัญญาท่ีขาดเมตตา และกรุณา" เป็นปัญญาท่ี
เอาตัวเองรอดตาม "สัญชาตญาณ"ที่พยายามจะหาวิธีการและออกแบบวิธีการเพ่ือเอาตัวเอง หรือกลุ่ม
ตัวเองให้รอด ในขณะเดียวกัน การที่มนุษย์ไม่ประจักษ์สรรพสิ่งตามเน้ือผ้า หรือตามที่ความเป็นจักษ์ 
เพราะบางคน หรือบางกลุ่ม เลือกท่ีจะเสพ หรือสื่อในมุมท่ีตัวเองมองว่า เกิดประโยชน์สูงสูดต่อตัวเอง 
หรือกลุ่มตัวเอง ด้วยเหตุนี้ การพูด การแสดงออก หรือการคิดจึงติดกับ หรือตกหลุมพรางของ "โมหะ"
ที่ขาดหลัก "วิภัชชวาท" คือการแยกแยะว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด 
หรืออะไรสูง อะไรตํ่า 

4.10.3 จะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไร ในขณะที่มีคู่ขัดแย้งเช่นนี้ในสังคมไทย 
เราต้องอยู่ให้เหนือ"ภาวะแห่งความเป็นคู่ไปให้ได้" มิฉะน้ันแล้ว มนุษย์ก็ต้องมาน่ังร้องไห้ 

เจ็บปวด และทรมานเช่นน้ีอย่างไม่หยุดหย่อน ธรรมะที่เป็นคู่ เช่น ลาภ เสื่อมเลื่อม ยส เสื่อมยส 
สรรเสริญ นินทา ชอบ และไม่ชอบ เป็นต้น โดยพยายามท่ีจะทุกอย่างตามท่ีมันเป็นตามหลัก "กาลาม
สูตร"อย่างเพ่ิงเช่ือเพียงเพราะสิ่งที่ได้ยินมา หรือเช่ือกันมา หรือเป็นอาจารย์ หรือคนที่เรารักและนับ
ถือ โดยขาดการไตร่ตรองด้วยเหตุ ด้วยผลอย่างประจักษ์ชัด มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน "ตกหล่มเพราะสิ่ง
ที่เรา หรือคนท่ีชอบหรือไม่ชอบ" หากส่ิงใดไม่พึงใจ หรือปรารถนาของเรา เราก็จะทุกข์หรือทรมานกับ
ส่ิงน้ัน กล่าวคือ เรามักจะนําสิ่งที่ผิดปกติ หรือไม่ปกติของคนอื่นมาทําลายความเป็นปกติของเรา" การ
สุข หรือทุกข์ของเรา มักจะต้องพ่ึงพิงกับคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ฉะน้ัน การดํารงอยู่ชีวตให้อยู่
เหนือภาวะความเป็นคู่ ชอบไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ จะทําให้เรารู้เท่าทันความคิดของเรา และมีความสุข
กับการดําเนินชีวิตบนฐานของสังคมที่กําลังขัดแย้งได้อย่างรู้ ต่ืน และเบิกบาน บนสายธารแห่งธรรม 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาแนวคิดเรื่องความรุนแรงในทางพุทธศาสนาเถรวาทได้แบ่งความรุนแรง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ความรุนแรงอย่างเบาที่แก้ไขได้ เรียกว่า สเตกิจฉา ความรุนแรงอย่างกลางที่
แก้ไขได้แต่มีเงื่อนไข และความรุนแรงอย่างหนักที่แก้ไขไม่ได้ เรียกว่า อเตกิจฉา 
         ความรุนแรงอย่างเบาที่แก้ไขได้ เรียกว่า สเตกิจฉา  พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท
ไว้เพ่ือป้องกันความรุนแรงในหมู่คณะและเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ เพ่ือข่ม
บุคคลผู้เก้อยาก เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุ ผู้มีศีลเพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน เพ่ือกําจัด
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของ
ชุมชนท่ีเลื่อมใสแล้วเพ่ือความตั้งม่ันแห่งพระสัทธรรม ฉะนั้นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้ว
จึงแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามที่กล่าวข้างต้น ความรุนแรงในระดับสเตกิจฉาที่แก้ไขได้ที่ปรากฏในพุทธ
ศาสนาเถรวาท ความรุนแรงอย่างเบาท่ีเป็นสเตกิจฉานั้นสามารถแก้ไขได้ตามหลักของพระวินัยกรรม
ด้วยการเทสนาบัติก็จะพ้นได้ ตราบใดที่ยังไม่ทําคืนอาบัติ จิตใจก็จะเกิดความวิปฏิสารคือไม่สบายใจ
อยู่ตราบน้ันและจะขัดขวางทางแห่งมรรค ผล นิพาน ตัวอย่างเช่น นาคเอรกปัตรได้เกิดความสงสัยใน
ตนเองว่า ได้จับตระไคร่นํ้าคิดว่าเป็นอาบัติแล้วยังไม่เทสนาบัติแล้วมรณภาพ แล้วไปเกิดเป็นพญานาค
ช่ือเอรกปัตรอยู่ในบาดาน แต่ความจริงวินัยท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแก่ภิกษุน้ันต้องดูที่เจตนาเป็น
ที่ต้ัง ดังที่ยกตัวอย่างมานี้จะเป็นได้ว่าพระพุทธองค์จะทรงตรัสถามว่า “เธอคิดอย่างไร มีไถยจิตคิดจะ
ลักขโมยหรือไม่นั่นเอง 
         ความรุนแรงระดับกลางแก้ไขได้แต่มีเง่ือนไข พัฒนาการของความรุนแรงในพุทธศาสนา
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมาเป็นลําดับจากการท่ีมีโทษเบาเป็นท่ีรังเกียจของชาวบ้านและเป็นที่รังเกียจของ
หมู่คณะด้วยกันดังปรากฏในดังกรณีของพระอุทายีเป็นปฐมบัญญัติของอาบัติสังฆาทิเสสและการถูก
สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์อย่างพระฉันนะซ่ึงเป็นความรุนแรงอย่างกลางที่แก้ไขได้แต่มีเงื่อนไขด้วยกฎข้อวัตร
และถือว่าความรุนแรงระดับน้ีเป็นครุอาบัติคืออาบัติหนักท่ีแก้ไขได้และเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้า
เปรียบเทียบกับความผิดทางกฎหมายก็เท่ากับการถูกจองจําหรือติดคุกน่ันเองเพราะผู้ที่ทําความ
รุนแรงระดับนี้จะต้องอยู่กรรมท่ีเรียกว่าประพฤติวุฏฐานวิธีเป็นวิธีออกจากความรุนแรงโดยการ
ประพฤติวัตรเพ่ือชดใช้แก่การกระทําของตนอย่างน้อย 10 ราตรี หรือจนกว่าจะเห็นว่าตนเป็นผู้
บริสุทธ์ิก็สามารถออกจากความผิดน้ันได้เป็นผู้บริสุทธ์ิเช่นเดียวกับภิกษุทั่วไปวิธีที่สองน้ีจะต่างกับวิธีที่
หน่ึงก็คือต้องอยู่กรรมชดใช้ซ่ึงมีความลําบากมากกว่าการเทสนาบัติ 
 
         ความรุนแรงท่ีแก้ไขไม่ได้ เรียกว่า อเตกิจฉา ความรุนแรงขั้นน้ีเป็นขั้นร้ายแรงที่สุดใน
ความรุนแรงในบรรดาความรุนแรงที่กล่าวมาแล้วเพราะทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนไปด้วย ดัง
ปรากฏในพระวินัยปิฎก เรื่องของพระฉัพพัคคีย์ต้องอาบัติปาราชิกเพราะผิดศีลข้ออทินนาทานเป็น
ความรุนแรงท่ีแก้ไขไม่ได้ที่เรียกว่าอเตกิจฉา เป็นครุกาบัติที่แก้ไขเยียวยาไม่ได้เป็นโทษหนักท่ีผู้กระทํา
ลงไปแล้วถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองหาสังวาสมิได้ ถึงขั้นห้ามนิพพานในชาติน้ีด้วย ถ้า
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เปรียบเทียบกับกฎหมายทางบ้านเมืองก็เท่ากับการตัดสินประหารชีวิตซ่ึงเป็นโทษสูงสุดทางด้าน
กฎหมายบ้านเมือง ดังนั้นใครก็ตามที่ทําความร้ายแรงเช่นน้ี ในพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเปรียบเสมือน
ตาลยอดด้วนไม่มีทางเจริญงอกงามในธรรมที่เป็นมรรคผลนิพพานได้อีกต่อไปนอกเสียจากจะสละเพศ
แล้วมาถือศีลอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถยังมรรคผล ให้เกิดได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน น้ีคือความรุนแรง
อย่างหนักซ่ึงต่างกับสองข้อท่ีผ่านมาความรุนแรงท้ังสามระดับน้ันมีความหนักเบาต่างกันไปตาม ฐานา
นุโทษและเป็นมติของสงฆ์เม่ือมีเรื่องเกิดข้ึนพระพุทธองค์จะทรงเรียกประชุมสงฆ์แล้วซักถามผู้กระทํา
ผิดว่าเป็นจริงหรือไม่จริง มีเจตนาหรือไม่พระพุทธองค์จะเน้นหนักที่เจตนาเป็นหลัก เรากล่าวว่า 
“เจตนาน้ันเป็นกรรม” แต่ภิกษุในสมัยก่อนน้ันยังมีความซ่ือสัตย์กันดีอยู่เม่ือถูกซักถามก็ตอบไปตาม
ความเป็นจริง ผิดก็ยอมรับว่าผิดน่ีเป็นคุณธรรมอย่างหน่ึงความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการแตกแยกของ
คณะสงฆ์ในสังฆมณฑลสมัยพุทธกาลมีปรากฏอยู่หลายแห่งในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกแต่
เท่าท่ีปรากฏเป็นประวัติศาสตร์และมีผู้กล่าวถึงกันมากก็คือ การแตกแยกของคณะสงฆ์อันเน่ืองมาจาก
การกระทําของพระเทวทัต การกระทําของพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพี การกระทําของพวกพระภิกษุวัช
ชีบุตร การแตกแยกของคณะสงฆ์เกิดจากความวิบัติสรุปได้ 4 ประการคือ 

1) สีลวิบัติ ความวิบัติแห่งศีล คือพระภิกษุผู้มีศีลด่างพร้อย ทุศีล ไม่มีศีลเหมือนกับหมู่
คณะท่ีมีศีล เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ของพระภิกษุผู้ทรงศีล ผู้มีศีลบริสุทธ์ิ จึงเป็นเหตุการณ์
แตกแยกอีกอย่างหน่ึง 

2) อาจารวิบัติ ความประพฤติเสียหาย คือ ความเสียมารยาทแห่งความเป็นสมณะความ
ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมกับความเป็นพระภิกษุ (สมณสภาวะ) มีอาจารไม่งาม ประพฤติผิดพระ
ธรรม ผิดพระวินัย เช่น การประพฤติของฉัพพัคคีย์ภิกษุ การประพฤติตามวัตถุ 10 ประการของพวก
พระภิกษุวัชชีบุตรและการประพฤติปฏิบัติตามวัตร 5 ประการของพระเทวทัต เป็นต้น จนเป็นเหตุให้
สงฆ์แตกแยกกัน 

3) ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นวิบัติ คือ ความเห็นผิดพระธรรมผิดพระวินัย คือเห็นว่านี่ธรรมน่ี
มิใช่ธรรม น่ีวินัย น่ีมิใช่วินัย เห็นอาบัติว่าไม่ใช่อาบัติและเห็นว่าควรในสิ่งท่ีไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควร 
ทําให้พระธรรมวินัยคลาดเคลื่อนหรือวิปริตเป็นการบิดเบือนพระธรรมวินัย ด้วยทิฏฐิวิบัติดังกล่าว จึง
เป็นที่ต้ังแห่งความรังเกียจของหมู่คณะสงฆ์ด้วยกันเป็นอันตรายอย่างย่ิงต่อคณะสงฆ์โดยเฉพาะศาสนา 
ทําให้เกิดการแตกแยกกันเป็นหมู่เป็นคณะและในท่ีสุดก็แตกแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ เพราะทิฏฐิวิบัติ
น้ีจัดเป็นเรื่องร้ายแรงต่อศาสนามาก 

4) อาชีววิบัติ การมีอาชีพที่ผิดจากความเป็นสมณะ คือการมีอาชีพไม่เหมาะสมกับความ
เป็นสมณะ เช่น การใบ้หวย ดูหมอ เป็นต้น ซ่ึงขัดกับหลักศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ
พระวินัย ทําให้เกิดความรังเกียจแก่หมู่คณะ เป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกอีกอย่างหน่ึง 
 
5.2 วิธีระงับความรุนแรงในทางพุทธศาสนา 

ความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาท เม่ือกล่าวโดยสรุปมี 2 อย่าง คือ ความรุนแรง
ภายนอก (กาย) และความรุนแรงภายใน (จิตใจ) ความรุนแรงที่เป็นภายนอกน้ันถ้าเป็นทางโลกก็ต้อง
ใช้หลักของกฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ถ้าเป็นทางธรรม
ต้องใช้หลักของวินัยบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ (ศีล) และเม่ือเกิดอธิกรณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้หลัก
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ของ “ อธิกรณสมถะ” เพราะเป็นความรุนแรงที่จะต้องอาศัยพระสงฆ์เท่าน้ันเป็นผู้จัดการหรือตัดสิน
คดี กล่าวคือ ปัญหาเกิดโดยสงฆ์พระสงฆ์จําต้องเป็นผู้จัดการอย่างไรก็ตามเม่ือมองในแง่ของธรรมและ
วินัยแล้วความรุนแรงเกิดข้ึนจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแล้วทําให้เกิดตัวแปรที่
สําคัญก่อให้เกิดได้ทั้งกุศลมูลและอกุศลมูลรวมถึงตัณหามานะและทิฏฐิเป็นแรงผลักดันให้เกิดความ
รุนแรงในที่สุดการกําจัดความรุนแรงของพระพุทธเจ้าในทุกวิธีน้ันพระองค์ทรงคํานึงถึงธรรมและวินัย
และมุ่งเน้นไปท่ีความโปร่งใส ยุติธรรมและการตรวจสอบได้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้สังคมสงฆ์ให้เป็น
สังคมที่ไม่มีความหวาดระแวงและรังเกียจกันและกันเกี่ยวกับศีลาจารวัตรอันจะทําให้สังคมสงฆ์เป็น
สังคมท่ีเหมาะแก่การฝึกฝนพัฒนาตนเองตามแนวไตรสิกขาเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระ
นิพพาน” การที่จะเป็นสังคมที่เหมาะสมอย่างม่ันคงต้องประกอบด้วยหลักธรรมสําหรับใช้ในการ
ปกครอง เพ่ือป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียวสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ คือ อปริหานิยธรรมสําหรับหมู่ชนและ
การบริหารบ้านเมืองเป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกัน
ความเสื่อมนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว การที่หมู่คณะจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันได้ต้องอาศัยหลักสาราณียธรรม คือเป็นผู้มีทิฏฐิความเห็นเสมอกันทิฏฐิความเห็นในที่นี้ได้แก่
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ คือเห็นว่าบุญบาปมีจริงเป็นต้น คนเราถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งเป็น
สัมมาทิฏฐิ แต่อีกคนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขได้อย่างไรมีแต่จะถกเถียงทะเลาะวิวาท
กันเพราะความเห็นที่ทําให้เกิดความรุนแรงต่อกันเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามหากทั้งสองฝ่ายมีเมตตาอภัย
ให้กันแล้วก็ยังพอจะอยู่ร่วมกันได้แม้จะไม่เป็นสุขนักก็ตามสาราณียธรรม 6 ดังกล่าวนี้ที่จะเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกันด้วยความรักความเอ็นดู และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ทะเลาะวิวาทกัน การแก้ปัญหา
ความรุนแรงต้องใช้หลักธรรม อริยสัจจ์ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
และมรรค ให้พิจารณารู้ชัดถึงอริยสัจจ์ 4 ประการน้ีในแต่ละอย่างว่าการแก้ไขปัญหาในโลกปัจจุบันซ่ึง
ได้แก่ปัญหาความรุนแรง 3 ระดับคือ ความรุนแรงอย่างเบา ความรุนแรงอย่างกลาง ความรุนแรง
อย่างหนัก นั้นสามารถทําได้ คือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 และเม่ือใดที่สังคมปราศจาก
ความรุนแรงดังกล่าวแล้ว นั่นหมายถึงการบรรลุเป็นสังคมสันติสุข หลักคําสอนมีอยู่มากมายคัมภีร์ที่
รักษาหลักธรรมไว้มากจนไม่สามารถจะศึกษาให้จบสิ้นได้ชีวิตเดียว แต่เม่ือกล่าวเฉพาะหลักคําสอนที่
สําคัญก็มีอยู่ไม่มากนักและในจํานวนน้ัน “อริยสัจจ์ 4” ถือว่าเป็นคําสอนหลักหรือเป็น “หัวใจ
พระพุทธศาสนา” คือเป็นเรื่องที่แนบสนิทกับชีวิตของคนเราในทุกแง่ทุกมุม เพราะอริยสัจ 4 เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับทุกข์หรือปัญหาของชีวิตและการแก้ไขผ่อนคลายปัญหาน้ัน โดยอาศัยหลักเหตุผลและ
สติปัญญาโดยตรง “อริยสัจ 4” เป็นธรรมอันประเสริฐจริง สมควรได้รับการเอาใจใส่ศึกษาอย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบและปฏิบัติตามเท่าท่ีจะสามารถทําได้เป็นการสั่งสมบารมีเพ่ือความหลุดพ้นจาก “สังสารวัฎ” 
หลุดพ้นจากทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางอันถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา คือการเจริญสติและการเจริญสติมีจุดมุ่งหมายเพ่ือละอภิชฌา คือ ความโลภ ความ
ละโมบ และโทมนัส คือความเสียใจ ความไม่พอใจ เม่ือไม่มีทั้งอภิชฌา ความยากได้และโทมนัส ความ
เสียใจ จิตก็จะเป็นกลางเป็นอิสระไม่เอียงไปข้างพอใจหรือไม่พอใจแล้วสามารถดําเนินไปในทางสาย
เอก ที่เรียกว่า เอกายมรรค ก็คือ สติปัฏฐาน การเจริญสติสามารถไปถึงนิพพานจะเป็นนิพพาน
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ช่ัวคราวก็ตามหรือนิพพานเพราะข่มไว้ก็ตามจะสามารถลดความรุนแรงในตัวได้ คือ ย่ิงมีสติมากขึ้น
เท่าไรความรุนแรงก็จะลดน้อยลงมากเท่าน้ันเม่ือความร้อนลดลงมาก ความเย็นก็เกิดข้ึนมาเท่านั้น 
 
5.3 อภิปรายผล 

พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็น“ศาสนาแห่งสันติ”เป็นศาสนาหนึ่งที่ปฏิเสธและไม่เห็นด้วย
กับความขัดแย้งที่นําไปสู่การใช้ความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ คําว่าศาสนาแห่งสันติ 
มี 3 หลักการใหญ่ กล่าวคือ  

1) หลักการแห่งสันติเชิงปรมัตถ์ที่ช้ีให้เห็นว่า “สุข”อันยิ่งกว่าความสงบไม่มี  
2) หลักการแห่งสันติเชิงสังคมหรือเชิงสมมติไม่เห็นด้วยกับการบาดหมางการทะเลาะ

วิวาท อาฆาต ทําลายซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําเสนอหลักการที่ว่าบุคคลท่ีจะช่ือว่า
ประเสริฐทั้งกาย วาจา และใจ หรือเป็นคนดีน้ันไม่ใช่เพราะการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย  

3) องค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ
เพราะเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ในปี 2541 ซ่ึงสอดคล้องกับเน้ือหาในวิทยานิพนธ์ของ พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547) เรื่อง“รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีกลุ่ม
ลุ่มนํ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่” สําหรับความเห็นของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542) จาก
หนังสือ “จิตวิทยากับพุทธศาสตร์”ได้มองสันติภาพโลกตามหลักพุทธศาสนา ว่ามนุษย์ก็เป็นชีวิตเป็น
ส่ิงที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นไปตามกฎธรรมชาติ มนุษย์ก็มิได้มีอะไรพิเศษนอกเหนือจากกฎธรรมชาติ
เพียงแต่มีคุณสมบัติบางอย่างแตกต่างจากสัตว์อ่ืนและเม่ือเป็นมนุษย์แล้วก็มีความเป็นมนุษย์เสมอกัน
เพราะฉะน้ันมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ ไม่มีตราที่จะเอามาแยกเช่นเดียวกัน หมายความว่า ตราหรือป้ายช่ือ
ว่าคนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่งนี้ เป็นเพียงเครื่องหมายรู้เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ในการที่จะ
ปฏิบัติต่อกันได้ตรงตามความประสงค์ แต่เน้ือหาก็คือ ความเป็นมนุษย์ เม่ือเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน 
ก็รักสุข เกลียดทุกข์ และตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเหมือนกัน เพราะฉะน้ันพุทธศาสนาก็จะบอกว่า
สัตว์ทั้ งหลายโดยเฉพาะเริ่มจากมนุษย์ ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์ รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้ งนั้น
เพราะฉะน้ัน จึงไม่ควรเบียดเบียนกัน ดังภาษาบาลีว่า “น หเนยฺย น ฆาตเย” แปลว่า ไม่พึงฆ่าไม่พึง
ให้ฆ่า ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส   ได้กล่าวว่า ไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่าน้ัน แม้แต่ผู้ใดผู้หน่ึง ความว่า 
ไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ผู้เดียวด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดิน ท่อนไม้ ศาตรา ด้วยสิ่งท่ีทําให้เป็นแผลหรือ
เชือก การไม่เบียดเบียนสัตว์ แม้ทั้งปวง ด้วยฝ่ามือหรือเชือก เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์
เหล่าน้ัน แม้แต่ผู้ใดผู้หนึ่ง   (ขุ.จู./30/665/162) มหาบุรุษไม่เบียดเบียน ไม่ยํ่ายีสัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วย
ท่อนไม้ด้วยก้อนดิน ด้วยศาสตรา ด้วยอันให้ตายเองและอันบังคับให้ฆ่าด้วยอันจําจองหรือด้วยอันให้
หวาดกลัว เพราะกรรมนั้น น่ันแหละ มหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้งหลาย และ
เพราะทํากรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมาก (ที.ป./11/157/152) ในขุททกนิกาย ชาดก กล่าวว่า บุคคลใด
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปอยู่ ไม่ทําบาป เพราะกลัวคนอ่ืนจะติเตียนบัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญบุคคลผู้กลัวบาปนั้นย่อมไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทําบาปเพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลาย
ย่อมไม่ทําบาปเพราะความกลัวถูกติเตียน (ขุ.ชา./27/1185/233)  

สรุป จากการศึกษาในเบ้ืองต้น ได้พบว่ามีนักปราชญ์ร่วมสมัยปัจจุบันเสนอวิธีการสร้าง
สมานฉันท์และได้หาวิธีต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง ซ่ึงอาจเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึน
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ในสังคม จึงได้นําเสนอวิธีการสร้างสมานฉันท์ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พบว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือน
แพทย์ที่รักษาอาการป่วย จะวางยาตามอาการกําเริบของโรค และโรคอย่างเดียวกัน ถ้าเกิดกับอีกคน
หน่ึง อาจจะเพ่ิมกรรมวิธีในการรักษาพิเศษออกไปจะไม่ใช้วิธีเหมารวมรักษา ดุจการแก้ไขความขัดแย้ง
ในสังคมสมัยใหม่ บางกรณี ต้องใช้หลักนิติศาสตร์ บางกรณีต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ บางกรณีต้องใช้
ควบคู่กันโดยปรับให้เหมาะสมและนําเสนอเป็น 2 แนวทาง คือวิธีการสร้างสมานฉันท์แบบวินัยปิฎก 
(อธิกรณสมถะ) หรือหลักนิติศาสตร์ กรณีเม่ือเกิดความขัดแย้งเห็นต่างเกี่ยวกับบทบัญญัติ หรือมีการ
ละเมิดบทบัญญัติในเรื่องวินัย พระพุทธเจ้า เรียกว่า “อธิกรณ์”หมายถึงเกิดเรื่องขึ้นแล้วต้องจัดการให้
สงบ มี 4 อย่าง คือ 

1. วิวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยเรื่องน้ี ต้องได้รับการช้ีขาดว่าถูก หรือ
ผิด จากท่านผู้รู้ ทางบ้านเมือง เม่ือตีความข้อกฎหมาย ยังต้องอาศัยผู้รู้กฎหมายวินิจฉัย เพ่ือวางเป็น
แบบแผนตามหลักนิติธรรม 

2. อนุวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การกล่าว โจทฟ้องกันว่า ต้องอาบัติ คือทําความผิด เรื่องนี้ ต้องได้รับ
การวินิจฉัย ตัดสินว่า จริงหรือไม่จริงจากท่านผู้รู้ ช้ีมูลตามข้อเท็จจริง 

3. อาปัตตาธิกรณ์ ได้แก่การต้องอาบัติ ทําความผิดบัญญัติ วินัย ถูกปรับอาบัติ เม่ือผิด ต้อง
ปรับปรุงตัวทําให้ถูกและระวังไม่ทําความผิดซํ้า 

4. กิจจาธิกรณ์ ได้แก่กิจที่สงฆ์ช่วยกันทํา สังฆกรรม ข้อน้ีอาจจะเก่ียวกับการประชุมสวดสมนุ
ภาษณ์ในกลุ่มอาบัติสังฆาทิเสส 

ดังที่กล่าวมาเก่ียวกับเรื่องขัดแย้งโดยตรงก็มี เพียง 3 อธิกรณ์ ข้างต้น การระงับข้อขัดแย้งตาม 
พระวินัย ระบุวิธีการเอาไว้ 7 ประการ ที่เรียกว่า อธิกรณสมถะ ดังนี้ 

1. วิธีแบบสัมมุขาวินัย กระบวนการนี้ ต้องนําคู่กรณีเข้ามาในที่ประชุมหมู่คณะแล้วระงับเรื่อง
ทะเลาะกันต่อหน้าโจทก์และจําเลย ให้ถูกต้องตามธรรม ตามวินัย 

2. วิธีแบบ สติวินัย กระบวนการนี้ ใช้ในกรณีที่มีผู้กล่าวหา พระอรหันต์ ว่าต้องอาบัติ แต่สงฆ์
ทราบว่า คุณสมบัติของพระอรหันต์ คือ ความเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ คนมีสติจะไม่ทําผิดเพราะรู้ตัวเสมอ 

3. วิธีแบบอมูฬหวินัย แบบน้ี ใช้ในกรณีผู้ทําผิดในขณะที่ วิกลจริต เม่ือหายบ้าแล้วก็ยก
ผลประโยชน์ให้ กรณีเช่นนี้ ทางกฎหมายก็ไม่เอาผิดคนที่ทําผิดเพราะสติไม่สมประกอบ 

4. วิธีแบบ ปฏิญญาตกรณะ กรณีน้ี ให้ระงับตามที่ผู้ทําผิดสารภาพตามความผิดท่ีทําลงไป 
5. วิธีแบบ เยภุยยสิกา กรณีนี้ ใช้เสียงส่วนมาก แบบคณะลูกขุน หรือความเห็นแบบประชา

พิจารณ์ 
6. วิธีแบบ ตัสสปาปิยสิกา ใช้ในกรณี ที่ผู้ทําผิด ไม่ยอมรับสารภาพ แต่จํานนด้วยหลักฐาน จึง

ตัดสินตามความผิดท่ีละเมิดลงไป 
7. วิธีแบบ ติณวัตถารกะ ใช้ในกรณีที่เรื่องยุ่งยาก กระทบต่อความม่ันคง ลําบากจะเข้าข้างฝ่าย

ใด จึงเลือกวิธีประนีประนอมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ฟ้ืนความเก่า สางชําระความเดิมไม่ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ 
ให้เลิกแล้วต่อกัน ดุจเห็นสิ่งไม่สะอาด จึงนําหญ้ามากลบเสีย สมานฉันท์ คงจะใช้แบบนี้ก็ได้ คือ การ
ประนีประนอมดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องของแบบเลือกในการหาทางสงบข้อขัดแย้งตามพระวินัยดุจการ
ตัดสินอรรถคดีทางกฎหมายบ้านเมืองในศาลสถิตยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์ หรือ นิติธรรม (พิสิฏฐ์ 
โคตรสุโพธ์ิ, 2549 : 14 - 15) ฉะน้ัน แต่ละสังคมจึงมีการกําหนดกติการ่วมกันของสังคม เช่นการ
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บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เกิดข้ึนมาเพ่ือป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงแต่ความรุนแรงก็ยัง
ดํารงอยู่และรับรู้ได้ในรูปแบบของความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงทางอ้อม เช่นเดียวกับพุทธ
ทาสภิกขุได้วิเคราะห์และเห็นว่าลําดับการเกิดความรุนแรงในหมู่มนุษย์ซ่ึงสอดคล้องกับพรหมชาลสูตร
ว่า เพราะอาศัยเวทนา จึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา
จึงเกิดการได้มา เพราะอาศัยการได้มา จึงเกิดการปลงใจรัก เพราะอาศัยการปลงใจรัก จึงเกิดฉันทะ
ด้วยอํานาจแห่งความเพลิดเพลิน จึงเกิดความสยบมัวเมา เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงเกิดความ
จับอกจับใจ เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงเกิดความตระหน่ีไม่อยากแบ่ง เพราะอาศัยความตระหน่ี 
จึงเกิดความหึงหวง เพราะเกิดความหึงหวงจึงเกิดการใช้อาวุธไม้ มีดคม เพราะเกิดการใช้อาวุธจึงเกิด
การโกลาหลวุ่นวายการวิวาทเกิดการกล่าวคําหยาบได้เกิดถ้อยคําส่อเสียด และเกิดถ้อยคํามุสาวาท
อันมีมูลจากการหวงกั้นน้ัน ๆ บาปเป็นอกุศลกรรมย่อมเกิดได้หลายอาการ (พุทธทาสภิกขุ, 2531 : 23 
- 24 ) และเป็นที่ทราบกันดีว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน้ันเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องสว่าง
ให้มนุษย์เดินไปถูกทางหากขาดหลักธรรมก็จะพบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มีแต่อันตรายไม่มีความ
ปลอดภัย แต่ถ้าบุคคลรู้จักเลือกนําหลักธรรมท่ีมีอยู่ในพระพุทธศาสนามาใช้แล้วย่อมสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ ทําให้มีทั้งความสุข และความปลอดภัย ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนาสําหรับตนเอง
และสังคมส่วนรวม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ความรุนแรงที่แสดงออกในลักษณะการกระทําของ
บุคคลในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงสังคมพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นกัน แต่ความรุนแรงในสังคม
น้ันยังคงเกิดมากย่ิงขึ้น อน่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวทางตามหลักพุทธศาสนาน่าจะสามารถนํามา ซ่ึง
วิธีที่จะนําสันติมาสู่สังคมและสามารถจัดการกับความรุนแรงในสังคมได้  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ืองความรุนแรงในพุทธศาสนาเถรวาทครั้งน้ีเป็นเพียงทรรศนะหน่ึง
เท่านั้น คือเน้นที่จะพิจารณาความหมาย ประเภท ความรุนแรง สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งในการ
ปกครองคณะสงฆ์และวิธีระงับความรุนแรงทางสงัคม ดังน้ันประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป
มีดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในแง่ของอนันตริยกรรมตลอดถึงนิยต
มิจฉาทิฐิ ซ่ึงจัดว่าเป็นกรรมหนักท่ีสุดในพุทธศาสนาให้ละเอียด โดยศึกษาวิจัยในด้านวิบากกรรมท่ี
ได้รับหรือผลกระทบจากการกระทําอนันตริยกรรมและนิยตมิจฉาทิฐิของผู้กระทํา 

2. ควรจะศึกษาวิจัยการแตกแยกนิกายของหมู่สงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาทในแง่ขอ้ดีข้อเสีย
และช้ีให้เห็นความบกพร่องในการบริหารและการจัดการของคณะสงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิรูป ข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันให้มากโดย
มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติที่ มีแนวทางหลากหลายของแต่ละสํานักที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์หรือใน
สังคมไทยในปัจจุบันมีท้ังผู้ท่ีได้รับการศึกษามาดีและไม่ได้รับการศึกษา 
 
5.5 ข้อเสนอแนะแนวทางไปสู่ความปรองดองทางการเมืองในสังคมไทยด้วยพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนา เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถนําหลักการสําคัญท่ีมีอยู่ในพระ
ไตรปิฏกมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม เพ่ือจะทําให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบ
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วงจร อันจะส่งผลดีกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ของสังคมไทย วิกฤติต่างๆ ที่เกิดข้ึนล้วนโยงใยถึง
กันเป็นลูกโซ่ เป็นปัจจัยเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้านหน่ึงของสังคมน้ัน
หมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤติน้ันย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้นด้วย ขณะนี้บ้านเมืองปัจจุบันเกิด
ภาวะวิกฤติทางการเมือง นักการเมือง บุคคลในสังคม ประชาชน มีความขัดแย้งทางความคิดและเกิด
ความรุนแรงทางการเมือง ถึงเวลาแล้วท่ีสังคมไทยจะต้องนํากระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะน้ี สําหรับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ควร
นํามาใช้ในการแก้ปัญหาทางการเมืองได้แก่การตัดรากเหง้าของกิเลสท่ีเรียกว่าอกุศลมูล คือการตัด
รากเหง้าของความช่ัว 3 ประการ คือ 
 1. ถอนความยึดมั่น (ดับไฟคือราคะ) ในขณะที่แต่ละคน แต่ละกลุ่มพากันยึดม่ัน หรือ
มุ่งม่ันในคําว่า "การแพ้ หรือชนะ" ดังท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้นว่า "ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็น
ทุกข์" ผู้ชนะอาจจะลิงโลดใจ และม่ันใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับ ซ่ึงอาจจะนําไปสู่การตามล้าง ตามล่ากลุ่ม
ต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ และแนวคิดของตัวเอง หรือกลุ่มตัวเอง ซ่ึงการแสดงออกแบบน้ี 
นําไปสู่การก่อเวรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกัน ฝ่ายที่คิดว่าตัวเอพ่ายแพ้ต่อการเรียกร้อง ก็ย่อม
แสวงหาแนวทาง หรือช่องทางที่จะทําให้ตัวเองประสบกับชนะในอนาคต ซ่ึงประเด็นที่ของการหา
ช่องทาง อาจจะเกิดความคิดข้ึนแบบมาเคียวารีที่ว่า "ขอเพียงประสบกับชัยชนะ อย่าไปสนใจวิธีการ" 
ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้างเวรต่อไปเช่นเดียวกัน ฉะนั้น การลดทอนความยึดม่ันในชนะ หรือพ่ายแพ้ โดย
การเปิดพ้ืนที่หันมาสร้างกฎกติกาที่ทุกฝ่ายพึงพอใจร่วมกัน นับเป็นทางออกท่ีทุกฝ่ายควรให้ความใส่ใจ 
ดังที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วในคําสั่งนายก 66/23 โดยไม่พยายามคนท่ีไม่เห็นเห็นด้วยออกไปจากสังคม แต่
ดึงคนเหล่านั้น มาร่วมแสวงหาทางเลือก และสร้างกติกาท่ีทุกคนย่อมรับได้และปฏิบัติได้ รวมไปถึง
ความพึงพอใจต่อทางาเลือกดังกล่าว 

2. แบ่งปันความรัก (ดับไฟคือโทสะ) การแบ่งปันความรักมีผลต่อการทําลายล้าง "อุกศล
ธรรมตัวโทสะ" ความรัก ความปรารถนาดี และความเข้าไปช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนมนุษย์มีความทุกข์"
นับเป็น "ภูมิปัญญาไทย" ที่คงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพียงแต่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให้เราหลงลืมคุณค่าของ"ความเมตตากรุณา"ซ่ึงเคียงคู่มากับสังคมแบบเกษตรกรรมมาอย่าง
ยาวนานในสังคมไทย คําถามสําคัญคือ ความเมตตากรุณาใช่ไม่ได้กับสังคมแบบทุนนิยม หรือว่าใช่ได้
อยู่ แต่เราไม่ค่อยนํามาใช่อย่างเต็มกําลังความจริง ความรัก และความเอื้ออาทร เป็นหลักการสําคัญท่ี
จะทําหน้าท่ีในการ "เช่ือม"วัตถุ มนุษย์ และธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันอย่าง "ประสานสอดคล้อง"ซ่ึงรวม
ไปถึงการเมืองซ่ึงควรเป็นการเมืองแบบเมตตา และเอ้ืออาทรแก่เพ่ือนมนุษย์ เปิดพ้ืนให้แก่คนอ่ืนและ
ส่ิงอ่ืนเพ่ือให้มีที่หยิบ ที่ยืน อย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ฉะนั้น เหนือนอกจากการ
แบ่งปันความรักให้โลก หรือสังคมสดใสแล้ว ยังรวมไปถึง การแบ่งปันลมหายใจแห่งสันติภาพด้วย 
เพราะในแต่ละวัน มนุษย์กําลังแบ่งปันลมหายใจระหว่างกัน และกัน รวมไปถึงกันหายใจเอาลมหายใจ
ของกันและกันเข้าไปด้วย หากลมหายใจของเราเต็มไปด้วยสันติ เราก็ได้หายใจเอาลมหายใจแห่งสันติ
เข้าไปด้วย หากเป็นลมหายใจแห่งความเร้าร้อน เราก็ได้รับลมหายใจเช่นน้ีเข้าไปด้วย 

3. ประจักษ์สรรพส่ิงชัดด้วยปัญญา (ดับไฟคือโมหะ)คําถามมีว่า "มนุษย์อับจนปัญญา"
หรืออย่างไร เราจึงไม่สามารถพาตัวเอง หรือสังคมออกไปจาก"กับดักของความรุนแรง และความเห็น
ต่างได้" คําตอบคือ "ไม่"แต่ประเด็นท่ีเกดิข้ึนคือ ปัญญาท่ีมนุษย์มีน้ัน เป็น "ปัญญาแบบโลกิยะ"ที่จะพา
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ตัวเองรอดเท่าน้ัน เราจึงเรียก ปัญญาท่ีเรามีตอนน้ีเป็น"ปัญญาท่ีขาดเมตตา และกรุณา" เป็นปัญญาท่ี
เอาตัวเองรอดตาม "สัญชาตญาณ"ที่พยายามจะหาวิธีการและออกแบบวิธีการเพ่ือเอาตัวเอง หรือกลุ่ม
ตัวเองให้รอด ในขณะเดียวกัน การที่มนุษย์ไม่ประจักษ์สรรพสิ่งตามเน้ือผ้า หรือตามที่ความเป็นจักษ์ 
เพราะบางคน หรือบางกลุ่ม เลือกท่ีจะเสพ หรือสื่อในมุมท่ีตัวเองมองว่า เกิดประโยชน์สูงสูดต่อตัวเอง 
หรือกลุ่มตัวเอง ด้วยเหตุนี้ การพูด การแสดงออก หรือการคิดจึงติดกับ หรือตกหลุมพรางของ "โมหะ"
ที่ขาดหลัก "วิภัชชวาท" คือการแยกแยะว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด 
หรืออะไรสูง อะไรตํ่า 
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