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 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
2. เพ่ือศึกษาการฆ่าตัวตายตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 3. เพ่ือวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการ
ต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร ศึกษาข้อมูล
จากพระไตรปิฎก ต าราทางวิชาการ งานวิจัย และสารนิพนธ์ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์
การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 1. การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย พบว่า การฆ่าตัวตาย
ข้าราชการต ารวจไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาที่อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตที่กดดันบีบคั้น
จึงกลายเป็นสาเหตุและปัญหาให้ข้าราชการต ารวจไทย คิดฆ่าตัวตาย ขู่จะฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายประท้วง 
พยายามฆ่าตัวตาย หรือฆ่าตัวตายส าเร็จเกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยที่หลากหลายประการ เช่น ปัจจัยทาง
ครอบครัว ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางชีววิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยา การฆ่าตัวตายข้าราชการต ารวจ
ไทยจึงส่งผลเสียต่อ ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บุคลากรที่เป็น
ก าลังของหน่วยงาน 2. การฆ่าตัวตายตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า มีสาเหตุมาจากความทุกข์ โดย
มีมูลเหตุมาจากตัณหาและทิฏฐิที่ส่งผลให้ต้องเผชิญกับทุกข์เพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความ
โศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก 
ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก การไม่ได้สิ่งที่ต้องการ และอุปาทาน  จิตที่อ่อนแอ ขาดความ
อดทน ขาดการพิจารณา ขาดสติสัมปชัญญะ อวิชชาเข้าครอบง า สิ่งนี้เคยเกิดพระภิกษุต้นบัญญัติคิดฆ่า
ตัวตาย จนเป็นที่มาตติยปาราชิก และอนุบัญญัติ ด้วยนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอริยสัจ 4 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาพร้อมน ามาปฏิบัติได้ 3. วิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท พบว่า วิเคราะห์ปัญหากับสาเหตุการฆ่าตัวตายในปัจจุบันตามแนวทางอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ (ตัว
ปัญหา) และสมุทัย (สาเหตุ) ที่ส่งผลในทางด้านจิตใจท าให้คิดฆ่าตัวตาย โดยแก้ไขด้วย นิโรธ (แนวทาง
ดับทุกข์) และมรรค (การลงมือปฏิบัติตามแนวทางมรรค 8 ประการ) จากอานิสงส์ของการปฏิบัติย่อม
น ามาซึ่งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ดังนั้น เมื่อพบว่าตัวเรามีปัญหา คือ ทุกข์ มีแนวโน้มไป
ในทางต่ าอาจส่งผลให้คิดฆ่าตัวตาย ควรน้อมน าหลักธรรมในอริยสัจ 4 มาปฏิบัตินั่นเอง 
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 The objectives of this research were: 1) to study of the suicide of Thai police, 
2) to study of the suicide on Theravada Buddhist Philosophy, 3) to analyze the suicide of 
Thai police on Theravada Buddhist Philosophy. The thesis was the qualitative research 
and documentary research methodology, the data was analyzed using the data from the 
Tipitaka and relevant texts/documents, especially the thesis of concept about analytical 
study of the suicide of Thai police on Theravada Buddhist Philosophy. 
 The results of the study were as follows:  
  1. The suicide of Thai police was found that the increasing of the suicide of Thai 
police according to live problems and press, that was the several reason of the Thai 
polices to kill themselves such as to intimidate of suicide, protest of suicide, try to 
suicide, and competed suicide etc. The problems were family problems, social 
problems, biological problems, and psychological. The effect of the suicide of Thai 
police to themselves, to family, to nation. They were lost the bereaved ones and the 
good personnel. 
 2. The suicide on Theravada Buddhist Philosophy was found that the suffering is 
really cause of craving and belief;opinion effect to many suffering such as the suffering of 
birth, the suffering of old, the suffering of dead, the suffering of sorrow, the suffering of 
lament, the suffering of body, the suffering of mind, resentment, got the bad mood, lost 
the bad mood, disappointed and grasping. Mind was weakening without endure, 
consider and mindfulness with clear comprehension, the most fulfill with ignorance. This 
situation was happening to the first monk of first prescribe who tried to kill himself, then 
the Buddha give the rule of the Third Parachik and subordinate legislation, also the Four 
Noble Truth for solve the problem and practice.  
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 3. To analyze the suicide of Thai police on Theravada Buddhist Philosophy was 
found that to analyze of suicide in the present on Four Noble Truth namely; 
suffering;the problem and the cause of suffering;culprit with the main of mind to suicide, 
solving problems by the cessation of suffering;extinction of suffering and the path 
leading to the cessation of suffering;Eightfold Path, by the ways the virtue or result of 
merit of practicing carry about avail to themselves and public. When you found yourself 
going down in bad thinking about suicide, then, you have to practice the Four Noble 
Truth deeply.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ ต้องขอขอบคุณผู้มีพระคุณหลายท่านที่ได้ให้ความ
เอ้ือเฟ้ืออนุเคราะห์ ช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยขอกล่าวนามเพ่ือ
เป็นเกียรติยกย่องคุณความดีของทุกท่าน และในฐานะครูอาจารย์ดังนี้ 
 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ สถาบันแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นสถานที่
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในการศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและอนุเคราะห์ทั้งสถานที่
ศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้วิจัย เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ (ผศ. ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ทุก ๆ ท่านและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ในการสอบคุณภาพงานวิจัยที่ได้ให้ค าแนะน า ชี้แจงการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง กระชับขึ้นในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รศ. วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในความเมตตาอย่างสูงที่ครูทั้งสองมีต่อศิษย์ ในฐานะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า
ที่ดี แก้ไขข้อบกพร่อง ดูแลเอาใจใส่เสมอมาผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในน้ าใจคุณงามความดีพระคุณของ
ท่าน โดยเฉพาะความดีและความรู้ ความสามารถของท่านนับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่องสว่างเป็น
เกียรติยศศักดิ์ศรีคู่มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา ที่อ านวยความสะดวกในด้านการศึกษา ทั้งการแนะแนวทางในการ
จัดรูปแบบในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษามหาบัณฑิตทุก ๆ ท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจแนะน า ช่วยเหลือ 
แบ่งปันในการศึกษาวิจัยจนส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดีในครั้งนี้ 
  คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ จากวิทยานิพนเล่มนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเป็นเครื่องแสดงความกตัญญู 
กตเวทิตา เพื่อบูชาคุณแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลายทุกคนทุกท่าน ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ที่ท าให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส าเร็จมาตราบเท่าทุกวันนี้  
       
               พันต ารวจโทหญิง ปิยะนุช  ศรีสรานุกรม 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้แสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเห็นเทวทูตทั้ง 
4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และด้วยพระปัญญาอันยิ่ง ทรงมองเห็นสมณะผู้มีความสงบกาย วาจา และ
ใจอยู่ พระองค์จึงเกิดแนวคิดและออกผนวชเพ่ือแสวงหาความจริงอันประเสริฐนั้น จึงได้ค้นพบทางอัน
ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ทรงตรัสว่าความแก่ก็เป็นทุกข์ และความ
ตายก็เป็นทุกข์ จึงกล่าวได้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อเข้าใจความตายจะไม่ท าให้กลัวตาย และ
สามารถน าเอาความตายมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงสัจธรรมได้อีก ในพระไตรปิฎกมีการสอนเกี่ยวกับ
ความตายลักษณะต่าง ๆ และสอนปฏิบัติอสุภภาวนา เพ่ือเกิดความเบื่อหน่าย รังเกียจกายของตน จึงเป็น
เหตุให้ฆ่าตัวตาย ฆ่ากันและกันบ้าง จ้างฆ่าบ้าง ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงอานาปาน
สติสมาธิแล้วทรงปรารภเรื่องภิกษุฆ่าตัวตาย ฆ่ากันและกัน รวมทั้งจ้างผู้อ่ืนให้ฆ่าตน ทรงติเตียนแล้วทรง
บัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุฆ่ามนุษย์หรือใช้ให้คนอื่นฆ่า และทรงห้ามการพรรณนาคุณแห่งความตาย
หรือชักชวนเพ่ือให้ตาย ผู้ใดละเมิดทรงปรับอาบัติ หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่ความผิดที่ท า และทรงแสดง
องค์แห่งปาณาติบาต 5 อย่าง คือ 1.ปาโณ (สัตว์มีชีวิต) 2.ปาณสญฺ̣ ตา (รู้ว่าสัตว์มีชีวิต) 3.วธกจิตฺต  (จิต
คิดจะฆ่าให้ตาย) 4.อุปกฺกโม (เพียรเพ่ือฆ่าให้ตาย) 5.เตน มรณ  (สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรพยายามนั้น) 
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้แล้ว ก็เป็นอันก้าวล่วงกรรมบถ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรับอาบัติ
ปาราชิกแก่ผู้ละเมิดนั้นแต่ถ้าไม่ครบองค์ทั้ง 5 ก็ยังไม่ชื่อว่า ส าเร็จกรรมบถ โดยพระองค์ทรงวาง
กฎระเบียบไว้เช่นนี้ 
 ด้วยเหตุปัจจัยของกลุ่มคนที่รักษากฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบทางสังคมในโลกนี้หรือ
ประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู่ คือ ข้าราชการต ารวจไทยเป็นผู้รับหน้าที่อันหนักหนาอาชีพหนึ่ง ที่จะต้อง
พบปะผู้คนมากมายทั้งดีและร้าย หรือที่เรียกกันว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จึงเป็นอาชีพที่ คอยแบกรับ
หน้าที่ส าคัญท่ีต้องรับผิดชอบทุกข์สุข ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ภารกิจของเหล่าข้าราชการต ารวจอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มทางสังคมที่ส่งผลให้ต ารวจฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย
สูงขึ้นทุกที มีสถิติด้านสุขภาพพบว่า ประเทศไทยมีอัตราจ านวนประชากรการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงขึ้น
ทุกท ีในที่นี้รวมถึงการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย  
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 ด้วยเหตุนั้น ศีล 5 จึงเป็นข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของมนุษย์ เช่น 1. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
2. การงดเว้นจากการลักทรัพย์ 3.การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. การงดเว้นจากการพูดปด
งดเท็จ 5. การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมา การส ารวมในกาม การพูดความ
จริง และความระลึกได้และความรู้ตัวนี้เองย่อมท าให้ไม่หลงไปตามโลกธรรม 8 คือ มีลาภ ยศ 
สรรเสริญ และสุข เปลี่ยนแปลงเป็นความเสื่อมใน ลาภ ยศ สรรเสริญ และทุกข์นั้นอาจส่งผลน ามาซึ่ง
สาเหตุการฆ่าตัวตายของมนุษย์ ผู้ยังมีตัณหาทิฏฐิหรือแม้แต่ปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการ
ต ารวจไทยที่เป็นอยู่ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความส าคัญทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะต้องมี
แนวทางในการควบคุมแก้ไขพฤติกรรมของการฆ่าตัวตาย ด้วยหลักธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท จึง
เป็นความหวังจะได้น าพาชีวิต และจิตใจของผู้ที่จะคิดฆ่าตัวตายให้รอดพ้นจากบ่วงมัจจุราชนั้น ด้วย
หลักธรรมในอริยสัจ 4 จึงถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่ก าลังมีความทุกข์กาย และทุกข์ใจ 
จะได้น้อมน ามาปฏิบัติ เพ่ือจะได้มีสติก่อนคิดฆ่าตัวตาย เพราะฉะนั้นหลักธรรมตามแนวทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่จะน าพาเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกให้พ้นจากวิบากกรรมแห่ง
ทุกขเวทนานี้ คือ ความยากล าบาก ซึ่งเกิดจากความเจ็บปวดทั้งด้านทางร่างกาย และทางจิตใจด้วย
อ านาจชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาสะ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการต ารวจ 
พระสงฆ์ หรือประชาชนทั่วไปจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามย่อมต้องประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้
ด้วยกันทั้งนั้น ที่ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ข้าราชการต ารวจไทยฆ่าตัวตาย ที่ส าคัญท าให้ บุตร สามี ภรรยา 
ญาติพ่ีน้องทีอ่ยู่เบื้องหลังต้องเสียใจจากการจากไปของคนในครอบครัว 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นการฆ่าตัวตายของข้าราชการ
ต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจและคนรอบ
ข้าง เนื่องจากพฤติกรรมปัญหาของการฆ่าตัวตายปัจจุบันนี้เป็นปัญหาระดับชาติ  กลุ่มคนที่พบปัญหา
การฆ่าตัวตาย ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มุ่งเน้นคุณค่าทางวัตถุนิยมภายนอก มากกว่าคุณค่านิยมภายใน
จิตใจ ตีค่าคุณประโยชน์ส่วนตัวและสร้างปัญหาให้แก่ตน ก่อให้เกิดเป็นปัญหาที่มีอิทธิพลต่อสังคม
ส่วนรวมนั่นเอง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตใจตนเองและสังคม ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาการฆ่าตัวตายด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
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1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเอาไว้ 
เพ่ือการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 1.4.2 ศึกษาการฆ่าตัวตายด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.4.3 วิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
 

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการ
วิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 1.5.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก 
 1.5.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) หนังสือ เอกสาร ต ารา
ทางวิชาการ ในการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้  

1. ขั้นตอนการวิจัย 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 
ของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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 1.5.3 น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมมาศึกษาวิเคราะห์ตีความ ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือเรียบเรียงล าดับเป็น
หมวดหมู่ น าเสนอผลการวิจัย แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 1.5.4 จัดท าข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท ซึ่งมีประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยมีดังนี้  
 1.6.1 ท าให้ทราบการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.6.2 ท าให้ทราบการฆ่าตวัตายด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 1.6.3 ท าให้ทราบการฆ่าตวัตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
  

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 1.7.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและค้นคว้าจากหลักฐานในพระไตรปิฎก และอรรถกถา
ฉบับครบรอบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2534 และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของ
ข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
(2554, หน้า 302) ได้แสดงทัศนะอธิบายอริยสัจโดยพิสดารเอาไว้ว่า ธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการ
ปฏิบัติอบรมจิต ตั้งใจส ารวมกาย วาจา ใจให้เป็นศีล ท าสมาธิในการรับฟัง เพ่ือให้ได้ปัญญาในธรรม 
สมาธิมีอานิสงส์ท าให้อยู่กับปัจจุบันที่จะสามารถถอนจิตจากความวุ่นวาย แม้จะชั่วขณะ สุดแท้ความ
เพียรก็สามารถรักษาจิตอยู่ในอารมณ์สมาธิได้นาน 
 พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโ ) พุทธทาสภิกขุ (2556, หน้า 148 -153) ได้แสดง
ทัศนะในหนังสือ ชุดธรรมโฆษณ์อริยสัจจากพระโอษฐ์เอาไว้ว่าประเภทของอาการแห่งทุกข์ตามหลัก
ทั่วไป อาทิ ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ าไรร าพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ 
ความคับแค้นใจ ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาอย่างใด
แล้วไม่ได้อย่างนั้น ปัญจุปาทานักขันธ์นี้ 
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 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, หน้า 115 - 117) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไว้ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยายความเอาไว้ว่า พุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติและคุณค่าส าหรับชีวิต 
โดยการมองพระพุทธศาสนาของคนในสมัยมองว่าเป็นศาสนาหรือปรัชญาหรือเป็นวิธีครองชีวิตท าให้
ถกเถียงไม่ลงรอยกัน กล่าวว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่เป็นของปรัชญาว่าจะครอบคลุมได้
หรือไม่ พุทธธรรมยังเป็นพุทธธรรมหลักเหตุผลเพ่ือตอบสนองความต้องการปัญญา โดยไม่ได้มุ่ง
หมายความประพฤติในชีวิตจริง อันนั้น ให้ถือว่า ไม่ใช่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างที่ถือว่า เป็น
ค าสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในท่ีนี้เรียกพุทธธรรม 
 โกศล วงศ์สวรรค์ (2543, หน้า 291) ได้แสดงทัศนะในมุมมองของการแพทย์แบบองค์รวม
ถือว่า การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมผิดปกติ ในการแก้ไขปัญหาแต่จัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิตไม่สมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลนั้น โดยมีหลักฐานสนับสนุนมากมาย เป็นที่
น่าอัศจรรย์ใจที่ผลวิจัยทางการแพทย์ ได้สนับสนุนเรื่องนี้ โดยศึกษา พบความแปรปรวนของระบบ
ร่างกายในส่วนประสาทส่วนกลาง ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเคมีที่ชื่อว่า ซีโรโทนิน ถ้ามีระดับต่ า 
พบว่ามีแนวโน้มฆ่าตัวตายด้วยวิธีรุนแรง และมีโอกาสฆ่าตัวตายส าเร็จสูงกว่าผู้ที่มีระดับ ซีโรโทนิน 
ปกติ การฆ่าตัวตายนับเป็นวิกฤติการณ์ของครอบครัว และเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตายแล้วได้รับการช่วยเหลือทันการณ์ ทั้งจากญาติมิตรและบุคลากรทางการแพทย์
มักจะหันเหชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ แต่บางรายโชคร้าย พิการจากการฆ่าตัวตาย หลายคนที่เห็น
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ก็ต้องแขยงเรื่องฆ่าตัวตายไปเลยทีเดียว 
 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ (2555, หน้า 247) ได้แสดงทัศนะเอาไว้ในหนังสือ ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) 
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิทยาของส านักประจักษ์นิยมและส านักเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเอาไว้ว่าพุทธปรัชญา ถือว่าตอนเกิดมาจิตมีสภาพผ่องใสแต่การเวียนว่ายตายเกิดของ
คนเรานั้นล้วนมาจาก กิเลส กรรม วิบาก หมุนเวียนกันไปมีสภาวะเกิดแต่จิตนี้เป็นตัวเก็บสะสม
เรื่องราวต่าง ๆ การกระท าใด ๆ ไม่ว่าทางกาย วาจา และใจที่ดีหรือไม่ก็ตาม เมื่อเราท ากรรมก็จะค้าง
ในจิต กล่าวว่าจิตนี้มีหน้าที่รับรู้และสะสม คือ สืบต่อภพชาติใหม่ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส กล่าวใน
พุทธปรัชญาเถรวาทพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราทุกคนมีกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมและมีตัณหาและ
กิเลสมาพร้อม แต่จิตของเราสามารถอบรมได้ตามแนวทางจิตวิทยาหรือน าสู่ความรู้ที่แท้จริง ในทัศนะ
พุทธปรัชญาเถรวาทนั้นเอง 
  วิรัตน์ กางทอง (2552, หน้า 139) ได้แสดงทัศนะในหนังสือ ปรัชญาอินเดีย เกี่ยวกับ
พุทธปรัชญาเถรวาทเอาไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระชนมายุ 16 พรรษาทรงแต่งงาน และ
ต่อมาทรงทอดพระเนตรเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ในเวลานั้น 29 พรรษามี
บุตรทรงอุทานว่า ราหุล ชาต พนฺธน ชาต  แปลว่า บ่วงเกิดขึ้นแล้ว ต่อมาเสด็จออกบวชแสวงทาง
พ้นทุกข์ ครั้งแรกก็ผิดหวัง จากนั้นก็ผิดหวังอยู่หลายครั้งจนค้นพบความจริงด้วยหลักธรรม คือ 
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อริยสัจ 4 และทรงประกาศศาสนาทางแห่งความจริงนี้ และกล่าวต่อไปว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า ดูกรภิกษุทั ้งหลาย อันสังขารทั ้งหลายย่อมเสื ่อมสลายไปเป็น
ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์
ด้วยความไม่ประมาทเถิด จนพระชนมายุ 80 พรรษาก็ปรินิพพาน 
 วีรพล กุลบุตร (พล.ต.ต.) (2540, หน้า 5) ได้แสดงทัศนะในมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือ
อัตวินิบาตกรรมนับว่าเป็นปัญหาทางสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมไทยและต่างประเทศ สังคมที่มีความ
สับสนยุ่งยากในการด าเนินชีวิตมากเพียงใด อัตราการฆ่าตัวตายของคนในสังคมก็มีมากขึ้น ผลของการฆ่า
ตัวตาย ย่อมท าให้เกิดความสูญเสีย เศร้าสลดใจแก่ญาติมิตรและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 สุภีร์ ทุมทอง (2557, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะในหนังสือมรณสติในพระไตรปิฎก เอาไว้ว่า มรณสติ 
เป็นชื่อของสติชนิดหนึ่งอาศัยสภาวะ คือ ความตายเป็นอารมณ์ความตายโดยสภาวะเป็นปรมัตถ์ สติระลึกถึง
ความตาย มีความตายเป็นอารมณ์ เป็นเครื่องระลึกนึกถึง ระลึกบ่อย ๆ ก็เรียกมรณสติ 
 แสง จันทร์งาม (2544, หน้า 25) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีแนวคิด เรื่องตัณหา 
ความทะยานอยากต้องการและความหวังของบุคคลแต่ละคน ไม่ได้อยู่ที่อ านาจภายนอกใด ๆ เป็นการชี้
เหตุทุกข์ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อทุกข์ คือ ความหวัง ความอยาก ความปรารถนา 
ความต้องการ ซึ่งเรียกว่า ตัณหา และยังแบ่งออกเป็น 3 อย่าง 
 วศิน อินทสระ (2540, หน้า 24) ได้แสดงทัศนะในมุมมองเกี่ยวกับความทะยานอยากในกามคุณ
ทั้ง 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทางร่างกายที่น่าพอใจของสัตว์ทั้งหลาย กามในความหมายทาง
ธรรม และกล่าวว่ากามตัณหาน ามาซึ่งความทุกข์ เช่น การฆ่ากันในกรณีชู้สาว การใส่ร้ายเพราะแรงริษยา
เรื่องเพศ การต้องการฆ่าตัวตายเพราะความผิดหวังในเรื่องรัก ความตรอมใจทรมานใจเพราะต้องพลัด
พรากจากกัน ความคับแค้นใจเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตีตนออกห่างในขณะที่ตนรักยังหวังเขาอยู่เป็นต้น 
 1.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหาวิทยา ฉนฺทจิตฺโต (ค าควร) (2540, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
อัตวินิบาตกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า ปัญหาอัตวินิบาตกรรมในสังคมปัจจุบันพบว่ามีอัตรา
เพ่ิมขึ้น จากสภาพกดดันและบีบคั้นจึงเป็นเหตุให้คนคิดฆ่าตัวตาย ขู่จะฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายประท้วง 
พยายามฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าตัวตายส าเร็จ กล่าวว่าการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นต้น ปัญหาอัตวินิบาตกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีสาเหตุ
มาจากความทุกข์ โดยมีมูลเหตุของตัณหาชักจูงจิตใจให้น าไปสู่อุปาทาน เมื่อต้องเผชิญต่อสภาพของ
ความทุกข์ทั้งหลาย ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์
กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ การประจวบกับสิ่งที่ไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก และการ
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น จิตใจที่อ่อนแอ ขาดความเข้มแข็งและอดทน ขาดสติสัมปชัญญะ มองไม่
เห็นคุณค่าของชีวิต มีความเห็นผิดคิดสั้นฆ่าตัวตายได ้
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 ประมัย ฤทธิรณ (2547, หน้า 323) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังส่วนบุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
กับพฤตกิรรมฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ โดยศึกษาผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายซึ่งรับไว้รักษาที่
โรงพยาบาลสุรินทร์ จ านวน 14 ราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้ตัดสินใจท าร้ายตัวเองในครั้ง
นี้ ส่วนใหญ่ คือ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวินิจฉัยของการแพทย์ส่วนใหญ่วินิจฉัยว่า เป็นโรค
ซึมเศร้าร่วมกับการรับประทานยาเกินขนาด รองลงมาวินิจฉัยว่า การปรับตัวผิดปกติร่วมกับการ
รับประทานยาเกินขนาด และจากการศึกษาครั้งนี้  พบว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว คื อ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทางบวก 4 ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว 3 ครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 7 ครอบครัว จากผลการศึกษาที่ได้ แสดงเห็นว่า 
พฤติกรรมฆ่าตัวตายเป็นผลรวมของความคับข้องใจที่ซับซ้อนแล้วกดดันผู้นั้น อยู่ในจิตส านึกและจิตใต้
ส านึก เมื่อมีสถานการณ์ วิกฤติมากระตุ้น จะส่งผลให้บุคคลเกิดความคับแค้นทางอารมณ์สูงและหาทาง
ออกได้ จึงใช้การฆ่าตัวตายซึ่งเป็นทางออกทางเดียวของการแก้ปัญหา 
 ชนิดาภา ปราศราคี (2550, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียด
จากการท างานของต ารวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ลักษณะการท างานของ
ต ารวจจราจรต้องเผชิญปัจจัยด้านจิตสังคมจากการท างาน ทั้งข้อเรียกร้องจากการท างาน การควบคุมหรือ
อ านาจการตัดสินใจในงานและการสนับสนุนทางสังคม และอาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะการเกิดความเครียดจากการท างาน ซึ่งต้องบริหารจัดการรวมทั้งการจัดระบบการท างาน 
เพ่ือลดปัจจัยด้านจิตสังคมจากการท างาน และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่ต ารวจจราจร และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดความเครียดจากการท างานในระดับปานกลางและระดับสูง หากไม่ได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลืออาจส่งผลกระทบ น าไปสู่ความเจ็บป่วยทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้น 
องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการให้ค าปรึกษาหาแนวทางจัดการลดความรุนแรงของ
ความเครียดจากการท างานที่เกิดขึ้น และมีการเฝ้าระวังความเครียดจากการท างานในต ารวจจราจร 
 วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์. (2557, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยอัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย พบว่า กลุ่มคนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่ง
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-44 ปี ส่วนการพยายามฆ่าตัวตายส าเร็จครั้งแรกเป็น 20 เท่า (WHO, 2006) ใน
ประเทศไทยการฆ่าตัวตายนับเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญโดยพบว่า ทุก 2 ชั่วโมง มีคนฆ่าตัวตาย 1 
คน ส่วนผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในแต่ละปีมีจ านวนมากขึ้นทุกปี และกล่าวว่ารู้วิจัยในฐานะผู้มีบทบาทใน
การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายโดยประชากรที่ศึกษาเป็นผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายที่มา
รับบริการ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าจะได้ประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบบริการงานจิตเวชในการหาแนวทางส่งเสริมป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อไป 
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 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยได้พบปัญหาการฆ่าตัวตาย
เกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ทั้งจากสภาพสังคมแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และจาก
สภาพร่างกาย จิตใจของบุคคลนั้น องค์ประกอบทั้งหลายรุมเร้าก่อให้เกิดพฤติกรรมการพยายามฆ่าตัว
ตาย จนกระทั่งถึงการฆ่าตัวตายจนส าเร็จ ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทนับว่า การกระท าดังกล่าวล้วนเป็น
กรรมหนัก ผลของกรรมส่งผลต่อผู้กระท าในการเกิดในทุคติภูมิต่อไป 
 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลักค าสอนเกี่ยวกับความจริงอันประเสริฐ (สัจธรรม) และ
หลักปฏิบัติ (จริยธรรม) ตามแนวทางที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้น 
 ข้าราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับ
เงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้น
เรียก ส่วนราชการ 
 ข้าราชการต ารวจไทย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และให้ความหมายรวมถึงข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจ โดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 
 การฆ่าตัวตาย หมายถึง การกระท าให้ตนถึงแก่ชีวิตอย่างตั้งใจด้วยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง
จัดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตวินิบาตกรรม 

การศึกษาวิเคราะห์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหรือการศึกษาหาค าตอบอย่างละเอียดรอบคอบ
ตามกระบวนการวิเคราะห์ตรงต่อประเด็นตามที่เกิดขึ้น เป็นการน าข้อมูลที่จัดท าไว้มาวิเคราะห์โดยเลือก
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์วิจัยที่ตนก าลังศึกษาอยู่  



บทท่ี 2 
การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 

 
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตาย จึงได้รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 2.1 เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  
 2.2 เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 2.3 สรุปเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 

2.1 เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 
การฆ่าตัวตายเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า มนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีสัญชาตญาณ

ของการอยู่รอดและสัญชาตญาณของการท าลาย แต่สัตว์เกือบทุกชนิดจะไม่ฆ่าตัวตายยกเว้นมนุษย์และ
ปลาวาฬหลายคนคงได้ข่าวปลาวาฬเกยฝั่งเพ่ือฆ่าตัวตายเนื่องจากมีปัญหามลพิษท่ีรบกวนชีวิตของมัน 
ส่วนมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสมองสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันกลับมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
สูงสุดเมื่อเทียบกับสัตว์ทุกชนิด 

มุมมองของการแพทย์แบบองค์รวมถือว่า การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมผิดปกติ ไม่จัดว่าเป็น
พฤติกรรมในการแก้ปัญหา แต่จัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ไม่สมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ 
และสังคมของบุคคลนั้น โดยมีหลักฐานสนับสนุนมากมาย เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ผลงานวิจัยทางการแพทย์
ได้สนับสนุนเรื่องนี้โดยศึกษาพบความแปรปรวนของระบบร่างกายในส่วนระบบประสาทส่วนกลาง 
ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีที่ชื่อว่าซีโรโทนิน (serotonin) ถ้ามีระดับต่ าพบว่ามี
แนวโน้มฆ่าตัวตายด้วยวิธีรุนแรงและมีโอกาสฆ่าตัวตายส าเร็จสูงกว่าผู้ที่มีระดับซีโรโทนินปกติ 

การฆ่าตัวตายนับเป็นวิกฤติการณ์ของครอบครัวและเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตายแล้ว ได้รับการช่วยเหลือทันกาลทั้งจากญาติมิตรและบุคลากรทางการแพทย์มักจะ
หันเหชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ แต่บางรายโชคร้าย พิการจากการพยายามฆ่าตัวตาย หลายคนที่เห็น
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ต้องขยาดกลัวเรื่องฆ่าตัวตายไปเลยทีเดียว 

ดังนั้น ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า การรักษากับจิตแพทย์จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อแยกโรคซึมเศร้าให้ได้ ปัจจุบันโรคซึมเศร้ารักษาได้แล้วด้วยยากลุ่ม antidepressant 
ร่วมกับจิตบ าบัด การฆ่าตัวตายเป็นอาการของโรคซึมเศร้า เมื่อรักษาโรคซึมเศร้าหายแล้ว ความคิดเรื่อง
ฆ่าตัวตายก็จะหมดไป ส่วนโรคจิตเวชอ่ืนถ้าได้รับการรักษาก็จะช่วยลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายด้วย 
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2.1.1 ความหมายของการฆ่าตัวตาย 
 พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ค านิยามของค าว่า การฆ่าตัวตาย เอาไว้ว่า 
หมายถึง การกระท าที่ปลิดชีวิตของตนเอง ด้วยความสมัครใจ และตั้งใจ ดังนั้น บุคคลที่มีพฤติกรรมที่
จะท าลายตนเอง หรือมีพฤติกรรมที่จะท าให้ตนเองเสียชีวิต แต่ไม่มีเจตนาที่จะตายจริง ๆ ย่อมไม่ถือว่า
เป็นการฆ่าตัวตาย จนกว่าจะมีข้อมูลที่บ่งว่าการกระท านั้น ๆ เพ่ือจบชีวิตของตน 
 ในขณะที่พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า อัตวินิบาตกรรม หมายถึง 
การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นการกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายด้วยตนเอง
ซึ่งอัตวินิบาตกรรม อ่านว่า อัด - ตะ - วิ - นิ - บาด - ตะ - ก า โดย อัต แปลว่า ตัวเอง วินิบาต 
แปลว่า การท าร้าย การฆ่า ค านี้จึงมีความหมายว่า การฆ่าตัวตายนั่นเอง 
 จินตนา ยูนิพันธ์ (2527, หน้า 893) แสดงทัศนะเกี่ยวกับ การฆ่าตัวตาย หมายถึง พฤติกรรม
ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตั้งใจท าให้ชีวิตของตนสิ้นสุด หรือตายลง ซึ่งสอดคล้องกับ สุวัทนา อารีพรรคที่
ชี้ให้เห็นว่า หมายถึง การท าร้ายตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจุดประสงค์ให้ผู้กระท าได้เสียชีวิตลง
อย่างที่คิด 
 พระมหาหรรษา (นิธิบุณยากร) (2557, หน้า 757) ได้แสดงทัศนะนิยามความหมายเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตายของนักคิดตะวันตกเอาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ เช่น Encyclopedia Britannica ได้ให้ค า
จ ากัดความเอาไว้ว่า การฆ่าตัวตาย คือ การกระท าอันสมัครใจ และเจตนาที่จะท าร้ายตัวเอง โดยท่านได้
กล่าวต่อไปเกี่ยวกับทัศณะของ Encyclopedia Americana ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า การฆ่าตัวตาย 
คือ การกระท าที่ผู้กระท ามีจุดมุ่งหมายแรก คือ ตั้งใจและเจตนาที่จะพรากชีวิตของตนเอง และ
กล่าวถึง ทอมแอล โบแชมป์ (Toml Beauchamp) ได้ให้นิยามความหมายของการฆ่าตัวตายเอาไว้ว่า 
การกระท าที่ถือว่าเป็นอัตวินิบาตกรรม ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจงใจน ามาซึ่งความตายของเขาและ
เธอในสภาพที่ผู้อ่ืนมิได้บังคับเขาและเธอให้กระท าการดังกล่าว  ในที่ประเด็นยังได้กล่าวทัศนะของ
ปีเตอร์วิน (Peterwindt) ได้เสนอหลักการพิจารณาความตาย ที่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเอาไว้ 5 
ประการด้วยกัน คือ 
  1. ผู้ตายต้องปรารถนาหรือประสงค์ความตาย 
  2. ผู้ตายนั้นตั้งใจ เลือก ตัดสินใจ สมัครใจตาย 
  3. ผู้ตายนั้นรู้ว่า ความตายเป็นผลมาจากความประพฤติของเขา 
  4. ผู้ตายนั้น รับผิดชอบต่อความตายของเขา 
  5. ความตายนั้น มีสาเหตุมาจากการกระท าหรือความประพฤติของผู้ตาย 
 โกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ (2543, หน้า 292) ได้ให้ความหมายของอัตวินิบาตกรรม คือ 
การฆ่าตัวตาย เป็นการกระท าท่ีเกิดจากน้ ามือของตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตั้งใจ รู้ตัวว่าผล
จะเป็นอย่างไร 
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 สรุปได้ว่า จากความหมายและค านิยามค าว่า การฆ่าตัวตาย ของเหล่าบัณฑิตและนักปราชญ์
ทั้งหลายจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย เราจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่ท าให้มองเห็นได้ชัด คือ การกระท า หรือ
ท าร้ายตนเองด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวได้ว่ามีเป้าหมายที่จะท าให้ตัวเองตายโดยเจตนา แต่สิ่ง
ที่น่าน ามาท าการวิจัย คือ การฆ่าตัวตายในประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อต่อไป 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 
 แนวคิดในการฆ่าตัวตาย วีรพล กุลบุตร (พล.ต.ต.) (2540, หน้า 5) กล่าวถึงแนวคิดการฆ่าตัวตาย
ในทางกฎหมายว่าตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ใน
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต ตั้งแต่มาตรา 288 - 294 นั้น กฎหมายบัญญัติโทษไว้ส าหรับการฆ่าหรือจะท า
ให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายเท่านั้น ส่วนการฆ่าตัวเองไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด มีการฆ่าผู้อ่ืน 
และโดยเจตนา โดยค าว่า “ฆ่า” คือการกระท าให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะโดยวิธีการอย่างไร 
โดยเครื่องมืออย่างไร ค าว่า “ผู้อ่ืน” หมายความว่า ไม่ใช่ตัวผู้กระท าเอง ถ้าเป็นการกระท าแก่ตนเอง แม้
จะไม่ถึงความตาย อันเป็นการพยายามกระท าผิดก็ตาม ก็ไม่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่า 
 การฆ่าตัวตายของบุคคลไม่ว่าจะกระท าด้วยวิธีใด ๆ ว่าไม่เป็นความผิดทางอาญาหลักการ
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะการที่บุคคลเลือกที่จะตาย หรือมีชีวิตอยู่นั้น ถือ
เป็นสิทธิเฉพาะตัว สิทธิที่จะตาย น่าจะเป็นสิทธิขั้นมูลฐานประการหนึ่ง เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ
ที่จะตัดสินโชคชะตาของตนเอง มนุษย์มีความชอบธรรมที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติได้ 
 ในบางกรณี อาจเกิดเหตุการณ์ที่จ าเป็นจะต้องจบชีวิตของตนเองลง เช่น กรณีผู้ป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง ต้องตายอย่างแน่นอน หรือผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส ผู้ป่วยประสงค์
ที่จะตาย แต่ไม่อาจกระท าด้วยตนเองได้ ซึ่งอาจขอร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าให้ กรณีเช่นนี้ อาจแยก
พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไปดังต่อไปนี้ 
 1. การยินยอมของผู้ถูกฆ่า จะท าให้ผู้กระท าพ้นจากความผิดหรือไม่ เช่น ก. ขึ้นต้นหมากต้น
หมากหักเสียบก้น ก. แต่ยังไม่ตาย ก. เห็นว่าเป็นการทรมาน จึงบอกให้ ข. ผู้เอาปืนยิงตนให้ตาย 
ข. สงสารไม่อยากให้ทรมานจึงยิง ก. ตาย  ข. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาความยินยอมของ ก. ไม่เป็น
เหตุให้ ข. ได้รับยกเว้นโทษ แต่อาจเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษได้ 
 2. การท าให้ตายโดยแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ในกรณีนี้มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแล้ว 
เช่น การที่คนไข้ได้รับอุบัติเหตุทั้งทางร่างกายและทางสมอง อย่างรุนแรงจนคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวท า
ให้คนไข้พิการอย่างถาวร และอีกกรณีหนึ่ง คือการที่คนไข้ป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีความเจ็บปวดต้องทน
ทุกข์ทรมานจากอาการของโรคระยะสุดท้ายที่รักษาไม่หาย เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น ผู้ป่วยยังมี
สติสัมปชัญญะดีทุกประการแต่มีความประสงค์จะตายโดยให้แพทย์ผู้รักษาช่วยท าให้ตายเพื่อที่จะได้พ้น
จากความทุกข์ทรมาน กรณีดังกล่าวนี้แพทย์จะท าอย่างไรหากแพทย์ยอมช่วยเหลือคนไข้ตามค าขอจะมี
ผลอย่างไร 
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 ส าหรับ “สิทธิผู้ป่วย” ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างเท่า
เทียมกัน การรักษาพยาบาลเป็นพันธกิจระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ที่จะร่วมมือกัน ท าให้สุขภาพของผู้มา
รับบริการดีขึ้น สิทธิผู้ป่วยมีแทรกอยู่ในเวชปฏิบัติ แต่ไม่ได้มีการพูดชัดเจนเพราะความเคารพในศักดิ์ศรี
เพ่ือนมนุษย์ แพทย์ผู้รักษาไม่ใช่ผู้พิพากษาผู้ป่วย นี่เป็นวิธีของแพทย์มาตั้งแต่โบราณ และมีมาโดย
ตลอด เพียงแต่ไม่ได้ใช้ค าว่า “สิทธิของผู้ป่วย” โดยสิทธิที่ยอมรับเป็นพ้ืนฐานขึ้นต้นที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  1) สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรได้รับบริการด้านสุขภาพโดยเท่าเทียมกัน การได้รับบริการที่
เท่าเทียมกันในแง่ให้การบริการด้านคุณภาพของบริการ (Equal Qual) โดยควรเสียค่าบริการอย่างเหมาะสม 
(Resonable Price) ซึ่งบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  2) สิทธิที่จะเลือกรับบริการ หมายถึง สิทธิที่จะเลือกสถานพยาบาลเป็นการเสริมสิทธิที่จะ
เลือกบริการที่ดี ซึ่งหากผู้ป่วยต้องการความเห็นนอกเหนือไปจากแพทย์ผู้รักษาก็สามารถไปหาบุคลากร
ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมได้ 
  3) สิทธิที่จะรู้ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่า สิทธินี้ไม่ได้ผูกมัดเฉพาะแพทย์ที่จะเป็น
ผู้บอกเล่า แต่รวมทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้รักษาด้วย อาจมอบหมายให้พยาบาลช่วยอธิบายให้
ผู้ป่วยฟังรวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นและข้อแนะน าในการบ าบัดรักษา 
  4) สิทธิที่จะตาย ที่ประชุมแพทย์เห็นว่าถ้าก าหนดไว้อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาทาง
กฎหมาย ฉะนั้น ขณะนี้อาจจะยังไม่ก าหนดสิทธิที่จะตายไว้ แต่น่าจะก าหนด สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา
ให้ชัดเจนขึ้น และอาจรวมถึง กรณีผู้ป่วยอยู่ในภาวะใกล้ตายมีความทุกข์ทรมาน ผู้ ป่ ว ยก็ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ปฏิเสธการรักษา เช่นกัน 
 มาโนช หล่อตระกูล (2559, http://www 2.eduzones.com/inter/7130.) ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ประจ าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี กล่าวว่า ส าหรับสถานการณ์
การฆ่าตัวตายในปัจจุบันในมุมมองของจิตแพทย์ แบ่งการฆ่าตัวตายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 
1 ความคิดฆ่าตัวตาย คิดอยากตาย หรือคิดถึงเรื่องอยากตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีไม่น้อยในสังคม แต่ไม่ถือ
ว่ามีความผิดปกติหรือถึงขั้นต้องช่วยเหลือ แต่มีบางกรณีเท่านั้นที่การคิดฆ่าตัวตายต้องให้ความ
ช่วยเหลือหรือต้องให้ความส าคัญลักษณะที่ 2 คือ การพยายามฆ่าตัวตาย และลักษณะที่ 3 คือ การฆ่า
ตัวตายส าเร็จ ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้ต่างกันเล็กน้อย กรณีตัวอย่างมีผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามฆ่าตัว
ตาย แต่พอถามเขาว่าจริงๆ แล้วอยากตายไหมก็พบว่ามีหลาย ๆ แรงผลักดันอยู่เบื้องหลัง เช่น 
ต้องการได้รับความสนใจหรือเรียกร้องอะไรบางอย่าง และเมื่อได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้น 
อีกกลุ่มคือที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ คือกลุ่มคนที่คิดไตร่ตรองมานานพอสมควร สุดท้ายเขาคิดว่าการจบชีวิต
คือสิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ และยังให้มีแนวคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่า การฆ่าตัวตายซึ่งเป็นการ
กระท าโดยเจ้าตัวรู้ตัวดีตลอด น ามาสู่ผลที่ไม่มีโอกาสส าหรับการทบทวนหรือความเสียใจอีกแล้ว มัน
เป็นจุดจบโดยแท้ การฆ่าตัวตายโดยตัวของมันเองแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นความผิดปกติทางจิต แต่สามารถ
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เป็นผลที่ติดตามมาท่ีเลวร้ายของความผิดปกติทางจิตเวช และของปัญหาทางอารมณ์และทางจิตใจได้ 
ในบรรดาผู้ที่ฆ่าตัวตายหลาย ๆ รายนั้น ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช บางคนไม่สามารถคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล หรือรู้สึกอับอาย โดดเดี่ยว เลยช่วยตัวเองไม่ได้ ส าหรับบางคนโดยเฉพาะผู้มีอายุน้อย การ
พยายามฆ่าตัวตาย อาจเป็นพฤติกรรมชั่ววูบ เป็นปฏิกิริยาที่ขาดการยั้งคิดต่อความคับข้องใจหรือ
ความผิดหวังอ่ืน ๆ โรคร้ายหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยอาจคิดที่จะฆ่าตัวตาย เพ่ือให้เป็น
จุดจบของการต่อสู้กับการรักษาและความเจ็บปวด ผู้ที่มีอายุมากและต้องเผชิญกับความเสื่อมของ
สุขภาพของตัว สูญเสียผู้ที่ตนรัก หรือสูญเสียกิจกรรมที่เคยให้ความพึงพอใจมานาน อาจมองว่าการฆ่า
ตัวตายเป็นทางออกท่ีสมเหตุสมผลของปัญหาของเขา 
 ดังนั้น การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ถ้ารู้ตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง มีการเข้าไประงับยับยั้ง
ได้อย่างรวดเร็ว และมีการรักษาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นการรักษาชีวิตไว้ได้ ผู้คนเรียนรู้
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและรู้สัญญาณเตือนถึงการฆ่าตัวตายมากขึ้นเท่าไร ความหวังในการมี วันพรุ่งนี้
ส าหรับผู้คนจ านวนมาก ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 
 เกือบร้อยละ 1 ของประชากรอเมริกันตายจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งได้กลายเป็นสาเหตุอันดับที่ 8 
ของการตายในประเทศนี้ อัตราโดยรวมของการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 11 - 12 คนต่อประชากร 100,000 คน 
อย่างไรก็ดี ในระหว่าง 30 ปีทีผ่่านมานี้ การฆ่าตัวตายในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือ อายุระหว่าง 15 -24 ได้มี
เพ่ิมขึ้น 3 เท่าตัว นอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 รองจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุ
อันดับต้น ๆ ในการฆ่าชีวิตเยาวชนอเมริกันอีกด้วย ทว่าการฆ่าตัวตายยังคงเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยใน
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีอายุ 80 ปีจะมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายมากกว่าพวกวัยรุ่น อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าหรับผู้มีอายุ 85 ปีหรือมากกว่านั้นอยู่ที่ 50 คนต่อ 100,000 คน 
 ในทุก ๆ ช่วงอายุ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากเป็น 3 เท่าของผู้หญิง แต่ผู้หญิงจะ
พยายามฆ่าตัวตายบ่อยครั้งกว่าผู้ชาย ผู้ชายสูงอายุมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงสูงอายุถึง 10 
เท่า การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นชายมากเป็น 2 เท่าของกลุ่มวัยรุ่นหญิง อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนผิว
ขาวจะสูงกว่าในกลุ่มชนชาติอ่ืน ๆ แต่อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนผิวด าในย่านเมืองใหญ่ 
การเกิดเหตุฆ่าตัวตายสูงเป็น 2 เท่าของคนผิวขาวในอายุเดียวกัน ชาวอเมริกันพ้ืนเมืองมีอัตราฆ่าตัวตาย
สูงกว่าประชากรทั่วไป 5 เท่า 
 อัตราการฆ่าตัวตายจะต่ าสุดในผู้ชายและผู้หญิงที่สมรส และสูงสุดในหมู่ผู้ที่แยกทางหย่าร้าง 
หรือเป็นหม้าย โดยรวมคนที่ใช้ชีวิตตามล าพังจะมีความเสี่ยงสูงกว่า นักศึกษามีอัตราการฆ่าตัวตาย
ประมาณครึ่งหนึ่ง ของอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนในระดับอายุเดียวกัน และผู้ที่ไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะนักกฎหมายและแพทย์ (โดยแพทย์หญิงมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น) มี
แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าคนใช้แรงงาน การฆ่าตัวตายเกิดมากขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจคับขัน คน
ว่างงานมีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลที่มีงานท าไม่ว่างานชนิดใด 
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 ความนึกคิดเกี่ยวกับการฆ่าชีวิตตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก คนจ านวนมากที่คิดค านึงเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ท าอย่างที่คิด ทว่าความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย สามารถเริ่มจากความคิด
ชั่วขณะว่าความตายอาจเป็นทางออกที่ดีไปจนถึงความต้องการที่จะตายอย่างจริงจัง เมื่อความคิดเริ่ม
ที่จะไปถึงขั้นการวางแผนการก็นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง คนที่คิดวางแผนที่จะฆ่าตัวตายนั้น มี
แนวโน้มที่จะลงมือกระท าอย่างหุนหันพลันแล่น ในขณะที่ก าลังอยู่ในภาวะสิ้นหวัง 
 โกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ (2543, หน้า 294) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในทัศนะ
ของนักจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยามองการฆ่าตัวตายเห็นตัวเองไร้ค่า เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท าให้เขาเริ่มดูถูก
ตัวเองเขาจะเริ่มเกลียดตัวเอง และก้าวร้าวท าลายตัวเอง มีอาการคิดมาก กังวลไปต่าง ๆ นานาแบบ
คนเป็นโรคประสาท คนเราถึงจุดที่คิดฆ่าตัวเองเกิดจากความกดดันทางจิต การสูญเสียความรักแบบ
เพ้อฝันของหนุ่มสาว ความน้อยใจระหว่างสามีภรรยา การยอมรับนับถือ ไม่ได้รับการตอบสนอง โกรธ 
ฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ โดยแนวความคิดของฟรอยด์ (Freudian Hypothesis) คนเราไม่ใช่
อยากจะมีชีวิตอยู่ (Eros) แต่อย่างเดียว ในจิตใต้ส านึกยังคิดเกี่ยวกับเรื่องตาย (Thanatos) ด้วย มีผลให้
บางครั้งคนเราอยากตายมากกว่าอยู่ โดยเฉพาะตอนก าลังท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก ทุกข์ เครียด ถูก
กดดัน สิ้นหวัง ในขณะที่ชีวิตก าลังประสบความส าเร็จหรือรุ่งโรจน์ จะอยากมีชีวิตอยู่ และเมนนิงเจอร์ 
(Menninger) ว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากต้องการฆ่า ต้องการถูกฆ่า ต้องการตาย มีความรู้สึกอยาก
ประกอบอาชญากรรม ไม่ว่าจะท าต่อตัวเองหรือผู้อ่ืน และพอถึงระดับหนึ่งจิตใต้ส านึกและไร้ส านึก
อยากจะฆ่าตัวเองซึ่งเป็นสภาพอยากตาย และคนที่คิดจะตายไม่ค านึงว่ามีผลอะไรตามมา จะรู้สึก
พอใจที่ว่า kantai ช่วยท าให้ลืมความกังวลและความทุกข์ทั้งหลาย บางคนท าเพ่ือเป็นการลงโทษ
ตัวเองทั้ง ๆ ที่บุคคลประเภทนี้ลีลา ไม่ต้องการที่จะตายจริง เพราะยังมีห่วง เป็นความคิดอยากตายแค่
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เท่านั้นหรือประท้วงประชดประชัน ละอายแก่ใจอะไรท านองนั้น 
 สรุปได้ว่า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ของเหล่านักวิชาการทั่วไทย และ
ต่างประเทศ การคิด วิตกกังวล พอใจ ต้องการหนี ทุกข์ ความเครียด ถูกกดดัน บีบคั้น และสิ้นหวัง ที่
โหมเข้ามากระหน่ าในชีวิตตน จึงเป็นสาเหตุที่น ามาซึ่งการคิดท าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ตนเอง
คิดหาวิธีได้ กล่าวได้ว่ามีเป้าหมายที่จะ ท าร้าย ท าลาย ท าให้ตัวเองตาย โดยเกิดจากความจงใจมีเจตนา 
ที่เกิดขึ้นจากความคิดสั้นนั่นเอง 
 2.1.3 ประเภทของการฆ่าตัวตาย 
 โกศล วงษ์สวรรค์ และคณะ (2543, หน้า 293) กล่าวถึง ตามแนวคิดการฆ่าตัวตายในทัศนะ
ของสังคมวิทยา โดยอ้างถึงเดอร์กไคม์ (Durkheim) ได้ศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตาย (suicide) และได้แบ่ง
ประเภทการฆ่าตัวตายตามความสัมพันธ์ของผู้กระท าท่ีมีทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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 1. การฆ่าตัวตายเพราะผูกพันกับส่วนรวมหรือยึดกลุ่มอย่างเหนียวแน่น (Altruistic Suicide)
การฆ่าตัวตายประเภทนี้ รูปตนถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยึดติดสังคมเป็นสรณะ และมีความรู้สึก
รับผิดชอบต่อกลุ่มหรือสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ และหากบุคคลนั้นคิดว่าตนท าให้กลุ่มหรือสังคมต้อง
เดือดร้อนหรือยุ่งยาก พวกนี้จะถือเป็นหน้าที่ต้องฆ่าตัวตายทันที มักจะพบในสังคมล้าหลัง หรือดั้งเดิม 
เช่น ในเอสกิโมโบราณคนแก่ยอมตายเพ่ือให้ลูกหลานอยู่รอดปลอดภัย ไม่ต้องมีภาระเลี้ยงดูท่าน หรือ
หญิงหม้ายในอินเดียท าพิธีสตีด้วยการฆ่าตัวตายตามสามี หรือข้าทาสบริวารที่เจ้านายตายจะตายตาม 
ชาวมองโกลเมื่อออกรบจะสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ มีคติว่ามาด้วยกันควรตายด้วยกันยึดถือ
ส่วนรวมเป็นข้ออ้างในการฆ่าตัวตายนั้น พบในสังคมที่มีการอยู่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียว การฆ่าตัวตายจะสูง ลักษณะของการฆ่าตัวตายแบบอินทูอิสติก Altruistic Suicide แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ คือ 
  1) แบบบังคับ ในประเทศอินเดีย ศาสนาฮินดู มีข้อก าหนดตามบรรทัดฐานว่า แม่หม้าย
ต้องฆ่าตัวตายพิธีกรรมในกองไฟที่ฌาปนกิจศพของสามี 
  2) แบบเลือกได้ เช่น การท าฮาราคีรีของทหารญี่ปุ่น เป็นการท าตามความต้องการของ
สังคมอย่างเข้มงวดเพ่ือรักษาเกียรติยศ โดยเต็มใจเสียสละชีวิตตนเอง เพ่ือเป็นความประสงค์ของ
บรรทัดฐานทางสังคม 
  3) แบบขมึงตึง เช่น การเผาตัวเอง (Self Immolation) ของพระสงฆใ์นประเทศเวียดนาม 
เพ่ือประท้วงทางการเมือง เป็นต้น 
 การฆ่าตัวตายแบบ Egoistic และ  Altruistic เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยึดเหนี่ยวของบุคคลกับ
กลุ่ม ถ้าบุคคลไม่มีการยึดเหนี่ยวกับกลุ่มมากเกินไป บุคคลนั้นจะมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายแบบ 
Egoistic แต่ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลมีการยึดเหนี่ยวกับกลุ่มมากเกินไปบุคคลนั้นจะมีแนวโน้มใน
การฆ่าตัวตายแบบ Altruistic 
 2. การฆ่าตัวตายที่เกิดจากตัวเอง (Egoistic Suicide) เป็นภาวะที่บุคคลเกิดความเหงา ว้าเหว่
ขาดการยึดเหนี่ยวกับกลุ่มและรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มยึดตัวเอง
เป็นหลัก มีการรวมตัวกับกลุ่มต่าง ๆ หรือขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่ม ตนเองไม่อาจจะควบคุม
สมาชิกในกลุ่มได้ ท าให้บุคคลหันไปยึดตัวเองเป็นหลัก ไม่มีความผูกพันหรือต้องคิดถึงใคร เวลาเกิดอะไร
ขึ้นจะลงโทษตัวเองเป็นหลัก โดยเฉพาะคนบางพวกฆ่าตัวตายง่าย เช่น คนโสด คนมีการศึกษาต่ า คนอายุ
น้อย ครอบครัวแตกแยก ส่วนพวกท่ีฆ่าตัวตายยาก คือ คนที่มีครอบครัว มีการศึกษาสูง คนมีอายุ คนมี
บุตร คนมีพันธะ เป็นต้น 
 3. การฆ่าตัวตายเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้ระเบียบ (Anomic Suicide) เป็นสภาพ
สังคมไม่มีดุลยภาพและกฎของสังคมล้มเหลว ขาดประสิทธิภาพ ควบคุมไม่ค่อยได้รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม บุคคลไม่รู้ว่าสังคมจะเดินไปในทิศทางใด บุคคลเสียผลประโยชน์และไม่มีความ
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พอใจต่อสภาพที่อยู่ตรงหน้า หรือไม่ยอมรับสภาพที่ตนเป็นอยู่ เช่น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในภาวะ
เศรษฐกิจรุ่งเรือง บุคคลปรับตัวไม่ทันกับสภาวการณ์แบบนี้ ถ้าความรู้สึกนี้รุนแรงมากขึ้นเท่าไร บุคคล
นั้นจะเกิดอาการทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องอยู่ต่อไป การฆ่าตัวตายจึงเป็นทางออกของบุคคล
เหล่านี้ 
 วีรพล กุลบุตร (พล.ต.ต.) (2540, หน้า 13) แบ่งประเภทของการฆ่าตัวตายของบุคคลเอาไว้
นั้น มีลักษณะการฆ่าตัวตายเฉพาะบุคคล และการฆ่าตัวตายหมู่ Winner (1983) กล่าวว่า การฆ่าตัว
ตายเฉพาะบุคคลเกิดจากพลวัตรของจิต และชีววิทยา ส่วนการฆ่าตัวตายหมู่เกิดจากผลของ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับสังคมไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. การฆ่าตัวตายเฉพาะบุคคล มีลักษณะการฆ่าตัวตายเฉพาะบุคคลเกิดจากพลวัตรของจิต 
และชีววิทยา โดย วีรพล กุลบุตร ได้อธิบายเอาไว้ ดังนี้ 
  1) พลวัตรของจิต ตามความคิดของ ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เมื่อมีการสูญเสีย
บุคคล ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในวัยเด็ก บุคคลจะเกิดความเกลียดชังต่อสิ่งอันเป็นที่รักนั้น และพลัง
ความเกลียดชังจะย้อนกลับเข้ามาสู่ตนเอง ต่อมาเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีก พลังงานนั้นมากเกินกว่า
ที่อัตตา (Ego) ที่อ่อนแอจะควบคุมได้ จึงเกิดความต้องการที่จะท าร้ายทารุณหรือลงโทษตนเองขึ้น 
  2) ชีววิทยา พบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายมีระดับการท างานของ Monoamine ลดลงที่ระบบประสาท
ส่วนกลาง นอกจากนี้ญาติของผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตาย มีระดับการท างานของ Monoamine Oxidase อยู่
ในระดับต่ าอีกดว้ย และผลจากการใช้ยาบางชนิด เช่น Diazepam ในขนาดสูงกว่า 40 มิลลิกรัมต่อวัน 
อาจท าให้บุคคลฆ่าตัวตายได้ 
 2. การฆ่าตัวตายหมู่ เกิดจากสัมพันธภาพของบุคคลกับสังคม ส่วนใหญ่ที่พบจะมีผลมาจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิต่าง ๆ เช่น การสังหารหมู่ หรือการฆ่าตัวตายหมู่ของกลุ่มผู้นับถือนิกายคลั่งนิกาย
หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า People Temple ที่เมือง Jonas Town ในกายอานา (Guyana) 20 พฤศจิกายน 2521 
เป็นเหตุให้สาวกของนิกายนี้เสียชีวิตไม่ต่ ากว่า 900 คน 
 ทุกคนรักชีวิต รักตัวกลัวตาย แต่เพราะเหตุบางอย่างบางครั้งอาจเกิดคิดสละชีวิต ก็เมื่อเกิด
ความคิดเช่นนั้นขึ้นได้ไฉน จะท าให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้ คือคิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้
แต่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติระวังมีให้เป็นผู้พ่ายแพ้อย่างหมดประตูเช่นนั้น แต่ให้เป็น
ผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้วจะไม่ก่อกรรมให้แก่ตนได้เลย จะเห็นได้ว่า ในทางพุทธศาสนา
นอกจากพระพุทธเจ้าจะสั่งห้ามไม่ให้บุคคลใดฆ่าผู้อ่ืนแล้ว ยังทรงห้ามไม่ให้บุคคลฆ่าตัวเอง เพราะชีวิต
มีค่าหากมีชีวิตอยู่ยังสามารถท าคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปได้อีก 
 สรุปได้ว่า ประเภทของการฆ่าตัวตาย เกิดจากสภาพของความขัดแย้งและเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็ว โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นตัวก าหนด ในการฆ่าตัวตายแบบนี้มักเกิดขึ้นใน
สังคมท่ีเจริญมาก ก็ยิ่งมีการฆ่าตัวตายมากนั้นเอง 
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 2.1.4 สาเหตุของการฆ่าตัวตาย 
 นักวิจัยได้ค้นหาค าอธิบายต่าง ๆ ที่จะน ามาอธิบายการฆ่าตัวตาย โดยศึกษาทุกสิ่งทุกอย่าง 
ตั้งแต่ทุกวัน เดือน ปี ไปจนถึงฤดูกาล (การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นสูงสุดในฤดูใบไม้ผลิ) ไปจนกระทั่งล าดับ
การเกิดในครอบครัว แต่นักวิจัยไม่พบค าตอบที่สามารถสรุปได้ว่าอิทธิพลต่าง ๆ ได้แก่ ความผิดปกติ
ทางจิตเวช ชนิดบุคลิกภาพ ความอ่อนไหวทางชีวภาพและทางพันธุกรรม ความเจ็บป่วย และความ
ตึงเครียดทางจิตสังคม อาจส่งผลร่วมกันแล้วไปท าให้ขีดความสามารถในการรับมือต่อสิ่ งที่มากระทบ
ของผู้นั้นลดต่ าลง มีปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวที่จะอธิบายได้โดยสมบูรณ์ว่าเหตุใดบุคคลนั้น ๆ เลือกที่
จะจบชีวิตของตน 
 สุนทรี ศีลพิพัฒน์, (2523 หน้า 38) ได้กล่าวถึงการศึกษาของดาวิด อีมิลเดอร์กไคม์ เอาไว้ว่า
(David Émile Durkheim) ในการท าการศึกษาเรื่อง การฆ่าตัวตาย พบว่า การฆ่าตัวตายแบบอีโกอิสติก 
(Egoistic Suicide) เป็นการฆ่าตัวตายที่ยึดมั่นอยู่ในตัวตน (individualistic) หรือการฆ่าตัวตายซึ่งมี
ปัญหามาจากตัวผู้กระท าเอง จากการศึกษาของดาวิด อีมิล เดอร์กไคม์ (David ÉmileDurkheim) พบว่า 
มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องของผู้ฆ่าตัวตาย คือ  
 1. ศาสนา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีอัตราการฆ่าตัวตายต่ ากว่า ผู้ที่นับถือ
ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ถึง 3 เท่า 
 2. อายุ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายต่ ากว่าผู้ที่มีอายุน้อย 
 3. การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาดี โดยทั่วไปมักมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
 4. เพศ เพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่า เพศหญิง 
 5. ที่อยู่ ผู้ที่อยู่ในเมืองมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่อยู่ในชนบท 
 6. สถานภาพสมรส คนโสด ผู้ที่หย่าร้าง แม่หม้าย จะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่สมรส ผู้ที่
ไม่มีบุตรจะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่มีบุตร 
 7. สถานภาพทางสังคม ทหารมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าพลเรือน 
 8. ภูมิอากาศ การฆ่าตัวตายในฤดูร้อนจะมีอัตราสูงกว่าในฤดูหนาว 
 9. ผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิต จะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ที่มีจิตปกติ 
 10. ในภาวะสงคราม หรือมีวิกฤตการณ์ ยุ่งยากทางการเมืองอัตราการฆ่าตัวตายจะต่ ากว่าใน
ภาวะปกติ 
 อรัญ สุวรรณบุปผา (2518, หน้า 85) แบ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายตามนักจิตวิทยา พบว่า แยกได้
เป็น 2 ประเด็น คือ 
 1. ในแง่ของจิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการพัฒนา
ความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับอุปนิสัยที่ต่อต้านสังคม ดังนี้ 
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 1) การศึกษาปัญหาด้านการพัฒนาความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้มี
นักจิตวิทยาหลายท่านได้ท าการศึกษาในประเด็นนี้ เช่น ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เจ้าของ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และ
ซุปเปอร์อีโก้ (Super ego) ฟรอยด์ เชื่อว่าเด็กจะผ่านเข้าสู่ขั้นพัฒนาการต่าง ๆ กัน และต่อเนื่องกัน
อยู่ตลอดเวลา ในระยะแรกเกิด ถึง 5 – 6 ปี แรกแห่งชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2- 3 ปี แรกแห่ง
ชีวิต เป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดต่อการวางรูปแบบบุคลิกภาพของคน ฟรอยด์  แบ่งขั้นพัฒนาบุคลิกภาพ
ออกเป็น 5 ล าดับขั้น แต่ละขั้นพัฒนาการบุคคลจะแสวงหาความพอใจทางเพศ หากเด็กผ่านขั้น
พัฒนาการต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี เขาจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่หากติดขัดที่ขั้น
พัฒนาการขั้นใดข้ันหนึ่ง จะท าให้เกิดภาวะ “ยึดติด” กับข้ันพัฒนาการและภาวะ “ถดถอย” ท าให้เขา
เติบโตขึ้นมีปญัหาทางบุคลิกภาพ หรืออาจมีบุคลิกภาพเบี่ยงเบนได้ 
 นอกจากนี้ ในการศึกษาปัญหาด้านการพัฒนาความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยังมี
แนวความคิดของนักจิตวิทยาที่ส าคัญ ๆ อีกหลายท่าน เช่น คาร์ล จุง (Carl Jung) อัลเฟรด แอดเลอร์ 
(Alfred Adler) เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 
  2) การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับอุปนิสัยที่ต่อต้านสังคมอุปนิสัยต่อต้านสังคม หรือกลุ่ม
บุคลิกภาพด้านสังคมแปรปรวน หรือเรียกว่า ผิดพลาด มีลักษณะอาการแยกให้เห็นดังนี้ คือ  
   (1) กลุ่มบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย คล้ายกับพวกอันธพาล หรือพวกที่มีปัญหาในสังคม 
  มีลักษณะเฉพาะ คือ มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมง่าย เป็นพวกที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ 
  หรือขัดแย้งกับสังคมเสมอ วุฒิทางจิตใจและทางอารมณ์ต่างไม่เหมาะสมกับวัย ความคิดอ่าน
  แคบ คิดถึงแต่ปัจจุบันเท่านั้น 
   (2) กลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มาจากครอบครัวที่มี
  พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน จิตใจไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ 
 บุคลิกภาพต่อต้านสังคมตามแนวคิดนี้ เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่มีอารมณ์ผิดปกติอย่างหนัก
รับสภาพความเป็นจริงต่าง ๆ ได้ ไม่เหมือนกับคนไข้โรคจิต การที่จะวินิจฉัยว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความ
ผิดปกติทางอารมณ์หรือไม่ จึงอยู่ที่ความคิดเห็นของจิตแพทย์แต่ละท่าน 
 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล (2530, หน้า 15) กล่าวถึงบุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคมว่า เป็น
ผู้ป่วยทางจิตเวชที่จะท าผิดได้ง่ายโดยขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่มีความเมตตากรุณา ไม่มีความเป็น
มิตรกับใคร นิสัยแบบนี้แก้ไขไม่ได้ จึงท าผิดกฎหมาย กลายเป็นอาชญากรได้ง่าย  กลุ่มบุคคลที่มี
บุคลิกภาพต่อต้านสังคมส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเท่าใดนัก นอกเสียจากกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ได้กระท าผิดกฎหมายมาก่อน เช่น ก่อเหตุฆ่าผู้อ่ืนแล้วเกรงกลัวความผิด จึงคิดฆ่าตัวตาย
เพ่ือหนีความผิดในภายหลัง เป็นต้น 



 
 

19 
 

 2. ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางอาชญากรกับจิตเบี่ยงเบน (Psychological 
Deviations) เป็นการวิเคราะห์ของนักจิตวิเคราะห์และจิตแพทย์การอธิบายสาเหตุของอาชญากรรม
ในทางจิตเวช มีทฤษฎีหลายทฤษฎีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสนใจและการศึกษาของจิตแพทย์ 
แนวทางการศกึษาทางจิตเวชสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 
  1) เป็นการศึกษาของนักจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เป็นการศึกษาสภาพโรคจิตของคนไข้ 
โดยจะศึกษาในด้านจิตกลไกและเน้นหนักถึงขบวนการพัฒนาทางจิตเพศ เพ่ือค้นหาสมมติฐานของโลกที่
ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนทางจิต มี 3 แนวทาง คือ 
   (1) เป็นการศึกษาของนักจิตวิเคราะห์ตามแนวทางของส านัก (Othodox Freudian) ของ
  ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  
   (2) เป็นการศึกษาตามแนวทางของส านัก Neo - Freudian ซ่ึงมีความเห็นแตกต่างไปจาก 
  ฟรอยด์ เช่น คาร์ล จุง (Cart Jung) 
   (3) เป็นการศึกษาของนักจิต - ชีววิทยา (Psycho - biologists) ส่วนใหญ่จะเป็นของ
  นักชีววิทยา แต่มีความสนใจทางจิตวิทยาและจิตแพทย์ กลุ่มนี้จะยึดถือแนวความคิดของ
  ตนเองไม่ยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 
  2) การศึกษาของนักวิเคราะห์ทางกาย (Organicsts) เป็นการศึกษาความผิดปกติของจิต หรือ
ความป่วยไข้ทางจิต อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือสรีรวิทยา การศึกษาของนัก
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ตามแนวทางของส านัก (Othodox Freudian) 
 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) กล่าวเอาไว้ 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2397 (ค.ศ. 1856) ที่เมืองฟรายเบอร์ค รัฐโมราเวีย ประเทศออสเตรีย บิดาเป็น
พ่อค้าขนสัตว์ มีภรรยา 2 คน ฟรอยด์เป็นลูกภรรยาคนที่สอง  มีพ่ีน้องร่วมมารดา 7 คน ฟรอยด์มีอาชีพ
เป็นแพทย์ในกรุงเวียนนา ผลงานของฟรอยด์ อาจแบ่งเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 3 ประการ คือ 1. จิตไร้ส านึก 
และอิทธิพลของจิตไร้ส านึกอันมีต่อชีวิตคนเรา 2. โครงสร้างของบุคลิกภาพ 3. พัฒนาการทางเพศ 5 ขั้น 
ฟรอยด์ แบ่งจิตมนุษย์ออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. จิตไร้ส านึก (Unconscious) 2. จิตส านึก (Conscious) 
3. จิตใต้ส านึก (Subconscious) 
 จิตไร้ส านึก (Unconscious) ฟรอยด์ กล่าวว่า จิตไร้ส านึกเป็นกระบวนการท างานของจิตที่เราไม่
รู้สึกตัวนี้เป็นแหล่งรวมของความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา เช่น ความคิด ความจ า และความ
กลัว ความปรารถนาทางเพศที่สังคมไม่ยอมรับ ความเห็นแก่ตัว ครั้นเวลาผ่านไปนานเข้าเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องที่คนเราไม่อาจจ าได้หรือไม่อาจรู้สึกตัวได้ในยามที่เราตื่น แต่เมื่อ
เรานอนหลับสิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีอิทธิพล เนื่องจากในขณะที่เรานอนหลับจะท าให้ระบบควบคุมของ
จิตส านึกอ่อนแอลง ความคิดที่เคยถูกระงับไว้จะหาทางระบายออกมาในรูปของความฝัน ตัวอย่างอิทธิพล
ของจิตไร้ส านึก เช่น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของบุคคลภายหลังการถูกสะกดจิต ระหว่างที่มีการสะกดจิต
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อยู่นั้น ผู้ถูกสะกดจิตจะได้รับค าสั่งให้ท าอะไรไปบางอย่างหลังจากที่คืนสติ หรือรู้สึกตัว และเมื่อเขารู้สึกตัว
หลังจากเลิกการสะกดจิต แม้ว่าเขาจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการสะกดจิตแล้ว เขาก็ยังคงท าตาม
ค าสั่งนั้นด้วยความรู้สึกคล้าย ๆ กับว่ามีอะไรบางอย่างบังคับให้เขาท า 
 ฟรอยด์ เชื่อว่าจิตไร้ส านึกมีอิทธิพลและมีความส าคัญต่อคนเราทุกคนมากและเชื่อว่า มนุษย์ที่
เกิดมาทุกคนมีทั้งความพึงพอใจ (Pleasurable) และความเจ็บปวด (Painful) ซึ่งมักจะถูกลืม หรือถูก
ฝังในจิตไร้ส านึก แม้ว่าในยามปกติคนเราจะไม่รู้สึกและท าอะไรไม่ได้ แต่เหตุการณ์เหล่านี้กลับมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของเราเป็นอันมาก เช่น บางคนมักมีอาการทางประสาทเมื่อพบคนแปลกหน้าทฤษฎี
ของฟรอยด์ สามารถอธิบายได้ว่า การที่บางคนมีอาการทางประสาทหรือรู้สึกกลัวไม่ชอบเมื่อพบคน
แปลกหน้านั้น เนื่องจากเมื่อตอนเป็นเด็ก พ่อแม่มักไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยและทิ้งเขาไว้กับคน
แปลกหน้าที่เขาไม่ชอบ ตัวอย่างของความพึงพอใจ เช่น บางคนชอบดื่มนมหรือชอบกินข้าวต้มมาก 
เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีสีขาว เมื่อได้กินแล้วจะท าให้รู้สึกมีความสุข เพราะอาหารดังกล่าวเป็นอาหารที่
เขาเคยกินเมื่อตอนเป็นเด็กและชอบมาก 
 การตกอยู่ใต้อิทธิพลของจิตไร้ส านึกที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การลืมตามทฤษฎีของฟรอยด์
สามารถอธิบายพฤติกรรมของคนที่ขี้ลืมว่า เพราะเขาต้องการลืม เช่น ชีวิตในอดีตเมื่อเขาเป็นเด็กเขามัก
ลืมอดีตไป เพราะต้องการที่จะเก็บกดเรื่องราวในอดีตไว้ ถึงแม้ว่าจะพยายามเก็บกดไว้เพียงใดก็ตาม ก็ยัง
มีพลังพอที่จะบังคับให้เขาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา  
 ฟรอยด์ (Freud) อธิบายว่า พลังการเก็บกดนั้นเปรียบเสมือนกองตรวจสอบ ถ้าจิตใจของมนุษย์
เปรียบเสมือนตึก 3 ชั้น ซึ่งมีคนอาศัยอยู่จะสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 ชั้นที่ 3 หรือชั้นบนสุดเปรียบเสมือนจิตส านึก (Conscious) ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนปกตินั้น เป็นคน
ทีม่ีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
 ชั้นที่ 2 หรือชั้นกลาง เปรียบเสมือนจิตใต้ส านึก (Subconscious) เป็นที่อยู่ของคนเงียบขรึมรู้จัก
ว่าอะไรควร หรือไม่ควร ระหว่างชั้นบนกับชั้นกลางจะมีต ารวจ ซึ่งค่อนข้างใจดี เฝ้าอยู่ตรงบันได บางครั้ง
เขาอาจขึ้นไปเยี่ยมเยียนคนชั้นบนบ้าง โดยเดินผ่านบันไดที่มีต ารวจใจดีเฝ้าอยู่ ซึ่งต ารวจมักไม่หวงห้ามการ
ผ่านเข้าออกแต่อย่างใด 
 ชั้นที่ 1 เปรียบเสมือนจิตไร้ส านึก (Unconscious) เป็นที่อยู่ของคนที่ชอบเอะอะโวยวาย ไม่ได้รับ
การขัดเกลาให้มีวัฒนธรรมอันดีงาม พวกนี้มักจะแสดงอาการเอ็ดตะโรส่งเสียงดัง เพ่ือต้องการเดินผ่าน
บันไดขึ้นไปยังชั้นที่ 2 แต่เขาต้องพบกับต ารวจที่ดูเคร่งครัด มีการตรวจค้นอย่างละเอียด จึงไม่อาจที่เล็ด
ลอดขึ้นไปยังชั้นที่ 2 ได้โดยง่าย แต่ในบางครั้งก็สามารถผ่านไปได้ โดยวิธีการเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นคนที่ไม่มี
อันตราย หรือแอบย่องออกมาในเวลากลางคืนขณะที่ต ารวจหลับพักผ่อน ดังนั้น ต ารวจจึงเปรียบเสมือน
พลังการเก็บกดนั่นเอง 
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 จิตส านึก (Conscious) แผนที่แห่งความรู้ส านึกของคนเรา เปรียบเสมือนสติสัมปชัญญะ เช่น 
ความรู้สึก ความต้องการของคนปกติโดยทั่ว ๆ ไป ความระลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ เมื่อมีคน
เรียกชื่อของเรา เราสามารถขานรับ และทราบว่าเราเป็นใคร มีญาติพ่ีน้องกี่คน จิตส านึกคือความรู้สึกตัว 
(Awareness) โดยปกติบุคคลสามารถควบคุมความคิดของจิตส านึกได้นอกจากเวลาเจ็บไข้บางชนิดหรือ
เมื่อนอนหลับ หรือถูกสะกดจิต การควบคุมจิตส านึกจะผ่อนคลายไป 
 จิตใต้ส านึก (Subconscious) ในระหว่างตอนปลายเขตของจิตส านึกต่อกับความมืดของจิตไร้
ส านึกนั้น จะมีบางตอนที่เลือน ๆ ณ ที่นี่เราเรียกว่า Subconscious mind หรือ preconscious mind 
จิตส่วนนี้เป็นที่เก็บของประสบการณ์ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ถูกสะสมไว้ เป็นสิ่งเลือนราง เราไม่สามารถ
จดจ าได้อย่างแม่นย านักในส่วนปลายสุดของจิตใต้ส านึกที่ถูกกลบกลืนความรู้สึกเข้าไป อยู่ในเขตไร้ส านึก
จะท าให้สิ่งที่เราควรจะจ าได้กลับถูกลืมไป ส่วนอีกปลายหนึ่งของจิตใต้ส านึกนั้น ถ้ามีการเกี่ยวข้องติดต่อ
กับจิตส านึกอีกและมีสมาธิเกิดขึ้นในที่นี้ คือ preconscious จะท าให้เราสามารถจ าประสบการณ์เก่า ๆ 
ในอดีตได ้
  3) ในแง่ของสภาพสังคมแนวคิดและวิธีการศึกษาของเอมิลี่ เดอร์กไคม์ (Emile Durkheim 
คศ. 1858 - 1917) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ท าให้วิชาสังคมวิทยาแยกออกมาจากวิชาปรัชญา 
(Philosophy) สอนเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
 การศึกษาสังคมวิทยา ที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง กฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการศึกษาแบบสังคม
วิทยา (The Rules of Sociological Method) เดอร์กไคม์ (Durkheim) เน้นในเรื่องของสังคม จะมาให้
ความสนใจในเรื่องชีววิทยา (Biological) และจิตวิทยา (Psychology) แต่เดอร์กไคม์ จะให้ความส าคัญ
กับโครงสร้างทางสังคม (Social Fact) ซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุวิสัย (Objectivity) กล่าวคือ จะไม่น าอารมณ์ 
หรือค่านิยม เข้ามาเก่ียวข้องในการศึกษา นักสังคมวิทยาจะต้องศึกษาโครงสร้างทางสังคม ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาสถาบันทางสังคม (Social Institutions) 
 ดังนั้น การศึกษาสังคมวิทยาตามทัศนะของเดอร์กไคม์ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นจริงทาง
สังคม (Social Facts) ความจริงทางสังคมคือ ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งได้แก่ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม การอธิบายลักษณะสังคมจึงต้องอธิบายที่ความ
จริงทางสังคม แตกต่างจากทางจิตวิทยาที่อธิบายตัวบุคคล (Individual) และอธิบายพฤติกรรมทางสังคม
ว่ามีรากฐานจากชีวภาพและจิตภาพ ท าให้ลดความส าคัญของสังคมลง (Reductionism) 
 กฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการศึกษาแบบสังคมวิทยา 
 จากสาระส าคัญความรู้ในหนังสือเรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการศึกษาแบบสังคมวิทยา 
(The Rules of Sociological Method) สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ คือ 
 1. การศึกษาความจริงที่เกิดขึ้นทางสังคมมนุษย์ (Social Facts) นักสังคมวิทยาจะต้องท าตัวให้
ปราศจากอคติ ค่านิยม และอารมณ์ส่วนตัว  
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 2. ส่วนเนื้อหาของสังคมวิทยา มีส่วนที่จะต้องท าการศึกษา คือ เรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เกิดขึ้น (Group of phenomena) 
 3. ความจริงทางสังคม (Social Facts) คือ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นอิสระจากเรื่องบุคคล 
ไม่อาจอธิบายได้โดยปัจจัยทางจิตวิทยา เดอร์กไคม์ กล่าวว่า สังคมวิทยาจะไม่ศึกษาการกระท าของ
บุคคลจะมีผลต่อสังคมอย่างไร แต่จะศึกษาลักษณะของสังคมว่ามีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างไร 
 4. การศึกษาสังคมก่อนใช้วิธีการทดลองทางอ้อม หรือที่เรียกว่าวิธีการศึกษาเปรียบเทียบ 
(Comparative method) เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (Suicide) ซึ่งจะเก็บข้อมูลมาจาก
สังคมต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 
 5. ในการอธิบายความจริงทางสังคม (Social Facts) หรือปรากฏการณ์ทางสังคม จะต้องใช้
ความเป็นเหตุเป็นผล (Causal Relationship) โดยจะต้องน าปัจจัย (Factor) ซึ่งสัมพันธ์กับปรากฏการณ์
ทางสังคมตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไปมาอธิบาย เช่น ปรากฏการณ์ในเรื่องการฆ่าตัวตาย ว่าเป็นผลมาจาก
หลาย ๆ ปัจจัย ไม่ใช่พิจารณาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง อย่างนักคิดคนก่อน ๆ ที่เคยมีมา 
 เมื่อสังคมพัฒนาจนมีความสลับซับซ้อน และมีการแบ่งงานกันท า นับว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมอย่างหนึ่ง เดอร์กไคม์ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล (Causal relation) ท าการกล่าวอธิบาย เช่น ในการ
แบ่งงานกันท าของคนในสังคม ว่าเกิดจากการเพิ่มข้ึนของสมาชิกจนก่อให้เกิดความแตกต่างกันในด้าน
ความคิด ความเชื่อ (Moral Density) ประกอบกับการหาสาเหตุอ่ืนมาอธิบายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสังคมจึงได้กล่าวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Solidarity) ในทัศนะของเดอร์กไคม์ 
(Durkheim) คือ 
 1. ความเป็นหนึ่งอันเดียวการเชิงกลไก (Mechanical Solidarity) เป็นลักษณะของการรวมตัว
แบบสังคมชนบท แบบไม่เป็นทางการ ผู้คนมีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นพิเศษ นับเป็นสังคมทางเกษตรกรรม 
ยิ่งบุคคลที่มีลกัษณะต่าง ๆ คล้ายคลึงกันมากเท่าใด ความรู้สึกผิดชอบร่วม (Collective Conscience) ก็
จะยิ่งมีขอบเขตที่แน่ชัดมากข้ึนเพียงนั้น สมาชิกในสังคมมีความรู้สึกร่วมกัน เครื่องชี้ลักษณะของความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ การลงโทษที่รุนแรง (Penal) หรือ กฎหมายอาญา (Criminal Law)  
 2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชิงอินทรีย์ (Organic Solidarity) สังคมมีสมาชิกที่มีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง ความคิด ความเชื่อ สมาชิกในสังคมมีความสัมพันธ์กันแบบสัญญา 
(Contractual relationship) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสนใจร่วมกันของมหาชน รวมถึงการกระจายของ
อาชีพ หรือการแบ่งงานกันท าจะท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นในสังคม เป็นตัวชี้วัดลักษณะ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม คือ กฎหมายลงโทษแบบชุดไทย (Restitutive Law) การพิพากษา
จ าคุก ฟ้องล้มละลาย ฯลฯ โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการท าร้ายร่างกาย 
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  การแบ่งแยกแรงงานมากเกินไป ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคมเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความวุ่นวายในวงการธุรกิจ ปัญหาเงินเฟ้อภาวะเศรษฐกิจไม่มั่นคง สังคมเป็น
ผู้ควบคุมด้วยการออกกฎหมายออกมาบังคับใช้โดยจะต้องมีความสอดคล้องร่วมกันระหว่างคู่สัญญา  
 ดังนั้น การที่จะให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือความอยู่ดีของสังคมมิใช่ขึ้นอยู่ที่รัฐ หรือ
การออกกฎหมายใช้บังคับแต่อย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความสอดคล้องของบุคคลในสังคมต่าง ๆ หรือ
ระหว่างคู่สัญญา 
  มนุษย์ในทัศนะของเดอร์กไคม์ เป็นสัตว์ซึ่งมีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด ผิดกับสัตว์อ่ืน ๆ คน
ยิ่งได้มากเท่าใด ก็ยิ่งต้องการมากเท่านั้น เพราะว่าความพึงพอใจที่ได้รับเป็นเพียงการกระตุ้น แทนที่
จะเป็นความสมใจอยาก ความปรารถนาของมนุษย์จะยับยั้งได้ก็ต่อเมื่อถูกควบคุมมาจากภายนอกซึ่งก็
คือ การควบคุมโดยสังคมด้วยวิธีการวาง “กฎระเบียบข้อบังคับ” 
 เมื่อกฎระเบียบทางสังคมพังทลายลง อิทธิพลของสังคมที่ควบคุมอุปนิสัยของปัจเจกบุคคลจะไม่
มีประสิทธิภาพต่อไป ปัจเจกบุคคลจะถูกและทิ้งให้อาศัยความสามารถของตนเองเดอร์กไคม์เรียกสภาวะ
ที่ค่อนข้างจะไร้บรรทัดฐานทางสังคมนี้ว่า อโนมี่ (Anomie) สภาวะไร้บรรทัดฐาน มีสาเหตุที่ส าคัญจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
หรือสถานภาพทางสังคม เช่น คนรวยเกิดจนลงอย่างกะทันหัน คนรวยกลับรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างทางสังคมนี้ ท าให้บุคคลสับสนไม่รู้ว่าจะน าบรรทัดฐานอะไรมาใช้
ประพฤติปฏิบัติ ลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ 
 เดอร์กไคม์ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือเรื่อง อัตวินิบาตกรรม ( Suicide : 1897) เดอร์กไคม์ พบว่า 
ประเภทของการฆ่าตัวตาย หนึ่ง ๆ สามารถอธิบายได้ด้วยอโนมี่ เขาจึงใช้การฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจาก 
อโนมี่เป็นดรรชนีส าหรับวัดบูรณาการทางสังคม (Social Integration) ซึ่งไม่อาจวัดได้ด้วยวิธีอ่ืน เดอร์ก
ไคม์ ให้เหตุผลว่า ไม่มีสังคมใดที่ไม่มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น และสังคมหลายแห่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
ฆ่าตัวตายอัตราเดียวกันตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เป็นการชี้ให้เห็นว่า การฆ่าตัวตายอาจถือได้ว่าเป็น
สิ่ง “ปกติ” นั่นคือ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม อัตราการฆ่าตัวตายที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วในบางกลุ่ม หรือในสังคมทั้งหมดเป็นความ “ผิดปกติ” ในกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือในสังคมบางจ าพวก 
หรือในสังคมทั้งหมด อาจจะใช้เป็นดรรชนี ของแรงกดดันให้แตกสลายที่มีอยู่ในโครงสร้างสังคมเดอร์ก
ไคม์ (Durkheim) ได้ท าการศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตาย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัว
ตายในสังคมต่าง ๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ เดอร์กไคม์ (Durkheim) ค้นพบคือ อัตราการฆ่าตัว
ตายจะแปรผันตามลักษณะปัจเจกบุคคล (Individualism) ของแต่ละสังคม กล่าวคือ สังคมที่มีลักษณะ
ปัจเจกบุคคลสูง การฆ่าตัวตายก็จะมีอัตราสูงตามไปด้วย 
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 สรุปได้ว่า สาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้น มักจะพบได้จากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ ปัจจัย
ทางด้านสังคมและครอบครัว ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้านร่างกาย ปัจจัยที่เกิดขึ้นดังกล่าว
มิได้เกิดเพียงภายนอกอย่างเดียว แต่เกิดจากการประสมกลมกลืนระหว่างปัจจัยภายใน และภายนอก 
อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่ส่งผ่านปัจจัยภายนอก คือ การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง ได้สัมผัส เป็น
ตัวส่งผ่านเข้าสู่ปัจจัยภาย คือ จิตใจ ซึ่งได้แก่สภาพสังคมที่วุ่นวาย ส่งผ่านสภาพจิตใจ และส่งผ่าน
สภาพร่างกาย การผสมกันอย่างลงตัวของลักษณะทั้ง 3 นี้ จะเป็นตัวผลักให้มนุษย์ดันให้ผู้คนคิด
หาทางฆ่าตัวตายนั่นเอง 
 2.1.5 สรุปเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 
 จากศึกษา การฆ่าตัวตายนั้นมีสิ่งที่ท าให้มองเห็นได้ชัด คือ การกระท าที่น าพาให้ท าร้าย
ตนเองด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามเป้าหมายที่จะท าให้ตัวเองตายโดยเจตนา ถึงแม้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ที่นักวิชาการหลายท่านจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทย จะเป็นตัว
บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า การคิด วิตกกังวล ความพอใจ ต้องการหนี หรือเกิดจากทุกข์ ความเครียด ถูก
กดดันจากสังคม และสิ้นหวังที่เข้ามาในชีวิตจึงเกิดคิดหาวิธีการท าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
ตนเองคิดหาได้ การฆ่าตัวตายนั้น โดยสภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของโลกยุคใหมอ่ย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น จึงมีบรรทัดฐาน ค่านิยมทางสังคมเป็นตัวก าหนดและจึงเกิดตัวบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนใน
การฆ่าตัวตายแบบนี้มักเกิดขึ้นในสังคมที่เจริญแล้ว ส่วนสาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้น มักจะพบได้จาก
สาเหตุที่เป็นปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้าน
ร่างกาย จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทั้ง 3 นี้ จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์หรือผู้คนที่มีสภาวะจิตใจไม่
พร้อม คิดหาทางฆ่าตัวตายตามวิธีการของตนนั่นเอง 
 

2.2 เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 2.2.1 สถิติและอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 จากรายงานการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจไทย จัดท าโดยกองวิจัย 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ และกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลต ารวจ ได้สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 30 ก.ย. 2556 มี
ข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตายทั้งสิ้น จ านวน 174 ราย (ข้อมูลจากส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) แสดงข้อมูลต่าง ๆ เป็นตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 สถิติการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 2551 - 2556 

ปีงบประมาณ จ านวน (ราย)    ร้อยละ(ปี พ.ศ.2551-2556) 

ปี 2551 12 6.90 
ปี 2552 22 12.64 
ปี 2553 31 17.82 
ปี 2554 32 18.39 
ปี 2555 47 27.01 
 ปี 2556 30 17.24 

 

 * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2556 
 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่า จากปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2556 จ านวน
ข้าราชการทีฆ่่าตัวตาย เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยมีข้อมูลภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 
 
ข้อมูลภูมิหลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 174 100 
หญิง - - 

  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายเป็นเพศชายทั้งสิ้นจ านวน 
174 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอายุของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

25 - 45 100 57.47 อายุเฉลี่ย  
44 ปี 46 - 59 74 42.53 

  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
25 - 45 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 57.47 และมีอายุระหว่าง 46 - 59 ปี จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.53 โดยมีอายุเฉลี่ย 44 ปี 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยศของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

ยศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พ.ต.อ. 2 1.10 
พ.ต.ท. –พ.ต.ต. 10 5.70 
ร.ต.อ. –ร.ต.ต. 25 14.40 
ด.ต. –จ.ส.ต. 120 69.00 

ส.ต.อ. – ส.ต.ต. 17 9.80 
  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มียศเป็น ด.ต . 
- จ.ส.ต. จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ล าดับที่สองมียศเป็น ร.ต.อ. - ร.ต.ต. จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 ล าดับที่สามมียศเป็น ส.ต.อ. - ส.ต.ต. จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.80 ล าดับที่สี่มียศเป็น พ.ต.ท. - พ.ต.ต. จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 และล าดับสุดท้ายมี
ยศเป็น พ.ต.อ. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

ต าแหน่ง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พนักงานสอบสวน 8 4.70 
ผู้ก ากับการ 2 1.20 

รองผู้ก ากับการ 3 1.70 
สารวัตร 6 3.40 

รองสารวัตร 18 10.30 
ผู้บังคับหมู่ 137 78.70 

  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 5  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้
บังคับหมู่ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 ล าดับที่สองมีต าแหน่งเป็นรองสารวัตร จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 ล าดับที่สามมีต าแหน่งเป็น พนักงานสอบสวน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.70 ล าดับที่สี่มีต าแหน่งเป็น สารวัตร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ล าดับที่ห้ามีต าแหน่งเป็น 
รองผู้ก ากับการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และล าดับสุดท้ายมีต าแหน่งเป็น ผู้ก ากับการ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

สายงาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

บริหาร 3 1.70 
อ านวยการและสนับสนุน 13 7.50 

เทคนิค 2 1.10 
ป้องกันปราบปราม 130 74.70 

จราจร 9 5.20 
สืบสวน 9 5.20 
สอบสวน                   8                 4.60 

  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในสาย
งานป้องกันปราบปราม จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 ล าดับที่สองปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
อ านวยการและสนับสนุน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ล าดับที่สามปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้าน
จราจร เท่ากับสายงานด้านสืบสวน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ล าดับที่สี่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
ด้านสอบสวน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ล าดับที่ห้าปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านบริหาร จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และล าดับสุดท้ายปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านเทคนิค จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสังกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

สังกัด จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ภ.1 13 7.60 
ภ.2 11 6.30 
ภ.3 18 10.30 
ภ.4 15 8.60 
ภ.5 22 12.60 
ภ.6 16 9.20 
ภ.7 5 2.90 
ภ.8 16 9.20 
ภ.9 12 6.90 
ศซต. 7 4.00 
บช.น. 18 10.30 
อ่ืน ๆ 21 12.10 
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 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 7 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตาย จ านวนมากเป็นอันดับ
แรกสังกัดหน่วยงาน ต ารวจภูธรภาค 5 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 ล าดับที่สองสังกัด
หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
และส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ล าดับที่
สามสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการต ารวจนครบาล เท่ากับ ต ารวจภูธรภาค 3 จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.30 ล าดับที่สี่สังกัดหน่วยงาน ต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.60 ล าดับที่หกสังกัดหน่วยงาน ต ารวจภูธรภาค 1 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 ล าดับที่
เจ็ดสังกัดหน่วยงาน ต ารวจภูธรภาค 9 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 ล าดับที่แปดสังกัด
หน่วยงานต ารวจภูธรภาค 2 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ล าดับที่เก้าสังกัดหน่วยงานศูนย์
ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และล าดับสุดท้าย
สังกัดหน่วยงานต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ยิงตัวตาย 139 79.90 
แขวนคอตาย 23 13.20 
กินยาตาย 1 0.60 
แทงตัวตาย 1 0.60 

ไม่ระบุ 10 5.70 
  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 8 พบว่า  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการฆ่า
ตัวตาย โดยการยิงตัวตาย จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 ล าดับที่สองมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 
โดยการแขวนคอตาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 และล าดับสุดท้ายมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 
โดยการกินยาตาย เท่ากับแทงตัวตาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดับ 
 สรุป จากสถิติการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ถึง 30 
กันยายน 2556 มีข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตายรวมทั้งสิ้น 174 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.47 หรือมีอายุเฉลี่ย 44 ปี ส่วนใหญ่มียศเป็น ด.ต. - จ.ส.ต. คิด
เป็นร้อยละ 69.00 งานปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม คิดเป็นร้อยละ 74.70 และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ฆ่าตัวตาย จ านวนมากเป็นอันดับแรกอยู่ในสังกัด ต ารวจภูธรภาค 5 คิดเป็นร้อยละ 12.60 พฤติกรรมการ
ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ ท าโดยการยิงตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 79.90 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัว
ตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้แก่ ระดับยศ และสายงาน กล่าวคือ ข้าราชการต ารวจระดับชั้นประทวน มี
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การฆ่าตัวตายมากกว่าชั้นสัญญาบัตร เช่นเดียวกับในด้านสายงาน พบว่า สายงานที่มีการฆ่าตัวตายของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านสายงานป้องกันปราบปราม 
 2.2.2  สาเหตุของการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 จากสถิติของส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่ามี ข้าราชการต ารวจฆ่าตัว
ตาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 174 คน จ าแนกสาเหตุการฆ่าตัวตาย ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สาเหตุการฆ่าตัวตาย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ครอบครัว 55 31.60 
 สุขภาพ 48 27.60 
 ส่วนตัว 20 11.60 
 หนี้สิน 18 10.30 
 เรื่องงาน 11 6.30 
 ไม่ระบุ 22 12.60 
  

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 9 พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ฆ่าตัวตายส่วนมากมีสาเหตุการฆ่าตัวตาย
มาจากปัญหาครอบครัว จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 ล าดับที่สองมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่อง
สุขภาพ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 ล าดับที่สามมีสาเหตุมาจากปัญหาส่วนตัว จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.60 ล าดับที่สี่มีสาเหตุมาจากปัญหาหนี้สิน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และล าดับ
สุดท้ายมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องงาน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดับ 
  
 ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับสาเหตุการฆ่าตัวตายของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Chi - Square Tests 

ล าดับ ปัจจัย ค่า Sig ทดสอบความสัมพันธ์ 

1 ระดับชั้นยศ < 0.05 มี 
2 สายงาน < 0.05 มี 
3 ช่างอายุ > 0.05 ไมมี 

   

 * ชั้นประทวนและสัญญาบัตร 
 ** งานด้านป้องกันปราบปราม และงานด้านอ่ืน ๆ 
 *** ช่วงอายุ 25 - 45 ปี และช่วงอายุ 46 - 59 ปี 
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 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 10 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ระดับชั้น
ยศ, สายงาน และช่วงอายุ กับสาเหตุการฆ่าตัวตายทั้ง 4 กลุ่ม คือ เรื่องส่วนตัว/หนี้สิน, เรื่องครอบครัว, 
เรื่องสุขภาพ และเรื่องงาน พบว่า ปัจจัยระดับชั้นยศ (ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร) และสายงาน (งาน
ด้านป้องกันปราบปราม และงานด้านอ่ืน ๆ) มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการฆ่าตัวตาย ส่วนปัจจัยช่วงอายุ 
(อายุ 24 - 45 ปี และอายุ 46 - 59 ปี) ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการฆ่าตัวตาย 
 ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “ระดับชั้น” ต่อสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ส่วนตัว, หน้ีสิน ครอบครวั สุขภาพ เรือ่งงาน

ชั้นประทวน คน 27 49 40 3 119

(ร้อยละ) 22.70 41.20 33.60 2.50 100

ชั้นสัญญาบตัร คน 11 6 8 8 33

(ร้อยละ) 33.30 18.30 24.10 24.10 100

38 55 11 11 152

25.00 36.20 7.20 7.20 100

ระดับชั้น
จ านวน

(รอ้ยละ)

สาเหตุการฆ่าตัวตาย
รวม

รวม

Pearson Chi - Square Value = 22.509 df = .000 

 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับชั้น (ชั้น
ประทวน และชั้นสัญญาบัตร) ต่อสาเหตุการฆ่าตัวตายทั้ง 4 กลุ่ม คือ เรื่องส่วนตัว/หนี้สิน เรื่อง
ครอบครัว เรื่องสุขภาพและเรื่องงาน พบว่า เรื่องครอบครัวและเรื่องงานมีความแตกต่างกัน โดยชั้น
ประทวนมีสาเหตุมาจากครอบครัวมากกว่าชั้นสัญญาบัตร ในขณะที่ชั้นสัญญาบัตรมีสาเหตุมาจาก
เรื่องส่วนตัว และหนี้สินมากกว่า ส่วนสาเหตุเรื่องอ่ืน ๆ ใกล้เคียงกัน 
 
 ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “สายงาน” ต่อสาเหตุการฆ่าตัว
ตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

ส่วนตัว, หน้ีสิน ครอบครวั สุขภาพ เรือ่งงาน

ป้องกันปราบปราม คน 28 46 37 4 100

(ร้อยละ) 24.20 40.00 72.20 3.50 100

อื่น ๆ คน 12 9 11 7 37

38 55 48 11 152

25.00 36.20 31.60 7.20 100

18.90 100

รวม

กลุ่มสายงาน
จ านวน

(รอ้ยละ)

สาเหตุการฆ่าตัวตาย
รวม

(บริหาร อ านวยการและ

สนับสนุน เทคนิค จราจร

สืบสวนและสอบสวน)

(ร้อยละ) 27.00 24.40 29.70

 

Pearson Chi - Square Value = 11.257 df = 3 Sig = .010 
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 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สายงาน 
(ป้องกันปราบปรามและอ่ืน ๆ เช่น บริหารอ านวยการและสนับสนุน เทคนิค จราจร สืบสวนและ
สอบสวน) ต่อสาเหตุการฆ่าตัวตายทั้ง 4 กลุ่ม คือ เรื่องส่วนตัว/หนี้สิน เรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพ
และเรื่องงาน พบว่า สายงานป้องกันปราบปราม มีสาเหตุมาจากครอบครัวมากกว่าสายงานอ่ืน ๆ 
(บริหาร อ านวยการและสนับสนุน เทคนิค จราจร สืบสวนและสอบสวน) ในขณะที่ใช้งานอ่ืน ๆ 
(บริหาร อ านวยการและสนับสนุน เทคนิค จราจร สืบสวนและสอบสวน) มีสาเหตุมาจากเรื่องสุขภาพ
มากกว่า ส่วนสาเหตุเรื่องอ่ืน ๆ  ใกล้เคียงกัน 
  

ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “ช่วงอายุ” ต่อสาเหตุการฆ่าตัวตาย 
 

ส่วนตัว, หน้ีสิน ครอบครวั สุขภาพ เรือ่งงาน

 25 - 45 ปี คน 22 29 28 5 84

(ร้อยละ) 26.20 34.50 33.30 6.00 100

46 - 49 ปี คน 16 26 20 6 68

(ร้อยละ) 23.50 38.30 29.40 8.80 100

38 55 48 11 152

25.00 36.20 31.60 7.20 100

ช่วงอายุ
จ านวน

(รอ้ยละ)

สาเหตุการฆ่าตัวตาย
รวม

รวม

  
 

Pearson Chi - Square Value = .861 df = 3 Sig = .835 
 จากการวิเคราะห์ในตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ช่วงอายุ (อายุ 
25 - 45 ปี และ 46 - 49 ปี) ต่อสาเหตุการฆ่าตัวตายทั้ง 4 กลุ่ม คือ เรื่องส่วนตัว/หนี้สิน เรื่อง
ครอบครัว เรื่องสุขภาพและเรื่องงาน พบว่า ปัจจัยช่วงอายุ (อายุ 25 - 45 ปี และ 46 - 49 ปี) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุการฆ่าตัวตาย 

 
แผนภาพที่ 1: แผนภาพเปรียบเทียบสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ 
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แผนภาพที่ 2: แผนภาพเปรียบเทียบสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ าแนกตามสายงาปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3: แผนภาพเปรียบเทียบสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ าแนกตามอายุ 
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แผนภาพที่ 4: แผนภาพแสดงจ านวนข้าราชการต ารวจที่ฆ่าตัวตายสาเหตุจากปัญหา “ส่วนตัว/หนี้สิน” 
 
 

 
 

ปีงบประมาณหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 
 
 
 

แผนภาพที่ 5: แผนภาพแสดงจ านวนข้าราชการต ารวจที่ฆ่าตัวตายสาเหตุจากปัญหา “ครอบครัว” 
 
 

 
 

ปีงบประมาณหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 
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แผนภาพที่ 6: แผนภาพแสดงจ านวนข้าราชการต ารวจที่ฆ่าตัวตายสาเหตุจากปัญหา “สุขภาพ” 

 
 

 
 

ปีงบประมาณหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 
 

แผนภาพที่ 7 : แผนภาพแสดงจ านวนข้าราชการต ารวจที่ฆ่าตัวตายสาเหตุจากปัญหา “เรื่องงาน” 
 
 

 
  

 ปีงบประมาณหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 
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แผนภาพที่ 8: แผนภาพเปรียบเทียบแสดงจ านวนข้าราชการต ารวจที่ฆ่าตัวตาย 

 
 

 
 

ปีงบประมาณหมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556) 
 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2556 ที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายจากเรื่องครอบครัวเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องสุขภาพ 
และเรื่องส่วนตัว/หนี้สิน ตามล าดับยกเว้น สาเหตุการฆ่าตัวตายจากเรื่องงาน ในปีงบประมาณ 2556 
พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าสาเหตุด้านอื่น ๆ ทั้งนี้มาจากสาเหตุเรื่องงานมีน้อยมาก 

สรุปได้ว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย ปัญหาที่พบว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตายส่วนมากมาจากปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.60 รองลงมา มาจากสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 27.60 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายที่ส าคัญ
ของข้าราชการต ารวจได้แก่สาเหตุด้านจิตใจ โดยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีภาวะซึมเศร้า ซึ่ง
มักจะเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย และ/หรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน บุคลิกภาพส่วนใหญ่มักจะเก็บ
ตัว วิตกกังวลง่าย หุนหันพลันแล่น มีความรับผิดชอบสูงและไม่ยึดหยุ่น มักจะดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจ า นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่าย เมื่อมีเหตุการณ์กระตุ้นอย่างมาก 
เช่น ปัญหาจากการท างาน ปัญหาสัมพันธภาพหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ เป็นต้น จึงท าให้
ข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตายมากขึ้น 
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 2.2.3 พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย  
 ผู้วิจัยเป็นข้าราชการต ารวจคนหนึ่งที่ได้รับภารกิจและพบเห็นเพ่ือนข้าราชการต ารวจตั้งแต่
ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือชั้นประทวน จะมียศตั้งแต่ พลต ารวจ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) สิบต ารวจตรี สิบ
ต ารวจโท สิบต ารวจเอก จ่าสิบต ารวจ และดาบต ารวจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นสัญญาบัตร จะ
มียศตั้งแต่ ร้อยต ารวจตรี ร้อยต ารวจโท ร้อยต ารวจเอก พันต ารวจตรี พันต ารวจโท พันต ารวจเอก พล
ต ารวจตรี พลต ารวจโท พลต ารวจเอกพบว่า ในสภาวะบ้านเมืองปกติ ข้าราชการต ารวจมีหน้าที่หลัก
ในการตรวจตรารักษาความสงบ จับกุมและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ แต่ถ้าหาก
บ้านเมืองมีภาวะผิดปกติ หน้าที่ของต ารวจซึ่งต้องเพ่ิมเติมในการระดมก าลังเพ่ือรักษาความสงบและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากภารกิจดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มสังคมมีสถิติการฆ่าตัวตายหรือพยายาม
กระท าสูงขึ้นทุกทีดังนั้นสถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการต ารวจที่อาจส่งผลให้ต ารวจเกิดความเครียดแล้วส่งผล
ท าให้ฆ่าตัวตายได้ดังต่อไปนี้ 
  1) รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
 2) ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 3) ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา 
 4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร 
 5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 
ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 
แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

  ด้วยเหตุนี้ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการต ารวจไทย ทั้ง 7 ข้อที่ผ่านมา
อาจส่งผลทางพฤติกรรมของข้าราชการต ารวจที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุหลักในการฆ่าตัวตาย เพราะ
ภารกิจที่หนัก ที่ส่งผล ทางด้านสังคม ครอบครัว และร่างกายจิตใจ จากการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยกองวิจัยส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจและกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
โรงพยาบาลต ารวจ โดยได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ต ารวจฆ่าตัวตายในเชิงลึก 
จ านวน 10 ราย  เพื่อสรุปปรากฏการณ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย จากกรณีศึกษาทั้งหมด 10 ราย พบว่า 
ผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดเป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี มีจ านวน 6 ราย ระดับชั้นประทวน 6 
ราย อยู่ในสายงานป้องกันปราบปราม 5 ราย สาเหตุการฆ่าตัวตาย ได้แก่ ปัญหาด้านจิตใจ โดยพบว่า
มีภาวะซึมเศร้า 9 ราย โรคจิต 3 ราย โรคเครียด 1 ราย และมีบุคลิกภาพส่วนใหญ่เป็นแบบเก็บตัว ใจ
ร้อนหุนหันพลันแล่น วิตกกังวลง่าย และรับผิดชอบสูง ไม่ยึดหยุ่น ปัญหาด้านชีวภาพ พบว่า มีการดื่ม
สุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า 6 ราย มีการดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเกิดเหตุ 
4 ราย ใช้สารเสพติดเป็นประจ า (บุหรี่) 6 ราย และมีโรคเรื้อรั งทางกาย 4 ราย ปัญหาด้านสังคม 
พบว่า มีปัญหาเรื่องการท างาน 3 ราย ปัญหาครอบครัว (ทะเลาะเบาะแว้ง/หึงหวง) 2 ราย ปัญหา
สูญเสียบุคคลในครอบครัว 1 ราย และมีปัญหาเรื่องหนี้สิน 1 ราย วิธีที่ใช้ในการฆ่าตัวตาย พบว่าใช้
อาวุธปืนสูงสุด 8 ราย ประวัติการฆ่าตัวตายพบว่าผู้ที่ท าร้ายตนเองมีความคิดฆ่าตัวตาย 6 ราย เคย
พยายามฆ่าตัวตาย 4 ราย นอกจากนี้ประวัติครอบครัว พบว่ามีบุคคลในครอบครัวพยายามฆ่าตัวตาย/
ฆ่าตัวตายส าเร็จ 4 ราย มีบุคคลในครอบครัวมีความเจ็บป่วยทางจิตเวช 3 ราย 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายสาเหตุการฆ่าตัวตายที่ส าคัญของ
ข้าราชการต ารวจได้แก่ สาเหตุด้านจิตใจโดยพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีภาวะซึมเศร้า ซึ่งมักจะ
เคยมีความคิดฆ่าตัวตายและ/หรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน บุคลิกภาพส่วนใหญ่มักจะเก็บตัว 
วิตกกังวลง่าย หุนหันพลันแล่น มีความรับผิดชอบสูงและไม่ยืดหยุ่น มักจะดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจ า นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่าย เมื่อมีเหตุการณ์กระตุ้นอย่างมาก 
เช่น ปัญหาจากการท างาน ปัญหาสัมพันธภาพ หรือความเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ เป็นต้น จึงท าให้
ข้าราชการต ารวจฆ่าตัวตายมากขึ้น 
 2.2.4  แนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 จากการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น และจากการสัมภาษณ์ของนักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลต ารวจ จึง
เห็นควรมีแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาวะจิต บุคลากรในหน่วยงานควรมีความสามารถในการตรวจประเมินสุขภาพจิตของเพ่ือน
ร่วมงานในเบื้องต้น และมีทักษะความสามารถในการให้ค าปรึกษา เข้าใจปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวข้าราชการต ารวจเอง โดยเฉพาะผู้มีแนวโน้ม หรือเคยมีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
และให้กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลต ารวจ ได้พิจารณาจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพจิต และป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในข้าราชการต ารวจ 
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 ในข่าว (2559, http://www.thairath.co.th/content/585014) ได้กล่าวน าเสนออธิบายถึง
แนวทางแก้ไขป้องต ารวจฆ่าตัวตายว่า ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
กล่าวถึงมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีข้าราชการต ารวจก่อเหตุฆ่าตัวตายว่า ทางส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาข้าราชการต ารวจที่มีความเครียด ผ่านสายด่วน 1599 แล้ว พร้อมก าชับ
สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด การดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่สามารถรับรู้ปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาได้หมด อีกทั้งปัญหาการฆ่าตัวตายที่
เกิดข้ึนมีหลายปัจจัย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาภายในครอบครัว จึงอย่าเหมา
รวมว่าการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดจากการกดดันในการท างาน  
 ดังนั้น ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ มองว่าจากกรณีที่เกิดขึ้น น่าจะไม่ใช่ปัญหาจากรายรับของ
ข้าราชการต ารวจ เพราะการฆ่าตัวตายสามารถเกิดได้ในทุกสังคม ขณะที่ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง 
รองโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สาเหตุการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง เกิดจากอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการซึมเศร้าประกอบ เพราะคนทุกคนมีความรักตัว
กลัวตาย หากไม่มีการการเจ็บป่วยซึมเศร้าจริง คงไม่เกิดเหตุฆ่าตัวตาย. 
 ในข่าว (2559, http://www.thairath.co.th/content/570099) ได้กล่าวน าเสนอใน
ประเด็นแก้ไขปัญหาต ารวจฆ่าตัวตายว่าโฆษก ตร. สั่งตรงผู้บังคับบัญชาทุกพ้ืนที่ กิจกรรมภายใน ดูแล
ลูกน้องใกล้ชิดรองโฆษก ตร. เผย ที่ผ่านมา มีนโยบายให้ทุก พ้ืนที่จัดกิจกรรมกีฬาภายใน รวมถึง
กิจกรรมรื่นเริงคลายเครียด ก าชับให้ดูแลลูกน้องใกล้ชิดทุกเรื่อง ที่ผ่านมา อดีต ผบ.ตร. เคยเปิดสาย
ด่วน 1599 รับฟังปัญหา ตร. ยังใช้มาจนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 จากกรณีที่ ร.ต.อ.ทวี 
หมื่นลักษณ์ พนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้อง ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในแฟลตต ารวจหลัง สน.ทุ่งสอง
ห้อง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ด้าน พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รองโฆษก ประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เปิดเผยว่า กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาฆ่าตัวตาย เราต้องสอบสวนสาเหตุให้ชัดเจนก่อน ว่ามาจากเรื่องอะไร 
มีความเครียดเรื่องไหน ซึ่งหากสมมติว่าเกิดจากการท างาน มีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ดูแลเอาใจ
ใส่ หรือละเลยลูกน้อง ไม่รับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่ของตัวเอง ตรงนี้ก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
 ดังนั้น กรณีต ารวจยิงตัวตายเรื่องส่วนตัว หรือเครียดเรื่องโรคประจ าตัวที่ไม่เกี่ยวกับงาน ต ารวจ
ไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขอะไรได้มากนัก ทั้งนี้เราก าชับผกก. ทุกท้องที่ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน ให้
เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กีฬากลางแจ้ง
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งสวัสดิการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ต ารวจทุก
นายมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเกิดเรื่องร้าย ๆ ขึ้นในชีวิต จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง เพราะขาดก าลังต ารวจไป
แม้แต่คนเดียวตัวผมเองก็เสียใจ พล.ต.ต.ทรงพล กล่าว ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ถือเป็นเรื่องยากที่จะดูแลก าลังพล ตลอด 24 ชั่วโมง 
แต่ได้ก าชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกพ้ืนที่ดูแลก าลังพลอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการท างานและเรื่องทุกข์สุขของ
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ครอบครัว ว่ามีปัญหาใดหรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติได้เคยแก้ไขปัญหานี้ โดยให้มีการตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาข้าราชการต ารวจที่มีความเครียด 
สายด่วน 1599 เพ่ือดูแลแก้ไขบรรเทาปัญหาดังกล่าวของก าลังพลซึ่งขณะนี้ ยังคงด าเนินการต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามกรณีที่พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องรายนี้ยิงตนเองเสียชีวิต คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง
น่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 ในข่าวช่อง 7 (2559, http://news.ch7.com/detail/140084/A2.html). ได้กล่าวน าเสนอ
รายงานพิเศษ ว่าสื่อออนไลน์ปมเหตุฆ่าตัวตายโลกยุคสังคมออนไลน์ กลายมาเป็นชนวนเหตุให้ คนเรา
คิดฆ่าตัวตายมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหว ติดตามจากรายงาน ทุกวันที่ 10 กันยายนของทุก
ปี องค์การอนามัยโลกก าหนดให้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก หลังพบประชากรโลกฆ่าตัวตายมาก
ขึ้น หรือมีกว่า 8 แสนคนต่อปี และคาดว่าในปี 2563 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.5 ล้านคนต่อปี ในส่วนของ
ประเทศไทย แม้อัตราการฆ่าตัวตายจะลดลงต่อเนื่องจากเมื่อปี 2544 มีอัตราฆ่าตัวตายถึง 8.2 ต่อ
ประชากรแสนคน ปีที่แล้วลดลงเหลือ 6.08 ต่อประชากรแสนคน หรือ 3,900 คน เฉลี่ย 1 คนทุก ๆ 2 
ชั่วโมง โดยเพศชายฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิง 3 เท่าแต่ปัญหานี้ยังน่า เป็นห่วง หลังผล
การศึกษาในต่างประเทศพบว่า สาเหตุคนท าร้ายตัวเองหรือ ฆ่าตัวตาย นอกจากป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 
หรือโรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่ติดเหล้าสารเสพติดแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทุกวัย ยังเป็นชนวนเหตุให้คนคิดท าร้ายหรือฆ่าตัวตายมากขึ้น โดยเฉพาะ ผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหว อยู่ใน
ภาวะอ่อนแอก าลังถูกกระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อเข้ามาเห็น มาเล่นเฟซบุ๊คไลน์ หรืออินสตาแกรมจะมี
ภาวะฆ่าตัวตายอย่างหุนหันพลันแล่นได้ แนวทางแก้ปัญหา คือ ต้องป้องกัน หากพบสัญญาณของผู้
ใกล้ชิดโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่สื่อไปในทางร่ าลาให้รีบใช้หลัก 3 ควร คือ ควรห้าม 
ควรชวนคุย และควรติดต่อหาความช่วยเหลือ และอย่าท า 4 อย่า คือ อย่าท้าทาย อย่าใช้ค าพูดเยาะ
เย้ย อย่านิ่งเฉย และอย่าส่งข้อความไปเร่งเร้าให้คิดสั้นมากขึ้น การป้องกัน กลุ่มคนที่เสี่ยงท าร้าย
ตัวเองหรือฆ่าตัวตาย เป็นทางออกทางป้องกันที่ดีที่สุด เพ่ือลดโอกาสสูญเสียที่เกินกว่าใครจะรับได้ 
 การฆ่าตัวตาย (Suicide) http://www.healthcarethai.com. (2559) ได้อธิบายแนวทางการ
แก้ไขพฤติกรรมการฆ่าตัวตายจ าเป็นต้องให้ทั้งการรักษาและป้องกัน ในรายที่มีอาการรุนแรงต้องรีบให้
การรักษาทางร่างกายก่อนจนกว่าจะปลอดภัยจึงรักษาทางจิตใจ เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ าอีก หรือในรายที่
อาการไม่รุนแรงและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการแสร้งกระท า หรือกระท าเพ่ือจุดประสงค์จะจัด
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามใจปรารถนาของตนก็จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือเช่นกัน ทั้งนี้เพราะพฤติกรรม
ดังกล่าวแสดงถึงปัญหาทางอารมณ์ของผู้กระท าว่าต้องการความสนใจ เข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ 
เพราะฉะนั้นไม่ควรทอดทิ้งผู้ป่วย แต่ควรนัดให้มาพบจิตแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
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 หลักท่ัวไปของการดูแลผู้ป่วยท่ีมีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย 
 1. ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการกระท าซ้ าอีก 
จ าเป็นต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ าอาจให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก 
พร้อมทั้งแนะน าวิธีดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ 
 2. เก็บของมีคม ยา หรือของใช้บางอย่างซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ท าร้ายตนเองได้ เช่น ผ้าขาวม้า 
เนคไท เข็มขัด หรือผ้าปูที่นอน เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ได้รับคนป่วยไว้ในโรงพยาบาล ก็ควรให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับเรื่องนี้กับญาติเช่นเดียวกัน และไม่ควรให้ยาผู้ป่วยกลับไปเป็นจ านวนมาก  ๆ หรือถ้า
จ าเป็นต้องให้ก็ควรให้ญาติเป็นคนเก็บรักษา 
 3. กระตุ้นให้ร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่า 
 4. ถ้ามีอารมณ์เศร้าหรือความผิดปกติทางจิตอย่างอ่ืน เช่น หลงผิด หรือประสาทหลอน ต้อง
รีบรักษา 
 5. ให้จิตบ าบัด โดยการเห็นอกเห็นใจและการเข้าใจผู้ป่วยตามสมควร ให้โอกาสผู้ป่วยได้
ระบายความคับแค้นใจ และให้รู้จักวิธีแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีที่เหมาะสมกว่าการฆ่าตัวตาย 
 6. ศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนี้ เช่น ปัญหาสมรส ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเรื่องงาน หรือปัญหาเศรษฐกิจ และหาทางแก้ไข  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจในข้าราชการต ารวจเป็นไปได้อย่างฉับพลัน 
ควรจัดตั้งศูนย์ Hot - Line ส าหรับให้ค าปรึกษาแก่ข้าราชการต ารวจตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ต ารวจที่มีปัญหาความไม่สบายใจ และแนะน าให้ไปรับความช่วยเหลือ
รักษาต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยจิตเวชของโรงพยาบาลต ารวจในกรุงเทพต่อไปในส่วนที่
เกี่ยวกับด้านปัญหาทางชีวภาพควรส่งเสริมให้ความรู้และการช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการติดสุราและ/หรือบุหรี่ ด้วยการให้ความส าคัญเรื่องการเสพสุราหรือบุหรี่ในการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และในโครงการส่งเสริมสุขภาพและครอบครัวข้าราชการต ารวจที่ด าเนินการอยู่ ใน
ทุก ๆ ปี 
 สรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยนั้น 
มีการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของกลุ่มงานจิตเวชของโรงพยาบาลต ารวจ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง มีการจัดตั้งศูนย์ Hot – Line และมีนโยบายให้ทุกพ้ืนที่จัดกิจกรรมกีฬาภายใน รวมถึง
กิจกรรมรื่นเริงคลายเครียดภายในหน่วยงาน รวมทั้งสวัสดิการอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ต ารวจทุกนายมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเกิดเรื่องร้าย ๆ ขึ้นในชีวิต จะได้มีภูมิ
ต้านทานที่แข็งแรงเพ่ือความสบายใจของข้าราชการต ารวจไทย 
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2.3 สรุปเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 
 ในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการฆ่าตัวตายส าหรับข้าราชการต ารวจ เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 
เริ่มศึกษาความหมายของการฆ่าตัวตาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายพร้อมทั้งศึกษา
ประเภทของการฆ่าตัวตายและสาเหตุของการฆ่าตัวตายในกรณีต่าง ๆ ที่เหล่าบัณฑิตและนักปราชญ์
ผู้รู้ทั้งหลายได้ศึกษาพรรณนาเอาไว้ ในกรณีที่ผู้ศึกษาเป็นข้าราชการต ารวจคนหนึ่งที่พบปัญหาจึงได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย สถิติและอุบัติการณ์ของการฆ่าตัวตาย
ของข้าราชการต ารวจไทย สาเหตุของการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยและพฤติกรรมและ
ปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย การฆ่าตัวตายนับได้ว่า เป็นปัญหาในระดับหน่วยงานอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่า สาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และ
ข้อมูลปีล่าสุด จะพบปัญหาเครียดจากเรื่องการท างานมีอัตราสูงขึ้น เป็นธรรมชาติที่คนเราจะเครียด
กับงาน เพราะการท างานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพต ารวจ ยิ่งถ้า
หากแก้ปัญหาโดยใช้อารมณ์ อยู่เหนือเหตุผลแล้วนั้น จะท าให้เกิดความเครียดมากขึ้น ทั้งยังเป็นการ
สร้างปัญหาใหม่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น จึงควรแก้ที่สาเหตุ ถ้าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ต้องแก้ที่
ตัวเรานั่นเอง 
 
 
 



บทท่ี 3 
การฆ่าตัวตายตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท 

  

 การฆ่าตัวตายตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ถือว่าเป็นการกระทําอัตวินิบาตกรรม หรือ
การฆ่าตัวตายนั้นถือว่าเป็นบาปที่สุด ไม่ว่าฆ่าตัวเองหรือจ้างให้ผู้อ่ืนฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อ่ืนฆ่าตัวเองก็
ตามล้วนกระทําผิดีีล้้อ ปาณาติบาต คือ การว่าด้วยการฆ่าสัตว์ เพราะสัตว์นั้นหมายรวมถึงตัว้อง
เราด้วย การเบียดเบียนชีวิต้องตนเองและผู้อ่ืนในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ้องความตาย ทรงสอนในเรื่องมรณานุสติ การระลึกถึงความตายที่
จะต้องมาถึง บทนี้ผู้วิจัยจะีึกษาทัีนะเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท จากการีึกษา
ในบทนี ้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1 การฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
  3.2 ชีวิตกับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
  3.3 ปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
  3.4 แนวทางแก้ไ้กับปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.5 ประโยชน์จากการีึกษาอริยสัจ 4 กับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.6 สรุปการฆ่าตัวตายตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

3.1 การฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.1.1 ความเป็นมาของการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวเอาไว้ว่า จากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงอัน
ประเสริฐ ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คือ ทุก้์ สมุทัย นิโรธ และมรรค จึงมองหาผู้ที่พอจะฟังธรรมนี้ได้แล้วก็
เสด็จไปแสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและ
กราบทูล้อบรรพชาอุปสมบทจึงมีพระรัตนตรัยเกิด้ึ้นครบ 3 ประการในครั้งนั้น ทรงเผยแผ่
หลักธรรมประกาีพระีาสนาได้อย่างรวดเร็วจนมีสาวกเ้้ามา้อบรรพชาอุปสมบทเป็นจํานวนมาก 
พอพระสงฆ์มาก้ึ้นก็มีปัญหาเกิด้ึ้นแก่หมู่สงฆ์ ด้วยเหตุว่าพระสงฆ์ทําผิดแปลกไปจากสมณวิสัย เช่น 
ฆ่ามนุษย์บ้าง ลัก้องเ้าบ้าง เสพเมถุนบ้าง พูดโออ้วดว่าตัวเองมีคุณวิเีษต่าง ๆ บ้าง ด้วยเหตุนี้ พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าจึงบัญญัติกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความผาสุก้องหมู่พระสงฆ์ ในบทนี้
กล่าวถึงการฆ่าตัวตายหรือการพรากชีวิต้องพระสงฆ์ที่ปรากฎในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังที่มาในจาก
พระไตรปิฎกดังนี้ 
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   โย ปน ภิกฺ้ ุ ส จจ̣ิจ มนุส̣สวิค̣คหํ ชีวิตา โวโรเปย̣ย, สต̣ถหารกํ วาสฺส ปริเยเสย̣ย,
 มรณวณ̣ณํ วา สํวณ̣เณย̣ย, มรณาย วา สมาทเปย̣ ฺย “อม̣โภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน
 ทุช̣ชีวิเตน, มตน̣เต ชีวิตา เสย̣โยติ, อิติ จิต̣ตมโน จิต̣ตสงฺกป̣โป อเนกปริยาเยน มรณวณ̣ณ ํ
 วา สํวณ̣เณย̣ย, มรณาย วา สมาทเปยฺย, อยม̣ปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 
 (หลวงปูุ้อบ านสโม, (ภิกุ้ปาฏิโมก้์แปล, 2537, หน้า 30 - 32) 
   อนึ่ง ภิกษุใดแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาีัสตราอันจะนํา (ชีวิต)
 ให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพ่ืออันตาย ด้วย คําว่า
 “แน่ะนายผู้ เป็นชาย มีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้  ท่านตายเสียดีกว่า
 เป็นอยู่” ดังนี้ เธอมีจิตใจ มีจิตดําริอย่างนี้ พรรณนาคุณแห่งความตายก็ดี ชักชวนเพ่ืออัน
 ตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ (วิ.ม., เล่มที่ 2, ้้อที่ 180, 
 หน้าที ่264) 
 ด้วยเหตุนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาในเรื่องนี้ คือ ต้นบัญญัติ
พระวินัย (ีีล) เหตุ้องการฆ่าตัวตาย้องพระสงฆ์โดยเหตุความเป็นมาในครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับ ณ เรือนยอด ปุามหาวันใกล้กรุงเวสาลี พระองค์ได้ทรงแสดงอสุภกถา คือ ถ้อยคําปรารภสิ่งที่
ไม่สวยงาม สรรเสริญคุณแห่งอสุภะและคุณแห่งการเจริญอสุภะ คือ การพิจารณาเห็นร่างกายโดยความ
เป็น้องไม่งาม กับทั้งคุณแห่งอสุภสมาบัติ การเ้้าฌาน มีอสุภะเป็นอารมณ์ โดยปริยายเป็นอันมาก 
ครั้นแล้วตรัสว่า ทรงพระประสงค์จะหลีกเร้นอยู่ตามลําพังพระองค์ตลอดกึ่งเดือน ใคร ๆ ไม่พึงเ้้าไป
เฝูา เว้นแต่ภิกษุผู้นําอาหารเ้้าไปเพียงรูปเดียวภิกษุทั้งหลาย ปฏิบัติอสุภภาวนาคือ พิจารณาร่างกาย
โดยความเป็น้องไม่งาม เกิดความอิดหนาระอาใจ รังเกียจด้วยกาย้องตน เหมือน ชายหนุ่มหญิงสาวที่
ชอบการประดับตกแต่ง อาบน้ําดําเกล้าแล้ว รังเกียจซากีพงู ซากีพสุนั้ ซากีพมนุษย์ อันคล้องอยู่ที่
คอก็ฆ่าตัวตายบ้าง ฆ่ากันและกันบ้าง เ้้าไปหานายมิคลัณฑิกะ (นักบวชนอกีาสนา) ผู้แต่งตัวเหมือน
สมณะ จ้างด้วยบาตรจีวรให้ฆ่าบ้าง ก็รับจ้างฆ่าภิกษุทั้งหลายวันละรูปหนึ่งบ้าง สองรูปสามรูปสี่รูปห้า
รูป จนถึงหกสิบรูปบ้าง เมื่อครบกึ่งเดือนแล้ว เสด็จกลับจากที่เร้น ทรงทราบเรื่องนั้น จึงทรงเรียก
ประชุมสงฆ์ ทรงสั่งสอนอานาปานสติสมาธิ คือ การทําใจให้ตั้งมั่นโดยกําหนดลมหายใจเ้้าออก โดย
ปริยายต่าง ๆ แล้วทรงปรารภเรื่องภิกษุฆ่าตัวตาย ฆ่ากันและกัน รวมทั้งจ้างผู้อ่ืนให้ฆ่าตน ทรงติเตียน 
แล้วทรงบัญญัติสิก้าบทห้ามมิให้ภิกษุฆ่ามนุษย์หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ทรงปรับปาราชิกแก่ผู้ละเมิด 
 ดังนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงความเป็นมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพ่ิมเติม ด้วยเหตุที่ว่าสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งไม่สบาย ภิกษุฉัพพัคคีย์ เกิดพอใจ
ในภริยา้องอุบาสกนั้น จึงพูดพรรณนาคุณแห่งความตาย อุบาสกนั้นเชื่อ ก็รับประทานแต่้องแสลง 
เป็นเหตุให้โรคกําเริบและตายด้วยโรคนั้น ภริยา้องอุบาสกจึงติเตียนโทษภิกษุฉัพพัคคีย์เหล่านั้น ความ
ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเรียกประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความเป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียนว่า  
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   ดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทํา้องพวกเธอนั้น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
 ไม่ใช่กิจ้องสมณะใช้ไม่ได้ ไม่ควรทํา ไฉนพวกเธอจึงได้ พรรณนาคุณแห่งความตาย
 แก่อุบาสกเล่า 
   ดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทํา้องพวกเธอนั้น ไม่เป็นไปเพ่ือความ
 เลื่อมใส้องชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง้องผู้ที่เลื่อมใสแล้ว ครั้น
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย์เหล่านั้นแล้วก็ทรงบัญญัติวินัยเพ่ิมเติม 
 ห้ามการพรรณาคุณ้องความตาย หรือชักชวนเพ่ือให้ตาย ว่าผู้ใดละเมิดต้องอาบัติ
 ปาราชิกด้วย. (วิ.ม.,เล่มที ่2, ้้อที ่176 - 182, หน้าที ่254 - 262) 
 ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ฉันโนวาทสูตร ได้กล่าวถึงความเป็นมา้องการฆ่าตัวตายว่า 
ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาจุนทะ และท่านพระฉันนะอยู่บนภูเ้าคิชฌกูฏ เฉพาะท่านพระฉันนะ
อาพาธ ทนทุก้เวทนา เป็นไ้้หนัก พระสารีบุตรจึงชวนพระมหาจุนทะไปเยี่ยมถามอาการ พระฉันนะ
เล่าทุก้เวทนาความเจ็บปวดให้ฟังและแสดงความจํานงจะฆ่าตัวตาย พระสารีบุตรก็ห้ามไว้และแสดง
ธรรมให้ฟัง มิให้ยึดถืออายตนะภายในมีตา เป็นต้น วิญญาณมีจักุ้วิญญาณ เป็นต้น อายตนะภายนอกมี
รูป ทีพึ่งรู้แจ้งได้ด้วยจักุ้วิญญาณ เป็นต้น ว่าเป็น้องเรา เราเป็นนั้น นั่นเป็นตัวตน้องเรา เมื่อพระสารี
บุตรกับพระมหาจุนทะกลับไปแล้ว พระฉันนะก็ฆ่าตัวตาย พระสารีบุตรไปกราบทูลถาม พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าก็ตรัสตอบโดยใจความว่า ผู้ใดละทิ้งกายนี้ ยึดถือกายอ่ืน เรากล่าวว่ามีโทษ แต่ภิกษุฉันนะเป็นผู้
ไม่มีโทษ อรรถกถาแก้ว่า สําเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการสิ้นชีวิต ที่เรียกว่าสมสีสี (บุคคลที่สิ้นกิเลส
พร้อมกับชีวิต) ้้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
 ดังนั้น อย่างไรก็ตามเหตุที่พระฉันนะเป็นผู้ไม่มีโทษในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้แสดงทัีนะใน
เรื่องนี้ว่า บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาีัยอยู่แล้ว ย่อมมีความหวั่นไหว สําหรับผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิ
อาีัย ย่อมไม่มีความหวั่นไหว เมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบ เมื่อมีความสงบก็ไม่มีตัณหา
นําไปสู่ภพ เมื่อไม่มีตัณหานําไปสู่ภพ ก็ไม่มีการมาเกิดไปเกิดเมื่อไม่มีการมาเกิดไปเกิด ก็ไม่มีจุติและ
อุปบัติ (การเ้้าถึงคติการเกิด) เมื่อไม่มีจุติและอุปบัติก็ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีระหว่างกลางทั้ง
สองโลก นี่แหละที่สุดแห่งทุก้์ ฉะนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรง
ตําหนิเรื ่องนี้ แม้จะมีผู ้ตําหนิก็ตามด้วยเหตุที่ว่าท่านไม่มีตัณหาและทิฐิเหลือแล้วและทรงตรัสว่า
ดูก่อนสารีบุตร ฉันนะภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหายและสกุลที ่คอยตําหนิอยู่จริง แต่เราหาเรียก
บุคคลว่า ควรถูกตําหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่ ดูก่อนสารีบุตร บุคคลใดละ ทั้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่น
บุคคลนั้นเราเรียกว่า ควรถูกตําหนิ และฉันนะภิกษุหามีลักษณะนั้นไม่ ฉันนะภิกษุหาีาสตรามาฆ่า
ตัวอย่างไม่ควรถูกตําหนิ (ม.อุ., เล่มที่ 23, ้้อที่ 741 – 753, หน้าที่ 428 – 433) 
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 สรุปได้ว่า จากการีึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมา้องการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท
นั้น การฆ่าตัวตาย้องต้นบัญญัติพระวินัยที่ว่า ตติยปราชิก ด้วยปัญหาและสาเหตุทั้งหลายล้วนมาจาก
ความทุก้์ที่มาจากอํานาจ้องตัณหาและทิฏฐิ เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัย เพ่ือ
ความดีงามแห่งมรรค เพ่ือแสวงหาทางพ้นทุก้์ จนได้รู้แจ้งความจริงอันประเสริฐ 4 ประการดังนี้ 
 3.1.2 ความหมายของการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายไว้มากมายหลายอย่างโดยมี
แนวทางความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 
 ในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้กล่าวแสดงทัีนะเกี่ยวกับความหมาย้องความตาย
เอาไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า จุติ แปลว่า เคลื่อน, จวนฺตา แปลว่า ภาวะความเคลื่อน, เภโท แปลว่า 
ความแตกสลาย, อนฺตรธาน แปลว่า ความหายไป, มุจฺจุ แปลว่า มฤตยู, มรณํ แปลว่า ความตาย, กาลกิริยา 
แปลว่า การทํากาละ, ้นฺธานํเภโท แปลว่า ความทําลายแห่ง้ันธ์, กเฬวสฺสนิกเ้โป แปลว่า ความทอดทิ้ง
ซึ่งซากีพไว้, ชีวิตินฺทริยสฺสอุปจฺเฉโท แปลว่า ความ้าดแห่งชีวิตินทรีย์ (ที.ม., เล่มที่ 14, ้้อที่ 273, 
หน้าที ่353)  
 ในสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตาย หมายถึง ความจุติ 
ความเคลื่อนไป ความทําลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู ความทํากาละ ความแตกแห่ง
้ันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความ้าดแห่งชีวิตินทรีย์้องสัตว์ และได้อธิบายว่า เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์ 
้ันธ์เท่านั้นย่อมแตก เมื่อ้ันธ์ทั้งหลายแตก สัตว์ก็ย่อมตายจึงมีโวหารว่า เมื่อ้ันธ์ทั้งหลายแตกแล้ว สัตว์
ก็ชื่อว่าตาย กล่าวโดยรวมความตายนั้น แสดงถึงการทอดทิ้งร่างกายไว้ การ้าดสิ้นชีวิตในภพหนึ่ง และ
ความตายในที่นี้มุ่งถึงความตาย้องคนเท่านั้น (สํ.นิ., เล่มที ่2, ้้อที่ 6, หน้าที่ 20) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ) (2538, หน้า 398) ได้ให้ความหมาย้องคําว่า อัตวินิบาตกรรม 
คือ การทําลายตัวเอง ฆ่าตัวเอง ตรงกับ คําีัพท์ภาษาอังกฤษ  suicide แปลว่า การฆ่าตัวตาย มาจาก
คําว่า sui แปลว่า self ตัวเอง และ cide แปลว่า murder ฆ่า ตรงกับคําในภาษาไทย ว่า อัตวินิบาตกรรม 
ซึ่งเป็นคําประสมมาจากคําว่า อัตต + วินิบาต + กรรม อัตต แปลว่า ตัวคน ตนเอง วินิบาต แปลว่า 
การทําร้าย การฆ่า และกรรม แปลว่า การกระทํา ซึ่งรวมความแล้วตรงตามความหมาย ที่ว่า 
อัตวินิบาตกรรม หมายถึง การกระทําอันเป็นการทําร้ายตัวเอง การฆ่าตัวเอง นั่นเอง  
 พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญมี วีรป  ฺโ ) (2557, หน้า 3) ได้ให้ทัีนะเกี่ยวกับความหมาย ในหนังสือ
ความตายนั้นสําคัญนักว่า ความตาย มาจากีัพท์ภาษาบาลีหลายคําด้วยกัน แต่ที่มักได้ยินได้ฟังอยู่
เป็นประจําก็คือ คําว่า มรณ ที่ภาษาไทยเ้ียนว่า มรณะ ซึ่งประกอบด้วย มร ธาตุ ในความหมายว่า 
ตาย ลง ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อณ สําเร็จรูปเป็น มรณ นอกจากนี้ ยังมีคําที่บ่งถึงความตายอ่ืนอีก 
เช่น กาลกิริยา แปลว่า การทํากาละ, ปลย แปลว่า ความตาย, มจฺจุ แปลว่า ความตาย, อจฺจย แปลว่า 
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ความล่วงไป,นิธน แปลว่า ความตาย, นาส แปลว่า ความพินาี, กาล แปลว่า ความตาย ทําที่สุดแห่ง
อัตภาพ,อนฺต แปลว่า ความตายที่เป็นไป, จวน แปลว่า การเคลื่อนไป 
 ณัฎยา วาสิงหน (2541, หน้า 18) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับความหมาย้องความตายว่า ใน
พุทธปรัชญาเถรวาทกําหนดสภาพความเป็นชีวิตอยู่ที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เรียกว่า ้ันธ์ 5 หรือกาย
กับจิต รวมกันเ้้าเป็นกลุ่มก้อนประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ 
ประชุมกันเ้้าซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กัน กล่าวว่าแต่เมื่อใด ณ จุดชั่ว้ณะที่้ันธ์ 5 หรือกายกับจิตดับลง คือ 
ไม่สามารถดํารงสภาพดังกล่าว ไม่สามารถประชุม ไม่ทํางานประสานสัมพันธ์หรืออิงอาีัยกันอีกต่อไป 
จุดนั้นเรียกว่า ตาย 
 การีึกษาวิเคราะห์  การฆ่าตัวตายตามพุทธปรัชญาเถรวาท นั้น มีปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ประกอบด้วย และหลักคําวินิจฉัยปัญหาการฆ่าตัวตาย้องพระผู้มี
พระภาคเจ้าตลอดจนหลักธรรมและแนวทาง  
 สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (2546, หน้า 266) ได้กล่าวแสดงทัีนะเอาไว้ในเรื่อง ความตาย 
ในพระพุทธีาสนานี้ มีอยู่ 4 ประการดังนี้ 
 1. ตายเพราะอายุสั้น คือ แก่ตาย เป็นธรรมดา้องสิ่งมีชีวิต เมื่อเกิดแล้วก็ต้องตาย มนุษย์
เหมือนกันกับเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายเจริญเติบโต แล้วย่างเ้้าวัยชรา และก็ตายในที่สุดการตายนี้ 
เรียกว่า อายุก้ยะ มีปรากฏอยู่ทั่วไป ดังที่เรียกว่า แก่ตายนั่นเอง 
 2. ตายเพราะสิ้นกรรม กรรมเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้เสมอ จะมากหรือน้อย้ึ้นอยู่กับอํานาจ้อง
กรรมที่ตกแต่งให้เกิด้้ึน ทํากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบสนองในเชิงบวก ทํากรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
ตอบสนองในเชิงลบ เมื่อถึงสภาวะบีบคั้นกรรมนั้นก็จะปรากฏ เรียกการตายนี้ว่า สัมมัก้ยะ 
 3. ตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรม เป็นการตายด้วยโรคชราบ้าง โรคอ่ืนๆที่เบียดเบียนบ้างทั้ง
สองอย่าง อาจมาประจวบเหมาะกัน ความตายประเภทนี้ เกิด้ึ้นได้ทั้งในวัยเด็ก วัยกลางคน หรือวัย
ชราก็ได้ เรียกว่า การตายนี้ว่า อุภยัก้ยะ 
 4. ตายเพราะกรรมเ้้าไปตัดรอน หรือ ตายเพราะมีอุปฆาตกรรมมาตัดรอน หมายถึง การ
ตายก่อนหมดอายุ โดยมีผลกรรมชั่วจากอดีตชาติมาสนองในปัจจุบันชาติ แม้ว่าปัจจุบันจะทํากรรมดี
อย่างไรก็ตาม ก็จะมีกรรมที่ทําหน้าที่ตัดรอนทําลายกรรมดีนั้นเสีย เมื่อกรรมนี้แทรกเ้้ามาจะเป็นเหตุ
ให้ถึงแก่ความตายได้ เช่น การฆ่าตัวตาย ตายด้วยอุบัติเหตุภัยอันตรายจากธรรมชาติ เหล่านี้เป็นการ
ตายอย่างปัจจุบันทันด่วน เรียกว่า ตายเพราะอํานาจแห่ง อุปัจเฉทกกรรม 
 ดังนั้น การฆ่าตัวตายจึงเป็นการฆ่าตัวตายเพราะอํานาจแห่งกรรมมาตัดรอน หรืออาจเพราะมี
อุปฆาตกรรมมาตัดรอนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตายเพราะอํานาจอุปัจเฉทกกรรม เมื่อเวลาใกล้ตายกุีล
กรรมหรืออกุีลกรรมซึ่งส่งผลให้ไปเกิดในภพหน้าที่เป็นไปเหมือนกับการแสดงภาพให้เด่นชัดตรงหน้า
มาปรากฏ เหมือนอยู่เฉพาะหน้าก็ดีกรรมนิมิต คือ อารมณ์้องกรรม มีรูปารมณ์เป็นต้น เช่น เคยได้
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ยิน ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา้องตน ใน้ณะที่กระทํากรรมนั้นก็ดี คตินิมิตซึ่งเป็น
อารมณ์พึงจะได้รับและจะได้เสวยสุ้หรือทุก้์ในชาติที่จะเกิด้้างหน้าก็ดี ด้วยอํานาจกรรมตาม
สมควรแก่อารมณ์ หรือด้วยอํานาจกรรมตามสมควรแก่ที่จะไปสู่สุคติภูมิและทุคติภูมิ  บุคคลใด ที่มุ่ง
หมายทําลายชีวิตตนเอง หรือ ฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีความรักตนเองมาก จนไม่สามารถยอมทนให้ชีวิต
้องตนต้องทนทุก้์ทรมานได้ บุคคลนั้น มีความทุก้์ในชีวิตและรักตนเองนี้จึงใช้วิธีจัดการกับความ
ทุก้์ โดยเลือกวิธีทําลายชีวิต้องตนเสีย ด้วยความคิดที่ว่าการใช้วิธีการนี้จะทําให้ตนพ้นทุก้์ได้ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2558, หน้า 33) ได้แสดงแนวคิดว่า โลกเหมือนสะพาน
เราแค่เดินผ่านแล้วก็ต้องจากไป ความตายมสีาเหตุ 3 อย่าง คือ 
 1. ตายเพราะหมดบุญ คือ กําลังมีทรัพย์สินสมบัติอยู่ดี ๆ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง กินเลี้ยงมี
ความสุ้อยู่ดี ๆ กินไปหัวเราะไป้ากรรไกรค้างตกเก้าอ้ีตาย อันนี้ตายตอนมีความสุ้ บางคนนั่งฟัง
ธรรมะอยู่ดี ๆ ฟังเพลิน ปลื้มอกปลื้มใจ เกิดปีติ้ึ้นมา แล้วตายตอนที่ใจเป็นบุญก็มีบางคนหลบเ้้าไป
ในโรงแรมม่านรูดกับก๊ิก ไปตายบนหน้าอกเ้าก็มีอันนี้เ้าเรียกว่า ตายเพราะหมดบุญ 
 2. ตายเพราะหมดกรรม ตายตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว ตายเพราะอุบัติเหตุ ตายเพราะไป
เมืองนอกเมืองนา ทํามาค้า้าย ้ับรถออกไปจากบ้านแล้วไปชนเสาไฟฟูาตาย ไม่ทันรู้ ไม่ทันลา ไม่ว่า
จะเป็นตอนที่กําลังมีทรัพย์สมบัติหรือกําลัง้ัดสนก็มีเหตุให้มาตาย อันนี้เรียกว่าตายเพราะหมดกรรม 
คือ ตายเพราะกรรมตามมาทันแล้วหลบไม่ได้ หลบไม่ทัน 
 3. ตายเพราะหมดทั้งบุญและหมดทั้งกรรมความสุ้ก็มีอยู่แต่มีแต่มีกรรมมาตัดรอน บางคน
กําลังทําบุญ้ึ้นบ้านใหม่บังเอิญเหล้ายาปลาปิ้งไม่พอ จึง้ับรถออกไปซื้อแล้วถูกรถชนที่หน้าปากซอย
ตาย นี่คือมีบุญที่ได้้ึ้นบ้านใหม่ แต่กรรมก็ตามทัน ยังไม่ได้อยู่บ้านใหม่กลับตายไปก่อนนี่เป็นตัวอย่าง
้องเหตุที่ว่าหมดทั้งบุญหมดทั้งกรรม ดังนั้น คนเราตายได้ทุกเมื่อ ทุกลมหายใจเ้้าออก ตายเพราะ
หมดบุญก็มี ตายเพราะหมดกรรมก็มี ตายเพราะหมดทั้งบุญและกรรมก็มี นั่นเอง 
 พระพรหมโมลี (วิลาส าณวโร) (2506, หน้า 12) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับลักษณะการตาย
เอาไว้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ จะต้องตายด้วยอาการ 2 อย่าง คือ  
 1. ลักษณะการตายปัจจุบันทันด่วน เช่น ถูกยิงตาย ถูกแทงตาย ถูกฟันตาย รถชนตาย หรือ
ถึงแก่การมรณกรรมด้วยการตายโหงเหล่านี้ กล่าวก็เหมือนกับนักโทษที่พยายามจะหนี้ัด้ืนเพราะไม่
สมัครใจตาย เลยถูกตัดีีรษะเสียฉับพลันให้ตายโหงในปัจจุบันนั่นเอง 
 2. ลักษณะการตายธรรมดา เช่น เจ็บปุวยเป็นไ้้ ประกอบไปด้วยทุก้เวทนาใหญ่ เจ็บปวดไป
ทั่วสรรพางค์กาย ลุกนั่งไม่ไหว เคลื่อนกายไม่ได้ นอนนิ่งไม่ไหว เคลื่อนกายไม่ได้ นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่
บนเตียงที่ตาย ยังอยู่แต่ใจสั่นริก ๆ คอยอยู่แต่ว่าจะดับจะตายไปเมื่อใดเท่านั้น อย่างนี้ก็เหมือนกับ
นักโทษที่ใจฝุอใจสั่น ถูกเ้ามัดเ้้ากับหลักม่ัน รอเวลาที่จะลงดาบประหาร กาลใดเ้าลงดาบตัดีีรษะ 
ก็จะ้าดใจตายวิญญาณดับไปเมื่อนั้น 
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 พระมหาวิทยา ฉนฺทจิตฺโต (คําควร) (2549 , หน้า 36) ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวเอาไว้ว่า
พระพุทธีาสนาจําแนกสาเหตุ้องความตายหรือที่อธิบายไว้ในภาษาบาลีว่า มรณุปปัตติ แปลว่า การ
เกิด้้ึนแห่งความตายไว้ 4 ประการ คือ 
 1. อายุก้ยะมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นอายุ 
 2. กัมมัก้ยะมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นกรรม 
 3. อุภยัก้ยะมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมพร้อม 
 4. อุปัจเฉทกมรณะ คือ ตายเพราะมีกรรมตัดรอน  
 ความตายทั้ง 4 อย่างนี้ ถ้าตายโดยอายุ้ยะมรณะ กัมมัก้ยะมรณะ อุภยัก้ยะมรณะทั้ง 3 
อย่างนี้ เรียกว่า “กาลมรณะ” คือ เป็นการตายชนิดที่ถึงเวลาแล้ว ส่วนผู้ที่ตายโดยอุปัจเฉทมรณะ 
เรียกว่า “อกาลมรณะ” คือ เป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลา ความตายทั้ง 4 ประการย่อมมีได้ทั้งปุถุชน 
พระอริยบุคคลประเภทและพระปัจเจกพุทธเจ้า ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมได้แก่ ความตายทั้ง 3 
ประเภทเป็นต้น เว้น อุปัจเฉทกมรณะ เพระใคร ๆ ไม่อาจจะประทุษร้ายพระองค์ให้ถึงปรินิพพานได้ 
 พระพุทธโฆสเถระ. (คัมภีร์วิสุทธิมรรค) (2548, หน้า 397) แปลโดย สมเด็จพระพุฒจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) ได้ทรงกล่าวถึงความตายว่า สําหรับความตายในภพชาติหนึ่ง สามารถแบ่งตาม
กาลได้ 2 อย่าง คือ กาลมรณะ เช่น ความตายไปตามกาลเวลา และอกาลมรณะ เช่น ความตายก่อน
เวลา พร้อมทั้งได้ทรงจําแนกความตายออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
 1. ความ้าดแห่งชีวิตินทรีย์ที่เนื่องอยู่กันภพอันหนึ่งชื่อว่า มรณะ 
 2. สมุจเฉทมรณะ คือ ความตายอย่างเด็ด้าด ความตาย้องพระอรหันต้ีณาสพ ้ณะที่จุติ
จิต้องพระอรหันต์เกิด้ึ้นแล้วดับไป ไม่มีปฏิสนธิจิตเกิด้ึ้นในภพชาติใหม่อีก เป็นความตายครั้ง
สุดท้ายในสังสารวัฏฏ์เพราะไม่มีตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนามรูปในภพใหม่อีกต่อไป 
 3. ้ณิกมรณะ คือ ความตายชั่ว้ณะ หมายถึง การดับไป้องนามธรรมและรูปธรรมทุกๆ 
้ณะ ซึ่งเป็นความตายโดยปรมัตถ์ ฉะนั้น นามและรูปซึ่งเป็นสัง้ารธรรมจึงมีการเกิดและการตายอยู่
ตลอดเวลา ส่วนนามที่เป็นวิสัง้ารธรรม หมายถึง พระนิพพาน ไม่มีการเกิด จึงไม่มีการตาย 
 4. สมมติมรณะ คือ ความตายโดยสมมติ หมายถึง ความสิ้นชีวิต้องสัตว์ บุคคลในชาติหนึ่ง ๆ 
คือ เมื่อกรรมที่ทําให้เป็นบุคคลนั้นสิ้นสุดลง จุติจิตซึ่งเป็นวิบากจิต เป็นผล้องกรรมเดียวกันกับ
ปฏิสนธิจิตในชาติเดียวกัน จะเกิด้ึ้นเป็นจิตดวงสุดท้ายในภพชาตินั้น เมื่อจุติจิตดับก็ทําให้ความเป็น
บุคคลนั้น จึงได้โวหารว่า คนตายหรือสัตว์ตาย เมื่อปฏิสนธิจิตเกิด้ึ้นในภพใหม่เพราะกรรมใดกรรม
หนึ่งให้ผลเป็นชนกกรรม จึงกลายเป็นบุคคลใหม่ พ้นจากความเป็นบุคคลเก่าทันที เพียงแต่ยังมีกรรม
กิเลส และอุปนิสัยต่าง ๆ ซึ่งนอนเนื่องและสะสมสืบต่อในจิตดวงต่อ ๆ ไป 
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 พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญมี วีรป  ฺโ  (2557, หน้า 4) ได้กล่าวถึงประเภท้องความตายใน
ทัีนะว่า ในทางพระพุทธีาสนาได้แบ่งความตายเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. ความตายตามกาล หรือความตายในเวลาเหมาะสมจําแนกความตายเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) ความตายเพราะหมดบุญ คือ เหตุปัจจัยที่ทําให้อายุดํารงอยู่ต่อไปยังมีอยู่ แต่ปุยที่เป็น
 เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตกลับทั้งหมดลง เพราะมัวเพลิดเพลินเสวยสมบัติอยู่ ไม่ได้ทําบุญเพ่ิมเติม 
 จึงทําให้บุญหมดลง ทําให้ไปเกิดในภพภูมิต่อไป 
  2) ความตายเพราะหมดอายุ คือ ตายเพราะหมดอายุ้ัย เช่น โลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้มีการ
 กําหนดอายุ้ัย 80 ปี คนที่มีชีวิตอยู่ถึงกําหนดอายุ้ัยดังกล่าว หรือมีชีวิตอยู่เกินกําหนด
 อายุ้ัยไปบ้างแล้วตายไป 
  3) ความตายเพราะหมดทั้งบุญและอายุ คือ บุญที่ทําไว้หมดลง อายุก็หมดลง เรียกว่า 
 หมดบุญที่จะทําให้มีชีวิตอยู่ต่อไป หมดอายุที่จะทําให้ชีวิตอยู่ไปจนสิ้นอายุ้ัยทีเดียว 
 2. ความตายโดยกาลอันไม่สมควร หรือความตายที่ยังไม่ถึงเวลา คือ ความตายเพราะกรรม
เ้้าไปตัดรอน หมายความว่า ยังมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ แต่เพราะกรรมชั่วที่ทําใน
ปัจจุบัน จึงส่งผลให้ตายทันที หรือเพราะผลแห่งกรรมชั่วในภพก่อนตามทันทีจึงทําให้ต้องตายอย่าง
ฉับพลันทันทีนอกจากนี้ ยังมีการจําแนกความตายเป็น 9 ประเภท คือ 
  1) ความตายที่สมมติเรียกกันว่า คนนั้นตาย คนนี้ตาย ต้นไม้ตาย 
  2) การสืบต่อกัน้องรูปนาม มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ เช่นรูปที่เกิด้ึ้นในเวลาไม่

สบาย เมื่อหายแล้ว รูปไม่สบายนั้นก็ดับไป รูปสบายเกิด้้ึนใหม่ 
  3) ความดับไป้องรูปนามทุก ๆ ้ณะ 
  4) การนิพพาน้องพระอรหันต์ไม่มีการเกิดต่อไป 
  5) ความตายที่สุดสิ้นภพในภพหนึ่ง 
  6) การกําหนดอายุก็ยังไม่สิ้น กรรมก็ยังไม่สิ้น แต่ถึงความตายด้วยความพยายาม้องตน
  หรือ้องคนอ่ืน 
  7) ความตายที่ถึงกําหนดอายุและกรรม 
  8) ความตายที่ถึงกําหนดอายุ แม้ว่าจะไม่สิ้นกรรมก็ตาม 
  9) ความตายที่ถึงกําหนด้องบุญและกรรม แม้ยังไม่สิ้นอายุ 
 สรุปได้ว่า ความหมาย้องการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นการกล่าวถึง
ความหมายการตายด้วยลักษณะประการต่าง ๆ ที่มาโดยตรงในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางวิชาการ
้องผู้รู้หรือนักปราชญ์ทั้งหลาย ที่มีความเชื่อตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายการตายและการฆ่าตัวตายในประเด็นต่าง ๆ นั่นเอง 

  



 
 

50 
 

 3.1.3 การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 หลักสําคัญ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวเอาไว้ว่าความสําคัญ้องเรื่องนี้ก็ คือ พระวินัย (ีีล)
กฎระเบียบ้้อบังคับตั้งแต่ปฐมปาราชิก ทุติยปาราชิก ตติยปาราชิก จตุตถปาราชิกหรือ้นบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน้องหมู่ภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 
เพ่ือมีอาจาระอันงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นการเอ้ือเฟ้ือต่อ
การประพฤติธรรมทางจิตต่อไป หากจะเปรียบเทียบให้เด่นชัด้ึ้นมา พระวินัยนี้ก็เปรียบกับกฎระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์กติกา้องสังคมหนึ่ง ๆ ที่อยู่ร่วมกันโดยมีกติกาตกลงกันไว้ ถ้าใครฝุาฝืน ต้องถูกลงโทษ
ตามกติกาที่ตั้งไว้นั้นหรือจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมือง้องประเทีหนึ่ง ๆ ที่มีกฎหมายตราไว้
สําหรับพลเมือง้องประเทีนั้น ๆ ได้ปฏิบัติร่วมกัน ถ้าใครฝุาฝืนก็มีความผิด พระพุทธองค์ได้ทรง
บัญญัติพระวินัยซึ่งเน้นสิก้าบทไว้ เป็นกฎ้้อบังคับสําหรับพระสาวกได้ปฏิบัติ ซึ่ งพระวินัยที่ทรง
บัญญัตินั้นมีลักษณะใหญ่ 2 ประการ คือ 
 1. ความสําคัญ้องพุทธบัญญัติ คือ ้้อที่พระองค์บัญญัติไว้ห้ามมิให้ประพฤติ ถ้าภิกษุรูปใดฝุา
ฝืนพุทธบัญญัตินี้จะมีโทษปรับอาบัติตั้งแต่เบา ๆ จนถึงมีโทษหนักที่สุด คือ ้าดจากความเป็นภิกษุอยู่
ร่วมกับภิกษุอ่ืนมิได้ 
 2. ความสําคัญ้องอภิสมาจาร คือ ้้อปฏิบัติหรือ้นบธรรมเนียมที่พระสงฆ์จะต้องประพฤติ
ตามเพ่ือให้มีอาจาระเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เกี่ยวกับความ
ประพฤติเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การตัดผม การตัดเล็บ การอาบน้ํา การนุ่งห่ม การยืน การเดิน การนั่ง 
การนอนและการฉัน้บเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งพระวินัยในส่วนนี้ไม่มีการปรับอาบัติไว้โดยตรง แต่ถ้าใครไม่
เอ้ือเฟ้ือตามวิธีปฏิบัตินี้ก็ปรับโทษเพียงอาบัติเบา ๆ คือ ลหุโทษ เท่านั้น 
 การบัญญัติพระวินัย (ีีล) หรือสิก้าบท้องพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ด้วยทรงเห็นความสําคัญ
จากการที่มีพระภิกษุสงฆ์สาวกจํานวนมากที่มีีรัทธามาอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธีาสนา ซึ่งภิกษุ
สงฆ์เหล่านี้ต่างก็มาจากตระกูลที่ต่างกัน มีความประพฤติที่ต่างกัน และมีความเชื่อที่ต่างกัน เมื่อมาอยู่
รวมกันยากนักที่จะให้มีความเป็นระเบียบได้ การบัญญัติพระวินัยจึงมีความสําคัญเพ่ือวางกรอบระเบียบ
ให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพ่ือปูองกันความยุ่งยากวุ่นวายอันอาจจะเกิด้ึ้น ซึ่ง
การบัญญัติพระวินัยนี้มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 1. มูลบัญญัติ 2. อนุบัญญัติ เท่านี้ 
 ความสําคัญ้องมูลบัญญัตินั้น คือ ้้อที่ทรงบัญญัติไว้เดิม เหตุเกิดครั้งแรกมูลบัญญัติ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มาติกา คือ สิก้าบทที่ตั้งไว้เป็นบทแม่ การบัญญัติพระวินัยนี้ พระพุทธองค์มิได้
ทรงบัญญัติไว้ล่วงหน้า ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ความเสียหายน่าติเตียน้องภิกษุบางรูปเกิด้ึ้น พระพุทธ
องค์จึงประชุมพระสงฆ์สาวกทั้งหมด ไต่สวนมูลความผิดที่เกิด้ึ้นว่าเกิด้ึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ และ
ชี้แจงให้เห็นโทษความเสียหายที่เกิดจากความประพฤติ้องภิกษุบางรูปนั้นแล้ว ทรงถือเอา้้อความผิด
นั้นเป็นต้นเหตุซึ่งเรียกว่า อาทิกัมมิกะ ทรงบัญญัติห้ามภิกษุรูปอ่ืนประพฤติเช่นนั้นอีก ถ้าใครฝุาฝืน
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ประพฤตเิช่นนั้นอีกจะต้องอาบัติ คือ ต้องโทษ และแม้สิก้าบทอ่ืน ๆ ก็ตาม พระพุทธองค์ก็ทรงอาีัย
เหตุที่ เกิดนี้เป็นมูลบัญญัติในการบัญญัติสิก้าบทแก่พระสาวกเช่นกัน  และส่วนอนุบัญญัตินั้น 
ความสําคัญ คือ ้้อที่ทรงบัญญัติซ้ําเพ่ิมเติมในภายหลัง เหตุเกิดจากการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ
พระวินัยเป็นมูลบัญญัตินั้น อาจจะไม่ครอบคลุมความประพฤติในด้านอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งต่อมาภายหลังได้
มีภิกษุที่หลีกเลี่ยงการต้องพระวินัยเช่นนั้นหันไปประพฤติอาจาระที่ใกล้เคียงกันให้เกิดความเสียหาย
้ึ้นอีก พระพุทธองค์ก็ทรงประชุมสงฆ์อีกครั้ง และทรงชี้แจงให้เห็นโทษ้องการประพฤติเช่นนั้นแล้ว 
จึงได้ทรงบัญญัติสิก้าบทนั้นเพ่ิมเติม้ึ้นอีก หรือบางครั้งพระพุทธบัญญัติเดิมอาจมีความเคร่งตึง
เกินไปก็ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมผ่อนผันลดหย่อนลงมาได้เพ่ือให้ง่ายต่อการประพฤติซึ่งการบัญญัติ
สิก้าบทเพ่ิมเติมภายหลังนี้เรียกว่า อนุบัญญัติ คือ พระบัญญัติที่ทรงบัญญัติซ้ําสิก้าบทเดิมที่เคย
บัญญัติไว้ก่อนแล้ว เพ่ือเพ่ิมเติมให้มีผลครอบคลุมมากกว่าเดิม 
 ดังนั้น ความสําคัญใน้้อนี้ คือ การบัญญัติตติยปาราชิกท่ีเป็นเหตุแห่งการทําอัตวินิบาตกรรม 
คือ การฆ่าตัวตาย้องพระสงฆ์ที่ละเมิดธรรมวินัยห้ามการพรรณาคุณ้องความตาย หรือชักชวนเพ่ือให้
ตาย ว่าผู้ใดละเมิดต้องครุกรรม (โทษหนักทางวินัยพระสงฆ์เปรียบกับโทษประหารชีวิต) (วิ.ม., เล่มที่ 2, 
้้อที่ 176 – 180, หน้าที่ 254 – 264) 
 สรุปได้ว่า ความสําคัญ้องการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นความสําคัญที่
เกี่ยวกับการบัญญัติสิก้าบท ที่มีต้นเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย้องเหล่าพระภิกษุ ที่ เรียกว่า 
อัตวินิบาตกรรม เหตุที่บัญญัตินั้นก็เพ่ือความดีงามแห่ง ีีล เพ่ือตั้งมั่น้องสมาธิ และเพ่ือความรู้แจ้ง
ด้วยปัญญาตามแนวทางมรรคที่ถูกต้องนั่นเอง 
 3.1.4 ตติยปาราชิกกับนิทานบัญญัติสาเหตุการฆ่าตัวตาย 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่ปรากฏในพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ตรัสเอาในครั้งสมัยพุทธกาลผ่านมาแล้วไว้ในสิก้าบทที่ 3 ภิกษุใด จงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต 
หรือแสวงหาีัสตราอันจะปลิดชีวิต ให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวน
เพ่ืออันตาย โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นต้องครุโทษหาสังวาสมิได้ 
 1. เรื่องปาราชิกกัณฑ ์ 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าโดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคาร
ีาลา ปุามหาวัน เ้ตพระนครเวสาลี ทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน ทรง
สรรเสริญและทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนือง ๆ แล้วรับสั่งว่า เราปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่
ตลอดก่ึงเดือน ใคร ๆ อย่าเ้้าไปหาเรา นอกจากภิกษุผู้นําบิณฑบาตเ้้าไปให้รูปเดียว ภิกษุเหล่านั้นรับ 
รับสั่งแล้ว ไม่มีใครกล้าเ้้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย นอกจากภิกษุผู้นําบิณฑบาต เ้้าไปถวายรูป
เดียว ครั้งนั้น ภิกษุต่างสนทนากันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนา คุณแห่ง
อสุภกัมมัฏฐาน แล้วพากันประกอบความเพียร หลายอย่างหลายกระบวนอยู่ อึดอัดในร่างกาย้องตน 
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หรือซากีพมนุษย์มาคล้องอยู่ที่คอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียนเกลียดชังตน จึงเป็นเหตุให้ปลงชีวิตตนเอง
บ้าง วานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็เ้้าไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก์ (นักบวชนอกีาสนา) 
จ้างด้วยบาตรจีวร จึงปลงชีวิตภิกษุเป็นอันมาก ้ณะเมื่อมิคลัณฑิกสมณกุตตต์ มีความรําคาญ ความ
เดือดร้อนว่า เราสร้างบาปไว้มากจริงหนอ เพราะเราได้ปลงชีวิตผู้มีีีล มีกัลยาณธรรม ้ณะนั้นเทพยดา
หมู่มาร เดินมาบนน้ํา ได้กล่าวคําว่า ดีแล้ว ดีแล้ว ท่านสัตบุรุษ เป็นลาภท่าน ท่านได้ดีแล้ว ท่านได้
สร้างสมบุญไว้มาก เพราะท่านได้ส่งคนที่ยัง้้ามไม่พ้นให้้้ามพ้นได้ ครั้นได้ทราบดังนี้ จึงถือดาบอันคม 
เ้้าไปสู่วิหาร คนโกนผมไว้จุกนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ทํานองเป็นตาเถน ฯ บริเวณ แล้ว
กล่าวอย่างนี้ว่า ใครยัง้้ามไม่พ้น ้้าพเจ้าจะช่วยส่งให้้้ามพ้น บรรดาภิกษุผู้ยังไม่ปราีจากราคะ 
ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ย่อมมีแก่ภิกษุในเวลานั้น ส่วนภิกษุผู้ปราีจากราคะแล้ว 
ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ย่อมไม่มีแก่ภิกษุเหล่านั้น ครั้งนั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก์ 
(นักบวชนอกีาสนา) ปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ 1 มากสุด 60 รูปก็มี 
 เมื่อครั้นล่วงมากึ่งเดือน พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากที่ประทับ รับสั่ง ถามท่านพระอานนท์ว่า 
ภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนน้อยไป พระอานนท์กราบทูลว่าเพราะพระองค์ทรงแสดง อสุภกถา ทรงพรรณนา
คุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน และภิกษุเหล่านั้นก็พากันพูดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสุภกถา ทรง
พรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน จึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอย่าง
หลายกระบวนอยู่ เกิดอึดอัดเกลียดชังร่างกาย้องตน สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต
ตนเองบ้าง วานกันและกัน ให้ปลงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็เ้้าไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก์ กล่าวอย่างนี้ว่า 
พ่อคุณ ้อท่านได้ ช่วยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จะเป็น้องท่าน พระพุทธเจ้า้้า ครั้นมิคลัณฑิกสมณ
กุตตก์ ได้บาตรจีวรเป็นค่าจ้างแล้ว จึงปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ 1จนถึง 60 รูปบ้าง ้้าพระพุทธเจ้า้อ
ประทานพระวโรกาส ภิกษุสงฆ์นี้ จะพึงดํารงอยู่ในพระอรหัตตผลด้วยปริยายใด ้อพระผู้มีพระภาค
เจ้าจงตรัสบอกปริยายอ่ืนนั้นเถิด พระพุทธเจ้า้้า 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกประชุมพระภิกษุที่อาีัยพระนคร เวสาลีอยู่ทั้งหมด ให้ประชุมกัน
ที่อุปัฏฐานีาลาเป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้า้้า ท่านพระอานนท์รับสนองพระพุทธพจน์แล้ว จึงเผดียง ภิกษุ
สงฆ์ท่ีอาีัยพระนครเวสาลีอยู่ทั้งสิ้น ให้ประชุมที่อุปัฏฐานีาลา แล้วเ้้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบ
ทูลว่า ภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเ้้าสู่อุปัฏฐานีาลาประทับนั่ง
เหนือพุทธอาสน์ ที่จัดไว้ถวาย แล้วรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายว่า แม้สมาธิในอานาปานสตินี้แล อันภิกษุอบรม
ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุ้ และยังบาป อกุีลธรรมที่เกิด้ึ้นแล้ว ๆ 
ให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุุนที่ฟูุง ้ึ้นใน เดือนท้ายฤดูร้อน ฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่
ฤดูกาล ย่อมยังละอองและฝุุนนั้น ๆ ให้อันตรธาน สงบไปได้ โดยฉับพลัน จึงเป็น คุณสงบ ประณีต เยือก
เย็น อยู่เป็นสุ้ และยังบาปอกุีลธรรมที่เกิด้ึ้นแล้ว ๆ ให้อันตรธาน สงบไปโดยฉบัพลัน 
  



 
 

53 
 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในปุาก็ตาม อยู่ ณ โคนไม้ก็ตาม อยู่ใน 
สถานที่สงัดก็ตาม นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติบ่ายหน้าสู่กรรมฐาน  
 ย่อมมีสติหายใจ เ้้า มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเ้้ายาว ก็รู้สึกว่าหายใจเ้้ายาว หรือเมื่อ
หายใจออกยาว ก็รู้สึก ว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเ้้าสั้น ก็รู้สึกว่าหายใจเ้้าสั้น หรือเมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รู้สึกว่า หายใจออกสั้น  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่ง
กองลมทั้งปวงหายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักระงับกายสัง้ารหายใจเ้้า ย่อม สําเหนียกว่า เราจักระงับกายสัง้าร
หายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเ้้า  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งสุ้หายใจเ้้า 
ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งสุ้หายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสัง้ารหายใจ เ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิต
สัง้ารหายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักระงับ จิตสัง้ารหายใจเ้้า  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักระงับจิตสัง้ารหายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจัก รู้แจ้งซึ่งจิต
หายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักยัง จิตให้บันเทิงหายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจักยังจิตให้บรรเทิง
หายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเ้้า  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออก ย่อมสําเหนียกว่า เราจักปล่อยจิตหายใจเ้้า 
ย่อมสําเหนียกว่า เราจักปล่อยจิตหายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจัก พิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจัก
พิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยง หายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจัก พิจารณา
เห็นวิราคะหายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเ้้า ย่อม สําเหนียกว่า เราจัก พิจารณาเห็น
นิโรธหายใจออก  
 ย่อมสําเหนียกว่า เราจักพิจารณาเห็น ปฏินิสสัคคะหายใจเ้้า ย่อมสําเหนียกว่า เราจัก
พิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก  
 ดูกอ่นภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แล ทําให้มากแล้ว อย่างนี้
แล จึงเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุ้ และยังบาปอกุีลธรรมที่เกิด้ึ้นแล้ว ๆ ให้อันตรธาน
สงบไปได้โดยฉับพลัน 
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 ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า การกระทํา้องภิกษุเหล่านั้น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร 
ไม่ใช่กิจ้องสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรกระทํา้องภิกษุเหล่านั้น ไม่เป็นไป เพ่ือความเลื่อมใส้องชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง้องผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทํา้องภิกษุเหล่านั้น เป็นไป 
เพ่ือความไม่เลื่อมใส ้องผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และเพ่ือความเป็นอย่างอ่ืน้องคน บางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว ทรง
ติเตียนภิกษุเหล่านั้น จึงทรง ติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบํารุงยาก ความเป็นคนมัก
มาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย 
ความเป็นคนบํารุงง่าย ความเป็นคนมักน้อย ความเป็นคนสันโดษ ความ้ัดเกลา ความกําจัด อาการที่น่า
เลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียรใด แล้วทรงแสดงธรรมที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิก้าบทอาีัย
อํานาจประโยชน์ 10 ประการ คือ 1. เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ 3. เพ่ือ้่ม
บุคคลผู้เก้อยาก 4. เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีีีลเป็นที่รัก 5. เพ่ือปูองกันอาสวะอันจะ บังเกิดในปัจจุบัน 
6. เพ่ือกําจัดอาสวะจักบังเกิดในอนาคต 7. เพ่ือความเลื่อมใส้องชุมชนที่ยัง ไม่เลื่อมใส 8. เพ่ือความ
เลื่อมใสยิ่ง้องชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10. เพ่ือถือตามพระวินัย ดังนี้ว่า 
อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาีัสตราอันจะ ปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น แม้
ภิกษุนี้ก็เป็นครุโทษ หาสังวาสมไิด้ ก็สิก้าบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุ
ทั้งหลาย ด้วยประการ ฉะนี้ ฯ (วิ.ม., เล่มที่ 2, ้้อที ่178 -179, หน้าที ่257 - 260) 
 2. นิทานบัญญัติ  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า ในสมัยนั้น อุบาสกคนหนึ่งเป็นไ้้ ภริยาเ้าเป็นคนสวย น่าเอ็นดู 
น่าชม พวกพระฉัพพัคคีย์มีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงนั้นจึงดําริ้ึ้นว่า ถ้าอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู่ พวก เราจัก
ไม่ได้นาง ฉะนั้น พวกเราจักพรรณนาคุณแห่งความตายแก่อุบาสกนั้น จึงเ้้าไปหาอุบาสกกล่าวว่า ดูก่อน
อุบาสก ท่านเป็นผู้ทําความดี ทํากุีล ทําความต้านทานต่อความ้ลาดไว้แล้ว มิได้ทําบาป ทําความชั่ว 
ทําความเสียหาย ทําแต่ความดี ไม่ได้ทําบาป จะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลําบากยากแค้นนี้ 
ท่านตาย เสียดีกว่าเป็นอยู่ ตายจากโลก ท่านจักเ้้าถึงสุคติโลก สวรรค์ จักได้รับบําเรออ่ิมเอิบด้วยเบญจ
กามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์ ครั้งนั้น อุบาสกเห็นจริงว่า เราตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ ตายจากโลก
นี้ เราจักเ้้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ จักได้รับบําเรออ่ิมเอิบด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์
นั้น จากนั้นเ้าจึงทานอาหารแสลงปุวยหนักถึงแก่กรรมเพราะปุวยไ้้ ภริยา้องเ้าจึงเพ่งโทษว่า 
พระฉัพพัคคีย์ว่าเป็นผู้ไม่ละอาย ทุีีล พูดเท็จ ยังปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ 
ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคําสัตย์ มีีีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนว่า ความเป็นสมณะย่อมไม่มีแก่ท่าน 
ความเป็นสมณะหามีไม่ ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์้องสมณะ พินาีแล้ว และโพนทะนาว่า 
ปราีจากความเป็นสมณะ ปราีจาก ความเป็นพราหมณ์ เพราะได้พรรณนาคุณแห่งความตายแก่สามี
้องเรา สามี้องเราถูกพระสมณะทําให้ตายแล้ว พระสมณะเชื้อสายพระีากยบุตร ยังกล่าวคําสัตย์ ว่า
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มีีีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนว่า พระสมณะเหล่านี้ ทําให้สามีนางตายเหตุนี้ ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินโทษติ
เตียนโพนทะนาอยู่ จําพวกท่ีมีความมักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ เป็นผู้ใคร่ต่อสิก้า 
ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์ จึงได้พรรณนาคุณแห่งความตายแก่อุบาสกเล่า 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ต่อมาลําดับนั้น พระผู้
มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรง
สอบถามพระฉัพพัคคีย์เหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ้่าวว่าพวกเธอพรรณนาคุณแห่งความตายแก่
อุบาสกจริงหรือพระฉัพพัคคีย์ทูลรับว่า จริง ้้าพระพุทธเจ้า 
 ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทํา้องพวกเธอนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจ้องสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทํา ไฉนพวกเธอจึงได้พรรณนา คุณแห่งความ
ตายแก่อุบาสกเล่า  
 ดูก่อนโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทํา้องพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใส้องชุมชนที่ยัง
ไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง้องชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดย ที่แท้ การกระทํา้องพวกเธอนั่น 
เป็นไป เพ่ือความไม่เลื่อมใส้องผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และเพ่ือความเป็นอย่างอ่ืน้องคนบางพวกที่เลื่อมใส
แล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย์ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคน
บํารุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความ
เป็น คนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบํารุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความ้ัดเกลา ความกําจัด อาการที่
น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร ทรงแสดงธรรมที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่อง
นั้นแก่ภิกษุท้ังหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายว่า  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิก้าบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาีัยอํานาจ 
ประโยชน์ 10 ประการ คือ 1. เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ 3. เพ่ือ้่ม
บุคคล ผู้เก้อยาก 4. เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีีีลเป็นที่รัก 5. เพ่ือปูองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปัจจุบัน 6. เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใส้องชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
8. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง้องชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10. เพ่ือถือตาม
พระวินัย 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิก้าบทนี้ ้ึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าอนึ่ง ภิกษุใดจงใจพราก
กายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาีัสตราอันจะ ปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความ
ตาย หรือชักชวนเพ่ืออันตาย ด้วยคําว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสน
ลําบาก ยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมาย หลายอย่าง 
อย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หา
สังวาสมิได้ (วิ.ม., เล่มที่ 2, ้้อที่ 226, หน้าที่ 321 – 328) 
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 3. เรื่องโคธิกสูตร  
 ในพุทธปรัชญาอธิบายไว้ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เกี่ยวกับเรื่องโคธิกสูตร 
ว่าด้วยพระโคธิกะนิพพานดังนี้้้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเ้ตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแล 
ท่านโคธิกะ อยู่ที่กาลีิลา้้างภูเ้าอิสิคิลิ  
 ครั้งนั้นแล ท่านโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู่ ได้บรรลุเจโตวิมุ ตติ อัน
เป็นโลกีย์ ภายหลังท่านโคธิกะได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์นั้น แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3 แม้ครั้งที่ 
4 แม้ครั้งที่ 5 แม้ครั้งที่ 6 แม้ครั้งที่ 7 ท่านโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู่ ก็ได้
บรรลุเจโตวิมตุติอันเป็นโลกีย์อีกฯ ครั้งนั้นแล ท่านโคธิกะได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เสื่อมจากเจโต
วิมุตติอันเป็นโลกีย์ถึง 6 ครั้งแล้ว ถ้ากระไรเราพึงนําีัสตรามาฯลําดับนั้นแล มารผู้มีบาปทราบความ
ปริวิตกแห่งจิต้องท่านโคธิกะด้วยจิตแล้ว จึงเ้้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า้้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ มีเพียรใหญ่ มีปัญญามาก รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และ
ยี ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวง ้้าพระองค์้อถวายบังคมพระบาททั้งคู่ ้้าแต่พระองค์ผู้มีเพียรใหญ่ 
สาวก้องพระองค์อันมรณะครอบงําแล้ว ย่อมคิดจํานงหวังความตาย ้้าแต่พระองค์ผู้ทรงไว้ ซึ่งความ
รุ่งเรือง ้อพระองค์จงห้ามสาวก้องพระองค์นั้นเสียเถิด ฯ ้้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปรากฏในหมู่ชน 
สาวก้องพระองค์ยินดีในพระีาสนา ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์อันตัดเสียซึ่งมานะ ยังเป็นพระเส้ะอยู่ 
ไฉนจะพึงกระทํากาลเสียเล่า ฯ ก็เวลานั้น ท่านโคธิกะได้นําีัสตรามาแล้ว ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงทราบว่า ผู้นี้เป็นมารผู้มีบาป จึงได้ตรัสกับมารด้วยพระคาถาว่า ปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมไม่ห่วงใยชีวิต 
โคธิกะภิกษุ ถอนตัณหาพร้อมด้วยราก นิพพานแล้ว  
 ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เรามาไปสู่
กาลีิลา ้้างภูเ้าอิสิคิลิ อันเป็นที่โคธิกกุลบุตรนําีัสตรามาแล้ว ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลรับพระดํารัส
้องพระผู้มีพระภาคเจ้า ในกาลต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุหลายรูป ได้เ้้าไปยังกาล
ีิลา้้างภูเ้าอิสิคิลินั้น ได้ทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแล้ว นอนอยู่บนเตียง เวลาต่อมา 
ควันหรือหมอกพลุ่งไปสู่ทิีตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้ ทิีเบื้องบน เบื้องต่ําและอนุทิี พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า พวกเธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุ่งไปสู่ทิีตะวันออก 
ตะวันตก เหนือ ใต้ ทิีเบื้องบน เบื้องต่ําและอนุทิี แล้วจึงตรัสว่า นั่นมารผู้มีบาปเที่ยวแสวงหา
วิญญาณ้องโคธิกกุลบุตร ด้วยคิดว่า วิญญาณ้องโคธิกกุลบุตรตั้งอยู่ ณ ที่ไหน พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า โคธิกกุลบุตร ปรินิพพานแล้ว ต่อมามารถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก เ้้าไปเฝูาพระผู้มี
พระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยได้ค้นหาวิญญาณ้องโคธิกกุลบุตร ทั้งใน
ทิีเบื้องบน ทั้งทิีเบื้องต่ํา ทั้งทาง้วาง ทั้งทิีใหญ่ ทิีน้อยทั่วแล้ว มิได้ประสบ โคธิกะนั้นไป ณ ที่
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ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า นักปราชญ์ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยธิติ มีปกติเพ่งพินิจ ยินดีแล้วในฌาน
ทุกเมื่อ พากเพียรอยู่ตลอดวันและคืน ไม่มีความอาลัยในชีวิต ชนะเสนา้องมัจจุราชแล้ว ไม่กลับมาสู่
ภพใหม่ นักปราชญ์นั้น คือ โคธิกกุลบุตร ได้ถอนตัณหาพร้อมด้วยราก ปรินิพพานแล้ว ฯ พิณได้พลัด
ตกจากรักแร้้องมารผู้มีความเีร้าโีก ในลําดับนั้น ยักษ์นั้นมีความโทมนัส หายไปในที่นั้นนั่นเอง ฯ 
(สํ.ส., เล่มที่ 25, ้้อที่ 488 – 495, หน้าที่ 63 – 66) 
 4. เรื่องพระวักกลิเถระ  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายไว้ในพระสุตตันตปิฎก ุ้ททกนิกาย คาถาธรรมบท พระ
ีาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระวักกลิเถระ ตรัสพระธรรมเทีนานี้ว่า ปาโมชฺช
พหุโลภิกฺุ้ ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคตดังได้สดับมา ท่านวักกลิเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์ใน
กรุงสาวัตถี เจริญวัยแล้วเห็นพระตถาคตเสด็จเ้้าไปเพ่ือบิณฑบาต แลดูพระสรีระสมบัติ้องพระ
ีาสดาแล้ว ไม่อ่ิมด้วยการเห็นพระสรีระสมบัติจึงบรรพชาในสํานักพระีาสดาด้วยเ้้าใจว่า เราจักได้
เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นนิตยกาล ด้วยอุบายนี้ ก็ยืนอยู่ในที่อันตนยืนอยู่แล้วสามารถเพื่อจะแลเห็น
พระผู้มีพระภาคเจ้าละกิจวัตรทั้งหลาย มีการสาธยายและมนสิการในพระกัมมัฏฐานเป็นต้น เที่ยว
มองดูพระีาสดาอยู่ พระีาสดาทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณ้องท่านอยู่ จึงไม่ตรัสอะไร (ต่อ) ทรง
ทราบว่า กาลต่อมาญาณ้องท่านถึงความแก่กล้าแล้วจึงตรัสโอวาทว่า วักกลิ ประโยชน์อะไร้องเธอ
ด้วยการเฝูาดูกายเน่านี้วักกลิ ตรัสว่าผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา (ผู้ตถาคต) คนใดเห็นเรา (ผู้ตถาคต) 
คนนั้น (ชื่อว่า) เห็นธรรม พระวักกลินั้น แม้อันพระีาสดาสอนแล้วอย่างนั้น ก็ไม่อาจเพ่ือละการดูพระ
ีาสดาไปในที่อ่ืนได้เลยครั้งนั้น พระีาสดาทรงดําริว่า ภิกษุนี้ ไม่ได้ความสังเวชแล้วจักไม่ได้ตรัสรู้
เมื่อวัสสูปนายิกสมัยใกล้เ้้ามาแล้ว จึงเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ในวันเ้้าพรรษา ทรง้ับไล่ท่านด้วย
พระดํารัสว่า วักกลิเธอจงหลีกไป ท่านคิดว่า พระีาสดาไม่รับสั่งกะเรา ไม่อาจเพ่ือดํารงอยู่ ณ ที่ตรง
พระพักตร์้องพระีาสดาได้ตลอดไตรมาส จึงคิดว่า ประโยชน์อะไร้องเราด้วยชีวิตเราจักให้ตนตก
จากภูเ้าเสีย ดังนี้แล้ว จึง้ึ้นภูเ้าคิชฌกูฏ พระีาสดาทรงทราบความเมื่อยล้า้องท่านแล้ว ทรงดําริ
ว่า ภิกษุนี้ เมื่อไม่ได้ความปลอบโยนจากสํานัก้องเราพึงยังอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้งหลายให้ฉิบ
หาย จึงทรงเปล่งพระรัีมีไปแล้ว เพื่อจะทรงแสดงพระองค์ (ให้ปรากฏ) ลําดับนั้น จําเดิมแต่เวลาท่าน
เห็นพระีาสดาแล้ว ความเีร้าโีกแม้มากถึงเพียงนั้น หายไปแล้ว พระีาสดาเป็นประดุจว่ายังสระที่
แห้งให้เต็มด้วยน้ํา เพ่ือทรงยังปีติและปราโมทย์อันมีกําลังให้เกิดแก่พระเถระจึงตรัสพระคาถานี้ว่า  

ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺ้ ุปสนฺโน พุทฺธสาสเน อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ สงฺ้ารูปสม ํสุ้ํติ. 
   ภิกษุ ผู้มากด้วยปราโมทย์ เลื่อมใสแล้วในพระพุทธีาสนาพึงบรรลุสันตบท  
   เป็นที่เ้้าไปสงบสัง้าร เป็นสุ้. 
 ดังนั้น แก้อรรถว่าพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า น พุชฺฌิสฺสติ แปลว่า จักไม่รู้สึกตัวก็
ได้ อธิบายว่า มัวแต่พะวงอยู่ด้วยการดูพระรูปพระีาสดา ความรู้สึกตัว เพ่ือจะทําความเพียร บรรลุ
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ธรรมพิเีษ ย่อมไม่มี ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์ แม้โดยปกติ ย่อมปลูกความเลื่อมใสในพระพุทธีาสนา 
ภิกษุนั่นเลื่อมใส (ในพระพุทธีาสนา) แล้วอย่างนั้นพึงบรรลุพระนิพพานในพระพุทธีาสนา อันได้ชื่อ
ว่า สันตบท เป็นที่เ้้าไปสงบสัง้ารเป็นสุ้ ก็แลพระีาสดาตรัสพระคาถานี้แล้ว ทรงเหยียดพระหัตถ์ 
ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้แก่พระวักกลิเถระว่า มาเถิด วักกลิ เธออย่ากลัว จงแลดูพระตถาคต เราจักยก
เธอ้ึ้น เหมือนบุคคลพยุงช้างตัวจมในเปือกตม้ึ้นฉะนั้น มาเถิดวักกลิ เธออย่ากลัว จงแลดูพระตถาคต 
เราจักยกเธอ้ึ้น เหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับฉะนั้น ท่านยังปีติอย่างแรงกล้าให้เกิด้ึ้น
แล้วว่า เราได้เห็นพระทีพลแล้วและคําร้องเรียกว่ามาเถิดจึงคิดว่า เราพึงไปโดยทางไหนหนอเมื่อไม่
เห็นทางเป็นที่ไป จึงเหาะ้้ึนไปในอากาีในที่เฉพาะพระพักตร์ เมื่อเท้าทีแรกตั้งอยู่ที่ภูเ้านั่นแลนึกถึง
พระคาถาที่พระีาสดาตรัสแล้ว ้่มปีติได้ในอากาี บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
แล้ว ถวายบังคมพระีาสดาแล้ว ครั้นในกาลต่อมา พระีาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งอันเลิีกว่า
ภิกษุทัง้หลายผู้เป็นสัทธาธิมุต ดังนี้ (ุ้.ธ., เล่มที่ 43, ้้อที่ 262, หน้าที่ 392 – 393) 
 5. เรื่องฉันโนวาทสูตร  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายไว้ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ กล่ าว
ว่าในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเป็นสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแก่กระแต เ้ตพระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตร  ท่านพระมหาจุนทะ และท่าน
พระฉันนะ อยู่บนภูเ้าคิชฌกูฏ เฉพาะท่านพระฉันนะอาพาธ ทนทุก้เวทนา เป็นไ้้หนัก ในครั้งนั้น 
ท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเ้้าไปหาท่านพระมหาจุนทะยังที่อยู่ แล้วได้กล่าวกับ
ท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่า ดูก่อนท่านจุนทะ มาเถิด เราจะเ้้าไปหาท่านพระฉันนะยังที่อยู่ ได้ถามถึง
ความไ้้ ท่านพระมหาจุนทะรับคําท่านพระสารีบุตรแล้ว ต่อนั้น ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะ 
ได้เ้้าไปหาท่านพระฉันนะยังที่อยู่ แล้วทักทายปราีรัยกับท่านพระฉันนะ ครั้นผ่านคําทักทายปราีรัย
พอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วน้้างหนึ่ง พอนั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะ
ท่านพระฉันนะดังนี้ว่า ดูก่อนท่านฉันนะ ท่านพอทน พอเป็นไปได้หรือ ทุก้เวทนาทุเลา ไม่กําเริบ 
ปรากฏความทุเลาเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความกําเริบหรือ 
 พระฉันนะ ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหวทุก้เวทนา้องกระผม
หนัก กําเริบ ไม่ทุเลา ปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลย 
 ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณกระทบ้ม่อม้องกระผม เหมือนบุรุษมีกําลังเอา
้องแหลมคมทิ่ม้ม่อม ฉะนั้น กระผมจึงทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหว ทุก้เวทนา้องกระผมหนัก กําเริบ 
ไม่ทุเลา ปรากฏความกําเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเลาเลย 
 ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณเวียนีีรษะ้องกระผมอยู่ เหมือนบุรุษมีกําลังให้
การ้ันีีรษะด้วยชะเนาะอย่างมั่น ฉะนั้น กระผมจึงทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหว ทุก้เวทนา้องกระผม
หนัก กําเริบไม่ทุเลา ปรากฏความกําเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเลาเลย 
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 ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณปั่นปุวนท้อง้องกระผม เหมือนคนฆ่าโค หรือ
ลูกมือ้องคนฆ่าโคผู้ฉลาด เอามีดแล่โคอันคมคว้านท้อง ฉะนั้น กระผมจึงทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหว 
ทุก้เวทนา้องกระผมหนัก กําเริบ ไม่ทุเลา ปรากฏความกําเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเลาเลย 
 ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร ความร้อนในกาย้องกระผมเหลือประมาณ เหมือนบุรุษมีกําลัง 2 คน 
จับบุรุษมีกําลังน้อยที่อวัยวะปูองกันตัวต่าง ๆ แล้ว นาบ ย่าง ในหลุมถ่านเพลิง ฉะนั้น กระผมจึงทนไม่
ไหวเป็นไปไม่ไหว ทุก้เวทนา้องกระผมหนัก กําเริบ ไม่ทุเลา ปรากฏความกําเริบเป็นที่สุด ไม่ปรากฏ
ความทุเลาเลย ้า้แต่ท่านพระสารีบุตร กระผมจักหาีัสตรามาฆ่าตัว ไม่อยากจะได้เป็นอยู่เลย 
 พระสารีบุตร ท่านฉันนะอย่าได้หาีัสตรามาฆ่าตัวเลย จงเป็นอยู่ก่อนเถิด พวกเรายังปรารถนา
ให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ ถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะเป็นที่สบาย ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัช
เป็นที่สบาย ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีคนบํารุงที่สมควร ผมจักคอยบํารุงท่านเองท่านฉันนะ
อย่าได้หาีสัตรามาฆ่าตัวเลย จงเป็นอยู่ก่อนเถิด พวกเรายังปรารถนาให้ท่านฉันนะเป็นอยู่ 
 พระฉันนะ ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร ไม่ใช่กระผมไม่มีโภชนะเป็นที่สบาย ไม่ใช่ไม่มีเภสัชเป็นที่
สบาย ไม่ใช่ไม่มีตนบํารุงที่สมควร ก็แหละกระผมได้ปรนนิบัติพระีาสดามาตลอดกาลนาน ด้วยความ
พอพระทัย มิใช่ด้วยความไม่พอพระทัย ความจริง การที่ภิกษุปรนนิบัติพระีาสดาด้วยความพอ
พระทัย มิใช่ด้วยความไม่พอพระทัย นั้นเป็นการสมควรแก่สาวก ้้าแต่ท่าน 
 พระสารีบุตร ้อท่านจงทรงจําไว้อย่างนี้ว่า ฉันนะภิกษุจักหาีัสตรามาฆ่าตัวตายอย่างมิให้ถูก
ตําหนิได้ พระสารีบุตรกล่าวว่าพวกเราจักชื่อถามปัญหาท่านฉันนะสักเล็กน้อย ถ้าท่านฉันนะเปิด
โอกาสพยากรณ์ปัญหาได้ 
 พระฉันนะ ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร โปรดถามเถิด กระผมฟังแล้วจึงจักรู้ ดูก่อนท่านฉันนะ ท่าน
พิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่า นั่น้องเรา นั่นเรา นั่นอัตตา้องเราหรือ
ท่านพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ...เห็นฆานะ ฆานวิญญาณ...เห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ...เห็นกาย กาย
วิญญาณ...เห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่น้องเรา นั่นเรา นั่นอัตตา้องเราหรือ 
 พระฉันนะ ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณธรรมที่รู้ได้ด้วย
จักษุวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตา้องเรากระผมพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ.
เห็นฆานะ ฆานวิญญาณ.เห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ.เห็นกาย กายวิญญาณ.เห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรม
ที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไมใ่ช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตา้องเรา 
 ปัญหาของพระสารีบุตร ดูก่อนท่านฉันนะ ท่านเห็นได้อย่างไร รู้ได้อย่างไรในจักษุ ในจักษุ
วิญญาณ ในธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุ
วิญญาณว่า นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ อัตตา้องเรา ท่านเห็นได้อย่างไร รู้ได้อย่างไร ใน
โสต ในโสตวิญญาณ...ในฆานะ ในฆานวิญญาณ...ในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ...ในกาย ในกายวิญญาณ
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...ในมโน มโนวิญญาณ ในธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รู้ได้
ด้วยมโนวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไมใ่ช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตา้องเรา 
 พระฉันนะ ้้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รู้ความดับในจักษุในจักษุวิญญาณ 
ในธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณว่า 
นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตา้องเรากระผมเห็นความดับ รู้ความดับในโสต ในโสต
วิญญาณ.ในฆานะ ในฆานวิญญาณ.ในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ ในกาย ในกายวิญญาณกระผมเห็น
ความดับ รู้ความดับในมโน ในมโนวิญญาณ ในธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโน
วิญญาณ ธรรมที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่้องเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตา้องเรา 
 เมื่อท่านพระฉันนะกล่าวแล้วอย่างนี้ ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกะท่านพระฉันนะดังนี้ว่า 
ดูก่อนท่านฉันนะ เพราะฉะนั้นแล ท่านควรใส่ใจคําสั่งสอน้องพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไว้ตลอดกาล
เนืองนิตย์แม้ดังนี้ว่าบุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาีัยอยู่แล้ว ย่อมมีความหวั่นไหว สําหรับผู้ไม่มีตัณหา
และทิฏฐิอาีัย ย่อมไม่มีความหวั่นไหว เมื่อไม่มีความหวั่นไหว ก็มีความสงบ เมื่อมีความสงบก็ไม่มี
ตัณหานําไปสู่ภพ เมื่อไม่มีตัณหานําไปสู่ภพ ก็ไม่มีการมาเกิด ไปเกิด เมื่อไม่มีการมาเกิดไปเกิด ก็ไม่มี
จุติและอุปบัติ เมื่อไม่มีจุติและอุปบัติก็ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีระหว่างกลางทั้งสองโลก นี้แหละ
ที่สุดแห่งทุก้์ ครั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะ กล่าวสอนท่านพระฉันนะด้วยโอวาทนี้
แล้ว จึงลุกจากอาสนะ หลีกไป 
 ในครั้งนั้น ท่านพระฉันนะ เมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นาน ได้
หาีัสตรามาฆ่าตัวเสียทันทีนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงเ้้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ แล้ว
ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่ง ณ ที่ควรส่วน้้างหนึ่ง พอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคเจ้าดังนี้ว่า  
 ้้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระฉันนะหาีัสตรามาฆ่าตัวเสียแล้ว ท่านจะมีคติอย่างไร มี
สัมปรายภพอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  
 ดูก่อนสารีบุตร ฉันนะภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ด้วยตําหนิต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือ 
 พระสารีบุตร ้้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีบ้านในแคว้นวัชชีนามว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้น ท่าน
พระฉันนะยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย และสกุลคนที่คอยตําหนิอยู่  
 พระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนสารีบุตร ฉันนะภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหายและสกุลที่คอยตําหนิ
อยู่ก็จริง แต่เราหาเรียกบุคคลว่า ควรถูกตําหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่  
 ดูก่อนสารีบุตร บุคคลใดแล ทั้งกายนี้และยึดมั่นกายอ่ืนบุคคลนั้นเราเรียกว่า ควรถูกตําหนิ ฉันนะ
ภิกษุหามีลักษณะนั้นไม่ ฉันนะภิกษุหาีัสตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตําหนิ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส
พระภาษิตนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดี พระภาษิต้องพระผู้มีพระภาคเจ้าแล 
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 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าบุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาีัยอยู่แล้ว ย่อมมีความหวั่นไหว 
สําหรับผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาีัย ย่อมไม่มีความหวั่นไหว เมื่อไม่มีความหวั่นไหว ก็มีความสงบ เมื่อมี
ความสงบ ก็ไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพ เมื่อไม่มีตัณหาตัวน้อมไปสู่ภพ ก็ไม่มีการมาเกิด ไปเกิด เมื่อไม่
มีการมาเกิดไปเกิด ก็ไม่มีจุติและอุปบัติ เมื่อไม่มีจุติและอุปบัติ ก็ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีระหว่าง
กลางทั้งสองโลก นี่แหละที่สุดแห่งทุก้์ (ม.อุ., เล่มที่ 23, ้้อที่ 751, หน้าที่ 432) 

สรุปได้ว่า การฆ่าตัวตายกับสาเหตุ้องการบัญญัติสิก้าบทในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็น
เหตุที่เกิด้ึ้นจากต้นบัญญัติ ด้วยจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาีัสตราอันจะปลิดชีวิต 
ให้แก่กายมนุษย์ พรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพ่ืออันตาย เป็นต้องครุกรรม จึงเรียกว่า 
ตติยปราชิกกัณฑ์ โดยนิทานบัญญัติ เรื่องโคธิกสูตร เรื่องพระวักกลิเถระ เรื่องฉันโนวาทสูตร และทรง
ยกโทษให้แต่เม่ือใครละเมิดอีกต้องครุกรรมนั้น โดยมีมาในนิทานบัญญตินั่นเอง 

3.1.5 ประโยชน์แห่งการบัญญัตวิินัย 
 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุกนิบาต ได้แสดงเกี่ยวกับประโยชน์แห่งการบัญญัติ
พระวินัยหรือีีล้องเหล่าพระภิกษุเอาไว้ 10 ประการ นั้นซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วย
เหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แจงต่อที่ประชุมพระสงฆ์สาวกว่า การบัญญัติพระวินัยนั้นมี
ประโยชน์ต่อพระสงฆ์จํานวนมาก ต่อพระพุทธีาสนาและต่อพระสาวกที่มีีีลเป็นที่รัก พระพุทธ
องค์ทรงชี้ให้เห็นประโยชน์ 10 ประการ ที่เกิดจากการบัญญัติพระวินัยไว้ดังนี้ 
  1. เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 
  2. เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ 
  3. เพ่ือ้่มบุคคลผู้เก้อยาก 
  4. เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีีีลเป็นที่รัก 
  5. เพ่ือปูองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 
  6. เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักมีในอนาคต 
  7. เพ่ือความเลื่อมใส้องชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
  8. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง้องชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
  9. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
  10. เพ่ือถือเอาตามพระวินัย (องฺ.เอก., เล่มที่ 33, ้้อที ่436, หน้าที่ 503) 
 เหตุนั้น การแสดงทัีนะเกี่ยวกับอาบัติ หมายถึง การต้องโทษทางพระวินัย หรือถ้าทางโลก คือ 
การทําผิดกฎหมายบ้านเมือง ส่วนทางพระถือว่าเป็นทําความผิดต่อพระพุทธบัญญัติ หรืออภิสมาจารที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามมิให้ประพฤติ ผู้ฝุาฝืนต้องมีโทษตามที่กําหนดไว้ในพระวินัยแต่ละสิก้าบท ซึ่งมี
การกําหนดโทษไว้ลดหลั่นกันไปจากโทษ หรืออาบัติที่หนักที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับทางโลก คือ ประหาร
ชีวิต ส่วนทางพระ คือ ต้อง้าดจากความเป็นภิกษุ โทษอย่างกลางต้องอยู่กรรมประพฤติมานัต (มานัต
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เป็นชื่อวุฏฐานวิธี คือ ระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ) จึงจะพ้นได้ ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกก็ 
คือ จําคุกและโทษอย่างเบาต้องประจานตนเองต่อหน้าภิกษุอ่ืนจึงจะพ้นได้ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลก คือ 
เสียค่าปรับซึ่งการลงโทษในทางพระวินัยไม่มีความยุ่งยาก ไม่ต้องสอบสวนหาผู้กระทําความผิด ยกเว้น
อาบัติปาราชิกและอาบัติสังฆาทิเสส เช่น การพรรณาคุณแห่งความตายเป็นต้น 
 สรุปได้ว่า อานิสงส์แห่งการบัญญัติสิก้าบทนั้น ก็เพื่อความสามัคคีและดีงามแห่งหมู่สงฆ์ 
ในการปฏิบัติ ีีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว พร้อมทั้ง
เพ่ือความเลื่อมใสแก่คนผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสยิ่ง้ึ้นดังนี้ 
 3.1.6 สรุปการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 สรุปไดว้่า การฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ได้กล่าวถึงความเป็นมา ความหมาย และ
ความสําคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยหรือีีลสําหรับพระภิกษุเพราะีีลนั้น สามารถ
ทําให้ผู้ปฏิบัติตามละเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ด้วย กาย วาจาและใจ พร้อมนําไปสู่เปูาหมาย
สูงสุดได้ จากสภาพความเป็นอยู่และสังคมในปัจจุบันนี้ทําให้คนเราเปลี่ยนไป แ้่ง้ันกัน ทําร้ายกัน 
โกรธกันเกลียดกันและมีปัญหาความ้ัดแย้งกันมาก้ึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่ทุกคนใส่ใจผู้อ่ืนน้อยลง
และเอาใจใส่ดูแลตัวเองน้อยลงเช่นกันในโลกแห่งการทํางานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุ้นั้น การที่
เราจะก้าวหน้าในชีวิตในทุก ๆ เรื่องทั้งเรื่อง การงาน ครอบครัวและสังคม ได้นั้นเราควรจะประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ดี และพัฒนาตนเองอยู่เสมอการถือีีล 5 และยึดมั่นในีีลธรรมจรรยานั้นก็เป็นสิ่งที่เรา
ควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต้องเรา นั่นเองีีลทั้ง 5 ้้อ เป็นพ้ืนฐาน
้องการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ด้วยเหตุนี้ีีล้้อที่ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ (ปาณาติปาตา เวรมณี)้้อนี้อาจดู
เหมือนทําง่าย สําหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยว้้องหรือมีอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แต่ก็อยากให้พึงระลึกและ
ระวังอยู่เสมอเพ่ือมิให้พลาดพลั้งไปทําร้ายหรือฆ่าชีวิต้องผู้ใด้้อนี้รวมถึงการฆ่าและทําร้ายคนทั้งด้วย
การกระทําและคําพูดจึงต้องทําความเ้้าใจกันว่า ชีวิต คือ อะไร นั่นเอง 
  

3.2 ชีวิตกับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 คําว่า ชีวิต ตามรูปีัพท์ หมายถึง ความเป็นอยู่ หรือ การดํารงอยู่ อันเป็นการบ่งบอก้องการ
เป็นอยู่  หรือดํารงอยู่้ององค์ประกอบ้องชีวิต ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ชีวิตเป็นหน่วยรวม้อง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ที่คุมกันเ้้าเพ่ือการดํารงอยู่ได้  
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2557, หน้า 798) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับประเด็นนี้
ว่า การดํารงชีวิตอยู่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นกระบวนการดํารงอยู่้อง้ันธ์ 5 และไม่มีสิ่งอ่ืนใดที่
นอกเหนือไปจาก้ันธ์ 5 เพราะอาีัย้ันธ์ 5 นี้เองจึงบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเ้า ซึ่งคําว่า 
ตัวตนในบริบทนี้ ก็หมายถึงชีวิต ้องเรานั่นเอง ชีวิตซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน้อง้ันธ์ 5 คือ รูป เวทนา 
สัญญา สัง้ารและวิญญาณ แต่ถ้าโดยรวมนั้น จะมี 2 คือ กายและจิต 
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 ตามทัีนะทั่วไปส่วนประกอบ้องมนุษย์ คือ กายกับจิต จิตดวงแรกเกิด คือ วิญญาณดวงแรก
ปรากฏ้ึ้นในครรภ์มารดา จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่ากายมนุษย์ บทว่า พรรณนาคุณใน
ความตายก็ดี ได้แก ่แสดงโทษในความเป็นอยู่ พรรณนาคุณในความตายว่า ท่านตายจากโลกนี้แล้ว เบื้อง
หน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเ้้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จักได้รับบําเรอเพียบพร้อมอ่ิมเอิบด้วยเบญจกาม
คุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์นั้น ถ้าบุคคลใดทํากรรมหนัก ในพุทธปรัชญาเถรวาทเปรียบเหมือน
ีิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็น้องกลับต่อให้ติดสนิทอีกไม่ได้แม้ฉันใด บุคคลนั้นทําผิดเหมือนกัน จงใจ
พรากกายมนุษย์จากชีวิตแล้วถ้าเป็นสมณะย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระีากยบุตร เพราะเหตุ
นั้นจึงตรัสว่า เป็นครุกรรม 
 ด้วยเหตุนี้ การฆ่าตัวเองด้วยกาย ้องเนื่องด้วยกาย ด้วยีัสตราอาวุธไปหรือยื่นสั่งในที่ใกล้ ๆ 
ให้ทําอย่างนี้ สั่งทูต นัดหมายหรือทํานิมิต ผู้รับฆ่าตามนั้นต้องลหุกรรม คือ ฆ่าชีวิตเหมือนกันพระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงปรับครุกรรมทั้งผู้สั่งและผู้ฆ่า ทําผิดจากที่สั่ง ผู้สั่งไม่เป็นกรรม ผู้ฆ่าต้องครุกรรม 
สั ่งทูตต่อ ้ณะสั ่งต้องลหุกรรม เมื ่อผู ้ฆ่ารับคํา ต้องลหุกรรม ฆ่าชีวิตสําเร็จต้องครุกรรมทุกรูป
พรรณนาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่อนอันตายด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยกายและวาจา ด้วยทูตด้วย
หนังสือ ด้วย ีรัตราหรืออุปกรณ์ที่พิงธรรมารมณ์เ้้าไปใกล้ ๆ ด้วยตั้งใจว่า จะมีผู้ตายด้วยเหตุ้อง
สิ่งนั้น ๆ ต้องลหุกรรม มีผู้ยังทุก้เวทนาให้เกิดด้วยสิ่ง ๆ นั้น ต้องลหุกรรมเ้าตาย ถือว่าฆ่าชีวิตต้อง
ครุกรรมเพราะแนะนํา หรือถูกถามแล้วบอกว่า ท่านจงตายอย่างนี้ ๆ ต้องลหุกรรม เ้ายังทุก้เวทนา
ให้เกิดตามนั้น ต้องลหุกรรม เ้าตาย ถือว่าฆ่าชีวิตต้องครุกรรม พร้อมทรงแสดงทัีนะ้องบุคคลที่ไม่
ต้องเอาครุกรรมเอาไว้ คือ 1. บุคคลไม่จงใจ 2. บุคคลไม่รู้ 3. บุคคลไม่ประสงค์จะให้ตาย 4. บุคคล
วิกลจริต 5. ภิกษุมีจิตฟูุงซ่าน 6. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 7. บุคคลทําครั้งแรกที่กล่าว
มาแล้วนี้ไม่ต้อง  
 ปาณาติบาต ที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ใน วรรณนาจุลีีลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระ
พุทธประสงค์จะทรงแก้เนื้อความที่ได้ตรัสถามด้วยยกเถตุกัมยตาปุจฉานั้น จึงตรัสพระบาลีอาทิวา 
ปาณาติปาตปหาย ดังนี้ในคําว่าละปาณาติบาต ปาณาติบาต แปลว่าทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
อธิบายว่า ฆ่าสัตว์ ปลงชีพสัตว์ ก็ในคําว่า ปาณะ นี้ โดยโวหาร ได้แก่สัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ชีวิตินทรีย์ 
อนึ่ง เจตนาฆ่า อันเป็นเหตุยังความพยายามตัดรอนชีวิตินทรีย์ให้ตั้ง้ึ้น เป็นไปทางกายทวารและวจี
ทวาร ทางใดทางหนึ่ง ้องผู้มีความสําคัญในชีวิตนั้นว่า เป็นสัตว์มีชีวิต ชื่อว่าปาณาติบาต ปาณาติบาต
นั้น ชื่อว่ามีโทษน้อย ในสัตว์เล็กบรรดาสัตว์ที่เว้นจากคุณมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น ชื่อว่ามีโทษมากใน
เพราะสัตว์มีร่างกายใหญ่ เพราะเหตุไร เพราะต้อง้วน้วายมาก แม้เมื่อมีความพยายามเสมอกัน ก็มี
โทษมาก เพราะมีวัตถุใหญ่ ในบรรดาสัตว์ที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้น  
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 เพราะเหตุนี้ สัตว์มีคุณน้อยมีโทษน้อย สัตว์มีคุณมากมีโทษมาก แม้เมื่อมีสรีระและคุณเท่ากัน 
ก็พึงทราบว่า มีโทษน้อย เพราะกิเลสและความพยายามอ่อน มีโทษมาก เพราะกิเลสและความ
พยายามแรงกล้า ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวเอาไว้ว่าปาณาติบาตนั้น มีองคป์ระกอบ 5 อย่าง คือ 
  1.ปาโณ สัตว์มีชีวิต  
  2.ปาณสญฺ̣ ตา ตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต) 
  3.วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่าให้ตาย  
  4.อุปกฺกโม ทําความเพียรพยายามเพ่ือให้ตาย 
  5.เตน มรณํ สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรพยายามนั้น เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5 ดังนี้ จึงเป็น
ครุโทษ และอีกนัยหนึ่งปาณาติบาตนั้น มีประโยค 6 อย่าง คือ 
  1. สาหตฺถิกะ ประโยคที่ฆ่าด้วยมือตนเอง 
  2. อาณตฺติกะ ประโยคที่สั่งให้คนอ่ืนฆ่า 
  3. นิสฺสคฺคิยะ ประโยคที่ฆ่าด้วยอาวุธที่ชัดไป 
  4. ถาวระ ประโยคที่ฆ่าด้วยอุปกรณ์ที่อยู่กับที่ 
  5. วิชฺชามยะ ประโยคที่ฆ่าด้วยวิชา 
  6. อิทธฺิมยะ ประโยคที่ฆ่าด้วยฤทธิ์ 
 ฉะนั้น ผู้วิจัยจะไม่พรรณนาความนั้นและความอ่ืนที่มีรูปเช่นนั้นให้พิสดารส่วนผู้ที่ต้องการพึง
ตรวจดูสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย ถือเอาความเถิด.(ที.ม.อ., เล่มที่11, หน้าที ่187) 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ). (2552, หน้า 91) ได้แสดงธรรมเทีนาเรื่องการฆ่าสัตว์
ในหนังสือหลักพระพุทธีาสนา หัว้้อเบญจีีล – เบญจธรรม คู่ท่ี 1 ว่า 
 ีีล้้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต คําว่า สัตว์มีชีวิต แปลจากคําว่า 
ปาณาติปาตา คําว่า ปาณ คือ อินทรีย์ที่หายใจที่มีชีวิตเป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉานทั่วไปทุก
ชนิดเพราะเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องหายใจเหมือนกันหมด การหายใจ หมายถึงชีวิต หรือความมีชีวิตก็
หมายถึงการหายใจ คําว่า ปาณา จึงฟังง่าย ๆ ว่า ปาโณ สัตว์มีชีวิต ซึ่งหมายถึงมนุษย์และเดรัจฉานที่
ยังหายใจได้อยู่ดังกล่าวนั้น การฆ่า คือ การทําให้ตายการฆ่าสัตว์นั้นท่านแสดงว่ามีโทษมากและน้อย
ต่างกัน คือ ถ้าฆ่าผู้มีคุณมาก มีเจตนาฆ่าแรงมาก มีความพยายามมากก็มีโทษมาก ถ้าฆ่าผู้มีคุณน้อย มี
เจตนาอ่อน มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน  
 การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็น้้อห้ามตามีีล้้อที่ 1 หากใคร
ฝุาฝืนถือว่าเป็นบาป ส่วนจะบาปมากบาปน้อยหรือหนักเบาก็สุดแล้วแต่ผู้ที่ถูกฆ่าและเจตนาในการ
ฆ่าเท่านั้น ตามหลักคําสั่งสอน้องีาสนาพุทธ มุ่งไปในทางปฏิบัติ  เพื่อความอยู่ร่วมกันในสังคม 
เช่น การปฏิบัติตามหลัก้องเบญจีีล – เบญจธรรม กับการปฏิบัติเพื่อการอยู่รอด้องตัวเองซึ่ง
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ต้องการปฏิบัติเพื่อความอยู่รอด้องตัวเอง ความจริงแท้้องพระพุทธีาสนา คนเรารักตนเองยิ่ง
กว่าสิ่งอ่ืน ดังสุภาษิตที่ว่า  

อตฺตาน เจ ปิยํ ช า รก̣เ้ย̣ย นํ สุรก้̣ิตํ. 
หากรู้ว่าตนเป็นที่รัก ควรรักษาตัวให้ดี. 

 ด้วยเหตุนี้ เป็นจริงในสังคมเราปัจจุบันนี้ มีบุคคลอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ พวก
เ้าเหล่านั้นได้ทําอัตวินิบาตกรรม หรือ ฆ่าตัวตาย ซึ่งการฆ่าตัวตายนี้ ไม่ใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอ่ืน
เท่านั้น ถึงการฆ่าตัวเองตายที่เรียกว่า อัตวินิบาตกรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงห้ามมิให้ทําการฆ่าตัว
ตายอันเป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้ หมดทางแก้ไ้ หมดทางออก อย่างอ่ืน สิ้นหนทางแล้ว เมื่อ
ฆ่าตัวตายก็เป็นการทําลายตัว เมื่อทําลายตัว ก็เป็นการทําลายประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่จะพึงได้ในชีวิต 
ในหมู่ เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางกรณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธีาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรม 
คือ กรรมที่เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ทําว่าเป็นโมฆบุคคล หรือคนเปล่า เท่ากับว่าตายเปล่า ๆ ควรจะอยู่
ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ ก็หมดโอกาสเสียแล้วตรงกับคําพูดกันว่าไปเสียแล้ว พระผู้มีพระภาค
เจ้าสอนให้สงวนรักตนให้ดีตลอดเวลาทั้งปวง ห้ามมิให้มอบตนให้แก่ใครและไม่ให้ฆ่าตัวเอง 
เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อ่ืน โดยปกติทุกคนรักชีวิต รักตนกลัวตายแต่เพราะเหตุบางอย่างบางครั้งอาจ
เกิดคิดสละชีวิต ก็เมื่อเกิดความคิดเช่นนั้น้ึ้นได้ได้ไฉน จะทําให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่ง้ึ้นไม่ได้ คือ 
คิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติระวังมิให้เป็นผู้พ่ายแพ้อย่าง
หมดประตูเช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้วจะไม่ก่อกรรมให้แก่ตนได้เลย  
 ในทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามไม่ให้บุคคลใดฆ่าผู้อ่ืนแล้ว 
ยังทรงห้ามไม่ให้บุคคลฆ่าตัวเอง เพราะชีวิตมีค่าหากมีชีวิตอยู่ยังสามารถทําคุณประโยชน์ให้สังคม
ต่อไปได้อีก โดยสุภีร์ ทุมทอง (2557, หน้า 26 - 28 ) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตโดยมีการ
เปรียบเทียบ ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ที่แสดงถึงชีวิต้องมนุษย์ทั้งหลาย อันน้อยนิดหน่อยซึ่ง
เต็มไปด้วยทุก้น์ี้ไว้ว่า มีอุปมา 7 อย่าง คือ 
 1. ชีวิตเหมือนกับน้ําค้างบนยอดหญ้า เวลาที่เจอแสงอาทิตย์ก็หายไปรวดเร็ว 
 2. ชีวิตเหมือนกับฟองน้ําหรือต่อมน้ํา เมื่อฝนมันตกลงมาใส่ในหนองน้ําแตกโพล๊ะไปโดยรวดเร็ว 
 3. ชีวิตเหมือนกับฟองน้ําต่อมน้ํา เอาไม้้ ีดแปฺบเดียวน้ําก็เ้้ามาหากันรอยไม้ก็หายไป 
 4. ชีวิตเหมือนกับน้ําที่ไหลมาจากภูเ้า ไหลมาจากภูเ้าสูง ไหลไปเรื่อยทีเดียว ไม่มีการหยุด
ไม่มีเวลาพัก ไหล้องมันไปเรื่อยอย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน 
 5. ชีวิตกับก้อนน้ําลายที่อมไว้ที่ปลายลิ้น เดี๋ยวสักหน่อยก็จะบ้วนทิ้งไป 
 6. ชีวิตเหมือนกับชิ้นเนื้อท่ีอยู่ในกระทะเหล็กร้อน 
 7. ชีวิตเหมือนกับโคที่จะถูกฆ่า เดินไปก้าวที่ 1 ก้าวที่ 2 ก็เ้้าใกล้ความตายไปทุก้ณะ 
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 3.2.1 คุณค่าของชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2556, หน้า 800 - 803) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับ
ทางพระพุทธีาสนากล่าวถึงคุณค่าชีวิต้องมนุษย์ว่า กิจโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ แปลว่า การได้อัตภาพ
เป็นมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก นั้นก็หมายความว่า พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าการเกิดเป็นมนุษย์ 
เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลําบาก กล่าวว่าเมื่อชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลําบาก 
ภาระหน้าที่้องเราก็ คือ การรักษาสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลําบากนี้ให้คงอยู่ และดํารงอยู่ เหตุผลที่
ต้องรักษาให้คงอยู่ก็เพราะว่า ในพุทธปรัชญาเถรวาทมองว่า อัตภาพ้องความเป็นมนุษย์หรือชีวิต
มนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คือ มโนธรรม เพราะมโนธรรมเกิดจากกระทําที่ดีทางกาย วาจาและใจ ดัง
พุทธพจน์ที่ว่า 

น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ. 
มนุษย์ไม่ได้เป็นคนถ่อยเพราะชาติพันธุ์ ไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติพันธุ์ 
แต่จะเป็นคนถ่อยก็เพราะการกระทํา จะเป็นพราหมณ์ก็เพราะการกระทํา. 

ดังนั้น มโนธรรม เกิดจากการกระทําที่ดีทางกาย วาจา และใจ ก็เพราะมโนธรรมชี้ให้เห็นถึง
การกระทําที่ทําให้ชีวิต้องตนเองว่า มีคุณค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด ในประเด็นนี้ พุทธปรัชญาเถรวาท
มองว่า การกระทําที่ถือว่า ทําให้ชีวิตมีคุณค่ามากที่สุด ดังนี้ 

1) การดําเนินชีวิตด้วยปัญญาพุทธปรัชญาเถรวาทมองว่า การเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นสิ่ง
ประเสริฐ คือ การเป็นอยู่รู้เท่าทันสภาวะ้องชีวิต ซึ่งเป็นไปตามหลัก้องไตรลักษณ์ สรรพสิ่งทั้งปวงไม่
เที่ยง ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนา้องตน ซึ่งพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าการ
ดํารงอยู่ด้วยปัญญา พบว่าเป็นคุณค่าภายใน มีลักษณะเยือกเย็น ปลอดโปร่ง ผ่องใส ด้วยการรู้เท่าทัน
สภาวะต่าง ๆ จิตเสวยอารมณ์ต่าง ๆ ดีใจ เสียใจ สิ้นหวัง หมดอาลัยในชีวิต ปล่อยไปตามอารมณ์ ไม่มี
การควบคุมด้วยปัญญา้องตน ส่วนคุณค่าภายนอกเป็นลักษณะ้องการตื่นตัวในปัจจุบันต่อเหตุการณ์
ต่างจึงเป็นการดํารงอยู่สอดคล้องกับนัย้องพุทธพจน์ที่ว่าการเป็นอยู่ผู้ด้วยปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ 

2) การฝึกฝนพัฒนาตนเองพุทธปรัชญามองว่าการให้คุณค่า้องชีวิตมนุษย์ในด้านนี้ 
พระพุทธีาสนาพยายามที่มุ่งเน้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง้องมนุษย์แต่ละคน เพ่ือดําเนินไปสู่
เปูาหมายหลักในทางพระพุทธีาสนา นั่นคือ พระนิพพาน อันเป็นการทําให้ชีวิต้องตนเองหลุดพ้นจาก
สังสารวัฏ ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงกระตุ้นเตือนสาวก้องพระองค์ว่า ทนฺโต เสฏฺโ  มนุสฺเสสุ 
แปลว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ฝึกตน คือ การฝึกจิตนั่นเองที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า จิตฺตํทนฺตํ สุ้าวหา แปลว่า จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุ้มาให้ ในหลักธรรมทางพุทธปรัชญา
เถรวาทที่กล่าวแล้วนั้น ทรงสอนให้มองคุณค่าในตัวมนุษย์ การฝึกพัฒนาตนเอง มองเห็นชีวิตมนุษย์เต็ม
ไปด้วยคุณค่าบุคคลทําได้เช่นนี้ย่อมประเสริฐสุด 
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 3) การพยายามพัฒนาชีวิตเ้้าสู่ความดีงามทางจิตใจพุทธปรัชญาเถรวาทมองว่า ชีวิตนั้น เป็น
ผลรวม้องความดีทั้งหลาย เราจะพบว่า พระพุทธีาสนา ไม่ค่อยให้คุณค่ากับชีวิตอยู่ที่การดํารงอยู่
้องมนุษย์ว่าจะยืนยาว หรือสั้นเพียงใด หรือไม่มองว่า ชีวิตที่ยืนยาว หรือดํารงอยู่ได้นานนั้น ชื่อว่า
เป็นชีวิตที่ดี และสมบูรณ์ว่า ชีวิตที่สั้นกว่า แต่กลับไปให้คุณค่าแก่ชีวิตมนุษย์อยู่ที่ ความดี ดังที่มีมาใน
พุทธสุภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 

        โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสโีล อสมาหิโต เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสสฺ ฌายิโน. 
ผู้ใด ทุีีล มีจิตไม่ตั้งม่ัน แม้จะมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี ก็ยังไม่ประเสริฐ 

ส่วนผู้ใด มีีีล มีจิตตั้งมั่น มีฌาน แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ยังประเสริฐกว่า. 
 ฉะนั้น ทางพระพุทธีาสนานั้นความจริง คนทุีีล คือ ผู้ที่ประพฤติไม่เรียบร้อยทางกาย วาจา
และใจ เ้าย่อมสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น คนไม่มีีีล 5 ย่อมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงมนุษย์ เ้าย่อมสร้างความเดือดร้อน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย แม้เ้า
จะมีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อ่ืน 

ส่วน ผู้มีีีล คือ ผู้ที่ประพฤติดีทางกาย วาจา และใจ เ้าย่อมสร้างความเจริญแก่ตนและผู้อ่ืน 
ตัวอย่างเช่น คนมีีีล 5 เ้าย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงมนุษย์ เ้าย่อมไม่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน มีแต่อยากคบหาสมาคมด้วย แม้เ้าจะมีชีวิตอยู่เพียง 1 วัน ก็ย่อม
เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อ่ืน 
 3.2.2 เป้าหมายและวิธีการเข้าถึงเป้าหมายของชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  

เมื่อกล่าวถึงเปูาหมายในเชิงพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น มีแนวทาง้องการปฏิบัติเพ่ือให้เ้้าถึง
เปูาหมายสูงสุด้องชีวิต คือ พระนิพพานด้วยเหตุนี้  

พระนิพพาน หมายถึง การเห็นแจ้งอริยสัจ 4 คือ ทุก้์ สมุทัย นิโรธ และมรรคแล้ว
บรรลุโลกุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 พระนิพพาน 1 ด้วยโลกุตตรปัญญา เ้้าถึงความสิ้นไป
แห่งตัณหา ละสังโยชน์ได้ตามระดับมรรค  

จัดเป็นพระอริยบุคคล 4 ระดับ 4 คู่ 8 บุคคล ดังนี้ 
1. พระโสดาปัตติมรรค คู่ พระโสดาปัตติผล  
2. พระสกทาคามีมรรค คู่ พระสกทาคามีผล  
3. พระอนาคามีมรรค คู่ พระอนาคามีผล  
4. พระอรหัตตมรรค คู่ พระอรหัตตผล  

 และได้แบ่งตามวิถีแห่งการหลุดพ้น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. อุภโตภาควิมุตติ ผู้หลุดพ้นทั้ง 2 ส่วน 
2. ปัญญาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 
3. กายสัก้ี ผู้เป็นพยานในนามกาย  
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4. ทิฏฐิปัตตะ ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 
5. สัทธาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยีรัทธา  
6. ธัมมานุสารี ผู้แล่นไปตามธรรม  
7.สัทธานุสารี ผู้แล่นไปตามีรัทธา  

 มีแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุ 2 ประเภทใหญ่ คือ สมถยานิก และวิปัสสนายานิก 
จัดเป็นวิปัสสนาโดยละเอียดมี 4 แบบ ดังนี้  
  1. สมถปุพพังคมวิปัสสนา การเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนําหน้า  

2. วิปัสสนาปุพพังคมสมถะ การเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานําหน้า  
3. ยุคนัทธสมถวิปัสสนา การเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยกัน  
4. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส วิธีปฏิบัติเมื่อจิตถูกชักให้เ้วด้วยธรรมุธัจจ์  

มีองค์ประกอบเพ่ือการดําเนินชื่อว่าโพธิปัก้ิยธรรม 7 ประการ ดังนี้  
1. สติสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้  
2. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟูนธรรม  
3. วิริยสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร  
4. ปีติสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอ่ิมใจ  
5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ  
6. สมาธิสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น  
7. อุเบก้าสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง  

ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้ 5 ้ณะ คือ ้ณะฟังธรรม ้ณะแสดงธรรม ้ณะสาธยาย
ธรรม ้ณะพิจารณาไตร่ตรองธรรม และ้ณะประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าหากภิกษุหวังการบรรลุ
ธรรมที่เป็นหัวใจ มีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงส์ ภิกษุพึงเป็นผู้มีฌาน มีจิตหลุดพ้น รู้ความเกิด้ึ้น
และความเสื่อมไปแห่งโลก มีใจดี ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาีัย (สํ.ม., เล่มที่ 31 ้้อที่ 1079, หน้าที่ 
105 ) (ุ้.ป.,เล่มที่ 69, -้้อที5่57, หน้าที่ 509) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, หน้า 513) กล่าวไว้ในว่าสําหรับวิธีให้มนุษย์เ้้าถึง
เปูาหมายชีวิต คือ อริยมรรค (มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดําเนินชีวิต
อันประเสริฐ = ทางสายกลาง) แนวทางดําเนินอันประเสริฐ้องชีวิตหรือกาย วาจา และใจ เพ่ือความ
หลุดพ้นจากทุก้์ เรียกว่า อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็น้้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอ จนถึง
กับ ตกอยู่ใต้อํานาจ ความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แ้็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจาก
ความสุ้ทางกาย เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางดําเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง 
แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้วคือ ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้น
หรือทางดําเนิน้องพระอริยะ มีองค์ 8 พระอานนท์เถระสรุปมรรควิธีที่จะดําเนินไปสู่ความหลุดพ้น  
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คําว่า มรรค แปลว่าทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดิน้องใจ เป็นการเดินจากความทุก้์ไปสู่ความ
เป็นอิสระหลุดพ้นจากทุก้์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบ้ึ้นใส่ตนด้วยอํานาจ้องอวิชชา มรรคมี
องค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือกฟ่ันแปดเกลียว องค์แปด คือ   

 1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเ้้าใจถูกต้อง 
 2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝุใจถูกต้อง 
 3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง 
 4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําถูกต้อง 
 5. สัมมาอาชีวะ คือ การดํารงชีพถูกต้อง 
 6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง 
 7. สัมมาสติ คือ การระลึกประจําใจถูกต้อง 
 8. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง (ุ้.ป., เล่มที่ 68, ้้อที่ 143, หน้าที่ 752) 
การปฏิบัติธรรมทุก้ั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ เมื่อย่นรวมกันแล้ว

เหลือเพียง 3 คือ ีีล - สมาธิ - ปัญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ 
1.หมวดีีล คือ สัมมาวาจา (การกล่าวชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ 

(การเลี้ยงชีพชอบ) 
2. หมวดสมาธิ คือ สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ 

(ความตั้งมั่นชอบ)  
3. หมวดปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) ซึ่งหมาย

รวมทัง้โลกิยปัญญา และโลกุตตรปัญญา 
ดังนั้น องค์ธรรมในมรรคมีองค์ 8 เป็นผลไม่ใช่เหตุ้องการตรัสรู้้องพระพุทธเจ้า เริ่มต้น

ปฏิบัติก็จะเป็นการเริ่มต้นถูกต้องตามเหตุปัจจัย เมื่อเราต้องการปัญญาเอาไปแก้ไ้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน หรือทุก้์้องเรา เราก็ต้องเอาหลักคําสอน้องพระพุทธองค์ที่สอนไว้ในทางสายเอกที่
เป็นเหตุ้องการตรัสรู้้องพระพุทธองค์ท่าน คือ การวิปัสสนาภาวนาเจริญสติปัญญา โดยการพิจารณา
้ันธ์ 5 และอินทรีย์ 6 ให้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง้องโลกและชีวิต เมื่อมีสติและปัญญา
เกิด้ึ้นแล้วก็เอาสติปัญญาที่ได้มาจากการวิปัสสนานี้ไปแก้ปัญหาหรือทุก้์ในชีวิตประจําวัน้องเรา 
เมื่อแก้ไ้ปัญหาได้แล้วก็ยังมีปัญญาปูองกันมิให้ปัญหาหรือทุก้์ใหม่เกิด้ึ้นมาทับถมตนเองอีก เราจะ
เห็น้บวนการ้องเหตุปัจจัยไหลลื่นไม่ไปติดตันตรงไหน องค์ธรรมแต่ละอย่างสอดรับกันราบรื่น  การ
ปฏิบัติตามองค์ธรรมอย่างนี้เรียกว่า ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 หรือสัมมามรรค มีปัญญาดับทุก้์ได้จะ
พบความสุ้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเป็นต้นไป (ที.ม., เล่มที ่14, ้้อที่ 222 หน้าที่ 164 ) (องฺ.ติก., เล่มที่ 34, ้้อ
ที่ 485, หน้าที่ 203) 
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ในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายว่าผู้มีจิตตรงเพ่ือให้เ้้าถึงมรรคและผลหรือบรรลุธรรมเป็นพระ
อรหันต์ อเส้ะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องีึกษาอีก คือ ไม่ต้องีึกษาไตรสิก้า คือ ีีล สมาธิ และปัญญาอีก
ต่อไป เพราะได้ีึกษาจบโดยได้บรรลุพระอรหันตผลแล้ว เรียกเต็ม ๆ ว่า พระอเส้ะหรือ อเส้บุคคล 
อเส้ะ ได้แก่ เหล่าพระอริยบุคคลระดับสูงสุด คือ พระอรหันต์ ผู้เสร็จกิจการีึกษาไตรสิก้าแล้ว ผู้ไม่
มีกิจที่จะต้องบําเพ็ญเพ่ือละกิเลสอีก (สํ.ม., เล่มที่ 31, ้้อที่ 1031, หน้าที่ 88) 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2553, หน้า 4 - 5) ได้กล่าวทัีนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งสอน 3 อย่าง คือ  

 1. ทรงสั่งสอน เพ่ือให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็น  
 2. ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้  
 3. ทรงสั่งสอนเป็นอัีจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์  

 โดยสมควรแก่ความปฏิบัติและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสโอวาทเอาไว้ 3 อย่าง คือ  
 1. เว้นจากทุจริต คือ ประพฤติชั่ว ด้วยกาย วาจา ใจ (ีีล) 
 2. ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ (สมาธิ) 
 3. ทําใจ้องตนให้หมดจดจากเครื่องเีร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง (ปัญญา) 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวเอาไว้ถึงประเด็นนี้ว่า เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

อริยสัจสี่พอสรุปได้แล้วว่าอริยสัจสี่ก็คือ ีีล สมาธิและปัญญา เพราะเป็นทางเดียวนี้เท่านั้น เพ่ือความ
บริสุทธิ์้องเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุก้์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทํา
ให้แจ้งนิพพานด้วยทางนี้ ก็คือ อริยสัจ 4 ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด้้ึนบนโลกนี้ ทั้งสุ้ ทั้งทุก้์ โสกะ 
ปริเทวะ โทมนัส เป็นสิ่งที่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้แต่มนุษย์ก็ตามจะต้องประสบ
พบเจอกับสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวถึงเหตุแห่งทุก้์เอาไว้ ดังต่อไปนี้ 

คําว่า นิพฺพาน (นิ + วาน) นิพพาน สภาวธรรมที่พ้นจากตัณหา ความดับตัณหา วานสงฺ้า
ตาย ตณฺหาย นิกฺ้นฺตตฺตา นิพฺพาติ วา เอเตน ราคคฺคิอาทิโกติ นิพฺพานํ สภาพที่ดับสนิทเพราะหลุด
พ้นจากตัณหา ที่เรียกว่าวานะ หรือธรรมเครื่องดับไฟคือราคะ เป็นต้น ชื่อว่า นิพพานะ (ซ้อน วฺ , 
อาเที วฺว เป็น พฺพ) สพฺพกิเลสานํ ้ยเหตุภูเต วิราคธมฺเม นิพฺพานํ นิพฺพาน ีัพท์ที่ใช้ในอรรถว่าวิราค
ธรรมเป็นเหตุสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวง สพฺพสงฺ้ารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺ้โย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพานํ นิพพานเป็นสภาพที่สงบสัง้ารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราีจากราคะ ดับ
ราคะ วานาภาเวน นิพฺพานํ ชื่อว่า นิพพาน เพราะไม่มีตัณหา 
 นิพพาน หมายถึง สภาพที่ดับกิเลสและกองทุก้์แล้ว ภาวะที่จิตมีความสงบสูงสุด เพราะไร้
ทุก้์ ไร้สุ้ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ ความหยั่งรู้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งในกาย-จิต การที่ไร้ความปรุงแต่ง 
ความหลุดพ้นสภาพ้องโลก การหลุดพ้นทุก้์้องการมีโลก 
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สรุปได้ว่า เปูาหมายในชีวิตและวิธีเ้้าถึงพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ภาพรวม้องชีวิตในทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาท มองชีวิตเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าด้วยสาเหตุที่มองว่าชีวิตมีคุณค่าเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ได้มา
ด้วยความยากลําบาก ด้วยประการนี้เองพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมองชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า การถือ เช่นนี้ 
จําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเอง กล่าวว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดความ
ประเสริฐนั้นมองไปที่จิตใจสูง ด้วยการีึกษาและปฏิบัติตามแนวทาง ีีล สมาธิ และปัญญาในหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ด้วยหลักแห่งความจริงอันประเสริฐนั้น คือ อริยสัจ 4 จึงเป็นเปูาหมายและตัวชี้วัดตาม
แนวทางพุทธปรัชญานั้นเอง  
 

3.3 สาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าการฆ่าตัวตายนั้น เรียกว่า อัตวินิบาตกรรม ซึ่งมีปัญหาและ
สาเหตุมาจากความทุก้์แทบทั้งสิ้น โดยมี ตัณหาและทิฏฐิเป็นเหตุ กล่าวว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ ชาติเป็นปัจจัย 
จึงมีชราและมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุก้์ โทมนัส และอุปายาสะ ความเกิด้ึ้นแห่งกองทุก้์ทั้งมวลนี้
พุทธปรัชญาเถรวาททุก้์เป็นสภาวะที่ทนได้ยากส่วนสมุทัยเป็นความทะยานยากมีดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ทุกข์ (ปัญหา) 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า ทุก้์ เป็นตัวปัญหา จัดเป็น้ั้นแถลงหรือแสดงปัญหาที่จะต้อง
ทําความเ้้าใจและรู้้อบเ้ต กล่าวคือ ต้องรู้สภาพปัญหา ความไม่พอใจ ความติด้ัดบกพร่องที่บุคคล
ได้ประสบหรือเกิด้ึ้นในชีวิต้องตน โดยต้องกําหนดรู้ ทําใจยอมรับ ทําความเ้้าใจ และกําหนด
้อบเ้ต้องมันให้แจ่มชัดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหารอง จึงกล่าวได้ว่า ทุก้์เป็น
ความจริงแท้ คือ ความท่ีบีบคั้นความไม่สบายกายและใจเพราะอํานาจ้อง ชาติ (ความเกิด) เป็นทุก้์ 
ชรา (ความแก่) เป็นทุก้์ มรณะ (ความตาย) เป็นทุก้์ โสกะ (ความโีก) ปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) 
ทุก้์ (ความทุก้์กาย) โทมนัส (ความทุก้์ใจ) อุปายาส (ความคับแค้นใจ) เป็นทุก้์ การประสบกับ
อารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุก้์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุก้์การไม่ได้สิ่งที่
ต้องการเป็นทุก้์ โดยย่อ อุปาทาน้ันธ์ 5 เป็นทุก้์  ทุก้์จึงเป็นปัญหา้องการฆ่าตัวตายตามแนวทาง
พุทธปรัชญาเถรวาทด้วยกัน 12 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ชาติ คือ ความเกิด ในพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวว่า ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่ง
ลง ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่ง้ันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้น ๆ ้องเหล่า
สัตว์นั้น ๆ ชาติจึงมีความหมายถึง การเกิด้ึ้น้องสัง้ารทั้งปวง ไม่ใช่เฉพาะแต่ชีวิตเพียงอย่างเดียว 
สัง้ารอื่น ๆ ที่เกิด้้ึนก็เรียกว่า ชาติ 
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 2. ชรา คือ ความแก่ ในพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวว่า ความแก่ ความคร่ําคร่า ความมีฟันหลุด
ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ้อง
เหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา 
 3. มรณะ คือ ความตาย ในพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวว่า ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทําลาย
ไป ความหายไป ความตายกล่าว คือ มฤตยูการทํากาละความแตกแห่ง้ันธ์ ความทอดทิ้งร่างกายความ
้าดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ้องเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ 
 4. โสกะ คือ ความเีร้าโีก ในพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวว่า ความเีร้าโีก กิริยาที่เีร้าโีก 
ภาวะที่เีร้าโีก ความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายใน้องผู้ประกอบด้วย ความเสื่อมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุก้์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า โสกะ 
 5. ปริเทวะ คือ ความร่ําไรรําพัน ความร้องไห้ ความคร่ําครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ําครวญ
ภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ําครวญ้องผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุก้์
อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า ปริเทวะ 
 6. ทุก้์ คือ ความไม่สบายกาย ความทุก้์ทางกาย ความไม่สําราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่
ไม่สําราญเป็นทุก้์อันเกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่า ทุก้์ 
 7. โทมนัส คือ ความไม่สบายใจ ความทุก้์ทางใจ ความไม่สําราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่
สําราญเป็นทุก้์อันเกิดจากมโนสัมผัส นี้เรียกว่า โทมนัส 
 8. อุปายาสะ คือ ความคับแค้นใจ ความแค้น ภาวะที่แค้น ภาวะที่คับแค้น ้องผู้ประกอบด้วย
ความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุก้์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า อุปายาส 
 9. การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุก้์ การไปร่วม การมาร่วม การประชุมร่วม การอยู่
ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นที่รักใคร่ ไม่เป็นที่ชอบใจ้องเ้าในโลกนี้ เช่น รูป เสียงกลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูล 
ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุก ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความเกษมจากโยคะ้องเ้า นี้เรียกว่า การประสบกับ
อารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุก้์ 
 10. ความพลัดพรากจากสัตว์และสัง้ารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุก้์ การไม่ไปร่วม การไม่มาร่วม การไม่
ประชุมร่วม การไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนา เป็นรักใคร่ เป็นที่ชอบใจ้องเ้าในโลกนี้ เช่น 
รูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรือกับบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ ปรารถนาความเกื้อกูล 
ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ้องเ้า เช่น มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่สาว 
น้องสาว มิตร อํามาตย์หรือญาติสายโลหิต นี้เรียกว่า การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุก้์ 
 11. การไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุก้์ เหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา เกิดความปรารถนา้ึ้น
อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ้อเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือ้อความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลย ้้อนี้ไม่พึง
สําเร็จได้ตามความปรารถนา ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุก้์เหล่าสัตว์ผู้มีความ
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แก่เป็นธรรมดา ฯลฯ เหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ฯลฯ เหล่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา ฯลฯ 
เหล่าสัตว์ผู้มีความโีก ความคร่ําครวญ ความทุก้์กาย ความทุก้์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดา 
ต่างก็เกิดความปรารถนา้ึ้น อย่างนี้ว่า ไฉนหนอ้อเราอย่าได้เป็นผู้มีความโีก ความคร่ําครวญ ความ
ทุก้์กาย ความทุก้์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเลย และ้อความโีก ความคร่ําครวญ ความทุก้์
กาย ความทุก้์ใจ และความคับแค้นใจ อย่าได้มาถึงเราเลย ้้อนี้ไม่พึงสําเร็จได้ตามความปรารถนา นี้
เรียกว่า การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุก้์ 
 12. อุปาทาน้ันธ์ 5 เป็นทุก้์ รูปูปาทาน้ันธ์ (อุปาทาน้ันธ์ คือ รูป) เวทนูปาทาน้ันธ์ (อุปาทาน
้ันธ์ คือ เวทนา) สัญญูปาทาน้ันธ์ (อุปาทาน้ันธ์ คือ สัญญา) สัง้ารูปาทาน้ันธ์ (อุปาทาน้ันธ์ คือ 
สัง้าร) วิญญาณูปาทาน้ันธ์ (อุปาทาน้ันธ์ คือ วิญญาณ) ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า โดยย่อ 
อุปาทาน้ันธ์ 5 เป็นทุก้์ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า ทุก้อริยสัจ (ที.ม. เล่มที่ 14, ้้อที ่294, หน้าที ่232) 
 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์  (2555, หน้า 271) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับทุก้์ว่า จุดหมาย้องการแสวงหา
ความรู้ตามหลักญาณวิทยา้องมนุษย์เรานั้น ก็คือ เพ่ือให้รู้วิธีการหยั่งรู้ทุก้์ และดับไปในตัวกล่าวคือ 
ญาณวิทยา้องพุทธปรัชญาเถรวาท มีจุดหมายเพ่ือกําจัดความไม่รู้ ความทุก้์ทรมานที่เกิดจากความไม่รู้
จริงนั้น ไปสู่ความรู้ที่แท้จริงนั้น ไปสู่ความรู้ที่แท้จริง เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งวิธีทําลายความไม่รู้จริงนั้น 
ซึ่งจะได้บรรลุเ้้าถึงได้ด้วยอารมณ์กาย วาจา และจิตใจหรือปัญญานั่นเอง ความสุ้ที่เกิดจากการ
แสวงหาความรู้้องชีวิตจึงอยู่ที่ความสมดุลความพอเพียงพอเหมาะระหว่างวัตถุและจิตใจหรือความเป็น
จริง ไม่มุ่งเน้น ไปทางวัตถุแบบลุ่มหลง และไม่หนักไปทางยึดเอาความลําบากทางกายใจ อยู่ท่ามกลาง
แห่งความเป็นจริงมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันโลก สามารถแยกแยะสิ่งดีไม่ดี ควรหรือไม่ควรได้เอง ฉะนั้น
ความสุ้ท่ีเกิดจากการแสวงหาความรู้ตามทัีนะพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ นิพพานสุ้หรือนิโรธสมาบัติ
สุ้ ความสุ้ที่ไม่มีการเสวยอารมณ์ ใด ๆ ซึ่งความสุ้ชนิดนี้จัดเป็นจุดหมายสูงสุด้องความรู้ตามทัีนะ
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.3.2 สมุทัย (รู้สาเหตุ) 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า สมุทัย เป็นสาเหตุ้องปัญหา จัดเป็น้ั้นวิเคราะห์และวินิจฉัย
มูลเหตุ้องปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไ้กําจัดให้หมดสิ้นไป กล่าวคือ ต้องแสวงหาสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวก่อให้เกิดปัญหา หรือเกิดความติด้ัดบกพร่องในชีวิตบุคคล โดยให้เฟูนหาสาเหตุแห่งปัญหาหรือ
ความทุก้์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้นตอจริง ๆ ที่เกิดจากตัวเองเป็นส่วนใหญ่ 
มิใช่ไปโทษโชคชะตา ซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวออกไปทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า ความจริงแท้ คือ เหตุให้เกิด
ทุก้์ คือ ตัณหานี้เป็นเหตุเกิด้ึ้นในภพใหม่ สหรคตด้วยความกําหนัดยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินใน
อารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิด้ึ้น เกิดที่ไหน เมื่อ
ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหน คือ ปิยรูปสาตรูป 1 ใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิด ก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อ
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก คือ  
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 1) จักุ้ (ตา) เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก ในโลก ตัณหานั้น เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 
 2) โสตะ (หู)...ฆานะ (เสียง)...ชิวหา (ลิ้น)...กาย (ร่างกาย)...มโน (ใจ)...เป็นที่รักใคร่ เมื่อเกิดก็
เกิดท่ีนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 
 3) รูป...เสียง..กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์...ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิด เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็
ตั้งอยู่ที่นี้  
 4) จักุ้วิญญาณ (ความรู้ทางตา)... โสตวิญญาณ (ความรู้ทางหู)... ฆานวิญญาณ (ความรู้ทาง
จมูก)... ชิวหาวิญญาณ (ความรู้ทางลิ้น)... กายวิญญาณ (ความรู้ทางกาย)... มโนวิญญาณ (ความรู้ทาง
ใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิด เกิด้้ึนที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้  
 5) จักุ้สัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา)...โสตสัมผัส (เกิดจากการกระทบทางเสียง)...ฆาน -
สัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น)...ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น)...กายสัมผัส (เกิดจากการกระทบ
กาย)...มโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้  
 6) เวทนาที่เกิดจากจักุ้สัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา)...เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส (เกิด
จากการกระทบทางเสียง)...เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น)...เวทนาที่เกิดจาก
ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น...เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส (เกิดจากการกระทบกาย)...เวทนาที่
เกิดจากมโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดท่ีนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 
 7) รูปสัญญา (ความกําหนดหมายรู้รูป)...สัททสัญญา (ความกําหนดหมายรู้เสียง)...คันธสัญญา 
(ความกําหนดหมายรู้กลิ่น)...รสสัญญา (ความกําหนดหมายรู้รส) ...โผฏฐัพพสัญญา (ความกําหนด
หมายรู้โผฏฐัพพะ)...ธัมมสัญญา (ความกําหนดหมายรู้ธรรมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อ
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่นี้  
 8) รูปสัญเจตนา (ความจํานงในรูป)...สัททสัญเจตนา (ความจํานงในรูปเสียง)...คันธสัญเจตนา 
(ความจํานงในรูปกลิ่น)...รสสัญเจตนา (ความจํานงในรูปรส)...โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจํานงใน
โผฏฐัพพะ)...ธัมมสัญเจตนา (ความจํานงในธรรมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้ 
 9) รูปตัณหา (ความอยากได้รูป)...สัททตัณหา (ความอยากได้เสียง)...คันธตัณหา (ความอยากได้
กลิ่น)...รสสัญตัณหา (ความอยากได้รส)...โผฏฐัพพตัณหา (ความอยากได้โผฏฐัพพะ) ธัมมตัณหา (ความ
อยากได้ธรรมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่นี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตัณหานี้ 
 10) รูปวิตก (ความตรึกถึงรูป)…สัททวิตก (ความตรึกถึงเสียง)...คันธวิตก (ความตรึกถึงกลิ่น)...รส
วิตก (ความตรึกถึงรส)...โผฏฐัพพวิตก (ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ)...ธัมมวิตก (ความตรึกถึงธัม-มารมณ์)...
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิตกนี้ 
 11) รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป)…สัททวิจาร (ความตรองถึงเสียง)...คันธวิจาร(ความตรองถึง
กลิ่น)...รสวิจาร (ความตรองถึงรส)...โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองถึงโผฏฐัพพะ)...ธัมมวิจาร (ความตรองถึง
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ธรรมารมณ์)...ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิจารนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า
ทุก้สมุทยอริยสัจ (ที.ม., เล่มที ่14, ้้อที ่298, หน้าที ่243 )  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัีนะเกี่ยวกับว่า ตัณหา หมายถึง ความติดใจอยาก ความยินดี 
ยินร้าย หรือติดในรสอร่อย้องโลก ประกอบด้วย ความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่ง
นักในอารมณ์นั้น ๆ และ ตัณหาย่อมเจริญแก่ผู้ประพฤติประมาท ซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ครอบงํา
บุคคลใด ความโีกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น ดังนั้น ความทุก้์ย่อมเกิด้ึ้นบ่อย ๆ เมื่อบุคคลยัง
ถอนเชื้อตัณหาไม่ได้ ดังนั้น พุทธปรัชญากล่าวว่า ตัณหาแบ่งออกเป็น 3 อย่าง 
 1) กามตัณหา คือ ความอยากหรือไม่อยาก ใน สัมผัสทั้ง 5 
 2) ภวตัณหา คือ ความปรารถนาภพ 
 3) วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากทางจิต ความอยากดับสูญ  
 ด้วยเหตุนี้ ทรงตรัสว่าเป็นโทษ้องกามทั้งหลาย เป็นกองทุก้์ที่เห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุ มี
กามเป็น ต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ทรงตรัสว่าถ้าเมื่อกุลบุตร
นั้น้ยัน สืบต่อ พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะเหล่า นั้นก็ไม่สําเร็จผล เ้าย่อมเีร้าโีก ลําบาก รําพัน ตีอก 
คร่ําครวญ ถึงความ หลงเลือนว่าความ้ยัน้องเราเป็น โมฆะหนอ ความพยายาม้องเราไม่มีผลหนอ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้นี้เล่าก็เป็นโทษ้องกามทั้งหลาย กองทุก้์ที่เห็น กันอยู่ มีกามเป็นเหตุ 
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น (อภิ.วิ., เล่มที่ 78, ้้อที่ 912, 
หน้าที่ 777) (อภิ.วิ., เล่มที่ 77, ้้อที่ 153, หน้าที่ 353)  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือ
กําหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละตัณหา 3 อย่างนี้ และในพุทธปรัชญาได้กล่าวถึง ตัณหา 6 หมวด ได้แก่ 
 1) รูปตัณหา คือ อยากได้รูป (ท่ีมองเห็นด้วยตา) 
 2) สัททตัณหา คือ อยากได้เสียง 
 3) คันธตัณหา คือ อยากได้กลิ่น 
 4) รสตัณหา คือ อยากได้รส 
 5) โผฏฐัพพตัณหา คือ อยากได้โผฏฐัพพะ (ความรู้สึกทางกายสัมผัส) 
 6) ธัมมตัณหา คือ อยากในธรรมารมณ์ (สิ่งที่ใจนึกคิด) (ที.ป., เล่มที่ 16, ้้อที่ 311, หน้าที่ 
215) (สํ.นิ., เล่มที ่26, ้้อที่ 10, หน้าที่ 21) 
 ดังนั้น ความเกิด้ึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งตัณหาทั้ง 6 นี้ เป็นความเกิด้ึ้น
แห่งทุก้์ ความดับโดยไม่เหลือ ความสงบระงับ ความสูญแห่งตัณหาทั้ง 6 นี้ เป็นความดับโดยไม่เหลือ
แห่งทุก้์ ตัณหาทั้ง 6 นี้ ไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนเป็นธรรมดา ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อ
หน่าย ย่อมคลายกําหนัด การที่สภาวะจิตใจมนุษย์นั้นไม่ต้องตกเป็นทาส้องอกุีลฝุายต่ํา คือ ราคะ 
โทสะ และโมหะ ซึ่งเป็นรากเหง้า้องอกุีลทั้งมวล นิพพานเป็นสภาพจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้ง
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มวล ด้วยเหตุนี้ พุทธปรัชญาเถรวาทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนตัวเอง โดยใช้ปัญญาเป็นตัวรู้
แจ้งสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงนั้น เพ่ือทําลายอวิชชาความไม่รู้อันเครื่องร้อยรัดจิตมนุษย์เอาไว้นั้นก็ 
คือ กิเลสทั้งหมาย โดยเฉพาะอย่ายิ่ง รากเหง้าที่สําคัญนั้น คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ให้หมดสิ้นไป
จาก้ันธ์สันดาน 
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2556, หน้า 455) ได้แสดงทัีนะการอาีัยตัณหาและ
ละตัณหาว่า ตัณหา คือความอยากเป็นอกุีล แต่ถ้าอยากทําความดีท่านเรียกว่าฉันทะ แปลว่า ความ
อยากกระทํา ถ้าอยากกอบโกย อยากแสวงหา อยากได้หน้าโดยฝุายเดียวเป็นตัณหา แต่ถ้าอยากทําความ
ดี ท่านเรียกว่า ฉันทะ รวมความเราต้องมีแรงจูงใจฝุายดีที่ เรียกว่า ฉันทะ กล่าวต่อว่าทุกคนเกิดมาเป็น
ทาส้องตัณหา ต้องใช้ตัณหาให้เป็นประโยชน์ เปรียบเช่นการสร้างเ้ื่อนเก็บน้ําย่อมมีประโยชน์มาก
มหาีาล ตัณหาคือความอยาก ถ้าเรากํากับควบคุมให้ดีจะเป็นประโยชน์เหมือนพลังน้ําดังเช่นบาลีว่า 
ตณฺห ํนิสสาย ตณฺห ํปหาตพฺพา แปลว่า ให้อาีัยตัณหาละตัณหาสิ่งเหล่านี้ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าว
ว่าเป็นความทุก้์แทบทั้งสิ้น และสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความทุก้์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนั้น ใน
พุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายเกี่ยวโทษ้องกามที่เป็นเหตุทําให้เกิดความทุก้์เอาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสเอาไว้ว่า อะไรเป็นโทษ้องกามท้ังหลาย กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยความ้ยัน ประกอบีิลปะ 
คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคํานวณก็ดี ด้วยการนับจํานวนก็ดี ด้วยการไถก็ดี ด้วยการค้า้ายก็ดี 
ด้วยการเลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วยีิลปะอย่างใด อย่างหนึ่งก็ดี ต้อง
ตรากตรําต่อความหนาว ต้องตรากตรําต่อความร้อน งุ่นง่านด้วยสัมผัสแต่เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์ 
เลื้อยคลาน ต้องตายด้วยความหิวกระหาย 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัีนะไว้ในพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์เกี่ยวกับทิฏฐิว่า ทิฏฐิหมายถึง 
ความเห็นในพระพุทธีาสนาใช้ในความหมายเดียวกับ มิจฉาทิฏฐิ คือ การเห็นผิด มี 2 ประการ ได้แก ่
 1. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงคือความเห็นว่า อัตตาเที่ยงและโลกเที่ยง ดังนี้  ทิฏฐิ 
ความเห็นไป้้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐิ 
ความเห็นว่าเที่ยง 
 2. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่า้าดสูญคือ ความเห็นว่า อัตตาจัก้าดสูญและโลกจัก้าดสูญ 
ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไป้้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่ า 
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่า้าดสูญ และอีกหมวดหนึ่ง มี 3 คือ 
 1. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันทําต่าง ๆ ้องสัตว์ทั้งหลายนั้น ไม่สําเร็จเป็นบาป บุญแต่
ประการใด ในสามัญผลสูตรแสดงว่าผู้ที่มีความเห็นผิดชนิดอกิริยทิฏฐิ เห็นว่า การทําดี ทําชั่ว้องสัตว์
ทั้งหลาย จะทําเองก็ตาม ใช้ให้ผู้อ่ืนทําก็ตาม ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุญ บาป หรือฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง หรือใช้
ให้ผู้อื่นทําก็ตาม ลักทรัพย์ด้วยตนเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนลักทรัพย์ก็ตาม ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุญ บาป 
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 2. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุคือผู้ที่มีความเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับความ
ลําบาก หรือความสบายก็ตาม ไม่ได้อาีัยเหตุใด ๆ ให้เกิด้ึ้นเลย เป็นไปเองทั้งนั้น ในสามัญผลสูตร
แสดงว่าชนกเหตุ คือเหตุให้เกิด และอุปถัมภกเหตุ คือ เหตุช่วยอุปถัมภ์ ให้สัตว์ทั้งหลายมีความเีร้า
หมอง ลําบากกาย ลําบากใจนั้นไม่มี สัตว์ทั้งหลายที่กําลังเีร้าหมองและลําบากอยู่นั้น ก็ไม่มีชนกเหตุ 
และอุปถัมภกเหตุแต่อย่างใด เหตุที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากความลําบากกาย 
ลําบากใจนั้นไม่มี และสัตว์ทั้งหลายที่มีความบริสุทธิ์ พ้นจากความลําบากกายใจได้นั้น ไม่เกี่ยวกับชนก
เหตุ และอุปถัมภกเหตุแต่อย่างใด 
 3. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือ ทําอะไรก็ตาม ผลที่พึงได้รับนั้น ย่อมไม่มีความเห็นผิด
ชนิดนี้ จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิด้วย คือเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็สูญไป ไม่มีการเกิดอีก ในสามัญผล
สูตร แสดงความเห็นผิด ชนิดที่เป็น นัตถิกทิฏฐินี้ว่า ได้มาจากความเห็นผิด 10 อย่าง คือ เห็นว่าการ
ให้ทานไม่ได้รับผลแต่อย่างใด การบูชาต่าง ๆ ไม่ได้รับผล การต้อนรับเชื้อเชิญไม่ได้รับผล การทําดีทํา
ชั่วไม่ได้รับผลแต่อย่างใด ผู้มาเกิดในภพนี้ไม่มี,ผู้ไปเกิดในภพหน้าไม่มี คุณมารดาไม่มี คุณบิดาไม่มี 
สัตว์ที่ผุดเกิดเติบโตในทันที คือ สัตว์นรก เปรต เทวดา พรหม ไม่มี,สมณะพราหมณ์ที่รู้แจ้งโลกนี้ และ
โลกหน้าด้วยตนเอง และสามารถแนะนําชี้แจงสมณะพราหมณ์ ที่ถึงพร้อมความสามัคคี ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ นั้นไม่มี (อภิ.วิ., เล่มที ่78, ้้อที่ 914, หน้าที่ 778) 
 ดังนั้น หากเป็นการเห็นถูก เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ นั้นเอง เป็นองค์ประกอบหนึ่ง้อง ปัญญา 
หรือ การเห็นตรง หรือ ทิฏฐิวิสุทธิ ซึ่งหมายถึงความรู้เ้้าใจโลกตามที่เป็นจริง ว่าเป็นองค์ประชุม้อง
นามรูป มีเกิด ดับ เปลี่ยนแปลง ตามหลักไตรลักษณ์ไม่อาจยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลได้ เป็น
เหตุ้่มความเ้้าใจผิดไม่หลงเพลิดเพลินโลกด้วยอํานาจฝุายต่ํา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัีนะเกี่ยวกับว่ากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม 3 ประการพึงทราบได้ว่าเป็นพาล ธรรม 3 ประการ คือ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมเป็นอกุีล วจีกรรมเป็นอกุีล และมโนกรรมเป็นอกุีล บุคคลประกอบด้วย
ธรรม 3 ประการนี้แล พึงทราบเถิดว่าเป็นคนพาล ดังนั้น อกุีล หมายถึง รางเหง้าหรือต้นตอ้อง
ความชั่ว ทั้งปวง เมื่อกําเริบจะแสดงออกมาเป็นทุจริตทางกาย วาจา และใจ รวมเป็นเหตุให้เกิดกิเลส 
มี 3 ประการ คือ   
 1) โลภะ คือ ความอยากได้้องคนอ่ืนมาเป็น้องตน อยากให้ตนมีเหมือนคนอ่ืน หรือมี
มากกว่าผู้อ่ืน ความอยากมีหลายรูปแบบซึ่งจะก่อให้เกิดรากเหง้า้องความชั่วทั้งปวง 
 2) โทสะ คือ ความคิดประทุษร้าย ได้แก่ การอยากฆ่า การอยากทําลายผู้อ่ืน ๆ ความคิด
ประทุษร้ายเป็นรากเหง้าให้เกิดกิเลสได้หลายอย่าง 
 3) โมหะ คือ ความหลงไม่รู้จริง ได้แก่ ความไม่รู้ไม่เ้้าใจ ความมัวเมา ความประมาท
เป็นรากเหง้าให้เกิดกิเลสได้ต่าง ๆ มากมาย (องฺ.ตกิ., เล่มที่ 34, ้้อที่ 509, หน้าที่ 375 - 376) 
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 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัีนะเกี่ยวกับว่า อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้แจ้ง คือ ความไม่รู้
ความเป็นจริง้องสิ่งต่าง ๆ โดยถูกต้องแจ่มแจ้ง แต่มิได้หมายถึงความไม่รู้ีิลปะวิชาการต่าง ๆ 
หรือไม่รู้ร้อนรู้หนาวเป็นต้น แต่สําหรับคนมากจะนําคําว่า อวิชชา ไปใช้เฉพาะกับวิชาในทางไสย
ีาสตร์เท่านั้น โดยเ้้าใจกันว่า อวิชชาเป็นวิชาที่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน หรือหาประโยชน์เ้้ามาใส่
ตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ในอริยสัจนั่นเอง คือ 
 1) ไม่รู้ในทุก้์ ได้แก่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวทุก้์ เช่น ไม่รู้ความเกิด ความแก่ ความ
ตาย ความผิดหวัง เป็นตัวทุก้์ 
 2) ไม่รู้ในเหตุเกิดทุก้์ ได้แก่ ไม่รู้ว่าทุก้์นั้นเกิดมาจากตัณหาในจิต้องตนเอง มิใช่เกิด
จากผีสาง เทวดา มิใช่เกิดจากการบันดาล 
 3) ไม่รู้ในความดับทุก้์ ได้แก่ความไม่รู้ว่าทุก้์นั้นเมื่อเกิดแล้วสามารถดับได้ โดยการ
กําจัดตัณหาให้หมดไป 
 4) ไม่รู้ใน้้อปฏิบัติสําหรับดับทุก้์ ได้แก่ ไม่รู้ว่าทุก้์นั้นจะดับสนิทได้ด้วยมรรค 8 มี
สัมมาทฏิฐิ เป็นต้น มิใช่ดับได้ด้วยการวิงวอน้อร้องให้คนอ่ืนช่วย 
 ความไม่รู ้ส ึกตัวทั ่วพร้อมโดยสมบูรณ์ในความเป็นจริง้องสิ ่งต่าง  ๆ ใน้ณะที ่กําล ัง
เผชิญหน้ากับมัน กล่าวคือไม่รู้กายในกาย ไม่รู้เวทนาในเวทนา ไม่รู้จิตในจิต และไม่รู้ธรรมในธรรม 
ก็คือไม่มีสติปัฏฐาน 4 ที่บริบูรณ์นั้นเอง คือ อวิชชา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงทัีนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใน  สังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสหลักปฏิจจสมุปบาท เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสัง้าร เพราะ
สัง้ารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  
มีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนา
เป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุก้์ โทมนัส 
และอุปายาสะความเกิด้ึ้นแห่งกองทุก้์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดังนั้น ชราและมรณะ 
ความแก่ ภาวะ้องความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก ความเสื่อมแห่ง อายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์้อง
เหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกกว่าชรา ก็มรณะ การเคลื่อนที่ การย้ายที่ ความทําลาย ความอันตรธาน 
ความม้วยมรณ์ การถึงแก่กรรม ความแตกแห่ง้ันธ์ ความทอดทิ้งซากีพ ความ้าดแห่งชีวิตินทรีย์ 
จากหมูน่ั้น ๆ ้อง เหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่ามรณะ ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกว่า ชรา
และมรณะ (สํ.นิ., เล่มที ่26, ้้อที่ 7 - 18, หน้าที ่20 - 22)  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ชีวิต้องสรรพ
สัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความทุก้์กายทุก้์ใจนานานัปการ เพราะว่าชีวิต้องสรรพสัตว์ทั้งหลายใน
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โลกเต็มไปด้วยความยึดมั่น ถือมั่นในในตัณหาและทิฏฐิที่เป็นกิเลสเครื่องเีร้าหมองคอยกัดกินและ
ปิดบัง จึงมีความปรารถนาในกามคุณท้ัง 5 กามคุณ (อ่านว่า กา – มะ - คุน, กาม – มะ - คุน)  
 ดังนั้น พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนา ชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กําหนัด
ยินดี มี 5 ชนิด คือ รูป (สิ่งที่ตามองเห็น) เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายสัมผัส) กามคุณ 5 นี้เป็น
อารมณ์ คือสิ่งที่ยึดดึงใจให้ปรารถนา ให้รักใคร่ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามารมณ์ แปลว่า อารมณ์คือ
กามคุณ ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ทางเพีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในพุทธปรัชญาเถรวาทพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสเกี่ยวเรื่องนี้ว่า เป็นคณุ้องกามท้ังหลายกามคุณ 5 ประการนี้ 5 ประการ คือรูปที่พึงรู้
แจ้งด้วยจักษุ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด เสียง
ที่พึงรู้แจ้งด้วยโสต...กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยฆานะ...รสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหา...โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย 
น่าปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กามคุณ 5 ประการนี้ ความสุ้ ความโสมนัสใดเล่า อาีัยกามคุณ นี้
เกิด้้ึน นี้เป็นคุณ้องกามท้ังหลาย (ม.มู. เล่มที ่18, ้้อที่ 197, หน้าที ่115.) 
 เมื่อกุลบุตรนั้น้ยัน สืบต่อ พยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสําเร็จผล เ้ากลับเสวยทุก้์ 
โทมนัส ที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่า ทําอย่างไร พระราชาทั้งหลาย ไม่พึงริบโภคะ
เหล่านั้นไปได้ พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ ไฟไม่พึงไหม้ น้ําไม่พึงพัดไป ทายาทอัปรีย์พึงนําไปไม่ได้ เมื่อ
กุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดี พวกโจรปล้น
เอาไปเสียก็ดี ไฟไหม้เสียก็ดี น้ําพัดไปเสียก็ดี ทายาทอัปรีย์นําไปเสียก็ดี เ้าย่อมเีร้าโีก ลําบาก
รําพัน ตีอก คร่ําครวญ ถึงความหลงเลือนว่า สิ่งใดเล่าเคยเป็น้องเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็น้องเรา 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้นี้เล่าเป็นโทษ้องกามทั้งหลาย เป็นกองทุก้์ที่เห็นกันอยู่ มีกามเป็น
เหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายทั้งนั้น 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเค้ามีกามเป็นตัวบังคับ 
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแล่งธนู วิ่งเ้้าสู่ส งคราม ปะทะกัน
ทั้ง 2 ฝุาย เมื่อลูกีรทั้งหลายถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัด
แกว่งอยู่บ้าง ฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกีรเสียบเอาบ้าง ถูกหอกแทงเอาบ้าง ถูกดาบตัดีีรษะเสีย
บ้างในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุก้์ปางตายบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้นี้เล่าก็เป็นโทษ
้องกามทั้งหลาย เป็นกองทุก้์ที่เห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิด
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น (ม.มู., เล่มที่ 18, ้้อที่ 198, หน้าที่ 117.) 
 เมื่อกล่าวถึงปัญหาและสาเหตุ้องปัญหานั้น ในทัีนะพระพุทธีาสนา มนุษย์ทุกคนเกิดมา
ในโลกนี้ ยังไม่รู้อะไร ไม่รู้เหตุพอ ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือชั่ว อะไรถูกอะไรผิด เป็นประโยชน์หรือไม่เป็น
ประโยชน์ ไม่รู้จะประพฤติ ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายในสังคมได้ถูกต้องอย่างไร เพราะยังไม่มีการีึกษา
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ทางสังคม การใช้ชีวิตทางสังคมสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลาย ก็ติด้ัดคับ้้องก่อ
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ปัญหาสร้างความเดือดร้อนสับสนวุ่นวาย ฉะนั้น ความไม่รู ้จริง (อวิชชา) จึงเป็นรากเหง้าลึก้อง
ปัญหาทั้งหลาย เป็นความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี 4 อย่าง ในอริยสัจ 4 คือไม่รู้ทุก้์ไม่รู้เห็นเกิด
แห่งทุก้์ ไม่รู้ความดับทุก้์และไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุก้์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่าชีวิต้อง
สรรพสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุก้์กายและความทุก้์ใจ นานัปการเป็นเพราะว่าสัตว์โลกมี
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน และถูกตัณหาซึ่งเป็นกิเลสเครื่องเีร้าหมองแห่งจิตปิดบัง  จึงเกิดความ
ปรารถนาทางกามารมณ์ มีความอยาก เหล่านี้ล้วนเป็นทุก้์ทั้งสิ้นเหตุนี้ความทุก้์  
 ในทัีนะ้องทางพระพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก เพราะถูกบังคับบัญชาสั่ง
การได้ เพราะเป็นไปตามกฎ้องธรรมชาติ คือ ความที่เกิด้ึ้น คงอยู่ และดับสลายไป เนื่องจากต้ อง
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่้ึ้นต่อตัว้องมันเอง ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ความทุก้์้อง
สิ่งมีชีวิต หรือที่มีใจครอบครอง โดยความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุก้เวทนา ที่มาคู่กับโทมนัส คือ ไม่ 
สบายใจ คือ ทั้งทุก้์กายและทุก้์ใจ ผู้วิจัยจึงอาจสรุปสาเหตุ้องการฆ่าตัวตายมาจากเหตุใหญ่ไว้ 2 
ประการ ดังนี้ คือ ความทุก้์และตัณหา จึงกล่าวได้ว่าทุก้์เป็นตัวปัญหาสําคัญนํามาสู่การฆ่าตัวตาย 
ไว้ในทุก้อริยสัจ  
 เพราะฉะนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายเกี่ยวกับ อริยสัจ 4 ประการเป็นวิธีการแห่ง
ปัญญา ซึ่งดําเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผลตามเหตุปัจจัย คือ การแก้ปัญหา้องบุคคลด้วยปัญญา้องตัว
บุคคลนั้นเอง โดยไม่ต้องอาีัยการดลบันดาลประทานพรจากสิ่งีักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นสัจธรรมความจริง
ที่เกี่ยวกับชีวิต้องคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อยู่ในเพีหรือภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น 
เหตุนี้เอง เพ่ือยืนยันถึงหลักอริยสัจว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทุกอย่างโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาชีวิต
ในสังคม จึง้อนําหลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ตามลําดับ้ั้นตอน ดังนี้ 
 จําลอง ดิษยวณิช (2544, หน้า 17) ได้กล่าวเอาไว้ว่า โทมนัส เป็นความทุก้์ทางใจ ได้แก่ ความ
ไม่พอใจ ความวิตกกังวล ความเครียด ความเสียใจ ความกลุ้มใจและความกลัว ความทุก้์ทางจิตใจ 
สามารถทําให้ร่างกายแปรปรวนได้เช่นกัน ทางการแพทย์เรียกว่า โรคทางกายสาเหตุจากใจ เช่น
ความเครียดมีส่วนทําให้เกิดโรคเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร โรค
ปวดีรีษะเนื่องจากความเครียด เป็นต้น โทมนัสมักมีสาเหตุมาจากความสูญเสียคนรักและ้องรัก รวมทั้ง
ทรัพย์สมบัติ ยีถาบรรดาีักดิ์ ฐานะ และชื่อเสียงดังกล่าวแล้วมีการเบียดเบียนทางใจเป็นลักษณะใน
รายที่มีโทมนัสรุนแรงจะเกิดโรคซึมเีร้าได้ พร้อมทั้งยังได้กล่าวถึงทุก้์อีก 3 ประเภท ที่น่าสนใจและ
เกี่ยว้้องกับการนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ 3 อย่าง คือ โสกะ ปริเทวะ และอุปายาสะ ดังนี้  
 1. โสกะ เป็นความทุก้์ที่ต้องเผชิญกับความเสียดายอาลัย เกิด้ึ้นเมื่อมีการสูญเสีย้องรัก 
ได้แก่ คนที่เคารพรักและเสน่หา เช่น บิดามารดา ญาติพ่ีน้อง ลูกเมีย ทรัพย์สิน เงินทอง รวมทั้ง
ชื่อเสียงเกียรติยี และการถูกโรคภัยไ้้เจ็บเบียดเบียน เช่น การถูกตัวแ้นตัว้าและอวัยวะบางส่วน
ออกไป อาการความเสียใจทั้งภายในและภายนอก คือ ความเีร้าโีก โสกะมีการแผดเผาทําให้เร้า
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ร้อนภายในกายลักษณะ โสกะได้ โทมนัสเวทนาที่ประกอบกับโทมนัสมูลจิต กล่ าว คือ เป็นความ
เสียใจที่ประกอบด้วยความโกรธ 
 2. ปริเทวะ เป็นความทุก้์ที่เกิดจากโสกะหรือสูญเสียคนรักและ้องรัก มีการร้องไห้รําพันถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ้องบุคคลหรือสิ่ง้องที่สูญเสียไปแล้ว จิตใจวุ่นวายไม่ตั้งมั่น เป็นทุก้์ที่มีการร้องไห้หรือ
การรําพันร่ําไห้เป็นลักษณะเช่นเดียวกับความโีกเีร้าปริเทวะก็มีโทสะจิตหรือความโกรธร่วมด้วย 
 3. อุปายาสะ เป็นความคับแค้นใจหรือความสิ้นหวังที่เกี่ยว้้องกับโสกะ และปริเทวะ อันมี
สาเหตุมาจากการสูญเสียคนรักและ้องรักอย่างใดอย่างหนึ่ง อุปายาสะยังหมายถึงความลําบากใจ
อย่างหนัก สภาพ้องอุปายาสะก็ คือ ความเีร้าโีกเสียใจอยู่สืบเนื่องจากโสกะ เมื่อโสกะมีกําลังมาก
้ึ้นก็ถึงปริเทวะ ต่อจากปริเทวะก็ถึงอุปายาสะ ซึ่งเป็นยอดแห่งความเีร้าโีก ทําให้ผู้ที่รับนั้นจิตใจ
แห้งผากลงทันที ไม่สามารถจะต่อต้านกับความรู้สึกชนิดนี้ได้ รู้สึกหมดความหวัง และ้าดความ
ช่วยเหลือ มีอาการนั่งซึม ไม่ยอมพูด ร้องไห้ไม่ออก บางทีถึงกับสลบหรือหมดสติไป กลายเป็นคนเสีย
สติหรืออาจทําลายชีวิตตนเองได้ อุปายาสะมีลักษณะคล้ายกับโรคซึมเีร้าชนิดรุนแรง 
 โดยมากมักเกิดจากสูญเสียโดยมิได้คาดฝัน เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ที่ตายไป หรือ
ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติและล้มละลายไปด้วยอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ถูกฉ้อโกง ถูกออกจากงานหรือ
อาจเป็นโรคท่ีหมดทางรักษาได้ ในทางจิตเวชีาสตร์ โสกะ ปริเทวะ และอุปายาสะ มีส่วนสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับปฏิกิริยาต่อการตาย้องคนที่รัก การสูญเสียคนรักและ้องรักการไว้อาลัยและภาวะซึมเีร้า 
 ความแตกต่างระหว่าง โสกะ ปริเทวะ อุปายาสะ ได้แก่ โสกะ คือ ความเีร้าโีก ปริเทวะ คือ 
การร้องไห้ร่ําไรรําพันและอุปายาสะ คือ ความลําบากใจอย่างหนัก ความคับแค้นใจ ความแห้งใจ ถ้าจะ
เปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันแล้วก็เปรียบเหมือนน้ํามันในกระทะที่ตั้งอยู่ในเตาไฟ เมื่อถูกความร้อน
เผาน้ํามันก็เริ่มร้อน้ึ้นตามลําดับ เมื่อความร้อนนั้นมีอุณหภูมิถึงจุดเดือดแล้ว น้ํามันก็เริ่มพล่าน เมื่อ
เดือดไปนาน ๆ ความร้อนก็จัดมาก้ึ้น ๆ จนมีควันปรากฏออกมาต่อจากนั้นน้ํามันจะค่อย งวดลง ๆ 
จนกระทัง่แห้งหมดไป 
 การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก จัดว่าเป็นความทุก้์อย่างหนึ่ง เมื่อคนเราประสบกับการเห็น การได้
ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรสและการถูกต้องสัมผัสที่ไม่น่าปรารถนาจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบ หงุดหงิด ้ัด
เคืองและไม่สบายใจ อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบเหล่านี้ หมดไปและคงเหลือไว้แต่สิ่งที่ชอบเท่านั้น เช่น 
การพบกับคนที่เราไม่ชอบหรือีัตรู เราก็เป็นทุก้ ์
 การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก จัดว่าเป็นความทุก้์อย่างหนึ่ง เมื่อคนเราพลัดพรากจากสิ่งอันเป็น
ที่รักและหวงแหนย่อมเกิดความเสียใจและความเีร้าโีก เคยยินดีอยู่กับการเห็น การได้ยิน การได้
กลิ่น การลิ้มรส และการถูกต้องสัมผัสที่ปรารถนา เมื่อถึงคราวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งเหล่านี้ก็เกิด
ความทุก้์ เช่น การพลัดพรากจากพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนสนิทมิตรสหายที่คุ้นเคยก็เป็นทุก้์ 
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 การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น จัดเป็นความทุก้์อย่างหนึ่ง โดยทั่วไปสิ่งที่ทุกคนต้องการ คือ 
ลาภ ยี สรรเสริญ และสุ้ เมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะมีความทุก้์เกิด้ึ้น บางคนตั้งเปูาหมาย้องตัวเอง
ไว้สูง เมื่อไม่ได้อย่างความตั้งใจก็เกิดความทุก้์ใจ เช่น อยากได้ เงินบ้าง รถบ้าง หรือเกียรติยี เมื่อ
ไม่ได้ก็เป็นทุก้ ์
 บุญมี แทน่แก้ว (2538, หน้า 58) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทุก้เวทนา คือ ความยากลําบาก ซึ่งเกิด
จากความเจ็บปวดทั้งทางร่างกาย และความรู้สึกทางใจ ความทุก้์ประเภทนี้มีอยู่ 10 ประการ 
 1. สภาวะทุก้์ คือ ทุก้์ประจําสัง้าร ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย  
 2. ปกิณณกทุก้์ คือ ทุก้์จรหรือทุก้์ที่เกิด้ึ้นเป็นในครั้งคราว ได้แก่ ความเีร้า ความเสียใจ ความ
คับแค้นใจ ความน้อยใจ ความทุก้์ใจ  
 3. นิพัทธทุก้์ คือ ทุก้์เนืองนิตย์หรือที่เกิดประจํา วันละหลาย ๆ  ครั้ง ได้แก่ หนาว ร้อน หิว กระหาย 
ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ 
 4. พยาธิทุก้์ คือ ทุก้์ท่ีเกิดเพราะโรคภัยต่าง ๆ ที่เ้้ามาเบียดเบียน 
 5. สันตาปทุก้์ คือ ทุก้์เกิดจากกิเลสความเร่าร้อน เพราะไฟ คือ ราคะ ความกําหนัด โทสะ 
ความโกรธฉุนเฉียว โมหะ ความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ทําให้เร่าร้อนอยู่ภายใน 
 6. วิปากทุก้์ คือ ทุก้์เกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผลเพราะการถูกลงอาญา ถูกลงโทษทัณฑ์ 
 7. สหคตทุก้์ คือ (วิปริณามทุก้์) ทุก้์เกิดจากโลกธรรม 8 ได้แก่ มีลาภ เสื่อมลาภ มียี เสื่อมยี 
สรรเสริญ นินทา สุ้ ทุก้์ โลกธรรมนี้จะสับเปลี่ยนกันเกิด้ึ้น ไม่มีอะไรถาวรยั่งยืนอยู่ตลอดไป 
 8. อาหารปริเยฏฐิทุก้์ คือ ทุก้์เพราะการทํามาหากิน การหาเลี้ยงชีพ 
 9. วิวาทมูลกทุก้์ คือ ทุก้์เกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน โต้เถียงกัน ชกต่อยกัน 
 10. ทุก้้ันธ์ คือ ทุก้์รวบยอด ได้แก่ ทุก้์เพราะความยึดมั่นใน้ันธ์ 5 ถ้าไม่มี้ันธ์ 5 ทุก้์ทั้งหมด
จะไม่มี 
 ดังนั้น หลักธรรมสําคัญในพุทธปรัชญากล่าวว่า ทุก้์เป็นสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก 
โดยทั่วไปหมายถึง สัง้ารทั้งปวง อันได้แก่ ้ันธ์ 5 ซึ่งเป็นที่ตั้ง้องกองทุก้์ ฉะนั้น ในทางพระพุทธีาสนา 
การกําหนดทุก้์ถือเป็นกิจในอริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธต้องทํา เพ่ือละและปล่อยวางในลําดับต่อไป ในกิจทั้งสี่
ในอริยสัจ อันได้แก่ รู้ทุก้์ เพ่ือค้นหาสาเหตุในการดับทุก้์ (สมุทัย) แล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุก้์ 
(นิโรธ) และดําเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุก้์ (มรรค) คือสละ ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดในใจด้วยอํานาจ
กิเลส เพราะกิเลส คือรากเหง้าแห่งทุก้์ทั้งมวล ดังนั้น ทุก้์จึงเป็นเหตุ้องการฆ่าตัวตาย 
 สรุปได้ว่า สมุทัย เป็นสาเหตุ้องปัญหาทั้งหลายทั้งมวล เช่น การฆ่าตัวตายที่เกิด้ึ้นในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท สมุทัยจัดว่าเป็น้ั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยสาเหตุ้องปัญหาชีวิตที่เกิด้ึ้นที่เต็มไปด้วย
ความทุก้์ คือ ความที่บีบคั้นทางใจ ความไม่สบายกายและใจเพราะอํานาจ้อง ชาติ (ความเกิด) ชรา 
(ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความโีก) ปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) ทุก้์ (ความทุก้์กาย) 
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โทมนัส (ความทุก้์ใจ) อุปายาสะ (ความคับแค้นใจ) การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัด
พรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักการไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ้ันธ์ 5 เป็นทุก้์  ซึ่งจะต้องแก้ไ้กําจัดให้หมดสิ้นไป
ได้ กล่าวคือ ต้องแสวงหาสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหา โดยสมุทัยเป็นตัวเฟูนหาสาเหตุ
แห่งปัญหาหรือความทุก้์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้นตอจริง ๆ ที่เกิดจากตัวเอง  
 

3.4 แนวทางแก้ไขสาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า อริยสัจ 4 ประการนี้ เป็นหนทางเดียวที่เป็นแนวทางแก้ไ้
ปัญหาและสาเหตุในการฆ่าตัวตายได้ โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู่อย่างนี้ ซึ่งอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4 
ประการ คือ ได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จัก
เป็นอนาคามีและทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ทางนี้ทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์้องเหล่าสัตว์ เพื่อ
ล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุก้์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพื่อทําให้แจ้งนิพพานทางนี้ คือ 
สติปัฏฐาน 4 ประการเราอาีัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคําดังพรรณนามาฉะนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิต้องพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล  
(ที.ม., เล่มที่ 14, ้้อที่ 299, หน้าที่ 250 - 253) 
 3.4.1 นิโรธ (ทางดับปัญหา) 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า นิโรธ เป็นทางดับปัญหา จัดเป็น้ั้นชี้บอกภาวะปราีจาก
ปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้ และจุดหมายนั้นควรเ้้าถึงซึ่ง
จะต้องให้สําเร็จให้จงได้ หรือทําให้เป็นจริงเป็นจัง้ึ้นมา โดยกําหนดจุดหมายปลายทางท่ีแน่นอน พร้อม
ทั้งกําหนดจุดหมายและเปูาหมายรองไว้ด้วยว่าแต่ละ้ั้นตอนนั้นมีจุดหมายและเปูาหมายเพียงใดแค่ไหน 
กล่าวว่า (ความจริงแท้ คือ ความดับทุก้์) คือ ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวางความ
สละคืนความพ้นความไม่ติด คือ ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับ
ก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้ และอะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก คือ   
 1. จักุ้ (ตา) เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลกในโลก...โสตะ (หู)...ฆานะ (เสียง)...ชิวหา (ลิ้น)...
กาย (ร่างกาย)...มโน(ใจ)...ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับ ที่นี ้
 2. รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์…เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลกในโลก 
ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 3. จักุ้วิญญาณ (ความรู้ทางตา)...โสตวิญญาณ (ความรู้ทางหู)...ฆานวิญญาณ (ความรู้ทาง
จมูก)... ชิวหาวิญญาณ (ความรู้ทางลิ้น)...กายวิญญาณ (ความรู้ทางกาย)...มโนวิญญาณ (ความรู้ทางใจ) 
ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
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 4. จักุ้สัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา)... โสตสัมผัส (เกิดจากการกระทบเสียง)... ฆาน
สัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น)...ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น)...กายสัมผัส (เกิดจากการ
กระทบกาย)...มโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 5. เวทนาที่เกิดจากจักุ้สัมผัส (เกิดจากการกระทบทางตา)...เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส (เกิด
จากการกระทบทางเสียง)...เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส (เกิดจากการกระทบกลิ่น)...เวทนาที่เกิดจาก
ชิวหาสัมผัส (เกิดจากการกระทบลิ้น... เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส (เกิดจากการกระทบกาย)...เวทนา
ที่เกิดจากมโนสัมผัส (เกิดจากการกระทบใจ) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 6. รูปสัญญา (ความกําหนดหมายรู้รูป)...สัททสัญญา (ความกําหนดหมายรู้เสียง)... คันธสัญญา 
(ความกําหนดหมายรู้กลิ่น)...รสสัญญา (ความกําหนดหมายรู้รส)...โผฏฐัพพสัญญา (ความกําหนดหมายรู้
โผฏฐัพพะ)...ธัมมสัญญา (ความกําหนดหมายรู้ธรรมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละนี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 7. รูปสัญเจตนา (ความจํานงในรูป)..สัททสัญเจตนา (ความจํานงในรูปเสียง)...คันธสัญเจตนา 
(ความจํานงในรูปกลิ่น)...รสสัญเจตนา (ความจํานงในรูปรส)...โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจํานงใน
โผฏฐัพพะ)...ธัมมสัญเจตนา (ความจํานงในธัมมารมณ์) ตัณหานี้  เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 8. รูปตัณหา (ความอยากได้รูป)...สัททตัณหา (ความอยากได้เสียง)...คันธตัณหา (ความอยากได้
กลิ่น)...รสสัญตณัหา (ความอยากได้รส)...โผฏฐัพพตัณหา (ความอยากได้โผฏฐัพพะ) ธัมมตัณหา (ความ
อยากได้ธรรมารมณ์) ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 9. รูปวิตก (ความตรึกในรูป)…สัททวิตก (ความตรึกในเสียง)...คันธวิตก (ความตรึกกลิ่น)...รส
วิตก (ความตรึกในรส)...โผฏฐัพพวิตก (ความตรึกในโผฏฐัพพะ)...ธัมมวิตก (ความตรึกถึงธัมมารมณ์)...
ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ 
 10. รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป)…สัททวิจาร (ความตรองถึงเสียง)...คันธวิจารความตรองถึง
กลิ่น)...รสวิจาร (ความตรองถึงรส)...โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองถึงโผฏฐัพพะ)...ธัมมวิจาร (ความตรอง
ถึงธรรมารมณ์)...ตัณหานี้ เมื่อละก็ละที่นี้ เมื่อดับก็ดับที่นี้ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่าทุก้นิโรธอริยสัจ  
(ที.ม., เล่มที ่14, ้้อที่ 296, หน้าที ่236) 
 สรุปได้ว่า นิโรธ คือ ปัญหาที่เกิด้ึ้น เช่น การฆ่าตัวตายเหล่าภิกษุต้นบัญญัติ จัดเป็น้ั้นชี้บอก
ภาวะปราีจากปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการดับปัญหานั้นเป็นไปได้ อาธิตา เป็นที่รัก
ใคร่ หูเสียงลิ้นกายใจตัณหาดับ ทีน่ี้และจุดหมายนั้นควรเ้้าถึงซึ่งจะต้องให้สําเร็จให้จงได้ หรือทําให้เป็น
จริง โดยกําหนดจุดหมายปลายหรือเปูาหมายทางที่แน่นอนคือ ดับปัญหา 
  
 3.4.2 มรรค (การลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหา) 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า มรรค เป็นการลงมือแก้ปัญหา จัดเป็น้ั้นกําหนดวิธีการและ
รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา กล่าวคือ การลงมือปฏิบัติหรือดําเนินการตามวิธีการ
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อย่างละเอียดเพ่ือแก้ปัญหาไปตาม้ั้นตอน โดยกําหนดวางวิธีการ วางแผนงานและรายการที่จะต้องทําให้
ละเอียด ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า หนทางดับทุก้์ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
(เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ 
(เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)  
 1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร คือ ความรู้ในทุก้์ (ความทุก้์) ความรู้ใน
ทุก้สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุก้์) ความรู้ในทุก้นิโรธ (ความดับแห่งทุก้์) ความรู้ในทุก้นิโรธคามินี
ปฏิปทา (้้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุก้์) ภิกษุท้ังหลายนี้ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
 2. สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร คือ ความดําริในการออกจากกาม
ความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนภิกษุทั้งหลายนี้ เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 
 3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมาวาจาเป็นอย่างไร คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคําหยาบ เจตนาเป็นเหตุงด
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาวาจา 
 4. สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไร คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่ง้องที่เจ้า้องเ้าไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกามภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ  
 5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร คือ อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละ
มิจฉาอาชีวะแล้วสําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ  
 6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาวายามะเป็นอย่างไร คือ สร้างฉันทะพยายามปรารภ
ความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือปูองกันบาปอกุีลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด้ึ้น สร้ างฉันทะพยายาม
ปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุีลธรรมที่เกิด้ึ้นแล้วสร้างฉันทะพยายามปรารภ
ความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือทํากุีลธรรมที่ยังไม่เกิด้ึ้นให้เกิด้ึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารภความ
เพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพ่ือความดํารงอยู่ไม่เลือนหายภิญโญภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุีลธรรมที่
เกิด้ึ้นแล้ว ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 
 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสติเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู่ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมี
สัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาสติ  
 8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
และอกุีลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุ้อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร
สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุด้ึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติ
และสุ้อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบก้ามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุ้
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ด้วยกาย (นามกาย) บรรลุ ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบก้ามีสติอยู่เป็นสุ้ 
เพราะละสุ้และทุก้์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุก้์ไม่มีสุ้มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบก้าอยู่ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 
 ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ทุก้นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ด้วยวิธีนี้ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่ หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพ่ืออาีัยเจริญญาณเจริญสติ
เท่านั้นไม่อาีัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก 
 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ได้อธิบายเอาไว้ว่า ความเป็นทุก้์ 3 อย่างนี้ คือ ความเป็นทุก้์
เกิดจากความไมส่บายกาย 1 ความเป็นทุก้์เกิดจากสัง้าร และความเป็นทุก้์เกิดจากความแปรปรวน 1 
ความเป็นทุก้์ 3 อย่างนี้ ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ ด้วยองค์ 8 เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกําหนดรู้ เพ่ือ
ความสิ้นไป เพ่ือละความเป็นทุก้์ 3 อย่างนี้ ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นี้หรือ ทุก้นิ
โรธคามินีปฏิปทา เป็นแนวปฏิบัติที่นําไปสู่หรือนําไปถึงความดับทุก้์ ได้แก่ มรรคอันมีองค์ประกอบอยู่ 
8 ประการ คือ 1. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 2. สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) 3. สัมมาวาจา (เจรจา
ชอบ) 4. สัมมากัมมันตะ (ทําการงานชอบ) 5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6. สัมมาวายามะ (พยายาม
ชอบ) 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8. สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่น) ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
หรือทางสายกลาง (สํ.ม., เล่มที ่30, ้้อที ่319, หน้าที ่169) 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2553, หน้า 26 - 27) ได้อธิบายเกี่ยวกับ 
อริยสัจ 4 เอาไว้ในหนังสือนวโกวาทดังนี้อริยสัจ 4 คือ 1. ทุก้์ คือ ความไม่สบายกายและใจ 2. สมุทัย 
คือ เหตุให้เกิดทุก้์เกดิ 3. นิโรธ คือ ความดับทุก้์ 4.มรรค คือ ้้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก้์ ความไม่
สบายกายไม่สบายใจ ได้ชื่อว่าทุก้์เพราะเป็น้องทนได้ยาก ตัณหา คือความทะยานอยาก ได้ชื่อว่า
สมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุก้์เกิด ตัณหานั้น มีประเภทเป็น 3 คือ ตัณหาความอยากในอารมณ์ที่น่าใคร่ 
เรียกว่ากามตัณหาอย่าง 1 ตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ เรียกว่าภวตัณหาอย่าง 1 ตัณหาความ
อยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ เรียกว่าวิภวตัณหาอย่าง 1 ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุก้์ดับไปหมด นี้ได้ชื่อว่า
นิโรธ เพราะเป็นความดับทุก้์ ปัญญาอัน เห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุก้์ สิ่งนี้เหตุให้ทุก้์เกิด สิ่งนี้ทุก้์ดับ สิ่งนี้
ทางให้ถึงความดับทุก้์ ได้ชื่อว่ามรรค เพราะเป็น้้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก้์ มรรคนั้นมีองค์ 8 
ประการ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ 1 ดําริชอบ 1 เจรจาชอบ 1 ทําการงานชอบ 1 เลี้ยงชีวิตชอบ 1 ทํา
ความเพียรชอบ 1 ตั้งสติชอบ 1 ตั้งใจชอบ 1  
 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร) (2548, หน้า 364) ท่านได้กล่าว อุปมาอริยสัจ 
4 ไว้อย่างนี้ว่า ทุก้สัจ อุปมาเหมือนภัย สมุทัยสัจ อุปมาเหมือนเหตุเกิดภัย นิโรธสัจ อุปมาเหมือนการ
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ปราีจากภัยมัคคสัจ อุปมาเหมือนอุบายเป็นเหตุให้ปราีจากภัย อีกอุปมาหนึ่งท่านกล่าวเปรียบไว้ 
อย่างนี้ว่า ทุก้สัจ อุปมาเหมือนฝั่งนี้  สมุทัยสัจ อุปมาเหมือนห้วงน้ําใหญ่ นิโรธสัจ อุปมาเหมือนฝั่งโน้น 
มัคคสัจ อุปมาเหมือนความพยายามที่เป็นเครื่องยังตนให้ถึงฝั่ง  
 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (ประเสริฐ มนฺตเสวี) (2555, หน้า 95) ได้อธิบายเอาไว้ว่า 
ทุก้มินีปฏิปทาอริยสัจ หนทางที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุก้์ เป็นความจริง้องพระอริยเจ้าทั้ งหลาย 
องค์ธรรมได้แก่ มัคคังคะเจตสิก 5 ดวง มีปัญญาเจตสิก เป็นต้น ที่มีมรรคจิต 4 มรรคมี ความหมายว่า
การนําออกเป็นเหตุเป็นอธิบดี มรรคอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 อันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ซึ่งหยั่งเห็น
พระนิพพานโดยประจักษ์  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หน้า 64) ได้อธิบายเอาไว้ว่า ความดับทุก้์ ดับ
ตัณหาและกองทุก้์แห่งโลกุตตรธรรม เป็นพระอริยบุคคล ภาวะปลอดทุก้์เพราะไม่มีทุก้์ที่จะเกิด้ึ้น
ได้ การบรรลุเป็นพระอริยบุคคล้ั้นใด้ั้นหนึ่ง คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ
พระอรหันต์ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ท่านรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจทั้ง 4 โดยอาีัยปัญญาหยั่งรู้
รูปนามตามลําดับแห่งวิปัสสนาญาณ แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ จนจิตปล่อยวางความยึดติดถือมั่น 
สามารถละตัณหา และอวิชชาได้ การบรรลุธรรมนั้นเป็นไปตามลําดับ จนถึงที่สุดเมื่อบรรลุอรหัตผล 
อริยสัจ 4 นี้ เรียกสั้น ๆ ว่า ทุก้์ สมุทัย นิโรธ และมรรค หนทางนี้มิใช่ทางที่บุคคลทั่วไปที่ประมาท
และเกียจคร้านอยู่ แต่เป็นทางดําเนินไป้องพระอริยเจ้า ผู้หวังความพ้นทุก้์จึงควรเพียรปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เพื่อให้ได้รับผลอันเป็นนิพพาน  
 พระมหาวิทยา ฉนฺทจิตฺโต (คําควร).(2549, หน้า 61) ได้กล่าวแนวทางแก้ไ้การฆ่าตัวตายด้วย
การคบกัลยาณมิตรจึงเป็นแนวทางในเบื้องต้น เนื่องจากประสบปัญหากัลยาณมิตรย่อมสามารถชี้แนะ
แนวทาง ตักเตือน ให้กําลังใจ ให้คําปรึกษาได้ในทุก ๆ อย่าง ดังนั้น บุ คคลจึงควรรู้จักเลือกคบ
กัลยาณมิตร ผู้รู้ความรู้ ความสามารถ และเ้้าใจ สามารถชี้ช่องทางดับทุก้์บํารุงสุ้ได้ให้แก่ตนเองได้ 
การเลือกบุคคลเพ่ือรับทราบปัญหาย่อมเป็นแนวทางนําไปสู่การแก้ไ้และปูองกันในเบื้องต้น บุคคล
ดังกล่าว เช่น พ่อแม่ ญาติสนิท พ่ีน้อง เพ่ือนที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ หรือจิตแพทย์ เป็นต้น บุคคลที่
หลีกเลี่ยงปัญหา ชอบคิดหมกมุ่นตามลําพัง มีพฤติกรรมไม่ชอบพูดชอบคุยกับคนอ่ืนย่อมทําให้เกิด
ปัญหาได้ง่าย การมีบุคคลร่วมคิดร่วมแก้ไ้ย่อมเป็นเส้นชัยให้ชีวิตมีความสุ้ได้  
  
 ปนาพันธ์ นุตร์พันธ์ (2543, หน้า 204) ได้แสดงทัีนะแนวทางแก้ไ้การฆ่าตัวตาย ตามความ
เชื่อทางพระพุทธีาสนาที่ว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องชดใช้เวรกรรมนี้ด้วยการเกิด 500 ชาติ วนเวียนใน
สังสารวัฏจนกว่าจะหมดเวรกรรม เพราะฉะนั้น คําสอน้องพระพุทธีาสนาจึงเน้นในเรื่อง้องสติ สติจึง
เป็นปัจจัยสําคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เผชิญอุปสรรคปัญหาสาหัสเพียงใด อย่าให้อารมณ์มา
ครอบครองจิตใจ อย่าตกภายใต้การควบคุม้องอารมณ์พยายามตั้งสติให้ได้ เพราะความมีสติเป็นสิ่ง
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สําคัญที่ทําให้เรารู้จักอดทนอดกลั้นและไม่ท้อแท้นั่น คือ การีึกษาไตรสิก้า้้อปฏิบัติตามแนวทาง
พระพุทธีาสนาจะได้รับผลทางความเรียบร้อยทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า ทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิปทา เพ่ือเป็นแนวทางพระนิพพานในที่สุด 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ยังได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับ โยนิโสมนสิการ (วิธีแห่งปัญญา) ด้วยการ
น้อมใจไปพิจารณาธรรมในธรรม ในการลงมือแก้ไ้ปัญหาจะสําเร็จได้ก็ต้องอาีัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ
ประพฤติดี มีความพอใจในการทําสิ่งดีงาม มีการฝึกอบรมตนพัฒนาตน มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีความ
ไม่ประมาท และรู้จักคิดถูกวิธี และกล่าวว่ามนุษย์มีความพิเีษ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอ่ืน สิ่งที่ทํา
ให้มนุษย์เป็นพิเีษ ได้แก่ สิก้า หรือการีึกษา คือ การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา มนุษย์ที่ฝึก ีึกษาหรือ
พัฒนาแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้รู้จักใช้ชีวิตในทางที่ดีงามด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมดํารงอยู่ใน
สันติสุ้โดยสวัสดี  
 เหตุนี้ มนุษย์ที่จะชื่อว่าฝึก ีึกษาหรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้เป็นสมาชิกใหม่
้องมนุษยชาติ โดยพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556, หน้า 280 ) กล่าวว่ามนุษย์พึงมีคุณสมบัติที่
เป็นต้นทุน 7 ประการ หรือบุพนิมิตแห่งมรรค 7 ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 
8 ประการอันประเสริฐจะเกิด้ึ้นแก่ผู้นั้น ดุจแสงอรุณเป็นบุพนิมิต้องการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัยที ่
เรียกว่า แสงเงินแสงทอง้องชีวิตที่ดีงาม หรือรุ่งอรุณ้องการีึกษา ซึ่งเป็นหลักประกัน้องชีวิตที่จะ
พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง ดังนี้ 
  1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิด
กัลยาณชน เริ่มต้นแต่มีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว รู้จักคบคน และเ้้าร่วมสังคมกับกัลยาณชน 
ที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยเฉพาะ
ให้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ด้วยเมตตา มีีรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอย่างที่ดี 
และรู้จักใช้ปัจจัยภายนอก ทั้งที่เป็นบุคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย ให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้ และความดีงาม เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาชีวิต แก้ปัญหาและทําการสร้างสรรค์ 
 2. สีลสัมปทา (ทําีีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐาน้องการพัฒนาชีวิต คือ รู้จักจัดระเบียบความ
เป็นอยู่กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต อย่างน้อยมีีีล้ั้นพ้ืนฐาน คือมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วยการอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างเกื้อกูล
ไม่เบียดเบียนกัน และในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุด้วยการกินใช้ปัจจัย 4 ตลอดจนอุปกรณ์
เทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการีึกษา การสร้างสรรค์ และระบบดุลย
สัมพันธ์้องธรรมชาติ 
 3. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ คือ เป็นผู้มีพลังแห่งความใผ่รู้
ใผ่ดีใฝุทํา ใฝุสร้างสรรค์ ใฝุสัมฤทธิ์ ใฝุความเป็นเลิีอยากช่วยทําทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยว้้องให้
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เ้้าถึงภาวะที่ดีงาม ไม่หลงติดอยู่แค่คิดจะได้จะเอาและหาความสุ้จากการีึกษา และมีความสุ้จาก
การทําสิ่งที่งาม ด้วยการใช้สมองและมือในการสร้างสรรค์ 
 4. อัตตสัมปทา (ทําตนให้ถึงพร้อม) มุ่งม่ันฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้ คือ 
ระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่งธรรมชาติ้องมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ซึ่งเมื่อฝึกแล้วจะ
ประเสริฐเลิีสูงสุดแล้วตั้งใจฝึกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปัญหา เป็นดุจ เวทีที่
ทดสอบและพัฒนาสติปัญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่ง้ึ้นไป จนเต็มสุดแห่ง
ีักยภาพ ด้วยการพัฒนาที่พร้อมทุกด้าน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
 5. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยู่
ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล อย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัย ที่จะนําไปสู่การพิจารณา
ไตร่ตรองสืบสวนค้นคว้าเป็นทางเจริญปัญญา และเชื่อการทําว่าเป็นอํานาจใหญ่สุดที่บันดาลชะตา
กรรม กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยู่ในอํานาจเหตุผล แม้จะทําให้สําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รู้เท่าทัน
ความเป็นไปได้ภายใน้อบเ้ต้องเหตุปัจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไม่เหลิงลอย ถึงพลาดก็ไม่หงอย
เหงา ดํารงจิตผ่องใสเป็นอิสระได้ ไม่วู่วามโวยวายเอาแต่ใจตน ตลอดจนไม่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตาม
กระแสความตื่น้่าวและค่านิยม 
 6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ ในความไม่ประมาท คือ มี
จิตสํานึกในความไม่เที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไม่คงที่ไม่คงทน และไม่คงตัว ทั้ง้องชีวิตและสิ่ง
ทั้งหลายรอบตัว ซึ่งเปลี่ยมแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทําให้นิ่งนอนใจอยู่
ไม่ได้และมองเห็นคุณค่าความสําคัญ้องกาลเวลา แล้วกระตือรือร้น้วน้วายเร่งีึกษาและปูองกันแก้ไ้
เหตุปัจจัย้องความเสื่อม และเสริมสร้างเหตุปัจจัย้องความเจริญงอกงาม โดยใช้เวลาทั้งคืนวันที่ผ่านไป
ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
 7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และ
ความจริง คือ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา มองเป็น คิดเป็น เห็นสิ่งทั้ งหลายตามที่มันเป็นไปในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยโดยให้ปัญญาพิจารณาสอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ไม่ว่าจะเพ่ือให้เห็น
ความจริง หรือเพ่ือให้เห็นแววด้านที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับทั้งสามารถแก้ไ้ปัญหาและจัดทํา
ดําเนินการต่าง ๆ ให้สําเร็จได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญาที่จะทําให้พ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึง้องคนอ่ืนได้ 
  
 เมื่อใดธรรมที่เป็นบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมห้ลักธรรมที่กล่าวมาแล้วเกิด้ึ้นอย่างหนึ่งในบุคคลใด
แล้ว เมื่อนั้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่าเ้าจักเจริญ พัฒนา ทําให้มาก ซึ่งมรรคมีองค์ 8 ประการอันประเสริฐ 
คือ จักดําเนินก้าวไปในมัชฌิมาปฏิปทาในการแก้ไ้สาเหตุ้องปัญหา ที่นํามาซึ่งความทุก้์ทั้งทางกาย
และทางใจได้ดังนี้  
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 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556, หน้า 627) ได้แสดงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแก้ไ้สาเหตุ้องปัญหาแบบโยนิโสมนสิการ ทั้ง 10 วิธี เพ่ือให้เกิดความเ้้าใจได้ง่าย้ึ้น ดังนี้ 
 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริง 
หรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไ้ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา 
 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เป็นวิธีคิดแบบจําแนกแยกแยะองค์รวม้องสรรพสิ่ง
ออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ หรือคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่้ององค์ประกอบย่อย ๆ นั้น 
 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ มองอย่างรู้เท่าทันความเป็นไป
้องสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ ตามธรรมดา้องมันเอง 
 4. วิธีคิดแบบแก้ปัญหา (แบบอริยสัจ) มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 
  1) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไ้และทําตามที่ต้นเหตุ 
  2) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมาไม่ฟูุงซ่านออกไปเรื่องอ่ืนและต้องเป็นการแก้ไ้
ที่ปฏิบัติได้จริง 
 5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย เมื่อรู้ว่าหลักการเป็น
อย่างไร ความมุ่งหมายเป็นอย่างไร ก็ทําให้ถูกต้องตามหลักการและจุดมุ่งหมายนั้น 
 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
 7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม เป็นวิธีคิดที่เกี่ยว้้องใกล้ชิดกับความต้องการ และการ
ประเมินค่า้องบุคคล 
 8. วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดที่รู้จักนําเอาประสบการณ์ที่ผ่านพบมาคิดปรุงแต่งไป
ในทางที่ดีงาม เป็นประโยชน์เป็นกุีล ทําให้มีทัีนคติที่ดีต่อบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม มีจิตใจที่
สะอาดผ่องแผ้ว แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ต่อไป 
 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน คิดตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตร เพ่งพิจารณามีสติระลึกอยู่กับ
สิ่งที่กําลังเป็นอยู่ เกิด้ึ้นหรือรู้การกระทําทุก้ณะจิต เป็นแนวคิดแห่งปัญญาไม่ว่ าเรื่องนั้นจะเป็นอยู่
้ณะนี้ ล่วงไปแล้ว หรือเป็นเรื่อง้องการภายหน้า หากเป็นการคิดด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักการ้อง
พระพุทธีาสนา ก็นับเป็นความคิดในปัจจุบันทั้งสิ้น 
 10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช + วาท วิภัชช แปลว่า แยกแยะ แบ่งออก 
จําแนก หรือ แจกแจง ใกล้เคียงกับคําว่า วิเคราะห์ วาท แปลว่า การกล่าว การพูด การแสดงคําสอน 
วิภัชชวาท แปลว่า การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือ พูดแจกแจง หรือ แสดงคําสอนแบบวิเคราะห์ 
 สรุปได้ว่า มรรคในอริยสัจ 4 ประการนี้ สามารถใช้แก้ไ้ปัญหาและสาเหตุ้องการฆ่าตัวตาย 
เพราะอริยสัจ 4 เป็น้องจริงเป็นธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ ด้วยสิ่งที่เป็นเหตุ
และเป็นผล สามารถทําให้ผู้ีึกษาปฏิบัติได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญา้องตน  
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 ดังนั้น ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจทั้ง 4 เพราะใช้โยนิโสมนสิการน้อมนํามาพิจารณาด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็น
อริยสัจธรรมทั้ง 4 คือ ปัญญา กําหนดรู้ทุก้์และรู้เหตุที่เกิดก็ต้องละและทําให้เจริญ้ึ้น เพ่ือทําให้แจ้ง
นิพพาน เป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ที่จะทําลายอาสวะกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชราและมรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุก้์ โทมนัส และอุปายาสะ ความเกิด้ึ้นแห่งกองทุก้์ให้สิ้นไป สรุปความจริงในอริยสัจ 
4 หมายถึง ความจริงอย่างประเสริฐ ความจริงที่ทําให้คนที่มีความทุก้์พ้นทุก้์ตามแนวที่ได้อธิบายมา
นั่น คือ ทุก้สัจจะ ธรรมที่เป็นทุก้์ สมุทยสัจจะ ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุก้์ นิโรธสัจจะ ธรรมที่เป็น
เครื่องดับทุก้์ มรรคสัจจะ ธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุก้์ ดังนี้  

 
3.5 อานิสงส์และประโยชน์จากการศึกษาอริยสัจ 4 กับการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 

จากการีึกษาการฆ่าตัวตายหลักพุทธปรัชญาเถรวาทพบว่าในพระสูตรทีฆนิกาย มหาวรรค ได้
แสดงอานิสงส์ในการปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรที่เป็นแนวทาง้องอริยสัจ 4 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไว้ว่า
เป็นทางอันประเสริฐมีอานิสงส์สูงสุด กล่าวว่าการทํากุีลทั้งหมด ซึ่งมีการเปรียบว่า การทําบุญด้วยการ
ให้ทานทางวัตถุไม่ว่าจะทําบุญด้วยทรัพย์สินจํานวนนับไม่ถ้วนหรือการรักษาีีลด้วยเวลานับไม่ถ้วน แต่ก็
ยังได้กุีลน้อยกว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานตามแนวทางอริยสัจ 4 และได้เปรียบเทียบว่าชั่วงูแลบลิ้น เพียง
ได้รู้แจ้งสภาวธรรมตามแนวทางอริยสัจ 4 แค่วินาทีเดียวมีอานิสงส์ในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ 

ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่ก็เพียงเพ่ืออาีัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้น 
ไม่อาีัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู่อย่างนี้แล 
 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี 

7 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 6 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

6 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 5 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 
 5 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 4 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

4 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 3 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

3 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 2 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 
 2 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 1 ปี พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
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อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 
 1 ปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 
 7 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 6 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

6 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 5 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 
 4 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 3 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

3 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 2 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

2 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 1 เดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

1 เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอดครึ่งเดือน พึงหวังได้ผลอย่าง 1 ใน 2 อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี 

ภิกษุทั้งหลาย ครึ่งเดือน จงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน 4 ตลอด 7 วันพึงหวังได้ผลอย่าง 1 
ใน 2 อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี 
 ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์้องเหล่าสัตว์เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ 
เพ่ือดับทุก้์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 4 ประการ 
เราอาีัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคําดังพรรณนามาฉะนี้ (ที.ม., เล่มที ่14, ้้อที ่300, หน้าที ่254) 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) (2554, หน้า 202) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับ นิพพาน 
หมายถึง ความดับ้องกิเลส กรรม และวิบาก้ันธ์อันประกอบด้วยรูปและนาม กล่าวว่าบางคนอาจ
เห็นว่าความดับที่ว่านั้นหมายถึงความว่างเปล่าไม่มีอะไร แต่ความจริงนั้นนิพพานมีอยู่จริง เพราะถ้า
เราปฏิเสธความมีอยู่จริง้องนิพพานก็เท่ากับหมายความว่าไม่มีอะไรเหลือนอกจากกิเลส กรรม และ
วิบาก้ันธ์ และไม่มีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นจากวนเวียนแห่งการเกิด และตายแห่งสังสารวัฏได้การ
ปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ด้วยความอุสาหะจึงเป็นเหตุทําให้หลุดพ้นไปได้ 
เช่นเดียวกับพระอรหันต์หลุดพ้น เมื่อจุติจิตดับลงหลังจากการปรินิพพาน 
 ดังนั้น การปฏิบัติตามแนวทางอริยสัจ 4 นั้น จึงเป็น้้อปฏิบัติที่สามารถนํามาแก้ไ้ปัญหาและ
สาเหตุการฆ่าตัวตายได้ ประโยชน์้องอริยสัจ 4 จะเห็นผลได้ด้วยการนํามาปฏิบัติและผล้องการปฏิบัติ
้ึ้นอยู่กับกําลังความสามารถทั้งด้านสติและปัญญาและความสนใจใฝุรู้และีรัทธาปฏิบัติสติปัฏฐานสูตร
ตามแนวทาง้องอริยสัจ 4 ย่อมเป็นทางให้เ้้าถึงโลกุตตรธรรมและได้รับประโยชน์ 5 ประการ คือ 
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 1. เพ่ือความหมดจดบริสุทธิ์วิเีษ้องเหล่าสัตว์ คือ ทําสัตว์ทั้งหลายหมดจดบริสุทธิ์ก็เพราะจิตที่
บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส กิเลสไม่เกิดอีก ทําให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง ด้วยคุณความดี ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ
อยู่ด้วยตัวเอง มีความรู้ตัว สํารวม ระมัดระวังอยู่เสมอ จิตใจจะเบาสบาย้ึ้น ปลอดโปร่ง้ึ้น กิเลสที่เคย
เกิดก็น้อยลง ที่เกิดแรงก็เบาลง ที่เคยมีทุก้์มาก ๆ ก็ลดลงไป เพราะว่าเมื่อสติเกิด้ึ้นแล้วสามารถ
ทําลายกิเลสได้ 
 2. เพ่ือก้าวล่วงเสียซึ่งโสกะความโสกะและปริเทวะความร่ําไร คือ ทําให้้้ามพ้นเีร้าโีกและ
คร่ําครวญ เพราะอาจไม่เ้้าใจสิ่งต่าง ๆ ในโลกตามความเป็นจริง ติดอยู่ ก็ไม่เีร้าโีก ไม่คร่ําครวญ ไม่มี
ความสงสัยเมื่อเห็นเพ่ือนร่วมโลกเต็มไปด้วยความเีร้าโีก สามารถ้้ามพ้นโสกะและปริเทวะได้ 
 3. เพ่ืออัสดงดับสูญไปแห่งทุก้์และโทมนัส คือ ทําให้ความทุก้์กายทุก้์ใจดับไป โดยเฉพาะ
ทุก้์ทางใจที่เราพบเจอจะค่อยหมดไป จนหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่เหลือเชื้อ ส่วนทุก้์ทางกายก็เบาบาง 
 4. เพ่ือบรรลุญายธรรมที่ควรรู้ คือ ทําให้บรรลุสัจธรรมความจริงอันประเสริฐสมบูรณ์แห่ง
ธรรมที่ถูกต้อง คือ อริยมรรคมีองค์ 8  
 5. เพ่ือทําพระนิพพานให้แจ้ง คือ ทําให้เ้้าถึงความดับ้องกิเลส กรรม และวิบาก้ันธ์ อันเป็น
หนทางแห่งการเกิดและตาย้องกองทุก้์ท้ังปวง (ที.ม., เล่มที่ 14, ้้อที่ 273, หน้าที่ 209)  
 สุภีร์ ทุมทอง (2558, หน้า 45 - 54) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับประโยชน์้อง สติปัฏฐานตาม
แนวทางอริยสัจ 4 ที่ได้ชื่อว่า เอกานยมรรค มีคุณประโยชน์และอานิสงส์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 5 
ประการ 1. เพ่ือความบริสุทธิ์้องเหล่าสัตว์ 2. เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ 3. เพ่ือดับทุก้์และโทมนัส 
4. เพ่ือบรรลุญายธรรม 5. เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ประโยชน์้องการเจริญนั้นมีมากมายหลายอย่าง แต่
ที่ได้นําแสดงพอเป็นแนวทางแห่งการีึกษาและปฏิบัติในเบื้องต้นพอสังเ้ป เพ่ือให้เป็นหลักและ
วิธีการสําคัญ้องสติปัฏฐานสูตรทั้ง 4 ประการนี้ 
 พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้แสดงทัีนะเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์หรือประโยชน์้อง
การฝึกจิต กล่าวว่าการฝึกจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก เพราะทําให้เป็นประเสริฐ้ึ้น ผู้บําเพ็ญสมถกรรม
ฐานหรือสมาธิที่ถูกตอ้ง ย่อมได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
 1. สามารถเรียนหนังสือได้ผลดี ได้คะแนนสูง เพราะมีใจสงบจึงทําให้มีความจําแม่นยําและดี
้ึ้นกว่าแต่ก่อน 
 2. ทําสิ่งต่าง ๆ ได้ดี้ึ้น ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณ์้้ึน 
 3. สามารถทํางานได้มาก้ึ้นและได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทําให้โรคภัยบางอย่างหายไปได้ 
 5. ทําให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น มีความสุ้ใจได้มาก มีผิวพรรณผ่องใส และมีอายุยืน 
 6. ทําให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุ้ 
 7. สามารถจะเผชิญต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด้ึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างใจเย็นรวมทั้งสามารถ
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แก้ไ้ความยุ่งยากและความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
 8. สามารถกําจัด นิวรณ์ ที่รบกวนจิตใลงได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้เบาบางลงได้ 
 9. ถ้าทําได้ดีถึง้้ันได้ฌานก็เสวยความสุ้อันเลิียิ่ง และอาจสามารถได้ฤทธิ์เดชต่าง ๆเช่น หู
ทิพย์ ตาทิพย์ และรู้ใจคนอ่ืน เป็นต้น 
 10. ทําให้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือก้าว้ึ้นไปสู่การเจริญวิปัสสนา คือสามารถใช้พลังสมาธิ เป็นบทก้าว
้ึ้นสู่การบําเพ็ญวิปัสสนา อันเป็นเปูาหมายสูงสุดทางพระพุทธีาสนา คือ นิพพาน 
 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิเถร ) (2548, หน้า 24 - 27) ได้แสดงทัีนะเอาไว้
ว่าประโยชน์ที ่เกิด้ึ ้นจากการเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นแนวทาง้องอริยสัจ 4 นี้ นั้นช่วย
ประเทีชาติ ีาสนา และสังคมที่เป็นอยู่ได้มากมาย คือ 
 1. ด้านการปกครองทําให้ผู้ปฎิบัติอยู่ในีีล 5 มีความกตัญญูกตเวที มีีีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงามเมื่อมีสิ่งนี้ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในหมู่ คณะ สังคมต่างให้เกิด้้ึน 

2. ด้านการีึกษาผู้ปฏิบัติ รักใคร่ต่อการีึกษา และใคร่ที่จะแสวงหาวิชาความรู้ในทางธรรม
ให้ยิ่ง ๆ ้ึ้นไป 

3. ด้านการเผยแผ่ในการปฏิบัตินําเอาพระธรรมที่ตนนําไปปฏิบัติไปเล่าไปบอกต่อให้คนอ่ืนได้
ทราบว่าดีอย่างนั้น อย่างนี้ สามารถทําให้ผู้รับฟังเกิดความเลื่อมใสีรัทธานําไปปฏิบัติต่อไป 
 4. ด้านกําลังใจทําให้ผู้ปฏิบัติมีกําลังใจอดทน หนักแน่น เยือกเย็น ต่อสิ่งที่เ้้ามากระทบ และ
ความระมัดระวัง ความรอบคอบดี มีใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาสงสารผู้อ่ืน ไม่ริษยา
ผู้อื่น เห็นคนอ่ืนได้ดีอนุโมทนาสาธุการด้วย 
 5. ด้านความรู้ผู้ปฏิบัติตามจะมีความรู้ความเ้้าใจในพระพุทธีาสนาดี้ึ้นมาก เช่น คําว่า รูป
นาม พระไตรลักษณ์ จะทําให้เ้้าใจได้ดี ยิ่งเรียนยิ่งรู้ 
 6. ด้านนําคนเ้้าวัด เมื่อคนที่ไม่เคยเ้้าวัดเลยได้ยินกิตติีัพท์แล้วลองเ้้ามาปฏิบัติ ทําให้ผู้
นั้นได้รับความสุ้ใจเป็นพิเีษ 

นี่คือความอัีจรรย์้องพระพุทธีาสนาอันเกิดจากการปฏิบัติตลอดแพร่สะพัดไปทั่วทุก
สารทิีในประเทีและทั่วโลก 

สรุปได้ว่า ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ กล่าวใจความในอานิสงส์การเจริญสติปัฏฐานสูตร โดย
การน้อมนํามาปฏิบัติตามแนวโยนิโสมนสิการ คือ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 นี้
ว่า ผู้ปฏิบัติย่อมได้ผล คือ ความดับ้องกิเลส กรรม และวิบาก้ันธ์ อันเป็นหนทางแห่งการเกิดและ
ตาย ซึ่งนํามาซึ่งความทุก้์ ความโีกเีร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุ้องการฆ่าตัวตาย โดยการปฏิบัติสติปัฏฐาน 
4 นั้น พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู่อย่างนี้พึงหวังผล คือ บรรลุพระอรหันต์ และ
สุ้ภาพ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ้องผู้ที่นํามาปฏิบัติย่อมสมบูรณ์แ้็งแรงถ้าผู้ปฏิบัติทําตาม สติปัฏฐาน
ที่เป็นแนวทาง้องอริยสัจ 4 นี้ ย่อมได้ผลอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐตามทาง้องพระอริยะที่ทําให้



 
 

95 
 

คนเป็นพระอริยะ เมื่อกระทําต่อเนื่อง จะไม่เกิน 7 ปี เป็นอย่างช้าควรจะได้บรรลุ อริยมรรค อริยผล 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามกําลังความสามารถ้องผู้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนกว่าจะนิพพานนั่นเอง 
 ดังนั้น อานิสงส์นํามาซึ่งประโยชน์ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติอริยสัจ 4 และอริยสัจ 4 นี้เอง
สามารถแก้ไ้ปัญหาและสาเหตุ ในการฆ่าตัวตายได้ประโยชน์ที่ยังส่งผลในปัจจุบัน เช่น ด้านปกครอง 
ด้านีึกษา ด้านเผยแผ่ ด้านจิตใจด้านความรู้สัจธรรม้องชีวิต ด้านนําคนสู่วัดเพ่ือ้ัดเกลาทางกาย วาจา 
และใจ ทั้งภายในภายนอก หรือที่เรียกว่า ีีล สมาธิ และปัญญา ดังจะเห็นได้ว่า อริยสัจ 4 ถือว่าเป็น
ความจริงแท้ ความจริงอันประเสริฐผู้ปฏิบัติจึงได้ประโยชน์มากมายต่อตนเองและบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมกัน
ในสังคมส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ ผลที่ทําให้ผู้นํามาปฏิบัติอาจจะบรรลุมรรคผล
นิพพานตามแนวทางีาสนา ทางอ้อม คือ เป็นกัลยาชนดี้องสังคมและประเทีชาตติ่อไป 
 

3.6 สรุปการฆ่าตัวตายด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
สรุปได้ว่า จากการีึกษาการฆ่าตัวตายหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนี้เป็นการทําอัตวินิบาตกรรม

้องพระสงฆ์ในอดีต การกล่าวถึงตายในลักษณะต่าง ๆ ้องผู้รู้และนักปราชญ์ ในบทนี้ที่เป็นปัญหา
และสาเหตุ้องการฆ่าตัวตาย เป็นเหตุให้มีการบัญญัติวินัย้องพระสงฆ์ต้นบัญญัติ หรือต้นเหตุ้อง
การบัญญัติ้ ้อห้ามไม่ให้กระทําอีก เพ่ือตั้งเป็นระเบียบแบบแผนสําหรับพระสงฆ์ในยุคสมัยต่อมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ และการมองผ่านความจริงอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 
คือ ทุก้์เป็นปัญหา สมุทัยเป็นเหตุ นิโรธเป็นวิธีแก้ปัญหา มรรคเป็น ีีล สมาธิ ปัญญา การลงมือ
ปฏิบัติรู้ปัญหาที่เป็นสาเหตุ ผู้วิจัยจึงได้ทําการีึกษาการฆ่าตัวตายชีวิตกับการฆ่าตัวตาย ปัญหาและ
สาเหตุการฆ่าตัวตาย แนวทางแก้ไ้กับปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตาย อานิสงส์อริยสัจ 4 ความดับ
้องกิเลส กรรม และวิบาก้ันธ์ อันเป็นหนทางแห่งการเกิดและตาย ซึ่งนํามาซึ่งความทุก้์ ความ
โีกเีร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุ้องการฆ่าตัวตาย ประโยชน์จากการีึกษาอริยสัจ 4 มีมากมายทั้งต่อ
ตนเองและบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ ผลที่ ทําให้
ผู้นํามาปฏิบัติอาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวทางีาสนา ทางอ้อม คือ เป็นกัลยาชนดี้อง
สังคมและประเทีชาติต่อไปการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกตราบใดที่ยังตัณหาและทิฏฐิอยู่ 
เช่นกิเลส กรรม และวิบาก ไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือผลที่ได้รับต่างจากสิ่งที่คาดหวัง ก็ย่อมเกิดปัญหา้ึ้น 
ปัญหาจึงเป็นความแตกต่างไม่ว่าทางด้านเลวหรือดีก็ตาม เมื่อมีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไ้โดยใช้อริยสัจ 
  
 ดังนั้น ในบทนี้เป็นวิธีการแห่งปัญญา ในการแก้ไ้ปัญหาตามเหตุผลและเหตุปัจจัย คือ การ
แก้ปัญหาปัญญา้องตัวบุคคลนั้นเอง เป็นสัจธรรมความจริง้องชีวิตคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่
ใด อยู่ในเพีหรือภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งนั้น หลักอริยสัจจึงถือว่าเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาทุกอย่าง เช่น ปัญหาชีวิตในสังคมและครอบครัว เป็นการนํามาประยุกต์ใช้ตามลําดับ้ั้นตอน 
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ดังนี้ ทุก้์ตัวปัญหา สมุทัยสาเหตุ้องปัญหา นิโรธ ดับปัญหา มรรค ลงมือแก้ปัญหา ในพุทธปรัชญา
เถรวาทถือว่าอริยสัจ 4 เป็นแกน่สําคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
 



บทท่ี 4 
วิเคราะห์การฆ่าตัวตาย 

ของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
  
 การวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ผู้วิจัย
ไดท้ําการศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 วิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจไทยกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
     4.2 วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณีพระฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
  4.3 วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณีตํารวจกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
  4.4 วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณีบุคคลทั่วไปกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 4.5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคมและครอบครัวกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 4.6 วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาทุกข์กับอริยสัจ 4 
 4.7 ประโยชน์การศึกษาวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจไทย ด้วยหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 4.8 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตํารวจไทย ด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
  
4.1 วิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตาย ตามทัศนะการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาทไม่ว่าเป็นมนุษย์
หรือสัตว์เดรัจฉานทีเ่กิดมาในโลกนี้ หรือแม้แต่ผู้มี ยศ ตําแหน่ง เช่น พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์หรือตํารวจ
ผู้มีตําแหน่งใหญ่โตก็หนีความตายไม่พ้น และจะต้องประสบพบกับสภาวะความบีบคั้นทางอารมณ์ ทั้ง
ทางร่างกายและใจ เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงออกค้นหาหนทางอันประเสริฐที่จะนําพาเหล่าสรรพสัตว์
ให้พ้นทุกข์ โดยทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการ ทรงบอกที่มาแห่งทุกข์นั้น เช่น ทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความ
เกิด) เป็นทุกข์ ชรา (ความแก่) เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) เป็นทุกข์ โสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความ
คร่ําครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) อุปายาสะ (ความคับแค้นใจ) เป็นทุกข์ การ
ประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่ง
ที่ต้องการเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนที่ใช้ชีวิตใน
สังคมโลก ทุกข์จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าคนหรือสัตว์ สร้างความเดือดร้อนสับสน
วุ่นวาย ฉะนั้น ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า คือ อวิชชา (ความไม่รู้) จึงเป็นรากเหง้าลึกของปัญหา
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ทั้งหลาย เป็นความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี 4 อย่าง ในอริยสัจ 4 คือ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ 
ไม่รู้ความดับทุกข์และไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ 
 ตามที่มีปรากฏมาในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายว่า อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 
อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคในอริยสัจ 4 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงธรรม คือ อริยสัจว่า
เป็นธรรมที่ควรน้อมนํามาเป็นเครื่องพิจารณาหรือกําหนดเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งสติ ดังนั้น ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
ทั้งหลายควรมุ่งเน้นในประเด็นนี้ คือควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุความเป็นมาว่า
มีความเป็นมาอย่างไรถึงมีการฆ่าตัวตาย ตามแนวทางที่ปรากฏที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ 2 
ประเด็น ประเด็นแรก คือ ทุกข์ คือ ตัวปัญหา และสมุทัย คือ สาเหตุของปัญหานั้น ดังนี้ 
 4.1.1 ทุกข์ คือ ตัวปัญหา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจในกับอุปาทานขันธ์ 5 ที่เป็นต้นตอของทุกข์ที่
ส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น
จิตใจ ความจริงแท้ของความไม่สบายกายสบายใจ ได้แก่ โดยตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า 
ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกเป็นทุกข์ ความคร่ําครวญ ความ
ทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ และอุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยทําความ
เข้าใจให้ดีในขันธ์ 5 เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทั้งทางร่างกาย ทางวาจา และทางใจ อันเป็นปัญหา
นํามาซึ่งการฆ่าตัวตาย ในที่นี้ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับขันธ์ 5 ดังต่อไปนี้นี้ 
 1. รูป เป็นส่วนที่เห็นด้วยตาหรือเป็นวัตถุทั้งหลาย ได้แก่ สสารทั้งหลาย แสง สีทั้งหลาย 
เสียง กลิ่น รส ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ความหย่อน ความตึง อาการเคลื่อนไหวของสิ่ง
ต่าง ๆ ช่องว่างต่าง ๆ อากาศ ดิน น้ํา ไฟ ลม สภาพแห่งความเป็นหญิง เป็นชาย เนื้อสมองและระบบของ
เส้นประสาททั้งหลาย อันเป็นฐานให้จิตเกิดความพอใจรักใคร่พึงพอใจตัณหาก็เรียก รวมทั้งอาการแห่ง
ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป ดับไปของวัตถุท้ังหลายด้วยซึ่งรวม เรียกว่า รูป ขันธ์  
 2. เวทนา เป็นส่วนที่รับรู้ด้วยความรู้สึกนึกคิด และความคิดทั้งหลาย เช่น คิดชอบ คิดไม่ชอบ 
คิดรัก คิดไม่รัก คิดเสียใจ คิดไม่เสียใจ คิดเฉย ๆ รวมเรียกว่า นามขันธ์ แยกได้ 4 ชนิด คือ ความรู้สึกเป็น
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย โสมนัส (สุขทางใจ) โทมนัส (ทุกข์ทางใจ) อุเบกขาหรืออทุกขมสุขเวทนา (เป็น
กลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์) ที่เรียกว่า เวทนา 
 3. สัญญา เป็นส่วนความจําได้หมายรู้ในสิ่งต่าง ๆ คือ ส่วนที่ทําหน้าที่ในการจํานั่นเอง (ไม่ใช่
เนื้อสมอง) แต่เป็นส่วนของความรู้สึกนึกคิด เช่น จดจําสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบส่วนเนื้อสมองนั้นจัดเป็น
รูปขันธ์ เนื้อสมองเป็นเหมือนสํานักงาน ส่วนนามขันธ์ทั้งหลายเหมือนผู้ที่ทํางานในสํานักงานนั้น  ที่
เรียกว่า สัญญา 
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 4. สังขาร เป็นส่วนปรุงแต่งจิตตามสภาพที่ปรากฏของจิตนั่นเอง เช่น ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง การให้ทาน ความเมตตา กรุณา มุทิตา สมาธิ ความฟูุงซ่าน ความหดหู่ท้อถอย ความง่วงซึม 
ความละอาย ความเกรงกลัว ความไม่ละอาย ความไม่เกรงกลัว เจตนาในการทําสิ่งต่าง ๆ ความลังเล
สงสัย ความมั่นใจ ความเย่อหยิ่งถือตัว ความเพียร ปีติ ความยินดีพอใจ ความอิจฉา ความตระหนี่ 
ศรัทธา สติ ปัญญา การคิด การตรึกตรอง ที่เรียกว่า สังขาร  
 5. วิญญาณ เป็นส่วนที่รับรู้สิ่งทั้งปวง คือ เป็นการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกเป็นสุข
ทางกาย ทุกข์ทางกาย โสมนัส (สุขทางใจ) โทมนัส (ทุกข์ทางใจ) ความจํานั่นเองและความรู้สึกนึกคิด ที่
กล่าวมาแล้วเป็นตัวรับรู้ถึงส่วนที่เป็นรูปขันธ์ทั้งหลายด้วย อันได้แก่ เป็นตัวรับรู้สิ่งทั้งหลาย ที่มากระทบ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และอาศัยอายตนะที่ติดต่อ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวเชื่อมต่อทําให้เกิดความรู้สึกขึ้น 
แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ อายตนะภายใน หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บางครั้งก็เรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 
6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกส่วนอายตนะ
ภายนอก หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนะภายใน เช่น รูป คู่กับ ตา หู คู่กับ เสียง จมูก คู่กับ กลิ่น ลิ้น 
คู่กับ รส กาย คู่กับ โผฏฐัพพะ ใจ คู่กับ ธรรมารมณ ์

 ดังนั ้น อาจกล่าวได้ว่าทุกข์ทั ้งหลายเกิดเพราะขันธ์ 5 ที ่เป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ใน ชาติ 
(ความเกิด) ชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความร่ําไรรําพัน)  
ทุกข์ (ความไม่สบายกาย) โทมนัส (ความไม่สบายใจ) อุปายาสะ (ความคับแค้นใจ) ความประจวบกับ
สิ่งไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 
อุปาทานขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ จึงควรพิจารณาความเป็นจริงตามหลักของ
อริยสัจ 4 เหตุที่เกิดและเหตุที่ดับตามแนวทางของมรรค คือ หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของ
อริยสัจ 4 ว่าด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้พ้นจากทุกข์ และนับเป็นหลักธรรมสําคัญอย่างหนึ่งในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วยกรอบการปฏิบัติมรรค 8 ประการด้วยความจริงอันประเสริฐนี้นั่นเอง 
  4.1.2 สมุทัยคือ สาเหตุของปัญหา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทประเด็นนี้ ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจในสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อัน
เป็นเหตุนําซึ่งเหตุและผลทั้งนั้น ความจริงแท้ที่นํามาซึ่งเหตุแห่งทุกข์ คือ ตัวสมุทัย เช่น เราต้องการ 
อยากได้ อยากดี อยากเป็น แล้วขวนขวายหาก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ถูกใจบ้างไม่
ถูกใจบ้าง เศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวาย เรียกว่า มันประสบเหตุให้เกิดทุกข์ คือ ความอยาก เหตุแห่ง
ทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ความทะยานอยากในกามหรือความอยากได้ทางกามารมณ์ 
ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพหรือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่และความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิ
หรือสัสสตทิฏฐิ ส่วนวิภวตัณหา ความทะยานอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่
และความอยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิขันธวิบากทุกข์ซึ่งยังมีร่างกายอันนี้อยู่จึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
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จําเป็นจะต้องเสวยทุกข์อยู่ด้วยกันในรูปในนาม สมุทัยเป็นของควรละ อย่างความอยาก เราอยากได้
โน่น อยากได้นี่ เราไม่เอาละ สละทิ้งเลย ปล่อยวางเลย สละได้จริง ๆ นั่นแหละสมุทัย คือ ตัณหา 
 เหตนุั้น พุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า ตัณหา เกิดขึ้นทีต่า มีความรู้สึกรักใคร่ พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เกิดขึ้นที่ ตา ตั้งอยู่ที่ ตา นั้นและ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีความรู้สึกรักใคร่ พอใจในโลก รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ มีความรู้สึกรักใคร่พอใจในโลก ความรู้ทางตา (จักขุวิญญาณ) ความรู้ทาง
หู (โสตวิญญาณ) ความรู้ทางจมูก (ฆานวิญญาณ) ความรู้ทางลิ้น (ชิวหาวิญญาณ) ความรู้ทางกาย (กาย
วิญญาณ) ความรู้ทางใจ (มโนวิญญาณ) มีความรู้สึกรักใคร่พอใจในโลก ตัณหา นั้น เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่นั่น 
ตั้งอยู่ที่นั้น ความกระทบทางตา (จักขุสัมผัส) ความกระทบทางหู ความกระทบทางลิ้น ความกระทบทาง
กาย ความกระทบทางใจ (มโนสัมผัส) เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก ตัณหา นั้น เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่นั่น 
ตั้งอยู่ที่นั่น เวทนาที่เกิดแต่กระทบทางตา (จักขุสัมผัสสะเวทนา) ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ 
ความจํารูป (รูปสัญญา) เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ สังขารความจงใจในรูป (รูปสัญเจตนา) 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความอยากในรูป (รูปตัณหา) เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ ความตรึงถึงรูป (รูปวิตก) ) เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความตรึงในรูป (รูปวิจาร) 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ตัณหา นั้น เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่นั่น ตั้งอยู่ที่นั่น ผู้สนใจและปฏิบัติ
ทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าว อริยสัจ คือ สมุทัย นั่นเอง 
 สรุปได้ว่า ทุกข์กับสมุทัยที่เกิดขึ้นนั่น มีสาเหตุและปัญหามาจากอํานาจของตัณหา คือ 
กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา เป็นปัญหาและสาเหตุที่มาจาก กาย วาจา และใจ ที่ไม่สํารวม
ผ่านมาทางอายตนะภายในทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจและอายตนะภายนอกทั้ง 6 คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์จึงควรพิจารณาตามหลักของมรรคในอริยสัจ 4 คือ สาเหตุ
ที่เกิด และสาเหตุที่ดับหนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจด้วยการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้
พ้นจากทุกขน์ั้น และนับเป็นหลักธรรมสําคัญอย่างหนึ่งในพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วยกรอบการ
ปฏิบัติ 8 ประการด้วยความจริงอันประเสริฐนั่นเอง 
 

4.2 วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณพีระฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 ในทางพุทธปรัชญาเถรวาท การกําหนดรู้ทุกข์ถือว่าเป็นกิจวัตรที่สําคัญยิ่ง หลักธรรมในอริยสัจ 
4 เป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องนํามาปฏิบัติ เพ่ือละและปล่อยวางกิจทั้งสี่ในอริยสัจ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
และมรรคจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ส่วนมากยังคงไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ 
แม้แต่พระสงฆ์เองที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณ แม้แต่บางรูปก็ไม่เคยได้ศึกษาอริยสัจ 4 นี้ ส่วนมากจะ
ได้ยินแต่ชื่อหลักธรรมแต่เนื้อหาสาระท่ีแท้จริงไม่เคยศึกษาเพียงแต่ท่องจําสวดกันไปตามประเพณีนิยม 
จึงนํามาซึ่งปัญหาสาเหตุการฆ่าตัวตายหรือการทําอัตวินิบาตกรรมนั้นเอง แม้ในพระวินัยปิฎกกล่าวถึง
โทษของการทําอัตวินิบาตกรรม มีโทษหนักสุดแต่พระสงฆ์ผู้ไม่เคยศึกษาพระวินัยจะหลงทําผิดไป หรือ
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แม้แต่ผู้เคยศึกษาวินัยอย่างดีก็ยังทําอัตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตาย นี่ก็ยังมีอยู่เพราะขาดการศึกษาอริยสัจ 4 
ทางอันประเสริฐนี้ จึงส่งผลขาดให้ขาดสติหลงเดินทางผิดไม่เดินไปตามทางของอริยมรรคนั่นเอง 
 ในข่าว (2559, http://news.sanook.com/1986090) เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2558 ที่วัด
สระเกศราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นกุฏิของเจ้าอาวาสพระพรหมสุธีผูกคอตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพ้ืนที่
ตรวจสอบหลักฐานโดยพบเอกสารสําคัญเป็นจดหมายสั่งเสียก่อนเสียชีวิต โดยพบกระดาษ 2 แผ่น แต่
ยังไม่สามารถเปิดเผยรูปคดี ในส่วนของสาเหตุประเด็นการเสียชีวิต ต้องรอผลการตรวจสอบจากทาง
นิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานก่อน ส่วนเรื่องที่มีการแจ้งเหตุล่าช้า ทําให้เวลาการเสียชีวิตคลาดเคลื่อน
นั้น ทางแพทย์ให้ข้อมูลว่าไม่มีผลแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่พบรอยช้ําตามร่างกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 
กล่าวว่า น้องชายของพระพรหมสุธี ได้มอบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือของพระพรหมสุธีให้ทาง
เจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้ว ซึ่งเอกสารนี้ยืนยันว่าเป็นลายมือของท่านจริง เพราะท่านเซ็นลายเซ็นกํากับไว้
ด้วย จากเอกสารดังกล่าวน่าจะคลายข้อสงสัยลงได ้
 แม้กระนั้น ประเด็นของพระพรหมสุธีผูกคอตายนั้น ยังไม่ทราบประเด็นที่แน่ชัดแต่มีการ
ไตร่ตรองโดยการเขียนจดหมายบอกกล่าวมอบสิ่งของเอาไว้ หรือว่าสาเหตุมาจากความทุกข์กายเพราะ
เจ็บปุวยหรือว่า โทมนัส (ความทุกข์ใจ) จากหน้าทีห่รอืว่า อุปายาส (ความคับแค้นใจ) จากสิ่งแวดล้อม
เพ่ือนร่วมงานในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาจมาจากปัญหาและหน้าที่การงานที่สูงขึ้นจึงเกิด
ความเครียดอาจเป็นที่มาของการกระทําอัตวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตายของเจ้าคุณเสนาะจึงเป็น
เรื่องที่ไม่ธรรมดา หากแต่เต็มไปด้วยเงื่อนงําสารพัดสารพัน รวมทั้งน่าจะมีผลต่อโครงสร้างทางการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทยอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต 
 ในข่าว (2559, http://news.sanook.com/1986090) พระน้อยใจแม่ห้ามเรียนป.โท เครียดจัด
ผูกคอตาย 26 เมษายน 2558 เกิดเหตุพระสงฆ์ผูกคอเสียชีวิต ที่บ้านหลังหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ที่เกิดเหตุ 
ภายในบ้านพบศพพระภิกษุทินกร อายุ 35 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ บริเวณลําคอพบรอยรัด ซึ่งใช้ผ้าขาวม้า
ผูกที่บริเวณข่ือบ้านชั้น 2 จากการสอบถามทราบว่า พระภิกษุทินกรได้ปุวยเป็นโรคประสาทตั้งแต่ชั้น
มัธยมโดยได้ทานยามาอย่างต่อเนื่องจนบวชมาเป็นพระก็ยังทานยามาโดยตลอด พระทินกรได้มาเยี่ยม
มารดาที่บ้านและมาพักที่บ้านก่อนเกิดเหตุได้บอกให้มารดาไปร่วมงานศพเพ่ือนบ้าน หลังจากร่วมงานได้
เดินทางกลับมา แต่ไม่พบพระทินกรและได้เดินหารอบบ้านจากนั้นก็พบพระทินกรผูกคออยู่บนขื่อจึงได้
ร้องให้เพ่ือนบ้านมาช่วยเหลือ แต่พระทินกรได้สิ้นใจแล้ว จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ ก่อนหน้านี้
พระทินกรได้มาบอกมารดาว่า อยากเรียนต่อปริญญาโทหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว แต่มารดาได้ห้ามไว้
เพราะไม่อยากให้พระทินกรเครียดเรื่องการเรียน เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ พระทินกรจึงเกิดอาการซึมเศร้า 
และไม่ยอมกินยาจนตัดสินใจผูกคอจนเสียชีวิตดังกล่าวนั้น 
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 ดังนั้น จากสาเหตุการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายของพระทินกรนั้น มีการได้ไตร่ตรองคิดอยู่
แล้วจึงหาวิธีฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายด้วยความน้อยใจแม่ที่ไม่ให้เรียนต่อ จึงเกิดน้อยใจจัดเข้าใน
ทุกข์ในอริยสัจข้อที่ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ นี่เองจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พระทินกรฆ่า
ตัวตายนั่นเอง 
 ในข่าว (2558, http://news.sanook.com/1871490 ) สะเทือนใจ พระลูกครึ่งฝรั่ง โทรลา
โยมแม่ เดินลงสระ อัตวินิบาตกรรมกลางวัด พระลูกครึ่งไทย-เยอรมัน 24 กันยายน 2558 เหตุเกิดที่ 
รับแจ้งเหตุ พระภิกษุจมน้ํามรณภาพที่สระน้ําภายในวัดอาคเนย์ บ้านโนนงาม จ.บึงกาฬ แพทย์เวร
โรงพยาบาลเซกา ตํารวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพบศพ พระแดนนี่ แอนเดอร์สัน อายุ 44 ปี 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้งมศพขึ้นจากสระน้ํา โดยใช้ผ้าจีวรคลุมร่างเอาไว้ เพ่ือไม่ให้อุจาดตา สภาพศพ
เปลือยกาย มีบาดแผลฉกรรจ์ที่หน้าผากซ้ายและที่ใต้หูขวาจากการสอบถาม พระสุพิณ ขันติทะโร 
อายุ 29 ปี พระลูกวัดทราบว่า พระแดนนี่ ได้เข้ามาบวชอยู่ในวัดแห่งนี้ เป็นช่วงเข้าพรรษา ขณะที่จํา
วัดอยู่ ก็มักจะบ่นเครียดและกลุ้มใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิต แต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดใด ๆ ให้ฟังก่อนเกิด
เหตุเมื่อค่ําวันที่ 23 กันยายน ได้ยิน พระแดนนี่ โทรศัพท์กลับไปหาโยมแม่ที่พักอาศัยอยู่ใน จ.อุดรธานี 
มีลักษณะคล้ายกับขอลาตาย ทําให้โยมแม่ห้ามเอาไว้ และวิงวอนขอให้แม่ได้ตายก่อน หลังจากวาง
โทรศัพท์จากโยมแม่ พระแดนนี่ก็ได้จําวัดในกุฏิตามปกติพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็น พระแดนนี่ มาออก
บิณฑบาต จึงเดินไปดูในกุฎีที่พักก็ไม่พบ จึงได้แจ้งญาติโยมให้ช่วยกันออกตามหา ก่อนจะพบผ้าสบง
และสายประคตกองไว้อยู่ริมสระน้ํา จึงได้แจ้งให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยกันลงน้ํางมหา กระทั่งพบว่า
กลายเป็นศพ จมน้ําอยู่ที่ก้นสระดังกล่าวเบื้องต้นสันนิษฐานว่าพระแดนนี่ อาจจะเกิดความเครียด 
หาทางออกให้ปัญหาตัวเองไม่ได้ จึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว เดินลงไปในสระน้ําช่วงกลางดึก ซึ่ งอยู่
ห่างจากกุฏิไปประมาณ 100 เมตร เพ่ือทําการอัตวินิบาตกรรม 
 ดังนั้น กรณพีระแดนนี่ แอนเดอร์สัน ได้ทําอัตวินิบาตกรรมด้วยการจมน้ําตายอาจมีไตร่ตรอง
หรือคิดอยู่นานแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาจนนํามาซึ่งสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งใน โสกะ (ความโศก) 
หรือปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) หรอืทุกข์ (ความทุกข์กาย) หรือโทมนัส (ความทุกข์ใจ) หรืออุปายาสะ 
(ความคับแค้นใจ) หรือการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ และความพลัดพรากจากอารมณ์
อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ จึงเป็นสาเหตุนํามาซึ่งฆ่าตัวตายก็ได้ 
 ในข่าว (2557, http://news.sanook.com/1718517) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ได้รับ
แจ้งเหตุจาก ศูนย์วิทยุ 191 มีเหตุพระมรณภาพที่กุฏิสงฆ์ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่สํานักสงฆ์ 
ทุคคตะปุาเลไลย์ หมู่ที่ 6 ต. เพชรชมภู อ. โกสัมพีนคร จ. กําแพงเพชร พบพระภิกษุนั่งมรณภาพอยู่
ที่เก้าอ้ีโยกไม้สําหรับพักผ่อน ภายในกุฏิห้องพักภายในสํานักสงฆ์ ทราบชื่อ พระสัมพันธ์ สุเมโธ อายุ 57 
ปี ตรวจสอบภายในห้องมีซองจดหมายหลายฉบับ และฝากข้อความไว้ด้วยโดยเขียนในกระดาษให้โทรหา
(พระภิกษุร่วมสํานักสงฆ์) ว่ากราบนมัสการ นะครับ อาจารย์แสงที่เคารพ ผมพระสัมพันธ์ ต้องขอโทษ
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ด้วย ที่ผมมาทําความเดือดร้อนให้กับอาจารย์ คือเมื่ออาจารย์ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ผมก็คงจะไป
จากโลกนี้แล้ว ทิ้งไว้แต่ร่างกาย ให้อาจารย์เผาให้ด้วย ที่วัดนี้นะครับ ไม่ต้องไปเผาที่อ่ืน ทําง่าย ๆ ก็แล้ว
กัน ส่วนจะทําอย่างไรให้ปรึกษาหลวงปูุนะครับ ท่านว่าอย่างไร ให้ทําอย่างที่ท่านบอก ประเดี๋ยวโยมผมก็
จะมา เป็นแม่งานไปก่อนนะครับ ถ้าโยมผมมาให้ปรึกษากันอีกทีแล้วกัน ส่วนคําบอกใบ้ ที่ผมบอกกับ
อาจารย์ว่า ผมจะกลับวัดนั้น ให้อาจารย์อยู่กับหลวงพ่ออินทร์นั้น ผมรู้ตัวผมดีว่าจะตายแบบนี้ เพราะ
เป็นกรรมที่ผมทําไว้ ผมไปอย่างมีสตินะครับอาจารย์ และไม่ต้องกลัวผีผมหลอก ผมจะไม่มารบกวนที่นี่
นะครับ จากพระสัมพันธ์ สุเมโธ ลาก่อนนะครับ พนักงานสอบสวน กล่าวว่า ยังไม่ทราบสาเหตุว่า พระ
สัมพันธ์เสียชีวิตด้วยวิธีการอย่างไร จากการตรวจสอบ ไม่มีแมลงสัตว์กัดต่อย ไม่มีร่องรอยต่อสู้ หรือยา
พิษต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ส่งร่างให้แพทย์โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ชันสูตรพลิกศพเพ่ือหาสาเหตุของ
การมรณภาพอีกครั้ง แต่ทางญาติไม่ติดใจการมรณภาพ โดยจะให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองการมรณภาพ ก่อนที่
จะดําเนินพิธีการทางศาสนาต่อไป 

ดังนั้น ในประเด็นของพระสัมพันธ์ได้รู้ว่าตัวเองจะตายแน่จึงได้สั่งเสียเพ่ือนพระด้วยกันผ่าน
จดหมายเป็นสํานวนที่ไม่พบปัญหาใด ๆ มีแต่กลัวจะทําความเดือดร้อนเพราะตนได้มาตายที่วัดที่อาศัย
อยู่ และการตายเป็นการตายอย่างสงบผิดจากกรณีอ่ืน ๆ นี่อาจจะเป็นเพราะท่านผ่านการปฏิบัติตาม
แนวมรรคแล้วก็เพราะรู้วันตายและการตายไม่มีการทําอัตวินิบาต สาเหตุนี้อาจเป็นไปได้ว่าท่านอาจ
ละตัณหาและทิฏฐิตามแนวทางมรรค จึงไม่พบสาเหตุการทําฆ่าตัวตายนั่นเอง 
 ในข่าว (2557, http://news.sanook.com/1688405) พระอนาจารเด็ก ฆ่าตัวตายหนีอาญา
หลังได้ประกันตัว 24 ตุลาคม 2557 จากกรณีท่ีชาวบ้าน ม.4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท แจ้งความ
เอาผิดกับพระสุวรรณ์ แสงราทัศน์ หรือ พระเปี๊ยก อายุ 58 ปี พระลูกวัดโพธินิมิตร ว่ากระทําอนาจาร
เด็กจํานวน 3 คน อายุ 7 ขวบ 5 ขวบ และ 2 ขวบ และข่มขู่ว่าหากไปบอกใครจะทําร้ายและจะไม่ให้ยาย
ของเด็กขายดอกไม้และพวงมาลัยในวัด ซึ่งผู้ปกครองได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ ต่อมา วันที่ 13 
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ได้นําตัวพระเปี๊ยกไปยื่นคําร้องฝากขังที่ศาลจังหวัด ชัยนาท ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ประกันตัวในเวลาต่อมาและจะครบการผลัดฟูองฝาก ขังผลัดแรกจํานวน 12 วัน และในวันที่ 
25 ต.ค. ครบกําหนดที่พระเปี๊ยกจะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน 
 เมื่อ 24 ต.ค. ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อพระเปี๊ยกซึ่งยังอยู่ในสมณเพศได้ตัดสิน ใจกิน
ยาฆ่าแมลงเพ่ือปลิดชีพตัวเองบนกุฏิภายในวัด โดยญาติโยมที่ไปทําบุญภายในวัดได้เข้าไปพบศพ จึง
แจ้งให้ตํารวจเข้าตรวจสอบ ซึ่งพบว่าพระเปี๊ยกได้นอนเสียชีวิตอยู่ภายในกุฏิ ที่ปลายเท้ามีขวดยาฆ่า
แมลงยี่ห้อหนึ่งตกอยู่ และได้พบจดหมายลาตายของพระเปี๊ยกมีใจความกล่าวถึงการประกันตัวออกมา
ก็เพ่ือมาลาคนที่พระเปี๊ยกรักและคนที่รักพระเปี๊ยก รวมถึงญาติ ๆ โดยที่พระเปี๊ยกรู้ตัวว่าสู้คดีไปก็ไม่มี
ทางชนะ อยู่ไปก็เหมือนตายทั้งเป็น ขอโทษทุกคนที่ทําให้วุ่นวายกันไปทั่ว และกล่าวถึงเงินประกันชีวิต
ที่ได้ยกให้ญาติคนหนึ่งเพราะเป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยประกันให้ และขอให้ตั้งศพที่วัดใหญ่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก



 
 

104 
 

วัดที่เกิดเหตุ โดยให้ตั้งศพเพียงแค่ 1 คืนแล้วให้เผาทันที สุดท้ายพระเปี๊ยกได้เขียนข้อความด้วยอักษร
ตัวโตว่า เกิดที่เรา จบที่เราจากเหตุการณ์ดังกล่าวญาติของพระเปี๊ยกไม่ติดใจในสาเหตุการตาย 
ร้อยเวรเจ้าของคดีจึงอนุญาตให้ญาตินําศพของพระเปี๊ยกไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ตามความประสงค์
ก่อนตายของพระเปี๊ยก 
 ดังนั้น ในประเด็นพระเปี๊ยกนี้เป็นการเตรียมการเพ่ือจะตายด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิความเห็น
ที่ผิด ที่เกิดจากความทุกข์ใจที่ตนได้รับในประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เกิดที่กล่าวมาแล้วนั้น สมุทัยเป็น
สาเหตุนํามาซึ่งความทุกข์จนเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายหนีความผิดโดยคิดว่าหนทางที่ตนคิดถูกนั่นเอง 
 ในข่าว (2557, http://news.sanook.com/1667349) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 15 กันยายน 2557 
ไดร้ับแจ้งเหตุคนผูกคอตายที่วัดบ่อคุณ หมู่ที่ 1 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ. ชัยภูมิ ที่เกิดเหตุเป็นวัด
ขนาดใหญ่ริมภูเขาสูง พบว่าภายในกุฏิริมเชิงเขา พบศพพระเกรียงศักดิ์ แย้มสุวรรณ อายุ 25 ปี ใช้
สายไฟฟูาแรงสูงแขวนคอกับช่องลมของกุฏิ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีสิ่งผิดปกติในที่เกิด
เหตุ คือเท้าของพระเกรียงศักดิ์ลอยสูงเหนือพ้ืนร่วม 2 ฟุต อีกทั้งช่องลมที่ใช้เป็นที่ผูกสายไฟก็สูงจาก
พ้ืนเกือบ 2 เมตร แต่ไม่มีเก้าอ้ีที่ใช้ยืน ที่เกิดเหตุพบกล่องนม เหลือน้ํานมอยู่เล็กน้อย แต่ไม่มีร่องรอย
การต่อสู้ และมีการเก็บสิ่งของภายในห้องเรียบร้อยผิดปกติ ทําให้นายชูสิทธิ์ แย้มสุวรรณ อายุ 48 ปี 
ผู้เป็นพ่อ ไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากการสอบสวนพระครูสถิตสีลานุกูล เจ้าคณะตําบลแหลม
ทราย เจ้าอาวาสวัด กล่าวว่า ในช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาพระเกรียงศักดิ์ยังมาสนทนาธรรมตามปกติ 
จนกระท่ังช่วงเช้านายชูสิทธิ์มาแจ้งว่าพบศพของพระเกรียงศักดิ์แล้ว ด้านครอบครัวยืนยันว่า ไม่มีเหตุ
อะไรที่ทําให้พระเกรียงศักดิ์ผูกคอตาย แต่พระคู่บิณฑบาตภายในวัด ให้การกับตํารวจว่า เมื่อ 2-3 
วันที่ผ่านมา พระเกรียงศักดิ์บ่นเรื่องเครียดส่วนตัว บางเรื่องที่ไม่สามารถเคลียร์กันลงตัวได้เบื้องต้น 
ต้องรอเจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง และนําร่าง
ผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่ รพ.หลังสวน เพ่ือหาสาเหตุการมรณภาพท่ีแท้จริง 
 ดังนั้น ในประเด็นของพระเกรียงศักดิ์นั้นแม้จะยังไม่ทราบประเด็นแน่ชัดว่าตายเพราะสาเหตุ
อะไรแต่ถ้าตามที่ได้สอบถาม อาจเป็นสาเหตุมาจากปัญหาความทุกข์ใจจนไม่สามารถหาทางออกได้จึง
ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตาย นี้ก็ถือว่ามีสาเหตุและปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ในทุกขอริยสัจ
ก็ได้จะเห็นได้ทุกข์คือที่มาในการฆ่าตัวตายนั่นเอง 
 ในข่าว (2557, http://news.sanook.com/1394506) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2557 ได้รับแจ้งเหตุพระภิกษุผูกคอตายภายในวัดสุวรรณรังษี ท้องที่บ้านอ้ายเลา หมู่ 10 ต.ร่อนพิบูลย์ 
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จึงพร้อม แพทย์เวรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบในที่เกิด พบศพ
พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (นิคม ธานีรัตน์) อายุ 64 ปี พรรษา 42 เจ้าอาวาสวัดที่เกิดเหตุ ใช้จีวรผูกคอ
ตายกับขื่อไม้บนศาลา ไม่พบร่องอยหรือบาดแผลถูกทําร้ายร่างกาย จึงนําศพส่ง รพ.ร่อนพิบูลย์ จากการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่าพระที่ตายเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
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ภาคใต้ช่วงหลัง ๆ พระผู้ตายปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รักษาไม่หายและยังมีแนวโน้ม
ว่าโรคร้ายจะรุมเร้าหนักข้ึน ทําให้พระครูสุวรรณธรรมรัตน์คิดมากจนเกิดอาการเครียดและมีอาการทาง
จิตเวชเพ่ิมอีกโรค จึงมักจะเก็บตัวเงียบภายในกุฏิ โดยมีพระภิกษุ สามเณรและลูกศิษย์คอยเฝูาปรนนิบัติ
อย่างใกล้ชิดก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าพระภิกษุภายในวัด รวมทั้งที่เฝูาปรนนิบัติพระครูสุวรรณธรรมรัตน์ได้
ออกไปบิณฑบาต เมื่อกลับมาวัด ก็รีบเข้าไปที่กุฏิเจ้าอาวาสเพ่ือนิมนต์พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ไปฉันข้าว 
แต่พบว่า พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ผูกคอตายมรณภาพอยู่บนศาลากลางกุฏิ สันนิษฐานว่า พระครูสุวรรณ
ธรรมรัตน์ไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นภาระแก่พระภิกษุ สามเณรและลูกศิษย์ จึงตัดสินใจผูกคอตาย
มรณภาพหนีโรคร้ายดังกล่าว 
 ดังนั้น จากสาเหตุปัญหาพระครูสุวรรณธรรมรัตน์ฆ่าตัวตายนั้น เนื่องจากทุกข์ที่เกิดขึ้นทาง
ร่างกายและจิตใจจนนํามาซึ่งการฆ่าตัวตายในที่สุด ประเด็นนี้เกิดจากทุกข์ (ความทุกข์กาย) นํามาซึ่ง
โทมนัส (ความทุกข์ใจ) พร้อม อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ในความทุกข์ของร่างกายที่ปุวย ขันธ์5 เป็น
ทุกข์  การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์จะเห็นได้ว่าเป็นไปตาม
ทุกข์อริยสัจนั่นเอง 
 ในข่าว (2556, http://news.sanook.com/1332757) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
พนักงานสอบสวน ได้รับแจ้งว่ามีพระภิกษุสงฆ์ ผู้คอตายที่วัดกลาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตํารวจและแพทย์เวรพบศพ พระครูพิทักษ์ 
วีระญาณ อายุ 70 ปี  สภาพนอนเสียชีวิตอยู่อยู่หน้ากุฏิ ที่บริเวณลําคอมีเชือกไนลอนผูกติดอยู่ มี
ร่องรอยรอยถูกตัดขาด ส่วนบริเวณขื ่อพบเชือกผูกติดอยู ่อีกส่วนหนึ่งจึงเก็บไว้เป็น หลักฐาน 
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทําร้าย จากการสอบสวนพระลูกวัดทราบว่า 
พระครูพิทักษ์ ยังออกมาสวดมนต์ทําวัดตามปกติ ซึ่งหลังสวดมนต์เสร็จพระลูกวัดที่ มีอยู่ 3 รูปจึงได้
ออกไปบิณฑบาตตามปกติ เหลือเพียงพระครูพิทักษ์ที่อยู่เฝูาวัด ซึ่งหลังจากพระลูกที่ไปบิณฑบาต 
กลับมาเห็นพระครูพิทักษ์ผูกคอตายที่หน้ากุฏิจึงได้ช่วยกันตัดเชือกแล้วนําร่างลงมา แต่พระครู
พิทักษ์มรณภาพแล้วส่วนสาเหตุที่พระครูพิทักษ์มาตัดสินใจผูกคอเสียชีวิต เบื้องต้นน่าจะมาจาก
สาเหตุที่เครียดในเรื่องของหนี้สินที่ได้ไปหยิบยืมมาจากคนที่สนิทเพ่ือมาบูรณะวัดเป็นเงินประมาณ 
1 ล้านบาท โดยพระครูพิทักษ์หวังที่จะนําเงินที่ได้จากการทอดกฐินในปีนี้มาใช้หนี้แต่ได้เงินกฐิน
เพียง 90,000 บาท ไม่เพียงพอที่จะใช้หนี้ และถูกทวงถามมาโดยตลอด จึงเกิดความเครียดโดย
พระครูพิทักษ์ได้โทรศัพท์ไปหาญาติและบอกว่าได้หาทางออกให้ตนเองได้แล้ว แต่ไม่คิดว่ามาผูก
ตายในลักษณะนี้ 
 ดังนั้น จากสาเหตุการผูกคอตายของพระครูพิทักษ์นั ้น มาจากความทุกข์ เพราะปัญหา
หนี้สินจากการฆ่าตัวตายนี้ถือว่าเป็นการตายด้วยอํานาจของโทมนัส (ความทุกข์ใจ) และ อุปายาสะ 
(ความคับแค้นใจ) เข้าครอบงําจิตใจ จึงเป็นสาเหตุให้คิดสั้นนั่นเอง 



 
 

106 
 

  
 สรุปได้ว่า โดยอํานาจทุกข์ที่เกิดขึ้นจนเป็นผลให้พระสงฆ์ทําอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายใน
ปัจจุบันนั้น เป็นไปตามแนวทางของอริยสัจ 4 ประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสบอกไว้ว่ามีที่มา
แห่งทุกข์นั้น คือ ชาติ (ความเกิด) เป็นทุกข์ ชรา (ความแก่) เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) เป็นทุกข์ โสกะ 
(ความโศก) ปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) อุปายาสะ (ความ
คับแค้นใจ) เป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็น
ที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข ์กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ จึงเป็นไปตามทุกข์ที่
เกิดขึ้นในอริยสัจ 4 ที่ส่งผลให้พระสงฆ์ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันคิดทําอัตวินิบาตกรรม แม้จะมีหลักธรรมที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็อาจไม่ประสบผลสําเร็จถ้าขาดการนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตที่เป็นอยู่ได้ 
 

4.3 วิเคราะห์ทุกข์กับสมทุัยในกรณตี ารวจฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวแสดงเกี่ยวกับสมุทัย โดยทั่วไปเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้คิดฆ่าตัวตาย
ของข้าราชการตํารวจ ในประเด็นนี้มีการวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทุกข์
อริยสัจที่มีมาในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ส่งผลโดยตรงให้คิดฆ่าตัวตาย  
 ในข่าวไทยรัฐ (2559, http://www.thairath.co.th/content/602655) เสนอข่าวว่า ดาบตํารวจ
ปืนจ่อขมับ ยิงตัวเองดับอีก 1 ราย ปมเครียดทะเลาะเมียอีกแล้ว ดาบตํารวจ วัย 50 ปี ใช้ปืนจ่อยิงขมับ
ตัวเองดับคาบ้านพัก คาดสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัว ปัญหาครอบครัวที่ทะเลาะกับภรรยาเป็นประจําเมื่อ 
วันที่ 7 เมษายน 2559 ได้รับแจ้งเหตุมีตํารวจยิงตัวตายที่บ้านพักเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ต.ยางตลาด อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตํารวจพิสูจน์หลักฐาน ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยกู้ชีพ ทีมแพทย์ชันสูตร 
โรงพยาบาลยางตลาด เข้าตรวจสอบพบเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น จุดเกิดเหตุบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารหน้า
บ้านพักพบร่างของผู้เสียชีวิตชื่อ ด.ต.สมปอง ภูปวัน อายุ 50 ปี สภาพศพนอนหงายอยู่บนเก้าอ้ี ศีรษะ
พาดอยู่บนม้านั่งยาวหน้าบ้าน เลือดนองเต็มพ้ืนซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานได้ทําการเก็บ
รายละเอียดรอบบริเวณที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ จากการสอบถามภรรยาผู้ตายทราบว่าก่อน
เหตุเมื่อช่วงเที่ยงตนและสามีได้ไปทานข้าวกันนอกบ้านและกลับเข้าบ้านโดยสามีบอกว่าเวลาประมาณ 
12.30 น. จะออกไปทํางานที่ สภ.ยางตลาด ก็นั่งเล่นอยู่โต๊ะทานข้าวตรงหน้าบ้าน ตนก็เดินเข้าไปในบ้าน 
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น จึงรีบออกมาดูพบว่าสามีใช้อาวุธปืนยิงตัวตายแล้วจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
มาตรวจสอบดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจ คาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องส่วนตัว และปัญหา
ครอบครัว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ด.ต.สมปอง ผู้ตาย และภรรยา มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันเกือบทุกวัน 
จึงจะทําให้เกิดความเครียดและได้ตัดสินใจยิงตัวตายดังกล่าว 
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 ดังนั้น กรณีนี้สาเหตุในการยิงตัวตาย เกิดจากความเครียดในเรื่องในครอบครัวจากสิ่งที่เป็นที่
รัก คือ ภรรยามีการทะเลาะกันหาทางออกไม่ได้จัดว่าเป็นไปตามเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจ คือโทมนัส 
(ความทุกข์ใจ) หรือ อุปายาส (ความคับแค้นใจ) และเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก
เป็นทุกข์นั่นเอง 
 ในข่าวไทยรัฐ (2559, http://www.thairath.co.th/content/601368) พ.ต.ท.ยิงตัวดับคา
แฟลต สภ.ทุ่งคอก ทิ้ง จม.สั่งเสียเมื่อวันที่ 5 เมษายน เจ้าหน้าที่ตํารวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย 
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสองพ่ีน้อง ร่วมกันตรวจสอบเหตุ พ.ต.ท.ปัญญาลักษณ์ เปรมปรีดิ์พง ยิงตัว
ตายภายในห้องพัก นอกจากนี้ผู้ตายได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ ฝากถึงคนในครอบครัว และปัญหาที่ทําให้
ต้องตัดสินใจคิดสั้น สอบสวนภรรยาผู้ตาย เบื้องต้น ทราบว่า พ.ต.ท.ปัญญาลักษณ์ เครียดเรื่องงาน 
และมีโรคประจําตัว ซึ่งต้องไปรับยาจากโรงพยาบาลมาทานตลอด ก่อนหน้านี้ ภรรยาเคยขอให้ลาออก
แล้ว แต่ก็ไม่ทัน มาเกิดเหตุร้ายขึ้นก่อน เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุทําให้ตัดสินใจฆ่าตัว
ตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
 ดังนั้น สาเหตุและปัญหาของการฆ่าตัวตายของพ.ต.ท.ปัญญาลักษณ์ เปรมปรีดิ์พงนี้ เกิด
ความเครียดด้วยอํานาจของโทมนัส (ความทุกข์ใจ) หรือ อุปายาส (ความคับแค้นใจ) และเป็นทุกข์ 
การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ นั้นเอง 
 ในข่าวไทยรัฐ (2559, http://www.thairath.co.th/content/593495) ด.ต.จมน้ําลึกแค่
เข่า พบปุวยเบาหวาน คาดจงใจฆ่าตัวตายดาบตํารวจวัย 45 ปี ปุวยเป็นเบาหวาน ล่าสุดเกิดน็อก
น้ําตาล จนต้องเข้า รพ. บอกกับลูกสาวที่อยู่เฝูาว่าขอออกมาเดินเล่นแล้วหายตัวไป เจออีกทีเป็นศพ
ลอยคว่ําหน้าอยู่ในคลองที่น้ําลึกแค่หัวเข่า สันนิษฐานเป็นการฆ่าตัวตาย เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2559 
ได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ ทองไพจิตร พบศพผู้เสียชีวิตที่คลองตะเคียน หมู่ 5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง 
จ. ฉะเชิงเทรา ตํารวจพร้อมแพทย์เวร รพ.พุทธโสธร และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราในที่เกิด
เหตุบริเวณใต้สะพานข้ามคลองตะเคียน พบรองเท้าแตะถอดไว้บริเวณริมคลอง พร้อมด้วยโทรศัพท์
และกระเป๋าสตางค์ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนที่กลางคลอง พบศพชายนอนคว่ําหน้าเสียชีวิตใน
สภาพสวมเสื้อคอกลมสีเขียว นุ่งกางเกงขาสั้นสีแดงลายดอก จึงให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนําร่างขึ้นมา
จากน้ําซึ่งมีความลึกแค่หัวเข่า จากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลและถูกทําร้ายแต่อย่าง
ใด ทราบชื่อต่อมาคือ ด.ต.วัฒนา จงสง่ากลาง อายุ 45 ปีจากการสอบถามนางกนกวรรณ จงสง่า
กลาง อายุ 50 ปี ภรรยาผู้ตาย ทราบว่า ผู้ตายได้ปุวยเป็นโรคเบาหวานและตับ ก่อนเสียชีวิตได้เกิด
น็อกน้ําตาลจึงพาส่ง รพ.พุทธโสธร โดยมีลูกสาวคอยเฝูาดูแลอยู่ และเมื่อเวลาประมาณ วันที่ 19 มี.ค. 
ผู้ตายได้บอกกับลูกสาวว่าจะออกไปเดินเล่นแล้วก็ไม่กลับมาอีก จึงได้โทรศัพท์หาเพ่ือจะถามว่าอยู่ที่ใด 
จะได้ไปรับกลับมาที่ห้องพักแฟลตตํารวจแต่ผู้ตายไม่ยอมบอก แจ้งว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอง จนกระทั่งมืด
ก็ยังไม่กลับ จึงได้ออกตามหาจนกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าสามีเสียชีวิตแล้ว  
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 ดังนั้น สาเหตุและปัญหาการฆ่าตัวตายของ ด.ต.วัฒนา จงสง่ากลาง เกิดเครียดเพราะตัวเอง
ปุวยเป็นโรคเบาหวานต้องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลา ความเครียดด้วยอํานาจของโทมนัส (ความทุกข์ใจ) 
หรือ อุปายาส (ความคับแค้นใจ) และขันธ์ 5 อันบังคับบัญชาไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุให้คิดสั้น คงจะ
เครียดจากอาการปุวยที่เกิดขึ้นทางสังขารร่างกายเจ็บปวดด้วยเวทนานั้น จึงคิดฆ่าตัวตาย เพ่ือจะหนี
ความเจ็บปวดแห่งเวทนาและอาจจะไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวนั่นเอง 
 ในข่าวไทยรัฐ (2559, http://www.thairath.co.th/content/579637) ฆ่าตัวตายอีก ร.ต.ต.ที่
ลําพูนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลําพูน ได้รับแจ้งเหตุ ข้าราชการตํารวจ
ก่อเหตุยิงตัวเองตาย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งแพทย์นิติเวช รพ.
ลําพูน ไปร่วมพลิกศพที่เกิดเหตุบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ พบศพ ร.ต.ต.บุญส่ง อาจหาญศรี อายุ 55 ปี 
สวมชุดเครื่องแบบตํารวจ นอนตายจมกองเลือด ในสภาพนอนคว่ําหน้า เลือดไหลนองเต็มพ้ืน จึงกันพ้ืนที่
ไม่ให้คนเข้าโดยเฉพาะไทยมุงที่ทยอยกันมาดูอย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดินทางไปทํางานจาก
การตรวจสภาพศพ พบว่า ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเข้าที่ขมับซ้ายกระสุนทะลุขมับขวา เสียชีวิตทันทีในที่เกิด
เหตุทางผู้บังคับบัญชากล่าวว่า ร.ต.ต.บุญส่ง อาจหาญศรี ที่ผ่านมาทํางานมาด้วยดีตลอด เป็นที่รักของ
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน สาเหตุในครั้งนี้ เท่าที่สอบสวนเบื้องต้นคาดว่าคงจะเกิดจากโรค
ประจําตัว ทั้งความดัน เบาหวาน ไขมัน ซึ่งผู้ตายมักบ่นให้กับเพ่ือนร่วมงานฟัง จนกระทั่งเช้าวันนี้ 
แต่งตัวจะไปทํางานแต่มาก่อเหตุยิงตัวตายดังกล่าวด้านนางผ่องพรรณ อาจหาญศรี อายุ 55 ปี ภรรยา
ผู้ตาย ให้การว่า สามีตนช่วงหลังมานี้บ่นว่าเครียด ตนเองถามว่าเครียดเรื่องอะไรก็ไม่พูด เพราะสามีเป็น
คนพูดน้อยอยู่แล้ว ประกอบกับมีโรคประจําตัวหลายโรค ทั้งเบาหวาน ความดัน ต้องไปหาหมอ เอายามา
กินบ่อย ๆ ก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเช้าเห็นสามีแปลก ๆ ท่าทางลุกลี้ลุกลน ตนล้างจานอยู่หลังบ้าน ส่วนสามี
เดินวนไปมาอยู่หน้าบ้านไม่ยอมไปทํางานเหมือนปกติ จู่ ๆ ก็มีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงวิ่งจากครัวออกมา
ดู พบว่าสามีใช้อาวุธปืนยิงตัวตายอยู่ที่หน้าบ้านแล้ว 
 ดังนั้น กรณี ร.ต.ต.บุญส่ง อาจหาญศรี ดังกล่าวนี้เป็นการยิงตัวตาย สาเหตุและปัญหาการตาย 
ผู้ตายเครียดจึงมีเหตุจูงใจทําให้ฆ่าตัวตายอํานาจของโทมนัส คือ (ความทุกข์ใจ) ที่เข้ามาหรืออํานาจของ 
อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ทับถมในเรื่องงาน และขันธ์ 5 อันบังคับบัญชาไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุให้คิดสั้น 
ประกอบกับเครียดจากอาการปุวยที่เกิดขึ้นทางสังขารร่างกายเจ็บปวดด้วยเวทนานั้น จึงคิดฆ่าตัวตาย 
เพ่ือจะหนีความเจ็บปวดแห่งเวทนาและอาจจะไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวนั่นเอง 
 สรุปได้ว่า การฆ่าตัวตายของตํารวจในปัจจุบันที่สาเหตุและปัญหานํามาซึ่งการฆ่าตัวตายนั้น 
ล้วนมีที่มา คือ ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความคร่ําครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ 
ความคับแค้นใจ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก การไม่ได้
สิ่งที่ต้องการ และอุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลเป็นความจริงให้เกิดการคิดฆ่าตัวตายด้วย

http://www.thairath.co.th/content/579637


 
 

109 
 

อํานาจแห่งทุกข์ จากประเด็นปัญหาของตํารวจที่ขึ้นในการวิเคราะห์ข่าวนี้ ส่วนมากจะหนีประเด็นทุกข์
ในอริยสัจ 4 ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมความจริงอันประเสริฐที่แท้จริง 
 

4.4 วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณบีุคคลทั่วไปฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 ในข่าวช่อง 3 (2559, http://ch3.sanook.com/87427) พบศพเด็กหญิงวัย 13 ปี คิดสั้นผูกคอ
ตายบริเวณโคนต้นสะเดาริมสระน้ํา ด้านผู้เป็นแม่บอกว่าลูกสาวเคยบ่นน้อยใจที่แม่ใช้ทํางานบ้านบ่อย
และทําอยู่คนเดียว ถ้าใช้มาก ๆ จะหนีไปผูกคอตายซึ่งพ่ีสาวผู้ตายก็มาพูดให้ฟังเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่าน
มา แต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะตัดสินใจทํา ทั้งที่ปกติลูกสาวจะเป็นคนร่าเริง เรียนเก่งในที่เกิดเหตุพบผู้ตายแต่ง
กายด้วยกระโปรงสีดําสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวทับด้วยเสื้อกั๊กสีดํา อยู่ในสภาพกึ่งยืนกึ่งนั่งที่คอมีเชือกไน
ล่อนสีขาวคล้ายเชือกของลูกเสือ หรือเนตรนารี แขวนบนกิ่งสะเดา หลังบ้านแห่งหนึ่งจากการสอบถามผู้
เป็นพ่อ เปิดเผยว่า ไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้น ก่อนหน้าเห็นนั่งซักผ้าซักรองเท้าแล้วเอามาตากหลังบ้าน
จากนั้นก็ไม่ได้พบ จนกระทั่ง นางสาวไพรินทร์ สระบัว ซึ่งเป็นพ่ีสาวของ เด็กหญิง พัชราภา สระบัว 
เดินทางหลังบ้านจึงพบว่าน้องสาวได้ผูกคอเสียชีวิตจึงมาบอกให้ทราบซึ่งตนก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้น 
ปกติลูกสาวเป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยจะสุงสิงอะไรกับใคร และก่อนที่จะมาเสียชีวิตก็ไม่ได้บ่น หรือมีปัญหา
น้อยใจ ปัญหาการเรียนก็ไม่มีอีกเพราะเป็นคนเรียนเก่งไม่กี่วันก็จะไปฟังผลสอบขณะที่ผู้เป็นแม่ที่มีความ
เสียใจบอกสั้น ๆ ว่าคงใช้ให้เค้าทํางานมากเกินไป หรือความนิ่งเงียบเฉยมากอาจซึมเศร้าจนไม่รู้
ความรู้สึกนึกคิด 
 ดังนั ้น ในประเด็นของเด็กหญิงพัชราภา สระบัว  น่าจะเกิดจากความทุกข์กายโทมนัส 
(ความทุกข์ใจ) ที่ได้ทํางานหนัก อุปายาสะ ความคับแค้นใจโดยเก็บไว้ไม่กล้าบอกใครเป็นเหตุจากการ
ประสบกับสิ่งที่ไมช่อบใจ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการโดยแม่ใช้งานหนักจึงนํามาซึ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายได้ 
 ในข่าวช่อง 3 (2559, http://ch3.sanook.com/89267) เร่งชันสูตรศพ อดีต อ.สาว มรภ.
สวนดุสิต แขวนคอตายปริศนา มัดมือไขว้หลังกรณีเกิดเหตุพบศพ นางสาวทับทิม สุวรรณประภา อายุ 
44 ปี อดีตอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยู่ในสภาพแขวนคอเสียชีวิตภายในห้องน้ําของ
บ้านคอนกรีตชั้นเดียวในจังหวัดเชียงรายโดยเพ่ือนบ้านไปพบศพเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา หลังจาก
เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 6 - 8 ชั่วโมงนั้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่มีเชือกมัดมือไขว้หลังล่าสุด
ทางแพทย์นิติเวช ยังอยู่ระหว่างการชันสูตรศพ ทั้งนี้ ตร.ระบุการเสียชีวิตเช่นนี้สามารถทําเองได้ หาก
ผู้ตายต้องการจะไม่ให้ร่างกายดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณหากว่ามีการแขวนคอตัวเอง 
รวมทั้งจากการสืบสวนด้านนิติเวชสําหรับการเสียชีวิตของ นางสาวทับทิม เป็นข้อสงสัยให้เกิดขึ้น 
เนื่องจากสภาพของผู้ตายเสียชีวิตจากการแขวนคอแต่กลับมีเชือกมัดไขว้หลัง อย่างไรก็ตาม  ที่ปลาย
เท้าพบว่ามีเก้าอ้ีล้มอยู่คาดว่าผู้ตายใช้เหยียบลงไปก่อนที่จะมีการทําให้เก้าอ้ีล้มและลําคอถูกแขวนอยู่
ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ก่อนการเสียชีวิตทางญาติแจ้งว่า นางสาวทับทิม ได้ปุวยด้วยโรคไมเกรนทําให้
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ปวดศีรษะเรื้อรังและมีอาการเครียดมานานกว่า 10 ปีแล้ว ทําให้เมื่อเรียนจบระดับปริญญาโทและเคย
เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตแล้วต้องลาออกไปพักดูแลร่างกายอยู่ที่บ้านที่ จ.เชียงราย
โดยแฟนหนุ่มทํางานเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเช่นกันแต่อยู่ที่ภาคใต้ กระทั่งมีผู้พบว่าเสียชีวิตใน
สภาพดังกล่าว 
 ดังนั้น ในประเด็นการฆ่าตัวตายของนางสาวทับทิม สุวรรณประภานั้น อาจจะมาจากปุวยด้วย
โรคไมเกรนทําให้ปวดศีรษะเรื้องรังและมีอาการเครียดมานาน ด้วยอํานาจทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส 
(ความทุกข์ใจ) อุปายาสะ (ความคับแค้นใจ) ในโลกที่ตนเองเป็นอยู่ หรือจะเป็นความพลัดพรากจากสามี
ที่รัก และร่างกายที่ต้องเสวยเวทนาแห่งขันธ์ 5 ส่งผลให้เกิดความทุกขใ์จ จึงคิดสั้นฆา่ตัวตายได้ 
 ในข่าวช่อง 3 (2559, http://ch3.sanook.com/84215) หญิงไทยเปิดเผยเรื่องราวอุทาหรณ์
การลอบเข้าต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย จนเป็นเหตุให้สามีและลูกสาวชาวไทยที่เมืองออลันโด้ รัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เกิดอาการเครียด ตัดสินใจฆ่าตัวเอง เเละลูกสาว เนื่องจากไม่สามารถพา
ภรรยาจากเมืองไทยมาอยู่กับครอบครัวได้โดยได้มีการวางแผนให้ภรรยาแต่งงานหลอกกับชาว
อเมริกัน ก่อนที่จะหย่าและมาแต่งงานกับสามีชาวไทย แต่ผ่านมา 5 ปี ก็ถูกสํานักงานตรวจคนเข้า
เมืองของอเมริกาจับได้ ว่าการแต่งงานมีเงื่อนงํา จึงทําให้ตัวภรรยาถูกเนรเทศและขึ้นบัญชีดําห้าม
เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชีวิต และครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้าโดยทางสามีพยายามทําทุก
วิถีทางเพ่ือให้ภรรยามาอยู่ที่อเมริกาให้ได้ แต่ก็โดนที่ปรึกษาทางกฎหมายหลอกเอาค่าที่ปรึกษาไป
หลายหมื่นเหรียญ จนเป็นเหตุให้เกิดความเครียด ก่อนตัดสินใจให้ลูกสาวกินยาก่อนใช้หมอนกดจน
ขาดอากาศหายใจ และตัวสามีจะผูกคอตายกับพัดลมเพดาน ก่อนที่ญาติจะมาพบศพทั้งคู่  ล่าสุด
สถานทูตไทยได้ออกวีซ่าพิเศษให้ภรรยาเดินทางไปประกอบพิธีศพของสามีและลูกสาวได้ ก่อนนํา
อัฐิกลับประเทศไทย 
 ดังนั้น ในประเด็นสามีและลูกสาวชาวไทยฆ่าตัวตายด้วยอํานาจโทมนัส (ความทุกข์ใจ) ที่เกิดขึ้น
ภายในใจ อุปายาสะ (ความคับแค้นใจ) จากเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์ที่ไม่ได้
อยู่กับลูกเมียอันเป็นที่รักจึงนํามาซึ่งความทุกข์ ความพลัดพรากจากคนที่รัก การไม่ได้สิ่งที่ต้องการจึงเป็น
สาเหตุแห่งความทุกข์ใจ โดยการไม่ได้สิ่งที่ต้องการจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายนั่นเอง 
 ในข่าวช่อง 3 (2559, http://ch3.sanook.com/83191) เกิดเหตุหนุ่มอิตาลียิงอดีตเมียชาว
ไทยเสียชีวิต ก่อนลั่นไกปลิดชีพตัวเอง เหตุเพราะตกลงปัญหาบางอย่างไม่ลงตัวหลังจากหย่าร้างกัน
เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ที่เกิดเหตุบริเวณถนนในหมู่บ้านกุลพันธ์วิวล์ โครงการ 8 ซอย 11 ตําบล
หนองควาย อําเภอหางดง จ. เชียงใหม่ หน้าบ้านที่เกิดเหตุพบศพนางสมจิตร ผันผ่อน อายุ 35 ปี ถูก
ยิงด้วยอาวุธปืน ขนาด 38 จํานวน 2 นัด ข้างกันนั้นพบศพชายชาวอิตาลี อายุประมาณ 49 ปี สภาพ
ศพถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด 38 เข้าท่ีขมับ 1 นัดข้างตัวพบอาวุธปืนตกอยู่จํานวน 1 กระบอก ใกล้กันนั้น
ยังพบรถยนต์โตโยต้า รุ่นแคมรี่ จอดอยู่โดยเปิดประตูด้านคนขับทิ้งไว้ เป็นรถของฝุายหญิง และ รถ
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จักรยานยนต์บิ๊กไบค์จอดอยู่ เป็นรถของฝุายชายสอบสวนทราบว่า ทั้งสองเคยเป็นสามี -ภรรยา มีลูก
ด้วยกัน 1 คน ปัจจุบันหย่าร้างกันแล้ว โดยฝุายหญิงได้มาที่บ้านเลขที่ 99/101 ซึ่งเป็นบ้านหลังเก่า
ก่อนที่ฝุายชายจะตามมาหาที่บ้านแล้วมีปากเสียงกันในเรื่องบางอย่าง จากนั้นฝุายหญิงวิ่งถืออาวุธปืน
ออกมาข่มขู่จนเกิดแย่งปืน สุดท้ายฝุายชายแย่งได้ และ ยิงฝุายหญิง 3 นัด ก่อนฝุายชายรู้สึกผิดจึงใช้
อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายดังกล่าว 
 ดังนั้น ในประเด็นหนุ่มอิตาลียิงอดีตเมียชาวไทยเสียชีวิตนี้ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก
นํามาซึ่งความขัดแย้งเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากเมียอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการที่เกิด
ขึ้นกับใจรู้สึกผิดจึงนํามาซึ่งการฆ่าตัวตาย การไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั้นล้วนเกิดจากทุกข์แทบทั้งสิ้นนั่นเอง 
 ในข่าวช่อง 3 (2558, http://ch3.sanook.com/68655) นายสิทธิกร บุญฉิม หรือที่รู้จักกันใน
นาม เสี่ยอู๊ด นักสร้างพระชื่อดัง ได้ปลิดชีพตนเองในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองพิษณุโลกเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดพิษณุโลก พบศพ นายสิทธิกร บุญฉิม หรือ
เสี่ยอู๊ด นอนคว่ําเสียชีวิตอยู่บนเตียงและยังพบจดหมายที่ผู้ตายเขียนทิ้งไว้โดยบรรยายถึง ความเสียใจที่
ตนเองหาเงินได้มากมาย และช่วยเหลือผู้อ่ืนมามาก แต่กับญาติพ่ีน้องไม่เคยช่วยเหลือ นอกจากนี้ การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และสาธารณชน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาก็คือความเสื่อมเสีย ไม่มีความดี และ 
ความจริงใจจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือสําหรับนายสิทธิกร บุญฉิม หรือเสี่ยอู๊ด เป็นที่รู้จักกันดีในวงการ
พระเครื่อง โดยเป็นผู้ที่สร้างพระเครื่องมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นจนทําให้ต้องถูกจําคุกมาแล้ว 
 ดังนั้น การฆ่าตัวตายของเสี่ยอู๊ดหรือนายสิทธิกร บุญฉิมนั้น มีปัญหาสาเหตุมากจากความเสียใจ 
โดยมีโสกะ (ความโศก) เข้าครอบงําจิตใจ ปริเทวะ (ความคร่ําครวญอาลัย) ในสิ่งทําพลาดไปโทมนัส 
(ความทุกข์ใจ) จากสิ่งที่ทําด้วยอํานาจ อุปายาส (ความคับแค้นใจ) ที่เกิดขึ้นกับการประสบกับอารมณ์อัน
ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์ส่งผลทําให้ฆ่าตัวตาย ทุกข์นี้เกิดจากการรู้ไม่เท่าทันทุกข์นั่นเอง 
  

4.5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคมและครอบครัวกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 
 จากผลการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของการฆ่าตัวตายทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้น คือ 
กรณีพระสงฆ์ ตํารวจ และบุคคลทั่วไปที่ฆ่าตัวตาย เพ่ือความเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้
ง่ายขึ้น จึงขอแสดงทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทไว้ในที่นี้ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การฆ่าตัวตายในกรณีต่าง ๆ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ยังไม่รู้อะไร
ไม่รู้เหตุรู้ผล ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือชั่ว อะไรถูกหรือผิด เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ไม่รู้ว่าจะ
ประพฤติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ถูกต้องอย่างไร เพราะยังไม่มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ทาง
สังคม การใช้ชีวิตทางสังคมให้สัมพันธ์กันไม่ติดขัดคับข้องต่อปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนสับสน
วุ่นวาย ฉะนั้น ความไม่รู้จริง (อวิชชา) จึงเป็นรากเหง้าของสาเหตุและปัญหาการฆ่าตัวตาย เมื่อไม่มี
การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเอง ก็จะไม่รู้เข้าใจในสิ่งทําตามความเป็นจริง ไม่สามารถรับรู้
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เข้าใจเหตุผลของบาปกรรม ไม่รู้จะปฏิบัติตนต่อสิ่งที่ทําอย่างไร กลายเป็นผู้โง่เขลาอยากทําผิดหลงทํา
ผิด มีแต่ความอยากมากข้ึนจนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาเต็ม
ไปด้วยความกระหายอยากไม่มีความอดทนอดกลั้น ไม่ต่างไปจากสัตว์เดรั จฉาน เป็นอยู่ไปตาม
สัญชาตญาณและความอยากท่ีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด ในความหมายนี้ตัณหาที่ปราศจากปัญญาจะเป็น
ตัวทําให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ฉะนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกฝน
อบรมพัฒนาตนเอง ให้มีปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาที่รู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผิด รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ และประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับสังคมตามความเป็นจริง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่มี
ความคิดอยากจะฆ่าตัวตาย พุทธปรัชญาเถรวาทเน้นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจหรือตนเองให้เกิดปัญญา 
หรือปฏิบัติตามแนวทางอริยสัจ 4 สรุปแล้วก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นํามาใช้ในสังคมมนุษย์ที่เราอาศัย
อยู่ในปัจจุบัน คนที่ฝึกตนอบรมตนดีแล้วประเสริฐสุด อาจกล่าวได้ว่าจะพัฒนาประเทศชาติก็ต้องเริ่มที่
การพัฒนาคน ให้พัฒนาคน จะพัฒนาคน ให้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาอะไร ๆ ต้องพัฒนาตนเองก่อน 
คนที่พัฒนาตนถึงท่ีสุดแล้ว จะมีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม รู้จักทํางานประกอบอาชีพ รู้จักวิธี
ดําเนินชีวิตให้คงอยู่เป็นไป จนกว่าสิ้นชีพตายไปเองจึงจะเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐไร้ปัญหา 
 4.5.1 สาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมปัจจุบัน 
 สาเหตุที่ทําให้มีการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในสังคม มีปัญหาโดยตรงก็คือความกระหายอยาก 
(ตัณหา) ในการฆ่าตัวตายที่ส่งผลทางสังคม เหตุก็เพราะต้องประสบกับความกระหายอยากต้องการ 
พบกับสิ่งที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือมีภาวะอารมณ์รู้สึกเฉย ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อหิวกระหายอยาก
ต้องการเกิดข้ึนก็แสวงหาเสพบริโภค หากได้รับการตอบสนองพอเพียง ก็พึงพอใจสุขสบายใจไร้ปัญหา 
หากไม่ได้รับตอบสนองเพียงพอ ก็จะกระวนกระวายเดือดร้อนเป็นปัญหา บางคนรู้เข้าใจจัดการ
ควบคุมได้ ในขณะที่บางคนทําไม่ได้จึงนํามาซึ่งสาเหตุปัญหาการฆ่าตัวตาย ก่อปัญหาสร้างความ
เดือดร้อนต่อตนเองและสังคม ตัณหา คือ ความกระหายอยากมีอยู่ 3 ประการ (ตัณหา 3) คือ 
 1. ความอยากในกาม (กามตัณหา) ความกระหายทะยานอยากต้องการ เพ่ือตอบสนองประสาท
สัมผัสทั้งห้าอันเกิดจากความกําหนัด ความหลงใหล ความติดใจในสิ่งที่ตนเคยสัมผัสอันเป็น เป็นสิ่งน่า
ใคร่กระหายอยาก พึงพอใจ น่าปรารถนาชอบใจมาเสพปรนเปรอตน คือ หูได้ยิน เช่น ได้ยินเสียงเพลง ได้
ยินเสียงผู้หญิง ตารู้เห็น เช่น เห็นรูปกายหญิง เห็นสิ่งของสวยงาม จมูกได้กลิ่น เช่น ได้กลิ่นหอมอาหาร 
ได้กลิ่นน้ําหอม ลิ้นรับรส เช่น ชิมรู้รสหวาน ชิมรู้รสเค็ม กายจับต้องสัมผัส เช่น สัมผัสรู้อุ่น สัมผัสรู้เย็น 
รวมถึงความกระหายอยากในตําแหน่งอํานาจ ชื่อเสียงเกียรติยศ คํายกย่องสรรเสริญ กล่าวว่าเป็นความ
กระหายอยาก ต้องการเสพบริโภคตามอํานาจกิเลสตัณหา ไม่รู้ อ่ิม ไม่รู้จักพอ ไร้เหตุผล เป็นสภาวะ
กระวนกระวาย เร่าร้อน หลงใหล มัวเมา ในการเสพบริโภค แม้ประสบพบกับปัญหาการฆ่าตัวตาย
สูญเสียชีวิตทางสังคม ก็ไม่รู้เข้าใจในโทษภัยอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นการหลงมัวเมา ตัณหาที่เกิดขึ้นในกาม
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คุณทั้ง 5 นี้ เป็นตัณหาในรูปธรรม มีตัวตนที่จับต้องได้ ด้วยทวารทั้ง 5 นํามาสู่จิตนึกทบทวน นึกใคร่หลง
ในสัมผัสที่เกิดขึ้น ทําให้ทะยานอยากที่จะสัมผัส และรับรู้อีกต่อไปเป็นนิจ 
 2. ความอยากให้คงอยู่อย่างนั้น (ภวตัณหา) ความทะยานอยากให้คงอยู่ตลอดไป กระหาย
อยากนั่นอยากนี่ เป็นโน้นเป็นนี่  ความอยากได้ตําแหน่งอํานาจอันมุ่งหวังให้เกิดขึ้นต่อตนทั้งในชีวิต
ปัจจุบัน เมื่อได้แล้วมีแล้วในสิ่งที่ตนรักชอบพอใจ อยากต้องการให้มีอยู่ คงอยู่ เป็นอยู่เป็นไปอย่างนี้ใน
ภายภาคหน้าตลอดไป ไม่ต้องการให้มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงสูญหายไป เป็นการยึดติดในตัวตนใน
วัตถุเกินไป ไม่ยอมรับเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เมื่อมีความยึดมั่นในสิ่งที่รักที่ชอบพึงพอใจ 
ก็จะพยายามปกปูองรักษาคุ้มครองให้มั่นคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป จะไม่ยอมพลัดพรากจากกัน ไป เมื่อ
ต้องการอยากให้มีอยู่คงอยู่ตลอดไป แต่กลับไม่คงอยู่อย่างนั้นต่อไป จึงตกในภาวะผิดหวังเสียใจ
กระวนกระวายเร่าร้อนทุกข์ใจเป็นสาเหตุปัญหาการฆ่าตัวตายดังกล่าวมาแล้วนั้น 
 3. ความอยากให้หายพ้นไป (วิภวตัณหา) ความทะยานอยากที่ต้องการให้ดับสูญหายไป สิ่งไม่
ดีไม่งาม ความอยากให้สิ่งที่ตนเองไม่ชอบ สิ่งที่ตนเกลียดไม่รักไม่พอใจ ขอให้สูญหายไปดับไป เมื่อมี
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคม ก็ต้องการให้มันหายไปโดยเร็ว ในบางครั้ง ถึงกับฆ่าคนอ่ืนหรือตัวเองเพ่ือ
แก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคม อันมุ่งหวังไม่ให้เกิดข้ึนต่อตนทั้งในชีวิตปัจจุบัน และชีวิตในภายภาค
หน้าเพียงคิดว่าตายไปแล้วปัญหาทุกอย่างก็จบสิ้นไป เมื่อต้องการอยากให้พินาศสูญหายไป แต่กลับคง
อยู่อย่างนั้นต่อไป คิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่เข้าใจกระบวนการชีวิตและกระบวนการเหตุปัจจัย จึง
ผิดหวังเสียใจกระวนกระวายเดือดร้อนจนนํามาซึ่งปัญหาการฆ่าตัวตายทางสังคม 
 ดังนั้น หากวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพิจารณาให้เข้าถึงความกระหายอยาก ไม่รู้จักอ่ิม ไม่
รู้จักพอ ความกระหายอยากเหล่านี้ ไม่เป็นในทางชอบธรรมเป็นสิ่งไร้เหตุผล เป็นฝุายต่ําทางอารมณ์ไม่
สามารถอดทนอดกลั้นยับยั้งได้ ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่คํานึงถึงคุณค่าความหมาย
ประโยชน์ในการเสพหรือบริโภค ทําลายคุณภาพชีวิตก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและ
สังคม ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงริษยาเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันฆ่าทําลายกัน เป็นแรง
กระตุ้นจูงใจผลักดันให้กระทําผิด ให้ชีวิตดําเนินไปในทางทีผ่ิดมีปัญหาคนส่วนใหญ่ขาดสติคิดพิจารณา
กระบวนการความอยากในชีวิตทางสังคม ไม่สนใจกระบวนการเหตุผลหรือถูกผิดจึงต้องประสบพบเจอ
กับความทุกข์มากกว่าความสุข กล่าวได้ว่าพบความผิดหวังมากกว่าความสมหวัง 
 สรุปได้ว่า ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงถึง (ตัณหา) ว่าเป็นสาเหตุของปัญหาเพราะเป็น
แรงจูงใจโดยตรงที่ทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เหตุแห่ง
ปัญหาไว้ในอริยสัจ 4 และกล่าวว่าอวิชชาเป็นรากเหง้าของปัญหาลงลึกของเหตุแห่งปัญหา อวิชชาเป็น
กิเลสที่ละเอียดมาก อาจกล่าวได้ว่าความไม่รู้จริงเปรียบได้กับการเมาในสิ่งเสพติด ความกระหายอยาก
ทะยานสูงขึ้นเปรียบได้กับคนเมาสิ่งเสพติดสามารถที่จะไปฆ่าทําลายคนอื่นหรือแม้แต่ทําลายตนเองได้ 



 
 

114 
 

ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายจิตใจตนเองและผู้อ่ืนเป็นการก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อน 
และ (ตัณหา) ความทะยานอยากความกระหายนี้ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
 4.5.2 สาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายในครอบครัวปัจจุบัน  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าว (อวิชชา) ความไม่รู้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของ
ตนเป็นสาเหตุของปัญหาฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีค่านิยมท่ีแตกต่างทางความเชื่อ มีความอยากต้องการที่
ไม่เหมือนกัน (ตัณหา) ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้  อีกทั้งเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันจึงทําให้เกิดความเครียด ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวญาติพ่ีน้องลดน้อยลงไป 
ความหวาดระแวงในการทํางานของภรรยานอกบ้าน แม้แต่การมีอาชีพที่ต่างกันไปของสมาชิกใน
ครอบครัวส่งผลให้ครอบครัวเกิดการไม่เชื่อใจกันหรือความผิดหวังในตัวภรรยาหรือสามีที่ฝุายใดฝุาย
หนึ่งนอกใจ เป็นสาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายหรือแม้แต่การลงมือฆ่าฝุายตรงข้าม  
 การขัดแย้งกันในครอบครัวที่ส่งผลให้เกิดปัญหาฆ่าตัวตาย ทางพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า 
(อวิชชา) ความไม่รู้จริง ส่งผลให้การขัดกันในครอบครัว เช่น ส่งผลให้เกิดการขัดกันทางความคิดเห็น 
หรือที่เรียก (ทิฏฐิ) ส่วนตัวเป็นการขัดกันทางด้านบุคลิกภาพทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันทั้งทาง ด้าน
อารมณ์ ความประพฤติของคู่สมรสที่จะต้องมีศีลเสมอกัน บทบาท ค่านิยม สามีภรรยาอาจได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่แตกต่าง ความรักรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศ กับการขัดกันโดยทาง
เศรษฐกิจและสังคม สมาชิกในครอบครัวจะเกิดการขัดแย้งกันเนื่องจากสาเหตุการขัดกันทางด้าน
วัฒนธรรม ความเชื่อทางด้านศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน การขัดกันในเรื่องอาชีพ การ
ทํางานของฝุายหญิง การว่างงาน ปัญหาอ่ืน ๆ เป็นผลให้คนในครอบครัวไม่เข้าใจกัน และสาเหตุของ
ปัญหาการฆ่าตัวตายในครอบครัวอาจแยกได้ 4 ประเด็น  
 1. สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สมาชิกในครอบครัวเกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน (ไม่มีศีล) ไม่เป็นแบบอย่างในด้านที่ดีที่งาม เป็นเหตุส่งผลต่อ ลูก หลาน ให้ขาดศีล ขาด
ธรรม นําพาชีวิต ทําให้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป โง่เขลา ขาดสติพิจารณา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่
สามารถน้อมนําหลักธรรมมาเยียวยาจิตใจใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงหาทางออกด้วยการคิดสั้นฆ่าตัว
ตาย นั่นเอง แต่ถ้าครอบครัวใดพ่อแม่หรือผู้นําในครอบครัวเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรม ย่อมจะเป็น
แบบอย่างให้กับบุคคลในครอบครัว เช่น แนะนํา ลูกหลาน ในทางท่ีถูกต้อง คือ ทางของมรรค 
 2. สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากสุขภาพกาย สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวที่อ่อนแอลง 
เพราะเมื่อคนในครอบครัวปุวยย่อมมีจิตใจที่ไม่ดีเหมือนคนปกติ พฤติกรรมย่อมเปลี่ยนไป จิตใจเป็น
เรื่องที่สําคัญที่สุด ส่วนมากปัญหาการฆ่าตัวตายอีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ความไม่
สบายกายสบายใจเป็นทุกข์ เหตุนี้ เรื่องสุขภาพกายที่ส่งผลต่อจิตใจ ทําให้ผู้พบเจอกับสภาวะนี้ทนอยู่
ไม่ได้จึงหาทางด้วยการคิดสั้นฆ่าตัวตาย  
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  3. สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวในปัจจุบัน ที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินจนไม่สามารถหาทางออกได้ ด้วยอํานาจ (ทุกข์) ที่
เกิดข้ึน เช่น โดนบีบคั้นจากเจ้าหนี้จนไม่สามารถหาทางออกได้ เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แม้
ความเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็ทุกข์ นี่อาจเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญทําให้คิดสั้นฆ่าตัวตายได้ 
 4. สาเหตุการฆ่าตัวตายมาจากครอบครัวมีปัญหา ประเด็นนี้เป็นปัญหาของสามีภรรยาที่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง หรือสามีนอกใจภรรยา ภรรยานอกใจสามี เป็นเหตุของความรักซ่ึงคนสองคนรักกัน เมื่อ
ต้องสูญเสียคนทีต่นรักก็เกิดความทุกข์ภายในใจ กลัวที่สูญเสียเขาไป หรือว่าเสียเขาไปแล้วก็ตาม เป็นผล
ของการที่คู่ครองไม่มีศีล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แม้ไม่ประสบกันสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ เหตุนี้ ผู้ที่
ผิดหวังจึงทนอยู่ไม่ได้จึงหาทางออกที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตายเพ่ือหนีความทุกข์นี้ 
 สรุปได้ว่า การฆ่าตัวตายของคนทั่วไป รวมถึง พระสงฆ์ ครู ตํารวจ และคนในสังคมครอบครัว 
หรือใครก็ตามที่เป็มนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสและตัณหาล้วนมีสาเหตุและปัญหาที่ทําให้คิดสั้นฆ่าตัวตาย
มาจากทุกข์แทบทั้งสิ้น แม้จะมีอํานาจ หรือมีตําแหน่งใหญ่โตแค่ไหนตราบที่ยังมีกิเลสและตัณหาทิฏฐิ 
ทุกข์ย่อมเกิดได้กับทุก ๆ คน ดัง เช่น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ใน ทุกข์อริยสัจ คือ ความเกิดเป็น
ทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความโศกความคร่ําครวญ ความทุกข์กายความทุกข์ใจความ
คับแค้นใจเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่
รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์นั่นเอง 
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาฆ่าตัวตายในด้านครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเห็น
ไดว้่า ปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญ คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากบิดามารดาต้องไปหางานทํา 
ซึ่งจะมีผลให้ครอบครัวไม่สามารถทําหน้าที่ บทบาทในการดูแล อบรมเด็กและเยาวชนในครอบครัวได้
ดี ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ความรุนแรงในครอบครัวอัน
เนื่องมาจากความเครียดในการทํางาน นําไปซึ่งปัญหายาเสพติด เหตุนี้ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสําคัญใน
ทุก ๆ ด้าน การปูองกันแก้ไขปัญหาครอบครัวนั้น (ศีล สมาธิ และปัญญา) ก็คือเดินตามแนวทางของ
มรรค 8 ประการ นั่นเอง สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องนําหลักในมรรคมาศึกษา ร่วมกัน ดูแลเอาใจ
ใส่ ให้ความรักความอบอุ่น มีความเข้าใจกันเป็นพ้ืนฐานตามแนวทางของมรรค 
 

4.6 วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาทุกข์ด้วยอริยสัจ 4 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 4.6.1 นิโรธ คือ ทางดับปัญหาและสาเหตุ 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจใน นิโรธ เป็นความจริงแท้ คือ ความดับทุกข์ 
ได้แก่ ดับสาเหตุการฆ่าตัวตายที่ทําให้เกิดทุกข์ กล่าว คือ ดับตัณหาทั้ง 3 ด้วยการดับกามตัณหา ความ
อยากหรือไม่อยาก ดับภวตัณหาความอยากทางจิตใจ เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้ว ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลง
และดับวิภวตัณหาความไม่อยากทางจิต ที่เป็นสาเหตุและปัญหาของความอยากได้อย่างสิ้นเชิง ความดับ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%98
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(ทุกข์) คือ ความสํารอกออก ความสลัดทิ้ง ความสละ ความส่งคืน ความปลดปล่อย ความปล่อยวาง 
ความไม่อาลัยในตัณหาไม่มีเยื่อใยสมุทัยอันเป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง การทําลายสมุทัยและดับสมุทัย คือ 
ตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อ ด้วยอํานาจการดําเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรค
นั้นๆนิโรธก็ คือ ขั้นตอนการทําให้ไฟนั้นดับลง ถ้าถึงขั้นเป็นไฟสิ้นเชื้อได้จะยิ่งดีกล่าวว่าเมื่อดับก็ใช้นิโรธ
เพ่ือดับตัณหานั้น มี 5 แนวทางที่เราสามารถนําไปปรับใช้เพ่ือจัดการกับตัวตัณหาได้ เช่น การดับกิเลส
ตัณหาด้วยหลักธรรมอันเป็นคู่ปรับของมัน การดับกิเลสตัณหาด้วยการตัดขาด โดยมรรคมีองค์ 8 การดับ
กิเลสตัณหาด้วยการสงบระงับ สามารถระงับกิเลสได้อย่างรวดเร็วได้จิตที่ฝึกมาดีแล้วการดับกิเลสโดย
สิ้นเชิง และดับได้ต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งก็ คือ การถึงขั้นนิพพาน  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่นั่น
นั้น เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่นั่น เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก สิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่
พอใจในโลก คือตา เป็นชอบที่รักใคร่พอใจในโลก ตัณหา นั้น ละได้ที่นั่น จะดับก็ดับที่นั่นหู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความกระทบทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ เวทนาที่เกิดแต่กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจํารูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความพอใจใน เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความอยากในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความตรึงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ความตรองในรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่นั่น เมื่อจะดับก็ย่อมดับ
ทีน่ั่น ผู้ศึกษาวิจัยอันนี้ที่กล่าว อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ นั่นเอง 
 สรุปได้ว่า นิโรธนั้นสามารถดับต้นตอของปัญหาหรือสาเหตุฆ่าตัวตายได้ เหตุที่ปัญหาเกิดก็เกิด
จากตัณหาเป็นต้นเหตุที่เกิดขึ้น โดยเราไม่สามารถรู้ทันได้เลยด้วยอํานาจกิเลสและตัณหาทั้ง 3 ได้คือ 
ความดับ (ทุกข์) คือ ความสํารอกออก สลัดทิ้ง สละส่งคืนปลดปล่อย ปล่อยวาง ไม่อาลัยในตัณหาไม่มี
เยื่อใยสมุทัยอันเป็นบ่อเกิดทุกข์ทั้งหลายได้สิ้นเชิง การทําลายสมุทัยและดับสมุทัย คือ ตัวตัณหาให้สิ้น
เชื้อ ด้วยอํานาจการดําเนินตามแนวทางของอริยมรรค 8 ประการ จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
 4.6.2 มรรค คือ การลงมือแก้ไขปัญหา 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้ศึกษาวิจัยควรทําความเข้าใจใน มรรค คือ แนวทางการปฏิบัติที่นําไปสู่
หรือนําไปถึงความดับทุกข์มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ คือ สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 
(ความดําริชอบ) สัมมาวาจา(การเจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ(การทําการงานชอบ) สัมมาอาชีวะ(การเลี้ยง
ชีพชอบ) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ(ตั้งใจชอบ) ซึ่งรวม
เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางหรือมรรคมีองค์ 8 ประการ เป็นแนวทางดําเนิน
อันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา และใจ เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ เรียกว่า อริยมรรค แปลว่าทาง
อันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอจนถึงกับตกอยู่ใต้อํานาจ ความอยากแห่งใจแต่ก็ไม่แข็งตึง
จนถึงกับเป็นการทรมานกายให้ เหือดแห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้น จึ งได้ เรียกว่ า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
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มัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว 
มรรคหรือทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์ ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจาก
ทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วยอํานาจของอวิชชา มรรคมีองค์แปด คือ ต้องพร้อม
เป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือกฟ่ันแปดเกลียว ผู้สนใจและประพฤติปฏิบัติทั้งหลาย อริยสัจ คือ 
ทางอันประเสริฐประด้วยองค์ 8 ประการ ดังนี้ 
  1) มรรค คือ สัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ) ผู้วิจัยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิว่าเป็น
การใช้ปัญญา เพ่ือทําความเห็นของตนให้เข้าใจถูกต้องไปตามกฎของไตรลักษณ์ ในการดําเนินชีวิตใน
กิจกรรมทั่วไปทุกประเภททั้งทางโลกและทางธรรม แต่สําหรับฝุายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์ 
หรือ อาสวะซึ่งจัดเป็นการเห็นอริยสัจนั้นย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ จึงต้องทําความ
เข้าใจถูกต้อง เช่น ต้องเข้าใจอย่างทั่วถึงว่าความรู้ในทุกข์เป็นอย่างไร อย่างหยาบ ๆ ที่ปรากฏชัด ๆ 
เป็นอย่างไร อย่างละเอียดที่แอบแฝงเป็นอย่างไร ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิท
ของทุกข์มีภาวะอย่างไร มีลําดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับทุกข์คืออะไรเดินให้ถึงได้อย่างไร 
สัมมาทิฏฐิมีทั้งที่เป็นโลกิยะคือของบุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติก้า วหน้าอยู ่ และสัมมาทิฏฐิที่
เป็นโลกุตตระ คือ ของพระอริยบุคคลระดับต้น ๆ ส่วนของพระอรหันต์นั้นเรียก เป็นวิชชาไปและไม่
เรียกว่าองค์แห่งมรรค เพราะท่านถึงท่ีสุดแล้ว 
 2) มรรค คือ สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมา
สังกัปปะว่าเป็นการใช้ปัญญา เพ่ือคิดหาทางออกไปจากทุกข์ คือ ความดําริการออกจากกาม ความ
ดําริในความไม่พยาบาท ความดําริในการไม่เบียดเบียน การกระทําทั้งหลายทั้งทางกายและทางวาจา 
ย่อมมีบ่อเกิดมาจากความคิดเป็นปฐม ดังนั้น ความคิดจึงเป็นจุดกําเนิดของการกระทําทั้งปวงทั้งบุญ
และบาปทั้งหลาย และดําริที่จะไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางใด ๆ เพราะผู้ที่มี
สัมมาทิฏฐิ ย่อมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงมีทุกข์เป็นประจําอยู่แล้วทั้งสิ้นอันนี้ สัมมาสังกัปปะ 
  3) มรรค คือ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาวาจาว่าเป็น
วิรัตหรือศีลอาจมองเห็นอย่างโลก ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการเจรจาหรือการพูดจา เช่น การงดเว้นจาก
การกล่าวคําเท็จ ส่อเสียดวาจาหยาบคาย วาจาเพ้อเจ้อ เป็นการสํารวมระวังทางคําพูดให้เป็นไป
ในทางถูกต้องและเป็นสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือไม่ทําให้เกิดโทษต่อตนเอง และผู้อ่ืนที่
อยู่รอบข้างอันนี้ สัมมาวาจา 
  4) มรรค คือ สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมากัมมันตะ
ว่า เป็นวิรัตหรือศีลอาจมองเห็นอย่างโลก ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการกระทําที่การละเว้นจากความประพฤติชั่ว
ทางกาย 3 อย่าง อันได้แก่ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ การงด
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เพ่ือไม่ให้เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างอันนี้ สัมมากัมมันตะ 

http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#1
http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#2
http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#3
http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#4
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  5) มรรค คือ สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ
ว่าเป็นวิรัตหรือศีลที่เป็นแนวทางการทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตในการดํารงชีพที่ถูกต้องและการเว้น
มิจฉาอาชีวะ อันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ คือ การแสวงหาปัจจัยมาบริโภคที่มิชอบ คือ การโกงหรือ
หลอกลวง เว้นการประจบสอพลอ การบีบบังคับขู่เข็ญ และการต่อลาภด้วยลาภ หรือก็ คือ การแสวงหา
ลาภโดยไม่ประกอบด้วย ความเพียร คือ เป็นคนขี้เกียจ อยากได้มาง่าย ๆ โดยไม่อาศัยกําลังแห่ง
สติปัญญาและแรงกาย ซ้ําโลภจนไม่ชอบธรรม เช่น ทําลายสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่ออยากได้มาก เสียให้
น้อย และรวมถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ 5 ประเภท เช่น การขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์ ค้าขาย
สัตว์เป็น การค้าขายน้ําเมา การค้าขายยาพิษ สัมมาอาชีวะ จึงเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องไม่
เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น อันนี้ สัมมาอาชีวะ  
  6) มรรค คือ สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) ผู้วิจัยควรเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัมมาวายามะว่า เป็นแนวทางของสมาธิ คือ ความตั้งมั่นเพื่อให้เกิดฉันทะพยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ เพ่ือมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ี
บังเกิดขึ้นแล้ว เพ่ือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพ่ือความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย์ มีขึ้น 
เต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว การจะเกิดสัมมาสติ ต้องอาศัยความเพียรพยายามกําหนดสติ
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ จนเกิดเป็นสัมมาสมาธิ ดังนั้น สัมมาวายามะ จึงต้องมีอยู่หน้าสัมมาสติ กล่าวได้
ว่า ความพากเพียรพยายามที่ถูกต้อง เป็นส่วนของจิตใจที่บากบั่นในอันที่จะก้าวหน้า ไม่ถอยหลังจากทาง 
ดําเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า อันนี้ สัมมาวายามะ  
 7) มรรค คือ สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) ผู้วิจัยควรเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาสติ
ว่า เป็นแนวทางของสมาธิ คือ ความตั้งมั่น เพ่ือให้การกําหนดสติระลึกรู้ภายในใจประจําใจเป็นนิจว่า 
กําลังทําอะไรอยู่ กําหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบัน ในสภาวธรรมทั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต 
และธรรม คือ หลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4 เช่น การกําหนดระลึกรู้ในกาย การกําหนดระลึกรู้ใน
เวทนา การกําหนดระลึกรู้ในจิต และการกําหนดระลึกรู้ในธรรม คือ สัญญา (ความนึก) และสังขาร 
(ความคิด) แต่ในสิ่งที่เกื้อหนุนแก่ปัญญาที่จะแทงตลอดอวิชชาที่ครอบงําตนอยู่โดยเฉพาะได้แก่กายนี้ 
และธรรมอันเนื่อง เกี่ยวกับกายนี้ เมื่อพบความจริงของกายนี้ อวิชชาหรือหัวหน้าแห่งมูลทุกข์ก็สิ้นไป 
อันนี้ สัมมาสติ 
  8) มรรค คือ สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ) ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาสมาธิ
ว่า เป็นสัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่น ได้แก่ สมาธิ โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือ ความ
ตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ไม่ฟุูงซ่าน จนเข้าถึง ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานและ
จตุตถฌาน คือ มีจิตตั้งมั่นในฌานทั้ง 4 นี้ ส่วนอรูปฌานทั้ง 4 ท่านจัดเข้าใน จตุตถฌาน ตามอารมณ์
ที่อรูปฌานมีเจตสิกที่เข้ามาประกอบในจิต คือ อุเบกขาเจตสิกและเอกัคคตาเจตสิก เช่น เดียวกับ
จตุตถฌานเป็นของจําเป็นในกิจการทุกอย่าง สําหรับในที่นี้เป็นอาการของใจที่รวมกําลังเป็นจุดเดียว 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html#8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กล้าแข็งพอทีจ่ะให้เกิดปัญญาทําการแทงตลอดอวิชชาได้ และยังเป็นการพักผ่อนของใจ ซึ่งเป็นเหมือน
การลับให้แหลมคมอยู่เสมอด้วย อันนี้ สัมมาสมาธิ 
 ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้วิจัยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับองค์มรรคบางองค์ว่า เป็นส่วนหยาบและสะสม
ขึ้นในตัวเราได้โดยง่าย คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สามองค์นี้ถูกอบรมให้สําเร็จเป็น
เพ่ือการงดเว้น สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจจําพวกสิ่งดีงามที่เป็นเชื้อนอนนิ่งอยู่ในสันดาน เตรียมพร้อมที่จะมา
ผสมจิตคราวเดียวกันกับมรรคองค์อ่ืน ๆ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะ แม้องค์มรรคท่ียาก ๆ เช่น สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็เหมือนกัน ได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเนื่องติดอยู่ในสันดานเป็นสิ่งดีงามที่
เกิดขึ้นภายใจอยู่อย่างเดียวกัน รอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์และมีสัดส่วนพอดีกัน ก็ประชุมกันเป็น
อริยมรรคขึ้น ตัดกิเลสหรือสังโยชน์ให้หมดไปได้คราวหนึ่งตามกําลังหรือชั้นของตน อาการสะสมกําลัง
แห่งองค์มรรคนี้ตรัส เรียกว่า การอบรมทําให้มาก สัมมาทิฏฐิ เป็นตัวนํา เกิดขึ้นอ่อน ๆ ก่อน เกิดขึ้น
เท่าใดก็จูงองค์อ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นตามส่วน องค์ที่เกิดขึ้นนั้นกลับช่วยสัมมาทิฏฐิ ให้คมกล้าขึ้นไปอีก 
สัมมาทิฏฐิ นั้นก็นําองค์นั้น ๆ ให้กล้าขึ้นอีก และส่งเสริมชักนํากันไปอีกทํานองนี้ จนกว่าจะถึงขีดที่
เพียงพอและสามัคคีพร้อมกันได้จนครบองค์ การอบรมทําให้มากอยู่เสมอนี้เอง ผู้ศึกษาและปฏิบัติยิ่งทํา
ให้มากก็ยิ่งเจริญก้าวหน้าเร็ว ยิ่งอธิษฐานใจกล้าก็ยิ่งแรง ยิ่งที่วิเวกก็ยิ่งสุขุมลึกซึ้ง ยิ่งชํานาญก็ยิ่งคม
กล้า การปฏิบัติธัมมานุปัสสนาทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้เอง  
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาจะสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ
ประพฤติดี มีความพอใจในการทําสิ่งดีงาม มีการฝึกอบรมตนพัฒนาตน มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีความไม่
ประมาท และรู้จักคิดถูกวิธี (คิดบวก) มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ และสิ่งที่ทําให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์
ทั่วไป ได้แก่ การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ทนฺโต เสฏฺโ  มนุสฺเสสุ. ในหมู่
มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด การศึกษาและฝึกตนดังกล่าวนั้นควรดําเนินไปตาม
แนวทางของมรรคมีองค์ 8 ประการ เพ่ือการทําในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วน กล่าวคือ การพิจารณาอย่าง
รอบคอบถี่ถ้วน ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาทหรือ อัปปมาท ซึ่งเป็นแหล่งรวม
แห่งธรรมฝุายดีหรือ กุศลธรรม ทั้งปวง เมื่อทําได้อย่างนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักดําเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง และ
ช่วยให้สังคมดํารงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี มนุษย์ที่จะชื่อว่าฝึก ศึกษาหรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ผู้เป็นสมาชิกใหม่ของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุน 7 ประการ ที่เรียกว่า แสงเงินแสง
ทองของชีวิตที่ดีงาม หรือรุ่งอรุณของการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง ดังนี้  
 1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี  
 2. สีลสัมปทา (ทําศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต  
 3. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์   
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 4. อัตตสัมปทา (ทําตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้  
 5. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไร ๆ ตามเหตุและผล 
 6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท  
 7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์
และความจริง 
 สุดท้าย คือ โยนิโสมนสิการจะขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นการน้อมหลักธรรมเข้ามาพิจารณา เพ่ือทํา
เกิดแนวคิดที่เป็นตัวปัญญา มองอย่างมีสติและเข้าถึงธรรมทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไปในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย โดยใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ไม่ว่าจะเพ่ือให้เห็นความ
จริง หรือเพ่ือให้เห็นด้านที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจัดทําดําเนินการต่าง ๆ 
ให้สําเร็จได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญาที่จะทําให้พ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ 
 ด้วยเหตุนี้ ควรให้การศึกษาเกี่ยวกับอริยสัจ 4 แก่ประชาชนให้ทั่วไป เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ให้มีการศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ดี และเพื่อเป็น
หลักประกันทางด้านจิตใจเมื่อเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง โดยเฉพาะระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่
สําคัญต้องพัฒนาก่อนสถาบันอ่ืน ๆ ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ใฝุศึกษา 
ไม่เห็นแก่เงิน ชอบศึกษาค้นคว้า พัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตในครรลองแห่ง
จริยธรรม คุณธรรม หรือตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ฆราวาสธรรม ธรรมของฆราวาสหรือผู้ครองเรือน 
บางที่เรียกว่า คฤหัสถ์หรือ ชาวบ้านธรรมดา คือ คุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 
 1. สัจจะ คือ จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน 
 2. ทมะ คือ ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 
 3. ขันติ คือ อดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับคําพูดหรือการกระทําของผู้อ่ืนที่เราไม่พอใจ แต่
หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสส 
 4. จาคะ คือ เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้น คือสิ่งที่ไม่ควร
มีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่าง ๆ 
 ดังนั้น ผู้ครองเรือนจะต้องมี ศีล 5 เป็นเบื้องต้น หรือหลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรรู้จักและ
ควรศึกษาเพื่ออาศัยหลักฆราวาสธรรมทั้ง 4 มาประกอบ เช่น ความซื่อสัตย์ อดทน ข่มใจ และ
เสียสละในการหาเลี้ยงชีพสมาชิกในครอบครัวยังไม่พอยังต้องถนอมน้ําใจและเวลาปุวยไข้ก็ต้อง
ช่วยกันรักษา เมื ่อทําได้เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อครอบครัว สาเหตุของปัญหาการครองเรือนก็จะไม่
เกิดขึ ้น สิ ่งที ่ควรประพฤติอีกประการหนึ่งที ่มีความสําคัญมากกับผู ้ที ่อุปการะเลี ้ยงดู คือ บิดา 
มารดา ควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ท่านเหล่านั้น เช่น การไปเยี่ยมเยือน การพูดคุย หรือ
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หมั่นทํากิจกรรมร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น ควรใช้หลักพื้นฐานในการเชื่อใจกัน  รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันก็อาจทําให้สาเหตุของปัญหาคิดฆ่าตัวตายไม่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราได้  
 สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ควรทําความเข้าใจในอริยสัจ 4 คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคมีองค์ 8 ทางอันประเสริฐทางนั้นมีทางเดียว คือ ความเห็นชอบ ดําริชอบ 
การพูดชอบ การกระทําชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งจิตมั่น
ชอบมรรค 8 รวมเรียกว่า ไตรสิกขาหรือศีล สมาธิ และปัญญา และหลักธรรมที่มีอยู่มากมาย แต่
อริยสัจ 4 เป็นแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมและครอบครัวที่ดีที่สุด เมื่อ
คนในสังคมทําได้เช่นนี้ ความมีน้ําใจต่อกันก็จะตามมา ทําให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกัน มีการเลี้ยงดู
กัน ด้วยจิตเป็นมิตร หรือแม้แต่คู่สมรสที่มีปัญหาสามารถน้อมนําหลักธรรมที่กล่าวมาใช้ได้ เมื่อเกิด
ปัญหาความขัดแย้งทั้งสองฝุายก็ควรนําหลักธรรมดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาปูองกันการฆ่าตัว
ตายของคนในครอบครัว 
   

4.7 ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 ผู้วิจัยเน้นการศึกษาวิเคราะห์การฆ่าตัวตายข้าราชการตํารวจไทยในพุทธปรัชญาเถรวาท ใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมใน มรรค 8 ประการนั้นย่อมได้ประโยชน์และเห็นผลต่อผู้ที่นํามาปฏิบัติตาม
กําลังความสามารถทั้งด้านสติและปัญญาไม่มากก็น้อยและความสนใจใฝุรู้และศรัทธาในการปฏิบัติ
ตาม ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระอรหันต์ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง สามารถระงับความเศร้าโศก
และความคร่ําครวญ ดับทุกข์ทางกายและโทมนัสทางใจได้ในภพนี้ชาตินี้ เมื่อใครปฏิบัติจนได้นิพพาน
แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในภพใหม่ให้ได้รับทุกข์โทมนัสอีก เมื่อลงมือปฏิบัติเป็นผู้บรรลุ
มรรคญาณ 4 คือ โสดาปัตติมรรคญาณ สกทาคามีมรรคญาณ อนาคามีมรรคญาณและอรหัตตมรรค
ญาณ กล่าวได้ว่าผู้ศึกษามรรคอริยสัจตามแนวทางอริยสัจ 4 มีจิตศรัทธา มีความเพียร มีสติ มี
สัมปชัญญะ เจริญมรรคตามวิธีการดังกล่าวมา ทั้งในส่วนสติปัฏฐาน 4 กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา 
จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา ย่อมได้รับประโยชน์จากการศึกษาและการลงมือปฏิบัติจะพึงหวัง
ผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง คือ บรรลุพระอรหัตตผล (เป็นพระอรหันต์) หรือ มิฉะนั้น ก็จะ
บรรลุอนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ในปัจจุบัน อันสูงสุด ดังนี้ 
 4.7.1 ประโยชน์ของอริยสัจ 4  
 1. ประโยชน์ของอริยสัจ 4 เป็นคุณค่าแห่งปัญญา ซึ่งดําเนินวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา
ตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่าง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณค่าและสม
เหตุผล จะต้องดําเนินไปในแนวทางเดียวกันเท่านั้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรคนั่นเอง 
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 2. ประโยชน์ของอริยสัจ 4 เป็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญา และจัดการกับชีวิตของตนตามหลัก
ของ ศีล สมาธิ และปัญญาของมนุษย์เอง โดยนําเอาหลักความจริงอันประเสริฐนี้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องพ่ึงพาอํานาจดลบันดาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ มาช่วยเหลือแต่เป็นการลงมือ
ปฏิบัติเอง 
 3. ประโยชน์ของอริยสัจ 4 เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยตรง ไม่ว่ามนุษย์จะ
เตลิดออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขายัง
จะต้องมีชีวิตของตนเองที่มีคุณค่าและสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอย่างมีผลดีแล้ว เขาจะต้อง
เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงอันประเสริฐในอริยสัจ 4 นี้ตลอดไป 
 4. ประโยชน์ของอริยสัจ 4 เป็นหลักความจริงกลาง ๆ (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่อยู่กับชีวิต หรือเป็น
เรื่องของชีวิตเองแท้ ๆ ไม่ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ หรือดําเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมา เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และไม่ว่าศิลปวิทยาการ หรือกิจการต่าง ๆ นั้น จะเจริญขึ้น 
เสื่อมลง สูญสลายไป หรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรก็ตาม หลักความจริงนี้ก็จะคงยืนยงใหม่ และใช้เป็น
ประโยชน์ได้ตลอดทุกเวลาในพุทธปรัชญาเถรวาท มีหลักการสําคัญก็คืออริยสัจ 4 ประการ ที่จัดว่าเป็น
แก่น หรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นสัจธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้ว.  
 สรุปได้ว่า จากการศึกษาประโยชน์ของอริยสัจ 4 นั้น มีประโยชน์ทางด้านการแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผล ด้วยการใช้ปัญญาของมนุษย์เอง ในการใช้ดําเนินชีวิต ด้วยหลักธรรม คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญาแบบกลาง ๆ เพื่อพัฒนาตนให้ไปสู่เปูาหมายที่วางเอาไว้อย่างปลอดภัย  
 4.7.2 ประโยชน์ด้านโลกุตตรธรรม 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงเอาไว้ว่าถ้าบุคคลใด มุ่งหวังจะพ้นทุกข์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
ต่าง ๆ ที่ติดตามตัวมา ควรปฏิบัติด้วยการเจริญตามแนวทางมรรคเป็นเวลา 7 ปี จะพึงหวังผลได้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง คือ บรรลุพระอรหัตตผล (เป็นพระอรหันต์) หรือ  มิฉะนั้น ก็จะบรรลุ
อนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ในปัจจุบันในชาตินี้ 
 ถ้าเจริญมรรค 8 ประการ เป็นเวลา 6 ปี หรือ 5 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปี หรือ เดือน 6 เดือน 5 
เดือน 4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 เดือน และ 7 วัน ผู้ศึกษาและปฏิบัติก็พึงหวังผลอย่างใดอย่าหนึ่งใน
สองอย่าง เช่น เดียวกัน คือ ย่อมจะได้บรรลุพระอรหัตตผล หรืออนาคามีผล (เป็นพระอนาคามี) ใน
ปัจจุบันในชาตินี้ และยังส่งผลดีในชีวิตประจําวันที่เราสามารถได้รับรู้ประโยชน์ของการศึกษาและปฏิบัติ 
 จากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคย่อมได้ประโยชน์และเห็นผลต่อผู้ที่นํามาปฏิบัติตามกําลัง
ความสามารถทั้งด้านสติและปัญญาไม่มากก็น้อยและความสนใจใฝุรู้และศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือจะข้ามพ้นความทุกข์ เป็นทางเข้าถึงโลกุตรธรรมดังจะมีประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ เพ่ือความหมดจด
บริสุทธิ์วิเศษของเหล่าสัตว์ เพ่ือก้าวล่วงเสียซึ่งโสกะความโสก และปริเทวะความร่ําไร เพ่ืออัสดงดับ
สูญไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรมที่ควรรู้ เพ่ือทําพระนิพพานให้แจ้ง  
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 นิพพาน หมายถึง ความดับของกิเลส กรรม และวิบากขันธ์อันประกอบด้วยรูปและนาม ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเห็นว่าความดับที่ว่านั้นหมายถึงความว่างเปล่าไม่มีอะไร แต่ความจริงนั้น
นิพพานมีอยู่จริง เพราะถ้าเราปฏิเสธความมีอยู่จริงของนิพพานก็เท่ากับหมายความว่าไม่มีอะไรเหลือ
นอกจากกิเลส กรรม และวิบากขันธ์ และไม่มีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นจากวนเวียนแห่งสังสารวัฏได้การ
ปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะทําให้หลุดพ้น 
เช่นเดียวกับพระอรหันต์หลุดพ้นเมื่อจุติจิตดับลงหลังจากการปรินิพพาน    
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในด้านโลกุตรธรรมนั้น ก็เพ่ือจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
คือ พระนิพพาน เพราะเป็นเปูาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท โดยมีจุดเด่นในด้านการลง
มือปฏิบัติให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงตามแนวทางสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคนั่นเอง 
 4.7.3 ประโยชน์ทางโลกทั่วไป 
 1. ประโยชน์ต่อส่วนรวม จากการปฏิบัติตามแนวทางอริยสัจ 4 นี้ นั้นช่วยประเทศชาติ ศาสนา 
และสังคมที่เป็นอยู่ได้มากมาย เช่น ด้านการปกครองด้านการเผยแผ่ด้านกําลังใจด้านความรู้ด้านนําคน
เข้าวัด  
 2. ประโยชน์ตนเองได้อย่างเด่นชัดในส่วนปัจจุบัน ในส่วนการประกอบอาชีพการงานสําหรับผู้
ปฏิบัติตาม คือ  
   1) ทําให้สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจดีขึ้น 
   2) ทําให้จิตใจเบิกบาน เอิบอิ่ม แช่มชื่น  
   3) ความวิตกกังวล และความเครียดลดลงอย่างมาก  
   4) เป็นผู้มีสติรู้เท่าทัน มีความผิดพลาดน้อย  
   5) มีประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ต่าง ๆ ดีขึ้น  
   6) ไม่ตกใจกลัว เพราะเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 
   7) มีความกล้าหาญ ในการกระทําคุณงามความดีอย่างสม่ําเสมอไม่ท้อถอยเบื่อหน่าย  
   8) ความยึดมั่นถือมั่นลดลง เพราะเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของชีวิต ( ขันธ์ 5 )  
   9) สามารถทําลายความโลภ ( อภิชฌา ) ความโกรธ ( โทมนัส ) ให้ลดลงหรือหมดไปได้  
   10) ชื่อว่าเป็นการเตรียมความพร้อม และได้สะสมเหตุปัจจัย เพ่ือการรู้แจ้งอริยสัจ 4 อัน
จะนําไปสู่การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลส ( ความยึดมั่นถือมั่นด้วยโมหะ) และ
กองทุกข์ท้ังมวล ได้ในปัจจุบันชาตินี้   
 สรุปได้ว่า อานิสงส์ที่ได้นั้นคนที่น้อมนํามาศึกษาและปฏิบัติย่อมได้ผลตาม สมควรแก่การปฏิบัติ 
สําหรับผู้เจริญอริยสัจ 4 ชื่อว่าเจริญธัมมานุปัสสนสติปัฏฐาน คือ พิจารณาธรรมในธรรมอยู่เป็นประจําผู้
นั้นพึงหวังผล คือ บรรลุพระอรหันต์ และประโยชน์ในชีวิตประจําวัน สุขภาพ ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ของผู้ที่นํามาปฏิบัติย่อมสมบูรณ์แข็งแรงตามกําลังของผู้ปฏิบัตินั่นเอง 
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4.8 สรปุการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญเถรวาท 
 สรุปได้ว่า อริยสัจ 4 ประการ เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดําเนินการแก้ปัญหาสาเหตุความทุกข์ 
เช่น การฆ่าตัวตายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ ตามเหตุผลตามเหตุปัจจัย คือ การ
แก้ปัญหาสาเหตุของบุคคลที่มีความทุกข์ด้วยปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง โดยไม่ต้องอาศัยการดล
บันดาลประทานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เป็นสัจธรรมความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานที่ใด อยู่ในเพศหรือภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น  
 ดังนั้น เพ่ือยืนยันถึงหลักอริยสัจว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทุกข์ทุกอย่างโดยเฉพาะในการ
แก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมหรือแม้แต่การฆ่าตัวตายของตํารวจพอสรุปการแก้ปัญหาชีวิตได้
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 สรุปขั้นที่ 1 ทุกข์ ขั้นตัวปัญหาชีวิต เช่น การฆ่าตัวตายของตํารวจไทย จัดเป็นขั้นแสดงปัญหา
ชีวิตที่จะต้องทําความเข้าใจและรู้ขอบเขต กล่าวคือ ต้องรู้สภาพปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น ความไม่พอใจ 
ความติดขัดบกพร่องที่บุคคลได้ประสบหรือเกิดขึ้นในชีวิตของตน โดยต้องกําหนดรู้ ทําใจยอมรับ 
ทําความเข้าใจ และกําหนดขอบเขตของมันให้แจ่มชัดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่หรือ
ปัญหารอง 
 สรุปขั้นที่ 2 สมุทัย ขั้นสาเหตุของปัญหาชีวิต เช่น การฆ่าตัวตายของตํารวจไทย จัดเป็นขั้น
วิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาชีวิตซึ่งจะต้องแก้ไขกําจัดให้หมดสิ้นไปได้ กล่าวคือ ต้องแสวงหา
สาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหากับชีวิต หรือเกิดความติดขัดบกพร่องในชีวิตบุคคล โดย
ให้เลือกเฟูนหาสาเหตุแห่งปัญหาชีวิตหรือความทุกข์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้น
ตอจริง ๆ ที่เกิดจากตัวเองเป็นส่วนใหญ่ มิใช่ไปโทษโชคชะตา ซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวออกไปทั้งหมด 
 สรุปขั้นที่ 3 นิโรธ ขั้นดับปัญหาชีวิต เช่น การฆ่าตัวตายของตํารวจไทย จัดเป็นขั้นชี้บอก
ภาวะปราศจากปัญหาชีวิตซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาชีวิตนั้นเป็นไปได้ และ
จุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องให้สําเร็จให้จงได้ หรือทําให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา โดยกําหนดจุดหมาย
ปลายทางท่ีแน่นอน พร้อมทั้งกําหนดจุดหมายและเปูาหมายรองไว้ด้วยว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีจุดหมาย
และเปูาหมายเพียงใดแค่ไหน 
 สรุปขั้นที่ 4 มรรค ขั้นลงมือแก้ปัญหาชีวิต เช่น การฆ่าตัวตายของตํารวจไทย จัดเป็นขั้น
กําหนดวิธีการและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหาชีวิต กล่าวคือ การลงมือปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามวิธีการอย่างละเอียดเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตไปตามขั้นตอน โดยกําหนดวางวิธีการ 
วางแผนงานและรายการที่จะต้องทําให้ละเอียด เป็นต้น  
  
 
 



 
 

  

 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  

5.1 บทสรุป  
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
นั้น มุ่งให้เห็นปัญหาและสาเหตุของการฆ่าตัวตาย พร้อมทั้งการน าหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทมา
ศึกษาหลักวิเคราะห์ในอริยสัจ 4 ด้วยความรู้เหตุรู้ผลในการใช้ปัญญาให้รู้เท่าทันทุกข์ ตัวปัญหาที่เป็น
สาเหตุน ามาซึ่งการฆ่าตัวตายดังกล่าวนั้น เหตุนี้เองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเอาไว้ก็
เนื่องด้วยเหตุเกิดก่อนทั้งสิ้น เพ่ือให้หมู่สงฆ์งดงามด้วยระเบียบแบบแผนความเป็นอันหนึ่งเดียวเปรียบ 
เช่น ดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันเมื่อจัดไว้อย่างเป็นระเบียบในแจกันเดียวกันดูแล้วงดงามยิ่งนักใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์การฆ่าตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จึงมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย 2. เพ่ือศึกษา
การฆ่าตัวตายตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 3. เพ่ือวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย
ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 จากการศึกษาวิจัย การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย ผู้วิจัยพบว่า การกระท าที่
ปลิดชีวิตของตนเอง ด้วยความสมัครใจ และตั้งใจ บุคคลที่มีพฤติกรรมที่จะท าลายตนเอง หรือมีความคิด
ที่จะท าให้ตนเองเสียชีวิต คือ การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นการกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ถึง
แก่ความตายด้วยตนเองซึ่งอัตวินิบาตกรรม ในปัญหาการฆ่าตัวตายถือว่ามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะข้าราชการต ารวจถือว่าเป็นผู้ดูแลความสงบ
เรียบร้อยหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทย จึงส่งผลในการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยตรง การฆ่าตัว
ตายของข้าราชการต ารวจไทยถือว่าส่งผลกระทบเสียหายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของต ารวจไทย ความหมายของการฆ่าตัวตาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่า
ตัวตาย ประเภทของการฆ่าตัวตาย สาเหตุของการฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายของข้าราชการ
ต ารวจไทย สถิติและอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย สาเหตุของการฆ่าตัวตายของ
ข้าราชการต ารวจไทย พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย แนว
ทางการแก้ไขป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทย และเกี่ยวกับสรุปเรื่องการฆ่าตัวตาย
ของข้าราชการต ารวจไทย โดยอาศัยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อสังคมที่จะมีแนวโน้มใน
การฆ่าตัวตายเป็นไปในทางความเสื่อม ทั้งต่อตนเองในฐานะต ารวจคนหนึ่ง พร้อมทั้งครอบครัว สังคม
และประเทศชาติที่ตนเองได้อาศัยอยู่ 
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 5.1.2 จากการศึกษาวิจัย การฆ่าตัวตายด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยพบว่า อัตวินิบาตกรรม 
เป็นการท าลายตัวเอง ฆ่าตัวเอง ปัญหาการฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
บัญญัติพระวินัย ปัญหา สาเหตุการฆ่าตัวตายในหมู่สงฆ์ คุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ หลักธรรม
ในอริยสัจ 4 ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ ด้วยเหตุนี้ การวิจัยไดศ้ึกษา 1. การฆ่าตัวตายในพุทธปรัชญา
เถรวาท เช่น ความเป็นมาของพระสงฆ์ท่ีท าการฆ่าตัวตาย (อัตวินิบาตกรรม) ความหมายการตายด้วย
ลักษณะประการต่าง ๆ ความส าคัญของพระวินัย (ศีล) กฎระเบียบข้อบังคับของหมู่ภิกษุสงฆ์อภิสมาจาร
พุทธบัญญัติ 2. ชีวิตกับการฆ่าตัวตาย ชีวิตเป็นจุดรวมของสิ่งต่าง ๆ ในการด ารงอยู่ คุณค่าของชีวิต การ
ด าเนินชีวิตด้วยปัญญาในการพัฒนาเป้าหมายชีวิตสูงสุด คือ นิพพาน 3. ปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ที่เกิดมาจากทุกข์ สมุทัย ความบีบคั้น ความไม่สบายกายและไม่สบายใจด้วยอ านาจของตัณหาและทิฏฐิ 
ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ 
การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก การไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 
ขันธ์ 5 รวมแล้วเป็นทุกข์ 4. แนวทางแก้ไขปัญหาและสาเหตุการฆ่าตัวตายแก้ด้วย นิโรธ เป็นทางดับ
ปัญหา ส่วนมรรค เป็นการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) 
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ 
(พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) ที่ละตัณหาและทิฏฐิได้ อานิสงส์และ
ประโยชน์จากการศึกษาอริยสัจ 4 กับการฆ่าตัวตาย เพ่ือความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพ่ือไม่โสกะและ
ปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือท าให้แจ้งนิพพาน ประโยชน์ด้านปกครอง 
ด้านศึกษา ด้านเผยแผ่ ด้านจิตใจ ด้านความรู้สัจธรรมของชีวิต ด้านน าบุคคลเข้าวัดเพ่ือขัดเกลากิเลสทาง
กาย วาจา และใจ ทั้งภายในภายนอก หรือที่เรียกว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ดังจะเห็นได้ว่า อริยสัจ 4 ถือ
ว่าเป็นความจริงแท้ ความจริงอันประเสริฐตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
 5.1.3 จากการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
พบว่า เป็นประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของพระสงฆ์ ข้าราชการต ารวจและบุคคลทั่วไปใน
ปัจจุบันดังนี้ คือ 1. วิเคราะห์ปัญหากับสาเหตุด้วยการฆ่าตัวตายในอริยสัจ 4 ทุกข์ (ตัวปัญหา) คือ ชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัด
พรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก การไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ขันธ์ 5 เป็นทุกข์และสมุทัยสาเหตุที่น ามาซึ่ง
ตัณหา เกิดขึ้นทางตามีความรู้สึกรักใคร่ พอใจในโลกกล่าวว่า ตัณหานั้น เกิดขึ้นที่ ตา ตั้งอยู่ที่ ตา นั้น
และ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีความรู้สึกรักใคร่ และพอใจในโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ 
2. วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณีพระสงฆ์ฆ่าตัวตายในปัจจุบันคือ ปัญหากับสาเหตุพระสงฆ์ที่ฆ่าตัวตายที่
เกิด ทางข่าวออนไลน์ news.sanook.com ทีเ่กิดปัญหาฆ่าตัวตายพระสงฆ์เพราะทุกข์และสมุทัยเป็นเหตุที่
เห็นได้ชัดเจนอ านาจ ตัณหาและทิฏฐิ 3. วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณีต ารวจกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
คือ ปัญหากับสาเหตุต ารวจไทยที่ฆ่าตัวตายที่เกิดทางออนไลน์ของไทยรัฐที่เกิดปัญหาฆ่าตัวตายต ารวจไทย
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เพราะทุกข์และสมุทัยเป็นเหตุที่เห็นได้ชัดเจนอ านาจตัณหาทิฏฐิ 4. วิเคราะห์ทุกข์กับสมุทัยในกรณี
บุคคลทั่วไปกับการฆ่าตัวตาย คือ ปัญหากับสาเหตุบุคคลทั่วไปที่ฆ่าตัวตายที่เกิด ทางออนไลน์ของข่าว
ช่อง 3 ที่เกิดปัญหาฆ่าตัวตายบุคคลทั่วไปเพราะทุกข์และสมุทัยเป็นเหตุที่เห็นได้ชัดเจนอ านาจตัณหา
และทิฏฐิ 5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคมและครอบครัวกับการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน คือ ปัญหา
และสาเหตุของการฆ่าตัวตายทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้น คือ กรณีพระสงฆ์ ต ารวจ และบุคคล
ทั่วไปที่ฆ่าตัวตาย เพ่ือท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและครอบครัวด้วยหลักธรรมตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญาเถรวาท 6. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วย
หลักธรรมในอริยสัจ 4 คือ นิโรธ คือ ทางดับปัญหาและสาเหตุด้วยการดับสาเหตุการฆ่าตัวตายที่ท าให้
เกิดทุกข์ กล่าว คือ ดับตัณหาทั้ง 3 กามตัณหา ภวตัณหาและ วิภวตัณหา ที่เกิดขึ้นทาง ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์และมรรคเป็นแนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่หรือ
น าไปถึงความดับทุกข์มีองค์ประกอบอยู่  8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและ สัมมาสมาธิ เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือ
ทางสายกลางทีเ่ป็นแนวทางด าเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา และใจ เพ่ือความหลุดพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง 7. ประโยชน์จากการศึกษาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักธรรมใน
อริยสัจ 4 ย่อมได้ประโยชน์และเห็นผลต่อผู้ที่น ามาปฏิบัติตามก าลังความสามารถทั้งด้านสติและ
ปัญญา คือ ประโยชน์ในด้านโลกุตรธรรม และประโยชน์ทางโลกดังได้สรุปผลการวิเคราะห์การฆ่าตัว
ตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักธรรมในอริยสัจ 4 ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั่นเอง 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. สถาบันครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสูงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของต ารวจไทย คือ ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ ควรให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้ความอบอุ่น คอยดูแลให้ก าลังใจกัน 
 2. สถาบันการศึกษา คือ สถานที่ให้ความรู้แก่เยาวชนตั้งแต่ยังเล็ก ควรปลูกฝังหลักศีลธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม ให้เห็นโทษของการฆ่าตัวตายว่าส่งผลกระทบอย่างไรกับใครบ้างเมื่อเราประพฤติสิ่ง
นี้ (ฆ่าตัวตาย) 
 3. สถาบันศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเพราะเป็นศาสนาหลักของไทย ควรส่งเสริมความ
เชื่อเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ให้เห็นโทษและบาปกรรมในการฆ่าตวัตาย 



 
 

128 
 

 

 4. หน่วยงานภาครัฐ และทางราชการ ควรให้การสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม
แนวทางอริยสัจ 4 ให้กับต ารวจไทยและบุคคลทั่วไป เพ่ือจะได้น ามาปฏิบัติเพ่ือจะได้เป็นภูมิคุ้มกัน
ทุกข์ท่ีเกิดข้ึน ทางด้านร่างกายและจิตใจให้หมดสิ้นไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะเชิงนโยบายที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจไทยหรือผู้สนใจสืบไป 
          5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปนั้น ผู้สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจ
ไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ควรศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะห์กรรม 12 กับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยในพุทธปรัชญา
เถรวาท 
 2. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชีวิตกับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยในพุทธปรัชญา
เถรวาท 
 3. การศึกษาวิเคราะห์ทุกข์ในอริยสัจ 4 กับการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจไทยในพุทธ -
ปรัชญาเถรวาท 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอหัวข้อเพ่ือการวิจัยในประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้สนใจศึกษาวิจัยต่อไป 
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