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บทคัดย่อ 

 
  ดุษฎีนิพนธ์น้ี  มีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี  ๑)  เพื่อศึกษาค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาท  ๒)  เพื่อศึกษาความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทของชาวพุทธไทย ๓) เพื่อ
วิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวติของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถร
วาท ๔) เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท”  การศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ  จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  คือพระไตรปิฎก และเอกสารชั้นทุติยภูมิ  อนัไดแ้ก่  อรรถ
กถา  ฎีกา อนุฎีกา  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และจากเอกสาร
งานวิจยั  ต  าราทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  ตลอดถึงไดท้  าการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้  
ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นการศึกษาซ่ึงมีฝ่ายบรรพชิต ๘  รูป แม่ชี ๑ คน และฝ่าย
ฆราวาส  ๒๐  คน โดยแยกเป็นกลุ่มนักวิชาการ  ๖  คน   กลุ่มนักศึกษา  ๒  คน  กลุ่มครู   ๘  คน  
กลุ่มผูสู้งอายุ   ๕  คน  ซ่ึงรวมผูท้รงคุณวุฒิไดจ้  านวน  ๒๙  รูป/คน  เพื่อเป็นพหุกรณีศึกษาเชิงลึก 
ซ่ึงมีกรอบแนวทางการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถร
วาทนั้น ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาตามประเด็น  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธ
ไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ท่ีมีต่อหลักค าสอน ความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท  ทั้งชีวิตส่วนบุคคล  ทางสังคม  และการประกอบอาชีพ ท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่าง พุทธศาสนาและลทัธิอ่ืนๆ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จนน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตให้เห็นถึงคุณค่า มากกว่ามูลค่า  จากนั้น จึงน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์ถึง



คุณค่าของแต่ละอย่าง ต่อการด าเนินชีวิต ด้านเชิงพฤติกรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  และ
ขนบประเพณีให้เห็นอย่างชดัเจนในสภาพปัจจุบนั จนมีความน่าเช่ือถือ  มีน ้ าหนกั  มีเหตุมีผลมาก
ยิง่ข้ึน  จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึน   
 ผลการวจิัยพบว่า 

 การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า ชาวพุทธไทยมีความเช่ือ
ในหลายมิติดว้ยกนั  
 ๑. ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากคนไทยนบัถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ ความเช่ือจึงมุ่งเนน้พระรัตนตรัยหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ (๑) ความเช่ือเร่ือง
กฎแห่งกรรม ใครท ากรรมใดไว ้ผลกรรมนั้นจะตามสนอง ซ่ึงมีความเช่ือวา่ ท าดียอ่มไดดี้ ท าชัว่ยอ่ม
ไดช้ัว่ ไม่มีใครหลีกเล่ียงได(้๒) ความเช่ือเร่ืองตายแล้วเกิดใหม่ สัตวโ์ลกทั้งหลายยอ่มเวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัสงสารท าให้เห็นถึงความสืบต่อกันระหว่างภพปัจจุบันกับสัมปรายภพ ให้เห็นเป็น
รูปธรรม  ตามผลแห่งกรรมของตน เป็นความเช่ือตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา(๓) ความ
เช่ือเร่ืองกฎแห่งธรรมชาติ พุทธปรัชญาจ าแนกกฎธรรมชาติออกเป็น ๕ อย่าง เรียกว่านิยาม ๕ 
(ความเป็นไปอนัแน่นอน กฎ) คือ (๑) อุตุนิยาม (Physical Laws) (๒) พีชนิยาม (Biological Laws)(
๓) จิตนิยาม (Psychological Laws)  (๔) กรรมนิยาม (Moral Laws)(๕) ธรรมนิยาม (Causal Laws) 
๒) ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์  เป็นองคป์ระกอบของสังสารวฏั  ๓) ความเช่ือเกีย่วกบัวิทยาคม  ๔) 
ความเช่ือเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ๕) ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา   ๖) ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ ความเช่ือ
เหล่าน้ีจึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของแต่ละคน ชุมชน  สังคม ในแต่ละทอ้งถ่ิน 
กลายมาเป็นประเพณี พิธีกรรม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น  ๒  อยา่ง 
 ๑). ประเพณี  การเกิด  การตาย  เป็นหลกัปฏิบติัท่ีชาวพุทธไทยไดถื้อปฏิบติักระท ามาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  ประกอบดว้ย  (๑) กุศลพิธี  เช่น การบรรพชาอุปสมบท ย่อมไดอ้านิสงส์ ๖๔ 
กลัป์   คร้ันตายไปแลว้ จะไดเ้กาะชายผา้เหลืองไปสู่สวรรค ์หรือไปสู่สุคตินัน่เอง การเวียนเทียนใน
วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ (๒) บุญพิธี คือการท าบุญ แยกออกเป็นงานมงคล ท่ีท าแลว้
น าความเจริญและความสุขมาให ้เช่น  งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่  ท าบุญเบิกบา้น ท าบุญวนัเกิด ท าบุญ
อายุ  ท าบุญงานมงคลสมรส และบุญฉลองส่ิงต่างๆ  (๓) ทานพิธี  การถวายทาน ทั้งในกาล และ
นอกกาล  เช่น ถวายภตัตาหาร   ถวายสังฆทาน  ถวายศาลาการเปรียญ  โบสถ ์วิหาร  กุฎี  เป็นตน้ 
และการท าพิธีกรรม ดงักล่าวนั้น กิจเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งมีขาดไม่ได ้คือ การสมาทานศีล  รับศีล เป็น
กิจเบ้ืองตน้  ส่วนงานอวมงคล ไดแ้ก่งานศพ  เช่น  ท าบุญหนา้ศพ  ท าบุญในงานเผาศพ  ท าบุญ ๗ 
วนั ท าบุญ  ๕๐ วนั  ท าบุญ  ๑๐๐ วนั ท าบุญวนัตาย  และท าบุญบรรจุอฐิั เป็นตน้ เพื่ออุทิศส่วนบุญ
ส่วนกศุลไปใหแ้ก่ผูต้ายเพื่อผูต้ายจะไดเ้สวยผลบุญและไปสู่สุคติ ในสมัปรายภพ  



 ๒) ประเพณีท่ีเป็นคติความเช่ือเดิม ของชาวพุทธไทย เก่ียวกบัการเกิด  การสู่ขวญัหรือเชิญ
ขวญั  ท าขวญั สูตรขวญั  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มาผกูขอ้ต่อแขนใหเ้ดก็ทารก เป่าเวทมนตก์นัภูตผปีีศาจมาท าร้าย
เดก็ทารก ดูฤกษย์าม ตั้งช่ือ  การสู่ขวญั ท าขวญั การแต่งแก ้เสียเคราะห์ โดยหมอพราหมณ์ ใหผู้เ้ฒ่า
ผกูขอ้ต่อแขนใหห้ญิงมีครรภ ์ทั้งก่อนคลอดและหลงัคลอด  เป็นตน้  ประเพณีการบวงสรวงในเวลา
จะสร้างหรือซ่อมแซมบูรณะ จะมีการบวงสรวงต่อเจา้ท่ีเจา้ทาง ผสีางเทวดา ท่ีคนไทยเช่ือวา่ไดรั้กษา
ดูแลในท่ีแห่งน้ี ดว้ยการบอกกล่าว  การสมโภช พทุธาภิเษก กมี็การบวงสรวงเช่นกนั  นอกจากนั้นก็
จะมีประเพณีเล้ียงผีปู่ตา  หรือเจา้ปู่  ผีตาแฮก  หลกับา้น คือพระเส้ือเมือง หลกัเมือง  พระทรงเมือง  
การท าบุญซ าฮะหรือบุญเบิกบา้น โดยมีทั้งพิธีสงฆ ์และพราหมณ์ การเล้ียงผีปู่ตา  ในงานเดียวกนั  
คุณค่าท่ีน่าจะน ามาเป็นแบบปฏิบติัของชาวพทุธไทย  กคื็อ  ๑)  ความกตญัญู กตเวที  ๒)  ความอ่อน
น้อมถ่อมตน ๓)  การแสดงความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ๔) การรู้จกัผสมผสานท าให้เกิดพลงัท่ี
เขม้แขง็ ๕) สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคมไทย  ถึงแมว้่าจะเป็นความเช่ือท่ีมา
จากคติเดิม ไม่ใช่พระพทุธศาสนากต็าม แต่การท่ีชาวพทุธไทยเห็นคุณค่าในส่ิงเหล่าน้ี กเ็ท่ากบัวา่เรา
ใหค้วามส าคญั เหล่าโอปปาติกะเหล่านั้น ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้ท่องเท่ียวไปในสงัสารวฏัเหมือนกนั 
 ๔. รูปแบบการบรูณาการ  การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทย ตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ดว้ยการบูรณาการ ระหว่าง คติความเช่ือเดิม กบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาทนั้น  ท าให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการด าเนินชีวิตตามความเช่ือนั้น เม่ือน ามาบูรณาการ
ระหว่างสองอย่าง จะเห็นว่าเป็นการด าเนินชีวิตตามหลักอรรถประโยชน์ทั้ ง  ๓  นั่นเอง คือ 
ประโยชน์ในปัจจุบนั  ประโยชน์ในสัมปรายภพ หรือภพหน้า  และประโยชน์ขั้นสูงสุดคือพระ
นิพพาน โดยมีกรอบแห่งศีลธรรม คุณธรรมอนัดีงาม คือ สัทธาสัมปทา  ๑  สีลสัมปทา ๑  จาค
สัมปทา ๑ และปัญญาสัมปทาซ่ึงมี  ศรัทธา  ๔  ช่วยเป็นกรอบเป็นเขม็ทิศท่ีช่วยให้การด าเนินชีวิต 
ไม่หลงทางหรือเกิดขอ้สงสัยในหลกัแห่งสังสารวฏั และพฒันาความรู้เหล่าน้ีสู่หลกัธรรม มี นิยาม  
๕  เพื่อใหเ้ขา้ใจในทุก ๆ สรรพส่ิงในโลกน้ี และการด าเนินชีวิตใน ภพ ๓  ภูมิ  ๓๑  คติ  ๕  ต่อไป  
 ๕. องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท ไดแ้ก่ “TMFK” Model 
   T    =   Tradition   ยดึประเพณี หมายถึง เห็นคุณค่า มากกวา่มูลค่า ของประเพณี ท่ีสืบทอด
กนัมา จึงท าใหส้ังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีความเขม้แขง็ มีเอกลกัษณ์ของตน 
 M   =   Morality   มีศีลธรรม หมายถึง รู้หลกัในการด าเนินชีวิต ดว้ยการยดึโยงกบัหลกั
แห่งความกตญัญูกตเวที   หลกัประโยชน์ ๓  และการพฒันาตนในหลกัแห่งไตรสิกขา 



 F    =   Faith     น าดว้ยศรัทธา หมายถึง มีศรัทธาเป็นกรอบเป็นเขม็ทิศในการด าเนินชีวิต 
ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน ถูกตอ้งไม่สงสัยในการกระท าของตนเอง และการกระท าของผูอ่ื้น ตามหลกั
แห่งศรัทธา  ๔ 

 K.   =   Knowledge  พฒันาความรู้ในธรรม   หมายถึง  การพฒันาองคค์วามรู้ทั้งหมดท่ีได้
ศึกษามาแลว้น าไปสู่การปฏิบติัตามหลกัธรรมในพทุธปรัชญา ตามเป้าหมายแห่งการด าเนินชีวิต 
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ด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยยุคปัจจุบนัในทุกดา้นท่ีกล่าวมา ตลอดทั้งสามารถน าไปบูรณาการ
เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของความเช่ือ และประเพณี อนัดีงาม ท่ีตอ้งถือเป็นมรดกของชนชาติ และน าไป
แก้ปัญหาในประเด็นท่ีจะสร้างองค์ความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประเพณี 
มากกวา่มูลค่า เพื่อน าไปตอบโจทยต่์อสงัคม ใหรั้บรู้รับทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dissertation   Title : A   Study   of   the   Life   Style   of   Contemporary   Thai   
         Buddhists   According   To   the   Belife   in   The   Process   of   
        Birth and Death in Theravada   Buddhist   Philosophy   
 Student’s Name :  Phrakhrukosonwihankhun   (choom   kusalo) 
Department :  Buddhism and Philosophy 
Dissertation Advisory Committee  
Chairman  :  Phramadhavinaiyaros (Asst.Prof.Dr.) 
 Advisor :  Assoc. Prof. Suchao Ploychum 
Member  :  Asst.Prof.Dr. Theeratana   saengkaew    
 Academic    Year  : B.E. 2558 (2015) 
______________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 
 

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดเ้น่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีไดช่้วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา 
 ขอบคุณ ท่านพระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ ผศ.ดร.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัและ พระเดช
พระคุณ พระเมธาวินัยรส ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  และคณาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยช้ีแนะ
แนวทางศึกษาคน้ควา้ตลอดถึงใหค้วามรู้ ระดบัศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่านมีผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธีรัตม ์ แสงแกว้
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพงานวิจยัท่ีไดใ้หค้  าแนะน า เติมเตม็ และช้ีแจงการจดัท าดุษฎี
นิพนธ์ใหช้ดัเจนและถูกตอ้งตามหลกัของมหาวิทยาลยั ในคร้ังน้ี 
 ขอบคุณ รองศาสตราจาย ์  สุเชาวน์   พลอยชุม อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ผศ.ดร. 
บุญร่วม  ค  าเมืองแสน  ท่ีได้ให้ค  าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะแกไ้ขในการปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอบคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดทั้ง
เพื่อนนกัศึกษา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา ระดบัปริญญาเอกรุ่นท่ี ๑  ทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้
เสมอมา โดยเฉพาะ พระมหา ดร. สุธน  ยสสีโล  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัดุสิตาราม วรวิหาร และพระมหาจดั    
ไดใ้หท่ี้พกัอาศยั และภตัตาหาร ในขณะท่ีศึกษาและท างานวิจยัมาโดยตลอด จนกระทัง่จบการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชธีราจารย ์ป.ธ. ๙ Ph.D เจา้อาวาสวดัมณีวนาราม เจา้คณะ
จงัหวดัอุบลราชธานี และพระครูวิสิฐพฒันาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวดักลาง  เจา้คณะอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ท่ีเป็นผู ้บงัคบับญัชา ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะ และใหโ้อกาสทางการศึกษา สนบัสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ นางถ ่า  ภาษี  ผูเ้ป็นโยมมารดา และคณาญาติ ท่ีคอยให้ก าลงัใจมาตลอด
โดยเฉพาะ คุณแม่อุไร  ค  าประไพ  คุณแม่นวลสวาท  จิรนภาวิบูลย ์ คุณแม่อรุณศรี  ญาณพิทกัษ ์และ
คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยากร  ทุกท่านท่ีให้ก าลงัใจตลอดมา  และทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาในคร้ังน้ี  
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  ๒.๒.๘   ประเภทของการเกดิ      ๖๕ 
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   ๒.๓.๒  ความตายตามนัยพระสูตร     ๘๐ 
  ๒.๓.๓  ความตายตามนัยพระอภิธรรม     ๘๑ 
  ๒.๓.๔  ความหมายของความตาย      ๙๓ 
  ๒.๓.๕  ลกัษณะของการตาย  ๒ ประการ      ๙๘ 
  ๒.๓.๖  ความส าคญัของการตายและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท            ๑๐๕ 
  ๒.๓.๗  ลกัษณะของความตาย                     ๑๑๐ 
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             ๓.๑.๑.๒ เกีย่วกบัการตาย                               ๑๗๐ 
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  ๓.๒.๒ ความเช่ือตามลทัธิศาสนานอกพุทธศาสนา              ๑๗๘ 
  ๓.๓. ความเช่ือพธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิการตาย                             ๑๘๘ 
    ๓.๓.๑  พธีิเกีย่วกบัการเกดิ                  ๑๘๘ 
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    ๓.๕   ความเช่ือทีมี่ต่อประเพณพีธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิในสังคมชาวพุทธไทย           ๒๐๙
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   ๓.๗.๒  ความเช่ือในพธีิเกีย่วกบัลทัธิผี              ๒๖๗ 
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   ๓.๘.๑ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ขั้นพืน้ฐาน                ๒๗๘ 
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    ๓.๘.๓.๑ ความหมายของการด าเนินชีวติ             ๒๘๘ 
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    ๓.๘.๓.๓ ลกัษณะการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธปรัชญา           ๒๙๒ 
   ๓.๘.๓.๔ หลกัการด าเนินชีวติในสังคมตามหลกัพุทธปรัชญ           ๒๙๕ 
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บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 การด ารงชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่โบราณกาลมา ในยคุก่อนประวติัศาสตร์นั้นมนุษยย์งัไม่มีการ
รวมกลุ่มหรืออยู่รวมกนัเป็นสังคม ในเวลาต่อมามนุษยก์ลายเป็นสัตวส์ังคมไปเพราะเหตุผลเน่ือง
ดว้ยการเป็นอยูข่องตน และความกลวัภยัต่าง ๆ  ท าใหม้นุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ๆ  จนกลายเป็น
สังคมในระดับต่าง ๆ  ข้ึนมาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของตน ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยอ์ยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มก็เพราะมีความเห็นท่ีตรงกนั  ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิสามญัญตา  
ความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคมจะเป็นความประพฤติส่วนรวมกต็าม จะเป็นความประพฤติระดบั
ปัจเจกชนก็ตาม ย่อมมาจากความเช่ือของกลุ่มชนนั้น ๆ เป็นแรงผลกัดัน  ซ่ึงเป็นแรงขบัให้ท า
เช่นนั้น แรงผลกัดนัดงักล่าวน้ีเรียกว่าความเช่ือหรือความศรัทธา อนัเป็นเหตุหน่ึงของการเกิดลทัธิ
ศาสนา ซ่ึงความเช่ือมีปรากฏอยูใ่นทุก ๆ   ศาสนาทั้งศาสนาท่ีเป็นเทวนิยม และอเทวนิยม  
 เพราะฉะนั้นค าว่าความเช่ือหรือความศรัทธานั้นมกัใช้คู่กันกับค าว่า  ปสาทะ  แปลว่า  
ความเล่ือมใส ความนิยมชมชอบ เป็นความเช่ือท่ีประกอบด้วยปีติ  และโสมนัสในบุคคลหรือ
หลกัการซ่ึงถูกกบัจริตหรือนิสัยของตน เป็นความเช่ือท่ีประกอบดว้ยอารมณ์  นอกจากนั้นยงัมีค  าท่ี
ใชเ้ป็นไวพจน์ของศรัทธาไดอี้ก  เช่น ฉนัทะ  ทิฐิ  เป็นตน้  ในทางปรัชญา  ศรัทธา  คือความเช่ือของ
มนุษยท่ี์มีการจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบปรัชญาสอนให้มนุษยเ์ช่ือดว้ยเหตุผล ศาสนาสอนให้มนุษยเ์ช่ือ
ดว้ยศรัทธา ส่วนวิทยาศาสตร์สอนใหม้นุษยเ์ช่ือดว้ยประสาทสมัผสั  ในการด าเนินชีวิต มนุษยม์กัใช้
ศรัทธาเป็นเป้าหมาย ให้ความรู้เป็นเคร่ืองน าทาง ใชค้วามเช่ือเป็นเคร่ืองตดัสินการกระท า  มนุษย์
ส่วนใหญ่มีความเช่ือเฉพาะในส่ิงท่ีตอ้งการจะเช่ือ โดยเฉพาะความเช่ือในทางศาสนา ตอ้งใชศ้รัทธา
เป็นหลกัมากท่ีสุด ต่อการด าเนินชีวิต และการเวียนวา่ยตายเกิดในภพต่างๆ 
  เม่ือศึกษาดูแลว้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นว่าชาวพุทธจะมีความเช่ือต่อหลกัสังสารวฏัหรือการเวียนว่าย
ตายเกิดนอ้ยลงจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีชาวพุทธกระท าอยู ่ เช่น  การเบียดเบียนกนั  การลกัขโมย 
การปลน้ การฉอ้โกงทรัพยส์มบติัของส่วนรวมหรือของคนอ่ืน สังคมมีแต่ความหวาดระแวงต่อภยั  
และปัญหาเหล่าน้ีนับวนัจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  และน าไปสู่แบบอย่างท่ีไม่ดีในสังคมชาว
พทุธ 
 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นเพราะชาวพุทธไม่สนใจในหลกัแห่งสังสารวฏั คิดแต่เพียงว่าเราจะได้
อะไรเท่านั้นสงัคมจะเป็นอยา่งไม่ค านึงถึง เพราะฉะนั้นหลกัสังสารวฏั จึงเป็นหลกัค าสอนส าคญั
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ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงนับว่ามีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดเป็นหลกัท่ีจะท าใหช้าวพุทธ มีการกระท าท่ีถูกตอ้งเป็น
สัมมาทิฏฐิ เม่ือคนเรามีความเห็นถูกตอ้งตามหลกัแห่งสังสารวฏัแลว้ย่อมมีการกระท าท่ีไม่
เบียดเบียนกนั เป็นสังคมแห่งสันติสุข โดยมีหลกัว่าคนเราไม่ไดเ้กิดเพียงชาติเดียวเท่านั้น ยงัตอ้งมี
การเดินทางอยูอี่กเม่ือชาวพุทธมีหลกัอยา่งน้ีแลว้จึงจะท าใหบุ้คคลในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข 
โดยมีหลกัความเช่ือท่ีว่า ถา้บุคคลท ากรรมดียอ่มไดรั้บผลดี และตรงกนัขา้ม ถา้ท ากรรมชัว่ยอ่ม
ไดรั้บผลชัว่ตอบแทนเช่นเดียวกนั ดงัพระพทุธพจน์วา่ “บุคคลหวา่นพืชเช่นใด ยอ่มไดรั้บผลเช่นนั้น 
ผูท้  ากรรมดี ยอ่มไดผ้ลดี ผูท้  ากรรมชัว่ ยอ่มไดผ้ลชัว่”๑ ส่วนความหมายของกรรม คือ การกระท า
ของบุคคลท่ีแสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางใจ การกระท าทั้งสามทางน้ี ท่ีส าคญัท่ีสุดคือทาง
จิตใจ เพราะการกระท าทางกาย วาจา ลว้นเกิดจากจิตใจเป็นผูส้ั่งการทั้งส้ิน และการสั่งการของจิตท่ี
แสดงออกทางกาย วาจา อาจจ าแนกออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ กรรมดีกระท าแลว้ใหผ้ลดี ไม่ร้อนใจ
ในภายหลงั ส่วนกรรมชัว่กระท าแลว้ใหผ้ลชัว่ คือร้อนใจภายหลงั๒ ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่า บุคคลจะกระท าดีหรือชัว่นั้น ยอ่มมีสาเหตุมาจากจิตใจก่อนเสมอ หากไม่มีจิตเป็นผูส้ั่งการ
หรือไม่มีเจตนาแลว้ ยอ่มไม่มีผลแห่งกรรม ดงัพระพุทธพจน์ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มี
ใจประเสริฐ ส าเร็จแลว้ดว้ยใจ หากคนมีใจชัว่กจ็ะพดูหรือท าชัว่ตามไปดว้ย เพราะความชัว่นั้น ทุกข์
ยอ่มติดตามตนไปดุจลอ้เกวียนท่ีหมุนตามเทา้โค และตรัสอีกวา่ หากบุคคลมีใจดีแลว้กจ็ะพดูหรือท า
ดีตามไปดว้ย เพราะความดีนั้น สุขยอ่มติดตามไปดุจเงาติดตามตวัฉะนั้น”๓ 
  เพราะฉะนั้ น เ ร่ืองของชีวิต,  การกระท า ,  จิต,  และการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าหาก
พุทธศาสนิกชนไทยมีความเขา้ใจในเร่ืองกรรม, จิต กิเลส และการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะช่วย
แกปั้ญหาชีวิตไดทุ้กแง่ทุกมุม  ท าให้ไม่ตอ้งนอ้ยอกนอ้ยใจในชะตากรรมแห่งชีวิตของตน  และจะ
ไดไ้ม่ตอ้งริษยาความสุขของบุคคลอ่ืน  เพราะไดเ้ห็นประจกัษ์แจง้แลว้ว่า   ความสุข  ความทุกข ์ 
ความเจริญรุ่งเรือง  หรือความลม้เหลวในชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นเป็นผลรวมแห่งกรรมของตน  
หรือกรรมแห่งหมู่คณะของตน  เป็นตน้  
 นอกจากน้ีเร่ืองสงัสารวฏัยงัช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นสงัคมอีก 

                                                            

  
๑ นงเยาว ์  ชาญณรงค,์  ปรัชญาอนิเดีย,  (กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หนา้ ๙๗. 
  ๒ วศิน   อินทสระ,   พุทธปรัชญาเถรวาท,  หนา้  ๓๗๕-๓๗๗.  
  ๓ มชัฌิมนิกาย   อุปริปัณณาสก ์  จูฬกมัมวิภงัคสูตร  ๑๔/๕๗๙/๓๗๖. 
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ดว้ย  ความแตกต่างกนัในเร่ืองรูปลกัษณะ  อุปนิสยัใจคอของคน  แมจ้ะมีพอ่แม่คนเดียวกนั  หรือมี 
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเดียวกนั  ไดรั้บการอบรมอยา่งเดียวกนัแต่กมี็ความแตกต่างกนัในหลาย ๆ   อยา่ง  
 ความเขา้ใจแจ่มแจง้เร่ืองสังสารวฏัน้ี  จะท าให้บุคคลมีความอดทน  มีความมานะพยายาม  
ไม่ทอ้ถอย  และขยาดต่อการกระท ากรรมชัว่  ไม่ตีโพยตีพาย  คร ่ าครวญ เม่ือมีความทุกขห์รือความ
ผดิหวงัและไม่หลงระเริงในเม่ือมีสุขสมหวงั เพราะรู้แจง้วา่  “ผลทุกอยา่งยอ่มมีมาเพราะเหตุ” 
 เร่ืองสงัสารวฏัช่วยใหบุ้คคลกลา้ท่ีจะเผชิญชีวิตอยา่งกลา้หาญเดด็เด่ียว  สามารถมองเห็นทั้ง
แง่ดีและลบ คิดปลอบใจตวัเอง  เม่ือมีความทุกขว์า่นัน่เป็นเพียงการใชห้น้ีกรรมอยา่งหน่ึงนัน่เอง๔ 
 ผูว้ิจยั  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏั ทั้งนอกพุทธศาสนาและในพุทธศาสนา ผา่นขนบประเพณี พิธีกรรม เพื่อให้เห็นถึง
การด าเนินชีวิตท่ีไดรั้บมาจากลทัธิความเช่ือส่วนอ่ืน แลว้จึงน าไปสู่หลกัแห่งสังสารวฏัในพุทธ
ศาสนา     เพราะคิดว่างานวิจยัช้ินน้ีคงจะเป็นกุญแจดอกส าคญัท่ีจะช่วยไขปัญหาและตอบโจทยใ์น
ลกัษณะท่ีวา่  การด าเนินชีวิตอยา่งไรจึงจะเป็นการด าเนินชีวิตท่ีดีท่ีถูกตอ้งงดงามและเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้นไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและสูงข้ึน บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ไม่ใช่บนพื้นฐาน
ของความถูกใจของคนใดคนหน่ึง  โดยมีหลกัพุทธปรัชญาเป็นเขม็ทิศช้ีทางให้สว่างทางปัญญาได้
เห็นในส่ิงท่ีเรียกว่าความเป็นจริงของชีวิต เพื่อขจดัความคิดท่ีผิด ๆ ท่ีบางคนกล่าวว่าชาติหนา้ไม่มี
นรกสวรรคไ์ม่มี บุญบาปไม่มีท่ีเรียกวา่มิจฉาทิฐิเสียได ้
 

๑.๒   ปัญหาวจิยั 
  ๑.๒.๑ สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท คืออะไร 
   ๑.๒.๒ ความเช่ือของชาวพทุธไทยท่ีมีต่อค าสอนเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท เป็น 
                       อยา่งไร 
      ๑.๒.๓   การด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถร 
             วาท เป็นอยา่งไร 
  ๑.๒.๔   คุณค่าของการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธ 

          ปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นอยา่งไร 
  ๑.๒.๕   รูปแบบการวิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ือง 
            สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท เป็นอยา่งไร 
  

                                                            

  
๔นงเยาว ์  ชาญณรงค,์  ปรัชญาอินเดีย,  (กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หนา้ ๙๗.  
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๑.๓  วตัถุประสงค์ ของการวจิยั 
    การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัเอาไว ้ดงัน้ี 
 ๑.๓.๑  เพื่อศึกษาความเช่ือของชาวพุทธไทยท่ีมีต่อค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาท 
   ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธ 
                         ปรัชญาเถรวาท 
  ๑.๓.๓  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ือง 
                         สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท                        

๑.๓.๔  เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั”รูปแบบการด าเนินชีวิต 
             ของชาว พทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท” 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative   Research) แบบวิจยั
เอกสาร (Qualitative Documentary Research) ประกอบกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมุ่งศึกษาตาม
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.๔.๑  ความเช่ือของชาวพทุธไทยท่ีมีต่อค าสอนเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 
  ๑.๔.๒  การด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถร  
                         วาท 
  ๑.๔.๓  วิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั 
                         ในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ในการศึกษาวิจยัตามหัวขอ้น้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาเชิงวิเคราะห์จากเอกสาร คือ พระไตรปิฎก  
อรรถกถา  ฎีกา อนุฎีกา  ภูมิวิลาสินี  ตอน อบายภูมิ โลกนาถทีปนี โลกทีปนี  และวรรณกรรมทาง
พระพทุธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง และเอกสารงานต าราอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อรวบรวมมาเป็นขอ้มูลศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
    
๑.๕ วธีิด าเนินการวจิยั 
          ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัใน
พุทธปรัชญาเถรวาทคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจัยเอาไวเ้ป็นประเด็นหลัก
เก่ียวกบัการศึกษาแบบวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) แบบวิจยัเอกสาร Documentary 
Research) ซ่ึงไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนการศึกษาตามวิธีการต่างๆ ดงัน้ี 
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 ๑.๕.๑ ศึกษาค าสอนเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาทท่ีมีปรากฏอยูใ่นเอกสารชั้นปฐม
ภูมิ (Primary Source) โดยใชค้มัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์
จกัรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ พร้อมทั้งคมัภีร์อ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบังานวิจยัเร่ืองน้ี 
 ๑.๕.๒ ศึกษาความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทยในพทุธปรัชญาเถรวาทท่ีมีปรากฏอยู่
ในเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) โดยใชค้มัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัครบรอบ 
๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ พร้อมทั้ งคัมภีร์อ่ืน ๆ ทาง
พระพทุธศาสนา ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบังานวิจยัเร่ืองน้ี 
 ๑.๕.๓ วิเคราะห์คุณค่าและบูรณาการ การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีปรากฏอยูใ่นเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) โดยใช้
คมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พทุธศกัราช ๒๕๒๕ และ คมัภีร์อ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่นไตรภูมิพระร่วงภูมิมวิลาสินีภาวนา
ทีปนี เป็นตน้ 
 ๑.๕.๔ ศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาทท่ีเป็นผลงานของผูเ้ช่ียวชาญทางพุทธศาสนาแลว้สรุปประเด็นท่ีศึกษามาวิเคราะห์คุณค่าการ
ด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 ๑.๕.๕ น าผลจากการวิจยัมาวิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความ
เช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาทแลว้สรุปเป็นรูปแบบ (Model)  
 

๑.๖  เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

        ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ือง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาท ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทรรศนะต่างๆ  ท่ีเห็นว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกนั ตามท่ีปรากฏใน
เอกสาร และงานวิจยั ทั้งน้ีเพื่อน ามาเป็นหลกัอา้งและเป็นปทฏัฐานต่องานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัจะขอน ามา
กล่าวไวโ้ดยสงัเขป ดงัน้ี 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 วศิน   อินทสระ    ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดของกรรมและสังสารวฏั ไวใ้น
หนังสือหลักค าสอนส าคญัในพระพุทธศาสนา(พุทธปรัชญาเถรวาท) ความว่า “หลกักรรมกับ
สังสารวฏัหรือการเวียนว่ายตายเกิด มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด หลกักรรมจะด ารงอยู่ไม่ได ้
หรือถา้ไดก้็ไม่สมบูรณ์ถา้ไม่มีเร่ืองสังสารวฏัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพราะชีวิตเดียวสั้นเกินไปไม่พอท่ีจะ
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พิสูจน์กรรมให้หมดได ้มีปัญหาหลายอยา่งท่ีน่าสงสัย เช่น ท าไมคนดีบางคนจึงมีความเป็นอยูอ่ยา่ง
ล าบากตกต ่า มีสุภาพอนามยัไม่สมบูรณ์ ร่างกายอ่อนแอ ส่วนคนท่ีใคร ๆ เห็นว่าเป็นคนชัว่ กลบัมี
ความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมีร่างกายท่ีแข็งแรง เราไม่อาจคลายความสงสัยไดถ้า้พิจารณากนัเพียง
ชาติเดียว หลกักรรม และการเวียนตายเวียนเกิดใหม่จะบอกเราว่า คนท่ีเราเห็นว่าชัว่นั้น เขายอ่มตอ้ง
เคยท ากรรมดีมาบา้งในอดีต และคนท่ีเราเห็นว่าดีอยู่ในเวลาน้ี ย่อมตอ้งเคยท ากรรมชั่วมาบา้ง
เหมือนกนักรรมดียอ่มให้ผลดี กรรมชัว่ยอ่มให้ผลชัว่ ตามอิทธิพลของมนั เท่ียงตรงท่ีสุดไม่เลือกท่ี
รักมกัท่ีชงั อน่ึง หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา (ตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจา้) มีอยูว่่า 
ตราบใดท่ีบุคคลยงัมีกิเลสอยู่ เขาย่อมตอ้งท ากรรมดีบา้ง ท ากรรมชัว่บา้ง คละเคลา้กนัไป กรรมดี
ยอ่มมีวิบากส่งผลดี กรรมชัว่ยอ่มมีวิบากส่งผลชัว่ วิบากดีกส่็งใหเ้กิดสุข วิบากชัว่ ก่อใหเ้กิดทุกข ์สุข
ทุกขเ์หล่านั้นยอ่มมีชาติ คือความเกิดเป็นท่ีรองรับ ปราศจากความเกิดเสียแลว้ท่ีรองรับสุขทุกขย์อ่ม
ไม่มี กรรมกเ็ป็นหมนัไม่มีผลอีกต่อไป๕ 
           แสง  จันทร์งาม   กล่าวถึงเร่ืองกรรมกบัธรรมชาติว่า “ตามกฎธรรมชาตินั้นเป็นกิริยาทุก
ชนิด (action) ยอ่มก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา (reaction) ท่ีพอเหมาะพอดีกนัเสมอ ปฏิกิริยายอ่มเกิดทนัทีก็
ได ้เกิดในภายหลงัเม่ือถึงโอกาสอนัเหมาะสมก็ได ้แลว้แต่เหตุการณ์เหมือนคนขโมยของเขา ถา้มี
ต ารวจอยู่ใกลเ้คียงเขาจะถูกต ารวจจบัทนัที แต่ถา้ไม่มีต ารวจอยู่ในบริเวณนั้น เขาอาจจะถูกจบัใน
ภายหลงัก็ได ้ถา้ต ารวจจบัเขาไม่ไดเ้ลยจนหมดอายุความ เขาก็พน้โทษไปเป็นอโหสิกรรม” และ
กล่าวถึงผลดีของการเช่ือในเร่ืองกรรมไวใ้นหนงัสือเดียวกนัน้ีว่า การเช่ือว่า “สัตวมี์กรรมเป็นของๆ 
ตนจะช่วยให้คนรู้จกัรับผิดชอบในตนเอง ไม่โยนความรับผิดชอบไปให้อ านาจภายนอกต่างๆ เช่น 
ภูตผเีทวดา ฟ้าดิน หรือโชคชะตา๖ 
  พระราชวิสุทธิโสภณ   ไดก้ล่าวถึง ชั้นหรือภูมิต่าง ๆ  มี อบายภูมิ  มนุสสภูมิ พรหมภูมิ
และโลกุตตรภูมิ ในหนงัสือ ภูมิวิลาสินี  ตอน  อบายภูมิ  ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงภูมิเหล่านั้นว่า เป็นวงกลม
แห่งสงัสารวฏัท่ีมนุษยแ์ละสตัวท์ั้งหลายตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นภพภูมิต่าง ๆ  ตามแรงแห่งกรรม
ดีและกรรมชัว่๗ 

                                                            

  
๕วศิน  อินทสระ, หลกัค าสอนส าคญัในพระพุทธศาสนา(พุทธปรัชญาเถรวาท), พิมพค์ร้ังท่ี 

๒, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๓๕. 
  ๖แสง  จนัทร์งาม,พุทธศาสนวทิยา,พิมพค์ร้ังท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร:บรรณาคาร, ๒๕๓๕),
หนา้ ๓.  
  ๗พระราชวิสุทธิโสภณ, (วิลาส  ญาณวโร) ภูมิวลิาสินี  ตอน  อบายภูมิ   
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  พระธรรมธีรราชมหามุนี   ไดก้ล่าวถึงเร่ืองเก่ียวกบัโลกในหนงัสือโลกทีปนี  ในส่วนของ
อบายภูมิ  คือโลกท่ีปราศจากความสุข ซ่ึงมีอยู ่๔  โลกดว้ยกนั คือ  นิรยภูมิ โลกนรก  เปตติวิสยภูมิ
โลกเปรต  อสุรกายภูมิ โลกอสุรกาย   ติรัจฉานภูมิ โลกเดียรัจฉาน   นอกจากนั้นกย็งัมีมนุสสภูมิ  
โลกมนุษย ์ เทวภูมิ โลกเทวดาและพรหมโลก๘  

  พระธรรมธีรราชมหามุนี    ไดก้ล่าวถึง “สัตวโ์ลก” ค าว่าสัตวโ์ลกหมายเอาบรรดาสัตวท่ี์มี
ชีวิตอยูใ่นภูมิหรือโลกต่าง ๆ  ท่ีก าลงัท่องเท่ียวเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นวฏัสงสาร ก็ค  าว่าวฏัสงสารน้ี
แปลว่าการท่องเท่ียวเวียนว่ายตายเกิดไปดว้ยอ านาจแห่งวฏัฏะและวฏัสงสารน้ีมีอยู่ ๓ ชั้นดว้ยกนั  
เช่น เหฏฐิมสงสารกาท่องเท่ียวในภูมิต ่า  มชัฌิมสงสาร การท่อง เ ท่ียวในภู มิกลาง   อุป ริม
สงสาร  การท่องเท่ียวในภูมิสูง๙  
  สุนทร  ณ  รังษี      ไดก้ล่าวถึงสังสารวฏัว่า “การท่องเท่ียวไปเป็นวงกลม” โดยใจความ
หมายถึง การท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิง่มนุษยเ์วียนตายเวียนเกิด คือเกิดแลว้ตาย ตายแลว้เกิดใหม่ 
แลว้ตายอีก แลว้เกิดใหม่อีก วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน น้ีคือการท่องเท่ียวไปเป็นวงกลม 
หรือสังสารวฏัตามความหมายของพุทธปรัชญา ท่ีเรียกว่าเป็นการท่องเท่ียวไปก็เพราะการมีชีวิตอยู่
เปรียบเสมือนการเดินทาง นบัตั้งแต่ปฏิสนธิข้ึนในครรภข์องมารดาจนกระทัง่ออกมาสู่โลกภายนอก 
ภาวะทางกายและทางจิตของมนุษยไ์ม่เคยหยดุอยูก่บัท่ีแต่กา้วไปขา้งหนา้ทุกขณะจนถึงวาระสุดทา้ย
ของชีวิตน้ีก็ผา่นจากภพน้ีไปสู่ภพอ่ืน เม่ือส้ินสุดชีวิตในภพอ่ืนก็ผา่นไปสู่ภพอ่ืนต่อไปและต่อๆ ไป
ไม่ส้ินสุด๑๐ 
  ปรุตม์  บุญศรีตัน   กล่าวถึงเก่ียวกบัสังสารวฏัว่า “สังสารวฏัคือ การเวียนว่ายตายเกิดของ
สรรพสัตวท่ี์ยงัมีบุญและบาปหรือมีเหตุแห่งการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ แนวคิดเร่ือง สังสารวฏั เป็น
แนวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแนวคิดเร่ืองโลก อนัแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกนัระหว่างโลกต่างๆ 
เหล่านั้น นั่นคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างกาละและเทศะ โดยถือเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการ
เช่ือมโยง หมายความวา่ มนุษยเ์ป็นผูส้ามารถขา้มผา่นไปยงัโลกเหล่านั้นไดต้ามเหตุปัจจยัอนัควรแก่
โลกนั้นๆ  โดยมิติดา้นจิตใจ แนวคิดเร่ือง สงัสารวฏัน้ี กคื็อแนวคิดเร่ือง ปุนภพ หรือภพใหม่ 

                                                            

  
๘พระธรรมธีรราชมหามุนี, (วิลาส  ญาณวโร) โลกทปีนี   

  
๙
 พระพรหมโมลี, (วิลาส  ญาณวโร) โลกทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕) 

หนา้ ๑๔.   
  

๑๐สุนทร   ณ  รังษี,  พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก,  



๘ 
 

ภายหลงัตายจากโลกน้ีหรือภพน้ีนัน่เอง”๑๑ 
  จ านง  คันธิก   กล่าวว่า  สังสารวฏัหรือวฏัสงสาร  ความหมายโดยศพัท ์คือการท่องเท่ียว
เป็นวงกลมหรือการแล่นไปเป็นวงกลม ความหมายโดยเน้ือความ คือการเวียนวา่ยตายเกิด๑๒  
  สุรีย์  มีผลกิจ     กล่าวถึงสังสารวฏัว่า  ไดแ้ก่การเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโ์ลกทั้งหลาย 
วนเวียนอยูใ่นวฏัฏะท่ีไม่รู้จบส้ิน  ค  าวา่ “สังสาร” กคื็อการท่องเท่ียวไปอยา่งไม่รู้เบ้ืองตน้เบ้ืองปลาย 
วฏัฏะ คือการหนุนไปสู่ภพภูมิต่าง ๆ  คือเวียนไปสู่สุคติภูม หรือทุคติภูมิเป็นตน้๑๓ 
 ฟ้ืน    ดอกบัว  ไดก้ล่าวถึงโลกิยภูมวา่ โลกิยภูมิ คือ ภูมิท่ีชีวิตยงัตกอยูใ่นวิสยัของโลก คือ มี
กิเลส ตณัหาต่างๆ  จึงยงัตกอยูใ่นอ านาจไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา โลกิยภูมิ มีภูมิต่างๆ  
มากมาย หากแบ่งเป็นฝ่ายใหญ่ๆ  ก็ได ้๒  ฝ่าย เช่นกน้ คือ ทุคคติภูมิ  และสุคตติภูมิ ซ่ึงแต่ละภูมิมี
ความเป็นไปตามสภาวะของภูมินั้น ๆ๑๔  
 บุญมี   แท่นแก้ว    กล่าวถึงเร่ืองกรรมและสังสารวฏัในหนังสือพุทธปรัชญาเถรวาทว่า”
พระพุทธศษสนายอมรับว่า เม่ือท ากรรม ยอ่มไดรั้บผลของกรรม และในเร่ืองการเกิดใหม่ จะเกิดดี
หรือไม่ดี อยูท่ี่กรรมท่ีตนท าไว ้เม่ือมนุษยป์ระกอบดว้ยเบญจขนัธ์หรือขนัธ์ ๕ หรือ ประกอบดว้ยรูป
กบันาม ส่วนใดในขนัธ์ทั้ง ๕ ท่ีน าพามนุษยเ์กิด ก็ตอบง่ายๆ ว่า “ส่วนท่ีเป็นจิต หรือ “วิญญาณ” นัน่
แหละเกิดใหม่”๑๕ 
  ทองหล่อ     วงษ์ธรรมา  ไดส้รุปเก่ียวกบัสังสารวฏัไวว้่า การเวียนว่ายตายเกิดแห่งชีวิต 
ธรรมดงักล่าวนั้น ไดแ้ก่ “วฏัฏะ” ซ่ึงแปลตามตวัว่า “วน” หรือ วงกลม”  แบ่งออก ๓ ประการ คือ  
กิเลสวฏัฏะ  ได้แก่ แรงผลดัดันของกิเลสอนัเป็นเหตุให้เกิดกรรม (การกระท า) ต่างๆ  (กิเลส  

                                                            

  
๑๑ปรุตม์  บุญศรีตนั, ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ อนัตตา, ดาว

คอมพิวกราฟิก,(ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๒๕๕๒), 
หนา้  ๑๒๑. 
  

๑๒จ านง    คนัธิก,    พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก, พิมพค์ร้ังท่ี ๑,(กรุงเทพมหานคร: โอ.
เอส.พร้ินต้ิง  เฮา้ส์, ๒๕๕๒), หนา้ ๑๐๘. 
  

๑๓สุรีย์  มีผลกิจ,สังสารวัฏ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑,(กรุงเทพมหานคร:บริษัทคอมฟอร์ม จ ากัด
,๒๕๕๓),หนา้๗. 
  

๑๔ฟ้ืน    ดอกบวั,   พุทธปรัชญาแห่งชีวิต, พิมพค์ร้ังท่ี ๑,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
ศยาม,๒๕๕๐),หนา้ ๙๒.  
  

๑๕บุญมี  แท่นแกว้,  พุทธปรัชญาเถรวาท, พิมพค์ร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์
,๒๕๔๕),หนา้ ๒. 



๙ 
 

หมายถึง อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน)  กมัมวฏัฏะ ไดแ้ก่ การกระท าต่างๆ  ท่ีมีเจตนาหรือเจตจ านง อนั
จะก่อให้เกิดผลต่อไป (กมัมวฏัฏะ หมายถึง สังขาร ภพ)   วิปากวฏัฏะ  ไดแ้ก่ ความเป็นไปของชีวิต
อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการกระท า หากท าดี ผลกส็นองตอบในทางดี ท าชัว่ ผลกส็นองตอบในทางชัว่ 
แต่ผลของการกระท าอาจจะใหผ้ลเร็วหรือชา้เท่านั้น(วิปากวฏัฏะ หมายถึง วิญญาณ นามรูป สฬายต
นะ ผสัสะ เวทนา)  วฏัฏะ ๓ น้ี เป็นกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดแห่งชีวิต เป็นวงจรหรือวงกลม
หมุนเวียนกนัอยูเ่ร่ือยไปตราบใดท่ียงัมีเหตุปัจจยัอยู ่กล่าวคือ กิเลสเป็นเหตุใหท้ ากรรม เม่ือเกิดการ
กระท า (กรรม) กก่็อใหเ้กิดผล คือวิบาก(ของกรรม)๑๖ 
  สมัคร   บุราวาศ    ไดก้ล่าวถึงเร่ืองความเช่ือของมนุษยใ์นยคุก่อนประวติัศาสตร์ว่า  มนุษย์
ยุคถ ้ าหินเก่านีแอนเดอรัล  มนุษยโ์ครมนัยอง  พวกน้ีเป็นพวกวิญญาณนิยมขั้นปฐมภาษาภาพ 
ประเพณีฝังศพและประเพณีแรกคลอด  ขอ้คิดเร่ืองวิญญาณ  การเซ่นไหวบู้ชาบรรพบุรุษ  ยคุชุมชน
บุพการตอนแรก ระบบแต่งงานหมู่ นิสยักินคน ประเพณีฆ่าคนบูชายญั๑๗ 
  พระมหานวม   คุตฺตธโน    ได้กล่าวถึงความเช่ือของคนโบราณว่า  ถือเอาแม่น ้ าภูเขา  
ตน้ไม ้ พระจนัทร์พระอาทิตย ์และดาวทุกดวง  ตลอดจนกระทัง่ทุก ๆ  ส่ิงในเอกภพลว้นแลว้แต่มี
ภูตท่ีมีชีวิต หรือเจตภูต ถือกนัว่ามีอ านาจอิทธิฤทธ์ิมากหลายและโกรธง่าย  มกัไม่พอใจอยู่เสมอ 
เพราะฉะนั้นมนุษยโ์บราณจึงมีความหวาดกลวัต่อ “ภูตและเจตภูต”๑๘ 
  ประพัฒน์  ตรีณรงค์  ไดพู้ดถึงความเช่ือเร่ืองของพระเจา้ว่า  พระเจา้เป็นบุคคลท่ีมีรูปร่าง
คลา้ยคน  แต่แตกต่างกนัทางอุดมคติเท่านั้น  หรือพระเจา้เป็นเพียงช่ือของอ านาจเพียงอย่างเดียว 
หรือหลาย ๆ  อยา่ง ซ่ึงไดท้  าใหจ้กัรวาลใหเ้กิดมีข้ึน  และกค็อยช่วยเหลือจิตใจของมนุษยจึ์งรู้จกัพระ
เจา้ได ้ พระเจา้ทรงอยูเ่หนือสรรพส่ิง  ไม่มีส่ิงใดเขา้ถึงพระเจา้ได ้
 ถา้เช่ือตาม  ฮีซิอ็อด  พระเจา้ของกรีกในยุคโบราณก็เป็นอนัยอมรับส่ิงต่าง ๆ  ในจกัรวาล
เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต  และคลา้ยกบัมนุษยม์าก  พวกนกัปราชญก์รีกโบราณ  ไดจ้ดัใหค้วามคิดเหล่าน้ีเป็น
ศาสนา  ซ่ึงประชาชนส่วนมากก็พากนัเช่ือถือ  วดัต่าง ๆ  ไดถู้กจดัให้เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้สิงอยู ่ 

                                                            

  
๑๖ทองหล่อ   วงษธ์รรมา, ปรัชญาตะวันออก, พิมพค์ร้ังท่ี ๑,(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์,๒๕๓๖), หนา้ ๒๐๒. 
  

๑๗
 สมคัร   บุราวาส, วชิาปรัชญา, (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี,โรงพิมพก์รุงธน,๒๕๑๕),หนา้

๔๖-๕๐. 
  

๑๘
 พระมหานวม   คุตฺตธโน, ปรัชญาสังเคราะห์,(กรุงเทพมหานคร: สภาการศึกษามหามกุฏ

ราชวิทยาลยั, ๒๔๙๕),หนา้ ๒๑๙-๒๒๐ 



๑๐ 
 

ประชาชนก็พากนักราบไหวบู้ชารูปจ าลองแห่งพระเจา้ต่าง ๆ  เพราะเช่ือว่าช่วยตวัได ้ จึงเรียกว่า”
ศาสนา”๑๙ 
  เสถียรโกเศศ   (พระยาอนุมานราชธน)  ไดพ้ดูถึงความเช่ือเร่ืองผหีรือวิญญาณว่ามนุษยส์มยั
โบราณไดมี้ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองชีวิตอยู่สองปัญหา คืออะไรท าให้มีความแตกต่างกนัระหว่าง
ร่างกายท่ีมีชีวิตร่างกายท่ีไม่มีชีวิต 
  เม่ือคนตายไปแลว้  ร่างกายก็เป่ือยเน่า  อะไรท าใหเ้ห็นเป็นรูปตน  ซ่ึงปรากฏแก่คนในเวลา
ฝัน  มนุษยโ์บราณคงจะใชว้ิธีอนุมานเอา  เป็นตน้ว่า  คนทุกคนมีชีวิตและรูปร่างท่ีเห็นไดแ้ต่เงา อนั
เป็นรูปร่างท่ีสองของคน  ส่ิงทั้ งสองน้ีมีความสัมพนัธ์กันใกลชิ้ดกับร่างกายและชีวิต เป็นส่ิงท่ี
สามารถท าให้รู้สึกรู้คิดรู้กระท า  ส่วนรูปเงานั้น  สามารถกระท าให้เกิดเป็นบุคคลข้ึน ชีวิตสามารถ
ออกจากร่างกายไดเ้ม่ือตายไปแลว้  ส่วนเงากคื็อผ ี ท่ีปรากฏแก่อ่ืนไดเ้รียกส่ิงท่ีวา่น้ีวา่ “ผ ี
ของคนท่ีตายไปแลว้”๒๐ 
  ๑.๖.๒ งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พระอุทัย   จิรธมฺโม  (เอกสะพงั)  ไดเ้สนอ วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา
ปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  เร่ือง   ทัศนะเร่ืองกรรมใน
พระพทุธศาสนาเถรวาทและปัญหาเร่ืองกรรมในสงัคมชาวพทุธไทยปัจจุบนั เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึง
ไดข้อ้สรุปจากการศึกษาดงัน้ี   ทศันะเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  และปัญหาเร่ืองกรรม
ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบนั ท่ีไดจ้ดัท าแลว้ส่วนหน่ึงในงานวิจยัน้ี ยงัมีเร่ืองท่ีควรศึกษาในหลกั
พทุธธรรมอีกมาก   เพื่อช้ีแจงถึงความเขา้ใจคลาดเคล่ือนและขอ้ควรแกไ้ข เช่นทศันะเร่ืองกรรมของ 
ชาวพทุธไทยเพราะเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัสงัสารวฏั๒๑  
  ปรีชา   คุณาวุฒิ   ไดเ้สนอ  วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตมหาบณัฑิต  สาขาปรัชญา  
บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั  เร่ือง  พุทธปรัชญาเร่ืองกรรมและการใหผ้ลของกรรม  เม่ือ  
พ.ศ. ๒๕๒๑   ซ่ึงสรุปขอ้เก่ียวขอ้งไดว้่า  ระบบของกรรมตามมติของพระพุทธศาสนาเป็นกฎสากล

                                                            

  
๑๙ประพฒัน์   ตรีณรงค,์  รากฐานแห่งปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: วฒันาพานิช, ๒๕๐๐), 

หนา้ ๒๐๑-๒๑๐. 
  

๒๐
 เสถียร   โกเศศ,(พระยาอนุมานราชธน), ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั

อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ  จ ากดั,๒๕๓๑), หนา้ ๒๘-๓๓. 
  

๒๑พระอุทยั   จิรธมฺโม  (เอกสะพงั)  ทศันะเร่ืองกรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาทและปัญหา
เร่ืองในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบนั,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต,   (บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั),   ๒๕๓๔,  หนา้ ๒๐. 



๑๑ 
 

ของชีวิตทั้งหมด  ทั้งอดีต  ปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงสามารถยนืยนัไดว้่าจะตอ้งไดรั้บผลอนัเหมาะสม
ทดัเทียมกบักรรมท่ีไดก้ระท าเอาไว ้ จึงสมบูรณ์กว่าระบบของกรรมเดิมตามมติของพราหมณ์เพราะ
ไม่ตอ้งอาศยัเทพเจา้เป็นผูพ้ิทกัษก์ฎแห่งกรรมแต่อยา่งใด  และเรายงัสามารถสร้างสรรคชี์วิตของเรา
ใหม่ไดต้ามกฎแห่งกรรมอีกดว้ย๒๒ 
  จีรวรรณ   ชินะโชติ  ไดเ้สนอวิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาปรัชญา
บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบหลกัค าสอนเร่ืองกรรมใน
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดู  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๗  ซ่ึงสรุปขอ้เก่ียวขอ้งไดว้่า  ในศาสนาทั้งสองนั้น
ต่างยอมรับวา่ กรรมเป็นกฎเกณฑแ์ห่งเหตุผลทางศีลธรรม และเป็นกฎแห่งธรรมชาติ  ผูท้  าดียอ่มได้
ดี  ยอมรับวา่กรรมเป็นกฎเกณฑแ์ห่งเหตุผลทางศีลธรรม และเป็นกฎแห่งธรรมชาติ  ผูท้  าดียอ่มไดดี้ 
ผูท้  าชัว่ยอ่มไดช้ัว่  แต่เม่ือกล่าวถึงความดีและความชัว่  ในศาสนาทั้งสองนั้น  อาจแตกต่างกนั  เช่น  
พระพุทธศาสนาปฏิเสธการฆ่าสัตว์แต่ศาสนาฮินดูกับยอมรับการฆ่าสัตว์  เพื่อบูชาพระเจ้า
นอกจากน้ีพระพุทธศาสนาถือว่า  กรรมเป็นกฎธรรมชาติโดยอิสระท่ีไม่มีใครควบคุมหรือบนัดาล
ให้เป็นไป  แต่ศาสนาฮินดู กลบัมองว่า  พระเจา้เป็นผูบ้นัดาลให้สรรพส่ิงเกิดข้ึนแลว้เป็นไปตาม
อ านาจและการควบคุมกฎแห่งกรรม๒๓ 
  ณรงค์    วงษ์อุดม  ไดเ้สนอ  วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาปรัชญา
บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  เร่ือง  การศึกษาเชิงวิจารณ์ความคิดเร่ืองกรรมในปรัชญา
อินเดียสายอาสติกะ  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๖  ซ่ึงสรุปขอ้เก่ียวขอ้งไดว้า่  ปรัชญาอินเดียสายอาสติกะระบบ
ต่าง ๆ  นั้น  เห็นพอ้งกนัว่า กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผล  เป็นทั้งกฎธรรมชาติและกฎทาง
ศีลธรรม  ในแง่ท่ีเป็นกฎทางศีลธรรม กฎน้ีมีหลกักวา้ง ๆ  ว่า  ผลยอ่มสอดคลอ้งกบัเหตุผูท้  ากรรมดี
ยอ่มไดรั้บผลดี  ผูท้  ากรรมชัว่ยอ่มไดรั้บผลชัว่    บุคคลจะเป็นอะไรและอยา่งไรข้ึนอยูก่บักรรมหรือ
การกระท าของตนเอง  เม่ือมนุษยมี์เสรีภาพในการกระท า  มนุษยก์็ตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท านั้น  
ส่วนผลของกรรมนั้น   ยอ่มเป็นไปตามกรรมดีและกรรมชัว่ท่ีไดก้ระท าไว้๒๔ 

                                                            

  
๒๒ปรีชา   คุณาวุฒิ,  พุทธปรัชญาเร่ืองกรรมและการให้ผลของกรรม     วิทยานิพนธ์

ปริญญาอกัษรศาสตมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั, พ.ศ. ๒๕๒๑. หนา้   
  

๒๓จีรวรรณ   ชินะโชติ,  การศึกษาเปรียบเทียบหลกัค าสอนเร่ืองกรรมในพุทธศาสนาและ
ศาสนาฮินดูวิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
,  ๒๕๒๗. 

  
๒๔ณรงค ์   วงษอุ์ดม,การศึกษาเชิงวจิารณ์ความคดิเร่ืองกรรมในปรัชญาอนิเดียสายอาสติกะ

วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖.  



๑๒ 
 

  พระมหาพิเชษฐ์      ธีรว โส   (ดอกรัก)   ได้เสนอ   วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต   บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เร่ือง การศึกษา
เชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและสังสารวัฎในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบนั  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔.  ซ่ึงสรุปขอ้เก่ียวขอ้งไดว้่า มนุษยทุ์กคนลว้นแต่
มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอ านาจแห่งกรรมดีกรรมชัว่ คือเม่ือมีกิเลสยอ่มเป็นเหตุใหท้ ากรรมเม่ือ
ท ากรรมแลว้ย่อมไดผ้ลคือวิบากต่อไป วนไปอยู่อย่างน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะสังสารวฏัหาท่ีสุดและ
เบ้ืองปลายมิได้๒๕   
 รัตน์ติกร   วิชัยดิษฐ์     ไดเ้สนอ  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   เร่ือง  แนวคิดเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระไตรปิฎก
และวรรณกรรมเร่ืองพระมาลยั  เม่ือ  พ.ศ. ๒๕๕๐  ส่ิงท่ีน าไปสู่การเกิดใหม่ คือ จิต  หรือวิญญาณท่ี
เป็นตวัสั่งสมประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากกรรมดี และกรรมชัว่ ดงันั้นกรรมคือการกระท าท่ีเจตนาให้
บุคคลไปสู่การเวียนวา่ยตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ๒๖ 
    พระมหาสมจิตต์  สมฺมาปญฺโญ  (วนัจนัทร์)  ไดเ้สนอ  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์เร่ือง นรกและ
สวรรคใ์นพระพุทธศาสนาเถรวาท  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓  สรุปขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งไดว้่า  นรกและสวรรค์
เป็นผลของการกระท ากรรมดีและกรรมชัว่ของคน  ซ่ึงคมัภีร์พระไตรปิฎกเล่มท่ี  ๑๘   (สังยุตต
นิกายสฬายตนวรรค)  กล่าวถึงนรก ๔๖ คร้ัง และกล่าวถึงสวรรค ์๗๕ คร้ัง๒๗ 
  พระมหาประศักดิ์    อคฺคปญฺโญ  ไดเ้สนอ วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  เร่ือง  ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์กบักฎ

                                                            

  
๒๕พระมหาพิเชษฐ์      ธีรว  โส  การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและสังสารวฎัในพุทธ

ปรัชญาเถรวาทท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบนั   วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบณัฑิต   บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์,  
๒๕๓๔.  
  

๒๖รัตน์ติกร   วิชัยดิษฐ์  แนวคิดเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพระไตรปิฎกและ
วรรณกรรมเร่ืองพระมาลัยวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,๒๕๕๐. 
  

๒๗พระมหาสมจิตต ์ สมฺมาปญฺโญ  นรกและสวรรคใ์นพระพุทธศาสนาเถรวาทวิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ ๒๕๓๓. 



๑๓ 
 

แห่งกรรมของชาวพทุธไทยในปัจจุบนั  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๑    สรุปขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งไดว้่า  ชาวพุทธไทย
ในปัจจุบนั จะมีความเช่ือทางโหราศาสตร์และกฎแห่งกรรมควบคู่กนัไป  แต่ก็ยงัใหค้วามส าคญักบั
โหราศาสตร์ในลกัษณะว่า ก่อนจะท ากิจกรรมอะไรจะตอ้งใช้โหราศาสตร์เป็นเคร่ืองตดัสินใจ  
ก่อนท่ีจะด าเนินการเสมอ๒๘ 
  ชะบา   อ่อนนาค  ไดเ้สนอ  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เร่ือง การศึกษาความเช่ือเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา: ศึกษากรณี โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จงัหวดัชลบุรี”, ๒๕๔๘.  สรุปได้
ดงัน้ีความเช่ือเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาของนกัเรียน โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือน าค่าเฉล่ียท่ีไดก้ าหนดไวต้ามเกณฑข์องระดบัความเช่ือในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
ๆ มาเทียบเคียงกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี พบวา่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรสวสัด์ิ 
เพชรแดง เร่ือง “ความเช่ือเร่ือง บุญ – บาป ในพระพทุธศาสนาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเช่ืออยูใ่นระดบัสูง๒๙ 
  สมสวัสดิ์  เตชพฤทธินันท์     ไดเ้สนอ        วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุตแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ)   คณะสถิติประยกุตส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง ความรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรมเร่ืองกฎแห่งกรรมของ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓ สรุปไดว้า่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมี 
พฤติกรรมเร่ืองกฎแห่งกรรมท่ีเหมาะสมนั้น ควรไดรั้บการส่งเสริมท่ีถูกตอ้งจากพื้นฐานพทุธศาสนา 
ในครอบครัวและพื้นฐานพทุธศาสนาในโรงเรียน๓๐ 

                                                            

  
๒๘พระมหาประศกัด์ิ   อคฺคปญฺโญ,  “ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์กบักฎแห่งกรรมของชาว

พุทธไทยในปัจจุบนั”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต,(บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๔๑. 
  

๒๙ชะบา   อ่อนนาค,“การศึกษาความเช่ือเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา: ศึกษากรณี โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต. (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๔๘ 
  

๓๐สมสวสัด์ิ    เตชพฤทธินนัท,์   “ความรู้ ความเช่ือ   และพฤติกรรมเร่ืองกฎแห่งกรรมของ
นกั เรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุตแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ: คณะสถิติประยกุตส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 
๒๕๕๓.  



๑๔ 
 

 พระมหาสมพงษ์  สุขุมาโล  (สิงห์สุพรรณ)  ไดศึ้กษาเชิงวิเคราะห์สังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาท  พบวา่ “ปัญหาเร่ืองสงัสารวฏัและการเวียนว่ายตายเกิดน้ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงโลกทศัน์และชีวทศัน์ในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบัปัญหาชีวิตของมนุษยเ์ราไดทุ้กแง่ทุก
มุม ท าใหไ้ม่ตอ้งหดหู่ใจ กระสบักระส่ายนอ้ยใจในชะตาแห่งชีวิตของตนเองและไม่ตอ้งอิจฉาริษยา
ความสุขของบุคคลอ่ืน เพราะเราได้เห็นแจง้แลว้ว่า ความทุกข์และความรุ่งเรือง ตลอดถึงความ
ลม้เหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้น ลว้นแต่เป็นผลรวมแห่งกรรมของตนหรือกรรมของหมู่คณะของ
ตนทั้งนั้น ตามทศันะของพระพุทธศาสนาแลว้  สังสารวฏันับเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีน่าจะช่วยให้บุคคล
มองชีวิตในสายยาว ไม่มองในสายสั้นเพียงเพื่อความสุขความสมปรารถนาเฉพาะในปัจจุบนัโดยไม่
ค านึงทุกขโ์ทษอนัจะมีมาในชาติหนา้  ช่วยให้อดทนได ้ สามารถประคบัประคองใจให้สงบอยู่ได้
แมใ้นยามทุกข์และด าเนินชีวิตดว้ยสติปัญญา  ความรู้สึกและสภาพชีวิตเช่นน้ี  ย่อมช่วยให้สังคม
สงบสุขปราศจากการเบียดเบียนกนั  กก็ารเบียดเบียนประหตัประหารลา้งผลาญกนั  ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มมิใช่หรือ  ท่ีเป็นอุปสรรคถ่วงท่ีส าคญัต่อการพฒันาชีวิตและบา้นเมืองเรา”๓๑ 
  พระมหาธีระศักดิ์  พลปญโฺญ (พลปัญญา) การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและสงัสารวฏั
ในพทุธปรัชญาเถรวาท จากการวิเคราะห์พบวา่กรรมและสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท ท าให้
ทราบแนวคิด ทฤษฎีของกรรมและสงัสารวฏัอนัเป็นเหตุและผลส่งต่อกนัตามกระแส หรือเหตุผล
ไม่มีท่ีส้ินสุด จะตดักรรมและสงัสารวฏัไดก้ต่็อเม่ือจิตหลุดพน้จากทุกข ์ และบรรลุพระนิพพานอนั
เป็นจุดสูงสุดของพระพทุธศาสนาเถรวาท พร้อมทั้งทราบหลกัธรรมท่ีเป็นเหตุหลุดพน้จากกรรม 
และสงัสารวฏั๓๒  
  จากท่ีไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า  สังสารวฏั  ไดแ้ก่ การเวียนว่ายตายเกิด
ของสัตวโ์ลกทั้งหลาย วนเวียนอยูใ่นวฏัฏะท่ีไม่รู้จบส้ิน  “สังสาร” หมายถึง การท่องเท่ียวไปอยา่ง
ไม่รู้เบ้ืองตน้เบ้ืองปลาย วฏัฏะ หมายถึง การหมุนไปสู่ภพภูมิต่างๆ  คือเวียนไปสู่สุคติภูมิ หรือทุคติ
ภูมิเม่ือสรุปตามความหมายของค าว่า  สังสารวฏั ในพุทธปรัชญา ก็กล่าวไดเ้ป็น ๒ ประการ คือ 
กล่าวโดยสภาวธรรมและกล่าวโดยสตัวบุ์คคล คือ 

                                                            

  
๓๑พระมหาสมพงษ ์  สุขุมาโล (สิงห์สุพรรณ)  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสังสารวฏัใน

พทุธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั): มหาวิทยาลยัมหาม
กฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), ๘๕ หนา้. 
  

๓๒พระมหาธีระศักด์ิ  พลปญฺโญ (พลปัญญา)  การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและ
สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑)หนา้ ก.   



๑๕ 
 

  กล่าวโดยสภาวธรรม  ไดแ้ก่ ล าดบัแห่งขนัธ์ ธาตุ อายตนะท่ีหมุนไปสู่ภพ ๓ คือ กามภพ รูป
ภพ  อรูปภพ โดยไม่ขาดระยะ ไม่รู้เบ้ืองตน้เบ้ืองปลายดงัท่ีท่านกล่าวไวใ้นคมัภีร์ชินาลงัการฎีกาวา่ 
     ขนฺธาน   ปฏิปาฏิ จ ธาตุอายตนาน   จ 
    อพฺโพจฺฉินฺน  วตฺตมานา ส สโรติ     ปวุจฺจติ. 
  แปลว่า ล าดบัแห่งขนัธ์  ธาตุ  อายตนะท่ีเป็นไปไม่ขาดสาย ช่ือว่า สังสารวฏั  ขนัธ์    ไดแ้ก่    
ขนัธ์ ๕  คือ รูปขนัธ์  เวทนาขนัธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์ และวิญญาณขนัธ์ธาตุ    ไดแ้ก่     ธาตุ 
๑๘ ในพระอภิธรรม ท่านประสงคท่ี์จะแสดงสภาวะท่ีเก่ียวเน่ืองในสนัดานของสตัว ์ โดยอาศยัทวาร  
อารมณ์  และวิญญาณอยา่งละ ๖ หมวด  
  กล่าวโดยสัตว์บุคคล  ไดแ้ก่  ชีวิตของสัตวโ์ลกท่ีเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ภพภูมิต่างๆ  โดยไม่
มีท่ีส้ินสุดจากภพน้ีสู่ภพโนน้ จากภพโนน้กลบัมาสู่ภพน้ี 
 

๑.๗  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
   ๑.๗.๑ ท าใหท้ราบค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 
   ๑.๗.๒ ท าใหท้ราบความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาทของชาวพทุธไทย 
   ๑.๗.๓ ท าใหท้ราบหลกัการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามหลกัค าสอนในพทุธปรัชญา   

           เถรวาท 
      ๑.๗.๔ ท าใหท้ราบรูปแบบวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง 
               สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท  
 ๑.๗.๕ เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท” เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูล อา้งอิง
ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัต่อไป 
 

๑.๘  ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวจิยั 
 ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท” น้ี เพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัได้
น าเสนอค านิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ เพื่อใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
 บูรณาการ หมายถึง การกระท าใหส้มบูรณ์ เป็นการผสมผสานหลกัธรรมในการด าเนินชีวิต
ท่ีมีอยู่ น ามาบริหารจัดการใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพฒันา หรือท าให้ดีข้ึนท่ีมีความครบถว้น
สมบูรณ์ในตวั 

 การด าเนินชีวติ หมายถึง แนวทางปฏิบติัเพื่อท ากิจกรรมประจ าวนั รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคคล การใช้ชีวิตในชีวิตประจ าวนั โดยมีสภาพการเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนาเป็น



๑๖ 
 

ตวัก าหนด เช่น การท างาน การเรียนหนงัสือ การรับประทานอาหาร การพกัผอ่น ความบนัเทิงและ
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ  
   กิเลส  หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ใจเศร้าหมองหรือความชัว่ท่ีแฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ท าให้
จิตใจขุ่นมวัไม่บริสุทธ์ิ 
  วบิาก  หมายถึง ผลแห่งกรรมท่ีท าไวแ้ต่ปางก่อน 
  วัฏฏะ หมายถึง วงกลม, การหมุน, เวียนไปรอบ แห่งการเวียนเกิดเวียนตาย การเวียนว่าย
ตายเกิดดว้ยอ านาจกิเลสกรรมและวิบาก เช่น กิเลสเกิดข้ึนแลว้ให้ท ากรรม เม่ือท ากรรมแลว้ย่อม
ไดรั้บผลของกรรม เม่ือไดรั้บผลของกรรมแลว้ กิเลสก็เกิดอีก แลว้ก็ท ากรรม   แลว้เสวยผลกรรม
หมุนเวียนต่อไป 
 สงสาร    หมายถึงการท่องเท่ียว เวียนวา่ยตายเกิด, การเวียนตายเวียนเกิด 
  สังสารวฏั   หมายถึง การท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิง่มนุษยเ์วียนตายเวียนเกิด คือเกิดแลว้
ตาย ตายแลว้เกิดใหม่ แลว้ตายอีก แลว้เกิดใหม่อีก วนเวียนอยู่อย่างน้ีอย่างไม่มีวนัจบส้ิน น่ีคือการ
ท่องเท่ียวไปเป็นวงกลม หรือสงัสารวฏัตามความหมายของพระพทุธศาสนา   
   พุทธปรัชญา    หมายถึง เป็นศพัทส์มาสมาจากค าว่า  พุทธ  แปลว่า  ผูต้รัสรู้ ผูต่ื้นแลว้  ผู ้
เบิกบานแลว้  หรือผูย้งับุคคลอ่ืนใหรู้้ ใหต่ื้น  ใหเ้บิกบาน,  หรือเป็นพระนามของศาสดา  ของศาสนา
พุทธ, และ  ค  าว่า  ปรัชญา  คือวิชาว่าดว้ยหลกัแห่งความรู้และความจริง, เม่ือรวมค าทั้งสองค าเขา้
ดว้ยกนัจึงไดค้วามหมายว่า  วิชาว่าดว้ยความจริงของศาสนาพุทธ หรือหลกัค าสอนเก่ียวกบัความ
จริง (สัจธรรม) และปฏิบติั (จริยธรรม) ของพระพุทธศาสนาท่ีน ามาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตาม
วิธีการของปรัชญา  ในท่ีน้ีหมายเอาแนวคิดหรือทรรศนะทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาฝ่าย
เถรวาท 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ค  าสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซ่ึงถือคติตามท่ี
พระมหาเถระพุทธสาวก ไดว้างหลกัพระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไวเ้ม่ือคร้ังปฐมสังคายนาอย่าง
เคร่งครัด ไม่ยอมให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด ๆ ในพระธรรมวินยัเหล่านั้น โดยใชภ้าษามคธ
หรือบาลีในการจารึกพระธรรมค าสอน นิกายน้ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน เช่น หีนยาน ทกัษิณนิกาย   
  ความเช่ือ (Faith) หมายถึงความเช่ือท่ีมีต่อค าสอนเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 
  ศรัทธา   หมายถึง ความเช่ือความเล่ือมใสของมนุษยท่ี์มีต่อศาสนา หรือลทัธิของความ
เช่ือถืออ่ืน ๆ ท่ีตนยึดถือเอาเป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึก และก็ยอมตนประพฤติปฏิบติัตามซ่ึงตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่ Faith 
  ชาวพุทธไทย  หมายถึง พุทธศาสนิกชนไทย ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีนับถือ
พระพทุธศาสนา คือ พระรัตนตรัย ในฝ่ายเถรวาท 



๑๗ 
 

  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  หมายถึง ส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ สามารถดลบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ไดต้ามท่ี
มนุษยต์อ้งการหรือร้องขอ ในกรณีท่ีพอใจและไม่พอใจ สามารถท่ีจะใหคุ้ณหรือใหโ้ทษกไ็ด ้      
       รัตนตรัย   หมายถึง    พระพทุธ   พระธรรม และพระสงฆ ์
  สัทธาญาณสัมปยุต   หมายถึง ศรัทธาท่ีเป็นไปกบัดว้ยปัญญา คือศรัทธาท่ีมีปัญญาก ากบั 
   สัทธาญาณวปิปยุต   หมายถึง ศรัทธาปราศจากปัญญา คือเป็นศรัทธาท่ีไม่มีปัญญาก ากบั 
 

๑.๙  กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิยั 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดตามดา้นล่างน้ี  เป็นรูปแบบในการน าเสนอ
งานวิจยั ซ่ึงกรอบแนวคิดน้ีจะประกอบไปดว้ยกระบวนการขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

     
  

 

 

    

  

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความ
เช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท  

 

วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทย
ตามความเช่ือเ ร่ืองสังสารวัฏในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  

 องคค์วามรู้ใหม่  (MODEL) 

วธีิการวิจัย 
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นหลกั   สัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ขอ้มูล  
บูรณาการ 
อภิปรายผล 

ค าสอนเร่ืองสังสารวฏั 
ในพทุธปรัชญาเถรวาท 

 

บูรณาการคติความเช่ือเดิมกบั
หลกัธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 



บทที ่ ๒ 
ค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 

 

 ในบทท่ี  ๒  น้ี ผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาใน “หลกัคาํสอนเร่ืองสังสารวฏัหรือการเวียนว่ายตายเกิด
ในพทุธปรัชญาเถรวาท” เพื่อใหท้ราบถึง “คาํสอนเร่ืองสงัสารวฏั  คือการเวียนว่ายตายเกิด อะไรเกิด 
อะไรตาย  อะไรคือการวนเวียน  ส่ิงท่ีวนเวียน และส่ิงท่ีเป็นเหตุให้วนเวียนอยู่ในสังสารวฏั โดยมี
สถานท่ี คือ ภพ ๓  เป็นสถานท่ีอาศยั  มีการแบ่งเป็นชั้น เรียกว่า ภูมิ  ๓๑ และ คติ  ๕ อนัเป็นท่ีไป
หรือทางดาํเนินไปแห่งสรรพสัตว ์ตามการกระทาํ และผลแห่งการทาํนั้น นาํให้สัตวต์อ้งไปถือ
กาํเนิด ในกาํเนิด ๔ แลว้ก็ตาย  ตายแลว้ก็เกิดหมุนเวียน แต่อยา่งไรก็ดีหลกัคาํสอนเร่ืองสังสารวฏัน้ี
ย่อมจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธไทย ในปัจจุบนัน้ีในหลกัการท่ีว่า  ชาว
พทุธมีการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอน ดงักล่าวน้ีหรือไม่ อยา่งไร  ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงจะได้
ทาํการแจกแจงในรายละเอียดต่าง ๆ  ออกเป็นประเดน็เพื่อทาํการศึกษา  ต่อไป ดงัน้ี 
 

๒.๑  สังสารวฏัคอือะไร 
 คาํว่าสังสารวฏัหรือวฏัสงสารมีใจความหรือความหมายอันเดียวกัน  สังสารวัฏแยก
ออกเป็น   สังสารกับ  วัฏฏะ  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน  พ.ศ.   ๒๕๒๕ ได้ให้ไวค้าํ
ว่า  “สงสาร”๑  หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด, การเวียนตายเวียนเกิดส่วนคาํว่า “วัฏ”๒  หมายถึง 
วงกลม, การหมุน   การเวียนไป, รอบแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย  สังสารวฏัแปลตามอกัษรว่า การ
เวียนว่ายตายเกิดเป็นวงกลม   โดยใจความหมายถึง   ‚การท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมนุษยเ์วียน
ว่ายตายเกิด คือ เกิดแลว้ตาย ตายแลว้เกิดใหม่   แลว้ตายอีกแลว้เกิดใหม่อีกวนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีอย่าง
ไม่มีวนัจบส้ิน   น้ีคือ   การท่องเท่ียวไปเป็นวงกลม๓ 
 จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหมุนเวียนอย่างชํ้ าๆ  ซาก ๆ  เช่นน้ีจึงทาํให้เกิดมีความ
เปล่ียนแปลงเร่ือยไป   เช่น  นํ้ าในแม่นํ้ าลาํคลอง   เม่ือถูกแสงอาทิตยแ์ผดเผา  นํ้ าจะกลายเป็นไอ

                                                            

 
๑ร า ช บัณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  พุ จ น า นุ ก ร ม   ฉ บับ ร า ช บัณ ฑิ ต ย ส ถ า น  พ . ศ .  ๒ ๕ ๒ ๕ ,

(กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๒๕), หนา้ ๗๗๗. 
 

๒เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  ๗๔๖. 
 

๓สุนทร   ณ  รังษี,ราชบณัฑิต   บทความเร่ือง  “ความสัมพนัธ์ระหว่างสังสารวฏักบัมรรค
ผลนิพพานในพุทธปรัชญา”, เสนอในท่ีประชุมราชบณัฑิตและภาคีสมาชิก ส านกัธรรมศาสตร์และ
การเมือง,(กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๓), หนา้  ๒. (อดัส าเนา) 



๑๙ 

 

นํ้ า   และไอนํ้ าจะระเหยกลายเป็นเมฆ หลังจากนั้ นเมฆก็จะกลายเป็นฝน ฝนตกลงมาเป็นนํ้ า  
ลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดการหมุนเวียนอยูเ่ร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด   เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดน้ี   ไดป้รากฏ
ในหนงัสือปัญหาพระยามิลินทซ่ึ์งพระยามิลินทไ์ดถ้ามพระนาคเสนว่าสังสารวฏัไดแ้ก่อะไร   พระ
นาคเสนได้ตอบว่าสังสารวฏั  ได้แก่ การเวียนว่ายตายเกิด  อุปมาเหมือนชาวสวนปลูกมะม่วง
ไว ้ คร้ันเกิดผลก็เก็บมารับประทานแลว้นาํเอาเมล็ดมะม่วงนั้นมาเพาะปลูกต่อไป   เม่ือตน้มะม่วง
ออกผลแลว้ก็เก็บมารับประทานแลว้ปลูกใหม่อีกต่อไป   สังสารวฏัหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็
เช่นนั้น  ดงัท่ีพระนาคเสนไดอ้ธิบายไวว้า่ 
 สงัสารวฏักมี็อาการหมุนเวียนเช่นนั้นเหมือนกนั  คือนบัแต่เราเกิดมา  เราก็ตั้งตน้เพาะความ
ดีความชัว่เป็นตวับุญบาปข้ึน เม่ือเราเพาะความดีความชัว่อนัเป็นเหตุข้ึนแลว้   เราก็ตอ้งรับผลของ
ความดีความชัว่นั้น   แต่จะชา้หรือเร็วสุดแต่อาํนาจบุญบาป  ผลนั้นแลจูงใจให้เราเพาะเหตุต่อไป
อีก  เหมือนผูท่ี้ไดรั้บประทานผลมะม่วงแลว้  เพาะเมลด็มะม่วงนั้นข้ึนใหม่ต่อไป  ฉะนั้นก็ขณะเม่ือ
เราเพาะเหตุและรับผลอยู่น้ี   เราย่อมถูกความแก่ชราพยาธิพดัผนัให้ใกล้ความตายเขา้ไปทุก 
ๆ  ขณะ  คร้ังเราถึงวาระแห่งความตาย  ความดีความชัว่ คือ บุญบาปท่ีเราไดเ้พาะทาํไวใ้นชาติน้ีนั้นก็
เร่ิมป่ันใหเ้ราหมุนไปเกิดแก่เจบ็ตายต่อ ๆไปอีก  วนเวียนกนัอยูโ่ดยทาํนองน้ีเร่ือยไปจนกวา่เราจะได้
หยดุเพาะเหตุ  ๒  ประการนั้นเสีย....๔ 

๒.๑.๑   ความหมายของสังสารวัฏ 
  สังสารวฏัมีความหมายหลายอย่าง  แต่ในท่ีน้ี  ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะกล่าวถึง
ความหมายของสังสารวฏัในค าสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีมีในพระไตรปิฎก อรรถกถา  ตาม
พจนานุกรม  และตามทศันะของนกัปราชญท์ั้งหลาย มี  ดงัน้ี 
 ๑. ความหมายของสังสารวฏัตามพจนานุกรม 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายคาว่า ‚สังสารวฏั‛ไวว้่า การ
หมุนเวียนแห่งโลกหรือชีวิต, เวียนว่าย ตายเกิดอยูใ่นโลก, เขียน สังสารวฏัฏก์็มี คาว่า ‚สังสารวฏั‛
ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวล ศพัทข์องพระเทพเวที ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าภพท่ีเวียน
เกิด เวียนตาย, การเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นโลก: สงัสารวฏั หรือ สงัสารวฏัฏก์เ็รียก 
  สังสารวัฏ  หมายถึง   ภพท่ีเวียนเกิดเวียนตาย, การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก, 
สังสารวฏั  หรือ สงสารวฏั๕  โดยแยกออกได ้ ดงัน้ี 

                                                            

 
๔กรมศิลปากร, ปัญหาพระยามิลินท,์  (พระนคร: โรงพิมพเ์จริญธรรม, ๒๔๘๓), หนา้ ๙๐. 

 
๕พระธรรมปิฎก(ป.อ.  ปยุ ตฺโต) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลศัพท์ ,

(กรุงเทพมหานคร: เอส.อา  พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์ จ ากดั, ๒๕๔๗),หนา้ ๒๖๗. 



๒๐ 

 

  สงสาร  หมายถึง  การเวียนวา่ยตายเกิด, การเวียนตายเวียนเกิด๖ 
  วฏัฏะ  หมายถึง  วงกลม, การหมุน, การเวียนไป, รอบแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย๗

เม่ือเอาศพัทท์ั้ง  ๒ มารวมกนั   เป็นสังสารวฏั   หรือวฏัสงสาร   จึงแปลว่า   การเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ในหว้งวฏัสงสาร  คือโลก  หรือภพนั้นเอง 
 ๒. ความหมายของสังสารวฏัในค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 ค าว่า  สังสารวฏัหรือวฏัสงสารมีใจความหรือความหมายอนัเดียวกนั  โดยค าว่า สังสารวฏั
แยกออกเป็น  สงัสาร กบัค าวา่  วฏัฏะซ่ึงพอท่ีจะแยกออกใหเ้ห็นได ้ ดงัน้ี 
 คาํว่า  "สังสารวฏั"  มาจากคาํว่า  "สังสาระ =  การท่องเทียวไป"  กบั  "วฏัฏะ =  วงกลม" 
สังสารวัฏจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า  "การท่องเ ท่ียวไปเป็นวงกลม"  โดยใจความ
หมายถึง  การท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยเ์วียนตายเวียนเกิด  คือเกิดแลว้ตาย  ตายแลว้เกิด
ใหม่  แลว้ตายอีก  แลว้เกิดใหม่อีก  วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน  น่ีคือการท่องเท่ียวไปเป็น
วงกลม  หรือสังสารวฏัตามความหมายของพระพทุธศาสนา 

 ๓. ความหมายของสังสารวฏัตามทศันะของนักปราชญ์ 
ค าว่า  “วฏัฏะ”   แปลว่า   “วน”   หรือ   “วงกลม”ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๓ ประการ  คือ  
กิเลส  กรรม  และวิบาก  (คือผลของกรรม) กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม เม่ือท ากรรมแลว้ก็ก่อให้เกิด
วิบาก  วิบากเป็นเหตุใหเ้กิดกิเลสต่อไปอีกใหม่๘ 
 ดว้ยเหตุน้ี สังสารวฏั ถา้แปลตามอกัษรว่า   การเวียนว่ายตายเกิดเป็นวงกลม โดยใจความ  
หมายถึง  “การท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมนุษยเ์วียนตายเวียนเกิด คือ เกิดแลว้ตาย ตายแลว้เกิด
ใหม่ แลว้ตายอีกแลว้ เกิดใหม่อีกวนเวียนอยู่อย่างน้ีอย่างไม่มีวนัท่ีจะจบส้ิน น้ีคือการท่องเท่ียวไป
เป็นวงกลม๙  
 สังสารวฏั  หรือ  วฏัฏะสงสาร  ความหมายโดยศพัท ์ คือ  การทองเท่ียวเป็นวงกลมหรือการ 

                                                            

 
๖ร าชบัณ ฑิตยสถาน ,  พจนา นุกรม  ฉบับร าชบัณ ฑิตยสถาน  พ . ศ .  ๒๕๔๒,

(กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๔๒), หนา้ ๗๗๗. 
 ๓ เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  ๗๗๗. 
 

๘แสง   จนัทร์งาม,  พุทธศาสนวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร:โดยสร้างสรรค์
บุค๊ส์, ๒๕๔๔), หนา้  ๑๐๗ - ๑๐๘ 

 
๙สุนทร   ณ  รังษี  “ความสัมพนัธ์ระหว่างสังสารวฏักบัมรรคผลนิพพานในพุทธปรัชญา”, 

เสนอในท่ีประชุมราชบณัฑิตและภาคีสมาชิก ส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง ,(กรุงเทพมหานคร: 
ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๓๓), หนา้  ๒.  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


๒๑ 

 

แล่นไปเป็นวงกลม  ความหมายโดยเน้ือความ  คือการเวียนว่ายตายเกิด๑๐ในภพภูมิต่าง ๆ  นั่นเอง  
และส่ิงท่ีเรียกวา่วฏัฏะและท าใหว้นเวยีนมีอยู ่ ๓  อยา่ง  คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก  นั้นคือการเวียนวน
ของสรรพสตัวต์ามวงกลมเหล่าน้ี วา่เวียนอยา่งไร  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
  

กิเลส 
 

 
            วิบาก         กรรม 
 

 
แผนภูมิภาพที่  ๒.๑  การวนเวยีนให้ตดิอยู่ในสังสารวฏั 

 

 จากภาพท่ีแสดงมา น้ีจะ เ ห็นกระบวนการ ท่ี เ ป็นไปตามหลักแห่ง เหตุปัจจัยใน
พระพุทธศาสนานั้นก็คือ กระบวนการแห่งปฎิจจสมุปบาทหรือหลกัปัจจยการนัน่เอง หรือจะมอง
ในแง่ของกรรมก็ไดแ้ก่วฏัฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก หมายความว่ามนุษยธ์รรมดาทัว่ไปเป็น
ปุถุชน คือเป็นผูย้งัมีกิเลสในการดาํรงชีวิตอยูใ่นโลก มนุษยย์อ่มมีการกระทาํทางกายบา้ง ทางวาจา
บา้ง และทางใจบา้ง เจตนาเป็นส่ิงทาํใหก้ารกระทาํของมนุษยจ์ดัเป็นกรรมซ่ึงเกิดจากแรงหนุนของ
กิเลส กิเลสจึงเป็นปัจจยัให้เกิดการกระทาํ เม่ือมีกรรมหรือการกระทาํก็ยอ่มมีวิบากหรือผลของการ
กระทาํ วิบากเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดกิเลส แลว้ทาํใหเ้กิดกรรมและวิบากวนเวียนเป็นวงกลมอยูอ่ยา่งน้ี
เร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถแยกประเภทองค ์ ๑๒  ของปฏิจจสมุปบาท ตามหนา้ท่ีของ
มนัในวงจรนั้นไดเ้ป็น ๓ พวก เรียกวา่ไตรวฏัฏ ์ คือ 
  ๑. กิเลส คือตวัสาเหตุผลกัดนัใหคิ้ดปรุงแต่งกระทาํการต่าง ๆ ไดแ้ก่ อวิชชา ตณัหา  
อุปาทาน 
  ๒.กรรม คือกระบวนการกระทาํหรือกรรมท่ีปรุงแต่งชีวิตใหเ้ป็นไปต่าง ๆ ไดแ้ก่  
สังขาร (กรรม)ภพ  
  ๓. วิบาก คือสภาพชีวิตท่ีเป็นผลแห่งการปรุงแต่งของกรรม และกลบัเป็นปัจจยั
เสริมสร้างกิเลสต่อไปไดอี้ก ไดแ้ก่ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผสัสะ เวทนาการเกิดใหม่ของสัตว์
นั้นพระพทุธศาสนาแสดงวา่ตอ้งอาศยักรรม ในกระบวนการของกรรม การเกิดใหม่ของสตัวอ์าจมี 
                                                            

 
๑๐จ านง   คนัธิก รศ., พุทธปรัชญาในพระสุตตนัตปิฎก, กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พร้ินต้ิง  

เฮา้ส์, ๒๕๕๒,  หนา้  ๑๐๘. 

สังสารวฏั 



๒๒ 

 

ปัญหาวา่ อะไรไปเกิดเม่ือตวัตนไม่มีการเกิดใหม่จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร 
 ในประเด็นน้ี พุทธปรัชญา แสดงหลกัการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นไปตามกระบวนการแห่ง
เหตุปัจจยั กล่าวคือ การเกิดใหม่ของสัตวน์ั้นตอ้งอาศยักรรมไปเกิด แต่กรรมท่ีเป็นเหตุให้สัตวไ์ป
เกิดนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจยัเช่นกัน นั่นก็คือจิตหรือวิญญาณเป็นปัจจยัให้คิดปรุงแต่งเจตนา
ออกไปเป็นการกระทาํ และการกระทาํจะช่ือว่าเป็นกรรมและก่อให้เกิดผลคือวิบากไดน้ั้นก็จะตอ้ง
ประกอบดว้ยกิเลส เป็นเหตุของกรรมนั้น องคป์ระกอบของเหตุปัจจยัดงักล่าวจึงจะมีผลใหเ้กิดการ
เวียนวา่ยตายเกิดหรือสังสารวฏัเกิดข้ึนได ้   และเป็นไปไดด้ว้ยตวัของมนัเอง      ซ่ึงมีพระพุทธพจน์
ใน นวสูตร ไดแ้สดงเปรียบเทียบองคป์ระกอบของการเกิดใหม่ไวว้า่  
 ดูกรอานนท์ เหตุนีแ้ลกรรมจึงช่ือว่าเป็นไร่นา (กมฺม  เขตฺต )วญิญาณ ช่ือว่าเป็นพชื  
 (วญฺิญาณ พชี )   ตัณหาช่ือว่าเป็นยาง    (ตณฺหา สิเนโห)   วญิญาณของสัตว์พวกมี 
 อวิชชาเป็นเคร่ืองสกดักั้น  มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกใจ  จึงมีการเกดิในภพใหม่ต่อไป 
 อกี  ดูกรอานนท์  กก็รรมทีอ่ านวยผลในกามธาตุ,  รูปธาตุ,  อรูปธาตุ จักไม่มีแล้ว  
 กามภพ รูปภพ อรูปภพ พงึปรากฏบ้างหรือหนอ๑๑ 
 จากพระพุทธพจน์ใน นวสูตร แสดงว่า ‚ตณัหา‛ เป็นเช้ือหรือเป็นเคร่ืองผกูมดัสัตวต์อ้งมา
เกิดอีกหลงัจากตายแลว้ ตณัหาเป็นเช้ือท่ีเหลืออยูก่บัจิตปรุงแต่งจิตใหเ้ป็นกรรม และสะสมกรรมนั้น
ไวใ้นจิต เม่ือร่างกายเส่ือมสลายหรือแตกทาํลายไป ตวัเช้ือในจิตจึงถือปฏิสนธิในร่างกายหรือขนัธ์
ใหม่ของภพใหม่หรือชาติใหม่ต่อไป ดงัพระพทุธพจน์ความวา่ 
 

 ดูกรวจัฉะ “ในยามใดแลสัตว์ทอดทิง้กายนีแ้ละเข้าถึงกายอืน่ เรากล่าวสัตว์น้ันว่า 
 มีตัณหาเป็นเช้ือ ดูกรวจัฉะ  เพราะว่าในยามน้ัน ตัณหาย่อมเป็นเช้ือของสัตว์น้ัน๑๒ 
 

 เม่ือดูจากพุทธพจน์แสดงว่า คนเราตายแต่กายหรือร่างกายเท่านั้ นท่ีสลายไป ส่วน
กระบวนการทางจิตหรือ ‚กรรม‛ ของสัตวน์ั้นยงัคงดาํเนินอยูต่่อไปตามอาํนาจของกรรมโดยท่ีมี
ตณัหาเป็นเสมือนเช้ือของกรรมนั้น  
 ส่วนในเร่ืองการไปถือปฏิสนธิในร่างใหม่นั้นในอภิธรรมปิฎกแสดงไวใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจิต
ว่า จิตของมนุษยเ์กิดดบัเป็นดวง ๆ ติดต่อกนัไปอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีคนกาํลงัจะตายนั้นจิตดวง

                                                            

  
๑๑ พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๒๐  สุตตนัตปิฎก  เล่มท่ี ๑๒ องัคุตตร

นิกาย   เอก - ทุก – ติกนิบาต  หนา้  ๒๑๑. 
  ๑๒พระไตรปิฎก  เล่มท่ี  ๑๘  กุตุหลสาลาสูตร พระสุตตนัตปิฎก  เล่มท่ี ๑๐  สังยตุตนิกาย  
สฬายตนวรรค  หนา้  ๔๒๙. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=18&A=9961&Z=9978&pagebreak=0#refer


๒๓ 

 

ทางออกจากห่วงโซ่

แห่งการเวยีนวา่ย 

สุดทา้ยของชาติน้ีท่ีเรียกว่า ‚จุติจิตหรือจุติวิญญาณ‛จะดบัลงและในทนัทีนั้นเองจิตดวงใหม่ก็จะ
เกิดข้ึนในภพใหม่ทนัที โดยไม่มีอะไรกั้นกลางระหว่างจิตทั้งสอง จิตดวงใหม่ในภพใหม่น้ีเรียกว่า 
‚ปฏิสนธิจิต‛แปลว่า จิตผูท้าํหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหว่างชาติหน่ึงกบัอีกชาติหน่ึง หรือ “ภวังคจิต” คือ 
จิตท่ีทาํหน้าท่ีรักษาภพ เม่ือทาํหน้าท่ีของมนัแลว้ปฏิสนธิจิตก็ดบัไป เป็นจุติวิญญาณ ดงันั้น การ
เช่ือมต่อกนัน้ีจึงไม่ใช่เป็นการเดินทางของวิญญาณอมตะอยา่งท่ีเรียกวา่อตัตาหรือตวัตนเท่ียงแทล้อย
ออกจากร่างเก่าไปแสวงหาท่ีอยูใ่นร่างใหม่ดงัเช่นคาํสอนในศาสนาพราหมณ์แต่อยา่งใด 
 ในหลกัคาํสอนทางพุทธปรัชญาท่ีว่าอะไรเป็นเหตุใหว้นเวียนนั้น  เร่ืองน้ีถือว่าการเกิดใหม่
เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจยั หรือกฎแห่งเหตุและผลเท่านั้นเองซ่ึงไดแ้ก่ ‚กรรม‛ กรรม
เป็นปัจจยัให้สัตวท่ี์ตายจากชาติหน่ึงสืบต่อกนัในฐานะสมาชิกสายกรรมสายเดียว กล่าวคือ เม่ือ
คนเราใกลต้าย จิตแสดงอาการเคล่ือนคือพรากจากร่างกายลกัษณะน้ีเรียกว่า จุติจิต พอจุติจิตดบั 
ปฏิสนธิจิตก็เกิดข้ึน ปฏิสนธิจิตน้ีปรากฏหรือยดึเหน่ียวอารมณ์อยา่งเตม็ท่ีจุตินั้นยึดอยู ่แลว้ก็ดบัไป
ในภพหน้า ดังนั้ นท่ีสุดแห่งปัจจุบนัชาติน้ีกาํหนดด้วยจุติจิตดวงนั้น ปฏิสนธิจิตเกิดข้ึนปรารภ
อารมณ์อยา่งเดียวกนัอนัชนกกรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศลปรุงแต่งใหป้ฏิสนธิในโลกหนา้ ปฏิสนธิจิต
นั้นมีอวิชชาแวดลอ้มแลว้มีตณัหาเป็นมูลเหตุ มีสังขาร (กรรม) ปรุงแต่งให้เกิดมีเจตสิกธรรมคอย
ประคองคํ้าชูปฏิสนธิจิตนั้นจึงหมายเอาวิปากจิต เพราะสืบต่อภพหนา้นัน่เองตามนยัปฏิจจสมุปบาท
กล่าวไว ้กคื็ออวิชชา ตณัหา อุปาทาน เป็นตน้ เพราะเป็นองคใ์นปฏิจจสมุปบาท ตามรูปภาพ ดงัน้ี 
 

 
 

      
  

 
 

         
 

          
 
 
 

 

แผนภูมิภาพท่ี  ๒.๒ วงรอบอิทปัปจยตาหรือปัจจยการ ท่ีแสดงใหเ้ห็นเหตุปัจจยัการเกิดในสรรพส่ิง 

อวิชฺชา 

สงฺขาร 

วญิฺญฺาณ 

โสก ปริเทว  ทุกฺข 

โทมนสฺ อุปายาส 

เวทนา 

ผสฺส 

สฬายตน 

นามรูป 
ชรา มรณ 

ชาติ 

ภว 

อุปาทาน ตณฺหา 

ทางออกจาก 
ห่วงโซ่แห่ง 
การเวยีนว่าย 



๒๔ 

 

 จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้่า(๑) ถา้เป็นคน สัตว ์ต่างๆท่ีมีชีวิต  จะมีวิญญาณเขา้
ครอง เรียกว่า สังขารมีวิญญาณครอง(๒) ถา้เป็นส่ิงของต่างๆ หรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิตเช่นภูเขา ก็จะเป็น 
สังขารท่ีไม่มีวิญญาณครองฉะนั้น ก็จะเหลือเพียง รูปและนาม มีการเกิด ประกอบกนัข้ึน  ตั้งอยู่
ขณะหน่ึงซ่ึงทนในสภาวะเดิมนั้นไม่ได ้แลว้ก็เปล่ียนแปลงไปซ่ึงตกอยู่ภายใต ้กฎพระไตรลกัษณ์ 
คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตาภพนั้นก็เช่นกนั(ภพ  คือ แดนเกิด  มี  ๓  ภพใหญ่ๆ  คือ กามภพ รูป
ภพ  อรูปภพ)มีการเกิดโดยการเขา้ปรุงแต่งของปัจจยัต่างๆมากมาย เช่นอณูต่างๆในขนาดท่ีเล็ก
จนถึงอนุภาคเลก็ ท่ีเรียกกนัส่วนมากว่าอะตอม  ซ่ึงจะมีท่ีเลก็มากกว่านั้นอีกมาก จบัตวัโดยอาการ
จบักนัยดึมัน่ต่อกนั เป็นภพข้ึน  และมีภูมิแห่งจิตท่ีประกอบกรรม แตกต่างกนัไปส่งใหจิ้ตวิญญาณ
นั้นเขา้อุบติั ท่ีใจของสตัวน์ั้นๆในภพ และภูมิท่ีเหมาะดงัน้ี 

 ดงันั้น ค  าว่า“สังสารวฏั” มาจากค าว่า “สังสาระ- การท่องเท่ียวไป” กบั“วฏัฏะ”- วงกลม”
ดงัน้ี   
 เหตุนั้น สังสารวฏัจึงมีความหมายตามตวัอกัษรว่า“ก่อนท่องเท่ียวไปเป็นวงกลม”โดย
ใจความหมายถึงการท่ีส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิง่มนุษยเ์วียนตายเวียนเกิด คือเกิดแลว้ตาย ตายแลว้
เกิดใหม่แลว้ตายอีกแลว้เกิดใหม่อีกวนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีอยา่งไม่มีวนัจบส้ินน่ีคือการท่องเท่ียวไปเป็น
วงกลมหรือสังสารวฏัตามความหมายของพุทธปรัชญาโดยมีธรรมท่ีทาํให้เกิดอาการหมุนเวียน
เหล่าน้ี มีองคธ์รรมอยู ่๓ ประการ คือ 
      ๑. กิเลสวัฏฏ์    ไดแ้ก่  ความหมุนเวียนของกิเลส  ไดแ้ก่  อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน 
เป็นกิเลสคือตวัสาเหตุท่ีผลกัดนัใหคิ้ดปรุงแต่งการกระทาํต่าง ๆ 
    ๒. กรรมวฏัฏ์   ไดแ้ก่  ความหมุนเวียนของกรรม  ไดแ้ก่ สังขาร (กรรม)  ภพ  เป็น
กรรม คือกระบวนการกระทาํหรือกรรมทั้งหลายท่ีปรุงแต่งชีวิตใหเ้ป็นไปต่างๆ 
  ๓. วปิากวฏัฏ์   ไดแ้ก่  ความหมุนเวียนของรูปนามขนัธ์ ๕ไดแ้ก่  วิญญาณ  นามรูป  
สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  เป็นวิบาก  คือสภาพชีวิตท่ีเป็นผลแห่งการปรุงแต่งของกรรม  และกลบั
เป็นเหตุเสริมสร้างกิเลสต่อไป 
 

 

 
  
 
 
 
 

 วฏัฏะ   ๓  

  
   
กเิลส    กรรม  
  
 
                       วบิาก 

กเิลส   เป็นเหตุกดดนัใหเ้กิด  กรรม  
(การกระทาํ) 
 

กรรมเป็นเหตุกดดนัใหเ้กิดวบิาก (ผล) 
 

วบิาก (ผล)   เป็นเหตุกดดนัใหเ้กิด  
กิเลส  ต่อไปอีก 

ต่างหมุนเวียนเป็นเหตุผลของกนั  ดงัน้ี   
ไม่มีการยติุ ลงได ้



๒๕ 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่   ๒.๓   แสดงถึง วัฏฏะ  ๓ 
ดงันั้น องคธ์รรมทั้ง  ๓ ประการน้ีแหละ   ท่ีทาํให้พวกเราทั้งหลายตอ้งหมุนเวียนอยูโ่ดยไม่รู้ว่าจะ
จบลงไดเ้ม่ือใดและเม่ือยงัหมุนเวียนอยูต่ราบใดกต็อ้งเป็นทุกขอ์ยูเ่ร่ือย ๆ ไปตราบนั้น  
 อีกอย่างท่ีเรียกว่าเป็นการท่องเท่ียวไปก็เพราะการมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนการเดินทาง 
นบัตั้งแต่ปฏิสนธิข้ึนในครรภข์องมารดาจนกระทัง่คลอดออกมาสู่โลกภายนอก  ภาวะทางกายและ
ทางจิตของมนุษยไ์ม่เคยหยุดอยู่กบัท่ีแต่จะกา้วไปขา้งหนา้ทุกขณะจนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชีวิตน้ีก็
ผ่านจากภพน้ีไปสู่ภพอ่ืน  เม่ือส้ินสุดชีวิตในภพอ่ืนก็ผ่านไปสู่ภพอ่ืนต่อๆไปและต่อๆ ไปไม่
ส้ินสุด  คร้ังหน่ึง  พระพทุธองคต์รัสวา่๑๓ 
 

  “ดูกรภิกษุทั้งหลายสงสารนีก้ าหนดทีสุ่ดเบือ้งต้นเบือ้งปลายไม่ได้    
 เมื่อเหล่าสัตว์ ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองขวางกั้น มีตัณหาเป็นเคร่ืองประกอบไว้   
 ท่องเทีย่วไปมาอยู่ทีสุ่ดเบือ้งต้นย่อมไม่ปรากฏฯลฯ 
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่อนไม้ทีบุ่คคลโยนขึน้ไปบนอากาศ  บางคราว 
 กต็กลงทางโคนบางคราวกต็กลงทางขวางบางคราวกตกลงทางปลาย แม้ฉัน 
 ใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวชิชาเป็นเคร่ืองขวางกั้นมีตัณหาเป็นเคร่ืองประกอบไว้ 
 ท่องเที่ยวไปมาอยู่   กฉั็นน้ันแล บางคราวกจ็ากโลกนีไ้ปสู่ปรโลกบางคราวก ็
 จากปรโลกมาสู่โลกนี ้ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนีก้ าหนดทีสุ่ด 
 เบือ้งต้นเบือ้งปลายไม่ได้...”๑๔  
  ดูกรภิกษุทั้งหลายสงสารนีก้ าหนดทีสุ่ดเบือ้งต้นเบือ้งปลายไม่ได้ฯลฯ 
 เม่ือบุคคลหน่ึงท่องเทีย่วไปมาอยู่ตลอดกปัหน่ึง   พงึมีโครงกระดูก  ร่างกระดูก 
 กองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละ  ถ้ากองกระดูกน้ันพงึเป็นของทีจ่ะขนมารวม 
 กนัได้  และกระดูกทีไ่ด้กองรวมไว้แล้วไม่พงึกระจัดกระจายไป     ข้อน้ันเพราะ 
 เหตุไร  เพราะว่าสงสารนีก้ าหนดทีสุ่ดเบือ้งต้นเบือ้งปลายไม่ได้...๑๕ 

                                                            

 
๑๓สุนทร   ณ   รังษี,   พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, พิมพค์ร้ังท่ี ๔ , (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๔),  หนา้  ๒๒๗. 
 

๑๔ส .นิ.  ๑๖/๔๓๘-๓๙. 
 

๑๕ส .นิ.  ๑๖/๔๔๐-๔๑. 



๒๖ 

 

 พระพุทธพจน์ท่ีผูว้ิจยัไดย้กมากล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงหลกัค าสอนท่ีส าคญัในพุทธปรัชญา
เถรวาทหลายประการดว้ยกนั  คือ 
 ประการแรก  แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความคิดหรือความเช่ือเร่ือง“สังสารวฏั”อนั 
หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดแบบขา้มภพขา้มชาติ มิใช่การเกิดการตายแบบชัว่ไม่ก่ีขณะจิตท่ีว่า 
เม่ือความรู้สึกว่า“ตวัเรา”หรือ“ตวักู”ดับไปก็เป็นการตาย จริงอยู่การเวียนว่ายตายเกิดตามแนว
ของปฏิจจสมุปบาทอาจอธิบาย ในแนวดังกล่าวน้ีได้ แต่การถือว่าสังสารวฏัตามค าสอนของ
พระพทุธศาสนา หมายถึงการเวียนวา่ยตายเกิดตามนยัน้ีอยา่งเดียว แลว้ปฏิเสธการเวียนตายเวียนเกิด
แบบขา้มภพขา้มชาติ ยอ่มเท่ากบัปฏิเสธพระพทุธพจน์ดงักล่าวนั้น 

 และพระพทุธพจน์ท่ียกมากล่าวไวน้ั้นถา้พิจารณาอยา่งเท่ียงธรรมตรงไปตรงมาก็ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใด ๆ ท่ีจะให้ตีความว่าหมายถึงการเวียนตายเวียนเกิดแบบ  “ตวักู ของกู” ในชัว่ไม่ก่ี
ขณะจิตของชีวิตปัจจุบนั นอกจากจะบิดเบือนตีความเพื่อให้เขา้กบั “ทิฐิ” ของตนเท่านั้น ถา้จะ
พิจารณาว่า พระพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายท่ียกมาอา้งอิงนั้น “น่าจะ”  หรือ  “คงจะ”  ไม่ใช่พระ
พุทธพจน์ท่ีแทจ้ริง  คงจะเป็นข้อความท่ี “ชาวพุทธบางคน”  เพิ่มเติมเขา้มาแลว้แอบอา้งเป็นพระ
พุทธพจน์ในภายหลงั  ก็ตอ้งปฏิเสธขอ้ความท านองน้ีทั้งหมดท่ีมีอยู่มากมายในพระไตรปิฎก  ซ่ึง
การกระท าเช่นน้ียากท่ีชาวพุทธซ่ึงมี  “ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือในความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้” โดย
สุจริตจะยอมรับได ้
 อีกอยา่งหน่ึง   ถา้เป็นการเวียนเกิดเวียนตายแบบเม่ือความรู้สึกยดึมัน่ว่า “ตวัก”ู เกิดข้ึนเป็น
การเกิด เม่ือความยดึมัน่ว่า “ตวัก”ู ดบัลงเป็นการตาย แมจ้ะมีการเกิดตายแบบน้ีก่ีหม่ืนก่ีแสนคร้ังใน
ชีวิตน้ี เม่ือตายลงจริง ๆ กจ็ะมีเพียงโครงกระดูกเดียวเท่านั้น แต่ในพระพทุธพจน์ท่ียกมากล่าวไวน้ั้น 
 พระพุทธเจา้ตรัสแสดงถึงโครงกระดูกของสัตว์หรือบุคคลหน่ึงท่ีเวียนตายเวียนเกิดใน
สงัสารวฏั  กองกระดูกกจ็ะสูงใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละ ซ่ึงเป็นภูเขาใหญ่ลูกหน่ึงในหา้ลูกท่ีวงลอ้มเมือง
ราชคฤห์ในสมยันั้น  เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นชัดโดยปราศจากขอ้สงสัยว่าสงสารหรือสังสารวฏัท่ี
พระพทุธเจา้ทรงหมายถึงนั้น เป็นการเวียนตายเวียนเกิดแบบขา้มภพขา้มชาตินัน่เอง 
 ประการที่สอง  แสดงให้เห็นว่า  ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเราไม่อาจสาวไปหา
จุดเร่ิมตน้ของมนุษยท่ี์มีชีวิตอยู่ในเวลาน้ีแต่ละคนไดว้่าเขาเร่ิมมีข้ึนคร้ังแรกเม่ือไร  จุดเร่ิมตน้คร้ัง
แรกคงจะมี  เพราะมนุษยเ์ป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยัใน
ธรรมชาติ  แต่พุทธปรัชญาถือว่าจุดเร่ิมตน้เช่นนั้นเป็นส่ิงเกินวิสัยท่ีเราจะสาวยอ้นไปหาจนถึงท่ีสุด
ได ้ พระพทุธเจา้จึงตรัสวา่  “สงสารน้ีก าหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได”้จุดท่ีสุดเบ้ืองปลายแห่ง
สังสารวฏัของบุคคลบางคนอาจจะพอก าหนดได ้นั่นคือ ส าหรับบุคคลบางคนท่ีเห็นแจง้หรือมี
โอกาสท่ีจะเห็นแจง้ในสัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนไว ้ในท่ีสุดเขาก็จะเขา้ถึงความหลุดพน้



๒๗ 

 

จากทุกขเ์ขา้สู่ปรินิพพานไป สงัสารวฏัส าหรับบุคคลเช่นน้ีกเ็ป็นอนัส้ินสุดลง  แต่ส าหรับบุคคลท่ีไม่
มีโอกาสไดพ้บสัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนไว ้ หรือพบแต่ไม่ศรัทธาเล่ือมใสในพุทธธรรม 
ท่ีสุดเบ้ืองปลายแห่งสงัสารวฏัของบุคคลเช่นน้ียอ่มเป็นส่ิงท่ีไม่อาจก าหนดได ้ เพราะสังสารวฏัของ
เขาจะไม่มีวนัส้ินสุด  ท่ีกล่าวน้ีเป็นการกล่าวจากทรรศนะของพุทธปรัชญา  ถา้มองจากแง่ของ
ศาสนาอ่ืนทรรศนะในเร่ืองน้ียอ่มแตกต่างกนัไปตามแนวค าสอนของศาสนานั้น ๆ 
 ประการที่สาม แสดงให้เห็นว่าอวิชชาและตณัหาเป็นตวัการท่ีท าให้บุคคลตอ้งเวียนตาย
เวียนเกิด  ท่องเท่ียวเร่ร่อนไปในสังสารวฏั  ค  าว่า  “อวิชชา” ในท่ีน้ี หมายถึงความไม่รู้แจง้ในสัจ
ธรรม ท่านช้ีไปท่ีความไม่รู้แจง้ในอริยสัจ  ๔๑๖ ไดแ้ก่ความไม่รู้แจง้ในทุกข ์ไม่รู้แจง้ในเหตุให้เกิด
ทุกข ์(ทุกขสมุทยั)ไม่รู้แจง้ในความดบัทุกข ์(ทุกขนิโรธ) และไม่รู้แจง้ในขอ้ปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความ
ดบัทุกข ์(ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา) ถา้รู้แจง้ในอริยสัจทั้ง  ๔ ประการน้ีการท่องเท่ียวเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวฏัก็ส้ินสุดลง   แต่เพราะไม่รู้แจง้ในอริยสัจ ๔ จึงตอ้งเวียนตายเวียนเกิดไปไม่มีท่ีส้ินสุด
ส่วนตณัหาไดแ้ก่ความทะยานอยาก  หมายถึงตณัหา  ๓  อย่าง  คือ  กามตณัหา  ภวตณัหา  และ
วิภวตณัหา๑๗  หรือตณัหา  ๖ คือ  รูปตณัหา  สัททตณัหา  คนัธตณัหา  รสตณัหา  โผฏฐพัพ-  ตณัหา  
และธัมมตณัหา๑๘ทั้งอวิชชาและตณัหาดงักล่าวน้ีเป็นกิเลสอนัเป็นส่ิงท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง  ตาม
ทรรศนะของพทุธปรัชญาตราบใดท่ีมนุษยย์งัไม่สามารถท าลายกิเลสใหห้มดไปจากจิตการเวียนว่าย
ตายเกิดในสงัสารวฏักย็งัมีอยูต่ราบนั้น 
 ประการทีส่ี่    แสดงใหเ้ห็นความยาวนานของเวลา  ๑  กปัตามหลกัค าสอนของพุทธปรัชญา
ว่า  เป็นเวลาท่ียาวนานมาก  ถา้สามารถน าเอาโครงกระดูกของบุคคลหน่ึงท่ีเวียนตายเวียนเกิด
ท่องเท่ียวไปมาแลว้ ๆ  เล่า ๆ  ในสงัสารวฏั ในช่วงเวลา ๑  กปัมากองรวมกนัได ้ กองโครงกระดูกก็
จะสูงใหญ่เท่ากบัภูเขาเวปุลละ  ซ่ึงย่อมยากท่ีจะนับจ านวนไดว้่าเป็นจ านวนโครงกระดูกทั้งหมด
เท่าไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  พระพทุธเจา้ไดต้รัสไวใ้นสงัยตุตนิกาย  ความวา่ 
 

  ดูกรภิกษุ  เหมือนอย่างว่า  ภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หน่ึง   กว้างโยชน์หน่ึง 
 สูงโยชน์หน่ึง  ไม่มีช่อง  ไม่มีโพรง   เป็นแท่งทบึ  บุรุษพงึเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วปัด 
 ภูเขาน้ัน ๑๐๐ ปีต่อคร้ังภูเขาหินลูกใหญ่น้ันพงึถึงการหมดส้ินไปเพราะความพยายาม 
  นีย้งัเร็วกว่าแล  ส่วนกปัหน่ึงยงัไม่ถึงการหมดส้ินไป  กปันานอย่างนีแ้ล   
   บรรดากปัทีน่านอย่างนีพ้วกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่กปัหน่ึงมิใช่ร้อยกปัมิใช่  

                                                            

 
๑๖ส .นิ. ๑๖/๑๗. 

 
๑๗ที.ปา ๑๑/๒๒๘. 

 
๑๘ส .นิ. ๑๖/๑๐. 



๒๘ 

 

  พนักปัมิใช่แสนกปั  ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี ้ก าหนดทีสุ่ดเบือ้งต้นเบือ้ง 
  ปลายไม่ได้ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายกเ็หตุเพยีงเท่านีพ้อทเีดียวทีจ่ะเบ่ือหน่ายในสังขาร 
  ทั้งปวง  พอเพือ่จะคลายก าหนัด  พอเพือ่จะหลุดพ้น  ดังนี้๑๙ 
  ดูกรภิกษุ  เหมือนอย่างว่านครทีท่ าด้วยเหลก็ยาวโยชน์หน่ึงกว้างโยชน์หน่ึง 
 สูงโยชน์หน่ึง เต็มด้วยเมลด็พนัธ์ุผกักาด    มีเมลด็พนัธ์ุผกักาดรวมกนัเป็นกลุ่มก้อน 
 บุรุษพงึหยบิเอาเมลด็พนัธ์ุผกักาดเมลด็หน่ึง ๆ ออกจากนครน้ันโดยล่วงไปหน่ึงร้อย 
 ปีต่อเมลด็    เมลด็พนัธ์ุผกักาดกองใหญ่น้ันพงึส้ินไปหมด  ไปเพราะความพยายามนี ้
 (เวลาที่ใช้ในการนี)้ ยงัเร็วกว่า ส่วนเวลากปัหน่ึงยงัไม่หมดส้ินไป๒๐

 
 

 ดงันั้น ค  าว่า   เวียนว่ายตายเกิดในท่ีน้ี  ก็มีความหมายอย่างท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจ  คือ  ตายแลว้
จึงไปเกิด หรือ  เกิด-ตายทางกายเน้ือ  ไม่ใช่เกิด-ตายทางจิต   และการเวียนว่ายตายเกิดก็เช่นกนั  
หมายถึงเม่ือตายแลว้คือ จุติจิตดวงสุดทา้ยในภพปัจจุบนัดบัลงปฏิสนธิวิญญาณจึงจะท าหนา้ท่ีน าไป
ถือก าเนิดในร่างอ่ืนในภพชาติใหม่ต่อไปเป็นอยา่งน้ีเร่ือยไป  ตราบท่ียงัมีกิเลสส่วนจะไปเกิดในสุคติ
ภูมิ  หรือทุคติภูมินั้นหรือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ ก็ข้ึนอยูก่บักรรมท่ีไดท้  าไวใ้นช่วงท่ีด าเนินชีวิต
อยูข่ณะเป็นมนุษย ์
 เพราะฉะนั้นการเกิด-ตาย  จึงหมายถึงเกิดตายทางร่างกายไม่ใช่ทางจิตในท านองเดียวกนั  
การเวียนว่ายตายเกิด  ก็หมายถึง ตายแลว้ในชาติน้ี ท่ีเรียกว่า จุติจิตดบั  ปฏิสนธิจิตหรือวิญญาณจึง
ไปเกิดในชาติหนา้หรือภพใหม่  มิใช่การเวียนวา่ยตาย-เกิดทางจิตในชาติน้ีเช่นกนั๒๑ 
 การท่ีสัตวใ์นโลกทั้งปวงทุกรูปทุกนาม  ตอ้งท่องเท่ียววนเวียนอยู่ในภูมิทั้งหลายคือตอ้ง
เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในโลกต่าง ๆ  อย่างไม่มีวนัส้ินสุดนั้น  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกช่ือว่า 
วฏัสงสาร = การท่องเท่ียวเวียนตายเวียนเกิด  เพราะวฏัฏะ วนเวียน๒๒การเวียนว่ายตายเกิด  หรือ  
สังสารวฏั 
 ค าวา่   ‘การเกิดใหม่’  ในหลกัพทุธธรรมขั้นปรมตัถไ์ม่มี  แต่มีในการส่ือความหมายของคน 
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๒๙ 

 

ทัว่ไป  เพราะหากมีการเกิดใหม่ก็จะตอ้งมีการตาย  จึงมีค  าถามว่า  ค  าว่า  คนตาย   หมายถึงอะไร
ตาย?  คนตายแลว้เกิดหรือไม่? ถา้ตอบวา่ไม่เกิด ยอ่มจบลงแค่นั้น แต่ถา้ตอบวา่  คนตายแลว้เกิดจึง 
ถามต่อไปอีกวา่ อะไรเกิด? 
 การตอบค าถามท่ียกมาขา้งตน้นั้น  หากตอบตามหลกัพุทธธรรม ตอบไดห้ลายนยั คือตาย
แลว้เกิดหมายถึง กระบวนการท่ีมีการอิงอาศยักนัเกิดของเหตุปัจจยัตามหลกัปฏิจจสมุปบาทเม่ือไม่มี
การดบัเหตุปัจจยัตวัใดตวัหน่ึง มนัก็จะหมุนเวียนกนัไปเป็นวงจรหรือวงเวียน เรียกว่า “วฏัฏะ”  ๓’
คือ  เม่ือมีกิเลสยอ่มจะเป็นปัจจยัใหเ้กิดการกระท ากรรม  เม่ือกระท ากรรมยอ่มจะตอ้งมีผลของกรรม
ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ คร้ันครบหน่ึงรอบจะหมุนต่อไปคือวิบาก  และวิบากจะเป็นปัจจยัให้
เกิดกิเลสอีก  เป็นการเกิดใหม่ ในหลกัพุทธธรรมท่ีแทน้ั้น  มิใช่วิญญาณล่องลอยออกจากร่างกายท่ี
ตายแลว้ไปเกิดในร่างใหม่ ซ่ึงหมายถึงชาติใหม่  แต่วิญญาณในพทุธธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดดบัได ้ ซ่ึง
มนัเป็นอนตัตา  คือวิญญาณกมิ็ใช่ตวัตนท่ีถาวรหรือไม่มีตวัตนเท่ียงแท ้ การเกิดใหม่จึงมิใช่วิญญาณ
เดิมท่ีออกจากร่างเก่าแลว้ไปอาศยัร่างใหม่ในชาติใหม่  แต่หมายถึงวิญญาณมีการสืบต่อจากวิญญาณ
ดวงหน่ึงไปเป็นวิญญาณอีกดวงหน่ึง  เปรียบไดก้บัดวงเทียนเล่มหน่ึงมีเปลวไฟลุกอยู ่ต่อมาเม่ือเอา
เทียนอีกเล่มหน่ึงมาจุดไฟจากเทียนเล่มแรก  ไฟท่ีไดม้าจากเล่มเก่านั้นจะเรียกว่าเป็นไฟดวงเก่า
ไม่ได ้ตอ้งเป็นไฟดวงใหม่แต่อาศยัไฟดวงเก่า แสงเทียนจากเล่มเก่ามาสู่เล่มใหม่เป็นเหมือนวิญญาณ
ท่ีมีการสืบต่อจากเดิมไปสู่วิญญาณดวงใหม่  เหมือนกบัพ่อแม่สร้างบุตรธิดา  พ่อแม่ก็ตอ้งให้เลือด
เน้ืออนัเป็นร่างกาย และให้วิญญาณอนัเป็นส่วนของจิตใจจึงเป็นไปตามหลกัแห่งปฏิจจสมุปบาท
หรือหลกัวฏัฏะ๓คือกิเลส กรรม วิบาก ดงันั้นการเกิด  หรือการตายนั้นข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยั  เม่ือยงัมี
เหตุปัจจยัก็มีการเกิด คร้ันส้ินเหตุปัจจยัยอ่มตายหรือดบัไป เช่น หากสามารถดบักิเลสอยา่งส้ินเชิง
ไดจ้ะไม่มีกรรม เม่ือไม่มีกรรมกไ็ม่มีวิบาก คือผลของกรรม เพราะปัจจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดบั ปัจจยั
อ่ืนก็ดบัดว้ย เปรียบไดก้บักองไฟ การท่ีจะเกิดเป็นกองไฟท่ีลุกโชนไดต้อ้งอาศยัปัจจยั ๓ ประการ 
คือ (๑)  เช้ือเพลิง (๒)  ออกซิเจน และ (๓)  ความร้อน ถา้ปัจจยัทั้ง ๓ น้ีมารวมกนัจะตอ้งเกิดเป็น
กองไฟ และจะตอ้งลุกไหมต่้อไป  หากปัจจยัทั้ง ๓  ยงัมีอยู ่ถา้ตอ้งการท่ีจะดบัไฟ ตอ้งก าจดัหรือตดั
ปัจจยัอย่างใดอย่างหน่ึงออกไป เช่นไม่ใส่เช้ือเพลิงเพิ่ม หรือเอาถงัมาครอบ  กองไฟเพื่อไม่ให้มี
ออกซิเจนเม่ือแยกเอาปัจจยัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือปัจจยัทั้งสามออกจากนั จะไม่มีไฟลุกไหมอี้ก
ต่อไป  ในเร่ืองการเกิดหรือการตายของชีวติมนุษยก์เ็ช่นเดียวกบักองไฟน้ี เม่ือมีการประกอบกนัของ
ส่วนประกอบส าคญั  ๕  ส่วนคือ  รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณขนัธ์ 
จะเรียกชีวิต หรือคนเราใชภ้าษาเป็นส่ือให้เขา้ใจกนัว่า  ‘เกิด’  เม่ือส่วนประกอบทั้ง ๕ ส่วนเหล่าน้ี
ประกอบกนัเขา้แลว้ จึงท าหนา้ท่ีควบคุมกนัไปไดร้ะยะหน่ึงเท่านั้น ในท่ีสุดส่วนประกอบเหล่านั้น
จะแยกออกจากกนั ไม่มีตวัตนเหลือใหเ้ห็นต่อไป  ซ่ึงเราใชภ้าษาเป็นส่ือใหเ้ขา้ใจวา่คือ  “ตาย” 



๓๐ 

 

 ดังนั้ น  ค  าตอบท่ีว่าตายแล้วเกิดจึงหมายเอากระบวนช่วงหน่ึงท่ีมีการสืบต่อกันไป
เหมือนกบัไฟท่ียงัไม่ส้ินเช้ือ จะลุกไหมต่้อไป ค าตอบอีกอยา่งหน่ึงคือ  ตายแลว้ไม่เกิดอีก ก็หมายถึง  
การตดัวงจรคือตณัหาเหตุปัจจยัช่วงใดช่วงหน่ึงไดอ้ยา่งส้ินเชิง ยอ่มจะไม่มีเหตุปัจจยัท่ีจะสืบต่ออีก
ต่อไป  เช่น ตดักิเลสไดอ้ยา่งส้ินเชิง ซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัช่วงหน่ึงเสีย กรรมจะไม่มี ไม่เกิดข้ึน หรืออีก
นยัหน่ึงหยดุไวแ้ค่ผสัสะ  ไม่ให้เวทนาเกิดข้ึน ก็จะไม่เกิดเหตุปัจจยัตวัอ่ืน ๆ  ต่อไป  เม่ือตดัไดแ้ลว้
จิตก็เป็นสมาธิ เม่ือจิตสงบจากกิเลส  ตณัหา อวิชชา  อุปาทานแลว้  ยอ่มเขา้สู่ภาวะแห่งนิพพาน คือ  
ดบัสนิท หมายถึง ดบัเพลิงกิเลสอนัเป็นกองทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิงไม่เกิดอีก เปรียบไดก้บัไฟท่ีส้ินเช้ือ
แลว้กด็บัลง 
 เม่ือไดร้วมความหมายของสังสารวฏัทั้งจากหลกัค าสอนในพุทธศาสนา พจนานุกรม  และ
ทรรศนะของนกัปราชญ ์ โดยสรุปแลว้   สงัสารวฏั  หมายถึง  การเวียนว่ายตายเกิดตามอ านาจกรรม
ดี หรือกรรมชัว่ท่ี  ตนกระท า การเวียนว่ายตายเกิดเช่นน้ี ก็เพราะภาวะ หรือผลแห่งเช้ือจากกิเลส 
กรรม และวิบาก  หรืออีกนยัหน่ึง การตาย การเกิดใหม่  คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงติดต่อกนัไป
เร่ือย ๆ  แห่งปรากฏการณ์ของรูปนาม  การตาย คือ การยติุกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีติดต่อกนัแห่ง
ปรากฏการณ์ของนามรูปนัน่เอง๒๓

 

 จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหมุนเวียนอย่างซ ้ า ๆ  ซากๆ  เช่นน้ีจึงท าให้เกิดมีความ
เปล่ียนแปลงเร่ือยไป  เช่น น ้ าในแม่น ้ าล าคลอง เม่ือถูกแสงอาทิตยแ์ผดเผา น ้ านั้นก็จะกลายเป็นไอ
น ้ า และไอน ้ าก็จะระเหยกลายเป็นเมฆ หลังจากนั้ นเมฆก็จะกลายเป็นฝน ฝนตกลงมาเป็นน ้ า 
ลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดการหนุนเวียนอยูเ่ร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดน้ีก็เหมือนกนั
จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหมุนเวียนอย่างซ ้ า ๆ  ซากๆ  เช่นน้ีจึงท าให้เกิดมีความ
เปล่ียนแปลงเร่ือยไป  เช่น น ้ าในแม่น ้ าล าคลอง เม่ือถูกแสงอาทิตยแ์ผดเผา น ้ านั้นก็จะกลายเป็นไอ
น ้ า และไอน ้ าก็จะระเหยกลายเป็นเมฆ หลังจากนั้ นเมฆก็จะกลายเป็นฝน ฝนตกลงมาเป็นน ้ า 
ลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดการหนุนเวียนอยูเ่ร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิดน้ีกเ็หมือนกนั 
 เพราะฉะนั้นสังสารวฏัก็คือการเวียนว่ายตามเกิดของสรรพสัตวท่ี์ยงัมีบุญและบาปหรือมี
เหตุแห่งการเวียนตายเกิดอยูแ่นวคิดเร่ืองสังสารวฏัเป็นแนวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแนวคิดเร่ืองโลกอนั
แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกนัระหว่างโลกต่างๆเหล่านั้นนั้นคือความสัมพนัธ์ระหว่างกาละและ
เทศะโดยถือเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงหมายความว่ามนุษยเ์ป็นผูท่ี้สามารถขา้มผ่าน
ไปยงัโลกเหล่านั้นไดต้ามเหตุปัจจยัอนัควรแก่โลกนั้นๆโดยมิติดา้นจิตใจแนวคิดเร่ืองสังสารวฏัน้ีก็
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๓๑ 

 

คือแนวคิดเร่ืองปุนภพหรือภพใหม่ภายหลงัตายจากโลกน้ีหรือภพน้ีแนวคิดเร่ืองปุนภพน้ีจะเห็นได้
จากอาสภิวาจาของสิทธตัถะเม่ือแรกประสูติท่ีวา่ นัตถิทานิปุนัพภโว๒๔แปลว่าบดัน้ีภพใหม่ยอ่มไม่มี
อนัสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองสังสารวฏัก็คือการเวียนว่ายตามเกิดของสรรพสัตวท่ี์ยงัมีบุญและ
บาปหรือมีเหตุแห่งการเวียนตายเกิดอยูแ่นวคิดเร่ืองสังสารวฏัเป็นแนวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแนวคิด
เร่ืองโลกอนัแสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงกนัระหว่างโลกต่างๆเหล่านั้นคือความสัมพนัธ์ระหว่างกา
ละและเทศะโดยถือเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงหมายความวา่มนุษยเ์ป็นผูท่ี้สามารถขา้ม
ผา่นไปยงัโลกเหล่านั้นไดต้ามเหตุปัจจยัอนัควรแก่โลกนั้นๆโดยมิติดา้นจิต  อนัสะทอ้นให้เห็นถึง
หลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏัหรือค าสอนเร่ืองตายแลว้เกิดอนัมีอยูใ่นสังคมอินเดียยคุนั้นควบคู่ไปกบั
แนวคิดเร่ืองตายแลว้สูญซ่ึงมีอยูใ่นยคุนั้นเช่นกนั๒๕

 

 อีกนัยหน่ึง  วฏัฏะ  ๓  ดงักล่าวน้ี  ท่านพระพุทธโฆษาจารย ์ นักปราชญ์ผูมี้ช่ือเสียงของ
พทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่านไดส้รุปไวใ้นวิสุทธิมรรควา่ 
 ส่วนในขอ้ว่า  ภาวจกัรมีวฏัฏะ  หมุนไปไม่หยดุน้ี  มีอรรถาธิบายว่า  ภวจกัรน้ี  มีวฏัฏะ  ๓  
โดยวฏัฏะ ๓ น้ี  คือ  สังขารและภพเป็นกรรมวฏั  อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  เป็นกิเลสวฏั  วิญญาณ  
นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  เป็น วิปากวฏั  พึงทราบเถิดว่า  กิเลสวฏัยงัไม่ขาดลงตราบใด  ก็
ช่ือวา่หมุน เพราะเป็นไปรอบแลว้  รอบเล่า  ช่ือวา่ไม่หยดุ  เพราะมีปัจจยัยงัไม่ขาดลงตราบนั้น 
นัน่เอง๒๖ 
 การหมุนเวียนต่อเน่ืองแบบวฏัฏะ  ๓  น้ีเกิดข้ึนเม่ือกิเลสเป็นเหตุใหท้ ากรรม  เม่ือท ากรรม 
แลว้กต็อ้งรับผลของกรรมคือวิบาก  เม่ือรับผลแลว้  กิเลสกเ็กิดข้ึนมาอีก  กต็อ้งท ากรรมอีกหมุนวน 
ไปไม่มีท่ีส้ินสุด  ในตวัอยา่งน้ีจะไดเ้ห็นภาพลกัษณ์ของไตรวฏัฏ ์ท่ีผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง กคื็อ 
 นายเขียวอดีตมือปืนรับจา้ง  ขบัรถจกัรยานยนตไ์ปตามถนนท่ีมียวดยานคบัคัง่สายหน่ึง ถูก
รถยนต์ของนายด าเฉ่ียวชนจนลม้ลง  จึงเกิดการทะเลาะวิวาทโตเ้ถียงกัน  นายเขียวเกิดบนัดาล 

                                                            

 
๒๔วินยัปิฎก   มหาวรรค   ๔/๑๖/๒๑,  

 
๒๕แนวคิดเร่ือง  ตายแลว้เกิด และตายแลว้สูญน้ี ผูส้นใจสามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมไดใ้น

พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ๙/๒๖-๕๐/๑๑-๓๗ BUDSIR IV for Windows.  
มหาวิทยาลยัมหิดล. 
 

๒๖มหามกุฏราชวิทยาลยั,  วิสุทธิมรรคแปล  ภาค  ๓  ตอน  ๑,  หนา้   ๓๙๑-๓๙๒.  อา้งใน  
พระมหาพิเชษฐ ์ ธีรวโํส (ดอกรัก),  การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกรรมและสงัสารวฏัในพทุธปรัชญา 

เถรวาท  ท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน,  ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต,  บณัฑิตวิทยาลยั; มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์  ๒๕๕๓๔. 



๓๒ 

 

(กิเลส) จึงชกัปืนท่ีพกติดตวัมายิงนายด าจนลม้คว  ่า (กรรม)  ขาดใจตายคาท่ี  แลว้ขบัรถหนีไป  ใน
ท่ีสุดนายเขียวก็ถูกต ารวจตามจบัจนไดแ้ละน าคดีข้ึนฟ้องต่อศาล ศาลตดัสินลงโทษจ าคุกนายเขียว  
๒๐  ปี ฐานฆ่าคนตายโดยบนัดาลโทสะ นายเขียวจึงถูกจ าขงัในคุก  (วิบาก)  ขณะติดคุกนายเขียว
ไดรั้บความล าบากมาก  จึงไม่ปรารถนาท่ีจะอยู่ในคุกต่อไป (กิเลส)  เขาพยายามหาช่องทางท่ีจะ
หลับหนีออกจากคุกให้ได้ (กรรม)  วนัหน่ึงเขาสบโอกาสจึงแหกคุกหลบหนีไปได้ (กรรม) 
เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าและต ารวจไดย้กก าลงัไล่ล่าติดตาม เม่ือจวนตวัเขาจึงใชปื้นท่ีแอบหามาไดก่้อน 
แหกคุกยงิใส่ต ารวจท่ีไล่ติดตามตวั (กรรม)  จึงถูกต ารวจยงิตาย (วิบาก)๒๗ 
 ดงัท่ีไดน้ าตวัอยา่งน้ีมากล่าวกแ็สดงใหเ้ห็นวา่  กิเลส  กรรม  วิบาก  เกิดวนเวียนเป็นวงกลม
อย่างไร ตามหลกัพุทธปรัชญาช้ีให้เห็นว่า  ตราบใดท่ีเรายงัตดักระแสของวฏัฏะดว้ยการขจดักิเลส
ให้หมดส้ินไปไม่ได ้ ชีวิตของเราก็ยงัติดขอ้งอยูใ่นกระแสของวฏัฏะทั้ง ๓  เหมือนปลาติดอยูใ่นตา
ข่ายแหอวนตราบนั้น  ดังนั้ น  วฏัฏะ  ๓  จะยงัคงครอบง าชีวิตอยู่ทั้ งในโลกน้ีและในโลกหน้า
หลงัจากตายแลว้  และเม่ือเขา้ถึงนิพพานแลว้วฏัฏะหรือสงัสารวฏักส้ิ็นสุดลงเพียงนั้น 

 

 
   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิภาพท่ี  ๒.๔  แสดงความสมัพนัธ์กนัตามหลกัปฏิจจสมุปบาท  
  จากขอ้ความดงักล่าวมา  แสดงใหเ้ห็นวา่  พทุธปรัชญานั้น  ในอีกปริยายหน่ึง  ไม่ไดป้ฏิเสธ
การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว ์ หากแต่ยืนยนับนหลกัการแห่งความมีเหตุมีผลในระดบัปุถุชน
หรือในระดบัโลกิยวิสัย พร้อมทั้งช้ีให้เห็นว่า มนัเป็นความทุกข์ของมนุษย ์เป็นความทุกขท่ี์ตอ้ง
แกไ้ข และสามารถแกไ้ขไดพ้ร้อมทั้งแสดงแนวทางแกไ้ขเอาไวใ้ห้ดว้ยเสร็จสรรพถา้หากชาวพุทธ

                                                            

 
๒๗สุนทร  ณ  รังษี,   ราชบณัฑิต,  บทความเร่ือง  “ความสัมพนัธ์ระหว่างสังสารวฏักบัมรรค

ผลนิพพานในพทุธปรัชญา,”  หนา้  ๘. 

กเิลส กรรม
 

วบิาก 



๓๓ 

 

เรามีความเขา้ใจในหลกัการน้ีแลว้ย่อมท่ีจะรู้ว่าจะดาํเนินชีวิตไปในทิศทางใด เพื่อหลีกเล่ียง ทาง
ดาํเนินท่ีไม่ดี อนัจะนาํตนไปสู่ ภพท่ีไม่พึงปรารถนาซ่ึงผูว้ิจยั จะไดก้ล่าวถึงประเภทแห่งสังสารวฏั 
เป็นลาํดบัไป ดงัน้ี 
 ๒.๑.๒  ประเภทแห่งสังสารวฏั 

 สังสารวฏัน้ี  ตามหลกัค าสอนของพุทธปรัชญาแลว้  สามารถจ าแนกออกเป็น
ประเภทหลกั ๆ  ได ้๓  ประเภท ดว้ยกนั ซ่ึงชาวพุทธไทย จะมีความเช่ือว่า การกระท าทุกอยา่งท่ีท า
ลงไปแลว้ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีก็ตาม ยอ่มน าสัตวน์ั้นไปสู่ ภพ ภูมิ นั้น ๆ   คือ  ภูมิชั้นต ่า  ภูมิ
ชั้นกลาง  และภูมิชั้นสูง  หรือเรียกอีกอยา่งว่า  ภพ  ๓  ซ่ึงเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด  ซ่ึงจะ
ไดก้ล่าวถึงประเภทแห่งชั้น  เพื่อจ าง่ายจึงจดัวฏัสงสารไว ้๓ ประเภท ไดแ้ก่ 
  ๑. เหฏฐิมสงสาร  คือ การท่องเท่ียวไปในโลกเบ้ืองต ่า ชั้นทราม อนัมีความทุกข์
มาก หรือมีทุกขโ์ดยส่วนเดียว   มีอยู ่ ๔  ภูมิ  อนัไดแ้ก่ (๑) นรก  (๒) เปตติวิสัย  (๓) อสุรกาย (๔)  
ติรัจฉานซ่ึงอาศยักรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต ดงัน้ี  
  เม่ือบุคคลเช่นมนุษยเ์ม่ือใกลจ้ะตาย ปัญจทวาร คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย จะดบัก่อน 
คือ มองไม่เห็น ไม่ไดย้นิ ไม่รู้กล่ิน ไม่รู้รส ไม่รู้สึกตวั มีความนึกคิดอยูท่างมโนทวารคือทางใจอยา่ง
เดียว ส่ิงทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นสรณะท่ีพึ่งอาศยัไดเ้ลย มีแต่กรรมท่ีไดเ้คยกระทาํมา
เท่านั้น เป็นอารมณ์ให้ผูท่ี้จะไปเกิดในภูมิเปรตและอสุรกาย กรรมชัว่อนัเป็นอกุศลกรรมในอดีต 
เช่น การลกัขโมย ประพฤติในกาม มีโลภะ ตณัหา ราคะ เป็นเหตุให้กรรมท่ีกระทาํชั่วเช่นน้ีมา
ปรากฏทางใจให้เห็นว่า ตนไดก้ระทาํในขณะนั้นเรียกว่า กรรมนิมิต เม่ือกรรมนิมิตเกิดข้ึนแลว้
หายไป เป็นปัจจยัให้เกิดคตินิมิต คือ ภูมิของเปรตอสุรกาย มีนิมิตเป็นโคลนตามส่ิงสกปรกโสมม 
หรือ แม่นํ้า ป่าเป็นวิถีใหป้ฏิสนธิจิตเกิดข้ึน เม่ือจิตจุติดบัลงแลว้กจ็ะไปปฏิสนธิในภูมิแห่งเปรตหรือ
อสุรกาย ถา้ปัจจุบนัเคยทาํกรรมชัว่มีการฆ่าสัตวต์ดัชีวิต มีวาจาหยาบคาย จิตพยาบาทปองร้ายริษยา 
อนัเกิดจากโทสะจริต เป็นเหตุให้เกิดกรรมนิมิตเสมือนหน่ึงว่าตนไดก้ระทาํอยู่ในขณะนั้น เป็น
ปัจจยัให้เกิดคตินิมิต มีไฟรุมลอ้มหรือมีศตัราวุธคอยท่ิมแทงให้ไดรั้บทุกขเวทนา เม่ือจุติจิตดบัลง 
จะเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิจิตในภูมิแห่งนรกไดรั้บทุกขเวทนาแสนสาหัสตลอดเวลาจนกว่าจะหมด
วิบากผลกรรม ถา้หากปัจจุบนัชาติน้ีกระทาํความชัว่ไวด้ว้ยอาํนาจแห่งโมหะ คือความหลง ความ
เผลอ ความไม่รู้จกับาปบุญคุณโทษ เหล่าน้ีเป็นกรรมนิมิต เป็นปัจจยัให้เกิดคตินิมิต เห็นป่า เห็น
สัตวเ์ดรัจฉาน หรือทอ้งของสัตว ์เม่ือจุติจิตดบัลงปฏิสนธิจิตก็กาํเนิดข้ึนในภูมิแห่งสัตวเ์ดรัจฉาน 
ทนทุกขท์รมานดว้ยการเป็นสตัวเ์ช่นนั้น จนกวา่จะหมดวิบากกรรม 

 เป็นอนัว่า สัตวท์ั้งหลายผูก้ระทาํชัว่ พูดชัว่ คิดชัว่ ดว้ยอาํนาจโลภะ โทสะ โมหะยอ่มเท่ียว
ไปในอบายภูมิ คือ ท่ีอยูข่องผูป้ราศจากความสบาย มีแต่ความทุกขท์รมาน ทุรนทุราย เร่า 



๓๔ 

 

ร้อน มืดมน เรียกวา่ เหฏฐิมสงสาร๒๘ดงัน้ี 
  ๒. มัชฌิมสังสารวัฏ  คือ สังสารวฏัหรือการท่องเท่ียวเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่นภูมิ
ชั้นกลางเป็นโลกชั้นดีมีความสุขแบบโลกียพ์อประมาณ  หรือมีทั้งสุขทั้งทุกข์ คละเคลา้กันไป  
แบ่งเป็น  ๒ ระดบัอนัไดแ้ก่ สุคติภูมิ ๗ อนัมี มนุษยภ์ูมิ ๑ และเทวภูมิ ๖ มีดงัน้ี คือ  (๑)มนุสสภูมิ 
โลกมนุษย ์ (๒)จาตุมมหาราชิกาภูมิ (๓) ตาวติงสภูมิ  (๔) ยามาภูมิ (๕)  ตุสิตาภูมิ (๖)  นิมมานรดี
ภูมิ, และ(๗)  ปรนิมมิตวสวตัดีภูมิ ซ่ึงสัตวผ์ูใ้กลจ้ะตาย ถา้ปรากฏกรรมท่ีเคยกระทาํไวอ้นัเป็นอกุศล
ธรรมหรือท่ีเรียกว่า มนุษยธรรมประกอบดว้ยศีล ๕ หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ แลว้ จะเกิดกรรมนิมิต
คลา้ยกนักบัวา่ตนไดก้ระทาํหรือปฏิบติัในขณะนั้น เป็นเหตุใหเ้กิดคตินิมิต มีอาคารบา้นเรือน ครรภ์
มารดา ช้ินเน้ือ เม่ือจุติจิตในภพปัจจุบนัดบัลงกจ็ะเป็นปัจจยัใหเ้กิดปฏิสนธิจิตในภูมิแห่งมนุษย ์

 หากในภพปัจจุบนัชาติน้ี เป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยหิริความละอายต่อบาป โอตตปัปะความ
เกรงกลวัต่อบาป ตั้งตนอยูใ่นธรรมอนับริสุทธ์ิปราศจาก โลภะ โทสะ โมหะ มีการบาํเพญ็ทาน ศีล 
ภาวนา สร้างสาธารณประโยชน์แก่เพื่อนท่ี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่าน้ี ก็จะให้ปรากฏเป็นกรรมนิมิต
เสมือนวา่ตนกาํลงัทาํอยูใ่นขณะนั้น เม่ือใกลจ้ะตายจะเป็นปัจจยัใหเ้กิดคตินิมิตเห็นเป็นเทวดา เคร่ือง
ทรงเทวดา หรือปราสาท วิมานสวรรค ์เม่ือจุติจิตดบัลงปฏิสนธิจิตก็เกิดในภูมิเทวดาทั้ง ๖ ในชั้นใด
ชั้นหน่ึงตามวิบากของกศุลกรรมนั้น ๆ๒๙ 

  ๓.  อุปริมสังสารวัฏ  คือ สังสารวฏัชั้นสูงหรือการท่องเท่ียวเวียนเกิดเวียนตาย อยู่
ในภูมิชั้นสูง อนัเป็นภูมิชั้นดีวิเศษมีความสุขมากแต่ยงัเป็นความสุขท่ีอิงอามิสอยูคื่อเป็นความสุขท่ี
เจือดว้ยทุกขคื์อ รูปาวจรภูมิ ๑๖ อรูปาวจรภูมิ ๔   ซ่ึงรวมเรียกว่า พรหม ๒๐ ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น
รูปภูมิ ๑๖ และอรูปภูมิ ๔ อนัไดแ้ก่(๑)พรหมปาริสัชชา(๒)พรหมปุโรหิตา(๓)มหาพรหมา(๔)ปริต
ตา(๕)อปัปมาณาภา(๖)  อาภสัสรา(๗)ปริตตสุภา(๘)อปัปมาณสุภา(๙)สุภกิณหา(๑๐)เวหปัผลา(๑๑)
อสัญญีสัตตา(๑๒)อวิหา(๑๓)อตปัปา(๑๔)สุทสัสา(๑๕)สุทสัสี(๑๖)อกนิฏฐกะ  และ อรูปภูมิ   ๔  
ดงัน้ี  คือ(๑๗)อากาสานัญจายตนะ(๑๘)วิญญาณัญจายตนะ (๑๙) อากิญจญัญายตนะ (๒๐) เนว
สัญญานาสัญญายตนะ๓๐  ซ่ึงผูใ้กลจ้ะตายจะปรากฏกรรมอนัเป็นกุศลกรรมใหญ่หรือมหากุศล 

                                                            

 
๒๘พระมหานิพนธ์ ปญฺญาปสุโต“สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔” มหาวิทยาลยั

มหามกฏุราชวิทยาลยั,  อา้งแลว้. 
 

๒๙เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 
 

๓๐อรรถกถามชัฌิมนิกายอุปริปัณณาสก ์ (ปปัญจสูทนี) ๔/๒๐๐/๑๒๗.อภิธรรมปิฎกธรรม
สังคณี๓๔/๓๔/๓๑., อ้างใน พระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร  ป.ธ. ๙). ภูมิวิลาสินี.  
กรุงเทพมหานคร:  ดอกหญา้,  ๒๕๔๕. 



๓๕ 

 

ไดแ้ก่ การเจริญศีลภาวนาทางสมถกรรมฐาน ซ่ึงเม่ือมีชีวิตอยู่ผูป้ฏิบติัไดบ้รรลุถึงขั้นใด ๆ เช่น รูป
ฌานกไ็ดบ้งัเกิดในรูปภูมิ ไดอ้รูปฌานกบ็งัเกิดในอรูปภูมิ๓๑ ดงัน้ี เป็นตน้ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ท่ีมา :  จากอภิญญา. คอม (WWW.Apinya.com) 
 

 จากท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้่า  การแบ่งประเภทสังสารวฏัเป็นการแบ่งตามภพภูมิอนัเป็นท่ี
สรรพสัตวต์อ้งเวียนว่ายตายเกิดในก าเนิดทั้ง  ๔  หรือสถานท่ีๆ  เป็นสุคติภูมิและทุคติภูมิ  อนัถือว่า
เป็นผลของกรรม  สังสารวฏัหรือภพ  ภูมิ  อีกนัยหน่ึงก็คือกระบวนการให้ผลแห่งกรรมและการ
เสวยผลแห่งกรรมนัน่เอง  ดงัท่ีพระพทุธองคต์รัสวา่ ‚สตัวท์ั้งหลายตอ้งไปตามกรรม  เขา้ถึงผลแห่ง 
บุญและบาป  คือผูมี้กรรมเป็นบาปจกัไปสู่นรก  ส่วนผูมี้กรรมเป็นบุญจกัไปสู่สุคติ‛๓๒ 
 ดงันั้นในบรรดาภพภูมิ หรือกาํเนิดท่ีว่าน้ี มีทั้งท่ีประจกัษแ์ละไม่ประจกัษ ์ส่วนท่ีประจกัษ์
แจง้แลว้ มนุษยก์็ไม่มีความสงสัยถึงความมีอยู ่ ส่วนท่ียงัไม่ประจกัษแ์จง้ มนุษยต่์างมีความสงสัยถึง

                                                            

 
๓๑พระมหานิพนธ์ ปญฺญาปสุโต“สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔” มหาวิทยาลยั

มหามกฏุราชวิทยาลยั,อา้งแลว้. 
 

๓๒สังยตุนิกาย   สคาถวรรค, ๑๕/๔๐๑/๑๔๒. 

แผนภูมิภาพที่  ๒.๕  แสดงประเภทแห่งสังสารวัฏ ทีเ่ป็นที่เกดิของสัตว์

ทั้งหลาย 

http://www.apinya.com/


๓๖ 

 

ความมีอยู่ของสัตวใ์นกาํเนิดนั้น ๆ  จะอย่างไรก็ตามในหลกัพุทธปรัชญา ก็ไดแ้สดงถึงภพภูมิใน
กาํเนิดต่าง ๆ  ไวอ้ย่างชัดเจน โดยจาํแนกตามประเภทจากตํ่าสุดจนถึงสูงสุด ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอ
กล่าวถึง  “ภพ”  เพื่อใหเ้ห็นถึงความเป็นไปของชีวิตสตัวใ์นแต่ละภาวะนั้น ๆ ท่ีสตัวไ์ปเกิด  ดงัน้ี 
  ๑. ภพทีสั่ตว์ไปเกดิ 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น   จะเห็นว่าไดว้่าจากการท่ีสัตวจ์ะไดไ้ปถือกาํเนิด
ในภพใด ๆ  นั้น  อนัเน่ืองมาจากกรรมเป็นเหตุปัจจยันาํสัตวท์ั้งหลายให้ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัสงสารตามภพภูมิต่าง ๆ  และกรรมนั้น  มีทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล  ดงันั้น  หมู่สัตวท่ี์เวียนว่ายจึง
เกิดในท่ีดีบา้ง  ท่ีเลวบา้ง ตามกระแสกรรมท่ีตนไดก้ระทาํเอาไว ้ ภพอนัเป็นท่ีอยู่ของสัตวจึ์งแบ่ง
ออกเป็น  ๓  ภพ ตามระดบัของการกระทาํกรรม   
 ดังนั้น บรรดาส่ิงท่ีมีชีวิตทั้ งหลายในโลกน้ีก็ดี ในโลกอ่ืนก็ดี พระพุทธเจา้ทรงเรียกว่า
‚สัตว‛์ แปลวา่ ผูย้งัขอ้งอยู ่ติดอยูใ่นวฏัฏะ ยงัตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นวฏัฏะ เม่ือใดออกจากวฏัฏะ
ได ้บรรลุถึงนิพพาน เม่ือนั้นจึงพน้จากความเป็นสัตว ์วฏัฏะอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวเ์รียกว่า “ภพ” แบ่ง
ออกเป็น ๓ ภพ คือท่ีสาํหรับเป็นท่ีอยูข่องสตัว ์๓ ประเภท คือ กามภพรูปภพ อรูปภพ  
 ความหมายของคาํว่า ‚ภพ‛ มีรูปวิเคราะห์ว่า  ปภวติ  เอตสฺมาติ ปภโว, ภวตีติภโว, ภวติ
เอตสฺมาผล ํ ภวตีติ วาภโว๓๓  มีความหมายว่าภาวะชีวิตของสัตวโ์ลกท่ีอยูอ่าศยัของสัตวมี์ ๓ คือ (๑) 
กามภพคือภพของผูย้งัเสวยกามคุณไดแ้ก่อบาย  ๔ มนุษยโ์ลกและกามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น (๒) รูป
ภพคือภพของผูเ้ขา้ถึงรูปฌานไดแ้ก่รูปพรหม  ๑๖ ชั้น (๓) อรูปภพคือภพของผูเ้ขา้ถึงอรูปฌานไดแ้ก่
อรูปพรหม  ๔ ชั้น๓๔ 
 ดงันั้นการตายแลว้เกิดในสุคติภพ   ลกัษณะของผูท่ี้จะไปเกิดในสุคติภพไดน้ั้น  จะตอ้งเป็น
ผูท่ี้ประพฤติดี มีกายสุจริต  วาจาสุจริตและใจสุจริต  เรียกว่า กุศลกรรมนัน่เอง คือ การสร้างกรรมดี 
มีการรักษาศีล ๕ ขอ้ เป็นตน้ กรรมดีเหล่าน้ีก็จะส่งผลให้ไปเกิดในสุคตินั้น ก็จะเป็นไปตามกฎของ
กรรม คือ กรรมจากการท่ีไดเ้คยด าเนินชีวิตเม่ือก่อนตายในทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท่ีเป็น
สุจริตมาก่อน หรืออาจเป็นกรรมคร้ังหลงัสุด คือ ก่อนจะส้ินใจ ซ่ึงเป็นกรรมท่ีมีผลแรงมาก  และ
อาจให้ผลในช่วงต่อไปในทนัทีต่อจากชาติท่ีไดต้ายไปแลว้นั้น เช่น อาจจะระลึกถึงคุณงามความดี
ในส่ิงท่ีตนเองไดเ้คยกระท าไว ้ หรือจิตไดส้มาธิในขณะก่อนท่ีส้ินใจกรรมท่ีดีเหล่านั้นยอ่มส่งผลให้
ไปเกิดในสุคติภพ  ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั ๓ ภพ ใหญ่ ๆ  คือ  กามภพ   รูปภพ  และ อรูปภพ   

                                                            

 
๓๓รูปสิทฺธิ. (บาลี) ๕๖๘/๔๑๖,อภิสงฺ.ฏีกา (บาลี) ๔/๑๓๑.   

 
๓๔ม.มู. (บาลี) ๑๒/๙๔/๖๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๔/๘๙, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 

พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์ ๒๕๔๖ หนา้  ๑๖๘.   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E


๓๗ 

 

 อีกอยา่งหน่ึง ดว้ยเหตุวา่ ภพนั้นเปรียบเสมือนตลาดกลางในการคา้บุญคา้บาป ดงันั้นเม่ือส่ิง
ใดท่ีเราทาํลงไปไม่วา่จะเป็นบุญหรือบาปกต็าม ยอ่มมีผลดว้ยกนัทั้งส้ิน เม่ือทาํส่ิงท่ีเป็นบุญผลก็เป็น
บุญ เป็นความผาสุก ในทางกลบักนัถา้ทาํในส่ิงท่ีเป็นบาป ผลท่ีไดก้็เป็นบาปเป็นความทุกขท์รมาน
ต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่าผูเ้ป็นเจา้ของชีวิตจะลิขิตชีวิตของตนใหเ้ป็นเช่นไร ก็เหมือนกบัการท่ีเราเขา้
ไปในตลาด เราอยากไดอ้ะไร เราก็เลือกซ้ือหาเอา เช่นกนั เราอยากให้ชีวิตในภพเบ้ืองหนา้เราเป็น
อยา่งไร กข้ึ็นอยูก่บัส่ิงท่ีเราไดก้ระทาํลงไป ในขณะท่ีเป็นมนุษยน้ี์ 

 ดงันั้น  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการท่ีกล่าวว่า ภพต่าง ๆ มีภพมนุษยเ์ป็น
ตน้เปรียบเสมือนตลาดกลางในการคา้บุญคา้บาปนั้น จึงขอนาํเสนอแผนภาพดงักล่าวน้ี ซ่ึงเป็นภพ
ภูมิต่างๆ ก่อนท่ีชีวิตทั้งหลายจะมาเป็นมนุษย ์และหลงัจากท่ีละโลกไปแลว้ท่ีถือว่าเป็นวงจรแห่ง
การเปล่ียนภพภูมิต่างๆ ซ่ึงมีภพมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง  ดงัน้ี 
 

แผนภูมิภาพท่ี  ๒.๖  แสดงภพภูมิหรือสถานท่ีเกิดของสตัว/์วิญญาณ 
ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก หนงัสือเรียน+ ส่ือประกอบการเรียน มหาวิทยาลยัธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย 

 

    
 
 
 
 
 
 

มนุษย ์
 

 

 

 

 
 

 จากแผนภูมิภาพท่ีนาํมาแสดงน้ี จะเห็นว่าก่อนมาเป็นมนุษย ์แต่ละคนซ่ึงรวมทั้งเราท่านใน
ท่ีน้ีดว้ย ลว้นมีท่ีมาจากภพภูมิต่างๆ แตกต่างกนัไป และหลงัจากละโลกน้ีไปแลว้ แต่ละคน แต่ละ
ชีวิตก็มีภพภูมิท่ีไปแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะเป็นภพภูมิท่ีดีกว่าภพภูมิท่ีตนเคยอยูก่่อนจะมาเป็นมนุษย ์
หรือตํ่ากวา่กไ็ด ้ข้ึนอยูก่บับุญบาปท่ีแต่ละคนไดก้ระทาํในขณะท่ียงัเป็นมนุษยอ์ยูน่ัน่เอง 

อรูปพรหม 

รูปพรหม 

สวรรค ์

อสุรกาย 

ดิรัจฉาน 

มนุษย ์

เปรต 

นรก นรก 

เปรต 

มนุษย ์

ดิรัจฉาน 

อสุรกาย 

รูปพรหม 

สวรรค ์

อรูปพรหม 



๓๘ 

 

 คาํว่า ภพ ในพุทธศาสนา หมายถึงท่ีอนัเป็นท่ีเกิดและอาศยัอยู่ของหมู่สัตว ์ส่วนคาํว่า ภูมิ 
หมายถึงชั้นหรือระดบัแห่งจิต หรือระดบัแห่งชีวิตของหมู่สัตวท่ี์เกิดอยู่ในภพต่าง ๆภพกบัภูมิใน
พุทธศาสนามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดเพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอย่างท่ีจะแยกออกจากกนั
ไม่ไดส้ัตวเ์กิดอาศยัอยูใ่นภพประเภทไหนระดบัแห่งจิตหรือระดบัแห่งชีวิตก็จะอยูใ่นประเภทหรือ
ระดับเดียวกับภพท่ีเกิดอาศยัอยู่นั้ นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกับภพจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภูมิพร้อม ๆกนัไปดว้ยพทุธศาสนาแบ่ง "ภพ" ออกเป็น ๓ คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ จึง
พออธิบายได ้ ดงัน้ี 

          ๑. กามภพไดแ้ก่ภพอนัเป็นท่ีเกิดอยูข่องหมู่สัตวผ์ูมี้ใจยงัติดขอ้งเกาะเก่ียวอยูก่บักามคุณ ๕ 
คือยงัมีจิตเพลิดเพลินยนิดีกบั รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ (ส่ิงกระทบกาย)ท่ีน่ารักใคร่น่าพอใจหมู่
สัตวท่ี์เกิดอยู่ในกามภพมีทั้งท่ีอยู่ในสุคติภูมิและทุคติภูมิท่ีเกิดอยูใ่นทุกคติภูมิไดแ้ก่สัตวผ์ูเ้ขา้ถึงคติ 
๓ คือ นรก กาํเนิดเดียรัจฉานและเปตวิสัย ท่ีเกิดอยูใ่นกามสุคติไดแ้ก่สัตวท่ี์เกิดในกาํเนิดของมนุษย์
และเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น คือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาริชิกา ดาวดึงส์ ยามาดุสิต 
นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวตัดี  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  (๑) นรก เป็นภูมิท่ีปราศจากความสุขสบาย  สตัวท์ั้งหลายท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิน้ีเรียกว่า
สัตวน์รก  ตอ้งเสวยทุกขเวทนาอนัแสนสาหัส  หาความสุขสบายมิไดเ้ลยเป็นสัตวจ์  าพวกท่ี ๑ใน
กามภพ 
  ๒) เปรต  เป็นพวกท่ีไม่มีท่ีอาศยัอยู่โดยเฉพาะ  แต่จะกระจายอยู่ทัว่ๆ ไปตามป่า 
ตามภูเขา  เหว  เกาะ  ทะเล  มหาสมุทร 
  คาํวา่  “เปรต” หมายถึง สตัวท่ี์พน้จากนรกมาแลว้ แต่ยงัมีเศษของกรรมชัว่เหลืออยู ่
จึงตอ้งเสวยทุกขต่์อไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึง เปรียบเหมือนนกัโทษท่ีออกจากเรือนจาํมาแลว้ แต่ยงั
อยูใ่นระหว่างภาคทณัฑ ์ยงัอยูใ่นการดูแลของเจา้หนา้ท่ี  ยงัมีการกาํหนดบริเวณใหอ้ยูช่ัว่ระยะเวลา
หน่ึง เป็นสัตวจ์าํพวกท่ี  ๒ ของกามภพ 
  ๓) อสุรกาย ได้แก่สัตว์ท่ีปราศจากความรุ่งโรจน์  ความเป็นอิสระ  และความ
สนุกสนานร่ืนเริง  อสุรกายคือ  พวกอสูรหรืออสุระสัตวพ์วกท่ี ๓  ท่ีเรียกว่า “อสุรกาย” หมายถึง
สัตวท่ี์พน้จากเปรตวิสัยมาแลว้ แต่ยงัไม่ไดม้าเกิดเป็นสัตว ์หรือมนุษยก์าํลงัเร่ร่อนแสวงหาท่ีเกิด 
เปรียบเหมือนอดีตนักโทษท่ีพน้จากภาคทณัฑ์แลว้ กาํลงัเร่ร่อนแสวงหางานทาํและหาท่ีอยู่ สัตว์
เดียรัจฉานท่ีตายแลว้ แต่ยงัไม่ไดไ้ปเกิดในกาํเนิดอ่ืนก็ไปเกิดในกาํเนิดอสุรกายก่อน แมม้นุษยท่ี์ตาย
แลว้ แต่จิตยงัเป็นห่วงกงัวล ทรัพยส์มบติัหรือคนรัก ยงัไม่ไดไ้ปเกิดในกาํเนิดอ่ืน  ก็ตอ้งไปเกิดใน
กาํเนิดอสุรกายก่อน 
  ๔)  สัตวเ์ดรัจฉานเป็นภูมของสตัวท่ี์มีอยูโ่ดยเฉพาะ  สัตวเ์ดรัจฉานมี  ๒  ชนิด คือ 



๓๙ 

 

 ชนิดท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา  และชนิดท่ีมองไม่เห็นไดด้ว้ยตา  กล่าวคือมีทั้งท่ีเป็นสัตวใ์หญ่โต  และท่ี
เล็กจนมองไม่เห็นสัตวป์ระเภทท่ี ๔ เรียกว่า “กาํเนิดเดียรัจฉาน” ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีกายหยาบใกลชิ้ด
มนุษย ์เรารู้จกักนัดีอยู่แลว้ เช่น สุนขัมนุษยเ์ราจะเล้ียงไวท่ี้บา้น มีการดูแลเป็นอย่างดี เอาใจใส่ รัก
เหมือนลูก หรือถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวไปเลยก็มี  สัตวท์ั้ง ๔ ประเภท คือ  สัตวน์รก เปรต 
อสุรกาย สตัวเ์ดียรัจฉาน จดัวา่เป็นอบายภูมิ แปลวา่ ภูมิของผูไ้ม่เจริญ  เป็นทุคติ มีท่ีอยูอ่นัลาํบาก 
  ๕) มนุษย ์ เป็นภูมิท่ีจดัอยู่ในสุคติภูมิชั้นต ่าสุดรองลงมาจากสวรรคน์ัน่เอง  สัตว์
ประเภทท่ี  ๕  คือ “มนุษยเ์ราน่ีเอง” มนุษยย์ุคปัจจุบนัมีกาํเนิดแบบชลาพุชะกาํเนิด คือ เกิดมาจาก
ครรภม์ารดา คลอดออกมาเป็นทารกแลว้จึงเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ แต่ในยคุเร่ิมตั้งกปันั้นโลกน้ีไม่มี
มนุษยอ์ยูก่่อน มนุษยค์นแรกจึงมีกาํเนิดแบบโอปปาติกะ 
  โดยเม่ือเร่ิมตั้งกปัใหม่ จกัรวาลมีสภาพเป็นเพียงความว่างเปล่าอยู่นานแสนนาน มีพรหม
โลกชั้นสูงท่ีรอดพน้การทาํลายลา้งเม่ือส้ินกปัก่อนอยูเ่บ้ืองบน กาลต่อมา ในความว่างเปล่านั้นเกิดมี
มหาเมฆปรากฏข้ึน ก่อนจะเร่ิมโปรยปรายละอองฝนบริสุทธ์ิลงมา จากนั้นฝนก็ตกหนกัข้ึนโตเป็น
สายเท่ากา้นบวั ในท่ีสุดก็โตเป็นลาํเท่าลาํตาล สายฝนตกกระหนํ่าไปทัว่จกัรวาลอยู่อย่างนั้นนาน
แสนนาน โดยมีลมรองรับอยูเ่บ้ืองล่างและโอบประคองอยูด่า้นขา้ง นํ้ าฝนจึงไม่ไหลไปไหน แต่ไหล
รวมเป็นมหาสมุทรใหญ่เตม็ทอ้งจกัรวาล 

 เม่ือฝนหยุดตกระยะเวลาหน่ึงผืนนํ้ าก็เร่ิมงวดแห้งลง พรหมโลกเบ้ืองตํ่าและเทวโลกเร่ิม
ปรากฏตามลาํดบั ช่วงเวลานั้นเอง ก็มีพระพรหมในพรหมโลกบางองคห์มดอายขุยัและจุติมาอุบติั
โดย โอปปาติกะกาํเนิด เป็นสัตวโ์ลกท่ีมีกายทิพยล์ะเอียด มีเส้ือผา้อาภรณ์ทิพย ์มีปีติเป็นอาหาร มี
รัศมีกายสว่าง มีวิมานงดงามลอยอยู่ในอากาศ เป็นสัตวโ์ลกผูมี้จิตประภสัสร ไม่มีเพศดงัเช่นพระ
พรหม เหาะไปมาไดใ้นอากาศ 

 ต่อมาผืนนํ้ าก็งวดแห้งลงอีก เกิดเป็นรูปลกัษณ์จกัรวาลเหลวๆ มีสภาพเหมือนนมสดท่ีถูก
เค่ียวให้งวดแห้ง เม่ือนํ้ างวดแห้งมากข้ึน ผิวนํ้ าจึงเร่ิมจับเป็นแผ่นแข็งลอยเป็นฝาอยู่บนผิวนํ้ า 
เรียกวา่ งว้นดิน ส่งกล่ินหอมบริสุทธ์ิ มีสีสวย สตัวโ์ลกท่ีลอยไปลอยมาไดก้ล่ินหอมจึงลงมาดมกล่ิน
งว้นดินนั้นใกล้ๆ  เหมือนภมรท่ีหลงใหลดอมดมกล่ินเกสรดอกไม ้ซ่ึง คาํวา่ ‘งว้นดิน’ ภาษาบาลีใช ้
คาวา่ ‘รสปฐว’ี๓๕ 
 ต่อมาสัตวโ์ลกผูห้น่ึงสงสัยว่างว้นดินกล่ินหอมน้ีมีรสชาติเป็นอยา่งไร จึงใชน้ิ้วชอ้นข้ึนมา
ลองล้ิมชิมรสดู งว้นดินกล่ินหอมนั้นมีรสอร่อยดุจรวงผึ้ง ซาบซ่านไปทั้งสรรพางคก์าย สัตวโ์ลกผู ้
นั้นติดใจหลงใหลจึงลงมากินงว้นดินนั้นอีกบ่อยๆ สัตวโ์ลกอ่ืนเห็นเขา้ก็ลองบา้งเกิดติดใจรสชาติ

                                                            

 
๓๕พระสุตตนัตปิฎก   อคัคญัญสูตร   ทีฆนิกาย,  เล่มท่ี  ๑๑/๕๖/๙๒. 
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๔๐ 

 

งว้นดินนั้นไปตามๆ กนั ถึงขั้นใชมื้อป้ันงว้นดินกินกนัเป็นคาํๆ จิตประภสัสรเร่ิมถูกกิเลสคือความ
อยากพอกพนู ร่างกายทิพยเ์ม่ือไดรั้บธาตุ ๔ จากอาหารหยาบเขา้ไปผสม ก็เร่ิมเปล่ียนเป็นกายหยาบ 
รัศมีสวา่งค่อยๆ มืดมนลง ลอยไปลอยมาไม่ไดต้อ้งลงมาเดินดินกลายเป็นมนุษยต์น้กปั 
 เม่ือรัศมีจากกายหายไป จกัรวาลน้ีก็มืดมิด สัตวโ์ลกทั้งหลายเร่ิมตกใจกลวั กาลนั้นกุศลผล
บุญเก่าก็ส่งผลใหมี้ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์มาโคจรอยูบ่นฟ้า และมีดวงดาวต่างๆ มากมายช่วยให้
แสงสวา่ง ช่วงเวลาเดียวกนันั้น เขาสิเนรุ ป่าหิมพานต ์และภูเขาสัตตบริภณัฑ ์ก็ผดุข้ึนเป็นรูปลกัษณ์
จกัรวาลท่ีสมบูรณ์ 
 ต่อมานํ้ างวดแห้งมากยิ่งข้ึนไปอีก งว้นดินก็แขง็กระดา้งข้ึนกลายเป็นกระบิดิน    ซ่ึงภาษา
บาลีใชว้า่“ภูมิปปฺปฏิโก”๓๖มีสณัฐานเหมือนเห็ด กล่ินสีและรสอร่อยนอ้ยกว่างว้นดิน มีรสชาติคลา้ย
เนยใส สัตว์โลกก็ได้อาศัยกินกระบิดินนั้ นสืบมาเม่ือนํ้ างวดแห้งมากข้ึนอีก กระบิดินก็ยิ่งแข็ง
กระดา้งมากยิง่ข้ึนจนกลายเป็นเครือดิน มีลกัษณะคลา้ยผลมะพร้าว กล่ินหอมและรสอร่อยนอ้ยกวา่ 
กระบิดิน แต่ก็ยงันบัว่าเป็นอาหารเลิศรสสาํหรับสัตวโ์ลกในยคุตน้กปั ในส่วนของ‘เครือดิน’ นั้น 
ภาษาบาลีใชว้า่ ‘ปทาลตา’๓๗

 

 ต่อมาเครือดินก็แขง็กระดา้งจนกินไม่ได ้โลกยคุนั้นก็มีขา้วสาลีเกิดข้ึนเป็นอาหาร ขา้วสาลี
ยุคตน้กปันั้นเกิดข้ึนเองโดยไม่ตอ้งปลูกไม่ตอ้งไถ เมล็ดใหญ่มาก เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาว
สะอาด กล่ินหอม เป็นเมล็ดขา้วสารโดยไม่ตอ้งสี เพียงเด็ดวางบนแผ่นหินก็เกิดไฟลุกข้ึนหุงเมล็ด
ขา้วให้สุก ใครปรารถนารสชาติเป็นแบบใดก็ไดข้า้วสุกมีรสชาติเป็นแบบนั้น ขา้วสาลีน้ีเม่ือเก็บ
เมล็ดมาในตอนเยน็ รุ่งเชา้ก็มีเมล็ดใหม่สุกงอกข้ึนมาแทนท่ี สัตวโ์ลกยุคแรกน้ีจึงเป็นสัตวโ์ลกท่ีมี
ความสุขสบาย ยงัไม่มีภาระเร่ืองการทาํมาหากินแต่อยา่งใด 

 ต่อมาสัตวโ์ลกเร่ิมมีกิเลสหนาหนกัข้ึนอีก เมลด็ขา้วสาลีก็เร่ิมเลก็ลง มีเปลือก มีรํา ท่ีเคยกิน
ง่ายๆ กก็ลบักินยากข้ึน ตอ้งเสียเวลามาร่อนเปลือกและฝัดรํา อีกทั้งขา้วสาลีท่ีเกบ็แลว้ก็ไม่งอกข้ึนมา
เองเหมือนดงัแต่ก่อน สัตวโ์ลกยุคน้ีจึงเร่ิมปักปันเขตแดนทาํนาปลูกขา้วกินเองดว้ยความเหน่ือย
ยากลาํบาก สตัวโ์ลกพวกบางกลุ่มเกิดความข้ีเกียจท่ีจะตอ้งไปเกบ็เก่ียวขา้วสาลีทุกวนั จึงเร่ิมสร้างยุง้
ฉางเกบ็เก่ียวขา้วมาสะสมไว ้ขณะท่ีสตัวโ์ลกบางคนเห็นแก่ตวัแอบลกัขโมยขา้วสาลีของคนอ่ืน เม่ือ
ถูกจบัไดก้็จะถูกตกัเตือนแต่ก็ยงัมีการขโมยซํ้ าอีกเป็นคร้ังท่ีสองคร้ังท่ีสาม จึงเร่ิมมีการลงโทษท่ี
หนกัข้ึน 

 สตัวโ์ลกยคุน้ีหมดความเป็นทิพยไ์ปหมดแลว้ มีร่างกายแขง็แรงข้ึน ผวิพรรณหยาบข้ึน บุญ 

                                                            

 
๓๖พระสุตตนัตปิฎก  อคัคญัญสูตร  ทีฆนิกาย,  เล่มท่ี  ๑๑/๕๖/๙๒. 

 
๓๗พระสุตตนัตปิฎก  อคัคญัญสูตร  ทีฆนิกาย,  เล่มท่ี  ๑๑/๕๖/๙๒. 



๔๑ 

 

กรรมเก่าท่ีเคยสร้างไวต้ั้งแต่สมยัก่อนจะเป็นพระพรหมก็เร่ิมส่งผล บางพวกมีบุญเก่าดีก็มีรูปร่าง
สวย ผิวพรรณงาม บางพวกบุญเก่าไม่ดี มีราคะโทสะโมหะมากก็มีรูปร่างไม่สวย ผิวไม่งาม จึงเร่ิม
เกิดการแบ่งผวิ แบ่งชนชั้น และเร่ิมเหยยีดหยามกนั 
 เม่ือบริโภคแต่อาหารหยาบร่างกายจึงตอ้งมีการขบัถ่าย ผวิกายจึงเกิดรอยปริแยกเพื่อขบัถ่าย 
เกิดอวยัวะเป็นเพศหญิงเพศชาย กลายเป็นมนุษยเ์ดินดินกินขา้ว ไม่สามารถลอยไปมาไดด้งัแต่ก่อน 
 เม่ือมนุษยเ์ร่ิมมีเพศท่ีแตกต่างกนั หญิงชายจึงเร่ิมเพง่เลง็เพศกนั กาํหนดัท่ีเคยสงบระงบัดว้ย
พรหมวิหารธรรมเม่ือคร้ังเป็นพระพรหมก็เร่ิมร้อนรนกระวนกระวาย  กามราคะกาํเริบ เร่ิมจบัคู่เสพ
เมถุนกนั ในคร้ังนั้นมนุษยผ์ูย้งัมีจิตปภสัสรดุจพระพรหม เม่ือเห็นหญิงชายใดทาํกรรมลามกเสพ
สังวาสกนั ก็จะด่าว่า ห้ามปราม จบัแยก เอาฝุ่ นโปรยใส่ เม่ือห้ามไม่ไดจึ้งออกปากขบัไล่ มนุษย์
เหล่าน้ีจึงเร่ิมสร้างบา้นเรือน และแอบไปเสพสังวาสกนัในท่ีมิดชิด ซ่ึงในพระสูตรไดพ้รรณนาถึง
อาการขบัไล่ไวว้า่  ดงัน้ี 
 

   ‚สตัวเ์หล่าใดเห็นสตัวเ์หล่าอ่ืนกาํลงัเสพเมถุนกนั กโ็ปรยฝุ่ นลงบา้ง  
  โปรยข้ีเถา้ลงบา้ง  โปรยโคมยัลงบา้ง   ดว้ยกล่าววา่   คนถ่อย   เจา้จงฉิบหาย  
  คนถ่อย เจา้จงฉิบหายดงัน้ี แลว้กล่าววา่ กส็ตัวจ์กักระทาํกรรมอยา่งน้ีแก่สตัว ์
  อยา่งไรดงัน้ี...‛๓๘

 
 

 เม่ือเสพสังวาสกนัแลว้ ก็เร่ิมเกิดมนุษยย์ุคใหม่ท่ีมีกาํเนิดแบบ ชลาพุชะ คือ เกิดในมดลูก
และคลอดออกมาเป็นทารก หลงัจากนั้นการจุติของพระพรหมมาอุบติัเป็นมนุษยแ์บบโอปปาติกะ
กาํเนิดก็หมดส้ินไป แต่มนุษยย์ุคตน้กปัน้ีก็ยงัเป็นมนุษยท่ี์มีศีลธรรมดีกว่ายุคปัจจุบนัมาก จึงมีอายุ
ยนืยาวถึงอสงไขยปี 

 เม่ือมนุษยส์ร้างบา้นเรือน มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งจึงเกียจคร้านในการออกไปแสวงหา
ขา้วสาลีบ่อย ๆ เกิดความโลภข้ึน เม่ือออกไปเกบ็ขา้วสาลีก็นาํมาทีละมาก ๆ นาํมาสะสมไว ้ยิง่ความ
โลภมากเท่าไรความประณีตของอาหารก็ยิง่นอ้ยลง ขา้วสาลีจึงเร่ิมเส่ือมคุณภาพลงไปเร่ือย ๆ ขนาด
ตน้เล็กลง  ปรากฏมีเปลือกข้ึน และเม่ือเก็บไปแลว้ก็ไม่งอกออกมาอีก ท่ีเคยข้ึนอยู่ทัว่ไป ก็เร่ิมลด
นอ้ยร่อยหรอลงไปเร่ือย หาไดย้ากข้ึน 

 จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงของพรหมในชั้นอาภสัสราท่ีไดเ้ส่ือมจากอตัภาพเดิมกลายมา
เป็นมนุษยใ์นยคุตน้กปั เพราะอาศยัเหตุคืองว้นดิน  หากจะกล่าวอีกนยัหน่ึงงว้นดินกเ็ป็นวตัถุกามชั้น
เลิศ ท่ีชกัชวนให้พรหมเหล่านั้นหันมาสนใจ  เม่ือทดลองล้ิมก็ติดใจ ถูกกิเลสกามคือความอยากท่ีมี

                                                            

  
๓๘พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ – หนา้  ๑๕๕. 

  



๔๒ 

 

อยูใ่นใจแต่เดิมเขา้ครอบงาํ  อุปมาเปรียบกบังว้นดินไดก้บักบัดกัของนายพราน ท่ีคอยดกัสัตวป่์าผูโ้ง่
เขลาใหเ้ขา้มาติดนัน่เอง  

 ถึงแมว้า่อาภสัสรพรหมจะเป็นมนุษยใ์นยคุตน้กปั  แต่อายขุองมนุษยน์ั้นก็ยนืยาวจนมิอาจท่ี
จะนับไดซ่ึ้งในภาษาบาลี คือ อสงไขยปี   เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าในสมยันั้นมิไดมี้มลภาวะเช่น
ปัจจุบนั ดินฟ้าอากาศ ฤดูต่างๆ ก็มิไดแ้ปรปรวนมีแต่ฤดูสบาย ไม่ตอ้งมีบา้นไวค้อยกนัฝน ไม่ตอ้งมี
ร่มเงาไว้คอยบังแดด   เคร่ืองนุ่งห่มนั้ นก็เป็นเคร่ืองนุ่งห่มเม่ือคร้ังยงัเป็นพรหม   ไม่ต้องมีการ
ประกอบการงาน  ส่ิงใดท่ีเป็นความยากลาํบากในยคุนั้นลว้นมิไดมี้เลย  

 โลกในยุคแรกจึงเป็นโลกท่ีสะดวกสบาย ปราศจากความทุกขย์ากลาํบากใดๆ   หากจะมี
ความทุกขบ์า้งก็เป็นความทุกขเ์ลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาชดเชยแทน เช่น การเส่ือมจากงว้น
ดินท่ีเป็นอาหารอนัประณีต กลบักลายมาเป็นตอ้งรับประทาน     กะบิดินและเครือดินตามลาํดบั เป็น
ตน้  

 การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงท่ีมีผลกระทบอยา่งยิง่ต่อมนุษยใ์นยคุนั้น ก็คือเร่ืองของผวิพรรณ
ท่ีมีทั้งงามและทรามควบคู่กนัไป เพราะการบริโภคของพวกมนุษยใ์นยคุตน้กปันั้นในสมยัท่ีตนยงั
เป็นพรหมอยู่ก็บริโภคดว้ยความตอ้งการ หาใช่เพราะความจาํเป็นไม่ เพราะพรหมนั้นมีปีติเป็น
ภกัษาอยู่แลว้ อาหารอย่างอ่ืนจึงไม่มีความจาํเป็น เม่ือมนุษยค์นใดมีความตอ้งการมาก ก็จะบริโภค
มากมาตั้งแต่สมยัท่ีตนยงัเป็นพรหม ธาตุหยาบท่ีมีสั่งสมอยูใ่นร่างกายก็จะมากตามไปดว้ย เป็นเหตุ
ใหค้วามประณีตของผวิพรรณลดลง หากมนุษยค์นใดบริโภคเพียงเพื่อตอ้งการแค่ใหด้าํรงอตัภาพได ้

ธาตุหยาบท่ีไดจ้ากอาหารกจ็ะเขา้ไปในร่างกายนอ้ย ความประณีตของผวิพรรณจึงยงัมีอยูบ่า้ง ทาํให้
มีผวิพรรณงามกวา่พวกท่ีบริโภคมาก 

 เราอาจจะเปรียบเทียบกบัการผสมสีดาํลงไปในสีขาว ซ่ึงถือว่าเป็นสีท่ีมีความบริสุทธ์ิหาก
ผสมน้อย สีขาวก็จะกลายเป็นสีเทา แต่หากผสมมากไปสีขาวก็จะกลายเป็นสีแดงไปในท่ีสุด เม่ือ
เป็นเช่นน้ีพวกมนุษยเ์หล่านั้นจึงดูหม่ินผิวพรรณของกนัและกนั  การท่ีกายของพรหมหมดรัศมีไป 
รวมไปถึงความกลา้แขง็ของกายท่ีค่อยมีมากข้ึนเร่ือยๆ 

ซ่ึงเราสามารถเปรียบเทียบปรากฏการณ์เช่นน้ีไดก้บัวิธีการทางเคมีของนกัวิทยาศาสตร์ โดย
นําเอาธาตุองค์ประกอบหลาย ๆ ตัวไปผสมเข้ากับธาตุหลักตัวใดตัวหน่ึง จนทําให้ธาตุนั้ น
เกิดปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงไปเป็นธาตุตามท่ีเราตอ้งการน้ีเป็นหลกัพื้นฐานง่ายๆในวิชาเคมีและ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งชา้ๆไดก้บัการนาํนํ้ าเปล่าเขา้ไปแช่ในช่องฟรีส  นํ้าท่ีเป็น
ของเหลวในตอนแรกพอเยน็มากเขา้ๆ ก็จะค่อย ๆ กลายเป็นวุน้ และพอถึงความเยน็ระดบัหน่ึง ก็จะ
กลายเป็นกอ้นแขง็ไปในท่ีสุด นํ้ านั้นมิไดแ้ข็งข้ึนในทนัทีทนัใด   ร่างกายของพวกพรหมก่อนท่ีจะ
กลายเป็นมนุษยใ์นยุคตน้กัป ก็จะเปล่ียนแปลงไปเช่นนั้น ซ่ึงจะตอ้งอาศยัระยะเวลาเป็นลา้นๆ



๔๓ 

 

ปี ร่างกายของมนุษยใ์นยุคตน้กปันั้น มีขนาดท่ีใหญ่โตและแข็งแรงมาก ถา้จะยกตวัอย่างจากใน
พระไตรปิฎก กมี็ในคมัภีร์พทุธวงศท่ี์กล่าวถึงพระพทุธเจา้พระองคต่์างๆ ท่ีมีพระชนมาย ุและขนาด 

ของพระวรกายไม่เท่ากนั พระพทุธเจา้บางพระองคมี์พระวรกายสูงถึง  ๖๐  ศอก  
 สัตวป์ระเภทท่ี ๖ เรียกว่า “เทวดา” ซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายพวกหลายชั้น บางพวกก็อยู่ตาม
ตน้ไม ้ภูเขา แม่นํ้ า บา้นเรือน เรียกช่ือตามสถานท่ีอยู ่เช่น ภูมมเทวดา อยูต่ามแผน่ดิน รุกขเทวดา อยู่

ตามตน้ไม ้เป็นตน้ บางพวกก็อยูใ่นสวรรค ์ ๖ ชั้น ตั้งแต่จาตุมหาราชิกา ถึงปรนิมมิตวสวสัดี สัตว์

ประเภทมนุษยแ์ละเทวดา จดัเป็นสุคติ  แปลว่ามีท่ีอยูอ่นัสบาย เช่นเหล่าเทวดาในแต่ละชั้น สมบูรณ์
ดว้ยกามคุณ อนัเน่ืองมาจากผลของการกระทาํของตนเม่ือคร้ังยงัเป็นมนุษย ์ มีการทาํบุญ ทาํกุศล 
รักษาศีลมิไดข้าด  มีจิตใจท่ีงดงาม เป่ียมดว้ยความเมตตา อารี  เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ ่ มีจิตตั้งมัน่ในสมาธิ 
ดาํเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท  มีจิตท่ีละอายชัว่กลวับาป อยูเ่สมอ  ดว้ยผลแห่งการปฏิบติัเหล่าน้ี
เองจึงส่งผลให้มาเกิดเป็นเหล่าเทวดาดงัไดก้ล่าวมาน้ีซ่ึงสวรรคภ์ูมินั้นหมายถึงเมืองหรือท่ีอยู่ของ
เหล่าเทวดาซ่ึงมีสถานท่ีอนัเป็นทิพยมี์หูทิพยแ์ละมีอาหารทิพย์๓๙เหล่าเทวดามีวิมานท่ีอยูอ่าศยัเกิดมา
จากบุญกุศลท่ีตนได้กระทาํมาเม่ือคร้ังยงัเป็นมนุษย์นั่นเองด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญ
ภาวนา๔๐โลกสวรรคน์ั้นแบ่งออกเป็น  ๒๖ ชั้นโดยแยกเป็นสวรรคช์ั้นกามาวจร ๖ ชั้นรูปาวจร  ๑๖
และชั้นอรูปาวจร  ๔  สวรรคภู์มิในท่ีน้ีหมายถึงสวรรคช์ั้นกามาวจร  ๖ ชั้นคือ 
  ๑.  จาตุมหาราชิกา  คือ  สวรรค ์ สวรรคท่ี์ทา้วมหาราช  ๔  ปกครอง  ทา้วมหาราช
ทั้ง  ๔  อนัไดแ้ก่  ทา้วธตรัฏฐะ  ทา้ววิรุฬหกะ  ทา้ววิรูปักขะ  และทา้วกุเวระ  หรือเวสสุวณั ใน
บรรดาเทวดาทั้งหลายท่ีอยูใ่นชั้นจาตุมหาราชิกาน้ีเป็นบริวารอยู่ภายใตอ้  านาจของทา้วมหาราชทั้ง  
๔  น้ี ทั้งนั้น 

  ๒.  ดาวดึงส์  คือ  แดนแห่งเทพ  ๓๓  มีทา้วสกักะ หรือพระอินทร์   เป็นใหญ่ 
  ๓.  ยามา  คือ  แดนแห่งเทพผูป้ราศจากความทุกข ์ ปราศจากความล าบากและมี 
ความสุขท่ีเป็นทิพย ์
  ๔. ดุสิต   คือ  แดนแห่งเทพผูเ้อิบอ่ิมดว้ยสิริสมบติัของตน  เทวดาทั้งหลายในภูมิน้ี 
มีความยนิดีและแช่มช่ืนอยูเ่ป็นนิจ 

                                                            

 
๓๙ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน๒๕๔๒. (กรุงเทพฯ: ศิริวฒันา

อินเตอร์พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖ หนา้ ๕๔๐. 
 

๔๐ข.ุวิ.อ. (บาลี) ๑-๑๓๕/๙-๗๗,ข.ุว.ิอ. (ไทย) ๒๖/๑-๑๒๙/๑-๑๖๕.   
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๔๔ 

 

  ๕. นิมมานรดี   คือ  แดนแห่งเทพผูย้นิดีในการเนรมิต  เทวดาทั้งหลายท่ีอยูใ่นภูมิน้ี
ย่อมเนรมิตกามคุณทั้ง  ๕  ข้ึนตามความพอใจของตนเอง แลว้มีความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์
เหล่านั้น 
  ๖. ปรนิมมิตวสวตัดี  คือ  แดนแห่งเทพผูย้งัอ  านาจใหเ้ป็นไปในสมบติัท่ีผูอ่ื้น 
เนรมิตให ้ เทวดาทั้งหลายท่ีอยูใ่นภูมิน้ี  ยอ่มเสวยกามคุณ  ๕  ท่ีเทวดาองคอ่ื์นรู้ความตอ้งการของ 
ตนแลว้จึงเนรมิตให ้
 ๒. รูปภพ ไดแ้ก่ภพอนัเป็นท่ีเกิดและอาศยัอยู่แห่งรูปพรหมในภูมิทั้ง ๔ คือรูปพรหมใน
พรหมโลกหรือสวรรคช์ั้นปฐมฌานภูมิ (ภูมิของผูไ้ดรู้ปฌานท่ี ๑) ชั้นทุติยภูมิ (ภูมิของผูไ้ดรู้ปฌานท่ี 
๒) ชั้นตติยภูมิ (ภูมิของผูไ้ดรู้ปฌานท่ี ๓) และชั้นจตุตถฌานภูมิ (ภูมิของผูไ้ดรู้ปฌานท่ี ๔) รูปภพน้ี
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่ารูปาวจรสวรรครู์ปภพหรือรูปาวจรสวรรคน้ี์จดัเป็นสุคติภพผูเ้กิดอยู่ในรูปภพ
รวมอยูใ่นส่ิงมีชีวิตประเภทเทวดาของคติ  ๕  คือ  สุคติภพนัน่เอง 

 อีกอยา่ง  ‚รูปภพ‛หมายถึงภพอนัเป็นท่ีอยูข่องรูปพรหม สตัวจ์าํพวกน้ีประกอบดว้ยขนัธ์ ๕ 
แต่ไม่ตอ้งอาศยัรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงชีพ ยงัมีอวิชชา แต่มี
ตณัหาอุปาทานเบาบาง 
 ๓. อรูปภพ  ไดแ้ก่ภพอนัเป็นท่ีเกิดและอาศยัอยูแ่ห่งอรูปพรหม ๔ ประเภท คือ อรูปพรหม
ท่ีเรียกวา่อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ
อรูปพรหมทั้ง  ๔ ประเภทดงักล่าวน้ีเกิดและอาศยัอยูใ่นอรูปาวจรสวรรคท่ี์มีช่ืออยา่งเดียวกบัช่ือของ
พรหมอรูปาวจรสวรรคท์ั้ง  ๔ บางทีก็เรียกว่าอรูปโลกแปลว่าโลกอนัเป็นท่ีเกิดและอาศยัอยูข่องหมู่
สัตวผ์ูไ้ม่มีรูปร่างรายละเอียดในเร่ืองน้ีจะไดก้ล่าวถึงในอนัดบัต่อไปหมู่สัตวผ์ูเ้กิดอยู่ในอรูปภพก็
รวมอยูใ่นส่ิงมีชีวิตประเภทเทวดาของคติ  ๕ เช่นกนัและภพน้ีกจ็ดัเป็นสุคติภพ 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า‚อรูปภพ‛ เป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหม สัตวพ์วกน้ีไม่มีรูปขนัธ์ มีแต่นาม
ขนัธ ์(เรียกวา่มีขนัธ์  ๔  คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นพวกจตุโวการ) ไม่มีตณัหาอุปาทาน 
แต่มีอวิชชา (สัตวท่ี์มีขนัธ์  ๑ ไดแ้ก่ อสญัญีพรหม คือ มีเฉพาะรูปขนัธ์ เป็นพวกเอกโวการ)  
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาแลว้น้ี  จะเห็นไดว้่าสัตวใ์นกามภพยงัแยกออกไปอีกเป็นชั้นๆ สูงตํ่า
ต่างกนั ตามกรรมของตนๆ สัตวน์รก เป็นสัตวช์ั้นตํ่าท่ีสุด เสวยผลแห่งความชัว่ของตนอยู่ในนรก 
เปรียบเหมือนนกัโทษท่ีอยูใ่นเรือนจาํนอกนั้นถือวา่เป็นฝ่ายท่ีดีมีความสุข 
 ดงันั้น ในบรรดาสัตวป์ระเภทต่างๆในกามภพ คือ  ภพท่ียงัขอ้งติดอยูใ่นกามคุณ  ๕ คือรูป 

เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั ในส่ิงเหล่าน้ี สัตว์ท่ีมีกายหยาบ มี  ๒ ประเภท คือ มนุษย์และสัตว์

เดียรัจฉานซ่ึงเป็นภพท่ีมองเห็นกนัได ้อยูด่ว้ยกนัได ้นอกนั้นจะมีกายละเอียด ไม่สามารถมองเห็น
ดว้ยตาเน้ือได ้นัน่คือ ภพเป็นท่ีเกิดแห่งสตัวน์ัน่เอง (ดูจากแผนภูมิภาพท่ี  ๒.๕ ประกอบ)    



๔๕ 

 

  จากท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตท่ีว่า พระอริยบุคคลทุกประเภทจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ
ส่ิงมีชีวิตในอบายภูมิจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ไดเ้ทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีทั้งท่ีอยูร่ะดบัพื้นดิน 
ท่ีเรียกว่า  ภุมมฏัฐเทวดา เช่น รุกขเทวดา เป็นตน้ และท่ีอยู่ในอากาศ ซ่ึงเรียกว่า อากาสเทวดา 
สวรรคช์ั้นดุสิตเป็นท่ีรวมของนกัปราชญแ์ละผูมี้ปัญญาทั้งหลาย รวมถึงพระโพธิสัตว ์รูปภูมิเป็นท่ี
เกิดของผูท่ี้ไดรู้ปฌาน ผูท่ี้เกิดในอสัญญสัตตภูมิจะมีเฉพาะรูปขนัธ์เท่านั้น ไม่มีนามขนัธ์อยูเ่ลย คือ
จะมีเฉพาะร่างกายไม่มีความรู้สึกใดๆ เลย เกิดในอิริยาบทใด ก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต ไม่มีการ
เคล่ือนไหว เพราะก่อนตายในชาติก่อนไดจ้ตุตถฌานแต่ไม่ยนิดีในการมีความรู้สึก 
 ในส่วนชั้นสุทธาวาสภูมิเป็นท่ีเกิดของอนาคามีบุคคล (ปุถุชนและอริยบุคคลชั้นตํ่ากว่าน้ีจะ
ไปเกิดท่ีน่ีไม่ได)้  อรูปภูมิเป็นท่ีเกิดของผูท่ี้ไดอ้รูปฌานผูท่ี้เกิดในอรูปภูมิจะมีเฉพาะนามขนัธ์  ๔ 
คือ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณขนัธ์เท่านั้นไม่มีรูปขนัธ์ คือไม่มีร่างกายอยูเ่ลย เพราะจิตไม่มี
ความยนิดีในรูปทั้งหลาย ดงัน้ี 
๒.๒   กระบวนการของการเกดิ 
  เม่ือกล่าวถึงกระบวนการของการเกิดในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาเถรวาทนั้น ถือวา่ไดมี้ 
กล่าวไว้ท่ีชัดเจนซ่ึงในคัมภีร์ ท่ีเ ก่ียวกับเร่ืองน้ี  ได้กล่าวถึงอินทกยักษ์เคยมีความสงสัยว่า
องคป์ระกอบท่ีเป็นรูปขนัธ์และนามขนัธ์นั้นจะประสมกนัเขา้ไดอ้ยา่งไรกระดูกและเน้ือจะมาจาก
ไหนและสตัวจ์ะอยูใ่นครรภไ์ดอ้ยา่งไรและไดม้าทูลประเดน็น้ีกะพระพุทธเจา้๔๑ในมหาตณัหาสังขย
สูตร๔๒และอสัสาลายนสูตร๔๓ไดก้ล่าวถึงการท่ีมนุษยจ์ะถือก าเนิดในครรภม์ารดาตอ้งประกอบดว้ย
เง่ือนไขอยู ่ ๓ ประการดว้ยกนัซ่ึงถือเป็นกระบวนการเกิดของมนุษย ์ดงัน้ี  คือ 
 ๒.๒.๑  ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎแห่งกรรมกบัสังสารวฏั 
 กรรมหรือการกระทาํ เป็นเร่ืองของชีวิตตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล การเกิดมาเป็นมนุษยจึ์ง
เก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํตลอดเวลาเช่นกนั เป็นเร่ืองของเหตุผลท่ีคนเราสามารถท่ีจะไตร่ตรองให้
เห็นจริงไปตามเหตุและปัจจัยได้ หลักคาํสอนในเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏใน
พระพทุธศาสนามีความสัมพนัธ์กนัตลอดเวลากบักฎแห่งกรรม และกรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้
สอนวา่ คนเราตายหนเดียวหรือเกิดหนเดียว แต่ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีกิเลสตณัหาอยูแ่ละยงัไม่ได ้
บรรลุอมตธรรมคือเป็นพระอรหนัต ์บุคคลกจ็ะตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดอยูต่ราบนั้น 

                                                            

 
๔๑สังยตุตนิกายสคาถวรรค, ๑๕/๒๓๕/๒๔๘.   

 
๔๒มชัฌิมนิกายมูลปัณณาสก,์ ๑๒/๔๕๒/๓๔๒. 

 
๔๓มชัฌิมนิกายมชัฌิมปัณณาสก,์ ๑๓/๕๗๑/๖๒๘.  



๔๖ 

 

 การท่ีคนเราจะเกิดหรือไม่เกิดข้ึนนั้น พระอานนทไ์ดทู้ลถามพระพทุธองคว์า่ ภพยอ่มจะเกิด
มีได ้เพราะอะไรเป็นตน้เหตุ พระพุทธองคไ์ดย้อ้นถามพระอานนทว์่า อานนทถ์า้กรรมท่ีทาํให้เกิด
ในกามธาตุไม่มี แลว้กรรมภพจะมีหรือไม่ พระอานนทต์อบวา่ไม่มี พระพทุธองคจึ์งตรัสต่อไปอีกวา่ 
เหตุน้ีแลกรรมจึงช่ือวา่เป็นไร่นา (กมฺม ํเขตฺต)ํ วิญญาณ ช่ือวา่เป็นพืช (วิญฺญาณ ํพีช)ํ ตณัหาช่ือวา่เป็น
ยาง (ตณฺหา สิเนโห)๔๔ สัตวพ์วกมีอวิชชาเป็นเคร่ืองสกดักั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองผกูใจ ดว้ยประการ
ฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก และ‚เพราะอะไรเราจึงเวียนว่ายตายเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะไม่รู้แจง้ในอริยสจั  ๔ เราและพวกเธอ จึงเวียนวา่ยตายเกิดส้ินกาลนานอยา่งน้ี 

 ดงันั้น เราจะพบไดว้่า ในคมัภีร์พระไตรปิฎกไดมี้การกล่าวถึงการตายแลว้เกิดใหม่ในเชิง
ขา้มภพขา้มชาติ การเวียนว่ายตายเกิดน้ีปรากฏอยู่โดยทัว่ไปซ่ึงกล่าวเอาไวห้ลายลกัษณะ เช่น การ
กาํเนิดของมนุษย ์ในทางวิทยาศาสตร์นั้น การกาํเนิดข้ึนของมนุษยก์คื็อการเกิดท่ีไข่ของผูห้ญิงไดรั้บ
การผสมกับอสุจิของผูช้ายในสภาพแวดล้อมและเวลาท่ีเหมาะสมแก่การให้กาํเนิด แต่ในทาง
พระพุทธศาสนา ยงัมีทศันะต่อไปอีกว่า ยงัมีวิญญาณคือจิตของสัตว์มาปฏิสนธิท่ีเป็นปัจจัยอีก
ประการหน่ึงในการเกิดข้ึนมาของสตัวซ่ึ์งมีองคป์ระกอบและเง่ือนไข ท่ีจะกล่าวต่อไป 
 ๒.๒.๒  มารดาบิดาอยู่ร่วมกนั 
 สัตวท่ี์เกิดมาบนโลกน้ีโดยเฉพาะมนุษยเ์รานั้น  ในทางพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวไวช้ดัเจน
วา่  ปัจจยัท่ีท าใหม้นุษยเ์ราเกิดมาปรากฏอยูบ่นโลกน้ีได ้ มีดงัน้ี คือ 
 ในมหาตณัหาสังขยสูตร ไดอ้ธิบายว่าชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนัเกิดมีข้ึนไดต้อ้งอาศยัเหตุ ๓ 
ประการ ดงัพทุธพจน์วา่ 
 ภิกษุทั้งหลาย เพราะการประชุมกนัพร้อมแห่งปัจจยั ๓ ประการการตั้งครรภ์ (ของสตรี) 
ยอ่มมีข้ึนในมนุษยโ์ลกน้ีมารดาบิดาอยูร่่วมกนั แต่มารดาไม่มีระดู และสัตวท่ี์จะมาเกิดยงัไม่ปรากฏ 
การตั้งครรภก์ย็งัไม่มี 
 ในมนุษยโ์ลกน้ี มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู แต่สัตว์ท่ีจะมาเกิดไม่ปรากฏการ
ตั้งครรภก์ย็งัไม่มี 
 ภิกษุทั้งหลาย เม่ือมารดาบิดาอยูร่่วมกนัดว้ย มารดามีระดูดว้ย สัตวท่ี์จะมาเกิดก็ปรากฏดว้ย 
เพราะการประชุมกนัพร้อมแห่งปัจจยั ๓ ประการน้ี การตั้งครรภย์อ่มมีข้ึน 

                                                            

  
๔๔

 พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๐  นวสูตร พระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี ๑๒    องัคุตตรนิกาย เอก-ทุก-
ติกนิบาต หนา้  ๒๕๒ - ๒๕๓. 
 

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=20&A=5885&Z=5909&pagebreak=0#refer


๔๗ 

 

 ภิกษุทั้งหลาย มารดายอ่มรักษาทารกนั้นดว้ยทอ้งเกา้เดือนบา้ง สิบเดือนบา้ง เม่ือล่วงไปเกา้
เดือนหรือสิบเดือน มารดาก็คลอดทารกผูเ้ป็นภาระหนกัท่ีคลอดออกมาแลว้นั้นดว้ยโลหิตของตน
ดว้ยความเส่ียงชีวิตมากภิกษุทั้งหลาย นํ้ านมของมารดานั้นเป็นโลหิตในอริยวินยั 
 ในพระพทุธพจน์ท่ีปรากฏในภวสูตร๔๕เม่ือกล่าวโดยสรุป เหตุเกิดของมนุษยจ์ะมีข้ึนได ้
 ตอ้งประกอบพร้อมดว้ยองค ์๓ ประการ คือ 
  ๑.  มาตาปิตโร  จ  สนฺนิปติตา  โหนฺติ๔๖  มารดาบิดาอยูร่่วมกนั หมายถึงมารดาบิดา
อยูร่่วมกนัหรือการมีเพศสัมพนัธ์กนัตามธรรมชาติของหญิงและชายเม่ือแต่งงานนอกจากน้ียงัมีนยั
อีกก็คือ หมายถึงการท่ีน าไข่กบัสเปริมส์มาผสมกนัดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงนอกเหนือจากธรรมชาติอนั
ตั้งอยูบ่นหลกัการเดียวกนัคือตอ้งมีหญิงและชายซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งไข่และสเปริมส์ในภาษาทาง
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั 
  ๒.  มาตา  จ  อุตุนี  โหติ๔๗  มารดามีระดูในขณะท่ีอยู่ร่วมกนันั้นคือมารดาหรือ
หญิงท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุมีไข่สุกพร้อมท่ีผสมกบัน ้าเช้ือของชายไดแ้ลว้และไดมี้เพศสมัพนัธ์เพียง 
คร้ังเดียวภายในเจด็วนัต่อจากนั้นแมไ้ม่มีการร่วมเพศซ ้าอีกกส็ามารถตั้งครรภไ์ด ้

  ๓.  คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏฺฐิโต๔๘  มีสัตวม์าเกิด  หมายถึง   คนัธพัพะปรากฏข้ึนค าว่า
คนัธพัพะหมายถึงปฏิสนธิจิตหรือปฐมจิตอนัเป็นจิตดวงแรกท่ีสืบต่อมาจากภพอ่ืนมาสู่ครรภด์ว้ย
อ านาจแห่งบุญกุศลและกิเลส กรรม วิบาก ท่ีสะสมมาชกัน าให้มาเกิดไม่ใช่เป็นการมารออยู่ใกล้ๆ
เพื่อรอโอกาสเขา้สู่ครรภเ์ม่ือมารดาบิดามีเพศสมัพนัธ์กนัแต่อยา่งใดเลย 
 จะอย่างไรก็ตามในประเด็นน้ีแมค้นัธัพพะจะมุ่งหมายถึงปฏิสนธิจิตก็ตามแต่ก็ไดมี้การ
ตีความแตกต่างกนัออกไปเช่นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เช่ือเร่ืองจิตจะพยายามตีความว่าคนัธพัพะท่ีว่าน้ี

                                                            

 
๔๕องฺ.ติก. ๒๐/๕๑๗/๒๑๒. 

  
๔๖พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๒  พระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี ๔  มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์

หนา้  ๓๓๐ - ๓๔๘. 
 

๔๗อรรถกถามชัฌิมนิกายมูลปัณณาสกเ์ล่ม ๑๙ ภาค ๓ หนา้ ๒๐๒, พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปล.   
  

๔๘พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๒  พระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี ๔  มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์
หนา้  ๓๓๐ - ๓๔๘. 
  



๔๘ 

 

หมายถึงน ้ าเช้ือของชายหรือตัวสเปริมส์ท่ีแทรกเขา้ไปในไข่ของหญิง๔๙ การตีความเช่นน้ีไม่
สอดคลอ้งกันกับกระบวนการทั้ ง ๓ และเป็นการซ ้ าซ้อนเพราะสเปริมส์นั้ นได้รวมอยู่แลว้ใน
กระบวนการท่ี ๑ แลว้การบอกว่าคนัธัพพะคือสเปริมส์จึงซ ้ าซ้อนแต่อย่างไรก็ตามการตีความ
ลักษณะน้ีก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะหากตีความว่าคันธัพพะคือสเปริมส์จริงๆมารดามีระดูจึง
ความหมายเพียงว่าไข่สุกพร้อมผสมพนัธ์ุไดแ้ลว้เท่านั้นการอยูร่่วมกนัของมารดาบิดาจึงตีความได้
ว่าหมายถึงการน าไข่สุกมาผสมกบัสเปริมส์เท่านั้นเองกระบวนการดา้นจิตใจของมนุษยจึ์งไม่มีตาม
นยัแห่งการตีความเชิงวิทยาศาสตร์น้ี 
 อีกประการหน่ึงในมหานิทานสูตรมีขอ้ความบ่งช้ีชดัเจนว่าคนัธพัพะท่ีว่าน้ีไม่ใช่สเปริมส์
ตามท่ีนกัวิทยาศาสตร์ไดตี้ความไวห้ากแต่หมายถึงวิญญาณท่ีหยัง่ลงสู่ครรภข์องมารดาดงัขอ้ความ
ท่ีว่า “ดูกรอานนทก์็ถา้วิญญาณจกัไม่หยัง่ลงในครรภม์ารดานามรูปจะพึงสถิตมัน่ในครรภม์ารดาได้
หรือ? ไม่ไดพ้ระเจา้ขา้ดูกรอานนทถ์า้วิญญาณคร้ังหยัง่ลงสู่ครรภม์ารดาแลว้จกัออกไปเสียนามรูปจะ
พึงบงัเกิดข้ึนมาเพื่อความเป็นอยา่งน้ีไดห้รือ? ไม่ไดเ้ลยพระเจา้ขา้”๕๐ ตามนยัแห่งพระสูตรดงักล่าวน้ี
จึงแสดงให้เห็นว่าคนัธพัพะท่ีว่าน้ีไม่ใช่ส่ิงใดอ่ืนหากแต่เป็นวิญญาณท่ีท าหนา้ท่ีปฏิสนธิสืบต่อตาม
พลงัแห่งกรรมนัน่เองและการตีความเช่นน้ีเป็นท่ียอมรับกนัเป็นส่วนมากและมีความเห็นค่อนขา้ง
ตรงกนัเก่ียวกบัสงัสารวฏัคือการเวียนตายเวียนเกิดในภพหรือคติภูมิ ต่าง ๆ 
 จากขอ้ความแห่งพระสูตรน้ีท าให้รู้ว่ากระบวนการเกิดทั้ง ๓ คือเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้
มนุษยถื์อก าเนิดเกิดข้ึนในครรภม์ารดาไดห้ากแต่กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงขาดไปมนุษยก์็
ไม่สามารถถือก าเนิดข้ึนได้จะเห็นว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีล้วนแต่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการเกิดเป็นมนุษยใ์นวงัวนแห่งสงัสารวฏั 

 ดว้ยเหตุองคป์ระกอบทั้ง ๓ ประการดงักล่าวน้ี ถา้ขาดองคใ์ดองคห์น่ึงไป การตั้งครรภข์อง
สตรีกเ็กิดข้ึนไม่ได ้ดงัพุทธพจน์ว่า ดูกรอานนท ์ถา้วิญญาณจกัไม่หยัง่ลงในทอ้งแห่งมารดา นามรูป 
จะพึงเกิดในทอ้งมารดาไดห้รือ และเม่ือมนุษยผ์ูย้งัมีอวิชชาอยู่ตายลง ในทางกายภาพวิญญาณจกั
เป็นตวัไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่าง ๆ ในหว้งแห่งสงัสารวฏัต่อไป 

 ดงันั้นเราจะเห็นไดว้่า กระบวนการทั้ง ๓ ประการน้ี  กล่าวโดยสรุปแลว้มี ๒ กระบวนการ
คือกระบวนการดา้นรูปธรรมกบักระบวนการดา้นนามธรรมกล่าวคือเป็นองคป์ระกอบท่ี ๑ และ ๒

                                                            

 
๔๙พี.ซี. ริลลิดส์แมน, ศิลปะแท,้ (เชียงใหม่: พุทธนิคม, ม.ป.ป.), หนา้  ๑๓, อา้งในแสง

จนัทร์งาม, “ตายแลว้เกิด” ในพุทธปรัชญาพื้นฐาน, (โครงการต าราปรัชญาและศาสนาสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาภาควิชามนุษยสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๖)  หนา้  ๑๐๔. 
 

๕๐มหานิทานสูตรทีฆนิกายมหาวรรค,  ๑๐/๖๒/๕๗. 



๔๙ 

 

ถือว่าเป็นองคป์ระกอบดา้นรูปธรรมในส่วนท่ีเป็นร่างกายหรือรูปขนัธ์ของมนุษยอ์นัเป็นส่วนท่ีพ่อ
และแม่เป็นผูใ้หม้าส่วนองคป์ระกอบท่ี ๓ ถือว่าเป็นองคป์ระกอบดา้นนามธรรมในส่วนท่ีเป็นจิตใจ
หรือนามขนัธ์ ๔ ท่ีเหลืออันเป็นส่วนท่ีประกอบด้วยทั้ งบุญและบาปท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดเม่ือ
กระบวนการทั้ง ๓ พร้อมมูลแลว้จึงเรียกว่าความเป็นสัตวมี์ชีวิตคือ “ความมีอายคุวามด ารงอยูค่วาม
ด าเนินไปความยงัอตัภาพให้ด าเนินไปไดค้วามเป็นไปความหมุนไปความเล้ียงความเป็นอยู่แห่ง
ชีวิตินทรีย”์๕๑ดงัน้ีดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสไวว้า่ 
 

ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตาปิตโร จ  สนฺนิปติตา  โหนฺติ   มาตา  จ   อุตุนี   โหติ 
 คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏฺฐิโต  โหติ เอว  ติณฺณ   สนฺนิปาตา  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ  โหติ ฯ๕๒ 
 

 เม่ือใดมารดาและบิดาอยู่ร่วมกนัดว้ย  มารดามีระดูดว้ย  สัตวท่ี์จะมาเกิด  ก็ปรากฏดว้ย  
เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั  ๓  ประการอยา่งน้ี  การตั้ง ครรภ ์ จึงมี๕๓ 
 จะเห็นไดว้า่ ในองคป์ระกอบ  ๓  อยา่งนั้น  มารดามีระดู  หมายถึง  มารดามีไข่  และใน 
ขณะเดียวกนับิดาก็มีสเปอร์ม  ทั้งไข่  และสเปอร์มน้ีเป็นส่วนของรูป  ซ่ึงเป็นกรรมพนัธ์ุท่ีถ่ายทอด
มาจากพ่อแม่๕๔  ในบรรดาองคป์ระกอบทั้ง ๓  นั้น  ต่างมีความสาํคญัดว้ยกนั  ไม่อาจท่ีจะแยกจาก
กันได้เพราะครรภ์ไม่อาจตั้ งข้ึนได้หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง  แต่ในบรรดา
องค์ประกอบทั้ง ๓  ขอ้น้ี  ขอ้สุดทา้ยสําคญัท่ีสุดเพราะนอกจากครรภ์จะตั้งข้ึนไม่ได้  หากไม่มี
วิญญาณมาปฏิสนธิแลว้  ยงัมีความสาํคญัในดา้นอ่ืนอีกคือ  แมเ้ม่ือตั้งครรภแ์ลว้  หากวิญญาณไดจุ้ติ
จากไป  ครรภ์นั้นก็แทง้เสีย หรือคลอดมาแลว้วิญญาณเกิดจุติจากไป คนนั้นก็จะตายเช่นกนั ไม่
สามารถดาํรงอยู่ได ้ดงันั้นจุติจิตก็ดี ปฏิสนธิจิตหรือวิญญาณก็ดี ส่ิงเหล่าน้ีย่อมถูกห่อห้อมไดด้ว้ย
กิเลส คือ มี กรรมดี กรรมชัว่ เป็นตวัจกัรสาํคญัในการนาํสตัวไ์ปถือกาํเนิดเกิดเป็นชีวิตใหม่ข้ึนมา   
 แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างจากท่ีกล่าวมานั้ นย ังไม่แน่นอน  ก็คือ  ข้อท่ีว่าบิดามารดามี
เพศสัมพนัธ์กนันั้นอาจไม่มีก็ไดเ้พราะท่านแสดงเหตุแห่งการตั้งครรภไ์วถึ้ง ๘ ประการ ดว้ยกนั ขอ้

                                                            

 
๕๑อรรถกถามชัฌิมนิกายอุปริปัณณาสก ์ (ปปัญจสูทนี) ๔/๒๐๐/๑๒๗.อภิธรรมปิฎกธรรม

สังคณี๓๔/๓๔/๓๑., อา้งใน พระพรหมโมลี (วิลาศญาณวโร, ป.ธ. ๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพฯ: ดอก
หญา้, ๒๕๔๕), หนา้  ๑๑-๑๒.   
  

๕๒สุตฺตนฺตปิฏเก เล่มท่ี ๔ มชฺฌิมนิกายสฺส มูลปณฺณาสก ํ  หนา้ท่ี ๔๘๕/๖๐๙ ขอ้ท่ี ๔๕๒ 

 
๕๓ม.มู. ๑๒/๔๐๘/๔๔๔. 

 
๕๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ),  จิตวิทยาในพระอภิธรรม, หนา้  ๗. 



๕๐ 

 

น้ีไดมี้ค  าอธิบายไวใ้นหนงัสือ ปรมตัถโชติกะ  มหาอภิธมัมตัถสังคหฎีกา  ปริจเฉทท่ี  ๕  เล่มท่ี  ๒  
ความวา่ 
 ๑. เมถุน    การตั้งครรภโ์ดยการเสพเมถุน  ในขอ้น้ีมีปรากฏชดัเจนอยูแ่ลว้  ผูว้ิจยัจึงไม่ตอ้ง
อธิบายไปอีกเป็นพิเศษ 
 ๒. โจฬคหณ    โดยการเอาผา้ท่ีเป้ือนน ้ าอสุจิของชายไปป้ายเขา้ในช่องคลอด  ในขอ้น้ีมี
เร่ืองท่ีแสดงไวว้่า  หญิงท่ีเคยเป็นภรรยาของพระอุทายีไดเ้อาผา้ท่ีเป้ือนน ้ าอสุจิ ของพระอุทายีไป
ป้ายในช่องคลอดของตนเอง  ต่อมานางกไ็ดต้ั้งครรภข้ึ์น 
 ๓.  ส สคฺโค  โดยชายจบัตอ้งตวั  ขอ้น้ีท่านกล่าวว่า  หญิงบางคนเม่ือก าลงัมีประจ าเดือน มี
ราคะเกิดข้ึนมาก  ในเวลานั้นถา้มีชายมาจบัตอ้งเน้ือตวัหรืออวยัวะต่าง ๆ  ของหญิงคนนั้น  อาจท า
ใหห้ญิงนั้นตั้งครรภไ์ด ้
 ๔.  นาภิอามสน   โดยชายลูบไลท่ี้สะดือ   ดงัเช่นนางปาริกาท่ีเป็นมารดาของพระสุวรรณ
สาม เม่ือขณะมีประจ าเดือน พระดาบสทุกูละท่ีเป็นพระราชสวามี ไดเ้อามือลูบไปท่ีสะดือของนาง 
ต่อมานางกต็ั้งครรภเ์กิดพระสุวรรณสามข้ึน 
 ๕.  ปาน    โดยกินน ้ าอสุจิของชาย  ดงัเช่นเร่ืองของมิคสิงคดาบสท่ีเป็นลูกของนางเน้ือสมนั 
เม่ือขณะท่ีนางมีประจ าเดือนนั้นไดไ้ปกินน ้ าปัสสาวะท่ีมีอสุจิ ปนอยู่ ท่ีเป็นของดาบสองค์หน่ึง  
ต่อมานางเน้ือสมนันั้นกไ็ดต้ั้งครรภแ์ลว้คลอดบุตรเป็นมนุษย ์ คือ มิคสิงคดาบสนัน่เอง 
 ๖.  ทสฺสน   โดยเห็นรูปร่างของชาย  ดงัเช่นเร่ืองนางสนมของพระเจา้แผ่นดินองคห์น่ึงใน
ลงักาทวีป  ไดย้นือยูท่ี่หนา้ต่างแลเห็นบุรุษผูห้น่ึงท่ีเป็นมหาดเลก็ใกลชิ้ดของพระเจา้แผน่ดิน  นางได ้
จอ้งมองดูบุรุษคนนั้นดว้ยอ านาจแห่งราคะ ในเวลาต่อมานางกไ็ดต้ั้งครรภ ์
 ๗.  สวน    โดยไดย้นิเสียงของชาย  ดงัเช่นนกยาง  ตามธรรมดานกยางนั้นไม่มีตวัผู ้มีแต่ตวั
เมีย  เม่ือถึงเวลาท่ีนกยางจะให้ก าเนิดลูกนั้น  ก็โดยการไดย้นิเสียงฟ้าร้อง  เม่ือนกยางไดย้ินเสียงฟ้า
ร้องเวลาใด เวลานั้นนกยางนั้นก็ตั้งครรภ ์ไก่ตวัเมียหรือโคตวัเมีย  บางทีไดย้นิเสียงของไก่ตวัผูห้รือ
โคตวัผูก้ต็ ั้งครรภข้ึ์นได ้
 ๘.  ฆายน    โดยไดด้มกล่ินของชาย  เช่น  โคตวัเมียบางตวัเม่ือไดก้ล่ินของโคอุสภะแลว้ก ็
ตั้งครรภข้ึ์นได ้ หรือมา้ตวัเมียบางตวั ชา้งตวัเมียบางตวั  เม่ือไดก้ล่ินมา้ตวัผู ้ชา้งตวัผูแ้ลว้กต็ั้งครรภ ์
ข้ึนได้๕๕จากค าอธิบายเหล่าน้ีอาศยันยัท่ีมาในคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา ความวา่ 

                                                            

 
๕๕พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา  ปริจเฉทที่ ๕ 

เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทยรายวนั กราฟฟิค เพลท, ๒๕๔๖) หนา้ ๙๑.อา้งใน อิศริยา  
นุตสาระ  การศึกษาเชิงวเิคราะห์ชีวติและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท. 



๕๑ 

 

  สาปิ   เตเนว  อชฺฌาจาเรน  คพฺภ   คณฺหิ,  น   อญฺญถา.  ก ึ  ปน    อญญฺถาปิ 
 คพฺภคฺคหณ   โหตีติ  โหติ ฯ  กถ   กายส สคฺเคน   โจฬคฺคหเณน    อสุจิปาเนน    นาภิ 
 ปรามสเนน   รูปทสฺสเนน   สทฺเทน   คนฺเธน  ฯ 
 

 แมภ้รรยาเก่าของพระสุทินนั้นก็ตั้งครรภเ์พราะอชัฌาจาร  (การร่วมสังวาส) นั้นนัน่เอง  หา
ไดต้ั้งครรภโ์ดยประการอ่ืนไม่  ถามว่า  การตั้งครรภย์่อมมีไดแ้มโ้ดยประการอ่ืนอีกหรือ?  ตอบว่า  
ยอ่มมีได ้
 ถามว่า  ย่อมมีไดอ้ย่างไร?  ตอบว่า  ย่อมมีได ้(เพราะเหตุอีก ๗  ประการ คือ)  เพราะการ
เคลา้คลึงกาย ๑  เพราะการจบัตอ้งผา้ท่ีเป้ือนอสุจิของชาย ๑  เพราะการด่ืมน ้ าอสุจิ ๑  เพราะการลูบ
ไลส้ะดือ (ของสตรี) ๑ เพราะการจอ้งมองดูรูป ๑  เพราะการฟังเสียง ๑  เพราะการดมกล่ิน ๑๕๖   
ดงัน้ี  เหตุนั้น ในคมัภีร์สารัตถทีปนีฏีกาจึงกล่าวสรุปเป็นค าประพนัธ์ ไวว้า่ 
 

  เมถุนโจฬคฺคหณ    ตนุส สคฺโค  จ   นาภิอามสน  
  ปาน   ทสฺสนสวน   ฆายนมิติ    คพฺภเหตโว  อฏฺฐิ ฯ 
 

 เหตุแห่งการตั้งครรภข์องสตรีมี  ๘  ประการ  คือ  การเสพเมถุน ๑  การจบัตอ้งผา้ท่ีเป้ือน 
อสุจิของชาย ๑  การเคลา้คลึงกาย ๑ การลูบไลส้ะดือ (ของสตรี) ๑ การด่ืมน ้าอสุจิ  ๑  การจอ้งดูรูป ๑ 
  การฟังเสียง ๑  การดมกล่ิน ๑๕๗ ดงัน้ี 
 อีกอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองสตัวท่ี์เกิดในครรภน้ี์   สมคัร   บุราวาศ  ท่านไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ  
พทุธปรัชญา  ๒๕  ศตวรรษ ความวา่  
  การเกิดในครรภก์คื็อการเกิดจากไข่เช่นเดียวกนั   แต่เป็นไข่ท่ีเกิดและเติบโต 
 เป็นตวัสตัวใ์นครรภเ์ลยทีเดียว  ไข่อยา่งน้ีมีในมดลูกของไข่ตวัเมีย   และเป็นเซลลไ์ข่ 
 แต่พอน ้าอสุจิซ่ึงมีตวั  Spermatozoa   ของตวัผู ้ถูกฉีดเขา้ไปในมดลูกตวัสเปิร์มกเ็ขา้ 
 ไปเจาะไข่   แลว้ไข่กก็ลายเป็น  Germ   cell  ซ่ึงเติบโตเป็นตวัสตัวไ์ดต่้อไป แต่ถา้ไม่ 
 มีตวัสเปิร์มมาผสมกบัตวัไข่กจ็ะตาย และในกรณี  ของพวกแมมมลั (Mammal)  เช่น 
 มนุษย ์ระดูท่ีเป็นโลหิตกจ็ะถูกขบัลา้งไข่ตายใหอ้อกจากมดลูกไปหลงัจากนั้นไข่ใบ 
  
 

                                                            

 
๕๖วิ.อ. ๑/๒๙๘-๒๙๙. อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความตาย

ในพุทธปรัชญาเถรวาท, หน้า ๑๕-๑๖ 
 

๕๗สารตฺถ.ฎีกา. ๒/๑๕. อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 



๕๒ 

 

ใหม่กเ็คล่ือนมารอรับตวัสเปิร์มแทน๕๘ 
 ดงันั้น  เม่ือปัจจยั  ๓ ประการมาประจวบกนัการตั้งครรภ์ก็เกิดข้ึนหากขาดอย่างใดอย่าง
หน่ึงการตั้ งครรภ์มิอาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยทั้ ง ๓ ประการนั้ นประการท่ี ๑ และประการท่ี ๒
พระพุทธศาสนาเห็นตรงกบันกัชีววิทยาส่วนประการท่ี ๓ คือ ‚มีสัตวม์าเกิด‛ เป็นส่วนท่ีไม่มีใน
ทฤษฎีทางชีววิทยาแต่สาํหรับพระพทุธศาสนาส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะถา้ไม่มีสัตว ์(ส่ิงมีชีวิต
ท่ีมีจิต) มาเกิดแมพ้ร้อมดว้ยปัจจยัทั้ง ๒ ประการก็มิอาจตั้งครรภ์ไดห้รือกรณีท่ีไม่มีปัจจยัทั้ง ๓ 
ประการมารวมกนัอยา่งลงตวัจนเกิดการตั้งครรภข้ึ์นหากต่อมาวิญญาณหรือจิตจุติไปครรภน์ั้นกแ็ทง้ 

อีกดงัท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงตรัสไวว้า่ 

  ‚…ดูก่อนอานนทถ์า้วิญญาณจะไม่กา้วลงสู่ครรภม์ารดาการตั้งครรภก์มี็ข้ึน 
 ไม่ได ้หรือแมต้ั้งครรภแ์ลว้ วิญญาณจุติดบัไปครรภก์แ็ทง้อีก หรือคลอดเป็นคนแลว้ 
 วิญญาณกลบัจุติจากไปคนนั้นกต็ายเช่นกนัดูก่อนอานนทเ์พราะฉะนั้นวิญญาณจึงได ้
 ช่ือวา่เป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทยัเป็นปัจจยัแห่งนามรูป‛๕๙   และอีกประการหน่ึง 
             กรรมกเ็ป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกนัไปจนถึงการใหผ้ลของกรรมโดยมีคาํกล่าวไว ้ดงัน้ี  
   ดูกรอานนท ์เหตุน้ีแลกรรมจึงช่ือว่าเป็นไร่นา (กมฺม ํเขตฺต)ํ วิญญาณ ช่ือว่าเป็นพืช 
(วิญฺญาณ ํพีช)ํตณัหาช่ือว่าเป็นยาง (ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณประดิษฐานแลว้ เพราะธาตุอยา่งเลว…
ปานกลาง…ประณีตของสตัวพ์วกมีอวิชชาเป็นเคร่ืองสกดักั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองผกูใจ ดว้ยประการ
ฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก นอกจากน้ียงัมีกล่าวไวใ้นจูฬกมัมวิภงัคสูตร มีใจความวา่ ดูกร
มาณพ สัตว์ทั้ งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสตัวท์ั้งหลายใหท้รามและประณีตต่างกนั 
 นอกจากน้ีในบุญกิริยาวตัถุสูตร ว่าถึงการใหผ้ลของกรรมดว้ยบุญกิริยาวตัถุ ๓ ประการ คือ 
บุญกิริยาวตัถุสําเร็จด้วย ทาน ศีล ภาวนาซ่ึงถือว่าเป็นส่วนของเหตุปัจจยัหนุนนําส่งต่อไป ให้
นาํไปสู่องคป์ระกอบของธาตุ ๖ ซ่ึงนาํไปสู่การตั้งครรภ ์และเกิดมาเป็นมนุษย ์กคื็อ 
 ๒.๒.๓  ธาตุ  ๖  ประชุมกนั  จึงตั้งครรภ์ 
  องคป์ระกอบของชีวิตท่ีเป็นพื้นฐานสาํคญัของชีวิตมนุษย ์ ๒  อย่าง  คือ  กายกบั
จิต เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะประชุมรวมกนัอยูไ่ดเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดมี้พุทธพจน์ในธาตุวิภงัคสูตรกล่าวไว้
วา่  ดูก่อนภิกษุ  ชีวิตของมนุษยมี์ธาตุ ๖ นั้น เราอาศยัอะไรกล่าวแลว้  ดูกรภิกษุ  ธาตุน้ีมี  ๖ อยา่ง คือ 

                                                            

 
๕๘สมคัร  บุราวาศ,  พุทธปรัชญา  ๒๕  ศตวรรษ, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพค์ลงัวิทยา, 

๒๕๐๐), หนา้ ๓๘๙, อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. หนา้  ๑๖. 
 

๕๙ที.ม. ๑๐/๑๑๕/๖๕. 



๕๓ 

 

   ๑. ปฐวีธาตุ  คือ  ธาตุดิน 
   ๒. อาโปธาตุ  คือ  ธาตุนํ้ า 
   ๓. เตโชธาตุ  คือ  ธาตุไฟ 
     ๔. วาโยธาตุ  คือ   ธาตุลม 
       ๕. อากาสธาตุ  คือ   ธาตุวา่งเปล่า 
       ๖. วิญญาณธาตุ  คือ   ธาตุรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ๖๐ 
 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นวา่ชีวิตมนุษยเ์รานั้นมีธาตุ  ๖  เป็นองคป์ระกอบอนัเป็นส่ิงท่ี
สาํคญั  โดยอาจจดัแบ่งเป็น  ๒  ประเภทคือ 
  ๑. ธาตุท่ีไม่มีความรู้สึกไร้สติสัมปชญัญะ  ไดแ้ก่  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ  และอากาศธาตุ ส่วนชีวิตท่ีเป็นร่างกายของมนุษยก์ป็ระกอบดว้ยธาตุเหล่านั้น 
  ๒. ธาตุท่ีรับรู้อารมณ์  คือ  วิญญาณธาตุหรือจิตวิญญาณ 
 แต่อย่างไรก็ดี  พระพุทธศาสนาก็มองชีวิตมนุษยด์ว้ยทศันะท่ีเป็นจริง เป็นกลาง และเป็น
ธรรมชาติ“ชีวิต”  ตามรูปศัพท์คือ  ความเป็นอยู่  เป็นการรวมเข้าของส่วนประกอบต่าง ๆ  
เปรียบเสมือน “รถ” เม่ือแยกส่วนประกอบทั้งหลายออกจากกนัแลว้  รถกไ็ม่มี  ดงัน้ี 
 ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงความหมายหรือการเกิดของชีวิตตามพุทธปรัชญาเถรวาทอาจกล่าวได้
เป็น ๓ นยั คือ ชีวิตตามนยัพระวินยั  ชีวิตตามนยัพระสูตร  และชีวิตตามนยัพระอภิธรรม  ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบของชีวิตมนุษยต์ามแนวพระวินยัปิฎก  มหาวิภงัค ์ตติยปาราชิกสิกขาบท  ได้
กล่าวถึงชีวิตมนุษยโ์ดยใชค้าํว่า  “กายมนุษย”์  ดงัมีพุทธบญัญติัแห่งสิกขาบทน้ีว่า  “อน่ึง ภิกษุใดจง
ใจพรากกายมนุษยจ์ากชีวิต หรือแสวงหาศสัตรา อนัจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษยน์ั้น หรือพรรณนา
คุณแห่งความตาย หรือชกัชวนเพื่อความตาย  ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก”๖๑ 
 ในอรรถกถาอธิบายว่า “ท่ีช่ือว่า  กายมนุษย์  น้ี คืออตัภาพท่ีอยู่ระหว่างตั้ งแต่เป็นวตัถุ
เลก็นอ้ย (ในขณะปฏิสนธิ)  จนถึงเวลาตาย, คาํว่า  พรากจากชีวิต  หมายความว่า ตดัชีวิตินทรีย ์ ทาํ
ใหข้าดการสืบต่อ”๖๒ 
 อตัภาพในขณะปฏิสนธินั้นเรียกวา่  กลลรูป คือเป็นเพียงหยาดนํ้าใสๆ เหมือนนํ้ ามนังา และ
มีขนาดเล็กมาก  แล้วค่อยๆ เจริญข้ึนตามลาํดับ  ฉะนั้ น  ชีวิตตามนัยพระวินัยจึงหมายถึง รูป
ชีวิตินทรีย ์ซ่ึงเร่ิมมีตั้งแต่ปฏิสนธิ  ความจริงชีวิตินทรียมี์  ๒  อย่าง  คือ  รูปชีวิตินทรีย ์และอรูป

                                                            

 
๖๐มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ที. ปา,  ๑๑/๓๒๕/๒๑๘  ฉบบัมหาจุฬา  เตปิฏก,ํ  ๒๕๐๐. 

 
๖๑วิ.มหา. ๑/๑๗๑/๑๔๐-๑๔๑.  อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 

 
๖๒วิ.อ. ๑/๖๔๓.  อา้งใน   อิศริยา  นุตสาระ. 



๕๔ 

 

ชีวิตินทรียห์รือนามชีวิตินทรีย ์แต่ในพระวินยัหมายเอาเพียงรูปชีวิตินทรียเ์ท่านั้น  เพราะใครๆ ไม่
สามารถฆ่านามชีวิตินทรียไ์ด ้แต่เม่ือปลงรูปชีวิตินทรียแ์ลว้กช่ื็อวา่ปลงนามชีวิตินทรียด์ว้ย เพราะทาํ
ใหน้ามชีวิตินทรียท่ี์เก่ียวเน่ืองกนัดบัไปดว้ย 
 องคป์ระกอบของชีวิตมนุษยต์ามแนวของพระสุตตนัตปิฎกเรียกว่า สัตวบ์า้ง บุคคลบา้ง 
เป็นตน้  ดงัมีคาถาท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์อภิธานปัปทีปิกาวา่ 
 

   ปาโณ  สรีริ   ภูต   วา  สตฺโต  เทหิ  จ  ปุคฺคโล  
   ชีโว  ปาณ ี  ปชา   ชนฺตุ  ชโน  โลโก  ตถาคโต ฯ๖๓ 
 

 ปาณ, สรีรํ,  ภูตา,  สตฺต (สัตว)์, เทหิ, ปุคฺคล (บุคคล), ชีว, ปาณี, ปชา, ชนฺตุ,ชน, โลก,  
 ตถาคต  (มีอรรถวา่  สตัวห์รือส่ิงมีชีวิต)๖๔ 
 ชีวิตท่ีใชค้าํบญัญติัว่า “สัตว”์  นั้นมีจาํนวนมาก  เช่น  พระพุทธพจน์ว่า “สพฺเพ  สตฺตา  อา
หารฏฺฐิติกา  สพฺเพ  สตฺตา  สงฺขารฏฺฐิติกา    สัตวท์ั้งปวงดาํรงอยูไ่ดเ้พราะอาหาร  สัตวท์ั้งปวงดาํรง
อยูไ่ดเ้พราะสงัขาร”๖๕  และในคาํแผเ่มตตาท่ีวา่  “สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  อตฺ
ตาน   ปริหรนฺตุ  สัตวท์ั้งปวงจงเป็นผูไ้ม่มีเวร  ไม่เบียดเบียน  ไม่มีความทุกข ์ มีแต่ความสุข  รักษา
ตนเถิด”๖๖ชีวิตท่ีใชค้าํบญัญติัวา่ “บุคคล” นั้นมีจาํนวนมาก  เช่น  พระพทุธพจน์ท่ีวา่ 
 

  อธิานนฺท   เอกจฺโจ  ปุคฺคโล   อธิ  ปาณาติปาตี  โหติ  อทินฺนาทาย ี โหติ 
 กาเมสุ    มิจฺฉาจารี   โหติ   มุสาวาท ี  โหติ   ปิสุณวาโจ   โหติ   ผรุสวาโจ     โหติ   

สมฺผปฺปลาปี  โหติ  อภิชฺฌาลุ  โหติ  พฺยาปนฺนจิตฺโต  โหติ   มิจฺฉาทฏฺิฐี  โหติ  โส 
กายสฺส  เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย   ทุคฺคตึ  วนิิปาต   นิรย   อุปฺปชฺชติ ฯ 
 

บุคคลบางคนในโลกน้ี  เป็นผูม้กัทาํชีวิตสัตวใ์ห้ตกล่วง  มกัถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห ้
มกัประพฤติผดิในกาม  มกัพดูเทจ็  มกัพดูส่อเสียด  มกัพดูคาํหยาบ  มกัพดูเพอ้เจอ้  มากดว้ยอภิชฌา  

                                                            

  
๖๓

 วิ.มหาวิ. ๑/๙๐/๘๗, ข.ุชา. ๒๗/๔๓/๑๘๖, วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๑, ข.ุอฏฺ. ๒๖/๘๐/๔๖๕  
 

๖๔พระโมคคลัลานเถระ, พระคมัภีร์อภิธานนปัปทีปิกา,  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หาม
กฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๐๘), หนา้  ๒๕.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. หนา้  ๗. 
 

๖๕ที.ปา. ๑๑/๓๐๓/๒๕๑.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ.  
 

๖๖ข.ุปฏิ. ๓๑/๒๒/๔๖๑.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ.  



๕๕ 

 

มีจิตพยาบาท  มีความเห็นผิด  อยูใ่นโลกน้ี เขาตายไปแลว้  ยอ่มเขา้ถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ก็
มี๖๗ดงัน้ี   ชีวิตท่ีใชค้าํบญัญติัวา่  “ปาณ”  นั้นมีจาํนวนมาก  เช่น  พระพทุธพจน์ท่ีวา่ 

 

 สนฺติ  คหปตโย   เอเก  สมณพฺราหฺมณา   เอว   วาทิโน   เอว   ทิฏฺฐิโน  นตฺถิ  เหตุ 
นตฺถิ  ปจฺจโยสตฺตาน    สงฺกิเลสาย   อเหตุ    อปฺปจฺจยา   สตฺตา   สงฺกิลิสฺสนฺติ   นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  
ปจฺจโย   สตฺตาน วิสุทฺธิยา   อเหตุ    อปฺปจฺจยา   สตฺตา   วิสุชฺฌนฺติ   นตฺถิ ...  สพฺเพ   สตฺตา  สพฺเพ  
ปาณา  สพฺเพ  ภูตาสพฺเพ  ชีวา  อวสา  อพลา  อวิริยา  นิยติสงฺคติภาวปริณตา  ฉเสฺววาภิชาตีสุ   สุข
ทุกฺข   ปฏิส เว  เทนฺตีติฯ 

 

ดูก่อน พราหมณ์และคฤหบดีทั้ งหลาย  มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึง  มีวาทะอย่างน้ี  มี
ความเห็นอยา่งน้ีว่า  เหตุไม่มี  ปัจจยัไม่มี  เพื่อความเศร้าหมองของสัตวท์ั้งหลาย  สัตวท์ั้งหลายไม่มี
เหตุ ไม่มีปัจจยั  ยอ่มเศร้าหมองเอง... สตัวท์ั้งปวง ปาณะทั้งปวง  ภูตทั้งปวง  ชีวะทั้งปวงไม่มีอาํนาจ  
ไม่มีกาํลงั  ไม่มีความเพียร  เป็นแต่แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม  และตามภาวะ  ยอ่มเสวย
สุขและทุกข ์ในอภิชาตทั้ง  ๖  เท่านั้น๖๘  ชีวิตท่ีใชค้าํบญัญติัว่า “ปาณี”  นั้นมีจาํนวนมาก  เช่น  พระ
พุทธพจน์ท่ีว่า “ปุญฺญานิ  ปรโลกสฺมึ  ปติฏฺฐา  โหนฺติ  ปาณิน  บุญทั้งหลายเป็นท่ีพึ่งของสัตว์
ทั้งหลายในปรโลก”๖๙  และชีวิตท่ีใชค้  าบญัญติัวา่ ‚ปชา‛  นั้นมีจ านวนมาก  เช่น  พระพทุธพจน์ท่ีวา่ 

 

 เอตสฺส   อานนฺท   ธมฺมสฺส   อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  เอวมย   ปชา   
ตนฺตากลุกชาตา  คุณคณฺหิก  ชาตา  มุชปพฺพชภูตา  อปาย   ทุคฺคตึ  วนิิปาต    
ส สาร   นาติวตฺตติ ฯ 
 

เพราะไม่รู้ไม่เขา้ใจปฏิจจสมุปบาทน้ี  หมู่สัตวจึ์งยุ่งเหมือนขอดดา้ยของช่างหูก  เป็นปม
นุงนังเหมือนกระจุกดา้ย  เหมือนหญา้มุงกระต่ายและหญา้ปลอ้ง ไม่ขา้มพน้อบาย ทุคติ  วินิบาต  
และสงสาร๗๐  ชีวิตท่ีใชค้าํบญัญติัวา่  “ชนฺตุ”  นั้น มีจาํนวนมาก  เช่น พระพทุธพจน์ท่ีวา่ 

 

  ตสฺมา  ชนฺตุ  สทา  สโต  กามานิ  ปริวชฺชเย 
  เต  ปหาย  ตเร  โอฆ   นาว   สิตฺวาว  ปารคู ฯ 

                                                            

 
๖๗ม.อุปริ.  ๑๔/๓๐๐/๓๖๐. อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ.  

 
๖๘ม.ม. ๑๓/๑๐๐/๑๐๖.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความตาย

ในพุทธปรัชญาเถรวาท” บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑  
 

๖๙ส.ํส. ๑๕/๓๒/๓๘.; องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๖/๕๘. อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 
 

๗๐ที.ม. ๑๐/๙๕/๕๗.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 



๕๖ 

 

 

เพราะฉะนั้น  สตัวท่ี์เกิดมาพึงเป็นผูมี้สติทุกเม่ืองดเวน้กามทั้งหลายเสีย สตัวท่ี์เกิดมาละกาม
เหล่านั้นไดแ้ลว้  พึงขา้มโอฆะไดเ้หมือนบุรุษวิดนํ้ าออกจากเรือแลว้พึงไปถึงฝ่ัง ฉะนั้น๗๑  ชีวิตท่ีใช้
คาํบญัญติัวา่  “โลก”  นั้นมีจาํนวนมาก เช่น  พระพทุธพจน์ท่ีวา่ 

 

  กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก  กมฺมุนา  วตฺตตี  ปชา 
  กมฺมนิพนฺธนา  สตฺตา  รถสฺสาณ ี ว  ยายโตฯ 
 

สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปเพราะกรรม  หมู่สตัวย์อ่มเป็นไปเพราะกรรม  สตัวท์ั้งหลาย  มีกรรม 
เป็นเคร่ืองผกูพนั  เปรียบเหมือนหมุดแห่งรถท่ีแล่นไปอยู ่ฉะนั้น๗๒ 

 แต่คาํบญัญติัดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เม่ือว่าโดยสภาวะแลว้ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ  ๕  ส่วน  
ดว้ยกนั  คือ เบญจขนัธ์  ท่ีเรียกวา่ขนัธ์ ๕  หรือขนัธ์  ๔  หรือขนัธ์ ๑   อนัไดแ้ก่   
 ๑. รูปขันธ์  ไดแ้ก่  รูปธรรมทั้งหมด กล่าวคือร่างกาย หรือสสารและพลงังานฝ่ายวตัถุพร้อม
ทั้งคุณสมบติั และพฤติการณ์ต่าง ๆ  ของสสารพลงังานเหล่านั้น 
 ๒. เวทนาขันธ์ ไดแ้ก่  ความรู้สึกสุข ทุกข ์หรือเฉยๆ ซ่ึงเกิดจากสัมผสัทางประสาททั้ง ๕ 
คือ ตา  หู  จมูก ล้ิน กาย และสมัผสัทางใจ 

๓. สัญญาขันธ์  ไดแ้ก่ ความจาํไดห้รือหมายรู้  คือ  การกาํหนดรู้อาการเคร่ืองหมายลกัษณะ 
ต่างๆ   แลว้จาํอารมณ์  ๖  คือ รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ได ้
 ๔. สังขารขันธ์  ไดแ้ก่  เจตสิกท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชัว่ หรือเป็นกลางๆ  มีเจตนาเป็นตน้ 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการกระทาํต่างๆ  ท่ีเรียกวา่กายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรม  และ 
 ๕. วญิญาณขันธ์ฯ  ไดแ้ก่  ความรู้แจง้อารมณ์ทางประสาททั้ง ๕  และทางใจ คือการเห็น 
 การไดย้ิน  การไดก้ล่ิน  การรู้รส  การรู้เยน็ร้อนอ่อนแขง็หย่อนตึงทางกาย  และการรู้ธรรมารมณ์
ทางใจ๗๓ ส่วนรูปขนัธ์  คือฝ่ายท่ีเป็นร่างกาย  อนัไดแ้ก่  มหาภูตรูป  ๔  อุปาทายรูป  ๒๔  รวมเป็น
รูป ๒๘  เป็นตน้ 
 อีกอยา่งโดยมากชีวิตสัตวโ์ลกทั้งหลายจะประกอบดว้ยขนัธ์ ๕ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น แต่มี
ชีวิตบางอย่างก็มีเพียง  ๔  ขนัธ์  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ เท่านั้น  ซ่ึงไดแ้ก่  พวก
อรูปพรหมและชีวิตบางอยา่ง กมี็เพียงขนัธ์เดียว คือรูปขนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่  พวกอสญัญสตัตพรหม๗๔ 
                                                            

 
๗๑ข.ุสุ. ๒๕/๗๗๘/๖๘๘.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 

 
๗๒ข.ุสุ. ๒๕/๖๖๐/๖๕๔. อา้งใน  อิศริยา  นุตสาระ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความ

ตายในพุทธปรัชญาเถรวาท” บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑ หนา้ ๙. 
 

๗๓ม.มู. ๑๒/๔๐๒/๓๘๖.อา้งใน อิศริยา  นุตสาระ. 



๕๗ 

 

 องคป์ระกอบของชีวิตมนุษยต์ามแนวอภิธรรมปิฎกนั้น  เป็นปรมตัถธรรม  ๓  อย่าง  อนั  
ไดแ้ก่   จิต เจตสิก และรูป  ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปกบันามหรือกายกบัจิตท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
ชีวิตมนุษย ์ดงักล่าว  รูปในอภิธรรมไดแ้บ่ง เป็น  ๒  กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ มหาภูตรูป  ๔  อุปาทายรูป  
๒๔  ดงัน้ี คือ 
  ๑. รูป  คือ  ธรรมชาติท่ีมีการแตกสลายไป  เพราะถูกปัจจยัท่ีขดัแยง้กนัเบียดเบียน
ทาํลาย มีรูปใหญ่ท่ีเรียกว่า  มหาภูตรูป  ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุนํ้ า  ธาตุลม  และธาตุไฟ  เป็นประธาน  
มหาภูตรูป เหล่าน้ีเป็นท่ีอาศยัของรูปอ่ืนๆ   ทั้งหมด    ส่วนรูปอ่ืนๆ   ท่ีอาศยัมหาภูตรูปนั้นเรียกวา่ 
  อุปาทายรูป ๒๔  ดงักล่าวแลว้ 
  ๒. จิต  คือ  ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ และไดรั้บอารมณ์อยู่เสมอ  ไม่เคยว่างเวน้เลย 
โดยรับอารมณ์ไดถึ้ง  ๖  ทาง ดว้ยกนั  คือ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางล้ิน  ทางกาย  และทางใจ  
เรียกว่า  จกัขวุิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  และมโนวิญญาณ 
ทาํหนา้ท่ีเห็น ไดย้นิ รู้กล่ิน  รู้รส  เป็นตน้  จิตน้ีเกิดดบัสืบต่อกนัรวดเร็วมาก  ชัว่เวลาเพียงดีดน้ิวมือ
คร้ังหน่ึงก็เกิดดบัไป นบัไม่ถว้นแลว้  จนทาํใหค้นส่วนมากเขา้ใจผดิคิดว่าเป็นส่ิงท่ีเท่ียงแทแ้ละเป็น
อตัตาตวัตน โดยแทจ้ริงจิตน้ี ก็ตกอยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั  (ไม่เท่ียง)  ทุกขงั (เป็นทุกข)์ 
อนตัตา (ไม่ใช่อตัตา ตวัตน)  จิตมีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น จิต, มโน, หทยั,  มานสั, วิญญาณ  เป็นตน้ 
  ๓. เจตสิก  คือ  ธรรมชาติท่ีประกอบในจิตหรือเกิดในจิต มี  ๕๒ ชนิด  แบ่งเป็น ๓  
กลุ่ม คือ  กลุ่มดี  เช่น  สัทธา  สติ  ปัญญา  เป็นตน้  กลุ่มชัว่  เช่น โลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นตน้ และ
กลุ่มกลาง ๆ เช่น ผสัสะ  เวทนา  เจตนา  วิริยะ เป็นตน้  เจตสิกเหล่าน้ีเกิดพร้อมจิต กบัพร้อมจิต มี
อารมณ์อยา่งเดียวกบัจิต และมีท่ีอาศยัเกิดอยา่งเดียวกบัจิต๗๕ 
 ดงันั้น จิต   คือ  ธรรมชาติท่ีคิดรู้อารมณ์ต่าง ๆ  มี  ๘๙  หรือ  ๑๒๑   ดวง  เจตสิก  ๕๒  เป็น
เคร่ืองปรุงแต่งจิตดงักล่าวมาแลว้  และ รูป  จิต  เจตสิก  น้ีเม่ือจดัเขา้ในขนัธ์  ๕  แลว้ “รูป” เป็นรูป 
ขนัธ์  “จิต” เป็นวิญญาณขนัธ์ “เจตสิก” เป็นเวทนาขนัธ์  สญัญาขนัธ์  และสงัขารขนัธ์๗๖  ดงัน้ี 
 นอกจากน้ี  ยงัเรียกวา่  อายตนะ ๑๒ ธาตุ  ๑๘  อินทรีย ์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ไดอี้ก แต่ 
เม่ือแบ่งเป็น ๒ แลว้ จะไดฝ่้ายรูป ๑ ฝ่ายนาม ๑  คือ  รูปเป็นฝ่ายรูป  จิตและเจตสิกเป็นฝ่ายนาม 

                                                                                                                                                                          

 
๗๔เร่ืองเดียวกนั  หนา้ ๙. 

  
๗๕

 อิศริยา  นุตสาระ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท” 
บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑, หนา้  ๑๐. 
 

๗๖มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระอภิธรรมปิฎก  วภิังค์  เล่ม ๒  ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), หนา้ ๒๔. 



๕๘ 

 

 ดงันั้น ส่วนประกอบของชีวิตมนุษยก์็เปรียบเหมือนรถหรือยานพาหนะท่ีมีส่วนประกอบ
มากมายหลายอยา่ง  รวมกนัจึงเรียกว่า  รถ  สามารถใชง้านได ้ แต่รถไม่มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย ์ 
ฉะนั้ นมนุษย์จึงประเสริฐกว่ารถ  เพราะมีชีวิตจิตใจ  มีความสามรถสูง  ชีวิตมนุษย์ จึงมี
องคป์ระกอบภายในอีก  ๖  ประการ  คือ  มีตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เป็นตวัรับ 
 ดงันั้น เม่ือธาตุทั้ง  ๖  น้ี  มาประชุมกนัอยา่งสมบูรณ์  การตั้งครรภจึ์งจะมีข้ึนในลาํดบัไป 
 ๒.๒.๔  จุดเร่ิมต้นของชีวติ 
  ในหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนา  ชีวิต (สรรพสตัวใ์นทุกภพภูมิ) มิไดเ้ร่ิมตน้ใน
ชาติน้ีเท่านั้น หากแต่มีมานานนกัหนาแลว้ การท่ีตอ้งเกิดมาแต่ละคร้ัง (แต่ละชาติ) กเ็พราะยงัมีกิเลส
อยู ่กิเลสจึงผลกัดนัให้กระทาํกรรมต่างๆ  เม่ือทาํกรรมแลว้ก็ยอ่มไดรั้บผลแห่งกรรมหรือวิบาก เม่ือ
มีวิบากคือมีชีวิตท่ีสุขบา้งทุกขบ์า้งแต่ยงัไม่หมดส้ินซ่ึงกิเลส เป็นเหตุให้เกิดกรรมอีก วนเวียนอยู่
อยา่งน้ี หากอธิบายการตายเกิดแบบชัว่ขณะจิต: จิตซ่ึงประกอบดว้ยกิเลส คืออวิชชา ตณัหา อุปาทาน
จะผลกัดนัให้กระทาํกรรมดีหรือกรรมชัว่ ผูก้ระทาํกรรมยอ่มไดรั้บวิบากอยา่งไม่มีทางหลีกเล่ียงได้
เลย ถา้กรรมดีให้ผลก็จะรู้สึกเป็นสุขและก่อให้เกิดกิเลสเพลิดเพลินและยึดติด ถา้กรรมชัว่ให้ผลก็
เป็นทุกขแ์ละเกิดกิเลสประเภทวิภวตณัหา คือ ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นนั้น  กระเสือกกระสนด้ิน
รนเพื่อให้พน้ไปจากสภาพท่ีไม่พึงปรารถนา กิเลสท่ีเกิดจากสุขและทุกขน์ั้นก็จะผลกัดนัให้กระทาํ
กรรมต่อไปอีก(ความสุขและความทุกขข์องปุถุชนนั้น  เม่ือกล่าวอยา่งถึงท่ีสุดแลว้ก็คือ “ทุกข”์  ตวั
เดียวเท่านั้น เพราะแมจ้ะเป็นความสุข แต่กเ็ป็นความสุขท่ีไม่จีรังย ัง่ยนื ส่ิงท่ีไม่จีรังย ัง่ยนืยอ่มกลบัมา
เป็นความทุกขไ์ดอี้ก)  หากจะอธิบายการตายเกิดแบบขา้มภพขา้มชาติ: หลงัจากท่ีสัตวท์ั้งหลายตาย
ลง จิตท่ียงัไม่หมดส้ินซ่ึงกิเลสคือ อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  ก็จะไปปฏิสนธิในภพภูมิท่ีเหมาะสม
ต่อไป 
 ๒.๒.๕  สาเหตุแห่งการเกดิ 
  ความเป็นไปแห่งชีวิตสตัวโ์ลกทั้งหลายนั้นลว้นแต่เวียนเกิดเวียนตาย หรือวนเวียน 
 ดว้ยการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  เร่ือยไปมิรู้จบส้ิน ยกเวน้ผูท่ี้เขา้ถึงนิพพานแลว้เท่านั้นจึงหยุดวนเวียน  
สาเหตุของการเกิดนั้นท่านแสดงไวห้ลายแห่งดว้ยกนั  คือ ในขุททกนิกาย  ธรรมบท  พระพุทธเจา้ 
ตรัสวา่ ตณัหาเป็นผูส้ร้างชีวิต ดงัมีพระพทุธพจน์วา่ 
  เราแสวงหานายช่างผูส้ร้างเรือน    เม่ือยงัไม่พบ      จึงแล่นไปสู่สงสารเป็น 
 อเนกชาติ  การเกิดบ่อยๆ  เป็นทุกขร่ํ์าไป แนะนายช่างผูส้ร้างเรือน  เราพบท่านแลว้ 
 ท่านจะสร้างเรือนอีกไม่ได ้ ซ่ีโครงทุกซ่ีของท่านเราหกัหมดแลว้  ยอดเรือน  เราก ็
 ร้ือเสียแลว้    จิตของเราถึงธรรมอนัปราศจากเคร่ืองปรุงแต่งแลว้    เพราะเราไดถึ้ง 



๕๙ 

 

 แลว้ซ่ึงความส้ินตณัหา๗๗  
   นายช่างผูส้ร้างเรือน  หมายถึง  ตณัหา  ส่วนเรือน  หมายถึง  อตัภาพ  ดงัมีคาํอธิบาย ท่ีกล่าว 
ไวใ้น พระธมัมปทฏัฐกถา แปลว่า “เราเม่ือแสวงหานายช่าง  คือตณัหาผูท้าํเรือน กล่าวคือ  อตัภาพ
น้ี”๗๘ 
 ดงันั้น  ชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวต่์างเป็นเช่นเดียวกนั กล่าวคือ  อาศยักลุ่มของเหตุปัจจยัทาํ
ใหเ้กิดข้ึน  เหมือนการเกิดข้ึนของตน้ไม ้  ตอ้งอาศยัเหตุ  ๓  ประการ๗๙  คือ  ๑)  มีเมลด็ของพืช  ๒) 
ในเมล็ดนั้นมียาง  ๓) มีดินสําหรับเพาะปลูก  หากขาดอย่างหน่ึงอย่างใด  การเกิดข้ึนย่อมเป็นไป
ไม่ได ้ ดงันั้นการเกิดข้ึนของมนุษยแ์ละสัตวก์็เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั  คือ  ๑) มีจิตหรือวิญญาณ
ซ่ึงเปรียบเหมือนเมลด็พืช ๒) มีตณัหาอนัเหมือนยางในเมลด็พืช และ ๓) มีกรรมเสมือนเป็นพื้นดิน
ท่ีเตรียมไว ้
 ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  การไม่รู้แจง้อริยสัจ  ๔ ทาํให้ตอ้ง
เวียนวา่ยตายเกิด  ดงัมีพระพทุธพจน์วา่ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจง้ ไม่ไดแ้ทงตลอดอริยสจั ๔  เราดว้ย เธอ 
 ทั้งหลายดว้ย จึงแล่นไป  ท่องเท่ียวไปยงัสงัสารวฏัน้ีตลอดกาลนานอยา่งน้ี  อริยสจั 
 เป็นไฉน?  คือ เพราะไม่รู้แจง้ ไม่ไดแ้ทงตลอดทุกขอริยสจั ๑ ทุกข-สมุทยอริยสจั  ๑ 
 ทุกขนิโรธอริยสจั ๑  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั ๑  เราดว้ย   เธอทั้งหลายดว้ย 
 จึงแล่นไป ท่องเท่ียวไปยงัสงัสารวฏัน้ี  ตลอดกาลนานอยา่งน้ี 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ทุกขอริยสจั   เราดว้ย   เธอทั้งหลายดว้ย   รู้แจง้แลว้ 
 แทงตลอดแลว้  ทุกขสมุทยอริยสจั... ทุกขนิโรธอริยสจั ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 อริยสจั   เราดว้ย  เธอทั้งหลายดว้ย  รู้แจง้แลว้ แทงตลอดแลว้  ตณัหาในภพขาดลง 
 แลว้  ตณัหาท่ีนาํไปสู่ภพส้ินแลว้  บดัน้ีภพใหม่ไม่มี๘๐ 
 จากพระพทุธพจน์น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่สาเหตุของการเกิดคือสมุทยั  ซ่ึงหมายถึงตณัหา ๓ คือ 
 กามตณัหา  ภวตณัหา  วิภวตณัหา  เม่ือไม่เห็นแจง้อริยสจั ๔  กไ็ม่ไดท้าํลายตณัหาอนัเป็นสาเหตุ 

                                                            

 
๗๗ข.ุธ. ๒๕/๑๕๓/๗๙-๘๐.  อา้งใน  อิศริยา   นุตสาระ เร่ืองเดียวกนั. 

 
๗๘มหามกฏุราชวิทยาลยั,พระธัมมปทฏัฐกถาแปลภาค ๕,พิมพค์ร้ังท่ี๑๔,(กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๐),  หนา้  ๑๘๐.อา้งใน  อิศริยา   นุตสาระ เร่ืองเดียวกนั. 
 

๗๙สังคม   วรรณิสสร  นพ.,  แนวทางดบัทุกข,์ (กรุงเทพฯ : แสงทองการพิมพ,์ ๒๕๑๘), 
หนา้ ๓๒. 
 

๘๐ส.ํม. ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕-๖๐๖.อา้งใน  อิศริยา   นุตสาระ เร่ืองเดียวกนั. 



๖๐ 

 

  ของการเกิด จึงตอ้งเวียนวา่ยตายเกิดเร่ือยไป 
 ในองัคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  แสดงไวว้า่  กรรม  วิญญาณ  และตญัหา  ๓  อยา่งน้ี ทาํใหเ้กิด 
ดงัมีพระพทุธพจน์วา่ 
  ดูก่อนอานนท ์ เหตุน้ีแล  กรรมจึงช่ือวา่เป็นไร่นา  วิญญาณช่ือวา่เป็นพืช 
 ตณัหาช่ือวา่เป็นยาง   วิญญาณตั้งลงแลว้   เพราะธาตุอยา่งเลวของสตัว ์   พวกท่ีมี 
 อวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น (ความดี)  มีตณัหาเป็นเคร่ืองผกู ดว้ยประการฉะน้ี จึงมี การ 
 เกิดในภพใหม่ต่อไปอีก๘๑  และไดมี้คาํอธิบายไวใ้นอรรถกถาแห่งองัคุตตรนิกาย   
 ติกนิบาต นั้นวา่ 
  กศุลกรรมอกศุลกรรมช่ือวา่เป็นเสมือนไร่นา      เพราะเป็นท่ีงอกข้ึนแห่ง 
 วิบากขนัธ์  วิญญาณท่ีมีอภิสังขารเป็นปัจจยั   ช่ือวา่เป็นเสมือนพืช  เพราะเป็นเหตุ 
 งอกข้ึน ตณัหาช่ือวา่เป็นเสมือนนํ้า เพราะช่วยสนบัสนุนเพิ่มพนู๘๒  ซ่ึงจะไดก้ล่าว 
 ในหวัขอ้ต่อไป 
 ๒.๒.๖ กรรมเขตตะ  วิญญาณพชีะ  ตัณหาสิเนหะ 
 ตามหลกัคาํสอนของพุทธปรัชญา  ในอคัคญัสูตรพระพุทธองคไ์ดต้รัสถึงกาํเนิดโลกสากล
จกัรวาลและทุกส่ิงทุกอยา่งไวด้ว้ย  เม่ือมีพวกพราหมณ์มาทูลถามว่า  โลกสากลจกัรวาลยอ่มเกิดข้ึน
และดาํรงอยู่ได้โดยมีกฎธรรมชาติท่ียุติธรรม  และไม่เปล่ียนแปลงควบคุมให้เป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติ  เหล่าน้ีไดด้าํเนินมาเช่นน้ี  ตั้งแต่อดีตและไม่มีใครสามารถรู้ไดว้่าเร่ิมตน้เม่ือใด  และก็
จะตอ้งดาํเนินไปในอนาคตไม่มีจุดจบแทจ้ริงในสังสารวฏัน้ี  ผูส้ร้าง สังสารวฏัน้ีจะเป็นเทวดาหรือ
เป็นพรหมกต็ามหามิไดเ้ลย  เป็นแต่ธรรมลว้น ๆ ยอ่มเป็นไปเพราะการรวมตวักนัเขา้แห่ง เหตุปัจจยั  
และพทุธองคท์รงคดัคา้นคาํสอนของพวกพราหมณ์ท่ีถือตวัว่าเป็นหมู่ชนพิเศษ  ท่ีเกิดจากพระโอษฐ์
ของพระเป็นเจ้า   พระพุทธเจ้าทรงอธิบายให้พราหมณ์ท่ีได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุใน
พระพทุธศาสนาฟังวา่  ชีวิตมนุษยทุ์กคนหรือชีวิตทุก ๆ  ชีวิตมีบรรพบุรุษ เดิมมาจากตน้เคา้เดียวกนั
ทั้งส้ิน 
 เก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดน้ี  อธิบายไดอี้กนยัหน่ึงก็คือ ดงัปรากฏในปฐมภวสูตรว่า  การ
เกิดจะมีข้ึนไดก้ด็ว้ยองคป์ระกอบ  ๓  ประการ 

๑) กมฺม   เขตต           กรรม        คอื    เป็นพื้นท่ีของชีวิตหรือเปรียบเหมือนท่ีนา 
๒) วญฺิญาณ   พชี        วญิญาณ    คอื    เป็นพืชพนัธ์ุของชีวิตหรือเหมือนเมลด็พืช 

                                                            
๘๑องฺ.ติก. ๒๐/๗๗/๓๐๐.  เร่ืองเดียวกนั.  

 
๘๒องฺ.ติก. อ. ๒/๓๓๘.  เร่ืองเดียวกนั.  



๖๑ 

 

๓) ตณฺหา   สิเนห   กเิลสคอื  ตณัหาความทะยานอยาก  เป็นนํ้าเช้ือของชีวิต 

 หรือเปรียบเหมือนยางเหนียวในเมลด็พืชนั้น (ตณฺหา  สิเนโห)ในองัคุตตรนิกายไดแ้สดงว่า 
กมฺม  เขตฺต , วิญฺญาณํ พีช ,๘๓ ตณฺหาสิเนหํ กรรมเป็นเหมือนนาขา้ว วิญญาณ เป็นเหมือนเมล็ด
ขา้วเปลือก ตณัหา เป็นเหมือนยางในเมลด็ขา้วจึงเกิดเป็นองคป์ระกอบทั้ง ๓ คือ 

   ๑) กรรมดี กรรมชัว่ ท่ีคนทาํ 

   ๒) วิญญาณ หรือปฏิสนธิวิญญาณ 

   ๓) ตณัหา คือ เจตสิกท่ีมีพลงัสะสมอยูใ่นจิตเป็นตวัสืบต่อ 

 ในส่ิงทั้ง ๓ อยา่งน้ียงัมีอยูต่ราบใดก็ตอ้งสร้างชีวิตข้ึนมาตราบนั้น แต่ถา้ขาดเสียแต่อยา่งใด 
กไ็ม่มีกาํลงัพอท่ีจะสร้างชีวิตข้ึนมาไดอี้ก 

 ดงันั้นชีวิตของมนุษยปุ์ถุชนคนท่ีจะตอ้งเกิดกนัอีกเร่ือย ๆ  ไป  ก็เพราะยงัมีกรรม  ยงัมี
วิญญาณ  ยงัมีกิเลสตณัหาอุปาทานอยู ่ เป็นตน้ ดงัน้ี 
 เม่ือส่ิงท่ีสร้างชีวิตทั้ง ๓  น้ี  ท่ีสําคญัท่ีสุด คือ  ตณัหาอนัเป็นตวักิเลส  ซ่ึงเป็นเหตุให้ทาํ
กรรม  เม่ือทาํกรรมแลว้ก็ตอ้งไดรั้บผลของกรรม  เม่ือไดรั้บผลกรรมแลว้  กิเลสก็เกิดอีกเม่ือยงัมี
กิเลสก็เป็นเหตุให้ทาํกรรมอีกต่อไป  วนเวียนไปจนกว่าจะละกิเลสไดเ้ด็ดขาดท่านจึงเรียกว่าวฏัฏะ  
คือ  วน  ๓  อยา่ง  คือ  กิเลสวฏัฏะ  วน  คือ  กิเลส   กมัมวฏัฏะ  วน  คือ  กรรม  วิปากวฏัฏะ  วน  คือ  
วิบาก  อนัไดแ้ก่ ผลของกรรมนั้นเอง วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด ดงัน้ี คือ 
 ๒.๒.๗ ปัจจัยที่ท าให้มีการเกดิขึน้ของชีวติ 
  สาํหรับปัจจยัของการเกิดตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนามีคาํตอบในเร่ืองน้ี
ว่าการเกิดของมนุษยห์รืสัตวย์อ่มมีสาเหตุหลกัๆ ท่ีสาํคญัอยู ่๓ ประการดว้ยกนัคือกิเลส,กรรม,และ
วิบากท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัของการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตวท์ั้งหลายเรียกว่า ‚วฏัสงสาร‛ หรือ 
‚สังสารวฏั‛ โดยวฏัสงสารนั้นมีองคป์ระกอบ๓คือกิเลสกรรมวิบากโดยกิเลสเป็นเหตุให้ทาํกรรม, 
กรรมก่อใหเ้กิดวิบาก, วิบากเป็นเหตุใหเ้กิดกิเลสต่อไปอีกเป็นสภาวะหมุนวนดว้ยความเป็นทั้งเหตุ
และผลแห่งกนัอยูอ่ยา่งน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด จากลกัษณะการอิงอาศยักนัและเป็นปัจจยัแก่กนัของกิเลส 
กรรมและวิบากน้ีสามารถใช ้องคป์ระกอบของปฏิจจสมุปบาทเป็นหลกัในการอธิบายวฏัสงสารได้
ดงัน้ี 
  กิเลสวฏั – อวิชชาตณัหาอุปาทาน (กิเลสท่ีเป็นหลกั) 
  กรรมวฏั – สังขารภพ (เจตนาในการทาํกรรม) 

                                                            

  
๘๓พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี  ๒๐  สุตตนัตปิฎก   องัคุตตรนิกาย เอก-ทุก- 

ติกนิบาต  หนา้ ๒๑๑ 
 



๖๒ 

 

 
  วิบากวฏั – วิญญาณนามรูปสฬายตนะผสัสะเวทนา (ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจากกรรม)๘๔ 
 ๑) กิเลสวัฏ  ไดแ้ก่  กิเลสต่าง ๆ  ตายนยัปฏิจจสมุปบาทกล่าวไวเ้พียง ๓ อยา่ง  คือ  อวิชชา  
ตณัหา  อุปาทาน  เพราะเป็นองคใ์นปฏิจจสมุปบาท และเป็นการกล่าวโดยสังเขปเท่านั้น แต่เม่ือ
กล่าวโดยพิสดารแลว้กิเลสมี  ๑๐  อย่าง  ดงัน้ี คือ  (๑)  โลภะความโลภ(๒)  โทสะความโกรธ (๓)  
โมหะ ความหลง ไม่รู้จริง (๔) มานะความเยอ่หยิ่งถือตวั (๕) ทิฏฐิความเห็นผิด (๖) วิจิกิจฉาความ
ลงัเลสงสัย  เคลือบแคลงใจ (๗) ถีนะความทอ้แท ้ ทอ้ถอย หดหู่ (๘) อุทธจัจะความฟุ้ งซ่าน  รําคาญ
(๙) อหิริกะความไม่ละอายต่อการทาํชัว่ (๑๐) อโนตตปัปะ ความไม่เกรงกลวับาป๘๕ 
 ในกิเลส  ๑๐ อย่างเหล่าน้ี  ปุถุชนมีครบ  พระโสดาบนัละได ้ ๒  คือ  ทิฏฐิ และวิจิกิจฉา 
พระสกทาคามีไม่ไดล้ะเพิ่ม  เพียงแต่ทาํกิเลสท่ีเหลือให้เบาบาง พระอนาคามีละเพิ่มไดอี้ก ๑ คือ 
โทสะ  พระอรหนัตล์ะกิเลสท่ีเหลือทั้งหมด 
  อีกนยัหน่ึง  เรียกวา่  สงัโยชน์ ๑๐ เหมือนกนั  แต่มีขอ้แตกต่างกนับา้ง ดงัน้ี คือ 
  (๑)  กามราคะ   ความยนิดีและติดใจในกามคุณอารมณ์ 
  (๒) รูปราคะ     ความยนิดีและติดใจในรูปภพหรือรูปฌาน 
  (๓)  อรูปราคะ  ความยนิดีและติดใจในอรูปภพหรืออรูปฌาน 
  (๔)  ปฏิฆะ        ความโกรธ 
  (๕)  มานะ         ความเยอ่หยิง่ถือตวั 
  (๖)  ทิฏฐิ           ความเห็นผดิ 
  (๗)  สีลพัพตปรามาส    ความยดึมัน่ในศีลพรตอยา่งผดิๆ 
  (๘)  วิจิกิจฉา      ความลงัเลสงสยั  เคลือบแคลงใจ 
  (๙)  อุทธจัจะ      ความฟุ้ งซ่าน 
  (๑๐)อวิชชา        ความไม่รู้ตามความเป็นจริง๘๖ 
 สงัโยชน์เหล่าน้ีแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
  ๑.  โอรัมภาคิยสังโยชน์  ไดแ้ก่  สังโยชน์ท่ีผกูดึงสัตวไ์วใ้นภูมิเบ้ืองตํ่า คือ กามภูมิ 
มี ๕ คือ กามราคะ  ปฏิฆะ  ทิฏฐิ  สีลพัพตปรามาส  และวิจิกิจฉา 

                                                            

 
๘๔วิสุทธิมรรคแปลภาค  ๓  ตอน  ๑, ๒๕๔๐:  ๓๙๑ – ๓๙๒. 

 
๘๕วรรณสิทธิ   ไวทยะเสวี,  คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่   ๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทิ์พยว์ิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐), หนา้ ๓๔-๓๕. 
 

๘๖เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้  หนา้  ๓๒-๓๓. 



๖๓ 

 

  ๒. อุทธมัภาคิยสังโยชน์  ไดแ้ก่  สังโยชน์ท่ีผกูดึงสัตวไ์วใ้นภูมิเบ้ืองสูง คือ รูปภูมิ 
และ อรูปภูมิ  มี  ๕  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธจัจะ  และอวิชชา๘๗ 
 ในสังโยชน์  ๑๐  อย่างเหล่าน้ี  ปุถุชนมีครบ  พระโสดาบนัละได้  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  พระสกทาคามีไม่ไดล้ะเพิ่ม  เพียงแต่ทาํสงัโยชน์ท่ีเหลือใหเ้บาบาง  พระ
อนาคามีละเพิ่มไดอี้ก ๒  คือ  กามราคะ  และปฏิฆะ  พระอรหนัตล์ะสงัโยชน์ท่ีเหลือทั้งหมด 
 กิเลสหรือสงัโยชน์เหล่านั้น  เม่ือกล่าวโดยฐานะแลว้มี  ๓  ประเภท  คือ 
   ๑. วีติกกมกิเลส      ไดแ้ก่   กิเลสอยา่งหยาบ  ท่ีแสดงออกทางกาย และวาจา 
  ๒. ปริยฏุฐานกิเลส  ไดแ้ก่  กิเลสอยา่งกลาง  ท่ีกรุ่นอยูใ่นใจ 
  ๓. อนุสยักิเลส         ไดแ้ก่  กิเลสอยา่งละเอียด  ท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นขนัธสันดาน  มี  
๗ คือ  กามราคานุสัย  ภวราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และอวิชชา
นุสัยใน  ๓  ประเภทน้ี  วีติกกมกิเลส  ละไดด้ว้ยศีล, ปริยฏุฐานกิเลส  ละไดด้ว้ยสมาธิ,  อนุสัยกิเลส 
ละไดด้ว้ยปัญญา ดงัน้ี   
  ๒)  กัมมวัฏ   ได้แก่  บุญและบาป  ตามนัยปฏิจจสมุปบาท  เรียกว่า  สังขาร  
และกมัมภพ แต่เม่ือกล่าวโดยพิสดารแลว้ไดแ้ก่  อกศุล,  กามาวจรกศุล,  รูปาวจรกศุล และอรูปาวจร
กศุล ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ั้ง ๓ ทางตามสมควร คือ 
  ๑.  กายกรรม กรรมท่ีทาํทางกาย 
  ๒. วจีกรรม กรรมท่ีทาํทางวาจา 
  ๓.  มโนกรรม กรรมท่ีทาํทางใจ 
 กรรมเหล่าน้ีเม่ือวา่โดยการใหผ้ลแลว้  มี  ๑๒  โดยแบ่งเป็น  ๓  หมวด๘๘   ดงัน้ี 
 กรรมทีใ่ห้ผลตามกาลมี  ๔  คอื 
  ๑.  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมท่ีใหผ้ลในชาติน้ี 
  ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม  กรรมท่ีใหผ้ลในชาติหนา้ 
  ๓. อปราปริยเวทนียกรรม  กรรมท่ีใหผ้ลในชาติต่อ ๆ  ไป 
  ๔. อโหสิกรรม   กรรมท่ีไม่ใหผ้ล 
 กรรมทีใ่ห้ผลตามล าดับมี  ๔  คอื 
  ๑.  ครุกรรม    กรรมหนกั   ใหผ้ลก่อน  คือส่งใหเ้กิดทนัทีหลงัจากตายแลว้ 

                                                            

 
๘๗เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้. 

 
๘๘มหามกุฏราชวิทยาลยั, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๓  ตอน  ๒, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), หนา้  ๓๐-๓๒. 



๖๔ 

 

  ๒. อาสันนกรรม   กรรมท่ีทาํเม่ือใกลต้าย  ถา้ไม่มีครุกรรม  กรรมน้ีกส่็งผลใหเ้กิด 
  ๓. อาจิณณกรรม  กรรมท่ีทาํบ่อย ๆ  ถา้ไม่มีอาสนันกรรม  กรรมน้ีกส่็งผลใหเ้กิด 
  ๔. กตตัตากรรม   กรรมท่ีไม่เขา้ถึง  ๓  อยา่งขา้งตน้  ถา้ไม่มีกรรม ๓ อยา่งขา้งตน้    
                                กรรมน้ีกส่็งผลใหเ้กิดได ้
 กรรมทีใ่ห้ผลตามกจิหรือหน้าทีม่ี  ๔  คอื   
  ๑.  ชนกกรรม    กรรมท่ีส่งใหเ้กิด (ปฏิสนธิ)  เช่น ใหเ้กิดเป็นมนุษย ์ หรือสตัว ์
                                เดรัจฉานเป็นตน้ 
  ๒. อุปัตถมัภกกรรม    กรรมท่ีสนบัสนุนฝ่ายเดียวกนั 
  ๓. อุปปีฬกกรรม         กรรมท่ีเบียดเบียนฝ่ายตรงขา้ม 
  ๔. อุปฆาตกกรรม       กรรมท่ีตดัรอน 
 แต่อยา่งไรก็ตาม  การใหผ้ลของกรรมดงักล่าวมาน้ี  ข้ึนอยูก่บัสมบติัและวิบติัดว้ย คือ  ถา้มี 
สภาพท่ีเป็นสมบติั  กรรมดีก็จะส่งผลไดเ้ตม็ท่ี  แต่กรรมชัว่ส่งผลไดไ้ม่เตม็ท่ีหรือไม่มีโอกาสส่งผล 
ซ่ึงสมบติันั้นมี ๔ ประการ ดงัน้ี คือ 
  ๑.  คติสมบติั  คือ  เกิดอยูใ่นสุคติภูมิ  เช่น  มนุษย ์ เทวดา 
  ๒. กาลสมบติั  คือ  กาลเวลามีผูป้กครองบา้นเมืองเป็นคนมีคุณธรรม  และคน 
                                ส่วนมากกมี็ศีลธรรม 
  ๓.  อุปธิสมบติั  คือ  มีร่างกายครบถว้น  ไม่พิกลพิการ วิกลจริต 
  ๔.  ปโยคสมบติั  คือ  มีความเพียรชอบ 
 ถา้มีสภาพท่ีเป็นวิบติั  กรรมชัว่กจ็ะส่งผลไดเ้ตม็ท่ี  แต่กรรมดีส่งผลไดไ้ม่เตม็ท่ี หรือไม่มี 
โอกาสส่งผล  ซ่ึงวิบติันั้น มี  ๔  ดงัน้ี  คือ 

๑. คติวิบติั  คือ  เกิดอยูใ่นทุคติภูมิ  เช่น  นรก  เปรต  อสุรกาย 
๒. กาลวิบติั  คือ  กาลเวลาท่ีมีผูป้กครองบา้นเมืองเป็นคนไม่มีคุณธรรม  และคน

ส่วนมากกไ็ม่มีศีลธรรม 
๓. อุปธิวิบติั  คือ  มีร่างกายพิกลพิการ วิกลจริต 
๔. ปโยควิบติั  คือ  มีความเพียรในทางท่ีผดิ 

  ๓)  วิปากวัฏ  ได้แก่  ผลของกรรม  ตามนัยปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว ้ดังน้ี คือ  
วิญญาณ   นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา   ชาติ   ชรา   มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  
อุปายาส แต่ท่ีเป็นวิบากโดยตรงและมีสภาวะนั้น  คือ  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  
ส่วนตั้งแต่ ชาติ ถึง อุปายาส  เป็นวิบาก  โดยออ้ม  เพราะเป็นเพียงอาการของวิญญาณ  นามรูป  เป็น
ตน้ เท่านั้น 



๖๕ 

 

 วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  เหล่าน้ีกคื็อ  อุปาทานขนัธ์  ๕  นัน่เอง  ดงัท่ี 
 พระพทุธเจา้ตรัสไวว่้า  “สงฺขิตฺเตน    ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา   ทุกฺขา  วา่โดยยอ่   อุปาทานขนัธ์ทั้ง  ๕  
เป็นตวัทุกข”์๘๙  หรือเรียกวา่  อายตนะ  ๑๒  กไ็ด ้ ธาตุ  ๑๘  กไ็ด ้
 เหตุน้ี ในวฏัฏะ  ๓  คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก  นั้น  กิเลสจดัว่าเป็นมูลของวฏัฏะและเป็น
สาเหตุของการเกิด  ฉะนั้น ถา้ตอ้งการพน้จากวฏัฏะ  และหยดุการเกิด  ก็ตอ้งทาํลายกิเลสให้ส้ินไป  
เม่ือทาํลายกิเลสไดแ้ลว้  กรรมและวิบากกถู็กทาํลายไปดว้ยโดยปริยาย  ดงัน้ี 
 ๒.๒.๘ ประเภทของการเกดิ 
 ในหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาไดจ้าํแนกสตัวโ์ลกตามลกัษณะของการเกิดออกเป็น๔
ประเภท๙๐ คือ 
  (๑) ชลาพชุะไดแ้ก่สตัวท่ี์เกิดในครรภคื์อคลอดออกมาเป็นตวัเช่นคนโคสุนขัแมว
ววัแพะแกะเป็นตน้ 
  (๒) อณัฑชะไดแ้ก่สตัวท่ี์เกิดในไข่คือออกไข่เป็นฟองก่อนแลว้จึงฟักเป็นตวัเช่น
นกกาเป็ดไก่จ้ิงจกจระเขเ้ป็นตน้ 
  (๓) สงัเสทชะไดแ้ก่สตัวท่ี์เกิดในไคลคือเกิดในท่ีช้ืนแฉะหมกัหมมเน่าเป่ือยขยาย
แพร่ออกไปเองเช่นหนอนบางชนิดเป็นตน้ 
  (๔) โอปปาติกะไดแ้ก่สัตวท่ี์ผดุเกิดข้ึนคือผดุเกิดเตม็ตวัในทนัใดไม่ตอ้งมีเช้ือหรือ
ซากปรากฏเช่นเทวดาสตัวน์รกมนุษยบ์างจาํพวก๙๑ คือ เม่ือเกิดข้ึนกผ็ดุข้ึนทนัทีแลว้โตทนัท่ีไม่มีการ
พฒันาการเป็นขั้นเป็นตอน แต่เม่ือตายกป็ราศจากซากท่ีเน่าเป่ือยและค่อยสลายไปตามกาลเวลา 
เหมือนสัตวดิ์รัจฉานและมนุษยท์ัว่ไป ท่ีเม่ือเกิดข้ึนยอ่มมีพฒันาการไปตามลาํดบั และตายเม่ือตายก็
เน่าเป่ือยและถูกยอ่ยสลายไปตามกาลเวลาในท่ีสุด  นอกจากสตัวป์ระเภทท่ีกล่าวมาแลว้น้ีกย็งัมีสตัว ์
 
 
 

                                                            

 
๘๙วิ.ม. ๔/๑๔/๒๑;  ที.ม.  ๑๐/๓๙๙/๓๒๘. 

 
๙๐ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑. 

 
๙๑บางตาํราว่ามนุษยท่ี์ผุดเกิดน้ีคือมนุษยใ์นยุคแรกท่ีมีการกล่าวถึงในอคัคญัญสูตร (ที.

ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๑-๑๔๐) วา่มนุษยย์คุแรกจุติมาจากพรหมโลกชั้นอาภสัสราซ่ึงสาํเร็จทางใจมีปีติเป็น
อาหารมีรัศมีในตนเองสัญจรไปมาในอากาศเม่ือมาอาศยัโลกน้ีนานเขา้ร่างกายก็วิวฒันาการข้ึนมา
เร่ือยๆจนเป็นมนุษยห์ญิงชายสืบเช้ือสายกนัมาจนถึงปัจจุบนั 



๖๖ 

 

ท่ีเรียกวา่ เปรตบางจาํพวก๙๒ เป็นตน้ 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาน้ีเห็นไดว้า่ ในคาํสอนทางพระพทุธศาสนา ไดก้ล่าวถึงการถือกาํเนิด
ของสัตวใ์นกาํเนิดทั้ง  ๔  ซ่ึง ใน ชลาพุชะกาํเนิด และ  อณัฑชะกาํเนิด  นั้นบางทีเรียกรวมกนัว่า 
คพัภเสยยกะ กาํเนิด คือสตัว ์ท่ีเกิดในครรภ ์ แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเฉพาะชลาพุชะกาํเนิด คือ การเกิด
ของของมนุษย ์ ซ่ึงชีวิตจาํพวกน้ีเม่ือปฏิสนธิในครรภแ์ลว้กจ็ะมีพฒันาการไปโดยลาํดบั ดงัน้ี คือ 
 ๒.๒.๙  พฒันาการของมนุษย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า เม่ือกระบวนการหรือองคป์ระกอบทั้ง๓ครบถว้นสมบูรณ์
แลว้พุทธปรัชญาถือว่ามนุษยไ์ดช่ื้อว่าถือก าเนิดข้ึนแลว้มีความเป็นมนุษยส์มบูรณ์แลว้มีขนัธ์ทั้ง ๕
ครบถว้นอนัถือเป็นร่างมนุษยแ์รกสุดท่ีเกิดในครรภ์แมจ้ะยงัมีสภาพท่ีเล็กละเอียดจนไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่าไดก้็ตามชีวิตแรกของมนุษยท่ี์ว่าน้ีพุทธปรัชญาถือว่ามีขนัธ์  ๕ ครบคือจิตดวง
แรก(วิญญาณขนัธ์) ๑ อรูปขนัธ์ ๓ (เวทนาขนัธ์สัญญาขนัธ์และสังขารขนัธ์) และกลลรูปท่ีเกิดพร้อม
กบัจิตดวงแรกนั้น(รูปขนัธ์) ๑โดยนัยน้ีกลลรูปท่ีว่าน้ีจึงเป็นฝ่ายรูปขนัธ์อนัเป็นถือครองแห่งนาม
ขนัธ ์๔ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นน ้าเมือกใสเหมือนเนยใสหรือน ้ ามนังามีขนาดเท่าหยาดน ้ ามนังาท่ีชอ้นดว้ย
ปลายขนแกะแรกเกิด๙๓ ต่อจากน้ีมนุษยจ์ะพฒันาจากสภาพการเป็นกลลรูปเป็นฟองเป็นช้ินเป็นกอ้น
และมีอวยัวะเกิดข้ึนตามล าดบัดงัน้ี 
  ๑. ขั้นท่ีเป็น  ‚กลละ‛ นั้น  มีลกัษณะเป็นหยดโลหิตขนาดเลก็ผอ่งใสบริสุทธ์ิ  ท่ีไม่
อาจมองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า  แต่เพื่อให้พอจินตนาการเห็นได้ว่าเล็กอย่างไร  ท่านจึงอุปมาจุดท่ี
เรียกว่า ‚กลละ‛ น้ีว่า  เหมือนเอาขนแกะจุ่มลงไปในน ้ ามนังาแลว้ยกข้ึนสลดั น ้ ามนังาท่ีติดอยู่ท่ี
ปลายขนแกะซ่ึงมีประมาณน้อยนิดนั่นแหละเป็นประมาณแห่งขนาดของกลละ  ภาวะกลละจะ
ค่อยๆ พฒันาการไปประมาณ  ๗ วนั ถึงวนัท่ี ๘ กเ็ขา้สู่ขั้นอพัพทุะ 
  ๒. ขั้นท่ีเป็น“อัพพุทะ” มีลกัษณะเป็นโลหิตขน้มีสีเหมือนน ้ าลา้งเน้ือขั้นน้ีจะ
ค่อยๆพฒันาไป  ๗  วนั  ถึงวนัท่ี  ๘  กเ็ขา้สู่ขั้นท่ีเรียกวา่ “เปสิ” 
  ๓.  ขั้นท่ีเป็น  “เปสิ”  มีลกัษณะเป็นช้ินเน้ือ  แต่ยงัมีสภาพเหลวอยูเ่หมือนกอ้น 
ดีบุกเหลว มีสีแดงเร่ือ  ขั้นเปสิพฒันาอยู ่ ๗  วนั  ถึงวนัท่ี  ๘  กจ็ะกา้วเขา้สู่ท่ีเรียกวา่  “ฆนะ” 

                                                            

 
๙๒อาจารยสุ์นทรไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้่าเปรตโดยทัว่ไปเป็นไปเช่นเดียวกบัสัตวน์รกคือเป็น

โอปปาติกะแต่ในพระพุทธพจน์บอกว่า ‚เปรตบางจาํพวก‛ ท่ีเป็นโอปปาติกะซ่ึงช้ีบ่งว่า ‚ มีเปรต
บางจาํพวก‛ ท่ีไม่ใช่โอปปาติกะถา้ไม่ใช่โอปปาติกะก็เป็นสัตวท่ี์กาํเนิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงในอีก ๓
อยา่งคือชลาพชุะอณัฑชะ 
 

๙๓อรรถกถาวินยัปิฎกสมนัตปาสาทิกา (บาลี)   หนา้  ๖๔๒. 
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  ๔.  ขั้นท่ีเป็น “ฆนะ”  มีลกัษณะเป็นกอ้นเน้ือ  เป็นแท่งทึบและมีสีแดงจดั มีขนาด
เท่าไข่ไก่ ในขั้นน้ีจะพฒันาอยู ่๗ วนั  ถึงวนัท่ี  ๘  กจ็ะกา้วเขา้สู่ขั้น  “ปัญจสาขา” 
  ๕.  ขั้นท่ีเป็น “ปัญจสาขา”  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีกอ้นเน้ือในครรภข์องมารดาเร่ิมปรากฏ
เป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม  ทั้ง ๕ ปุ่มน้ีเม่ือพฒันาต่อไป  ปุ่มหน่ึงจะเป็นศีรษะ  ๒ ปุ่มถดัมาจะเป็นแขน ๒  ขา้ง  
และ ๒ ปุ่มสุดทา้ยจะเป็นขา ๒  ขา้ง๙๔  ต่อจากนั้น  ในสัปดาห์ท่ี  ๑๒ - ๔๒  จึงมีผม ขน เล็บ เป็น
ตน้  ดงัขอ้ความพระคาถาท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นอินทกสูตร สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  ได้กล่าว
แสดงถึงวิวฒันาการของมนุษยข์ณะอยูใ่นครรภไ์วว้า่ 
 

   ปฐม   กลล   โหต ิ  กลลา โหติ  อพฺพุท  
   อพฺพุทา  ชายเต เปสิ เปสิ  นิพฺพตฺตติ  ฆโน 

   ฆนา  ปสาขา  ชายนฺต ิ เกสา โลมา นขาปิจ 

   ยญฺจสฺส ภุญฺชติ  มาตา อนฺน  ปานญ ฺจ โภชน  
   เตน โสตตฺถ  ยาเปต ิ มาตุ กจฺุฉิคฺ คโต นโรฯ๙๕ 
 

 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาน้ี จะเห็นไดว้า่ รูปน้ีเป็นกลละก่อนจากกลละเกิดเป็นอพัพทุะจากอพั
พทุะเกิดเป็นเปสิจากเปสิเกิดเป็นฆนะจากฆนะเกิดเป็น  ๕ ปุ่ม (ปัญจสาขา) ต่อจากนั้นกมี็ผมขนและ
เลบ็ (เป็นตน้) เกิดข้ึนมารดาของทารกในครรภบ์ริโภคขา้วน ้ า  โภชนาหารอนัใดทารกท่ีอยูใ่นครรภ์
นั้นยอ่มมีชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยอาหารในครรภม์ารดานั้น๙๖ 
 ดงันั้น พฒันาการของชีวิตมนุษยใ์นขณะอยูใ่นครรภม์ารดาตามนยัแห่งอินทกสูตรดงักล่าว
คมัภีร์อรรถกถาไดอ้ธิบายขยายความไว้อีกว่าชีวิตมนุษยท่ี์อยู่ในรูปของกลละนั้นในสัปดาห์ท่ี  ๑ 
เป็นรูปละเอียดกลมใสขนาดเท่าหยดน ้ามนัท่ีติดอยูป่ลายขนแกะจากนั้นสปัดาห์ท่ี  ๒  จะขน้ข้ึนและ
มีสีเหมือนน ้าลา้งเน้ือแปรเปล่ียนเป็นอพัพทุะมีลกัษณะคลา้ยดีบุกเหลวสัปดาห์ท่ี  ๓  จะกลายเป็นเป
สิคือเป็นช้ินเน้ือเล็กๆมีลักษณะเหมือนอ้อยงบขนาดเท่าเมล็ดพริกไทยจากนั้ นสัปดาห์ท่ี ๔ 
พฒันาการโตข้ึนเป็นกอ้นเน้ือ (ฆนะ) มีขนาดเท่าฟองไข่ไก่เป็นกอ้นกลมโดยรอบในสัปดาห์ท่ี ๕ 
เกิดเป็นปุ่มข้ึน  ๕  แห่งอนัจะพฒันาเป็นมือ  ๒  และเทา้  ๒  และศีรษะ ๑ และพฒันาการข้ึนโดย
ล าดบัจนกระทัง่ถึงสัปดาห์ท่ี  ๔๒  มีอวยัวะต่างๆเช่นผมขนเล็บปรากฏชดัเจนข้ึนตามล าดบัสาย

                                                            

 
๙๔ประดิษฐ์    ปะวนันา,   ชีวิต:   การเกิดการตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา   ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  ๒๕๔๖,   หนา้ ๓๒. 
  ๙๕ ส.ํ ส. ๑๕/๘๐๓/๓๐๓).       
 ๙๖สังยตุตนิกายสคาถวรรค, ๑๕/๒๓๕/๒๔๘.  
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สะดือของเดก็นั้นจะเช่ือมโยงกบัแผน่ทอ้งของมารดาสายสะดือท่ีว่าน้ีมีลกัษณะเป็นรูเหมือนกา้นบวั
รสอาหารท่ีมารดาบริโภคเขา้ไปจะ ไปตามสายสะดือน้ีมารดารับประทานอาหารชนิดใดทารกใน
ครรภก์จ็ะด ารงชีวิตดว้ยอาหารชนิดนั้นเดก็จะอยูใ่นครรภม์ารดาประมาณ๙เดือนบา้ง  ๑๐  เดือนบา้ง
กจึ็งคลอดออกมา๙๗ตามก าหนด 
 จะเห็นไดว้่าในแง่ของกายภาพอาหารท่ีมารดารับประทานเขา้ไปจะมีผลต่ออุปนิสัยในการ
ชอบหรือไม่ชอบอาหารประเภทไหนในอนาคตหลงัจากคลอดออกมาเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่โดยนยั
เดียวกันน้ีในแง่ของจิตภาพขณะท่ีทารกยงัอยู่ในครรภ์มารดามีอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดมี
คุณธรรมเช่นไรก็จะมีผลต่อคุณภาพจิตของทารกในอนาคตเช่นกนัหากศึกษาพุทธประวติัจะเห็นว่า
ขณะท่ีพระโพธิสตัวอ์ยูใ่นครรภม์ารดานั้นมารดาจะเป็นผูมี้ศีล  ๕  สมบูรณ์จะดว้ยอานุภาพของพระ
โพธิสัตวห์รือเป็นเพราะความตั้งใจของมารดาเองก็ตามแต่ขอ้สังเกตคือการกระท าเช่นน้ีของมารดา
มีผลต่อทารกในครรภเ์ป็นการสร้างอุปนิสัยแห่งความเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่บุตรตั้งแต่อยู่
ในครรภ์แล้วการท่ีบุตรจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเม่ือเกิดออกมาแล้วนั้ นปัจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
นอกเหนือจากการสะสมบารมีของแต่ละคนแลว้คือสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอ้ือหรือกระตุน้ให้เป็นฝ่าย
ไหนระหว่างดีหรือชัว่สภาพแวดลอ้มจึงเป็นเสมือนการเพาะบ่มทั้งปิดกั้นและเอ้ืออ านวยใหเ้ป็นไป
อย่างใดอย่างหน่ึงดงันั้นครรภ์มารดาจึงเป็นเสมือนแม่แบบหรือพิมพเ์ขียวแห่งความเป็นมนุษยท์ั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
 จากกระบวนการเจริญเติบโตของมนุษยท่ี์อยูใ่นครรภข์า้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีพระพทุธองคท์รง
ตรัสไวก้วา่  ๒๕๐๐  กวา่ปีมาแลว้  และท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายขยายความไวก้เ็กือบ  ๒,๐๐๐ 
ปีมาแล้ว  จะสอดคล้องกับหลักวิชาการสมัยใหม่หรือไม่เพียงไรนั้ น เป็นส่ิงท่ีน่าจะศึกษา
เปรียบเทียบกนัต่อไป๙๘ 
 ๒.๒.๑๐  กระบวนการเกดิเป็นมนุษย์ 
 เก่ียวกบัประเด็นต่อไปท่ีจะตอ้งศึกษาคือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเกิดของมนุษย์
ในทางพทุธปรัชญาโดยไดก้าํหนดกรอบในการพิจารณาประเด็นเร่ืองกระบวนการเกิดนบัตั้งแต่การ

                                                            

 
๙๗อรรถกถาสงัยตุตนิกายสคาถวรรค, เล่ม๑ภาค๒หนา้๓๘๖-๓๘๗, พระไตรปิฎกและอรรถ

กถาแปล., อดิศกัด์ิทองบุญ, “วิธีวิเคราะห์ปัญหาทางอภิปรัชญาของพระพุทธเจ้า” ในสารนิพนธ์
พุทธศาสตรบณัฑิตประจ าปี๒๕๕๑, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๕๑), หนา้๑๖๑-๑๖๒. 
 

๙๘ประดิษฐ์  ปะวนันา,  ชีวิต: การเกดิการตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต,  บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  ๒๕๔๖, หนา้  ๑๑๑. 



๖๙ 

 

ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาจนถึงการเจริญวัยจนมาเป็นรูปร่างของมนุษย์นั้ นหากมีคาํถามว่า
กระบวนการเกิดในมุมมองของพทุธปรัชญานั้นเป็นอยา่งไรหรือมีหลกัฐานการระบุถึงกระบวนการ
หรือขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอยา่งไรบา้งแลว้กพ็บวา่มีประเดน็ท่ีตอ้งศึกษาอยู ่ ดงัต่อไปน้ี 
 

แผนภูมิตารางที ่ ๒.๗  ตารางแสดงพฒันาการของทารกในครรภ์มารดาในคมัภีร์พุทธศาสนา 
 

 

ระยะเวลา พุทธศาสนา 
สัปดาห์ท่ี  ๑ 
สัปดาห์ท่ี  ๒ 
สัปดาห์ท่ี  ๓ 
สัปดาห์ท่ี  ๔ 
สัปดาห์ท่ี  ๕ 

- เป็นกลละ (เมือก) 
- เป็นอมัพทุะ (หยาดนํ้า) 
- เป็นเปสิ (ช้ินเน้ือ) 
- เป็นฆนะ (กอ้นเน้ือ) 
- เป็นปัญจสาขา (สาขาหา้) 

 
 จากตารางพบว่าพฒันาการของชีวิตของทารกในครรภเ์ป็นอยูอ่ยา่งไรพระพุทธศาสนาไดมี้
คาํตอบในเร่ืองน้ีว่า ‚มารดาของสัตวใ์นครรภบ์ริโภคขา้วนํ้ าโภชนาหารสัตวผ์ูอ้ยูใ่นครรภม์ารดาก็
ยอ่มยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยอาหารอยา่งในครรภ‛์๙๙และพบรายละเอียดปลีกยอ่ยอนัเป็นปัจจยัท่ีทาํ
ใหท้ารกเกิดและเจริญเติบโตดงัน้ี ‚กายน้ีเป็นท่ีประชุมมหาภูติรูป ๔ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญ
ดว้ยขา้วสุกและขนมสด‛๑๐๐และ ‚ชีวิตเน่ืองดว้ยมหาภูตรูปเน่ืองดว้ยไออุ่นเน่ืองดว้ยกวฬิงการาหาร
และ ‚ส่ิงทั้งปวงดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร‛๑๐๑และ ‚กายเกิดจากอาหาร‛๑๐๒ 
 ๒.๒.๑๑ หลกัของเหตุและผลในพุทธปรัชญาเกีย่วกบัการเกดิ 
 พุทธปรัชญาจดัเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม๑๐๓ (Atheism) หมายถึงศาสนาท่ีไม่นบัถือ
พระเจา้และเป็นศาสนาท่ีไม่ยอมรับวา่มนุษยห์รือสรรพส่ิงเกิดมาจากการสร้างของพระเจา้ 
 ดังนั้นในประเด็นเร่ืองการเกิดของมนุษยใ์นทางพุทธปรัชญามีความเห็นว่ามนุษยห์รือ
สรรพส่ิงนั้ นเกิดมาจากกระบวนการทางธรรมชาติซ่ึงล้วนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  คือ          
กฎอิทปัปัจจยตาดงัปรากฏในพระพทุธพจน์ท่ีวา่ 

                                                            

 
๙๙ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗-๓๓๘. 

 
๑๐๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๕๑๒๔๒. 

 ๑๐๑ข.ุสุ.(ไทย)๒๕/๗๕๓/๖๘๐. 
 

๑๐๒องั.จตุกก.(ไทย)๒๑/๕๙/๒๒๐. 
 

๑๐๓http://e-service.dra.go.th/ict/main_about.php 



๗๐ 

 

 

    เมื่อส่ิงนีม้ี  ส่ิงนีจ้ึงม ี
    เพราะส่ิงนีเ้กดิขึน้ ส่ิงนีจ้ึงเกดิขึน้ 
    เมื่อส่ิงนีไ้ม่ม ี  ส่ิงนีก้ไ็ม่ม ี
    เพราะส่ิงนีด้ับไป ส่ิงนีจ้ึงดับ (ด้วย)๑๐๔ 
 

 โดยท่ีกฎอิทปัปัจจยตาน้ีเป็นกฎท่ีอธิบายหลกัการแห่งความมีเหตุผลมีผลอนัเป็นกฎสากล
ท่ีว่าสรรพส่ิงไม่ไดเ้กิดมาเพียงลาํพงัแต่เกิดมาจากการอิงอาศยักนัและกนัเกิดหรือเป็นกฎท่ีเสนอ
ความสอดคลอ้งกนัระหว่างเหตุและผลท่ีว่าเม่ือมีเหตุก็ตอ้งมีผลและเม่ือมีผลก็สามารถท่ีคน้หา
สาเหตุได้โดยหลักการเหล่าน้ีได้รับการอธิบายในมุมท่ีกวา้งออกมาอีกในรูปของกฎแห่งการ
เช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆโดยท่ีพุทธปรัชญาเห็นว่าโลกและจกัรวาลน้ีเป็นส่ิงท่ีตกอยู่ในกรอบของ
ปัจจยัอยู ่ ๑๒ ประการและเรียกการอิงอาศยัการเกิดข้ึนของสรรพส่ิงตามท่ีปรากฏในปัจจยัต่างๆทั้ง
๑๒  ประการน้ีว่าเป็นหลกัการท่ีมีช่ือว่า ‚ปฏิจจสมุปปบาท‛ โดยคาํว่าปฏิจจสมุปบาทมาจากภาษา
บาลีว่าปฏิจฺจสมุปฺปาทแยกศพัทเ์ป็น  “ปฏิจฺจ”  แปลว่าอาศยั๑๐๕  “สํ”  แปลว่าพร้อม๑๐๖ “อุปฺปาท”
แปลวา่ ความเกิดข้ึน๑๐๗ จะเห็นไดว้า่  “ส”ํ  เม่ือทาํการสนธิกบัคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ยสระ ให ้แปลงนิคคหิต 
( º ) เป็น“ม” แต่ในท่ีน้ี ‚ส ‛ ‚อุปฺปาท‛ เป็น สมุปฺบาท น าไปต่อทา้ยค าว่า ปฏิจฺจ เป็นปฏิจฺจสมุปบาท
ในภาษาไทยเม่ือน ามาใชต้วั ‚ป‛ ตวัหลงัออกเสียงเป็น ‚บ‛ จึงเป็นปฏิจจสมุปบาทแปลความว่า
ธรรมใดอาศยักนัและกนัยงัธรรมท่ีเก้ือกูลกนัให้เกิดข้ึน๑๐๘เหตุนั้นธรรมนั้นเรียกว่า ‚ปฏิจจสมุป
บาท‛หมายถึงธรรมท่ีอาศยักนัเกิดข้ึนพร้อม, ภาวะท่ีอาศยักนัเกิดข้ึน, การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยักนัและ
กนัเกิดข้ึนของ  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  ตณัหา  อุปาทาน ภพ 
ชาติ  ชรา มรณะ 

                                                            

 
๑๐๔ก. อิมสฺมึสติอิทโํหติอิมสฺสุปฺปาทาอิทอุํปฺปชฺชติ.ข. อิมสฺมึอสติอิทนํโหติอิมสฺสนิโรธาอิทํ

นิรุชฺฌติส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙ 
 

๑๐๕พนัตรีป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ,์ 
๒๕๔๐), หนา้  ๔๒๗. 
 

๑๐๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๖๘๗. 
 

๑๐๗พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์สละค า) และรศ.ดร.จ าลอง  สารพดันึก, พจนานุกรมบาล-ี
ไทยฉบับนักศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๐), หนา้  ๒๒๑. 
 

๑๐๘วิ.ม.อ. (ไทย) ๔/๑/๑๐. 



๗๑ 

 

 ค าสอนในเร่ืองอิทปัปัจจยตาท่ีกล่าวมาขา้งตน้พระพุทธศาสนาไดน้ ามาอธิบายโดยละเอียด
ทั้งในแง่ของการเกิดและการดบัของสรรพส่ิงไดเ้ป็นสองแนวทางพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 
 ก. สมุทยวารคือการแสดงกระบวนการเกิดข้ึนของทุกขแ์ละชีวิตมนุษย์๑๐๙ 
 

   เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สังขารจึงม ี
   เพราะสังขารเป็นปัจจัย  วญิญาณจึงมี 
   เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี 

   เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะจึงม ี

   เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผสัสะจึงม ี

   เพราะผสัสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี 
   เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงม ี

   เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี 

   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย   ภพจึงม ี

   เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจงึม ี
 

 เพราะชาติเป็นปัจจยัชรามรณะโสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความครํ่ าครวญ)ทุกข ์
(ความทุกขก์าย) โทมนสั (ความทุกขใ์จ) และอุปายาส(ความคบัแคน้ใจ) จึงมีความเกิดข้ึนแห่งกอง
ทุกขท์ั้งมวลน้ีมีไดด้ว้ยประการฉะน้ี๑๑๐ 
 ข. นิโรธวารคือการแสดงกระบวนการดบัของทุกขแ์ละชีวิตมนุษยด์งัน้ี 
 

   เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลอืด้วยวริาคะ๑๑๑สังขารจึงดับ 
   เพราะสังขารดับ   วญิญาณดับจึงดับ 
   เพราะวญิญาณดับ นามรูปจึงดับ 
   เพราะนามรูปดับ   สฬายตนะจึงดับ 
   เพราะสฬายตนะดับ ผสัสะจึงดับ 
   เพราะผสัสะดับ  เวทนาจึงดับ 

                                                            

 
๑๐๙ดูรายละเอียดในวิสุทฺธิ (ไทย) ๒/๖๕๘/๒๘๕-๒๘๖.  

 
๑๑๐ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๒. 

 
๑๑๑คาํว่าวิราคะหมายถึงความส้ินกาํหนดั , ธรรมเป็นท่ีส้ินราคะ, ความคลายออกไดห้ายติด

เป็นไวพจน์ของนิพพานพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท์ 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ๒๕๔๖) หนา้  ๒๓๕. 



๗๒ 

 

   เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ 
   เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดบั 
   เพราะอุปาทานดบั ภพจึงดับ 

   เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
 

 เพราะชาติดบัชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโ์ทมนัสและอุปายาสจึงดบัความดบัแห่งกอง
ทุกขท์ั้งมวลน้ีมีไดด้ว้ยประการฉะน้ี๑๑๒ 

 จากกระบวนการท่ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้เป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพของการเกิดดบัของ
สรรพส่ิงในจกัรวาลน้ีไม่ไดเ้กิดมาจากการสร้างของพระเจา้แต่เกิดมาจากการอิงอาศยักนัของปัจจยั
ทั้ง  ๑๒  ประการและในมติดงักล่าวพระพุทธองคไ์ดเ้น้นย ํ้าว่าพระเจา้ไม่ไดส้ร้างเป็นบ่อเกิดของ
มนุษยด์งัปรากฏในพระพทุธพจน์ท่ีวา่ 
 

  ‚อสัสลายนะนางพราหมณขีองพราหมณ์ทั้งหลายมีระดูบ้างมีครรภ์บ้าง 
  คลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างปรากฏอยู่พราหมณ์เหล่าน้ันซ่ึงเป็นผู้ 
  เกดิจากโยนีเหมือนกนัยงัจะกล่าวอย่างนีว่้า    ‚วรรณะทีป่ระเสริฐทีสุ่ด 
  คอืพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอืน่เลว  วรรณะที่ขาว  คอืพราหมณ์เท่าน้ัน 
   วรรณะอืน่ด า  พราหมณ์เท่าน้ันบริสุทธ์ิ   ผู้ทีไ่ม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธ์ิ 
   พราหมณ์เท่าน้ันเป็นบุตร   เป็นโอรสเกดิจากโอษฐ์ของพระพรหมเกดิ 
   จากพรหมเป็นผู้ทีพ่รหมสร้างขึน้  เป็นทายาทของพรหม‛๑๑๓ 

 

 จากพระพุทธพจน์ดงักล่าวย่อมเป็นเคร่ืองช้ีชัดหรือแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าพุทธ
ปรัชญาปฏิเสธว่าพระเจา้สร้างมนุษยแ์ต่แทท่ี้จริงแลว้การสร้างมนุษยย์่อมมาจากมนุษยน์ั้นเองและ
ในประเด็นเร่ืองของการเกิดเช่นเดียวกนัพระพุทธศาสนามีจุดยืนอยา่งชดัเจนว่ามนุษยไ์ม่ไดม้าจาก
การสร้างของพระเจา้‘การเกิด’ ของมนุษยน์ั้ น เรานับกันตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงคลอดออกมา 
สอดคลอ้งกนัทั้งทางแพทยแ์ละทางศาสนา ฉะนั้นมาดูว่าพระพุทธเจา้ตรัสอย่างไรในขณะแห่ง
ปฏิสนธิ ท่านตรัสว่า เม่ือมีองคป์ระกอบ ๓ ประการมาประชุมพร้อมกนั ยอ่มมีการหยัง่ลงในครรภ ์
เพราะอนัเน่ืองมาจากครบองคป์ระกอบทั้ง ๓ นั้น (๑) บิดามารดามีเพศสัมพนัธ์กนั(๒) มารดาอยูใ่น
วยัมีประจาํเดือน และมีไข่ตกขณะมีเพศสัมพนัธ์กบับิดา(๓) มีส่ิงท่ีเรียกว่า ‚คนัธัพพะ‛ หรือ 
‚ปฏิสนวญิญาณ‛ เขา้ไปปฏิสนธิในรังไข่ของมารดา 

                                                            

 
๑๑๒ดูรายละเอียดในส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒-๓. 

 ๑๑๓ม.ม.อ. (ไทย) ๒/๒/๓๐๖.  



๗๓ 

 

ปฏิจจสมุปบาท 

อวิชชา 

  จากมุมมองตรงน้ี มนุษยใ์นทศันะของพุทธศาสนา จึงไม่ไดม้าจากการสร้างของพระเจา้ 
หรือพระพรหม ถา้จะพดูใหก้ระชบัตามภาษาทัว่ไปก็คือ กรรมเป็นตวัก าหนดการเกิดของมนุษย ์ซ่ึง
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “กรรมลิขิต”จากท่ีกล่าวมาน้ีสามารถสรุปในหลกัแห่งปฏิจจสมุปบาท  ดงัน้ี  

 

แผนภูมิภาพที่  ๒.๘  แสดงหลกัแห่งปฏิจจสมุปบาท 
ขอ้มูลวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง :  ความสาํคญัของการตายละความตายในทศันะของพระพทุธศาสนาเถรวาท 

        ดร.ปภสัสร   กิมสุวรรณวงศ ์ ท่ีมา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=908951 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 จากท่ีกล่าวมาน้ี  กระบวนการเกิดในพุทธปรัชญาเถรวาทปฏิเสธความเห็นท่ีว่า  ‚มีเทพเจา้
เป็นผูส้ร้างโลกสร้างมนุษยข้ึ์นมา  และสรรพส่ิง‛  และความเห็นท่ีว่า ‚ส่ิงทั้งหลายเม่ือจะเกิดย่อม
เกิดข้ึนเองโดยไม่มีเหตุปัจจยั‛ แต่กล่าววา่ ‚ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงลว้นมีเหตุปัจจยั‛ ฉะนั้น การเกิดชีวิต
หรือสตัวโ์ลกกต็อ้งมี  เหตุปัจจยัเช่นเดียวกนั  ส าหรับเหตุปัจจยันั้นมีแสดงไวห้ลายนยัดว้ยกนั  แต่ท่ี
แสดงเหตุและผล ไวอ้ย่างเป็นกระบวนการและครบวงจร คือ  ปฏิจจสมุปบาท  หรืออิทปัปัจจยตา  
หรือบางทีก็เรียกรวมกนัว่า ‚อิทปัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท‛ แต่ในท่ีน้ีจะเรียกช่ือว่า  ‚ปฏิจจสมุป
บาท‛  อย่างเดียวเท่านั้น ปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการเกิดของชีวิตนัน่เอง  แต่พระพุทธศาสนา
เห็นว่าการเกิดของชีวิตนั้น เป็นทุกข์ เพราะจะตอ้งแก่ เจ็บ ตาย เป็นตน้ ตามมา  จึงกล่าวว่าเป็น
กระบวนการเกิดข้ึนแห่งกองทุกข ์ทั้งมวล  ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวใ้นสังยตุตนิกาย  นิทาน
วรรค  ความวา่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมีสงัขาร  เพราะสงัขารเป็น 
 ปัจจัยจึงมีวญิญาณ   เพราะวญิญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป    เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
  จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผสัสะ  เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงมี 

สังขาร 

วิญญาณ 

นามรูป 

สฬายตนะ 

เวทนา 

ผสัสะ ตณัหา 

ภพ 

อุปาทาน 

ชาติ 

ชรามรณะ 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=908951


๗๔ 

 

 เวทนา    เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา    เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมี    อุปาทาน 
  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัย 
 จึงมีชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส ความเกดิขึน้แห่งก่อง 
  ทุกข์ทั้งมวลนี ้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้๑๑๔ 
 ปฏิจจสมุปบาทมีองค ์  ๑๒   คือ   ๑) อวิชชา  ๒)  สังขาร  ๓) วิญญาณ  ๔)  นามรูป  ๕)   
สฬายตนะ๖)  ผสัสะ  ๗)  เวทนา  ๘)  ตณัหา  ๙)  อุปาทาน  ๑๐)  ภพ  ๑๑)  ชาติ  ๑๒)  ชรา  มรณะ  
ส าหรับ โสกะ ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  และอุปายาส  สงเคราะห์เขา้ในขอ้ชรามรณะ  ท่านไม่
จดัเป็นองค ์ เพราะสัตวบ์างจ าพวกไม่มีส่ิงเหล่าน้ี  เช่น  เทวดาชั้นสูง  และพรหม เป็นตน้องคแ์ห่ง  
๑๒  ของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีรายละเอียดตามแผนภูมิภาพ ดงัน้ี 
 

แผนภูมิภาพท่ี  ๒.๙  กระบวนการเกิดข้ึนตามหลกัปฏิจจสมุปบาท 
ท่ีมา :  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id 

 

 

 

 

 

 

  
 

ดงันั้น  การหมุนเวยีน  เหมือนการหมุนเวยีนของวงลอ้  เม่ือจ าแนกองคป์ฏิจจสมุปบาท ๑๒  
โดยการหมุนเวียนแลว้ มี  ๓  คือ 
  ๑.  อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  จดัเป็นกิเลสวฏั  (กิเลสเป็นตวัหมุนเวียน) 
  ๒. กมัมภพ  สงัขาร  จดัเป็นกมัมวฏั (กรรมเป็นตวัหมุนเวียน) 
  ๓. อุปปัตติภพ  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  ชาติ  ชรา มรณะ  
จดัเป็นวิปากวฏั (วิบากเป็นตวัหมุนเวียน)  ดงัแผนภูมิภาพ น้ี 
 

                                                            

 
๑๑๔ส.ํนิ. ๑๖/๑/๒. 



๗๕ 

 

แผนภูมิภาพที่  ๒.๑๐  แสดงถึงการวนเวยีนอยู่ในสังสารวฏั 
ท่ีมา: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id 

 

 
 
 

 ดงันั้น ความจริงในคาํสอนของพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงการเกิดและการตายไวท้ั้ง 
๒  นยั  คือ  การเกิดและการตายแบบขา้มภพขา้มชาติดงักล่าวมาแลว้  และการเกิดและการตายแบบ
ชัว่ขณะจิต  การเกิดตายนยัแรกเป็นการเกิดตายของมนุษยต์ามท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป  ส่วนการเกิดตายนยั
หลงัเป็นการเกิดตายท่ีกาํหนดเอาอาการเกิดดบัของจิตเป็นหลกั  พุทธศาสนาถือว่าจิตมีการเกิดดบั
เป็นขณะอยูต่ลอดเวลา  การเกิดและการตายแบบชัว่ขณะจิต  มีขอ้ความในขทุทกนิกาย  มหานิเทส 
กล่าวไวว้า่ 
 

  "ชีวติน้อย ย่อมตั้งอยู่น้อยอย่างไร...  ชีวติย่อมเป็นอยู่ในขณะจิตปัจจุบัน 

 ไม่เป็นอยู่แล้ว    จักไม่เป็นอยู่ชีวติ    อตัภาพ    สุข    และทุกข์ทั้งมวล   เป็นธรรม 

 ประกอบกนัเสมอด้วยจิตเพยีงดวงเดียว  ขณะย่อมเป็นไปรวดเร็ว  เทวดาเหล่าใด 

 ย่อมด ารงชีวติอยู่ตลอดเวลาแปดหม่ืนส่ีพนักปัเทวดาเหล่าน้ันย่อมไม่ประกอบ 

 ด้วยจิตสองดวงด ารงอยู่เลย...๑๑๕ 
  สัตว์ไม่เกดิด้วยขันธ์อนัเป็นอนาคต   ย่อมเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันขันธ์  สัตว์ 

                                                            

  
๑๑๕

 พระไตรปิฎก   เล่มท่ี  ๒๙  พระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี  ๒๑  ขทุทกนิกาย   มหานิทเทส 

หนา้  ๑๐๙ - ๑๓๐. 
 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=29&A=2586&Z=3083#refer


๗๖ 

 

 โลกตายแล้วเพราะความแตกแห่งจิต  นีเ้ป็นบัญญตัิทางปรมัตถ์...ขนัธ์ทั้งหลายมา 

 โดยไม่ปรากฏ   แตกแล้วกไ็ปสู่ทีไ่ม่ปรากฏ    ย่อมเกดิขึน้และเส่ือมไปเหมือนสาย 

 ฟ้าแลบในอากาศ"๑๑๖ 
 จากขอ้ความในพระสุตตนัตปิฎกขา้งบนน้ี  เป็นการแสดงการเกิดการตายแบบชั่วขณะ
จิต  ซ่ึงเป็นการเกิดการตายตามความหมายทางปรมตัถ ์ นัน่คือ  เม่ือจิตดวงหน่ึงเกิดข้ึน  ส่ิงมีชีวิตท่ีมี
จิตซ่ึงพทุธศาสนาเรียกวา่  สัตว ์ กช่ื็อวา่เกิดข้ึน  เม่ือจิตดวงนั้นดบักเ็รียกวา่สตัวต์าย  การเกิดการตาย
แบบน้ีมีอยูทุ่กขณะจิต  ในชัว่ชีวิตตามธรรมดาของบุคคลหน่ึงยอ่มมีการเกิดการตายแบบน้ีนบัคร้ัง
ไม่ถว้น  ซ่ึงยอ่มแตกต่างจากการเกิดจากครรภม์ารดา  และตายเม่ือสังขารร่างกายนั้นแตกดบัเพราะ
ส้ินลมหายใจ 
 ในข้อความท่ียกมากล่าวไว้นั้ น  ข้อความว่า  "ชีวิตย่อมเป็นอยู่ในขณะจิตปัจจุบัน"
หมายความวา่  การดาํรงอยูท่ี่แทจ้ริงของชีวิตมีช่วงเวลาท่ีแสนสั้นเพียงชัว่ขณะจิตเดียว  คือ  ขณะจิต
ปัจจุบันเท่านั้ น  คาํว่า  "ไม่เป็นอยู่แล้ว"  หมายความว่า  ชีวิตไม่ได้เป็นอยู่ด้วยขณะจิตท่ีเป็น
อดีต  เพราะขณะจิตท่ีเป็นอดีตไดด้บัไปแลว้  ไม่มีอยูแ่ลว้  คาํวา่  "จกัไม่เป็นอยู"่  หมายความวา่  การ
ดาํรงอยูข่องชีวิตไม่ไดอ้ยูด่ว้ยขณะจิตท่ีเป็นอนาคต  เพราะขณะจิตท่ีเป็นอนาคตยงัไม่เกิดข้ึน  จิตท่ีมี
อยู่จริงๆ ก็คือจิตท่ีเป็นปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนตั้งอยู่เพียงขณะเดียวแลว้ก็ดบั  เม่ือมนัดบัไปแลว้จิตดวง
ใหม่ก็เกิดข้ึนสืบต่อและตั้งอยู่เพียงขณะเดียวแลว้ดบัไป  จิตจะเกิดดบัทยอยกนัไปไม่ขาดสายดว้ย
อํานาจการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยคือ กิเลส  กรรม  และวิบาก  ตราบใดท่ีบุคคลยงัไม่เข้าสู่
นิพพาน  กระแสจิตกย็งัคงดาํเนินเป็นสนัตติเร่ือยไปตราบนั้น 
 ในส่วนของขอ้ความว่า  "ชีวิต  อตัภาพ  สุข  และทุกขท์ั้งมวลเป็นธรรมประกอบกนัเสมอ
ดว้ยจิตเพียงดวงเดียว  ขณะย่อมเป็นไปรวดเร็ว"  หมายความว่า  ชีวิต  ร่างกาย  สุข  และทุกข์ท่ี
บุคคลมี  ก็มีอยูท่ี่จิตซ่ึงเกิดข้ึนทีละดวงหรือขณะละดวง  ช่วงเวลาท่ีธรรมชาติมีสุขเป็นตน้ ดาํรงอยู่
จึงเป็นช่วงสั้นเท่ากบัขณะจิตท่ีดาํรงอยูเ่พียงขณะเดียวแลว้ดบัไปนั้นเท่านั้น  บรรดาสัตวท์ั้งหลายใน
ภพภูมิทั้งปวงไม่วา่จะเป็นสตัวป์ระเภทท่ีมีอายสุั้นอยา่งสตัวเ์ดียรัจฉานบางชนิด  หรือท่ีมีอายยุนืมาก
ถึงแปดหม่ืนส่ีพนักปัอย่างพวกอรูปพรหมประเภทเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ลว้นมีชีวิตดาํรงอยู่
ด้วยขณะจิตท่ีเกิดดับขณะละดวงเท่านั้น  ไม่ได้ดาํรงชีวิตอยู่ด้วยจิตท่ีเกิดดับทีละสองดวงหรือ
มากกว่าสองดวง  เพราะจิตของสัตวใ์นทุกภพทุกภูมิท่ีเกิดดบัทีละหลายดวงไม่มี  เพราะฉะนั้น  ถา้
พิจารณาจากแง่ปรมตัถ์  ไม่ว่าจะเป็นมนุษยท่ี์มีอายุสั้ นเม่ือเปรียบเทียบกบัอรูปพรหมท่ีจดัว่าเป็น

                                                            

  
๑๑๖พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๒๙ สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิทเทส  

หนา้  ๑๑๐. 
 



๗๗ 

 

สัตวมี์อายุยืนต่างก็มีชีวิตท่ีดาํรงอยู่จริงๆ เท่ากนั  คือ  ชัว่เวลาของขณะจิตท่ีเป็นปัจจุบนัเพียงขณะ
เดียว  เพราะโดยปรมตัถ ์ สตัวช่ื์อวา่เกิดเม่ือจิตเกิด  ช่ือวา่ตายเมือจิตดบั  เป็นอยา่งน้ีเหมือนกนัในทุก
ภพทุกภูมิ 
 อน่ึงรูปขนัธ์และนามขนัธ์ของสัตวท่ี์ประกอบดว้ยขนัธ์ทั้ง ๒ ประเภท  เช่น  มนุษยก์็ดี  รูป
ขนัธ์ของสัตวท่ี์มีแต่รูปขนัธ์เพียงอยา่งเดียวอยา่งพวกอสัญญีสัตวก์็ดี  นามขนัธ์ของสัตวท่ี์มีแต่นาม
ขนัธ์อยา่งเดียว  เช่น  พวกอรูปพรหมก็ดี  เม่ือเกิดมีข้ึนก็ไม่ปรากฏว่ามาจากไหน  เม่ือแตกดบัเส่ือม
สลายไปก็ไม่ปรากฏใหรู้้ให้เห็นว่ามนัหายไปไหน  เกิดข้ึนแลว้ก็เส่ือมสลายไปอยา่งรวดเร็วเหมือน
สายฟ้าแลบเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง 

 เม่ือกล่าวโดยสรุป  พุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงการเกิดการตายไวท้ั้ง  ๒  แบบ  คือการเกิดการ
ตายแบบขา้มภพขา้มชาติหรือการเกิดการตายอย่างท่ีชาวโลกทัว่ไปเขา้ใจกนั  และการเกิดการตาย
แบบชัว่ขณะจิตท่ีพิจารณาจากแง่ปรมตัถ ์ การเกิดการตายทั้ง ๒ แบบน้ีก็ถูกตอ้งดว้ยกนัในขอบเขต
แห่งความหมายของตน  แต่เม่ือกล่าวถึงสงัสารทุกขห์รือความทุกขท่ี์เกิดจากการเวียนวา่ยตายเกิดอนั
ไม่มีท่ีส้ินสุดว่าเป็นส่ิงท่ีควรทาํลายให้หมดส้ินไป  พุทธศาสนาจะมุ่งเน้นถึงการเวียนว่ายตายเกิด
แบบขา้มภพขา้มชาติ  มากกวา่การเกิดการตายแบบชัว่ขณะจิต 

๒.๓  กระบวนการของการตาย 
 คาํวา่ ‚ตาย‛ ตามความหมายอยา่งท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจก็คือการท่ีร่างกายเส่ือมสภาพถึงท่ีสุดจน
ไม่อาจใชง้านไดอี้กต่อไปลกัษณะบอกความตายก็ไดแ้ก่ไม่หายใจหัวใจหยุดเตน้และสมองหยุด
ทาํงานในทางพระพทุธศาสนากค็ลา้ยๆกนั ดงัคาํศพัทบ์าลีวา่ 

  ๑.  ขนฺธาน   เภโท๑๑๗  การแตกแห่งขนัธ์ทั้งหลาย 
  ๒. กายสฺส  เภทา๑๑๘  ความแตกแห่งร่างกาย 

๓. กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป๑๑๙  การทอดท้ิงซากศพหรือ 

  ๔. ชวตีินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท๑๒๐  (ความขาดอินทรียคื์อชีวิต) ดงัน้ีเป็นตน้ แต่ 

                                                            

  
๑๑๗ พระสุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์เล่ม ๑ ภาค ๑ - หนา้ ๕๘๘. 

  ๑๑๘ พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๒๐สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย เอก-ทุก-
ติกนิบาต  หนา้  ๒๕๖. 
  

๑๑๙
 พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๑๒  สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูล

ปัณณาสก ์หนา้ ๘๓. 
  

๑๒๐
 พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๑๒สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูล

ปัณณาสก ์ หนา้ ๘๓. 



๗๘ 

 

เน่ืองจากพระพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าสัตวท์ั้งหลายประกอบดว้ยกายและจิต ดงันั้นพระพุทธศาสนา
จึงมีคาํศพัทอี์กคาํหน่ึงซ่ึงมกัจะใชก้นัในระดบัปรมตัถสจัจะคือคาํวา่ ‚จุติ‛ ท่ีแปลวา่ เคลือ่น โดยใชคู่้
กบัคาํว่า ‚ปฏิสนธิ‛ ท่ีแปลว่า  สืบต่อ ใชอ้ยา่งน้ีแสดงว่ามีอะไรบางอยา่งเคล่ือนออกไปและมีอะไร
บางอยา่งมาสืบต่อซ่ึง ‚อะไรบางอยา่ง‛ นั้นกคื็อจิตหรือวิญญาณนัน่เอง 
 ถา้กล่าวถึงคาํว่า “ตาย” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  
“ตาย” เป็นคาํกริยา หมายถึงส้ินใจ  ส้ินชีวิต ไม่เป็นอยู่ต่อไป๑๒๑ ฉะนั้น ความตาย จึงเป็นคาํนาม 
หมายถึง การส้ินใจ การส้ินชีวิต ความไม่เป็นอยูต่่อไปแต่ตามความเขา้ใจของคนทัว่ไปจะหมายถึง 
การส้ินลม การไม่หายใจ การทาํอะไรไม่ไดอี้กต่อไป ร่างกายไร้วิญญาณเป็นซากศพ สรีระแขง็เยน็ 
และเน่าเป่ือยผพุงัไปในท่ีสุด 
 ดงันั้น  “ความตาย”  น้ีในภาษาบาลีมีคาํเรียกหลายคาํ  ดงัมีคาถาท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์
อภิธานปัปทีปิกาวา่ 
   มรณ       กาลกริิยา  ปลโย  มจฺจุ   อจฺจโย 
   นิธโนนิตฺถิย   นาโส  กาโลนฺโต  จวน   ภเวฯ๑๒๒ 
 

 มรณ, กาลกิริยา, ปลย,  มจฺจุ, อจฺจย, นิธน,  นาส,  กาล,  อนฺต,  จวน (มีอรรถว่าความ
ตาย)๑๒๓แต่ท่ีใชม้ากและภาษาไทยก็นาํมาใชด้ว้ย  คือ  “มรณะ”  ในพุทธปรัชญาเถรวาท   กล่าว
อธิบาย  คาํน้ีไวถึ้ง ๙ อยา่ง  ดว้ยกนั คือ 
  ๑.  สมมุติมรณะ  ไดแ้ก่  ความตายของสัตวท์ั้งหลายท่ีสมมติเรียกกนัว่า  นาย ก. 
ตาย  นาย ข. ตาย  ตน้ไมต้าย  เป็นตน้ 
  ๒.  สันตติมรณะ  ไดแ้ก่  การสืบต่อกนัของรูปนาม  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเป็น
ระยะๆ ไม่ตั้งคงท่ี  เช่น  รูปท่ีเกิดข้ึนในเวลาไม่สบาย และเม่ือหายแลว้  รูปไม่สบายนั้นก็ดบัไป รูป
สบายเกิดข้ึนใหม่ และเม่ือมีความเสียใจกลุม้ใจเกิดข้ึน  ต่อมามีความดีใจเกิดข้ึน ความเสียใจกลุม้ใจ
นั้นกห็ายไป  ดงัน้ีเป็นตน้ 

                                                                                                                                                                          

 

 
๑๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์, ๒๕๒๕), หนา้ ๓๔๑. 
  

๑๒๒ พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบบัหลวง) เล่มท่ี ๑๖สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย นิทานวรรค  
หนา้ ๓๔. 
 

๑๒๓พระโมคคลัลานะเถระ,  พระคมัภีร์อภิธานปัปทีปิกา, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๐๘), หนา้ ๑๑๐. 



๗๙ 

 

  ๓. ขณกิมรณะ   ไดแ้ก่   การดบัไปของรูปและนาม ทุกๆ  ภงัคขณะ 
  ๔. สมุจเฉทมรณะ     ไดแ้ก่      ปรินิพพานของพระอรหนัตท์ั้งหลายท่ีไม่มีการเกิด
อีกต่อไป 
  ๕. ชาติกขยะมรณะ   ไดแ้ก่     ความตายท่ีสุดส้ินภพในภพหน่ึงๆ 
  ๖. อุปักกมมรณะ    ไดแ้ก่  การกาํหนดอายุก็ยงัไม่ส้ิน  กรรมก็ยงัไม่ส้ิน  แต่ถึง
ความตายโดยอาศยัความพยายามของตวัเอง หรือของคนอ่ืนดว้ยอาํนาจอุปัจเฉทกกรรม 
  ๗. สรสมรณะ   ไดแ้ก่    ความตายท่ีถึงกาํหนดอายแุละกรรม 
  ๘. อายุกขยมรณะ  ไดแ้ก่  ความตายท่ีถึงกาํหนดอาย ุ แมว้า่ยงัไม่ส้ินกรรมกต็าม 
  ๙. ปุญญักขยมรณะ ไดแ้ก่ ความตายท่ีถึงกาํหนดของบุญและกรรมแมว้่ายงัไม่ส้ิน
อายกุต็าม๑๒๔ 
 ๒.๓.๑  ความตายตามนัยพระวินัย 
 ในพระวินยักล่าวถึงความตายไวว้่า  หมายถึงชีวิตินทรียท่ี์เป็นปัจจุบนัขาดการสืบต่อ ดงัท่ี
ไดมี้ขอ้วินิจฉยัในเร่ืองฆ่าผูอ่ื้นใหต้ายไว ้ ดงัน้ี 
 การฆ่าผูอ่ื้นตาย  หมายถึง  การทาํใหชี้วิตินทรียข์าดลง คือขาดการสืบต่อชีวิตินทรียมี์  ๒ 
 อย่าง  คือ  รูปชีวิตินทรีย ์ และอรูปชีวิตินทรีย ์ใน ๒ อย่างนั้น หมายเอารูปชีวิตินทรีย ์ เพราะไม่
สามารถฆ่าอรูปชีวิตินทรียไ์ด ้ แต่เม่ือฆ่ารูปชีวิตินทรียแ์ลว้ ก็ช่ือว่าฆ่าอรูปชีวิตินทรียด์ว้ย  เพราะ
อรูปชีวิตินทรียก์ด็บัพร้อมกบัรูปชีวิตินทรียน์ัน่เอง 
 รูปชีวิตินทรีย ์มี ๓ กาล คือ  รูปชีวิตินทรียท่ี์เป็นอดีต รูปชีวิตินทรียท่ี์เป็น อนาคต และรูป
ชีวิตินทรียท่ี์เป็นปัจจุบนั ใน  ๓ กาลนั้น หมายเอารูปชีวิตินทรีย ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 
 ดงันั้น รูปชีวิตินทรียท่ี์เป็นปัจจุบนั มี ๓ อยา่ง  คือ  ขณะปัจจุบนั  สันตติปัจจุบนัและอทัธา
ปัจจุบนั ใน  ๓  อยา่งนั้น หมายเอาสันตติปัจจุบนั และอทัธาปัจจุบนั๑๒๕ 
 โดยสรุปแลว้  ความตายตามนยัพระวินยัน้ี  หมายถึง  ความขาดไปแห่งชีวิตินทรียท์ั้ง ๒ คือ 
รูปชีวิตินทรีย ์และอรูปชีวิตินทรีย ์หรือนามชีวิตินทรีย ์หรือในนยัหน่ึง คือ รูป  กบั นาม นัน่เอง 
 

                                                            

 
๑๒๔พระสัทธัมมโชติกะ   ธัมมาจ ริย ะ ,   ปรมัตถโชติกะ   ปฏิจจสมุปปาททีปนี ,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์บริษทั  วี. อินเตอร์พร้ินท ์ จาํกดั,  ๒๕๔๖), หนา้  ๑๓๒. 
 

๑๒๕มหามกฏุราชวิทยาลยั,  พระวินยัปิฎก มหาวิภงัค ์เล่ม ๑ ภาค ๒ , (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), หน้า  ๓๘๓:   อา้งใน  อิศริยา  นุตสาระ“การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ชีวิตและความตายในพทุธปรัชญาเถรวาท. 



๘๐ 

 

 ๒.๓.๒  ความตายตามนัยพระสูตร 
 ในพระสูตรไดก้ล่าวถึงความตายโดยใชค้าํต่างๆ  อยูห่ลายคาํ  ดงัท่ีพระพุทธองคไ์ดต้รัสไว้
ในมหาสติปัฏฐานสูตร  ธมัมานุปัสสนา  สัจจบรรพ  ความวา่ 
 มรณะ (ความตาย) เป็นไฉน?  ความจุติ  ความเคล่ือนไป  ความแตกทาํลาย ความหายไป  
ความถึงตาย  ความตาย  ความทาํกาละ  ความแตกแห่งขนัธ์  ความท้ิง-ซากศพไว ้ ความขาดแห่ง
ชีวิตินทรีย ์จากหมู่สตัวน์ั้นๆ  ของเหล่าสตัวน์ั้น  น้ีเรียกวา่  มรณะ๑๒๖ 
 ซ่ึงคาํเหล่าน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นคาํไวพจน์กนั  และมีอรรถเหมือนกนั  แต่ต่างกนัโดยพยญัชนะ
ดงัน้ี ความจุติ  ความเคล่ือนไป คือ  การเคล่ือนยา้ยจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่,  ความแตกทาํลาย  คือ
การดบัไปของรูปนามในภพเก่า, ความทาํกาละ คือ  การทาํรูปนามเก่าให้เป็นอดีตกาล, ความแตก
แห่งขนัธ์ คือ ความดบัไปของขนัธ์ในภพเก่า, ความท้ิงซากศพไว ้ คือ  การท่ีวิญญาณปราศจาก
ร่างกาย, ความขาดแห่งชีวิตินทรีย ์คือ ความขาดการสืบต่อแห่งรูปชีวิตินทรียแ์ละนามชีวิตินทรีย ์
 ส่วนมรณะ (ความตาย)  ท่ีกล่าวไวใ้นปฏิจจสมุปบาท  หมายเอาสัมมุติมรณะ  คือความตาย
โดยสมมุติ  ดงัมีคาํท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือปรมตัถโชติกะ ปฏิจจสมุปปาททีปนี  
 ในปฏิจจสมุปบาทน้ี คาํวา่ มรณะ มุ่งหมายเอา สมัมุติมรณะ,ชาติกขยมรณะ,อุปักกม มรณะ,  
สรสมรณะ,    อายกุขยมรณะ,  และปุญญกัขยมรณะ    เท่านั้นและตั้งแต่ชาติกขยมรณะจนถึงปุญญกั
ขยมรณะ ทั้ง ๕ อยา่งน้ี  เม่ือพิจารณาดูแลว้ กเ็ขา้อยูใ่นสมัมุติมรณะนัน่เอง๑๒๗  
 นอกจากน้ี  ท่านยงัให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัความตายไวว้่า  ถา้ร่างกายปราศจาก ๓ ส่ิงน้ี  คือ 
อายุ (ชีวิต) ไออุ่น  และวิญญาณ  ก็ถือว่าตาย  ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสังยุตตนิกาย  ขนัธวาร
วรรค ความวา่ 
 

   อายุ  อุสฺมา  จ  วิญฺญาณ   ยทา  กาย   ชหนฺติม  
   อปวฏฺิโฐ  ตทา  เสติ  ปรภตฺต   อเจตน ฯ๑๒๘ 
 

 อาย ุ ไออุ่น  และวิญญาณ  ละร่างกายน้ีไปเม่ือใด  เม่ือนั้นร่างกายท่ีถูกเขาท้ิงแลว้ ยอ่มนอน
โดยไร้ความรู้สึกนึกคิด เป็นอาหารของสตัวอ่ื์นไป๑๒๙  ดงัน้ี 

                                                            

 
๑๒๖ที.ม. ๑๐/๓๙๐/๓๒๕. 

 
๑๒๗พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ,  ปฏิจจสมุปปาททีปนี, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

บริษทั วี.อินเตอร์พร้ินท ์จาํกดั, ๒๕๔๖),  หนา้  ๑๓๓. 
  

๑๒๘ พระไตรปิฎก บาลี (สยามรัฐ) เล่มท่ี  ๑๗ สุตฺตนฺตปิฏเก  สยํตฺุตนิกายสฺส  ขนฺธวารวคฺโค   
หนา้ ๑๗๔. 



๘๑ 

 

 อีกอย่าง ในพระสูตรพระสารีบุตรไดก้ล่าวถึงการตายว่าผูต้ายไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตว์
ทั้งสังขารคือลมหายใจเขา้ออกก็ดบัไปวจีสังขารคือวิตกวิจารหรือความตรึกความตรองก็ดบัไปและ
จิตสังขาร (สัญญาและเวทนา) คือความกาํหนดไดห้มายรู้หรือความรู้สึกก็หมดไปอายกุ็ส้ิน ไออุ่น
คือไฟท่ีเกิดแก่กรรมก็สงบอินทรียไ์ดแ้ก่ ตาหูจมูกล้ินกายก็แตกทาํลายไป๑๓๐ส่วนในคมัภีร์วิสุทธิ
มรรคพระพุทธโฆษาจารยไ์ดใ้ห้ความหมายไวว้่า ‚ความตายหมายถึงการเขา้ไปตดัอินทรียคื์อชีวิต
ไดแ้ก่การส้ินชีวิตของสตัวโ์ลกในภพหน่ึงๆ‛๑๓๑ 
 ซ่ึงในคมัภีร์วิสุทธิมรรคนั้น  ไดแ้บ่งความตายออกเป็น ประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี คือ 
  ๑.  ความขาดแห่งชีวิตอินทรียท่ี์เน่ืองอยูก่บัภพอนัหน่ึง  ช่ือวา่  มรณะ 
  ๒. สมุจเฉทมรณะ คือ ความส้ินไปอยา่งเดด็ขาดแห่งวฏัทุกขข์องพระอรหนัต ์
ทั้งหลาย  
  ๓. ขณิกมรณะ คือ  ความดบัในขณะแห่งสงัขารทั้งหลาย 
  ๔. สมมติมรณะ  คือ  ความตายโดยสมมติของชาวโลก เป็นคาํท่ีใชส่ื้อสารกนัใน 
ชีวิตประจาํวนั เช่น  ตน้ไมต้าย  รถตาย  นาฬิกาตาย  เป็นตน้ 
 สําหรับความตายประเภทขา้มภาพขา้มชาติคือประเภทท่ี  ๑ ท่ีเรียกว่า‚มรณะ‛ และใน
มรณะนั้นแบ่งเป็น  ๒ ประเภทคือ 
  ๑. กาลมรณะคือการตายตามกาลเพราะหมดอายหุมดบุญหรือหมดทั้งสองอยา่ง 
  ๒.อกาลมรณะคือการตายเม่ือยงัไม่ถึงเวลาตายเพราะมีกรรมหนกัมาตดัรอน (แมว้า่
จะไม่หมดอายหุรือหมดกรรมกต็าม ) 
 ๒.๓.๓  ความตายตามนัยพระอภิธรรม 
 ความตายตามนัยพระอภิธรรมนั้นเพ่งท่ีจุติจิตเป็นสําคญั  เม่ือจุติจิตเกิดข้ึนแลว้ดับลงก็
เป็นอนัว่าบุคคลนั้น  “ตาย”  ผูท่ี้จะตายนั้นจะมีวิถีจิตสุดทา้ยเรียกว่า  มรณาสันนวิถี  โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒  ประเภท ดงัน้ี 
  ๑. ปัญจทวารมรณาสันนวิถี  คือ  การเกิดข้ึนของวิถีจิตในขณะใกลต้ายทางปัญจ
ทวาร มี ๔ แบบ คือ 
   -  ชวนะ      ตทารัมมณะ  จุติ 
   -  ชวนะ      ตทารัมมณะ  ภวงัค ์จุติ 

                                                                                                                                                                          

 
๑๒๙ส.ํข. ๑๗/๙๕/๑๘๒. 

 
๑๓๐ม.ม.๑๒/๔๕๗. 

 
๑๓๑วิสุทธิมรรคแปลภาค  ๒ตอน๑, ๒๕๓๔: ๑ 



๘๒ 

 

   -  ชวนะ      จุติ 
   -  ชวนะ      ภวงัค ์จุติ 
 

 ซ่ึงผูว้ิจยัของยกตวัอยา่ง  ดงัน้ี  คือ มรณาสนันวิถีประเภทน้ีมีจิตเกิดข้ึนตามลาํดบั  ดงัน้ี  
อตีตภวงัค,์ ภวงัคค์จลนะ, ภวงัคคุ์ปัจเฉทะ, ปัญจทวาราวชัชนะ, ปัญจวิญญาณ, สัมปฏิจฉนะ, สนั
ตีรณะ, โผฏฐพัพนะ,  ชวนะ ๕  ขณะ, ตทาลมัพนะ ๒ ขณะ,  จุติ 
  ๒. มโนทวารมรณาสันนวิถี คือ การเกิดข้ึนของวิถีจิตในขณะใกลต้ายทางมโน
ทวารมี ๒ ประเภท  คือ 
  ๒.๑  กามมโนทวารมรณาสันนวิถี  คือ  การเกิดข้ึนของวิถีจิตในขณะใกลต้ายทาง 
มโนทวารของปุถุชน  ๔  และพระเสขบุคคล  ๓  วิถีจิตประเภทน้ีมี  ๔  แบบ  คือ 
   (๑)  ชวนะ   ตทารัมมณะ  จุติ 
   (๒) ชวนะ   ตทารัมมณะ  ภวงัค ์จุติ 
   (๓) ชวนะ   จุติ 
   (๔) ชวนะ  ภวงัค ์ จุติ 
 ซ่ึงผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างมา    ดงัน้ี  มรณาสันนวิถี  ประเภทน้ีมีจิตเกิดข้ึนตามลาํดบั    ดงัน้ี  
ภวงัคจลนะภวงัคุปัจเฉทะ.มโนทวาราวชัชนะ  ชวนะ  ๕  ขณะ  ตทาลมัพนะ  ๒  ขณะ  จุติ 
  ๒.๒  ปรินิพพานวิถี  คือ  การเกิดข้ึนของวิถีจิตในขณะใกลด้บัขนัธปรินิพพาน
ของ พระอรหันตบุคคล  ซ่ึงวิถีประเภทน้ีไม่เป็นเหตุปัจจัยให้มีการปฏิสนธิในภพใหม่ได้อีก 
ปรินิพพานวิถีน้ียงัมีหลายแบบ   
  กล่าวโดยสรุป   การตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา  ก็คือการท่ีขนัธ์ ๕ ซ่ึงประชุม
รวมกนัอยูน่ั้นแยกออกจากกนันัน่เอง 
 ดงันั้น ในทางพระพุทธศาสนา  ไดแ้บ่งกระบวนการตายออกเป็น  ๓  ขณะ ดว้ยกนั  คือ  
ขณะใกลต้าย อยา่งหน่ึง ขณะตายอยา่งหน่ึง และขณะหลงัตาย อยา่งหน่ึง  มีดงัน้ี 
 (๑)  ขณะใกล้ตาย 
 ขณะใกลจ้ะตายอารมณ์ของจิตจะมีวิถีจิตเกิดข้ึนท่ีเรียกว่า  “มรณาสันนวิถี” ๑๓๒เป็นวิถีจิตท่ี
ใกลจ้ะตาย หมายถึง  เม่ือมรณาสันนวิถีเกิดข้ึนแลว้ จุติจิต (จิตท่ีดบัส้ินไปจากภพชาติปัจจุบนั) ยอ่ม
เกิดข้ึนในลาํดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  จะไม่มีวิถีจิตท่ีมีอารมณ์เป็นอยา่งอ่ืนเกิดข้ึนคัน่ระหว่างจุติจิตอีก  ใน
มรณาสันนวิถีน้ีมีชวนะจิตเกิดข้ึนเพียง  ๕  ขณะเท่านั้น (ปกติจะเกิดข้ึน  ๗ ขณะ)  เพราะเหตุท่ีจิตมี

                                                            

 
๑๓๒คือขณะจิตท่ีกาํลงัรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย  และใจ  ปัญจทวาราวชัชนจิต เป็นวิถี

จิตแรก ทาํอหนา้ท่ีเพียงรู้วา่อารมณ์หน่ึงอารมณ์ใด  มากระทบทวารหน่ึงทวารใด เรียกวา่อาวชัชนกิจ 



๘๓ 

 

กาํลงัอ่อนเน่ืองจากอาํนาจของกรรมท่ีส่งผลมานั้นใกลจ้ะหมดอาํนาจอยูแ่ลว้  และอีกประการหน่ึง  
หทยัวตัถุอนัเป็นกมัมชรูป ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของจิตก็มีแต่จะเส่ือมส้ินลงเร่ือย ๆ  กาํลงัของชวนะจิตอ่อน
ไปเหมือนไฟท่ีนํ้ ามนัจะหมดหรือจะมอดอยูแ่ลว้ แสงสว่างของไฟก็ย่อมจะริบหร่ีเพราะหมดกาํลงั
ของปัจจยั คือนํ้ ามนัและไส้นัน่เอง๑๓๓   มรณาสันนวิถีน้ี  เม่ือว่าโดยระยะเวลาท่ีใกลต้าย  แบ่งออก
ได ้ ๒  ชนิด คือ 
  ๑. มรณาสันนวิถีธรรมดา  คือ  มรณาสันนวิถี   ท่ีเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้จะตายภายในเวลา  
๑ - ๒ นาที หรือ ๑ - ๒ ชัว่โมง เป็นตน้ 
  ๒. ปัจจาสันนมรณวิถี  คือมรณาสันนวิถี  ท่ีเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้จะตายภายในระยะเวลา
ใกลท่ี้สุด หมายความวา่  เม่ือปัญจสนันมรณวิถีเกิดข้ึนในระยะใกลท่ี้สุดไม่ถึง ๒๐ วินาทีหรือเพียง  
๑๐ วินาที  ต่อจากนั้น  ภวงัคจิต๑๓๔  ไดเ้ปล่ียนหนา้ท่ีมาทาํจุติกิจ  คือ  ทาํหนา้ท่ีเคล่ือนจากภพเป็นจุติ 
จิตและกมัมชรูป๑๓๕ ก็เกิดเป็นคร้ังสุดทา้ย  แลว้ดบัลงพร้อมกบัจุติจิต  เป็นอนัว่าความเป็นอยู่แห่ง
ปัจจุบนัภพไดส้ิ้นสุดลง๑๓๖ 
 สภาพชีวิตของคนขณะใกลต้ายน้ี  ทุกคนจะตอ้งประสบกบัส่ิงท่ีเรียกวา่  มรณาสนันกาล ซ่ึง
มีอารมณ์อยู ่ ๓  ชนิด  คือ  กรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิต  ถา้หากเราจะปล่อยให้อารมณ์ใกลต้าย
เกิดข้ึนเองโดยท่ีไม่สร้างเหตุไว ้เราก็จะเผชิญกบัอารมณ์ทั้ง ๓ ชนิด  ไดย้าก  เช่น  เม่ือเราเจ็บปวดก็
ด้ินรนแลว้ เพราะเรากลวัตายกนัทุกคน  ภยนัตรายอนัน่าขนพองสยองเกลา้  ทาํให้ใจสั่นรัวจนไม่
อาจสามารถควบคุมได ้ สําหรับคนท่ีไม่ไดฝึ้กปฏิบติัธรรมอย่างดีมาก่อนจะไม่มีสติท่ีจะคิดถึงบท

                                                            

 ๑๓๓พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ,  ปรมัตถโชติกะ  มหาอภิธรรมมัตถสังคหฎีกา , 
ปริจเฉทท่ี  ๕ เล่มท่ี  ๒, หนา้  ๒๖๒. 
 ๑๓๔ภวงัคจิต  คือ  จิตท่ีไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ล้ิน  กาย  และใจทาํหน้าท่ีดาํรงภพชาติ  
ภวงัคจิตไดช่ื้อว่า “ปัณฑระ” เพราะ “บริสุทธ์ิ” ตรัสหมายเอาภวงัคจิตซ่ึงบริสุทธ์ิเพียงชัว่ขณะท่ีไม่รู้
อารมณ์ทางตา  หู  จมูก ล้ิน  กาย  และใจ เท่านั้น  ขณะท่ีหลบัสนิททุกคนดูเหมือนบริสุทธ์ิ  ไม่รู้สึก
ชอบหรือชงั ไม่ริษยา ไม่ตระหน่ี ไม่สาํคญัตน ไม่คิดนึกใด ๆ  ทั้งส้ิน  อา้งใน  สุจินต ์ บริหารวเขตต,์ 
ปรมตัถธรรมสังเขป  จิตตสังเขปและภาคผนวก,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๓๖), 
หนา้  ๖๗. 
 ๑๓๕คือรูปท่ีเกิดเพราะกรรมเกิดร่วมดว้ย. 
 ๑๓๖พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ,ปรมตัถโชติกะ มหาอภิธรรมมตัถสังคหฎีกา,ปริจเฉทท่ี 
๔ พิมพค์ร้ังท่ี ๗ (กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพยว์ิสุทธ์ิ, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๒๑. 



๘๔ 

 

สวดมนตท่ี์เคยคิดว่าท่องจาํไดจ้นข้ึนใจ แมอ้ยากจะนึกถึงพระรัตนตรัยในตอนนั้น  พอถึงขณะท่ีจะ
ตายจริง ๆ  เราจะมวัต่ืนตระหนกตกประหม่า  พะวา้พะวง  งุนงง  หลงลืมเสียส้ิน   ดงัน้ี 
 ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในขณะใกลต้ายหรือในมรณาสันนกาลนั้นมีมากมาย  โดยเร่ิมจาก
อาการเหล่าน้ี คือ 
 ๑. อารมณ์ใกล้ตายชนิดท่ี  ๑  คือ  กรรม  อันได้แก่  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  
กายกรรม  อนัไดแ้ก่  เจตนา  ๒๐  เป็นฝ่ายกามาวจรกุศล  ๘  และ เป็นฝ่ายอกุศล  ๑๒  ท่ีถึงการ
ยึดถือการรับ  การปล่อย  และการเคล่ือนไหวในการทวาร  วจีกรรม  อันได้แก่  เจตนา ๒๐ 
เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้น  กายกรรม  เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการเปล่งวาจาท่ีเกิดข้ึนทางวจีทวาร และ
มโนกรรม  อนัไดแ้ก่เจตนา  ๒๙  ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล  ไดแ้ก่  เจตนา  ๒๐  เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไว้
ในกายกรรมท่ีไม่เก่ียวกับการเคล่ือนไหวทางทวารทั้ง ๒  (กายทวารและวจีทวาร) เฉพาะแต่ท่ี
เกิดข้ึนทางมโนทวารเท่านั้นรวมกบัมหัคตกุศลจิตอีก  ๙  หรือ อีกนยัหน่ึง  คืออกุศลกรรมบถ  ๑๐  
อันได้แก่ กายกรรม  ๓ ซ่ึงหมายถึงกายทุจริต  ๓  วจีกรรม  ๔  ซ่ึงหมายถึงวจีทุจริต ๔  และ
มโนกรรม  ๓  ซ่ึงหมายถึงมโนทุจริต ๓๑๓๗นัน่เอง 
 เราเคยเจตนาทาํกรรมอนัใดไว ้ เจตนาท่ีเป็นกุศลหรือเจตนาท่ีเป็นอกุศล  กรรมนั้น ๆ จะมา
ปรากฏใหเ้ห็นแลว้ส่งผลกรรม (วิบาก)  และกมัมชรูป (รูปท่ีเกิดเพราะกรรมเกิดร่วมดว้ย) เกิดข้ึนใน
ปฏิสนธิกาลและปวตัติกาล๑๓๘  คือชักนาํไปเกิด  กรรมท่ีนาํไปเกิดน้ีคือชนกกรรม  หากทาํกุศล
กรรมไวจ้ะไดไ้ปเกิดยงัเทวภูมิ หรือมนุสสภูมิ  หรือทาํอกุศลไวก้็จะตอ้งไปเกิดในอบายภูมิ  เช่นเกิด
เป็นสัตวน์รก  เปรต  อสุรกาย  หรือ  สัตวเ์ดรัจฉาน  เป็นตน้  ในบางช่วงของชีวิต อุปัตถมัภกกรรม
อาจเขา้มาสนบัสนุนดว้ยแรงบุญ แรงบาป  หรืออุปปีฬกกรรมเขา้แทรกแซงเบียดเบียนขดัขวางความ
เป็นไปนานาแห่งวิบากท่ีนาํกรรมอ่ืนให้เกิด หรืออุปฆาตกรรมอาจเขา้ไปตดัรอนกรรมท่ีไม่มีกาํลงั  
แลว้หา้มวิบากของกรรมนั้นเสีย  แลว้อุปฆาตกรรมกก็ระหนํ่าเสียเอง๑๓๙ 
 ๒. อารมณ์ใกลต้ายชนิดท่ี ๒  เรียกว่า  กรรมนิมิต  อนัไดแ้ก่  อารมณ์  ๖  คือ รูป  เสียง  
กล่ิน  รส สัมผสั  และสภาพท่ีรู้ไดท้างใจ  ท่ีเก่ียวดว้ยการกระทาํของแต่ละบุคคล  ท่ีตนไดก้ระทาํ
แลว้ดว้ยกาย วาจา ใจ ยอ่มจะมาแสดงนิมิตเคร่ืองหมายใหรู้้ไดเ้ม่ือใกลจ้ะตาย  ถา้เป็นฝ่ายกุศล  ก็ให้
รู้ให้เห็น  เป็นการทาํบุญให้ทาน เช่น  เห็นโบสถ์  วิหาร  โรงพยาบาล  ท่ีตนเองเคยสร้าง  เห็น
พระพุทธรูปท่ีตนเคยสร้าง เป็นตน้  มรณาสันนวิถีก็หน่วงเอาอารมณ์นั้น ๆ  มาเป็นอารมณ์ให้เป็น
                                                            

 
๑๓๗ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕; ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐. 

 
๑๓๘คือในเวลาท่ีชีวิตดาํเนินไป. 

 
๑๓๙คณะกรรมการแผนกตาํรามหามกุฏราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ์, อภิธัมมตัถ

สังคหบาลีและอภิธมัมตัถวิภาวินีฎีกา, หนา้  ๒๑๔-๒๑๕. 



๘๕ 

 

นิมิตเคร่ืองหมายในส่ิงต่าง ๆ  เหล่านั้น  กรรมนิมิตท่ีฝ่ายอกุศล  เช่น  เห็นแห  อวน  ปืน  มีด  พร้า  
เคร่ืองประหตัประหารเบียดเบียนสัตวท่ี์ตนเคยใชใ้นการทาํบาปมาแลว้  เป็นตน้  มรณาสันนวิถีก็จะ
นอ้มเอาส่ิงเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ 
 ๓. อารมณ์ใกลต้ายชนิดท่ี  ๓  คือ  คตินิมติ  คือท่ีไปเกิดของสัตว ์ คติมี  ๕  คือ  นิรยะ  เป็น
ท่ีไปเกิดของสัตวน์รก  เดรัจฉานโยนิ  เป็นท่ีไปเกิดของสัตวเ์ดรัจฉาน  เปตติวิสัย  เป็นท่ีไปเกิดของ
เปรตและอสุรกาย มนุสสคติเป็นท่ีไปเกิดของมนุษย ์ และเทวดา คติเป็นท่ีไปเกิดของเหล่าเทพ คติ
เหล่าน้ีมกัเกิดข้ึนกบัเราเวลาใกลต้ายซ่ึงจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีไปของเรา  เช่น  ผูใ้กลต้ายเห็นสถานท่ี
สวยงาม  เป็นพระราชวงั ก็เป็นเคร่ืองหมายบอกว่าจะไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา  ชาวสวรรค ์ หากเห็นทุ่ง
นา ป่า  ภูเขา  หรือสตัวม์ากมาย  กเ็ป็นเคร่ืองหมายบอกวา่จะไดไ้ปเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เป็นตน้ 
 แต่สาํหรับผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมเป็นปรกตินิสัย  ยอ่มมีจิตตั้งความปรารถนา ขอให้บรรลุ
ธรรมตามคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  ในชาติปัจจุบนัหรือในชาติต่อ ๆ  ไปโดยเร็วพลนัเท่าท่ี
จะมีบุญบารมีเพียงพอ   ดงัตวัอย่างในคร้ังพุทธกาล  ท่านจิตตคฤหบดีซ่ึงเป็นคฤหัสถ์อยู่ในเมือง
มจัฉิกาสัณฑ์  เป็นอุบาสกไดป้ระมาณ  ๓๐ ปี  ก็สามารถบรรลุญาณทสัสนะท่ีประเสริฐ (ปัญญา
ชั้นโลกุตตระท่ีถึงความเป็นใหญ่)  อนัประเสริฐ  บริสุทธ์ิ  สูงสุด  สามารถกาํจดักิเลสได ้ ท่านจิตต
คฤหบดีไดเ้ล่าให้ฤาษีเจลกสัสปะซ่ึงเคยเป็นสหายเก่าเม่ือคร้ังยงัเป็นคฤหัสถฟั์งว่า  “เพราะผมสงดั
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแลว้  บรรลุปฐมฌานท่ีมี  วิตก  วิจาร  ปีติ  และสุขอนัเกิดจากวิเวก
อยูต่ราบเท่าท่ีตอ้งการ  เพราะวิตกวิจารสงบระงบัไป  ผมบรรลุทุติยฌานตราบเท่าท่ีตอ้งการเพราะ
ปีติจางคลายไป ฯลฯ  ผมบรรลุตติยฌานตราบเท่าท่ีตอ้งการ  เพราะละสุขได ้ฯลฯ  ผมบรรลุจตุตถ
ฌานตราบเท่าท่ีตอ้งการ” 
 ดงันั้นเม่ือจิตตคฤหบดีกล่าวอยา่งน้ีแลว้  อเจลกสัสปะจึงขอให้จิตตคฤหบดีพาไปบรรพชา
อุปสมบทในพระธรรมวินยัของพระผูมี้พระภาคเจา้  ซ่ึงต่อมา จิตตคฤหบดีไดพ้า อเจลกสัสปะเขา้
ไปหาภิกษุผูเ้ป็นเถระทั้งหลาย  ในท่ีสุด อเจลกสัสปะไปบรรพชาอุปสมบท  และท่าน พระกสัสปะ
บวชแลว้ไม่นานก็หลีกออกไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว  ทาํความไม่ประมาท  มีความเพียร  อุทิศกาย
และใจอยูไ่ม่นานนกัก็ไดท้าํให้แจง้ซ่ึงประโยชน์ยอดเยี่ยมอนัเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย ์ ต่อมาท่าน
พระกสัสปะไดเ้ป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงในบรรดาพระอรหนัตท์ั้งหลาย๑๔๐ 
 ในกาลต่อมา  เม่ือ จิตตคฤหบดีป่วยหนกัใกลต้าย  เทวดาแนะนาํให้ตั้งความปรารถนาว่า  
‘ขอเราพึงเป็นพระเจา้จกัรพรรดิในอนาคตกาล, แต่ท่าน จิตตคฤหบดีไดก้ล่าวกบัเทวดาเหล่านั้นว่า 
‚แมค้วามปรารถนาเป็นพระเจา้จกัรพรรดินั้นกไ็ม่เท่ียง ไม่ย ัง่ยนื” เทวดาทั้งหลายจึงขอใหส้อนธรรม
แก่พวกเขาบา้ง ท่านคฤหบดีจึงสอนให้เหล่าเทวดาศึกษาอย่างน้ีว่า       ‘พวกเราจกัถึงพร้อมดว้ย
                                                            

 
๑๔๐ส.ํส. (ไทย) ๑๘/๓๕๑/๓๘๙-๓๙๑. 



๘๖ 

 

ความเล่ือมใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระผูมี้พระภาคซ่ึงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์องโดย
ชอบ เพียบพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล ้รู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึกผูท่ี้ควรฝึกไดอ้ยา่งยอด
เยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย จกัถึงพร้อมดว้ยความเล่ือมใสอนัไม่หวัน่ไหวใน
พระธรรมซ่ึงพระผูมี้พระภาคตรัสไวดี้แลว้  ผูป้ฏิบติัจะพึงเห็นชดัดว้ยตนเอง ไม่ประกอบดว้ยกาล
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเขา้มาในตน  อนัวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน  และจกัถึงพร้อมด้วยความ
เล่ือมใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ ์ สาวกผูป้ฏิบติัดี  ปฏิบติัตรง  ปฏิบติัถูกตอ้ง, ต่อมา ท่านจิตต
คฤหบดีมีสติรู้ตวัว่าใกลต้าย ท่านจึงไดเ้พียรสอนธรรมให้ตามคาํร้องขอของเทวดาเหล่านั้น  แลว้ก็
ยงัชกัชวนญาติสนิทมิตรสหาย  ใหถึ้งพร้อมดว้ยความเล่ือมใสในพระพทุธเจา้   พระธรรม  พระสงฆ ์ 
จนเกิดมีจิตใคร่ในการบริจาคทาน  ท่านมีสติระลึกรู้อยูจ่นถึงลมหายใจสุดทา้ยแลว้กต็าย๑๔๑ 
 จากท่ีผูว้ิจยักล่าวมาน้ี พอสรุปไดว้่า  การตั้งความปรารถนาไวใ้นทางท่ีดีงาม  ถูกตอ้งตาม
ครรลองของธรรมดงัท่ีท่านจิตตคฤหบดีไดต้ั้งไวน้ี้  หากพวกเราชาวพุทธซ่ึงเป็นคฤหัสถ์  ผูเ้ป็น
อุบาสก  อุบาสิกา  ก็สามารถตั้งความปรารถนาเช่นเดียวกนันั้น  และเพียรบาํเพญ็ภาวนาให้จิตเป็น
สมาธิ  สงบจากกิเลส และอกุศลธรรมทั้งหลาย  เราก็จะมีโอกาสบรรลุธรรม  เช่น ท่านจิตตคฤหบดี
ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 (๒)  ขณะตาย 
 มนุษย์เป็นผูท่ี้เกิดในภูมิท่ีมีขันธ์  ๕  ซ่ึงประกอบด้วย  รูปขันธ์ ๑  คือ  ร่างกายและ
พฤติกรรมทั้งหลายของร่างกาย  และนามขนัธ์ ๔  คือ เวทนาขนัธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์  และ
วิญญาณขนัธ์  สภาพชีวิตทั้งรูปขนัธ์และนามขนัธ์ของคนทั้งในขณะเกิดและขณะตายมีปรากฏใน 
พระพทุธดาํรัสเร่ืองปฏิจจสมุปบาทดงัน้ี  คือ 
   ภิกษุ   มหาภูต  ๔๑๔๒  เป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํใหรู้ปขนัธ์ปรากฏ 
  ผสัสะเป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํใหเ้วทนาขนัธ์ปรากฏ 
  ผสัสะเป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํใหส้ัญญาขนัธ์ปรากฏ 
  ผสัสะเป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํใหส้ังขารขนัธ์ปรากฏ 
  นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํใหว้ิญญาณขนัธ์ปรากฏ๑๔๓ 

                                                            

 
๑๔๑ส.ํส. (ไทย) ๑๘/๓๕๑-๓๕๒/๓๘๙-๓๙๒. 

 
๑๔๒มหาภูตหรือมหาภูตรูป  ๔  คือ  ธาตุ  ๔  ไดแ้ก่  (๑) ปฐวีธาตุ  คือธาตุดินมีลกัษณะแขน้

แขง็ (๒)  อาโปธาตุ  คือธาตุนํ้ ามีลกัษณะเหลว (๓) เตโชธาตุ  คือธาตุไฟมีลกัษณะร้อน (๔) วาโย
ธาตุ  คือธาตุลมมีลกัษณะพดัไปมา, ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๗-๔๙๖/๒๑๖-๒๑๙,ส.ํนิ.อ. ๒/๖๑/๑๑๑. 
 

๑๔๓ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๕/๙๘. 



๘๗ 

 

  ในปฏิจจสมุปบาทสายดบั  คือ 
 

 เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ    
สฬายตนะจึงดบั   เพราะสฬายตนะดบั  ผสัสะจึงดบัเพราะผสัสะดบั    เวทนาจึงดบั๑๔๔ 
 การเกิด  การดบัแบบน้ีเป็น ขณิกามรณะ  ซ่ึงไดแ้ก่  ความดบัของสังขารธรรมท่ีเป็นอยูทุ่ก
ขณะผูท่ี้ปฏิบติัในศีลในการเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยูเ่สมอจะเห็นการเกิดดบัน้ีและจะเป็นชีวิตินทริ
ยปัุจเฉทมรณะเม่ือรูปชีวิต  นามชีวิตดบัแลว้  อาํนาจของอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมจะส่งผลไปยงั
จิตสุดทา้ยแห่งวิถีจิต คือจุติจิตดว้ยอาํนาจแห่งการเคล่ือนจากภพเก่าแลว้กด็บั๑๔๕ 
 หลกัในการตดัสินวา่คน ๆ  นั้นไดต้ายไปแลว้จริง ๆ  ตามหลกัพระพทุธศาสนา  คือ เม่ือรูป 
ขนัธ์อนัประกอบดว้ยธาตุดิน  นํ้ า  ไฟ  ลม  แตกดบัสลายไปและเม่ือกายสังขาร  หรือสภาวะท่ีปรุง
แต่งกาย, วจีสงัขาร หรือสภาวะท่ีปรุงแต่งวาจาและจิตตสงัขาร  สภาวะท่ีปรุงแต่งจิตดบัไป  วิญญาณ
คือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง  ๖ ทาง  กด็บัดว้ย  เม่ือการรับรู้ทางอายตนะ ทั้ง ๖ ทางดบั  นามและรูปก็
ดบั  แลว้สฬายตนะก็ดบั ผสัสะก็ดบั และเม่ือผสัสะดบั  เวทนาหรือความรู้สึกก็ดบั  เม่ือหมดมรณ
สนันวิถีแลว้ต่อจากนั้นจุติจิตกเ็กิดข้ึน ๑ ขณะ เรียกวา่  สตัวน์ั้นถึงแก่ความตาย 
 (๓)  ขณะหลงัตาย 
 ในทนัทีท่ีจุติจิตดบัลง  ปฏิสนธิจิตจะตอ้งเกิดข้ึนทนัที  โดยไม่มีจิตอ่ืนเกิดข้ึนมาคัน่ระหว่าง
จุติจิตกบัปฏิสนธิจิตไดเ้ลย  จะปฏิสนธิอยา่งไรนั้น  ก็ข้ึนอยูก่บัชนกกรรมท่ีจะนาํไปถือกาํเนิด  แลว้
จิตทั้งหลายก็เกิดข้ึนสืบต่อ ๆ  กนั  เร่ิมตน้ตั้งชาติ ตั้งภพ  ตามลาํดบัหนา้ท่ี  ปฏิสนธิ  ภวงัค ์ จุติ  ดุจ
ลอ้เกวียนหรือจกัรรถท่ีหมุนไปฉนันั้น  ซ่ึงในมหาสีหนาทสูตร  พระผูมี้พระภาคตรัสบอกพระสารี
บุตรเร่ืองกาํเกิด  ๔  ชนิด คือ 
   ๑) กาํเนิดอณัฑชะ  คือเหล่าสตัวผ์ูเ้กิดในไข่  เจาะทาํลายเปลือกไข่แลว้เกิด 
   ๒) กาํเนิดชลาพชุะ  คือเหล่าสตัวผ์ูเ้กิดในครรภ ์
   ๓) กาํเนิดสงัเสทชะ คือเหล่าสตัวผ์ูเ้กิดในปลาเน่า ซากศพเน่า ขนมบูด นํ้ าครําหรือ
เถา้ไคล 
   ๔) กาํเนิดโอปปาติกะ คือการเกิดผดุข้ึนเช่น  เทวดา  สัตวน์รก  มนุษยบ์างจาํพวก
และเปรตบางจาํพวก๑๔๖  ดงัน้ี 

                                                            

 ๑๔๔ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒-๓. 
 

๑๔๕พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ  มหาอภิธรรมมัตถสังคหฎีกา, 
ปริจเฉทท่ี ๕ เล่มท่ี ๒ หนา้  ๒๖๑, 
 

๑๔๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑-๑๕๒. 



๘๘ 

 

 หลงัจากตายแลว้ชีวิตของคนเราจะไปเสวยผลกรรมท่ีตนไดก้ระทาํไวต้ั้งแต่สมยัยงัมีชีวิตอยู ่ 
เหตุนั้ นภพท่ีเราจะไปเกิดใหม่นั้ นจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดกับกรรมท่ีทําไว้ก่อนตาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสันนกรรมหรือกรรมท่ีทาํไวใ้กลต้าย  โดยเฉพาะในมรณสันนกาลจะมีพลงั
ช่วยส่งให้ไดไ้ปเกิดใหม่ในสุคติหรือทุคติภพ  ดงัพระคาถาท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้  ไดต้รัสกบัพระ
เจา้ปเสนทิโกศลเม่ือคร้ังเสด็จมาทรงคร่ําครวญรําพึงรําพนัถึงสมเด็จพระอยัยิกาท่ีเพิ่งถึงแก่ทิวงคต
ไปวา่ 
 

   สัตว์ทั้งหลายจักตาย   เพราะชีวติมีความตายเป็นทีสุ่ด 
  สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม        เข้าถึงผลบุญและบาปคอืผู้ 
  ท าบาปจักไปนรก     ส่วนผู้ท าบุญจักไปสวรรค์เพราะฉะน้ัน    
  บุคคลควรท ากรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญ 
  เป็นทีพ่ึง่ของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า๑๔๗ 
 

 เร่ืองการไปเกิดใหม่ในโลกหนา้ดว้ยแรงแห่งกรรมน้ี  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัพระสา
รีบุตรวา่ 
 

 สารีบุตร ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้ก าลงัจุติ  (เคลือ่น)    ก าลงัเกดิ  ทั้งช้ันต ่าและช้ันสูง   งามและ 
 ไม่งาม  เกดิดีและเกดิไม่ดี   ด้วยตาทพิย์อนับริสุทธ์ิเหนือมนุษย์      รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไป 
 ตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ทีป่ระกอบ กายทุจริต วจีทุจริต   และมโนทุจริต  กล่าวร้ายพระอริยะ 
 มีความเห็นผดิ    และชักชวนผู้อืน่ให้ท าตามความเห็นผดิ     พวกเขาหลงัจากตายแล้วจะไป 
 เกดิในอบาย  ทุคติ  วนิิบาต  นรก  แต่หมู่สัตว์ทีป่ระกอบกายสุจริต  วจีสุจริตและมโนสุจริต   
 ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ  มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อืน่ให้ท าตามความเห็นชอบ  พวกเขา 
 หลงัตายแล้วจะไปเกดิในสุคติโลกสวรรค์๑๔๘ 
 

  ในจูฬกมัมวิภงัคสูตร    มชัฌิมนิกาย   อุปริปัณณาสก์    พระพุทธองคท์รงแสดงธรรมแก่ 
สุภมานพถึงเหตุท่ีบุคคลและสตัวท์ั้งหลายแตกต่างกนั  เพราะกรรมของตน ๆ  ซ่ึงมีนยัสาํคญั ดงัน้ี 
 สุภมาณพ  สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นกาํเนิด  มี
กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั  กรรมยอ่มจาํแนกสตัวท์ั้งหลายใหเ้ลวและดีต่างกนั๑๔๙  

                                                            

 
๑๔๗ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๖. 

 
๑๔๘ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๗. 

 ๑๔๙ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๘๙/๓๕๐. 



๘๙ 

 

 สุภมาณพ ทูลว่า   ขอ้ความท่ีทรงแสดงนั้นยงัยอ่นกั  ขอใหท้รงแสดงโดยพิสดารเพื่อเขาจกั
ไดเ้ขา้ใจโดยแจ่มแจง้ 
 พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโดยพิสดาร  แต่ในงานวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัจะขอย่อความมาพอ
สงัเขป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการตาย ดงัน้ี 
  ๑. บุคคลบางคนมีปกติฆ่าสัตว ์  มีใจทารุณโหดร้าย  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือ
มาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้อายนุอ้ย 
  ๒. บุคคลบางคนมีปกติเวน้จากการฆ่าสัตว ์ มีใจเอ็นดูกรุณาต่อสัตว ์ เม่ือส้ินชีพ
ยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้อายยุนืยาว 
  ๓. บุคคลบางคนชอบเบียดเบียนสัตวใ์ห้เดือดร้อนลาํบาก  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  
เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้โรคมาก 
  ๔. บุคคลบางคนไม่ชอบเบียดเบียนสตัว ์ เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็น
มนุษยก์เ็ป็นผูมี้โรคนอ้ย 
  ๕. บุคคลบางคนมกัโกรธ  มากไปดว้ยความแคน้  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมา
เกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูมี้ผวิพรรณทราม  คือผวิไม่สวย 
  ๖. บุคคลบางคนไม่มกัโกรธ  ไม่มากไปดว้ยความแคน้  ไม่ด่าตอบ ไม่โกรธ  ไม่
พยาบาท มีใจอ่อนโยน  ไม่กระดา้ง   เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้รูปร่าง
ผวิพรรณงาม น่าดู น่าเล่ือมใส 
  ๗. บุคคลบางคนมีใจมกัริษยาเขา  มีใจคิดประทุษร้ายเขา  อยากให้สมบติัของเขา
พินาศ เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีนอ้ย  วาสนานอ้ย 
  ๘. บุคคลบางคนไม่ริษยาเขาในลาภ  สักการะ  มีความนบัถือ  ไม่คิดประทุษร้าย
เขา  ไม่อยากใหส้มบติัเขาพินาศ  เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีสูง 
  ๙. บุคคลบางคนตระหน่ีเหนียวแน่น  ไม่ให้ทาน  ไม่สงเคราะห์คนท่ีควร
สงเคราะห์ เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูย้ากจน มีโภคสมบติันอ้ย 
  ๑๐. บุคคลบางคนเป็นผูมี้ใจเสียสละ  ชอบให้ทานสงเคราะห์  เม่ือส้ินชีพย่อมไม่
สวรรคเ์ม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูม้ ัง่คัง่พร่ังพร้อมไปดว้ยโภคสมบติั 
  ๑๑. บุคคลบางคนถือตวัจดั  กระดา้ง  ไม่เคารพผูค้วรเคารพ  เม่ือส้ินชีพย่อมตก
นรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็กิดในตระกลูตํ่า 
  ๑๒. บุคคลบางคนไม่กระดา้ง  ไม่ถือตวัจดั  เคารพคนท่ีควรเคารพ  เม่ือส้ินชีพยอ่ม
ไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็กิดในตระกลูสูง 



๙๐ 

 

  ๑๓. บุคคลบางคนไม่ชอบสอบถามความสงสัยของตนกบัท่านผูรู้้  ผูฉ้ลาด  ไม่ไต่
ถามว่าอะไรเป็นกุศล  อกุศล  อะไรควรประพฤติ  อะไรไม่ควรประพฤติ  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มี
โทษ  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูโ้ง่เขลา 
  ๑๔. บุคคลบางคนมีนิสยัชอบสอบถามท่านผูรู้้  หมัน่เขา้หาท่านผูรู้้ฯลฯ เม่ือส้ินชีพ
ยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูฉ้ลาดรอบรู้  แหลมคม  มีปัญญามาก๑๕๐ 
 ตามนัยแห่งพระสูตรน้ี  แสดงให้เห็นว่า  บุคคลสั่งสมกรรมอย่างใด  ย่อมไดรั้บผลกรรม
อย่างนั้นของตนแน่นอน เหตุนั้นเราจะเห็นไดว้่า มนุษยท่ี์เกิดมาบนโลกน้ี จึงมีความแตกต่างกนั
เพราะกรรมท่ีเขาทาํมา จึงทาํใหเ้กิดมาแลว้มีความต่างกนัแมจ้ะเกิดจากทอ้งแม่เดียวกนัก็ตาม ก็จะมี
ลกัษณะนิสัยใจคอ ไม่เหมือนกนั  ความโง่ ความฉลาด ความสวยงาม  ผิวพรรณดี ผิวพรรณเลว 
รํ่ ารวย และยากจน ต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นมาจากกรรมท่ีจาํแนกสัตวใ์หเ้ป็นไปต่างๆ กนัโดยส้ินเชิง
ไม่ใช่พระเจา้ทาํให้ต่างกนั แต่งเพราะกรรมเป็นตวัจาํแนกให้เป็นไป นัน่เอง  ดงัแผนภาพตารางท่ี
นาํมาเสนอใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 

แผนภาพตารางท่ี  ๒.๑๑  แสดงผลกรรมท่ีบุคคลไดก้ระทาํไว ้
 
 

 

ขอ้ท่ี 
  

กรรม 
ผลกรรม 

ตายไป เม่ือเกิดเป็นคน 
๑ มกัฆ่าสตัว ์

เวน้ฆ่าสตัว ์
ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

มีอายสุั้น 
อายยุนื 

๒ มกัเบียดเบียนสตัว ์
ไม่เบียดเบียนสตัว ์

ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

มีโรคมาก 
มีโรคนอ้ย สุขภาพดี 

๓ มกัโกรธ  โมโหง่าย 
ใจดี  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

ผวิพรรณหยาบ 
ผวิพรรณเนียนสวย 

๔ อิจฉา  ริษยา 
ไม่ริษยา  ไม่คิดร้าย 

ตกนรก 
เกดในสวรรค ์

มียศนอ้ย 
มีเกียรติ  มีคนนบัถือ 

๕ ตระหน่ีถ่ีเหนียว 
ทาํบุญ  ใหท้านเสมอ 

ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

ยากจนมีทรัพยน์อ้ย 
รํ่ารวย เป็นเศรษฐี 

                                                            

 
๑๕๐ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐-๒๙๗/๓๕๐-๓๕๖; สรุปความจากวศิน   อินทสระ, หลกักรรม

และการเวียนวา่ยตายเกิด, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพธ์นธชั, ๒๕๔๘), หนา้ ๖๘-
๗๐. 



๙๑ 

 

๖ เยอ่หยิง่  ถือตวั  ไม่เคารพผูค้วรเคารพ 
อ่อนน้อม  ถ่อมตน  เคารพผู ้ควร
เคารพ 

ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

เกิดในตระกลูตํ่า 
เกิดในตระกลูสูง 

๗ ไม่ชอบสนทนากบันกัปราชญ ์ไม่
ซกัถามผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม ชอบ
สนทนากบัปราชญ ์เป็นกลัยาณมิตร
กบับณัฑิต 

ตกนรก 
เกิดในสวรรค ์

สติปัญญานอ้ย  โง่ 
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 นอกจากจูฬกมัมวิภงัคสูตรแลว้  พระพุทธเจา้ยงัไดต้รัสไวใ้นมหากมัมวิภงัคสูตรอีกดว้ย
โดยทรงแสดงเร่ืองกรรมและผลของกรรมแก่พระอานนท ์ คือตรัสกบัพระอานนทโ์ดยมีใจความว่า
มีบุคคลอยู ่ ๔  จาํพวก  คือ 
   ๑. ผูท้าํชัว่ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  ตายไปแลว้ตกนรกกมี็  ทั้งน้ีเพราะบุคคลพวกน้ีได้
ทาํกรรมชัว่ต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบนัชาติ 
   ๒. ผูท้าํชัว่ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  ตายไปแลว้ไปสวรรคก์็มี  เพราะบุคคลคนพวกน้ี
ไดท้าํกศุลกรรมไวม้ากในชาติก่อน ๆ  กุศลกรรมนั้นยงัมีแรงใหผ้ลอยู ่ ส่วนกรรมชัว่ท่ีเขาทาํใหม่ยงั
ไม่ทนัใหผ้ล 
   ๓. ผูท้าํสุจริตทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  เม่ือส้ินชีพแลว้ไปสวรรคก์็มี  เพราะคนพวกน้ี
ทาํความดีติดต่อกนัตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบนั 
   ๔. ผูท้าํความดีทางกาย  วาจา  ใจ  ตายแลว้ไปนรกก็มี  เพราะคนพวกน้ีไดท้าํความ
ชัว่ไวม้ากในชาติก่อน ๆ  อกุศลกรรมนั้นยงัมีแรงให้ผลอยู่  กุศลกรรมท่ีเขาทาํใหม่ยงัไม่มีโอกาส
ใหผ้ล๑๕๑ 
   ส่ิงสําคญัอย่างยิ่งคือขณะจิตท่ีจวนเจียนตายนั้น  เราตอ้งรักษาจิตและประคองจิต
ใหเ้ป็นกศุลเพราะถา้จิตของผูใ้ดยดึมัน่อยูใ่นกศุลกรรม  ผูน้ั้นยอ่มไปสู่สุคติโลกสวรรคก่์อน  หรือถา้
จิตของผูใ้ดยึดมัน่ในอกุศลกรรม  ผูน้ั้นย่อมไปตกนรกก่อน  ตามอิทธิพลของอาสันนกรรม  ดงัมี
ขอ้ความในวตัถูปมสูตรยืนยนัความสําคญัของจิตเม่ือจวนจะตายว่า  “จิตฺเต  สงฺกิลิฏฺเฐ   ทุคฺคติ   
ปาฏิกงฺขา  จิตฺเต  อสงฺกิลิฏฺเฐ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา  แปลว่า  เม่ือจิตเศร้าหมองเป็นอนัหวงัทุคติได ้ เม่ือ
จิตไม่เศร้าหมองเป็นอนัหวงัสุคติได”้๑๕๒ 
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 จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่า ในพระไตรปิฎกมีขอ้ความท่ียนืยนัว่าเม่ือคนเราทั้งหลายตายแลว้
จะไดไ้ปเกิดอยู ่ณ  ท่ีใด  ดงัท่ีท่านพระอานนทไ์ดทู้ลถามพระผูมี้พระภาคเจา้ขณะประทบัอยูท่ี่นาทิก
คามในพรรษาสุดทา้ยก่อนจะปรินิพพาน ความวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ 
 “ภิกษุสาฬหะ  และภิกษุณีนนัทาท่ีมรณภาพในนาทิกความ  อุบาสิกาสุชาดา  อุบาสกกกุธะ  
อุบาสกการฬิมภะ  อุบาสกนิกฏะ  อุบาสกกฏิสสหะ  อุบาสกตุฏฐะ  อุบาสกสันตุฏฐะ  อุบาสกภฏะ  
และอุบาสกสุภฏะท่ีดบัชีพในนาทิกความ  มีคติเป็นอยา่งไร  มีภพหนา้เป็นอยา่งไร” 
 พระผูมี้พระภาคเจา้   ตรัสตอบให้พระอานนทท์ราบถึงคติและภพท่ีแต่ละท่านไดไ้ป  เช่น  
ภิกษุณีนนัทาเป็นโอปปาติกะ๑๕๓เพราะสังโยชน์เบ้ืองตํ่า ๕ ประการส้ินไป    จะปรินิพพานในภพ
นั้น ๆ จะไม่หวนกลบัมาจากโลกนั้นอีก  และอุบาสิกาสุชาดาเป็นพระโสดาบนัเพราะสงัโยชน์ ๓ 
 ประการส้ินไป  ไม่มีทางตกตํ่า  มีความแน่นอนท่ีจะสาํเร็จสมัโพธิ๑๕๔ ในวนัขา้งหนา้  เป็นตน้ 
 สรุปว่า   กรรมท่ีมนุษย์ทั้ งหลายท่ีได้กระทาํไวน้ั่นเอง  เป็นตัวแบ่งแยกให้คนทั้ งปวง
แตกต่างกนัออกไปเช่นนั้น  เพราะสัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  เป็นทายาทแห่งกรรม  กรรม
ยอ่มจาํแนกสัตวใ์ห้เลวและประณีตได ้ ทาํกรรมดีไวย้่อมไปสู่ท่ีดี  ทาํกรรมชัว่ย่อมไปสู่ท่ีไม่ดี  คือ
อบายภูมิ  แต่อยา่งไรกต็ามหากไดก้ระทาํกรรมชัว่มามาก  เพิ่งมาสาํนึกไดเ้ม่ือแก่เฒ่าชราแลว้  ก็ยงัมี
โอกาสทาํความดีเร่งประกอบกุศลกรรมสามารถพลิกผนัไปเกิดในสุคติไดช้ัว่คราว  พอให้ตั้งตวัทาํ
กศุลกรรมต่อไป   
 ดงัตวัอยา่งจาก  อรรถกถาองัคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  เล่ม  ๑  ภาค ๓  หนา้  ๑๒๘  เล่ากนัมา
ว่า  ในบา้นมธุองัคณะ  มีนายประตูชาวทมิฬคนหน่ึงทุกเชา้เขาไดถื้อเบด็ไปตกปลาท่ีแม่นํ้ า  เม่ือได้
ปลามาแลว้ไดแ้บ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  ส่วนหน่ึงเอาไปแลกขา้วสาร  ส่วนหน่ึงแลกนม  ส่วนหน่ึงตม้
แกงกิน  เขาทาํปาณาติบาตอยูถึ่ง  ๕๐  ปี  ต่อมาพอเขาแก่ตวัลง  ถึงกบัลม้หมอนนอนเส่ือ  ในขณะ
นั้นพระจุลลปิณฑปาติกติสสเถระซ่ึงเป็นชาวคิรีวิหาร  รําพึงว่าจะไปโปรดเขา  แลว้ก็ไดไ้ปยืนอยูท่ี่
ประตูเรือนของเขา  ขณะนั้นภริยาของเขามองเห็นพระเถระจึงไดบ้อกแก่สามีว่า "พระเถระมาโปรด
แลว้”  พระเถระถามผูเ้ป็นภริยาว่า “อุบาสกมีพฤติการณ์ทางร่างกายอยา่งไร”  นางก็ตอบว่า  “อ่อน
                                                            

 
๑๕๓โอปปาติกะ  หมายถึงสัตวท่ี์เกิดและเติบโตเต็มท่ีทนัที  และเม่ือจุติ  (ตาย) ก็หายวบัไป

ไม่ท้ิงซากศพไว ้ เช่นเทวดาและสัตวน์รก  เป็นตน้  (ที.สี.อ.  ๑๗๑/๑๔๙.  แต่ในท่ีน้ีหมายถึงพระ
อนาคามีท่ีเกิดในภพชั้นสุทธาวาส(ท่ีอยู่ของท่านผูบ้ริสุทธ์ิ) ๕ ชั้น  มีชั้นอวิหา เป็นตน้  แลว้ดาํรง
ภาวะอยู่ในชั้นนั้น ๆ  ปรินิพพานส้ินกิเลสในภพชั้นสุทธาวาสนัน่เอง  ไม่กลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก
ต่อไป (องฺ.ติก.อ. ๒/๘๗-๘๘/๒๘๒-๒๘๓. 
 

๑๕๔สัมโพธิ  ในท่ีน้ีหมายถึงมรรค  ๓  เบ้ืองสูง  คือ  สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  และ
อรหตัตมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๑๗๕/๑๔๕). 
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แรงแลว้เจา้ขา้”  พระเถระเขา้ไปยงัเรือนแลว้ให้สติแก่อุบาสก  แลว้กล่าวถามว่า  “โยมรับศีลไหม”  
เขาตอบว่า  “รับ  ขอรับพระคุณเจา้ นิมนตใ์ห้ศีลเถิด"พระเถระให้สรณะ  ๓  แลว้  เร่ิมจะให้ศีล  ๕  
ในขณะท่ีอุบาสกนั้น  วา่ไดเ้พียง  “ปญฺจสีลานิ”  ล้ินแขง็เสียแลว้  พระเถระคิดว่า เท่าน้ีก็พอควรแลว้  
จึงออกไปจากเรือน  ส่วนเขาเม่ือส้ินใจตายแลว้ไดไ้ปเกิดในภพชั้นจาตุมหาราชิกะเพราะการรับศีล 
 ดงันั้น  จากตวัอย่างขา้งตน้น้ี  แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอสันนกรรมให้เห็นว่า  เรามี
โอกาสทาํจิตให้ผ่องใสได ้ แมจ้ะเป็นวินาทีสุดทา้ยของชีวิตก็ตามขอเราอย่าไดป้ระมาทก็พอ  ดว้ย
เหตุดงักล่าวมาน้ี ขอเราอย่าทอ้ใจในการทาํบุญกุศลอนัเป็นคุณงามความดีของชีวิต  ซ่ึงสามารถส่ง
จิตขณะสุดทา้ยใหไ้ปสู่ภพท่ีดีได ้  
 สรุปการไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด  เม่ือเราไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรมตามคาํ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  ยิ่งนับไดว้่าเป็นโชคอย่างยิ่ง เพราะสามารถดาํเนินชีวิตอย่างมี
สติสัมปชญัญะ  รู้เท่าทนัในรูปขนัธ์และนามขนัธ์อีก  ๔  ซ่ึงประกอบดว้ย  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
และวิญญาณ  ท่ีเป็นไตรลกัษณ์  คือ อนิจจงั  ทุกขงั  และอนตัตา  หมายความว่าเม่ือส่ิงใดเกิดข้ึนแลว้
ส่ิงนั้นย่อมทนอยู่ไม่ไดน้าน  ตอ้งแตกสลายไปในท่ีสุด  เน่ืองจากความไม่เท่ียงแท ้ ไม่ใช่ตวัใช่ตน
ของเราหรือใคร ๆ  จะบงัคบัใหม้นัเป็นไปตามความตอ้งการได ้ จึงไม่ควรเขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่ว่านัน่
เป็นตวัเรา  หรือของเรา  อีกทั้งในช่วงของชีวิตท่ีกาํลงัดาํเนินอยูน้ี่  เราเห็นไดช้ดัเจนแลว้ว่า  เราตอ้ง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัโลก  กบัคน  สัตว ์ ส่ิงของต่าง ๆ  มากมายหลายมิติดว้ยกนั  อนัเป็นเหตุปัจจยั
เก้ือหนุนกันและกันได้  ดังนั้ น  การดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันและรู้คุณค่าของชีวิต  ก็จะเป็น
ประโยชน์โสตถิผลทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น  ก่อนท่ีความตายซ่ึงเป็นฉากสุดจะมาเยอืนเรา 
 ๒.๓.๔   ความหมายของความตาย      
 ก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองสาเหตุของความตาย  ควรทราบความหมายของความตายหรือมรณะใน
พระพุทธศาสนาเสียก่อน ดงัน้ี   การท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจกนัว่าความตายเป็นส่ิงท่ีไม่ดีเป็นเร่ืองท่ีไม่น่า
ปรารถนาหรือไม่ก็มีความคิดในลกัษณะท่ีปฏิเสธต่อความตายในท่าทีต่างๆกันความเขา้ใจใน
ลกัษณะปฏิเสธความตายก่อให้เกิดท่าทีของการปฏิเสธความตายท่ีแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆซ่ึง
ตรงขา้มกบัพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของความ
ตายคือสอนเร่ืองมรณานุสติท่ีสอนใหร้ะลึกถึงความตายท่ีจะตอ้งมาถึง 
 ดว้ยเหตุน้ี  การตายของชีวิต  เป็นภยัทางธรรมชาติท่ีคุกคามส่ิงท่ีมีชีวิตทัว่ทุกตวัตน เพราะ
ชีวิตทุกชีวิตไม่อาจจะหลีกเล่ียงความตายไปได ้ แต่ในขณะเดียวกนั  ความตายก็เป็นของธรรมดา  
เป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับกฎ  คือ  กฎแห่งความเป็นจริงขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนในโลกน้ียอมรับ  และ
ปฏิเสธไม่ไดว้่า จะตอ้งตายเหมือนกนัหมดทุกคน  เพราะจากประสบการณ์ท่ีทุกคนไดเ้ห็นและรับรู้
มา  คือ  ทุกคนท่ีเกิดมาสู่โลกน้ีแลว้ ไม่ปรากฏว่า  ไม่มีใครเลยในโลกน้ีท่ีจะไม่ตาย  ไม่มีสูตรหรือ
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ทฤษฎีใด ๆ ท่ีจะมาหักลา้งความจริงอนัน้ีได ้กฎความจริงในขอ้น้ี  ไม่ว่าจะเป็นคนสามญัชนคน
ธรรมดา  นักปราชญ ์ ผูร้อบรู้  หรือแมก้ระทัง่ผูโ้ง่เขลาเบาปัญญา  ต่างก็รู้ความจริงในขอ้น้ีเสมอ
เหมือนกันหมดทุกคนว่า  มนัเป็นกฎของธรรมชาติ  เป็นลกัษณะท่ีเด่นชัดอย่างหน่ึงของพุทธ
ปรัชญาท่ีกล่าววา่  เพราะมนัไม่เท่ียง  จึงเป็นทุกข ์ไม่มีความจีรังย ัง่ยนื  ไม่อาจท่ีจะตั้งอยูไ่ดน้าน  จะ
สูญสลายไปสู่สภาวะธาตุเดิมของมนัคือ ไม่มีตวัตนอีกต่อไป 
 ในพระไตรปิฎกอนัเป็นคมัภีร์หลกัของพุทธศาสนามีคาํศพัทซ่ึ์งเป็นภาษาบาลีใชเ้รียกความ
ตายหลายคาํเช่นจุติ,จวนตา, เภโท,  อนฺตรธาน,ํ มจฺจุ, มรณ,ํ  กาลกิริยา, ขนฺธาน ํ เภโท,  กเฬวรสฺส 
นิกฺเขโป, ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท,โดยแปลตามลาํดบัไดว้่าความเคล่ือน,ภาวะความเคล่ือน , ความ
แตกทาํลาย, ความหายไป, มฤตย,ู ความทาํลายแห่งขนัธ์, ความทอดท้ิงซากศพไว,้ความขาดแห่ง
ชีวิตินทรีย์๑๕๕ 
 ดงันั้นคาํวา่ความตาย  จึงเป็นคาํท่ีมาจากศพัทภ์าษาบาลีหลายคาํดว้ยกนั  แต่ท่ีพบมากกคื็อ 
คาํว่า  มรณะ ความตาย  ตามท่ีปรากฏในภาษาบาลีมีท่ีใชอ้ยู่หลายคาํดว้ยกนั  ซ่ึงประกอบดว้ย (๑) 
มรณะ(๒) กาลกิริยา  (๓)  ปลยะ  (๔)  มจัจุ   (๕)  อจัจยะ  (๖) นิธนะ  (๗) นาสนะ  (๘) กาละมร  
(๙) อนัตะ (๑๐) จวนะคาํท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือคาํว่า  มรณะ มร  ธาตุ  แปลว่า (มร  ปาณจาเค+ ตาย  ลง  
ยปัุจจยั)มรฺ ธาตุ ลงในอรรถว่าส้ินลมปราณ (ปาณจาเค)ลง ย ุปัจจยั แปลง  ย ุ เป็น  อณ  จึงสาํเร็จรูป
เป็น  มรณ   แปลว่า  ความตาย  ซ่ึงคาํน้ีใช้ในความหมายท่ีครอบคลุมทั้ งหมด ทั้ งคนและสัตว ์ 
นอกจากน้ี  ยงัมีคาํท่ีบ่งถึงการตายอ่ืนอีก  เช่น  กาลกิริยา  แปลวา่  การทาํกาละ๑๕๖  ปลย  แปลว่าการ
ตาย๑๕๗  มจฺจุแปลว่าการตายอุจฺจยแปลว่าความล่วงไปนิธนแปลว่าการตาย๑๕๘  นาสแปลว่าความ

                                                            

 
๑๕๕พระไตรปิฎก บาลี (สยามรัฐ) เล่มท่ี ๑๒ สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มูลปณฺณาสก  

หนา้ ๑๑๗. อา้งใน วไิลลกัษณ์สายเสน่ห์. ‚การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเก่ียวกบัการตายและการ
เกิดใหม่ในพทุธศาสนานิกายเถรวาทกบัวชัรยาน‛, วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต, ( บณัฑิต
วิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๓๗, หนา้  ๔. 
 ๑๕๖วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๖๔/๑๗๐, (ไทย) ๔/๑๖๔/๒๔๕. ดงัคาํว่ากาลฺกิริยาวาภวิสฺสติ (ภิกษุไข)้ 
จกัถึงแก่มรณภาพ.พระมหาสมปองปมุทิโตคัมภีร์อภิธานวรรณา(กรุงเทพฯ: ประยรูวงศป์ร้ินต้ิง -
๕๔๗), หนา้  ๕๑๕. 
 

๑๕๗ข.ุธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑๓๑ดงัคาํว่าปมาโทมจฺจุโนปทคํวาม
ประมาทเป็นทางแห่งการตาย. 
 

๑๕๘ข.ุอป. (บาลี) ๓๓/๑๕๙/๓๑๖, (ไทย) ๓๓/๑๕๙/๔๐๘. ดงัคาํว่าพระโคตรมีเถรีก็ยงัตอ้ง
เสดจ็นิพพาน. 



๙๕ 

 

พินาศกาลแปลว่าการตายทาํท่ีสุดแห่งอตัภาพ๑๕๙  อนฺตแปลว่าความท่ีเป็นไปจวนแปลว่าการเคล่ือน
ไป๑๖๐ และตามพจนานุกรมราชบณัฑิตสถานกล่าวว่าเป็นคาํนาม หมายถึง ความตายหรือการตาย  
เช่น  ในประโยคบาลีว่า   “สุทินฺโน   กลนฺทปุตฺโต.. ตตฺเถว  อนนฺตรหิตาย ภูมิยา  นิปชฺชิ  อิเธว  เม  
มรณ   ภวสฺิสติ  ปพฺพชฺชา  วาติ”  ความวา่  สุทินกลนัทบุตรวิตกวา่  มารดาบิดาไม่อนุญาตใหเ้ราบวช
แน่ จึงนอนบนพื้นท่ีไม่มีเคร่ืองปูลาด  ณ  ท่ีนั้นเอง  ตดัสินใจว่า  ความตาย  หรือการบวชของเราจกั
มีไดก้ท่ี็ตรงน้ีแหละ  และแลว้เขากอ็ดอาหารไปเร่ือย ๆ  ตั้งแต่   ๑    ม้ือ    ๒    ม้ือ   ๓  ม้ือ  ๔  ม้ือ ๕  
ม้ือ  ๖ ม้ือ  ๗   ม้ือ”๑๖๑ 
 ถา้เป็นคุณศพัทท่ี์ใชก้บัคนและสัตวมี์รูปเป็น  มตกะ  แปลว่า  ผูต้ายแลว้  เช่นประโยคบาลี
ว่า “ตุมเห มตกา  มตเกหิ  สทฺธึ  มยฺห   ยุทฺธ   นาม นตฺถิ”  ความว่าท่านทั้งหลายเป็นผูต้ายแลว้  ข้ึน
ช่ือว่าการรบของเรากับผูต้ายแลว้  ย่อมไม่มี๑๖๒ ถา้เป็นกริยาท่ีใช้กับคนและสัตว์มีรูปเป็น มตะ 
แปลวา่  ตายแลว้  เช่น  ประโยคบาลีว่า  “โย  อมิินา  อสินา  มโต  โส  ธน   วา  ลภตีติ  อาทินา  นเยน 
มรณวณฺณ   วา  ส วณฺเณตฺวา”  ความวา่ ภิกษุใดพรรณนาคุณแห่งความหมาย  โดยนยัเป็นตน้ว่า  ผูใ้ด
ตายด้วยดาบน้ี,  ผูน้ั้ นจะได้ทรัพย์๑๖๓ น้ีคือรูปศัพท์ท่ีเก่ียวกับความตายท่ีมีทั้ งท่ีเป็นนามศัพท ์
คุณศพัทแ์ละกิริยาศพัท ์
 ในวิภงัคสูตร   ไดก้ล่าวถึงความหมายของมรณะ  ๙  อยา่ง  ดงัน้ี  คือ 
 

 ยา   เตส   เตส   สตฺตาน    ตมฺหา   ตมฺหา   สตฺตนิกายา  จุติ    จวนตา  เภโท  อนฺตรธาน    มจฺจุ    
มรณ กาลกริิยา  ขนฺธาน    เภโท   กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป  อทิ   วุจฺจติ  มรณ .   

                                                            

 
๑๕๙วิ.ภิกฺขนีุ. (บาลี) ๓/๗๙๓/๗๗-๗๘, (ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘. ดงัคาํว่าโสพฺราหฺมโณกาลกํตฺ

วาอญฺญตรํหสํโยนีอุปปชฺชิ. พราหมณ์นั้นตายแลว้ไปบงัเกิดในกาํเนิดหงส์ตวัหน่ึง. 
 

๑๖๐เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้คาํว่าการตายหรือความตายนั้นในภาษาบาลีมีคาํท่ีใชแ้ทนกนัอยู่
คือมจฺจุ,กาลกิริยา,ปลโย,นิธโน, นาโส,กาโล,จวน,ํ พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒันส์มเดจ็
พระสังฆราชเจา้พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาหรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยหนา้๑๑๐และ
อีกสองศพัทคื์ออจฺจย,อนฺต, ดูเพิ่มเติมในพระมหาสมปองปมุทิโตคัมภีร์อภิธานวรรณา,หนา้  ๕๑๔-
๕๑๕. 
 

๑๖๑วิ. มหา. (ไทย) ๑/๒๗/๑๖. 
 

๑๖๒ข.ุชา.อ.(บาลี) ๖/๗๕. 
 

๑๖๓วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๗/๕๐๐. 



๙๖ 

 

  ความว่า  ความจุติ  ความเคล่ือนไป  ความทาํลายไป  ความหายไป   มฤตย ู ความตาย  การ
ทาํกาละ  ความแตกแห่งขนัธ์  ความทอดท้ิงร่างกาย  ของเหล่าสัตวน์ั้น ๆ  จากหมู่สัตวน์ั้น ๆ  น้ี
เรียกวา่มรณะ๑๖๔ 
 ในสัมมาทิฏฐิสูตร  ก็ไดก้ล่าวถึงความหมายของมรณะคลา้ยกบัวิภงัคสูตร  และไดเ้พิ่มมา
อีก  ๑  ศพัทคื์อ  “ชีวิตินฺทฺริยสฺสุปฺปเฉโท”  แปลวา่  ความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์๑๖๕ 
 จะเห็นได้ว่า  ความตายหรือมรณะแมจ้ะมีศพัท์ท่ีใช้แทนกันหลายศพัท์ก็ตาม  แต่ศพัท์
เหล่านั้นก็ลว้นมีความหมายท่ีบ่งบอกถึงความแตกดบั  ความสลายไปแห่งชีวิต  หรือความท่ีชีวิตน้ี
ขาดการสืบต่อไม่สามรถดาํรงอยูใ่นสภาพเดิมต่อไป  ซ่ึงก็คือชีวิตเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์  การท่ี
จะเห็นวา่  ชีวิตเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ไดต้อ้งเป็นผูมี้ปัญญาระดบัพระโพธิสัตว ์ ดงัจะเห็นไดจ้าก
พระวิปัสสีกุมารไดข้อ้คิดจากการเห็นเทวทูต  คือ  ความตาย  ทาํให้พระองคม์องเห็นสัจธรรมน้ี  
ดงัท่ีพระราชกุมารตรัสถามนายสารถีว่า  “สหายสารถี  หมู่ชนประชุมกนัและประดบัคานหามดว้ย
ผา้หลากสีไวท้าํไม” นายสารถีทูลตอบวา่  “ขอเดชะ  ผูน้ี้ช่ือวา่คนตาย”  “ทั้งพระองคแ์ละขา้พระองค์
ลว้นแต่ตอ้งตายเป็นธรรมดา  หนีไม่พน้พระเจา้ขา้  พระเจา้แผ่นดิน  พระราชินี  หรือพระประยูร
ญาติอ่ืน ๆ  จะไม่ทรงพบเห็นพระองค ์ แมพ้ระองคก์็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจา้แผน่ดิน  พระราชินี  
หรือพระประยูรญาติอ่ืน ๆ” ซ่ึงกาลเวลาผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบนั  ก็มีคนตายปรากฏให้เห็นในทุก
ครอบครัวมีการพลดัพรากจากกนั  คนเป็นกไ็ม่ไดพ้บเห็นญาติท่ีตายแลว้อีกต่อไป 
 ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยของมหาจุฬาไดอ้ธิบาย
ความหมายของคาํวา่การตายไวว้่า  การตายหรือมรณํ  หมายถึงความส้ินสุดของชีวิตหรือการตายคือ
การท่ีขนัธ์  ๕ (รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ) แตกสลายการทอดท้ิงร่างกายความขาดสูญแห่ง
ชีวิตินทรียก์ารท่ีชีวิตสูญส้ินความส้ินไปความเส่ือมไปความแตกแห่งขนัธ์ความทาํลายไปความไม่
เท่ียงความหายไปแห่งธรรมเหล่านั้ นอันใดน้ีเรียกว่ามรณะ๑๖๖ ดังปรากฏคําอธิบายในพระ
สุตตนัตปิฎกว่าพระสารีบุตรไดก้ล่าวถึงการตายไวว้่า ‚ผูต้ายไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตวท์ั้งกาย
สงัขารคือลมหายใจเขา้ออกกด็บัไปวจีสงัขารไดแ้ก่วิตกวิจารคือความตรึกความตรองกด็บัไปและจิต

                                                            

 
๑๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๐/๓๒๕; ส.ํส. (บาลี) ๑๖/๒/๓; ส.ํส. (ไทย) ๑๖/๒/๔. 

 
๑๖๕ม.มู. (บาลี) ๑๒/๙๒/๖๗;  ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๙๒/๘๘; ข.ุป. (บาลี) ๓๑/๓๓/๓๙; ข.ุป. 

(ไทย) ๓๑/๓๓/๕๐.  
 

๑๖๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๐/๓๒๕. 



๙๗ 

 

สงัขารคือสญัญาและเวทนาคือความกาํหนดไดห้มายรู้กด็บัไปอายกุห็มดส้ินไปไออุ่นคือไฟท่ีเกิดแก่
กรรมกส็งบอินทรียไ์ดแ้ก่ตาหูจมูกล้ินกายกแ็ตกทาํลายไป‛๑๖๗ 
 หรือเม่ือเราทราบแลว้ว่าการตายคือการท่ีขนัธ์  ๕ หรือกายกบัจิตไม่สามารถประชุมกนัเขา้
คือต่างฝ่ายต่างแยกออกจากกนักายในฐานะรูปก็สลายสู่ภาวะความเป็นธาตุดัง่เดิมส่วนจิตหากยงัมี
เหตุปัจจัยคือกิเลสซ่ึงประกอบด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานก็จะยงัคงสําแดงศักยภาพตาม
ธรรมชาติของตนคือสร้างรูปสร้างชีวิตเพื่อรองรับการประกอบกรรมซ่ึงจะเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือ
ผลแห่งกรรมต่อไปหรืออีกนยัหน่ึงพระพุทธศาสนากล่าวว่าคนประกอบไปดว้ยธาตุ ๖ คือ ๑) ปฐวี
ธาตุ (ธาตุดิน) ๒) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้ า) ๓) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ๔) วาโยธาตุ(ธาตุลม) ๕) อากาศธาตุ 
(ธาตุอากาศ) ๖) วิญญาณธาตุ (ธาตุวิญญาณ) และธาตุทั้ง ๖ น้ีแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายคือธาตุดินนํ้ าลมไฟ
และอากาศธาตุเป็นธาตุท่ีไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีชีวิตจิตใจเป็นฝ่ายสสารส่วนธาตุวิญญาณเป็น
ธาตุรู้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตจิตใจเป็นฝ่ายจิตเม่ือธาตุทั้ง ๖ น้ีมาประชุมกนัชีวิตก็เกิดมีข้ึนหาก
แยกกนัชีวิตกส้ิ็นสุดคือตาย๑๖๘ 
 ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเร่ืองการตายไวว้่าเป็นส่ิงท่ีน่าสังเวชใจเป็นทุกขเ์ป็นอุทาหรณ์ให้
เร่งรีบปฏิบติัตนเพื่อพน้จากการตาย ‚ท่านไม่เคยเห็นบา้งหรือในโลกน้ีซ่ึงบุรุษหรือสตรีหลงัจากตาย
ไปแลว้ ๑ วนั  ๒ วนัหรือ ๓ วนัพองข้ึนอืดชํ้าเลือดชํ้าหนองมีสีเขียวมีนํ้ าเหลืองแตกซ่านและเตม็ไป
ดว้ยความเน่าเป่ือยก็ความคิดไม่เคยเกิดข้ึนแก่ท่านบา้งเลยหรือว่าท่านก็เหมือนกนัจะตอ้งมีการตาย
เป็นธรรมดาไม่สามารถหนีพน้การตายไปได‛้๑๖๙ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะอายุคนเรามีเพียงจาํกดั
เท่านั้นคืออยา่งนอ้ยๆก็ไม่เกิน  ๑๐๐ ปีดงัปรากฏในพระพุทธพจน์ท่ีว่า ‚ภิกษุทั้งหลายอายคุนเราน้ี
สั้นนกัชาติหนา้ยงัจะตอ้งไปเกิดกุศลควรสร้างไวพ้รหมจรรยค์วรประพฤติไม่มีใครเลยท่ีเกิดแลว้ไม่
ตายภิกษุทั้งหลายคนใดอายยุืนคนนั้นจะอยูไ่ดแ้ค่  ๑๐๐ ปีหรือเกินกว่าบา้งก็เลก็นอ้ยการตายเป็นส่ิง
ท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไม่พน้และไม่รู้ไดว้า่จะตายลงเม่ือใดพระพทุธองคท์รงเตือนใหรี้บกระทาํแต่กรรม
ดีและปฏิบติัเพื่อพน้ทุกขเ์พราะนานหนกัหนาแลว้ท่ีเธอทั้งหลายไดป้ระสบกบัความทุกขใ์นการตาย
ของบิดามารดาบุตรธิดาพี่นอ้งชายหญิงทั้งหลายก็ในขณะท่ีประสบความทุกขเ์ช่นนั้นเธอทั้งหลาย
ไดห้ลัง่นํ้ าตาลงบนหนทางอนัยาวน้ีมากกวา่นํ้ าในมหาสมุทรทั้ง  ๔ ทีเดียว‛๑๗๐ 
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๙๘ 

 

 ดงันั้นจะเห็นว่าการตายท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาแสดงถึงการทอดท้ิงร่างกายไว้
การขาดส้ินในภพหน่ึงและการตายในท่ีน้ีมุ่งถึงการตายของคนเท่านั้นการตายจึงเป็นสภาวะการ
เปล่ียนแปลงของระบบการทาํงานของอวยัวะภายในร่างกายการตายของคนจะมีอาการท่ีสังเกตได้
เช่นตาทั้งสองจะมืดมวัมองอะไรไม่เห็นหูกไ็ม่ไดย้นิเสียงจมูกกไ็ม่รู้กล่ินล้ินก็ไม่รู้รสการไม่รู้สึกการ
สัมผสัหมดความรู้สึกทั้งอารมณ์และความนึกคิดต่างๆมีลกัษณะเหมือนกบัคนหลบัแต่หัวใจหยุด
เตน้ไม่หายใจความรู้สึกต่างๆทางกายจะดบัก่อนคงเหลือแต่จิตทาํงานอยูเ่พียงอยา่งเดียวเท่านั้นต่อมา
ประสาทและสมองค่อยๆหมดความรู้สึกเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ  ๒๕๔๒ ไดใ้ห้ความหมายของการตายไวว้่า
หมายถึงการส้ินใจ, ส้ินชีวิต, ไม่เป็นอยูต่่อไป, ส้ินสภาพของการมีชีวิตเช่นสภาวะสมองตาย; 
 เคล่ือนไหวไม่ไดเ้ช่นมือตายตีนตาย; ไม่เดินเพราะเคร่ืองเสียหรือหยุดเช่นรถยนต์ตาย
นาฬิกาตายเป็นตน้๑๗๑ 
 จากคาํศพัทข์า้งตน้น้ีแมว้า่แต่ละคาํจะมีความหมายตามรูปศพัทแ์ตกต่างกนัไปบา้งแต่โดย 

อรรถต่างมุ่งอธิบายถึงความตายหรือสภาพการตายเหมือนกนัการยอ้นกลบัไปพิจารณาธรรมชาติ 

ของชีวิตจะช่วยใหเ้ขา้ใจความตายมากยิง่ข้ึนเรากจ็ะไดคุ้ณค่าจากความตายนั้น ดงัท่ีอธิบายมาแลว้ 

 ๒.๓.๕  ลกัษณะของการตาย  ๒  ประการ 
  ในส่วนน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงการตายในความหมายทางการแพทยไ์ดใ้ห้ขอ้มูลลกัษณะอาการ
เก่ียวกบัการตายวา่  ผูท่ี้อยูใ่นช่วงระยะของการตายจะมีการคัง่ของเสมหะ หายใจผดิปกติโดยหายใจ
แรงสลบักบัหายใจเบา  สลบักนัไปไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายไดเ้น่ืองจากหูรูดคลายตวัจึงกลั้น
ปัสสาวะ อุจจาระไม่ได ้ ทุรนทุราย ความจาํเลอะเลือน ตวัเยน็  เน่ืองจากการไหลเวียนเลือดไปส่วน
ปลายลดลง  นอกจากน้ีในขั้นตอนของการตาย  ยงัมีอาการแสดงท่ีพบบ่อยในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
เช่น หายใจเสียงดงัและมีลมหายใจช้ืนๆ กลั้นปัสสาวะไม่ไดห้รือมีปัสสาวะไม่สุด มีปัสสาวะคัง่
คา้ง  อาการปวด  พกัผ่อนไม่ไดห้รือมีอาการผดุลุกผุดนัง่  หายใจลาํบาก เหน่ือยหอบ คล่ืนไส้
อาเจียน  เหง่ืออกตามร่างกาย  อาการกระตุก ตวับิดไปมา ดึงท่ึงส่ิงของหรือพูดจาสับสน๑๗๒  จาก
อาการทั้งหมดดงัท่ีกล่าวมา แสดงใหเ้ห็นไดว้่าผูท่ี้อยูใ่นภาวะใกลต้ายโดยรวมจะไม่มีสติท่ีสามารถ
จะควบคุมตนเองได ้ระบบประสาทต่างๆไม่สามารถสั่งการได ้ส่งผลใหอ้วยัวะต่างๆทั้งภายในและ
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๙๙ 

 

ภายนอกร่างกายไม่สามารถทาํหน้าท่ีไดอ้ย่างปกติ จากภาวะดงักล่าวน้ีส่งผลให้เกิดความทรมาน
อยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
 สาํหรับการตายในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัมาก    เพราะถือว่า
จิตช่วงใกลต้ายมีความสาํคญัมาก   วิถีจิตในระยะใกลต้ายและอาํนาจของกรรมช่วงระยะใกลต้ายมี
รายละเอียดดงัน้ี (๑) วิถีจิตในระยะใกลต้าย   เม่ือบุคคลใกลต้ายจะตอ้งเขา้สู่ระยะน้ีอย่างไม่อาจ
หลีกเล่ียงได ้ ระยะน้ีพระพทุธศาสนาไดจ้าํแนกวิถีจิตของคนระยะใกลต้ายเป็น  ๒  ระยะไดแ้ก่     

  ก. มรณาสันนกาล    หมายถึง  เวลาใกลจ้ะถึงแก่ความตายท่ีอาจจะเร็วหรือชา้เป็น
นาที เป็นชัว่โมง เป็นวนั  หรืออาจเป็นเดือนก็ได ้  อยู่ท่ีในระยะมรณาสันนกาล    จึงอาจมีชีวิต
กลบัคืนมาได ้ เม่ือเหตุแห่งความตายยงัไม่ปรากฏจึงนบัวา่เป็นช่วงเวลาท่ีดีสาํหรับผูท่ี้เจบ็ป่วยเห็นว่า
ตนเองอาจไม่รอดแน่แลว้ จึงเป็นส่ิงตอ้งเตรียมตวัดว้ยการท่ีจะปฏิบติัธรรม  เพื่อพฒันาจิตใหมี้สมาธิ
ในการเผชิญกบัการตายอยา่งสงบ  เพราะหากเวลากาลผา่นไปสู่ระยะมรณาสันวิถีแลว้ผูป่้วยจะไม่มี
โอกาสกลบัมามีชีวิตต่อไปไดอี้ก                  

  ข. มรณาสันวถิี    หมายถึง   วิถีชีวิตสุดทา้ยของผูท่ี้ใกลต้ายเม่ือเขา้สู่ระยะมรณาสัน
วิถีเกิดข้ึนแก่บุคคลใด  ยอ่มแสดงว่า  บุคคลน้ีกาํลงัเดินทางสู่เขตแดนแห่งความตายอยา่งไม่มีทาง
หลีกเล่ียง   เพราะการรับช่วงต่อของจุติจิตหรือจิตท่ีทาํกิจในการตายยอ่มเกิดข้ึน  และหากจุติจิตมี
การดบัลง ก็ยอ่มแสดงว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายอยา่งแทจ้ริง  และทนัทีท่ีจุติจิตในภพปัจจุบนัดบั
ลง  ปฏิสนธิจิตในภพต่อไปจะเกิดข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีรับอารมณ์ต่อจากจุติจิตในระยะมรณาสนัวิถี  โดย
ไม่มีจิตอ่ืนเกิดข้ึนมาขั้นระหว่างจุติจิตกบัปฏิสนธิจิตไดเ้ลยนอกจากน้ียงัพบว่าระยะมรณาสันวิถีน้ี 
ความมหศัจรรยข์องจิตเกิดข้ึนมาก  โดยจิตจะส่งพลงักรรมท่ีเก็บสะสมเป็นอนุสัยสันตนไวใ้นจุติจิต
ท่ีมีชนกกรรมถ่ายทอดไปยงัปฏิสนธิจิต  เพื่อนาํสัตวไ์ปเกิดในภพภูมิต่อไปอยา่งเหมาะสมกบัชนก
กรรมนั้น   เพื่อเสวยผลกรรมและสร้างกรรมใหม่ต่อไป   กรรมดีหรือกุศลกรรมส่งผลไปสู่สุคติ
ภูมิ  ส่วนอกุศลกรรมหรือกรรมชัว่นาํไปสู่ทุคติภูมิ   หากบุคคลใดหมดกิเลส  ยอ่มตดัวงจรเวียนว่าย
ตายเกิดใน สังสารวฎัมุ่งสู่นิพพานต่อไป เพราะฉะนั้นการเขา้ใจในเร่ืองของการตายก็ดีความตายจึง
เป็นส่ิงสาํคญัตามในแห่งพระพทุธศาสนา 
 อน่ึง ส่ิงสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตาย ก็คือ อํานาจของกรรมท่ีส่งผลต่อระยะใกล้
ตาย   บุคคลธรรมดา ผูท่ี้ยงัมีกิเลสอยู่ เม่ือเขา้สู่ระยะใกลต้าย แรงอาํนาจกรรมจะมีผลต่อการเกิด
อารมณ์ในระยะน้ี  เร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะมรณาสนันกาลเป็นตน้ไป  เม่ืออารมณ์ในระยะใกลต้ายปรากฏ
และมีกาํลงัมาก  จิตจะจบัอารมณ์ดงักล่าวแลว้ปรับเปล่ียนภาวะจิตไปตามกรรมอารมณ์และนิมิต
เกิดข้ึน   ส่งผลต่อจุติจิตและปฏิสนธิจิตในภพภูมิต่อไปตามลกัษณะกรรมอารมณ์และนิมิตดงัน้ี 



๑๐๐ 

 

 กรรมอารมณ์  กรรมนิมิตอารมณ์ คตินิมิตอารมณ์๑๗๓ ดว้ยเหตุน้ีหากจิตสุดทา้ยบุคคลมี
ความเศร้า โกรธ สามารถส่งผลให้สู่ภพภูมิทีตํ่าได ้ ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า ‚เม่ือจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็น
อนัหวงัได ้เม่ือจิตไม่เศร้าหมอง สุคติจิตเป็นอนัหวงัได้๑๗๔  จากพทุธพจน์ดงักล่าว ไดช่้วยขยายความ
ใหเ้ขา้ใจกระบวนการตายไดม้ากยิง่ข้ึน รวมถึงเนน้ย ํ้าในเร่ืองความสาํคญัของจิตในระยะการตายว่า
สามารถส่งผลต่อภพภูมิท่ีเราจะไปต่อได ้ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก พระสูตรช่ือ ‚คิริ
มานันทสูตร‛๑๗๕ วา่ พระภิกษุรูปหน่ึง ช่ือ คิริมานนท ์ท่านอาพาธเป็นไขห้นกั ไดรั้บทุกขเวทนามาก 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสสั่งพระอานนท์ให้ไปเยี่ยมพระคิริมานนท์แทนพระองค์ และทรง
อธิบายขยายความ ‚สัญญา  ๑๐ ประการ‛ ใหแ้ก่ พระอานนทโ์ดยพิสดาร พร้อมทั้งทรงยนืยนัว่า เม่ือ
พระคิริมานนทไ์ดฟั้งพระธรรมเทศนาน้ีแลว้ อาการอาพาธของท่านกจ็ะสงบลงทนัที    
 คร้ันเม่ือพระคิริมานนทไ์ดฟั้งสญัญา  ๑๐  ประการ จากพระอานนทจ์บลง จึงฉุกคิดไดท้นัที
ว่า  ตนกําลังได้รับการเตือนสติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงรีบรวมใจให้เป็นสมาธิ  

(Meditation) ทนัที คร้ันแลว้ อาการอาพาธของท่านกส็งบลงอยา่งฉบัพลนั ไม่ตอ้งทนทุกขเวทนาอีก
ต่อไป 
 ดว้ยเหตุน้ีถา้หากภาพท่ีมาฉายให้เห็น เป็นภาพแห่งความดีงามท่ีไดส้ั่งสมเอาไวค้ร้ังท่ียงั
แขง็แรง จะทาํให้ใจผอ่งใส และเป็นเหมือนรหสัผา่นไปสู่สุคติภพ  ตรงกนัขา้ม  ถา้ภาพท่ีมาฉายให้
เห็น เป็นภาพของการกระทาํบาปอกศุล  มีผลทาํใหใ้จเศร้าหมอง เป็นเหตุใหน้าํไปสู่ทุคติภพ 
          ดงันั้น ใจท่ีฝึกสมาธิดีแลว้ ยอ่มผอ่งใส แมใ้นเวลาท่ีตอ้งละสงัขารจากโลก ยอ่มมีสุคติเป็นท่ี
ไป ดงัพทุธพจน์ท่ีกล่าวไวใ้น  วตัถูปมสูตร๑๗๖ วา่  ‚จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา  เม่ือจิตไม่
เศร้าหมอง    สุคติเป็นอนัหวงัได ้    จิตฺเต  สงฺกิลิฏฺเฐ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  เม่ือจิตเศร้าหมอง  ทุคติ
เป็นอนัหวงัได”้ 
 

 ฉะนั้น เม่ือกาํลงัจะละโลกน้ีไปถา้ใจเศร้าหมองย่อมตอ้งไปสู่อบาย    และสําหรับผูท่ี้ทาํ
บาปตลอดชีวิต  ก่อนตายนึกถึงภาพท่ีดีๆ งามๆ  ไม่ออกเลย พอกายหลุดออกจากร่าง  ก็จะถูกดูด
ไปสู่ภพภูมิท่ีเหมาะสมแก่กรรมท่ีชอบทาํตอนท่ีเป็นมนุษย ์ ตวัอยา่งเช่น ผูท่ี้ชอบด่ืมสุราเป็นประจาํ  
ตายไปขณะจิตท่ีเศร้าหมอง  คตินิมิตดาํมืด  ดวงจิตจะถูกดูดไปสู่มหานรกขมุท่ี  ๕  ท่ีมีเปลวไฟนรก
ดาํสนิท  มีความร้อนแรงกวา่บนโลกมนุษยห์ลายลา้นๆ  เท่า  สัตวน์รกเปลือยกาย ถูกนายนิรยบาลท่ี
                                                            

 
๑๗๓องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/ ๑๙/๔๔๔-๔๔๙. 

 
๑๗๔ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒-๖๓. 

 
๑๗๕องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เล่ม  ๒๔ หนา้ ๑๒๘ - ๑๓๓ 

 
๑๗๖วตัถูปมสูตร, มชัฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก,์ มก. เล่ม ๑๗ ขอ้ ๙๒ หนา้ ๔๓๓. 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html


๑๐๑ 

 

ตวัใหญ่มาก  มีผิวดาํสนิท  จบัขึงพืด  แลว้กรอกดว้ยนํ้ ากรดสีดาํร้อนแรงเขา้ไปในปาก  นํ้ ากรดนั้น
จะกัดกินละลายสัตว์นรกจนขาดใจตาย  พอตายแลว้ก็ฟ้ืนข้ึนมาใหม่อีก  ก็ถูกจับกรอกอย่างน้ี
ยาวนานเป็นหลายลา้นๆ  ปี นัน่เทียว 
 เม่ือละโลกในขณะใจไม่เศร้าหมองขุ่นมวัไปยมโลก  สําหรับผูท่ี้ละโลกน้ีไปแลว้ใจไม่
หมองไม่ใส  คือ  ก่อนตายภาพแห่งความชัว่  หรือความดี ยงัไม่มีฝ่ายใดท่ีจะส่งผลท่ีชดัเจนกว่ากนั  
เม่ือตายแลว้ดวงวิญญาณยงัวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย ์ เน่ืองจากตนไม่เคยศึกษาเร่ืองความจริงของ
ชีวิตหลงัความตาย  จึงทาํอะไรไม่ถูกกว็นเวียนไปเยีย่มญาติตามท่ีต่างๆ  แต่ไม่สามารถส่ือสารกนัได ้ 
วนเวียนจนครบ  ๗  วนั  ท่ีตอ้ง  ๗  วนั  เพราะเป็นระยะเวลาท่ีเปิดโอกาสใหนึ้กถึงบุญใหไ้ดน้ัน่เอง 
 เม่ือครบ  ๗  วนั  ถา้นึกถึงบุญไม่ออก  เพราะว่าใจยงัสับสน หรือไม่ค่อยทาํบุญ  ผูต้ายก็จะ
กลบัไปท่ีเดิมท่ีตนเองเสียชีวิต  เม่ือถึงเวลา  เจา้หนา้ท่ีจากยมโลกท่ีเราเรียกว่า  ยมทูต  มีลกัษณะผม
หยกิ  ตวัดาํ  ตาโปน  นุ่งผา้หยกัร้ังสีแดง  จะมารับตวัไป  โดยวิธีการต่างๆ  เช่น  ล่ามโซ่ตรวน  หรือ
ใชอ้าวุธคุมไปเฉยๆ  แลว้แต่ความถือตวัของผูต้าย  หากเป็นพวกนายทหารมียศมาก  ไม่เช่ือฟังก็
จะตอ้งใส่โซ่ตรวนล่ามไปยมโลก  หากด้ินรนขดัขืน กจ็ะถูกทุบตี  ทาํร้าย  อยา่งไม่มีปราณี 
 เม่ือไปถึงยมโลก เจา้หนา้ท่ีจะใหร้อขานช่ือ  เพื่อรอรับการพิพากษาตดัสินบุญบาปจากพญา
ยมราชเม่ือไดเ้วลาตดัสิน  ผูต้ายจะมานัง่คุกเข่าหนา้บลัลงัก ์ ต่อหนา้พญายมราช  ขณะท่ีตดัสินนั้น
ภาพกรรมดีและกรรมชัว่จะมาปรากฏหนา้บลัลงัก ์ ซ่ึงผูต้ายไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลย  เม่ือพิพากษา
แลว้  พบว่ามีบญัชีบุญมากกว่าบญัชีบาป  ก็จะตดัสินให้ไปสุคติภูมิ  ส่วนใหญ่จะไดไ้ปภูมิตํ่า  หรือ
ถา้ตดัสินวา่  บญัชีบาปมากกว่า  จะตอ้งถูกลงโทษในทุคติภูมิ  ถา้โทษไม่หนกัมากอาจจะถูกทรมาน  
ณ  ท่ียมโลกนั้นเลย  หรือไปเป็น  เปรต  อสุรกาย  สัตวเ์ดียรฉาน  หรือลงมหานรก  แลว้แต่ความ
หนกัเบาของบาปท่ีทาํมาเม่ือยงัเป็นมนุษย ์
 เม่ือละโลกน้ีใจใสสะอาดก็ไปสวรรค ์ สาํหรับผูท่ี้สั่งสมคุณงามความดีอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต  แมจ้ะอยูบ่นเตียงผูป่้วย  อาการดูน่าหนงัใจ  แต่ไม่หนกัใจ  เพราะใจคุน้กบัความดีท่ีตนไดท้าํ  
จะตรึกระลึกนึกถึงบุญไดภ้าพแห่งความดีงามก็จะทาํให้ใจผอ่งใส  ละโลกไปดว้ยอาการสงบ  เม่ือ
ต่ืนข้ึนมาก็จะกลายเป็นกายทิพย ์ อาจจะไปเกิดกลางวิมาน  ในสุคติภูมิ  หรือมีราชรถมารอรับ
กลบัไปสุคติภูมิ  กแ็ลว้แต่กาํลงับุญท่ีสัง่สมเอาไว ้

 ดงันั้น ชีวิตของสัตวท์ั้งหลายมีลกัษณะอยู ่  ๓ ประการ คือ เกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ แปรเปล่ียน 
(แก่ เจบ็) ไปในท่ามกลาง และตายในท่ีสุด ซ่ึงเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป เม่ือตายแลว้มิใช่วา่จะส้ินสุดกนัเพียง
เท่านั้น ดงัท่ีหลายท่านเขา้ใจกนัจนมีคาํกล่าวติดปากกนัว่า ‚ชีวิตส้ินสุดท่ีเชิงตะกอน‛ เขา้ทาํนองว่า 
ตายแลว้สูญ เพราะเขามองไม่เห็นการไปเกิดของสัตวท่ี์ตายแลว้ว่าจะไปอยา่งไร แมมี้ผูท้ดลองแลว้
ตั้งแต่สมยัพทุธกาล จนถึงปัจจุบนัคือการใชว้ิทยาศาสตร์พิสูจน์ แต่ก็ไม่พบเห็นว่าสัตวท่ี์ตายแลว้ไป



๑๐๒ 

 

เกิดใหม่อย่างไร ทั้งน้ีเพราะเขาใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกประเภท คือ ใชว้ตัถุหยาบไปจบัวตัถุละเอียดกว่า 
เหมือนเอาชะลอมไปจบัอากาศก็ย่อมไม่ประสบความสําเร็จ มีแต่เหน่ือยเปล่า ซํ้ าร้ายรังแต่จะเกิด
ความเห็นผดิมีความเช่ือมัน่ในวิธีทดลองท่ีผดิของตนเองโดยไม่รู้ตวัยิง่ข้ึนไปอีก 
 แต่ความจริงดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า การตายในภพหน่ึงๆ หาไดสู้ญไปไม่ เพราะตราบ
ใดท่ียงัมีกิเลสอยู่ เม่ือตายไปแลว้ก็ยงัตอ้งไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิทั้งหลาย  ๓๑ ภูมิ ต่างกนั
เพียงแต่ว่าผูท้าํกรรมดีก็ไปเกิดในสุคติภูมิมีความสุขกายสบายใจ ผูท้าํกรรมชั่วต้องไปเกิดใน
อบายภูมิเสวยทุกขเวทนาส้ินกาลนาน ส่วนผูห้มดกิเลสก็เขา้สู่นิพพานเสวยนิพพานสุขนิรันดร์ ดงัท่ี
พระพทุธองคต์รัสวา่ 

 

  ‚ชนทั้งหลายบางพวก ย่อมเข้าถึงครรภ์      ผู้มีกรรมช่ัว ย่อมเข้าถึงนรก 
  ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์  ผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน‛๑๗๗ 
 

 สรุปว่า   การตายจากโลกน้ีแลว้ไปสู่โลกหนา้  หรือ ภพอ่ืน  ส่ิงเหล่าน้ีเราไม่ควรปฏิเสธว่า  
ส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น  แปลว่าส่ิงนั้นไม่มี ทางท่ีดีควรเปิดโอกาสใหต้วัเอง ดว้ยหลกัสัมมาทิฏฐิ เช่ือผูรู้้
อยา่งพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ ผูเ้ป็นบรมครูของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย 
 ชีวิตกจ็ะปลอดภยัและมีชยัทั้ง  ๒ โลก ไปสู่ฝ่ังแห่งพระนิพพานในท่ีสุดนัน่เอง 
 จากความหมายของการตายทั้งทางการแพทยแ์ละทางพระพทุธศาสนาสามารถอธิบายไดด้งั 
แผนภูมิภาพต่อไปน้ี๑๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

  
๑๗๗ ข.ุธ.๔๒/๓ 

  
๑๗๘

 ร่ืนเริงสีลานุกรม, การตายทางการแพทย์, ความตายกับการตายมุมมองศาสนากับ

วทิยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้  ๖๒. 

http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html


๑๐๓ 

 

แผนภูมิที ่ ๒.๑๒   แสดงความหมายของการตายทั้งการแพทย์และทางพุทธปรัชญา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    จากแผนภูมิน้ี จุดเร่ิมตน้ของการใหค้วามหมายทางวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดก้ล่าวถึงความ
ตายว่า  ความตาย  หมายถึง การส้ินสุดการทาํงานของร่างกาย การดบัหรือหยุดของชีวิต ในทาง
ปฏิบัติได้แก่ การหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน้๑๗๙ แต่ในปัจจุบันวิวฒันาการทางการแพทย์มี
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากมาย  สามารถช่วยยื้อชีวิตโดยใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  ก็สามารถยื้อชีวิตของ
บุคคลนั้นไดเ้ป็นเวลานาน   เน่ืองจากหวัใจยงัสามารถทาํงานเพราะเคร่ืองช่วยหายใจ  แต่สมองไม่
อาจสั่งการต่างๆไดเ้น่ืองจากสมองตาย   ทางการแพทยจึ์งไดก้าํหนดความหมายของความตาย
ใหม่  โดยระบุว่าคนท่ีตายในปัจจุบนั หมายถึง สมองตาย คือ การส้ินสุดการทาํงานของกา้นสมอง

                                                            

 
๑๗๙ร่ืนเริงสีลานุกรม, การตายทางการแพทย์, ความตายกับการตายมุมมองศาสนากับ

วทิยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้  ๖๒. 

การตาย 

การแพทย์ พุทธปรัชญา 

ขั้น  ๑    มรณาสันนกาล 
 -  กรรมรอารมณ์ 
 -  กรรมนิมิตอารมณ์ 
 -  คตินิมิตอารมณ์ 
ขั้น  ๒  มรณาสันวิถี 

-  หายใจลาํบาก 

-   เหน่ือยหอบ 

-  คล่ืนไสอ้าเจียน 

-  ไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายได ้

-  กระวนกระวาย 

-  พดูจาสบัสน 

-  ระบบประสาทไม่สัง่การ 

-  ขาดสติ 

จุติจิต 

ปฏิสนธิจิต

ซาณ 
ภพภูมิ 



๑๐๔ 

 

หรือแกนสมอง (Brainstem) โดยส้ินเชิงตลอดไป๑๘๐ แมส้ภาพร่างกายยงัสามารถใช้เคร่ืองช่วย
หายใจไดแ้ต่ไม่ถือวา่มีชีวิต 

 ในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงความตายว่า  ความตายเป็นการจุติ ความเคล่ือนไปจาก
หมู่สัตวน์ั้นๆ ความทาํลายไป ความหายไป  มฤตย ูความทาํกาละ  ความทาํลายแห่งขนัธ์  ความ
ทอดท้ิงร่างกายและความขาดแห่งชีวิตินทรีย์๑๘๑  กล่าวคือเป็นการจบส้ินของชีวิตหน่ึง
นั้นเอง    หลกัเกณฑส์าํคญัท่ีจะระบุไดว้่าส่ิงมีชีวิตนั้นถึงแก่ความตายตอ้งมีเกณฑ ์๓ ประการ คือ ๑ 
อายุหรือรูปชีวิตินทรีย์  ๒ ไออุ่นหรือเตโชธาตุ ๓ วิญญาณหรือจิต๑๘๒ แตกสลายหรือดับลง
กลายเป็นความตายหรือกล่าวไดว้่า ธาตุ  ๔ ขนัธ์  ๕ แตกสลายคืนสู่ธรรมชาติ   นั้นแสดงถึง ความ
ตายมนัไม่มีความเป็นอยู ่ไม่มีการต่อสู ้ ไม่มีการด้ินรน ไม่มีการเคล่ือนไหว มนัจะหยดุน่ิง เช่น กอ้น
อิฐ กอ้นหิน ดิน ท่อนไม ้เป็นตน้  มนัจะไม่ด้ินรนต่อสู้เพื่อแยง่ชิงส่ิงใดๆ เพื่อตวัมนัเอง  ท่ีมนัเป็น
เช่นน้ีเพราะมนัไม่มีชีวิต มนัไม่มีความรู้สึก มนัไม่มีความตอ้งการใดๆ มนัจึงมีอาการเป็นอยู่ตรง
ขา้มกบัส่ิงมีชีวิตทุกอยา่ง๑๘๓ เม่ือส่ิงมีชีวิตเผชิญกบัความตาย ยอ่มส้ินสุดและพบจุดจบของชีวิตใน
ท่ีสุด  จากความหมายของความตายทั้งทางการแพทยแ์ละทางพุทธปรัชญาทาํให้เห็นไดว้่า พุทธ
ปรัชญาเถรวาท มองความจริงของชีวิตทั้งในแง่รูปธรรม และนามธรรม คือกายและจิต ทั้ง
สองส่ิงเป็นสภาพความจริงแทเ้ช่นเดียวกนั แต่อยู่ในกระบวนการเปล่ียนแปลงตามกฎไตร
ลกัษณ์คือเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป ไม่มีส่ิงใดเป็นสารัตถะ การเปล่ียนแปลงของกายและจิตเป็น
ส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา โดยหลกัใหญ่พุทธปรัชญาเถรวาทไดแ้บ่งความตาย
ออกเป็นสองชนิด คือ ความตายท่ีส้ินสุดของร่างกายและจิตใจในภพชาติหน่ึง เรียกว่า
ชีวิตินทรีย ์หากมีกิเลสอยู่ก็เป็นเช้ือแห่งปัจจยัให้เกิดความสืบเน่ืองของชีวิตแห่งภพชาติอ่ืน
ต่อไป เพราะจิตมีสภาวะท่ีเกิดดบัต่อเน่ืองกนัไปโดยสัมพนัธ์กบัรูปท่ีมีลกัษณะเกิดดบัตามเหตุ
ปัจจยัท่ีมีอยู่ และความตายชนิดท่ีสอง คือ ความดบัไปแห่งรูปนามทุกขณะแห่งสังขารธรรม
นบัคร้ังไม่ถว้นในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู ่เรียกวา่ ขณิกมรณะ ดงันั้น ในพทุธปรัชญาเถรวาทจึงให้

                                                            

 
๑๘๐เร่ืองเดียวกนั, อา้งแลว้   หนา้ ๖๔. 

 
๑๘๑ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖/๓๙. 

 
๑๘๒ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔. 

 
๑๘๓วศิน อินทสระ , หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด , พิมพ์คร้ังท่ี ๒๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพธ์รรมดา),๒๕๕๔,  หนา้ ๑๒๓. 



๑๐๕ 

 

ความหมายของความตายท่ีเป็นบทสรุปท่ีครอบคลุมทั้งในมิติของชีวิตในโลกปรากฏการณ์
และมิติท่ีพน้ไปจากโลกปรากฏการณ์ สามารถอธิบายไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

แผนภูมิภาพที ่ ๒. ๑๓  แสดงความหมายของความตายทั้งทางการแพทย์และทางพุทธปรัชญา 
                                     เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนของการตายและความตายสามารถอธิบายได้  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

                    กระบวนการตาย                ตายแล้ว๑๘๔ 
 
 

 

 จากแผนภูมิน้ี  แสดงให้เห็นว่า การตายเป็นกระบวนการนําไปสู่ความตาย  ซ่ึงใน
กระบวนการตายก็มีขั้นตอนต่างๆมากมาย  ช่วงระยะน้ีเองเป็นจุดท่ีมีความสาํคญัมาก  การเตรียมตวั
ท่ีดี จิตท่ีดีจะสามารถนาํไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีดี  คือสุคติภูมิต่อไป ดงัผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวเป็นลาํดบั
ต่อไป 

 ๒.๓.๖  ความส าคญัของการตายและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 จากท่ีไดศึ้กษามาแลว้นั้น จะเห็นว่า ความตายไม่มีผูใ้ดอยากสัมผสักบัความตาย ดว้ยเหตุน้ี
จึงไดมี้การคิดคน้หาวิธีต่างๆเพื่อชะลอหรือหลุดพน้จากความตายไปได ้  เจา้ชายสิทธตัถะคร้ันสมยั
                                                            

  ๑๘๔ ประยงค ์ แสนบุราณ.รศ.ดร., พระพุทธศาสนาเถรวาท, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๓๕๕, หนา้ ๔๗๓. 

การแพทย์ พุทธปรัชญา 

ความตาย (Death) การตาย (Dying) 

-  หยุดหายใจ 

-  สมองตาย 

 -  ไม่มีชีวติ 

-   ไม่มีไออุ่น 

-  ไม่มีวิญญาณ 

ความตาย 



๑๐๖ 

 

พุทธกาลทรงตอ้งการท่ีจะหลุดพน้จากความตายน้ีเช่นกนั  ดว้ยเหตุดงักล่าว พระองคจึ์งทรงเลือกท่ี
จะสละท้ิงความสุขสบายแลว้หันมาแสวงหาความหลุดพน้ดว้ยการออกผนวช   แสวงหาครูบา
อาจารยทุ์กสํานักเพื่อการหลุดพน้  ทา้ยสุดพระองค์ทรงคน้พบทางสู้การหลุดพน้ คือ พระ
นิพพาน   แต่เม่ือบุคคลยงัมีกิเลสไม่อาจหลุดพน้ออกจากสังสารวฎัได ้ ยงัคงตอ้งวนเวียนเกิดตาย
ต่อไป  จากท่ีกล่าวมาช่วงระยะของการตายมีความสาํคญัมากเพราะจะนาํไปสู่ภพภูมิท่ีต่างกนัตาม
อาํนาจกรรมท่ีตนไดก้ระทาํไวก่้อให้เกิด  กรรมอารมณ์และนิมิตเกิดข้ึน   ส่งผลต่อจุติจิตและ
ปฏิสนธิจิตในภพภูมิต่อไป ในแง่ของพระพุทธศาสนา การส้ินสุดของชีวิตเรียกว่า ความตายนั้น 
ท่านเห็นความสาํคญัอยา่งมาก ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาพูดเสมอว่า อยา่งไรเป็นการตายท่ีดี  ท่าน
ใชค้าํสั้นๆว่า ‚มีสติ ไม่หลงตาย‛ หมายความว่า ในการดาํเนินชีวิตท่ีดีนั้นเป็นการส้ินสุดของชีวิตก็
ถือว่าเป็นตอนสาํคญั  ท่ีว่าตายดีนั้น  ไม่ใช่เฉพาะการตายแลว้จะไปสู่สุคติเท่านั้น  แต่ขณะท่ีตายก็
เป็นจุดสาํคญั ท่ีวา่ตอ้งมีจิตใจท่ีดีคือมีสติไม่หลงตาย คือมีจิตใจไม่ฟ่ันเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมวั 
จิตใจดีงาม เบิกบาน จิตใจเกาะเก่ียวอยู่กบัส่ิงท่ีดี๑๘๕  เพราะผูท่ี้กระทาํกรรมดีหากช่วงมรณาสันน
กาลนึกคิดแต่กุศลกรรมยอ่มไปสู่สุคติ  ในทางตรงกนัขา้ม   ผูท่ี้กระทาํกรรมชัว่หากช่วงมรณาสันน
กาลนึกคิดแต่อกุศลกรรมยอ่มไปสู่ทุคติ  นอกจากน้ีอาํนาจกรรมยงัมีอิทธิพลส่งผลต่อบุคคลให้มี
ความแตกต่างกนัไปตามแต่ผลกรรมท่ีตนสร้างไว ้ แมจ้ะไดเ้กิดในภพภูมิของมนุษยก์็ยงัมีความ
แตกต่างกนั เช่น ภาวะสุขภาพ,ตาํแหน่ง,ฐานะการงาน,รูปร่าง,อาย ุฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเพราะ
กรรมท่ีตนเคยทาํมาในอดีตชาติแลว้วิบากกรรมนั้นส่งผลมายงัปัจจุบนั  ทั้งน้ีเพราะสัตวท์ั้งหลายมี
กรรมเป็นของของตน  มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นกาํเนิด  มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ  มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง
ท่ีอาศยั  กรรมจาํแนกสัตวท์ั้งหลายใหท้รามและดี    ดงัใน จูฬกมัมวิภงัคสูตร๑๘๖พระพุทธองคแ์สดง
ปัญหาทั้ง  ๑๔ ขอ้  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีจาํแนกสัตวใ์หไ้ปเกิดและเป็นไปในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
อยา่งเห็นไดช้ดัของสัตวใ์นสุคติภพ อนัไดแ้ก่มนุษย ์โดยจดัเป็น  ๗  คู่ โดยกรรมเป็นตวัจาํแนกสัตว์
เป็นไปต่างๆ กนั   ซ่ึงสามารถอธิบายดงัภาพต่อไปน้ี 

 

                                                            

 
๑๘๕พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต).เช่ือกรรม  รู้กรรม  แก้กรรม. (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา.  ๒๕๔๘.หนา้ ๗๗-๗๘. 
  

 
๑๘๖อาํนาจ ยอดทอง, บทความ ‚ผลกรรมดี-ช่ัว อยู่ที่ไหน: ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินท

ปัญหา‛, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปีท่ี ๑๙. ฉบบัท่ี ๓(กนัยายน-ธนัวาคม 
๒๕๕๕) หนา้ ๑๘. 
 



๑๐๗ 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
   
    การเวียนวนอยูใ่นสังสารวฏั มนัตอ้งเป็นทุกขด์ว้ยความเกิด  ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย๑๘๗  ในเม่ือทุกชีวิตหลีกหนีความตายไม่พน้  วิถีทางหน่ึงท่ีพระพุทธองคท์รงตรัสสอนเพื่อ
เตรียมตวัตายนั้นคือ การเจริญสติ   และการระลึกถึงความตายอยูเ่นืองนิตยเ์ป็นกรรมฐานอยา่งหน่ึง  

                                                            

 
๑๘๗พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)ที่พึ่งอันเกษม.(กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์ต้ี

เพลส.  ๒๕๔๙.หนา้  ๑๓๘. 

แผนภูมิภาพท่ี  ๒.๑๔  แสดงกรรมจาํแนกสัตว ์  ท่ีมา:      อาํนาจ ยอดทอง, บทความ ‚ผลกรรม
ดี-ชัว่ อยูท่ี่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพทุธในมิลินทปัญหา‛, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ปีท่ี ๑๙. ฉบบัท่ี ๓ (กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๕) หนา้ ๑๘. 



๑๐๘ 

 

ท่านเรียกว่า  มรณัสสติกรรมฐาน  ทําให้เ กิดความสังเวชสลดใจ   แต่ต้องประกอบด้วย
สติสัมปชญัญะ๑๘๘        
  กล่าวคือมีสติพิจารณาดว้ยความรู้ความเขา้ใจตามเป็นจริง  เม่ือจิตสุดทา้ยมีความสาํคญัมาก 
หากจิตสุกทา้ยมีสติ ไม่หมองมวัย่อมส่งผลให้จุติจิตและปฏิสนธิจิตไปสู่สุคติภูมิ ในมรณัสสติ
สูตร๑๘๙ พระพุทธองคท์รงตรัสว่า ‚ภิกษุทั้งหลาย    มรณัสสติท่ีบุคคลเจริญทาํให้มากแลว้    ยอ่มมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก‛ จากพุทธพจน์ดงักล่าวแสดงถึงความสาํคญัของการเจริญมรณัสสติท่ีพึง
กระทาํทุกเวลา   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงการตายบุคคลตอ้งผ่านการทุกขท์รมานจากระบบการ
ทาํงานของร่างกายท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ การเจริญสติเป็นวิธีการท่ีควบคุมจิตของบุคคลนั้นใหน่ิ้ง 
ไม่หวัน่ไหวกบัสภาวะร่างกายท่ีแปรปรวน ทรมาน  ดงันั้นวิธีการปฏิบติัในระยะสุดทา้ยของชีวิต
เป็นวิธีการปฏิบติัตามหลกัมรณัสสติเพื่อเผชิญกบัความตายอย่างสงบและมีสติ๑๙๐   มี  ดงัต่อไปน้ี   
๑) นอ้มจิตให้ระลึกถึงส่ิงท่ีดีงามหรือทาํจิตให้เป็นกุศล   และ ๒) ละความห่วงใยและปล่อยวางใน
ส่ิงทั้งปวง ไดแ้ก่ การพิจารณาอยูเ่สมอว่าความตายเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนแน่นอน จึงไม่มีอะไร
ควรยดึมัน่ถือมัน่  เม่ือวาระสุดทา้ยแห่งชีวิตมาถึงใหห้ยดุเพ่งและปล่อยวางทั้งหมด  พร้อมทั้งนอ้ม
รับความตายด้วยสติรู้เท่าทันอาการต่างๆท่ีมากระทบอย่างต่อเน่ือง เป็นการรักษาจิตไม่ให้
ทุกขเวทนาและเศร้าหมองมาครอบงาํได ้ ในความเป็นจริงความตายไม่ไดมี้แต่โทษเสมอไป  หาก
พิจารณาแลว้ ประโยชน์หรือขอ้ดีจากการตายนั้นช่วยใหค้นท่ีเคยโกรธหรือเกลียดชงัหายโกรธหรือ
เกลียด ใหอ้ภยัในความผดิพลาด๑๙๑   การตายและความตายมีความสาํคญัต่อชีวิตมาก  แต่ส่ิงท่ีสาํคญั
ยิ่งกว่าการตายและความตายคือการมีสติ  เพราะแมว้ิถีชีวิตของบุคคลจะเผชิญกบัสถานการณ์
อยา่งไรกต็าม สติจะช่วยผยงุจิตใหรู้้เห็นตรงตามความเป็นจริง   เป้าหมายของการตายและความตาย
สามารถอธิบายดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 

                                                            

 
๑๘๘ประยงค์  แสนบุราณ.รศ.ดร., พระพุทธศาสนาเถรวาท, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ๒๕๓๕๕, หนา้ ๔๗๓. 
 

๑๘๙องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/ ๑๙/๔๔๔-๔๔๙.  

 
๑๙๐ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒-๖๓. 

 
๑๙๑วศิน อินทสระ , หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด , พิมพ์คร้ังท่ี ๒๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพธ์รรมดา),๒๕๕๔,  หนา้ ๑๓๑. 
 



๑๐๙ 

 

 
 
 
 
   
  จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาน้ี กล่าวไดว้่า หลกัการตายของชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท พอท่ีจะ
สรุปใหเ้ห็นไดต้ามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท ดงัน้ี  คือ  ศพัทว์่า ‚ตาย‛ มีนยัท่ีตรงกบัศพัทภ์าษาบาลี
คือมพฺพมยมรและจุซ่ึงแปลว่าไปถึงเป็นไปเคล่ือนและละชีพโดยเราสามารถท่ีจะมองได้ใน ๓
ลกัษณะคือลกัษณะไปหมายถึงออกจากส่ิงหน่ึงลกัษณะถึงหมายถึงจรดอีกส่ิงหน่ึงและลกัษณะ
เป็นไปหรือดาํเนินไป 
 การตายของชีวิตแบ่งออกเป็น  ๒ ลกัษณะสาํคญั คือตายบนความมีชีวิตหมายถึงชีวิตยงัมีอยู่
แต่มีลกัษณะเกิด-ดบัของรูปนามสืบต่อกนัไปและตายภายใตก้ารส้ินไปแห่งอินทรียคื์อชีวิตถือวา่เป็น
การส้ินสุดจากภพน้ีเพื่อไปสู่ภพใหม่การท่ีจะบอกว่าตายไดก้็ต่อเม่ืออายุไออุ่นและวิญญาณไดล้ะ
กายน้ีไปแลว้พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าก่อนท่ีจิตดวงสุดทา้ยจะดบัเพื่อกา้วสู่ภพใหม่นั้นจะมีนิมิต 
๓  อยา่งๆใดอย่างหน่ึงปรากฏแก่ผูต้ายนิมิต  ๓  อย่างคือกรรมหมายถึงภาพการกระทาท่ีตนไดเ้คย
ทาไวใ้นอดีตกรรมนิมิตหมายถึงเคร่ืองหมายของการกระทาเช่นเคร่ืองมือเป็นตน้และคตินิมิต
หมายถึงพื้นท่ีท่ีผูต้ายจะไปเกิด 
 พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าการท่ีชีวิตจะตายลงไดน้ั้นก็ดว้ยสาเหตุ๔ประการคือตายเพราะ
ส้ินอายตุายเพราะส้ินกรรมตายเพราะส้ินอายแุละส้ินกรรมพร้อมกนัและตายเพราะอุปฆาตกรรมเขา้
ไปตดัรอนแต่การตายก็ไม่ใช่จุดส้ินสุดของวิถีเพราะเบ้ืองหลงัความตายมีภพรองรับอยู่ ๓ ภพคือ
กามภพรูปภพและอรูปภพ  
 กามภพ   คือภพสาหรับสตัวผ์ูย้งัติดอยูใ่นกามคุณแบ่งออกเป็นอบาย๔ (นรกเดรัจฉานเปรต
อสุรกาย) มนุษยแ์ละสวรรค๖์ชั้น 
 รูปภพ   คือภพของสัตวผ์ูบ้รรลุรูปฌาน  ๔ และอรูปภพคือภพของสัตวผ์ูเ้ขา้ถึงอรูปฌาน 
 ดงันั้นจะเห็นวา่ พทุธปรัชญาเถรวาทมองวา่เกิด-ตาย- เกิด-ดบัรวมอยูใ่นอนุกรมของการ
เวียนวา่ยตายเกิดหรือสงัสารวฏั 
 จากภาษา ๒ แบบในพทุธปรัชญาเถรวาทคือสมมติภาษาและปรมตัถภาษาจดัไดว้่าเกิด-ตาย
ของชีวิตคือสมมติภาษาส่วนอนุกรมเกิด-ดบั คือปรมตัถภาษาโดยคาํว่าเกิด (เกิด-ตาย) ท่ีใชก้บัชีวิต
เป็นภาษาท่ีส่ือถึงการเร่ิมตน้ของชีวิตในภพน้ี  ส่วนคาํวา่ตายคือภาษาแสดงความส้ินสุดชีวิตในภพน้ี
แต่เบ้ืองหลงัเกิด-ตายของชีวิตในภพน้ีตลอดถึงภพอ่ืนๆ  มีกระแสแห่งการเกิด-ดบัของรูปและนาม

เตรียมตวัดี ดว้ยการเจริญสติ สุคติภูมิ 

ไม่มีสติ ทุคติภูมิ 



๑๑๐ 

 

สืบต่อไม่จบส้ินเราเรียกแนวคิดแบบน้ีวา่ ‚สันตติวาท‛ และลกัษณะท่ีมนัเกิด-ดบัคือ ‚ขณิกวาท‛ อนั
เป็นตวัร้อยรัดอยูใ่นวงจรของสังสารวฏัต่อคาํถามว่าการเวียนว่ายตายเกิดจากภพหน่ึงไปอีกภพหน่ึง
นั้น อะไรเกิดอะไรตาย พุทธปรัชญาเถรวาทตอบว่า นามรูปเกิดและนามรูปดบั โดยการเกิดในภพ
ใหม่จะเป็นภพใดนั้น ข้ึนอยูก่บักรรมของผูก้ระทาํ จะเป็นตวันาํพาไปสู่ภพนั้นๆ ต่อคาํถามว่า บุคคล
ท่ีหมดกิเลสแลว้จะไปเกิดในภพใด เม่ือพิจารณาจากภพทั้ง ๓ ไม่พบว่า มีภพสาํหรับผูบ้รรลุธรรมท่ี
สูงกว่าอรูปฌานทั้ง ๔ กรณี อนุปาทิเสสนิพพาน เป็นความดบัสนิทไม่มีเช้ือ พุทธองคม์องว่า การ
บอกว่า เกิด-ไม่เกิด-เกิดก็ไม่ใช่-ไม่เกิดก็ไม่ใช่ คาํเหล่าน้ีนาํมาใช้กบัพระอรหันต์ผูด้บักิเลสแลว้
ไม่ได ้อยา่งไรกต็าม พระอรหนัตห์ากยงัไม่อนุปาทิเสสนิพพาน กย็งัตอ้งมีภพรองรับเบญจขนัธ์ 
 ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงความตายไม่มีผูใ้ดอยากสัมผสักบัความตาย ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การคิดคน้
หาวิธีต่างๆ  เพื่อชะลอหรือหลุดพน้จากความตายไปได ้  เจา้ชายสิทธตัถะคร้ังสมยัพุทธกาลทรง
ตอ้งการท่ีจะหลุดพน้จากความตายน้ีเช่นกนั  ดว้ยเหตุดงักล่าว พระองคจึ์งทรงเลือกท่ีจะสละท้ิง
ความสุขสบายแลว้หันมาแสวงหาความหลุดพน้ดว้ยการออกผนวช    แสวงหาครูบาอาจารยทุ์ก
สาํนกัเพื่อการหลุดพน้  ทา้ยสุดพระองคท์รงคน้พบทางสู่การหลุดพน้ คือ พระนิพพาน   แต่เม่ือ
บุคคลยงัมีกิเลสไม่อาจหลุดพน้ออกจากสงัสารวฎัได ้ ยงัคงตอ้งวนเวียนเกิดเวียนตาย 
 ดงันั้นหากจิตท่ีผอ่งใส  ยอ่มนาํไปสู่สุคติภูมิ  พระพุทธศาสนาจึงเลง็เห็นความสาํคญัของ
การเจริญสติเพื่อเป็นการฝึกจิต   การทาํบุคคลไดเ้ห็นความสําคญัของการตายและความตายมี
ประโยชน์ต่อตนเองเพราะบุคคลจะเกิดความเขา้ใจ  ตระหนกั เตรียมพร้อมสู้การตายอยา่งสมศกัด์ิ
ศรี  มีสติ นาํไปสู่ภพภูมิท่ีดีต่อไป 
 ๒.๓.๗ ลกัษณะของความตาย 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัสาเหตุของความตาย ทาํให้เห็นว่าความตายย่อมมี
เหตุย่อมมีปัจจัยท่ีจะทาํให้เกิดความตายในสัตว์ทั้ งหลาย  ซ่ึงในประเด็นน้ีผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึง
ลักษณะของความตายเพื่อท่ีจะได้เห็นถึงความเป็นไปของความตายอย่างชัดเจนยิ่งข้ึน เป็น
กระบวนการแห่งชีวิตของสัตวผ์ูย้งัมีกิเลสเป็นเคร่ืองห่อหุ้มในจิตใจ ว่าความตายมีลกัษณะและ
อาการ เช่นไร  
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ในพระไตรปิฎกท าให้ไดเ้ห็นถึงทศันะเก่ียวกบัความตายอยู่
หลายประการแต่จะไม่ลงรายเอียดเพียงแต่ให้เห็นในหลายมิติเท่านั้น ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดว้่า
ความตายเม่ือแสดงตวัออกมาจะปรากฏเป็น  ๒ ลกัษณะ  คือ 

  ๑)  ทางกายภาพ  คือการส้ินชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวท์ัว่ไปทาํใหร่้างกายแตกสลาย
ไปเรียกว่า“กายเภทะ”ในพระไตรปิฎกไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ‚ตาย‛ ในลกัษณะน้ีไวคื้อ‚ความ
จุติความเคล่ือนไปความตายกล่าวคือมฤตยกูารทาํกาละความแตกแห่งขนัธ์ท่ีเรียกว่า  “ขันธเภทะ”



๑๑๑ 

 

ความทอดท้ิงร่างกายความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์๑๙๒ในหมู่สัตวน์ั้นๆของเหล่าสัตวน์ั้นๆน้ีเรียกว่า
มรณะ๑๙๓เกณฑต์ดัสินคือ ‚เม่ือธรรม  ๓ ประการคือ (๑) อาย ุ (๒) ไออุ่น (๓) วิญญาณละกายน้ีไป
กายน้ีจึงถูกทอดท้ิงนอนน่ิงเหมือนท่อนไมท่ี้ปราศจากเจตนา‛๑๙๔ ‚สัตวผ์ูต้ายคือทาํกาละไปแลว้มี
กายสงัขารวจีสงัขารและจิตสังขารดบัละงบัไปมีอายหุมดส้ินไปไม่มีไออุ่นมีอินทรียแ์ตกทาํลาย‛๑๙๕

หมายถึง ‛ความขาดแห่งชีวิตินทรียเ์น่ืองอยูก่บัภพอนัหน่ึง๑๙๖ไดแ้ก่การส้ินชีวิตของสัตวโ์ลกในภพ
หน่ึงๆโดยปกติหมายถึงการส้ินชีวิตซ่ึงก าหนดเอาชาติหน่ึงท่ีสมมติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์
พระพทุธศาสนายอมรับวา่มนุษยมี์ส่วนประกอบอยู ่ ๒ ส่วนคือรูปและนามรูปคือส่วนท่ีมองเห็นได้
ดว้ยตาทั้งหมดและนามคือส่วนท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าหรือจิตใจนัน่เองส่วนประกอบเหล่าน้ีเม่ือ
แยกออกมาแลว้มีส่วนประกอบส าคญัอยู ่ ๕ ประการดงัน้ี๑๙๗ 
  (๑) รูปคือร่างกายและส่วนประกอบท่ีเป็นร่างกาย 
  (๒) เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขแ์ละเฉย ๆ 
  (๓) สัญญาคือความจาํไดห้มายรู้ในอารมณ์ 
  (๔) สงัขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใหดี้หรือชัว่หรือเป็นกลางๆ  
  (๕) วิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกล้ินกายและใจ 
  เม่ือส่วนประกอบทั้ง  ๕ ประการน้ีสูญส้ินไป ท่ีเรียกว่า  “ขันธเภทะ”คือขนัธ์แตก
สลายมนุษยจึ์งไดช่ื้อว่าตายแลว้ในขณะท่ีมนุษยจ์ะตายนั้นมีนิมิต  ๓ ประการปรากฏแก่ผูต้ายไดแ้ก่ 
(๑) กรรมคือส่ิงท่ีผูท้าํในขณะใกลจ้ะตาย (๒) กรรมนิมิตคือนิมิตมีรูปเป็นตน้ท่ีเคยทาํไวท่ี้ปรากฏแก่
ผูต้ายใหผู้ต้ายระลึกถึงส่ิงท่ีเคยทาํไวใ้นอดีต (๓) คตินิมิตคือนิมิตท่ีปรากฏแก่ผูต้ายโดยปรากฏเป็น 
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๑๑๒ 

 

สถานท่ีท่ีผูต้ายจะไปเกิด๑๙๘ 
 สรุป  ความตายทางกายภาพ  ก็คือ “กายเภทะ”  กายแตกสลาย  “ขนัธเภทะ”  ขนัธ์แตก
สลาย  ซ่ึงจะมีปฏิกิริยากคื็อ  ตามืดมวั มองไม่เห็นอะไร  หูกไ็ม่ไดย้นิ  หมดทั้งความรู้สึกและอารมณ์  
ความนึกคิด  คลา้ยคนนอนหลบั  ไม่หายใจ  หัวใจหยุดเตน้ไม่ทาํงานประสาทและสมองค่อย ๆ  
หมดความรู้สึก ดงัน้ี 
  ๒)  ทางจิตภาพหรือจิตวิญญาณ     แม้บุคคลยงัมีชีวิตอยู่ก็อาจช่ือว่าตายได้
เช่นเดียวกนัความตายในลกัษณะน้ีไม่อาจมองเห็นไดท้างกายภาพเป็นองคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ
ตวัอย่างเช่นความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผูไ้ม่
ประมาทช่ือว่าย่อมไม่ตายคนประมาทจึงเหมือนคนตายแลว้๑๙๙กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการตายจาก
คุณธรรมความดีต่างๆนัน่เองภิกษุมีราคะครอบงาํก็เช่นเดียวกนัไดช่ื้อว่าตายแลว้เพราะตายไปจาก
คุณงามความดีมนุษยท่ี์มีความทุกข์อยู่เช่นปัจจุบนัน้ีก็เพราะว่าเป็นผูต้ายทางจิตและวิญญาณถา้
มนุษยมี์คุณธรรมความดีประจาํจิตใจกจ็ะไม่ตายคนท่ีตายในลกัษณะน้ีกย็งัตอ้งการท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ี
ตอ้งตายต่อไปการแสวงหาส่ิงท่ีประเสริฐก็คือการแสวงหาส่ิงท่ีจะไม่ตอ้งตาย‚บุคคลผูท้าํความเพียร
พยายามอย่างลูกผูช้ายแม้จักต้องตายก็จะไม่ถูกญาติเทวดาและพรหมทั้ งหลายนินทาทั้ งจะไม่
เดือดร้อนในภายหลงั‛๒๐๐ 
 อีกนยัหน่ึง   การตายท่ีเราเรียกอยา่งสามญัธรรมดา ก็เม่ือส้ินลมหายใจแลว้นัน่คือ  ตายแลว้  
แต่ในทางพทุธปรัชญา  การตาย คือ จุติจิตหรือจุติวิญญาณในภพปัจจุบนัดบัลง  นัน่คือ  ตาย  เม่ือจุติ
จิตหรือจุติวิญญาณดบั กจ็ะเปล่ียนเป็นปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ    ซ่ึงจะเป็นตวันาํใหส้ัตวไ์ป
เกิดในภพนั้น ๆ ตามสดัส่วนแห่งบุญและบาป  ดงันั้น ทั้งจุติจิต  และปฏิสนธิจิต  เราก็เรียกว่า  “จิต” 
แต่เป็นจิตคนละดวงและทาํหนา้ท่ีคนละอยา่ง  ยกตวัอยา่ง เช่น  นาย  ก   นาํเมลด็มะม่วงไปปลูกแลว้
โตข้ึนมาแลว้ติดลูกออกมา ถามว่า มะม่วงลูกในปัจจุบนัน้ี กบัมะม่วงท่ีนาย  ก   นาํมาปลูกนั้น อนั
เดียวกนัหรือไม่  กต็อบวา่ไม่ใช่อนัเดียวกนั  แต่มนัเป็นปัจจยัของกนัและกนันัน่เอง    
 จากท่ีกล่าวมาน้ี  จะเห็นว่าความตายทางจิตภาพหรือจิตวิญญาณ เป็นความตายตาม
สภาวธรรม คือ จุติจิตหรือจุติวิญญาณดับปุบ  ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดข้ึนทนัที  

                                                            

 
๑๙๘คณะกรรมการแผนกตาํรามหามกุฏราชวิทยาลยั, อภิธัมมัตถสังคหบาลแีละอภิธัมมัตถ

วิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็นไทย, พิมพค์ร้ังท่ี๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลีย, 
๒๕๔๘),หนา้๑๔๙. 
 

๑๙๙ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑. ; ข.ุธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙. 
 

๒๐๐ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๒๕-๑๒๖/๒๐๓. ; ข.ุชา. (บาลี) ๒๘/๑๒๕-๑๒๖/๖๘. 



๑๑๓ 

 

เคล่ือนยา้ยออกจากภพปัจจุบนัไปเกิดหรือไปปฏิสนธิใหม่ตามกฎของกรรม... มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ใหรู้้คือ กรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์  และคตินิมิตอารมณ์...๒๐๑ 
 จากลกัษณะของความตายทั้ง  ๒  ลกัษณะน้ี  ในทางกายภาพสามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 

ท่ีสุด  เช่น  สงัเกตดูลมหายใจ  หรือชีพจรท่ีเตน้ตามร่างกาย  หรือมีอาการตวัเยน็  ร่างกายซีดเซียว 

 ไม่เคล่ือนไหว  ดวงตาขุ่นมวัและม่านตาปิดสนิท ฯลฯ 

 ในส่วนของจิตภาพหรือจิตวิญญาณ จะสังเกตไดจ้ากอารมณ์คือ เหมือนมคัคุเทศก์ผูบ้อก
ทางวา่จะไปเกิดในท่ีแห่งใด  เวลาท่ีคนใกลจ้ะตายเช่นน้ี  เรียกวา่  “มรณาสันนาการ”  และวิถีจิตของ
ผูท่ี้จะตายน้ีจะเห็นเป็นนิมิตในอารมณ์ต่าง ๆ  เช่น  เห็นตนเองท่ีไดเ้คยทาํกุศลและอกุศลไวใ้นอดีต  
เห็นส่ิงของต่าง ๆ  ท่ีไดเ้คยใชท้าํความดีความชัว่  หรือเห็นภาพหนทางเดิน  ภาพลกัษณะภูมิประเทศ
ท่ีจะไปเกิดใหม่ขา้งหนา้ 

 จากลกัษณะดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า  ลกัษณะของความตายนั้น  สามารถท่ีจะ
สังเกตเห็นไดแ้ต่เพียงภายนอก  คือ  ส่ิงท่ีเรียกว่ารูป หรือ ร่างกาย  มีการหยดุหายใจ  เป็นตน้  ส่วน
ในทางจิตนั้นจะปรากฏอารมณ์ต่าง ๆ  หรือลางบอกเหตุต่าง ๆ  ไปตามกรรมดีหรือกรรมชัว่ท่ีเคยได้
ทาํไว ้เช่น บางคนก่อนตายจะเห็นมีคนมายืนรอรับ  เห็นกลุ่มสัตวดิ์รัจฉาน  เห็นเปรต  อสุรกาย  
สัตวน์รก  เห็นวิมานทอง ปราสาท  เทพบุตร  เทพธิดา  ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช้ีถึงอารมณ์ทาง
จิต  ก่อนท่ีจะไปเกิดใหม่ตามภาพนิมิตต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ห็นนั้น 
 อน่ึง  การไม่เกิดอีกของบุคคลผูมี้คุณธรรมสูงสุดเพราะไดพ้ฒันาจิตอย่างดีท่ีสุดแลว้นั้น  
เปรียบเหมือนเมลด็พืชซ่ึงไดพ้ฒันาตวัมนัเองอยา่งดีท่ีสุดแลว้จนเมลด็ลีบเน้ือมาก  เมลด็พืชเช่นนั้น
นาํไปปลูกไม่ข้ึนอีก  ไม่ว่าไดดิ้นไดน้ํ้ าดีเพียงใดก็ตาม เป็นการส้ินสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของ
เมลด็พืชเช่นนั้น๒๐๒ส่วนผูท่ี้ยงัมีกิเลสอยู ่มีปุถุชน และพระอริยบุคคล ท่ี ๑,๒ ,และ ๓ ยอ่มเกิดอีก 

๒.๔   อะไรน าไปเกดิ  

 พระพทุธศาสนาเช่ือถือในสังสารวฏั - การเวียนวา่ยตายเกิด และถือว่าคนเราทุกคนลว้นเกิด
มาแลว้ทั้งส้ิน นบัชาติไม่ถว้น และเกิดในภพภูมิท่ีดีบา้ง ไม่ดีบา้ง ตามกฎแห่งกรรมท่ีไดท้าํไวท้ั้งดี
และชัว่ ถา้ยงัมีกิเลส อนัเปรียบเหมือนยางเหนียวในพืชอยูต่ราบใด ก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยูต่ราบ
นั้น จิตท่ีได้รับการอบรมแลว้ ถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส ก็ย่อมนําไปเกิดในภพภูมิท่ีประณีต มีความสุข 

                                                            

 
๒๐๑พระมหารบ  ธมฺมธโร (หิรัญชาติ), “มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗, หนา้  ๕-๖. 
 

๒๐๒วศิน   อินทสระ,     หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด,  จดัพิมพเ์ป็นธรรมทานโดย: 
ชมรมกลัยาณธรรม,  บริษทั  ชุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ ์ จาํกดั,  ๒๕๕๕,  ๑๘๙  หนา้. 



๑๑๔ 

 

ประเสริฐ และสูงข้ึน แต่ถา้จิตไม่ไดรั้บการฝึกอบรม ปล่อยไวต้ามสภาพท่ีมนัเป็น ปล่อยใหส้กปรก
เศร้าหมองเพราะถูกกิเลสจบัจอง นอกจากจะก่อความทุกขค์วามเดือดร้อนใหแ้ก่ตนเองและสังคมใน
ชาติน้ีแลว้ ยงัจะทาํให้ภพชาติตํ่าทรามลงไปเร่ือย ๆ สุดทา้ยตอ้งประสบความทุกข ์ความเดือดร้อน
มากในชาติต่อ ๆ ไปอีกดว้ยหากจะมีใครถามว่า "ท่ีว่าคนเราตายนั้น ร่างกายตาย หรือจิตตาย หรือว่า
ตายทั้งสองอยา่ง" ขอตอบวา่ "ตายเฉพาะร่างกายเท่านั้น จิตหาไดต้ายไปเหมือนกบัร่างกายนั้นไม่ แต่
ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามแรงเหวี่ยงของกรรม ซ่ึงส่งบุคคลเราไปเกิดในภพชาตินั้น ๆ เปรียบ
เหมือนเรือนท่ีถูกไฟไหม ้โดยท่ีเจา้ของไม่ไดเ้ป็นอนัตราย อยากจะถามว่า "เม่ือเรือนถูกไฟไหมเ้สีย
แลว้ เจา้ของเรือนจะไปอยูท่ี่ไหน" ขอตอบว่า "เขาจะตอ้งหาท่ีแห่งใหม่อยู ่ตามท่ีเขาจะสามารถหา
อยูไ่ด ้กล่าวคือ ถา้ผูน้ั้นเป็นคนมีความสามารถดี หรือเป็นคนมีเงินทองอยูม่าก หรือมีญาติพี่นอ้งคอย
ให้ความช่วยเหลืออยู่ เขาก็อาจสร้างบ้านใหม่ได้ดี หรือไปอาศัยญาติพี่น้องอยู่ แต่ถ้าผูน้ั้ นไร้
ความสามารถ ยากจนคน้แคน้ หมดเน้ือประดาตวั ซํ้ าไร้ญาติขาดมิตร เขาก็ย่อมไปหาท่ีอยู่ตาม
ยถากรรมของเขา ขอ้น้ีฉนัใด คนเราท่ีตายไปจากโลกน้ีแลว้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั เม่ือร่างกายเดิมใช้
การมิไดแ้ลว้ ก็ยอ่มไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามพลงัแห่งกรรมท่ีตนไดท้าํเอาไว ้ถา้เขาทาํกรรมดี
ไวม้าก คือพฒันาอบรมจิตตนเองไดม้ากแลว้ ก็ยอ่มไปบงัเกิดในท่ีดี มีความสุข ถา้เขาทาํความดีไว้
น้อย แต่ทาํความชัว่ไวม้าก คือยงัดอ้ยในดา้นพฒันาจิตใจของตนอยู่ เขาก็ย่อมไปเกิดในท่ีมีความ
ทุกขต์ามยถากรรมของตน. 
  ๒.๔.๑  กระบวนการน าไปเกดิของจิต 
  กระบวนการนาํไปเกิดของจิต  หมายถึง  กระบวนการท่ีจิตทาํหนา้ท่ี  ๒  ประการ  
คือ  จุติจิต คือจิตดวงสุดทา้ย ในภพน้ี หรือจุติวิญญาณ ในภพปัจจุบนั  และปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิ
วิญญาณ  คือ จิตท่ีไปปฏิสนธิหรือเกิดในภพภูมิใหม่  ดงัน้ี 
  ๑) จุติวิญญาณ   คาํว่า  จุติ  รูปศัพท์แปลว่า  เคล่ือนยา้ย  แต่ในทางอภิธรรม
หมายถึงการดบัคร้ังสุดทา้ยของจิตในชีวิต  หรือในชาติหน่ึง ๆ  เราไดท้ราบกนัมาแลว้ว่า  ตามปกติ
จิตของคนเรานั้น  มีการเกิดดบัอยู่ตลอดเวลา การดบัคร้ังสุดทา้ยนั้น  เราเรียกว่า  จุติจิต  หรือ  จุติ
วิญญาณ คือ  จิตท่ีบ่งใหรู้้วา่  เราตอ้งตายแลว้  คนเราทุกคนตลอดถึงสัตวทุ์กประเภท เม่ือถึงคราวจะ
ตาย  สัญลกัษณ์ประการแรกท่ีบ่งใหรู้้  คือ  การหมดความรู้สึกทางประสาทสัมผสัทั้ง ๕  สัญลกัษณ์
ต่อมา คือ ความคิดต่าง ๆ ในมโนทวารจะไม่เกิด  จะอยูใ่นอาการท่ีไม่รู้สึกตวั  ลกัษณะอาการเช่นน้ี
แหละท่ีภาษาอภิธรรมเรียกวา่  จิตตกภวงัค ์ และจิตท่ีตกภวงัคน์ั้น  หรือภวงัคจิตน้ีเอง  ซ่ึงเป็นตวัการ
รักษาชีวิตให้ดาํรงอยูม่าตลอดระยะเวลานั้น  แต่ว่ามีการเกิดดบัอยูต่ลอดเวลานั้นก็จะดบัวูบไป  อนั
เป็นความดบัคร้ังสุดทา้ย  นัน่หมายความวา่  ในชีวิตหน่ึง  ในชาติหน่ึง  ไดส้ิ้นสุดลงแลว้  เพราะเหตุ



๑๑๕ 

 

ท่ีการดับคร้ังสุดทา้ย  หมายถึงการตายของคนและสัตว์  ภวงัคจิตชนิดน้ี  จึงมีช่ือเรียกว่า  “จุติ
วิญญาณหรือจุติจิต” นัน่เอง 
  ๒)  ปฏิสนธิวิญญาณ  คาํว่า  ปฏิสนธิ ตามรูปศพัทแ์ปลว่า  กลบัมาอีก  แต่ในทาง
อภิธรรม  หมายถึง  การเกิดใหม่  การไดชี้วิตใหม่  วา่กนัโดยสภาวะแลว้  จิตของคนและสตัวเ์ม่ือดบั
แลว้กเ็กิดใหม่ทนัที  ไม่มีอะไรท่ีจะมาคัน่ไวไ้ม่ใหเ้กิดไดเ้ลย  เพราะเหตุท่ีคนเราไดช่ื้อว่าตาย  เพราะ
จิตดบั และไปเกิดใหม่ก็เพราะจิตเกิด  ในเม่ือดบัแลว้ก็เกิดทนัที  ก็หมายความว่า  หลงัจากตายแลว้
คนเราเกิดใหม่ไดชี้วิตใหม่ทนัที  ภวงัควิญญาณ (ท่ีดบัแลว้) เกิดใหม่  เป็นเหตุให้ไดชี้วิตใหม่ น้ี
แหละเรียกว่า  ปฏิสนธิวิญญาณ  ซ่ึงไดเ้ช้ือ (กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน) มาจากจุติวิญญาณ  ชีวิตใหม่ท่ี
ไดห้ลงัจากตายเพราะปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจยัน้ี  เป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ  กล่าวคือ  มีร่างกาย
อวยัวะครบถว้น ท่ีเรียกว่าเบญจขนัธ์เป็นท่ีอาศยัแห่งปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต  ถอดแบบไป
จากคนตาย   ซ่ึงเป็นเจา้ของร่างเดิม  ตลอดถึงความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ  ก็จะไม่เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี
เพราะปฏิสนธิวิญญาณได้รับเช้ือไปจากจุติวิญญาณดังกล่าวมาแลว้นั่นเอง จึงเรียกว่าปฏิสนธิ
วิญญาณ 
 จากท่ีไดศึ้กษากระบวนการท่ีจิตนาํไปเกิด  จะเห็นไดว้า่  ในกระบวนการแห่งการสืบต่อภพ
ชาติหรือเวียนว่ายตายเกิดนั้น  จิตเป็นตวัสาํคญัในการนาํไปเกิด  โดยมีกรรมเป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่
ภพนั้น ๆ  ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการนาํไปเกิดของจิต แต่จะไปเกิดในภพภูมิใดนั้น  ตอ้งดูท่ีผลการ
กระทาํนั้น ๆเป็นหลกั ซ่ึงกคื็อการดาํเนินชีวิตนัน่เอง 
  ๒.๔.๒  กระบวนการเกดิใหม่ 
  กระบวนการเกิดใหม่  หมายถึง  กระบวนการท่ีจุติจิตกาํลงัจะดบัเพื่อถือปฏิสนธิ
ในภพใหม่โดยผูว้ิจยั  จะไดก้ล่าวถึง  ในส่วนของภาวะเก่ียวกบัการเกิด  และอารมณ์ท่ีจิตยึดเหน่ียว 
อนัจะนาํไปสู่ภพ ภูมิ และคติ นั้น ๆ   ต่อไป 
  ๑) ภาวะเกีย่วกบัการเกดิ   
 ภาวการณ์เกิดตามหลกัของพระพุทธศาสนา เป็นความเช่ือในเร่ืองสังสารวัฏ
หรือการเวียนว่ายตายเกิด  และถือว่า  คนเราทุกคนลว้นแลว้เคยเกิดมาทั้งนั้น  จนนับชาติไม่ถว้น  
บางคนเคยเกิดในสถานท่ีท่ีดีบา้ง  บางคนเกิดในสถานท่ีไม่ดีบา้ง  ตามอาํนาจแห่งผลกรรมท่ีตนได้
กระทาํมา ปัญหาท่ีสงสยั คือกระบวนการเกิดใหม่แบบขา้มภพ  ขา้มชาตินั้น  จะเอาอะไรไปเกิดใหม่ 
และมีกระบวนการหรือวิธีเกิดใหม่ลกัษณะเช่นใด  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวต่อไป 
 ดงันั้น เป็นท่ีรู้กนัดีว่า ชีวิตของคนเรานั้นประกอบดว้ยขนัธ์  ๕  (เบญจขนัธ์) ไดแ้ก่  รูป  
เวทนา  สัญญา  สังขาร และวิญญาณ  กล่าวโดยสรุป  ขนัธ์ ๕  ไดแ้ก่ รูปกบันาม  ส่วนท่ีเป็นรูป
ไดแ้ก่ร่างกาย  ส่วนท่ีเป็นนามไดแ้ก่เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  พุทธศาสนาถือว่า  รูปกบั
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นามนั้น  ตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั  เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจยัแก่กนัและกนัเสมอ  แต่เม่ือมีการตาย
เกิดข้ึน  รูปกบันามนั้น  จะตอ้งแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง  ร่างกายจะตอ้งท้ิงไวใ้นภพน้ี  และ
นามธรรมหรือจิต  จะตอ้งดาํเนินการแสวงหาท่ีเกิดใหม่ เพราะดว้ยอาํนาจของกิเลสยงัมีอยู ่ ต่อไป 
  ๒)  อารมณ์ที่จิตยดึเหน่ียว 
        อารมณ์ท่ีจิตยึดเหน่ียวอันเป็นกระบวนการให้เกิดใหม่  ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา  เม่ือมนุษยห์รือสัตวโ์ลกทั้งหลายใกลจ้ะตาย  จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางจิต
เรียกว่า  มรณาสันนกาลและวิถีจิต  คือจิตท่ีออกมารับอารมณ์ทางทวารทั้ง  ๖  ในทวารใด  ทวาร
หน่ึง วิถีจิตของผูใ้กลจ้ะตายเรียกว่ามรณาสันนวิถี จะรับอารมณ์  ๓  ประการคือ   กรรม  กรรมนิมิต  
และคตินิมิต  จิตของผูใ้กลจ้ะตายจะห่วง  หรือยึดอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  คือ  กรรม  กรรมนิมิต  
และคตินิมิต  ดงัน้ี 
  ๑.  กรรม   ไดแ้ก่  กรรมอารมณ์  (Death Proximate   Kamma) ท่ีเก่ียวกบักุศล  
และอกศุล  ผูใ้กลจ้ะตายจะมีกรรมอารมณ์ปรากฏข้ึนอยา่งใดอยา่งหน่ึง  กรรมอารมณ์ท่ีเป็นกุศล  จะ
ปรากฏว่า ตนเคยไดก้ระทาํความดีมา เช่นให้ทาน  รักษาศีล  บวชพระ  เป็นตน้  เม่ือจวนใกลต้าย  
ภาวะจิตของเขาจะห่วงคิดถึงในส่ิงท่ีดี ท่ีงาม  จิตใจท่ีจะเบิกบาน  สดช่ืน  แจ่มใส  ไม่เศร้าหมอง  
เวลาตายก็ตายอย่างสงบสุข  ส่วนท่ีเป็นอกุศลตรงกนัขา้มกบักุศล จิตจะคิดถึงผลกรรมชัว่ท่ีตนเคย
กระทาํมา  จิตใจจะเศร้าหมอง เวลาตายมกัตายอยา่งกระวนกระวาย หรือกระสบักระส่าย  กุศลกรรม
และอกุศลกรรมท่ีไดก้ระทาํมานั้นจะฝังอยู่ในจิตใจ (ภวงัคจิต) ดงัพระพุทธพจน์ท่ีว่า  “ในสมยันั้น  
กรรมทั้งหลายท่ีตนทาํไวก่้อนนั้น  ย่อมเกาะติดในจิตของบุคคล ผูใ้กลต้ายนั้น”๒๐๓ กรรมารมณ์จะ
แสดงออกมาทางพฤติกรรมทางใจเท่านั้น ซ่ึงมี  ๒  ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
  (๑)  กรรมอารมณ์ท่ีปรากฏข้ึน  โดยกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแสดงตวัให้เด่นชดั 
ซ่ึงเป็นการปรากฏข้ึนดว้ยอาํนาจแห่งปุพเพกตสัญญา  คือ  อดีตสัญญาท่ีจิตจดจาํเร่ืองภายในตน  ท่ี
เป็นมาแลว้ในกาลก่อน  เช่น  กศุลกรรมของตนท่ีเคยเกิดปีติโสมนสัในขณะทาํบุญใหท้าน  รักษาศีล 
เจริญภาวนา เม่ือ ๑๐-๒๐ ปี ท่ีล่วงมาแลว้  มาบดัน้ีก็ยงัระลึกจาํกุศลปีติโสมนัสนั้นๆ  ไดอ้ยู่ หรือ
อกุศลกรรมท่ีตนเคยเสียอกเสียใจในขณะประสบอคัคีภยั  ถูกโกงเม่ือ  ๑๐-๒๐ ปีล่วงมาแลว้  หรือท่ี
เคยโกรธแคน้ผูใ้ดผูห้น่ึงในกาลก่อน  คร้ันถึงเวลาใกลจ้ะตายก็หวนระลึกจาํความเสียใจ หรือความ
โกรธแคน้ในอดีตนั้นข้ึนมาได ้ ในขอ้น้ี  เปรียบเหมือนผูใ้หญ่ท่ีมีอายุมากแลว้  นึกถึงอดีตของตน
เม่ือคร้ังยงัเป็นหนุ่มสาว ตอนท่ีมีความเบิกบานสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็ยงัจาํความเบิกบาน
สนุกสนานเพลิดเพลินในคร้ังนั้นไดอ้ยู ่
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  (๒)  กรรมอารมณ์ท่ีปรากฏข้ึน  โดยกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทําตนให้
เหมือนกบัการเกิดข้ึนใหม่ๆ  ซ่ึงเป็นการปรากฏข้ึนดว้ยอาํนาจสัมปติกตสัญญา  คือ สัญญาความจาํ
เร่ืองราวภายในตน มีลกัษณะคลา้ยๆ  กบัวา่กาํลงัทาํอยูเ่ด๋ียวน้ี  เช่น  กุศลกรรมท่ีตนเคยมีปีติโสมนสั  
ในขณะทาํบุญใหท้าน  รักษาศีล  เจริญภาวนา  หรืออกุศลกรรมท่ีเคยเสียใจเพราะไฟไหมบ้า้น  หรือ
ถูกโกง  หรือเคยโกรธแคน้ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเวลาล่วงมาหลายปีแลว้  คร้ันเม่ือเวลาใกลต้าย  ปีติโสมนสั
ก็เกิดข้ึนคลา้ยกบัว่าตนกาํลงัทาํบุญให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนาอยู่  หรือ  ความเสียอกเสียใจ
เกิดข้ึนคลา้ยกบัว่ากาํลงัถูกไฟไหมบ้า้น  ถูกโกงอยู ่ หรือความโกรธแคน้ เกิดข้ึนคลา้ยๆ  กบัว่า  ตน
กาํลงัทะเลาะวิวาทอยู่กบัใครสักคน  ขอ้น้ี  อุปมาเหมือนความสนุกสนาน  ท่ีเกิดข้ึนในใจแก่ผูท่ี้
กาํลงันอนฝันไปเพราะอาศยัความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีเกิดจาก  การดูหนงัดูละครมาเม่ือตอนเยน็ 
 จากกรณีของบุคคลท่ีตรงกนัขา้มกบัการทาํบาป  ก็คือบุคคลท่ีทาํบุญอยู่เสมอๆ  ตั้งแต่เร่ิม
ชีวิตอุบติัข้ึนมาในโลก  ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ไม่เคยทาํบาป  คิดทาํแต่บุญอยู่ตลอดเวลา  ดว้ยอาํนาจ
แห่งบุญท่ีกระทาํน้ีย่อมจะบนัดาลใจให้ผูก้ระทาํนั้นมีจิตคิดถึงบุญท่ีตนเองไดก้ระทาํมาตั้งแต่อดีต  
ไม่ว่าจะทาํบุญอะไรมาทั้งหมดจิตน้ีก็จะนึกถึงบุญเหล่านั้น การกระทาํแมจ้ะล่วงเลยมาสักก่ีสิบปีก็
ตาม แมจ้ะไม่มีใครมาเตือนเลย ถา้เราทาํบุญนั้นไว ้ ดว้ยอาํนาจของจิตท่ีเป็นมหากุศล  ประกอบดว้ย
เจตนาทั้ง  ๓  กาล  คือ 
  ๑.  ปุพฺพเจตนา    เจตนาท่ีเกิดข้ึนก่อนการกระทาํ     
  ๒. มุญฺจนเจตนา   เจตนาท่ีเกิดข้ึนในขณะกาํลงักระทาํไปแลว้ 
  ๓. อปราปรเจตนา เจตนาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเม่ือกระทาํไปแลว้  

 ทั้งยงันึกถึงบุญกุศลท่ีเคยกระทาํมาบ่อยๆ  ก็จะเป็นปัจจยัทาํให้เรามีจิตระลึกถึงบุญท่ีเราได้
ทาํ  การนึกถึงบุญท่ีเราไดท้าํมานั้นแหละยอ่มทาํใหจิ้ตใจของเราผอ่งใส  ทาํใหเ้ราเกิดความผาสุกข้ึน
ในจิต 
 ฉะนั้น  การท่ีจิตนึกถึงกรรมดีกรรมชัว่ท่ีทาํมาแต่อดีตนั้น  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
“กรรมอารมณ์”  อนัหมายถึงการกระทาํกรรมดีกรรมชัว่เกิดข้ึนเป็นอารมณ์ให้แก่จิตของผูท่ี้ใกลจ้ะ
ตาย อารมณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนเองโดยท่ีไม่มีผูใ้ดมาบนัดาล  ไม่มีใครมาเตือน  แต่ว่าจิตน้ีเกิดข้ึน  นึกถึง
การกระทาํดว้ยตวัของตวัเอง  จะเรียกวา่กรรมบนัดาลกไ็ดถ้า้หากวา่เรานึกถึงกรรมดี  จิตกผ็อ่งใส ถา้
นึกถึงกรรมชัว่ จิตกเ็ศร้าหมอง 
 ดงันั้น กรรมอารมณ์ดงักล่าวปรากฏไดเ้ฉพาะมโนทวาร เพราะเก่ียวกบัการคิดถึงการกระทาํ 
ท่ีล่วงมาแลว้ ถา้กรรมอารมณ์เป็นกุศลกรรมยอ่มนาํไปสู่สุคติ ถา้กรรมอารมณ์เป็นอกุศลกรรม ยอ่ม
นาํไปสู่สุคติ 
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แต่ถา้จิตเศร้าหมองก่อนตาย  ก็จะตอ้งไปสู่ทุคติ  คือไปเกิดในภพภูมิท่ีไม่ดี  คือจะเกิดใน
นรก เปรต อสุรกาย  หรือกาํเนิดสตัวเ์ดียรฉาน  ภูมิใดภูมิหน่ึงในบรรดาภูมิทั้ง  ๔  น้ีอยา่งแน่นอน 
 ถา้จิตผ่องใสก่อนตาย ก็ย่อมจะไปเกิดในภูมิท่ีดี  ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย ์สวรรค ์ พรหมโลก  
ภูมิใดภูมิหน่ึงท่ีเป็นสุคติอย่างแน่นอนอาํนาจของกรรมท่ีแต่ละคนไดก้ระทาํอยู่นั้น  มิใช่ว่าจะสูญ
ส้ินไปจากโลกน้ี แต่ยงัคงใหผ้ลอยูแ่ละก็ใหผ้ลในลกัษณะอยา่งน้ี  และบนัดาลใจให้นึกคิดท่ีเรียกว่า  
“กรรมอารมณ์  นัน่เอง 
  ๒.  กรรมนิมิตหรือ กรรมนิมิตอารมณ์ (Symbol) ไดแ้ก่  เคร่ืองหมาย  หรือ
อุปกรณ์ในการทาํกรรม  กรรมนิมิตน้ีจะปรากฏไดใ้นทวารทั้ง ๖  (รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  และ
ใจ)  กรรมประเภทน้ี  จะแสดงนิมติ หรือเคร่ืองหมายออกมาปรากฏของผูใ้กลต้ายโดยมุ่งหมายเอา
เฉพาะอารมณ์ ๖ ท่ีเก่ียวด้วยการกระทาํ ของแต่ละบุคคลเท่านั้น ท่ีตนกระทาํด้วยกาย วาจา ใจ  
อารมณ์ ๖ ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํของตน ท่ีเป็นกรรมนิมิตในท่ีน้ีมี ๒ อยา่ง  คือ 
  (๑)  อุปลัทธกรรมนิมิต  ไดแ้ก่  อารมณ์ ๖ ท่ีตนไดป้ระสบพบเห็นเป็นประธาน
ในขณะทาํ ในฝ่ายกุศล  เช่น  โบสถ์ วิหาร  พระพุทธรูป การให้ทาน, เล้ียงพระ,  ใส่บาตร,  
ทอดกฐิน,  ทอดผา้ป่า,  สร้างโรงเรียน, โรงพยาบาล, วดัวาอาราม, สาํนกัปฏิบติัธรรม, อาหารหวาน
คาว จิตของเขาจะยึดหน่วงอารมณ์นั้น  ย่อมทาํให้ไปเกิดในสุคติ   ถา้ในฝ่ายอกุศล ภาพกรรมนิมิต
จะปรากฏออกมาเป็นภาพ เช่น ปาณาติบาต,  สัตวท่ี์ถูกฆ่า,  ทรัพยสิ์นท่ีถูกขโมย, สตรีท่ีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ, เห็นภาพกิริยาอาการของคนท่ีทาํทุจริตต่างๆ หรือเห็น ดาบ  หอก  มีด ปืน เป็นตน้  
คนประเภทน้ี เวลาตาย มีทุคติเป็นท่ีหวงั 
  (๒)  อุปกรณกรรมนิมิต  ไดแ้ก่  อารมณ์ ๖ ท่ีตนไดป้ระสบมา  แต่มิใช่ฐานะเป็น
ประธานแห่งการกระทาํ  เป็นเพียงเคร่ืองประกอบอุดหนุนในขณะกระทาํเท่านั้น  ในฝ่ายกุศล  เช่น  
พระพุทธรูป, ดอกไมธู้ปเทียน, ถว้นชาม, ถาด, เส่ือ,  โต๊ะเกา้อ้ี,  การศึกษาเล่าเรียนธรรม,  หนงัสือ,  
ครูอาจารย ์และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเป็นเคร่ืองใชใ้นการทาํกุศล  ในฝ่ายอกุศล  เช่น  แห,  อวน,  หอก, 
ดาบ,  ปืน  ท่ีใชใ้นการล่าสตัว,์  ขวดเหลา้,  กบัแกลม้, พรรคพวก  ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้นๆ  ท่ี
อุดหนุนทุจริตกรรมใหส้าํเร็จ 
 ดงันั้น คาํว่านิมิตอารมณ์  หมายถึงนิมิตของกรรมจะปรากฏข้ึนให้เป็นอารมณ์แก่จิต  เช่น
อยา่งบุคคลท่ีประกอบกรรมดีกจ็ะเห็นความดีท่ีทาํปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปนิมิต ถา้ประกอบกรรมชัว่ ก็
จะเห็นแต่รูปนิมิตท่ีปรากฏข้ึน บางคนยงัไม่ทนัตาย  เช่นคนท่ีเคยฆ่าสัตวต์ดัชีวิตมามาก  เวลาเจ็บ
หนกั ๆ  ขณะท่ีนอนเจ็บอยูบ่างทีก็เห็นเป็นนิมิตของสัตวท่ี์ตนเองเคยฆ่า ท่ีตนเองเคยทาํลายชีวิตเขา
มาก่อน  เช่น  ตวัอยา่งคนท่ีเคยฆ่าไก่ฆ่าเป็ด  คนท่ีเคยฆ่าหมู  ฆ่าววั  ควาย  ตลอดจนฆ่าปลามามาก 
พอจิตใกลจ้ะดบักเ็ห็นแต่ส่ิงเหล่าน้ี เห็นแต่สตัว ์เช่น เป็ด  ไก่  หมู  ววั  ควาย หรือตลอดจนส่ิงต่าง ๆ
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ท่ีตนเองเคยฆ่า  เคยทาํ  มาปรากฏให้เห็นภายในจิต  อยา่งน้ีเรียกว่าอกุศลกรรมนิมิต  ปรากฏข้ึนให้
เห็น ซ่ึงกท็าํใหจิ้ตใจของผูท่ี้ไดก้ระทาํบาปอยา่งน้ีมาก่อนเกิดความเศร้าหมองข้ึน เกิดความไม่สบาย
ใจข้ึน ทั้งน้ี  เพราะนึกถึงส่ิงท่ีเป็นอกศุลกรรมนิมิตน้ีปรากฏข้ึนเอง 
 แต่ในกรณีของคนท่ีทาํบุญไวก้็เหมือนกนั  นิมิตจากการทาํบุญก็ปรากฏ เช่นผูท่ี้เคยสร้าง
พระพุทธรูป  เคยสร้างพระประธาน  ก็จะเห็นพระพุทธรูปปรากฏข้ึนภายในจิต  จิตใจจะแช่มช่ืนมี
ความสุข นึกถึงวา่  เราไดส้ร้างพระ  เราไดส้ร้างโรงเรียน เราไดส้ร้างโรงพยาบาล  เราไดส้ร้างวดั เรา
ไดบ้าํเพญ็ประโยชน์มากมายหลายอยา่ง  ไดเ้ล้ียงสตัว ์ เก้ือกลูต่อสตัว ์ ภาพท่ีปรากฏก็จะเป็นแต่ภาพ
ท่ีดีๆ  ท่ีเราเคยทาํเคยสร้าง  บางท่านกเ็ห็นเป็นโบสถล์อยอยู ่ บางท่านท่ีเคยทาํบุญใส่บาตรตอนเชา้ๆ  
ก็จะเห็นภาพพระสงฆ์มารับบาตร  ตนเองกาํลงัยืนใส่บาตรซ่ึงเป็นภาพท่ีเรียกว่า  “กรรมนิมิต
อารมณ์”  อารมณ์ท่ีปรากฏเกิดข้ึนใหเ้ป็นนิมิตน้ีสภาวะเหมือนกบัเรานอนหลบัฝันไป  แต่ความจริง
แลว้ไม่ใช่ฝัน  เป็นเร่ืองของกศุลกรรมนิมิตท่ีปรากฏข้ึน  เป็นภาพนิมิตท่ีปรากฏใหเ้ห็น ซ่ึงเกิดข้ึนได้
ดว้ยอาํนาจของกรรมบนัดาล 
 สรุปความว่า  ในนิมิต  ๒  อยา่งน้ี  อุปลทัธกรรมนิมิต  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท่ี
เก่ียวกบัการทาํดีทาํชัว่โดยตรง  อุปกรณ์กรรมนิมิต หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นเคร่ืองประกอบช่วย
อุดหนุนแก่การทาํดีทาํชัว่เม่ือใกลจ้ะตาย  ถา้มีกรรมนิมิตอารมณ์เป็นฝ่ายกุศลแลว้ก็จะนาํไปสู่สุคติ  
แต่ถา้มีกรรมนิมิตอารมณ์เป็นฝ่ายอกศุลกจ็ะนาํไปสู่ทุคติ 
  ๓.  คตินิมิตหรือ คตินิมิตอารมณ์ (Symbol of Destiny) หมายถึง  เคร่ืองหมายบอก
ให้ทราบคติ  หรือภพท่ีจะไปเกิดจะไปเกิดในสุคติภพ  หรือทุคติภพ  จะบอกทางให้เราทราบ  ถา้
หากเป็นคตินิมิตฝ่ายกุศลจะนาํไปสู่สุคติจะปรากฏเป็นทิพยสมบติั  เทพนิกาย  วิมาน  ปราสาท  
พระราชวงั  เป็นตน้  ถา้ฝ่ายอกุศล  คตินิมิตท่ีจะนาํไปเกิดในทุคติจะปรากฏให้เห็นเป็นเปลวไฟ  
นายนิรยบาล  สุนขั  แร้ง  กา นรก  เป็นตน้  คตินิมิต ท่ีเรียกว่า  “คตินิมิตอารมณ์”น้ี  จะปรากฏใน
ทวารทั้ง ๖  แต่ส่วนมากปรากฏทางจกัขุทวารหรือ (ทางตา)  และมโนทวาร ทางใจ     ซ่ึงคตินิมิต
อารมณ์น้ีจึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น  ๒  อยา่ง  ดงัน้ี  คือ 
  (๑)  อุปลภิตัพพคตินิมิต  หมายถึง  อารมณ์  ๖  ของภพชาติท่ีจะพึงไดพ้บเห็น  เช่น  
ถา้จะไปเกิดในเทวโลก  จะเห็นเป็นราชรถ,  วิมาน,  เทพบุตร,  เทพธิดา, เคร่ืองประดับ,  สวน
สวรรค์พนัธ์ุบุปผาชาติ เป็นตน้  แต่ถา้จะไปเกิดเป็นมนุษย ์ จะเห็นครรภ์มารดา,  ห้อง,  เรือน,  
เคร่ืองใช,้  บา้นเมือง,  ผูค้น  เป็นตน้  แต่ถา้จะไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน  จะเห็นสตัวต่์างๆ  เช่น  ชา้ง,  
มา้,  ววั,  ควาย,  สุนขั, แมว, ไก่,  นก,  ปลา  เป็นตน้  หรือถา้จะไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย จะเห็น
เป็นป่าทึบ, เหว,  ทะเล,  แม่นํ้ า,  ภูเขา, สถานท่ีเปล่ียวเวิ้งวา้งน่าหวาดเสียว  อนัเป็นท่ีอยู่ของพวก
เปรต  พวกอสุรกาย  เป็นตน้  และถา้จะไปเกิดในนิรยภูมิ  จะเห็นเคร่ืองประหตัประหาร, เห็นสุนขั,  
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เห็นแร้งกา  ยกัษท่ี์น่ากลวั,  เห็นพระยายม, เห็นนายนิรยบาล  และสถานท่ีทรมาน  มีเปลวเพลิงและ
ควนัท่ีฟุ้ งตลบ  เป็นตน้ 
  (๒)  อุปโภคคตินิมิต  หมายถึง  อารมณ์  ๖  ของภพชาติท่ีจะพึงไดเ้สวยหรือสัมผสั 
เช่น  ถา้จะไปเกิดในเทวโลก  ยอ่มรู้สึกเหมือนกบัว่า ตนเองไดไ้ปนัง่ในราชรถ  เท่ียวไปในสถานท่ี
ต่างๆ  มีสวนสวรรค ์ เป็นตน้  ทาํให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ  บริโภคสุธาโภชน์  ร่วมกบั
เทพบุตรเทพธิดา  สวมใส่ทิพยอาภรณ์  เป็นตน้  แต่ถา้จะไปเกิดในมนุษยภูมิ  ยอ่มมีนิมิตเหมือนกบั
ว่า  ตนกาํลงัเดินไปสู่ท่ีสนทนาปราศยักบัผูใ้ดผูห้น่ึง  หรือประกอบการงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เป็น
ตน้  หรือถา้จะไปเกิดในเดรัจฉานภูมิ  ยอ่มรู้สึกเหมือนกบัว่า  ตนไดเ้ป็นสัตวเ์ดรัจฉานพวกใดพวก
หน่ึง หรือเห็นท่ีอาศยัของสัตวเ์หล่านั้น  หรือกาํลงัเล่นหยอกลอ้อยู่กบัสัตวน์ั้นๆ  ถา้หากจะไปเกิด
เป็นเปรตและอสุรกาย  ย่อมมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ตนกาํลงัเดินไปในสถานท่ีต่างๆ  อนัน่า
หวาดเสียว  หรือร่างกายของตนปรากฏเป็นท่ีน่าเกลียดน่ากลวั หรือกาํลงัอดอยากหิวกระหาย  
ตอ้งการจะบริโภคอาหาร หรือกาํลงัแสวงหานํ้าและอาหาร เหล่าน้ี  เป็นตน้ และถา้หากจะไปเกิดใน
นิรยภูมิ  ย่อมีความรู้สึกเหมือนกับว่า  ตนกําลังถูกฉุดคร่าทุบตีอยู่  หรือถูกจองจาํด้วยเคร่ือง
พนัธนาการต่างๆ  หรือเท่ียวไปในสถานท่ีอดอยากทุรกนัดาร  เท่ียวไปในสถานท่ีบุคคลถูกจองจาํอยู ่
มีความหวาดเสียวอยา่งเหลือลน้  เหล่าน้ี  เป็นตน้ 
 ส่วนท่ีจะไปเกิดในพรหมโลกนั้น  คติทั้ง  ๒  อย่างน้ีย่อมไม่มี  จะมีแต่บญัญติักรรมนิมิต
และมหคัคตกรรมนิมิตเท่านั้น  เพราะนิมิตทั้ง ๒  อยา่งน้ีเป็นผลแห่งฌานจิต  ซ่ึงมหคัคตจิตยอ่มรับ
บญัญติัอารมณ์ และมหคัคตอารมณ์เท่านั้น  อนัเป็นอารมณ์ท่ีจะส่งใหป้ฏิสนธิในพรหมโลกได ้
 ดงันั้น  คตินิมิตน้ีย่อมปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว  คือเห็นทางใจนั่นเอง และจดัเป็น
อารมณ์ปัจจุบนั เพราะกาํลงัประสบนิมิตนั้นๆ  อยู ่
 อีกอย่าง เร่ืองของคตินิมิตอารมณ์  น้ี เป็นเร่ืองท่ีคนส่วนมากเรายงัไม่เคยไดศึ้กษากนัโดย
ละเอียดเท่าไรนกั  ทาํใหไ้ม่เขา้ใจ  พอตายแลว้จะเกิดในภูมิใด เราจะรู้ไดอ้ยา่งไร  เร่ืองน้ีรู้ไดจ้ากคติ
นิมิตน้ีเอง และคตินิมิตน้ีก็ปรากฏข้ึนก่อนตายเสมอโดยมีพฤติภาพของจิตในช่วงมรณาสันนกาลน้ี 
จะตอ้งมีนิมิตอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ๓   อยา่งดงักล่าวมาน้ีเป็นอารมณ์เสมอไปและทุกคน (ส่ิงมีชีวิตทุก
ประเภท) ไป๒๐๔เม่ือช่วงมรณาสันนกาลน้ีส้ินสุดลง  จิตของผูก้าํลงัจะตายก็เขา้สู่มรณาสันนวิถี ซ่ึง
ช่วงมรณาสันนกาลนั้น อาจเกิดเพียงคร้ังเดียวแลว้ผ่านสู่มรณสันนวิถีเลยก็ได ้ หรืออาจเกิดซํ้ า ๆ 
กลบัไปกลบัมาเป็นเวลาหลายชัว่โมงหรือหลายวนัก็ได ้ แต่ในท่ีสุดเม่ือถึงเวลาตายจริงๆ จิตของผูท่ี้

                                                            

 
๒๐๔ประดิษฐ์   ปะวนันา,ชีวิต: การเกิดการตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา,   วิทยานิพนธ์
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กาํลงัจะตายก็ผา่นเขา้สู่มรณาสันนวิถี  พอส้ินสุดมรณาสันนวิถี “จุติจิต” ซ่ึงเป็นจิตดวงสุดทา้ยก็จะ
เกิดข้ึน จุติจิตตั้งอยูเ่พียงชัว่ขณะเดียวกด็บั พอจุติจิตดบัชีวิตในชาติปัจจุบนัของผูน้ั้นกส้ิ็นสุดลงทนัที  
จากขณะน้ีเป็นตน้ไปเขากไ็ดช่ื้อวา่ “ตาย” แลว้ 
 สําหรับสัตวอ่ื์นๆ  (ท่ียงัไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต)์ ไม่ว่าจะเป็นสัตวน์รก เปรต อสุรกาย 
เทวดา  หรือพรหมก็ตาม  เม่ือใกลต้ายก็จะผ่านช่วงมรณาสันนกาลและมรณาสันนวิถีก่อนทั้งส้ิน
โดยรูปพรหมนั้นเม่ือส้ินวิบากของฌาน  ภาวะทางจิตก็จะผา่นเขา้สู่มรณาสันนกาลและมรณาสันน
วิถีตามลาํดบั  ในช่วงน้ีเองกรรมนิมิตหรือคตินิมิตจะปรากฏข้ึนในจิต  พอจุติจิตดบัพรหมนั้นก็
เคล่ือนจากภาพนั้นไปเกิดตามกรรมท่ีเคยกระทาํไว ้(สมยัท่ีเป็นมนุษย)์ ส่วนการจุติและปฏิสนธิของ
อรูปพรหมก็มีลกัษณะอย่างเดียวกบัรูปพรหม สําหรับเทวดาในชั้นกามาวจรสวรรคน์ั้น  ก็ไม่ได้
แตกต่างไปจากการจุติและปฏิสนธิของมนุษยซ่ึ์งอยูใ่นสุคติระดบักามาวจรดว้ยกนั  ส่วนผูท่ี้เกิดอยู่
ในทุคติ เ ช่น  นรก  เ ม่ือถึงคราวจะจุติก็ มีกรรม   กรรมนิมิต  และคตินิมิตปรากฏแก่จิต
เช่นเดียวกนั๒๐๕ 
 จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่า กรรมหมายถึงกรรมดีกรรมชัว่ท่ีเราทาํไวต้ั้งแต่เกิดจนถึงนาที
สุดทา้ยก่อนตายขณะท่ีจวนเจียนจะดบัจิตนั้นจิตเกาะเก่ียวถึงกรรมอนัใดก่อนกรรมนั้นจะชกันาํไป
เกิดบางคนทาํชัว่มากทั้งชีวิตแต่พอจวนดบัคิดถึงกรรมดีท่ีทาํไวก่้อนตายเพียงนิดเดียวกรรมดีอนั
นอ้ยนิดนั้นกลบันาํเขาไปสู่สุคติไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือแต่กรรมดีอนันอ้ยนิดน้ีเม่ือนาํไปสู่สุคติแลว้เม่ือ
พลงักรรมหมดลงกรรมอ่ืนๆท่ีเคยทาํไวก้็จะถึงเวลาเขา้มาใหผ้ลต่อไปกรณีกรรมดีอนันอ้ยนิดท่ีก่อน
ตายแต่สามารถนาํไปเกิดไดน้ั้นท่านอุปมาว่าเหมือนววัจาํนวนมากท่ีเขาขงัไวใ้นคอกเดียวกนัพอ
เจา้ของววัมาเปิดประตูคอกววัตวัท่ีอยูป่ากคอกแมจ้ะเป็นลูกววัหรือววัแก่ทุพพลภาพก็สามารถจะวิ่ง
ออกมาไดก่้อนววัตวัท่ีแขง็แรงมีกาํลงัมากแต่ไปยนืแออดัเบียดเสียดอยูด่า้นหลงั (แต่พอวิ่งไปไดส้ัก
พกัลูกววัหรือววัแก่เหล่านั้นก็จะหมดกาํลงัลง  สุดทา้ยววัท่ีจะวิ่งไปไกล โดยตลอดคือววัท่ีแขง็แรง
 มีกาํลงัมีร่างกายสมบูรณ์ววัท่ีมีพลงัท่ีจะเป็นผูช้นะในท่ีสุดก็คือ‚กรรม‛ท่ีแต่ละคนทาํไว้
ส่วนมากในชีวิต) เท่านั้น 

 โดยทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึง กรรม  ๑๒๒๐๖ไวห้ลายนยั  แต่ท่ีนิยมใชอ้ธิบายกนัมาก
และผูว้ิจยัขอนาํมาเป็นส่วนประกอบให้สมบูรณ์เพียงยอ่ๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนชีวิต
ของสรรพสตัวใ์นสงัสารวฏัใหเ้ป็นไปต่างๆ กนั   คือกรรมตามนยัคมัภีร์วิสุทธิมรรคปัญญานิทเทส 

                                                            

 
๒๐๕วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๓ ตอน  ๑, ๒๕๔๐ หนา้ ๓๐๓-๓๐๘ อา้งใน ประดิษฐ ์ ปะวนันา 
๒๐๖เร่ืองกรรม ๑๒ น้ีเกบ็ความจากอรรถกถา มโนรถปูรณี  อรรถกถาองัคุตตรนิกาย  ภาค ๒ 

หนา้  ๑๓๑ และจากวิสุทธิมรรคปัญญานิทเทส  หนา้  ๒๒๓  ว.ศ. 
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แปลภาค ๓  ตอนจบ ไดแ้บ่งกรรมออกเป็น ๓ หมวด  ๑๒  ชนิด  ดว้ยกนั  ดงัน้ี  คือ 

 ๑. กรรมให้ผลตามคราว  ๔  ชนิด (๑)  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม- กรรมใหผ้ลในภพน้ีหรือใน
ปัจจุบนั  (ในชาติน้ี) (๒) อุปปัชชเวทนียกรรม -  กรรมให้ผลในชาติหนา้(ถดัจากชาติน้ี) (๓) อปรา
ปริยเวทนียกรรม – กรรมใหผ้ลในชาติต่อๆ ไป(ถดัจากชาติหนา้)คือใหผ้ลเร่ือยไป สบโอกาสเม่ือใด 
ใหผ้ลเม่ือนั้น (๔) อโหสิกรรม –  กรรมท่ีไม่ใหผ้ล ใหผ้ลเสร็จส้ินแลว้เลิกแลว้ต่อกนั 
 ๒. กรรมให้ผลตามล าดับ  ๔  ชนิด  (๑) ครุกรรม- กรรมหนกัฝ่ายดี  หมายถึงฌาน วิปัสสนา
มรรคผล ฝ่ายชัว่หมายถึงอนนัตริกรรม ๕ คือ  ฆ่ามารดา,  ฆ่าบิดา,  ฆ่าพระอรหนัต,์  ทาํพระพุทธเจา้
ให้ห้อพระโหติ,ทาํสงฆผ์ูส้ามคัคีกนัให้แตกกนั (๒) พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม- กรรมท่ีทาํจน
เคยชินหรือทาํมาก  ทาํสมํ่าเสมอ กรรมน้ีจะให้ผลท่ีย ัง่ยืนมาก (๓) อาสันนกรรม- กรรมท่ีบุคคลทาํ
เม่ือใกลด้บัจิตหรือกรรมใกลต้ายมีอานุภาพใหบุ้คคลไปสู่สุคติหรือทุคติได ้ ถา้เขาหน่วงเอาอารมณ์
นั้นเป็นอารมณ์เม่ือจวนตาย (๔) กตตัตาวาปนกรรม หรือ กตตัตากรรม- กรรมสักแต่ว่าทาํคือทาํโดย
ไม่เจตนา 
 ๓. กรรมให้ผลตามกิจ  ๔  ชนิด (๑) ชนกกรรม-  กรรมนาํไปเกิดหรือส่งให้เกิดในกาํเนิด
ต่างๆ เปรียบเสมือนมารดาของทารก  ชนกกรรมน้ีเป็นผลของอาจิณณกรรมบา้ง ของอาสันนกรรม
บา้ง (๒) อุปัตถมัภกกรรม- กรรมสนบัสนุนชนกกรรมเป็นเสมือนพี่เล้ียงนางนมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่าย
ไม่ดี (๓) อุปีฬกกรรม- กรรมบีบคั้นมีหน้าท่ีบีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เพลาลง (๔) อุปฆาตกรรม  
หรืออุปัจเฉทกกรรม- กรรมตดัรอนมีหนา้ท่ีตดัรอนกรรมทั้งฝ่ายกศุลและอกศุล 
 อน่ึงหากมี ‚ครุกรรม‛๒๐๗หรือกรรมหนกัอยูค่รุกรรมจะให้ผลก่อนกรรมอ่ืนๆทั้งหมดหาก
ไม่เคยทาํครุกรรมไว ้‚พหุลกรรม‛ หรือ ‚อาจิณณกรรม‛ อนัไดแ้ก่กรรมทาํไวม้ากจะเขา้ใหผ้ลก่อน
กรรมอ่ืนๆทนัที  กรรมท่ีทาํเพราะอาํนาจของกิเลสยอ่มนาํใหส้ตัวไ์ปเกิด และตายในภพต่อๆ  ไป ไม่
มีท่ีส้ินสุด    อีกอยา่งหน่ึง  กรรมจะหยดุใหผ้ลดว้ยเหตุ  ๓  ประการ  คือ 
  (๑)  หมดแรง  คือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแลว้  เหมือนคนไดรั้บโทษจาํคุก  ๒  ปี  
เม่ือถึงกาํหนดแลว้เขาย่อมพน้จากโทษนั้น นอกจากในระหว่าง ๒  ปีท่ีถูกจองจาํอยู่  เขาจะทาํ
ความผดิซํ้ าเขา้อีก ถา้ในระหว่างถูกจองจาํอยู ่ เขาทาํความดีมาก อาจไดล้ดโทษลงเร่ือยๆ การใหผ้ล
ของกรรมกท็าํนองเดียวกนั โดยปกติธรรมดามนัจะใหผ้ลจนหมดแรง นอกจากเวลาท่ีกาํลงัใหผ้ลอยู่
นั้น บุคคลผูน้ั้นทาํชัว่เพิ่มข้ึนมนัก็จะให้ผลรุนแรงมากข้ึน  ถา้เขาทาํความดีมากข้ึน ผลชัว่ก็จะเพลา

                                                            

 
๒๐๗ครุกรรมหรือกรรมหนกั คือฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต ์ประทุษร้ายพระพุทธเจา้

จนหอ้พระโลหิต และทาํสงฆใ์หแ้ตกสามคัคีกนั หรือท่ีเรียกว่า ‚อนนัตริยกรรม ๕ ‛ ส่วนครุกรรม
ฝ่ายกศุลไดแ้ก่ รูปฌาณ ๔ อรูปฌาณ ๔หรือท่ีเรียกวา่ ‚ สมาบติั ๘ ‛ 
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ลง ในขณะท่ีกรรมดีกาํลงัให้ผล ถา้เขาทาํดีเพิ่มข้ึน ผลดีก็จะมีกาํลงัมากข้ึน ถา้เขาทาํกรรมชัว่ใน
ขณะนั้น  ผลของกรรมดีกจ็ะเพลาลง 
  (๒)  กรรมจะหยุดใหผ้ลเม่ือกรรมอ่ืนเขา้มาแทรกแซงเป็นคร้ังคราว  คือกรรมดีจะ
หยดุใหผ้ลชัว่คราวเม่ือบุคคลทาํกรรมชัว่แรงๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชัว่อนัมีกาํลงัเช่ียวกรากนั้น
ใหผ้ลก่อน  ถา้ 
  ขณะท่ีกรรมชัว่กาํลงัให้ผลอยู ่ มนัจะหยดุให้ผลชัว่คราวเม่ือบุคคลผูน้ั้นทาํกรรมดี
แรงๆ เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมดีใหผ้ลก่อน น่ีหมายเฉพาะท่ีจาํเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น  โดยปกติเม่ือ
กรรมอย่างหน่ึงให้ผลอยู่ กรรมอ่ืนๆ  ก็จะรอคอย เปรียบเหมือนเม่ือพระราชามีพระราชภารกิจ
บางอยา่งอยู ่ หากมีราชกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัไม่รีบด่วนนกั  ราชบุรุษหรืออาํมาตยม์นตรียอ่มพกั
ราชกิจนั้นไวก่้อน จะนาํความกราบบงัคมทูลต่อเม่ือราชกิจท่ีทรงอยู ่(เช่น  ทรงตอ้นรับแขกเมืองอยู)่ 
เสร็จไปแลว้ ถา้หากเป็นราชกิจรีบด่วนจริง ๆ  เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดกส็ามารถนาํความกราบบงัคมทูล
ไดท้นัที การรับสัง่ดว้ยแขกเมืองกต็อ้งหยดุไวก่้อน 
  เหตุน้ีเอง  จึงเป็นการยากท่ีจะเขา้ใจหรือเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมโดยตลอด
ในช่วงชีวิตเดียว  ฉะนั้น  เร่ืองกรรมและสังสารวฏัจึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อให้เขา้ใจ
เร่ืองกรรมโดยตลอดตอ้งกล่าวถึงเร่ืองสงัสารวฏั เม่ือมีสงัสารวฏั คือการเวียนว่ายตายเกิด  ก็ตอ้งสาว
ไปหากรรมดีกรรมชัว่ในอดีต จึงจะสมบูรณ์ 
  (๓)  บุคคลผู้ท ากรรมได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์  ตดัวฏัฏะคือ การเวียนว่ายตายเกิด
เสียได้  มีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดทา้ย  ไม่เกิดในภพใหม่อีก  กรรมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไป  
วิญญาณของท่านผูน้ั้นบริสุทธ์ิหมดเช้ือ  เหมือนเมลด็พืชท่ีส้ินยางเหนียวแลว้ ปลูกไม่ข้ึนอีกต่อไป
แลว้ กรรมจะมีโอกาสให้ผลอยูบ่า้งก็เฉพาะเวลาท่ีท่านยงัมีชีวิตอยูเ่ท่านั้น  เช่น  กรรมของพระมหา
โมคคลัลานะ  กรรมของพระองคุลิมาลเป็นอาทิ  เม่ือท่านนิพพานแลว้ กรรมต่างๆ  ทั้งดีและชัว่ ไม่
ว่ารุนแรงเพียงใดก็หมดโอกาสให้ผล  เปรียบเหมือนบุคคลวิ่งหนีสุนัข  สามารถว่ายนํ้ าขา้มไปฝ่ัง
โนน้ไดแ้ลว้  เหลือวิสัยของสุนขัท่ีจะไล่ติดตามไปได ้ เม่ือบุคคลผูน้ั้นไม่กลบัมาสู่ฝ่ังน้ีอีก  สุนขัซ่ึง
เฝ้าคอยดูอยูก่จ็ะตายไปเอง 
  อน่ึง  ความไม่เกิด แก่และตายอีกของบุคคลผูมี้คุณธรรมสูงสุดเพราะไดพ้ฒันาจิต
อย่างดีท่ีสุดแลว้นั้น  เปรียบเหมือนเมล็ดพืชซ่ึงไดพ้ฒันาตวัมนัเองอยา่งดีท่ีสุดแลว้จนเมล็ดลีบเน้ือ
มาก  เมลด็พืชเช่นนั้นนาํไปปลูกไม่ข้ึนอีก  ไม่วา่ไดดิ้นไดน้ํ้ าดีเพียงใดกต็าม เป็นการส้ินสุดแห่งการ 
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เวียนวา่ยตายเกิดของเมลด็พืชเช่นนั้น๒๐๘ 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวมาน้ีเองในประเพณีไทยเรา  เม่ือบุคคลใกลจ้ะตาย  พวกญาติพี่นอ้งจึงได้
นิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตต่์ออายุ  แทท่ี้จริงแลว้การกระทาํเช่นน้ีเพื่อทาํให้จิตใจสงบ 
ไม่ฟุ้ งซ่าน ทาํจิตใจให้เป็นสมาธิ  ระลึกถึงพระรัตนตรัยเวลาจะตายก็จะไปสู่สุคติ น่ีเป็นความเช่ือ
อยา่งหน่ึงของคนไทย 
 เพราะฉะนั้น  กระบวนการไปเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่จิต  หรือปฏิสนธิ
วิญญาณ ในมหานิทานสูตร  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  “ถา้วิญญาณไม่กา้วลงสู่ครรภม์ารดา  นามรูปจะ
เกิดอยูใ่นครรภน์ั้นไม่ได”้ ๒๐๙  ในพระพุทธพจน์น้ี  ไดแ้สดงให้เห็นว่า  จิตหรือวิญญาณนั้นไม่ตาย
ไปกับร่างจิต จะตอ้งไปแสวงหาท่ีอยู่อาศยัใหม่  แต่จิตหรือวิญญาณอยู่ใตก้ฎแห่งไตรลกัษณ์มี
ลกัษณะ  เกิด ดบั  ดบัทุกขณะ  ตามหลกัพระพุทธศาสนา  จุติวิญญาณหรือจุติจิตไดแ้ก่  วิญญาณท่ี
ดบัในชาติก่อน  และปฏิสนธิวิญญาณท่ีเกิดในภพใหม่  จุติวิญญาณดบัแลว้จึงส่งไปให้ปฏิสนธิ
วิญญาณอีกต่อไป 

๒.๕   สถานที่เกดิของจติ 
 ภพและภูมิโดยทัว่ไปหมายถึงสถานท่ีเกิดและท่ีอยูข่องสัตวซ่ึ์งในงานวิจยัน้ีหมายเอาเฉพาะ
มนุษยก์ล่าวคือมนุษยผ์ูท่ี้ยงัมีกิเลสจะตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆตามอาํนาจของกรรมท่ีตน
ไดก้ระทาํไวใ้นทางพระพทุธศาสนาไดก้ล่าวถึงภพภูมิวา่มีมากมายแต่เม่ือจาํแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ
แลว้ก็มี๒ประเภทคือทุคติภูมิและสุคติภูมิแต่ในงานวิจยัน้ีภพหมายถึงโลกเป็นท่ีอยู่ของสัตวภู์มิ
หมายถึงชั้นท่ีเกิดและชั้นแห่งจิตคติ หมายถึงท่ีไป ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
 ดงันั้น  การท่ีปฏิสนธิจิตจะไปเกิดในภพ ภูมิ  หรือคติ ไหนก็ตาม ก็เน่ืองจากกรรมเป็นเหตุ
เป็นปัจจยันาํสัตวท์ั้งหลายให้ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัสงสารตามภพ ภูมิ  คติ ต่าง ๆ  และกรรม
นั้น  มีทั้งท่ีเป็นกศุลและอกศุล  ดงันั้น  หมู่สตัวท่ี์เวียนตายเวียนเกิดจึงเกิดในท่ีดีบา้ง  ท่ีเลวบา้ง  ตาม
กรรมท่ีตนไดก้ระทาํเอาไว ้ ท่ีเรียกว่า ภพ  มี กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ  อนัเป็นท่ีอยู่ของเหล่า
สตัวท่ี์ไปเกิดนัน่เองซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ 
 ๒.๕.๑   ภพทีร่องรับการเกดิของจิต 
  การเกิดข้ึนแห่งชีวิตของสัตวโ์ลกนั้นกรรมจะเป็นตวักาํหนดว่า จะตอ้งไปเกิดเป็น
อะไร ท่ีไหน อยา่งไร  ฉะนั้นจึงตอ้งมีภพเป็นท่ีรองรับการเกิดของสตัวโ์ลก  สาํหรับภพท่ีรองรับการ 

                                                            

 
๒๐๘วศิน   อินทสระ,     หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด,  จดัพิมพเ์ป็นธรรมทานโดย: 

ชมรมกลัยาณธรรม,  บริษทั  ชุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ ์ จาํกดั,  ๒๕๕๕,  ๑๘๙  หนา้. 
 

๒๐๙ที.ม. ๑๐/๖๐/๗๔. 



๑๒๕ 

 

เกิดนั้นมีถึง  ๓ ภพ ดว้ยกนั  โดยมีแสดงไวต้ามลาํดบัจากตํ่าไปหาสูง  ดงัน้ี 
  ภพ๒๑๐  มีความหมายว่าภาวะชีวิตของสัตว,์ โลกท่ีอยู่อาศยัของสัตวมี์ ๓ คือ (๑) 
กามภพคือภพของผูย้งัเสวยกามคุณไดแ้ก่อบาย  ๔ มนุษยโ์ลกและกามาวจรสวรรค์  ๖ ชั้น (๒) รูป
ภพคือภพของผูเ้ขา้ถึงรูปฌานไดแ้ก่รูปพรหม  ๑๖ ชั้น (๓) อรูปภพคือภพของผูเ้ขา้ถึงอรูปฌานไดแ้ก่
อรูปพรหม  ๔  ชั้น๒๑๑ 
 ดงันั้นการตายแลว้เกิดในสุคติภพ   ลกัษณะของผูท่ี้จะไปเกิดในสุคติภพไดน้ั้น  จะตอ้งเป็น
ผูท่ี้ประพฤติดี มีกายสุจริต  วาจาสุจริตและใจสุจริต  เรียกว่า กุศลกรรมนัน่เอง คือ การสร้างกรรมดี 
มีการรักษาศีล  ๕ ขอ้ เป็นตน้ กรรมดีเหล่าน้ีก็จะส่งผลใหไ้ปเกิดในสุคตินั้น ก็จะเป็นไปตามกฎของ
กรรม คือ กรรมจากการท่ีไดเ้คยด าเนินชีวิตเม่ือก่อนตายในทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท่ีเป็น
สุจริตมาก่อน หรืออาจเป็นกรรมคร้ังหลงัสุด คือ ก่อนจะส้ินใจ ซ่ึงเป็นกรรมท่ีมีผลแรงมาก  และ
อาจให้ผลในช่วงต่อไปในทนัทีต่อจากชาติท่ีไดต้ายไปแลว้นั้น เช่น อาจจะระลึกถึงคุณงามความดี
ในส่ิงท่ีตนเองไดเ้คยกระท าไว ้ หรือจิตไดส้มาธิในขณะก่อนท่ีส้ินใจกรรมท่ีดีเหล่านั้นยอ่มส่งผลให้
ไปเกิดในสุคติภพ  ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั ๓ ภพ ใหญ่ ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอเพียงยอ่ๆ เน่ืองจากไดก้ล่าว
มาแลว้ ดงัน้ี (๑) กามภพ มี นิรยะ  หรือโลกแห่งนรก จดัอยูใ่นกามภพ  เป็นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความ
ทุกขล์ว้นๆ ปราศจากความสุขโดยส้ินเชิง เป็นโลกท่ีมากไปดว้ยความทุกขย์ิ่งกว่าโลกไหนๆ  เหล่า
สัตวท่ี์ไปอุบติั เกิดอยู่ในโลกของนรกน้ีย่อมไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บความสุขแมแ้ต่สักนิดหน่ึงเลย 
เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกโลกนรกน้ี วา่ ‚นิรยะหรือ นิรยภูมิ‛  คือ ภูมิท่ีปราศจากความสุขสบายโดย
ส้ินเชิง 
 แต่ความทุกขท์รมานท่ีสัตวน์รกไดรั้บในนรกแต่ละแห่งนั้นย่อมแตกต่างกนัไป ดงัมีค  าท่ี
กล่าวไวใ้นกรรมทีปนี ความวา่ 
   หากจะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวใ์นโลกนรกแลว้   สัตวน์รก 
  ทั้งหลายยอ่มมีชีวิตเป็นทุกข ์ คือไดรั้บความทุกขท์รมานโดยวิธีต่างๆ  ผดิแผก 
  แตกต่างกนัไป  จะสาหสัหรือไม่สาหสั อยา่งไรกสุ็ดแต่วา่เขาเกิดอยูใ่น นรกใด 
  ทั้งน้ีกเ็พราะวา่  โลกนรกหรือนิรยะน้ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล  นกัหนาแบ่ง 
  เป็นเขตใหญ่กมี็   เขตเลก็กมี็  เช่นเดียวกบัเขตของประเทศ ในมนุษยโ์ลกเราน้ี  
  ผดิกนัแต่วา่  สถานท่ีแต่ละแห่งในนิรยะน้ีไม่นิยมเรียกวา่ ‚รัฐ‛ หรือ  ‚ประเทศ‛ 

                                                            

 
๒๑๐รูปสิทฺธิ. (บาลี) ๕๖๘/๔๑๖,อภิสงฺ.ฏีกา (บาลี) ๔/๑๓๑.   

 
๒๑๑ม.มู. (บาลี) ๑๒/๙๔/๖๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๔/๘๙, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต),

พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์,๒๕๔๖หนา้๑๖๘.   



๑๒๖ 

 

  แต่นิยมเรียกสถานท่ีอนัเป็นเขตแดนแต่ละแห่งในนิรยะวา่ ‚ขมุ‛๒๑๒ 
 ดังนั้น นรก  จึงเป็นภูมิท่ีปราศจากความสุขสบาย  สัตว์ทั้ งหลายท่ีอาศยัอยู่ในภพภูมิน้ี
เรียกว่าสัตวน์รก  ตอ้งเสวยทุกขเวทนาอนัแสนสาหัส  หาความสุขสบายมิไดเ้ลยโดยมีมหานรก  
หรือนรกขมุใหญ่  ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด  ๘  ขมุ  มี ดงัน้ี 
  ๑)   นิรยะภพท่ีปราศจากความสุขความเจริญซ่ึงมีอยู ่ ๘ ขมุใหญ่ๆ  ดงัน้ี 
  (๑)  สัญชีวมหานรก  คือ  นรกขมุใหญ่ซ่ึงท าให้ไม่มีวนัตาย  หมายความว่า  เหล่า 
สตัวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกในมหานรกขมุน้ี ถึงแมว้่าจะไดรั้บทุกขโ์ทษอยา่งแสนสาหสั  จนขาดใจ
ตายไปแลว้ กก็ลบัเป็นข้ึนมาอีกได ้ เพื่อมารับทุกขโ์ทษต่อไปอีก 
  (๒) กาฬสุตตมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงมีการลงโทษตามเส้นบรรทัดด า  
หมายความว่า เหล่าสัตวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกขุมน้ี  ย่อมถูกลงโทษโดยนายนิรยบาล  พากนัเอา
เส้นเหลก็แดงลุกเป็นไฟมาตีให้เป็นเส้นด าเขา้ตามร่างกาย  แลว้ก็เอาเล่ือยมาเล่ือย  หรือเอาขวานมา
ผา่  หรือเอามีดมากรีดเฉือนไปตามรอยเสน้ด าท่ีตีไวน้ั้น 
  (๓) สังฆาฏมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงมีการลงโทษโดยมีภูเขาไฟบดขยี้
ร่างกาย หมายความว่า  เหล่าสัตวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกขุมน้ี  ย่อมถูกลงโทษโดยถูกภูเขาเหล็กซ่ึง
ลุกแดงฉานด้วยแสงไฟกล้ิงมาบดขยี้ ร่างกายให้แหลกลาญ   ไดรั้บความทุกข์ทรมานอย่างแสน
สาหสั  อยูต่ลอดเวลา ไม่วา่งเวน้ 
  (๔)  โรรุวมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงเต็มไปดว้ยเสียงร้องไห้  หมายความว่า 
เหล่าสตัวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสตัวน์รกขมุน้ี  ยอ่มถูกลงโทษดว้ยวิธีใหน้อนคว ่าหนา้อยูใ่นดอกบวัเหลก็ ซ่ึง
มีไฟลุกโพลงอยูต่ลอดเวลา  เม่ือเป็นเช่นน้ี เหล่าสัตวน์รกทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องไห้ ครวญคราง ไม่
วา่งเวน้ 
  (๕)  มหาโรรุวมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญคราง
มากมายยิ่งนัก หมายความว่า   เหล่าสัตวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกขุมน้ีย่อมถูกลงโทษโดยวิธีให้ยืน
แขง็ท่ืออยูใ่นดอกบวัเหลก็ซ่ึงกลีบแต่ละกลีบคมเป็นกรด  มิหน าซ ้ ายงัร้อนแรงแดงฉานไปดว้ยไฟท่ี
ลุกโพลง อยูใ่นดอกบวัเป็นเนืองนิตยเ์ผาไหมส้ตัวน์รกซ่ึงยนืท่ืออยูใ่นดอกบวันั้น ตั้งแต่พื้นเทา้ตลอด
ศีรษะ เปลวไฟแลบเขา้แลบออกท่ีทวารทั้ง ๙ เผาไหมท้ั้งขา้งในขา้งนอก  ท าใหส้ัตวน์รกไดรั้บความ
ทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่  ส่งเสียงร้องโอดโอยครวญครางดงักระห่ึมมากมายยิง่กว่ามหานรกขมุท่ี  ๔  
ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้มากนกั 

                                                            

 
๒๑๒พระพรหมโมลี,(วิลาส  ญาณวโร) กรรมทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์ามคัคีสาร 

จาํกดั (มหาชน), ๒๕๔๒), หนา้  ๕๖๓. 



๑๒๗ 

 

  (๖)  ตาปนมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงท าให้สัตว์นรกทั้ งหลายเร่าร้อน 
หมายความวา่ เหล่าสัตวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกขมุน้ียอ่มถูกลงโทษโดยวิธีท่ีถูกยา่งใหร้้อนบนปลาย
หลาวเหลก็ซ่ึงโตเท่าล าตาล  ไดรั้บความร้อนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัท่ีเดียว 
  (๗)  มหาตาปนมหานรก  คือ  นรกขุมใหญ่ซ่ึงท าให้สัตวน์รกทั้งหลายเร่าร้อน
มากมายยิง่นกั  หมายความวา่  เหล่าสตัวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสตัวน์รกขมุน้ี  ยอ่มถูกลงโทษโดยวิธีถูกเสียบ
แทงดว้ยหลาวเหล็กอนัมีไฟลุกแดงตลอดกาย  แลว้ถูกบงัคบัให้ข้ึนไปบนภูเขา ซ่ึงมีความร้อนแรง
เหลือประมาณ  สัตวน์รกทั้งหลายถูกไฟเผาผลาญร่างกายให้ไดรั้บความร้อน  ทุกขท์รมานยิ่งกว่า
มหานรกขมุท่ี  ๖  ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นมากกวา่มาก 
  (๘)  อเวจีมหานรก  คือ  นรกขมุใหญ่ซ่ึงปราศจากคล่ืน กล่าวคือความบางเบาแห่ง
ความทุกข ์ หมายความว่า  เหล่าสัตวผ์ูไ้ปอุบติัเป็นสัตวน์รกขุมน้ี  ย่อมถูกลงโทษอย่างหนักท่ีสุด  
ไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งหนกัท่ีสุด  และความทุกขท์รมานท่ีไดรั้บนั้นมนัเป็นความทุกขท์รมาน
สม ่าเสมออยูอ่ยา่งนั้นตลอดกาลนาน  ไม่มีการผ่อนปรนหรือเบาบางเป็นคร้ังคราวเหมือนมหานรก
ขมุอ่ืนอีกอยา่ง  ในมหานรก  ๘  ขมุนั้น  ยงัมีนรกขมุเลก็ ๆ  ท่ีเรียกว่าอุสสทนรกเป็นบริวารอีก ขุม
ละ  ๓๒ ซ่ึงตั้งอยู ่ ๘  ทิศ ๆ  ละ  ๔  คือ  คูถนรก,  กกุกฬุนรก,  สิมพลีวนนรก,  เวตตรณีนรก  ดงัน้ี 
  ๒)  เปตติวิสยะ  หรือโลกแห่งเปรต  เป็นโลกท่ีมีแต่ความชัว่ร้าย ไม่น่าอยู่อาศยั  
ความจริงสัตวท่ี์ไปเกิดในโลกเปรตน้ี  แมจ้ะมีความทุกขค์วามเดือดร้อยนอ้ยกว่าสัตวใ์นโลกนรกก็
ตาม ถึงกระนั้นก็มิไดห้มายความว่า  เขาจะไดรั้บความสุขสบาย โดยท่ีแทย้งัห่างไกลความสุขความ
สบายอยูเ่ป็นอนัมาก  เพราะฉะนั้น  ท่านจึงเรียกโลกเปรตน้ีว่า  ‚เปตติวิสัย‛  คือ  วิสัยของเหล่าสัตว์
ท่ีห่างไกลจากความสุขสบาย 
  ดงันั้น  ความเป็นอยูข่องเหล่าสัตวใ์นเปตติวิสัย หรือโลกเปรตนั้นยอ่มมีชีวิตความ
เป็นอยูแ่ตกต่างกนัไปสุดแต่อ านาจแห่งกุศลกรรมท่ีท าไวจ้กัส่งผลใหเ้ป็นไป ซ่ึงเปรตนั้น มีมากมาย
หลายประเภท จะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดในท่ีน้ี 
  ๓)  อสุรกาย  หรือโลกอสุรกาย เป็นโลกท่ีมีแต่ความเส่ือม  ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศยั 
มองไปทางไหนก็มีแต่เหล่าอสุรกายทั้งหลายซ่ึงมีรูปกายอปัลกัษณ์ไม่สวยงามน่าทศันาเลย  และมี
ใบหนา้อนัเตม็ไปดว้ยความทุกข ์ปราศจากความสุขร่ืนเริงโดยส้ิน 
 เม่ืออสุรกายผูบ้งัเกิดใหม่กวาดสายตามองไปรอบๆ  เห็นเหล่าอสุรกายมีร่างกาย น่าเกลียด
น่าชงัก็บงัเกิดความสังเวชใจ  คร้ันหันมามองเห็นร่างกายของตนบา้งก็ปรากฏความ น่าเกลียดน่าชงั
ดุจเดียวกนั จึงมีความเสียใจเป็นนกัหนา  ตอ้งกม้หนา้เสวยกรรมอยูใ่นภพนั้น  เร่ือยไปจนกว่าจะส้ิน
กรรมท่ีท าไวแ้ลว้ เพราะไม่รู้จะหลบไปอยูท่ี่ไหน  เป็นอนัวา่สตัวท่ี์ไปอุบติัเกิดในอสุรกายน้ีแลว้  จะ
ไม่มีความแช่มช่ืนร่าเริงเลยตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยูใ่นโลกแห่งอสุรกายน้ี  มีแต่ความเศร้า  ความทุกข ์



๑๒๘ 

 

ปราศจากความสนุกสนานร่ืนเริง ไม่มีการเล่นให้ไดรั้บความบนัเทิงใจในบางคราว เหมือนอย่าง
มนุษยโ์ลกเราน้ีเลยแมแ้ต่สักนิดหน่ึงเลย  เพราะฉะนั้น  ท่านจึง  เรียกโลกอสุรกายน้ีว่า  ‚อสุรกาย
ภูมิ‛  คือท่ีอยูข่องเหล่าสตัวอ์นัปราศจากความแช่มช่ืน ร่าเริงเบิกบาน 
 ชีวิตความเป็นอยูข่องพวกอสุรกายนั้น  เป็นชีวิตท่ีประกอบไปดว้ยความทุกข ์ เป็นชีวิต ท่ี
ไม่น่าพิสมยัเลย ตอ้งต่อสูก้บัความหิวกระหายอยูต่ลอดเวลา 
  ๔)  ติรัจฉาน  หรือ  โลกแห่งเดรัจฉาน  เป็นโลกอาภพัอบัเศร้าหมองศรี  สัตว์
ทั้งหลายท่ีไปบงัเกิดในโลกน้ีจะมีโอกาสช่ืนชมยนิดีในโลกียสมบติันอ้ยนกัหนา  โดยมากมีความช่ืน
ชม ยนิดีอยูเ่พียง ๓ ประการ เท่านั้น  คือ  การกิน   การนอน  การเสพกาม  ดว้ยเหตุน้ี  โลกของสัตว์
เดรัจฉานทั้งหลาย จึงไดช่ื้อว่า  ติรัจฉานภูมิ  คือโลกของเหล่าสัตวท่ี์มีความยินดีในเหตุเพียง  ๓  
ประการ เท่านั้น 
 อน่ึง  ค  าว่า  ‚ติรัจฉานภูมิ‛ ก็คือ กามภพนั่นเอง  ท่านยงัหมายความไดอี้กอย่างหน่ึง  คือ
หมายความว่า ‚โลกของสัตวผ์ูไ้ปโดยขวาง‛  ไดอี้กดว้ย  ทั้งน้ีก็เพราะว่าสัตวท่ี์เกิดในภพน้ี เวลาจะ
ไปไหนมาไหนต้องไปทางขวางหรือตามขวาง  คือ  ต้องคว  ่าอกไปทั้ งส้ิน  พึงดูตัวอย่างสัตว์
เดรัจฉานท่ีอยู่ใกล้ๆ  เราก็ได ้เช่น สุนขั  แมว  เป็ด  ไก่  เป็นตน้  เวลามนัจะไปไหนแต่ละทีตอ้งไป
ตามขวางล าตวั  คือ  คว  ่าอกไปทั้งส้ิน ซ่ึงผิดกบัมนุษยเ์รา  เพราะมนุษยเ์ราไปตามตรง  ศีรษะเป็น
อวยัวะเบ้ืองบน  ตั้งอยูสู่งสุด  ไม่ใช่มีศีรษะขวางๆ  อยา่งพวกสตัวเ์ดรัจฉาน 
 นอกจากร่างกายของสตัวเ์หล่านั้นจะมีสภาพไปอยา่งขวางๆ  แลว้ ในส่วนจิตใจก็ยงั ปรากฏ
วา่มีสภาพ ‚ขวาง‛ อีกดว้ย  กล่าวคือ  ขวางจากมรรค  ผล  นิพพาน  ทั้งน้ีก็เพราะสัตวท่ี์ไปเกิดในภพ
น้ีถึงแมจ้ะพยายามบ าเพญ็คุณงามความดีสักเท่าใด จะมีจิตใจประเสริฐสักแค่ไหน  จะเคยมีวาสนา
บารมีมากมายเพียงไรกต็าม  ยอ่มไม่สามารถบรรลุธรรมอนัประเสริฐ  กล่าวคือ  มรรค  ผล  นิพพาน
ในชาติท่ีตนเป็นสัตวเ์ดรัจฉานนั้น  จะมีโอกาสไดโ้ลกียสมบติัอย่างมาก  ก็เพียงแค่สวรรคส์มบติั
เท่านั้น 
 ส าหรับท่ีอยู่ของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่แน่นอน  คือ  ไม่มีท่ีอยู่เป็นของๆ ตนโดยเฉพาะ 
เหมือนสัตวท่ี์ไปเกิดในแดนนรก เป็นตน้  บางพวกก็อาศยัอยู่กบัมนุษยต์ามบา้นเรือน  บางพวก ก็
อาศยัอยูต่ามป่าตามดงดอย  บางพวกกอ็าศยัอยูใ่นน ้า 
 ความเป็นอยู่นั้นเล่าก็ล  าบากยากเขญ็กว่ามนุษยม์ากมายหลายเท่า  เพราะตอ้งยุ่งอยู่กบัการ
แสวงหาอาหารมาใส่ทอ้ง  กวา่จะไดม้ากรู้็สึกวา่ยากนกัหนา  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีภยัต่อชีวิตรอบดา้น  
ตอ้งระมดัระวงักายระแวงภยัอยู่ตลอดเวลา  ชีวิตจักอยู่รอดไปได้แต่ละวนันั้นแสนยากล าบาก
เหลือทน 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาน้ี  ไม่วา่จะเป็น สตัวน์รก,  เปรต  อสุรกาย,  และสตัวเ์ดรัจฉาน 



๑๒๙ 

 

   เหล่าน้ี จดัอยูใ่นกลุ่ม  กามทุคติภูมิ  หรือ  อบายภูมินัน่เองคือ ภพท่ีหาความเจริญไม่ไดเ้ลย ดงัน้ี 
  ๕)  มนุสสภูมิ  จดัอยู่ในกามภพ  หรือกามสุคติภูมิ หรือโลกแห่งมนุษย ์ อนัน้ี
หมายถึงสุคติภูมิท่ียงัเก่ียวขอ้งกบักามคุณ  ๕  คือ  สัตวท่ี์เกิดในภพภูมิน้ี ยอ่มมีความยินดีพอใจใน
รูป เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  ซ่ึงมีอยู่  ๗  ภูมิ  ดว้ยกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวตั้งแต่มนุษย ์เป็นตน้ไป  
ดงัน้ี 
 โลกมนุษย ์ ไดแ้ก่  โลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่นัน่เอง  มนุษย ์คือ  ผูท่ี้รู้จกัส่ิงท่ี เป็นประโยชน์และ
ไม่เป็นประโยชน์  นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้มีจิตในท่ีกลา้แขง็ทั้งฝ่ายดี  และ ฝ่ายไม่ดี  ฝ่ายดีนั้นสามารถ
ท าใหส้ าเร็จเป็นพระพุทธเจา้  พระปัจเจกพุทธเจา้  บรรลุมรรคผล  บรรลุฌาน  อภิญญา  ส่วนฝ่ายท่ี
ไม่ดี  เช่น สามารถฆ่าบิดามารดา  เป็นตน้  อีกอยา่งหน่ึง  ท่ีเรียกวา่ มนุษย ์ เพราะเป็นลูกของพระเจา้
มนุ  ดงัมีค  าท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือปรมตัถโชติกะ มหาอภิธมัมตัถ-สงัคหฎีกาวา่ 
 

  ในสมยัตน้กปั   ประชาชนทั้งหลายไดมี้การประชุมเลือกตั้งพระโพธิสตัว ์
 ใหข้ึ้นด ารงต าแหน่งเป็นพระเจา้แผน่ดินผูป้กครองประเทศ  โดยถวายพระนาม วา่ 
 พระเจา้มหาสมัมตะ  พระเจา้มหาสมมตะพระองคน้ี์เดิมท่านช่ือวา่  ‚มนุ‛ ท่านได ้
 จดัการวางระเบียบแบบแผนและกฎขอ้บงัคบัในทางท่ีเป็นธรรม      ประชาชนทั้ง 
 หลายมีความเคารพรักท่านและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบันั้น ๆ  เช่น เดียวกบับุตรท่ี 
 ดีทั้งหลายประพฤติตามโอวาทของบิดา   ฉะนั้น คนทั้งหลาย  จึงไดช่ื้อวา่  มนุสสะ 
 เพราะเป็นลูกของพระเจา้มนุ๒๑๓  ดงัน้ี 
 มนุสสภูมิ เป็นภูมิท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยเ์รา และเป็นท่ีอยูข่องผูท่ี้มีใจสูง เพราะมนุษยมี์ความ
รู้จกัผดิชอบชัว่ดี ถา้ทาํความดีกจ็ะไดถึ้งดีท่ีสุด หากทาํชัว่กจ็ะถึงชัว่ท่ีสุด 
 เหตุนั้น มนุสสภูมิ ไม่ไดมี้เฉพาะโลกมนุษยท่ี์เราอาศยัอยู่เท่านั้นมนุษยน์ั้นมี  ๔  จาํพวก 
ดว้ยกนั  คือ   ชาวชมพทูวีป  ๑,  ชาวปุพพวิเทหทวีป  ๑, ชาวอปรโคยานทวีป  ๑,  และชาวอุตตรกุรุ
ทวีป ตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔ ของเขาสิเนรุ ลกัษณะของมนุษยแ์ต่ละทวีปมีรูปพรรณสัณฐานคลา้ยกนั 
ต่างกนัแต่เพียงขนาด ความไดส้ดัส่วน และความประณีตสวยงาม อายขุยัของมนุษยใ์นแต่ละทวีปจะ
มีความคงท่ี ยกเว้นชมพูทวีปจะมีอายุขัยข้ึนลงตามการกระทําของมนุษย์ในยุคนั้ นๆ  ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดงัน้ี 

                                                            

 
๒๑๓พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ,  ปรัมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา  ปริเฉทท่ี  

๕  เล่ม ๑,  อา้งใน  อิศริยา   นุตสาระ,  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความตายในพุทธปรัชญาเถร
วาท,  ๑๐๐ หนา้. 



๑๓๐ 

 

  ๑. ชมพูทวีป (คือโลกมนุษยข์องเรา) ตั้งอยูท่างทิศใตเ้ขาพระสุเมรุ มนุษยท่ี์เกิดใน
ชมพูทวีป มีลกัษณะใบหน้ารูปไข่มีความสูง ๔ ศอก มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี อายุจะสั้ นหรือยาว
ข้ึนอยู่กับคุณธรรมของมนุษยเ์อง สมยัหน่ึงมนุษยใ์นชมพูทวีปเคยมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี แต่เม่ือ
คุณธรรมเส่ือมลง อาหารเลวลง อายกุล็ดลง ต่อไปภายภาคหนา้มนุษยใ์นชมพทูวีป จะมีอายเุพียง ๑๐ 
ปี เท่านั้น และตวัจะเต้ียถึงขนาดตอ้งสอยมะเขือกิน และดอกไมป้ระจาํชมพูทวีปคือ "ชมพู (ไม้
หวา้)" ...เพราะเหตุน้ี ถึงเรียกวา่ "ชมพทูวีป" เพราะดอกไมป้ระจาํทวีปน้ีคือ ดอก "ชมพ"ู 

 สรุป แลว้ คุณสมบติั  ๓ ประการ ท่ีมนุษยใ์นชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอ่ืนและ
เทวดาชั้นดาวดึงส์   กคื็อ 
    ๑) สูรภาวะ มีจิตใจกลา้แขง็ในการกระทาํความดี เช่น บาํเพญ็ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา 
   ๒) สติมนัตะ มีสติตั้งมัน่ในคุณพระรัตนตรัย 
    ๓) พรหมจริยวาส สามารถประพฤติพรหมจรรย ์คือบวชได้ การกาํหนดเกณฑ์
อายขุยัของผูเ้กิดใน ๔ ทวีปน้ีมาใน  สงัยตุตนิกายอรรถกถา วา่ 
  ชมฺพูทีปวาสีน  อายุปฺปมาณ  นตฺถิ, ปุพฺพวิเทหาน  สตฺตวสฺสสตายุกา, อปรโคยาน
วาสีน  ปญฺจวสฺสสตายุกา อุตฺตรกรุุวาสีน  วสฺสสหสฺสายุกา เตส  เตส  ปริตฺตทปีวา สีนมฺปิ ตทนุคติกาล 

 ในมนุษยภู์มิน้ี มุ่งหมายเอามนุษยท่ี์เกิดในชมพูทวีป เป็นมุขยนยั (โดยตรง) โดยสทิสูปจาร
นยั (โดยออ้ม) ไดแ้ก่มนุษยใ์นทวีป ทั้ง ๓ อีกดว้ย คุณสมบติัของมนุษยช์มพทูวีป มีแสดงไวห้ลายนยั 
ตามวจนตัถะ ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.๑ มโน อุสฺสนฺต  เอเตสนฺติ = มนุสฺสาคนทั้ งหลาย ท่ีช่ือว่า มนุษย์ เพราะมีใจ
รุ่งเรืองและกลา้แขง็ในเร่ืองน้ี  หมายความว่า จิตใจของคนชมพูทวีปนั้น กลา้แขง็ทั้งฝ่ายดีและไม่ดี 
คือฝ่ายดีนั้นสามารถสาํเร็จเป็นพระพุทธเจา้, พระปัจเจกพุทธเจา้, อคัรสาวก, มหาสาวก, ปกติสาวก, 
สาํเร็จอภิญญาลาภีหรือฌานลาภีบุคคล, ตลอดจนเป็นพระเจา้จกัรพรรดิขา้งฝ่ายไม่ดีนั้นให้กระทาํ
การวิบติัตดัชีวิต บิดามารดา, พระอรหนัต,์ กระทาํโลหิตุปบาท, และสังฆเภทเป็นตน้ คนในอีก ๓
ทวีปไม่สามารถกระทาํกลา้แขง็ไดถึ้งเพียงน้ี 
  ๑.๒ การณากรณ  มนติ ชานาตีติ = มนุสฺโสคนชมพูทวีป ช่ือว่า มนุษย ์เพราะมี
ความเขา้ใจในเหตุอนัควรและไม่ควรหมายความว่า คนชมพทูวีป ยอ่มมีความสามารถคน้หาเหตุผล
ของธรรมไดโ้ดยเฉพาะ เช่นการเห็น เกิดข้ึนได ้เพราะอาศยัจกัขปุสาท กบัรูปารมณ์ กระทบกนัเป็น
ตน้ ตลอดจนรู้ภาวะของรูป 
  ๒. ปุพพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวนัออกของภูเขาสิเนรุ มีเน้ือท่ีกวา้ง ๗,๐๐๐ 
โยชน์ มีเกาะ ๔๐๐ เกาะมีธาตุเงินอยูท่างทิศตะวนัออกของเขาสิเนรุ แสงสะทอ้นของธาตุเงินทาํให้



๑๓๑ 

 

ทองฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเทหะทวีปมีสีเงิน มนุษยท่ี์อาศยัอยู่ในทวีปน้ีมีรูปหน้าเหมือน
พระจนัทร์เตม็ดวง ลกัษณะคนหนา้กลมเหมือนดวงจนัทร์ มีใบหนา้ตอนบนตดัโคง้มนลงส่วนล่าง
คลา้ยบาตร มนุษยท่ี์ปุพพวิเทหะทวีป มีความสูง ๙ ศอก มีอายุยืนถึง ๗๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอาย ุ
เป็นกฎตายตวั)ดอกไมป้ระจาํปุพพวิเทหะทวีป คือ "สิรีสะ (ไมท้รึก)" 
  ๓. อปรโคยานทวีป อยู่ทางทิศตะวนัตกของภูเขาสิเนรุ มนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นทวีปน้ี 
มีลกัษณะใบหนา้กลม คลา้ยวงพระจนัทร์ มีอายยุนืถึง  ๕๐๐  ปี 

  ๔. อุตตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ มนุษยท่ี์อาศยัอยู่ในทวีปน้ี มี
ลกัษณะใบหนา้เป็นรูปส่ีเหล่ียม มีคุณสมบติั ๓ ประการ คือ 
  ๑) ไม่ยดึถือเอาทรัพยสิ์นเงินทองวา่เป็นของตน 
  ๒) ไม่มีการยดึถือในบุตร, ภริยา, สามี วา่เป็นของตน 
  ๓) มนุษยท่ี์อุตรกุรุทวีป มีความสูง  ๑๓  ศอก มีอาย ุ๑, ๐๐๐ ปี (จะไม่ตายก่อนอาย ุ
เป็นกฎตายตวั)มีตน้ไมน้านาชนิด ดอกไมป้ระจาํอุตรกรุุทวีปคือ "กปัปรุกขะ (กลัปพฤกษ)์" ถา้อยาก
ไดอ้ะไร กไ็ปนึกเอาท่ีตน้กลัปพฤกษ ์จะสมปรารถนา  

 มนุษยใ์นอุตตรกุรุทวีปน้ีมีการรักษาศีล ๕ เป็นนิจ เม่ือตายไปแลว้ย่อมเกิดในเทวโลก
แน่นอน ดงัสารัตถทีปนีฏีกา แสดงว่า  “คติปิ นิพฺพตฺถา มโต สคฺเคเยว นิพฺพตฺตนฺติ” แปลความว่า 
มนุษยอุ์ตตรกุรุน้ี เม่ือตายแลว้ ยอ่มไปบงัเกิดในชั้นเทวโลกอยา่งแน่นอนหมายความว่า เม่ือตายจาก
ภพมนุษยแ์ลว้ย่อมไปบงัเกิดในชั้นเทวโลกแต่เม่ือถึงเวลาท่ีจุติจากเทวโลกแลว้ อาจไปเกิดใน
อบายภูมิ ๔ หรือมนุษยใ์นทวีปอ่ืนใดก็ได ้จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพียงชั่วภพถดัไปจากท่ีกาํลงัเป็น
มนุษยอุ์ตตรกรุุเท่านั้น 

 ในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่า  อุตรกุรุทวีปมีความกวา้ง  ๘,๐๐๐ โยชน์ พื้นแผ่นดิน
ราบเรียบไม่มีหลุมบ่อ มีตน้ไมแ้ตกก่ิงกา้นสาขาเป็นค่าคบไมร้าวกบัจะให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนใน
ทวีปน้ี ชาวอุตรกุรุทวีปมีรูปร่างงดงามยิ่ง ไม่อว้น ไม่ผอม ไม่สูง ไม่ตํ่า มีพละกาํลงัแขง็แรง และมี
ความสุขเป็นเนืองนิตย ์เพราะปราศจากความทุกขใ์จ ปราศจากภยัธรรมชาติหรือสัตวร้์าย และไม่
ตอ้งทาํมาหากิน เพราะมีขา้วสารเกิดข้ึนมาได้เองโดยไม่ตอ้งเสียเวลาปลูก ตาํ หรือฝัด เม่ือนํา
ขา้วสารใส่หมอ้ และไปตั้ งบนศิลาโชติปราสาท ศิลานั้นก็จะลุกเป็นไฟ และดับเองเม่ือขา้วสุก 
นอกจากน้ี หากปรารถนาอาหารอ่ืนใด อาหารนั้นก็จะเกิดไดเ้องและหากปรารถนาส่ิงอ่ืนใด เช่น 
แกว้แหวนเงินทอง เคร่ืองประดบัส่ิงนั้นก็จะปรากฏท่ีตน้กลัปพฤกษผ์ูห้ญิงในอุตรกุรุทวีปมีเส้นผม
ละเอียดอ่อนมีขนาด  ๑ ใน  ๘ ของเสน้ผมชาวชมพทูวีป มีนํ้ าเสียงไพเราะ ส่วนผูช้ายมีรูปร่างงดงาม 
ทั้งหญิงและชายไม่มีความชราภาพ มีอายถึุง ๑,๐๐๐ ปี 



๑๓๒ 

 

 ชาวทวีปน้ีจะเท่ียวเล่นไปในท่ีต่างๆ ซ่ึงสวยงาม ด้วยความเพลิดเพลินใจ บางคนก็เล่น
ดนตรี ขบัร้องฟ้อนรํา บางคนก็เล่นนํ้ า เม่ือผูใ้ดข้ึนจากนํ้ าก็จะหยบิเส้ือผา้หรือเคร่ืองประดบัท่ีวางไว้
บนฝ่ังมาสวมใส่ได ้โดยไม่กงัวลตอ้งเป็นของใคร ทั้งหญิงและชายเม่ือรักใคร่ชอบพอกนัก็จะอยู่
ดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาเป็นเวลา ๗ วนั หลงัจากนั้นกมิ็ไดมี้ความสมัพนัธ์ทางเพศเก่ียวขอ้งกนัอีก 
  เม่ือผูห้ญิงจะคลอดลูก ก็ไม่มีอาการเจ็บทอ้งหรือทุกขท์รมานแต่ประการใด เม่ือคลอดลูก
แลว้กไ็ม่ตอ้งเล้ียงดู แต่จะนาํทารกไปวางไวริ้มทางท่ีมีผูส้ัญจรผา่นไปมา ผูท่ี้พบทารกก็จะเอาน้ิวมือ
ป้อนเขา้ไปในปาก และมีนํ้ านมหรืออาหารต่างๆ ออกจากน้ิวมือมาเล้ียงเด็ก แม่กบัลูกจึงไม่รู้จกักนั 
เม่ือทารกเติบโตข้ึนก็จะเขา้ไปไปอยู่รวมกบักลุ่มเพศของตน และไม่มีความสัมพนัธ์ฉนัสามีภรรยา
กบับิดามารดาเพราะเป็นผูมี้บุญ เม่ือส้ินชีวิตลง ศพจะถูกนาํไปไวใ้นท่ีกลางแจง้มีนกมาคาบศพไป
ท้ิงนอกทวีปแล้วก็จะไปจุติในสรวงสวรรค์ จึงไม่มีความเศร้าโศกเกิดข้ึน  ดังมีคาํกล่าวใน
พระไตรปิฎกความวา่ 
 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยช์าวอุตรกรุุทวีป ประเสริฐกวา่เทวดา 

  ชั้นดาวดึงส์และพวกมนุษยช์าวชมพทูวีป ดว้ยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ 

  เป็นไฉน คือไม่มีทุกข ์๑ ไม่มีความหวงแหน ๑ มีอายแุน่นอน ๑ ดูกรภิกษุ 
  ทั้งหลาย มนุษยช์าวอุตรกรุุทวีปประเสริฐกวา่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และ 

  พวกมนุษยช์าวชมพทูวีปดว้ยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกวา่พวกมนุษยช์าว 
  อุตรกรุุทวีปและพวกมนุษยช์าวชมพทูวีป ดว้ยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ 
  เป็นไฉนคือ อายทิุพย ์๑ วรรณะทิพย ์๑ สุขทิพย ์๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
  เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกวา่พวกมนุษยช์าวอุตรกรุุทวีปและพวกมนุษย ์
  ชาวชมพทูวีปดว้ยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยช์าวชมพทูวปี ประเสริฐกวา่พวกมนุษย ์

  ชาวอุตรกรุุทวปีและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ดว้ยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ 

  เป็นไฉนคือเป็นผูก้ลา้ ๑ เป็นผูมี้สติ ๑ เป็นผูอ้ยูป่ระพฤติพรหมจรรยอ์นั 

  เยีย่ม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยช์าวชมพทูวีปประเสริฐกวา่พวกมนุษย ์

  ชาวอุตรกรุุทวปีและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ดว้ยฐานะ  ๓  ประการน้ีแล ฯ๒๑๔ 

                                                            

 
๒๑๔ฐานสูตรพระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี  ๑๕ องัคุตตรนิกาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต 

 



๑๓๓ 

 

 สรุปแลว้ ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นทวีปทั้ง  ๓ ยกเวน้ชมพูทวีป มีความเป็นอยูท่ี่สุขสบาย 
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ไม่มีมลภาวะ ทาํใหอ้าหารการกิน และนํ้ าท่าอุดมสมบูรณ์ โรคภยัไข้
เจ็บไม่เบียดเบียนเหมือน อย่างในชมพูทวีป ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมนุษยใ์น  ๓ ทวีป มีศีลธรรมท่ีเป็น
ปกติ สมํ่าเสมอ ส่วน มนุษยใ์นชมพ-ูทวีป มีความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัมาก บางคนสุขสบาย บางคน
ลาํบาก บางคนปานกลาง ทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัการกระทาํของแต่ละคน 
   อีกอยา่ง มนุษยแ์บ่งออกเป็นประเภทตามการกระทาํไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่ มนุษย์
นรก มนุษยเ์ปรต มนุษยส์ัตวเ์ดียรัจฉาน และมนุษยเ์ทวดาและส่ิงสาํคญัก็คือ การไดเ้กิดเป็นมนุษย์
เป็นการยาก เพราะยงัมีภพภูมิอีกถึง  ๓๐ ภพภูมิ ท่ีสรรพสัตวเ์ม่ือตายแลว้ตอ้งไปเกิด หากเทียบการ
เกิดในภูมิมนุษยก์บัภูมิอ่ืนๆ แลว้ นบัวา่ปริมาณการเกิดในภูมิมนุษยน์ั้นนอ้ยมาก เหตุท่ีทาํใหเ้กิดเป็น
มนุษย ์คือ ศีล  ๕ อนัเป็นความปกติของมนุษยน์ัน่เอง 
 ความหมายของค าว่า  มนุสสภูมิ  มนุษย ์หมายถึง   คน  หรือ  เหล่าคน เขียนตามแบบบาลี
ไดว้่า มนุสฺส มาจากคาํว่า มน (อ่านว่า มะ-นะ) ซ่ึงแปลว่า ใจ รวมกบัคาํว่า อุสฺส ท่ีแปลว่า สูง เม่ือ
รวมความหมายแลว้ แปลวา่ ผูมี้ใจสูง เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ มีใจสูง เพราะมีความดีงามอยูใ่นจิตใจ กล่าวคือ 
มีความรู้จกัผดิชอบชัว่ดี รู้บุญบาป รู้จกัมีเมตตากรุณา เป็นตน้ และเม่ือนาํคาํว่า มนุสฺส มารวมกบัคาํ
ว่า ภูมิ ท่ีแปลว่า แผน่ดิน ท่ีอยู ่ก็จะหมายถึง ท่ีอยูข่องผูมี้ใจสูง นอกจากความหมายของคาํว่า มนุษย ์
ดงักล่าวมาแลว้ ยงัมีท่ีแสดงไวอี้กหลายนยั ดว้ยกนั 

   ประเภทของมนุษย์ 
  มนุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัตามการกระทาํของตนในอดีต ดงักล่าวมาแลว้ 
ลกัษณะการกระทาํของมนุษย์แต่ละคนน้ีเอง ทาํให้สามารถแยกประเภทของมนุษย์ได้เป็น ๔
ประเภท ดงัน้ี 
  ๑)  มนุษย์นรก คือ มนุษยท่ี์มีนิสัยชัว่ชา้ บาปหนา โหดร้าย สันดานดิบ ชอบสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบัผูอ่ื้นอยา่งมาก ประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษยธ์รรมดา ฆ่าสัตว ์ฆ่าคน ลกั
ขโมย ปลน้จ้ีทรัพยข์องผูอ่ื้นเป็นปกติ นิยมเป็นอนัธพาลข่มเหงรังแกผูบ้ริสุทธ์ิ ประหน่ึงว่าผดุข้ึนมา
จากนรกท่ีมีความโหดร้ายทารุณ มนุษยพ์วกน้ีไม่ชอบอยู่ในบา้นอยา่งคนทัว่ไป แต่กลบัชอบอยู่ใน
คุกตะราง ถูกจองจ า หมดอิสรภาพ ตอ้งทนทุกขท์รมานแสนสาหสั 
  ๒) มนุษย์เปรต คือ มนุษยท่ี์มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลาํบาก เท่ียวแสวงหา
อาหารผา้นุ่งผา้ห่มเท่านั้น กวา่จะไดก้ย็ากลาํบาก แมจ้ะมีความเพียรขยนัหาทรัพยอ์ยา่งไร ก็ไม่พอใช้
พอกินสักที มีแต่ความอดอยากเข้าครอบงํา มากไปด้วยความทุกข์ เขาว่าตรงไหนดี หากิน
สะดวกสบาย แต่พอไปถึงท่ีนั้นกลบัไม่เจริญดงัท่ีเขากล่าว คนมกัเรียกขานคนประเภทน้ีว่า คน
กาลกิณี เหมือนผดุมาจากภูมิเปรตท่ีมีแต่ความอดอยากแร้นแคน้ 



๑๓๔ 

 

  ๓) มนุษย์เดียรัจฉาน คือ มนุษยบ์างพวกท่ีมกัอาศยัอยูก่บัผูอ่ื้น เหมือนกบัแมว มา้ 
เป็ด ไก่ สุดแลว้แต่เจา้นายจะใชใ้หท้าํอะไร ก็อุตสาหะทาํการงานท่ีลาํบากไม่สะดวกสบาย หลงัจาก
ทาํงานเสร็จแลว้ เจา้นายจะให้อะไรท่ีถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็ตอ้งรับเอาไว ้ถา้เป็นอาหารก็ไม่มีสิทธ์ิ
เลือก ตอ้งกินอาหารเหลือเดนบา้ง อาหารหยาบบา้ง ถึงคราวเจา้นายดุด่าว่า ก็ตอ้งเกิดความสะดุง้
หวาดกลวั หาความสะดวกสบายไม่ไดเ้ลย เพราะเป็นคนมีกรรม มากไปดว้ยโมหะ ไม่มีความคิดท่ี
จะเล้ียงชีพของตนโดยความอิสระ ตอ้งทุกขท์นต่อความเป็นทาสอยา่งแสนสาหัส คนท่ีมีลกัษณะน้ี 
เพราะการกระทาํในอดีตมีความหลงผิด พ่อแม่ ครูบาอาจารย ์มีพระคุณลน้หัว แต่มองไม่เห็นพระ
คุณท่าน ไม่เช่ือฟังคาํสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย ์ซํ้ ายงัเถียงคาํไม่ตกฟาก ไม่ให้ความเคารพอีก
ดว้ย 
  ๔) มนุษย์เทวดา คือ มนุษยท่ี์รู้จกัส่ิงใดเป็นประโยชน์ ส่ิงใดเป็นโทษ รู้จกับาป
บุญคุณโทษ รู้จกั ว่าส่ิงไหนดี ส่ิงไหนชัว่ แลว้ละเวน้ส่ิงท่ีเป็นบาปอกุศล ตั้งใจประพฤติตนอยู่ใน
ความดี มีศีล ๕ เป็นปกติ มิไดข้าด มีความละอายและเกรงกลวัต่อบาป ไม่กลา้ทาํชัว่ ใชชี้วิตของ
ตนเองไดอ้ย่างมีสาระ ไม่อยู่ไปวนัๆ เป็นมนุษยผ์ูมี้ใจสูง บาํเพญ็บุญกุศลอยู่เป็นประจาํ ทาํทั้งทาน 
ศีล ภาวนา ทั้งทาํดว้ยตนเองและชกัชวนผูอ่ื้น มนุษยป์ระเภทน้ีเป็นประดุจเทพบุตร เทพธิดา ท่ีจุติลง
มายงัโลกมนุษย ์
 นอกจากการแบ่งประเภทของมนุษยต์ามลกัษณะของการกระทาํแลว้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ยงัไดแ้บ่งบุคคลตามการกระทาํในอดีตท่ีส่งผลในปัจจุบนั และกรรมในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อการไปสู่ 
คติในอนาคต ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้น ปุคคลสูตร๒๑๕ ซ่ึงแบ่งเป็น  ๔ ประเภท ดงัน้ี 
 ประเภทที่  ๑  บุคคลผูมื้ดมามืดไป คือ มนุษยท่ี์ภพชาติในอดีตไดท้าํบาปอกุศลไวม้าก จึง
เกิดมาเป็นคนยากจน เป็นคนพิกลพิการไม่สมบูรณ์ ขาดโอกาสในการทาํกิจต่างๆ แมเ้ป็นอยา่งน้ี ก็
ยงัประพฤติผิดศีลผิดธรรม ทาํบาปอกุศลทั้งทางกาย วาจา และใจ เม่ือละโลกไปแลว้ ก็ตอ้งไปเป็น
สัตวน์รก เปรต อสุรกาย หรือสัตวเ์ดียรัจฉาน ชีวิตยิ่งตกตํ่าลงไป ไม่รู้ว่าวนัใดจะกลบัเจริญรุ่งเรือง
ข้ึนอีก 
 ประเภทที่  ๒  บุคคลผูมื้ดมาสว่างไป คือ มนุษยป์ระเภทน้ี แมจ้ะมีชีวิตท่ียากลาํบาก เพราะ
ผลแห่งกรรมชัว่ในอดีต แต่ก็คิดได ้สอนตวัเองเป็น แมไ้ม่มีโอกาสดีๆ อย่างคนอ่ืนเขา แต่ไม่ยอ่ทอ้
ต่อโชคชะตา อาศยัความดี ความเพียร และกลัยาณมิตรแนะนาํแนวทางในการทาํความดี มีความ
ตั้งใจในการประกอบกุศลกรรมดว้ยกาย วาจา ใจ อย่างต่อเน่ือง เม่ือละโลกน้ีไป ก็ไดบ้งัเกิดใน
สวรรค ์

                                                            

 
๒๑๕ปุคคลสูตร, สังยตุตนิกาย สคาถวรรค, มก. เล่ม  ๒๔ ขอ้ ๓๙๔-๓๙๗ หนา้ ๕๐๒-๕๐๕. 



๑๓๕ 

 

 ประเภทที่ ๓ บุคคลผูส้ว่างมาแต่มืดไป คือ มนุษยผ์ูเ้กิดมามีความสมบูรณ์พร้อม เกิดใน
ตระกูลสูง มีความเป็นอยู่สุขสบาย ไม่ลาํบากในการทาํมาหากิน มีโอกาสประกอบกุศลกรรมได้
โดยง่าย แต่เป็นบุคคลท่ีมีความประมาทในชีวิต ใช้โอกาสท่ีตนได้มานั้น ประกอบอกุศลกรรม 
ประพฤติผดิศีล ผดิธรรม เม่ือตายไปกบ็งัเกิดในอบายภูมิ ไปสู่ดินแดนท่ีมีแต่ความมืดมน 
 ประเภทที่ ๔ บุคคลผูส้ว่างมาสว่างไป คือ มนุษยผ์ูท่ี้เกิดในตระกูลสูง ไม่ลาํบากในการทาํ
มาหากิน มีโอกาสท่ีจะทาํทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยา่งสะดวกสบาย และเป็น
ผูไ้ม่ประมาทในชีวิต ไดใ้ชโ้อกาสนั้น ประกอบกุศลกรรมอยา่งเต็มท่ี เม่ือตายไปยอ่มไปบงัเกิดใน
สุคติโลกสวรรค ์
 สรุปแลว้ เราควรยอ้นกลบัมาดูตวัเราเองวา่ เรามีพฤติกรรมเช่นไร จดัอยูใ่นคนประเภทไหน 
จะไดรี้บแกไ้ขตวัเอง ปรับปรุงตวัใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน เพื่อความสุขในปัจจุบนั และความสุขในอนาคต 

 เหตุทีท่ าให้มาเกดิเป็นมนุษย์ 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่  การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้น เป็นการยาก คาํกล่าวเช่นน้ี สาํหรับบาง
ท่านแลว้อาจรู้สึกคา้นอยูใ่นใจ เพราะเราจะเห็นไดว้่าทุกวนัมีเด็กทารกคลอดจากครรภม์ารดามาลืม
ตาดูโลก อตัราการเพิ่มของประชากรโลกนบัวนัจะสูงข้ึนเร่ือยๆ จนมีการคาดการณ์ว่า ประชากรจะ
ลน้โลกในอนาคตอนัใกล ้ความคิดเหล่าน้ีนบัว่าไม่ผิด แต่ก็ถือว่าเป็นความคิดท่ีมองเพียงดา้นเดียว 
ไม่ไดม้องใหลึ้กซ้ึงอยา่งท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงมอง พระองคม์องไปถึงภพภูมิอนัเป็นท่ีอยูข่อง
สัตวท์ั้งหลายท่ีมีอยู่มากถึง ๓๑ ภพภูมิดว้ยกนั ซ่ึงเม่ือเทียบดูอตัราการเกิดในภูมิมนุษยก์บัภูมิอ่ืนๆ 
แลว้ ภูมิมนุษยมี์อตัราการเกิดท่ีนอ้ยมากอยา่งเทียบกนัไม่ได ้ 
 ในท่ีน้ีจะขออุปมาถึงความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย ์พอให้เห็นภาพว่า มีเต่าตาบอดตวั
หน่ึง อาศยัอยู่ในทะเล มีห่วงอนัหน่ึงมีขนาดท่ีหัวเต่าลอดไดพ้อดี ลอยอยูใ่นทะเล เม่ือครบ ๑๐๐ ปี 
เต่าตวัน้ีจะโผล่ข้ึนมาสักคร้ังหน่ึง และโอกาสท่ีเต่าตาบอดตวัน้ีจะโผล่ข้ึนมาสวมห่วงไดพ้อดีนั้น 
เป็นโอกาสท่ียากแสนยาก ฉนัใด โอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษยก์ย็ากแสนยาก ฉนันั้น 
 ท่ีน้ี แลว้อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหก้ารเกิดเป็นมนุษยย์ากแสนยาก คาํตอบก็คือ ศีล ๕ ซ่ึงเป็น
คุณธรรมเบ้ืองตน้ของการท่ีจะทาํใหเ้กิดเป็นมนุษย ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ มนุษยธรรม คือ ธรรมะท่ีทาํให้
เป็นมนุษย ์เร่ืองศีล  ๕ น้ี เป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนว่าจะมีการกล่าวถึงกนับ่อยมากในพระพุทธศาสนา แม้
ในการประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆ  ก็จะมีการอาราธนาศีลทุกคร้ังไป แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้ คนท่ี
จะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามเพียร และมีความ
เขา้ใจในเร่ืองศีลอย่างถูกตอ้ง ไม่ใช่สักแต่ว่าเคยฟังเขามา แต่ไม่เคยลงมือปฏิบติั อย่างน้ีชีวิตไม่
ปลอดภยั มีโอกาสไปอบายภูมิสูงมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงขอทาํความเขา้ใจในเร่ืองศีลโดยสงัเขป ดงัน้ี 



๑๓๖ 

 

 เม่ือกล่าวถึงศีลแลว้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้เร่ือง  ศีลมีความหมายไดห้ลายประการ แต่
ความหมายท่ีตรง ชดัเจน และนาํไปสู่การปฏิบติัได ้คือ ศีล แปลว่า ความเป็นปกติของมนุษย ์มนุษย์
มีความปกติอยู ่ ๕  ประการ ดงัน้ี คือ 
  ๑. มนุษยมี์ปกติไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ทาํชีวิตสัตวใ์ห้ตกล่วงไป ชีวิตเป็นส่ิงท่ีทุกคนรัก
ท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตวก์็รักชีวิตดว้ยกนัทั้งนั้น เม่ือชีวิตส้ินไป ก็เป็นอนัว่าหมดส้ินทุกส่ิงทุก
อยา่ง ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ฆ่าหรือเบียดเบียนกนั 
  ๒. มนุษยมี์ปกติไม่ลกัขโมย เพราะนอกจากชีวิตแลว้ ทรัพยสิ์นของใคร ใครก็รัก ก็
หวง หากเราไปขโมยของของใคร กค็งไม่มีใครยอม ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ลกัขโมยทรัพยข์องใคร 
  ๓. มนุษยมี์ปกติไม่ประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามีของผูอ่ื้น บุคคลท่ีรักท่ีสุด
นอกจากตวัเราแลว้ ยงัมีบุตร ภรรยา สามี หากมีใครมาประพฤติผิดในบุตร ภรรยา สามี ย่อมไม่มี
ใครใหอ้ภยัอยา่งแน่นอน ดงันั้นมนุษยจึ์งมีปกติรักเดียวใจเดียว 
  ๔. มนุษยมี์ปกติไม่พดูโกหกหลอกลวงกนั เพราะความจริงใจไม่โกหกกนัเป็นส่ิงท่ี
สาํคญั แมจ้ะเป็นบุตร ภรรยา สามี ท่ีรักกนัมาก หากรู้ว่าเขาหรือเธอไม่ซ่ือสัตยแ์ลว้ ยอ่มหมดรักได ้
ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่โกหกหลอกลวงกนั 
  ๕. มนุษยมี์ปกติไม่ด่ืมสุรา ไม่เสพยาเสพติด เพราะส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ขาดสติ สภาวะ
แห่งความเป็นมนุษยจ์ะลดลงมาก มีกิริยาอาการต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสม และมีโอกาสละเมิดศีลขอ้อ่ืนๆ 
อีกดว้ย ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ด่ืมสุราเสพยาเสพติด 
  ความปกติของมนุษย ์มิใช่ส่ิงท่ีพระพุทธองคท์รงบญัญติัดงัท่ีใครหลายคนเขา้ใจ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ือง ศีลนาํไปสู่ปรโลก พระองคท์รงเป็นผูค้น้พบว่า ศีล ๕ เป็นกฎธรรมชาติ 
เป็นนิสัยท่ีมนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติัทุกคน ไม่ว่าจะมีเช้ือชาติ หรือศาสนาใดก็ตาม หากเป็นมนุษยแ์ลว้
จะต้องปฏิบัติทุกคน หากไม่ปฏิบัติแล้ว จะนํามาซ่ึงความเดือดร้อนต่อตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม 
 ศีล ๕ ทาํให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดียรัจฉานอย่างชัดเจน และเม่ือกล่าวถึงการท่ีมี
นกัวิทยาศาสตร์ คน้พบทฤษฎีท่ีว่า มนุษยเ์กิดมาจากลิง กรณีเช่นน้ี หากเราพิจารณาจากหลกัของศีล 
๕ จะพบว่า ทฤษฎีน้ีมีจุดบกพร่อง และมีขอ้แยง้ได้มากมาย จะใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มา
พิจารณาว่า ลิงมีลกัษณะกระดูกเป็นอย่างนั้น การเดินเป็นอย่างน้ี หรือมีความฉลาดใกลเ้คียงกบั
มนุษยน์ั้น พิจารณาแลว้ไม่สมเหตุสมผล สัตวช์นิดอ่ืนท่ีมีความฉลาดเสมอเหมือนกบัลิงก็มีอยู่ไม่
นอ้ย ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงยงัคงเป็นปัญหาอยู ่แต่ถา้มาพิจารณาถึงเร่ืองธรรมสัญญา คือ ความรู้จกัธรรม 
รู้จกัผิดชอบชัว่ดี รู้จกัศีล รู้จกัธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์อยูอ่ย่างเตม็เป่ียม ศีล ๕ ของมนุษยน้ี์เอง ท่ี
ถือเป็นธรรมสญัญา ซ่ึงถา้พิจารณาท่ีลิงแลว้จะพบวา่ ลิงเองยงับกพร่องในเร่ืองน้ีอยูม่ากมายนกั 



๑๓๗ 

 

 ดงันั้น บุคคลผูป้รารถนาท่ีจะเกิดมาเป็นมนุษย ์จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งรักษาศีล
ให้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ละโลก เม่ือละโลกแลว้ จะไดไ้ปเสวยผลแห่งบุญบนสวรรค ์และเม่ือ
ถึงคราวจุติจากสวรรค ์กจ็ะไดก้ลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์กคร้ัง 

 ต่อจากมนุสสภูมิ  เป็นเทวภูมิหรือสวรรค ์ เป็นโลกท่ีเต็มไปดว้ยความสุข ปราศจากความ
ทุกข ์ความเดือดร้อนโดยส้ินเชิง เป็นโลกท่ีมากไปดว้ยความสุขในโลกียารมณ์ยิ่งกว่าโลกไหนๆ  
ทั้งหมด เป็นโลกทิพยอ์นัเป็นท่ีอยู่อาศยัของผูท่ี้มีกายทิพย ์ ตลอดเวลาท่ีอยู่อาศยัในโลกน้ีไม่ตอ้ง
ประกอบอาชีพการงานอนัใดทั้งส้ิน  มีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปดว้ยโลกียารมณ์ คือ  กามคุณ  ๕  
ทุกวนัเวลา  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกภูมิน้ีอย่างรวมๆ  ว่า  “เทวภูมิ”  คือ  ภูมิเป็นท่ีอยู่ของกายทิพย ์ผู ้
เพลิดเพลินสนุกสนานไปดว้ยกามคุณ  ๕  ซ่ึงเทวภูมินั้นท่านแบ่งเป็น  ๖  ภูมิ  ซ่ึงจดัอยู่ในกามภพ  
ดงัน้ี 
 คาํวา่สวรรคภ์ูมิหมายถึงเมืองของเทวดามีสถานท่ีอนัเป็นทิพยมี์หูทิพยแ์ละมีอาหารทิพย์๒๑๖

เหล่าเทวดามีวิมานท่ีอยู่อาศยัเกิดมาจากบุญกุศลท่ีตนไดท้าํมาดว้ยการให้ทานรักษาศีลและเจริญ
ภาวนา๒๑๗โลกสวรรคน์ั้นแบ่งออกเป็น ๒๖ ชั้นโดยแยกเป็นสวรรคช์ั้นกามาวจร ๖ ชั้นรูปาวจร ๑๖
และชั้นอรูปาวจร  ๔  สวรรคภู์มิในท่ีน้ีหมายถึงสวรรคช์ั้นกามาวจร ๖ ชั้นดงัจะไดก้ล่าวต่อไป ดงัน้ี 
  ๑.   จาตุมหาราชิกาภูมิ   หรือ สวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกา  หมายถึง  ภูมิเป็นท่ีอยูข่อง  
ทวยเทพซ่ึงมีทา้วจาตุมหาราชเป็นอธิบดี หรือมีทา้วมหาราชปกครอง  ๔ องคด์งัน้ี 
  (๑) ท้าวธตรฐมหาราช  ปกครองด้านทิศตะวนัออก  หมู่เทพท่ีอยู่ในปกครอง  
เรียกวา่คนธรรพ ์
  (๒) ทา้ววิรุฬหกมหาราชปกครองด้านทิศใต ้ หมู่เทพท่ีอยู่ในปกครองเรียกว่า 
กมุภณัฑ ์  
  (๓) ทา้ววิรูปักษ์มหาราช  ปกครองด้านทิศตะวนัตก  หมู่เทพท่ีอยู่ในปกครอง 
เรียกวา่  นาค 
  (๔) ทา้วกุเวรมหาราช   หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  ทา้วเวสสุวณั  ปกครองดา้นทิศ
เหนือ หมู่เทพท่ีอยูใ่นปกครองเรียกว่า  ยกัษ ์ ในบรรดาเทวดาทั้งหลายท่ีอยูใ่นชั้นจาตุมหาราชิกาน้ี
เป็นบริวารอยูภ่ายใตอ้  านาจของทา้วมหาราชทั้ง  ๔  น้ีทั้งนั้น 
  ๒. ตาวติงสาภูมิหรือสวรรคช์ั้นดาวดึงส์มีทา้วสกักะหรือพระอินทร์เป็นผูป้กครอง 

                                                            

 
๒๑๖ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน๒๕๔๒. (กรุงเทพฯ: ศิริวฒันา

อินเตอร์พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖ หนา้  ๕๔๐. 
 

๒๑๗ข.ุวิ.อ. (บาลี) ๑-๑๓๕/๙-๗๗,ข.ุว.ิอ. (ไทย) ๒๖/๑-๑๒๙/๑-๑๖๕.   



๑๓๘ 

 

  ๓. ยามาภูมิ   หรือสวรรคช์ั้นยามา  มีทา้วสุยามะเป็นผูป้กครอง 
  ๔. ดุสิตาภูมิ   หรือสวรรคช์ั้นดุสิต  มีทา้วสนัดุสิตเป็นผูป้กครอง 
  ๕. นิมมานรตีภูมิ  หรือสวรรคช์ั้นนิมมานรดี  มีทา้วนิมมิตะเป็นผูป้กครอง 
  ๖. ปรนิมมิตวสวตัตีภูมิ  หรือสวรรคช์ั้นปรนิมมิตวสวสัดี  มีทา้วปรนิมมิตะเป็นผู ้
ปกครอง 
 จากการศึกษาพอสรุปไดว้า่เทวดาจะส้ินอายจุากสวรรคเ์พราะเหตุ  ๔ ประการคือ 
  ๑. อายกุขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตตามอายใุนสวรรคช์ั้นนั้น 
  ๒. ปุญญกัขยะไดแ้ก่ส้ินชีวติก่อนถึงกาํหนดอายใุนสวรรคช์ั้นนั้น 
  ๓. อาหารักขยะไดแ้ก่ส้ินชีวติเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร 
  ๔. โกธกัขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตเพราะความโกรธเม่ือเทพยดาโกรธหวัใจก็จะกลายเป็น
ไฟไหมต้นเอง๒๑๘ 
 รูปภพ  ๑๖ 
  รูปภพเป็นสถานท่ีเป็นท่ีอยู่ของผูท่ี้ส าเร็จรูปฌาน ๔ หรือฌาน ๔ คือรูปฌานกุศล
จิตท่ีมีก าลงัอ่อนเรียกว่าปริตตฌานอยา่งกลางเรียกว่ามชัฌิมฌานและอยา่งเขม้แขง็เรียกว่าปณีตฌาน
ซ่ึงมีก าลงัสูงต ่ากวา่กนัเป็นชั้น ๆ  ไป เม่ือท่านเหล่าน้ีไปบงัเกิดในพรหมโลกจึงท าใหมี้ผลท่ีแตกต่าง
กนัรูปภูมิน้ีเรียกเตม็ๆวา่รูปาวจรภูมิหรือรูปาวจรภพถือวา่เป็นสวรรคช์ั้นพรหมโลกท่ียงัมีรูปละเอียด
ตามเหตุปัจจยันั้นๆ เทวดาชั้นพรหมจะมีเสียงไพเราะกงัวาน  อนัประกอบดว้ยลกัษณะ ๘ ประการ
ไดแ้ก่แจ่มใสชดัเจนนุ่มนวลน่าฟังกลมกล่อมไม่แตกพร่าลึกและกงัวาน 
 บุคคลท่ีเจริญสมถกมัมฏัฐาน จนไดฌ้านในโลกมนุษยน้ี์  เม่ือตายลงย่อมไปบงัเกิดเป็น
พรหม อยูใ่นพรหมโลกตามอาํนาจแห่งฌานท่ีตนไดบ้รรลุ  พรหมโลกนั้นแบ่งโดยประเภทใหญ่ๆ  
มี  ๒  คือ รูปภพ  และอรูปภพคือ๒๑๙ 
 รูปภพ  คือ  ภพเป็นท่ีอยูข่องรูปพรหม  หรือ พรหมท่ีมีรูปกาย  มี  ๑๖  ชั้น  ดว้ยกนั  ดงัน้ี 
  ๑.  พรหมปาริสัชชา   ภพเป็นท่ีอยู่ของพรหมสามญัซ่ึงเป็นบริษทับริวารของทา้ว
มหาพรหมพรหมโลกชั้นน้ีอยูสู่งกวา่สวรรคช์ั้นปรนิมมติวสวตัตีและไกลจากโลกมนุษยม์ากมีอุปมา
เปรียบเทียบกับหินก้อนโตเท่าโลหปราสาทตกลงมาจากพรหมโลกกว่าจะถึงมนุษยโลกเป็น
เวลานานถึง ๔ เดือนในพรหมโลกน้ีมีปราสาทแกว้เป็นวิมานมีเคร่ืองประดบัอนัประณีตสวยงาม
กว่าของเหล่าเทพเบ้ืองล่างหลายพนัเท่าผูม้าเกิดในพรหมโลกจะมีเพศคลา้ยบุรุษเพศทั้งส้ินไม่ตอ้ง

                                                            

 
๒๑๘ข.ุธ.อ. (บาลี) ๒/๑๒-๑๓,ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/๑๖-๑๗. 

 
๒๑๙พระพรหมโมลี (วิลาศญาณวโร, ป.ธ.๙), โลกทปีนี, ๔๗๑-๕๑๒. 



๑๓๙ 

 

กินไม่ตอ้งบริโภคเหมือนสตัวใ์นภูมิอ่ืนมีฌานสมาบติัเป็นอาหารไม่มีการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมี
ร่างกายและผิวพรรณเกล้ียงเกลาสวยงามมีรัศมีพุ่งออกจากกายรุ่งเร่ืองกว่าพระอาทิตย์และ
พระจนัทร์ขอ้ต่อในร่างกายเช่นขอ้เข่าไม่ปรากฏกลมเกล้ียงเรียบงามเกศาเกลา้เป็นชฎาเหมือนพวก
ฤๅษีมีกายผึ่งผายและมีอายสูุงสุดประมาณ  ๓  ส่วนของกปัผูท่ี้จะมาเกิดในพรหมโลกชั้นน้ีคือผูไ้ด้
ปฐมฌานชั้นท่ีมีก าลงัอ่อน 
  ๒.  พรหมปุโรหิตา     ภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมผูป้ระเสริฐ คือ เป็นปุโรหิตของทา้ว
มหาพรหมมีฐานะสูงกวา่พรหมปาริสชัชาทุกประการอยูใ่นฐานะเป็นปุโรหิตเป็นผูน้ าในกิจการของ
มหาพรหมมีสถานท่ีอยูร่ะดบัเดียวกนักบัพรหมปาริสชัชาเพียงแต่แยกเขตแดนกนัอยูเ่ท่านั้นมีกายผึ่ง
ผายกวา่พรหมปาริสชัชาและมีอายสูุงสุดประมาณคร่ึงกปัของวิวฏัฏฐายอีสงไขยกปัซ่ึงมี  ๖๔  อนัตร
กปัคร่ึงหน่ึงจึงเป็น  ๓๒  อนัตรกปัผูท่ี้จะมาเกิดในพรหมโลกชั้นน้ีจะเป็นพวกโยคีฤๅษีท่ีเบ่ือหน่าย
ในโลกียวิสยัแลว้ออกบ าเพญ็สมถภาวนาจนไดป้ฐมฌานชั้นกลาง 
  ๓.  มหาพรหมา   ภพเป็นท่ีอยูข่องทา้วมหาพรหม  หรือพรหมผูย้ิง่ใหญ่กว่า พรหม
ปาริสัชชาและพรหมปุโรหิตมีความเป็นอยู่ท่ีประณีตกว่ามีกายผึ่งผายอย่างยิ่งกว่าสองชั้นขา้งตน้มี
อายุสูงสุด  ๑  กปั๒๒๐เพราะการมีอายยุืนนานเช่นน้ีจึงท าให้เกิดการเขา้ใจผิดคิดว่าตนเป็นผูย้ิ่งใหญ่
เช่นพกาพรหมท่ีคิดว่าตนเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายจนเขา้ใจไปว่าไม่มีนิพพานอยู่จริง
ทา้ยท่ีสุดพระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้กาพรหมละท้ิงความเห็นผดิอนันั้นเสียได้๒๒๑ 

  ๔. ปริตรตาภาภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมท่ีมีรัศมีสามญั คือมีแสงสว่างนอ้ยกว่าพรหม
ท่ีอยู่เหนือตนข้ึนไปเพราะมีกาํลงัแห่งทุติยฌานน้อยกว่าหรืออย่างอ่อนคือปริตตะมีอายุสูงสุด
ประมาณ  ๒ กปั 
  ๕. อปัปมาณาภา  ภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมท่ีมีแสงสวา่งหาประมาณมิไดแ้ต่กจ็ดัอยู ่
ในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกนัระหว่างปริตตาภากบัอาภสัราเพราะมีกาํลงัแห่งทุติยฌานปานกลาง
คือชั้นมชัฌิมะมีอายสูุงสุดประมาณ  ๔ กปั 

๕. อาภัสรา ภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมท่ีมีรัศมีประกายรุ่งโรจน์ หลากสีแผซ่่านออก 
จากกายเป็นล าๆ ขาดเป็นช่วงๆ  เหมือนสายฟ้าแลบเป็นประกายเพราะมีก าลงัแห่งทุติยฌานแรงกลา้ 

                                                            

 
๒๒๐อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, พระสุตตันตปิฎกทีฆ

นิกายมหาวรรคเล่ม๒ภาค๑, หนา้๒๒๕. 
 

๒๒๑ศึกษาเพิ่มเติมในมชัฌิมนิกายมูลปัณณาสก๑์๒/๕๕๑-๕๕๖/๔๑๗-๔๒๓, พระพรหม
โมลี (วิลาศญาณวโร, ป.ธ.๙), โลกทปีนี, หนา้๒๓๐-๒๓๔. 



๑๔๐ 

 

คือชั้นประณีต มีอายสูุงสุดประมาณ  ๘ กปั๒๒๒
 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวมาน้ี  พรหมโลกทั้ง ๓ ชั้นน้ีจะตั้งอยู่ในพื้นท่ีระดบัเดียวกนัเพียงแต่แยก
สถานท่ีออกเป็น ๓ เขตแดนตามกาํลงัแห่งทุติยฌานระดบัตน้ระดบักลางและระดบัสูงตามลาํดบั
จดัเป็นกลุ่มท่ีมีกายเหมือนกนัแต่มีสญัญาต่างกนัและในคราวท่ีจกัรวาลถูกทาํลายดว้ยนํ้ ามาถึงพรหม
โลกระดบัน้ีกจ็ะถูกทาํลายดว้ยเหมือนกนั 
  ๗. ปริตตสุภาภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมท่ีมีความงดงามแห่งรัศมีนอ้ยกว่าพรหมท่ีอยู่
ระดบัสูงกว่าตนคือพวกอปัปมาณสุภาและสุภกิณหาดว้ยก าลงัแห่งตติยฌานท่ีก าลงัอ่อนอยู่มีอายุ
สูงสุดประมาณ  ๑๖ กปั 
  ๘. อัปปมาณสุภา  ภพเป็นท่ีอยูข่องพรหมท่ีมีความงามแห่งรัศมีอนัประมาณมิได้
แต่กจ็ดัอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปริตตสุภาและสุภกิณหาเพราะมีกาํลงัแห่งตติยฌานระดบั
ปานกลางคือมชัฌิมะมีอายสูุงสุดประมาณ  ๓๒ กปั 
  ๙.  สุภกิณหา  ภพเป็นท่ีอยู่ของพรหมท่ีมีความงามพร่ังพราวไปดว้ยรัศมีท่ีเปล่ง
ออกสลบักนัไปมาทัว่ร่างกายเพราะอานุภาพแห่งกาํลงัตติยฌานระดบัสูงคือชั้น ประณีต มีอายสูุงสุด 
ประมาณ  ๖๔ กปั๒๒๓ 
  ด้วยเหตุน้ีพรหมโลกทั้ ง  ๓ ชั้นน้ีจะตั้ งอยู่ในพื้นท่ีระดับเดียวกันเพียงแต่แยก
สถานท่ีเป็น ๓ เขตตามกาํลงัแห่งตติยฌานระดบัตน้ระดบักลางและระดบัสูงจดัเป็นสัตวจ์าํพวกท่ีมี
ร่างกายเหมือนกนัและมีสญัญาเหมือนกนัและในคราวท่ีจกัรวาลถูกทาํลายดว้ยลมจะถูกทาํลายมาถึง
พรหมโลกระดบัน้ีพรหมโลกทั้ง  ๙ ชั้นท่ีกล่าวมาจึงมีขอ้จาํกดัดา้นอายุขยัและถูกทาํลายลงไดใ้น
คราวท่ีจกัรวาลดาํเนินไปสู่ความพินาศดว้ยไฟดว้ยนํ้ าและดว้ยลมตามลาํดบัจึงไม่มีโอกาสเสวยผล
แห่งความดีหรือมีชีวิตอยูค่รบตามกาํหนดเวน้เสียแต่พรหมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัโลกมีวิวฒันาการข้ึน
เท่านั้นถา้เกิดหลงัจากนั้นยอ่มมีอายนุอ้ยลงตามลาํดบัไม่ไดผ้ลเตม็ท่ีหรือเตม็ตามอายขุยัเพราะพรหม
โลกชั้นตติยฌานภูมิน้ีจะตอ้งถูกทาํลายทุกๆรอบ  ๖๔ กปัเสมอ 

                                                            

 
๒๒๒อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, พระสุตตนัตปิฎกทีฆ

นิกายมหาวรรคเล่ม  ๒ ภาค  ๑, หนา้ ๒๒๖. อรรถกถาดงักล่าวน้ีระบุว่าเหล่าเทพในระดบัชั้นน้ีเป็น
เทพท่ีเสวยผลแห่งฌาน  ๒  คือทุติยฌานและตติยฌานในปัญจกนยั 

 
๒๒๓อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล, พระสุตตนัตปิฎกทีฆ

นิกายมหาวรรคเล่ม  ๒ ภาค ๑, หนา้  ๒๒๖, อรรถกถาองัคุตรนิกาย (มโนรถปูรณี ๓),พระไตรปิฎก
ฉบับคอมพวิเตอร์, หนา้  ๒๖๖. 
 



๑๔๑ 

 

 ดงันั้น  พรหมทั้ง  ๓  ชั้นน้ี  เรียกรวมกนัวา่  ตติยฌาน  เพราะเป็นสถานท่ีอยูข่องพรหมผูไ้ด้
ตติยฌาน นัน่เอง  ดงักล่าวแลว้ 
  ๑๐.  เวหัปผลา ภพเป็นท่ีอยู่ของพรหมท่ีไดรั้บผลแห่งฌานอย่างไพบูลยคื์อไดรั้บ
ผลแห่งความดีเต็มท่ีตามอายุขยัเพราะไม่ไดถู้กทาํลายดว้ยลมในคราวท่ีจกัรวาลลม้สลายและยงัมี
พรหมสมบติัท่ีประเสริฐกว่าทุกชั้นท่ีผ่านมาอนัเป็นผลมาจากกาํลงัแห่งจตุตถฌานมีอายุสูงสุด
ประมาณ  ๕๐๐  กปั 
  ๑๑. อสัญญีสัตตา  ภพเป็นท่ีอยู่ของพรหมท่ีไม่มีสัญญาหรือไม่มีจิตมีแต่ร่างกาย
กล่าวคือเป็นพรหมท่ีมีเพียงรูปขนัธ์ไม่มีนามขนัธ์ทั้ง ๔ หรือไม่มีจิตและเจตสิกอนัเป็นผลมาจาก
ก าลงัแห่งจตุตถฌานบางทีเรียกว่าพรหมลูกฟักพวกอสัญญีสัตวต์ามคมัภีร์ท่ีพบส่วนมากจะกล่าวถึง
การปฏิบติักสิณของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่ีมีความเบ่ือหน่ายในจิตบริกรรมวาโยกสิณจน
เกิดฌานท่ี ๔ แลว้ออกจากฌานตั้งใจว่าความไม่มีส่ิงท่ีช่ือว่าจิตเป็นความดีเพราะความทุกขต่์างๆ
ยอ่มบงัเกิดเพราะอาศยัจิตเม่ือไม่มีจิตความทุกขเ์ช่นนั้นก็ไม่มีเช่นน้ีแลว้เป็นผูมี้ฌานไม่เส่ือมตายไป
เกิดในอสญัญีภพดว้ยอ านาจรูปปฏิสนธิขณะตายอยูใ่นอิริยาบถใดจะเกิดดว้ยอิริยาบถนั้นบางองคน์ัง่
บางองคน์อนบางองคย์ืนไม่เคล่ือนไหวเป็นอยูเ่ช่นน้ีในอสัญญีภูมิตลอด ๕๐๐ กปัพวกอสัญญีสัตว์
จึงไม่จัดเป็นวิญญาณฐิติเพราะไม่มีวิญญาณแมพ้วกเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็ไม่จัดเป็น
วิญญาณฐิติเพราะมีวิญญาณท่ีละเอียดจนไม่อาจเรียกไดว้่ามีวิญญาณมีอายสูุงสุดประมาณ ๕๐๐ กปั
เม่ือหมดอายขุยัแลว้กจ็ะมีจิตใจกลบัคืนมาเป็นปกติเหมือนดงัเดิมและจุติไปเกิดตามอ านาจกุศลท่ีตน
ท าไวต้ราบท่ียงัไม่หมดกิเลสทั้งหลายก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวฏัต่อไปไม่สามารถรอด
พน้จากการตายและการเกิดไดเ้ลยตราบใดท่ียงัมีกิเลสอยู่ ก็ยงัตอ้งเกิดและตายอยู่ตราบนั้น และ
จะตอ้งไดรั้บทั้งความสุขและความทุกข ์
 ดงันั้น พรหมโลกท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นชั้นพิเศษบริสุทธ์ิเรียกว่า  สุทธาวาสภพ  เพราะเป็น
ท่ีสถิตอยูแ่ห่งพระพรหมอนาคามี  และพระพรหมอรหนัตซ่ึ์งเคยเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลมาก่อน  
สุทธาวาสภูมิน้ีมีอยูด่ว้ยกนั  ๕  ภูมิ  ดงัน้ี คือ 
  ๑๒. อวิหา  ภพเป็นท่ีอยูข่องพระพรหมอนาคามี  ผูไ้ม่มีความเส่ือมในสมบติั  แห่ง
ตน หรือพระพรหมอนาคามีผูมี้สทัธินทรียแ์ก่กลา้กวา่อินทรียอ่ื์น 
  ๑๓. อตัปปา  ภพเป็นท่ีอยู่ของพระพรหมอนาคามี ผูไ้ม่มีความเดือดร้อนใจ  หรือ
พระพรหมอนาคามีผูมี้วิริยนิทรียแ์ก่กลา้กวา่อินทรียอ่ื์น 
  ๑๔. สุทสัสา  ภพเป็นท่ีอยูข่องพระพรหมอนาคามี  ผูท้รงไวซ่ึ้งความเห็นอนัแจ่มใส 
หรือพระพรหมอนาคามีผูมี้สตินทรียแ์ก่กลา้กวา่อินทรียอ่ื์น 



๑๔๒ 

 

  ๑๕. สุทัสสี  ภพเป็นท่ีอยูข่องพระพรหมอนาคามี  ผูท้รงไวซ่ึ้งความเห็นอนัชดัเจน
แจ่มใสมากกวา่  หรือพระพรหมอนาคามีผูมี้สมาธินทรียแ์ก่กลา้กวา่อินทรียอ่ื์น 
  ๑๖. อกนิฏฐา  ภพเป็นท่ีอยูข่องพระพรหมอนาคามี  ผูท้รงไวซ่ึ้งพรหมสมบติัและ
ความสุขอนัพิเศษโดยไม่เป็นรองใคร  หรือพระพรหมอนาคามีผูมี้ปัญญินทรียแ์ก่กลา้กวา่อินทรียอ่ื์น 
 สรุปแลว้ ตั้งแต่ชั้น  เวหัปผลา  ถึง  อกนิฏฐา  น้ีเรียกรวมกันว่า  จตุตถฌาน เพราะเป็น
สถานท่ีอยูข่องพรหมผูท่ี้ไดจ้ตุตถฌาน๒๒๔ 
 อรูปภพ  ๔ 
  อรูปภพ  หมายถึง  ภพเป็นท่ีอยูข่องเหล่าอรูปพรหม  คือพรหมท่ีไม่มีรูปกาย  มีแต่
จิตใจ  อยา่งเดียว  มี  ๔  ชั้น   ดงัน้ี  
  ๑.   อากาสานัญจายตนะ   ภพเป็นท่ีอยูข่องอรูปพรหมผูเ้กิดดว้ยอาํนาจอากาสานญั
จายตนฌาน  หรืออรูปฌานท่ีบาํเพญ็โดยอาศยัอากาศบญัญติัอนัไม่มีท่ีสุดเป็นอารมณ์ 
  ๒.  วิญญาณัญจายตนะ  ภพเป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหมผูเ้กิดดว้ยอาํนาจวิญญาณัญ
จายตนฌาน  หรืออรูปฌานท่ีบาํเพญ็โดยอาศยัอากาสานญัจายตนจิตเป็นอารมณ์ 
  ๓.  อากญิจัญญายตนะ  ภพเป็นท่ีอยูข่องอรูปพรหมผูเ้กิดดว้ยอาํนาจ 
อากิญจญัญายตนฌานหรืออรูปฌานท่ีบาํเพญ็โดยอาศยันตัถิภาวะบญัญติัเป็นอารมณ์ 
  ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ      ภพเป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหมผูเ้กิดดว้ยอาํนาจ  
เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน  หรืออรูปฌานท่ีบาํเพญ็โดยอาศยัอากิญจญัญายตนจิตเป็นอารมณ์ 

 พรหมโลกในชั้นน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าภวคัคพรหมหมายถึงพรหมชั้นสูงสุดยอดแต่
อย่างไรก็ตามพรหมโลกชั้นน้ีไม่จดัเขา้เป็นวิญญาณฐิติคือภพท่ีมีวิญญาณดาํรงอยู่เช่นเดียวกนักบั
พวกอสญัญีสตัวแ์ต่กย็งัเป็นหน่ึงในสัตตาวาส๙อยูน่ัน่หมายความวา่ทั้งอสญัญีสตัวแ์ละเนวสญัญานา
สัญญายตนสัตวน้ี์ยงันับว่าเป็นสัตวแ์ต่ไม่นับว่ามีวิญญาณถือครองดงัตารางเทียบเคียงท่ีผูว้ิจยัขอ
นาํมาเทียบเคียงเพื่อให้เห็นชดัเจนระหว่าง  วิญญาณฐิติ  ๗  สัตตาวาส  ๙ กับภูมิ  ๓๑  ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสังสารวฏั ในฝ่ายท่ีดี มีความสุข  อนัเป็นผลจากการดาํเนินชีวิตท่ีดีเม่ือคร้ังเป็นมนุษย ์
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

                                                            

 
๒๒๔พระสัทธมัมโชติกะ  ธมัมาจริยะ, ปรมตัถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา  ปริจเฉทท่ี  

๕ เล่ม ๑  อา้งใน  อิศริยา  นุตสาระ,  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ชีวิตและความตายในพุทธปรัชญาเถร
วาท, บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๕๑ , ๑๐๐ หนา้ 



๑๔๓ 

 

วญิญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ภูมิ  ๓๑ 
๑. สตัวท่ี์มีกายต่างกนั 
และมีสญัญาต่างกนั 

๑.สตัวท่ี์มีกายต่างกนัและ 
มีสญัญาต่างกนั 

มนุษย,์ เทวดาบางพวกในสวรรค ์๖ชั้น
, นิบาตบางพวกท่ีพน้จากบายภูมิ 

๒. สตัวท่ี์มีกายต่างกนั 
แต่มีสญัญาเหมือนกนั 

๒. สตัวท่ี์มีกายต่างกนัแต่ 
มีสญัญาเหมือนกนั 

พรหมชั้นปฐมฌานภูมิ (พรหมปาริสัช
ชา,พรหมปุโรหิต, มหาพรหมา) และ
สัตวใ์นอบายภูมิ ๔ 

๓. สตัวท่ี์มีกายเหมือนกนั 
มีสญัญาต่างกนั 

๓. สตัวท่ี์มีกายเหมือนกนั 
แต่มีสญัญาต่างกนั 

พรหมชั้นทุติยฌานภูมิ (ปริตรตาภา, 
อปัปมาณาภา, อาภสัสรา) 

๔. สตัวท่ี์มีกายเหมือนกนั 
และมีสญัญาเหมือนกนั 

๔. สัตวท่ี์มีกาย
เหมือนกนั 

และมีสญัญาเหมือนกนั 

พรหมชั้นตติยฌานภูมิ (ปริตรตาสุภา, 
อปัปมาณสุภา, สุภกิณหา) และจตุตถ
ฌานภูมิหรือปัญจมฌานภูมิ (ยกเวน้
อสัญญีสัตว)์ 

 ๕. สตัวท่ี์ไม่สญัญาและ 
เวทนา 

อสัญญีสัตว ์

๕. สตัวใ์นชั้นอากาสานญั 
จายตนภูมิ 

๖. สตัวใ์นชั้นอากาสานญั 
จายตนภูมิ 

พรหมชั้นอากาสานญัจายตนภูมิ 

๖. สตัวใ์นชั้น 
วิญญาณจัายตนภูมิ 

๗. สตัวใ์นชั้น 
วิญญาณจัายตนภูมิ 

พรหมชั้นวิญญาณญัจายตนภูมิ 

๗. สตัวใ์นชั้นอา 
กิญจญัญายตนภูมิ 

๘. สตัวใ์นชั้นอา 
กิญจญัญายตนภูมิ 

พรหมชั้นอากิญจญัญายตนภูมิ 

 ๙. สตัวใ์นชั้นเนวสญัญา
นาสัญญายตนภูมิ 

พรหมชั้นเนวสญัญานาสญัญายตนภูมิ 

  

แผนภูมิตารางที ่  ๒.๑๕  เทียบวญิญาณฐิติ  ๗  สัตตาวาส ๙ กบัภูมิ  ๓๑ 

 
 เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพื่อให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนเก่ียวกบัความเป็นเหตุเป็นผลหรือสาเหตุท่ีท า
ใหไ้ปสู่พรหมโลกในชั้นต่างๆ  ดงักล่าวซ่ึงเป็นสงัสารวฏัหรือการเวียนวา่ยตายเกิดในฝ่ายดี คือหลกั 
ของการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอสรุปเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 
 
 



๑๔๔ 

 

ที ่ เหตุ ผล อายุ 
๑ ปฐมฌานระดบัตน้ (ปริตตะ) พรหมปาริสัชชาพรหม หน่ึงส่วนสาม

ของกปั 
๒ ปฐมฌานระดบักลาง (มชัฌิมะ) พรหมปุโรหิตพรหม คร่ึงกปั 
๓ ปฐมฌานระดบัสูง (ปณีตะ) มหาพรหม ๑  กปั 
๔ ทุติยฌานระดบัตน้ ปริตตาภาพรหม ๒ กปั 
๕ ทุติยฌานระดบักลาง อปัปมาณาภาพรหม ๔  กปั 
๖ ทุติยฌานระดบัสูง อาภสัราพรหม ๘  กปั 
๗ ตติยฌานระดบัตน้ ปริตตสุภาพรหม ๑๖ กปั 
๘ ตติยฌานระดบักลาง อปัปมาณสุภาพรหม ๓๒ กปั 
๙ ตติยฌานระดบัสูง สุภกิณหาพรหม ๖๔  กปั 

๑๐ จตุตถฌาน เวหปัผลพรหม ๕๐๐ กปั 
๑๑ จตุตถฌานแบบสญัญาวิราคะ อสัญญีพรหม ๕๐๐ กปั 

 

๑๒ 
จตุตถฌานและวิปัสสนาจนเป็นพระ
อนาคามีบุคคลประเภทสทัธินทรีย ์

 

อวิหาสุทธาวาสพรหม 
 

๑,๐๐๐ กปั 

๑๓ จตุตถฌานและวิปัสสนาจนเป็นพระ
อนาคามีบุคคลประเภทวิริยนิทรีย ์

อตปัปาสุทธาวาสพรหม ๒,๐๐๐ กปั 

 

๑๔ 
จตุตถฌานและวิปัสสนาจนเป็นพระ
อนาคามีบุคคลประเภทสตินทรีย ์

 

สุทสัสาสุทธาวาสพรหม 
 

๔,๐๐๐ กปั 

 

๑๕ 
จตุตถฌานและวิปัสสนาจนเป็นพระ
อนาคามีบุคคล 

 

สุทสัสีสุทธาวาสพรหม 
 

๘,๐๐๐ กปั 

 

๑๖ 
จตุตถฌานและวิปัสสนาจนเป็นพระ
อนาคามีบุคคลประเภทปัญญินทรีย ์

 

อกนิฏฐสุทธาวาสพรหม 
 

๑๖,๐๐๐กปั 

๑๗ อากาสานญัจายนฌาน อากาสานญัจายนพรหม ๒๐,๐๐๐ กปั 
๑๘ วิญญาณญัจายตนฌาน วิญญาณญัจายตนพรหม ๔๐,๐๐๐ กปั 
๑๙ อากิญจญัญายตนฌาน อากิญจญัญายตนพรหม ๖๐,๐๐๐  กปั 
๒๐ เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน เ น ว สั ญ ญ า น า สั ญ ญ า ย ต น

พรหม 
๘๔,๐๐๐ กปั 

 



๑๔๕ 

 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การท่ีสัตวมี์การเวียนตายเวียนเกิด เพราะเป็นไปตามอาํนาจแห่ง
กรรมท่ีสัตวไ์ดก้ระทาํเอาไว ้ในช่วงท่ีดาํเนินชีวิตอยู ่ทั้งดีและไม่ดี ก็ลว้นเป็นเหตุเป็นปัจจยันาํสัตว์
ให้ดาํเนินไปสู่ภพต่าง ๆ  ท่ีเรียกว่า  คติ  ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัหมายถึงท่ีไปเกิดปฏิสนธิแห่งสัตว์
ทั้งหลายท่ียงัมีกิเลสอยู ่ มีดงัน้ี 
 คติ  ๕  ได้แก่สถานที่ไปเกดิของสัตว์, หรือแบบการด าเนินชีวติ 
 ความหมายของคติ  คาํว่า  คติ  เป็นภาษาบาลี  มาจาก  คม  ธาตุ  +  ติ  ปัจจยั  ลบ  ม  หลงั
ธาตุ  คงเป็น  คติ  มีความหมายหลายประการ  เช่น  ตวัอยา่งในอรรถกถามหาสีหนาทสูตร  ดงัน้ี 
   ๑.   คติคติ  คติ   คือ   ภูมิท่ีไป 
   ๒.  นิพฺพตฺติคติ   คติ   คือ   กาํเนิด 
   ๓.  อชฺฌาสยคติ   คติ   คือ    อธัยาศยั 
   ๔.  วิภวคติ        คติ   คือ    ความไม่เกิด 
   ๕.  นิปฺผตฺติคติ  คติ   คือ    ความสาํเร็จ 
   ๖.   ญาณคติ       คติ   คือ    ความรู้๒๒๕ 

อีกอยา่ง คาํว่า ‚คติภพ‛ มีความหมายว่าภพภูมิท่ีไปเกิดของสรรพสัตว,์ ภพภูมิท่ีสรรพสัตว์
จะตอ้งไป, สถานท่ีตอ้งไปโดยประกอบดว้ยคาํ  ๒  คาํคือ 
  ๑. คาํว่า ‚คติ‛ มีรูปวิเคราะห์ว่า  “คมน   คนฺตพฺพาติ  วาคติ”๒๒๖มีความหมายว่า
การไป, ทางไป, ความเป็นไป, ทางดาํเนิน, แนวทาง, แบบอยา่ง, แบบการดาํเนินชีวิต, ท่ีไปเกิดของ
สัตวแ์ละภพท่ีสัตวไ์ปเกิดมี ๕ ประการ ดว้ยกนั  คือ (๑) นรก (๒) กาํเนิดเดรัจฉาน (๓) เปตวิสัย 
(รวมอสูรดว้ย) (๔) มนุษย ์(๕) เทวดาไดแ้ก่ภูมิ  ๒๖  ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาข้ึนไป๒๒๗ 
  ในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. ๒๕๓๐  ไดใ้ห้ความหมายของคติ  คือ  
การไป  ความเป็นไป: วิธี แบบอยา่ง  แนวทาง  เป็นตน้  เม่ือนาํคติมาผสมกบัคาํอ่ืนก็จะมีความหมาย
แตกต่างออกไปอีก  ท่ีนิยมใชใ้นภาษาไทย  เช่น  คติชาวบา้น  หมายถึง  เร่ืองราวของชาวบา้นท่ีเป็น
ของเก่าเล่าต่อปาก และประพฤติสืบ ๆ  กนัมาหลายชัว่อายคุนในรูปคติ  ความเช่ือ  ประเพณี  นิยาย  

                                                            

 
๒๒๕มหามกุฏราชวิทยาลยั,  พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  เล่มท่ี  

๑  ภาคท่ี  ๒,  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๐), หนา้ ๘๗. 
 

๒๒๖รูปสิทฺธิ. (บาลี) ๖๐๐/๔๓๘. 
 

๒๒๗ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๕๓/๑๑๓-๑๑๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๓/๑๕๒,ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๑๕๓/
๓๕๗-๓๕๘,ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๕๓/๓๗, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฉบับประมวลศัพท์,๒๕๔๖หนา้  ๒๔.   



๑๔๖ 

 

นิทาน  เพลง  ภาษิต  ปริศนา  คาํทาย  ศิลปะ  สถาปัตยกรรมตลอดจนการละเล่นของเด็ก,  คติธรรม  
ธรรมท่ีเป็นแบบอยา่ง, คตินิยมแบบอยา่งความเห็น   ความเช่ือ   หรือวิธีการคิดรวมกนัท่ีเป็นลกัษณะ
ของกลุ่มชน   เช่น     พรรคการเมือง, คติพจน์ถอ้ยคาํท่ีเป็นแบบอย่าง, คติโลก  เร่ืองทางโลก,  คติ
วิบติั  คติเสีย  คือการถือกาํเนิดท่ีไร้ความเจริญ, ในสภาพแวดลอ้มไม่ดี, คติสมบติั  คติดี  คือการถือ
กาํเนิดในท่ีเจริญหรืออยูใ่สภาพแวดลอ้มท่ีดี, คติหา้ คือท่ีไปเกิดขอ้งสตัว ์ ๕  แห่ง  คือ 
 ๑) นิรยะนรก, สภาวะหรือท่ีอนัไม่มีความสุขความเจริญ, ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย 
 ๒) ติรัจฉานโยนิกาํเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมวัโง่เขลา 
 ๓) ปิตติวิสยัแดนเปรต, ภูมิแห่งผูก้ระหายไร้สุข 
 ๔) มนุษย ์  หรือชาวมนุษย,์ สัตวผ์ูป้ระเสริฐ 
 ๕) เทพพวกเทพไดแ้ก่ภพภูมิ๒๖ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาข้ึนไปทั้งหมด๒๒๘ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยา  วชิรญาณวโรรส  ทรงให้ความหมายของคติว่า “ภูมิ  
เป็นท่ีไป หรือเป็นท่ีถึงเบ้ืองหนา้  หลงัจากตายไปแลว้  ๒  ประการ  คือ  ทุคติ  ภูมิเป็นท่ีไปฝ่ายชัว่
ไดแ้ก่  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  เปรต  อสุรกาย  นรก  และ สุคติ  คือ  ภูมิท่ีไปฝ่ายดี  ไดแ้ก่มนุษย ์และ
เทพ”๒๒๙ 
 สมเด็จพระสังฆราชเจา้  กรมหลวง  วชิรญาณวงศ ์ ทรงใหค้วามหมายของคติว่า “หมายถึง
ทางดาํเนิน  เพราะทุกคนตอ้งดาํเนินชีวิตไป  คือดาํเนินชีวิตทางกายดว้ยการทาํงาน  ทางวาจาเพราะ
ตอ้งพดู  ทางใจเพราะตอ้งคิด  แต่ผูด้าํเนินชีวิตก็ต่างกนัไป  ๒  วิถีทาง  คือ  ดาํเนินไปดี  ดว้ยการทาํ
ดี  พูดดี  คิดดี  และถึงดี  ตามคลองธรรม   และมีเหตุผล   ดว้ยความไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่หลง  อนั
เป็นธรรม เช่นน้ีไดช่ื้อว่าเป็น  สุคโต  ทางดาํเนินก็เป็นสุคติ  แต่ถา้ผูด้าํเนินไปชัว่  และถึงชัว่  เพราะ
ทาํตวัเป็นคนประพฤติชัว่ ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนดว้ยอาํนาจโลภะ  โทสะ  โมหะ  เช่นน้ีไดช่ื้อว่าเป็น
ทุคโตหรือ(ทุคโต) ทางดาํเนินก็เป็นทุคติ  ในชาติน้ีเป็นอยา่งไร  ถา้ไม่เปล่ียนแปลง  ชาติหนา้ก็เป็น
อยา่งนั้นเหมือนดงัวนัน้ีเป็นอยา่งไร  พรุ่งน้ีกเ็ป็นอยา่งนั้น๒๓๐  ดงันั้นมนุษยจึ์งควรใหค้วามสาํคญักบั

                                                            

 
๒๒๘ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกยีรติ  พ.ศ. ๒๕๓๐, 

(กรุงเทพมหานคร:  ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๔),หนา้ ๙๙. 
 

๒๒๙สมเด็จพระมหาสมณเจา้   กรมพระยา   วชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๙), หนา้ ๑๓๔. 
 

๒๓๐สมเด็จพระสังฆราชเจา้  กรมหลวง  วชิรญาณวงศ,์ ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๗), หนา้ ๑๕๐. 



๑๔๗ 

 

ท่ีไปท่ีมาของตนให้มาก เพราะถา้หากการไปของตนนั้นไม่ดีแลว้ก็จะทาํให้การดาํเนินชีวิตในคติ
นั้นๆ  ไม่มีความสุขและปลอดภยัตามภพท่ีตนไปเกิดนัน่เอง 
          ดงันั้น คติ แมจ้ะมีความหมายหลายนยั ตามทศันะของนกัปราชญท์างพระพทุธศาสนา 
 
ดงักล่าวแลว้แต่พอสรุปไดเ้ป็น  ๒  ประการ  ดงัน้ี 
  ๑.  คติ   คือ   แนวทาง  แบบอยา่ง  หรือขอ้ประพฤติปฏิบติั  ท่ีเป็นแบบแผนในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ถา้เป็นแนวทางท่ีดีกเ็ป็นสุคติ  ถา้เป็นแนวทางท่ีชัว่กเ็ป็นทุคติ 
  ๒.  คติ  คือ  ภูมิหรือสถานท่ีไปเกิด  หรือการเขา้ถึงภพภูมิของสัตว ์ อนัเป็นผลมา
จากแนวทางประพฤติปฏิบติั  ไดแ้ก่  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต อสุรกาย  มนุษย ์ และเทพ 
  คติ  เม่ือจาํแนกโดยคุณภาพของวิธีการดาํเนินชีวิตหรือการประกอบกรรมย่อม
แบ่งเป็น  ๒  คติ  คือ 
  ๑.  สุคติ   หมายถึง  คติดี  ทางดาํเนินชีวิตท่ีดี  สถานท่ีท่ีสัตวโ์ลกทาํกรรมดีแลว้ไป
เกิด คือมนุษย ์และเทวดาทั้ง  ๖  ชั้น พรหมโลก ๒๐ ชั้น รวมเป็น  ๒๖ ชั้น ท่ีเรียกว่า  กามสุคติภูมิ  
หรือกามภพนัน่เอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาแลว้ จึงไม่ขอกล่าวอีกในท่ีน้ี 
  ๒.  ทุคติ   หมายถึง  คติชัว่  ทางดาํเนินชีวิตชัว่  มีแต่ความเดือนร้อน  สถานท่ีท่ีไป
เกิดชัว่เต็มไปดว้ยความทุกขท์รมานไดแ้ก่  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต  และอสุรกาย ท่ีเรียกอีกอย่างว่า 
อบายภูมิ ซ่ึงจดัอยูใ่นกามภพ มีดงัน้ี 
  ๒.๑ อบายภูมิ  หมายถึงภูมิท่ีปราศจากความเจริญมี  ๔ ประการ  คือ 
  ๑)  นิรยภูมิคือนรกหรือภูมิท่ีไม่มีความสุขความเจริญ, ภาวะเร่าร้อนกระวน
กระวายเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในโลกน้ีมีความเป็นอยู่ท่ีทุกขท์รมานโดยวิธีต่างๆ๒๓๑ความทุกขจ์ะสาหัส
หรือไม่นั้นสุดแต่กรรมจะนาํไปบงัเกิดในนรกขุมใดโลกนรกน้ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลมี ๘
ขมุ๒๓๒ คือ 

                                                            

 
๒๓๑กรมศิลปากร, ไตรภูมิพระร่วงของพระญาลิไทย, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพค์ลงั

วิทยา, ๒๕๐๙), หนา้  ๑๖-๑๘.   
 

๒๓๒ทีปนีฏีกา (บาลี) ๔/๑๘๓,ชินา.ฏีกา (บาลี) ๗๖,พระราชวิสุทธิโสภณ 
(วิลาศณาณวโรป.ธ.๙),ภูมิวลิาสินี,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิ์ตรสยาม,๒๕๒๔),หนา้  ๗๐-๑๐๔ 
; กรมศิลปากร, โลกทีปกสารฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล
สหประชาพาณิชย,์๒๕๒๙), หนา้ ๑๓; พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศณาณวโรป.ธ. ๙), โลกทีปนี, 
(กรุงเทพฯ : บริษทัธรรมสาร, ๒๕๓๖), หนา้  ๒๕-๒๖.   



๑๔๘ 

 

  (๑) สญัชีวนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีไม่มีวนัตายเม่ือถูกทรมานจนตายแลว้กก็ลบั 
ฟ้ืนข้ึนใหม่อีกจนกวา่จะส้ินกรรม 
  (๒) กาฬสุตตนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีถูกลงโทษโดยเอาเล่ือยมาเล่ือยหรือเอา 
ขวานมาผา่หรือเอามีดนรกมาเฉือนตามเสน้ดา้ยดาํท่ีตีไวเ้ป็นรอย 
  (๓) สังฆาตนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีถูกภูเขาเหลก็บดขยี้ ร่างกายใหไ้ดรั้บความ
ทุกขเวทนาอยูต่ลอดเวลา 
  (๔) โรรุวนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีเต็มไปดว้ยเสียงร้องครวญครางเพราะถูก
เปลวไฟเผาไหม ้   
   (๕) มหาโรรุวนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีเตม็ไปดว้ยเสียงร้องครวญครางมากมาย
เพราะถูกเปลวไฟนรกแลบเขา้ไปในทวารทั้ง๙เผาไหมท้ั้งขา้งนอกและขา้งใน 
  (๖) ตาปนนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีถูกเสียบไวบ้นปลายหลาวแลว้ยา่งใหเ้ร่า 
ร้อนจนกวา่จะส้ินกรรมชัว่ 
  (๗) มหาตาปนนรกเป็นโลกของสัตว์นรกท่ีเตม็ไปดว้ยความเร่าร้อนมากมายเหลือ
ประมาณจากกาํแพงเหลก็ลุกเป็นไฟภูเขาเหลก็ลุกเป็นไฟถูกนายนิรยบาลถืออาวธุต่างๆท่ีลุกแดงเป็น
ไฟท่ิมแทงสตัวน์รกเหล่านั้นใหไ้ดรั้บความทุกขท์รมานจนกวา่จะส้ินกรรม 
  (๘) อเวจีนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีไดรั้บความทุกขอ์ย่างหนกัท่ีสุดตลอดเวลา
เป็นนรกท่ีปราศจากคล่ืนไม่มีการหยดุพกัแมส้กัระยะเวลาหน่ึงเหมือนนรกขมุอ่ืนๆ 
 นรกทั้ง ๘   ขุมน้ีเรียกว่ามหานรก๒๓๓     แต่ละขุมยงัมีนรกขุมเล็กเป็นบริวารชั้นในช่ือว่า
อุสสทนรกล้อมรอบอีก ๔ ทิศทิศละ ๔ ขุมรวม  ๑๒๘ ขุมนอกจากนั้ นยงัมีนรกขุมเล็กตั้ งอยู่
ลอ้มรอบมหานรกเป็นบริวารชั้นนอกในทิศทั้งส่ีอีกทิศละ ๑๐ ขมุมีช่ือเรียกว่ายมโลกนรกในสถาน
ท่ีน้ีมีการลงโทษหนกัเบาแตกต่างกนัตามชั้นของนรกนั้นๆมีนรกขมุพิเศษช่ือโลกนัตนรกนรกขมุน้ี
เป็นขุมท่ียิ่งใหญ่อยู่ระหว่างโลกจกัรวาลทั้งสามช่องว่างระหว่างโลกจกัรวาลทั้งสามน้ีเป็นสถาน
ท่ีตั้งโลกนัตนรกมีสภาพมืดมนไม่มีแสงอาทิตยแ์ละแสงจนัทร์สาดส่องไปถึงสัตวท่ี์ไปอุบติัในโล
กนัตนรกน้ีมีสรีระใหญ่โต๒๓๔ 

                                                            

 
๒๓๓ม.มู. (บาลี) ๑๒/๕๑๒/๔๕๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑๒/๕๕๐,ข.ุชา. (บาลี) ๒๘/๔๒๑-

๕๘๙/๑๖๖-๑๘๗,ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/๒๔๖-๒๗๓,ข.ุชา.อ. (บาลี) ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-
๑๑๔,ข.ุชา.อ. (บาลี) ๙/๔๒๑-๕๘๙/๑๕๑-๒๐๙. 
 

๒๓๔ชินา.ฏีกา (บาลี) ๗๘-๗๙.   



๑๔๙ 

 

 ประการสําคญัก็คือว่า  นรกตามท่ีรู้กนัอยู่เป็นเร่ืองท่ีจะไดรั้บหลงัจากตายแลว้ในศาสนา
อ่ืนๆก็มีกล่าวไวค้ลา้ย ๆ กนั  ส่วนนรกในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนหน่ึงในสังสารวฏัคือการ
เวียนว่ายตายเกิดชีวิตมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงหมุนข้ึนหมุนลงเร่ืองโลกหรือจกัรวาลเป็นเร่ือง
อจินไตย (ส่ิงท่ีไม่ควรคิด) นรกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลเป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ไม่ไดใ้นชีวิตน้ีสาํหรับ
สามญัชนถา้จะพิสูจน์กนัจริงๆตอ้งพิสูจน์ดว้ยชีวิตจิตใจ๒๓๕  ถึงแมจ้ะยงัพิสูจน์ไม่ไดว้่านรกตั้งอยู่
ส่วนใดของจกัรวาลแต่หลกัฐานท่ีปรากฏในคมัภีร์ของแต่ละศาสนา ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิดและ
ความเช่ือและการดาํเนินชีวิตของศาสนิกชนเป็นอยา่งมากยกตวัอยา่งท่ีเห็นไดก้็คือ เม่ือเกิดมาแลว้ ก็
มีการสร้างความดี ท่ีเป็นกุศล มีการบริจาค สร้างถาวรวตัถุ วดัวาอาราม ส่ิงสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
รวมทั้งส่ิงท่ีไม่ใช่ถาวรวตัถุ อีกมามาย เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงความเช่ือท่ีคนเรามีต่อสังสารวฏั
อย่างไม่ตอ้งสงสัย แมเ้ม่ือตายก็ยงัมีการจดัทาํพิธีดา้นศาสนาจุดประสงคก์็เพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศล
ส่งไปถึงผูต้ายนัน่เอง นั้นก็แสดงว่าความเช่ือเร่ืองการเวียนตายเวียนเกิดมีอยูทุ่กหนทุกแห่งในสังคม
ชาวพุทธไทย เพราะคิดว่าถา้ทาํอยา่งนั้นแลว้ จะทาํให้ไปสู่คติภพอนัดี มีความสุขในขณะท่ียงัเวียน
ตายเวียนเกิดอยูก่ามภพ 
 อีกอยา่งการท่ีพุทธศาสนิกชนจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาหากรู้อยูแ่ก่ใจว่าไม่ชอบธรรม
เขายอ่มคิดปรุงแต่งต่อไปอีกวา่ผลกรรมจะส่งผลถึงกบัทาํใหต้นเองตอ้งตกนรกหมกไหมห้รือไม่เม่ือ
คิดถึงนรกอาจจะมีพทุธศาสนิกชนบางคนละการกระทาํท่ีไม่ชอบธรรมนั้นเสียไดก้มี็เหมือนกนั 

 ดงันั้น เร่ืองความเช่ือเก่ียวกบันรก สวรรค ์จึงมีอิทธิพลทาํให้บุคคลงดการกระทาํท่ีไม่ชอบ
ธรรมไดใ้นบางกรณีอยา่งน้ีนรกในฐานะท่ีเป็นกามภพหรือคติภูมิจะเหมือนกบัชีวิตในโลกน้ีไม่ได้
ถา้เหมือนกนักต็อ้งมองเห็นดว้ยตามนุษย์๒๓๖ 

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้การท่ีสัตวท์ั้งหลายจะไปเกิดในนรกนั้นย่อมมีเหตุอนัควรท่ีท าให้
สตัวเ์หล่านั้นไปเกิดในท่ีเช่นนั้น คือการกระท าชัว่ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตวัอยา่งเช่นการ 
ละเมิดศีล  ๕  ขอ้คือ 
  ๑. คนท่ีฆ่าสตัวต์ดัชีวิตเป็นประจ าจะไปเกิดในสญัชีวมหานรก 
  ๒. คนท่ีเป็นโจรเป็นขโมยลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นจะไปเกิดในกาฬสุตตนรก 
  ๓. คนท่ีประพฤติผดิในกามจะไปเกิดในสงัฆาฏมหานรก 
  ๔. คนท่ีประพฤติทางวาจามีการพดูเทจ็พดูค าหยาบพดูส่อเสียดพดูเพอ้เจอ้จะไป 
เกิดในโรรุวมหานรก 

                                                            

 
๒๓๕พระเทพเวที (ประยทุธ์ปยตฺุโต), กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, หน้า๙๔.   

 
๒๓๖เร่ืองเดียวกนั. หนา้๑๑๐. 



๑๕๐ 

 

มหานรก 

อุสสทนรก 

ยมโลกนรก 

โลกนัตนรก 

  ๕. คนท่ีด่ืมสุราเมรัยแลว้เกิดความประมาทขาดสติสมัปชญัญะจะไปเกิดในมหา 
โรรุวมหานรก 
 จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่านรกภูมิซ่ึงอยู่ในกามภพ เป็น ทุคติภูมิ  เป็นภูมิท่ีสัตว์
ผูก้ระท าบาปได้รับโทษหนักท่ีสุดและลดลงตามการชดใช้ การตั้ งอยู่แห่งขุมนรกทั้ งหลายจะ
เรียงล าดบัชั้นจากขา้งในอนัเป็นการลงโทษผูท่ี้ท ากรรมหนกัท่ีสุดขยายวงออกมาขา้งนอกตามล าดบั
โทษฐานความผิดท่ีเบาบางลงเร่ือยๆการแสดงล าดบัชั้นนรกภูมิจากมหานรกออกมาจนถึงยมโลก
นรกดงัภาพดงักล่าวกระนั้นก็ตามวงรอบนอกสุดคือโลกนัตนรกนั้นมิไดห้มายความว่าเป็นนรกท่ีมี
ทุกขเวทนานอ้ยกว่านรกทั้งปวงหากแต่เป็นนรกท่ีต่างจากนรกอ่ืนๆคือเป็นนรกเยน็อยูน่อกจกัรวาล
ในระหว่างจกัรวาลในขณะท่ีนรกอ่ืนๆนั้นเป็นนรกร้อนด้วยไฟนรกทั้งส้ินและยงัตั้ งอยู่ภายใน
จกัรวาลดงัภาพแสดงชั้นแห่งนรกภูมิต่อไปน้ี คือ 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

  ๒) เปตภูมิ  คือภูมิแห่งเปรต,ซ่ึงจดัอยู่ในกามภพ เป็นภูมิแห่งผูหิ้วกระหายแดนท่ี
อดอยาก  เป็นโลกท่ีไม่มีความสุขไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งไม่มีท่ีอยูเ่ป็นของตนเองเป็นโลกของสัตว์
ท่ีมีความทุกขน์อ้ยกว่าสัตวน์รกจึงไดช่ื้อว่าเปตภูมิคือโลกท่ีอยู่ของสัตวผ์ูห่้างไกลจากความสุข๒๓๗

เหล่าสตัวท่ี์อุบติัในเปตภูมิน้ีเพราะผลของอกศุลกรรมแมจ้ะมีความทุกขท์รมานนอ้ยกว่านรกแต่ชีวิต
ในเปตภูมิน้ีกย็งัอยูห่่างไกลจากความสุข 
  เก่ียวกับเร่ืองน้ี  อาจารย์พร  รัตนสุวรรณ  ได้กล่าวถึงเปรตและได้มีการแบ่ง
ประเภทได ้๔ ประเภทใหญ่ๆ   ดงัน้ี คือ 

                                                            

 
๒๓๗พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศญาณวโรป.ธ. ๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มิตรสยาม, ๒๕๒๔), หนา้ ๑๒๙; พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศญาณวโรป.ธ. ๙), โลกทีปนี, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัธรรมสาร, ๒๕๓๖). หนา้  ๗๑.   



๑๕๑ 

 

 ๑. เปรตมีรูปร่างไม่สมประกอบ  ซูบผอม  อดโซ  ทั้งร่างกายมีแต่กระดูกและหนงั
ท่ีพอหุม้กระดูกเท่านั้น  เพราะไม่มีอาหารกิน  หนงัทอ้งเห่ียวติดกระดูกสนัหลงั  ดวงตาลึกลงไปขา้ง
ใน  ผา้สักช้ินหน่ึงท่ีจะปกปิดร่างกายก็ไม่มี  ผมยาวรกรุงรังลงมาปกปากปกหนา้เน้ือตวัเหม็นสาบ
สาง น่าเกลียดน่ากลวัน่าขยะแขยงยิง่นกั  เพราะความหิวโหยในอาหาร  ขณะเดียวกนัหูของพวกเขา
ไดย้นิเสียงร้องเรียกเบาๆ  เม่ือไดย้นิเสียงร้องเรียก  แต่ก็พยายามลุกข้ึนอยา่งลาํบาก  เพราะเสียงเรียก
ใหไ้ปกินขา้วกินนํ้ากย็งัดงัมากระทบหูอยูมิ่ขาดสายพยงุร่างกายไปสู่ทิศทางท่ีไดย้นิเสียงร้องเรียกได้
ยนิแต่เสียงร้องเรียกอยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่จะส้ินเวรกรรม 
  ๒.  เปรตประเภทรูปร่างแปลกประหลาด  คือ  ร่างกายเป็นของมนุษยแ์ต่ศีรษะเป็น
อยา่งของสตัวดิ์รัจฉาน เช่น  เป็นอีกาบา้ง  เป็นงูบา้ง  เป็นสุกรบา้ง เป็นสุนขับา้ง  เป็นตน้ 
  ๓. เปรตชนิดรูปร่างพิกล  พิการ  เสวยกรรมอยูต่ามลาํพงั  ดว้ยอาํนาจของกรรม 
  ๔. เปรตประเภทรูปร่างอยา่งของมนุษยป์กติ  แมเ้ป็นผูเ้สวยสุขก็มี  มีวิมานอยู่แต่
เม่ือถึงยามราตรี ตอ้งออกจากวิมาน  ไปเสวยผลกรรมจนกวา่จะรุ่งเชา้  เรียกวา่เวมานิกเปรต๒๓๘ 
  พระเทพมุนี (วิลาส    ญาณวโร)  คมัภีร์กรรมทีปนี  ไดแ้บ่งประเภทของเปรตออกไวเ้ป็น  
๑๓ ประเภท๒๓๙  ดงัน้ี 
  ๑. วิชชาตเปรต   เปรตหรือชั้ นผู ้ใหญ่  มีฤทธ์ิมากตั้ งอยู่ในฐานะชั้ นสูงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาพวกเปรตทั้งน้ีก็เพราะตนเคยเป็นผูรู้้จกัความจริงแต่ไม่สนใจในการปฏิบติัมีแต่ความ
ประมาทมวัเมาประกอบแต่ทุจริตท่ีเป็นกรรมชัว่ไวใ้นปางก่อน  จึงตอ้งมาเสวยผลกรรม โดยการมา
เกิดเป็นเปรต ก็เปรตพวกน้ีย่อมมีปรกติอยู่ในแดนของตนซ่ึงตั้งอยู่บนโลกนรกข้ึนมาอยู่กันแต่
จาํเพาะเขาเหล่านั้น เปรตพวกอ่ืนจะเขา้ไปอยูอ่าศยัดว้ยไม่ได ้ มีชีวิตเสวยกรรมเป็นพวกเปรตท่ีอยู่
อยา่งน้ีชัว่กาลนาน  จนกวา่กรรมท่ีตนกระทาํไวจ้ะส้ินจึงจะไปถือกาํเนิดในภพอ่ืนต่อไป 
  ๒. วนัตาสาเปรต     เปรตพวกน้ี  มีรูปร่างชัว่ร้ายน่าเกลียดน่ากลวั  มีสถานท่ีอยูไ่ม่
แน่นอนเสวยทุกขเวทนามีความอดอยากหิวโหยเป็นกาํลงั  บางคร้ังกม็าสู่แดนแห่งมนุษย ์เห็นมนุษย์
ถ่มเศษนํ้ ามูกนํ้ าลายออกมาจากปาก  สัตวเ์หล่านั้นไดเ้ก็บกินเป็นอาหารหน่อยหน่ึงแลว้ก็เกิดความ
หิวโหยต่อไปอีกต่างพากนัเท่ียวเดินโซซัดโซเซเพราะตอ้งเสวยทุกขเวทนา โดยการแสวงหาเศษ
นํ้าลายกินเป็นอาหารอยูอ่ยา่งน้ีจนกวา่จะส้ินกรรมของตนท่ีเคยกระทาํไว ้

                                                            

 
๒๓๘พร   รัตนสุวรรณ,  พุทธวทิยา, เล่ม ๒  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพว์ิญญาณ, ๒๕๓๒. 

 
๒๓๙พระเทพมุนี,  (วิลาศ  ญาณวโร), กรรมทปีนี, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพสุ์ภา, 

๒๕๒๗. 



๑๕๒ 

 

  ๓. กุณปขาทาเปรต   เปรตประเภทน้ีมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลวัพิลึก  มีสถานท่ีอยู่
ไม่แน่นอน บางคร้ังก็มาถึงแดนแห่งมนุษยเ์ท่ียวซอกแซกซอกซอนหาซากศพกินเป็นอาหาร  คร้ัน
ไดพ้บเห็นซากศพของมนุษยห์รือของสตัวท่ี์ตายแลว้กาํลงัเป่ือยเน่ามีกล่ินเหมน็อนัน่าขยะแขยง  ต่าง
ก็พากนัดีใจ รีบวิ่งตรงเขา้ไปหาและพากนักม้ลงดูดกินเอาโอชะของซากศพอนัน่าเกลียดกินเป็น
อาหารดว้ยความหิวโหยเขาเหล่านั้นไดเ้สวยทุกขเวทนาน่าเกลียดน่าขยะแขยงอยา่งน้ี  มีกล่ิน 
เหมน็สาบสางน่าสะอิดสะเอียนยิง่นกัท่องเท่ียวอยูจ่นกวา่จะส้ินกรรมท่ีตนเคยกระทาํไว ้
  ๔.  คูถขาทาเปรต   เปรตประเภทน้ีมีรูปร่างน่าเกลียดน่าขยะแขยง  มีกล่ิน
เหมน็สาบสางน่าสะอิดสะเอียน บางคร้ังก็ท่องเท่ียวมาถึงดินแดนแห่งมนุษย ์พอมองเห็นมูลคูถคือ
อุจจาระ  ปัสสาวะ ท่ีมนุษยถ่์ายท้ิงไวก้็พากนัดีใจ เพราะถือว่าเป็นลาภปากแลว้  ยิ่งถา้มีกล่ินมาก
เท่าใดยิ่งชอบใจเท่านั้น ก็พากนัรีบวิ่งเขา้ไปท่ีกองคูถนั้น  มีกิริยาดุจสุนขัเป็นกองคูถของมนุษยใ์น
โลกน้ีฉะนั้น  คร้ันไปถึงกก็ม้หนา้กม้ตาลงดูดด่ืมเอาโอชะอนัเหมน็เน่าแห่งคูถนั้นกินเป็นอาหารดว้ย
ความหิวโหยและกระหายอยา่งเอร็ดอร่อย  ตอ้งเสวยทุกขเวทนาโดยมีคูถเป็นอาหารอยูอ่ยา่งน้ีเป็น
เวลานานจนกวา่จะส้ินกรรมท่ีตนกระทาํไว ้
  ๕.  อัคคีชาลมุขาเปรต    เปรตท่ีมีรูปร่างผอมโซสกปรกโสโครก  เพราะเหตุท่ีถูก
กรรมชัว่บนัดาลให้มีเปลวไฟลุกออกมาจากปากอยูต่ลอดเวลา ทั้งกลางวนัและกลางคืน มีเปลวไฟ
แห่งเปรตเผาไหมป้ากและล้ินไดรั้บความทุกขท์รมานอย่างแสนสาหัส  เม่ือทนไม่ไดก้็วิ่งร้องคราง
ไปทัว่ แต่เปลวไฟกลบัทวีความร้อนแรงเผาปากและล้ินใหไ้ดรั้บความเจบ็ปวดมากข้ึน จนกวา่จะส้ิน
กรรมท่ีตนเคยกระทาํไว ้
  ๖. สุจิมุขาเปรต   เปรตประเภทท่ีมีมือมีเทา้ทั้งสองขา้งใหญ่โต  แต่มีปากเท่ารูเขม็
ไดอ้าหารตามวิสัยแห่งเปรตแลว้  จะบริโภคไดแ้ต่ละคร้ังนั้นยากนกัหนา เพราะมีปากเลก็อาหารไม่
อาจจะผ่านช่องปากเขา้ไปไดง่้าย  ตอ้งเสวยทุกขเวทนาไดรั้บความลาํบากอย่างมาก มีร่างกายผาย
ผอมโซและมีร่างดาํทะมึนแลดูน่าเกลียดน่ากลวั  เป็นเปรตท่ีหิวโหยเพราะอดอาหาร  จนกว่าจะส้ิน
กรรมท่ีตนเคยกระทาํไว ้
  ๗. ตัณหาชิตาเปรติ    เปรตท่ีมีรูปร่างผอมโซ ก็เพราะเหตุท่ีมีความอยากขา้วอยาก
นํ้ าเป็นกาํลงัเหลือบสายตาไปและเห็นสระ  หนองนํ้ า  ก็ดีใจ  รีบวิ่งไปหาหมายจะด่ืมกินให้หาย
อยาก คร้ันไปถึงนํ้ าในบ่อบึงนั้นก็กลายเป็นส่ิงอ่ืนมิใช่นํ้ าทั้งน้ีก็โดยอาํนาจแห่งกรรมชัว่บนัดาลให้
เป็นไป  เขาไม่เคยไดล้ิ้มรสขา้วและนํ้ าเลย ตอ้งเร่ร่อนไปดว้ยความอดอยากอยูอ่ย่างนั้น  จนกว่าจะ
ส้ินกรรมท่ีตนเคยกระทาํไว ้
  ๘. นิชฌามกเปรต   เปรตท่ีมีรูปร่าง   คือมีฟันขาว  มีเข้ียวงอกออกมาจากปาก  ผม
ยาวรกรุงรัง ริมฝีปากบนหอ้ยลงมาทบัริมฝีปากขา้งล่าง  ก็เพราะว่าพวกเขามีลกัษณะประดุจตน้ตาล



๑๕๓ 

 

ท่ีถูกไฟไหมเ้น้ือตวัมีกล่ินเน่าเหมน็  เทา้และมือเป็นง่อยจะเคล่ือนไหวไปมาไม่ได ้ ตอ้งยืนทรมาน
อยูก่บัท่ีโดยไม่มีอาหารจะบริโภคอยูอ่ยา่งน้ี  จนกวา่เขาจะส้ินกรรมท่ีตนเคยกระทาํไว ้
  ๙. สัตตังคเปรต   เปรตท่ีมีรูปร่างใหญ่โต  มีเล็บเทา้และเล็บมือยาวคมเปรียบ
ประดุจความคมแห่งมีดและดาบท่ีลบัไวเ้ป็นอย่างดี  เล็บเทา้และเล็บมือของเขานั้น  มีลกัษณะงอ
เหมือนขอเหมือนเบ็ดตลอดเวลาเปรตประเภทน้ีไดแ้ต่กม้หน้ากม้ตาใช้เล็บเทา้และเล็บมือ  ข่วน
ร่างกายของตวัเองใหข้าดเป็นแผลยบักระจุย มีเลือดไหลออกมานองเนือง  แลว้ก็ด่ืมกินซ่ึงเลือดเน้ือ
ของตนเองนั้นเป็นอาหาร พร้อมกนันั้นก็ร้องลัน่ไปดว้ยความเจบ็ปวดทรมานอยา่งแสนสาหสั  ตอ้ง
เสวยทุกขเวทนาเป็นเปรตอยูอ่ยา่งน้ีเป็นเวลานาน จนกวา่จะส้ินกรรมท่ีกระทาํไว ้

 ๑๐. ปัพพตังคเปรต  เปรตท่ีมีร่างกายโตใหญ่เหมือนภูเขาได้รับทุกขเวทนาน่า
แปลกประหลาด คือ  ในยามราตรีทัว่ทั้งร่างกายของเขาถูกเปลวไฟเผาไหม ้มีร่างกายสว่างไสว
รุ่งเรืองดว้ยเปลวไฟปรากฏแก่บุคคลผูดู้แลในท่ีไกลประดุจภูเขาใหญ่ถูกไฟไหมลุ้กแดงฉะนั้นใน
เวลากลางวนั  ปรากฏเป็นควนัร้อนระอุอยูร่อบกายเขา  ตอ้งถูกไฟเผานอนด้ินดุจดงัขอนไม ้ ไดเ้สวย
ทุกขเวทนาดังว่าเขาจะขาดใจตายเหลือท่ีจะทนได้แลว้ ก็ร้องครวญคราง ทั้ งน้ีก็เพราะว่าเปรต
ประเภทน้ีมีหลายตน ตอ้งเสวยทุกขเวทนาอยูอ่ยา่งน้ีเป็นเวลานาน จนกวา่จะส้ินกรรมท่ีตนกระทาํไว ้
  ๑๑. ชคราทิเปรต  เปรตประเภทเปรตเบด็เตลด็โดยทัว่ไป  เพราะมีร่างกายแตกต่าง
กนัหลายชนิดบางตนมีรูปร่างเหมือนกบัสัตวเ์ดรัจฉาน  ท่ีเราเห็นกนัอยู่ทัว่ไปในมนุษยโ์ลก  เช่น 
เปรตบางตนมีรูปร่างเหมือนงู  เหมือนควาย  เหมือนสุนขั  เหมือนไก่  เหมือนมา้  เหมือนมนุษยป่์วย
เป็นข้ีเร้ือน  ถึงแมจ้ะมีรูปร่างแตกต่างกนั  แต่ก็ตอ้งถูกไฟเผาไหมร่้างกายอยู่ตลอดทั้งกลางวนัและ
กลางคืนตอ้งเสวยผลกรรมชัว่ มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลวั  น่าขยะแขยง จนกว่าจะส้ินกรรมท่ีตนเคย
กระทาํไว ้
  ๑๒. มหิทธิกเปรต  เป็นเปรตท่ีมีฤทธ์ิเหาะเหิรเดินอากาศได ้   และมีรูปร่างอนั
งดงามเปรียบเทพธิดา  แต่ว่าเป็นผูห่้างไกลจากความสุขความเจริญ  เพราะรู้สึกหิวโหยในอาหารมี
ความอดอยากเป็นยิ่งนกั ท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ  บางคร้ังก็มาถึงแดนมนุษยโ์ลก  คร้ันไดพ้บ
เห็นของท่ีไม่สะอาดส่ิงของสกปรกโสโครกต่าง ๆ  เช่น  มูตรคูถท่ีมนุษยพ์ากนัถ่ายท้ิงไวก้็ตรงเขา้
ไปดูดกินโอชะอันเน่าเหม็นนั้นเป็นอาหาร  ตอ้งทนทุกข์ทรมานด้วยความอดอยากอยู่อย่างน้ี  
จนกวา่จะส้ินกรรมท่ีตนกระทาํไว ้
  ๑๓. เวมานิกเปรต  เปรตประเภทน้ีมีชีวิตความเป็นอยูดี่กว่าเปรตทุกชนิด เพราะว่า
มีวิมานอนัเป็นทิพย ์ บางคร้ังไดเ้สวยความสุขเหมือนว่าตนนั้นคือเทวดา  ตอ้งการส่ิงใดก็ไดด้งัใจ  
และมีบริวารรับใช ้ไม่มีความเดือดร้อน แต่เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งเสวยผลกรรมชัว่  อกุศลกรรมก็เขา้



๑๕๔ 

 

ทาํหนา้ท่ีบนัดาลใหก้ลายเป็นเปรตมีรูปร่างน่าทุเรศและน่าเกลียดน่ากลวั  บางคร้ังไดรั้บทุกขเวทนา
ยิง่กวา่เปรตธรรมดาโดยมีสภาพเป็นก่ึงเปรตก่ึงเทวดา  จนกวา่จะส้ินกรรมท่ีตนทาํไว ้
  ศาสตราจารยนิ์ยะดา   เหล่าสุนทร  ไดท้าํการศึกษาและแบ่งประเภทของเปรตไว้
ในคมัภีร์ไตรภูมิพระร่วง การศึกษาท่ีมาโดยมีการกล่าวถึงเปรตและกรรมของเปรตไวท้ั้งหมด  ๑๕  
ตระกลู  ดงัน้ี 
  ตระกลูที ่ ๑  มีความวา่  เปรตจาํพวกตวัใหญ่  ปากนอ้ยเท่ารูเขม็กมี็  ผอมหนกัหนา 
จะหาอาหารกินมิได ้ ผลกรรมท่ีทาํคือ  การอิจฉาริษยาและอยากไดท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้น  คอยขดัขวาง
ผูท่ี้จะทาํทาน 
  ตระกูลที่  ๒  มีความว่า  เปรตผูห้ญิงเปลือยกายมีร่างกายผ่ายผอมมีกล่ินเหม็นมี
แมลงวนัตอมอยูท่ ัว่ร่างกายเพราะผลกรรมในอดีต  เขาไดใ้หย้าทาํแทง้แก่ผูห้ญิงท่ีมีครรภ ์ และสบถ
สาบานวา่  ตนไม่ไดท้าํกรรมเช่นนั้นเม่ือเขาเกิดเป็นเปรต  ไดใ้หก้าํเนิดลูกวนัละ  ๑๔  ตน  ดว้ยความ
หิวโหย เขาจึงฉีกเน้ือลูกกินเป็นอาหาร 
  ตระกูลที่  ๓  มีความว่า  เปรตตระกูลน้ีมีลาํตวัเหมือนตน้ตาล  เน้ือตวัเหม็นสาบ
สาง  อดอยาก แมข้า้วเมล็ดเดียวหรือนํ้ าหยดเดียวก็มิไดเ้ขา้ทอ้งเลย  ในชาติก่อนเป็นผูต้ระหน่ีถ่ี
เหนียว ทั้งคอยไม่ใหผู้อ่ื้นทาํบุญทาํทาน 
  ตระกูลที่  ๔  มีความว่า  เขายอ่มเพียรพยายามเอามือทั้งสองกอบขา้วลีบอนัลุกเป็น
ไฟมาใส่หวัและปากของตนเองอยูทุ่กเม่ือ  ในชาติก่อนเขาไดเ้อาขา้วลีบปนกบัขา้วดีไปหลอกขายให้
คนอ่ืน 
  ตระกูลที่  ๕  มีความว่า  เขาเอาคอ้นเหลก็ตีหัวตวัเองทุกเม่ือ  ในชาติก่อนไดดี้พ่อ
แม่ตวัเอง 
  ตระกูลที่  ๖  มีความว่า  เขาเป็นผูอ้ดอยากแต่เม่ือรับประทานอาหารเขา้ไปกลบั
กลายเป็นคูถไป เพราะในชาติก่อนเขาเคยปฏิเสธท่ีจะให้ทานแก่ผูอ่ื้นโดยอา้งว่าไม่มีอาหารและยงั
กลา้ท่ีจะกล่าวคาํสาบานอีกดว้ย 
  ตระกลูที ่ ๗  มีความวา่  เป็นเปรตผูห้ญิงท่ีมีเลบ็มืออนัยาวคมดงัมีดโกน  ไดใ้ชเ้ลบ็
นั้นขดูเอาเน้ือของตนเองกินเป็นอาหารทุกเม่ือ  เพราะในชาติก่อนเขาขโมยเน้ือของผูอ่ื้นและปฏิเสธ
วา่ไม่ไดท้าํเช่นนั้นเลย 
  ตระกูลที่  ๘  มีความว่า  เปรตตระกูลน้ีเวลากลางวนัจะประทุษร้ายตนเอง  และมี
หมาตวัใหญ่คอยไล่กินเน้ือเขา  แต่ในเวลากลางคืนเขาไดเ้สวยทิพยสมบติั  ทั้งน้ีเพราะในชาติก่อน
เวลากลางวนัเขาล่าเน้ือแต่เวลากลางคืนเขารักษาศีล 



๑๕๕ 

 

  ตระกลูที ่ ๙  มีความวา่  เปรตตระกลูน้ีอาศยัอยูใ่นวิมานมีนางฟ้าเป็นบริวาร  แต่ขดั
สนอาหารถึงกบัเอาเล็บมือข่วนเน้ือและหนังของตนกินเป็นอาหาร  ทั้งน้ีเพราะในชาติก่อนเขารับ
สินบนตดัสินความไม่ยติุธรรมเขาไดรั้บศีล  ๘  และอดขา้วจนส้ินชีวิตเขาจึงไดเ้ป็นผูก้ระทาํบุญและ
บาป 
  ตระกูลที่  ๑๐  มีความว่า  เปรตตระกูลน้ีกินแต่ของสกปรก  เช่น  เสลด  นํ้ าหนอง  
อาจม เพราะในชาติก่อนเขานาํอาหารเหลือเดนไปถวายแด่พระสงฆ ์
  ตระกลูที ่ ๑๑  มีความวา่  เปรตตระกลูน้ีกินแต่นํ้าหนองเน่าเหมน็และหมาเน่าท่ีเขา 
ท้ิงไวใ้นป่า เพราะในชาติก่อนเขาไดน้าํเน้ือสตัวท่ี์มีพุทธบญัญติัหา้มไวไ้ปถวายแด่พระสงฆ ์ โดยอาํ
พรางความจริงไวมิ้ใหรู้้ 
  ตระกูลที่  ๑๒  มีความว่า  เปรตตระกูลน้ีมีเปลวไฟพุ่งออกจากร่างและไฟนั้นก็ได้
ลามไหมเ้ขาจนทัว่ร่างกาย  ในชาติก่อนเขาไดเ้คยบริภาษด่าวา่พระภิกษุผูท้รงศีล 
  ตระกลูที ่ ๑๓  มีความวา่  เปรตตระกลูน้ีไดรั้บความทุกขท์รมานเพราะขาดนํ้ า  เม่ือ
เขาพบนํ้ าและพยายามจะกินนํ้ า  นํ้ าไดก้บักลายไปเป็นไฟเผาไหมเ้ขาจนตาย  ทั้งน้ีเพราะเขาไดเ้คย
ข่มเหงคนเขญ็ใจและใส่ความผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน 
  ตระกูลที่  ๑๔  มีความว่า  เปรตตระกลูน้ีมีร่างอนักายเน่าเป่ือยและเอาไฟเผาคลอก
ตนเองอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะในชาติก่อนเขาไดล้กัลอบเผาป่า 
  ตระกูลที่  ๑๕ มีความว่า  เปรตตระกูลน้ีสูงใหญ่ราวกบัภูเขา  มีขน  เล็บมือ และ
เล็บเทา้ แหลมคมดัง่มีดและดาบเม่ือกระทบกนัจะเกิดเสียงดงัและเกิดเป็นไฟลุกไหมท้ั้งตวั  ชาติ
ก่อนเคยเป็นผูป้กครองบา้นเมืองตดัสินคดีความดว้ยความไม่ยติุธรรม  เพราะเห็นแก่สินบน 
  สรุปไดว้่า  ในจาํนวนเปรตท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเพราะพวกเปรตบางพวกท่ีสามารถรับ
ส่วนบุญส่วนกศุลท่ีมนุษยอุ์ทิศใหไ้ด ้ เพราะมีจิตยนิดีท่ีจะอนุโมทนาส่วนกุศล  เพราะอดขา้วอาหาร
เป็นเวลานานอันยาวนานจึงพยายามนึกถึงญาติของตนว่าเป็นใครอยู่ ท่ีไหนบ้างและการท่ี 
เหล่าปรทตัตูปชีวิเปรตจะไดรั้บส่วนบุญนั้น ตอ้งอาศยัองค์ประกอบในการให้ทาน  ๓ ประการ 
ดว้ยกนั  คือ 
  ๑. ผลทานท่ีเหล่าญาติพี่น้องในมนุษยโ์ลกน้ีอุทิศให้ตอ้งเป็นทานท่ีได้ถวายแด่
พระภิกษุสงฆผ์ูท้รงศีลในพระพทุธศาสนาเท่านั้น  เรียกวา่  สงัฆทาน 
  ๒. เหล่าญาติตอ้งตั้งจิตอธิษฐานกรวดนํ้ าอุทิศส่วนกุศลท่ีตนทาํนั้น ให้เฉพาะเจาะ 
จงใหแ้ก่เปรตตนน้ีเท่านั้น 
  ๓. ปรทตัตูปชีวิเปรต  ตอ้งมาคอยรับ  และอนุโมทนาดว้ยความตั้งใจหากทาํเป็นไม่
รู้ไม่ช้ีในผลทานนั้น ไม่เล่ือมใสไม่อนุโมทนากไ็ม่สามารถไดรั้บส่วนกศุลท่ีเหล่าญาติอุทิศใหไ้ดไ้ม่ 



๑๕๖ 

 

  ดงันั้น  ผูท่ี้อุบติัในท่ีน้ีจึงมีรูปร่างน่าเกลียดมีลกัษณะผิดแผกแตกต่างกนัไปตามผล
ของกรรมท่ีทาํมาในชาติก่อน๒๔๐ตามตระกลูของเปรตทั้ง ๑๓ ตระกลูดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
  เก่ียวกบัเร่ืองกามภพหรือภูมิแห่งเปรตน้ีผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาอยา่งละเอียดเพื่อให้เห็น
ความชดัเจนในสังสารวฏัอนัน่ากลวั ว่าท ากรรมอะไรถึงไดเ้ป็นอย่างน้ี โดยจะน าจ าพวกเปรตมา
กล่าวโดยละเอียด เพื่อเพิ่มเติมจากท่ีกล่าวมา  ดงัน้ี 
   ๑) วันตาสาเปรต  คือเปรตผูมี้แต่ความส้ินหวงัมีรูปร่างน่าเกลียดมีแต่ความหิวเม่ือ
เห็นมนุษยถุ์ยนํ้ าลายจะดีใจรีบไปดูดกินนํ้ าลายนั้นเป็นเช่นอย่างน้ีจนกว่าจะส้ินพลงักรรมคือความ
ตระหน่ีเม่ือมีผูม้าขออาหารกโ็กรธบว้นนํ้าลายดว้ยความรังเกียจแลว้ใหอ้าหารท่ีเป็นเดนอยา่งไม่เตม็
ใจหรือถ่มนํ้าลายบนสถานท่ีท่ีควรเคารพเช่นลานเจดียโ์บสถว์ิหารเป็นตน้ 
   ๒) ขุปปิปาสกเปรต  คือเปรตผูมี้แต่ความหิวกระหายเพราะก่อนเคยเป็นคนท่ีมีแต่
ความโลภความตระหน่ีไม่รู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น 
   ๓) วิชชาตเปรต  นบัเป็นเปรตชั้นดีมีอิทธิฤทธ์ิเป็นดุจพญาแห่งเปรตทั้งหลายเป็น
เปรตท่ีพอจะรู้อริยสัจ ๔ ไดแ้ต่ไม่สนใจปฏิบติัมีแดนตั้งอยู่เหนือแดนนรกอยู่กนัแต่เฉพาะพวกเขา
เท่านั้นจะไม่มีเปรตพวกอ่ืนเขา้ไปปะปนตอ้งเสวยผลแห่งบาปกรรมเช่นนั้นจนกว่าจะส้ินพลงัแห่ง
กรรม 

  ๔) ปรทัตตูปชีวีเปรต  คือเปรตท่ีอาศยัทานท่ีผูอ่ื้นให้เล้ียงชีวิตเป็นเปรตจาํพวก
เดียวเท่านั้นท่ีสามารถรับส่วนบุญท่ีเขาอุทิศให้ดว้ยการอนุโมทนาส่วนกุศลท่ีเขาทาํอุทิศให้เฝ้ารอ
คอยหมู่ญาติจะทาํบุญแลว้อุทิศให้คอยติดตามหมู่ญาติเวลาทาํบุญดว้ยหวงัจะไดรั้บส่วนบุญท่ีเขาจะ
อุทิศให้บางทีหมู่ญาติลืมท่ีจะอุทิศให้ก็ผดิหวงัเศร้าใจทนทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้นจนส้ินพลงัแห่งกรรมเช่น
เปรตผูเ้ป็นญาติของพระเจา้พิมพิสารท่ีพากนัมาเพื่อรอส่วนบุญเปรตเหล่านั้นไดรั้บผลแห่งความ
ริษยาและความตระหน่ีบางพวกมีหนวดและผมรุ่มร่ามมีหน้าดาํมีเส้นเอ็นหย่อนและอวยัวะใหญ่
นอ้ยห้อยยอ้ยผอมหยาบและดาํเหมือนกบัตน้ตาลท่ีถูกไฟป่าไหมบ้างพวกมีร่างกายท่ีเปลวเพลิงเผา
ตั้งแต่ทอ้งเพราะการเสียดสีแห่งไมสี้ไฟคือความระหายแลว้แลบออกจากปากบางพวกไม่ไดร้สอยา่ง
อ่ืน(นอก) จากความหิวระหายเพราะแมไ้ด้ (นํ้าและโภชนะ) แลว้ก็ไม่สามารถกินนํ้ าและโภชนะได้
ตามตอ้งการเพราะมีช่องคอเท่าปลายเขม็และมีทอ้งมีอาการดุจภูเขาบางพวกไดข้องสกปรกมีเลือด
หนองและไขขอ้เป็นอาทิอนัไหลออกจากปาก (แผล) ฝีและต่อมซ่ึงแตกแลว้ของกนัและกนัหรือของ
สตัวเ์หล่าอ่ืนล้ิมเลียอยูป่านดงันํ้าอมฤต๒๔๑ 

                                                            

 
๒๔๐ข.ุเปต. (บาลี) ๒๖/๑/๑๕๑–๒๕๗,ข.ุเปต. (ไทย) ๒๖/๑-๘๑๔/๑๖๗-๓๐๑.   

 
๒๔๑มงัคลตัถทีปนีแปลภาค  ๒  หนา้  ๒๗๑.   



๑๕๗ 

 

   ๕) นิชฌามตัณหิกเปรต  คือเปรตท่ีถูกความอยากแผดเผาพลงักรรมท่ีท าใหม้าเกิด
เป็นเปรตประเภทน้ีคือความตระหน่ีการไม่เคยใหส่ิ้งใดแก่ใครเลยแมจ้ะมีผูม้าขอกต็าม 
   ๖) สูกรเปรต  มีร่างกายประมาณ  ๓  คาวุตคลา้ยสรีระของมนุษยแ์ต่ศีรษะเหมือน
ศีรษะของสุกรมีหางเกิดท่ีปากมีหมู่หนอนไหลออกจากปากอยูต่ลอดเพราะท ากรรมชัว่ดว้ยการพดูยุ
ยงส่อเสียดใหเ้ขาแตกแยกกนัโดยเฉพาะท าผูมี้ศีลใหแ้ตกแยกกนัหลงัจากไหมใ้นอเวจีมหานรกแลว้ 
มาเกิดเป็นสูกรเปรตน้ี๒๔๒ 
   ๗) อหิเปรต  เปรตท่ีมีศีรษะเป็นมนุษยแ์ต่ร่างกายเป็นงูยาวประมาณ  ๒๕ โยชน์ทั้ง
ร่างถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาคือเปลวไฟตั้งข้ึนจากศีรษะลามไปจนถึงหางจากหางถึงศีรษะจากใน
ท่ามกลางลามไปทั้ ง  ๒ ข้างจากขา้งทั้ ง ๒ รวมลงในท่ามกลางท่ีรับผลกรรมเช่นน้ีเพราะเผา
บรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นชาวนาเพื่อตดัปัญหาไม่ให้คนเดินผ่านท่ีนาของตน
ไปหาพระปัจเจกพทุธเจา้หลงัจากตายแลว้ไปเกิดในอเวจีมหานรกแลว้มาเกิดเป็นอหิเปรต๒๔๓ 
   ๘) กากเปรต  คือเปรตกามีล้ินยาวประมาณ  ๕ โยชน์มีศีรษะโตประมาณ  ๙โยชน์
มีกายสูงประมาณ  ๒๕ โยชน์เพราะขโมยกลืนกินอาหารท่ีเขาน ามาเพื่อถวายพระสงฆเ์พียง ๓ ค า
เท่านั้นหลงัจากไปตกอเวจีมหานรกแลว้มาเกิดเป็นกากเปรตน้ี๒๔๔ 
   ๙) สัฏฐิกูฏเปรต  มีร่างกายประมาณ  ๓  คาวุตถูกตีดว้ยคอ้นเหล็ก ๖ หม่ืนปีมีไฟ
ติดลุกโพลงอยูท่ี่ศีรษะๆ ท่ีแตกแลว้กเ็กิดข้ึนมาอีกไดรั้บทุกขเวทนายิง่เพราะตนไดท้ าร้ายพระปัจเจก
พุทธเจ้าจนเสียชีวิตเพราะการทดลองศิลปะด้วยการดีดก้อนกรวดทะลุหูของท่านหลังจากถูก
ชาวบา้นทุบตีจนตายแลว้ไปเกิดในอเวจีมหานรกจนแผน่ดินหนา้ข้ึนหน่ึงโยชน์แลว้มาเกิดเป็นเปรต
ท่ีเขาคิชฌกฏู๒๔๕ 
   ๑๐) อชครเปรต  มีร่างกายประมาณ  ๒๕ โยชน์เปลวไฟตั้งข้ึนแต่ศีรษะลามถึงหาง
ตั้งแต่หางลามถึงศีรษะตั้งข้ึนจากขา้งทั้ง  ๒ ไปรวมอยู่ท่ีกลางตวัท่ีไดรั้บผลกรรมเช่นน้ีเพราะผูก
อาฆาตในสุมงัคลเศรษฐีแลว้เผาท่ีนาเผาเรือนและตดัเทา้โคของเศรษฐี  ๗ คร้ังกระทัง่เผาคนัธกุฎี
ของพระปัจเจกพทุธเจา้หลงัจากตกอเวจีมหานรกแลว้มาเกิดเป็นเปรตน้ี๒๔๖ 

                                                            

 ๒๔๒อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบท  ภาค ๗  หนา้  ๑๐๔. 
 ๒๔๓อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบท  ภาค ๓  หนา้  ๒๓๕-๒๓๖. 
 ๒๔๔อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบท  ภาค ๓  หนา้  ๒๓๕-๒๓๖. 
 ๒๔๕อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบท  ภาค ๓  หนา้  ๒๓๕-๒๔๑. 
 

๒๔๖อรรถกถาขทุทกนิกายธรรมบท     ภาค ๕  หนา้  ๘๗. 



๑๕๘ 

 

   ๑๑) อัฏฐิเปรต  เปรตโครงกระดูกมีแต่กระดูกไม่มีเน้ือหนงัแต่ก็ยงัมีชีวิตผลกรรม
เช่นน้ีเป็นเพราะเคยฆ่าโคหรือสัตวมี์ชีวิตมาก่อนคร้ันตายแลว้ไปเกิดในนรกพน้จากนรกแลว้จึงมา
เกิดเป็นเปรตท่ีมีโครงกระดูกล่องลอยไป๒๔๗ 
   ๑๒) เปสิเปรต  เปรตช้ินเน้ือมีลกัษณะรูปร่างเป็นช้ินเน้ือลอยอยูใ่นอากาศซ่ึงจะถูก 
พวกกาพวกแร้งรุมจิกร้องครวญครางเพราะความเจบ็ปวดบุรพกรรมเช่นเดียวกบั อฏัฐิเปรต  คือฆ่า 
สตัวเ์ช่นววัควายตายไปแลว้ตกนรกพน้จากนรกแลว้จึงมาเกิดเป็นเปรต๒๔๘ 
   ๑๓) ปิณฑเปรต  เปรตกอ้นเน้ือมีลกัษณะรูปร่างเป็นกอ้นเน้ือลอยอยู่ในอากาศถูก
พวกกาและแร้งรุมจิกร้องครวญครางและมีบาปกรรมคือการฆ่านกขายเล้ียงชีพเม่ือตอนเป็นมนุษย์
ดว้ยบาปกรรมท าใหต้กนรกแลว้มาเกิดเป็นเปรตกอ้นเน้ือ๒๔๙ 
   ๑๔) นิจฉวิเปรต  เปรตไม่มีผวิหนงัลอยอยูใ่นอากาศฝงูกาและแร้งต่างพากนัจิกร้อง
ครวญครางอยู่ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเป็นคนเคยฆ่าแกะแลว้ถลกหนงัขายหลงัจากตกนรกแลว้จึงมาเกิด
เป็นเปรตท่ีไม่มีผวิหนงัน้ี๒๕๐ 
   ๑๕) อสิเปรต  เปรตท่ีมีขนเป็นดาบขนท่ีเป็นดาบน้ีหลุดลอยข้ึนไปบนอากาศแลว้
ตกลงมาท่ีกายของเปรตผูเ้ป็นเจา้ของท าใหไ้ดรั้บทุกขเวทนาร้องครวญครางอยูใ่นอากาศอนัเป็นผล
แห่งบาปกรรมคือการฆ่าสุกรขายหลงัจากตกนรกแลว้จึงมาเป็นเปรตน้ี๒๕๑ 
   ๑๖) สัตติเปรต  เปรตท่ีมีขนเป็นหอกซ่ึงคอยท่ิมแทงกายของเปรตเองอยูต่ลอดเวลา
ไดรั้บทุกขเวทนายิง่เพราะผลกรรมท่ีฆ่าเน้ือขาย๒๕๒ 
   ๑๗) อุสุเปรต  เปรตท่ีมีขนเป็นลูกศรหรือลูกธนูแลว้ลูกธนูเหล่านั้นก็ลอยข้ึนแลว้
ตกลงท่ิมแทงกายของเปรตดว้ยผลกรรมแห่งการเป็นเพชฌฆาตหลงัจากตายตกนรกแลว้จึงมาเกิด
เป็นเปรตท่ีมีขนเป็นลูกศรไดรั้บทุกขเวทนาจากขนของตน๒๕๓ 

                                                            

 
๒๔๗สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๓๖-๖๔๐/๒๕๖-๒๕๗.   

 
๒๔๘สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๑/๒๕๗.   

 ๒๔๙สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๒/๒๕๗-๒๕๘.  
 

๒๕๐สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๓/๒๕๘. 
 

๒๕๑สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๔/๒๕๘. 
 ๒๕๒สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๕/๒๕๘-๒๕๙.   
 

๒๕๓สังยตุนิกายนิทานวรรค๑๖/๖๔๖/๒๕๙.   



๑๕๙ 

 

   ๑๘ สูจิเปรต  เปรตท่ีมีขนเป็นปฏกัขนเหล่านั้นหลุดลอยข้ึนอากาศแลว้ตกลงมาท่ี
กายของเปรตเองตลอดเวลาเพราะเป็นผลกรรมคือการเป็นคนฝึกมา้และฝึกมา้ดว้ยการใชป้ฏกัท่ิม
แทงมา้จนมา้เสียชีวิตในบางคร้ังหลงัจากตายไปตกนรกแลว้จึงเกิดเป็นเปรตน้ี๒๕๔ 
   ๑๙) สูจิเปรต  เปรตท่ีมีขนเป็นเข็มลอยอยู่ในอากาศเข็มเหล่านั้นเขา้ไปในศีรษะ
แลว้ออกทางปากเขา้ไปในปากแลว้ออกทางอกเขา้ไปในอกแลว้ออกทางทอ้งเขา้ไปในทอ้งแลว้ออก
ทางขาอ่อนเขา้ไปในขาอ่อนแลว้ออกทางแขง้เขา้ไปในแขง้แลว้ออกทางเทา้เปรตนั้นส่งเสียงร้อง 
 
ครวญครางเพราะผลแห่งบาปกรรมคือการเป็นคนส่อเสียด๒๕๕ 

   ๒๐) อณัฑภารีเปรต  เปรตท่ีมีอณัฑะใหญ่เท่าหมอ้ลอยอยูใ่นอากาศแมเ้ม่ือเดินไปก็
แบกอณัฑะนั้นไวบ้นบ่าแมเ้ม่ือนัง่ก็ทบัอณัฑะพวกแร้งพวกกาพวกนกตะกรุมต่างโผลงมาตามจิก
สตัวท่ี์ไดรั้บผลกรรมเช่นเพราะเคยเป็นผูพ้ิพากษาแลว้ตดัสินคดีความโกงบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเพราะ
เห็นผดิเป็นชอบ๒๕๖ 
   ๒๑) กูปนิมุคคเปรต  เปรตท่ีจมอยูใ่นหลุมคูถจนมิดศีรษะเพราะไดเ้ป็นคนท าชูก้บั
ภรรยาของผู ้๒๕๗ 
   ๒๒) คูถขาทิเปรต  เปรตท่ีจมอยูใ่นหลุมคูถแลว้ใชมื้อทั้งสองกอบคูถกินเพราะเคย
น าคูถใส่จนเตม็รางแลว้นิมนตพ์ระภิกษุมาฉนั๒๕๘ 
   ๒๓) นิจฉวิตถีเปรต  เปรตผูห้ญิงท่ีไม่มีผวิหนงัเพราะการประพฤตินอกใจสามี๒๕๙ 

   ๒๔) มังคุฬิตถีเปรต  เปรตผูห้ญิงท่ีมีกล่ินเหมน็น่าเกลียดเพราะเคยเป็นหญิงแม่มด
มาก่อน๒๖๐ 
   ๒๕) โอกลินีิเปรต  เปรตผูห้ญิงผูมี้น ้ าเหลืองไหลเยิม้เตม็ไปดว้ยถ่านเพลิงเพราะเคย
เป็นพระอคัรมเหสีของพระเจา้กาลิงคถู์กความหึงครอบง าไดน้ าเตาซ่ึงเต็มดว้ยถ่านเพลิงเทรดหญิง
ร่วมสามี๒๖๑ 

                                                            

 ๒๕๔สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๔๗/๒๕๙.   
 ๒๕๕สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๔๘/๒๖๐.   
 ๒๕๖สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๔๙/๒๖๐.   
 ๒๕๗สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๐/๒๖๑.   
 ๒๕๘สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๑/๒๖๑.   
 ๒๕๙สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๒/๒๖๑.    
 ๒๖๐สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๓/๒๖๒.  



๑๖๐ 

 

 
   ๒๖) สีสัจฉินนเปรต   เปรตท่ีไม่มีศีรษะมีตาและปากอยู่ท่ีอกเพราะเคยเป็น
เพชฌฆาตฆ่าผูค้น๒๖๒ 
   ๒๗) ภิกขุเปรต  เปรตท่ีมีเพศเป็นภิกษุมีผา้สังฆาฏิบาตรประคดเอวร่างกายมีไฟลุก
โชนเพราะเคยเป็นภิกษุท่ีผดิวินยัในศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้๒๖๓ 
   ๒๘) ภิกขุนีเปรต   เปรตท่ีมีเพศเป็นภิกษุณีมีผา้สังฆาฏิ  บาตร ประคดเอว  และ
ร่างกายมีไฟติดทัง่เพราะเคยเป็นภิกษุณีผูช้ัว่ชา้ในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา้จึงไดรั้บ
กรรมเช่นน้ี 
   ๒๙)  สิกขมานาเปรต  เปรตท่ีมีเพศเป็นนางสิกขมานามีผา้สังฆาฏิ  บาตร  ประคด
เอวและร่างกายมีไฟติดทัว่ตวั เพราะเคยเป็นสิกขมานาผูช้ัว่ชา้ในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัม
พทุธเจา้ 
   ๓๐  สามเณรเปรต  เปรตท่ีมีเพศเป็นสามเณรลอยโดยมีผา้ บาตร  ประคดเอว และ
ร่างกายมีไฟติดทัว่ตวั  เพราะเคยเป็นสามเณรผูช้ัว่ชา้ ในศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ 
   ๓๑) สามเณรีเปรต  เปรตท่ีมีเพศเป็นสามเณรีลอยมีผา้สังฆาฏิบาตรประคดเอวและ
ร่างกายมีไฟติดทัว่เพราะเคยเป็นสามเณรีผูช้ัว่ชา้ในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยผล
ของกรรมนั้น๒๖๔ 
 ดงันั้นสรุปแลว้   ในคมัภีร์ทางพุทธปรัชญายงัมีขอ้ความท่ีกล่าวถึงเปรตประเภทต่างๆตาม
บุพกรรมอีกหลายประเภทดว้ยกนัแต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้เปรตมี  ๒ ประเภท  โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะท่ีเกิดได ้ ดงัน้ี  คือ (๑) เปรตประเภทท่ีมาจากภพอ่ืนเช่นไดรั้บการเสวยวิบากกรรมในนรก
แลว้มาเกิดเป็นเปรต (๒) เปรตประเภทท่ีไปจากมนุษยโลกน้ีแลว้ไปเกิดเป็นเปรตทนัทีดว้ยวิบาก
กรรมชัว่ของตน๒๖๕ 
  ๓) อสุรกายภูมิ เป็นกามภพคือโลกของสตัวท่ี์ปราศจากความร่าเริงสนุกสนานไม่มี
การร่ืนเริงไม่มีการละเล่นให้เกิดความสนุกสนานบนัเทิงใจเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในอสุรกายภูมิน้ีเพราะ
ผลของอกุศลกรรมท่ีทาํดว้ยโลภเจตนาเป็นผูม้ากไปดว้ยอภิชฌาเพ่งเล็งอยากไดท้รัพยส์มบติัของ

                                                                                                                                                                          

 
๒๖๑สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๓/๒๖๒.   

 
๒๖๒สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๔/๒๖๒.   

 
๒๖๓สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๘/๒๖๓-๒๖๔. 

 
๒๖๔สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๕๙/๒๖๔.   

 
๒๖๕สังยตุนิกายนิทานวรรค  ๑๖/๖๖๐/๒๖๔. 



๑๖๑ 

 

ผูอ่ื้นประกอบทุจริตดว้ยการปลน้ขโมยมีความอิจฉาริษยาปรารถนาทาํลายลา้งหรือเห็นผูอ่ื้นทาํความ
ดีก็ไม่พอใจเพราะเป็นคนมากไปดว้ยความพยาบาทมีความเห็นผิดเช่นมีความเห็นผิดว่าทานท่ีให้
แลว้ไม่มีผลโลกน้ีไม่มีโลกหนา้ไม่มีเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในชั้นน้ีจะประสบทุกขเวทนาเพราะความหิว
โหยมีความปวดแสบปวดร้อนในทอ้งเพราะถูกไฟในกายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของ
อสุรกายนั้นมี  ๓  ประเภทคือ  (๑) เทวอสุรกายอสุรกายท่ีมีสภาพเป็นเทวดาชนิดหน่ึง (๒) เปรต
อสุรกายอสุรกายท่ีมีสภาพเป็นเปรต ๓ จาํพวกคือจาํพวกท่ีหน่ึงไดแ้ก่กาลกญัชิกเปรตอสุรกายมี
รูปร่างใหญ่โตแต่มีปากเท่ารูเขม็จาํพวกท่ีสองไดแ้ก่เวมานิกเปรตอสุรกายในเวลากลางวนัเสวยทุกข์
เวลากลางคืนเสวยสุขอยูใ่นวิมานจาํพวกท่ีสามไดแ้ก่อาวธิุกเปรตอสุรกายชอบรบราฆ่าฟันกนัเอง 
(๓) นิรยอสุรกายอสุรกายประเภทสตัวน์รกอาศยัอยูท่ี่ขอบจกัรวาล๒๖๖ 
  ๔) เดรัจฉานภูมิ  เป็นกามภพคือสถานท่ีอยูข่องสัตวเ์ดรัจฉาน,พวกท่ีมืดมวัโง่เขลา
เป็นโลกของสัตวท่ี์มีความเป็นอยู่ดีกว่าสัตวน์รกเปรตและอสุรกายเป็นโลกของสัตวท่ี์มีความยินดี
ในเหตุ  ๓  ประการคือการกินการนอนและการเสพเมถุนมีอกุศลกรรมเบาบางแม้จะมีชีวิต
ยากลาํบากยากแคน้อยู่บา้งก็ตามทีก็ยงัดีกว่าสัตวอ์บายภูมิอ่ืนๆและมีชีวิตอยู่ร่วมบนภพเดียวกบั
มนุษยส์ัตวเ์ดรัจฉานเป็นโลกของสัตวท่ี์ไปตามขวางตามความยาวของลาํตวัหรือคว ํ่าอกไปและยงัมี
จิตใจท่ีขดัขวางจากมรรคผลและนิพพานอีกดว้ยผลของความดีของสัตวเ์ดรัจฉานไดเ้พียงสวรรค์
สมบติัเท่านั้นเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในภูมิน้ีเป็นสัตวท่ี์มีรูปร่างปรากฏให้เห็นและเกิดไม่เป็นท่ีไม่มีท่ีอยู่
เป็นหลกัแหล่งบา้งก็อยูต่ามร่างกายของมนุษยบ์า้งก็อยูต่ามบา้นเรือนบา้งก็เป็นสัตวท่ี์อยูต่ามป่าตาม
ภูเขาบา้งก็อยูใ่นหนองนํ้ าลาํธารอยูใ่นพื้นดินอยูใ่นอากาศอยูใ่นพื้นปฐพีท่ีเราอยูใ่นเวลาน้ีจาํแนกได้
๔ ประเภทคือ (๑) อปทติรัจฉานคือสัตวเ์ดรัจฉานประเภทท่ีไม่มีเทา้ไม่มีขาเช่นงูปลาและปลาไหล
ไส้เดือน (๒) ทิวปทติรัจฉานคือสัตวเ์ดรัจฉานประเภทท่ีมีขา  ๒ ขามีเทา้  ๒ เทา้สัตวส์องเทา้เช่น
แร้งกานกเป็ดไก่ (๓) จตุปทติรัจฉานคือสัตวเ์ดรัจฉานประเภทท่ีมีขา ๔ ขามีเทา้ ๔ เทา้เช่นหมาแมว
ชา้งมา้ววัควาย (๔) พหุปทติรัจฉานคือสัตวเ์ดรัจฉานประเภทท่ีมีขามากมีเทา้มากกว่า ๔ เทา้ข้ึนไป
เช่นมดปลวกก้ิงกือตะขาบหนอน๒๖๗ 

                                                            

 
๒๖๖พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจ ริยะ ,ปรมัตถโชติกะมหาอภิ ธัมมัตถสังคหฏีกา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐), หนา้ ๕๗-๕๙, พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ
ญาณวโรป.ธ. ๙),ภูมิวลิาสินี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิ์ตรสยาม, ๒๕๒๔), หนา้  ๑๒๙.    
 

๒๖๗พระพรหมโมลี (วิลาศญาณวโร, ป.ธ.๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา้, ๒๕๔๕), 
หนา้  ๒๐๒. 



๑๖๒ 

 

   สรุปแลว้ภพแห่งสัตวเ์ดรัจฉานเป็นภพท่ีอยู่ใกลม้นุษยท่ี์สุดแต่ก็มีความเป็นอยู่ท่ี
ล  าบากยากแคน้อยู่บา้งแต่ก็ยงัดีกว่าสัตว์ในอบายภูมิจ าพวกอ่ืน  โดยจะมีความยินดีในเหตุ  ๓  
ประการ  ก็คือ  กิน   นอน  และเสพกาม สัตวเ์ดรัจฉานจึงเป็นโลกของสัตวท่ี์ไปตามขวางตามความ
ยาวของลาํตวัหรือควํ่าอกไปและยงัมีจิตใจท่ีขดัขวางจากมรรคผลและนิพพานอีกดว้ยผลของความดี
ของสตัวเ์ดรัจฉานไดเ้พียงสวรรคส์มบติัเท่านั้น 

๒.๖   สรุปค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 

  จากท่ีไดศึ้กษามาในบทท่ี  ๒   จะเห็นไดว้า่สงัสารวฏัเป็นหลกัคาํสอนท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงใน
พุทธปรัชญาเถรวาท ท่ีแสดงให้ถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงและจุดเร่ิมตน้และจบลงของชีวิตสัตว์
ใน ภพ  ๓ คือ   กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ   หรือ ใน ๓๑  ภูมิ  ว่าสัตวเ์หล่านั้นมีการดาํเนินชีวิตมา
อย่างไรในภพปัจจุบนันั้น ๆ  ซ่ึงมีกระบวนการตายและการเกิดเป็นตวัช้ีวดัให้เห็นถึงสัจธรรม คือ 
ความจริงของชีวิตและความน่ากลวัแห่งสงัสารวฏัท่ีประดุจดงัหว้งนํ้าทะเลใหญ่และลึกท่ีใครๆ  ท่ีได้
ตกไปลอยคอแลว้  อนัหมายถึงความทุกขท์รมานอนัใหญ่หลวงไดเ้กิดข้ึนแลว้กบัชีวิตของสัตวน์ั้น ๆ  
เพราะตวัการท่ีสําคญัท่ีเรียกว่าไตรวฏัฏ์เป็นวงจรมีองค์ประกอบ ก็คือ(๑) กิเลส  (๒) กรรม (๓)  
วิบาก  ท่ีหมุนเวียนต่อเน่ืองกนัทั้ง  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  กิเลสวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  อวิชชา ตณัหา  อุปาทาน 
เป็นกิเลสท่ีเป็นตวัสาเหตุผลกัดนัใหคิ้ดปรุงแต่งการกระทาํต่างๆ ข้ึน (๒) กรรมวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  สังขาร 
(กรรม) ภพ  เป็นกรรม คือ กระบวนการกระทาํหรือกรรมทั้งหลายท่ีปรุงแต่งชีวิตใหเ้ป็นไปต่างๆกนั  
(๓) วิปากวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  เป็นวิบาก คือสภาพชีวิตท่ีเป็น
ผลแห่งการปรุงแต่งของกรรม และกลบัเป็นเหตุเสริมสร้างกิเลสต่อไปอีกท่ีสัตวท์ั้งหลายไดก้ระทาํ
ไวจ้ากการดาํเนินชีวิตของตน ไม่วา่จะเป็นทั้งบุญและบาป กศุลและอกศุลกต็าม การกระทาํทั้งหลาย
ทั้งปวงเหล่าน้ี ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจยันาํสัตวท์ั้งหลายให้ถือกาํเนิดเกิดมาในลกัษณะต่างๆ กนัไป 
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกั  ๓  ประการ  คือ  (๑)  กรรมเขตตะ  (๒) วิญญาณพีชะ (๓)  ตณัหาสิเนหะ  
ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นตวัสร้างภพสร้างชาติให้เกิดข้ึนไม่มีท่ีส้ินสุด ทาํใหส้ัตวผ์ูท่ี้มีส่ิงเหล่าน้ีตอ้งประสบ
กบัสุขและทุกขใ์นสังสารวฏั คือ เวียนตายเวียนเกิดแลว้ ๆ  เล่าๆ เป็นเวลาอนัยาวนานหาเบ้ืองตน้ 
เบ้ืองปลายมิไดด้งันั้น วฏัฏะอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวแ์บ่งออกเป็น ๓ ภพ สาํหรับเป็นท่ีอยู่ของสัตว ์๓ 
ประเภท คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ  
   จากการศึกษา เห็นว่า ใน กามภพ  คือ ท่ีอยูข่องสัตวท่ี์ประกอบไปดว้ยขนัธ์  ๕ คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยงัมีอวิชชา ตณัหา อุปาทาน โลภะ โทสะ โมหะ ยงักระทาํกรรม
ทางไตรทวาร ยงัอาศยัรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ รูปภพคือ ภพอนัเป็นท่ีอยู่ของรูป
พรหม สัตว์จ ําพวกน้ีประกอบด้วยขันธ์  ๕ แต่ไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงชีพ ยงัมีอวิชชา แต่มีตณัหาอุปาทานเบาบางและอรูปภพ เป็นท่ีอยู่

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E


๑๖๓ 

 

ของอรูปพรหม สัตวพ์วกน้ีไม่มีรูปขนัธ์ มีแต่นามขนัธ์ (เรียกว่ามีขนัธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เป็นพวกจตุโวการ)  ไม่มีตณัหาอุปาทาน แต่มีอวิชชา (สัตวท่ี์มีขนัธ์ ๑ ไดแ้ก่ อสัญญีพรหม 
คือ มีเฉพาะรูปขนัธ์ เป็นพวกเอกโวการ ) หรือเรียกอีกอยา่งวา่  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ   อรูปาวจร
ภูมิ  ก็ลว้นตกอยู่ในวฏัฏะ คือ  วน  ๓  อยู่   คือยงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวฏัอยู่  ยงัตอ้ง
ประสบกบัความสุขและความทุกขอ์ยูต่ราบนั้น  เพราะยงัตกอยูใ่นกระบวนของการตายและเกิดอยู ่ 
และจะตอ้งดาํเนินชีวิตต่อไป กระทาํกรรมทั้งท่ีเป็นกศุลและอกศุลต่อไป จนกวา่จะส้ินไปซ่ึงกิเลส 
   จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาน้ี จะเห็นไดว้่า หลกัคาํสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาทไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงชีวิตโดยภาพรวมในภพภูมิต่าง ๆ  ท่ีเตม็ไปดว้ยความทุกข ์อนัเกิดจากการ
เวียนตายเวียนเกิดของสรรพสัตวเ์อง  ซ่ึงไดแ้ก่  การดาํรงอยู่แห่งรูปและนาม  หรือกายกบัจิต  ท่ีใช้
คาํว่า  สัตว ์ บุคคล เป็นตน้ และชีวิตก็มีหลายลกัษณะหลายประการ  คือ ภพ ๓,กาํเนิด ๔,คติ ๕,
วิญญาณฐิติ ๗,สัตตาวาส ๙ 
   ดงันั้น พุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่า  การเกิดของชีวิตสัตวโ์ลกนั้นยอ่มมีเหตุปัจจยั
ทาํให้เกิดมา มิใช่มีเทพเจ้าเหล่าเทวาเป็นผูส้ร้าง  หรือเกิดข้ึนมาเองโดยปราศจากเหตุปัจจัย  
พระพุทธเจา้ทรงแสดงเหตุปัจจยั ท่ีทาํให้เกิดชีวิตและตายดว้ยหลกัปฏิจจสมุปบาท  กล่าวโดยย่อก็
คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก  และสาํหรับภพภูมิท่ีเป็นท่ีรองรับการเกิดการตาย มี  ภพ  ๓  ภูมิ  ๓๑  มี  
อบายภูมิ  ๔  กามสุคติภูมิ  ๗  รูปภพ  ๑๖  อรูปภพ  ๔  จากท่ีผูว้ิจยัไดส้รุปมาน้ีจะเห็นว่า หลกัคาํ
สอนเร่ืองสังสารวฏั การเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโ์ลก เป็นเร่ืองของความทุกข์ท่ีตอ้งศึกษาให้รู้ 
เขา้ใจ และท่ีสาํคญัถา้ชาวพุทธรู้หลกัคาํสอนแห่งสังสารวฏัดีแลว้ ยอ่มจะเป็นกรอบและเกราะกาํบงั
ไม่ให้ตกไปสู่สังสารวฏัเบ้ืองตํ่า และเพลิดเพลินติดอยู่ในสังสารวฏัเบ้ืองสูง และนาํไปปฏิบติั เพื่อ
ทาํลายวงจรแห่งสงัสารวฏั  คือ กิเลสท่ีเป็นเหตุใหก้ระทาํกรรม  เม่ือมนุษยก์ระทาํกรรม ไม่วา่จะเป็น
กรรมดี หรือกรรมชัว่ หรือทั้งบุญทั้งบาป ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บผลคือวิบาก ทาํใหห้มุนวนอยูอ่ยา่งน้ี
ไม่มีท่ีส้ินสุด พระพทุธองคจึ์งตรัสวา่ การเกิดกเ็ป็นทุกข ์ทุกขเ์พราะตอ้งดูแลบริหารขนัธ์   ความตาย
ก็เป็นทุกขเ์พราะถา้หากทาํชัว่ ความกลวัภยัในสังสารวฏัยอ่มเกิดข้ึนแน่นอน ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
 
 
 

 



๑๖๔ 

 

แผนภูมิที ่ ๒.๑๖  สรุปกรอบหลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา:    จากการศึกษาของผู้วจัิย 

ค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถร

วาท 
ประเภทแห่งสังสารวฏั 

เหฏฐิมสังสารวัฏ อุปริมสังสารวฏั มัชฌิมสังสารวัฏ 

-นรก 
-เปตติวิสัย 
-อสุรกาย 
-ติรัจฉาน 

-มนุสสภูมิ โลกมนุษย ์ 
-จาตุมหาราชิกาภมิู 

-ดาวดึงส์ 

-ยามา 

-ดุสิต 

-นิมมานรดี 

-ปรนิมมิตวสวตัตี 
 

อรูปพรหม  ๔  ชั้น 

กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ 

รูปพรหม ๑๖ ชั้น 

คติ ๕ 

ทุคติ สุคติ 

กระบวนการเกิด 
-กมฺมเํขตต ํ
-วิญฺญาณ ํ พีช ํ
-ตณฺหา สิเนโห 
 
 

 

-มารดาบิดาอยูร่่วมกนั 

-มารดามีระดู 
-มีปฏิสนธิวิญญาณมา  
  เกิดในครรภ ์
 

ธาตุ  ๖  ประชุมกนั จึงตั้งครรภ ์
-ปฐวธีาตุ  ธาตุนํ้า     -อาโปธาตุ  ธาตุนํ้า 
-เตโชธาตุ  ธาตุไฟ    -วาโยธาตุ   ธาตุลม 
-อากาสธาตุ  ธาตุวา่งเปล่า 
-วิญญาณธาตุ    ธาตุรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ 

 

กาํเนิด ๔ 

-ชลาพชุะ   -อณัฑชะ – สังเสทชะ  
-โอปปาติกะ 
 

กระบวนการตาย 

สุคติภูมิ ทุคติภูมิ 

ไปสู่สุคติ 

ไปสู่ทุคติ 

มนุษย,์ สวรรค ์๖ ชั้น พรหมโลก ๒๐ 

ชั้น 
อบาย ๔ นรก  เปรต  อสุรกาย  สตัวดิ์รัจฉาน 



บทที ่  ๓ 
ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพทุธไทย 

 
 ในบทท่ี  ๓  น้ีผูศึ้กษาวิจยั จะไดศึ้กษาถึงความเช่ือเก่ียวกบัสังสารวฏัของชาวพุทธไทย ใน
ภาคอีสาน ในประเด็นท่ีเป็นความเช่ือการเวียนตายเวียนเกิด เร่ืองลทัธิวิญญาณท่ีถือเป็นความเช่ือ
อยา่งหน่ึงในสงัคมไทย  พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดการตาย  พิธีเก่ียวกบัวิญญาณ  ท่ีถือเป็นความเช่ือท่ี
สังคมชาวพุทธไทยไดผ้สมผสานกนั ระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งลงตวั 
เพื่อให้เห็นถึงแนวทางความเช่ือเร่ืองการดาํเนินชีวิตในภพปัจจุบนัและภพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนักบัอนาคต เพื่อใหเ้ป็นเหตุเป็นผลของกนัและกนัระหว่าง
ภพปัจจุบนักบัสัมปรายภพ เพราะตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีกิเลสอยู่ย่อมทาํกรรมอย่างแน่นอน เม่ือทาํ
กรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผลนั้น ๆ  เม่ือเป็นเช่นน้ีกแ็สดงวา่สงัสารวฏัรออยูข่า้งหนา้อยา่งหลีกหนีไม่ได ้
 

๓.๑  ความเช่ือเร่ืองการเวยีนว่ายตายเกดิ 
 เร่ืองการเกิดและการตายของชีวิตในพทุธปรัชญานั้น  ถือไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์
กนักบัหลกัคาํสอนในพุทธปรัชญา  เพราะการเกิดและการตายของชีวิตถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดเ้ขา้
ไปอยู่ในหลกัความจริงแห่งชีวิต คือเร่ืองสุขเร่ืองทุกขซ่ึ์งไดแ้ก่  อริยสัจ  ๔  ท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รง
ตรัสเอาไว ้ คือ ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ  และมรรค  เม่ือมีชีวิตเกิดข้ึน ณ  ท่ีใด  ความจริงทั้ง  ๔  ประการ
น้ี ยอ่มจะตอ้งปรากฏข้ึนในท่ีนั้นเสมอ  และนอกจากความทุกขท่ี์เป็นความจริงตามหลกัของอริยสัจ 
๔  ดงักล่าวแลว้  ความทุกขต์ามความเป็นจริงอีกประการหน่ึงท่ีไดก้ล่าวถึงไวก้็คือ  ความจริงใน
เร่ืองของความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจาก  การเกิด  การแก่  การเจบ็ และการตาย  เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมีการ
เกิดของชีวิต  คือหมายถึงการเกิดข้ึนของรูปและนาม  หรือท่ีเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่  การเกิดข้ึนของ
ขนัธ์  ๕  ก็จะตอ้งประสบดว้ยความจริงของชีวิตในเร่ืองการเกิด  และการตายท่ีเป็นความทุกข์
เช่นเดียวกนั  ซ่ึงในเร่ืองดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวเป็นลาํดบัไป 
 ดงันั้น ความเช่ือของคนไทย ความเช่ือของมนุษยส่์วนใหญ่เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัธรรมชาติ เม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลต่อวิถีการดาํเนินชีวิตมนุษย ์ทั้งใหคุ้ณประโยชน์และให้
โทษแลว้มนุษยไ์ม่สามารถคน้หาสาเหตุมาอธิบายได ้ทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั 
 สาํหรับบริบทของสังคมไทยในภาคอีสาน มีความเช่ือท่ีหลากหลาย อนัเป็นท่ีมาของความ
เช่ือและพิธีกรรมตามประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบติัท่ีแปลกแตกต่างกนัออกไปทั้ง
ความเช่ือท่ีมิใช่พระพทุธศาสนาและมาจากหลกัพระพทุธศาสนาแต่กผ็สมผสานกนัเป็นความเช่ือ 

 



๑๖๔ 
 

  

ท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยและนาํไปสู่การปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตของบุคคล กลุ่มคน ในปัจจุบนัเรา
จึงเห็นการปฏิบติัของคนในแต่ละทอ้งถ่ินมีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามพื้นฐานของความ
เช่ือนัน่เอง   

จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาแลว้ในบทท่ี  ๒  จึงสรุป ความเช่ือของคนไทยนั้น มีอยู ่ ๓ ประการ 
คือ ความเช่ือท่ีมีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา ความเช่ือท่ีมีพื้นฐานมาจากลทัธิผี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ
พราหมณ์ ดงัน้ี 
 ๓.๑.๑  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
 เน่ืองจากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้ งแต่บรรพบุรุษ ความเช่ือจึงมุ่งเน้นพระ
รัตนตรัยหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา ในเร่ืองของสังสารวฏัคือ การเวียนว่าย ตายเกิดซ่ึง
ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวต่อไป ใน ๓ ประเดน็หลกัท่ีเก่ียวกบัการเกิด การตาย และการเกิดใหม่   ต่อไปน้ี  
  ๓.๑.๑.๑  เกี่ยวกับการเกิด  ตามหลกัของพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงการเกิดของ
ชีวิตไวว้่า  การเกิดข้ึนของชีวิต คือ  หน่วยรวมของขนัธ์   ๕   คาํว่า  “ขนัธ์” ใชเ้ป็นคาํอธิบายเพื่อส่ือ
ให้เขา้ใจถึงส่วนประกอบต่างๆ  ของความเป็นมนุษย ์ท่ีมาประชุมรวมกนัเป็นชีวิตมนุษย ์ เพราะ
อาศยัขนัธ์ ๕ น้ีเอง  จึงถูกบญัญติัเรียกว่า  สัตว์  บุคคล  ตวัตน เรา เขา  ถือได้ว่าขนัธ์  ๕  เป็น
โครงสร้างของสัตว ์ บุคคล ตวัตน  เรา เขา  พระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของการข้ึน
ของชีวิตท่ีน่าสนใจ  
 ดงันั้น บนพื้นโลกอนักวา้งใหญ่ไพศาล  เป็นท่ีอาศยัของสัตวน์านาชนิด  มากมายเหลือท่ีจะ
นบั  มีทั้งท่ีเราเคยเห็นและไม่เคยเห็น  ท่ีมีร่างกายใหญ่โตอยา่งชา้งก็มี  ท่ีมีร่างกายเลก็อยา่งมดหรือ
เล็กยิ่งกว่ามดก็มี  ท่ีมีร่างกายละเอียดเกินกว่าท่ีตามนุษยจ์ะเห็นได้  เช่นเทวดาก็มี 

สตัวบ์างพวกมีรูปร่างสวยงาม  น่าทศันา  บางพวกมีรูปร่างน่าเกลียด  ไม่ชวนมอง  บางพวกก็มีรูปร่าง
แปลกๆ จนดูน่าขนั 

 สัตวน์ั้นนอกจากจะมีมากมายหลายชนิด  และมีรูปร่างผิดแผกแตกต่างกนัไปแลว้  ยงัมี
อุปนิสัยจิตใจแตกต่างกนัดว้ย บางพวกมีจิตใจอ่อนโยน  มีเมตตากรุณา  บางพวกดุร้าย  ใจแคบ  บาง
พวกใจกวา้งเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผอ่ารีอารอบ  ฯลฯ  ไม่มีสตัวช์นิดใดเลยท่ีเหมือนกนัทุกอยา่ง  แมลู้กฝาแฝด
ท่ีว่ามีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยกนัมากท่ีสุด  ก็ยงัไม่เหมือนกนัทุกส่วน  ถา้เหมือนกนัทุกส่วนแลว้   เราจะ
ไม่ทราบเลยวา่ใครเป็นพี่ใครเป็นนอ้ง นอกจากนั้น  นิสยัใจคอของฝาแฝดกมิ็ไดเ้หมือนกนั 

  ชีวิตของสัตวท์ั้งหลายเกิดมาดว้ยกรรม  และดาํเนินไปตามกรรมท่ีตนกระทาํไว ้  มีกรรม
จาํแนกให้ผิดแผกแตกต่างกนั   ในนํ้ ามี   กุง้  ปู  เต่า  ปลา  และสัตวน์อ้ยใหญ่ท่ีเรารู้จกั  และไม่รู้จกั
อีกมากมาย  บนบกมี   มนุษย ์  ชา้ง   มา้   ววั   ควาย   สุนขั    แมว   เป็นตน้   ในอากาศ



๑๖๕ 
 

  

มี   นก  ผเีส้ือ  และแมลงต่างๆ  นอกจากนั้นกย็งัมีเทพบุตร  เทพธิดา  อินทร์  พรหม  ยม  ยกัษ ์ เปรต  
อสุรกาย  และสตัวน์รก 
    ในบรรดาสัตวเ์หล่านั้น  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด  ท่ีประเสริฐท่ีสุดเพราะมนุษยมี์
โอกาสทาํความดีไดทุ้กชนิด  ตั้งแต่ความดีเลก็นอ้ย  ไปจนถึงความดีขั้นสูงสุด   คือการบรรลุมรรค  
ผล  นิพพาน   พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสว่า   "การไดอ้ตัภาพเป็นมนุษยน์ั้นแสนยาก” แต่การดาํเนิน
ชีวิต  ให้ถูกทางเม่ือมาแลว้ยงัยากกว่า   เพราะถา้ดาํเนินชีวิตไม่ถูกทางแลว้ชีวิตในอนาคตมีแต่จะ
ตกตํ่าลง   ยากนกัท่ีจะมีโอกาสกลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก   ในเม่ือตายไป 
  ดงันั้น การเกิดเป็นมนุษยต์อ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างนาํมาเกิดฉันใด   การดาํเนินชีวิตให้
ถูกตอ้งเม่ือเกิดมาแลว้   กต็อ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งฉนันั้นเหมือนกนั 
  การเกิดเป็นมนุษยต์อ้งอาศยั   บุญ   มีทานเป็นตน้นาํใหเ้กิด  การดาํเนินชีวิตให้ถูกตอ้ง  ก็
ตอ้งอาศยัสมบติั ๔ อย่างท่ีพระพุทธองคต์รัสเรียกว่า จกักะ ๔ หรือ  จกัร ๔  เป็นสาํคญัผูใ้ดมี
จกัร  ๔   อยา่งน้ี   ยอ่มไดรั้บโภคทรัพย ์  ยศ   ช่ือเสียง   ความสุขและความเจริญ ตลอดชีวิต 
 พุทธศาสนาไม่ยอมรับทศันะการสร้างมนุษยใ์นศาสนาฮินดู พุทธศาสนาถือว่า มนุษยมิ์ใช่
ส่ิงสร้างของพระพรหมและไม่มีส่วนใดคงท่ี มนุษยเ์กิดจากองคป์ระกอบทางกายหรือรูป (ดิน นํ้ า 
ลม ไฟ) และทางจิต (เวทนา สัญญา สังขาร จิต/วิญญาณ) ทั้งหมดรวมกนัเรียกว่า ‚ขนัธ์ ๕ ‛ โดยใน
ส่วนของกายและจิตมีความเปล่ียนแปลงเป็นธรรมชาติ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้มนุษยต่์างกนัในทศันะ
ของพทุธศาสนากคื็อ ‚กรรม‛ คนจะดีหรือชัว่ วดัไดด้ว้ยกรรมท่ีแต่ละคนทาํ กรรมหรือการกระทาํดี
หรือชัว่ต่างหากท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนด มิใช่พระพรหม และพุทธศาสนากบัสอนเน้นไปท่ีจิตใจ โดย
สอนใหเ้ห็นความสาํคญัถึงความดีทางใจสาํหรับการดาํเนินชีวิต 

   ฉะนั้น ตามทศันะของพุทธศาสนา มนุษยเ์กิดข้ึนโดยไม่ใช่จากการสร้างของพระเจา้หรือ
พระพรหม แต่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของเหตุปัจจยั หรือตามกฎแห่งกรรมตามหลกัการท่ีวา่ 

  

   ‚เม่ือส่ิงน้ีมี    ส่ิงน้ีจึงมี   เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน 
   เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีกไ็ม่มี เพราะส่ิงน้ีดบัไป ส่ิงน้ีจึงดบัไปดว้ย‛๑  
 

   จากมุมมองตรงน้ี มนุษยใ์นทศันะของพุทธศาสนา จึงไม่ไดม้าจากการสร้างของพระเจา้ 
หรือพระพรหม ถา้จะพดูใหก้ระชบัตามภาษาทัว่ไปก็คือ กรรมเป็นตวักาํหนดการเกิดของมนุษย ์ซ่ึง
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‚กรรมลิขิต‛ 
                                                            

  
๑
 พระธรรมปิฎก ( (ป.อ.   ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร์  ฉบบัประมวลธรรม พิมพค์ร้ัง

ท่ี  ๑๒  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๖,)  หนา้ ๘๑.  
 



๑๖๖ 
 

  

  ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงท่ีพุทธศาสนาไดก้ล่าวไวคื้อ องคป์ระกอบของการการ
เกิดข้ึนของชีวิตมนุษย ์ประกอบดว้ยขั้นตอน ๓  ประการ คือ 
   ๑. บิดามารดามีเพศสมัพนัธ์กนั 
   ๒. มารดาอยูใ่นวยัมีประจาํเดือน และมีไข่ตกขณะมีเพศสมัพนัธ์กบับิดา 
   ๓. มีส่ิงท่ีเรียกวา่ ‚คนัธพัพะ‛ หรือ ‚วิญญาณ‛ เขา้ไปปฏิสนธิในรังไข่ของมารดา 
 

  เพราะฉะนั้นกระบวนการเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการยาก คาํกล่าวเช่นน้ี สาํหรับบางท่านแลว้
อาจรู้สึกคา้นอยู่ในใจ เพราะทุกวนัมีเด็กทารกคลอดจากครรภม์ารดามาลืมตาดูโลก อตัราการเพิ่ม
ของประชากรโลกนบัวนัจะสูงข้ึนเร่ือยๆ จนมีการคาดการณ์ว่า ประชากรจะลน้โลกในอนาคตอนั
ใกล ้ความคิดเหล่าน้ีนับว่าไม่ผิด แต่ก็ถือว่าเป็นความคิดท่ีมองเพียงดา้นเดียว ไม่ไดม้องให้ลึกซ้ึง
อยา่งท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงมอง พระองคม์องไปถึงภพภูมิอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวท์ั้งหลายท่ีมีอยู่
มากถึง  ๓๑   ภพภูมิดว้ยกนั ซ่ึงเม่ือเทียบดูอตัราการเกิดในภูมิมนุษยก์บัภูมิอ่ืนๆ แลว้ ภูมิมนุษยมี์
อตัราการเกิดท่ีนอ้ยมากอยา่งเทียบกนัไม่ได ้ในท่ีน้ีจะขออุปมาถึงความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย ์
พอใหเ้ห็นภาพวา่ " มีเต่าตาบอดตวัหน่ึง อาศยัอยูใ่นทะเล มีห่วงอนัหน่ึงมีขนาดท่ีหวัเต่าลอดไดพ้อดี 
ลอยอยูใ่นทะเล เม่ือครบ  ๑๐๐  ปี เต่าตวัน้ีจะโผล่ข้ึนมาสักคร้ังหน่ึง และโอกาสท่ีเต่าตาบอดตวัน้ีจะ
โผล่ข้ึนมาสวมห่วงไดพ้อดีนั้น เป็นโอกาสท่ียากแสนยาก ฉนัใด โอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษยก์็
ยากแสนยาก ฉนันั้น " 
 แลว้อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํให้การเกิดเป็นมนุษยย์ากแสนยาก คาํตอบก็คือ ศีล ๕ นั้นเอง ซ่ึง
เป็นคุณธรรมเบ้ืองตน้ของการท่ีจะทาํให้เกิดเป็นมนุษย ์หรือท่ีเรียกกนัว่า มนุษยธรรม คือ ธรรมะท่ี
ทาํให้เป็นมนุษย์ เร่ืองศีล ๕ น้ี เป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนว่าจะมีการกล่าวถึงกันบ่อยมากใน
พระพุทธศาสนา  แมใ้นการประกอบพิธีกรรมงานบุญ ก็จะมีการอาราธนาศีลทุกคร้ังไป แต่โดยเน้ือ
แทแ้ลว้ คนท่ีจะรักษาศีล  ๕ ใหบ้ริสุทธ์ิบริบูรณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามเพียร 
และมีความเขา้ใจในเร่ืองศีลอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใช่สักแต่ว่าเคยฟังเขามา แต่ไม่เคยลงมือปฏิบติั อยา่งน้ี
ชีวิตไม่ปลอดภยั มีโอกาสไปอบายภูมิสูงมาก  
 สรุปแลว้คนเราไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์ลว้นเกิดมาแต่อาํนาจของกรรมทั้งส้ิน ซ่ึงมี
หลกัฐานช้ีชดัไวใ้น จูฬกมัมวิภงัคสูตรท่ีมีมาในพระไตรปิฎก เป็นพระสูตร ว่าดว้ยการทาํกรรมของ
สตัวโ์ลกและผลของกรรมท่ีไดรั้บแต่ละอยา่งเพื่อเป็นเคร่ืองอา้งอิงว่า คนเราทาํอะไรไวอ้ยา่งไร ก็จะ
ไดรั้บอย่างนั้น และเพื่อเป็นการเนน้ถึงผลบาปบุญของสัตวท่ี์ทาํ อนัเป็นตวัแปร และเป็นปัจจยัให้
สตัวโ์ลกตอ้งเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถา้เรารู้ว่าส่ิงไหนไม่ดีก็ลดส่ิงนั้น ถา้ส่ิงไหนดีก็เพิ่มส่ิงนั้น และ
แลว้กจ็ะไดผ้ลแห่งความดีท่ีเราปฏิบติัอยา่งแน่นอน 
 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%205
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html


๑๖๗ 
 

  

 จูฬกมัมวภิังคสูตร เหตุ (เป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายเกดิมาไม่เหมือนกนั) 
        ในสมยัหน่ึง   พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงประทบัอยูท่ี่วดัพระเชตวนั อาราม    ของท่านอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวตัถี คร้ังนั้นสุภมาณพบุตรของโตเทยยพราหมณ์ เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค
เจา้ ไดก้ล่าวสัมโมทนียกถากบัพระผูมี้พระภาคเจา้ และไดน้ัง่อยู ่ณ ท่ีส่วนขา้งหน่ึง คร้ันแลว้เขาได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ว่า "ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยัให้มนุษย์
ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกนั" มนุษยบ์างพวกมีอายนุอ้ย บางพวกมีอายุยืนบางพวกมีโรคนอ้ย บาง
พวกมีโรคมาก บางพวกมีผิวพรรณทรามบางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกมีศกัด์ิน้อย บางพวกมี
ศกัด์ิมากบางพวกมีโภคสมบติัน้อย บางพวกมีโภคสมบติัมาก บางพวกมีตระกูลตํ่า บางพวกมี
ตระกูลสูง บางพวกมีปัญญานอ้ย บางพวกมีปัญญามาก ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ
ปัจจยัให้มนุษยเ์กิดมา บางพวกก็เลว บางพวกก็ดี เช่นน้ี พระพุทธเจา้ขา้ ? องคส์มเด็จพระจอมไตร
บรมโลกเชฏฐ ์จึงไดต้รัสตอบไปวา่ 
        "ดูก่อนมาณพ สตัวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มี
กรรมเป็นพวกพอ้ง มีกรรมเป็นท่ีพึงอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสตัวใ์หเ้ลวและประณีต"   
   "ขา้แต่ พระองคผ์ูเ้จริญ ขอ้ความท่ีพระองคท์รงแสดงยงัย่อนกั ยงัไม่ทรงจาํแนกเน้ือความ
โดยพิสดาร ถา้พระองคย์งัไม่ทราบเน้ือความโดยละเอียด สาธุ! ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญขอพระองค์
จงทรงแสดงธรรม โดยวิธีท่ีจะทาํใหข้า้พระองคท์ราบเน้ือความโดยละเอียด"   
   "ดูก่อนมาณพ ถา้เช่นนั้น ท่าจงมีมนสิการใหดี้ เราจกัแสดง! เม่ือสุภมาณพไดรั้บสนองพระ
โอษฐแ์ลว้ พระผูมี้พระภาคจึงไดต้รัสวา่"  
  เหตุทีท่ าให้อายุส้ัน 
       ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีมีปกติฆ่าสัตว ์เป็นคนโหดร้ายมีมือเป้ือนดว้ยเลือด 

ดาํรงอยู่ในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในสัตวท์ั้งหลาย บุคคลนั้น เม่ือกายแตกทาํลายตายไปแลว้
ดว้ยบาปกรรมท่ีประพฤติเสมอมาเช่นนั้น ย่อมเขา้ถึง อบาย ทุคติวินิบาต นรก ถา้หากว่าไม่เขา้ถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มาเกิดเป็นมนุษย ์ยอ่มเป็นผูมี้อายสุั้น  
  เหตุทีท่ าให้อายุยนืยาวนาน 

       ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ี จะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม เป็นผู ้ละเว้นจาก
ปาณาติบาตได ้เป็นผูเ้กบ็ท่อนไมเ้กบ็ศสัตรา มีความละอาย มีความเอน็ดู เป็นผูเ้ก้ือกลู อนุเคราะห์ใน
สัตวท์ั้งปวง บุคคลผูน้ั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตก ดว้ยกรรมดีท่ีประพฤติมานานเช่นนั้น ยอ่ม
เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าหากไม่เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผูมี้อายุยืน
ยาวนาน 
  เหตุทีท่ าให้คนมีโรคภัยไข้เจ็บมาก 



๑๖๘ 
 

  

       ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ี ซ่ึงจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม เป็นผูมี้นิสัยเบียดเบียน
สตัวท์ั้งหลายดว้ยมือหรือดว้ยท่อนไม ้หรือดว้ยศสัตรา บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตกดว้ย
กรรมท่ีตนเองประพฤติมาเป็นนิจเช่นนั้น ยอ่มเขา้ถึง อบายทุคติ วินิบาต นรก ถา้หากไม่เขา้ถึง อบาย 
ทุคติ วินิบาต นรกมาเกิดเป็นมนุษยก์จ็ะเป็นผูมี้โรคภยัไขเ้จบ็มาก  

 เหตุทีท่ าให้คนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย 
       ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ี ซ่ึงจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม ไม่มีนิสัยเบียดเบียน

สัตวท์ั้งหลายดว้ยมือ ดว้ยไมห้รือดว้ยศสัตรา บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตก ดว้ยกรรมท่ี
ตวัเองประพฤติมาเป็นนิจเช่นนั้น กจ็ะเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคถ์า้หากไม่เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์มาเกิด
เป็นมนุษยก์จ็ะเป็นผูมี้โรคนอ้ย 
  เหตุทีท่ าให้ผวิพรรณทราม 

       ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ี จะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม เป็นผูม้กัโกรธ มากไป
ดว้ยความแคน้ใจ ไม่ถูกว่าเพียงเล็กนอ้ย ก็ด่าแช่งเขาเสียอยา่งมาก โกรธ พยาบาท มีใจกระดา้งเกิด
ความโกรธและโทสะโดยไม่มีเหตุผล บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตก ดว้ยกรรมท่ีตนเอง
ประพฤติมาเป็นนิจเช่นนั้นยอ่มเขา้ถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถา้หากไม่เขา้ถึง อบาย ฯลฯนรก เม่ือ
มาเกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูมี้ผวิพรรณทราม (ข้ีร้ิวข้ีเหร่ไม่สวย )  
  เหตุทีท่ าให้เป็นคนรูปงาม 
      ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนั้นเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตาม ไม่มกัโกรธ ไม่มากไป

ดว้ยความแคน้ใจ แมถู้กเขาว่าอยา่งมาก ก็ไม่ด่าตอบ ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่มีใจกระดา้งไม่แสดง
ความโกรธ และโทสะ และความไม่มีเหตุผล บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตก ดว้ยกรรมท่ี
ตวัเองประพฤติมาเป็นนิจเช่นนั้น ย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์ถา้หากไม่เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์มา
เกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูมี้รูปงามน่าเล่ือมใส 
 เหตุทีท่ าให้เป็นคนต า่ศักดิ์ 
      ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ มีใจริษยาในลาภสักการะ การเคารพ การนบัถือ 
การไหว ้การบูชาฯ ของคนอ่ืนมีใจคิดประทุษร้าย อยากให้ส่ิงท่ีเขามีเขาไดพ้ินาศไป บุคคลนั้นเม่ือ
ถึงคราวตาย เพราะกายแตก ย่อมเขา้ถึงท่ีซ่ึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรกฯ ถา้ไม่เช่นนั้นแลว้ ถา้มาเกิด
เป็นมนุษย ์จะเกิดเป็นมนุษยผ์ูมี้ศกัด์ินอ้ย เกิดในตระกลูตํ่า 

  เหตุทีท่ าให้สูงศักดิ์มีอ านาจวาสนา 

  ดูก่อนมาณพ คนบางคนในโลกน้ีฯ ไม่มีใจริษยา ในลาภสักการะ การเคารพ กบันบัถือ การ
ไหว ้การบูชา ของคนอ่ืนไม่คิดประทุษร้าย ไม่อยากให้เขาพินาศ บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะ
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กายแตก ยอ่มเขา้ถึงซ่ึงสุคติโลกสวรรค ์ถา้ไม่ถึงสุคติโลกสวรรค ์มาเกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูสู้งศกัด์ิ 
(มีอาํนาจวาสนา) 

  เหตุทีท่ าให้ยากจนและร ่ารวย 

       ดูก่อนมาณพ หญิงหรือชายบางคนในโลกน้ี ไม่ให้ขา้วนํ้ า เส้ือผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม 
เคร่ืองลูบไล ้เคร่ืองนอนแก่สมณะหรือพราหมณ์ บุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายย่อมเขา้ถึง อบายทุคติ 
วินิบาต นรก หากไม่เขา้ถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เม่ือมาเกิดเป็นมนุษย ์ย่อมเป็นมนุษยท่ี์มีโภค
สมบติันอ้ย (เป็นคนยากจนแต่บางคนใหท้านดว้ยส่ิงเหล่าน้ีแก่สมณะหรือพราหมณ์ เม่ือถึงคราวตาย 
เพราะกายแตก ยอ่มถึงสุคติโลกสวรรค ์ถา้ไม่ถึงสุคติโลกสวรรคเ์วลามาเกิดเป็นมนุษย ์ก็จะเป็นผูมี้
โภคสมบติัมาก(ไม่ยากจนขน้แคน้) 
  เหตุทีท่ าให้เกดิในตระกลูต า่ - ตระกลูสูง 

       ดูก่อนมาณพ หญิงหรือชายบางคนในโลกน้ี เป็นคนกระดา้งถือตวัจดั ไม่กราบไหวบุ้คคลท่ี
ควรกราบไหว ้ไม่ลุกข้ึนยืนรับคนท่ีควรลุกข้ึนยืนรับ ไม่ใหอ้าสนะแก่บุคคลท่ีควรใหอ้าสนะ ไม่ให้
ทานแก่บุคคลท่ีควรใหท้าน ไม่สักการะคนท่ีควรสักการะ ไม่เคารพคนท่ีควรเคารพ ไม่นบัถือคนท่ี
ควรนบัถือ ไม่บูชาคนท่ีควรบูชาบุคคลนั้นเม่ือถึงคราวตายเพราะกายแตก ยอ่มเขา้ถึงซ่ึง อบายทุคติ 
วินิบาต นรก ถา้ไม่เขา้ถึงอบาย ฯลฯ ยอ่มเกิดมาเป็นผูมี้ตระกลูตํ่า แต่บุคคลท่ีไม่กระดา้ง ไม่ถือตวัจดั 
กราบไหวค้นท่ีควรกราบไหว ้ฯลฯ นบัถือบุคคลท่ีควรนบัถือ บูชาบุคคลท่ีควรบูชาเม่ือถึงคราวตาย
เพราะกายแตก ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์หากไม่เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์มาเกิดเป็นมนุษย ์ยอ่มเกิด
มาเป็นผูมี้ตระกลูสูง 

  เหตุทีท่ าให้เป็นคนโง่หรือฉลาด 

        ดูก่อนมาณพ หญิงหรือชายบางคนในโลกน้ี ไม่เขา้หาสมณะหรือพราหมณ์ ไม่ไต่ถามว่า
อะไรเป็นกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ อะไรท่ีทาํลง
ไป ยอ่มเป็นไปเพื่อความไม่มีประโยชน ์เพื่อความทุกขส้ิ์นกาลนาน หรืออะไรท่ีทาํลงไปยอ่มเป็นไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขส้ินกาลนาน บุคคลนั้นเม่ือตายไปแลว้ ฯลฯ ย่อมเขา้ถึงซ่ึงอบายฯลฯ 
หากไม่เขา้ถึงอบาย ฯลฯ มาเกิดเป็นมนุษย ์ยอ่มเกิดมาเป็นผูมี้ปัญญาทรามฯ แต่บางคนเขา้ไปไต่ถาม
สมณะ หรือพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศล ฯลฯ เม่ือกายแตกทาํลายตายไปแลว้ย่อมเขา้ถึง
สุคติโลกสวรรค ์หากไม่เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์มาเกิดเป็นมนุษยย์อ่มเกิดมาเป็นผูมี้ปัญญามาก   

  ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้อายุน้อยก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้อายุน้อย 
ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้อายยุนื ก็นาํไปสู่ความเป็นผูท่ี้มีอายยุนื ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความ
เป็นผูมี้อาพาธมาก ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้อาพาธมาก ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้อาพาธนอ้ยปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ผิวพรรณทราม ก็นาํไปสู่ความ
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เป็นผูมี้ผวิพรรณทราม ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ผวิพรรณน่าเล่ือมใส กน็าํไปสู่ความเป็นผูมี้
ผิวพรรนน่าเล่ือมใส ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ศกัด์ิน้อย ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้ศกัด์ิน้อย 
ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ศกัด์ิใหญ่ ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้ศกัด์ิใหญ่ ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผูมี้โภคะน้อย ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้โภคะน้อย ปฏิปทามาก ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความ
เป็นผูมี้ตระกูลตํ่า ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้ตระกูลตํ่า ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ตระกูลสูง ก็
นาํไปสู่ความเป็นผูมี้ตระกลูสูง ปฏิปทาท่ีเป็นไป เพื่อความเป็นผูมี้ปัญญาทราม ก็นาํไปสู่ความเป็นผู ้
มีปัญญาทราม ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความเป็นผูมี้ปัญญามาก ก็นาํไปสู่ความเป็นผูมี้ปัญญามาก  

       ดูก่อนมานพ สตัวท์ั้งหลายยอ่มมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด 
มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสตัวท์ั้งหลายใหเ้ลวและประณีตดงัน้ี๒   

   จากพระพทุธดาํรัส ท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงเหตุผลต่าง ๆท่ีมาในจูฬกมัมวิภงัคสูตรน้ื แสดง
ให้เป็นว่ามนุษยเ์ราจะข้ึนสูงหรือลงตํ่า ก็ลว้นมีพื้นฐานมาจากบุญบารมี คือ คุณงามความดีนัน่เอง 
แมแ้ต่ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็ทรงบาํเพ็ญตั้งแต่การบริจาคทาน เป็นตน้ไป จนบารมี
ธรรมทั้งสิบประการสมบูรณ์บริบูรณ์ จึงไดต้รัสรู้เป็นพระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ  

 จากการศึกษาของผูว้ิจยัเก่ียวกบัการเกิดตามหลกัธรรม แต่ในส่วนของสังสารวฏันั้น การ
เกิดข้ึนของสตัวน์ั้น ยอ่มมีปัจจยั ก็คือ การไดท้าํบุญทาํกุศล ทาํบุญตกับาตร  สร้างโบสถ ์ สร้างศาลา
การเปรียญ  บริจาคทรัพย ์ เป็นตน้ ท่ีเรียกว่าการสร้างบารมีนัน่เอง  แลว้ชาวพุทธก็มีความเช่ือความ
ปรารถนาอยากไปเกิดอีกและตอ้งการไปเกิดในท่ีดีดว้ย มี มนุษยส์มบติั  มีทรัพยสิ์นเงินทอง ร่ํารวย 
ดว้ยรูปสมบติั และนิพพานสมบติั ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัฝ่ายไม่ดี เพราะผิดศีล ผิดธรรม ท่ีชาวพุทธเช่ือ
ว่าเม่ือทาํไปแลว้ย่อมเดือดร้อน ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า มีอบาย ๔ ทุคติ  วินิบาต  เป็นตน้ เป็น
ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม ใครทาํกรรมใดไว ้ผลกรรมนั้นจะตามสนอง ซ่ึงมีความเช่ือว่า ทาํดียอ่ม
ไดดี้ ทาํชัว่ยอ่มไดช้ัว่ ไม่มีใครหลีกเล่ียงได ้ 
 เน่ืองจากชีวิตท่ีเกิดมานั้น เป็นส่ิงท่ีถูกปรุงแต่งข้ึนมาตามเหตุตามปัจจยัสืบเน่ืองต่อกนั  มี
ความเกิดข้ึนตั้งอยู่และดบัไปมีการเกิดดบัไหลเวียนเปล่ียนแปรไปมาตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่คงท่ี
แน่นอนตามกฎไตรลกัษณ์  ดงันั้น  เม่ือชีวิตมีจุดเร่ิมตน้ ย่อมมีจุดส้ินสุดไปตามธรรมดาของกฎ
ธรรมชาติ 
  ๓.๑.๑.๒  เกี่ยวกับการตาย  พระพุทธศาสนากาํหนดสภาพความมีชีวิตของมนุษย์
อยู่ท่ีส่วนประกอบต่างๆ คือ  ขนัธ์ ๕ หรือ  กาย (รูปหรือวตัถุ)  กบัจิต  มาประชุมรวมกนัเขา้ แลว้
ทาํงานประสานสัมพนัธ์กนั เป็นเหตุปัจจยัซ่ึงกนัและกนั ชีวิตจึงดาํรงอยู่ได ้แต่เม่ือใด หรือ ณ จุด
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เวลาใดก็ตามท่ีขนัธ์  ๕  หรือกายกบัจิตไม่สามารถดาํรงสภาพดงักล่าว  ไม่สามารถประชุมรวมกนั  
ไม่ทาํงานประสานสัมพนัธ์ หรือไม่อิงอาศยักนัอีกต่อไป เม่ือนั้น จุดนั้น เรียกว่า “ตาย” ดงัในพุทธ
ดาํรัสท่ีกล่าวไวว้า่ 
   “ผูต้ายไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือสตัว ์  ทั้งกายสงัขาร  คือ ลมหายใจ 
  เขา้ออกดบัไป  วจีสังขารไดแ้ก่  วิตก  วิจาร คือ  ความตรึกความตรองกด็บั 
  ไป และจิตสงัขาร   คือ   สญัญาและเวทนา   คือ  ความกาํหนดไดห้มายรู้ก ็
  ดบัไป  อายกุส้ิ็นไป  ไออุ่น   คือ   ไฟท่ีเกิดแก่กรรมกส็งบ   อินทรีย ์ไดแ้ก่ 
  ตา  หู  จมูก ล้ิน  กาย  กแ็ตกทาํลายไป๓  หรือ 
   “ความตาย ความทาํกาละ  ความแตกแห่งขนัธ์  ความทอดท้ิง 
  ซากศพ   ความขาดแห่งชีวิตินทรีย ์  จากหมู่สตัวน์ั้น ๆ  แห่งสตัวน์ั้น ๆ  น้ี 
  ท่านกล่าววา่ มรณะฯ”๔  
 จากพทุธดาํรัสดงักล่าวทาํใหเ้ราทราบวา่การส้ินสุดของชีวิต  หรือ  ความตาย  คือ 
 การท่ีขนัธ์ ๕  หรือกายกบัจิตไม่สามารถมาประชุมรวมกนั ต่างฝ่ายต่างแยกออกจากกนั เม่ือกายกบั
จิตแยกออกจากกนัแลว้ กายในฐานะของรูปธรรมท่ีประกอบดว้ย  ดิน  นํ้ า  ลม ไฟ กส็ลายกลายคืนสู่
ความเป็นธาตุดั้งเดิม ส่วนจิตหากยงัมีกิเลส คือ  อวิชชา  ตณัหา  และอุปาทาน  ก็จะหวนกลบัไป
สร้างภพชาติกล่าวคือ  สร้างรูป  สร้างชีวิต  เพื่อรองรับการประกอบกรรม อนัเป็นเหตุให้เกิดวิบาก
คือผลกรรมต่อไปซ่ึงพอจาํแนกการส้ินชีวิตได ้ ดงัน้ี 
  ๑. ประเภทของการส้ินสุดชีวติ 
  เป็นส่ิงท่ีแน่นอนว่า  การส้ินสุดของชีวิต  หรือ  ความตาย จะเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดไม่มีการยกเวน้  อย่างไรก็ตามยงัคงมีความแตกต่างกันในเร่ืองของเวลาและ
ลักษณะของการส้ินสุดชีวิต  พุทธศาสนาได้จาํแนกลักษณะของการส้ินสุดชีวิตออกเป็น  ๒  
ประเภท  คือ 
  ๑)  กาลมรณะ  คือ   การส้ินสุดชีวิตตามกาล 
  ๒) อกาลมรณะ  คือ  การส้ินสุดชีวิตเม่ือยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งตาย 
 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์ได้ให้ความหมายของคาํว่า  “มรณะ”  
หมายถึง ความขาดแห่งชีวิตินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นภพ  และจาํแนกความตายหรือการส้ินสุดชีวิตไว ้ ๓  
ประการดว้ยกนั 

                                                            

 
๓ม.มู. ๑๒/๕๐๒/๓๘๔. 

 
๔ข.ุปฎิ. ๓๑/๘๐/๒๘. 



๑๗๒ 
 

  

๑) สมุจเฉทมรณะ  คือ  ความตดัเสียงซ่ึงวฏัฏะทุกข ์ กล่าวคือ  การหมดส้ินกิเลส
ของพระอรหนัตอ์ยา่งเดด็ขาด 

๒) ขณิกมรณะ  คือ  ความดบัของสงัขารทั้งหลายในชัว่ขณะหน่ึง ๆ 
๓) สมมติมรณะ  คือ  ความตายในลกัษณะท่ีชาวโลกสมมติข้ึน เป็นคาํท่ีใชส่ื้อสาร

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกันในชีวิตประจาํวนั  เช่น  นายแดงตาย สุนัขตาย  
ตน้ไมต้าย  เป็นตน้ 

 การส้ินสุดของชีวิตหรือการตาย  ในพระพุทธศาสนาไม่ไดห้มายเอาเฉพาะความตายของ
สังขารเท่านั้ น  แต่รวมไปถึงความตายหรือความดับของส่ิงท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้ น  การจาํแนก
ประเภทของความตายดงักล่าว  เป็นการจาํแนกโดยการพิจารณาความตายในรูปแบบท่ีกวา้งขวาง
ครอบคลุมรอบด้าน  แต่ไม่ว่าจะเป็นความตายของส่ิงมีชีวิตใดก็ตาม  ย่อมจัดเขา้ในความตาย
ประเภทใดประเภทหน่ึงแน่นอน  และเม่ือกล่าวถึงความตายในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบัชีวิต
สงัขารของสตัวบุ์คคลทั้งหลายแลว้  โดยทัว่ไปใชค้าํว่า  “ความขาดแห่งชีวิตินทรีย”์  การส้ินสุดชีวิต
ประเภทน้ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์ากท่ีสุด 
  ๒. เหตุแห่งการส้ินชีวติ 
  พระพุทธศาสนาไดแ้สดงเหตุท่ีทาํให้ชีวิตินทรียข์องส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย ์ 
ตอ้งส้ินสุดลงไว ้ ๔   ประเภท 
  ๑)  อายุกขยมรณะ   ส้ินชีวิตเพราะหมดอายุ  คือ  แก่ตาย หมายความว่า  สัตว์
ทั้งหลายตอ้งส้ินชีวิตโดยหมดอายุ  เพราะสัตวทุ์กชนิดย่อมมีชีวิตอยู่ภายในขอบเขตของอายุขยั  
อาจจะมีอายมุากบา้งนอ้ยบา้ง  เม่ือผา่นพน้วยัทารก  วยัเด็ก  วยัหนุ่มวยัสาว วยักลางคน  แลว้ไปสู่วยั
ชรา ทา้ยสุดกห็มดอายเุวลา  เรียกวา่  ส้ินชีวิตเพราะหมดอาย ุเปรียบเหมือนตะเกียงไฟดบัเพราะหมด
นํ้ามนั 
  ๒)  กมัมกัขยมรณะ  ส้ินชีวิตเพราะหมดกรรม  หมายความว่า การท่ีสัตวท์ั้งหลาย
เกิดข้ึนมาและมีความเป็นไปต่างๆ  นั้น  เป็นเพราะอาศยักาํลงัของกรรมหล่อเล้ียงหรือสนบัสนุนไว ้
หากหมดกาํลงัของกรรมเม่ือใด ผูน้ั้นกจ็ะส้ินชีวิต เปรียบเหมือนตะเกียงไฟดบัเพราะหมดไส ้
  ๓)  อุภยกัขยมรณะ  ส้ินชีวิตเพราะหมดอายแุละหมดกรรมทั้งสอง  หมายความว่า 
บุคคลส้ินชีวิตดว้ยเหตุทั้งสองคือ  หมดอายุ แก่เฒ่า  อายุมาก  ร่างกายก็หมดกาํลงัท่ีจะอยู่ต่อไปได ้
ทั้งกรรมท่ีสนบัสนุนใหชี้วิตดาํรงอยูไ่ดก้็หมดลงดว้ย เปรียบเหมือนตะเกียงไฟดบัเพราะหมดนํ้ ามนั
และไส ้
  ๔)  อุปัจเฉทกมรณะ  ส้ินชีวิตเพราะประสบอุบติัเหตุขณะท่ีอายุและกรรมยงัไม่
หมด เป็นการส้ินชีวิตของผูท่ี้มีอายยุงัไม่ครบกาํหนด  หรือยงัไม่ถึงอายขุยัและยงัไม่หมดกรรม  แต่ผู ้



๑๗๓ 
 

  

นั้นกม็าเสียชีวิตลงก่อน  อาจจะเป็นดว้ยอุบติัเหตุต่าง ๆ  อยา่งไรกต็าม  การส้ินชีวิตประเภทน้ีกอ็าศยั
กรรมในอดีตเป็นแรงส่งให้เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั  เปรียบเหมือนลมพดัตะเกียงไฟดบัทั้งๆ  ท่ียงัมีนั้น
และมีไสอ้ยู ่
  การพิจารณาเก่ียวกับการส้ินสุดของชีวิตในมุมมองต่าง ๆ  สรุปได้ว่า คาํว่า  
“ส้ินสุดชีวิต” หรือ  “ตาย”  เป็นเพียงคาํท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนมา  เพื่อใชเ้รียกสภาพหรืออาการท่ีเป็นไป
ตามธรรมชาติของสังขตธรรม(ส่ิงท่ีมีปัจจยัปรุงแต่ง) กล่าวคือ เม่ือมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ก็ตอ้งมีเส่ือม
สลายหรือตายไปในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามหากมีปัจจยัคือ  อวิชชา (ความหลงไม่รู้จริงในสภาวธรรม) 
อุปาทาน (ความยดึมัน่ถือมัน่)  ตณัหา (ความอยาก) อนัเป็นสาเหตุท่ีผลกัดนัใหม้นุษยป์ระกอบกรรม
(การกระทาํ) ไม่วา่จะเป็นกศุลกรรมหรืออกศุลกรรมกต็าม กรรมนั้นยอ่มจะตอ้งมีผลคือวิบาก ไดแ้ก่ 
นามรูปหรือชีวิตใหม่สืบต่อไปอยา่งไม่มีส้ินสุด จนกวา่อวิชชาหรือความหลง ไม่รู้จริงนั้นจะหมดไป 
  ๓. เกีย่วกบัการเกดิใหม่ 

  การเกิดใหม่เป็นหลกัการท่ีพระพุทธศาสนาถือว่า ตราบใดถา้คนเรายงัมีอวิชชา 
ตณัหาอยูก่ารเกิดใหม่ยอ่มมี การเกิดใหม่จะดบัไปกต่็อเม่ือปัจจยัดบั ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 
 

  อมิสฺมึ สติ  อทิ  โหติ    เมื่อส่ิงนีม้ี ส่ิงนีก้ม็ี 
   อมิสฺสุปฺปาทา อทิ  อุปชฺชติ  เมื่อส่ิงนีเ้กดิขึน้ ส่ิงนีก้เ็กดิขึน้ 
   อมิสฺมึ อสติ อทิ  น โหติ   เมื่อส่ิงนีไ้ม่มี ส่ิงนีก้ไ็ม่มี 
   อมิสฺส นิโรธา อทิ  นิรุชฺฌติฯ เพราะส่ิงนีด้ับ ส่ิงนีก้ด็ับ๕ 
 

 สัตวโ์ลกทั้งหลายยอ่มเวียนว่ายตายเกิดวฏัสงสาร ตามผลแห่งกรรมของตน เป็นความเช่ือ
ตามหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนา 
 พระพทุธศาสนามีหลกัคาํสอนเร่ืองกรรมและการเกิดใหม่เป็นปัญหาท่ียากแก่การตอบ แต่ก็
มกัจะมีคนถามอยูเ่สมอ บางคร้ังอาจตอบตามหลกัธรรมท่ีพระพุทธองคแ์สดงไว ้บางอยา่งก็ตอบเอง 
เลยกลายเป็นอัตโนมติ ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ หลักคําสอนเร่ืองกรรมนั้ นมีปรากฏใน
พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นยงัมีพระอรรถกถาจารย ์พระฎีกาจารยพ์ยายามอธิบาย
เร่ืองกฎแห่งกรรมและการให้ผลของกรรมอีกมากมาย พระพุทธศาสนาบางนิกายถึงกบัมีคาํสอน
เร่ืองการกลบัชาติมาเกิด ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมีคาํอธิบาย

                                                            

  
๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบบัประมวลธรรม,พิมพค์ร้ังท่ี  

๑๒  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๖,)  ๓๙๓ หน้า.  
  



๑๗๔ 
 

  

ในพระไตรปิฎกอยา่งไร  และมีขอ้ความเป็นอนัมากในพระสูตรท่ีแสดงว่าคนเราเม่ือทาํทุจริตกรรม
แลว้ เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก ยอ่มเขา้ถึงอบายทุคติ วินิบาต ตรงขา้มเม่ือสัตวท์าํสุจริตกรรม
แลว้   เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตกยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์    อีกแห่งหน่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่  
จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เม่ือจิตเศร้าหมองหวงัไดว้่าไปทุคคติ   จิตฺเต  อสงฺ  กิลิฏฺเฐ  สุคติ 
ปาฏิกงฺขา  เม่ือจิตไม่เศร้าหมอง หวงัไดว้า่ ไปสู่สุคติแน่นอน 
 ในองัคุตตรนิกายแสดงวา่ 
  กมฺม ํ  เขตฺต,ํ  วิํฺญาณ ํ พีช,ํ   ตณฺหาสิเนห ํ  กรรมเป็นเหมือนนาขา้ว วญิญาณ เป็นเหมือน
เมลด็ขา้วเปลือก ตณัหา เป็นเหมือนยางในเมลด็ขา้ว  องคป์ระกอบทั้ง  ๓  คือ 
    ๑) กรรมดี  กรรมชัว่  ท่ีคนทาํ 
   ๒) วิญญาณ  หรือปฏิสนธิวิญญาณ 
   ๓) ตณัหา  คือ  เจตสิกท่ีมีพลงัสะสมอยูใ่นจิตเป็นตวัสืบต่อ 
 

  ๓.๑  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิเป็นมนุษย์ 

  สตัวท์ั้งหลาย ซ่ึงในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยั หมายถึงมนุษย ์ท่ียงัหนาแน่นไปดว้ยกิเลสคือ 
ตณัหาเม่ือตายแลว้  ก็ยงัจะตอ้งไปเกิดอีกเร่ือยๆ  ไป  ดงัพระพุทธดาํรัสท่ีว่า  “ตณัหา เป็นเหตุนาํให้
ไปเกิดอีก๖  ส่วนจะไปเกิดในกาํเนิดใดกาํเนิดหน่ึงใน  ๔  กาํเนิดนั้น๗  ข้ึนอยู่กบักรรมและผลของ
กรรม  กาํเนิด ๔ ท่ีว่าก็คือ  (๑) ชลาพุชะ  เกิดในครรภ ์ (๒) อณัฑชะ  เกิดในไข่ (๓) สังเสทชะ  เกิด
ในส่ิงปฏิกลูเน่าเหมน็ และ  (๔) โอปปาติกะ  เกิดอุบติัข้ึนเอง  โดยไม่ตอ้งอาศยัครรภม์ารดา 

 แต่ในงานวิจยัน้ี  จะขอกล่าวถึง ชลาพุชะ  เกิดในครรภ์  เฉพาะการเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้น
เพื่อให้สอดคลอ้งกนัตามประเด็นท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงในเร่ืองน้ี  ทางพระพุทธศาสนาไดแ้สดงไวว้่า  การท่ี
ชีวิตหน่ึงจะเกิดข้ึนเป็นมนุษยใ์นครรภ์ของมารดาได ้ เป็นการยากอย่างยิ่ง ดงัพระพุทธพจน์ท่ีว่า 
“การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการยาก”๘  ทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่า  การก่อกาํเนิดของชีวิตหน่ึงนั้น จะเกิดข้ึนใน
ครรภข์องมารดาไดจ้ะตอ้งอาศยัความพร้อมดว้ยปัจจยัถึง   ๓   ประการ  ดงัพระพทุธพจน์ท่ีทรงตรัส
ไวว้า่ 
 

  ภิกษุทั้งหลาย เม่ือปัจจยั  ๓  ประการ ประชุมกนัเขา้ การตั้งครรภก์มี็ข้ึน 

 คือ   หากมารดาบิดาอยูร่่วมกนั   แต่มารดายงัไม่มีระดูและสตัวท่ี์จะมาเกิดยงัไม่ 

                                                            

 
๖วิ.ม.  (ไทย)   ๔/๑๔/๒๑. 

 
๗ม.มู.  (ไทย)  ๑๒/๑๕๒/๑๕๑. 

 
๘ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐. 



๑๗๕ 
 

  

 ปรากฏ   การตั้งครรภก์ไ็ม่เกิดข้ึน  หากมารดาบิดาอยูร่่วมกนั  มารดามีระดู   แต่ 

 สตัวท่ี์จะมาเกิดยงัไม่ปรากฏ     การตั้งครรภก์ไ็ม่เกิดข้ึน    ภิกษุทั้งหลาย    แต่วา่ 

 เม่ือใดกต็ามท่ีมารดาบิดาอยูร่่วมกนั ๑ มารดามีระดู  ๑  สตัวท่ี์จะมาเกิดกป็รากฏ 

 ๑   เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั    ๓    ประการอยา่งน้ี    การตั้งครรภจึ์ง 

 เกิดข้ึน   ภิกษุทั้งหลาย   มารดายอ่มประคบัประคองครรภน์ั้นดว้ยทอ้ง เป็นเวลา 

 เกา้เดือนบา้ง   สิบเดือนบา้ง   เม่ือล่วงไปเกา้เดือน  หรือสิบเดือน  มารดากค็ลอด 

 ทารกผูเ้ป็นภาระหนกันั้น      ดว้ยความห่วงกงัวลอนัยิง่ใหญ่และเล้ียงทารกผูเ้ป็น 

 ภาระหนกันั้นซ่ึงเกิดแลว้   ดว้ยโลหิตของตนดว้ยความห่วงกงัวลอนัยิง่ใหญ่  อีก 

 เช่นกนั๙ 

 จากขอ้ความท่ีเป็นพระพทุธพจน์  ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดเป็นมนุษยว์า่ตอ้งอาศยัความ
ถึงพร้อมของปัจจยัทั้ง ๓  ประการน้ี ทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบวา่  การท่ีคู่สมรสบางคู่ไม่สามารถมีบุตรได ้ 
ทั้ง ๆ  ท่ี  ทั้งสองฝ่ายมีความสมบูรณ์ทางกายภาพ  กล่าวคือ  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่มีผูใ้ดเป็นหมนั 
ตลอดทั้ ง ขณะท่ีมีเพศสัมพนัธ์กันนั้ น  ฝ่ายหญิงก็อยู่ในช่วงท่ีสรีระร่างกายมีความพร้อมท่ีจะ
สามารถให้กาํเนินบุตรได ้ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีมีระดู(ประจาํเดือน) แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ตั้งครรภ ์ ท่ี
เป็นเช่นน้ี ก็เพราะว่าปัจจยัแห่งการเกิดเป็นมนุษยน์ั้น ไม่ครอบทั้ง ๓  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาด
ปัจจยัท่ี  ๓  คือ  การท่ีสัตวผ์ูจ้ะมาเกิดในครรภน์ั้นไม่ปรากฏในขณะท่ีทั้งคู่มีความสัมพนัธ์กนัทาง
เพศ 

 อีกประการหน่ึง  จากพุทธพจน์น้ี  แสดงให้เห็นว่าในพุทธศาสนาถือว่าเม่ือปัจจยัแห่งการ
เกิดเป็นมนุษยท์ั้ ง ๓  ได้มาหลอมรวมกันเขา้เป็นหน่ึงเดียวในครรภ์ของมารดากล่าวคือ  มีการ
รวมตวักนัข้ึนระหวา่งไข่ของมารดากบัเช้ือของบิดา(ตามหลกัของวิชาแพทยแ์ละชีววิทยา) และสัตว์
ท่ีจะเกิดนั้นถูกกาํลงักรรมซดัใหม้าเกิดในครรภ ์ การเกิดเป็นมนุษยใ์นครรภข์องมารดากเ็ร่ิมข้ึนอยา่ง
สมบูรณ์แลว้ หมายความว่า  พุทธศาสนา ถือว่าชีวิตของมนุษยค์นหน่ึงท่ีมีสถานภาพเป็นบุคคลซ่ึงมี
สิทธิ เสรีภาพทางสังคมและการเมือง เหมือนอย่างมนุษยห์รือคนท่ีอยู่นอกครรภ์ ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา  ๑๕  บญัญติัไวว้่า  “สภาพบุคคลยอ่มเร่ิมแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อด
เป็นทารก และส้ินสุดลงเม่ือตาย”๑๐ ไดเ้ร่ิมข้ึนอย่างสมบูรณ์แลว้  นับตั้งแต่ปัจจยัแห่งการเกิดเป็น
มนุษยท์ั้ง ๓ น้ี  ไดม้าหลอมรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวในครรภข์องมารดา ซ่ึง รศ.ดร.สมภาร  พรมทาได้

                                                            

 
๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๓-๔๔๔. 

 
๑๐สมชาย   บาํรุงทรัพย,์  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัปรับปรุง), ปทุมธานี: 

สกายบุก๊ส์, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๘. 



๑๗๖ 
 

  

กล่าวสรุปไว้ในงานประชุมวิชาการเ ร่ือง  “ความตายกับการตายมุมมองจากศาสนาและ
วิทยาศาสตร์" ความวา่” ความเป็นมนุษยเ์ร่ิมตน้ตั้งแต่องคป์ระกอบสามอยา่งของการตั้งครรภ ์หลอม
รวมกนัเป็นหน่ึงเดียวแลว้กลายเป็นกลละ กล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือความเป็นมนุษยเ์ร่ิมตน้ท่ีกลละ  การ 

ทาํลายกลละเท่ากบัฆ่ามนุษย์๑๑ 

  ดงันั้น  ถา้หากวา่มีการทาํลายมนุษยใ์นครรภข์องมารดา  ท่ีในปัจจุบนัเรียกว่า “การ
ทาํแทง้”  ไม่ว่ามารดาท่ีตั้งครรภ์แลว้นั้น  จะมีอายุครรภ์ก่ีวนัก่ีเดือน  หรือดว้ยเหตุผลความจาํเป็น
ใดๆ  กต็าม เช่น  หญิงสาวท่ีรักสนุกมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรจนตั้งครรภ ์หรือกรณีท่ีมีการตรวจ
ครรภ ์แลว้พบว่าทารกท่ีอยู่ในครรภมี์ความผิดปรกติ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่มารดาได ้ ผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่  ในทางพทุธศาสนาถือว่าการทาํเช่นน้ี เป็นปาณาติบาต กล่าวคือ การทาํชีวิตสัตวใ์หต้ก
ล่วงหรือจะเรียกง่ายๆ  ตามภาษาชาวบา้นว่า  การทาํแทง้ ก็คือ การฆ่ามนุษยห์รือฆ่าคนให้ตาย
นัน่เอง 

๓.๒  ความเช่ือนอกพระพทุธศาสนา 
          ๓.๒.๑  ความเช่ือตามจารีตประเพณท้ีองถิ่น 
          ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดนั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและสังคมไทยอีสานก็ยงัถือปฏิบติั
กันมาโดยตลอด ถึงแม้อาจจะมีการเปล่ียนไปบ้างตามยุคตามสมัยก็ตาม แต่ความเช่ือนั้ นก็ยงั
ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  ดงันั้นการเกิดจึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ก่อนตงัครรภ์ เช่ือกนัว่าบุตร
เทพธิดาไดจุ้ติมาเกิดในโลกโดยจะมีดาวตก ชาวบา้นเรียกวา่"ผีเล่นตรวจ"นั้นเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงท่ี
มีมาตั้งแต่โบราณกาล 
  ดงันั้น  ถา้จะแบ่งคติความเช่ือถือและกิจพิธีท่ีจดัทาํเก่ียวกบัเร่ืองเกิด ก็แบ่งเหตุท่ีทาํออกไปได้
เป็น  ๓  ประการ คือ 

  (๑)  เพ่ือป้องกนัเหตุร้ายอนัอาจมีข้ึนแก่หญิงท่ีมีครรภ ์ เพราะแต่ก่อนถือกนัวา่  ตอนท่ี
เป็นอนัตรายไดง่้ายคือ ตอนท่ีจะเป็นมารดา 
  (๒)  เพ่ือให้คลอดง่าย  ไม่เป็นอนัตรายถึงแก่เสียชีวิต  ถือกนัวา่ตอนคลอดลูกสาํคญั
นัก  ถึงกบัเปรียบเทียบหญิงมีครรภ์เหมือนกบัออกรบศึกของผูห้ญิง  หรืออย่างท่ีชอบพูดเปรียบว่า
เหมือนลงเรือเลก็ขา้มทะเลเทา้ขา้งหน่ึงอยูใ่นนํ้ า  เทา้อีกขา้งหน่ึงอยูบ่นแคมเรือฉะนั้น 

  (๓)  เพ่ือปกปักรักษาทารกท่ีคลอด  ซ่ึงเป็นระยะมีร่างกายท่ีบอบบางและอ่อนแอตาย
ไดง่้าย  ใหร้อดปากเหยีย่วปากกา  มีชีวติเจริญเติบโตและไดท้าํหนา้ท่ีของความเป็นมนุษยไ์ดต่้อไป 

                                                            

 
๑๑โสรัจจ์หงศ์ลดารมณ์,  ความตายกับการตาย: มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์,

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้  ๒๒๒. 



๑๗๗ 
 

  

  ความเช่ือ บางทอ้งถ่ินเช่ือว่า เด็กท่ีมาเกิดจะมาอาศยัท่ีขาของแม่หรือทีน่องของพ่อ
เป็นเวลา ๗วนัระยะน้ีพ่อจะมีอาการปวดเม่ือย และอยากกินของเปร้ียว ๆ โดยมีขอ้หา้มสําหรับมารดา
มากมาย ตวัอยา่งเช่น   (๑)  หา้มนัง่ท่ีบนัไดนาน ๆ เพราะเช่ือวา่จะทาํใหค้ลอดลูกยาก(๒)หา้มตอกตะปู 
เพราะตะปูทาํใหติ้ดกนัแน่น เช่ือวา่จะทาํใหค้ลอดลูกยาก  (๓)  หา้มไปงานศพ เพราะเช่ือวา่ผีจะตามมา
บา้น อาจจะทาํอนัตรายแก่เด็กในครรภ์หรือแม่ก็ได้  (๔)  ห้ามคนทอ้งนอนหงาย ให้นอนตะแคง
สลบักนัดา้นซา้ย-ขวา ความเช่ือเหล่าน้ีถือวา่เป็นความเช่ือตามประเพณีนิยม ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 
  ๑)  ความเช่ือในความฝัน 

  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะถือกนัมาแต่ก่อนว่าเม่ือตั้งครรภ์  ผูมี้ครรภ์มกัจะฝันอย่างแปลกๆ 
เป็นนิมิตบอกใหรู้้ล่วงหนา้  วา่บุตรในครรภจ์ะเป็นชายหรือหญิง มีลกัษณะดีหรือชัว่ เม่ือเติบโตไปภาย
หนา้จะเป็นคนชนิดไร ดงัตวัอยา่งในเร่ือง  ขุนช้างขุนแผน  ตอนกาํเนิดขนุชา้งมีวา่ 
 ฝ่ายนางเทพทองน้ันนอนหลบั   พลกิกลบักเ็พ้อละเมอฝัน 

 ว่าช้างพลายตายกลิง้ตลิง่ชัน   พองขึน้หัวน้ันเน่าโขลงไป 

 ยงัมีนกตะกรุมหัวเหม่    บินเตร่เร่มาแต่ป่าใหญ่ 

 อ้าปากคาบช้างแล้ววางไป    เข้าในหอกลางที่นางนอน 

 ในฝันน้ันว่านางเรียกนก    เชิญเจ้าขวญัหัวถกมาน่ีก่อน 

 นางควกัได้ตัวเจ้าหัวกล้อน   กอดนกกบัช้างนอนสบายใจ 

 คร้ันตื่นฟ้ืนตัวปลุกผวัพลนั   เหียนรากตัวส่ันไม่กลั้นได้ 

 ให้เหม็นช้างเหม็นนกติดอกใจ   โฮกๆ อพ่ีอข้าไหว้ช่วยทุกคอ 

 ขุนศรีวชัิยตกใจจ้าน    ลุกขึน้ลนลานตาปอหลอ 

 เอามือเข้าก าขย าคอ    พอหายรากเล่าต่อความฝันไป 

 ขุนศรีวชัิยท านายฝัน    อ๋อเจ้าจะมีครรภ์หาเป็นไรไม่ 

 ลูกของเราจะเป็นชายท านายไว้   เหมือนนกตะกรุมตัวใหญ่คาบช้างมา 
 จะบริบูรณ์พูลสวสัดิ์แล้วเจ้าพี ่   แต่ลูกของเรานีจ้ะขายหน้า 
 หัวล้านแต่ก าเนิดเกดิมา    จะมั่งมีเงินตรากว่าห้าเกวียน 
 

 เพราะฉะนั้น เร่ืองการฝันและการทาํนายเพศบุตรยงัคงปรากฏอยูใ่นกลุ่มมารดาชาวไทยทุก
พื้นท่ีของไทยโดยเม่ือฝันว่าไดข้องมีค่าพวกแกว้แหวนสร้อยคอกาํไร มกัจะทาํนายว่าไดลู้กสาวใน
ขณะท่ีฝันว่าไดพ้ระ(ห้อยคอ)ไดท้องไดอ้าวุธ ไดปื้นไดร้บราฆ่าฟันเช่ือว่าจะไดลู้กชาย เป็นตน้หาก
ฝันวา่มีเดก็มาหาเป็นเพศใดลูกท่ีมาเกิดกจ็ะเป็นเพศนั้น 
 อยา่งไรกต็ามความเช่ือเร่ืองการฝันและการทาํนายเพศของลูกมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือถือนอ้ยลง
ผูท้าํนายความฝันส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูสู้งอายใุนครอบครัวหรือในชุมชนนอกจากการทาํนายฝันให้



๑๗๘ 
 

  

แลว้ผูสู้งอายุยงัอธิบายถึงความเช่ือในมูลเหตุและท่ีมาของการฝันแปลกๆและฝันร้ายของหญิง
ตั้ งครรภ์ว่าคนท้องมักจะฝันร้ายฝันเห็นผีสางเพราะการมีลูกทําให้ธาตุลมในร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลง ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภฝั์นร้ายแลว้ผูอ้าวโุสทาํนายวา่เป็นลางไม่ดีอยา่งมากนิยมแกไ้ข 

ดว้ยการทาํพิธีแต่งแกเ้สียเคราะห์หรือพิธีสะเดาะเคราะห์โดยให้หมอสะเดาะเคราะห์ทาํพิธีให้เพื่อ
เป็นการบาํรุงขวญัของแม่และเป็นสิริมงคลแก่เดก็ท่ีจะเกิดมาดว้ย 

 ๓.๒.๒ ความเช่ือตามลทัธิศาสนานอกพุทธศาสนา 
 อยา่งไรกต็ามความเช่ือเร่ืองการฝันและการทาํนายเพศของลูกมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือถือนอ้ยลง
ผูท้าํนายความฝันส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูสู้งอายใุนครอบครัวหรือในชุมชนนอกจากการทาํนายฝันให้
แลว้ผูสู้งอายุยงัอธิบายถึงความเช่ือในมูลเหตุและท่ีมาของการฝันแปลกๆและฝันร้ายของหญิง
ตั้ งครรภ์ว่าคนท้องมักจะฝันร้ายฝันเห็นผีสางเพราะการมีลูกทําให้ธาตุลมในร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลงในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภฝั์นร้ายแลว้ผูอ้าวุโสทาํนายว่าเป็นลางไม่ดีอยา่งมากนิยมแกไ้ข
ดว้ยการทาํพิธีแต่งแกเ้สียเคราะห์หรือพิธีสะเดาะเคราะห์โดยให้หมอสะเดาะเคราะห์ทาํพิธีให้เพื่อ
เป็นการบาํรุงขวญัของแม่และเป็นสิริมงคลแก่เดก็ท่ีจะเกิดมาดว้ย 

  ดงันั้น  ความเช่ือเร่ืองอาหารการกินในหญิงตั้งครรภท่ี์พบมีทั้งอาหารท่ีเช่ือว่ากินแลว้จะทาํ
ให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการตั้งครรภ์และการคลอดซ่ึงส่วนใหญ่เช่ือว่ามีอาหารบางจาํพวกท่ีกิน
แลว้จะทาํให้คลอดยากและมีผลต่อเด็กท่ีจะเกิดมามีลกัษณะท่ีไม่พึงประสงค์โดยทัว่ไปจะมีเป็น
ลกัษณะหรือคาํเรียกท่ีไม่เป็นมงคลกบัการคลอดในความหมายว่าแน่นนานหรือคา้งคาเช่นกินขา้วจ่ี
หรือไข่ตม้จะทาํให้ปวดกน้เวลาคลอดกินเมลด็มะขามคัว่จะทาํให้เจบ็ทอ้งนานเจบ็ไม่หยดุกินกลว้ย
คาเครือกินส้มตาํจะออกลูกยากเพราะขั้วมะละกอเหนียวหา้มเปิดกินขา้วเหนียวคาตะขอนัง่กินนาน
จะออกลูกยากและเจ็บทอ้งนานกินทุเรียนจะทาํให้ลูกท่ีออกมามีตุ่มเหมือนทุเรียนกินของร้อนหรือ
กินนํ้ าแกงร้อนๆจะทาํให้กอ้นเลือดสลายเด็กจะแทง้ไดกิ้นของเผด็ร้อนหรือเคม็จดัเด็กท่ีออกมาจะ
หวัลา้นไม่มีผมกินผลไมแ้ฝดจะทาํให้ลูกท่ีเกิดมาเป็นแฝดกินอาหารท่ีมีไขมนัเช่นเน้ือสัตวเ์ผอืกมนั
เดก็จะมีไขคลอดยาก 
 ส่วนอาหารท่ีเช่ือว่ากินแลว้จะมีผลดีต่อการตั้งครรภแ์ละเด็กท่ีจะเกิดส่วนอาหารท่ีนิยมกิน
แลว้ดีเพราะเช่ือวา่จะทาํใหลู้กผวิสวย คือ นํ้ ามะพร้าวนอกจากน้ียงัมีบางรายซ่ึงเป็นกลุ่มคนสมยัใหม่
ท่ีเช่ือว่าการกินเบียร์หรือนํ้ าสไปรท์จะทาํให้ผิวขาวสวยฉะนั้นแลว้หญิงตั้งครรภ์จึงพยายามบาํรุง
ร่างกายของตนเองตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและบุคคลท่ีตนเช่ือถือหญิงตั้งครรภส่์วน
ใหญ่จะบอกวา่ตนเองกินอาหารท่ีมีประโยชน์เพิ่มข้ึนแมก้ระทัง่อาหารท่ีตนไม่ไดกิ้นเป็นปกติเพราะ
เช่ือวา่จะเกิดผลกบัลูกเช่นนมและผลไมเ้ช่ือวา่นมจะทาํใหเ้ดก็ฉลาดและผวิสวย  ดงันั้น  อาหารท่ีกิน
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แลว้จะทาํใหค้ลอดง่ายเช่นอาหารท่ีมีลกัษณะล่ืนเช่นงูปลาไหลผกัปรังแต่ปัจจุบนัไม่ค่อยมีคนเช่ือถือ
และปฏิบติัตามแลว้ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และความเจริญทางการแพทยน์ัน่เอง 
  ๒) ความเช่ือในข้อห้ามเกีย่วกบัประเพณีและสถานที่ 
  จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว้่า  ความเช่ือเก่ียวกบัการห้ามหญิงตั้งครรภไ์ม่ให้
ไปเก่ียวขอ้งกบัประเพณีหรือสถานท่ีต่างๆซ่ึงหญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่จะยงัคงเช่ือและปฏิบติัตามอยู่
แมจ้ะไม่เคร่งครัดทุกอย่างก็ตามซ่ึงขอ้ท่ียงัปฏิบติักนัอยู่ คือห้ามไปร่วมงานแต่งงานหรืองานบวช
และหา้มไปร่วมงานศพหญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่มีความเช่ือว่าหากหญิงตั้งครรภไ์ปงานมงคลเช่นงาน
แต่งงานงานบวชจะไปทาํใหง้านนั้นไม่ประสบความสาํเร็จตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคเ์อาไว ้  
 เน่ืองจากคาํว่าในภาษาอีสานเรียกว่า ‚แม่มาน‛ คาํว่า ‚มาน‛ จะพอ้งเสียงกบัคาํว่า‚มาร‛ 
เช่ือวา่จะเป็นอุปสรรคต่อหญิงตั้งครรภง์านมงคลนั้นๆ 
 ในส่วนของการไปร่วมงานท่ีถือว่าไม่เป็นมงคลอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะงานศพ เช่ือว่า ส่ิงไม่ดี
ทั้งหลายจะมาทาํ อนัตรายต่อแม่และเด็ก การหา้มไปงานศพมีความเช่ือว่าจะมีผลเสียท่ีจะตามมาให้
เกิดความกลวัไดห้ลายอย่าง เช่นวิญญาณของคนตายท่ีออกจากร่างจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆ  มารบกวน
เด็ก วิญญาณคนตายจะมาเอาเด็กไปตายแทน ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งไปในงานเช่นนั้น  
พบวา่บางรายมีคาํ แนะนาํสาํหรับป้องกนัส่ิงไม่ดีท่ีจะเขา้มาสู่แม่และเดก็วา่ไม่ควรไอหรือจาม แต่ถา้
หากไอและจามไปแลว้กส็ามารถแกไ้ขดว้ยการไปผกูแขนดว้ยดา้ยสายสิญจน์ 
 แต่ความเช่ือในเร่ืองขอ้ห้ามไม่ให้ไปร่วมงานประเพณีต่างๆ มีแนวโนม้ท่ีเช่ือถือนอ้ยลงใน
กลุ่มแม่สมยัใหม่ เวน้แต่ในรายท่ีคนในครอบครัวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีหรือเกิดอุบติัเหตุใน
ระหวา่งการเขา้ร่วมพิธีจึงเช่ือถือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดนอกจากนั้นจะเห็นไดว้่างานพิธีต่างๆ
ท่ีไดก้ล่าวมาหญิงตั้งครรภม์กัไม่ค่อยไดไ้ปร่วมอยู่แลว้เน่ืองจากบทบาทน้ีเป็นของพ่อแม่หรือญาติ
ผูใ้หญ่ในบา้น 
 นอกจากความเช่ือในเร่ืองการหา้มไม่ใหห้ญิงตั้งครรภเ์ขา้ร่วมงานประเพณีบางอยา่งแลว้ชน
ชาวอีสานยงัมีความเช่ือวา่หากหญิงตั้งครรภไ์ดไ้ปร่วมประเพณีงานบุญขอดสิมหรือผกูสีมาหรืองาน
ฝังลูกนิมิตจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและลูกหากไดส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเช่นหวายสายสิญจน์จะเสริมมงคล
ทาํให้ตนเองและลูกให้ปลอดภยัตลอดไป ดงันั้นเม่ือมีงานตดัหวายลูกนิมิตประชาชนจึงชอบแย่ง
หวายลูกนิมิตเพื่อนาํไปเป็นสิริมงคลนัน่เอง 
 ในส่วนของความเช่ือและขอ้ห้ามเก่ียวกบัสถานท่ีซ่ึงมีความเช่ือว่าการท่ีหา้มหญิงท่ีมีครรภ์
ไม่ให้ไปอยู่ขวางทางเขา้ออกของบา้นหรือสถานท่ีต่างๆเช่นประตูบา้นบนัไดบา้นเช่ือว่าจะทาํให้
คลอดลูกลาํบากลูกจะคา้งหรือติดขดัในทอ้งไม่ยอมออกหา้มไม่ใหไ้ปหอ้งพระเพราะถือว่าเป็นของ
สูงซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะหา้มผูห้ญิงโดยเฉพาะคนท่ีเป็นสะใภเ้ขา้ไปอยูแ่ลว้ 
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  ๓) ความเช่ือและข้อห้ามเกีย่วกบัการท างานระหว่างตั้งครรภ์ 

  ความเช่ือในระหว่างตั้งครรภผ์ูห้ญิงสมยัก่อนมกัจะตอ้งทาํงานตามปกติจนกระทั้ง
คลอดทั้งงานบา้นและงานในไร่นา จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูล เห็นว่าส่วนใหญ่มีความเช่ือเก่ียวกบั
การทาํงานท่ีถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด คือ การห้ามยกของหนกั เช่น ตะกร้าผา้  ตกันํ้ า  ห้ิวนํ้ ารดผกั 
และการยื่นมือไปควา้หรือใชแ้รงดึงของจากท่ีสูงท่ีตอ้งใชแ้รงมาก เพราะเช่ือว่าจะทาํ ให้แทง้ได ้
ในช่วงน้ีสามีมกัจะเป็นคนทาํงานหนกัแทนภรรยาตน แต่ในสมยัปัจจุบนัหญิงตั้งครรภม์กัจะไม่ได้
รับความคาดหวงัในเร่ืองแรงงานจากครอบครัวมากนัก แต่ยงัคงเช่ือว่าการทาํงานท่ีตอ้งออกแรง
มากๆ จะเป็นอนัตรายต่อเดก็ 
 แต่อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีความเช่ือว่าการทาํ งานหนกัขณะตั้งครรภอ์าจเป็นอนัตรายต่อเด็ก
ไดแ้ต่กย็งัคงทาํงานหนกัทุกวนัเพราะความจาํเป็นของครอบครัว และในช่วงท่ีทอ้งแก่ประมาณ  ๘ - 
๙  เดือน เช่ือวา่เป็นช่วงท่ีเดก็จะกลบัหวั หญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่ใหข้อ้มูลว่า จะไดรั้บคาํแนะนาํ จาก
ญาติหรือผูสู้งอายใุนบา้นให้ลดการทาํงานให้นอ้ยลง และมีเวลานอนพกัในช่วงกลางวนับา้งเพราะ
เด็กจะไดก้ลบัหัวไดส้ะดวก นอกจากน้ีหญิงตั้งครรภ์ยงัไดรั้บคาํแนะนาํและขอ้ห้ามในเร่ืองการ
ทาํงานไวห้ลายอยา่งเช่นหา้มวิ่งและหา้มเดินขา้มส่ิงของจะแทง้หา้มห่อขา้วตม้มดัหา้มเยบ็ผา้หา้มยดั
หมอนห้ามสามีตอกล่ิมหรือเขา้ดา้มขวานดา้มมีดเพราะเช่ือว่าจะคลอดลูกยากถา้ห่อขา้วตม้ตอ้งนัง่
เหยยีดขาเช่ือวา่จะทาํใหค้ลอดลูกง่ายหา้มออกนอกบา้นไปไกลๆเพราะจะไม่มีโชคเช่ือว่าหากสามีท่ี
พาภรรยาขณะตั้งทอ้งไปหาอาหารตามป่าจะไม่มีโชคไม่ไดข้องตามตอ้งการรวมทั้งเช่ือว่าลูกท่ีเกิด
มากจ็ะนิสยัทา้ทายไม่เกรงกลวัเหตุการณ์ใดๆทั้งส้ิน 

 จากท่ีกล่าวมาน้ี  จะเห็นว่าความเช่ือเร่ืองการทาํงานหนักจะเป็นอนัตรายต่อเด็กแต่ก็ไม่
สนบัสนุนให้แม่อยูเ่ฉยๆ  ในระหว่างตั้งทอ้งผูห้ลกัผูใ้หญ่มกัจะแนะนาํให้ทาํงานเบาๆหรือเดินบา้ง
เพราะเช่ือวา่การออกกาํลงักายจะทาํใหเ้ดก็ไม่ตวัโตจนเกินไปซ่ึงจะทาํใหค้ลอดยากดงัน้ี 

  ๔) ความเช่ือเร่ืองอาหารการกนิของหญิงมีครรภ์ 
  ในเร่ืองของอาหารท่ีหญิงมีครรภ์ควรทานไม่ควรทานท่ีถือเป็นความเช่ือเร่ือง
อาหารในระหว่างตั้งทอ้งไวห้ลายอย่างส่วนใหญ่เช่ือว่าหญิงตั้งครรภ์มกัมีอาการอยากกินอาหาร
แปลก ๆ บางคนมีอาการอยากกินอยา่งรุนแรงและตอ้งหาอาหารชนิดนั้นให้ได ้เช่ือว่าอาการอยาก
กินของแม่นั้นเป็นเพราะลูกในท้องอยากกิน อาหารท่ีอยากกินส่วนใหญ่เป็นของเปร้ียว หญิง
ตั้งครรภบ์างรายอยากกินอาหารท่ีไม่ไดกิ้นในภาวะปกติ เช่น อยากกินลาบเลือด อยากกินดินปลวก 
เป็นตน้ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะการกินหรือประเภทของอาหารท่ีแม่อยากกินมากเป็นพิเศษ
ในช่วงตั้งครรภ ์แม่บางคนเช่ือว่าสามารถทาํนายลกัษณะของเด็กท่ีจะเกิดมาไดด้ว้ย ดงัเช่นแม่บาง
คนจะเปล่ียนพฤติกรรมการกินจากท่ีกินนอ้ยเป็นกินมากข้ึน และอาจกินอย่างตะกละและมีอาการ
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หวงของกินดว้ยเรียกอาการน้ีว่า ‚ข้ีหวง‛ เช่ือว่าเด็กท่ีเกิดมาจะเป็นเด็กท่ีกินเก่งและข้ีเหนียว หวง
ของกินทุกประเภท นอกจากน้ียงัมีความเช่ือว่าอาหารท่ีแม่อยากกินสามารถทาํ นายเพศของเด็กท่ีจะ
เกิดได ้เช่น อยากกินของหวานมากเป็นพิเศษเด็กท่ีเกิดมาจะเป็นผูห้ญิง หากอยากกินของคาว เช่น 
ลาบเลือด กอ้ยเน้ือ ซกเลก็ เด็กท่ีเกิดมาจะเป็นเพศชายเป็นตน้ แต่ความเช่ือน้ีจะพบไดน้อ้ยในหญิง
ตั้งครรภย์คุปัจจุบนั เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 ดงันั้น  ความเช่ือเร่ืองอาหารการกินในหญิงตั้งครรภท่ี์พบมีทั้งอาหารท่ีเช่ือว่ากินแลว้จะทาํ 
ให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการตั้งครรภแ์ละการคลอด ซ่ึงส่วนใหญ่เช่ือว่ามีอาหารบางจาํพวกท่ีกิน
แลว้จะทาํ ใหค้ลอดยากและมีผลต่อเดก็ท่ีจะเกิดมามีลกัษณะท่ีไม่พึงประสงค ์โดยทัว่ไปจะมีเป็น 
ลกัษณะหรือคาํ เรียกท่ีไม่เป็นมงคลกบัการคลอด ในความหมายว่า แน่น นาน หรือคา้งคา เช่น กิน
ขา้วจ่ี หรือ ไข่ตม้ จะทาํ ใหป้วดกน้เวลาคลอด กินเมลด็มะขามคัว่ จะทาํ ใหเ้จบ็ทอ้งนาน เจบ็ไม่หยดุ 
กินกลว้ยคาเครือ กินส้มตาํ จะออกลูกยาก เพราะขั้วมะละกอเหนียว หา้มเปิดกินขา้วเหนียวคาตะขอ 
นัง่กินนานจะออกลูกยากและเจ็บทอ้งนาน กินทุเรียนจะทาํให้ลูกท่ีออกมามีตุ่ม เหมือนทุเรียน กิน
ของร้อนหรือกินนํ้ า แกงร้อนๆ จะทาํ ให้กอ้นเลือดสลายเด็กจะแทง้ได ้กินของเผด็ร้อนหรือเคม็จดั
เดก็ท่ีออกมาจะหวัลา้นไม่มีผม กินผลไมแ้ฝดจะทาํ ใหลู้กท่ีเกิดมาเป็นแฝด กินอาหารท่ีมีไขมนั เช่น 
เน้ือสตัว ์เผอืก มนั เดก็จะมีไข คลอดยาก 

  ดงันั้น  อาหารท่ีกินแลว้ จะทาํ ใหค้ลอดง่ายเช่น  อาหารท่ีมีลกัษณะล่ืน เช่น งู ปลา
ไหล ผกัปรัง  แต่ปัจจุบนัไม่ค่อยมีคนเช่ือถือและปฏิบติัตามแลว้ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม และความเจริญทางการแพทยน์ัน่เอง 

  ๕) ความเช่ือในข้อห้ามเกีย่วกบัการมีเพศสัมพนัธ์และข้อปฏิบัติด้านอืน่ๆ 

  ในเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ในระหว่างตั้งครรภ์นั้นผูว้ิจยัยงัไม่ปรากฏว่า มีขอ้ห้าม
หรือข้อควรปฏิบัติท่ีชัดเจนนัก จากข้อมูลท่ีศึกษามาในเร่ืองน้ี ทางหมอให้คาํตอบว่าการมี
เพศสัมพนัธ์ในระหว่างตั้งครรภไ์ม่เป็นอนัตรายสามารถมีไดจ้นถึงช่วงใกลค้ลอด แต่ส่วนใหญ่แลว้
จะหยุดมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่ทอ้งไดป้ระมาณ ๕-๖ เดือนเพราะเช่ือว่าอาจเป็นอนัตรายต่อลูกของตน
ซ่ึงบวกกบัความรักลูกและภรรยา กท็าํใหส้ามีตอ้งงดโดยปริยายไป 
 สรุปแลว้ ในระหว่างตั้งครรภน์อกจากหญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองอาหารการกิน 
การทาํงาน แลว้ยงัมีขอ้หา้มและขอ้แนะนาํ ในการปฏิบติัตนหลายอยา่ง จุดประสงคข์องขอ้หา้มและ
คาํแนะนาํ กเ็พื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่แม่และเดก็และเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดในระหวา่ง
ตั้งครรภ ์ขอ้หา้มท่ีเช่ือวา่จะมีผลต่อการคลอด คือ หา้มนอนหงาย เพราะสะดือจะติดหลงั  คลอดยาก 
หา้มนอนหงาย เด็กจะวิ่งเขา้ชนหวัใจ  แม่จะหายใจไม่ออก  หา้มอาบนํ้ าตอนดึก (หลงัตะวนัตกดิน) 
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จะมีนํ้ าคร่ํามาก และผีจะมาเอา ห้ามอาบนํ้ าดึก ลูกจะเป็นไขห้นาวสั่น ห้ามตาํหนิ ห้ามหัวหัวเราะ
เยาะคนพิการหรือคนไม่สมประกอบ ลูกท่ีออกมาจะเป็นอยา่งนั้น 
  นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาน้ีในเร่ืองขอ้หา้มต่างๆท่ีจะมีผลเสียและอนัตรายต่อการทอ้ง
แลว้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพเพื่อใหลู้กเกิดมาแขง็แรงและเป็นไปตามท่ีประสงคน์ัน่คือตอนทอ้งควร
ทาํใจใหส้บายไม่ควรทาํหนา้บูดหนา้บ้ึงหรือจูจ้ี้ข้ีบ่นลูกออกมาจะไดย้ิม้แยม้แจ่มใส ดงัเช่น คาํกล่าว
ของหญิงตั้งครรภต่์อไปน้ี 
 

   ‚ตอนท้องต้องท าบุญไหว้พระบ่อยๆ จิตใจจะได้สบาย‛ 
   ‚ตอนท้องต้องท าบุญตักบาตรบ่อย ๆ‛ 
 จะอยา่งไรกต็ามในสถานการณ์ปัจจุบนัการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํนั้นมกัไม่เคร่งครัดมากนกั
โดยเฉพาะกลุ่มแม่รุ่นใหม่ท่ีจะถือเอาตามความสะดวกสบายและเนน้ท่ีกิจวตัรประจาํวนัเป็นหลกั
มากกวา่ แต่กจ็ะเห็นไดว้า่ ยงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธศาสนาอยูเ่สมอ 

  ๖) ความเช่ือและประเพณี เกีย่วกบัการคลอดและการปฏิบัติตนหลงัคลอด 
                                การเตรียมตัวก่อนคลอด 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาจะเห็นว่าในช่วงใกลค้ลอดถือเป็นช่วงเวลาท่ีสําคญัท่ีสุด หญิง
ตั้งครรภม์กัจะไดรั้บการดูแลอย่างดีจากครอบครัวส่วนใหญ่  ซ่ึงมีการปฏิบติัตวัในระหว่างน้ีว่าจะ
ทาํงานน้อยลง อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยงัไดรั้บคาํแนะนาํ ให้เดินหรือทาํงานเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เพื่อให้ร่างกายไดเ้คล่ือนไหวไม่ควรนอนน่ิงๆ จะช่วยให้คลอดง่าย แต่อีกส่วนหน่ึงไดรั้บ
คาํแนะนาํวา่ ช่วงเวลาท่ีทอ้งประมาณ ๘ เดือน ๙ เดือน เดก็กาํลงัจะกลบัหวัลงหญิงมีครรภจึ์งควรจะ
นอนพกัผอ่นมากข้ึนเพื่อใหเ้ดก็กลบัหวัลงไดส้ะดวก 

 ในเร่ืองของการรับประทานอาหารจากแม่หรือคนท่ีมีประสบการณ์ว่า ระยะน้ีไม่มีอาการ
แพแ้ลว้ เช่ือว่าควรทานอาหารท่ีตนชอบให้มาก ๆ เพราะหลงัคลอดจะตอ้งงดหรือ ‚ขะล า‛อาหาร
หลายอยา่ง เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ 

 นอกจากการเตรียมตวัดา้นร่ายกายใหแ้ขง็แรงและพร้อมทั้งเร่ืองการพกัผอ่นและอาหารแลว้ 
ยงัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการเตรียมทางดา้นจิตใจซ่ึงพบในรูปพิธีกรรมสาํหรับหญิงตั้งครรภท่ี์
ยงัปรากฏอยูส่่วนน้ีถือวา่สาํคญัจุดประสงคก์เ็พื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่หญิงตั้งครรภเ์ช่น
การผูกมือหรือผูกแขนการอาบนํ้ ามนตก์ารทาํพิธีสะเดาะเคราะห์หรือแต่งแกก้ล่าวคือในระหว่าง
ทอ้งไดไ้ปผูกแขนทุกวนัพระโดยผูท่ี้ทาํพิธีให้คือหมอธรรมหรือพระท่ีครอบครัวนบัถือซ่ึงจะมีอยู่
ในทุกหมู่บา้นนอกจากผกูแขนแลว้หญิงตั้งครรภย์งันิยมอาบนํ้ ามนตด์ว้ยซ่ึงปกติอาบเพียงคร้ังเดียว
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ในช่วงใกลค้ลอดแต่บางคนไปอาบทุกวนัศีลวนัพระโดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สบายใจ
เช่นฝันร้ายเป็นตน้ 

 นอกจากการผกูแขนและอาบหรือกินนํ้ามนตแ์ลว้ ยงัมีพิธีท่ีนิยมจดัข้ึนสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์

อีกพิธีหน่ึงคือ การทาํพิธีแต่งแก ้ซ่ึงการตั้งครรภถื์อเป็นโอกาสสาํคญัอยา่งหน่ึงในชีวิตจึงตอ้งทาํ พิธี
น้ี เพราะฉะนั้นพิธีน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัสําหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรทาํ การแต่งแกใ้นหญิง
ตั้งครรภท่ี์นิยมทาํ ในพื้นของภาคอีสาน ท่ีมกัจะทาํกนั เม่ือถว้นปีถว้นเดือน   หมายถึงเม่ือใกลค้รบ
กาํหนดคลอดบางคร้ังเรียกว่า แต่งบูชาถว้นปีถว้นเดือน บางรายอาจทาํ เม่ือแรกตั้งทอ้งหากเกิด
อาการเจ็บป่วยเพราะแพท้อ้งมากก็ได ้เม่ือหญิงตั้งครรภผ์่านพิธีน้ีแลว้ เช่ือว่าจะกาํจดัปัดเป่าส่ิงชัว่
ร้ายหรือภูตผีปีศาจไม่ให้มาทาํอนัตรายแม่และลูกในทอ้ง เด็กท่ีคลอดออกมาจะปลอดภยั สมบูรณ์
แขง็แรง ทาํ ให้หญิงมีครรภจิ์ตใจแจ่มใส มีขวญัและกาํลงัใจในการคลอด สมยัก่อนหญิงมีครรภท่ี์
ใกลค้ลอดทุกคนตอ้งพิธีน้ี ปัจจุบนัแมจ้ะไม่ไดท้าํพิธีกนัทุกคน แต่ก็ยงันิยมทาํกนัเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในรายท่ีเป็นทอ้งแรกและอาศยัอยูใ่นครอบครัวขยายหรือในรายท่ีฝันร้าย 

 การเตรียมตวัก่อนคลอดนั้นไม่เพียงแต่หญิงตั้งครรภเ์ท่านั้นท่ีตอ้งเตรียมตวัสมาชิกคนอ่ืนๆ
ในบา้นโดยเฉพาะสามีและพ่อของหญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งเตรียมฟืนสาํหรับอยูไ่ฟและสถานท่ีสาํหรับ
อยู่ไฟดว้ยจากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลเกือบทั้งหมดเป็นหญิงท่ีอยู่ไฟจึงพบว่าสามีของหญิงเหล่านั้นเกือบ
ทั้งหมดเตรียมฟืนไวล่้วงหนา้ก่อนคลอดประมาณ๑ เดือนเพราะตอ้งตากไมใ้หแ้หง้สาํหรับความเช่ือ
เร่ืองไมฟื้นท่ีเหมาะสาํหรับอยูไ่ฟคือไมข้ามป้อมไมม้ะขามเพราะจะใหไ้ฟท่ีไม่ร้อนมากถ่านไม่แตก
และไม่มีควนัมากทาํใหห้ญิงหลงัคลอดไม่ผดิกล่ิน 

 ปัจจุบนัไมห้ายากข้ึนจึงหันมาใชไ้มจิ้กเพราะหาง่ายไม่มีควนัมากและถ่านไม่แตกมากแต่
หากไดไ้มม้ะขามจะถือว่าดีมากเม่ือเตรียมฟืนไมม้ะขามแลว้นิยมเล่ือยและผา่แก่นขามไวส่้วนหน่ึง
เพื่อใชเ้ป็นสมุนไพรตม้ด่ืมเพื่อบาํรุงนํ้านมและใส่ในนํ้าตม้อาบดว้ย 
 เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีแฝงอยู่คือการหาซ้ือของใชเ้ด็กในปัจจุบนัมีความสะดวกสบาย
มากข้ึนสามารถจดัหาขณะท่ีพาแม่ไปคลอดท่ีโรงพยาบาลไดแ้ต่อย่างไรก็ตามก็ยงัพบว่าความเช่ือ
บางส่วนท่ีวา่การจดัเตรียมของใชเ้ดก็ไวภ้ายหลงัเม่ือไปฝากทอ้งคร้ังสุดทา้ยเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี 

สาธารณสุขบอกใหเ้ตรียมทั้งท่ียงัมีความกงัวลในเร่ืองน้ีอยูแ่ต่กเ็ตรียมตามท่ีไดรั้บคาํแนะนาํกมี็ 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองการเตรียมของใชส้าํหรับเด็กนั้นไม่ไดเ้ตรียมไวแ้ต่
ญาติ ๆ  ซ้ือมาไวใ้ห้(โดยเฉพาะท่ีไปทาํงานต่างถ่ิน)นอกจากน้ียงัมีส่วนหน่ึงท่ีเตรียมของใชข้องลูก
คนก่อนๆหรือลูกหลานคนก่อนท่ีเล้ียงง่ายเตรียมไวเ้พราะเช่ือว่าการเอาของใชข้องเด็กท่ีเล้ียงง่ายมา
ใชจ้ะทาํใหเ้ดก็เล้ียงง่ายดงันั้นจึงสรุปไดว้่าความเช่ือในเร่ืองน้ีไม่ค่อยถือเคร่งครัดแลว้ในปัจจุบนัอนั
เน่ืองมาจากสภาพทางสงัคม และการดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามสภาพความเจริญ 
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  ๗) การปฏิบัติตนระหว่างคลอด 
  จากท่ีได้ศึกษามาเก่ียวกับเร่ืองการคลอดนั้น จะเป็นการคลอดในโรงพยาบาล
มากกว่ามีเพียงบางรายเท่านั้น ท่ีคลอดท่ีบา้นการปฏิบติัตวัในระหว่างการคลอดนั้นจึงเป็นไปตาม
ระบบของทางโรงพยาบาล ครอบครัวสามีพ่อแม่หรือญาติๆไม่สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งไดเ้หตุนั้น
หญิงมีครรภส่์วนใหญ่จะเดินทางไปท่ีโรงพยาบาลเม่ือเร่ิมมีอาการเจบ็ทอ้งหรือเม่ือนํ้าเดินแต่อยา่งไร
ก็ตามนอกจากคนในครอบครัวจะเดินทางไปกับหญิงตั้ งครรภ์แล้วย ังนิยมให้มีหญิงท่ีมี
ประสบการณ์ในการคลอดหรือมีหมอตาํแยร่วมเดินทางไปดว้ยตามท่ีสามารถไวว้านไดท้นัการมี
หมอตาํแยหรือคนท่ีมีประสบการณ์ไปดว้ยทาํใหค้วามอบอุ่นใจและช่วยให้คาํแนะนาํหญิงตั้งครรภ์
ในระหว่างเดินทางโดยเฉพาะในกรณีท่ีอยู่ไกลจากโรงพยาบาลเพราะเขา้เกิดเหตุฉุกเฉินคลอด
ระหว่างทาง จะเห็นกนับ่อยในปัจจุบนัท่ีตอ้งทาํคลอดในรถกูชี้พ หรือหน่วยกูภ้ยัท่ีช่วยกนัทาํคลอด
ให้แม่ขณะเดินทางเห็นกนับ่อยในปัจจุบนัก่อนเขา้ห้องคลอดหญิงตั้งครรภจ์ะไดรั้บคาํปลอบโยน
และคาํอวยพรจากญาติและคนในครอบครัวให้ทั้ งแม่และลูกปลอดภัยในการคลอดถือว่าเป็น
กาํลงัใจ  ช่วงเวลาท่ีคลอดถือว่าเป็นช่วงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับหญิงตั้งครรภด์งันั้นจึงพบว่ามีความ
เช่ือในเร่ืองส่ิงท่ีเสริมกาํลงัใจและทาํใหค้ลอดง่ายใหพ้บเห็นหลายรูปแบบในระหวา่งท่ีกาํลงัเดินทาง 
 ญาติผูใ้หญ่จะนาํดอกไมธู้ปเทียนท่ีเรียกว่า‘ขันห้า’ไปไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์หรือท่ีเรียกว่าของ
รักษาทั้งท่ีบา้นและศาลากลางบา้น มีศาลปู่ ตา ดอนเจา้ปู่    นอกจากน้ียงันิยมไหวเ้จา้ท่ีเจา้ทางท่ีบา้น
หรือท่ีเรียกว่า‘แม่ธรณี’เพื่อให้เจา้ท่ีเจา้ทางช่วยคุม้ครองรักษาให้คลอดโดยปลอดภยัและอีกอยา่งก็
คือเช่ือวา่นํ้ ามนตพ์ระสงฆห์รือคนท่ีชาวบา้นนบัถือมีส่วนช่วยจะทาํใหค้ลอดง่ายและยงัมีอิทธิพลใน
ช่วงเวลาสาํคญัน้ีดว้ยโดยเช่ือวา่การไดด่ื้มนํ้ามนตข์องพระสงฆก่์อนคลอดเช่ือวา่ทาํใหรู้้สึกคลอดง่าย
ข้ึน 
 จากท่ีไดศึ้กษามาไดมี้บางราย  ได้ด่ืมนํ้ ามนตก่์อนมาโรงพยาบาล  บางคนมีญาติตามเอามา
ใหด่ื้มท่ีโรงพยาบาลถือว่าเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงหญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่แมจ้ะไม่ถึงกบัเช่ือในเร่ือง
ดงักล่าวแต่ก็ถือปฏิบติัตามในบางเร่ืองส่วนใหญ่ยอมรับว่าหากไดรั้บการดูแลและมีญาติผูใ้หญ่ช่วย
ทาํพิธีหรือแนะนาํใส่ใจในเร่ืองต่างๆเหล่าน้ีให้ทาํให้เกิดความพึงพอใจและมีกาํลงัใจเพราะถือเป็น
การแสดงความห่วงใยและเอาใจใส่ของญาติ 
 อีกอย่างในช่วงการเตรียมตวัก่อนคลอดนั้นยงัพบความเช่ือเร่ืองการเตรียมของใชส้าํหรับ
เดก็ก่อนคลอดดว้ยโดยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทาํเพราะเช่ือว่าจะเป็นอนัตรายต่อลูกทาํใหไ้ม่ไดเ้ล้ียง
เด็กเด็กท่ีเกิดมาจะเสียชีวิตกลุ่มแม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตั้งใจในตอนแรกว่าจะไม่เตรียมของใชส้าํหรับ
เด็กทั้งดว้ยเหตุผลท่ีเช่ือในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเคยพบเห็นว่ามีเด็กตายระหว่างคลอด
หรือตายหลงัคลอดในชุมชน 
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 อีกอยา่ง ช่วงเวลาท่ีคลอดถือวา่เป็นช่วงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับหญิงตั้งครรภ ์

 ดงันั้นพอสรุปไดว้า่  ความเช่ือในเร่ืองส่ิงท่ีเสริมกาํลงัใจและทาํใหค้ลอดง่ายมีใหพ้บเห็น 
หลายรูปแบบจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัในเร่ืองน้ีจะเห็นไดว้่า 

ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดหรือท่ีเรียกวา่สังสารวฏัของมนุษยน์ั้นถือว่าสาํคญัมากเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้
ของชีวิตมนุษยว์า่ชีวิตท่ีเกิดมานั้นจะผา่นพน้ไปไดอ้ยา่งไร มีความเจริญเติบโต  มีความเจริญรุ่งเรือง
ในการดาํเนินชีวิตของบุคคล หน้าท่ีการงาน ตลอดถึงสังคมประเทศชาติ   โดยมีความสุขตาม
อตัภาพของมนุษยเ์พียงใด ส่ิงเหล่าน้ียอ่มจะเห็นไดจ้ากความเช่ือท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งนั้น 
  ๘) ความเช่ือเกีย่วกบัพธีิกรรมการปฏิบัติตนหลงัคลอด 

  การอยูไ่ฟหลงัคลอดยงัคงพบเห็นอยูท่ ัว่ไปในภาคอีสานจากการศึกษาคน้ควา้คร้ัง
น้ีทาํให้ทราบเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองการอยูไ่ฟท่ีน่าสนใจและยงัคงดาํรงอยูห่ลายประเด็นดว้ยกนั
ดงัน้ีการอยู่ไฟเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า‘อยู่กรรม’ทั้งน้ีเพราะตอ้งอยู่ร้อนคืออยู่ขา้งกองไฟกินร้อนคือ
กินนํ้ าร้อนและอาบนํ้ าร้อนนิยมใช้สมุนไพรต้มด่ืมและอาบเช่นนํ้ าต้มแก่นมะขามว่านเลือด
กา้นมะพร้าวหรืออ่ืนๆตามสูตรเฉพาะของแต่ละหมู่บา้นจากขอ้มูลส่วนใหญ่แยกหมอ้ตม้นํ้ าอาบ
และหมอ้ตม้นํ้ าด่ืมโดยเฉพาะ  และการอยู่ไฟท่ีนิยมอยู่กันที  ๒แบบคือการอยู่ไฟร้อนดังกล่าว
ขา้งตน้และการอยูเ่ฉพาะในร่มไม่ใหร่้างกายโดนแดดหรือความร้อนทาํงานเลก็ๆนอ้ยๆไดเ้รียกว่าอยู่
เยน็กินนํ้ าเยน็อาบนํ้ าเยน็ในอุณหภูมิปกติการกินการนอนและการปฏิบติัตวัเหมือนการอยู่ไฟร้อน
ทัว่ไปนิยมสาํหรับคนท่ีแพค้วามร้อนเช่นมีผดผืน่วิงเวียนขณะอยูไ่ฟหรือสาํหรับคนท่ีไม่สามารถอยู่
ไฟไดเ้พราะทาํหมนัมีแผลหรือตอ้งอยู่โรงพยาบาลนานเกินไปเน่ืองจากมีอาการแทรกซ้อนหลงั
คลอดจนกระทั่งร่างกายเย็นแล้วจึงไม่สามารถท่ีจะอยู่ไฟเพราะอาจมีอาการแพ้เลือดซ่ึงเป็น
ภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรายต่อแม่ไดก้ารอยูไ่ฟเยน็ตอ้งอาบนํ้ าเยน็ถา้เป็นนํ้ ามนตใ์ส่ในตุ่มดินเผา
จะดีการอาบนํ้ าตอ้งอาบบ่อยเหมือนอยู่ไฟร้อนหรืออยู่ไฟทัว่ไปการกินยาสมุนไพรจะใชย้าฝนกิน
กบันํ้าฝนไม่กินกบันํ้าร้อนโดยจะฝนยาใส่กระติกเอาไวกิ้นแทนนํ้า 
 การเขา้ไฟและออกไฟรวมทั้งการอยูไ่ฟเยน็ส่วนใหญ่ตอ้งมีผูม้าทาํพิธีใหซ่ึ้งแต่ละคนจะมี 

รายละเอียดของพิธีแตกต่างกนัไปตามความเช่ือของแต่ละคนแต่ละหมู่บา้นพิธีน้ีเรียกว่าพิธีดบัพิษ
ไฟจุดประสงคเ์พื่อมิให้รู้สึกออกร้อนเวลาอยู่ไฟและเป็นการป้องกนัไม่ให้ผีร้ายมาทาํอนัตรายแม่
และเด็กในระหว่างอยูไ่ฟการออกไฟนิยมออกในตอนเชา้ตรู่ก่อนพระอาทิตยข้ึ์นเพราะเช่ือว่าจะทาํ
ใหไ้ม่ออกร้อนหรือมีผดผนืตามตวัตอ้งอาบนํ้ าในป๊ีบใหห้มดและสุมไฟใหห้มดและเก็บอุปกรณ์ทุก
อยา่งท่ีใชใ้หเ้รียบร้อยในวนันั้นคืออุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีใชใ้หแ้หง้ก่อน๗วนัจึงเกบ็โดยมีความเช่ือวา่จะ
ทาํใหไ้ม่มีลูกถ่ีเกินไป 
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 สาํหรับขอ้ปฏิบติัในการอยู่ไฟร้อนคือขณะอยูไ่ฟตอ้งพลิกตวัไปมาให้ทุกส่วนไดรั้บความ
ร้อนทัว่ถึงโดยเฉพาะทอ้งและแผลสาํหรับแผลนั้นยงัมีขอ้มูลท่ีหญิงตั้งครรภส่์วนใหญ่สับสนอยูคื่อ
บางคนใหข้อ้มูลว่าตอ้งนัง่หนีบแผลเอาไวไ้ม่ให้เคล่ือนไหวแผลจะไดติ้ดกนัเร็วบางรายใหข้อ้มูลว่า
หมอแนะนาํไม่ใหแ้ผลโดนนํ้าร้อนจะอกัเสบเวลาอาบนํ้าตอ้งหนีบขาไวบ้างรายบอกว่าตอ้งใหค้วาม
ร้อนโดนทัว่ทั้งทอ้งหนา้อกและแผลมดลูกจะไดแ้หง้เร็วนํ้ าคาวปลาจะไดไ้หลสะดวกนํ้ านมจะสุกมี
รสหวานและไหลดีรวมทั้งแผลจะไดแ้ห้งเร็วดว้ยควรด่ืมนํ้ าร้อนอาบนํ้ าร้อนให้เพียงพอห้ามไม่ให้
ผมแหง้ไม่ใหอ้อกจากไฟนานเพราะเช่ือว่านํ้ านมจะแหง้ลูกจะไม่มีนมด่ืมบางรายใหข้อ้มูลว่าผจีะมา
เอาตวัลูกไปหา้มถูตวัดว้ยสบู่และหา้มทาแป้งท่ีมีกล่ินเพราะจะทาํใหแ้พก้ล่ินและผวิหนงัอาจจะเป็น
ผืน่คนัหรือมีอาการวิงเวียนได ้

 อีกอย่างขณะอยู่ไฟตอ้งด่ืมนํ้ าร้อนท่ีมียาสมุนไพรซ่ึงมีหลายขนานทั้งตม้ฝนกับนํ้ าและ
ละลายนํ้ าร้อนยาท่ีใชด่ื้มมีสรรพคุณในการบาํรุงเลือดและช่วยให้มดลูกเขา้อู่เร็วช่วยเพิ่มปริมาณ
นํ้ านมยาสมุนไพรท่ีใชส่้วนใหญ่จะมีปลูกไวป้ระจาํในครอบครัวและไดจ้ากญาติๆหรืออาจหาซ้ือ
ตามร้านขายยาสมุนไพรซ่ึงมีทั้งชนิดผงและชนิดหวัเช่นวา่นนํ้านมวา่นทรหดสาํหรับยาแผนปัจจุบนั
ท่ีนิยมใชเ้ช่นยาสตรีสิงเหยาสตรีแก่นนครกลุ่มมารดาท่ีให้ขอ้มูลเกือบทั้งหมดไม่เต็มใจท่ีจะอยู่ไฟ
แมทุ้กคนจะเช่ือวา่การอยูไ่ฟเป็นส่ิงท่ีดีเพราะไดพ้กัผอ่นแต่ส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกไม่สบายในวิธีการ
ท่ีตอ้งอยูใ่กลไ้ฟอาบนํ้ าร้อนและด่ืมนํ้ าร้อนบ่อยๆนอกจากนั้นพบว่าเกือบทั้งหมดอยูไ่ฟนอ้ยวนักว่า
ท่ีตั้งใจไวใ้นตอนแรกและนอ้ยกว่ากาํหนดท่ีไดรั้บปากกบัญาติผูใ้หญ่โดยเฉล่ียกลุ่มมารดาจะอยูไ่ฟ
ประมาณ  ๗ถึง๙วนับางส่วนอยู่เพียง๒- ๓วนัเท่านั้นซ่ึงถือว่าน้อยมากในความคิดของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเป็นผูสู้งอายุเพราะตามความเช่ือเดิมในสมยัก่อนทอ้งแรกแม่ตอ้งอยู่ไฟถึง๑๕วนัเป็นอย่าง
น้อยหากครรภ์ท่ีสองเป็นชายตอ้งอยู่๑๗วนัซึงมากกว่าปกติเพราะลูกผูช้ายกินนมมากกว่าแต่หาก
เป็นหญิงจะอยูน่อ้ยกวา่คืออยูป่ระมาณ๑๓วนัหรือลดหลัน่ลงมาเร่ือยๆ   

 สรุปแลว้ เหตุผลท่ีกลุ่มมารดาตอ้งออกไฟหรือออกกรรมก่อนท่ีตั้งใจไวส่้วนใหญ่คือไม่มี
คนดูแลเพราะสงสารยา่หรือแม่ท่ีตอ้งมาดูแลตรงน้ีอาจมองวา่เก่ียวกบัการทาํมาหาเล้ียงชีพบางรายวา่
ส้ินเปลืองเพราะตอ้งซ้ือถ่านเม่ือถ่านหรือฟืนหมดจึงหยุดตรงน้ีอาจมองว่าเก่ียวกบัวสัดุคือตน้ไม้
หรือฟืนหายาก เน่ืองจากตน้ไมถู้กทาํลาย  และกลุ่มคนท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มท่ีได้รับ
อนัตรายจากการอยูไ่ฟก็มีท่ีออกไฟก่อนเพราะมีอาการแพเ้ป็นผดผื่นและพุพองเน่ืองจากใชไ้ฟแรง
เกินไป ตรงน้ีเป็นเพราะสภาพร่างกายไม่เอ้ืออาํนวย บางรายท่ีแคร่ท่ีนอนไหมแ้ลว้หล่นลงมาโดน
เตาถ่านจึงตอ้งออกไฟก่อนกาํหนดตรงน้ีคงขาดการดูและท่ีเหมาะสมเท่าท่ีควร  หรือบางรายท่ีออก
ไฟเพราะละครท่ีตนชอบจะอวสานแต่โทรทศัน์ท่ีแม่หรือสามีเอามาให้ดูเป็นโทรทศัน์ขาวดาํเคร่ือง
เก่าจึงขอออกไฟก่อนกาํหนดเพื่อจะไดดู้ละครท่ีชอบในโทรทศัน์สีตรงน้ีอาจมองว่าอิทธิพลของส่ือ
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ทางดา้นบนัเทิงจากทีวี จากโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงในปัจจุบนัถือวา่มีอิทธิพลมาก จนมีคาํเรียกวา่ “สังคม
กม้หนา้” 
 แต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าการอยู่ไฟเป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์สําหรับหญิงหลงัคลอดหลาย
อย่างคือทาํให้ร่างกายแขง็แรงเป็นปกติและรักษาอาการต่างๆท่ีเกิดจากการคลอดทาํให้มดลูกเขา้อู่
เร็วแผลหายเร็วและป้องกนัการเจ็บป่วยเม่ืออายุมากข้ึนเช่นปวดหลงัปวดเอวหูตาพร่ามวัทาํงานได้
ไม่ทนใบหนา้ไม่เป็นฝ้าเป็นตน้ 

  ๙) ความเช่ือการผูกเปล 

  ก่อนนาํเด็กลงเปล มีการผกูเปลให้เด็ก ผูท่ี้เป็นแม่ท่านจะบริกรรมคาถาเช้ือเชิญแม่
ซ่ือให้มาอยู่กบัเด็ก  การปูเปลเด็กจะใชผู้ใ้หญ่ท่ีเคยเลียงง่าย ไม่ด้ือร้ัน เม่ือตอนเป็นเด็กมาช่วยปูให ้
เพราะมีความเช่ือว่าเด็กจะไดมี้นิสัยเหมือนคนปูเปล พิธีข้ึนเปลตอ้งจดัสาํหรับประกอบดว้ย มีขนม
แดง ขนมขาว หมาก พลูหมูขา้วเหนียว เซ่นบูชาแม่เปล ตอนอุม้เด็กลงเปล แม่ท่านจะกล่าวว่า 
‚พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา‛แลว้วางทารกลงเปลให้นอนหงายหันศีรษะไปทางทิศ
ตะวนัออก หรือทิศใต ้และขบักล่อมเดก็ดว้ยการร้องเพลงกล่อม 
  สรุปแล้วความเช่ือในประเพณีการเกดิ การเกิดเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยใหค้วามสาํคญั 
และนาํมาซ่ึงความดีใจ ส่วนจะมีพิธีรีตองมากนอ้ยเพียงไรก็แลว้แต่ความเช่ือของแต่ละบุคคล หรือ
สังคมท่ีตนอยู่ร่วมด้วย คนสมยัก่อนทาํพิธีต่างๆก็เพื่อป้องกันอนัตรายท่ีอาจจะเกิดในระหว่าง
ตั้งครรภ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกนัทุกส่วนทาํให้คลอดไดง่้าย แม่จะไดไ้ม่เป็นอนัตรายถึงตาย  เพื่อ
คุม้ครองปกปักษรั์กษาทารกท่ีคลอดให้ออกมาโดยปลอดภยัเน่ืองจากในระยะน้ีเด็กมีร่างกายบอบ
บางอ่อนแอ ความตา้นทานโรคตํ่า 
 แต่เดิมมีความเช่ือว่า การทาํพิธีท่ีเน่ืองจากการเกิดจะช่วยป้องกนัปัดเป่าผีร้ายท่ีจะมาทาํ
อนัตรายแก่ทารกและแม่เพราะวิทยาการต่างๆ ในสมยันั้นยงัไม่เจริญ คนจึงไปเช่ือในส่ิงลึกลบั เช่น 
เช่ือว่าผีบนัดาลให้เป็นเช่นนั้น ต่อมาเม่ือมนุษยเ์จริญข้ึน พอจะเขา้ใจถึงความ เป็นไปต่าง ๆ ความ
เช่ือในเร่ืองผีจึงค่อย ๆ หมดไป แต่ชนบางพวกบางกลุ่มก็ยงันิยมปฏิบติัท่ีเขาทาํเช่นนั้นก็เพื่อความ
สบายใจหรือเขาทาํใหเ้พราะทอ้งถ่ินท่ีเขาอยูเ่ห็นว่าควรทาํ ไม่ทาํจะเดือดร้อนแก่คนส่วนใหญ่ เขาจึง
ทาํตามเพื่อไม่ไดผ้ดิประเพณีไทย และดูเป็นคนนอกรีตนอกรอยไปน้ีคือส่วนหน่ึง 
 เพราะฉะนั้น ความเช่ือในพิธีการเกิดน้ีจึงเป็นขอ้หา้มและขอ้ควรปฏิบติัของหญิงท่ีกาํลงัจะ
เป็นแม่คน เร่ิมตั้ งครรภ์ เจ็บท้อง พอหลังคลอด ก็ต้องมีพิธีตัดสายสะดือ อาบนํ้ า ฝังรกเด็ก 
โดยเฉพาะในสมยัโบราณการแพทยย์งัไม่เจริญกา้วหนา้อยา่งปัจจุบนั อตัราการตายของทารก แรก
เกิดอยู่ในระดบัสูง คนสมยัก่อนบางกลุ่มเช่ือว่าผีมาเอาตวัเด็กไป พ่อแม่จึงตอ้งทาํบุญให้เด็กเป็น
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ระยะ ๆ ตามวยั เช่น ทาํขวญั  โกนผมไฟ พิธีลงอู่  ตั้งช่ือ  ทาํขวญัเด็ก  ปูเปลเด็ก  โกนจุก (ถา้ไวจุ้ก)
เหตุท่ีทาํเพราะจะไดเ้กิดบุญกศุลแก่เดก็ นัน่เอง 
 จากท่ีไดศึ้กษามาน้ีจะเห็นไดว้่า  ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดของมนุษยแ์ต่ละคนนั้นย่อมมี
ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเป็นความเช่ือของคนในสังคมนั้น ๆ  ถ่ายทอด
กนัมาจนเป็นวิถีปฏิบติัสืบทอดกนัมาอนัยาวนาน ซ่ึงเป็นความเช่ือระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบั
พระพุทธศาสนาส่วนหน่ึง ก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในชีวิต และเกิดความสุขในชีวิตนั่นเอง
ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดมีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดการตายข้ึนมารองรับ เพื่อทาํให้เกิดความดีงามข้ึนในตวั
บุคคล ครอบครัว  และสงัคมนั้น ๆ  ดงัน้ี 

๓.๓. ความเช่ือพธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิการตาย 

 การเกิดจะเร่ิมตั้งแต่ตั้งครรภ ์ถา้บา้นไหนมีคนตั้งครรภ ์เขาจะห้ามพวกพี่นอ้งท่ีสนิททาํพิธี
มงคลคือในระหว่างน้ีจะสมรส หรือบวชนาค อะไรไม่ไดท้ั้งส้ิน เน่ืองจากในสมยัโบราณการคลอด  

บุตรเป็นเร่ืองใหญ่มากมีอันตรายหลายอย่าง หากการคลอดบุตรนั้ นพลาดพลั้ งถึงเสียชีวิตก็   
จะทาํให้พิธีมงคลนั้ น ต้องพลอยเศร้าหมองไปด้วย และยงัมีความเช่ือท่ีประกอบระหว่างตั้ ง   

ครรภ์อีกหลายอย่าง เช่น ขณะตั้งครรภ์ห้ามนั่งกลางระเบียงบา้น ห้ามนั่งพิงเสาบา้น โดยเฉพาะ
เสา เอกหรือ  เสาผี  ห้ ามนั่ งห้อย เท้าหัวบันไดบ้าน  ห้ าม เ ดินทางข้ามนํ้ าข้ามคลอง  ถ้า   

จาํเป็นต้องไป ต้องเอา เข็มปักผมไปด้วยหน่ึงเล่ม ไม่ให้อาบนํ้ ากลางคืน เหล่าน้ีห้ามกระทาํ   

เพราะกลัวผีจะกระทาํเอา     ขณะครรภ์เจริญวยัตอ้งทาํพิธีเสียกระบาลเป็นรายเดือนไปจน   

กว่าจะครบทศมาส   กิจกรรมและพิธีกรรมในระหว่างคลอดก็คลายคลึงกับของไทย ท่ีต่าง  
กนับา้งคือการอยู่ไฟ ในการก่อเตาไฟ    สําหรับการอยู่ไฟนั้น ฝ่ายสามีตอ้งเป็นผูไ้ปขุดดิน  
นอกบ้านมาทําก้นเตา ถ้า เป็นลูกชายให้ขุดมา ๙ก้อน ถ้า เป็นลูกผู ้หญิงให้ขุดมา ๗ก้อน   
สายสะดืออาจจะฝังท่ีเตาหรือนอกบา้นก็ได ้แต่ตอ้งฝัง ให้ถูกทิศ ถา้เด็กเกิดเดือน ๔, ๕หรือ  
๖ตอ้งฝังทิศเหนือ ถา้เกิดเดือน ๗, ๘หรือ ๙ตอ้งฝังทิศ ตะวนัตก ถา้เกิดเดือน ๑๐, ๑๑หรือ  
๑๒ต้องฝังทิศใต้ ถ้าเกิดเดือนอ้าย เดือนยี่ หรือเดือน ๓ต้องฝังทิศตะวนัออก เพื่อเกิดมาแล้ว  
จะได้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์ทั่วไป และเหตุท่ีชาวมอญ ชอบฝังรกไวใ้ต้บันได คือ เขาไม่ต้อง  
การให้ลูกไปห่างบา้นนั่นเอง เม่ือโตข้ึนจะไดอ้ยู่ใกลพ้่อใกลแ้ม่ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอขั้นตอนพิธี
กรรมการเกิดดงัน้ี 

  ๓.๓.๑  พธีิเกีย่วกบัการเกดิ 
  เม่ือไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการเกิดในคมัภีร์พระพุทธศาสนาพบว่าพระพุทธศาสนา
มีมุมมองต่อการเกิดในลกัษณะของ‚กระบวนการแห่งการกระท าหรือกรรม‛ท่ีส่งผลให้จิตของ
มนุษยไ์ดไ้ปเกิดหรือปฏิสนธิในภพภูมิท่ีแตกต่างกนัไปประเด็นต่อมาท่ีนาํมาศึกษาคือการเกิดใน
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รูปแบบของปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบนัผูค้นไดมี้การแสดงท่าทีตามความ
เช่ือและการปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกิดในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดอยา่งไร 

 ดังนั้ นจากการศึกษาจึงพบว่าประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการเกิดท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพทุธศาสนามีดงัต่อไปน้ี 
  ๑.  ความเช่ือในพธีิเกีย่วกบัการเกดิในสังคมไทย 

  นับตั้งแต่ปฏิสนธิของมนุษยซ่ึ์งอยู่ในทอ้งของมารดาจนถึงคลอดออกมาลืมตาดู
โลกเรียกว่า‚การเกิด‛ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงในสังสารวฏัผูท่ี้เกิดมาดีหรือชัว่สาํคญัท่ีสุดอยู่ท่ีพ่อ
แม่ถา้ทั้งสองคนน้ีดีลูกท่ีเกิดมาก็จะเป็นคนดีมีศีลธรรมและเป็นกาํลงัสาํคญัของสังคมและชาติเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของโลกตลอดถึงการเป็นบุตรหลานท่ีดีของวงศต์ระกลูดงันั้นคติความเช่ือของคน
ในสมยัโบราณจึงสอนใหส้ร้างแต่ความดีโดยวางหลกัการไวเ้ช่นการสร้างพระพุทธรูปณสถานท่ีอนั
เป็นส่วนรวมเช่นศาลาโรงธรรมหรือศาลากลางบา้นคนโบราณชอบสร้างพระพุทธรูปท่ีสวยงามไว้
เวลาคนผา่นไปมาให้แลเห็นถนดัจกัไดเ้กิดศรัทธามีความเคารพนบัถือเม่ือเวลาตั้งครรภน์อ้มนึกถึง
พระพุทธรูปจิตใจก็สงบสบายลูกท่ีเกิดมาก็เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงามมีศีลธรรมและรูปร่างสวยงาม
เหมือนพระพุทธรูปท่ีสร้างเป็นตน้๑๒นอกจากนั้นก็ยงัถือคติความในหลกัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผี  และ
พราหมณ์ ดว้ยเหตุแห่งสงัคมไทยมีความเช่ือท่ีผสมผสานกนัมาตั้งแต่โบราณกาล 
 ผูว้ิจยัจึงขอแยกกล่าวเร่ืองการเกิดในสงัคมไทยในภาคอีสาน เป็น ๒  ประเดน็หลกั คือ  การ
เกิดในราชสาํนกั และการเกิดของคนทัว่ไป 
  ๓.๓.๒  พธีิเกีย่วกบัการเกดิของประชาชนทั่วไป 
  จากการศึกษา พิธีในสงัคมไทยเก่ียวกบัการเกิดในราชสาํนกัยงัพบว่าในบริบทของ
สังคมประชาชนทัว่ไปมีการจดัประเพณีพิธีเก่ียวกบัการเกิดตามความเช่ือของตนอยูใ่นทุกภาคของ
ประเทศไทยซ่ึงประเพณีพิธีในแต่ละภาคของไทยนั้นมีความเช่ือมาจากแหล่งความเช่ือท่ีแตกต่างกนั
ไปบา้งเหมือนกนับา้งต่างกนัตามแต่ค่านิยมหรือความเช่ือท่ีตนมีซ่ึงจากการกล่าวมาทั้งหมดพบว่า
ประชาชนในภาคต่างๆของไทยมีความเช่ือเก่ียวกบัพิธีการเกิดดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๓.๒.๑  ความเช่ือในพธีิเกีย่วกบัการเกดิในภาคอสีาน 
  สําหรับประเพณีพิธีกรรมในเร่ืองการเกิดในวฒันธรรมภาคอีสานถือว่าเป็น
ประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากภาคอีสานเป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีและเป็นภาคท่ีมี
ความเป็นมาค่อนขา้งยาวนานดงันั้นระบบวฒันธรรมและความเป็นอยูจึ่งมีอยูอ่ยา่งหลากหลายพบว่า
ในภาคอีสานมีความเช่ือท่ีเก่าแก่ของความเช่ือทั้งหมดท่ีมีอยูคื่อพระพุทธศาสนาและความเช่ืออ่ืนๆ

                                                            

 
๑๒เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๘๓. 
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เม่ือกล่าวถึงประเด็นเร่ืองการเกิดพบว่าชาวอีสานมีความเช่ือเก่ียวกับการเกิดและมีประเพณีท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถท่ีอธิบายไดด้งัต่อไปน้ีสาํหรับประเพณีในเร่ืองการเกิดในวฒันธรรมภาคอีสานถือ
วา่เป็นประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากภาคอีสานเป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีและเป็นภาค
ท่ีมีความเป็นมาค่อนขา้งยาวนานดงันั้นระบบวฒันธรรมและความเป็นอยู่จึงมีอยู่อย่างหลากหลาย
พบวา่ในภาคอีสานมีความเช่ือท่ีเก่าแก่ของความเช่ือทั้งหมดท่ีมีอยูคื่อพระพุทธศาสนาและความเช่ือ
อ่ืนๆเม่ือกล่าวถึงประเด็นเร่ืองการเกิดพบว่าชาวอีสานมีความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดและมีประเพณี
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดสามารถท่ีอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

  (๑) พธีิเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ 
  เม่ือหนุ่มสาวตกลงแต่งงานกนัแลว้และมีการอยู่กินร่วมกนัตามประเพณีจนมีการ
ตั้งครรภช์าวอีสานเรียกวา่‚มาน‛หรือการมีครรภต์ามลกัษณะทางวฒันธรรมทางดา้นจิตใจพบว่าคน
อีสานเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาสูงดังนั้นในกรณีของการตั้งครรภ์นั้นคนอีสานให้
ความสาํคญัและการดูแลเป็นอยา่งดีดว้ยเห็นว่าคนท่ีเป็น‚แม่มาน‛ตอ้งแบกรับภาระเร่ืองการตั้งทอ้ง
และให้กาํเนิดลูกดงันั้นสังคมชาวอีสานจึงเอาใจใส่เม่ือรู้ว่าผูห้ญิงคนนั้นมีครรภ์พ่อแม่สามีหรือ
ญาติๆจะมีการประกอบพิธีกรรมเรียกว่า‚สู่ขวัญ‛หรือการเรียกขวญัเพื่อเป็นอุบายในการใหก้าํลงัใจ
กบัคนท่ีมีทอ้งในการจะใหก้าํเนิดลูกโดยฝ่ายสามีไปปรึกษาหมอธรรมหรือนกัปราชญท่ี์เรียกกนัใน
ภาษาพื้นบา้นว่าทิดหรือจานท่ีมีความรู้ทางโหราศาสตร์กาํหนดวนัไหนเป็นวนัมงคลเม่ือไดว้นั
มาแลว้จะเตรียมพิธีการมีการแต่งขนัธ์๕ทาํขนับายศรีหรือเรียกกนัในภาษาพื้นบา้นว่าพานบายสี
พร้อมดว้ยไก่ตม้ไข่ตม้ขา้วตม้มดัเหลา้ขาวฝ้ายผกูแขนเป็นตน้ 
  เม่ือถึงวนัท่ีเป็นมงคลพราหมณ์หรือทิดหรือจานมาถึงก็จะประกอบพิธีเรียกขวญั
หรือสู่ขวญักนัตามประเพณีเม่ือพราหมณ์ประกอบพิธีกรรมเสร็จแลว้จะผูกแขนแม่มานและเปิด
โอกาสให้บรรดาญาติๆไดผ้กูแขนแม่มานเรียกขวญัใหเ้ป็นการใหก้าํลงัใจและบาํรุงขวญักบัแม่มาน
จนครบหลงัจากนั้นทาํการเส่ียงไข่วา่จะไดไ้ข่ดีหรือไม่ดีพร้อมกนันั้นจะทาํการเส่ียงเทา้ไก่คางไก่กนั
ตามประเพณีเม่ือเสร็จพิธีกรรมกจ็ะร่วมรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธี 
  อีกอยา่ง ความเช่ือเร่ืองการเกิดเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงในสงัคมไทย การกาํเนิดเกิด 

มาเป็นคนหรือมนุษยน์บัตั้งแต่ปฏิสนธิ (อยูใ่นทอ้ง) จนถึงคลอดออกมาเรียกวา่ “การเกดิ” ผูค้น 

เกิดมาจะดีหรือชัว่ สาํคญัท่ีสุดอยูท่ี่พ่อแม่ ถา้ทั้งสองคนน้ีกระทาํดี ลูกท่ีเกิดมา ก็จะเป็นคนดี เม่ือพ่อ
แม่วางแผนมาดี ดว้ยเหตุน้ีคนโบราณจึงสอนใหส้ร้างแต่ความดีโดยวางหลกัการสร้างไวด้งัน้ี 

  ๑. การสร้างพระพุทธรูป ณ สถานท่ีอนัเป็นส่วนรวมเช่น ศาลาโรงธรรม หรือ 
ศาลากลางบา้น คนโบราณชอบสร้างพระพุทธรูปท่ีสวยงามไวเ้วลาคนผา่นไปมาให้แลเห็นถนดั จกั
ไดเ้กิดศรัทธามีความเคารพนับถือและอยากได้เม่ือเวลาตั้งครรภ์ อาจน้อมนึกไปถึงพระพุทธรูป



๑๙๑ 
 

  

จิตใจก็จะสงบสบาย ลูกท่ีเกิดมาก็จะเป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม มีศีลธรรมและรูปร่างสวยงาม เหมือน
พระพทุธรูปท่ีสร้างไว ้

  ๒. การสร้างหิง้พระบนหัวนอน คนโบราณชอบสร้างห้ิงพระไวใ้นห้องนอน มี
พระพทุธรูปปางต่างๆ ไวเ้พื่อสักการบูชาโดยมีความเช่ือ ดงัน้ี 

  ๑) วนัธรรมดา  ก่อนจะนอนกน็าํเคร่ืองสกัการะ บูชาพระ มีประทีป ธูป เทียน 

 ขา้วตอก และดอกไมส้ดไปสักการะ 

  ๒) วันศีลวันพระก็นาํนํ้ าอบนํ้ าหอมพร้อมเคร่ืองสักการะไปรดสรงพระ สําหรับ
ผูห้ญิงท่ีเร่ิมตั้งครรภ ์เวลาสกัการะบูชาพระ กต็ั้งจิตอธิษฐานขอใหไ้ดลู้กท่ีดีมาเกิดในครรภ ์
  ๓)  การสร้างภาพ เอาไวใ้นหอ้งนอนของคนโบราณ มกัจะมีรูปเขียน รูปหล่อ หรือ
รูปป้ันของคนสาํคญัๆ เช่น รูปพระพุทธเจา้ รูปพระสาวกรูปวีรชนรูปบรรพบุรุษ รูปบิดามารดาเป็น
ตน้ เวลาเขา้ไปในห้องนอนแต่ละคร้ังระลึกถึงบุคคลนั้น เป็นประจาํเวลามีครรภ์ลูกก็จะเหมือน
บุคคลนั้นๆ 
  การท่ีคนโบราณสร้างพระพุทธรูปก็ดี สร้างห้ิงพระ หรือสร้างภาพก็ดีไว้ใน
หอ้งนอนเพื่อให้นึกถึง คิดถึง  ความประสงคส่์วนหน่ึงก็เพื่อแนะแนวทางให้สร้างคน ถา้ทาํไดก้็จะ
นาํคนดีคนงามมาเกิด เหตุผล ในขอ้น้ีมีอยา่งไร? จะนาํหลกัฐานมาประกอบ เป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  คนกลับเพศในสมยัเม่ือพระพุทธเจา้ของเรายงัมีพระชนมอ์ยูน่ั้นไดมี้พระสาวกช่ือ
พระมหากจัจายนะท่านมีรูปร่างสวยสดงดงาม ลูกชายเศรษฐีช่ือ “โสเรยยะ” ไปเห็นเขา้ คิดอยากได้
ท่านมาเป็นเมีย พอคิดเช่นนั้นแลว้ ลูกชายเศรษฐีก็กลบักลายเป็นหญิงทนัที อยูต่่อมาไดแ้ต่งงานกบั
ลูกชายเศรษฐีเมืองตกัศิลา อยู่กนัจนไดบุ้ตร ๒คน เม่ือรู้สึกสาํนึกตวักลวัความผิดจึงไดไ้ปขอขมา
โทษต่อพระมหากจัจายนะ ท่านยกโทษใหแ้ลว้ ร่างกายกก็ลบักลายเป็นชายตามเดิม 
  อีกเร่ืองหน่ึงมีฝร่ังผวิขาวสองคนผวัเมียแต่งงานกนัใหม่ๆ และกไ็ดผู้ช้ายแขกดาํคน
หน่ึงมาเป็นคนใช ้นายแขกดาํคนน้ีมีความขยนัหมัน่เพียรซ่ือสัตยสุ์จริต และจงรักภกัดี เป็นท่ีพออก
พอใจของเมียฝร่ังคนน้ีมาก  ต่อมาเมียฝร่ังคนน้ีไดต้ั้งครรภ์ เวลาคลอดออกมาลูกมีรูปร่างหน้าตา
เหมือนนายแขกดาํ ชายฝร่ังผูเ้ป็นสามีแมจ้ะซกัไซไ้ล่เลียงจนเร่ืองขาวสะอาด แลว้ก็ตาม ฝร่ังผูส้ามีก็
ยงัไม่พอใจเขา จึงไดแ้บ่งขา้วของเงินทองให้เป็นค่าแรงแก่นายแขกดาํแลว้ให้ออกจากเรือนไปแต่
นายแขกดาํไดลื้มรูปถ่ายของตนไวท่ี้เรือนของฝร่ังสองผวัเมีย  เมียฝร่ังเวลาเดินเขา้ออกในบา้นก็เห็น
แต่รูปของแขกดาํ ภายหลงัตั้งครรภอี์ก พอคลอดลูกออกมา ก็มีรูปร่างหนา้ตาเหมือนแขกดาํอีก ฝร่ัง
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ผูผ้วัจึงหายสงสัย ไดใ้ชใ้ห้คนไปตามเอาแขกดาํคนใชน้ั้นมาอยูด่ว้ยกนั จนตลอดชีวิตน่ีก็เป็นเร่ืองท่ี
น่าแปลก๑๓ท่ียกมาเป็นตวัอยา่ง 

  คนบุญคนบาปมาเกิดขณะท่ีลูกอยู่ในทอ้ง ถา้เป็นคนมีบุญมาเกิด ผูเ้ป็นแม่จะมี
ความสุขกายสบายใจดงั ตัวอย่าง 
  แม่พระติสสะพอพระติสสะเถระเกิดมา  แม่ก็อยากทาํบุญให้ทาน ถึงกบัถวายขา้ว
มธุปายาสแด่พระสงฆ ์มีองคพ์ระสารีบุตรเป็นประธาน 
  แต่ถา้เป็นคนบาปมาเกิดแม่จะทนทุกขท์รมานมีการเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลามีอะไรมา
กระทบมกัจะไม่พอใจ แสดงความไม่พอใจออกมานอกหนา้ บางรายเป็นศตัรูต่อผูใ้หก้าํเนิดของตน
กมี็ ดงัตวัอยา่ง 
  ดงัเช่น พระเจา้อชาตศตัรู พระโอรสของพระเจา้พิมพิสารและพระนางเวเทหิ พอ
เร่ิมตั้งครรภ์พระนางก็อยากด่ืมกินพระโลหิตของพระสวามี จนพระสวามีให้แพทยม์าเจาะพระ
โลหิตท่ีลาํแขน ๑จอกทอง พอพระนางไดเ้สวยอาการแพท้อ้งก็สงบ ในเวลาประสูติพระโอรสปืนผา
หนา้ไมใ้นพระนครกเ็กิดลุกเป็นเปลวเพลิงไปหมด 
  ในกาลต่อมา เม่ือพระเจา้อชาตศตัรูเจริญวยัไดค้บคิดกบัพระเทวทตัแย่งเอาราช
สมบติัชิงบลัลงัก ์แลว้ฆ่าพระเจา้พิมพิสารผูเ้ป็นบิดาใหต้าย 
  จากหลกัฐานท่ีไดย้กมาเป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัพิธีกรรมการเกิด เทจ็จริงแค่ไหนโปรด
ตดัสินเอาเอง ทางพระพุทธศาสนาสอนว่า ชัว่ดีอยู่ท่ีใจ ใครอบรมใจได ้คนนั้นเป็นคนดี การสร้าง
คนใหดี้ผูส้ร้างตอ้งเป็นคนดีก่อน๑๔ โดยอาศยัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัเป็นส่วนหน่ึง ดงัน้ี 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี จะเห็นว่าการสมสู่อยูร่่วมกนันั้น ทางพระพุทธศาสนาสอนให้มี
ความสนัโดษ คือพอใจเฉพาะในผวัเมียของตน มิใหท้าํการสมสู่แบบสัตวเ์ดรัจฉาน หากทาํแบบนั้น
ถือว่าบาป บางรายถึงกบัตกนรกหมกไหม ้พน้จากนรกก็มาเกิดเป็นคนใบบ้า้เสียจริตผิดมนุษย ์บาง
รายก็เกิดเป็นสัตวเ์ดียรัจฉาน ให้เขาทุบตีทรมาน การฆ่าหรือรีดลูก ในทอ้งให้ตาย ก็ถือว่าเป็นบาป
หนกัจะถูกเขาฆ่าตายถึง  ๕๐๐ ชาติ 
 สําหรับวนัทาํการประเวณีนั้น โบราณห้ามมิให้ทาํในวนัศีล วนัพระ ท่ีบริเวณวิหารลาน
เจดีย ์ลานวดัใกลพ้ระพุทธรูป ห้ามมิให้ทาํกบัคนต่างชาติ ต่างศาสนาอนัจะเป็นการสับสนปนเป 
เป็นเหตุใหไ้ม่บริสุทธ์ิ 

                                                            

 
๑๓http://www.isangate.com/life/born.html วนัท่ีคน้  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 
๑๔เร่ืองเดียวกนั    อา้งแลว้. 

http://www.isangate.com/life/born.html%20วันที่ค้น%20%20๑
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  การอบรมเด็กในท้องในเวลามีครรภ ์โบราณสอนให้พกัผ่อนไม่ให้ทาํงานท่ีหนัก 
สําหรับการอยู่กินก็ห้ามมิให้กินอาหารท่ีเปร้ียวหวาน มนั เค็ม เผ็ดร้อนจนเกินไป ด้วยกลวัเป็น
อนัตรายแก่เด็กในทอ้งการยนื เดินนัง่นอน ก็ใหร้ะมดัระวงั ใหท้าํบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนา 
การทาํดงัน้ีเป็นการรักษา และอบรมเดก็ในทอ้งใหเ้ป็นคนดีนัน่เอง 

  คนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เกิดเป็นคน เวลาใกลจ้ะตาย ถา้ใจไปนึกไปห่วง เอาอะไรมา
เป็นอารมณ์กม็กัจะเกิด เป็นส่ิงนั้น ขอ้น้ีมีเร่ืองเล่าในพระธรรมบทวา่"ณ เมืองอลัลกปัปะ เกิดฝนแลง้
นายโลกุตตะลิกกบันางกาลีพากนัอุม้ลูกนอ้ยมุ่งสู่เมืองโกสัมพีเพื่อขอทาน สู้กบัความหิวโหยไม่ได ้
จึงท้ิงลูกนอ้ย ไวก้ลางทาง แลว้เดินต่อไปจนถึงบา้นพกัคนเล้ียงโค ท่ีนั้นเขาทาํบุญเล้ียงพระปัจเจก
พุทธเจา้ เขาไดใ้ห้ทานอยา่งเหลือเฟือแก่สองผวัเมีย ผูผ้วันั้นกินอาหารเกินประมาณเพราะความหิว 
อาหารเลยไม่ยอ่ย พอตกกลางคืนเขาก็ตาย แต่ก่อนตายเขาไดเ้หลือบเห็นนางสุนขัของคนเล้ียงโค ท่ี
อุดมสมบูรณ์ดว้ยอาหารดี ๆ ทั้งนั้น เขากรู้็สึกรักใคร่พอใจมนั พอตายแลว้เขาก็ไดไ้ปเกิดในทอ้งของ
นางสุนขันั้น 
 ส่วนสัตวท่ี์ตายแลว้ ไดม้าเกิดเป็นคนนั้น มีเร่ืองเล่าไวว้่าคร้ังหน่ึง พระพุทธเจา้ตรัสถึงบูรพ
กรรมของภิกษุ ผูเ้ป็นคนใจร้ายชอบดุด่าว่ากล่าวผูอ่ื้น พระองคต์รัสว่า แต่ก่อน เธอเกิดเป็นเสือ ชอบ
จบัเน้ือกินเป็นอาหารมาบดัน้ีเธอเกิดเป็นคนแลว้บวชเป็นพระภิกษุกย็งัใจคอดุร้ายคลา้ยเสืออยู ่
  ชายเกดิเป็นหญิงหญิงเกดิเป็นชาย ชายท่ีประพฤติยอ่หยอ่นต่อศีลธรรม เช่น มีการ
เล่นชู้สู่เมียท่าน เป็นตน้ ตายแลว้ไปเกิดเป็นหญิง มีเร่ืองเล่าไวว้่า พระอานนท์ คราวเกิดเป็นลูก
ช่างทองไดเ้ป็นชูสู่้เมียท่านตายแลว้ไดไ้ปเกิดในนรก พน้จากนรกแลว้ ไดไ้ปเกิดเป็นนางบาํเรอส่ีสิบ
ชาติ พน้จากนั้นไดไ้ปเกิดเป็นบุรุษ ถูกเขาตอนถึงเจด็ชาติเม่ือส้ินกรรมแลว้ไดม้าเกิดเป็นพระอานนท์
และส่วนหญิงท่ีตอ้งการจะเกิดเป็นชาย ท่านสอนให้ทาํตนดงัน้ี   (๑) ให้ทาํบุญให้ทาน รักษาศีล 
เจริญเมตตาภาวนา  (๒) ปฏิบติัสามีให้ดี  (๓) ไม่นอกใจสามีก่อนจะส้ินใจให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้
เกิดเป็นชาย ตายแลว้กไ็ดเ้กิดเป็นชาย 
  (๒) พธีิเกีย่วกบัการคลอด 

 การคลอดก็มีการกาํหนดเวลาตั้งครรภ์ โบราณว่าไวว้่า"ผู้สาวมานเก้าผู้เฒ่ามาน
สิบ" หมายความว่า หญิงท่ีมีทอ้งคนหัวปี (คนแรก) ครบเกา้เดือนจึงจะคลอด มีทอ้งคนท่ีสองไปมี
ครบสิบเดือน จึงจะคลอด เม่ือถึงเวลาจะคลอดพอรู้สึกปวดทอ้ง ให้ไปเชิญหมอตาํแยมาไว ้ถา้มี
เคร่ืองรางของขลงัใหเ้อาเก็บรักษาไวท่ี้อ่ืน หา้มมิใหค้นยนืขวางประตู หรือบนัได หา้มมิใหพู้ดเร่ือง
ซ่ึงถือวา่เป็นอุปสรรคต่อการคลอด 
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 ดงันั้น เม่ือแม่มานหรือหญิงมีครรภ์ตั้งครรภ์ไดค้รบ ๙ เดือนแลว้เป็นธรรมดาเม่ือใกลถึ้ง
กาํหนดคลอดจะมีการเตรียมการรวมถึงมีการทาํคลอดตลอดจนการปฏิบัติตนหลังคลอดซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีสามารถพิจารณาเหตุการณ์หรือขั้นตอนในการคลอดน้ีเป็น ๓ ช่วงคือ 

  ๑) เตรียมการก่อนคลอดตั้งแต่ตั้งครรภม์าจนบรรลุถึงกาํหนดคลอดซ่ึงจะครบเป็น
จาํนวนเกา้เดือนหรืออาจมากหรือนอ้ย (เพราะวา่บางคนอาจคลอดก่อนหรือคลอดชา้กวา่กาํหนด 
อยา่งนั้นจึงใหค้วามแน่นอนไม่ได)้ เม่ือครบกาํหนดคลอดรู้สึกเจบ็ทอ้งเม่ือมีอาการเช่นน้ีแลว้คนใน
บา้นตอ้งรีบไปลม้ฟืนท่ีเตรียมไวใ้ห้ทลายลงแลว้จึงชกัเอาดุน้ฟืนนั้นมา ๓-๔ ดุน้ท่ีติดไฟให้ติดแลว้
ตม้นํ้ าเตรียมไวใ้นการคลอดไฟท่ีจุดมาตั้งแต่เร่ิมแรกใชใ้นการเป็นเช้ือไฟต่อไปตามประเพณีภาค
อีสานให้เตรียมการวางดว้ยสายสิญจน์ให้รอบท่ีคลอดเพื่อกนัผีและพระเคร่ืองซ่ึงเป็นพระปิดทวาร
ตอ้งนิมนตเ์อาออกไปไวเ้สียท่ีอ่ืนเม่ือคลอดแลว้จึงนิมนตม์าเกบ็ไวใ้นท่ีเดิมได ้
  นอกจากนั้นยงัห้ามมิให้ใครนั่งหรือยืนคาประตูคาบนัไดและไม่ให้ใครพูดในส่ิง
ท่ีว่าติดขดัคา้งคาหรือคลอดยากและคาํอ่ืนๆท่ีมีความหมายในทาํนองในการเขา้ออกยากๆและห้าม
หญิงท่ีมีครรภเ์ขา้มาเยีย่มกรายเพราะจะทาํใหเ้ดก็ในทอ้งอาย 

  ๒) การปฏิบติัขณะคลอดต่อมาเม่ือแม่มานหรือหญิงมีครรภจ์ะคลอดสามีหรือหมอ
ตาํแยตอ้งรู้วา่ตอ้งเลือกหาทิศทางตามธรรมดาท่ีถูกตอ้งต่อประเพณีอนัเป็นมงคลถา้หนัหวัไปทางทิศ
ตะวนัออกไดจ้ะเป็นการดีหรือหันศีรษะไปทางทิศเหนือก็เหมือนกนัลูกในทอ้งจะไดเ้ล่ือนลงใตไ้ด้
สะดวกแต่บางรายใหห้าหมอตาํแยเป็นผูห้าทิศทางให้บางคนหันศีรษะไปทางประตูหรือหนา้ต่างๆ
เพื่อใหท้าํการคลอดง่าย 
 พอถึงเวลาเจบ็ทอ้งถ่ีๆ ใหค้นเฒ่าคนแก่หรือหมอตาํแยจุดธูปเทียนบูชาพระภูมิเจา้ท่ีเป็นการ
ขมาลาโทษเพื่อให้รับรู้ไวว้่าเพราะบงัอาจมาออกลูกในทอ้งท่ีของท่านและบนบานศาลกล่าวผีสาง
เทวดาขอให้ทาํการคลอดไดโ้ดยสะดวกหรือบางรายเสกมงคลโปรยขา้วสารแลว้โปรยไปเพื่อขบัผี
ท่ีมากวนต่อการคลอดซ่ึงทาํใหก้ารคลอดยากและเป็นอนัตรายต่อเดก็ 

 ส่วนสําคญัในการคลอดควรรีบไปตามหมอตาํแยท่ีฝากทอ้งไวก้บัเขาก่อนเม่ือหมอตาํแย
มาถึงใหรี้บจดัขนับรรจุขา้วสารพอสมควรและควรมีหมาก ๓ ผลพล ู๓ เรียงธูป ๓ ดอก 
กลว้ยหน่ึงหวีมีเงินติดเทียน ๓ ตาํลึงแลว้เอาใส่ในขนัไปตั้งไวใ้นท่ีพอสมควรสําหรับเป็นค่าบูชา
หมอตาํแยท่ีมาช่วยทาํการคลอดเม่ือคลอดแลว้ให้ช่วยถึงครบกาํหนดสามวนัจึงมอบขนัขา้วให้แก่
หมอตาํแยแต่ทวา่บางรายยกขนัขา้วเม่ือผูค้ลอดออกไฟแลว้ 
 เม่ือจวนคลอดตอ้งมีคนหนุนหลงัหรือจบัสนัหลงัไวเ้สมือนกบัพนกัใหค้นเจบ็พิง 

หลงัแต่บางรายอาจใชห้มอนขา้งหรือใชเ้ชือกเพื่อเป็นการทาํใหก้ารคลอดไดส้ะดวกนอกจากน้ีคนท่ี
หนุนหลงัยงัมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยหมอตาํแยถา้ถึงเวลาท่ีหมอตาํแยบอกให้ช่วยผลกัตอ้งเอามือทั้งสอง
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กดขา้งทอ้งของคนเจ็บเพื่อไม่ให้เด็กในทอ้งด้ินหนีไปทางอ่ืนเม่ือหมอตาํแยบอกให้ช่วยข่มตอ้งเอา
มือกดตอนเหนือทอ้งของคนเจ็บเพื่อทาํการกระตุน้ให้เด็กเล่ือนลงตํ่าถา้หากคนเจ็บทอ้งถึงกบัเป็น
ลมควรเอาหวัตะไคร้ทุบดมแทนยาดมอยา่งอ่ืน 

 เม่ือการคลอดเกิดการขลุกขลกัคลอดไดช้า้ตอ้งแกไ้ขตามโบราณกาลท่ีเคยใชม้าซ่ึงหมายถึง
การใชน้ํ้ าสะเดาะประพรมชโลมตวัคนเจ็บและกินดว้ยนํ้ ามนต์สําหรับวิธีการสะเดาะนั้นมีหลาย
อยา่งดว้ยกนัเช่นเอานํ้าแช่ตะกรุดลงคาถาเวทยม์นตเ์ป็นนํ้าสะเดาะหรือเอานํ้ าสาดข้ึนบนหลงัคาบา้น
แลว้สาดข้ึนไปอีกจนครบ ๓ คร้ังแลว้รองไวเ้ป็นนํ้ าสะเดาะและเสกดว้ยพระพุทธคุณโดยเสกถอย
หลงั 

 เม่ือคนเจ็บทอ้งเจ็บลมเบ่งแรงข้ึนให้ใชเ้วทยม์นตเ์สกโดยเอามือกุมศีรษะหญิงคนมีทอ้งไว้
ต่อจากนั้นเป่าดว้ยคาถาซ่ึงเรียกกันว่า‚ข่ม‛อีกนัยหน่ึงเสกนํ้ ามนต์พรมศีรษะหรือให้กินเป็นนํ้ า
สะเดาะเหมือนกนั 
 ขณะศีรษะเด็กผ่านกระดูกข่ือออกมาแลว้แต่ยงัอยูร่ะหว่างช่องคลอดให้ใชเ้กลือเมด็เข่ืองๆ
เลือกท่ีมีแง่คมมากรีดฝีเยบ็ใหข้าดออกและในขณะเดียวกนัตอ้งช่วยกนัข่มทอ้งเพื่อใหเ้ด็กหลุดออก
จากช่องคลอดเม่ือคลอดแลว้ต่อจากนั้นแผลซ่ึงเกิดในการคลอดให้เอาเหลา้โรง(เหลา้ขาว) ลา้ง
ต่อจากนั้นเอาไพลตาํกบัเกลือพอกตอ้งทนแสบจนกว่าเน้ือจะชาแผลท่ีเกิดจากการคลอดถา้เป็นแผล
ยาวเพราะเด็กท่ีคลอดมีรูปร่างใหญ่ถึงแมจ้ะพอกไพลกบัเกลือเท่าไรแผลหายแลว้ก็ไม่กลบัติดหาย
อยา่งเดิมซ่ึงเป็นเหตุใหเ้วลาเดินและทาํอะไรหนกัๆมดลูกจะเคล่ือนตํ่าลงมาทางช่องคลอดและเรียก
กนัว่า ‚ดากออก‛ มกัเป็นกนัในบา้นนอกเพราะไม่มีการใหแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัเยบ็หรือไม่รู้จกัรักษา
ตวันัน่เองตามบา้นนอกทางอีสานถือว่ามดลูกนั้นมีสองอยา่งคือมดลูกหินและมดลูกใบบวัหญิงท่ีมี
มดลูกอย่างแรกมกัเป็นโรคดากออกถา้เป็นมดลูกอย่างหลงัมกัไม่เป็นโรคดากออกอีสานเรียกว่า 
‚กระบงัลม‛ เพราะมนัแหลมออกมากระบงัลมน้ีหมายถึงกระบงัลมเชิงกรานไม่ใช่กระบงัลมอนัท่ี
อยูต่อนกลางของร่างกายเม่ือเดก็คลอดออกมาแลว้หมอตาํแยตอ้งดาํเนินการดงัน้ีคือ 
 เม่ือคลอดแลว้เตรียมทาํเตาไฟ หาหมอ้และฟืนมาจุดตม้นํ้ าให้อยู่ไฟ (อยู่กรรม) ต่อไป ฟืน
อยูไ่ฟท่ีกองชนัไวใ้หล้ม้ เวลาตกฟากไมไ้ผท่ี่เอามาสับติดกนัเป็นแผน่ใชน้ัง่ในเวลาจะคลอดเรียกว่า
ฟากเวลาตกฟาก คือเวลาท่ีคลอดออกมาแลว้ตกถึงฟาก เวลาตกฟาก น้ีถือกนัว่าเป็นเวลาเกิดและเป็น
เวลาสาํคญัมาก ผูเ้ป็นพ่อแม่จะตอ้งจาํเวลา วนั เดือน ปีเกิดของเด็กไวใ้หแ้ม่นยาํเพื่อสะดวกในการท่ี
จะนบัอายใุนเวลาบวช เวลาแต่งงานหรือจะดูฤกษง์ามยามดี  เวลาตกฟาก น้ีให้ขอ้สังเกตไวว้่า หญิง
ตกหงาย ชายตกคว ่าคือเวลาคลอด หญิงจะตอ้งหงายหนา้ข้ึน ชายจะตอ้งคว ํ่าหนา้ลง ถา้หญิงตกควํ่า 
ชายตกหงาย ถือว่าผิดธรรมเนียม ถา้ใครเป็นเช่นนั้น เวลาคลอดออกมาเขาจะเอามือจบัองคชาติ 
(ของลบั) เพื่อวา่ต่อไปเดก็จะมีเพศไม่พิกลพิการ 



๑๙๖ 
 

  

  (ก) การตดัสายแฮ่หรือสายสะดือสายท่ีโยงจากแฮ่ (รก) มาหาสะดือเรียก‚สายแฮ่‛ 
สายแฮ่น้ีตอ้งตดัเขามดัเป็นเปลาะๆให้แน่นให้ตดัยาวเสมอเข่าเด็กของท่ีตดัใชติ้ว (ผิว)ไมไ้ผ่หรือ
กาบหอยหา้มมิใหเ้อามีดหรือเหลก็ตดัเพราะเป็นพิษเขียงรองตดัใชว้่านไฟกอ้นหินหรือถ่านไฟคนท่ี
ตดัเลือกเอาคนท่ีมีนิสัยใจคอดีดว้ยเพราะเช่ือว่าเด็กท่ีเกิดมาจะมีนิสัยใจคอคลา้ยกบัผูต้ดัสายแฮ่เม่ือ
ตดัสายสะดือแลว้เอานํ้ าอาบให้เด็กถา้มีไขมนัหรือเมือกติดตอ้งเอานํ้ ามนัมะพร้าวทาตามตวัแลว้เอา
ผา้เช็ดจึงอาบนํ้ าให้วิธีอาบนํ้ าให้นัง่เหยียดขาทั้งสองขา้งออกให้ตรงเอาเด็กวางลงในระหว่างขาหัน
หัวเด็กไปทางปลายเทา้แลว้เอานํ้ าอาบให้และให้ดดัแขง้ขามือเทา้ให้ตรงดว้ยเม่ืออาบนํ้ าแลว้เอาผา้
ขาวยาวเท่าลาํตวัเดก็มาเจาะเป็นรูตรงกลางระหวา่งสะดือวางทาบลงบนหนา้ทอ้งสอดสายสะดือเป็น
วงวางไวบ้นผา้แลว้เอาเชือกรัดไวท้ั้งสองขา้งจึงเอาเดก็ใส่ในกระดง้ 
  (ข) การฝังสายแฮ่หรือฝังรกเม่ือตดัสายแฮ่ออกแลว้เอาใบตองเกลือมาห่อแลว้นาํไป
ฝังใตบ้นัไดชานเรือนเอาไฟสุมไวส้ามวนัสามคืนท่ีเอาไฟสุมไวท้ั้งกลางวนักลางคืนโบราณถือว่า
ป้องกนัผพีรายมิใหม้าทาํอนัตรายแก่เด็กการท่ีฝังรกไวใ้ตบ้นัไดเช่ือว่าเด็กจะไม่ไปเท่ียวไกลหรือไป
เท่ียวไกลๆกจ็ะกลบับา้นกลบัมาหารกของตนประเดน็ท่ีหน่ึง 
  ประเด็นท่ีสอง การฝังสายแฮ่ หรือรกเป็นเคลด็ท่ีเช่ือถือกนัมาแต่โบราณว่า เม่ือฝัง
แลว้จะทาํให้เด็กไม่ลืมรกรากของตนเอง พิธีฝังรก ซ่ึงนิยมทาํกันในแต่ละภาคนั้น จะมีลกัษณะ
แตกต่างกนัแต่ส่วนมากมกัฝังหลงัจากเด็กเกิดครบ ๓ วนั หรือ ๗ วนั การฝังจะฝังตามทิศและตาม
วนัเกิดของเด็ก ในบางทอ้งถ่ินนิยมฝังรกไวใ้นบา้น โดยส่วนมากพ่อแม่จะฝังรกในเวลาท่ีปลอดคน 
เช่น ตอนเชา้หรือตอนเยน็โพลเ้พล ้เพราะไม่ตอ้งการใหมี้ใคร ทกัถาม บางทอ้งถ่ินจะฝังรกในท่ีดิน
ซ่ึงพ่อแม่จะยกให้เด็กต่อหน้าญาติ ๆ เพื่อให้เป็นพยานรับรู้ ในภาคใตมี้การปลูกมะพร้าวไวใ้น
บริเวณท่ีฝ่ังรก เพื่อจะไดใ้ช้ผลของมะพร้าวไวท้าํยาแกคุ้ณไสย ์และแกพ้ิษให้เด็กเม่ือโตข้ึน ใน
ปัจจุบนั ผูห้ญิงนิยมไปคลอดท่ีโรงพยาบาล จึงแทบไม่มีการทาํพิธีน้ีอีกต่อไปผูเ้ฒ่าผูแ้ก่คนโบราณ
ท่านมกัจะพูดเสมอว่า เด็กสมยัน้ีลืมรกรากของตน ไม่กลบัถ่ินกาํเนิด และยงัมีการยา้ยถ่ินยา้ยบา้น
กนัเร่ือยไป ไม่ค่อยมีจุดหมาย 
  (ค)  การอาบนํ้ าเด็กเม่ือตดัสายสะดือแลว้ เอานํ้ าอาบให้เด็ก ถา้มีไขมนัหรือเมือก
ติดตอ้งเอานํ้ามนัมะพร้าวทาตามตวั แลว้เอาผา้เช็ดจึงอาบนํ้าให ้วิธีอาบนํ้าใหน้ัง่เหยยีดขาทั้งสองขา้ง
ออกใหต้รง เอาเดก็วางลงในระหวา่งขา หนัหวัเดก็ไปทางปลายเทา้ แลว้เอานํ้าอาบใหแ้ละใหด้ดัแขง้
ขามือเทา้ใหต้รงดว้ย เม่ืออาบนํ้าแลว้เอาผา้ขาวยาวเท่าลาํตวัมาเจาะเป็นรูตรงกลาง ระหวา่งสะดือวาง
ทาบลงบนทอ้งสอดสายสะดือเป็นวงวางไวบ้นผา้ แลว้เอาเชือกรัดไวท้ั้งสองขา้ง จึงเอาเด็กใส่ใน
กระดง้ 
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  (ง) การฮ่อนกระดง้ก่อนเอาเด็กวางลงกระดง้ใหเ้อาเบาะปูลงแลว้เอาผา้ขาวรองจึง
เอาเดก็วางลงกระดง้นั้นใชท้างดา้นหลงัแลว้นาํกระดง้เด็กไปท่ีประตูเรือนทาํการผอก (บอกกล่าว)ผี
พรายผายผป่ีาเอากระดง้เคาะกบัประตูเบาๆว่า ‚กหุูกกหุูกกุกกูกุกกู แม่นลูกสูเอาสาม้ือน้ีกลายม้ือน้ี
เมือหนา้ลูกกู‛ ว่าดงัน้ี๓หนดว้ยถือว่าในระหว่างสามวนัลูกผีวนัส่ีเป็นลูกคนพอผอกแลว้นาํกระดง้
เด็กไปวางไวข้า้งแม่ของเด็กแลว้เสกคาถาเอาด้ายสายสิญจน์วนรอบผูกขอ้มือให้ทั้งแม่และเด็ก
เหมือนทาํขวญัซ่ึงในขั้นตอนของการฮ่อนกระดง้นั้น หากเป็นเดก็ผูห้ญิงจะเอาเขม็ ดา้ย หรืออุปกรณ์
เยบ็ปักถกัร้อยวางลงในกระดง้ก่อน แลว้ค่อยเอาเบาะปูทบั ว่าจะทาํใหเ้ป็นคนเรียบร้อย เป็นแม่บา้น
แม่เรือน หากเป็นเด็กชาย จะเอาสมุด ดินสอ วางลงทาํเช่นเดียวกนั จะทาํให้เป็นคนรักเรียนเขียน
อ่าน โตข้ึนจะไดเ้ป็นเจา้คนนายคนดงัภาพ 

 

 การเอาทารกแรกเกิดใส่กระดง้เป็นพิธีกรรมอยา่งหน่ึงของคนโบราณโดยมีความเช่ือว่าการ
ทาํพิธีเช่นน้ีจะทาํให้เด็ก เป็นคนเรียบร้อยมีวินยั เป็นเจา้คนนายคนในวนัขา้งหนา้นัน่คือจุดเร่ิมตน้
ของพิธีกรรมเพื่อหวงัใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ปลอดภยั 

  (๓) การปฏิบัติตัวหลงัคลอด 
  สาํหรับประเดน็ต่อมาภายหลงัจากท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัเดก็ท่ีคลอดใหม่แลว้คือการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัแม่มานหรือหญิงท่ีพึ่งคลอดลูกใหม่ซ่ึงถือว่าการดาํเนินการในระยะน้ีเป็นการ
ดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภแ์ละบุตรท่ีพึ่งเกิดมาซ่ึงภายหลงัจากคลอดแลว้หญิงมีครรภต์อ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก)การอยู่กรรม หรือ การอยู่ไฟ การอยู่ไฟหลังคลอดบุตรชาวอีสานมักเรียก
พิธีกรรมรวมๆกนัว่า ‚อยูก่รรม‛ คือการอยูก่รรมนั้นมีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์และความเช่ือปะปน
อยูม่ากแต่การรักษาร่างกายหลงัจากการคลอดบุตรคือการอยูไ่ฟเพื่อกระทาํใหร่้างกายอบอุ่นหลงัจาก
ร่างกายเสียโลหิตมากจากการคลอดบุตรและยงัเช่ือกนัว่าแม่ลูกอ่อนคนใดไม่อยู่ไฟร่างกายจะซูบ
ผอมผวิพรรณซูบซีดไม่มีนํ้ านมและมกัเจบ็ป่วยออดๆแอดๆ 
  เม่ือจะอยู่ไฟ ตอ้งมีการทาํพิธีดบัพิษไฟเสียก่อน โดยเสกขา้วสารกับเกลือ ดว้ย
คาถา " พุทโธ โลกนาโถ  เถโร  โมคฺคลฺลาโน นรกตฺต   โลหกุมฺภี  ทิสฺวา  อคฺคิปตฺติ กมฺปติ" เรียกคาถา
บทน้ีว่า พระโมคลัลานะดบัไฟนรก เสกคาถาแลว้เค้ียวขา้วสารกบัเกลือ พ่นท่ีทอ้งของผูท่ี้อยูไ่ฟ ๓ 
คร้ัง ท่ีหลัง ๓ คร้ัง ท่ีเตาไฟ ๓ คร้ัง จัดหาขา้วตอก ดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมทั้ งกระทงสังเวย 
ประกอบดว้ยกุง้พล่า ปลายาํ เป็นการเซ่นสังเวยแม่กอ้นเส้าเตาไฟ และขอขมาลาโทษต่อพระเพลิง 
ธูป เทียน นั้นจะใชอ้ยา่งละ ๔ ปักท่ี ๔ มุมเตา ก่อนข้ึนนอนบนกระดานไฟตอ้งทาํเขา้ข่ือเสียก่อน คือ 
นอนตะแคงให้หมอตาํแยเหยียบตะโพกซ่ึงครากจากการคลอด ให้ตะโพกเขา้ท่ีเสียก่อนแลว้ จึงข้ึน
นอนบนกระดานไฟได ้ก่อนข้ึนนอนกต็อ้งกราบขอขมาเตาไฟดว้ย จึงจะข้ึนนอนได ้
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 การอยูไ่ฟแบบอีสานใหแ้ม่ลูกอ่อนนอนบนแคร่ไมไ้ผเ่รียกว่า ‚แม่สะแนน‛ มีเตาสุมไฟอยู่
ใตแ้คร่ก่อไฟไวต้ลอดวนัตลอดคืนจนถึงวนัออกจากกรรมคือออกจากการอยู่ไฟซ่ึงจะอยู่ไฟนาน
หรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัจาํนวนบุตรนั่นคือหากคลอดบุตรคนแรกอยู่ไฟไม่น้อยกว่า  ๑ เดือนและ
ลดลงตามลาํดบัแต่กระนั้นการออกจากอยูไ่ฟตอ้งหาฤกษย์ามและมีพิธีกรรมอีกดว้ยแม่ตอ้งทนความ
ร้อนจากกองไฟใตแ้คร่ให้เหง่ือออกโซมกายอยูต่ลอดเวลาถือว่าเป็นการขบัเลือดขบัลมเสียออกให้
หมดก่อนอยูไ่ฟนั้นหมอตาํแยตอ้งทาํพิธี ‚เสียพิษไฟ‛ คือฆ่าพิษไฟไม่ใหม้าลวกมาเผาร่างกายแม่ลูก
อ่อนแม่ลูกอ่อนจะถอดเส้ือเปลือยท่อนบนรับไอร้อนและพยายามใหทุ้กส่วนของร่างกายไดรั้บความ
ร้อนสมํ่าเสมอเรียกว่า ‚ขาง‛ (องัไฟ) คือขางหน้าขางเตา้นมขางช่องคลอดขางหน้าทอ้งใน
ขณะเดียวกนัพยายามบีบนวดเตา้นมเพื่อให้นํ้ านมไหลออกจาํนวนมากการอยู่ไฟไดช่ื้อว่าช่วยให้
นํ้ านมมีมากอีกดว้ย 
 อาหารการกินของแม่ลูกอ่อนส่วนใหญ่กินขา้วกบัเกลือหรืออาหารแหง้เพราะเกรงว่าแม่ลูก
อ่อนจะแสลงอาหารและยงัเช่ือว่าหากกินอาหารอ่ืนๆหรืออาหารแสลงจะทาํให้มดลูกเขา้อู่ช้า
นอกจากน้ีแม่ลูกอ่อนตอ้งด่ืมนํ้ าร้อนอาบนํ้ าร้อนขณะท่ีอยู่ไฟอีกดว้ยนํ้ าอาบมีใบตะไคร้ใบมะขาม
ใบหนาดใบเปลา้หรือใบเปลา้นอ้ย (ใบเปลา้นอ้ยเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสูงชาวญ่ีปุ่นนาํไปวิจยั
หาสรรพคุณและจดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือว่า ‚เปลา้นอ้ยโทนิค‛ สมาคมแพทยแ์ละเภสัชกรไทยได้
ประทว้งกนัเม่ือ  พ.ศ.๒๕๓๘) ใส่ตม้รวมกนัเป็นนํ้ าอาบแม่ลูกอ่อนเพราะเช่ือว่าทาํให้ร่างกาย
แขง็แรงมดลูกเขา้อยูเ่ร็วมีนํ้ านมมากนั้นคือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีสืบทอดกนัมา 
 นอกจากนั้นแลว้ หมอตาํแยจะเสก ขม้ิน ปูนแดงและเหลา้ขาวทาท่ีทอ้ง และหลงัของผูท่ี้อยู่
ไฟดว้ยเพื่อเป็นการดบัพิษร้อน การอยู่ไฟ หรือการอยู่กรรมนั้น ก็เพื่อย่างตวัและในขณะท่ีอยู่ไฟ 
ตอ้งกินนํ้าร้อน หมอ้นํ้าร้อน เรียกวา่ หมอ้กรรม อาจจะผสมสมุนไพรลงไปดว้ยก็ได ้หมอ้นํ้ าร้อนจะ
ตั้งไวใ้กล้ๆ  กบัผูท่ี้อยู่ไฟ เพื่อให้สะดวกเวลาตกักินการกินนํ้ าร้อนเพื่อทาํให้ร่างกายขบัเหง่ือ ขบั
ปัสสาวะออกมาก็เป็นการขบัพิษออกจากร่างกายไดอี้กวิธีหน่ึง ถา้เป็นแม่ใหม่ตอ้งอยู่ไฟอย่างนอ้ย 
๑๕ วนั แม่เก่า ๗–๘ วนั ถา้เห็นว่าจะปลอดภยัจะอยูน่อ้ยกว่านั้นก็ได ้สาํหรับอาหารการกิน ผูอ้ยูไ่ฟ
จะตอ้งคะลาํ (เวน้ของท่ีแสลง) ในระหว่างท่ีอยูไ่ฟนั้น จะมีญาติพี่นอ้งนาํอาหารการกิน กลว้ย ออ้ย 
มาฝากไม่ขาด แมจ้ะไม่มีอะไรมาฝากก็มาเยี่ยมถามสารทุกขสุ์กดิบเป็นการแสดงออกซ่ึงไมตรีจิต
ของพี่นอ้งประการหน่ึงน้ีคือ สงัคมชาวอีสานท่ีถือปฏิบติัมาจนทุกวนัน้ี 
 เม่ืออยูไ่ฟครบกาํหนดแลว้จดัการออกกรรมพิธีทาํมีการบูชาเตาไฟดว้ยดอกไมธู้ปเทียนให้
หมอทาํนํ้ ามนต์ดบัพิษไฟให้ต่อไปอาบนํ้ าเยน็กินอาหารไม่ตอ้ง “คะลาํ”ส่ิงท่ีตอ้งห้ามอีกอย่างคือ
ไม่ใหส้มสู่อยูร่่วมกนัเกรงเป็นอนัตรายต่อมดลูกหรือมีลูกถ่ีเกินไปทาํใหเ้กิดความยากลาํบากต่อการ
เล้ียงดู ความเช่ือน้ีถือว่าสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัเพราะในสังคมปัจจุบนัมีความสลบัซบัซอ้นใน
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หลายๆ ดา้น จึงทาํให้การดาํรงชีวิตของคนในสังคมมีความสลบัซับซ้อน จึงอาจทาํให้ไม่มีเวลาดู
และลูก จนทาํใหเ้กิดปัญหาแก่สงัคมตามมาดงัท่ีเราเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
  (ข)  การปักตาแหลวหอ้ เม่ือเขา้กรรมแลว้เขาจะทาํตาแหลวห้อ (เฉลว) อนัหน่ึง
ขนาดเท่าฝาบาตร เอาดา้ยสีดาํแดงขาววงรอบ ผกูติดปลายไมไ้ผปั่กไวข้า้งบนัไดเบ้ืองขวา จนกว่าจะ
ออกไฟการปักตาแหลวห้อไวน้ี้ ถือว่าเป็นการป้องกนัภูตผี ปีศาจ อีกอยา่งหน่ึงแสดงให้เห็นว่าบา้น
นั้นมีคนอยูไ่ฟ ธรรมเนียมมีอยูว่า่ ผูจ้ะไปเยีย่มกใ็หร้ะวงัปาก คืออยา่พดูถึงเร่ืองร้อน จะทาํใหผู้อ้ยูไ่ฟ
เกิดผด เป็นผืน่คนัพพุอง 
  (ค)  การนอนอู่ คาํว่าอู่ หรือ เปล คือ ท่ีนอนของเด็ก ซ่ึงเขาสานดว้ยไมไ้ผ่เป็นตา
ห่าง ๆ หรือเป็นผา้เรียกว่า อู่ หรือ เปล ก่อนท่ีจะเอาเด็กลงนอนในอู่ตอ้งให้ครบ ๓วนัเสียก่อนใน
ขณะท่ียงัไม่นอนอู่นั้นจะเอาเด็กนอนในกระดง้ เวลาจะลงอู่ ตอ้งมีการเช้ือเชิญญาติพี่นอ้งมาทาํพิธี 
ถา้เป็นชายเอากระดาษดินสอลงในอู่ดว้ย โดยถือว่าเวลาเด็กเจริญเติบโตข้ึน จะไดเ้ป็นคนรู้หลกั
นกัปราชญ ์ถา้เป็นหญิงเอาดา้ยและเข็มลงในอู่ดว้ย โดยถือว่าเม่ือโตข้ึนจะไดฉ้ลาดในกิจบา้นการ
เรือนมีการเยบ็ปักถกัร้อย เป็นตน้ ซ่ึงเหมือนกบัการนอนกระดง้นัน่เอง๑๕พิธีน้ีถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น นัน่เอง  ผูว้ิจยัเห็นวา่ โดยหลกัแลว้การทาํพิธีเช่น น้ี ก็
เพื่อ เน้นไปท่ีการดาํเนินชีวิตในวนัขา้งหน้าของทารกแรกเกิด  โดยสร้างเป็นเคล็ดลบัอย่างหน่ึง 
จุดประสงคก์็เพื่อใหท้ารกมีความเจริญงอกงาม  โดยถา้เป็นทารกเพศชาย  ก็ใส่สมุด กระดาษดินสอ
ปาก  นัน่คือ มุ่งไปท่ีความเจริญดา้นการศึกษาของเด็ก เพราะเม่ือไดรั้บการศึกษามาดี คนๆ นั้นก็จะ
ทาํคุณประโยชน์ต่อตนและส่วนรวมได ้ถา้เป็นทารกหญิง ก็มีการเอาดา้นและเขม็ใส่  เป็นเคลด็ลบั
อย่างหน่ึง จุดประสงคก์็เพื่อท่ีจะให้เป็นแม่บา้นท่ีดี รู้จกัการจดัการทรัพย ์ดูและคนในครอบครัว 
และเครือญาติใหมี้ความสามคัคีกนั ตามหลกัทิศหกในพระพทุธศาสนา มิใหแ้ตกแยกกนัเหมือนดา้ย
ท่ีร้อยรัดดอกไมฉ้นัใด และมีปัญญาแกไ้ขปัญหาในบา้นแทนสามีได ้  
  (ง) การสู่ขวญัแม่อยู่กรรมพอออกกรรมแลว้ในเชา้วนันั้นญาติพี่นอ้งจดัทาํพิธีสู่
ขวญัดว้ยถือว่าตลอดเวลาท่ีอยู่กรรมตอ้งทนทุกขท์รมานเอาตวัองัไฟกินนํ้ าร้อนนอนไม่เต็มตาอด
อาหารการกินเสียเลือดเน้ือไปเพราะการน้ีพอออกกรรมแลว้เรียกเอาขวญัคืนมาเพื่อใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข
โดยทาํพิธีสู่ขวญัอยู่กรรมโดยการสู่ขวญัแม่อยู่กรรมทาํคลา้ยๆกบัการสู่ขวญัทัว่ๆไปโดยตอ้งมีการ
เตรียมเคร่ืองใชส้าํหรับทาํขวญัมีดงัน้ีคือบายศรีปากชามหน่ึงสาํรับเคร่ืองกระยาบวชหน่ึง 
 สาํรับแป้งและนํ้ามนัหอมกระแจะจุณณ์เจิมขา้วสารหน่ึงขนัแวน่เวียนเทียนสามแวน่สาํหรับ
เวียนเทียนชีพ่อพราหมณ์สามนายทาํพิธีเม่ือไดฤ้กษพ์ราหมณ์ทาํพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนหนูนอ้ยวงศ์

                                                            

 
๑๕ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท, ๒๔๙๕. 
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ญาตินั่งลอ้มเป็นวงเพื่อช่วยรับแว่นเทียนออกซ้ายไปขวาส่วนพราหมณ์อีกสองคนเป่าสังข์ตีไม้
บณัเฑาะวเ์ป็นฤกษเ์พื่อดบัมลทินเม่ือเวียนครบสามรอบแลว้พราหมณ์ดบัเทียนและอ่านเวทยม์นต์
ทางไสยศาสตร์แลว้ดบัเทียนชยัเสร็จแลว้ผกูแขนใหก้บัแม่อยูก่รรม 

  ๑)  การเข้ากระโจม 
  คาํว่า กระโจมในสมยัก่อนจะทาํเป็นโครงไมไ้ผ่คลา้ยสุ่มไก่ เอาผา้คลุม มีหมอ้ตม้
ยาสมุนไพร ซ่ึงไดแ้ก่ เปลือกส้มโอ ใบส้มป่อย ว่านนํ้ า ผกับุง้ลอ้ม มะกรูด เกลือ เป็นตน้ ตม้พอนํ้ า
เดือดแลว้ต่อท่อใหไ้อนํ้ าเขา้ไปในกระโจม ก่อนเขา้กระโจม เอาว่านนางคาํ ฝนหรือตาํคั้นเอาแต่นํ้ า 
ผสมกับเหลา้ขาวและการบูร ทาให้ทัว่ตวัก่อน แลว้จึงเขา้กระโจม ช่วยขบัเหง่ือ ขบัพิษและยงั
ป้องกนัฝ้าข้ึนหนา้อีกดว้ย 

  ๒)  การประคบตัว 
  คือ กรรมวิธีการรักษาตวัอยา่งหน่ึง โดยใชลู้กประคบ ประคบตามมือเทา้ ทอ้งนอ้ย 

บริเวณหัวเหน่า เตา้นม ช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือย และช่วยให้มดลูกกลบัเขา้อู่เร็วข้ึน วิธีทาํลูก
ประคบ ใช ้ไพล ว่านนางคาํ ขม้ินออ้ย ใบมะขาม ใบส้มป่อย ตาํเคลา้กบัเกลือ ห่อผา้ขาว จุ่มนํ้ าท่ี
เหลือจากการเขา้กระโจม นอกจากนั้นแลว้นํ้ าท่ีเหลือจากการเขา้กระโจมก็ดี นํ้ าท่ีเหลือจากการ
ประคบกดี็ สามารถนาํมาใชอ้าบไดอี้กดว้ย 

  ๓)  การนาบหม้อเกลอื 
  วิธีการทาํ เอาเกลือบรรจุลงในหมอ้ตาลมีฝาละมีแลว้ตั้งไฟ พอเกลือแตกดงัเผยีะ ๆ 
ยกหมอ้เกลือวางลงบนใบพลบัพลึง หรือ ใบละหุ่งและเอาผา้ห่อหมอ้ตาล พร้อมใบละหุ่ง คลึงตาม
ตวั ช่วยใหห้ายปวดเม่ือย ปกติแลว้จะทาํวนัละ  ๒ คร้ัง เชา้ บ่าย ทุกวนัจนกวา่จะออกไฟ 
  ๔) การน่ังถ่าน 
  ใชผ้วิมะกรูดตากแห้ง ว่านนํ้ า ว่านนางคาํไพล ขม้ิน ออ้ยชานหมาก ชะลูด ขม้ินผง 
ใบหนาด ทั้งหมดหัน่ละเอียด ตากแดด ใชโ้รยบนเตาไฟขนาดเลก็ๆ ใหไ้อพลุ่งข้ึนสู่กน้ของผูท่ี้คลอด
ลูกใหม่ เป็นการสมานแผลท่ีเกิดจาก การคลอดลูก จะพบว่าสมุนไพรท่ีใช้ในการรักษาจะเป็น
สมุนไพรท่ีหาไดง่้ายๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนั หาไดส้ะดวก หากมีไม่ครบขาดอยา่งใด อยา่งหน่ึงก็
สามารถใชไ้ดเ้ช่นกนั 
 การอยู่ไฟ การประคบตวั การนาบหมอ้เกลือ หรือแมแ้ต่การนัง่ถ่านลว้นเป็นขั้นตอนการ
บาํบดัรักษาดว้ยความร้อนแทบทั้งส้ิน ถือว่าคนคลอดลูกเป็นคนท่ีมีมลทิน การคลอดลูกจะมีเลือด
ฝาด และส่ิงโสโครกออกมายอ่มถือว่ามีมลทิน การชาํระลา้งมลทินมีอยู ่ ๒ อยา่ง คือ ชาํระลา้งดว้ย
นํ้า หรือ ไฟ เพื่อใหส่ิ้งท่ีเป็นมลทินเหือดแหง้หายไป 
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  (จ) ท าขวัญวันเด็กเกดิใหม่ในส่วนของเด็กท่ีเกิดใหม่ตอ้งมีการทาํขวญัคือขวญัวนั
โดยพ่อ(สามี)เด็กและญาติตอ้งจดัเตรียมพิธีการสู่ขวญัให้เรียบร้อยและเชิญให้ทิด-จานผูท้าํหน้าท่ี
พราหมณ์มาทาํพิธีโดยพราหมณ์ท่องคาํสูดขวญัดับเทียนชัยแลว้โบกควนัไฟให้เด็กมีศรีสวสัด์ิ
ประสิทธ์ิพรให้แก่เด็กแลว้เอาดา้ยสายสิญจน์หวาดปัดเคราะห์โศกโรคภยัให้หายเสนียดจญัไรแลว้
จงวินาศสันติขา้งละสามทีเอาดา้ยสายสิญจน์เสกดว้ยพระเวทยม์นตผ์กูขวญัท่ีขอ้มือให้ทั้งสองขา้ง
แลว้ใหพ้รเดก็ใหมี้อายยุนืนานอยูก่บับิดามารดาและมารดาจนแก่เฒ่าถือไมเ้ทา้ยอดทองกระบองยอด
เพชรแลว้จงเอากระแจะเจิมเป็นอุณาโลมท่ีหนา้ผากเดก็ประสาทพรใหแ้ก่เดก็ถาวรวฒันาทุกประการ
พอพราหมณ์ทาํพิธีเสร็จแลว้ผูใ้หญ่ท่ีเป็นปู่ยา่ตายายและวงศญ์าติพี่นอ้งเอาดา้ยสายสิญจน์ผกูขอ้มือ 
ทาํขวญัใหแ้ก่เดก็แลว้เจิมกระแจะใหเ้ดก็นั้นดว้ยทุกๆคนตามลาํดบัจนครบฯ 
  ๑)  การให้นมเด็กทารก 

 ลกัษณะนํ้ านมแม่ท่ีดีตามคมัภีร์ประถมจินดาอธิบายถึงวิธีดูลกัษณะนํ้ านมแม่ท่ีจะ
ใช้เล้ียงเด็กทารกไวว้่า ให้ทดสอบนํ้ านมแม่โดยการนาํไปหยดลงในขนัท่ีใส่นํ้ าไว ้เพื่อพิจารณา
ลกัษณะการจม และการกระจายตวัของหยดนํ้านม  โดยจะแบ่งนํ้านมออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑) นํ้านมท่ีดีถือเป็นนํ้านมท่ีใชเ้ล้ียงทารกแลว้ทาํใหท้ารกมีสุขภาพแขง็แรงดีเป็น 
นํ้านมชั้นเอกดีท่ีสุดและตอ้งมีสีขาวเม่ือหยดลงในนํ้ าแลว้จะจมลงโดยยงัเกาะกนัเหมือนเมด็บวัส่วน
นํ้านมชั้นรองเม่ือหยดในนํ้าแลว้นมจะกระจายแต่ยงัขน้และจมถึงกน้ขนัจะไม่เกาะ กนักลม 
  (๒) นํ้านมชัว่หรือนํ้ านมท่ีมีมลทิน ถือเป็นนํ้ านมท่ีไม่เหมาะสาํหรับเล้ียงทารก คือ 
นํ้ านมท่ีมาจากแม่ท่ีมีระดูขดัเสมอๆ นํ้ านมท่ีมาจากแม่ท่ีอยูไ่ฟไม่ได(้ถือว่าเป็นนํ้ านมดิบ)และนํ้ านม
แม่ท่ีหยดลงในนํ้าแลว้มีเลือดและนํ้าเหลืองกระจาย ออกเป็นสาย เหล่าน้ี ถือวา่เป็นนํ้านมไม่ดี 
  ๒)  การสู่ขวญั  
  พอออกจากกรรมแลว้ในเช้าวนันั้น ญาติพี่น้องจะจดัทาํพิธีสู่ขวญัให้ดว้ยถือว่า
ตลอดเวลาท่ีอยูก่รรมตอ้งทนทุกขท์รมานเอาตวัยา่งไฟ กินนํ้ าร้อน นอนไม่เตม็ตา ว่ากนัว่าผูท่ี้อยูไ่ฟ
จะให้นอนแต่ตอนหัวคํ่าเท่านั้น พอหลงัจาก  ๕–๖ทุ่มตอ้งให้ต่ืนอยู่ตลอดจนถึงรุ่งเชา้ เหตุเพราะ
เกรงภูตผีจะมาเอาชีวิตผูท่ี้อยู่ไฟ หากมวันอนหลบัอยู่ก็จะโดนผีเอาไป นอกจากนั้นแลว้ตอ้งอด
อาหารการกิน เสียเลือดเน้ือไปเพราะการน้ี พอออกกรรมแลว้ ก็ตอ้งเรียกเอาขวญัคืนมา เพื่อให้อยู่
เยน็เป็นสุข แลว้ผกูขอ้ต่อแขนใหท้ั้งแม่และลูก 

  ๓)  การตั้งช่ือ 

  คนโบราณชอบตั้งช่ือเด็กม่วนๆ (ไพเราะ) โดยมากเป็นช่ือสองพยางค ์ถา้ช่ือบุญ ก็
มี บุญมี บุญมา บุญสี บุญสา ถา้ช่ือ คาํ ก็มีคาํมี คาํมา คาํสี คาํสา เป็นตน้ ถา้เป็นคนเล้ียงยากถึงกบัได้
ไปประเคนเป็นลูกพระ ก็ตั้งช่ือเป็น เคน เช่น เคนมี เคนดี เคนสี เคนสา ถา้เกิดวนัแข็ง ก็ตั้งช่ือให้
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เป็น อ่อน เช่น อ่อนสี อ่อนสา อ่อนตา ถา้เกิดวนัจนัทร์ถือว่าเป็นวนัอ่อน ก็ตั้งช่ือให้ แขง็ เช่น ทอง 
ทองคาํ ทองแดง ทองแสง เป็นตน้ 
  ๔)  ของเด็กเล่น 

  คนโบราณชอบเยบ็ผา้ทาํเป็นรูปตุก๊ตา ภายในยดัดว้ยนุ่นหรือสาํลี ทาํเป็นรูปผูห้ญิง
ผูช้าย เพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นของเด็ก นอกจากน้ี ก็เล้ียงลูกหมาไวเ้ป็นเพื่อนเล่นของเด็ก ถา้เด็กมีของ
เล่นอยา่งน้ีพ่อแม่จะเบาใจ เก่ียวกบัการเกิดน้ี พ่อแม่และลูก ต่างมีความสาํคญัจะดีแต่พ่อแม่ ลูกไม่ดี
ก็ไปไม่รอดตอ้งดีทั้งพ่อแม่ลูกท่ีถือว่าดีนั้น คือทุกคนมีหนา้ท่ีและตอ้งทาํตามหนา้ท่ีตามหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนา  ดงัน้ี 
  ๑.  หน้าที่ของพ่อแม่  พ่อแม่นอกจากจะดีในดา้นต่างๆ มากมายหลายประการก็
ตาม จะตอ้งทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัลูกอีก คือ   (๑)หา้มไม่ใหลู้กทาํความชัว่ (๒) สอนใหลู้กทาํความดี (๓)
ใหลู้กไดศึ้กษาเล่าเรียน  (๔) หาคู่ครองท่ีสมควรให ้(๕) มอบมรดกใหใ้นเวลาอนัควร 
  ๒.  หน้าที่ของลูก   ลูกท่ีดีนอกจากจะทาํตวัให้ดีแลว้จะตอ้งทาํดีต่อพ่อแม่ผูบ้งัเกิด
เกลา้อีก คือ  (๑) เล้ียงดูบาํรุงรักษาพ่อแม่  (๒)ทาํการงานช่วยพ่อแม่  (๓) ดาํรงวงศส์กุลของพ่อแม่
(๔) ประพฤติตนใหเ้ป็นคนดีของพอ่แม่  (๕) เม่ือพอ่แม่ตายไปแลว้ใหท้าํบุญอุทิศใหพ้อ่แม่ 

 สรุปแลว้ พ่อแม่และลูก ต่างฝ่ายต่างทาํหน้าท่ีดงักล่าวให้เต็มเป่ียม เขาก็จะมีแต่ความสุข
ความเจริญ ถา้ต่างฝ่ายต่างเพิกเฉยไม่เอาภารธุระต่อกนัแลว้ ก็จะตรงกบัภาษิตโบราณท่ีว่า "พ่อแม่บ่
สอนลูกสอนเต้า ผีเป้าจกกินตับกินไต ลูกบ่ฟังค าพ่อแม่ ผีแก่เข้าหม้อนะฮกทั้งดิบ" ซ่ึงก็หมายความ
วา่ จะตอ้งเส่ือมเสียทั้งสองฝ่าย  ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ นัน่เอง 
   สรุป จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว้่าทั้งความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิดของ
ชาวพุทธไทย ตลอดทั้งชนเผ่า  ในภาคอีสานจะเห็นว่ามีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองการเกิด โดยมี
ความเช่ือว่าการไดท้าํพิธีกรรมให้ผูท่ี้มีครรภ ์และคลอดทารกออกมานั้น การท่ีทาํเช่นนั้นจะเห็นว่า
การเกิดเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เน่ืองจากคน ๆ หน่ึงท่ีเกิดมานั้น มนัหมายถึงว่าชีวิตของเขาถา้เจริญเติบโต
ข้ึนมาแลว้อาจจะทาํความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัสังคมนั้น ๆ  จะเห็นไดจ้ากการทาํพิธีต่าง ๆ  เพื่อใหค้น
ท่ีเป็นแม่นั้นปลอดภยั และเดก็ทารกกป็ลอดภยั โดยพิธีนั้นจะมีทั้งพิธีท่ีเก่ียวกบัส่ิงลึกลบั  ภูตผปีีศาจ 
เทพาอารักษ ์ วิญญาณท่ีสิงสถิต ตลอดถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคม การกิน  การด่ืม  ก็ลว้นถูกนาํมา
เป็นตัวปกป้องคนท่ีเกิดทั้ งนั้ น ด้วยความเช่ือท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินกับพระพุทธศาสนาที
ผสมผสานกนัอย่างลงตวั ผูว้ิจยัพอสรุปถึงความเช่ือได ้ ดงัน้ี  (๑)  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
เช่น สร้างห้ิงพระพุทธรูปไวท่ี้หอ้งนอนหญิงท่ีตั้งครรภ ์ การใหพ้ระสงฆร์ดนํ้ ามนต ์ผกูแขนให ้การ
บุญวนัเกิดให้เด็กทารกเป็นตน้  (๒)  ความเช่ือท่ีเป็นพิธีพราหมณ์  เช่น  การทาํนายทายทกั  การสู่
ขวญั  การดูฤกษ ์เป็นตน้  (๓)  ความเช่ือดา้นไสยศาสตร์ เช่น  การเสกเป่าคาถาท่ีศีรษะหรือใส่นํ้ าให้
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ด่ืมกิน ทาํฝ้ายผกูแขนเป็นตน้  (๔) ความเช่ือดา้นลทัธิภูตผ ีหรือเจา้ท่ี นาํดอกไมธู้ปเทียน เคร่ืองเซ่น
ไหว ้ไปบอกกล่าวแก่ผีให้รับทราบ  (๕) ความเช่ือดา้นโหราศาสตร์  ดูวนัเวลา  (๖)  ความเช่ือดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น  ดา้น การกิน  การอยู ่ และการกระทาํ 
 ดงันั้น เม่ือชีวิตหน่ึงเกิดข้ึนมาบนโลกน้ี จะเป็นเพศไหนก็ตาม ทุกคนจะมีความช่ืนชมยินดี
กบัทารกท่ีเกิดมาทุกคนจึงพยามทาํทุกวิถีทางเพื่อให้ทารกปลอดภยั ด้วยการเขา้หาส่ิงท่ีเรียกว่า
ศกัด์ิสิทธ์ิมีอาํนาจเหนือตนตามความเช่ือในแต่ละทอ้งถ่ินนัน่เอง 
๓.๔  การเกดิกบัประเพณพีธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิ 
 สาํหรับประเด็นต่อไปศึกษาคือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งถึงหลกัสาํคญัท่ีเป็นคุณค่าของประเพณี
เก่ียวกบัการเกิดท่ีมีปรากฏในสังคมไทยโดยคาํว่าคุณค่ามีองคป์ระกอบท่ีตอ้งศึกษาดงัน้ีคาํว่า ‚คุณ‛ 
หมายถึงความดีหรือประโยชน์๑๖ , ‚คุณ‛ หมายถึงความดีของบุคคลเรียกว่าคุณความดี, ‚คุณ‛ 
หมายถึงประโยชน์อนัมีอยูใ่นบุคคลหรือการกระทาํท่ีเป็นประโยชน์เราเรียกว่าคุณประโยชน์คนบาง
คนมีแต่คุณความดีคือเขามีดีอยู่ในตวัเขาเองแต่เราไม่ไดรั้บประโยชน์อะไรจากความดีของเขาเลย
เพราะเขานั้นไม่ไดส้ัง่สอนหรือบาํเพญ็ประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเผือ่แผม่าถึงเรา 
 ในคมัภีร์อภิธานวรรณนากล่าวถึง ‚คุณ‛ ไวว้่าคืออานิสงส์ , คุณ, ผลของกรรมดีหมายความ
ว่าผลท่ีใหรู้้เหตุของตนช่ือว่า ‚คุณ‛ , ผลท่ีผกูวิบากไวก้บัตนช่ือว่า ‚คุณ‛ , กรรมดีท่ีผูต้อ้งการความ
เจริญพากนัสั่งสมช่ือว่า ‚คุณ‛ , อานิสงส์ท่ีประกาศประโยชน์ของตนช่ือว่า ‚คุณ‛ ๑๗ส่วนคาํว่า ‚ค่า‛ 
หมายถึงคุณประโยชน์ในตวัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงคิดเป็นเงินไม่ได้เช่นของส่ิงน้ีหาค่ามิได้หรือ
คุณประโยชน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจคาํนวณหรือประเมินราคาไดเ้ช่นทองคาํมีค่ากวา่กอ้นหิน๑๘ 
 เม่ือนาํสองคาํมารวมกนัไดค้าํว่า ‚คุณค่า‛ หมายถึงส่ิงท่ีควรทาํในความดีในส่ิงท่ีมี
ประโยชน์เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความสุขความสงบความสําเร็จของชีวิตเป็นตน้และเม่ือกล่าวถึง
คุณค่าของประเพณีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหมายถึงส่ิงท่ีดีมีประโยชน์และก่อให้เกิดส่ิงท่ีดีๆกบัชีวิต
และสงัคมนัน่เอง 
  ๓.๔.๑  ความส าคญัของการเกดิ 

                                                            

 
๑๖ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญ

ทศัน์,๒๕๔๒) , หนา้ ๒๕๓. 
 

๑๗พระมหาสมปองมุทิโต, คมัภีร์อภิธานวรรณนา,พิมพค์ร้ังท่ี๒,(กรุงเทพมหานคร : บริษทั
ประยรูวงศพ์ร้ินต้ิงจาํกดั ,๒๕๔๗), หนา้  ๙๔๕. 
 

๑๘ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, หนา้  ๒๔๑. 
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   ความสาํคญัของการเกิดหมายถึงการท่ีมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ละสามารถใช้
ชีวิตท่ีไดม้าเพื่อก่อให้เกิดเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ตนเองและสังคมไดอ้ย่างคุม้ค่ามากท่ีสุดเพราะ
การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไดโ้ดยยากท่านถือว่าเป็นของมีค่าควรถนอมรักษาอย่างยิ่งการไดเ้ป็น
มนุษยซ่ึ์งเป็นการยากเปรียบดงัไดเ้พชรนํ้ างามเมด็ใหญ่หาค่ามิไดไ้วใ้นมือยอ่มตอ้งรักษาเพชรนั้นยิง่
กว่าได้เศษกระเบ้ืองการรักษาค่าของความเป็นมนุษย์คือการรักษาคุณสมบัติของมนุษย์ไวใ้ห้
สมบูรณ์ท่ีสุดเช่นเดียวกบัการรักษาเพชรนัน่เอง ‚ความไดเ้ป็นมนุษยเ์ป็นการยาก‛ คือยากนกัท่ีได้
เกิดเป็นมนุษยท่ี์เห็นเป็นมนุษยก์นัอยู่เต็มบา้นเต็มเมืองมากข้ึนทุกวนัจนถึงกบัเกิดการตกใจกลวั
มนุษยล์น้โลกนั้นมิใช่เป็นเคร่ืองแสดงขอ้คดัคา้นพทุธภาษิตดงักล่าวเพราะแมม้นุษยม์ากมายเพียงไร
แต่แมล้องเปรียบกบัสัตวท์ั้งหลายมนุษยมี์จาํนวนน้อยนักสัตวใ์หญ่สัตวน์้อยสัตวปี์กสัตวไ์ม่มีปีก
รวมทั้งมดปลวกยงุแมลงในโลกเราน้ีมีจาํนวนมากมายเกินกว่าสาํรวจไดแ้ต่มนุษยย์งัสาํรวจจาํนวน
ไดซ่ึ้งเป็นเคร่ืองแสดงความเกิดไดย้ากของมนุษยย์ืนยนัพุทธภาษิตว่า ‚การไดค้วามเป็นมนุษยเ์ป็น
การยาก‛ 
   การรักษาความเป็นมนุษยก์็เช่นกัน ไม่ควรเพียงเพื่อรักษาชีวิตไวใ้ห้อยู่ยืนยาว
เท่านั้นแต่ตอ้งรักษาคุณค่าของมนุษยไ์วใ้ห้สมบูรณ์ คุณค่าของมนุษยท่ี์สาํคญัท่ีสุดคือ ความไม่เป็น
สัตวไ์ม่ใช่สัตว ์เม่ือพูดถึงความเป็นสัตว ์ทุกคนย่อมรู้สึกถึง ความแตกต่างของตนเองกบัสัตวอ์ย่าง
ชดัเจนทุกคนย่อมยินดีอย่างยิ่งท่ีตนไม่เกิดเป็นสัตว ์ยินดีท่ีตนไม่ใช่สัตว ์แมเ้พียงถูกเปรียบว่าเป็น
สัตวห์รือเพียงเหมือนสัตว ์ยอ่มไม่พอใจอยา่งยิ่ง เพราะทุกคนเห็นความห่างไกลระหว่างคุณค่าของ
คนกบัของสัตว ์ค่าของคน เป็นค่าท่ีสูงกว่าค่าของสัตว ์ดงันั้นคุณค่าของมนุษยจึ์งแตกต่างจากสัตวผ์ู ้
เป็นมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งถนอมรักษาคุณค่าของตนไวมิ้ใหเ้สียความเป็นมนุษย ์
   จากท่ีศึกษามาพบว่า การเป็นมนุษยห์รือการได้เกิดเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ แต่เม่ือไดค้วามเป็นมนุษยม์าแลว้ ตอ้งรักษาและใชค้วามเป็นมนุษยไ์ปเพื่อสร้าง
ประโยชน์ใหเ้กิดกบัตนเองและสังคมใหม้ากท่ีสุด หลกัสาํคญัของความเป็นมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั
น้ีสามารถพิจารณาได ้ ดงัน้ี 
  (๑)  ด้านการสร้างความดีให้เกดิกบัตนเองและสังคม  หลกัสาํคญัของการเกิดเป็น
มนุษยท่ี์ไดเ้กิดมาในโลกน้ีตามแนวคิดการเกิดในทางวิทยาศาสตร์นั้นพบว่าในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบนัเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษยน์ั้นย่อมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในฐานะท่ีสามารถเอาความเป็นมนุษยน้ี์
ไปใชเ้พื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบัตนเองและสังคมไดโ้ดยการสร้างประโยชน์ให้เกิดกบัตนเองคือ
การไม่ปล่อยเวลาให้สูญเสียไปดว้ยการกระทาํความดีหรือสร้างความดีให้เกิดประโยชน์กบัตวัเอง
ดว้ยการทาํความดีตั้งใจศึกษาเพื่อสร้างอนาคตและไม่ประมาทส่วนการสร้างประโยชน์ 
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ให้กับสังคมนั้นหมายถึงการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการเป็นคนดีปฏิบติัตามกฎหมาย
บา้นเมืองให้ความร่วมมือกบัการพฒันาและปกครองประเทศไม่สร้างปัญหาให้กบัสังคมดว้ยการ
เป็นโจรหรือประกอบมิจฉาชีพเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองการไม่สร้างความเดือดร้อน
ใหก้บัสงัคมถือวา่เป็นแนวทางสาํคญัในการสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
  (๒)  ด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดเป็นท่ีทราบกนัเป็นอยา่งดีว่าการเกิด
ข้ึนมาเป็นมนุษยน์ั้นไม่มีใครท่ีเกิดมาจากกกระบอกไมไ้ผเ่พราะทุกคนเกิดมาจากมารดาบิดาทั้งนั้น
ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งเป็นคนท่ีรู้จกักตญัํูกตเวทิตาต่อบุพการีคือมารดาบิดาของตน 
  คาํว่า ‚กตญัํู‛ เป็นคาํภาษาบาลีและเป็นคาํนามหมายถึงผูรู้้อุปการะท่ีท่านทาํให,้ 
ผูรู้้คุณท่าน, เป็นคาํคู่กนักบั ‚กตเวที‛๑๙ 
  กตญัํู เป็นคาํกิริยานามปุงลิงคแ์ละคาํวิเสสนะ แปลว่า ผูรู้้ซ่ึงอุปการะอนับุคคล
อ่ืนทาํแลว้แก่ตนโดยปกติ มีรูปวิเคราะห์ว่า กต   อุปการ   ชานาติ สีเลนาติ กตญฺญู  แปลว่า ผูมี้ปกติรู้
ซ่ึงอุปการะอันบุคคลอ่ืนทาํแก่ตน มีรูปวิเคราะห์ว่า  กต ชนิตุ   สีลมสฺสาติ  กตญฺญู  แปลว่าผูรู้้
อุปการะอนับุคคลอ่ืนทาํแลว้แก่ตนมีรูปวิเคราะห์วา่  กต   อุปการ   ชานาตีติ  กตญฺญู๒๐ 

  ‚กตัญญุตา‛ เป็นคาํกิริยานามอิตถีลิงคห์รือเพศหญิงแปลว่าความเป็นแห่งบุคคล
ผูรู้้ซ่ึงอุปการะอนับุคคลอ่ืนทาํแลว้แก่ตน, ความเป็นแห่งบุคคลผูรู้้ซ่ึงอุปการะอนับุพการีชนทาํแลว้, 
ความเป็นแห่งบุคคลผูก้ตญัํู, ความเป็นผูก้ตญัํูมีรูปวิเคราะห์วา่  กตญฺญุสฺสภาโวกตญฺญุตา๒๑ 
  ‚กตเวท‛ี เป็นคาํภาษาบาลีและเป็นคาํคุณศพัทห์รือกริยาวิเศษณ์หมายถึงผูป้ระกาศ
คุณท่าน, ผูส้นองคุณท่าน, เป็นคาํคู่กนักบั ‚กตญัํู‛๒๒ 
  ‚กตเวที‛ เป็นคาํวิเสสนะแปลว่ายงับุคคลใหรู้้ซ่ึงอุปการะอนับุคคลอ่ืนทาํแลว้แก่
ตน,ยงับุคคลใหรู้้ซ่ึงคุณอนับุคคลทาํแลว้แก่ตน, ผูป้ระกาศซ่ึงอุปการะอนับุพการีชนทาํแลว้, ผูต้อบ
แทนอุปการะของท่าน, ผูส้นองคุณท่าน, ผูต้อบแทนคุณท่านแต่หากเป็นคาํกิริยานามปุงลิงคจ์ะ 
แปลวา่บุคคลผูย้งับุคคลใหรู้้ซ่ึงอุปการะอนับุคคลอ่ืนทาํแลว้แก่ตน๒๓ 

                                                            

 
๑๙ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร 

:นานมีบุค๊พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), หนา้ ๖. 
 

๒๐ประยทุธ์   หลงสมบุญ,  พจนานุกรมมคธ – ไทย, ( กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์
,๒๕๔๐),  หนา้  ๑๖๓. 
 

๒๑เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 
 

๒๒ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒,  หนา้  ๖. 
 

๒๓ประยทุธ์หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ – ไทย,  หนา้  ๑๖๔. 



๒๐๖ 
 

  

  ‚กตเวทิตา‛ เป็นคาํภาษาบาลี และเป็นคาํนาม หมายถึง ความเป็นผูป้ระกาศ
คุณท่าน,ความเป็นผูส้นองคุณท่าน, เป็นคาํคู่กนักบั ‚กตญัํุตา‛๒๔ 
  ‚กตญัํูกตเวที‛ เป็นคาํกิริยานามปุงลิงคห์รือเพศชายแปลว่าบุคคลผูรู้้คุณท่านและ
ตอบแทนคุณท่านไทยตดัพดูเฉพาะกตญัํูแต่ความหมายหมายถึงกตเวทีดว้ย๒๕ 
  พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ปยตฺุโต) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ‚กตญัํูกตเวทิตา‛ 
ไวใ้นหนงัสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัทห์มายถึงความเป็นคนกตญัํูกตเวทีและได้
ให้ความหมายของคาํว่า ‚กตญัํูกตเวที‛ หมายถึงผูรู้้อุปการะท่ีท่านทาํแลว้และตอบแทนแยก
ออกเป็น ๒ คือ ‚กตญัํู ‛ รู้คุณท่าน ‚กตเวที‛ ตอบแทนหรือสนองคุณท่านความกตญัํูกตเวทีว่า
โดยขอบเขตแยกไดเ้ป็น ๒ ระดบัคือ 
  กตญัํูกตเวทีต่อบุคคลผูมี้คุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตวัอย่างหน่ึง
กตญัํูกตเวทีต่อบุคคลผูไ้ดบ้าํเพญ็คุณประโยชน์หรือมีคุณความดีเก้ือกูลแก่ส่วนรวมตวัอย่างเช่น
พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตญัํูกตเวทีต่อพระพทุธเจา้โดยฐานท่ีไดป้ระกาศธรรมยงัหมู่
ชนใหต้ั้งอยูใ่นกศุลกลัยาณธรรมเป็นตน้อยา่งหน่ึง๒๖ 
 พนัเอกป่ิน มุทุกนัต ์ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า ‚กตญัํูกตเวที‛ ไวด้งัน้ี ‚กตญัํู‛ หมายถึงคน
ท่ีรู้อุปการคุณท่ีคนอ่ืนทาํให้ตน ‚กตเวที‛ หมายถึง คนท่ีรู้แลว้และตอบแทนคุณท่านดว้ย๒๗ คาํว่า
‚กตญัํู‛ หากแปลเอาความทางปฏิบติัแลว้ หมายถึง ‚เห็นคุณท่าน‛ คือเห็นดว้ยใจดว้ยปัญญา คาํว่า
‚กตเวที‛ แปลตามตวัหมายถึง การประกาศคุณ หรือการทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัใหป้รากฏข้ึนแต่ หากแปล
เอาความตามภาษาไทยหมายถึง การตอบแทนคุณ๒๘ 
 บุคคลผูท่ี้มีจิตสาํนึกคิดตอบแทนคุณผูท่ี้เคยมีอุปการคุณต่อตนเองช่ือว่าเป็นคนดีเป็นท่ีน่า
ยกยอ่งสรรเสริญบูชาควรถือเป็นแบบอยา่งและถือว่าเป็นผูท่ี้ไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่วงศต์ระกลูถือได้
ว่าความกตญัํูเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและต่อไป
ในอนาคตและถือไดว้า่ความกตญัํูเป็นอุดมคติของสงัคมไทย ท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นาน  ดว้ยคนท่ีมี 

                                                            

 
๒๔ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, หนา้  ๖. 

 
๒๕ประยทุธ์หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ – ไทย,  หนา้  ๑๖๔. 

 
๒๖พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์,พิมพค์ร้ัง

ท่ี ๘,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๐), หนา้ ๒. 
 

๒๗ป่ิน มุทุกันต์. แนวการสอน ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพค์ลงัวิทยา,๒๕๑๔), หนา้ ๑๘๑. 
 

๒๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๐. 



๒๐๗ 
 

  

ความกตญัํูกตเวทีเป็นคนท่ีหาไดย้ากเพราะ 
  ๑. คนจาํนวนมากไดดี้มีความสุขแลว้มกัลืมตวัลืมผูเ้คยมีอุปการะตน 
  ๒. คนจาํนวนมากเห็นแก่ตวัอยากไดรั้บผลประโยชน์จากผูอ่ื้นฝ่ายเดียว 
  ๓. คนจาํนวนมากแสวงหาผลประโยชน์โดยมิไดค้าํนึงวา่ผูอ่ื้นมีคุณความดีท่ีพึ่งพา 
อาศยัอยา่งไร 
  ๔. คนจาํนวนมากเม่ือตอบแทนคุณแก่ผูใ้ดมกัทาํเพียงเพื่ออวดตนแก่ผูอ่ื้นว่าตนมี
ความกตญัํูกตเวทีมิไดท้าํดว้ยความบริสุทธ์ิใจและจริงจงั 
  ๕. คนจาํนวนมากมกัเมินเฉยต่ออุปการะท่ีคนอ่ืนทาํแก่ตนโดยคิดว่าเขาอุดหนุน
เอ้ือเฟ้ือแก่ตนเพียงนิดหน่อยหรือเขาทาํตามหนา้ท่ีของเขา 
  ๖. คนบางคนแสดงใหเ้ขาเห็นว่าตนเป็นคนกตญัํูกตเวทีเพราะหวงัผลประโยชน์
บางอยา่งจากเขา๒๙ 
  สังคมชาวพุทธไทยมีความเช่ือในประเพณีพิธีกรรมจึงให้ความสําคญัต่อความ
กตญัํูกตเวทีความกตญัํูเป็นบ่อเกิดความรักความผกูพนัความเอ้ืออาทรและความปรารถนาดีต่อ
กนัวิถีชีวิตของสังคมไทยมีการอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวใหญ่เนน้การพึ่งพาอาศยักนัและ
การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัแต่ละคนในครอบครัวมีความรับผดิชอบต่อกนัและตอ้งช่วยเหลือกนัทาํงาน
ตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอนัส่งผลให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ
สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคมไทยลว้นแต่มีความกตญัํูเป็นท่ีตั้งสําคญั
และทั้งเป็นไปเพื่อรักษาและส่งเสริมคุณธรรมขอ้น้ีให้คงมีอยู่ในโลกน้ีอยา่งแน่นแฟ้นพร้อมกนัไป
ในตวั๓๐ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัธรรมเร่ืองทิศ ๖ ดว้ยเหตุน้ีสังคมไทยจึงเป็นสังคมท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึกผกูพนักนัทางจิตใจสาํหรับทุกคน 
  จากการท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษยใ์นโลกน้ีไดน้ั้น  เป็น
การเปิดโอกาสให้มนุษยไ์ดก้ระทาํความดี ทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น คือการตอบแทนบุญคุณผูท่ี้ให้กาํเนิด 
หรือมีส่วนช่วย สถานท่ีตนเกิด และทุกส่วนท่ีตนเองไดอ้าศยัดาํเนินชีวิตในส่วนตน  สังคม และการ
ประกอบอาชีพ จนกระทัง่ตาย ซ่ึงถือวา่นั้นเป็นคุณค่าท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการเกิดมาเป็น 

                                                            

 
๒๙แม่ชีดวงพรคาํหอมกุล, ‚การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยศาสตร์ในธัมมปทฏัฐกถา‛ 

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้๑๐๘–๑๐๙. 
 

๓๐พุทธทาสภิกขุ, กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา, 
๒๕๓๖), หนา้ ๒. 



๒๐๘ 
 

  

มนุษยใ์นชาติหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการของสงัสารวฏัท่ีเราเห็นประจกัษน์ัน่เอง 

  จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีพบว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการทาํคลอดท่ี
ถือเป็นประเพณีท่ีไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิธีการหรือขั้นตอนท่ีเป็นหลกัสาํคญัและมีความหมายทั้งแง่
ของการสอนคือสอนคนท่ีเกิดมาแลว้วา่การเกิดเป็นส่ิงท่ียากมากพระพุทธองคไ์ดต้รัสถึงส่ิงท่ียากไว ้      
ดงัน้ี  (๑) พวกเราทุกคนเป็นบุคคลท่ีโชคดีอย่างมหาศาล เพราะการท่ีจะไดเ้กิดเป็นมนุษยน์ั้นแสน
ยาก พระพทุธเจา้ ทรงตรัสวา่ เม่ือเกิดมาแลว้ไม่ควรประมาทในการดาํเนินชีวิต   ดงัพระพุทธพจน์ท่ี  
“กจฺิโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ”๓๑  การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้นยากเป็นอยา่งยากยิง่  
 พระอรรถกถาจารย ์  ท่านเปรียบเอาไวว้่า เหมือนกบัเอาเต่าตาบอดตวัหน่ึง โยนลงไปใน
ทะเลท่ีเต็มไปดว้ยคล่ืนลม แลว้มีแอกเล็กๆ ขนาดพอท่ีจะสวมหัวเต่าไดท้ิ้งเอาไวใ้นทะเลนั้นดว้ย 
ประมาณร้อยปี   เต่าตวันั้นลอยข้ึนมาคร้ังหน่ึง..  ร้อยปีลอยข้ึนมาคร้ังหน่ึง    ถา้บงัเอิญหัวเต่าสวม
แอกเม่ือไร ก็คือ   บุคคลหน่ึงท่ีมีโอกาสจะไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์  (๒) อย่างท่ีสอง  พระองค ์  ตรัส
ว่า “กจฺิฉ มจฺจาน ชีวิต ”๓๒การท่ีจะรักษาชีวิตใหอ้ยูร่อดมาไดก้็แสนยาก เพราะชีวิตเรามีแค่ลมหายใจ
เขา้ออกเท่านั้น หายใจเขา้ไม่หายใจออกก็ตายแลว้ หรือว่าเกิดเป็นตวัเป็นตนแลว้ แต่ก็โดนทาํแทง้
ไป  ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ศพ อยา่งท่ีเป็นข่าวกนั เราจะเห็นว่า การเอาชีวิตรอดในสังคมน้ีเป็นเร่ืองท่ียาก
อย่างยิ่ง (๓)  อย่างท่ีสาม พระองคท่์าน ตรัสว่า “กิจฺฉ   สทฺธมฺมสฺสวน ”๓๓ การท่ีจะไดฟั้งธรรมของ
พระพุทธเจา้ก็แสนยาก ถา้ยิง่ในตอนทา้ยของพระพุทธศาสนา ขนาดขอฟังธรรมแค่ประโยคเดียว ก็
ไม่มีใครสามารถท่ีจะบอกได ้ถา้เกิดในช่วงท่ีโลกว่างพระพุทธศาสนา ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลย ก็ยิง่แย่
เขา้ไปใหญ่   (๔) และทา้ยสุด ส่ิงท่ีลาํบากท่ีสุด ก็คือ “กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท”๓๔ การเกิดของ
พระพุทธเจา้นั้นยากท่ีสุด อย่างน้อยตอ้ง ๔ อสงไขยกบัแสนมหากปั กว่าท่ีพระองคท่์านจะสร้าง
บารมีแลว้บรรลุเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้" 
 "แต่การบรรลุเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีเราว่าพระองคท่์านตอ้งสร้างบารมี ๔ 
อสงไขยกบัแสนมหากปันั้น เป็นแค่ตอนปลายเท่านั้น ในบาลีบอกว่า “จิตฺติต  สตฺตส เขยฺย ” แค่คิดว่า
จะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องใช้เวลาถึง ๗ อสงไขยกัป “นวส เขยฺย วาจก ” ออกปากว่าเราจะเป็น
พระพุทธเจา้ ตอ้งใชเ้วลาอีก ๙ อสงไขยกปั รวมเป็น ๑๖ อสงไขยกปัแลว้ หลงัจากนั้นจึงทาํกาย 
วาจา ใจ ทุกอยา่ง สร้างบุญสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพทุธเจา้อีก ๔ อสงไขยกบัแสนมหากปั เป็น

                                                            

  
๓๑

 อรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ธมฺมปทฏฺฐกถา  ๖/๙๙. 
  

๓๒
 ธมฺมปทฏฺฐกถา  ๖/๙๙.     

  
๓๓

 ธมฺมปทฏฺฐกถา  ๖/๙๙. 

  
๓๔

 ธมฺมปทฏฺฐกถา  ๖/๙๙. 



๒๐๙ 
 

  

อยา่งนอ้ย รวมแลว้ก็ ๒๐ อสงไขยกปัเศษๆ เพราะฉะนั้น..ไม่ใช่แค่ ๔ อสงไขยกปัแลว้จะจบ ถา้เป็น 
พระพุทธเจา้แบบศรัทธาธิกะ ก็บวกไปอีกเท่าตวั คือ ๔๐ กว่าอสงไขยกปั ถา้เป็น แบบวิริยาธิกะ ก็
บวกไปอีกเท่าตวัหน่ึงของศรัทธาธิกะ คือ ๘๐ กว่าอสงไขยกปั แค่กปัเดียวก็เกิดจนนบัไม่ถว้นแลว้ 
ถา้โครงกระดูกของเราไม่เส่ือมสลาย เช่ือวา่คงท่วมจกัรวาลไปนานแลว้  
 ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงท่ีวา่ยากเยน็แสนเขญ็ทั้งหมดน้ี พวกเราทั้งหลายสามารถผา่นพน้มาได ้ 
เกิดมายากเรากเ็กิดมาแลว้ รักษาชีวิตใหอ้ยูร่อดไดย้าก เราก็อยูร่อดมาแลว้ การฟังธรรมหาฟังไดย้าก 
เราทุกคนก็ได้ฟังและปฏิบัติตามอีกด้วย การเกิดของพระพุทธเจ้า ท่ีว่ายาก เราก็ เ กิดทัน
พระพุทธศาสนาของพระองคท่์าน จึงถือว่าพวกเราทั้งหมดเป็นบุคคลท่ีโชคดีอย่างยิ่ง ลองนึกดูว่า 
คนในประเทศไทยเกือบ ๗๐  ลา้นคน มีบุคคลท่ีเขา้วดัเขา้วา และปฏิบติัธรรมอยา่งจริงจงัสกัเท่าไร ? 
แค่เศษสามลา้นคนมีถึงไหม ? เช่ือว่าไม่ถึงอยา่งแน่นอน ท่ีเหลืออยา่งดีก็แค่ใส่บาตรวนัเกิดตวัเองปี
ละคร้ัง..! นอกจากน้ี ถา้เอาพวกเราไปเปรียบกบัประชากรโลกอีกหกพนักว่าลา้นคน พวกเราจะเป็น
พวกท่ีแปลกแยกจากสงัคมจริงๆ เป็นพวกท่ีเขาไม่คบแลว้ จึงไดม้าอยูร่วมกนัตรงน้ี..!" 
 ผูว้ิจยักล่าวไวใ้นตอนแรกว่า พวกเราเป็นผูโ้ชคดีอยา่งยิง่ ท่ีเรารู้จกัและพบพระพุทธศาสนา 
ขณะเดียวกนัก็รู้จกัธรรมะ อะไรดีอะไรชัว่เราก็รู้ เพราะฉะนั้น..อย่าให้เสียทีท่ีเกิดมา มีโอกาสเกิด
มาแลว้ รู้ว่าทานดีอยา่งไร ? ศีลดีอยา่งไร ? ภาวนาดีอยา่งไร ? ก็ตอ้งพยายามทาํไวใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได ้เป็นการสั่งสมกาํลงัของเรา เน่ืองเพราะว่าวฏัสงสารน้ี ประกอบไปดว้ยแรงดึงดูดอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะเร่ืองของกิเลส ตณัหา อุปาทานและกุศล อกุศลกรรม ท่ีจะดึงดูดเราใหติ้ดอยู ่ให้
ทุกขอ์ยู่ตลอดไป ไม่รู้จกัหยุด ไม่รู้จกัเบ่ือเสียที ถา้เราสั่งสมความดีไม่เพียงพอ กาํลงัของเราก็ไม่
พอท่ีจะส่งใหเ้ราหลุดพน้ไปได ้เราก็ยงัตอ้งทุกขอ์ยูไ่ม่รู้จบ ไม่มีอะไรแน่นอน เพราะชีวิตของคนเรา
เกิดมาไม่มีอะไรมาดงันั้นเม่ือเกิดมาแลว้ไม่ควรท่ีจะยึดมัน่ถือมัน่มากเกินไปเพราะอยูไ่ปอีกไม่ก่ีปีก็
ตายดงันั้นจึงไม่ควรประมาทในการดาํเนินชีวิต 

๓.๕  ความเช่ือทีม่ีต่อประเพณีพธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิในสังคมชาวพทุธไทย 
 สําหรับท่าทีของสังคมไทยท่ีมีต่อปะเพณีเก่ียวกับการเกิดสามารถพิจารณาได้เป็น ๒
ประเดน็ ดงัน้ี 
  ๑)  สังคมชาวพุทธไทยเห็นว่าการเกิดเป็นเร่ืองท่ีดีและเป็นมงคลสําหรับคนท่ีมี
บุตรหรือไดโ้อกาสท่ีจะมีบุตรและเห็นวา่การปฏิบติัตามประเพณีท่ีดีงามของสงัคมถือวา่เป็นเร่ืองท่ีดี
โดยไม่ไดส้นใจว่าในขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนา
หรือลทัธิใดหรือไม่ หากวา่ส่ิงนั้นเป็น (๑) ส่ิงท่ีบรรพชนไดส้ัง่สอนและสืบทอดกนัมา (๒) เป็นส่ิงท่ี
ไม่ขัดกับยุคสมัยและสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคมเช่นการจัดงานวนัคล้ายวนัเกิดท่ี
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เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือฟุ่ มเฟือยมากนัก  สามารถท่ีจะทาํไดแ้ละเห็นว่าส่ิงนั้น
เป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติั 

   ๒) สงัคมไทยเห็นวา่การจดัประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การศึกษาเชิงวฒันธรรมและวิถีประชาหรือเป็นการศึกษาในเชิงแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีตอ้งไดรั้บ
การเผยแผห่รือสืบทอดกนัต่อไปทั้งน้ีเพราะประเพณีเก่ียวกบัการเกิดเป็นประเพณีท่ีมีคุณค่าในการ
สร้างใหส้งัคมไดมี้โอกาสไดพ้บกนัและเกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งกนัได ้
   ๓) สงัคมไทยเห็นวา่การจดังานวนัเกิดหรืองานวนัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดตอ้ง
มีพื้นฐานอยู่ท่ีความจริง ตรงท่ีว่าการจดังานตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือย ประหยดัและสามารถก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ และความสามคัคี ถา้ประเพณีเก่ียวกบัการเกิดไม่นาํพาไปสู่การกระทาํท่ีสุดโต่ง หรือฟุ่ มเฟือย
เกินความจาํเป็น สังคมไทยก็ไม่ปฏิเสธหรือต่อตา้น เพราะเห็นว่าการปฏิบติัตามกรอบของพิธีกรรม
หรือประเพณีท่ีไม่ขดักบัขนบธรรมเนียมท่ีดีของสงัคมเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํ 
   ๔) ปัจจุบนัสังคมไทยบางส่วนไดเ้กิดมีค่านิยมท่ีผิด ๆ ดว้ยการใหข้องขวญัวนัเกิด
ท่ีมีราคาแพง เช่น รถยนต์หรือโทรศพัท์ยี่ห้อราคาค่อนขา้งสูงหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีหาค่ามิได้ เป็น
ของขวญัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัชีวิตมากนกั เหตุเพราะเป็นการมองไปท่ีคุณค่าของวตัถุมากว่า
จิตใจ เม่ือเป็นเช่นน้ีทาํใหเ้กิดการเลียนแบบและการปฏิบติัท่ีผดิ ๆ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าว ปัจจุบนัยงั
จาํกดัอยู่ในขอบเขตของผูท่ี้มีเงินทองเท่านั้น ส่วนคนท่ีอยู่ในระดบัล่างยงัคงมีประเพณีท่ียงัเป็น
ประโยชน์อยู ่ 
  อน่ึงในช่วงเวลาท่ีสังคมไทยกาํลงัตกอยูใ่นบริบททางสังคมท่ีเนน้หนกัในเร่ืองวตัถุทาํให้
สังคมไทยบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีค่านิยมมอบของขวญัวนัเกิดให้กบัคนท่ีรักดว้ยการมี
เพศสัมพนัธ์ ถือว่าเป็นท่าทีหรือค่านิยมท่ีผิด และเป็นค่านิยมท่ีค่อนขา้งอนัตรายแต่มีการสืบทอด
หรือการเลียนแบบกนัอยูใ่นปัจจุบนั 
  กล่าวโดยสรุปพบวา่สงัคมไทยมีท่าทีต่อการประกอบพิธีกรรม/ประเพณีเก่ียวกบัการเกิดอยู ่ 
๒ ลกัษณะคือ (๑) ท่าทีท่ียอมรับในกรณีท่ีถือว่าเป็นการกระทาํท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี (๒)ท่าทีท่ี
ปฏิเสธในกรณีท่ีเห็นวา่การประกอบพิธีกรรมหรือประเพณีขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคมหรือมีบาง
กลุ่มเห็นว่าประเพณีไม่สาํคญัความสาํคญัอยูท่ี่การกระทาํของตนเองมากกว่าเพราะเม่ือทาํใหต้นเอง
ดีแลว้เท่ากบัเป็นการประกอบพิธีกรรมเน่ืองดว้ยการเกิดเพื่อตนไดน้ัน่เอง 
   สรุป จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาจะเห็นไดว้า่ความเช่ือท่ีเกิดจากประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบั
การเกิดของชาวพุทธไทย ตลอดทั้งชนเผา่  ในภาคอีสานจะเห็นว่ามีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองการ
เกิด โดยมีความเช่ือว่าการไดท้าํพิธีกรรมใหผู้ท่ี้มีครรภ ์และคลอดทารกออกมานั้น การท่ีทาํเช่นนั้น
จะเห็นว่าการเกิดเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เน่ืองจากคน ๆ หน่ึงท่ีเกิดมานั้น มนัหมายถึงว่าชีวิตของเขาถา้
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เจริญเติบโตข้ึนมาแลว้อาจจะทาํความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัสงัคมนั้น ๆ  จะเห็นไดจ้ากการทาํพิธีต่าง ๆ  
เพื่อใหค้นท่ีเป็นแม่นั้นปลอดภยั และเด็กทารกก็ปลอดภยั โดยพิธีนั้นจะมีทั้งพิธีท่ีเก่ียวกบัส่ิงลึกลบั  
ภูตผีปีศาจ เทพาอารักษ ์ วิญญาณท่ีสิงสถิต ตลอดถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคม การกิน  การด่ืม  ก็
ล้วนถูกนํามาเ ป็นตัวปกป้องคนท่ี เ กิดทั้ งนั้ น  ด้วยความเ ช่ือ ท่ี เ ป็นภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินกับ
พระพุทธศาสนาทีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั โดยมีพื้นฐานความเช่ือในสมยัปัจจุบนัท่ีผูว้ิจยัสรุปเป็น
ประเดน็  ดงัน้ี 
 (๑) ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์เป็นความเช่ือท่ีว่าเทพเจา้เป็นผูส้ร้างและผูคุ้ม้ครองมนุษย์
รวมถึงเป็นผูต้ามรักษาและเป็นผูก้าํหนดความเป็นไปตามลิขิตของตนเรียกว่าการเกิดเป็นเร่ืองของ
พรหมลิขิตการเกิดตามมติของศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเน่ืองดว้ยกบัพระเจา้เพราะถือว่าการ
เกิดเป็นส่ิงท่ีพระเจา้คือพรหมนัเป็นผูบ้นัดาลใหมี้ข้ึน 
 (๒) ความเช่ือในศาสนาพุทธเป็นความเช่ือท่ีมีเหตุผลโดยพระพุทธศาสนาเช่ือว่าการเกิด
ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีมาจากการสร้างของพระเจา้หรือพระผูส้ร้างแต่การเกิดนั้นมีมูลเหตุมาจากกรรมกิเลส
และวิบากซ่ึงเป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดการเกิดในวฏัสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด
และเนน้ผลแห่งกรรมคือการกระทาํของคนในปัจจุบนัซ่ึงจะส่งผลต่อเขาในอนาคตทั้งในชาติน้ีและ
ชาติหนา้ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า‚บุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมไดรั้บผลเช่นนั้นผูท้าํกรรมดีย่อมไดรั้บผลดี
ผูท้าํกรรมชัว่ยอ่มไดรั้บผลชัว่‛ 
 (๓) ความเช่ือในศาสนาทอ้งถ่ินเป็นความเช่ือของคนในสังคมไทยโดยพื้นฐานท่ีไม่ไดม้า
จากอิทธิพลของศาสนาใดๆซ่ึงความเช่ือดั้งเดิมของสังคมไทยนั้นเป็นความเช่ือแบบธรรมชาตินิยม
(Naturalism) หรือบางคราวเป็นแบบวิญญาณนิยม(Animism)๓๕คือเห็นว่าการเกิดตอ้งมีแม่ซ้ือซ่ึงคาํ
วา่แม่ซ้ือนั้นเป็นความเช่ือแบบดั้งเดิมของคนไทย 
 (๔) ความเช่ือในทางไสยศาสตร์เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติโดย
อาํนาจดงักล่าวมีมาจากการประกอบพิธีกรรมสําคญัๆเพื่อก่อให้เกิดพลงัอาํนาจดลบนัดาลให้เกิด
ความสําเร็จกับตนเองไดเ้ช่นการนําเอาเทียนมาป้ันเป็นตุ๊กตาผูห้ญิงผูช้ายกอดกันแลว้ประกอบ
พิธีกรรมดว้ยการท่องเวทยม์นต ์แลว้เอาเข็มแทงตุ๊กตาสองตวันั้น การกระทาํเช่นนั้นถือไดว้่าเป็น
การกระทาํท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความเดือนร้อนแก่ผูก้ระทาํท่ีเป็นตวัแทนของตุ๊กตาข้ีผึ้งนั้น การกระทาํ
เช่นน้ีถือไดว้า่เป็นลกัษณะของการกระทาํท่ีเกิดมาจากความเช่ือแบบไสยศาสตร์ 
 (๕) ความเช่ือในทางโหราศาสตร์เป็นความเช่ือในเร่ืองฤกษย์ามหรือช่วงเวลาหรือการ
คาดคะเนจากดวงดาวโดยมนุษยเ์ช่ือว่าดวงนั้นเป็นตวักาํหนดโชคชะตาหรือความเป็นไปของชีวิต

                                                            

 
๓๕http://bigbanginmymind.blogspot.com/2007/08/blog-post_5518.html 
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ศาสนาพุทธ ความเช่ือของชาวพทุธ 

ในสงัคมไทย 

 

มนุษยไ์ดโ้ดยสังคมไทยเองก็มีความเช่ือแบบน้ีเช่นกนัจากการอธิบายมาทั้งหมดพบว่าสังคมไทย
ไม่ไดมี้โหมดของความเช่ือแบบเด่ียวๆแต่เป็นสังคมท่ีมีโหมดของความเช่ือเชิงซ้อนซ่ึงในบริบท
ของสังคมไทยนั้นความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในแต่ละพื้นท่ีนั้นจะมีองคป์ระกอบของความ
เช่ือทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี 
  จากการท่ีผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาและอธิบายมาทั้ งหมดพบว่าสังคมไทยไม่ได้มี
โหมดของความเช่ือแบบเด่ียวๆ  แต่เป็นสังคมท่ีมีโหมดของความเช่ือเชิงซ้อนซ่ึงในบริบทของ
สังคมไทยนั้นความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในแต่ละพื้นท่ีนั้น ไม่ว่าจะเป็น ทางภาคกลาง ทาง
ภาคเหนือ  ทางภาคใต ้ และทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีผูว้ิจยัมุ่งหมาย ท่ีใกลเ้คียงกนัในเร่ืองของ
การเกิด ซ่ึงก็จะมีองคป์ระกอบของความเช่ือทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีและจากการกล่าวมาทั้งหมดนั้น
สามารถพิจารณากรอบความเช่ือของสงัคมไทยไดด้งัแผนภูมิภาพดงัต่อไปน้ี 
  

ศาสนาพราหมณ์ 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 จากแผนภาพขา้งล่างน้ีพบว่าความเช่ือและศาสนาของสังคมชาวพุทธไทยเป็นเร่ืองของการ
ผสมผสานระหว่างลทัธิวิญญาณ (animism) ไดแ้ก่ความเช่ือแบบดั้งเดิมคือไสยศาสตร์โหราศาสตร์
และศาสนาของคนพื้นถ่ินหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กับศาสนาใหญ่ ๒ ศาสนาคือพุทธศาสนากับ
ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูโดยลทัธิวิญญาณหรือความเช่ือในเร่ืองวิญญาณหรือภูตผปีีศาจในรูปแบบ
ต่างๆมีอยูใ่นดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทยมานานแลว้ก่อนท่ีพทุธศาสนา
และศาสนาฮินดูจะแพร่ขยายเขา้มาสู่ดินแดนแถบน้ีเสียอีก  ดงัน้ี 

๓.๖. พธีิเกีย่วกบัการตาย 
  จากท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้ความเช่ือพิธีกรรมเร่ืองความตายท่ีมีปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎกหลายแห่งพอเป็นตวัอยา่ง พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  พระสารีบุตรไดก้ล่าวถึงความประพฤติของตนเองไดย้กเอาความเขา้ใจในความ
ตายมากล่าวไวส้รุปไดว้่าท่านไม่ยินดีต่อความตายและชีวิตท่านมีสติสัมปชญัญะจกัละร่างกายน้ีไป

ไสยศาสตร์ 

โหราศาสตร์ ศาสนาทอ้งถ่ิน 
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รอคอยเวลาตายเหมือนลูกจา้งรอใหห้มดเวลาทาํงานท่านกล่าวว่าความตายน้ีมีแน่นอนในสองคราว
คือในเวลาแก่หรือในเวลาหนุ่มผูท่ี้จะไม่ตายเลยนั้นไม่มีบุคคลทั้งหลายไม่ควรปล่อยเวลาใหผ้า่นไป
โดยเปล่าประโยชน์๓๖ 
  พระรัฐปาลเถระไดก้ล่าวแสดงถึงชีวิตและความตายไวน่้าสนใจสรุปไดว้่าร่างกาย
น้ีมีความวิจิตรพิสดารมีกระดูก  ๓๐๐ ท่อนกระสับกระส่ายไม่มีความยัง่ยืนประดบัไปดว้ยแกว้มณี
และกุณฑลหุ้มดว้ยหนงัท่ีมีร่างกระดูกอยู่ภายในงามพร้อมไปดว้ยผา้ต่างๆมีเทา้ทั้งสองอนัฉาบทา
ดว้ยคร่ังสดมีหน้าอนัไลท้าดว้ยฝุ่ นมีกายอนัเป่ือยเน่าท่านพบเห็นบุคคลท่ีมีทรัพยแ์ลว้ไม่ให้ทาน
เพราะความลุ่มหลงได้ทรัพยท์าํการสั่งสมไวแ้ละปรารถนาอยากได้ยิ่งข้ึนไปพระราชาอยากได้
แผน่ดินท่ีมีสาครเป็นท่ีสุดตลอดฝ่ังน้ีแลว้กย็งัไม่รู้จกัอ่ิมยงัปรารถนาอยากครอบครองมหาสมุทรขา้ง
โนน้อีกต่อไปพระราชาก็ดีมนุษยก์็ดียงัไม่สมปรารถนาก็ถึงแก่ความตายไปเสียก่อนความดว้ยกาม
ทั้งหลายไม่มีหมู่ญาติก็พากนัร้องไหถึ้งผูน้ั้นและรําพนัว่าทาํอยา่งไรหนอพวกญาติของเราจะไม่ตาย
คร้ันพวกญาติตายแลว้ก็เอาผา้ห่อนาํไปเผาเสียท่ีเชิงตะกอนผูท่ี้ตายนั้นถูกเขาแทงดว้ยหลาวเผาดว้ย
ไฟเม่ือบุคคลจะตายญาติกช่็วยไม่ไดม้รดกกเ็อาไปดว้ยไม่ไดส้ัตวท่ี์ตายก็ตอ้งไปตามยถากรรมทรัพย์
สมบติัอะไรๆคือพวกบุตรภริยาทรัพยแ์ว่นแควน้ส่ิงใดๆจะติดตามไปไม่ไดเ้ลยบุคคลจะมีอายุยืนก็
หาไม่จะละความแก่ไปเพราะทรัพยก์ห็าไม่นกัปราชญท์ั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นวา่นอ้ยไม่ย ัง่ยนืมีความ 

แปรปรวนไปเป็นธรรมดา๓๗ ดงัน้ี 

 จากท่ีไดก้ล่าวในเร่ืองของความตายในบทท่ี ๒   และในบทท่ี  ๓ น้ีผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึง
ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัผูท่ี้ตายแลว้  ซ่ึงในวฒันธรรมประเพณีของชาวพุทธไทยท่ีถือปฏิบติั
สืบ ๆ ตั้งแต่สมยัพุทธกาลจากสังคมอินเดียสู่สังคมไทย จนกลายเป็นพิธีกรรมสืบต่อกนัมาเป็นเวลา
อนัยาวนานจนเป็นความเช่ือท่ีฝังแน่นและขยายออกไปในท่ีแต่ละทอ้งถ่ินไดย้ดึปฏิบติัต่อ ๆ  กนัมา 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอในส่วนของพิธี  เก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย ท่ีเป็นความเช่ือ  คือเป็นเร่ือง
ท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งประสบและไม่สามารถหลีกหนีจุดจบของชีวิตได ้ประเพณีไทยมีพิธีกรรมใน
การจดัการกบัศพเพื่อแสดงถึงความรักและอาลยัให้แก่ผูต้ายและเป็นการส่งวิญญาณผูต้ายให้ไปสู่
สุคติในสัมปรายภพ ในสังคมชาวพุทธไทยโดยมีขั้นตอน พอสรุปได ้ ดงัน้ี (๑)หาสัปเหร่อเตรียมไว ้ 

                                                            

 
๓๖ข.ุเถร. (ไทย) ๒๘/๑๐๐๑-๑๐๐๓/๕๐๔. ; ข.ุเถร. (บาลี) ๒๘/๑๐๐๑-๑๐๐๓/๒๓๑. 

 
๓๗ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๗๖๙-๗๙๑/๔๖๘-๔๗๑. ; ข.ุเถร. (บาลี) ๒๖/๗๖๙-๗๙๓/๓๗๔-๓๗๗. 

อา้งใน  พระครูอุทยัปริยติัโกศล (เสถียรยอดสงัวาลย)์, เร่ืองปริศนาธรรมเก่ียวกบัประเพณีการตาย
ของภาคอีสาน, พทุธศาสตรมหาบณัฑิต: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๕๔, หนา้  ๘๙. 
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(๒) ส่งการ์ดอาบนํ้ าศพให้แก่ญาติมิตรของผูต้าย (๓)หีบใส่ศพ (๔)ไมไ้ผ่ยาวสัก ๑ วา ๑ ลาํใบตอง
สด  ๓ ยอดอย่าให้แตก (๕) กระทงเลก็ ๘ใบเทียน ๘ เล่มขนันํ้ า ๑ ขนัสาํหรับเบิกโลง  (๖) ขม้ินผง
กระดาษฟางใบชาข้ีธูปข้ีเล่ือยยาดบักล่ินอยา่งใดอยา่งหน่ึงสาํหรับใส่ในหีบศพหรือจะใชย้าฉีดเพื่อมิ
ให้มีกล่ินก็ได ้ (๗) ทองปิดหนา้หรือข้ีผึ้งทาํเป็นรูปหนา้แลว้เอาทองคาํเปลวปิดหรือข้ีผึ้งลว้นๆก็ได ้ 
(๘) ผา้ขาวชนิดผา้แป้ง๑ไมผ้า้นุ่งขาว ๒ ผืนผา้ห่มขาว ๒ ผืนดา้ยดิบ ๒ เขด็ดา้ยเยบ็ผา้เขม็กรรไกร
สําหรับสัปเหร่อหรือสนมจะไดเ้ยบ็เส้ือกางเกงและถุงสวมศีรษะศพ (๙) ผา้ซับรอยหน้ารอยมือ
รอยเทา้รวม๕ผืนจะใชผ้า้เช็ดหนา้ขาวก็ได ้ (๑๐) เส้ือผา้นุ่งถุงเทา้ไวแ้ต่งตวัศพเม่ืออาบนํ้ าแลว้ควร
เลือกเอาของผูท่ี้ตายชอบ  (๑๑) ดอกบวัเลก็ๆ๑ดอกถา้ไม่มีจะใชด้อกไมอ่ื้นแทนกไ็ดธู้ป๑ดอกเทียน๑
เล่มหมาก๑คาํเยบ็กรวยใส่ไวส้าํหรับใส่มือศพเม่ือตราสังเสร็จแลว้ (๑๒) เงินบาทและของมีค่าอยา่ง
อ่ืนแลว้แต่จะใส่ปากศพหมากตาํ๑คาํกรวยดอกไมธู้ปเทียนท่ีเตรียมไวร้วมใส่ในพานเดียวกนัตั้งไวท่ี้
หน้าศพเวลาห่อจะไดใ้ชข้องพวกน้ี(๑๓)ผา้ชกับงัสุกุลผา้คลุมหีบ(๑๔) เคร่ืองตั้งศพมีพานดอกไม้
แจกนัเชิงเทียนกระถางธูปเป็นตน้พร้อมทั้งดอกไมธู้ปเทียน  (๑๕)เคร่ืองเซ่นคาวหวานสาํหรับศพ
(๑๖) เคร่ืองบูชาศพ (เคร่ืองหา้) มีพุ่มเลก็ ๓ พุ่มเชิงเทียนเลก็ ๑ คู่ปักเทียนขา้ง  ๑ ปักธูปขา้ง๑รวมใส่
พานตั้งไวห้นา้ศพ (๑๗) ตูพ้ระธรรม (๑๘) เตียงสาํหรับพระสวดพรมหมอนและเคร่ืองบูชามีดอกไม ้
๑  คู่เชิงเทียน  ๑  คู่กะถางธูป  ๑   (๑๙) ขม้ินชนัสดมะกรูดปลอกเอาแต่ผวิแลว้โขลกคั้นนํ้ าไวท้าศพ
เม่ืออาบนํ้ าแลว้ (๒๐) ตม้นํ้ าไวอ้าบศพ (๒๑)เตียงเลก็ๆสาํหรับวางศพเม่ือเวลาจะรดนํ้ าควรมีท่ีนอน
หมอนหนุนศีรษะและหมอนเลก็รองมือท่ีจะรับนํ้า  (๒๒) ขนัรับนํ้ารดมือศพ  (๒๓) โตะ๊วางขวดนํ้ า
อบ ๑ ตวันํ้ าอบ ๑ ขวด  (๒๔) หวี  ๑ ใส่พานตั้งไวศ้พ (๒๕) มา้หรือโต๊ะเต้ียเล็ก ๒ ตวัสําหรับตั้ง
ของเหล่าน้ี 
 ดงันั้น ชีวิตขั้นสุดทา้ย คือ การตาย คาํว่าตายไดแ้ก่ การส้ินลมหายใจ ร่างกายของคนตาย 
เรียก ซากศพ คาํว่า ศพ เป็นคาํไทย ภาษาบาลีว่า ฉว สันสกฤตว่า ศว แปลว่า ศพ ซ่ึงประเพณีและ
พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายหรือศพมีดงัน้ีเทวทูต คนใชข้องเทวดา หรือส่ิงท่ีปรากฏอยู่รอบๆ ตวัเรา
เรียกว่าเทวทูตมี  ๕ อย่าง คือ (๑) ความเกิด  (๒) ความแก่  (๓) ความเจ็บ (๔) ความตอ้งโทษ(๕)  
ความตาย   เม่ือเห็นคนแก่ เจ็บ คนตอ้งโทษ และคนตาย พระพุทธศาสนาสอนให้คนนอ้มนึกมาใส่
ตวั จนเกิดความสลดใจ ไม่กลา้ทาํกรรมอนัเป็นบาป ถา้ไปพิจารณาในเวลาคางแขง็ หรือเขียนคาถา
เทวทูตใส่ปากคนตายเทวทูตจะช่วยอะไรไม่ไดเ้ลยหากไม่ทาํความดี  
  คาถาเทวทูต  มีดงัน้ี  (๑)  อหมฺปิ โขมฺหิ ชาติธมฺโม ชาตึ อนตีโต หนฺทาห ํ กลฺยาณํ  กโรมิ 
กาเยน วาจาย มนสาฯ เรามีความเกิดเป็นธรรมดา จะล่วงพน้ความเกิดไปไม่ได ้เอาเถอะ เราจะ
รีบทาํความดีดว้ย กาย วาจา ใจ ก่อนตาย (๒)  อหมฺปิ  โขมฺหิ  ชราธมฺโม   ชรํ   อนตีโต   หนฺทาห ํ 
กลฺยาณ ํ  กโรมิ กาเยน วาจาย มนสาฯ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพน้ความแก่ไปไม่ไดเ้อาเถอะ 



๒๑๕ 
 

  

เราจะรีบทาํความดีดว้ย กาย วาจา ใจ ก่อนตาย (๓)  อหมฺปิ   โขมฺหิ   พฺยาธิธมฺโม  พฺยาธึ   อนตีโต 
หนฺทาห ํ กลฺยาณ ํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสาฯ  เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดาจะล่วงพน้ความเจบ็ไข้
ไปไม่ได ้เอาเถอะเราจะรีบทาํความดีดว้ย กาย วาจา ใจ ก่อนตาย (๔)  เย กิรโภ ปาปานิ กมฺมานิ 
กโรนฺติ เต ทิฏฺเฐวธมฺเม เอวรูปา วิวิธา กมฺมการณา   กริยนฺติ กิมงฺค ํ ปรตฺถ  หนฺทาห ํ กลฺยาณ ํ กโรมิ  
กาเยน วาจาย มนสาฯ  คนท่ีทาํกรรมชัว่ จะถูกเขาทาํกรรมต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ในปัจจุบนัทนัตา
เห็นไม่ตอ้งรอถึงชาติหน้า   เอาเถอะเราจะรีบทาํความดี ดว้ยกาย วาจา ใจ   ก่อนตาย (๕)  อหมฺปิ  
โขมฺหิ มรณธมฺโม มรณ ํ อนตีโต หนฺทาห ํ กลฺยาณ ํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสาฯ  เรามีความตายเป็น
ธรรมดา จะล่วงพน้ความตายไปไม่ได ้ เอาเถอะเราจะรีบทาํความดี  ดว้ยกาย วาจา ใจ  ก่อนตาย๓๘ 
บอกทางสวรรค ์ถา้คนป่วยมีอาการหนักจวนจะส้ินลมหายใจ เขาจดัดอกไมธู้ปเทียนให้คนป่วย
ประนมมือถือ  และเตือนใหร้ะลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
 ๓.๖.๑ ความเช่ือและการจัดพธีิกรรมศพของชาวพุทธไทย 
              พิธีกรรมงานศพของชาวพุทธไทยทั่วทุกภาคจะมีความคล้ายคลึงกันและมีพิธี
กรรมการปฏิบติัท่ีละเอียดอ่อนมากมายหลายขั้นตอน เป็นพิธีกรรมท่ีผสมผสานกนัทั้งความเช่ือ
ทางดา้นพระพุทธศาสนา พราหมณ์ ผี และไสยศาสตร์ เขา้มาเก่ียวขอ้ง และผสมผสานลงตวัจน
กลายเป็นประเพณีท่ียึดถือและตอ้งปฏิบติัตามจนเป็นความเช่ือ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามใน
สังคมชาวพุทธในปัจจุบนั และการปฏิบติัตามขนบประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินยงัมีคติความเช่ือท่ี
แตกต่างกนัในบางอย่าง แต่ส่วนใหญ่ท่ีผูว้ิจยัเห็นมาค่อนขา้งท่ีจะเหมือนกนัแต่ส่ิงท่ีทาํให้แตกต่าง
กนัก็คือความเช่ือนอกพระพุทธศาสนา  เช่น  พราหมณ์ ผี  และไสยศาสตร์ท่ีเป็นความเช่ือของ
ทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงจะไดก้ล่าวเป็นลาํดบั 
 ชาวพุทธไทย โดยเฉพาะชาวอีสานถือว่าการตายของคนใดคนหน่ึงในชุมชนถือเป็นเร่ือง
ใหญ่ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนรับผดิชอบช่วยเหลือในการจดัพิธีกรรมให้เรียบร้อยไม่ว่างานศพนั้นจะเป็น
งานศพของใครเจา้นายพระภิกษุสงฆห์รือชาวบา้นสามญัธรรมดา 

 ชาวพุทธในแต่ละบา้นนั้นเม่ือมีคนป่วยไขไ้ม่สบายมีอาการหนักก็จะไปเยี่ยมเยือนให้
กาํลงัใจไปดูใจจนวาระสุดทา้ยของชีวิตคือการหมดลมหายใจเมือทราบแน่ชดัว่ามีการตายเกิดข้ึน
ภาระหน้าท่ีตอ้งเป็นเร่ืองของคนผู ้อยู่เบ้ืองหลงั เป็นญาติพี่น้องชาวบา้นตอ้งให้ความช่วยเหลือ
เจา้ภาพนบัตั้งแต่บ่งบอกสัญญาณให้ชาวบา้นไดรั้บทราบการส่งสัญญาณคือการร้องให้เสียงดงัทาง
ภาคเหนือเรียกว่า ‚การหุย‛(การร้องใหท่ี้เสียงดงัพร้อมทั้งบ่นเพอ้รําพึงรําพนัถึงความรักความอาลยั

                                                            

  
๓๘ ปรีชา   พิณทอง (ป.ธ.๙), ประเพณีโบราณไทยอีสาน โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท  

๒๔๙๕, หนา้  ๓๗-๓๘. 



๒๑๖ 
 

  

ในตวัของผูท่ี้จากไป) เม่ือชาวบา้นไดย้ินก็จะมาดูมาช่วยปลอบใจและช่วยจดัพิธีกรรมตามขั้นตอน
ต่อไป 
 เพราะฉะนั้น การจดังานศพของชาวไทยนั้นมีการจดัท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของการตาย
ซ่ึงชาวไทยอีสานไดแ้บ่งประเภทของการตายไว ้๒ ประเภทคือตายดีและตายร้าย 

  ๑) การตายดี  หมายถึงการตายเพราะหมดอายุขยัท่ีเรียกว่า “อยุขยมรณะ” ตาย
เพราะหมดเวรหมดกรรมถา้เป็นคนท่ีมีอายมุากก็จะเรียกว่าตายดว้ยโรคชราการตายดว้ยการป่วยไข้
ต่างๆเหล่าน้ีคนโบราณเรียกวา่ตายดีการตายดีจะมีการประกอบพิธีตามประเพณีไดอ้ยา่งครบถว้น 
  ๒) การตายร้าย หรือตายโหง เป็นการตายท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉบัพลนัทนัด่วน มีการตาย
ดว้ยอุบติัเหตุ การตายทอ้งกลม การตายพราย ตกตน้ไมต้าย แขวนคอตาย ถูกเสือกดั หมีตะปบ ชา้ง
ฆ่า มา้ดีด ววัควายขวิด ฟ้าผ่า ตายดว้ยโรคห่า ถูกปืน ถูกหอกดาบแทงตาย ไฟไหมต้าย งูกดัตาย 
จมนํ้าตาย ตายในเดือนดบั เดือนเพญ็ นัง่ตาย หลบัตาย เรียกวา่นัง่ตายนอนตาย เช่ือวา่ผมีาฆ่าใหต้าย 
 จึงจดัอยูใ่นประเภทของการตายร้าย หรือตายโหง๓๙ ชาวบา้นถือวา่ไม่ปกติ 
 การจดัพิธีกรรมศพลกัษณะการตายทั้ง ๒ อย่างขา้งตน้จึงมีความแตกต่างกนัมากการตายดี
จะมีการจดัพิธีกรรมท่ีละเอียดพิถีพิถนัให้ถูกตอ้งตามจารีตประเพณีให้เมาะสมกบัฐานะค่านิยมท่ีดี
งานในสังคมนับตั้งแต่พิธีกรรมอาบนํ้ าศพการตกแต่งศพการใส่หีบศพการจดัดอกไมป้ระดบัการ
สร้างปราสาทศพการทาํเรือนทานการสวดอภิธรรมศพตลอดถึงการบรรเลงดนตรีขบักล่อมงานศพ
การประชุมเพลิงหรือการเผาตลอดจนถึงพิธีหลงัเสร็จส้ินการเผาศพก็ยงัการเก็บกระดูกหรืออฐิัมา
ทาํบุญการเจริญพระพทุธมนตก์ารถวายอาหารแด่พระสงฆเ์พื่ออุทิศส่วนกศุลแด่ผูต้าย 
 ส่วนการจดัการศพคนตายร้ายดูเงียบเหงารวบรัดขดัสนมืดมนและมี ‚คะลาํ‛ คือขอ้หา้มบ่ง
เฉพาะ เช่นหา้มเผา  หา้มเอาศพเขา้บา้น เป็นตน้  
 การตายโหงหรือการตายผดิปกติจึงถือเป็นเร่ืองใหญ่โตมากเป็นเวรเป็นกรรมทั้งคนตายและ
คนเป็นเม่ือเป็นผีก็ยงัดุกว่าผีท่ีตายธรรมชาติถา้ตายโหงนอกบา้นก็จะนาํศพเขา้มาในบา้นไม่ไดจ้ะ
เก็บศพไวข้า้งคืนก็ไม่ไดต้อ้งรีบนาํไปฝังในป่าชา้หรือดอยไว ้ในเวลาก่อนคํ่าของวนันั้นหากตายใน
เวลากลางคืนก็จะนาํไปฝังในเวลากลางคืนของวนันั้นโดยชาวบา้นจะช่วยกนัจุดใตคุ้มกนัไปฝังท่ีป่า
ชา้หรือดอยไว ้ตายวนันั้นก็ตอ้งฝังในวนันั้นหากตายในป่าก็ให้ฝังในป่าเร่ืองน้ีผูว้ิจยัเคยประสบมา  
คนตายเพราะประสบอุบติัเหตุทางรถในต่างจงัหวดักไ็ดน้าํมาเผาท่ีวดั เพราะไม่ใหน้าํเขา้หมู่บา้น  จึง
ไดท้าํกลอุบายตามแบบโบราณอีสาน คือขอบิณฑบาตจากญาติโยม เพื่อจะไดท้าํการเผาใหเ้รียบร้อย 

                                                            
๓๙ศรีเลา  เกษพรหม, ประเพณชีีวติคนเมืองพมิพ์คร้ังที่ ๒, (เชียงใหม่ : โรงพิมพน์พบุรี

เชียงใหม่, ๒๕๔๔), หนา้  ๙๑. 



๒๑๗ 
 

  

ดีงาม 

 การนาํศพชาวบา้นสามญัชน (ทั้งตายดีหรือร้าย) ไปป่าชา้ตอ้งหามสถานเดียวการเคล่ือนศพ
ไปจะทาํเป็นคานหามจาํนวนคนหาม  ๔  คนโดยชาวบา้นเปล่ียนคนหามแต่รายท่ีตายไม่ดีนั้นจะไม่
มีพระสงฆจู์งศพไปป่าชา้เรียกว่า ‚ตายบ่ไดห้นัหนา้คูบา หนา้พระ‛ จะทาํสังฆทานก็ไม่ไดจ้ะทาํบุญ
ขนัขา้วก็ไม่ไดท้านไดอ้ย่างเดียวคือทานขา้วดิบหรือขา้วสารท่ีไม่ไดน่ึ้งตายโหงบางกรณีถา้จะเผา
ตอ้งทาํพิธีกรรมบางอยา่งก่อนจึงจะเผาได้๔๐  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 ๓.๖.๒ ความเช่ือและการจัดพธีิกรรมศพของสามัญชน 
            เม่ือมีคนเสียชีวิตข้ึนในบา้นจึงเป็นเร่ืองของคนผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัคือญาติพี่น้องพ่อแม่
ลูกหลานตลอดถึงคนในชุมชนท่ีจะแสดงออกถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีพึงกระทาํต่อผูต้ายตามหลกัธรรม
คาํสอนทางพระพุทธศาสนาคือหลกัของความกตญัํู กตเวทีหลกัของทิศ  ๖ และสังคหวตัถุ  ๔๔๑

การจดัพิธีกรรมศพของชาวพุทธไทยตอ้งปฏิบติัตามคติและความเช่ือให้ถูกตอ้งตามประเพณีเพื่อ
ความอยูดี่เป็นสุขของผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัและผูท่ี้ละโลกไปแลว้การจดัพิธีกรรมศพของสามญัชนนั้นแบ่ง
ไวเ้ป็น  ๒ ประเภทคือการตายดีและการตายร้ายจะมีพิธีกรรมและขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัดงัจะได้
กล่าวต่อไป 
  ๑)  การจัดพธีิท าศพประเภทตายด ี
  เม่ือทราบแน่ชัดแล้วว่ามีคนตายเกิดข้ึนในชุมชนหรือในหมู่บ้านผูท่ี้เป็นญาติ
ใกลชิ้ดโดยเฉพาะผูห้ญิงก็จะร้องให้เสียงดงัเป็นสัญญาณชนิดหน่ึงท่ีเป็นการบอกให้คนในชุมชน
ไดรั้บทราบว่าบา้นนั้นมีคนเสียชีวิตแลว้ก็จะทยอยกนัมาดูมาช่วยปลอบใจตลอดถึงช่วยจดัพิธีกรรม
ศพดงัรายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 
  ดังท่ีกล่าวแล้วว่า ศพท่ีถูกฆ่าตาย ตกนํ้ าตาย ตกต้นไม้ตาย เป็นต้น ถือว่า ตาย
โหง ไม่นิยมอาบนํ้ าศพ เพียงแต่มดัแลว้นาํไปฝังท่ีป่าชา้ เพราะถือว่าตายไม่บริสุทธ์ิ ท่ีไม่เผาเพราะ
กลวัจะเกิดความเดือดร้อนแก่ญาติพี่นอ้ง แต่ถา้เป็นการตายธรรมดานิยมอาบนํ้าดว้ยนํ้าหอม๔๒ 
  ๑) พธีิเกีย่วกบัโกนผมศพ 

                                                            

 
๔๐อภิธานสมใจ, งานศพล้านนาปราสาทนกหัสดีลงิค์สู่ไม้ศพ, (เชียงใหม่: กลางเวียงการ

พิมพ,์ ๒๕๔๑), หนา้  ๔๒-๔๓. 
 

๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประชาชนพิมพ์คร้ังที่
๙,(โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั๒๕๔๐), หนา้  ๗๘, ๑๖๗, ๒๒๔. 
 

๔๒ปรีชา  พิณทอง, (ป.ธ.๙) ประเพณีโบราณไทยอสีาน  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท  ๒๔๙๕. 



๒๑๘ 
 

  

   คร้ังโบราณเม่ือจะอาบนํ้าศพตอ้งโกนผมคนตายเสียใหเ้กล้ียงก่อนคร้ันภายหลงัเลิก
โกนผมคนตายกลายมาโกนผมคนเป็นไวทุ้กขใ์หแ้ก่คนตายปัญหาทั้งสองน้ีนกัปริศนาธรรมอธิบาย
วา่ขอ้ท่ีโกนผมคนตายนั้นเพราะเม่ือเก็บผมยาวโกนไม่ไดแ้สลงไขค้ร้ันตายแลว้จะเอาศพไปเผาเกรง
สัตวท่ี์เขา้ไปอาศยัเร้นซอ้นอยูใ่นนั้นจะตายจึงตอ้งโกนเสียดงัน้ีบา้งและโกนผมศพเพื่อใหส้มกบัศพ
อนัจะตอ้งนุ่งขาวห่มขาวคลา้ยคนถือศีลบา้งท่ีโกนผมคนเป็นไวทุ้กขใ์ห้แก่คนตายนั้นเน่ืองมาจาก
ธรรมเนียมจีนคนไทยทาํเอาอยา่งเขาเม่ือพระเจา้แผน่ดินสายนํ้ าผึ้งไดพ้ระราชธิดาพระเจา้กรุงจีนมา
เป็นอคัรมเหสีต่อมาเม่ือพระนางส้ินพระชนมบ์รรดาขา้หลวงฝ่ายพระนางต่างพากนัโกนผมนุ่งขาว
ไวทุ้กขถ์วายพระเจา้สายนํ้ าผึ้งทรงเห็นชอบจึงโปรดให้ชาวสยามทาํตามบา้งจึงเกิดเป็นประเพณีใช้
กนัมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในราชกาลตน้ๆกย็งันิยมกนัอยูแ่ต่สมยัน้ีไดเ้ลิกลม้หมดแลว้ทั้งโกนผม
คนตายทั้งโกนผมคนเป็นนาํมาบรรยายไวพ้อใหรู้้เคา้เง่ือนเพราะถือเป็นความเช่ือท่ีถ่ายทอดต่อ ๆ 
  กนัมา๔๓ 
  ๒) พธีิเกีย่วกบัการอาบน า้ศพ  
  ศพท่ีถูกฆ่าตาย ตกนํ้ าตาย ตกตน้ไมต้าย เป็นตน้ ถือว่า ตายโหง ไม่นิยมอาบนํ้ าศพ 
เพียงแต่มดัแลว้นาํไปฝังท่ีป่าชา้ เพราะถือวา่ตายไม่บริสุทธ์ิ ท่ีไม่เผาเพราะกลวัจะเกิดความเดือดร้อน
แก่ญาติพี่นอ้ง แต่ถา้เป็นการตายธรรมดานิยมอาบนํ้าดว้ยนํ้าหอม๔๔ 

   พิธีการอาบนํ้าศพนั้นใชต้ม้ดว้ยหมอ้และเกบ็ใบไมส้ดจะเป็นใบอะไรกไ็ดต้ม้ลงไป 

ดว้ยเวลาอาบนํ้ าตอ้งอาบดว้ยนํ้ าร้อนก่อนแลว้จึงอาบดว้ยนํ้ าเยน็เอาสบู่ฟอกชาํระลา้งส่ิงโสโครกให้
หมดจดขอ้น้ีเทียบไดก้บัเวลาเกิดซ่ึงตอ้งใชน้ํ้ าร้อนนํ้ าเยน็เป็นเคร่ืองชาํระลา้งดงัเล่าถึงพระพุทธเจา้
ของเราว่าพอประสูติแลว้มีท่อนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ตกจากอากาศลงมาสนานพระกายให้บริสุทธ์ิและตี
ปริศนาธรรมว่าท่อนํ้ าร้อนนั้นเปรียบดว้ยทุกกรกิริยาท่อนํ้ าเยน็เปรียบดว้ยวิริยะทางจิตชาํระพระ
สันดานให้บริสุทธ์ิส้ินสนเท่ห์ว่าอย่างไรเป็นทางอย่างไรไม่เป็นทางส่วนนํ้ าอาบสาํหรับคนตายก็ตี
ปริศนากนัวา่นํ้ าร้อนไดแ้ก่กิเลสมีราคะเป็นตน้อนัพาใหเ้ร่าร้อนนํ้าเยน็ไดแ้ก่บุญกุศลเป็นเคร่ืองชาํระ
ใจให้บริสุทธ์ิเยือกเยน็นอกจากนั้นเอานํ้ าขม้ินสดกบัผิวมะกรูดท่ีตาํคั้นเตรียมไวม้าทาทัว่ไปตาม
ร่างกายตลอดฝ่าเทา้แลว้เอาผา้ ๕ ผืนมาทบัท่ีหนา้ฝ่ามือฝ่าเทา้ถอนเอารอยรูปแจกลูกหลานไวเ้ป็นท่ี
ระลึกและการอาบนํ้านั้นควรใหลู้กหลานอาบกนัเองเพราะเป็นการอาบจริงๆและเพื่อมิใหเ้ป็นท่ีน่า 

 

 

                                                            

 
๔๓เร่ืองเดียวกนั,   อา้งแลว้  หนา้   ๓๘.  

 
๔๔ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท  ๒๔๙๕. 



๒๑๙ 
 

  

บดัสีแก่ศพดว้ยเม่ือสปัเหร่อมากเ็พียงแต่งตวัใหเ้ขาต่อไป๔๕ 
  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่อาบเพื่อปราศจากมลทิน 
  ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้คนเป็นเอาศีล สมาธิ ปัญญาเป็นนํ้ าอาบ กาย วาจา ใจ 
ใหส้ะอาดประเดน็ในขอ้ท่ีรดนํ้าศพวเิคราะห์วา่นํ้าท่ีรดลงไปน้ีหมายความวา่ผูท่ี้ตายมีเพศเป็นชายกมี็
หญิงก็มีเราเคยพูดติเตียนผูช้ายหรือผูห้ญิงคาํพูดนั้นเช่ือว่าพาดพิงถึงผูต้ายน้ีด้วยเพราะเป็นเพศ
เดียวกนัการรดนํ้ าก็คือขอให้คาํพูดนั้นเป็นอโหสิกรรมมีนํ้ าเป็นพยานและเป็นการแสดงไมตรีจิตต์
ทั้ งแก่คนเป็นและคนตายอน่ึงเป็นปัญหาธรรมแสดงว่าคนตายแลว้นั้นถึงใครจะเอานํ้ าอบหรือ
นํ้าหอมมาชุบสกัเท่าไรกไ็ม่กลบัฟ้ืนไดเ้ป็นทางใหเ้กิดสงัเวชสลดใจกนัความประมาทมวั 
เมาในชีวิตไดดี้ 
  ๓) พธีิเกีย่วกบัการหวีผมศพ 
  การหวีผมศพนั้นใหท่้านผูมี้อายสูุงกวา่ผูต้ายหรือผูมี้บรรดาศกัด์ิสูงเป็นผูห้วีบางมิติ
ก็ให้บุตรชายคนหัวปีหรือบุตรชายคนรองหัวปีหวีวิธีหวีนั้นแบ่งหวีกลบัไปขา้งหน้าคร่ึงหน่ึงขา้ง
หลงัคร่ึงหน่ึงการหวีกลบักนัเช่นน้ีก็แสดงว่าหวีผมสาํหรับคนตายและหวีผมสาํหรับคนเกิดทาํนอง
เดียวกนันุ่งผา้ไวช้ายพกขา้งหลงัขา้งหนา้กลบักนัดงักล่าวแลว้คร้ันหวีผมเสร็จแลว้ก็หกัหวีออกเป็น
สองท่อนท้ิงลงในหีบคือหมายถึงตายกลบัเกิดคู่น้ีเป็นทุกขท์บัถมสตัวจ์มอยูใ่นวฏัสงสาร๔๖ 
  เหตุนั้น การหวีผมใหศ้พ หวีไปขา้งหลงัคร่ึงหน่ึง ขา้งหนา้คร่ึงหน่ึง 
  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าหวีสําหรับคนตายและคนเกิดเม่ือหวีแลว้ หัก
ออกเป็นสองท่อนท้ิงเสีย 
  ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการเตือนให้พิจารณาว่า ความเกิดกบัความตาย เป็นของคู่
กนั เกิดแลว้ตอ้งตาย ตายแลว้ตอ้งเกิด ผูท่ี้ไม่ตายคือผูท่ี้ไม่เกิด๔๗คือพระอรหนัต ์
  ๔) พธีิเกีย่วกบัการนุ่งห่มผ้าศพ 
  การนุ่งห่มผา้ให้ศพนั้นใชผ้า้ขาวนุ่ง  ๒ ชั้นชั้นในเอาชายพกไวข้า้งหลงัแลว้นุ่งห่ม
ทบัขา้งนอกอีกชั้นหน่ึงเอาชายพกไวข้า้งหนา้ส่วนผา้ห่มๆผา้ขาวเฉวียงบ่าทาํนองอุบาสกอุบาสิกานุ่ง

                                                            

 
๔๕พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียรยอดสงัวาลย)์ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตายของ

ภาคอสีาน, วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั), ๒๕๕๔ หนา้  ๓๘-๓๙. 
 

๔๖เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๑-๔๒. 
 

๔๗ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท  ๒๔๙๕, 
หนา้ ๓๙. 



๒๒๐ 
 

  

ขาวห่มขาวการท่ีนุ่งผา้กลบัเอาชายพกไปไวข้า้งหลงันั้นเป็นการนุ่งสาํหรับคนตายท่ีนุ่งชายพกอยู่
ขา้งหนา้นั้นนุ่งสาํหรับคนเป็นหมายความถึงเกิดต่อไปการท่ีนุ่งขาวห่มขาวนั้นเป็นการแสดงทางหนี
ทุกขคื์อให้รักษาศีลฟังธรรมรักษากายวาจาใจให้บริสุทธ์ิประพฤติตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงจะพน้
ทุกขส่์วนคนเป็นนุ่งใหค้นตายนั้นเป็นการแสดงความโศกละสีสันต่างๆไวทุ้กขใ์ห้แก่กนัและแสดง
ว่าเลิกรักเลิกชงัไม่ทะเลาะวิวาทกบัคนตายต่อไปนอกจากนั้นการนุ่งขาวยงัเป็นเคร่ืองหมายพวกคือ
แสดงวา่ผูนุ่้งขาวเป็นพวกเจา้ภาพ๔๘ 
  อีกอยา่งหน่ึงการใชผ้า้ขาวนุ่งสองชั้น ชั้นในเอาชายพกไวข้า้งหลงั ชั้นนอกเอาชาย
พกไวข้า้งหนา้ แลว้ห่มผา้เฉวียงบ่า 
  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่า นุ่งเอาชายพกไวข้า้งหลงัเป็นการนุ่งของคนตาย 
นุ่งเอาชายพกไวข้า้งหนา้เป็นการนุ่งของคนเป็น อีกประเด็นหน่ึง ขอ้ท่ีนุ่งห่มผา้ศพ การท่ีนุ่งขาวห่ม
ขาวนั้น เป็นการแสดงทางหนีทุกขคื์อให้รักษาศีลฟังธรรมรักษา กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธ์ิ ประพฤติ
ตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงจะพน้ทุกข ์
  ทางคดีธรรม ถือว่า ท่ีนุ่งผา้ขาวเป็นการสอนให้มีสุจริต เพราะสุจริตเป็นธรรมท่ี
ขาว๔๙ดงัน้ี 
  ๕) พธีิเกีย่วกบัการรดน า้หอมศพ 
  เม่ือนุ่งห่มผา้ศพเสร็จแลว้จึงยกศพข้ึนนอนบนเตียงหันศีรษะไปทางทิศไหนก็ได้
แลว้แต่สะดวกแก่สถานท่ีคลุมดว้ยผา้แพรและหาผา้งามๆคลุมอีกชั้นหน่ึงตั้งโต๊ะวางขวดนํ้ าอยูใ่กล้
เตียงศพแบมือศพขา้งขวายื่นออกไปนอกเตียงเอาหมอนใบเล็กๆมารองมือและขนัรองนํ้ าวางไว้
ขา้งล่างเพื่อใหแ้ขกท่ีไดรั้บเชิญรดดว้ยนํ้ าหอมเป็นพิธีอีกคร้ังหน่ึงเวลารดนํ้ าศพผูร้ดควรนึกขมาศพ
ในใจว่า ‚ อทิ   มต  สรีร   อุทก  วิย  อโหสิ  กมฺม ” สรีระท่ีตายแลว้น้ีเป็นอโหสิกรรมรมเม่ือนํ้ าท่ีรดลง
ไปน้ีหมายความว่าผูท่ี้ตายมีเพศเป็นชายก็มีหญิงก็มีเราเคยพูดติเตียนผูช้ายหรือผูห้ญิงคาํพูดนั้นเช่ือ
ว่าพาดพิงถึงผูต้ายน้ีดว้ยเพราะเป็นเพศเดียวกนัการรดนํ้ าก็คือขอให้คาํพูดนั้นเป็นอโหสิกรรมมีนํ้ า
เป็นพยานและเป็นการแสดงไมตรีจิตตท์ั้งแก่คนเป็นและคนตายอน่ึงเป็นปัญหาธรรมแสดงว่าคน
ตายแลว้นั้นถึงใครจะเอานํ้าอบหรือนํ้าหอมมาชุบสกัเท่าไรกไ็ม่กลบัฟ้ืนไดเ้ป็นทางใหเ้กิดสงัเวช 

                                                            

 
๔๘พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียรยอดสังวาลย)์ ปริศนาธรรมเกี่ยวกับประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๔.  
 

๔๙ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท(มปพ) 
หนา้ ๔๐. 



๒๒๑ 
 

  

สลดใจกนัความประมาทมวัเมาในชีวิตไดดี้๕๐ 
  เม่ือยกศพข้ึนบนเตียงแลว้ เอามือขวาของศพยืน่ออกไปบนเตียง เอาหมอนใบเลก็ๆ 
รองหันหัวศพ ไปทางทิศตะวนัตกใชน้ํ้ าอบนํ้ าหอมรด ถา้ผูต้ายเป็นพ่อแม่ ลูกหลานจะนาํขม้ินทาท่ี
หนา้และเทา้พิมพไ์วเ้คารพบูชา 

  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่า เป็นการแสดงความเคารพต่อศพ และให้ศพมี
กล่ินหอม 

  ทางคดีธรรม ถือวา่ สอนใหเ้คารพต่อบุคคล วตัถุ สถานท่ี และใหรั้กษาศีลเพราะ 

ศีลมีกล่ินหอมกวา่กล่ินนํ้าอบนํ้าหอมและหอมทวนลมได ้ ดงัน้ี 

  ๖) พธีิเกีย่วกบัการน าเงินใส่ปากศพ เงินใส่ปากศพใชเ้งินฮาง เงินเหรียญหรือเงิน
บาท 

  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าให้ค่าเสบียงอาหาร ค่ารถ ค่าเรือ แก่ผูต้ายสาํหรับ
เดินทางไปสวรรค ์

  ทางคดีธรรม ถือว่าสอนคนเป็นให้รู้จกัใช้เงินให้เป็นประโยชน์ อย่าตระหน่ี ถ่ี
เหนียวไม่รู้จกักินรู้จกัใชเ้วลาตายไปเขาเอาเงินยดัใส่ปาก ก็เอาไปไม่ได ้ปล่อยให้เขาแย่งกนัชุลมุน
วุน่วาย 

  สรุปแลว้  ขอ้ท่ีเอาเงินทองบรรจุลงในปากนั้นเป็นการแสดงใหเ้ห็นความเป็นจริง 
ของชีวิตว่าบรรดาทรัพยส์มบติัท่ีผูต้ายไดส้ะสมไวน้ั้นแมม้ากน้อยสักเท่าใดคร้ันตายแลว้ตอ้งท้ิง
หมดเอาอะไรไปไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่เงินท่ีบรรจุปากไวใ้ห้ก็เอาไปไม่ไดจ้ะเอาไปไดก้็แต่กรรมคือบุญ
และบาปท่ีตนทาํไวเ้ท่านั้นกรรมนั้นแหละยอ่มติดตามตนไปดุจเงาตามตวัและส่งผลคือสุขและทุกข์
ตามสมควรแก่กาํลงัของกรรม 
  ๗) ความเช่ือค าหมากใส่ปากศพ  การป้อนหมากหรือคาํหมากท่ีเตรียมไวเ้ขา้ปาก
สาํหรับผูท่ี้ชอบกินหมาก  เขากจ็ะตาํหมากใส่เขา้ไปในปากให ้ 
  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก  ถือว่าเป็นการแกทุ้กข ์ ถา้ไดกิ้นหมากจิตใจก็สบาย 
และส่งผลคือสุขและทุกขต์ามสมควรแก่กาํลงัของกรรม 

                                                            

 
๕๐พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียรยอดสังวาลย)์ ปริศนาธรรมเกี่ยวกับประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๔.  
 



๒๒๒ 
 

  

  ทางคดีธรรม สอนให้คนรู้ตวัว่าคนตายเป็นอย่างน้ี เวลาเป็นอยากกินอยากเค้ียว
เวลาตายเอาใส่ปากใหก้ไ็ม่กิน ไม่เค้ียว  ดงันั้นผูท่ี้ชอบกินหมาก เขากต็าํหมากใส่ปากให ้
  ๘) พธีิเกีย่วกบัมัดศพหรือการตราสังศพ  
  คาํวา่ "สงั" ใน "ตราสงั" นั้น นกัปราชญบ์างคนสนันิษฐานว่ามาจากคาํ "สังขาร" ... 
แต่ศาสตราจารยพ์ระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากคาํ "สาง" ซ่ึง
แปลว่า ผ ีหรือซากศพ   สาํหรับคาํว่า "ดอยใน" นั้น "ดอย" เป็นกริยา มีความหมายว่า ผกู มดั ตอก 
ชก ตี ปา หรือทอย "ดอยใน" จึงหมายวา่ ผกูหรือมดัอยูข่า้งใน   จากนั้น เอาดา้ยดิบ กล่าวคือ ดา้ยท่ียงั
ไม่ไดฟ้อกสี เส้นขนาดน้ิวกอ้ย ทาํเป็นบ่วงสวมคอบ่วงหน่ึง ... เวลาตราสังช่วงทาํบ่วงสวมคอ มือ 
และเทา้นั้น ผูต้ราสงัจะท่องบ่นคาถาไปดว้ยวา่ "ปุตฺโต คีเว ธนปําเท ภริยาหตฺเถ" หรือ "ปุตฺโตคีว ํ...ผู ้
ท่ีจะตราสังศพนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บฝึกหัดเคยผกูมดัศพมาแลว้และรู้คาถาท่ีจะว่าในเวลาผกูมดัดว้ย
อน่ึงถือกันว่าคนท่ีอายุต ํ่ากว่า ๓๐ ปีห้ามมิให้ตราสังศพขอ้น้ีตีปริศนากันเป็น ๒ทางคือทาง ๑ 
เน่ืองจากคนรุ่นหนุ่มเกลียดกลวัผีจึงหาอุบายหลีกเล้ียงหลอกผูใ้หญ่ว่าอายุไม่ถึง ๓๐ ปีจะตราสังผี
ไม่ไดมี้ห้ามไวผู้ใ้หญ่ท่ีเขลาก็หลงเช่ืออีกทาง ๑ จะเน่ืองจากผูใ้หญ่หลอกเด็กก็เป็นไดคื้อหวงัจะกนั
ลาภผลท่ีจะพึงไดจ้ากการตราสังศพจึงว่าคนอายตุ ํ่ากว่า ๓๐ ปีหา้มตราสังผแีต่ในสมยัน้ีดูก็ไม่ถือกนั
แลว้เชือกท่ีจะตราสังศพนั้นใชด้า้ยดิบอย่างไดส้ายสิญจน์ทบกนัให้ใหญ่เหนียวพอดึงรัดไม่ขาดมี
ขนาดโตเท่าหัวแม่มือวิธีตราสังน้ีมดัเพียง ๓ เปลาะเท่านั้นคือเปลาะแรกเอาเชือกทาํบ่วงผกูสวมคอ
ศพแลว้ภาวนาคาถาว่า ‚ปุตฺโตคีเว‛ แลว้เอาเชือกผกูโยงมากลางตวัทาํเป็นบ่วงตะกรุดเบด็ผกูขอ้มือ
ให้ยกมือประนมไวท่ี้หน้าอกอีกเปลาะหน่ึงภาวนาคาถาว่า‚ภริยา หตฺเถ‛แลว้โยงเชือกมาท่ีเทา้ทาํ
บ่วงผกูขอ้เทา้ทั้งสองขา้งให้ติดกนัภาวนาคาถาว่า"ธน  ปาเท‛รวมเป็น ๓ เปลาะการท่ีตราสังศพ ๓ 
เปลาะและตอ้งว่าคาถานั้นเป็นปัญหาธรรมท่ีแสดงว่าบุตรเป็นบ่วงผูกคอสามีภรรยาเป็นบ่วงผูก
ขอ้มือทรัพยเ์ป็นบ่วงผกูเทา้บ่วงทั้ง ๓ น้ีผกูมดัสัตวใ์หจ้มอยูใ่นสังสารวฎัฏไ์ม่ใหพ้น้ไปไดต่้อเม่ือตดั
บ่วงน้ีขาดจึงจะพน้ทุกขด์งัคาํโคลงท่ีนกัปราชญป์ระพนัธ์ไวว้า่ 
   มีบุตรบ่วงหน่ึงเกีย้ว  พนัคอ 
  ทรัพย์ผูกบาทาคลอ   หน่วงไว้ 
  ภรรยาเยีย่งบ่วงปอรึงรัด    มือนา  
  สามบ่วงใครพ้นได้   จึงพ้นสงสาร๕๑ 
  ส่ิงท่ีควรสนใจอย่างหน่ึง คือ การใชเ้ชือกหรือดา้ยมดัศพ ๓ เปราะ คือท่ี คอ ๑ มือ 
๑ เทา้  ๑ และอีกอยา่งมดั  ๕  เปราะ กมี็  เป็นพิธีกรรมท่ีใหแ้ง่คิดของคนโบราณ  กคื็อ 

                                                            

 
๕๑เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๔๓. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A8


๒๒๓ 
 

  

  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่เพื่อป้องกนั มิใหศ้พพองข้ึนดนัโลงจนแตก 
  ทางคดีธรรม ถือวา่เคร่ืองผกูมดัคนมี  ๓ ประการท่ีคนเราละไดย้าก  คือ 
   ๑.  ปุตโต คเีว เชือกคือลูกมดัท่ีคอ 

   ๒. ธน    ปาเท เชือกคือสมบติัมดัท่ีเทา้ 

   ๓. ภริยา หัตเถ เชือกคือเมียมดัท่ีมือ  

  ซ่ึงตรงกบัภาษิตโบราณวา่ไวว้า่ "ตณัหาฮักลูกเหมือนดังเชือกผูกคอ ตณัหาฮักเมีย
เหมือนดังปอผูกศอก ตัณหาฮักเข้าของเหมือนดังปอกสุบตีน” ตณัหาสามอนัน้ีมาขีนใหเ้ป็นเชือก 
ใหก้ล้ิงเกลือกอยูใ่นวฏัะสงสารนัน่เดอ้ 

  สรุปขอ้ท่ีมีการผูกมดั  ๕ เปลาะน้ีวิเคราะห์ว่าเป็นปัญหาธรรมเตือนสติให้รู้ว่า
เคร่ืองกางกั้นสัตวโ์ลกไวใ้นหว้งทุกขน์ั้นเรียกว่านิวรณ์มีอยู ่ ๕  คือกามฉนัทะความพอใจรักใคร่ใน
กาม ๑ พยาบาทคิดปองร้าย ๑ ถีนมิทธะความท่ีจิตหดหู่และเคลิบเคล้ิม ๑ อุทธัจจกุกกุจจะความ
ฟุ้ งซ่านและรําคาญ  ๑ วิจิกิจฉาความลงัเลสงสัยไม่ตกลงได ้๑ อีกนัยยะหน่ึงเป็นปัญหาธรรมให้
ระลึกถึงเบญจขนัธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง ๕ น้ีว่าเป็นของไม่เท่ียงเป็นทุกข์เป็น
อนตัตาส่วนผา้ขาวคลุมหุ้มกายไม่ระแนบซา้ยขวาเป็นปัญหาให้พิจารณาว่าคนเราเม่ือดบัชีพแลว้ก็
เหมือนท่อนไมห้าสาระมิได้ท่อนไมเ้สียอีกยงัใช้ใส่ไฟได้ร่างกายนอกจากถมแผ่นดินก็ยงัไม่มี
ประโยชน์อนัใดเลยพิจารณาเห็นอยา่งน้ีแลว้จกัไดเ้กิดสังเวชในกายคลายความรักความชงัและความ
ยดึมัน่สาํคญัผดิต่างๆเป็นทางดาํเนินตนใหพ้น้ทุกขไ์ด ้

  ๙) พธีิเกีย่วกบัเคร่ืองสักการะใส่มือศพ 
  เม่ือตราสังเสร็จแลว้จึงเอากรวยดอกไมซ่ึ้งบรรจุหมากพลูธูปเทียนสอดในมือศพ
กล่าวกนัวา่เคร่ืองสกัการะน้ีผูม้รณะจะไดน้าํมาบูชาพระจุฬามณีในดาวดึงส์ถา้ไดข้ึ้นไปอยา่งนั้นจริง
ก็วิเศษแต่ความจริงคนโบราณเขาทาํให้แก่ผูม้รณะเม่ือยงัไปอยู่ในเวลาไขห้นกัใกลจ้ะถึงความตาย
หมู่ญาติมาขอขมาจะไดรั้บขมาเขาท่ีเคยไดรั้บประมาณพลาดพลั้งกนัไวด้ว้ยกายวาจาใจจกัไดอ้โหสิ
แก่กนัจะอยา่งไรกต็ามทาํดีไวแ้ลว้กเ็ป็นความดีผดิกเ็สมอตวัไม่มีโทษ๕๒ 
  ๑๐) พธีิเกีย่วกบัเอาขีผ้ึง้ปิดหน้าปิดตาปิดปากศพ 

  เม่ือนาํเคร่ืองสกัการะใส่มือเสร็จแลว้ใหเ้อาข้ีผึ้งท่ีแผท่าํใหเ้ป็นรูปหนา้ไวม้าปิดตา 

                                                            

 
๕๒พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียรยอดสังวาลย)์ ปริศนาธรรมเกี่ยวกับประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๔ หนา้ 
 



๒๒๔ 
 

  

ปิดปากตลอดทั้งหน้าผูท่ี้มัง่มีก็ปิดดว้ยทองคาํเม่ือเผาศพแลว้ก็เอาทองนั้นสร้างพระเป็นการกุศล
ต่อไปการปิดตาปิดปากศพนั้นเป็นปัญหาว่าตากบัปากเป็นช่องทางให้เกิดอกุศลกรรมต่างๆเช่นตา
เห็นรูปเกิดความกาํหนดัหลงรักหลงชงัเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงส่วนปากนั้น
พูดปลดล่อลวงส่อเสียดยุยงพูดหยาบคายดาแช่งและเพอ้เจอ้ลว้นแต่เป็นอกุศลกรรมจึงบดัเสียคือ
สังวรระวงัให้มีอกุศลกรรมเขา้ทางตาทางปากไดใ้ช่แต่จะสังวรแต่ตาและปากเท่านั้นแมท้างอ่ืนๆก็
ควรสังวรเช่นเดียวกนัอีกประการหน่ึงในทางโลกเม่ือถ่ายศพออกจากหีบศพนั้นยงัไม่เน่าโทรมก็
เกรงว่าจะมีลกัษณะน่าเกลียดน่ากลวัแก่ผูท่ี้ไดเ้ห็นเป็นตน้ว่าในตาถลนลึกล้ินแลบออกมาเป็นการ
อุจาดซ่ึงใชท้องหรือข้ีผึ้งปิดไวเ้พื่อป้องกนัมิใหเ้ป็นดงันั้น 

  อีกอยา่งหน่ึงการปิดตาปิดปากนั้นคนโบราณเขาใชข้ี้ผึ้งดีปิดตาปิดปากศพ 
  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลกถือวา่เพื่อป้องกนัความอุจาดตาลามก 
  ทางคดีธรรม ถือวา่เป็นการสอนคนเป็นใหรู้้จกัระวงัรักษา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
อยา่ใหทุ้กขเ์กิดข้ึน เพราะทุกขท่ี์เกิดข้ึนเกิดจากไม่สาํรวมส่ิงในส่ิงเหล่าน้ี  
  สรุป ในขอ้ท่ีมีการปิดตาปิดปากศพนั้นเป็นปัญหาว่าตากบัปากเป็นช่องทางใหเ้กิด
อกศุลกรรมต่างๆเช่นตาเห็นรูปเกิดความกาํหนดัหลงรักหลงชงัเป็นเหตุใหเ้กิดความโลภความโกรธ
ความหลงส่วนปากนั้นพูดปลดล่อลวงส่อเสียดยุยงพูดหยาบคายดาแช่งและเพอ้เจอ้ลว้นแต่เป็น
อกศุลกรรมจึงปิดเสียคือสังวรระวงัไม่ใหมี้อกศุลกรรมเขา้ทางตาทางปากไดใ้ช่แต่จะสงัวรแต่ตาและ
ปากเท่านั้นแมท้างอ่ืนๆ  กค็วรสงัวรเช่นเดียวกนั 

  ๑๑) พธีิเกีย่วกบัการห่อศพและดอยศพ 
  การห่อศพนั้นใชผ้า้ขาวห่อแต่เทา้ตลอดศีรษะให้มิคทัว่ทั้งตวัแลว้เอาดา้ยดิบหรือ
สายสิญจน์ทาบกนัจนโตประมาณเท่าน้ิวกอ้ยซ่ึงคะเนว่าเหนียวพอถึงศพจะข้ึนเบ่งอย่างไรก็คงไม่
ขาดมดัตั้งแต่เทา้ข้ึนมา  ๕  เปลาะและใชไ้มข้า้งละอนัซ่ึงเรียกว่าไมร้ะแนบมดัประจาํติดไปดว้ยการ
ท่ีผกูมดั  ๕ เปลาะน้ีเป็นปัญหาธรรมเตือนสติใหรู้้วา่เคร่ืองกางกั้นสตัวโ์ลกไวใ้นหว้งทุกขน์ั้นเรียกวา่
นิวรณ์มีอยู ่ ๕  คือกามฉนัทะความพอใจรักใคร่ในกาม  ๑  พยาบาทคิดปองร้าย  ๑  ถีนมิทธะความท่ี
จิตหดหู่และเคลิบเดล้ิม  ๑ อุทธจัจกกุกจุจะความฟุ้ งสร้านและรําคาญ  ๑ วิจิกิจฉาความลงัเลสงสยัไม่
ตกลงได ้ ๑ อีกนยัยะหน่ึงเป็นปัญหาธรรมใหร้ะลึกถึงเบญจขนัธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ทั้ง  ๕ น้ีว่าเป็นของไม่เท่ียงเป็นทุกขเ์ป็นอนัตตาส่วนผา้ขาวคลุมหุ้มกายไม่ระแนบซ้ายขวาเป็น
ปัญหาให้พิจารณาว่าคนเราเม่ือดบัชีพแลว้ก็เหมือนท่อนไมห้าสาระมิไดท่้อนไมเ้สียอีกยงัใชใ้ส่ไฟ
ไดร่้างกายนอกจากถมแผน่ดินกย็งัไม่มีประโยชน์อนัใดเลยพิจารณาเห็นอยา่งน้ีแลว้จกัไดเ้กิดสังเวช
ในกาย 
คลายความรักความชงัและความยดึมัน่สาํคญัผดิต่างๆเป็นทางดาํเนินตนใหพ้น้ทุกขไ์ด ้



๒๒๕ 
 

  

 เม่ือห่อศพเสร็จแลว้ยกศพลงใส่หีบปิดฝาผนึกตอกตะปูธรรมเนียมจีนหรือญวนเขาถือมิให้
พี่นอ้งลูกหลานท่ีมีปีชงกนัไดเ้ห็นการกระทาํหรือหรือตอกตะปูนั้นเพราะจะทาํให้ผูน้ั้นเจ็บไขแ้ละ
ไม่มีความสุขในกาลต่อไปปีท่ีชงกนันั้นคือนับจากปีเกิดของผูต้ายไปจนถึงปีท่ี ๗ ตวัอย่างเช่นคน
ตายเกิดปีเถาะชงกบัคนเกิดปีระกาเป็นตน้๕๓ 
  ๑๒) พธีิเกีย่วกบัการปูฟากศพ 
  เอาไมไ้ผย่าวขนาดโลงสบัติดกนัเป็นฟากใหไ้ดป้ระมาณ  ๗  ซ่ี หรือใชไ้มไ้ผ ่ ๗ 
ซีก ถกัดว้ยเชือกหรือหวาย ปูฟากแลว้เอาศพใส่ 
  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่ใหไ้ฟลอดข้ึนไหมศ้พไดง่้าย 
  ทางคดีธรรม ถือว่าใหเ้ดินตามทางวิสุทธิมรรค  ๗ ประการผูเ้ดินตามทางสายน้ี ถึง
ท่ีหมายง่ายไม่เสียเวลา เหมือนศพท่ีปูดว้ยฟาก  ๗ ซ่ี ไฟไหมง่้ายฉะนั้น 
  ๑๓) พธีิเกีย่วกบัโลงหรือหีบใส่ศพ   

  โลงหรือหีบสําหรับใส่ศพนั้นตอ้งเตรียมไวใ้ห้เสร็จคร้ังโบราณไม่ยอมให้ต่อไว้
คอยถา้ถือกนัวา่จะเป็นลางหรือแช่งคนเจบ็ใหต้ายต่อเม่ือคนเจบ็ตายแลว้จึงลงมือต่อโลงไดแ้ต่เด๋ียวน้ี
ไม่มีใครถือเช่นนั้นแลว้เพราะเป็นการลาํบากใชโ้ลงสาํเร็จท่ีเขาทาํไวข้ายแลว้สะดวกมากและมีหลาย
ชนิดเลือกซ้ือไดต้ามชอบใจโลงมีมาแตค้ร้ังไรและทาํไมจึงเรียกวา่โลงเล่ากนัวา่ชาวฮินดูคิดประดิษฐ์
ข้ึนก่อนคือแต่เดิมเขาใชเ้ผอืกไมไ้ผห่่อศพไปท้ิงป่าชา้ต่อมาผูมี้ทรัพยแ์ละมีอาํนาจตอ้งการจะเก็บศพ
ไวน้านๆ จึงใชบ่้าวไพร่ไปป่าหาไมขุ้ดทาํเป็นรางมาใส่ศพคร้ันไมห้ายากและเป็นการลาํบากท่ีตอ้ง
ทาํเช่นนั้นจึงคิดเอาไมม้าต่อเป็นโลงแทนรางให้เป็นการสะดวกยิ่งข้ึนแต่ก็ยงัคงถือไม่ให้ทาํในเขต
บา้นใหเ้อาไมไ้ปทาํในป่าหรือวดัเพราะยกตน้เหตุวา่รางทาํกลางป่าส่วนท่ีเรียกว่าโลงนั้นคือแต่เดิมมี
ผูเ้อาไมไ้ปทาํกลางแจง้คร้ันแดดร้อนจดัจึงทาํเป็นโลงเอาใบไมมุ้งและบงักนัแดดแลว้ต่อในนั้นคน
ช่วยหามถามว่ารางหรือส่ิงท่ีต่อใส่คนนั้นอยูท่ี่ไหนคนทาํตอบว่าโรงตั้งอยูก่ลางแจง้คนผูฟั้งหวงัเขา้
ใจความง่ายๆ จึงเรียกรางหรือส่ิงท่ีต่อข้ึนนั้นว่าโรง คร้ันภายหลงัคาํว่าโรงก็เลยเพี้ยนเป็นโลงไปจึง
ยงัใช้เรียกกันอยู่จนบัดน้ีและโลงนั้นคงใช้กันมานานหลายพนัปีแลว้เม่ือพระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ปรินิพพานกต็รัสแก่พระอานนทเ์ถระว่าใหป้ฏิบติัในพระสรีระศพลงสู่รางหรือหีบทองซ่ึงความจริง
ก็คือโลงนัน่เองกาลต่อมาเกิดมีบญัญติักนัข้ึนต่างๆคือถา้เป็นศพไพร่ยงัคงเรียกกนัว่าใส่โลงตามเดิม
ถา้เป็นศพผูดี้เรียกกนัวา่ใส่หีบหรือเขา้หีบและทาํหีบนั้นใหมี้ลวดลายวิจิตรต่างๆตามยศยิง่กว่านั้นยงั
ทาํเป็นโกศยอดสาํหรับใส่พระศพเจา้นายต่อไปอีก 

  ๑๔) พธีิเกีย่วกบัการเบิกโลง 

                                                            

 
๕๓เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๔. 
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  เบิกโลงนั้นเป็นหนา้ท่ีสับเหร่อตอ้งทาํเองวิธีเบิกคือเอาเฝือกผืนหน่ึงซ่ึงทาํดว้ยไม้
ไผ๗่ซีกวางลงกน้แลว้เอาไมป้ากกา ๘ อนัเสียบปากโลงไวร้ะยะห่างกนัพอควรไมป้ากกาน้ีทาํดว้ย
ไมไ้ผอ่นัเลก็ๆยาวประมาณ ๑ คืบผา่อยา่งไมต้บัป้ิงปลาแลว้เอาดา้ยสายสิญจน์ผกูปลายไมป้ากกาวง
ไปให้รอบปากโลงเอาเทียน ๘ เล่มติดท่ีปากโลงระหว่างไมป้ากกาทั้ง ๘ ช่องนั้นกบัมีกระทงเยบ็
ดว้ยใบตอง ๔ มุมบรรจุของคาวหวานเคร่ืองเซ่นวางลงบนปากโลง ๘ ทิศหรือ ๘ ช่องขนันํ้ าสาํหรับ
ทาํนํ้ามนต ์๑ ขนัเม่ือจุดเทียน ๘ เล่มเซ่นแลว้กล็งมือทาํนํ้ามนตธ์รณีสารอ่านโองการวา่ 
 

   ‚สิโรเมพุทฺธเทวญฺจ  นลาเฏพฺรหฺมเทวตา 
  หทย    นรายกญฺเจว๕๔   เทวหตฺเถนปรเม  สุราฯ 
  ปาเท  วสฺิสณุกญฺเจว   สพฺพกมฺมาปสิทฺธิ   เม 
   สิทฺธิกจฺิจ สิทฺธิกมฺม   สิทฺธิการิยตถาคโต 
  สิทฺธิลาโภนิรนฺตร    สิทฺธิเตโช  ชโย  นิจฺจ  
 

    เม    เม 
  สิทฺธิกมฺม ปสิทฺธิ                  สพฺพสิทฺธิภวนฺตุ 
    เต    เต 
   

  คาถานํ้ ามนต์ธรณีสารมีต่าง ๆ  กัน  ท่ีคดัมาน้ีเป็นอย่างพิสดารแต่เห็นจะมาก
เกินไป  เพียงถึง สพฺพ  กมฺมปสิทฺธิ  เม  เป็นเพียงคาถาก่ึงเท่าน้ีก็ควรพอแลว้  สําหรับเขา้กรรมทาํ
นํ้ามนตอ์ะไรต่าง ๆ  อนัเป็นความว่า  เชิญพระพุทธ  พระพรหม  พระนารายณ์  พระปรเมศวร  พระ
วิศวกรรม  มาเขา้สิงกายให้ทาํกรรมต่าง ๆ  สาํเร็จ  ส่วน  สิทฺธิกิจฺจ  ฯลฯ  น่ีเป็นคาํโหรเขาใชใ้ห้พร
เจา้เรือน  เวลาเขาบูชาขอพรใหป้กปักรักษาเจา้เรือน  แต่ก็ไม่ใช่คาํของโหรคิดข้ึนเอง  ไปตอนเอาคาํ
พระถวายอดิเรกมาต่อใชอี้กทีหน่ึงแลว้ใครฉวยเอามาต่อคาถาทาํนํ้ ามนตธ์รณีสารเขา้  ดูไม่เขา้กนั
เลย  ทั้งไม่เป็นรูปคาถาดว้ย 
  เม่ือว่าคาถาจบแลว้ก็วกันํ้ ามนตลู์บหน้าเสียผมและประพรมโลง ๓ หนแลว้หยิบ
เทียนท่ีติดปากโลงมาจุดดา้ยสายสิญจน์ท่ีวงรอบโลงให้ไหมล้งทั้ง ๘ ช่องแลว้จึงเอามีดหมอมาเสก
ดว้ยคาถาว่า‚พุทธ  ปจฺจกฺขามิ  ธมฺม   ปจฺจกฺขามิ  สงฺฆงฺ  ปจฺจกฺขามิ‛ ๓ คร้ังแลว้ถามเองตอบเองว่า
โลงน้ีทาํสําหรับใส่อะไรตอบว่าสําหรับใส่ศพหรือถามว่าโลงน้ีทาํไวส้ําหรับใส่ศพใครตอบว่า
สาํหรับใส่ศพคนนั้นๆเม่ือถามและตอบเสร็จแลว้จึงเอามีดหมอนั้นสับปากหีบ ๓ ทีทางท่ีมีรอยสับน้ี
เป็นเคร่ืองหมายว่าให้ศีรษะศพอยู่ทางน้ีดว้ยแลว้ผลกัเคร่ืองเซ่นไมป้ากาเทียนกบัดา้ยสายสิญจน์ท่ี
                                                            

 
๕๔ควรจะเป็น   นารายณํฺเจว 



๒๒๗ 
 

  

เหลือเศษอยูน่ั้นรวมลงในโลงทั้งส้ินแลว้เอาใบตองตานีท่ีใบไม่แตกกา้นไม่หกั ๓ ใบมาปูทบัของท่ี
ผลกัลงไปนั้นการเบิกโลงน้ีคร้ังสมยัดึกดาํบรรณคงจะไดเ้บิกกนัจริงๆคือตดัเอาไมท่้อนใหญ่มาขุด
เป็นรางลึกกวา้งพอสมควรอย่างท่ีกล่าวแลว้ใชไ้มป้ากกาเบิกถ่างให้แบะออกดุจเบิกเรือมาดฉะนั้น
คร้ันต่อมาการทาํโลงหรือหีบต่อดว้ยไมก้ระดานไม่ตอ้งขดุและเบิกเหมือนแต่ก่อนจึงเพียงแต่ใชไ้ม้
เล็กๆแทนไมป้ากกาเสียบปากโลงพอเป็นพิธีสมมติเบิกโลงเท่านั้นส่วนการเซ่นผีสางเทวดานั้น
ชะรอยจะป้องกนัมิใหมี้ภยนัอนัตรายแก่ผูเ้บิกหรือเป็นอุบายเพื่อของกาํนนัคือเงินสลึงหน่ึงของผูท้าํ
โลงจะพึงไดเ้ป็นสินนํ้ าใจและเพื่อหวงกนัมิใหผ้อ่ืีนเขา้มาสิงอยูใ่นโลงจึงมีการถามและตอบออกช่ือ
เจา้ของโลงว่าโลงน้ีสาํหรับใส่ศพคนนั้นๆเสมือนบอกว่ามีเจา้ของแลว้ใครจะมาอยูไ่ม่ไดส่้วนท่ีเอา
ใบตองตานีท่ีใบไม่แตกกา้นไม่หกั ๓ ใบมาปูทบัท่ีผลกัลงไปกน้หีบนั้นคงจะเน่ืองมาจากคร้ังเอาไม้
ไผท่าํเป็นเฝือกห่อศพเม่ือจะเอาศพใส่ไมเ้ฝือกจึงเอาใบตองปูแลว้ปิดขา้งหนา้เพื่อมิใหเ้ป็นการอุจาด
ท่ีใหใ้ชใ้บตองใบไม่แตกกา้นไม่หกันั้นมีนิยายเล่าว่านายใชใ้หบ่้าวไปตดัตองบ่าวทาํใบแตกกา้นหัก
นายโกรธจึงขนาบบ่าวแต่บ่าวมีปัญญาดีจึงแก้ว่าตองใช้การตอ้งใช้ใบแตกก้านหักจึงจะดีไม่มี
อนัตรายส่วนตองใบไม่แตกกา้นไม่หักนั้นสาํหรับใชหุ้้มใบศรีอญัเชิญขวญัและใชปู้รองผีนายเขลา
กวา่บ่าวกห็ลงเช่ือจึงเลยถือกนัเป็นตาํราแต่นั้นมาเสร็จพิธีเบิกโลงแลว้ก็ยกหีบเขา้ไปในเรือนคอยรับ
ศพต่อไป๕๕ 
 ทาํไมผูเ้บิกโลงจึงตอ้งถามว่าโลงใคร  และตอบว่าโลงของคนนั้นคนน้ี  มีผูอ้ธิบายว่า  เพื่อ
บอกกล่าวใหผ้อ่ืีนรู้วา่โลงน้ีมีเจา้ของแลว้  ดูประหน่ึงวา่ผชีอบเขา้ไปแยง่อยูใ่นโลง 
  เร่ืองใบตองและเผอืก  ว่ายงัเป็นปริศนาใหผู้ย้งัมีชีวิตอยูพ่ิจารณาว่าธาตุท่ีประกอบ
ข้ึนหมดส้ินไปแลว้  จึงตอ้งนอนอยูอ่ยา่งศพ  ฉะนั้นเพื่อใหเ้กิดธรรมสงัเวชข้ึนในใจ  ดงัน้ี 
  อีกอย่างการท่ีทาํไมตอ้งใชใ้บตอง  ๓  ใบ  หมายถึง  ๓  ภพ  คือ  กามภพ  รูปภพ  
อรูปภพ  และทาํไมตอ้งวางใบตองเอากา้นมาทางเดียวกนัหมด  มีกาํหนดวิธีวางอยา่งน้ีคือ  ตอ้งวาง
กลบัเสียใบหน่ึง ดงัน้ี 
  ๑๕) ความเช่ือพธีิเกีย่วกบับันไดสามหรือส่ีขั้น 
  เอาบนัไดวางบนหลงัหีบ บนัไดนั้นทาํดว้ยไมไ้ผซี่กเลก็ ๆ ขนาดเท่าไมต้บัจากให้
กวา้งยาวเท่ากบัปากหีบ บางมติทาํ ๓ ขั้น บางมติกท็าํ ๔ ขั้น  
  สรุปได้ว่า  บันได ๓ ขั้นนั้ นเป็นปัญหาธรรมว่า สัตว์ทั้ งหลายต้องท่องเท่ียว
หมุนเวียนในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ อธิบายซํ้ ากบัปัญหาเวียน ๓ รอบ ซ้ึงจะกล่าว
ขา้งหนา้ ส่วนบนัได ๔ ขั้นนั้น เป็นปัญหาธรรมว่า ขั้นท่ี  ๑ ไดแ้ก่เกิด ขั้นท่ี  ๒ แก่ ขั้นท่ี ๓ ไข ้ขั้นท่ี 

                                                            

 
๕๕เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๐-๔๑.  



๒๒๘ 
 

  

๔ ตาย คนเราเกิดมาจะตอ้งกา้วไปตามขั้นทั้ง ๔ น้ีโดยลาํดบัอีกบรรยายหน่ึงว่าบนัได ๔ ขั้นคือขั้นท่ี 
๑  กามภพขั้นท่ี  ๒ รูปภพขั้นท่ี ๓ อรูปภพขั้นท่ี ๔ นิพพานมติขา้งบนัได ๔ ขั้นน้ีแยบคายอยูแ่ต่มา
ในสมยัน้ีไม่ค่อยใชก้นัเสียแลว้บางรายกใ็ส่ไวป้ากหีบขา้งใน๕๖ดงัแผนภูมิภาพ ดา้นล่าง 

  ๑๖) พธีิเกีย่วกบัการตั้งศพ 
  ศพนั้นจะใส่ในโลงหรือไม่ก็ตามจะตั้งไวใ้นท่ีใดก็ตามตอ้งหันหัวศพไปทางทิศ
ตะวนัตกเสมอ 

หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่การนอนหนัหวัไปทางทิศตะวนัตกนอนอยา่งผหีนั
ไปทางทิศตะวนัออกนอนอยา่งคน 

ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้พิจารณาว่า การตายคือการเส่ือมไป ส้ินไป ตกไป
เหมือนกบัพระอาทิตยต์กไปฉะนั้น 

  ๑๗) พธีิเกีย่วกบัการตามไฟไว้ปลายเท้าศพ 
 การตามไฟไวป้ลายเทา้ศพนั้นโบราณใชม้ะพร้าวซีกใส่เกลือเติมนํ้ ามนัจุดเป็นตะเกียงตาม
ไวใ้นภาชนะอนับรรจุขา้วเปลือกและมีหมอ้นํ้า ๓ หมอ้ใส่นํ้าตั้งไวไ้มฟ้าก ๓ อนัสมยัน้ีใชโ้คมหร่ีไฟ
ตามไวป้ลายเทา้ศพ 
 เหตุท่ีตามไฟศพ  อธิบายชนิดปริศนาธรรมว่า   มนุษยน์ั้นมี  ๔  จาํพวก  คือ  พวกท่ีหน่ึงมา
สว่างไปสว่าง  หมายความว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  ช่ือว่าสว่าง  มีความเล่ือมใสนับถือ
พระพทุธศาสนา  ไดรั้กษาศีลเจริญภาวนาปฏิบติัตนตามหลกัธรรมคาํสัง่สอนของพระพทุธศาสนา 
 จึงไดช่ื้อวา่มาสวา่งไปสวา่ง 
 พวกท่ีสองมาสว่างไปมืด  คือเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  แต่ไม่เล่ือมใสปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมคาํสัง่สอนของศาสนา   จึงไดช่ื้อวา่มาสวา่งไปมืด 
 พวกท่ีสาม  มามืดไปสว่าง  คือคนท่ีไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา  เป็นพวกมิจฉาทิฐิ  
ภายหลงัมานบัถือพระพทุธศาสนา  บาํเพญ็ทานศีล  ภาวนา  จึงไดช่ื้อวา่มามืดไปสวา่ง 
 พวกท่ีส่ี  มามืดไปมืด  ไดแ้ก่พวกท่ีเกิดมาจนวนัตายไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา จึงไดช่ื้อ
วา่มามืดไปมืด 
 เหตุท่ีตามไฟไวท่ี้ปลายเทา้ศพ อธิบายเป็นปริศนาธรรมอีกว่าเป็นเคร่ืองเตือนสติคนเป็น ให้
หาทางไปแต่ทางท่ีสว่าง คือ อุตสาหะประกอบการกุศล บาํเพ็ญบุญ  การบรรจุขา้วเปลือกไวใ้น
ภาชนะนั้นแสดงว่า ใครหว่านขา้วกลา้ลงในนา ขา้วกลา้ยอ่มจะงอกข้ึนเป็นตน้ขา้ว ส่งผลใหค้วรแก่

                                                            

 
๕๖เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๔๔-๔๕. 



๒๒๙ 
 

  

พนัธ์ุขา้วและพื้นท่ีนานั้น ๆ  จะไม่กลายเป็นหญา้ได ้น้ีฉันใด  ถา้ทาํบุญไวบุ้ญจะส่งผลให้  ท่ีจะ
กลายเป็นบาปคงไม่มี 
 อีกอยา่ง  เม่ือยงัมีชีวิตอยูธ่าตุทั้ง  ๔  ยงัมีอยูพ่ร้อม  คร้ันตายแลว้ธาตุทั้ง ๔  ก็แยกจากกนัไป 
จึงจุดไฟตามไวใ้ห้เป็นพยาน  นํ้ ามนัในมะพร้าวเป็นของบริสุทธ์ิดุจบุญกุศลท่ีบุคคลก่อสร้าง ส่วน
เกลือเปรียบดว้ยบาปอกศุล  เป็นคนละอยา่งจะปะปนกนัหรือเขา้กนัไม่ได ้  
 สรุปแลว้ กคื็อ  การจุดตะเกียงหรือไตไ้วท้างหวัและเทา้ศพตลอดคืนนั้น 
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่จุดไวแ้ทนไฟธาตุผูต้ายบา้ง จุดไวก้นัความกลวับา้ง 
 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้คนมีปัญญาเพราะปัญญานั้ นเป็นแสงสว่างในโลก ท่ีโลก
เจริญรุ่งเรืองอยูน้ี่เพราะปัญญา 
  สรุปแลว้ เป็นปัญหาธรรม มีวา่เม่ือยงัมีชีวิตธาตุอยู ่๔ คือดินนํ้ าไฟลมยงัมีอยูพ่ร้อม
กนัคร้ันส้ินชีพแลว้ธาตุทั้ง  ๔ ต่างแตกแยกกนัไปจึงจุดไฟให้เห็นเป็นพยานนํ้ ามนัในมะพร้าวเป็น
ของบริสุทธ์ิดุจบุญกุศลก่อสร้างส่วนเกลือเปรียบดว้ยบาปอกุศลเป็นคนละอยา่งจะปนเคลา้กนัไม่ได้
บางมติก็ว่าบุญบาปเปรียบเหมือนนํ้ ากบันํ้ ามนัย่อมไม่เขา้กนับุญให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์
การบรรจุขา้วเปลือกในภาชนะนั้นแสดงว่าใครหว่านขา้วกลา้ลงในนาแลว้ย่อมจะงอกเป็นตน้ขา้ว
ตน้ขา้วไม่กลายเป็นหญา้ฉันใดทาํบุญไวก้็คงเป็นบุญไม่กลบักลายเป็นบาปฉันนั้นส่วนหมอ้นํ้ า ๓ 
หมอ้ฟาก  ๓ ซ่ีนั้นเอาไวท้าํพิธีเม่ือเวลาซกัศพไปจากบา้น๕๗ 
  ๑๘) พธีิเกีย่วกบัการดับไฟศพ 
  เม่ือพระมาติกาจบแต่ละคร้ัง จะเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืนก็ตามนิยมดบัเทียน
หรือตะเกียงชัว่คราว 
  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือว่าเป็นการดบัเสนียดจญัไร หรือดบัความอาภพั 
อปัมงคลใหสู้ญส้ินไป 
 ทางคดีธรรม ถือวา่ดบัไฟเปรียบเหมือนตาย จุดไฟเปรียบเหมือนเกิด ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้
จะตอ้งตาย ท่ีไม่ตายไม่มี จะผดิแผกแตกต่างกนับา้งกท่ี็เร็วหรือชา้เท่านั้น 
  ๑๙) พธีิเกีย่วกบัการเลีย้งศพ 
  ถึงเวลารับประทานอาหารเชา้เยน็ เขาจะจดัอาหารคาว หวาน หมาก พลู บุหร่ี มาตั้ง
ไวท้างหวัโลงแลว้เอามือเคาะโลงปลุกใหต่ื้นข้ึนมากินมาทาน เป็นการแสดงถึงความผกูพนัต่อกนั 
  หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่เป็นการเล้ียงผูต้ายคร้ังสุดทา้ย 
  ทางคดีธรรม ถือวา่สอนคนเป็นใหรู้้สึกสาํนึกตวัอยา่ทาํบาปทาํกรรม เพราะกิน 

                                                            

 
๕๗เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๔๕. 



๒๓๐ 
 

  

เช่น ฆ่าเขาลกัเขามากิน เป็นตน้ เวลาตายแลว้มีแต่มดมากินแทน๕๘ 
  ๒๐)  พธีิเกีย่วกบัการงันเฮือนดี 
  เฮือนท่ีมีศพอยู ่เรียก เฮือนดี ท่ีเรียกเช่นนั้นถือเอานิมิตของผูท่ี้มา คือบรรดาญาติ พี่
นอ้งเม่ือไดย้ินข่าวใครตายลงก็จะพากนันาํขา้วของเงินทองมาช่วยเหลือเจือจานกนั มาคบมางนัจน
งานเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดความเหงา หวา้เหว่ ทาํให้เกิดความอบอุ่น ต่อผูท่ี้เสียคนในครอบครัวไป 
ดงัน้ี 

  ๒๑) พธีิเกีย่วกบัการสวดหน้าศพหรือสวดมาติกา 
  ต่อจากนั้นก็จดัตั้งเคร่ืองตั้งศพเคร่ืองเซ่นเคร่ืองบูชาศพตั้งเตียงสําหรับพระสวด
พระอภิธรรมและเคร่ืองบูชาท่ีหนา้เตียงตามท่ีเตรียมไวแ้ลว้นิมนตพ์ระมาสวดพระอภิธรรมการสวด
พระอภิธรรมนั้นบางรายกส็วดเพียงคํ่าคืนบางรายกส็วด  ๔  จบตลอดรุ่งและจะสวด  ๗ คืนกไ็ดห้รือ
สวดแต่เพียง  ๓  คืนก็ไดต้ามแต่สะดวกเม่ือสวดแลว้จะเล้ียงพระทุกวนัก็ไดห้รือ  ๗ วนัเล้ียงคร้ัง
หน่ึงกไ็ดคื้อเล้ียงทุกๆวนัตายเช่นวนัตายเป็นวนัอาทิตยก์็นิมนตพ์ระมาสวดวนัเสาร์แลว้เล้ียงพระเชา้
วนัอาทิตยทุ์กๆ  ๗ วนั (ถา้เป็นศพใหญ่ก็มีกงเต๊กทุกๆ ๗ วนั) หรือจะสวดคร่ึงคืนแลว้ถวายจตุปัจจยั
หรือส่ิงของเลยทีเดียวเรียกว่าสวดปล่อยก็เป็นการสะดวกดีทั้งพระและเจา้ภาพคือพระก็ไม่ตอ้งอด
นอนเจา้ภาพและคนปฏิบติัพระก็จะไดพ้กัผ่อนไม่ส้ินเปลืองทั้งกาํลงักายและกาํลงัทรัพยก์ารสวด
พระอภิธรรมน้ีก็เพื่อจะใหเ้จา้ภาพสดบัธรรมบรรเทาความทุกขโ์ศกและเป็นบุญกุศลไม่ใช่สวดให้ผี
ฟังอีกอยา่งหน่ึงกเ็พื่อมิใหเ้ป็นการเงียบเหงาซ่ึงเท่ากบันิมนตพ์ระมาเป็นเพื่อนเจา้ภาพ 

 สรุปแลว้ ก่อนจะเอาศพใส่ในโลง นิมนตพ์ระสงฆม์ามาติกาทั้งเชา้และคํ่า เวลาจะมาติกา 
เจา้ภาพ จุดธูปเทียนบูชาศพ แลว้อาราธนาศีล  ๕ เอามือเคาะโลงบอกให้ผูต้ายมารับศีลดว้ย เสร็จ
แลว้พระสงฆส์วดมาติกา 
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลกถือวา่การใหศี้ล และสวดมาติกานั้นเป็นการใหบุ้ญแก่ผูต้าย 
 ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการสอนให้คนเป็นให้รู้จกัรับศีลกินทานเสียแต่เม่ือยงัเป็นคนหรือ
ยงัมีชีวิตอยู ่เวลาตายไปแลว้จะทาํอะไรกไ็ม่ได ้แมเ้ขาจะปลุกใหต่ื้นข้ึนมารับศีลก็ลุกข้ึนมาไม่ได ้น่ี
คือคนตายเพราะฉะนั้นถา้ยงัไม่ไดท้าํความดีอะไร ก็ใหรี้บทาํก่อนตายจะดี เพราะเราทาํเอง ดีกว่าคน
อ่ืนทาํให ้ เราไหวเ้องดีกวา่คนอ่ืนใหไ้หว ้ เรากล่าวเองดีกวา่คนอ่ืนกล่าวแทน  

  ๒๒)  พธีิเกีย่วกบัการสวดยอดมุข 

                                                            

 
๕๘ปรีชา พิณทอง,ดร.“ประเพณีโบราณไทยอีสาน”โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท(มปพ)หน้า 

๔๐. 
 



๒๓๑ 
 

  

 การสวดยอดมุข คือ ยอดธรรม ยอดธรรมไดแ้ก่ พระอภิธรรมพระท่ีนิมนตไ์ปสวดมาติกา
และยอดมุขเป็นจาํพวกเดียวกนั แต่เวลาสวดแบ่งหนา้ท่ีกนั สองรูปสวดยอดมุข นอกนั้นสวดมาติกา 
การสวดกส็วดไปพร้อมกนัและจบพร้อมกนั 
  หลกัความเช่ือทางคดีโลก ถือวา่การสวดมาติกา และยอดมุขเป็นการใหบุ้ญแก่ผูต้าย 
  ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการชดใชบุ้ญคุณของท่านผูมี้พระคุณ เช่น พระพุทธเจา้ไป
โปรดพระมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ แสดงพระอภิธรรม  ๗  คมัภีร์ โปรดเป็นการชดใชค่้าขา้ว
ป้อน และนํ้านม 
  ๒๓) พธีิเกีย่วกบัวนัเผาศพ  
 วนัเผาศพนั้นโบราณนิยมว่าห้ามเผาในว่าขา้งข้ึนเผาวนัค่ีขา้งแรมเผาวนัคู่หา้มเผาศพในวนั
ศุกร์และถา้ตายในวนัเสาร์ห้ามเผาในวนัองัคารวิธีนบัวนัค่ีวนัคู่นั้นดงัน้ีข้ึน ๑ คํ่าคนเผาผีข้ึน ๒ คํ่าผี
เผาคนเป็นตน้ข้ึน  ๑๕  ค ํ่าคนเผาผแีรม  ๑๕  ค ํ่าผเีผาคนโดยนยัน้ีขา้งข้ึนวนัค่ีเป็นวนัคนเผาผขีา้งแรม
เป็นวนัผเีผาคนถา้ถูกวนัคนเผาผไีม่เดือดร้อนแก่คนเป็นถา้ถูกวนัผเีผาคนคนเป็นจะมีความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นขา้งข้ึนให้เผาวนัค่ีขา้งแรมให้เผาวนัคู่มีปฐมเหตุอย่างไรยงัหาหลกัฐานไม่ไดถ้นดัเป็น
แต่เล่ากนัว่าเป็นมติของเจา้ของเคร่ืองศพซ่ึงเป็นคนเจา้ปัญญาแสวงหาทางลาภผลทางเผาศพทาํ
เคร่ืองศพไวใ้หเ้ขาเช่าคร้ันมีคนมาเช่าพร้อมกนัหลายรายจึงอุบายว่าขา้งข้ึนตอ้งเผาวนัค่ีขา้งแรมตอ้ง
เผาวนัคู่ถูกตอ้งตามตาํรายิ่งนกัคนทั้งหลายเห็นแยบคายก็หลงเช่ือจึงถือกนัเป็นตาํราส่วนท่ีห้ามเผา
วนัศุกร์และตายวนัเสาร์ห้ามเผาวนัองัคารนั้นก็คงมีเหตุผลคลา้ยๆกนัและชะรอยจะมีผูใ้ดผูห้น่ึงได้
ประสบเหตุร้ายมาแลว้จึงไดถื้อกนัเป็นตาํรา 
  ๒๔) พธีิเกีย่วกบัการยกศพออกจากเรือน 

 ผูป่้วยนอนตายอยูใ่นหอ้งใดกต็ั้งศพไวห้อ้งนั้น เม่ือจะยกศพลงจากเรือนไม่ใหล้อดข่ือเปิด
ฝาหอ้งนั้น แลว้ยกออกมาทางระเบียงลงนอกชานเลย 

  ๒๕)  พธีิเกีย่วกบัการรดน า้ศพ 
 เม่ือยกศพออกจากเรือนแลว้ พระท่านจะสวดทาํนํ้ ามนต์ เจา้ของบา้นเอานํ้ ามนต์ รดจาก
ท่ีตั้งศพออกไปเทหมอ้นํ้ ากินนํ้ าใชค้ว ํ่าปากหมอ้ไว ้การทาํดงัน้ีถือว่านํ้ าเก่าเป็นนํ้ าท่ีไม่บริสุทธ์ิใหเ้ท
ท้ิงเสีย ถา้ผูต้ายเป็นพ่อแม่เขาจะเอากระดานปูเรือน  ๒-๓ แผ่นมาต่อโลงให้ถือว่า ไดแ้บ่งเรือนให้
พอ่แม่ท่ีตายไปไดมี้ท่ีอยูอ่าศยั  
 พลิกและผกูบนัได พอยกศพลงถึงพื้นดินแลว้พลิกบนัไดแลว้เอาเรียวหนามผกูปลายติดกนั
ติดไวท่ี้ประตูเรือน พอยกศพออกไปแลว้ถอนก่ิงไมน้ั้นออก 
  หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่ทาํเพื่อป้องกนัมิใหผ้จีาํเรือนของตนได ้
  ทางคดีธรรม ถือวา่สอนใหค้นเป็นพิจารณาวา่ความยดึมัน่วา่ นัน่เรา นัน่ของเรา 
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 นัน่เป็นตนตวัของเราใหล้ะท้ิงเสีย 
  ๒๖)  พธีิเกีย่วกบัการส่งสะการศพ 
  ดอกไมธู้ปเทียนเรียกเคร่ืองสักการะก่อนจะยกศพลงจากเรือน ลูกหลานของผูต้าย 
จดัเคร่ืองสักการะไปเคารพศพส่วนญาติพี่น้องคนอ่ืนๆ นําเคร่ืองสักการะไปเคารพท่ีป่าช้า การ
กระทาํทั้งน้ี ถือว่า หากไดพ้ลาดพลั้งต่อผูต้าย ผูต้ายจะไดย้กโทษให้หากมิไดป้ระมาทพลาดพลั้ง ก็
ช่ือวา่ไดบ้าํเพญ็กศุล เคารพต่อวฒิุบุคคลอีกโสดหน่ึง 
  ๒๗)  พธีิเกีย่วกบัการหามศพ 

  ไมห้ามใชไ้มไ้ผบ่า้น  ๒ ลาํ เอาโลงข้ึนตั้งขนัดว้ยตอกชะเนาะหามขา้งละ ๓-๔ คน 
เอาเทา้ศพไปก่อนห้ามพกักลางทางหา้มเปล่ียนบ่าห้ามขา้มนาขา้มสวนท่ีทาํดงัน้ีดว้ยถือว่าเป็นของ
คะลาํ 
  ๒๘)พธีิเกีย่วกบัการจูงศพ 

  ใชด้า้ยหรือเชือกจูงศพ ถา้ผูต้ายมีลูกหลานเป็นผูช้าย ก็ให้บวชเป็นพระหรือเณร 
เป็นหญิงใหนุ่้งขาวห่มขาวบวชเป็นชีจูงศพไปป่าชา้ เม่ือแจกขา้วแลว้จึงสึก หรือจะอยูไ่ปตลอดกไ็ด ้
 ขอ้ท่ีตอ้งมีพระสงฆน์าํหนา้ศพวิเคราะห์เป็นปัญหาธรรมว่าพระสงฆเ์ป็นผูน้าํมหาชนผูน้บั
ถือพระพุทธศาสนาไปสู่ทางเกษมคือเม่ือพระศาสดาเขา้สู่นิพพานแลว้พระสงฆเ์ป็นผูเ้ล่าเรียนพระ
ธรรมวินัยทรงจาํและและนาํสืบทอดต่อมาพระพุทธศาสนาจะตั้งมัน่อยู่ไดก้็เพราะพระสงฆ์และ
พระสงฆเ์ป็นผูน้าํพระธรรมมาสั่งสอนเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไดช่ื้อว่าพระสงฆท์ั้งหลายนาํเรา
ไปสู่ทางเกษม 

  หลกัความเช่ือทางคดีโลก ถือว่าเกิดมาทั้งทีไม่เสียชาติเกิด มีลูกชายลูกหญิงไดบ้วช
จูงไปถึงป่าชา้ 
  ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้ลูกจูงพ่อแม่ข้ึนจากหลุมลึกดว้ยการสอนใหพ้่อแม่มีศีล
มีธรรมอนัดีงาม 

  ๒๙) พธีิเกีย่วกบัการปลงศพ 

  การปลงศพนั้นถา้สะดวกท่ีบา้นก็มกัทาํกนัท่ีบา้นก่อนแลว้ซักศพไปวดัมีเทศน์
บงัสุกุลเล็กน้อยแลว้ก็เผาถา้ไม่สะดวกท่ีบา้นก็ซักศพไปท่ีวดัทีเดียวส่วนการทาํบุญ ๗ วนัตอ้ง
กลบัมาทาํท่ีบา้นเพราะถือกนัว่าปลดทุกขห์รือทาํบุญบา้นเพื่อเป็นความสวสัดีแก่คนท่ีอยูต่่อไปการ
ปลงศพถา้ทาํกนัอย่างเต็มท่ีก็ถึง ๓ วนั ๓  คืนท่ีเป็นอย่างธรรมดาก็ตั้งศพคืนหน่ึงรุ่งข้ึนเผาท่ีย่อให้
สั้นกว่านั้นก็ชกัเชา้เผาเยน็ส่วนการกุศลก็มีการสวดมนตเ์ยน็เล้ียงพระเรียกกนัว่าเปิดศพทาํบุญบา้ง
ไม่มีบา้งกลางคืนมีสวดพระอภิธรรมกลางวนัมีเทศน์บงัสุกลุจะมีเทศน์ก่ีกณัฑเ์ร่ืองอะไรและบงัสุกุล
ก่ีคร้ังๆละเท่าใดวนัและเวลาไหนบา้งแลว้แต่กาํลงัและความสะดวกของเจา้ภาพถา้เป็นงานใหญ่ก็มี
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กงเต๊กมีเทศน์ปฐมสังคายนาเคร่ืองสังเค็ดกณัฑ์เทศน์ท้ิงสลากทาํทานมีป่ีพาทยม์หรสพต่างๆและ
ดอกไมเ้ป็นตน้เม่ือตกลงวา่จะทาํศพเม่ือไร  ณ  ท่ีไหนเจา้ภาพควรจะเตรียมตวัดงัน้ี (๑) ติดต่อกบัเจา้
อาวาสหรือเจา้ป่าชา้ในวดัท่ีจะไปปลงศพ (๒) เมรุท่ีเผาศพเคร่ืองตั้งศพหยวกและดอกไมต้าราง (๓)
สัปเหร่อหรือสนมผูท้าํการเผา (๔) ผา้ขาวสาํหรับนุ่งห่มในงานศพ (๕) เคร่ืองกณัฑเ์ทศน์อยา่งนอ้ย
ควรมีไตรดอกไมธู้ปเทียนหมากพลูบุหร่ีไมขี้ดไฟใบชาเงินติดเทียนรวมใส่ตะลุ่มหรือพานก็ไดต้ั้ง
เป็นเคร่ืองกณัฑถ์า้เป็นเคร่ืองสังเค็ดก็มีตูเ้คร่ืองใชต่้างๆใส่ประดบัไวใ้นตูใ้ห้ดูงดงามยิ่งไดข้องรัก
ของชอบใจของผูถึ้งแก่กรรมทาํเป็นเคร่ืองสังเค็ดก็ยิ่งดี (๖) เคร่ืองสามหาบมีไตร ๓ไตรเชิงกราน
หรืออั้งโล่  ๓ ใบทาดินสอพองสาแหรก ๓ คู่พนัผา้ขาวไมค้าน ๓ อนัทาดินสอพองหรือพนัผา้ขาวก็
ไดส้าํรับคาวหวานจะรวมเป็นถาดเดียวหรืออยา่งละถาดก็ไดถึ้งวนัเดิน๓หาบตอ้งบรรจุอาหารและ
ชามขา้วบรรจุขา้วสุกเสร็จเพื่อใหพ้ระฉนัในวนันั้นหมอ้ขา้วหมอ้แกงอยา่งละ ๓ รวม ๖ใบทาดินสอ
พองให้เหมือนกนัหมอ้ขา้ว ๓ ใบใส่ขา้วสารหมอ้แกง ๓ ใบใส่ของแห้งมีพริกกะปิหอมกระเทียม
นอกจากนั้นจะมีอะไรอีกกไ็ด ้(๗) มะพร้าว ๑ ลูกกะเทาะเปลือกใหห้มดปอกใหข้าวสาํหรับลา้งหนา้
ศพเม่ือเวลาจะเผา (๘) ของชาํร่วยจะแจกเป็นหนงัสือผา้เช็ดหนา้หรือส่ิงของอะไรอ่ืนๆอีกก็ไดต้าม
ชอบใจ (๙) เงินท้ิงทานจะใช้สตางค์ใส่ลูกมะนาวก็ไดห้รือใชท้ิ้งสตางค์ลว้นๆก็ได ้(๑๐) ผา้ไตร
สําหรับทอดชักบงัสุกุลเวลาเทศพหรือยกศพข้ึนจิตตกาธารอย่างน้อย ๓ไตร(๑๑) สตางค์ ๓๒ 
สตางคเ์อาไวซ้ื้อท่ี  (๑๒)โกศสาํหรับบรรจุอฐิั  (๑๓) ดอกพิกุลทาํดว้ยทองและเงินถา้ไม่มีก็ใชด้อก
มะลิเงินเหรียญหรือสตางคข์าแดงก็ไดส้าํหรับไปโปรยอฐิั (๑๔) พระสวดหนา้ไฟ ๔ รูปพระนาํศพ 
๑ รูป (๑๕) ถา้บรรจุอฐิัในทีเดียวควรเตรียมสร้างอนุสาวรียไ์วเ้ม่ืองานเสร็จและจะไดน้าํไปบรรจุ  
(๑๖)ถา้จะทาํบุญ ๗ วนัเลยตอ้งเตรียมหาของถวายพระไวด้ว้ยอยา่งนอ้ย ๕ รูปอย่างมาก ๗ รูปและ
ในท่ีน้ีศพออกจากบา้นแลว้ดา้ยสายสิญจน์วงบา้นและใหพ้ระถือเจริญพระพทุธมนตไ์ด ้
 

  ๓๐) พธีิเกีย่วกบัประตูป่า 
  ประตูป่านั้นให้ทาํเม่ือจะยกศพออกจากบา้นเรือนคือหาก่ิงไมส้ดมา ๒ ก่ิงผกูติดท่ี
ประตูรวบยอดให้เป็นคูหาเพื่อให้ชกัศพรอดออกไปหรือจะใชเ้พียงก่ิงเลก็ๆผกูหรือเสียบปักไวข้า้ง
ประตูก็ไดเ้ม่ือศพออกจากเรือนไปแลว้ก็ถอนท้ิงเสียท่ีทาํเช่นน้ีมีความหมายเป็น ๒ นยัคือนยั ๑ เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหผ้กีลบัเขา้ไปในเรือนเพราะเม่ือผอีอกไปเห็นมีประตูป่าเป็นท่ีสังเกตคร้ันกลบัมาจะเขา้
เรือนไม่เห็นประตูกห็ลงทางกลบัเรือนไม่ถูก 
  สรุป  เป็นปัญหาธรรมว่าประตูป่าชา้ถา้ใครไดย้า่งเขา้ไปแลว้ไม่มีกาํหนดว่าเม่ือไร
จะไดก้ลบัมาพบญาติอีกและเพื่อใหค้นท่ีอยูภ่ายหลงัปลงธรรมสังเวชว่าคนเราก็เหมือนตน้ไมซ่ึ้งปัก
ตั้งอยู่ทั้งคู่พอส้ินลมยกศพลงไปแลว้ก็ถูกถอนตน้ลงทนัทีจะไดเ้ป็นจิตตภาวนาบรรเทาความโลภ
ความโกรธความหลงใหเ้บาบางจากสันดาน มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 
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  ๓๑) ความเช่ือพธีิเกีย่วกบัการต่อยหม้อน า้และชักฟาก 
  ขณะเม่ือยกศพผ่านประตูป่าไปนั้นตอ้งให้คนคอยเอาไมต่้อยหมอ้นํ้ า ๓ใบซ่ึงตั้ง
ประจาํอยู่ให้แตกกระจายและให้นาํไฟดวงนั้นไฟหน้าศพแลว้ชกัฟาก ๒ ซ่ีท่ีเตรียมไวน้าํออกจาก
เรือนบางมติก็ว่าเม่ือจะยกศพออกจากเรือนตอ้งหาหมอ้ไฟ ๑ หมอ้หมอ้นํ้ า ๔ หมอ้และไมส้าํหรับ
ทุบหมอ้เตรียมไวใ้กล้ๆ ศพหมอ้ไฟนั้นสาํหรับนาํหนา้ศพหมอ้นํ้ านั้นสาํหรับทุบให้แตกในขณะเม่ือ
ยกศพผ่านไปเม่ือทุบหมอ้นํ้ าแตกแลว้ก็หักไมท่ี้ทุบนั้นเสียและคนท่ีอยู่ในเรือนตอ้งถือพดัโบกลม
ออกจากเรือนไปทางศพ ๔ ทีมติน้ีหมอ้นํ้ าหมอ้ไฟไม่เตรียมไวแ้ต่เดิมและไม่มีชกัฟากการต่อยหมอ้
นํ้าใหแ้ตกเอาไฟนาํหนา้ศพและเอาพดัโบกลมนั้น 
  สรุป เป็นปัญหาธรรมไดว้่าธาตุทั้ง ๔ คือดินนํ้ าไฟลมแตกสลายออกจากกนัแลว้
เหลือแต่ไฟนาํหนา้คนเราจะดาํรงชีวิตอยูไ่ดก้็ดว้ยธาตุทั้ง ๔ ควบคุมกนัอยู่เม่ือธาตุทั้ง ๔ แตกสลาย
ลงแลว้ชีวิตก็ดาํรงอยู่ไม่ไดส่้วนท่ีชกัฟาก ๓ ซ่ีนั้นให้พิจารณาพระไตรลกัษณ์ว่ารูปนั้นเป็นของไม่
เท่ียงเป็นทุกขแ์ลว้ไม่ใช่ของเราในวนัหน่ึงขา้งหนา้จะตอ้งแตกดบัเน่าเป่ือยศูนยส้ิ์นไปเม่ือความตาย
มาทนัเขา้วนัใดก็เหมือนชกัไมฟ้ากออกจากเรือนจะผอ่นผนัอยา่งไรไม่ไดท้ั้งนั้นตอ้งละท้ิงร่างกายท่ี
เปรียบเหมือนเรือนไปแต่ผูเ้ดียวหาเพื่อนฝงูมิได้๕๙ 
  ๓๒)  พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวสาร 
  เม่ือหามศพออกจากบา้นมีการหวา่นขา้วสารไปตลอดทาง 
  หลักความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือว่าให้ผีลงมาเก็บกินขา้วสาร เวลาหามศพไปจะได้
ไม่หนกั 
  ทางคดีธรรม ถือว่าสอนคนเป็นให้พิจารณาดูว่าขา้วสารคือแก่นขา้ว คนเราถา้ถึง
แก่นคน กไ็ม่ตอ้งเกิดตายอีก ขา้วสารกเ็หมือนกนัจะเอาไปเพาะปลูกกไ็ม่เกิดอีก 
  ๓๓)พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวตอกแตก 
  ขา้วเปลือกท่ีใช้คัว่ดว้ยไฟให้แตกเรียกขา้วตอกแตก ขา้วน้ีใช้โรยไป ตลอดทาง
เหมือนขา้วสาร 
  หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่ใหผ้อียูใ่นโลงลงมาเกบ็กิน 
  ทางคดีธรรม ถือว่าสอนใหค้นเป็นพิจารณาดูคนตาย ว่าคนตายรูปกบันามแตกจาก
กนั เหมือนขา้วตอกแตกท่ีแตกออกจากกนัแลว้ไม่สามารถนาํมาปลูกอีกไดเ้ลย 

                                                            

 ๕๙พระครูอุทยัปริยติัโกศล (เสถียรยอดสังวาลย)์ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตายของ
ภาคอสีาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั,๒๕๕๔,  ๘๙  หนา้. 



๒๓๕ 
 

  

  ๓๔)  พธีิเกีย่วกบัไม้ขีดทาง  
  เม่ือหามศพผ่านไป เขาจะใชไ้มขี้ดทางหรือหักก่ิงไมไ้ว ้เพื่อให้ผูต้ายตามไป ขา้ง
หลงัไดส้ังเกต อีกอย่างหน่ึงเป็นการลวงตาผีท่ีกลบัมา มนัจะเขา้ใจว่าน่ีไม่ใช่ทางไปบา้นของเรา 
เพราะมีขีดและก่ิงไมข้วางทางอยูด่งัน้ี 
  ๓๕)พธีิเกีย่วกบัพระสงฆ์น าหน้า  
  ในการน้ีตอ้งนิมนตพ์ระภิกษุรูปหน่ึงมาอ่านพระอภิธรรมไปขา้งหนา้ศพดว้ยการท่ี
นิมนตพ์ระมานาํหนา้ศพน้ีกล่าวกนัว่าจะไดน้าํวิญญาณไปสู่สวรรคเ์บ้ืองหนา้จะเป็นปัญหาธรรมว่า
พระสงฆเ์ป็นผูน้าํมหาชนผูน้ับถือพระพุทธศาสนาไปสู่ทางเกษมคือเม่ือพระศาสดาเขา้สู่นิพพาน
แลว้พระสงฆเ์ป็นผูเ้ล่าเรียนพระธรรมวินยัทรงจาํและและนาํสืบทอดต่อมาพระพุทธศาสนาจะตั้ง
มัน่อยูไ่ดก้เ็พราะพระสงฆแ์ละพระสงฆเ์ป็นผูน้าํพระธรรมมาสั่งสอนเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้
ช่ือวา่พระสงฆท์ั้งหลายนาํเราไปสู่ทางเกษม๖๐ 
  ๓๖)พธีิเกีย่วกบัที่ปลงศพ 

  ศพท่ีจะปลงศพนั้น เขาเอาไข่ ๑ใบ ขา้ว ๑ ป้ัน เส่ียงทายถา้ไข่แตกตรงไหนให้ฝัง 
หรือเผาตรงนั้น โดยถือวา่ตรงนั้นเจา้ของเขาอนุญาตใหแ้ลว้ ผูต้ายกพ็อใจอยูท่ี่นัน่แลว้ แลว้ปลงศพท่ี
ตรงนั้นหาฟืนมากองเป็นกองเรียก กองฟอน ปักหลกัส่ีหลกัท่ีมุมทั้งส่ีเรียกว่า หลกัสะกอนเวียนสาม
รอบ ก่อนจะยกศพข้ึนตั้งกลางกองฟอนหามศพเวียนรอบกองฟอน ๓ รอบ การเวียนตอ้งเวียนซา้ย 

  หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่เวียนซา้ยเป็นการแสดงความเคารพต่อศพ 
  ทางคดีธรรม ถือวา่แม่นํ้าคือสงสาร ไหลหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูไ่ม่ขาดระยะ ตวั
คนคือตวักิเลสเกิดมาแลว้ตอ้งสร้างกรรม คร้ันสร้างแลว้ไดรั้บผลกรรมเกิดข้ึนมาอีก ถา้ไม่ตดักิเลส
ขาด เป็นตอ้งมาเกิดอยู่ร่ําไป เม่ือเวียนเสร็จแลว้กระแทกกองฟอน เม่ือจะยกโลงข้ึนตั้ง ให้เอาโลง
กระแทกกองฟอน  ๓ คร้ัง ท่ีทาํดงัน้ี เป็นการสอนคนเป็น ให้พิจารณาดู อยา่ว่าแต่คนเป็นเลยแมค้น
ตายแลว้กย็งัถูกระแทกแดกดนัแลว้จะไดร้ะมดัระวงัตวัต่อไป 
  ๓๗) พธีิเกีย่วกบัการชักผ้าบังสุกลุ 
  เม่ือศพมาถึงวดัแลว้จึงจดัการถ่ายหรือเทศพในท่ีลบัซ่ึงสัปเหร่อไดจ้ดัเตรียมไวต้ดั
ดา้ยตราสังออกแลว้วางศพใหน้อนหงายเอาก่ิงไมห้รือใบตองมาวางลงหนา้อกกนัเป้ือนแลว้เจา้ภาพ
ก็เอานํ้ าอบนํ้ าหอมมาประพรมและเอาผา้ไตรหรือผา้ขาวทั้งพบัทอดลงบนนั้นนิมนตพ์ระมาซกัผา้
มหาบงัสุกลุแต่คร้ังโบราณทีเดียวทาํเป็นกระดานหกในท่ีเปล่ียวและเป็นเวลากลางคืนตามโคมไฟไว้
เป็นระยะต่างกนัให้พระเดินไปตามทางนั้นและเขา้ไปซกัผา้มหาบงัสุกุลเหยียบกระดานนั้นผีก็ลุก

                                                            

 
๖๐เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้. 



๒๓๖ 
 

  

ขนันัง่ประนมมือประคองผา้ใหพ้ระซกับางรายก็เอาผา้พนัไวพ้ระจะซกัผา้ตอ้งเอาไมเ้ทา้ไปดว้ยเพื่อ
จะยนัผีไวแ้ลว้เอาขอซักชายผา้ดึงมาแต่เป็นการลาํบากและหน้าหวาดเสียวแก่พระมากสมยัน้ีไม่มี
ใครทาํกนัแลว้การซกัผา้มหาบงัสุกลุนั้นมีปฐมเหตุวา่คร้ังหน่ึงสมเดจ็พระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จไปซกั
ผา้ซ่ึงเขาห่อศพ นางปุณณทาสี ท้ิงไวใ้นป่าชา้ทรงนาํผา้นั้นมาซกัตดัเยบ็ยอ้มเป็นผา้สังฆาฏิทรงผา้
ผืนนั้นเรียกกนัว่าสังฆาฏิคือแปลจากบงัสุกุลธรรมดาส่วนตดัดา้ยตราสังท่ีมดัศพนั้นก็เป็นปัญหา
ธรรมวา่ตดับ่วงทั้ง ๓ ดงักล่าวแลว้ในเบ้ืองตน้ 

  ๓๘) พธีิเกีย่วกบัการเวยีน ๓ รอบ 
  ก่อนจะยกศพข้ึนวางบนตะกอน (จิตตาธาร) ตอ้งเวียน ๓ รอบการเวียนนั้นใหเ้วียน
ซา้ยคือเดินเอาซา้ยเขา้ขา้งเชิงตะกอนเรียกว่า “อุตตราวัฏ” แลว้จึงยกศพข้ึนวางบนตะกอนหนัศีรษะ
ศพไปทางทิศตะวนัตกเวียน ๓ รอบนั้นเป็นปัญหาธรรมว่าสัตวท์ั้งหลายตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่น
ภพทั้ง ๓  คือกามภพรูปภพและอรูปภพทัว่กนัเป็นการเตือนสติผูท่ี้มีชีวิตอยู่ให้คิดถึงตวัเองจะได้
บาํเพญ็บารมีธรรมคือสั่งสมกองการกุศลผลบุญอนัจะนาํไปสู่สวรรคแ์ละนิพพานท่ีใหเ้วียนซา้ยนั้น
เพราะเป็นเร่ืองตายพิธีอ่ืนๆมีเวียนเทียนและแห่นาคเป็นตน้ใชเ้วียนขวาทั้งส้ินเพราะเป็นการมงคล
ไม่ใช่เร่ืองตายส่วนท่ีหนัศีรษะไปทางทิศตะวนัตกนั้นว่ากนัว่าสัตวจ์ะถึงท่ีตายมกันอนหันศีรษะไป
ทางนั้นมีเร่ืองเล่าว่าพระอิศวรจะโสกณัฑพ์ระขนัธกุมารจึงไดป้ระชุมเทวดาและนกัสิทธิวิทยาธรมา
พร้อมกนัณเขาไกรลาศและเชิญพระพรหมพระนารายณ์มาเจริญพระเกศาคร้ันถึงวนัมงคลพระ
นารายณ์บังเอิญหลับสนิทพระอิศวรมีเทวโองการให้พระอินทร์เอามหาสังข์ไปเป่าปลุกพระ
นารายณ์แว่วเสียงสังขลื์มพระเนตรเห็นพระอินทร์ตรัสถามว่าโลกมีเหตุประการใดพระอินทร์ทูล
ตอบว่าพระอิศวรมีเทวโองการให้เชิญเสด็จไปเจริญพระเกศาพระขนัธกุมารพระนารายณ์พลัง่พระ
โอษฐ์ว่าลูกหัวหายจะนอนหลบัให้สบายก็ไม่ไดแ้ลว้ก็เสด็จมากบัพระอินทร์ขณะท่ีพระนารายณ์
ตรัสดงันั้นดว้ยอาํนาจวาจาสิทธ์ิพระเศียรพระขนัธกุมารอนัตรธานพระอิศวรมีเทวโองการให้พระ
วิษณุกรรมไปยงัโลกมนุษยต์ดัเอาศีรษะคนถึงมรณะมาต่อเศียรพระขนัธกุมารพระวิษณุกรรมรับเท
วโองการแลว้มาเท่ียวหาศีรษะคนผูถึ้งมรณะในวนันั้นก็ไม่มีผูใ้ดตายพบแต่ชา้งนอนหันศีรษะไป
ทางทิศตะวนัตกก็ตดัเอาศีรษะช้างไปต่อเป็นพระเศียรพระขนัธกุมารแลว้พระเป็นเจา้ทั้งสองจึง
พร้อมกนัเปล่ียนพระนามใหใ้หม่ เรียกว่า ‚พระพฆิเนศ‛ สัตวจ์ะถึงท่ีตายนอนหนัศีรษะไปทางทิศ
ตะวนัตกอยา่งน้ีอน่ึงในคติพระพุทธศาสนามหายานถือว่าทิศตะวนัตกเป็นทางไปสู่แดนสุขาวดีอนั
เป็นสวรรคข์องพระอมิตภพุทธเจา้เม่ือคนตายเขายอ่มหนัศีรษะไปทางทิศตะวนัตกเพื่อไปสู่สวรรค์
สุขาวดีทุกวนัน้ีเราก็ถือทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นทิศตีนนอนเราจึงไม่หันหัวไปทางนั้นซ่ึงคงจะ
เน่ืองมาจากคติท่ีวา่ทิศใตเ้ป็นแดนของเปรตโลกหรือยมโลกนั้นเอง 



๒๓๗ 
 

  

  เหตุน้ี การเวียนสามรอบ ก่อนจะยกศพข้ึนตั้งกลางกองฟอนหามศพเวียนรอบกอง
ฟอน ๓ รอบ การเวียนตอ้งเวียนซา้ย 
  สรุป แลว้ ปัญหาธรรมว่าถา้ยงัไม่ถึงพระนิพพานตราบใดก็วนเวียนอยู่ใน ๓ ภพ
เม่ือเวียนครบ ๓ รอบแลว้แยกทางกนัไปนั้นแสดงว่าคนเราเม่ือส้ินลมตายไปแลว้ก็ตอ้งแยกทางกนั
ไปเกิดไม่ภพใดก็ภพหน่ึงการท่ีกู่วู ้ๆ นั้นแสดงว่าพระท่านส่งสัญญาณให้ผูต้ายไม่ว่าผูต้ายนั้นจะไป
เกิด ณ ภพใดจึงไดกู้่เรียกใหรู้้วา่ญาติไดท้าํบุญอุทิศส่วนกศุลไปให ้

  อีกประการหน่ึง สัตวท์ั้งหลายตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นภพทั้ง  ๓  คือกามภพรูป
ภพอรูปภพทัว่กนัเป็นการเตือนสติผูมี้ชีวิตอยูใ่หคิ้ดถึงตวัจะไดบ้าํเพญ็บารมีธรรมคือสะสมกองการ
กศุลอนัจะนาํไปสู่สวรรคแ์ละนิพพาน 

  ๓๙)  พธีิเกีย่วกบัการล้างหน้าศพ 
  เม่ือถึงเวลาจะเผาก่อนอ่ืนตอ้งพลิกศพก่อนลา้ง เอาผา้ห่อศพออก เพื่อไฟจะไดไ้หม้
เร็ว แลว้ทุบเอานํ้ามะพร้าวและนํ้าอบ นํ้าหอมลา้งหนา้ศพ  เม่ือถึงเวลาจะเผาจะมีพิธีลา้งหนา้ศพดว้ย
นํ้ าสะอาด ก็คือนํ้ าของมะพร้าว ซ่ึงจะกะเทาะเปลือกเตรียมไวน้ั้นมาต่อยนํ้ ารดหนา้ลา้งหนา้เรียกกนั
วา่มะพร้าวลา้งหนา้มีคาํกล่าวกนัวา่ถา้ใครเอาเน้ือมะพร้าวนั้นไปกินแลว้จะแกน้อนกดัฟันไดเ้ทจ็จริง
อยา่งไรแลว้แต่จะพิจารณาเร่ืองมะพร้าวลา้งหนา้ศพนั้น 
  หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่นํ้ ามะพร้าวเป็นนํ้าท่ีใสสะอาดการลา้งกเ็พื่อใหศ้พ
สะอาด ปราศจากมลทิน 
  ทางคดีธรรม ถือวา่สอนคนเป็นใหเ้อานํ้าคือ สุจริตธรรมชาํระลา้งใจใหส้ะอาด  
อีกอยา่งเพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่นํ้ ามะพร้าวเป็นนํ้าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิผูเ้ขา้สู่มรรคผลนิพพานตอ้งชาํระจิตให้
สะอาดดว้ยนํ้าทิพยจ์ากพระธรรม 
  สรุป  เป็นปัญหาธรรมว่านํ้ าธรรมดาขุ่นระคนด้วยเปลือกตมเปรียบดว้ยกิเลสมี
ราคะนั้นตน้ทาํดว้ยจิตหมองส่วนนํ้ ามะพร้าวมีเคร่ืองห่อหลายชั้นเป็นนํ้ าสะอาดถา้คนทั้งหลาย
อุตส่าห์บาํเพญ็กศุลสุจริตทาํใหใ้สสะอาดปราศจากกิเลสมีราคะเป็นตน้เหมือนนํ้าในผลมะพร้าวแลว้
ก็จะมีความสุขเม่ือละโลกน้ีไปแลว้ก็จะไปสวรรคค์ร้ันลา้งหนา้ศพเรียบร้อยแลว้ก็ลงมือเผาศพเชิญ
ท่านผูมี้เกียรต์ิเป็นประธานในสมาคมนั้นเผาก่อนถา้เป็นศพผูมี้บรรดาศกัด์ิก็ตอ้งใหพ้ระราชทานไฟ
หลวงก่อนจึงเผากนัต่อไป 
  ๔๐)  ความเช่ือพธีิโยนผ้าข้ามโลง  เม่ือลา้งศพแลว้โยนผา้ขา้มโลง  ๓  คร้ัง แลว้เอา
ผา้นั้นไปให้พระนัง่สวดมาติกา เสร็จแลว้จะเก็บไปหรือถวายพระก็ได ้ตามตูห้นงัสือใบลาน ผา้ห่อ
หนงัสือ โดยมากเป็นผา้วา หรือผา้ซ่ิน เพราะคนโบราณชอบถวายผา้ใหเ้ป็นสงฆ ์ถือวา่เป็นการ 
ทาํบุญใหผู้ต้ายอีกโสดหน่ึง 
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  ขอ้ท่ีโยนขา้มไฟ ๓ หนและรอคอยกนัอยู่จนกว่าสัปเหร่อหรือสนมจะซักฟืน ๓ 
ดุน้จึงกลบับา้นไดท่ี้เอาผา้โยนขา้มไฟ  ๓ หนนั้นเป็นปัญหาธรรมวา่คนเรายงัอยูใ่นสงัสารวฏัเพียงใด
กเ็หมือนอยูใ่นกองไฟทั้ง  ๓  คือราคะโทสะโมหะอนัเผาลนใหเ้ร่าร้อนอยูเ่พียงใด  
  ๔๑)  พธีิเกีย่วกบัไม้ข่มเหง 

  ไมแ้ก่นสองท่อนยาวท่อนละ  ๒ วาเศษใชส้ําหรับบงัคบัมิให้โลงตกลงจากกอง
ฟอน การเอาไมข่้มเหงไวเ้ช่นน้ี ถือว่าเป็นการสอนคนว่า คนเรานั้นไม่ว่าจะชัว่ดีมีจน สวย หล่อหรือ
ข้ีเหล่ ใหญ่เลก็เพียงไหน กต็อ้งมีผูป้กครองคอยควบคุมดูแล วา่กล่าวตกัเตือนซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอด 
เพื่อให้เกิดความดีงามของชีวิตของแต่ละคนคือ (๑) แนะนาํตกัเตือนให้กระทาํความดีทั้งแก่ตนเอง
และเพื่อผูอ่ื้น และประเทศชาติบา้นเมือง  (๒)  แนะนาํตกัเตือนเพื่อให้หลีกหนีจากความชัว่ อนัจะ
ทาํใหต้นเอง องคก์ร ประเทศชาติ และหมู่คณะเกิดความเสียหาย 

  ๔๒)  พธีิเกีย่วกบัการหว่านกาละพฤกษ์หรือการทิง้เบีย้  ๓๒  เบีย้ 
  คร้ังโบราณยงัใชเ้บ้ียอยูน่ั้นเม่ือจะเอาเผาหรือฝังศพตอ้งท้ิงเบ้ียลงในป่าชา้ต่อมาใช้
อฐัหรือโสฬสแทนเบ้ียสมยัน้ีใชส้ตางคก์็ท้ิงสตางคก์ารท้ิงเบ้ียเขา้ใจกนัเป็น ๒ ทางคือทาง ๑ ว่าเสีย
ค่าท่ีให้แก่ตากลายายกลีซ่ึงเป็นเจา้ของป่าชา้เป็นการเช่าท่ีอยู่เพราะกลวัจะเบียดเบียนวิญญาณศพท่ี
นาํไปเผาหรือฝังนั้นให้ไดรั้บความเดือดร้อนเคา้ความนั้นหนา้จะเสียเน่ืองมาจากเร่ืองพระมหากาล
เถระในอรรถกถาธรรมบท  ซ่ึงกล่าวว่า  คนเฝ้าป่าชา้คนหน่ึงช่ือนาง “กาลี”แต่สามีของแกจะช่ือ
อะไรหาปรากฏไม่ปรากฏว่าแกมีลูกหญิงชายอาศยัอยูใ่นกระท่อมนอ้ยในป่าชา้อาชีพทางรับจา้งเผา
ศพเม่ือมีใครตายลงกเ็อาศพไปมอบและใหค่้าจา้งแกๆ  ก็จดัการเผาใหแ้ต่ภายหลงัคาํว่า ‚กาลี‛ กลาย
มาเป็น‛ยายกลี‛ และผวัของแกช่ืออะไรไม่ปรากฏจึงตั้งช่ือใหว้่า ‚ตากลา‛ เลยเรียกกนัติดปากว่า 
‚ตากลายายกลี‛ บางทีคนเรียกวา่ ‚ยายกลีตีกลา‛ กมี็ตามเคา้ความ 
  ในอรรถกถาน้ีการท้ิงเบ้ียในคร้ังนั้ นก็คือให้ค่าจ้างเผาศพนั้ นเองแต่บัดน้ีได้
กลายเป็นพิธีไปอีกทางหน่ึงเป็นปัญหาธรรมว่าเบ้ีย ๓๒ นั้นไดแ้ก่อาการ ๓๒ มีผมเป็นตน้ย่อมทบั
ถมแผน่ดินไม่มีใครจะพน้ไปไดเ้หมือนกบัเบ้ีย  ๓๒ ท่ีท้ิงลงไปในป่าชา้ฉะนั้น 

  เหตุนั้น หมากเงินหมากทอง เรียก หมากกาละพฤกษ์เขาเอาผลไม ้กา้นกลว้ยตดั
เป็นท่อนๆ หรือไมขี้ดไฟ เสียบสตางคเ์ขา้ไปในนั้น ก่อนจะเผาศพมีการหว่านกาละพฤกษ ์ผูค้นวิ่ง
วุ่นกนัเก็บเอาดูแลว้ก็น่าสนุกสนานยิ่งนกั แต่ผูว้ิจยัคิดว่า  ขาดการคารวะต่อผูใ้หญ่เน่ืองจากเด็กวิ่ง
เกบ็กาละพฤกษช์นกบัผูใ้หญ่ เป็นการขาดความเคารพ 
  มาติกาบงัสุกุลศพก่อนจะเผานิมนตพ์ระสวดมาติกา เสร็จแลว้โยงดา้ยจากโลงให้
พระชกับงัสุกุล เสร็จแลว้พระใหพ้ร แลว้ลงมือเผาต่อไป วนัท่ีไม่ควรเผาศพ วนัพระ วนัองัคาร และ
วนัถูก  ๙ กอง ถือว่าเป็นวนัท่ีไม่ควรเผา วนัพระนั้นเป็นวนัท่ีพระสงฆท์าํกิจพระศาสนา ญาติโยมก็
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พากนัไปรักษาศีล ฟังธรรม วนัองัคารถือว่าเป็นวนัแขง็ ถา้มีความจาํเป็นจะตอ้งเผาให้ทาํอุปโลกน์
เสียก่อน คือเม่ือนาํศพไปถึงป่าชา้แลว้คนหน่ึงทาํพิธีขุดหลุมจะฝัง พระสงฆไ์ปขอแผ่จากญาติโยม 
ขอให้ญาติโยมช่วยหาฟืนมาให้ แลว้จดัการเผา ส่วนวนั  ๙ กองนั้น เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีไม่เคยเผาดว้ย
ถือวา่วนัทั้งสามน้ีเม่ือเผาจะนาํความเดือดร้อนมาให ้

  ๔๓)  พธีิเกีย่วกบัเทยีนเผาศพ 

  เทียนเผาศพนั้นหา้มมิใหจุ้ดต่อกนัตอ้งจุดจากไฟชนวนท่ีเจา้ภาพจดัไวใ้หท่ี้มิใหจุ้ด
ไฟต่อกนันั้นถือกนัมาแต่โบราณคือโบราณใชใ้ตต้ดัเป็นท่อนสั้นๆผูม้าก่อนจุดไฟจะเผาผผีูม้าทีหลงั
ขอต่อเม่ือใหต่้อกนัมากคนไฟก็ลุกลามไหมจ้วนหมดนํ้ ามนัยางก็ไหลหยดรดมือไหมจึ้งหา้มว่าเผาผี
ไม่ให้เผาต่อกนัแมใ้นสมยัปัจจุบนัน้ีก็ใชเ้ทียนก็ยงัถือกนัอยูค่งจะหวงัความเรียบร้อยในเวลาข้ึนไป
เผาศพจะไดไ้ม่ตอ้งเบียดเสียดและเอาไฟเขา้ไปจ้ีกนัเป็นการอลหม่านบางศพท่านผูเ้ป็นประธานซ่ึง
เรียกว่าเป็นตน้เพลิงเอาธูปเทียนจุดไฟข้ึนไปเผาผูเ้ดียวแขกท่ีไปเผานอกนั้นไม่ตอ้งจุดไฟเป็นแต่เอา
ธูปเทียนไปวางเฉยๆเพราะไฟผูท่ี้เป็นประธานจุดไวมี้อยู่แลว้การท่ีเผาศพดว้ยธูปเทียนน้ีเพื่อเป็น
เกียรติยศแก่ศพยงัมิไดเ้ผาจริงอีกอยา่งหน่ึงท่ีห้ามมิให้เผาไฟจุดต่อกนันั้นเป็นปัญหาธรรมว่าไฟนั้น
ไดกิ้เลสเคร่ืองร้อนคือโกรธความโกรธโทสะความประทุษร้ายพยาบาทความมุ่งร้ายเม่ือไฟเหล่าน้ี
เกิดข้ึนแก่ผูใ้ดแลว้ก็ให้ผูน้ั้นระงบัเสียอย่าเอาไปจุดต่อกระพือให้ลุกลามมากไปจนถึงพาคนอ่ืนให้
เดือดร้อนไปดว้ย 
  ดังนั้ น ไฟสําหรับจุดศพนั้ นเขามีไว้ต่างหากใช้ไต้หรือจุดเทียนห้ามมิให้จุด
ติดต่อกนั ดว้ยถือว่าไฟธรรมดาก็ดี ไฟราคะ โทสะ โมหะก็ดี ไฟทั้งน้ีเป็นของร้อน ถา้ไปต่อกนัเขา้ 
จะลุกลามใหญ่โตไหมบ้า้นเมือง และ ทาํลายทรัพยสิ์นอาคาร บา้นเรือนให้เสียหายพินาศ เผาแลว้
กลบับา้น มีการบายศรีสู่ขวญัเล้ียงขา้วปลาอาหารเพื่อใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขต่อไป 

  ๔๔)  พธีิเกีย่วกบัการซักฟืน ๓ ดุ้น 
  คร้ันเผาหลอกพอเป็นพิธีแลว้ไดเ้วลาเผาจริงญาติมิตรท่ีสนิทก็ไปเผากนัอีกคร้ัง
หน่ึงขณะเม่ือเพลิงลุกรุ่งโรจน์อยูน่ั้นบางรายก็เอาผา้คลุมหีบหรือผา้ห่มแพรโยนขา้มไฟ ๓ หนและ
รอคอยกนัอยู่จนกว่าสัปเหร่อจะซักฟืน ๓ ดุน้จึงกลบับา้นไดท่ี้เอาผา้โยนขา้มไฟ  ๓ หนนั้นเป็น
ความเช่ือท่ีวา่ 
 คนเรายงัอยู่ในสังสารวฏัเพียงใดก็เหมือนอยู่ในกองไฟทั้ง ๓ คือ  ราคะโทสะโมหะอนัเผา
ลนให้เร่าร้อนอยูเ่พียงใดนั้นเองท่ีให้รอซกัฟืนเสียก่อนเพราะโบราณเผาศพกนัในป่าคร้ันพลบคํ่าก็
พากันกลบัหมดไฟอาจลามไปไหมบ้้านหรือโรงนาของคนอ่ืนเป็นอนัตรายจึงถือว่าตอ้งรออยู่
ช่วยกนัพรากไฟเสียก่อนจึงกลบัไดอี้กอย่างหน่ึงเป็นมติของผูมี้ปัญญาหน่วงไวเ้พื่อให้อยู่พิจารณา
นานๆจะ รีบซกัฟืนเร็วนกัจะพากนักลบัเสียหมดไม่ทนัไดป้้องกมัมฏัฐานเพราะการเผาศพน้ีนบัว่ามี
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อานิสงส์อยา่งนอ้ยตอ้งใหไ้ดอ้สุภสญัญาจะไดเ้ป็นอุปนิสยัแก่มรรคผลนิพพานดงั  ยสกลุบุตร พร้อม
ดว้ยสหาย  ๕๔  คนช่วยกนัเผาศพไม่มีญาติพิจารณาศพนั้นจนไดอ้สุภสัญญาแลว้พากนักลบับา้นขอ้
นั้นจึงเป็นอุปนิสัยให้ไดส้ําเร็จมรรคผลและบรรพชาในพระพุทธศาสนาแต่คร้ันจะบอกตรงๆว่า
พิจารณาเสียก่อนก็คงจะไม่มีใครเช่ือจึงอุบายว่าตอ้งรอให้ซกัฟืน๓ดุน้เสียก่อนจึงกลบัไดแ้ละเป็น
ปัญหาธรรมว่าซกัฟืน ๓ ดุน้ก็คือพรากไฟทั้ง ๓ กองคือราคะโทสะโมหะนั้นออกจากใจในขณะท่ี
เผาศพนั้นเสียก่อนจึงค่อยกลบับา้น๖๑ 
  ๔๕) พธีิเกีย่วกบัการห้ามมิให้ขึน้เรือนก่อนล้างหน้าหรืออาบน า้ 
  ไดก้ล่าวแลว้วา่การเผาศพคร้ังโบราณเป็นการออกแรงเผากนัจริงๆไม่ใช่เผาพอเป็น
พิธีเหมือนสมยัน้ีญาติมิตรท่ีไปก็ช่วยกนัทั้งหมดกว่าศพจะไหมก้็เหง่ือไหลไคลยอ้ยเพราะถูกเปลว
ไฟและกล่ินศพจบัเป้ือนตามตวัผิวหนงัเป็นปฏิกูลโสโครกมากคร้ันกลบัมาบา้นถา้ไม่อาบนํ้ าชาํระ
ลา้งเสียก่อนแลว้ข้ึนไปบนเรือนก็จะเป็นท่ีรังเกียจแก่ผูอ้ยูบ่า้นจึงจาํเป็นตอ้งอาบนํ้ าหรืออยา่งนอ้ยก็
ลา้งหนา้เสียก่อนจึงข้ึนไปไดจ้ะวา่ผติีดตวัหรือติดตามมากไ็ดคื้อกล่ินผแีละร่างท่ีแลเห็นนั้นเองติดมา
แต่สมยัน้ีไม่ตอ้งช่วยกนัเผาเช่นนั้นเพราะเจา้หนา้ท่ีคือสัปเหร่อหรือสนมจดัการเผาเสร็จญาติมิตรท่ี
ไปเผากลบัมาบา้นไม่ตอ้งถูกรังเกียจวา่จะมีของโสโครกติดตวัมาแมเ้ช่นนั้นถา้จะลา้งหนา้หรือลูบตวั
เสียก่อนกเ็ป็นการดีไม่มีเสียหายอนัใด 

  ๔๖) พธีิเกีย่วกบัการเดิน ๓ หาบ 

  รุ่งข้ึนเช้าบุตรและญาติของผูต้ายแต่งเคร่ืองขาวทุกข์จดั  ๓ หาบไปยงัท่ีเผาศพ
พร้อมกนั ๓ หาบนั้นคือของถวายพระใส่พานรวม ๓ พานในพานหน่ึงก็มีหมอ้ขา้วเชิงกรานหรือองั
โล่บรรจุของแห้งเช่นขา้วสารพริกกะปิหอมกระเทียมรวมใส่สาแหรกขา้งหน่ึงอีกขา้งหน่ึงก็สาํรับ
คาวหวานบรรจุของสดสาํหรับพระฉนัเหมือนกนัทั้ง ๓ หาบแลว้จดัใหบุ้ตรหลานหรือญาติสามคน
หาบคนละหาบถือผา้ไตรอีกสามคนๆละไตรหวัหนา้เดินเวียนรอบกองฟอนสามรอบเวลาเดินนั้นให้
คู่อย่างชาวสวนหรือชาวป่ากู่เรียกกนัว่าวู ้ๆ คนขา้งหน้ากู่ข้ึนก่อนแลว้คนขา้งหลงัก็กูรั้บกนัไปโดย
ตลอดจนครบ ๓ รอบแลว้แยกทางกนัไปเอาหาบไปตั้งเรียงกนัท่ีอาสน์สงฆแ์ลว้เจา้ภาพก็อาผา้ไตร
ไปทอดท่ีกองฟอนนิมนตพ์ระสงฆม์า ๓ รูปมาชกับงัสุกุลแลว้เจา้ภาพก็ถวายสาํหรับคาวหวานแก่
พระสงฆ์ ๓ รูปนั้นเม่ือพระสงฆ ์ยถาสัพพี เจา้ภาพตอ้งกรวดนํ้ าอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผูต้ายเสร็จ
แลว้พระกรั็บ  ๓ หาบไปฉนัท่ีวดัแต่ถา้เป็นพิธีของหลวงพระรับ ๓ หาบแลว้ฉนัท่ีนั้นแลว้อนุโมทนา
ทีหลงัแลว้จึงกลบั 

                                                            

 
๖๑เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้. 
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  อีกอยา่ง วิธีเดิน ๓ หาบนั้นมีปฐมเหตุมาจากเร่ืองโสเรยยเศรษฐีบุตรไปอาบนํ้ ากบั
เพื่อนพอเห็นพระมหากจัจายนะเถระมีรูปสวยดัง่ทองก็คิดผดิไปดว้ยอาํนาจราคะว่าไฉนหนอจึงจะ
ไดพ้ระมาเป็นภรรยาของเขามิฉะนั้นก็ให้ผิวภรรยาของเราเป็นเหมือนพระเถระน้ีเพียงคิดเท่าน้ีเพศ
ของเขากก็ลบักลายเป็นหญิงไปทนัที โสเรยยะ เกิดความละอายจึงหนีไปเมืองตกักศิลาโดยมิไดบ้อก
ใหเ้พื่อนทราบคร้ันเพื่อนกลบัไปบา้นแลว้จึงแจง้เหตุใหบิ้ดามารดาของ โสเรยยะทราบมารดาบิดามี
ความวิตกกงัวนจึงให้บ่าวไพร่ไปเท่ียวคน้หาในท่ีต่างๆ (ซ่ึงเขา้ใจว่าเอาอาหารใส่หาบเดินคู่กนัไป
ดว้ย) เม่ือไม่พบกร้็องไหค้ร่ําครวญสาํคญัวา่ตายจึงไดท้าํมตกภตัรส่งไปใหผู้ต้าย 
 อีกเร่ืองหน่ึงธิดาเศรษฐีคนหน่ึงมีความปฏิพทัธ์รักใคร่ในพรานป่าจึงไดห้นีบิดามารดาตาม
ไปอยูเ่ป็นภรรยาของเขาในเม่ือพรานป่าขบัเกวียนออกจากเมืองไปฝ่ายบิดามารดาไม่ทราบสาเหตุว่า
ไปขา้งไหนคิดว่าลูกตายจึงให้บ่าวไพร่ไปเท่ียวคน้หาเม่ือไม่พบก็ทาํมกตภตัเช่นเดียวกนัส่วนการ
เดินเวียน ๓ รอบนั้นเป็นปัญหาธรรมว่าถา้ยงัไม่ถึงพระนิพพานตราบใดก็วนเวียนอยูใ่น ๓ ภพเม่ือ
เวียนครบ  ๓  รอบแลว้แยกทางกนัไปนั้นแสดงว่าคนเราเม่ือส้ินลมตายไปแลว้ก็ตอ้งแยกทางกนัไป
เกิดมีภพใดกภ็พหน่ึงการท่ีกู่วู ้ๆ  นั้นแสดงวา่พระไม่วา่ผูต้ายนั้นวา่  ไปเกิด ณ  ภพใดจึงไดกู้่เรียกให้
รู้วา่ญาติไดท้าํบุญอุทิศส่วนกศุลไปให ้

  ๔๗) พธีิเกีย่วกบัการเกบ็อฐิั 
  เม่ือเผาศพครบ ๓ วนั แลว้เชิญญาติพี่นอ้งและนิมนตพ์ระสงฆไ์ปทาํพิธีเก็บกระดูก 
หรืออฐิัจดัอาหารไป ๑ ท่ี เม่ือถึงป่าชา้หลุมเผาศพหรือเมรุแลว้นาํอาหารไปเล้ียงผี บอกเล่าว่าพรุ่งน้ี
ไปกินขา้วแจกลูกหลานเขาจะทาํบุญแจกขา้วเสร็จแลว้ พอบอกเล่าแลว้ก็กองกระดูกให้เป็นรูปคน
นอนหงาย สมมุติวา่ตาย หนัหวัไปทางทิศตะวนัตกแลว้นิมนตพ์ระมาบงัสุกลุ พอเสร็จแลว้ลบรูปหุ่น
นั้นเสีย ทาํรูปหุ่นใหม่หันหัวไปทางทิศตะวนัออก สมมติว่าเกิดใหม่ เอากระดูกใส่ในหมอ้วาง ไว้
ตรงกลางรูปหุ่น แลว้นิมนตพ์ระสงฆบ์งัสุกลุเป็น แลว้เข่ียเถา้ถ่านท่ีเหลือลงไปในหลุมฝังไว ้
 บางทอ้งถ่ินในภาคอีสานเหนือ หลงัเผาศพเสร็จแลว้  ๓ วนั ถึงจะเก็บกระดูกมาทาํบุญท่ี
บา้น ว่ากนัว่า รอให้กระดูกเยน็เสียก่อน คือ เยน็โดยไม่ตอ้งใชน้ํ้ าราดรดเสร็จแลว้ให้ลูกหลานเก็บ
ดอกไมท้องท่ีโปรยไวน้ั้นเอาไปใส่ไวใ้นท่ีเก็บเงินสมมติว่ากระดูกเงินกระดูกทองรักษาทรัพยเ์ป็น
ของดีจะไดมี้ความเจริญแลว้เลือกเก็บอฐิัแขนขาตวัและศีรษะอย่างละน้อยใส่โกศเล็กไวต่้างหาก
ส่วนอฐิันอกจากนั้นและถ่านเถา้ก็รวมไวใ้นอนัท่ีสมควรการเก็บอฐิัเป็นหน้าท่ีของลูกหลานท่ีจะ
ช่วยกนัเก็บเพื่อจะไดไ้วส้ักการบูชาเป็นท่ีระลึกและเป็นเหตุให้บาํเพญ็กุศลประจาํปีเป็นการกตญัํู
กตเวทีต่อไปส่วนทางบา้นควรจะเตรียมตวัตั้งโต๊ะบูชาและออกทุกขแ์ต่งสีไวรั้บอฐิัวนัน้ีเป็นวนัออก
ทุกข์แต่ถา้จะไวทุ้กข์อีกก็ควรไวใ้นวนัต่อไปเม่ืออฐิัมาถึงบา้นตอ้งเชิญอฐิับรรพบุรุษไวใ้นบา้น
ออกไปรับอฐิัท่ีมาใหม่เข่าบา้นและโปรยสตางคท้ิ์งทานเร้ือยไปจนถึงโต๊ะบูชาแลว้เร่ิมทาํบุญ ๗ วนั
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ต่อไปการทาํบุญ  ๗  วนัน้ีมี  ๒  อยา่งบางรายก็รอจนถึง ๗ วนัจึงทาํบางรายก็ทาํเสียให้เสร็จทีเดียว
การทาํนั้นคือสวดมนตเ์ล้ียงพระมีเทศน์บงัสุกุลอยา่งเดียวกนักบั ๗ วนัเม่ือศพอยูบ่า้นต่างแต่ใชด้า้ย
สายสิญจน์วงบา้นและใหพ้ระถือสวดมนตเ์ท่านั้นเพราะศพเผาแลว้ดงักล่าวแลว้ 
  ในบางทอ้งถ่ินของภาคอีสานตอนเหนือ หลงัเผาศพเสร็จแลว้ ๓ วนั ถึงจะเกบ็
กระดูกมาทาํบุญท่ีบา้น วา่กนัวา่ รอใหก้ระดูกเยน็เสียก่อน คือ เยน็โดยไม่ตอ้งใชน้ํ้ าราดใหเ้ยน็
นัน่เองและในระหวา่งท่ีรอใหค้รบ ๓ วนันั้นลูกหลานจะจดัเตรียมเคร่ืองทาํบุญ และของถวายวดั ท่ี
ภาคอีสานตอนเหนือ จะมีการทาํตุงเป็นผนืใหญ่ ยิง่ยาวเท่าไหร่ไดก้ย็ิง่ดี เสมือนหน่ึงวา่ใหผู้ต้ายเป็น
ทางข้ึนสู่สวรรค ์
  ในการทาํตุงน้ี ลูกหลานทุกคนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํคนละเล็กละน้อย
หลงัจากทาํบุญท่ีบา้น แลว้ก็นาํส่ิงของท่ีเตรียมไวม้าท่ีวดั ส่วนตุงนั้นจะนาํมาตั้งไวท่ี้มุมโบสถด์า้น
ทิศเหนือ กระดูกจะนาํไปฝากวดั หรือจดัก่อเจดียแ์ลว้แต่กรณี ฤดูปีหนา้ฟ้าใหม่ก็มาบงัสุกุลทาํบุญ
ใหท้านตามประเพณีการเผาแบบคนโบราณ นอกจากจะทาํเป็นโลงแลว้ ยงัทาํเป็นรูปนกหสัดีลิงคซ่ึ์ง 
เป็นนกท่ีมีขนาดใหญ่มาก คนเป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติยศช่ือเสียง จึงสมควรใหเ้ผาแบบน้ีประวติัมีวา่ 
 นกหัสดีลิงค ์เป็นนกใหญ่ตวัโตเท่าชา้ง อาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์เรียก ช่ือตามเจา้ของภาษา
ว่า   หตฺถลงฺิคสกุโณ  เรียกตามภาษาของเราว่า  นกหัสดีลิงค์  เร่ืองยอ่มีว่า พระเจา้ปรันตปะเจา้เมือง
โกสัมพี  นัง่ผงิแดดอยูก่บัพระราชเทวีท่ีมีครรภแ์ก่ พระนางห่มผา้กมัพลสีแดง นกเขา้ใจว่าเป็นกอ้น
เน้ือ จึงบินมาโฉบเอาไปวางไวใ้นระหว่างคาคบไมไ้ทรใหญ่ พระนางปรบมือร้อง นกตกใจบินหนี
พระนางจึงลงจากคาคบไม ้แลว้ประสูติพระโอรสในขณะท่ีฝนตกฟ้าร้อง จึงขนานนามพระโอรสว่า 
“อุเทน” 

  ชาวอีสาน เม่ือเจา้เมืองหรือพระสงฆผ์ูห้ลกัผูใ้หญ่ถึงแก่กรรมถึงแก่มรณภาพมกัจะ
ทาํศพเป็นการใหญ่โตหีบศพทาํแบบโบราณ มีบุษบกหลายชั้นทาํรูปนกหสัดีลิงค ์ตั้งบนกองฟอนตั้ง
หีบศพบนหลงันกหัสดีลิงค ์ปลูกประรําใหญ่และสูงคร่อม มีมหรสพคบงนัและทาํบุญกุศลครบ ๗
วนั ๗ คืน ถึงวนัเผากท็าํพิธีฆ่านกหสัดีลิงคแ์ลว้จึงเผา 
  ผูน้าํชาวอีสาน คือ พระตา พระวอ ก็ปรากฏว่า ทาํศพแบบรูปนกหัสดีลิงค ์เอาศพ
พระวอ พระตาข้ึนตั้งบนหลงันก มีมหรสพครบ  ๗ วนั ๗ คืน แลว้เผา ณ ทุ่งบา้นดู่ บา้นแก เขตนคร
จาํปาศกัด์ิ ลูกชายของพระตา  ๒ คน คือ ทา้วคาํผง เจา้เมืองอุบลฯ คนแรก นามว่า พระปทุมวรราช
สุริยะวงศ ์และทา้วทิตพรหม เจา้เมืองอุบลคนท่ีสอง นามว่าพระพรหมวรราชสุริยะวงศก์บัลูกชาย
ทา้วคาํผง ช่ือกุทอง เจา้เมืองคนท่ีสามนามว่า พระพรหมราชวงศา เจา้เมืองทั้งสามองคน้ี์ ครองเมือง
อุบลมาเป็นเวลานานถึง ๘๐ ปีเศษ เวลาถึงแก่กรรม ก็จดัทาํศพแบบรูปนกหสัดีลิงค ์มีมหรสพคบงนั 
๗ วนั  ๗ คืน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในเมืองอุบลราชธานี ( จากประวติัเมืองอุบลราชธานี โดย  
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สิน ปิติกะวงศ ์พ.ศ.   ๒๔๗๙) 
  ฝ่ายพระสงฆเ์มืองอุบลฯ ท่ีท่านเจา้เมือง หรือชาวเมืองเรียกกนัว่า ท่านเจา้ วดัป่า
น้อยหรือวดัมณีวนารามในปัจจุบนั ซ่ึงมีสมณศกัด์ิเป็น เจา้คุณพระอริยวงศาจารยญ์าณวิมล อุบล
สังฆปาโมกข ์ ปลายรัชกาลท่ี  ๕ ท่านถึงแก่มรณภาพ ก็จดัทาํศพแบบรูปนกหัสดีลิงค ์มีมหรสพคบ
งนั ๗ วนั ๗ คืน เผาท่ีวดัป่านอ้ย หรือวดัมณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี อีกองคห์น่ึงคือยาท่านดีโลด 
หรือ ท่ีทางการเรียกพระครูวิโรจน์รัตโนบล เจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่าน
ถึงแก่มรณภาพ ก็จดัทาํศพแบบรูปนกหัสดีลิงค ์ตั้งศพบาํเพญ็กุศล และมีมหรสพคบงนัครบ  ๗ วนั 
๗ คืน ณ วดัทุ่งศรีเมือง (จากประวติัทุ่งศรีเมือง  ๒๕๑๔) 
 และคร้ังล่าสุดไดมี้การจดังานพระราชทานเพลิงศพ  พระเทพกิตติมุนี  อดีตเจา้อาวาสวดั
มหาวนาราม  พระอารามหลวง  ท่ีปรึกษาเจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขต  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานี  ดว้ยเมรุชัว่คราวปราสาทนกหตัดี
ลิงคท่ี์สวยงาม  ณ  บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  เม่ือวนัพฤหัสบดี ท่ี  ๒๑  
พฤษภาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐ น.๖๒

 

 การจดัทาํศพแบบรูปนกหัสดีลิงคน้ี์ถือเป็นเกียรติประวติัอย่างสูง สมควรไดรั้บเกียรติศกัด์ิ
เช่นนั้น ตอ้งไดท้าํประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระศาสนามากมาย ส่วนเจา้เมืองและพระสงฆผ์ู ้
หลกัผูใ้หญ่ในภาคอีสานซ่ึงไดท้าํความดีมีจาํนวนมาก เวลาทาํศพ จะไดท้าํแบบรูปนกหัสดีลิงคน้ี์
หรือไม่ ผูว้ิจยัไม่สามารถนาํมาเล่าไวง้านวิจยั จึงขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

  ๔๘) พธีิเกีย่วกบัการบังสุกลุเป็นและบังสุกลุตาย 
  ตายมีปฐมเหตุสืบเน่ืองมาจากนางกาลีผูรั้บจา้งเผาศพในเร่ืองพระมหากาลเถระ
ดงักล่าวมาแลว้คร้ันนางกุลธิดาคนหน่ึงตายใหม่ๆญาติจึงนาํศพมาจา้งเผาโดยใหค่้าจา้งและอุปกรณ์
มีฟืนและนํ้ ามนัเป็นตน้นางเห็นศพท่ีกาํลงัตายใหม่ๆยงัสวยงามอยูจึ่งไปนิมนตพ์ระมหากาลเถระมา
ปลงพระกมัมฏัฐานพระเถระให้เปล้ืองผา้ออกแลว้พิจารณาตั้งแต่ปลายเทา้จนถึงปลายผมเห็นว่ายงั
เป็นรูปท่ีประณีตงดงามอยูจึ่งใหเ้อาไฟเผาแลว้สัง่ใหไ้ปบอกในเม่ือศพถูกเปลวไฟจบัแลว้นางปฏิบติั
ตามแลว้นิมนตพ์ระเถระมาพิจารณาอีกพระเถระเห็นผิวพรรณของศพนั้นถูกไฟคลอกเหมือนแม่โค
ด่างเทา้งุม้หอ้ยลงมามืองอหนงัหนา้ผากถลอกจึงเร่ิมพิจารณาความส้ินเส่ือมของสงัขารโดยคาถาวา่ 

                                                            

 
๖๒อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ   “พระเทพกิตติมุนิ”  (สมเกียรติ  สมกิตฺติ  

ป.ธ. ๖  น.ธ.เอก  ค.บ.กิตติมศกัด์ิ) ๒๕๕๘. ๒๙๑ หนา้. 



๒๔๔ 
 

  

   อนิจฺจา  วต  สงฺขารา   อุปฺปาทวยธมฺมิโน    
    อุปฺปชฺชิตฺวา      นิรุชฺฌนฺต ิ  เตส    วูปสโม  สุโข.๖๓ฯ 

 

  แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เท่ียงหนอมีความเกิดดบัเป็นธรรมดาเกิดข้ึนแลว้ยอ่มดบั
ไปความระงบัสังขารเหล่านั้นเสียนํามาซ่ึงความสุขดังน้ีแลว้เจริญวิปัสสนาก็ได้สําเร็จพระเป็น
อรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาญาณจึงใชค้าถาน้ีเป็นเคร่ืองพิจารณาร่างกายท่ีตายแลว้เรียกว่าบงัสุกุล
ตายส่วนบงัสุกุลนั้นมีปฐมเหตุว่าพระเถระรูปหน่ึงมีร่างกายเป็นต่อมเป็นฝีแตกเป็นนํ้ าเหลืองศิษย์
สัทธิวิหาริกอนัเตวาสิกพากันท้ิงไม่มีใครปฏิบติัต่อเม่ือพระศาสดาเสด็จไปทรงตม้นํ้ าจะซักผา้
ประทานให้ภิกษุทั้งหลายจึงพากนัมารับปฏิบติัแทนโปรดให้เอาผา้สบงจีวรไปซกัผลดัเปล่ียนและ
เช็ดถูตวัให้จนพระเถระมีกายเบามีจิตเป็นเอกคัคตาพระศาสดาประทบัอยู่เหนือศีรษะจึงตรัสพระ
คาถาวา่ 
    อจิร    วตย    กาโย  ปฐว ึ  อธิเสสฺสติ 
   ฉุฑฺโฑ  อเปตวญิญฺาโณ นิรตฺถ ว  กลงฺิคร ๖๔ฯ 

 

 แปลว่าร่างกายน้ีไม่นานหนอจกันอนทบัแผ่นดินเม่ือปราศจากวิญญาณก็ว่างเปล่าเป็นราว
กบัท่อนฟืนหาประโยชน์มิไดด้งัน้ีเม่ือจบคาถาพระเถระก็ไดส้ําเร็จพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทา
ญาณจึงใชค้าถาน้ีเป็นเคร่ืองพิจารณาว่าร่างกายท่ียงัเป็นอยู่เรียกว่าบงัสุกุลเป็น  เม่ือเผาศพครบ  ๓ 
วนั แลว้เชิญญาติพี่นอ้งและนิมนตพ์ระสงฆไ์ปทาํพิธีเกบ็กระดูก จดัอาหารไป ๑ ท่ี เม่ือถึงป่าชา้หลุม
เผาศพแลว้นาํอาหารไปเล้ียงผี บอกเล่าว่าพรุ่งน้ีไปกินขา้วแจกลูกหลานเขาจะทาํบุญแจกขา้ว พอ
บอกเล่าแลว้ก็กองกระดูกให้เป็นรูปคนนอนหงาย สมมุติว่าตาย หันหัวไปทางทิศตะวนัตก แลว้
นิมนต์พระมาบงัสุกุล พอเสร็จแลว้ลบรูปหุ่นนั้นเสีย ทาํรูปหุ่นใหม่หันหัวไปทางทิศตะวนัออก 
สมมติว่าเกิดใหม่ เอากระดูกใส่ในหมอ้วาง ไวต้รงกลางรูปหุ่น แลว้นิมนต์พระสงฆ์บงัสุกุลเป็น 
แลว้เข่ียเถา้ถ่านท่ีเหลือลงไปในหลุมฝังไวด้งัน้ี 

  ๔๙)  พธีิเกีย่วกบัการแปรรูป 
  ก่อนจะแปรรูปนั้นควรจะดูท่ีกองฟอนเสียก่อนว่าจะมีรูปอะไรปรากฏอยู่บา้งมีผู ้
กล่าวกนัวา่บางรายมีภาพเป็นรอยเทา้ของเดก็บา้งของสตัวต่์างๆบา้งอยูบ่นกองเถา้ถ่ายนั้นแต่นานๆก็
จะมีผูพ้บสกัคร้ังหน่ึงสันนิษฐานกนัว่ารูปรอยเทา้นั้นเป็นเคร่ืองหมายคติกาํเนิดของคนตายคร้ันแลว้
จึงทาํการแปรรูปต่อไปคร้ังแรกทาํกองกระดูกใหเ้ป็นรูปคนนอนหงายหันศีรษะไปทางทิศตะวนัตก

                                                            

 
๖๓ที.มหา. ๒๒๘/๑๘๖ 

 
๖๔ข.ุขทฺุทก. ๒/๑๔๗ 



๒๔๕ 
 

  

สมมติว่าตายแลว้นิมนตพ์ระมาบงัสุกุลตายแลว้จึงเกล่ียรูปนั้นเสียทาํรูปใหม่ใหห้ันศีรษะไปทางทิศ
ตะวนัออกสมมติวา่เกิดและนิมนตพ์ระมาบงัสุกุลเป็นอีกคร้ังหน่ึงแลว้เจา้ภาพเอาดอกไมเ้งินดอกไม้
ทองถา้ไม่มีให้เอาดอกมะลิหรือเงินเหรียญสตางคข์าวแดงแลว้ให้โปรยลงบนกระดูกแลว้ประพรม
ดว้ยนํ้าอบนํ้าหอม 

  ๕๐)  สรุปพธีิเกีย่วกบัการเผาศพ 
  เก่ียวกบัการตายน้ี คนโบราณมีขอ้หา้มไวห้ยมุหยมิ จุดประสงคข์องผูห้า้มกเ็พื่อ 
ตอ้งการให้เกิดความสวสัดิมงคล ผูอ้ยู่ก็ให้สบาย   ผูต้ายก็ให้มีสุข  ขอ้ท่ีคนโบราณห้ามไว ้  มีดงัน้ี
(๑) อายุไม่ถึง  ๑๐ ปี ตายแลว้ห้ามไม่ให้เผา ถา้เผาจะเกิดความฉิบหายแก่พ่อแม่ ญาติ พี่นอ้ง วงศา
คณาญาติ และทรัพยสิ์นเงินทอง  (๒) ตายเพราะโรคลงทอ้ง (ทอ้งร่วง) หา้มไม่ใหเ้ผา (๓) ตกนํ้ าตาย 
ตกเรือนตาย หา้มไม่ใหเ้ผา (๔) ฟกบวมตาย หา้มไม่ใหเ้ผา (๕) ตายเพราะชา้งมา้เหยยีบ เสือกดั งูกดั 
ควายขวิด ตกตน้ไมต้ายผกิีนเหล่าน้ีหา้มไม่ใหเ้ผา (๖) ตายเพราะมีด หอก ดาบ หลาว แหลม เหล่าน้ี 
หา้มไม่ใหเ้ผา (๗) ตายเพราะสูร้บกนัดว้ย หลาว แหลม เหลก็ และโรคลงแดงหา้มไม่ใหเ้ผา ถา้เผาจกั
เกิดอนัตรายแก่เจา้บา้น และพ่อแม่พี่นอ้ง ถา้จะเผาใหน้าํไปเผาท่ีอ่ืน หา้มเผาร่วมป่าชา้ ถา้เผาร่วมป่า
ชา้จกัเข็ดขวางแก่ไพร่เมือง ผูต้ายเช่นน้ี ห้ามมิให้นับถือเป็นดํ้ า (ผีเรือนหรือของฮกัษา) ถา้นับถือ
เวลาทาํผิดเขาจะมาถามกินววั ควาย หมู เห็ด เป็ด ไก่ กบัเราทุกวนั ถา้เรายอมใหก้็เสียของ ถา้ไม่ให้
มนักเ็ป็นปอบเป็นเป้าโพงผมีากินเรา (๘)  เวลาหามผลีงเรือน ใหห้ว่านข้ีเถา้รอบเรือน เม่ือผถึีงป่าชา้
แลว้ คนท่ีอยู่บา้นให้เอาเส้ือผา้พี่น้องผีไปซ่อนไวเ้วลากลบัจากเผาห้ามเหลียวหลงั มาถึงแลว้ให้
แสดงอาการกลวัผี ผูอ้ยูบ่า้นให้ปิดประตูเรือน ให้ผูม้าจากเผาผีอาบนํ้ าให้สะอาดทุกคน แลว้จึงเปิด
ประตูให้ข้ึนไปบนเรือนผูห้ลกั ผูใ้หญ่จึงให้ศีลให้พร ถา้ทาํได้ดังกล่าวมาจะปราศจากทุกข์โศก
โรคภยั อยู่เยน็เป็นสุข (๙) เป็นกาํเลิดตาย หรือคนป่วยไม่หาย ตอ้งการจะยา้ยไปรักษาในท่ีอ่ืน ให้
นิมนตพ์ระสงฆม์าทาํพิธีสวดให้แลว้จึงให้เขา้ในเรือน ถา้ตายให้เอาไปท่ีอ่ืน ถา้เผาร่วมป่าชา้จะเขด็
ขวางไพร่เมือง (๑๐) ไมล้อ้เกวียนและตีนเกวียนท่ีหกัแลว้ หา้มไม่ใหเ้อาไปรองตีนบนัไดหา้มปลุกผี
นัง่ ถา้ทาํจกัเกิดอนัตรายแก่พ่อเรือน แม่เรือน ลูกหลาน ญาติพี่นอ้ง ขา้วของเงินทอง (จากหนงัสือ
ธรรมดาสอนโลก) 
 ขอ้สังเกต การฝังศพเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัมาตลอด เพราะเกจิอาจารยบ์างคนว่าควร บาง
คนว่าไม่ควร โดยอา้งตาํราน่ี ตาํราท่ีห้ามก็ห้ามเพียงว่า คะลาํบา้ง จะเป็นอนัตรายบา้ง จะพินาศฉิบ
หายถึงขายตวับา้ง เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะแกไ้ขอยา่งไร 
 สมมุติวา่หา้มไม่ใหเ้ผา แต่เราจาํเป็นตอ้งเผา เราจะทาํอยา่งไร? โบราณแนะวิธีทาํไวด้งัน้ี 
  ๑. ในท่ีท่ีซ่ึงไม่มีพระสงฆเ์ป็นประธาน ถา้เราจะเผา เราก็จดัการบวงสรวงศพ บอก
ใหศ้พทราบความจาํเป็นและร้องขอศพอยา่ไปเบียดเบียน 



๒๔๖ 
 

  

  ๒. ในท่ีซ่ึงมีพระสงฆเ์ป็นประธาน ท่านจะสั่งใหเ้ผาก็จดัการไปตามท่าน ถา้เราทาํ
ตามน้ี เร่ืองท่ีร้ายกก็ลายเป็นดีแลซ่ึงผูว้ิจยักไ็ดเ้คยปฏิบติัมา นาํพาญาติโยมทาํ ตามท่ีโบราณทาํมา 
  ๕๑) ปฐมเหตุการท าบุญอุทศิให้ผู้ล่วงลบั 
  การทาํบุญ ๗ วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนัและครบร้อยปีนั้นมีปฐมเหตุท่ีเขา้ใจกนัมาต่างๆ
บางพวกเขา้ใจว่าผูต้ายไปเท่ียวชมอะไรต่ออะไรในเมืองผเีพลิดเพลินส่วนญาติพี่นอ้งในเมืองมนุษย์
คร้ันล่วง ๗ วนัแลว้จึงรู้สึกว่าตวัตายมาเป็นผีคิดกลบัไปเยี่ยมญาติพี่นอ้งญาติพี่นอ้งจึงทาํบุญ ๗ วนั
แผ่ส่วนบุญไปให้จึงมีการคอยฟังเสียงในเวลาคํ่าคืนว่าผีจะมารับส่วนบุญหรือไม่บางท่านก็ว่า
เน่ืองมาจากพระนางมลัลิกาอคัรมเหสีพระเจา้ปเสนทิโกศลประพฤติล่วงอสัทธรรมและพดูปดพระ
ราชสวามีตายไปตกนรก ๗ วนัมนุษยพ์ระเจา้ปเสนทิโกศลปริวิตกถึงพระนางมากจึงเสด็จไปเฝ้าเพื่อ
จะทูลถามสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ว่าพระนางมีคติเป็นอย่างไรแต่ทรงลืมเสียถึง ๗  คร้ังจนถึง 
วนัท่ี  ๘ พระนางพน้จากนรกแลว้พระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จไปยงัพระราชนิเวศน์พระเจา้ปเสนทิ
โกศลทรงถวายภตัตาหารแลว้ระลึกข้ึนไดจึ้งทูลถาม  จึงไดท้ราบความวา่พระนางไปเกิดยงัภพดุสิตก็
เบาพระหฤทยัคลายพระปริวิตกและเร่ิมบาํเพญ็พระราชกุศลต่อและอีกเร่ืองหน่ึงว่ามีพระภิกษุรูป
หน่ึงไดจี้วรมาใหม่ชอบใจว่ากวา้งยาวดีแต่ยงัมิทนัจะไดค้รองก็ยงัเกิดโรคมรภาพมีจิตเป็นห่วงถึง
จีวรจึงไปเกิดเป็นเลน็ในจีวรนั้นคร้ันแลว้ภิกษุทั้งหลายจึงนาํจีวรมาเพื่อจะแบ่งปันกนัสมเด็จพระผูมี้
พระภาคเจา้ห้ามไวพ้อล่วง ๗ วนัแลว้จึงทรงอนุญาตให้แบ่งมีผูทู้ลถามไวเ้พราะเหตุไรจึงตรัสว่า
พระภิกษุผูเ้จา้ของจีวรนั้นไปเกิดเป็นเล็นอยูใ่นจีวรขณะท่ีพวกเธอนาํจีวรไปเล็นนั้นร้องว่าพวกเธอ
แยง่จีวรของเขาคร้ัน ๗ วนัล่วงแลว้เลน็นั้นจุติไปเกิดในท่ีอ่ืนจึงทรงอนุญาตใหแ้บ่งกนัได ้

  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี อธิบายวา่เลน็เป็นสตัวเ์ลก็ ๆ มีอายเุพียง  ๗ วนัถา้เป็นสัตวใ์หญ่อาจ
มีอายุมากกว่า ๗ วนัจึงเพิ่มการทาํบุญ  ๗ วนัเป็น  ๕๐ วนั ๑๐๐ วนัและครบรอบปีข้ึนอีกโดย
ประสงคว์า่ถา้ ๗ วนัไม่ไดรั้บ ๕๐ วนัหรือ ๑๐๐ วนัหรือครบรอบปีคงไดรั้บเป็น แน่นอน๖๕ 

  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ในทางสันนิษฐานน่าจะเห็นว่าการตายก็เป็นกิจใหญ่ท่ีญาติผูมี้ชีวิต
อยู่จะตอ้งจดัการศพเป็นการเหน็ดเหน่ือยมากญาติท่ีอยู่ห่างไกลก็ยงัมาไม่พร้อมกนัทั้งเป็นเวลาท่ี
กาํลงัเศร้าโศกไม่มีเวลาท่ีจะทาํบุญอุทิศไปให้โดยสะดวกจึงไดก้าํหนดกนัว่า ๗ วนัจึงค่อยทาํบุญ
อุทิศไปให้เพื่อเป็นการสะดวกและพรักพร้อมกนัส่วนการทาํบุญ  ๕๐ วนั ๑๐๐ วนัและครบรอบปี
นั้นก็เพื่อให้มีกาํหนดไดท้าํบุญบ่อยๆ  และเป็นระยะไปไม่ขาดทั้งไม่ตอ้งเหน็ดเหน่ือยเม่ือยงัไม่ได้

                                                            

 
๖๕พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียรยอดสังวาลย)์ “ปริศนาธรรมเก่ียวกบัประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน”วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั,๒๕๕๔ ),  หนา้  ๕๖-๕๗. 



๒๔๗ 
 

  

ปลงศพตราบใดจะหยดุเฉยเสียไม่ทาํอะไรกดู็เป็นการประมาทและเฉ่ือยชาไปเพราะฉะนั้นจึงไดเ้พิ่ม
ทาํบุญ  ๕๐ วนั ๑๐๐ วนัและครบรอบปีเขา้อีกเป็นลาํดบักนัอยา่งไรก็ดีการทาํบุญนั้นเป็นการดีจะทาํ
เม่ือไรกไ็ดท้ั้งนั้นทั้งไม่ผดิและไม่มีเสีย 

  ๕๒) พธีิเกีย่วกบัการท าบุญ ๗ วนั 
  เม่ือครบ ๗ วนักนิ็มนตพ์ระมาสวดเยน็และเล้ียงพระอยา่งนอ้ย  ๕  รูปอยา่งมาก 
  ๑๐ รูปเช่นถา้ผูน้ั้นถึงแก่กรรมวนัอาทิตยก์็นิมนตพ์ระมาสวดเยน็วนัเสาร์ (ถา้จะมีกงเต๊กก็เร่ิมมีแต่
วนัเสาร์ดว้ย) พระสวดมนต์จบแลว้มีเทศน์ ๑ กณัฑ์เพื่อให้แขกท่ีรับเชิญมาไดป้ระชุมฟังธรรม
พรักพร้อมกนัตอนคํ่ามีสวดพระอภิธรรมวนัอาทิตยเ์ล้ียงพระเช้าหรือเล้ียงเพลก็ไดห้รือจะถวาย
สังฆทานก็ไดเ้ม่ือพระฉันแลว้ตอนบ่ายมีบงัสุกุลถา้จะทาํเป็นงานใหญ่มีงาน ๓ วนัคือวนัเสาร์วนั
อาทิตย ์ (สมมติวนัน้ีเป็นวนัถึงแก่กรรม) และวนัจนัทร์แบ่งการสวดมนตเ์ล้ียงพระมีเทศน์ บงัสุกุล
และสวดพระอภิธรรมใหเ้ป็นลาํดบัไปใน ๓ วนันั้นดงัน้ีก็ไดแ้ต่เป็นการส้ินเปลืองทรัพยแ์ละเหน่ือย
มากดีสาํหรับผูมี้ทรัพยแ์ละมีคนพรักพร้อมต่อไปจะปิดศพหรือจะสวด ๗ วนัต่อคร้ังกไ็ด ้
การทาํบุญ ๗ วนันั้นถา้อยา่งดีกนุ่็งขาวมีกงเตก๊๖๖ 
  ๕๓) พธีิเกีย่วกบัการท าบุญ ๕๐ วนั 
  เม่ือครบ ๓ ของ ๗ สัปดาห์คือ  ๔๙ วนัตอ้งทาํบุญให้ตรงกับวนัท่ีถึงแก่กรรม
เหมือนเม่ือทาํบุญ ๗ วนัอีกคร้ังหน่ึงจึงจะนบัว่าเป็นการทาํบุญ  ๕๐ วนัคือถึงแก่กรรมวนัใดก็เล้ียง
พระในวนันั้นเช่นถึงแก่กรรมวนัอาทิตยก์็เล้ียงพระให้ตรงกบัวนัอาทิตยก์ารทาํบุญก็มีสวดมนตเ์ยน็
ฉนัเชา้มีเทศน์บงัสุกลุและสวดพระอภิธรรมเหมือนกนั 
  ๕๔) พธีิเกีย่วกบัการท าบุญ  ๑๐๐ วนั 
  เม่ือครบ  ๑๐๐  วนัคือนบัตั้งแต่วนัถึงแก่กรรมเป็นตน้ไปตอ้งทาํบุญอีกการทาํบุญ
๑๐๐ วนัน้ีใหญ่กว่าทาํบุญ ๗ วนัและ ๕๐ วนัและมีการกุศลคลา้ย  ๗ วนัและ ๕๐ วนัแต่ควรจะใหญ่
มีงานใหญ่ไปกว่านั้นบางรายก็เลยปลงศพใน ๑๐๐ วนัน้ีหรือปลงศพก่อน ๑๐๐ วนั  เม่ือเสร็จการ
ปลงศพแลว้ทาํบุญอฐิัจะไดเ้ลยทาํบุญ  ๑๐๐ วนัและทาํบุญ  ๗ วนัรวมเป็นงานเดียวกนัเป็นการตดั
ภาระไปไดห้ลายงานถา้ยงัไม่ปลงศพก็คงทาํบุญ  ๑๐๐ วนัและเม่ือครบรอบปีก็ตอ้งทาํบุญวนัถึงแก่
กรรมอีก๖๗ ดงัน้ี 
 ๓.๖.๓ สรุปความเช่ือในประเพณี พธีิกรรมเกีย่วกบัการตาย 

                                                            

 
๖๖เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้ 

 
๖๗เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้. 



๒๔๘ 
 

  

            การส้ินชีวิตไปของบุคคลๆ หน่ึงถือว่า เป็นการหมดส้ินภารกิจทั้งปวงท่ีเคยกระทาํ
มา ส่ิงใดก็ตามท่ีเคยปฏิบติัเม่ือคร้ังยงัมีชีวิตทั้งท่ีถูกและผิด ก็จะมีการอโหสิกรรมให้แก่ผูน้ั้น การ
ปฏิบติัต่อศพนั้นตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีไดก้าํหนดไวต้ามจารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัดถา้หากฝ่า
ฝืนหรือละเลยกอ็าจเป็นโทษเป็นภยัแก่บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งได ้ ไม่ว่าจะเป็น  สามี,  ภริยา,บุตรธิดา,บิดา 
มารดา และบรรดาญาติหรือแก่ชุมชนและบา้นเมือง พระพุทธศาสนาสอนเอาไวว้่าบุคคลใดก็ตาม
เม่ือยงัมีชีวิตอยูห่ากไดก้ระทาํความดีตามหลกัท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนแลว้ก็จะไดรั้บความสุขความ
สบายในปัจจุบนัขณะ หากว่าส้ินชีวิตไปก็จะมีความดีหนุนนาํส่งให้ไปเกิดในภพภูมิทั้ง  ๓๑  และมี
คติท่ีไป ๕ ประการนั้น ในท่ีดีท่ีประเสริฐมีความสุขกายสบายใจ หากว่าบุคคลผูใ้ดมิไดก้ระทาํในส่ิง
ท่ีตรงกันขา้มกับท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนแลว้ก็จะได้รับความทุกข์ทั้ งในปัจจุบนัขณะ และเม่ือ
ส้ินชีวิตไปก็จะไดป้ระสบกบัส่ิงท่ีเรียกว่า อบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นตน้ ดงันั้นบรรดาญาติพี่น้อง
ลูกหลานของผูเ้สียชีวิตเม่ือตอ้งการให้บรรดาญาติ ๆ ของตนไดพ้น้จากความทุกขย์ากลาํบากก็จะมี
การทาํบุญอุทิศส่วนกศุลไปใหเ้พื่อท่ีวา่ อานิสงส์อนัเกิดจากการทาํบุญเช่นนั้นจะไปบนัดาลใหผู้ต้าย
นั้นไดพ้น้จากความทุกขย์ากและไดไ้ปสู่สุคติโลกสวรรค ์
  อีกประการหน่ึง  ชีวิตของมนุษยเ์รามีความเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณี
มาโดยตลอด ตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงวนัตายคราวน้ี เป็นเร่ืองราวรายละเอียดประเพณี พิธีกรรมท่ี
เก่ียวกบัความตายและการทาํบุญใหแ้ก่ผูล่้วงลบั  

            การ เกิด แต่ เจ็บ ตายเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติกาํหนดมาสําหรับชีวิตมนุษยทุ์กรูปนาม
โดยเท่าเทียมกนัดงัมีคาํกล่าวท่ีว่า"มรณ   อนตีโต"คือเราจะล่วงพน้ความตายไปไม่ไดธ้รรมชาติของ
นํ้า คือ ความเหลว ธรรมชาติของคน คือความตายแมว้า่ความตายจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์กรงกนัมาก แต่ก็
ไม่เคยมีใครหลีกหนีพน้ไดมี้ผูค้นเป็นจาํนวนมากพยายามคิดคน้หาตวัยา หรือหนทางท่ีจะใหมี้ชีวิต
อยูอ่มตะแต่ยงัไม่เคยมีใครประสบผลสาํเร็จฉะนั้นเม่ือมนุษยทุ์กคนมีความตายเป็นของคู่กบัการเกิด
จึงไม่ควรเกรงกลวักบัความตายจนเกินเหตุแต่ส่ิงท่ีควรคาํนึงคือการกระทาํเม่ือยงัมีชีวิตอยู่ ควร
พิจารณาว่าเราไดป้ระกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลเอาไวไ้ดม้ากน้อยแค่ไหนในช่วงท่ีมี
โอกาสเหลืออยู ่

จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตายมีอยูม่ากมายหลายอยา่ง พบว่า 
ความเช่ือเร่ืองการตายของชาวพทุธไทย  พอสรุปได ้ มีดงัน้ี  คือ   (๑) พิธีทาํบุญต่ออาย ุ  (๒) การชกั
บงัสุกลุเป็น (๓) การบอกหนทางผูป่้วย (๔) พิธีการทาํศพและหลงัจากทาํศพเสร็จ  ซ่ึงมี ดงัน้ี 
  ๑) ความเช่ือพธีิท าบุญต่ออายุ 

  ในสมยัโบราณ เม่ือมีผูป่้วยหนกัเห็นว่าจะมีโอกาสรอดไดน้อ้ย บรรดาญาติๆ หรือ
ลูกหลาน จะนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดพทุธมนตบ์ทโพชฌงค ์และชกับงัสุกุล นอกจากน้ียงัมีพิธีทาํบุญ



๒๔๙ 
 

  

ต่ออายใุหแ้ก่คนชราทัว่ๆไปซ่ึงลูกหลานจะเป็นผูจ้ดัให ้คือกระทาํก่อนท่ีจะเจ็บป่วยถึงขั้นลม้หมอน
นอนเส่ือส่วนใหญ่เป็นการทาํพิธีทางศาสนา คือนิมนตพ์ระมาสวดพระปริตรและทาํบุญอุทิศส่วน
กุศลโดยมากลูกหลานจะกระทาํใหทุ้กๆปี หรือทุกๆ ๕ ปีขอ้น้ีแลว้แต่ความสะดวกและเห็นสมควร 
โดยมีประวติัความเป็นมาก็คือ การสวดโพชฌงค ์หรือ การสวดหลกัธรรมชั้นสูงอนัเป็นองคแ์ห่ง
ธรรมเคร่ืองตรัสรู้ ซ่ึงพระอริยเจา้เม่ือระลึกถึงสามารถคลายความทุกขเวทนา ในเวลาอาพาธนั้นได้
ดงัมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธตาํนาน ดงัน้ี 

  เม่ือคราวท่ีพระมหากสัสปะและพระโมคคลัลานะอาพาธ พระพุทธองค์ทรงตรัส
เทศนาบทโพชฌงค์โปรดทําให้พระอริยเจ้าทั้ งสองคลายจากความทุกขเวทนาหายอาพาธ 

อีกคราวหน่ึงเม่ือพระพุทธองคท์รงพระประชวร ไดต้รัสใหพ้ระมหาจุนทะแสดงบทโพชฌงคใ์หฟั้ง
ซ่ึงพระพทุธองคก์ท็รงหายจากพระประชวรเช่นเดียวกนั 

  ๒) ความเช่ือการชักบังสุกลุเป็น 

  สําหรับการสวดบังสุกุลเป็น คือการนําผา้ขาวมาคลุมร่างคนเจ็บไวท้ั้ งตัว ให้
พระสงฆจ์บัชายผา้ แลว้กล่าวคาถาเป็นภาษาบาลีวา่ 

   อจิร   วตย   กาโย  ปฐว ึ  อธิเสสฺสต ิ

   ฉุฑฺโฑ  อเปตวญฺิญาโณ นิรตฺถ ว   กลงฺิคร  ฯ 

  ซ่ึง แปลใจความไดว้่า กายน้ีไม่นานหนอจกัเป็นของเปล่าๆ  ปราศจากวิญญาณทบั
ถมแผน่ดิน ดงัท่อนไมท่้อนฟืน อนัหาประโยชน์มิไดฉ้ะนั้น ฯ 

  เป็นการช่วยใหค้นป่วยหรือคนชรามีกาํลงัใจ ทั้งจากบทสวดและการท่ีลูกหลานมา
อยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตากนัดว้ยความรักและระลึกถึงว่าคนชราผูน้ี้เคยเป็นดงัร่มโพธ์ิร่มไทรท่ีเคยให้
ความร่มเยน็แก่ลูกหลานหากคนชราถูกปล่อยให้อยู่ตามลาํพงั โดยเฉพาะเม่ือยามเจ็บป่วยจะขาด
กาํลงัใจเป็นอยา่งมาก 

            ด้วยเหตุน้ีประเพณีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์บทโพชฌงค์และชัก
บงัสุกุลแก่ผูท่ี้กาํลงัป่วยหนกั จึงกระทาํสืบเน่ืองกนัมาในภาคอีสานจะมีพิธีสวดขวญัให้แก่คนไขท่ี้
กาํลงัเจ็บหนกั และทาํพิธีค ํ้าตน้โพธ์ิ ท่ีเรียกว่า “คํ้าโพธ์ิ  ค ํ้าไฮ” เพื่อต่ออายพุิธีตวงขา้วลว้นแต่เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการทาํบุญและสร้างขวญักาํลงัใจทั้งส้ิน 

            บางคนเม่ือเจ็บป่วยหนัก อาจจะทาํบุญต่ออายุดว้ยการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อย
เต่า บางทีก็ไปซ้ือสัตวเ์ป็นๆ จาํพวกเป็ด ไก่ หมู ววัควาย ท่ีเขากาํลงัจะฆ่าไปปล่อย ถือเป็นการไถ่
อายท่ีุถูกตอ้งท่ีสุด 

  ๓) ความเช่ือการบอกหนทางแก่คนป่วย 
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            ไม่ว่าจะกระทาํพิธีต่ออายุหรือพยายามรักษาพยาบาลอย่างไรก็ตามเม่ือถึงกาํหนด
แห่งการส้ินอายุขยั ทุกคนก็ตอ้งตายละสังขารไปตามกฎเกณฑข์องธรรมชาติเม่ือคนป่วยเจ็บหนัก
ใกลจ้ะหมดลมหายใจญาติพี่นอ้งจะจดัเตรียมกรวยสาํหรับใส่ดอดไมธู้ปเทียนซ่ึงทาํจากใบตองนาํมา
ใส่มือใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีพนมไวแ้ละทาํการบอกหนทาง คือ บอกหรือกระซิบขา้งหูว่าใหนึ้กถึงพระพุทธ 
พระธรรม  และพระสงฆ ์ หรือพระอรหันต ์หรือภาวนา อรหัง สัมมา  หรือ พุทโธ นั่นเป็นอุบาย
อยา่งหน่ึงของคนโบราณ ฯลฯ 

            เหตุแห่งการบอกหนทางเช่นน้ีเพราะมีความเช่ือกนัว่า คนเราเม่ือจะหมดลมหายใจ
วิญญาณจะออกจากร่าง แต่จะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัจิตสาํนึกหรือจุติจิตดวงสุดทา้ย 
คร้ังสุดทา้ย การบอกหนทางแก่ผูต้ายก็เพื่อให้ดวงวิญญาณไดไ้ปสู่สุคติหรือสู่สัมปรายภพ คือภพ
ใหม่ท่ีดีงาม โดยมีตาํนานเล่าความเป็นมา  เป็นคตินิยามเก่ียวกบัเร่ืองกรวยดอกไมธู้ปเทียนและการ
บอกหนทางแก่ผูต้ายอยู่ว่า พรานป่าผูห้น่ึงเม่ือมีชีวิตอยู่ไดล่้าสัตวข์ายเป็นอาชีพคร้ันเม่ือตนเองเจ็บ
หนกัใกลจ้ะหมดลมหายใจไดเ้ห็นวิญญาณของสตัวท่ี์ตนเคยฆ่านั้น เป็นจาํนวนมากมาปรากฏกายอยู่
ตรงหน้าจึงเกิดความสะดุง้หวาดกลวัต่ออกุศลท่ีกระทาํไวพ้รานจึงไดบ้อกเร่ืองราวนั้นแก่ภิกษุลูก
ชายของตน  

            ภิกษุผูเ้ป็นลูกชายของพรานผูน้ั้น กไ็ดใ้หบิ้ดาของตนพนมมือแลว้จดักรวยดอกไม้
ธูปเทียนใส่ในมือโยมพอ่เพื่อนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาพระรัตนตรัย คร้ันเม่ือบิดาใกลจ้ะส้ินลมหาย 

ใจภิกษุได้เตือนให้บิดาของตนรําลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย โดยกล่าวคาํว่า “สัมมา อรหัง หรือ 
สัมมาสัมพุทโธ ใหนึ้กถึงพระอรหนัต ์

            คนเจ็บใกลห้มดลมหายใจเราเรียกว่าอยูใ่นช่วงใกลม้รณะญาณ โสตประสาทและ
จกัษุประสาท (หูและตา) ยงัไม่ดบัสนิทเม่ือเห็นอาการว่าใกลจ้ะหยดุหายใจ ใหพ้ยายามดูแลใกลชิ้ด
นาํกรวยดอกไมธู้ปเทียนท่ีจดัเตรียมไวใ้ส่มือพนม พร้อมบอกหนทางแก่คนเจบ็ใหไ้ด ้

            คนโบราณท่านฉลาด เพราะเช่ือว่าควรให้คนป่วยไดใ้ส่เส้ือผา้ชุดใหม่และนาํเงิน
ติดกระเป๋าใหด้ว้ยเพราะเม่ือดวงวิญญาณหรือจุติจิตดวงสุดทา้ย ในภพปัจจุบนั ออกจากร่างแลว้ จะ
ไดใ้ส่เส้ือผา้ชุดใหม่และมีเงินทองติดกระเป๋าสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู่โลกของ
วิญญาณหรือปรโลก 

  ๔)  ความเช่ือลางบอกเหตุแห่งการมรณะ 

  ก่อนท่ีจะถึงมรณะกาล จะมีส่ิงบอกเหตุหลายอย่างสาํหรับคนป่วย เช่น กินสั่งกิน
ลา ไฟธาตุแตก เป็นตน้  

   (๑) กนิส่ังกนิลา คืออาการของคนป่วยท่ีเจบ็หนกัมาเป็นเวลานาน กินขา้ว 

กินนํ้าไม่ค่อยได ้แลว้จู่ๆ กมี็อาการเหมือนหายป่วย ดีข้ึนอยา่งผดิหูผดิตา ขอขา้วขอนํ้ากินหลงั 
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จากนั้นอีกไม่นานกจ็ะหมดลมหายใจหรือตายอยา่งสงบ ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ “กนิส่ัง  กนิลา” 

             (๒) ไฟธาตุแตก  คนป่วยจะปล่อยอุจจาระปัสสาวะออกมาอย่างไม่รู้ตวั 
ลูกหลานจะรีบทาํความสะอาดและเปล่ียนเส้ือผา้ชุดใหม่ให้ ส่ิงท่ีน่าสังเกตก็คือคนไขห้รือคนชราท่ี
นอนเจ็บอยู่นั้น ตวัจะเยน็ผิดปกติหากเยน็จากปลายเทา้ข้ึนมาตามลาํดบัเรียกว่า“ตายข้ึน”  หากตาย
แลว้ร่างกายจะเยน็จากตวัลงสู่ปลายเทา้ เรียกวา่ “ตายลง” เป็นภาษาชาวบา้นอีสานโดยมีคติความเช่ือ
อนัหน่ึง กล่าวว่าหากมีนกแสกมาเกาะท่ีหลงัคาบา้นท่ีมีคนป่วย หรือบินผ่านพร้อมส่งเสียงร้องใน
เวลากลางคืน แสดงวา่คนป่วยนั้นถึงกาลหมดอาย ุเพราะนกแสกเป็นพาหนะของพญายม 

๓.๗  ลทัธิความเช่ือนอกพระพทุธศาสนา 

 คติความเช่ือเร่ืองผีเร่ืองจิตวิญญาณเป็นคติความเช่ือท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคล ซ่ึงพยายามหา
คาํตอบในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ลทัธิความเช่ือเร่ืองผีเป็นสญัลกัษณ์ของอาํนาจเหนือธรรมชาติ ท่ีอยู่
เหนืออาํนาจการควบคุมของมนุษย ์เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม มนุษยมี์ความผกูพนักนัและได้
แสดงพฤติกรรมร่วมกนัเกิดเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในลทัธิผซ่ึีงก็มีใหเ้ห็นในแต่ละทอ้งถ่ิน
ในปัจจุบนัน้ีผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาเป็นประเดน็ๆ  ตามลาํดบั ดงัน้ี 

  ๑) ผ-ีพราหมณ์กบัความเช่ือเร่ืองความตายในสังคมชาวพทุธไทย 
  ในการศึกษาวฒันธรรมไทยต่างมีขอ้ยอมรับร่วมกนัว่าวฒันธรรมดั้งเดิมของกลุ่ม
คนในอุษาคเนย์นั้ นมีความเช่ือในลัทธินับถือผีอยู่ก่อนท่ีวฒันธรรมความเช่ือทางศาสนาแบบ
พราหมณ์และพุทธจะเขา้มีอิทธิพลต่อผูค้นในดินแดนแถบน้ีและหลงัจากการเขา้มาของวฒันธรรม
อินเดียแลว้ในชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองจะมีวฒันธรรมนาํเขา้เขม้ขน้ในขณะท่ีในระดบัชาวบา้น
ความนบัถือผยีงัมีอยูต่่อมาอยา่งเขม้ขน้จนถึงทุกวนัน้ี 
  ดงันั้นในดินแดนประเทศไทยปัจจุบนัจึงยงัคงปรากฏวฒันธรรมความเช่ือแบบผี
พราหมณ์อยูท่ ัว่ไปและปรากฏความเปล่ียนแปลงไปในแต่ละชุมชนดว้ยในดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัผี
และพราหมณ์จะมีแต่ระบบความเช่ือและพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ือง
ความตายนอ้ยมาก 

  ๒) ผ:ี ความเช่ือดั้งเดิมของคนในโลกธรรมชาติ 
  ในการศึกษาทางวฒันธรรมต่างก็เช่ือกนัว่าวฒันธรรมการนบัถือผีเป็นระบบความ
เช่ือแรกเร่ิมในแต่ละวฒันธรรมทั้งส้ินซ่ึงกล่าวไดว้่าแบบแผนความเช่ือเร่ืองผียงัปรากฏอยูใ่นแทบ
ทุกวฒันธรรมแมว้่าสังคมจะเจริญไปมากแค่ไหนก็ตามโดยมากการอธิบายถึงความตายจะไป
เก่ียวขอ้งกบัผใีนฐานะท่ีผคืีอสถานะคู่ตรงขา้ม (binary opposition) กบัการมีชีวิตอยูห่รือกล่าวอีกนยั
หน่ึงผีคือสถานะของมนุษยห์ลงัจากตายไปแลว้นัน่เองดงันั้นการดาํรงอยูข่องผคืีอโลกทศัน์ท่ีมนุษย์
สร้างใหก้บัโลกหลงัความตายนัน่เอง 
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  ในสงัคมไทยโลกทศัน์หรือความเช่ือเก่ียวกบัความตายอนัหมายถึงการไปสู่สถานะ
ของผหีรือ‚ตายเป็นผี‛ นั้นเป็นความเช่ือท่ีดาํรงอยูม่าก่อนการรับเอาวฒันธรรมทางศาสนาและความ
เช่ืออย่างอ่ืนเขา้มาในดินแดนแถบน้ีแลว้๖๘และความเช่ือและแนวทางปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัของ
ผูค้นก็ไม่ไดแ้ยกอย่างชัดเจนว่าอนัไหนเป็นผีพราหมณ์หรือพุทธแต่เป็นเพียงการปฏิบติัเพื่อให้
ดาํรงชีวิตอย่างปกติสุขไปไดใ้นชีวิตประจาํวนัดงันั้นความเช่ือเก่ียวกบัผีจึงสามารถดาํรงอยู่และ
ปรับตวัเปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัพฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นพลวตั๖๙ 

  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเร่ืองผีในงานของเสถียรโกเศศมากล่าวไวอ้ย่าง
ชดัเจนท่ีวา่ ‚ตายคือตายแต่ร่างกายแต่เราซ่ึงเป็นลมๆมองไม่เห็นตวันั้นถือกนัว่าไม่ตายส่ิงท่ีเป็นลมๆ
น้ีเดิมเราเรียกวา่“ขวญั”แต่เด๋ียวน้ีเราเรียกวา่วิญญาณและวิญญาณน้ีแหละถา้ยงัไม่มาเกิดเป็นคนอีกก็
ไปเกิดเป็นผ‛ี๗๐ ซ่ึงหมายความว่าขวญัคือส่ิงท่ีออกจากร่างกายของคนในคติความเช่ือเร่ืองผเีดิมของ
คนไทยนั้นเม่ือรับเอาความเช่ือแบบพราหมณ์-พทุธเขา้มาจึงมาอธิบายวา่เป็นเร่ืองของวิญญาณ 
  ความเช่ือเก่ียวกบัผีหรือชีวิตหลงัความตายของบุคคลจะมีความใกลชิ้ดกบัการมี
ชีวิตอยูม่าก  กล่าวคือในโลกทศัน์ของคนไทยไดแ้บ่งผดีีกบัผร้ีายเอาไวซ่ึ้งโดยมากผีดีมกัจะเกิดจาก
คนท่ีเม่ือตอนมีชีวิตอยู่มกัเป็นคนดีและเป็นท่ีเคารพนับถือของคนอ่ืนเม่ือตายไปจึงไปเป็นผีดีผี
ประเภทน้ีมกัไดแ้ก่ผบีรรพบุรุษผปู่ียา่ผปู่ีตาผเีจา้นายเส้ือเมือง (คือผเีช้ือเมือง) เป็นตน้ส่วนคนท่ีตาย
ไม่ดีหรือมีสถานะทางสังคมท่ีไม่ดีเม่ือตายไปก็มักจะกลายไปเป็นผีไม่ดีอย่างเช่นผีปอบหรือ
ภาคเหนือเรียกผกีะเกิดจากการไปผดิขอ้หา้มทางสงัคมผตีายโหงท่ีเกิดจากการตายไม่ดีเป็นตน้ 
 ๓.๗.๑ ประเภทของผใีนสังคมไทย 
            กล่าวไดว้า่การจดัแบ่งประเภทของผกีไ็ดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือของคนและการ
แสดงออกใหเ้ห็นมาในรูปของพิธีกรรมและจารีตการปฏิบติัต่อผอีนัเป็นความเช่ือท่ีสืบทอดยนืยาว
มาอีกดว้ยจากการทบทวนในเอกสารและการศึกษาความเช่ือเร่ืองผใีนสงัคมไทยนั้นสามารถ 
สงัเคราะห์ไดว้า่มีการแบ่งกลุ่มผไีดเ้ป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ๗๑ 

                                                            

 
๖๘ศรีศกัรวลัลิโภดม,‚การนับถือผีในเมืองไทย,‛ ศิลปวฒันธรรม ๕: ๔ (กุมภาพนัธ์ 

๒๕๒๗): หนา้ ๖-๑๗. 
 

๖๙สุริยาสมุทคุปต์ิและคณะ,ทรงเจา้เขา้ผี. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์าร
มหาชน), ๒๕๓๙. 
 

๗๐เสฐียรโกเศศ (นามแฝง-พระยาอนุมานราชธน),เมืองสวรรค์และผีสางเทวดา.กรุงเทพฯ:
บรรณาคาร,  ๒๕๑๕, หนา้ ๓๕๒-๓๕๓. 
 

๗๑เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 



๒๕๓ 
 

  

  ๑) ผีดีหรือผีที่มีคุณต่อมนุษย์หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นผีท่ีไม่ทาํร้ายมนุษยถ์า้ยงั
ไดรั้บการเคารพบูชาหรือทาํพิธีกรรมเซ่นไหวใ้หต้ามสมควรและสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ๒  กลุ่ม
ยอ่ยๆ ดงัน้ี 

  ก. ผีในธรรมชาติหรือผีท่ีเป็นเจา้คอยปกป้องรักษาอยู่ในส่ิงต่างๆตามธรรมชาติ
เป็นผีท่ีมีใจเป็นกลางไม่ไห้ดีให้ร้ายใครยกเวน้แต่จะทาํให้โกรธถา้มีความเกรงกลวัโดยการแสดง
ความเคารพนบนอบขอความคุม้ครองดว้ยการจดัทาํพิธีบวงสรวงบูชาเอาใจใส่ก็จะไม่เป็นอนัตราย
แต่อย่างใดดงัเช่นคนไทยแต่เดิมเรียกผีสูงสุดว่าผีฟ้า ผีแถน เพราะคอยคุม้ครองอยู่บนฟ้าแต่พอรับ
เอาคติเร่ืองเทวดาจากอินเดียผูป้กครองฟ้าก็กลายเป็นเทวดาไปส่วนผีท่ีสิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติถา้
อยูท่ี่ใดกจ็ะเป็นใหญ่หรือเป็นเจา้ของท่ีนัน่คนกเ็รียกวา่เจา้เช่นเจา้ป่าเจา้เขาคือผท่ีีเป็นใหญ่ท่ีสุดในป่า
คอยคุม้ครองรักษาป่าและภูเขาลาํเนาไพรเจา้ท่ีเจา้ทาง คือผท่ีีเป็นเจา้ของท่ี ของทางไปมาเป็นตน้ 

 นอกจากน้ีแลว้สถานท่ีต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาแลว้ก็จะมีผีมาคอยเฝ้าอยู่เช่นเดียวกนักบั
สถานท่ีตามธรรมชาติเช่นเมืองก็มีผีเส้ือเมืองหรือเจา้พ่อหลกัเมืองคอยดูแลอยู่หมู่บา้นมีผีเส้ือบา้น
คอยให้ความคุม้ครองและบา้นเรือนก็มีผีเรือนคอยดูแลรักษาอยู่เป็นตน้๗๒ขอ้น่าสังเกตคือผีเฝ้า
สถานท่ีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นมกัจะเป็นความเช่ือเร่ืองผธีรรมชาติผสมผสานกบัผบีรรพบุรุษ 
  ข. ผบีรรพบุรุษหรือผวีีรบุรุษกล่าวคือผบีรรพบุรุษนั้นเดิมเป็นคนในครอบครัวหรือ
เช้ือสายพอตายไปก็ไดรั้บการเคารพบูชากราบไหวเ้ป็นเสมือนสมาชิกของครอบครัวยงัสิงอยู่ตาม
บา้นเรือนโดยมากมกัไดแ้ก่ผีญาติผูใ้หญ่ของครอบครัวจึงเรียกว่าผีบรรพบุรุษเช่นผีปู่ย่าผีปู่ตาผีเช้ือ
เป็นตน้ผปีระเภทน้ีมกัถูกปฏิบติัเป็นเช่นดงัสมาชิกในครอบครัวเม่ือมีพิธีการหรือเทศกาลงานมงคล
ต่างๆ ก็ตอ้งตั้งเคร่ืองเซ่นเป็นขา้วปลาอาหารให้ดว้ยเสมอและตอ้งดูแลไม่ให้บกพร่องเพราะเป็น
เหมือนญาติผูใ้หญ่ของครอบครัว ซ่ึงในภาคใตจ้ะเรียกผบีรรพบุรุษทั้งฝ่ายพ่อและแม่ว่าผตีายาย และ
เช่ือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่ีล่วงลบัไปแลว้แทจ้ริงยงัไม่ไดห้ายไปไหน หากแต่คอยปกปักรักษาชีวิต
ของลูกหลานใหอ้ยูร่อดปลอดภยักินดีอยูดี่และมีความมัง่คัง่มัน่คงโดยผตีายายเหล่าน้ีจะไดมี้โอกาส
มาพบลูกหลานในโอกาสและเทศกาลต่างๆโดยมีโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมท่ีทาํหน้าท่ีเปิดประตู
ปรโลกกบัปัจจุบนัใหม้าบรรจบกนัในโรงพิธี๗๓ 

                                                            

 
๗๒ศรีศกัรวลัลิโภดม, ‚การนบัถือผีในเมืองไทย,‛ ศิลปวฒันธรรม ๕: ๔ (กุมภาพนัธ์

๒๕๒๗), หนา้ ๖-๑๗. 
 

๗๓เธียรชยัอิศรเดช, ‚ตวัตนของคนใต:้ นยัความหมายใตพ้ิธีโนราโรงครู,‛ ในปริตตาเฉลิม
เผ่ากอนนัตกูล (บรรณาธิการ). เจา้แม่คุณปู่ช่างซอช่างฟ้อนและเร่ืองอ่ืนๆว่าดว้ยพิธีกรรมและ
นาฏกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), ๒๕๔๖, หนา้ ๑๑๓-๑๑๔. 



๒๕๔ 
 

  

 ส่วนในภาคอีสานนั้นเรียกผีบรรพบุรุษท่ีทาํหนา้ท่ีปกปักรักษาหมู่บา้นว่า ‚ผปีู่ ตา‛ โดยมี
ศาลปู่ตาอยู่ในบริเวณดอนปู่ตาซ่ึงโดยมากเป็นบริเวณท่ีนํ้ าท่วมไม่ถึงและมีต้นไม้ใหญ่ข้ึนอยู่
หนาแน่นชาวอีสานเรียกวา่ “ดอนเจา้ปู่ ” เป็นป่าของชุมชนในปัจจุบนั  เวลาชาวบา้นจะไปตดัไมห้รือ
หาของป่าจึงตอ้งบอกกล่าวกบัผปู่ีตาก่อนและเม่ือมีพิธีการเล้ียงผปู่ีตาก็จะมีการ‚ซูน‛ หรือเขา้ทรงผี
ปู่ตาเพื่อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆในชุมชนอีกดว้ย๗๔ ถา้อยูต่ามท่ีนา ชาวอีสาน เรียกวา่ “ผตีาแฮก” 
 ในส่วนของผีวีรบุรุษคือผีของคนท่ีเม่ือมีชีวิตอยูเ่ก่งกลา้สามารถเป็นคนมีบุญคุณอยา่งใหญ่
หลวงหรือมีอาํนาจบารมีเป็นท่ีนบัถือกลวัเกรงต่อคนทั้งหลายพอตายไปคนก็นบัถือและกลวัเกรงอยู่
และมีคนไปสร้างศาลไวก้ราบไหวบู้ชาไดแ้ก่ผีวีรบุรุษในตาํนานท่ีเล่าขานกนัสืบมาซ่ึงอาจารยศ์รี
ศกัด์ิ  รวลัลิโภดม  เรียกผีวีรบุรุษน้ีว่า ‚เจา้พ่อ‛๗๕หรือท่ีอาจารยนิ์ธิ  เอียวศรีวงศ ์ เรียกกษตัริยอ์งค์
สาํคญัท่ีมีผูค้นนบัถือทาํนองเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิวา่ ‚เสด็จพ่อ‛ ดงัเรียกเสด็จพ่อร.๕ (นิธิ ๒๕๓๓) 
เป็นตน้ซ่ึงเจา้พ่อท่ีเป็นวีรบุรุษเหล่าน้ีเช่นทา้วอู่ทองสมเด็จพระเจา้ตากสินสมเด็จพระนเรศวรกรม
หลวงชุมพรเทพเจา้กวนอูในคติความเช่ือของคนจีนศาลพระวอพระตาในภาคอีสานหรือเจา้พ่อพระ
ยาแลท่ีจงัหวดัชยัภูมิเป็นตน้ 
  ๒) ผีร้ายหรือผีที่ให้โทษต่อมนุษย์ ซ่ึงมีอยูจ่าํนวนมากและอาศยัอยูท่ ัว่ไปไม่มีหลกั
แหล่งท่ีเด่นชัดและมกัให้ร้ายกับมนุษยจึ์งตอ้งมีการระวงัป้องกนัภยนัตรายจากผีประเภทน้ีดว้ย
วิธีการต่างๆเช่นผกูตะกรุด ผา้ยนัต ์ วงดา้ยสายสิญจน์หรือปักเฉลวไวต้ามเขตบริเวณบา้นเป็นตน้ผี
ประเภทน้ีไดแ้ก่ผชีั้นธรรมดาท่ีปรากฏทัว่ไปและมีผดิแผกกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ินอีกดว้ยเช่นผห่ีาผี
ปอบผีชมบผีจะกละผีกระสือผีตายโหงผีตายพรายเป็นตน้หรือผีในความเช่ือท่ีเกิดข้ึนใหม่จาก
ตาํนานของผท่ีีไดช่ื้อวา่ดุหรือเฮ้ียนมากเช่นผแีม่นาคพระโขนง ผตีานี นางตะเคียน  เป็นตน้ 

 ๓.๗.๒  ความเช่ือเร่ืองผี-พราหมณ์เกีย่วกบัสุขภาพและความตาย 
  ปัจจุบนัในหลายวฒันธรรมหรือแมแ้ต่ในสังคมไทยก็ยงัมองความเจ็บป่วยว่าเป็น
ความเลวร้ายหรือโชคร้ายของชีวิตท่ีทาํให้เกิดความผิดปกติข้ึนกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของคน
ป่วยข้ึนอนัเป็นการลงโทษเพราะไปละเมิดกฎเกณฑห์รือบรรทดัฐานทางสังคมโดยเฉพาะในความ
เช่ือเร่ืองผีและอาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีมกัจะปรากฏออกมาในเร่ืองการทาํผิดผีผีเขา้การลบหลู่ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นใชใ้นการอธิบายความเจ็บป่วยของตนเองว่าเกิดจากการลงโทษทางสังคมให้
เจบ็ป่วยท่ีเรียกวา่ ‚ผเีขา้‛ หรือ‚ผทีาํ‛ นัน่เอง 

                                                            

 
๗๔ธวชั ๒๕๓๖ : ๓๗๖-๓๘๓ และสุเทพ  ๒๕๔๘) 

 
๗๕ศรีศกัรวลัลิโภดม,  ‚การนบัถือผีในเมืองไทย,‛ ศิลปวฒันธรรม๕: ๔ (กุมภาพนัธ์

๒๕๒๗, หนา้ ๖-๑๗. 



๒๕๕ 
 

  

  ดงันั้นผลร้ายประการหน่ึงท่ีผีอาจทาํร้ายคนไดก้็คือทาํให้ป่วยไขไ้ม่สบายและอาจ
ทาํอนัตรายถึงตายไดด้ว้ยในแง่น้ีผูว้ิจยัให้ขอ้สังเกตว่า พิธีกรรมต่างๆ  เก่ียวกบัการทรงเจา้เขา้ผีก็มี
เพื่อติดต่อส่ือสารกบัผีให้ละเวน้การลงโทษหรือลงโทษสถานเบาโดยการให้ของเซ่นไหวเ้ป็นการ
ตอบแทนหรือปฏิบติัตวัใหม่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผคืีอ ทาํส่ิงท่ีดีงามนัน่เอง 
  ส่วนในระบบวิธีเช่ือเก่ียวกับสุขภาพแบบไทยนั้ น  โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์
(๒๕๓๓) ไดน้าํเสนอไว ้ผูว้ิจยัขอนาํมากล่าวเสริมว่า  เน่ืองจากสังคมไทยได้เกิดการสั่งสม
วฒันธรรมความเช่ือหลกัมาจากรากเหงา้ดั้งเดิมท่ีผสมปนเปกนัมาจากวฒันธรรมสามกระแสหลกัคือ
ความเช่ือเร่ืองผีพราหมณ์และพระพุทธศาสนาซ่ึงก็ไดส่้งผลต่อระบบวิธีเช่ือของการแพทยพ์ื้นบา้น
ไทยหรืออีกนยัหน่ึงกคื็อการแพทยแ์ผนไทยดว้ยกล่าวคือสามารถแบ่งตามวิธีเช่ือและวิธีปฏิบติัท่ีเป็น
พื้นฐานของระบบการแพทยไ์ดเ้ป็น ๔ ระบบหรือแนวคิดดว้ยกนัคือ 
  ๑)  การแพทย์แบบประสบการณ์  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการปรับตวัและเรียนรู้ของมนุษย ์
กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยูร่อดในทุกวฒันธรรมคือการรักษาดว้ยยาสมุนไพรยากลางบา้น การรักษา 
ดว้ยหมอพื้นบา้นการเสกเป่าเช่นหมอกระดูกหมอจบัเสน้ย ํา่ขางเป็นตน้ 
  ๒)  การแพทย์แบบทฤษฎีธาตุ โดยมีหลกัการกวา้งๆคือสุขภาพดีเป็นผลมาจาก
ระบบธาตุในร่างกายท่ีสมดุลส่วนสุขภาพไม่ดีคือลกัษณะในทางตรงกนัขา้มคือธาตุอาจพิการธาตุไม่
สมดุลเป็นตน้ซ่ึงตอ้งแกไ้ขดว้ยการให้ธาตุกลบัมาสู่ภาวะสมดุลใหม่นั่นเองส่วนการแพทยแ์บบ
ทฤษฎีธาตุของไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากการแพทยแ์บบอายรุเวทของอินเดียโดยผา่นทางศาสนา
พราหมณ์และพทุธอยา่งแยกไม่ออก 
  ๓)  การแพทย์แบบโหราศาสตร์  ซ่ึงเป็นระบบการแพทยท่ี์มีความเช่ือเป็นระบบ
รองรับชดัเจนวา่ชีวิตมนุษยแ์ละจกัรวาลนั้นสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัและกนัอยา่งแยกไม่ออกโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์จากความสมัพนัธ์ของชีวิตกบัดวงดาวต่างๆซ่ึงชีวิตของคนเราลว้นถูกลิขิตข้ึนแลว้ว่าจะ
เกิดอะไรข้ึนบา้งจากอิทธิพลของจกัรวาลในแต่ละช่วงจะประสบเคราะห์กรรมความเจ็บป่วยอะไร
ช่วงไหนตอ้งแกไ้ขอยา่งไรลว้นเป็นเร่ืองราวทางโหราศาสตร์ทั้งส้ิน ซ่ึงความเช่ือน้ีเป็นอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์อยา่งชดัเจนเพราะตาํราอยา่งพรหมชาติหรือศาสตราในภาคใตก้็ลว้นเป็นตาํราท่ีสืบ
ทอดมาจากความเช่ือแบบพราหมณ์ทั้งส้ิน  
  ๔)  การแพทย์แบบอ านาจเหนือธรรมชาติ  เป็นความเช่ือเร่ืองผีโดยตรงเน่ืองจาก
โลกในมโนทศัน์ของชาวบา้นประกอบดว้ยดา้นท่ีเป็นวตัถุธรรมท่ีเห็นจบัตอ้งไดอ้ธิบายไดก้บัดา้น
นามธรรมท่ีเป็นอาํนาจเหนือธรรมชาติของโลกกายภาพท่ีปรากฏซ่ึงชาวบ้านเช่ือว่ามีอาํนาจ
บางอยา่งมาบงการใหเ้กิดข้ึนหรือเป็นไปโดยส่วนใหญ่จะเช่ือว่าเป็นผท่ีีมีทั้งฝ่ายดีอาทิผบีรรพบุรุษผี
เช้ือผีบา้นผีเรือนเป็นตน้กบัผีไม่ดีเช่นผีปอบผีโขมดผีกระสือเป็นตน้และการจะแกไ้ขหรือรักษา
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สุขภาพของคนท่ีป่วยจากการกระทาํของอาํนาจผีนั้ นก็ด้วยวิธีการเซ่นไหวบู้ชาผีให้พอใจแลว้
บนัดาลใหห้ายจากความเจบ็ป่วยนั้นหรือโดยวิธีการใชค้าถาอาคมเวทมนตร์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิขบัไล่ผนีั้น
ใหพ้น้ออกจากตวัไม่ว่าเป็นการรดนํ้ ามนตร์คลอ้งสายสิญจน์ซ่ึงตอ้งทาํดว้ยผูมี้ความรู้คือหมอผหีรือ
หมอธรรมต่างๆกล่าวโดยสรุปแลว้การแพทยแ์บบเหนือธรรมชาติมีพื้นฐานความคิดท่ีวา่สุขภาพเป็น
ผลลพัธ์ของระบบสังคมทั้งหมดดงันั้นการเยียวยาจึงอาจจะตอ้งอยู่ท่ีการหาทางแกไ้ขให้สังคมคืน
กลบัสู่สภาวะเดิมดว้ยการจดัระเบียบสังคมใหม่หลงัจากเกิดการละเมิดกฎเกณฑ์ของสมาชิกใน
ชุมชนซ่ึงจะปรากฏกบัผูล้ะเมิดออกมาเป็นปัญหาทางสุขภาพอนัเป็นปัญหาร่วมกนัในระดบัสังคม
มากกวา่ปัจเจกคนใดคนหน่ึง 
 พิธีกรรมท่ีปรากฏอนัเน่ืองจากความเช่ือเร่ืองผท่ีีเก่ียวกบัสุขภาพซ่ึงเห็นไดช้ดัไดแ้ก่การรําผี
ฟ้าผแีถน เพื่อรักษาโรคการทรงเจา้เขา้ผต่ีางๆเป็นตน้ส่วนพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือในคติพราหมณ์
ก็คือพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาการดูโชคเคราะห์โดยหมอดูการบวงสรวงเทวดาให้คุม้ครอง
หรือการตั้งศาลเทวดาหรือศาลพระภูมิแบบพราหมณ์เป็นตน้ จุดประสงคก์็เพื่อให้เกิดความสุข 
ปลอดภยั มีทรัพยส์มบติั  ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของตนไม่มีอุปสรรค  ร่ํารวยเงินทองนัน่เอง 
    ๓.๗.๓  ความเช่ือเร่ืองผทีี่ปรากฏในพธีิกรรมเกีย่วกบัความตาย 
  ความเช่ือในพิธีการทาํศพท่ีปรากฏร่วมกนัของกลุ่มคนในแถบอุษาคเนยป์ระการ
หน่ึงก็คือความเช่ือว่าดว้ยการใชเ้คร่ืองประกอบพิธีศพทาํเป็นรูปนกหัสดีลิงค์(หรือหสัดิลิงค)์ ซ่ึงมี
รูปร่างเหมือนช้างผสมกบันกคือมีปากมีหางอย่างนกและมีหัวรวมทั้งมีงวงยาวอย่างช้างใช้เป็น
พาหนะบรรทุกศพของผูต้ายไปเผาซ่ึงในอดีตจะถือเป็นธรรมเนียมอย่างแพร่หลายทางภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพิธีสาํหรับเจา้นายหรือชนชั้นปกครองกบัพระสงฆช์ั้นผูใ้หญ่
เท่านั้นแต่ปัจจุบนัชาวบา้นโดยเฉพาะในภาคเหนือไดด้ดัแปลงเป็นไมศ้พเพื่อเป็นพาหนะนาํศพไป
เผากนัมากพอสมควร 
 ความเช่ือเร่ืองนกหสัดีลิงคน์ั้นปรากฏออกมาในพิธีศพท่ีจะตั้งอยูใ่นปราสาทซ่ึงปราสาททั้ง
หลงัจะตั้งอยูบ่นหลงันกหัสดีลิงคแ์ละเม่ือประกอบพีเผาศพก็จะเผาเคร่ืองประกอบทั้งหลายเหล่าน้ี
ไปพร้อมกนัหรือในแถบจงัหวดัอุบลราชธานีนั้นจะมีพิธีการฆ่านกหสัดีลิงคก่์อนเผาอีกดว้ย 
 ความหมายของการนาํเอานกหัสดีลิงคม์าใชป้ระกอบกบัพิธีศพนั้นมีการให้ขอ้สันนิษฐาน
กนัไปหลายอยา่งแต่ท่ีเห็นร่วมกนัก็คือว่านกหัสดีลิงคจ์ะเป็นพาหนะนาํเอาวิญญาณผูต้ายจากโลกน้ี
ไปสู่โลกอ่ืนซ่ึงในวฒันธรรมอ่ืนอาจใชเ้รือหรือพาหนะอ่ืนเป็นสญัลกัษณ์แต่กลุ่มคนไท-ลาวแถบลุ่ม
นํ้าโขงและลา้นนาต่างกใ็ชน้กหสัดีลิงคใ์นการส่งวิญญาณผูต้าย 
 ท่ีมาของการใช้นกหัสดิลิงค์ก็มีหลายประการด้วยกันแต่จากขอ้สรุปจากงานวิจัยของ
อภิธานสมใจกล่าวว่านกหัสดีลิงค์ซ่ึงแปลว่าเพศลักษณะแห่งช้างในพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ท่ี
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เก่ียวขอ้งกับพิมานปราสาทและเขาพระสุเมรุนั้ นตามคมัภีร์ปฐมมูลมูลีและประวติัศาสตร์ของ
ลา้นนาแลว้น่าจะหมายถึง‚ชา้งมโนสิลา‛ ซ่ึงบนหลงัเป็นท่ีตั้งของเขาพระสุเมรุและดาวเคราะห์
ต่างๆมากกว่าจะมาจากความเช่ืออ่ืนส่วนแรงบนัดาลใจในการสร้างชา้งก่ึงนกท่ีบินไดน้ี้สรุปไดว้่า
เกิดจากความรู้สองกระแสก็คือการประจกัษจ์ริงท่ีเห็นในโลกน้ีซ่ึงมีนกขนาดใหญ่ท่ีสามารถคาบ
ซากสตัวข์นาดใหญ่ไปไดไ้กลและอีกกระแสหน่ึงกคื็อความรู้ความเช่ือเร่ืองโลกอ่ืนท่ีอาจเห็นไดจ้าก
จินตนาการผา่นกระบวนการพิธีกรรมซ่ึงอาจสร้างนกหสัดีลิงคใ์หเ้ป็นดงัสัตวหิ์มพานตด์งัมีกล่าวไว้
ในหนงัสือธรรมบท หรือสัตวใ์นโลกอ่ืนท่ีนาํเอาดวงวิญญาณผูต้ายไปอยูใ่นโลกอ่ืน 
นอกจากโลกปัจจุบนั๗๖ 
 ในการปฏิบติัของคนภาคอีสานและภาคเหนือเม่ือมีคนเจ็บป่วยหรือเป็นโรคชราตอ้งนอน
อยู่กบัท่ีลุกไปไหนไม่ไดกิ้นอาหารก็ตอ้งป้อนแต่ยงัมีการรักษาดว้ยหยกูยาหรือใชห้มอพื้นบา้นมา
ช่วยดูแลเรียกว่า ‚คนพยาธิ‛ แต่ถา้ป่วยหนกัจนกินอะไรไม่ไดห้มดปัญญาจะรักษาเห็นว่าไม่รอดจะ
เรียกคนพวกน้ีวา่ ‚คนลาํบาก‛ ทางญาติพี่นอ้งจะตอ้งผลดัเปล่ียนกนัเฝ้าทั้งกลางวนักลางคืนและหาก
คนลาํบากเจบ็อยูน่านลูกหลานอาจนิมนตพ์ระสงฆม์าสวด ‚ธรรมมหาวิบาก‛ เพราะถา้เช่ือวา่ยงัไม่ 
ถึงเวลาจะหายใน ๓ วนัแต่ถา้หมดอายขุยักจ็ะไปภายใน ๓ วนัเช่นกนั๗๗ 
 หลงัการตายและพิธีศพแลว้ยงัมีการประกอบพิธีกรรมในความเช่ือเร่ืองผีอีกหลายอย่างท่ี
สําคญัและยงัมีการปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัคือการสวดสังคหะคือการสวดปัดรังควานให้บา้นเรือน
ปราศจากมลทินขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายต่าง ๆ ออกจากบา้นเหตุผลสาํคญัคือเป็นการป้องกนัผีผูต้ายกลบัมา
หลอกหลอน โดยใชพ้ระสงฆ ์๔  รูปมาสวดประพรมนํ้ ามนตท์ั้งแก่คนและบา้นหลงัเผาศพท่ีป่าชา้
เสร็จ๗๘ 
  นอกจากนั้นยงัมีการทาํพิธี ‚ตานเฮือนผี‛ หรือทานเรือนผจีะทาํเม่ือญาติฝันเห็นผูท่ี้ตายไป
ตกระกาํลาํบากไม่มีท่ีอยู่ท่ีกินเป็นท่ีทาง จึงไดท้าํพิธีลง ‚ขอนกระดา้ง‛ คือการให้ร่างทรงเชิญ
วิญญาณผูต้ายมาพบมาคุยไต่ถามทุกขสุ์ข และขาดเหลืออะไร ส่วนใหญ่ญาติก็จะทาํบุญไปใหผู้ต้าย
โดยการสร้างเรือนฝากไปให้ผี มกัจะจาํลองขนาดให้เล็กลงแต่หากใครมีฐานะก็อาจสร้างให้ใหญ่
เท่ากุฏิแลว้ถวายวดัหลงัเสร็จพิธีแลว้ เม่ือสร้างเรือนเสร็จก็จะนาํไปตั้งไวน้อกกาํแพงวดัเผื่อผีท่ีตาย
ไม่ดีหรือไม่สามารถเขา้ไปในวดัไดม้ารับเรือนนั้น เม่ือเตรียมเรือนพร้อมแลว้จึงนิมนต์พระสงฆ์
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ตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป มารับเรือนและเคร่ืองเรือนพร้อมกบักรวดนํ้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผูต้าย พิธีทาน
เรือนหรือถวายเรือน จะทาํใหญ้าติสบายใจดว้ยเช่ือวา่ผูต้ายจะไดมี้เรือนอยูอ่ยา่งไม่ลาํบากต่อไปแลว้
หลงัจากนั้นพระสงฆก์็จะยกเอาเรือนเขา้ไปตั้งในวดัทาํเป็นร้านตั้งนํ้ าด่ืมหรือวางเอาไวใ้ห้ผุพงัไป
เองจะไม่ร้ือท้ิงเพราะเช่ือว่าผีจะไดรั้บเรือนและขา้วของเคร่ืองใชท้ั้งหมดในช่วงท่ียงัไม่ไปเกิดใหม่
เท่านั้น๗๙ความเช่ือเร่ืองเฮือนผีน้ีต่างจากหอผีหรือหอเทวดาท่ีตั้งข้ึนให้ผีท่ีให้ความคุม้ครองมนุษย์
ตรงท่ีว่าเม่ือหอผีชํารุดลงก็ต้องซ่อมสร้างใหม่และต้องหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่และต้องถวาย
เคร่ืองเซ่นไหวแ้ต่เฮือนผนีั้นอุทิศแลว้กแ็ลว้กนัไป 
   ๓.๗.๔  ความเช่ือและพธีิกรรมเกีย่วกบัความตายเน่ืองด้วยพราหมณ์ 

  ส่วนความเช่ือแบบพราหมณ์ในสังคมไทยยากยิ่งกว่าท่ีจะแยกออกมาจากพุทธ
ศาสนาไดเ้พราะมีรากเหงา้ท่ีมาจากวฒันธรรมอินเดียและเผยแพร่เขา้สู่ดินแดนแถบน้ีพร้อมๆกนัจึง
ทาํให้คติและความเช่ือต่างๆผสมปนเปกนัจนยากจะแยกว่าไหนพราหมณ์ไหนพุทธเพราะแมแ้ต่
จกัรวาลวิทยาก็มีลกัษณะเป็นไตรภูมิหรือสามโลกเหมือนกนัเพียงแต่ต่างกนัในรายละเอียดแต่ใน
ขณะเดียวกนักท็าํใหแ้บ่งแยกออกจากระบบความเช่ือเร่ืองผไีดอ้ยา่งชดัเจน 

 ความเช่ือเก่ียวกับศาสนาพราหมณ์เร่ืองความตายท่ีเห็นได้ชัดก็คือคติเร่ืองพญายมหรือ
ยมทูตผูมี้หนา้ท่ีเป็นเทพเก่ียวกบัความตายในคติความเช่ือของพราหมณ์ว่าการตายและคนตายจะอยู่
ในความดูแลของพญายมแต่ก็ปะปนกบัของพุทธศาสนาไปแลว้จนแทบแยกไม่ออกโดยในพุทธ
ศาสนาไดอ้ธิบายความตายผา่นกรรมท่ีพญายมจดบนัทึกเอาไวน้ัน่เอง 
 ๓.๗.๕  พธีิเกีย่วกบัลทัธิความเช่ือภูตผ ี  
  สาํหรับคนอีสาน ผคืีอวิญญาณของผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ หรือท่ีมีอยูแ่ลว้โดยไม่ทราบ
วา่มีมาแต่เม่ือใดหรือมีมาอยา่งไร ผเีหล่าน้ีประกอบดว้ยผปีระเภทต่าง ๆ เช่น ผนีาหรือผตีาแฮก ผป่ีา 
ผีเขา ผีบา้น ผีหมู่บา้น ผีปู่ย่าตายาย ผีฟ้า ผีแถน ปู่ ตา และผีอ่ืน ๆ หรือแมก้ระทัง่ผีท่ีเกิดจากการ
กระทาํของบุคคล เช่น ผปีอบ ความเช่ือเร่ืองผอีนัเป็นความเช่ือท่ีมีมาแต่เดิม ผสมผสานกบัความเช่ือ
ในพระพุทธศาสนา จนแทบจะแยกกนัไม่ออกว่าพิธีกรรมใดเกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
หรือพิธีกรรมใดเกิดจากความเช่ือเร่ืองผ ีเพราะฉะนั้นผหีรือวิญญาณกบัพื้นฐานทางความเช่ือของคน
ไทยจึงแยกกันไม่ออก คนไทยจึงยอมรับนับถือในเร่ืองผีในทุกภาคของไทย  โดยความเช่ือใน
ลกัษณะน้ีแสดงวา่คนไทยยงัไม่มัน่ใจในหลกัธรรมคาํสอนในทางพระพทุธศาสนาอยา่งนั้นหรือ  ซ่ึง
จริงๆ แลว้ กเ็พื่อใหเ้กิดความมัน่ใจอบอุ่นใจ ปลอดภยั ร่ํารวย ในการประกอบอาชีพ  และเม่ือปฏิบติั
แลว้อยากเห็นทนัตา เราจึงเห็นพิธีกรรมทางความเช่ือเหล่าน้ี ในทุกหนทุกแห่งของไทย  ในเร่ืองของ

                                                            

 
๗๙ เร่ืองเดียวกนั,   หนา้  ๑๒๐. 
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ส่ิงท่ีมองไม่เห็น ศกัด์ิสิทธ์ิ  มีอาํนาจ สามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่มนุษยไ์ด ้เหตุนั้นจึงพอกล่าวถึงความ
เช่ือประเภทน้ี ท่ีเก่ียวกบัผ ี แต่ผูว้ิจยั ขอนาํมาเฉพาะท่ีสาํคญัๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 ความหมาย  คาํวา่  “ผ”ี   ผ ีคืออะไร  ใน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
หนา้ ๗๓๕ อธิบายเอาไวว้า่ ผ ีน. ส่ิงท่ีมนุษยเ์ช่ือวา่เป็นสภาพลึกลบั มองไม่เห็นตวั แต่อาจจะปรากฏ
เหมือนมีตวัตนได ้อาจใหคุ้ณหรือโทษได้ จึงเป็นลทัธิความเช่ืออยา่งหน่ึงในสังคมชาวพุทธไทยท่ีมี
การผสมผสานกัน จุดประสงค์ก็ เพื่อการดํา เ นินชีวิต ท่ี ดี เ ป็นพื้ นฐานแบบชาวบ้านซ่ึงมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมแบบของทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นั้นเป็นหลกั 
 ในปทานุกรมนักเรียน  (ฉบับปรับปรุงใหม่)  ของเปล้ือง  ณ  นคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
หนา้ ๒๐๖ ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า ผ ีเอาไวว้่า ผ ีหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยเ์ช่ือว่าเป็นสภาพลึกลบั 
อาจใหคุ้ณหรือใหโ้ทษได ้
 ในหนังสือเร่ือง คติชาวบา้นไทย ของ “เจือ สตะเวทิน”ไม่ระบุปีท่ีพิมพ ์หน้า ๘ – ๙ ได้
อธิบายความหมายของคาํวา่ “ผ”ี เอาไวว้า่ ผนีั้นมีอยูม่ากมายหลายชนิด มีทั้งท่ีใหคุ้ณและใหโ้ทษ ผท่ีี
ใหคุ้ณกย็กยอ่งบูชาและเซ่นไหว ้ส่วนผท่ีีใหโ้ทษเราก็มีวิธีเซ่นไหวข้อไม่ใหท้าํอนัตรายแก่บุคคลใน
ครอบครัวและคนในชุมชนนั้น 
 จากทรรศนะของนักวิชาการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จึงพอท่ีจะสรุปไดว้่า ผี หมายถึง ส่ิงท่ี
มนุษยเ์ช่ือกนัว่าเป็นส่ิงลึกลบั มองไม่เห็น ผีท่ีให้คุณคนเราก็ยกยอ่ง ส่วนผีท่ีให้โทษคนเราก็จดัแจง
เซ่นสรวงมิให้ทาํอนัตราย เป็นตน้  ดงันั้น จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูล ท่ีถือว่าเป็นความเช่ือของชาว
พทุธไทยเก่ียวกบัจิตวิญญาณ พอสรุปไดด้งัน้ี คือ 
  ๑. นางตะเคียน หรือ พรายตะเคียน เช่ือกนัว่าเป็นผีผูห้ญิงอยู่ประจาํตน้ตะเคียน
ใหญ่ คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมนาํตน้ตะเคียนมาสร้างบา้นเพราะเช่ือกนัว่ามีผปีระจาํอยูใ่นตน้ไม ้คน
ไทยหลายคนเช่ือกนัว่าผีนางตะเคียนนั้นดุร้ายขนาดกินคนไดสิ้งอยู ่ ดงันั้นเราจะเห็นไดใ้นปัจจุบนั
เราจะไดย้ินว่า มีการคน้พบเรือโบราณท่ีทาํจากตน้ตะเคียนอยู่บ่อยคร้ัง และเม่ือคน้พบแลว้ส่ิงท่ี
ตามมาคือความเช่ือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ของเรือตน้ตะเคียนจึงมีการบูชา เซ่นไหว ้ขอพรจากเรือแม่
ตะเคียน  มีการกราบไหว ้บนบานศาลกล่าว เพื่อให้ไดม้าซ่ึงโชคลาภ ร่ํารวย โดยเฉพาะการขอหวย  
ดว้ยการนาํผา้สีต่างๆ  มาผกูท่ีตน้คะเคียนบา้ง  เรือตะเคียนโบราณบา้ง   จุดมุ่งหมายของการกระทาํก็
เพื่อให้ส่ิงท่ีเขาเคารพนั้น ช่วยดลบนัดาลให้ในส่ิงท่ีตนเอง ครอบครัว  และสังคม ปรารถนา และถา้
หากชีวิตเป็นไปตามท่ีตนปรารถนาแลว้ ก็จะทาํให้การดาํเนินชีวิตนั้นดีข้ึน มีกาํลงัในการประกอบ
กิจในการบาํเพญ็บุญบาํเพญ็กศุลต่อไป ซ่ึงกเ็ป็นส่วนท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัได ้
 อีกอย่างหน่ึง ตามตาํนานพื้นบา้นของไทย นางตะเคียน เป็นผีผูห้ญิง สิงสถิตอยู่ในตน้
ตะเคียนบริเวณผืนป่าท่ีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอา้นเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยูเ่สมอๆ ก็
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คงเหมือนกบัคนอยู่บา้นตอ้งออกมาปัดกวาดหน้าบา้นตวัเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนาง
ตะเคียนมกัมีรูปร่างหนา้ตาสะสวย หมดจดงดงาม ผมยาว ห่มสไบ ใส่ผา้ถุง บางท่ีก็ว่าแต่งตวัเหมือน
สาวบา้นป่าทัว่ๆ ไป ผนีางตะเคียนมกัจะเป็นจาํพวกหวงท่ีอยู ่และจะดุร้ายมากหากใครคิดจะรุกราน
ท่ีอยูข่องตน  แต่ถา้ทาํใหพ้อใจแลว้ ผนีางตะเคียนกใ็หคุ้ณได ้  
  ๒. ผีพรายเช่ือกนัว่าผีพรายเป็นผีท่ีมีตวัตนท่ีอยู่ในนํ้ า เช่น ในแม่นํ้ า ลาํคลองสาย
ต่างๆในประเทศไทย โดยมากเช่ือว่ามีทั้งท่ีเป็นหญิงและชาย ผพีรายชอบฉุดดึงขาคนท่ีไปเล่นนํ้ าให้
เป็นตะคริว และจมนํ้ าตายในท่ีสุด เช่ือกนัว่าท่ีผพีรายทาํเช่นน้ีก็เน่ืองจากผพีรายตอ้งการเพื่อนไปอยู่
ดว้ยนัน่เอง 
  ๓. ผีตาโขนเช่ือกนัว่าผีตาโขนเป็นผีในความเช่ือของชาวไทยภาคอีสาน ส่วน

สาเหตุท่ีมนัไดช่ื้อว่า “ผีตาโขน” นั้นก็สืบเน่ืองมาจากในสมยัก่อนมีความเช่ือว่าเคยมีผีกลุ่มหน่ึง
พยายามเดินตามพระเพื่อขอส่วนบุญ ประมาณว่าจะไดใ้ชเ้อาไปเกิดในภพหนา้ได ้ชาวบา้นมาเห็นก็

เลยเรียกผกีลุ่มนั้นวา่ “ผตีามคน” ภายหลงัเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนกลายมาเป็น “ผตีาโขน” ในท่ีสุด 

  ๔. กุมารทองเช่ือกนัว่า “กุมารทอง” เป็นผีเด็กท่ีตายทั้งกลม คนมีอาคมแกร่งกลา้
นาํเอาศพทารกออกมาโดยการผ่าทอ้ง แลว้นาํไปผ่านกรรมวิธีทางไสยศาสตร์ เพื่อให้ผีเด็ก(ตน
ดงักล่าว)ตกอยูใ่นความปกครองของตน เช่ือกนัว่ากุมารทองเป็นผีเด็กท่ีมีฤทธ์ิมากท่ีสุด ส่วนกุมาร

ทองท่ีมีช่ือเสียงก ็อาทิ กมุารทองของ “ขนุแผน” ในเร่ือง “ขนุชา้งขนุแผน” เป็นตน้ 
  ๕. แม่ซ้ือเช่ือกนัวา่แม่ซ้ือเป็นผผีูห้ญิงท่ีชอบติดตามเดก็เกิดใหม่ บา้นไหนมีเดก็เกิด
ใหม่เช่ือกนัว่ามกัจะมีแม่ซ้ือมาประจาํ ณ ท่ีแห่งนั้นดว้ยเสมอๆ บางบา้นเช่ือว่าเหตุท่ีเด็กทารกใน
บา้นของตนมกัจะหัวเราะหรือดูยิม้แยม้แจ่มใส บา้งก็ร้องห่มร้องไห้ในบางคร้ังนั้นเช่ือกนัว่ามาจาก
แม่ซ้ือเฝ้าหยอกลอ้กบัเดก็ๆนัน่เอง แม่ซ้ือจึงจดัเป็นผดีีท่ีชอบหยอกลอ้เด็กเลก็ๆใหไ้ม่เหงายามอยูค่น
เดียว 
  ๖. แม่บนัไดเช่ือกนัวา่ท่ีบนัไดทางข้ึนบา้นของคนไทยในสมยัก่อนนั้นมีผปีระจาํอยู ่
เป็นผีผูห้ญิงเรียกกนัว่าแม่บนัได ผีตนน้ีมีหน้าท่ีในการปกป้องบนัไดในบา้นนั้นๆ มีคติความเช่ือ
ของชาวไทยภาคกลางว่า ?ห้ามเหยยีบแม่บนัไดยามเดินเขา้สู่เรือนชาน? เพราะเช่ือว่าหากเหยยีบแม่
บนัไดแลว้จะก่อใหเ้กิดผลร้ายตามมา เป็นตน้ 
  ๗. นางตานีเช่ือกนัวา่นางตานีเป็นผผีูห้ญิงท่ีสิงอยูใ่นตน้กลว้ยตานี ผชีนิดน้ีนิยม 
ชมชอบออกมาล่าชายหนุ่มไปทาํสามีในยามคํ่าคืน โดยหากใครกต็ามโดนเสน่ห์ผนีางตานีเขา้ ชาย 
หนุ่มผูน้ั้นจะมีรูปร่างท่ีซูบผอมลงๆจนแหง้ตายไปในท่ีสุด 
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  ๘. นางกวกัเช่ือกนัวา่นางกวกัเป็นลูกของปู่เจา้เขาเขียว มีลกัษณะเป็นผผีูห้ญิงนุ่งผา้
โจงกะเบน ห่มสไบเฉียง ไวผ้มยาวประบ่า ว่ากันว่าหากใครบูชานางกวกัแลว้จะทาํให้อาชีพท่ี
ประกอบนั้นเจริญรุดไปขา้งหนา้ดว้ยดี(โดยเฉพาะอาชีพคา้ขาย)จึงเห็นรูปป้ันนางกวกัตั้งไวบ้นร้าน
ขายหรือบริการเสมอ 
  ๙ . แม่ย่านางเ ช่ือกันว่าแม่ย่านางเป็นผีประจํา เ รือของชาวไทยมาแต่คร้ัง
โบราณ  กล่าวกนัว่าแม่ย่านางเป็นผีหญิงชราสถิตอยู่ท่ีหัวเรือมีหนา้ท่ีในการอาํนวยความสุขสวสัดี
แก่คนในเรือ อีกทั้งยงัทาํหนา้ท่ีป้องปกมิใหเ้รือ(ลาํดงักล่าว)ตอ้งประสบอุบติัเหตุทางนํ้า เป็นตน้ 
  ๑๐.  เปรตเช่ือกนัว่าเปรตเป็นผีของคนท่ีตายไปแลว้แต่ทาํเวรทาํกรรมกบับิดา-
มารดาของตนเองในชาติภพท่ีแลว้เอาไวม้าก บา้งก็เช่ือว่าไปด่าบิดา-มารดาเอาไวพ้อตายไปก็เลยมา
เกิดเป็นเปรต ว่ากนัว่าเปรตมีรูปลกัษณะเป็นผีท่ีมีรูปร่างสูง ผอม ใส่เส้ือผา้ท่ีขาดวิ่น เปรตมีปากท่ี
เลก็เท่ากบัรูเขม็ดว้ยเหตุน้ีเองจึงกินอาหารไดไ้ม่ค่อยสะดวก และผอมแห้งแรงนอ้ย(ประมาณว่าอด
อยาก) โดยความเช่ือในเร่ืองเปรตน้ีเป็นความเช่ือท่ีคนภาคใตข้องประเทศไทยเช่ือกนั รวมทั้งมีการ
จดังานในเดือน ๑๐ ของทุกปี ซ่ึงเรียกงานวนัหน่ึงว่า “ชิงเปรต” อยาก) โดยความเช่ือในเร่ืองเปรตน้ี
เป็นความเช่ือท่ีคนภาคใตข้องประเทศไทยเช่ือกนั รวมทั้งมีการจดังานในเดือน ๑๐ ของทุกปี ซ่ึง
เรียกงานวนัหน่ึงวา่ “ชิงเปรต” 
  ๑๑.  ผไีร้ญาติเช่ือกนัว่า “ผไีร้ญาติ” คือผท่ีีไม่มีใครทาํบุญส่งขา้วปลาอาหารไปให้
ใช ้บางคร้ังเหล่าผีไร้ญาติจึงสาํแดงอิทธิฤทธ์ิดว้ยการออกมาอาละวาดในหมู่บา้นต่างๆนาํพาความ

เดือดร้อนมาให้ชาวบา้นเป็นอนัมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีประเพณี  “วนัชิงเปรต” โดยจดัโต๊ะท่ีใชใ้นการ

ชิงเปรต(โต๊ะตั้งเปรต)ถูกแบ่งออกเป็น ๒ โต๊ะ โดยหน่ึงในนั้น มีไวส้าํหรับ  “ผไีร้ญาติ” โดยเช่ือกนั
ว่าหากผีไร้ญาติไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลน้ีแลว้จะไม่มารังควานคนในหมู่บา้นให้ไดเ้ดือดร้อน เป็น
ตน้ 

  ๑๒.ผีตา-ยายเช่ือกนัว่าผีตา-ยายเป็นผีบรรพชนของคนในภาคใตท่ี้ล่วงลบัดบัสูญ
ไปแลว้ และอยูดู่แลคนในรุ่นต่อ ๆ  มาของวงศต์ระกลู โดยมีความเช่ือว่าตอ้งมีพิธีเซ่นสรวงบูชาทุก
ปีเรียกกนัวา่ “พิธีลงครูหมอตา-ยาย” 
  ๑๓.ผบีา้น-ผเีรือนเช่ือกนัว่าผบีา้น-ผเีรือนเป็นผท่ีีสถิตอยูต่ามบา้นคนในพื้นท่ีต่างๆ 
หลายคนเช่ือกนัว่า ผีบา้น-ผีเรือนมีอยูด่ว้ยกนัในทุกบา้นและมีหนา้ท่ีในการปกป้องรักษาบา้น และ
คนท่ีอยูภ่ายในบา้นใหมี้แต่ความปกติสุข 
  ๑๔. แม่เตาไฟเช่ือกนัว่าแม่เตาไฟเป็นผีผูห้ญิงท่ีสถิตอยูใ่นเตาไฟของทุกบา้น แม่
เตาไฟจะคอยดูแลการประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองการทาํครัวใหป้กติสุขไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้
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ครัว(จากอคัคีไฟ) นอกจากน้ียงัเช่ือกนัอีกดว้ยว่าหากกราบไหวแ้ม่เตาไฟก่อนนอนแลว้จะทาํใหเ้ด็ก
เลก็ๆไม่ฉ่ีรดท่ีนอนยามหลบัดว้ย 
  ๑๕. แม่ธรณีประตู เช่ือกนัว่าแม่ธรณีประตูเป็นผีผูห้ญิงท่ีคอยเฝ้าดูแลประตู(ตรง
ธรณีประตู) โดยมีความเช่ือกนัว่าหากใครเดินเหยยีบแม่ธรณีประตูแลว้จะทาํใหไ้ดรั้บผลร้ายตามมา
ได ้อน่ึง ในการบวชนาคนั้นตอนท่ีนาคจะเดินเขา้สู่โรงอุโบสถจะมีการแบกหรือยกนาคข้ึนให้ขา้ม
พน้แม่ธรณีประตู โดยเช่ือกนัว่าหากนาคเผลอเหยียบแม่ธรณีประตูเขา้จะทาํให้การบวชไม่สาํฤทธ์ิ
ผล เป็นตน้ 
  จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาน้ี  จะเห็นไดว้่า ความเช่ือเร่ืองลทัธิผีหรือวิญญาณท่ีเป็น
ความเช่ือนอกพระพทุธศาสนา  ซ่ึงยงัมีอิทธิพลในสงัคมไทยและในสังคมชาวพุทธทัว่ทุกภาค จึงได้
เกิดมีความเช่ือเก่ียวกบัดวงวิญญาณหรือผีเหล่าน้ี โดยจุดประสงคห์ลกั (๑) เพื่อป้องกนัเหตุร้ายอนั
อาจเกิดจากอาํนาจของวิญญาณเหล่าน้ีดว้ยการบวงสรวงดว้ยการทาํเคล็ดลบัต่างๆ ข้ึน (๒) เพื่อทาํ
พิธีให้เกิดความถูกตอ้งพอใจของวิญญาณหรือผี (ในส่วนของวิญญาณหรือผีร้าย)(๓) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางบุคคล สังคม  เศรษฐกิจ และอาชีพอย่างราบร่ืน (๔) เพื่อมิให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหาข้ึนในการดาํเนินชีวิต (๕) เพื่อให้การดาํเนินชีวิตไปสู่ภพภูมิท่ีดีของผูอ้ยู่ (๖) เพื่อแสดงออก
ถึงความกตญัํูกตเวที มีนํ้ าใจต่อวิญญาณหรือผเีหล่านั้น ดว้ยการทาํบุญอุทิศไปให ้(๗) เพื่อตอ้งการ
ยึดเหน่ียวกลุ่มคนในสังคมนั้นให้เป็นปึกแผ่น เป็นเอกภาพโดยมีความเช่ือต่อผีหรือวิญญาณเป็น
กรอบกฎหมายดําเนินชีวิตทั้ งอาชีพ สังคม  และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่าง คน 
ทรัพยากร  ความตอ้งการ และส่ิงแวดลอ้ม นัน่เอง 
 ๓.๗.๖  ความเช่ือในพธีิเกีย่วกบัลทัธิผี  
  จากท่ีไดก้ล่าวถึงในเร่ืองของความเช่ือเร่ืองผนีั้น ในหวัขอ้น้ี ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงใน
ส่วนของพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัดวงวิญญาณในลกัษณะของดวงวิญญาณท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัคติการ
ดาํเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือในสงัคมเพื่อใหเ้ห็นถึงคุณค่าของความเช่ือเหล่าน้ี   ในแต่
ละดา้น ดงัน้ี 
  ความเช่ือลทัธิเร่ืองผีของชาวอีสานเขา้มาผกูพนัในการประกอบอาชีพ ซ่ึงถือว่ามี
ความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของชาวอีสาน การทาํนาอนัเป็นอาชีพท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพของธรรมชาติ
ดินฟ้าอากาศ จะไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ และส่ิงท่ีนบัว่ามีความสาํคญัต่อการทาํนาก็
คือนํ้า นํ้ าท่ีไดจ้ากนํ้าฝน ซ่ึงชาวอีสานเช่ือวา่มีผเีป็นผูค้อยบนัดาลใหฝ้นตก ฝนจะตกตอ้งตามฤดูกาล
หรือไม่ มีนํ้ าเพียงพอหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัอาํนาจดลบนัดาลของผีแถน ก่อนลงมือทาํนาเม่ือย่างเขา้ฤดู
ฝนจึงตอ้งมีพิธีกรรมขอฝนจากผีแถน เพื่อให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล มีนํ้ ามากพอท่ีจะไดท้าํนา เม่ือ
ไดน้ํ้ าฝนแลว้ ก่อนลงมือหว่านขา้วกลา้ก็จะมีพิธีไหวผ้ีระจาํท่ีนา หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า”ผีตาแฮก” 
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เพื่อขา้วกลา้จะไดเ้จริญงอกงามไม่ถูกรบกวนจากศตัรูขา้ว ไดข้า้วเตม็เมด็เตม็หน่วย เพื่อความอยูร่อด
ในการดาํเนินชีวิต เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวก็มีพิธีสู่ขวญัลานนวดขา้ว สู่ขวญัขา้วเพื่อให้ความสาํคญัและ
แสดงความกตญัํูกตเวที ต่อแม่โพสพ  และเป็นสิริมงคล  ท่ีมีขา้วไดพ้อกินตลอดปี ก่อนท่ีจะถึง
ฤดูกาลทาํนาในปีต่อไป ซ่ึงลว้นแต่เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผีทั้งส้ิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัประเภทพิธีท่ี
เ ก่ี ยวกับความเ ช่ือ เ ร่ืองดวงวิญญาณหรือผี  ท่ีผสมผสานระหว่ าง ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินกับ
พระพทุธศาสนาและการเวียนวา่ยตายเกิด  ดงัต่อไป น้ี 

   ๑)  ความเช่ือพิธีเก่ียวกบัผีประจาํหมู่บา้น   หรือผปู่ีตา แต่ละหมู่บา้นในภาคอีสาน
จะนบัถือผหีรือวิญญาณประจาํหมู่บา้นท่ีเรียกวา่ผปีู่ ตา ผปีู่ ตาเป็นผท่ีีคอยดูแลรักษาป้องกนัภยนัตราย
ต่าง ๆ  ท่ีจะมากระทาํแก่คนในหมู่บา้นทุกๆ  ปีจะมีการเล้ียงผปู่ีตาซ่ึงเป็นวิญญาณท่ีคอยปกปักรักษา
ผูค้นในหมู่บา้นนั้น ๆ  ใหอ้ยูอ่ยา่งสงบสุข  
 ปู่ ตา หมายถึง คนสองจาํพวกท่ีเป็นบรรพชนของชาวอีสาน คาํว่า ปู่ หมายถึง ปู่และย่า ท่ี
เป็นพ่อแม่ของพ่อ ส่วนคาํว่า ตา หมายถึง ตาและยายท่ีเป็นพ่อแม่ของแม่ เม่ือบรรพบุรุษสองสายน้ี
ล่วงลบัไปหลายชัว่อายคุน จนไม่สามารถท่ีจะจาํช่ือได ้ลูกหลานรุ่นหลงั ๆ จึงเรียนเป็นกลาง ๆ ว่า ปู่
ตาทาํไมจึงมีการเล้ียงปู่ตา 

 การเล้ียงปู่ตา เป็นการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปเพราะเม่ือปู่ตามี
ชีวิตอยู่นั้น ไดส้ร้างคุณงานความดีไวก้บัลูกหลาน และสังคมมากมายหลายประการ เช่น ให้การ
เล้ียงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี สะสมสาธารณสมบติัไวเ้พื่อลูกหลาน เพื่อแสดงถึงกตญัํูกตเวที 
จึงมีการเล้ียงปู่ตาสืบต่อไปเป็นประเพณี 

   ๓.๗.๗  พธีิกรรมการเลีย้งเจ้าปู่  
    พิธีกรรมการเล้ียงเจา้ปู่หรือปู่ตาประจาํปีของหมู่บา้น จะถูกกาํหนดใหจ้ดัข้ึนพร้อม
กบัวนัท่ีทาํบุญเบิกบา้น ซ่ึงก่อนพิธีเล้ียงปู่ตา หรือก่อนการทาํบุญเบิกบา้นทุกคร้ัง เฒ่าจํ้าจะไปบอก
กล่าวผปู่ีตาหรือไปทาํการคารวะปู่ตาเพื่อท่ีจะอญัเชิญปู่ตามาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตใ์นหมู่บา้น
ในช่วงเวลาเชา้ดว้ย โดยจะจดัอาหารถวายพระก่อน แลว้จึงจดัให้ปู่ตาทีหลงั ขอ้สังเกตจะเห็นว่า
ชาวบา้นจะจดัพิธีทางศาสนาก่อน หรือทาํบุญกลางบา้นก่อน พระพุทธศาสนาจึงยงัเป็นหลกัยึด
เหน่ียวจิตใจของชาวบา้นและเป็นหนทางการทาํบุญให้ถึงบรรพบุรุษดว้ย  หลงัจากพิธีสงฆ์ทาง
ศาสนาเสร็จแลว้ ผูน้าํหรือผูใ้หญ่บา้นจะนาํพาชาวบา้นไปท่ีบริเวณตูบปู่ตา ช่วงน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของ 
พอ่เฒ่าจํ้าจะทาํหนา้ท่ีในการประกอบพิธีกรรม  โดยใหช้าวบา้นเตรียมเคร่ืองเซ่นไหวม้าดว้ย 
      ๓.๗.๗.๑  ส่ิงทีทุ่กครัวเรือนต้องจัดหาเตรียมไว้ 
  ในการทาํพิธีเล้ียงปู่ตานั้น  ชาวบา้นในแต่ละคุม้จะช่วยกนัจดัทาํบั้งไฟไปจุดคุม้ละ 
๑-๒ บั้งตามแต่จะตงลงกนั และยงัตอ้งเตรียมเคร่ืองเซ่นไหวข้องแต่ละครัวเรือนไปไหว ้ ดงัน้ี 
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  (๑)  เคร่ืองเซ่นไหว ้ อาหารคาวหวาน ห้ามของดิบ, เม่ียง ๔ คาํ,หมาก ๔ คาํและ
บุหร่ีหรือยาสูบ ๔ มวนหรือ  ๔ กอก 
  (๒) กระทงกา้นกลว้ยสามเหล่ียม (เรียกสั้น ๆ  วา่ กระทงหนา้ววั) ใชใ้ส่ขา้วดาํ ขา้ว
แดง แกงส้ม แกงหวาน เทียน ๑ คู่  กระทงสามเหล่ียมน้ีมีไวส้าํหรับเล้ียงผทีัว่ไป ท่ีแสวงหาท่ีเกิดไม่
มีท่ีไป 
  (๓) ธงช่อ ๒ อนั มี ๒ ลกัษณะคือ อาจจะใชก้ระดาษสามเหล่ียมเช่นเดียวกบัธงช่อ 
แต่เวลาเสียบไมจ้ะให้ปลายแหลมของสามเหล่ียมอยู่ดา้นขา้งแทน หรืออาจจะตดักระดาษเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (สรุปว่ามีธง ๔ อนัซ่ึงจะสังเกตเห็นว่าของไหวทุ้กอย่างมกัจะมี  ๔  อนัเสมอ ใน
ประเด็นน้ี มีผูใ้ห้แนวคิดว่า  หมายเลข ๔ น้ีหมายถึงทา้วมหาราชหรือทา้วจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ
นัน่เอง  คือ ทา้วเวสสุวณั, ประจาํอยู่ทางทิศเหนือ, ทา้วธตรฐ, ประจาํอยู่ทางทิศตะวนัออก ทา้ว
วิรูปักษ์, ประจาํอยู่ทางทิศตะวนัตก,ทา้ววิรุฬหก  ประจาํอยู่ทางทิศใต,้ หรือบางคร้ังก็หมายถึง
หลกัธรรม คติธรรมในพทุธศาสนา  ๔  ประการ  คือ ปาริสุทธศีล ๔) 
 ธงท่ีแต่ละครัวเรือนเตรียมไปนั้น พอไปถึงพิธีท่ีศาลปู่ตา ท่ีจะนาํไปเสียบท่ีประทาย (กอง
ทราย) ท่ีก่อไวใ้หปู่้ตา  ทั้งประทายองคใ์หญ่และประทายองคเ์ลก็ทั้ง ๔๙ ลูกนั้น ถือเป็นนยัสาํคญัให้
อยูดี่มีสุข และท่ีมาของหมายเลข  ๔๙ คือ  วนัทั้ง  ๗ + ๑๒ ราศี + ๓๐ วนัในแต่ละเดือน = ๔๙ ซ่ึงมี
นัยสําคญัท่ีว่า ในชาวบา้นมีความสุขตลอดทั้ง ๔๙ คือทุก ๆ  วนัเป็นวนัท่ีไดรั้บการคุม้ครองและ
อาํนวยอวยชยัจากเจา้ปู่หรือปู่ตานัน่เอง 
  ๓.๗.๗.๒ เคร่ืองเซ่นไหว้หรือเคร่ืองเลีย้งปู่ตา 
   การประกอบพิธี ส่วนมากนิยมทาํในวนัวนัพุธ ข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓  แต่ถา้ปีไหนวนั 
เดือนไม่ตรง ก็จะกาํหนดวนัโดยใชดุ้ลพินิจของพ่อใหญ่จํ้า, เฒ่าจํ้า,ขะจํ้า, ขา้วจํ้าหรือ กะจํ้า  ตามแต่
จะเรียกกนั ข้ึนอยู่กบัเปิงบา้นของแต่ละชุมชน ซ่ึง ‚พ่อใหญ่จํ้า‛ จะเป็นผูน้าํพิธีกรรม และคนกลาง
การส่ือสารเช่ือมระหว่างเจา้ปู่ เหตุท่ีถือวนัพุธเป็นวนันดัหมายเพื่อจะได้พร้อมเพรียงกนั เหมือนกบั
ในพุทธศาสนาก็มีวนัพระ ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า เป็นวนันดัหมายใหช้าวพุทธไปทาํบุญรักษาศีลท่ีวดั
ดงันั้นวนัเล้ียงผปู่ีตากเ็ช่นเดียวกนั ใหถื้อเอาวนัพธุเป็นวนันดัหมายกบัชาวบา้น 
 ขั้นตอนพิธีการไหว้ผีปู่ตา  ป่าชุมชนเป็นสถานท่ีตั้งของศาลปู่ตานั้น เรียกว่า ‚ดอนปู่ ตา,ดง
ปู่ ตา ,ป่าปู่ ตา ดอนเจา้ปู่ ‛ เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัคนท่ีตอ้งการเรียกใช ้ซ่ึงเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี
พนัธ์ุพืช มีตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีหลากหลายและหนาแน่น มีสัตวน์านาชนิดอาศยัอยู ่ถา้หมู่บา้นไหนไม่
มีป่ากจ็ะเลือกเอาตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีรากยอ้ย เช่น ตน้โพธ์ิ ตน้ไทร มองดูแลว้ขลงั วงัเวง น่าเกรงขามเป็น
สถานท่ีตั้งของศาลปู่ตา ชาวบา้นเช่ือกนัวา่ป่าบริเวณน้ีเป็นป่าศกัด์ิสิทธ์ิ  ทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพยาํ
เกรง หา้มตดัไม ้ทาํลายป่า หา้มทาํส่ิงไม่ดีในป่า ถา้จะเอาอะไรออกมาจากป่าตอ้งขออนุญาตกบัปู่ตา
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ก่อนเสมอเช่น ถา้จะเอาเห็ดออกมาจากดอนปู่ตาตอ้งพูดว่า ‚ปู่ตาเอย้.. ลูกหลานขอเห็ดไปกินแหน่
เดอ้‛   ถา้ไม่ขออนุญาตก่อนชาวบา้นบอกว่าอาจจะเกิดเร่ืองไม่ดีข้ึนกบัชีวิต หาอาหารไม่ได ้หรือเจา้
ปู่อาจจะไม่พอใจแลว้ไปเอาคืนกไ็ด ้ หรือถา้หนกัหน่อย อาจจะเป็นบา้คลัง่ บางรายอาจเสียชีวิตเลยก็
มี  นอกจากน้ีชาวบา้นยงัเช่ือว่าถา้ทาํไม่ดี  ไม่เหมาะสมหรือลืมเล้ียงบวงสรวงปู่ตา ปีนั้นท่านจะ
เนรมิตให้เกิดเหตุการณ์ฟ้าฝนแล้ง นํ้ าท่วม เกิดพายุ ทาํการเกษตรไม่ได้ผลผลิต หมู่บ้านเกิด
เดือดร้อนไปเร่ือยๆ ซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า ‚ผดิผี‛  จนกว่าคนนั้นจะใหเ้ฒ่าจํ้าพาไปขอขมาลาโทษท่ีได้
ล่วง เ กิน ขออ่อนขอยอมถ้าหายจะเ ล้ียงผี ปู่ตาด้วย  ‚เหล้าไห ไก่ตัว  หรือหัวหมู‛   เ ป็น
ตน้  เพราะฉะนั้นป่าดอนปู่ตา จึงเป็นป่าแห่งความเช่ือ หรือป่าแห่งชุมชนท่ีทุกคนตอ้งให้ช่วยกนั
ดูแล และป่าวฒันธรรมของชุมชน เป็นศูนยร์วมขดัเกลาจิตใจของคนในหมู่บา้นให้มีความสมคัร
สมานสามคัคีกนัโดยมีความเช่ือในผีปู่ ตาหรือเจา้ปู่ เป็นกรอบ มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เคารพ
ธรรมชาติท่ีตนพึ่งพาอาศยั และส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติโดยจุดประสงคเ์พื่อเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
คนในชุมชนเป็นหลกัมากกว่าอย่างอ่ืน เพราะถา้ลาํพงัแต่ความคิดเห็น ความรู้ อุดมการณ์ แนว
ปฏิบติั บางทีทาํให้เกิดการโตแ้ยง้ แตกแยกของคนในชุมชนได ้ก็ทาํให้วฒันธรรมความเป็นหน่ึง
เดียวของชุมชนยอ่มแตกสลายไป 
  หลกัปฏิบติั เวลาเชา้ตะวนักาํลงัทอแสงส่องผา่นม่านหมอกเพื่อเร่ิมวนัใหม่  ฝงูนก
กาบินออกจากรัง พระเร่ิมออกบิณฑบาต  พ่อใหญ่จํ้า หรือเฒ่าจํ้า อายปุระมาณเจ็ดสิบปี พ่อใหญ่จํ้า 
ประจาํบา้นนั้น ๆ จะออกมาจุดธูปเทียน ทาํพิธีกรรมบอกกล่าวกบัเจา้ปู่ก่อน พร้อมกบันัง่ยองๆชนั
เข่า ผา้ขาวมา้พาดไหล่ รอทาํพิธีกรรมเซ่นไหวส่ื้อสาร ให้กบัชาวบา้น ดา้นขา้งมีจานธูปเทียนและ
ดอกไมจ้ดัเป็นขนัธ์  ๕ และขนัธ์ ๘ พร้อมเหลา้ขาว ยาสูบ หมาก พลู ตรงหน้าพ่อใหญ่จํ้ ามีไก่ตม้
ทั้งตวัขนาดสองกาํป้ัน ๑ ตวั เพื่อใช้ประกอบการเส่ียงทายเก่ียวกบัฟ้าฝน และความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นในแต่ละครอบครัวต่อจากนั้นชาวบา้นก็จะทยอยกนัเขา้มาใหเ้ฒ่าจํ้าทาํพิธีให้โดยในมือแต่
ละคนถือขนัธ์  ๕  ประกอบดว้ย ดอกไม ้ ๕ คู่ และเทียน  ๕ คู่ไวร้อบนจาน  ‚เคร่ืองเซ่นไหว้‛ ท่ีขา้ง
ในมี ขา้ว ๑ ป้ัน ไข่ ๑ ฟอง มีใบตองกลว้ยท่ีทาํสมมติเป็นตวัแทนคนในครอบครัว สมมติเป็น
ตวัแทนสัตว์ท่ีเล้ียงในบา้น เช่น ววั ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ พร้อมดอกไมก้บัเงินบาทตามกาํลงั
ศรัทธา ใครมาถึงก่อนพอ่ใหญ่จํ้ากท็าํพิธีใหก่้อน  

  ๓.๗.๗.๒ ค าขอขมาหรือค าขอคารวะปู่ตา 

 เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งนะโมตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ 
คร้ัง) อายสัมนัเต ปะมาเทนะ  ทวารัตตะเยนะ  กะตงั สพัพงั อะปะราธงั ขะมะถะ  เม  ภนัเต  สาธุเดอ้ 
พอ่ปู่ ใหม้าปกปักรักษาคุม้ภยัใหลู้กใหห้ลาน ไดพ้ึ่งพาอาศยัร่มโพธ์ิร่มไทรของพอ่ปู่ ลูกหลานไปคิด
ไปคา้ทางอ่ืนทางไกลมาฮอดมาถึง ไปให้ฮอดมาให้ถึงลูกหลานไปคา้ไปขายทางไหนก็ให้โชคให้
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หมานให้มีโชคลาภร่ํารวย ซ่ึงคาํกล่าวท่ีออกมาเป็นการบอกกล่าวท่ีดีงาม เป็นกาํลงัใจให้แต่ละคน
โดยการบอกกล่าวกบัปู่ตา แลว้เอาเคร่ืองบวงสรวง ดอกไมไ้ว ้เอาไข่ไวเ้ส้ียวหน่ึงแลว้คืนเจา้ของให้
มากินเพื่อเป็นสิริมงคล ใครมาทีหลงัก็เซ่นไหวที้หลงัตามลาํดบัไป ครอบครัวไหนมาดว้ยตวัเอง
ไม่ไดก้ฝ็ากญาติ หรือฝากเพื่อนขา้งบา้นนาํมาแทนกไ็ด ้ 
 พอเสร็จแลว้เฒ่าจํ้ าประจาํหมู่บา้น เร่ิมดับธูปเทียน จัดเก็บขา้วตอก ดอกไม ้ไข่ ขา้ว ท่ี
ชาวบา้นนาํมาเซ่นไหวใ้ส่ถงั รวมกนัเพื่อนาํกลบับา้นไปจ่ายแจกผูค้นท่ีตอ้งการเอาไปกินเพื่อเป็น
มงคลกบัชีวิต เสร็จแลว้กราบลาปู่ตากลบัเขา้สู่หมู่บา้น พร้อมกบัชาวบา้นสามส่ีคนท่ีรอเก็บของและ
เดินกลบัเป็นเพื่อนกนั นั้นคือส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดเ้คยเห็นมาเม่ือตอนเป็นเดก็ แมทุ้กวนัน้ีกย็งัทาํกนัอยู ่
 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาน้ี จะเห็นไดว้่าความผกูพนัระหว่างคนกบัธรรมชาติ และส่ิงท่ีเหนือ
ธรรมชาติ ในชุมชนหมู่บา้นอีสานกดี็ภาคเหนือกดี็มีมาตั้งแต่ชา้นาน เป็นบ่อเกิดของการพึ่งพา อาศยั
กนัและกนัอย่างเก้ือกูล คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน คนพึ่งวฒันธรรมเป็นความเช่ืออย่างลงตวั อยู่ดว้ยกนั

อย่างสงบสุข  แต่ทุกวนัน้ีสังคมเปล่ียนไปเป็นสังคมก้มหน้าดูดิน  บ้านเมือง ส่ิงก่อสร้าง วตัถุ
เทคโนโลยี พฒันากา้วหนา้มากข้ึนเท่าไหร่ จิตใจของคนกลบัตํ่าลงมากข้ึนเท่านั้น หรือว่าเป็นการ
พฒันาผดิทาง......? 

  ๓.๗.๘ ความเช่ือพธีิเกีย่วกบัผนีาหรือผตีาแฮก  

    ผตีาแฮก  เป็นผท่ีีทาํหนา้ท่ีอารักษผ์นืนา  คอยอาํนวยผลเป็นผปีระจาํทอ้งไร่ทอ้งนา 
ถือกนัว่าเป็นผท่ีีปกปักรักษาพืชสวนไร่นา และทาํใหข้า้วกลา้ เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ตลอดจน
คอยคุม้ครอง  ววั  ควาย  ใหมี้สุขภาพดีเหมาะในการท่ีจะทาํงาน คือ ไถนา การทาํนาจะไดผ้ลดี  ผตีา
แฮก หรือ ผีตาแฮด จะสิงสถิตอยู่มุมใดมุมหน่ึงของท่ีนา แลว้แต่ว่าจะจดัให้ท่านมุมใดท่ีเห็นว่า
เหมาะสม  โดยนาแปลงใดท่ีผีตาแฮกสถิตอยู่ชาวนาก็จะยกคนันาให้สูงข้ึนก่อนจะลงมือทาํนา 
ฉะนั้นในท่ีนาของแต่ละคนจะมีท่ีท่ีใหผ้ตีาแฮกอยู ่ซ่ึงบางคนอาจปลูกกระท่อมหลงัเลก็ ๆ บางคนจะ
ปักเสาเป็นสัญลกัษณ์ว่าท่ีตรงน้ีคือ ท่ีอยู่ของผีตาแฮก หรือบางแห่งจะทาํร้ัวถ่ี ๆ ลอ้มบริเวณใด
บริเวณหน่ึงไว ้ซ่ึงชาวบา้นจะทราบดีถึงท่ีอยูข่องผีตาแฮกน้ีส่ิงเหล่าน้ีเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัอาชีพ
ของชาวนานัน่เอง 

  ๓.๗.๘.๑ พธีิกรรมทีป่ฏิบัติเกีย่วกบัผตีาแฮก 

    การเล้ียงผตีาแฮก เล้ียง  ๒ คร้ัง ในวนัพฤหสับดีคือ  (๑)  เล้ียงก่อนทาํการปักดาํ  
(๒)  เล้ียงหลงัการเกบ็เก่ียว    ส่ิงท่ีจะนาํไปเล้ียงหรือเซ่นไหว ้“ผตีาแฮก”มีดงัน้ี 

  ๑)  เหลา้ ๑ ขวด 
  ๒) ไก่ตม้สุกพร้อมเคร่ืองใน ๑ ตวั 
  ๓)  ดอกไม ้ธูป เทียน หมาก พลู บุหร่ี 
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  ๔)  นํ้ า ๑ ขวด แกว้ ๒ ใบ 
  ๕)  กระติบขา้ว ๑ กระติบ 

  วิธีเล้ียงผีตาแฮกก็คือ  เม่ือเตรียมส่ิงท่ีจะเล้ียงหรือเซ่นไหวไ้วเ้รียบร้อยแลว้ เอาใส่
ตะกร้านาํไปในท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่ของผีตาแฮก แลว้จดัแต่งสาํรับท่ีนาํมา จดัใส่ถาด เหลา้เปิดฝา กระติบ
ขา้วเหนียวเปิดออก นํ้ าและเหลา้รินใส่แกว้คนละใบ จุดเทียน ตั้งไวพ้ร้อมกบักล่าวเชิญชวนดวง
วิญญาณใหผ้ตีาแฮกมารับ หรือมากินของเซ่นไหวท่ี้นาํมาพร้อมกบับนบานใหข้า้วกลา้ในนาของตน
อุดมสมบูรณ์ ถา้หากเล้ียงหรือเซ่นไหวห้ลงัการทาํนาก็จะเป็นการกล่าวคาํขอบคุณผีตาแฮกท่ีทาํให้
การทาํนาในปีนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยดี กะเวลาพอประมาณก็นาํสํารับท่ีเตรียมไปเล้ียงคนใน
ครอบครัวท่ีไปเล้ียงผตีาแฮกดว้ยกเ็ป็นอนัเสร็จพิธี 

  อีกประเดน็หน่ึงท่ีน่าสนใจกคื็อ คนโบราณนิยมแฮกนาวนัอาทิตย ์แฮกนาหว่านวนั
จนัทร์ ปักตาแฮก ปักกกแฮกและดาํนาวนัพฤหัสบดี ทาํขวญัขา้ววนัองัคาร แฮกถางไฮ่(ถางไร่) สุม
(เผา)ไฮ่เอาวนัศุกร์ วิธีปักตาแฮกการปักดาํท่ีแปลงนาตาแฮกก่อน...นาตาแฮก จะอยู่ในแปลงนา
ธรรมดาทัว่ไป กวา้งประมาณ  ๑ ตารางวา ปักลอ้มไวด้ว้ยเสา ๖ ตน้ และเพื่อป้องกนัอนัตรายจาก
สัตว ์อาจหาหนามมาวางลอ้มไวด้ว้ยก็มี ในนาตาแฮกจะปลูกขา้วไว ้๘ ตน้ ซ่ึงขา้ว ๘ ตน้น้ี เหมือน
เป็นขา้วเส่ียงทาย เป็นตวัแทนของขา้วในนาแปลงอ่ืนๆ ทั้งหมดของตนโดยให้นาํเอาตน้กลา้มา  ๘
ตน้เอาขนัธ์๕มายกใส่หัว แลว้ยกขนัธ์ห้าข้ึนพร้อมทั้งสวดบทบูชาพระรัตนตรัย และอธิฐานถึงแม่
โพสพใหม้าคํ้าคูณวางขนัลงขา้งตาแฮกหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกปักกลา้ลงแต่ละตน้ใหว้า่ดงัน้ี 
 

  ตน้ท่ี ๑ ปักกกน้ี   พทุธะฮกัษา(พทุธะรักษา) 
  ตน้ท่ี    ๒   ปักกกน้ี  ธรรมะฮกัษา (ธรรมะรักษา) 
  ตน้ท่ี   ๓   ปักกกน้ี  สังฆะฮกัษา(สังฆะรักษา) 
  ตน้ท่ี   ๔  ปักกกน้ี    เพิ่นเสีย กไูด ้
  ตน้ท่ี   ๕  ปักกกน้ี  เพิ่นไห ้กมีู 
  ตน้ท่ี   ๖   ปักกกน้ี  ใหไ้ดห้ม่ืน มาเญีย 
  ตน้ท่ี   ๗  ปักกกน้ี  ไดห้ม่ืนเญีย พนัเลา้ 
  ตน้ท่ี   ๘   ปักกกน้ี  ขวญัขา้ว ใหม้าโฮม 
 หลงัจากปักครบ  ๘  ตน้ เป็นอนัเสร็จพิธีดาํนาตาแฮก นอก จากนั้น หลงัจาก ดาํนาตาแฮก
เสร็จแลว้ เม่ือจะเร่ิมดาํนาในแปลงอ่ืน ก็จะตอ้งทาํพิธีแรกดาํนาก่อน โดย เตรียมขนัธ์ ๕ และกลา้อีก 
จาํนวน  ๑๔ ตน้ เม่ือจะปักดาํกลา้แต่ละตน้ กจ็ะกล่าวคาถาเสกมนตก่์อน แลว้ค่อยปักดาํดงัน้ี 
 ไฮ่น้ีไฮ่กํ้าขวา นาน้ีนาทา้วทม ทา้วทมใหก้มูาแฮกนา กจูกัแฮก พญาใหก้มูาแฮกไฮ่ กจูกัแฮก 
ปักกกน้ี ใหก้ไูด ้งวัแม่ลาย ปักกกน้ี ใหก้ไูดค้วายเขาซอ้ง ปักกกน้ี นกจิบโตตาบอด ใหบิ้นหนี ปักกก
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น้ี นกจอกโตตาแวน ให้บินหนี ปักกกน้ี แมงดาโตฮูฮ้ ํ่ากกขา้ว ให้บินหนี ปักกกน้ี ให้ไดฆ้อ้งเกา้กาํ 
ปักกกน้ี ใหไ้ดค้าํเกา้หม่ืน ปักกกน้ี ใหอ้ว้นเกา้หม่ืนมาเญีย ปักกกน้ี ให้มานใหญ่ท่อมานออ้ย ปักกก
น้ี ใหม้านนอ้ยท่อมานเลา ปักกกน้ี ใหไ้ดเ้ป็นเศรษฐีเท่าเฒ่า โอมสหุมหลงัจากปักครบ  ๑๔ ตน้ เป็น
อนัเสร็จพิธีแรกดาํนาหรือปักดาํ 
 เม่ือทาํพิธีเล้ียงผีตาแฮกเสร็จแลว้ชาวนาก็จะปักดาํขา้วกลา้ในนาแปลงท่ีผีตาแฮกอยู่นั้น
ก่อนท่ีอ่ืนๆ เป็นปฐมฤกษ ์เพื่อเป็นการเส่ียงทายความงอกงามของขา้วกลา้ในนาของตน  

 จากท่ีผูว้ิจัยได้กล่าวมาน้ี ถ้าหากจะวิเคราะห์กันจริง ๆ ตามหลักทางคติศาสตร์หรือ
มานุษยวิทยา ท่ีภาษาองักฤษวา่ anthropology ในพิธีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ผูว้ิจยัมองเห็นความสมัพนัธ์วา่ 
  ผีตาแฮก กบัพิธีปักกกแฮก คือการสืบทอดพิธีกรรมเกษตรธรรมชาติ โดยมีมุมมองว่า ‚ผี‛ เป็น
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัทางสังคมมากกว่า ซ่ึง ‚ผตีาแฮก‛ คือระเบียบปฏิบติัในการเร่ิมตน้การ
ทาํนา การทาํนาก็คือ อาชีพการเกษตร ซ่ึงกระบวนการดาํเนินการเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการ
ผลิตอาหารท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากสารเคมีเจือปนในอาหาร โดยพิธีปักกกแฮก เป็นการส่ือถึงคนใน
ครอบครัวว่า จะตอ้งเร่ิมการดาํเนินการทาํนา ดว้ยจิตใจท่ีเขม้แขง็ มุ่งมัน่ต่ออาชีพอนัสุจริต โดยพลงั
ทางจิตใจท่ีไดจ้ากผีตาแฮกเป็นเบ้ืองตน้แลว้ ใครอยู่ท่ีไหนก็ให้มารวมกนัทาํนา และมาทาํความ
เขา้ใจกนัในเบ้ืองตน้ แห่งกระบวนการทาํนาร่วมกนั เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีต่อการบริโภค และขาย
ต่อไป 
  ฉะนั้น  พิธีการเล้ียงผี  ตาแฮก   เป็นการแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณ การ
แสดงออกซ่ึงความกตญัํูกตเวที  และมีกรอบความคิดทางความเช่ือเป็นแนวเดียวกนัของคนใน
ครอบครัวนั้น ๆ  ต่อดวงวิญญาณ ท่ีคอยปกปักรักษาไร่นา ววั ควาย พืชพนัธ์ุธัญญาหารให้อุดม
สมบรูณ์ ท่ีถือเป็นการดาํเนินชีวิตตามวิถีทางของชาวโลก โดยมีปัจจยัส่ี คือ อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ี
อยูอ่าศยั  และยารักษาโรค  ดงัน้ี  
  ๓.๗.๘.๒ ความเช่ือในพธีิเกีย่วกบัผเีช้ือหรือผบีรรพบุรุษ     
    เป็นผเีครือญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้  ชาวบา้นมีความเช่ือวา่ผบีรรพบุรุษยงัไม่ไดไ้ปเกิด
วิญญาณยงัสถิตอยู ่ ยงัคอยปกป้องคุม้ครองลูกหลานของตนอยู ่แต่ถา้หากลูกหลานประพฤติไม่ดีไม่
เหมาะสม เช่น บางคนไปทาํผิดผีเช้ือ คือไปลกัลอบเอาลูกสาวโดยไม่ถูกตอ้งตามประเพณี อย่างน้ี
ตอ้งทาํการขอขมา สมมา บอกกล่าว  ผีเช้ือก็จะโกรธบนัดาลให้เจ็บป่วยลูกหลานจะตอ้งทาํพิธีการ
ขอขมา จึงจะหายโกรธเม่ือถึงวนัโกน  วนัพระหรือวาระท่ีทาํบุญขา้วสากในเดือนสิบและขา้ว
ประดบัดินในเดือนเกา้  ลูกหลายจะตอ้งให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้ผูเ้ช้ือนั้น เพื่อความอยูเ่ยน็เป็นสุข  
อยูดี่มีสุข  มัง่มีสีสุข ตลอดไปฉะนั้นผเีช้ือจึงเป็นวิญญาณฝ่ายดี พอสรุปได ้ ดงัน้ี 
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  ๑)  ผีมเหศกัด์ิหลกัเมืองผีบา้นผเีมือง  ก็มีความสาํคญัต่อชีวิตและความเป็นอยูข่อง
บา้นเมืองในฐานะเป็นผูค้อยปกป้องคุม้ครองรักษาบา้นเมืองให้อยูส่งบสุข  จึงมีการเซ่นบวงสรวง
พลีและมกัจะทาํควบคู่ไปกบัการเซ่นสรวงผีดํ้ า  ความเช่ือเก่ียวกบัผีมเหศกัด์ิหลกัเมืองท่ีคอยดูแล
รักษาความสงบและคุม้ครองความปลอดภยัของบา้นเมือง 

  ดงันั้นชาวอีสานจึงมีประเพณีทาํบุญอุทิศส่วนกศุลแด่ดวงวิญญาณผบีรรพบุรุษมา 
แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั เม่ือมีการเซ่นสรวงบ่วงพลีคร้ังใดกจ็ะเชิญมารับเคร่ืองสงัเวยทุกคร้ัง๘๐ 
  ๒)  ผีวิญญาณบรรพบุรุษ  ชาวอีสานเช่ือกนัว่าเม่ือพ่อแม่หรือบรรพบุรุษตายไป
แลว้ ดวงวิญญาณยงัเป็นสัมภเวสีคือแสวงหาท่ีเกิดไป ๆ  มาๆ  ยงับา้นเรือนของลูกหลานเพื่อคอย
ปกป้องคุม้ครองบา้นเมือง และดูแลความสุขทุกขข์องลูกหลายใหไ้ดรั้บความผาสุกอยูเ่สมอ 

  ๓.๗.๘.๓ ความเช่ือเกีย่วกบันางตะเคียน  
    เป็นผหีรือดวงวิญญาณ ตามตาํนานพื้นบา้นของไทย เป็นผผีูห้ญิง สิงสถิตอยูใ่นตน้
ตะเคียนบริเวณผืนป่าท่ีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอา้นเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยูเ่สมอๆ ก็
คงเหมือนกบัคนอยู่บา้นตอ้งออกมาปัดกวาดหน้าบา้นตวัเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนาง
ตะเคียนมกัมีรูปร่างหนา้ตาสะสวย หมดจดงดงาม ผมยาว ห่มสไบ ใส่ผา้ถุง บางท่ีก็ว่าแต่งตวัเหมือน
สาวบา้นป่าทัว่ๆ ไป ผนีางตะเคียนมกัจะเป็นจาํพวกหวงท่ีอยู ่และจะดุร้ายมากหากใครคิดจะรุกราน
ท่ีอยูข่องตน 
 เน่ืองจากตน้ตะเคียน มีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่ การจะนาํเอาตน้ตะเคียนมาขุดเป็นเรือ (เรือ
สมัยก่อนใช้วิธีขุดข้ึนจากต้นไม้ทั้ งต้น) หรือนําไม้ตะเคียนมาสร้างบ้าน จาํเป็นจะต้องทาํพิธี
บวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อน ทั้ งน้ี เ ม่ือต้นตะเคียนท่ีถูกนํามาแปรสภาพเป็น
ยานพาหนะ หรือส่ิงปลูกสร้างแลว้ นางตะเคียนท่ีสิงสถิตอยู่ในตน้ตะเคียนนั้นก็จะเปล่ียนแปลง
สถานะตามไปดว้ย เช่น ถา้เป็นเรือ นางตะเคียนกจ็ะกลายเป็นแม่ยา่นางเรือ เป็นตน้ 

 ในส่วนของพิธีเ ก่ียวกับการเซ็นสรวงนางตะเคียนนั้ น  ชาวบ้านมักจะนํา ผา้สีสวย  
พวงมาลยัดอกไม ้ผลไม ้มาทาํพิธีบวงสรวง กราบไหว ้ขอพร ให้มีโชคลาภ โดยเฉพาะการขอหวย 
เช่น จากเรือโบราณ ท่ีคน้พบตามลาํหว้ย ท่ีเก่าแก่ พอขดุพบชาวบา้นก็จะพากนัแห่ไปจุดธูปจุดเทียน
กราบไหว ้อนัน้ีอยา่วา่แต่เรือตะเคียนโบราณเลย แมแ้ต่ดอกเห็ด  จอมปลวกท่ีมีลกัษณะแปลกๆ ก็ยงั
พากนัไปจุดธูปบนบานศาลกล่าว เพื่อขอโชคลาภ ซ่ึงแฟงดว้ยความโลภเป็นเบ้ืองตน้ ดงัจะเห็นกนั
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อยูใ่นสังคมไทยในปัจจุบนั และเหตุท่ีทาํประการหน่ึงก็เพื่อให้อยูเ่ยน็เป็นสุขในการดาํเนินชีวิตของ
ตนและครอบครัวน้ีคือ สงัคมไทยกบัความเช่ือ    
  ๓.๗.๘.๔  ความเช่ือเกี่ยวกับผีเรือน  คือผีท่ีรักษาบา้นเรือนซ่ึงสืบเช่ือต่อกนัมาว่า  
บา้นทุกบา้นมีผี  ถา้คนในบา้นประพฤติดีต่อผี ผีก็จะช่วยคุม้ครอง  ถา้ทาํไม่ดี  ผีก็จะโกรธและ
ก่อให้เกิดทุกขภ์ยัต่าง ๆ  ลกัษณะทางภูมิปัญญาของไทยในเร่ืองน้ี  ทาํให้มองเห็นว่าคนไทยเช่ือวา
ในโลกน้ีมิใช่มีแต่คนสตัวแ์ละพรรณไมเ้ท่านั้นแต่ยงัมีภูตผแีละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงก็
เท่ากบัเป็นโลกทศัน์เชิงภววิทยาของคนไทยและขณะเดียวกนัก็มีผลต่อจริยศาสตร์หรือการดาํเนิน
ชีวิตของเราดว้ย  นั่นคือ  การนาํไปสู่เร่ืองความเช่ือเร่ืองผิดผีของชาวอีสานในบา้นเรือนท่ีมีคนอยู่
อาศยั  นอกจากมีปู่ยา่ตายายแลว้ ก็ยงัมีผเีรือนอยูด่ว้ย  ผเีรือนนั้นตามคติและประเพณี  ว่าสิงสถิตอยู่
ทางภาคอีสานสมยัโบราณ และในบางแห่งในชนบทอีสานปัจจุบนั  เขานอนกนัในเรือนเป็นสัตว์
ส่วนไม่มีฝากั้น นอกจากกั้นเป็นห้องเล็กสําหรับลูกสาวและลูกเขยนอนเป็นการเฉพาะ  ซ่ึงเขา
เรียกว่าส้วม  และไม่มีใครกลา้ละลาบละลว้งข่ือเขา้ไป  ดว้ยเป็นการผิดผี  เพราะฉะนั้นแต่เดิมข่ือ
เป็นท่ีอยูข่องผเีรือนกอ็าจเป็นไปได้๘๑   
  จากท่ีไดก้ล่าวมาในเร่ืองความเช่ือของพิธีเก่ียวกบัจิตวิญญาณหรือผี ซ่ึงเป็นลทัธิ
ความเช่ือของคนไทยทุกภาคกว็า่ได ้ ผหีรือภูตผเีป็นส่ิงท่ีมนุษยต์ั้งแต่โบราณมีความเช่ือวา่เป็นสภาพ
ท่ีลึกลบัท่ีมีอยูเ่หนือธรรมชาติ ผหีรือวิญญาณตามความคิดและความเช่ือของคนไทยทัว่ไปแบ่งเป็น  
๒  ประเภท๘๒ ด้วยกัน  คือ  ผีดี กับ ผีร้าย  ผีดีคือผีท่ีตามปกติจะไม่หลอกหลอนใคร  แต่ถา้ถูก
รบกวนมากหรือคนปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  เช่น ไม่เซ่นไหวต้ามประเพณีกอ็าจจะสาํแดงตนใหป้รากฏได ้  
ผีดีมีหลายขั้นหลายระดบั  ท่ีใกลชิ้ดกบัมนุษยไ์ดแ้ก่ ผีเรือน  ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ  ส่วนผีร้าย
คือผีท่ีเท่ียวหลอกหลอนและสร้างความหวาดกลวัให้แก่มนุษย ์ ผีร้ายก็แบ่งออกไดห้ลายประเภท  
ไดแ้ก่ผตีายโหงผปีอบ ผกีระสือ  ผโีขมดและผเีปรต  ความเช่ือเร่ืองภูตผหีรือวิญญาณก็ไปกลมกลืน
กบัพื้นฐานเดียวกบัภาคอ่ืนดว้ย  คือคนไทยส่วนมากมีความเช่ือเร่ืองผีและเทวดาค่อนขา้งมาก  จะ
เห็นได้จากเม่ือเกิดความเดือดร้อนหรือแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ตก  ก็จะหันไปพึ่งพาอาํนาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติเป็นหลกั ผแีละเทวดากจ็ะเขา้มามีบทบาทต่อมนุษยท์นัทีและกมี็มากทีเดียว   

  สรุปแลว้จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า  ความเช่ือท่ีเป็นพิธีเก่ียวกบัวิญญาณหรือผี
ประเภทต่างๆ และการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเซ่นสรวงบ่วงพลีต่อผีท่ีถือเป็นความ

                                                            

 
๘๑เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  ๖๖. 

 
๘๒วรภรณ์   ตุนา, โลกทศัน์ในวรรณกรรมอีสานเร่ืองสังขศิ์ลป์ชยั, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสต

รมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๓, หนา้ ๑๔๑. 
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เช่ือของชาวอีสานนั้น เป็นการยืนยนัไดว้่า  ความเช่ือในเร่ืองผีหรือวิญญาณนั้นเป็นความเช่ือมา
ตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวอีสาน  ซ่ึงอยูคู่่กบัพระพุทธศาสนามาโดยตลอด  และยงัคงมีการเช่ือและนบัถือ
กนัอยา่งเหนียวแน่น  ตราบจนทุกวนัน้ี  แต่อยา่งไรกต็ามพระพทุธศาสนากย็งัสอนเก่ียวกบัความจริง
อนัสูงสุดของชีวิต  และเร่ืองทางโลกอ่ืน ๆ  ในขณะท่ีความเช่ือเร่ืองวิญญาณและเวทมนตร์มุ่งเฉพาะ
เร่ืองทางโลกถ่ายเดียว  ในแง่ของความเป็นอยูป่ระจาํวนัมากกว่า  ความเช่ือเร่ืองลทัธิผหีรือวิญญาณ
และเวทมนตร์ท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดในการทาํหนา้ท่ีทางสังคม  คือการบาํบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บหรือ
ป่วยเป็นเวลานาน ๆ  ซ่ึงทาํใหก้ลมกลืนกบัพทุธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะทาํหนา้ท่ีคนละดา้นกนั  
กล่าวคือพระพทุธศาสนาทาํหนา้ท่ีเร่ืองท่ีนอกเหนือจากการใชชี้วิตประจาํวนัไปอีกหรือสูงข้ึนไปอีก  
ส่วนความเช่ือเร่ืองผหีรือวิญญาณและเวทมนตร์จะทาํหนา้ท่ีในทางโลกโดยตรงเป็นพื้น 
  ดงันั้น คนสมยัโบราณ จึงให้หยุดพกัในยามคํ่าคืน ไม่ควรออกจากบา้นในยาม
วิกาล เพราะอาจจะเกิดอนัตรายไดจ้ากภูตผปีีศาจ หรือส่ิงท่ีไม่ดี ในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลกัทิศ
หกท่ีถือเป็นปากทางแห่งความเส่ือม  การเท่ียวไปในเวลากลางคืน ยอ่มมีโทษ คือ 
  ๑)  ช่ือว่าไม่คุ ้มครองรักษาตน สถานท่ีเ ท่ียวกลางคืนนั้ น คือแหล่งรวมคน
มิจฉาทิฏฐิ คนพาลคนขาดสติ อนัตรายต่างๆ ยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอในหมู่คนเหล่าน้ี ดงันั้นผูช้อบเท่ียว
กลางคืนจึงช่ือวา่เป็นการเส่ียงภยัโดยไม่จาํเป็น เพราะนอกจากจะเสียทรัพย ์เสียเวลาสาํหรับทาํความ
ดีแลว้ ยงัอาจเสียชีวิตเอาง่ายๆอีกดว้ย ยอ่มช่ือวา่ไม่คุม้ครองรักษาตน 
         ๒) ช่ือว่าไม่คุม้ครองรักษาบุตรภรรยา บุรุษซ่ึงเป็นหัวหนา้ครอบครัวท่ีชอบเท่ียว
กลางคืนย่อมเป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีไม่งาม ให้บุตรภรรยาเอาอย่างบา้ง ดงันั้นนอกจากเขาจะช่ือว่าไม่
คุม้ครองรักษาตนแลว้ยงัช่ือวา่ไม่คุม้ครองรักษาบุตรภรรยาของตนอีกดว้ย 
  ๓) ช่ือว่าไม่คุม้ครองรักษาทรัพยส์มบติั บา้นใดก็ตามท่ี สมาชิกออกเท่ียวกลางคืน
กนัแลว้ปิดบา้นท้ิงไว ้ยอ่มตกเป็นเหยื่อให้เหล่าโจรผูร้้ายเขา้ไปลกัขโมยทรัพยส์มบติัไดง่้าย เพราะ
เหตุน้ีการเท่ียวกลางคืนจึงช่ือวา่ไม่คุม้ครองสมบติั 
         ๔) เป็นท่ีระแวงของคนอ่ืน บรรดามิจฉาชีพและเหล่าโจรผูร้้ายส่วนมากย่อมก่อ
กรรมชัว่กนัในเวลากลางคืน บุคคลท่ีไม่อยูใ่นเคหสถานในยามดึกด่ืนคํ่าคืน แมจ้ะไม่ใช่โจรผูร้้าย ก็
อาจเป็นท่ีระแวงสงสยัของคนอ่ืนได ้
  ๕) มกัจะถูกใส่ร้ายป้ายสีดว้ยเร่ืองไม่จริงต่างๆ นานา เป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า 
จะมีก็แต่คนไม่ดีเท่านั้นท่ีชอบเท่ียวกลางคืน ดงันั้นใครก็ตามท่ีชอบเท่ียวกลางคืน แมย้งัไม่ไดท้าํ
ความผดิ หรือทาํชัว่ ก็มกัจะถูกระแวง ถูกใส่ร้ายป้ายสีดว้ยเร่ืองไม่จริงไดโ้ดยง่าย เพราะภาพลกัษณ์
ของตนไม่ดีอยูแ่ลว้ 
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        ๖) มีทุกขเ์ป็นอนัมาก จากสาเหตุทั้ง ๕ ขอ้ท่ีผา่นมายอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาเดือดร้อน
เป็นอนัมากแก่ผูช้อบเท่ียวกลางคืนอย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแน่ๆ ของผูท่ี้ชอบเท่ียวกลางคืนก็
คือ การเสียทรัพยเ์ป็นจาํนวนมากอย่างไร้ประโยชน์ เพราะเหตุน้ีผูช้อบเท่ียวกลางคืน นอกจากจะ
เกบ็ออมทรัพยไ์ม่ไดแ้ลว้ ยงัอาจจะกลายเป็นคนมีหน้ีสินตามมาอีก โดย  
  สรุปกคื็อ ปัญหาเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนกบันกัเท่ียวกลางคืนเสมอ ท่านจึงจดัเป็นผอียา่งหน่ึง ท่ี
จะเทียวหลอกหลอนคนให้ฉิบหายวอดวายไดเ้ช่นกนั คนโบราณท่านฉลาดใช ้กุสโลบาย สั่งสอน
คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมี้ความตระหนกัเร่ืองของการเท่ียวไปในเวลากลางคืน เพราะ
ส่ิงท่ีไม่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงยอ่มมาหรือเกิดข้ึนในเวลากลางคืน 
๓.๘ ความเช่ือเร่ืองการด าเนินชีวติตามความเช่ือสังสารวฏั 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ความเช่ือเร่ืองการเกิด การตาย ซ่ึงเป็นความเช่ือตามหลกั
พระพุทธศาสนาและความเช่ือนอกพระพุทธศาสนาท่ีเป็นคติความเช่ืออยู่ดัง่เดิมของชาวพุทธไทย 
ซ่ึงมีอยู่ในทุกภาคของไทย คือ ศาสนาพราหมณ์  ผี ตลอดถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีหลอมรวมเป็น
แนวทางแห่งการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธไทย เป็นไปดว้ยความดีงาม เรียบง่าย แตกต่างกนัไปตาม
ความเช่ือหรือโลกทศัน์ ของบุคคล  สงัคม นั้นๆ ท่ีเคยปฏิบติัมา 
 เม่ือมนุษย์เกิดมาแล้วก็จะตอ้งดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นส่วนใหญ่ มีน้อยมากท่ีมนุษย ์               
จะปลีกตวัออกจากสังคมไปใชชี้วิตเพียงลาํพงัตามธรรมชาติ ส่วนหน่ึงมาจากมนุษยมี์ช่วงเวลาวยัเยาว ์           
ท่ีจะตอ้งได้รับการเล้ียงดูจากบิดามารดา เป็นเวลานานทาํให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติ                  
ไดร้วดเร็วเหมือนสตัวช์นิดอ่ืน ๆ มนุษยจึ์งจาํเป็นท่ีจะตอ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม หลกัการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยน์ั้นส่วนมากก็มกัจะมีแบบแผนมาจากสังคมท่ีตนเองดาํรงอยู ่ซ่ึงแต่ละสังคมก็มีหลกัการ
ดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและโลกทศัน์ 
 ๓.๘.๑ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ขั้นพืน้ฐาน 
 ในขั้นตน้นั้นชีวิตของมนุษยย์่อมตอ้งการในส่ิงท่ีตนประสงคท่ี์พึงพอใจ นั่นคือ ความสุข 
ซ่ึงความตอ้งการน้ีมีหลายทางดว้ยกนั เม่ือสรุปจะไดเ้พียง ๓ ทาง ดว้ยกนั คือ  
  ๑. ความต้องการทางชีววิทยา (Biological Needs) หมายถึง ความตอ้งการอนัเกิด
ทางร่างกายอนัเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีจาํเป็นท่ีสุด เช่น 
  ๑.๑ ความตอ้งการอาหาร มนุษยจึ์งจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพยายามสร้างท่ีทาํมาหากิน                   
ใหมี้ประโยชน์ท่ีสุดและคุม้ค่าท่ีสุด 
  ๑.๒ ความต้องการเคร่ืองนุ่งห่ม เพื่อปกปิดร่างกาย เพื่อความอบอุ่น ป้องกัน
อนัตรายและแสดงถึงความเป็นอารยชน หรือผูท่ี้เจริญแลว้ 
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  ๑.๓ ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั เพื่อป้องกนัฝนฟ้า สัตวร้์ายและเพื่อความสุขสบายใน
ชีวิตของตน 
  ๑.๔ ความตอ้งการยารักษาโรค เพื่อบรรเทาหรือรักษาตวัเม่ือป่วยไข ้เพื่อพยงุชีวิต
ใหร้อดพน้จากความทุกขท์รมานและมีความสุขตามสมควร 
  ๒. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ชอบอยู่กนั
เป็นกลุ่ม ทั้งน้ีอาจจะเพื่อความอบอุ่นใจ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์กนัและกนั จึงมีการแต่งงานมี
คู่ครองมีบุตรสืบสกุล มีเพื่อนฝงู ตลอดทั้งมีมิตรประเทศเพื่อช่วยเหลือกนัและกนัในดา้นการคา้ขาย 
การศึกษา การเมือง การทหาร เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัตอ้งการความโดดเด่นเพื่อมี ยศ เกียรติ 
อาํนาจ ช่ือเสียง บริวาร อีกดว้ย 
  ๓. ความต้องการทางใจ (Mental Needs) อนัเป็นความตอ้งการอนัลึกซ้ึง ซ่ึงอยู่
เบ้ืองหลงัความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ อาจแบ่งยอ่ยไดอี้ก ดงัน้ี 
  ๓.๑ ความตอ้งการความอบอุ่น ความปลอดภยัและหลกัประกนัชีวิต ความตอ้งการ
ชนิดน้ีมกัจะพึ่งพาอาศยัอาํนาจสูงสุดท่ีสามารถคอยบนัดาลใหต้นสมปรารถนา เช่น อาํนาจทาง 

ศาสนา หรืออาํนาจส่ิงสูงสุด เช่น พระเจา้ เป็นตน้ 
  ๓.๒ ความตอ้งการความดี ความสมบูรณ์ อนัเป็นส่ิงท่ีดีงาม อนัเป็นส่ิงท่ีทุกคน
ยอ่มปรารถนาไม่วา่จะเป็นผูดี้ มัง่มี หรือยากจน 

  ๓.๓ ความตอ้งการบรรลุจุดหมายปลายทางชีวิต ซ่ึงมีอยูส่องทาง คือ ทางดีกบัทาง
ชัว่ ดงันั้น ศาสนิกชนจึงปฏิบติัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง 

  ๓.๔ ความต้องการความสุขพิเศษ นั่นคือ ความต้องการความสุขท่ีแท้จริง เช่น 
พระพุทธศาสนาสอนให้เขา้ใจในไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา และสอนให้บรรลุถึงพระ
นิพพาน เป็นตน้ 

  ๓.๕ ความตอ้งการท่ีพึ่งอนัประเสริฐ มนุษยมี์ลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีคลา้ยกนักบัสัตว ์
คือมีความกลวั เช่น กลวัฟ้าร้อง ฟ้าแลบ นํ้ าข้ึน ลมพาย ุเป็นตน้ จึงมกัหาท่ีพึ่ง เช่น เทพเจา้ ภูเขา ป่า
ไม ้เป็นตน้ 

  ๓.๖ ความตอ้งการปรัชญาชีวิต เพราะมนุษยอ์ยู่ในท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นย่อมมีลกัษณะสามอย่าง คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และสลายไป ถา้เราศึกษาให้เขา้ใจ
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ส่ิงแวดลอ้มด้วยดี เราจะสามารถเขา้ใจชีวิตอย่างดีด้วย ดังนั้ น เม่ือชีวิตเรามีสภาวะเช่นนั้นเรา                    
จึงจะมีความสุข ไม่ยดึติดในส่ิงใดมากเกินไป อาจเกิดทุกขโ์ทษได้๘๓

 

  นอกจากสภาพแวดลอ้ม สังคม และความตอ้งการในส่ิงท่ีพอใจแลว้ โลกทศัน์เป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีจะเป็นตวักาํหนดใหม้นุษยแ์ต่ละบุคคลดาํเนินชีวิตไปตามส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจวา่สาํคญั 
  โลกทศัน์ ก็คือ ความเช่ืออนัเป็นระบบ ในวิถีชีวิตของคน ๆ หน่ึงเขาอาจคิดทาํ
อะไรต่ออะไรหลายอยา่ง แต่ถา้เขาเป็นคนคงเส้นคงวา ความหลากหลายน้ีจะเป็นเพียงภาพสะทอ้น
ของทศันะพื้นฐานอนัเดียวกนั ทศันะพื้นฐานน่ีแหละคือ โลกทศัน์ของคน ๆ นั้น ทุกคนมีโลกทศัน์
ไม่วา่เจา้ตวัจะรู้หรือไม่รู้กต็าม 
 ๓.๘.๒  หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ตามกลุ่มปรัชญา 
 จึงกล่าวไดว้่า ชีวิตของมนุษยทุ์กผูทุ้กนามยอ่มมีหลกัการดาํเนินชีวิตของมนุษยบ์นพื้นฐาน
แห่งความเช่ือหรือโลกทศัน์  ซ่ึงศาสตราจารย ์ ดร. วิทย์วิศทเวทย์  ได้แบ่งโลกทศัน์ของมนุษย์
ออกเป็น  ๔  แบบ ตามความเช่ือท่ีสะทอ้นถึงการดาํเนินชีวิตท่ีมีทั้งความเหมือนและความต่างได้
ดงัน้ี  คือ 
 ๑.  กลุ่มจิตนิยม (Idealism) โลกทศัน์ของคนกลุ่มน้ีก็คือ โลกแห่งวตัถุท่ีเราจบัตอ้งไดน้ั้น             
มีความสําคญัน้อยกว่าโลกนามธรรมอีกโลกหน่ึงซ่ึงจีรังย ัง่ยืนกว่าและมีค่าท่ีจะช่ืนชมมากกว่า               
รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั มนุษยเ์ป็นเสรีท่ีจะเลือกจุดหมายปลายทางของตน และจุดหมายท่ีถูกตอ้ง 
ก็คือ โลกแห่งแบบแผนอนันิรันดร์น้ี ศกัด์ิศรีของมนุษยอ์ยูท่ี่จิตใจมิใช่วตัถุ ปัญหาของคนและของสังคม
อยู่ท่ีจิตใจคน ถา้จิตใจของคนไดรั้บการขดัเกลาดีแลว้ ทุกส่ิงจะสงบเรียบร้อย มนุษยมิ์ไดเ้กิดมา
เพื่อท่ีจะเสพความสุขทางเน้ือหนงัมงัสา แต่เพื่อท่ีจะอยูก่บัปัญญาอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์
โลกเป็นท่ีท่ีสาํหรับหาอาหารใหแ้ก่จิตใจมิใช่ร่างกายเดียวตวัอยา่งการดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มจิตนิยมท่ี
อาจเห็นกนัอยู ่เช่น 

 นายสงบเป็นครู มีฐานะปานกลาง ไม่ร่ํารวยถึงกบัมีรถเก๋งส่วนตวัไวใ้ช ้เขาตอ้งโหนรถเมล์
ไปทาํงานทุกวนั แมว้่าค่อนขา้งจะลาํบากแต่เขาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน ความจริงเขาอยูใ่นฐานะท่ีพอจะ
ผอ่นซ้ือรถเก่า ๆ ไดส้กัคนัแต่เขากไ็ม่เคยคิดท่ีจะทาํเช่นนั้น เงินส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกบัหนงัสือ 
เขาอ่านทุกอย่างทั้ งท่ีเก่ียวและไม่เก่ียวกับวิชาท่ีเขาสอน เขารู้สึกว่าเม่ือได้หนังสือเล่มใหม่มา                   
เขาไดไ้ปอยูอี่กโลกหน่ึงตามลาํพงั เขาไม่ค่อยออกไปเท่ียวเตร่และซ้ือเส้ือผา้สวย ๆ มาใส่ เขาคิดว่า
ค่าของคนอยูท่ี่จิตใจไม่ใช่อยูท่ี่วตัถุนอกกาย 

                                                            
๘๓ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญมี  แท่นแกว้, จริยธรรมกบัชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์

โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), หนา้ ๒๘ - ๒๙. 
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 ครูสงบเห็นวา่คนสมยัน้ีไม่ค่อยไดรั้บอบรมและขดัเกลาจิตใจตนเอง มกัปล่อยตวัใหลุ่้มหลง
กบัส่ิงเยา้ยวนต่าง ๆ ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไม่เห็นจะช่วยให้มนุษยมี์ความสุข
ความพอใจมากข้ึนกว่าก่อนเลย วิทยาศาสตร์ทาํใหค้นสะดวกสบายข้ึนก็จริงแต่ก็ไม่ไดใ้หส้าระของ
ชีวิต มนัทาํให้คนเกิดความระสํ่าระสายทางใจไม่มีอะไรเป็นหลกัให้ยึดถือ เขารู้สึกว่าคนเราเด๋ียวน้ี 
อยากทาํอะไรก็ทาํ ไม่คาํนึงถึงคุณธรรม ไม่คาํนึงถึงศาสนา ตวัอยา่งเช่น มีบางคนเห็นว่า ควรปล่อย
ใหค้นทาํแทง้โดยเสรี เพราะเหตุว่าถา้ไม่อนุญาตใหแ้พทยท์าํแทง้ใหแ้ก่ผูม้าร้องขอแลว้ หญิงเหล่าน้ี
ก็จะไปหาหมอเถ่ือนซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได้ เร่ืองน้ีครูสงบอนาถใจมากท่ีจะให้การฆ่าทารก
บริสุทธ์ิเป็นส่ิงถูกกฎหมาย คนเด๋ียวน้ีไม่ยดึหลกัอะไรเลย จะเอาแต่สนุกสนานท่าเดียว 
 แมค้รูสงบจะไม่ร่ํารวยเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ไดรู้้สึกทุกขอ์ะไร มีหลายคร้ังท่ีโอกาส                
ไดเ้ปิดให้ครูสงบไดเ้งินกอ้นใหญ่โดยท่ีตอ้งทาํทุจริต แต่เขาก็ไม่เคยคิดท่ีจะทาํเลย เขาคิดว่าเงิน            
กบัคุณธรรมมกัจะเดินสวนทางกนั การเป็นคนดีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนมัง่มีและมีความสุขสบาย
เสมอไป สาํหรับเขาความดีเป็นหลกัประจาํใจมิใช่ความสุข 

 ๒.  กลุ่มสสารนิยม (Materialism) โลกทศัน์หรือความเช่ือของคนกลุ่มน้ี ก็คือ พระเจา้ ไม่
มี โลกอนัเป็นแบบแผนแม่บทของเพลโต โลกนามธรรมมีอยู่ในเฉพาะความคิด วตัถุเท่านั้นท่ีเป็น
จริง มนุษยเ์ราหลงตวัว่าเป็นเสรี แต่โดยความจริงมิไดมี้อะไรเป็นของตวัเองเลย ปัญหาของคนและ
สังคม อยู่ท่ีส่ิงแวดลอ้ม คนจะดีเองถา้เขากินอ่ิมนอนหลบั จิตใจคนเป็นไปตามเง่ือนไขของวตัถุ                     
เราไม่สามารถแกจิ้ตใจคนไดโ้ดยการสั่งสอน แต่ตอ้งปรับสภาพวตัถุให้ดีข้ึน มนุษยไ์ม่ควรแสงหา
อะไรนอกจากความสุขสบาย คนท่ีหลงใหลในนามธรรมอนัไม่มีจริงนั้นหลอกตวัเอง เป็นพวกหนี
ชีวิต ชีวิตตอ้งสู้ ตอ้งแข่งขนั แต่ก็ควรจะมีกฎเกณฑแ์ละกติกาบา้งเพื่อประโยชน์ของทุกคนตวัอยา่ง
การดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มสสารนิยม 
 นายสําราญเป็นพนักงานบริษทัแห่งหน่ึง เขามีเงินเดือนพอ ๆ กบัครูสงบ แต่โลกของเขา
เป็นท่ีท่ีสําหรับการแข่งขนั จุดหมายของชีวิต คือ ความสําเร็จ เม่ือก่อนน้ีเขาไม่มีรถส่วนตวัใช ้               
แต่ขณะน้ีเขาไปเช่าซ้ือมาคนัหน่ึง และเขาจะตอ้งทาํงานพิเศษตอนกลางคืนเพื่อการน้ี สาํหรับนายสาํราญ
ความสําเร็จของชีวิต คือ การท่ีไดม้าซ่ึงเกียรติยศ ช่ือเสียง ตาํแหน่งทางการงานและเงินทองท่ีจะ
อาํนวยความสะดวกสบาย เขาตอ้งทาํงานหนักตั้งแต่จนัทร์ถึงเสาร์ พอถึงวนัอาทิตยเ์ขาก็พกัผ่อน                        
โดยการเท่ียวเตร่บา้ง เล่นกีฬาบา้ง ดูหนงัดูละครฟังเพลงบา้ง หรือไม่ก็ไปปาร์ต้ีกบัเพื่อนฝงู เขาไม่
ค่อยมีเวลาได้อ่านหนังสือเลย ก็ได้แต่อ่านหนังสือพิมพ์ซ่ึงก็ตอ้งอ่านอย่างลวกๆ เพราะตอ้งรีบ
ทาํงาน 

 นายสําราญคิดว่าวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ทุกส่ิงทุกอย่างแก่มนุษย ์มนัช่วยให้มนุษยมี์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอ้าํนวยความสะดวกสบาย เราตอ้งแข่งขนักนัเพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี คนเราถา้มีเงิน                
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ก็มีความสุข เขาไม่เคยคิดว่ามีส่ิงอ่ืนใดนอกจากความสุขสบายท่ีเป็นของสาํคญัอนัเราควรแสวงหา 
เขารู้สึกว่าคนบางคนเขา้ใจผิดท่ีคิดว่าเงินเป็นส่ิงไม่สําคญั จริงอยู่ เงินบางคร้ังไม่ไดใ้ห้ความสุข            
แก่มนุษยโ์ดยตรง แต่ถา้ขาดเงินตวัเดียวชีวิตท่ีสมบูรณ์จะมีไม่ไดเ้ลย 
 ในดา้นปัญหาของสังคม เขาคิดว่าถา้คนเราอยู่ดีกินดีแลว้ จิตใจของเขาก็จะดีข้ึนตามมา            
การท่ีจะไปอบรมคนให้เป็นคนดีดว้ยวาจานั้นไม่ไดผ้ล จะตอ้งจดัระบบเศรษฐกิจให้อยูใ่นลกัษณะ
ท่ีว่าให้ทุกคนมีกินมีใช ้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างยุติธรรมเพื่อท่ีแต่ละคนจะไดบ้รรลุ                     
ส่ิงท่ีตนตอ้งการ เขาคิดว่ากฎเกณฑ์ศีลธรรมนั้นเปล่ียนได ้ศีลธรรมมีไวเ้พื่อให้คนเรามีความสุข               
ถา้ขอ้ใดท่ีมนัไม่สามารถทาํหน้าท่ีอนัน้ีไดก้็ถือว่าลา้สมยัควรเลิกได ้ปัญหาเร่ืองการให้ทาํแทง้ได้
โดยเสรีนั้น เขาคิดวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีจะอนุญาตใหท้าํได ้
 ๓.  กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) โลกทศัน์หรือความเช่ือ ของคนกลุ่มน้ีคลา้ยพวกสสารนิยม 
แต่ต่างอยูห่น่อยก็ตรงท่ีพวกน้ีเป็นพวก “หวักา้วหนา้” เขาเป็นพวกท่ีชอบประนีประนอมระหว่างส่ิง
เก่ากบัส่ิงใหม่ ระหว่างความสาํคญัของวตัถุกบัจิตใจ ระหว่างวิทยาศาสตร์กบัศาสนาและศิลปะ ระหว่าง
แบบแผนตายตวักบัเสรีภาพ เขาเป็นพวกท่ีมองรอบดา้นไม่เห็นว่าอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึงสาํคญัท่ีสุด
เหมือนอยา่งท่ีจิตนิยมเช่ือว่าจิตสาํคญัท่ีสุด และสสารนิยมเช่ือว่าวตัถุสาํคญัท่ีสุดตวัอยา่งการดาํเนิน
ชีวิตแบบกลุ่มมนุษยนิ์ยม 
 นายกา้วเป็นนกัเขียน วิถีชีวิตของเขามีบางอยา่งคลา้ยครูสงบและบางอยา่งคลา้ยนายสาํราญ 
เขามีพื้นเพมาจากชนชั้นกลาง การเติบโตในสังคมของชนชั้นกลางทาํให้เขาเห็นส่ิงต่าง ๆ หลายแง่
หลายมุม การท่ีเขาไดคุ้น้เคยกบัครอบครัวเศรษฐีบางคนนั้น ทาํให้เขาทราบว่าเงินไม่ไดใ้หทุ้กอยา่ง
แก่มนุษย ์ตรงขา้มบางทีเงินมนัทาํลายความเป็นมนุษยข์องเจา้ของ และการท่ีเขาไดค้ลุกคลีกบัคนจน
หลายคน ทาํให้เขารู้ว่าเงินนั้นมนัมีความหมายมากสําหรับชีวิต ขาดมนัเสียแลว้ความอดอยาก                
และความอตัคดัท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจทาํให้มนุษยก์ลายเป็นสัตวไ์ด ้เขาเกิดมาพร้อมกบัความรู้สึกว่า            
เงินนั้นมีความสาํคญักจ็ริง แต่ค่าของมนันั้นมีขอบเขต 

 เขาเห็นด้วยกับนายสําราญตรงท่ีว่า วิทยาศาสตร์เป็นผลิตผลช้ินสําคญัของมนุษยชาติ               
ทาํใหม้นุษยส์ะดวกสบายและหลุดพน้จากความเป็นสัตว ์แต่วิทยาศาสตร์ก็สร้างปัญหาใหแ้ก่มนุษย์
มากมาย มนัมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราจะตอ้งหาทางท่ีจะทาํให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยม์ากท่ีสุด 
เขารู้สึกว่าความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษยน์ั้ นจะเป็นไปได้ ถา้มนุษยรู้์จักประนีประนอม             
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตวัอย่างเช่น วิทยาศาสตร์มนัให้ทั้ งความเจริญและ             
ความเส่ือมแก่มนุษย ์นายสําราญมองมนัส่วนแรก ครูสงบมองมนัส่วนหลงั แต่นายกา้วมองมนั             
ทั้งสองดา้นเพื่อให้คนเราเจริญกา้วหนา้ต่อไป ตามความเปล่ียนแปลงของโลกเขาคิดว่าถา้ทุกคนคิด
แบบครูสงบ มนุษยเ์ราคงไม่มีความเป็นอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย  
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                 อยา่งในปัจจุบนั และถา้ทุกคนคิดแบบนายสาํราญ คนเราก็คงแตกต่างจากสัตวไ์ม่มากนกั                 
ความสุขสบายนั้นเป็นหลกัพื้นฐานของชีวิตก็จริงอยู ่แต่มนุษยไ์ดว้ิวฒันาการมาจนกระทัง่สามารถ
ช่ืนชมกบัส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากความสุขสบายได ้เช่น ความอ่ิมอกอ่ิมใจท่ีไดท้าํความดี หรือความตรึง
ใจท่ีไดจ้ากการสมัผสักบัปัญญาความรู้ เป็นตน้ 

 ๔. กลุ่มโรแมนติก (Romantic) โลกทศัน์หรือความเช่ือของคนกลุ่มน้ี ก็คือ มนุษยค์วรทาํ
ตามความรู้สึกของตน คนเราแต่ละคนมีเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของตนโดยเฉพาะท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน 
การไดแ้สดงออก ซ่ึงเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์อนัน้ี เป็นส่ิงประเสริฐ ส่ือในการแสดงออกก็ไดแ้ก่ศิลปะ
แขนงต่าง ๆ คนเรามกัจะไม่กลา้จริงใจต่อกนั นอกจากจะไม่จริงใจกบัคนอ่ืนแลว้ยงัไม่จริงใจกบั
ตวัเองดว้ยตวัอยา่งการดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มโรแมนติก 
 นายศิลป์เป็นจิตกร เขาแตกต่างกับคนทั้ งสามท่ีเอ่ยมาแล้วมากพอดู เขาไม่เคยคิดว่า                
แก่นแทข้องชีวิตอยู่ท่ีเงินหรือความสุขสบาย หรือการไดด่ื้มดํ่าในปัญญาความรู้ เขาหยิ่งในความ          
เป็นตวัของเขาเอง เขาไม่เคยคลานไปหาเงินหรือกม้หัวให้กบัคุณธรรมเขาทาํทุกอย่างท่ีเขารู้สึก 
อยากทาํ ส่ิงเดียวท่ีไม่เคยทาํ คือ หลอกตวัเอง เขาไม่เคยรู้สึกอย่างหน่ึงแต่ไปทาํอีกอย่างหน่ึงและ    
เขาไม่เคยแคร์ว่าอะไรจะเกิดถา้เขาไดท้าํในส่ิงท่ีเขาประทบัใจหรือไดรั้บแรงดลใจ และเม่ือทาํไปแลว้                   
เขากไ็ม่เคยบ่นวา่ไม่ควรเลย เขายอมรับทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองร้ายเม่ือเขาเห็น
ชาวสงัคมสวมหนา้กากเอ่ยคาํหวานแก่กนั เขารู้สึกคล่ืนไสท้นไม่ได ้

 นายศิลป์เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้ นทาํให้มนุษย์เป็นเคร่ืองจักร มันทาํลายความสัมพนัธ์                
ความเอ้ืออารี และความอบอุ่น ท่ีมนุษยมี์ต่อกนั ส่วนการหมกมุ่นอยู่กนัเร่ืองกินอยู่หลบันอนนั้น                 
ก็ลดมนุษยล์งไปเป็นสัตว์ เขารู้สึกว่าศิลปะต่าง ๆ เช่น วรรณคดี ดนตรี จิตกรรม ฯลฯ เท่านั้ น                 
ท่ียกมนุษยใ์ห้มีฐานะเหนือสัตวเ์ขาเหยียดหยามนายสําราญมากท่ีสุดในบรรดาสามคนท่ีกล่าวมา            
ท่ีเขาอยากหัวเราะท่ีสุด คือ นายสําราญไปซ้ือสเตอริโอมาเคร่ืองหน่ึงราคาหม่ืนกว่าบาท แต่เขา                             
ไม่มีเวลาไดฟั้งเลย ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบับา้นเท่านั้น 

 กบันายกา้วนั้นพอคุยกนัรู้เร่ืองส่วนครูสงบนั้นเขา้กบัเขาไดดี้กว่าคนอ่ืน ๆ เขาบูชาครูสงบ 
แต่เขาคิดวา่ครูสงบเถรตรงเกินไป อ่านหนงัสือมากเกินไป จะทาํอะไรคิดเร่ืองถูกเร่ืองผดิมากเกินไป 
เขารู้สึกว่าครูสงบอยู่ในกรอบมากไปและพยามข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากเกินไป                    
ถา้ไม่เป็นอยา่งน้ีแลว้เขากบัครูสงบคงไปดว้ยกนัไดส้บาย 
 นัน่คือ วิถีชีวิตของคน ๔ คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของชีวิต ๔ แบบ ซ่ึงมนุษยใ์นสังคมคงจะตอ้ง
เป็นคนหน่ึงคนใดใน ๔ คนนั้น แมจ้ะไม่เหมือนคนใดคนหน่ึงทุกอย่างทุกประการ แต่โดยทัว่ไป
ท่านจะตอ้งคลา้ยคนใดคนหน่ึงใน ๔ คนนั้น คนทั้งส่ีแต่ละคนน้ีมองชีวิตไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีคนใด
คนหน่ึงเห็นว่า มีค่าอีกคนเห็นว่าไม่มี เขาให้ความสําคัญกับส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เช่น                         
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เงิน เกียรติยศ ความรู้ ศีลธรรม และศิลปะ อยา่งน้ีเรียกว่า ชีวทศัน์ (หรือโลกทศัน์) หรือความเช่ือของเขา                             
ไม่เหมือนกนั๘๔

 

 กล่าวโดยสรุป หลกัการดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีสาํคญัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือสาํหรับการใชชี้วิตบนทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและสมควร หลกัการดาํเนินชีวิตจะเป็นแผน
ท่ีบุกเบิกทางใหม้นุษยไ์ดด้าํเนินชีวิตไปในทางแห่งความสงบสุข ทั้งน้ี ผูป้ฏิบติัจะตอ้งรู้คิดพิจารณา
ดว้ยวิจารณญาณของตนเอง วิเคราะห์คุณโทษของการประพฤติตามแนวทางของการดาํเนินชีวิตนั้น
บนฐานความคิดท่ีถูกตอ้ง สมเหตุสมผล ก็จะช่วยให้การดาํเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน  เกิด
ความสันติสุขแก่ชีวิตไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความเช่ือของบุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ ทั้งหมดน้ี
จึงแสดงออกมาในรูปของกิจกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนไทยมีความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัและเม่ือทาํแลว้
ผลท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นไปตามกิจกรรมนั้นๆ  จึงไดแ้สดงออกมาเก่ียวกบัเร่ืองกรรมและสังสารวฏั     
ดงัน้ี (๑) กิจกรรมในดา้นกศุลพิธี (๒) กิจกรรมในดา้นบุญพิธี (๓) กิจกรรมในดา้นทานพิธี๘๕ 

  ๑. กจิกรรมในด้านกศุลพธีิ 
 เ ก่ียวกับความเช่ือสังสารวัฏ ในกุศลพิธี เป็นเร่ืองการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย เช่น  การบรรพชาและอุปสมบท  การเวียนเทียนในวันสําคัญทาง
พระพทุธศาสนา ถือไดว้า่เป็นความเช่ือการดาํเนินชีวิตส่วนบุคคลอยา่งหน่ึง 

 เหตุน้ี  พุทธศาสนิกชนไทยจึงเช่ือว่า  การบรรพชาอุปสมบทนั้ นเป็นการช่วยสืบอายุ
พระพุทธศาสนาและถือว่ามีอานิสงส์มากในการบรรพชาและอุปสมบท  ดงัท่ีมีคาํกล่าวกนัว่าผูใ้ดมี
ศรัทธาความเช่ือความเล่ือมใส ไดบ้วชทาสกรรมกรใหเ้ป็นสามเณร ก็ดี  สามเณรี ก็ดี ไดอ้านิสงส์ ๔ 
กลัป์   บวชเป็นภิกษุ  ภิกษุณี  ไดอ้านิสงส์  ๘  กลัป์  ถา้บวชบุตรของตนให้เป็นสามเณร, สามเณรี 
ไดอ้านิสงส์  ๘ กลัป์ ถา้บวชให้เป็นภิกษุ  ไดอ้านิสงส์  ๑๖  กลัป์  ถา้บวชสามีของตนเป็นสามเณร 
บวชภรรยาของตนเป็นสามเณรี  ไดอ้านิสงส์  ๑๖  กลัป์ ถา้บวชเป็นภิกษุไดอ้านิสงส์  ๓๒  กลัป์  ถา้
บวชตนเองในพระพุทธศาสนาดว้ยศรัทธาอนัเล่ือมใสเป็นสามเณร  สามเณรี  ไดอ้านิสงส์  ๓๒ 
กัลป์  ถา้บวชเป็นภิกษุได้อานิสงส์  ๖๔ กัลป์๘๖  เหตุน้ี จากท่ีผูว้ิจัยได้กล่าวมาน้ีก็จะเห็นได้ว่า

                                                            
๘๔ศาสตราจารย ์ดร. วิทยว์ิศทเวทย,์ ปรัชญาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ์                

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หนา้ ๘ - ๑๑. 
 

๘๕องคก์ารศึกษา,  ศาสนพิธี  เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๐๓, หนา้  ๔. 
 

๘๖พระมหาไพศาล  เขมวิสาโล, ชุมนุมอานิสงส์  ๖๕ เร่ือง, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ อาํนวย
สาส์น,  ๒๕๓๑), หน้า  ๕๐๙. อา้งใน   พระมหาพิเชษฐ์ธีรวโํส, (ดอกรัก) การศึกษาเชิงวิเคราะห์
เร่ืองกรรมและสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชน
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อานิสงส์ของการบรรพชาและอุปสมบทนั้นยอ่มมีผลแก่ผูบ้วชและแก่เจา้ภาพ ตลอดถึงผูม้าร่วมงาน
ดว้ย จากเหตุดงักล่าวชาวพุทธไทยจึงเช่ือว่า  เม่ือเกิดมาแลว้ไดท้าํกุศลถือว่าเป็นความดีส่วนบุคคล
ใหเ้กิดมีข้ึนในช่วงท่ีดาํเนินชีวิตอยูย่อ่มจะไดรั้บความสุขความเจริญในส่ิงท่ีตนปรารถนา พร้อมกนั
น้ีชาวพุทธไทยยงัมีการอุทิศส่วนกุศลไปให้พระภูมิเจา้ท่ีเจา้ทาง เทวดา ผีบรรพบุรุษตลอดทั้งผีท่ี
ตนเองเคารพท่ีคิดว่าช่วยปกปักษรั์กษาคุม้ครองชีวิตตนให้ปลอดภยั และไดท้าํกุศลความดีในวนัน้ี   
คร้ันตายไปจะไดเ้กาะชายผา้เหลืองไปสู่สวรรค ์ ท่ีถือว่าเป็นการเวียนวนอยูใ่นสังสารวฏั คือการเกิด
อยูน่ัน่เองน้ีคือความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัโดยแท ้

 อีกอยา่งในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วนัวิสาขบูชา  วนัอฏัฐมีบูชา  วนัมาฆบูชา 
และวนัอาสาฬหบูชา  ชาวพุทธไทยทัว่ประเทศ ก็นิยมไปประกอบพิธีทาํบุญตกับาตร  สมาทานศีล 
ฟังเทศน์  ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา  และมีการให้ทานชีวิตสัตวผ์ูไ้ดรั้บทุกข์  เช่น  ไถ่ชีวิตโค
กระบือ  การปล่อยนก  ปล่อยปลาและปล่อยเต่า เป็นตน้  ทั้งน้ี  เพราะชาวพุทธไทยในทุกภาค มี
จิตใจท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความเมตตา กรุณาต่อสรรพสัตว ์ ปรารถนาใหส้ัตวเ์หล่านั้นมีอิสรภาพ คือมี
อายท่ีุยืนยาว อนัมีผลท่ีเก่ียวโยงไปถึงคติความเช่ือต่อการดาํเนินชีวิตตามหลกัพุทธปรัชญาซ่ึงก็เช่ือ
กนัว่า  ผูใ้หท้านชีวิตแก่คนอ่ืนหรือสัตวอ่ื์นนั้น  ยอ่มไดอ้านิสงส์คือ มีอายยุืน  มีลาภ ยศ  สรรเสริญ 
สุข  เป็นตน้  ท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ีปรารถนาของมนุษยก์ล่าวสั้นๆ  วา่ขอใหไ้ดส่ิ้งเหล่าน้ีในชีวิตปัจจุบนั 
 อีกนยัหน่ึง  เม่ือถึงเทศกาลเขา้พรรษา  ชาวพุทธไทยส่วนมากไดส้มาทานศีลอุโบสถตลอด
ในพรรษาจนกระทัง่ออกพรรษา  จะงดเวน้จากการประพฤติชั่วทางกาย  ทางวาจา และทางใจ  
ประกอบแต่คุณงามความดี  จากกิจกรรมท่ีกล่าวมาน้ี  จะเห็นว่าชาวพุทธไทยมีความเช่ือว่า  เป็นการ
สั่งสมบุญบารมี  เป็นการสร้างคุณงามความดีและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของตนเอง  การ
กระทาํเหล่าน้ียอ่มไดอ้านิสงส์ท่ีเป็นผลสะทอ้นในทางท่ีดีทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้อีกดว้ย นั้นคือส่ิง
ยนืยนัในความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพทุธไทย๘๗ 

  ๒. กจิกรรมในด้านบุญพธีิ 

  ความเช่ือเก่ียวกบัสงัสารวฏัของชาวพทุธไทยอีกอยา่งหน่ึง  คือกิจกรรมในดา้นบุญ
พิธี ซ่ึงมีอยู่หลายอย่างดว้ยกนั  ท่ีชาวพุทธไทยทุกภาคนิยมทาํบุญกนั ทั้งท่ีทาํประจาํ หรือในวาระ
พิเศษของการดาํเนินชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นผูใ้หญ่  การทาํบุญเก่ียวกบัครอบครัวของตน  เช่น  
ทาํบุญใหเ้ดก็แรกเกิด เพราะเช่ือวา่บุญนั้นจะช่วยใหเ้ดก็มีความเจริญกา้วหนา้ในการดาํเนินชีวิต  การ

                                                                                                                                                                          

ไทยในปัจจุบนั วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั;  ในพระบรมราชูปถมัภ,์ ๒๕๓๔,  ๑๔๘ หนา้. 
 

๘๗เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 



๒๘๐ 
 

  

ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ โดยปรารภเอาบา้นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสาํคญั เลยทาํบุญและเป็นการบอกกล่าวแก่
ญาติสนิท มิตรสหายได้มาร่วมกัน น้ีอย่างหน่ึง  การทาํบุญด้วยการสร้างโบสถ์วิหาร ศาลาการ
เปรียญ  สร้างถาวรวตัถุต่างๆ  บริจาคทรัพยท์าํบุญ กฐิน  ผา้ป่า   เพื่อในการกุศลต่างๆ  หรือ การ
ทาํบุญอายวุฒันมงคล  ทาํบุญข้ึนปีใหม่และทาํบุญในงานศพ โดยสามารถแยกแต่ละงานออกไดด้งัน้ี 

  ๑)  งานมงคล   อนัไดแ้ก่งานทาํบุญท่ีจะนาํความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให ้ 
ยกตวัอยา่ง เช่น  งานทาํบุญบา้น  ทาํบุญวนัเกิด  ทาํบุญอาย ุ ทาํบุญแต่งงาน  ทาํบุญฉลองส่ิงต่างๆ ท่ี
ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีสูงสุดอนัมีค่ากบัตน  สรุปเป็นการทาํบุญท่ีเก่ียวกบัการเกิดและมีชีวิตอยู ่ชาวพทุธจะ
มีความปรารถนาใหร่ํ้ารวย ถูกหวย  มัง่มีเงินทอง ทรัพยส์มบติั  ทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้   เป็นความ
เช่ือเก่ียวกบัสงัสารวฏัโดยแทจ้ริงท่ีเห็นในปัจจุบนั 

  ๒)  งานอวมงคล   อนัไดแ้ก่งานศพ  เช่น  ทาํบุญหนา้ศพ  ทาํบุญเผาศพ  ทาํบุญ ๗ 
วนั  ทําบุญ  ๕๐  วัน  ทาํบุญ  ๑๐๐  วัน  ทาํบุญวันตาย  และทําบุญบรรจุอัฐิ  เป็นต้นโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการทาํบุญเก่ียวกบัการตายหรืองานศพน้ี ก็เพื่อ  (๑)  เพื่อแสดงออกซ่ึงความกตญัํู
กตเวทีต่อผูต้าย (๒) ไดเ้ห็นความมีนํ้าใจของผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั ดว้ยการจดังานศพใหเ้รียบร้อยไม่ใหเ้กิด
ความน่าเกลียดน่ากลวัในซากศพของผูต้ายตามประเพณีคตินิยมของชาวพุทธไทยตลอดถึงไดบ่้ง
บอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้ายและผูอ้ยู่ตามหลกัของทิศ ๖ ในพุทธปรัชญาเถรวาท  (๓) เพื่อ
ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผูต้าย เพื่อผูต้ายจะได้เสวยผลบุญ๘๘ และหนุนส่งไปสู่สุคติใน
สัมปรายภพ  เพราะเช่ือว่า ภพอ่ืนมี  การตายถือว่ายงัไม่ส้ินสุดสาํหรับสังสารวฏั  ตอ้งมีการเกิดอีก
ตราบใดท่ียงัมีกิเลสอยู ่ ฉะนั้นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัจะช่วยได ้คือการทาํบุญอุทิศไปให้ผูต้าย
โดยเช่ือว่า ดว้ยอาํนาจแห่งบุญนั้น  จะทาํให้ผูต้ายถา้มีทุกขม์ากจะไดทุ้กขน์อ้ยลง  ถา้มีทุกขน์อ้ยจะ
ไดไ้ม่มีทุกข ์ หรือถา้มีสุขนอ้ย จะไดมี้สุขมาก หรือมีสุขยิง่ๆ ข้ึนไป  ตามอตัภาพแห่งตนภพภูมิแห่ง
สงัสารวฏันั้นๆ   
  ๓.  กจิกรรมในด้านทานพธีิ   
  การให้ทานเป็นกิจกรรมหน่ึงของชาวพุทธไทยท่ีนิยมการถวายทานแก่พระภิกษุ 
สามเณร  เช่น  การถวายภตัตาหารเน่ืองในงานพิธีต่างๆ  ถวายดอกไมธู้ปเทียน  ถวายปัจจยัเพื่อ
อาํนวยความสะดวกต่างๆ  การถวายสังฆทาน ไม่ว่าจะเป็นของใชท่ี้จาํเป็นแก่สมณบริโภคใชส้อย  
และยงัมีความเช่ืออีกวา่  การถวายทานอยา่งเลว  อยา่งกลาง  อยา่งประณีต  ยอ่มมีอานิสงส์ท่ีแตกต่าง
กนั  ถา้ถวายทานเช่นไร  ก็ยอ่มจะไดรั้บผลเช่นนั้น ดงันั้น ชาวพุทธไทยเม่ือจะถวายทานอะไรก็ตาม
จะตอ้งทาํพิธี ท่ีเป็นกิจเบ้ืองตน้ กคื็อ   (๑)  การไหวพ้ระกล่าวคาํบูชาพระรัตนตรัย  (๒) การกล่าวคาํ

                                                            

 
๘๘เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 



๒๘๑ 
 

  

อาราธนาศีลและสมาทานศีล  และจึงมีการกล่าวคาํถวายทานนั้น ๆ๘๙  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเก่ียวกบัศาสนพิธีท่ีเคยถือปฏิบติักนัมาตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาน้ี  จะเห็นไดว้่า  พุทธปรัชญากบัการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธไทยนั้น  มี
ความผกูพนักนัอยา่งแนบแน่น  กล่าวคือ  นบัตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายกอ็าศยัพทุธศาสนาเป็นหลกัยดึ
เหยี่ยวทางจิตใจ  อนัมีหลกัคาํสอนทางพุทธปรัชญาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั  มีศีลธรรม 
จริยธรรม  มีจิตใจท่ีประกอบดว้ยเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นและสัตวอ่ื์น  มีพระธรรมคาํสั่งสอนทางพุทธ
ปรัชญา เป็นท่ีพึ่งทางใจในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตนเองและครอบครัว  สั งคม และการ
ประกอบอาชีพ ทั้งน้ี  กเ็พราะวา่ชาวพทุธไทยมีความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัซ่ึงเป็นเร่ืองของการเวียนวา่ย
ตายเกิด  บาป บุญ  คุณ  โทษ  นรกและสวรรค์  เป็นหลกั โดยเช่ือว่า  กรรมดีและกรรมชั่วนั้ น
สามารถให้ผลทั้งในชาติน้ีและในชาติหน้า  แมว้่าบางคร้ัง การให้ผลแห่งกรรมบางอย่างยงัไม่มี
โอกาสท่ีจะใหผ้ลในชาติน้ีกต็าม แต่ผลแห่งกรรมนั้นๆ  กจ็ะใหผ้ลในชาติต่อ ๆ  ไปอยา่งแน่นอน  
 อีกอยา่ง ถึงแมจ้ะมีความเช่ืออยา่งอ่ืนผสมอยูบ่า้งแต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคแ์ต่อยา่งใด ส่วนดี
กบัทาํให้การดาํเนินชีวิตในส่วนของบุคคล  สังคม และการประกอบอาชีพ เป็นไปดว้ยดี ท่ีต่างถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนัเป็นระบบท่ีพึ่งพาธรรมชาติและธรรมชาติก็พึ่งพามนุษย ์ตราบใดท่ียงัไม่
ถึงฝ่ังแห่งพระนิพพาน มนุษยก์็ยงัตอ้งพึ่งพาความเช่ือเหล่าน้ีอยูต่ราบนั้นจึงทาํให้เห็นถึงการดาํเนิน
ชีวิตของชาวพทุธไทย ตามความเช่ือในหลกัพุทธปรัชญา คือ  ดา้นความประพฤติหรือพฤติกรรมใน
ส่วนต่างๆ  ท่ีถือไดว้า่เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบนั ชาติหนา้ และประโยชน์สูงสุด เป็นขั้น ๆ ไปตาม
สติปัญญาของแต่ละบุคคล  ท่ีมาจากความเช่ือ ดงัท่ี ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 
 ๓.๘.๓   ความเช่ือเร่ืองการด าเนินชีวติของชาวพุทธไทย 

 ดว้ยเหตุท่ีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยนบัถือเป็นส่วนมาก  การดาํเนินชีวิตของคน
ไทยจึงไดผ้กูพนักบัพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น  คนไทยมีศรัทธา มีความเช่ือความเล่ือมใสใน
หลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาทั้งไดน้าํมาประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  กิจกรรมทุกประเภท
ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายจะเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา 
  เพราะฉะนั้น ในการดาํเนินชีวิตของมนุษยอ์าศยัความเช่ือและทศันะต่างๆตามท่ีตนมีหรือ
ความเช่ือทศันะคติท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษในการดาํเนินชีวิตซ่ึงการดาํเนินชีวิตย่อมมีความ
แตกต่างกนัไปในสังคมตามหลกัพุทธศาสนาก็เช่นกนัย่อมท่ีจะมีการดาํเนินชีวิตในสังคมของตน
โดยอาศยัทศันะความเช่ือท่ีมีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา และจากลทัธิความเช่ือท่ีมิใช่
พระพทุธศาสนา ท่ียดึถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัวา่ดีงามถูกตอ้ง 
                                                            

 
๘๙เร่ืองเดียวกนั   อา้งแลว้. 

  



๒๘๒ 
 

  

 ๓.๘.๓.๑  ความหมายของการด าเนินชีวติ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.  ๒๕๒๕ ไดใ้ห้ความหมายคาํว่า ‚ดาํเนิน‛ ว่า
หมายถึง ‚ใหเ้ป็นไป‛๙๐ ส่วนคาํว่า ‚ชีวิต‛ นั้นคือกายกบัจิตอนัไดแ้ก่ประกอบดว้ยธาตุ ๔ คือดินนํ้ า
ไฟลมท่ีประกอบข้ึนเป็นชีวิตและธาตุท่ีสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆโดยการดาํเนินชีวิตนั้ นจะต้องมี
ความสมัพนัธ์กบัโลกสงัคมและส่ิงต่างๆ 
 เพราะฉะนั้น‚การด าเนินชีวิต‛ จึงหมายถึงความเป็นไปของชีวิตคือการประพฤติและการ
ปฏิบติัต่อชีวิตอนัประกอบดว้ยความประพฤติและการปฏิบติัทั้งในทางกายทางวาจาและทางใจต่อ
ตนเองและสังคมท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ยการดาํเนินชีวิตซ่ึงการดาํเนินชีวิตตามหลกัพุทธศาสนานั้น
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักรรมดีและกรรมชัว่จึงสามารถแบ่งการดาํเนินชีวิตออกไดเ้ป็น ๒ ทางคือ๙๑ 
  ๑) การดาํเนินชีวิตในทางท่ีดีหรือเรียกว่าการดาํเนินชีวิตในทางกุศลกรรมการ
ดาํเนินชีวิตของผูท่ี้ประกอบไปดว้ยกรรมหรือการกระทาํในทางกายวาจาและใจท่ีดีส่ิงเหล่าน้ีจะเกิด
ข้ึนมาไดโ้ดยอาศยัจิตสาํนึกท่ีดีภายในดงักล่าวไวใ้นเร่ืองของจริยธรรมในพุทธศาสนาว่าการดาํเนิน
ชีวิตตอ้งอาศัยจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติ ๓ ระดับคือระดับต้นได้แก่ศีล ๕
ระดบักลางไดแ้ก่กศุลกรรมบถ  ๑๐ และระดบัสูงไดแ้ก่อริยมรรคท่ีมีองค ์ ๘ ประการการดาํเนินชีวิต
ท่ีเป็นกุศลกรรมจึงไดแ้ก่การสร้างกรรมดีในระดบัต่างๆเหล่าน้ีในทางกายวาจาและใจท่ีดีจะตอ้ง
เป็นไปดว้ยความสุจริตและชอบธรรมท่ีมีกุศล  ๓  อย่างภายในเป็นส่ิงสําคญัคือความไม่โลภไม่
โกรธและไม่หลง๙๒ 

 จากขอ้ความขา้งตน้พอสรุปใหเ้ห็นวา่พทุธศาสนาอาศยัธรรมชาติเป็นตวักาํหนดบทบาทใน
การดาํเนินชีวิตของมนุษยด์ว้ยเหตุเพราะว่ามนุษยก์บัธรรมชาตินั้นเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและ
กนักล่าวคือมนุษยส์ร้างส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีดีและธรรมชาติก็สร้างเสริมชีวิตท่ีดีใหแ้ก่มนุษย์
การเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่ามนุษยส์ร้างเหตุไวดี้ผลจึงเกิดมาดีตามคือเหตุผลของกรรมนั้นย่อมให้ผล
ตามจริงไม่ว่าจะเป็นกรรมระหว่างมนุษยต่์อมนุษยด์ว้ยกนัหรือกรรมระหว่างมนุษยต่์อธรรมชาติ 
เช่น เม่ือเราโค่นตน้ไมท่ี้ปลูกไวห้นา้บา้น อากาศท่ีเคยเยน็สดช่ืนในยามเชา้ ก็จะเปล่ียนเป็นร้อนอบ

                                                            

 
๙๐บุญพฤกษจ์าฏารมะ, พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัอกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๘), หนา้  ๒๗๑,  ๓๐๒. 
 

๙๑สุจิตรารณร่ืน, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพค์ร้ังท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก
จาํกดั,๒๕๔๐), หนา้  ๑. 
 

๙๒วศินอินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๑),หนา้  ๑๓. 



๒๘๓ 
 

  

อา้วไม่มีความร่มเยน็อีกต่อไป และส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัภายใน ท่ีเป็นส่ิงสาํคญัอีกอยา่งของการดาํเนิน
ชีวิตไปในทางท่ีดีนั้น ก็ไดแ้ก่ การมีกุศล หรือ ความดีภายในเป็นพื้นฐานคือ ไม่โลภ สาํนึกในสิทธิ
มนุษยชน ไม่เห็นแก่ได ้มีนํ้ าใจโอบออ้มอารี ไม่โกรธ รู้จกัข่มอารมณ์ไม่วู่วามรู้จกัให้อภยั ไม่ถือ
โทษ มีนํ้ าใจ และไม่หลง มีปัญญารอบคอบ เขา้ใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทนัต่อเหตุการณ์ และเม่ือ
มีคุณลักษณะทั้ ง  ๓ ประการน้ีแล้ว ก็ ข้ึนอยู่กับการดําเนินชีวิตท่ีจะเป็นไปตามกําลังของ
ความสามารถท่ีจะรักษาธรรมในการดาํเนินชีวิตไดใ้นขั้นใด ขั้นพื้นฐาน คือ การรักษาศีล ๕ ขอ้ อนั
ไดแ้ก่ การไม่ฆ่าสตัว ์การไม่ลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น การไม่ประพฤติผดิในกาม และการไม่ด่ืมของมึนเมา ขั้น
ระดบักลาง ไดแ้ก่ การรักษากุศลกรรมบถ  ๑๐  คือ กายไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น ไม่ผิดในกาม 
ไม่พดูเทจ็ ไม่พดูคาํหยาบ ไม่พดูส่อเสียด ไม่พดูเพอ้เจอ้ ไม่โลภอยากไดข้องผูอ่ื้นมา ไม่ผกูใจเจบ็แก้
แคน้ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น เห็นผิดจากคลองธรรม และขดัแยง้กฎธรรมชาติ ส่วนการ
ดาํเนินชีวิตในขั้นสูงนั้นไดแ้ก่การดาํเนินชีวิตตามมรรคมีองค ์๘ ประการ คือ มีความเห็นชอบ มี
ความดาํริชอบ มีวาจาชอบ มีการกระทาํท่ีชอบ มีการเล้ียงชีวิตท่ีชอบ มีความเพียรพยายามชอบ มีสติ
ชอบ และมีสมาธิท่ีชอบ 

  ๒) การดําเนินชีวิตในทางท่ีไม่ดี หรือเรียกว่า การดําเนินชีวิตในทางอกุศล
กรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นไปในทางท่ีเป็นตรงกนัขา้มกบัการดาํเนินชีวิตในประเภทแรกกล่าวคือ มี
การดาํเนินท่ีชีวิตท่ีประกอบไปดว้ยการทุจริตทั้งในทางกาย ทางวาจา และในทางใจ ท่ีเกิดจาก ความ
โลภ อยากได ้เห็นแก่ได ้ด้ินรนเพื่อมีสิทธิเหนือส่ิงของผูอ่ื้น มีความโกรธ คิดประทุษร้ายเขา จิต
เดือดพล่าน โหดร้าย หมายทาํร้ายผูอ่ื้นใหถึ้งเจบ็และตาย และมีความหลง ไม่รู้จริง หลงผดิ ไม่รู้แจง้
เห็นจริงตามขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง เม่ือมีลกัษณะภายในจิต ๓ ประการ มากข้ึนแลว้ ก็จะแสดง
พฤติกรรมออกมาทางความประพฤติหรือปฏิบติัท่ีชัว่ชา้ ไม่ดีงามต่างๆ คือความชัว่ทางกาย ทางวาจา 
และ ทางใจ เช่น มีการฆ่าสัตว ์ลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น ประพฤติผิดในกามชอบกล่าวคาํเทจ็ พูดส่อเสียด พูด
คาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เลง็อยากไดข้องเขา มีจิตพยาบาท มีความเห็นท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่าการดาํเนินชีวิตในทางอกุศลกรรมน้ีจะประกอบไปดว้ยความประพฤติ
ท่ีเป็นทุจริตทั้ง ๓ ทางคือทางกายทางวาจาและในทางใจซ่ึงการดาํเนินชีวิตในลกัษณะท่ีเป็นไป
ในทางอกุศลกรรมก็หมายถึงความประพฤติท่ีไม่ดีงามต่างๆในชีวิตโดยทัว่ไปเช่นการหาเล้ียงชีพ
โดยผดิศีลธรรมมีลกัทรัพยว์ิ่งราวเอาทรัพยชิ์งเอาทรัพยป์ลน้เอาทรัพยเ์ป็นตน้และการดาํเนินวิถีชีวิต
ท่ีเป็นไปในทางอกุศลกรรมต่างๆน้ีรวมแลว้เรียกว่า ‚บาป‛ คือการกระทาํความชัว่ในลกัษณะอ่ืนๆ
อีกมากมายท่ีเราเห็นกนัอยูใ่นสังคมของปัจจุบนัน้ีซ่ึงคาํว่า ‚อกุศลกรรม‛ หรือคาํว่า ‚บาป‛ น้ีมีผลท่ี
ไดรั้บคือความทุกขท์ั้งในโลกน้ีและในโลกหนา้มีความหมายครอบคลุมถึงธรรมและศีลธรรมอ่ืนๆ



๒๘๔ 
 

  

ตามท่ีมีกล่าวไวใ้นพุทธศาสนาดว้ยเช่นการไม่รับผิดชอบในสถานะของตนท่ีควรพึงจะกระทาํต่อ
ครอบครัวต่อสงัคม๙๓ 
 นอกจากน้ีแลว้ยงัไดมี้ผูก้ล่าวถึงเร่ืองการดาํเนินชีวิตตามหลกัของพุทธศาสนาเอาไวอี้กว่า
การดาํเนินชีวิตตามหลกัของพระพุทธศาสนาการพฒันาชีวิตจะตอ้งประกอบไปดว้ย  ๒ ส่วนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัตามหลกัคาํสอนคือ 

  ๑. เป็นหลกัความจริงซ่ึงถือวา่เป็นหลกัคาํสอนท่ีสาํคญัของพทุธศาสนา 
  ๒.เป็นจริยธรรมซ่ึงหมายความวา่เป็นธรรมท่ีควรประพฤติและปฏิบติั๙๔ 
 ดงันั้นความหมายของการดาํเนินชีวิตตามหลกัพุทธศาสนาสามารถสรุปสาระสําคญัได้
ดงัน้ีคือการดาํเนินชีวิตตามหลกัพทุธศาสนาหมายถึงความเป็นไปของชีวิตตามหลกัพุทธศาสนาดว้ย
การประพฤติปฏิบติัต่อชีวิตอนัประกอบดว้ยความประพฤติและการปฏิบติัทั้งในทางกายทางวาจา
และทางใจต่อตนเองและสังคมท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ยการดาํเนินชีวิตซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
๒  ส่วนคือการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นกศุลกรรมมีผลท่ีไดรั้บคือความสุขทั้งในโลกน้ีและในโลกหนา้และ
การดาํเนินชีวิตท่ีเป็นอกศุลกรรมคือการดาํเนินชีวิตในทางท่ีชัว่มีผลท่ีไดรั้บคือทุกขท์ั้งในโลกน้ีและ
ในโลกหนา้นัน่เอง 
  ๓.๘.๓.๒  ประเภทการด าเนินชีวติตามความเช่ือตามหลกัพุทธปรัชญา 
  การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นโลกน้ีแมว้่าจะมีหลากหลายซ่ึงเป็นไปตามวฒันธรรม
ความเช่ือในประเทศท่ีตนไดอ้ยูอ่าศยัและพื้นฐานทางความรู้และความเช่ือทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือ
อยูก่ต็ามแต่เม่ือกล่าวถึงชีวิตในการดาํเนินไปของทุกๆชีวิตแลว้ยอ่มมีพื้นฐานในความปรารถนาท่ีไม่
แตกต่างกนันัน่คือปรารถนาสุขและไม่ตอ้งการทุกขด์งันั้นวิถีการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์ราทุกๆคน
ในโลกน้ีจึงมีอยู ่ ๒ ประเภทใหญ่ๆคือ 
  ๑) การด าเนินชีวติของผู้ครองเรือนตามหลกัพุทธปรัชญา 
  การดําเนินชีวิตของบุคคลผู ้ครองเรือนของคฤหัสถ์หรือของฆราวาสนั้ นมี
ความหมายอยา่งเดียวกนัคือผูท่ี้ยงัตอ้งการขอ้งเก่ียวอยูใ่นโลกยงัตอ้งการแสวงหาความสุขท่ีเป็นของ
ชาวโลกคือช่ือเสียงเงินทองลาภยศและสรรเสริญอยู ่
  ในเม่ือความจริงของโลกกย็งัมีบุคคลเช่นน้ีอยูเ่พราะเป็นธรรมดาของโลกมนุษยซ่ึ์ง
มนุษยส่์วนใหญ่เม่ือเกิดมาแลว้สู่โลกน้ีต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะมีส่ิงเหล่าน้ีคือปรารถนาความสุข

                                                            

 
๙๓เฉล่ียวเอ่ียมตระกลู, ปรัชญาชีวติ, พิมพค์ร้ังท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮาส์

,๒๕๔๑), หนา้  ๓๓. 
 

๙๔วศิน อินทสระ, พทุธจริยศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้  ๑. 



๒๘๕ 
 

  

ความร่ืนรมยย์นิดีใน รูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ อนัเป็นท่ีพึงปรารถนา เม่ือความ
จริงของโลกอีกดา้นหน่ึงยงัเป็นเช่นน้ี พุทธปรัชญาก็มีหลกัปฏิบติัท่ีควร และเหมาะสมแก่บุคคล
ประเภทน้ี เพื่อดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข เพราะว่าความจริงของโลกอีกมุมหน่ึงยงัเป็นเช่นนั้นอยู่
จริง การปรารถนาในส่ิงท่ีเรียกว่า ความสุขชาวโลก หรือผูท่ี้ครองเรือนนั้น ไม่ไดส้มหวงัแก่ทุกคน
เพียงแค่นึกหรือปรารถนาเอา แต่ตอ้งด้ินรนแสวงหา จึงจะสามารถมีตามท่ีตนเองปรารถนาได ้แม้
ด้ินแลว้ก็ยงัไม่อาจท่ีจะสมหวงัดงัใจไดใ้นทุกรายไป ดงันั้นมุมกลบัของความจริงท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ 
ความสมหวงั กบัความผดิหวงั หรือ ความสุข กบัความทุกข ์นัน่เอง ในหนงัสือ ธรรมและชีวิต ของ 
วศิน อินทสระ ไดแ้บ่งหลกัการดาํเนินชีวิตของผูค้รองเรือนตามสภาพของสังคมท่ีสามารถเห็นได้
ชดัเจนเช่นในปัจจุบนั ออกเป็น ๒ ประเภท คือ๙๕

 

  ๑.ในระดับครอบครัว ท่ีจะต้องดาํเนินชีวิตโดยอาศัยหลักฆราวาสธรรม เป็น
เคร่ืองมือดาํเนินชีวิตเป็นพื้นฐานของผูค้รองเรือนท่ีดี ท่ีจะเก้ือหนุนธรรมอ่ืนๆ ให้เจริญงอกงาม
ติดตามมาไดเ้ช่น การเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือเป็นบุตรเป็นธิดาท่ีดี ก็รู้จกับุญคุณบิดาและ
มารดาและตอบแทนท่าน รู้จกัเป็นคนขยนัหมัน่เพียรในการแสวงหาทรัพยโ์ดยซ่ือสตัยแ์ละสุจริต 

 และสร้างฐานะท่ีดีเป็นปรึกแผน่แก่วงศส์กลุ มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ มีปัญญาฯลฯ 
  ๒. ในระดบัสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอกในฐานะต่างๆเช่นเป็นนกัปกครอง
เป็นผูบ้ริหารงานเป็นมิตรกนัหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกนัการดาํเนินชีวิตของผูค้รองเรือนในส่วนน้ีจึง
ตอ้งเป็นผูรู้้จกัประมาณตนเองในการแสดงออกประมาณในการใชว้าจาเพื่อให้เหมาะสมแก่บุคคล
ในฐานะต่างๆและรู้จกัการเลือกคบมิตรท่ีดีรู้จกัหลีกเล่ียงอบายมุขและหลีกเล่ียงการคบคนพาลคน
ชั่วทั้งหลายซ่ึงถือว่าเป็นอนัตรายมากสําหรับการดาํเนินชีวิตของผูค้รองเรือนหากเป็นผูบ้ริหาร
จะตอ้งทาํตนใหเ้ป็นคนเท่ียงตรงไม่มีอคติลาํเอียงไม่มวัเมาหมกมุ่นบริโภคโภคะไม่ติดอบายมุขเป็น
คนท่ีน่าเช่ือถือน่าไวว้างใจเป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป การดาํเนินชีวิตของผูค้รองเรือน นั้นจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรมทาง 

พระพทุธศาสนาท่ีนาํมาเป็นแนวทาง เป็นคุณธรรมในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนในทางสงัคมซ่ึง 

คนหน่ึงคนในสงัคมนั้นมีหลายหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัแลว้แต่จะปฏิบติัต่อใครในสงัคมนั้นๆ 

  ๒) การด าเนินชีวติของนักบวชในพุทธปรัชญา 

                                                            

 
๙๕วศินอินทสระ, ธรรมและชีวิต, พิมพค์ร้ังท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ,์ 

๒๕๒๗), หนา้  ๑-๔๒. 



๒๘๖ 
 

  

  เป็นการดําเนินชีวิตอีกประเภทหน่ึงตามหลักพุทธศาสนาคือนักบวชในพุทธ
ศาสนาไดแ้ก่พระภิกษุสงฆแ์ละสามเณรผูท่ี้มุ่งหวงัความหลุดพน้มีวิธีการดาํเนินชีวิตและประพฤติ
ปฏิบติัต่อตนเองและผูอ่ื้นดงัท่ีพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) ซ่ึงท่านไดก้ล่าวเอาไวว้า่ดงัน้ี 
  การดาํเนินชีวิตของพระสงฆมี์แบบและวิธีการปฏิบติัต่างๆคือการดาํเนินชีวิตเพื่อ
ความดีงามในฐานะท่ีเป็นภิกษุในฐานะสมาชิกแห่งสงฆแ์ละในฐานะเป็นผูส้ั่งสอนโดยตอ้งอาศยั
หลกัของปริยติัปฏิบติัปฏิเวธเป็นเคร่ืองดาํเนินชีวิตตามธรรมนั้นๆจึงจะอาํนวยผลใหไ้ด้๙๖ 
  จากคาํท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์
หรือชีวิตของนักบวชท่ีอยู่ในศาสนานั้ นมีวิธีการท่ีเฉพาะท่ีใช้ในการดาํเนินชีวิตโดยจะต้องมี
หลกัการปฏิบติัเพื่อการเขา้ถึงธรรมตามอุดมคติทั้ง ๓ ขอ้คือหลกัการปฏิบติัท่ีเรียกว่าปริยติัปฏิบติั
ปฏิเวธนัน่เองในการดาํเนินชีวิตเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุมีจุดหมายชีวิตท่ีสูงกว่าการดาํเนิน
ชีวิตของผูค้รองเรือนคือการประพฤติซ่ึงพรหมจรรยห์รือการประพฤติส่ิงทีดีงามอนัประเสริฐโดย
จุดมุ่งหมายอยู่นอกเหนือจากความสุขในโลกหรือความสุขในทางโลกียะคือการหลุดพน้จากทุกข์
การเวียนวา่ยตายเกิดหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‚พระนิพพาน‛ โดยมีวิธีการปฏิบติัเพื่อเขา้ถึงกระแสท่ี
เรียกวา่ทางสายกลางหรือมชัฌิมปฏิปทา 
  ๓.๘.๓.๓ ลกัษณะการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธปรัชญา 
  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกล่าวไวใ้น
หนังสือธรรมดุษฎีถึงการดาํเนินชีวิตตามพระพุทธศาสนาว่ามีเพียง ๓ ขั้น ๓ ระดับคือ ๑) ขั้น
พื้นฐานท่ีอยูใ่นระดบัของศีล ๒) ขั้นกลางอยูใ่นระดบัของการฝึกสมาธิ ๓) ขั้นสูงอยูใ่นระดบัของ
การฝึกปัญญาใหแ้ก่กลา้จนหลุดพน้อวิชชาตณัหาและอุปาทาน  ซ่ึงใน ๓ ระดบัมุ่งหวงัเป้าหมายการ
บรรลุประโยชน์ของการดาํรงชีวิตอยูใ่นโลกน้ี ๓ ลกัษณะไดแ้ก่ (อตัถะ ๓) 
  ๑) ทิฏฐิธัมมิกตัถะคือประโยชน์ในปัจจุบนัท่ีเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตอนัไดแ้ก่การ
มุ่งแสวงหาทรัพยภ์ายนอกและทรัพยภ์ายในคือทรัพยสิ์นเงินทองและทานบารมีธรรมต่างๆ 
  ๒) สัมปรายิกัตถะคือประโยชน์ในภายหนา้หรือประโยชน์ขั้นสูงอย่างหน่ึงอนั
ไดแ้ก่การแสวงหาความเจริญกา้วหนา้ของจิตใจดว้ยคุณธรรมมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเป็นตน้ 
  ๓) ปรมัตถะ คือประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์ขั้นสูงสุดอนัไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย
ขั้นสุดทา้ยท่ีชีวิตควรจะเขา้ถึง คือรู้ว่าชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นทุกขแ์ละทุกขน้ี์เป็นส่ิงท่ีเวียนว่าย
ไม่รู้จกัท่ีส้ินสุด มีกฎของไตรลกัษณ์ ขนัธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท อริยสจั  ๔๙๗ 

                                                            

 
๙๖พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี

๙,(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้  ๒๑. 



๒๘๗ 
 

  

  จากเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวน้ีสามารถท่ีจะพิจารณาเห็นคาํตอบของลกัษณะของการ
ดาํเนินชีวิตตามหลกัพทุธปรัชญาอยู ่ ๓ ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

  ๑) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฎฐิธัมมิกัตถะ)หมายถึง
ประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นขั้นตน้ เป็นปกติของมนุษยธ์รรมดาท่ีมุ่งหมายอยูใ่นโลก
น้ี ดว้ยการแสวงหาทรัพย ์เกียรติยศ คู่ครองท่ีดี ดว้ยอาศยัความเพียร สติปัญญาแสวงหาในทางท่ี
ชอบธรรม รู้จกัการปฏิบติัต่อส่ิงเหล่าน้ีในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึง
เป็นลกัษณะความสุขของคฤหสัถ ์เรียกวา่ กามโภคีสุข หรือ คิหิสุขนัน่เอง  อนัไดแ้ก่ 

  ๑)  การแสวงหาทรัพย์ภายนอก โดยมีหลกัการปฏิบติัตนดงัน้ี 

  (๑) มีความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพทาํงาน 

  (๒) รู้จกัการรักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาไดใ้หป้ลอดภยั 

  (๓) คบหาคนดีเป็นมิตร 

  (๔) เล้ียงชีวิตดว้ยความพอดี รู้จกัการใชจ่้ายและประหยดัเกบ็ไวใ้ชใ้นคราวจาํเป็น 

ดาํเนินชีวิตตามฐานะแห่งสภาพของความเป็นอยูท่ี่เหมาะสม คือ เล้ียงชีวิตแต่พอดี มิใหฝื้ดเคืองหรือ
ฟุ่ มเฟือยจนเกินกาํลงัความสามารถของตนเอง ประหยดัและเกบ็ออมเป็น ดว้ยหลกัการคือ ใชใ้นการ
เล้ียงชีพ ๑ ส่วน ใชด้าํเนินในกิจการงาน ๒ ส่วน และเหลือเกบ็ไว ้ ๑ ส่วน 

  นอกจากนั้นยงัตอ้งรู้จกัเลือกส่ิงท่ีเก้ือกูลให้ทรัพยต์ั้ งอยู่ไดน้านเช่นการรู้จกัหา
เพิ่มเติมไม่สร้างหน้ีสินประกอบการงานท่ีไม่มีโทษและนาํทรัพยท่ี์หามาไดโ้ดยสุจริตเหล่านั้นไป
เล้ียงบิดามารดาภรรยาบุตรและคนในปกครอง,มิตรสหายและผูร่้วมกิจการงานใหเ้ป็นสุขรู้จกัทาํบุญ
อุทิศใหแ้ก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัเพื่อบาํรุงพระสงฆอ์นัเป็นการรักษาพระพทุธศาสนา 
  ๒) การแสวงหาทรัพย์ภายใน ไดแ้ก่ การรู้จกัแสวงหาบุญกุศลต่างๆ การรักษาศีล
ประพฤติธรรมเพื่อความกา้วหนา้ในคุณค่าภายในท่ีจะยกระดบัของจิตใจใหสู้งข้ึน เช่น 
  (๑) มีฆราวาสธรรม ๔ไดแ้ก่สจัจะความจริงใจความซ่ือสตัยจ์ริงใจต่อกนั, ทมะ
คือการบงัคบัตนปรับปรุงตนการข่มใจตน, ขนัติความอดทนอดกลั้น, จาคะคือการเสียสละแบ่งปัน
ช่วยเหลือกนั 
 (๒) มีศีล ๕ คือเวน้จากฆ่าสตัว,์ เวน้จากการลกัทรัพย,์เวน้จากประพฤติผดิใน 
กาม,เวน้จากกล่าวคาํเทจ็คาํหยาบคาํส่อเสียดคาํเพอ้เจอ้,เวน้จากด่ืมสุราเมรัยยาเสพติดใหโ้ทษ 

                                                                                                                                                                          

 
๙๗สมเด็จพระญาณสังวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมดุษฎี, หนา้ ๖๒. 



๒๘๘ 
 

  

 (๓) มีอิทธิบาท ๔ ไดแ้ก่ฉนัทะมีใจรักพอใจในส่ิงท่ีทาํดว้ยความเขม้แขง็และ
อดทน,วิริยะพากเพียรขยนัมัน่ประกอบ, จิตตะเอาใจฝักใฝ่ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทาํ, วิมงัสาการใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
 (๔) มีธรรมท่ีควรงดเวน้คือความเป็นนกัเลงผูห้ญิง, ความเป็นนกัเลงสุรา, 
ความเป็นนักเลงการพนัน, การคบคนชัว่เป็นมิตรเสพสุราของมึนเมา, เท่ียวกลางคืน, เท่ียวดู
การละเล่น,เล่นการพนนั, คบคนชัว่เป็นมิตร,เกียจคร้านไม่ทาํการงาน 
 เห็นได้ว่ากระบวนการด้านการพฒันาชีวิตของมนุษย์ในพุทธศาสนาได้วาง
หลกัการปฏิบติัไวอ้ยา่งแยบยลทั้งในฐานะต่อตนเองและผูอ่ื้นมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักบัหลกั
ความจริงท่ีมีตามธรรมชาติเก้ือกลูทั้งสองฝ่ายระหวา่งหลกัการปฏิบติักบัผลท่ีเกิดข้ึนตามเหตุปัจจยัท่ี
มีอยู ่
  ๒) ลักษณะการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์เบื้องหน้า(สัมปรายิกัตถะ)  หมายถึง
ประโยชน์ในภายหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงอย่างหน่ึงในด้านคุณค่าของชีวิตภายในเพื่อเป็น
หลกัประกนัของชีวิตในอนาคตและภพหนา้คือความเจริญกา้วหนา้ของจิตใจดว้ยคุณธรรมมีศรัทธา
ศีลจาคะและปัญญาเป็นผูด้าํรงตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีงามมุ่งแสวงหาอริยทรัพยเ์พื่อความกา้วหนา้
และเรียนรู้ศึกษาในกฎของธรรมชาติท่ีเป็นจริงเช่นกฎของไตรลกัษณ์กฎของกรรมอริยสัจ๔เพื่อ
ปลูกฝังให้จิตใจเขม้แขง็มัน่คงในประโยชน์จากการท่ีไดเ้รียนรู้ความจริงนาํไปเสริมสร้างปัญญาให้
แจ่มชดัในความจริงของชีวิตยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกฎของความเป็นจริงตามธรรมชาติในเร่ืองกรรมผล
ของกรรมและกฎของกรรม 
 คาํว่า ‚กรรม‛ น้ีหมายถึงการกระทาํท่ีประกอบดว้ยเจตนาหรือความตั้งใจกรรมหรือ
การกระทาํน้ีมีความหมายเป็นกลางๆซ่ึงไม่ถือว่าเป็นดีหรือชัว่แต่อาศยัเอาเจตนาดงัท่ีกล่าวมาแลว้
นั้นเป็นเคร่ืองช้ีวา่เป็นกรรมท่ีดีหรือเป็นกรรมชัว่เพราะฉะนั้นเจตนาจึงมีความสาํคญัในการพิจารณา
ลักษณะของการกระทาํโดยหากมีกุศลเจตนาการกระทาํย่อมเป็นกุศลกรรมคือกรรมดีหากมี
อกศุลเจตนาการกระทาํยอ่มเป็นอกศุลกรรมคือกรรมชัว่และหากเป็นอพัยากตเจตนาการกระทาํยอ่ม
เป็นอัพยากตกรรมคือกรรมกลางๆกรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบอกทิศทางในภายภาคหน้าว่าเม่ือ
หลงัจากท่ีตายแลว้จะมีทิศทางในเบ้ืองหน้าเป็นไปอย่างไรหมายความว่ากรรมนั้นให้ผลในชาติน้ี
และชาติต่อๆไปดงัพทุธพจน์ในวตัถูปมสูตรวา่ 
  ‚จิตฺเต  สงฺกลิฎฺิเฐ  ทุคฺคติ  ปาฎกิงฺขา   จิตฺเต  อสงฺกลิฎฺิเฐ  สุคต ิ ปาฎกิงฺขา‛ คอื 
 เม่ือจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอนัต้องหวงัเม่ือจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็น 



๒๘๙ 
 

  

 อนัหวังได้๙๘ 
    ...และจิตทีเ่ศร้าหมองน้ันได้แก่จิตที่เกดิจากกรรม๒อย่างตามที่มีกล่าวใน 
  ทุกนิบาตองัคุตตรนิกายคอืกศุลกรรมและอกศุลกรรม...๙๙ 
 ในส่วนน้ีสามารถท่ีจะอธิบายไดว้่ากรรมนั้นให้ผลตามชนิดของกรรมคือถา้เป็นกุศลกรรม
หรือกรรมฝ่ายท่ีดีจะทาํให้ไปเกิดในท่ีดีคือสุคติภพและถา้เป็นอกุศลกรรมหรือกรรมฝ่ายท่ีชัว่จะทาํ
ใหไ้ปเกิดในท่ีไม่ดีคือทุคติภพการกระทาํกรรมนั้นไม่สามารถกระทาํแทนกนัไดเ้พราะกรรมนั้นเป็น
ของเฉพาะตวับุคคลใดกระทาํกรรมยอ่มเป็นผูรั้บผลของกรรมฉะนั้นสัมปรายกิตัถะหรือการดาํเนิน
ชีวิตเพื่อมุ่งแสวงหาประโยชน์ในอนาคตตามหลกัพุทธศาสนาจึงเร่ิมท่ีการปลูกฝังความเช่ือมัน่
ภายในอนัเป็นนามธรรมเน้นในเร่ืองเหตุและผลของความจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติคือเหตุและผล
ของการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึนจากกายวาจาและใจในอนาคตดว้ยการยกคุณธรรมภายในให้สูงข้ึนมี
ศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการรู้จกัเสียละเพื่อให้มนุษยรู้์จกัและยอมรับกฎกติกาของธรรมชาติท่ีมี
อยูท่ี่เราเรียกวา่ ‚ธรรมะ ‛เสียก่อนจึงจะสามารถพฒันาคุณธรรมอ่ืนๆใหง้อกงามเจริญข้ึนมาได ้
  ๓) ลกัษณะการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุด (ปรมตัถะ) หมายถึงประโยชน์
สูงสุดหรือประโยชน์ท่ีเป็นสาระแทข้องชีวิตซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดทา้ยท่ีชีวิตควรจะเขา้ถึง
พระพุทธเจา้ทรงช้ีให้เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นทุกขแ์ละทุกข์น้ีเป็นส่ิงท่ีเวียนว่ายไม่รู้จกัท่ี
ส้ินสุดทาํให้เกิดเบ่ือหน่ายในทุกขแ์ลว้หาทางหนีจากทุกขน์ั้นในระดบัน้ีพระพุทธเจา้ทรงสอนขั้น
ปรมตัถธรรมอนัประกอบดว้ยธรรมะต่างๆ เช่นกฎของไตรลกัษณ์  ขนัธ ์๕ 
  ในการดาํเนินชีวิตในขั้นสูงสุดน้ีเป็นลกัษณะของการดาํเนินชีวิตขั้นสุดทา้ยไม่มี
ความเช่ือท่ีนอกพระพทุธศาสนามาเจือปนคือการรู้แจง้ในความจริงของธรรมชาติต่างๆเช่นวงจรการ
เกิดและการตายของชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ตามกฎของธรรมชาติท่ีเรียกว่า‚สังสารวัฏ‛และส่ิงอ่ืนๆท่ี
อาศยัการเกิดของธรรมหรือกล่าวโดยสรุปไดว้า่ในการดาํเนินชีวติขั้นปรมตัถะนั้นคือการดาํเนินชีวิต
เพื่อการเขา้ถึงธรรมชาติคือนิพพานนัน่เอง 
  ๓.๘.๓.๔ หลกัการด าเนินชีวติในสังคมตามหลกัพุทธปรัชญา 
  หลกัการดาํเนินชีวิตในสังคมตามหลกัพุทธศาสนาคือการประพฤติและการปฏิบติั
ต่อชีวิตของตนตามหลกัคาํสอนท่ีมีในพระพุทธศาสนาการดาํเนินชีวิตจึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ์
ของธรรมชาติดว้ยคือกฎของความเป็นจริงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิด
จนถึงตายอยู ่ ๕  ประการหรือท่ีเรียกวา่กฎธรรมนิยามอนัไดแ้ก่ 

                                                            

 
๙๘ม.มู.(ไทย) ๑๒/๙๒/๔๘. 

 
๙๙องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๔๕/๑๓๑. 



๒๙๐ 
 

  

  ๑) กรรมนิยาม คือกฎแห่งกรรม ไดแ้ก่ กฎแห่งการกระทาํ คือ ‚ทาํกรรมอยา่งไรก ็
จะไดผ้ลแห่งกรรมนั้น‛ เป็นกฎของเหตุผลท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 
  ๒) อุตุนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัอุณหภูมิดินฟ้าอากาศฤดูกาล 
  ๓) พีชนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุไดแ้ก่พนัธุกรรม 
  ๔) จิตนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของจิต 
  ๕) ธรรมนิยามหรือกฎแห่งธรรมะ(ธรรมชาติ)คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบักาํหนด
ของธรรมชาติท่ีมีความสมัพนัธ์กนัและอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัของส่ิงทั้งหลาย…และกฎของ
ธรรมชาติทั้ง  ๔  ขอ้แรกคือกรรมนิยามอุตุนิยามพีชนิยามและจิตนิยามเป็นกฎเฉพาะท่ีอยูภ่ายใตก้ฎ
ของธรรมนิยามทั้งส้ิน๑๐๐ 
  ดั้นนั้น ความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการดาํเนินชีวิตหรือกฎแห่งกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบักฎของธรรมชาติอ่ืนๆเพราะมนุษยต์อ้งอาศยัธรรมชาติคือโลกและสังคมน้ีดาํเนิน
ชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงตายเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติทั้ง๕ขอ้น้ีจึงตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของ
มนุษยด์ว้ยนัน่คือความเช่ือต่างๆ เม่ือมองในแง่ของกฎท่ีเป็นธรรมชาติโดยรวมแลว้จะพบว่าธรรม
นิยามหรือกฎของธรรมชาติเป็นกระบวนท่ีทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ต่างๆข้ึนไดน้ั้นเป็นเช่นโรงงานท่ี
ผลิตสินคา้ขนาดใหญ่ทั้งระบบส่วนกฎธรรมชาติอ่ืนๆเป็นเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีทาํหนา้ท่ีเฉพาะของ
ตนอยู่ในโรงงานนั้ นดังนั้ นกรรมหรือการดาํเนินชีวิตจึงต้องเก่ียวขอ้งกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างท่ีดาํเนินชีวิตอยู่หรือเม่ือเวลาล่วงเลยไปแลว้ซ่ึงนั้นหมายความว่าจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง
และสัมพนัธ์กนัทั้งในอดีตปัจจุบนัและอนาคตตามกฎของธรรมนิยามหรือตามกฎของธรรมชาติท่ี
ครอบคลุมทัว่ทั้งส่ิงมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิตอ่ืนๆโดยทัว่ไปหลกัการดาํเนินชีวิตในสังคมชาวพุทธ
ตามหลกัพุทธปรัชญา จึงเป็นการควบคุมกายและจิตให้ดาํเนินไปอย่างสอดคลอ้งกบัสภาวะความ
จริงของธรรมชาติท่ีมีอยู่เพราะเหตุว่าแต่ละส่วนของชีวิตหรือแต่ละส่วนในธรรมชาติทั้งหลายท่ี
ปรากฏอยู่ ต่างมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันทั้ ง ส้ินกฎความจริงทั้ งหลายในธรรมชาติน้ีมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยูแ่ลว้แต่มนุษยเ์องต่างหากท่ีไม่เขา้ใจกฎของความจริงในขอ้น้ี ปัญหาจึง
เกิดข้ึนแก่มนุษย ์

 ฉะนั้นหลกัในการดาํเนินชีวิตในสังคมชาวพุทธตามหลกัพุทธปรัชญา จะตอ้งนาํหลกัธรรม
มาปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมีอยู่ของธรรมชาติแมจ้ะมีความเช่ือ
อยา่งอ่ืนแทรกอยูบ่า้ง และมีการดาํเนินชีวิตไปใน ๒ ส่วนดว้ยพร้อมกนัคือกายกบัจิตและส่ิงท่ี 

                                                            

 
๑๐๐พระเทพวิสุทธิกวี(พิจิตรฐิตวณฺโณ), กฏแห่งกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๗), หนา้๑๖๒-๑๖๕. 



๒๙๑ 
 

  

สมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในชีวิตต่างๆเช่น 

  สังคมในครอบครัว คือ บิดา มารดาฯ และสังคมในระดับชุมชน คือ มิตร ครู
อาจารยฯ์ ใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กนักบัหลกัหรือกฎเกณฑข์องธรรมชาติดว้ย๑๐๑ 

  ซ่ึงหมายความว่าไม่ว่าการดาํเนินชีวิตของคนเรานั้นจะดาํเนินไปในทิศทางใดบน
ความเช่ือใดคือเป็นไปในทางดีหรือเป็นไปในทางเลวมีความเช่ือในลทัธินอกพุทธปรัชญาก็ตอ้ง
สัมพนัธ์กันกับส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติด้วยเพราะการดาํเนินชีวิตนั้นได้กระทาํต่อโลกกระทาํต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในโลกน้ีโลกจึงเหมือนกบับา้นหลงัใหญ่เม่ือมีส่ิงใดเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีอาศยัอยู่
หรือส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นผลกระทบก็ตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกๆคนท่ีอยู่อาศยัในบา้นนั้นดว้ยและเม่ือ
กล่าวโดยรวมถึงหลักการดําเนินชีวิตในพุทธศาสนาแล้วก็คือกระบวนการพัฒนาตนหรือ
กระบวนการพฒันาชีวิตท่ีมีกล่าวไวค้รอบคลุมหลกัคาํสอนทั้งหมดในพุทธปรัชญาคือไตรสิกขา ๓
อนัไดแ้ก่ 

  ๑. การด าเนินชีวติด้านศีลสิกขา 
  เป็นขอ้ประพฤติและขอ้ปฏิบติัท่ีควรกระทาํในการดาํเนินชีวิตไม่ให้ล่วงละเมิดผิด
ศีลธรรมในทางกายซ่ึงรวมถึงวาจาท่ีไดแ้สดงออกมาแลว้ดว้ยและยงัเป็นพื้นฐานของการพฒันา
มนุษยท่ี์สาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะทาํใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขทั้งนกับวชผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัธรรมหรือคฤหัสถผ์ูค้รองเรือนเป็นหลกัธรรมท่ีควรปฏิบติัในหมู่มนุษยใ์นสังคมคือเร่ืองศีล
เป็นพื้นฐานเพื่อนาํไปสู่จุดหมายอนัสูงสุดโดยเร่ิมท่ีศีลดงัท่ีวา่ศีลเป็นท่ีตั้งและเป็นบ่อเกิดของความดี
ทั้ งหมดเป็นประธานของหลักธรรมทั้ งปวงดังนั้ นในการดาํเนินชีวิตในด้านสังคมจะให้เกิดมี
ความสุขจะตอ้งมี‚ศีล‛ เป็นพื้นฐานเป็นท่ีตั้ง 
  ๒. การด าเนินชีวติด้านสมาธิสิกขา 
  สมาธิเป็นกระบวนการพฒันาไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษยน์อกจากศีล
แลว้สังคมยงัตอ้งการสมาธิมาเป็นองคป์ระกอบในส่วนท่ีต่อเน่ืองให้เกิดการแกปั้ญหาต่างๆอย่าง
ถูกตอ้งและเป็นระบบแบบแผนยิ่งข้ึนคือสัมมาวายามะไดแ้ก่เพียรพยายามชอบเพียรสร้างความดี, 
สมัมาสติไดแ้ก่มีสติชอบ, และสมัมาสมาธิไดแ้ก่มีสมาธิชอบเพราะมนุษยแ์ต่บุคคลมีกิเลสเป็นเคร่ือง
หมกัดองสนัดานอยูแ่ละกิเลสต่างๆท่ีมีอยูน้ี่หลกัของพทุธปรัชญาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี คือ 
  อภิชฌาวิสมโลภะคือความละโมบไม่สมํ่าเสมอ,โทสะคือความมีความคิดอนัจะ 

                                                            

 
๑๐๑พระมหามฆวินทร์ปุริสุตฺตโม(อามาตมนตรี), ‚ความสัมพนัธ์ระหว่างสัจธรรมกบั

จริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท‛, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั), ๒๕๔๗, หนา้๑๖๖. 



๒๙๒ 
 

  

ประทุษร้ายผูอ่ื้นอยูเ่สมอ, โกธะคือความโกรธและความเกลียดชงักนัและกนั, อุปนาหะคือการผกู 
ความอาฆาตพยาบาทเอาไว ,้ มกัขะคือการลบหลู่บุญคุณท่านทั้งหลาย, ปลาสะคือการยกตนเทียม
ท่าน, อิสสาคือริษยามจัฉริยะคือความตระหน่ี, มายาคือมายา, สาเถยยะคือความโออ้วด, ถมัภะคือหวั
ด้ือ, สารัมภะคือการกล่าวแข่งดี, มานะคือถือตวั, อติมานะคือการดูหม่ินท่าน, มทะคือความมวัเมา, 
ปมาทะคือความเลินเล่อ๑๐๒ฉะนั้นแลว้การดาํเนินชีวิตของบุคคลจึงตอ้งหมัน่อบรมฝึกฝนตนเองใน
หลกัของสมาธิ 
 กิเลสทั้งหลายท่ีสั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษยน้ี์จะเป็นเคร่ืองกั้นคุณงามความดีอ่ืนๆของ
มนุษยไ์วมิ้ใหไ้ดบ้รรลุถึงซ่ึงความดีซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีอยูภ่ายในจิต 

 อารมณ์ท่ีหน่วงไวส้กดักั้นไวไ้ม่ให้เกิดสมาธิรับรู้ความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นไดใ้นทาง
พุทธศาสนาเรียกว่านิวรณ์อนัไดแ้ก่กามฉนัทะคือความหลงใหลมวัเมาในกามารมณ์แกโ้ดยใชอ้สุภ
กมัมฏัฐานหรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามมีผมขนเลบ็ฟันหนงัหรือความพยาบาท
อาฆาตใชพ้รมวิหาร ๔ เป็นเคร่ืองหักลา้งความทอ้แทใ้จหดหู่และซึมเซาใชก้สิณและอนุสติบาํบดั
เม่ือมีใจฟุ้ งซ่านและหงุดหงิดใชอ้านาปานสติบาํบดัหรือเม่ือเกิดวิตกลงัเลตกลงใจไม่ไดใ้ชจ้ตุธาตุว
วตัฐานบาํบดัเม่ือขจดัส่ิงต่างๆเหล่าน้ีทาํให้เบาบางลงไดแ้ลว้ความสงบเบากายเบาใจและสมาธิก็จะ
เกิดข้ึนไดง่้ายและรวดเร็ว 

 ในการพฒันาทางจิตให้มีความเขม็แขง็ไดน้ั้นตอ้งรู้จกัท่ีจะฝึกฝนตนเองและรู้จกัปรับปรุง
ตนเองเพราะผูท่ี้มีสมาธิเขม้แขง็และอดทนยอ่มทาํให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขปราศจากความ
ขดัแยง้และสมาธิท่ีดีท่ีผา่นการฝึกฝนอบรมมาดีแลว้ยอ่มเป็นผลของการพฒันาทางกายวาจาและทาง
จิตและมีผลประโยชน์อยา่งมากต่อการดาํเนินชีวิตในดา้นของบุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ๓. การด าเนินชีวติด้านปัญญาสิกขา 
  ปัญญาสิกขาถือเป็นส่วนสําคัญของชีวิตมนุษย์เพราะมนุษย์ท่ี เกิดมาย่อมมี
พฒันาการท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงมีความแตกต่างกนัในทางกายทางวาจาและทางจิตใจบุคคลท่ี
ไดรั้บการพฒันาฝึกอบรมมาดีแลว้ย่อมเปรียบเสมือนขุมทรัพยอ์นัยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติและ
เป็นผลให้การอยู่ร่วมกนัโดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมจิตใจให้สะอาดดีงามซ่ึงความจริง
แลว้ตามหลกัของพุทธปรัชญานั้นมีเป้าหมายท่ีตอ้งการจะให้คนทั้งหลายพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยการท่ีมี
ปัญญารู้เห็นความจริงจนสามารถเขา้ถึงสภาวะของธรรมท่ีเป็นจริงโดยไม่มีส่ิงปิดบงัซ่ึงเรียกว่าพระ

                                                            

 
๑๐๒กรมการศาสนา, คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาช้ันตรี, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพก์าร

ศาสนา,๒๕๓๗), หนา้๔๒. 



๒๙๓ 
 

  

นิพพานอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาแต่การท่ีจะเขา้ถึงความจริงทั้งหลายไดจ้นถึงขั้น
หลุดพน้ไดน้ั้นตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงจึงจะสามารถกระทาํไดแ้ละเคร่ืองมือท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ
‚ปัญญา‛นั้นเองเพราะคนจะเขา้ถึงนิพพานไดก้็โดยอาศยัปัญญาแทงตลอดล่วงรู้ในธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงท่ีมีอยูน่ั้นตามความเป็นจริงดว้ยปัญญาคือสัมมาทิฐิไดแ้ก่มีความเห็นชอบคือเห็นตามความ
เป็นจริงของส่ิงทั้งหลายเช่นการเห็นในความจริงของอริยสัจเห็นความจริงในเร่ืองของกรรมว่าทาํดี
จะไดดี้และทาํชัว่จะไดช้ัว่, และสมัมาสงักปัปะไดแ้ก่ดาํริชอบเช่นดาํริท่ีจะออกจากกามดงัเช่นท่ีพระ
พทุธองคท์รงตรัสเร่ืองน้ีไวใ้นชฎาสูตร ความวา่ 
  ภิกษุใดเป็นคนผูมี้ปัญญาตั้งมัน่อยูใ่นศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาใหเ้จริญมีความ
เพียรมีปัญญารักษาตนภิกษุนั้นพึงสางตณัหาพายุ่งไดร้าคะโทสะและอวิชชาอนัชนเหล่าใดสาํรอก
แลว้ชนเหล่านั้นเป็นพระอรหนัตมี์อาสวะส้ินแลว้ตณัหาพายุง่อนัชนเหล่านั้นสางแลว้และรูปยอ่มดบั
ไปไม่เหลือในท่ีใดนามรูปยอ่มปฏิกสญัญารูปสญัญาและตณัหาพายุง่นั้นยอ่มขาดไปในท่ีสุด...๑๐๓ 
 เพราะฉะนั้ นการดาํเนินชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏัในสังคมชาวพุทธตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กันระหว่างกฎของธรรมชาติกับหลกัการ
ปฏิบติัตนในการดาํรงชีวิตของมนุษยก์ล่าวคือหลกัของศีลสมาธิและปัญญาหรือไตรสิกขาอนัเป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาความมีอยู่จริงของธรรมชาติและศีลสมาธิปัญญานั้นพฒันาเป็นหลกั
จริยธรรมในการดาํเนินชีวิตของมนุษยคื์อการปฏิบติัตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาตินั้น
เพื่อให้สอดคลอ้งและเกิดความสมดุลกนัระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติอ่ืนๆหรือหากสามารถทาํให้
แจง้ในความจริงทั้งหลายท่ีมีอยู่นั้นไดต้ามความเป็นจริงในฐานะท่ีชีวิตของมนุษยก์็เป็นธรรมธาตุ
หรือเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงแลว้ก็สามารถท่ีจะเขา้ถึงความหลุดพน้คือเขา้ถึงพระนิพพานท่ีเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการดาํเนินชีวิตได ้

 ๓.๙  สรุป   
 กล่าวโดยสรุป  การดาํเนินชีวิตของมนุษย์จะเห็นไดว้่า ความเช่ือของมนุษยแ์ต่ละคนย่อม
เป็นตวักาํหนดใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมการประพฤติปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต ท่ีมาจากความเช่ือของตวั
บุคคล จนถูกกาํหนดใหก้ลายเป็นความเช่ือของสงัคม และการประกอบอาชีพ   ซ่ึงในทางปรัชญาได้
จัดกลุ่มความเช่ือท่ีพอสรุปได้ ดังน้ี  คือ กลุ่มจิตนิยม (Idealism) ความเช่ือของกลุ่มน้ีจะให้
ความสาํคญัทางดา้นจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดบับุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ 
ตอ้งมีการอบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีตนเองดาํเนินชีวิต ท่ีถึงคุณค่าของจิตใจ  มากกว่า
ส่ิงท่ีเรียกว่าวตัถุ  ส่วน กลุ่มสสารนิยม (Materialism) มีความเช่ือว่าวตัถุเท่านั้นท่ีเป็นจริงปัญหา

                                                            

 
๑๐๓ม.ม.(ไทย) ๑๕/๖๔๖/๑๒๐. 



๒๙๔ 
 

  

ของคนและสังคมอยูท่ี่ส่ิงแวดลอ้ม คนจะดีเองถา้เขากินอ่ิมนอนหลบั จิตใจคนเป็นไปตามเง่ือนไข
ของวตัถุเราไม่สามารถแกจิ้ตใจคนไดโ้ดยการสั่งสอน แต่ตอ้งปรับสภาพวตัถุใหดี้ข้ึน มนุษยไ์ม่ควรแสง
หาอะไรนอกจากความสุขสบาย คนท่ีหลงใหลในนามธรรมอนัไม่มีจริงนั้นหลอกตวัเอง เป็นพวก
หนีชีวิต ชีวิตตอ้งสู้ ตอ้งแข่งขนั แต่ก็ควรจะมีกฎเกณฑแ์ละกติกาบา้งเพื่อประโยชน์ของทุกคนส่วน
กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) มีความเช่ือว่าทั้งสองส่ิงคือทั้งวตัถุ และจิตใจมีส่วนสาํคญัคนละดา้น
ไม่ควรท้ิงหรือเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือชอบประนีประนอมระหว่างส่ิงเก่ากบัส่ิงใหม่กลุ่มโรแมนติก 
(Romantic) โลกทศัน์หรือความเช่ือของคนกลุ่มน้ี ก็คือ มนุษยค์วรทาํตามความรู้สึกของตน คนเรา
แต่ละคนมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนโดยเฉพาะท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน การได้แสดงออก ซ่ึง
เอกลกัษณ์อตัลกัษณ์อนัน้ี เป็นส่ิงประเสริฐ ส่ือในการแสดงออกก็ไดแ้ก่ศิลปะแขนงต่าง ๆ คนเรา
มกัจะไม่กลา้จริงใจต่อกนั นอกจากจะไม่จริงใจกบัคนอ่ืนแลว้ยงัไม่จริงใจกบัตวัเองดว้ย 
 ดงันั้น  ความเช่ือการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธไทย ตามหลกัพุทธปรัชญา เราจะเห็นไดจ้าก
กิจกรรม ๓  อยา่ง มีกุศลพิธี ท่ีเป็นการดาํเนินชีวิตในดา้นของความเช่ือส่วนบุคคล กิจกรรมบุญพิธี 
เป็นการดาํเนินชีวิตในดา้นของความเช่ือส่วนสังคม  กิจกรรมทานพิธี เป็นการดาํเนินชีวิตในดา้น
ของความเช่ือการประกอบอาชีพ เหตุนั้น การดาํเนินชีวิตของชาวพุทธไทย จะเก่ียวพนัธ์กนัในหลกั
ของประโยชน์  ๓  สิกขา  ๓   นิยาม  ๕  หลอมรวมเป็น ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมท่ี
เก่ียวกบัการเกิด การตาย  ประเพณีพิธีกรรมท่ีเป็นความเช่ือตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท  คติความ
เช่ือดัง่เดิมท่ีถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนัทาํให้เห็นถึงความเช่ือของชาวพุทธท่ีผสมผสานกนัไม่ว่า
จะเป็นหลกัพุทธปรัชญา  ศาสนาพราหมณ์   ธรรมชาติ และส่ิงหน่ึงท่ีคนไทยมีความเช่ือนอกจาก
พุทธศาสนาแลว้ก็ยงัมีความเช่ือเหมือนชาติอ่ืนๆ ก็คือ ยงัมีความเช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นว่ามีอาํนาจ
เหนือคนอาจบนัดาลใหท้ั้งคุณและโทษแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ 
  ๑) การนบัถือผเีป็นเทวดาอารักษผ์ปีู่ ตา ผตีาแฮก 
  ๒) การนบัถือผปู่ียา่ตายายหรือผบีรรพบุรุษ 
  ๓) การนบัถือผวีีรบุรุษ  
  ๔) การนบัถือผดีีผร้ีาย 
 จนเกิดเป็นขนบประเพณี พิธีกรรม เป็นวิถีแห่งการดาํเนินชีวิต ทั้งในส่วนของพุทธศาสนา  
ธรรมชาติ  เหล่าผีสางเทวดา ท่ีอาศยัในภพ ภูมิ เหล่านั้น   จึงทาํให้ชาวพุทธเม่ือจะทาํการงานใด ๆ 
จะให้ความสาํคญั ทั้งการเร่ิมตน้ และเม่ือเสร็จแลว้  ก็จะทาํพลีกรรมบวงสรวง เซ่นไหว ้และอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เสมอ มีความกตัญํูระลึกนึกถึงส่ิงเหล่าน้ี จึงทาํให้มีพิธีกรรมเหล่าน้ี 
เกิดข้ึน ดงันั้น ในประเพณี และพิธีกรรม จึงมีทั้งส่วนของคติความเช่ือเดิมและหลกัพุทธปรัชญา
ผสมผสานกนัอยู่ในการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธ จะเห็นไดจ้ากประเพณี พิธีกรรม ท่ีปฏิบติักนัมา
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๓.๑๐ สรุปความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพทุธไทย 
 จากการศึกษาในบทท่ี  ๓  ทาํใหเ้ราทราบถึงความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท
ของชาวพุทธไทยท่ีผสมผสานกนัเป็นความเช่ืออยา่งแน่นแฟ้นกลายเป็นวิถีแห่งการดาํเนินชีวิตบน
พื้นฐานของความเช่ือซ่ึงพอแยกออกไดเ้ป็น  ๕  สาย  ไม่วา่จะเป็น   ความเช่ือทางพุทธปรัชญาท่ีชาว
พุทธไทยเช่ือกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั อนัมีความเช่ือเร่ืองกรรมคือการกระทาํเป็นตวั
ช่วยกาํหนดพฤติกรรมทุกคนให้ปฏิบติัตาม, ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งธรรมชาติ  ๕ ประการ คือ กรรม
นิยามคือกฎแห่งกรรมไดแ้ก่กฎแห่งการกระทาํคือ ‚ทาํกรรมอยา่งไรก็จะไดผ้ลแห่งกรรมนั้น‛ เป็น
กฎของเหตุผลท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ, อุตุนิยาม คือ กฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัอุณหภูมิ ดิน ฟ้า 
อากาศ ฤดูกาล,พีชนิยาม คือ กฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม,จิตนิยาม คือ 
กฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของจิต, ธรรมนิยาม หรือกฎแห่งธรรมะ(ธรรมชาติ)คือกฎ
ธรรมชาติท่ีเก่ียวกบักาํหนดของ,  ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์คือสถานท่ีรองรับการกระทาํความชัว่
และความดี, ความเช่ือเก่ียวกบัวิทยาคม คือส่ิงลึกลบัท่ีเหนือธรรมชาติ  มีเวทมนตค์าถา, เคร่ืองราง
ของคลงั, ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ,  ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา, ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์,  
ความหมายของความเช่ือ, สาเหตุของความเช่ือ,  ประเภทของความเช่ือ, บทบาทของความเช่ือ, 
ประโยชน์ของความเช่ือ,  จากความเช่ือเหล่าน้ี จึงเป็นเขม็ทิศกาํหนดทิศทางการดาํเนินชีวิตของชาว
พุทธไทย เป็นกิจกรรมท่ีชาวพุทธไทยไดแ้สดงออกเก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือและสังสารวฏั เช่น  ใน
ดา้นกศุลพิธี,  ในดา้นบุญพิธี, ในดา้นทานพิธี, ซ่ึงจะปรากฏในกิจกรรมท่ีกล่าวมาน้ี จะมีทั้ง พิธีสงฆ,์  
พิธีพราหมณ์,และบตัรพลีผีสางเทวดาดว้ยพร้อมกนัไปซ่ึงเม่ือนาํไปโยงร้อยรัดกบัหลกัปรัชญาก็จะ
สามารถจดัไดใ้นกลุ่มของ  “กลุ่มจิตนิยม (Idealism), กลุ่มสสารนิยม (Materialism), กลุ่มมนุษยนิ์ยม 
(Humanism), กลุ่มโรแมนติกนิยม(Romantic) ทั้งหมดน้ี เพื่อหวงัเป้าหมายการบรรลุประโยชน์ของ
การดาํเนินชีวิตอยูใ่นโลกน้ี ๓ ลกัษณะไดแ้ก่ (อตัถะ๓)นัง่เองคือ ทิฏฐิธมัมิกตัถะ, สัมปรายิกตัถะ
,ปรมตัถะ, ฉะนั้นเม่ือชาวพุทธมีการดาํเนินชีวิตตามความเช่ือน้ีและเม่ือกล่าวโดยรวมถึงหลกัการ
ดาํเนินชีวิตในพทุธปรัชญาแลว้กคื็อกระบวนการพฒันาตนหรือกระบวนการพฒันาชีวิตท่ีมีกล่าวไว้
ครอบคลุมหลกัคาํสอนทั้งหมดในพุทธปรัชญาคือไตรสิกขา  ๓  คือ ศีล, สมาธิ, และปัญญา  ซ่ึง
ประเด็นเหล่าน้ีมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อการนาํไปผสมผสานกบัความเช่ือทั้งพุทธปรัชญา 
ลทัธิฮินดู  ผีสางเทวดา เพื่อเป็นกรอบต่าง ๆ ของชีวิตมนุษยแ์ละสร้างแนวทางหรือหลกัการดาํเนิน
ชีวิต ตามหลักของศรัทธา  ๔ ท่ีเหมาะสมและสมควรให้แก่สังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้ น จึง
จาํเป็นตอ้งสรุปเป็นเป็นแผนภูมิ เพื่อให้เกิดความชดัเจน ไม่คลุมเครือ และง่ายต่อการนาํไปเป็นจุด
สร้างปัญญาในส่ิงท่ีชาวพุทธเ ช่ือนั้ นให้ เ กิดคุณค่าส่วนพฤติกรรม จริยธรรมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่  ๓. ๑๐ สรุปกรอบความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย 

 

 ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา  :   จากการศึกษาของผูว้ิจยั  

ความเช่ือ 
ทางพทุธปรัชญา 

 

ความเช่ือ 

โหราศาสตร์ 
ความเช่ือ 

เร่ืองวิทยาคม 
ความเช่ือเร่ือง 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

ความเช่ือเร่ือง 
ผสีางเทวดา 

ความเช่ือทางพุทธปรัชญา 
-ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม 
-ความเช่ือเร่ืองตายแลว้เกิด   
 ใหม่ 

-ความเช่ือเร่ืองกฎแห่ง 

 ธรรมชาติ 

-ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์
 
 

ความเช่ือท่ีมาจากลทัธิภายนอกพุทธปรัชญา 
-กมัมสทัธา เช่ือกรรม 
-วปิากสทัธา เช่ือวบิาก   
เช่ือผลของกรรม 
-กมัมสัสกตาสทัธา เช่ือ 

ความท่ีสตัวมี์กรรมเป็น 
ของๆ ตน 

-ตถาคตโพธิสทัธา เช่ือ 

ความตรัสรู้ของ 

พระพทุธเจา้ 

 
 

 

-เช่ือเร่ืองการเกิด  
-เช่ือเร่ืองการตาย 
-เช่ือเร่ืองการ 
 ดาํเนินชีวิต 
 

พิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย 

-ความเช่ือเร่ืองผีสาง 

-ความเช่ือศาสนาพราหมณ์ 

-ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด -กศุลพิธี 
-บุญพิธี 
-ทานพิธี 

การดาํเนินชีวิตของชาว
พทุธไทย 
ความเช่ือ 

-ประโยชน์ในปัจจุบนั 

- ประโยชน์ในภพหนา้ 

- ประโยชน์อยา่งสูงสุด 

- ไตรสิกขา  ๓ 

- หลกันิยาม  ๕  

 

กลุ่มปรัชญา 
-  กลุ่มจิตนิยม 
-  กลุ่มสสารนิยม 
-  กลุ่มมนุษยนิ์ยม 
-  กลุ่มโรแมนติกนิยม 

หลกัศรัทธา  ๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
 

บทที ่ ๔ 
  

วเิคราะห์และบูรณาการการด าเนินชีวติของชาวพทุธไทยตามความเช่ือ 
เร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 

 
 ในดุษฎีนิพนธ์เร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ี  เป็นการวิจยัใน เร่ือง  ค  าสอน  ความเช่ือเร่ืองการด าเนิน
ชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้น
เก่ียวกบัความเช่ือท่ีผสมผสานกนัทั้ง พุทธศาสนาและลทัธินอกพุทธศาสนา คือ พุทธ  พราหมณ์  
และผี อยา่งหลากหลาย ซ่ึงแมค้นท่ีมีการด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัเหมือนกนั แต่การ
ปฏิบติัตนมีความแตกต่างกนัเพื่อจะท าให้สามารถเขา้ใจความซบัซอ้นของการด าเนินชีวิตของชาว
พุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นไดเ้ขา้ใจอย่างถูกตอ้งแทจ้ริงตาม
หลกัค าสอนในพทุธปรัชญาเถรวาท ตามประเดน็เหล่าน้ีคือ 
 ๔.๑  การด าเนินชีวิตดา้นปัจเจกบุคคล 
 ๔.๒ การด าเนินชีวิตดา้นสังคม 
 ๔.๓ การด าเนินชีวิตดา้นอาชีพ  
 ๔.๔ ขอ้มูลสัมภาษณ์ 
 ๔.๕ สรุปการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถร 
                      วาท 
  ดุษฎีนิพนธ์น้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) แบบวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research)  ซ่ึงคน้ควา้ขอ้มูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา    วิทยานิพนธ์   
สารนิพนธ์ และต าราต่าง ๆ ทางวิชาการ ซ่ึงเป็นผลงานของนักปราชญท์างพระพุทธศาสนาและมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อเป็นการบูรณาการ คือ ค าถามสัมภาษณ์ (Interview Question) ซ่ึงเป็น
ประเด็นจากการวิจยัเอกสารและไดรั้บการตรวจสอบจากท่านผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือได้
เคร่ืองมือค าถามสัมภาษณ์แลว้ ไดน้ าไปเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In depth Interview) ซ่ึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนั้ นได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
พระพทุธศาสนาและปรัชญา  จ านวน  ๙ รูป/คน และกลุ่มบุคคลทัว่ไป จ านวน  ๒๐ รูป/คน 
 จากท่ีไดศึ้กษารายละเอียดในค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ในบทท่ี   ๒ 
และศึกษาความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทในบทท่ี ๓ ตามล าดบั ซ่ึงในบทท่ี ๔ น้ี
ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
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เถรวาทและน ามาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธ
ปรัชญาเถร โดยท่ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง  ๒๐  รูป/คน 
มาท าการสงัเคราะห์ แลว้น าองคค์วามรู้ท่ีไดน้ั้นมาเช่ือมโยงกนัเพื่อแสดงทศันคติของผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีความเช่ือต่อการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ซ่ึงจะท าให้ความเช่ือการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาทนั้นปรากฏออกมาเป็นความรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาพฒันาต่อยอดความรู้เพิ่มเติม
แลว้น ามาสร้างแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นรูปแบบในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งดี
งามเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สงัคม พระพทุธศาสนา และประเทศชาติบา้นเมืองต่อไป 

 ๔.๑  การด าเนินชีวติปัจเจกบุคคล 
 ปัจเจกบุคคล  หมายถึงเฉพาะบุคคลหรือแต่ละบุคคลดงันั้น การด า เ นิน ชี วิ ตด้ าน ส่ วน
บุคคลจึงหมายถึง การด าเนินชีวิตเฉพาะบุคคล หรือของแต่ละบุคคลท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัการเวียน
วา่ยตายเกิด หรือการเกิดและการตาย  หรือสังสารวฏั อนัเป็นปัญหาทางอภิปรัชญาเร่ืองหน่ึงในพุทธ
ปรัชญา เพราะปัญหาท่ีพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจกัษไ์ม่ได ้จึงเป็นท่ีสงสัยของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั แมใ้นยุคปัจจุบนัน้ี ความเช่ือทั้งสองน้ีก็ยงัคงปรากฏอยู่ในสังคมไทย ยงัคงมีความคิดเห็น
ต่างกนัอยา่งสุดขั้วเช่นกนั มนุษยใ์นยคุโบราณอนัไกลโพน้มีความสงสัยในเร่ืองน้ีเช่นไร มนุษยใ์น
ยคุน้ีกย็งัมีความสงสยัเช่นนั้นเหมือนกนั 
  โดยแทรกอยู่ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวพุทธไทย และมีความเช่ือว่า หากปฏิบติั
ตามหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แลว้ จะท าใหเ้กิดคุณค่าในการ
ด าเนินชีวิต  อนัหมายถึงท าให้ความเป็นอยู่ของตนเองดีข้ึนทั้งการครองเรือน สุขภาพร่างกาย  มี
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  อีกทั้งการด าเนินชีวิตอยา่งราบเรียบถา้หากไดป้ฏิบติัตามหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนา จนบางคนมีความเช่ือไปถึงตอ้งการการหลุดพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดใน
ท่ีสุด 
 ๔.๑.๑ ความเช่ือเร่ืองการตายแล้วเกดิ 
 มนุษยแ์ต่ละคนท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาควรศึกษากระบวนการตายใหล้ะเอียดลึกซ้ึง เพราะ
เม่ือวนัใดวนัหน่ึงมาถึงคราวดบัขนัธ์ จะไดเ้ขา้ใจในวิถีทางการดบัแห่งรูปนามอยา่งมีสติ ความรู้สึก
ระลึกคร้ังสุดทา้ยในทางท่ีดีจะท าให้จิตสงบ ไม่หวาดหวัน่และหวาดกลวั เรียกว่า ตายอย่างมีสติ 
จะตอ้งรับสภาวะท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ ตามหลกัพุทธปรัชญานั้นในทุกกรณีลว้นมีเหตุปัจจยัท่ี
สามารถอธิบายได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลง ตายแลว้เกิดใหม่จะเกิดข้ึนทุกขณะในชีวิตของ
มนุษย ์ธาตุรู้ในแต่ละขณะเกิดจากความเส่ือม และการเกิดใหม่ของธาตุรู้ในชัว่ขณะก่อนจิตดวง
ปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการดบัของจิตในขณะก่อน ประเด็นน้ีเป็นส่ิงส าคญัในพระพุทธศาสนา จึง



 

๒๙๙ 

 

ท าให้เกิดการรู้แจง้ได ้ ดงัค  าให้สัมภาษณ์ของท่านท่ี ๑๓ และคณะทั้ง  ๒๕ รูป/คน ซ่ึงมีความเห็น
ตรงกันสรุปได้ว่า “มนุษย์เม่ือตายแล้วร่างกายย่อมสูญสลาย แต่ต้องมีการเกดิด้วยเหตุแห่งกรรมที่
แต่ละคนได้กระท าไว้ในขณะมีชีวิตอยู่”๑ อนัเป็นเคร่ืองยืนยนัในความเช่ือเร่ืองตายแลว้เกิดตาม
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองของกรรมเป็นตวัก าหนดของการเกิดท่ีท าให้มนุษยแ์ตกต่าง
กนั จึงมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยช์าวพทุธไทยแต่ละบุคคล ใหย้ดึมัน่ในการกระท าความดี
ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นศีล ๕ 
 ดงัค าเปรียบเทียบของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่าน ท่ี ๑๑  กล่าวสรุปว่า “มนุษย์ที่ประพฤติดีประพฤติ
ชอบ ย่อมได้รับผลของกรรมดี เกิดมาเป็นมนุษย์อีก เพราะอานิสงค์การประพฤติดี เปรียบเหมือน
การปลูกผลไม้ เม่ือถึงเวลามีผลแล้วร่วงหล่นลงสู่พืน้ดิน เมล็ดถูกไออุ่นที่พอเหมาะ ย่อมมีการเกิด
ขึน้มาอีก เสมือนมนุษย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบ ย่อมได้รับผลของกรรมดี เกิดมาเป็นมนุษย์อีก 
เพราะอานิสงค์การประพฤติดีอยู่ในการประกอบกรรมดี”๒ จากค าสัมภาษณ์ย่อมเป็นขอ้ยืนยนัของ
ผลแห่งการประพฤติดี ย่อมเกิดในท่ีดี นั้นก็แสดงไดว้่า ชาวพุทธมีความเช่ือว่าตายแลว้เกิดอีก จึงมี
การกระท าความดีท่ีแสดงออกมาในรูปของกุศลพิธีมีการบรรพชาอุปสมบท ทั้งดว้ยตนเองและ
สนบัสนุนบุตรหลาน และคนอ่ืน  การท าบุญตกับาตรในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา มีการสมาทาน
ศีล  ฟังเทศน์ ฟังธรรม และนิยมการให้ทานชีวิต เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา และปล่อยเต่า เป็น
ตน้  การท าบุญท่ีเรียกว่าบุญพิธี การให้ทาน รักษาศีล  เจริญสมาธิภาวนา  สร้างถาวรวตัถุ เช่นกุฎี  
โบสถ ์ วิหาร  ศาลาการเปรียญ  หอ้งน ้า บริจาคทรัพย ์เพื่อน านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ในรูปของกฐิน 
ผา้ป่า  เหล่าน้ี ลว้นเป็นความเช่ือว่าตายแลว้ตอ้งเกิดอีกตราบใดท่ียงัมีกิเลสอยู่ แต่การเกิดนั้นจะมี
ลกัษณะท่ีสูงต ่าท่ีแตกต่างกนัไป ตามส่ิงท่ีตนกระท าไว ้
 ความหมายของความตาย      
 พระพุทธศาสนาสอนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของความตาย คือสอน เร่ือง
มรณานุสติ ท่ีสอนให้ระลึกถึงความตายท่ีจะตอ้งมาถึง ดว้ยเหตุน้ีการตายของชีวิต  จึงเป็นภยัทาง
ธรรมชาติท่ีคุกคามส่ิงท่ีมีชีวิตทัว่ทุกตวัตน เพราะชีวิตทุกชีวิตไม่อาจจะหลีกเล่ียงความตายไปได ้ 
แต่ในขณะเดียวกนั  ความตายก็เป็นของธรรมดา  เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับกฎ  คือ  กฎแห่งความ
เป็นจริงขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนในโลกน้ียอมรับ  และปฏิเสธไม่ไดว้่า จะตอ้งตายเหมือนกนัหมดทุกคน  
เพราะจากประสบการณ์ท่ีทุกคนไดเ้ห็นและรับรู้มา  คือ  ทุกคนท่ีเกิดมาสู่โลกน้ีแลว้ ไม่ปรากฏว่า  
ไม่มีใครเลยในโลกน้ีท่ีจะไม่ตาย  ไม่มีสูตรหรือทฤษฎีใด ๆ ท่ีจะมาหกัลา้งความจริงอนัน้ีได ้กฎของ

                                                            
๑ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี ๑๓ พระสาสนโสภณ และคณะผูใ้หส้ัมภาษณ์  ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘  
๒ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ท่านท่ี ๑๑  พระครูอดุลธรรมประจกัษ ์  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 

๓๐๐ 

 

ความจริงในขอ้น้ี  ไม่ว่าจะเป็นคนสามญัชนคนธรรมดา  นกัปราชญ ์ ผูร้อบรู้  หรือแมก้ระทัง่ผูโ้ง่
เขลาเบาปัญญา  ต่างก็รู้ความจริงในขอ้น้ีเสมอเหมือนกนัหมดทุกคนว่า เป็นกฎของธรรมชาติ  เป็น
ลกัษณะท่ีเด่นชดัอยา่งหน่ึงของพทุธปรัชญาท่ีกล่าววา่  เพราะมนัไม่เท่ียง  จึงเป็นทุกข ์ไม่มีความจีรัง
ย ัง่ยนื  ไม่อาจท่ีจะตั้งอยูไ่ดน้าน  จะสูญสลายไปสู่สภาวะธาตุเดิมของมนัคือ ไม่มีตวัตนอีกต่อไป 
 ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงเร่ืองการตายไวว้า่เป็นส่ิงท่ีน่าสังเวชใจ เป็นทุกข ์เป็นอุทาหรณ์ให้
เร่งรีบปฏิบติัตนเพื่อพน้จากการตายบุรุษหรือสตรีหลงัจากตายไปแลว้ ๑ วนั ๒ วนั หรือ ๓ วนั พอง
ข้ึนอืด ช ้ าเลือดช ้าหนองมีสีเขียว มีน ้ าเหลืองแตกซ่านและเตม็ไปดว้ยความเน่าเป่ือย ทุกคนตอ้งพบ
กบัการตายเป็นธรรมดาไม่สามารถหนีพน้การตายไปไดเ้หตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะอายุคนเรามีเพียง
จ ากดัเท่านั้น คืออยา่งนอ้ย ๆ ก็ไม่เกิน ๑๐๐ ปี ดงัปรากฏในพระพุทธพจน์ท่ีว่า “ภิกษุทั้งหลาย อายุ
คนเราน้ีสั้นนกั ชาติหนา้ยงัจะตอ้งไปเกิด กุศลควรสร้างไวพ้รหมจรรยค์วรประพฤติไม่มีใครเลยท่ี
เกิดแลว้ไม่ตาย ภิกษุทั้งหลาย คนใดอายยุนื คนนั้นจะอยูไ่ดแ้ค่ ๑๐๐ ปีหรือเกินกวา่บา้งกเ็ลก็นอ้ยการ
ตายเป็นส่ิงท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไม่พน้และไม่รู้ไดว้่าจะตายลงเม่ือใด พระพุทธองคท์รงเตือนให้รีบ
กระท าแต่กรรมดีและปฏิบติัเพื่อพน้ทุกข ์เพราะนานหนกัหนาแลว้ท่ีเธอทั้งหลายไดป้ระสบกบัความ
ทุกขใ์นการตายของบิดา มารดา บุตร ธิดา พี่นอ้งชายหญิงทั้งหลาย ก็ในขณะท่ีประสบความทุกข์
เช่นนั้นเธอทั้งหลายไดห้ลัง่น ้ าตา ลงบนหนทางอนัยาวน้ีมากกวา่น ้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ทีเดียว” 
 สาเหตุของการตาย 
 เหตุปัจจยัของความตายนั้นสรุปเป็น  ๔ อยา่ง ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวิตเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตายเพราะส้ินอายุและส้ินกรรมนั้น เป็นการตายตามธรรมชาติ การตายทั้ง
สองประเภทนั้ นแสดงให้เห็นความสมดุลของธรรมชาติและกรรมประกอบกับการกระท าใน
ปัจจุบนั ส่วนตายเพราะมีกรรมอ่ืนมาตดัรอนน้ี เป็นความตายท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะตอ้งพิจารณาหาทาง
ป้องกนั นัน่คือตอ้งหาทางใหค้วามตายประเภทน้ีเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งท่ีเรียกว่าการเตรียมตวัตาย
นัน่เอง เพราะฉะนั้นการตายท่ีมีสาเหตุจาก  ๓  ขอ้แรก เรียกว่า “กาลมรณะ”คือการตายเม่ือถึงคราว
ตาย ส่วนการตายท่ีเกิดจากมีกรรมมาตดัรอน อนัเป็นสาเหตุขอ้สุดทา้ยเรียกว่า“อกาลมรณะ”คือการ
ตายเม่ือยงัไม่ถึงคราว๓ อีกอยา่งในคมัภีร์วิสุทธิมรรค๔  

                                                            

 
๓พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,ปรมตัถโชติกะ  มหาอภิธัมมตัถสังคหฎีกา ปริเฉทท่ี ๕  

เล่ม  ๒  กมัมจตุกกะ-มรณุปปัตติจตุกกะ, (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ,  ๒๕๓๙), หนา้  ๒๓๕-๒๓๘. 
 ๔คณะกรรมการแผนกต ารา มหามกุฏราชวิทยาลยั, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และ อภิธัมมัตถ
วิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย, พิมพค์ร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพม์หามกุฎราชวิทยาลยั
,๒๕๔๘), หนา้ ๑๙๗ 



 

๓๐๑ 

 

อธิบายประเภทของความตายไว ้๔ อยา่ง ดงัน้ี๕   
   ๑) ความขาดแห่งชีวิตินทรียท่ี์เน่ืองอยูก่บัภพอนัหน่ึง 
  ๒) สมุจเฉทมรณะ กล่าวคือความขาดแห่งวฏัฏทุกขข์องพระอรหนัต ์
   ๓) ขณิกมรณะ อนัไดแ้ก่ความดบัในขณะ ๆ แห่งสงัขารทั้งหลาย  
  ๔) สมัมติมรณะ ในภาษาของชาวโลกวา่ ตน้ไมต้าย โลหะตาย เป็นตน้  
 ในวิสุทธิมรรคความต่างของความตายมี  ๒ กรณี  ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ ากล่าวให้เห็นถึงความ
ตายในหลาย ๆ  แง่มุม จากคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา คือ 
  ๑) กาลมรณะ ตายตามปกติ คือตายเพราะส้ินอาย ุหรือส้ินกรรม หรือเพราะส้ินทั้ง
อายแุละกรรม ในวิสุทธิมรรคมีค าอธิบายไวว้า่ 
  มรณะใด แมเ้ม่ือความถึงพร้อมแห่งปัจจยัอนัเป็นเคร่ืองยงัอายุให้สืบต่อไปยงัมีอยู่ แต่ก็มี
ข้ึนได ้เพราะความท่ีกรรมอนัก่อปฏิสนธิ มีวิบากสุกงอมส้ินเชิงแลว้น้ี เช่ือว่ามรณะเพราะส้ินบุญ 
มรณะใดมีข้ึนดว้ยอ านาจความส้ินแห่งอาย ุดงัอายอุนัมีประมาณสัก ๑๐๐ ปี ของคนทุกวนัน้ี เพราะ
ความไม่มีสมบติั เช่น คติ กาล และอาหาร เป็นตน้ น้ีช่ือวา่มรณะเพราะส้ินอาย ุ
  ๒) อกาลมรณะ ตายไม่ปกติ คือตายเพราะถูกกรรมเขา้มาตดัรอนให้ตอ้งตายไป
ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ คือ ถูกฆ่าตาย ฆ่าตวัตาย เป็นตน้ ในวิสุทธิมรรคอธิบายไวว้า่  
 มรณะใดยอ่มมีแก่บุคคลทั้งหลายผูมี้ปัจจยัเคร่ืองสืบต่อ (แห่งอาย)ุ ถูกกรรมท่ีสามารถยงั
สัตวใ์ห้เคล่ือนจากฐานะ (ท่ีเป็นอยู)่ ไดท้นัที เขา้มาตดัเอา ดุจคนบาปทั้งหลายมีพญาทุสิมาร และ
พญากลาพุเป็นตน้ก็ดี แก่บุคคลทั้งหลายผูมี้ปัจจยัเคร่ืองสืบต่อ (แห่งอาย)ุ มาขาดไปดว้ยอุปักกมะ 
(ความท าร้าย) มีการใชศ้สัตรา เป็นตน้ ดว้ยอ านาจแห่งกรรมท่ีท าไวใ้นปางก่อนก็ดี มรณะน้ีช่ือว่า 
“อกาลมรณะ” 
 ตามหลกัพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงสาเหตุการตายในลกัษณะต่างๆ ของบุคคลและสัตว์
ทั้งหลาย เน่ืองดว้ยอ านาจของผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมของแต่ละบุคคล สัตวท่ี์ไดส้ร้างไวแ้ละ
เม่ือถึงคราวท่ีผลกรรมนั้นให้ผล ก็ยอ่มท าใหเ้ป็นไปในลกัษณะต่าง ๆ อาจไดรั้บกรรมหนกับา้ง เบา
บา้งมีอายุยืนบา้งอายุสั้ นบา้ง ตามกรรมท่ีได้กระท าไวต้ามมติของพระพุทธศาสนา  ความตาย
หมายถึงการดบัชีวิตรวมทั้งกายและใจ (จิต) ท่ีมีข้ึนในแต่ละชาติ ซ่ึงหมายถึงการหมดอาย ุ ไดแ้ก่การ
ดบัไปของอินทรียคื์อ ชีวิต ทั้งไออุ่น และจิตดบั ขณะเดียวกนักรรมท่ีบุคคลไดท้ าไวใ้นชาติปัจจุบนั

                                                            

 ๕วิสุทธิมรรค คือ ปกรณ์พิเศษอธิบายศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนววิสุทธิ ๗ พระพุทธโฆสา
จารย ์พระอรรถกถาจารยช์าวอินเดียเป็นผูแ้ต่งท่ีมหาวิหารในเกาะลงักา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุ
โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หนา้๒๘๔)   
 



 

๓๐๒ 

 

จะยงัคงอยู่ไม่สูญหายไปไหน  เม่ือร่างกายสลายไป การดบัไปของจิตในปัจจุบนัก่อให้เกิดจิตดวง
ใหม่ท่ีจะไปปฏิสนธิในชาติต่อไป  เช่นน้ีแลว้  การตายของสตัวท์ั้งหลายจึงไม่ใช่จุดจบ  หากเป็นการ
เร่ิมชีวิตใหม่อีกคร้ังหน่ึง ตามกระบวนการแห่งชีวิตและความตาย  ดงันั้นจึงเวียนตายเวียนเกิดเช่นน้ี
เร่ือยไป  จนกวา่กิเลสตณัหาจะหมดส้ินไปซ่ึงความจริงขอ้น้ีผูใ้ห ้สัมภาษณ์ท่านที่ ๑๖ ให้ความเห็นที่
สนับสนุนว่า “การประกอบกรรมของมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นอะไรน้ันเป็น
ส่ิงที่ก าหนดยาก ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับจุติจิตดวงสุดท้ายจะอยู่ในสภาพใด สรุปก็คือถ้าบุคคลน้ันส้ิน
กรรมหรือหมดกิเลสก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป”๖ จะเห็นไดว้่าตวักรรม เป็นเคร่ืองท่ีท า
ใหส่ิ้งมีชีวิตในโลกน้ีวนเวียนอยูใ่นสงัสารวฏั ถา้ส้ินกรรมกส้ิ็นสงัสารวฏันัน่เอง 
 ในค าสอนของพุทธศาสนา ได้พูดถึงขั้นตอนแห่งการตายไวอ้ย่างละเอียด กล่าวโดย
สาระส าคญัของขั้นตอนแห่งการตายประกอบดว้ย การแตกสลายใน  ๒  ระยะ ซ่ึงก็ไดแ้ก่ การแตก
สลายภายนอกอนัเป็นการแตกสลายของอายตนะและธาตุต่าง ๆ คือ ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม 
และวิญญาณธาตุ ซ่ึงทา้ยสุดจะมีอาการท่ีไม่อาจขยบัเขยื้อนเคล่ือนไหวไดแ้มแ้ต่นอ้ย หายใจเขา้ได้
สั้นลงและหอบมากข้ึน หายใจออกยาวข้ึน ภาพและเสียงเร่ิมลางเลือน มีนิมิตปรากฏข้ึนตามกรรมท่ี
เคยก่อไว ้ผูใ้ดเคยประกอบอกุศลกรรมหนกั ทั้งทางกาย วาจา และใจ อาจเห็นรูปอนัน่าสะพรึงกลวั 
หรือระลึกถึงความทรงจาอนัเลวร้ายในชีวิต อาจส่งเสียงขลุกขลกัในล าคอดว้ยความกลวั ส่วนผูท่ี้
กระท าแต่ความดีมีเมตตาอาจไดพ้บกบันิมิตสวยงามราวกบัสวรรค ์เห็นภาพท่ีเป็นแต่ส่ิงดี ๆ จะเกิด
ความกลวัตายเพียงเลก็นอ้ย ทา้ยสุดจะมี“เสียงครอกในล าคอซ่ึงเป็นสญัญาณแห่งการส้ินลม”อนัเป็น
ลมหายใจออกยาวเฮือกสุดทา้ย ก่อนจะตามมาดว้ยการดบัวูบลงของภาพเสียง กล่ิน รส และสัมผสั 
เม่ือลมปราณถอดถอนยอ้นคืนสู่หวัใจ โดยสภาพทางร่างกาย บุคคลผูน้ั้นไดส้ิ้นชีวิตลงแลว้๗ 
    ส่วนการแตกสลายภายใน ซ่ึงหมายถึง การแตกสลายทางดา้นความรู้สึกนึกคิดทั้งหยาบ
และละเอียด โดยการ แตกสลายภายนอกและภายในของแต่ละธาตุและความรู้สึกนึกคิดหรือการ
รับรู้ในจิตนั้นจะเกิดปรากฏการณ์เป็นชุดพร้อมกัน ๒ ด้าน คือ ปรากฏการณ์ภายนอกซ่ึงผูอ่ื้น
สังเกตเห็นไดแ้ละปรากฏการณ์ภายในซ่ึงผูก้  าลงัจะตายเท่านั้นท่ีจะรับรู้ได ้
 เหตุนั้น  หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีชาวพุทธตอ้งมีความเขา้ใจ   ไดแ้ก่เร่ือง 
ไตรลักษณ์  อนัประกอบดว้ย  “อนิจฺจ     ทุกฺข     อนตฺตา”  และหลกัธรรมเร่ือง   ปฏิจฺจสมุปฺบาท 
หรือ  อิทัปปัจจยตา ซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลอยา่งลงตวั ท าใหแ้ต่ละคนเกิดความมัน่ใจในการด าเนินชีวิต

                                                            
๖ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี  ๑๖ รองศาสตราจารยฟ้ื์น   ดอกบวั  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

 
๗ชกัดุด ตุลกู, สู่ความตายอยา่งสงบ, หนา้ ๑๑ - ๑๓, เกลน เอชมุลลิน, มรณสติแบบทิเบต 

พทุธวิธีเพื่อตอ้นรับความตาย, แปลและเรียบเรียงโดย ภทัรพร สิริกาญจน, หนา้ ๔๒. 



 

๓๐๓ 

 

ตามหลกัธรรมนั้นๆ รู้จกัพิจารณาหาเหตุหาผลในดา้นรูปธรรมและนามธรรม สามารถพิจารณา
รูปร่างหน้าตาและร่างกายท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา จากเด็กเล็กเป็นวยัรุ่น จนเป็นผูใ้หญ่และเป็น
คนชรา  เป็นตน้  ถา้ถือว่าเป็นการตาย ก็คือเป็นการตายจากสภาวะหน่ึงแลว้ไปเกิดอีกสภาวะหน่ึง  
ชีวิตไม่ส้ินไปจริงๆ เพียงแต่เปล่ียนแปลงสภาวะไปเท่านั้ น นอกจากน้ีจากหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนายงัท าใหแ้ต่ละคนเช่ือใน การส้ินอายุขัย  ซ่ึงเป็นไปตามกฎธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ี
เกิดมา  แมจ้ะไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บหรือเหตุอ่ืนท่ีท าให้เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร ก็ไม่สามารถยบัย ั้งดว้ย
ปัจจยัต่างๆ  เอาไวไ้ด ้ท าให้บุคคลนั้นไม่เกิดความกระวนกระวายหรือทุรนทุรายในการยื้อชีวิตไว้
ให้อยูท่รมานอีกต่อไป  นอกจากน้ียงัเช่ือว่า  การตายแบบส้ินกรรม  ท่ีเป็นกรรมท่ีท ามาในอดีตอาจ
เป็นกรรมขา้มภพขา้มชาติ  หรือเป็นกรรมท่ีท าในปัจจุบนั ถึงแมจ้ะดูแลร่างกายเป็นอย่างดีแต่ผล
กรรมท่ีเป็นทั้งกศุลและอกศุล เม่ือผลกรรมส้ินไปชีวิตก็ส้ินไปดว้ย รวมทั้งการตายท่ี  ส้ินทั้งอายุและ
ส้ินกรรม ส่วนมากเป็นการตายของคนชราผูสู้งอายุท่ีแก่ชรา รูปและนามหมดสภาพแลว้ รวมทั้ง
ความเช่ือในการตายดว้ยมีเหตุหรือกรรมอยา่งอ่ืนมาตดัรอน  เป็นการตายอยา่งกะทนัหัน  ทั้งท่ีอายุ
และกรรมยงัไม่หมดส้ิน เช่น การตายดว้ยอุบติัเหตุหรือโรคระบาดร้ายแรงการตายในลกัษณะต่างๆ 
ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นกรณีใดกต็าม ในพระพทุธศาสนาไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งละเอียด  ในทุกกรณีลว้นมี
เหตุปัจจยัท่ีสามารถอธิบายได ้ซ่ึงความตายในทุกกรณีน้ี ยอ่มเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 
ท าให้คลายความทุกข ์ ความโศกเศร้าอาวรณ์อาดูร ไม่ทุรนทุรายและเสียดายในการตายของญาติพี่
นอ้ง และความทุกขข์องคนใกลต้ายนัน่เอง  รวมทั้งมีการเตรียมตวัก่อนตายเพื่อการเกิดท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลคน ข้ึนอยู่กับการท าความเขา้ใจหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หากแต่ละคนมีความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละมีความเช่ือเร่ืองกุศลกรรม และ
อกุศลกรรม เร่ืองบุญบาปท่ีท าไว ้ซ่ึงจะส่งผลให้ปรากฏในวาระสุดทา้ยของชีวิต นัน่คือการน าไป
เกิดใหม่อีกคร้ัง และวนเวียนอยา่งไม่รู้จบส้ิน เรียกวา่ สงัสารวฏั อนัจะท าใหแ้ต่ละคนไม่ประมาทใน
การใชชี้วิต โดยตอ้งมีความเขา้ใจล าดบัขั้นตอนของการตาย หรือกระบวนของการตาย ซ่ึงในทาง
พระพทุธศาสนา  แบ่งออกเป็น  ๓ ขณะดว้ยกนั  คือ ขณะใกลต้าย  ขณะตาย และขณะหลงัตาย โดย
เกิดความรู้ลึกและการรับรู้อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกช่วงขณะ น่าจะไดช่ื้อว่าเป็นการตายอย่างมีคุณค่า 
ดงัน้ี  
 ๑. ขณะใกล้ตาย  ขณะใกลจ้ะตายอารมณ์ของจิตจะมีวิถีจิตเกิดข้ึนท่ีเรียกว่า “มรณาสันนวิถี”
เป็นวิถีจิตท่ีใกลจ้ะตาย หมายถึง เม่ือเกิดข้ึนแลว้ จุติจิต (จิตท่ีดบัส้ินไปจากภพชาติปัจจุบนั) ย่อม
เกิดข้ึนในล าดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  จะไม่มีวิถีจิตท่ีมีอารมณ์เป็นอยา่งอ่ืนเกิดข้ึนคัน่ระหว่างจุติจิตอีก  จะ
มีชวนะจิตเกิดข้ึนเพียง ๕ ขณะเท่านั้ น (ปกติจะเกิดข้ึน  ๗ ขณะ)  เพราะเหตุท่ีจิตมีก าลงัอ่อน
เน่ืองจากอ านาจของกรรมท่ีส่งผลมานั้นใกลจ้ะหมดอ านาจอยูแ่ลว้  และอีกประการหน่ึง  หทยัวตัถุ



 

๓๐๔ 

 

อนัเป็นกมัมชรูป ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของจิตก็มีแต่จะเส่ือมส้ินลงเร่ือย ๆ  ก าลงัของชวนะจิตอ่อนไปเพราะ
หมดก าลงัของปัจจยั มี ๒  ชนิด ไดแ้ก่มรณาสันนวิถีธรรมดา คือ  มรณาสันนวิถีท่ีเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้จะ
ตายภายในเวลา  ๑-๒ นาที หรือ ๑-๒ ชัว่โมง และปัจจาสันนมรณวิถี  คือมรณาสันนวิถีท่ีเกิดข้ึนแก่
ผูท่ี้จะตายภายในระยะเวลาใกลท่ี้สุด หมายความว่า  เม่ือ ปัญจสันนมรณวิถีเกิดข้ึนในระยะใกลท่ี้สุด
ไม่ถึง  ๒๐  วินาทีหรือเพียง  ๑๐  วินาที  ต่อจากนั้น  ภวงัคจิต ไดเ้ปล่ียนหนา้ท่ีมาท าจุติกิจ  คือ ท า
หน้าท่ีเคล่ือนจากภพเป็นจุติจิต และกัมมชรูปก็เกิดเป็นคร้ังสุดท้าย แลว้ดับลงพร้อมกับจุติจิต  
เป็นอนัวา่ความเป็นอยูแ่ห่งปัจจุบนัภพไดส้ิ้นสุดลง 
  สภาพชีวิตของคนขณะใกลต้ายน้ี  ทุกคนจะตอ้งประสบกบัส่ิงท่ีเรียกวา่  มรณาสนันกาล 
 ซ่ึงมีอารมณ์อยู ่ ๓  ชนิด  คือ  กรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิต  ถา้หากเราจะปล่อยให้อารมณ์ใกล้
ตายเกิดข้ึนเองโดยท่ีไม่สร้างเหตุไว ้เราก็จะเผชิญกับอารมณ์ทั้ง ๓ ชนิด  ได้ยาก  เช่น  เม่ือเรา
เจ็บปวดก็ด้ินรนแลว้ เพราะเรากลวัตายกนัทุกคน  ภยนัตรายอนัน่าขนพองสยองเกลา้  ท าให้ใจสั่น
รัวจนไม่อาจสามารถควบคุมได ้ ส าหรับคนท่ีไม่ไดฝึ้กปฏิบติัธรรมอย่างดีมาก่อนจะไม่มีสติท่ีจะ
คิดถึงบทสวดมนตท่ี์เคยคิดว่าท่องจ าไดจ้นข้ึนใจ แมอ้ยากจะนึกถึงพระรัตนตรัยในตอนนั้น  พอถึง
ขณะท่ีจะตายจริง ๆ คนจะมวัแต่ต่ืนตระหนกตกประหม่า พะวา้พะวง งุนงง  หลงลืมเสียส้ินจึงมี
ปรากฏการณ์เกิดข้ึน เป็นอารมณ์ต่างๆ ดงัน้ี 

อารมณ์ใกล้ตายชนิดที่  ๑  คือ  กรรม  อนัไดแ้ก่  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  กายกรรม  
อนัไดแ้ก่  เจตนา  ๒๐  เป็นฝ่ายกามาวจรกุศล  ๘  และ เป็นฝ่ายอกุศล  ๑๒  ท่ีถึงการยึดถือการรับ  
การปล่อย  และการเคล่ือนไหวในการทวาร  วจีกรรม  อนัไดแ้ก่  เจตนา ๒๐ เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไว้
ใน  กายกรรม  เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการเปล่งวาจาท่ีเกิดข้ึนทางวจีทวาร และมโนกรรม  อนัไดแ้ก่เจตนา  
๒๙  ทั้งฝ่ายกศุลและอกศุล  ไดแ้ก่  เจตนา  ๒๐  เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้นกายกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหวทางทวารทั้ง ๒  (กายทวารและวจีทวาร) เฉพาะแต่ท่ีเกิดข้ึนทางมโนทวารเท่านั้นรวม
กับมหัคตกุศลจิตอีก  ๙  หรือ อีกนัยหน่ึง  คืออกุศลกรรมบถ  ๑๐  อนัได้แก่ กายกรรม  ๓ ซ่ึง
หมายถึงกายทุจริต  ๓  วจีกรรม  ๔  ซ่ึงหมายถึงวจีทุจริต ๔  และมโนกรรม  ๓  ซ่ึงหมายถึงมโน
ทุจริต ๓ 
 หากมนุษย์เคยเจตนาท ากรรมอนัใดไว ้ ไม่ว่าจะเป็นเจตนาท่ีเป็นกุศลหรือเจตนาท่ีเป็น
อกุศลกรรมนั้น  จะมาปรากฏให้เห็นแลว้ส่งผลกรรม (วิบาก)  และกมัมชรูป (รูปท่ีเกิดเพราะกรรม
เกิดร่วมดว้ย) เกิดข้ึนในปฏิสนธิกาล และปวตัติกาล  คือชกัน าไปเกิด  กรรมท่ีน าไปเกิดน้ีคือชนก
กรรม  หากท ากุศลกรรมไวจ้ะไดไ้ปเกิดยงัเทวภูมิ หรือมนุสสภูมิ  หรือท าอกุศลไวก้็จะตอ้งไปเกิด
ในอบายภูมิ  เช่นเกิดเป็นสัตวน์รก เปรต  อสุรกาย  หรือ  สัตวเ์ดรัจฉาน  เป็นตน้  ในบางช่วงของ
ชีวิต อุปัตถมัภกกรรมอาจเขา้มาสนับสนุนดว้ยแรงบุญ แรงบาป หรืออุปปีฬกกรรมเขา้แทรกแซง



 

๓๐๕ 

 

เบียดเบียนขดัขวางความเป็นไปนานาแห่งวิบากท่ีน ากรรมอ่ืนให้เกิด หรืออุปฆาตกรรมอาจเขา้ไป
ตดัรอนกรรมท่ีไม่มีก าลงั  แลว้ห้ามวิบากของกรรมนั้นเสีย แลว้อุปฆาตกรรมจะเขา้แทรกให้เกิด
ความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 
 อารมณ์ใกล้ตายชนิดที ่๒  เรียกว่า กรรมนิมิต  อนัไดแ้ก่  อารมณ์  ๖  คือ รูป  เสียง กล่ิน รส 
สัมผสั  และสภาพท่ีรู้ไดท้างใจ  ท่ีเก่ียวดว้ยการกระท าของแต่ละบุคคล ท่ีตนไดก้ระท าแลว้ดว้ยกาย 
วาจา ใจ ยอ่มจะมาแสดงนิมิตเคร่ืองหมายใหรู้้ไดเ้ม่ือใกลจ้ะตาย  ถา้เป็นฝ่ายกุศล  ก็ใหรู้้ใหเ้ห็น เป็น
การท าบุญใหท้าน เช่น  เห็นโบสถ ์ วิหาร  โรงพยาบาล ท่ีตนเองเคยสร้าง เห็นพระพุทธรูปท่ีตนเคย
สร้าง เป็นตน้ มรณาสันนวิถีก็หน่วงเอาอารมณ์นั้น ๆ  มาเป็นอารมณ์ใหเ้ป็นนิมิตเคร่ืองหมายในส่ิง
ต่าง ๆ  เหล่านั้น กรรมนิมิตท่ีฝ่ายอกุศล เช่น  เห็นแห อวน  ปืน มีด พร้า เคร่ืองประหัตประหาร
เบียดเบียนสัตวท่ี์ตนเคยใชใ้นการท าบาปมาแลว้ เป็นตน้  มรณาสันนวิถีก็จะนอ้มเอาส่ิงเหล่านั้นมา
เป็นอารมณ์ 
 อารมณ์ใกล้ตายชนิดที่  ๓  คือ  คตินิมติ  คือท่ีไปเกิดของสัตว ์ คติมี  ๕  คือ  นิรยะ  เป็นท่ี
ไปเกิดของสัตวน์รก  เดรัจฉานโยนิ  เป็นท่ีไปเกิดของสัตวเ์ดรัจฉาน  เปตติวิสัย  เป็นท่ีไปเกิดของ
เปรตและอสุรกาย มนุสสคติเป็นท่ีไปเกิดของมนุษย ์ และเทวดา คติเป็นท่ีไปเกิดของเหล่าเทพ คติ
เหล่าน้ีมกัเกิดข้ึนกบัเราเวลาใกลต้ายซ่ึงจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีไปของเรา  เช่น  ผูใ้กลต้ายเห็นสถานท่ี
สวยงาม  เป็นพระราชวงั ก็เป็นเคร่ืองหมายบอกว่าจะไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา  ชาวสวรรค ์ หากเห็นทุ่ง
นา ป่า  ภูเขา  หรือสตัวม์ากมาย  กเ็ป็นเคร่ืองหมายบอกวา่จะไดไ้ปเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เป็นตน้ 

คุณค่าที่เกิดขึน้  จากการท่ีแต่ละบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของกระบวนการตาย
ในขณะใกลต้ายน้ี อาจท าให้คลายวิตกกงัวล มีสติระลึกในส่ิงท่ีดีงามตลอดเวลา จิตไม่ซดัส่าย แต่
ส าหรับผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมเป็นปรกตินิสัย ยอ่มจะมีจิตตั้งความปรารถนา ขอใหบ้รรลุธรรมตาม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบนัหรือในชาติต่อ ๆ ไปโดยเร็วพลันเท่าท่ีจะมีบุญบารมี
เพียงพอ  ดงัตวัอยา่งในคร้ังพทุธกาล ท่านจิตตคฤหบดีซ่ึงเป็นคฤหสัถอ์ยูใ่นเมือง มจัฉิกาสัณฑ ์ เป็น
อุบาสกไดป้ระมาณ  ๓๐ ปี  ก็สามารถบรรลุญาณทสัสนะท่ีประเสริฐ (ปัญญาชั้น โลกุตตระท่ีถึง
ความเป็นใหญ่)  อนัประเสริฐ  บริสุทธ์ิ  สูงสุด  สามารถก าจดักิเลสได ้ ในกาลต่อมา  เม่ือ จิตต
คฤหบดีป่วยหนกัใกลต้าย  ท่านมีสติระลึกรู้อยูจ่นถึงลมหายใจสุดทา้ยแลว้ตาย  ดงันั้น  การตั้งความ
ปรารถนาไวใ้นทางท่ีดีงาม  ถูกตอ้งตามครรลองของธรรมดงัท่ีท่าน จิตตคฤหบดีไดต้ั้งไวน้ี้  หาก
พวกเราซ่ึงเป็นคฤหสัถ ์ ผูเ้ป็นอุบาสก  อุบาสิกา  ก็สามารถตั้งความปรารถนาเช่นเดียวกนันั้น  และ
เพียรบ าเพญ็ภาวนาใหจิ้ตเป็นสมาธิ  สงบจากกิเลส และอกุศลธรรมทั้งหลาย  เราก็จะมีโอกาสบรรลุ
ธรรม  เช่น ท่านจิตตคฤหบดีไดเ้ช่นเดียวกนั 
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 ๒.  ขณะตายมนุษยเ์ป็นผูท่ี้เกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์  ๕  ซ่ึงประกอบดว้ย  รูปขนัธ์  ๑  คือ ร่างกาย
และพฤติกรรมทั้งหลายของร่างกาย  และนามขนัธ์ ๔  คือ เวทนาขนัธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์  
และวิญญาณขนัธ์  สภาพชีวิตทั้งรูปขนัธ์และนามขนัธ์ของคนทั้งในขณะเกิดและขณะตายมีปรากฏ
ใน พระพุทธด ารัสเร่ืองปฏิจจสมุปบาทการเกิด  การดบัแบบน้ีเป็นขณิกามรณะ  ซ่ึงไดแ้ก่  ความดบั
ของสังขารธรรมท่ีเป็นอยูทุ่กขณะ มีคุณค่าส าหรับ ผูท่ี้ปฏิบติัศีล  เจริญสมาธิ  เจริญปัญญาอยู่เสมอ
จะเห็นการเกิดดับน้ีจะเป็นชีวิตินทริยุปัจเฉทมรณะเม่ือรูปชีวิต  นามชีวิตดับแลว้  อ านาจของ
อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมจะส่งผลไปยงัจิตสุดทา้ยแห่งวิถีจิต คือจุติจิตดว้ยอ านาจแห่งการเคล่ือน
จากภพเก่าแลว้กด็บัสตัวน์ั้นจะถึงแก่ความตาย 
 คุณค่าเชิงพฤติกรรมที่เกดิขึน้จากการท่ีมีความรู้เร่ืองขณะตายน้ี ท าใหเ้กิดการต่ืนตวัมีสติ มี
สมาธิ และระลึกถึงแต่คุณงามความดีท่ีตนไดก้ระท ามา จิตสุดทา้ยหรือจุติจิต จึงจะไปสู่สุคติ 
 คุณค่าเชิงจริธรรมทีเ่กดิขึน้  จากการท่ีมีความรู้เร่ืองขณะตายน้ี ท าใหผู้น้ั้นหรือคนในสังคม
เห็นความส าคญัของการรักษาศีล  การท าบุญ ท ากศุล และใหท้านเพื่อเพิ่มค่าของชีวิตใหสู้งข้ึน 
 คุณค่าเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น จากการท่ีมีความรู้เร่ืองขณะตายน้ี  ท าให้คนในสังคมรู้จกั
ปฏิบติัต่อกนัตามวยัวุฒิ คุณวุฒิ ปล่อยวางและอโหสิกรรมให้แก่กนัและกนั มีความเคารพกนั ขอ
ขมาโทษต่อกนั 
 คุณค่าเชิงขนบประเพณี จากการท่ีมีความรู้เร่ืองขณะตายน้ี ท าให้เกิดประเพณี บงัสุกุลเป็น 
บงัสุกลุตาย เพื่อใหเ้กิดก าลงัใจสร้างบุญใหห้นุนส่งไปถึงผูต้ายในสมัปรายภพ นัน่ได ้ 
 ๓.  ขณะหลังตาย  ในทนัทีท่ีจุติจิตดบัลง  ปฏิสนธิจิตจะตอ้งเกิดข้ึนทนัที  โดยไม่มีจิตอ่ืน
เกิดข้ึนมาคัน่ระหว่างจุติจิตกบัปฏิสนธิจิตไดเ้ลย  จะปฏิสนธิอยา่งไรข้ึนอยูก่บัชนกกรรมท่ีจะน าไป
ถือก าเนิด  แลว้จิตทั้งหลายก็เกิดข้ึนสืบต่อ ๆ  กนั  เร่ิมตน้ตั้งชาติ ตั้งภพ  ตามล าดบัหนา้ท่ี  ปฏิสนธิ  
ภวงัค ์ จุติ ดุจลอ้เกวียนหรือจกัรรถท่ีหมุนไปฉนันั้น  ในมหาสีหนาทสูตร  หลงัจากตายแลว้ชีวิตของ
คนเราจะไปเสวยผลกรรมท่ีตนไดก้ระท าไวต้ั้งแต่สมยัยงัมีชีวิตอยู่  ภพท่ีเราจะไปเกิดใหม่นั้นมี
ความสมัพนัธ์อยา่งยิง่ยวดกบักรรมท่ีท าไวก่้อนตาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาสันนกรรมหรือกรรมท่ีท า
ไวใ้กลต้าย  โดยเฉพาะใน มรณสนันกาลจะมีพลงัช่วยส่งใหไ้ดไ้ปเกิดใหม่ในสุคติหรือทุคติภพ  จาก
พระสูตรน้ี  มีตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า   บุคคลสั่งสมกรรมอย่างใด   ยอ่มไดรั้บผลกรรมอย่างนั้น
ของตน  
 คุณค่าทีไ่ด้รับ  จากความขา้ใจอาการท่ีเกิดข้ึนขณะหลงัตาย ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือขณะจิตท่ี
จวนเจียนตายนั้น   
 คุณค่าเชิงพฤติกรรม   มนุษยต์อ้งรักษาจิตและประคองจิตใหเ้ป็นกุศลเพราะถา้จิตของผูใ้ด
ยดึมัน่อยูใ่นกศุลกรรม  ผูน้ั้นยอ่มไปสู่สุคติโลกสวรรคก่์อน  จิตของผูใ้ดยดึมัน่ในอกุศลกรรม  ผูน้ั้น



 

๓๐๗ 

 

ยอ่มไปตกนรกก่อน  ตามอิทธิพลของอาสันนกรรม  ดงัมีขอ้ความในวตัถูปมสูตรยนืยนัความส าคญั
ของจิตเม่ือจวนจะตายว่า  “จิตฺเต  ส กิลิฏฺเฐ  ทุคฺคติ   ปาฏิกงฺขา  จิตฺเต  อส กิลิฏฺเฐ  สุคติ  ปาฏิก ขา  
แปลว่า  เม่ือจิตเศร้าหมองเป็นอนัหวงัทุคติได ้ เม่ือจิตไม่เศร้าหมองเป็นอนัหวงัสุคติได”้ กรรมท่ี
มนุษยท์ั้งหลายท่ีได้กระท าไวน้ั่นเอง  เป็นตวัแบ่งแยกให้คนทั้งปวงแตกต่างกันออกไปเช่นนั้น  
เพราะสัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  เป็นทายาทแห่งกรรม  กรรมย่อมจ าแนกสัตวใ์ห้เลว และ
ประณีตได ้ ท ากรรมดีไวย้อ่มไปสู่ท่ีดี  ท ากรรมชัว่ยอ่มไปสู่ท่ีไม่ดี ทุคติ คือ อบายภูมิ  แต่อยา่งไรก็
ตามหากไดก้ระท ากรรมชัว่มามาก  เพิ่งมาส านึกไดเ้ม่ือแก่เฒ่าชราแลว้  ก็ยงัมีโอกาสท าความดีเร่ง
ประกอบกศุลกรรมสามารถพลิกผนัไปเกิดในสุคติไดช้ัว่คราว  พอใหต้ั้งตวัท ากศุลกรรมต่อไป   
 ดงันั้นการไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด ไดรั้บคุณค่าอยา่งมหาศาลเม่ือเราไดศึ้กษา
และปฏิบติัธรรมตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  ยิง่นบัไดว้่าเป็นโชคอยา่งยิง่ เพราะสามารถ
ด าเนินชีวิตอยา่งมีสติสัมปชญัญะ  รู้เท่าทนัในรูปขนัธ์และนามขนัธ์อีก  ๔  ซ่ึงประกอบดว้ย  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ท่ีเป็นไตรลกัษณ์  คืออนิจจงั  ทุกขงั  และอนตัตา  หมายความว่าเม่ือ
ส่ิงใดเกิดข้ึนแลว้ส่ิงนั้นยอ่มทนอยูไ่ม่ไดน้าน  ตอ้งแตกสลายไปในท่ีสุด  เน่ืองจากความไม่เท่ียงแท ้ 
ไม่ใช่ตวัใช่ตนของเราหรือใคร ๆ  จะบงัคบัให้มนัเป็นไปตามความตอ้งการได ้ จึงไม่ควรเขา้ไปยึด
มัน่ถือมัน่วา่นัน่เป็นตวัเรา  หรือของเรา  อีกทั้งในช่วงของชีวิตท่ีก าลงัด าเนินอยูน้ี่  เราเห็นไดช้ดัเจน
แลว้วา่  เราตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัโลก  กบัคน  สัตว ์ ส่ิงของต่าง ๆ  มากมายหลายมิติดว้ยกนั  อนั
เป็นเหตุปัจจยัเก้ือหนุนกนัและกนัได ้ ดงันั้น  การด าเนินชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัและรู้คุณค่าของชีวิต  ก็
จะเป็นประโยชน์โสตถิผลทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น  ก่อนท่ีความตายซ่ึงเป็นฉากสุดจะมาเยอืนเรา 
 ๔.๑.๒ ความเช่ือเร่ืองกระบวนการเกดิและจิตวญิญาณ 
 การไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด  เม่ือเราไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรมตามค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงนับได้ว่าเป็นโชคอย่างยิ่ง เพราะสามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
สติสัมปชญัญะ  รู้เท่าทนัในรูปขนัธ์และนามขนัธ์อีก  ๔  ซ่ึงประกอบดว้ย  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
และวิญญาณ  ท่ีเป็นไตรลกัษณ์  คืออนิจจงั  ทุกขงั  และอนตัตา  หมายความว่าเม่ือส่ิงใดเกิดข้ึนแลว้
ส่ิงนั้นย่อมทนอยูไ่ม่ไดน้าน  ตอ้งแตกสลายไปในท่ีสุด  เน่ืองจากความไม่เท่ียงแท ้ ไม่ใช่ตวัใช่ตน
ของเราหรือใคร ๆ  จะบงัคบัใหม้นัเป็นไปตามความตอ้งการได ้ จึงไม่ควรเขา้ไปยดึมัน่ถือมัน่ว่านัน่
เป็นตวัเรา  หรือของเรา  อีกทั้งในช่วงของชีวิตท่ีก าลงัด าเนินอยูน้ี่  เราเห็นไดช้ดัเจนแลว้ว่า  เราตอ้ง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัโลก  กบัคน  สัตว ์ ส่ิงของต่าง ๆ  มากมายหลายมิติดว้ยกนั  อนัเป็นเหตุปัจจยั
เก้ือหนุนกันและกันได้  ดังนั้ น  การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันและรู้คุณค่าของชีวิต  ก็จะเป็น
ประโยชน์โสตถิผลทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น  ก่อนท่ีความตายซ่ึงเป็นฉากสุดจะมาเยอืนเรา 
 กระบวนการเกดิของมนุษย์ 
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“การเกิด” หมายถึง การมี  หรือเกิดข้ึน ในทางพระพุทธศาสนาเช่ือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย,์ 
สัตว,์ หรือส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี  มีเหตุปัจจยัต่าง ๆ เป็นเคร่ืองน าไปเกิด  กระบวนของการเกิดของ
มนุษยโ์ดยสรุป มี  ๒  กระบวนการ  คือ กระบวนการดา้นรูปธรรม กบักระบวนการดา้นนามธรรม 
กล่าวคือ เป็นองคป์ระกอบท่ี  ๑  และ  ๒  ถือวา่เป็นองคป์ระกอบดา้นรูปธรรม ในส่วนท่ีเป็นร่างกาย
หรือรูปขนัธ์ของมนุษยอ์นัเป็นส่วนท่ีพ่อและแม่เป็นผูใ้ห้มา ส่วนองค์ประกอบท่ี ๓ ถือว่าเป็น
องคป์ระกอบดา้นนามธรรม ในส่วนท่ีเป็นจิตใจหรือนามขนัธ์ ๔ ท่ีเหลืออนัเป็นส่วนท่ีประกอบดว้ย
ทั้งบุญและบาปท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด เม่ือกระบวนการทั้ง ๓ พร้อมมูลแลว้ จึงเรียกว่า ความเป็นสัตว์
มีชีวิต คือความมีอาย ุความด ารงอยู ่ความด าเนินไป ความยงัอตัภาพใหด้ าเนินไปได ้ความเป็นไป 

 ความหมุนไป ความเล้ียง ความเป็นอยูแ่ห่งชีวิตินทรีย ์
 ดงันั้นชีวิตของมนุษยปุ์ถุชนคนท่ีจะตอ้งเกิดอีกเร่ือย ๆ  ไป  กเ็พราะยงัมีกรรม  ยงัมีวิญญาณ  
ยงัมีกิเลสตณัหาอุปาทานอยู่  เป็นตน้  ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  ตณัหาอนัเป็นตวักิเลส  ซ่ึงเป็นเหตุให้ท า
กรรม  เม่ือท ากรรมแลว้ก็ตอ้งไดรั้บผลของกรรม  เม่ือไดรั้บผลกรรมแลว้  กิเลสก็เกิดอีกเม่ือยงัมี
กิเลสก็เป็นเหตุให้ท ากรรมอีกต่อไป  วนเวียนไปจนกว่าจะละกิเลสไดเ้ด็ดขาดท่านจึงเรียกว่าวฏัฏะ  
คือ  วน  ๓  อยา่ง  คือ  กิเลสวฏัฏะ  วน  คือ  กิเลส   กมัมวฏัฏะ  วน  คือ  กรรม  วิปากวฏัฏะ  วน  คือ  
วิบาก  อนัไดแ้ก่ ผลของกรรมนั้นเอง 
 กระบวนการของจิตน าไปเกดิ  
 พระพทุธศาสนามีค าสอนท่ีกล่าวไวใ้นสงัสารวฏั  การเวียนว่ายตายเกิด และถือว่าคนเราทุก
คนลว้นเกิดมาแลว้ทั้งส้ิน นบัชาติไม่ถว้น และเกิดในภพภูมิท่ีดีบา้ง ไม่ดีบา้ง ตามกฎแห่งกรรมท่ีได้
ท าไวท้ั้งดีและชัว่ ถา้ยงัมีกิเลส อนัเปรียบเหมือนยางเหนียวในพืชอยูต่ราบใด ก็ตอ้งเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ตราบนั้น จิตท่ีได้รับการอบรมแลว้ ถา้ยงัไม่ส้ินกิเลส ก็ย่อมน าไปเกิดในภพภูมิท่ีประณีต มี
ความสุข ประเสริฐ และสูงข้ึน แต่ถา้จิตไม่ไดรั้บการฝึกอบรม ปล่อยไวต้ามสภาพท่ีมนัเป็น ปล่อย
ให้สกปรกเศร้าหมองเพราะถูกกิเลสจบัจอง นอกจากจะก่อความทุกขค์วามเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
และสังคมในชาติน้ีแลว้ ยงัจะท าให้ภพชาติต ่าทรามลงไปเร่ือย ๆ  สุดทา้ยตอ้งประสบความทุกข ์
ความเดือดร้อนแสนสาหัสในชาติต่อ ๆ ไปอีกดว้ยหากจะมีใครถามว่า "ท่ีว่าคนเราตายนั้น ร่างกาย
ตาย หรือจิตตาย หรือว่าตายทั้งสองอย่าง" ขอตอบว่า "ตายเฉพาะร่างกายเท่านั้น จิตหาไดต้ายไป
เหมือนกบัร่างกายนั้นไม่ แต่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามแรงเหวี่ยงของกรรม ซ่ึงส่งบุคคลเราไป
เกิดในภพชาตินั้น ๆ เปรียบเหมือนเรือนท่ีถูกไฟไหม ้โดยท่ีเจา้ของไม่ไดเ้ป็นอนัตราย คนเราท่ีตาย
ไปจากโลกน้ีแลว้ ร่างกายเดิมใชก้ารมิไดแ้ลว้ กย็อ่มไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามพลงัแห่งกรรมท่ี
ตนไดท้ าเอาไว ้ถา้เขาท ากรรมดีไวม้าก คือพฒันาอบรมจิตตนเองไดม้ากแลว้ ก็ยอ่มไปบงัเกิดในท่ีดี 
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มีความสุข ถา้เขาท าความดีไวน้อ้ย แต่ท าความชัว่ไวม้าก คือยงัดอ้ยในดา้นพฒันาจิตใจของตนอยู ่
เขากย็อ่มไปเกิดในท่ีมีความทุกขต์ามยถากรรมของตน. 
 ดงันั้น จิตของคนท่ีมีบุญมากกบัมีบาปมากจึงต่างกนัมาก  เหมือนประเทศท่ีพฒันาแลว้และ
ประเทศท่ีดอ้ยพฒันา    เราจะเห็นได้ว่า      ในปัจจุบนัประชาชนในหมู่ประเทศทั้ง  ๒  จึงมีความ
เป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง๘  กระบวนการน าไปเกิดของจิต  จึงเป็นกระบวนการแห่งการสืบต่อ
ภพชาติหรือเวียนว่ายตายเกิดนั้น  จิตเป็นตวัส าคญัในการน าไปเกิด  โดยมีกรรมเป็นปัจจยัท่ีจะ
น าไปสู่ภพนั้น ๆ  ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการน าไปเกิดของจิตซ่ึงเป็นสภาวะ  ของกระบวนการเกิด
ใหม่  อนัหมายถึง  กระบวนการท่ีจิตก าลงัจะดบัเพื่อถือปฏิสนธิในภพใหม่โดย ผูว้ิจยั จะไดก้ล่าวถึง  
ในส่วนของภาวะเก่ียวกบัการเกิด  และอารมณ์ท่ีจิตยึดเหน่ียว อนัจะน าไปสู่ภพ ภูมิ และคติโดยจิต
ของผูใ้กลจ้ะตายจะห่วง  หรือยึดอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  คือ  กรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิตไว ้
ดว้ยเหตุดงักล่าวมาน้ีเองในประเพณีไทยเรา  เม่ือบุคคลใกลจ้ะตาย  พวกญาติพี่น้องจึงไดนิ้มนต์
พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ต่ออายุ  แทท่ี้จริงแลว้การกระท าเช่นน้ีเพื่อท าให้จิตใจสงบ ไม่
ฟุ้ งซ่าน ท าจิตใจให้เป็นสมาธิ  ระลึกถึงพระรัตนตรัยเวลาตายก็จะไปสู่สุคติ น่ีเป็นความเช่ืออย่าง
หน่ึงของไทย 
 เพราะฉะนั้น  กระบวนการไปเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนานั้น ไดแ้ก่จิต  หรือวิญญาณ ใน
มหานิทานสูตร  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  “ถา้วิญญาณไม่กา้วลงสู่ครรภ์มารดา  นามรูปจะเกิดอยู่ใน
ครรภน์ั้นไม่ได”้๙ ในพระพุทธพจน์น้ี  ไดแ้สดงให้เห็นว่า  จิตหรือวิญญาณนั้นไม่ตายไปกบัร่างจิต 
จะตอ้งไปแสวงหาท่ีอยู่อาศยัใหม่  แต่จิตหรือวิญญาณอยู่ใตก้ฎแห่งไตรลกัษณ์มีลกัษณะ  เกิด ดบั  
ดบัทุกขณะ  ตามหลกัพระพทุธศาสนา จุติวิญญาณหรือจุติจิตไดแ้ก่  วิญญาณท่ีดบัในชาติก่อน  และ
ปฏิสนธิวิญญาณท่ีเกิดในภพใหม่  จุติวิญญาณดับแล้วจึงส่งไปให้ปฏิสนธิวิญญาณอีกต่อไป  
สถานท่ีเกิดของจิตจึงเป็นไปตามอ านาจของกรรมท่ีตนไดท้ าไว ้ในทางพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึง
ภพภูมิว่ามีมากมาย แต่เม่ือจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ แลว้ ก็มี ๒ ประเภท คือทุคติภูมิ และสุคติภูมิ 
แต่ในงานวิจยัน้ี ภพ หมายถึง โลกเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ ภูมิหมายถึง ชั้นท่ีเกิด และชั้นแห่งจิต คติ 
หมายถึงท่ีไป  
 ดงันั้น  การท่ีปฏิสนธิจิตจะไปเกิดในภพ ภูมิ  หรือคติ ไหนก็ตาม ก็เน่ืองจากกรรมเป็นเหตุ
ปัจจยัน าสตัวท์ั้งหลายใหต้อ้งเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารตามภพ ภูมิ  คติ ต่าง ๆ  และกรรมนั้น  มี

                                                            

 ๘พระราชวิสุทธิกวี,ตายแลว้ไปไหน, กรุงเทพ :มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๘, หนา้ ๑-๕ 
 ๙ที.ม. ๑๐/๖๐/๗๔. 



 

๓๑๐ 

 

ทั้งท่ีเป็นกศุลและอกศุล  หมู่สตัวท่ี์เวียนตายเวียนเกิดจึงเกิดในท่ีดีบา้ง  ท่ีเลวบา้ง  ตามกรรมท่ีตนได้
กระท าเอาไว ้ ซ่ึงมีอยู ่ ๒  อยา่ง คือ 

สุคติภพ  มี กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ  อนัเป็นท่ีอยูข่องเหล่าสตัวท่ี์ตายแลว้ไปเกิดในท่ีท่ี
เรียกวา่ สุคติภพ   ลกัษณะของผูท่ี้จะไปเกิดในสุคติภพไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นผูท่ี้ประพฤติดี มีกายสุจริต  
วาจาสุจริตและใจสุจริต  เรียกว่า กุศลกรรมนัน่เอง คือ การสร้างกรรมดี มีการรักษาศีล ๕ ขอ้ เป็น
ตน้ กรรมดีเหล่าน้ีก็จะส่งผลใหไ้ปเกิดในสุคตินั้น ก็จะเป็นไปตามกฎของกรรม คือ กรรมจากการท่ี
ไดเ้คยด าเนินชีวิตเม่ือก่อนตายในทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท่ีเป็นสุจริตมาก่อน หรืออาจเป็น
กรรมคร้ังหลงัสุด คือ ก่อนจะส้ินใจ ซ่ึงเป็นกรรมท่ีมีผลแรงมาก  และอาจให้ผลในช่วงต่อไป
ในทนัทีต่อจากชาติท่ีไดต้ายไปแลว้นั้น เช่น อาจจะระลึกถึงคุณงามความดีในส่ิงท่ีตนเองไดเ้คย
กระท าไว ้ หรือจิตไดส้มาธิในขณะก่อนท่ีส้ินใจกรรมท่ีดีเหล่านั้นย่อมส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภพ  
ซ่ึงมีอยู่ด้วยกนั ๓ ภพ ใหญ่ ดังกล่าวมาแลว้ซ่ึงสรุปแลว้ใน กามภพ  รูปภพ และอรูปภาพ หรือ  
กามาวจรภูมิ  รูปภูมิ   อรูปภูมิ  ก็ลว้นตกอยูใ่นวฏัฏะ คือ วน  ๓  อยูอ่ยา่งนั้น  กระท ากรรมทั้งท่ีเป็น
กศุลและอกศุลต่อไป จนกวา่จะส้ินไปซ่ึงกิเลส 

ทุคติภพ  ทุคติ  หมายถึง  คติชัว่  ทางด าเนินชีวิตชัว่  มีแต่ความเดือนร้อน  สถานท่ีท่ีไปเกิด
ชั่วเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานได้แก่  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต  และอสุรกาย ท่ีเรียกอีกอย่างว่า 
อบายภูมิ นรกในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนหน่ึงในสังสารวฏัคือการเวียนว่ายตายเกิด ชีวิต
มนุษยมี์การเปล่ียนแปลงหมุนข้ึนหมุนลง เร่ืองโลกหรือจกัรวาลเป็นเร่ืองอจินไตย (ส่ิงท่ีไม่ควรคิด) 
นรกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาล เป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ไม่ไดใ้นชีวิตน้ีส าหรับสามญัชน ถา้จะพิสูจน์กนั
จริง ๆ ตอ้งพิสูจน์ดว้ยชีวิตจิตใจ๑๐ ถึงแมจ้ะยงัพิสูจน์ไม่ไดว้่านรกตั้งอยู่ส่วนใดของจกัรวาล แต่
หลกัฐานท่ีปรากฏในคมัภีร์ของแต่ละศาสนา  ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิดและความเช่ือและการด าเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนเป็นอยา่งมาก  การท่ีพุทธศาสนิกชนมีความเช่ือว่า  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาไม่
ชอบธรรม ผลกรรมจะส่งผลถึงกบัท าใหต้นเองตอ้งตกนรก  เร่ืองความเช่ือเก่ียวกบันรก สวรรค ์จึงมี
อิทธิพลท าใหบุ้คคลงดการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมไดใ้นบางกรณีอยา่งน้ี นรกในฐานะท่ีเป็นภพหรือ 
คติภูมิจะเหมือนกบัชีวิตในโลกน้ีไม่ได ้ถา้เหมือนกนักต็อ้งมองเห็นดว้ยตามนุษย์๑๑ 

ชาวไทยพุทธท่ีมีความเช่ือในค าสอนของพระพุทธศาสนา จะมีความระมดัระวงัในการมี
ชีวิตคู่ ท่ีต้องอยู่ ร่วมกันระหว่างชายกับหญิงท่ีจะต้องให้ก า เนิดชีวิตมนุษย์  หากได้ศึกษา
พระพุทธศาสนาอยา่งถ่องแทจ้ะมีความเขา้ใจการเกิดของมนุษยเ์ป็นอยา่งดี  ท าใหมี้การเตรียมตวัท่ี

                                                            

 
๑๐พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, หน้า ๙๔.   

 
๑๑เร่ืองเดียวกนั. หนา้ ๑๑๐. 



 

๓๑๑ 

 

จะท าใหชี้วิตหน่ึงเกิดข้ึนมาอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) ไดอ้ธิบายไวว้่า  สัตวผ์ู ้
ไปเกิด  ซ่ึงตอนนั้นถือไดว้า่อยูใ่นภพก่อน วิญญาณ หรือจิตสุดทา้ย  จะมุ่งหนา้มาสู่ก าเนิดโดยมี  คติ
นิมิต  เป็นตวัน า  อธิบายว่า  เวลาคนเราจะตาย ท่านบอกว่าจะมีกรรมนิมิตอนัไดแ้ก่ภาพของกรรม
เกิดข้ึน  คือประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีตนไดก้ระท าไวใ้นอดีตของชีวิตจะมาฉายให้เห็นพอกรรมนิมิต  
คือภาพตวัแทนของส่ิงท่ีตนไดก้ระท ามา  ผ่านไปแลว้  ก็มีคตินิมิต  คือภาพของภพท่ีตนจะไปเกิด
ปรากฏให้เห็น  คตินิมิตท่ีปรากฏน้ีก็เป็นไปตามกรรม  ท่ีเป็นตวัน าให้ไปเกิด  กรรมนั้นแสดงออก
โดยมีคตินิมิตเป็นเคร่ืองหมาย  แลว้กรรมก็จะเป็นตวัชักพาไป  วิญญาณเก่าดบัไปวิญญาณใหม่
เกิดข้ึนสืบต่อกรรมท่ีสะสมไวแ้ละวิญญาณนั้นช่ือว่าเป็น คนัธพัพะ๑๒ สัตวท่ี์กล่าวมาน้ี จึงหมายเอา
ปฏิสนธิวิญญาณท่ีสืบเน่ืองมาจากจุติวิญญาณของสตัวท่ี์ถึงแก่กรรม๑๓ 
 ดว้ยเหตุน้ี  วิญญาณท่ีดบัในชาติก่อนจึงเรียกว่า“จุติวิญญาณ”และวิญญาณท่ีเกิดในภพใหม่
เรียกว่า  “ปฏิสนธิวิญญาณ”  จุติวิญญาณกบัปฏิสนธิวิญญาณเป็นจิตคนละดวง  เม่ือจุติวิญญาณจะ
ดบัลงในชาติก่อน  ได้ส่งผลบุญหรือบาปออกไปเป็นปัจจยัให้เกิดการปฏิสนธิในชาติใหม่  แต่
ปฏิสนธิวิญญาณกไ็ม่แตกต่างจากจุติวญิญาณโดยส้ินเชิง  ทั้งน้ีเพราะผลบุญหรือบาปท่ีจิต (วิญญาณ) 
ส่งมาไดเ้ป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณน้ีข้ึน  ดงันั้นปฏิสนธิวิญญาณจึงไดรั้บมรดกทุก
อยา่งจากจุติวิญญาณ  ผลกรรมท่ีท าไวแ้ต่ชาติก่อนไม่ไดด้บัสูญไปพร้อมกบัการดบัของจุติวิญญาณ  
ทั้งน้ีเพราะผลกรรมเหล่าน้ี ได้ขา้มไปสถิตอยู่ในปฏิสนธิวิญญาณท่ีเพิ่งเกิดใหม่๑๔เพราะฉะนั้น 
จุดเร่ิมตน้ของชีวิตยอ่มเกิดข้ึนนบัแต่วินาทีแรกท่ีองคป์ระกอบทั้ง  ๓  คือ มารดาบิดาร่วมกนั ๑ และ
มารดาอยูใ่นระยะท่ีมีไข่สุก ๑  อีกทั้งมีคนัธพัพะเขา้ไปตั้งอยู ่ ๑ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์แลว้ เม่ือวิญญาณเขา้ถือปฏิสนธิในไข่ท่ีผสมเช่ือไวแ้ลว้  ชีวิตมนุษยจึ์งไดถื้อก าเนิดข้ึนและ
ชีวิตในครรภก์็เร่ิมมีวิวฒันาการข้ึนเป็นล าดบั ๆ  ดงัท่ีปรากฏใน  อินทกสูตร   ความว่า    รูปน้ีเป็น
กลลก่อน   จากกลล เกิดเป็น อพฺพุทะ   จากอพฺพุท  เกิดเป็นเปสิ (ช้ินเน้ือเลก็) จากเปสิ เกิดเป็น ฆน  
(เป็นกอ้น) จากฆน เกิดเป็นปุ่ม  ๕  ปุ่ม  ต่อจากนั้น  ผม ขน และเลบ็  จึงเกิดข้ึน๑๕ 
  
                                                            

 
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ท าแทง้ตดัสินอยา่งไร, ในการแพทยย์คุใหม่ในพทุธทศัน์

,(กรุงเทพฯ: ธีระอรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๑๔๑-๑๔๒. 
 

๑๓ที.ม.อ. ๒/๑๑๕/๑๐๐.  ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ๒๕๓๒. 
 

๑๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), พทุธศาสนากบัปรัชญา, หนา้ ๑๑๘-๑๑๙.  อา้ง
ในพระสมุทร  ถาวรธมฺโม (ทาทอง),“การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ืองการท าแทง้ฯ”, 
หนา้  ๔๕.  
 

๑๕ส .ส.(แปล) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗. ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ๒๕๓๙. 



 

๓๑๒ 

 

 ในความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี ๑๔ พร้อมคณะผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง ๒๔
ท่าน  มีความเห็นตรงกนัสรุปไดว้่า “วิญญาณของทุกคน หลงัจากตายแลว้ย่อมไปเกิด เพราะกรรม
น าพาดวงจิตไปสู่ภพใหม่ จะไปเกิดเป็นอะไร  ก็ไดข้ึ้นอยู่กบัผลของกรรมนัน่เอง    หรือท่ีเรียกว่า 
กมฺมุนา วตฺตติโล โก  แปลวา่ สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรมนัน่เอง หรือจิตวิญญาณเหล่านั้นอาจจะ
ไปเกิดเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็เพราะกรรมท่ียงัขอ้งแวะอยู่นัน่เอง”๑๖ จากขอ้คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวพุทธมีความเช่ือในเร่ืองของจิตวิญญาณ ท่ีมีความเก่ียวพนัอยูก่บัภพเดิม 
เม่ือได้สร้างกุศลกรรมและอกุศลกรรมจิตย่อมผูกพนัอยู่กับส่ิงนั้นและน ามาสู่ภพใหม่ชาติใหม่
นัน่เอง 

๔.๑.๓ ความเช่ือเร่ืองบาป-บุญและกฎแห่งกรรม 
 หลงัจากการตายแลว้ชีวิตของแต่ละคนจะตอ้งไปเสวยผลกรรมท่ีท าไวต้ั้งแต่ยงัมีชีวิตอยู ่ภพ
ท่ีจะไปเกิดใหม่นั้นจึงมีความสมัพนัธ์อยา่งยิง่ยวดกบักรรมท่ีท าไวก่้อนตาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาสัน
นกรรมหรือกรรมท่ีท าไวใ้กลต้ายโดยเฉพาะในมรณสันนกาลจะมีพลงัช่วยส่งให้ไดไ้ปเกิดใหม่ใน
สุคติหรือทุคติภพ  ดงัพระคาถาท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้  ไดต้รัสกบัพระเจา้ปเสนทิโกศลเม่ือคร้ังเสด็จ
มาทรงคร ่ าครวญร าพึงร าพนัถึงสมเดจ็พระอยัยกิาท่ีเพิ่งถึงแก่ทิวงคตไปวา่ 
   สัตว์ทั้งหลายจักตาย      เพราะชีวติมีความตายเป็นทีสุ่ด 
  สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม  เข้าถึงผลบุญและบาป คอืผู้ท าบาป 
   จักไปนรก ส่วนผู้ท าบุญจักไปสวรรค์เพราะฉะน้ัน  บุคคลควรท า 
   กรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นทีพ่ึง่ของสัตว์ 
    ทั้งหลายในโลกหน้า๑๗ 
   สารีบุตร ตถาคตเห็นหมู่สัตวผ์ูก้  าลงัจุติ(เคล่ือน) ก าลงัเกิด ทั้งชั้นต ่าและชั้นสูง  งามและไม่
งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ดว้ยตาทิพยอ์นับริสุทธ์ิเหนือมนุษย ์รู้ชดัถึงหมู่สัตวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมว่า 
“หมู่สัตวท่ี์ประกอบ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต  กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และ
ชกัชวนผูอ่ื้นใหท้ าตามความเห็นผดิ พวกเขาหลงัจากตายแลว้จะไปเกิดในอบาย   ทุคติ วินิบาต นรก 
แต่หมู่สัตวท่ี์ประกอบกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ   มีความเห็นชอบ 
และชกัชวนผูอ่ื้นใหท้ าตามความเห็นชอบ  พวกเขาหลงัตายแลว้จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๑๘ 

                                                            
๑๖ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน ท่ี ๑๔ พระเทพวิสุทธิกวี และคณะ   ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 

 
๑๗ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๖. 

 
๑๘ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๑๔๘/๑๔๗. 



 

๓๑๓ 

 

 เม่ือบุคคลมีความเขา้ใจในบาปบุญแลว้ จะไม่ท าความชัว่ ดงัท่ีพระพทุธองคท์รงแสดงธรรม
ไวว้่า สัตวท์ั้งหลายยอ่มมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจ าแนกสัตวท์ั้งหลายให้เลวและดีต่างกนั โดยผูว้ิจยัจะขอ
ยอ่ความมาพอสงัเขป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการตาย ดงัน้ี 
  ๑. บุคคลบางคนมีปกติฆ่าสัตว ์  มีใจทารุณโหดร้าย  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือ
มาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้อายนุอ้ย 
  ๒. บุคคลบางคนมีปกติเวน้จากการฆ่าสัตว ์ มีใจเอ็นดูกรุณาต่อสัตว ์ เม่ือส้ินชีพ
ยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้อายยุนืยาว 
  ๓. บุคคลบางคนชอบเบียดเบียนสัตวใ์ห้เดือดร้อนล าบาก  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  
เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้โรคมาก 
  ๔. บุคคลบางคนไม่ชอบเบียดเบียนสตัว ์ เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็น
มนุษยก์เ็ป็นผูมี้โรคนอ้ย 
  ๕. บุคคลบางคนมกัโกรธ  มากไปดว้ยความแคน้  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมา
เกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูมี้ผวิพรรณทราม  คือผวิไม่สวย 
  ๖. บุคคลบางคนไม่มกัโกรธ  ไม่มากไปดว้ยความแคน้  ไม่ด่าตอบ ไม่โกรธ  ไม่ 
พยาบาท มีใจอ่อนโยน  ไม่กระดา้ง   เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้รูปร่าง 
ผวิพรรณงาม น่าดู น่าเล่ือมใส 
  ๗. บุคคลบางคนมีใจมกัริษยาเขา  มีใจคิดประทุษร้ายเขา  อยากให้สมบติัของเขา
พินาศ เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีนอ้ย  วาสนานอ้ย 
  ๘. บุคคลบางคนไม่ริษยาเขาในลาภ  สักการะ  มีความนบัถือ  ไม่คิดประทุษร้าย
เขา  ไม่อยากใหส้มบติัเขาพินาศ  เม่ือส้ินชีพยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีสูง 
  ๙. บุคคลบางคนตระหน่ีเหนียวแน่น  ไม่ให้ทาน  ไม่สงเคราะห์คนท่ีควร
สงเคราะห์ เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยย์อ่มเป็นผูย้ากจน มีโภคสมบติันอ้ย 
  ๑๐.บุคคลบางคนเป็นผูมี้ใจเสียสละ  ชอบให้ทานสงเคราะห์  เม่ือส้ินชีพย่อมไม่
สวรรคเ์ม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูม้ ัง่คัง่พร่ังพร้อมไปดว้ยโภคสมบติั 
  ๑๑. บุคคลบางคนถือตวัจดั  กระดา้ง  ไม่เคารพผูค้วรเคารพ  เม่ือส้ินชีพย่อมตก
นรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็กิดในตระกลูต ่า 
  ๑๒. บุคคลบางคนไม่กระดา้ง  ไม่ถือตวัจดั  เคารพคนท่ีควรเคารพ  เม่ือส้ินชีพยอ่ม
ไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็กิดในตระกลูสูง 



 

๓๑๔ 

 

  ๑๓. บุคคลบางคนไม่ชอบสอบถามความสงสัยของตนกบัท่านผูรู้้  ผูฉ้ลาด  ไม่ไต่
ถามว่าอะไรเป็นกุศล  อกุศล  อะไรควรประพฤติ  อะไรไม่ควรประพฤติ  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มี
โทษ  เม่ือส้ินชีพยอ่มตกนรก  เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูโ้ง่เขลา 
  ๑๔. บุคคลบางคนมีนิสยัชอบสอบถามท่านผูรู้้  หมัน่เขา้หาท่านผูรู้้ฯลฯ เม่ือส้ินชีพ
ยอ่มไปสวรรค ์ เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นผูฉ้ลาดรอบรู้  แหลมคม  มีปัญญามาก๑๙ 

ดงันั้น ความเช่ือของแต่ละบุคคลในเร่ืองดงักล่าวจึงท าให้เกิดการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม 
ในการท่ีตนเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกใบน้ี รวมทั้งการเตรียมตวัก่อนตาย และขณะตายจากโลกน้ีไป
แลว้ ดว้ยมีความเช่ือตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา มีช่ือว่าธรรมท่ีเป็นเหตุท่ีท าให้บุคคลมีอายุ
สั้นหรืออายยุนืยาวนั้น ไดมี้กล่าวไวใ้นปฐมอนายสุสาสูตร  และ  ทุติยอนายสุสาสูตร   มีดงัน้ี  คือ 
 ดงัในปฐมอนายสุสาสูตร๒๐ ธรรมท่ีเป็นเหตุใหบุ้คคลเป็นผูมี้อายยุนืมี  ๕ ประการ คือ 
     ๑)  ท าส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ รู้จกัแสวงหาส่ิงท่ีท าให้เกิดความสบายเป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตและมีความเจริญกา้วหนา้ 
  ๒) รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ ส่ิงท่ีบุคคลแสวงหามานั้นมีปริมาณท่ี
พอประมาณไม่มากเกินและนอ้ยเกินแต่อยูใ่นความพอดีต่อความตอ้งการในชีวิต 
  ๓) บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่าย รู้จกัส่ิงท่ีมีคุณต่อร่างกายไม่เป็นพิษไม่ท าให้ร่างกายเกิด
ความทุกข ์
  ๔) เท่ียวในเวลาท่ีสมควร สามารถจดัเวลาใหถู้กตอ้งเหมาะสม ควรไม่ควร 
  ๕) ประพฤติพรหมจรรย ์มีการประพฤติอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงามและครองตนดว้ย
ความดีงามโดยไม่เบียดเบียนตนและคนอ่ืน 

ในทุติยอนายสุสาสูตร๒๑ ธรรมท่ีเป็นเหตุใหบุ้คคลเป็นผูมี้อายยุนืมี  ๕  ประการ คือ 
  ๑) ท าส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ รู้จกัแสวงหาส่ิงท่ีท าให้เกิดความสบายเป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตและมีความเจริญกา้วหนา้ 
  ๒) รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ ส่ิงท่ีบุคคลแสวงหามานั้นมีปริมาณท่ี
พอประมาณไม่มากเกิน และนอ้ยเกินแต่อยูใ่นความพอดีต่อความตอ้งการในชีวิต 
  ๓) บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่าย รู้จกัส่ิงท่ีมีคุณต่อร่างกายไม่เป็นพิษ ไม่ท าให้ร่างกายเกิด
ความทุกข ์
                                                            

 
๑๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐-๒๙๗/๓๕๐-๓๕๖; สรุปความจากวศิน   อินทสระ, หลกักรรมและ

การเวียนวา่ยตายเกิด, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพธ์นธชั, ๒๕๔๘), หนา้ ๖๘-๗๐. 
 

๒๐องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๕/๒๐๕. 
 

๒๑องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๖/๒๐๖. 



 

๓๑๕ 

 

  ๔) มีศีลรักษาศีล (ศีล ๕) ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัเบ้ืองตน้ท่ีจะท าใหชี้วิตสงบ
สุขด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความไม่ประมาท 
  ๕) มีกลัยาณมิตร (มิตรดี) คบคนดีเป็นมิตร คือ คนท่ีขยนัท ามาหากินแสวงหา
ความรู้คบบณัฑิต คนท่ีรักษาศีลปฏิบติัธรรม 

คุณค่าเชิงจริยธรรมจากความเช่ือเรืองบาปบุญ เป็นเหตุท าให้บุคคลหันมาสร้างกุศล 
ประกอบคุณงามความดี และปฏิบติัตามศีลห้าอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากเช่ือค าสอนของพระพุทธเจา้
ปรากฏอยู่ใน จูฬกมัมวิภงัคสูตรและใน มหากมัมวิภงัคสูตรโดยทรงแสดงเร่ืองกรรมและผลของ
กรรมแก่พระอานนท ์ คือตรัสกบัพระอานนทโ์ดยมีถึงบุคคลอยู ่ ๔  จ าพวก  คือ คนประพฤติสุจริต
และทุจริตว่าเม่ือตายไปแลว้ตกนรกก็มี ตายไปแลว้ไปสวรรคก์็มี  ดงันั้นบุคคลสั่งสมกรรมอยา่งใด  
ยอ่มไดรั้บผลกรรมอยา่งนั้นของตน ดงัน้ี 

 มกัฆ่าสตัว ์  มีอายสุั้น 
 เวน้ฆ่าสตัว ์  อายยุนื 
 มกัเบียดเบียนสตัว ์ ตกนรก  มีโรคมาก 
 ไม่เบียดเบียนสตัว ์ เกิดในสวรรค ์ มีโรคนอ้ย สุขภาพดี 
 มกัโกรธ  โมโหง่าย ตกนรก  ผวิพรรณหยาบ 
 ใจดี  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา เกิดในสวรรคผ์วิพรรณเนียนสวย 
 อิจฉา  ริษยา  ตกนรก  มียศนอ้ย 
 ไม่ริษยา  ไม่คิดร้าย เกิดในสวรรค ์ มีเกียรติ  มีคนนบัถือ 
 ตระหน่ีถ่ีเหนียว  ตกนรก  ยากจนมีทรัพยน์อ้ย 
 ท าบุญ  ใหท้านเสมอ เกิดในสวรรค ์ ร ่ารวย เป็นเศรษฐี 
 เยอ่หยิง่  ถือตวั  ไม่เคารพผูค้วรเคารพ เกิดในตระกลูต ่า 
 อ่อนนอ้ม  ถ่อมตน  เคารพผูค้วรเคารพ เกิดในตระกลูสูง 
 ไม่ชอบสนทนากบันกัปราชญ ์ไม่ซกัถามผูมี้ความรู้คู่คุณธรรมสติปัญญานอ้ย  โง่ 

ชอบสนทนากบัปราชญ ์เป็นกลัยาณมิตรกบับณัฑิตยส์ติปัญญาดี  ฉลาด 
จากความเช่ือเร่ืองบาปบุญน้ีสอดคลอ้งกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี ๑๔ และท่านท่ี ๑๖ ให้

ความเห็นอนัเป็นประโยชน์ไวว้่า  “ในพระพุทธศาสนาไดส้อนเร่ืองบุญบาปไวใ้นตวัตนของชาว

พุทธไทย โดยแทรกอยูใ่นการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะการปฏิบติัตนให้มัน่คงอยู่ในศีลห้า

อยา่งสม ่าเสมอ บุญก็จะติดตวัไปทุกภพทุกชาติ ตรงกนัขา้ม หากบกพร่องในศีลห้า บาปก็จะติดตวั



 

๓๑๖ 

 

ไปเช่นเดียวกนั”๒๒  ดงันั้นบุญบาปท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างไวจึ้งเป็นตวัแบ่งแยกให้คนทั้งปวงแตกต่างกนั

ออกไปเช่นนั้น  เพราะสัตวมี์กรรมเป็นของตน  เป็นทายาทแห่งกรรม  กรรมยอ่มจ าแนกสัตวใ์หเ้ลว

และประณีตได ้ ท ากรรมดีไวย้่อมไปสู่ท่ีดี  ท ากรรมชัว่ย่อมไปสู่ท่ีไม่ดี  คือ อบายภูมิ  จึงควรเร่ง

ประกอบกศุลกรรมใหม้ากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

๔.๑.๔ เช่ือเร่ืองนรก - สวรรค์ 
 นรกตามท่ีรู้กนัอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นเร่ืองท่ีจะไดรั้บหลงัจากตายแลว้ ในศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีกล่าว
ไวค้ลา้ย ๆ กนั   ส่วนนรกในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนหน่ึงในสังสารวฏัคือการเวียนว่ายตาย
เกิด ชีวิตมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงหมุนข้ึนหมุนลง เร่ืองโลกหรือจกัรวาลเป็นเร่ืองอจินไตย (ส่ิงท่ีไม่
ควรคิด) นรกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาล เป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ไม่ไดใ้นชีวิตน้ีส าหรับสามญัชน ถา้จะ
พิสูจน์กันจริง ๆ ตอ้งพิสูจน์ด้วยชีวิตจิตใจ๒๓ ถึงแมจ้ะยงัพิสูจน์ไม่ได้ว่านรกตั้ งอยู่ส่วนใดของ
จกัรวาล แต่หลกัฐานท่ีปรากฏในคมัภีร์ของแต่ละศาสนา ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิดและความเช่ือและ
การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนเป็นอยา่งมาก 
 การท่ีพุทธศาสนิกชนจะแสดงพฤติกรรมใดออกมา หากรู้อยูแ่ก่ใจว่าไม่ชอบธรรม ยอ่มคิด
ปรุงแต่งต่อไปอีกวา่ ผลกรรมท่ีท านั้น จะส่งผลถึงกบัท าใหต้นเองตอ้งตกนรกหมกไหมห้รือไม่ เม่ือ
คิดถึงนรกอาจจะมีพุทธศาสนิกชนบางคนละการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมเสียได้  เร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกบันรก สวรรค ์จึงมีอิทธิพลท าให้บุคคลงดการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมไดใ้นบางกรณีอย่างน้ี 
นรกในฐานะท่ีเป็นกามภพหรือทุคติภูมิจะเหมือนกับชีวิตในโลกน้ีไม่ได้ ถ้าเหมือนกันก็ต้อง
มองเห็นดว้ยตามนุษย์๒๔ ดงันั้นสัตวท์ั้งหลายจะไปเกิดในนรกนั้นย่อมมีเหตุอนัควรท่ีท าให้สัตว์
เหล่านั้นไปเกิดในท่ีเช่นนั้น คือการกระท าชั่วทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ตวัอย่าง เช่นการ
ละเมิดศีล  ๕  ขอ้ คือ  
  ๑. คนท่ีฆ่าสตัวต์ดัชีวิตเป็นประจ า จะไปเกิดในสญัชีวมหานรก  
  ๒. คนท่ีเป็นโจร เป็นขโมย ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น จะไปเกิดในกาฬสุตตนรก  
  ๓. คนท่ีประพฤติผดิในกาม จะไปเกิดในสงัฆาฏมหานรก 
  ๔. คนท่ีประพฤติทางวาจา มีการพดูเทจ็ พดูค าหยาบ พดูส่อเสียด พดูเพอ้เจอ้ จะไป
เกิดในโรรุวมหานรก  

                                                            
๒๒ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ท่าน ท่ี  ๑๔ พระเทพวิสุทธิกวี  และท่านท่ี  ๑๖ รศ. พื้น   ดอกบวั.    

 
๒๓พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต),  กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, หน้า  ๙๔.   

 
๒๔เร่ืองเดียวกนั. หนา้ ๑๑๐. 



 

๓๑๗ 

 

  ๕. คนท่ีด่ืมสุราเมรัยแลว้เกิดความประมาท ขาดสติสมัปชญัญะ จะไปเกิดในมหา 
โรรุวมหานรก 
 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่านรกภูมิซ่ึงอยูใ่นกามภพ เป็นภพภูมิท่ีสัตวผ์ูก้ระท าบาปท่ีไดรั้บโทษหนกั
ท่ีสุดและลดลง การตั้งอยูแ่ห่งขมุนรกทั้งหลายจะเรียงล าดบัชั้นจากขา้งในอนัเป็นการลงโทษผูท่ี้ท า
กรรมหนักท่ีสุดขยายวงออกมาขา้งนอกตามล าดบัโทษฐานความผิดท่ีเบาบางลงไปเร่ือย ๆ การ
แสดงล าดบัชั้นนรกภูมิจากมหานรกออกมาจนถึงยมโลกนรกดงัภาพท่ีเราเห็นดงักล่าว กระนั้นกต็าม 
วงรอบนอกสุด คือ โลกนัตนรกนั้น มิไดห้มายความว่า เป็นนรกท่ีมีทุกขเวทนานอ้ยกว่านรกทั้งปวง 
หากแต่เป็นนรกท่ีต่างจากนรกอ่ืน ๆ คือ เป็นนรกเยน็อยูน่อกจกัรวาลในระหว่างจกัรวาล ในขณะท่ี
นรกอ่ืน ๆ นั้นเป็นนรกร้อนดว้ยไฟนรกทั้งส้ินและยงัตั้งอยูภ่ายในจกัรวาล 
 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ อีกทั้งการประพฤติปฏิบติัของชาวพุทธไทย 
โดยเฉพาะการปฏิบติัตนตามหลกัเบญจศีล เบญจธรรม ยอ่มเป็นขอ้ยนืยนัความเช่ือของบุคคลเหล่าน้ี
เป็นอยา่งดีว่ามีความเช่ือเร่ืองบุญบาป และนรกสวรรค ์โดยมีความเช่ือว่า หากท ากุศลกรรมยอ่มเกิด
บุญน าไปเสวยสุขบนสวรรค ์แต่หากท าอกุศลกรรมย่อมเกิดบาปและน าไปเกิดยงัอบายภูมินั่นเอง  
“ท่ีถือไดว้า่เป็นคุณค่าดา้นพฤติกรรม” ของคนในสงัคม 
 

๔.๒  การด าเนินชีวติด้านสังคม 
 คุณค่าความเช่ือเก่ียวกับสังสารวฏัในสังคมไทย เป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีผูกพนักับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย เช่น เม่ือเด็กเกิดตอ้งน าเด็กไปไวท่ี้ประตู
บา้นเพื่อให้เทวดาคุม้ครองรักษา เพราะเช่ือว่าเด็กท่ีเกิดมามีผีมาป้ันรูปร่างลกัษณะแลว้คอยดกัจบั
วิญญาณ ใส่รูปใหมี้ชีวิตก่อนเขา้สู่ครรภม์ารดา จึงเกิดความเช่ือวา่ผเีป็นเจา้ของลูกมาก่อน เม่ือเกิดมา
กมี็การ “ซ้ือลูก” จากผ ีเพราะเช่ือวา่ ๓ วนัแรก เป็นช่วงเวลาท่ีผอีาจจะมาทวงลูกคืนไปอยูด่ว้ย ท าให้
เด็กอาจเส่ียงต่อการตายได ้จนเกิดค ากล่าวว่า  ๓ วนัลูกผี  ๔ วนัลูกคน และเม่ือตายไปก็เช่ือว่าผีมา
เอาชีวิตไป 
  ดงัจะเห็นว่าในสังคมไทยก็มีความเช่ือพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 
เช่นเดียวกบัสงัคมทัว่ไป ดงัท่ีพระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๖) กล่าวว่า ความเช่ือของชนชาติไทยนั้น
แต่ดั้งเดิมก็ไม่ต่างกบัชนชาติอ่ืน คือ มีความเช่ือถือส่ิงท่ีตามปรกติไม่เห็นตวัแต่ถือเขา้ใจว่ามีฤทธ์ิ
หรืออ านาจอยู่เหนือคน อาจบนัดาลให้ดีหรือร้าย หรือให้คุณให้โทษได ้ความเช่ืออย่างน้ีเรียกว่า 
ลทัธิผีสางเทวดา อนัเป็นคติศาสนามาแต่ดั้งเดิมของมนุษย ์ก่อนท่ีจะมีวิวฒันาการมาเป็นคติศาสนา
อนัประณีตข้ึนในปัจจุบนั แมค้วามเช่ือจะเป็นนามธรรมไม่สามารถจะพิสูจน์ใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้ได้
ดว้ยเหตุผลแต่เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถปฏิเสธ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดข้ึนมาบนโลกลว้นตกอยูภ่ายใต้



 

๓๑๘ 

 

อิทธิพลของความเช่ือดว้ยกนัทั้งส้ิน แมแ้ต่ผูท่ี้ประกาศตนเองว่าไม่นบัถือศาสนาหรือไม่ยึดถือตาม
ความเช่ือใด ๆ นัน่ยอ่มแสดงถึงความเช่ือถืออีกแบบหน่ึงเช่นกนัความเช่ือจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่
ในชีวิตผูค้น เพราะความเช่ือเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมอีกหลายรูปแบบ ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและ
วฒันธรรมทางจิตใจโดยเฉพาะบทบาททางดา้นจิตใจ ความเช่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจยามท่ี
มนุษยเ์กิดความทุกข ์ถึงแมค้วามเจริญทางดา้นวตัถุจะเจริญข้ึน แต่ก็ไม่อาจแกไ้ขความทุกขท์าง
จิตใจให้เบาบางลงได ้ความเช่ือจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกขท่ี์
เป็นสภาพทางจิตใจนั้นไดดี้ท่ีสุด มีประโยชน์หรือมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต และมีอิทธิพลต่อ
สังคม เป็นตวัก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม โดยอาจสังเกตไดว้่า เม่ือบุคคล
มีความเช่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีตอบสนองความ
เช่ือนั้นๆ และถา้เปล่ียนความเช่ือไปจากเดิม พฤติกรรมจะเปล่ียนตามไปดว้ย และพฤติกรรมเช่นน้ี
อาจสะทอ้นให้สังเกตเห็นไดใ้นลกัษณะของขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคนใน
สงัคมความเช่ือดงักล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ มีฐานการเกิดมากมาย แต่ถา้พิจารณาตามกรอบของความ
เช่ืออาจสรุปได ้๓ ประเภท คือ 
   ๑) ความเช่ือท่ีมนุษยมี์ต่อมนุษย ์๒) มนุษยมี์ต่อธรรมชาติ และ ๓) มนุษยมี์ต่อส่ิง
เหนือธรรมชาติจึง ท าให้เกิดพิธีกรรมในสังคมชาวพุทธไทยตั้งแต่เกิดจนตาย  โดยสอดคลอ้งกบั
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี ๒๕   ได้ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนไว้ดังนี้ “พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด เป็นเร่ือง
ของความเช่ือที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือผู้น า หัวหน้า แสดงให้เห็นถึงอ านาจลีล้ับ 
เพื่อให้คนอื่นกลัวแล้วท าตามที่ตนเองผูกขึน้ คิดขึน้ พิธีกรรมก็เป็นเพียงพิธีกรรม ไม่สามารถที่จะ
มาท าให้คนเกิดเป็นคนดีหรือเลว ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะอบรมบ่มสอน พิธีกรรมเป็นเพียง
เสริมขวญั ก าลงัใจในให้เกดิพลงัสู้เท่าน้ัน เพราะไม่มีพธีิกรรมการเกดิกด็ าเนินไปตามธรรมชาติของ
สัตว์โลกอยู่แล้ว”๒๕  พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตของสงัคมไทยจึงมีดงัน้ี 
 ๔.๒.๑. พธีิเกีย่วกบัการเกดิในสังคมชาวพทุธไทย 
 การเกิดในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาทมีลกัษณะเป็น“กระบวนการแห่งการกระท า
หรือกรรม” ท่ีส่งผลให้จิตของมนุษยไ์ดไ้ปเกิดในภพภูมิท่ีแตกต่างกนัไป ประเด็นต่อมาท่ีน ามา
ศึกษาคือ การเกิดในรูปแบบของปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงในสังคมชาวพุทธไทย ตั้งแต่สังคมสมยั
พทุธกาล จนถึงปัจจุบนั ผูค้นไดมี้การแสดงท่าทีตามความเช่ือและการปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกิด
ในรูปแบบของประเพณีพิธีกรรมต่างๆ  มากมาย  นับตั้งแต่ปฏิสนธิของมนุษย ์ซ่ึงอยู่ในทอ้งของ
มารดา จนถึงคลอดออกมาลืมตาดูโลก เรียกว่า“การเกิด”ผูท่ี้เกิดมาดีหรือชัว่ ส าคญัท่ีสุดอยูท่ี่พ่อแม่ 

                                                            
๒๕ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน ท่ี  ๒๕   พระครูสมุห์ส าลี ทิฏฺฐธมฺโม   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 



 

๓๑๙ 

 

ถา้ทั้งสองคนน้ีดี ลูกท่ีเกิดมา ก็จะเป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นก าลงัส าคญัของสังคมและชาติ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของโลก ตลอดถึงการเป็นบุตรหลานท่ีดีของวงศต์ระกูล ดงันั้นคติความเช่ือของ
คนในสมยัโบราณจึงสอนให้สร้างแต่ความดีโดยวางหลกัการไวเ้ช่น การสร้างพระพุทธรูป ณ 
สถานท่ีอนัเป็นส่วนรวม เช่น ศาลาโรงธรรม หรือศาลากลางบา้น คนโบราณชอบสร้างพระพุทธรูป
ท่ีสวยงามไว ้เวลาคนผ่านไปมาให้แลเห็นถนัด จกัได้เกิดศรัทธามีความเคารพนับถือ เม่ือเวลา
ตั้งครรภ์ น้อมนึกถึงพระพุทธรูปจิตใจก็สงบสบาย ลูกท่ีเกิดมาก็เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม มีศีลธรรม
และรูปร่างสวยงาม เหมือนพระพทุธรูปท่ีสร้างเป็นตน้๒๖ ส่วนน้ีถือเป็นความเช่ือทางพทุธศาสนา 
 ๑. พธีิเกีย่วกบัการเกดิ 
 จากการศึกษา  พิธีในสังคมไทยเก่ียวกบัการเกิดในราชส านกั ยงัพบว่าในบริบทของสังคม 
ประชาชนทั่วไปมีการจัดประเพณีพิธีเก่ียวกับการเกิดตามความเช่ือของตนอยู่ในทุกภาคของ
ประเทศไทย ซ่ึงประเพณีพิธีในแต่ละภาคของไทยนั้นมีความเช่ือมาจากแหล่งความเช่ือท่ีแตกต่าง
กนัไปบา้งเหมือนกนั บา้งต่างกนั ตามแต่ค่านิยมหรือความเช่ือท่ีตนมี ซ่ึงจากการกล่าวมาทั้งหมด
พบว่าประชาชนในภาคต่าง ๆ ของไทยมีความเช่ือเก่ียวกับพิธีการเกิด ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ปรากฏให้เห็นว่าการเกิดของสามญัชนโดยทัว่ไป หรือท่ี
เรียกว่าเป็นประเพณีราษฎร์ มีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
ความเช่ือทอ้งถ่ินดว้ยพบว่า การประกอบพิธีกรรมหรือประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตโดยเฉพาะการ
เกิดเป็นเร่ืองท่ีมีความหลากหลายตามความเช่ือแบบชาวบา้นเป็นไปอยา่งอิสระ ผดิกบัความเช่ือและ
ประเพณีพิธีกรรมของราชส านักท่ีมีความเป็นระเบียบค่อนขา้งสูง แต่ถือว่าความเช่ือและประเพณี
ของชาวบา้นเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของวฒันธรรมอินเดียท่ีน่าศึกษา ส าหรับประเพณีการเกิดของ
ชาวบา้นทัว่ ๆ ไปมีดงัน้ี 
  (๑) การขอบุตรจากเทวดา  

ซ่ึงเช่ือวา่เป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีพระพทุธศาสนาไม่ไดป้ฏิเสธความมีอยูข่องเทวดา ส าหรับ
ความเช่ือเก่ียวกบัเทวดาในระดบัชาวบา้นเป็นความเช่ือท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย และดูเหมือนว่าเป็น
ส่ิงท่ีแยกไม่ออกระหว่างมนุษยก์บัเทวดา ในกรณีการเกิดหรือประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดใน
ระดับชาวบา้น ปรากฏมีการออ้นวอนขอพรจากเทวดาหรือขอลูกจากเทวดา เช่น กรณีของนาง
สุชาดา อุบาสิกาผูถ้วายขา้วมธุปายาสแด่พระพุทธองคใ์นวนัตรัสรู้ โดยนางสุชาดาเดินทางไปแกบ้น
เทวดาท่ีตน้ไทรใหญ่ ในกรณีท่ีนางสามารถมีบุตรไดจ้ากการบนต่อเทวดาท่ีตน้ไมน้ั้น เม่ือสัมฤทธ์ิ
ผลนางจึงน าเอาส่ิงของมาแกบ้นกบัเทวดา แต่ในระหวา่งนั้นพบกบัพระพุทธองคน์ัง่อยูใ่ตต้น้ไทรจึง

                                                            

 
๒๖เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๘๓.  



 

๓๒๐ 

 

นึกว่าเป็นเทวดา และไดน้ าขา้วมธุปายาสถวายแด่พระพุทธองค์๒๗กรณีน้ียอ่มเป็นเคร่ืองหมายแสดง
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ประเพณีการขอบุตรกบัเทวดานั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง  
  (๒) การท านายฝัน มนุษยทุ์กคนเม่ือเกิดมาแลว้เป็นธรรมดาท่ีตอ้งฝัน ในสมยั
พทุธกาลนั้นมีวิชาท านายทายทกัอยูอี่กสาขาหน่ึงช่ือว่าวิชาท านายฝัน๒๘และในการเกิดของชาวบา้น
ความฝันถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งน ามาท านายเม่ือมีการตั้งครรภแ์ลว้ เพราะค าท านายท่ีได้
อาจมีผลต่อก าลงัใจของผูเ้ป็นมารดาหรือบรรดาญาติทั้งหลายในครอบครัวท่ีร่วมยนิดีหรือเสียใจกบั
ชะตากรรมของเดก็ท่ีเกิดมาในตระกลูไดใ้นปัจจุบนัจึงยงัมีการท านายฝันเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
  (๓) การตั้งครรภแ์ละแพท้อ้ง ส าหรับชาวบา้นในสมยัพุทธกาลดูเหมือนว่าจะมี
ความเช่ือในเร่ืองการแพท้อ้งค่อนขา้งมากเพราะชาวบา้นมีความเช่ือเร่ืองบาปบุญ จึงมกัจะชอบ
ท านายทารกท่ีเกิดมาว่าเป็นผูมี้บุญ หรือมีบาปมาเกิด ในปัจจุบนัสังคมไทยก็ยงัคงปฏิบติัเช่นน้ี
เหมือนเดิม 
  (๔) กลบัไปคลอดท่ีบา้นเกิดภรรยา ในสังคมไทยยงัมีปรากฏลกัษณะเช่นน้ีใหเ้ห็น
อยูบ่า้งในปัจจุบนั ในสมยัก่อน เม่ือใกลค้ลอดแลว้มกัจะกลบับา้นของตนเองเพื่ออยูใ่กลชิ้ดพ่อแม่ มี
ปรากฏในสมยัพุทธกาล กรณีท่ีนางปฏาจาราต้องการกลบัไปคลอดท่ีบ้านบิดามารด าส าหรับ
ประเด็นเร่ืองการกลบัไปคลอดท่ีบา้นฝ่ายหญิงน้ี ในระดบัชาวบา้นเป็นส่ิงท่ีมีความชดัเจนมาก ได้
แสดงเจตจ านงในการกลบัไปคลอดท่ีบา้นวา่ ธรรมดาบิดามารดานั้นถึงท่ีสุดแลว้ ลูกกย็งัมี 
ความส าคญัเสมอ 
  (๕) การตั้งช่ือ ส าหรับประเพณีท่ีสืบเน่ืองกบัการเกิดคือ การตั้งช่ือ ดงักรณีการเกิด
ของพระโมคคลัลานะซ่ึงบิดาท่านเป็นคนตั้งช่ือใหโ้ดยญาติเป็นผูส้นบัสนุน ในฐานะท่ีบิดาท่านเป็น
ผูป้กครองหมู่บา้นโกลิตคาม ดงันั้น จึงตั้งช่ือตามต าบลนั้นว่า “โกลิตกุมาร”๒๙เป็นตน้ ดงันั้น ผูว้ิจยั
พบว่า การตั้ งช่ือเด็กถือว่าเป็นประเพณีเก่ียวกับการเกิดประการหน่ึงมีความส าคญัไม่น้อยกว่า
ประเพณีอ่ืน ๆใชม้าจนถึงปัจจุบนั 
  (๖) ท าบุญวนัเกิด ประการต่อมาส าหรับการศึกษาประเดน็เร่ืองประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเกิดคือ การท าบุญวนัเกิด หมายถึง การท าบุญฉลองการเกิดของเด็ก ซ่ึงท าในช่วงเวลาท่ีเด็ก
เกิดตั้งแต่วนัแรกจนถึงหน่ึงเดือน การท าบุญวนัเกิดน้ีมีมูลเหตุท่ีส าคญัจากอาการแพท้อ้งว่าตอ้งการ
ท าบุญ เช่นกรณีมารดาของพระสีวลีเถระ เกิดอาการแพท้อ้ง ตอ้งการท าบุญกบัพระพุทธองค ์พร้อม
ดว้ยเหล่าสาวกมาฉันภตัตาหารท่ีบา้นเป็นเวลา ๗ วนั หรือกรณีของท่านวนวาสีติสสเถระท่ีเม่ือ
                                                            

 
๒๗ข.ุชา.เอกก.อ. (ไทย) ๓/๑/๑๑๓. 

 
๒๘ข.ุม.อ. (ไทย) ๕/๒/๓๓๕. 

 
๒๙ข.ุธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑/๑๒๒. 



 

๓๒๑ 

 

มารดาของท่านตั้งครรภแ์พท้อ้งตอ้งการท าบุญกบัพระสารีบุตร นอกจากน้ี ยงัเกิดจากประเพณีท่ีได้
มีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่ก่อนสมยัพุทธกาลเช่ือว่า วนัเกิดของบุตรธิดาของครอบครัวใด
ครอบครัวหน่ึงถือเป็นวนัมงคลตอ้งมีการท าบุญวนัเกิดของเด็กดว้ยการเชิญพราหมณ์มาฉนัอาหารท่ี
บา้นเพื่อเป็นมงคลกบัเด็กท่ีเกิดและครอบครัว เพราะโดยปกติแลว้วนัเกิดของเด็กธรรมเนียมอินเดีย
ถือวา่เป็นวนัมงคล 
  จากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมดพบว่า ประเพณีการเกิดในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ศึกษาใน
สมยัก่อนพุทธกาลและสมยัหลงัพุทธกาลพบว่า “ความเช่ือ”และ“ค่านิยมทางสังคม”มีส่วนส าคญั
ในการก่อใหเ้กิดประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด นอกจากนั้นบทบาทและความส าคญัของนกับวช
ในทางศาสนาก็มีส่วนส าคญัต่อการก าหนดใหมี้ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นอยา่งมาก ผล
ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกสังคมมีท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นคุณงามความดีไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
 พธีิเกีย่วกบัการเกดิและตายในสังคมไทย 
 จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะไดท้  าการวิเคราะห์การด าเนินชีวิตเก่ียวกบั
การเกิดในวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมไทยทัว่ทั้งประเทศ ไดแ้ก่ พิธีเก่ียวกบัการเกิดและการตาย
ของชาวไทยพุทธมีอยูเ่กือบทุกภาคทั้งภาคกลางภาคใต ้ภาคอีสาน และภาคเหนือ ถึงแมจ้ะแตกต่าง
กนัดว้ยภาษา การด าเนินชีวิต วฒันธรรมและประเพณี ก็ยงัเหมือนกนัในดา้นความเช่ือและคติธรรม 
โดยแสดงให้เห็นว่าในสมยัพุทธกาลมีปรากฏอยูก่บัพระธรรมค าสอนตามหลกัพุทธปรัชญา ดงัค า
สัมภาษณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี ๒๑ และคณะอกี ๒๔ สรุปได้ว่า “พธีิกรรมเกีย่วกับการเกดิการ
ตาย จ าเป็นต้องท าให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะพิธีเกี่ยวกับการตาย เพราะเป็นการจัดการเกี่ยวกับศพและ
เช้ือโรคทีม่ากบัศพ แต่ต้องท าแบบปัญญาชน อยู่บนพืน้ฐานแห่งความถูกต้องและเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณหรือแสดงต่อคนที่ตนเองรัก แม้คร้ังพุทธกาลยังมีการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า จึงเป็นส่ิงที่ต้องท าอย่างยิ่ง”๓๐ พิธีเก่ียวกบัการเกิดและตาย
ในสงัคมไทยปรากฏ ดงัน้ี 

๑. พธีิเกีย่วกบัการเกดิ   ความเช่ือและประเพณีเร่ืองการตั้งครรภ์ 
 คุณค่าของความเช่ือและประเพณีเร่ืองการเกิดหรือการตั้งครรภ์ เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยของชาวไทยพุทธท าให้เกิดพิธีกรรมข้ึนมากมาย โดยเฉพาะเก่ียวกับประเพณีและ
วฒันธรรม พบว่า ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีองคค์วามรู้ในเร่ืองของประเพณีและพิธีกรรมท่ีส าคญั 
ในฐานะท่ีเป็นดินแดนแห่งท่ีราบสูงซ่ึงมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีใกล้เคียงกับ 

                                                            
๓๐ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี  ๒๑ พระครูปลดักิตติพงษ ์ และคณะ   ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 



 

๓๒๒ 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.)ท่ีเป็นจุดสนใจของคนจากภาคอ่ืน ๆ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น
ผูว้ิจยัพบว่า ทุกภาคย่อมมีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีเป็นของตวัเอง และหากกล่าวถึงประเพณีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกิด ประชาชนในทุกเขตพื้นท่ีมีความเช่ือหรือมีระเบียบในการปฏิบติัเป็นการเฉพาะ
ของตนเอง ซ่ึงประเพณีดงักล่าวถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีไดรั้บการปฏิบติัสืบ
ทอดกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน  จากการสัมภาษณ์ท่านท่ี ๑๘ มีความเห็นว่า “เร่ืองความเช่ือ
เกี่ยวกับการเกิด เป็นพิธีกรรม และเร่ืองของความเช่ือของคนเฉพาะถิ่น เฉพาะที่ที่นิยมแตกต่างกัน
ไป ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือผู้น า หัวหน้า แสดงให้เห็นถึงอ านาจลีล้ับ เพือ่ให้คนอื่น
กลวัแล้วท าตามทีต่นเองผูกขึน้ คดิขึน้ พธีิกรรมกเ็ป็นเพยีงพธีิกรรม ไม่สามารถที่จะมาท าให้คนเกดิ
เป็นคนดีหรือเลว ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทีจ่ะอบรมบ่มสอน พธีิกรรมเป็นเพยีงเสริมขวัญ ก าลงัใจ
ในให้เกดิพลงัสู้เท่าน้ัน เพราะไม่มีพธีิกรรมการเกดิกด็ าเนินไปตามธรรมชาตขิองสัตว์โลกอยู่แล้ว แต่
เป็นพิธีที่ผู้ท าต้องการแสดงออกซ่ึงความรักส าหรับพิธีกรรมการเกิด เป็นส่ิงที่ชาวพุทธควรท า”๓๑

ดงันั้นประเพณีเก่ียวกบัการเกิดของภาคอีสาน  สามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 
 ภาคอีสาน ประกอบดว้ย การท าพิธีท่ีเรียกว่า “สู่ขวญั”เพื่อใหก้ าลงัใจคนทอ้ง นอกจากน้ียงั
มีความเช่ือเช่ือเร่ืองของบุญบาปว่า หากคนบุญคนบาปมาเกิดขณะอยูใ่นทอ้ง ถาเป็นคนมีบุญมาเกิด 
แม่จะมีความสุขตลอด หลงัจากการคลอดมีการท าขวญัเด็กเกิดใหม่ ตั้งช่ือ ในภาคอีสานน้ี จะสังเกต
ไดว้า่ฆราวาสท่ีมีผูใ้หค้วามนบัถือ เป็นผูท้  าพิธีกรรม 
 ขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ พบพิธีท าบุญวนัเกิด๓๒ในทุกภาคส าหรับประเพณีเก่ียวกบังานท าบุญ
วนัเกิดรับเอาคติความเช่ือทางศาสนาจากอินเดีย ซ่ึงในวฒันธรรมอินเดียการจดัประเพณีเก่ียวกบัวนั
เกิดนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคมไดป้ฏิบติักนัมานาน แต่ส าหรับประเทศไทยการจดังานวนัเกิด
ตามปีปฏิทิน ยงัไม่ปรากฏในสมยัโบราณมีปรากฏคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี ๙ ทรงบ าเพญ็พระราช
กุศลประจ าปี และเรียกว่า วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ต่อมามีเจา้นาย ขุนนาง ขา้ราชการ เอาอย่าง
ท าบุญวนัเกิดกนัมากข้ึน จนเป็นประเพณีมาจนบดัน้ี 
 การท าบุญเล้ียงพระท่ีบา้นถือเป็นความเช่ืออีกอย่างหน่ึง  โดยจดัสถานท่ีบูชาพระพุทธรูป   
จดัอาสน์สงฆ ์มีท่ีบูชาพระพุทธรูปอยู่ทางดา้นขวาของพระสงฆท่ี์นิมนตม์าในพิธี ปกตินิยมนิมนต์
พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อเป็นนิมิตท่ีดี แปลว่าก้าวหน้า เม่ือพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ถวาย
ภตัตาหารเชา้หรือเพล เสร็จแลว้เจา้ของวนัเกิดแจกของแก่ผูท่ี้ยากจน ปล่อยนก ปล่อยปลา สร้าง
โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน ฯลฯ เป็นกศุลแก่ตนเอง ท าบุญท่ีวดัเป็นการน าภตัตาหารไปถวายใหก้บั

                                                            
๓๑ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี  ๑๘  ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม,ผศ. ดร. สุดารัตน์  บรรเทากลุ. 

 
๓๒สมชยั ใจดี และบรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (๒๕๒๗ : ๙๘-๑๐๐) 



 

๓๒๓ 

 

พระภิกษุสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ จิตใจสบายในวนัเกิดของตน 
หลงัจากท าบุญแลว้ อาจมีการเล้ียงกนัเองในหมู่ญาติมิตร แต่พึงระลึกเสมอว่าอย่าท าเกินตวัหรือ
ฟุ่ มเฟือยหรูหราโดยใช่เหตุ 
 ๒. พธีิเกีย่วกบัการตาย 
 จากท่ีได้กล่าวในเร่ืองของความตาย และพิธีการเก่ียวกับผูท่ี้ตายแล้ว  ในวฒันธรรม
ประเพณีของชาวพุทธไทยท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาอนัยาวนานจนเป็นความเช่ือไปสู่แต่ละ
ทอ้งถ่ินและปฏิบติัต่อ ๆ  มาเป็นเวลาชา้นานความเช่ือของคนสมยัโบราณ เม่ือมีคนตาย เจา้ของศพ
ตอ้งเอาเทียนข้ีผึ้ง หนกัหน่ึงบาทไส้ ๙ เส้นจุดตั้งไวท้างศีรษะศพ ส่วนศพนั้นใชผ้า้คลุมตั้งแต่ศีรษะ
ตลอดเทา้ให้มิดมิให้เห็นหน้า ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ถา้เรือนไม่มีฝาตอ้งกางมุง้ครอบศพไว ้
หรือให้คนนัง่เฝ้าเพื่อป้องกนัแมวมิใหเ้ขา้ไป มิใช่ว่ากลวัภูตผีปีศาจจะไปรบกวนหลอกหลอน หรือ
กลวัว่า ถา้แมวขา้มศพๆ นั้นจะลุกข้ึนนัง่ไดแ้ละปีศาจจะคะนอง ความจริงแลว้เป็นการระมดัระวงั
กนัมิให้แมวเขา้ไป แต่คนท่ีตายแลว้ก็คงแข็งอยู่เช่นนั้น ถึงแมวจะขา้มศพก็คงลุกข้ึนนั่งไม่ได ้แม้
ปีศาจท่ีวา่จะคะนองกค็งไม่มีเช่นเดียวกนั ไม่ควรเขา้ใจผดิ ควรเตรียมของอ่ืน ๆ ต่อไป๓๓ 
 ในเร่ืองของการตายในปัจจุบนัน้ีนั้น ผูว้ิจยัพบว่า มีพิธีบางอยา่งในสมยัโบราณ ไม่มีปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนั อาจมีสาเหตุมาจากการลดขั้นตอนของพิธีลงไป ดว้ยสาเหตุของเวลา สภาพแวดลอ้ม 
เทคโนโลยี ตลอดจนความเจริญของบา้นเมือง จึงขอน ามาเพียงพิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนา 
และมีปริศนาธรรมแทรกอยู ่ตามค าสอนของพระศาสนา รวมทั้งสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี ๑๑ และ ๑๒๓๔ ให้ความเห็นตรงกันสรุปได้ดังน้ี 
“พธีิกรรมเกีย่วกบัการตายเป็นเร่ืองที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา อกีทั้งเป็นเร่ืองของความรักความ
ผูกพันระหว่างผู้ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการแสดงความอาลัยรักจากการสูญเสีย หรือแสดงความกตัญญู
กตเวทต่ีอผู้ทีมี่พระคุณเป็นหน้าที ่ทีจ่ริงผู้ตายกส่็วนของผู้ตาย จะจัดพธีิอย่างไรกไ็ม่สามารถรับรู้ได้ 
แต่เป็นพธีิการจัดการในเร่ืองของศพให้หมดไปโดยไม่น่าเกลยีด โดยวธีิการเผาหรือฝังเท่าน้ันเอง แต่
กมี็ความเกีย่วเน่ืองกบัพระพุทธศาสนาด้วยพธีิการต่างๆ”  เร่ืองของพิธีกรรมเก่ียวกบัความตายของ
ชาวไทยพทุธในประเทศไทย มีดงัน้ี 

พธีิเกีย่วกบัการท าศพ 

                                                            

 
๓๓หนงัสือพทุธศาสตร์ "ศาสนพิธี" ปีท่ี ๔๓ อนัดบัท่ี ๑/๒๕๔๓. 

  
๓๔ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน ท่ี ๑๑ พระครูอดุลธรรมประจกัษ ์ เตชธโร และท่านท่ี ๑๒ พระครู

สุนทรธรรมานุวตัร  สิกขาสโภ  ๑๕,๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 



 

๓๒๔ 

 

 พิธีเก่ียวกบัการท าศพของชาวไทยพุทธในทุกพิธีกรรมตั้งแต่การเกิด แก่ เจบ็ ตาย เป็นส่ิงท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงได ้สอนใหม้นุษยทุ์กคนไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในค า
สอนทางพระพทุธศาสนาเร่ืองกฎของไตรลกัษณ์ เป็นค าสอนท่ีท าใหม้นุษยไ์ดรู้้จกัคิดพิจารณาอยา่ง
ละเอียด ดงันั้นจึงเกิดประเพณีไทยท่ีเก่ียวเน่ืองข้ึน โดยมีพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงแฝงไปดว้ยความเช่ือทาง
คดีโลกและทางคดีธรรมแลว้แต่ความเช่ือของบุคคลแต่ละพื้นท่ีท่ีสร้างสมกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงปรากฏแนวคิดทางพระพทุธศาสนาในพิธีกรรมต่างๆนั้น 

ในการจดัการกบัศพเพื่อแสดงถึงความรักและอาลยัให้แก่ผูต้ายและเป็นการส่งวิญญาณ
ผูต้ายใหไ้ปสู่สุขคติ ดว้ยเป็นความเช่ือดา้นจิตวิญญาณโดยมีขั้นตอน เตรียมการทุกอยา่งไวพ้ร้อมใช้
ทั้งสปัเหร่ออาบน ้าศพหีบใส่ศพไมไ้ผ ่ใบตองสด กระทง เทียน ขนัน ้ า ขม้ินผง กระดาษฟาง ใบชา ข้ี
ธูป ข้ีเล่ือย ยาดบักล่ินอยา่งใดอย่างหน่ึง ทองปิดหนา้หรือข้ีผึ้งท าเป็นรูปหนา้ ผา้ขาว ผา้นุ่งขาว  ผา้
ห่มขาว ดา้ยดิบ เส้ือ ผา้นุ่ง ถุงเทา้ ไวแ้ต่งตวัศพเม่ืออาบน ้ าแลว้ควรเลือกเอาของผูท่ี้ตายชอบดอกบวั
เลก็ๆ ๑ ดอก ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ ผา้ชกับงัสุกุล ผา้คลุมหีบเคร่ืองตั้งศพเคร่ืองเซ่นคาวหวานส าหรับ
ศพเคร่ืองบูชาศพตูพ้ระธรรมเตียงส าหรับพระสวด ขม้ินชนัสด มะกรูดปลอกเอาแต่ผวั แลว้โขลก
คั้นน ้ าไวท้าศพเม่ืออาบน ้ าแลว้ขนัรับน ้ ารดมือศพโต๊ะวางขวดน ้ าอบ ๑ ตวั น ้ าอบ ๑ ขวดหวี ๑ ใส่
พานตั้งไวศ้พเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นความเช่ือท่ีแฝงไวด้ว้ยค าสอนให้มนุษยทุ์กคนอย่ามวัน่ิง
นอนใจใหข้วนขวายกระท าความดี เม่ือตายแลว้ร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหวได ้ตอ้งนอนน่ิงอยูก่บั
ท่ี ตอ้งมีผูอ่ื้นท าให้ 
 พธีิเกีย่วกบัการอาบน า้ศพ  
 การอาบน ้ าศพนั้น นิยมอาบน ้ าดว้ยน ้ าหอม๓๕ตอ้งอาบดว้ยน ้ าร้อนก่อนแลว้จึงอาบดว้ยน ้ า
เยน็  เอาสบู่   ฟอกช าระลา้งส่ิงโสโครกใหห้มดจด ในสมยัพระพทุธเจา้ พอประสูติแลว้ มีท่อน ้ าร้อน
น ้าเยน็ตกจากอากาศลงมาสนานพระกายใหบ้ริสุทธ์ิ และตีปริศนาธรรมว่าท่อน ้ าร้อนนั้นเปรียบดว้ย
ทุกกรกิริยา ท่อน ้าเยน็เปรียบดว้ยวิริยะทางจิตช าระพระสันดานใหบ้ริสุทธ์ิส้ินสนเท่ห์ว่าอยา่งไรเป็น
ทางอย่างไรไม่เป็นทาง ส่วนน ้ าอาบส าหรับคนตายก็ตีปริศนากนัว่า น ้ าร้อนไดแ้ก่กิเลสมีราคะเป็น
ตน้อนัพาใหเ้ร่าร้อน น ้าเยน็ไดแ้ก่บุญกศุลเป็นเคร่ืองช าระใจใหบ้ริสุทธ์ิเยอืกเยน็ การอาบน ้านั้นควร 

ใหลู้กหลานอาบเพื่อมิใหเ้ป็นท่ีน่าบดัสีแก่ศพดว้ย เม่ือสปัเหร่อมากเ็พียงแต่งตวัใหต่้อไป๓๖ 

                                                            

 
๓๕ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท(มปพ) 

 
๓๖พระครูอุทยัปริยติัโกศล,  (เสถียร ยอดสังวาลย)์   ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๔ หนา้ ๓๘ - ๓๙. 



 

๓๒๕ 

 

 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก   ถือว่า  อาบเพื่อปราศจากมลทิน    ทางคดีธรรม  ถือว่าสอน
ใหค้นน าเอาศีล สมาธิ ปัญญาเป็นน ้าอาบ กาย วาจา ใจ ใหส้ะอาด 
 พธีิเกีย่วกบัการหวีผมศพ 
 การหวีผมศพนั้น แบ่งหวีกลบัไปขา้งหนา้คร่ึงหน่ึงขา้งหลงัคร่ึงหน่ึง การหวีกลบักนัเช่นน้ี 
ก็แสดงว่าหวีผมส าหรับคนตาย คร้ันหวีผมเสร็จแลว้ก็หักหวีออกเป็นสองท่อนท้ิงลงในหีบ คือ
หมายถึงตายกลบัเกิดคู่น้ี เป็นทุกขท์บัถมสตัวจ์มอยูใ่นวฏัสงสาร๓๗ การหวีผมใหศ้พ หวีไปขา้งหลงั 
คร่ึงหน่ึง ขา้งหนา้คร่ึงหน่ึงนั้น 
  หลักความเช่ือ ทางคดีโลก ถือว่าหวีส าหรับคนตายและคนเกิดเม่ือหวีแลว้หักออกเป็น
สองท่อนท้ิง    ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการเตือนใหพ้ิจารณาว่า ความเกิดกบัความตาย เป็นของคู่กนั 
เกิดแลว้ตอ้งตาย ตายแลว้ตอ้งเกิด ผูท่ี้ไม่ตายคือผูท่ี้ไม่เกิด๓๘ 
 พธีิเกีย่วกบัการนุ่งห่มผ้าศพ 
 การนุ่งห่มผา้ให้ศพนั้น ตอ้งกลบัเอาชายพกไปไวข้า้งหลงันั้น เป็นการนุ่งส าหรับคนตายท่ี
นุ่งชายพกอยู่ขา้งหนา้นั้น นุ่งส าหรับคนเป็น หมายความถึงเกิดต่อไป การท่ีนุ่งขาวห่มขาวนั้นเป็น
การแสดงทางหนีทุกข์คือให้รักษาศีลฟังธรรมรักษา กาย วาจา  ใจ ให้บริสุทธ์ิ ประพฤติตนเป็น
อุบาสกอุบาสิกาจึงจะพน้ทุกข ์ส่วนคนเป็นนุ่งให้คนตายนั้นเป็นการแสดงความโศกละสีสันต่าง ๆ 
ไวทุ้กขใ์หแ้ก่กนั และแสดงวา่เลิกรักเลิกชงัไม่ทะเลวิวาทกบัคนตายต่อไปนอกจากนั้นการนุ่งขาวยงั 
เป็นเคร่ืองหมายพวก คือแสดงวา่ผูนุ่้งขาวเป็นพวกเจา้ภาพ๓๙การใชผ้า้ขาวนุ่งสองชั้น ชั้นในเอาชาย 
พกไวข้า้งหลงั ชั้นนอกเอาชายพกไวข้า้งหนา้ แลว้ห่มผา้เฉวียงบ่า 
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่ นุ่งเอาชายพกไวข้า้งหลงัเป็นการนุ่งของคนตาย นุ่งเอา 
ชายพกไวข้า้งหนา้เป็นการนุ่งของคนเป็น   ทางคดีธรรม  ถือวา่ ท่ีนุ่งผา้ขาวเป็นการสอนใหมี้สุจริต 
 เพราะสุจริตเป็นธรรมท่ีขาว๔๐ 

                                                            

 
๓๗เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๑-๔๒. 

 
๓๘ปรีชา  พิณทอง, ดร.“ประเพณีโบราณไทยอสีาน”โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท(มปพ) 

หนา้  ๓๙. 
 

๓๙พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียร ยอดสังวาลย)์ ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตาย
ของภาคอสีาน,  อา้งแลว้. 
 

๔๐ปรีชา     พิณทอง, ดร.   “ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท   (มปพ) 
หนา้  ๔๐.  



 

๓๒๖ 

 

 พิธีเกี่ยวกับการรดน ้าหอมศพ  เวลารดน ้ าศพ ผูร้ดควรนึกขมาศพในใจว่า “ อิท  มตสรีร   
อุทก   วิย  อโหสิ  กมฺม ” สรีระท่ีตายแลว้น้ีเป็นอโหสิกรรม การรดน ้ าก็คือขอให้ค  าพูดนั้นเป็น
อโหสิกรรม มีน ้ าเป็นพยาน และเป็นการแสดงไมตรีจิตตท์ั้งแก่คนเป็นและคนตาย อน่ึงเป็นปัญหา
ธรรมแสดงวา่คนตายแลว้นั้น ถึงใครจะเอาน ้าอบหรือน ้าหอมมาชุบสกัเท่าไร กไ็ม่กลบัฟ้ืนได ้เป็น 
ทางใหเ้กิดสงัเวชสลดใจ กนัความประมาทมวัเมาในชีวิตไดดี้๔๑ 
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่ เป็นการแสดงความเคารพต่อศพ และใหศ้พมีกล่ิน 
หอม   ทางคดีธรรม ถือวา่ สอนใหเ้คารพต่อบุคคล วตัถุ สถานท่ี และใหรั้กษาศีลเพราะศีลมีกล่ิน 
หอมกวา่กล่ินน ้าอบน ้าหอมและหอมทวนลมได ้ ดงัน้ี 

พธีิเกีย่วกบัการน าเงินใส่ปากศพ 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าให้ค่าเสบียงอาหาร ค่ารถ ค่าเรือ แก่ผูต้ายส าหรับ
เดินทางไปสวรรค์   ทางคดีธรรม   ถือว่าสอนคนเป็นให้รู้จกัใชเ้งินให้เป็นประโยชน์  อยา่ตระหน่ี  
ถ่ีเหนียวไม่รู้จกักินรู้จกัใชเ้วลาตายไปเขาเอาเงินยดัใส่ปาก ก็เอาไปไม่ได ้ปล่อยใหเ้ขาแยง่กนัชุลมุน
วุน่วาย 

การท่ีป้อนหมากใส่ปากศพนั้น เป็นปัญหาให้คนเป็นปลงว่าเม่ือยงัมีชีวิตอยูเ่ค้ียวไดเ้องไม่
ตอ้งต า ถึงต าหมากกินก็ยงัรู้จกัรสชาติและแกเ้ปร้ียวปากได ้คร้ันดบัชีพแลว้ตอ้งมีผูต้  าหมากใส่ปาก
ให ้แมเ้ช่นนั้นกย็งันอนอา้ปากอมหมากไวเ้ฉย ๆ ไม่รู้จกัถ่มคายไม่รู้รส ใหเ้ห็นปรากฏความเป็นของ
ไม่เท่ียงแห่งสังขาร การท่ีเอาเงินหรือทองบรรจุในปากนั้น กล่าวกนัว่าผูต้ายจะไดเ้อาทรัพยน์ั้นติด
ตวัไปใชใ้นเมืองผี แต่น่าจะเห็นตรงกนัขา้มว่า การท่ีเอาเงินทองบรรจุลงในปากนั้น เป็นการแสดง
ให้เห็นว่า บรรดาทรัพยส์มบติัท่ีผูต้ายไดส้ะสมไวน้ั้น แมม้ากน้อยสักเท่าใด คร้ันตายแลว้ตอ้งท้ิง
หมดเอาอะไรไปไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่เงินท่ีบรรจุปากไวใ้ห้ ก็เอาไปไม่ได ้จะเอาไปไดก้็แต่กรรมคือบุญ
และบาปท่ีตนท าไวเ้ท่านั้น กรรมนั้นแหละย่อมติดตามตนไปดุจเงาตามตวั และส่งผลคือสุขและ
ทุกข ์ตามสมควรแก่ก าลงัของกรรม 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าเป็นการแก้ทุกข์ ถา้ได้กินจิตใจก็สบาย   ทางคดี
ธรรม สอนให้คนรู้ตวัว่าคนตายเป็นอยา่งน้ี เวลาเป็นอยากกินอยากเค้ียวเวลาตายเอาใส่ปากให้ก็ไม่
กิน ไม่เค้ียว 
  พธีิเกีย่วกบัเคร่ืองสักการะใส่มือศพ 

                                                            

 
๔๑เร่ืองเดียวกนั  อา้งแลว้. 

 



 

๓๒๗ 

 

  เม่ือตราสังเสร็จแลว้ น ากรวยดอกไม ้ท่ีบรรจุหมากพลู ธูปเทียนสอดในมือศพคน
โบราณท าใหแ้ก่ผูต้ายเม่ือยงัไปอยูใ่นเวลาไขห้นกัใกลจ้ะถึงความตาย หมู่ญาติมาขอขมาจะไดรั้บ 
ขมาได ้พลาดพลั้งกนัไวด้ว้ยกายวาจา ใจ ใหอ้โหสิแก่กนั๔๒และกนั  
  พธีิเกีย่วกบัเอาขีผ้ึง้ปิดหน้าปิดตาปิดปากศพ 

การปิดตาปิดปากศพนั้น เน่ืองดว้ยตากบัปากเป็นช่องทางใหเ้กิดอกศุลกรรมต่างๆ เช่นตา 
เห็นรูปเกิดความก าหนดัหลงรักหลงชงัเป็นเหตุใหเ้กิดความโลภ ความโกรธ ความหลง 
 ส่วนปากนั้ น พูดล่อลวงส่อเสียดยุยง พูดหยาบคายดาแช่ง และเพ้อเจ้อ ล้วนแต่เป็น

อกศุลกรรม  
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก  ถือว่าเพื่อป้องกนัความอุจาดตา  ลามก   ทางคดีธรรม ถือ
ว่าเป็นการสอนคนเป็นให้รู้จกัระวงัรักษา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อย่าให้ทุกขเ์กิดข้ึน เพราะทุกขท่ี์
เกิดข้ึนเกิดจากไม่ส ารวมส่ิงในส่ิงเหล่าน้ี 
 พธีิเกีย่วกบัมัดศพหรือการตราสังศพ 
 วิธีตราสังจะมดั ๓ เปลาะ คือเปลาะแรกเอาเชือกท าบ่วงผกูสวมคอศพ แลว้ภาวนาคาถาว่า 
“ปุตฺโต คีเว”แลว้เอาเชือกผกูโยงมากลางตวัท าเป็นบ่วงตะกรุดเบ็ด ผกูขอ้มือให้ยกมือประนมไวท่ี้
หนา้อกเปลาะท่ีสอง ภาวนาคาถาว่า “ภริยา หตฺเถ”เปลาะท่ี ๓โยงเชือกมาท่ีเทา้ท าบ่วงผกูขอ้เทา้ทั้ง
สองขา้ง ใหติ้ดกนัภาวนาคาถาว่า "ธน  ปาเท” รวมเป็น ๓  เปลาะ การท่ีตราสังศพ ๓ เปลาะและตอ้ง
ว่าคาถานั้น เป็นปัญหาธรรมท่ีแสดงว่าบุตรเป็นบ่วงผกูคอ สามีภรรยาเป็นบ่วงผกูขอ้มือทรัพยเ์ป็น
บ่วงผกูเทา้ บ่วงทั้ง ๓ น้ีผกูมดัสัตวใ์หจ้มอยูใ่นสังสารวฎั ไม่ใหพ้น้ไปได ้ต่อเม่ือตดับ่วงน้ีขาดจึงจะ
พน้ทุกข ์ส่ิงท่ีควรสนใจอยา่งหน่ึง คือ การใชเ้ชือกหรือดา้ยมดัศพ ๓ เปราะ คือท่ี คอ ๑ มือ ๑ เทา้ ๑
นั้น  เป็นพิธีกรรมท่ีใหแ้ง่คิด กคื็อ 
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่เพื่อป้องกนั มิใหศ้พพองข้ึนดนัโลงจนแตก   ทางคดี 
ธรรม  ถือวา่เคร่ืองผกูมดัคนมี  ๓  ประการท่ีคนเราละไดย้าก  คือ ปุตฺโต คเีว หมายถึง เชือกคือลูก 
มดัท่ีคอ  ธน  ปาเท  หมายถึง เชือกคือสมบติัมดัท่ีเทา้ ภริยา หตฺเถ  หมายถึง เชือกคือเมียมดัท่ีมือ 
 พธีิเกีย่วกบัการปูฟากศพ 

                                                            

  
๔๒

 พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียร ยอดสังวาลย)์ ปริศนาธรรมเกีย่วกับประเพณีการตาย
ของภาคอีสาน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๔, หนา้ ๘๙. 
 



 

๓๒๘ 

 

 เอาไมไ้ผย่าวขนาดโลงสับติดกนัเป็นฟากให้ไดป้ระมาณ ๗ ซ่ี หรือใชไ้มไ้ผ ่๗ ซีก ถกัดว้ย
เชือกหรือหวาย ปูฟากแลว้เอาศพใส่  
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก    ถือว่าใหไ้ฟลอดข้ึนไหมศ้พไดง่้าย   ทางคดีธรรม  ถือว่า
ใหเ้ดินตามทางวิสุทธิมรรค  ๗ ประการ  ผูเ้ดินตามทางสายน้ี ถึงท่ีหมายง่ายไม่เสียเวลา เหมือนศพท่ี
ปูดว้ยฟาก  ๗  ซ่ี ไฟไหมง่้ายฉะนั้น 
 พธีิเกีย่วกบัการเบิกโลง   เบิกโลงนั้น เป็นหนา้ท่ีสับเหร่อ ดว้ยการใชใ้บตอบ ๓ ใบ ดว้ยการ
ท าพิธีดว้ยการตั้งค  าถามเองตอบเองว่า โลงน้ีท าส าหรับใส่อะไร ตอบว่าส าหรับใส่ศพเพื่อบอกกล่าว
ใหผ้อ่ืีนรู้วา่โลงน้ีมีเจา้ของแลว้ อีกอยา่งการใชใ้บตอง  ๓  ใบ  หมายถึง  ๓  ภพ  คือ  กามภพ  รูปภพ  
อรูปภพ๔๓เร่ืองใบตองและเผือก  ว่ายงัเป็นปริศนาให้ผูย้งัมีชีวิตอยู่พิจารณาว่าธาตุท่ีประกอบข้ึน
หมดส้ินไปแลว้  จึงตอ้งนอนอยูอ่ยา่งศพ  ฉะนั้นเพื่อใหเ้กิดธรรมสงัเวชข้ึนในใจ   
 พธีิเกีย่วกบัการห่อศพและดอยศพ 
 การห่อศพผกูมดั  ๕ เปลาะน้ี เป็นปัญหาธรรมเตือนสติใหรู้้ว่า  เคร่ืองกางกั้นสัตวโ์ลกไวใ้น
หว้งทุกขน์ั้น เรียกวา่นิวรณ์มีอยู ่๕ คือ กามฉนัทะ ความพอใจรักใคร่ในกาม  ๑ พยาบาท คิดปองร้าย  
๑ ถีนมิทธะ ความท่ีจิตหดหู่ และเคลิบเดล้ิม  ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้ งซ่านและร าคาญ  ๑ 
วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัยไม่ตกลงได ้๑ อีกนยัยะหน่ึงเป็นปัญหาธรรมใหร้ะลึกถึงเบญจขนัธ์คือ รูป 
เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ น้ีวา่เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตาส่วนผา้ขาวคลุมหุม้
กายไม่ระแนบซา้ยขวา เป็นปัญหาใหพ้ิจารณาวา่ คนเราเม่ือดบัชีพแลว้กเ็หมือนท่อนไมห้าสาระมิได ้
ท่อนไมเ้สียอีกยงัใชใ้ส่ไฟได ้ร่างกายนอกจากถมแผน่ดิน กย็งัไม่มีประโยชน์อนัใดเลย พิจารณาเห็น
อยา่งน้ีแลว้จกัไดเ้กิดสังเวชในกายคลายความรักความชงั และความยึดมัน่ส าคญัผิดต่าง ๆ เป็นทาง
ด าเนินตนใหพ้น้ทุกขไ์ด้๔๔ 
 พธีิเกีย่วกบับันไดสามหรือส่ีขั้น 

เป็นปัญหาธรรมว่า สัตวท์ั้งหลายตอ้งท่องเท่ียวหมุนเวียนในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ อธิบายซ ้ ากบัปัญหาเวียน ๓ รอบ ซ้ึงจะกล่าวขา้งหน้า ส่วนบนัได ๔ ขั้นนั้น เป็นปัญหา
ธรรมไดแ้ก่ การเกิด การแก่ การเจบ็ไข ้และการตาย คนเราเกิดมาจะตอ้งกา้วไปตามขั้นทั้ง ๔ น้ีโดย
ล าดบั อีกบรรยายหน่ึงว่า บนัได  ๔  ขั้น คือ ขั้นท่ี  ๑ กามภพ ขั้นท่ี ๒ รูปภพ ขั้นท่ี ๓ อรูปภพ ขั้นท่ี 
๔ นิพพาน๔๕ 

                                                            

 
๔๓เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๐-๔๑. 

 
๔๔เร่ืองเดียวกนั   หนา้  ๔๔. 

 
๔๕เร่ืองเดียวกนั  หนา้  ๔๔-๔๕. 



 

๓๒๙ 

 

 พธีิเกีย่วกบัการตั้งศพ 
 ศพนั้ นจะใส่ในโลงหรือไม่ก็ตามจะตั้ งไวใ้นท่ีใดก็ตามต้องหันหัวศพไปทางทิศ
ตะวนัตกเสมอ 
   หลักความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือว่าการนอนหันหัวไปทางทิศตะวนัตกนอนอย่างผีหัน
ไปทางทิศตะวนัออกนอนอยา่งคน   ทางคดีธรรม   ถือว่าสอนใหพ้ิจารณาว่า การตายคือการเส่ือม
ไป ส้ินไป ตกไป เหมือนกบัพระอาทิตยต์กไปฉะนั้น 
 พธีิเกีย่วกบัการตามไฟไว้ปลายเท้าศพ 

เป็นปัญหาธรรมว่า เม่ือยงัมีชีวิต ธาตุ ๔ คือ ดิน น ้ า ไฟ ลมยงัมีอยูพ่ร้อมกนัคร้ันส้ินชีพแลว้ 
ธาตุทั้ง ๔ ต่างแตกแยกกนัไปจึงจุดไฟน ้ ามนัในมะพร้าวเป็นของบริสุทธ์ิดุจบุญกุศลก่อสร้าง ส่วน
เกลือเปรียบดว้ยบาปอกุศล๔๖การตามไฟศพ  อธิบายชนิดปริศนาธรรมวา่มนุษยน์ั้นมี  ๔ จ าพวกคือ   

พวกท่ีหน่ึงมาสว่างไปสว่าง  หมายความว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  ช่ือว่าสว่าง  มีความ
เล่ือมใสนับถือพระพุทธศาสนา  ไดรั้กษาศีลเจริญภาวนาปฏิบติัตนตามหลกัธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา จึงไดช่ื้อว่ามาสว่างไปสว่างเป็นเคร่ืองเตือนสติคนเป็นให้อุตสาหะประกอบกุศล 
บ าเพญ็บุญ   
 พวกท่ีสองมาสว่างไปมืด  คือเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  แต่ไม่เล่ือมใสปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมค าสัง่สอนของศาสนา   จึงไดช่ื้อวา่มาสวา่งไปมืด 
 พวกท่ีสาม  มามืดไปสว่าง  คือคนท่ีไม่ไดน้ับถือพระพุทธศาสนา  เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ  
ภายหลงัมานบัถือพระพทุธศาสนา  บ าเพญ็ทานศีล  ภาวนา  จึงไดช่ื้อวา่มามืดไปสวา่ง 
 พวกท่ีส่ี  มามืดไปมืด  ไดแ้ก่พวกท่ีเกิดมาจนวนัตายไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา จึงไดช่ื้อ
วา่มามืดไปมืด 
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก    ถือว่าจุดไวแ้ทนไฟธาตุผูต้ายบา้ง จุดไวก้นัความ
กลวับา้ง      ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้คนมีปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลก ท่ีโลก
เจริญรุ่งเรืองอยูน้ี่เพราะปัญญา 
 พธีิเกีย่วกบัการดับไฟศพ 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก    ถือว่าเป็นการดับเสนียดจัญไร หรือดับความอาภัพ 
อปัมงคลใหสู้ญส้ินไป   ทางคดีธรรม  ถือวา่ดบัไฟเปรียบเหมือนตาย จุดไฟเปรียบเหมือนเกิด ทุกส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้จะตอ้งตาย ท่ีไม่ตายไม่มี จะผดิแผกแตกต่างกนับา้งกท่ี็เร็วหรือชา้เท่านั้น 
 พธีิเกีย่วกบัการเลีย้งศพ 

                                                            

 
๔๖เร่ืองเดียวกนั    หนา้  ๔๕. 



 

๓๓๐ 

 

 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก  ถือว่าเป็นการเล้ียงผูต้ายคร้ังสุดทา้ย  ทางคดีธรรม  ถือว่า
สอนคนเป็นให้รู้สึกส านึกตวัอย่าท าบาป ท ากรรม เพราะกินเช่น ฆ่าเขาลกัเขามากิน เป็นตน้ เวลา
ตายแลว้มีแต่มดมากินแทน๔๗ ควรใหค้วามส าคญัแก่กนัช่วงท่ียงัมีชีวิตอยูใ่หม้าก 
    พธีิเกีย่วกบัการสวดหน้าศพหรือสวดมาติกา 
 การสวดพระอภิธรรมน้ีก็เพื่อจะให้เจา้ภาพสดบัธรรมบรรเทาความทุกขโ์ศกและเป็นบุญ
กุศล ไม่ใช่สวดใหผ้ีฟัง อีกอยา่งหน่ึงก็เพื่อมิใหเ้ป็นการเงียบเหงา ซ่ึงเท่ากบันิมนตพ์ระมาเป็นเพื่อน
เจา้ภาพ 
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก    ถือวา่การใหศี้ล และสวดมาติกานั้นเป็นการใหบุ้ญแก่ 
ผูต้าย   ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการสอนใหค้นเป็นใหรู้้จกัรับศีลกินทานเสียแต่เม่ือยงัเป็นคนหรือยงั
มีชีวิตอยู ่เวลาตายไปแลว้จะท าอะไรก็ไม่ได ้แมเ้ขาจะปลุกใหต่ื้นข้ึนมารับศีลก็ลุกข้ึนมาไม่ได ้น่ีคือ
คนตายเพราะฉะนั้นถา้ยงัไม่ไดท้  าความดีอะไร กใ็หรี้บท าก่อนตายจะดี เพราะเราท าเอง ดีกว่าคนอ่ืน
ท าให ้
 พธีิเกีย่วกบัการสวดยอดมุข 
การสวดยอดมุข คือ ยอดธรรม ยอดธรรมไดแ้ก่ พระอภิธรรมพระท่ีนิมนตไ์ปสวดมาติกาและยอด
มุขเป็นจ าพวกเดียวกนั แต่เวลาสวดแบ่งหนา้ท่ีกนั สองรูปสวดยอดมุข นอกนั้นสวดมาติกา การสวด
กส็วดไปพร้อมกนัและจบพร้อมกนั 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าการสวดมาติกา และยอดมุขเป็นการให้บุญแก่ผูต้าย
ทางคดีธรรม  ถือวา่เป็นการชดใชบุ้ญคุณของท่านผูมี้พระคุณ เช่น พระพุทธเจา้ไปโปรดพระมารดา
บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ แสดงพระอภิธรรม  ๗  คมัภีร์ โปรดเป็นการชดใชค่้าขา้วป้อน และน ้านม 
 พธีิเกีย่วกบัการรดน า้ศพ 
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก  ถือวา่ท าเพื่อป้องกนัมิใหผ้จี  าเรือนของตนได ้ ทางคดี 
ธรรม  ถือว่าสอนให้คนเป็นพิจารณาว่าความยดึมัน่ว่า นัน่เรา นัน่ของเรา นัน่เป็นตนตวัของเราให้
ละท้ิงเสีย 
 พธีิเกีย่วกบัการจูงศพ 
 ใชด้า้ยหรือเชือกจูงศพ ถา้ผูต้ายมีลูกหลานเป็นผูช้าย ก็ให้บวชเป็นพระหรือเณร เป็น
หญิงใหนุ่้งขาวห่มขาวบวชเป็นชีจูงศพไปป่าชา้ เม่ือแจกขา้วแลว้จึงสึก หรือจะอยูไ่ปตลอดกไ็ด ้  

                                                            

 
๔๗ปรีชา  พิณทอง, ดร.  “ประเพณีโบราณไทยอีสาน”   โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท (มปพ)

หนา้ ๔๐. 
 



 

๓๓๑ 

 

  หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก  ถือว่าเกิดมาทั้งทีไม่เสียชาติเกิด มีลูกชายลูกหญิงไดบ้วช
จูงไปถึงป่าชา้  ทางคดีธรรม  ถือว่าสอนใหลู้กจูงพ่อแม่ข้ึนจากหลุมลึกดว้ยการสอนใหพ้่อแม่มีศีลมี
ธรรมอนัดีงาม 
 พธีิเกีย่วกบัประตูป่า 

ท าเม่ือจะยกศพออกจากบา้นเรือน เป็นปัญหาธรรมว่าประตูป่าชา้ถา้ใครไดย้่างเขา้ไปแลว้ 
ไม่มีก าหนดว่าเม่ือไรจะได้กลบัมาพบญาติอีก และเพื่อให้คนท่ีอยู่ภายหลงั ปลงธรรมสังเวชว่า 
คนเราก็เหมือนตน้ไม ้ซ่ึงปักตั้งอยู่ทั้งคู่พอส้ินลมยกศพลงไปแลว้ก็ถูกถอนตน้ลงทนัที จะไดเ้ป็น
จิตตภาวนาบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเ้บาบางจากสันดาน 
 พธีิเกีย่วกบัการต่อยหม้อน า้และชักฟาก 

เป็นปัญหาธรรมว่า ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น ้ า ไฟ ลม แตกสลายออกจากกนัแลว้เหลือแต่ไฟ
น าหน้า คนเราจะด ารงชีวิตอยู่ได ้ก็ดว้ยธาตุทั้ง ๔ ควบคุมกนัอยู่ เม่ือธาตุทั้ง ๔ แตกสลายลงแลว้ 
ชีวิตก็ด ารงอยู่ไม่ได ้ส่วนท่ีชกัฟาก ๓ ซ่ีนั้นให้พิจารณาพระไตรลกัษณ์ว่า รูปนั้นเป็นของไม่เท่ียง
เป็นทุกขแ์ลว้ไม่ใช่ของเรา ในวนัหน่ึงขา้งหนา้จะตอ้งแตกดบั เน่าเป่ือยศูนยส้ิ์นไปเม่ือความตายมา
ทนัเขา้วนัใด ก็เหมือนชกัไมฟ้ากออกจากเรือน จะผอ่นผนัอยา่งไรไม่ไดท้ั้งนั้น ตอ้งละท้ิงร่างกายท่ี
เปรียบเหมือนเรือน ไปแต่ผูเ้ดียวหาเพื่อนฝงูมิได ้ 
 พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวสาร 
 หลักความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือว่าให้ผีลงมาเก็บกินขา้วสาร เวลาหามศพไปจะไดไ้ม่
หนกั   ทางคดีธรรม  ถือว่าสอนคนเป็นให้พิจารณาดูว่าขา้วสารคือแก่นขา้ว คนเราถา้ถึงแก่นคน ก็
ไม่ตอ้งเกิดตายอีก ขา้วสารกเ็หมือนกนัจะเอาไปเพาะปลูกกไ็ม่เกิดอีก 
 พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวตอกแตก 
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่ใหผ้อียูใ่นโลงลงมาเก็บกิน   ทางคดีธรรม  ถือว่าสอน
ให้คนเป็นพิจารณาดูคนตาย ว่าคนตายรูปกบันามแตกจากกนั เหมือนขา้วตอกแตกท่ีแตกออกจาก
กนัแลว้ไม่สามารถน ามาปลูกอีกไดเ้ลย 
 พธีิเกีย่วกบัการเวยีนศพ ๓ รอบ 
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก  ถือวา่เวียนซา้ยเป็นการแสดงความเคารพต่อศพ    ทางคดี 
ธรรม ถือว่าแม่น ้ าคือสงสาร ไหลหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยู่ไม่ขาดระยะ ตวัคนคือตวักิเลสเกิด
มาแลว้ตอ้งสร้างกรรม คร้ันสร้างแลว้ไดรั้บผลกรรมเกิดข้ึนมาอีก ถา้ไม่ตดักิเลสขาด เป็นตอ้งมาเกิด
อยูร่ ่ าไป  
 พธีิเกีย่วกบัการล้างหน้าศพ 



 

๓๓๒ 

 

 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าน ้ ามะพร้าวเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดการลา้งก็เพื่อให้ศพ
สะอาด ปราศจากมลทิน   ทางคดีธรรม   ถือวา่สอนคนเป็นใหเ้อาน ้ าคือ สุจริตธรรม  ช าระลา้งใจให้
สะอาดหมดจดจากเคร่ืองเศร้าหมอง คือ กิเลส   
 พธีิเกีย่วกบัไม้ข่มเหง 
 ไมแ้ก่นสองท่อนยาวท่อนละ  ๒ วาเศษ   ทางคดีโลก ใชส้ าหรับบงัคบัมิให้โลงศพตก
ลงจากกองฟอนถือว่าเป็นส่ิงไม่ดี  ทางคดีธรรม การเอาไมข่้มเหงไวเ้ช่นน้ี ถือว่าเป็นการสอนคนว่า 
คนเรานั้นไม่ว่าจะชัว่ดีมีจน ใหญ่เลก็เพียงไหน ก็ตอ้งมีผูป้กครองคอยควบคุมดูแล ว่ากล่าวตกัเตือน
อยูต่ลอด ผูห้วงัความเจริญ ใหคิ้ดวา่ คนท่ีคอยตกัเตือนบอกกล่าวคือ ผูท่ี้ช้ีขมุทรัพยใ์ห ้
 พธีิเกีย่วกบัการชักผ้าบังสุกลุ 
 นิมนตพ์ระมาชกั มีปฐมเหตุว่าคร้ังหน่ึงสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ เสด็จไปชกัผา้ซ่ึงเขาห่อ
ศพนางปุณณทาสีท้ิงไวใ้นป่าชา้ทรงน าผา้นั้นมาซกั ตดั เยบ็ ยอ้ม เป็นผา้สังฆาฏิ ทรงผา้ผนืนั้นเรียก
กนัว่าสังฆาฏิ คือแปลจากบงัสุกุลธรรมดา ส่วนตดัดา้ยตราสังท่ีมดัศพนั้น ก็เป็นปัญหาธรรมว่า ตดั
บ่วงทั้ง  ๓  ดงักล่าวแลว้ในเบ้ืองตน้ 
 พธีิเกีย่วกบัการหว่านกาละพฤกษ์หรือการทิง้เบีย้ ๓๒ เบีย้ 
 เน่ืองมาจากเร่ืองพระมหากาลเถระ ในอรรถกถาธรรมบทซ่ึงกล่าวว่า คนเฝ้าป่าชา้คนหน่ึง
ช่ือนางกาลี แต่สามีของแก่จะช่ืออะไรหาปรากฏไม่ ปรากฏว่าแกมีลูกหญิงชาย อาศยัอยูใ่นกระท่อม
น้อยในป่าช้า   อาชีพทางรับจา้งเผาศพ เม่ือมีใครตายลงก็เอาศพไปมอบ และให้ค่าจา้งแก ๆ  ก็
จดัการเผาให ้แต่ภายหลงัค าว่า “กาลี” กลายมาเป็น”ยายกลี” และผวัของแกช่ืออะไรไม่ปรากฏจึงตั้ง
ช่ือใหว้่า “ตากลา” เลยเรียกกนัติดปากว่า “ตากลายายกลี” บางทีคนเรียกว่า “ยายกลีตีกลา” ก็มี ตาม
เคา้ความ 
 ในอรรถกถาน้ี การท้ิงเบ้ียในคร้ังนั้น ก็คือให้ค่าจา้งเผาศพนั้นเอง แต่บดัน้ีไดก้ลายเป็นพิธี
ไปอีกทางหน่ึง เป็นปัญหาธรรมว่า เบ้ีย ๓๒ นั้นไดแ้ก่อาการ ๓๒ มีผมเป็นตน้ ยอ่มทบัถมแผน่ดิน
ไม่มีใครจะพน้ไปได ้เหมือนกบัเบ้ีย  ๓๒  ท่ีท้ิงลงไปในป่าชา้ฉะนั้น 
 พธีิเกีย่วกบัเทยีนเผาศพ 
 เทียนเผาศพนั้น หา้มมิใหจุ้ดต่อกนั ตอ้งจุดจากไฟชนวนท่ีเจา้ภาพจดัไวใ้ห ้เป็นปัญหาธรรม
ว่า ไฟนั้นไดกิ้เลสเคร่ืองร้อน คือโกรธ ความโกรธ โทสะความประทุษร้าย พยาบาทความมุ่งร้าย 
เม่ือไฟเหล่าน้ีเกิดข้ึนแก่ผูใ้ดแลว้ กใ็หผู้น้ั้นระงบัเสียอยา่เอาไปจุดต่อกระพือใหลุ้กลามมากไป จนถึง
พาคนอ่ืนใหเ้ดือดร้อนไปดว้ย 
 พธีิเกีย่วกบัการบังสุกลุเป็นและบังสุกลุตาย 



 

๓๓๓ 

 

 สืบเน่ืองมาจากนางกาลีผูรั้บจา้งเผาศพ ในเร่ืองพระมหากาลเถระ ดงักล่าวมาแลว้ คร้ันนาง
กลุธิดาคนหน่ึงตายใหม่ๆ ญาติจึงน าศพมาจา้งเผาโดยใหค่้าจา้งและอุปกรณ์ มีฟืนและน ้ ามนัเป็นตน้ 
นางเห็นศพท่ีก าลงัตายใหม่ๆ ยงัสวยงามอยู่จึงไปนิมนตพ์ระมหากาลเถระมาปลงพระกมัมฏัฐาน 
พระเถระให้เปล้ืองผา้ออกแลว้พิจารณา ตั้งแต่ปลายเทา้จนถึงปลายผม เห็นว่ายงัเป็นรูปท่ีประณีต
งดงามอยู ่จึงใหเ้อาไฟเผาแลว้สัง่ใหไ้ปบอกใน เม่ือศพถูกเปลวไฟจบัแลว้ นางปฏิบติัตามแลว้นิมนต์
พระเถระมาพิจารณาอีก พระเถระเห็นผวิพรรณของศพนั้นถูกไฟคลอกเหมือนแม่โคด่าง เทา้งุม้หอ้ย
ลงมามืองอหนงัหนา้ผากถลอก จึงเร่ิมพิจารณาความส้ินเส่ือมของสงัขารโดยคาถาวา่ 
   “อนิจฺจา วต   สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
    อุปปชฺชิตฺวา   นิรุชฺฌนฺติ   เตส   วูปสโม  สุโข.”๔๘ 
 แปลว่า สังขารทั้งหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดดบัเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแลว้ย่อมดบัไป 
ความระงบัสังขารเหล่านั้นเสียน ามาซ่ึงความสุขดงัน้ี แลว้เจริญวิปัสสนาก็ไดส้ าเร็จพระอรหันต ์
พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาญาณจึงใชค้าถาน้ี เป็นเคร่ืองพิจารณาร่างกายท่ีตายแลว้เรียกว่าบงัสุกุลตาย 
ส่วนบงัสุกุลนั้นมีปฐมเหตุว่า พระเถระรูปหน่ึงมีร่างกายเป็นต่อมเป็นฝีแตกเป็นน ้ าเหลืองศิษย์
สัทธิวิหาริก อนัเตวาสิก พากนัท้ิงไม่มีใครปฏิบติัต่อเม่ือพระศาสดาเสด็จไปทรงตม้น ้ า จะซักผา้
ประทานให ้ภิกษุทั้งหลายจึงพากนัมารับปฏิบติัแทน โปรดให้เอาผา้สบงจีวรไปซกัผลดัเปล่ียนและ
เช็ดถูตวัให้ จนพระเถระมีกายเบามีจิตเป็น เอกคัตา พระศาสดาประทบัอยู่เหนือศีรษะจึงตรัสพระ
คาถาวา่  
    “อจิร      วตย    กาโย   ปฐว ึ  อธิเสสฺสติ   
    ฉุฑฺโฑ   อเปตวญิฺญาโน       นิรตฺถ ว    กลงฺิคร ๔๙ 
  แปลวา่ ร่างกายน้ีไม่นานหนอ จกันอนทบัแผน่ดิน เม่ือปราศจากวิญญาณกว็า่งเปล่า เป็นราว
กับท่อนฟืน      หาประโยชน์มิได้ดังน้ี เม่ือจบคาถาพระเถระก็ได้ส าเร็จพระอรหันต์พร้อม
ปฏิสมัภิทาญาณจึงใชค้าถาน้ี เป็นเคร่ืองพิจารณาวา่ร่างกายท่ียงัเป็นอยูเ่รียกวา่บงัสุกลุเป็น 
 พธีิเกีย่วกบัการท าบุญ ๗ วนั๕๐ วนั ๑๐๐ วนั  
 เม่ือครบ  ๗  วนั ๕๐ วนั และ ๑๐๐ วนั และเม่ือครบรอบปี กต็อ้งท าบุญวนัถึงแก่กรรมเร่ือง 
การท าบุญน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือวา่ผูว้ายชนมจ์ะสามารถรับส่วนบุญส่วนกศุลท่ีอุทิศไปให้๕๐ 

                                                            

 
๔๘ที.มหา. ๒๒๘/๑๘๖ 

 
๔๙ข.ุขทฺุทก. ๒/๑๔๗ 

 
๕๐เร่ืองเดียวกนั,  อา้งแลว้. 



 

๓๓๔ 

 

 เร่ืองเหล่าน้ี ปรากฏอยูใ่นพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุเน่ืองมาจากพระนางมลัลิกาอคัรมเหสี
พระเจา้ปเสนทิโกศล ประพฤติล่วงอสทัธรรมและพดูปดพระราชสวามี ตายไปตกนรก ๗ วนั มนุษย ์
พระเจา้ปเสนทิโกศลปริวิตกถึงพระนางมาก จึงเสด็จไปเฝ้าเพื่อจะทูลถามสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้
ว่า พระนางมีคติเป็นอยา่งไร แต่ทรงลืมเสียถึง ๗ คร้ัง จนวนัท่ี ๘ พระนางพน้จากนรกแลว้ พระผูมี้
พระภาคเจา้เสด็จไปยงัพระราชนิเวศน์ พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงถวายภตัตาหารแลว้ ระลึกข้ึนไดจึ้ง
ทูลถาม  จึงไดท้ราบความว่าพระนางไปเกิดยงัภพดุสิต ก็เบาพระหฤทยัคลายพระปริวิตก และเร่ิม
บ าเพญ็พระราชกศุลต่อและอีกเร่ืองหน่ึงวา่มีพระภิกษุรูปหน่ึงไดจี้วรมาใหม่ชอบใจวา่กวา้งยาวดี แต่
ยงัมิทนัจะไดค้รองก็ยงัเกิดโรคมรภาพมีจิตเป็นห่วงถึงจีวร จึงไปเกิดเป็นเล็นในจีวรนั้น คร้ันแลว้
ภิกษุทั้งหลายจึงน าจีวรมาเพื่อจะแบ่งปันกนั สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้หา้มไว ้พอล่วง ๗ วนัแลว้จึง
ทรงอนุญาตให้แบ่ง มีผูทู้ลถามไวเ้พราะเหตุไร จึงตรัสว่าพระภิกษุผูเ้จา้ของจีวรนั้นไปเกิดเป็นเล็น
อยูใ่นจีวร ขณะท่ีพวกเธอน าจีวรไปเลน็นั้นร้องว่า พวกเธอแยง่จีวรของเขา คร้ัน ๗ วนั ล่วงแลว้เลน็
นั้นจุติไปเกิดในท่ีอ่ืน จึงทรงอนุญาตใหแ้บ่งกนัได ้
 เก่ียวกบัเร่ืองน้ี อธิบายว่า เล็นเป็นสัตวเ์ล็ก ๆ มีอายุเพียง ๗ วนั ถา้เป็นสัตวใ์หญ่อาจมีอายุ
มากกวา่ ๗ วนั จึงเพิ่มการท าบุญ ๗ วนั เป็น ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั และครบรอบปีข้ึนอีก โดยประสงคว์่า 
ถา้ ๗  วนั ไม่ไดรั้บ ๕๐ วนั หรือ ๑๐๐ วนั หรือครบรอบปีคงไดรั้บเป็นแน่นอน๕๑ 
  ๓.๑   คุณค่าของการเกดิ  ซ่ึงในทางพทุธปรัชญาไดม้องถึงคุณค่าของการเกิดมา
เป็นมนุษยน์ั้น หมายถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาการการเกิดมาเป็นมนุษยน์ั้นคืออะไรทั้งน้ีเพราะการเกิด
เป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไดโ้ดยยาก๕๒ดงันั้นการเกิดเป็นมนุษยจึ์งถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีจากการศึกษามา
ทั้งหมดเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองการเกิดเป็นมนุษยใ์นทางพระพทุธศาสนานั้นพบวา่การเกิดเป็นมนุษย์
นั้นมีคุณค่าดงัต่อไปน้ี 
  (๑) คุณค่าในการฝึกฝนตนเอง การเกิดเป็นมนุษยน์ั้นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
“โอกาสทองของชีวิต” เน่ืองจากการท่ีไดอ้ตัภาพความเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยยากดงันั้น 
พระพุทธองคจึ์งตรัสว่า กว่าจะไดเ้กิดเป็นมนุษยอี์กไม่ใช่เร่ืองง่าย เหมือนท่ีทรงตรัสอุปมาการเกิด
เป็นมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองง่ายไวใ้น เร่ืองเต่าตาบอด วา่ดว้ยความเป็นมนุษยน์ั้นแสนยากวา่ 

                                                            

 
๕๑พระครูอุทยัปริยติัโกศล, (เสถียร ยอดสังวาลย)์“ปริศนาธรรมเก่ียวกบัประเพณีการตาย

ของภาคอีสาน” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั,๒๕๕๔ ),  หนา้  ๕๖-๕๗. 
 

๕๒ข.ุธ.อ.(บาลี) ๖/๙๓. 



 

๓๓๕ 

 

 ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปฐพีน้ีเน่ืองเป็นอนัเดียวกนับุรุษพึงโยนแอกท่ีมีรูเดียวลง
บนมหาปฐพีนั้นลมทางทิศตะวนัออกพดัแอกนั้นไปทางทิศตะวนัตกลมทางทิศตะวนัตกพดัไปทาง
ทิศตะวนัออกลมทางทิศเหนือพดัไปทางทิศใตล้มทาง ทิศใตพ้ดัไปทางทิศเหนือบนมหาปฐพีนั้นมี
เต่าตาบอดอยูต่วัหน่ึงมนัโผล่ข้ึนมา  ๑๐๐  ปีต่อคร้ังเธอทั้งหลายจะเขา้ใจความขอ้นั้นวา่อยา่งไรเต่า 

ตาบอดโผล่ข้ึนมา  ๑๐๐  ปี  ต่อคร้ังจะสอดคอเขา้ไปในแอกท่ีมีรูเดียวโนน้ไดบ้า้งหรือ 

 ภิกษุทั้งหลายอุปมาน้ีฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกนัการไดค้วามเป็นมนุษยก์็ยากการท่ี
ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้อุบติัข้ึนในโลกกย็าก  การท่ีธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว้รุ่งเรือง
ในโลกก็ยาก๕๓  และในอญัญตรสูตรพระพุทธเจา้ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นข้ึนมาเลก็นอ้ยแลว้
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ฝุ่ นเล็กนอ้ยท่ีเราใชป้ลายเล็บชอ้นข้ึนมากบัแผ่นดินใหญ่น้ี อย่างไหนจะ
มากกวา่กนั พวกภิกษุกพ็ากนักราบทูลวา่แผน่ดินใหญ่น้ีแล มากกวา่ พระองคจึ์งตรัสวา่สัตวท์ั้งหลาย
ท่ีกลบัมาเกิดในหมู่มนุษยก์ฉ็นันั้นเหมือนกนั  มีเพียงเลก็นอ้ย ส่วนสัตวท่ี์กลบัมาเกิดนอกจากมนุษย์
มีจ  านวนมากกวา่เพราะสตัวเ์หล่านั้นไม่ไดเ้ห็นอริยสจั ๔ ตามความเป็นจริง๕๔ 

 จากพระพุทธพจน์ดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษยน์ั้นยาก  เหตุผลคือการ
เกิดเป็นมนุษยไ์ดต้อ้งรักษาศีล  ๕  ไดเ้ป็นอย่างน้อยเสียก่อน  อย่างไรก็ตามแมก้ารเกิดเป็นมนุษย์
เป็นการยากแต่การไดฟั้งธรรมและการอุบติัของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยิ่งยากกว่าดงัท่ีพระพุทธเจา้
ตรัสพทุธพจน์แก่พญานาคเอรกปัตตค์วามวา่ 
 

   การได้เกดิมาเป็นมนุษย์กนั็บว่ายาก 
   การด ารงชีวติอยู่ของเหล่าสัตว์กนั็บว่ายาก 
   การที่จะได้ฟังพระสัทธรรมกนั็บว่ายาก 
   การทีพ่ระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึน้กย็ิง่ยาก๕๕ 
 

                                                            

 
๕๓ส .มหา.(ไทย)๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑ 

 
๕๔ดูรายละเอียดในส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๑๓๑/๔๐๓ ,ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐, 

พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฎกเล่ม๒, 
หนา้๘๕๖. 
 ๕๕ข.ุธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙ ,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐, พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบั
มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฏกเล่ม๔ ,หนา้๔๙. 



 

๓๓๖ 

 

  (๒) คุณค่าด้านการบรรลุธรรมพระพุทธศาสนามองว่าการเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้นท่ี
สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้คือท่ีสุดแมค้วามเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์ท่ีเกิดในอตัภาพอ่ืนนั้นไม่
สามารถท่ีบรรลุธรรมขั้นสูงไดเ้ช่นกรณีพญานาคท่ีแปลงกายมาเป็นมนุษยเ์พื่อหวงัไดบ้รรลุธรรมแต่
เม่ือความจริงปรากฏพระพทุธองคไ์ดต้รัสวา่ 
  “พวกเจา้เป็นนาค ไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินยัน้ี ไปเถิดนาค เจา้จง 
 เขา้จ าอุโบสถในดิถีท่ี  ๑๔ ดิถีท่ี  ๑๕ และดิถีท่ี  ๘ แห่งปักษน์ั้นแหละดว้ยอุบายอยา่ง 
 น้ีเจา้จกัพน้จากก าเนิดนาคและไดอ้ตัภาพมนุษยฉ์บัพลนั๕๖ 
 แมใ้นนิทานธรรมบทเร่ืองเอกรปัตตถนาคราชแสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดเป็นสัตวดิ์รัจฉานนั้น
ไม่สามารถท่ีจะบรรลุธรรมไดเ้พราะการเกิดเป็นสัตวถื์อว่าเป็นอภพัพบุคคลคือผูไ้ม่สามารถเจริญ
งอกงามในพระธรรมวินยัของพระบรมศาสดาหรือพระพทุธศาสนาได ้ 
 อีกอย่างผูว้ิจยัยงัพบว่าไม่เฉพาะก าเนิดแห่งสัตวดิ์รัจฉานเท่านั้นบรรดาก าเนิดอ่ืนนอกจาก
มนุษยมี์ก าเนิดของเทวดาเป็นตน้ก็ไม่สามารถท่ีบรรลุไดแ้มแ้ต่ผูท่ี้บรรลุพระโสดาบนัเม่ือตายไป
แลว้ตอ้งไปเกิดบนสวรรค์ถึง  ๗  ชาติจากนั้นก่อนบรรลุพระอรหันต์ตอ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษย์
เสียก่อนดงันั้นการเกิดเป็นมนุษยจึ์งถือไดว้่าเป็นโอกาสทองของการบรรลุธรรมหรือสามารถสร้าง
ความดีเพื่อไปเกิดในภพภูมิท่ีดีกวา่หรือละเอียดกวา่ซ่ึงถือวา่น่ีเป็นคุณค่าอีกประการหน่ึงของการเกิด
มาเป็นมนุษย ์ความพทุธไทยจึงไดจ้ดัพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเพราะไดเ้ห็นถึงความส าคญันัน่เอง 

  (๓) คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด การเกิดเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิง
ท่ีสัตวพ์ึงไดโ้ดยยากและเม่ือไดมี้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษยย์่อมถือว่าเป็นความโชคดีของผูท่ี้
เกิดและผูใ้หก้ าเนิด 

  คือบิดามารดาการเกิดมาเป็นมนุษยใ์ห้คุณค่าในเร่ืองของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด
หรือรู้จกัการแสดงออกถึงซ่ึงความกตญัญู กตเวที ท่ีพึงมีต่อบุพการีคือบิดามารดาเพราะการเกิดเป็น
มนุษยย์อ่มมีผลต่อความอยูร่อดของบิดามารดา 

  ๓.๑.๑   คุณค่าของประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิ 
  ประการต่อมาท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาวเิคราะห์กคื็อ ประเดน็เร่ืองคุณค่าของประเพณีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดเป็นมนุษยท่ี์มีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบว่า 
คุณค่าจากประเพณีการเกิดมีดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๑.๑.๑  คุณค่าของประเพณทีีเ่กดิในช่วงก่อนคลอด 

                                                            

 
๕๖ว.ิมหา.(ไทย)๔/๑๑๑/๑๗๕-๑๗๖. 



 

๓๓๗ 

 

  (๑) คุณค่าของประเพณีการขอบุตรจากเทวดาส าหรับประเพณีการขอบุตรจาก
เทวดาถึงแมว้่าพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการออ้นวอนเทวดาแต่พระพุทธศาสนาไม่ไดมี้การ
ปฏิเสธความมีอยูข่องเทวดาสอนให้มนุษยป์ฏิบติัต่อเทวดาอยา่งถูกวิธีควรยึดเอาคุณค่าของการกา้ว
มาเป็นเทวดามาเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือการเกิดเป็นเทวดาในบางชั้นไดต้อ้งมีคุณธรรมท่ีส าคญัหลาย
ประการเช่นกรณีของผูท่ี้ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์นั้นตอ้งบ าเพญ็ธรรมดงัต่อไปน้ีคือ(๑) 
บ ารุงเล้ียงมารดาบิดาตลอดชีวิต(๒) นอบน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูลตลอดชีวิต(๓) พูดแต่ค า
อ่อนหวานตลอดชีวิต(๔) ไม่พดูค าส่อเสียดตลอดชีวิต (๕) ก าจดัความตระหน่ีไดต้ลอดชีวิต (๖) พดู
แต่ค าสตัยจ์ริงตลอดชีวิต (๗) ไม่โกรธตลอดชีวิต๕๗ 
 จากท่ีกล่าวมาน้ีผูว้ิจยัเห็นว่า โดยหลกัการทั้ง ๗ ประการน้ีเรียกว่า “วตัตบท ๗” ถือว่าเป็น
คุณธรรมท่ีผูมุ่้งหวงัเป็นเทวดาตอ้งปฏิบติัให้ไดน้อกจากนั้นการไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ตอ้งมี
การสะสมเสบียงคือบุญกศุลมีศีลธรรมไม่ท ากรรมอนัลามกดว้ยความสกปรกของกายวาจาใจแมก้าร
ใหท้านโดยไม่ตอ้งคาดหวงัไม่ผกูพนักบัทานว่าท าแลว้ตอ้งไดส่ิ้งท่ีท าแต่ใหคิ้ดว่าการท าทานเป็นส่ิง
ท่ีดีและมีการรักษาศีลอย่างยิ่งยอดหลงัจากตายจะไปเกิดร่วมกบัเทวดาชั้นดาวดึงส์  และมีฐานะ    
๑๐  ประการคือ๕๘  ๑. อายุ   ๒. วรรณะ  ๓. สุข  ๔. ยศ  ๕. อธิปไตย  ๖.รูป  ๗. เสียง  ๘. กล่ิน  ๙. 
รส ๑๐. โผฏฐพัพะ  แต่ละอย่างท่ีเป็นทิพยแ์ลว้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพราะไดย้นิมาว่าเทวดาชั้นน้ีมีอายยุนืมีวรรณะงามมีความสุขซ่ึงการอธิษฐานจะไดผ้ลตอ้งเป็นคนมี
ศีลท่ีบริบูรณ์อายขุองเทวดาชั้นดาวดึงส์มีอายปุระมาณ๑,๐๐๐ปีทิพยเ์ทียบกบัเวลาของมนุษยโ์ลกคือ
๑๐๐ปีในมนุษยเ์ท่ากบัวนัหน่ึงกบัคืนหน่ึงของเทวดาชั้นน้ี๕๙ซ่ึงหากว่ามนุษยเ์คารพเทวดาควรเคารพ
ในแง่การค านึงถึงคุณธรรมดงักล่าวเป็นหลกัและน่ีคือท่าทีท่ีมนุษยพ์ึงแสดงความเคารพต่อเทวดา
ตามนยัของพระพทุธศาสนา 

  ๓.๑.๒ คุณค่าการเกดิกบัประเพณคีวามเช่ือเกีย่วกบัการเกดิของชาวพุทธไทย 
  จากประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการเกิดนั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ การเกิดเป็นมนุษยห์รือการไดเ้กิดมา
เป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าแต่เม่ือไดค้วามเป็นมนุษยม์าแลว้ตอ้งรักษาและใชค้วามเป็นมนุษย์
ไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกบัตนเองและสังคมให้มากท่ีสุดส าหรับคุณค่าความเป็นมนุษยใ์น
สงัคมปัจจุบนัน้ีสามารถพิจารณาถึงคุณของการเกิดไดด้งัน้ี 

                                                            

 
๕๗ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗-๒๕๘/๓๗๕-๓๗๗. 

 
๕๘ส .สฬา. (ภาษาไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๖๒. 

 
๕๙องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๒๒-๑๐๒๓/๖๗๐-๖๗๑.อา้งใน พระ

พรหมโมลี(วิลาศญาณวโรป.ธ๙), ภูมิวิลาสินี, หนา้๓๘๔. 



 

๓๓๘ 

 

  (๑) คุณค่าด้านการสร้างความดีให้เกิดกับตนเองและสังคม ส าหรับคุณค่าท่ีไดเ้กิด
มาเป็นมนุษยน์ั้น  คือ ไดแ้ก่การกระท าความดีหรือสร้างความดีให้เกิดประโยชน์กบัตวัเองดว้ยการ
ท าความดีตั้งใจศึกษาเพื่อสร้างอนาคตและไม่ประมาทส่วนการสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมนั้น
หมายถึงการสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมดว้ยการเป็นคนดีปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมืองให้ความ
ร่วมมือกับการพฒันาและปกครองประเทศไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยการเป็นโจรหรือ
ประกอบมิจฉาชีพเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองการไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้บัสงัคมถือ 

วา่เป็นแนวทางส าคญัในการสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
  (๒) คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด  เป็นท่ีทราบกนัเป็นอยา่งดีว่า
การเกิดข้ึนมาเป็นมนุษยน์ั้นไม่มีใครท่ีเกิดมาจากกกระบอกไมไ้ผเ่พราะทุกคนเกิดมาจากมารดาบิดา
ทั้งนั้นดงันั้นจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งเป็นคนท่ีรู้จกักตญัญูกตเวทิตาต่อบุพการีคือมารดาบิดา
ของตน 
 บุคคลผูท่ี้มีจิตส านึกคิดตอบแทนคุณผูท่ี้เคยมีอุปการคุณต่อตนเองช่ือว่าเป็นคนดีเป็นท่ีน่า
ยกยอ่งสรรเสริญบูชาควรถือเป็นแบบอยา่งและถือว่าเป็นผูท่ี้ไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่วงศต์ระกลูถือได้
ว่าความกตญัญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและต่อไป
ในอนาคตและถือไดว้่าความกตญัญูเป็นอุดมคติของสังคมไทยท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นานดว้ยคนท่ีมี
ความกตญัญูกตเวทีเป็นคนท่ีหาไดย้ากเพราะ 
  ๑. คนจ านวนมากไดดี้มีความสุขแลว้มกัลืมตวัลืมผูเ้คยมีอุปการะตน 
  ๒. คนจ านวนมากเห็นแก่ตวัอยากไดรั้บผลประโยชน์จากผูอ่ื้นฝ่ายเดียว 
  ๓. คนจ านวนมากแสวงหาผลประโยชน์โดยมิไดค้  านึงว่าผูอ่ื้นมีคุณความดีท่ีพึ่งพา
อาศยัอยา่งไร 
  ๔. คนจ านวนมากเม่ือตอบแทนคุณแก่ผูใ้ดมกัท าเพียงเพื่ออวดตนแก่ผูอ่ื้นว่าตนมี
ความกตญัญูกตเวทีมิไดท้  าดว้ยความบริสุทธ์ิใจและจริงจงั 
  ๕. คนจ านวนมากมกัเมินเฉยต่ออุปการะท่ีคนอ่ืนท าแก่ตนโดยคิดว่าเขาอุดหนุน
เอ้ือเฟ้ือแก่ตนเพียงนิดหน่อยหรือเขาท าตามหนา้ท่ีของเขา 
  ๖. คนบางคนแสดงใหเ้ขาเห็นว่าตนเป็นคนกตญัญูกตเวทีเพราะหวงัผลประโยชน์
บางอยา่งจากเขา๖๐ 

                                                            

 
๖๐แม่ชีดวงพรค าหอมกุล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยศาสตร์ในธัมมปทฏัฐกถา”

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔),หนา้
๑๐๘–๑๐๙. 



 

๓๓๙ 

 

  ๓.๒  คุณค่าของประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิ 
  ความเช่ือในประเพณีเก่ียวกบัการเกิดของชาวพุทธไทยไดรั้บการปฏิบติัสืบต่อกนั
มานั้นให้คุณค่าอย่างไรบา้ง หรือประเพณีดงักล่าวให้คุณค่าหรือประโยชน์กบัผูท่ี้มีความเช่ือใน
ประเพณีดงักล่าวอย่างไร หรือในประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดให้คุณค่ากบัคนในสังคมอย่างไร
บา้ง ซ่ึงเป็นประเด็นค าถามท่ีตอ้งหาค าตอบ ซ่ึงจากการศึกษามาทั้งหมดพบว่าความเช่ือประเพณี
เก่ียวกบัการเกิดของชาวพทุธไทยมีคุณค่าดงัน้ี 

  ๓.๒.๑  คุณค่าของประเพณีที่เกิดในช่วงก่อนคลอด  ส าหรับคุณค่าของประเพณี
เก่ียวกบัการเกิดในช่วงก่อนคลอดในสงัคมชาวพทุธไทยมีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  คุณค่าประเพณีการท าขวัญหญิงที่ตั้งครรภ์ในการท าขวญัหรือการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อเรียกขวญัของผูท่ี้ไม่สบายหรือผา่นเร่ืองร้ายๆมาโดยท่ีค าว่าขวญัหรือขวนหมายถึงส่ิงท่ี
เป็นม่ิงมงคลสถิตอยูก่บัชีวิตมนุษยส์ัตวพ์ืชรวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช้๖๑หรือหมายถึงของท่ีไม่มีตวัตน
เห็นไม่ไดจ้บัตอ้งไม่ไดเ้ช่ือว่าคลา้ยจิตหรือวิญญาณซ่ึงแฝงอยูใ่นตวัตนของคนและสัตวต์ั้งแต่เกิดมา
และตอ้งอยูป่ระจ าตวัตลอดเวลาตกใจเสียใจป่วยไขข้วญัจะหนีอาจท าใหถึ้งตายไดจึ้งตอ้งมีการเรียก
ขวญัสูตรขวญัเพื่อใหข้วญักลบัมาอยูก่บัตวัตนจะไดส้บาย๖๒จึงมีการท าขวญั หรือสูตรขวญั ใหห้ญิง
ท่ีตั้งครรภใ์หม่ เพราะเห็นว่าในการท่ีสามีภรรยาแต่งงานกนัแลว้มีครรภคื์อตั้งทอ้งเป็นธรรมเนียม
ของคนไทยเกือบทุกภาคท่ีมีการท าบุญหรือเรียกขวญัหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนคลอดซ่ึงการประกอบ
พิธีกรรมในประเพณีน้ีมีคุณค่าหรือให้ประโยชน์หลายประการคือ (๑) ประการแรกสุดคือสังคม
รอบตวัของหญิงมีครรภเ์ห็นวา่ธรรมดาหญิงมีครรภห์รือปกติธรรมดาของธรรมชาติผูห้ญิงเป็นเพศท่ี
อ่อนแอและตอ้งได้รับการดูแลทั้งน้ีเพราะว่าการตั้งครรภ์นั้นถือว่าเป็นช่วงท่ีอนัตรายมากท่ีสุด
ส าหรับสตรีเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการคาบเก่ียวระหว่างความเป็นกบัความตายเพราะหากครรภน์ั้นมี
พิษแลว้อาจท าใหผู้เ้ป็นแม่เสียชีวิตไดด้งันั้นเพื่อเป็นการรักษาขวญัหรือใหก้ าลงัใจจึงมีการประกอบ
พิธีกรรมนั้นข้ึน (๒) เป็นการประชุมญาติพี่นอ้งเพื่อแจง้ใหท้ราบว่าการแต่งงานของสามีภรรยานั้น
บดัน้ีไดมี้การทอ้งหรือตั้งครรภแ์ลว้บรรดาญาติทั้งหลายจะไดดี้ใจในข่าวดีนั้น (๓) ก่อใหเ้กิดความ
มัน่ใจกบัหญิงมีครรภว์่าตนเองจะไม่โดดเด่ียวหรือไม่ถูกทอดท้ิงจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายและ
ประการสุดทา้ย (๔) ท าใหห้ญิงท่ีตั้งครรภไ์ดเ้ห็นถึงความรักและเอาใจใส่ของสามีท่ีมีต่อตนเองใน 

                                                            

 ๖๑ธวชัปุณโณทก, “เขมรป่าดง (กยู), หวัเมือง” ในสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอีสานฉบบั
เฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ๒๕๔๒, หนา้๕๖๐-๕๖๘. 
 

๖๒มนสัสุขสาย, การบายศรีสูตรขวญั, (อุบลราชธานี: ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ๒๕๒๖), หนา้๑. 



 

๓๔๐ 

 

การแสดงการรับผดิชอบดูแลเอาใจใส่ดว้ยดี 
  (๒) คุณค่าประเพณเีกีย่วกบัความฝันและการแพ้ท้อง การตั้งครรภแ์ละแพท้อ้ง การ
แพท้อ้งเป็นเพียงบุพนิมิตใหเ้ห็นลกัษณะของบุตรท่ีจะเกิดสังคมชาวพุทธไทยจะไม่มีการด าเนินการ
ใด ๆ เก่ียวกบัการแพท้อ้ง เพียงแต่มุ่งหวงัการท านายลกัษณะของบุตรท่ีจะเกิดมาเท่านั้น ส าหรับ
คุณค่าของการฝันและการแพท้อ้งนั้นมีอยู่หลายประการคือหากมีการฝันหรืออาการแพท้อ้งจะ
สามารถบ่งบอกถึงบุตรท่ีจะเกิดได ้ 

  (๓) คุณค่าประเพณีในช่วงคลอด ส าหรับคุณค่าประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
ในช่วงของการคลอด  ท่ีถือว่าช่วงน้ีจะพบว่ามีขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามประเพณีหลายประการ
ดว้ยกนัคือ(๑) การขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงในการกระท าเช่นเพื่อเป็นการขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงเป็นเทวดาประจ า
บา้นให้รับรู้เร่ืองราวและการคลอดของเด็กท่ีจะเกิดซ่ึงการกระท าเช่นน้ีเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึง
การเคารพในสถานท่ีแมเ้ป็นเร่ืองท่ีมองไม่เห็นแต่คนไทยถือวา่ไม่เสียหายหากส่ิงนั้นก่อใหเ้กิดความ
สบายใจกบัผูท่ี้กระท า (๒) การประพรมน ้ ามนตเ์วลาคลอดยากในกรณีท่ีภรรยาคลอดยากมีอุบาย
เร่ืองการประพรมน ้ ามนตเ์ป็นการท าเพื่อให้ผูท่ี้คลอดมีก าลงัใจไม่ตกใจหรือเสียใจจนเกินไปหรือมี
อาการเครียดเพราะคนไทยเช่ือว่าการพรมน ้ าพระพุทธมนตเ์ป็นสิริมงคล (๓) การยดึถือเวลาตกฟาก
เป็นการยดึถือตามหลกัโหราศาสตร์โดยโบราณประเพณีไดก้ าหนดเร่ืองน้ีเพื่อตอ้งการใหบิ้ดามารดา
จ าวนัเวลาการเกิดของบุตรตนเองไดจึ้งมีอุบายในเร่ืองเวลาตกฟาก (๔) การตดัสายสะดือคนโบราณ
ไดเ้นน้ถึงความสะอาดและปลอดภยัของเด็กท่ีเกิดมา (๕) การร่อนกระดง้เป็นพิธีกรรมการปลุกเด็ก
ให้ต่ืนหรือเพื่อให้เด็กร้องและเป็นการบอกว่าเด็กคนน้ีได้ถือก าเนิดมาแล้วต้องต่ืนจากความ
หลบัใหลเป็นตน้ 
  (๔) คุณค่าของประเพณีในช่วงหลังคลอด ส าหรับคุณค่าประเพณีในช่วงหลงัการ
คลอดน้ีถือวา่เป็นช่วงท่ีมีประเพณีส าคญัๆเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการได ้
  ๑) ประเพณีการข้ึนอู่แมแ้ต่พระมหากษตัริยย์งัตอ้งมีประเพณีน้ีการข้ึนอู่นั้นให้
คุณค่าในดา้นของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเอาใจใส่เด็กท่ีเกิดมาว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัการเป็น
เดก็อ่อนตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
  ๒) การท าขวญัมุ่งเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดีท่ีตนเองมีลูกหรือเป็น
การรับขวญัเด็กท่ีเกิดมาใหม่ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีไดเ้กิดมาบนโลกและไดมี้โอกาสท าความดีทั้ง
ใหแ้ก่ตนเองและสงัคม 
  ๓) ประเพณีการตั้งช่ือไดใ้ห้คุณค่าในเร่ืองของความรักความเอาใจใส่ของมารดา
บิดาท่ีตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเกิดข้ึนกบับุตรนอ้ยของตนและเป็นการยนืยนัความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บุคคลตอ้งมีช่ือไวเ้รียกขานและมีสกุลไวส้ าหรับยดึโยงในเครือญาติของตน 



 

๓๔๑ 

 

  ๔) ประเพณีการท าบุญวนัเกิดเป็นประเพณีท่ีให้คุณค่าในเร่ืองของการท าบุญท่ี
ก่อให้เกิดคุณความดีกบัผูท่ี้เป็นเจา้ภาพและเป็นการกระท าเพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสซึมซับในการ
ท าบุญหรือความดีในพระพทุธศาสนา นัน่เอง 

๔.๓  การด าเนินชีวติการประกอบอาชีพ 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ว่าความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พุทธ มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในส่วนบุคคลหรือปัจเจกบุคคล รวมทั้งการด าเนินชีวิตดา้นสังคม
แลว้นั้น ยงัมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตดา้นอาชีพอีกประการหน่ึง โดยท าให้ผูท่ี้มีความเช่ือเร่ือง
ดงักล่าวเกิดความมัน่คงในอาชีพการงานโดยยึดหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัธรรมค าสอนแลว้ ยงั
ท าใหเ้กิดอาชีพเก่ียวกบัสงัสารวฏัหรือการเวียนวา่ยตายเกิดข้ึนอีกมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ๔.๓.๑  อาชีพเกีย่วกบักระบวนการเกดิ 
   ๑. อาชีพเก่ียวกบัการท านายความฝันหรือหมอท านายฝัน เกิดจากความเช่ือเร่ือง
ความฝันว่าก่อนการตั้งครรภห์ญิงผูเ้ป็นมารดามกัจะฝันในลกัษณะต่างๆ เป็นการบอกลางบอกนิมิต
ให้รู้ล่วงหน้า ว่าบุตรในครรภจ์ะเป็นหญิงหรือชาย มีลกัษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไร และโตข้ึนจะ
เป็นคนเช่นไร อีกทั้งตอ้งท านายเวลาตกฟากของทารกไดด้้วย ผูท้  านายจะตอ้งมีความรู้ในเร่ือง
เหล่าน้ีเป็นอยา่งดีและแม่นย  า พร้อมท่ีจะท านายไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงจะมีคนเช่ือถือและใหก้ารยกยอ่งน้ี
คือหลกัความเช่ือทางโหราศาสตร์ 
  ๒. อาชีพเก่ียวกบัการท าคลอดหรือหมอต าแย ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการท าคลอด 
ไดแ้ก่ พิธีก่อนคลอด ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมทั้งน ้ าไฟ นอกจากน้ีตอ้งเลือกทิศในการ
คลอดอยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งเคร่ืองบูชาหมอต าแย เพื่อช่วยให้ท าคลอดง่ายข้ึน รวมทั้งเวลาเจ็บทอ้ง
ตอ้งรู้พิธีกรรมบูชาพระภูมิเจา้ท่ีเป็นการขอขมาลาโทษ หากทอ้งใดคลอดยาก หมอต าแยตอ้งรู้วิธีการ
แกไ้ขไม่ใหเ้กิดอนัตราย และตอ้งรู้จกัวิธีการปฏิบติัเม่ือทารกคลอดออกมาแลว้ ไดแ้ก่การจดัการกบั
รกและการท าความสะอาดตวัทารก ตลอดจนการช่วยให้ทารกไม่ส าลกัน ้ าคร ่ า รวมทั้งการอาบน ้ า
ทารกและพิธีร่อนกระด้ง หลงัการคลอดแลว้หมอต าแยตอ้งให้หญิงผูเ้ป็นแม่อยู่ไฟ โดยการเขา้
กระโจม ประคบตวั นาบหมอ้เกลือ และนัง่ถ่าน เม่ือแน่ใจว่าครบกระบวนการแลว้ ทั้งมารดาและ
ทารกมีความปลอดภยั เป็นอนัหมดหนา้ท่ีของหมอต าแย 
     ๓. อาชีพเก่ียวกบัหมอท าขวญั หรือหมดสูตรขวญั นอกจากมีประเพณีเก่ียวขอ้งกบั
ช่วงเวลาของการเกิดแลว้ ยงัพบว่าภายหลงัจากทารกเกิดมาแลว้มีการประกอบพิธีกรรมเก่ียวเน่ือง
กบัการเกิด นัน่คือ พิธีการท าขวญั ค  าว่า “ขวญั” เป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน มีอยูท่ ั้งในตวัคน สัตว ์พืช และ
ส่ิงของ ตั้งแต่เกิด ถา้ขวญัยงัอยูก่บัคนหรือส่ิงนั้น ๆ จะท าให้สุขสบาย แต่ถา้ขวญัหายหรือออกจาก



 

๓๔๒ 

 

ร่าง ออกจากส่ิงนั้น อาจท าให้ไดรั้บอนัตรายหรือผลร้ายต่าง ๆจ าเป็นตอ้งท าพิธีเรียกขวญั เพื่อให้
ขวญักลบัมาอยู่กบัเน้ือกบัตวัโดยจะมีการท าขวญัเดือน เพื่อให้พรทารกอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 
รวมทั้งพิธีโกนผมไฟ พิธีลงอู่หรือลงเปล อีกทั้งการตั้งช่ือทารกและการโกนจุก ซ่ึงพิธีต่างๆ เหล่าน้ี 
มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งทุกพิธีกรรม ดว้ยการเล้ียงพระ ท าบุญตกับาตรและ
สวดมนตเ์ยน็ 
 ๔.๓.๒. อาชีพเกีย่วกบักระบวนการตาย 
 จากท่ีไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาการท าพิธีเก่ียวกบัการตายหรือเก่ียวกบัศพจะเห็นไดว้่า 
พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายไดมี้วิวฒันาการมาตามล าดบัและสามารถมองเห็นวิวฒันาการของความ
เปล่ียนแปลงพิธีเก่ียวกบัการตายหรือพิธีกรรมฌาปนกิจศพ  จากยุคก่อนพุทธกาลถึงคร้ังพุทธกาล  
โดยคร้ังก่อนพุทธกาลนั้นนิยมท าพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายโดยการฝัง  ต่อมาเม่ือความเช่ือในทาง
ศาสนาฮินดูเขา้มามิอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวบา้น  โดยเฉพาะชาวอินเดีย  จึงมีพิธีกรรม  “สัญวาสี”  
คือ  การท าพิธีช าระบาปท่ีแม่น ้ าคงคาของทั้งคนเป็นและคนตายข้ึนตามความเช่ือว่าแม่น ้ าคงคาไหล
มาจากปากพระพรหม และต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาตั้งมัน่ในอินเดีย  พิธีกรรมเก่ียวการตายจึงมี
วิวฒันาการเปล่ียนแปลงข้ึนเป็นล าดบั  มีขั้นตอน  คือ  มีการอาบน ้ าศพ, มดัตราสังขศ์พ, น าไปฝัง, 
น าไปเผา, และเกบ็อฐิั ไปไวส้กัการบูชา  เป็นตน้ 
 ส่วนพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายหรือฌาปนกิจศพในประเทศไทยนั้น  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า มี
ลกัษณะคลา้ยกบัวฒันธรรมทางศาสนาในอินเดีย  ดงัหลกัฐานทางความเช่ือเก่ียวกบัพิธีการตายของ
แต่ละภาค  ซ่ึงก็มีการน าศพไปฝังไปเผาและรวมถึงการอุทิศส่ิงของให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้  ดัง
หลกัฐานท่ีวางอยู่ขา้งๆ  โครงกระดูกนั้น๖๓ หรือ กระดูก, เถา้ จะมีบรรจุตามไวต้ามศาสนวตัถุท่ี
ส าคญันั้นดว้ย ดงันั้นจึงเกิดอาชีพเก่ียวกบักระบวนการตายไดแ้ก่ 
   ๑. อาชีพสัปเหร่อ หรือหมอท าศพ มีหนา้ท่ีในการจดัการพิธีเก่ียวกบัศพ ตอ้งเตรียม
เคร่ืองใช้ไมส้อยเก่ียวกับการท าศพเพื่อสนองความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของชาวพุทธ ท่ีมีชีวิต
เก่ียวขอ้งอยูก่บัพระพุทธศาสนาตลอดเวลา เร่ิมตน้จากการโกนผมศพ การอาบน ้ าศพ การหวีผมศพ 
การนุ่งและห่มผา้ศพ ตลอดจนการรดน ้ าศพ การน าเงินใส่ปากศพ การท าเคร่ืองสักการะใส่มือศพ 
การท าพิธีเอาข้ีผึ้งปิดหนา้ปิดตาปิดปากศพและการมดัตราสงัศพน าศพลงโลง เป็นตน้ 
   ๒. อาชีพเกี่ยวกับฌาปนกิจศพหรือจัดการงานศพเร่ิมตั้งแต่การตั้งศพ การสวดศพ 
การเล้ียงพระและการเทศน์ การสวดมาติกาบงัสุกุล ตลอดจนการเผาศพ ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีตอ้งอาศยั
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาทั้งส้ิน 

                                                            

 
๖๓สมศกัด์ิ   รัตนกลุ  และคณะ,  มรดกวฒันธรรมบา้นเชียง, หนา้  ๒๖.  



 

๓๔๓ 

 

  ๔.๓.๓. การประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลอย่างหลากหลาย 
 ในการด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลกใบน้ี ตอ้งมีอาชีพเป็นเคร่ืองท ามาหากิน เพื่อให้มีชีวิต
ด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน เช่น พิธีท านา สมโภชพระแม่โพสพ เป็นตน้ 

พิธีกรรมนับว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอยู่ทุกๆ สังคมและศาสนาในสังคมนั้นๆ เพราะพิธีกรรม
เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงศาสนาใหด้ ารงอยู ่อีกทั้งยงัเป็นแหล่งก่อใหเ้กิดประเพณีและวฒันธรรมของแต่
ละสังคมอีกดว้ย พิธีกรรมนบัว่าเป็นผลมาจากความเช่ือของมนุษย ์เม่ือเช่ือในส่ิงใดก็มกัจะใหค้วาม
ศรัทธาและบนบานเพื่อขอความช่วยเหลือจากส่ิงเหล่านั้น ไม่ว่าส่ิงดงักล่าวจะอ านวยประโยชน์ให้
หรือไม่กต็าม และกลายเป็นพิธีกรรมเพื่อความศกัด์ิสิทธ์ิในส่ิงท่ีตนนบัถือ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เกิดอาชีพเพื่อแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งตามหลกัความจริงแลว้ไม่สามารถรู้ขั้นตอนพิธีการ
ในการจดัการกบักระบวนการเกิดและการตายไดทุ้กคน 

 จากการศึกษาของผูว้ิจยัท าใหเ้ห็นไดว้่า ชาวพุทธไทยมีความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัใน
หลายมิติดว้ยกนั คือ 

 ๑. การนับถือผี เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตแบบพื้น ๆ หรือผสมผสานกนั ของ
ชาวบา้น ท่ีช้ีให้เห็นถึงความผูกพนักบัธรรมชาติ ทีผูกข้ึนมาเพื่อเป็นหลกัเคร่ืองปกป้องคุม้ครอง
ป้องกนัภยั ในชีวิตของตน ครอบครัว ทรัพยสิ์น อาชีพ  การคา้ขาย เป็นตน้ ดว้ยการให้ความเคารพ
เซ่นไหว ้และในขณะเดียวกนัก็มีการท าบุญอุทิศส่วนไปใหด้วงวิญญาณหรือผีเหล่านั้น เม่ือฤดูกาล
อนัเหมาะสม โดยมี วดั พระสงฆเ์ป็นสะพานบุญเช่ือกบัดวงวิญญาณหรือ ผทีั้งหลายเหล่านั้น 

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดก็จะเห็นถึงคุณค่าของความเช่ือท่ีมีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ท่ี
ผสมผสานของความเช่ือแบบพทุธกบัผ ี ดงัต่อไปน้ี คือ 

 ๑) คุณค่าของความเช่ือของการเกิดตาย ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธ  ก็คือ  (๑) การ
สร้างความดีให้เกิดกบัตนเองและสังคม  เพราะการไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้น เป็นของยาก (๒) การ
ส านึกต่อบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิดตน  ความตาย คุณค่าคือ ท าให้เกิดความไม่มาทมวัเมาในชีวิต ใน
ความไม่มีโรค มีทรัพย ์ ความเป็นหนุ่มสาวของคนเรา และดา้นความปฏิสัมพนัธ์ตามหลกัทิศหก  
และส่ิงหน่ึงกคื็อ ความกตญัญูกตเวทีของในสงัคมนั้น ๆ นัน่เอง  
   ๒) คุณค่าของพิธีกรรมการบูชาผีปู่ตา ผีตาแฮก และผีต่างๆ  ท่ีกล่าวมานั้น พบว่า 
มีอยู ่ ๕ ดา้น คือ  
      (๑) คุณค่าด้านปัจเจกบุคคล  การบูชาปู่ ตา ตาแฮก  เป็นตน้น้ี  ช่วยท าให้
บุคคลมีท่ียดึเหน่ียวดา้นจิตใจ มีท่ีพึ่งพิงทางจิตใจใหเ้กิดความรู้สึกว่าตนเองนั้นปลอดภยั อุ่นใจ และ
ท าให้บุคคลนั้นเกิดการยบัย ั้งชัง่ใจในการประพฤติผิดจากฮีตคองประเพณีของชุมชนนั้นๆ  เพราะ
เกิดความย  าเกรงในอ านาจของผปู่ีตา ผตีาแฮก เป็นตน้ นัน่เอง 
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     (๒) คุณค่าด้านครอบครัว  คุณค่าพิธีกรรมการบูชาผีปู่ตา  ผีตาแฮก เป็น
ตน้ ท าให้เกิดความสามคัคีในครอบครัว และท าให้เกิดการถ่ายทอดประเพณีการไหวผ้ีบรรพบุรุษ
ตามมา และผีอ่ืนๆ อีกดว้ย เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูท่ี้มี
อาวโุสกว่า เคารพเช่ือฟังผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นหรือครอบครัวนั้นๆ  พิธีกรรมการบูชาผปู่ีตา ผตีาแฮก  
เป็นตน้น้ี จึงเป็นศูนยร์วมดา้นจิตใจและเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจไวข้องคนในครอบครัวดว้ย 
    (๓)  คุณค่าด้านสังคม  พิธีกรรมการบูชาผีปู่ ตา  ผีตาแฮก  ผีบรรพบุรุษ 
เป็นตน้ เหล่าน้ี ท าให้เกิดความเช่ืออนัเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของบุคคลท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นๆ 
ให้เกิดระเบียบทางสังคมข้ึน เกิดความสามคัคีในสังคม มีความรักใคร่กลมเกลียวกนัดี เกิดความ
พร้อมเพรียงกนัเป็นหมู่เป็นคณะ ท าให้สังคมเป็นกลุ่มเป็นกอ้นและมีพลงั จึงช่วยลดปัญหาต่างๆ  
ในสงัคมไดส่้วนหน่ึง 
     (๔)  คุณค่าด้านการประกอบอาชีพ  พิธีกรรมการบูชาผีปู่ ตา  ผีตาแฮก ผี
บรรพบุรุษ เป็นตน้  โดยชาวอีสานนั้น มีความเช่ือว่า  ก่อนลงมือท านา ในฤดูท านาจะมีพิธีเล้ียงปู่ตา  
จุดป้ังไฟขอฝนจากพญาแถน ก่อนปักด าตน้กลา้  ตอ้งท าพิธีบูชาเล้ียงผตีาแฮกเสียก่อน แลว้จึงลงมือ
ปักด า เพราะมีความเช่ือวา่  เม่ือท าเช่นน้ีแลว้ จะท าใหน้าขา้วปราศจากศตัรูพืชมารบกวนหรือท าลาย 
ท าใหผ้ลิตผลอุดมสมบูรณ์ ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว 
     (๕)  คุณค่าด้านเศรษฐกจิ  พิธีกรรมการบูชาผปีู่ ตา  ผตีาแฮก เป็นตน้ มีผล
ต่อทางด้านจิตใจของบุคคล มีผลต่อการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล ครอบครัว  สังคม  การ
ประกอบอาชีพ เป็นไปตามฮีตคองประเพณีหรือวิถีชีวิตท่ีดีงามของชุมชนชาวอีสาน ท าใหบุ้คคลมีท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจ มีท่ีพึ่งพิงทางใจใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั อุ่นใจ และท าใหบุ้คคลเกิดก าลงัใจ
ในการท ากิจการงานต่างๆ นอกจากน้ียงัท าให้เกิดระเบียบแบบแผนทางสังคม ท าให้สังคมมีความ
สงบสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เกิดความเรียบร้อย เกิดความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั มีความ
พร้อมเพรียงกนัเป็นหมู่เป็นคณะ ท าใหส้งัคมเป็นกลุ่มเป็นกอ้น ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ีจึงมีส่วนส่งผล
ต่อทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั 
     (๖) คุณค่าด้านพระพุทธศาสนา  คุณค่าพิธีกรรมการบูชาเล้ียงผีปู่ตา ผีตา
แฮก เหล่าน้ีเป็นตน้ ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อพระพุทธศาสนา พิธีกรรมการบูชาเล้ียงผีปู่ตา  ผีตาแฮก 
จึงท าใหว้ดัและพระสงฆไ์ดท้  าหนา้ท่ีเป็นสะพานบุญ ท่ีเช่ือมโยงต่อกนัระหว่างมนุษยก์บัผหีรือเหล่า
วิญญาณบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ พระพทุธศาสนามีความมัน่คงเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของผูค้นใน
เร่ืองบุญบาป ความดีความชั่วในขณะท่ีความเช่ือในผีหรือวิญญาณผีปู่ตา  ผีตาแฮก  และผีต่างๆ 
ดงักล่าวมา ท่ีชาวอีสานนบัถือนั้น ก็เป็นศูนยร์วมดา้นจิตใจของผูค้นดว้ย ในแง่ความรู้สึกปลอดภยั 
สบายใจ   
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 จากการวิเคราะห์คุณค่าความเช่ือเกี่ยวกับสังสารวัฏ  ของชาวพุทธไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สรุปไดว้่า ความเช่ือมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในชีวิตผูค้น เพราะความเช่ือเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรม
อีกหลายรูปแบบ ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและวฒันธรรมทางจิตใจโดยเฉพาะบทบาททางดา้นจิตใจ 
ความเช่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจยามท่ีมนุษยเ์กิดความทุกข ์ถึงแมค้วามเจริญทางดา้นวตัถุจะเจริญ
ข้ึน แต่ก็ไม่อาจแกไ้ขความทุกขท์างจิตใจใหเ้บาบางลงได ้ความเช่ือจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่ง
หน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกข์ท่ีเป็นสภาพทางจิตใจนั้นได้ดีท่ีสุดอีกทั้ งก่อให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์หลายดา้นต่อการด าเนินชีวิตความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทยท่ีผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า 
คุณค่าท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตในกระบวนการเหล่าน้ีสามารถโยงไปสู่ โลกทศัน์ของกลุ่มปรัชญา
นิยม ๔ กลุ่ม และอรรถประโยชน์ ๓  ไตรสิกขา ๓  นิยาม  ๕  
  ๑.  คุณค่าเชิงพฤติกรรม  การจากศึกษาในเร่ืองน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การด าเนิน
ชีวิตของมนุษย ์จะเห็นไดว้่า ความเช่ือของมนุษยแ์ต่ละคนยอ่มเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดเป็นพฤติกรรม
การประพฤติปฏิบติัในการด าเนินชีวิต ท่ีมาจากความเช่ือของตวับุคคล จนถูกก าหนดให้กลายเป็น
ความเช่ือของสังคม และการประกอบอาชีพ   ซ่ึงในทางปรัชญาไดจ้ดักลุ่มความเช่ือท่ีพอสรุปได ้
ดังน้ี  คือ  กลุ่มจิตนิยม (Idealism)ความเช่ือของกลุ่มน้ีจะให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในระดบับุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ ตอ้งมีการอบรมสั่งสอน ให้รู้ถึง
ผลกระทบต่างๆ ท่ีตนเองด าเนินชีวิต ท่ีถึงคุณค่าของจิตใจ  มากกว่าส่ิงท่ีเรียกว่าวตัถุ  ส่วน กลุ่ม
สสารนิยม (Materialism) มีความเช่ือว่าวัตถุเท่านั้ นท่ีเป็นจริงปัญหาของคนและสังคมอยู่ท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม คนจะดีเองถา้เขากินอ่ิมนอนหลบั จิตใจคนเป็นไปตามเง่ือนไขของวตัถุเราไม่สามารถแก้
จิตใจคนไดโ้ดยการสั่งสอน แต่ตอ้งปรับสภาพวตัถุใหดี้ข้ึน มนุษยไ์ม่ควรแสงหาอะไรนอกจากความสุข
สบาย คนท่ีหลงใหลในนามธรรมอนัไม่มีจริงนั้นหลอกตวัเอง เป็นพวกหนีชีวิต ชีวิตตอ้งสู้ ตอ้ง
แข่งขัน แต่ก็ควรจะมีกฎเกณฑ์และกติกาบ้างเพื่อประโยชน์ของทุกคนส่วนกลุ่มมนุษย์นิยม 
(Humanism)มีความเช่ือว่าทั้งสองส่ิงคือทั้งวตัถุ และจิตใจมีส่วนส าคญัคนละดา้นไม่ควรท้ิงหรือเอา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงคือชอบประนีประนอมระหวา่งส่ิงเก่ากบัส่ิงใหม่และ  กลุ่มโรแมนติก (Romantic) 
โลกทศัน์หรือความเช่ือของคนกลุ่มน้ี ก็คือ มนุษยค์วรท าตามความรู้สึกของตน คนเราแต่ละคนมี
เอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของตนโดยเฉพาะท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน การไดแ้สดงออก ซ่ึงเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์
อนัน้ี เป็นส่ิงประเสริฐ ส่ือในการแสดงออกก็ไดแ้ก่ศิลปะแขนงต่าง ๆ คนเรามกัจะไม่กลา้จริงใจต่อ
กนั นอกจากจะไม่จริงใจกบัคนอ่ืนแลว้ยงัไม่จริงใจกบัตวัเองดว้ยตวัอยา่งการด าเนินชีวิตแบบกลุ่ม
โรแมนติก 
 ผูว้ิจยัพบวา่ ความเช่ือการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทย ตามหลกัพุทธปรัชญา เราจะเห็นได้
จากพฤติกรรมในกิจกรรม ๓  อยา่ง มีกุศลพิธี ท่ีเป็นการด าเนินชีวิตในดา้นของความเช่ือส่วนบุคคล 



 

๓๔๖ 

 

เช่น บรรพชาอุปสมบท เป็นตน้  กิจกรรมบุญพิธี เป็นการด าเนินชีวิตในดา้นของความเช่ือส่วน
สังคม  เช่น  งานมงคล  เป็นงานท าบุญท่ีน าความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้ เช่น งานท าบุญบา้น, 
ท าบุญวนัเกิด,ท าบุญอายุ, ท าบุญแต่งงาน, และงานฉลองต่างๆ  งานอวมงคล  ไดแ้ก่งานศพ  เช่น 
การท าบุญหน้าศพ,ท าบุญเผาศพ,ท าบุญ  ๗ วนั  ท าบุญ ๕๐ วนั  ท าบุญ  ๑๐๐ วนั  ท าบุญวนัตาย, 
และท าบุญบรรจุอฐิั  กิจกรรมทานพิธี  คือการถวายทาน เช่น ถวายภตัตาหาร เป็นตน้ เป็นการด าเนิน
ชีวิตในดา้นของความเช่ือการประกอบอาชีพ เหตุนั้น การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทย จะเก่ียวพนัธ์
กนัในหลกัของประโยชน์  ๓  สิกขา  ๓   นิยาม  ๕  หลอมรวมเป็น ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิด การตาย  ประเพณีพิธีกรรมและหลกัปฏิบติัท่ีเป็นความเช่ือตามหลกัพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  คติความเช่ือดัง่เดิมท่ีถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้เห็นถึงความเช่ือของชาว
พุทธท่ีผสมผสานกนัไม่ว่าจะเป็นหลกัพุทธปรัชญา  ศาสนาพราหมณ์   ธรรมชาติ และส่ิงหน่ึงท่ีคน
ไทยมีความเช่ือนอกจากพุทธศาสนาแลว้ก็ยงัมีความเช่ือเหมือนชาติอ่ืนๆ ก็คือ และผูว้ิจยัยงัพบว่า
ชาวพุทธยงัมีความเช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นว่ามีอ านาจเหนือคนอาจบนัดาลให้ทั้งคุณและโทษแบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภทคือ (๑) การนบัถือผเีป็นเทวดาอารักษ์ผปีู่ ตา ผีตาแฮก (๒) การนบัถือผีปู่ยา่ตา
ยายหรือผบีรรพบุรุษ(๓) การนบัถือผวีีรบุรุษ (๔) การนบัถือผดีีผร้ีาย 
 จนเกิดเป็นขนบประเพณี พิธีกรรม เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตในระดบัหน่ึง ท่ีผูว้จิยัเห็นวา่
การด าเนินชีวติในระดบัของความเช่ือน้ี แสดงถึงยงัไม่มัน่ใจอยา่งหน่ึง แสดงถึงความตอ้งการความ
เช่ือมัน่อยา่งหน่ึง  แสดงถึงความตอ้งการในส่ิงท่ีเป็นวตัถุ เช่น  ลาภ  ยศ   สุข  ค  าสรรเสริญ เหล่าน้ี 
เป็นตน้ ดงัท่ีพระพทุธองคต์รัสวา่ “เม่ือมนุษยจ์  านวนมากผูถู้กภยัคุกคามต่างถึงภูเขาป่าไมอ้ารามและ
รุกขเจดียเ์ป็นสรณะ”๖๔ดงับทบาลีท่ีวา่ 
   พะหุง  เว  สะระณงั  ยนัติ  ปัพพะตานิ   วะนานิ   จะ 
  อารามะรุกขะเจตยานิ   มะนุสสาภะยะตัชชิตา 
  เนตัง   โข  สะระณังเขมัง    เนตัง  สะระณะมุตตะมัง 
  เนตัง    สะระณะมาคัมมะ   สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ 
  โย  จะ  พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ  สังฆญัจะ   สะระณัง  คะโต 
  จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ   สัมมัปปัญญายะ   ปัสสะติ 
  ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปาทงั   ทุกขัสสะ  จะ  อะติกกะมัง 
  อะริยญัจัฏฐังคกิงั   มัคคงั   ทุกขูปะสะมะคามินัง 
  เอตัง  โข  สะระณงัเขมัง   เอตัง  สะระณะมุตตะมัง 

                                                            

 
๖๔ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๙๒. 



 

๓๔๗ 

 

  เอตัง   สะระณะมาคัมมะ   สัพพะทุกขา   ปะมุจจะติ. 
 แปลว่า  มนุษยเ์ป็นอนัมาก, เม่ือเกิดมีภยัคุกคามแลว้ ก็ถือเอาภูเขาบา้ง, ป่าไมบ้า้ง, อาราม
และรุกขเจดียบ์า้งเป็นสรณะ 
  นัน่ มิใช่สรณะอนัเกษมเลย, นัน่มิใช่สรณะอนัสูงสุด, เขาอาศยัสรณะนัน่แลว้, ยอ่ม
ไม่พน้จากทุกขท์ั้งปวงได ้
  ส่วนผูใ้ดถือเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะแลว้, เห็นอริยสจัคือความ
จริงอนัประเสริฐส่ีดว้ยปัญญาอนัชอบ คือเห็นความทุกข,์ เหตุใหเ้กิดทุกข,์ ความกา้วล่วงพน้ทุกขเ์สีย
ได,้ และหนทางมีองคแ์ปดอนัประเสริฐเคร่ืองถึงความระงบัทุกข ์
 นัน่แหละเป็นสรณะอนัเกษม, นัน่เป็นสรณะอนัสูงสุด,เขาอาศยัสรณะนัน่แลว้, ยอ่มพน้จาก
ทุกขท์ั้งปวงได ้
 จากท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์มาน้ีพบว่า ความเช่ือ การประพฤติปฏิบติัเหล่าน้ี จะเก่ียวเน่ืองกนั
ระหว่างหลกัแห่งประโยชน์  ๓  ในพุทธปรัชญาเถรวาทคือ ทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ใน
ปัจจุบนัท่ีเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตในทางโลกิยะอนัไดแ้ก่การมุ่งแสวงหาทรัพยภ์ายนอกและทรัพย์
ภายในคือทรัพยสิ์นเงินทองและลาภ ยศ สรรเสริญหรือฐานะต าแหน่งหน้าท่ีทางสังคม ท่ีสามารถ
แสวงหาไดใ้นปัจจุบนั หรือพูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ  การท่ีมนุษยส์ามารถพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ
และสังคม๖๕ เป็นจุดหมายของชาวบา้นท่ีตอ้งบรรลุหรือเขา้ถึงให้ได้และทานบารมีธรรมต่างๆพุทธ
ปรัชญาเถรวาทถือว่าทรัพยสิ์นเงินทองนั้นเป็นเร่ืองส าคญั และเป็นปัจจยัอนัต่อเน่ืองส าหรับการ
ด าเนินชีวิตไปสู่ประโยชน์ในระดบัต่อไป ท่ีเรียกว่า  สัมปรายิกตัถะ คือประโยชน์หรือจุดหมายชีวิต
ในภายหนา้หรือชาติหนา้หรือความคาดหวงั ความมัน่ใจ ภายหลงัจากละโลกน้ีไปแลว้ คือ ไปสู่โลก
หน้าได้แก่ ภพ  ๓ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือประโยชน์ท่ีเก่ียวกับคุณค่าของการด าเนินชีวิต หรือ
ประโยชน์ขั้นสูงอยา่งหน่ึงอนัไดแ้ก่การแสวงหาความเจริญกา้วหนา้ของจิตใจดว้ยคุณธรรมมีศรัทธา
ศีลจาคะและปัญญาเป็นตน้จนมัน่ใจในการด าเนินชีวิตท่ีดีของตนเอง ไม่ตอ้งหวัน่กลวัต่อความตาย 
และชีวิตในปรโลก และเป็นพื้นฐานให้ไปถึงประโยชน์หรือการด าเนินชีวิตขั้นสูงสุดคือ ปรมัตถะ 
คือประโยชน์อยา่งยิง่หรือประโยชน์ขั้นสูงสุดอนัไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายขั้นสุดทา้ยของการด าเนินชีวิตท่ี
ชีวิตควรจะเขา้ถึง คือรู้ว่าชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นทุกข์และทุกข์น้ีเป็นส่ิงท่ีเวียนว่ายไม่รู้จกัท่ี
ส้ินสุด มีกฎของไตรลกัษณ์ ขนัธ์ ๕ ปฏิจจ-สมุปบาท อริยสจั ๔๖๖ซ่ึงเป็นขั้นท่ีเป็นอิสระอยูเ่หนือโลก

                                                            

 
๖๕พระเทพเวที  (ประยุทธ์   ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย

(กรุงเทพมหานคร:อมัรินทร์พร้ินต้ิง ๒๕๓๒), หนา้  ๑๐๙ 
 

๖๖สมเด็จพระญาณสังวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมดุษฎี, หนา้๖๒. 



 

๓๔๘ 

 

มีจิตใจท่ีเบิกบานโปร่งใสสามรถแกปั้ญหาในจิตใจไดส้ิ้นเชิง เพราะเกิดจากความเขา้ใจ รู้แจง้ หยัง่
เห็นความจริงของโลกและชีวิต มีใจมัน่คงไม่หวัน่ไหวไปตามโลกธรรม เป็นความเช่ือท่ีแทจ้ริงตาม
หลกัพุทธปรัชญา  คือ ศีล  สมาธิ  และปัญญา นั่นเอง ย่อมท่ีจะได้รับอานิสงส์  คือ  (๑) ได้รับ
ความสุขในภพปัจจุบนั (๒) ไม่ไปอบายภูมิ ๔  (๓) พน้จากกิเลสและกองทุกข(์๔)ถึงสุขอนัไพบูลย ์
(๕)ไม่ตอ้งกลบัมาเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหรรณพภพแห่งสังสารวฏัอีกต่อไป ผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า 
คุณค่าท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตในกระบวนการเหล่าน้ี  
  ๒.  คุณค่าเชิงจริยธรรม   จากการด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั คือการ
เวียนว่ายตายเกิด ก็คือ   มีการจดัพิธีกรรมในดา้น การบรรพชาอุปสมบท ของชาวพุทธไทย, การ
ประกอบพิธีในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา 
และวนัอฏัฐมีบูชา  มีการท าบุญตกับาตร  สมาทานศีล  ฟังพระธรรมเทศนา ไถ่ชีวิตสัตว ์ เช่น โค  
กระบือ และ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า นั่นแสดงถึงจิตใจท่ีเต็มเป่ียมด้วยเมตตา กรุณา  
ปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นได้มีอิสระภาพในชีวิตได้มีอายุยืนยาว  และอีกอย่างในช่วงเทศกาล
เขา้พรรษา  ชาวพทุธไทยส่วนมากจะสมาทานศีลอุโบสถ งดเวน้ความชัว่ทางกาย  ทางวาจา และทาง
ใจ  จะเห็นว่ากิจกรรมท่ีผูว้ิจยักล่าวมาน้ี เป็นหลกัจริยธรรมของชาวพุทธท่ีด าเนินอยู่และจกัด าเนิน
ต่อไป เพราะเป็นการสั่งสมบุญบารมี สร้างคุณงามาความดี ยอ่มมีผลสะทอ้นในทางท่ีดีทั้งในชาติน้ี
และชาติหน้าซ่ึงสอดคลองกบัค าให้สัมภาษณ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์  บรรเทากุล  ท่ีได้
กล่าวไว้ว่า “ดิฉันมีความเห็นว่า  การเวียนว่ายตายเกิดเป็นจริง เพราะได้ศึกษาคัมภี ร์ใน
พระพุทธศาสนา และไดเ้ห็นเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีไดพ้บ จึงเช่ือเร่ืองสังสารวฏั คือ เม่ือมีการเกิดข้ึนก็
ตอ้งมีการตายในท่ีสุด เป็นกระบวนการหน่ึงของชีวิตตามหลกัแห่งไตรลกัษณ์ และปฏิจจสมุปบาท 
เพราะเป็นปัจจยัของกนัและกนัจึงมีการเกิดข้ึนและดบัไป ฉะนั้น๖๗ส่วนผูท่ี้ยงัเป็นปุถุชนยงัมีกิเลส
เม่ือตายแลว้ยอ่มเกิดอีกแน่นอน ตามบุญกรรมท่ีท าไวห้รือพระอริยบุคคลชั้นท่ี ๑.๒.๓ ยอ่มไปเกิด 
ใหม่ ดว้ยปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต 
 เพราะเหตุว่า  การท่ีคนท่ีตายแลว้จะกลบัมาเกิดเป็นคนไดอี้กนั้น ข้ึนอยู่กบัหลกักรรมหรื
อกุศลกรรม คือการกระท าท่ีดีงามยอ่มน าให้มาเกิดเป็นคนอีก  แต่ถา้เขาท ากุศลกรรมท่ีข้ึนไปอีก ก็
ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือถา้ท าอกุศลกรรมก็น าไปเกิดในอบาย  ดงันั้น เหตุน้ี กุศลธรรม ท า
ให้เป็นคนอีกก็ได ้กุศลธรรมไม่ท าให้เป็นคนอีกก็ได ้ดงัน้ี๖๘ชาวพุทธไทยจึงไดป้ระพฤติปฏิบติักนั

                                                            
๖๗สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดารัตน์   บรรเทากุล, อาจารยป์ระจ าคณะพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, วนัท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๗. 
 

๖๘บทสัมภาษณ์คนเดียวกนั. 



 

๓๔๙ 

 

มาจนถึงปัจจุบนั  เพราะเห็นว่าคนท่ีตายยอ่มเกิดอีกถา้ยงัมีกิเลส การเกิดนั้นจึงตอ้งเก่ียวกบับุญกุศล 
แต่ถา้หมดกิเลสแลว้ย่อมไม่เกิดอีกผูท่ี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส้ินกิเลสแลว้ ย่อมไม่เกิดอีก
แน่นอน 

 อีกอยา่งท่ีเห็นเป็นคุณค่าดา้นจริยธรรมกคื็อ  การท าบุญ จะเป็นท างานมงคล หรืออวมงคลก็
ตาม เป็นการแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมของคนท่ียงัอยูแ่ละกบัคนท่ีตายไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค าให้สัมภาษณ์ของ ผศ. ดร.สุดารัตน์   บรรเทากุล, ไดก้ล่าวว่า (๑) เพื่อท าบุญอุทิศให้แก่ผูต้าย 
เพราะเราไม่สามารถรู้ไดว้่าผูต้ายไปเกิดในภพภูมิใด วิธีท าบุญอุทิศใหจึ้งเป็นวิธีท่ีถือว่าท าตามหลกั
พระพุทธศาสนา ดงัเปรตพระเจา้พิมพิสารในคร้ังพุทธกาล (๒) เพื่อแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อ
บุคคลในครอบครัวหรือสังคมนั้นๆ  ท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ตามหลกัท่ีพระพุทธองคไ์ด้
แสดงไวใ้นเร่ืองของทิศหกนัน่เองเป็นหลกัในขอ้น้ี  และถือวา่มนุษยเ์ป็นสงัคมท่ีสูงส่ง 
 การประพฤติดว้ยพิธีทกัษิณานุประทานหมายถึงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผูต้ายเพื่อให้
ผูต้ายไดรั้บผลเป็นความสุขความเจริญพน้จากภาวะท่ีทุกขท์รมานในทุคติทกัษิณานุประทานมีวิธีท า
คือตักบาตรเล้ียงพระบงัสุกุลถวายสังฆทานเป็นตน้แลว้กรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผูต้าย
ทกัษิณานุประทานมีผูท้  าและผูรั้บดงัน้ี 

 
 

  ๑. ลูก   ท าให้  พ่อแม่   ได้ช่ือว่า ลูกกตัญญู 

  ๒. ศิษย์  ท าให้  ครูอาจารย์  ได้ช่ือว่า ศิษย์กตัญญู 

  ๓. พสกนิกร  ท าให้  พระเจ้าแผ่นดิน  ได้ช่ือว่า พสกนิกรกตัญญู 

  ๔. พุทธสาวก  ท าให้  พระพุทธเจ้า  ได้ช่ือว่า สาวกกตัญญู 
 

 จริยธรรม ความกตเวที (ตอบแทนบุญคุณ) ขอ้สุดทา้ยคือเม่ือท่านตายไปแลว้ท าบุญอุทิศ
กุศลไปใหกิ้จกรรมท าบุญอุทิศกุศล (ท าความดีอุทิศกุศล) ท่ีนิยมเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา
คือมาติกาบงัสุกลุ (พิธีหลวงเรียกสดบัปกรณ์) จะท าเวลาไหนเชา้– สาย–บ่าย – เยน็กไ็ดถ้า้ท าหลงั 
เท่ียงวนัไปแลว้จะไม่มีเร่ืองอาหารถวายพระ๖๙ แต่ถา้เป็นภาคเชา้จะมีการถวายภตัตาหาร 
  ๓. คุณค่าเชิงวัฒนธรรม  ซ่ึงจากท่ีไดก้ล่าวมาในเร่ืองของประเพณีต่างๆ ท่ีมาจาก
พทุธศาสนาและลทัธิความเช่ือดงัเดิม  ทั้งการเกิด การตาย และการประกอบอาชีพ  ผูว้ิจยัเห็นว่าการ

                                                            

 
๖๙พระครูอุทยัปริยติัโกศล (เสถียรยอดสงัวาลย)์, ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตายของ

ภาคอีสานปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๕๔. 



 

๓๕๐ 

 

ประพฤติเหล่าน้ี เป็นส่วนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้เป็นผูท่ี้ประพฤติตามท านอง
ครองธรรมมีความสงบสุขเกิดข้ึนในสงัคมเช่นประเพณีวนัส าคญัทางศาสนา 

  อีกอย่างผูว้ิจัยเห็นว่า  วฒันธรรม ท่ีมาจากประเพณี ท่ีเป็นส่วนควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคมให้อยูใ่นท านองคลองธรรม มีความสงบสุขเกิดข้ึนในสังคมเช่นประเพณี
วนัส าคญัทางศาสนาวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ บุคคล ชุมชนท่ีสั่งสมกนัมาชา้นาน คือ 
ประเพณีสงกรานตก์ารแต่งงาน  การข้ึนบา้นใหม่ส าเนียงการพดูการเขียนดว้ย  การสร้างบา้น ยอ่มมี
การบวงสรวงบอกกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภูตผปีีศาจ การเซ่นไหว ้ การเล้ียงเจา้ท่ี เป็นการแสดงความ
เคารพอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อส่ิงท่ีมองไม่เห็น ท่ีคนไทยเช่ือว่าในโลกใบน้ีเราไม่ไดอ้ยูค่นเดียว ตลอด
ถึงการเขา้อยูอ่าศยักต็อ้งท าพิธีดุจเดียวกนั 

  วฒันธรรมด้านศาสนา  การแต่งงานการข้ึนบา้นใหม่การทกัทายดว้ยการไหว ้
 มารยาทการกิน การเดิน การแต่งกายความสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ จิตรกรรม ดนตรี การแสดงต่างๆ  

ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผมี่เมตตาต่อมนุษยเ์ช่นประเพณีการหว่านทาน โปรยทานการแสดงกตเวทิตาคุณ
ต่อผูมี้พระคุณทั้งท่ีเสียชีวิตไปแลว้และยงัมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนัเช่นประเพณีการท าบุญแก่ผูต้าย
ประเพณีรดน ้าขอพร 

  วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและการปกครอง คุณค่าดา้นน้ีไม่แสดงออกมาตรงๆแต่
จะแฝงอยู่ในการปฏิบติัเป็นเคร่ืองหมายแสดงความผูกพนัทางเศรษฐกิจการปฏิบติัประเพณีจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจเสมอใหม้องท่ีการแลกเปล่ียนทางวสัดุท่ีจะน ามาประกอบพิธีกรรมนั้นๆ
มีค่าสินสอดของฝาก ของขวญั  การมุทิตาสักการะ ค่ายกครูการไหวค้รู 
  ๔. คุณค่าเชิงขนบประเพณี (Institution) ประเพณีท่ีวางแบบแผนไวคื้อวางเป็น
ระเบียบพิธีการไวช้ดัเจนหรือโดยการรู้จกักนัเองเช่นประเพณีเก่ียวกบัการเกิดการบวชนาคการตาย
ซ่ึงนบัว่าเป็นประเพณีเก่ียวกบัชีวิตประเพณีเก่ียวกบัเทศกาลตรุษสารทการท าบุญเล้ียงพระการข้ึน
บา้นใหม่เป็นระเบียบแบบแผนท่ีประพฤติสืบๆกนัมาลว้นเป็นขนบประเพณีทั้งส้ิน 

  ทั้งหมดน้ี เป็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตความความเช่ือสงัสารวฏั คือการเวียนวา่ย  
ตายเกิด ท่ีผสมผสานกนัระหว่างพุทธศาสนาและลทัธิความเช่ือนอกพุทธศาสนา ซ่ึงสรุปจากความ
เช่ือเหล่าน้ี 
  ๑. ความเช่ือท าให้เกิดความมัน่ใจ เช่น คนไทยเช่ือในเร่ืองของดวงสมพงศก์นั ใน
กรณีท่ีคู่บ่าวสาวรักใคร่ชอบพอกนั มีความประสงคจ์ะแต่งงานก็จะพากนัไปหาหมอดู ท านายใหว้่า
ดวงสมพงศ์กนัหรือไม่ ถา้ดวงสมพงศ์กนัจะมีผลให้อยู่ร่วมกนัเป็นสุขตลอดไป เป็นการกระชับ
ความแน่นแฟ้นเก่ียวกบัชีวิตการครองเรือนไดม้ัน่คงทางหน่ึง 



 

๓๕๑ 

 

  ๒. ความเช่ือท าให้เกิดพลงั เช่น คนไทยเช่ือว่าการรดน ้ ามนตจ์ะสามารถป้องกนั
อนัตรายต่างๆ ตลอดจนสามารถปัดเป่าภยัพิบติัต่างๆ ได ้เม่ือคนเช่ือเช่นน้ียอ่มจะไปหาพระหมอให้
ท าน ้ ามนตร์ดให้ในเวลาท่ีจะเดินทางหรือกลบัจากเดินทาง จะแคลว้คลาดศตัรูไดด้ว้ย กรณีท่ีทหาร
จะไปราชการสงครามมกัจะเห็นพระไดรั้บนิมนตไ์ปประพรมน ้ ามนตอ์ยูเ่สมอ ส่ิงดงักล่าวช่วยเสริม
ใหพ้ลงัใจฮึกเหิม กลา้ท่ีจะต่อสูก้บัอริราชศตัรูได ้
  ๓. ความเช่ือท าให้เกิดการสร้างสรรค ์งานบางอยา่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยั
การดลใจช่วยคิด ช่วยช้ีทางใหง้านส าเร็จได ้บางพวกก็เช่ือว่าผตีาแฮก (ผนีา) ถา้ท าการเล้ียงดีจะช่วย
ให้ขา้วกลา้ในนาเจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตเป็นทวีคูณ ดงันั้น ชาวอีสานจึงให้ท าการเล้ียงผีตาแฮก
กนัทุกปีเม่ือเสร็จแลว้กท็  าพิธีเซ่นไหวอี้กคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความกตญัญูกตเวที
ต่อผ ี
  ๔. ความเช่ือท าใหเ้กิดความสามคัคี เช่น กรณีผดี ้า ปู่แซะ ยา่แซะ ปู่ตา เจา้ปู่ ซ่ึงนบั
ถือกนัอยูใ่นภาคเหนือและภาคอีสาน นั้นถือว่าเป็นผีบรรพบุรุษ ถา้หากคนในบา้นทะเลาะเบาะแวง้
กนั ผีด ้าจะมาท าใหส้มาชิกในครอบครัวนั้นมีอาการปวดหัวตวัร้อนเป็นไข ้ตอ้งเซ่นสรวงจึงจะหาย 
เหตุการณ์เช่นน้ีกลุ่มท่ีเช่ือก็จะพยายามท่ีจะไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั อนัเป็นส่วนท่ีท าใหค้รอบครัวมี
สามคัคีกลมเกลียวกนั  
  ๕. ความเช่ือท าใหเ้กิดรูปธรรม เช่น กรณีท่ีเช่ือวา่ยกัษมี์จริงโดยอาศยัอยูใ่นป่าและ 
จะออกมาจบัคนไปกิน พวกท่ีเช่ือกจ็ะวาดภาพหรือป้ันรูปยกัษใ์หน่้าเกลียดน่ากลวั ถือตะบองยนื 
แยกเข้ียวเช่นท่ีเห็นตามวดัส าคญัในกรุงเทพมหานคร  
  ๖. ความเช่ือเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา เช่น กรณีท่ีเช่ือว่าการท าพิธีไหวค้รู 
นอกจากจะเป็นการบูชาพระคุณบูรพาจารยแ์ลว้ ยงัเช่ือว่าจะท าให้ผูเ้รียนหนงัสือมีสติปัญญาเฉียบ
แหลม รู้ไดไ้ว และมีปัญญาความรู้มาก อุปกรณ์ท่ีน ามาไหวค้รูจึงมีดอกเข็ม หญา้แพรก และดอก
มะเขือ เป็นสัญลกัษณ์เพื่อบูชาครูในพิธีไหวค้รูดว้ย  
  ๗. ความเช่ือท าให้นบัถือศาสนาไดอ้ย่างมัน่ ศาสนาบางศาสนาสอนให้ทุกคนมี
ความเช่ือในศาสนานั้นๆ ดังนั้น หลกัการของศาสนาจึงตอ้งมีพิธีกรรมไวส้ าหรับให้ศาสนิกได้
ประกอบ เช่น การกราบไหว ้การสวดออ้นวอน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจไม่คลอนแคลนใน
ศาสนาท่ีตนนบัถือ  
  ๘. ความเช่ือท าให้เกิดฤทธ์ิทางใจ เช่น กรณีการเจ็บป่วยบางคนไม่สบายโดยหา
สาเหตุไม่ได ้เพราะจิตใตส้ านึกยงัอยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่ตลอดเวลา หากไดบ้นบานศาลกล่าวแลว้ 
ท าใหก้ าลงัใจเขม้แขง็หายจากอาการไม่สบายต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งกินยา กป็รากฏใหเ้ห็นและปรากฏ



 

๓๕๒ 

 

เป็นข่าวอยู่เสมอ หรือกรณีท่ีคนไขเ้ช่ือว่าตวัเองตอ้งหายจากโรคแน่ๆ ทั้งๆ ท่ีหมอบอกว่าไม่มีทาง
รักษาได ้อยูม่าไม่นานพลงัใจท่ีเขม้แขง็ยอ่มท าใหบุ้คคลนั้นหายจากโรคไดจ้ริง 
 ความเช่ือจึงมีประโยชน์หรือมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต และมีอิทธิพลต่อสังคม เป็นตวั
ก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม โดยอาจสังเกตไดว้่า เม่ือบุคคลมีความเช่ือ
อย่างใดอย่างหน่ึง ย่อมเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีตอบสนองความเช่ือนั้นๆ 
และถ้าเปล่ียนความเช่ือไปจากเดิม พฤติกรรมจะเปล่ียนตามไปด้วย และพฤติกรรมเช่นน้ีอาจ
สะทอ้นให้สังเกตเห็นไดใ้นลกัษณะของขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ความเช่ือดงักล่าวมาแสดงให้เห็นว่า มีฐานการเกิดมากมาย แต่ถา้พิจารณาตามกรอบของความเช่ือ
อาจสรุปได ้ ๓ ประเภท คือ ความเช่ือท่ีมนุษยมี์ต่อมนุษย ์มนุษยมี์ต่อธรรมชาติ และมนุษยมี์ต่อส่ิง
เหนือธรรมชาติ 

 มนุษยแ์ต่ละคนจึงตอ้งเลือกปฏิบติัและคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตนมีความสุข มี
ความดีงามและมีความสามารถในการท ากิจการงานต่างๆ เป็นอยา่งดี และท าใหป้ระสบความส าเร็จ
ในชีวิต 

ส าหรับบุคคลบางคนท่ีเห็นแจง้  หรือมีโอกาสท่ีจะเห็นแจง้ในสัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรง
สั่งสอนไว ้ ในท่ีสุดก็จะเขา้ถึงความหลุดพน้จากทุกขเ์ขา้สู่ปรินิพพานไป สังสารวฏัส าหรับบุคคล
เช่นน้ีก็เป็นอนัส้ินสุดลง  แต่ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีโอกาสไดพ้บสัจธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนไว ้ 
หรือพบแต่ไม่ศรัทธาเล่ือมใสในพุทธธรรม ท่ีสุดเบ้ืองปลายแห่งสังสารวฏัของบุคคลเช่นน้ียอ่มเป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจก าหนดได ้ เพราะสังสารวฏัจะไม่มีวนัส้ินสุด  ท่ีกล่าวน้ีเป็นการกล่าวจากทรรศนะของ
พุทธปรัชญา  ถา้มองจากแง่ของศาสนาอ่ืนทรรศนะในเร่ืองน้ีย่อมแตกต่างกนัไปตามแนวค าสอน
ของศาสนานั้น ๆ 
 อวิชชาและตณัหาเป็นตวัการท่ีท าให้บุคคลตอ้งเวียนตายเวียนเกิด  ท่องเท่ียวเร่ร่อนไปใน
สังสารวฏั  ค  าว่า  “อวิชชา” ในท่ีน้ี หมายถึงความไม่รู้แจ้งในสัจธรรม ช้ีไปท่ีความไม่รู้แจ้งใน
อริยสจั ๔ ไดแ้ก่ความไม่รู้แจง้ในทุกข ์ไม่รู้แจง้ในเหตุใหเ้กิดทุกข ์(ทุกขสมุทยั)ไม่รู้แจง้ในความดบั
ทุกข ์(ทุกขนิโรธ) และไม่รู้แจง้ในขอ้ปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความดบัทุกข ์(ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา) ถา้รู้
แจง้ในอริยสจัทั้ง ๔ ประการน้ีการท่องเท่ียวเวยีนวา่ยตายเกิดในสงัสารวฏักส้ิ็นสุดลง   แต่เพราะไม่รู้
แจง้ในอริยสัจ ๔ จึงตอ้งเวียนตายเวียนเกิดไปไม่มีท่ีส้ินสุดทั้งอวิชชาและตณัหาดงักล่าวน้ีเป็นกิเลส
อนัเป็นส่ิงท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง  ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาตราบใดท่ีมนุษยย์งัไม่สามารถ
ท าลายกิเลสใหห้มดไปจากจิตการเวียนวา่ยตายเกิดในสงัสารวฏักย็งัมีอยูต่ราบนั้น 

๔.๔ บูรณาการ การด าเนินชีวติ ด้วยความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท 
 



 

๓๕๓ 

 

 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์ จากบทท่ี  ๒  ค  าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาท าใหเ้รา
ไดท้ราบว่า สังสารวฏัเป็นหลกัค าสอนในพุทธปรัชญาท่ีพุทธองคไ์ดส้อนไวถึ้งแมว้่าหลกัค าสอน
เร่ืองสงัสารวฏัน้ีจะไม่ไดส้ าคญัเท่าเร่ืองของการดบัทุกขเ์พื่อมุ่งสู่หนทางแห่งนิพพานก็ตาม  แต่ก็ได้
แสดงถึงการหมุนเวียนเปล่ียนไปของชีวิตสรรพสตัว ์ท่ีเวียนเกิดเวียนตายในโลกหนา้หรือภพอ่ืน อยู่
ในทะเลแห่งทุกขท่ี์กวา้งหาเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายมิไดท่ี้เหล่าสตัวต์อ้งจุติและไปปฏิสนธิเกิด 

ผูว้ิจยัพบว่าค าสอนเร่ืองสังสารวฏัการเวียนว่ายตายเกิด หรือเร่ืองโลกหนา้เป็นความเช่ือท่ี
ส าคญัเพราะในระบบพุทธปรัชญาศรัทธาเป็นกระบวนการขั้นตน้ในการท่ีจะพฒันาปัญญาในเร่ือง
นั้นๆความเช่ือเร่ืองโลกหนา้เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีเก้ือกลูท าใหค้นมีหลกัตั้งตวัมีกรอบเป็นก าลงั
เหน่ียวร้ังและตา้นทานไม่ใหม้วัเมาอยูก่บัความชัว่ในปัจจุบนัแต่ใหรู้้จกัเตรียมตวัเตรียมใจเพื่อความ
ปลอดภยัในปัจจุบนัและเพื่ออนาคตท่ีดีกว่าในการด าเนินชีวิตนรกและสวรรคจึ์งเป็นองคป์ระกอบ
ของสังสารวฏัและผูว้ิจยัยงัพบอีกว่าความส าคญัของนรกและสวรรคเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัศาสนาอ่ืน
แลว้พุทธศาสนาให้ความส าคญัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังสารวฏัคือเป็นสถานท่ีเวียนเกิดเวียน
ตายของสตัวชี์วิตของมนุษยเ์ดินทางไปในสงัสารวฏัมีหมุนข้ึนหมุนลงตกนรกแลว้ต่อไปถา้มีกรรมดี
ก็กลบัไปข้ึนสวรรคม์าเกิดเป็นมนุษยห์รือท่ีเกิดเป็นพรหมดว้ยอ านาจการบ าเพญ็ฌานสมาบติัต่อไป
ส้ินบุญแลว้กลบัไปตกนรกเพราะมีกรรมชัว่ในภายหลงักไ็ด ้
 ฉะนั้น นรกและสวรรคจ์ดัอยูใ่นประเภทส่ิงท่ีพิสูจน์ไม่ไดส้ าหรับคนสามญัคือจะพิสูจน์ว่า
มีก็ยงัเอามาแสดงให้ประจกัษไ์ม่ไดจ้ะพิสูจน์ว่าไม่มีก็ยงัไม่สามารถแสดงให้เห็นไดว้่าไม่มีอยา่งไร
การพิสูจน์ปรากฏการณ์ทั้งหลายให้ประจกัษช์ดันั้นถา้เป็นรูปตอ้งพิสูจน์ให้เห็นดว้ยตาถา้เป็นเสียง
ตอ้งพิสูจน์ให้ไดย้นิดว้ยหูถา้เป็นกล่ินตอ้งพิสูจน์ดว้ยจมูกถา้เป็นรสตอ้งพิสูจน์ดว้ยล้ินถา้เป็นสัมผสั
ตอ้งพิสูจน์ดว้ยกายถา้เป็น ธรรมารมณ์ (ความคิด) ตอ้งพิสูจน์ดว้ยใจ๗๐ผูว้ิจยัพบว่าเร่ืองนรกและ
สวรรคมี์ ๓ ระดบัคือ 

๑) นรกและสวรรคห์ลงัจากตายแลว้  ๒) นรกและสวรรคท่ี์อยูใ่นใจ ๓)นรกและสวรรค ์
แต่ละขณะจิต 
 สรุปรวมมี ๒ สถานะคือเป็นสถานท่ีและเป็นภาวะทางจิตใจเป็นอนัยอมรับทั้ง ๒ สถานะ
ดงัขอ้ความวา่ 

“...ไม่ว่านรกและสวรรคข์า้งหนา้หรือนรกและสวรรคเ์วลาน้ีมนัอยูท่ี่อายตนะรับรู้น่ีเองถา
เอาสาระแลว้มนัไม่ไดไ้ปไหนเลยอยู่แค่น้ีเองตกลงว่าเราจะตอ้งรู้จกันรกและสวรรคท์ั้ง  ๓ ระดบั

                                                            

  
๗๐พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต), กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 

(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พจ ากดั, ๒๕๓๑), หนา้๙๓-๙๔.   



 

๓๕๔ 

 

และแก่นท่ีแทข้องนรกและสวรรคม์นัอยู่ท่ีระดบัท่ี  ๓  ท่ีว่าน้ีนรกและสวรรคร์ะดบัท่ี  ๑ หลงัจาก
ตายเป็นเร่ืองไกลตวัยงัไม่ไดรั้บปัจจุบนัเรายงัไม่รู้สึกแลว้มนัยงัเน่ืองไปจากปัจจุบนัดว้ยตอ้งสร้าง
ปัจจุบนัต่อมาก็ระดบัท่ี  ๒  สวรรคใ์นอกนรกในใจมนัก็อยูท่ี่ชีวิตท่ีสร้างภูมิระดบัจิตในปัจจุบนัแต่
ว่ายงัเป็นเร่ืองท่ียงัเป็นคร้ังคราวเอาเฉพาะท่ีเป็นเร่ืองใหญ่พอมาระดบัท่ี  ๓ กล็ะเอียดลออเป็นไปอยู่
ประจ าตลอดเวลาท่ีรับอารมณ์ขณะน้ี”๗๑ 

ผูว้ิจยัยงัพบว่า ใน กามภพ คือภพเป็นท่ีอยู่แห่งสัตวท่ี์ยงัเก่ียวขอ้งอยู่กบักามคุณหรือท่ีเกิด
ของผูท่ี้ยงัเก่ียวดว้ยกาม โลกเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้สพกาม ไดแ้ก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ 
เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ) มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา 
ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดีปรนิมมิตวสวตัดี) รวมเป็น  ๑๑ กามภูมิ กามสุคติภูมิ ก็ว่า. มี
ทั้งหมด  ๑๑  ภูมิ คือชั้นท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นกามคือขนัธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่ี
ท่องเท่ียวอยูใ่นภูมิน้ีนบัเน่ืองอยูใ่นภูมิน้ีในระหว่างน้ีมี (๑) มนุษยภู์มิหมายถึงสถานท่ีเกิดของมนุษย์
คือชมพทูวีปปุพพวิเทหทวีปอปรโคยานทวีปและอุตตรกรุุทวีปในคมัภีร์ชินาลงัการฎีกาไดพ้รรณนา
ท่ีอยูข่องมนุษยไ์วว้า่มีเน้ือท่ีประมาณ  ๓,๐๐๐โยชน์มีนคร  ๘๔,๐๐๐ นครมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมือง
หลวงและมีแว่นแควน้คามนิคมชนบทเหมาะสมกบันครเหล่านั้นเรียงรายดว้ยแม่น ้ าท่ีไหลไปหลาย
พนัสายสมบูรณ์ดว้ยอุทยานและป่าไม้๗๒บรรดาทวีปทั้ง ๔ นั้นชมพูทวีปมีเน้ือท่ีประมาณ ๑๐,๐๐๐
โยชน์อเวจีมหานรกกเ็หมือนกนัเมืองของทา้วสักกะในดาวดึงส์เทวโลกก็เหมือนกนัปุพพวิเทหทวีป
มีเน้ือท่ี  ๙,๐๐๐ โยชน์อุตตรกุรุทวีปมีเน้ือท่ี  ๘,๐๐๐ โยชน์อปรโคยานทวีปมีเน้ือท่ี ๗,๐๐๐โยชน์๗๓

พวกมนุษยช์าวชมพทูวีปไม่มีก าหนดอายบุางคราวมีอาย ุ ๑ อสงไขยกบับา้ง ๑๐ ปีบา้งท่ีเป็นเช่นนั้น
เพราะบางคราวมีศีลดีบางคราวทุศีลในเวลามีศีลดีอายกุม็ากเวลาทุศีลอายกุ็สั้นพวกมนุษยช์าวปุพพวิ
เทหทวีปมีอาย ุ๗๐๐ ปีพวกมนุษยช์าวอปรโคยานทวีปมีอายุ  ๕๐๐ ปีพวกมนุษยช์าวอุตตรกุรุทวีปมี
อาย ุ ๑,๐๐๐ ปี๗๔(๒) สวรรค์ภูมิ หมายถึงเมืองของเทวดามีสถานท่ีอนัเป็นทิพยมี์หูทิพยแ์ละมีอาหาร

                                                            

      ๗๑พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต), กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่, 
(กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พจ ากดั, ๒๕๓๑), หนา้๙๗-๑๐๘. 
 

๗๒ชินา.ฎีกา (บาลี)  ๖๙.   
 

๗๓วิสุทฺธิ. ๑/๑๓๗/๒๒๖,ชินา.ฎีกา (บาลี) ๗๑ 
 

๗๔ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๑/๑๗๓,ที.ปา (ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๕,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริ
ยะ, ปรมตัถโชติกะมหาอภิธมัมตัถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐),
หนา้๖๗-๗๓.    



 

๓๕๕ 

 

ทิพย์๗๕เหล่าเทวดามีวิมานท่ีอยู่อาศยัเกิดมาจากบุญกุศลท่ีตนไดท้ ามาดว้ยการให้ทานรักษาศีลและ
เจริญภาวนา๗๖โลกสวรรคน์ั้นแบ่งออกเป็น ๒๖ ชั้นโดยแยกเป็นสวรรคช์ั้นกามาวจร ๖ ชั้นรูปาวจร
๑๖  และชั้นอรูปาวจร ๔ สวรรคภู์มิในท่ีน้ีหมายถึงสวรรคช์ั้นกามาวจร ๖ ชั้น๗๗คือ (๑) จาตุมหาราชิ
กาภูมิ (๒) ดาวดึงส์ภูมิ (๓) ยามาภูมิ (๔) ดุสิตาภูมิ (๕) นิมมานรดีภูมิ (๖) ปรนิมมิตวสวตัดีภูมิ 

จากการท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาในบทท่ี  ๒ พบว่าเทวดาจะส้ินอายุจากสวรรค์เพราะเหตุ  ๔
ประการคือ  ๑) อายกุขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตตามอายใุนสวรรคช์ั้นนั้น ๒) ปุญญกัขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตก่อน
ถึงก าหนดอายใุนสวรรคช์ั้นนั้น ๓) อาหารักขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร ๔)โกธกั
ขยะไดแ้ก่ส้ินชีวิตเพราะความโกรธเม่ือเทพยดาโกรธหัวใจก็จะกลายเป็นไฟไหมต้นเอง๗๘  ดงันั้น
การด าเนินชีวิตจึงไม่ควรประมาทเพราะแมแ้ต่เทวดาท่ีมีบุญมากมีความสุขมากยงัตอ้งมีอนัส้ินสุด
แห่งชีวิตเลย ชาวพทุธจึงไม่ควรประมาทในเร่ืองเหล่าน้ี 
 (๓) อบายภูมิ  หมายถึงภูมิท่ีปราศจากความเจริญมี  ๔  คือ (๑) นิรยภูมิ คือนรกหรือภูมิท่ีไม่
มีความสุขความเจริญ, ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวายเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในโลกน้ีมีความเป็นอยู่ท่ีทุกข์
ทรมานโดยวิธีต่างๆ  ๔๑  ความทุกขจ์ะสาหสัหรือไม่สุดแต่กรรมจะน าไปบงัเกิดในนรกขมุใดโลก 
นรกน้ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลมี  ๘ ขมุ๗๙คือ 
  ๑.สญัชีวนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีไม่มีวนัตายเม่ือถูกทรมานจนตายแลว้กก็ลบั 
ฟ้ืนข้ึนใหม่อีกจนกวา่จะส้ินกรรม 
  ๒.กาฬสุตตนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีถกูลงโทษโดยเอาเล่ือยมาเล่ือยหรือเอา
ขวานมาผา่หรือเอามีดนรกมาเฉือนตามเสน้ดา้ยด าท่ีตีไวเ้ป็นรอย 

                                                            

 
๗๕ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน๒๕๔๒. (กรุงเทพฯ: ศิริวฒันา

อินเตอร์พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖หนา้๕๔๐.   
 

๗๖ข.ุวิ.อ. (บาลี) ๑-๑๓๕/๙-๗๗,ข.ุว.ิอ. (ไทย) ๒๖/๑-๑๒๙/๑-๑๖๕.   
 

๗๗ส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙,อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๐๒๓/๕๑๔-๕๑๖,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๓/๖๗๐-๖๗๑,ชินา.ฏีกา (บาลี) ๘๓-๙๑,วิสุทฺธิ.๑/๑๖๒/๒๔๕. 
 

๗๘ข.ุธ.อ. (บาลี) ๒/๑๒-๑๓,ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/๑๖-๑๗.    
 

๗๙ทีปนีฏีกา (บาลี) ๔/๑๘๓,ชินา.ฏีกา (บาลี) ๗๖,พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศณาณวโรป.ธ.
๙),ภูมิวิลาสินี,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิ์ตรสยาม,๒๕๒๔),หนา้๗๐-๑๐๔ ; กรมศิลปากร, โลก
ทีปกสารฉบับหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคลสหประชาพาณิชย์
,๒๕๒๙), หนา้๑๓;พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศณาณวโรป.ธ. ๙), โลกทีปนี, (กรุงเทพฯ : บริษทั
ธรรมสาร, ๒๕๓๖), หนา้๒๕-๒๖.   



 

๓๕๖ 

 

  ๓. สงัฆาตนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีถูกภูเขาเหลก็บดขยี้ร่างกายใหไ้ดรั้บความ
ทุกขเวทนาอยูต่ลอดเวลา 
  ๔.โรรุวนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีเตม็ไปดว้ยเสียงร้องครวญครางเพราะถูกเปลว
ไฟเผาไหม ้
  ๕.มหาโรรุวนรกเป็นโลกของสัตวน์รกท่ีเตม็ไปดว้ยเสียงร้องครวญครางมากมาย
เพราะถูกเปลวไฟนรกแลบเขา้ไปในทวารทั้ง๙เผาไหมท้ั้งขา้งนอกและขา้งใน 
  ๖. ตาปนนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีถูกเสียบไวบ้นปลายหลาวแลว้ยา่งใหเ้ร่าร้อน
จนกวา่จะส้ินกรรมชัว่ 
  ๗. มหาตาปนนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีเตม็ไปดว้ยความเร่าร้อนมากมายเหลือ 
ประมาณจากก าแพงเหล็กลุกเป็นไฟภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟถูกนายนิรยบาลถืออาวุธต่างๆ ท่ีลุกแดง
เป็นไฟท่ิมแทงสตัวน์รกเหล่านั้นใหไ้ดรั้บความทุกขท์รมานจนกวา่จะส้ินกรรม 
  ๘. อเวจีนรกเป็นโลกของสตัวน์รกท่ีไดรั้บความทุกขอ์ยา่งหนกัท่ีสุดตลอดเวลา
เป็นนรกท่ีปราศจากคล่ืนไม่มีการหยดุพกัแมส้กัระยะเวลาหน่ึงเหมือนนรกขมุอ่ืนๆ 
 ผูว้ิจยัยงัพบวา่ นรกทั้ง  ๘ ขมุน้ีเรียกวา่มหานรก๘๐แต่ละขมุยงัมีนรกขมุเลก็เป็นบริวาร 

นในช่ือวา่อุสสทนรกลอ้มรอบอีก ๔ ทิศทิศละ ๔ ขมุรวม ๑๒๘ ขมุนอกจากนั้นยงัมีนรกขมุเลก็ 

ตั้งอยูล่อ้มรอบมหานรกเป็นบริวารชั้นนอกในทิศทั้งส่ีอีกทิศละ  ๑๐ ขมุมีช่ือเรียกวา่ยมโลกนรกใน 

สถานท่ีน้ีมีการลงโทษหนกัเบาแตกต่างกนัตามชั้นของนรกนั้นๆมีนรกขมุพิเศษช่ือโลกนัตนรกนรก
ขุมน้ีเป็นขุมท่ียิ่งใหญ่อยู่ระหว่างโลกจกัรวาลทั้งสามช่องว่างระหว่างโลกจกัรวาลทั้งสามน้ีเป็น
สถานท่ีตั้งโลกนัตนรกมีสภาพมืดมนไม่มีแสงอาทิตย ์ และแสงจนัทร์สาดส่องไปถึง    สัตวท่ี์ไป
อุบติัในโลกนัตนรกน้ีมีสรีระใหญ่โต๘๑ 

 ผูว้ิจยัเห็นวา่ นรกตามท่ีรู้กนัอยูเ่ป็นเร่ืองท่ีจะไดรั้บหลงัจากตายแลว้นรกในพระพทุธศาสนา 
เป็นเพียงส่วนหน่ึงในสังสารวฏัคือการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงหมุนข้ึนหมุน
ลงเร่ืองโลกหรือจกัรวาลเป็นเร่ืองอจินไตย (ส่ิงท่ีไม่ควรคิด) นรกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลเป็นเร่ือง
ท่ีพิสูจน์ไม่ไดใ้นชีวิตน้ีส าหรับสามญัชนถา้จะพิสูจน์กนัจริงๆตอ้งพิสูจน์ดว้ยชีวิตจิตใจ๘๒แมจ้ะยงั

                                                            

 
๘๐ม.มู. (บาลี) ๑๒/๕๑๒/๔๕๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑๒/๕๕๐,ข.ุชา. (บาลี) ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/

๑๖๖-๑๘๗,ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/๒๔๖-๒๗๓,ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔,ขุ.
ชา.อ.(บาลี) ๙/๔๒๑-๕๘๙/๑๕๑-๒๐๙. 
 

๘๑ชินา.ฏีกา (บาลี) ๗๘-๗๙.   
 

๘๒พระเทพเวที (ประยทุธ์ปยตฺุโต), กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่,หน้า๙๔.   



 

๓๕๗ 

 

พิสูจน์ไม่ไดว้่านรกตั้งอยู่ส่วนใดของจกัรวาลแต่หลกัฐานท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีเป็นค า
สอนของพทุธศาสนามีอิทธิพลต่อความเช่ือและวิถีการด าเนินชีวิตของพทุธศาสนิกชนมากทีเดียว 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ การท่ีชาวพทุธไทยจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาหากรู้อยูแ่ก่ใจวา่ไม่ชอบธรรม
เขาย่อมคิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่าผลกรรมจะส่งผลถึงกับท าให้ตอ้งตกนรกหรือไม่เม่ือคิดถึงนรก
อาจจะมีชาวพุทธบางคนละการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมเสียเร่ืองนรกจึงเป็นค าสอนมีอิทธิพลท าให้
บุคคลงดการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมได้ในบางกรณีอย่างน้ีนรกในฐานะท่ีเป็นภพหรือภูมิจะ
เหมือนกบัชีวิตในโลกน้ีไม่ไดถ้า้เหมือนกนัก็ตอ้งมองเห็นดว้ยตามนุษย์๘๓ (๒) เปตภูมิคือภูมิแห่ง
เปรต,ภูมิแห่งผูหิ้วกระหายเป็นโลกท่ีไม่มีความสุขไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งไม่มีท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง
เป็นโลกของสัตวท่ี์มีความทุกขน์อ้ยกว่าสัตวน์รกจึงไดช่ื้อว่าเปตภูมิคือโลกท่ีอยูข่องสัตวผ์ูห่้างไกล
จากความสุข๘๔เหล่าสตัวท่ี์อุบติัในเปตภูมิน้ีเพราะผลของอกศุลกรรมแมจ้ะมีความทุกขท์รมานนอ้ย 
กว่านรกแต่ชีวิตในเปตภูมิน้ีก็ยงัอยูห่่างไกลจากความสุขผูท่ี้อุบติัในท่ีน้ีมีรูปร่างน่าเกลียดมีลกัษณะ
ผิดแผกแตกต่างกนัไปตามผลของกรรมท่ีท ามา๘๕ตระกูลของเปรตนั้นมี ๑๒ ตระกูลคือ  (๑) วนัตา
สะพวกเปรตท่ีกินส่ิงท่ีถูกคายแลว้ (๒ ) กุณปขาทกะพวกเปรตท่ีกินซากศพ (๓) คูถขาทกะพวก
เปรตท่ีกินคูถ (๔) อคัคิชาลมุขะพวกเปรตท่ีมีเปลวเพลิงในปาก (๕) สูจิมุขะพวกเปรตท่ีมีปากเท่ารู
เขม็ (๖)  ตณัหัชชิตะพวกเปรตท่ีถูกความอยากเบียดเบียน (๗) สุนิชฌาปิตะพวกเปรตท่ีถูกแผดเผา 
(๘) สัตถงัคะพวกเปรตท่ีมีหอกทัว่ตวั (๙) ปัพพตงัคะพวกเปรตท่ีมีครางเป็นภูเขา (๑๐) อชคระพวก
เปรตท่ีมีร่างกายเป็นงูเหลือม (๑๑) เวมานิกะพวกเปรตท่ีมีเรือนอยู ่(๑๒) มหิทธิกะพวกเปรตท่ีมีฤทธ์ิ
มาก๘๖ (๓) อสุรกายภูมิ  คือโลกของสัตว์ท่ีปราศจากความร่าเริงสนุกสนานไม่มีการร่ืนเริงไม่มี
การละเล่นให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงใจเหล่าสัตว์ท่ีอุบัติในอสุรกายภูมิน้ีเพราะผลของ
อกุศลกรรมท่ีท าดว้ยโลภเจตนาเป็นผูม้ากไปด้วยอภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ทรัพยส์มบติัของผูอ่ื้น
ประกอบทุจริตดว้ยการปลน้ขโมยมีความอิจฉาริษยาปรารถนาท าลายลา้งหรือเห็นผูอ่ื้นท าความดีก็

                                                            

 
๘๓เร่ืองเดียวกนั. หนา้๙๕. 

 
๘๔พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศญาณวโรป.ธ. ๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มิตรสยาม,๒๕๒๔),หนา้๑๒๙; พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศญาณวโรป.ธ. ๙),โลกทีปนี, 
(กรุงเทพฯ : บริษทัธรรมสาร,๒๕๓๖). หนา้๗๑.   
 

๘๕ข.ุเปต. (บาลี) ๒๖/๑/๑๕๑–๒๕๗,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑-๘๑๔/๑๖๗-๓๐๑. 
 

๘๖พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจ ริยะ ,ปรมัตถโชติกะมหาอภิ ธัมมัตถสังคหฏีกา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐).หนา้๔๔-๕๖,กรมศิลปากร,โลกบัญญัติฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย),๒๕๒๘),หนา้๘๔.   



 

๓๕๘ 

 

ไม่พอใจเพราะเป็นคนมากไปดว้ยความพยาบาทมีความเห็นผิดเช่นมีความเห็นผิดว่าทานท่ีให้แลว้
ไม่มีผลโลกน้ีไม่มีโลกหนา้ไม่มีเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในชั้นน้ีจะประสบทุกขเวทนาเพราะความหิวโหยมี
ความแสบร้อนในทอ้งเพราะถูกไฟในกายเผาผลาญอยูต่ลอดเวลาความเป็นอยู่ของอสุรกายนั้นมี๓
ประเภทคือ 

  ๑. เทวอสุรกาย อสุรกายท่ีมีสภาพเป็นเทวดาชนิดหน่ึง 

  ๒. เปรตอสุรกาย อสุรกายท่ีมีสภาพเป็นเปรต๓จ าพวกคือจ าพวกท่ีหน่ึงไดแ้ก่กาล
กญัชิกเปรตอสุรกายมีรูปร่างใหญ่โตแต่มีปากเท่ารูเขม็จ าพวกท่ีสองไดแ้ก่เวมานิกเปรตอสุรกายใน
เวลากลางวนัเสวยทุกขเ์วลากลางคืนเสวยสุขอยู่ในวิมานจ าพวกท่ีสามไดแ้ก่อาวุธิกเปรตอสุรกาย
ชอบรบราฆ่าฟันกนัเอง 
  ๓. นิรยอสุรกาย อสุรกายประเภทสตัวน์รกอาศยัอยูท่ี่ขอบจกัรวาล๘๗ 

 (๔)  เดรัจฉานภูมิ  คือสถานท่ีอยูข่องสัตวเ์ดรัจฉาน,พวกท่ีมืดมวัโง่เขลาเป็นโลกของสัตวท่ี์
มีความเป็นอยูดี่กวา่สตัวน์รกเปรตและอสุรกายเป็นโลกของสตัวท่ี์มีความยนิดีในเหตุ ๓ ประการคือ
การกินการนอนและการเสพเมถุนมีอกศุลกรรมเบาบางแมจ้ะมีชีวิตยากล าบากยากแคน้อยูบ่า้งก็ตาม
ทีก็ยงัดีกว่าสัตวอ์บายภูมิอ่ืนๆและมีชีวิตอยู่ร่วมบนภพเดียวกบัมนุษยส์ัตวเ์ดรัจฉานเป็นโลกของ
สัตวท่ี์ไปตามขวางตามความยาวของล าตวัหรือคว ่าอกไปและยงัมีจิตใจท่ีขดัขวางจากมรรคผลและ
นิพพานอีกดว้ยผลของความดีของสัตวเ์ดรัจฉานไดเ้พียงสวรรคส์มบติัเท่านั้นเหล่าสัตวท่ี์อุบติัในภูมิ
น้ีเป็นสัตวท่ี์มีรูปร่างปรากฏให้เห็นและเกิดไม่เป็นท่ีไม่มีท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่งบา้งก็อยู่ตามร่างกาย
ของมนุษยบ์า้งก็อยูต่ามบา้นเรือนบา้งก็เป็นสัตวท่ี์อยูต่ามป่าตามภูเขาบา้งก็อยูใ่นหนองน ้ าล าธารอยู่
ในพื้นดินอยูใ่นอากาศอยูใ่นพื้นปฐพีท่ีเราอยูใ่นเวลาน้ีจ าแนกได๔้ประเภทคือ (๑) สัตวไ์ม่มีขาเช่นงู
ปลาไหลไส้เดือน (๒) สัตวส์องเทา้เช่นนกเป็ดไก่ (๓) สัตวส่ี์เทา้เช่นชา้งมา้ววั (๔) สัตวม์ากเทา้เช่น
ก้ิงกือตะขาบหนอน๘๘ผูว้ิจยัพบว่าในบรรดาสัตวป์ระเภทต่างๆในกามภพน้ี สัตวท่ี์มีกายหยาบ มี ๒ 
ประเภท คือ มนุษยแ์ละสตัวเ์ดียรัจฉาน นอกนั้นมีกายละเอียด มองดว้ยตาเน้ือไม่เห็น 

                                                            

 
๘๗พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจ ริยะ ,ปรมัตถโชติกะมหาอภิ ธัมมัตถสังคหฏีกา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐),หนา้๕๗-๕๙,พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศญาณว
โรป.ธ. ๙),ภูมิวลิาสินี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิ์ตรสยาม, ๒๕๒๔), หนา้๑๒๙.   
 

๘๘ข.ุอิติ. (บาลี) ๒๕/๙๓/๓๑๒,ข.ุอิติ. (ไทย) ๒๕/๙๓/๔๖๗,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ
,ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐).หนา้
๓๗-๔๔.   



 

๓๕๙ 

 

 และผูว้ิจยัยงัพบว่า ความละเอียดแห่งความสุขจากส่ิงท่ีตนกระท าเม่ือคร้ังยงัด าเนินชีวิตอยู่
ในโลกมนุษยท่ี์ยิ่งกว่าภพอ่ืนอีกก็คือ รูปภพ หมายถึงภพอนัเป็นท่ีอยู่ของรูปพรหม สัตวจ์  าพวกน้ี
ประกอบดว้ยขนัธ์  ๕  แต่ไม่ตอ้งอาศยัรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง
ชีพ ยงัมีอวิชชา แต่มีตณัหาอุปาทานเบาบาง  อรูปภพ เป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหม สัตวพ์วกน้ีไม่มีรูป
ขนัธ์ มีแต่นามขนัธ์ (เรียกว่ามีขนัธ์  ๔  คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นพวกจตุโวการ)  ไม่มี
ตณัหาอุปาทาน แต่มีอวิชชา (สัตวท่ี์มีขนัธ์  ๑ ไดแ้ก่ อสัญญีพรหม คือ มีเฉพาะรูปขนัธ์ เป็นพวกเอก
โวการ ) ถา้เรียกตามชั้นภูมิ  คือ รูปาวจรภูมิคือชั้นท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นรูป, ชั้นของรูปพรหมไดแ้ก่ธรรม
คือจิตและเจตสิกของบุคคลผูเ้ขา้สมาบติัผูเ้กิดในรูปภูมิน้ีนับเน่ืองในภูมิน้ีในระหว่างน้ีหมายถึง
พรหมโลกชั้นปาริสัชชาจนถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐภพเป็นภูมิระดับจิตท่ีปรารภรูปธรรมเป็น
อารมณ์เป็นภูมิท่ีอยูข่องผูไ้ดฌ้านไดแ้ก่รูปาวจรกศุล  ๑๖ หรือ รูปภพนัน่เอง คือ (๑) ปฐมฌานภูมิคือ
ระดบัปฐมฌานไดแ้ก่พรหมโลกซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องพรหมปาริสัชชา (พรหมท่ีเป็นบริษทับริวารของ
ทา้วมหาพรหม) พรหมปุโรหิตา (พรหมท่ีเป็นปุโรหิตของทา้วมหาพรหม) และมหาพรหมา (พรหม
ท่ีเป็นใหญ่เป็นหัวหนา้ในหมู่พรหม) รวมปฐมฌานภูมิมี ๓ ชั้น๘๙  (๒) ทุติยฌานภูมิคือระดบัทุติย
ฌานไดแ้ก่พรหมโลกซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องปริตตาภาพรหม (พรหมท่ีมีรัศมีนอ้ย) อปัปมาณาภาพรหม 
(พรหมท่ีมีรัศมีประมาณไม่ได)้ และอาภสัสราพรหม (พรหมท่ีมีรัศมีซ่านไป) รวมทุติยฌานภูมิมี ๓
ชั้น๙๐ (๓) ตติยฌานภูมิคือระดบัตติยฌานไดแ้ก่พรหมโลกซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องปริตตสุภาพรหม (พรหม
ท่ีมีรัศมีงามนอ้ย) อปัปมาณสุภาพรหม (พรหมท่ีมีรัศมีงามประมาณมิได้) และสุภกิณหาพรหม 
(พรหมท่ีมีรัศมีงามกระจ่างจา้) รวมตติยฌานภูมิมี ๓ ชั้น๙๑(๔) จตุตถฌานภูมิ คือระดบัจตุตถฌาน 
ไดแ้ก่ พรหมโลกซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเวหปัผลาพรหม พรหมท่ีสถิตอยูใ่นเวหปัผลาภูมิน้ีเป็นผูท่ี้เจริญสม
ถกรรมฐาน จนไดบ้รรลุจตุตถฌาน และอสัญญีสัตตาพรหม พรหมท่ีสถิตอยู่ในอสัญญีสัตตาภูมิ 

                                                            

 
๘๙ข.ุป.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๒๒,อภิสงฺคห. (บาลี) ๗๕-๗๗/๓๓,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริ

ยะ,ปรมตัถโชติกะมหาอภิธมัมตัถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐).
หนา้๑๐๗.   
 

๙๐ข.ุป.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๒๓,อภิสงฺคห. (บาลี) ๗๘-๘๐/๓๓,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ

,ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐).หนา้
๑๐๗. 
 

๙๑ข.ุป.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๒๓,อภิสงฺคห. (บาลี) ๘๑-๘๓/๓๔,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ
,ปรมตัถโชติกะมหาอภิธมัมตัถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐),หนา้
๑๐๘. 



 

๓๖๐ 

 

เป็นพรหมท่ีเจริญสมถกรรมฐาน จนไดบ้รรลุจตุตถฌานมาแลว้เช่นกนั แต่เพราะท่านเห็นโทษของ
การมีนาม ไม่ปรารถนาจะมีนามขนัธ์ จึงมีแต่รูปขนัธ์ ดงัค  าท่ีคนโบราณเรียกว่า พรหมลูกฟักบา้ง 
อสัญญีสัตวบ์า้ง จตุตถฌานภูมิมี  ๒ ชั้น คือ ชั้นเวหัปผลา พรหมท่ีมีผลอนัไพบูลย ์และชั้นอสัญญี
สัตว ์พรหมลูกฟักหรือสัตวท่ี์ปราศจากสัญญา๙๒ (๕)  สุทธาวาสภูมิคือภูมิท่ีอยูข่องผูบ้ริสุทธ์ิหมายถึง
พรหมโลกซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของบุคคลผูเ้จริญรูปาวจรกุศลสูงสุดจนถึงจตุตถฌานและตอ้งเป็นผูท่ี้เจริญ
วิปัสสนากรรมฐานจนไดบ้รรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีบุคคลจึงจะมาอุบติัในสุทธาวาสพรหม
โลก ๕ ชั้นน้ีเท่านั้น คือชั้นอวิหาชั้นอตปัปาชั้นสุทสัสาชั้นสุทสัสีและชั้นอกนิฏฐาตามอินทรียท่ี์ได้
สั่งสมมาเม่ือคร้ังเป็นมนุษยแ์ละจะไดบ้รรลุอรหัตผลในชั้นท่ีอุบติันั้นแต่ส าหรับพรหมอนาคามีผู ้
เป็น “อุทฺธ โสโต  อกนิฏฺฐคามี” คืออนาคามีบุคคลผูอุ้บติัในพรหมโลกชั้นอวิหาเม่ือส้ินอายขุยัแลว้ก็
จะเล่ือนไปอุบติัในชั้นท่ีสูงๆข้ึนไปตามล าดบัจนถึงชั้นอกนิฏฐาจะไดบ้รรลุอรหตัผลและปรินิพพาน
ในชั้นอกนิฏฐาน้ีส่วนพรหมอนาคามีผูอุ้บติัในพรหมโลกชั้นอกนิฏฐาสุทธาวาสจะไม่ไปอุบติัในภูมิ
ชั้นอ่ืนอีกคือจะไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ละปรินิพพานในชั้นน้ีเลย๙๓ 

 อรูปภพ หรือ อรูปาวจรภูมิคือภพเป็นอยูแ่ห่งพรหมท่ีไม่มีรูปหรือชั้นท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นอรูป
ไดแ้ก่ธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผูเ้ขา้สมาบติัผูเ้กิดในอรูปภูมิน้ีหรือพระอรหันตผ์ูอ้ยูเ่ป็นสุข
ในปัจจุบนัท่ีท่องเท่ียวอยู่ในภูมิน้ีนบัเน่ืองในภูมิน้ีในระหว่างน้ีหมายถึงพรหมผูเ้ขา้ถึงอากาสานัญ
จายตนภพจนถึงพรหมผูเ้ขา้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นภูมิระดบัจิตท่ีปรารภอรูปธรรมเป็น
อารมณ์เป็นผูท่ี้ไดอ้รูปฌานคืออรูปาวจรกุศล๔ไดแ้ก่ (๑) อากาสานญัจายตนภูมิชั้นท่ีเขา้ถึงภาวะมี
อากาศไม่มี ท่ี สุด (๒) วิญญาณัญจายตนภูมิชั้ นท่ี เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีท่ีสุด (๓) อา
กิญจญัญายตนภูมิชั้นท่ีเขา้ถึงภาวะไม่มีอะไร (๔)  เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิชั้นท่ีเขา้ถึงภาวะมี
สญัญากมิ็ใช่ไม่มีสญัญากไ็ม่ใช่๙๔ 

                                                            

 
๙๒ข.ุป.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๒๓,อภิสงฺคห. (บาลี) ๘๕/๓๔,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ

,ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐),หนา้
๑๑๒-๑๑๓. 
 

๙๓อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๐๒๔-๑๐๒๖,๕๑๖-๕๑๗,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๐๒๔-๑๐๒๗/๖๗๑-
๖๗๓, ที.ม.อ.(บาลี) ๑๒๗/๑๑๐-๑๑๑,ข.ุป.อ.(บาลี) ๑/๒๑/๑๒๓,ชินา.ฏีกา (บาลี) ๙๑-๙๓,
พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ,ปรมตัถโชติกะมหาอภิธมัมตัถสังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐).หนา้๑๑๔-๑๑๙. 
 

๙๔ชินา.ฏีกา (บาลี) ๙๓-๙๔,พระสัทธมัมโชติกะธมัมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถ
สังคหฏีกา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐),หนา้๑๑๙-๑๒๐. 



 

๓๖๑ 

 

 อีกอย่างผูว้ิจยัพบว่าโลกุตตรภูมิคือชั้นท่ีไม่นับเน่ืองในภพภูมิ๓ดงักล่าวขา้งตน้ในภูมิน้ี
ก าหนดเอามรรคผลธาตุท่ีปัจจยัไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเป็นภูมิระดบัจิตของผูท่ี้บรรลุโลกุตตรธรรม
เป็นพระอริยะพน้แลว้จากโลกียภูมิทั้ง๓ขา้งตน้๙๕ เป็นหลกัการด าเนินชีวิตขั้นสูงสุด 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบว่าผูท่ี้จะไปในเกิดภพภูมิต่างๆนั้นมีการท าบุญกรรมแตกต่าง
กนัไปซ่ึงพระผูมี้พระภาคไดต้รัสเหตุท่ีท าให้ไปเกิดในนรกและสวรรคว์่าผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕
ประการคือ   ๑) เป็นผูไ้ม่มีศรัทธา ๒)  เป็นผูไ้ม่มีหิริ ๓) เป็นผูไ้ม่มีโอตตปัปะ ๔) เป็นผูเ้กียจคร้าน
๕) เป็นผูมี้ปัญญาทราม 
        ยอ่มถูกน ามาท้ิงไวใ้นนรกเหมือนส่ิงของท่ีเขาน ามาท้ิงไวแ้ละตรัสถึงกรรมท่ีท าให้
ไปนรกคือ  ๑) เป็นผูฆ่้าสตัว ์ ๒) เป็นผูล้กัทรัพย ์ ๓) เป็นผูป้ระพฤติผดิในกาม ๔) เป็นผูก้ล่าวค าเทจ็
๕) เป็นผูด่ื้มน ้าเมาคือสุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท๙๖ 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่  ในพทุธปรัชญา พระพทุธองคย์งัตรัสไวใ้นคมัภีร์องัคุตตรนิกายเอ
กกนิบาตว่า“บุคคลบางคนผูมี้จิตอนัโทษประทุษร้ายแลว้ในโลกน้ีถา้ตายในสมยัน้ีย่อมเขา้ถึงอบาย
ทุคติวินิบาตนรกเหมือนถูกน ามาขังไว้ฉะนั้ นข้อนั้ นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาอันโทษ
ประทุษร้ายแลว้บุคคลบางคนผูมี้จิตผ่องใสในโลกน้ีถา้ตายในสมยัน้ีย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์
เหมือนถูกน ามาเชิดไวฉ้ะนั้นขอ้นั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผอ่งใส๖๒ 
 ผูว้ิจยัยงัพบวา่ จิตกดี็ จุติจิตในภพปัจจุบนั มีความส าคญัทั้งขณะด าเนินชีวิตอยูแ่ละขณะใกล้
ตาย และหลงัตาย ผูว้ิจยัเห็นวา่  ค  าสอนเร่ืองสังสารวฏั มีนรกและสวรรค ์ เป็นตน้นบัวา่มีอิทธิพลต่อ
ระบบความเช่ือของสงัคมชาวพทุธไทยมากทั้งดา้นจิตรกรรมวรรณกรรมและพิธีกรรมโดยเฉพาะ
ดา้นจิตรกรรมฝาผนงัตามปูชนียสถานมีการแสดงภาพของนรกไวอ้ยา่งน่ากลวัและแสดงภาพของ
สวรรคไ์วอ้ยา่งน่าเพลิดเพลินน่าช่ืนชมจนท าใหเ้กิดความคิดวา่ชีวิตน้ีนรกคือส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุดท าชัว่
ตอ้งไปตกนรกสวรรคคื์อส่ิงท่ีน่าปรารถนามากท่ีสุดท าดีตอ้งไปเกิดในสวรรค ์
 ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า เร่ืองนรกและสวรรคใ์นคมัภีร์พระไตรปิฎกมีขอ้ความมากมายทั้งใน
ดา้นลกัษณะและประเภทพระพทุธเจา้เองกต็รัสถึงนรกและสวรรคทุ์กคร้ังท่ีทรงสรุปขอ้สนทนาของ
พระองคเ์ป็นการแสดงถึงบทลงโทษ ป้องปรามไม่ให้บุคคลท าความชัว่และแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ของการท าความดีและเม่ือประทบัอยู่ในโอกาสอนัควรก็จะตรัสพรรณนาลกัษณะของนรกและ

                                                            

 
๙๕ข.ุป. (บาลี) ๓๑/๗๒/๘๗-๘๘,ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๑-๑๒๒,ข.ุป.อ. (บาลี) ๑/๗๒/

๓๑๑.   
 

๙๖องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๓-๑๗๕/๑๙๓-๑๙๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๓-๑๗๕/
๒๘๙-๒๙๒.   



 

๓๖๒ 

 

สวรรค์ไวอ้ย่างพิสดารเห็นเป็นจริงเป็นจงัให้เห็นภาพของนรกและสวรรคอ์ย่างชดัเจนนรกและ
สวรรคจึ์งเป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่ปัญหาท่ีจะมาถกเถียงว่ามีจริงหรือไม่ตั้งอยูท่ี่ไหนแต่เป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้ง
ค านึง และส านึกอยูเ่สมอวา่ท าอยา่งไรจึงไม่ไปนรกท าอยา่งไรถึงจะไดไ้ปสวรรคแ์ละท าอยา่งไรจึง 
จะท าใหต้วัเราเองพน้จากนรกและสวรรคอ์ยา่งเดด็ขาด น้ีคือส่ิงท่ีชาวพทุธจะตอ้งคิดและปฏิบติัตาม 

และในบทท่ี  ๓  ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทยน าไปสู่หลกัการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธไทย ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ชาวพุทธไทยมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานท่ีมาจากความเช่ือท่ีมีต่อวิถี
ชีวิตในหลายมิติด้วยกันการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์ พบว่าพิธีกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตายมีอยูม่ากมายหลายอยา่งทุกภาคมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัพบว่า ความเช่ือเร่ืองการ
เกิดการตายของชาวพุทธไทย พบว่า พอสรุปได ้ดงัน้ี   (๑) พิธีท าบุญต่ออายุ   (๒) การชกับงัสุกุล
เป็น  (๓)  การบอกหนทางผูป่้วย  (๔) พิธีการท าศพ และหลงัจากท าศพเสร็จ  ส่วนเร่ืองการเกิด
ผูว้ิจยัยงัพบวา่พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิด พบวา่  ความเช่ือเร่ืองการเกิดขางชาวพทุธไทย 

 ผูว้ิจยัพบวา่ การด าเนินชีวิตเก่ียวกบัการเกิดจนกระทัง่ตาย นั้น ซ่ึงพิธีเก่ียวกบัการเกิดน้ี เป็น
พิธีท่ีนิยมท ากนัมากในสมยัโบราณ เพื่อป้องกนัภยัอนัตราย จากภูตผปีีศาจซ่ึงจะมารบกวนเดก็ทารก  
ท่ีเกิดใหม่ และเป็นการรับขวญัลูก ซ่ึงเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว หรือหมู่ญาติ ปัจจุบนัพอมี
ปรากฏให้เห็นอยูบ่า้งพิธีเก่ียวกบัการเกิดท่ีส าคญั ๆ ท่ีมาจากความเช่ือท่ีมาจากพุทธ พราหมณ์ และ
อย่างอ่ืนดงัน้ี  (๑)  ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่น  สร้างห้ิงพระพุทธรูปไวท่ี้ห้องนอนหญิงท่ี
ตั้งครรภ์ การสร้างภาพในห้องนอนของคนโบราณ มกัจะมีรูปเขียน รูปหล่อ หรือรูปป้ันของคน
ส าคญัๆ เช่น รูปพระพุทธเจา้ รูปพระสาวกรูปวีรชนรูปบรรพบุรุษ รูปบิดามารดา เป็นตน้ เวลาเขา้
ไปในหอ้งนอนแต่ละคร้ังระลึกถึงบุคคลนั้น เป็นประจ าเวลามีครรภลู์กก็จะเหมือนบุคคลนั้นๆการท่ี
คนโบราณสร้างพระพุทธรูปก็ดี สร้างห้ิงพระ หรือสร้างภาพก็ดีไวใ้นห้องนอน ความประสงคส่์วน
หน่ึงก็เพื่อแนะแนวทางให้สร้างคน ถา้ท าไดก้็จะน าคนดีคนงามมาเกิดการให้พระสงฆร์ดน ้ ามนต ์
ผูกแขนให้  การท าบุญวนัเกิดให้เด็กทารกและพิธีท าบุญอายุเป็นตน้  (๒)  ความเช่ือท่ีเป็นพิธี
พราหมณ์  เช่น  การท านายทายทกั  การสู่ขวญัการท าขวญัวนัการท าขวญัเดือนการโกนผมไฟพิธี
การตั้งช่ือการดูฤกษ ์เป็นตน้  (๓)  ความเช่ือดา้นไสยศาสตร์ เช่น  การเสกเป่าคาถาท่ีศีรษะหรือใส่น ้า
ให้ด่ืมกิน ท าฝ้ายผูกแขน เป็นตน้  (๔) ความเช่ือด้านลทัธิภูตผี หรือเจ้าท่ี  น าดอกไมธู้ปเทียน 
เคร่ืองเซ่นไหว ้ไปบอกกล่าวแก่ผีให้รับทราบ  (๕)   ความเช่ือดา้นโหราศาสตร์  ดูวนั เดือน ปี เวลา  
(๖)  ความเช่ือดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น  ดา้น การกิน  การอยู ่ และการกระท า “ขะล า”    ผูว้ิจยัยงั
พบอีกวา่ เม่ือชีวิตหน่ึงเกิดข้ึนมาบนโลกน้ี และด าเนินชีวิตจนแก่เฒ่าจนกระทัง่ตาย จะเป็นเพศไหน
ก็ตาม ทุกคนจะมีความช่ืนชมยินดีกับทารกท่ีเกิดมาทุกคนจึงพยามท าทุกวิถีทางเพื่อให้ทารก
ปลอดภยั ด้วยการเขา้หาส่ิงท่ีเรียกว่าศกัด์ิสิทธ์ิมีอ านาจเหนือตนตามความเช่ือในแต่ละทอ้งถ่ิน



 

๓๖๓ 

 

นัน่เอง จึงเป็นท่ีมาของความเช่ือลทัธิผี  เช่น การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ  ผีวีรบุรุษ ผีปู่ตา ปู่แซะ ย่า
แซะ  ผีตาแฮก ผีตาโขน เจา้ป่า เจา้เขาเหล่าน้ี ลว้นแต่เพื่อจุดประสงค์ให้การด าเนินชีวิตราบร่ืน
ปลอดภยั และน าไปสู่เป้าหมายขั้นสูงสุดของมนุษยแ์ต่ละคนนัน่เอง ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ความเช่ือเหล่าน้ี
ถึงแมจ้ะเป็นความเช่ือแบบโบราณ แต่ในทางปฏิบติัของคนในแต่ละทอ้งถ่ินนั้น ก็ย่อมท่ีจะให้เกิด
ความสงบสุขแก่ครอบครัว  ชุมชน สังคม การประกอบอาชีพ ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความ
เช่ือเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานรากใหเ้กิดความเขม้แขง็ เป็นปึกแผน่ ซ่ึงนอกจากพทุธศาสนา  
 ๔.๔.๑   บูรณาการคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวัฏในพุทธปรัชญา
เถรวาท 

จากการศึกษาท่ีผา่นมาในบทท่ี ๒ พบว่า ค  าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทจะ
ท าให้ชาวพุทธมีความตระหนกัถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงและจุดเร่ิมตน้และจบลงของชีวิตสัตว์
ใน ภพ ๓  คือ   กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ   หรือ ใน ๓๑  ภูมิ  ว่าสัตวเ์หล่านั้นมีการด าเนินชีวิตมา
อยา่งไรในภพปัจจุบนันั้น ๆ  ซ่ึงมีกระบวนการตายและการเกิดเป็นตวัช้ีวดัว่าใหเ้ห็นถึงสัจธรรม คือ 
ความจริงของชีวิตและความน่ากลวัแห่งสงัสารวฏัท่ีประดุจดงัหว้งน ้าทะเลใหญ่และลึกท่ีใครๆ  ท่ีได้
ตกไปลอยคอแลว้  อนัหมายถึงความทุกขท์รมานอนัใหญ่หลวงไดเ้กิดข้ึนแลว้กบัชีวิตของสัตวน์ั้น ๆ  
เพราะตวัการท่ีส าคญัท่ีเรียกว่าไตรวฏัฏ์เป็นวงจรมีองค์ประกอบ ก็คือ(๑) กิเลส  (๒) กรรม (๓)  
วิบาก  ท่ีหมุนเวียนต่อเน่ืองกนัทั้ง  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  กิเลสวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  อวิชชา ตณัหา  อุปาทาน 
เป็นกิเลสท่ีเป็นตวัสาเหตุผลกัดนัใหคิ้ดปรุงแต่งการกระท าต่างๆ ข้ึน (๒) กรรมวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  สังขาร 
(กรรม) ภพ  เป็นกรรม คือ กระบวนการกระท าหรือกรรมทั้งหลายท่ีปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆ  
(๓) วิปากวฏัฏ ์ ไดแ้ก่  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  เป็นวิบาก คือสภาพชีวิตท่ีเป็น
ผลแห่งการปรุงแต่งของกรรม และกลบัเป็นเหตุเสริมสร้างกิเลสต่อไปอีกท่ีสัตวท์ั้งหลายไดก้ระท า
ไวจ้ากการด าเนินชีวิตของตน ไม่วา่จะเป็นทั้งบุญและบาป กศุลและอกศุลกต็าม การกระท าทั้งหลาย 
ทั้งปวงเหล่าน้ี ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจยัน าสัตวท์ั้งหลายให้ถือก าเนิดเกิดมาในลกัษณะต่างๆ กนัไป 
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกั  ๓  ประการ  คือ  (๑)  กรรมเขตตะ  (๒) วิญญาณพีชะ (๓)  ตณัหาสิเนหะ  
ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นตวัสร้างภพสร้างชาติให้เกิดข้ึนไม่มีท่ีส้ินสุด ท าใหส้ัตวผ์ูท่ี้มีส่ิงเหล่าน้ีตอ้งประสบ
กบัสุขและทุกขใ์นสังสารวฏั คือ เวียนตายเวียนเกิดแลว้ ๆ  เล่าๆ เป็นเวลาอนัยาวนานหาเบ้ืองตน้ 
เบ้ืองปลายมิได ้ดงันั้น วฏัฏะอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวแ์บ่งออกเป็น ๓ ภพ ส าหรับเป็นท่ีอยูข่องสัตว ์๓ 
ประเภท คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์  ผศ. ดร. แม่ชีกฤษณา  รักษา
โฉม  ท่ีกล่าวไวว้า่ การเวียนวา่ยตายเกิดมีจริง หลกัฐานท่ียนืยนัไดก้คื็อเร่ืองของชาดกหา้ร้อยชาติของ
พระโพธิสัตวถื์อเป็นการยืนยนัว่ามนัมีการเวียนว่ายตายเกิด และเร่ืองของอดีตชาติของพระสาวก
ทั้งหลาย ท่ีเวลาพระพุทธเจา้พระองคต์รัสกบัพระสาวกว่าอดีตชาติคนนั้นคนน้ีเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E


 

๓๖๔ 

 

อย่างเช่น พระสารีบุตร  ก็จะเห็นว่ามันมีร่องรอยปรากฏอยู่ในหลักฐานชั้ นปฐมภูมิ ก็คือ
พระไตรปิฎกและทุติยภูมิชั้นอรรถกถา  ท่ีเห็นง่ายท่ีสุดก็คือชาดกห้าร้อยกว่าเร่ือง คือ ห้าร้อยส่ีสิบ
เจ็ดเร่ืองน่ีคือร่องรอยเลย ว่ามนัเป็นจริง ว่าพระพุทธศาสนาน้ี เช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด ซ่ึง
ผูต้อบค าถามกมี็ความเช่ือวา่มีการเวียนวา่ยตายเกิดเพราะเราไม่ทราบว่าเม่ือชาติท่ีแลว้เราไปเกิดอยูท่ี่
ไหน จึงมาเป็นเราในชาติน้ี และชาติต่อๆ  ไปอีก  เรากต็อ้งเกิดอีก ซ่ึงเราไม่ทราบวา่เราจะไปเกิดเป็น
อะไร เพราะว่า เรายงัมีกิเลสอยู่  เราตอ้งเวียนว่ายอยู่ในสังสารวฏัเพราะเรามีตวัอวิชชาอยู่  มีตวั
ตณัหา๙๗ 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่  การเกิดการตายถือวา่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมนุษยห์นีไม่พน้และเป็นหลกัค า
สอนท่ีเป็นจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  
การเวียนวา่ยตายเกิดเป็นจริง เพราะไดศึ้กษาคมัภีร์ในพระพทุธศาสนา และไดเ้ห็นเหตุการณ์ปัจจุบนั
ท่ีไดพ้บ จึงเช่ือเร่ืองสังสารวฏั คือ เม่ือมีการเกิดข้ึนก็ตอ้งมีการตายในท่ีสุด เป็นกระบวนการหน่ึง
ของชีวิตตามหลกัแห่งไตรลกัษณ์ และปฏิจจสมุปบาท เพราะเป็นปัจจยัของกันและกนัจึงมีการ
เกิดข้ึนและดบัไป ฉะนั้น๙๘และยงัท าให้มนุษยน์ั้นน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองไปสู่ความ
ไม่เกิดไม่ตายในท่ีสุด หรือถา้มาเกิดอีกอะไรท าใหเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์
ของ ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า เร่ืองน้ีขอแยกตอบ เป็นประเด็น ดงัน้ี คนท่ีตายมี 
๒ แบบ คือ ผูท่ี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส้ินกิเลสแลว้ ย่อมไม่เกิดอีกแน่นอน ส่วนผูท่ี้ยงัเป็น
ปุถุชนยงัมีกิเลสเม่ือตายแลว้ย่อมเกิดอีกแน่นอน ตามบุญกรรมท่ีท าไวห้รือพระอริยบุคคลชั้น ท่ี  
๑.๒.๓ ยอ่มไปเกิดใหม่ ดว้ยปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต 

 เพราะเหตุว่า  การท่ีคนท่ีตายแลว้จะกลบัมาเกิดเป็นคนไดอี้กนั้น ข้ึนอยู่กบัหลกักรรมหรื
อกุศลกรรม คือการกระท าท่ีดีงามยอ่มน าใหม้าเกิดเป็นคนอีก  แต่ถา้เขาท ากุศลกรรมท่ีสูงข้ึนไปอีก 
กไ็ปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือถา้ท าอกศุลกรรมกน็ าไปเกิดในอบาย  ดงันั้น เหตุน้ี กุศลธรรม ท า
ใหเ้ป็นคนอีกกไ็ด ้กศุลธรรมไม่ท าใหเ้ป็นคนอีกกไ็ด ้ดงัน้ี 

 จากท่ีผูว้ิจัยศึกษาพบว่า  ชาวพุทธบางคนขาดความเช่ือมัน่ว่าตายแลว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอีก
หรือไม่เกิดอีกก็ไม่รู้ จึงไม่สนใจในการท่ีจะประพฤติดี ปฏิบติัดี เช่น คนบางคน ท าความชัว่แลว้ๆ  

                                                            

 
๙๗สัมภาษณ์  ผศ .  ดร .  แ ม่ ชีกฤษณา    รักษาโฉม,  วัดมหาธา ตุยุวราช รังสฤษ ฏ์ิ  

ผูช่้วยเลขานุการอนุกรรมาธิการ ส านกังานมูลนิธิ  สถาบนัแม่ชีไทย,  อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗.    
 

๙๘สัมภาษณ์  ผศ. ดร.  สุดารัตน์  บรรเทากุล   อาจารยป์ระจ าคณะพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาฯ   
ต าบลล าไทร  อ.วงันอ้ย จ. พระนครศรีอยธุยา, ๒๑  กนัยายน  ๒๕๕๗. 



 

๓๖๕ 

 

เล่า ๆ  ติดคุกแลว้ออกมากท็ าความชัว่อีกเหมือนเดิมโดยไม่มีความส านึกในบาปบุญคุณโทษ หรือไม่
กลวัว่าตายแลว้จะตกไปสู่อบายเน่ืองจากมองจุดน้ีไม่เห็นหรือไม่เช่ือนัน่เอง จึงมีพฤติกรรมท่ีจะท า
ชัว่ไดทุ้กเม่ือท่ีไดโ้อกาสจึงเป็นบุคคลท่ีอนัตรายในสังคมปัจจุบนั ความเช่ือเก่ียวกบัสังสารวฏัน้ี ถือ
ว่าเป็นกรอบเป็นทางด าเนินชีวิตให้ห่างไกลและให้เขา้ถึงจุดหมายท่ีดีงามซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้
สัมภาษณ์ของ  ผศ. รังษี  สุทนต์๙๙  ไดก้ล่าวว่าพระพุทธเจา้ พระอรหันตส์าวกทั้งหลาย ปรินิพพาน
แลว้ ยอ่มไม่เกิดอีก ส่วนสัตวท์ั้งหลายท่ียงัมีกิเลสอยู ่ตายแลว้ยอ่มเกิดอีก ตามวิบากกรรมของแต่ละ
คนท่ีเหลือ 
 เพราะเหตุว่า:   คนท่ีตายแลว้อาจจะเกิดอีกนั้นเพราะยงัมีกิเลส ท ากุศลกรรมและ
อกศุลกรรม ตวัน้ีจะเป็นหลกัใหไ้ปเกิดอีก ในคติ  ๒  คือ  สุคติ  และทุคติ  อยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอน 
หรือ เกิดใน  ๓๑ ภูมิ  หรือ  ภพ  ๓  ตามภพภูมิท่ีตนกระท าไวเ้ป็นตวัช้ีวดัจะใหต้นไปเกิด ณ  ท่ีไหน 
ตามกรรมท่ีตนกระท า หรือยงัมีกิเลสเป็นตวัให้ไปปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณไปเกิด สรุป ก็
คือ  ปุถุชนผูย้งัท ากรรมหรือยงัมีกิเลส และพระอริยบุคคล ๑-๓  ย่อมเกิดอีก  พระอริยบุคคลท่ี  ๔  
ยอ่มไม่เกิดอีกต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอหลกัการ วิธีการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัร่วมกนั
กบับทท่ี  ๓  ต่อไป 
  จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาในบทท่ี  ๓   ท าให้ทราบว่าชาวพุทธไทยด าเนินชีวิตตาม
ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท ในลกัษณะท่ีผสมผสานกนัระหว่างคติความเช่ือเดิม
กบัหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ความเช่ือของชาวพุทธไทยจากท่ีไดศึ้กษามาในบทท่ี  
๓  นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าส่วนหน่ึงของความเช่ือนั้นถึงแมจ้ะเป็นความเช่ือท่ีมิใช่พุทธศาสนา แต่ก็ท าให้
บุคคล ชุมชน สังคม และการประกอบอาชีพ เกิดความเขม็แขง็ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จนกลายเป็น
เอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์ ของคนในชุมชนนั้นๆ  ได ้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการด าเนินชีวิตท่ีมีแต่ความ
เช่ือแบบเดิมนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัไม่ตรงกบัหลกัแห่งพุทธปรัชญา จึงเห็นว่าตอ้งน าหลกัพุทธปรัชญา
เขา้ไป บูรณาการเพื่อการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยในแต่ละมิติแห่งความเช่ือนั้นผูว้ิจยัจึงได้
น าเสนอการบูรณาการระหว่างคติความเช่ือเดิม กับหลกัธรรมค าสอนในพุทธปรัชญา จะเป็น
หลกัการ  วิธีการ  และการน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตต่อไป ดงัน้ี 
  ๔.๔.๒ บูรณาการ การด าเนินชีวติตามคตคิวามเช่ือเกีย่วกบัคุณค่าของการเกดิ 

                                                            

 
๙๙ผศ. รังษี   สุทนต ์ (ป.ธ. ๙ พธ.ม.) อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั, ผูอ้  านวยการโครงการ

หลกัสูตร พธ.ม. สาขาวิชาบาลี,มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  สัมภาษณ์  ๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๗. 



 

๓๖๖ 

 

 จากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากในบทท่ี  ๒  และในบทท่ี  ๓  พบว่าชาวพุทธไทยมีคติความเช่ือ
เร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด ท่ีเป็นความเช่ือทางพุทธศาสนาและลทัธินอกพระพุทธศาสนา จึงเห็นว่า
ตอ้งน าหลกัพทุธปรัชญาเขา้ไป บูรณาการเพื่อการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยในแต่ละส่วนแห่ง 
ความเช่ือ ท่ีถือเป็นแนวปฏิบติัสืบต่อกนัมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั ทั้งประเพณี พิธีกรรมนั้น  
ดงัน้ี 
  ๑.  คติความเช่ือเร่ืองการเกิด   ในทางพระพุทธศาสนา การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้น
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก  ชาวพุทธจึงท าพิธีกรรมทุกอย่างเพื่อให้ทารกท่ีเกิดมานั้นปลอดภยั 
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเป็นปกติสุข และเจริญรุ่งเรือง ดว้ยการท าพิธีกรรม  การรับขวญั  สู่ขวญั  การ
เซ่นไวเ้จา้ปู่  การป้องกนัภูตผปีีศาจ  จึงเห็นไดว้่า การเกิดมาเป็นมนุษยน์ั้นเป็นของยาก ผูว้ิจยัจึงเห็น
วา่ทุกคนควรท่ีจะใส่ใจในคุณค่าของชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ตามหลกัพทุธปรัชญา กคื็อ 
  คุณค่าในการฝึกฝนตนเอง การเกิดเป็นมนุษย์นั้ นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
“โอกาสทองของชีวิต” เน่ืองจากการท่ีไดอ้ตัภาพความเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยยากดงันั้น 
พระพุทธองคจึ์งตรัสว่า กว่าจะไดเ้กิดเป็นมนุษยอี์กไม่ใช่เร่ืองง่าย เหมือนท่ีทรงตรัสอุปมาการเกิด
เป็นมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองง่ายไวใ้น เร่ืองเต่าตาบอด วา่ดว้ยความเป็นมนุษยน์ั้นแสนยากวา่ 
      ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปฐพนีีเ้น่ืองเป็นอนัเดียวกนับุรุษพงึโยนแอกทีมี่  
    รูเดียวลงบนมหาปฐพน้ัีน ลมทางทิศตะวนัออก พดัแอกน้ันไปทางทศิตะวันตกลมทางทศิ 

   ตะวนัตกพดัไปทางทศิตะวันออก ลมทางทิศเหนือพดัไปทางทศิใต้ลมทางทิศใต้พดัไปทาง 

    ทศิเหนือบนมหาปฐพน้ัีนมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหน่ึงมันโผล่ขึน้มา ๑๐๐ ปีต่อคร้ังเธอทั้งหลาย 

   จะเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึน้มา ๑๐๐ ปี ต่อคร้ังจะสอดคอเข้าไปในแอก 

   ทีมี่รูเดียวโน้นได้บ้างหรือ   ภิกษุทั้งหลายอุปมานีฉั้นใด   อุปไมยกฉั็นน้ันเหมือนกนัการได้ 

   ความเป็นมนุษย์กย็าก  การทีต่ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึน้ในโลก   กย็ากการที ่
   ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองในโลกกย็าก๑๐๐ 

   และในอญัญตรสูตรพระพุทธเจ้าทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึน้มาเลก็น้อยแล้ว 

  ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า  ฝุ่นเลก็น้อยทีเ่ราใช้ปลายเลบ็ช้อนขึน้มากบัแผ่นดินใหญ่นี ้อย่าง 

  ไหนจะมากกว่ากนั   พวกภิกษุกพ็ากนักราบทูลว่า    แผ่นดินใหญ่นีแ้ลมากกว่า พระองค์จึง 

  ตรัสว่า   สัตว์ทั้งหลายทีก่ลบัมาเกดิในหมู่มนุษย์กฉั็นน้ัน   เหมือนกนัมีเพยีงเลก็น้อย ส่วน 

   สัตว์ทีก่ลบัมาเกดินอกจากมนุษย์มีจ านวนมากกว่าเพราะสัตว์เหล่าน้ันไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔  
   ตามความเป็นจริง๑๐๑ 

                                                            

 
๑๐๐ส .มหา.(ไทย)๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑ 



 

๓๖๗ 

 

 จากพระพุทธพจน์ดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดเป็นมนุษยน์ั้นยากเหตุผลคือการเกิด
เป็นมนุษยไ์ดต้อ้งรักษาศีล  ๕ ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ยเสียก่อนอยา่งไรก็ตามแมก้ารเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการ
ยากแต่การไดฟั้งธรรมและการอุบติัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยิง่กวา่ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรัสพุทธพจน์
แก่พญานาคเอรกปัตตว์า่ 

   การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยก์น็บัวา่ยาก 
   การด ารงชีวิตอยูข่องเหล่าสตัวก์น็บัวา่ยาก 
   การท่ีจะไดฟั้งพระสทัธรรมกน็บัวา่ยาก 
   การท่ีพระพทุธเจา้ทั้งหลายจะเสดจ็อุบติัข้ึนกย็ิง่ยาก๑๐๒ 
  คุณค่าด้านการบรรลุธรรม   พระพุทธศาสนามองว่าการเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้นท่ี
สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้คือท่ีสุดแมค้วามเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์ท่ีเกิดในอตัภาพอ่ืนนั้นไม่
สามารถท่ีบรรลุธรรมขั้นสูงไดเ้ช่นกรณีพญานาคท่ีแปลงกายมาเป็นมนุษยเ์พื่อหวงัไดบ้รรลุธรรมแต่
เม่ือความจริงปรากฏพระพทุธองคไ์ดต้รัสวา่ 
  “พวกเจ้าเป็นนาคไม่มีความงอกงามในพระธรรมวนัิยนีไ้ปเถิดนาคเจ้าจง 
  เข้าจ าอุโบสถในดิถีที ่ ๑๔  ดิถีที ่ ๑๕  และดิถีที ่ ๘  แห่งปักษ์น้ันแหละด้วยอุบาย  
        อย่างนีเ้จ้าจักพ้นจากก าเนิดนาคและได้อตัภาพมนุษย์ฉับพลนั๑๐๓ 
 แมใ้นนิทานธรรมบทเร่ืองเอกรปัตตถนาคราชแสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดเป็นสัตวดิ์รัจฉานนั้น
ไม่สามารถท่ีจะบรรลุธรรมไดเ้พราะการเกิดเป็นสัตวถื์อว่าเป็นอภพัพบุคคลคือผูไ้ม่สามารถเจริญ
งอกงามในพระธรรมวินยัของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธศาสนาได ้ และก็ไม่เฉพาะก าเนิดแห่ง
สัตวดิ์รัจฉานเท่านั้นบรรดาก าเนิดอ่ืนนอกจากมนุษยมี์ก าเนิดของเทวดาเป็นตน้ก็ไม่สามารถท่ีจะ
บรรลุไดแ้มแ้ต่ผูท่ี้บรรลุพระโสดาบนัเม่ือตายไปแลว้ตอ้งไปเกิดบนสวรรคถึ์ง๗ชาติจากนั้นก่อน
บรรลุพระอรหนัตต์อ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษยเ์สียก่อนดงันั้นการเกิดเป็นมนุษยจึ์งถือไดว้่าเป็นโอกาส
ทองของการบรรลุธรรมหรือสามารถสร้างความดีเพื่อไปเกิดในภพภูมิท่ีดีกวา่หรือละเอียดกว่าซ่ึงถือ
วา่น่ีเป็นคุณค่าอีกประการหน่ึงของการเกิดมาเป็นมนุษย ์ผูว้ิจยัเห็นวา่ การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิง 

                                                                                                                                                                          

 
๑๐๑ดูรายละเอียดในส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๑๓๑/๔๐๓ ,ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐, 

พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฎกเล่ม๒, 
หนา้๘๕๖. 
 ๑๐๒ข.ุธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙ ,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐, พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบั
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฏกเล่ม๔ ,หนา้๔๙. 
 

๑๐๓ว.ิมหา.(ไทย)๔/๑๑๑/๑๗๕-๑๗๖. 



 

๓๖๘ 

 

ส าคญัชาวพทุธไทยจึงไดจ้ดัพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเพราะไดเ้ห็นถึงความส าคญันัน่เอง 

  คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด  การเกิดเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ี
สตัวพ์ึงไดโ้ดยยากและเม่ือไดมี้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษยย์อ่มถือว่าเป็นความโชคดีของผูท่ี้เกิด
และผูใ้ห้ก าเนิดคือบิดามารดาการเกิดมาเป็นมนุษยใ์หคุ้ณค่าในเร่ืองของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิดหรือ
รู้จกัการแสดงออกถึงซ่ึงความกตญัญู กตเวที ท่ีพึงมีต่อบุพการีคือบิดามารดาเพราะการเกิดเป็น
มนุษยย์่อมมีผลต่อความอยู่รอดของบิดามารดา  ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงหลงัคลอด และตลอดการ
ด าเนินชีวิต จึงไดจ้ดัพิธีกรรมต่างๆ ในเร่ืองของการเกิด ตามความเช่ือนัน่ ๆ  เพราะเห็นคุณค่าของ
การเกิดนัน่เอง เน่ืองจากโครงสร้างของภพและร่างกายมนุษยเ์รา เหมาะแก่การท าความดีมากท่ีสุด น่ี
แหละคือประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย ์เราลองดู ถา้ล าพงัเราเกิดมาแลว้ พอโตข้ึนมาหน่อยก็
เรียนหนงัสือหาความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ เสร็จแลว้กกิ็น ด่ืม เท่ียว ท าอะไรเพลิดเพลินตามความ
พอใจ แลว้มีครอบครัว มีลูกมีเตา้ เล้ียงลูกเล้ียงเตา้ไป สุดทา้ยเราก็แก่เฒ่าตายไป ถา้ชีวิตมนุษยมี์แค่น้ี 
แลว้นกกามนักท็  าได ้เกิดมาป๊ับ พอ่นกแม่นกกเ็ล้ียง เสร็จแลว้กฝึ็กใหห้ดับิน ใหห้าอาหารเป็น พอโต
กแ็ยกรังออกไป แลว้กไ็ปมีพอ่นกแม่นกมาอยูด่ว้ย แลว้ก็มีลูกนก แลว้ก็เล้ียงลูก แลว้สุดทา้ยก็แก่เฒ่า
ตายไป ถา้ชีวิตคนมีแค่น้ีล่ะก็เรากบัสัตวก์็ยงัไม่ไดต่้างกนัเท่าไหร่ แต่คุณค่าท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์มี
โครงสร้างร่างกายมนุษยท่ี์เหมาะกบัการท าความดี จึงตอ้งใชใ้นการสร้างความดี โดยย่อ คือ ให้
ทาน รักษาศีล แลว้เจริญภาวนา  โดยเฉพาะเร่ืองการท าสมาธิ (Meditation) เจริญภาวนา เป็นกิจท่ีว่า 
มีแต่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีท าได ้สตัวน์ัง่สมาธิไม่สามารถบรรลุธรรมได ้เพราะเหตุน้ีเองพระพุทธเจา้จึงไม่
อนุญาตใหส้ตัวบ์วชแมจ้ะเป็นสตัวมี์ฤทธ์ิ เช่นนาคแปลงกายเป็นคนได ้พระองคก์ไ็ม่ใหบ้วช จะบวช
เวลาบวชพระคู่สวดตอ้งถามก่อนว่า  “มนุสฺโสสิ”  เธอเป็นมนุษยไ์หม ตอ้งตอบว่า “อามภนฺเต” ใช่
ขอรับ ถึงจะบวชได ้ถา้ไม่ใช่มนุษยเ์ป็นนาคปลอมมาล่ะก็ บวชไม่ได ้ถา้บวชแลว้ก็ไม่สามารถบรรลุ
ธรรมไดน้ัน่เอง เน่ืองจากกายมนัไม่ไดต้ั้งตรง มีมนุษยเ์ท่านั้นท่ีกายตั้งตรง จึงสามารถบรรลุธรรมได ้
น่ีเราไดก้ายมนุษยม์าแลว้ ตอ้งใชท้  าในส่ิงท่ีเป็นความสามารถพิเศษของกายมนุษย ์โดยเฉพาะคือการ
ประพฤติ ปฏิบติัธรรม 
   ๔.๔.๓ บูรณาการ การด าเนินชีวิตตามคติความเช่ือเกี่ยวกับคุณค่าของประเพณีที่
เกีย่วข้องกบัการเกดิ 
 ประการต่อมาท่ีตอ้งศึกษาคือ ประเด็นเร่ืองคุณค่าของประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดเป็น
มนุษยท่ี์มีปรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบวา่ คุณค่าจากประเพณีการเกิดมี
ดงัต่อไปน้ี 

  คุณค่าด้านการสร้างความดีให้เกิดกับตนเองและสังคม  ส าหรับคุณค่าท่ีไดเ้กิดมา
เป็นมนุษยน์ั้น  คือ ไดแ้ก่การกระท าความดีหรือสร้างความดีให้เกิดประโยชน์กบัตวัเองดว้ยการท า

http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://meditation.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

๓๖๙ 

 

ความดีตั้ งใจศึกษาเพื่อสร้างอนาคตและไม่ประมาทส่วนการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั้ น
หมายถึงการสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมดว้ยการเป็นคนดีปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมืองให้ความ
ร่วมมือกับการพฒันาและปกครองประเทศไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยการเป็นโจรหรือ
ประกอบมิจฉาชีพเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบัสังคมถือ
วา่เป็นแนวทางส าคญัในการสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

  คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด  เป็นท่ีทราบกนัเป็นอย่างดีว่าการ
เกิดข้ึนมาเป็นมนุษยน์ั้นไม่มีใครท่ีเกิดมาจากกกระบอกไมไ้ผ่เพราะทุกคนเกิดมาจากมารดาบิดา
ทั้งนั้นดงันั้นจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งเป็นคนท่ีรู้จกักตญัญูกตเวทิตาต่อบุพการีคือมารดาบิดา
ของตน  บุคคลผูท่ี้มีจิตส านึกคิดตอบแทนคุณผูท่ี้เคยมีอุปการคุณต่อตนเองช่ือว่าเป็นคนดีเป็นท่ีน่า
ยกยอ่งสรรเสริญบูชาควรถือเป็นแบบอยา่งและถือว่าเป็นผูท่ี้ไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่วงศต์ระกลูถือได้
ว่าความกตญัญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและต่อไป
ในอนาคตและถือไดว้่าความกตญัญูเป็นอุดมคติของสังคมไทยท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นานดว้ยคนท่ีมี
ความกตญัญูกตเวทีเป็นคนท่ีหาไดย้ากเพราะ 
  ๑. คนจ านวนมากไดดี้มีความสุขแลว้มกัลืมตวัลืมผูเ้คยมีอุปการะตน 
  ๒. คนจ านวนมากเห็นแก่ตวัอยากไดรั้บผลประโยชน์จากผูอ่ื้นฝ่ายเดียว 
  ๓. คนจ านวนมากแสวงหาผลประโยชน์โดยมิไดค้  านึงว่าผูอ่ื้นมีคุณความดีท่ีพึ่งพา
อาศยัอยา่งไร 
  ๔. คนจ านวนมากเม่ือตอบแทนคุณแก่ผูใ้ดมกัท าเพียงเพื่ออวดตนแก่ผูอ่ื้นว่าตนมี
ความกตญัญูกตเวทีมิไดท้  าดว้ยความบริสุทธ์ิใจและจริงจงั 
  ๕. คนจ านวนมากมกัเมินเฉยต่ออุปการะท่ีคนอ่ืนท าแก่ตนโดยคิดว่าเขาอุดหนุน
เอ้ือเฟ้ือแก่ตนเพียงนิดหน่อยหรือเขาท าตามหนา้ท่ีของเขา 
  ๖. คนบางคนแสดงใหเ้ขาเห็นว่าตนเป็นคนกตญัญูกตเวทีเพราะหวงัผลประโยชน์
บางอยา่งจากเขา๑๐๔ 
  คุณค่าของประเพณทีีเ่กดิในช่วงก่อนคลอด 
  (๑) คุณค่าของประเพณีการขอบุตรจากเทวดาส าหรับประเพณีการขอบุตรจาก
เทวดาถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการอ้อนวอนเทวดาแต่

                                                            

 
๑๐๔แม่ชีดวงพร    ค  าหอมกุล,  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยศาสตร์ในธมัมปทฏัฐกถา”

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔),หนา้
๑๐๘–๑๐๙. 



 

๓๗๐ 

 

พระพุทธศาสนาไม่ไดมี้การปฏิเสธความมีอยูข่องเทวดาสอนให้มนุษยป์ฏิบติัต่อเทวดาอยา่งถูกวิธี
โดยควรยดึเอาคุณค่าของการกา้วมาเป็นเทวดามาเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือการเกิดเป็นเทวดาในบางชั้น
ไดต้อ้งมีคุณธรรมท่ีส าคญัหลายประการเช่นกรณีของผูท่ี้ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์นั้นตอ้ง
บ าเพญ็ธรรมดงัต่อไปน้ีคือ 
   (๑) บ ารุงเล้ียงมารดาบิดาตลอดชีวิต  
   (๒) นอบนอ้มต่อผูใ้หญ่ในตระกลูตลอดชีวิต 
   (๓) พดูแต่ค าอ่อนหวานตลอดชีวิต 
   (๔) ไม่พดูค าส่อเสียดตลอดชีวิต 
   (๕) ก าจดัความตระหน่ีไดต้ลอดชีวิต 
   (๖) พดูแต่ค าสตัยจ์ริงตลอดชีวิต 
   (๗) ไม่โกรธตลอดชีวิต๑๐๕ 
 โดยหลกัการทั้ง ๗ ประการน้ีเรียกว่า  “วตัตบท  ๗” ถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีผูมุ่้งหวงัเป็น
เทวดาตอ้งปฏิบติัให้ไดน้อกจากนั้นการไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ตอ้งมีการสะสมเสบียงคือบุญ
กุศลมีศีลธรรมไม่ท ากรรมอนัลามกดว้ยความสกปรกของกายวาจาใจแมก้ารให้ทานโดยไม่ตอ้ง
คาดหวงัไม่ผกูพนักบัทานว่าท าแลว้ตอ้งไดส่ิ้งท่ีท าแต่ใหคิ้ดว่าการท าทานเป็นส่ิงท่ีดีและมีการรักษา
ศีลอย่างยิ่งยอดหลงัจากตายจะไปเกิดร่วมกบัเทวดาชั้นดาวดึงส์และมีฐานะ  ๑๐  ประการดว้ยกนั  
คือ๑๐๖๑)อาย ุ ๒) วรรณะ ๓) สุข ๔) ยศ ๕) อธิปไตย ๖) รูป ๗) เสียง ๘) กล่ิน ๙) รส ๑๐)โผฏฐพัพะ
แต่ละอยา่งท่ีเป็นทิพยแ์ลว้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เพราะไดย้ินมาว่าเทวดา
ชั้นน้ีมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขซ่ึงการอธิษฐานจะไดผ้ลตอ้งเป็นคนมีศีลท่ีบริบูรณ์อายุของ
เทวดาชั้นดาวดึงส์มีอายุประมาณ  ๑,๐๐๐ ปีทิพยเ์ทียบกบัเวลาของมนุษยโ์ลกคือ  ๑๐๐ ปีในมนุษย์
เท่ากบัวนัหน่ึงกบัคืนหน่ึงของเทวดาชั้นน้ีซ่ึงหากว่ามนุษยเ์คารพเทวดาควรเคารพในแง่การค านึงถึง
คุณธรรมดังกล่าวเป็นหลกัและน่ีคือความเช่ือท่ีเป็นหลกัการด าเนินชีวิตท่ีมนุษยพ์ึงแสดงความ
เคารพต่อเทวดาตามนยัของพระพทุธศาสนา 
  คุณค่าของประเพณีท่ีเกิดในช่วงก่อนคลอดส าหรับคุณค่าของประเพณีเก่ียวกบัการ
เกิดในช่วงก่อนคลอดในสงัคมชาวพทุธไทยมีดงัต่อไปน้ี 
  (๑) คุณค่าประเพณีการท าขวัญหญิงที่ตั้งครรภ์ในการท าขวญัหรือการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อเรียกขวญัของผูท่ี้ไม่สบายหรือผา่นเร่ืองร้ายๆมาโดยท่ีค าว่าขวญัหรือขวนหมายถึงส่ิงท่ี

                                                            

 
๑๐๕ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗-๒๕๘/๓๗๕-๓๗๗. 

 
๑๐๖ส .สฬา. (ภาษาไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๖๒. 



 

๓๗๑ 

 

เป็นม่ิงมงคลสถิตอยูก่บัชีวิตมนุษยส์ัตวพ์ืชรวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช้๑๐๗หรือหมายถึงของท่ีไม่มีตวัตน
เห็นไม่ไดจ้บัตอ้งไม่ไดเ้ช่ือว่าคลา้ยจิตหรือวิญญาณซ่ึงแฝงอยูใ่นตวัตนของคนและสัตวต์ั้งแต่เกิดมา
และตอ้งอยูป่ระจ าตวัตลอดเวลาตกใจเสียใจป่วยไขข้วญัจะหนีอาจท าใหถึ้งตายไดจึ้งตอ้งมีการเรียก
ขวญัสูตรขวญัเพื่อใหข้วญักลบัมาอยูก่บัตวัตนจะไดส้บาย๑๐๘จึงมีการท าขวญั หรือสูตรขวญั ใหห้ญิง
ท่ีตั้งครรภใ์หม่ เพราะเห็นวา่ 
 ในการท่ีสามีภรรยาแต่งงานกนัแลว้มีครรภคื์อตั้งทอ้งเป็นธรรมเนียมของคนไทยเกือบทุก
ภาคท่ีมีการท าบุญหรือเรียกขวญัหญิงท่ีตั้งครรภก่์อนคลอดซ่ึงการประกอบพิธีกรรมในประเพณีน้ีมี
คุณค่าหรือใหป้ระโยชน์หลายประการคือ (๑) ประการแรกสุดคือสังคมรอบตวัของหญิงมีครรภเ์ห็น
ว่าธรรมดาหญิงมีครรภห์รือปกติธรรมดาของธรรมชาติผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอและตอ้งไดรั้บการ
ดูแลทั้งน้ีเพราะว่าการตั้งครรภน์ั้นถือว่าเป็นช่วงท่ีอนัตรายมากท่ีสุดส าหรับสตรีเน่ืองจากเป็นช่วงท่ี
มีการคาบเก่ียวระหว่างความเป็นกับความตายเพราะหากครรภ์นั้นมีพิษแลว้อาจท าให้ผูเ้ป็นแม่
เสียชีวิตไดด้งันั้นเพื่อเป็นการรักษาขวญัหรือใหก้ าลงัใจจึงมีการประกอบพิธีกรรมนั้นข้ึน (๒) เป็น
การประชุมญาติพี่น้องเพื่อแจง้ให้ทราบว่าการแต่งงานของสามีภรรยานั้นบดัน้ีไดมี้การทอ้งหรือ
ตั้งครรภแ์ลว้บรรดาญาติทั้งหลายจะไดดี้ใจในข่าวดีนั้น (๓) ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจกบัหญิงมีครรภว์่า
ตนเองจะไม่โดดเด่ียวหรือไม่ถูกทอดท้ิงจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายและประการสุดทา้ย (๔) ท าให้
หญิงท่ีตั้งครรภ์ไดเ้ห็นถึงความรักและเอาใจใส่ของสามีท่ีมีต่อตนเองในการแสดงการรับผิดชอบ
ดูแลเอาใจใส่ดว้ยดี  จากประเพณีน้ี สอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของ  ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล  
ไดก้ล่าวว่า  เป็นเร่ืองของพิธีกรรมท่ีท ากนัตามประเพณีตามความนิยม ตามความเช่ือ ของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เพราะพิธีกรรมท าแลว้ใหเ้กิดความสบายใจ 
 เพราะเหตุ ท่ีท านั้ น ก็เพื่อมุ่งถึงชีวิตท่ีเกิดใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยผ่าน
พิธีกรรมท่ีเช่ือหรือคิดว่าจะท าให้ผูท่ี้เกิดมานั้นปลอดภยัจากอนัตรายและมีความเจริญกา้วหนา้ใน
ชีวิต ตลอดถึงประสบความส าเร็จในการกระท า หรือการด าเนินชีวิตของตน  เหตุนั้นการกระท า
พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นส่ิงท่ีชาวพุทธไทยเราไดถื้อปฏิบติัและท ากนัมาเป็นเวลาอนัยาวนาน 
ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดทารก ก็ท าพิธีหลายอย่าง ทั้ งขอ้ห้าม และทั้งขอ้ปฏิบติั จุดประสงค์ก็
เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิตราบร่ืน ปลอดภยั  มีความสุข และเป็นสิริมงคลนัน่เอง 

                                                            

 ๑๐๗ธวชั    ปุณโณทก, “เขมรป่าดง (กยู), หวัเมือง” ในสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอีสาน
ฉบบัเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ๒๕๔๒, หนา้๕๖๐-๕๖๘. 
 

๑๐๘มนสั   สุขสาย, การบายศรีสูตรขวญั, (อุบลราชธานี: ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ๒๕๒๖), หนา้๑. 



 

๓๗๒ 

 

 คุณค่าประเพณีในช่วงคลอด ส าหรับคุณค่าประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดในช่วงของการ
คลอด  ท่ีถือว่าช่วงน้ีจะพบว่ามีขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามประเพณีหลายประการดว้ยกนัคือ(๑) การ
ขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงในการกระท าเช่นเพื่อเป็นการขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงเป็นเทวดาประจ าบา้นให้รับรู้เร่ืองราว
และการคลอดของเดก็ท่ีจะเกิดซ่ึงการกระท าเช่นน้ีเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงการเคารพในสถานท่ีแม้
เป็นเร่ืองท่ีมองไม่เห็นแต่คนไทยถือว่าไม่เสียหายหากส่ิงนั้นก่อให้เกิดความสบายใจกบัผูท่ี้กระท า 
(๒) การประพรมน ้ามนตเ์วลาคลอดยากในกรณีท่ีภรรยาคลอดยากมีอุบายเร่ืองการประพรมน ้ ามนต์
เป็นการท าเพื่อใหผู้ท่ี้คลอดมีก าลงัใจไม่ตกใจหรือเสียใจจนเกินไปหรือมีอาการเครียดเพราะคนไทย
เช่ือว่าการพรมน ้ าพระพุทธมนตเ์ป็นสิริมงคล (๓) การยึดถือเวลาตกฟากเป็นการยึดถือตามหลกั
โหราศาสตร์โดยโบราณประเพณีไดก้ าหนดเร่ืองน้ีเพื่อตอ้งการใหบิ้ดามารดาจ าวนัเวลาการเกิดของ
บุตรตนเองไดจึ้งมีอุบายในเร่ืองเวลาตกฟาก (๔) การตดัสายสะดือคนโบราณไดเ้นน้ถึงความสะอาด
และปลอดภยัของเด็กท่ีเกิดมา (๕) การร่อนกระดง้เป็นพิธีกรรมการปลุกเด็กใหต่ื้นหรือเพื่อใหเ้ด็ก
ร้องและเป็นการบอกวา่เดก็คนน้ีไดถื้อก าเนิดมาแลว้ตอ้งต่ืนจากความหลบัใหลเป็นตน้ 
  คุณค่าของประเพณีในช่วงหลังคลอด  ส าหรับคุณค่าประเพณีในช่วงหลงัการ
คลอดน้ีถือวา่เป็นช่วงท่ีมีประเพณีส าคญัๆเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการได ้
  (๑) ประเพณีการข้ึนอู่แมแ้ต่พระมหากษตัริยย์งัตอ้งมีประเพณีน้ีการข้ึนอู่นั้นให้
คุณค่าในดา้นของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเอาใจใส่เด็กท่ีเกิดมาว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัการเป็น
เดก็อ่อนตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
  (๒) การท าขวญัมุ่งเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยนิดีท่ีตนเองมีลูกหรือเป็น
การรับขวญัเด็กท่ีเกิดมาใหม่ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีไดเ้กิดมาบนโลกและไดมี้โอกาสท าความดีทั้ง
ใหแ้ก่ตนเองและสงัคม 
  (๓) ประเพณีการตั้งช่ือไดใ้หคุ้ณค่าในเร่ืองของความรักความเอาใจใส่ของมารดา
บิดาท่ีตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเกิดข้ึนกบับุตรนอ้ยของตนและเป็นการยนืยนัความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บุคคลตอ้งมีช่ือไวเ้รียกขานและมีสกุลไวส้ าหรับยดึโยงในเครือญาติของตน 
  คุณค่าของประเพณีในช่วงหลงัคลอดส าหรับคุณค่าประเพณีในช่วงหลงัการคลอด
น้ีถือวา่เป็นช่วงท่ีมีประเพณีส าคญัๆเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการได ้
  (๑) ประเพณีการข้ึนอู่แมแ้ต่พระมหากษตัริยย์งัตอ้งมีประเพณีน้ีการข้ึนอู่นั้นให้
คุณค่าในดา้นของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเอาใจใส่เด็กท่ีเกิดมาว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัการเป็น
เดก็อ่อนตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 



 

๓๗๓ 

 

  (๒) การท าขวญัมุ่งเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยนิดีท่ีตนเองมีลูกหรือเป็น
การรับขวญัเด็กท่ีเกิดมาใหม่ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีไดเ้กิดมาบนโลกและไดมี้โอกาสท าความดีทั้ง
ใหแ้ก่ตนเองและสงัคม 
  (๓) ประเพณีการตั้งช่ือไดใ้หคุ้ณค่าในเร่ืองของความรักความเอาใจใส่ของมารดา
บิดาท่ีตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเกิดข้ึนกบับุตรนอ้ยของตนและเป็นการยนืยนัความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บุคคลตอ้งมีช่ือไวเ้รียกขานและมีสกุลไวส้ าหรับยดึโยงในเครือญาติของตน 
  ความเช่ือจึงเป็นแรงผลกัดนั หรือเป็นตวัน าใหเ้กิดพฤติกรรมน าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตตามความเช่ือท่ีมนุษยมี์อยู ่กระท าอยู ่ ดงัน้ี   
  ๑. ความเช่ือท าให้เกิดความมัน่ใจ เช่น คนไทยเช่ือในเร่ืองของดวงสมพงศก์นั ใน
กรณีท่ีคู่บ่าวสาวรักใคร่ชอบพอกนั มีความประสงคจ์ะแต่งงานก็จะพากนัไปหาหมอดู ท านายใหว้่า
ดวงสมพงศ์กนัหรือไม่ ถา้ดวงสมพงศ์กนัจะมีผลให้อยู่ร่วมกนัเป็นสุขตลอดไป เป็นการกระชับ
ความแน่นแฟ้นเก่ียวกบัชีวิตการครองเรือนไดม้ัน่คงทางหน่ึง 
  ๒. ความเช่ือท าให้เกิดพลงั เช่น คนไทยเช่ือว่าการรดน ้ ามนตจ์ะสามารถป้องกนั
อนัตรายต่างๆ  ตลอดจนสามารถปัดเป่าภยัพิบติัต่างๆ ได ้เม่ือคนเช่ือเช่นน้ียอ่มจะไปหาพระหมอให้
ท าน ้ ามนตร์ดให้ในเวลาท่ีจะเดินทางหรือกลบัจากเดินทาง จะแคลว้คลาดศตัรูไดด้ว้ย กรณีท่ีทหาร
จะไปราชการสงครามมกัจะเห็นพระไดรั้บนิมนตไ์ปประพรมน ้ ามนตอ์ยูเ่สมอ ส่ิงดงักล่าวช่วยเสริม
ใหพ้ลงัใจฮึกเหิม กลา้ท่ีจะต่อสูก้บัอริราชศตัรูได ้
  ๓. ความเช่ือท าให้เกิดการสร้างสรรค ์งานบางอยา่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยั
การดลใจช่วยคิด ช่วยช้ีทางให้งานส าเร็จได ้บางพวกก็เช่ือว่า  ผีตาแฮก (ผีนา) ถา้ท าการเล้ียงดีจะ
ช่วยให้ขา้วกลา้ในนาเจริญงอกงามดี บริบูรณ์ดี ใหผ้ลผลิตเป็นทวีคูณ ดงันั้น ชาวอีสานจึงให้ท าการ
เล้ียง  ผีตาแฮก กนัทุกปีเม่ือเสร็จแลว้ก็ท าพิธีเซ่นไหวอี้กคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดง
ความกตญัญูกตเวที ต่อผท่ีีตนเคารพ 
  ๔. ความเช่ือท าให้เกิดความสามคัคี เช่น ผปีู่ ตา หรือเจา้ปู่  ซ่ึงนบัถือกนัอยูใ่นภาค
อีสาน นั้นถือว่าเป็นผีบรรพบุรุษ ถา้หากคนในบา้นทะเลาะเบาะแวง้กนั ผีด ้าจะมาท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวนั้นมีอาการปวดหวัตวัร้อนเป็นไข ้ตอ้งเซ่นสรวงจึงจะหาย เหตุการณ์เช่นน้ีกลุ่มท่ีเช่ือก็จะ
พยายามท่ีจะไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั อนัเป็นส่วนท่ีท าใหค้รอบครัวมีสามคัคีกลมเกลียวกนั  
  ๕. ความเช่ือท าใหเ้กิดรูปธรรม เช่น กรณีท่ีเช่ือว่ายกัษมี์จริงโดยอาศยัอยูใ่นป่าและ
จะออกมาจบัคนไปกิน พวกท่ีเช่ือก็จะวาดภาพหรือป้ันรูปยกัษ์ให้น่าเกลียดน่ากลวั ถือตะบองยืน
แยกเข้ียวเช่นท่ีเห็นตามวดัส าคญัในกรุงเทพมหานครฯ  



 

๓๗๔ 

 

  ๖. ความเช่ือเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา เช่น กรณีท่ีเช่ือว่าการท าพิธีไหวค้รู 
นอกจากจะเป็นการบูชาพระคุณบูรพาจารยแ์ลว้ ยงัเช่ือว่าจะท าให้ผูเ้รียนหนงัสือมีสติปัญญาเฉียบ
แหลม รู้ไดไ้ว และมีปัญญาความรู้มาก อุปกรณ์ท่ีน ามาไหวค้รูจึงมีดอกเข็ม หญา้แพรก และดอก
มะเขือ เป็นสัญลกัษณ์เพื่อบูชาครูในพิธีไหวค้รูดว้ย  
  ๗. ความเช่ือท าให้นบัถือศาสนาไดอ้ย่างมัน่ ศาสนาบางศาสนาสอนให้ทุกคนมี
ความเช่ือในศาสนานั้นๆ ดังนั้น หลกัการของศาสนาจึงตอ้งมีพิธีกรรมไวส้ าหรับให้ศาสนิกได้
ประกอบ เช่น การกราบไหว ้การสวดออ้นวอน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจไม่คลอนแคลนใน
ศาสนาท่ีตนนบัถือ  
  ๘. ความเช่ือท าให้เกิดฤทธ์ิทางใจ เช่น กรณีการเจ็บป่วยบางคนไม่สบายโดยหา
สาเหตุไม่ได ้เพราะจิตใตส้ านึกยงัอยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่ตลอดเวลา หากไดบ้นบานศาลกล่าวแลว้ 
ท าใหก้ าลงัใจเขม้แขง็หายจากอาการไม่สบายต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งกินยา กป็รากฏใหเ้ห็นและปรากฏ
เป็นข่าวอยู่เสมอ หรือกรณีท่ีคนไขเ้ช่ือว่าตวัเองตอ้งหายจากโรคแน่ๆ ทั้งๆ ท่ีหมอบอกว่าไม่มีทาง
รักษาได ้อยูม่าไม่นานพลงัใจท่ีเขม้แขง็ยอ่มท าใหบุ้คคลนั้นหายจากโรคไดจ้ริง 
  ๔.๔.๔  บูรณาการ คุณค่าของการด าเนินชีวิตตามคติความเช่ือเดิมกับหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
 การด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาทสามารถน ามา
บูรณาการกบัคติความเช่ือเดิม ดงัน้ี 
 ความเช่ือเร่ืองการเกิดตามหลกัพุทธปรัชญานั้น ยอ่มมีองคป์ระกอบแห่งการท าให้เกิดหรือ
ชีวิต  ดงัท่ี พระพุทธเจา้ตรัสว่า   กมฺม เขตต     กรรม  คือเป็นพื้นท่ีของชีวิตหรือเปรียบเหมือนท่ีนา
วิญฺญาณ    พีช     วิญญาณ  คือเป็นพืชพนัธ์ุของชีวิตหรือเหมือนเมล็ดพืช   ตณฺหา     สิเนห     กิเลส    
คือตณัหาความทะยานอยาก  เป็นน ้ าเช้ือของชีวิตเพราะฉะนั้น เม่ือยงัมี กรรม วิญญาณ และ ตณัหา 
อยู่ ก็ยงัจะตอ้งไปเกิดในภพต่าง ๆ คือหมายความว่า ยงัมี อวิชชา เป็นเคร่ืองกั้นอยู ่ยงัมี ตณัหาเป็น 
สงัโยชน์ คือเคร่ืองผกูอยูจึ่งเกิดเป็นองคป์ระกอบทั้ง  ๓  คือ 

   ๑) กรรมดี กรรมชัว่ ท่ีคนท า 

   ๒) วิญญาณ หรือปฏิสนธิวิญญาณ 

   ๓) ตณัหา คือ เจตสิกท่ีมีพลงัสะสมอยูใ่นจิตเป็นตวัสืบต่อ 

 ในส่ิงทั้ง ๓ อยา่งน้ียงัมีอยูต่ราบใดก็ตอ้งสร้างชีวิตข้ึนมาตราบนั้น แต่ถา้ขาดเสียแต่อยา่งใด 
ก็ไม่มีก าลงัพอท่ีจะสร้างชีวิตข้ึนมาไดอี้กต่อไป เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมีสภาพเปล่ียนแปลงไปซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของ ผศ.ดร. สุดารัตน์   บรรเทากุล  กล่าวไวว้่าศึกษาตามหลกัค าสอน
ในพระพุทธศาสนา ถือว่า จิตวิญญาณนั้นมี แต่ไม่เป็นอมตะ จิตวิญญาณมิใช่ตวัตน เป็นอนตัตา  จิต



 

๓๗๕ 

 

วิญญาณอมตะ เป็นค าสอนของศาสนาฮินดู แต่ทางพทุธศาสนา เราเรียกจุติจิตดวงสุดทา้ยท่ีดบัลงใน
ภพปัจจุบนัว่า  “จุติจิต”  เม่ือจุติจิต  ดวงน้ีดับลง  ก็จะเกิดเป็นปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ
เกิดข้ึนทนัที เพื่อท าหนา้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ  ตามกรรมท่ีท าไวจ้ากภพปัจจุบนัก่อนจุติจิตดบันั้น   
 เพราะเหตุว่า  จุติจิต  กบั ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ทั้งสองน้ีเป็นอนัเดียวกนัไหม ก็
ไม่ใช่ ไม่เป็นอนัเดียวกนัก็ไม่ใช่ เพราะมนัเป็นปัจจยัของกนัและกนั หรือท่ีเรียกว่า “อัญญมัญญ
ปัจจัย”  เหมือนเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกแลว้เจริญเติบโตข้ึนมาแลว้ติดลูกให้เราทานถามว่าผล
ของมะม่วงท่ีเราทานอยูก่บัผลมะม่วงท่ีเราปลูกนั้นเป็นลูกเดียวกนัใช่หรือไม่  ขอ้น้ีกคื็อไม่ใช่  เพราะ
จุติจิตหรือจุติวิญญาณ ท าให้เกิดมีปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ท าหน้าท่ีต่อไปไม่ขาดสายตา
มกรรมท่ีกระท านัน่เอง๑๐๙ 
    ดงันั้นชีวิตของมนุษยปุ์ถุชนคนท่ีจะตอ้งเกิดกนัอีกเร่ือย ๆ  ไป  ก็เพราะยงัมีกรรม  
ยงัมีวิญญาณ  ยงัมีกิเลสตณัหาอุปาทานอยู ่ เป็นตน้ ดงัน้ี 
  เม่ือส่ิงท่ีสร้างชีวิตทั้ง  ๓  น้ี  ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  ตณัหาอนัเป็นตวักิเลส  ซ่ึงเป็นเหตุ
ใหท้ ากรรม  เม่ือท ากรรมแลว้กต็อ้งไดรั้บผลของกรรม  เม่ือไดรั้บผลกรรมแลว้  กิเลสก็เกิดอีกเม่ือยงั
มีกิเลสกเ็ป็นเหตุใหท้ ากรรมอีกต่อไป  วนเวียนไปจนกวา่จะละกิเลสไดเ้ด็ดขาดท่านจึงเรียกว่าวฏัฏะ  
คือ  วน  ๓  อยา่ง  คือ  กิเลสวฏัฏะ  วน  คือ  กิเลส   กมัมวฏัฏะ  วน  คือ  กรรม  วิปากวฏัฏะ  วน  คือ  
วิบาก  อนัไดแ้ก่ ผลของกรรมนั้นเอง วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด  ซ่ึงสามารถแสดงเป็น
หลกัธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทดงัน้ี คือ กิเลสวฏั – อวิชชาตณัหาอุปาทาน (กิเลสท่ีเป็นหลกั) 
  กรรมวฏั – สังขารภพ  (เจตนาในการท ากรรม) 
  วิบากวฏั – วิญญาณนามรูปสฬายตนะผสัสะเวทนา (ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจาก
กรรม)๑๑๐ 
 ถา้หากชาวพุทธไทยศึกษาให้เขา้ใจในกระบวนการแห่งการเกิดน้ีแลว้ ก็ย่อมจะรู้แนวทาง
ในการด าเนินชีวิตในสังสารวฏัเป็นไปเพื่อการพฒันากรรมให้ดี เม่ือพฒันากรรมใหดี้แลว้ วิญญาณ 
คือปฏิสนธิวิญญาณ ท่ีห่อหุ้มดว้ยบุญกุศลก็จะน าไปสู่ภพ  ๓  ภูมิ  ๓๑  คติ ๕  โดยไม่ตอ้งไปพึ่งพิง
หลกัความเช่ืออย่างอ่ืนเลย มนัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ไม่ตอ้งไปสวดออ้นวอนขอให้เป็นไดอ้ย่าง
นั้นใหไ้ดเ้ป็นอยา่งน้ีเลย  แต่ทุกวนัน้ีชาวพทุธ มกัจะมีการขอการออ้นวอน เม่ือมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนแปลกๆ  
ในสถานท่ีนั้น  นัน่แสดงถึงความไม่เขา้ใจในหลกัค าสอนแห่งพทุธปรัชญานัน่เอง 

                                                            

 
๑๐๙สัมภาษณ์  ผศ. ดร.  สุดารัตน์  บรรเทากลุ   อาจารยป์ระจ าคณะพทุธศาสตร์ ม.มหาจุฬาฯ   

ต าบลล าไทร  อ.วงันอ้ย จ. พระนครศรีอยธุยา, ๒๑  กนัยายน  ๒๕๕๗. 
 

๑๑๐วิสุทธิมรรคแปลภาค๓ตอน๑, ๒๕๔๐: ๓๙๑ – ๓๙๒.  



 

๓๗๖ 

 

 เพราะจริงๆ  แลว้สัตวท่ี์ตายแลว้ยอ่มเกิดอีกถา้ยงัเป็นมนุษยปุ์ถุชนคนยงัมีกิเลส จนถึงพระ
อนาคามี ย่อมแสวงหาท่ีเกิดอีก พูดง่ายๆ  ก็คือ ตราบใดท่ียงัมีกิเลส   ยงัไม่ไดด้บักิเลสทั้งปวงได้
อย่างเด็ดขาด    ถึงความเป็นพระอรหันต์ ก็ยงัตอ้งมีการเกิดในภพต่าง ๆ  อยู่ร ่ าไป      ยงัเดินทาง
ต่อไปอีกในสงัสารวฏัฏ ์ ดงันั้นเม่ือกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ แลว้  ใครก็ตาม ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ก็
ได้ช่ือว่าเป็น สัมภเวสี ทั้ งหมด  เพราะค าว่า สัมภเวสี  แปลตามศัพท์ได้ว่า   ผู ้แสวงหาการ
เกิด  หมายความว่า เป็นผูย้งัตอ้งเกิดอีก ท่ีเรียกว่า “สัมภเวสี” ไม่ใช่ตายแลว้วิญญาณล่องลอยเป็น
สมัภเวสี ดงัท่ีเราเขา้ใจกนั 
 สัมภเวสี คือ การอุปมาโดยหมายถึง ผูท่ี้ยงัจะตอ้งเกิดอีก     กล่าวโดยง่าย สัมภเวสีหมายถึง
ผูท่ี้ยงัมีกิเลส  ผูท่ี้ไม่มีกิเลสแลว้ไม่ช่ือว่าสัมภเวสี     เพราะฉะนั้น ปุถุชนท่ีเป็นมนุษย ์จนถึงพระ
อนาคามี เป็นสัมภเวสีอยู ่คือ ยงัจะตอ้งเกิด  และไม่ใช่เพียงมนุษยเ์ท่านั้น ครับ แมแ้ต่เทวดา ท่ีไม่ใช่
พระอรหนัต ์ผูท่ี้เป็นเทวดา มีกิเลส ก็เป็นสัมภเวสี และแมแ้ต่สัตวเ์ดรัจฉาน ก็เป็นสัมภเวสี เพราะยงั
มีกิเลส ยงัตอ้งเกิดอยู ่
      สัตวโ์ลก มีความแตกต่างกนั   สัตวบ์างพวกเกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์  ๕  ครบ ไดแ้ก่อบายภูมิ ๔,  
มนุษยภ์ูมิ, สวรรค ์ ๖ ชั้น และรูปพรหมภูมิ  ๑๖   เวน้ อสัญญสัตตาพรหม  บางพวกเกิดในภูมิท่ีมี
ขนัธ์เดียว (อสัญญสัตตาพรหมภูมิ)  บางพวกเกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์  ๔  (เฉพาะนามขนัธ์)  คือ  เกิดเป็น
อรูปพรหมบุคคล ในอรูปพรหมภูมิเกิดเป็นสัตวใ์นอบายภูมิ เป็นผลของอกุศลกรรม,    เกิดเป็นสัตว์
ในสุคติภูมิ ดว้ยผลของกุศลกรรม, เกิดในรูปพรหมภูมิ  เป็นผลของรูปฌานกุศล,      เกิดในอรูป
พรหมภูมิเป็นผลของอรูปฌานกุศล    วิญญาณล่องลอย ท่ีสมมติเรียกว่า สัมภเวสี ไม่มี  เพราะ 
วิญญาณ คือ จิต ท่ีเกิดข้ึนและดบัไป เป็นสภาพรู้      เพียงแต่ สัมภเวสี เป็นการแสดงโดยสมมติท่ี
เป็นสัตวบุ์คคลท่ียงัมีกิเลส มีการเกิด ช่ือวา่ สมัภเวสี  
      ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า  ถา้เกิดเป็นสัตวใ์นภูมิท่ีมีขนัธ์  ๕ ก็เป็นสัมภเวสีมีขนัธ์ ๕ ทั้งท่ีเป็น
นามธรรมและรูปธรรมเกิดข้ึนเป็นไป   ถา้เกิดในภูมิท่ีมีเพียงรูปธรรม  ก็เป็นสัมภเวสีมีเพียงรูปขนัธ์
เกิดข้ึนเป็นไป  ถ้าเกิดเป็นสัตว์ท่ีมีขนัธ์  ๔   ก็เป็นสัมภเวสีมีเพียงนามขันธ์  ๔ (สัญญา 
เวทนา  สังขาร และวิญญาณ) เกิดข้ึนเป็นไป ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยสภาพธรรมแลว้ ไม่มีสัตว์ ไม่มี
บุคคล  ไม่มีตวัตน มีแต่ธรรมเท่านั้นท่ีเกิดข้ึนเป็นไปจึงไม่มีสัมภเวสีเร่รอน  วิญญาณล่องลอยตามท่ี
เราเขา้ใจ    เพราะเม่ือตายแลว้เกิดใหม่ทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.  แม่ชี
กฤษณา   รักษาโฉม๑๑๑  กล่าวไวว้่าอนัน้ีถา้ว่าตามหลกัการทางพระพุทธศาสนาแลว้  ไปเกิดคะ มนั
ไม่ไปแทรกสิงคะ ไปเกิดเลยคะ ตายปุบเกิดปับเลยคะ ถา้สมมุติว่าไปเกิดเป็นเทวดา บางทีก็มาสิง

                                                            

  
๑๑๑

 สมัภาษณ์ ผศ. ดร. แม่ชีกฤษณา   รักษาโฉม,   เม่ือวนัท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗.    



 

๓๗๗ 

 

ร่างคนกมี็ ไปเกิดแลว้ มาสิงร่างคนก็มี แต่มาอาศยัร่างคนเป็นท่ีท าอะไรบางอยา่ง  เหมือนเทวดาเกิด
บนตน้ไมห้รือตามตน้ไมน้ัน่แหละอยูต่ามตน้ไม่ไดอ้ยา่งไร พวกรุกขเทวดา  เกิดแลว้ พอจิตออกจาก
ร่าง จิตดวงสุดทา้ยดบัปุ๊บ จิตดวงใหม่โผล่ข้ึนมา กจ็ะไปพบร่างกายตวัเองในชาติใหม่แลว้ 
 คืออย่างน้ี   สมมุติว่ารถมนัชนกนัปับ  คนตายโหงปับ  เสร็จแลว้ก็จะมีการไปบวงทรวง
เรียกวิญญาณกลบับา้น ไปเรียกขวญักลบับา้น หรือไปชอ้นเอาวิญญาณกลบับา้นอยา่งน้ีก็มี   จริงๆ  
ไปเกิดแลว้  โดยอาจจะไปเกิดเป็นเปรต  อนัน้ีเกิดแลว้คะ  เป็นเปรต มาหลอกมาหลอนคนก็มี  นัน่
แหละเป็นเปรตแลว้ เพราะเปรตมนัสามารถมาในรูปร่างคน หรือรูปร่างเดิมก็ได ้ รูปร่างพระภิกษุ
สามเณร รูปร่างคนท่ีสวย ๆ  งาม ๆ ก็ได ้เปรตน้ี เปรตน้ีมนัสามารถมาในร่างน้ีก็ได ้ อนัน้ีไม่ไดพู้ด
เองนะ คมัภีร์ว่าไว ้ฉันไม่ไดว้่าเอง  คือ บางทีตายไปแลว้ยงัห่วงลูกห่วงหลานอยู่ พอถึงเวลาเยน็ก็
มาแลว้  มนัจะมีเปรตชนิดหน่ึง เขาเรียกว่า  ปรทตัตูปชีวิกเปรต พวกน้ีมนัจะอาศยัอาหารท่ีชาวบา้น
ท้ิง พวกน้ีอยูใ่กลค้น เวลาเราท้ิงกบัขา้วลงใตถุ้นบา้น  พวกน้ีมนัจะมาหยิบกิน อนัน้ีไม่ไดพ้ดูเองนะ 
อ่านพบในคมัภีร์ ท่ีน้ี พวกน้ี มนัจะมาปรากฏกายให้เห็น มนัมีหลายจ าพวก คือมีหลายร้อยชนิดว่า
งั้นเถอะ  ไปเกิดแลว้คะ พอตายปับจิตดวงสุดทา้ยมนัดบัคะ มนัเป็นเหตุใหจิ้ตดวงต่อมาเกิด  กคื็อเกิด
แลว้ ปฏิสนธิ  น้ีพดูแบบมีหลกัการ แต่ว่าเดียวน้ีปฏิสนธิเขาเป็นเปรต  คือปฏิสนธิเป็นเปรต  เปรตน้ี 
แปลว่า  ละโลกน้ีไปแลว้  ผูล้ะโลกน้ีไปแลว้  “เปตะ”  นะ  แต่ว่าคนไทยมาใส่  ร  เรือ เขา้ไป มนัก็
เลยท าให้ภาพลกัษณ์เปล่ียนไป ท่ีน้ี  พวกน้ีมนัก็จะมีอวยัวะใหญ่น้อย ห้อยยอ้ย ผอมหยาบและด า  
อนัน้ี พระสิริมงัคลาจารย ์ท่านพรรณนาไวใ้น มาตาปิตุ  อุปัฏฐาน  ด าเหมือนตน้ตาลท่ีถูกไฟไหมอ้ยู่
กลางทุ่งนา  มาดว้ยความหวงัว่า จะไดรั้บส่วนบุญ  บางทีจะมาในรูปของคน ๆ นั้นเลย น้ีคือเปรต 
แต่ถา้เป็นเทพแลว้เขาไม่มาเพราะว่าเขาเหมน็มนุษย ์ ขนาดเทวดามาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ เขาไม่ยอม
นัง่  อนัน้ี  พระสิริมงัคลาจารยว์่าไว ้ว่า ท าไมเทวดาจึงไม่นัง่ มนัก็มีอธิบายไว ้เพราะมีกิจจะรีบกลบั  
ท่านอธิบายวา่มนุษยน้ี์มนัมีกล่ินเหมน็สาบ เทวดาจะไม่อยูน่าน มาธุระรีบข้ึนเลย ดงันั้นพวกท่ีมาอยู่
กบัมนุษยน์าน ๆ เปรตน้ีละ  เปรตน้ีไม่มีภพภูมิเป็นของตนเองนะ อนัน้ีไม่ไดพู้ดเองนะ คมัภีร์ว่าไว ้ 
ไม่มีภพภูมิเป็นของตนเอง จะอาศยัอยูก่บัภพภูมิของมนุษย ์และก็สัตวเ์ดรัจฉานไม่มีภพภูมิเป็นของ
ตนเอง จะอาศัยในภพภูมิของมนุษย์  เราจึงส่ือสารกับเปรตได้เพราะอยู่ใกล้กัน  คือเห็นสัตว์
เดรัจฉานไดอ้ยู่ เพราะอยู่ดว้ยกนั  เราก็กินสัตวเ์ดรัจฉานเป็นอาหารต่อ ใช่ไหม แต่ว่าสัตวน์รกเรา
ส่ือสารไม่พบหรือไม่ได ้เพราะเขามีภพภูมิเป็นของตนเอง หรืออสุรกายอยา่งน้ี  เราไม่เห็นเขา แต่ว่า 
เปรตน้ี เห็นกนัได ้ ขนาดพระสิริมงัคลาจารย ์ ยงัพรรณนาว่ามีอวยัวะใหญ่นอ้ย หอ้ยยอ้ย ผอมหยาบ
และด า  แต่ว่าในเร่ืองการเห็นเปรตน้ีคนก็พูดกนัต่อ ๆ  มาอยูน่ะ เห็นผี เราเรียกว่าผี  คนไทยเราเช่ือ
ว่าคนตายแลว้มาหลอกมาหลอน อนัน้ีเขาเกิดแลว้  อาจเกิดเป็นเปรต คือถา้มาในลกัษณะไม่งดงาม



 

๓๗๘ 

 

อนัน้ีเป็นเปรตแลว้ หรือ ปิตติวิสัย  ก็จะมาปรากฏตวัให้เห็นดงัแลว้  คนไทยเราก็เลยเช่ือว่ายงัไม่ได้
ไปเกิดเลย 

 อนัน้ีคือ ความเช่ือความรู้แบบชาวบา้น  หรือ พระพุทธศาสนาแบบชาวบา้น ท่ีเขาเห็นมา 
เช่ือกนัมาตามบรรพบุรุษ เช่น ยายพูดให้ฟัง ดงัน้ีเป็นตน้   ถา้เป็นความเช่ือแบบวิชาการเขาจะมี
หลกัฐานอา้งอิงชดัเจน แต่บางทีก็เป็นอุปาทานก็มี  คือพอมีนัน่มีน้ี ก็ตีเป็นผไีปหมด แต่ว่าบางคนก็
ไม่เคยเห็นผเีลย  คนท่ีเห็นผหีรือถูกผหีลอกมา  แลว้บอกกบัคนท่ีไม่เคยเห็น หรือไม่เคยถูกผหีลอกก็
ไม่เช่ือ น้ี ก็มีอนัน้ีคือ ความเช่ือความรู้แบบชาวบา้น  หรือ พระพุทธศาสนาแบบชาวบา้น ท่ีเขาเห็น
มา เช่ือกนัมาตามบรรพบุรุษ เช่น ยายพูดให้ฟัง ดงัน้ีเป็นตน้   ถา้เป็นความเช่ือแบบวิชาการเขาจะมี
หลกัฐานอา้งอิงชดัเจน แต่บางทีก็เป็นอุปาทานก็มี  คือพอมีนัน่มีน้ี ก็ตีเป็นผไีปหมด แต่ว่าบางคนก็
ไม่เคยเห็นผเีลย  คนท่ีเห็นผหีรือถูกผหีลอกมา  แลว้บอกกบัคนท่ีไม่เคยเห็น หรือไม่เคยถูกผหีลอกก็
ไม่เช่ือ น้ี ก็มี ดงันั้นการเกิดจะตอ้งพร้อมทั้งรูปกบันามมนัจะเกิดพร้อมกนัเลยคะ ปฏิสนธิ  ถา้อยา่ง
นั้น นามไม่มีท่ีอยูไ่ม่มีท่ีอาศยั เหมือนอยา่งคนตายน่ี  พอนามมนัไป รูปมนัก็ท าอะไรไม่ได ้ ใช่ไหม  
กระดุกกระดิกไม่ได ้ เพราะไม่มีนาม  ตวันามเป็นตวัขบัเคล่ือน คือขบัเคล่ือนใหร่้างกายท านัน่ท าน้ี
ได ้ คือใหเ้ดิน  นัง่ นอน ได ้ตวันามจึงเป็นขบัเคล่ือนรูป หรือตวับงัคบัพวงมาลยั๑๑๒ 

 ๔.๔.๕  บูรณาการ คุณค่าของการด าเนินชีวิตตามคติความเช่ือเดิม ประเพณี พิธีกรรม กับ
หลกัพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏั  ในแต่ละดา้นท่ีกล่าวมานั้น สามารถบูรณาการ
ไดเ้ป็น  ๒  หลกัใหญ่ๆ ก็คือ  ๑) หลกัประเพณี ท่ีถือเป็นแบบแห่งสังคม ประเพณีเกิดจากสภาพ
สังคมธรรมชาติทศันคติเอกลกัษณ์ค่านิยมและความเช่ือของคนในสังคมต่อส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือ
มนุษยเ์ช่นอ านาจของดินฟ้าอากาศและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุต่างๆฉะนั้นเม่ือเวลา
เกิดพิบติัภยัข้ึนมนุษยจึ์งตอ้งออ้นวอนร้องขอในส่ิงท่ีตนคิดว่าจะช่วยไดพ้อภยันั้นผ่านพน้ไปแลว้
มนุษย์แสดงความรู้คุณต่อส่ิงนั้ นด้วยการท าพิธีบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตามความเช่ือคน
ส่วนรวมในสังคมถือกนัเป็นธรรมเนียมหรือเป็นระเบียบแบบแผนและท าจนเป็นพิมพเ์ดียวกนัสืบ
ต่อๆกนัมาจนกลายเป็นประเพณีของสงัคมนั้นๆ๑๑๓ 

                                                            

 
๑๑๒สัมภาษณ์  ผศ .  ดร .  แ ม่ ชีกฤษณา   รักษาโฉม,  วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฏ์ิ  

ผูช่้วยเลขานุการอนุกรรมาธิการ ส านกังานมูลนิธิ  สถาบนัแม่ชีไทย,  อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗.    
 

๑๑๓สมปราชญอ์มัมะพนัธ์.ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. (กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หนา้๑๘. 



 

๓๗๙ 

 

 ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ  ในสังคมจึงเกิดจากแรงบนัดานใจหรือความเช่ือและแรง
ศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวท่ีคนไทยนับถือมาแต่บรรพกาลจึงเกิด
ความเช่ือและศรัทธาประเพณีพิธีกรรมต่างๆจึงมาจากศาสนาทั้งหมด 

 ความเช่ือหรือระบบความเช่ือของมนุษยเ์องท่ีท าให้มนุษยด์ ารงอยู่ไดคื้อความศรัทธาและ
ค่านิยมจะกลมกลืนและมีอิทธิพลครอบง าความนึกคิดและบนัดาลให้มนุษยก์ระท าการต่างๆตามท่ี
ตนเองเช่ือถือศรัทธาเช่นความเช่ือทางการเมืองความเช่ือทางลทัธิทางศาสนาความเช่ือของคนใน
ทอ้งถ่ินความเช่ือเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อพฒันาการทางสังคมและประเทศชาติการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอยา่งย ัง่ยนืเป็นฐานในการด ารงชีพเป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื๑๑๔ 
 ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า ประเพณีคือความประพฤติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็น
แบบอย่างเดียวกนัเป็นระเบียบแบบแผนท่ีเห็นว่าถูกตอ้งหรือเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่และมี
การปฏิบติัสืบต่อๆกนัมาประเพณีหมายถึงความประพฤติสืบต่อกนัมาจนเป็นท่ียอมรับของส่วนรวม
ซ่ึงเรียกว่าเอกนิยมหรือพหุนิยมเช่นการแต่งงานการเกิดการตายการท าบุญการร่ืนเริงการแต่งกาย
เป็นต้นหรือประเพณีท่ีเราน าของชาติอ่ืนมาปรับปรุงให้เขา้กับความเป็นอยู่ของเราเพื่อความ
เหมาะสมกับกาลสมัยซ่ึงเรียกว่าสัมพนัธนิยมเร่ืองของประเพณีนั้ นบางอย่างต้องคงรักษาไว้
บางอยา่งตอ้งปรับปรุงเหมาะสมกบักาลสมยับางอยา่งตอ้งถือเป็นแบบสากลประเพณีหมายถึงแบบ
ความเช่ือความคิดการกระท าค่านิยมทศันคติศีลธรรมจารีตระเบียบแบบแผนและวิธีการกระท าส่ิง
ต่างๆตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆกระท ากนัมาแต่ในอดีตลกัษณะส าคญัของ
ประเพณีคือส่ิงปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระท าท่ีไดสื้บต่อกนัมา
และยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนัประเพณีคือระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆท่ีสังคมยึดถือปฏิบติัสืบต่อกันมาถา้ใครฝ่าฝืนมกัถูกต าหนิจากสังคมหรือถึงกบัเลิกคบหา
สมาคมดว้ยลกัษณะประเพณีในสังคมระดบัประเทศชาติมีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกนั
และมีผิดแผกกนัไปบา้งตามความนิยมเฉพาะในถ่ินแต่ย่อมมีจุดประสงค์และวิธีการปฏิบติัเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีเฉพาะส่วนปลีกยอ่ยท่ีเสริมเติมแต่งหรือตดัทอนไปแต่ละทอ้งถ่ินประเพณีไทย
มกัมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพนัธ์อยูด่ว้ย๑๑๕  เช่น  ประเพณีเวียนเทียนในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา, 
ประเพณีการบวช   ประเพณีการบวชตน้ไม,้  ประเพณีการแต่งงาน, ประเพณีการท าบุญเบิกบา้น 

                                                            

 
๑๑๔เติมศกัด์ิทองอินทร์, ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์

เบ้ืองตน้),(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้๖๘-๖๙ . 
 

๑๑๕พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิต
สถาน, ๒๕๐๕), หนา้๓๗. 



 

๓๘๐ 

 

 หรือท าบุญซ าฮะ, ประเพณีการเล้ียงผปีู่ ตา ผตีาแฮก  เป็นตน้ 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาน้ี  ท่ีเก่ียวกบัประเพณีจะเห็นไดว้่า  ประเพณีท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า  
(๑)  ท าใหธ้รรมชาติเกิดความสวยงาม (๒) ส่ิงแวดลอ้มสะอาด  (๓) ชุมชนเขม้แขง็  (๔) มีความเอ้ือ
อาทร (๕)  อ่อนน้อมถ่อมตน (๖) กตญัญู กตเวทีถือไดว้่าเป็นคติความเช่ือดงัเดิมท่ีชาวพุทธไทย
รักษากนัมาเม่ือดูจากทั้งส่วนของความเช่ือเดิม และน ามาบูรณาการกบัหลกัพทุธปรัชญาในหลกัของ
ประโยชน์ ๓ (๑)  ทิฎฐิธมัมิกตัถะประโยชน์ในปัจจุบนั  (๒) สัมปรายิกตัถะ  ประโยชน์ในภพหนา้ 
(๓) ปรมัตถะ ประโยชน์อยา่งยิง่หรือสูงสุด 
 จากเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวน้ีสามารถท่ีจะพิจารณาเห็นค าตอบของลกัษณะของการด าเนิน
ชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏั  ท่ีบูรณาการกบัหลกัธรรมในพทุธปรัชญาอยู ่ ๓  ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 ในส่วนของหลกัพุทธปรัชญาท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาพบว่า  การด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัตามท่ีไดก้ล่าวมานั้นท่ีจดัว่าเป็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งและยึดโยงกนัเสมอเป็นความจริงท่ีชาว
พทุธในระดบัท่ีมีความเช่ือพื้นฐานและระดบักลางและสูงควรท่ีจะตอ้งน าหลกัธรรมไปบูรณาการใน
การประพฤติ   การปฏิบติัในลกัษณะควบคู่กบัความเช่ืออย่างอ่ืน ก็คือ ประโยชน์  ๓  ประการอนั
ไดแ้ก่ (๑)  ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏั  โดยเฉพาะคติความเช่ือเดิมชาวพุทธไทย  อนัเป็นขั้นตน้ คือ ธรรมดาสามญั ทุกคน
ยอ่มมุ่งหวงัในปัจจุบนั คือ ทรัพยสิ์นเงินทอง ยศถาบนัดาศกัด์ิ เป็นตน้ อนัเกิดข้ึนเพราะก าลงัความ
เพียร สติปัญญาของตนโดยชอบธรรม และรู้จกัปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขโดยชอบทั้งแก่ตนและผูอ่ื้นซ่ึงเป็นลกัษณะความสุขของคฤหสัถ ์เรียกวา่ กามโภคีสุข หรือ คิหิสุข
นัน่เอง  อนัไดแ้ก่กามโภคีสุข ๔ (สุขของชาวบา้น, สุขท่ีชาวบา้นควรพยายามเขา้ถึงใหไ้ดส้ม ่าเสมอ, 
สุขอนัชอบธรรมท่ีผูค้รองเรือนควรมี - house-life happiness; deserved bliss of a layman) มีดงัน้ี 
  ๑. อตัถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนโภคทรัพยท่ี์
ไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงความขยนัหมัน่เพียรของตน และโดยชอบธรรม - Bliss of ownership) 
         ๒. โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนไดใ้ช้
ทรัพยท่ี์ไดม้าโดยชอบนั้น เล้ียงชีพ เล้ียงผูค้วรเล้ียง และบ าเพญ็ประโยชน์ - Bliss of enjoyment) 
         ๓. อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนเป็นไท 
ไม่มีหน้ีสินติดคา้งใคร - Bliss of debtlessness) 
        ๔. อนวชัชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่า
ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได ้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ   
– Bliss of blamelessness) 



 

๓๘๑ 

 

        ในบรรดาสุข  ๔ อย่างน้ี อนวชัชสุข มีค่ามากท่ีสุดท่ีมนุษยท์ั้งหลายก าลงัด าเนินชีวิตอยูใ่น
สังสารวฏั ควรท่ีจะให้ความส าคญั หมัน่ตรวจสอบตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ประโยชน์สุขเหล่าน้ี ท่ีมี
ข้ึนไดจ้ะตอ้งมีหลกัธรรมในพุทธปรัชญา คือธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในปัจจุบนั
และในอนาคตนั้น   พระพุทธเจา้แสดงแก่ โกฬิยบุตร  ช่ือทีฆชาณุ    ดงัท่ีปรากฏ    ในทีฆชาณุสูตร 
องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต๑๑๖ ซ่ึงคร้ังหน่ึงไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขา้
พระองคเ์ป็นคฤหัสถย์งับริโภคกาม อยู่ครองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจ้นัทน์ในแควน้กาสี ยงัทรง
ดอกไมข้องหอมและเคร่ืองลูบไล ้ยงัยินดีเงินและทองอยู ่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญขอพระผูมี้พระภาค
โปรดแสดงธรรมท่ีเหมาะแก่ขา้พระองค ์อนัจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบนั 
เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหนา้เถิด ฯ 
 พระผูมี้พระภาคตรัสว่า  “ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรมส่ีประการน้ี ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุขในปัจจุบนัแก่กุลบุตร ๔ ประการ เป็นไฉน คือ  อุฏฐานสัมปทา  ๑ อารักขสัมปทา 
๑  กลัป์ยาณมิตตตา ๑  สมชีวิตา  ๑”  เป็นการแสวงหาทรัพยภ์ายนอก โดยมีหลกัการปฏิบติัตนดงัน้ี 

             อุฏฐานสมัปทา หมายถึงถึงพร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพียรประกอบอาชีพการงานดว้ยความ
ขยนัไม่เกียจคร้าน มีปัญญาสอดส่องพิจารณาหาอุบายในการงานนั้น คนขยนัไม่อดตาย 
  อารักขสัมปทา หมายถึงเม่ือหาทรัพยม์าไดแ้ลว้ก็เก็บรักษาทรัพยส์มบติันั้นไว ้ คุม้ครองเก็บ
รักษาโภคทรัพยท่ี์หามาไดไ้ม่ใหเ้ป็นอนัตราย 
   กลัยาณมิตตตา   หมายถึงการเลือกคบหากบัคนดี  ผูมี้ศรัทธา มีศีล มีจาคะและมีปัญญา คือ 

ไม่คบคนชัว่ มิตรดีหรือมิตรแทท่ี้เรียกว่า กลัยาณมิตรนั้นมี  ๔ จ าพวก คือ มิตรอุปการะ ๑ มิตรร่วม
สุขร่วมทุกข ์ ๑ มิตรแนะน าประโยชน์ ๑ มิตรมีความรักใคร่  ๑ การมีเพื่อนดีย่อมช่วยอุดหนุนร่วม
สุขร่วมทุกขช่์วยตกัเตือน ส่งเสริมในการท าความดีใหแ้ก่กนั 

 สมชีวิตเป็นไฉน หมายถึงการมีความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัฐานะและรายได ้มีเงินเก็บหรือ
รายรับมากกวา่รายจ่าย เล้ียงชีพดว้ยความพอเพียง 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัพุทธปรัชญาท่ีกล่าวมาน้ี นักปราชญ์ได้แต่งเป็นถอ้ยค าท่ีจ  าได้ง่ายว่า 
“ขยนัหา รักษาดี มีกลัยาณมิตร ด าเนินชีวิตตามสมควร” และยงัมีอุบายในการจ าอีกอยา่งโดยน าเอา
ค าข้ึนตน้มาเพียงอกัษรเดียวแลว้บอกว่าเป็นคาถาหวัใจเศรษฐี คือ “อุ อา กะ สะ” ผูท่ี้ท่องแลว้ไม่ท า
ตามก็ยงัจนอยู่เหมือนเดิม ส่วนผูท่ี้ท่องจ าให้ข้ึนใจและเขา้ใจความหมายน าไปประพฤติปฏิบติัไม่
นานก็มีทางร ่ ารวยอาจจะกลายเป็นเศรษฐีไดไ้ม่ยาก อีกอย่าง  ผูว้ิจยัเห็นว่า  การไดท้รัพยม์าแลว้ถา้
ขาดการดูแลรักษาท่ีดีทรัพยท่ี์หามาไดแ้ลว้ย่อมมีทางเส่ือมและเจริญ  ส าหรับทางเส่ือมแห่งโภค

                                                            

 
๑๑๖ทีฆชาณุสูตร พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, เล่มท่ี  ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



 

๓๘๒ 

 

ทรัพยน์ั้น  พระพุทธเจา้ไดแ้สดงไวใ้นพระสูตรเดียวกนัความว่า “ดูกรพยคัฆปัชชะโภคทรัพยท่ี์เกิด
โดยชอบอยา่งน้ีแลว้ ยอ่มมีทางเส่ือมส่ีประการ คือ เป็นนกัเลงหญิง  เป็นนกัเลงสุรา  เป็นนกัเลงการ
พนนั มีมิตรชัว่ สหายชัว่ เพื่อนชัว่ เปรียบเหมือนสระน ้าใหญ่มีทางไหลเขา้ส่ีทาง ทางไหลออกส่ีทาง 
บุรุษพึงปิดทางไหลเขา้ เปิดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตกตอ้งตามฤดูกาล ดว้ยประการฉะน้ี 
สระน ้ าใหญ่นั้นพึงหวงัความเส่ือมอย่างเดียว ไม่มีความเจริญเลยฉันใด โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบ
อยา่งน้ี กฉ็นันั้นเหมือนกนั ยอ่มมีทางเส่ือมส่ีประการ 
 ส่วนทางเจริญแห่งโภคทรัพยน์ั้นแสดงไวว้่า “โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบอย่างน้ีแลว้ ย่อมมี
ทางเจริญส่ีประการ คือ ไม่เป็นนกัเลงหญิง ไม่เป็นนกัเลงสุรา ไม่เป็นนกัเลงการพนนั มีมิตรดี สหาย
ดี เพื่อนดี เปรียบเหมือนสระน ้ าใหญ่ มีทางไหลเขา้ ส่ีทาง ไหลออกส่ีทาง บุรุษพึงเปิดทางไหลเขา้
ปิดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตกตอ้งตามฤดูกาล ดว้ยประการฉะน้ี สระน ้ าใหญ่นั้นพึงหวงั
ความเจริญอยา่งเดียว ไม่มีเส่ือม ฉนัใด โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบอยา่งน้ี ก็ฉนันั้นเหมือนกนั ยอ่มมี
ทางเจริญส่ี ประการ ธรรมส่ีประการยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบนัแก่กุลบุตร”
อีกอยา่งผูว้ิจยัเห็น การท่ีมนุษยจ์ะถึงซ่ึงโภคทรัพย ์ตามท่ีกล่าวมาน้ี พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวใ้นสูตร
เดียวกนัวา่ “ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรมส่ี ประการน้ี ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหนา้
แก่กุลบุตร คือ สัทธาสัมปทา  สีลสัมปทา  จาคสัมปทา  ปัญญาสัมปทา”ดงัน้ี  ในทางพุทธปรัชญา 
เรียกวา่ “ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์” ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน  ๒) ประโยชน์เบือ้งหน้า หรือประโยชน์
คุณค่าของชีวิต ซ่ึงเป็นขั้นลึกซ้ึงล ้ าลึกส าหรับชีวิตในสังสารวฏัจะขาดเสียมิได้เลย  เพราะ เป็น
หลกัประกนัชีวิตในอนาคตหรือภพหน้า คือ ความเจริญงอกงามในชีวิต จิตใจท่ีกา้วหน้าเติบโตข้ึนดว้ย
คุณธรรม มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมไดใ้ชป้ระโยชน์ขอ้แรก
ในทางท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร เป็นคุณประโยชน์จนเป็นผูมี้ความมัน่ใจในความดีงามของตนถึงเวลาละโลก
น้ีไปกมี็ใจสงบ ครองสติไดไ้ม่ห่วงกงัวล ทุรนทุรายหรือหวาดหวัน่ต่อภยัในสงัสารวฏั แห่งโลกหนา้ 
ในทางพุทธปรัชญาเรียกว่า “สัมปรายิกัตถประโยชน์”๓) ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ท่ีเป็น
สาระแก่นแทจ้ริงของชีวิต ซ่ึงเป็นจุดหมายขั้นสุดทา้ย ท่ีชีวิตจะเขา้ถึงโดยละท้ิงความเช่ือในระดบั
พื้นๆ คือ การรู้แจง้สภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทนัคติธรรมดา   ของสังขารธรรม 
ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นดว้ยอ านาจความยึดติด ความยึดมัน่ สามารถท าจิตใจ 
เป็นอิสระปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง สงบ มีความสุข ประณีต เยือกเยน็ภายใน เรียกสั้น ๆ ว่า 
“นิพพาน” อนัเป็นสภาวะท่ีดบักิเลสของกองทุกข์ทั้งปวง ในทางพุทธปรัชญา เรียกว่า “ปรมตัถ
ประโยชน์”๑๑๗มนุษยผ์ูต้อ้งการ ในประโยชน์เหล่าน้ีพึงปฏิบติัในสัมปทา ๔  น้ี  และยงัมีค าอธิบาย

                                                            
๑๑๗ข.ุจู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙. 



 

๓๘๓ 

 

ต่อไปวา่  สทัธาสมัปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีศรัทธาคือ เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
ว่า แมเ้พราะเหตุน้ี  ๆ  พระผูมี้พระภาคพระองคน์ั้น  ฯลฯ   เป็นผูเ้บิกบานแลว้  เป็นผูจ้  าแนกธรรม
สีลสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เป็นผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผูง้ดเวน้จากการด่ืม
น ้ าเมา คือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท   จาคสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มี
จิตปราศจากมลทินคือความตระหน่ี อยูค่รองเรือน มีจาคะอนัปล่อยแลว้ มีฝ่ามือชุ่มยนิดีในการสละ 
ควรแก่การขอ ยนิดีในการจ าแนกทาน  ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เป็นผูมี้ปัญญา คือ 
ประกอบดว้ยปัญญาท่ีเห็นความเกิดและความดบั เป็นอริยะ ช าแรกกิเลส ให้ถึงความส้ินทุกขโ์ดย
ชอบ ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรม  ๔  ประการน้ีแล ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหนา้
แก่กลุบุตร” 
          ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์  และความสุขในปัจจุบนั และในภายภาคหนา้ พระพุทธองค์
ทรงแสดงไวดี้แลว้ หากใครปฏิบติัตามน้ีชีวิตก็ย่อมจะไดรั้บตามสมควรแก่การปฏิบติั ในทา้ยแห่ง   
“ทีฆชาณุสูตร”  แสดงเป็นคาถาไวว้่า  “คนหมั่นในการท างาน ไม่ประมาท จัดการงาน
เหมาะสม เล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ี์หามาได ้  มีศรัทธา ถึงพร้อมดว้ยศีล รู้ถอ้ยค า ปราศจาก
ความตระหน่ี ช าระทาง สัมปรายิกประโยชน์เป็นนิตย ์ธรรม ๘ ประการดงักล่าวน้ี ของผูค้รองเรือน 
ผูมี้ศรัทธา อนัพระพุทธเจา้ผูมี้พระนามอนัแทจ้ริงตรัสว่า น าสุขมาให้ในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน์
ในปัจจุบนัน้ีและความสุขในภายหนา้ บุญ คือ จาคะน้ียอ่มเจริญแก่คฤหสัถด์ว้ยประการฉะน้ี” 
 ดว้ยเหตุน้ี ในการด าเนินชีวิตในขั้นสูงสุดน้ีเป็นลกัษณะของการด าเนินชีวิตขั้นสุดทา้ยไม่มี
ความเช่ือท่ีนอกพระพทุธศาสนามาเจือปน  คือการรู้แจง้ในความจริงของธรรมชาติต่างๆ   เช่นวงจร
การเกิดและการตายของชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ตามกฎของธรรมชาติท่ีเรียกว่า“สังสารวัฏ”และส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีอาศยัการเกิดของธรรมหรือกล่าวโดยสรุปไดว้่าในการด าเนินชีวิตขั้นปรมตัถะนั้นคือการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการเขา้ถึงธรรมชาติ คือ นิพพานนัน่เอง 
 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า  การด าเนินชีวิตไม่ว่าจะในมิติความเช่ือในลทัธิวิญญาณนิยม หรือผีสาง
เทวดา  ธรรมชาตินิยมใดก็ตาม  ย่อมสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนท่ีมีในพระพุทธศาสนา  การด าเนิน
ชีวิตจึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติดว้ยคือกฎของความเป็นจริงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนถึงตายอยู ่ ๕ ประการหรือท่ีเรียกวา่กฎธรรมนิยามอนัไดแ้ก่ 
  ๑) กรรมนิยาม คือกฎแห่งกรรม ไดแ้ก่ กฎแห่งการกระท า คือ “ท ากรรมอยา่งไรก ็
จะไดผ้ลแห่งกรรมนั้น” เป็นกฎของเหตุผลท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 
  ๒) อุตุนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัอุณหภูมิดินฟ้าอากาศฤดูกาล 
  ๓) พีชนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุไดแ้ก่พนัธุกรรม 
  ๔) จิตนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการท างานของจิต 



 

๓๘๔ 

 

  ๕) ธรรมนิยามหรือกฎแห่งธรรมะ (ธรรมชาติ) คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัก าหนด
ของธรรมชาติท่ีมีความสมัพนัธ์กนัและอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัของส่ิงทั้งหลาย…และกฎของ
ธรรมชาติทั้ง ๔ ขอ้ ๆ  แรกคือ  กรรมนิยาม อุตุนิยาม พีชนิยาม  และจิตนิยามเป็นกฎเฉพาะท่ีอยู่
ภายใตก้ฎของธรรมนิยามทั้งส้ิน๑๑๘ 
 ฉะนั้นผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัในการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั
ในสังคมชาวพุทธท่ีบูรณาการตามหลกัธรรมในพุทธปรัชญา จะตอ้งน าหลกัธรรมมาปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมีอยูข่องธรรมชาติ สภาพของท่ีนั้น ๆ แมจ้ะมีความเช่ือ
อยา่งอ่ืน คือ มีทั้ง พราหมณ์, ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ลทัธิผสีางเทวดา จะมีแทรกอยูบ่า้ง ก็
คือมีทั้งส่วนภายนอก และภายในผสมกนัอยู ่ และมีการด าเนินชีวิตไปใน ๒ ส่วนดว้ยพร้อมกนัคือ
กายกบัจิตและส่ิงท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในชีวิตต่างๆ  เช่น 
 สังคมในครอบครัว  คือ  บิดา มารดาฯ  และสังคมในระดบัชุมชน  คือ  มิตร   ครูอาจารย ์ 
อาชีพฯ ท่ีปรากฏออกมาในรูปของประเพณี พิธีกรรม วฒันธรรม กบัส่ิงท่ีมองไม่เห็นท่ีคนเคารพนบั
ถือท่ีสงัคมยอมรับกนัใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กนักบัหลกัหรือกฎเกณฑข์องธรรมชาติดว้ย๑๑๙  ตาม
หลกัท่ีว่าไม่ท้ิงของเก่า  หมายความว่า ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ว่าจะเป็น  พุทธ, พราหมณ์ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ผีสางเทวดา  ความเช่ือเหล่าน้ีก็ลว้นให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของคนในครอบครัว สังคม ชุมชน ตลอดถึงประเทศชาติ ก็ควรรักษาไว ้ ใส่ใจส่ิงใหม่นั้น  
หมายความว่า  โลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งความเช่ือ  ลทัธินอกศาสนา วฒันธรรมประเพณี
ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิตยอ่มเปล่ียนไปตาม  ส่ิงเหล่าน้ี เราควรรับรู้ ตระหนกัรู้กบัส่ิงใหม่ๆ  ท่ีเขา้
มาสู่สังคมชาวพุทธ  ทุกคนตอ้งใส่ใจให้มาก ใชส้ติปัญญาคอยสอดส่องเสมอ  และประการต่อมา 
คือ การน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสม หมายความว่า  ให้ถูกกบักาลสมยันิยม สังคม  ชุมชน 
ดว้ยการน าทั้ง  ๒  ส่วน ท่ีกล่าวมานั้น ตอ้งรู้จกัประยุกตใ์ช ้ คือ ทั้งจากความเช่ือนอกพุทธศาสนา
และความเช่ือในพุทธศาสนา เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า  บางคร้ังเราท าพิธีกรรมโดยไม่ตอ้ง
เก่ียวกบัพทุธศาสนาเลย แต่กท็  าใหค้นเรามีความเช่ือมัน่วา่ เป็นส่ิงท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวม      
 ซ่ึงหมายความวา่ไม่วา่การด าเนินชีวิตของคนเรานั้นจะด าเนินไปในทิศทางใดบนความเช่ือ 

                                                            

 
๑๑๘พระเทพวิสุทธิกวี(พิจิตรฐิตวณฺโณ), กฏแห่งกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๗), หนา้๑๖๒-๑๖๕. 
 

๑๑๙พระมหามฆวินทร์ปุริสุตฺตโม(อามาตมนตรี), “ความสัมพนัธ์ระหว่างสัจธรรมกบั
จริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั), ๒๕๔๗, หนา้๑๖๖. 



 

๓๘๕ 

 

ในลกักษณะใดกต็าม  คือเป็นไปในทางดีหรือเป็นไปในทางเลวมีความเช่ือในลทัธินอกพุทธปรัชญา
กต็อ้งสมัพนัธ์กนักบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติดว้ยเพราะการด าเนินชีวิตนั้นไดก้ระท าต่อโลกกระท าต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในโลกน้ีโลกจึงเหมือนกบับา้นหลงัใหญ่เม่ือมีส่ิงใดเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีอาศยัอยู่
หรือส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นผลกระทบก็ตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกๆ  คนท่ีอยูอ่าศยัในบา้นนั้นดว้ยและเม่ือ
กล่าวโดยรวมถึงหลักการด าเนินชีวิตในพุทธศาสนาแล้วก็คือกระบวนการพัฒนาตนหรือ
กระบวนการพฒันาชีวิตท่ีมีกล่าวไวค้รอบคลุมหลกัค าสอนทั้งหมดในพทุธปรัชญาคือไตรสิกขา  ๓   
อนัไดแ้ก่ 

 การด าเนินชีวติด้านศีลสิกขา 

 เป็นขอ้ประพฤติและขอ้ปฏิบติัท่ีควรกระท าในการด าเนินชีวิตไม่ใหล่้วงละเมิดผดิศีลธรรม 
ในทางกายซ่ึงรวมถึงวาจาท่ีไดแ้สดงออกมาแลว้ดว้ยและยงัเป็นพื้นฐานของการพฒันามนุษยท่ี์
ส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุขทั้งนกับวชผูป้ระพฤติปฏิบติั
ธรรมหรือคฤหัสถ์ผูค้รองเรือนเป็นหลกัธรรมท่ีควรปฏิบติัในหมู่มนุษยใ์นสังคมคือเร่ืองศีลเป็น
พื้นฐานเพื่อน าไปสู่จุดหมายอนัสูงสุดโดยเร่ิมท่ีศีลดงัท่ีว่าศีลเป็นท่ีตั้งและเป็นบ่อเกิดของความดี
ทั้ งหมดเป็นประธานของหลักธรรมทั้ งปวงดังนั้ นในการด าเนินชีวิตในด้านสังคมจะให้เกิดมี
ความสุขจะตอ้งมี “ศีล”   เป็นพื้นฐานเป็นท่ีตั้ง 
 การด าเนินชีวติด้านสมาธิสิกขา 
 สมาธิเป็นกระบวนการพฒันาไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษยน์อกจากศีลแลว้สังคม
ยงัตอ้งการสมาธิมาเป็นองคป์ระกอบในส่วนท่ีต่อเน่ืองให้เกิดการแกปั้ญหาต่างๆอย่างถูกตอ้งและ
เป็นระบบแบบแผนยิ่งข้ึนคือสัมมาวายามะไดแ้ก่เพียรพยายามชอบเพียรสร้างความดี, สัมมาสติ
ไดแ้ก่มีสติชอบ, และสมัมาสมาธิไดแ้ก่มีสมาธิชอบเพราะมนุษยแ์ต่บุคคลมีกิเลสเป็นเคร่ืองหมกัดอง
สนัดานอยูแ่ละกิเลสต่างๆ ท่ีมีอยูน้ี่หลกัของพทุธปรัชญาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี คือ 
 อภิชฌาวิสมโลภะ คือความละโมบไม่สม ่าเสมอ, โทสะคือ การมีความคิดอนัจะประทุษร้าย
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ, โกธะ คือความโกรธ และความเกลียดชงักนัและกนั, อุปนาหะคือการผกูความอาฆาต
พยาบาทเอาไว,้ มกัขะคือการลบหลู่บุญคุณท่านทั้งหลาย, ปลาสะคือการยกตนเทียมท่าน, อิสสาคือ
ริษยามจัฉริยะคือความตระหน่ี, มายาคือมายา, สาเถยยะคือความโออ้วด, ถมัภะคือหวัด้ือ, สารัมภะ
คือการกล่าวแข่งดี, มานะคือถือตวั, อติมานะคือการดูหม่ินท่าน, มทะคือความมวัเมา, ปมาทะคือ
ความเลินเล่อ๑๒๐  ฉะนั้นแลว้การด าเนินชีวิตของบุคคลจึงตอ้งหมัน่อบรมฝึกฝนตนเองในหลกัของ

                                                            

 
๑๒๐กรมการศาสนา, คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาช้ันตรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์าร

ศาสนา, ๒๕๓๗), หนา้๔๒. 



 

๓๘๖ 

 

สมาธิ  กิเลสทั้งหลายท่ีสั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษยน้ี์จะเป็นเคร่ืองกั้นคุณงามความดีอ่ืนๆ ของ
มนุษยไ์วมิ้ใหไ้ดบ้รรลุถึงซ่ึงความดีซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีอยูภ่ายในจิต 
 อารมณ์ท่ีหน่วงไวส้กดักั้นไวไ้ม่ใหเ้กิดสมาธิรับรู้ความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นไดใ้นทาง 

พทุธศาสนาเรียกวา่นิวรณ์อนัไดแ้ก่กามฉนัทะคือความหลงใหลมวัเมาในกามารมณ์แกโ้ดยใชอ้สุภ 

กมัมฏัฐานหรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามมีผมขนเลบ็ฟันหนงัหรือความพยาบาท
อาฆาตใชพ้รมวิหาร  ๔  เป็นเคร่ืองหกัลา้งความทอ้แทใ้จหดหู่และซึมเซาใชก้สิณและอนุสติบ าบดั
เม่ือมีใจฟุ้ งซ่านและหงุดหงิดใชอ้านาปานสติบ าบดัหรือเม่ือเกิดวิตกลงัเลตกลงใจไม่ไดใ้ชจ้ตุธาตุว
วตัฐานบ าบดัเม่ือขจดัส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้เบาบางลงไดแ้ลว้ความสงบเบากายเบาใจและสมาธิก็จะ
เกิดข้ึนไดง่้ายและรวดเร็ว 

 ในการพฒันาทางจิตให้มีความเขม็แขง็ไดน้ั้นตอ้งรู้จกัท่ีจะฝึกฝนตนเองและรู้จกัปรับปรุง
ตนเองเพราะผูท่ี้มีสมาธิเขม้แขง็และอดทนยอ่มท าให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขปราศจากความ
ขดัแยง้และสมาธิท่ีดีท่ีผา่นการฝึกฝนอบรมมาดีแลว้ยอ่มเป็นผลของการพฒันาทางกายวาจาและทาง
จิตและมีผลประโยชน์อยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตในดา้นของบุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 การด าเนินชีวติด้านปัญญาสิกขา 
 ปัญญาสิกขา ถือเป็นส่วนส าคญัของชีวิตมนุษยเ์พราะมนุษยท่ี์เกิดมาย่อมมีพฒันาการท่ี
แตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงมีความแตกต่างกนัในทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ บุคคลท่ีไดรั้บการ
พฒันาฝึกอบรมมาดีแลว้ย่อมเปรียบเสมือนขุมทรัพยอ์นัยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติและเป็นผลให้
การอยูร่่วมกนัโดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมจิตใจใหส้ะอาดดีงามซ่ึงความจริงแลว้ตามหลกั
ของพทุธปรัชญานั้นมีเป้าหมายท่ีตอ้งการจะใหค้นทั้งหลายพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยการท่ีมีปัญญารู้เห็นความ
จริงจนสามารถเขา้ถึงสภาวะของธรรมท่ีเป็นจริงโดยไม่มีส่ิงปิดบงัซ่ึงเรียกว่าพระนิพพานอนัเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพทุธปรัชญาแต่การท่ีจะเขา้ถึงความจริงทั้งหลายไดจ้นถึงขั้นหลุดพน้ไดน้ั้นตอ้ง
อาศยัเคร่ืองมืออย่างหน่ึงจึงจะสามารถกระท าไดแ้ละเคร่ืองมือท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ“ปัญญา”นั้นเอง
เพราะคนจะเขา้ถึงนิพพานไดก้็โดยอาศยัปัญญาแทงตลอดล่วงรู้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงท่ีมีอยูน่ั้น
ตามความเป็นจริงดว้ยปัญญาคือ สัมมาทิฏฐิ ไดแ้ก่มีความเห็นชอบคือเห็นตามความเป็นจริงของส่ิง
ทั้งหลาย เช่น การเห็นในความจริงของอริยสัจเห็นความจริงในเร่ืองของกรรมว่าท าดีจะไดดี้และท า
ชัว่ จะไดช้ัว่, และสมัมาสงักปัปะไดแ้ก่ด าริชอบเช่นด าริท่ีจะออกจากกามดงัเช่นท่ีพระพุทธองคท์รง
ตรัสเร่ืองน้ีไวใ้นชฎาสูตร ความวา่ 
 ภิกษุใดเป็นผูมี้ปัญญาตั้งมัน่อยู่ในศีล อบรมจิต และอบรมปัญญาให้เจริญ มีความเพียรมี
ปัญญารักษาตน  ภิกษุนั้นพึงสางตณัหาพายุ่งได ้ราคะโทสะและอวิชชาอนัชนเหล่าใดส ารอกแลว้



 

๓๘๗ 

 

ชนเหล่านั้นเป็นพระอรหนัตมี์อาสวะส้ินแลว้ตณัหาพายุง่อนัชนเหล่านั้นสางแลว้และรูปยอ่มดบัไป
ไม่เหลือในท่ีใดนามรูปยอ่มปฏิกสัญญา รูปสญัญาและตณัหาพายุง่นั้นยอ่มขาดไปในท่ีสุด...๑๒๑ 
 เพราะฉะนั้น   ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นหลกัการด าเนินชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏัในสังคมชาว
พุทธตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท  ท่ีว่า  จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัระหว่างกฎของ
ธรรมชาติกบัหลกัการปฏิบติัตนในการด ารงชีวิตของมนุษยก์ล่าวคือหลกัของศีลสมาธิและปัญญา
หรือไตรสิกขาอนัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาความมีอยู่จริงของธรรมชาติและศีลสมาธิปัญญา
นั้นพฒันาเป็นหลกัจริยธรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษยคื์อการปฏิบติัตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของธรรมชาตินั้นเพื่อให้สอดคลอ้งและเกิดความสมดุลกนัระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติอ่ืนๆ หรือ
หากสามารถท าใหแ้จง้ในความจริงทั้งหลายท่ีมีอยูน่ั้นไดต้ามความเป็นจริงในฐานะท่ีชีวิตของมนุษย์
ก็เป็นธรรมธาตุหรือเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงแลว้ก็สามารถท่ีจะเขา้ถึงความหลุดพน้คือเขา้ถึงพระ
นิพพานท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินชีวิตได้  โดยยึดหลกัธรรมค าสอนในพุทธปรัชญา คือ  
ศรัทธา  ๔ มี กัมมสัทธา เช่ือกรรม ๑   วิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม ๑ กัมมสัสกตา
สัทธา  เ ช่ือ ความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของๆ ตน  ๑    ตถาคตโพธิสัทธา  เ ช่ือความตรัสรู้ของ
พระพทุธเจา้ ๑ เป็นกรอบเป็นทิศทาง  ไม่ใหห้ลงทาง ต่อไป 

  
 

  

                                                            

 
๑๒๑ม.ม.(ไทย) ๑๕/๖๔๖/๑๒๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


บทที ่ ๕ 
สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวจิยั 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท  คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารและใช้การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก   (In-depth Interview) เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่
เก่ียวกบั “เร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั
ในพทุธปรัชญาเถรวาท”  ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ ๔  ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาความเช่ือท่ีมี
ต่อค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท  ๒) เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทย
ตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓ )  เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิต
ของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท ๔) เพื่อน าเสนอแนวทาง และ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท” 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบข่ายเน้ือหาของการวิจยัโดยมุ่งเนน้ศึกษาในขอบเขต
ความเช่ือเร่ืองการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏั ทั้งเช่ือแบบพุทธ  พราหมณ์  และผี ที
ผสมผสานกนั จนเกิดเป็นหลกัการด าเนินชีวิต ในลกัษณะท่ีจะส่งผลให้เกิดคุณค่าแห่งการด าเนิน
ชีวิตตามความเช่ือนั้น  เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ และบูรณาการ  เพื่อน าเสนอแนวทางและ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท”  ใน ๔ ประเด็นหลกั คือ  ๑) ค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ๒) ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย  ๓) ความเช่ือนอกพระพุทธศาสนา  
๔. ความเช่ือตามลทัธิศาสนานอกพุทธศาสนา 
  วิธีด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบวิเคราะห์และบูรณาการท่ีใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสม 
(Mixed Research Methodology) โดยเนน้การวิจยัเชิงคุณภาพแบบวิจยัเอกสารและท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก คมัภีร์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท
พร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ต าราทางดา้นศาสนาและปรัชญา วิทยานิพนธ์ เอกสารและงานวิจยั



๓๘๙ 
 

ท่ีเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียง และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์   โดยการบรรยาย
เชิงโวหาร 
๕.๒  สรุปผลการวจิยั 
  

ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท”ในคร้ังน้ี   ศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยใน
ปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบ ในการด าเนินชีวิตท่ีมีความแตกต่างจากชาวพุทธในอดีตท่ีผ่านมา เน่ืองจากมี
ปัจจัยหลายอย่างด้านความเช่ือท่ีหลากหลายทางสังคมโลกท่ีมีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต                 
และความเป็นอยูข่องชาวพุทธไทยในยคุปัจจุบนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง และปรับตวัไปตามสภาพ
ของสงัคม เพื่อใหรู้้เท่าทนักบัลทัธิความเช่ือท่ีนบัวนัจะมีความหลากหลาย จนอาจจะเกิดหลงทิศทาง
หรือถูกมอมเมาจนเสียทั้ งทรัพย ์และเวลาคุณค่าแห่งชีวิตไป  ถึงและส่ิงส าคญัในความเช่ือนั้น 
จะตอ้งรู้ถึงคุณค่าในการท่ีจะรักษาไวใ้นลกัษณะของประเพณี พิธีกรรม ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งรู้
ถึงความเช่ือท่ีเกิดข้ึนมาใหม่นั้นอย่างถ่องแท ้ เพื่อน ามาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินชีวิต 

จากการด าเนินชีวิตตามความเช่ือของชาวพุทธไทยในปัจจุบนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปน้ี  
แต่โดยหลกัแลว้ชาวพุทธจะยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา แต่ก็ยงัยดึมัน่ในความเช่ือท่ีถ่ายทอดมากจาก
บรรพบุรุษ มี พุทธ  พราหมณ์  ผี  จึงเป็นความเช่ือท่ีมีการผสมผสานกนั จนเป็นหลกัในการด าเนิน
ชีวิต ท่ีกลายมาเป็น วฒันธรรม  ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ  มากมาย  ท าให้สังคมนั้น  เกิดความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตลอดถึงความเป็นอยู่  ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว  สังคม   เศรษฐกิจ  และ
พุทธศาสนา จึงเห็นว่าความเช่ือในสังสารวฏัของชาวพุทธไทย จึงมีการผสมผสานกนั ท่ีน่าจะศึกษา
ใหเ้ห็นถึงสาระคุณค่า แก่นแท ้ขอ้ดี ขอ้เสีย ของส่ิงเหล่านั้นดว้ยปัญญา มากกว่าเช่ือตามกนัมา  การ
ด าเนินชีวิตจึงจะถูกตอ้งตามหลกัพทุธปรัชญาเถรวาท 

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทน้ี ควรจะตอบโจทยใ์หช้าวพุทธไดเ้ป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิต ท่ีมีหลกัค าสอน
เร่ืองสังสารวฏั ท่ีชาวพุทธมีความเช่ือว่าส่ิงท่ีตนท าตามความเช่ือนั้นถูกตอ้ง มีผลทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต หรือชาติน้ีและชาติหนา้ บนพื้นฐานของความเช่ือท่ีผสมผสานกนัใหเ้กิดความเหมาะสมและ
สมควรกบัในบริบทของ บุคคล ครอบครัว สงัคม  อาชีพ เศรษฐกิจ  และพระพทุธศาสนา 
  “เพราะฉะนั้น ในการท าความเขา้ใจในหลกัการน้ีนอกจากจะท าความเขา้ใจในตวัหลกัแลว้
ยงัมีปัญหาเพิ่มข้ึน คือจะต้องแก้ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนสับสนในเร่ืองของความเช่ือเก่ียวกับ
สังสารวฏันั้นดว้ย”ตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาทแลว้ ผลกรรมนั้นไม่สามารถพิสูจน์ให้สมบูรณ์ได้



๓๙๐ 
 

เต็มท่ีในภพปัจจุบนั เพราะว่าผลของกรรมบ่างอย่างให้ผลในปัจจุบนัก็มี ในชาติต่อไปก็มี และใน
ชาติต่อ ๆ ไปก็มี ดว้ยเหตุน้ี กฎแห่งกรรมจะสมบูรณ์ไม่ได ้หรือเป็นไปไม่ได ้ถา้หากไม่มีการเกิด
ใหม่หรือการเวียนวา่ยตายเกิดนัน่เอง 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  ท าใหช้าวไทยพทุธมีความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏั  ซ่ึงมีคุณค่าปรากฏ
อยู่ในการด าเนินชีวิตด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว ดา้นสังคม  อาชีพ  เศรษฐกิจ  และด้านพุทธ
ศาสนาในระดบัต่างๆ ของสงัคมไทย สรุปไดด้งัน้ี 
๔.๑  การด าเนินชีวติด้านปัจเจกบุคคล 
 ปัจเจกบุคคล  หมายถึง เฉพาะบุคคลหรือแต่ละบุคคล ดงันั้น การด าเนินชีวิตด้านปัจเจก
บุคคลจึงหมายถึง การด าเนินชีวิตเฉพาะบุคคล หรือของแต่ละบุคคล ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัการเวียน
วา่ยตายเกิด หรือการเกิดและการตาย เร่ืองวิญญาณ  หรือสังสารวฏั การด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล
ในฐานะท่ีเป็นชาวไทยพุทธท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยู่กบัพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย  จึงมีความ
เช่ือเร่ืองสังสารวฏัตกทอดกนัมาเป็นสายเลือด ไม่อาจแยกออกจากชีวิตไปไดเ้ลย  โดยแทรกอยูใ่น
พิธีกรรมต่างๆ ของชาวพทุธ  และมีความเช่ือวา่ หากปฏิบติัตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาใน
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ แลว้ จะท าให้เกิดคุณค่าในการด าเนินชีวิต  อนัหมายถึงท าให้ความ
เป็นอยู่ของตนเองดีข้ึนทั้ งการครองเรือน สุขภาพร่างกาย  มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
เศรษฐกิจ  อีกทั้งการด าเนินชีวิตอยา่งราบเรียบปฏิบติัตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา จนบางคน
มีความเช่ือไปถึงตอ้งการการหลุดพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดในท่ีสุด  คุณค่าท่ีเกิดจากความเช่ือใน
เร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด  จึงมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลดงัน้ี 
 ๔.๑.๑ ความเช่ือเร่ืองของการตาย 
 ผูว้ิจยัพบว่าคนอีสาน ท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เช่ือว่าคนท่ีจะเกิดมาเป็นมนุษยน์ั้นถือว่ามี
บุญส่งมาเกิด ตายนั้นกคื็อหมดบุญ  ส่ิงส าคญั  กคื็อ เม่ือวนัใดวนัหน่ึงมาถึงคราวดบัขนัธ์ จะไดเ้ขา้ใจ
ในวิถีทางการดบัแห่งรูปนามอย่างมีสติ ความรู้สึกระลึกคร้ังสุดทา้ยในทางท่ีดีจะท าให้จิตสงบ ไม่
หวาดหวัน่และหวาดกลวั เรียกว่า ตายอย่างมีสติ จะตอ้งรับสภาวะท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้ตามหลกั
พุทธปรัชญานั้นในทุกกรณีลว้นมีเหตุปัจจยัท่ีสามารถอธิบายได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลง 
ตายแลว้เกิดใหม่จะเกิดข้ึนทุกขณะในชีวิตของมนุษย ์ธาตุรู้ในแต่ละขณะเกิดจากความเส่ือม และ
การเกิดใหม่ของธาตุรู้ในชัว่ขณะก่อนจิตดวงปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการดบัของจิตในขณะก่อน 
ประเดน็น้ีเป็นส่ิงส าคญัในพระพทุธศาสนา จึงท าใหเ้กิดการรู้แจง้ได ้
 ความหมายของความตาย   พระพุทธศาสนามีหลกัว่า  สาเหตุแห่งความตายมี  ๔ ประการ  
คือ ความตายเพราะหมดอาย ุ  ค  าว่าอายุนั้น  หมายเอาอายขุยั  ซ่ึงเป็นการก าหนดขอบเขตแห่งการ
ด ารงอยู่ของชีวิต  เพราะฉะนั้นการตายดว้ยการหมดอายุขยันั้น  คือการแก่ตาย  เม่ือมีอายุอยู่ได้
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พอสมควรแก่กาลเวลา  ตอ้งตายไปตามคติธรรมของโลก  ธรรมดาส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งหลายนั้นเม่ือ
เกิดข้ึนมาแลว้  ยอ่มตั้งอยูคื่อความเจริญเติบโต  พฒันาการไปตามล าดบั  จนในท่ีสุดก็ดบัไปคือตาย
นั่นเอง เป็นกฎเกณฑ์อย่างธรรมดาของโลก  ตายเพราะหมดกรรม  คืออ านาจของกรรมท่ีตกแต่ง
ชีวิตของสตัวโ์ลกใหเ้กิดข้ึนมา  ซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อชนกกรรมนัน่เองขณะเดียวกนัก็มีอุปถมัภกกรรม  ท่ีมี
หน้าท่ีสนับสนุนให้รูปนามท่ีเกิดข้ึนมาแต่ชนกกรรมให้ด าเนินอยู่ในภพนั้ น ๆ  ได้   เม่ือสัตว์
ทั้งหลายถือก าเนิดข้ึนและมีชีวิตอยู่ย่อมประกอบกรรมทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีชัว่ คละเคลา้กนัไป  
กรรมดียอ่มท าใหเ้กิดสุขกายสบายใจ  กรรมชัว่ยอ่มส่งผลใหใ้นทางตรงกนัขา้ม คือมีความทุกขก์าย
ทุกขใ์จ  หรือมีทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  ในขณะท่ีมีชีวิตอยูน้ี่  จะมีโรคภยัเบียดเบียนมากบา้งนอ้ยบา้ง
ตามผลแห่งกรรม  จนท่ีสุดถึงแก่ความตาย  การตายเพราะส้ินกรรมน้ี  อาจมีชีวิตอยูไ่ดน้อ้ยบา้ง มาก
บา้ง  แลว้ก็ตายไปตายเพราะหมดทั้งอายแุละหมดกรรม  คือผูต้ายนั้นมีอายยุืนอยูไ่ดจ้นกระทัง่ครบ
อายุขยั  พร้อมกบัการหมดของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีตนสร้างไวท้ั้ งในอดีตชาติและชาติ
ปัจจุบนั  นั้นคือการตายดว้ยโรคชรา  และมีโรคภยัเบียดเบียนพร้อมกนัทั้ง  ๒  ประการ  ความตาย
ประเภทน้ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในวยัเด็ก วยักลางคน  และวยัชรา  ตายเพราะมีอุปฆาตกรรมมาตดัรอน  
คือการตายก่อนหมดอายุขยั  โดยมีผลกรรมชั่วจากอดีตชาติมาสนองในชาติปัจจุบนั  แมว้่าใน
ปัจจุบนัจะสร้างกรรมดีไวเ้พียงใดก็ตาม ก็จะมีกรรมท่ีแรงกว่ามาตดัรอนชีวิตนั้นใหมี้อนัเป็นไป  ท่ี
เรียกว่า “อุปฆาตกรรม”  แทรกข้ึนมาให้ผลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย  เช่นการฆ่าตวัตาย  ตายดว้ย
อุบติัเหตุ  ภยัอนัตรายจากธรรมชาติ  ตายดว้ยพิษนานาชนิด  เหล่าน้ี  เป็นการตายอยา่งปัจจุบนัทนัที  
ซ่ึงมีอุปมาสาเหตุของการส้ินชีวิตของสัตวท์ั้งหลายไดว้่า  ชีวิตของสัตวท์ั้งหลายนั้น  เหมือนดวง
ประทีป  และการดับของดวงประทีปนั้นเสมือนเป็นการส้ินสุดลงเฉพาะภพหน่ึง ๆ  ฉะนั้นผูท่ี้
ส้ินชีวิตลงโดยหมดอายขุยั  เสมือนกบัดวงประทีปท่ีดบัลง  เน่ืองจากไส้หมดแต่น ้ ามนัยงัคงอยู ่ส่วน
ผูท่ี้ส้ินชีวิตลงโดยหมดกรรมนั้น  เหมือนกบัดวงประทีปท่ีดบัลง  เน่ืองจากน ้ามนัหมดแต่ไสย้งัอยู ่ ผู ้
ท่ีส้ินชีวิตลงโดยหมดทั้งอาย ุ และกรรมนั้น  จะเหมือนกบัดวงประทีปท่ีดบัลงโดยเน่ืองจากไส้และ
น ้ ามนัหมดทั้งสองอย่าง  และผูท่ี้ส้ินชีวิตลงโดยประสบกบัอุปัทวเหตุต่าง ๆ  นั้น เสมือนกบัดวง
ประทีปท่ีดบัลงโดยเน่ืองจากถูกลมพดั  หรือถูกเป่าใหด้บัโดยท่ีไสแ้ละน ้ามนัยงัคงมีอยู ่
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ เหตุปัจจยัของความตายมีถึง ๔ อยา่ง โดยท่ี ๒ อยา่งแรกเป็นการ
ตายเพราะส้ินอายแุละส้ินกรรมนั้น เป็นการตายตามธรรมชาติ การตายทั้งสองประเภทนั้นแสดงให้
เห็นความสมดุลของธรรมชาติและกรรมบวกกบัการกระท าในปัจจุบนัดว้ย ส่วนตายเพราะมีกรรม
อ่ืนมาตดัรอนน้ี เป็นความตายท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะตอ้งพิจารณาหาทางป้องกนั นั่นคือตอ้งหาทางให้
ความตายประเภทน้ีเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งท่ีเรียกว่าการเตรียมตวัตายนัน่เอง เพราะฉะนั้นการตายท่ี
มีสาเหตุจาก  ๓  ขอ้แรก  เรียกว่า  “กาลมรณะ” คือการตายเม่ือถึงคราวตาย ส่วนการตายท่ีเกิดจากมี
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กรรมมาตดัรอน อนัเป็นสาเหตุขอ้สุดทา้ยเรียกว่า “กาลมรณะ”คือการตายเม่ือยงัไม่ถึงคราว ในวิ
สุทธิมรรคความต่างของความตายมี  ๒  กรณี ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ ากล่าวให้เห็นถึงความตายในหลายๆ 
แง่มุม จากคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา คือ 
  ๑) กาลมรณะ ตายตามปกติ คือตายเพราะส้ินอาย ุหรือส้ินกรรม หรือเพราะส้ินทั้ง
อายุและกรรม ในวิสุทธิมรรคมีค าอธิบายไวว้่ามรณะใด แมเ้ม่ือความถึงพร้อมแห่งปัจจยัอนัเป็น
เคร่ืองยงัอายุให้สืบต่อไปยงัมีอยู่ แต่ก็มีข้ึนได ้เพราะความท่ีกรรมอนัก่อปฏิสนธิ มีวิบากสุกงอม
ส้ินเชิงแลว้น้ี เช่ือว่ามรณะเพราะส้ินบุญ มรณะใดมีข้ึนดว้ยอ านาจความส้ินแห่งอายุ ดงัอายุอนัมี
ประมาณสัก ๑๐๐ ปี ของคนทุกวนัน้ี เพราะความไม่มีสมบติั เช่น คติ กาล และอาหาร เป็นตน้ น้ีช่ือ
วา่มรณะเพราะส้ินอาย ุ
  ๒) อกาลมรณะ ตายไม่ปกติ คือตายเพราะถูกกรรมเขา้มาตดัรอนให้ตอ้งตายไป
ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ คือ ถูกฆ่าตาย ฆ่าตวัตาย เป็นตน้  
 สาเหตุการตายในลกัษณะต่างๆ ของบุคคลและสัตวท์ั้งหลายนั้นเราจะพบว่าก็ เน่ืองดว้ย
อ านาจของผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมของแต่ละบุคคล สัตวท่ี์ไดส้ร้างไวแ้ละเม่ือถึงคราวท่ีผล
กรรมนั้นใหผ้ล ก็ยอ่มท าใหเ้ป็นไปในลกัษณะต่าง ๆ อาจไดรั้บกรรมหนกับา้ง เบาบา้งมีอายยุืนบา้ง
อายุสั้นบา้ง ตามกรรมท่ีไดก้ระท าไวต้ามมติของพระพุทธศาสนา  ความตายหมายถึงการดบัชีวิต
รวมทั้งกายและใจ (จิต) ท่ีมีข้ึนในแต่ละชาติ  ซ่ึงหมายถึงการหมดอาย ุ ไดแ้ก่การดบัไปของอินทรีย์
คือ   ชีวิต  ทั้งไออุ่น และจิตดบั  ขณะเดียวกนักรรมท่ีบุคคลไดท้ าไวใ้นชาติปัจจุบนัจะยงัคงอยู่ไม่
สูญหายไปไหน  เม่ือร่างกายสลายไป การดบัไปของจิตในปัจจุบนัก่อให้เกิดจิตดวงใหม่ท่ีจะไป
ปฏิสนธิในชาติต่อไป  เช่นน้ีแลว้  การตายของสัตวท์ั้งหลายจึงไม่ใช่จุดจบ  หากเป็นการเร่ิมชีวิต
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง ตามกระบวนการแห่งชีวิตและความตาย  ดงันั้นจึงเวียนตายเวียนเกิดเช่นน้ีเร่ือยไป  
จนกวา่กิเลสตณัหาจะหมดส้ินไป 
 จากลกัษณะดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า  ลกัษณะของความตายนั้น  สามารถท่ีจะ
สังเกตเห็นไดแ้ต่เพียงภายนอก  คือ  ส่ิงท่ีเรียกว่ารูป หรือ ร่างกาย  มีการหยดุหายใจ  เป็นตน้  ส่วน
ในทางจิตนั้นจะปรากฏอารมณ์ต่าง ๆ  หรือลางบอกเหตุต่าง ๆ  ไปตามกรรมดีหรือกรรมชัว่ท่ีเคยได้
ท าไว ้เช่น บางคนก่อนตายจะเห็นมีคนมายืนรอรับ  เห็นกลุ่มสัตวดิ์รัจฉาน  เห็นเปรต  อสุรกาย  
สัตวน์รก  เห็นวิมานทอง ปราสาท  เทพบุตร  เทพธิดา  ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช้ีถึงอารมณ์ทาง
จิต  ก่อนท่ีจะไปเกิดใหม่ตามภาพนิมิตต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ห็นนั้น  
  หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีตอ้งมีความเขา้ใจใหถ่้องแท ้ไดแ้ก่เร่ือง ไตรลกัษณ์  
อนัประกอบดว้ย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และหลกัธรรมเร่ือง ปฏิจจสมุปบาท หรืออทิัปปัจจยตา ซ่ึง
เป็นเหตุเป็นผลอยา่งลงตวั ท าให้แต่ละคนเกิดความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมนั้น รู้จกั
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พิจารณาหาเหตุหาผลในดา้นรูปธรรมและนามธรรม สามารถพิจารณารูปร่างหนา้ตาและร่างกายท่ี
เปล่ียนไปตามกาลเวลา จากเดก็เลก็เป็นวยัรุ่น เป็น ผูใ้หญ่และเป็นคนชรา  เป็นตน้  ดงันั้นการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคน ข้ึนอยูก่บัการท าความเขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หากแต่ละคนมีความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละมีความเช่ือเร่ืองกุศลกรรม และอกุศลกรรม เร่ืองบุญบาปท่ีท าไว ้ซ่ึงจะส่งผล
ให้ปรากฏในวาระสุดทา้ยของชีวิต นั่นคือการน าไปเกิดใหม่อีกคร้ัง และวนเวียนอย่างไม่รู้จบส้ิน 
เรียกว่า สังสารวฏั อนัจะท าให้แต่ละคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิต โดยตอ้งมีความเขา้ใจล าดับ
ขั้นตอนของการตาย หรือกระบวนของการตาย ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา  แบ่งออกเป็น  ๓ ขณะ
ดว้ยกนั  คือ  ขณะใกลต้าย  ขณะตาย และขณะหลงัตาย โดยเกิดความรู้ลึกและการรับรู้อารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนในทุกช่วงขณะ น่าจะไดช่ื้อวา่เป็นการตายอยา่งมีคุณค่า ดงัน้ี๑  
 ๑. ขณะใกล้ตาย ขณะใกลจ้ะตายอารมณ์ของจิตจะมีวิถีจิตเกิดข้ึนท่ีเรียกว่า “มรณาสันนวิถี”
เป็นวิถีจิตท่ีใกลจ้ะตาย จิตมีก าลงัอ่อนเน่ืองจากอ านาจของกรรมท่ีส่งผลมานั้นใกลจ้ะหมดอ านาจอยู่
แลว้  สภาพชีวิตของคนขณะใกลต้ายน้ี  ทุกคนจะตอ้งประสบกบัส่ิงท่ีเรียกว่า  มรณาสันนกาล ซ่ึงมี
อารมณ์อยู่  ๓  ชนิด  คือ  กรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิต  ถา้หากเราจะปล่อยให้อารมณ์ใกลต้าย
เกิดข้ึนเองโดยท่ีไม่สร้างเหตุไว ้เรากจ็ะเผชิญกบัอารมณ์ทั้ง ๓ ชนิด  

อารมณ์ใกล้ตายชนิดที ่ ๑  คอื  กรรม  อนัไดแ้ก่  กายกรรม  วจีกรรม มโนกรรม  อีกนยัหน่ึง  
คืออกุศลกรรมบถ  ๑๐  อนัไดแ้ก่ กายกรรม  ๓ ซ่ึงหมายถึงกายทุจริต  ๓  วจีกรรม  ๔  ซ่ึงหมายถึง
วจีทุจริต ๔  และมโนกรรม  ๓  ซ่ึงหมายถึงมโนทุจริต ๓ หากมนุษยเ์คยเจตนาท ากรรมอนัใดไว ้ ไม่
ว่าจะเป็นเจตนาท่ีเป็นกุศลหรือเจตนาท่ีเป็นอกุศลกรรมนั้น  จะมาปรากฏให้เห็นแลว้ส่งผลกรรม 
(วิบาก)  และกมัมชรูป (รูปท่ีเกิดเพราะกรรมเกิดร่วมดว้ย) เกิดข้ึนในปฏิสนธิกาล และปวตัติกาล  
คือชกัน าไปเกิด  กรรมท่ีน าไปเกิดน้ีคือชนกกรรม  หากท ากุศลกรรมไวจ้ะไดไ้ปเกิดยงัเทวภูมิ หรือ
มนุสสภูมิ  หรือท าอกุศลไวก้็จะตอ้งไปเกิดในอบายภูมิ  เช่นเกิดเป็นสัตวน์รก เปรต  อสุรกาย  หรือ  
สัตวเ์ดรัจฉาน  เป็นตน้   
 อารมณ์ใกล้ตายชนิดที ่๒  เรียกว่า กรรมนิมิต  อนัไดแ้ก่  อารมณ์  ๖  คือ รูป  เสียง กล่ิน รส 
สัมผสั  และสภาพท่ีรู้ไดท้างใจ  ท่ีเก่ียวดว้ยการกระท าของแต่ละบุคคล ท่ีตนไดก้ระท าแลว้ดว้ยกาย 
วาจา ใจ ยอ่มจะมาแสดงนิมิตเคร่ืองหมายใหรู้้ไดเ้ม่ือใกลจ้ะตาย  ถา้เป็นฝ่ายกุศล  ก็ใหรู้้ใหเ้ห็น เป็น
การท าบุญใหท้าน เช่น  เห็นโบสถ ์ วิหาร  โรงพยาบาล ท่ีตนเองเคยสร้าง เห็นพระพุทธรูปท่ีตนเคย
สร้าง เป็นตน้ 
 อารมณ์ใกล้ตายชนิดที ่ ๓  คอื  คตินิมติ  คือท่ีไปเกิดของสตัว ์ คติมี  ๕  คือ  นิรยะ  เป็นท่ี 

                                                            

  
๑
 ชกัดุด ตุลก,ู สู่ความตายอย่างสงบ, หนา้ ๑๑. 



๓๙๔ 
 

ไปเกิดของสัตวน์รก  เดรัจฉานโยนิ  เป็นท่ีไปเกิดของสัตวเ์ดรัจฉาน  เปตติวิสัย  เป็นท่ีไปเกิดของ
เปรตและอสุรกาย มนุสสคติเป็นท่ีไปเกิดของมนุษย ์ และเทวดา คติเป็นท่ีไปเกิดของเหล่าเทพ คติ
เหล่าน้ีมกัเกิดข้ึนในเวลาใกลต้ายซ่ึงจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีไปของมนุษย ์

คุณค่าที่เกิดขึน้  จากการท่ีแต่ละบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของกระบวนการตาย
ในขณะใกลต้ายน้ี อาจท าให้คลายวิตกกงัวล มีสติระลึกในส่ิงท่ีดีงามตลอดเวลา จิตไม่ซดัส่าย แต่
ส าหรับผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมเป็นปรกตินิสยั ยอ่มจะมีจิตตั้งความปรารถนา ขอใหบ้รรลุธรรม ตาม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบนัหรือในชาติต่อ ๆ ไปโดยเร็วพลันเท่าท่ีจะมีบุญบารมี
เพียงพอ   
 ๒.  ขณะตาย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้เกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์  ๕  ซ่ึงประกอบดว้ย  รูปขนัธ์  ๑  คือ ร่างกาย
และพฤติกรรมทั้งหลายของร่างกาย  และนามขนัธ์ ๔  คือ เวทนาขนัธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์  
และวิญญาณขนัธ์  สภาพชีวิตทั้งรูปขนัธ์และนามขนัธ์ของคนทั้งในขณะเกิดและขณะตายมีปรากฏ
ใน พระพุทธด ารัสเร่ืองปฏิจจสมุปบาทการเกิด  การดบัแบบน้ีเป็นขณิกามรณะ  ซ่ึงไดแ้ก่  ความดบั
ของสงัขารธรรมท่ีเป็นอยูทุ่กขณะ  มีคุณค่าส าหรับ  ผูท่ี้ปฏิบติัศีล  เจริญสมาธิ  เจริญปัญญาอยูเ่สมอ
จะเห็นการเกิดดับน้ี จะเป็นชีวิตินทริยุปัจเฉทมรณะเม่ือรูปชีวิต  นามชีวิตดับแลว้  อ านาจของ
อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมจะส่งผลไปยงัจิตสุดทา้ยแห่งวิถีจิต คือจุติจิตดว้ยอ านาจแห่งการเคล่ือน
จากภพเก่าแลว้กด็บัสตัวน์ั้นจะถึงแก่ความตาย 
 คุณค่าที่เกิดขึน้  จากการท่ีมีความรู้เร่ืองขณะตายน้ี ท าให้มนุษยเ์กิดสติ มีสมาธิ และระลึก
ถึงแต่คุณงามความดีท่ีตนไดก้ระท ามา จิตสุดทา้ยจึงจะไปยงัสุคติ 
 ๓.  ขณะหลังตาย ในทนัทีท่ีจุติจิตดบัลง  ปฏิสนธิจิตจะตอ้งเกิดข้ึนทนัที  โดยไม่มีจิตอ่ืน
เกิดข้ึนมาคัน่ระหว่างจุติจิตกบัปฏิสนธิจิต หลงัจากตายแลว้ชีวิตของคนเราจะไปเสวยผลกรรมท่ีตน
ไดก้ระท าไวต้ั้งแต่สมยัยงัมีชีวิตอยู ่ ภพท่ีเราจะไปเกิดใหม่นั้นมีความสมัพนัธ์อยา่งยิง่ยวดกบักรรมท่ี
ท าไวก่้อนตาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาสันนกรรมหรือกรรมท่ีท าไวใ้กลต้าย  โดยเฉพาะในมรณสันน
กาลจะมีพลงัช่วยส่งใหไ้ดไ้ปเกิดใหม่ในสุคติหรือทุคติภพ  จากพระสูตรน้ี  มีตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็น
วา่  บุคคลสัง่สมกรรมอยา่งใด  ยอ่มไดรั้บผลกรรมอยา่งนั้นของตน  
 คุณค่าทีไ่ด้รับ  จากความขา้ใจอาการท่ีเกิดข้ึนขณะหลงัตาย ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือขณะจิตท่ี
จวนเจียนตายนั้น  มนุษยต์อ้งรักษาจิตและประคองจิตให้เป็นกุศลเพราะถา้จิตของผูใ้ดยึดมัน่อยูใ่น
กุศลกรรม  ผูน้ั้นย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรคก่์อน  จิตของผูใ้ดยึดมัน่ในอกุศลกรรม  ผูน้ั้นยอ่มไปตก
นรกก่อน  ตามอิทธิพลของอาสันนกรรม  แต่อย่างไรก็ตามหากไดก้ระท ากรรมชัว่มามาก  เพิ่งมา
ส านึกไดเ้ม่ือแก่เฒ่าชราแลว้  ก็ยงัมีโอกาสท าความดีเร่งประกอบกุศลกรรมสามารถพลิกผนัไปเกิด
ในสุคติไดช้ัว่คราว  พอให้ตั้งตวัท ากุศลกรรมต่อไป  การไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด 



๓๙๕ 
 

ไดรั้บคุณค่าอยา่งมหาศาล  เม่ือเราไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรมตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
จะสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ  รู้เท่าทันในรูปขันธ์และนามขันธ์อีก  ๔  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ท่ีเป็นไตรลกัษณ์  คืออนิจจงั  ทุกขงั  และ
อนตัตา    
 ๔.๑.๒   ความเช่ือเร่ืองกระบวนการเกดิและจิตวญิญาณ 

“การเกิด” หมายถึง การมี  หรือเกิดข้ึน ในทางพระพุทธศาสนาเช่ือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย,์ 
สัตว,์ หรือส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี  มีเหตุปัจจยัต่าง ๆ เป็นเคร่ืองน าไปเกิดกระบวนของการเกิดของมนุษย์
โดยสรุปมี  ๒  กระบวนการ  คือ กระบวนการดา้นรูปธรรม กบักระบวนการดา้นนามธรรม ปัจจยัท่ี
ท าให้มีการเกิด ทางพระพุทธศาสนามีค าตอบในเร่ืองน้ีว่า การเกิดของมนุษยห์รือสัตวย์อ่มมีสาเหตุ
หลกัๆ ท่ีส าคญัอยู ่ ๓ ประการดว้ยกนัคือ กิเลส, กรรม, และวิบาก ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการเวียน
ว่ายตายเกิดของสรรพสัตวท์ั้งหลาย เรียกว่า “วฏัฏสงสาร” หรือ “สังสารวฏัฏ”์ โดยวฏัสงสารนั้นมี
องคป์ระกอบ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก โดย กิเลสเป็นเหตุใหท้ ากรรม, กรรมก่อใหเ้กิดวิบาก, วิบาก
เป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่อไปอีก เป็นสภาวะหมุนวนดว้ยความเป็นทั้งเหตุและผลแห่งกนัอยูอ่ยา่งน้ีไม่
มีท่ีส้ินสุด การพฒันาอบรมจิตตนเองไดม้ากแลว้ ก็ยอ่มไปบงัเกิดในท่ีดี มีความสุข ถา้เขาท าความดี
ไวน้อ้ย แต่ท าความชัว่ไวม้าก คือยงัดอ้ยในดา้นพฒันาจิตใจของตนอยู ่เขาก็ยอ่มไปเกิดในท่ีมีความ
ทุกขต์ามยถากรรมของตน. 
 จิต  คือ ธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง  อาศยัอยู่ในร่างกายของสัตว์
ทั้งหลายเป็นธรรมชาติท่ีรับรู้อารมณ์ไดเ้ร็ว  ธรรมชาติของจิตเกิดดบัอยูต่ลอดเวลาก็จริง  แต่ก็ไดเ้กิด
ดบัติดต่อกนัไปไม่ขาดสาย   เหมือนกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดดบัอยูต่ลอดเวลา  ท าให้แสงสว่างติดต่อกนั
ตลอด เพราะเกิดดบัไวมาก อนัธรรมชาติของจิตนั้น   ก่อนท่ีมนัจะดบั ไป  ไดถ่้ายทอดท้ิงเช้ือคือบุญ   
บาป   และกรรมกิเลส   ไวใ้หจิ้ตดวงต่อไปเก็บไวน้ าไป แลว้แสดงผลออกมาเป็นระยะตามพลงังาน
แห่งกรรมคือบุญและบาปท่ีไดท้  าสั่งสมไว ้บุญและบาปมิไดสู้ญหายไปพร้อมกบัความตายของ
ร่างกายหรือพร้อมกบัความดบัของจิต  แต่ไดถ่้ายทอดสืบเน่ืองไปตลอดเวลา จิตก็ยงัมีคุณภาพสูงอยู ่   
ดงัท่ีเราไดพ้บเห็นท่านผูท่ี้มีบุญมาท่ีมาเกิด ซึงเป็นคนมีรูปร่างดี     ปัญญาเฉียบแหลม จิตใจเขม้แขง็
ประกอบดว้ยเมตตากรุณา เป็นตน้    แต่ถา้ผูน้ั้นจะกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวไม่ยอมพฒันาตนเองใน
ปัจจุบนั   พลงัของบุญหรือพลงัแห่งการพฒันาตนไวเ้ม่ือชาตินั้น   ย่อมหมดไปไดฉ้ะนั้น  คนท่ี
ฉลาดจึงไม่หวงัแต่กินบุญเก่าออย่างเดียว    แต่ไดพ้ยายามเพิ่มพูนบุญกุศล ใหม่ดว้ยการพฒันาจิต  
อบรมตนในปัจจุบนัเน่ืองจากจิตเป็นตวัรับหรือเกบ็เอาบุญและบาปไว ้ ฉะนั้น   ชีวิตการเวียนเกิดจึง
เกิดในท่ีดีบา้ง  ท่ีเลวบา้ง  ตามกรรมท่ีตนไดก้ระท าเอาไว ้ ซ่ึงมีอยู ่ ๒  อยา่ง คือ  สุคติภพ มี กามภพ  
รูปภพ  และอรูปภพ  อนัเป็นท่ีอยู่ของเหล่าสัตวท่ี์ตายแลว้ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ประพฤติดี มีกายสุจริต  
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วาจาสุจริตและใจสุจริต  เรียกว่า กุศลกรรมนัน่เอง คือ การสร้างกรรมดี มีการรักษาศีล ๕ ขอ้ เป็น
ตน้ และทุคติภพ  ทุคติ  หมายถึง  คติชัว่  ทางด าเนินชีวิตชัว่  มีแต่ความเดือนร้อน  สถานท่ีท่ีไปเกิด
ชั่วเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานได้แก่  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต  และอสุรกาย ท่ีเรียกอีกอย่างว่า 
อบายภูมิ  
 ๔.๑.๓ ความเช่ือเร่ืองบาป-บุญและกฎแห่งกรรม 
 หลงัจากการตายแลว้ชีวิตของแต่ละคนจะตอ้งไปเสวยผลกรรมท่ีท าไวต้ั้งแต่ยงัมีชีวิตอยู ่ภพ
ท่ีจะไปเกิดใหม่นั้นจึงมีความสมัพนัธ์อยา่งยิง่ยวดกบักรรมท่ีท าไวก่้อนตาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาสัน
นกรรมหรือกรรมท่ีท าไวใ้กลต้ายโดยเฉพาะในมรณสันนกาลจะมีพลงัช่วยส่งให้ไดไ้ปเกิดใหม่ใน
สุคติหรือทุคติภพ เม่ือบุคคลมีความเขา้ใจในบาปบุญแลว้ จะไม่ท าความชัว่ ดงัท่ีพระพุทธองคท์รง
แสดงธรรมไวว้า่ สตัวท์ั้งหลายยอ่มมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นก าเนิด มี
กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจ าแนกสตัวท์ั้งหลายใหเ้ลวและดีต่างกนั กรรมท่ี
มนุษยท์ั้งหลายท่ีได้กระท าไวน้ั่นเอง  เป็นตวัแบ่งแยกให้คนทั้งปวงแตกต่างกันออกไปเช่นนั้น  
เพราะสัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  เป็นทายาทแห่งกรรม  กรรมย่อมจ าแนกสัตวใ์ห้เลวและ
ประณีตได ้ ท ากรรมดีไวย้่อมไปสู่ท่ีดี  ท ากรรมชัว่ย่อมไปสู่ท่ีไม่ดี  คือ อบายภูมิ  แต่อยา่งไรก็ตาม
หากได้กระท ากรรมชั่วมามาก  เพิ่งมาส านึกได้เม่ือแก่เฒ่าชราแลว้  ก็ยงัมีโอกาสท าความดีเร่ง
ประกอบกศุลกรรมสามารถพลิกผนัไปเกิดในสุคติไดช้ัว่คราว  พอใหต้ั้งตวัท ากศุลกรรมต่อไป  
 ๔.๑.๔  เช่ือเร่ืองนรก - สวรรค์  
 นรกตามท่ีรู้กนัอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นเร่ืองท่ีจะไดรั้บหลงัจากตายแลว้ การท่ีพุทธศาสนิกชนจะ
แสดงพฤติกรรมใดออกมา หากรู้อยูแ่ก่ใจว่าไม่ชอบธรรม ยอ่มคิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่า ผลกรรมจะ
ส่งผลถึงกบัท าให้ตนเองตอ้งตกนรกหมกไหมห้รือไม่ เม่ือคิดถึงนรกอาจจะมีพุทธศาสนิกชนบาง
คนละการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมเสียได ้ เร่ืองความเช่ือเก่ียวกบันรก สวรรค ์จึงมีอิทธิพลท าใหบุ้คคล
งดการกระท าท่ีไม่ชอบธรรมไดใ้นบางกรณีอยา่งน้ี นรกในฐานะท่ีเป็นภพหรือคติภูมิจะเหมือนกบั
ชีวิตในโลกน้ีไม่ได ้ถา้เหมือนกนัก็ตอ้งมองเห็นดว้ยตามนุษยด์งันั้นสัตวท์ั้งหลายจะไปเกิดในนรก
นั้นยอ่มมีเหตุอนัควรท่ีท าใหส้ัตวเ์หล่านั้นไปเกิดในท่ีเช่นนั้น คือการกระท าชัว่ทั้งทางกาย ทางวาจา
และทางใจ เช่นการละเมิดศีล ๕ ขอ้ ตอ้งไดรั้บโทษดงัน้ี 
  ๑. คนท่ีฆ่าสตัวต์ดัชีวิตเป็นประจ า จะไปเกิดในสญัชีวมหานรก  
  ๒. คนท่ีเป็นโจร เป็นขโมย ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น จะไปเกิดในกาฬสุตตนรก  
  ๓. คนท่ีประพฤติผดิในกาม จะไปเกิดในสงัฆาฏมหานรก 
  ๔. คนท่ีประพฤติทางวาจา มีการพดูเทจ็ พดูค าหยาบ พดูส่อเสียด พดูเพอ้เจอ้ จะไป
เกิดในโรรุวมหานรก  
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  ๕. คนท่ีด่ืมสุราเมรัยแลว้เกิดความประมาท ขาดสติสัมปชญัญะจะไปเกิดใน มหา
โรรุวมหานรก 
๔.๒  การด าเนินชีวติทางด้านสังคม 
 ความเช่ือในสังคมไทย เป็นความเช่ือพื้นฐานท่ีผกูพนักบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคน
ไทยตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย ก่อใหเ้กิดประเพณี และพิธีกรรมข้ึนหลายอยา่ง ดงัน้ี 
 ๔.๒.๑. พธีิเกีย่วกบัการเกดิในสังคมชาวพุทธไทย 
 การเกิดในมุมมองของพระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็น  “กระบวนการแห่งการกระท าหรือ 
กรรม” ที่ส่งผลให้จิตของมนุษย์ได้ไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกนัไป ประเด็นต่อมาท่ีน ามาศึกษาคือ 
การเกิดในรูปแบบของปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงในสงัคม สรุปไดด้งัน้ี   
   ๔.๒.๑.๑  พธีิเกีย่วกบัการเกดิของชาวพุทธ 
 พบว่า ในบริบทของสังคม ประชาชนชาวพุทธ มีการจดัประเพณีพิธีเก่ียวกบัการเกิดตาม
ความเช่ือของตนอยูใ่นทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงประเพณีพิธีในแต่ละภาคของไทยนั้นมีความเช่ือ
มาจากแหล่งความเช่ือท่ีแตกต่างกนัไปบา้งเหมือนกนั บา้งต่างกนั ตามแต่ค่านิยมหรือความเช่ือท่ีตน
มี ซ่ึงจากการกล่าวมาทั้งหมดพบว่าประชาชนในภาคต่าง ๆ ของไทยมีความเช่ือเก่ียวกบัพิธีการเกิด 
ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ไดแ้ก่การขอบุตรจากเทวดา การ
ท านายฝัน การตั้งครรภแ์ละแพท้อ้ง การตั้งช่ือ และการท าบุญวนัเกิด ถือวา่เป็นมงคลส าหรับชีวิต 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดพบว่า ประเพณีการเกิดในคมัภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า “ความ
เช่ือ” และ “ค่านิยมทางสังคม” มีส่วนส าคญัในการก่อให้เกิดประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด 
นอกจากนั้นบทบาทและความส าคญัของนกับวชในทางศาสนาก็มีส่วนส าคญัต่อการก าหนดให้มี
ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นอยา่งมาก 
 พธีิเกีย่วกบัการเกดิและตายในสังคมชาวพุทธไทย 

 จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะไดท้  าการวิเคราะห์การด าเนินชีวิตเก่ียวกบั
การเกิดในวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทยภาคอีสาน ไดแ้ก่ พิธีเก่ียวกบัการเกิดและการตายของ
ชาวไทยพุทธมีอยูเ่กือบทุกภาคทั้งภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือและภาคอีสาน ถึงแมจ้ะแตกต่างกนั
ดว้ยภาษา การด าเนินชีวิต วฒันธรรมและประเพณี ก็ยงัเหมือนกนัในดา้นความเช่ือและคติธรรม 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ในสมยัพทุธกาลมีปรากฏอยูก่บัพระธรรมค าสอนตามหลกัพทุธปรัชญา ดงัน้ี 

๑.พธีิเกีย่วกบัการเกดิ 

 ภาคอีสาน จะมีการท าพิธีท่ีเรียกวา่ “สู่ขวญั”เพื่อใหก้ าลงัใจคนทอ้ง นอกจากน้ียงัมีความเช่ือ
เช่ือเร่ืองของบุญบาปว่า หากคนบุญคนบาปมาเกิดขณะอยู่ในทอ้ง ถาเป็นคนมีบุญมาเกิด แม่จะมี
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ความสุขตลอด หลงัจากการคลอดมีการท าขวญัเด็กเกิดใหม่ ตั้งช่ือ ในภาคอีสานน้ี จะสังเกตไดว้่า
ฆราวาสท่ีมีผูใ้หค้วามนบัถือ เป็นผูท้  าพิธีกรรม 
 ๒. พธีิเกีย่วกบัการตาย 

 จากท่ีได้กล่าวในเร่ืองของความตาย และพิธีการเก่ียวกับผูท่ี้ตายแล้ว  ในวฒันธรรม
ประเพณีของชาวพุทธไทยท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาอนัยาวนาน จนเป็นความเช่ือไปสู่แต่ละ
ทอ้งถ่ินและปฏิบติัต่อ ๆ  มาเป็นเวลาชา้นาน ในเร่ืองของการตายในปัจจุบันน้ีนั้ น ผู ้วิจัย
พบว่า มีพิธีบางอย่างในสมยัโบราณ ไม่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั อาจมีสาเหตุมาจากการลดขั้นตอน
ของพิธีลงไป ดว้ยสาเหตุของเวลา สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีตลอดจนความเจริญของบา้นเมือง จึง
ขอน ามาเพียงพิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนา และมีปริศนาธรรมแทรกอยู ่ตามค าสอนของพระ
ศาสนา รวมทั้งสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัน้ี 
  พธีิเกีย่วกบัการท าศพ 
 การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งประสบและไม่สามารถหลีกหนีจุดจบ
ของชีวิตได ้ดว้ยเป็นค าสอนทางพระพทุธศาสนาในเร่ืองกฎของไตรลกัษณ์ ประเพณีไทยมีพิธีกรรม
ในการจดัการกบัศพเพื่อแสดงถึงความรักและอาลยัใหแ้ก่ผูต้ายและเป็นการส่งวิญญาณผูต้ายใหไ้ปสู่
สุขคติ หลกัส าคญั ก็คือ หลกัแห่งทิศ  ๖ ในพุทธปรัชญาเถรวาท และความความกตญัญูกตเวที ดว้ย
การปรารภการท าบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกศุล โดยมีวดั พระสงฆเ์ป็นสะพานบุญให ้ 

อีกอยา่ง เก่ียวกบัความตายน้ีพระพุทธศาสนาสอนใหเ้รารู้จกัเทวทูต เม่ือเห็นคนแก่ เจบ็ คน
ตอ้งโทษ และคนตาย ก็สอนให้คนน้อมนึกมาใส่ตวั จนเกิดความสลดใจ ไม่กลา้ท ากรรมอนัเป็น
บาป ถา้ไปพิจารณาในเวลาคางแขง็ หรือเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากคนตาย  เทวทูตจะช่วยอะไรไม่ได้
เลยมีการจดัดอกไมธู้ปเทียนใหค้นป่วยประณมมือถือเตือนใหร้ะลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
 หลักความเช่ือ   ทางคดีโลก    ถือว่าให้น าเคร่ืองสักการะนั้นไปไหวพ้ระธาตุเกศแกว้จุฬา
มณีเจดีย ์บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
  ทางคดีธรรม  ถือว่าเป็นการสอนให้คนรู้จกัไหวพ้ระ  อย่าอยู่โดยไม่รู้จกัให้ทานรักษาศีล 
เจริญภาวนา 
  พธีิเกีย่วกบัการอาบน า้ศพ  
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก   ถือวา่  อาบเพื่อปราศจากมลทิน 
 ทางคดีธรรม ถือวา่สอนใหค้นเป็นเอาศีล สมาธิ ปัญญาเป็นน ้าอาบ กาย วาจา ใจ ใหส้ะอาด 
  พธีิเกีย่วกบัการหวีผมศพ 
 การหวีผมศพนั้น แบ่งหวีกลบัไปขา้งหนา้คร่ึงหน่ึงขา้งหลงัคร่ึงหน่ึง การหวีกลบักนัเช่นน้ี 
ก็แสดงว่าหวีผมส าหรับคนตาย คร้ันหวีผมเสร็จแลว้ก็หักหวีออกเป็นสองท่อนท้ิงลงในหีบ คือ
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หมายถึงตายกลบัเกิดคู่น้ี เป็นทุกขท์บัถมสัตวจ์มอยู่ในวฎัสงสารการหวีผมให้ศพ หวีไปขา้งหลงั
คร่ึงหน่ึง ขา้งหนา้คร่ึงหน่ึงน้ัน 
           หลักความเช่ือ ทางคดีโลก ถือว่าหวีส าหรับคนตายและคนเกิดเม่ือหวีแลว้หักออกเป็นสอง
ท่อนท้ิง 
           ทางคดีธรรม ถือวา่เป็นการเตือนใหพ้ิจารณาว่า ความเกิดกบัความตาย เป็นของคู่กนั เกิดแลว้
ตอ้งตาย ตายแลว้ตอ้งเกิด ผูท่ี้ไม่ตายคือผูท่ี้ไม่เกิด 
   พธีิเกีย่วกบัการนุ่งห่มผ้าศพ 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่า นุ่งเอาชายพกไวข้า้งหลงัเป็นการนุ่งของคนตาย นุ่งเอา
ชายพกไวข้า้งหนา้เป็นการนุ่งของคนเป็น 
  ทางคดีธรรม ถือวา่ ท่ีนุ่งผา้ขาวเป็นการสอนใหมี้สุจริต เพราะสุจริตเป็นธรรมท่ีขาว 
  พธีิเกีย่วกบัการรดน า้หอมศพ 
 เวลารดน ้ าศพ ผูร้ดควรนึกขมาศพในใจว่า “ อทิ   มตสรีร   อุทก  วิย  อโหสิ กมฺม ” สรีระท่ี
ตายแลว้น้ีเป็นอโหสิกรรม 
 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่ เป็นการแสดงความเคารพต่อศพ และใหศ้พมีกล่ินหอม 
  ทางคดีธรรม ถือว่า สอนให้เคารพต่อบุคคล วตัถุ สถานท่ี และใหรั้กษาศีลเพราะศีลมีกล่ิน
หอมกวา่กล่ินน ้าอบน ้าหอมและหอมทวนลมได ้ ดงัน้ี 
   พธีิเกีย่วกบัการน าเงินใส่ปากศพ 
 หลักความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าให้ค่าเสบียงอาหาร ค่ารถ ค่าเรือ แก่ผูต้ายส าหรับเดินทาง
ไปสวรรค ์
 ทางคดีธรรม   ถือว่าสอนคนเป็นให้รู้จกัใชเ้งินใหเ้ป็นประโยชน์  อยา่ตระหน่ี  ถ่ีเหนียวไม่
รู้จกักินรู้จกัใชเ้วลาตายไปเขาเอาเงินยดัใส่ปาก กเ็อาไปไม่ได ้ปล่อยใหเ้ขาแยง่กนัชุลมุนวุน่วาย 

การท่ีป้อนหมากใส่ปากศพนั้น เป็นปัญหาให้คนเป็นปลงว่าเม่ือยงัมีชีวิตอยูเ่ค้ียวไดเ้องไม่
ตอ้งต า ถึงต าหมากกินก็ยงัรู้จกัรสชาติและแกเ้ปร้ียวปากได ้คร้ันดบัชีพแลว้ตอ้งมีผูต้  าหมากใส่ปาก
ให ้แมเ้ช่นนั้นกย็งันอนอา้ปากอมหมากไวเ้ฉย ๆ ไม่รู้จกัถ่มคายไม่รู้รส ใหเ้ห็นปรากฏความเป็นของ
ไม่เท่ียงแห่งสังขาร การท่ีเอาเงินหรือทองบรรจุในปากนั้น กล่าวกนัว่าผูต้ายจะไดเ้อาทรัพยน์ั้นติด
ตวัไปใชใ้นเมืองผี แต่น่าจะเห็นตรงกนัขา้มว่า การท่ีเอาเงินทองบรรจุลงในปากนั้น เป็นการแสดง
ให้เห็นว่า บรรดาทรัพยส์มบติัท่ีผูต้ายไดส้ะสมไวน้ั้น แมม้ากน้อยสักเท่าใด คร้ันตายแลว้ตอ้งท้ิง
หมดเอาอะไรไปไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่เงินท่ีบรรจุปากไวใ้ห้ ก็เอาไปไม่ได ้จะเอาไปไดก้็แต่กรรมคือบุญ
และบาปท่ีตนท าไวเ้ท่านั้น กรรมนั้นแหละย่อมติดตามตนไปดุจเงาตามตวั และส่งผลคือสุขและ
ทุกข ์ตามสมควรแก่ก าลงัของกรรม 



๔๐๐ 
 

 หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือวา่เป็นการแกทุ้กข ์ถา้ไดกิ้นจิตใจกส็บาย 
 ทางคดีธรรม สอนใหค้นรู้ตวัว่าคนตายเป็นอยา่งน้ี เวลาเป็นอยากกินอยากเค้ียวเวลาตายเอา
ใส่ปากใหก้ไ็ม่กิน ไม่เค้ียว 
   พธีิเกีย่วกบัเคร่ืองสักการะใส่มือศพ 
 เม่ือตราสงัเสร็จแลว้ น ากรวยดอกไม ้ท่ีบรรจุหมากพลู ธูปเทียนสอดในมือศพคนโบราณท า
ใหแ้ก่ผูต้ายเม่ือยงัไปอยูใ่นเวลาไขห้นกัใกลจ้ะถึงความตาย หมู่ญาติมาขอขมาจะไดรั้บขมาได ้พลาด
พลั้งกนัไว ้ดว้ยกายวาจา ใจ ใหอ้โหสิกรรมแก่กนั 
  พธีิเกีย่วกบัเอาขีผ้ึง้ปิดหน้าปิดตาปิดปากศพ 
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก  ถือวา่เพื่อป้องกนัความอุจาดตา  ลามก   
   ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการสอนคนเป็นให้รู้จกัระวงัรักษา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อย่าให้
ทุกขเ์กิดข้ึน เพราะทุกขท่ี์เกิดข้ึนเกิดจากไม่ส ารวมส่ิงในส่ิงเหล่าน้ี 
  พธีิเกีย่วกบัมัดศพหรือการตราสังศพ 

หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก ถือวา่เพื่อป้องกนั มิใหศ้พพองข้ึนดนัโลงจนแตก 
 ทางคดีธรรม ถือวิธีตราสงัจะมดั ๓ เปลาะ  
  ว่าเคร่ืองผกูมดัคนมี  ๓  ประการท่ีคนเราละไดย้าก  คือ  ปุตฺโต คีเว   หมายถึง  เชือกคือลูก
มดัท่ีคอ ธน  ปาเท  หมายถึง เชือกคือสมบติัมดัท่ีเทา้  ภริยา หตฺเถ  หมายถึง เชือกคือเมียมดัท่ีมือ 
พธีิเกีย่วกบัการปูฟากศพ 
 หลกัความเช่ือ   ทางคดีโลก    ถือวา่ใหไ้ฟลอดข้ึนไหมศ้พไดง่้าย 
 ทางคดีธรรม ถือวา่ใหเ้ดินตามทางวิสุทธิมรรค  ๗ ประการ  ผูเ้ดินตามทางสายน้ี ถึงท่ีหมาย
ง่ายไม่เสียเวลา เหมือนศพท่ีปูดว้ยฟาก  ๗  ซ่ี ไฟไหมง่้ายฉะนั้น 
   พธีิเกีย่วกบัการเบิกโลง 
 เบิกโลงนั้น เป็นหน้าท่ีสับเหร่อมีการท าน ้ ามนตท่ี์เรียกว่าธรณีสาร  แลว้อ่านโองการเป็น
การ เชิญพระพุทธ  พระพรหม  พระนารายณ์  พระปรเมศวร  พระวิศวกรรม  มาเขา้สิงกายให้ท า
กรรมต่าง ๆ  ส าเร็จ  ส่วน  สิทฺธิกิจฺจ   ฯลฯ  ใชใ้หพ้รเป็นพระถวายอดิเรก จากนั้นน าน ้ ามนตลู์บหนา้ 
ผม และประพรมโลง ๓ หน แลว้หยิบเทียนท่ีติดปากโลงมาจุดดา้ยสายสิญจน์ท่ีวงรอบโลงให้ไหม้
ลงทั้ง   ๘  ช่อง แลว้จึงเอามีดหมอมาเสกดว้ยคาถาว่า “พุทธ  ปจฺจกฺขามิ  ธมฺม   ปจฺจกฺขามิ  สงฺฆ  
ปจฺจกฺขามิ”  ๓ คร้ัง แลว้ ถามเองตอบเองวา่ โลงน้ีท าส าหรับใส่อะไร ตอบวา่ส าหรับใส่ศพ เพื่อบอก
กล่าวให้ผีอ่ืนรู้ว่าโลงน้ีมีเจา้ของแลว้ อีกอยา่งการใชใ้บตอง  ๓  ใบ  หมายถึง  ๓  ภพ  คือ  กามภพ  
รูปภพ  อรูปภพเร่ืองใบตองและเผือก  ว่ายงัเป็นปริศนาให้ผูย้งัมีชีวิตอยูพ่ิจารณาว่าธาตุท่ีประกอบ
ข้ึนหมดส้ินไปแลว้  จึงตอ้งนอนอยูอ่ยา่งศพ  ฉะนั้นเพื่อใหเ้กิดธรรมสงัเวชข้ึนในใจ   



๔๐๑ 
 

  พธีิเกีย่วกบัการห่อศพและดอยศพ 
 การห่อศพผกูมดั ๕ เปลาะน้ี เป็นปัญหาธรรมเตือนสติใหรู้้ว่า  เคร่ืองกางกั้นสัตวโ์ลกไวใ้น
ห้วงทุกขน์ั้น เรียกว่านิวรณ์มีอยู ่๕ คือ กามฉนัทะ ความพอใจรักใคร่ในกาม  พยาบาท คิดปองร้าย  
ถีนมิทธะ ความท่ีจิตหดหู่และเคลิบเดล้ิม อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้ งซ่านและร าคาญ และวิจิกิจฉา 
ความลงัเลสงสัยไม่ตกลงไดอี้กนัยยะหน่ึงเป็นปัญหาธรรมให้ระลึกถึงเบญจขนัธ์คือ รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ น้ีว่าเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตาส่วนผา้ขาวคลุมหุม้กายไม่
ระแนบซา้ยขวา เป็นปัญหาให้พิจารณาว่า คนเราเม่ือดบัชีพแลว้ก็เหมือนท่อนไมห้าสาระมิได ้ท่อน
ไมเ้สียอีกยงัใชใ้ส่ไฟได ้ร่างกายนอกจากถมแผน่ดิน กย็งัไม่มีประโยชน์อนัใดเลย พิจารณาเห็นอยา่ง
น้ีแลว้จกัไดเ้กิดสงัเวชในกายคลายความรักความชงั และความยดึมัน่ส าคญัผดิต่าง ๆ เป็นทางด าเนิน
ตนใหพ้น้ทุกขไ์ด ้
  พธีิเกีย่วกบับันไดสามหรือส่ีขั้น 

เป็นปัญหาธรรมว่า สัตวท์ั้งหลายตอ้งท่องเท่ียวหมุนเวียนในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ อธิบายซ ้ ากบัปัญหาเวียน ๓ รอบ ซ้ึงจะกล่าวขา้งหน้า ส่วนบนัได ๔ ขั้นนั้น เป็นปัญหา
ธรรมไดแ้ก่ การเกิด การแก่ การเจบ็ไข ้และการตาย คนเราเกิดมาจะตอ้งกา้วไปตามขั้นทั้ง ๔ น้ีโดย
ล าดบั อีกบรรยายหน่ึง 

วา่ บนัได ๔ ขั้น คือ ขั้นท่ี ๑ กามภพ ขั้นท่ี ๒ รูปภพ ขั้นท่ี ๓ อรูปภพ ขั้นท่ี ๔ นิพพาน 
  พธีิเกีย่วกบัการตั้งศพ 
   ศพนั้นจะใส่ในโลงหรือไม่ก็ตามจะตั้งไวใ้นท่ีใดก็ตามตอ้งหันหัวศพไปทางทิศตะวนัตก
เสมอ 

หลกัความเช่ือ  ทางคดีโลก ถือว่าการนอนหันหัวไปทางทิศตะวนัตกนอนอยา่งผี
หนัไปทางทิศตะวนัออกนอนอยา่งคน 

 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้พิจารณาว่า การตายคือการเส่ือมไป ส้ินไป ตกไป
เหมือนกบัพระอาทิตยต์กไปฉะนั้น 

  พธีิเกีย่วกบัการตามไฟไว้ปลายเท้าศพ 
เป็นปัญหาธรรมวา่ เม่ือยงัมีชีวิต ธาตุ ๔ คือ ดิน น ้ า ไฟ ลม ยงัมีอยูพ่ร้อมกนัคร้ันส้ินชีพแลว้ 

ธาตุทั้ง ๔ ต่างแตกแยกกนัไป จึงจุดไฟน ้ ามนัในมะพร้าวเป็นของบริสุทธ์ิดุจบุญกุศลก่อสร้าง ส่วน
เกลือเปรียบดว้ยบาปอกศุลการตามไฟศพ  อธิบายชนิดปริศนาธรรมวา่   มนุษยน์ั้นมี  ๔  จ าพวก  คือ  
พวกท่ีหน่ึงมาสวา่งไปสวา่ง  พวกท่ีสองมาสวา่งไปมืด   พวกท่ีสาม  มามืดไปสว่าง  พวกท่ีส่ี  
มามืดไปมืด   
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก    ถือวา่จุดไวแ้ทนไฟธาตุผูต้ายบา้ง จุดไวก้นัความกลวับา้ง 



๔๐๒ 
 

 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้คนมีปัญญาเพราะปัญญานั้ นเป็นแสงสว่างในโลก ท่ีโลก
เจริญรุ่งเรืองอยูน้ี่เพราะปัญญา 
  พธีิเกีย่วกบัการดับไฟศพ 
 หลักความเช่ือทางคดีโลก ถือว่าเป็นการดบัเสนียดจญัไร หรือดบัความอาภพั อปัมงคลให้
สูญส้ินไป 
  ทางคดีธรรม  ถือว่าดับไฟเปรียบเหมือนตาย จุดไฟเปรียบเหมือนเกิด ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน
มาแลว้จะตอ้งตาย ท่ีไม่ตายไม่มี จะผดิแผกแตกต่างกนับา้งกท่ี็เร็วหรือชา้เท่านั้น 
   พธีิเกีย่วกบัการเลีย้งศพ 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก  ถือวา่เป็นการเล้ียงผูต้ายคร้ังสุดทา้ย 
 ทางคดีธรรม  ถือว่าสอนคนเป็นใหรู้้สึกส านึกตวัอยา่ท าบาป ท ากรรม เพราะกินเช่น ฆ่าเขา
ลกัเขามากิน เป็นตน้ เวลาตายแลว้มีแต่มดมากินแทน 

  พธีิเกีย่วกบัการสวดหน้าศพหรือสวดมาติกา 
 การสวดพระอภิธรรมน้ี ก็เพื่อจะให้เจา้ภาพสดบัธรรมบรรเทาความทุกขโ์ศกและเป็นบุญ
กุศล ไม่ใช่สวดใหผ้ีฟัง อีกอยา่งหน่ึงก็เพื่อมิใหเ้ป็นการเงียบเหงา ซ่ึงเท่ากบันิมนตพ์ระมาเป็นเพื่อน
เจา้ภาพ 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก    ถือวา่การใหศี้ล และสวดมาติกานั้นเป็นการใหบุ้ญแก่ผูต้าย 
 ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการสอนให้คนเป็นให้รู้จกัรับศีลกินทานเสียแต่เม่ือยงัเป็นคนหรือ
ยงัมีชีวิตอยู ่เวลาตายไปแลว้จะท าอะไรก็ไม่ได ้แมเ้ขาจะปลุกใหต่ื้นข้ึนมารับศีลก็ลุกข้ึนมาไม่ได ้น่ี
คือคนตายเพราะฉะนั้นถา้ยงัไม่ไดท้  าความดีอะไร ก็ใหรี้บท าก่อนตายจะดี เพราะเราท าเอง ดีกว่าคน
อ่ืนท าให ้
   พธีิเกีย่วกบัการสวดยอดมุข 

การสวดยอดมุข คือ ยอดธรรม ยอดธรรมไดแ้ก่ พระอภิธรรมพระท่ีนิมนตไ์ปสวดมาติกา
และยอดมุขเป็นจ าพวกเดียวกนั แต่เวลาสวดแบ่งหนา้ท่ีกนั สองรูปสวดยอดมุข นอกนั้นสวดมาติกา 
การสวดกส็วดไปพร้อมกนัและจบพร้อมกนั 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก ถือวา่การสวดมาติกา และยอดมุขเป็นการใหบุ้ญแก่ผูต้าย 
 ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการชดใชบุ้ญคุณของท่านผูมี้พระคุณ เช่น พระพุทธเจา้ไปโปรด
พระมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ แสดงพระอภิธรรม  ๗  คมัภีร์ โปรดเป็นการชดใชค่้าขา้วป้อน 
และน ้านม 
  พธีิเกีย่วกบัการรดน า้ศพ 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก     ถือวา่ท าเพื่อป้องกนัมิใหผ้จี  าเรือนของตนได ้
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 ทางคดีธรรม  ถือวา่สอนใหค้นเป็นพิจารณาวา่ความยดึมัน่วา่ นัน่เรา นัน่ของเรา นัน่เป็นตน
ตวัของเราใหล้ะท้ิงเสีย 
 พธีิเกีย่วกบัการจูงศพ 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก ถือว่าเกิดมาทั้งทีไม่เสียชาติเกิด มีลูกชายลูกหญิงไดบ้วชจูงไปถึง
ป่าชา้ 
 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้ลูกจูงพ่อแม่ข้ึนจากหลุมลึกดว้ยการสอนให้พ่อแม่มีศีลมีธรรม
อนัดีงาม 
  พธีิเกีย่วกบัประตูป่า 

ท าเม่ือจะยกศพออกจากบา้นเรือน เป็นปัญหาธรรมว่าประตูป่าชา้ถา้ใครไดย้่างเขา้ไปแลว้ 
ไม่มีก าหนดว่าเม่ือไรจะได้กลบัมาพบญาติอีก และเพื่อให้คนท่ีอยู่ภายหลงั ปลงธรรมสังเวชว่า 
คนเราก็เหมือนตน้ไม ้ซ่ึงปักตั้งอยู่ทั้งคู่พอส้ินลมยกศพลงไปแลว้ก็ถูกถอนตน้ลงทนัที จะไดเ้ป็น
จิตตภาวนาบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเ้บาบางจากสันดาน 
   พธีิเกีย่วกบัการต่อยหม้อน า้และชักฟาก 

เป็นปัญหาธรรมว่า ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น ้ า ไฟ ลม แตกสลายออกจากกนัแลว้เหลือแต่ไฟ
น าหน้า คนเราจะด ารงชีวิตอยู่ได ้ก็ดว้ยธาตุทั้ง ๔ ควบคุมกนัอยู่ เม่ือธาตุทั้ง ๔ แตกสลายลงแลว้ 
ชีวิตก็ด ารงอยู่ไม่ได ้ส่วนท่ีชกัฟาก ๓ ซ่ีนั้นให้พิจารณาพระไตรลกัษณ์ว่า รูปนั้นเป็นของไม่เท่ียง
เป็นทุกขแ์ลว้ไม่ใช่ของเรา ในวนัหน่ึงขา้งหนา้จะตอ้งแตกดบั เน่าเป่ือยศูนยส้ิ์นไปเม่ือความตายมา
ทนัเขา้วนัใด ก็เหมือนชกัไมฟ้ากออกจากเรือน จะผอ่นผนัอยา่งไรไม่ไดท้ั้งนั้น ตอ้งละท้ิงร่างกายท่ี
เปรียบเหมือนเรือน ไปแต่ผูเ้ดียวหาเพื่อนฝงูมิได ้ 
   พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวสาร 
 หลกัความเช่ือทางคดีโลก ถือวา่ใหผ้ลีงมาเกบ็กินขา้วสาร เวลาหามศพไปจะไดไ้ม่หนกั 
 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนคนเป็นให้พิจารณาดูว่าขา้วสารคือแก่นขา้ว คนเราถา้ถึงแก่นคน ก็
ไม่ตอ้งเกิดตายอีก ขา้วสารกเ็หมือนกนัจะเอาไปเพาะปลูกกไ็ม่เกิดอีก 
  พธีิเกีย่วกบัการหว่านข้าวตอกแตก 
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่ใหผ้อียูใ่นโลงลงมาเกบ็กิน 
 ทางคดีธรรม ถือว่าสอนให้คนเป็นพิจารณาดูคนตาย ว่าคนตายรูปกับนามแตกจากกัน 
เหมือนขา้วตอกแตกท่ีแตกออกจากกนัแลว้ไม่สามารถน ามาปลูกอีกไดเ้ลย 
  พธีิเกีย่วกบัการเวยีนศพ ๓ รอบ 
 หลกัความเช่ือ ทางคดีโลก ถือวา่เวียนซา้ยเป็นการแสดงความเคารพต่อศพ 
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 ทางคดีธรรม ถือว่าแม่น ้ าคือสงสาร ไหลหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยู่ไม่ขาดระยะ ตวัคนคือ
ตวักิเลสเกิดมาแลว้ตอ้งสร้างกรรม คร้ันสร้างแลว้ไดรั้บผลกรรมเกิดข้ึนมาอีก ถา้ไม่ตดักิเลสขาด 
เป็นตอ้งมาเกิดอยูร่ ่ าไป  
  พธีิเกีย่วกบัการล้างหน้าศพ 
               หลักความเช่ือทางคดีโลก ถือว่าน ้ ามะพร้าวเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดการลา้งก็เพื่อให้ศพสะอาด 
ปราศจากมลทิน 
 ทางคดีธรรม ถือวา่สอนคนเป็นใหเ้อาน ้าคือ สุจริตธรรมช าระลา้งใจใหส้ะอาด   
  พธีิเกีย่วกบัไม้ข่มเหง 
 ไมแ้ก่นสองท่อนยาวท่อนละ  ๒ วาเศษใชส้ าหรับบงัคบัมิให้โลงตกลงจากกองฟอน การ
เอาไมข่้มเหงไวเ้ช่นน้ี ถือวา่เป็นการสอนคนวา่ คนเรานั้นไม่วา่จะชัว่ดีมีจน ใหญ่เลก็เพียงไหน กต็อ้ง
มีผูป้กครองคอยควบคุมดูแล วา่กล่าวตกัเตือนอยูต่ลอด 
  พธีิเกีย่วกบัการชักผ้าบังสุกลุ 
     นิมนตพ์ระมาซกัมหา มีปฐมเหคุว่าคร้ังหน่ึงสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ เสด็จไปซกัผา้ซ่ึง
เขาห่อศพ นางปุณณทาสีท้ิงไวใ้นป่าชา้ทรงน าผา้นั้นมาซกั ตดั เยบ็ ยอ้ม เป็นผา้สังฆาฏิ ทรงผา้ผืน
นั้นเรียกกนัว่าสังฆาฏิ คือแปลจากบงัสุกุลธรรมดา ส่วนตดัดว้ยตราสังท่ีมดัศพนั้น ก็เป็นปัญหา
ธรรมวา่ ตดับ่วงทั้ง ๓ ดงักล่าวแลว้ในเบ้ืองตน้ 
   พธีิเกีย่วกบัการหว่านกาละพฤกษ์หรือการทิง้เบีย้ ๓๒ เบีย้ 
 เน่ืองมาจากเร่ืองพระมหากาลเถระ ในอรรถกถาธรรมบทซ่ึงกล่าวว่า ผเีฝ้าป่าชา้คนหน่ึงช่ือ
นางกาลี แต่สามีของแก่จะช่ืออะไรหาปรากฏไม่ ปรากฏว่าแกมีลูกหญิงชาย อาศยัอยู่ในกระท่อม
น้อยในป่าช้า   อาชีพทางรับจา้งเผาศพ เม่ือมีใครตายลงก็เอาศพไปมอบ และให้ค่าจา้งแก ๆ  ก็
จดัการเผาให ้แต่ภายหลงัค าว่า “กาลี” กลายมาเป็น”ยายกลี” และผวัของแกช่ืออะไรไม่ปรากฏจึงตั้ง
ช่ือใหว้่า “ตากลา” เลยเรียกกนัติดปากว่า “ตากลายายกลี” บางทีคนเรียกว่า “ยายกลีตีกลา” ก็มี ตาม
เคา้ความ 
 ในอรรถกถาน้ี การท้ิงเบ้ียในคร้ังนั้น ก็คือให้ค่าจา้งเผาศพนั้นเอง แต่บดัน้ีไดก้ลายเป็นพิธี
ไปอีกทางหน่ึง เป็นปัญหาธรรมว่า เบ้ีย ๓๒ นั้นไดแ้ก่อาการ ๓๒ มีผมเป็นตน้ ยอ่มทบัถมแผน่ดิน
ไม่มีใครจะพน้ไปได ้เหมือนกบัเบ้ีย  ๓๒  ท่ีท้ิงลงไปในป่าชา้ฉะนั้น 
  พธีิเกีย่วกบัเทยีนเผาศพ 
 เทียนเผาศพนั้น หา้มมิใหจุ้ดต่อกนั ตอ้งจุดจากไฟชนวนท่ีเจา้ภาพจดัไวใ้ห ้เป็นปัญหาธรรม
ว่า ไฟนั้นไดกิ้เลสเคร่ืองร้อน คือโกรธ ความโกรธ โทสะความประทุษร้าย พยาบาทความมุ่งร้าย 
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เม่ือไฟเหล่าน้ีเกิดข้ึนแก่ผูใ้ดแลว้ กใ็หผู้น้ั้นระงบัเสียอยา่เอาไปจุดต่อกระพือใหลุ้กลามมากไป จนถึง
พาคนอ่ืนใหเ้ดือดร้อนไปดว้ย 
   พธีิเกีย่วกบัการบังสุกลุเป็นและบังสุกลุตาย 
 เป็นเคร่ืองพิจารณาวา่ร่างกายท่ียงัเป็นอยูเ่รียกวา่บงัสุกลุเป็น 
   พธีิเกีย่วกบัการท าบุญ ๗ วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั  
 เม่ือครบ  ๗  วนั ๕๐ วนั และ ๑๐๐ วนั และเม่ือครบรอบปี ก็ตอ้งท าบุญวนัถึงแก่กรรมเร่ือง
การท าบุญน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือวา่ผูว้ายชนมจ์ะสามารถรับส่วนบุญส่วนกศุลท่ีอุทิศไปให ้ 
 ๔.๓  การด าเนินชีวติด้านอาชีพ 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ว่า ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพระพุทธศาสนาของชาวไทย
พุทธ มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในส่วนบุคคลหรือปัจเจกบุคคล รวมทั้งการด าเนินชีวิตดา้นสังคม
แลว้นั้น ยงัมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตดา้นอาชีพอีกประการหน่ึง โดยท าให้ผูท่ี้มีความเช่ือเร่ือง
ดงักล่าวเกิดความมัน่คงในอาชีพการงานโดยยึดหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัธรรมค าสอนแลว้ ยงั
ท าใหเ้กิดอาชีพเก่ียวกบัสงัสารวฏัหรือการเวียนวา่ยตายเกิดข้ึนอีกมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  ๑.  อาชีพเกีย่วกบักระบวนการเกดิ 
 ๑.๑ อาชีพเก่ียวกบัการท านายความฝันหรือหมอท านายฝัน เป็นการบอกลางบอกนิมิตให้รู้
ล่วงหนา้ว่าบุตรในครรภจ์ะเป็นหญิงหรือชาย มีลกัษณะนิสัยใจคอเป็นอยา่งไรและโตข้ึนจะเป็นคน
เช่นไร  
  ๑.๒ อาชีพเก่ียวกบัการท าคลอดหรือหมอต าแย ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการท าคลอด  
 ๑.๓  อาชีพเก่ียวกบัหมอท าขวญั นอกจากมีประเพณีเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาของการเกิดแลว้ 
ยงัพบว่าภายหลงัจากทารกเกิดมาแลว้มีการประกอบพิธีกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการเกิด นัน่คือ พิธีการ
ท าขวญั  
  ๒. อาชีพเกีย่วกบักระบวนการตาย 
 ส่วนพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายหรือฌาปนกิจศพในประเทศไทยนั้น  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า มี
ลกัษณะคลา้ยกบัวฒันธรรมทางศาสนาในอินเดีย  ดงัหลกัฐานทางความเช่ือเก่ียวกบัพิธีการตายของ
แต่ละภาค  ซ่ึงก็มีการน าศพไปฝังไปเผาและรวมถึงการอุทิศส่ิงของให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้  ดัง
หลกัฐานท่ีวางอยูข่า้งๆ  โครงกระดูกนั้น หรือ กระดูก, เถา้ จะมีบรรจุไวต้ามศาสนวตัถุท่ีส าคญันั้น
ดว้ย ดงันั้นจึงเกิดอาชีพเก่ียวกบักระบวนการตาย ไดแ้ก่ 
   ๒.๑ อาชีพสัปเหร่อ หรือหมอท าศพ มีหน้าท่ีในการจดัการพิธีเก่ียวกับศพ ตอ้ง
เตรียมเคร่ืองใชไ้มส้อยเก่ียวกบัการท าศพเพื่อสนองความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของชาวพุทธ ท่ีมีชีวิต
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เก่ียวขอ้งอยูก่บัพระพุทธศาสนาตลอดเวลา เร่ิมตน้จากการโกนผมศพ การอาบน ้ าศพ การหวีผมศพ 
การนุ่งและห่มผา้ศพ ตลอดจนการรดน ้ าศพ การน าเงินใส่ปากศพ การท าเคร่ืองสักการะใส่มือศพ 
การท าพิธีเอาข้ีผึ้งปิดหนา้ปิดตาปิดปากศพและการมดัตราสงัศพน าศพลงโลง เป็นตน้ 
   ๒.๒ อาชีพเกี่ยวกับฌาปนกิจศพหรือจัดการงานศพ เร่ิมตั้งแต่การตั้งศพ การสวด
ศพ การเล้ียงพระและการเทศน์ การสวดมาติกาบงัสุกุล ตลอดจนการเผาศพ ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีตอ้ง
อาศยัหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาทั้งส้ิน 
  ๓. การประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลอย่างหลากหลาย 
 ในการด ารงอยู่ของมนุษยบ์นโลกใบน้ี ตอ้งมีอาชีพเป็นเคร่ืองท ามาหากิน เพื่อให้มีชีวิต
ด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน เช่น พิธีท านา สมโภชพระแม่โพสพ เป็นตน้ 

พิธีกรรมนับว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอยู่ทุกๆ สังคมและศาสนาในสังคมนั้นๆ เพราะพิธีกรรม
เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงศาสนาใหด้ ารงอยู ่อีกทั้งยงัเป็นแหล่งก่อใหเ้กิดประเพณีและวฒันธรรมของแต่
ละสังคมอีกดว้ย พิธีกรรมนบัว่าเป็นผลมาจากความเช่ือของมนุษย ์เม่ือเช่ือในส่ิงใดก็มกัจะใหค้วาม
ศรัทธาและบนบานเพื่อขอความช่วยเหลือจากส่ิงเหล่านั้น ไม่ว่าส่ิงดงักล่าวจะอ านวยประโยชน์ให้
หรือไม่กต็าม และกลายเป็นพิธีกรรมเพื่อความศกัด์ิสิทธ์ิในส่ิงท่ีตนนบัถือ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เกิดอาชีพเพื่อแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งตามหลกัความจริงแลว้ไม่สามารถรู้ขั้นตอนพิธีการ
ในการจดัการกบักระบวนการเกิดและการตายไดทุ้กคน 
 จากการวิเคราะห์คุณค่าความเช่ือเกี่ยวกับสังสารวัฏ  ของชาวพุทธไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สรุปได้ว่า ความเช่ือมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตของผูค้น เพราะความเช่ือเป็นบ่อเกิดของ
วฒันธรรมประเพณีอีกหลายรูปแบบ ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและวฒันธรรมทางจิตใจโดยเฉพาะ
บทบาททางดา้นจิตใจ ความเช่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจยามท่ีมนุษยเ์กิดความทุกข ์ถึงแมค้วาม
เจริญทางดา้นวตัถุและเทคโนโลยีจะเจริญข้ึน แต่ก็ไม่อาจแกไ้ขความทุกขท์างจิตใจใหเ้บาบางลงได ้
หรือบางทีอาจจะเพิ่มทุกขม์ากข้ึนกวา่เดิมดว้ยซ ้าไป ความเช่ือจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงท่ี
จะช่วยบรรเทาความทุกขท่ี์เป็นสภาพทางจิตใจนั้นไดดี้ท่ีสุดทางหน่ึงของมนุษย์ อีกทั้งก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายดา้น ดงัน้ีซ่ึงสามารถน ามาบูรณาการระหวา่งคติความเช่ือเดิม กบัหลกัธรรมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  ได ้ ดงัน้ี  
 ๑. บูรณาการ การด าเนินชีวติตามคติความเช่ือเกีย่วกบัคุณค่าของการเกดิ 
 ๑.  คติความเช่ือเร่ืองการเกิด   ในทางพระพุทธศาสนา การไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้นถือว่า
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้าก  ชาวพุทธจึงท าพิธีกรรมทุกอย่างเพื่อให้ทารกท่ีเกิดมานั้นปลอดภยั ด าเนิน
ชีวิตไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข และเจริญรุ่งเรือง ดว้ยการท าพิธีกรรม  การรับขวญั  สู่ขวญั  การเซ่นไวเ้จา้



๔๐๗ 
 

ปู่  การป้องกนัภูตผีปีศาจ  จึงเห็นไดว้่า การเกิดมาเป็นมนุษยน์ั้นเป็นของยาก ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าทุกคน
ควรท่ีจะใส่ใจในคุณค่าของชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ตามหลกัพทุธปรัชญา กคื็อ 
 คุณค่าในการฝึกฝนตนเอง การเกิดเป็นมนุษยน์ั้นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น“โอกาสทอง
ของชีวิต” เน่ืองจากการท่ีไดอ้ตัภาพความเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยยากดงันั้น พระพุทธ
องคจึ์งตรัสว่า กว่าจะไดเ้กิดเป็นมนุษยอี์กไม่ใช่เร่ืองง่าย เหมือนท่ีทรงตรัสอุปมาการเกิดเป็นมนุษย์
ไม่ใช่เร่ืองง่ายไวใ้น เร่ืองเต่าตาบอด วา่ดว้ยความเป็นมนุษยน์ั้นแสนยากวา่ 
  ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปฐพีน้ีเน่ืองเป็นอนัเดียวกนับุรุษพึงโยนแอกท่ีมีรูเดียวลง
บนมหาปฐพีนั้นลมทางทิศตะวนัออกพดัแอกนั้นไปทางทิศตะวนัตกลมทางทิศตะวนัตกพดัไปทาง
ทิศตะวนัออกลมทางทิศเหนือพดัไปทางทิศใตล้มทางทิศใตพ้ดัไปทางทิศเหนือบนมหาปฐพีนั้นมี
เต่าตาบอดอยูต่วัหน่ึงมนัโผล่ข้ึนมา   ๑๐๐  ปีต่อคร้ังเธอทั้งหลายจะเขา้ใจความขอ้นั้นว่าอยา่งไรเต่า
ตาบอดโผล่ข้ึนมา  ๑๐๐  ปี  ต่อคร้ังจะสอดคอเขา้ไปในแอกท่ีมีรูเดียวโนน้ไดบ้า้งหรือภิกษุทั้งหลาย
อุปมาน้ีฉนัใดอุปไมยกฉ็นันั้นเหมือนกนัการไดค้วามเป็นมนุษยก์็ยากการท่ีตถาคตอรหนัตสัมมาสัม
พุทธเจ้าอุบัติข้ึนในโลกก็ยากการท่ีธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองในโลกก็ยาก๒และ
ในอญัญตรสูตรพระพทุธเจา้ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นข้ึนมาเลก็นอ้ยแลว้ตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
ว่า ฝุ่ นเลก็นอ้ยท่ีเราใชป้ลายเลบ็ชอ้นข้ึนมากบัแผ่นดินใหญ่น้ี อยา่งไหนจะมากกว่ากนั พวกภิกษุก็
พากนักราบทูลว่าแผ่นดินใหญ่น้ีแลมากกว่า พระองคจึ์งตรัสว่าสัตวท์ั้งหลายท่ีกลบัมาเกิดในหมู่
มนุษยก์็ฉันนั้นเหมือนกนัมีเพียงเล็กน้อย ส่วนสัตวท่ี์กลบัมาเกิดนอกจากมนุษยมี์จ านวนมากกว่า
เพราะสตัวเ์หล่านั้นไม่ไดเ้ห็นอริยสจั ๔ ตามความเป็นจริง๓ 

 จากพระพุทธพจน์ดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดเป็นมนุษยน์ั้นยากเหตุผลคือการเกิด
เป็นมนุษยไ์ดต้อ้งรักษาศีล๕ไดเ้ป็นอย่างน้อยเสียก่อนอย่างไรก็ตามแมก้ารเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการ
ยากแต่การไดฟั้งธรรมและการอุบติัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยิง่กวา่ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรัสพุทธพจน์
แก่พญานาคเอรกปัตตว์า่ 

   การได้เกดิมาเป็นมนุษย์กนั็บว่ายาก 
   การด ารงชีวติอยู่ของเหล่าสัตว์กนั็บว่ายาก 
   การที่จะได้ฟังพระสัทธรรมกนั็บว่ายาก 

                                                            

 
๒ส .มหา.(ไทย)๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑ 

 
๓ดูรายละเอียดในส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๑๓๑/๔๐๓ ,ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐, พระไตรปิฎก

แก่นธรรมฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฎกเล่ม๒, หนา้๘๕๖. 



๔๐๘ 
 

   การทีพ่ระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึน้กย็ิง่ยาก๔ 
  คุณค่าด้านการบรรลุธรรมพระพุทธศาสนามองว่าการเกิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้ นท่ี
สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้คือท่ีสุดแมค้วามเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์ท่ีเกิดในอตัภาพอ่ืนนั้นไม่
สามารถท่ีบรรลุธรรมขั้นสูงไดเ้ช่นกรณีพญานาคท่ีแปลงกายมาเป็นมนุษยเ์พื่อหวงัไดบ้รรลุธรรมแต่ 
เม่ือความจริงปรากฏพระพทุธองคไ์ดต้รัสวา่ 
   “พวกเจ้าเป็นนาคไม่มีความงอกงามในพระธรรมวนัิยนีไ้ปเถิดนาคเจ้าจงเข้าจ า  
  อุโบสถในดิถีที ่ ๑๔  ดิถีที ่ ๑๕  และดิถีที ่ ๘  แห่งปักษ์น้ันแหละ  ด้วยอุบายอย่างนีเ้จ้าจัก 
   พ้นจากก าเนิดนาคและได้อตัภาพมนุษย์ฉับพลนั๕ 
 แมใ้นนิทานธรรมบทเร่ืองเอกรปัตตถนาคราชแสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดเป็นสัตวดิ์รัจฉานนั้น
ไม่สามารถท่ีจะบรรลุธรรมไดเ้พราะการเกิดเป็นสัตวถื์อว่าเป็นอภพัพบุคคลคือผูไ้ม่สามารถเจริญ
งอกงามในพระธรรมวินยัของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธศาสนาได ้ และก็ไม่เฉพาะก าเนิดแห่ง
สัตวดิ์รัจฉานเท่านั้นบรรดาก าเนิดอ่ืนนอกจากมนุษยมี์ก าเนิดของเทวดาเป็นตน้ก็ไม่สามารถท่ีจะ
บรรลุไดแ้มแ้ต่ผูท่ี้บรรลุพระโสดาบนัเม่ือตายไปแลว้ตอ้งไปเกิดบนสวรรคถึ์ง๗ชาติจากนั้นก่อน
บรรลุพระอรหนัตต์อ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษยเ์สียก่อนดงันั้นการเกิดเป็นมนุษยจึ์งถือไดว้่าเป็นโอกาส
ทองของการบรรลุธรรมหรือสามารถสร้างความดีเพื่อไปเกิดในภพภูมิท่ีดีกวา่หรือละเอียดกว่าซ่ึงถือ
ว่าน่ีเป็นคุณค่าอีกประการหน่ึงของการเกิดมาเป็นมนุษย ์ผูว้ิจยัเห็นว่า การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิง
ส าคญัชาวพทุธไทยจึงไดจ้ดัพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเพราะไดเ้ห็นถึงความส าคญันัน่เอง 

 คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด  การเกิดเป็นมนุษยถื์อว่าเป็นส่ิงท่ีสัตวพ์ึงได้
โดยยากและเม่ือไดมี้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษยย์อ่มถือว่าเป็นความโชคดีของผูท่ี้เกิดและผูใ้ห้
ก าเนิดคือบิดามารดาการเกิดมาเป็นมนุษยใ์ห้คุณค่าในเร่ืองของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิดหรือรู้จกัการ
แสดงออกถึงซ่ึงความกตญัญู กตเวที ท่ีพึงมีต่อบุพการีคือบิดามารดาเพราะการเกิดเป็นมนุษยย์อ่มมี
ผลต่อความอยูร่อดของบิดามารดา  ตั้งแต่ตั้งครรภ ์จนถึงหลงัคลอด และตลอดการด าเนินชีวิต จึงได้
จดัพิธีกรรมต่างๆ ในเร่ืองของการเกิด ตามความเช่ือนั่น ๆ  เพราะเห็นคุณค่าของการเกิดนั่นเอง 
เน่ืองจากโครงสร้างของภพและร่างกายมนุษยเ์รา เหมาะแก่การท าความดีมากท่ีสุด น่ีแหละคือ
ประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย ์เราลองดู ถา้ล าพงัเราเกิดมาแลว้ พอโตข้ึนมาหน่อยก็เรียนหนงัสือ
หาความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ เสร็จแลว้ก็กิน ด่ืม เท่ียว ท าอะไรเพลิดเพลินตามความพอใจ แลว้มี

                                                            

 ๔ข.ุธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙ ,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐, พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบั
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพระสุตตนัตปิฏกเล่ม๔ ,หนา้๔๙. 
 

๕ว.ิมหา.(ไทย)๔/๑๑๑/๑๗๕-๑๗๖. 



๔๐๙ 
 

ครอบครัว มีลูกมีเตา้ เล้ียงลูกเล้ียงเตา้ไป สุดทา้ยเราก็แก่เฒ่าตายไป ถา้ชีวิตมนุษยมี์แค่น้ี แลว้นกกา
มนัก็ท าได ้เกิดมาป๊ับ พ่อนกแม่นกก็เล้ียง เสร็จแลว้ก็ฝึกให้หดับิน ให้หาอาหารเป็น พอโตก็แยกรัง
ออกไป แลว้ก็ไปมีพ่อนกแม่นกมาอยูด่ว้ย แลว้ก็มีลูกนก แลว้ก็เล้ียงลูก แลว้สุดทา้ยก็แก่เฒ่าตายไป 
ถา้ชีวิตคนมีแค่น้ีล่ะกเ็รากบัสตัวก์ย็งัไม่ไดต่้างกนัเท่าไหร่ แต่คุณค่าท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์มีโครงสร้าง
ร่างกายมนุษยท่ี์เหมาะกบัการท าความดี จึงตอ้งใชใ้นการสร้างความดี โดยยอ่ คือ ให้ทาน รักษาศีล 
แลว้เจริญภาวนา  โดยเฉพาะเร่ืองการท าสมาธิ(Meditation)เจริญภาวนา เป็นกิจท่ีว่า มีแต่มนุษย์
เท่านั้นท่ีท าได ้สตัวน์ัง่สมาธิไม่สามารถบรรลุธรรมได ้เพราะเหตุน้ีเองพระพุทธเจา้จึงไม่อนุญาตให้
สัตวบ์วชแมจ้ะเป็นสัตวมี์ฤทธ์ิ เช่นนาคแปลงกายเป็นคนได ้พระองคก์็ไม่ใหบ้วช จะบวชเวลาบวช
พระคู่สวดตอ้งถามก่อนวา่“มนุสฺโสสิ”  เธอเป็นมนุษยไ์หม ตอ้งตอบว่า “อามภนฺเต” ใช่ขอรับ ถึงจะ
บวชได ้ถา้ไม่ใช่มนุษยเ์ป็นนาคปลอมมาล่ะก็ บวชไม่ได ้ถา้บวชแลว้ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้
นัน่เอง เน่ืองจากกายมนัไม่ไดต้ั้งตรง มีมนุษยเ์ท่านั้นท่ีกายตั้งตรง จึงสามารถบรรลุธรรมได ้น่ีเราได้
กายมนุษย์มาแลว้ ตอ้งใช้ท าในส่ิงท่ีเป็นความสามารถพิเศษของกายมนุษย์ โดยเฉพาะคือการ
ประพฤติ ปฏิบติัธรรม 

 ๒. บูรณาการ การด าเนินชีวิตตามคติความเช่ือเกี่ยวกับคุณค่าของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
การเกดิ 
  ประเด็นเร่ืองคุณค่าของประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิดเป็นมนุษยท่ี์มีปรากฏในคมัภีร์
พระพทุธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบวา่ คุณค่าจากประเพณีการเกิดมีดงัต่อไปน้ี 

 คุณค่าด้านการสร้างความดีให้เกดิกบัตนเองและสังคม ส าหรับคุณค่าท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษย์
นั้น  คือ ไดแ้ก่การกระท าความดีหรือสร้างความดีใหเ้กิดประโยชน์กบัตวัเองดว้ยการท าความดีตั้งใจ
ศึกษาเพื่อสร้างอนาคตและไม่ประมาทส่วนการสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมนั้นหมายถึงการสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัสงัคมดว้ยการเป็นคนดีปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมืองใหค้วามร่วมมือกบัการพฒันา
และปกครองประเทศไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยการเป็นโจรหรือประกอบมิจฉาชีพเพื่อ
กอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบัสังคมถือว่าเป็นแนวทางส าคญั
ในการสร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

 คุณค่าด้านการส านึกต่อบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดเป็นท่ีทราบกนัเป็นอย่างดีว่าการเกิดข้ึนมา
เป็นมนุษยน์ั้นไม่มีใครท่ีเกิดมาจากกกระบอกไมไ้ผเ่พราะทุกคนเกิดมาจากมารดาบิดาทั้งนั้นดงันั้น
จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งเป็นคนท่ีรู้จกั กตญัญกตเวทิตาต่อบุพการีคือมารดาบิดาของตน 
 บุคคลผูท่ี้มีจิตส านึกคิดตอบแทนคุณผูท่ี้เคยมีอุปการคุณต่อตนเองช่ือว่าเป็นคนดีเป็นท่ีน่า
ยกยอ่งสรรเสริญบูชาควรถือเป็นแบบอยา่งและถือว่าเป็นผูท่ี้ไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่วงศต์ระกลูถือได้

http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://meditation.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๔๑๐ 
 

ว่าความกตญัญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและต่อไป
ในอนาคตและถือไดว้า่ 

 ความกตญัญูเป็นอุดมคติของสังคมไทยท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นานดว้ยคนท่ีมีความกตญัญู
กตเวทีเป็นคนท่ีหาไดย้ากเพราะ 

  ๑. คนจ านวนมากไดดี้มีความสุขแลว้มกัลืมตวัลืมผูเ้คยมีอุปการะตน 
  ๒. คนจ านวนมากเห็นแก่ตวัอยากไดรั้บผลประโยชน์จากผูอ่ื้นฝ่ายเดียว 
  ๓. คนจ านวนมากแสวงหาผลประโยชน์โดยมิไดค้  านึงว่าผูอ่ื้นมีคุณความดีท่ีพึ่งพา
อาศยัอยา่งไร 
  ๔. คนจ านวนมากเม่ือตอบแทนคุณแก่ผูใ้ดมกัท าเพียงเพื่ออวดตนแก่ผูอ่ื้นว่าตนมี
ความกตญัญูกตเวทีมิไดท้  าดว้ยความบริสุทธ์ิใจและจริงจงั 
  ๕. คนจ านวนมากมกัเมินเฉยต่ออุปการะท่ีคนอ่ืนท าแก่ตนโดยคิดว่าเขาอุดหนุน
เอ้ือเฟ้ือแก่ตนเพียงนิดหน่อยหรือเขาท าตามหนา้ท่ีของเขา 
  ๖. คนบางคนแสดงใหเ้ขาเห็นว่าตนเป็นคนกตญัญูกตเวทีเพราะหวงัผลประโยชน์
บางอยา่งจากเขา๖ 
 คุณค่าของประเพณทีีเ่กดิในช่วงก่อนคลอด 
  (๑) คุณค่าของประเพณีการขอบุตรจากเทวดาส าหรับประเพณีการขอบุตรจาก
เทวดาถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการอ้อนวอนเทวดาแต่
พระพุทธศาสนาไม่ไดมี้การปฏิเสธความมีอยู่ของเทวดาแต่สอนให้มนุษยป์ฏิบติัต่อเทวดาอยา่งถูก
วิธีคือดูท่ีคุณธรรมหลกัธรรมไม่ใช่เพียงแต่บวงสรวงออ้นวอนของ ขอทุกส่ิงทุกอยา่งโดยควรยดึเอา
คุณค่าของการกา้วข้ึนมาเป็นเทวดามาเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือการเกิดเป็นเทวดาในบางชั้นไดต้อ้งมี
คุณธรรมท่ีส าคญัหลายประการเช่นกรณีของผูท่ี้ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงส์นั้นตอ้งบ าเพญ็
ธรรมดงัต่อไปน้ีคือ 
   (๑) บ ารุงเล้ียงมารดาบิดาตลอดชีวิต  
   (๒) นอบนอ้มต่อผูใ้หญ่ในตระกลูตลอดชีวิต 
   (๓) พดูแต่ค าอ่อนหวานตลอดชีวิต 
   (๔) ไม่พดูค าส่อเสียดตลอดชีวิต 

                                                            

 
๖แม่ชีดวงพรค าหอมกุล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยศาสตร์ในธัมมปทัฏฐกถา”

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔),หนา้
๑๐๘–๑๐๙. 



๔๑๑ 
 

   (๕) ก าจดัความตระหน่ีไดต้ลอดชีวิต 
   (๖) พดูแต่ค าสตัยจ์ริงตลอดชีวิต 
   (๗) ไม่โกรธตลอดชีวิต๗ 
 โดยหลกัการทั้ง  ๗  ประการน้ีเรียกว่า “วตัตบท  ๗” ถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีผูมุ่้งหวงัเป็น
เทวดาตอ้งปฏิบติัให้ไดน้อกจากนั้นการไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ตอ้งมีการสะสมเสบียงคือบุญ
กุศลมีศีลธรรมไม่ท ากรรมอนัลามกดว้ยความสกปรกของกายวาจาใจแมก้ารให้ทานโดยไม่ตอ้ง
คาดหวงัไม่ผกูพนักบัทานว่าท าแลว้ตอ้งไดส่ิ้งท่ีท าแต่ใหคิ้ดว่าการท าทานเป็นส่ิงท่ีดีและมีการรักษา
ศีลอยา่งยิง่ยอดหลงัจากตายจะไปเกิดร่วมกบัเทวดาชั้นดาวดึงส์และมีฐานะ  ๑๐  ประการคือ๘๑.อายุ
๒.  วรรณะ  ๓.  สุข  ๔. ยศ ๕. อธิปไตย  ๖. รูป ๗. เสียง ๘. กล่ิน ๙. รส ๑๐. โผฏฐพัพะแต่ละอยา่ง
ท่ีเป็นทิพยแ์ลว้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อไปเกิดในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เพราะไดย้ินมาว่าเทวดาชั้นน้ีมีอายุ
ยืนมีวรรณะงามมีความสุขซ่ึงการอธิษฐานจะไดผ้ลตอ้งเป็นคนมีศีลท่ีบริบูรณ์อายุของเทวดาชั้น
ดาวดึงส์มีอายปุระมาณ  ๑,๐๐๐  ปีทิพยเ์ทียบกบัเวลาของมนุษยโ์ลกคือ  ๑๐๐  ปีในมนุษยเ์ท่ากบัวนั
หน่ึงกบัคืนหน่ึงของเทวดาชั้นน้ีซ่ึงหากว่ามนุษยเ์คารพเทวดาควรเคารพในแง่การค านึงถึงคุณธรรม
ดงักล่าวเป็นหลกัและน่ีคือความเช่ือท่ีเป็นหลกัการด าเนินชีวิตท่ีมนุษยพ์ึงแสดงความเคารพต่อ
เทวดาตามนยัของพระพทุธศาสนา 

 คุณค่าของประเพณีท่ีเกิดในช่วงก่อนคลอดส าหรับคุณค่าของประเพณีเก่ียวกบัการเกิด
ในช่วงก่อนคลอดในสงัคมชาวพทุธไทยมีดงัต่อไปน้ี 
 คุณค่าประเพณกีารท าขวญัหญงิทีต่ั้งครรภ์   
     ในการท าขวญัหรือการประกอบพิธีกรรมเพื่อเรียกขวญัของผูท่ี้ไม่สบายหรือผา่นเร่ืองร้ายๆ
มาโดยท่ีค าว่าขวญัหรือขวนหมายถึงส่ิงท่ีเป็นม่ิงมงคลสถิตอยูก่บัชีวิตมนุษยส์ัตวพ์ืชรวมทั้งส่ิงของ
เคร่ืองใช้๙หรือหมายถึงของท่ีไม่มีตวัตนเห็นไม่ไดจ้บัตอ้งไม่ไดเ้ช่ือว่าคลา้ยจิตหรือวิญญาณซ่ึงแฝง
อยูใ่นตวัตนของคนและสตัวต์ั้งแต่เกิดมาและตอ้งอยูป่ระจ าตวัตลอดเวลาตกใจเสียใจป่วยไขข้วญัจะ

                                                            

 
๗ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗-๒๕๘/๓๗๕-๓๗๗. 

 
๘ส .สฬา. (ภาษาไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๖๒. 

 ๙ธวชัปุณโณทก, “เขมรป่าดง (กยู), หวัเมือง” ในสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอีสานฉบบั
เฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ๒๕๔๒, หนา้๕๖๐-๕๖๘. 



๔๑๒ 
 

หนีอาจท าใหถึ้งตายไดจึ้งตอ้งมีการเรียกขวญัสูตรขวญัเพื่อใหข้วญักลบัมาอยูก่บัตวัตนจะไดส้บาย๑๐

จึงมีการท าขวญัหรือสูตรขวญัใหห้ญิงท่ีตั้งครรภใ์หม่ เพราะเห็นวา่ 
 ในการท่ีสามีภรรยาแต่งงานกนัแลว้มีครรภคื์อตั้งทอ้งเป็นธรรมเนียมของคนไทยเกือบทุก
ภาคท่ีมีการท าบุญหรือเรียกขวญัหญิงท่ีตั้งครรภก่์อนคลอดซ่ึงการประกอบพิธีกรรมในประเพณีน้ีมี
คุณค่าหรือใหป้ระโยชน์หลายประการคือ (๑) ประการแรกสุดคือสังคมรอบตวัของหญิงมีครรภเ์ห็น
ว่าธรรมดาหญิงมีครรภห์รือปกติธรรมดาของธรรมชาติผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอและตอ้งไดรั้บการ
ดูแลทั้งน้ีเพราะว่าการตั้งครรภน์ั้นถือว่าเป็นช่วงท่ีอนัตรายมากท่ีสุดส าหรับสตรีเน่ืองจากเป็นช่วงท่ี
มีการคาบเก่ียวระหว่างความเป็นกับความตายเพราะหากครรภ์นั้นมีพิษแลว้อาจท าให้ผูเ้ป็นแม่
เสียชีวิตไดด้งันั้นเพื่อเป็นการรักษาขวญัหรือใหก้ าลงัใจจึงมีการประกอบพิธีกรรมนั้นข้ึน (๒) เป็น
การประชุมญาติพี่น้องเพื่อแจง้ให้ทราบว่าการแต่งงานของสามีภรรยานั้นบดัน้ีไดมี้การทอ้งหรือ
ตั้งครรภแ์ลว้บรรดาญาติทั้งหลายจะไดดี้ใจในข่าวดีนั้น (๓) ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจกบัหญิงมีครรภว์่า
ตนเองจะไม่โดดเด่ียวหรือไม่ถูกทอดท้ิงจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายและประการสุดทา้ย (๔) ท าให้
หญิงท่ีตั้งครรภไ์ดเ้ห็นถึงความรักและเอาใจใส่ของสามีท่ีมีต่อตนเอง 

 ในการแสดงการรับผดิชอบดูแลเอาใจใส่ดว้ยดี  จากประเพณีน้ี สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ  ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากุล  ไดก้ล่าวว่า  เป็นเร่ืองของพิธีกรรมท่ีท ากนัตามประเพณีตาม
ความนิยม ตามความเช่ือ ของแต่ละทอ้งถ่ิน เพราะพิธีกรรมท าแลว้ใหเ้กิดความสบายใจ 
 เพราะเหตุ ท่ีท านั้ น ก็เพื่อมุ่งถึงชีวิตท่ีเกิดใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยผ่าน
พิธีกรรมท่ีเช่ือหรือคิดว่าจะท าให้ผูท่ี้เกิดมานั้นปลอดภยัจากอนัตรายและมีความเจริญกา้วหนา้ใน
ชีวิต ตลอดถึงประสบความส าเร็จในการกระท า หรือการด าเนินชีวิตของตน  เหตุนั้นการกระท า
พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นส่ิงท่ีชาวพุทธไทยเราไดถื้อปฏิบติัและท ากนัมาเป็นเวลาอนัยาวนาน 
ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดทารก ก็ท าพิธีหลายอย่าง ทั้ งขอ้ห้าม และทั้งขอ้ปฏิบติั จุดประสงค์ก็
เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิตราบร่ืน ปลอดภยั  มีความสุข และเป็นสิริมงคลนัน่เอง๑๑ 

 คุณค่าประเพณีในช่วงคลอด ส าหรับคุณค่าประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดในช่วงของการ
คลอด  ท่ีถือว่าช่วงน้ีจะพบว่ามีขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามประเพณีหลายประการดว้ยกนัคือ(๑) การ
ขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงในการกระท าเช่นเพื่อเป็นการขอขมาเจา้ท่ีซ่ึงเป็นเทวดาประจ าบา้นให้รับรู้เร่ืองราว
และการคลอดของเดก็ท่ีจะเกิดซ่ึงการกระท าเช่นน้ีเพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงการเคารพในสถานท่ีแม้

                                                            

 
๑๐มนสัสุขสาย, การบายศรีสูตรขวญั, (อุบลราชธานี : ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ๒๕๒๖), หนา้๑. 
 

๑๑ผศ.ดร.สุดารัตน์  บรรเทากลุ, ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา   รักษาโฉม และคณะ 



๔๑๓ 
 

เป็นเร่ืองท่ีมองไม่เห็นแต่คนไทยถือว่าไม่เสียหายหากส่ิงนั้นก่อให้เกิดความสบายใจกบัผูท่ี้กระท า 
(๒) การประพรมน ้ามนตเ์วลาคลอดยากในกรณีท่ีภรรยาคลอดยากมีอุบายเร่ืองการประพรมน ้ ามนต์
เป็นการท าเพื่อใหผู้ท่ี้คลอดมีก าลงัใจไม่ตกใจหรือเสียใจจนเกินไปหรือมีอาการเครียดเพราะคนไทย
เช่ือว่าการพรมน ้ าพระพุทธมนตเ์ป็นสิริมงคล (๓) การยึดถือเวลาตกฟากเป็นการยึดถือตามหลกั
โหราศาสตร์โดยโบราณประเพณีไดก้ าหนดเร่ืองน้ีเพื่อตอ้งการใหบิ้ดามารดาจ าวนัเวลาการเกิดของ
บุตรตนเองไดจึ้งมีอุบายในเร่ืองเวลาตกฟาก (๔) การตดัสายสะดือคนโบราณไดเ้นน้ถึงความสะอาด
และปลอดภยัของเด็กท่ีเกิดมา (๕) การร่อนกระดง้เป็นพิธีกรรมการปลุกเด็กใหต่ื้นหรือเพื่อใหเ้ด็ก
ร้องและเป็นการบอกวา่เดก็คนน้ีไดถื้อก าเนิดมาแลว้ตอ้งต่ืนจากความหลบัใหลเป็นตน้ 
 คุณค่าของประเพณใีนช่วงหลงัคลอด 
   ส าหรับคุณค่าประเพณีในช่วงหลงัการคลอดน้ีถือว่าเป็นช่วงท่ีมีประเพณีส าคญัๆเขา้มา
เก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการได ้
 (๑) ประเพณีการข้ึนอู่แมแ้ต่พระมหากษตัริยย์งัตอ้งมีประเพณีน้ีการข้ึนอู่นั้นให้คุณค่าใน
ดา้นของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเอาใจใส่เด็กท่ีเกิดมาว่าเป็นบุคคลท่ีส าคญัการเป็นเด็กอ่อน
ตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
 (๒) การท าขวญัมุ่งเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดีท่ีตนเองมีลูกหรือเป็นการ
รับขวญัเดก็ท่ีเกิดมาใหม่ถือวา่เป็นความโชคดีท่ีไดเ้กิดมาบนโลกและไดมี้โอกาสท าความดีทั้งใหแ้ก่
ตนเองและสังคม 
 (๓) ประเพณีการตั้งช่ือไดใ้ห้คุณค่าในเร่ืองของความรักความเอาใจใส่ของมารดาบิดาท่ี
ตอ้งการใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเกิดข้ึนกบับุตรนอ้ยของตนและเป็นการยนืยนัความเป็นเอกลกัษณ์ของบุคคล
ตอ้งมีช่ือไวเ้รียกขานและมีสกุลไวส้ าหรับยดึโยงในเครือญาติของตน 
 ๓. บูรณาการ คุณค่าของการด าเนินชีวติตามคติความเช่ือเดิมกบัหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท 
 การด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัตามหลกัพุทธปรัชญาเถรวาทสามารถน ามา
บูรณาการกบัคติความเช่ือเดิม ดงัน้ี 
 ความเช่ือเร่ืองการเกิดตามหลกัพุทธปรัชญานั้น ยอ่มมีองคป์ระกอบแห่งการท าใหเ้กิดหรือ
ชีวิต  ดงัท่ี พระพุทธเจา้ตรัสว่า   กมฺม เขตฺต     กรรม  คือ  เป็นพื้นท่ีของชีวิตหรือเปรียบเหมือนท่ีนา 
วิญฺญาณ พีช   วิญญาณ  คือ เป็นพืชพนัธ์ุของชีวิตหรือเหมือนเมล็ดพืช    ตณฺหา     สิเนห     กิเลส    
คอื  ตณัหาความทะยานอยาก  เป็นน ้ าเช้ือของชีวิตเพราะฉะนั้น เม่ือยงัมี กรรม วิญญาณ และ ตณัหา 
อยู่ ก็ยงัจะตอ้งไปเกิดในภพต่าง ๆ คือหมายความว่า ยงัมี อวิชชา เป็นเคร่ืองกั้นอยู ่ยงัมี ตณัหาเป็น 
สงัโยชน์ คือเคร่ืองผกูอยูจึ่งเกิดเป็นองคป์ระกอบทั้ง ๓ คือ 

   ๑) กรรมดี กรรมชัว่ ท่ีคนท า 



๔๑๔ 
 

   ๒) วิญญาณ หรือปฏิสนธิวิญญาณ 

   ๓) ตณัหา คือ เจตสิกท่ีมีพลงัสะสมอยูใ่นจิตเป็นตวัสืบต่อ 

 ในส่ิงทั้ง ๓ อยา่งน้ียงัมีอยูต่ราบใดก็ตอ้งสร้างชีวิตข้ึนมาตราบนั้น แต่ถา้ขาดเสียแต่อยา่งใด 
ก็ไม่มีก าลงัพอท่ีจะสร้างชีวิตข้ึนมาไดอี้กต่อไป เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงมีสภาพเปล่ียนแปลงไปซ่ึง
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ผศ.ดร. สุดารัตน์   บรรเทากุล  กล่าวไวว้่าศึกษาตามหลกัค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ถือว่า จิตวิญญาณนั้นมี แต่ไม่เป็นอมตะ จิตวิญญาณมิใช่ตวัตน เป็นอนัตตา  จิต
วิญญาณอมตะ เป็นค าสอนของศาสนาฮินดู แต่ทางพทุธศาสนา เราเรียกจุติจิตดวงสุดทา้ยท่ีดบัลงใน
ภพปัจจุบนัว่า  “จุติจิต”  เม่ือจุติจิต  ดวงน้ีดบัลง    ก็จะเกิดเป็นปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ
เกิดข้ึนทนัที เพื่อท าหนา้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ  ตามกรรมท่ีท าไวจ้ากภพปัจจุบนัก่อนจุติจิตดบันั้น   
   เพราะเหตุว่า  จุติจิต  กบั ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ทั้งสองน้ีเป็นอนัเดียวกนัไหม ก็
ไม่ใช่ ไม่เป็นอนัเดียวกนัก็ไม่ใช่ เพราะมนัเป็นปัจจยัของกนัและกนั หรือท่ีเรียกว่า  “อญัญมญัญ
ปัจจยั”  เหมือนเราเอาเมลด็มะม่วงไปปลูกแลว้เจริญเติบโตข้ึนมาแลว้ติดลูกใหเ้ราทานถามวา่ผลของ
มะม่วงท่ีเราทานอยูก่บัผลมะม่วงท่ีเราปลูกนั้นเป็นลูกเดียวกนัใช่หรือไม่  ขอ้น้ีก็คือไม่ใช่  เพราะจุติ
จิตหรือจุติวิญญาณ ท าให้เกิดมีปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ท าหนา้ท่ีต่อไปไม่ขาดสายตามกร
รมท่ีกระท านัน่เอง๑๒ 
 ดงันั้นชีวิตของมนุษยปุ์ถุชนคนท่ีจะตอ้งเกิดกนัอีกเร่ือย ๆ  ไป  ก็เพราะยงัมีกรรม  ยงัมี
วิญญาณ  ยงัมีกิเลสตณัหาอุปาทานอยู ่ เป็นตน้ ดงัน้ี 
 เม่ือส่ิงท่ีสร้างชีวิตทั้ง ๓  น้ี  ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  ตณัหาอนัเป็นตวักิเลส  ซ่ึงเป็นเหตุให้ท า
กรรม  เม่ือท ากรรมแลว้ก็ตอ้งไดรั้บผลของกรรม  เม่ือไดรั้บผลกรรมแลว้  กิเลสก็เกิดอีกเม่ือยงัมี
กิเลสก็เป็นเหตุให้ท ากรรมอีกต่อไป  วนเวียนไปจนกว่าจะละกิเลสไดเ้ด็ดขาดท่านจึงเรียกว่าวฏัฏะ  
คือ  วน  ๓  อยา่ง  คือ  กิเลสวฏัฏะ  วน  คือ  กิเลส   กมัมวฏัฏะ  วน  คือ  กรรม  วิปากวฏัฏะ  วน  คือ  
วิบาก  อนัไดแ้ก่ ผลของกรรมนั้นเอง วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด  ซ่ึงสามารถแสดงเป็น
หลกัธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทดงัน้ี คือ กิเลสวฏั – อวิชชาตณัหาอุปาทาน (กิเลสท่ีเป็นหลกั) 
  กรรมวฏั – สังขารภพ (เจตนาในการท ากรรม) 
  วิบากวฏั – วิญญาณนามรูปสฬายตนะผสัสะเวทนา (ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจากกรรม)๑๓ 

                                                            

 
๑๒สัมภาษณ์  ผศ. ดร.  สุดารัตน์  บรรเทากลุ   อาจารยป์ระจ าคณะพทุธศาสตร์ ม.มหาจุฬาฯ   

ต าบลล าไทร  อ.วงันอ้ย จ. พระนครศรีอยธุยา, ๒๑  กนัยายน  ๒๕๕๗. 
 

๑๓วิสุทธิมรรคแปลภาค๓ตอน๑, ๒๕๔๐: ๓๙๑ – ๓๙๒.  



๔๑๕ 
 

 ถา้หากชาวพุทธไทยศึกษาให้เขา้ใจในกระบวนการแห่งการเกิดน้ีแลว้ ก็ย่อมจะรู้แนวทาง
ในการด าเนินชีวิตในสังสารวฏัเป็นไปเพื่อการพฒันากรรมให้ดี เม่ือพฒันากรรมใหดี้แลว้ วิญญาณ 
คือปฏิสนธิวิญญาณ ท่ีห่อหุ้มดว้ยบุญกุศลก็จะน าไปสู่ภพ  ๓  ภูมิ  ๓๑  คติ ๕  โดยไม่ตอ้งไปพึ่งพิง
หลกัความเช่ืออย่างอ่ืนเลย มนัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ไม่ตอ้งไปสวดออ้นวอนขอให้เป็นไดอ้ย่าง
นั้นใหไ้ดเ้ป็นอยา่งน้ีเลย  แต่ทุกวนัน้ีชาวพทุธ มกัจะมีการขอการออ้นวอน เม่ือมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนแปลกๆ  
ในสถานท่ีนั้น  นัน่แสดงถึงความไม่เขา้ใจในหลกัค าสอนแห่งพทุธปรัชญานัน่เอง 
 เพราะจริงๆ  แลว้สัตวท่ี์ตายแลว้ยอ่มเกิดอีกถา้ยงัเป็นมนุษยปุ์ถุชนคนยงัมีกิเลส จนถึงพระ
อนาคามี ย่อมแสวงหาท่ีเกิดอีก พูดง่าย ๆ  ก็คือ ตราบใดท่ียงัมีกิเลส   ยงัไม่ไดด้บักิเลสทั้งปวงได้
อย่างเด็ดขาด    ถึงความเป็นพระอรหันต์ ก็ยงัตอ้งมีการเกิดในภพต่าง ๆ  อยู่ร ่ าไป      ยงัเดินทาง
ต่อไปอีกในสังสารวฏั  ดงันั้นเม่ือกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ แลว้  ใครก็ตาม ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นพระอรหันต ์ ก็
ได้ช่ือว่าเป็น สัมภเวสี ทั้ งหมด  เพราะค าว่า สัมภเวสี  แปลตามศัพท์ได้ว่า   ผู ้แสวงหาการ
เกิด  หมายความว่า เป็นผูย้งัตอ้งเกิดอีก ท่ีเรียกว่า “สัมภเวสี” ไม่ใช่ตายแลว้วิญญาณล่องลอยเป็น
สมัภเวสี ดงัท่ีเราเขา้ใจกนั 
 สัมภเวสี คือ การอุปมาโดยหมายถึง ผูท่ี้ยงัจะตอ้งเกิดอีก     กล่าวโดยง่าย สัมภเวสีหมายถึง
ผูท่ี้ยงัมีกิเลส  ผูท่ี้ไม่มีกิเลสแลว้ไม่ช่ือว่าสัมภเวสี     เพราะฉะนั้น ปุถุชนท่ีเป็นมนุษย ์จนถึงพระ
อนาคามี เป็นสัมภเวสีอยู ่คือ ยงัจะตอ้งเกิด  และไม่ใช่เพียงมนุษยเ์ท่านั้น ครับ แมแ้ต่เทวดา ท่ีไม่ใช่
พระอรหนัต ์ผูท่ี้เป็นเทวดา มีกิเลส ก็เป็นสัมภเวสี และแมแ้ต่สัตวเ์ดรัจฉาน ก็เป็นสัมภเวสี เพราะยงั
มีกิเลส ยงัตอ้งเกิดอยู ่
      สัตวโ์ลก มีความแตกต่างกนั   สัตวบ์างพวกเกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์ ๕  ครบ ไดแ้ก่อบายภูมิ ๔, 
มนุษยภ์ูมิ, สวรรค ์๖ ชั้น และรูปพรหมภูมิ ๑๖   เวน้ อสัญญสตัตาพรหม  บางพวกเกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์
เดียว (อสัญญสัตตาพรหมภูมิ)     บางพวกเกิดในภูมิท่ีมีขนัธ์๔  (เฉพาะนามขนัธ์)  คือ  เกิดเป็นอรูป
พรหมบุคคล ในอรูปพรหมภูมิเกิดเป็นสัตวใ์นอบายภูมิ เป็นผลของอกุศลกรรม,    เกิดเป็นสัตวใ์น
สุคติภูมิ ดว้ยผลของกุศลกรรม, เกิดในรูปพรหมภูมิ  เป็นผลของรูปฌานกุศล,      เกิดในอรูปพรหม
ภูมิเป็นผลของอรูปฌานกศุล    วิญญาณล่องลอย ท่ีสมมติเรียกว่า สัมภเวสี ไม่มี  เพราะ วิญญาณ คือ 
จิต ท่ีเกิดข้ึนและดบัไป เป็นสภาพรู้      เพียงแต่ สัมภเวสี เป็นการแสดงโดยสมมติท่ีเป็นสัตวบุ์คคล
ท่ียงัมีกิเลส มีการเกิด ช่ือวา่ สมัภเวสี  
      ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า  ถา้เกิดเป็นสัตวใ์นภูมิท่ีมีขนัธ์  ๕ก็เป็นสัมภเวสีมีขนัธ์ ๕  ทั้งท่ีเป็น
นามธรรมและรูปธรรมเกิดข้ึนเป็นไป  ถา้เกิดในภูมิท่ีมีเพียงรูปธรรม  ก็เป็นสัมภเวสีมีเพียงรูปขนัธ์
เกิดข้ึนเป็นไป        ถา้เกิดเป็นสัตว์ท่ีมีขนัธ์ ๔   ก็เป็นสัมภเวสีมีเพียงนามขนัธ์  ๔  (สัญญา 
เวทนา  สังขาร และวิญญาณ) เกิดข้ึนเป็นไป ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยสภาพธรรมแลว้ ไม่มีสัตว์ ไม่มี



๔๑๖ 
 

บุคคล  ไม่มีตวัตน มีแต่ธรรมเท่านั้นท่ีเกิดข้ึนเป็นไปจึงไม่มีสัมภเวสีเร่รอน  วิญญาณล่องลอยตามท่ี
เราเขา้ใจ    เพราะเม่ือตายแลว้เกิดใหม่ทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.  แม่ชี
กฤษณา   รักษาโฉม๑๔  กล่าวไวว้า่อนัน้ีถา้วา่ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาแลว้  ไปเกิดคะ มนัไม่
ไปแทรกสิงคะ ไปเกิดเลยคะ ตายปุบเกิดปับเลยคะ ถา้สมมุติว่าไปเกิดเป็นเทวดา บางทีก็มาสิงร่าง
คนกมี็ ไปเกิดแลว้ มาสิงร่างคนก็มี แต่มาอาศยัร่างคนเป็นท่ีท าอะไรบางอยา่ง  เหมือนเทวดาเกิดบน
ตน้ไมห้รือตามตน้ไมน้ัน่แหละอยูต่ามตน้ไม่ไดอ้ยา่งไร พวกรุกขเทวดา  เกิดแลว้ พอจิตออกจากร่าง 
จิตดวงสุดทา้ยดบัปุ๊บ จิตดวงใหม่โผล่ข้ึนมา กจ็ะไปพบร่างกายตวัเองในชาติใหม่แลว้เป็นตน้  
 ๔.  บูรณาการ คุณค่าของการด าเนินชีวติตามคติความเช่ือประเพณกีบัหลกัพุทธปรัชญาเถร
วาท 
 การด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏั  ในแต่ละดา้นท่ีกล่าวมานั้น สามารถบูรณาการ
ไดเ้ป็น  ๒  หลกัใหญ่ๆ ก็คือ  ๑) หลกัประเพณี ท่ีถือเป็นแบบแห่งสังคม ประเพณีเกิดจากสภาพ
สังคมธรรมชาติทศันคติเอกลกัษณ์ค่านิยมและความเช่ือของคนในสังคมต่อส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือ
มนุษยเ์ช่นอ านาจของดินฟ้าอากาศและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุต่างๆฉะนั้นเม่ือเวลา
เกิดพิบติัภยัข้ึนมนุษยจึ์งตอ้งออ้นวอนร้องขอในส่ิงท่ีตนคิดว่าจะช่วยไดพ้อภยันั้นผ่านพน้ไปแลว้
มนุษย์แสดงความรู้คุณต่อส่ิงนั้ นด้วยการท าพิธีบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตามความเช่ือคน
ส่วนรวมในสงัคมถือกนัเป็นธรรมเนียมหรือเป็นระเบียบแบบแผนและท าจนเป็นพิมพเ์ดียวกนัสืบ 

ต่อๆกนัมาจนกลายเป็นประเพณีของสงัคมนั้นๆ๑๕ 
 ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆในสงัคมจึงเกิดจากแรงบนัดานใจหรือความเช่ือและแรงศรัทธา
ในศาสนาท่ีตนนบัถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวท่ีคนไทยนบัถือมาแต่บรรพกาลจึงเกิดความเช่ือ
และศรัทธาประเพณีพิธีกรรมต่างๆจึงมาจากศาสนาทั้งหมด 

 ความเช่ือหรือระบบความเช่ือของมนุษยเ์องท่ีท าให้มนุษยด์ ารงอยู่ไดคื้อความศรัทธาและ
ค่านิยมจะกลมกลืนและมีอิทธิพลครอบง าความนึกคิดและบนัดาลให้มนุษยก์ระท าการต่างๆตามท่ี
ตนเองเช่ือถือศรัทธาเช่นความเช่ือทางการเมืองความเช่ือทางลทัธิทางศาสนาความเช่ือของคนใน

                                                            

 
๑๔สมัภาษณ์ ผศ. ดร. แม่ชีกฤษณา   รักษาโฉม, วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์ิ  

ผูช่้วยเลขานุการอนุกรรมาธิการ ส านกังานมูลนิธิ  สถาบนัแม่ชีไทย,  อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗.    
 

๑๕สมปราชญ ์ อมัมะพนัธ์,  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. (กรุงเทพมหานคร :โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๓๖),หนา้๑๘. 



๔๑๗ 
 

ทอ้งถ่ินความเช่ือเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อพฒันาการทางสังคมและประเทศชาติการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอยา่งย ัง่ยนืเป็นฐานในการด ารงชีพเป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื๑๖ 
 ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า ประเพณีคือความประพฤติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็น
แบบอย่างเดียวกนัเป็นระเบียบแบบแผนท่ีเห็นว่าถูกตอ้งหรือเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่และมี
การปฏิบติัสืบต่อๆกนัมาประเพณีหมายถึงความประพฤติสืบต่อกนัมาจนเป็นท่ียอมรับของส่วนรวม
ซ่ึงเรียกว่าเอกนิยมหรือพหุนิยมเช่นการแต่งงานการเกิดการตายการท าบุญการร่ืนเริงการแต่งกาย
เป็นต้นหรือประเพณีท่ีเราน าของชาติอ่ืนมาปรับปรุงให้เขา้กับความเป็นอยู่ของเราเพื่อความ
เหมาะสมกบักาลสมยัซ่ึงเรียกว่า  สัมพนัธนิยม  เร่ืองของประเพณีนั้นบางอย่างตอ้งคงรักษาไว้
บางอยา่งตอ้งปรับปรุงเหมาะสมกบักาลสมยับางอยา่งตอ้งถือเป็นแบบสากลประเพณีหมายถึงแบบ
ความเช่ือความคิดการกระท าค่านิยมทศันคติศีลธรรมจารีตระเบียบแบบแผนและวิธีการกระท าส่ิง
ต่างๆตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆกระท ากนัมาแต่ในอดีตลกัษณะส าคญัของ
ประเพณีคือส่ิงปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระท าท่ีไดสื้บต่อกนัมา
และยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนัประเพณีคือระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆท่ีสังคมยึดถือปฏิบติัสืบต่อกันมาถา้ใครฝ่าฝืนมกัถูกต าหนิจากสังคมหรือถึงกบัเลิกคบหา
สมาคมดว้ยลกัษณะประเพณีในสังคมระดบัประเทศชาติมีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกนั
และมีผิดแผกกนัไปบา้งตามความนิยมเฉพาะในถ่ินแต่ย่อมมีจุดประสงค์และวิธีการปฏิบติัเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีเฉพาะส่วนปลีกยอ่ยท่ีเสริมเติมแต่งหรือตดัทอนไปแต่ละทอ้งถ่ินประเพณีไทย
มกัมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพนัธ์อยู่ดว้ย๑๗ เช่น  ประเพณีเวียนเทียนในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา, 
ประเพณีการบวช  ประเพณีการบวชตน้ไม,้  ประเพณีการแต่งงาน, ประเพณีการท าบุญเบิกบา้น 
หรือท าบุญซ าฮะ, ประเพณีการเล้ียงผปู่ีตา ปู่แซะ ยา่แซะ  ผตีาแฮก เป็นตน้  
 ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาปู่ ตา ตาแฮก  วิญญาณบรรพบุรุษ  มเหสักข ์หลกัเมืองของ
ชาวอีสาน พบว่าชาวอีสานนั้นมีการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งพึ่ งพาอาศยัป่าไมแ้ละธรรมชาติเพื่อการ
ด ารงชีวิต โดยการท าอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลกั  เช่น ท านา  ท าสวน เล้ียงสัตว ์ บางปี
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก  เกิดภยัธรรมชาติ แหง้แลง้ จึงท าใหเ้กิดความเกรง
กลวัต่ออ านาจเหนือธรรมชาติท่ีลึกลบัมองไม่เห็น เป็นเหตุใหเ้กิดความเช่ือเร่ืองผสีาง เทวดา อารักษ ์

                                                            

 
๑๖เติมศกัด์ิ  ทองอินทร์, ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์

เบ้ืองตน้),(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้๖๘-๖๙ . 
 

๑๗พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตสถาน
,๒๕๐๕), หนา้๓๗. 



๔๑๘ 
 

ผูฟ้้า ผีแถน  จึงมีการเซ่นสรวงบูชาออ้นวอนให้ป้องกนัรักษา ให้เกิดความปลอดภยั ดงันั้น ชาว
อีสานจึงไดจ้ดัท าพิธีกรรมการบูชาผปู่ีตา ผตีาแฮก  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผบีรรพบุรุษ นอกจากนั้นก็ยงัมีผี
ต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี  ๓  ชาวอีสานมีความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมการบูชาผีปู่ ตา ผีตาแฮก 
เป็นตน้  ว่ามีจริงเพื่อขอโชค ขอลาภ หรือส่ิงท่ีตนเองอยากได ้ เพื่อให้ดลบนัดาลความส าเร็จสมดัง่
ปรารถนา แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่ก็เช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีด ารงอยูจ่ริง และมีอ านาจคุม้ครองปกป้อง 
รวมทั้งอวยพรอวยชัยให้ผูท่ี้มาบนบานสานกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ คา้ขาย ท างาน  เรียนหนงัสือ รวมไปถึงท าใหช้าวบา้นอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 คุณค่าของพธีิกรรมการบูชาผีปู่ตา ผีตาแฮก และผีต่างๆ  ที่กล่าวมาน้ัน พบว่า มีอยู่  ๕ ด้าน
คอื 
 ๑) คุณค่าด้านปัจเจกบุคคล  การบูชาปู่ ตา ตาแฮก  เป็นตน้น้ี  ช่วยท าให้บุคคลมีท่ียดึเหน่ียว
ดา้นจิตใจ มีท่ีพึ่งพิงทางจิตใจใหเ้กิดความรู้สึกว่าตนเองนั้นปลอดภยั อุ่นใจ และท าใหบุ้คคลนั้นเกิด
การยบัย ั้งชัง่ใจในการประพฤติผิดจากฮีตคองประเพณีของชุมชนนั้นๆ  เพราะเกิดความย  าเกรงใน
อ านาจของผปู่ีตา ผตีาแฮก เป็นตน้ นัน่เอง 
 ๒) คุณค่าด้านครอบครัว  คุณค่าพิธีกรรมการบูชาผีปู่ตา  ผีตาแฮก เป็นตน้ ท าให้เกิดความ
สามคัคีในครอบครัว และท าใหเ้กิดการถ่ายทอดประเพณีการไหวผ้บีรรพบุรุษตามมา และผอ่ืีนๆ อีก
ดว้ย เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูท่ี้มีอาวุโสกว่า เคารพเช่ือฟังผู ้
หลกัผูใ้หญ่ในบา้นหรือครอบครัวนั้นๆ  พิธีกรรมการบูชาผปู่ีตา ผตีาแฮก  เป็นตน้น้ี จึงเป็นศูนยร์วม
ดา้นจิตใจและเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจไวข้องคนในครอบครัวดว้ย 
 ๓)  คุณค่าด้านสังคม  พิธีกรรมการบูชาผปีู่ ตา  ผตีาแฮก  ผบีรรพบุรุษ เป็นตน้ เหล่าน้ี ท าให้
เกิดความเช่ืออนัเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของบุคคลท่ีอยู่ในชุมชนนั้นๆ ให้เกิดระเบียบทาง
สงัคมข้ึน เกิดความสามคัคีในสงัคม มีความรักใคร่กลมเกลียวกนัดี เกิดความพร้อมเพรียงกนัเป็นหมู่
เป็นคณะ ท าใหส้งัคมเป็นกลุ่มเป็นกอ้นและมีพลงั จึงช่วยลดปัญหาต่างๆ  ในสงัคมไดส่้วนหน่ึง 
 ๔)  คุณค่าด้านการประกอบอาชีพ  พิธีกรรมการบูชาผีปู่ ตา  ผีตาแฮก ผีบรรพบุรุษ เป็นตน้  
โดยชาวอีสานนั้น มีความเช่ือว่า  ก่อนลงมือท านา ในฤดูท านาจะมีพิธีเล้ียงปู่ตา  จุดป้ังไฟขอฝนจาก
พญาแถน ก่อนปักด าตน้กลา้  ตอ้งท าพิธีบูชาเล้ียงผตีาแฮกเสียก่อน แลว้จึงลงมือปักด า เพราะมีความ
เช่ือว่า  เม่ือท าเช่นน้ีแลว้ จะท าให้นาขา้วปราศจากศตัรูพืชมารบกวนหรือท าลาย ท าใหผ้ลิตผลอุดม
สมบูรณ์ ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว 
 ๕)  คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  พิธีกรรมการบูชาผีปู่ ตา  ผีตาแฮก เป็นตน้ มีผลต่อทางดา้นจิตใจ
ของบุคคล มีผลต่อการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล ครอบครัว  สังคม  การประกอบอาชีพ เป็นไป
ตามฮีตคองประเพณีหรือวิถีชีวิตท่ีดีงามของชุมชนชาวอีสาน ท าให้บุคคลมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ มีท่ี
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พึ่งพิงทางใจให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั อุ่นใจ และท าให้บุคคลเกิดก าลงัใจในการท ากิจการ
งานต่างๆ นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดระเบียบแบบแผนทางสังคม ท าใหส้ังคมมีความสงบสุขเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เกิดความเรียบร้อย เกิดความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั มีความพร้อมเพรียงกนั
เป็นหมู่เป็นคณะ ท าให้สังคมเป็นกลุ่มเป็นกอ้น ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ีจึงมีส่วนส่งผลต่อทางดา้น
เศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั 
 ๖) คุณค่าด้านพระพุทธศาสนา  คุณค่าพิธีกรรมการบูชาเล้ียงผปู่ีตา ผตีาแฮก เหล่าน้ีเป็นตน้ 
ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อพระพุทธศาสนา พิธีกรรมการบูชาเล้ียงผีปู่ ตา  ผีตาแฮก จึงท าให้วดัและ
พระสงฆไ์ดท้  าหนา้ท่ีเป็นสะพานบุญ ท่ีเช่ือมโยงต่อกนัระหว่างมนุษยก์บัผหีรือเหล่าวิญญาณบรรพ
บุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ พระพุทธศาสนามีความมัน่คงเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผูค้นในเร่ืองบุญบาป 
ความดีความชัว่ในขณะท่ีความเช่ือในผหีรือวิญญาณผปู่ีตา  ผีตาแฮก  และผต่ีางๆ ดงักล่าวมา ท่ีชาว
อีสานนบัถือนั้น กเ็ป็นศูนยร์วมดา้นจิตใจของผูค้นดว้ย ในแง่ความรู้สึกปลอดภยั สบายใจ   
 จากท่ีผูว้ิจยักล่าวมาน้ี ท่ีเก่ียวกบัประเพณีจะเห็นไดว้่า ประเพณีท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า  (๑)  
ท าใหธ้รรมชาติเกิดความสวยงาม (๒) ส่ิงแวดลอ้มสะอาด  (๓) ชุมชนเขม้แขง็  (๔) มีความเอ้ืออาทร 
(๕) อ่อนนอ้มถ่อมตน (๖) กตญัญู กตเวที  ถือไดว้่าเป็นคติความเช่ือดงัเดิมท่ีชาวพุทธไทยรักษากนั
มาเม่ือดูจากทั้งส่วนของความเช่ือเดิมกบัหลกัพุทธศาสนา และน ามาบูรณาการกบัหลกัพุทธปรัชญา
ในหลกัของประโยชน์ ๓ (๑)ทิฎฐิธัมมิกตัถะ ประโยชน์ในปัจจุบนั  (๒) สัมปรายิกตัถะ  ประโยชน์
ในภพหนา้ (๓) ปรมัตถะ ประโยชน์อยา่งยิง่หรือสูงสุด 
 จากเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวน้ีสามารถท่ีจะพิจารณาเห็นค าตอบของลกัษณะของการด าเนิน
ชีวิตตามความเช่ือสงัสารวฏัท่ีบูรณาการกบัหลกัพทุธปรัชญาอยู ่  ๓  ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 ลกัษณะความเช่ือพื้นฐาน  ระดบักลาง  และระดบัสูง  ซ่ึงควรท่ีจะตอ้งน าหลกัธรรมไป
บูรณาการในการประพฤติ ปฏิบติัควบคู่กบัความเช่ืออย่างอ่ืน ก็คือ  ประโยชน์  ๓  ประการ อนั
ไดแ้ก่ (๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามความเช่ือ
เร่ืองสังสารวฏั  โดยเฉพาะคติความเช่ือเดิมชาวพุทธไทย  อนัเป็นขั้นตน้ คือ ธรรมดาสามญั ทุกคน
ยอ่มมุ่งหวงัในปัจจุบนั คือ ทรัพยสิ์นเงินทอง ยศถาบนัดาศกัด์ิ เป็นตน้ อนัเกิดข้ึนเพราะก าลงัความ
เพียร สติปัญญาของตนโดยชอบธรรม และรู้จกัปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขโดยชอบทั้งแก่ตนและผูอ่ื้นซ่ึงเป็นลกัษณะความสุขของคฤหสัถ ์เรียกวา่ กามโภคีสุข หรือ คิหิสุข
นัน่เอง  อนัไดแ้ก่กามโภคีสุข ๔ (สุขของชาวบา้น, สุขท่ีชาวบา้นควรพยายามเขา้ถึงใหไ้ดส้ม ่าเสมอ, 
สุขอนัชอบธรรมท่ีผูค้รองเรือนควรมี - house-life happiness; deserved bliss of a layman) มีดงัน้ี 
  ๑. อตัถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนโภคทรัพยท่ี์
ไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงความขยนัหมัน่เพียรของตน และโดยชอบธรรม - bliss of ownership) 
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         ๒. โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนไดใ้ช้
ทรัพยท่ี์ไดม้าโดยชอบนั้น เล้ียงชีพ เล้ียงผูค้วรเล้ียง และบ าเพญ็ประโยชน์ - bliss of enjoyment) 
         ๓. อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนเป็นไท 
ไม่มีหน้ีสินติดคา้งใคร - bliss of debtlessness) 
  ๔. อนวชัชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่า
ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได ้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
- bliss of blamelessness) 

บรรดาสุข  ๔ อย่างน้ี อนวชัชสุข มีค่ามากท่ีสุดท่ีมนุษยก์ าลงัด าเนินชีวิตอยู่ในสังสารวฏั 
ควรท่ีจะให้ความส าคญั หมัน่ตรวจสอบตนเองอย่างสม ่าเสมอ ประโยชน์สุขเหล่าน้ี ท่ีมีข้ึนได้
จะตอ้งมีหลกัธรรมในพุทธปรัชญา คือธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในปัจจุบนัและใน
อนาคตนั้นพระพุทธเจา้แสดงแก่โกฬิยบุตรช่ือทีฆชาณุ ดงัท่ีปรากฏในทีฆชาณุสูตร องัคุตตรนิกาย 
จตุกกนิบาต๑๘ ซ่ึงคร้ังหน่ึงไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พระองคเ์ป็น
คฤหสัถย์งับริโภคกาม อยูค่รองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจ้นัทน์ในแควน้กาสี ยงัทรงดอกไมข้องหอม
และเคร่ืองลูบไล ้ยงัยินดีเงินและทองอยู ่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญขอพระผูมี้พระภาคโปรดแสดงธรรม
ท่ีเหมาะแก่ขา้พระองค ์อนัจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบนั เพื่อประโยชน์เพื่อ 

ความสุขในภายหนา้เถิดฯ 
 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  “ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรมส่ีประการน้ี ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เพือ่ความสุขในปัจจุบนัแก่กลุบุตร ๔ ประการ เป็นไฉน คืออุฏฐานสัมปทา ๑  อารักขสัมปทา ๑  กลั
ยาณมิตตตา๑  สมชีวิตา  ๑”เป็นการแสวงหาทรัพยภ์ายนอก โดยมีหลกัการปฏิบติัตนดงัน้ี 

             อุฏฐานสมัปทา หมายถึงถึงพร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพียรประกอบอาชีพการงานดว้ยความ
ขยนัไม่เกียจคร้าน มีปัญญาสอดส่องพิจารณาหาอุบายในการงานนั้น คนขยนัไม่อดตาย 
           อารักขสมัปทา หมายถึงเม่ือหาทรัพยม์าไดแ้ลว้ก็เก็บรักษาทรัพยส์มบติันั้นไว ้ คุม้ครองเก็บ
รักษาโภคทรัพยท่ี์หามาไดไ้ม่ใหเ้ป็นอนัตราย 
   กลัยาณมิตตตา   หมายถึงการเลือกคบหากบัคนดีผู ้มีศรัทธา มีศีล มีจาคะและมีปัญญา คือ
ไม่คบคนชัว่ มิตรดีหรือมิตรแทท่ี้เรียกว่า กลัยาณมิตรนั้นมี ๔ จ าพวก คือ มิตรอุปการะ๑ มิตรร่วม
สุขร่วมทุกข๑์ มิตรแนะน าประโยชน์๑ มิตรมีความรักใคร่๑ การมีเพื่อนดีย่อมช่วยอุดหนุนร่วมสุข
ร่วมทุกขช่์วยตกัเตือน ส่งเสริมในการท าความดีใหแ้ก่กนั 

                                                            

 
๑๘ทีฆชาณุสูตร พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, เล่มท่ี  ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
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 สมชีวิตเป็นไฉน หมายถึงการมีความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัฐานะและรายได ้มีเงินเก็บหรือ
รายรับมากกวา่รายจ่าย เล้ียงชีพดว้ยความพอเพียง 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัพุทธปรัชญาท่ีกล่าวมาน้ี นักปราชญ์ได้แต่งเป็นถอ้ยค าท่ีจ  าได้ง่ายว่า 
“ขยนัหา รักษาดี มีกลัยาณมิตร ด าเนินชีวิตตามสมควร” และยงัมีอุบายในการจ าอีกอยา่งโดยน าเอา
ค าข้ึนตน้มาเพียงอกัษรเดียวแลว้บอกว่าเป็นคาถาหวัใจเศรษฐี คือ “อุ อา กะ สะ” ผูท่ี้ท่องแลว้ไม่ท า
ตามก็ยงัจนอยู่เหมือนเดิม ส่วนผูท่ี้ท่องจ าให้ข้ึนใจและเขา้ใจความหมายน าไปประพฤติปฏิบติัไม่
นานก็มีทางร ่ ารวยอาจจะกลายเป็นเศรษฐีไดไ้ม่ยาก อีกอย่าง  ผูว้ิจยัเห็นว่า  การไดท้รัพยม์าแลว้ถา้
ขาดการดูแลรักษาท่ีดีทรัพยท่ี์หามาไดแ้ลว้ย่อมมีทางเส่ือมและเจริญ  ส าหรับทางเส่ือมแห่งโภค
ทรัพยน์ั้น  พระพุทธเจา้ไดแ้สดงไวใ้นพระสูตรเดียวกนัความว่า “ดูกรพยคัฆปัชชะโภคทรัพยท่ี์เกิด
โดยชอบอยา่งน้ีแลว้ ยอ่มมีทางเส่ือมส่ีประการ คือ เป็นนกัเลงหญิง  เป็นนกัเลงสุรา  เป็นนกัเลงการ
พนนั มีมิตรชัว่ สหายชัว่ เพื่อนชัว่ เปรียบเหมือนสระน ้าใหญ่มีทางไหลเขา้ส่ีทาง ทางไหลออกส่ีทาง 
บุรุษพึงปิดทางไหลเขา้ เปิดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตกตอ้งตามฤดูกาล ดว้ยประการฉะน้ี 
สระน ้ าใหญ่นั้นพึงหวงัความเส่ือมอย่างเดียว ไม่มีความเจริญเลยฉันใด โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบ
อยา่งน้ี กฉ็นันั้นเหมือนกนั ยอ่มมีทางเส่ือมส่ีประการ 
 ส่วนทางเจริญแห่งโภคทรัพยน์ั้นแสดงไวว้่า “โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบอย่างน้ีแลว้ ย่อมมี
ทางเจริญส่ีประการ คือ ไม่เป็นนักเลงหญิง ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลง การพนัน มีมิตรดี 
สหายดี เพื่อนดี เปรียบเหมือนสระน ้าใหญ่ มีทางไหลเขา้ ส่ีทาง ไหลออกส่ีทาง บุรุษพึงเปิดทางไหล
เขา้ปิดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตกตอ้งตามฤดูกาล ดว้ยประการฉะน้ี สระน ้ าใหญ่นั้นพึง
หวงัความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเส่ือม ฉันใด โภคทรัพยท่ี์เกิดโดยชอบอย่างน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกนั 
ย่อมมีทางเจริญส่ี ประการ ธรรมส่ีประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบนัแก่
กุลบุตร”อีกอยา่งผูว้ิจยัเห็น การท่ีมนุษยจ์ะถึงซ่ึงโภคทรัพย ์ตามท่ีกล่าวมาน้ี พระพุทธเจา้ทรงแสดง
ไวใ้นสูตรเดียวกนัว่า “ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรมส่ี ประการน้ี ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
ในภายหนา้แก่กลุบุตร คือ สทัธาสมัปทา  สีลสมัปทา  จาคสัมปทา  ปัญญาสัมปทา”ดงัน้ีในทางพุทธ
ปรัชญา เรียกว่า ‚ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์‛๒) ประโยชน์เบือ้งหน้า หรือประโยชน์คุณค่าของชีวิต 
ซ่ึงเป็นขั้นลึกซ้ึงล ้ าลึกส าหรับชีวิตในสังสารวฏัจะขาดเสียมิไดเ้ลย  เพราะ เป็นหลกัประกนัชีวิตใน
อนาคตหรือภพหนา้ คือ ความเจริญงอกงามในชีวิต จิตใจท่ีกา้วหนา้เติบโตข้ึนดว้ยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล 
จาคะ และปัญญา ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมไดใ้ชป้ระโยชน์ขอ้แรกในทางท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร 
เป็นคุณประโยชน์จนเป็นผูมี้ความมัน่ใจในความดีงามของตนถึงเวลาละโลกน้ีไปก็มีใจสงบ ครองสติ
ไดไ้ม่ห่วงกงัวล ทุรนทุรายหรือหวาดหวัน่ต่อภยัในสังสารวฏัแห่งโลกหน้า ในทางพุทธปรัชญา
เรียกว่า ‚สัมปรายิกัตถประโยชน์‛๓) ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ท่ีเป็นสาระแก่นแทจ้ริงของ



๔๒๒ 
 

ชีวิต ซ่ึงเป็นจุดหมายขั้นสุดทา้ย ท่ีชีวิตจะเขา้ถึงโดยละท้ิงความเช่ือในระดบัพื้นๆ คือ การรู้แจง้
สภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทนัคติธรรมดา   ของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของ
โลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นดว้ยอ านาจความยึดติด ความยึดมัน่ทั้งความเช่ือเดิมๆ ก็ดี ส่ิงใหม่ๆ ก็ดี 
สามารถท าจิตใจ เป็นอิสระปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง สงบ มีความสุข ประณีต เยือกเยน็ภายใน 
เรียกสั้น ๆ วา่ ‚นิพพาน‛ อนัเป็นสภาวะท่ีดบักิเลสของกองทุกขท์ั้งปวง ในทางพทุธปรัชญา เรียกว่า 
‚ปรมัตถประโยชน์‛๑๙มนุษยผ์ูต้อ้งการ ในประโยชน์เหล่าน้ีพึงปฏิบติัในสัมปทา ๔  น้ี  และยงัมี
ค  าอธิบายต่อไปว่า  สัทธาสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีศรัทธาคือ เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของ
พระตถาคตว่า แมเ้พราะเหตุน้ีๆ พระผูมี้พระภาคพระองคน์ั้น ฯลฯ เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนก
ธรรมสีลสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เป็นผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผูง้ดเวน้จากการ
ด่ืมน ้ าเมา คือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทจาคสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มี
จิตปราศจากมลทินคือความตระหน่ี อยูค่รองเรือน มีจาคะอนัปล่อยแลว้ มีฝ่ามือชุ่มยนิดีในการสละ 
ควรแก่การขอ ยินดีในการจ าแนกทานปัญญาสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เป็นผูมี้ปัญญา คือ 
ประกอบดว้ยปัญญาท่ีเห็นความเกิดและความดบั เป็นอริยะ ช าแรกกิเลส ให้ถึงความส้ินทุกขโ์ดย
ชอบ ดูกรพยคัฆปัชชะ ธรรมส่ีประการน้ีแล ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหนา้แก่
กลุบุตร” 
 ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในปัจจุบนัและในภายภาคหน้า พระพุทธองค์
ทรงแสดงไวดี้แลว้ หากใครปฏิบติัตามน้ีชีวิตก็ย่อมจะไดรั้บตามสมควรแก่การปฏิบติั ในทา้ยแห่ง
ทีฆชาณุสูตรแสดงเป็นคาถาไวว้า่ “คนหมัน่ในการท างาน ไม่ประมาท จดัการงานเหมาะสม เล้ียงชีพ
พอเหมาะ รักษาทรัพยท่ี์หามาได ้มีศรัทธา ถึงพร้อมดว้ยศีล รู้ถอ้ยค า ปราศจากความตระหน่ี ช าระ
ทางสัมปรายิกประโยชน์เป็นนิตย ์ธรรมแปด ประการดงักล่าวน้ี ของผูค้รองเรือน ผูมี้ศรัทธา อนั
พระพุทธเจา้ผูมี้พระนามอนัแทจ้ริงตรัสว่า น าสุขมาให้ในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน์ในปัจจุบนัน้ี
และความสุขในภายหนา้ บุญ คือ จาคะน้ียอ่มเจริญแก่คฤหสัถด์ว้ยประการฉะน้ี” 
 ดว้ยเหตุน้ี ในการด าเนินชีวิตในขั้นสูงสุดน้ีเป็นลกัษณะของการด าเนินชีวิตขั้นสุดทา้ยไม่มี
ความเช่ือท่ีนอกพระพุทธศาสนามาเจือปนคือการรู้แจง้ในความจริงของธรรมชาติต่างๆ เช่นวงจร
การเกิดและการตายของชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ตามกฎของธรรมชาติท่ีเรียกว่า“สังสารวัฏ”และส่ิง
อ่ืนๆท่ีอาศยัการเกิดของธรรมหรือกล่าวโดยสรุปไดว้่าในการด าเนินชีวิตขั้นปรมตัถะนั้นคือการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการเขา้ถึงธรรมชาติคือนิพพานนัน่เอง 

                                                            
๑๙ข.ุจู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙. 



๔๒๓ 
 

 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า  การด าเนินชีวิตไม่ว่าจะในมิติความเช่ือในลทัธิผีหรือวิญญาณนิยม  ธรรม
ชาตินิยมใดก็ตาม  ย่อมสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนท่ีมีในพระพุทธศาสนาการด าเนินชีวิตจึงตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติดว้ยคือกฎของความเป็นจริงต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนถึงตายอยู ่  ๕  ประการหรือท่ีเรียกวา่กฎธรรมนิยามอนัไดแ้ก่ 
 ๑) กรรมนิยาม คือกฎแห่งกรรม ไดแ้ก่ กฎแห่งการกระท า คือ “ท ากรรมอยา่งไรกจ็ะ 
     ไดผ้ลแห่งกรรมนั้น” เป็นกฎของเหตุผลท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 
 ๒) อุตุนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัอุณหภูมิดินฟ้าอากาศฤดูกาล 
 ๓) พีชนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุไดแ้ก่พนัธุกรรม 
 ๔) จิตนิยามคือกฎของธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการท างานของจิต 
 ๕) ธรรมนิยามหรือกฎแห่งธรรมะ (ธรรมชาติ) คือกฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัก าหนดของ
ธรรมชาติท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัของส่ิงทั้งหลาย…และกฎของ
ธรรมชาติทั้ง ๔ ขอ้แรกคือกรรมนิยามอุตุนิยามพีชนิยามและจิตนิยามเป็นกฎเฉพาะท่ีอยูภ่ายใตก้ฎ 
ของธรรมนิยามทั้งส้ิน๒๐ 
 ฉะนั้นผูว้ิจยัเห็นว่า หลกัในการด าเนินชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏัในสังคมชาวพุทธท่ี
บูรณาการตามหลกัพุทธปรัชญา จะตอ้งน าหลกัธรรมมาปฏิบติัในการด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงท่ีมีอยูข่องธรรมชาติ สภาพของท่ีนั้น ๆ แมจ้ะมีความเช่ืออยา่งอ่ืนแทรกอยูบ่า้ง ก็คือมี
ทั้งส่วนภายนอกและภายในผสมกนัอยู ่และมีการด าเนินชีวิตไปใน ๒ ส่วน ดว้ยพร้อมกนัคือกายกบั
จิตและส่ิงท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในชีวิตต่างๆ  เช่น 
 สังคมในครอบครัว คือ บิดา มารดาฯ และสังคมในระดบัชุมชน คือ มิตร ครูอาจารย ์ อาชีพ
ฯ ท่ีปรากฏออกมาในรูปของพิธีกรรม กบัส่ิงท่ีมองไม่เห็นท่ีคนเคารพนบัถือ ท่ีสังคมยอมรับกนั ให้
สอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนักบัหลกัหรือกฎเกณฑข์องธรรมชาติดว้ย๒๑ 

 ซ่ึงหมายความว่าไม่ว่าการด าเนินชีวิตของคนเรานั้นจะด าเนินไปในทิศทางใดบนความเช่ือ
ใดคือเป็นไปในทางดีหรือเป็นไปในทางเลวมีความเช่ือในลทัธินอกพุทธปรัชญาก็ตอ้งสัมพนัธ์กนั
กบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติดว้ย  เพราะการด าเนินชีวิตนั้นไดก้ระท าต่อโลกกระท าต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่

                                                            

 
๒๐พระเทพวิสุทธิกวี(พิจิตรฐิตวณฺโณ), กฏแห่งกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร :โรง
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๔๒๔ 
 

ในโลกน้ีโลกจึงเหมือนกบับา้นหลงัใหญ่เม่ือมีส่ิงใดเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีอาศยัอยู่หรือส่ิงแวดลอ้ม
ภายในบา้นผลกระทบก็ตอ้งเกิดข้ึนกบัทุกๆคนท่ีอยู่อาศยัในบา้นนั้นดว้ยและเม่ือกล่าวโดยรวมถึง
หลกัการด าเนินชีวิตในพทุธศาสนาแลว้ก็คือกระบวนการพฒันาตนหรือกระบวนการพฒันาชีวิตท่ีมี
กล่าวไวค้รอบคลุมหลกัค าสอนทั้งหมดในพทุธปรัชญาคือไตรสิกขา ๓ อนัไดแ้ก่ 

 การด าเนินชีวติด้านศีลสิกขา 

 เป็นขอ้ประพฤติและขอ้ปฏิบติัท่ีควรกระท าในการด าเนินชีวิตไม่ให้ล่วงละเมิดผดิศีลธรรม
ในทางกายซ่ึงรวมถึงวาจาท่ีไดแ้สดงออกมาแลว้ดว้ยและยงัเป็นพื้นฐานของการพฒันามนุษยท่ี์
ส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุขทั้งนกับวชผูป้ระพฤติปฏิบติั
ธรรมหรือคฤหัสถ์ผูค้รองเรือนเป็นหลกัธรรมท่ีควรปฏิบติัในหมู่มนุษยใ์นสังคมคือเร่ืองศีลเป็น
พื้นฐานเพื่อน าไปสู่จุดหมายอนัสูงสุดโดยเร่ิมท่ีศีลดงัท่ีว่าศีลเป็นท่ีตั้งและเป็นบ่อเกิดของความดี
ทั้ งหมดเป็นประธานของหลักธรรมทั้ งปวงดังนั้ นในการด าเนินชีวิตในด้านสังคมจะให้เกิดมี
ความสุขจะตอ้งมี“ศีล” เป็นพื้นฐานเป็นท่ีตั้ง 
 การด าเนินชีวติด้านสมาธิสิกขา 
 สมาธิเป็นกระบวนการพฒันาไปสู่จุดหมายขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษยน์อกจากศีลแลว้สังคม
ยงัตอ้งการสมาธิมาเป็นองคป์ระกอบในส่วนท่ีต่อเน่ืองให้เกิดการแกปั้ญหาต่างๆอย่างถูกตอ้งและ
เป็นระบบแบบแผนยิ่งข้ึนคือสัมมาวายามะไดแ้ก่เพียรพยายามชอบเพียรสร้างความดี, สัมมาสติ
ไดแ้ก่มีสติชอบ, และสมัมาสมาธิไดแ้ก่มีสมาธิชอบเพราะมนุษยแ์ต่บุคคลมีกิเลสเป็นเคร่ืองหมกัดอง
สนัดานอยูแ่ละกิเลสต่างๆท่ีมีอยูน้ี่หลกัของพทุธปรัชญาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี คือ 
 อภิชฌาวิสมโลภะคือความละโมบไม่สม ่าเสมอ,โทสะคือความมีความคิดอนัจะประทุษร้าย
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ, โกธะคือความโกรธและความเกลียดชงักนัและกนั, อุปนาหะคือการผกูความอาฆาต
พยาบาทเอาไว,้ มกัขะคือการลบหลู่บุญคุณท่านทั้งหลาย, ปลาสะคือการยกตนเทียมท่าน, อิสสาคือ
ริษยามจัฉริยะคือความตระหน่ี, มายาคือมายา, สาเถยยะคือความโออ้วด, ถมัภะคือหวัด้ือ, สารัมภะ
คือการกล่าวแข่งดี, มานะคือถือตวั, อติมานะคือการดูหม่ินท่าน, มทะคือความมวัเมา, ปมาทะคือ
ความเลินเล่อ๒๒  ฉะนั้นแลว้การด าเนินชีวิตของบุคคลจึงตอ้งหมัน่อบรมฝึกฝนตนเองในหลกัของ
สมาธิ  กิเลสทั้งหลายท่ีสัง่สมอยูใ่นจิตใจของมนุษยน้ี์จะเป็นเคร่ืองกั้นคุณงามความดีอ่ืนๆของมนุษย์
ไวมิ้ใหไ้ดบ้รรลุถึงซ่ึงความดีซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีอยูภ่ายในจิต 

                                                            

 
๒๒กรมการศาสนา, คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาช้ันตรี, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพก์าร

ศาสนา,๒๕๓๗), หนา้๔๒. 



๔๒๕ 
 

 อารมณ์ท่ีหน่วงไวส้กดักั้นไวไ้ม่ให้เกิดสมาธิรับรู้ความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นไดใ้นทาง
พุทธศาสนาเรียกว่านิวรณ์อนัไดแ้ก่กามฉนัทะคือความหลงใหลมวัเมาในกามารมณ์แกโ้ดยใชอ้สุภ
กมัมฏัฐานหรือการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามมีผมขนเลบ็ฟันหนงัหรือความพยาบาท
อาฆาตใชพ้รมวิหาร๔เป็นเคร่ืองหกัลา้งความทอ้แทใ้จหดหู่และซึมเซาใชก้สิณและอนุสติบ าบดัเม่ือ
มีใจฟุ้ งซ่านและหงุดหงิดใชอ้านาปานสติบ าบดัหรือเม่ือเกิดวิตกลงัเลตกลงใจไม่ไดใ้ชจ้ตุธาตุววตั
ฐานบ าบดัเม่ือขจดัส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้เบาบางลงไดแ้ลว้ความสงบเบากายเบาใจและสมาธิก็จะ
เกิดข้ึนไดง่้ายและรวดเร็ว 

 ในการพฒันาทางจิตให้มีความเขม็แขง็ไดน้ั้นตอ้งรู้จกัท่ีจะฝึกฝนตนเองและรู้จกัปรับปรุง
ตนเองเพราะผูท่ี้มีสมาธิเขม้แขง็และอดทนยอ่มท าให้สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขปราศจากความ
ขดัแยง้และสมาธิท่ีดีท่ีผา่นการฝึกฝนอบรมมาดีแลว้ยอ่มเป็นผลของการพฒันาทางกายวาจาและทาง
จิตและมีผลประโยชน์อยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตในดา้นของบุคคล สังคม และการประกอบอาชีพ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 การด าเนินชีวติด้านปัญญาสิกขา 
 ปัญญาสิกขาถือเป็นส่วนส าคญัของชีวิตมนุษยเ์พราะมนุษยท่ี์เกิดมาย่อมมีพฒันาการท่ี
แตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงมีความแตกต่างกนัในทางกายทางวาจาและทางจิตใจบุคคลท่ีไดรั้บการ
พฒันาฝึกอบรมมาดีแลว้ย่อมเปรียบเสมือนขุมทรัพยอ์นัยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติและเป็นผลให้
การอยูร่่วมกนัโดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองหล่อหลอมจิตใจใหส้ะอาดดีงามซ่ึงความจริงแลว้ตามหลกั
ของพทุธปรัชญานั้นมีเป้าหมายท่ีตอ้งการจะใหค้นทั้งหลายพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยการท่ีมีปัญญารู้เห็นความ
จริงจนสามารถเขา้ถึงสภาวะของธรรมท่ีเป็นจริงโดยไม่มีส่ิงปิดบงัซ่ึงเรียกว่าพระนิพพานอนัเป็น
เป้าหมายสูงสุดของพทุธปรัชญาแต่การท่ีจะเขา้ถึงความจริงทั้งหลายไดจ้นถึงขั้นหลุดพน้ไดน้ั้นตอ้ง
อาศยัเคร่ืองมืออย่างหน่ึงจึงจะสามารถกระท าไดแ้ละเคร่ืองมือท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ“ปัญญา”นั้นเอง
เพราะคนจะเขา้ถึงนิพพานไดก้็โดยอาศยัปัญญาแทงตลอดล่วงรู้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงท่ีมีอยูน่ั้น
ตามความเป็นจริงดว้ยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิไดแ้ก่มีความเห็นชอบคือเห็นตามความเป็นจริงของส่ิง
ทั้งหลายเช่นการเห็นในความจริงของอริยสัจเห็นความจริงในเร่ืองของกรรมว่าท าดีจะไดดี้และท า
ชัว่จะไดช้ัว่, และสัมมาสังกปัปะไดแ้ก่ด าริชอบเช่นด าริท่ีจะออกจากกามดงัเช่นท่ีพระพุทธองคท์รง
ตรัสเร่ืองน้ีไวใ้นชฎาสูตร ความวา่ 
 ภิกษุใดเป็นคนผูมี้ปัญญาตั้งมัน่อยู่ในศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาให้เจริญมีความเพียรมี
ปัญญารักษาตนภิกษุนั้นพึงสางตณัหาพายุง่ไดร้าคะโทสะและอวิชชาอนัชนเหล่าใดส ารอกแลว้ชน



๔๒๖ 
 

เหล่านั้นเป็นพระอรหนัตมี์อาสวะส้ินแลว้ตณัหาพายุง่อนัชนเหล่านั้นสางแลว้และรูปยอ่มดบัไปไม่
เหลือในท่ีใดนามรูปยอ่มปฏิกสญัญารูปสญัญาและตณัหาพายุง่นั้นยอ่มขาดไปในท่ีสุด...๒๓ 
 เพราะฉะนั้ นการด าเนินชีวิตตามความเช่ือสังสารวฏัในสังคมชาวพุทธตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กันระหว่างกฎของธรรมชาติกับหลกัการ
ปฏิบติัตนในการด ารงชีวิตของมนุษยก์ล่าวคือหลกัของศีลสมาธิและปัญญาหรือไตรสิกขาอนัเป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาความมีอยู่จริงของธรรมชาติและศีลสมาธิปัญญานั้นพฒันาเป็นหลกั
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษยคื์อการปฏิบติัตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาตินั้น
เพื่อให้สอดคลอ้งและเกิดความสมดุลกนัระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติอ่ืนๆหรือหากสามารถท าให้
แจง้ในความจริงทั้งหลายท่ีมีอยู่นั้นไดต้ามความเป็นจริงในฐานะท่ีชีวิตของมนุษยก์็เป็นธรรมธาตุ
หรือเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงแลว้ก็สามารถท่ีจะเขา้ถึงความหลุดพน้คือเขา้ถึงพระนิพพานท่ีเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการด าเนินชีวิตได้  โดยยึดหลกัธรรมค าสอนในพุทธปรัชญา คือ  ศรัทธา  ๔ มี 
กมัมสัทธา เช่ือกรรม ๑   วิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม ๑ กมัมสัสกตาสัทธา  เช่ือ ความท่ี
สัตวมี์กรรมเป็นของๆ ตน ๑    ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ ๑ เป็นกรอบเป็น
ทิศทาง  ไม่ใหห้ลงทาง ต่อไปความเช่ือจึงเป็นส่ิงส าคญั 
 ๑. ความเช่ือท าให้เกิดความมัน่ใจ เป็นการกระชบัความแน่นแฟ้นเก่ียวกบัชีวิตการครอง
เรือนไดม้ัน่คงทางหน่ึง 
 ๒. ความเช่ือท าให้เกิดพลงั ส่ิงดงักล่าวช่วยเสริมใหพ้ลงัใจฮึกเหิม กลา้ท่ีจะต่อสู้กบัอริราช
ศตัรูได ้
 ๓. ความเช่ือท าใหเ้กิดการสร้างสรรค ์งานบางอยา่งจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการดลใจ
ช่วยคิด ช่วยช้ีทางใหง้านส าเร็จได ้ 
 ๔. ความเช่ือท าใหเ้กิดความสามคัคีในสังคม อนัเป็นส่วนท่ีท าใหค้รอบครัว สังคมมีความ
สามคัคีกลมเกลียวกนั  
 ๕. ความเช่ือท าใหเ้กิดรูปธรรม  
 ๖. ความเช่ือเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา  
 ๗. ความเช่ือท าให้นับถือศาสนาไดอ้ย่างมัน่ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจไม่คลอนแคลนใน
ศาสนาท่ีตนนบัถือ  
  ๘. ความเช่ือท าให้เกิดฤทธ์ิทางใจ มีพลงัใจท่ีเขม้แขง็ย่อมท าให้บุคคลนั้นพน้จากความ
หวาดกลวั 

                                                            

 
๒๓ม.ม.(ไทย) ๑๕/๖๔๖/๑๒๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๔๒๗ 
 

 ความเช่ือจึงมีประโยชน์หรือมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต และมีอิทธิพลต่อสังคม เป็นตวั
ก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม โดยอาจสังเกตไดว้่า เม่ือบุคคลมีความเช่ือ
อย่างใดอย่างหน่ึง ย่อมเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีตอบสนองความเช่ือนั้นๆ 
และถ้าเปล่ียนความเช่ือไปจากเดิม พฤติกรรมจะเปล่ียนตามไปด้วย และพฤติกรรมเช่นน้ีอาจ
สะทอ้นให้สังเกตเห็นไดใ้นลกัษณะของขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ความเช่ือดงักล่าวมาแสดงให้เห็นว่า มีฐานการเกิดมากมาย แต่ถา้พิจารณาตามกรอบของความเช่ือ
อาจสรุปได ้๓ ประเภท คือ ความเช่ือท่ีมนุษยมี์ต่อมนุษย ์มนุษยมี์ต่อธรรมชาติ และมนุษยมี์ต่อส่ิง
เหนือธรรมชาติมนุษยแ์ต่ละคนจึงตอ้งเลือกปฏิบติัและคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตนมี
ความสุข มีความดีงามและมีความสามารถในการท ากิจการงานต่างๆ เป็นอยา่งดี และท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตตามความเช่ือท่ีตนเอง และสงัคม ชุมชน นั้นๆ เช่ือ แลว้ปฏิบติัตาม 
 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้จากการวจิยั 
  จากการท่ีผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า ชาวพุทธด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา เน่ืองจากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความเช่ือจึงมุ่งเน้น
พระรัตนตรัยหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดบัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน คือ   
   ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม, ความเช่ือเร่ืองตายแล้วเกิดใหม่, ความเช่ือเร่ืองกฎแห่ง
ธรรมชาติ,ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์,ซ่ึงหมดน้ีอยูใ่นหลกัของศรัทธา  ๔กมัมสัทธา เช่ือเร่ืองกรรม 
คือ เช่ือว่ากรรมมีจริง,วิปากสัทธา เช่ือเร่ืองผลของกรรม คือ เช่ือว่ากรรมท่ีบุคคลท าไม่ว่าดีหรือชัว่ ยอ่ม
ใหผ้ลเสมอ,กมัมสัสกตาสทัธาเช่ือวา่สตัวมี์กรรมเป็นของตน คือ เช่ือว่าผลท่ีเราไดรั้บเป็นผลแห่งการ
กระท าของเราเองซ่ึงอาจจะเป็นกรรมท่ีท าในปัจจุบนัชาติหรืออดีตชาติ, ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือใน
การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้คือ เช่ือว่าพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้จริง เป็นผูป้ระกอบดว้ยพระปัญญาธิคุณ 
พระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณในคมัภีร์พระอภิธรรม๒๔ มีการกล่าวถึงสัทธา ในลกัษณะท่ี
เป็นเจตสิก (คือ ธรรมชาติท่ีอาศยัจิตเกิด) เรียกว่า สัทธาเจตสิก มีลกัษณะดงัน้ี คือ (๑) มีความเช่ือใน
กุศลธรรม เป็นลกัษณะ(๒) มีความเล่ือมใส เป็นกิจ(๓) มีความไม่ขุ่นมวั เป็นผลและ (๔) มีวตัถุอนั
เป็นท่ีตั้งแห่งความเช่ือ เป็นเหตุใกล.้ความเช่ือเก่ียวกบัวิทยาคม เป็นความเช่ือเร่ืองส่ิงลึกลบัท่ีเหนือ
ธรรมชาติ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบไดด้ว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แยกออกไดเ้ป็น ๒ ประการ คือ   

                                                            

 
๒๔พระอภิธมัมตัถสงัคหะ.และ"อภิธมัมตัถวภิาวนีิฎีกา". 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ความเช่ือเร่ืองเวทมนตร์คาถาอาคม, ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั,ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
, ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา,ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์,  จากความเช่ือเหล่าน้ี ได้กลายมาเป็น
ประเพณี  พิธีกรรมต่างๆ ข้ึน เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั 
ในระดบัพื้นฐาน และในระดบักลาง และระดบัสูง  แห่งความเช่ือนั้น ท่ีผูว้ิจยัไดแ้ยกส่วนให้เห็น
อย่างชดัเจนและน ามาบูรณาการระหว่างคติความเช่ือเดิม กบั หลกัธรรมในพุทธปรัชญา   ออกมา
เป็น  ๕  ประเดน็หลกั ดงัน้ี 

     ๑. ประเพณีการบวงสรวงมเหสกัข ์ หลกัเมือง เล้ียงปู่ตา,ปู่แซะยา่แซะเล้ียงผตีาแฮก 
เป็นตน้  เป็นหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั สังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  การประกอบอาชีพ ดา้น
เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนาให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นหลกั หลกัส าคญั คือ  ความกตญัญู 
กตเวที 
  ๒. ประเพณีการขอฟ้าขอฝน จะกระท าในท่ีฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จะเกิดความ
เดือดร้อนแก่ชาวบา้น โดยเร่ืองการเกษตร  เป็นตน้ เป็นหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั  การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ท่ีอาศยัอ านาจเหนือมนุษยเ์ขา้มาช่วยเหลือ 

  ๓. ประเพณีการบูชาแม่โพสพ การตอบแทน  ดว้ยการท าบุญคูณลาน หรือบุญกุ่ม
ขา้วใหญ่ ของคนภาคอีสาน  เพื่อท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้ตามความเช่ือท่ีตนเช่ือว่าตน
ประสบความส าเร็จ มีขา้วท่ีอุดมสมบูรณ์ เพราะส่ิงเหล่าน้ีช่วยเหลือ 

  ๔. ประเพณีการบวงสรวง เม่ือจะท าการปลูกสร้างอาคารหรือบา้นเรือน เช่น พิธียก
เสาเอก  หรือแมก้ระทัง่การบูรณะกมี็ประเพณีบวงสรวงบอกกล่าวผบีรรพบุรุษ ภูมิเจา้ท่ี  เป็นตน้ 

  ๕. ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด การตาย   กจ็ะแยกออกเป็นกิจกรรมหลกั  ๓  ประการ    
   ๕.๑  กุศลพิธี  เช่น  การบรรพชาอุปสมบท  การเวียนเทียนในวนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา การรักษาอุโบสถศีล ในวนัพระข้ึน –แรม  ๘,  ๑๔,  ๑๕, ค  ่า เป็นตน้   
   ๕.๒ บุญพิธี  เป็นเพณี พิธีกรรม  เช่น การท าบุญข้ึนบา้นใหม่  ท าบุญอาย ุ
ท าบุญวนัเกิด ท าบุญงานแต่ง  ท าบุญฉลองส่ิงต่างๆ  ท าบุญข้ึนปีใหม่  ส่วนน้ีเป็นงานมงคลท าเพื่อ
ความเจริญและความสุขมาให ้   และการท าบุญเก่ียวกบัศพ  ท่ีเรียกว่า  งานอวมงคล เช่น การท าบุญ
หนา้ศพ  ท าบุญเผาศพ  ท าบุญ ๗ วนั ท าบุญ  ๕๐ วนั ท าบุญ  ๑๐๐ วนั  ท าบุญวนัตาย  และท าบุญ
บรรจุอฐิั เป็นตน้  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผูต้าย จะไดไ้ปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ แสดง
ความกตญัญู กตเวที และตามหลกัแห่งทิศ  ๖ 

   ๕.๓ ทานพิธีเช่น  ถวายภัตตาหาร,  ถวายสังฆทาน, ถวายโรงอุโบสถ 
วิหาร, ศาลาการเปรียญ  กุฎีท่ีพกัสงฆ ์ ย่อมไดอ้านิสงส์แตกต่างกนัไป  ซ่ึงการท าบุญทุกอย่างกิจ
เบ้ืองตน้ ท่ีจะขาดเสียมิได ้คือ การไดส้มาทานศีล 
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 เก่ียวกบัหลกัพุทธปรัชญา   ท่ีผูว้ิจยัน ามาบูรณาการเป็นตวัหลกัยึดเป็นกรอบ ในการด าเนิน
ชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท มีดงัน้ี 

      ๑.  หลกัประโยชน์  ๓  ประการ  ดังน้ี  ประโยชน์ในชาติน้ี (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  
ประโยชน์ในชาติหนา้ (สมัปรายกิตัถะ) และประโยชน์อยา่งยิง่  (ปรมตัถะ) 

๒.  หลกัแห่งสิกขา  ๓  มี  ศีล  สมาธิ   ปัญญา  เพื่อเป็นหลกัในการพฒันาความ 

เช่ือเพื่อยกจากระดบัพื้นฐานไปสู่ระดบักลางและสูงสุด ในการด าเนินชีวิต 

  ๓.  หลกัแห่งนิยาม  ๕  คืออุตุนิยาม (Physical Laws) คือ กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุม
ความเป็นไปของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เก่ียวกบัวตัถุท่ีไม่มีชีวิตทุกชนิด เช่นฤดูกาล อุณหภูมิ 
ดินฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แมก้ระทัง่การเกิดของโลก และจกัรวาลก็เป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติขอ้น้ี เช่นเดียวกบักฎทางฟิสิกส์ทั้งหมด 
  พีชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติท่ีครอบคลุมความเป็นไปของ
ส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์การสืบพนัธ์ุหรือพนัธุกรรม (DNA) ก็จดัอยูใ่นพีชนิยาม เช่นเดียวกบักฎ
ทฤษฎีทางชีววิทยาทั้งหมด 
  จิตนิยาม (Psychological Laws) คือ กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบักลไกการท างานของ
จิต เช่น การเกิดดบัของจิต การรับอารมณ์ของจิต องคป์ระกอบของจิต (เจตสิก) 
  กรรมนิยาม (Moral Laws) คือ กฎธรรมชาติเก่ียวกบัการกระท าของมนุษยห์รือกฎ
แห่งกรรม คือ กระบวนการใหผ้ลของการกระท า นัน่เอง 

  ธรรมนิยาม (Causal Laws) คือกฎธรรมชาติเก่ียวกบัความเป็นเหตุเป็นผลของส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวง  เป็นกฎสากลท่ีครอบคลุมความเป็นไปทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวตัถุหรือสสาร อสสาร 
เช่น กฎแห่งอนิจจงัอิทปัปัจยตา กฎขอ้น้ีมีขอบเขตครอบคลุมกวา้งขวางท่ีสุด กฎ ๔ขอ้ขา้งตน้สรุป
รวมลงในขอ้สุดทา้ยน้ี 
  ๔. หลกัศรัทธา  ๔   ประการมี  กัมมสัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่า
กรรมมีอยูจ่ริง,  วิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือว่ากรรมท่ี
ท าแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว,กัมมัสสกตา
สัทธา เช่ือความท่ีสัตวมี์กรรมเป็นของๆ ตน เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจา้ของ และก็จะตอ้งรับผิดชอบ
เสวยวิบาก เป็นไปตามกรรมของตนท่ีสร้างไว,้  ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
มัน่ใจในองคพ์ระตถาคต วา่เป็นพระสมัมาสมัพทุธะ ทรงพระคุณทั้ง  ๙ ประการ 
 ดงันั้นองคค์วามรู้ใหม่ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี คือ“รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตาม
ความเช่ือเร่ืองสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท” ในคร้ังน้ี เม่ือน าคติความเช่ือดั่งเดิมคือ
ขนบประเพณี พิธีกรรมกบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญา มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ไทยตามความเช่ือเร่ืองสงัสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ยอ่มท าใหเ้กิดผลดีเป็นระบบแบบแผนทาง
ความเช่ือท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหว่างพุทธศาสนาและลทัธิความเช่ือเดิม ท่ีมีในประเพณีการ
เกิด การตาย ผีสาง เทวดา การประกอบอาชีพ ของสังคมชาวพุทธไทย โดยผา่น ประเพณี พิธีกรรม 
มี กุศลพิธี  บุญพิธี  ทานพิธี  ยึดโยงกบัหลกัพุทธปรัชญา ได ้แก่ประโยชน์  ๓  สิกขา  ๓  นิยาม  ๕  
ศรัทธา ๔   โดยบูรณาการหลอมรวมสรุปเป็น “รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความ
เช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาท ในคร้ังน้ี จึงไดแ้ก่ TMFK เกิดเป็น Model  ซ่ึงมีท่ีมา ดงัน้ี 
 ๑. T = tradition ยึดประเพณี ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างคติความเช่ือเดิมกบั
หลกัธรรมในพทุธปรัชญาเป็นกรอบการด าเนินชีวิตตามความเช่ือ โดยชาวพทุธควรยดึหลกัประเพณี 
คือ  ๑) ประเพณีท่ีเก่ียวกบัชีวิต การเกิด การตาย การประกอบอาชีพ ๒) ประเพณีท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
ทางสงัคม การบูชาครู การยกครู การขอขมา การแต่งงาน ๓) ประเพณีเบด็เตลด็ เพราะประเพณีเป็น
เคร่ืองหมายบอกความเป็นพวกเป็นหมู่ เป็นความส าคญัท่ีชาวพุทธควยยึดเป็นแนวท าให้เห็น
ร่องรอยของของบรรพชนรุ่นก่อนๆ เพราะ 

 ๑. ประเพณี   เป็นกฎเกณฑ์แบบแผนท่ีสังคมก าหนดข้ึนไวใ้ชร่้วมกนัในหมู่สมาชิกของ
สังคมนั้นประเพณีจึงเป็นเคร่ืองหมายบอกความเป็นพวกเป็นหมู่เดียวกนัของผูท่ี้ยึดถือประเพณี
เดียวกนัเม่ือมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นานเขา้จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่สมาชิก
ของสงัคมวา่มีความผกูพนัร่วมกนัมาประเพณีช่วยยดึเหน่ียวกลุ่มคนใหม้ัน่คงสืบต่อไปดว้ย 
 ๒. ประเพณีช่วยใหค้นในชาติประพฤติตนถูกตอ้งไม่ท าผิดศีลธรรมและกฎหมายประเพณี 
เป็นส่ิงสะทอ้นสังคม ให้เห็นว่า สังคมของตนมีความเจริญและมีความเส่ือมในยุคใด กล่าวคือ ถา้
สมาชิกของสังคมปฏิบติัตาม และพยายามด ารงรักษาประเพณีไวมิ้ใหสู้ญหายไป ถือไดว้่าสังคมยคุน้ี
มีความเจริญงอกงามโดยเฉพาะความเจริญงอกงามดา้นจิตใจ ท าใหผู้ค้นมีความสมคัรสมานสามคัคี
พร้อมใจกนัปฏิบติัและรักษาไวซ่ึ้งประเพณีแห่งตน ในทางตรงขา้มหากสมาชิกของสังคมละเลย
หรือไม่สนใจท่ีจะปฏิบติัและรักษาประเพณีของตนไวก้็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเส่ือมโทรม
ทางดา้นจิตใจของสมาชิกในสงัคมนั้นๆ 
 ๓. ประเพณีเป็นเคร่ืองผกูใจคนในชาติใหรู้้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่เกิดการแบ่งแยก
ก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกนั  และประเพณีเป็นวฒันธรรมประจ าชาติท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ี
แสดงถึงอดีตท่ีมีความเจริญมาชา้นาน  

 ๔. ประเพณีเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติมีลกัษณะเป็นของตวัเองไม่ซ ้ าแบบชาติใด
และประเพณีเป็นตวับ่งช้ีความเจริญมีอารยธรรมและมีเกียรติท่ีทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน 
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  ๕. ประเพณีเป็นวฒันธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการทางวฒันธรรมของชาติและแสดง
ความรุ่งเรืองของชาติและประเพณีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของชาติโดยมิไดล้อกเลียนแบบหรือ
หยบิยมืจากชาติอ่ืน 
 ๖. ประเพณีเป็นเคร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละจิตใจของคนในอดีตและ
ปัจจุบนัและช่วยให้ผูศึ้กษาเกิดความเขา้ใจอนัดีกบัพี่นอ้งเพื่อนร่วมชาติและเห็นคุณค่าของประเพณี
ทอ้งถ่ินและประเพณีเป็นตวัเช่ือมความรู้สึกของคนในชาติให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแสดง
วา่เป็นพวกเดียวกนัก่อใหเ้กิดความสนิทสนมกลมกลืนและเสริมความมัน่คงของชาติ 

 การยึดในประเพณี  ๖ อยา่งจึงเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือ
ในเร่ืองเก่ียวกบัสังสารวฏั ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเกิดมาจากหลกัธรรมซ่ึงเป็นค าสอนท่ี
ส าคญัในพุทธปรัชญาเถรวาท จึงท าให้ บุคคล  ครอบครัว   สังคม  อาชีพ  พุทธศาสนา เกิดความ
เขม้แขง็และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยมีวดัและพระสงฆเ์ป็นสะพานบุญใหช้าวพุทธไดแ้สดงออก
ซ่ึงความกต ัญญูกตเวทีต่อวิญญาณเหล่านั้น ดว้ยการอุทิศส่วนกศุลไปใหเ้ม่ือถึงวาระนั้นๆ  
 ๒. M  =   Morality มีศีลธรรม หมายถึง เม่ือ บุคคล ครอบครัว สังคม ชุมชน มีความเช่ือ
ทั้งในประเพณีทอ้งถ่ิน จากบรรพบุรุษแลว้ ย่อมท าให้เกิดมีศีลธรรม เกิดข้ึนในสังคมนั้นๆ แลว้ท า
ใหมี้การด าเนินชีวิต    ตามหลกัแห่งอรรถประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิต ขั้นพื้นฐาน   ๓ นัน่เอง                    
    ๑)  ทิฏฐธัมมิกตัถะประโยชน์  อนัไดแ้ก่  ประโยชน์ในปัจจุบนัซ่ึงจดัเป็นจุดหมายของชีวิต
ในทางโลกิยะ  เพราะเก่ียวเน่ืองกบัเงินทองและลาภ  ยศ  สรรเสริญ  หรือฐานะต าแหน่งหนา้ท่ีทาง
สังคม ท่ีสามารถแสวงหาไดใ้นปัจจุบนั  หรือพูดอีกอยา่งหน่ึงก็คือ  การท่ีมนุษยส์ามารถพึ่งตนเอง
ไดใ้นทางเศรษฐกิจและสงัคม  เป็นจุดหมายของชาวพทุธท่ีตอ้งบรรลุหรือเขา้ถึงใหไ้ด ้ พุทธปรัชญา
เถรวาทถือว่าทรัพยสิ์นเงินทองนั้นเป็นเร่ืองส าคญั และเป็นปัจจยัอนัต่อเน่ืองกนัส าหรับการสร้าง
ประโยชน์ในระดบัต่อไป นอกจากน้ีแลว้ก็ยงัตอ้งมีหลกัแห่งการรักษาทรัพยเ์อาไว ้  ๔  ประการซ่ึง
เป็นทรัพยภ์ายนอก  คือ 
  ๑)อุฏฐานสัมปทา  ได้แก่  การรู้จกัหา  คือหมัน่ประกอบกิจการงาน เพื่อจะได้
ทรัพยน์ั้ นมาโดยทางสุจริตชอบธรรม  ไม่เป็นเหตุให้ตวัเองและคนอ่ืนตอ้งล าบาก  เพราะการ
แสวงหาโดยไม่สุจริต ขั้นตอนน้ีเรียกวา่เป็นขั้นตอนของการสร้างทรัพย ์
  ๒) อารักขสัมปทา   หมายถึง  การรู้จกัวิธีเก็บรักษาทรัพยท่ี์หามาไดน้ั้น  ไม่ให้
เสียหายไปเพราะเหตุอนัไม่ควร  แต่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าเก็บรักษาไวด้้วยความหวงแหน ด้วย
ความเห็นแก่ตวั รักษาไวโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อะไรเลย  แต่การรักษาทรัพยน์ั้นตอ้งมีจุดหมาย
กล่าวคือ เพื่อเป็นหลกัประกนัของชีวิต เช่น ในคราวจ าเป็น อนัเกิดจากโรคภยัไขเ้จ็บ การไดรั้บ
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อุบติัเหตุ ไม่ใช่แค่เพียงเก็บไวด้้วยความยึดมัน่หวงแหน ถา้ท าอย่างนั้นทรัพยท่ี์หามาได้ย่อมไร้
ประโยชน์และไม่เอ้ืออ านวยใหเ้กิดความสุขแก่ตนเองและสงัคมเลย 
  ๓) กัลยาณมิตตตา   หมายถึง การรู้จกัเลือกคบสนทนาปราศรัยกับบณัฑิต ผูมี้
ปัญญาเป็นกลัยาณมิตร  แนะน าในส่ิงท่ีมีประโยชน์  และคอยให้ค  าปรึกษาช้ีแนะเม่ือประสบความ
พลั้งพลาด คอยช่วยเหลือเม่ือเวลาท่ีมีปัญหา  ใหก้ าลงัใจยามทอ้แท ้เป็นตน้ 
  ๔) สมชีวิตา  หมายถึง  การรู้จกัประมาณ  และเล้ียงชีพให้เหมะสมกบัฐานะ และ
ก าลงัทรัพยท่ี์ตนหามาได ้ ไม่สุรุ่ยสุร่าย  ใชจ่้ายเกินตวั  ท าใหมี้รายรับมากกว่ารายจ่าย  หากมีเหลือก็
เก็บไวใ้ชใ้นคราวท่ีจ าเป็นนอกจากน้ีแลว้การท่ีจะรักษาทรัพยเ์อาไวไ้ดย้งัตอ้งมีหลกัอีก  ๖  ประการ  
(๑) ไม่เป็นนกัเลงหญิง(๒) ไม่เป็นนกัเลงสุรา (๓) ไม่เป็นนกัเลงการพนนั (๔) มีมิตรดี (๕) มีสหายดี  
(๖) ใฝ่ใจในกลัยาณมิตร  นอกจากมีทรัพยภ์ายนอกแลว้ ยงัตอ้งมีทรัพยภ์ายในคือ(๑) มีฆราวาส
ธรรม๔ไดแ้ก่สจัจะความจริงใจความซ่ือสตัยจ์ริงใจต่อกนั, ทมะคือการบงัคบัตนปรับปรุงตนการข่ม
ใจตน, ขนัติความอดทนอดกลั้น, จาคะคือการเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกนั (๒) มีศีล  ๕  คือเวน้
จากฆ่าสัตว,์ เวน้จากการลกัทรัพย ,์ เวน้จากประพฤติผิดในกาม, เวน้จากกล่าวค าเท็จค าหยาบค า
ส่อเสียดค าเพอ้เจอ้, เวน้จากด่ืมสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษ(๓) มีอิทธิบาท  ๔ไดแ้ก่ฉันทะมีใจรัก
พอใจในส่ิงท่ีท าดว้ยความเขม้แขง็และอดทน,วิริยะพากเพียรขยนัมัน่ประกอบ, จิตตะเอาใจฝักใฝ่ตั้ง
จิตรับรู้ในส่ิงท่ีท า, วิมงัสาการใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญ  จะเห็นไดว้่ากระบวนการดา้นการ
พฒันาชีวิตของมนุษยใ์นพทุธศาสนาไดว้างหลกัการปฏิบติัไวอ้ยา่งแยบยลทั้งในฐานะต่อตนเองและ
ผูอ่ื้นมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักบัหลกัความจริงท่ีมีตามธรรมชาติ   เก้ือกลูทั้งสองฝ่าย  ระหว่าง
หลกัการปฏิบติักบัผลท่ีเกิดข้ึนตามเหตุปัจจยัท่ีมีอยู ่
  ๒)  สัมปรายกิตัถะประโยชน์  หมายถึง  ประโยชน์หรือจุดหมายชีวิตในชาติหนา้หรือความ
คาดหวงั  ความมัน่ใจ ภายหลงัจากละโลกน้ีไปแลว้ คือ  ไปสู่โลกหน้า  หรืออีกนัยหน่ึง หมายถึง 
ประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัคุณค่าของชีวิต  และความมีจิตใจท่ีเจริญงอกงามในคุณธรรม  มีศีลธรรม มี
ความพร้อมท่ีจะกา้วไปสู่ความสุขท่ีตนเองคาดหวงัไวใ้นอนาคต ซ่ึงการจะบรรลุประโยชน์ขั้นน้ีได้
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัธรรม  ๔ ประการ กคื็อ 
 ๑)  เป็นผูมี้สุขภาพจิตท่ีดี  มีความสุขทางจิต  เช่ือมัน่ในพระรัตนตรัย และในกรรมและผล
ของกรรม รวมถึงบุญกศุลท่ีตนเองไดท้ าแลว้วา่จะใหผ้ลในภพหนา้ และใชศี้ลธรรมขอ้น้ี ในการเป็น
เคร่ืองประกอบกรรมดีในหลกัค าสอนของพทุธปรัชญา  (ศรัทธาสมัปทา)  
 ๒) เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ด ารงตนอยู่ในหลกัปฏิบติัของ
สังคมทั้งท่ีเป็นกฎหมายและจารีตประเพณีอนัดีงามท่ีเหมาะสมกบัสังคมและยุคสมยั ไม่เป็นคนท่ี
คอยเป็นปฏิปักษต่์อความสงบของสงัคมหรือการเบียดเบียนคนอ่ืน  (ศีลสมัปทา) 
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 ๓) มีความมัน่ใจ  มีความสุขกบัการไดท้ าประโยชน์เพื่อสังคม  ตามฐานะและกาลสมยั  
เป็นเหตุท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความอุ่นใจ เพราะความไม่ตระหน่ีรู้จกัการบริจาคท่านช่วยเหลือผูต้ก
ทุกขไ์ดย้าก หรืออีกนัยหน่ึงไม่คิดพยาบาทผูอ่ื้นรู้จกัการให้อภยัแก่ผูท่ี้ท  าร้ายหรือคิดพยาบาทต่อ
ตนเองดว้ย (จาคสัมปทา) 
 ๔) มีความองอาจไม่คร่ันคร้าม  เน่ืองจากมีความรู้และปัญญาในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ี
เกิดข้ึนใหดี้ข้ึนและมีปัญญาในการแยกแยะถึงส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าอนัเป็นเหตุให้ตนเองบรรลุ
แต่ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ (ปัญญาสัมปทา) ชาวพุทธท่ีตอ้งการบรรลุประโยชน์ขั้นน้ีนั้นเป็นความเจริญ
งอกงามของชีวิตในดา้นจิตใจ ท่ีกา้วหนา้พฒันาข้ึนมาดว้ยคุณธรรม  เช่น  ศรัทธา  ความสุจริต  มี
ศีลธรรม ความเสียสละ ความสุขสงบของจิตใจ  การด ารงอยูใ่นศีลธรรม  การไดส้ร้างสรรคบ์ าเพญ็
ประโยชน์ เป็นตน้ จนมัน่ใจในความมีชีวิตท่ีดีของตนเอง ไม่ตอ้งหวัน่กลวัต่อความตาย และชีวิตใน
ปรโลก 
 ๓) ปรมัตถประโยชน์  หมายถึง  ประโยชน์อนัสูงสุด  คือ  พระนิพพาน  ซ่ึงนับไดว้่าเป็น
จุดหมายสูงสุดของชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงเป็นขั้นท่ีเป็นอิสระอยู่เหนือโลกมีจิตใจท่ีเบิกบานโปร่งใส
สามารถแกปั้ญหาใจจิตใจไดส้ิ้นเชิง เพราะเกิดจากความเขา้ใจ รู้แจง้ หยัง่เห็นความจริงของโลกและ
ชีวิต มีใจมัน่คงไม่หวัน่ไหวไปตามโลกธรรม คือ ความผนัผวนแปรเปล่ียนของส่ิงทั้งปวง มีชีวิตอยู่
โดยปัญญา จึงประสบแต่ความสุขตลอดเวลา อน่ึง การบรรลุปรมตัถประโยชน์น้ีก็คือ การบรรลุพระ
นิพพานท่ีชาวพุทธเถรวาทถือว่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัซ่ึงผูบ้รรลุจุดหมายระดบัน้ีไม่ใช่เป็นการ
บรรลุเพียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่การบรรลุประโยชน์ระดบัน้ียอ่มใหคุ้ณค่าและประโยชน์แก่โลกทั้ง
มวลเพราะผูท่ี้บรรลุจุดหมายระดบัน้ียอ่มเป็นผูท่ี้ท างานเพื่องานเพื่อผลของงานมีชีวิตอยูเ่พื่อบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นเท่านั้น และการบรรลุปรมตัถประโยชน์นั้นยอ่มไดรั้บอานิสงส์  คือ,-  
  ๑) ไดรั้บความสุขในภพปัจจุบนั 
  ๒) ไม่ไปอบายภูมิ 
  ๓) พน้จากกิเลสและกองทุกข ์
  ๔) ถึงสุขอนัไพบูลย ์
  ๕) ไม่ตอ้งกลบัมาเวียนวา่ยตายเกิดในหว้ง มหรรณพภพสงสารอีกต่อไป 
 ๓. F =  Faith  น าดว้ยศรัทธาตามหลกัพระพุทธศาสนา ศรัทธา (สันสกฤต: ศฺรทฺธา) หรือ
สัทธา (บาลี: สทฺธา) หมายถึงความเช่ือ ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยหลกัเหตุและผลเพราะการด าเนิน
ชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ย่อมมีความเช่ือท่ี
ผสมผสานกนัในมิติท่ีหลากหลาย จึงอาจท าให้การด าเนินชีวิตนั้นอาจหลงทาง ชาวพุทธจึงตอ้งมี
หลกัแห่งศรัทธา ๔ เป็นเขม็ทิศน าทางใหเ้ดินไปตามเสน้ทางแห่งสงัสารวฏัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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 ๑. ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้คือ เช่ือว่าพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้จริง 
เป็นผูป้ระกอบดว้ยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ 

 ๒. กมัมสัทธา เช่ือเร่ืองกรรม คือ เช่ือวา่กรรมมีจริง 
 ๓. วปิากสัทธา เช่ือเร่ืองผลของกรรม คือ เช่ือวา่กรรมท่ีบุคคลท าไม่วา่ดีหรือชัว่ ยอ่มใหผ้ลเสมอ 
 ๔. กมัมัสสกตาสัทธาเช่ือวา่สตัวมี์กรรมเป็นของตน คือ เช่ือวา่ผลท่ีเราไดรั้บเป็นผลแห่งการ
กระท าของเราเอง ไม่มีเทพเจา้ ผีสางเทวดามาท า ซ่ึงอาจจะเป็นกรรมท่ีท าในปัจจุบนัชาติหรือ
อดีตชาติ 

 ความเช่ือหรือศรัทธา ๔ อยา่งเป็นความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบักรรมและผลของกรรมซ่ึงเป็น
ค าสอนท่ีส าคญัในพุทธปรัชญาเถรวาท ท่ีจะท าให้ชาวพุทธเขา้ใจในกระบวนการแห่งการด าเนิน
ชีวิตได้ดียิ่งข้ึน ทั้ งการเกิด การตาย การประกอบอาชีพ ประเพณี พิธีกรรม โดยในยามท่ีได้รับ
ความสุข และในยามท่ีประสบกบัความทุกขช์าวพุทธจะไดมี้หลกัในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งดีงามไม่หลงไปตามกระแสแห่งโลก 
 ๔. K  =   Knowledge    พฒันาความรู้ในธรรม หมายถึง  ความรู้ในหลกัค าสอนเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทสังสารวฏัหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของผูท่ี้ยงัมีกิเลสนบัตั้งแต่
ปุถุชนผูย้งัดับกิเลสไม่ได้เลยข้ึนไปจนถึงพระอริยบุคคล  ๓ ประเภท คือพระโสดาบัน พระ
สกทาคามี และพระอนาคามีผูด้บักิเลสไดแ้ลว้บางส่วนบุคคลทั้ง  ๔ ประเภทดงักล่าวน้ี ตายแลว้ยงั
ตอ้งเกิดอีกทั้งส้ินจะต่างกนัก็เพียงจ านวนชาติท่ีจะตอ้งเกิดอีกมากนอ้ยกว่ากนัเท่านั้นสังสารวฏันั้น 
จ าแนกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ เพื่อจ ากนัง่ายๆ คือ ๑)  เหฏฐิมสงสารเป็นการท่องเท่ียวไปในโลก
เบ้ืองต ่าซ่ึงมีอยู่ ๔ โลกดว้ยกนั๒)   มชัฌิมสงสาร คือการท่องเท่ียวไปในโลกชั้นกลาง มีอยู่ ๗ โลก 
๓)  อุปริมสงสาร คือการท่องเท่ียวอยู่ในโลกเบ้ืองสูง มีอยู่ ๒๐ แห่งนั้นคือโลกแห่งสังสารวฏั  
นอกจากนั้น ชาวพุทธตอ้งรู้จกัสถานท่ีเกิดและอาศยัอยูข่องหมู่สัตวผ์ูย้งัเสพกาม คือ รูป  เสียง  กล่ิน  
รส  สัมผสั ยงัปรารถนากามเป็นอารมณ์ เรียกวา่ ภพ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพนอกจากนั้นยงัตอ้งท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบั  คติ ๕หมายถึงทางด าเนิน ท่ีไปถึง หรือท่ีไปเกิดหลงัจากตายแลว้ของผูท่ี้ยงั
ท่องเท่ียวเวียนวา่ยตายเกิดในสังสารวฏัแบ่งตามภาวะของภูมิท่ีจะไปเกิดก็มี ๕ อยา่งคือ นรก ก าเนิด
เดียรัจฉาน เปตวิสัยมนุษย ์และเทวดา  ถา้แบ่งตามคุณลกัษณะเป็น  ๒  คติท่ีดี เรียกว่า  สุคติภูมิ- 
มนุษยเ์ทวดา (รวมพวกพรหมทุกประเภท)ถา้คติไม่ดีเรียกว่า ทุคติภูมิ -นรกก าเนิดเดียรัจฉาน เปต
วิสัย (รวมอสุรกาย)  ถา้จดัเป็นภูมิหรือชั้นระดบัแห่งจิตหรือระดบัแห่งชีวิต ท่ีเรียกว่า  ภูมิ  มี ๓๑  
ภูมิ  มี อบายภูมิ  ๔  กามสุคติภูมิ  มี มนุษย ์ ๑  เทวดา  ๖ ชั้น  พรหมโลก  ๒๐ ชั้น นัน่คือ ภพ ภูมิ
ดงันั้น ภพกบัภูมิในพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดเพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งท่ี
จะแยกออกจากกนัไม่ไดส้ัตวเ์กิดอาศยัอยูใ่นภพประเภทไหนระดบัแห่งจิตหรือระดบัแห่งชีวิตก็จะ
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อยูใ่นประเภทหรือระดบัเดียวกบัภพท่ีเกิดอาศยัอยูน่ั้นการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภพจึงจ าเป็นตอ้งท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิไปพร้อม ๆกนัไปดว้ย น้ีคือ ท่ีสตัวผ์ูย้งัมีกิเลสไปถือก าเนิด การถือก าเนิดของ
สตัว ์เรียกวา่ ก าเนิด  ๔   
  ๑) ชลาพุชะโยนิ สัตวท่ี์ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโตในครรภ์ เช่น คน  แมว สุนัข 
เป็นตน้ 
  ๒) อณัฑชะโยนิ สัตวท่ี์ถือปฏิสนธิถือก าเนิดในฟองไข่ จึงฟักออกเป็นตวั มี นก 
เป็นตน้ 
  ๓) สังเสทชะโยนิ สัตวท่ี์เกิดจากเช้ือรา ของสกปรก เช่น หนอน ลูกน ้ า  เช้ือโรค 
เป็นตน้ 
  ๔) โอปปาติกะโยนิ  สัตวท่ี์เกิดโดยผดุข้ึนแลว้เติบโตทนัที ไม่ตอ้งอยูใ่นครรภ ์ไม่
ผา่นการเป็นทารกมากก่อนเลย  ไม่ตอ้งอาศยัมารดาบิดา   เม่ือตายก็ไม่ทอดท้ิงร่างไว ้ เช่น  เทวดา   
สัตวน์รกเป็นตน้  ส่วนกระบวนการเกิดของมนุษยใ์นพุทธปรัชญานั้นชาวพุทธควรทราบว่าการ
ตั้งครรภข์องสตรีไวเ้ป็นหลกัก่อน ตามท่ีทรงแสดงไวใ้นมหาตณัหาสังขยสูตรว่าเหตุตั้งครรภมี์ ๓ 
คือ 

  ๑. มาตาปิตโร จ สนฺนิปติตาโหนฺติมารดาบิดาร่วมกนั 
                   ๒. มาตา จ อุตุนีโหติมารดามีระดู 
                   ๓. คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏฺฐิโตโหติ  สัตวถื์อปฏิสนธิ 
 ในความเป็นคนัธัพพะ หรือคนธรรพน์ั้นมีปัจจยัอะไรประกอบอยู่บา้ง ขอ้น้ีชาวพุทธตอ้ง
ทราบถึงกระบวนการ โดยท่านแสดงว่า ประกอบดว้ยปัจจยั ๓ อยา่ง คือ "กมฺม เขตฺต  มีกรรมเปรียบ
เหมือนเน้ือนา  วิญฺญาณ พีช   วิญญาณเปรียบเหมือนพืช ตณฺหาสิเนโห ตณัหาเปรียบเหมือนยาง
เหนียวในพืช"เป็นอนัสรุปไดว้่าการเกิดในครรภ์ของคน สัตวน์ั้น อาศยัปัจจยัภายนอกและภายใน
รวมกนั คือ 
 - ปัจจยัภายในท่ีก่อใหเ้กิดเป็นรูปข้ึนนั้น คือ มารดาบิดาร่วมกนัมารดามีระดู 
      - ปัจจยัภายนอกคือ กิเลส กรรม วิญญาณหรือเม่ือกล่าวตามสายปฏิจจสมุปบาทไดใ้นช่วงท่ี
เป็นอดีตเหตุมาต่อปัจจุบันผลคือวิชชาเป็นปัจจัย จึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงเกิด
วิญญาณ เพราะอวิชฺชาคือตน้เคา้ของสรรพกิเลสทั้งมวล ไม่ว่าจะเรียกตณัหา โลภ โกรธหรือหลงก็
ตามสังขาร ได้แก่กรรม คือ ท่ีเป็นบาป บุญ ฌานสมาบติัอนัเป็นส่วนวฏัฏคามีกุศลวิญญาณ คือ
ปฏิสนธิวิญญาณ อนัปฏิสนธิวิญญาณอนัอาศยัปัจจยั ๒ ประการขา้งตน้สร้างข้ึนเม่ือสัตวม์าปฏิสนธิ
ในครรภแ์ลว้กมี็พฒันาการไปตามโดยมีช่ือต่าง ๆ ท่ีทรงใชน้ั้นเป็นลกัษณะของรูปขนัธ์ คืออาศยัการ
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ผสมของเช้ือมารดาและบิดาซ่ึงแพทยใ์นปัจจุบนัยนืยนัว่าเป็นเช่นนั้นจริง ๆท่านอธิบายลกัษณะของ
ช่ือเหล่านั้นไวด้งัน้ี 

                  ๑) กลล     มีลกัษณะใสสะอาดเหมือนหยาดน ้ามนังา ท่ีหยดจากปลายขนสตัว ์

                   ๒) อพฺพุท  เม่ือผา่นเวลา ๗ วนัไปแลว้ จะมีการเปล่ียนแปลงในดา้นสีคือมีความเขม้ขน้ข้ึน 
คลา้ย ๆ กบัน ้าลา้งเน้ือเรียกวา่อพัพทุะ 

                  ๓) เปสิ  เม่ือเวลาผา่นไปลกัษณะของอพัพทุะจะเปล่ียนเป็นเหมือนเป็นกบัช้ินเน้ือ 

                  ๔) ฆโน  เวลาผา่นไปอีกระยะหน่ึง จะมีรูปเป็นกอ้นเน้ือเรียกวา่ ฆนะ 

                  ๕) ปญฺจสาขา เวลาผา่นไปประมาณเดือนคร่ึง กอ้นเน้ือจะ ขยายออกเป็น ๕ แฉก คือ ศีรษะ 
มือ ๒เทา้ ๒ ต่อจากนั้นจะค่อย ๆ เจริญไปตามล าดบัโดยรับอาหารจากสายท่ีโยงจากทอ้งของมารดา
อวยัวะต่าง ๆ สมบูรณ์ ข้ึนตามล าดบัจนถึงเวลาคลอดออกมาส่ิงส าคญัท่ีเป็นความรู้ท่ีชาวพทุธจะตอ้ง
พฒันากคื็อ กระบวนการท่ีใหว้นอยูใ่นสงัสารวฏั คือ   กิเลสวฏั–  มี อวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน (กิเลส
ท่ีเป็นหลกั) กรรมวฏั– มี  สังขาร  ภพ  (เจตนาในการท า กรรม)  วิปากวฏั– มี วิญญาณ  นามรูป  
สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา (ผลท่ีเกิดสืบเน่ืองจากกรรม)ท าให้สัตวเ์กิดแลว้ตายอยู่ร ่ าไป ไม่รู้จกัจบ
ส้ิน เพราะกิเลส นัน่เอง 
 การตาย เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงในสังสารวฏัท่ีทุกคนเกิดมาตอ้งประสบพบเจอ ท่ีชาว
พุทธตอ้งศึกษาท าความรู้จกักบัความตายให้ดีแลว้จะไดป้ระโยชน์จากความตายนั้น การตาย  ๔  
ประเภทของมนุษย ์หรือเหตุใหเ้กิดความตาย มีดงัน้ี 

 ๑) อายุกขยะมรณะ ตายเพราะส้ินอายุ อายุเม่ือว่าโดยสภาวธรรมแลว้ ไดแ้ก่ ชีวิตรูป ขยะ 
แปลว่า ความส้ินไป เม่ือรวมกนัเป็น อายุขยั แปลว่า ความส้ินไปแห่งอายุ ในท่ีน้ีมุ่งหมายเอาการ
ก าหนดเขตแห่งการตั้งอยูข่องชีวิตรูปของบุคคลในภูมินั้นรวมๆ กนัเป็นหลกั อาจเรียกวา่ อายกุปั คือ
ก าหนดอายุของคนในแต่ละยุค เม่ือกล่าวโดยบุคลาธิษฐาน หมายถึง ตาย เม่ือแก่  หรือ แก่ตาย
ตามปกติทัว่ไป 
 หมายความวา่ สตัวท์ั้งหลายท่ีเกิดอยูใ่นภูมิใดสมยัใด เม่ือเกิดข้ึนแลว้กด็ ารงชีวิตอยูไ่ดต้ลอด
ขยัแห่งอายขุองสตัวน์ั้นๆ ในภูมินั้นสมยันั้น ถึงแมว้า่กรรมท่ีจะใหอ้ายดุ ารงอยูใ่นก าเนิดนั้นยงัไม่ส้ิน
ไปก็ตามที เช่น เกิดเป็นมนุษยใ์นชมพทูวีป ในสมยัปัจจุบนัน้ี  มีอายคุรบ ๗๕ ปี อนัเป็นขยัแห่งอายุ
มนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีแลว้จึงตาย เพราะแมเ้ม่ือปฏิสนธิดว้ยจิตท่ีให้มีอายุยืนนานมากก็ตาม แต่มาเกิด
ในช่วงของภูมิท่ีเร่ิมเส่ือมเพราะฤดูกาลวิบติัและอาหารวิบติั สัตวน์ั้นก็ตอ้งตายตามอายุของภูมินั้น 
เช่น พระสัพพญัญูพุทธเจา้ทุกพระองค์มีอายุหน่ึงอสงไขย แต่ก็ไม่อาจด ารงพระชนม์ชีพตลอด
อสงไขย หรือเทวดาบางองคอุ์บติัในสวรรคช์ั้นต ่า เพราะความปรารถนาของตนสมยัเป็นมนุษย ์เช่น 
พระเจา้พิมพิสาร เสด็จสวรรคตไปอุบติั ณ สวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกาเป็นยกัษช์ั้นสูงช่ือ ชนวสภะ 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html


๔๓๗ 
 

แมพ้ระองคจ์ะมีบุญมากก็ตาม แต่เม่ือครบก าหนดอายใุนสวรรคช์ั้นนั้นก็ตอ้งจุติแลว้จึงอุบติัใหม่อีก 
ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากว่าเกณฑเ์ลก็นอ้ยหรือมากกว่าเกณฑนิ์ดหน่อย เช่น ปัจจุบนัก็อายรุะหว่าง๗๓-๗๗ก็ยงั
จดัอยูใ่นการตายเพราะส้ินอาย ุ
  ๒)กัมมักขยะมรณะ ตายเพราะส้ินกรรม กรรม  ในท่ีน้ี   หมายถึง ชนกกรรม   และ
อุปัตถัมภกกรรม   คือกรรมน าไปเกิดและท่ีหล่อเล้ียงสนับสนุนให้ด ารงอยู่ในภพปัจจุบันน้ี
เท่านั้นกมัมกัขยะ หมายถึงเป็นการส้ินสุดอ านาจแห่งกรรมทั้งสองน้ี หมายความว่า เม่ือชนกกรรมท่ี
น าเกิดและอุปัตถมัภกรรมท่ีช่วยส่งเสริมในภูมินั้นหมดก าลงัลง ในขณะท่ีสัตวน์ั้นด ารงชีวิตอยู่ไม่
เต็มอายุกปั ก็ตายลงก่อนก็ดี หรือ อยู่เกินอายุขยัของภพนั้นแลว้จึงตายก็ดี เช่น ในสมยัน้ีอายุอย่าง
นอ้ยตอ้ง ๗๕ ปี แต่ผูน้ั้นอาจด ารงอยูไ่ดเ้พียง ๑ เดือน ๒  เดือน ๑ ปี ๑๐ ปี เป็นตน้ก็ตายลงเสียก่อน 
หรือตายตอนอายุ  ๑๐๐ กว่าปี ซ่ึงเกินอายกุปัเพราะอ านาจกุศลกรรมและยาหรือเวทมนต ์แมเ้ทวดา
บางองคอุ์บติัในสวรรคช์ั้นสูงดว้ยบุญกรรมเลก็นอ้ย กไ็ม่อาจจะอยูเ่สวยทิพยสมบติัไดต้ลอดอายขุอง
เทวดาชั้นนั้นกต็อ้งจุติเพราะหมดบุญ เป็นตน้ กจ็ดัวา่ ตายเพราะส้ินกรรม  
 ๓) อุภยกัขยะมรณะ ตายเพราะส้ินอายุและส้ินกรรมพร้อมกนั หมายความว่า สัตวเ์กิดข้ึน
และด ารงชีวิตอยู่เต็มขยัแห่งอายุกปัของตนแลว้ และประจวบกบัชนกกรรม และอุปัตถมัภกรรมก็
ส้ินก าลงัลงพร้อมกนัดว้ย สตัวน์ั้นจึงตายลง 
 ๔) อุปัจเฉทกมรณะ ตายเพราะมีกรรมตดัรอน หมายถึง การตายเพราะกรรมเขา้ไปตดัวิบาก
และกรรมชรูป 
       หมายความว่า ผูท่ี้มีอายยุงัไม่ถึงขีดอายขุยั และอ านาจของชนกกรรมกบัอุปัตถมัภกกรรมก็
ยงัไม่หมด แต่ดว้ยอ านาจของอกุสลกรรมของสุคติสัตวท่ี์ไดท้  าแลว้ในภพก่อนหรือภพน้ี เขา้มาตดั
รอนให้ตายลงเสียก่อน ในสมัยท่ียงัไม่ถึงเวลา เพราะอุบัติเหตุ เช่น ถูกไฟไหม้ ถูกรถชน ถูก
ฆาตกรรม ตลอดจนเพราะโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ เบียดเบียน หรือเพราะการปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้ง
สม ่าเสมอ เช่น ไม่รู้ประมาณในโภชนาการ กินนอ้ยไปจนหิวกระหาย กินมากไปจนอ่ิมจดัไปอาหาร
ไม่ยอ่ย การบริหารอิริยาบถไม่สม ่าเสมอ ไม่รู้วิธีบ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย การคบคนพาล เสพติด
ส่ิงมีโทษ เป็นคนทุศีล การถูกเทวดาลงโทษ เป็นตน้ 
  ส่วนการตายของเทวดา เช่น ตายเพราะความโกรธของพวกเทวดามโนปโทสิกา เพราะมวั
ประมาทเล่นเพลิดเพลินจนลืมเสวยสุธาโภชน์ของพวกเทวดาขิฑฑาปโทสิกา เพราะมวัเมาในการ
เสพกามเกินไปของคนัธัพพเทพในป่าหิมพานต ์การท าอธิมุตติกาล (ตั้งใจตายลงมาเกิดเพื่อสร้าง
บารมี) ของเทพหรือพรหมผูมี้บารมี เช่น พระโพธิสัตว์ ติสสพรหม เป็นตน้ และการฆ่าตวัตาย
พร้อมกบับรรลุอรหนัตข์องพระฉนันเถระและพระโคธิกะเถระ ก็นบัเขา้ในการตายเพราะกรรมตดั
รอนน้ี 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html
http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html


๔๓๘ 
 

 แต่มีขอ้ท่ีชาวพุทธตอ้งท าความเขา้ใจอีกอยา่ง ก็คือ เทวดาผูก้  าลงัจะจุติไปเกิดในภพอ่ืน ภูมิ
อ่ืน นั้น เพราะหมดบุญท่ีจะอยูใ่นสวรรคน์ั้นต่อไปจะมีนิมิตหรือส่ิงบอกเหตุ ๕ อยา่งปรากฏข้ึน คือ 

  ๑. ดอกไมป้ระดบักายเห่ียวแหง้ 
           ๒. เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายมีสีเศร้าหมองหรือซีดจาง 
           ๓. มีเหง่ือไหลออกจากรักแร้ 
           ๔. ผวิพรรณของร่างกายเศร้าหมองไม่เปล่งปลัง่สดใส 
           ๕. รู้สึกเบ่ือหน่ายในทิพยอาสน์หรือท่ีอยูอ่าศยัของตน 
 เม่ือนิมิตทั้ง  ๕ ประการน้ีปรากฏข้ึน เทพบุตรหรือเทพธิดานั้นย่อมตระหนักแน่ว่าตนถึง
วาระท่ีจะจุติจากสวรรคท่ี์เคยอยู่ไปจึงย่อมรู้สึกสะดุง้หวาดหวัน่เช่นคนท่ีรู้ว่าวาระสุดทา้ยแห่งชีวิต
ของตนก าลงัจะมาถึงความเศร้าโศกดว้ยความอาลยัอาวรณ์ย่อมครอบง าจิตใจของเทวดาผูก้  าลงั
ประสบชะตากรรมเช่นน้ี พวกมิตรสหายใกลชิ้ดท่ีเคยร่วมร่ืนเริงสนุกสนานมาดว้ยกนัเม่ือไดท้ราบ 
ก็ยอ่มใจหายท่ีเพื่อนตอ้งจากไปแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได ้คงไดแ้ต่ช่วยปลอบใจและอวยพรใหด้ว้ยความ
ปรารถนาดี ๓ อยา่งคือ 
 ๑. จุติไปแลว้ให้ไปเกิดในสุคติ การไปเกิดในสุคติของเทวดาก็คือได้ไปเกิดเป็นมนุษย ์
          ๒. เม่ือไปเกิดในสุคติคือเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ขอให้ไดล้าภท่ีดี ส่ิงท่ีจดัว่าเป็นลาภท่ีดีของ
เทวดา ผูไ้ปเกิดเป็นมนุษยก์คื็อไดค้วามศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนานัน่เอง 
          ๓. เม่ือไดล้าภท่ีดีแลว้ขอให้ตั้งอยู่ดว้ยดีในลาภท่ีไดดี้แลว้นั้นซ่ึงหมายถึงการมีศรัทธาใน
พระรัตนตรัยอย่างหนักแน่นมัน่คงท่ีไม่มีเทวดามารพรหมหรือมนุษยค์นใดสามารถท าให้คลอน
แคลนได ้

 จะเห็นได้ว่าสุคติท่ีน่าปรารถนาของมนุษย์ก็คือการได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ถ้า
พระพุทธเจา้ไม่ทรงบอกไวก้็คงจะไม่ทราบว่า อนัสุคติท่ีน่าปรารถนาของเทวดานั้นก็คือการไดเ้กิด
มาเป็นมนุษย ์ผูเ้ป็นมนุษยอ์ยู่แลว้จึงควรภูมิใจท่ีไดเ้กิดมาดีแลว้สวรรคน์ั้น เป็นท่ีเกิดเสวยผลของ
กุศลกรรมท่ีไดท้  าไวส้มยัเป็นมนุษยเ์ทวดาส่วนมาก มวัแต่หมกมุ่นมวัเมาสนุกสนานอยู่กบักามคุณ 
๕ ไม่ค่อยไดคิ้ดท าบุญกุศลอะไรเพิ่มเติม แมคิ้ดจะท าก็หาท่ีท าบุญไม่ไดเ้พราะในสวรรคไ์ม่มีวดั 
และไม่มีพระสงฆ์ท่ีจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสภากาชาด ท่ีจะให้ได้
บริจาคทรัพย ์ช่วยเหลือเพื่อนเทวดาไม่มีขอทานท่ีคอยเรียกร้องขอความเมตตา พวกเทวดาส่วนมาก
จึงกินอยู่แต่บุญเก่าบางองคอ์ยากท าบุญเพิ่มข้ึน ก็ตอ้งลงมาสู่มนุษยโลก มาสิงสถิตอยู่ตามศาลเจา้
ตามตน้ไมใ้หญ่คอยให้ความช่วยเหลือ แก่มนุษยผ์ูต้กทุกขห์รือประสบเคราะห์กรรมท่ีมากราบไหว้
บนบานศาลกล่าวขอใหช่้วยเหลือแต่ก็ช่วยไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง และช่วยไดไ้ม่มากนกัเพราะมนุษยส่์วน
ใหญ่ไม่เช่ือเร่ืองเจา้พอ่เจา้แม่ ไม่นบัถือเทวดา เพราะฉะนั้นเทวดาท่ีลงมาเสวงหาบุญเพิ่มเติมในโลก



๔๓๙ 
 

มนุษย ์จึงแสวงหาไดก้ระท่อนกระแท่นเตม็ทีแต่มนุษยเ์องท่ีอยูใ่นฐานะและภาวะท่ีจะแสวงหาบุญ
กุศลได้มากไม่จ ากัดก็กลบัไม่คิดแสวงหา ชอบแสวงหาส่ิงท่ีเป็นบาปอกุศลมากกว่าด้วยเหตุน้ี
พระพทุธเจา้จึงตรัสวา่ 

                  ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตวท่ี์จุติจากมนุษยก์ลบัมาเกิดเป็นมนุษย ์มีเป็นส่วนนอ้ยสัตวท่ี์จุติจาก
มนุษยไ์ปเกิดในนรก เกิดในก าเนิดเดียรัจฉานเกิดในเปตวิสัยมากกว่าโดยแท ้สัตวท่ี์จุติจากมนุษยไ์ป
เกิดเป็นเทวดามีเป็นส่วนน้อย สัตวท่ี์ไปเกิดในนรก เกิดในเดียรัจฉาน เกิดในเปตวิสัยมีมากกว่า
โดย แท ้

 พระพทุธพจน์ดงักล่าวน้ีท าใหปั้ญหาซ่ึงเป็นท่ีสนใจของชาวพุทธเป็นจ านวนมากว่า มนุษย์
ตายแลว้ไปไหน แจ่มแจง้ข้ึนนัน่ คือ 
     ๑. มนุษยส่์วนหน่ึงตายแลว้ไดเ้กิดเป็นมนุษยอี์กแต่ก็เป็นจ านวนนอ้ยของมนุษยท่ี์
ตายไปทั้งหมด 
    ๒. มนุษยส่์วนหน่ึงตายแลว้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรคแ์ต่ก็เป็นจ านวนนอ้ยของ
มนุษยท่ี์ตายแลว้เช่นกนั 
            ๓. มนุษยส่์วนมากตายแลว้บางพวกไปเกิดในนรก บางพวกเกิดเป็นสตัวเ์ดียรัจฉาน 
และบางพวกเกิดเป็นเปรตซ่ึงรวมทั้ง  ๓  พวกเขา้ดว้ยกนักจ็ะมีจ านวนมากกวา่ประเภทท่ี ๑ และท่ี ๒ 
          อะไรเป็นสาเหตุให้มนุษยส่์วนมากตายแลว้ไปเกิดในนรกเกิดเป็นสัตวเ์ดียรัจฉานและเกิด
เป็นเปรตถา้พิจารณาจากขอ้ความท่ีกล่าวถึงมาแลว้ในขอ้น้ีท่ีเก่ียวกบักรรมซ่ึงท าให้บุคคลตายแลว้
เกิดเป็นมนุษย ์และเกิดเป็นเทวดาในสวรรคก์จ็ะพบวา่การใหท้าน และการรักษาศีลเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีจะท าใหไ้ปเกิดเช่นน้ี นัน่คือถา้ใหท้านนอ้ยและรักษาศีลนอ้ย ตายแลว้จะเกิดเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีใหท้านพอประมาณและรักษาศีลพอประมาณ จะท าใหเ้กิดเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีถา้
ให้ทานมากและรักษาศีลมากจะท าให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรคแ์ต่มนุษยใ์นโลกน้ีส่วนมากไม่
ค่อยบริจาคทาน ยิ่งการรักษาศีลก็ยิ่งนอ้ยลงไปทุกทีส่วนใหญ่มกัยินดีในการท าบาปอกุศล ทางกาย 
ทางวาจา หรือทางใจเพราะฉะนั้นการท่ีมนุษยส่์วนมากตายแลว้ไปเกิดในนรก ในก าเนิดสัตว์
เดียรัจฉานหรือในเปตวิสัย จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดม้าก และมีความสมเหตุสมผลตามหลกัศีลธรรม
หรือจริยธรรมของมนุษยท่ี์ตายแลว้เช่นกนั หรือตายดว้ยอ านาจของกุศลกรรมของอบายสัตว ์เช่น 
การตายของสตัว ์นรกเปรตอสุรกายเพราะอาศยัการระลึกถึงบุญกรรมของตนได ้เช่น เห็นเปลวไปสี
คลา้ยจีวร ท าให้นึกถึงตอนท่ีตนถวายจีวร จึงท าให้จุติจากนรกทนัที ไปเสวยสุขในสุคติภูมิ หรือได้
อนุโมทนาบุญท่ีญาติมิตรอุทิศให้ตน ท าให้ตดัรอนวิบากของกรรมชัว่ให้ลดนอ้ยลงได ้ท าให้อายุท่ี
จะเสวยผลบาปอันเป็นทุกข์ทรมานสั้ นลงอุปัจเฉทกรรมจึงเกิดได้เพราะอ านาจกุศลกรรม 
อกศุลกรรมท่ีท าไวใ้นอดีตภพหรือปัจจุบนัภพกไ็ด ้หรือเกิดข้ึนเพราะความประมาทในปัจจุบนักไ็ด ้

http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://www.dmc.tv/pages/about/page06.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C


๔๔๐ 
 

 ความตายทั้ง ๔ อย่างน้ี ถา้ตายโดยอายุขยะมรณะ กมัมกัขยะมรณะ อุภยกัขยะมรณะทั้ง ๓
อย่างน้ี เรียกว่า “กาลมรณะ” คือ เป็นการตายชนิดท่ีถึงเวลาแลว้ ส่วนผูท่ี้ตายโดยอุปัจเฉทมรณะ 
เรียกว่า “อกาลมรณะ” คือ เป็นการตายท่ียงัไม่ถึงเวลา ความตายทั้ง ๔ ประการยอ่มมีไดท้ั้งปุถุชน 
พระอริยบุคคลประเภทและพระปัจเจกพทุธเจา้ ส่วนพระสมัมาสมัพทุธเจา้ยอ่มไดแ้ก่ความตายทั้ง ๓
ประเภทตน้ เวน้ อุปัจเฉทกมรณะ เพระใครๆ ไม่อาจจะประทุษร้ายพระองคใ์หถึ้งปรินิพพานได ้
 เม่ือสรรพสัตวย์่อมตายไปเพราะเหตุแห่งความตาย  ๔ ประการ ดงักล่าวมาแลว้ในตอนท่ี
ผา่นมานั้น เม่ือเวลาใกลจ้ะตายนั้น อารมณ์  ๓ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มปรากฏแก่สัตวท์างทวาร 
๖ใน ทวารใดทวารหน่ึง ไดโ้ดยอ านาจของกรรมทั้งสองคือ อุปปัชชเวทนียกรรมและอปราปรเวทนี
ยกรรม (ในภาคปฏิบติัหมายถึงภาพการท าบุญหรือบาปจะมาฉายภาพใหเ้ห็นการกระท าของตน และ
อุปกรณ์ประกอบกรรม หรือภพท่ีจะไปเกิดใหม่) ตามสมควร คือ ๑) กรรมอารมณ์ ๒) กรรมนิมิต
อารมณ์  ๓)  คตินิมิตอารมณ์ 
 ๑) กรรมอารมณ์ หมายถึง เจตนาท่ีเป็นกุศลหรืออกุศลท่ีเป็นสภาวธรรมลว้นๆ ท่ีมาปรากฏ
ทางความรู้สึกนึกคิดท่ีตนเคยประสบมาแลว้ในอดีตก่ีภพก่ีชาติก็ตาม เช่น ความรู้สึกดีใจปีติ เพราะ
เคยไหวเ้จดีย ์ความศรัทธาในพระสงฆอ์งคโ์นน้ หรือ ความรู้สึกโกรธเกลียด รู้สึกก าหนดัยินดีใน
แกว้แหวนเงินทองในบุคคล หรือ ความสะดุง้หวาดผวาเป็นตน้ ท่ีเคยเกิดแลว้ขณะท ากรรมในอดีต 
จะมาปรากฏอีกคร้ังในขณะนั้นตอนใกลต้ายเหมือนกบัเพิ่งจะเกิดใหม่ กรรมใดจะเป็นกุศลกรรม
หรืออกศุลกรรมกต็ามชนิดใดชนิดหน่ึงไดโ้อกาสจกัใหผ้ลปฏิสนธิในภพใหม่ กรรมท่ีไดโ้อกาสนั้น
ยอ่มปรากฏข้ึนโดยอ านาจแห่งสภาวะของกรรม และมาปรากฏทางใจอยา่งเดียว สรุปคือสภาวะท่ีท า
ให้เศร้าหมองหรือผ่องใสนั่นเอง กรรมอารมณ์น้ี บางต าราว่าหมายถึง ความคิด ค าพูด หรือการ
กระท าทางกายของตน ท่ีเคยท ามาในอดีตมาฉายภาพใหเ้ห็นทางใจตอนใกลต้าย 
  ๒)  กรรมนิมิตอารมณ์ หมายถึง อารมณ์กรรมท่ีเป็นประธาน (อุปลทฺธปุพฺพ  ) คือ อารมณ์ ๖
มีรูปเสียงเป็นตน้ ท่ีเคยไดเ้ห็นไดย้ินเป็นตน้ รวมทั้งรูปนาม บญัญติั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าของ
ตน และวตัถุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นบริวารของกรรมท่ีเป็นประธานนั้นท่ีตนเคยใชป้ระกอบในการ
กระท ากรรมนั้นๆ เช่น เคยใชป้ระกอบในการกระท ากรรมนั้นๆ เช่น ตอ้งการถวายจีวร จีวรเป็น
อารมณ์หลกั ส่วนอุปกรณ์ท่ีประกอบการถวายจีวรให้ส าเร็จ เช่น พระภิกษุ ไทยธรรมอ่ืนๆ เป็น
บริวารกรรมท่ีจะใหก้ารถวายจีวรส าเร็จ กรรมนิมิตน้ีจะมาปรากฏทางทวารใดทวารหน่ึงในทวารทั้ง 
๖ไดด้งัน้ี 
 ถา้เป็นอดีตกรรมนิมิต ก็เป็นอดีตอารมณ์ ย่อมเกิดในมโนทวารอย่างเดียวถา้เป็นปัจจุบนั
กรรมนิมิต กเ็ป็นปัจจุบนัอารมณ์ ยอ่มเกิดไดท้ั้ง ๖  ทวารตามสมควร 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๔๔๑ 
 

         ฝ่ายกุศลกรรม เช่น ไดเ้ห็นพระเจดีย ์ไดย้ินเสียงพระแสดงธรรม ไดก้ล่ินธูปเทียนหอมท่ี
บูชาพระรัตนตรัย ไดล้ิ้มรสอาหารท่ีตนเคยถวายพระ ไดส้ัมผสัผา้นุ่มๆ เหมือนจีวรท่ีเคยถวายพระ 
เป็นตน้ 
       ฝ่ายอกุศลกรรม เช่น ไดเ้ห็นสัตวท่ี์ตนฆ่า ไดย้นิเสียงสัตวท่ี์ตนฆ่าร้อง ไดก้ล่ินคาวเลือด รส
สุราท่ีเคยด่ืม มาปรากฏทางล้ินรู้สึกเปร้ียวปากอยา่งด่ืมข้ึนมาทนัทีหรือรู้สึกเหน่ือยกายเหมือนตอน
ท าอกุศลกรรมนั้น  หรือ ความรู้สึกนึกคิดขณะนั้น เช่น เกิดความโกรธ ความก าหนัดยินดีใน
ขณะนั้น เป็นตน้ 
 ๓)  คตินิมิตอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ๖  ท่ีจะไดรั้บในภพหนา้ท่ีจะเกิด มี ๒  ประการ 
  ก. อุปลภิตพัพคตินิมิตอารมณ์ คือ คตินิมิตตารมณ์ในภพท่ีจะเกิดโดยตรง เช่น จะเกิดเป็น
มนุษย ์กจ็กัเห็นครรภม์ารดา จะเกิดเป็นเทวดา จกัไดเ้ห็นเทพบุตรเทพธิดาหรือวิมาน จะเกิดเป็นสัตว์
นรก จกัไดเ้ห็นเปลวไฟ เห็นนายนิรยบาล จะเกิดเป็นเปรต จกัไดเ้ห็นหุบเขาท่ีมีสภาพมืดมนเป็นตน้ 
  ข. อุปโภคคตินิมิตอารมณ์ คือ เคร่ืองใชส้อยในภพนั้นๆ เช่น ถา้จะเกิดเป็นเทวดา ก็จะเห็น
ตนเองไดน้ั่งอยู่บนเทวรถ ก าลงัเสวยสุธาโภชน์ร่วมกบัเหล่าเทพ ถา้จะไปเกิดเป็นมนุษย ์เห็นตน
ก าลงัสนทนาปราศรัยกบัคน ประกอบการงานอย่างใดอย่างหน่ึงบนมนุษยโ์ลก รู้สึกว่าตนอยู่ใน
ครรภ์ ถา้จะไปเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหน่ึง จะเห็นอาหารสัตว์ชนิดนั้นหรือก าลงัเล่นอยู่กับสัตว์
เหล่านั้น ถา้จะเป็นสตัวน์รก จะรู้สึกวา่ตนก าลงัถูกจองจ า ทุบตีดว้ยอาวธุ ถูกสุนขันรกไล่กดัเป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท
นั้นหลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสสอนไวเ้ก่ียวกบัการเวียน
ว่ายตายเกิดจากการศึกษาพบว่าในพระไตรปิฎก ไดก้ล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดแบบขา้มภพขา้มชาติ ภพ 
ภูมิ คติ  ก าเนิดแห่งสัตว ์ ว่าคนเราเม่ือตายแลว้ย่อมเกิดอีก ตั้งแต่ ปุถุชน คนท่ีหนาดว้ยกิเลส  และพระ
โสดาบนัข้ึนไปจนถึงพระอนาคามียอ่มเกิดอีกแน่นอน แต่จะแตกต่างกนัเท่านั้น  โดยปุถุชนนั้นยอ่มเกิด
และท่องเท่ียวไปในสังสารวฏัท่ีเต็มไปด้วยทุกข์ ไม่มีก าหนด ในภพ  ๓  ภูมิ ๓๑  คติ  ๕ แต่ พระ
อริยบุคคลท่ี  ๑-๓ นั้น มีเวลาก าหนดท่ีแน่นอนมีภพภูมิท่ีจะไปถือก าเนิดท่ีชดัเจน เช่นพระอนาคามี จะไป
เกิดท่ีอ่ืนไม่ไดต้อ้งไปเกิดบนชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแลว้บรรลุเป็นพระอรหนัต ์นอกนั้นก็ไม่เกิน ๗ ชาติ ก็
บรรลุพระอรหนัตน์ัน่คือสงัสารวฏักบัมรรค ผล นิพพาน  เพราะถา้ไม่มีภพ ภูมิ รองรับ พระอริยบุคคล 
เหล่าน้ีจะไปเกิดท่ีไหน บรรลุธรรมอยา่งไร 
 จากหลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏัน้ี ไดน้ าไปสู่ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย  ก็จะเห็น
วา่ ชาวพทุธมีความเช่ืออยูห่ลายมิติดว้ยกนั จากความเช่ือนั้นไดก้ลายมาเป็น ประเพณี  พิธีกรรม ท่ีสามารถ
แยกออกมาเป็น ดา้นการเกิดการตาย  ท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา  มี กุศลพิธี   บุญพิธี   ทานพิธี  ท่ีชาวพุทธได้
กระท า และความเช่ือท่ีเป็นคติเดิม มี ประเพณี พิธีกรรม  เก่ียวกบั  การสู่ขวญั  ท าขวญั  สูตรขวญั  การ

http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://video.dmc.tv/programs/pred.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%96
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บวงสรวง  การเล้ียงผปู่ีตา ผตีาแฮก  เป็นตน้  เหล่าน้ีเป็นความเช่ือท่ีน าไปสู่การด าเนินชีวิต เกิดเป็นกรอบ
ทางสังคม ชุมชน ท าให้ ชุมชน สังคม เขม้แข็ง  โดยมีหลกัธรรมในพุทธปรัชญา เขา้ไปยึดโยง คือ 
อรรถประโยชน์  ๓   โดยมีหลกัแห่งศรัทธา  ๔  เป็นกรอบเข็มทิศ ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกตอ้งดีงาม จึง
ก่อใหเ้กิด “องคค์วามรู้ใหม่” เป็นรูปแบบ (Model) ดงัน้ี  

 
 

แผนภูมิที ่๕.๑ แสดง “TMFKI   Model”แบบแสดงความสัมพนัธ์กนั 

 สรุปรูปแบบองคค์วามรู้จากการบูรณาการ การศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธ
ไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท  ท่ีบูรณาการด้วยคติความเช่ือเดิมกับ
หลกัธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงจะไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัในการศึกษาเร่ืองการด าเนินชีวิตตาม
ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธปรัชญาเถรวาทของชาวพทุธไทย ดว้ยคติความเช่ือเดิมกบัหลกัธรรม
ในพุทธปรัชญาเถรวาทอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั คือ 
“TMFKI Model” 
 T    = Tradition   หมายถึง   ยดึประเพณี เห็นคุณค่าของประเพณีแต่ละทอ้งถ่ินเน่ืองจาก
ประเพณีเป็นของเก่าเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษรักษากนัมาจนถึงปัจจุบนั และชาวพทุธควรใหใ้ส่ใจกบั
ประเพณี และวฒันธรรมใหม่ๆ ท่ีชาวพทุธรับเขา้มาปฏิบติั โดยเห็นวา่ส่ิงไหนดีมีประโยชน์ กค็วร
น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผล ส่ิงไหนไม่ดีมีผลกระทบกค็วรหลีกเวน้เสีย  

Knowledge    

พฒันาความรู้ใน
ธรรม 

Faith 

น าด้วยศรัทธา 

Morality 

มีศีลธรรม 

Tradition 

ยดึประเพณี 
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 M   = Morality    หมายถึง     มีหลกัศีลธรรมน าการด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้ง อนัเกิดจาก
ความเช่ือการบูชาเล้ียงผปีู่ ตา ผตีาแฮก  บรรพบุรุษ เป็นตน้  ท่ีท าให ้สังคมเกิดความเคารพย  าเกรงไม่
ล่วงละเมิด เกิดการยบัย ั้งชัง่ใจในการประพฤติผิดจากฮีตคองประเพณีของชุมชน เพราะเกรงใน
อ านาจลึกลบัท่ีตนเช่ือนั้น ท าใหมี้หลกัศีลธรรมข้ึนในบุคคล ครอบครัว สงัคม อาชีพ 
 F    = Faith   หมายถึง   น าดว้ยศรัทธาคือความเช่ือในหลกั ๔ ประการ ๔ ตวัน้ีจะเป็น
ดุจกรอบ และเขม็ทิศคอยช้ีทิศช้ีทางท่ีถูกตอ้งดีงาม ตามหลกัพทุธปรัชญาเถรวาท นัน่เอง 
 K    = Knowledge   หมายถึง ความรู้ตามหลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏั ท่ีจะน าไปสู่หลกัการ
ด าเนินชีวิตตามความเช่ือ ท่ีเป็นประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ียึดโยงกบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญา
พฒันาไปสู่เป้าหมายการด าเนินชีวิตท่ีสูงสุด  

 กล่าวไดว้่าผูท่ี้สนใจศึกษา การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตาม
ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท  ดว้ยคติความเช่ือเดิมกบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาทอยา่งละเอียดลึกซ้ึงจะสามารถเขา้ใจในหลกัค าสอนเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท ท่ี
สรรพสัตว์ทั้ งหลายหนีไม่พน้ รวมทั้ งมนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ในภพ ๓ ภูมิ ๓๑ คติ ๕  
ตามล าดบั เพื่อใหเ้กิดความรู้อยา่งถูกตอ้ง แลว้น าไปสู่ความเช่ือท่ีชาวพุทธเห็นว่าถูกตอ้งดีงาม น าไป
เป็นกรอบเขม็ทิศในการด าเนินชีวิตตามความเช่ือนั้น ท่ีผสมผสาน ผา่นกิจกรรม ประเพณี พิธีกรรม
ต่าง ๆโดยใหเ้ห็นถึงคุณค่ามากกวา่มูลค่า จากประเพณี พิธีกรรมนั้นๆ  ท่ีเช่ือมโยงความเช่ือของกลุ่ม
ปรัชญาดว้ย โดยมีกลุ่มจิตนิยม (Idealism) กลุ่มสสารนิยม (Materialism) กลุ่มมนุษยนิ์ยม 
(Humanism) กลุ่มโรแมนติกนิยม (Romanticism)  มีความตั้งมัน่ในหลกัศีลธรรมน าชีวิตไปสู่
เป้าหมายของชีวิตท่ีมนุษยต์อ้งการ คือ หลกัแห่งอรรถประโยชน์  ๓  ท่ีชาวพุทธจะตอ้งน าไปเป็น
เป้าหมายยึดโยงกบัความเช่ือเหล่านั้นด าเนินชีวิตของตนตามขั้นตอนแห่งประโยชน์ ๓ จนพฒันา
ไปสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งประโยชน์นั้น โดยมีหลกัศรัทธาเป็นกรอบเขม็ทิศในการพฒันาตนเองตาม
หลกัธรรมในพทุธปรัชญานั้น  สามารถน าหลกัการ TMFK น้ี มาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงและ
ท าให้การศึกษาการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเร่ืองสังสารวฏันั้นมีความถูกตอ้งจดัเจน 
เป็นขั้นเป็นตอน มีระดบัท่ีชาวพุทธเลือกท่ีจะปฏิบติัและน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนปฏิบติั
ตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมดีงามต่อไปและสามารถน าหลกัธรรมค าสอนเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองสังสารวฏั
ในพทุธปรัชญาเถรวาทไปเผยแผไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถสร้างความเช่ืออยา่งมีระบบมีเหตุมีผล 
ยึดโยงกับประเพณี โดยเห็นคุณค่า มากกว่ามูลค่า ของประเพณี พิธีกรรม การเกิด การตาย 
(Tradition)  ให้เกิดมีข้ึน ทั้ งแก่ตน ผูอ่ื้น ครอบครัว  ชุมชน และสังคม ให้เขา้ใจและเห็นคุณค่า 
มากกว่ามูลค่า ของประเพณี พิธีกรรมท่ีชาวพุทธปฏิบติักนัมาเป็นเวลาชา้นาน จนเป็นกรอบเป็น
แบบแผนของคนในสังคม ได้ยึดปฏิบติั จนเป็นหลกัแห่งศีลธรรมอนัดีงามของคนในสังคมได้
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ยอมรับกนัว่าถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลสมยัทั้งในส่วนของ บุคคล  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
(Morality)โดยมีหลกัท่ีเรียกว่าศรัทธา  ๔  เป็นกรอบเป็นเข็มทิศช้ีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกตอ้งตามเป้าหมายแห่งชีวิตมนุษยทุ์กผูทุ้กนาม (Faith) แลว้พฒันาตนเอง จากการด าเนินชีวิตทั้ง  
๓  รูปแบบเป็นขั้นตอนของเป้าหมายนั้น  ใหเ้ป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัแห่งไตรสิกขา ๓  
มีความเขา้ใจในหลกัแห่งความสมัพนัธ์กนัชาวพุทธจะไดไ้ม่โทษแต่กรรมเก่า เพราะ เน่ืองจากนิยาม
มี ๕ (แต่นิยามอ่ืนลว้นสรุปลงในธรรมนิยาม) ปรากฏการณ์ต่างๆ จึงเกิดจากกฎธรรมชาติหลายอยา่ง
รวมกนั ดงันั้น ความเขา้ใจท่ีวา่ ทุกส่ิงในโลกลว้นข้ึนกบักรรมนิยาม จึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ อยา่งไร
ก็ตาม กรรมนิยามเป็นนิยามท่ีส าคญัมากส าหรับมนุษย ์เพราะเก่ียวขอ้งกบัมนุษยโ์ดยตรง มนุษยมี์
สิทธิท่ีจะเลือกท ากรรมตามความพอใจ แลว้กรรมนั้นจะเป็นผูลิ้ขิตโชคชะตาหรืออนาคตของมนุษย์
เอง ส่วนนิยามอ่ืนๆ เป็นเร่ืองของธรรมชาติ เช่น กลางวนั กลางคืน ฤดูหนาว ฤดูร้อน เกิดจากการท่ี
โลกหมุนรอบตวัเองและรอบดวงอาทิตย ์มนุษยจ์ะห้ามปรามหรือเปล่ียนแปลงไม่ได ้มนุษยจึ์งตอ้ง
ปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติ เช่น ประดิษฐ์หลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ประดิษฐ์
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อผ่อนคลายความหนาวร้อน สุขทุกขข์องมนุษยจึ์งข้ึนอยู่กบักรรมนิยามเป็น
ส าคญัไม่มีเทพเจา้ ผีสางเทวดาท่ีไหนมากระท าให้เรา เราเป็นคนก าหนดชะตาชีวิตของเราเอง  ตาม
หลกัแห่งนิยาม  ๕   มี (๑) อุตุนิยาม (Physical Laws)  กฎแห่งฤดู ธรรมดาของฤดู เช่น ฝนตก น ้ า
ท่วม แดดออก ลมพดั ลมไม่พดั น ้ าข้ึน น ้ าลง ดอกบวักลางวนัแยม้กลางคืนหุบ ดอกแกว้ต่างตน้บาน
พร้อมกนั (๒) พีชนิยาม (biological laws) กฎธรรมชาติเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุ มีพนัธุกรรมหรือกฎ
แห่งพืช ธรรมดาของพืช เช่น ปลูกถัว่ไดถ้ัว่ (ไม่ใช่งา) ออ้ยมีรสหวาน ดอกทานตะวนัหันหน้าไป
ทางดวงอาทิตย(์๓) จิตนิยาม(psychic law)กฎธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัการท างานของจิตหรือกฎแห่งจิต 
ธรรมชาติของจิต เช่น เกิดดบัตลอดเวลา รับอารมณ์ทีละอยา่ง (๔) กรรมนิยาม (Karmic Or Moral 
Laws)  กฎแห่งกรรม ว่าดว้ยการกระท าของมนุษย ์คือ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่หรือ เกิดจาก ๓ นิยาม
ขา้งตน้ มีผลให้เกิดตวันิยามท่ี  ๔  ข้ึนมาก็ได ้ (๕) ธรรมนิยาม (General Laws)  กฎธรรมชาติ
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์และอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กนัแห่งส่ิงทั้งหลาย หรือกฎแห่งธรรมะ คือ 
สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา การท่ีส่ิงมีชีวิตตอ้งวนเวียน
เกิดแก่เจ็บตาย มีสุขมีทุกขค์ละเคลา้กนัไป  ยากจะหลุดพน้ได ้ก็เป็นไปตามธรรมนิยามน้ีเองชาว
พุทธจึงตอ้งท าความเขา้ใจศึกษาให้ถ่องแท ้เม่ือพฒันาความรู้จุดน้ีไดอ้ยา่งดีแลว้ชาวพุทธก็จะเขา้ใจ
ในกระบวนการของโลกและสรรพส่ิงทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต (Knowledge) 
 ดงันั้น หลกัการ TMFK น้ี จึงเป็นอีกหลกัการหน่ึงในหลายๆ ทาง ท่ีจะน าไปสู่การศึกษา
วิเคราะห์ถึงการด าเนินชีวิตตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีบูรณาการระหว่าง
คติความเช่ือดงัเดิมกบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญาไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ใหเ้ห็นถึงคุณค่า และมูลค่า ของ
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ประเพณีพิธีกรรม การเกิด การตาย   จากส่ิงท่ีตนกระท า ให้เกิดความดีงามหลกัแห่งศีลธรรม ท่ีมี
ศรัทธาเป็นกรอบเดินไปบนเส้นทางแห่งสังสารวฏัไดถู้กตอ้งสามารถน าความรู้ในเร่ืองท่ีกล่าวมา
พฒันาไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีงามตามหลกัธรรมในพุทธปรัชญาท่ีว่าชีวิตมนุษยไ์ม่เกิดเพราะความ
บงัเอิญ การด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขหรือความทุกข ์มีอุปสรรคนานัปการนั้น มนัไม่ไดเ้กิดเพราะ
ความบงัเอิญแต่เพราะมนัมีเหตุมนัจึงไดเ้กิดข้ึน ชีวิตในสังสารวฏั มี ภพ ๓  ภูมิ  ๓๑  คติ  ๕  ก็
เช่นเดียวกนั ท่ีสตัวท์ั้งหลายตายหรือจุติจิตดวงสุดทา้ยในภพปัจจุบนัดบัลงไปยอ่มเกิดอีกแน่นอน ถา้
ยงัมีกิเลสอยู ่ ดว้ยปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ท่ีห่อหุ้มดว้ยกรรมดีกรรมชัว่ บุญบาป ท่ีมนุษย์
กระท านัน่เอง เพราะฉะนั้นการท าดียอ่มไดดี้ไปสู่ท่ีดีคือ กามสุคติภูมิ มี มนุษย ์เทวดาในสวรรคห์ก
ชั้น ตลอดถึงพรหมโลกในปัจจุบนัสังคมก็สรรเสริญยกยอ่ง มีความเจริญรุ่งเรือง ตามฐานะของตน
ท าชั่วย่อมได้ชั่ว ไปสู่สถานท่ีไม่ดี คืออบาย ๔  มีนรก  เปรต อสุรกาย  สัตว์เดรัจฉาน ย่อมหา
ความสุขความเจริญมิได ้มีแต่ความทุกสถานเดียว เม่ือชาวพุทธไดรู้้หลกัค าสอนเก่ียวกบัสังสารวฏัดี
แลว้จะท าให้ผูท่ี้เขา้ใจสามารถน าไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมประเทศชาติและ
โลกไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดต่อไป 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ       
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าของการด าเนินชีวิต ท่ีบูรณาการด้วยความเช่ือเร่ือง

สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทของชาวพุทธไทยพบว่า ความเช่ือเป็นหลกัพื้นฐานอยา่งหน่ึงของ
มนุษย ์ท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้เกิดพฤติกรรม ทางความคิด  การกระท า  ส่งผลน าไปสู่การ
ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ามบริบทของสังคมนั้น ๆ ชาวพุทธไทยก็เหมือนกบัชาติอ่ืน ๆ 
ทั้งความเช่ือท่ีมาจากพทุธศาสนา คือค าสอนเร่ืองสังสารวฏั คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตวผ์ูท่ี้ยงัมี
กิเลสอยู่ตั้ งแต่ ปุถุชน จนถึงพระอริยบุคคลชั้นท่ี  ๑,๒,๓ ย่อมเกิดอีกแน่นอน เรียกว่า  ภพ คือ
สถานท่ีอยู่อาศยัของสัตวห์ลงัจากตายเพราะกายแตก  มี กามภพ มีมนุษย ์สัตวท่ี์เกิดในอบาย ๔ มี 
สัตวน์รก  สัตว์เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย และเทวดา ๖ ชั้น มี ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นตน้ สัตว์
จ  าพวกท่ีกล่าวมา รวมถึงมนุษยเ์ราน้ี ยงัตอ้งอาศยั  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั ท่ีเรียกว่ากามคุณ ๕ 
ดงันั้น จุดส าคญัของเร่ืองท่ีชาวพุทธควรใส่ใจนั้น  อยูที่คุณค่าท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์เป็นคุณค่าท่ีเกิด
กบัตนและเกิดกบัคนอ่ืน หลีกเล่ียงการกระท าชัว่ ดว้ยกาย วาจา ใจ หมัน่สร้างบุญกุศล ท่ีเป็นกรรมดี  
และเวน้กรรมชัว่ 

ส่วนรูปภพ  คือ ชั้น พรหม  ๑๖  และ อรูปภพ  ๔  รวมเป็น ๒๐ เป็นกระบวนการเกิดในภพ 
ภูมิชั้นท่ีละเอียดตามชั้นของฌานสมาบติัอนัเกิดจากการปฏิบติัเม่ือคร้ังเป็นมนุษย ์จากค าสอนเร่ือง
สังสารวฏัจะเห็นไดว้่าการเกิดเป็นมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองง่าย ยากเพราะตอ้งมีศีลเป็นพื้นฐานก่อน และยงั



๔๔๖ 
 

ตอ้งมีองคป์ระกอบอีก  ๓  คือ  ๑) มาตาปิตโร จ สนฺนิปติตาโหนฺติ  มารดาบิดาร่วมกนั ๒) มาตา จ 
อุตุนีโหติ   มารดามีระดู ๓) คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏฺฐิโต โหติ  สัตวม์าถือปฏิสนธิเม่ือองคป์ระกอบ
เหล่าน้ีพร้อมชีวิตจึงเกิดข้ึน และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีก  ๖ ท่ีเรียกว่า ธาตุ มี  ๑) ปฐวีธาตุ 
คือธาตุดิน ๒) อาโปธาตุ คือธาตุน ้ า ๓) เตโชธาตุ คือธาตุไฟ ๔) วาโยธาตุ คือธาตุลม ๕) อากาสธาตุ 
คือ ธาตุว่างเปล่า ๖) วิญญาณธาตุ คือ ธาตุรับรู้อารมณ์ต่างๆ  ซ่ึงทั้งหมดยอ่ไดเ้ป็น  กายกบัจิต  และ
ยงัตอ้งมีตวัขบัเคล่ือนอีก ๕ ท่ีเรียกว่า เบญจขนัธ์  ไดแ้ก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ แลว้
พฒันาการไปโดยล าดบัดงันั้นการเกิดการตาย  จะมีคุณค่าอยูห่ลายประการท่ีชาวพุทธควรใส่ใจใน
คุณค่าของชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ตามหลกัพุทธปรัชญา ก็คือ คุณค่าในการฝึกฝนตนเอง, 
คุณค่าดา้นการบรรลุธรรม,คุณค่าดา้นการส านึกต่อบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด,คุณค่าดา้นการสร้างความ
ดีให้เกิดกบัตนเองและสังคม คุณค่าของการเกิดการตายท่ีเก่ียวกบัประเพณีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
และท าให้ไดเ้ห็นถึงคุณค่าทางดา้นประเพณี ก็คือ  ๑) ดา้นวฒันธรรม (๒) ดา้นศาสนา (๓) ดา้น
เศรษฐกิจและการปกครอง 

  ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงเห็นควรน าเสนองานน้ีให้ผู ้ท่ีสนใจศึกษา หลักค าสอนเร่ือง
สังสารวฏั  ความเช่ือสังสารวฏัของชาวพุทธไทยท่ีจะน าไปตอบโจทยต่์อสังคมได ้สามารถท าให้
เขา้ใจอย่างละเอียดและเผยแผ่ความรู้ค าสอนเก่ียวกบัสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาท และความ
เช่ือเร่ืองสงัสารวฏั ตลอดถึงประเพณี พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัสงัสารวฏัในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  น าเร่ืองการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญา
เถรวาทท่ีถูกตอ้งเผยแผต่่อสาธารณชนเพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนั  และสนบัสนุนให้ผูท่ี้ยงัไม่เขา้ใจในค า
สอนเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด ในภพ ๓ ภูมิ ๓๑  คติ ๕   ไดพ้ิจารณาเพื่อใหเ้กิดปัญญาพฒันาตนให้
พน้จากสังสารวฏัและแนะน าผูอ่ื้นให้เขา้ใจในเร่ืองของการเกิดการตายไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  
 ๒. ความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีสามารถรู้ใน 
พฤติกรรม  การกระท า  การคิด แนวปฏิบติั  ท่ีผา่นประเพณี  พิธีกรรม ท าใหเ้ขา้ถึงสาระและแก่นแท้
ของชีวิตมนุษยไ์ดต้ามหลกัธรรมของพุทธปรัชญา 

 ๓. น ารูปแบบการบูรณาการระหว่างคติความเช่ือเดิมกบัหลกัธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ท่ีน าไปยดึโยงกนัระหวา่งคติความเช่ือเก่ียวกบัหลกัธรรมน ามาเช่ือมโยงกนัเป็นหลกัการด าเนินชีวิต
ท่ีผสมผสานกนั ทั้งในระดบัพื้นฐาน(โลกิยะ) ระดบัสูง (โลกุตระ) ในระดบัภายนอกและภายใน ใน
หลกัท่ีว่า ไม่ท้ิงของเก่า คือประเพณี พิธีกรรม ใส่ใจส่ิงใหม่ คือ กรอบของสังคมคือหลกัศีล พฒันา
องค์ความรู้ สู่หลักธรรม ท่ีน าด้วยศรัทธาเป็นกรอบในการด า เนินชีวิต มีความเข้าใจใน
หลกัปฏิจจสมุปบาท เขา้ใจในหลกัแห่งนิยาม  ๕  เป็นการเขา้ใจโลกตามท่ีเป็นจริง มีความสุขอยูใ่น
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โลกแต่ไม่ติดโลก ไม่หลงโลก  ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุด จึงควรท่ีจะน ามาใหเ้ป็นตน้แบบ
แห่งการศึกษาและน าไปปฏิบติัเพื่อพฒันาสรรพชีวิตในโลกน้ีให้เกิดปัญญาอย่างแทจ้ริง โดยเห็น
ประโยชน์ของความเช่ือ ๑) ความเช่ือท าให้เกิดความมัน่ใจ เป็นการกระชบัความแน่นแฟ้นเก่ียวกบั
ชีวิตการครองเรือนไดม้ัน่คงทางหน่ึง ๒) ความเช่ือท าใหเ้กิดพลงั ส่ิงดงักล่าวช่วยเสริมใหพ้ลงัใจฮึก
เหิม กลา้ท่ีจะต่อสูก้บัอริราชศตัรูได ้๓) ความเช่ือท าใหเ้กิดการสร้างสรรค ์งานบางอยา่งจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการดลใจช่วยคิด ช่วยช้ีทางใหง้านส าเร็จได ้๔) ความเช่ือท าใหเ้กิดความสามคัคีใน
สังคม อนัเป็นส่วนท่ีท าให้ครอบครัว สังคมมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั ๕) ความเช่ือท าให้เกิด
รูปธรรม ๖) ความเช่ือเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา ๗) ความเช่ือท าใหน้บัถือศาสนาไดอ้ยา่งมัน่ เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจไม่คลอนแคลนในศาสนาท่ีตนนบัถือ ๘) ความเช่ือท าให้เกิดฤทธ์ิทางใจ มีพลงัใจท่ี
เขม้แขง็ยอ่มท าใหบุ้คคลนั้นพน้จากความหวาดกลวั 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย     
 ในการวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดเ้นน้รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวพุทธไทยตามความเช่ือเร่ือง
สังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทเท่านั้น เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดน้ าไปใชใ้นการศึกษาและประพฤติ
ปฏิบติัตาม ผูว้ิจยัไดพ้บวา่มีประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจท่ีผูว้ิจยัเห็นวา่น่าจะน ามาท าการวิจยัไดห้วัขอ้ท่ี
น่าสนใจ ใคร่ต่อการศึกษาวิจยัตามหวัขอ้น้ี ไดแ้ก่ 

 ๑. บูรณาการความเช่ือเร่ืองกรรมและการใหผ้ลของกรรมในทรรศนะของคนรุ่นใหม่ (คน
หนุ่มคนสาวในปัจจุบนั)  

๒. บูรณาการความเช่ือเร่ืองกรรมและการใหผ้ลของกรรมในทรรศนะของชาวต่างประเทศ 
 ๓. บูรณาการความเช่ือเร่ืองรูปแบบการปฏิบติัท่ีเก่ียวกับพิธีเก่ียวกบัความตายดว้ยหลกั
มรณานุสติ 
 ๔. บูรณาการความเช่ือเร่ืองปริศนาธรรมท่ีเก่ียวกบัประเพณีการตายภาคอีสานกบัภาคเหนือ
ดว้ยหลกัอภิณหปัจเวกขณะ 
  ๕. ศึกษาวิเคราะห์พิธีเก่ียวกบัความตายและคุณค่าท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต 
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บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย 
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
พระไตรปิฎก ภาษาไทย  ฉบบัหลวง 
      กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙. 
________.พระไตรปิฎกภาษาบาล.ีฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ,  ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หา 
      จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๕. 
________. อรรถกถาภาษาบาลฉีบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลง 
    กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 
มหามกฏุราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล   ชุด  ๙๑     เล่ม.  กรุงเทพมหานคร: 
    โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. ฎกีาภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช 

    วิทยาลยั, ๒๕๓๙. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั.  พระสูตรและอรรถกถาแปล  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  เล่มท่ี  ๑  ภาคท่ี  ๒   
  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั. ๒๕๓๐. 
 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ๑)  หนังสือทั่วไป 
สุวฒัน์จนัทรจ านง, ความเช่ือของมนุษย์เกีย่วกบัปรัชญาและศาสนา. (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 
    ๒๕๔๐). 
ประชิต   สกุณะพฒัน์. วฒันธรรมพืน้บ้านและประเพณไีทย (กรุงเทพมหานคร:ภูมิปัญญา, ๒๕๔๖). 
จารุวรรณ  ธรรมวตัร,  คติชาวบ้านอสีาน, พิมพค์ร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร: อกัษรวฒันา,๒๕๒๓).
นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ ปรัชญาอนิเดีย.กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. ๒๕๔๒. 
วศิน   อินทสระ. หลกัค าสอนส าคญัในพระพุทธศาสนา. (พทุธปรัชญาเถรวาท).   พิมพค์ร้ังท่ี  ๒,  
   (กรุงเทพมหานคร: บรรณาคาร,  ๒๕๓๕). 
  , หลกักรรมและการเวียนว่ายตายเกดิ, พิมพค์ร้ังท่ี ๒๔, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพธ์รรมดา),๒๕๕๔. 
แสง    จนัทร์งาม. พุทธศาสนาวทิยา.  พิมพค์ร้ังท่ี  ๔. กรุงเทพมหานคร: โดยสร้างสรรคบุ์ค๊ส์,  
  ๒๕๔๔. 
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  . “ตายแลว้เกิด”. ในพทุธปรัชญาพื้นฐาน. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๖. 
สุนทร   ณ    รังษี.   พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก.  พิมพค์ร้ังท่ี  ๔. กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพ ์
     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  ๒๕๕๒. 
ปรุตม ์  บุญศรีตนั.  ความจริงเกีย่วกบัจักรวาล โลก  มนุษย์และสังสารวฏั  อนัตตา.  ดาวคอมพวิกรา 
      ฟิก แมก็ซ์ปร้ินต้ิง, ๒๕๕๒. 
จ านง คนัธิก. รศ.  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก.  กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮา้ส์,  
         ๒๕๕๒. 
สุรีย ์      มีผลกิจ.  สังสารวฏั.  กรุงเทพมหานคร: บริษทัคอมฟอร์ม จ ากดั, ๒๕๕๓. 
ฟ้ืน       ดอกบวั,  ร.ศ.., พุทธปรัชญาแห่งชีวติ.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพศ์ยาม, ๒๕๕๐. 
  . “แนวคดิเกีย่วกบัสังสารวฏั: การเวยีนว่ายตายเกดิในพระพุทธศาสนา.พิมพค์ร้ังท่ี  

๒  กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๓. 
บุญมี    แท่นแกว้, ผศ.., พุทธปรัชญาเถรวาท.   กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
  ,ความจริงของชีวติ,พิมพค์ร้ังท่ี๒,(กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร์,๒๕๔๖. 
ทองหล่อ     วงษธ์รรม.    ปรัชญาตะวนัออก.  กรุงเทพมหานคร:  โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. 
  .รศ.  พุทธศาสน์เบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั  เอ.อาร์ มีเดีย จ ากดั,  
  ๒๕๕๒. 
สมคัร   บุราวาส.  วชิาปรัชญา.  กรุงเทพมหานคร:   โรงพิมพก์รุงธน,  ๒๕๑๕. 
พระมหาน่วม    คุตฺตธโน.   ปรัชญาสังเคราะห์.  กรุงเทพมหานคร:  สภาการศึกษามหามกฏุราช 

 วิทยาลยั, ๒๔๙๕. 
นพ.อรรคเดช  นนทะโชติ,  รู้บุญชีวติรุ่ง, พิมพค์ร้ังท่ี  ๒, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ธรรมะ,  
      ๒๕๕๒), หนา้ ๑๕-๑๖. 
ศรีเรือน  แกว้กงัวาน,  จิตวทิยาพฒันาการชีวติทุกช่วงวยั, พิมพค์ร้ังท่ี  ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรง 
  พิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๖๔๑. 
ประพฒัน์     ตรีณรงค.์   รากฐานแห่งปรัชญา.   กรุงเทพมหานคร: วฒันาพานิช, ๒๕๐๐. 
เสถียร    โกเศศ,  พระยาอนุมานราชธน.   ศาสนาเปรียบเทียบ.  กรุงเทพมหานคร:   บริษทั 
  อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ จ ากดั,  ๒๕๓๑. 
พระมหาสมปอง     ปมุทิโต.  “คมัภีร์อภิธานวรรณ   พิมพค์ร้ังท่ี  ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
  ประยรูวงศพ์ร้ินทต้ิ์ง,   ๒๕๔๗. 
พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน ์ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้  “พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปีกา”  
     หรือ  พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุ 
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  ราชวิทยาลยั ๒๕๓๖. 
ป่ิน    มุทุกนัต,์  พ.อ.   “พุทธศาสตร์  ภาค ๒”   กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  
  ๒๕๓๕. 
พระเทพเวที (ประยทุธ์   ปยตฺุโต).   กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่.  กรุงเทพมหานคร:   
  อมรินทร์  พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ  จ ากดั,  ๒๕๓๑. 
  .พจุนานุกรมพทุธศาสตร์   ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั  เอส.  
  อาร์พร้ินต้ิงแมสโปรดกัส์,  ๒๕๔๖. 
   .พจนานุกรมพทุธศาสตร์    ฉบับประมวลศัพท์.กรุงเทพมหานคร: บริษทั  เอส.  
  อาร์พร้ินต้ิงแมสโปรดกัส์,  ๒๕๔๗. 
  .เช่ือกรรม  รู้กรรม แก้กรรม. (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.๒๕๔๘.หนา้๗๗-๗๘. 
   .พุทธธรรม  พิมพค์ร้ังท่ี  ๑๑. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพบ์ริษทั สหธรรมิกจ ากดั,   
    ๒๕๔๙. 
   .พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบบัประมวลศพัท.์  พิมพค์ร้ังท่ี  ๙. กรุงเทพมหานคร:  
                             มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๓. 
   .พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบบัประมวลธรรม กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๓. 
  .ท าแท้งตดัสินอย่างไร; ในการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทศัน์. กรุงเทพมหานคร: ธีระ 
  อรุณ การพิมพ.์  ๒๕๔๒. 
พระพทุธโฆษาจารย.์  “คมัภร์ีวสุิทธิมรรคภาษาบาล ี ตตโิย  ภาโค”.  พมิพค์ร้ังท่ี  ๙.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.“สารานุกรมพระพุทธศาสนา”  
  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,   ๒๕๒๙. 
วชัระ     งามจิตรเจริญ,  รศ.ดร..   พุทธศาสนาเถรวาท.   กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพ ์
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  ๒๕๕๐. 
ระนอง   สรวยเอ่ียม.  จริยศาสตร์กบัปัญหาจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายใกล้ตาย. 
มหามกฏุราชวิทยาลยั.  อภิธัมมัตถสังคหบาล ี และอภิธัมมัตถภาวนีิฎกีา  ฉบบัแปลไทย.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๖. 
มหามกฏุราชวิทยาลยั.  อภิธัมมัตถสังคหบาล ี และอภิธัมมัตถภาวนีิฎกีา  ฉบบัแปลไทย.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 
อดิศกัด์ิ    ทองบุญ.   วธีิวเิคราะห์ปัญหาทางอภิปรัชญาของพระพุทธเจ้า.  สารนิพนธ์พทุธศาสตร 
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     บณัฑิต,กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  ๒๕๕๑.  
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์   สละค า).  และจ าลอง  สารพดันึก  รศ.ดร.  พจนานุกรม บาล ี–ไทย   
  ฉบับนักศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี  ๒.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช 
  วิทลยัลยั, ๒๕๓๐. 
พนัตรี  ป.  หลงสมบุญ.  พจนานุกรม มคธ-ไทย.  กรุงเทพมหานคร:  อาทรการพิมพ.์  ๒๕๔๐. 
สังคม   วรรณิสสร, นพ..  แนวทางดับทุกข์.  กรุงเทพมหานคร: แสงทองการพิมพ,์ ๒๕๑๘. 
พระสัทธมัมโชติกะ  ธมัมาจริยะ,  ปรมตัถโชติกะ  มหาอภิธรรมมัตถสังคหฏีกา.  ปริเฉทท่ี  ๔-๕   
  พิมพค์ร้ังท่ี ๗.  กรุงเทพมหานคร:  หจก.  ทิพยว์ิสุทธ์ิ, ๒๕๔๗. 
คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลยั  ในพระบรมราชูปถมัภ.์ อภิธัมมัตถสังคหบาลแีละ 
  อภิธัมมัตถวิภาวนีิฏีกา.ฉบบัแปลไทย. พิมพค์ร้ังท่ี  ๗  กรุงเทพมหานคร: โรง 
  พิมพม์หามหามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๘. 
ป่ิน   มุทุกนัต.์   ปาฐกถาเร่ืองจิต.  พิมพค์ร้ังท่ี  ๒   กรุงเทพมหานคร:  มหามกฏุราชวิทยาลยั.  
  ๒๕๔๑. 
บรรจบ    บรรณรุจิ.   จิต  มโน  วิญญาณ.  พิมพค์ร้ังท่ี  ๓.  กรุงเทพมหานคร:  ไร่เรือนสมาธิ.  
  ๒๕๓๓. 
พระราชวิสุทธิกวี.    ตายแล้วไปไหน.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามหามกฏุราชวิทยาลยั,   
    ๒๕๒๘. 
  .จิตวทิยาในพระอภิธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หามหา 
       มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๗.  
  .ตายแล้วไปไหน. พิมพค์ร้ังท่ี  ๖  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทลยั,   
       ๒๕๓๔. 
ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพมหานคร:  ศิริวฒันาอินเตอร์พร้ินต้ิง.  
  ๒๕๒๖. 
  .พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพค์ร้ังท่ี  ๖.  กรุงเทพมหานคร:  
  อกัษรเจริญทศัน์ จ  ากดั,  ๒๕๓๙. 
  .พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน,  
  ๒๕๔๒. 
  .พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกยีรติ. กรุงเทพมหานคร:  ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๔. 
  .พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพมหานคร:  ศิริวฒันาอินเตอร์พร้ินต้ิง.  
  ๒๕๔๖. 
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  .พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน”.  กรุงเทพมหานคร:  บริษทันานมีบุค๊ 
  พบัลิเคชัน่ จ  ากดั,  ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยา  วชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา.  
  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๒๙. 
สมเด็จพระสังฆราชเจา้   กรมหลวง วชิรญาณวงศ์.  ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ ์
  มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๗. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี .  โลกทปีนี.  พิมพค์ร้ังท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์
  ดอกหญา้,  ๒๕๓๗. 
  .โลกทปีนี.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
  .ภูมิวลิาสินี.  กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา้,  ๒๕๔๕. 
  .ภูมิวลิาสินี  ตอน   อบายภูมิ 
  .โลกทปีนี.  กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา้,  ๒๕๔๕. 
  . ภูมิวลิาสินี.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมิ์ตรสยาม, ๒๕๒๔. 
  . โลกทปีนี.  กรุงเทพมหานคร:  บริษทัธรรมสาร, ๒๕๓๖. 
  . ภูมิวลิาสินี.  กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา้,  ๒๕๔๕. 
กรมศิลปากร  ไตรภูมิพระร่วงของพระญาลไิทย.กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพค์ลงัวิทยา,   
     ๒๕๐๙. 
  .โลกบัญญัต ิ ฉบบัหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์กัษรไทย น.ส. 
   พ. ฟ้าเมืองไทย,  ๒๕๒๘. 
เกลน   เอชมุลลิน.   มรณสติแบบธิเบต  พุทธวธีิเพือ่ต้อนรับความตาย  ม.ป.พ.   
ชกัดุด  ตุลก.ู   สู่ความตายอย่างสงบ  ม.ป.พ. 
พระอภิธมัมตัถสงัคหะ (แปดร้อยอยา่งพิสดาร).  พิมพเ์ป็นธรรมบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ   
  นางบุญรอด  ไพสิษฏ ์ ณ  ฌาปนสถานคุรุสภาวดัสระเกศ. มหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลยั,๒๕๑๙. 
พระสัทธมัมโชติกะ  ธมัมาจริยะ. ปรมตัถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎกีา. กรุงเทพมหานคร: โรง 
  พิมพทิ์พยวิสุทธ์ิ,  ๒๕๔๐. 
  .ปรมัตถโชติกะ   ปริเฉทท่ี  ๑-๒-๖  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  พิมพค์ร้ังท่ี  ๘   
  กรุงเทพมหานคร:  ทิพยวิสุทธ์ิการพิมพ.์  ๒๕๔๐. 
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส.  พระปฐมสมโพธิกถา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์รรม 
    บรรณาการ, ๒๕๒๖. 



๔๕๓ 
 

  .พระปฐมสมโพธิกถา.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพธ์รรมบรรณาการ, ๒๔๗๘. 
จนัทร์    ชูแกว้.  พระพุทธประวตัิ:  มหาบุรุษแห่งชมพทูวีป.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและ 
     สถาบนัลือธรรม,  ๒๕๔๖. 
จ าเนียร     ทรงฤกษ.์  ชีวประวตัิพุทธสาวก: ประวติัอจัฉริยมหาเถระเม่ือคร้ังพทุธกาล เล่ม ๑.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์กัษรสมยั,  ๒๕๒๔. 
คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลยั. พระธัมมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๑. พิมพค์ร้ังท่ี  ๑๖.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๑. 
  .พระธัมมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๔. พิมพค์ร้ังท่ี  ๑๗.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๔๓. 
พระครูกลัยาณสิทธิวฒัน์. พุทธประวตัิตามแนวปฐมสมโพธิ. พิมพค์ร้ังท่ี ๓  กรุงเทพมหานคร: โรง 
     พิมพส์หธรรมิก จ ากดั,  ๒๕๔๔. 
สาส์นสมเดจ็  เล่มท่ี  ๑๐  กรุงเทพมหานคร: องคก์ารคา้คุรุสภา, ๒๕๐๔. 
ปรีชา  พิณทอง, ดร. “ประเพณีโบราณไทยอสีาน”  โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท (มปพ) 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ปทานุกรมไทย บาล ี องักฤษ สันสกฤต (Pali-Thai-Eenglish-Sanskrit  
    Dictionary) ฉบบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ.พิมพค์ร้ังท่ี ๒.   
    (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั. ๒๕๓๐), หนา้  ๕๓๔. 
สุจิตต ์  วงษเ์ทศ, ทุ่งกลุา  “อาณาจักรเกลอื” ๒๕๐๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖), หนา้  
  ๒๔๕. 
ร่ืนเริง   สีลานุกรม,  การตายทางการแพทย์,  ความตายกบัการตายมุมมองศาสนากบัวิทยาศาสตร์,  
     (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้๖๒. 
พระไพศาล วิสาโล,   ที่พึง่อนัเกษม.  (กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์ต้ีเพลส),  ๒๕๔๙.หนา้ ๑๖๘. 
พระธรรมโกศาจารย ์ (พทุธทาสภิกข)ุ  ที่พึง่อนัเกษม.  (กรุงเทพมหานคร: ลิเบอร์ต้ีเพลส.  ๒๕๔๙. 
     หนา้ ๑๓๘. 
ประยงค ์ แสนบุราณ,รศ.ดร., พระพุทธศาสนาเถรวาท, (ขอนแก่น: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น,  
  ๒๕๓๕๕, หนา้ ๔๗๓. 
 

๒) วทิยานิพนธ์ 
พระครูอุทยัปริยติัโกศล.  “ปริศนาธรรมเกีย่วกบัประเพณีการตายของภาคอสีาน”.วิทยานิพนธ์พทุธ 

  ศาสตรมหาบณัฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
  ๒๕๕๔. 



๔๕๔ 
 

อุบลศรี    อรรถพนัธ์ุ.   “การช าระพระราชพงศาวดารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

    จุฬาโลก”  วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยั 

    ศิลปากร, ๒๕๒๔. 
พระธวชัชยั   ญาณธโร (ศิริสุขชยัวฒิุ)  “ศึกษาเปรียบเทียบประเพณเีกีย่วกบัการเกดิในคมัภีร์ 
    พระพุทธศาสนาเถรวาทกบัสังคมไทย” วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. 
    บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑. 
พระอธิการพิพฒัน์พงษฐ์านวฑฺุโฒ. “ศึกษาความเปลีย่นแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ;  
    กรณศึีกษา บ้านหมุ้น  ต าบลนาปรัง  อ าเภอปง  จังหวดัพะเยา” วิทยานิพนธ์พทุธ 

    ศาสตรมหาบณัฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  
    ๒๕๕๔. 
พระครูกลัยาณธรรมโฆษ.  “การศึกษาคติธรรมจากประเพณีงานศพ: กรณศึีกษาชุมชนต าบลตรวจ  
    อ าเภอศรีณรงค์  จังหวดัสุรินทร์”  วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต.บณัฑิต 

    วิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔. 
พระมหาพิเชษฐธี์รว  โส.  “การศึกษาเชิงวเิคราะห์เร่ืองกรรมและสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถรวาทที ่
    มีผลต่อการด าเนินชีวติของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พทุธศาสตร 

    มหาบณัฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 
พระอุทยั   จิรธมฺโม, (เอกสะพงั).  “ทศันะเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเร่ือง 

    สังคมชาวพุทธไทยในปัจจุบัน”.  วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต.บณัฑิต 

    วิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 
ปรีชา    คุณาวฒิุ.  “พุทธปรัชญาเร่ืองกรรมและการให้ผลของกรรม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศา 
    สตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,   ๒๕๒๑. 
จีรวรรณ   ชินะโชติ.   “การศึกษาเปรียบเทียบหลกัค าสอนเร่ืองกรรมในพุทธศาสนาและศาสนา 
     ฮินดู” วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต.  บณัฑิตวิทยาลยั: จุฬาลง 
    กรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๗. 
ณรงค ์  วงษอุ์ดม.  “การศึกษาเชิงวจิารณ์ความคดิเร่ืองกรรมในปรัชญาอนิเดียสายอาสติกะ”   
    วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต.  บณัฑิตวิทยาลยั: จุฬาลงกรณ 
    มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖. 
รัตน์ติกร     วิชยัดิษฐ.์   “แนวคดิเร่ืองกรรมและการเวยีนว่ายตายเกดิในพระไตรปิฎกและ 
    วรรณกรรมเร่ืองพระมาลยั” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิต 
      วิทยาลยั: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,๒๕๕๐. 



๔๕๕ 
 

พระมหาสมจิตต ์  สมฺมาปญฺโญ.  “นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  วิทยาลยันิพนธ์ 
    พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระ 
    บรมราชูปถมัภ,์ ๒๕๓๓. 
พระมหาประศกัด์ิ   อคฺคปญฺโญ. “ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์กบักฎแห่งกรรมของชาวพุทธไทยใน 
  ปัจจุบัน”  วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยั 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑. 
ชบา    อ่อนนาค.  “การศึกษาความเช่ือเร่ืองกรรมในพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา: ศึกษา 
     กรณ ีโรงเรียนชลบุรี  ‘สุขบท’ จังหวดัชลบุรี”.วิทยานิพนธ์พทุธศาสตร มหาบณัฑิ. 
    บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔๘. 
สมสวสัด์ิ   เตชพฤทธินนัท.์ “ความรู้  ความเช่ือ  และพฤติกรรมเร่ืองกฎแห่งกรรมของนักเรียน  
    มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร”   วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต.สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓. 
พระมหาสมพงษสุ์ขมุาโล, (สิงห์สุพรรณ). “การศึกษาเชิงเคราะห์เร่ืองสังสารวฏัในพุทธปรัชญาเถร  
    วาท”.  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต.  บณัฑิตวิทยาลยั:  มหาวิทยาลยั 
    มหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๓๘. 
วิไลลกัษณ์   สายเสน่ห์.“การศึกษาเปรียบเทยีบทรรศนะเกีย่วกบัการตายและการเกดิใหม่ในพุทธ 
    ศาสนานิกายเถรวาทกบัวชัรยาน”. วิทยาพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิต 
    วิทยาลยั: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั,  ๒๕๓๗. 
พระมหาธีระศกัด์ิ   พลปญฺโญ,(พลปัญญา). “การศึกษาเชิงวเิคราะห์เร่ืองกรรมและสังสารวฏัใน 
    พุทธปรัชญาเถรวาท”.  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั:  
    มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,  ๒๕๕๑. 
พระมหารบ   ธมฺมธโร (หิรัญชาติ)  “มโนทศัน์เกีย่วกบัความตายในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศา 
    สนศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,   
    ๒๕๔๗. 
พระวีรพรรณ  วฑฺุฒิธมฺโม(เชียรประโคน) “อทิธิพลของความเช่ือในอรรถกถาธรรมบททีม่ีต่อ 
    ประเพณีไทย”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั:  
    มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๒), หนา้  ๑๐. 
 

  ๓) บทความในวารสาร 

อ านาจ ยอดทอง, บทความ “ผลกรรมดี-ชัว่ อยูท่ี่ไหน: ตรรกศาสตร์เชิงพทุธในมิลินท 



๔๕๖ 
 

   ปัญหา”, วารสารพทุธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ปีท่ี ๑๙. ฉบบัท่ี ๓ 
    (กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๕) หนา้ ๑๘. 
สุนทร   ณ   รังษี“ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัสารวฏักบัมรรคผลนิพพานในพทุธปรัชญา”. เสนอในท่ี 
  ประชุมราชบณัฑิตและภาคีสมาชิก  ส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง.  
     กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๓๓. 
ชกัดุดตุลก,ู สู่ความตายอยา่งสงบ, หนา้  ๑๑ - ๑๓,  เกลนเอชมุลลิน, มรณสติแบบทิเบตพทุธวิธีเพื่อ 
  ตอ้นรับความตาย, แปลและเรียบเรียงโดยภทัรพรสิริกาญจน์, 
โซเกียล  รินโปเช.   ประตู่สู่สภาวะใหม่. 
   .   ประตู่สู่สภาวะใหม่. 
  ๔) บทความในเว็บไซต์ 
www.tumsrivichai.com  วนัท่ีคน้  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗. 
Lugton,J. and Kindlen, M.(1999). Palliative Care: The NURSING Role, Edinburgh: Churrchill 
Livingstone 
  ๔) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์พระสาสนโสภณเจา้อาวาสวดัโสมนสัวิหารเจา้คณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘, ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗.สัมภาษณ์   พระเทพวิสุทธิกวี  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราชาธิวาส รองเจา้คณะภาค  ๑๖, ๑๗, 
๑๘,เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย, อาจารยป์ระจ าคณะศาสนาและปรัชญา  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั.  ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   พระสุธีธรรมานุวตัรผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ), คณบดี
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   ดร. แม่ชีกฤษณา   รักษาโฉม   ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิผูช่้วยเลขานุการอนุ
กรรมาธิการ ส านกังานมูลนิธิ สถาบนัแม่ชีไทย,      อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย ์  รังษี   สุทนต์ อาจารยป์ระจ าคณะพุทธศาสตร์ ประจ าบณัฑิต
วิทยาลยั, ผูอ้  านวยการโครงการหลกัสูตร   พธ.ม.  สาขาวิชาบาลี      มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ 
       ราชวิทยาลยั ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
สัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ ฟ้ืน   ดอกบวั อาจารยพ์ิเศษบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์     ดร. วิศิษฐ์     ชยัสุวรรณ ประธานมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม,อาจารยพ์ิเศษบณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=908951


๔๕๗ 
 

สัมภาษณ์ดร.  จุฑามาศ    วารีแสงทิพยอ์าจารยพ์ิเศษ  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช 
                   วิทยาลยั  ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์     ผศ. ดร. สุดารัตน์  บรรเทากลุ   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั   ๒๑  กนัยายน ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์ พระครูปลดักิตติพงษอุ์ตตมกิตฺติเมธี   ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัทุ่งศรีเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี
๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์     พระครูสมุห์ส าลีทิฏฐธมฺโม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั.วดัทุ่งศรีเมือง  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์    พระครูสุนทรธรรมานุวตัร  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสุทศันาราม  ผูช่้วยฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.วดัทุ่งศรีเมือง   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

                   ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   พระครูอดุลธรรมประจักษ์   เจ้าอาวาสวัดพลแพน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์  พระมหาศรีอรุณ   ญาณิสฺสโร  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัมณีวนาราม  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

       ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์    นางสาวทัศพร  อุปถัมภ์   นักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางสาววชิรา   แสนวงศ์  นักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี  ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางอิสริยาภรณ์    จันทป    ครูสอนระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอุบลวิทยากร 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  วัดมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ๒๑  
กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์   นางจอมศรี  สายสมบติั  ครูสอนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนการ
กศุลของวดัในพระพทุธศาสนา  วดัมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์  นางนิพิณฐา   อุคะ  ครูสอนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนการกุศล
ของวดัในพระพุทธศาสนา  วดัมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
สัมภาษณ์  นางสาวกานต์นรินทร์   พนัธ์เพ็ง  ครูสอนระดบั ประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  วัดมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ๒๕ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางพชัรียา   ผิวเงิน   ครูช านาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   ๒๗ 
กรกฎาคม    



๔๕๘ 
 

    ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางวารี   จนัทร์แจ่ม  ครูสอนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนการกุศล
ของวดัในพระพทุธศาสนา  วดัมณีวนาราม  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางพิชญานิน    สินเติม   ครูสอนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนการ
กศุลของวดัในพระพทุธศาสนา วดัมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์   นางอรุณีกาขาว ครูสอนระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนการกุศล
ของวดัในพระพทุธศาสนา  วดัมณีวนาราม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์  พอ่ชยัณรงค ์ ทีเงิน มคันายกวดัมณีวนาราม  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ๓๑ กรกฎาคม   
    ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์    นาย ธรธรรม ์   ชินโกมุทขา้ราชการบ านาญ กรมการปกครอง และเหรัญญิก มูลนิธิ 
วดัมณีวนาราม   ๑  สิงหาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์นางอุไร    ค  าประไพ  ขา้ราชการครูบ านาญ    ๓  สิงหาคม   ๒๕๕๗.    
สัมภาษณ์นายทวี  บวัทอง ผูจ้ดัการโรงเรียนอุบลวิทยากร  ๔ สิงหาคม   ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์    นางอรุณศรี   ญาณพิทกัษ ์  ขา้ราชการครูบ านาญ   ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๗. 
๒. ภาษาองักฤษ 

 1) Books 
http://e-service.dra.go.th/ict/main_about.php 
Bokar Rinpoche, Death and the Art of Dying in Tibetan Buddhism, second printing, 
(California: Clear Point Press, 2001), p.16. 
Ambrosia Heart Tantra ,annotated and translated by Dr. YesheDhondhen and JhampaKelsang 
  (Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives,1977),p.33,อา้งในโซเกียล
รินโปเช, ประตูสู่สภาวะใหม่, หนา้  ๑๑๕.   
สรุปความจาก Sogyal Rinpoche, The Tibetan book of living and dying, pp. 255-257. 
Tom L. Beauchamp and LeRoy Walters, Contemporary Issues in Bioethics, 2nd ed., (Belmont:  
  Wadsworth Publishing.1982), pp. 269. 
Sogyal Rinpoche, The Tibetan book of living and dying, p 258; Bokar Rinpoche, Death and the 
Art of Dying in Tibetan Buddhism, second printing, (California: Clear Point Press, 2001), 
page17. 
  http://www.isangate.com/life/born.html วนัท่ีคน้  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

http://www.isangate.com/life/born.html%20วันที่ค้น%20%20๑
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ภาคผนวก  ก. 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก   ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบขอสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก   ฉ. 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง    การศึกษาเชิงวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของชาวพทุธไทย ตามความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัในพทุธ                       
           ปรัชญาเถรวาท 
 

ค าช้ีแจง  
  ๑)  แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใชเ้พื่อสัมภาษณ์บุคคลผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเช่ือของชาว
พทุธไทย 

   ๒) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์น้ีเพื่อน าไปศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัสังสารวฏัของชาวพุทธ
ไทย 
  ๓)  ขอความอนุเคราะห์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงท่ีท่านไดป้ระสบพบ
เห็นจากประสบการณ์หรือมีความรู้ตามทศันคติของท่าน 

  ๔)  แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีเป็นการสัมภาษณ์แบบให้บรรยายตามความเขา้ใจเพื่อให้ไดข้อ้มูลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์ออกเป็น ๔ ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี ๑  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี ๒ ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด 
 ตอนท่ี ๓ ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ 

 ตอนท่ี ๔ ขอ้มูลเก่ียวกบัพิธีกรรมการเกิดการตาย 
 

ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 (...........)  พระภิกษุ  (............)  ครู/อาจารย/์นกัวิชาการ/นกัศึกษา/ผูสู้งอายุ 
 ๑.๑ ช่ือ.........................................................ฉายา................................ นามสกุล........................... 
อาย.ุ...............ปี พรรษา..................  ท่ีอยูบ่า้น/วดั.............................................. เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........
ซอย......................................ถนน..................................................ต  าบล/แขวง...........................................
อ  าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั................................................ภาค................. 



๔๘๗ 
 

รหสัไปรษณีย.์.............................โทร..............................................E-mail................................................. 
 ๑.๒  ระดบัการศึกษา...................................................................................................................... 
 ๑.๓  สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
 ๑.๔  ต าแหน่ง................................................................................................................................. 
 ๑.๕ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของท่าน  จ านวน............................พรรษา.............................. ปี 

 
ตอนที ่๒ ข้อมูลเกีย่วกบัความเช่ือเร่ืองสังสารวฏัของชาวพุทธไทย 
   ท่านมีความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิดอยา่งไรในประเดน็ต่อไปน้ี 
  ๒.๑ การเวียนวา่ยตายเกิดเป็นจริงหรือไม่  เพราะเหตุใด 
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  ๒.๒ ทุกคนท่ีตายแลว้ตอ้งกลบัมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………….………………………… 
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………………………………..……………………………...………….…………………………………
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………………………………………………………………….……….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………… 
  ๒.๓ ทุกคนท่ีตายแลว้อาจจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกกไ็ด ้หรือไม่ เพราะเหตุใด
..…………………………………………..……………………………………………………...…...…… 
………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………………….………………….



๔๘๘ 
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………………………………………………………………….……………….…………………………
………………………………………………………….…………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………….. 
  ๒.๔ ท่านไดค้วามรู้ความคิดน้ีมาจากใครหรือแหล่งใด
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ตอนท่ี ๓ ท่านมีความคิดเห็นต่อความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณอยา่งไรในประเดน็ต่อไปน้ี 
  ๓.๑ ทุกคนมีจิตวิญญาณท่ีเป็นอมตะ (อตัตา) จริงหรือไม่เพราะเหตุใด
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ๓.๒ จิตวญิญาณของทุกคน  หลงัจากตายแล้วย่อมไปเกดิหรือไปสิงร่างใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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.................................................................................................................................................................... 



๔๘๙ 
 

.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
๓.๓ จิตวิญญาณของคน หลงัจากตายแลว้อาจไปเกิดเป็นคนอีก หรือไปแทรกสิงอยูใ่นส่ิงใดส่ิง

หน่ึงกไ็ดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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  ๓.๔ ท่านไดค้วามรู้ความคิดน้ีมาจากใครหรือแหล่งใด 
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ตอนท่ี ๔. ท่านมีความเช่ือเก่ียวกบัพิธีกรรมการเกิดการตายอยา่งไรในประเดน็ต่อไปน้ี 
  ๔.๑ พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดเป็นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................................... 



๔๙๐ 
 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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 ๔.๒ พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายเป็นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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 ๔.๓  พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดการตาย จ าเป็นตอ้งท าหรือไม่ เพราะเหตุใด  
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......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
  ๔.๔  ท่านไดค้วามรู้ความคิดน้ีมาจากใครหรือแหล่งใด 



๔๙๑ 
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ขอขอบคุณในความเมตตานุเคราะห์ใหค้วามร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูง 
 

พระครูโกศลวหิารคุณ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข.  
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๕ 
 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 

 
 
 

๑.  รองศาสตราจารย ์   วิรัตน์     กางทอง 
 วฒิุการศึกษา   -  M.A.  (Philosophy)  Banaras   Hindu   University   India 
    -  ศาสนศาสตรบณัฑิต   (ศน.บ.)   ปรัชญา 
 
      ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 
 
๒.  รองศาสตราจารย ์ดร. ธวชั    หอมทวนลม 
         วฒิุการศึกษา  -  Ph.D.  (Philosophy)   Magadha   University,   India 
      -  M.A.   (Philosophy)   India 
    -  ศาสนศาสตรบณัฑิต  (ศน.บ)    ปรัชญา 
 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าคณะศาสนาและปรัชญา   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช 
       วิทยาลยั 
 
 
๓.  ดร.  สมบูรณ์    วฒันะ 
 วฒิุการศึกษา  -  Ph.D. (Philosophy)   Panjab   University,   India   
    -  M.A. (Buddhist   Study) Delhi   University, India 
    -  ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.)  ศึกษาศาสตร์ 
 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าวิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๐ 
 

ภาพถ่ายตอนสมัภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ์ 
พระเทพวสุิทธิกว ีผศ. ดร. 

 

 
 

สมัภาษณ์ 
ดร.  จุฑามาศ    วารีแสงทิพย ์



๔๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ 

ผศ.ดร. แม่ชี กฤษณา    รักษาโฉม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
รองศาสตราจารย์  ฟ้ืน   ดอกบัว 

 



๔๘๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระสาสนโสภณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ์ 
พระสุธีธรรมานุวตัร  ผศ. ดร. 

 
 
 



๔๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
ผศ.รังษี    สุทนต์ 

 

 
 

สัมภาษณ์ 
ดร. วศิิษฐ์   ชัยสุวรรณ 

 

 
 
 



๔๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
ผศ.ดร. สุดารัตน์  บรรเทากลุ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ประวตัผู้ิวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙๓ 
 

 
ประวตัผู้ิวจิัย 

 
ช่ือ      : พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม   กสุโล)  ภาษี 
เกิด      : วนัท่ี    ๒๕   เดือน    มีนาคม     พ.ศ.  ๒๕๐๙   
สถานท่ีเกิด     : บา้นเลขท่ี   ๑๙   หมู่ท่ี   ๑๔   บา้นส าโรงนอ้ย   
          : ต าบลคอ้นอ้ย   อ าเภอส าโรง   จงัหวดัอุบลราชธานี 
อุปสมบท     : วนัท่ี   ๒๒   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๒๙  ท่ีวดั 
          โนนสูงสุทธาวาส   ต าบลคอ้นอ้ย   อ าเภอส าโรง     
           จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมี  พระครูโสภิตประภากร   
           เป็นพระอุปัชฌาย ์   ไดรั้บฉายา    กสุโล      สงักดั 
          วดัโนนสูงสุทธาวาส 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั    : วดัมณีวนาราม  เลขท่ี ๑๓๙  (ป่านอ้ย)   ต  าบลในเมือง   
           อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จงัหวดัอุบลราชธานี 
ต าแหน่งและประวติัการท างาน 
 พ.ศ.  ๒๕๔๒    : เป็นผูช่้วยเจา้อาวาสวดัมณีวนาราม 
 พ.ศ.  ๒๕๔๔    : เป็นรองเจา้อาวาสวดัมณีวนาราม 
 พ.ศ.  ๒๕๔๖    : ไดรั้บแต่งตั้งเป็นครูสอนในโรงเรียนการกศุลของ 
           วดัในพระพทุธศาสนา   สงักดัส านกังานคณะกรรม 
           การส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   
            ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
            อุบลราชธานี   เขต ๑ 
  พ.ศ.  ๒๕๕๐    : เป็นอาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช    
            วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็  ศูนยก์ารศึกษา  วดัหลวง 
                                                                                    สุมงัคลาราม พระอารามหลวง จงัหวดัศรีสะเกษ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๕    : เป็นผูรั้กษาการเจา้คณะต าบลในเมือง เขต ๑ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๕    : เป็นเจา้คณะต าบลในเมือง เขต ๑ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๕    :  เป็นรองผูอ้  านวยการโรงเรียนอุบลวิทยากร  
           โรงเรียนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา  
 พ.ศ.  ๒๕๕๖    : เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูท้รงคุณวฒิุ  
          โรงเรียนบาลีสาธิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 



๔๙๔ 
 

         ราชวิทยาลยั  วดัทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง  
           อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี   จงัหวดัอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๖๐    ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศนูย ์
         บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
       วิทยาเขตอุบลราชธานี  
 

การศึกษา     : นกัธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๓๕ ส านกัศาสนศึกษา           
            วดัโนนสูงสุทธาวาส  ส านกัเรียนคณะจงัหวดั 
          อุบลราชธานี,  พทุธศาสตรบณัฑิต  รัฐศาสตร์   
           สาขาบริหารรัฐกิจ  (พธ.บ.) รุ่นท่ี  ๔๗/๒๕๔๗  
           มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
          วิทยาเขตอุบลราชธานี 
      : ปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 
 

 เขา้ศึกษาปริญญาเอกเม่ือ     : ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
วนัส าเร็จการศึกษา     : ๑๖  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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