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บทคัดย'อ 
 

หัวข-อดุษฎีนิพนธ6 : ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมใน 

  ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

ชื่อนักศึกษา : กัญญภัค แมกก้ี 

ชื่อปริญญา : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา : พุทธศาสนาและปรัชญา 

ปPพุทธศักราช :  2563 

อาจารย6ท่ีปรึกษาหลัก : พระมหามฆวินทร6 ปุริสุตฺตโม, ผู-ช'วยศาสตราจารย6 ดร. 

 
  

งานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทมี

วัตถุประสงคC 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 2) เพื่อศกึษา

การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะหCความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุ

ธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทและ 4) เพื่อวิพากษCความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมใน

ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทการวิจัยครั ้งนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพเนSนวิจัยแบบเอกสารโดยศึกษา

คSนควSาจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวขSอง 

ผลการวิจัยพบวYาแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ เปPนชุดความรูSที่อธิบายเรื่อง

เพศที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็นคือ เพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี สYวนการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท เปPนหลักการและแนวปฏิบัติในการเขSาถึงความจริงขั้นสูงสุด และผลการวิเคราะหC

พบวYา  

1) เพศสรีระน้ี ไมYเปPนอุปสรรคตYอการการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะมนุษยCทั้ง

เพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกันบนพื้นฐานแหYงความเปPนจริง โดยผYานกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพในตนจนเกิดความรูSเขSาใจในกฎไตรลักษณCแลSวพัฒนากรรมจนเกิดป^ญญาบรรลุธรรมไดS  

2) เพศสภาพน้ี ไมYเปPนอุปสรรคตYอการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเพราะทั้งคฤหัสถC

เพศและสมณเพศลSวนมีศักยภาพในตนที่จะบรรลุธรรมข้ันสูงสุดไดSเสมอเหมือนกัน  

3) เพศวิถีน้ี เปPนขSอหSามขSอพึงละเวSนขSอพึงระวัง และเปPนเงื่อนไขบางสYวนสำหรับคฤหัสถCเพศ

และสมณเพศที่จะดำเนินวิถีแหYงตนเพื่อการบรรลุธรรมข้ันสูงสดุตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ดังน้ัน

ทุกลักษณะเพศดังกลYาวนี้มีศักยภาพในการบรรลุธรรมไมYแตกตYางกัน จึงทำใหSเห็นถึงแนวคิดความ

หลากหลายทางเพศตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทที่กSาวขSามกระบวนทัศนCความหลากหลายทางเพศ
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และเปPนการกSาวขSามความหลากหลายทางเพศที่เปPนสมมุติสัจจะเพื่อนำไปสูYปรมัตถสัจจะที่เปPนความ

จริงที่อยูYเหนือกาลเวลาและเหนือกระบวนทัศนCทั้งปวง 

คำสำคัญ : ความหลากหลายทางเพศ, การบรรลุธรรม, พุทธปรัชญาเถรวาท 
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The researcher entitled “ Sexual Diversity and the Realization in Theravãda 

Buddhist Philosophical Perspective”  has the objectives as follows : 1 )  to study 

concepts and theories of sexual diversity, 2) to study the  realization of absolute truth 

in Theravada Buddhist philosophy, 3) to analyze sexual diversity and the realization of 

absolute truth  in Theravada Buddhist philosophy, and 4) to analyze sexual diversity 

and the realization of absolute truth  in Theravada Buddhist philosophy. The data of 

this documentary qualitative research were collected from the concerned primary and 

secondary sources.  

The results of the study were found that the concepts and theories of sexual 

diversity are the set of knowledge that covers 3 aspects ; sex, gender, and sexuality. 

The realization in the absolute truth in Theravada Buddhist philosophy is the principle 

and practical guideline to attain the ultimate truth. The analytical results found that :   

1) Sexuality did not obstruct the realization of absolute truth in Theravada Buddhist 

philosophy. Men and women were equal on the base of truth.  When their potential was 

developed until they could understand the Three Common Characteristics, they could 

further develop themselves to obtain wisdom and to realize the truth in the end.  

2) Sexuality was not the obstacle to the realization in Theravada Buddhist 

philosophy since both monks and lay-people had their own potential to attain the 

absolute truth equally.  
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3 )  Sexuality was only a condition, a restriction, a prohibition, and a precaution for 

lay-people and monks who adheres to the celibacy with the aim to achieve the realization 

of absolute truth. Thus, the gender diversity had the potential in realization on the absolute 

truth indifferently. The concept of gender diversity in Theravada Buddhist Philosophy was 

above the paradigm of gender diversity from conventional truth to absolute truth that was 

beyond time and all paradigms. 

Keywords : Sexual Diversity, Realization, Theravãda Buddhist Philosophical 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป0นมาและความสำคัญของป:ญหา 
 

 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศเกิดจากกระบวนการอธิบายเรื่องเพศที่ผ=านมาน้ันตกอยู=

ภายใตDแนวคิดวิทยาศาสตรFธรรมชาติ (Natural Science) ที่มีฐานคิดในการศึกษาสิ่งต=าง ๆ  โดยสิ่งที่จะ

เขDาไปศึกษานั้นมีสารัตถะของความจริงดำรงอยู=อย=างนั้นโดยธรรมชาติ ที่มีแนวคิดในการแบ=งทุกสิ่งทุก

อย=างเป`นขั้วที่อยู =ตรงกันขDาม ทำใหDการอธิบายเรื่องเพศจึงตกอยู=ภายใตDบรรทัดฐานเรื่องคู=ตรงขDาม 

(Binary Opposition) บรรทัดฐานดังกล=าวถูกนำมาเป`นหลักเกณฑFในการอธิบายเรื่องความหลากหลาย

ทางเพศที่มีเน้ือหาครอบคลุมใน 3 ประเด็นไดDแก= เพศสรีระ (Sex) หมายถึง อวัยวะทางร=างกายที่ปรากฏ

ใหDเห็นและเป`นเครื่องบ=งชี้ถึงลักษณะทางเพศชาย (Male) ลักษณะทางเพศหญิง (Female) และเพศ

กำกวมหรือมีสองเพศในบุคคลเดียวกัน (Intersex) ทั้งที่ติดตัวมาแต=กำเนิดและเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

กำเนิด เพศสภาพ (Gender) ทหมายถึง บทบาทและสถานภาพทางเพศของบุคคล ที่ถูกจัดแบ=งโดยสังคม

ที่ตนดำรงอยู= ส=วนเพศวิถี (Sexuality) เป`นความพึงพอใจทางเพศ ผ=านพฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดข้ึน

ไดDหลากหลายรูปแบบทั้งต=อเพศตรงขDาม เพศเดียวกันหรือทั้งสองเพศทั้ง 3 ประเด็นน้ันยังคงเป`นปuญหา

และขDอถกเถียงกันอยู=ในปuจจุบัน เนื่องจากกรอบการอธิบายเรื่องเพศตามบรรทัดฐานเรื่องคู=ตรงขDาม 

ก=อใหDเกิดแนวคิดในการแบ=งทุกสิ่งทุกอย=างเป`นข้ัวที่อยู=ตรงกันขDาม จึงทำใหDการอธิบายเรื่องเพศสรีระ 

เพศสภาพ และเพศวิถี มีโครงสรDางที่คงที่ ไม=เปลี่ยนแปลง มีความเป`นสากล นำมาซึ่งเกณฑFในการ

ตัดสินพฤติกรรม การแสดงออกทางเพศทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัดหมวดหมู=ทางเพศ1 อีกทั้งบรรทัด

ฐานคู=ไม=สามารถใชDอธิบายความซับซDอนของมนุษยFที่มีลักษณะเป`นปuจเจกและมีอัตลักษณFเฉพาะตน 

และไม=สามารถนำไปตีความความหลากหลายของเพศ เพศสภาพ และเพศวิถีที่แตกต=างจากบรรทัด

ฐานคู=ตรงขDามไดD  

 อย=างไรก็ตาม กระบวนทัศนFเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องเพศ เพศสภาพและเพศวิถี มีการแกDไข

มาหลายครั้ง เพื่อที่จะนำไปอธิบายการปฏิบัติทางเพศของผูDคนซึ่งไม=ไดDเป`นไปตามบรรทัดฐานระบบคู=

ตรงขDาม โดยพิจารณาจากการเกิดขึ้นของอัตลักษณFใหม= ๆ ที่ตDองการเสรีภาพในการแสดงออกทาง

เพศ โดยในช=วงปลายคริสตFศตวรรษที่ 19 ถึงคร ิสตFศตวรรษที่ 20 มีกล ุ =มนักวิชาการทั ้งนัก

ประวัติศาสตรF นักสังคมศาสตรF นักปรัชญา พยายามรื้อถอนแนวคิดการอธิบายเรื่องเพศที่ตกอยู=

                                                
1Mimi Marinucci, Queer Alternatives in Feminism is Queer, (Zed Books : New York, London, 

2010), pp. 28-37. 
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ภายใตDกระบวนทัศนFทางวิทยาศาสตรFที่มีมายาวนาน การเคลื่อนไหวดังกล=าวเพื่อโจมตีมายาคติและ

อคติของระบบคู=ตรงขDาม ซึ่งเป`นชุดความรูDกระแสหลักในการจัดหมวดหมู=ของเพศภาวะและเพศวิถี 

ทำใหDความจริงต=าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศไม=ใช=สิ่งที่สมบูรณFในตัวเอง ดังน้ันหมวดหมู=ของเพศสภาพและ

เพศวิถีจึงตDองถูกตรวจสอบในฐานะเป`นแนวคิดที่ถูกสรDางข้ึนภายใตDความรูDวิทยาศาสตรF ซึ่งเป`นแนวคิด

โครงสรDางนิยม (Structuralism) เชื่อเรื่องการมีอยู= (Exist) นั้นตายตัวมาใชDในการศึกษาและอธิบาย

มนุษยF ทฤษฎีโครงสรDางนิยมจึงถูกทDาทายจากแนวคิดหลังโครงสรDางนิยม (Post-Structuralism) ซึ่ง

เห็นต=างในการไม=เช่ือในการมีอยู= เป`นอยู= มองสรรพสิ่งว=ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา จึงเกิด

การรื้อสรDางความจริงแทDที่ยังคงวางอยู=สมมติฐานเดิมเหมือนกับโครงสรDางนิยม นั่นคือเชื่อในตรรกะ

ของความแตกต=างระหว=างโครงสรDางกับตัวคน ระหว=างความจริงกับการคDนหาความจริง ระหว=างสิ่งที่

ถาวรกับสิ่งที่ฝuนแปร แนวคิดที่อยู=ภายใตDวิทยาศาสตรFใชDตรรกะน้ีเพื่อที่จะอธิบายโลก2  

 การอธิบายเรื่องเพศในกระบวนทัศนFที่แตกต=างกันนั้นก=อใหDเกิดวิกฤตการณFที่นำไปสู=การ

เปลี่ยนกระบวนทัศนFในการอธิบายการปฏิบัติทางเพศดังที่คูน (Khun) เห็นว=าทุก ๆ  วิกฤตจะเริ่มตDน

ดDวยกระบวนทัศนFที ่มีปuญหาและตามดDวยการเสื่อมถอยของกฎเกณฑFการทำวิจัย การไม=ลงรอย

ระหว=างอัตลักษณFทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศ ก็อาจเหมือนกับการไม=ลงรอยระหว=างกระบวนทัศนF

กับธรรมชาติ สิ่งนี้อาจชี้ใหDเห็นความคลุมเครือของกระบวนทัศนFเกี่ยวกับเพศและการเสื่อมถอยของ

กฎเกณฑFต=าง ๆ ที่นำไปใชDจัดหมวดหมู=ของอัตลักษณFทางเพศ และวิกฤติจะแกDไขไดDโดยการปฏิบัติซึ่ง

กระบวนทัศนFเดิมจะถูกแทนที่ดDวยกระบวนทัศนFใหม= ถึงแมDว=าจะไม=มีทางรูDถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากวิกฤต

ในปuจจุบัน3 สำหรับกลุ=มนักวิชาการในกระบวนการรื ้อถอนแนวคิดในการอธิบายเรื่องเพศนั ้นนัก

เคลื่อนไหวคนสำคัญไดDแก= นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่ช่ือ มีแชล ฟูโก (Michel Foucault) ตัวแทนของ

ญาณวิทยาแบบหลังโครงสรDางนิยมและเป`นตัวแทนของนักคิดยุคหลังสมัยใหม= ซีมอน เดอ โบวัวรF 

(Simone de Beauvoir) จูดิธ บัตเลอรF (Judith Butler) ตัวแทนนักสตรีนิยม อีฟ โคซอฟสกี้ เซดจFวิก 

(Eve Kosofsky Sedgwick) ผลพวงจากบรรทัดฐานคู=ตรงขDามทำใหDเพศชายมีอำนาจเหนือเพศหญิง 

การอธิบายเรื่องเพศในกระบวนทัศนFดังกล=าวนั้นก=อใหDเกิดวิกฤตการณFที่นำไปสู=การเปลี่ยนกระบวน

ทัศนF มีความพยายามรื้อถอนกระบวนทัศนFการอธิบายเรื ่องเพศ และมีการแกDไขมาหลายครั้ง จึง

ก=อใหDเกิดแนวคิด “ความหลากหลายทางเพศ” (Sexual Diversity)  

 ทฤษฎีเควียรF (Queer) เป`นแนวคิดสำคัญที่พยายามจะรื้อถอนการอธิบายเรื่องเพศที่ตกอยู=

ภายใตDกระบวนทัศนFทางวิทยาศาสตรF เควียรFเห็นว=าการอธิบายเรื่องเพศที่ผ=านมานั้นเป`นการผลิตซ้ำ

กระบวนทัศนFเดิม แนวคิดเควียรFตDองการใหDเกิดการอธิบายใหม=เกี่ยวกับเพศโดยผูกโยงเขDากับเรื่อง

                                                
2Scott J. Michaelsen, David E. Johnson,  Anthropology's Wake : Attending to the End of 

Culture, (Fordham University Press : New York , 2008), p.20. 
3Log. cit, pp.28-37. 
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ความหลากหลายทางเพศ (Diversity) ดังน้ันหมวดหมู=ของเพศสภาพและเพศวิถีจึงตDองถูกตรวจสอบ

ในฐานะเป`นแนวคิดที่ถูกสรDางข้ึนภายใตDความรูDวิทยาศาสตรFเป�าหมายสำคัญ คือการยืนยันว=าไม=ควรนำ

วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตรFธรรมชาติ ซึ่งเป`นแนวคิดที่เช่ือเรื่องการมีอยู= (Exist) น้ันตายตัวหรือทำใหDคิด

ว=าอัตลักษณFเป`นสิ่งที่คงที่และมีเอกภาพมาใชDในการศึกษาและอธิบายมนุษยF เควียรFซึ่งเห็นต=างในการ

ไม=เชื่อในการมีอยู=เป`นอยู= มองสรรพสิ่งว=ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา4 ผลจากการกระบวน

ทัศนFในการอธิบายเรื่องเพศใหม=ที่เนDนความหลากหลายทางเพศน้ัน ไดDขยายออกไปยังภูมิภาคต=าง ๆ 

ทำใหDเกิดปรากฎการณFที่เรียกว=า โฮโมจีไนเซชั่น (Homogenization) แนวคิดเรื่องความหลากหลาย

ทางเพศ ซึ่งตDองการทำใหDอัตลักษณFของคนรักเพศเดียวกันและคนขDามเพศหลอมรอมเป`นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน5 แนวคิดดังกล=าวส=งผลใหDการอธิบายเรื่องเพศน้ันไดDรับการยอมรับตัวตนในทางกฎหมายทัง้ใน

ระดับสากลและระดับประเทศมากขึ ้น บนหลักของความเสมอภาคและการไม=เลือกปฏิบัติอัน

เน่ืองมาจากความแตกต=างระหว=างเพศ 

 สังคมไทยนั้นไดDรับอิทธิพลแนวคิดดังกล=าว มีการเคลื่อนไหวเรียกรDองสิทธิความเสมอภาค

ทางเพศ รวมทั้งสังคมยอมรับเพศวิถีที่แตกต=างจากบรรทัดฐานคู=ตรงขDามมากข้ึน และตามรัฐธรรมแห=ง

ราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 กำหนดว=า “บุคคลย=อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ

ไดDรับความคุDมครอง ตามกฎหมายเท=าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท=าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม=

เป`นธรรมต=อบุคคล ไม=ว=าดDวยเหตุความแตกต=างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม=ขัดต=อบทบัญญัติแห=งรัฐธรรมนูญหรือ

เหตุอ ื ่นใด จะกระทํามิไดD”6 และในพระราชบัญญัติความเท=าเทียมระหว=างเพศ พ.ศ. 25587 

พระราชบัญญัตินี้ไดDกำหนดใหD “การเลือกปฏิบัติโดยไม=เป`นธรรมระหว=างเพศ”กฎหมายความเท=า

เทียมเป`นการยืนยันว=าเราไม=ไดDมีเพียงเพศชายและหญงิในสังคมเท=าน้ัน หมายรวมถึงเพศวิถีน้ันก็เป`นที่

ยอมรับในสังคมมากขึ้นจนกลายเป`นความปกติในสังคม จนกระทั่งล=าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ร=างพระราชบัญญัติคู=ชีวิต8 กฎหมายที่เป�ดใหDเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนใชDชีวิตร=วมกันไดD และ

เมื่อจดทะเบียนสมรสแลDวจะมีสถานะเป`น“คู=สมรส”การสมรสเพศเดียวกันทำใหDไดDสิทธิเท=าเทียมกัน

ตามกฎหมาย และไดDรับสิทธิและหนDาที่จากการเป`นคู=สมรส ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิช

                                                
4Log. cit, p. 20. 
5Jon Binnie, The Globalization of Sexuality, (Sage Publications : London, 2004), p. 34. 
6ราชกิจจานุเบกษาเล=ม 134/ตอนที่ 40  ก/หนDา 8/9, เมษายน 2560. 
7ราชกิจจานุเบกษาเล=ม 132/ตอนที่ 18 ก/หนDา 22/27, มีนาคม 2558. 
8บีบีซีไทย, สมรสเทLาเทียม เปQด 9 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คูLชีวิตหลังครม.มีมติเห็นชอบ, 8 กรกฎาคม 

2563,< https://www.bbc.com/thai/thailand-53332376, (8 กรกฎาคม 2563). 
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และตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ จากภาครัฐและเอกชน พิจารณาเพื่อใหDสอดคลDองกับสมการปuจจุบนั

และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 จากความเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศนFในการอธิบายเรื่องเพศ พุทธปรัชญาในฐานะที่เป`น

แนวคิดที่อธิบายถึงมนุษยF ภาวะความเป`นมนุษยF รวมทั้งขDอปฏิบัติอันนำไปสู=ความหลุดพDนจากภาวะ

ความเป`นตัวตนและพุทธปรัชญาน้ันมีเน้ือหาที่อธิบายครอบคลุมทั้งเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถี 

ในปuจจุบันการเปลีย่นแปลงเพศสรรีะน้ันสามารถทำไดDโดยการผ=าตัดแปลงเพศที่เรียกว=าบุคคลขDามเพศ

และมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย จึงเกิดคำถามว=าหากบุคคลขDามเพศตDองการเปลี่ยนสถานภาพ

เป`นสมณเพศหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาจะสามารถทำไดDหร ือไม= และจากหลักฐานใน

พระไตรป�ฎกที่ปรากฎว=ามีเพศสภาพ ทั้งสมณเพศและคฤหัสถFเพศสามารถบรรลุธรรมในข้ันอรหันตผล 

ในฝ£ายสมณเพศ อาทิ พระสารีบุตร (ภิกษุ)9 พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี (ภิกษุณี)10 ส=วนฝ£ายคฤหัสถF

เพศ อาทิ ยสกุลบุตร (อุบาสก)11 อัญญตรา (อุบาสิกา)12 ทั้งสมณเพศและคฤหัสถFสามารถกDาวขDามใน

ประเด็นทั้งเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถีไดD แต=แนวทางปฏิบัติที่ปรากฏในบริบทสังคมไทยปuจจุบัน

นั้นกลับไม=อนุญาตใหDเพศหญิงเขDาถึงสมณเพศไดD กล=าวคือ การเปลี่ยนบทบาทหนDาที่ทางสังคมจาก 

“เพศคฤหัสถF” มาสู= “สมณเพศ” น้ันทำไดDแต=เพียงเพศชายโดยกำเนิดเท=าน้ัน เป`นการสะทDอนใหDเห็น

ว=า การจะเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถFมาสู=เพศสมณเพศนั้นเป`นการผลิตซ้ำความดDอยกว=าทางสังคมของ

เพศหญิง และการใหDความสำคัญกับเพศกำเนิด เป`นภาพสะทDอนหนึ่งที่แสดงใหDเห็นว=า พุทธปรัชญา

เถรวาทน้ันไม=สามารถกDาวขDามเรื่องเพศสรรีะ เพศสภาพ และเพศวิถีไดD เมื่อมีแนวคิดความหลากหลาย

ทางเพศที่เป`นปรากฏการณFที่เกิดข้ึนในสังคมไทย และมีแนวโนDมว=าสังคมใหDการยอมรับในเรื่องความ

เท=าเทียมทางเพศนั้นมีมากขึ้น เกิดเป`นประเด็นคำถามที่สังคมใหDความสนใจ จากสภาพการณFและ

ขDอพิจารณา ผู Dวิจ ัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดเรื ่องความหลากหลายทางเพศที่มีเนื้อครอบคลุมทั ้ง 3 

ประเด็นคือเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถี ประเด็นดังกล=าวนั้นเป`นอุปสรรคหรือเงื่อนไขต=อการ

บรรลุธรรมตามทัศนะพุทธปรัชญาอย=างไร รวมทั้งหาขDอสรุปกระบวนทัศนFเรื่องความหลากหลายทาง

เพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อนำเสนอคำตอบและขDอคิดเห็นเชิงวิพากษFต=อประเด็นความ

หลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 

 

                                                
9วิ.มหา.4/64-76/56-62. 
10วิ.จู.7/513-521/206-212. 
11วิ.ม.4/25-31/24-31. 
12ข.ุเถรี.26/402/382., ข.ุเถรี.อ.54/402. 
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1.2 คำถามการวิจัย 
  

 การศึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผูDวิจัยไดDต้ังคำถามเพื่อการวิจัยไวDดังน้ี 

 1.2.1  แนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศเป`นอย=างไร 

 1.2.2  การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทเป`นอย=างไร 

 1.2.3 การวิเคราะหFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญา     

เถรวาทเป`นอย=างไร 

 1.2.4 การวิพากษFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลธุรรมในทัศนะพุทธปรชัญาเถรวาท

เป`นอย=างไร 

 

1.3 วัตถุประสงคFของการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่องน้ี ผูDวิจัยไดDต้ังวัตถุประสงคFของการวิจัยไวDดังน้ี 

 1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 

 1.3.2 เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.3.3 เพื่อวิเคราะหFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.3.4 เพื่อวิพากษFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพทุธปรัชญาเถรวาท

เป`นอย=างไร 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี เป`นการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร (Documentary Research) ฉะน้ัน จึงเนDน

การศึกษา วิเคราะหF วิพากษF ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถร

วาท โดยผูDวิจัยแบ=งเป`นขอบเขตออกเป`น 2 ดDาน ดังน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตดDานเนื ้อหา ประกอบดDวยเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีความ

หลากหลายทางเพศ ในกรอบการอธิบายในเรื่องแนวคิดเรื่องเพศ แนวคิดเรื่องเพศสภาพ และแนวคิด

เรื่องเพศวิถี รวมทั้งกระบวนทัศนFในการอธิบายเรื่องเพศในแต=ละยุค ส=วนกรอบการอธิบายการบรรลุ

ธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน ผูDวิจัยไดDกำหนดกรอบการอธิบายในเรื่องหลักธรรมสำคัญที่เอื้อ

ต=อการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม และการจำแนกประเภทบุคคลที่พัฒนาตนเพื่อความหลุดพDน จาก
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เพศสรีระ เพศวิถี เพศสภาพ และนำขDอมูลที่ไดDจากการวิเคราะหFนำมาวิเคราะหFและวิพากษFความ

หลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.4.2  ขอบเขตดDานเอกสาร ประกอบดDวยเอกสารปฐมภูมิ ไดDแก= พระไตรป�ฎก แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และเอกสารทุติยภูมิ ไดDแก= ตำราทางวิชาการ งานวิจัย 

เว็บไซตF ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี ้เป`นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิเคราะหFและ

ตีความขDอมูลในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะหF (Descriptive) ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 1.5.1 ศึกษาคDนควDาและรวบรวมขDอมูลเอกสารชั ้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ 

พระไตรป�ฎก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 

 1.5.2 ศึกษาคDนควDาและรวบรวมขDอมูลเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ อรรถกถา 

ฎีกา อนุฎีกา ตำรา บทความ ที่เกี่ยวขDองกับความหลากหลายทางเพศและการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญา

เถรวาท 

 1.5.3 นำขDอมูลที่ไดDจากเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิมาศึกษาและวิเคราะหF เพื่อใหDไดD

ความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นวิจัย  

 1.5.4 สรุปผลการวิจัยและวิพากษFเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมใน

ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.5.5 นำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดและขDอเสนอแนะ 

 

1.6 ประโยชนFที่คาดวNาจะไดPรับ 

 

 การศึกษาเรื่องน้ี ผูDวิจัยไดDกำหนดประโยชนFที่คาดว=าจะไดDรับไวDดังน้ี 

 1.6.1 ทำใหDทราบแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 

 1.6.2 ทำใหDทราบการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.6.3 ทำใหDทราบการวิเคราะหFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 1.6.4 ทำใหDทราบการวิพากษFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 
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1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขPอง 

 

 การศึกษาครั้งน้ี มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDองผูDวิจัยไดDรวบรวมและศึกษา เพื่อกำหนด

เป`นแนวคิดในการวิเคราะหF โดยแบ=งเป`น 1) งานวิจัยที่เกี่ยวขDอง และ 2) เอกสารที่เกี่ยวขDอง มี

ดังต=อไปน้ี  

 1.7.1 เอกสารท่ีเก่ียวขPอง 

 สมภาร พรมทา เสนอไวDว=า การผ=าตัดแปลงเพศน้ันหากพิจารณาตามหลักคำสอน เรื่องเหตุ

ปuจจัยก็จะพบว=า แมDว=ากายของเขาจะมีลักษณะเชิงชีววิทยาที่สังกัดอยู=ฝ£ายเพศชาย (เช=น เขามีอวัยวะ

เพศชายมีเช้ืออสุจิ และสามารถใหDกำเนิดบุตรในฐานะบิดาไดDเป`นตDน) แต=จิตใจของเขาน้ันกลับสังกัด

อยู=ในเพศที่ตรงขDามกันขDามคือ เพศหญิง การเกิดมาผิดเพศเช=นนี้ พระพุทธศาสนาอธิบายว=า เป`นผล

ของวิบากกรรมในอดีตอย=างหน่ึง การเกิดมาพรDอมกับชีวิตที่เป`นวิบากกรรมในอดีตน้ัน พุทธศาสนาถือ

ว=าเป`นการสิ้นสุดยุติของกระบวนการในทางศีลธรรมแลDว หมายความว=า เมื่อคนคนหน่ึงกระทำกรรม

ในอดีตชนิดที่สมควรส=งผลใหDเขามาเกิดเป`นคนผิดเพศ จากนั้นกรรมนั้นก็ส=งผลมาในชาติปuจจุบัน 

ช=วงเวลานับจากวันที่เขาทำกรรมมาสิ้นสุดลง ณ วันที่เขาไดDรับผลของกรรมพุทธศาสนาถือว=าเป`น

ช=วงเวลาของกระบวนการทางศีลธรรม ต=อจากนั้นก็ถือเป`นกระบวนการทางกายภาพที่ไม=มีค=าทาง

จริยธรรม พิจารณาจากแง=นี้คนที่เกิดมาผิดเพศก็ถือ ว=าภาวะที่ผิดเพศของเขานั้นเป`นกลางในทาง

จริยธรรม การที่เขาจะด้ินรนเพื่อปรับกายใหDตรงกับใจ จึงไม=ไดDมีนัยของการล=วงละเมิดจริยธรรมใด ๆ 

ทั้งสิ้น (เหมือนคนบางคนเกิดมาดวงตาฝ�าฟาง เพราะผลกรรมต=อมาเขาผ=าตัดรักษาดวงตานั้นจน

ดวงตานั้นมองเห็นไดDตามปกติ การกระทำนี้ไม=ถือว=าเป`นการล=วงละเมิดอำนาจของกรรมเพราะพุทธ

ศาสนาถือว=า ณ วันที่เขาเกิดมาพรDอมดวงตาที่ฝ�าฟางนั้น กระบวนการแห=งกรรมไดDจบลงแลDวการมี

ดวงตาฝ�าฟางนับจากวันน้ันมาจึงเป`นขDอเท็จจริงทางกายภาพที่เจDาตัวมีความชอบธรรมที่จะจัดการไดD

ตามที่เห็นสมควร โดยไม=ถือว=าเป`นการล=วงละเมิดอำนาจกรรมแต=อย=างใด13 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส กล=าวไวDในเรื่อง คฤหัสถFกับการบรรลุอรหัตตผล ย=อมมีคติเป`น 

2  เท=านั้นไม=เป`นอื่น กล=าวคือ ตDองบวชในวันนั้นหรือถDาไม=บวชก็ตDองตายในวันนั้น จากประเด็นขDอ

ถกเถียงถึงความ “สมเหตุสมผล”และ“ความเป`นไปไดD หรือเป`นไปไม=ไดD” และไดDแสดงทัศนะ และ

เสนอ “ทฤษฎีทางเลือกที่เป`นไปไดD” ในการอธิบายในประเด็นขDอถกเถียงที่ว=า “เพศคฤหัสถFมีกำลัง

ทรามหรือต่ำจึงตDองบวชในวันน้ัน ถDาไม=บวชในวันน้ันจะตDองตายในวันน้ัน” และ “ทำไมตDองบวช ถDา

ไม=บวชทำไมจะตDองตาย” จะกลายเป`นประเด็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถDาเราไดDนำ“ทฤษฎีทางเลือกที่

                                                
13สมภาร พรมทา, “คุณค=าของชีวิตมนุษยFตามทัศนะของพระพุทธศาสนากับการประยุตกFใชDในทางชีวจริย

ธรรม”, วารสารพุทธศาสตนjศึกษา จุฬาลงกรณjมหาวิทยาลัย, ป¦ที่ 13 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2548 : 41. 
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เป`นไปไดD” มาอธิบาย ผูDเขียนเห็นว=า“คฤหัสถFที่บรรลุพระอรหัตผล จะบวชหรือจะตายในวันนั้นหรือ

วันไหน ๆ ” ขึ้นอยู=กับ “การเลือก” ซึ่งเป`นการเลือกที่เต็มเป¦§ยมไปดDวย “ความพรDอมของเหตุปuจจัย” 

อันเป`นความพรDอมที่ยืนอยู=บนฐานของตัวแปรในหลาย ๆ ดDาน เช=น คุณค=าภายในพรDอมหรือไม=สังขาร

พรDอมหรือไม= กรรมที่สรDางมาพรDอมที่จะใหDดำรงอยู=ต=อไปไดDหรือไม= การที่เขาเลือกจะอยู=หรือตายน้ัน 

จะยืนอยู=บนฐานของความเป`นไดDของเหตุปuจจัยชุดดังกล=าวเป`นตัวกำหนด ไม=ไดDขึ้นอยู=กับเหตุปuจจัย

อย=างใดอย=างหน่ึงเป`นตัวกำหนดแต=เพียงประการเดียวเท=าน้ัน ดังจะเห็นไดDจากการเลือกของ นางเขมา 

พระยสะและอุคคเสนเสฏฐีบุตร ทำไมการเลือกของท=านจึงเป`นไปไดD เหตุผลก็เพราะว=าทั้งสองท=านมี

ความพรDอมทั้งในแง=ของกายภาพ จิตภาพ และอดีตกรรม แต=การเลือกของนายทารุจิยะกลับเป`นสิ่งที่

เป`นไปไม=ไดD เหตุผลก็เพราะว=าขาดองคFประกอบของอดีตกรรม แมDว=าความพรDอมในแง=ของกายภาพ 

และจิตภาพจะพรDอมก็ตาม ในขณะที่สันตติมหาอำมาตยFและพระเจDาสุทโธทนะ มีความพรDอมในแง=

ของจิตภาพ แต=สังขารไม=เอื้อที่จะเลือกเสDนทางของการบวชไดD ฉะน้ันผูDเขียนจึงอยากจะสรุปว=า เกณฑF

ที ่จะชี ้วัดว=า“จะบวช หรือจะตาย” นั ้นขึ ้นอยู =กับ“การเลือก”แต=การเลือกนั ้นตDองเป`นการเลือก

ที่ “เป`นไปไดD”และการเลอืกที่เป`นไปไดDน้ัน จะตDองสอดรับกับ “ตัวแปรแห=งเหตุปuจจัย” ซึ่งตัวแปรแห=ง

เหตุปuจจัยน่ีเองจะเป`น“คำตอบสุดทDาย”ของ“การเลอืกที่เปน̀ไปไดDหรือเป`นไปไม=ไดD”อย=างไรก็ตามการ

ใหDเหตุผลหรือการใชDอุปมามายืนยันขDอมูลชั้นตDนไม=ว=าจะเป`นการใหDเหตุผลว=า คฤหัสถFมีกำลังทราม

หรือเป`นหีนเพศ ซึ่งมีความอ=อนทั้งในแง=ของเพศและองคFธรรมกล=าวคือ ศีล 5 ผูDเขียนเห็นว=า การใหD

เหตุผลในลักษณะนี้อาจจะ “สมเหตุสมผล”และ“ยอมรับไดD” ในสมัยนั้นแต=เมื่อถึงจุดเปลี่ยนแห=งยุค

สมัย การใหDเหตุผลในลักษณะเช=นน้ี อาจจะทำใหDเกิดการตั้งคำถามว=า“เพียงพอหรือไม=ที่จะทำใหD

ประชาชนทั่วไปไดDเขDาใจ”14  

วศิน อินทสระ มีทัศนะว=า ที่ตDองเกิดเป`นหญิงบDางชายบDาง ก็เพื่อหาประสบการณFใหDแก=

วิญญาณ อุปนิสัยของเราจะสมบูรณFไดDต=อเมื่อไดDเพศต=าง ๆ มาแลDวสลับกันเมื่อใดเราบรรลุถึงข้ันสูงสุด

แห=งวิวัฒนาการของมนุษยF เมื่อนั้นอุปนิสัยของเราจะเป`นแบบสมบูรณFคือ มีความพรDอมทั้งลักษณะ

หญิงและชาย ถDาสังเกตจะเห็นว=าคนที่ทำประโยชนFแก=โลกมาก ๆ  นั้นลDวนมีลักษณะทั้งสองคือ ทั้ง

ลักษณะหญิงและชายผสมกลมกลืนกันอยู=ในคนคนเดียวเช=น ความอ=อนโยน (ลักษณะหญิง) ความ

เขDมแข็งเด็ดเด่ียว (ลักษณะชาย) ความเห็นอกเห็นใจผูDอื่น (ลักษณะหญิง) ความยุติธรรม (ลักษณะชาย) 

การตDองมีอะไรทำอยู=เสมอ (ลักษณะหญิง) การทำจริงทำอย=างทุ=มเททนทาน (ลักษณะชาย) คนที่มี

อุปนิสัยดีเลิศจึงตDองมีทั้งลักษณะชายและหญิงรวมกัน การจะเป`นอย=างนั้นไดDก็โดยที่เขาตDองเคยเกิด

                                                
14พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, คฤหัสถ Fก ับการบรรลุอรห ัตตผล, 9 กุมภาพันธF 2555,< http://www. 

mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=401&articlegroup_id=101> (วันที่15 มกราคม 2561).   
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เป`นชาย เพื่อบ=มลักษณะชาย และเคยเกิดเป`นหญิงเพื่อผมลักษณะหญิง หรือเพื่อหาประสบการณFใน

ประเทศน้ัน ๆ แลDวกำจัดส=วนเสียออกรักษาเพิ่มพูนส=วนทีดี่ไวD15 

 สุชาดา ทวีสิทธิ์ ไดDศึกษาเรื่อง ผูDหญิง ผูDชายและเพศวิถี เพศภาวะ ศึกษา ในงานมานุษย 

วิทยาเป`นการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาในผลงานวิชาการเฉพาะที่เกี่ยวขDองกับประเด็น 

เพศภาวะและเพศวิถีในสังคมไทยของศาสตราจารยF ซารFลสF เอฟ.คายสF จากการศึกษาพบว=า พุทธ

ศาสนานิกายเถรวาทไม=ไดDเป`นศาสนาที่มีอคติทางเพศแฝงเรDนอยู= พิธีกรรมเริ่มตDนในสังคมชาวพุทธ

โดยเฉพาะในกรณีที่เป`นพิธีกรรมสำหรับเด็กผูDชายคือ พิธีกรรมการบวชเป`นภิกษุหรือบวชเป`นเณร 

นอกจากจะทำใหDเด็กผู Dชายเกิดความตระหนักในความเป`นชายทางสังคมของตนแลDว ยังทำใหD

เด็กผูDชายที่ผ=านพิธีกรรมนี้ไดDตระหนักถึงอัตลักษณFทางศาสนาของตนดDวยไปพรDอม ๆ กัน นั่นก็คือ   

อัตลักษณFแบบผูDชายในอุดมคติที่ประพฤติตนเป`นคฤหัสถFที่ดี หมายถึง การเป`นผูDครองเรือน ประกอบ

สัมมาอาชีพ เป`นสามีที่ดี และมีลูกไวDสืบสกุล และอัตลักษณFแบบผูDชายในอุดมคติคือ บวชเป`นภิกษุ 

เป`นอัตลักษณFของการเป`นผูDที่ละทิ้งเพศวิถีและโลกียะวิสัยทั้งหมด มาถือพรหมจรรยFและแสวงหา

โลกุตรธรรมเพื่อใหDหลุดพDนจากการเวียนว=ายตายเกิด โดยอัตลักษณFทั้งสองดDานเป`นอัตลักษณFที่ขัดแยDง

และแตกต=างกันคนละขั้ว ซึ่งสังคมชาวพุทธใหDการยอมรับอัตลักษณFทั้งสองแบบของผูDชาย ในขณะที่

เด็กผูDหญิงชาวพุทธเขDาใจและตระหนักถึงภาวะความเป`นหญิงของตนเองผ=านกระบวนการที่ไม=ฝ®น 

“ธรรมชาติ” เพราะผูDหญิงในอุดมคติของชาวพุทธ คือผูDหญิงที่เป`นภรรยาเป`นแม=16 

 นฤพนธF ดPวงวิเศษ ไดDวิเคราะหFเรื่อง ทบทวนวิธีการสรDางความรูDหรือความจริงเรื่องเพศ ซึ่ง

กล=าวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเพศความหลากหลายทางเพศคือ การทำความเขDาใจบริบทของ

ความสัมพันธFที ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการมองเรื ่อง “เพศ” จะตDองทำความเขDาใจระบบ

ความหมายที่เกิดขึ้นภายใตDบริบทความสัมพันธFที่ซับซDอนเพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่เป`น “เงื่อนไข” ออก

จากสิ่งที่เป`น “พฤติกรรม” การชี้วัดตัดสินจัดประเภทและตีตราใหDมนุษยFอยู=ในช=วงชั้นทางเพศที่

ต=างกัน เป`นเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งช=วงช้ันเหล=าน้ีลDวนถูกสรDางมาจาก “ความรูD” ที่สถาปนา

ตัวเองภายใตDความสัมพันธFเชิงอำนาจเท=าที่ผ=านมา ความรูDวิทยาศาสตรFเคยประสบความสำเร็จในการ

ครองอำนาจแห=งการนิยามเรื่องเพศภายใตDวิชา “เพศศึกษา” แต=ความรูDน้ีก็ค=อย ๆ ถูกรื้อถอน และถูก

ตั้งคำถามจากนัก เคลื่อนไหวนักต=อสูDและนักวิชาการจากหลายสำนัก สำหรับสถานการณFในปuจจุบัน 

เรื่องเพศคลี่คลายตัวเองมาอยู=ในสภาวะที่มีหลายเฉดสี เฉดสีที่สำคัญสองประการคือ ความคิดเรื่อง 

                                                
15วศิน อินทสระ, หลักกรรมและการเวียนวLายตายเกิด, (กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพFธรรมดา, 2555), หนDา 94-95. 
16สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, “ผูDหญิงผูDชายและเพศวิถี เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา”, วารสารสังคมศาสตรj 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ป¦ที่ 15 ฉบับที่ 1, 2550 : 310-358. 
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“ความแตกต=าง” กับความคิดเรื่อง “ความหลากหลาย” ความคิดทั้งสองน้ีมีอิทธิพลต=อคนจำนวนมาก 

ในการช้ีวัดตัดสินว=าเพศแบบไหนดีหรือไม=ดีแบบไหนเหมาะสมหรือไม=เหมาะสม17   

 นฤพนธF ดPวงวิเศษ ไดDใหDความเห็นในหนังสือเรื่อง เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศใน

วัฒนธรรมบริโภคว=า ความรูDเกี่ยวกับเพศในสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยมกระจุกอยู =แต=เรื ่องทาง

กายภาพและการประเมินคุณค=าเชิงวัตถุเท=าน้ัน การตัดสินคุณค=าเหล=านน้ีกลายเปน̀บรรทัดฐานทีท่ำใหD

เรื่องเพศเป`นเพียง “วัตถุ” เป`นเรื่องของอวัยวะเพศ ที่ถูกจัดวางตำแหน=งแห=งที่ในกฎระเบียบทาง

สังคม ศีลธรรม มากกว=าที่จะมองเพศในฐานะเป`น “โจทยF” ของการสรDางวัฒนธรรมและความสัมพันธF

ของอำนาจ ความรูD ดังนั้นการศึกษาเรื่องเพศจะตDองไม=ตกเป`นเหยื่อของกระบวนทัศนFที่อยู=เบื้องหลัง

ทฤษฎีเหล=าน้ัน สังคมที่ขาดการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชDวิเคราะหFเรื่องเพศ ก็อาจทำใหDสังคมน้ันตี

ตราพฤติกรรมทางเพศที่อยู=นอกระบบศีลธรรมหรืออยู=นอกกฎธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน คนบางกลุ=ม

ที่ตDองการปลดปล=อยตัวตนทางเพศหรือแสวงหาเสรีภาพทางเพศก็อาจลืมที่จะตั้งคำถามต=อทฤษฎี

เหล=าน้ันเช=นเดียวกัน18 

พรเทพ แพรขาวและคณะ ไดDศึกษาวิเคราะหFไวDในหนังสือ เพศ หลากเฉดสี : พหุวัฒนธรรม

ทางเพศในสังคมไทยไวDว=า “ความหลากหลายทางเพศ” คำ ๆ น้ีอาจบ=งบอกใหDรูDถึงกระบวนทัศนFใหม=

ของการศึกษาเพศภาวะและเพศวิถี ซึ่งจะใหDความสนใจกับความไม=คงที่ของการแสดงตัวตนทางเพศที่

หลากหลายเป`นการทDาทายความคิดเดิม ๆ  นักวิชาการหลายคนพูดถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ที่ถูกสังคมตีตราในเชิงลบ เพราะสังคมมีมายาคติหรือความเชื่อผิด ๆ เกี ่ยวกับคนเหล=านี ้ ดังน้ัน

การศึกษาเรื ่องความหลากหลายทางเพศ อาจจะมีขDอถกเถียงที ่ต=างไปจากความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม แต=จุดเชื่อมโยงระหว=างสองสิ่งนี้คือ บริบทเชิงการเมืองที ่มีผลต=อการแบ=งแยกกีดกัน 

ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป`นเรื่องของกลุ=มชาติพันธุFที่ต=อสูDกับอำนาจรัฐ ส=วนความ

หลากหลายทางเพศจะเป`นเรื่องปuจเจกชนที่อาศัยอยู =ในกลุ=มที่มีการยอมรับเพศภาวะและเพศวิถี

มากกว=าหน่ึงแบบ ในกลุ=มชาติพันธุFบางกลุ=มอาจจะจัดแบ=งเพศภาวะเป`นชายและหญิงเท=าน้ัน ในขณะ

ที่บางกลุ=มจะจัดแบ=งเพศภาวะมากกว=าชายและหญิง ดังน้ันความหลากหลายทางเพศจึงอาจสวนทาง

กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู= หรืออาจมองไดDว=า ภายในสังคมที่ประกอบดDวยกลุ=มชาติ

พันธุFต=าง ๆ อาจมีการแบ=งเพศภาวะหรือเพศวิถีเหมือนกันเพียงแบบเดียว เช=น ยอมรบัเฉพาะเพศหญงิ

เพศชายที่เป`นรักต=างเพศเท=านั้น ซึ่งทำใหDไม=พบความหลากหลายของการแสดงออกทางเพศเลยก็

เป`นไดD ดังน้ัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงไม=ไดDมาพรDอมกับความหลากหลายทางเพศ ในกลุ=ม

                                                
17นฤพนธ F  ด Dวงว ิ เศษ, ทบทวนว ิธ ีการสร DางความรูD  ความจร ิง เร ื ่ องเพศ, 15 ม ิถ ุนายน 2558 < 

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/articles/2> (20 กุมภาพันธF 2561). 
18นฤพนธF ดDวงวิเศษ, เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค, (กรุงเทพฯ : ศูนยF

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคFการมหาชน, 2560), หนDา 290-291. 
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ทางวัฒนธรรมหรือกลุ=มชาติพันธุFที่อนุญาตใหDมีการแสดงเพศภาวะมากกว=าหญิงและชายและการแสดง

เพศวิถีมากกว=าการรักต=างเพศ อาจสะทDอนลักษณะหลากหลายของการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเป`น

ประเด็นทีตDองทำความเขDาใจแยกจากแนวคิดเรื่อง “พหุวัฒนธรรม”19 

กนกวรรณ ธราวรรณ ไดDวิจัยเรื่อง “ศัลยFสรDาง” ความงามบนเสDนดDาย ไดDอธิบายใหDเห็นว=า 

ศัลยกรรมความงาม (ศัลยFสรDาง) เป`นเหมือนอุดมการณFที่มีบทบาทสำคัญและอาจจำเป`นมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ในชีวิตของคนทุกเพศ โดยช้ีใหDเห็นคำกล=าวที่ว=า “ทำบุญสวยชาตหนDา ทำหนDาสวยชาติน้ี” ซึ่งสะทDอน

วิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการเนื้อตัวร=างกายของคนไทยว=ารอชาติหนDาอาจจะชDาไป ถDามีเงินสำหรับเสริม

แต=งเรือนร=างใหDสวยงามไดDก็ไม=จำเป`นตDองรออีกต=อไป กนกวรรณชี้ใหDเห็นว=าธุรกิจความงาม 

กำลังขยายตัวอย=างรวดเร็วโดยมีแพทยFและผูDเช่ียวชาญดDานความงามจำนวนมากเป`นผูDสรDางกฎเกณฑF

และระเบียบของการทำใหDร=างกายสวยงามใหDกับมนุษยFไดD และอธิบายว=าเมื่อทุกคนเชื่อว=าความ

สวยงามของเรือนร=างเป`นสิ่งที่ “เลือกไดD” ตามความพึงพอใจ และทำใหDบุคคลเชื่อมั่นในตัวเอง การ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระที่สามารถเลือกไดDน้ีเสมือนอุดมการณFของการมีชีวิตที่เป`นสุขและสมบูรณFแบบ

ภายใตDวัฒนธรรมการเสพความงามที่มนุษยFยอมจำนน กนกวรรณตั้งขDอสังเกตว=า ภายใตDวัฒนธรรม

ความงามบนเรือนร=างของมนุษยFย=อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและในปuจจุบัน ความงาม

ภายใตDความรูDทางการแพทยFและการโฆษณาผ=านสื่อกำลังควบคุมชีวิตคนไทย เป`นช=วงเวลาที่การ

ทำศัลยกรรมหรือ “ศัลยFสรDาง” ไดDกลายเป`นกฎระเบียบของการมีชีวิตและคนไทยกจ็ะใหDคุณค=าต=อเน้ือ

ตัวร=างกายเหนือกว=าสิ่งอื่น ซึ่งหมายถึงมิติของความเป`น “มนุษยFที่ดีงาม” จะถูกลดทอนลงเหลือเพียง

สรีระเท=าน้ัน20 

ปZยลักษณF โพธิวรรณ ไดDวิจัยเรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนขDามเพศ พบว=า 

กระบวนการเบียดขับตัวตนของคนขDามเพศ เกิดขึ้นจากความสัมพันธFเชิงอำนาจของสังคม การถูก

เบียดขับจากครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน กลุ=มเพื่อนและคนรัก นอกจากน้ันคนขDามเพศยัง

ถูกเบียดขับจากความแตกต=างดDานอัตลักษณFจากกลุ=มคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงการบัดขับดDวยฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ=มของคนขDามเพศ ซึ่งผลกระทบจากการเบียดขับตัวตนของคนขDามเพศ

ในระดับต=าง ๆ ไดDนำมาสู=การรวมกลุ=มเพื่อต=อสูD ต=อรองทางอัตลักษณFรวมถึงการสรDางพื้นที่ทางสังคม 

เพื่อยืนยันอัตลักษณFทางเพศ คนขDามเพศไดDสรDางกลุ=ม สรDางชุมชนพรDอมทั้งแสวงกาพันธมิตรเครือข=าย

และเขDาร=วมทำกิจกรรมกับองคFกรของคนรักเพศเดียวกัน เพื่อต=อสูDกบัความสัมพันธFเชิงอำนาจในสังคม 

                                                
19พรเทพ แพรขาวและคณะ, เพศ หลากเฉดสี : พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : ศูนยF

มานุษยวิทยาสิรินธร องคFการมหาชน, 2556), หนDา 15-28. 
20กนกวรรณ ธราวรรณ, “ศัลยjสรzาง” ความงามบนเสzนดzาย, ในหนังสือ เม่ือร=างกลายเป`นเพศ อำนาจเสรี

นิยมใหม=ของเพศวิถีในสังคมไทย นฤพนธF ดDวงวิเศษ บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ : ศูนยFมานุษยวิทยาสิรินธร องคFการ

มหาชน, 2560), หนDา 87-113. 
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รวมทั้งไดDสรDางองคFกรของตนเองขึ ้นมาเพื่อต=อสูDใหDไดDมาซึ ่งความตDองการเฉพาะกลุ =มคนขDามเพศ 

เป�าหมายของการเคลื่อนไหวทางสังคมของขDามเพศนั้นมิใช=เพื่อโค=นลDมบรรทัดฐานเดิมของสังคม แต=

เพื่อใหDมีพื้นที่ในการสรDางตัวตนและใหDไดDมาซึ่งสิทธิความเท=าเทียม การสรDางความเขDาใจและการลด

อคติต=อคนขDามเพศ เป�าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การผลักดันประเด็นของเพศภาวะ เพศวิถี 

เขDาไปอยู=ในกฎหมาย มาตรการทางสังคมและการเมือง เพื่อปกป�องคุDมครองคนที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ จากการถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีเป�าหมายที่อาจกล=าวไดDว=าเป`นเป�าหมายที่คนขDามเพศ

ในส=วนที่เป`นแกนนำในการต=อสูDบางคนตDองการ คือ การดำรงสิทธิในฐานะของเพศหญิงที่สมบูรณF ซึ่ง

เป`นประเด็นสำคัญที่ทำใหDเกิดการถกเถียงในกลุ=มคนขDามเพศว=า หากคนขDามเพศที่ผ=านการแปลงเพศ

ไดDรับสิทธิเช=นเดียวกับผูDหญิงก็เท=ากับว=าภายในกลุ=มคนขDามเพศจะมีการแบ=งชนชั้นทางเพศสภาพ

เกิดข้ึน ซึ่งเป`นการเบียดขับคนขDามเพศกลุ=มที่ไม=ผ=าตัดแปลงเพศและเขDาถึงเงื่อนไขของการเป`นหญิงที่

สมบูรณFแบบที่แกนนำคนขDามเพศไดDใหDความหายไวDไดD21  

อารยา สุขสม ไดDวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศในระบบ

กฎหมายไทย พบว=า เพศและชีวิตทางเพศของมนุษยFไม=เพียงแต=เป`นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นโดยธรรมชาติ

เท=าน้ัน หากแต=ยังเป`นผลผลิตทางสังคมดDวย เพศในแต=ละบริบทของสังคมในแต=ละวัฒนธรรมมีความ

หลากหลายแตกต=างกันไป การคุDมครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศใน

องคFการสหประชาชาติเกิดขึ้นจากการนำหลักศักดิ์ศรีความเป`นมนุษยF หลักการหDามเลือกปฏิบัติ 

หลักการคุDมครอง ความเป`นส=วนตัวมาปรับใชDเพื่อใหDความคุDมครองแก=ความหลากหลายในวิถีทางเพศ

และอัตลักษณFทางเพศของกลุ=มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป`นสำคัญ โดยอารยา สุขสม ไดD

สรุปว=า สิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศ หมายถึงอำนาจอิสระของบุคคลใน

การกำหนดชะตากรรมของตนเองในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศโดยผ=านทางการแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมหรือวิธีปฏิบัติทางเพศ อัตลักษณF ตลอดจนความสามารถในการสรDางความสัมพันธFกับ

บุคคลอื่น ๆ ซึ่งบุคคลย=อมมีสิทธิไดDรับความคุDมครองในฐานะเป`นมนุษยFและเป`นพลเมืองของรัฐ ในแง=

นี้ สิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศจึงมีสาระสำคัญภายใตDขอบเขตความเป`น

ส=วนตัวของบุคคล ซึ่งประกอบดDวยสิทธิที่จะอยู=โดยลำพัง สิทธิในการกำหนดตนเอง และสิทธิในการมี

ส=วนร=วมของบุคคลซึ่งจำแนกแยกย=อยออกเป`นสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ 

สิทธิทางสังคมและสิทธิทางวัฒนธรรม  

สำหรับประเทศไทยการคุDมครองสิทธิมนุษยชนของกลุ=มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ยังคงต้ังอยู=แนวคิดเรื่องระบบสองเพศ (Binary Sexes) ที่จำแนกเพศออกเป`นเพศชายและหญิง ทำใหD

กลุ=มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกลายเป`นคนส=วนนDอยที่ไม=ไดDรับการยอมรับจากสังคมและ

                                                
21ป�ยลักษณF โพธิวรรณ, “ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของคนขDามเพศ”, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตรFและสังคมศาสตรF, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก=น), 2554, หนDา 207-288. 
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ระบบกฎหมาย ขDอจำกัดและอุปสรรคของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหลาย

ประการ ในดDานกฎหมายไทยยังไม=มีการรับรองความสัมพันธFระหว=างบุคคลที่มีเพศเดียวกัน จึงทำใหD

บุคคลเหล=านี้ตDองสูญเสียสิทธิประโยชนFต=าง ๆ  จากการอยู=กินร=วมกัน กลุ=มบุคคลขDามเพศในประเทศ

ไทยมีความกDาวหนDามากกว=าที่องคFการอนามัยโลกไดDกำหนดไวD อย=างไรก็ตาม โดยกฎหมายไทยจะ

อนุญาตใหDผูDมีอายุไม=ต่ำกว=า 18 ป¦ สามารถทำการผ=าตัดแปลงเพศไดD แต=ก็ไม=อนุญาตใหDบุคคลนั้นทำ

การเปลี่ยนแปลงคำนำหนDานามไดD ซึ่งการปฏิเสธในการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของบุคคลขDาม

เพศถือเป`นช=วงว=างในการคุDมครองทางกฎหมายและเป`นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหDบุคคลเหล=านี้ตDองประสบ

ความยากลำบากในการใชDชีวิตประจำวัน รวมถึงตDองกับการเลือกปฏิบัติจากสงัคมโดยไม=อาจหลกีเลีย่ง

ไดD จากสถานะทางกฎหมายของกลุ=มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยดังที่ไดDกล=าว

มาน้ีไดDสรDางขDอจำกัดในการเขDาถึงสิทธิและหนDาที่ตามกฎหมาย ซึ่งก=อใหDเกิดปuญหาทางกฎหมายทั้งใน

เชิงโครงสรDางและปuญหาเชิงเนื้อหาสาระสำคัญที่ไม=สอดคลDองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี

ระหว=างประเทศดDานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเขDาเป`นภาคี22  

ยศ สันตสมบัติ ไดDสรุปหลักฐานทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการผูกขาดอำนาจทางสังคมของ

ผูDชาย ไวDว=า 1) ระบบเครือญาติและการแต=งงาน จากการสำรวจระบบเครือญาติและการแต=งงานของ

มนุษยFในสังคมต=าง ๆ ทั่วโลกพบว=า 75% ของสังคมทั่วโลก ผูDหญิงจะยDายเขDาไปอยู=กับครอบครัวของ

สามีภายหลังการแต=งงาน ทำใหDผูDหญิงตกอยู=ในสภาพเสียเปรียบ ตDองปรับตัวใหDเขDากับสภาพแวดลDอม

ที่แปลกใหม= ตDองยอมอยู=ใตDอำนาจของครอบครัวสามีแบกรับภาระหนDาที่ที่ไดDรับหมอบหมายจาก

ครอบครัวผูDชาย ระบบการเมืองการปกครอง แสดงใหDเห็นลักษณะเหลื่อมล้ำทางเพศอย=างเห็นไดDชัด 

หัวหนDาหมู=บDาน หัวหนDากลุ=ม หัวหนDาเผ=า กษัตริยF ผูDนำประเทศมักจะเป`นชายมากกว=าหญงิ ซึ่งช้ีใหDเห็น

ว=า อำนาจในการตัดสินใจ อยู=ในมือของเพศชายมากกว=าเพศหญิง อีกทั้งระบบความเชื่อและศาสนา 

หมอผีและผูDมีอำนาจในทางไสยศาสตรFเวทมนตF คาถามักเป`นชายมากกว=าหญิง ศาสนาและองคFกรทาง

ศาสนามักจะไดDรับการผูกขาดและช้ีนำโดยเพศชาย นอกจากน้ันกฎเกณฑFขDอหDามทางศาสนายังแสดง

ใหDเห็นถึงความแตกต=างทางเพศในศาสนาคาทอลกิและพุทธศาสนา มีกฎเกฎณFขDอหDามที่กีดกันผูDหญงิม

ใหDบวชเป`นพระสงฆF ในหลายสังคมชนเผ=า เพศหญิงถูกมองว=าเป`นเพศที่สกปรกมีมลทิน ชายที่เป`น

สัญลักษณFของการเจริญพันธF และขDอมูลทางชาติพันธุFวรรณา ไดDแสดงใหDเห็นอย=างชัดเจนว=า การ

ครอบงำหรือการผูกขาดอำนาจโดยผูDชายเป`นลักษณะสากลที่เกิดข้ึนในแทบทุกสังคมทั่วโลก ยศ สันต

                                                
22อารยา สุขสม, “สิทธิมนุษยชนเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณFทางเพศในระบบกฎหมายไทย”, นิติศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตรF, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF), 2559, หนDา 546-578. 



 

14 

 

สมบัติ ยังไดDสรุปอีกว=า มนุษยFแตกต=างจากสัตวFอื่นตรงที่มีความสามารถในการตีความและความเป`น

ผูDหญิงและผูDชายจึงข้ึนอยู=กับการตีความทางชีววิทยาที่สัมพันธFกับวิถีชีวิตของแต=ละวัฒนธรรม23 

ปราณี วงษFเทศ ไดDใหDขDอสรุปเกี ่ยวกับเพศและวัฒนธรรมไวDว=า การศึกษาเรื ่องเพศและ

วัฒนธรรมน้ันเพื่อทำความเขDาใจว=า ฐานะของผูDหญิง มิไดDถูกกำหนดดDวยลักษณะทางชีววิทยา แต=เป`น

ผลผลิตจากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไดD ช=วยทำใหDเราตระหนักไดDว=าแมDเราจะยอมรับความแตกต=าง

ทางชีวภาพที่กำหนดใหDผูDหญิงเป`นผูDใหDกำเนิดและเลี้ยงดูเด็ก แต=สังคมและวัฒนธรรมต=างหากที่สรDาง

ความต=อเนื่องของภาพพจนFที่ว=า ผูDหญิงตDองเป`นภรรยาหรือแม= ควรมีความรับผิดชอบเฉพาะแต=เรื่อง

การเลี้ยงดูเด็กและชีวิตควรจะถูกจำกัดแต=บทบาทของการผลิตซ้ำ รวมทั้งควรมีบุคลิกภาพที่ผูกกับคำ

ว=า “แม=” เท=านั้น ขัดเท็จจริงจากผลการศึกษาของนักมานุษยวิทยา จึงช=วยแกDอคติพื้นฐานเกี่ยวกับ

บทบาทของผูDหญิงที่เป`นรองชายเสมอมาไดD ดังนั้นสังคมที่จะมีความเสมอภาคอาจเกิดขึ้นไดD ถDาหาก

ผูDชายสามารถมีส=วนร=วมรับผิดชอบในขอบเขตของงานบDาน และการมีส=วนร=วมในการอบรมเลีย้งดูเด็ก

พรDอมกับผูDหญิงมีส=วนร=วมในงานในโลกของกิจกรรมสาธารณะของผูDชายดDวย เพื่อที่จะไดDมีสังคมที่

ผูDหญิงและผูDชายมีความสำคัญเท=าเทียมกัน24 

 

 1.7.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

กฤษณา รักษาโฉม ไดDศึกษาเรื่อง การศึกษาปuญหาเรื่องการเสื่อมสูญของภิกษุณีสงฆFใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว=า ภิกษุณีในช=วง 300 กว=าป¦หลังพุทธกาลยังรุ=งเรือง มีกุลธิดาออกบวช

เป`นภิกษุณี ถึงแมDว=าสายของพระโยนกธรรมรักขิตและสายของพระโสณะและพระอุตตระไม=ไดDบันทึก

ว=า กุลธิดาบวชเป`นภิกษุณี แต=ไดDนำสายของพระมหินทมาเป`นเกณฑFการตัดสิน จึงตีความว=า กุลธิดา

เหล=าน้ันไดDบวชเป`นภิกษุณี เพราะในช=วง 300 ป¦ ยังมีภิกษุณีเป`นจำนวนมาก สอดคลDองกับจารึกของ

พระเจDาอโศกที่ทรงใหDจารึกเมื่อป¦ พ.ศ. 231 จารึกอโศกกล=าวถึงภิกษุณีเป`นอันมาก ความว=า “ขDาแต=

พระผูDเป`นเจDาผูDเจริญ โยมมีความปรารถนาในส=วนที่เกี่ยวกับธรรมบรรยายเหล=านี้ว=า ขอภิกษุผูDเป`นที่

เคารพและภิกษุณีทั้งหลายเป`นอันมากพึงสดับและพิจารณาใคร=ครวญในธรรมบรรยายเหล=าน้ีอยู=โดย

สม่ำเสมอเป`นประจำ” ขDอความจารึกว=า “ขDาฯ ไดDทำใหDสงฆFมีความสามัคคีเป`นอันหน่ึงอันเดียวกันแลDว 

บุคคลใด ๆ จะเป`นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามก็ไม=อาจทำลายสงฆFไดD ก็แล หากบุคคลผูDใด จะเป`นภิกษุหรือ

ภิกษุณีก็ตาม จักทำลายสงฆFใหDแตกกันบุคคลผูDน้ันจักตDองถูกบังคับใหDนุ=งห=มผDาขาวและไปอาศัยอยู=ใน

สถานที่อื่น(นอกวัด) สมัยพระเจDาอโศกภิกษุณีสงฆFมีบทบาทในการสรDางอนุสาวรียFในพระพุทธศาสนา 

ปรากฏมีจารึกระบุจำนวนภิกษุณีที่มีส=วนในการสนับสนุน เช=น จารึกที่สถูปสาญจิ ภารหุต กัณเหริ 

                                                
23ยศ สันตสมบัติ, จากวานรถึงเทวดา มารjกซิสมjและมานุษยวิทยามารjกซิสตj, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF), 2557, หนDา 119-122. 
24ปราณี วงษFเทศ, เพศและวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพFนาตาแฮก), 2559, หนDา 305. 
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การเล กุฑา นาสิก เปานิ อมราวดี และมถุรา ที่สถูปสาญจิมีรายนามภิกษุสงฆFสนับสนุน 129 รูป 

ภิกษุณี 125 รูป ที่เปานิ รายนามภิกษุ 3 รูป ภิกษุณี 5 รูป ที่ภารหุต มีรายนามภิกษุ 25 รูป ภิกษุณี 1 

รูป ที่อมราวดี มีภิกษุ 12 รูป และยังปรากฏว=าที่เมืองมถุรา มีภิกษุณีหลายรูปสนับสนุนการสรDาง

พระพุทธรูปในยุคแรก ๆ ที่มีการสรDางพระพุทธรูปข้ึน 

ในประเทศศรีลังกาน้ัน ภิกษุณีเขDาไปเจริญรุ=งเรืองหลังสังคายนาครั้งที่ 3 โดยพระนางสังฆมิต

ตาภิกษุณีไดDไปบวชสตรีศรีลังกาและประดิษฐานวงศFภิกษุณีไวDในประเทศศรีลังกา เมื่อกาลเวลาล=วงมา 

ไม=ปรากฏมีภิกษุณีในศรีลังกาเลย ภิกษุณีอินเดียและภิกษุณีศรีลังกา เป`นที่รูDกันว=าปฏิบัติตามภิกษุสงฆF

ที่ยึดมติการสังคายนาครั้งที ่ 1 เมื่อยึดถือปฏิบัติเช=นนั ้นในสังคมเถรวาทจะกล=าวเสียงเดียวกันว=า 

ภิกษุณีสงฆFเถรวาททั้งในประเทศอินเดียและศรีลังกาไดDเสื่อมสูญลงแลDวถึงแมDจะมีการพยายามฟ®³นฟู

ขึ้นมาใหม= ก็ไม=จัดเป`นภิกษุณีเถรวาท เพราะขาดภิกษุณีผูDเป`นปวัตตินีพรDอมทั้งขาดคณะภิกษุณีฝ£าย

เถรวาท หนังสือพุทธประวัติเขียนโดยพระภิกษุสีลาจาระ (J.F Mckechnie) ชาวอังกฤษ แต=งข้ึน

สำหรับใชDสอนเด็กในประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2484 แปลโดยพุทธทาสภิกขุ  กล=าวถึงภิกษุณีสงฆFว=า 

“การบวชของภิกษุณี ซึ่งมีพระนางมหาปชาบดีเป`นองคFแรกน้ัน มีอายุยืนยาวประมาณ 500 ป¦ แลDวก็

สาบสูญไป”25 

 พระสมศักดิ์ สุทฺธิจาโค ไดDศึกษาเรื่อง การบรรลุธรรมในคัมภีรFพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เฉพาะกรณีของพระพาหิยทารุจีริยเถระพบว=า ปฏิปทาการบรรลุธรรมของพระพาหิยทารุจีริยเถระ 

เพราะท=านไดDฟuงการแสดงธรรมโดยย=อจากพระโคตมพุทธเจDา เพียงพระพุทธองคFแสดงธรรมจบ การ

บรรลุธรรมของท=านช่ือว=า การเขDาถึง สุญญตา หรือสุญญตบท เป`นการบรรลุธรรมแบบ สุขาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญา เป`นวิปuสสนายานิกบุคคล ดDวยการเจริญวิปuสสนาในฐาน ธัมมานุปuสสนาสติปuฏฐาน 

หมวดอายตนะปuพพ26 

 Ven.Tan Ah Yat Yat ไดDศึกษาเรื่อง วิริยะเพื่อการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถร

วาทพบว=า วิริยะเป`นองคFธรรมที่สำคัญย่ิงขDอหน่ึงในพระพุทธศาสนา เป`นองคFแห=งสัมมาวายมะ ซึ่งเป`น

องคFธรรมซึ่งคอยช=วยหนุนองคFมรรคFขDออื่น ๆ  ทุกขDอเสมอไป ในการปฏิบัติวิปuสสนาภาวนาตามหลักสติ

ปuฏฐาน 4 เพื่อบรรเทาทุกขFทางกายและทางใจที่เกิดข้ึนใหDนDอยลง หรือจนกระทั่งหมดไป ผูDที่ใชDวิริยะ

ในการปฏิบัติวิปuสสนาภาวนา ดDวยการดำเนินไปอย=างพอดีในการเจริญสติปuฏฐาน 4 ในกอง รูป 

เวทนา จิต และสภาวธรรม โดยกำหนดรูDอารมณFที่ไดDเห็น ไดDยิน สัมผัส และจิตที่กำหนดรูDในปuจจุบัน

                                                
25กฤษณา รักษาโฉม, “การศึกษาปuญหาเรื่องการเสื่อมสูญของภิกษุณีสงฆFในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, หนDา 130. 
26พระสมศักดิ์ สุทฺธิจาโค, “ศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีรFพระพุทธศาสนาเถรวาท เฉพาะกรณีของพระ

พาหิยทารุจีริยะเถระ”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2557), หนDา 90-93. 



 

16 

 

ขณะ ก็ชื่อว=าเจริญสัมมัปปธาน 4  เมื่อเจริญสัมมัปปธาน 4 ชื่อว=า เจริญอิทธิบาท 4 เมื่อเจริญอิทธิ

บาท 4 ชื่อว=า เจริญอินทรียF 5 เมื่อเจริญอินทรียF 5 ชื่อเจริญพละ 5 เมื่อเจริญพละ 5 ชื่อว=าเจริญ

โพชฌงคF 7 เมื่อเจริญโพชฌงคF 7 ชื่อว=าเจริญอริยมรรคมีองคF 8 จึงกล=าวไดDว=า ในทุกขณะที่ผูDปฏบิติั

ธรรมเจริญสติปuฏฐาน 4 เท=ากับเจริญโพธิปuกขิยธรรมไปพรDอมกัน วิริยะ ย=อมเป`นบาทฐานใหDเกิดสมาธิ 

ปuญญา ย=อมเกิดข้ึน เมื่อมรรคใดมรรคหน่ึงเกิดข้ึนแลDว ผลที่ไดDรับจากการใชDความเพียรน้ีเรียกว=าพระ

อริยบุคคลทั้ง 4 จำพวกคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคาม ีและพระอรหันตF27 

 พระชาติ °านวีโร ไดDศึกษาเรื่อง การบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระนนัทเถระ 

พบว=า พระนันทเถระ ไดDเจริญวิปuสสนาตามแนวสติปuฏฐาน 4 ในหมวดสัมปuญญะปuพพะ โดยมีสติเป`น

ที่ตั้งกำหนดรูD ความรูDทั่วพรDอม รูDรอบคอบ รูDตัวเสมอ รูDที่ถูกตDองสมบูรณF ประกอบในอิริยาบถต=าง ๆ  

ดDวยมีสัมปชัญญะ มีสติ ทำใหDเกิดปuญญา หย่ังเห็นไตรลักษณFว=ารูป นาม ที่ตามรูDในปuจจุบันขณะน้ันว=า

ไม=เที่ยง เป`นทุกขF ไม=ใช=ตัวตน ละความยึดมั่นในร=างกาย ตัวตน บุคคล เราเขา ยกจิตข้ึนสู=อารมณFของ

วิปuสสนาญาณ จึงไดDสำเร็จประโยชนFสามารถบรรลุธรรม28 

 พระมนัส กนฺตสีโล ไดDศึกษาวิเคราะหFแนวคิดอิสรภาพแห=งจิตในพระพุทธศาสนานิกายเถร

วาทพบว=า อิสรภาพแห=งจิตหรือจิตหลุดพDนเป`นอิสระจากกเิลสน้ัน เกิดจากการฝ¶กอบรมทางกาย วาจา 

จิตใจ และปuญญา หรือการดำเนินตามทางแห=งมรรคมีองคF 8 กล=าวคือ 1) จิตเป`นอิสระจากกิเลสดDวย

กายภาวนาหรือภาวิตกาโย คือ ความเป`นอิสระที่เกิดจากพัฒนาการทางกาย คือ การประพฤติสุจริต

ทางกาย ประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ มีความสุจริตทางวาจา และความเป`นอิสระ

ของจิตที่เกิดจากพัฒนาการทางสังคม เป`นความอิสระที ่เกิดจากการสัมพันธFกันของสัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ คือ การสำรวจอินทรียFไม=ใหDอกุศลธรรมครอบงำจิตใจในเมื่อรบัรูD

อารมณFทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 2) จิตเป`นอิสระจากกิเลสดDวยจิตตภาวนาหรือภาวิตจิตโต คือ 

ความเป`นอิสระที่เกิดจากพัฒนาการทางจิต ความเป`นอิสระหมดจดแห=งจิต ไดDแก= ความเป`นอสิระที่

เกิดจากการสัมพันธFของสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 3) จิตเป`นอิสระจากกิเลสดDวย

ปuญญาภาวนาหรือภาวิตปuญโญ คือ ความเป`นอิสระหมดจดแห=งทิฏฐิ ที่เกิดจาการพัฒนาการทาง

ปuญญา ไดDแก= ความเป`นอิสระที่เกิดจากการสัมพันธFกันของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ เป`นการ

พัฒนาปuญญาใหDมีคุณภาพสูงสุด ดDวยการฝ¶กอบรมปuญญาใหDมีศักยภาพที่จัดเป`นวิปuสสนาญาณอันเป`น

ความรูDที่ทำใหDเกิดความเห็นแจDง เรียกว=าญาณทัสสนวิสุทธิ และวิมุตติญาณทัสสนะ เป`นญาณที่มี

                                                
27Ven.Tan Ah Yat, “ศึกษาวิริยะเพื่อการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถรวาท”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558 หนDา 89-91. 
28พระชาติ °านวีโร, “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระนันทเถระ”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หนDา 113-116. 
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สมรรถภาพที่ชำระจิตใหDบริสุทธิ์หลุดพDนเป`นอิสระจากกิเลสโดยสมบูรณF เป`นอิสระจากภพและ

สังสารวัฏไดDอิสรภาพแห=งการไม=ตDองกลับมาเกิดอีก29  

 Ven.Watana Chhan ไดDศึกษาเรื่อง การบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระพักกลุ

เถระพบว=า บารมีทั้ง 10 ทัศ นั้นเป`นเพียงเสบียงที่ช=วยสนับสนุนใหDการปฏิบัติไดDเจริญกDาวหนDาและ

บารมีเหล=าน้ีเป`นกุศลฝ£ายโลกียFสามารถกำจัดกิเลสไดDดDวยการข=มไวDเพียงช่ัวคราวเท=าน้ัน และท=านพระ

พักกุลเถระบรรลุธรรมในชาติสุดทDายไดDบวชในสำนักของพระบรมศาสดา และต้ังใจบำเพ็ญความเพียร 

จนในที่สุดก็บรรลุเป`นพระอรหันตF พรDอมดDวย วิชชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 วิโมกขF 8 สำหรับ

แนวทางการปฏิบัติ ท=านพระพักกุลเถระไดDเจริญาอนุปuสสนา 7 ไดDแก= การพิจารณาเบญขันธF เป`นของ

ไม=เที่ยง เป`นทุกขF เป`นอนัตตา เห็นความเบื่อหน=าย คลายความกำหนัด เห็นความดับ และเห็นความ

สละคืนในสังขารทั้งหลาย ท=านพิจารณาจนชำนาญทำใหDมีญาณเกิดขึ้นแผ=ไปทั่วร=างกาย ในที่สดุก็ไดD

บรรลุเป`นพระอรหันตFอันเป`นที่สุดแห=งพรหมจรรยF30 

 พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ ไดDวิจัยเรื่อง “การบรรลุธรรมของพระอุบาลีเถระ” พบว=า พระ

อุบาลีเถระไดDเจริญวิปuสสนาโดยการกำหนดวิปuสสนาลDวน ๆ แบบวิปuสสนาปุพพังคมนัย และไดDสำเร็จ

พระอรหัตผล และเป`นพระอรหันตFประเภทปuญญาวิมุตติ  คือ พระอรหันตFผูDบำเพ็ญวิปuสสนาลDวน ๆ  

มิไดDสัมผัสวิโมกขF 8 แต=สิ้นอาสวะเพราะเห็นดDวยปuญญา31  

 กวินธร  พิเสฏฐศลาศัย ไดDศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทา : กรณีการบรรลุธรรมของพระจักขุ

บาลเถระพบว=า มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางของพระพุทธเจDานั้น เป`นสัจจะ เป`นอิสระ เนDน

สภาวะจิตที่เป`นกลาง ไม=มีการยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ่งทั้งปวงลDวนไม=เที่ยง เป`นทุกขF และไม=มีตัวตน การ

เห็นสภาวธรรมตามความเป`นจริงนี้เป`นตDนทางแห=งการพDนทุกขF และหากปฏิบัติแลDวเกื้อกูลต=อการ

เจริญศีล สมาธิ ปuญญา ก็จัดเป`นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิน้ ทางสายกลางน้ีเป`นทางเดียวแต=มีองคFประกอบ

อยู= 8 คือ อริยมรรคFมีองคF 8 โดยเริ่มจากปuญญาสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีความเห็นชอบแลDวมรรคที่เหลือ คือ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จะถูก

ตรงไปตามทางเดียวกันหมดและจากการศึกษาพบว=า พระจักขุบาลเถระ ไดDปฏิบัติสมณธรรมของท=าน

เป`นไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทกุประการ โดยเริ่มจาการฟuงธรรมแลDวเกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ และเจรญิ

                                                
29พระมนัส กนตสีโล, “ศึกษาวิเคราะหFแนวคิดอิสรภาพแห=งจิตในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท”, พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, 

หนDา 112-113. 
30Ven.Watana Chhan, “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระพักกุลเถระ”, พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาวิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หนDา 96-100. 
31พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ, “การบรรลุธรรมของพระอุบาลีเถระ”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา

วิปuสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หนDา 79-81. 
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วิปuสสนาอย=างถูกวิธีตามกรรมฐานที่พระพุทธองคFทรงแนะนำไวD เมื่ออริยมรรคFมีองคF 8 บริบูรณFพรDอม

เพียงกัน ท=านไดDบรรลุโลกุตตรมรรค เป`นพระอรหันตFในที่สุด32 

 พระภราดร สีลสํวโร ศึกษาวิเคราะหFความสอดคลDองของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของ

พระองคุลิมาลพบว=า เหตุปuจจัยที่มีผลทำใหDพฤติกรรมของพระองคุลิมาลบรรลุธรรม และปuจจัยที่มีผล

ทำใหDพฤติกรรมของพระองคุลิมาลบรรลุธรรมจนเป`นพระอรหันตFไดDน้ัน อันดับแรกผูDน้ันจะตDองไม=ทำ

อนันตริยกรรม 5 ประการ และตDองอาศัยปuจจัย 2 อย=าง คือ 1) ปรโตโฆสะหรือปuจจัยภายนอก 2)

โยนิโสมนสิการ หรือปuจจัยภายในพรDอมทั้งปฏิบัติตามโพธิปuกขิยธรรม 37 ประการ และศึกษาปฏิบัติ

ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปuญญา และเมื่อวิเคราะหFความสอดคลDองของพฤติกรรมกับการ

บรรลุธรรมของพระองคุลิมาล เป`นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องของสภาวะต=าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ไดDแก= 1) การรับรูD 2) 

สติปuญญา 3)การคิด 4)เจตคติ 5) อารมณF เพราะเป`นส=วนประกอบที่สำคัญของการปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนา กฎแห=งกรรมกับจุดเปลี่ยนชีวิตของพระองคุลิมาล ซึ่งเป`นกระบวนการปฏิบัติไป

ตามลำดับ ไดDแก= การปรับกระบวนการคิด การเปลี่ยนความเช่ือเดิม การเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม= การมี

ความเห็นตรง (เกิดสัมมาทิฏฐิ) และนำตนไปสู=อริยะการรูDแจDง โดยไดDปฏิบัติตามหลักธรรมโพธิปuกขิย

ธรรม 37 ประการตามลำดับและไดDตัดสังโยชนF 10 ประการ กฎแห=งกรรมกับการบรรลุธรรมของพระ

องคุลิมาล ไดDขDามพDนดDวยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตัดกิเลสหรือพDนจากโลกียะ 

ไปสู=โลกกุตระ33  

 ณัฐทิพยF ตนุพันธF ไดDวิจัยเรื่อง การบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหาป

ชาดบดีโคตมีเถรีพบว=า กระบวนการบรรลุธรรมของพระอัญญา โกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาดบดี

โคตมีเถรี ท=านทั้งสองมีความศรัทธาและถวายมหาทานแก=พระ พุทธเจDาและพระสาวกติดต=อกัน 7 วัน 

(สัมมัปปธาน) กอรปดDวยความเพียรพยายามในการประพฤติ ปฏิบัติ (อิทธิบาท 4) เพียรสั่งสัมบุญ

บารม ี(อินทรียF 5) บำเพ็ญดDวยการทรมานร=างกายเป`นเวลาหลายป¦ (พระอัญญาโกณฑัญญเถระ) เพยีร

พยายามปฏิบัติใหDพDนทุกขF (อิทธิบาท 4) เพียรสั ่งสมบุญบารมี (อินทรียF 5) ขณะบรรลุโสดาบัน 

พระอัญญาโกณฑัญญเถระฟuงธรรมจักกัปปวัมนสูตร (ไม=ยึดติดกับความตDองการและความอยากที่เกิน

พอดี) พระพุทธเจDาช้ีแนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค 8) ขณะกำลังฟuงสามารถละสังโยชนF 3 

: สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส พระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรีฟuงธรรมเขDาใจว=าสังขารไม=เทีย่ง 

                                                
32กวินธร พิเสฏฐศลาศัย, “ศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทา:กรณีการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ”, ใน

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆF

บุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพFไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 4, หนDา 225-235. 
33พระภารดร สีลสํวโร, “วิเคราะหFความสอดคลDองของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล”, 

ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆF

บุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพFไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 1, หนDา 365-371. 
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(ไตรลักษณF) เขDาใจว=าไม=ควรยึดติดในสังขาร ไม=เกิดความลังเลสงสัย บรรลุขั้นสกิทาคามี พระอัญญา

โกณฑัญญเถระบวชเป`นพระภิกษุ ฟuงธรรมจากพระพุทธเจDา เรื่องอนัตตลักขณสูตร ฟuงดDวย สติ สมาธิ 

ปuญญา พิจารณาไตร=ตรองขันธF 5 ว=าไม= เที่ยง (เหตุกฎไตรลักษณF) การยึดติดความอยากต=าง ๆ  เบา

บางลง พระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรีบวชเป`นพระภิกษุณี ฟuงธรรมและพิจารณาไตร=ตรองว=าความ

อยากมี อยากไดD อยากเป`น ไม=ใช=ทางแห=งการพDนทุกขF ทำใหDภวตัณหา วิภวตัณหาเบาบางลง การ

บรรลุธรรมข้ันอนาคามี ฟuงธรรมต=อไปทำใหDไม=ยึดติดกับการมีความสุขในการปฏิบัติธรรม เมื่อฟuงธรรม

และพิจารณาธรรมขั้นต=อไป ทำใหDลดไดDซึ่งกิเลส ราคะ และสิ่งที่มากระทบใจทำใหDเกิดการวางเฉย 

การบรรลุพระอรหันตF เขDาใจว=าการหลงเพลินกับอารมณFสุขในฌานไม=ถูก (ไม=ติดสุขในฌาน) ไม=สำคัญ

ตนว=าเหนือกว=าผูDอื่น พิจารณาธรรม 8 ขDอ ไม=สำคัญตนว=าตัวเองเป`นใคร34 

 พระทรงพล กิตฺติปkฺโ ศึกษาเรื่อง การบำเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณของพระพุทธเจ Dาประเภทปuญญาธิกะ พบว=า คุณสมบัติของมนุษยFปุถ ุชนปรารถนาเป`น

พระพุทธเจDาน้ันมีพื้นฐานพัฒนาจิตจาก “ปุถุชนธรรม” ใหDเป`นกัลป¼ยาณปุถุชน (ปุถุชนที่ดี) จนถึงเป`น

พระโพธิสัตวFและการบำเพ็ญบารมขีองพระโพธิสัตวFประเภทปuญญาธิกะน้ันตDองบำเพญ็บารม ีอุปบารมี 

และปรมัตถบารมีดDวยปuญญา คือ การบำเพ็ญบารมีอย=างผูDมีปuญญาพระโพธิสัตวFประเภท อุคฆฏิตัญ½ู

โพธิสัตวF เมื่อตรัสรูDเป`นพระพุทธเจDาแลDวเรียกว=า พระปuญญาธิกะพุทธเจDาไดDแก= พระโพธิสัตวFประเภทมี 

ปuญญามากกว=าศรัทธา ความเป`นพระพุทธเจDาทั ้งหลายนั้น มีคุณสมบัติเฉพาะ 13 ประการ และ

คุณลักษณะ 11 ประการครบ ซึ่งพระอรหันตFสาวกทั่วไปมีไม=ครบ เช=น การเป`นผูDตรัสรูDเองไดDโดยชอบ

ดDวยพระองคFเองและสอนผูDอื่นใหDรูDตาม ตDองเคยบำเพ็ญพุทธการกธรรม 10 มีทศพลญาณ มีฉฬาสา

ธารณญาณ 6 ความเป`นผูDมีมหาปุริสลักษณะ 32 และอนุพยัญชนะ 80 มีนิพพานเป`นเป�าหมายสูงสุด

ของพระพุทธองคFในพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจDาตDองเป`นผูDชาย อดีตตDองไดDเคยรับพุทธพยากรณF

ว=าจะไดDเป`นพระพุทธเจDาอย=างแน=นอนจากพระพุทธเจDาองคFก=อน ๆ35  

 พระประยงคF สุวณฺโณ ไดDศึกษาเรื่อง เนกขัมมะที่มีผลต=อการบรรลุธรรมพบว=า เนกขัมมะ

หรือการบวช เป`นแนวทางปฏิบัติเบื้องตDน เพื่อนำตัวออกจากกามชั่วทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ละเวDนจาก

การใชDชีวิตเหมือนคนปกติสามัญธรรมดา การอยู=ในที่สงัด ความเป`นอิสระจากนิวรณFเครื่องขวางกั้น

                                                
34ณัฐทิพยF ตนุพันธF, “ศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาบดีโคตมี

เถรี”, ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆFบุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพFไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 1, หนDา 109-118. 
35พระทรงพล กิตติป½ฺโ , “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของ

พระพุทธเจDาประเภทปuญญาธิกะ”, ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆFบุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพFไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), 

เล=มที่ 4, หนDา 400-410. 
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ความดีทั้งหลาย เป`นขDอปฏิบัติที่สำคัญสำหรับบุคคลผูDมีจิตมองเห็นโทษ หรือเบื่อหน=ายเรื่องของกาม

คุณและโทษแห=งการอยู=ครองเรือน ที่ยังตDองเกี่ยวขDองกับกามคุณและอกุศลธรรมทั้งหลาย การเจริญ

ความเพียรเนกขัมมะเพื่อบาทฐานในการที ่จะไดDบรรลุธรรมใหDถูกตDองถูกตรงและนำสู=มรรคสู=ผล 

นิพพานไดD36  

 พระพุทธบุตร ชวโน ไดDวิจัยเรื่อง การละสังโยชนFในลำดับแห=งการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธ

ศาสนาเถรวาท เป`นการศึกษาวิจัยเฉพาะ การบรรลุธรรมเฉพาะในส=วนของทักขิไณยบุคคล (บุคคลผูD

ควรแก=ทักษิณา) มี 2 ประเภท คือ 1) ทักเขณยยบุคคล 7 ผูDเป`นไปตามอินทรียFคือ อุภโตภาควิมุต 

ปuญญาวิมุติ กายสักขี ทิฏฐิปuตตะ สัทธาวิมุต ธัมมานุสารี สัทธานุสารี 2) ทักขิเณยยบุคคล 8 คือ พระ

โสดาบัน บุคคลผูDปฏิบัติเพื่อทำใหDแจDงโสดาปuตติผล พระสกทาคามี บุคคลผูDปฏิบัติเพื่อทำใหDแจDง

สกทาคามิผล พระอนาคาม ีบุคคลผูDปฏิบัติเพื่อใหDแจDงอนาคามิผล พระอรหันตF บุคคลผูDปฏิบัติเพื่อทำ

ใหDแจDงอรหัตตผล และพบว=าในการละสังโยชนFในลำดับแห=งการบรรลุธรรมในทักขิไณยบุคคล จึง

เป`นไปตามอินทรียFที่ตนกระทำใหDแจDงตามลำดับโดยชอบ บุคคลผูDเป`นสัทธานุสารี ธัมมานุสารี ละ

สังโยชนFในลำดับแห=งพระโสดาบัน คือ สักกายทิฏิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดDวยสัทธินทรียF

และปuญญินทรียF เรียกว=า อนัญญาตัญญัสสสามีตินทรียF บุคคลผูDเป`นสัทธาวิมุติ ทิฏฐิปuตตะและกาย

สักขี ทำกามราคะ ปฏิฆะใหDเบาบางลง ในลำดับแห=งสกทาคามี และดับสิ ้นไปในลำดับแห=งพระ

อนาคามี ส=วนบุคคลผูDเป`นปuญญาภาควิมุติ อุภโตภาควิมุติ ย=อมละสังโยชนFในลำดับแห=งอหันตมรรค 

คือ รูปราคะ อรูปราคาะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ดDวยสิทธินทรียF สมาธินทรียF และปuญญินทรียF 

เรียกโดยรวมว=า อัญญินทรียF ญาณรูDในสิ่งที่รูDแลDว เมื่อปรากฏในมรรคเบื้องสูง จึงเป`นผลแห=งวิปuสสนา

ญาณ รูDถึงความสิ้นไปของชาต ชรา มรณะฯ37 

 พระมหาพจนF ส ุวโจ ไดDว ิจ ัยเรื ่อง ทัศนคติเรื ่องพระอรหันตFในสมัยพุทธกาลพบว=า 

คุณสมบัติของพระอรหันตFที่เป`นเอกลักษณFเด=นชัดคือ พระอรหันตFตDองครองเพศเป`นบรรพชิตเท=าน้ัน 

และเป`นผูDบรรลุภาวะนิพพานจนกลายเป`นพระอรหันตF มีองคFธรรมคือ 1) ย=อมนDอมใจไปสู=บรรพชา 2) 

ย=อมนDอมใจไปสู=ความเงียบสงัด 3) ย=อมนDอมใจไปสู=ความไม=เบียดเบียน 4) ย=อมนDอมใจไปสู=ความสิ้น

อปุาทาน 5) ย=อมนDอมใจไปสู=ความสิ้นตัณหา และ 6) ย=อมนDอมใจไปสู=ความไม=หลงใหล และพบว=าหลัก

สำคัญอีกหน่ึงที่พระพุทธองคFทรงวางเป`นแบบอย=างคือ พระอรหันตFจำตDองทรงคุณธรรม 10 ประการ 

                                                
36พระประยงคF สุวณฺโณ, “ศึกษาเนกขัมมะที่มีผลต=อการบรรลุธรรม”, ในรายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆFบุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพF

ไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 1, หนDา 472 – 480. 
37พระพุทธบุตร ชวโน, “ศึกษาการละสังโยชนFในลำดับแห=งการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถรวาท”, 

ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆF

บุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพFไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 2, หนDา 293-299. 
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ไดDแก= 1) พิจารณาสังขารทั้งปวงตามความเปน̀จรงิ 2) พิจารณานาเห็นกามทั้งหลายว=าเป`นเหมอืนหลมุ

ถ=านเพลิง 3) เป`นผูDนDอมไปในเนมขัมมะ 4) เป`นผูDเจริญสติปuฏฐาน 4 5) เป`นผูDเจริญสัมมัปปธาน 6) 

เป`นผูDเจริญอิทธิบาท 4 7) เป`นผูDเจริญอินทรียF 5 8) เป`นผูDเจริญพละ 5 9)เป`นผูDเจริญโพชฌงคF 7 10) 

เป`นผูDเจริญอริยมรรคFมีองคF 838 

 จักรกฤษ กมุทมาศ ไดDศึกษาเรื่อง การบำเพ็ญตะของสตรีหนทางสู=ความสมบูรณFแห=งตัวตน

พบว=า สังคมโบราณจวบจนยุคกลาง มีลักษณะเป`นสังคมที่มีวิธีคิดแบบอุดมการณFความเป`นชายเป`น

ใหญ=ครอบงำ และคอยกดทับความเป`นหญิงเอาไวD เพศหญิงถูกจัดวางสัมพันธFทางสังคมใหDมีสถานะ

และบทบาทที่ถูกจำกัดไวDดDวยชุดของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของผูDหญิงในสังคมโบราณ

จึงขาดความเป`นอิสระ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งต=างจากเพศชายที่ไดDรับการยอมรับ

และมีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว=า นอกจากรากฐานแบบชายเป`นใหญ=แลDว สถาบันทางสังคมการเมืองและ

ศาสนายังมีอิทธิพลสำคัญต=อการสรDางค=านิยมและวัฒนธรรมที่ลดทอนคุณค=าความเป`นมนุษยFของ

ผูDหญิงลง แนวคิดเกี่ยวกับการสรDางตัวตน และวิถีในการดำรงอยู=ของเพศหญิงภายใตDสภาวะทางสังคม

ขDางตDน ผ=านกระบวนการบำเพ็ญตบะ ซึ่งเป`นกลไกสำคัญในการสรDางตัวตนในสังคมโบราณโดยอิง

ศาสนา ผูDหญิงสามารถใชDการบำเพ็ญตบะในกระบวนการสรDางตัวตนเย่ียงชาย เพื่อเติมเต็มความเป`น

มนุษยFที่สมบูรณFตามคติความเช่ือของสังคมโบราณ ทั้งน้ีก็ยังเป`นความพยายามในการสรDางตัวตนโดย

ลอกเลียนแบบแนวทางการปฏิบัติของชาย ที่เขDมขDนเคร=งครัดในวัตรปฏิบัติยิ่งกว=าเพศชายอย=างไรก็

ตาม เพศหญิงยังตกอยู=ในกรอบคิดแบบชายเป`นใหญ=อยู=เช=นเดิม เพียงแต=เป`นการเป�ดโอกาสใหDหญิงผูD

บำเพ็ญตบะไดDรับความเคารพและยอมรับจากคนในสังคม รวมถึงการไดDรับอภิสิทธ์ิบางประการ39  

 พุทธทาสภิกขุ ไดDแสดงทัศนะเรื่องเพศไวDว=า เมถุนธรรมน้ันเป`นสภาวธรรมที่เกิดจากความ

กำหนัด ความกำหนัดในที่น้ีมิไดDหมายถึงแต=ความกำหนัดทางเพศอย=างเดียว หมายถึง ความรูDสึกที่มัน

เขDาไปผูกติดแน=นในสิ่งใดก็ไดD ที่เป`นความติดแน=นทางใจ แต=ในภาษาไทยนี้หมายถึงความกำหนัด

ในทางเพศทางกามารมณF40 

 สุเชาวF พลอยชุม ไดDอธิบายพัฒนาการของทารกในครรภFมารดาไวDว=า สัปดาหFที่ 7 เกิดจักษุ

ประสาท สัปดาหFที่ 8 เกิด โสตประสาท สัปดาหFที่ 9 เกิดฆานะประสาท สัปดาหFที่ 10 เกิดชิวหา

ประสาท สัปดาหFที่ 11 เกิดกายประสาท สัปดาหFที่ 12 เกิดเพศ สัปดาหFที่ 13 เกิดหัวใจ ต้ังแต=แรกเกิด

                                                
38พระมหาพจนF สุวโจ, “ศึกษาทัศนคติเรื่องพระอรหันตFในสมัยพุทธกาล”, ในรายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 1, รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆFบุรีรัมยF, (บุรีรัมยF : สำนักพิมพF

ไอพรินทF แอนดF เทคโนโลยี ไทยแลนดF, 2560), เล=มที่ 4, หนDา, 558-571. 
39จักรกฤษ กมุทมาศ, การบำเพ็ญตะบะของสตรี หนทางสู=ความสมบูรณFแห=งตัวตน, วารสาร Veridian-E-

Journal, Silpakorn University, ฉบับที่ 3 (มกราคม-เมษายน) 2556, : 248-261. 
40พุทธทาสภิกขุ, กามารมณjกับชีวิต, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพFสุขภาพใจ, 2542), หนDา 51. 
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จนกระทั่งมีอวัยวะครบถDวนสมบูรณFมนุษยFใชDเวลาทั้งสิน้ 9 สัปดาหFหรือ 63 วัน ต=อจากน้ันร=างกายของ

ทารกในครรภFก็จะมีพัฒนาการไปตามลำดับจนครบ 42 สัปดาหFหรือ 9 เดือน 24 วันก็จะคลอดออกมา

สู =โลกภายนอก การอยู =ในครรภFของทารกจะเร็วหรือชDากว=านี ้บDางซึ่ง ก็จะขึ้น อยู =กับเงื่อนไขหรือ

องคFประกอบอื่น ๆ ดDวย ในระหว=างที่อยู=ในครรภFตลอด 9 เดือนน้ีมารดาบริโภค สิ่งใดเขDาไปทารกก็จะ

ดำรงชีพดDวยอาหารที่มารดาบริโภคเขDาไปน้ัน41 

 ส.ศิวรักษF ไดDใหDความเห็นของการก=อต้ังสังคมสังฆะไวDว=า พระพุทธองคFทรงต้ังคณะสงฆFข้ึน 

เพื่อใหDเป`นสังคมนอกกระแสหลัก ที่มีความเสมอภาคเป`นพื้นฐาน ในขณะที่สังคมของชาวโลกในสมัย

นั้น และสมัยนี้ มีการแบ=งชนชั้นวรรณะ เอาเปรียบกันทางเพศ ทางผิวและอื่น ๆ โดยที่คณะสงฆFมี

ภราดรภาพเป`นแกนกลาง เพื่อสังฆบริษัทจะไดDมีความบรรสานสอดคลDองกันฉันพี่ฉันนDอง เพื่อช=วยกัน

ใชDไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปuญญา ใหDเกิดอิสรภาพที่แทD คือหลุดพDนจากความโลภ โกรธ หลง42 

พระพรหมคุณาภรณF (ประยุทธF ปยุตฺโต) ไดDมีทัศนะและขDอพิจารณาในการบวชภิกษุณใีน

พระพุทธศาสนาเถรวาทไวDว=า “ถDายกบญัญัติเดิมมาใชDใหDภิกษุฝ£ายเดียวบวชภิกษุณี จะมีเงื่อนปมติดขัด

ทางวินัยหรือไม=” เนื่องจากพระพุทธเจDาบัญญัติไวDตั้งแต=ตDนว=า ใหDภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีแลDวพุทธ

บัญญัตินั้นยังไม=ยกเลิก ดังนั้น เมื่อไม=มีภิกษุณีสงฆFก็ใหDภิกษุสงฆFบวชใหD ขDอพิจารณาก็มีหลายอย=าง 

เช=นว=า 

1) พุทธบัญญัติว=า ใหDภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีน้ันยังไม=ยกเลิก น้ันถูกตDองแลDว คือหลังจากน้ัน

ภิกษุสงฆFก็ยังบวชภิกษุณีสืบต=อมายังขาดภิกษุสงฆFไม=ไดDจนบัดนี้ ถDายกเลิกเสียแลDวภิกษุสงฆFจะบวช

ภิกษุณีอยู=ไดDอย=างไร ก็ตDองตัดออกไป ภิกษุก็ยังคงตDองบวชใหDอยู= โดยบวชในขั้นสุดทDายแต=ปuญหาอยู=

ตรงที่ว=า พระพุทธเจDาทรงบัญญัติต=อมาอีกเพิ่มข้ึนว=า ใหDภิกษุณีสงฆFเขDามาร=วมบวชดDวย ใหDบวชภิกษุณี

ในสงฆF 2 ฝ£าย แลDวอย=างน้ีภิกษุสงฆFฝ£ายเดียวยังจะบวชภิกษุณีไดDหรือ 

2) สืบเน่ืองจากน้ัน สิกขาบทที่ทรงบัญญัติต=อ ๆ  มา เกี่ยวกับภิกษุณี มีคำจำกัดความระบุไวDว=า 

ที่ชื่อว=า ภิกษุณี ไดDแก=สตรีผูDอุปสมบทแลDวในสงฆFสองฝ£าย นี่คือในสิกขาบทวิภังคF จึงเป`นปuญหาว=า 

ตอนน้ีที่มีพุทธบัญญัติเพิ่มข้ึนอย=างน้ีแลDว จะบวชภิกษุณีโดยไม=มีภิกษุณีสงฆFไดDหรือไม= เพราะอย=างนDอย

สิกขาบทเหล=าน้ันก็ จะไม=มีผลบังคับใชD หรือไม=เกี่ยวขDองกับผูDไม=ไดDบวชอย=างน้ัน 

3) ในเรื่องพระบัญญัติน้ัน ไม=ใช=มีแต=กรณีว=ายกเลิกหรือไม= แต=ที่จริงที่บ=อยกว=ามากกว=าน้ันอีก 

ก็คือ การแกDไขเพิ่มเติมหรือมีพระบัญญัติใหม=ออกมา ที่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งทางหลักกฎหมาย

ทั่วไปเขาก็ถือเช=นกันว=า บัญญัติใหม=หรือบัญญัติทีหลัง ก็เท=ากับมายกเลกิบัญญัติก=อน ในส=วนที่ขัดแยDง

                                                
41สุเชาวF พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปQฏก, (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพFมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF, 

2551), หนDา 48-49. 
42ส.ศิวรักษF, บทบาทของพระสงฆFในสังคมปuจจุบัน, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547ป¦

ที่ 25 ฉบับที่ 10. 
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กันแลDวอนุบัญญัติก็อาจจะมีครั้งที่สอง ครั้งที่สามไดDอีก ก็ตDองถือตามอนุบัญญัติล=าสุดหรือสุดทDาย 

เรียกว=า “ใหDเป`นไปตามที่แกDไขเพิ่มเติมสุดทDายนั้น” ก็ไม=จำเป`นตDองบอกอีกว=าอันเก=านั้น เป`นหลัก

ทั่วไป พระภิกษุสงฆFก็ตDองปฏิบัติตามพุทธบัญญติัทีหลังน้ัน จะไปทำตามพุทธบัญญัติเก=าไม=ไดDแลDว หรือ

หากจะรื้อฟ®³นพุทธบัญญัติครั้งแรกก็จะมีภิกษุณีสงฆFสองรูปแบบคือ ก็จะกลายเป`นว=ามีภิกษุณี 2 แบบ 

โดยภิกษุสงฆFอย=างเดียวก็ไดD โดยสงฆFสองฝ£ายก็ไดD อย=างใหม=ก็ใชDอย=างเก=าก็ไม=ยกเลิก ปuญหาจะตามมา

คือ “หลังจากบวชภิกษุณี โดยใชDภิกษุสงฆFฝ£ายเดียวนั้นเสร็จไป ก็มีภิกษุณีที่บวชโดยภิกษุสงฆF ฝ£าย

เดียวนั้นขึ้นมาแลDว ต=อจากนั้นเมื่อจะบวชภิกษุณีรุ=นต=อไป จะเอาภิกษุณีสงฆFที่เกิดขึ้นใหม=นี้ มาร=วม

บวชดDวยตามวินัยที่ใหDบวชภิกษุณี โดยสงฆFสองฝ£ายหรอืไม=หรือจะใหDบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆFฝ£ายเดียว

ต=อไป”  

ถึงตอนนี้ปuญหาก็จะเกิดขึ้นไดDทั้งสองทางถDาบวชภิกษุณี โดยภิกษุสงฆF ฝ£ายเดียวต=อไป ก็

กลายเป`นว=า ภิกษุสงฆFยึดอำนาจไวD ภิกษุณีสงฆFก็จะเลื่อนลอยแทบหมดความหมาย เพราะว=าการที่ใหD

ภิกษุสงฆFบวชภิกษุณีน้ัน ก็เพียงเพื่อใหDมีภิกษุณีข้ึนมาก=อน เป`นเรื่องเฉพาะกาล ต=อจากน้ีก็จะใหDเป`นไป

ตามพุทธบัญญัติที่ใหDบวชภิกษุณีโดยสงฆFสองฝ£าย เพราะฉะนั้น ต=อจากครั้งนี้ก็จะใหDภิกษุณีสงฆFบวช

ภิกษุณีดDวยต=อไป พุทธบัญญัติใหDบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบสองฝ£ายโดยใหDบริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆFก=อนน้ัน

ขอพักการบังคับใชDไวDช่ัวคราว ถือเอาพุทธบัญญัติใหDภิกษุบวชภิกษุณีไดDเลยที่ยังไม=ยกเลิกมาใชDบวชใหDมี

ภิกษุณีข้ึนมาใหม=เป`นรุ=นแรกเท=าน้ัน ต=อไปน้ีใครจะบวชเป`นภิกษุณี ตDองใหDภิกษุณี ที่บวชใหDซึ่งมีข้ึนใหม=

น้ีเป`นผูDบวชใหDก=อน ตามพุทธานุญาตที่ใหDบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบทั้งสองฝ£าย ขDอน้ีเป`นไปไดDไหมที่จะ

เกิดปuญหาว=า ผูDหญิงที่จะบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งอาจจะร=วมหรือหนุนโดยภิกษุกลุ=มหนึ่ง ก็บอกว=าพทุธ

บัญญัติน้ียังไม=ยกเลิก ฉันไม=เอา ฉันไม=ยอมบวชกับภิกษุณีชุดของพวกเธอน้ี ฉันไม=ไปดDวยพุทธบัญญัติ

ใหDบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบสองฝ£ายก็ขอพักการบังคับใชDไวDชั่วคราวก=อน แลDวสตรีพวกนี้ก็ไปบวชกับ

ภิกษุสงฆFฝ£ายเดียวอีกพวกหนึ่ง แลDวเขาก็อาจจะบอกว=าพวกฉันนี่ก็เริ่มตDนใหม= หรืออย=างนDอยก็เป`น

อิสระออกไปก็จะเกิดมีภิกษุณี 2 แบบหรือแตกแยกออกไปมากกว=าน้ัน คือ 1) ภิกษุณีที่บวชจากภิกษุ

สงฆF 2) กับที่บวชจากสงฆF 2 ฝ£ายเท=าน้ัน 3) แต=จะมีการแตกกลุ=มแตกพวกกันออกไป ชนิดคุมกันไม=อยู=

ดDวยถDาไม=ถึงกับระส่ำระสายกก็ลายเป`นภาวะไรDหลักเช=น (กลุ=มที่มีภิกษุณีบวชใหDเองก็จะเกิดสงฆF 2 

สังฆะข้ึน)43 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยจึงสรุปไดDว=า กระบวนทัศนFในการอธิบายเรื่องเพศใน

สังคมยังตกอยู=ภายใตDกระบวนทัศนFทางวิทยาศาสตรFที่จัดการจัดหมวดหมู=เพศ เพศสภาพและเพศวิถี

ภายใตDกรอบแนวคิดเรื ่องคู =ตรงขDาม แมDว=าจะมีความพยายามในการเสนอแนวคิดเร ื ่องความ

หลากหลายทางเพศ แต=ยังไม=เป`นที่ยอมรับในเชิงโครงสรDางอันเป`นบรรทัดฐานในสังคม และสังคมไทย

                                                
43พระพรหมคุณาภรณF (ประยุทธF ปยุตฺโต), พุทธวินัยถึงภิกษุณี, (กรุงเทพ ฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดFพับลิส

ช่ิง, 2554), หนDา 56. 
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นั้นมีรากฐานมาจากความคิดว=า ชายเป`นใหญ= สถาบันทางสังคม-การเมืองและศาสนายังมีอิทธิพล

สำคัญต=อการสรDางค=านิยมและวัฒนธรรมที่ลดทอนคุณค=าความเป`นมนุษยFของผูDหญิงลง ทำใหDผูDหญิง

ตDองสรDางตัวตนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางเพศ และจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับความ

หลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถสรุปไดDดังน้ี  

 1) เรื่องของการเขDาถึงและการบรรลุธรรมนั้น องคFธรรมที่สำคัญและเป`นบาทฐานต=อการ

เขDาถึงธรรมคือ อิทธิบาท 4 และมัชฌิมาปฏิปทา และการละสังโยชนFตามลำดับเพื่อเขDาถึงความเป`น

อริยบุคคลหรือการหลุดพDนจากสภาวะความเป`นตัวตน  

 2) ทัศนะและแนวคิดทางสังคม โดยเฉพาะสังคมชาวพุทธยังคงตีกรอบหรือมีขDอจำกัดเรื่อง

เพศ ในการเปลี่ยนเพศสภาพ (Gender) จากเพศคฤหัสถFสู=ความเป`นสมณเพศของเพศหญิง และถึงแมD

จะไม=มีขDอหDามอย=างชัดเจนแต=ก็ยังคงไม=ไดDรับการยอมรับ 

 3) เน่ืองดDวยกระบวนทัศนFในยุคปuจจุบันพยายามที่จะหลอมรวมการอธิบายเรื่องเพศ เพื่อใหD

เกิดความเท=าเทียมทางเพศสภาพดังนั้นควรทำความเขDาใจเรื ่องระบบหรือความหมายของความ

หลากหลายทางเพศ โดยตDองแยกแยะ “เงื่อนไข” ออกจากสิ่งที่เป`น “พฤติกรรม” เพื่อหาจุดร=วมใน

ความแตกต=างทางเพศที่เหมาะสม และพุทธปรัชญาน้ันมีแนวทางอย=างไรต=อประเด็นดังกล=าว 

 

1.8  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  

 การวิจัยเรื่องความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผูDวิจัยไดDสรุปเป`นแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต=อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภูมิ 1.1 กรอบแนวคิดความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีความหลากหลาย

ทางเพศ 

 

วิเคราะหFความ

หลากหลายทางเพศ

กับการบรรลุธรรมใน

ทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาท 

 

การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาท 

 

สรปุและวิพากษFความ

หลากหลายทางเพศกับการ

บรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาทและ

ขDอเสนอแนะ 
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1.9 นิยามศัพทFเฉพาะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูDวิจัยไดDใหDความหมายของศัพทFที่สำคัญต=าง ๆ ในการวิจัยดังต=อไปน้ี 

 เพศสรีระ (Sex) หมายถึง อวัยวะทางร=างกายที ่ปรากฏใหDเห็นและเป`นเครื ่องบ=งช้ีถึง

ลักษณะทางเพศชาย (Male) ลักษณะทางเพศหญิง (Female) และลักษณะทางเพศกำกวมหรือมีสอง

เพศในบุคคลเดียวกัน (Intersex) ทั้งที่ติดตัวมาแต=กำเนิดและเปลี่ยนแปลงในภายหลังกำเนิด 

 เพศสภาพ (Gender) หมายถึง สถานภาพของบุคคล ที่ถูกจัดแบ=งโดยสังคมที่ตนดำรงอยู= 

ในงานวิจัยน้ีอธิบายเฉพาะสถานภาพทางเพศในทัศนะพุทธปรัชญาโดยแบ=งเป`นสองกลุ=ม กลุ=มแรกคือ 

สมณเพศ ไดDแก= ภิกษุ และภิกษุณี กลุ=มที่สองคือ คฤหัสถFเพศ ไดDแก= อุบาสก และอุบาสิกา 

 เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง การแสดงออกทางเพศที่มีความสัมพันธFกันระหว=างบุคคล 

การแสดงความรู Dส ึกทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ ผ=านพฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดขึ ้นไดD

หลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงไดDหรือไม=มีความคงที่แน=นอน เพศวิถีจึงเป`นรสนิยมทางเพศ หรือ

ความพึงพอใจทางเพศทั้งต=างเพศหรือเพศตรงขDาม (Heterosexual) เพศเดียวกัน (Homosexual) 

และทั้งสองเพศ (Bisexual) 

 ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) หมายถึง การอธิบายเรื่องเพศและการมี

อยู=ทางเพศของบุคคลที่มีความแตกต=างหลากหลายทุกรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งเพศสรีระ (Sex) เพศ

สภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) 

 แนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ หมายถึง ชุดความรูDที่อธิบายเรื ่องความ

หลากหลายทางเพศที่ครอบคลุมในเรื่องเพศ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ที่

ปรากฏในสังคม 

 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลักการและแนวความคิดตามแนวทางพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาท 

 ความหลากหลายทางเพศในทัศนะพุทธปรัชญา หมายถึง การอธิบายเรื ่องเพศตาม

แนวทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่ครอบคลุมถึงเพศสรีระ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศ

วิถี (Sexuality) 

 การบรรลุธรรม หมายถึง การเขDาถึงความจริงข้ันสูงสุดและภาวะการสิ้นสุดแห=งทุกขFในการ

เวียนว=ายตายเกิดในสังสารวัฎ โดยการเห็นดDวยปuญญาคือ การพัฒนาปuญญาเพื่อใหDรูDแจDงในอริยสัจ 4 

ตามระดับขั้นของการบรรลุไดDแก= พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตF ตาม

ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 สังคมสังฆะ หมายถึง สังคมที่มีขDอปฏิบัติหรือวินัยตามตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

ประกอบดDวยสมณเพศ ไดDแก= ภิกษุสงฆF และภิกษุณีสงฆF  



บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 
 

 ในการนำเสนอเนื้อหาในบทนี้ผู3วิจัยได3นำเสนอเนื้อหา 2 ส<วน ส<วนแรกคือความเปAนมาใน

การอธิบายเรื ่องเพศในแต<ละกระบวนทัศนJ และสาระสำคัญความหลากหลายทางเพศ ความ

หลากหลายทางเพศที่ปรากฏในสังคม ส<วนที่สองคือ แนวคิดเรื่องเพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทที่มี

ต<อความหลากหลายทางเพศ ดังมีรายละเอียดหัวข3อดังต<อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 

 2.2 สาระสำคัญความหลากหลายทางเพศ 

 2.3 ความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏในสังคม 

 2.4 แนวคิดเรื่องเพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 2.5 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ 

 

 ในเบื้องต3นผู3วิจัยจะกล<าวถึงแนวคิดและความเปAนมาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ที่

อธิบายเรื่องเพศในแต<ละกระบวนทัศนJ เพื่อให3เกิดความเข3าใจที่ชัดเจนก<อนการนำเสนอการวิเคราะหJ 

 

 2.1.1 กระบวนทัศน?เร่ืองเพศและแนวคิดทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 

 ความเปAนมาเรื่องเพศน้ันในงานวิจัยน้ีผู3วิจัยจะนำเสนอในเชิงกระบวนทัศนJทางปรัชญาตาม

การแบ<งกระบวนทัศนJ (Paradigm) ที่หมายถึง กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใช3ในการมองโลก 

หรือหมายถึง ระบบคิด วิธีคิด หรือแบบของการคิดที่ใช3เปAนแนวในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

หรือเปAนแนวในการจัดระบบในสังคม1 เรื่องเพศน้ันได3ถูกอธิบายมากระบวนทัศนJต้ังแต<มีมนุษยJเกิดข้ึน

ในโลกนี้ อย<างไรก็ตามในการนำเสนอความเปAนมาเรื่องเพศนั้น ผู3วิจัยได3จัดแบ<งกระบวนทัศนJในการ

อธิบายเรื่องเพศเปAน 3 กระบวนทัศนJ ได3แก< กระบวนทัศนJเรื่องเพศในยุคโบราณถึงยุคกลาง (Pre-

Modern era) กระบวนทัศนJเรื่องเพศในยุคใหม< (Modern era) และกระบวนทัศนJเรื่องเพศยุคหลัง 

นวยุค (Postmodern era) เพื่อแสดงให3เห็นว<า การอธิบายเรื่องเพศน้ันมีความแตกต<างอย<างไร ในแต<

กระบวนทัศนJและในการนำเสนอผู3วิจัยจะนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญในแต<ละยุคอันได3แก< 

                                                
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นานมีบุqคพับลิเคช่ันสJ, 

2546), หน3า 45. 
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ทฤษฎีเรื่องเพศในทางการแพทยJ ทฤษฎีเรื่องเพศในทางจิตเวชศาสตรJ ทฤษฎีเรื่องเพศทางสังคมและ

วัฒนธรรม ทฤษฎีเรื่องเพศตามแนวคิดสตรีนิยมรุ<นที่สาม ทฤษฎีเรื่องเพศตามแนวคิดแบบเคลียรJ 

(Queer) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1.1.1 กระบวนทัศน?เร่ืองเพศในยุคโบราณถึงยุคกลาง (Pre-Modern era) 

 กระบวนทัศนJเรื่องเพศในยุคโบราณถึงยุคกลางนี้ผู3เขียนจะกล<าวถึง แนวคิดและความเช่ือ

ของมนุษยJที่มีต<อการอธิบายเรื่องเพศในยุคเริ่มต3นคือยุคโบราณถึงยุคกลางซึ่งความเชื่อทางศาสนามี

อิทธิพลต<อการอธิบายและจัดประเภททางเพศ โดยแรกเริ่มนั้นเพศสภาพ (Gender) ของผู3หญิงและ

ผู3ชายนั้นในกระบวนทัศนJศาสนาสมัยโบราณเชื่อว<า เทพเจ3าสูงสุดในสังคมเผาโบราณเปAนผู3หญิงดังที่ 

(Stone) ได3เน3นว<า “ในแรกเริ่มมีหรือจุดเริ่มของศาสนาน้ันพระเจ3าหรือที่เรียกว<า God น้ีเปAนผู3หญิง” 

แม3จะไม<มีหลักฐานยืนยันอย<างเพียงพอก็ตามแต<หลักฐานเหล<าน้ียังมอียู<ในป~จจบุันเช<น เทพของศาสนา

เมโสโปเตเมีย กรีกโรมัน บาบิโลน อียิปตJ ญี่ปุ�น (สุริยเทพี) เปAนต3น เมื่อ 3,000 ป�ก<อนคริสตศักราชมี

เทพเจ3าช่ือนุต (Nut) ซึ่งมาจากเทพเจ3าเนเขบตJ (Nekhebt) อันเปAนเทพเจ3าผู3หญิงทางตอนเหนือของ

อียิปตJ โดยมีมาก<อนทุก ๆ สิ่งที่จะเกิดข้ึนในโลกและถือว<าเปAนผู3สร3างทกุ ๆ  สิ่งที่เกิดข้ึนในโลก และเทพ

องคJนี้มีที่มาคล3ายกับเทพเจ3าแห<งพระอาทิตยJหรือรา (Ra) ที่สถิตอยู<ในสวรรคJ แต<จากประวัตศิาสตรJ

พบบันทึกว<า เทพเจ3ารา (Ra) หรือเร (Re) ซึ่งเปAนเทพเจ3าที่เปAนชาย ถือได3ว<าเปAนเทพที่ปรากฏข้ึนครั้ง

แรกในบรรดาเทพทั้งปวง เทพรา (Ra) เปAนตัวแทนของพระอาทิตยJที่ควบคุมอำนาจธรรมชาติและทุก

สิ่ง โดยถือว<าเทพเจ3าองคJนี้กำเนิดมาจากเทพที่เปAนแม<นั่นเองมีเทพอื่น ๆ  ของอียิปตJที่เปAนสตรีเช<น 

เทพไอสิส (Isis) ที ่มีความเมตตาสูง มีบุคลิกความเปAนแม< มีความสำคัญและบทบาทในช<วงเวลา

ยาวนาน และอียิปตJในยุคแรก ๆ นั้นพระราชินีจะมีอำนาจและบทบาทเหมือนกษัตริยJ แม3ในการ

แต<งงานภรรยาจะต3องมีอำนาจเหนือสามี และสามีต3องเช่ือฟ~งภรรยาทั้งหลายด3วย อน่ึงสตรีได3รับการ

ยกย<องในศาสนาโบราณอื่น ๆ  เช<น เทพเจ3าเซดนา (Sedna) ซึ่งเปAนเทพเจ3าผู3หญิงของชาวเอสกิโม

หลายเผ<า กล<าวได3ว<าในสังคมยุคเริ่มแรก เนื่องจากผู3หญิงเปAนผู3ให3เลี้ยงดู รับผิดชอบสมาชิกในสังคม

การถ<ายโอนจากการเปAน “แม<ของเด็ก”กลายมาเปAน“แม<ของเผ<า”และเปAน“แม<ของมวลมนุษยชาติ” 

(Mather of Humankind) ส<วนผู3ชายก็ได3รับการยอมรับในรอบนอกของการให3กำเนิด เมื่อศึกษา

ศาสนาโบราณจะพบว<าเทพเจ3าที่เปAนผู3หญิงมากมายซึ่งมีบทบาทสำคัญในหมู<ชนต<าง ๆ ของโลก2 

 ส<วนในเรื่องของเพศวิถี (Sexuality) น้ัน จากการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรJและ

ผลการการค3นคว3าในสมัยป~จจุบันพบว<า มีการกล<าวถึงและมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องน้ีพอที่จะพูดได3ว<า 

ความประพฤติเช<นนี ้เปAนสิ ่งเก<าแก<ไม<น3อยไปกว<าการเปAนโสเภณีหรือบางทีพฤติกรรมแบบรักเพศ

เดียวกันอาจเกิดข้ึนก<อนโสเภณีก็เปAนได3 และตามรายงานของนักวิชาการที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของ

                                                
2ประเวศ อินทองปาน, สถานภาพและบทบาทของสตรีเพศตามแนวจริยศาสตรJทางศาสนา, วารสารธรรม

ธารา : สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย, ป�ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน3า 70-71. 
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สัตวJ เคยมีผู3รายงานว<า ลิงก็นิยมทำตนเปAนเกยJคือ มีพฤติกรรมสมสู<กับเพศเดียวกันเสมอ ๆ  และใน

รายงานของนักมานุษยวิทยาก็พบว<า มีพฤติกรรมเช<นน้ีอยู<ในหมู<ชนเผ<าที่ล3าหลังหลายเผ<าเช<นกัน3 และ

มีหลักฐานที่แสดงว<าพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน เปAนพฤติกรรมทางเพศซึ่งมีมานานต้ังแต<สมัยก<อน

ประวัติศาสตรJ ดังปรากฎหลักฐานในภาพวาดตามผนังถ้ำของมนุษยJยุคหิน แสดงให3เห็นว<าการรักเพศ

เดียวกันในมนุษยJน้ันเกิดข้ึนมานาน และจากข3อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องประวัติศาสตรJครอบครัวใน

สมัยอียิปตJโบราณหรือสมัยเมโสโปเตเมีย ตามข3อมูลแม3จะไม<ได3มีการระบุหรือมีการบันทึกถึง

พฤติกรรมหรือความสัมพันธJแบบรักเพศเดียวกันไว3 แต<จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรJและ

ได3มีการค3นพบหลุมศพโบราณ ซึ่งเปAนสุสานฝ~งศพของชายในราชสำนักช้ันสูงของอียิปตJในสมัยราชวงศJ

ที่ 5 ของอียิปตJ ซึ่งในสุสานเปAนศพชายสองคนที่นักสังคมวิทยาประวัติศาสตรJเช่ือว<า เปAนชายคู<รักกัน

และนอกจากน้ียังมีหลักฐานอีกหลายอย<างที่ทำให3เช่ือว<าพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันน้ันเกิดข้ึนมา

นานและเปAนที่ยอมรับกันในสมัยน้ัน4 

ในสมัยกรีกนั้นการแสดงออกทางเพศของบุคคลที่หลากหลายถือว<าเปAนเรื่องปกติ เพราะใน

สมัยกรีกการที่บุคคลจะมีภาวะแบบรักเพศเดียวกันหรือการแต<งกายข3ามเพศหรือการมีรสนิยมแบบ

สองเพศน้ันเปAนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะทำได3 ถ3าหากการกระทำเช<นน้ันไม<กระทบต<อสิทธิทาง

ร<างกาย ไม<เปAนการประทุษร3ายร<างกายและอนามัยของบุคคลอื่น พฤติกรรมหรือการรักเพศเดียวกัน

นั้นเปAนพฤติกรรมที่มีมานาน ในวัฒนธรรมมนุษยJจำนวนมากทีเดียวที่มองว<าความสัมพันธJแบบเพศ

เดียวกันน้ัน ไม<เพียงแต<เปAนเรื่องถูกกฎหมายแต<ยังเปAนเรื่องดีกับสังคมด3วยซ้ำไป ตัวอย<างที่เด<นชัดที่สุด

ก็คือ สังคมชาวกรีกยุคโบราณในมหากาพยJอีเลียดก็ไม<ได3มีที่ใดที่กล<าวว<า เธทิส (Thetis) ขัดขวาง

ความสัมพันธJระหว<างอะคิลลิส (Achilles) ผู 3เปAนบุตรชายกัยพาโทรคลัส (Patroclus) ราชินี

โอลิมเป�ยสแห<งมาซีดอน (Queen Olympias of Macedon) หน่ึงในหญิงสาวทีเจ3าอารมณJและทรง

อำนาจมากที่สุดในโลกยุคโบราณก็ไม<ได3ทรงต<อต3านใดเลย5 ในวัฒนธรรมกรีกความรู3สึกรักชอบเพศ

เดียวกันรู3จักในนาม “paiderastia” หมายถึงความสัมพันธJที่มาพร3อมกับบทบาทหน3าที่ของผู3ชาย ซึ่ง

ผู3ชายที่มีวัยวุฒิสูงกว<าสามารถมีเพศสัมพันธJกับผู3หญิงหรือผู3ชายวัยเยาวJก็ได3 ถ3าหากเขายังคงแสดง

                                                
3Reay Tannahill, Sex in History, (New York : Briarcliff Manor, 1982), pp. 17-29. 
4Jr. Eskridge N. William, The case for same-sex Marriage from Sexual Liberty to Civilized 

Commitment, (New York : The Freepress, 1996), p.18. 
5Yuval Noah Harari,  Sapiens : A Brief History of Humankind,  แปล โ ด ย  นำช ั ย  ช ี ว ว ร ร ธนJ , 

(กรุงเทพฯ : ยิปซีกรุqป), 2561, หน3า 209-111. 
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บทบาทหน3าที ่ของผู 3ชายได3แก< เปAนหัวหน3าครอบครัว เป AนนักรบและเปAนฝ�ายกระทำขณะมี

เพศสัมพันธJ6  

จากข3อมูลดังกล<าวในยุคเริ่มต3นจนถึงยุคกรีก เรื่องเพศและการจัดระบบเพศ การจับคู<ทางเพศ

ยังไม<ปรากฎชัด ไม<มีกฎเกณฑJที่ว<าการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศจะต3องจับคู<กับเพศตรงข3าม การ

จับคู<ทางเพศสามารถทำได3ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพศเดียวกันและต<างกันหรือได3ทั้งสองเพศ การ

แสดงพฤติกรรมดังกล<าวเปAนเรื ่องปกติในยุคสมัยนั ้น และเห็นว<าการมีรสนิยมทางอารมณJในเพศ

เดียวกันเปAนสิ่งที่ถูกต3อง แต<เมื่อคริสตJศตวรรษที่ 4 ซึ่งเปAนยุคที่แนวคิดความเชื่อได3เริ่มพัฒนาเปAน

ระบบและรูปแบบที่เรียกว<าศาสนา จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ได3รับเอาศาสนาคริสตJม

เข3ามาเปAนศาสนาของจักรวรรดิโรมัน ทำให3ทัศนคติต<อการมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันถูก

มองว<าเปAนเรื่องเสื่อมเสยี มีความผิดทางอาญาที่ร3ายแรง โดยผู3ที่ประพฤติผิดต3องถูกลงโทษด3วยการเผา

ทั้งเปAน7 และต<อมาในคริสตJศตวรรษที่ 6 จักรพรรดิจัสติเนียน (Justinian) ได3มีพระบรมราชโองการให3

จัดทำประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมันข้ึนมาและได3ทรงอธิบายถึงโทษแห<งความคิดฐานน้ีไว3อย<าง

ละเอียดว<า “โดยที่ชนบางเหล<า ผู3ถูกยุยงด3วยบาปกิเลสได3ทอดตาเล็งสู<ทรามวิสัย ทั้งได3บังอาจกระทำ

อาชญากรรมต<อธรรมชาติ เราจึงจะบังคับชนเหล<าน้ันให3มีความเกรงกลัวในองคJพระผู3เปAนเจ3าและคำ

พิพากษาของพระองคJ ในอนาคตให3ละเสียจากทรามวิสัยอันซึ่งจัญไรน้ันและอัปมงคลเหล<าน้ันเสีย มิ

ให3กรรมอันชนเหล<าน้ันได3ล<วงสู<บาปชักนำพระอาญาแห<งพระผู3เปAนเจ3าอันทรงเดชาหรือเปAนทางสู<เหตุ

วิบัติแก<พระนครและชาวอาณาประชาราษฎรJอาชญากรรมต<อธรรมชาติเช<นนั้น จักต3องรับผิดต<อ

อัคคีภัย แผ<นดินไหว ธรณีสูบ โรคห<าไข3พิษ เพื่อขจัดรังควาญแห<งบาปเช<นน้ันและเพื่อรักษามนุษยJไว3มิ

ให3สูญเสียวิญญาณแห<งตน ดังน้ันเราต3องการให3ชนเหล<าน้ีละเสยี จากการทอดตนลงสู<การอันไร3ศรัทธา

แห<งพระธรรมเช<นน้ันเสีย”8  

ในความเปAนจริงแล3วแนวคิดเรื่อง “ถูกต3องตามธรรมชาติ” และ “ผิดธรรมชาติ” หาได3มาจาก

ความรู3ทางชีววิทยาไม< แต<กลับมาจากเทววิทยาของชาวคริสเตียน ความหมายของคำว<า “ถูกต3องตาม

ธรรมชาติ” ก็คือ “สอดคล3องกับพระประสงคJของพระผู3เปAนเจ3าผู3ทรงเสกสรรธรรมชาติขึ้น” นักเทว

วิทยาชาวคริสเตียนกล<าวอ3างว<าพระเจ3าทรงสร3างร<างกางมนุษยJ โดยทรงมีพระประสงคJให3แขนขาและ

อวัยวะแต<ละส<วนทำหน3าที่จำเพาะอย<าง หากเราใช3แขนขาและอวัยวะต<าง ๆ ไปตามพระประสงคJของ

พระเจ3านั่นเองถือว<าเปAนการทำไปตามธรรมชาติ แต<หากใช3พวกมันผิดไปจากพระประสงคJของ

                                                
6นฤพนธJ ด3วงวิเศษ, “เพศและความเปAนชายในพุทธศาสนากับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะกJ”, 

วารสารสังคมศาสตร_ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ป�ที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559), หน3า 6. 
7วราภรณJ อินทนนทJ, การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแกkปmจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ, 

อ3างแล3ว, หน3า 14-15. 
8เรื่องเดียวกัน, หน3า 15. 
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พระองคJแล3วไซร3ก็ย<อมถือว<าผิดธรรมชาติ แต<วิวัฒนาการไม<มีวัตถุประสงคJ อวัยวะไม<ได3วิวัฒนJข้ึนอย<าง

มีวัตถุประสงคJ และวิธีการที่สิ่งมีชีวิตใช3พวกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู<ตลอดเวลา ไม<มีอวัยวะใดเลย

แม3แต<อวัยวะเดียวที่ทำหน3าที่อย<างที่ต3นแบบของอวัยวะทำเมื่อแรกเกิดขึ้น เมื่อหลายร3อยล3านป�ก<อน 

อวัยวะวิวัฒนJไปเพื่อทำหน3าที่จำเพาะอย<าง แต<หลังจากที่เกิดมีข้ึนแล3ว พวกมันก็ปรับตัวไปเพื่อการใช3

งานแบบอื่น ๆ ด3วยเช<นกัน9  

 จากการอธิบายถึงโทษและความผิดของพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันของจักรพรรดิ      

จัสติเนียนน้ัน เปAนการอธิบายว<าการที่บุคคลมีพฤติกรรมเช<นน้ันเปAนสิ่งที่ฝ¡นและผิดต<อธรรมชาติของ

ตนและเปAนการไม<ให3ความศรัทธาในพระเจ3าตามหลักความเชื่อในศาสนาคริสตJ ดังนั้นจึงต3องมีการ

ลงโทษผู3กระทำผิดเช<นนี้ เพราะตามกฎหมายในยุคนั้นการมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันเปAนการ

กระทำผิดต<อบ3านเมืองและกระทบต<อศีลธรรมอันดีและความเช่ือทางศาสนาของประชาชนส<วนใหญ<

ในสังคม เน่ืองจากคำสอนทางศาสนาคริสตJน้ีฝ~งอยู<ในความรู3สึกนึกคิดของคนตะวันตกว<าพฤติกรรมรัก

ร<วมเพศเปAนสิ่งช่ัวช3าและได3กลายเปAนมาตรฐานทางศีลธรรมโดยทั่วไปว<าการเปAนเกยJเปAนอุบาทวJบ3าน 

อุบาทวJเมือง และจะยอมรับกันไม<ได3และเมื่อสังคมรับไม<ได3 กฎหมายในฐานะเปAนเครื่องสะท3อนหรือ

ตัวแทนของความรู3สึกในระดับต่ำสุดที่สังคมจะยอมรับได3 นั่นคือยอมให3ต่ำกว<านี้ไม<ได3 จึงได3มีการ

กำหนดห3ามประพฤติตนเปAนคนรักเพศเดียวกัน ถือว<าการกระทำดังกล<าวเปAนการกระทำผิดมนุษยJ

ธรรมดาที่เรียกว<า “โซโดม” (Sodomy) เปAนความผิดร3ายแรงอย<างหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนา

คริสตJ แม3ในคริสตJศตวรรษที่ 17 การกระทำเช<นนี้ก็ยังถูกถือว<าเปAนความผิดร3ายแรงเรื่อย ๆ  เช<น ใน

อังกฤษใครกระทำการรักเพศเดียวกันต3องถูกลงโทษโดยการแขวนคอ จะเห็นได3ว<าศาสนาน้ันได3เริ่มเข3า

มาบทบาทในการจัดแบ<งประเภททางเพศและการอธิบายเรื่องเพศ โดยการนำความเชื่อเรื่องค<านิยม

ของสังคมอันเกี่ยวข3องกับความเช่ือทางศาสนาในเรื่องดังกล<าวน้ี มาใช3เปAนเกณฑJตัดสินและบทลงโทษ 

ทั้งน้ีเพราะคำสอนทางศาสนาเปAนส<วนหน่ึงของชีวิตคนในสังคม 

 กระบวนทัศนJยุคกลางหรือก<อนคริสตJศตวรรษที ่18 (ช<วงปลายยุคกลาง) แนวคิดทางศาสนา

มีอิทธิพลต<อการอธิบายเรื่องเพศและมีกฎเกณฑJในการตัดสินพฤติกรรมทางเพศอย<างชัดเจน และ

ในช<วงน้ีศาสตรJทางการแพทยJเริ่มได3เข3ามาอธิบายเรื่องเพศ โดยเฉพาะเรื่องเพศวิถี (Sexuality) โดย

กลุ<มที่พฤติกรรมไม<ตรงกับเพศสรีระและมีรสนิยมทางเพศเดียวกันว<า เปAนบุคคลที่ผิดปกติหรือมีความ

เบี่ยงเบนและจัดว<าเปAนกลุ<มบุคคลที่อันตรายต<อสังคม ทั้งนี้แนวคิดความคิดดังกล<าวปรากฎทั้งฝ~¢ง

ตะวันตกและตะวันออก มีการอธิบายเรื่องเพศตามหลักวิชาแพทยJของตน ทางด3านตะวันออกน้ันตำรา

หลักในอายุรเวทที่มีช่ือเสียงในอินเดียที่ช่ือ คัมภีรJจักรสัมหิตา (Caraka Samhita) อันถือว<าเปAนคัมภีรJ

เล<มแรกที่มีอิทธิพลต<อการแพทยJในอินเดียได3อธิบายถึงเพศที่มีความผิดปกติ (Abnormaloties) และ

                                                
9Yuval Noah Harari, Sapiens : A Brief History of Humankind, แปลโดย นำชัย ชีววรรธนJ, อ3างแล3ว, 

หน3า 211. 
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ตำราการแพทยJของชาวอินเดียแถบเอเชียใต3ได3มีการอธิบายในทำนองเดียวกันว<า แรงปรารถนาที่

เกิดข้ึนระหว<างบุคคลที่มีเพศเดียวกันเช<น แรงปรารถนาทางเพศที่เกิดข้ึนระหว<างเพศชายด3วยกัน ถือ

ว<าเปAนรูปแบบความสัมพันธJที่มีลักษณะอ<อนแอไร3สมรรถภาพ ส<วนการอธิบายทางการแพทยJในโลก

ของประเทศอาหรับนั้น แพทยJชาวมุสลิมได3อธิบายถึงแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นระหว<างบุคคลที่มีเพศ

เดียวกันว<าเปAนรูปแบบหนึ่งของลักษณะโรคที่มีความผิดปกติมาแต<กำเนิด หรือเปAนสิ่งที่บุคคลได3รับ

จากโชคชะตาของตนเองมาต้ังแต<เกิด10 

 การอธิบายเรื่องเพศในทางการแพทยJเริ่มได3รับอิทธิพลจากแนวคิดและคำสอนทางศาสนา 

โดยเฉพาะอย<างยิ่งคำสอนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวผ<านการสมรส ตามแนวคิดของศาสนาคริสตJ

นิกายคาทอลิก (The Catechism of the Catholic Church) ซึ่งเห็นว<าการมีเพศสัมพันธJที่ไม<อาจ

เแพร<เผ<าพันธุJมนุษยJได3ถือเปAนการกระทำที่เปAนปรป~กษJกับศาสนา เนื่องจากวัตถุประสงคJสำคัญของ

การสมรสคือ การแพร<เผ<าพันธุJของมนุษยJหรือการมีบุตร (Procreation) คำสอนดังกล<าวเปAนผลมา

จากการประกาศของสภา The Council of Trent ในป�ค.ศ. 1563 ซึ ่งมีสาระสำคัญว<า การใช3

ความสามารถในเรื่องเพศซึ่งอยู<นอกขอบเขตของการสมรสโดยเจตนาย<อมถือว<าเปAนการกระทำที่ขัด

ต<อเป£าหมายทางศาสนาอย<างชัดเจน ดังน้ันการกระตุ3นอวัยวะเพศของตนเองเพื่อให3ถึงจุดสุดยอดก็ดี 

การลักลอบได3เสียก<อนสมรสหรือการเปAนชู3ก็ดี การเปAนบุคคลที่รักเพศเดียวกันก็ดี หรือการที่บุคคลน้ัน

มีพฤติกรรมที่ไม<ยอมรับเพศที่ตนเปAนอยู<ก็ดี พฤติกรรมเหล<าน้ีถือว<าเปAนสัญลักษณJของการผิดศีลธรรม

หรือที่เรียกว<า “การกระทำที่ผิดปกติอย<างร3ายแรง (Gravely Disordered Conduct)” และถือว<าเปAน

ความช่ัวช3าที่ขัดต<อกฎหมายธรรมชาติ (Crimen Contra Naturam and Crimen Nefandum) ด3วย

เหตุนี้การอธิบายเรื่องเพศโดยนายแพทยJชาวคริสเตียนในเวลาต<อมาจึงมักอธิบายถึงพฤติกรรมของ

บุคคลที่รักเพศเดียวกันนั้นว<าเปAนทางเลือกที่เปAนบาป (Sinful Choices) มากกว<าจะเปAนเรื่องความ

ผิดปกติหรือเปAนโรคอันเกิดจากความเจ็บป�วย (Disease)11  

ส<วนสถานภาพสตรีในฝ~¢งโลกตะวันออก โดยเฉพาะสตรีในสังคมอินเดียในสมัยโบราณน้ัน ใน

คัมภีรJทางศาสนาและการปกครองของอินเดียที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณอย<างเช<น คัมภีรJพระเวท 

คัมภีรJพราหมณะและคัมภีรJมูลศาสตรJ เปAนต3น ในคัมภีรJยุคต3น ๆ  (Early Veda) อย<างคัมภีรJฤคเวท 

ปรากกฎหลักฐานว<าสตรีได3รับเกียรติและความเคารพยกย<องภายในบ3าน แม3ในศาสนาสตรีสามารถ

                                                
10International Commission of Jurists, Migration and International Human Rights Law : Practitioners 

Guide No. 4, (Geneva : International Commission Of Jurists, 2009), p. 9. 
11Aaron Xavier Fellmeth, “State Regulation of Sexuality in International Human Rights Law 

and Theory,” William and Marry Law Review, Vol. 50, (2008). p. 915. 
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เข3าถึงความรู3อันสูงสุดหรือความรู3เกี่ยวกับพระพรหมได312 ครั้นเมื่อชาวอารยันที่เข3ามาสร3างอารยธรรม

ข้ึนบนแผ<นดินอินเดีย โดยนำเอาวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือในแบบด้ังเดิมของตนที่ติดตัวมาใช3

เปAนรากฐานป~กหลกับนดินแดนอนุทวีปอินเดีย เมื่อมีการสร3างเมืองสร3างระบบต<าง ๆ  ขึ้นแล3ว ชาว

อารยันจึงเริ่มคิดสร3างเสาหลักของสังคมที่สามารถหล<อหลอมสังคมพวกเขาให3เกิดความเข3มแข็งอย<าง

แท3จริง นั่นคือคัมภีรJและหลักคำสอนเปAนเสาหลักของสังคมชาวอารยันที่เรียกว<า “พระเวท (Vedic) 

คัมภีรJสูงสุดซึ่งชาวอารยันบนแผ<นดินอินเดียยึดถืออย<างเหนียวแน<นคัมภีรJพระเวท ซึ่งถือเปAนหลักช้ีนำ

ชีวิตให3แก<ชาวอารยันทุกคนจะต3องให3ความเคารพและยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ได3บัญญัติไว3ในคัมภีรJอย<าง

เคร<งครัด ซึ่งมีความเชื่อว<าคัมภีรJดังกล<าวเกิดขึ้นจากประสงคJของพระพรหมที่เปAนผู3สร3างโลกและทุก

สรรพสิ่งข้ึน และเพื่อให3มนุษยJอยู<ดีมีสุข พระพรหมจึงบอกเคล็ดลับชีวิตไว3ในคัมภีรJพระเวทน้ี  

ชาวอารยันได3แผ<แผ<อำนาจบนแผ<นดินอินเดีย จึงได3ทำให3เกิดกฎเกณฑJทางสังคมอันมาจาก

การถือยศถือศักด์ิที่ชาวอารยันเช่ือว<าตนมีความเหนือกว<าและเหยียดหยามพวกชนพื้นเมืองเดิม เปAน

พวกที่อ<อนด3อย กฎเกณฑJสังคมดังกล<าวน้ีคือวัฒนธรรมการแบ<งชนช้ัน ซึ่งเกิดข้ึนจากการกีดกันชนช้ัน

ไม<ให3คนที่มีระดับฐานะต<างกันมีความเกี ่ยวพันทางสายเลือดหรือมีสิทธิเท<าเทียมกัน กฎเกณฑJที่

กล<าวถึงนี้เรียกว<า “วรรณะ” (Varna) มีการแบ<งชั้นวรรณะโดยมีพื้นฐานความเชื่อเรื่องพระพรหม

ผู3สร3างโลกและเหล<าสรรพสิ่ง ในคัมภีรJคฤเวท (Rigvada) ซึ่งเปAนหน่ึงในคัมภีรJพระเวทได3กล<าวถึงการ

ลิขิตชีวิตมนุษยJโดยพระพรหม เปAนผู3กำหนดให3มีบุคคลมีวรรณะต<าง ๆ ข้ึนบนโลกคือ พราหมณJ สร3าง

จากพระโอษฐJ (ปาก) กษัตริยJ สร3างจากพระพาหา(แขน) ไวศยะหรือแพศยJสร3างจากรพระโสณี 

(สะโพก) และศูทร สร3างจากพระบาท (เท3า) จากความเชื่อดังกล<าวของของชาวอารยันจึงมีการตรา

กฎเกณฑJแบ<งช้ันวรรณะในสังคมออกเปAน 4 วรรณะได3แก< วรรณะพราหมณJ (Brahmana) เปAนวรรณะ

ของเหล<านักบวชเปAนผู3ที่ได3รับการถ<ายทอดวิชาความรู3ด3านต<าง ๆ จากเทพเจ3าโดยเจ3าจึงจัดให3

พราหมณJเปAนบุคคลระดับสูงสุด ระดับต<อมาคือวรรณะกษัตริยJ (Kshatriya) เปAนชนชั้นกษัตริยJซึ่งถูก

จัดให3เปAนระดับรองจากพราหมณJรวมถึงเสนาบดี แม<ทัพและนายทหารที่มียศสูงต<าง ๆ  วรรณะ ไวศยะ 

(Vaishaya) เปAนชนช้ันของพวกพ<อค3าวาณิช หรือคนค3าคนขายทั่วไป เรียกได3อีกอย<างหน่ึงว<า วรรณะ

แพศยJ (Bashaya วรรณะศูทร (Sudra) คือเหล<าช<าง กรรมกร หรือทาสรับใช3ต<าง ๆ เปAนชนช้ันต่ำสุด

ใน 4 วรรณะ13 

อิทธิพลต<อการดำเนินชีวิตชาวอินเดียแล3วยังมีอิทธิพลต<อการกำหนดสถานภาพทางเพศด3วย

การจัดแบ<งกล<าวคือ ระบบวรรณะน้ันได3ต้ังกฎเกณฑJเอาไว3อย<างเข3มงวด โดยห3ามคนต<างช้ันวรรณะกัน

                                                
12A.S. Altekar,The Position of Women in Hindu Civilization,  (Delhi : Motilal Banarsidass, 

1987), p. 4. 
13รงรอง วงศJโอบอ3อม, ประวัติศาสตร_อินเดีย, (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟว่ิง, 2561), หน3า 51-52. 
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สมรสข3ามวรรณะต3องสมรสกันระหว<างคนในชนวรรณะเดียวกันเท<านั ้น แต<ต<อมาก็มีการอนุโลม

เน่ืองจากในทางปฏิบัติน้ันไม<สามารถ จะห3ามการสมรสต<างวรรณะได3มีการลักลอบสมรสเกิดข้ึน จึงได3

มีการต้ังกฎไว3ว<าผู3สมรสภายในวรรณะเดียวกันเท<าน้ันจึงจะสามารถคงวรรณะเดิมของตนได3 และบุตร

ที่เกิดมาก็ยังอยู<ในวรรณะเดียวกัน แต<หากมีการสมรสข3ามวรรณะกัน ทั้งสามีภรรยาจะต3องเปลี่ยน

วรรณะไปในทันที โดยต3องไปอยู<ในวรรณะใหม<คือ วรรณะสังกร (Sankara) ถือเปAนวรรณะที่ถูกเหยียด

หยามนอกจากน้ีบุตรที่เกิดมาก็จะมีวรรณะที่แยกย<อยออกไปอีก ซึ่งมีการต้ังวรรณะเพื่อรองรับบุตรที่

เกิดจากการแต<งงานข3ามวรรณะระหว<าง 4 วรรณะน้ีออกไป อีกมากมายตามแต<ลักษณะการสมรสข3าม

วรรณะระหว<างคนในแต<ละวรรณะอีกด3วย บุตรที่เกิดจากการสมรสข3ามวรรณะจึงย่ิงถูกเหยียดหยาม

มากไปกว<าบิดามารดาเสียอีก นอกจากนี้ยังมีข3อกำหนดเอาไว3ด3วยว<า ถ3ามีการสมรสข3ามวรรณะกัน

สามีจะต3องอยู<ในวรรณะซึ่งสูงกว<าภรรยา แต<ถ3าหากภรรยามาจากวรรณะที่สูงกว<าสามีแล3ว จะถือเปAน

การสมรสที่ผิดปกติ บุตรที่เกิดมาก็จะยิ่งมีวรรณะที่ต่ำลงไปอีก นอกจากนี้คัมภีรJพระเวทถือว<า สตรี

อินเดียถูกกีดกันเรื่องการศึกษาและการประกอบพิธีกรรม ในช<วงหลังพุทธกาลประมาณ 200 ถึง 400 

ป�ข3อความในคัมภีรJได3มีการกล<าวถึงสตรีในลักษณะไม<เท<าเทียมกันกับเพศชายไว3มากมายดังที่ เรยJนา 

(Reyna) สรุปว<า 

1) สตรีไม<มีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา “สตรีไม<ควรประกอบพิธีกรรมประจำวัน

ตามที่พระเวทระบุไว3 ถ3าหล<อนประกอบหล<อนจะต3องตกนรก  

2) ธรรมชาติของผู3หญิงไม<น<าไว3ใจล<อลวงชายทุกประเภท “มันเปAนธรรมชาติของผู3หญิง ที่

ล<อลวงชายในโลกน้ี เพราะเหตุน้ันแม3บัณฑิตก็ไม<ปลอดภัย เมื่อคบกับผู3หญิง”  

3) สตรีไม<อาจดูแลตัวเองได3 ต3องมีเพศชายคุ3มครองตลอดเวลา “บิดาคุ3มครองหล<อนเมื่อ

เยาวJวัย สามีปกครองหล<อน (เมื่อเวลาแต<งงาน) ยังสาวอยู< เมื่อสามีตาย ลูกชายจะดูแลแทนเมื่อหล<อน

แก<เฒ<า สตรีไม<อาจอยู<ตามลำพังได3”  

4) ผู3หญิงไม<มีสิทธิในมรดกหรือมีสมบัติเปAนของตนเอง ทั้งภรรยา ลูกชายและทาส ทั้งสาม

ประเภทน้ี ไม<มีสมบัติเปAนของตนเอง ทรัพยJสมบัติที่พวกเขาหามาได3 ย<อมตกเปAนของผู3ชายที่เขาอาศัย

อยู< 

ด3วยอิทธิพลของคำสอนนี้ จึงเกิดมีประเพณีสตี (Sati) ขึ้นในอินเดียและหญิงม<ายแม3ยังสาว

บางเผ<ายังคงปฏิบัติอยู<กล<าวคือ เมื่อสามีตายก็จะถูกเกลี้ยกล<อมให3โดดเข3ากองไฟตายตามสามีไป โดย

เชื่อว<าจะได3บุญกุศลมากคือ ได3ไปเกิดในสวรรคJ ประเพณีสตี (Sati)หรือการฆ<าตัวตายของหญิงม<าย

แห<งศาสนาพราหมณJ-ฮินดู คำว<า สติ หมายถึง ผู3หญิงที่มีความเช่ือมั่นประเพณีคือ ผู3หญิงในวรรณะสูง

ต3องทำอัตวินิบาตกรรม ในพิธีเผาศพของสามีตัวเองเพื ่อที ่จะได3ชื ่อว<าเปAนผู 3รักษาประเพณีอย<าง
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เคร<งครัด14 ท<ามกลางระบบความเช่ือแบบพราหมณJที่ได3รับการสืบทอดมาจากชาวอารยันที่ยึดมั่นใน

คัมภีรJพระเวทที่มีการจัดวรรณะทางสังคมอย<างเข3มข3น สถานภาพของมนุษยJถูกกำหนดข้ึนต้ังแต<เกิด 

รวมทั้งเพศหญิงน้ันก็ถูกจัดอยู<ในวรรณะที่ต่ำกว<าผู3ชายผู3หญิงถูกจัดให3เปAนเพศช้ันที่ 2 หรือเพศช้ันต่ำ 

จากความเลื่อมล้ำในสังคมอินเดีย และผู3หญิงในสังคมอินเดียยังถูกจัดตามวรรณะที่ตนดำรงอยู< เช<น 

หญิงที่เกิดหรืออยู<ในวรรณะศูทรและวรรณะจัณฑาลซึ่งจัดเปAนวรรณะต่ำ15  

 สรุปว<า ในช<วงต3นยุคกระบวนทัศนJเรื่องเพศตั ้งแต<ยุคดึกดำบรรพJถึงยุคกลางนั ้น ในช<วง

แรกเริ่มก<อนประวัติศาสตรJผู3หญิงมีสถานะที่ได3รับการยอมรับเนื่องด3วยเปAนทั้งแม<ผู3ให3กำเนดิและผู3ที่

คอยดูแลที่อยู<อาศัย ต<อมาผู3ชายเริ่มเปAนเน่ืองจากมีการรบฆ<าฟ~นเพื่อการครอบครองอาหารและพื้นที่ 

ส<วนรสนินมการแสดงออกทางเพศเดียวกันไม<ถือว<าผิด เนื่องด3วยยังไม<มีกฎเกณฑJหรือบรรทัดฐานใน

การอธิบาย จัดหมวดหมู< ประเภทในเรื่องเพศ เพศสภาพและการตัดสินพฤติกรรมการแสดงออกทาง

เพศ การรักเพศเดียวกันถือเปAนเรื่องปกติและยังไม<มีการระบุว<า เพศสภาพทั้งชายและหญิงจะต3อง

แสดงบทบาททางเพศอย<างไร ต<อมาในยุคกลางเปAนยุคที่ศาสนาเริ่มมีอิทธิพล เริ่มมีบรรทัดฐานในการ

อธิบายเรื่องเพศ การจัดระบบเพศและเห็นว<าผู3ที่แสดงพฤติกรรมไม<ตรงกับเพศ และแสดงรสนิยมทาง

เพศที่รักและพึงพอใจในเดียวกันนั้นเปAนความผิด โดยการอ3างกฎเกณฑJทางศาสนาในการตัดสินและ

เปAนกฎระเบียบทางศีลธรรม จะเห็นได3ว<าในช<วงยุคกลางและเริ่มเข3าสู<ยุคใหม< การอธิบายเรื่องเพศและ

การจัดระบบเพศ จัดประเภท (Categorization) หรือจำแนกเพศ (ทั้งเพศสรีระและพฤติรรมการ

แสดงออก) ของมนุษยJให3อยู <เปAนพวก ๆ หรือเปAนหมู<เปAนเหล<า การจัดระบบนั้นได3รับอิทธิพลทั้ง

วิทยาการทางการแพทยJแผนโบราณและอิทธิพลทางศาสนาที่เหน็ว<าการแสดงพฤติกรรมไม<ตรงกับเพศ

หรือมีรสนิยมทางเดียวกัน เปAนความผิดปกติทางธรรมชาติหรอืเปAนความเจบ็ป�วยอย<างหน่ึง และขัดต<อ

หลักศาสนาโดยถือว<าพฤติกรรมดังกล<าวเปAนบาป 

  2.1.1.2 กระบวนทัศน?เร่ืองเพศในยุคใหมS (Modern era)  

 ในยุคใหม< เริ่มขึ้นเมื่อคริสตJศตวรรษที่ 19 ที่เรียกได3ว<าเปAนยุควิทยาศาสตรJ แนวคิดในการ

อธิบายเรื่องเพศที่เด<นชัดในยุคนี้คือ การนำความรู3ทางวิทยาศาสตรJและทางจิตเวชศาสตรJมาอธบิาย

เรื่องเพศและพฤติกรรมทางเพศและเปAนเกณฑJในการตัดสินพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของ

มนุษยJ การจัดระบบเพศ และได3มีการนำอธิบายสรีระทางชีววิทยามาเปAนเงื่อนไขในการกำหนดเพศ

และชีวิตทางเพศของมนุษยJจำแนกแบ<งออกเปAนเพศชายและหญิง ภายใต3ความรู3ทางวิทยาศาสตรJและ

ทางการแพทยJ โดยการนำเรื ่องระบบสองเพศ (Binary Sexes) และเรื ่องคู <ตรงข3าม (Binary 

                                                
14ประเวศ อินทองปาน, สถานภาพและบทบาทของสตรีเพศตามแนวจริยศาสตร_ทางศาสนา, อ3างแล3ว, 

หน3า 70-71. 
15ปรีชา ช3างขวัญยืน, สตรีในคัมภีร_ตะวันออก, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJจุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย, 2541), 

หน3า 45. 
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opposition) มาใช3เปAนเกณฑJสำหรับการวัดถึงความเปAนปกติของมนุษยJ (Nomalcy) ส<งผลทำให3กลุ<ม

บุคคลที่มีพฤติกรรมไม<ตรงกับเพศสรีระกลายเปAนบุคคลที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากบคุคล

ทั่วไปและจัดว<าเปAนกลุ<มบุคคลที่อันตรายต<อสังคม (Social Danger) และการอธิบายเรื่องเพศน้ัน

ก<อให3เกิดการอธิบายทางเพศที่หลากหลายมิติ ทฤษฎีที่สำคัญที่เปAนวิธีการทางวิทยาศาสตรJคือ วิธีการ

ทางจิตเวชศาสตรJ การอธิบายเรื่องเพศในทางจิตเวชศาสตรJ เริ่มเกิดขึ้นโดยเปAนผลมาจากการใช3

ความรู3ทางวิทยาศาสตรJและทางจิตเวชศาสตรJเปAนเครื่องมือในการจัดระเบียบเกี่ยวกับการแสดง

พฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมให3อยู<ภายใต3กรอบแห<งศีลธรรมอันดี กล<าวได3ว<าในช<วงเวลานี้เปAน

ยุคแห<งการถกอภิปรายป~ญหาเกี่ยวกับการเปAนบุคคลทีร่ักเพศเดียวกันในทางการแพทยJอันเกิดจากการ

นำความรู3ทางชีววิทยา(Biological)การแพทยJ (Medical) ความรู3ทางอาชญาวิทยา (Criminological) 

และสังคมวิทยา (Sociological) มาสร3างทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในทาง

วิทยาศาสตรJ (Scientifically) เพื่อควบคุมหรือปราบปรามการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 

 จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกิดจากวงการจิตเวชศาสตรJก็คือ การช้ีให3เห็นถึงความหลากหลายของ

อารมณJความรู3สึกและพฤติกรรมทางเพศของมนุษยJ นักจิตเวชศาสตรJเช่ือว<าสัญชาตญาณทางเพศของ

มนุษยJจะมีการแสดงออกผ<านสิ่งที่เรียกว<า“ทางเลือกในวัตถุทางเพศ”(Sexual Object Choice) และ

“ความต3องการทางเพศ” ซึ่งถือเปAนหน3าที่ตามธรรมชาติของมนุษยJ16 หากบุคคลแสดงออกซึ่งความ

ต3องการทางเพศกับวัตถุทางเพศ (เพศสรีระ) ที่ถูกต3องก็จะถือว<าเปAนบุคคลปกติ เช<น เพศชายเลือกที่

จะแสดงออกซึ่งความต3องการทางเพศกับเพศตรงข3าม แต<หากบุคคลนั้นแสดงออกซึ่งความต3องการ

ทางเพศกับวัตถุทางเพศที่ไม<ถูกต3อง เช<น การแสดงออกซึ่งความต3องการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศ

เดียวกัน กรณีนี้ย<อมถือว<าเปAนบุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความเบี่ยงเบนทางเพศ และบ<งบอกถึง

อาการป�วยทางจิต (Psychopathology) ผลจากการที่นักเพศศาสตรJได3อธิบายถึงกลุ<มบุคคลที่แสดง

พฤติกรรมทางเพศไม<ตรงกับเพศสรีระทางเพศว<าเปAนผู3มีความผิดปกติหรือมีความเบี่ยงเบนทางเพศที่

บ<งบอกอาการป�วยทางจิต ทำให3องคJการอนามัยโลกจัดให3กลุ<มบุคคลเหล<านั้นเปAนผู3ที่มีความผิดปกติ

ทางจิต (Mental Disorders) ซึ่งจัดว<าเปAนโรคจิตทางจิตเวชอย<างหนึ่งซึ่งต3องทำการรักษาตามบัญชี

จำแนกทางสถิติระหว<างประเทศของโรคและป~ญหาสุขภาพที ่เกี ่ยวข3อง (The International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD) โดยในป� ค.ศ. 1978 

องคJการอนามัยโลกได3มีการจำแนกโรคสากลตามบัญชีจำแนกทางสถิติระหว<างประเทศของโรคและ

ป~ญหาสุขภาพที่เกี่ยวข3องครั้งที่ 9 (ICD-9) โดยกำหนดให3กลุ<มบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร<วมเพศเปAนผู3มี

ความผิดปกติด3านพฤติกรรมและอัตลักษณJทางเพศ (Sexual and Gender Identity Disorders) ซึ่ง

จัดอยู<ในกลุ<มโรคความผิดปกติทางจิตอย<างหน่ึง 

                                                
16นฤพนธ J  ด 3วงว ิ เศษ, แนวค ิดทฤษฎ ี เร ื ่ อง ความหลากหลายทางเพศ, 18 ก ันยายน 2560,< 

https://www.sac.or.th/main/th/article/detail/56>, 15 ตุลาคม 2561. 
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 ดังนั้นจึงทำให3นักเพศศาสตรJพยายามนำตัวบุคคลที่รักเพศเดียวกันมารักษาด3วยวิธีการ    

ต<าง ๆ เช<น การใช3วิเคราะหJในการบำบัดรักษาทางจิต (Psychoanalysis) ตลอดจนการบังคับเพื่อให3

บุคคลเปลี่ยนแปลงเพศ (Sex Change)17 คือการแสดงพฤติกรรมให3ตรงกับเพศของตน อีกทั้งความ

เข3าใจว<าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันคือ การเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งเปAนผลมาจากความเจ็บป�วยทางจิต

ดังกล<าว ได3กลายเปAนเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการออกกฎหมายเพื่อกำหนดความผิดทาง

อาญาแก<บุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในช<วงเวลาดังกล<าวอีกด3วย นอกจากนั้นแล3วบุคคลข3าม

เพศ (Transgender) และรวมถึงบุคคลอินเตอรJเซ็ก (Intersex person) ก็นับว<าเปAนบุคคลอีกกลุ<ม

หน่ึงที่ได3รับผลกระทบจากการจำแนกโรคที่จัดทำข้ึนโดยองคJการอนามัยโลกด3วยเช<นกัน อีกทั้งบุคคล

เหล<าน้ียังถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายและทางเลือกในการรักษาทางการแพทยJ โดยกลายเปAน

วัตถุอย<างหนึ่งของการรักษาในทางการแพทยJมากกว<าจะเปAนผู 3ทรงสิทธิที ่มีความสามารถในการ

แสดงออกซึ่งความต3องการด3านสุขภาพด3วยตนเองเปAนต3น18 

 อย<างไรก็ดี ในคราวที่มีการจำแนกโรคสากลตามบัญชีจำแนกทางสถิติระหว<างประเทศของ

โรคและป~ญหาสุขภาพที่เกี่ยวข3องครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเกิดข้ึนในป� ค.ศ. 1990 องคJการอนามัยโลก

ได3ถอดการเปAนบุคคลรักเพศเดียวกันและบุคคลรักสองเพศออกจากการเปAนโรคความผิดปกตทิางจิต 

ในขณะที่การเปAนบุคคลข3ามเพศและการเปAนบุคคลอินเตอรJเซ็กนั ้น องคJการอนามัยโลกยังคง

กำหนดให3เปAนความผิดปกติทางอัตลักษณJทางเพศ (Gender Identity Disorder) อย<างหน่ึงซึ่งจัดอยู<

ในกลุ<มเดียวกับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (Mental and Behavioural Disorders) ส<งผล

ทำให3การเปAนบุคคลรักเพศเดียวกันและรักสองเพศไม<ถือว<าเปAนความผิดปกติทางจิตอีกต<อไป แต<ใน

ส<วนของบุคคลข3ามเพศและอินเตอรJเซ็กยังคงถือว<าเปAนผู3มีความผิดปกติทางจิตอยู<ซึ่งเปAนผลมาจาก

การจำแนกโรคสากลขององคJการอนามัยโลก19  

 จากการศึกษาเรื่องเพศในยุคใหม<น้ี ในช<วงต3นเกณฑJการจัดระบบเพศในยุคใหม<ทีก่ารอธิบาย

เรื่องเพศและการจัดระบบเพศ จัดประเภท (Categorization) หรือจำแนกเพศ (ทั้งเพศสรีระและ

พฤติกรรม) ของมนุษยJให3อยู<เปAนพวก ๆ  หรือเปAนหมู<เปAนเหล<า ได3ปรากฏชัดเจนในยุคน้ี การจัดแบ<ง

                                                
17World Health Organization, “ICD-9 Diagnoses for Sexual and Gender identity Disorders 

(302),” Accessed Ju n e  20 , 2019 ,http://www.icd9data.com/20 12 / Volume1 / 2 90 - 3 19 / 3 0 0 -

316/302/302.2.htm. 
18Barry D. Adam, “From Liberation to Transgression and Beyond : Gay, Lesbian and Queer 

Studies at the Turn of the Twenty-first Century”, Handbook of Lesbian and Gay Studies, Diane 

Richardson and Steven Seidman supra note 15, p. 18. 
19อารยา สุขสม, สิทธิมนุษยชนนเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ_ทางเพศในระบบกฎหมายไทย, อ3างแล3ว, 

หน3า 20-25. 
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เพศตามบรรทัดฐานเรื่องคู<ตรงข3าม (Binary opposition) หรือทวิทัศนJ ก<อให3เกิดแนวคิดในการแบ<ง

ทุกสิ่งทุกอย<างเปAนข้ัวที่อยู<ตรงกันข3าม ทำให3การอธิบายเรื่องเพศ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศ

วิถี (Sexuality) ที่มีอยู<ตกอยู<ภายใต3กรอบแนวคิดดังกล<าว การอธิบายเรื่องเพศบนพื้นฐานความรู3ทาง

วิทยาศาสตรJ จากฐานความรู3ดังกล<าวเมื่อนำมาอธิบายเรื่องเพศ จึงไม<ได3คำนึงถึง อารมณJ ความรู3สึก 

บริบททางสังคม ฉะนั้นการแสดงพฤติกรรมทางเพศ รสนิยมทางเพศที่ไม<ตรงกับเพศสรีระ(Sex) จึง

เปAนเรื่องที่ผิดปกติหรือมีความเบี่ยงเบนทางเพศที่บ<งบอกอาการป�วยทางจิต อันเปAนผลให3กลุ<มบุคคล

เหล<าน้ันเปAนผู3ที่มีความผิดปกติทางจิต และการเปAนบุคคลรักเพศเดียวกันและรักสองเพศ เปAนต3น ทำ

ให3ป~ญหาการอธิบายการเรื่องเพศถูกรื้อถอนการอธิบายเรื่องเพศที่ตกอยู<ภายใต3กระบวนทัศนJดังกล<าว 

ถูกนำไปสู<ข3อถกเถียงในการอธิบายเรื่องเพศ 

  2.1.1.3 กระบวนทัศน?เร่ืองเพศในยุคหลังนวยุค (Postmodern era)  

 จากกระบวนทัศนJที่ผ<านมาตั้งแต<กระบวนทัศนJยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม< เรื่องเพศนั้นเปAน

การอธิบายด3วยแนวคิดพื้นฐานทางศาสนาและแนวคิดทางแพทยJศาสตรJ แต<เมื่อปลายยุคใหม<ป�ค.ศ. 

1960-1970 ซึ่งอยู<เปAนช<วงเริ่มยุคคริสตJศตวรรษที่ 20 ได3มีความพยายามอธิบายเรื่องเพศในกระบวน

ทัศนJใหม<ที่เรียกว<ากระบวนทัศนJหลังนวยุค (Postmodern) เปAนยุคที่พยายามรื้อถอนระบบการ

อธิบายเรื่องเพศในยุคที่ผ<านมา ในยุคน้ีเปAนช<วงเวลาที่นักวิชาการด3านมนุษยJและสังคมจำนวนหน่ึงพา

กันตระหนักถึงจุดอับที่เกิดข้ึนกับวิชาการทั้งในแนวปฎิฐานนิยม (le positivisime) และในแนวมารJก

ซิสตJ (le merxisme) ซึ่งล3วนเปAนมรดกทางภูมิป~ญญาจากคริสตJศตวรรษที่ 19 แนวปฏิฐานนิยมน้ัน

อาจจะเรียกให3เข3าใจง<าย ๆ  ได3ว<าแนวแก<นสารนิยม เพราะมุ<งค3นหาแก<นสารในปรากฎการณJสังคมผ<าน

การแยกย<อยปรากฎการณJออกเปAนหน<วย ๆ  และอาศัยการจัดแบ<งประเภทตามวิธีการที่เลียนแบบจาก

วิทยาศาสตรJธรรมชาติ ส<วนวิชาการในแนวมารJกซิสตJก็มุ<งอธิบายปรากฎการณJของมนุษยJและสังคม 

(เช<น ระบบการเมือง กฎหมาย สถาบันทางสังคม ศิลปวิทยาการ) ว<าเปAนผลลัพธJส<วนพื้นผิวที่ถูก

กำหนดจากความสัมพันธJเชิงชนช้ันในวิถีการผลิตซึ่งถือเปAนป~จจัยส<วนพื้นฐาน แม3จะมีความแตกต<าง

กันในแง<ญาณวิทยาเช<นที่กล<าวมา (รวมถึงในแง<อุดมการณJทางการเมือง) แต<ในแง<ของโลกทัศนJแล3ว 

วิชาการทั้งสองสายต<างก็เช่ือมั่นในแนวคิดว<าด3วยสารัตถะสากลของมนุษยJ และประวัติศาสตรJในฐานะ

ที่เปAนพัฒนาการของการปลดปล<อยมนุษยชาติ  

 วิชาการที่กล<าวมาแต<ละแนวเปAนเสมือนคำสัญญาอันย่ิงใหญ<ที่จะก<อให3เกิดความเข3าใจสงัคม

ตามที่เปAนจริงและนำพามนุษยJไปสู<ความผาสุกอันเที่ยงแท3 ทว<าปฏิฐานนิยมซึ่งหล<อเลี้ยงด3วยแนวคิด

เสรีนิยมจากยุคแห<งความรู3แจ3งก็ได3มีส<วนผลักดันให3เกิดสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งมอมเมาเอา

เปรียบมวลชน รวมไปถึงระบบอาณานิคมและความขัดแย3งอันรุนแรงในระดับโลก ส<วนแนวคิดมารJก

ซิสซึ่งอิงกับหลักการสังคมนิยมและประกาศตนเปAนปฏิป~กษJต<อทุนนิยมน้ัน ก็ได3ส<งผลให3เกิดระบอบ

เผด็จการอันมืดบอด การเข<นฆ<าผู3คน ค<ายกักกันและกระบวนการป²ดกั้นสติป~ญญาของมนุษยJ วิกฤต
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ศรัทธาต<อวิชาการแม<บททั้งสองแนวได3ผลักดันนักคิดจำนวนหนึ่งให3หันมาสนใจญาณวิทยาอีกแบบ

หนึ่งซึ่งเรียกว<า โครงสร3างนิยม คำว<า “โครงสร3างนิยม” เปAนการเน3นย้ำถึงวิธีคิดที่แตกต<างไปจาก

แนวปฏิฐานนิยมและแนวมารJกซิสตJเปAนสำคัญ (นั่นคือ การปฏิเสธหลักการเรื่องสารัตถะ)20 การ

อธิบายเรื่องเพศและพฤติกรรม เมื่อแรกสุดน้ันสรีระวิวัฒนJข้ึนเพื่อพิธีกรรมการจับคู<และการถือกำเนิด 

เพื่อเปAนวิถีทางในการเพิ่มจำนวนคู<ผสมที่มีศักยภาพจะอยู<รอด  

 แต<ป~จจุบันในสัตวJจำนวนมากสรีระกลับมีวัตถุประสงคJเชิงสงัคมอย<างหลากหลาย การกล<าว

ว<าหน3าที่ตามธรรมชาติของผู3หญิงก็คือการให3กำเนิดหรือรักร<วมเพศเปAนเรื่องผิดธรรมชาติ มีความ

สมเหตุสมผลน3อยมาก กฎหมาย บรรทัดฐาน สิทธิ และกฎเกณฑJส<วนใหญ<ที่ใช3นิยามความเปAนมนุษยJ

และความเปAนผู3หญิงสะท3อนให3เห็นถึงจินตนาการของมนุษยJมากกว<า ความเปAนจริงทางชีววิทยา 

ในทางชีววิทยามนุษยJแบ<งได3เปAนชายกับหญิง โฮโมเซเป�ยนสJ (Homo Sapiens) ชายมีโครโมโซม X1 

แท<งและ Y1 แท<ง ส<วนผู3หญิงมี X2 แท<ง แต<ชายและหญิง เปAนวิธีเรียกประเภททางสังคม ไม<ใช<ทาง

ชีววิทยา ในสังคมมนุษยJส<วนใหญ<แล3วในกรณีส<วนใหญ<หากกล<าวถึงผู3ชายหรือผู3หญิงก็จะมีความหมาย

เดียวกับทางชีววิทยา แต<ในทางสังคมคำศัพทJเหล<านี้ยังถูกถ<วงด3วยนัยที่ปราศจากความสำคัญอื่นอีก 

ผู3ชายไม<ได3หมายถึงเซเป�ยนสJ (Sapiens) ที่มีคุณสมบัติจำเพาะเช<น มีอัณฑะ แต<กลับหมายถึงคนที่อยู<

ในกลุ<มพิเศษตามระเบียบแบบแผนในจินตนาการของสังคมมนุษยJ ตำนานต<าง ๆ ในวัฒนธรรมของ

ผู3ชายมอบหมายให3พวกเขามีหน3าที่แบบชายชาติที่จำเพาะ ในทำนองเดียวกันผู3หญิงไม<ได3หมายถงึเซ

เป�ยนสJที่มีโครโมโซม X2 แท<งมีมดลูก แต<กลับหมายถึงสมาชิกที่มีเพศเปAนหญิงในระเบียบแบบแผนใน

จินตนาการของมนุษยJ ตำนานต<าง ๆ ทางสังคมมอบหมายบทบาทของผู3หญิงให3กับพวกเธอซึ่งล3วน

แล3วแต<เปAนเรื่องเฉพาะตัว ดังน้ัน สิ่งที่นิยามเปAนตำนานต<างหาก ความหมายของ “ความเปAนมนุษยJ”

และ “ความเปAนผู3หญิง” จึงแตกต<างกันเปAนอย<างย่ิงในแต<ละสังคม21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
                                                

20ทองกร โภคธรรม, ร kางกายใต �บงการ : แปลจาก Surveiller et punir, ของ Michel Foucault. 

(กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547), หน3า 18-20. 
21Yuval Noah Harari, Sapiens : A Brief History of Humankind, แปลโดย นำชัย ชีววรรธนJ, อ3างแล3ว, 

หน3า 212-213. 
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เพศหญิง 

= แบSงตามลักษณะทางชีววิทยา 

ผู^หญิง 

=แบSงตามวัฒนธรรม 

เอเธนสJโบราณ เอเธนสJยุคใหม< เอเธนสJโบราณ เอเธนสJยุคใหม< 

โครโมโซม XX 

มดลูก 

รังไข< 

เทสโทสเทอโรนน3อย 

เอสโทรเจนมาก 

ให3นมได3 

โครโมโซม XX 

มดลูก 

รังไข< 

เทสโทสเทอโรนน3อย 

เอสโทรเจนมาก 

ให3นมได3 

ออกเสียงเลือกต้ังไม<ได3 

เปAนผู3พิพากษาไม<ได3 

เปAนเจ3าหน3าที่รัฐไม<ได3 

ตัดส ินใจแต<งงานกับ

ใครไม<ได3ด3วยตัวเอง 

มักจะไม<รู3หนังสือ 

เปAนสมบัติของพ<อหรือ

สามีตามกฎหมาย 

ออกเสียงเลือกต้ังได3 

เปAนผู3พิพากษาได3 

เปAนเจ3าหน3าที่รัฐได3 

ตัดส ินใจแต<งงานกับ

ใครได3ด3วยตัวเอง 

มักจะรู3หนังสือ 

เ ป A น ไทแก < ตนตาม

กฎหมาย 

เหมอืนเดิมทุกประการ ต<างกันมาก 
 
 ตารางที ่ 2.1 ความแตกตSางในการอธิบายเรื ่องเพศในยุคโบราณและยุคหลังนวยุค 

อ̂างอิงจากหนังสือเซเปeยนส? ประวัติยSอมนุษยชาติ22 
 

เพศจึงมักแยกแยะความแตกต<างระหว<าง“เพศ”ซึ่งเปAนลักษณะทางชีววิทยาออกจาก “เพศ” 

ที่เปAนการแบ<งทางวัฒนธรรม เพศทางชีววิทยาที่แบ<งชายและหญิง และสมบัติต<าง ๆ  ประจำตัวที่ใช3

แบ<งนี้ถือเปAนวัตถุวิสัยที่คงที่ตลอดประวัติศาสตรJ แต<เพศทางวัฒนธรรมที่ใช3แบ<งแยกชายและหญิง

(และในบางวัฒนธรรมยังยอมรับกรณีเพศแบบอื่นอีกด3วย) สมบัติ“ความเปAนชาย”และ“ความเปAน

หญิง”เปAนเรื่องอัตวิสัยระหว<างกันและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย<างต<อเนื่อง เช<น ความคาดหวังเรื่อง

พฤติกรรม ความต3องการ เสื้อผ3า และแม3แต<ท<าทางของร<างกายของหญิงสาวเอเธนสJในยุคคลาสสิกต<าง

จากยุคสมัยใหม<เปAนอย<างมาก สังคมมนุษยJส<วนใหญ<เปAนสังคมแบบผู3ชายเปAนใหญ<ที่ให3คุณค<าผู3ชาย

มากกว<าผู3หญิง อย<างน3อยที่สุดก็ต้ังแต<ยุคปฏิบัติการเกษตรเปAนต3นมา ไม<ว<าสังคมน้ันจะนิยาม “ชาย” 

และ “หญิง”ว<าเปAนเช<นใด การเปAนผู3ชายก็เปAนเรื่องที่ดีกว<าเสมอมาก สังคมที่ผู3ชายเปAนใหญ<อบรมกัน

ให3ผู3ชายคิดและทำอย<างผู3ชายและผู3หญิงคิดและทำอย<างผู3หญิง อีกทั้งลงโทษใครก็ตามที่กล3าข3ามเส3น

แบ<งเหล<านี้ อย<างไรก็ตาม สิ่งที่เรารู3ก็คือระหว<างศตวรรษที่แล3วบทบาทด3านเพศเกิดการปฏิบัตแิละ

เปลี่ยนแปลงไปเปAนอย<างมาก สังคมในทุกวันนี้ชายและหญิงมีสถานะทางสังคม สิทธิทางการเมือง 

และโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท<าเทียมกันมากข้ึนและมากข้ึน 

                                                
22เรื่องเดียวกัน, หน3า 213. 
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 นอกจากน้ีแนวคิดแบบแนวการรื ้อสร3าง (Deconstructionism) ของวิลเฮลJม ดิลไทยJ 

(Wilhelm Dilthey 1833-1911) เปAนนักเทวศาสตรJและนักประวัติศาสตรJ ได3ค3นพบการทำความ

เข3าใจต<อมนุษยJในฐานะเปAนผู3คิดและผู3สร3างตัวบทนั้นขึ้นมา ดิลไทยJเห็นว<า ควรแยกความเข3าใจใน

มนุษยJออกจากวิทยาศาสตรJ เน่ืองจากวิทยาศาสตรJว<าด3วยธรรมชาติสร3าง (Natural science) อันเปAน

การศึกษาสิ่งต<าง ๆ และปรากฏการณJในธรรมชาติอย<างเปAนวิทยาศาสตรJ ศาสตรJทางวิทยาศาสตรJ 

เช<น ฟ²สิกสJ เคมี ชีววิทยา,ปรากฏการณJทางวิทยาศาสตรJ,วิทยาศาสตรJกายภาพ (วัตถุ,การกระทำ) แรง

โน3มถ<วง ร<างกายเปAนไปตามกฎของวิทยาศาสตรJธรรมชาติ วิชาการทางมนุษยศาสตรJ (Human 

sciences) แปลตรงตัวว<า“ศาสตรJของจิตใจหรือจิตวิญญาณ” โดยมีลักษณะเปAนป~จเจกและมี

เอกลักษณJเฉพาะตน และมนุษยศาสตรJมีลักษณะเปAนอัตวิสัย(Sujective) ขณะที่วิทยาศาสตรJ

ธรรมชาติจะศึกษามนุษยJว<าเปAนเพียง“ผู3ถูกคิด”(Objective) เท<านั้น ความแตกต<างสำคัญระหว<าง

มนุษยศาสตรJกับวิทยาศาสตรJอยู<ที่ว<า มนุษยศาสตรJศึกษามนุษยJทั้งในแง<ของผู3คิดและผู3ถูกคิด ในขณะ

ที่วิทยาศาสตรJศึกษาได3แต<เพียงในฐานะผู3ถูกคิดเท<าน้ัน นอกจากน้ีป~ญหามากมายหลายแบบก็ยังศึกษา

ได3เฉพาะด3วยวิธีการทางมนุษยศาสตรJเท<าน้ัน ได3แก<ป~ญหาเกี่ยวกับคุณค<าและความหมาย23  

 จากความพยายามในการอธิบายเรื่องเพศในกระบวนทัศนJหลังนวยุคนี้ เกิดกระแสรื้อถอน

และสร3างใหม< (Reconstructionism) ด3วยการวิจารณญาณ จึงมีอิทธิพลต<อแนวคิดการอธิบายเรื่อง

เพศที่เคยตกอยู<ภายใต3อิทธิพลของวิทยาศาสตรJ ความเปลี่ยนแปลงดังกล<าวก<อให3เกิดแนวคิดการ

อธิบายเรื่องเพศเกิดขึ ้น โดยมีนักปรัชญาที่สำคัญได3แก<มีแชล ฟูโกลตJ Michel Foucault (1926-

1984) ผู3ที่โดดเด<นในการอธิบายเรื่องเพศ ได3นำแนวคิดผลิตสร3างทางสังคมมาใช3ในการศึกษาวิถีชีวิต

ของบุคคลรักเพศเดียวกันซึ่งการศึกษาน้ีรู3จักกันในนาม“เลสเบี้ยนและเกยJศึกษา (Lesbian and Gay 

Studies)” โดย ฟูโกตJ ได3เขียนหนังสือเรื่อง The History of Sexuality : An Introduction24 ฟูโกตJ 

นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเพศวิถีที่แปลกแยกแตกต<างไปจากนักวิชาการส<วนใหญ<คือ ตลอดช<วงศตวรรษ

ที่ 19 สังคมตะวันตกได3กระตุ3นให3เกิดวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย<างมากมายมหาศาล ทั้งใน

วงการแพทยJ จิตวิทยาจริยศาสตรJ ประชากรศาสตรJ และวิชาด3านการศึกษา ทั้งนี้ด3วยเจตจำนงของ

สถาบันต<าง ๆ  ทางสังคมที่จะเข3าถึง “ความจริง” เกี่ยวกับเพศ อันที่จริง เจตจำนงในลักษณะนี้ดำรง

อยู<มาตั้งแต<ก<อนเข3าสู<ยุคสมัยใหม< เพียงแต<จำกัดขอบเขตอยู<กับพื้นที่ทางศาสนา โดยอาศัยกลไกของ

พิธีกรรมสารภาพบาปของศาสนิกชน นอกจากน้ีฟูโกยังเห็นว<า มนุษยJไม<ได3ดำรงอยู<ด3วยตัวมันเอง แต<ก็

ไม<มีโครงสร3างถาวรแน<นอนในสมองของเขาซึ่งไปสร3างหรือกำหนดสรรพสิ่ง ตัวตนของมนุษยJถกูผลิต

                                                
23Rudolf A.Makkreel, Dilthey : hermeneutics and neo-Kantianism, The Routlede 

Companion to Hermeneutics, (New York : Routlede Taylor & Francis Group, 2015), pp. 84-83. 
24Foucault, Michel,  The History of Sexuality,  Volume I : An Introduction,  Translated from 

the French by Robert Hurley, (New York : Vintage Books, 1990), pp. 141-145. 
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ผูกกระทำจากโลกทางสังคมและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย มนุษยJเปAนผลผลิตของเทคโนโลยีและอำนาจ

ของวาทกรรม และมนุษยJยังตกเปAนเครื่องมือของวาทกรรมในการสร3างตัวตนของมนุษยJด3วยกันเอง ฟู

โกตJสรุปได3ว<า เรื่องเพศในทางสังคมและวัฒนธรรมนักสังคมศาสตรJเห็นว<า เพศของบุคคลเปAนสิ่งที่ถูก

สร3างข้ึนโดยสังคมและเปAนสิ่งที่ดำรงอยู<ในสังคมมาอย<างต<อเน่ือง ไม<ว<าบุคคลน้ันจะเปAนบุคคลรักต<าง

เพศหรือบุคคลรักเพศเดียวกันก็ตาม ความหลากหลายทางเพศของมนุษยJจึงมีความเช่ือมโยงกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม และเปAนผลผลิตเชิงสังคมมากกว<าเปAนสิ่งที่ยึดโยงอยู<กับเพศตามกำเนิดหรือ

เพศสรีระ อีกทั้งยังไม<มีความเปAนสากลเน่ืองจากมีลักษณะเปAนพลวัตรโดยสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

เวลาและตามบริบทของสังคมในแต<ละวัฒนธรรม 

 นอกจากน้ียังมีกลุ<มแนวคิดนักสตรีนิยม ในกลุ<มนักสตรีนิยม ไม<พอใจกับเกณฑJการจัดแบ<งที่

อยู<ภายในการอธิบายด3วยวิทยาศาสตรJจึงได3มีการเคลื่อนไหวอย<างต<อเนื่อง นักสตรีนิยมที่มีบทบาท

อย<าง ซิโมน เดอ โบวัวรJ (Simone de Beauvoir,1947) ได3กล<าวไว3ในหนังสือ Le Deuxieme sexe 

(The Second Sex,1949) ว<า“พวกเราไม<ได3กำเนิดมาเปAนผ ู 3หญิง แต<เราถูกทำให3กลายเปAน

ผู 3หญิง”(One is not born, but rather becomes a woman)25 เดอ โบวัวรJ ได3ตั ้งข3อสังเกตจาก

งาน The Second Sex ไว3ว<า นอกจากการยืนยันว<าเพศหญิงถูกสร3างและกดขี่อย<างไรแล3ว เดอ โบ

วัวรJ ยังแสดงให3เห็นอีกว<าท3ายที ่สุดแล3วป~ญหาเรื ่องผู3หญิงคือ ป~ญหาเรื ่องการไม<สำนึกในความ

คลุมเครือของมนุษยJ กล<าวคือ มนุษยJที่กดข่ีควรสำนึกต<อไปด3วยว<า ตนเองก็สามารถเปAนผู3ที่ถูกกดข่ีได3

เช<นกัน อันเปAนความคลุมเครือของเงื่อนไขของมนุษยJ การสำนึกนี้เองจะทำให3มนุษยJได3นิยามตนเอง

อย<างเสรีต<อไปว<า เพศควรจะเปAนอย<างไร เพื่อไม<ให3เกิดการครอบงำต<อไป การที่เราเปAนอะไรอย<าง

แท3จริงแล3วเปAนสิ่งสร3างของมนุษยJ แต<การกล<าวว<าทั้งหมดเปAนสิ่งสร3างไม<ได3หมายความว<า ให3เรา

ทำลายสิ่งสร3างทิ้งไป การที่เราเกิดเปAนหญิง และมีสีผิวอื่นเปAนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม<ได3 ในขณะเดียวกัน

การที่เราจะลบลักษณะเหล<าน้ันทิ้งไปก็เปAนเรื่องที่เปAนไปไม<ได3 หากแต<สิ่งที่เราควรทำคือ การนิยามสิ่ง

เหล<าน้ันใหม<ให3เป²ดกว3างเพื่อไม<ให3สิ่งที่ราเปAนมากำหนดชะตาของเราอย<างสิ้นเชิง26  

 เดอ โบวัวรJ ยอมรับว<า ผู3หญิงและผู3ชายนั้นมีความแตกต<างกันทางสรีระ ซึ่งความแตกต<าง

ทางด3านสรีระนั้นเปAนความแตกต<างกันทางธรรมชาติ แต<เดอ โบวัวรJไม<ยอมรับว<า “ความเปAนหญงิ”

และ “ความเปAนชาย” มีอยู<จริงตามธรรมชาติหรือเปAนสิ่งที่ติดตัวมาแต<กำเนิด แต<เปAนสิ่งที่สังคมได3

สร3างข้ึน โดยได3กำหนดให3มีความแตกต<างระหว<างทั้งสองเพศ และครอบงำลงไปในความคิดของคนเรา

ผ<านการอบรมเลี ้ยงดู การกำหนดบทบาทและสร3างภาพแห<งความเปAนหญิงความเปAนชายให3กับ

                                                
25Beauvoir, Simone de.), The Second Sex, Translated and Edited by H. M. Parshley, (New 

York : Alfred A. Knopf, 1953), p. 301. 
26รชฎ สาตราวุธ, สร3างเสรีภาพด3วยเพศ : ข3อเสนอซิโมน เดอ โบวัวรJ, วารสารสังคมศาสตร_ มหาวิทยาลัยเรศวร, 

ป�ที่ 12 ฉบับที่ 1 (มากราคม-มิถุนายน 2559) : 47. 
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เด็กหญิงและเด็กชาย ความแตกต<างระหว<างสตรีกับบุรุษจึงเกิดข้ึนและสิ่งทีส่ังคมได3ประกอบสร3างให3มี

ความแตกต<างกันนี้เอง ได3ก<อให3เกิดความไม<เปAนธรรม ได3ก<อให3เกิดมีผู3ที่ได3เปรียบและผู3ที่เสียเปรียบ

เกิดข้ึนในสังคม โดยที่ผู3หญิงต3องตกเปAนฝ�ายเสียเปรียบอยู<ตลอดเวลา และที่สำคัญความได3เปรียบของ

ผู3ชายและความเสียเปรียบของผู3หญิงน้ี ได3ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่และดำรงอยู<อย<างเสมอมาในสังคม

มนุษยJเกือบทุกหนแห<ง จากอดีตสู<ป~จจุบันซึ่งทำให3แนวคิดเรื่องความแตกต<างระหว<างเพศน้ีถูกสืบทอด

จากวัฒนธรรมสู<มนุษยJ โดยได3เข3ามาแฝงและฝ~งอยู <ในตัวของเราแต<ละคนความคิดในเรื ่องความ

แตกต<างทางเพศ และการปลูกฝ~งค<านิยมในเรื่องของบทบาททางเพศนี้ ได3นำสังคมไปสู<การถือระบบ

ชายเปAนใหญ< (patriarchy) หรือป²ตาธิปไตย ซึ่งเปAนระบบชายเปAนใหญ< 

 นักสตรีนิยมที่ชื่อ จูดิธ บัตเลอรJ (Judith Butler) บัตเลอรJได3เขียนหนังสือเรื่อง Gender 

Trouble (1989)27 หนังสือเล<มน้ีทำให3เกดิการตีความที่แตกต<างในประเด็นเพศสถานะและเพศวิถี เริม่

จากคำถามว<า “ผู3หญิงคืออะไร” ก็เท<ากับถามว<า ชีวิตน้ันมีอยู< เปAนอยู<แล3วหรือ ตัวตนของเราเปAนการ

ประกอบสร3างทางสังคม ดังนั ้นบัตเลอรJจึงได3เสนอว<าความเปAนเพศสภาพทำให3เกิดความยุ<งยาก 

(Gender Trouble) เพราะจำกัดการกระทำและพฤติกรรมว<าสามารถทำแบบน้ีได3 ทำแบบน้ีไม<ได3 เช<น 

เปAนผู3หญิงต3องช<วยแม<เลี้ยงน3อง เปAนผู3ชายสามารถออกไปว่ิงเล<นข3างนอกได3 ซึ่งการเรียนรู3เหล<าน้ีเองก็

มาจากข3อห3ามหรือข3ออนุญาตต<าง ๆ ของสังคม สิ่งที่เปAนป~ญหาคือ ความเปAนหญิงถูกอธิบายด3วย

ระบบชายเปAนใหญ< ผู3หญิงถูกกำหนดบทบาทว<าสามารถมีพื้นที่ไหนได3บ3าง อยู<ในพื้นที่สาธารณะได3

อย<างไร เบื้องหลังแนวคิดของบัตเลอรJคือ การรับอิทธิพลของนักคิดสายฝรั่งเศส และแนวคิดที่ได3รับมา

มากที ่ส ุดคือ ภาคปฏิบัติการทางด3านเพศสภาพ (Gender Performativity) ซึ ่งแสดงให3เห็นถึง

ความสัมพันธJและความไม<สัมพันธJระหว<างเพศสถานะและเพศวิถี นอกจากน้ีแล3วนักสตรีนิยมมักเสนอ

ให3คำสามคำ คือ Sex, Gender และ Sexuality สามารถแยกออกจากกันได3 ไม<จำเปAนต3องยึดโยงแต< 

บัตเลอรJ เห็นว<าทั้ง 3 คำจำเปAนต3องมีความยึดโยงกัน เพราะแม3แต<ความเปAนเพศทางชีวภาพ หรือเพศ

กำเนิดมีความเปAนเพศสถานะอยู<แล3ว ความเปAนเพศนั้นถูกตัดสินด3วยเครื่องเพศ ฮอรJโมน แต<ความ

พยายามทำความเข3าใจว<า ผู3ชายคืออะไร และผู3หญิงคืออะไร เปAนการพยายามแสดงให3เราเห็นว<า ใน

เรื่องของเพศที่เปAนเรื่องชีวภาพจริง ๆ  แล3วเปAนเรื่องการให3ความหมายจากวิถี ขนบประเพณีของสังคม

นั้น ๆ เอง บัตเลอรJ เห็นว<าไม<สามารถแยกออกจากกันได3เลย และเสนอว<าควรจะกำจัดล3มล3าง Sex, 

Gender และ Sexuality ทั้งสามคำน้ีออกไปเลยด3วย เพราะเปAนคำที่มีป~ญหา 

  ในการกำหนดอัตลักษณJที่สำคัญของความเปAนมนุษยJ ในขณะที่ในความเปAนจริงแล3วเพศ

เปAนเสมือนกระบวนการอย<างหน่ึงที่ต<อเน่ืองไปเรื่อย ๆ ไม<มีจุดสิ้นสุดและไม<มีจุดเริ่ม หรืออาจกล<าวได3

ว<า ตกลงแล3วความเปAนเพศจะถูกตัดสินด3วยอะไร ในเมื่อยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู<และการเปลีย่นแปลง

                                                
27Butler Judith,  Gender T r ouble : Feminism and t he Subversion of I dentity,  ( New York : 

Routledge, 1999), pp. 3-11. 
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ที่ชัดที่สุด คือ แง<มุมของการให3คำนิยามของความเปAนเพศว<า ความเปAนหญิง และความเปAนชาย 

หมายความว<าอย<างไร ทำอะไรได3และไม<ได3บ3าง ตัวอย<างเช<น ป~จจุบันผู3ชายแต<งหน3า การแต<งหน3าน้ัน

ไม<ได3หมายถึงความเปAนชายได3สิ้นสุดลงตรงการแต<งหน3า ผู3ชายอาจอ<อนไหวบ3าง บางทีดูไม<เปAนชาย

เลยแต<ก็เปAนผู3ชาย ส<วนผู3หญิงมีความเข3มแข็งมากขึ้นกว<าแต<ก<อน ทั้งนี้จึงทำให3เชื่อมโยงได3กับสิ่งที่   

บัตเลอรJย้ำคือ กระบวนการที่เปลี่ยนแปลง และกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะตายตัว ซึ่งเช่ือมโยงได3

กับการแสดงออกทางเพศสถานะ (Geder Performativity)28 นอกจากน้ี บัตเลอรJได3นำเสนอ “ป~ญหา

เชิงสัณฐานวิทยา” (Imorphological issues) ที่หลอมรวมเข3ากับเพศสภาพกล<าวคือ “อุดมคติของทวิ

สัณฐาน” (Dimorphic ideals) ซึ่งหมายถึงรูปแบบในอุดมคติของร<างกายผู3ชายและผู3หญิง ได3สะท3อน

สิ่งที่ชายเปAน ซึ่งแตกต<างจากที่ผู3หญิงเปAน ดังน้ันสิ่งที่บัตเลอรJต3องการจะนำเสนอในรายละเอียดก็คือ 

ส<วนต<าง ๆ ของร<างกายคนเราถูกำหนดให3ใช3งานบางจุดประสงคJเท<าน้ันและยังสามารถสะท3อนให3เห็น

ถึงลักษณะที่เฉพาะเพศสภาพถูกประกอบสร3างขึ้นด3วยการวิเคราะหJประสบการณJที่ผู3หญิงมีและการ

สะท3อนตนเองในฐานะ “ประธาน” (Subjects) อาจจะถูกประกอบสร3างขึ ้นภายใต3วาทกรรม 

ปฏิบัติการ และความสัมพันธJเชิงอำนาจ ขณะเดียวกันโครงสร3างทางสังคมถูกครอบงำด3วยประธาน ที่

ถ ูกทำให3กลายเปAนส ิ ่ง “ธรรมดา” และ “เปAนธรรมชาติ” (Normal and Natural) ที ่ซ ึ ่งใน

ขณะเดียวกันก็ได3สร3างความอื่นที่ “ผิดปกติ” และ “เปAนเช้ือโรค” ข้ึนมา29 

 ตามที่กล<าวมาจะเห็นได3ว<า แนวคิดสตรีนิยมน้ันสะท3อนให3เห็นว<าเพศสภาพ (Gender) น้ัน

เปAนสิ่งที่ถูกสร3างประดิษฐJขึ้นมาจากโครงสร3างทางสังคม แนวคิดดังกล<าวนี้พัฒนามาจากฐานคิดใน

ทฤษฎีประกอบสร3างทางสังคม (Social Constructionist theory) นักสตรีนิยมอย<างเดอ โบวัวรJ ที่

พยายามแยกให3เห ็นถึงความแตกต<างระหว<างเพศ (Sex) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิ ถี 

(Sexuality) และนำเสนอให3เห็นว<าบุคคลสามารถแสดงออกซึ่งความเปAนชายหรือหญิงที่ตรงข3ามกับ

เพศสรีระได3กล<าวคือ เพศสภาพเปAนสิ่งที่ถูกกำหนดข้ึนจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งมักอิงอยู<กับเพศ

สรีระและถูกกำหนดโดยเพศชาย การอธิบายด3วยข3อความคิดเรื่องเพศสภาพ จึงไม<สามารถนำไปใช3

อธิบายถึงพฤติกรรม วิธีปฏิบัติ และการแสดงออกทางเพศของบุคคลที่มีอยู<อย<างหลากหลายในสังคม 

ในขณะที่เรื่องเพศวิถีเปAนการอธิบายถึงการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและอารมณJทางเพศที่มีอยู<ภายใน

จิตใจของบุคคลซึ่งเปAนอัตวิสัย (Subjective) แต<ถูกครอบงำความรู 3ทางวิทยาศาสตรJธรรมชาติ 

                                                
28จเร ส ิงหโกวินทJ , “การเมืองเร ื ่อง Performativity : คำประกาศจาก Judith Butler ใน Gender 

Trouble” (18 พฤศจิกายน 2557), https://prachatai.com/journal/2014/11/56551, (20 มิถุนายน 2561). 
29ติณณภพจJ สินสมบูรณJทอง, “การเมืองเรื่องคน(ที่ถูกทำให3) ไม<ธรรมดา : มองความเปAนหญิงของนางสาว

ยิ่งลักษณJ ชินวัตรผ<านกรอบเควียรJ”, วารสารสังคมศาสตร_ จุฬาลงกรณ_มหาวิทยาลัย, ป�ที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2557) : 74. 
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(Nutural Sience) ไม<สามารถกำหนดได3ชัดเจนว<าบุคคลน้ันจะต3องมีวิถีทางเพศแบบใด เพราะเปAนสิ่ง

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได3อยู<ตลอดเวลา  

 กล<าวโดยสรุป สตรีนิยมเน3นเรื่องความแตกต<างระหว<างเพศ (Sex) กับ ความเปAนเพศหรือ

เพศสภาพ (Gender) ความแตกต<างระหว<างเพศหญิง (Female) และเพศชาย (Male) ท ี ่มี

ลักษณะเฉพาะทางด3านร<างกาย แต<ทว<าบุคคลจะแสดงอัตลักษณJความเปAนหญิงหรือความเปAนชายน้ัน

ผ<านกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปAนป~จจัยกำหนดความเปAนเพศสภาพของแต<ละเพศว<า

ควรประพฤติปฏิบัติตัวอย<างไรต<อตนเองและผู3อื่น แต<ในขณะเดียวกัน บัตเลอรJเห็นว<าไม<ควรแยกทั้ง 3 

คำนี้ออกจากกัน คือ Sex, Gender และ Sexuality บัตเลอรJ เห็นว<าทั้ง 3 คำจำเปAนต3องมีความยึด

โยงกัน เพราะเพศกำเนิดมีความเปAนเพศสถานะอยู<แล3ว ความเปAนเพศนั้นถูกตัดสินด3วยเครื่องเพศ 

ฮอรJโมน แต<ความพยายามทำความเข3าใจว<า ผู3ชายคืออะไร และผู3หญิงคืออะไร เปAนการพยายามแสดง

ให3เราเห็นว<า ในเรื ่องของเพศที่เปAนเรื่องชีวภาพจริง ๆ แล3วเปAนเรื ่องการให3ความหมายจากวิถี 

ขนบประเพณีของสังคมน้ัน ๆ เอง บัตเลอรJ เห็นว<าไม<สามารถแยกออกจากกันได3เลย และเสนอว<าควร

จะกำจัดล3มล3าง Sex, Gender และ Sexuality ทั้งสามคำน้ีออกไปเลยด3วย เพราะเปAนคำที่มีป~ญหา 

 เรื ่องเพศตามแนวคิดแบบเควียรJ (Queer Theory) การอธิบายเรื ่องเพศยังคงมีความ

พยายามอย<างต<อเนื่องจนกระทั ่งปลายยุคใหม< ทฤษฎีเรื ่องเพศตามแนวคิดแบบเควียรJ (Queer 

Theory) เปAนแนวคิดการอธิบายเรื่องเพศดังกล<าวเกิดข้ึนในราวป� ค.ศ. 1990 ซึ่งในเวลาดังกล<าวถือได3

ว<า เปAนยุคแห<งการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ<ของหญิงรักหญิง (Lesbian) 

และชายรักชาย (Gays) ในประเทศแถบตะวันตก และเปAนช<วงเวลาแห<งการเริ่มต3นของการยอมรับ

สิทธิในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันซึ่งเริ่มเกิดข้ึนเปAนครั้งแรกในประเทศเดนมารJก นอรJเวยJ และ

สวีเดน ในช<วงป� ค.ศ. 1980-1990 ซึ่งถือได3ว<าเปAนยุคแห<งการจัดระเบียบสังคม เน่ืองจากบุคคลกลุ<มน้ี

ถูกปราบปรามและดำเนินคดีเน่ืองจากการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั ซึ่งกฎหมายของหลายประเทศ

ในเวลาน้ันกำหนดให3เปAนความผิดอาญา ประกอบกับช<วงเวลาดังกล<าวได3เกิดการแพร<ระบาดของโรค

เอดสJมาต้ังแต<ป�ค.ศ. 1980 กลุ<มบุคคลรักเพศเดียวกันได3ถูกกล<าวหาจากสังคมว<ามีพฤติกรรมสุ<มเสี่ยง

ต<อการแพร<เชื้อโรคเหล<านี้ ด3วยเหตุนี้การเรียกร3องให3มีการคุ3มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ<มบุคคลรัก

เพศเดียวกันจึงเกิดขึ้นอย<างแพร<หลายทั่วโลกและในขณะเดียวกันนักสตรีนิยมเองก็ให3การสนับสนุน

ด3วยการเสนอแนวคิดเรื่องเพศวิถี เพื่อให3บุคคลที่รักเพศเดียวกันเปAนที่ยอมรับของสังคมและได3รับการ

คุ3มครองจากการเลือกปฏิบัติทั้งจากรัฐและเอกชน  

 ทฤษฎีเรื่องเพศตามแนวคิดแบบเควียรJ จึงเปAนทฤษฎีที่พัฒนาข้ึนมาจากทฤษฎีสตรีนิยมรุ<น

ที่สามที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการแสวงหาความรู3ที่เกิดจากทฤษฎี Gender และ Sexuality รวมถึงการ

วิพากษJวิจารณJขบวนการเคลื่อนไหวของเกยJในฐานะเปAนการเมืองเชิงอัตลักษณJ และผลพวงของการ

แพร<ระบาดโรคเอดสJในทศวรรษ 1980 คำว<า “เควียรJ” จึงมีความหมายกว3างและอยู<ภายใต3กระแส
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ความคิดแบบโพสตJมอเดิรJนนิสตJ (Postmodernism) แนวคิดโครงสร3างนิยมและการรื ้อสร 3าง 

(Deconstructionism) หรืออาจอธิบายได3ว<าแนวคิดเควียรJสนใจที่จะท3าทายทฤษฎีกระแสหลักที่

อธิบายเรื่องเพศแบบเหตุและวิทยาศาสตรJ รวมทั้งการต้ังคำถามต<อวิธีคิดในการจัดประเภท เพศสภาพ

และเพศวิถี ซึ่งมีรากเหง3ามาจากความรู3ทางการแพทยJและเพศศึกษาในคริสตJศตวรรษที่ 19 ซึ่งทำให3

เรื่องเพศจัดระเบียบกฎเกณฑJราวกับเปAนวัตถุสิ่งของ การตั้งคำถามเหล<านี้อาศัยความคิดแบบหลัง

โครงสร3างนิยม (Post-Structualist) มาใช3เพื่อชี้ให3เห็นว<าการสร3างความจริงต<อเรื่องเพศที่ผ <ามา

พยายามแบ<งแบก กีดกันทำให3เกิดคู<ตรงข3ามระหว<าง “เพศปกติ” (Normative) และ “เพศผิดปกติ”

(Deviance)30 ดังที่อ ีฟ โคซอฟสกี้ เซดจJวิก (Eve Kosofsky Sedgwick) ได3เขียนหนังสือเรื ่อง 

Epistemology of the Closet (1991)31 ซึ่งได3อธิบายว<า วัฒนธรรมแบบตะวันตกได3สร3างความรู3

เรื่องเพศของมนุษยJ โดยมีการจำแนกแบ<งออกเปAนสองระบบที่อยู<ตรงข3ามกันคือ ระบบรักต<างเพศ 

(Heterosexual) และระบบรักเพศเดียวกัน (Homosexual) และกำหนดให3กลุ<มบุคคลรกัเพศเดียวกนั

เปAนผู3ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีความผิดปกติทางจิต ซึ่งคำอธิบายเช<นนี้ทำให3บุคคลที ่ร ักเพศ

เดียวกันได3รับความเดือดร3อนและต3องการเรียกร3องให3สงัคมยอมรับถึงความเท<าเทียมกันระหว<างบุคคล

รักเพศเดียวกันกับบุคคลรักต<างเพศ32  

 แนวคิดทฤษฎีเควียรJทำให3เกิดการทบทวนและการท3าทายวิธีคิดที่แบ<งแยกขั ้วเช<น การ

แบ<งแยกระหว<างรักต<างเพศ กับรักเพศเดียวกัน การแบ<งผู3ชายกับผู3หญิงหรือผู3ชายกับเกยJ เควียรJ

พยายาเสนอว<า การคิดแบ<งแยกน้ีทำให3เกิดการยึดมั่นความจริงแบบตายตัวหรือทำให3คิดว<าอัตลักษณJ

เปAนสิ่งที่คงที่และมีเอกภาพ แนวคิดเควียรJต3องการให3เกิดการอธิบายใหม<เกี่ยวกับเพศ โดยผูกโยงเข3า

กับเรื่องความหลากหลายทางเพศ (Diversity) โดยชี้ให3เห็นว<าเพศของมนุษยJเกิดขึ้นจากระบวนการ

เรียนรู3โดยมีการเปลีย่นแปลงอยู<ตลอดเวลา ไม<มีขอบเขต และไม<มีความคงที่แน<นอน เพศของมนุษยJจึง

ไม<สามารถนำทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมาใช3ในการอธิบายได3 เพราะการอธิบายเรื่องเพศเปAนเรื่องของการ

ต<อสู3 ต<อรองท3าทายและไกล<เกลี่ยความหมายของกลุ<มอำนาจต<าง ๆ  เท<านั้น ดังนั้น การอธิบายเรื่อง

เพศแบบเควียรJจึงเปAนการอธิบายบริบทของการต<อสู3 ต<อรอง ท3าทายและการไกล<เกลี่ยของความของ

คนกลุ<มต<าง ๆ33 การอธิบายเรื่องเพศตามแนวคิดแบบเควียรJ จึงปฏิเสธแนวคิดระบบคู<ตรงข3าม ที่

นำมาซึ่งการแบ<งระบบเพศออกเปAนสองระบบ พร3อมกับเสนอให3ทำความเข3าเพศวิถีของมนุษยJว<าเปAน

เรื่องที่เปลี่ยนแปลงง<าย ไม<มีขอบเขต ไม<คงที่แน<นอน เพราะการแสดงออกซึ่งเพศวิถีของมนุษยJนั้นมี

                                                
30นฤพนธJ ด3วงวิเศษ, แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ, อ3างแล3ว. 
31Sedgwick, E. K. The Epistemology of the Closet, (University of California Press : Los 

Angeles 1990), p. 26. 
32อารยา สุขสม, สิทธิมนุษยชนนเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ_ทางเพศในระบบกฎหมายไทย, อ3างแล3ว, หน3า 30. 
33เรื่องเดียวกัน, หน3า 30. 
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ความหลากหลาย (Diversity) กล<าวได3ว<าตามแนวคิดแบบเควียรJเห็นว<าเพศวิถี (Sexuality) เปAนสิ่งที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได3ตลอดเวลา ไม<คงที่แน<นอน และเปAนแนวคิดที่สลายระบบการแบ<งเพศออกเปAน

สองข้ัวอย<างชัดเจนซึ่งเปAนแนวคิดที่แตกต<างไปจากทฤษฎีสตรีนิยม  

 แนวคิดเควียรJทำให3พรมแดนเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีเข3ามาบรรจบกัน เช<นการศึกษาของ

ไดอาน<า ฟ~สสJ (Diana Fuss) และสเตีฟ แจ็คสัน (Steve Jackson) อธิบายว<าทั้งรักต<างเพศและรัก

เพศเดียวกันล3วนอธิบายตัวตนทางเพศด3วย “เพศสภาพ” (Gender) หรือให3ความหมายกับความเปAน

ชายและเปAนความเปAนหญิงเพื่อที่จะสร3างอัตลกัษณJทางเพศ ข3อสังเกตดังกล<าวทำให3ควาหมายของเพศ

สภาพและเพศวิถีขยายขอบเขตออกไปจากเดิม โดยไม<เปAนต3องยึดติดกับการแบ<งขั้ว นอกจากจะ

ช้ีให3เห็นป~ญหาของการแยกข้ัวแล3ว แนวคิดเควียรJยังช้ีว<า ระบบรักต<างเพศหรือบรรทัดฐานแบบรักต<าง

เพศ (Heteronormativity) ทำให3เกิดการกีดกันและการแบ<งแยกทางเพศ และชี้ให3เห็นว<าระบบรัก

ต<างเพศได3สร3างให3ผู3ชายมีอำนาจเหนือกว<าเพศอื่น ๆ ระบบรักต<างเพศจึงเปAนระบบที่กดข่ีข<มเหงโดยมี

เพศชายมีอำนาจชี้นำ ข3อสังเกตเหล<านี้มีรากฐานมาจากกระแสความคิดหลังโครงสร3างนิยม ที่ต้ัง

คำถามเกี่ยวกับวิธีการสร3างความจริงในโลก สำหรับการสร3างความจริงในเรื่องเพศนั้นก็เปAนผลพวง

ของระบบเหตุผลวิทยาศาสตรJที่เชื่อความจริงแท3 แนวคิดเควียรJจึงเปAนเหมือนการตอบโต3วิธีคิดแบบ

วิทยาศาสตรJตะวันตก กล<าวอีกนัยหนึ่งคือ เควียรJต3องการวิพากษJวิธีอธิบาย “ตัวตน” ของสรรพสิ่ง 

ต<าง ๆ ว<ามีความเปAนสากล เควียรJไม<เช่ือเรื่องความเปAนสากลตามที่วิทยาศาสตรJอ3างนอกจากน้ีเรื่องอตั

ลักษณJทางเพศที่ปรากฏอยู<ในตัวคนเปAนสิ่งที่ไม<มีเอกภาพ ดังน้ัน อัตลักษณJชาย หญิง เกยJ เลสเบี้ยน 

กะเทย คนข3ามเพศ ก็ล3วนแล3วแต<เปAนอัตลักษณJที่ไม<มีแก<นแท3แน<นอน หากแต<มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามความสัมพันธJเชิงอำนาจระหว<างตัวคนกับสังคม ข3อวิจารณJของเควียรJจึงเป²ดพรมแดนให3เกิดข3อ

ถกเถียงว<าอะไรคือ “ตัวตน” หรือ “อัตลักษณJ” ที่แท3จริงของมนุษยJ เควียรJไม<เชื่อเรื่องความ “จริง

แท3” ของเพศสภาพและเพศวิถี เพราะสิ่งเหล<าน้ีเปAนผลที่เกิดจาการสร3าง “ความรู3” และความสัมพันธJ

เชิงอำนาจที่ไม<เท<าเทียมกันในสังคม   

 สรุปว<า จากการศึกษาแนวคิดแบบเควียรJนั้นแตกต<างจากทฤษฎีสตรีนิยม ในประเด็นการ

การให3ความหมายเกี่ยวกับเพศที่สัมพันธJเช่ือมโยงกับความหลากหลาย โดยช้ีให3เห็นว<าเพศของมนุษยJ

เกิดข้ึนจากระบวนการเรียนรู3โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู<ตลอดเวลา ไม<มีขอบเขต ไม<คงที่แน<นอน และ

ไม<มีความคงที่แน<นอน เพศของมนุษยJจึงไม<สามารถนำทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช3ในการอธิบายได3 

อย<างไรก็ตามจากการศึกษาผู3เขียนเห็นว<า “ความหลากหลายทางเพศ” นั้นมีเนื้อหาครอบคลุม 3 

ประเด็นหลักได3แก< เพศสรีระ (Sex) เพศวิถี (Sexuality) และเพศสภาพ (Gender) ดังน้ันผู3เขียนจึงนำ

ประเด็นทั้ง 3 มาวิเคราะหJร<วมกับทัศนะทางในพุทธปรัชญาเถรวาทกับการบรรลุธรรม 
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2.2 สาระสำคัญความหลากหลายทางเพศ 

 

 จากการศึกษาในหัวข3อที่ผ<านมาทำให3ทราบถึงแนวคิดอันเปAนฐานให3เกิดคำนิยามทางเพศ

ต<าง ๆ มากมาย คำนิยามทางเพศเหล<าน้ีเกิดจากความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏในสังคม การเกิด

นิยามและการอธิบายเรื่องเพศตามกระบวนทัศนJของศาสตรJน้ัน ๆ  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผู3วิจัยจึงนำเสนอ

สาระสำคัญของความหลากหลายทางเพศจากการรวบรวมความเห็นของนักวิชาการต<าง ๆ เพื่อให3เกิด

ความเข3าใจในการนำเสนอในบทต<อไป ดังน้ี 

 

 2.2.1 ความหมายของความหลากหลายทางเพศ 

 คำว<า “ความหลากหลายทางเพศ” มาจากคำว<า “Sexual Diversity” โดยใน Oxford 

Advanced Learner's Dictionary ได3ให3ความหมายของคำว<า “Sexual” ว<า connected with the 

physical activity of sex : sexual behaviour /sexual orientation/connected with the state 

of being male or female : sexual characteristics34 หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

หรือคำที่มักใช3บ<อยได3แก<ความพึงพอใจทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ หรือเปAนเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะ

ความเปAนเพศชายหรือความเปAนเพศหญิงหรือหมายถึงลักษณะทางเพศ ส<วนคำว<า “Diversity” 

ห ม ายถ ึ ง  a range of many people or thing that are very different from each other35 

หมายถึง ความแตกต<างหลากหลายของบุคคลหรือสิ่งของที่มีความแตกต<างหลากหลายกันไป ดังน้ัน

เมื ่อนำทั้งสองคำนี ้มาผสมกันเปAนคำว<า “Sexual Diversity” หมายความว<า เรื ่องที ่เกี ่ยวข3องกับ

พฤติกรรมทางเพศของมนุษยJทีมีหลากหลายกันไป หากพิจารณาจากคำอธิบายในทางวิชาการของ

ต<างประเทศพบว<า มีผู 3ให3ความหมายของคำว<า “ความหลากหลายทางเพศ” ว<าหมายถึง ความ

หลากหลายของวิถีทางเพศและอัตลักษณJทางเพศของบุคคล (Sexual and Gender Diversity) ซึ่งมี

ความหมายครอบคลุมถึง การกระทำ และการแสดงอัตลักษณJทางเพศของบุคคลผ<านสรีระ รวมถึง

สถานะของบุคคลอินเตอรJเซ็ก (Intersex) เพศสภาพ (Gender) วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) 

อัตลักษณJทางเพศ (Gender Identity) และการแสดงออกทางเพศ (Gender Expression) ซึ่งเกิดข้ึน

จากป~จจัยต<าง ๆ โดยเฉพาะอย<างย่ิงป~จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรJ36  

                                                
34A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (Oxford University 

Press : New York, 2015), p. 1392. 
35Ibid, p. 1239. 
36Jena McGill, “SOGI. . So What? : Sexual Orientation, Gender Identity and Human Rights 

Discourse at the United Nations”, Canadian Journal of Human Rights, Vol.3, No.1, p.6 (2014). 
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 ในสังคมไทยคำว<า “ความหลากหลายทางเพศ” เปAนคำทดลองที่มีการเสนอให3ใช3กันต้ังแต<

งานประชุมวิชการ “เพศภาวะและสิทธิในเอเชีย : การประชุมครั้งแรกว<าด3วยเคลียรJศึกษา” เน่ืองจาก

มีความหมายครอบคลุมและไม<ตีตราเหมือนเช<นคำว<า “รักร<วมเพศ” ที่มีนัยยะต<อการให3ความสำคัญ

กับการมีเพศสัมพันธJเท<าน้ันเช<นเดียวกับคำว<า “ชายที่มีเพศสัมพันธJกับชาย” (Men Who have Sex 

with Men : MSM) และ “หญิงที่มีเพศสัมพันธJกับหญิง” (Women Who have Sex with Women 

: WSW) ที่นิยมใช3กันในแวดวงสาธารณสุข37 ต<อมานักวิชาการได3ให3ทรรศนะต<อความหลากหลายทาง

เพศไว3ดังที่จิราภรณJ อรุณากูร ได3อธิบายถึงความหลากหลายทางเพศไว3ดังนี้ เรื่องของเพศในทาง

การแพทยJนั้นจะไม<ได3แบ<งออกเปAนหญิงหรือชายเพียง 2 เพศเท<านั้น เพราะเพศหญิงและชายไม<

สามารถอธิบายได3 เน่ืองจากมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน และไม<ได3มีแค<หญิงสุดโต<งหรือชายสุดโต<ง 

แต<ยังมีคนบางกลุ<มที่อยู<ตรงกลาง ๆ ระหว<างหญิงกับชาย อย<างอวัยวะเพศก็ไม<ได3เปAนตัวกำหนดเพศ

หรือกำหนดความเปAนหญิงหรือชายในจิตใจ แต<อวัยวะเพศเปAนเพียงแค<ป~จจัยทางชีวภาพเท<าน้ัน 

เพราะนอกเหนือจากอวัยวะเพศแล3ว ร<างกายมนุษยJยังมีอีกหลายอย<างที่เปAนป~จจัยในการกำหนดเพศ

ของตัวบุคคลเช<น โครโมโซม ยีนสJ และอื่น ๆ ทำให3เพศมีความหลากหลายมากข้ึนกว<าคำว<าหญิงและ

ชายอย<างอัตลักษณJทางเพศก็เปAนส<วนหนึ่งที่สามารถอธิบายในเรื่องของความหลากหลายทางเพศได3 

ซึ่งอาจเปAนส<วนหน่ึงของรสนิยมทางเพศด3วย  

 ส<วนคำจำกัดความที่คนทั่วไปมักนิยมใช3เรียกขานกลุ<มคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่ง 

เปAนคำที่เราเคยได3ยินกันมาเช<น “เพศที่สาม” เปAนคำที่ใช3กันมากแต<ก็หาคำตอบได3ยากและมกัจะมี 

การถกเถียงกันว<าแล3วใครเปAนเพศที่ 1 เพศที่ 2 ก<อนจะมาเปAนเพศที่ 3 “เบี่ยงเบนทางเพศ” ด3วย 

ความหมายที่แปล ว<าผิดไปจากปกติจึงฟ~งดูเปAนคำที่ค<อนข3างแรง หากเปรียบเทียบกับคนที่ถนดัซ3าย

แล3ว หลายคนอาจมองว<าเปAนคนที่ผิดปกติ แต<คนถนัดซ3ายมีความสามารถทัดเทียมคนถนัดขวาก็

เหมือนกับเพศที่แบ<งแยกลักษณะออกไป แต<ความสามารถทัดเทียมไม<มีความแตกต<าง “เพศ

ทางเลือก” ด3วยคำนี้จะเปAนการสื่อให3เห็นว<าสามารถเลือกเพศได338 ทั้งน้ีกฤษตยา อาชวนิจกุล ได3

อธิบายถึงศัพทJ “ความหลากหลายทางเพศ” (Sexual Diversities) หมายถึง ผู3ที่มีเพศวิถีทางเลือกทุก

แบบไม<ว<าจะเปAนชายรักชาย หญิงรักหญิง เกยJคิง เกยJควีน ควิง ทอม ด้ี กะเทย สาวประเภทสอง คน

                                                
37สำนักสิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม, งานการประชุมวิชการ “เพศภาวะและสิทธิในเอชีย : การ

ประชุมครั ้งแรกวkาด�วยเคลียร_ศึกษา” (Sexualities,Genders and Rights in Asia : 1st International 

Conference of Asian Queer Studies) จัดโดยโครงการจัดตั ้งสำนักสิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข<ายเคลียรJแห<งภาคพื้นเอเชียแปซิฟ²กระหว<างวันที่ 7-9 กรกฏาคม พ.ศ. 2548 โรงแรม

แอมบาสเดอรJ กรุงเทพฯ). 
38จิราภรณJ อรุณากูร, “เหตุผลของความหลากหลายทางเพศ : รายการพบหมอรามา”, (22 ธันวาคม 

2558),< https://youtu.be/znrXuKqcqFc>, (15 มิถุนายน 2561). 
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ข3ามเพศ ตุqด แตqบ ฯลฯ รวมถึงผู3ที่รักต<างเพศด3วย39 ส<วนนฤพนธJ ด3วงวิเศษ ได3ให3ความหมาย ความ

หมายความหลากหลายทางเพศว<า หมายถึง การมีอยู<ของบุคคลที่มีเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต<างกัน

และอยู<ร<วมสังคมเดียวกัน40 จากการศึกษานิยมความหมายความหลากหลายทางเพศน้ัน ผู3วิจัยเห็นว<า

การอธิบายเรื่องเพศได3ขยายขอบข<ายการอธิบายที่ครอบคลุมถึง 3 ประเด็นหลักด3วยกันคือ 1) เพศ

สรีระ (Sex) 2) เพศสภาพ (Gender) 3) เพศวิถี (Sexuality) แสดงให3เห็นว<าความหลากหลายทาง

เพศน้ันมีองคJประกอบทั้ง 3 นิยามน้ี และคำนิยามเหล<าน้ีต<างที่อยู<ภายใต3ความหลากหลายทางเพศ 

 

 2.2.2 ความหมายเก่ียวกับเพศสรีระ (Sex)  

 คำว < า  “Sex” หมายถ ึ ง  the state of being male or female,  either of the two 

groups that people, animals and plants are divided into according to their function of 

producing young,  physical activity between two people in which they touch each 

other’s sexual organs, and which may include sexual intercourse41 จากคำนิยาม “Sex” 

จึงหมายถึง ความมีอยู<ทางกายภาพของเพศชายหรือเพศหญิง การจัดระบบ ประเภททางเพศ การสืบ

พันธJของสัตวJและมนุษยJ และการมีเพศสัมพันธJ จากนิยามเพศจึงหมายถึง เพศสรีระ นักวิชาการให3

ความหมายคำว<า “เพศสรีระ” หมายถึง ลักษณะของรูปที่ปรากฎด3วยตา ที่บ<งบอกความเปAนเพศ ทั้ง

ทางร<างกาย เรือนร<าง เค3าโครง ทรวดทรวง และส<วนประกอบที่ปรากฏอื่น ๆ  ในรูปลักษณJของหญิง

กับชายและเพศยังเปAนการจัดประเภทของคน สัตวJ พืช และสิ่งต<าง ๆ โดยเอาลักษณะของกายและ

อวัยวะเพศเปAนหลัก42 เพศน้ันเปAนสัญชาตญาณ (Sexual Instinct) อย<างหน่ึงที่มนุษยJทุกคนควรเกิด

มาพร3อมด3วยเพศ เมื่อเริ่มเติบโตเปAนผู3ใหญ<ร<างกายและเรื่องเพศก็เจริญเติบโตไปเปAนส<วนหนึ่งพร3อม

กัน ทั้งทางร<างกาย จิตใจ อารมณJ และสังคม เรื่องเพศจึงเปAนเรื่องธรรมชาติของมนุษยJอย<างแท3จริง43  

 นอกจากน้ีเพศสรีระหมายถึง สรีระร<างกายหรือเขียนให3ตรงก็คือ อวัยวะที่บ<งบอกว<าเปAน

เพศอะไรแน<นอน ว<าโดยทั่วไปเราก็คิดต<อไปได3ในใจทันว<า เปAนหญิงหรือเปAนชาย แต<ก็มีบุคคลที่มี

อวัยวะเพศที่ไม<สามารถตัดสินได3ว<าเปAนหญิงหรือชาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นตั้งแต<แรกคลอดหรือพัฒนาเมื่อ

                                                
39กฤติยา อาชวนิจกุล, “เพศวิถีที ่กำลังเปลี ่ยนแปลงปในสังคมไทย”, วารสารประชากรและสังคม, 

มหาวิทยาลัยมหิดล, อ3างแล3ว. 
40นฤพนธJ ด3วงวิเศษ, เพศหลากเฉดสี : พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : ศูนยJมานุษยวิทยาศิรินธร

,2556), หน3า 12.  
41A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Log. cit, p. 1418. 
42ฉลาดชาย รมิตานนทJ, เลkาเรื่องเบื้องต�นสตรีศึกษา สตรีนิยม, (เชียงใหม< : มูลนิธิหญิงกฎหมายและการ

พัฒนาชนบท, 2555), หน3า 40-41. 
43สุชาติ โสมประยูร, เพศศึกษา, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), หน3า 3. 
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ร <างกายเต ิบโตข ึ ้นภายหล ัง ภาษาอ ังกฤษเร ียกคนกล ุ <มน ี ้ว <า Intersex (หร ือเด ิมเร ียกว<า 

Hermaphrodites) ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช<น มีลักษณะภายนอกเปAนหญิง แต<มีลักษณะอวัยวะเพศ

ใกล3เคียงเพศชาย หรือเด็กหญิงที่เกิดมาพร3อมปุ�มกระสัน (Clitoris) ใหญ<หรือเด็กชายที่เกิดมามีลิงคJ

เล็กจิ๋ว หรือผู3ที่เกิดมาที่มีทั้งโครโมโซม XX และ XY เปAนต3น ซึ่งใกล3เคียงกับภาษาอังกฤษไทยว<า 

กะเทยแท3นักวิชาการไทยป~จจุบนัมักเรยีก “เพศ” ในความหมายน้ีว<า เพศสรีระ44 ทั้งน้ีจเร สิงหโกวินทJ 

ได3อธิบายเพศสรีระไว3ว<าเพศ คือการแบ<งตามอวัยวะเพศเพศนั้น ปกติจะแบ<งในลักษณะของเพศ

ชีวภาพ คือ เกิดมาอย<างไร โดยระบุตามอวัยวะเพศที่มีมาแต<กำเนิด รวมถึงมีการแปลงเพศภายหลัง

แบ<งได3เปAน 5 ประเภทคือ 1) เพศชาย บุคคลซึ่งมีอวัยวะเพศชายมาโดยกำเนิด 2) เพศหญิง บุคคลซึ่ง

มีอวัยวะเพศหญิงมาโดยกำเนิด 3) คนที่เกิดมาแล3วมีทั้ง 2 เพศ หรือ Intersex 4) คนที่เกิดมาแล3วไม<

สามารถบ<งบอกเพศได3 5) โดยป~จจุบันถ3าจะดูกันที่อวัยวะเพศ จะมีคนที่ได3ไปให3แพทยJทำการแปลง

เพศให3ด3วย ซึ่งถือว<าจัดอยู<ในกลุ<มน้ีเช<นกัน เรียกว<า ทรานเซ็กชวล (Transexual) การแปลงเพศ45 

 ส<วนสุธาดา เมฆรุ<งเรื่องกุล ได3อธิบายความหมายของคำว<าเพศไว3ว<า ผลของกระบวนการผสม

และการหลอมรวมคุณสมบัติเฉพาะทางพันธุกรรมที่มักจะส<งผลให3เกิดความแตกต<างกัน เปAนระบบการ

ทำงานแบบเพศผู3และระบบการทำงานแบบเพศเมีย (ที่เรียกว<า เพศชาย เพศหญิง) ทั้งนี้การสบืพันธุJ 

เปAนการผสมกันของเซลลJพิเศษ (เซลลJสืบพันธุJ) ให3เกิดการสืบสายพันธุJ (ลูกหลาน) ที่เปAนการสืบทอด

คุณลักษณะจากพ<อและแม< เซลลJสืบพันธุJอาจรวมกันในแบบที่เซลลJมีรูปร<างและขนาดเหมือนกันทั้งคู< 

เรียกว<า ไอโซกามีต (Isogamete) แต<ในหลาย ๆ กรณีเซลลJสืบพันธุJอาจรวมกันในแบบที่เซลลJมีรูปร<าง

และขนาดที่ต<างกัน เรียกว<า เฮเทโรกามีต (Heterogamete) โดยเซลลJสืบพันธุJจากเพศผู3เรียกว<า อสุจิ 

(สเป²รJม/sperm) จะมีขนาดเลก็ เคลื่อนที่ได3 และเซลลJที่แข็งแรงทีสุ่ดและว่ิงเรว็ที่สุดจะเปAนเซลลJที่เข3าสู<

การผสมพันธุJ ในขณะที่เซลลJจากเพศเมีย เรียกว<า “รังไข<” จะมีขนาดใหญ< ไม<เคลื่อนไหว และอุดมไป

ด3วยธาตุอาหารที่จำเปAนสำหรับการเจริญเติบโตของตัวอ<อนในช<วงระยะฟ~กตัว46  

 สรุปว<า เพศสรีระ (Sex) เปAนอวัยวะส<วนหน่ึงของร<างกาย เปAนส<วนที่ใช3ในการสืบพันธุJของ

มนุษยJเพื่อให3เกิดการสืบสายพันธุJของมนุษยJ และยังเปAนเครื่องบ<งชี้ทางอวัยวะที่แตกต<างกันระหว<าง 

เพศชาย (Male) และเพศหญิง (Female) และเพศกำกวมหรือมีสองเพศ (Intersex) การสืบพันธุJตาม

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได3เฉพาะกับเพศชายและหญิงเท<านั้น สัญชาตญาณทางเพศเปAน “หน3าที่” ตาม

ธรรมชาติของมนุษยJ หน3าที่น้ีจะแสดงออกผ<าน “วัตถุทางเพศ” และ “ความต3องการทางเพศ” ทำให3

                                                
44กฤติยา อาชวนิจกุลและกาญจนา ตั้งชลทิพยJ, โหมโรงมิติ “เพศ”ในประชากรและสังคม, (นครปฐม : 

สำนักพิมพJประชากรและสังคม, 2551), หน3า ฌ. 
45จ เ ร  ส ิ งห โกว ินท J ,  “เช ็ คก ันหน <อยค ุณเพศไหน” ใน 12  ประ เภท , 8  กรกฏาคม 2558< 

https://www.pptvhd36.com/news/ไลฟ»สไตลJ/14275>,(16 มิถุนายน 2561). 
46สุธาดา เมฆรุ<งเรื่องกุล, 25 คำนิยามศัพท_ที่เก่ียวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหวkางเพศ”, อ3างแล3ว. 
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เกิดการแบ<งแยกเรื่องราวทางวัตถุออกจากเรื่องทางความรู3สึก ความต3องการทางเพศเกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ  

 

 2.2.3 ความหมายเก่ียวกับเพศสภาพ (Gender) 

 คำว<า “Gender” หมายถึง the fact of being male or female, especially when 

considered with reference to social and cultural differences, not differences in biology 

( in some languages) each of the classes (masculine, feminine and sometimes neuter) 

into which nouns, pronouns and adjectives are divided ; the division of nouns, 

pronouns and adjectives into these different genders. Different genders may have 

different endings47 จากคำนิยามคำว<า “Gender” หมายถึง สภาวะการดำรงอยู<ของเพศชายหรือ

เพศหญิงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตนนั้นเกี่ยวข3อง ซึ่งไม<ได3ขึ้นอยู<กับเพศสรีระ จากการศึกษาเพศ

สภาพ (Gender) เปAนคำที่เกิดจากแนวความคิดกระแสหลัก เกิดขึ้นมาจากตะวันตกในช<วงทศวรรษ 

1960-1970  โดยมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตรJมาอธิบายแบ<งแยกและจัดประเภท การแพทยJที่จัดเพศ

ของมนุษยJเปAน 2 ลักษณะคือ เพศชายและเพศหญิง ส<วนผู3ที่มีอวัยวะเพศสองในคน ๆ เดียวอาจมีแต<

ความรู3สึกเปAนชายหรือหญิง มิได3ข้ึนอยู<กับอวัยวะ  

 เพศสภาพซึ่งมีความสัมพันธJกับบทบาทเพศ หมายรวมถึงชุดความคิดที่ใช3วิเคราะหJเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและความหมายทางวัฒนธรรมทีส่ังคมใช3จำแนกความแตกต<างระหว<างผู3หญิงและผู3ชาย เพศ

สภาพเปAนอัตลักษณJพื้นฐานทางสังคมของมนุษยJซึ่งบางครั้งเรียกว<าอัตลักษณJความเปAนหญิงและความ

เปAนชาย อัตลักษณJดังกล<าวไม<ใช<คุณสมบัติทางธรรมชาติหรือคุณสมบัติทางชีววิทยาที่ติดตัวมนุษยJมา 

แต<เปAนอัตลักษณJทางวัฒนธรรมที่สงัคมสร3างสรรคJข้ึนและคาดหวังให3สมาชิกในสังคมเช่ือฟ~งและปฏิบติั

ตามนั้น48 อย<างไรก็ตามเพศสภาพ เปAนความคิดรอบยอดที่แตกต<างจากเรื่องบทบาทเพศ เพราะเพศ

สภาพมีความหมายกว3างกว<าบทบาทเพศ โดยที่บทบาทเพศหมายถึง แบบแผนต<าง ๆ ที่แสดงออกถึง

ความสัมพันธJของเพศสภาพเช<น บทบาทในการดูแลลูกเปAนของผู3หญิง บทบาทในการทำงานหาเลี้ยง

ครอบครัวเปAนของผู3ชาย แต<เพศสภาพมีความหมายมากกว<านั้นคือ การทำความเข3าใจต<อเพศสภาพ

ต3องไม<ลดลงเพียงการทำความเข3าใจเรื่องบทบาทของการแสดงออกของบทบาทในสังคมเท<านั้น ใน

ความสัมพันธJหญิงชายยังมีมุมอื่น ๆ ที่ไม<ได3สะท3อนออกมาในเรื่องของบทบาทดังกล<าว เช<นการที่

                                                
47A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Log. cit, p. 650. 
48สุชาดา ทวีสินธ์ิ, ผู�หญิงผู�ชายและเพศวิถี เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา, อ3างแล3ว, หน3า 310-358. 
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ผู3หญิงรู3สึกว<าตนเองด3อยกว<าผู3ชาย ความรู3สึกที่ต3องพึ่งพิงผู3ชาย ความรู3สึกที่ต3องการมีผู3ชายในชีวิตทำ

ให3ชีวิตมีความสมบูรณJข้ึน49  

 จากการศึกษาจะเห็นได3ว<าในช<วงแรกการอธิบายเกี่ยวกับเพศเน3นการอธิบายบนพืน้ฐานของ

นักจิตวิทยาแบ<งความแตกต<างระหว<างบทบาทเพศของชายและหญิงออกจากกันอย<างชัดเจน และเช่ือ

ว<าลักษณะดังกล<าวมีความต<อเนื่องกันสองทิศทาง (Bipolar Continum) โดยทิศทางทั้งสองจะตรง

ข3ามกันมีลักษณะ 2 ขั้วกล<าวคือ เมื่อบุคคลมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งสูงจะมีอีกลักษณะหนึ่งต่ำ เช<น 

ผู3ชายจะมีลักษณะความเปAนชายสูง ในขณะที่ผู3หญิงจะมีลักษณะความเปAนชายสูง ในขณะที่ผู3หญิงจะมี

ลักษณะเปAนหญิงสูง และทั้งชายและหญิงจะมีลักษณะของเพศตรงข3ามอยู<ในระดับต่ำ ตัวอย<างแนวคิด

ที่มีความเช่ือดังที่กล<าวมาได3แก< ความเปAนชายและความเปAนหญิง 

 ทั้งนี้จากแนวคิดของ เดวิด บาเคน (David Bakan)50  ได3อธิบายคุณลักษณะทางเพศแบบ

ความเปAนชาย (Masculinity) ประกอบด3วยลักษณะพฤติกรรมที่เรียกว<า (Sense of Agency) ซึ่งมี

ลักษณะของการกระทำที่มีจุดเริ่มต3นจากตนเอง แสดงออกถึงความสามารถในการปกป£องตนเอง กล3า

แสดงออก ความเปAนอิสระและมีอำนาจหรือมีอิทธิพลเหนือผู 3อื ่น ส<วนลักษณะความเปAนหญิง 

(Femininity) ประกอบด3วยลักษณะพฤติกรรมที ่เรียกว<า (Sense of Communion) เปAนลักษณะ

พฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการยอมรับผู3อื่น เปAนมิตรและชอบช<วยเหลือ ส<วนแนวคิดของพารสัน

และเบลล (Person & Bales)51 ได3อธิบายถึงลักษณะความเปAนชายว<า มีลักษณะพฤติกรรมที่เรียกว<า 

พฤติกรรมเครื่องมือ (Instrumental Behavior) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่จะนำไปสู<ความสำเร็จตาม

เป£าหมายที่ตนเองวางไว3ได3แก< ลักษณะความเปAนผู3นำ ความมั่นใจในตนเอง ความกล3าแสดงออก ส<วน

ลักษณะความเปAนหญิง ม ีล ักษณะพฤติกรรมที ่เร ียกว<าพฤติกรรมการแสดงออก (Expressive 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เน3นการแสดงออกทางอารมณJซึ่งจะเปAนลักษณะที่ช<วยสนับสนุนให3

เกิดผลดีในการอยู<ร<วมกับผู3อื่น เช<น การเอาใจใส<ต<อผู3อื่น การมีความรู3สึกไวต<อความรู3สึกของผู3อื่น 

สามารถตอบสนองได3อย<าเหมาะสม  

 จากแนวคิดทั ้ง 2 ข3างต3น เมื ่อนำมาเปรียบเทียบกันพบว<า มีการแบ<งบทบาททางเพศ

ออกเปAน 2 ลักษณะคือ ลักษณะของความเปAนชาย และลักษณะของความเปAนหญิง โดยเน3นลักษณะ

พฤติกรรมเฉพาะของแต<ละลักษณะกล<าวคือ ในลักษณะความเปAนชายนั้น เน3นพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความสามารถของบุคคลในการที่จะผลักดันตนเองให3ประสบความสำเร็จในชีวิต เช<น บทบาทของผู3นำ

                                                
49วสันตJม ปวนป~นวงศJ, “การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต<างระหว<าง

วิทยาศาตรJและสังคมศาสตรJ”, วิทยาลัยสงฆ_นครลำปาง, ป�ที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559–ธันวาคม 2559). 
50Baken,1996,quoted in Scanzoni,1995 อ3างถึงในดุลยา จิตตะยโศธร, “บทบาทเพศในทัศนะของ

นักจิตวิทยา”, วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย, ป�ที่ 28 ฉบับที่ 1, (มกราคม - มีนาคม 2551) : 43-66. 
51Person & Bales, 1980 อ3างถึงในดุลยา จิตตะยโศธร, “บทบาทเพศในทัศนะของนักจิตวิทยา”, อ3างแล3ว. 
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การตัดสิน การแข<งขัน ฯลฯ ส<วนลักษณะความเปAนหญิง เน3นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ

มีปฏิสัมพันธJกับผู3อื่น ซึ่งเปAนการแสดงออกทางด3านอารมณJและความรู3สึกเปAนส<วนใหญ< ฯลฯ  

 นักวิชาการไทยได3ให3ความหมายความเปAนชายและความเปAนหญิงไว3ว<า ความเปAนชาย 

(Masculinity) หมายถึง เปAนคุณภาพของบุคคลหรือคุณลักษณะที่บ<งบอกถึง คุณลักษณะเฉพาะหรือ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับเพศชายคำว<า “ความเปAนชาย” อาจจะหมายถึง มนุษยJหรือสัตวJ หรือสิ่งทีม่ี

คุณภาพหรือคุณลักษณะของความเปAนชาย เมื่อใช3คำว<า “ความเปAนชาย”  เพื่อระบุความเปAนผู3ชาย

โดยทั่วไปอาจจะระบุระดับมากน3อยของความเปAนชายได3 เช<นมีความเปAนชาย มากกว<า มีความเปAน

ชายมากที่สุด ความเปAนหญิง (Femininity) บางครั้งใช3คำว<า ความเปAนผู3หญิง (Womanliness) หรือ

สภาวะ ของการเปAนผู3หญงิ (Womanhood) คือ ชุดของคุณสมบัติ พฤติกรรมและบทบาทโดยทัว่ไป ที่

เช่ือมโยงเปลี่ยนผ<านระหว<างการเปAนเด็ดหญิงและผู3หญงิความเปAนหญิงถูกสร3างความหมายผ<านป~จจัย 

การหล<อหลอมทางสังคมและป~จจัยทางชีววิทยา การให3ความหมายในลักษณะน้ีแตกต<างไป จากการ

ให3คำจำกัดโดยใช3ป~จจัยด3านชีววิทยาของเพศหญิงอย<างง<าย ๆ  มาอธิบายด3านเดียว ดังน้ันผู3ชายและคน

ข3ามเพศสามารถที่แสดงอุปนิสัยและคุณสมบัติความเปAนหญิงได3ทั้งสิ้น อุปนิสัยที่เช่ือมโยงสัมพันธJกับ

ความเปAนหญิงยังรวมถึงป~จจัยด3านสังคมและวัฒนธรรมและในหลาย ๆ กรณีข้ึนอยู<กับบริบททางพื้นที่

และภูมิประเทศที่แตกต<างหลากหลายอีกด3วย52 เพศสภาพ จึงเปAนคุณสมบัติหรือลักษณะที่สังคมให3

คุณค<า ว<าคน ๆ น้ันคือความเปAนเพศอะไรมี 3 ประเภท คือ 

 1) ความเปAนผู 3หญิง ความเปAนผู3ชายหรือคุณลักษณะ ลักษณะที่สังคมให3คุณค<าซึ่งเปAน 

ลักษณะที่สังคมให3ความหมายว<าน้ีคือคุณลักษณะของผู3ชาย น้ีคือคุณลักษณะของ ผู3หญิง เช<น ผู3หญิง

ควรมีความนุ<มนวล อ<อนหวาน เอาใจใส< เปAนผู3ตามที่ดี ผู3ชาย สังคมก็บอกว<า ชอบอิสระ ชอบการออก

กำลังกาย มีความเปAนผู3นำ กล3าตัดสินใจ เด็ดเด่ียว 

 2) คนข3ามเพศ (Transgender) คนที่มีเพศกำเนิดอันนึง แต<อยากเปAนอีกเพศหนึ่ง ไม<ได3มี

การบ<งบอกว<า มีการผ<าตัดเปลี ่ยนเพศ หรือยังแค<บ<งบอกในลักษณะของ คุณลักษณะที่สังคมให3

ความหมาย 

 3) พฤติกรรมข3ามเพศบางโอกาสหรือTransvestite คาบเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี เหมือนกับ 

transgender เช<น การแต<งคอสเพลยJที่มีผู3ชายบางคนนิยมแต<งเปAนผู3หญิง ในชีวิตประจำวัน แต<แต<ง

แค<ช่ัวครั้งช่ัวคราว แต<เขาก็ยังชอบผู3หญิงอยู<ใช3ได3กับทั้ง ผู3หญิง ผู3ชาย53 

                                                
52สุธาดา เมฆรุ<งเรืองกุล, “25 คำนิยามศัพทJที่เก่ียวกับเรื่องความเสมอภาคระหว<างเพศ”,  

https://www.teenpath.net/data/rarticle/00002/tpfile /00001.pdf. 1 สิงหาคม 2555. 
53จเร สิงหโกวินทJ, “เช็คกันหน<อยคุณเพศไหนใน 12 ประเภท”, 8 กรกฏาคม 2558 < https:// www. 

pptvhd36.com/news/ไลฟ»สไตลJ/14275>, (16 มิถุนายน 2561). 
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 จากความหมายเพศสภาพ ในเอกสารทางวิชาการที ่เกี ่ยวข3องนั้นมีความหมายที่หมาย

รวมถึง เพศภาวะ เพศสถานะ ความเปAนหญิงเปAนชาย มิติหญิงชาย บทบาทหญิงชาย ในการวิจัยน้ี

ผู3วิจัยจึงขอจำกัดขอบข<ายความหมายว<า เพศสภาพหมายถึง สถานะทางเพศที่ผูกโยงระหว<างเพศ

สรีระและบทบาทหน3าที่ของบุคคลทีต่นดำรงอยู< มีความไม<คงที่ แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของตัวบุคคล

และสังคม  

 

 2.2.4 ความหมายเก่ียวกับเพศวิถี (Sexuality) 

 คำว<า “Sexuality” หมายถึง the feelings and activities connected with a person’s 

sexual desires54 จากคำนิยาม “sexuality” หมายถึง การแสดงออกทางอารมณJทางเพศที่มี

ความสัมพันธJกันระหว<างบุคคล การอธิบายความหมายของคำว<า “เพศวิถี” ในช<วงแรกเกิดข้ึนจากการ

นำความรู3ทางการแพทยJและจิตเวชศาสตรJมาพิจารณาเพื่อกำหนดความหมายและสาระสำคัญของ

เพศวิถีผ<านพฤติกรรมทางเพศของบุคคล โดยเห็นว<าการมีเพศสัมพันธJของมนุษยJเปAนเรื่องเกี่ยวกับการ

ทำหน3าที ่ เพื ่อการมีบุตร ซึ ่งรูปแบบที่ถูกต3องของความสัมพันธJทางเพศของบุคคลต3องเกิดจาก

ความสัมพันธJระหว<างเพศชายและเพศหญิง สิ่งเหล<าน้ีนำไปสู<การกำหนดอัตลักษณJที่ถูกต3องของบุคคล

ว<ามีได3เฉพาะแค<เพศชายและเพศหญิง ความหมายของเพศวิถีในยุคแรกจึงหมายถึง การมีพฤตกิรรม

ทางเพศ (Sexual Behavior) ที ่นำไปสู <การสร3างความสัมพันธJทางเพศ (Sexual relation) และ      

อัตลักษณJ (Sexual Identity) ที่ถูกต3องของบุคคลซึ่งจะเกิดได3เฉพาะกับเพศชายและเพศหญิงเท<าน้ัน  

 แนวคิดดังกล<าวได3ถูกนำมาใช3เปAนบรรทัดฐานของสังคม และทำให3เกิดการอธิบาย

ความหมายและคุณค<าแก<รูปแบบความสัมพันธJทางเพศ ที่เกิดจากบุคคลรักเพศเดียวกันว<าเปAนสิ่งที่ไม<

ถูกต3อง และเปAนเรื่องของความเบี่ยงเบน หรือความผิดปกติทางจิต ต<อมาในป�ค.ศ. 1994 ได3มีการ

นำเสนอความหมายใหม<ของเพศวิถี ซึ่งเปAนผลงานด3านสังคมศาสตรJของ Laumann, Garnon และ 

Michael ในหนังสือเรื ่อง The Social Organization of Sexuality ซึ ่งเห็นว<าการกำหนดรูปแบบ

ความสัมพันธJทางเพศและอัตลักษณJของบุคคลไม<ควรนำเรื่องพฤติกรรมทางเพศซึ่งอยู<บนพื้นฐานของ

ระบบสองเพศมาใช3เปAนบรรทัดฐานของสังคม แต<ควรนำเรื่องวิถีทางเพศมาใช3ในการกำหนดความ

ถูกต3องของรูปแบบความสัมพันธJทางเพศและอัตลักษณJของบุคคลมากกว<า ทั้งนี้เพราะวิถีทางเพศมี

ความแตกต<างจากพฤติกรรมทางเพศตรงที ่ว<า บุคคลอาจมีพฤติกรรมทางเพศที่สอดคล3องหรือไม<

สอดคล3องกับวิถีทางเพศของตนก็ได3 ดังน้ันความหมายใหม<ของคำว<าเพศวิถี จึงหมายถึงประสบการณJ

ทางเพศของมนุษยJที่แสดงผ<านทางแรงดึงดูดทางเพศ (Attraction) พฤติกรรมทางเพศ (Behavior) 

และอัตลักษณJ (Identity) ของบุคคล จึงเกิดคำว<า “เพศวิถี” เพื่อใช3อธิบายพฤติกรรมทางเพศของ

มนุษยJ เพื่อสะท3อนให3เห็นว<าการแสดงออกดังกล<าว มิได3เกิดข้ึนตามแรงขับหรือสัญชาติญาณทางเพศ

                                                
54A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Log. cit, p. 1419. 
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เพียงอย<างเดียว แต<เปAนสิ่งที่ถูกควบคุมและกำกับอย<างใกล3ชิดจากสังคม อีกทั้งยังมีความหมายที่

แตกต<างหลากหลายขึ้นอยู<กับแต<ละบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ทำให3เพศวิถีนั้นจึงมีควาหมาย

แตกต<างกันไปตามกลุ<มคนที่มีวิถีชีวิตแตกต<างกัน และบริบทของสังคมที่บุคคลน้ันอาศัยอยู<  

 แนวคิดเรื่องเพศวิถี (Sexuality) เพศวิถีมีความสัมพันธJกับเพศสรีระ (Sex) และเพศสภาพ 

(Gender) ในแง<ของการอธิบายความสัมพันธJระว<างลักษณะทางกายภาพชีวภาพหรือลักษณะทาง

ร<างกายที่เปAนธรรมชาติซึ่งปรากฏให3เห็นภายนอก ส<วนมโนทัศนJเรื่อง “เพศวิถี” ที่ใช3กันในสาขา

มานุษยวิทยา มีนิยามครอบคลุมกว3างขวางกว<าประเด็นเรือ่งเพศ (Sex) และเพศสภาพ (Gender) เพศ

วิถี (Sexuality) เปAนแง<มุมทางวัฒนธรรมมากกว<าแง<มุมทางชีววิทยา มีคุณสมบัติเหมือนกับเพศภาวะ 

กล<าวคือ มีความหลากหลายและลื่นไหล เพราะเปAนผลผลิตของประวัติศาสตรJ สังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองเช<นกัน55 ทั้งน้ีนักวิชาการไทยได3ให3ความหมายเพศวิถีไว3ว<า เพศวิถี เปAนวิถีชีวิตทางเพศที่ถูก

หลอกสร3างจากค<านิยม บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการ

แสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู<รัก คู<ชีวิตใน อดุมคติ และกิจกาม พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง

“เพศ”ที่ว<ามาน้ีมักพูดกันว<าเปAนเรื่องตามธรรมชาติ แต<ที่จริงไม<ใช<เพราะคือ การสร3างความหมายทาง

สังคม จึงสัมพันธJกับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กำหนดและสร3างความหมาย

ให3แก<เรื่องเพศในทุกแง<มุม “เพศ” ในความหมายนี้มาจากภาษาอังกฤษว<า “Sexuality” แปลว<า 

“เพศวิถี”56 เพศวิถีจึงหมายถึง รสนิยมทางเพศ หรือความพึงพอใจทางเพศมี 4 ประเภท คือ 1) รัก

ต<างเพศ ซึ่งเปAนคนส<วนใหญ<ในสังคม คือ หญิงชอบชาย ชายชอบหญิง 2) รักเพศเดียวกัน เช<น เกยJ 

ได3แก< ชายรักชาย, เลสเบี้ยน ได3แก< หญิงรักหญิง 3) ไบเซ็กชวล (Bisexual) คือ ชอบทั้งผู3หญิงและ

ผู3ชาย 4) คนที่มีลักษณะไม<ชอบเพศไหนเลย ในเชิงที่ต3องการจะมีเพศสัมพันธJด3วยหรือไม< อยากจะรัก

เพศไหนเลย57  

 จากคำอธิบายข3างต3นจึงเห็นว<าเพศวิถี (Sexuality) คือประสบการณJทางเพศของมนุษยJที่ไม<

ยึดติดอยู<กับระบบสองเพศหรือระบบเพศตรงข3าม ไม<ผูกโยงกับความเปAนเพศชายและความเปAนเพศ

หญิงซึ่งให3ความสำคัญกับเพศสรีระเปAนสำคัญ แต<เพศวิถีเปAนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณJทางเพศของ

บุคคลที่ปรากฏให3เห็นผ<านทางพฤติกรรมวิถีทางเพศ และอัตลักษณJทางเพศ โดยที่ประสบการณJทาง

เพศของบุคคลอาจเกิดข้ึนได3หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได3 และไม<มีความคงที่แน<นอน 

เพศวิถียังหมายรวมถึง การที่บุคคลหน่ึงมีความรู3สึกดึงดูดสนใจลึกซึ้ง ทั้งทางอารมณJ ความรักใคร<และ

                                                
55สุชาดา ทวีสินธ์ิ, ผู�หญิงผู�ชายและเพศวิถี เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา, อ3างแล3ว, หน3า 316. 
56กฤติยา อาชวนิจกุลและกาญจนา ตั้งชลทิพยJ, โหมโรงมิติ “เพศ” ในประชากรและสังคม, อ3างแล3ว, หน3า ญ. 
57จเร สิงหโกวินทJ, “เช็คกันหน<อยคุณเพศไหนใน 12 ประเภท”, (8 กรกฏาคม 2558) < https:// www. 

pptvhd36.com/news/ไลฟ»สไตลJ/14275>, (16 มิถุนายน 2561). 
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ทางเพศ และในสัมพันธภาพที่มีทั้งลักษณะความใกล3ชิดกันทางเพศสัมพันธJและในทางเพศ ที่มีต<อต<าง

เพศหรือเพศตรงข3าม (Heterosexual) เพศเดียวกัน (Homosexual) หรือทั้งสองเพศ (Bisexual) 

 

2.3 ความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏในสังคม 

 

 จากการศึกษาความเปAนมาของเรื่องเพศน้ันจะเห็นได3ว<า กระบวนทัศนJในแต<ละยุคน้ันมีอิทธิ

พอต<อการอธิบายและความเข3าใจของมนุษยJ ในกระบวนทัศนJหลังนวยุคหรือยุคป~จจุบัน เรื่องเพศน้ันมี

รูปแบบการอธิบายที่หลากหลายจนยากที่จะหาคำจำกัดความได3 เพราะเรื่องเพศนั้นกลายเปAนสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงได3ตลอดเวลา ข้ึนอยู<กับกระบวนทัศนJทางสงัคมที่มีอทิธิพลต<อกัน การเปลี่ยนแปลงทางเพศ

น้ันเปAนการเปลีย่นแปลงในลกัษณะการที่ต3องการเปลีย่นแปลงเพศของตนเองที่มีแต<กำเนิดให3กลายเปAน

อีกเพศหน่ึงตามที่ตนเองต3อง การแสดงบทบาทในเพศในยุคโลกาภิวัตนJน้ันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด3าน

การแพทยJเพื่อที่สามารถให3ผู3ที่ต3องการเปลี่ยนเพศของตนเองก็ย<อมสามารถทำได3 เช<น ผู3ชายต3องการ

เปลี่ยนเพศผู3หญิง โดยการสร3างอวัยวะให3ตรงตามสภาพจิตใจที่สะท3อนออกมาเปAนผู3หญิง รวมทั้งการ

แสดงบทบาทของความเปAนหญิงให3เกิดข้ึน ในที่น้ีมีเรื่องของจิตเข3ามาเกี่ยวข3อง ซึ่งในปรากฏการณJน้ีมี

ความแตกต<างจากพฤติกรรมรักร<วมเพศ,ความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือความหลากหลายเรือ่งเพศในอดีต

ที่มักเปAนเรื่องของจารีตประเพณี โดยที่ยังรักษาความเปAนเพศของตนเองไว3ในด3านร<างกายและจิตใจ 

การเปลี่ยนแปลงน้ีเปAนมิติใหม<ของความหลากหลายทางเพศในสังคมป~จจุบัน58 ในงานวิจัยครั้งน้ีผู3วิจัย

ขอนำเสนอในบางประเด็นที่เกี่ยวข3องพอสังเขปดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

 

 2.3.1 สิทธิในการเลือกเพศและการผSาต ัดแปลงเพศ (Gender Reassignment 

Surgery Rights) 

 ในกรณีของบุคคลที่ต3องการผ<าตัดแปลงเพศ ก็มีหลักฐานพบว<าเกิดข้ึนมาพร3อม ๆ  กับบุคคล

ที่รักเพศเดียวกัน โดยในสังคมตะวันตกมองว<า การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม<ยอมรบัเพศที่ตนเปAนอยู<น้ัน

เปAนคนผิดบาป แต<ด3วยความก3าวหน3าทางวิทยาการทางจิตวิทยา จิตวิเคราะหJและสังคมวิทยาช<วยทำ

ให3สังคมน้ันมีความเข3าใจต<อบุคคลเหล<าน้ีมากข้ึน ประกอบกับความเจริญก3าวหน3าทางการแพทยJก็ได3

เข3ามาช<วยยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล<านี้และช<วยแก3ไขสภาพป~ญหาของบุคคลที่ตกอยู<ในภาวะ

หลงเพศโดยการผ<าตัดแก3ไขเพศ และในการประชุมสัมมนาเรื ่องเกี ่ยวกับ Transvestism and 

Transsexualism ที่สถาบันแพทยJแห<งนิวยอรJก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2496 เปAนครั้งแรกที่

วงการแพทยJยอมรับว<าการเบี่ยงเบนทางเพศเปAนโรคชนิดหนึ่งที่ยังไม<พบวิธีรักษานอกจากการผ<าตัด

                                                
58วราภรณJ อินทนนทJ, การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแกkปmจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ,

อ3างแล3ว. 
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แปลงเพศและการรักษาด3วยฮอรJโมนเพื่อช<วยชีวิตสำหรับผู3ป�วยที่มีภาวะหลงเพศ โดยดร. แฮรี่ เบนจา

มิน (Dr. Harry Benjamin) เปAนแพทยJที่ได3ทำการบุกเบิกการผ<าตัดแปลงเพศข้ึนเพราะเห็นว<า เมื่อไม<

สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของผู3ป�วยให3เข3ากับสภาพร<างกายของผู3ป�วยได3 ก็ควรที่จะมีการพิจารณาเพื่อ

เปลี่ยนสภาพร<างกายของผู3ป�วยให3เข3ากับสภาพจิตใจ จากหลักฐานทางการแพทยJได3มีการยืนยันว<า 

การผ<าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเปAนหญิงเกิดขึ้นเปAนครั้งแรกในทวีปยุโรปในป� ค.ศ. 1931 ที่ประเทศ

เดนมารJก และนับเปAนการผ<าตัดแปลงเพศที่โด<งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย<างยิ่งในทวีปยุโรปและ

อเมริกา เปAนกรณีศึกษาที่ทำให3จิตแพทยJ ศัลยแพทยJ และนักเพศศาสตรJในซีกโลกตะวันตกต3องสนใจที่

จะศึกษาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางการรักษาให3แก<บุคคลที่มีภาวะหลงเพศหรือต3องการที่จะผ<าตัด

แปลงเพศจนกระทั่งป~จจุบัน 

 สำหรับในประเทศไทย การผ<าตัดแปลงเพศได3เริ่มต3นเมื่อป� พ.ศ. 2515 โดย นายแพทยJ 

ปรีชา เตียวตรานนทJ เปAนผู3ริเริ่มนำวิทยาการการผ<าตัดแปลงเพศเพื่อใช3รักษาบุคคลที่มีภาวะหลงเพศ

แต<ก็ถูกต<อต3านจากอาจารยJคณะแพทยศาสตรJ จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัยเปAนอย<างมาก ทั้งนี้เพราะ

สังคมไทยในขณะน้ันยังไม<มีการยอมรับการผ<าตัดแปลงเพศและยังมองว<าบุคคลที่ต3องการผ<าตัดแปลง

เพศนั้นเปAนคนผิดปกติทางจิตและควรที่จะรับการรักษาเพื่อให3ดำรงตน ในเพศที่เปAนตามเครื่องเพศ

มากกว<าการเรียกร3องที่จะรับการผ<าตัดแปลงเพศ จากการไม<ยอมรับและการมีอคติจากสังคมทำให3

แพทยJที่ทำการผ<าตัดแปลงเพศในยุคน้ันถูกมองในแง<ลบ อย<างไรก็ตามประเทศไทยก็มีการผ<าตัดแปลง

เพศสำเร็จใน พ.ศ. 2516 โดยกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นได3มีการวางระเบียบเรื่องการผ<าตัด

แปลงเพศไว3ว<า ก<อนที่บุคคลจะเข3ารับการผ<าตัดแปลงเพศจะต3องได3รับการประเมินผลการวิเคราะหJ

จากจิตแพทยJว<าสมควรที่จะผ<าตัดแปลงเพศหรือไม< โดยคณะกรรมการจะทำการนำผู3ที่ต3องการผ<าตัด

แปลงเพศในแต<ละกรณีเข3าที่ประชุม เพื่อทำการตัดสินโดยต3องพิจารณาจากการสัมภาษณJ การตรวจ

สภาพจิตใจและนำผลที่ได3เข3าที่ประชุม หลังจากน้ันจึงจะเรยีกผู3ที่ต3องการแปลงเพศมาเพื่อซกัถามและ

ทำการตัดสินว<า บุคคลนั้นจะสามารถแปลงเพศได3หรือไม< ในป~จจุบันจะพบว<าการผ<าตัดแปลงเพศใน

ประเทศไทยมีการพัฒนาและได3รับการยอมรับจากทั่วโลกและการผ<าตัดแปลงเพศผู3ที่มารอรับการ

ผ<าตัดแปลงเพศก็ไม<จำเปAนที่จะต3องเข3าสู<กระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาต<อไป ป~จจุบันมีบุคคลข3าม

เพศหรือแปลงเพศโดยการผ<าตัดแปลงสรีระให3คล3ายคลึงกับเพศที่ตนต3องการรวมถึงเปลี่ยนวิถีการ

ดำเนินชีวิตให3สอดคล3อง อย<างไรก็ตามบุคคลที่แปลงเพศแล3วนั้นยังถูกเลือกปฏิบัติและต3องตกอยู<ใต3

เงื่อนไขตามกฎหมายเดิม นอกเหนือจากความไม<เท<าเทียมด3านกฎหมายแล3ว คนข3ามเพศที่ได3รับการ

ผ<าตัดแปลงเพศน้ันไม<สามารถดำเนินชีวิตในพื้นที่ของทางราชการ อย<างไรก็ตามพื้นที่ทางสังคมของคน

ข3ามเพศมีความทับซ3อนอยู<บนเงื่อนไขทางสังคมหลายประการ59  

                                                
59ป²ยลักษณJ โพธิวรรณและคณะ, “ผลจากการแปลงเพศสู<การพัฒนาตัวตนคนข3ามเพศ”, วารสารวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกkน, ป�ที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน-มิถุนายน, 2554) : 92-93. 
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 2.3.2 หลักศักด์ิศรีความเปvนมนุษย? 

 แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีของความเปAนมนุษยJเปAนแนวคิดที่สนับสนุนว<ามนุษยJทุกคน เมื่อเกิด

มาแล3วย<อมมีศักดิ์ศรีอยู<โดยธรรมชาติ ซึ่งตามธรรมชาติโดยทั่วไปของมนุษยJย<อมเสมอภาคและเท<า

เทียมกัน โดยหลักน้ีจะเปAนเครื่องมือป£องกันให3การประพฤติปฏิบัติกันระหว<างมนุษยJด3วยกันให3มีความ

เสมอภาค ไม<มีการเลือกปฏิบัติโดยการแบ<งแยกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ หรือ อายุ ทั้งน้ีเพราะความเปAน

มนุษยJเปAนคุณค<าอันสูงสุดที ่บุคคลซึ่งอยู <รวมกันเปAนสังคมต3องคำนึงถึง มนุษยJมีสัญชาตญาณการ

ดำรงชีวิตในการรักษาและเอาตัวรอด สิ่งที่กฎหมายต3องรับรู3และเปAนสิ่งที่ต3องให3ความชอบธรรมแก<

การป£องกันและในกรณีจำเปAนตามกฎหมาย ซึ่งถ3าจะกล<าวถึงสถานะและความมีอยู<ของหลักศกัดิ์ศรี

ความเปAนมนุษยJระบบกฎหมายจะพบว<าหลักดังกล<าวได3มีปรากฏทั้งในสถานะของการเปAนหลักทั่วไป

ของกฎหมายที่แสดงถึงแนวคิดและเจตนารมณJเบื้องหลังของกฎหมายและในสถานะที่เปAนบทบัญญัติ

เฉพาะเรื่องดังน้ี  

 1) สถานะของศักดิ์ศรีความเปAนมนุษยJ ต3องมีความจำเปAนในฐานะที่เปAนคุณค<าสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะศักดิ์ศรีความเปAนมนุษยJเปAนสิ่งที่ทำให3มนุษยJยังคงอยู<ได3ในสังคม รัฐจึงต3อง

ดำเนินการให3สอดคล3องกับหลักในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเปAนกฎหมายสูงสุดเพราะมนุษยJเปAนเป£าหมาย

การดำเนินการของรัฐ ศักดิศรีความเปAนมนุษยJจึงถือว<าเปAนพื้นฐานสำหรับการวางรากฐานของหลัก

เสรีภาพแก<บุคคลและความเสมอภาค 

 2) ศักดิ์ศรีความเปAนมนุษยJเปAนสาระสำคัญแห<งสิทธิและเสรีภาพ แนวคิดที่ถือว<าศักดิ์ศรี

ความเปAนมนุษยJมีฐานะเปAนสาระสำคัญแห<งสิทธิและเสรีภาพเพราะถือว<าศักด์ิศรีความเปAนมนุษยJเปAน

แก<นของสิทธิเสรีภาพแต<ละประเภทซึ่งรัฐไม<สามารถจะล<วงละเมิดได3 หลักศักดิ์ศรีความเปAนมนุษยJน้ี

แม3จะมิได3มีการบัญญัติรับรองไว3โดยชัดเจน แต<ยังคงมีสถานะที่เปAนสิทธิข้ันพื้นฐานอย<างหน่ึงที่รัฐต3อง

รับรองและคุ3มครองให3แก<พลเมืองของตนด3วย60 

    

 2.3.3 หลักความเสมอภาค 

 ความหมายของหลักเสมอภาคในแนวคิดทางกฎหมายคือ การที่บุคคลมีความเสมอภาคทีจ่ะ

ได3รับการรับรองและคุ3มครองตามกฎหมายอย<างเท<าเทียม (Fairness) หรือเรียกว<า หลักความเสมอ

ภาคเบื้องต3น (Equality Before the Law) เปAนการยอมรับสิทธิเสรภีาพอันเปAนสาระสำคัญของความ

เปAนมนุษยJที่ติดตัวมนุษยJมาตั้งแต<กำเนิดและไม<อาจพรากไปได3 ซึ่งแสดงให3เห็นถึงการยอมรับตาม

ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งหลักความเสมอภาคใต3กฎหมายและเปAนหลักการที่ทำให3มีการปฏิบัติต<อ

บุคคลอย<างเท<าเทียมกันหรือไม<เลือกปฏิบัติ (Non-Dicrimination) การปฏิบัติตามหลักความเสมอ

                                                
60บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื ้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ ์ศรีความเป�นมนุษย_ตามรัฐธรรมนูญ,             

(กรุงเทพฯ : วิญ¾ูชน, 2547), หน3า 111. 
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ภาคนั้นจะต3องปฏิบัติต<อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย<างเท<าเทียมกันและจะต3องปฏิบัติต<อสิ่งที่มี

สาระสำคัญต<างกันให3แตกต<างกันไป หลักความเสมอภาคทางกฎหมายสามารถแบ<งได3 2 ประเภท คือ 

1) หลักความเสมอภาคทั่วไปเปAนสิทธิข้ันพื้นฐานของป~จเจกชนและมีลักษณะเปAนสิทธิเรื่องของป~จเจก

ชน โดยถือว<าหลักความเสมอภาคน้ันเปAนพื้นฐานของความยุติธรรมทั้งปวง และถูกใช3เปAนข3อห3ามเพื่อ

ป£องกันมิให3เกิดการใช3อำนาจตามอำเภอใจ โดยสาระสำคัญของหลักความเสมอภาคนั้นมีความมุ<ง

หมายเพื ่อไม<ให3เกิดการเลือกปฏิบัติต<อสิ่งที ่มีความเหมือนกันในสาระสำคัญให3แตกต<างกันตาม

อำเภอใจ และ 2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เปAนเงื่อนไขหรือขอบเขตการบังคับใช3ที่แตกต<างไป

จากหลักความเสมอภาคทั่วไป 

 ความสัมพันธJระหว<างหลักความเสมอภาคทั่วไปและหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องน้ันถือ

ได3ว<า หลักความเสมอภาคทั่วไปเปAนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต<หลักความเสมอ

ภาคทั่วไปนั้นสามารถนำไปใช3ได3กับเรื่องโดยไม<จำกัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งและทุก ๆ คนย<อม

สามารถอ3างหลักความเสมอภาคทั่วไปได3 ส<วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง อาจถูกจำกัดไว3สำหรับ

ใช3เฉพาะเรื่อง หรือกลุ<มบุคคลที่กฎหมายมุ<งคุ3มครองเท<าน้ัน หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเปAนหลัก

กฎหมายพิเศษซึ่งย<อมมาก<อนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถ3ากฎเกณฑJใดได3รับพิจารณาตามหลักความ

เสมอภาคเฉพาะเรื่องแล3ว ก็ไม<จำเปAนที่จะต3องมาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปซ้ำอีก61 

 

 2.3.4 หลักการไมSเลือกปฏิบัติ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห<งสหประชาชาติ (United Nations Commission on 

Human Rights) ได3ให3ความหมายของคำว<า “การเลือกปฏิบัติ” ไว3ว<า “เปAนการปฏิบัติที่แตกต<างกัน 

การกีดกัน การหน<วงเหน่ียว หรือการลำเอียง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องเพศ ผิว เช้ือชาติ ความคิดเห็น

ทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื ่น ๆ สัญชาติ หรือที ่มาในสังคม ความยากดีมีจน สถานะของ

แหล<งกำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงคJหรือไม< หรือส<งผลกระทบ หรือทำให3สูญเปล<า หรือ

ทำให3การยอมรับต3องเสื่อมเสียไป ซึ่งการใช3สิทธิโดยบุคคลทุกคนบนจุดยืนที่เสมอภาคกันซึ่งสิทธิและ

เสรีภาพทั้งมวล”62 มนุษยJทุกคนเกิดมาย<อมมีความแตกต<างทางร<างกายบางประการ หากความ

แตกต<างเหล<าน้ีกลายเปAนอุปสรรคต<อการเข3าสิทธิหรือการใช3สิทธิของบุคคล อาจทำให3บุคคลไม<ได3รับ

สิทธิหรือไม<มีสิทธิเท<าเทียมกับบุคคลอื่นในสภาวะปกติจะพึงมีหรือได3รับ การที่รัฐปฏิบัติต<อทุกคน

เหมือนกันตามกฎหมายโดยต้ังอยู<บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคก็อาจก<อให3เกิดความไม<เปAนธรรม

ขึ้นมาได3 รัฐจึงอาจปฏิบัติต<อบุคคลบางกลุ<มแตกต<างจากประชาชนทั่วไปได3 ภายใต3ข3อจำกัดหรือ

                                                
61เกรียงไกร เจริญธนาวัตนJ, หลักพื ้นฐานกฎหมายมหาชน วkาด�วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย,              

(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJวิญ¾ูชน, 2557), หน3า 78. 
62กุมพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547), หน3า 381-382. 
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เงื่อนไขกฎหมายได3ให3อำนาจเอาไว3 การปฏิบัติเช<นน้ีก็เพื่อส<งเสริมให3บุคคลเหล<าน้ันมีความแตกต<างใน

สาระสำคัญจากบุคคลทั่วไป อาจกล<าวได3ว<า การเลือกปฏิบัตินำมาซึ่งความไม<เสมอภาคแต<การเลือก

ปฏิบัติกับการปฏิบัติที่แตกต<างกันน้ันไม<เหมือนกัน กล<าวคือ การปฏิบัติที่แตกต<างกันน้ันสามารถทำได3 

หากปรากฏว<าเปAนการปฏิบัติต<อบุคคลที่มีสาระสำคัญแตกต<างกันและการปฏิบัตินั ้นเปAนไปอย<าง

สมเหตุสมผล 

 

 2.3.5 หลักความเทSาเทียมกันทางเพศ 

 หลักความเท<าเทียมระหว<างเพศเปAนหลักการที่สำคัญของหลักความเสมอภาคประการหน่ึง 

ซึ ่งหลักความเท<าเทียมระหว<างเพศ โดยเฉพาะผู3ขายและผู 3หญิงนั้น เปAนหลักการที่บทบัญญัติใน

กฎหมายระหว<างประเทศที่เกี่ยวข3องกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับได3บัญญัติไว3 อันเปAนการสะท3อนให3

เห็นถึงความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของชายและหญิง เนื ่องจากกฎหมายภายในของหลาย

ประเทศได3จำกัด หรือลิดรอนสิทธิของผู3หญิงในหลายประการที่พึงได3รับให3ด3อยกว<าผู3ชาย ซึ่งความเท<า

เทียมกันระหว<างผู3หญิงกับผู3ชายได3รับรองไว3ในอารัมบทของกฎบัติสหประชาติไว3ว<า “เราบรรดา

ประชาชนแห<งสหประชาชาติได3ต้ังเจตนาจำนงที่จะยืนยันความเช่ือมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเปAนพื้นฐาน

ในเกียรติศักดิ์และคุณค<าของมนุษยJ ในสิทธิอันเท<าเทียมกันของบุรุษและสตรีและประชาชาติใหญ<

น3อย” อีกทั้งยังปรากฏในตราสารสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ ด3วย63  

 จากบทบัญญัติรับรองความเท<าเทียมกันระหว<างชายและหญิงที ่ปรากฏนกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว<างประเทศได3ก<อให3เกิดผลผูกพันต<อรัฐในการประกันและคุ3มครองสทิธิและเสรีภาพของ

หญิงและชายอย<างเท<าเทียมกัน และดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคการเข3าถึงและใช3สิทธิอย<างเท<าเทียม

ด3วย แม3ว<าในประเทศจะมีประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตรJ หรือความเชื่ออทางศาสนาอันเปAน

อุปสรรคต<อการใช3สิทธิและเสรีภาพของทั้งชายและหญิง รัฐก็ต3องมีหน3าที่ต3องดำเนินมาตรการทาง

กฎหมายในการส<งเสริมและคุ3มครองผู 3หญิงอย<างมีประสิทธิภาพ แต<ความเท<าเทียมดังกล<าวมิได3

หมายความว<า หญิงกับชายจะต3องเท<าเทียมกันในทุกด3าน เนื่องจากความแตกต<างบางประการซึ่ง

เปAนไปตามธรรมชาติ เช<น สรีระของผู3หญิงทำให3ไม<สามารถประกอบอาชีพใช3แรงงานบางประการซึ่ง 

เช<นเดียวกับผู3ชาย หรือในบางกรณีผู3หญิงอาจมีความจำเปAนต3องได3รับสิทธิบางประการมากกว<าผู3ชาย 

หรือบางกรณีที่ไม<สามารถให3หญิงทำได3 รัฐก็อาจปฏิบัติต<อหญิงให3แตกต<างกับชายโดยอยู <ภายใต3

เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช<นเดียวกับการปฏิบัติอย<างแตกต<างบางประการที่สามารถทำได3 โดย

                                                
63ป²¢นบุญญา ลำมะนา, “ป~ญหาเก่ียวกับการคุ3มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ศึกษากรณีคณะกรรมาธิการ

ระหว<างรัฐบาลอาเซียนว<าด3วยสิทธิมนุษยชน”, วิทยานิพนธJนิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

รามคำแหง), 2555, หน3า 27-28. 
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คำนึงถึงความสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงคJของกฎหมาย64 หลักการทางกฎหมายที่ได3กล<าวมา

ข3างต3นมีบทบาทสำคัญต<อการบัญญัติ การตีความและการใช3กฎหมายเพื่อให3เกิดการรับรองสิทธิของ

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งสิ้น ซึ่งในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ได3มีการรับรอง

หลักการดังกล<าวไว3ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปAนการแสดงให3เห็นถึงการยอมรับศักดิ์ศรีของบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศที่พึงจะได3รับความคุ3มครองด3วย 

 

2.4 แนวคิดเรื่องเพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 การอธิบายเรื่องเพศตามกระบวนทัศนJพุทธปรชัญาน้ันพุทธปรชัญามองว<า เพศได3ถูกกำหนด

ไว3เปAนสัญลักษณJให3มนุษยJได3ทราบความจริงเชิงสมมติ ดังความว<า “บัญญัติสิ่งที่ไม<มีอยู<โดยแท3จริง 

อน่ึงการบัญญัติคำทั้งหลายมีคำว<า หญิง ชายเปAนต3น อันล3วนแต<คำเปAนภาษาของชาวโลก อันไม<มีอยู< 

(โดยแท3จริง) ช่ือว<าอวิชชมานบัญญัติ”65 ฉะน้ันการเรียกเพศชายเพศหญิงเปAนเพียงสมมุติบัญญัติ เพื่อ

ปฏิบัติได3อย<างถูกต3องเหมาะสม ดังนั้นเพศถ3ากล<าวในเชิงปรมัตถJจึงไม<มีอยู< เพราะชีวิตที่ปราศจาก

ตัวตนที่แท3จริง และมนุษยJทุกเพศล3วนมีค<าแห<งความเปAนมนุษยJเสมอเหมือนกันหมด ในพระไตรป²ฎก

พระพุทธเจ3าได3ตรัสไว3หลายแห<งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพศหรือการสลับเพศ บางคราวเคยเกิดเปAน

เพศชาย บางคราวเคยเกิดเปAนเพศหญิง เคยเกิดเปAนชายสลับเปลีย่นหมุนเวียนไปทั้งสิ้น ดังพุทธพจนJที่

ปรากฎในติณกัฏฐสูตรว<า    

“สงสารน้ีกำหนดที่สุดเบื้องต3นเบื้องปลายไม<ได3 เมื่อเหล<าสัตวJผู3มีอวิชชา

เปAนที่กางกั้น มีตัณหาเปAนเครื่องประกอบไว3 ท<องเที่ยวไปมาอยู< ที่สุดเบื้องต3น

ย<อมไม<ปรากฏ”66 “สัตวJผู3ไม<เคยเปAนบิดา ไม<เคยเปAนมารดา ไม<เคยเปAนพี่ชาย

น3องชาย ไม<เคยเปAนพี่สาวน3องสาว ไม<เคยเปAนบุตรเปAนธิดา ในสงสารน้ีมิใช<หายได3

ง<าย ข3อน้ันเพราะเหตุไร เพราะว<าสงสารน้ีกำหนดที่สุดเบื้องต3นเบื้องปลายไม<ได3 

เมื่อเหล<าสัตวJผู3มีอวิชชาเปAนที่กางกั้น มีตัณหาเปAนเครื่องประกอบไว3 ท<องเที่ยวไป

มาอยู< ที่สุดเบื้องต3นย<อมไม<ปรากฏ”67 

 
จากข3อความทำให3ทราบว<า การท<องเที่ยวไปในสังสารวัฏ อันหมายถึง การเวียนตายเวียนเกิด

อยู<ในภพภูมิต<าง ๆ ของสัตวJโลกด3วยอำนาจกิเลสกรรมวิบาก หมุนวนอยู<เช<นนั้นเท<าที่ยังตัดกิเลส

                                                
64เรื่องเดียวกัน, หน3า 33-34. 
65อภิ.ปุ.อ.76/181. 
66สํ.นิ.16/421-422/177. 
67สํ.นิ.16/450-455/187-189. 



  

62 

กรรมวิบากไม<ได368 เพราะสังสารวัฎยาวนาน ไม<สามารถที่จะกำหนดต3นและกำหนดปลายทางได3 ถ3ายัง

ไม<หมดกิเลสและในสังสารวัฏอันยาวนานน้ัน สรรพสัตวJล3วนเวียนเกิดเวียนตายกันมานับไม<ถ3วน สลับ

หมุนวัยนกันไปตามแต<ผลของการกระทำ (กรรม) ของแต<ละบุคคล ดังนั ้นมนุษยJสามารถสลับ

สับเปลี่ยนกันในแต<ละฐานะได3 นอกจากสลับสถานภาพกันแล3วยังเพศยังเปลี่ยนไปตามการเวียนตาย

เวียนเกิด เปรียบเสมือนการเดินทางนับตั้งแต<ปฏิสนธิขึ้นในครรภJของมารดา จนกระทั่งออกมาสู<โลก

ภายนอก ภาวะทางกายและทางจิตของมนุษยJไม<เคยหยุดอยู<กับที่ แต<ก3าวไปข3างหน3าทุกขณะจนถึง

วาระสุดท3ายของชีวิตผ<านจากภพนี้ไปสู<ภพอื่นต<อไปและต<อ ๆ ไปไม<สิ้นสุด ทุกขณะของมนุษยJยังมี

กิเลสอยู< ย<อมทำกรรมดีบ3าง ช่ัวบ3าง กรรมดีย<อมมีวิบากดี วิบากดีก<อให3เกิดสุข วิบากช่ัวก<อให3เกิดทุกขJ 

สุข ทุกขJเหล<าน้ีย<อมมีชาติคือ ความเกิดเปAนที่รองรับปราศจากความเกิดเสียแล3วที่รองรับสุขทุกขJย<อม

ไม<มี ดังพุทธพจนJที่ว<า  

“...สงสารนี ้กำหนดที่สุดเบื ้องต3นเบื ้องปลายไม<ได3เมื ่อเหล<าสัตวJผู3มี

อวิชชาเปAนที่กางกั้น มีตัณหาเปAนเครื่องประกอบไว3 ท<องเที่ยวไปมาอยู< ที่สุด

เบื้องต3นย<อมไม<ปรากฏ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท<อนไม3ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ 

บางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย 

แม3ฉันใดสัตวJทั้งหลายผู3มีอวิชชาเปAนที่กางกั้น มีตัณหาเปAนเครื่องประกอบไว3 

ท<องเที่ยวไปมาอยู< ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู<ปรโลก บางคราวก็จาก

ปรโลกมาสู<โลกนี้ ข3อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว<า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต3น

เบื้องปลายไม<ได3…”69 

“...เราแสวงหานายช<างเรือนอยู< เมื่อยังไม<ประสบ แล<นไปแล3วสู<สงสารมี

ชาติไม<น3อย ความเกิดเปAนทุกขJร่ำไป แน<ะนายช<างเรือน บัดนี้เราพบท<านแล3ว 

ท<านจักไม<ต3องสร3างเรอืนอีก ซี่โครงของท<านทั้งหมดเราหกัแล3ว ยอดเรือนเราขจดั

เสียแล3ว จิตของเราถึงแล3วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขาร เราบรรลุความสิ้นแห<ง

ตัณหาแล3ว...”70  

 

 ข3อความดังกล<าว แสดงให3เห็นถึงธรรมชาติของสรรพสัตวJเมื่อเกิดแล3วก็ต3องตาย หนีไม<พ3น 

วนเวียนสู<การเกิดการตายกันมาแล3วนับครั้งไม<ถ3วน แม3แต<พระสัมมาสัมพุทธเจ3า พระป~จเจกพุทธเจ3า 

                                                
68พระธรรมกิตติวงศJ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื ่อการศึกษาพุทธศาสน_ ชุด คำวัด, (กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพJบันลือธรรม, 2553), หน3า 1067. 
69สํ.นิ.16/438-439/183. 
70ขุ.อิติ.25/21/25. 
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พระอรหันตสาวก ผู3ทรงฤทธ์ิเดชเหาะเหิน เดินอากาศ สามารถขจัดกิเลสอาสวะได3 ก็ยังต3องเผชิญกับ

กฎแห<งกรรม  

 

 2.4.1 กรรมกับเพศกำเนิด  

 จากการที่กล<าวมากรรมเปAนป~จจัยแห<งการกำเนิดเพศ กรรม เปAนภาษาสันสกฤตตรงกับ

บาลีว<า กมฺม แปลว<า การกระทำจึงยังเปAนคำกลาง ๆ  ไม<เปAนบุญเปAนบาป เปAนอัพยากฤต (กลาง ๆ 

ระหว<างกุศลกับอกุศล)71 กรรม หมายถึง การกระทำที่ประกอบด3วยเจตนาคือ ทำด3วย ความจงใจ หรือ

จงใจทำดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม ถ3าเปAนการกระทำที่ไม<มีเจตนาก็ไม<เรียกว<าเปAนกรรม72 เจตนา คือ ธรรมชาติ

ผู3คิด เจตนาน้ัน มีภาวะคือความจงใจเปAนลักษณะ มีความเคลื่อนไหวเปAนกิจ มีความจัดแจงเปAนผล73 

กล<าวอีกนัยหนึ่งเจตนาในการกระทำนั่งเองจัดเปAนกรรม ฉะนั้นการกระทำที่เรียกว<ากรรมนั้น พุทธ

ปรัชญาถือเอา“เจตนา”ในการกระทำเปAนเครื่องกำหนด การกระทำโดยเกิดขึ ้นด3วยความจงใจที่

ปรากฏออกมาทางใดทางหน่ึง ดังพระพุทธพจนJที่กล<าวไว3ว<า “ดูก<อนภิกษุทั้งหลาย เรากล<าวเจตนาว<า

เปAนตัวกรรม บุคคลจงใจแล3วย<อมกระทำกรรมทางกาย ทางวาจา(หรือ)ทางใจ”74 และพุทธพจนJที่ว<า  

“...ธรรมทั้งหลายมีใจเปAนหัวหน3า มีใจเปAนใหญ< สำเร็จด3วยใจ ถ3าบุคคลมีใจ

ชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด3วย เพราะความชั่วนั้น ทุกขJย<อมติดตามเขาไป 

เหมือนล3อหมุนตามรอยเท3าโคที่ลากเกวียนไปฉะน้ัน ธรรมทั้งหลาย มีใจเปAนหัวหน3า 

มีใจเปAนใหญ< สำเร็จด3วยใจ ถ3าบุคคลมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด3วย เพราะความ

ดีน้ัน สุขย<อมตามเขาไป เหมือนเงาติดตามเขาไปฉะน้ัน...”75 

 

 จากพุทธพจนJดังกล<าว ชี้ให3เห็นว<าพุทธปรัชญานั้นมุ<งที่เจตนาในการกระทำอย<างใดอย<าง

หนึ่ง ที่แสดงออกทั้งทางใจ ทางวาจา ทางกาย คือ ถ3าตัดสินใจกระทำเรื่องนั้นด3วยเจตนาที่เปAนกุศล 

การกระทำน้ันก็เปAนกุศลกรรม แต<ถ3าตัดสินใจกระทำเรื่องน้ันด3วยเจตนาที่เปAนอกุศล การกระทำน้ันก็

เปAนอกุศลกรรม 

 

 

                                                
71ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJเรืองป~ญญา, 2558), หน3า 171. 
72สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 3-4. 
73สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร_วิสุทธิมรรค,สมเด็จพระพุฒาจารย_ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, อ3างแล3ว, หน3า 772. 
74องฺ.ฉกฺก.22/334/368. 
75ขุ.ธ.25/11/11. 



  

64 

2.4.1.1 ประเภทของกรรม  

ประเภทของกรรมกำหนดโดยทางแห<งการกระทำ การกระทำที ่ประกอบ ด3วยเจตนา 

หรือความจงใจที่จัดเปAนกรรมเกิดได3 3 ทางคือ 1) ทางกาย เรียกว<า กายกรรม 2) ทางวาจา เรียกว<า 

วจีกรรม 3) ทางใจ เรียกว<า มโนกรรม กรรมทั้ง 3 ประการนี้เปAนได3ทั้งกุศลและอกุศลทั้งนี้ขึ้นอยู<กับ 

เจตนาว<าเปAนกุศลหรืออกุศลลักษณะของเจตนาที่เปAนสาเหตุก<อให3เกิดกรรมมี 3 ประการคือ  

 1. กุศลกรรม แปลว<า กรรมดีเปAนการกระทำที่เกิดข้ึน จากกุศลเจตนาหรือเจตนาที่ดี กุศล 

กรรมนี้อาจเปAนกระทำที่เกิดขึ้นทางกายวาจา หรือทางใจก็ได3 เช<น คิดบริจาคทาน เพื่อสงเคราะหJ 

อนุเคราะหJผู3ประสบภัยธรรมชาติก็จัดเปAนกุศลกรรมฝ�ายมโนกรรม พูดชักชวนให3ผู3อื่นยินดีในการ 

บริจาคทานก็เปAนกุศลกรรมมฝ�ายวจีกรรม บริจาคทานด3วยตนเองก็เปAนกุศลกรรม ฝ�ายกายกรรม 

เปAนต3น  

 2. อกุศลกรรม แปลว<า กรรมไม<ดีหรือกรรมช่ัว เปAนการกระทำที่เกิดจากอกุศลเจตนาหรือ 

เจตนาที่ไม<ดี อกุศลกรรมน้ีอาจเกิดข้ึนทางกาย ทางวาจา หรือทางใจก็ได3 เช<น เดียวกับกุศลกรรม เช<น 

คิดจะยิงนกก็เปAนอกุศลกรรมฝ�ายมโนกรรม พูดชักชวนคนอื่นไปยิงนกด3วยกันก็เปAนอกุศลกรรมฝ�าย 

วจีกรรม ลงมือยิงนกด3วยตนเองก็เปAนอกุศลกรรมฝ�ายกายกรรมเปAนต3น   

 3. อัพยากตกรรม แปลว<า กรรมที่เปAนกลาง ๆ  หรือการกระทำ ที่ไม<จัดได3ว<าดีหรือชั่วทาง 

ศีลธรรม เปAนการกระทำที่เกิดจากอัพยากตเจตนาหรือเจตนาที่เปAนกลาง ๆ  ซึ่งไม<จัดอยู<ในฝ�ายกุศล 

หรืออกุศลเช<น การกระทำที่เปAนกิจวัตรประจำวันต<าง ๆ เปAนต3น76 

การกระทำ (กรรม) ที ่บงชี ้ว<าเปAนความดีหรือความชั ่วนั ้น จะต3องขึ ้นอยู <กับมูลเหตุ 2         

ประการคือ  

 1. มูลเหตุแห<งความดี สิ่งที่เปAนมูลเหตุของความดีหรือการกระทำที่เปAนความดีหรือกรรมดี 

ที่เรียกว<า กุศลมูล หมายถึง รากเหง3าของกุศล ต3นตอของกุศล ต3นเหตุของความดีมี 3 อย<างได3แก< 1)

อโลภะ คือ ความไม<โลภ 2) อโทสะ คือ ความไม<โกรธ 3) อโมหะ คือ ความไม<หลง กุศลมูลทั้ง 3 

อย<างน้ีเปAนมูลเหตุแห<งความดี ดังพุทธพจนJที่กล<าวไว3ใน มูลสูตร ที่ว<า 

“. . .ด ูกรภิกษ ุท ั ้ งหลายก ุศลม ูล 3 อย <างน ี ้  3 อย <างเป Aนไฉนคือ 

อโลภกุศลมูล อโทสกศุลมูลอโมกุศลมูล ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม3อโลภะก็จัดเปAนกุศล 

บุคคล ผ ู 3ไม< โลภ กระทำกรรมใดด3วยกาย วาจา ใจ แม3กรรมนั ้นก็เปAนกุศล 

บ ุคคลผ ู 3 ไม < โลภ ไม <ถ ูก ความโลภครอบงำ ม ีจ ิตอ ันความโลภไม <กล ุ 3ม รุม 

ไม<ก<อทุกขJให3เกิดแก<ผู 3อื ่นโดย ความ ไม<เปAนจริง ด3วยการเบียดเบียน จองจำ 

ให3เสื่อม หรือโดยการ ขับไล<ด3วยการ อวดอ3างว<า ฉันเปAนคนมีกำลัง ต้ังอยู<ในกำลัง 

                                                
76สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2541), 

หน้า 170-171. 
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แม 3ข 3อน ั ้นก ็ เป Aนก ุศล ก ุศลธรรม เป Aนอ ันมาก ท ี ่ เก ิดเพราะความไม<โลภ 

มีความไม<โลภเปAนเหตุ มีความไม<โลภ เปAนแดนเกิด มีความไม<โลภ เปAนป~จจัย 

ย<อมเกิดมีแก<บุคคลน้ันด3วยประการฉะน้ี...”77 

 

 ดังนั้นกุศลจึงเปAนมูลเหตุหรือรากเหง3าของความดีและเปAนแรงผลักดันให3 คิด พูด และ 

กระทำออกมาในลักษณะที่ดี ที่เปAนไปเพื่อความเจริญ ความเปAนประโยชนJทั้งต<อตนเองและผู3อื่น 

 2.มูลเหตุแห<งความชั่ว สิ่งที่เปAนมูลเหตุของความชั่ว หรือการกระทำที่เปAนความชั่วหรือ 

กรรมชั่วที่เรียกว<า อกุศลมูล หมายถึง รากเหง3าของอกุศล ต3นตอของอกุศล ต3นเหตุของความชั่วมี 3 

อย<างได3แก< 1) โลภะ คือ ความโลภ 2) โทสะ คือ ความโกรธ 3) โมหะ คือ ความหลง อกุศลมูลทั้ง 3 

อย<างน้ีเปAนมูลเหตุแห<งความดี ดังพุทธพจนJที่กล<าวไว3ใน มูลสูตร ที่ว<า 

 “ดูกรภิกษุทั ้งหลาย อกุศลมูล 3 อย<างนี ้ 3 อย<างเปAนไฉนคือ โลภอกุศลมูล  

โทสอกุศลมูล โมหอกุศลมูล ดูกรภิกษุทั ้งหลายโลภะจัดเปAนอกุศลบุคคลผู3โลภ 

กระทำกรรมใดด3วยกาย วาจา ใจ แม3กรรมนั้นก็เปAนอกุศล บุคคลผู3โลภ ถูกความ 

โลภครอบงำมีจิตอันความโลภกลุ3มรุม ย<อมก<อให3เกิดทุกขJแก<ผู3อื่น โดยทุกขJแก< 

ผู 3อื ่นโดย ไม<เปAนจริง ด3วยการเบียดเบียน การจองจำ ให3เสื ่อมติเตียน หรือโดย 

การขับไล< ด3วยการอวดอ3างว<า ฉันเปAนคนมีกำลัง ต้ังอยู<ในกำลังแม3ข3อน้ันก็เปAนอกุศล 

อกุศลธรรมอันลามกเปAน อันมากที ่เกิดเพราะความโลภ มีความโลภเปAนเหตุ 

มีความโลภเปAนแดนเกิด มีความโลภเปAนป~จจัยนี ้ ย<อมเกิดมีแก<บุคคลนั ้น ด3วย 

ประการฉะน้ี”78 

 

 ดังน้ัน อกุศลจึงเปAนมูลเหตุหรือรากเหง3าของความช่ัว และเปAนแรงผลักดันให3 คิด พูด และ 

กระทำออกมาในลักษณะที่ไม<ดี ที่เปAนไปเพื่อความเสื่อม เปAนโทษทั้งต<อตนเองและผู3อื่น กล<าวโดยสรุป 

มูลเหตุของความดี ความชั ่ว นั ้นเปAนต3นตอของความดี ความดีความชั่วนั ้น เริ ่มต3นจากความคิด 

ทางใจและแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายและวาจา ฉะนั้นการกระทำทางกาย วาจาและใจ จัดเปAน 

กรรม      

  2.4.1.2 กรรมกับการให̂ผล  

 ในที่นี้ผู3วิจัยขอนำการขยายเรื่องการให3ผลของกรรมตามนัยอรรถกถา ท<านแบ<งกรรมไว3ถึง 

12 ประเภทหรือกรรม 4, 3 หมวด ทำให3ได3ภาพของกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นและในการวิจัยครั้งนี้จะขอ

กล<าวถึงเฉพาะส<วนที่เกี่ยวข3องกันเน้ือหาดังน้ี 

                                                
77องฺ.ติก.20/509/193-194. 
78องฺ.ติก.20/509/192. 
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1.ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให3ผลในป~จจุบันคือภพนี้ได3แก< กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ที่ 

กระทำในขณะแห<งชวนจิตดวงแรกในบรรดาชวนจิตทั้ง 7 แห<งชวนวิถีหน่ึง ๆ พูดเปAนภาษาวิชาการ ว<า 

ได3แก<ชวนเจตนาที่หนึ่ง กรรมให3ผลเฉพาะชาตินี้เท<านั้น ถ3าไม<มีโอกาสให3ผลในชาตินี้ ก็กลายเปAน 

อโหสิกรรมไม<มีผลต<อไป เหตุที่ให3ผลในชาตินี้เพราะเปAนเจตนาดวงแรก ไม<ถูกกรรมอื่นครอบงำ เปAน 

การปรุงแต<งแต<เริ่มต3น จึงมีกำลังแรง แต<ไม<ให3ผลต<อจากชาตินี้ไปอีก เพราะไม<ได3การเสพคุ3นจงึมีผล

เล็กน3อย ท<านเปรียบว<าเหมือนพรานเห็นเนื้อหยิบลูกศรใปในทันที ถ3าถูกเนื้อก็ล3มที่นั่น แต<ถ3าพลาด

เน้ือก็รอดไปเลย  

2.อุปป~ชชเวทนียกรรม กรรมให3ผลในภพที่จะไปเกิดคือ ในภพหน3าได3แก< กรรมดีก็ตามช่ัว 

ก็ตามที่กระทำ ในขณะแห<งชวนจิตดวงสุดท3ายในบรรดาชวนจิตทั้ง 7 แห<งชวนวิถีหนึ่ง ๆ พูดเปAน 

ภาษาวิชาการว<า ได3แก<ชวนเจตนาที่ 7 กรรมนี้ให3ผลเฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเท<านั้น ถ3าไม<มีโอกาส 

ให3ผลในชาติหน3า ก็กลายเปAนอโหสิกรรม ที่เปAนเช<นนี้เพราะเปAนเจตนาท3ายสุดของชวนวิถีเปAนตวัให3 

สำเร็จความ ประสงคJและได3ความเสพคุ3นจากชวนเจตนาก<อนๆ มาแล3ว แต<ในเวลาเดียวกันก็มกีำลัง 

กำจัดเพราะเปAนขณะจิตที่กำลังสิ้นสุดชวนวิถี  

 3.อปราปรเวทนียกรรม กรรมให3ผลในภพต<อ ๆ ไป ได3แก<กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตามที่ทำใน 

ขณะแห<งชวนจิตทั้ง 5 ในระหว<างคือ ในชวนจิตที่ 2-6 แห<งชวนวิถีหน่ึง ๆ พูดเปAนภาษาวิชาการว<าได3 

แก<ชวนเจตนาที่ 2-6 กรรมนี้ให3ผลได3เรื่อยไปในอนาคต เมื่อเลยจากภพหน3าไปแล3ว คือได3โอกาส 

เมื่อใดก็ให3ผล เมื่อนั้นไม<เปAนอโหสิกรรมตราบเท<าที่ยังอยู<ในสังสารวัฏท<านเปรียบเหมือนสุนัขไล<เน้ือ 

ตามทันเมื่อใดก็กัดเมื่อน้ัน  

 4.อโหสิกรรม กรรมเลิกให3ผล ได3แก<กรรมดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ซึ่งไม<ได3โอกาสที่จะให3ผลภาย 

ในเวลาที่จะออกผลได3 เมื่อผ<านล<วงเวลาน้ันไปแล3วก็ไม<ให3ผลอีกต<อไป (อโหสิกรรมน้ีเปAนความจรงิ เปAน 

คำสามัญแปลว<า“กรรมได3มีแล3ว”ท<านนำมาใช3เปAนคำศัพทJเฉพาะในความหมายว<า “มีแต<กรรม 

เท<าน้ันวิบากไม<มี”79  

 สรุปได3ว<า การกระทำที่ประกอบด3วยเจตนาที่เรียกว<า เหตุแห<งกรรม ไม<ว<าจะเปAนกุศลกรรม    

หรืออกุศลกรรมของบุคคลแต<ละคนน้ันจะเปAนผลแห<งการกระทำของตนและไม<สามารถตัดกรรม หรือ

ให3ใครมารับผลที่บุคคลนั้น ได3กระทำไว3แล3วได3กรรม เสมือนเงาติดตามตัวบุคคลอย<างไม<มีที่สิ้นสุด

จนกว<าบุคคลน้ันจะได3รับผลของการกระทำ (กรรม) ที่ไว3กระทำไว3 

นอกจากน้ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได3อธิบายเชื่อมโยงหลักกรรมเข3ากับ

หลักปฏิสมุทปบาทไว3ว<า กรรมเปAนเรื่องของความเปAนไปตามเหตุป~จจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการ

ใหญ<ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย<างคือ ความเปAนไปตามเหตุป~จจัยและเรือ่งกรรมก็อยู<ในกฎแห<งเหตุป~จจยั

                                                
79สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร_วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย_ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, อ3างแล3ว, หน3า 999-1000. 
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น้ี หลักเหตุป~จจัยในพระพุทธศาสนาก็คือ หลักปฏิจจสมุปบาท และกรรมก็เปAนส<วนหนึ่งใน

หลักปฏิจจสมุปบาทประกอบด3วยองคJ 12 นับตั้งแต< อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

ผัสสะเวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ องคJ 12 ของปฏิจจสมุปบาทหรือป~จจยาการน้ัน  

ประมวลเปAน 3 ส<วนเรียกว<า วัฏฏะ 3 หรือไตรวัฏฏJ (วน 3) คือ 

1) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปAน กิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดัน ให3คิดปรุงแต<ง กระทำการต<าง 

ๆ เรียกว<า กิเลสวัฏฏJ 

2) สังขาร (กรรม) ภพ เปAน กรรม คือ กระบวนการกระทําหรือกรรมทั้งหลาย ที่ปรุงแต<งชีวิต

ให3เปAนไปต<าง ๆ เรียกว<า กรรมวัฏฏJ 

3) วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปAน วิบาก คือ สภาพชีวิตที่เปAนผลแห<งการ

ปรุงแต<งของกร กลับเปAนป~จจัยเสริมสร3างกิเลสต<อไปได3อีก วิปากวัฏฏJ80 

วัฏฏะทั้ง 3 น้ี หมุนเวียนต<อเน่ืองเปAนป~จจัยอุดหนุนแก<กัน ทำให3วงจรแห<งชีวิตดำเนินไปไม<

ขาดสาย อยู<ในวงจรปฏิจจสมุปบาท คือการที่ต3องมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑJแห<งเหตุและ

ผลหรือเรื่องความเปAนไปตามเหตุป~จจัยที่เราเรียกว<า อิทัปป~จจยตา81 

  2.4.1.3 หญิงและชายมีความเสมอภาคเทSากัน 

 ตามทัศนะพุทธปรัชญาทั้งหญิงและชายเสมอกันในแง<ของกฎแห<งไตรลักษณJหรือสามัญ

ลักษณะ 3 อย<างคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กระแสแห<งเหตุป~จจยัที่ทำให3สิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเปAนไป

ตามกฎธรรมชาติ ดำเนินไปได3 ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไม<เที่ยง ไม<คงอยู< เกิดแล3ว สลายไป ไม<มีตัวตนที่

แท3จริงของมัน และสัมพันธJเน่ืองอาศัยกัน ภาวะที่ไม<เที่ยง ไม<คงอยู< เกิดแล3วสลายไป เรียกว<า อนิจจตา 

ภาวะที่ถูกบีบค้ันด3วยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแย3งแฝงอยู< ไม<สมบูรณJในตัว เรียกว<า ทุกขตา ภาวะที่

ไร3อัตตา ไม<มีตัวตนที่แท3จริง ไม<ว<าข3างใน หรือข3างนอกของมัน ที่จะเปAนตัวแกนตัวกุมสิงสู<อยู<ครองเปAน

เจ3าของ ควบคุมสังบังคับให3เปAนไปอย<างน้ันอย<างน้ีตามที่ปรารถนาได3 เรียกว<า อนัตตตา82 ทั้งหญิงและ

ชายต<างประกอบขึ้นด3วย รูปและนาม หรือขันธJ 5 ได3แก< รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธJ 5 

เปAนกระบวนการที่ดำเนินไปตามกฎแห<งปฏิจจสมุปบาท คือมีอยู<ในรูปเปAนกระแสแห<งป~จจัยต<าง ๆ ที่

สัมพันธJเน่ืองอาศัยสืบต<อกัน ไม<มีส<วนใดในกระแสคงที่อยู<ได3 มีแต<การเกิดข้ึนแล3วสลายตัวไป พร3อมกบั 

ที่เปAนป~จจัยให3มีการเกิดข้ึนแล3วสลายตัวต<อ ๆ ไปอีก ส<วนต<าง ๆ สัมพันธJกัน เน่ืองอาศัยกัน เปAนป~จจัย

แก<กัน จึงทำให3กระแสหรือกระบวนการน้ี ดำเนินไปอย<างมีเหตุผลและคุมเปAนรูปร<างต<อเน่ืองกัน 

ในภาวะเช<นน้ี ขันธJ 5 หรือชีวิต จึงเปAนไปตามกฎแห<งไตรลักษณJคือ อยู<ในภาวะแห<ง อนิจจ

ตา ไม<เที่ยง ไม<คงที่ เกิดดับเสื่อมสลายอยู<ตลอดเวลา อนัตตตา ไม<มีส<วนใดที่มีที่เปAนตัวตนแท3จริง และ

                                                
80สมเด็จพระพทุธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยตฺุโต), ปฏิจจสมุปบาท, (นครปฐม : สำนักพิมพJผลิธัมมJ, 2555), หน3า 52. 
81สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ3างแล3ว, หน3า 170-179. 
82สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิจจสมุปบาท, อ3างแล3ว, หน3า 20. 
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ไม<ยึดถือเอาเปAนตัว จะเข3ายึดครองเปAนเจ3าของ บังคับบัญชาให3เปAนไปตามความปรารถนาของตน

จริงจังไม<ได3 ทุกขตา ถูกบีบค้ันด3วยการเกิดข้ึนและสลายตัวอยู<ทุกขณะ และพร3อมที่จะก<อให3เกิดความ

ทุกขJได3เสมอ ในกรณีที่มีการเข3าไปเกี่ยวข3องด3วยความไม<รู3และยึดติดถือมั่นกระบวนการแห<งขันธJ 5 

หรือชีวิต ซึ่งดำเนินไปพร3อมด3วยการ เปลี่ยนแปลงอยู<ตลอดทุกขณะ โดยไม<มีส<วนที่เปAนตัวเปAนตนคงที่

อยู<นี้ ย<อมเปAนไปตามกระแสแห<งเหตุป~จจัยที่สัมพันธJแก<กันล3วน ๆ  ตามวิถีทางแห<งธรรมชาติของมัน

ดังนั ้นทั ้งรูปหญิงและชายที ่เกิดจากการประชุมกันของขันธJ 5 เมื ่อประกอบขึ ้นมาแล3วมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณJดังที่พระพุทธเจ3าตรัสไว3ในธรรมนิยามสูตรว<า  

 “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม<อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือ

ความตั้งอยู<ตามธรรมดา ความเปAนไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยู<อย<างนั้นเอง ตถาคต

ตรัสรู3บรรลุธาตุนั้นว<า สังขารทั้งปวงไม<เที่ยงครั้นแล3วจึงบอกแสดง บัญญัติ แต<งต้ัง 

เป²ดเผย จำแนกทำให3เข3าใจง<ายว<า สังขารทั้งปวงไม<เที่ยง สังขารทั้งปวงเปAนทุกขJ 

ธรรมทั้งปวงเปAนอนัตตา...”83 

 

 ข3อความดังกล<าวแสดงให3เห็นว<า พุทธปรัชญามีทัศนะว<า ทั้งหญิงและชายนั้นต<างก็ตกอยู<

ภายในกฎไตรลักษณJและแตกสลายเช<นเดียวกับสิ่งต<าง ๆ ที่เปAนสังขตธรรมคือ ธรรมที่มีป~จจัยปรุงแต<ง 

อีกทั้งพุทธปรัชญามีทัศนะว<า สภาวะทั้งหญิงและชายน้ันเปAนอนัตตา ที่แปลว<า ไม<มีตัวตนที่แท3จริงหรอื

หาตัวตนที่จริงไม<ได3 กล<าวคือมีลักษณะ 1) สุ¾ฺญโต เปAนสภาพสูญหรือว<างเปล<าจากตัวตน 2) อัสสามิ

โก เปAนสภาพที่หาเจ3าของไม<ได3หรือไม<มีเจ3าของกล<าวคือ เมื่อทุกอย<างว<างเปล<าไม<มีตัวตน จึงไม<มีใคร

เปAนเจ3าของครอบครองได3 เพราะไม<มีอะไรให3ครอบครอง ดังนั้นทุกอย<างจึงเปAนไปตามเหตุป~จจัย 3) 

อวสวัตโต เปAนสภาพที่ไม<อยู<ในอำนาจของใคร เพราะร<างกายน้ันเสื่อมสลายไปตาม ไม<อยู<ในอำนาจที่

จะบังคับให3ต้ังอยู<หรือคงอยู<ตลอดไปได384 และในด3านหน่ึงพุทธปรัชญาพิจารณาบุคคลโดยไม<จำกัดเพศ 

ช้ันวรรณะ และเห็นว<าทุกคนเสมอกัน เท<าเทียมกันโดยธรรมชาติ เพราะทุกคนจำต3องอยู<ภายใต3หลัก

ไตรลักษณJและกฎแห<งกรรมด3วยกันทั้งสิ้นดังข3อความที่ว<า  

 “...ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปAนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปAนผู3มัก

ทำชีวิตส ัตวJให3ตกล<วง เป Aนคนเหี ้ยมโหด มีม ือเป¡ Âอนเลือดหมกมุ <นในการ

ประหัตประหาร ไม<เอ็นดูในเหล<าสัตวJมีชีวิตเขาตายไป จะเข3าถึงอบาย ทุคติ

วินิบาต นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขาให3พรั่งพร3อมสมาทานไว3อย<างน้ี หากตายไป

                                                
83อง.เอก.20/476/273-274. 
84ฟ¡Âน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพฯ : สยามปริทัศนJ, 2555), หน3า 354-360. 
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ไม<เข3าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกถ3ามาเปAนมนุษยJ เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลังจะ

เปAนคนมีอายุสั้น ดูกรมาณพปฏิปทาเปAนไปเพื่อมีอายุสั้นน้ี...”85 

  

 จากข3อความดังกล<าวมนุษยJมีกรรมเปAนสิ่งกำหนดสภาพชีวิตของตนเอง ตลอดทั้งกำหนด

ชะตากรรมของมนุษยJและสัตวJ ทุกสิ่งทุกอย<างเกิดข้ึนและเปAนไปตามเหตุป~จจัยหรือเปAนไปตามกรรม 

มนุษยJไม<ว<าเพศชายหรือเพศหญิง จึงมีความเสมอภาคกันในทางโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตน 

และพุทธปรัชญาไม<สนับสนุนให3มนุษยJแบ<งช้ัน แบ<งระดับกันโดยใช3ชาติกำเนิด ฐานะ ผิวพรรณ วรรณะ 

แต<สนับสนุนให3ใช3คุณธรรมการประพฤติปฏิบัติชอบเปAนหลักในการตัดสินความย่ิงใหญ<และความสูงส<ง

ของความเปAนมนุษยJ “ชาติและวรรณะเปAนของเปล<า ได3สดับมาว<า ศีลเท<าน้ันประเสริฐทีสุ่ด บุคคลผู3ไม<

ประกอบด3วยศีล ย<อมไม<ได3ประโยชนJเพราะสุตะ,กษัตริยJ พราหมณJ แพศยJ ศูทร คนจัณฑาล และคนเท

หยากเย่ือประพฤติธรรมในธรรมวินัยน้ีแล3ว ย<อมเปAนผู3เสมอกันในไตรทิพยJ”86 พุทธปรัชญาน้ันเช่ือใน

กฎแห<งเหตุและผล โดยถือว<าสิ่งต<าง ๆ น้ันเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุไม<มีสิ่งใดจะเกิดข้ึนลอย ๆ ผลทุกอย<าง

น้ันเกิดจากการกระทำ ดังพุทธพจนJที่ตรัสว<า “ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล<าวเจตนาว<าเปAนกรรมบุคคลคิด

แล3วจึงกระทำกรรมด3วยกาย ด3วยวาจาด3วยใจ”87 โดยผลกับเหตุน้ันมีความเกี่ยวข3องสัมพันธJกันอย<าง

ใกล3ชิดคือ กรรมดีหรือเหตุดีก็ก<อให3เกิดผลดี กรรมช่ัวหรือเหตุช่ัวก็ก<อให3เกิดผลช่ัวแก<ผู3ปฏิบัติดังที่ว<า  

“บุคคลหว<านพืชเช<นใดย<อมได3ผลเช<นน้ัน คนทำดีย<อมได3ดี ทำช่ัวก็ย<อมได3ช่ัว”88 

 นอกจากน้ีแล3วทัศนะมนุษยJในพุทธปรัชญาคือ แนวความคิดที่ว<า มนุษยJเปAนสัตวJมีเหตุผล มี

ป~ญญาเสมอกัน มนุษยJจัดเปAนสัตวJประเสริฐกว<าโลกทั้งปวง คือเปAนสัตวJที่มีป~ญญา สามารถเรียนรู3 

พัฒนาปรับปรุงแก3ไขได3 ดังน้ันทั้งหญิงและชายต<างก็มีศักยภาพและความสามารถในการบรรลุนิพพาน

อันเปAนอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาได3เสมอกันดังข3อความปรากฎใน อัจฉราสูตรที่ว<า  

   “ทางนั ้นชื ่อว<าเปAนทางตรง ทิศนั ้นชื ่อว<าไม<มีภัย รถชื ่อว<าไม<มีเสียงดัง

ประกอบด3วยล3อคือธรรม หิริเปAนฝาของรถน้ันสติเปAนเกราะกั้นของรถน้ัน เรากล<าว

ธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน3าว<าเปAนสารถี ยานชนิดน้ีมีอยู<แก<ผู3ใด จะเปAนหญิงหรือชายก็

ตาม เขา (ย<อมไป) ในสำนักพระนิพพานด3วยยานน้ีแหละ”89 

  

                                                
85ม.อุ.14/582/288. 
86ขุ.ชา.27/759,561/171. 
87องฺ.ฉกฺก.22/334/368. 
88สํ.ส.15/903/274. 
89สํ.ส.15/144/37. 
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 เมื่อพิจารณาแนวความคิดเรื่องเพศทั้งหญิงและชายแล3วจะเห็นว<าพุทธปรัชญามองมนุษยJ

อย<างยุติธรรม โดยมนุษยJทุกคนมีความเสมอภาคกันมาแต<เบื้องต3น มนุษยJไม<ว<าชาติดใด เพศใด ชนช้ัน

ใด พุทธปรัชญาถือว<าทุกคนเสมอภาคเท<าเทียมกันในความเปAนมนุษยJ ดังนั้นหญิงและชาย ต<างอยู<

ภายใต3กฎไตรลักษณJ เสมอกันด3วยกรรม และเสมอกันด3วยศักยภาพทางป~ญญา   

 

 2.4.2 เพศสรีระ (Sex) ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

 เพศสรีระ (Sex) ที่หมายถึง อวัยวะทางร<างกายที ่ปรากฏให3เห็นและเปAนเครื่องบ<งช้ีถึง

ลักษณะทางเพศชาย (Male) ลักษณะทางเพศหญิง (Female) และเพศกำกวมหรือมีสองเพศในบุคคล

เดียวกัน (Intersex) ทั้งที่ติดตัวมาแต<กำเนิดและเปลี่ยนแปลงในภายหลังกำเนิด ในทัศนะพุทธปรัชญา 

รูปกาย แปลว<า กอง หมวด หมู< กลุ<ม ที่รวมแห<งอวัยวะทั้งหลาย หรือชุนนุมแห<งรูปธรรมคือ ร<างกาย90 

กลุ<มของรูปแบ<งออกเปAน 2 ส<วนคือ รูปกาย คือ รูปขันธJ กองของรูป หมวดของรูป หมู<ของรูป กลุ<ม

ของรูป และนามกายคือ นามขันธJ กองของนาม หมวดของนาม กลุ<มของนาม ได3แก< จิต (สภาพที่คิด, 

ภาวะที่รู3แจ3งอารมณJ) มีจำนวน 89 หรือโดยพิสดารมี 121 และ เจตสิก (ภาวะที่ปรุงแต<งจิต) 52 

ประการ91 และความเปAนมนุษยJน้ัน เกิดจากการประชุมกันของขันธJ 5 ซึ่งมีรูปขันธJ (รูป) และนามขันธJ 

(จิต) รูปขันธJ เปAนสิ่งที่สามารถรับรู3หรือสังเกตได3 ดังแสดงไว3ในอนัตตลักขณสูตรว<า “ขันธJ 5 เปAนสิ่งที่

สามารถสังเกตได3 (Observable)”92 และในปฏิสัมภิทามรรคกล<าวไว3ว<า “รูปกายเปAนไฉน มหาภูตรูป 

4 รปูที่อาศัยมหาภูตรูป 4 ลมอัสสาสะป~สสาสะ นิมิตและท<านกล<าวว<ากายสังขารที่เน่ืองกันน้ีเปAนรูป

กาย ฯ”93 สรีระร<างกายที่เรียกว<า รูปขันธJ จำแนกได3เปAน 28 รูป94 และแบ<งเปAน 2 ประเภทคือ 

 1) มหาภูตรูป 4 หรือภูตรูป 4 หมายถึง สภาวะอันปรากฏได3เปAนใหญ< ๆ โต ๆ หรือเปAน  

ต<าง ๆ ได3มากมาย รูปที่มีอยู<โดยสภาวะ รูปต3นเดิม รูปเดิม ได3แก< ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม  

                                                
90สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 19. 
91สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 280-281. 
92วิ.มหา.1/20-1/20-23., สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก, (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร

ศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2547 หน้า 47. 
93ขุ.ป.31/403/151. 
94อภิ.วิ. 35/2-3/1., จำนง คันธิก, สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก, (กรุงเทพฯ : พิมพ์ลักษณ์, 2546), หน้า 

143. 
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 2) อุปาทยรูป 24 หมายถึง รูปอาศัย รูปที่เปAนไปโดยอาศัยมหาภูตรูป คุณและอาการแห<ง

มหาภูตรูป ได3แก< ปสาทรูป 5 โคจรรูป 4 ภาวรูป 2 หทยรูป 1 ชีวิตรูป 1 อาหารรูป 1 ปริจเฉท 1 

วิญญัติรูป 2  วิการรูป 3 และลักขณรูป 495 

 ในมหาภูตรูป 4 หรือธาตุ 4 จัดเปAน “รูปกาย” เปAนรูปที่แปรสภาพออกไปได3หลากหลาย

จัดเปAนรูปปฐมภูมิ (Primary Matter) มหาภูตรูป 4 นี้ในความหมายของสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งท ี่อยู<

เบื้องหลังปรากฏการณJเชิงกายภาพและมีอุปทายรูป 24 “รูปอาศัย” เปAนรูปทุติยภูมิ (Secondary 

Matter)96 สภาวะแห<งเพศน้ันปรากฏในภาวรูป 2 ภาว แปลว<า รูปที่ปรากฏเห็น97 ภาวรูป เปAนภาวะ

แห<งเพศ (Material Qualities of Sex)98 รูปแสดงสภาพความเปAนหญิงหรือชาย และภาวรูปนั้นเปAน

รูปหน่ึงในอุปาทายรูป 24 น้ันมีลักษณะที่รู3ได3ด3วยใจโดยอาศัยรูปร<าง สัณฐาน เครื่องหมาย นิสัย และ

กิริยาอาการต<าง ๆ99 ทั้งน้ีในพระอภิธรรมป²ฎกได3จำแนกภาวรูปออกเปAน 2 อย<างคือ อิตถีภาวรูปและ

ปุริสภาวรูป  

  2.4.2.1 อิตถีภาวรูป วิเคราะหJไว3ว<า อิตฺถิยา ภาโว=อิตฺถิภาโว แปลความว<า รูปใดเปAน

เหตุแห<งความเปAนหญิง100 รูปที่แสดงความเปAนเพศหญิง เปAนรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเปAนสมุฏฐาน

(เหตุ) มีแผ<ซ<านอยู<ทั่วไปในร<างกาย เปAนธรรมที่รู3ได3ด3วยใจคือ รู3ได3ทางมโนทวารวิถี (ทางใจ) มิใช<รู3ได3

ด3วยตาหรือรู3ได3ด3วยหู เปAนเพราะเห็นรปูร<างสณัฐานหรอืได3ยินเสียง ก็สามารถรู3ได3ว<าเปAนหญิง แท3ที่จรงิ 

ตามีความสามารถเพียงแต<เห็นสีต<าง ๆ และหูก็มีความสามารถเพียงได3ยินเสียงต<าง ๆ เท<าน้ันเอง ไม<

สามารถเห็นเปAนหญิงหรือได3ยินเสียงเปAนหญิงได3 แต<ที่รู 3ว<าเปAนหญิงนั้นย<อมรู3ได3ด3วยใจ โดยอาศัย

ภาวรูปเปAนส<วนแสดงออกน่ันเอง101 ฉะน้ัน รูปน้ันช่ือว<า อิตถีภาวะ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวดังน้ีคือ  

 1) มีสภาวะเปAนหญิงเปAนลักษณะ (อิตฺถีภาว ลกฺขณํ) 

 2) แสดงพฤติกรรมความเปAนหญิงที่แท3จริง (อิตฺถีติปกาสน รสํ) 

 3) มีรูปสัณฐานหรือการงานของหญิงเปAนต3น (อิตฺถีลิงฺคาทีนํ การณภาว ปจฺจุปฏÄาฺนํ) 

 4) มีมหาภูตรูป 4 เปAนเหตุใกล3 (จตุมหาภูต ปทÅÆÄฺานํ)  

                                                
95ขุ.ป.31/403/151., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, 2559), หน้า 71. 
96อภิ.สงฺ.34/502/167., อภิ.สงฺ.34/515/178., สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า 47.  
97ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 541. 
98สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, อ้างแล้ว, หน้า 72. 
99อภิ.สงฺ.34/525-526/189. 
100ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 101. 
101วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาค และนิพพาน

ปรมัตถ์, (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2549), หน้า 40. 
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 ความเปAนหญิง (อิตถีภาวะ) ตามนัยแห<งพระอภิธรรมป²ฏกอรรถกถา อิตถินทริยนิทเทส ได3

กล<าว ถึงความเปAนหญิงไว3ดังน้ี 

 1) สัณฐาน หรือ ทรวดทรง (ลิงคะ) ได3แก< มือ เท3า คอ อก เปAนต3น ของหญิง ไม<เหมือนอย<าง

ของชาย คือว<า กายส<วนล<างจับต้ังแต<สะดือลงมา องอาจ (หรือว<าบึกบึน) กายส<วนบนจับต้ังแต<สะดือ 

ข้ึนไป ไม<องอาจ มือเล็ก เท3าเล็ก น้ีคือ อิตถีลิงคะ 

 2) ลักษณะแห<งอวัยวะ (นิมิตตะ) ได3แก< ลักษณะแห<งอวัยวะที่เปAนเหตุให3สำคัญว<าหญิงคือ

เน้ืออกที่ไม<องอาจ บึกบึน หน3าที่ปราศจากหนวดเครา ลักษณะการใช3ผ3ารัดผม เปAนต3น ที่แปลกไปจาก

ชายเสียงที่แหลมเล็ก แม3อาการที่ย้ิมหัวร3องไห3 การหยิบจับเปAนต3น อันแปลกไปจากชายก็สงเคราะหJ

เข3าในนิมิตตะน้ีคือ อิตถีนิมิตตะ 

 3) การงานหรือการเล<น (กุตตะ) ได3แก< งานถักทอเปAนต3น เปAนการงานของหญิง เมื่อตอน

เปAนเด็ก เด็กหญิงทั้งหลายย<อมเล<นด3วยกระด3งน3อย ๆ  ด3วยสาวกน3อย ๆ ด3วยรูปป~Âนตุqกตา เปAนต3นน้ีคือ 

อิตถีกุตตะ 

 4) อาการ (อากัปปะ) ได3แก< อาการแห<งอิริยาบทใหญ<น3อยทั้งหลาย มีการเดินไปเปAนต3น 

เปAนความจริงว<าท<าทางการเดินของหญิงย<อมไม<องอาจ ท<าทางการเดิน การยืน การนั่ง การนอน 

ตลอด จนการเคี้ยว การกิน เปAนต3น ก็ไม<องอาจ คนทั้งหลาย เมื่อได3เห็นชายเดินไปเปAนต3น อย<างไม<

องอาจ ก็ย<อมกล<าวว<า “ผู3น้ีเดินเหมือนหญิง ยืนเหมือนหญิง น่ังเหมือนหญิง นอนเหมือนหญิง” ดังน้ี 

น้ีคือ อิตถีอากัปปะ 

 ความเปAนหญิง (อิตถีภาวะ) เปAนรูปธรรมที่เกิดจากกรรม ต้ังข้ึนต้ังแต<ปฏิสนธิกาล (เวลาเกดิ) 

ส<วนอิตถีลิงคะ เปAนต3นต้ังข้ึนในปวัตติกาล (หลังเกิด) กล<าวคือ ไม<ใช<ความเปAนหญิง เปรียบเหมือนว<า 

เมื่อมีเมล็ดพืช ต3นไม<ได3อาศัยเมล็ดพืช มีเมล็ดพืชเปAนป~จจัย ก็งอกข้ึน เจริญเติบโตเปAนธรรมชาติที่ถึง

พร3อมด3วยกิ่งก3านและใบ แผ<ไปในอากาศในกาลต<อ ๆ มาฉันใด เมื่อมีความเปAนหญิง สัตวJได3อาศัย

ความเปAนหญิง ความเปAนหญิงที่มีมาต้ังแต< ครั้งปฏิสนธิเปAนป~จจัยแล3วก็ย<อมเปAนผู3มีความเปAนหญิงเปAน

ต3นในกาลต<อ ๆ  มาฉันนั้น ความเปAนหญิงเปAนดุจเมล็ดพืช มี อวัยวะเพศหญิงเปAนต3น เหมือนต3นไม3ที่

อาศัยเมล็ดพืชเกิดขึ้น102 สรุปได3ว<า รูปความเปAนผู3หญิงมีสิ่งที่บ<งบอกถึงความแตกต<างจากเพศสรีระ

ตรงข3าม(เพศชาย) ทั้งมีสภาวะเปAนหญิงเปAนลักษณะ มีการประกาศความเปAนหญิงเปAนกิจ มีรูปร<าง

สัณฐานหรือการงานของหญิง มีมหาภูตรูป 4 เปAนเหตุใกล3เปAนต3น สภาพและภาวะความเปAนหญิง ซึ่งมี

ทรวดทรง ลักษณะ การงาน อาการ เปAนต3นของหญิงนี้ คนทั่วไปสามารถรู3ได3ด3วยตาเนื้อ (การเห็น)

และสามารถรู3ได3ด3วยใจ  

                                                
102อภิ.สงฺ.อ.76/538., วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคห

วิภาคและนิพพานปรมัตถ์, อ้างแล้ว, หน้า 40-43. 
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  2.4.2.2 ปุริสภาวรูป วิเคราะหJไว3ว<า ปุมสฺส ภาโว=ปุมภาโว แปลความว<า รูปใดที่เปAน

เหตุแห<งความเปAนชาย103รูปที่แสดงความเปAนเพศชายให3ปรากฏ เปAนรูปธรรมที่ เกิดจาก กรรมเปAน

สมุฏฐานมีแผ<ซ<านทั่วไปในร<างกาย มีรูปธรรมที่รู3ได3ด3วยใจ คือ ทางมโนทวาร104 ฉะนั้น รูปนั้นชื่อว<า 

ปุมภาวะหรือปุริสภาวะ มีคุณลักษณะพิเศษดังน้ีคือ 

 1) มีลักษณะความเปAนชาย (ปุริสภาว ลกฺขณํ) 

 2) แสดงพฤติกรรมความเปAนชายที่แท3จริง (ปุริโสติปกาสน รสํ) 

 3) มีรูปร<างสัณฐานหรือการงานของชายเปAนต3น (อิตฺถีลิงฺคาทีนํ การณภาว ปจฺจุปฏÄฺานํ) 

 4) มีมหาภูตรูป 4 เปAนเหตุใกล3 เปAนต3น (จตุมหาภูต ปทÅÆÄฺานํ)  

 ความเปAนชาย (ปุริสภาวะ) บรรดาสัตวJทั้งหลายต<าง ๆ  ในโลก (กามภูมิ) นี้ที่จะรู3ได3ว<าเพศ

หญิงหรือเพศชายนั ้นตามนัยแห<งพระอภิธรรมป²ฎก อรรถกถาปุริส ินทร ิยนิทเทสได3กล<าวถึง 

เครื่องหมายที่ แสดงออกให3รู3ความเปAนชายไว3ดังน้ีคือ  

 1) รูปร<างสัณฐาน (ลิงฺค) หมายถึง อวัยวะต<าง ๆ เช<น แขน ขา หน3าตา เพศที่ปรากฏแต<

กำเนิด เปAนต3น 

 2) เครื่องหมาย (นิมิตฺต) หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงออกมาในโอกาสต<อมา เช<น หนวด 

เครา หน3าอก เปAนต3น  

 3) นิสัยใจคอ (กุตฺต) หมายถึง นิสัยใจคอและความเปAนความประพฤติ มีการเล<น และการ 

กระทำต<าง ๆ เช<น ชายชอบเล<นซุกซน โลดโผน มีการซกต<อย ห3อยโหน ผจญภัย เปAนต3น 

 4) กิริยาอาการ (อากปฺป) ได3แก< มีกิริยาอาการกล3าหาญ เข3มแข็ง ว<องไว105 

 สรุปได3ว<ารูปความเปAนชายมีสิ่งที่บ<งบอกถึงความแตกต<างจากเพศตรงข3ามมีสภาวะของชาย 

เปAนลักษณะ มีการประกาศความเปAนชายเปAนกิจ มีรูปร<างสัณฐานหรือการงานของชาย มีมหาภูตรูป 4 

เปAนเหตุใกล3  สภาพและภาวะความเปAนชาย ซึ่งมีรูปร<าง เครื่องหมาย นิสัยใจคอ กิริยาอาการ เปAนต3น

ดังน้ันภาวรูปทั้ง 2 น้ี จึงเปAนข3อสังเกตที่มองเห็นได3ง<ายทางกายภาพ (Physical Observable) เพราะ

มีลักษณะเฉพาะที่แตกต<างกันที่ ธรรมชาติสร3างมา เพื่อให3เกิดความแตกต<างกันและเพื่อเปAนข3อสังเกต

ในการแยกแยะเพศของมนุษยJ การได3ความเปAนหญิงน้ีเกิดแต<กรรมได3มาพร3อมกับจิตที่ถือ ปฏิสนธิใน

ครรภJของมารดา การจะได3อัตภาพเปAนหญิงหรือชายนั ้นเปAนเพราะกรรมจัดสรรเปAนไปตาม

หลักปฏิจจสมุปบาท 

                                                
103ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 505. 
104วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาค และนิพพาน

ปรมัตถ์, อ้างแล้ว,หน้า 41. 
105อภิ.สงฺ.อ. 76/538., วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูป

สังคหวิภาคและนิพพานปรมัตถ์, อ้างแล้ว, หน้า 40-43. 
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 2.4.3 เพศสภาพ (Gender) ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพศสภาพ (Gender) ที ่หมายถึง 

สถานภาพของบุคคลที่ถูกจัดแบ<งโดยสังคมที่ตนดำรงอยู< หรือเพศที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขทางสังคม

และวัฒนธรรมหรือศาสนา จากความหมายดังกล<าว ในพระพุทธศาสนาได3จัดแบ<งเพศสภาพในสังคม

ชาวพุทธ บุคคลผู3ดำรงไว3ซึ่งพระพุทธศาสนาคือ พุทธบริษัท 4 ประกอบไปด3วย ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา เพศสภาพทั้ง 2 เปAนกลุ<มที่มีบทบาทสำคัญในการช<วยกันรักษาพระศาสนา การประกาศพระ

ศาสนาและสืบสานต<อพระธรรมวินัย มิใช<หน3าที่ของเพศสภาพใดเพศสภาพหนึ่งเพียงกลุ<มเดียว แต<

เปAนหน3าที่ของบุคคลทั้ง 4 หรือพุทธบริษัท 4 ดังพระพุทธพจนJว<า  

  “ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล3ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ในธรรมวินัยนี้เปAนผู3ไม<มีความเคารพ ไม<มีความยำเกรงในศาสดา เปAนผู3ไม<มีความ

เคารพ ไม<มีความยำเกรงในธรรม เปAนผู3ไม<มีความเคารพ ไม<มีความยำเกรงในสงฆJ 

เปAนผู3ไม<มีความเคารพ ไม<มีความยำเกรงในสิกขา เปAนผู3ไม<มีความเคารพ ไม<มีความ

ยำเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปAนเหตุเปAนป~จจัยเครื่องให3พระสัทธรรมไม<

ดำรงอยู<นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล3ว”106   

 

 เพศสภาพเหล<านี้เปAนผู3ที่ดำรงไว3ซึ่งพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนิกของพระพุทธศาสนา 

พุทธบริษัททั้ง 4 น้ันสามารถแบ<งออกเปAน 2 กลุ<มเพศสภาพคือ 

  2.4.3.1 สมณเพศ สมณะ ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผู3สงบกาย สงบวาจา สงบใจ มี

ความประพฤติเรียบง<ายสม่ำเสมอ สำรวจระวังกาย วาจาใจ มิให3คะนองเก3งก3าง มิให3พล<ามเพ3อเจ3อ มิ

ให3ฟุ£งซ<านพล<านไปตามกระแสกิเลส และสมณ หมายถึง นักบวชในพระพุทธศาสนาคือ พระสงฆJ 

หมายรวมถึงทั้งพระอริยบุคคลผู3สิ้นกิเลสแล3วและผู3ปฏิบัติเพื่อความเปAนอริยบุคคล107 สมณเพศ จึง

หมายถึง เพศนักบวช เพศบรรพชิต ซึ่งเปAนเพศสภาพทางพระพุทธศาสนา อันประกอบด3วย ภิกษุ 

(ชาย) ภิกษุณี (หญิง) 

   ก. พระภิกษุ  

 ภิกษุ แปลว<า ผู3ขอโดยสงบ ผู3เห็นภัยในสังสารวัฎ ผู3ใช3สอยผ3าที่ถูกทำลายแล3ว เปAนต3น ภิกษุ 

เปAนคำเรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ภิกษุณี หรือพระภิกษุณี เปAนคำเรียกนักบวช

หญิงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ108 จึงหมายถึง สถานภาพหน่ึงที่พุทธบริษัททั้ง 4 พึงปฏิบัติตามแต<ผู3

ที่เปลี่ยนสถานภาพจากเพศคฤหัสถJเปAนสมณเพศ โดยผ<านการบวชหรืออุปสมบท การบวชคือ เปAนการ

                                                
106องฺ.ป¾จฺก.22/201/220. 
107พระธรรมกิตติวงศJ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน_ ชุด คำวัด, อ3างแล3ว, หน3า 989. 
108เรื่องเดียวกัน, หน3า 726. 
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ออกจากความเปAนฆราวาส จากการครองเรือนไปสู<ความเปAนบรรพชิต109 การออกจากบ3านเรือนมา

เปAนผู3ไม<มีเรือน110 เพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและสิกขาบท 
 
วัตถุประสงคJของการบัญญัติสิกขาบท พระวินัยทั้งหมดนั้นหมายถึงทางนำไปสู<นิพพาน ข3อ

ฝÇกหัด ข3อห3าม ข3ออนุญาตและการปกครองสงฆJ การประมวลกฎเกณฑJหรือประมวลบทบัญญัติ คือ

ระเบียบทั้งหมด111 วิธีที่พระพุทธองคJทรงวางบทบญัญัติในพระวินัยน้ันก็เหมือนวิธีที่ปฏิบัติกนัต<อมาใน

กฎหมายทั่ว ๆ ไปคือ ต3องมีความชัดเจนทางด3านถ3อยคำ มีการให3คำจำกัดคำที่สำคัญทุกคำ ฉะน้ันใน

พระวินัยที่ทรงบัญญัติทุกบทจะมีคำจำกัดความแต<ละคำ จำกัดความไว3ชัดเจน112 พระวินัยที่ทรง

บัญญัติมานั้น เพื่อที่จะช<วยเปAนแนวทางแห<งการปฏิบัติขจัดอวิชชา ความไม<รู3 อันเปAนทางแห<งการ

ฝÇกหัดทางกาย และวาจาสำหรับพระภิกษุ คำว<า “พระวินัย” ส<วน “วินัย” เปAนคำรวมคือ สิกขาบทมี

มากมายเช<น นับเฉพาะในขั้นพื้นฐาน พระภิกษุต3องปฏิบัติสิกขาบท 227 ข3อ (ศีล 227) ฆราวาสทำ

ตามสิกขาบทหลัก 5 ข3อ (ศีล 5) ดังน้ัน วินัยของพระภิกษุมีสิกขาบท 227 ข3อ เมื่อพระปฏิบัติตามวินัย

พระน้ัน จะเรียกว<าต้ังอยู<ในวินัย รักษาวินัย การประพฤติปฏิบัติตามวินัยหรือต้ังอยู<ในวินัยน้ันก็เปAนศีล 

พระภิกษุที่ปฏิบัติน้ัน ก็เปAนผู3มีศีล (ภาษาพระเรียกว<ามีศีล ไม<เรียกว<ามีวินัย) เพื่อให3เกิดการระงับ การ

ทำลายและการสำรอกออกซึ่งความประพฤติที่ขัดขวางต<อการประพฤติธรรมหรือพรหมจรรยJอันพา

ไปสู<ความดับทุกขJ ได3แก< ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให3เปAน แบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การประมวลสิกขาบทของพระสงฆJทั้งส<วนพรหมจรรยJและอภิสมาจาร113 

 สิกขาบทของภิกษุ สิกขาบท หมายถึง จึงหมายถึงข3อศีล ข3อที่จะต3องศึกษา ข3อวินัย คือศีล

แต<ละข3อ วินัยแต<ละข3อ ข3อสำหรับปฏิบัติ ข3อบัญญัติ และพุทธบัญญัติเปAนข3อ ๆ ที่จะปฏิบัติจะทำ จะ

รักษา114 เช<นศีลของสามเณรมี 10 ข3อ เรียกว<ามี 10 สิกขาบท ศีลของพระภิกษุ มี 227 ข3อ เรียกว<ามี 

227 สิกขาบท โดยจำแนกเปAนหมวดหมู<ดังน้ี 

 1) ปาราชิกกัณฑJ   4 สิกขาบท 

 2) สังฆาทิเสสกัณฑJ   13 สิกขาบท 

 3) อนิยตกัณฑJ   2 สิกขาบท 

                                                
109พุทธทาสภิกขุ, คำสอนผู�บวชภาค 1, (กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพJ, 2537), หน3า 4. 
110สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), 44 พรรษาของพระพุทธเจ�า, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2546), หน3า 2-3. 
111พระธรรมป²ฎก (ป.อ. ปยุตโต), วินัยเรื่องใหญkกวkาที่คิด, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพJสหธรรมิก, 2538), หน3า 13. 
112พระธรรมป²ฎก (ป.อ. ปยุตโต), การทําแท�งตัดสินอยkางไร ชีวิตเริ่มต�นเมื่อไร การทําแท�ง ในทัศนะของ

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพJสหธรรมิก, 2538), หน3า 4. 
113สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 274. 
114เรื่องเดียวกัน, หน3า 490. 
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 4) นิสสัคคิยปาจิตตียJกัณฑJ  30 สิกขาบท 

 5) ปาจิตตียJกัณฑJ   92 สิกขาบท 

 6) ปาฏิเทสนียะกัณฑJ  4 สิกขาบท 

 7) เสขิยวัตรกัณฑJ   75 สิกขาบท 

 8) อธิกรณสมถะ   7 สิกขาบท115 

 รวมทั้งสิ้น 227 สิกขาบทหรือศีล 227 ข3อ สิกขาบทสำคัญสำหรับพระภิกษุมี 227 ข3อ ถือ

ว<าเปAนพื้นฐาน จัดรวมเปAนวินัยแม<บทเรียกว<า (ภิกขุ) ว<าอย<างเคร<งครัด ศีลไม<ใช<ข3อบัญญัติ แต<เปAน

คุณสมบัติในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามโดยไม<ละเมิดสิกขาบทนั้น แต<สิกขาบทมิใช<มีเพียง 

227 ข3อ น่ันเปAนสิกขาบทในปาติโมกขJ อันเปAนข้ันพื้นฐาน นอกจากน้ียังมีสิกขาบทนอกปาติโมกขJอีก

มากมายมากกว<าในปาติโมกขJ เพื่อความมีศีลที่ประณีต ให3ดีงามและงดงามย่ิงข้ึนไป ซึ่งส<วนมากมีโทษ

ไม<แรง เช<น ให3จำพรรษาในฤดูฝน จำพรรษาแล3วถึงวันเพ็ญ อุโบสถสุดท3ายให3ปวารณา จำพรรษาต3น

ครบสามเดือนแล3วให3กรานกฐิน ไม<ให3สวมสร3อยคอ ไม<ให3ใส<แหวน ไม<ให3แต<งหน3า ไม<ให3ใช3บาตรเงิน 

บาตร ทอง บาตรแก3ว บาตรทองแดง ฯลฯ กล<าวได3ว<า ศีลหรือข3อห3ามของพระภิกษุสงฆJเถรวาทตาม

พระวินัยบัญญัติ จัดอยู<ในส<วนอาทิพรหมจาริยาสิกขาศีล 227 จัดเปAนสิกขาบทในพระปาฏิโมกขJ ที่

พระพุทธเจ3าทรงวางข3อกำหนดไม<พึงละเมิดไว3เพื่อความเปAนระเบียบเรียบร3อยของคณะสงฆJ และเพื่อ

เปAนข3อปฏิบัติพื้นฐานอันเอื้อเฟ¡Âอต<อการประพฤติพรหมจรรยJของพระภิกษุสงฆJ มีโทษในการล<วง

ละเมิดร3ายแรงที่สุดถึงปาราชิกหรือขาดจากความเปAนพระสงฆJ ศีล 227 หรือพระวินัย ผู3ทำผิดศีล

เรียกว<า ล<วงพระวินัย เปAนอาบัติ ระดับช้ันต<าง ๆ ตามความหนักเบา สามารถแบ<งระดับอาบัติออกได3

เปAนลำดับข้ัน ต้ังแต<ข้ันรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุด ในอาบัติระดับเบาจะต3องมีการเผยความผิด อาบัติ

ระดับเบาเช<น ปาจิตตียJ สามารถแก3ได3โดยกล<าวแสดงความผิดของตนกับพระภิกษุรูปอื่นเพื่อเปAนการ

แสดงถึงความสำนึกผิดและเพื่อจะตั้งใจประพฤติตนใหม< หรือที่เรียกว<า การแสดงอาบัติ, ปลงอาบัติ 

แต<ถ3าถึงข้ันปาราชิกย<อมขาดจากความเปAนพระ และไม<สามารถบวชเปAนพระสงฆJได3อีก อย<างไรก็ตาม

การเปลี่ยนจากคฤหัสถJเพศมาสู<สมณเพศน้ัน มีข3อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเรื่องเพศกล<าวคือ ภิกษุ

น้ันจะต3องปฏิบัติตามข3อปฏิบัติที่ได3กำหนดดังที่แสดงในอภิณหป~จจเวกขณธรรมสูตร (ในที่น้ีหมายถึง 

พระภิกษุสงฆJ) มีความว<า 

 1) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เราเปAนผู3มีเพศต<างจากคฤหัสถJ  

 2) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า การเลี้ยงชีพของเราเน่ืองด3วยผู3อื่น  

 3) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า อากัปกิริยาอย<างอื่นอันเราควรทำมีอยู<  

 4) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เราย<อมติเตียนตนเองได3โดยศีลหรือไม<   

                                                
115วิ.ป.7/1234-1240/483-485. 
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 5) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เพื่อนพรหมจรรยJทั้งหลายผู3เปAน วิญ¾ูชนพิจารณาแล3ว 

ติเตียนเราได3โดยศีลหรือไม<   

 6) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เราต3องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น  

 7) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เราเปAนผู3มีกรรมเปAนของตน เปAนทายาทของกรรมมี

กรรมเปAนกำเนิด มีกรรมเปAนเผ<าพันธุJ มีกรรมเปAนที่พึ่งอาศัยเราจักทำกรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจัก

ต3องเปAนผู3รับผลของกรรมน้ัน  

 8) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า วันคืนล<วงไปๆ บัดน้ีเราทำอะไรอยู<  

 9) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า เราย<อมยินดีในเรือนว<างเปล<าหรือไม<  

 10) บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว<า ญาณทัสนะวิเศษอันสามารถ116 

 โดยมีอรรถอรรถาจารยJได3อธิบายขยายความสรุปเปAนลำดับดังต<อไปน้ี 

 1) เพื่อให3ความเห็นแตกต<างระหว<างบรรพชิตคือ นักบวชกับคฤหัสถJในด3านกายภาค อัน

ได3แก<ข3อที่ 1, 2 และ 3 เพื ่อให3นักบวชทุกคนรู 3ว<า นับตั ้งแต<มีการบวชเปAนบรรพชิต ได3มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการโกนผม นุ<งห<มผ3าเหลือง ต3องมีชีวิตด3วยการขอป~จจัย 4 คือ อาหาร 

เครื่องนุ<งห<ม ที่อยู<อาศัย และยารักษาโรค จากทายก ทายิกา ผู3ศรัทธาจะทำมาหากินด3วยการค3าขาย 

ทำไร< ทำนาเยี่ยงคฤหัสถJไม<ได3อีกต<อไป และประการสุดท3ายจะแสดงพฤติกรรม ไม<ว<าจะด3วยการพูด 

และการทำเย่ียงคฤหัสถJโดยไม<มีศีลควบคุมไม<ได3   

 2) เพื่อให3สำนึกในหน3าที่ ซึ่งนักบวชพึงกระทำ โดยเฉพาะอย<างยิ่ง ภาระหน3าที่ในการฝÇก

กาย วาจา และจิตให3อยู<ในกรอบของศีล สมาธิ และป~ญญา ด3วยการถามตนเองดังปรากฏในข3อ 4, 5, 

6, 8, 9 และ 10117  

 จะเห็นได3ว<า สถานภาพทางเพศในข3อแรก เปAนการบ<งบอกให3เห็นถึง บทบาทที่เพศที่

เปลี่ยนไปจากเพศคฤหัสถJฝ�ายชายเปAนสมณเพศ (พระภิกษุ) และตามด3วยสถานภาพอื่น ๆ ที่ข3อบังคับ

ในการรับบทบาทใหม<ของพระภิกษุ จึงหมายถึง ผู3สงบและระงับจากเพศ นั่นหมายถึงว<า จากการ

เปลี่ยนสถานภาพจากเพศคฤหัสถJสู<สมณเพศ บทบาททางเพศของผู3น้ันได3หายไปหรือปราศจากเพศไป

โดยสิ้นเชิง กล<าวอีกนั้นหนึ่งคือ ไม<มีสถานภาพทางเพศหรือไม<มีเพศสภาพในผู3นั้นแล3วเมื่อเปลี่ยน

สถานภาพจากคฤหัสถJเพศเปAนสมณเพศแล3วอย<างแท3จรงิ หรือเปAนผู3เคร<งครัดในธรรมวินัย จะต3องคอย

สำรวจตนเองเกี่ยวกับศีลว<ามีข3อใดบกพร<อง ด<างพร3อยหรือไม< และจะต3องรักสงบโดยการอยู<ในที่สงัด

ปราศจากคนพลุกพล<าน เหมาะแก<การปฏิบัติธรรม ไม<คลุกคลีด3วยผู3คนมากหน3าหลายตา เฉกเช<น

นักบวชบางรูปที่ห3อมล3อมสีกาพากันเที่ยวถึงต<างแดน และที่สำคัญจะต3องปฏิบัติเพื่อลด ละกิเลสมุ<ง

ความหลุดพ3น 

                                                
116องฺ.ทสก.24/48/80-81. 
117องฺ.ทสก.อ.24/48. 
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 ข. ภิกษุณี  

 ภิกษุณี ที่แปลว<า ผู3ขอโดยสงบ ผู3เห็นภัยในสังสารวัฏ118 ภิกษุณี เปAนศัพทJที่มีเฉพาะใน

พระพุทธศาสนา โดยเปAนศัพทJบัญญัติที่ใช3เรียกนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ภิกษุณีจึง

เปAนคำเรียกผู3หญิงหรอืสตรทีี่เปลี่ยนคฤหัสถJเพศหญิงมาเปAนสมณเพศ (ภิกษุณี) ในพระพุทธศาสนา ใน

คัมภีรJภิกขุนีวิภังคJกำหนดอายุสตรีที ่จะบวชต3องมีอายุไม<ต่ำกว<า 12 ป� (ถ3ามีสามี) ถือว<ามีความ

รับผิดชอบทางครอบครัว ดูแลตัวเองได3 แต<ถ3าอายุต่ำกว<า 12 ป�และยังโสดห3ามให3บวช ในเบื้องต3นของ

การจะเปลี่ยนเพศสภาพจากคฤหัสถJเพศมาเปAนสมณเพศน้ัน คัมภีรJสมันตปาสาทิกาแสดงวิธีการบวช

ภิกษุณีดังมีข้ันตอนดังน้ี 

 วิธีแบบ ครุธรรมปฎิคคหณูปสัมปทา รับครุธรรม 8 ประการ 

 รูปแบบดังกล<าวเกิดข้ึนครั้นพระพุทธเจ3าประทับที่กูฏาคารสาลา ป�ามหาวัน ใกล3กรุงสาวัตถี 

พระอานนทJขออนุญาตให3พระแม<น3า “พระนางมหาปชาบดีโคตมี” นำเหล<าสากิยานี (สตรีบริวาร) ไป

ทูลขออุปสมบทเปAนภิกษุณีโดยความบางตอนว<า “ดูกรอานนทJ สตรีออกจากเรือนบวชเปAนบรรพชิต 

ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล3วควรเพื่อทำให3แจ3งแม3ซึ่งโสดาป~ตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล

หรืออรหัตตผล”119 เปAนการแสดงให3เห็นว<าพระพุทธเจ3าทรงอนุญาต และกล<าวต<อไปว<า “พระผู3มีพระ

ภาคตรัสถามว<า ดูกรอานนทJ ถ3าพระนางมหาปชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม 8 ประการ ครุธรรม 

หมายถึง ข3อปฏิบัติหนักหรือปฏิบัติได3ยาก ครุธรรม 8 ข3อน้ันแหละจงเปAนอุปสัมปทาของพระนาง”120 

ดังน้ันในเบื้องต3น ภิกษุณีน้ันจะต3องปฏิบัติตามข3อปฏิบัติที่ได3กำหนด 8 ประการคือ 

 1) ภิกษุณีอุปสมบทแล3ว 100 ป� ต3องกราบไหว3 ลุกรับ ทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก<ภิกษุที่

อุปสมบทในวันน้ัน ธรรมแม3น้ี ภิกษุณีต3องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

 2) ภิกษุณีไม<พึงอยู<จำพรรษาในอาวาสที่ไม<มีภิกษุ ธรรมแม3น้ี ภิกษุณีต3องสักการะ เคารพ 

นับถือ บูชา ไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

 3) ภิกษุณีต3องหวังธรรม 2 ประการ คือ (1) ถามวันอุโบสถ (2) เข3าไปฟ~งคำสั่งสอนจากภิกษุ

สงฆJทุกกึ่งเดือน ธรรมแม3น้ีภิกษุณีต3องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

 4) ภิกษุณีอยู<จำพรรษาแล3ว ต3องปวารณาในสงฆJ 2 ฝ�าย โดยสถานทั้ง 3 คือ โดยได3เห็นโดย

ได3ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแม3น้ีภิกษุณีต3องสักการะ เคารพ นับถือ บูชาไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

 5) ภิกษุณีต3องธรรมที่หนักแล3ว ต3องประพฤติป~กขมานัตในสงฆJ 2 ฝ�าย ธรรมแม3นี้ภิกษุณี

ต3องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

                                                
118พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, อ้างแล้ว, หน้า 726. 
119องฺ.นวก.23/141/218. 
120วิ.จู.7/516/208. 
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 6) ภิกษุณีต3องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆJ 2 ฝ�าย เพื่อสิกขมานาผู3มีสิกขา อันศึกษาแล3วใน

ธรรม 6 ประการครบ 2 ป�แล3ว ธรรมแม3น้ีภิกษุณีต3องสักการะเคารพ นับถือบูชาไม<ละเมิดตลอดชีวิต ฯ 

 7) ภิกษุณีไม<พึงด<า บริภาษภิกษุโดยปริยายอย<างใดอย<างหนึ่ง ธรรมแม3น้ี ภิกษุณีต3อง

สักการะ เคารพ นับถือ บูชาไม<ละเมิดตลอดชีวิต ฯ 

 8) ต้ังแต<วันน้ีเปAนต3นไป ป²ดทางไม<ให3ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เป²ด ทางให3ภิกษุทั้งหลาย 

สอนภิกษุณี ธรรมแม3น้ี ภิกษุณีต3องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม<ละเมิดตลอดชีวิต 

 วิธีแบบ อัฎฐวาจิกาอุปสัมปทา ขั้นตรวจสอบคุณสมบัติอายุ   

 ในข้ันน้ีเปAนข้ันตอนที่ยุ<งยาก อรรถกถาวินัยป²ฎก แสดงว<าเด็กหญิงอายุ 10 ป� ที่แต<งงานแล3ว

ปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณีต้องประพฤติข้อปฏิบัติ (สิกขาสมมติ) อีก 2 ปี จนอายุครบ 12 ปี จึงบวช

ได้ ถ้ามีอายุ 11 ปีจะต้องอยู่ประพฤติ สิกขาสมมติอีก 2 ปีจนมีอายุครบ 13 ปีหรือถ้ามีอายุ 12-13-

14-15-16-17 ปีจะต้องอยู่ประพฤติสิกขาสมมติอีกคนละ 2 ปี จนมีอายุครบ 14-15-16-17-18-19-20 

ปี121 ซึ่งจะต้องรักษาข้อปฏิบัติคนละ 2 ปี สตรีผู้จะบวชเป็นภิกษุณีต้องผ่านการทดสอบอย่างกวดขันมี

ขั้นตอนและใช้เวลานาน ขั้นแรกเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติตามวิถีชีวิตนักบวช ให้รักษาศีล 10 ข้อ 

เรียกว่า สามเณรี พออายุได้ 18 ปี ให้ปฏิบัติธรรม (ศีล 6) เรียกว่า สิกขมานา เมื่อปฏิบัติได้ดไีม่ล่วง

ละเมิดศีลครบ 2 ปี จะพอดีกับข้อบัญญัติของฝ่าย ปวัตตินี คืออุปัชฌาย์ในฝ่ายภิกษุณีสามารถบวช

สตรีให้เป็นภิกษุณีได้ 1 ปีเว้น 1 ปี รวมเวลา เป็น 2 ปี ถ้าผิดพลาดเช่นล่วงละเมิดศีลข้อใดข้อหน่ึง ต้อง

เริ่มนับกำหนดใหม< วิธีนี้ทรงมีพุทธานุญาตให3เปAนวิธีอุปสมบทของภิกษุณีมาจนถึงป~จจุบันนี้ โดย

ประกอบญัตติจตุตถกัมมวาจา 2 ครั้ง คืออุปสมบทในภิกษุสงฆJ ได3รับความพร3อมใจจากภิกษุณีสงฆJว<า

สมควรให3สตรีผู 3นั ้นบวชหรือไม< ถ3าได3ร ับอนุญาตจากภิกษุณีสงฆJบวชแล3วครั้งหนึ ่ง จากนั ้นไปขอ

อุปสมบทในสำนักภิกษุสงฆJซ้ำอีกครั้งหน่ึง เพื่อให3เปAนไปตามบทบัญญัติที่ว<า ภิกษุณีต3องแสวงหา

อุปสมบทในสงฆJ 2 ฝ�าย122 ดังน้ันข้ันตอนการบวชมี 4 ระยะ 1) เปAนสามเณรีรักษาศีล 10 ข3อ 2) เปAน

สิกขมานารักษาศีล 6 ข3อ 3) ขอบวชกับภิกษุณีสงฆJ 4) ขอบวชกับภิกษุสงฆJ 

 วิธีแบบทูเตนอุปสัมปทา  

 วิธีนี้พระพุทธเจ3าทรงอนุญาตให3ภิกษุณีอุปสมบทอย<างเดียวกับอัฏฐวาจิกาทุกอย<าง แต<ผู3

ประสงคJจะอุปสมบทไม<สามารถเดินทางไปขอรับการบวช ในสำนักของภิกษุสงฆJได3ด3วยตนเอง 

เน่ืองจากมีภัยอันตรายเกิดข้ึนแก<ผู3ต3องการบวช พระพุทธเจ3าทรงอนุญาตให3ส<งภิกษุณีตัวแทนของสตรี

ผู3ได3รับการบวชจากภิกษุณีสงฆJฝ�ายเดียว ไปยังสำภิกษุสงฆJ ตัวแทนที่ทำหน3าที่เปAนทูตในการบวช 

                                                
121แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, “การศึกษาป~ญหาเรื่องการเสื่อมสูญของภิกษุณีสงฆJในพระพุทธศาสนาเถร

วาท”, อ้างแล้ว, หน้า 130. 
122วิ.จู.7/430/358–360. 
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จะต3องเปAนผู3ฉลาดสามารถ ที่จะทำกิจที่ตนได3รับมอบหมายให3สำเร็จลงได3123 วิธีนี้พระพุทธเจ3าทรง

อนุญาตให3เปAนกรณีพิเศษต<อผู3จะบวชแต<ไม<อาจเดินทางไปบวชได3ด3วยตนเอง ทรงอนุญาตให3มีผู3ปฏิบัติ

หน3าที่แทนได3 ทรงอนุญาตแก<นางอัฑฒกาสีผู3เดียว เมื่อได3รับการเปลี่ยนเพศสภาพจากคฤหัสถJเพศ

หญิงมาเปAนพระภิกษุณี ต3องปฏิบัติตามวินัยพระน้ัน เพื่อให3เกิดการระงับ การทำลายและการสำรอก

ออกซึ่งความประพฤติที่ขัดขวางต<อการประพฤติธรรมหรือพรหมจรรยJอันพาไปสู<ความดับทุกขJเฉก

เช<นเดียวกับข3อสิกขาบทของพระภิกษุ (ศีล 227) หากแต<สิกขาบทของพระภิกษุณีน้ันมีการบัญญติัเพิม่

เพื่อความเหมาะสมกับเพศสภาพของผู3หญิงที่เรียกว<าพระภิกษุณี  

 สิกขาบทสำหรับภิกษุณี 

 1) ปาราชิกกัณฑJ   8 สิกขาบท 

 2) สังฆาทิเสสกัณฑJ   17 สิกขาบท 

 3) นิสสัคคิยปาจิตตียJกัณฑJ  30 สิกขาบท 

 4) ปาจิตตียJกัณฑJ   166 สิกขาบท 

 5) ปาฏิเทสนียะกัณฑJ  8 สิกขาบท 

 6) เสขิยวัตรกัณฑJ   75 สิกขาบท 

 7) อธิกรณสมถะ   7 สิกขาบท 

 (หมายเหตุ : ปาจิตตียJของนางภิกษุณีทั้งหมดมี 166 แต<แสดงไว3ในภิกขุนีวิภังคJนี้เพียง 96 

สิกขาบท แบ<งเปAน 9 วรรค 7 วรรคแรก มีวรรคละ 10 สิกขาบท 2 วรรคหลัง มีวรรค 13 สิกขาบท 

และได3นำปาจิตตียJของภิกษุมาใช3 70 สิกขาบท (96+70=166) คือปาจิตตียJของภิกษุมี 92 สิกขาบท 

นำออกเสีย 22 สกขาบทเฉพาะที่ไม<จำเปAนสำหรับนางภิกษุณี 22 สิกขาบทที่ไม<ใช3แก<นางภิกษุณี คือ 

โอวาทวรรคที่ 3 รวมหมดทั้งสิบสิกขาบท โภชนวรรคที่ 5 เฉพาะสิกขาบทที่ 3, 5, 6 และ 9 รวม 4 

สิกขาบท : อเจลกวรรคที่ 5 เฉพาะสิกขาบทที่ 1 ; สัปปาณกวรรคที่ 7 เฉพาะสิกขาบทที่ 4, 5 และ 7 

รวม 3 สิกขาบท : รตนวรรคที่ 9 เฉพาะสิกขาทที่ 1, 3, 7 และ 9 รวม 4 สิกขาบท : รวมทั้งสิ้น 22 

สิกขาบท) 

 จากข3อบัญญัติของการบวชของภิกษุณี พิจารณาได3ว<าวิธีการบวชภิกษุณีเข3มงวดกวดขัน 

สำหรับสตรีผู3มีศรัทธาต3องต้ังใจจริงและมีความอดทน จึงจะผ<านการอุปสมบทเปAนภิกษุณีได3 

กระบวนการบวชคล3ายกับการตรวจสอบ การแนะนำตัวและสร3างความคุ3นเคย เปAนการยอมรับผู3ที่จะ

เข3าอยู<ในสังคมสงฆJเปAนแนวการปฏิบัติที่ผู3เข3ามาบวชจะต3องผ<านขั้นตอนเหล<านี้ กล<าวโดยสรุปการ

เปลี่ยนเพศสภาพของคฤหัสถJเพศของผู3หญิงมาเปAน “สมณเพศ” หรือ “ภิกษุณี” น้ัน ในเบื้องต3นต3อง

                                                
123วิ.จู.7/430/358–360. 
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รับครุธรรม 8 ประการอันเปAนข3อปฏิบัติในการอยู<ร<วมสังฆะ และในการขออุปสมบทนั้นมี 2 รูปแบบ

คือ 1) การบวชแต<พระภิกษุสงฆJแต<ฝ�ายเดียว 2) การบวชแต<พระภิกษุสงฆJและพระภิกษุณีทั้งสองฝ�าย  

  2.4.3.1 คฤหัสถ?เพศ คฤหัสถJ แปลว<า ผู3ครองเรือน ผู3ครองเรือน ผู3อยู<ในเรือน เรียก

รวมทั้งชายและหญิง บางครั้งเรียกว<า คฤหัสถJชายหญิง ,ชาวบ3านทั่วไปที่มิใช<นักบวช มีความหมาย

เดียวกับคำว<า ฆราวาส ที่หมายถึง ผู3อยู<แบบชาวบ3าน คฤหัสถJเพศ มีความหมายสอดคล3องกับ อุบาสก 

อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนา124 คฤหัสถJเพศ เปAนเพศสภาพที่ดำรงชีวิตในสังคมทั่วไป หากแต<อุบาสก

และอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้ัน มีความเช่ือและถือข3อปฏิบัติหรือที่เรียกว<าศีล เปAนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต คฤหัสถJเพศในพระพุทธศาสนาน้ันประกอบด3วยอุบาสกและอุบาสิกา 

 ก. อุบาสก อุบาสก แปลว<า ผู3นั่งใกล3พระรัตนตรัย คนใกล3ชิดพระพุทธศาสนา คฤหัสถJผู3ชายที่

แสดงตนเปAนคนนับถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเปAนสรณะ125 ว<าเปAนที่พึ่งที่เคารพ

สักการะ ชายน้ันก็ช่ือว<าอุบาสก อุบาสกเปAนบริษัทหน่ึงในพุทธบริษัท 4 (ชุมนุมผู3นับถือพุทธศาสนา)  

 คุณสมบัติของอุบาสก ในเบื้องต3น คฤหัสถJชายน้ันได3แสดงตนเปAนผู3นับถือพระพุทธศาสนา

ถึงพระรัตนตรัยเปAนสรณะ ดังที่พุทธองคJกล<าวว<า “ดูกรมหาบพิตร บุคคลผู3ถึงพระพุทธเจ3าเปAนสรณะ 

ถึงพระธรรมเปAนสรณะ ถึงพระสงฆJเปAนสรณะ ด3วยเหตุเพียงเท<านี ้แล บุคคลจึงจะชื ่อว<า เปAน

อุบาสก”126 และในการเข3าถึงพระรัตนตรัยน้ันมี 4 แบบคือ  

 1) วิธีสมาทาน เหมือนอย<างพ<อค3าสองคือตปุสสะและภัลลิกะกล<าว “ข3าแต<พระองคJผู3เจริญ 

ข3าพระองคJของถึงพระผู 3มีพระภาคเจ3าและพระธรรมเปAนสรณะขอพระผู3มีพระภาคเจ3าทรงจำข3า

พระองคJว<าเปAนอุบาสก” 

 2) วิธียอมเปAนศิษยJ เหมือนอย<างท<านพระมหากัสสปเถระเปล<งวาจาว<า “ข3าแต<พระองคJผู3

เจริญ พระผู3มีพระภาคเจ3าทรงเปAนศาสดาของข3าพระองคJ ข3าพระองคJเปAนสาวก” 

 3) วิธีทำพระรัตนตรัยไว3เปAนเบื้องหน3า เหมือนอย<างท<านพรหมายุพราหมณJฟ~งธรรมจบแล3ว 

ก็กระทำผ3าห<มเฉวียงบ<าประนมอัญชลีไปทางที่พระผู3มีพระภาคเจ3าประทับอยู<แล3วเปล<งอุท<าน 3 ครั้ง

ว<า “ นับต้ังแต<วันน้ีเปAนต3นไป ขอท<านทั้งหลายจงจำข3าพเจ3าไว3ว<า ข3าพเข3าขอมีพระพุทธเจ3าเปAนผู3นำ

ทาง ของมีพระธรรมเปAนผู3นำทาง ขอมีพระสงฆJเปAนผู3นำทาง” 

 4) วิธีมอบตน เหมือนอย<างเช<นผู3ปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายที่มอบตัวถวายแก<พระพทุธเจ3า 

เพื่อนับถือเปAนอาจารยJในการปฏิบัติและเพื่อเปAนกำลังใจยามที่ต3องอยู<กลางป�า เปAนต3น ด3วยการกล<าว

ว<า “นับแต<วันน้ีเปAนต3นไป ข3าพเจ3าขอมอบตนถวายแด<พระพุทธเจ3า พระธรรม และพระสงฆJ” 

                                                
124พระธรรมกิตติวงศJ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน_ ชุด คำวัด, อ3างแล3ว, หน3า 

114,140. 
125สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 569. 
126สํ.ม.19/1590/392. 
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 5) วิธีถึงโดยกิจ เหมือนอย<างพระอริยเจ3าทั้งหลายผู3กำจัดกิเลสแล3ว ก็ชื่อว<าถึงสรณะแล3ว 

เพราะได3ทำกิจตามที่พระพุทธเจ3าสั่งสอนแล3ว เรียกอีกอย<างว<าถึงสรณะที่เปAนโลกุตตระ127 

 นอกจากน้ีสิ่งที่ทำให3ความเปAนอุบาสกสมบูรณJ เปAนอุบาสกที่ดี เปAนอุบาสกที่แกล3วกล3า

องอาจเปAนอุบาสกแล3ว (เพราะทำให3เกิดความยินดี) เปAนอุบาสกบัวหลวง (เพราะมีกลิ่นหอมด3วยคุณ

ความดี) และอุบาสกบุณฑริก (บัวขาวสะอาด) เปAนอุบาสกที่ทำให3พุทธบริษัท 4 เกิดความยินดีท<าน

แสดงคุณสมบัติไว3 3 หัวข3อใหญ<คือ 

 1) ความมีศีลสมบัติคือ มีศีล 5 ศีลไม<ขาดเปAนเหมือนถูกนำไปไว3ในสวรรคJ 

 2) ความมีอาชีวสมบัติ คือ เลี้ยงชีพด3วยสัมมาอาชีวะ ได3แก< การเลี้ยงชีวิตไม<ผิดศีลธรรม 

กฎหมายและไม<ค3าขาย 5 อย<าง 

 3) ประกอบด3วยธรรม 5 คือ (1) เปAนผู3มีศรัทธา (2) เปAนผู3มีศีล (3) เปAนผู3ไม<ถือมงคลต่ืนข<าว 

เช่ือหลักกรรม (4) ไม<แสวงหาทักษิณานอกศาสนาน้ี (5) บำเพ็ญตนในพุทธศาสนา 

 4) ไม<ประกอบตนอยู<ในอบาย 5 

 เหตุแห<งความเสื่อมของอุบาสก สิ่งที่ทำให3อุบาสกเสียหาย มัวหมอง เลวทราม ท<านแสดงไว3 

4 หัวข3อใหญ<คือ  

 1) ความที่ศีลวิบัติ คือ ศีล 5 ขาดไม<มีศีล ซึ่งทำให3เปAนอุบาสกที่ไม<แกล3วกล3า ไม<องอาจ

เหมือนถูกนไปวางไว3ในนรก 

 2) ความมีอาชีววิบัต คือ เลี้ยงชีพด3วยมิจฉาอาชีวะ ได3แก<การเลี้ยงชีวิตอย<างผิดศีลธรรม 

กฎหมาย และการค3าขาย 5 อย<างที่อุบาสกไม<พึงกระทำได3แก< (1) การค3าขายศัตราวุธ (2) การค3าขาย

สัตวJ(อรรถกถาว<า การค3าขายมนุษยJ) (3) การค3าขายเน้ือสัตวJ (4) การค3าขายน้ำเมา (5) การค3าขายยา

พิษ และการประกอบอาชีพที่กล<าวมานี้ ไม<ควรทำเองและไม<ชักชวนให3คนอื่นทำดังนั้นจึงประกอบ

อาชีพที่ไม<ผิดศีลธรรมและไม<เบียดเบียนผู3อื่น และการเลี้ยงชีพนั้นจะต3องเปAนสัมมาอาชีวะ ขยัน ไม<

เกียจคร3าน และมีป~ญญารู3จักการอาชีพนั้นให3สำเร็จ จะนำมาซึ่งความร่ำรวยได3หรือไม<นั้น ไม<เปAน

ประมาณ 

 3) ประกอบด3วยธรรม 5 คือ (1) เปAนผู3ไม<มีศรัทธา (2) เปAนผู3ไม<มีศีล (3) เปAนถือมงคลต่ืน

ข<าวไม<เช่ือหลักกรรม (4) แสวงหาทักษิณานอกศาสนา (5) ไม<บำเพ็ญตนในพุทธศาสนา 

 4) ไม<ประกอบตนอยู<ในอบาย 5 

 ข. อุบาสิกา ในวินัยป²ฎกให3ความหมายว<า อุบาสิกา ได3แก< สตรีผู3ถึงพระพุทธเจ3าเปAนสรณะ 

ผู3ถึงพระธรรมเปAนสรณะ ผู3ถึงพระสงฆJเปAนสรณะ”128 หญิงผู3น่ังใกล3พระรัตนตรยัคนใกล3ชิดพระศาสนา

ที่เปAนหญงิ คฤหัสถJหญิงที่แสดงตนเปAนคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเปAน

                                                
127ป~ญญา ใช3บางยาง, 75 อุบาสก พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJธรรมสภา, 2558), หน3า 3. 
128วิ.มหา.1/634/744. 
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สรณะ129 กล<าวให3สั้นที่สุด อุบาสิกาก็คือ หญิงผู3นับถือพระรัตนตรัย หญิงใดมีจิตใจเคารพและกล<าวถึง

พระพุทธเจ3า พระธรรม และพระสงฆJว<าเปAนที่พึงที่เคารพสักการะ หญิงน้ันก็ช่ือว<า อุบาสิกา อุบาสิกา

ม ีบทบาทต<อการอุปถ ัมภJบำร ุงพระพ ุทธศาสนา ในความเป Aนจร ิงแล 3ว การอ ุปถ ัมภJบำรุง

พระพุทธศาสนามิใช<เปAนหน3าที่ของอุบาสิกาเท<าน้ัน แต<เปAนหน3าที่ของทั้งอุบาสกและอุบาสิกา แต<โดย

ส<วนมากในพระไตรป²ฎกพุทธบริษัทที ่ผ ู 3 โดดเด<นในการถวายทานจะเปAนผู 3หญิง แต<การบำรุง

พระพุทธศาสนาก็หน3าที่ทั้งอุบาสกและอบุาสกิา อุบาสิกาน้ีพระพุทธเจ3าทรงจำแนกเปAน 2 ประเภทคือ  

 1) อุบาสิกาที่เปAนคฤหัสถJผู3นุ<งขาวห<มขาว ประพฤติพรหมจรรยJ คือ อุบาสิกาที่เปAนพระ

อนาคามี ปราศจากกามราคะ แต<มิได3บวชเปAนบรรพชิต ไม<มีสามี ไม<ข3องเกี่ยวกับเมถุน  

 2) อุบาสิกาที่เปAนคฤหัสถJบริโภคกาม คืออุบาสิกาที่มิได3บวชเปAนบรรพชิต ยังครองเรือนกับ

สามี ยังมีกามราคะยุ<งเกี่ยวกับเมถุนและการงานทั้งหลาย อุบาสิกาประเภทน้ีนับต้ังแต<สตรีปุถุชนผู3ถึง

พระรัตนตรัยมีศีล และอริยสาวิกาสกทาคามีดังที่พระพุทธองคJตรัสไว3ว<า “ดูก<อนจุนทะ อุบาสกสาวก

และอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู3เปAนคฤหัสถJนุ<งขาวห<มขาว ประพฤติพรหมจรรยJก็มีอยู<ที่บริโภค

กามก็มีอยู<”130 

 คุณสมบัติของอุบาสิกา อุบาสิกานั้น มีคุณสมบัติเช<นเดียวกับอุบาสก สิ่งที่ทำให3ความเปAน

อุบาสิกาสมบูรณJ เปAนอุบาสิกาที่ดี มีคุณสมบัติที่แสดงไว3 3 หัวข3อใหญ<คือ 

 1) ความมีศีลสมบัติ คือ มีศีล 5 ศีลไม<ขาดเปAนเหมือนถูกนำไปไว3ในสวรรคJ 

 2) ความมีอาชีวสมบัติ คือ เลี้ยงชีพด3วยสัมมาอาชีวะ ได3แก< การเลี้ยงชีวิตไม<ผิดศีลธรรม 

กฎหมายและไม<ค3าขาย 5 อย<าง 

 3) ประกอบด3วยธรรม 5 คือ (1) เปAนผู3มีศรัทธา (2)เปAนผู3มีศีล (3) เปAนผู3ไม<ถือมงคลต่ืนข<าว 

เช่ือหลักกรรม (4) ไม<แสวงหาทักษิณานอกศาสนาน้ี (5) บำเพ็ญตนในพุทธศาสนา 

 4) ไม<ประกอบตนอยู<ในอบาย 6 

 เหตุแห<งความวิบัติของอุบาสิกา สิ่งที่ทำให3ความเปAนอุบาสิกาเสียหาย มัวหมอง เลวทราม 

ท<านแสดงไว3 4 หัวข3อใหญ<คือ  

 1) ความที่ศีลวิบัติ คือ ศีล 5 ขาดไม<มีศีล ซึ่งทำให3เปAนอุบาสิกาที่ไม<แกล3วกล3า ไม<องอาจ

เหมือนถูกนไปวางไว3ในนรก 

 2) ความมีอาชีวะวิบัต คือ เลี้ยงชีพด3วยมิจฉาอาชีวะ ได3แก<การเลี้ยงชีวิตอย<างผิดศลีธรรม 

กฎหมาย และการค3าขาย 5 อย<างที่อุบาสิกาไม<พึงกระทำได3แก< (1) การค3าขายศัตราวุธ (2) การค3าขาย

สัตวJ(อรรถกถาว<า การค3าขายมนุษยJ) (3) การค3าขายเน้ือสัตวJ (4) การค3าขายน้ำเมา (5) การค3าขายยา

พิษ และการประกอบอาชีพที่กล<าวมานี้ ไม<ควรทำเองและไม<ชักชวนให3คนอื่นทำดังนั้นจึงประกอบ

                                                
129สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 619. 
130ที.ปา.11/106/98. 
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อาชีพที่ไม<ผิดศีลธรรมและไม<เบียดเบียนผู3อื่น และการเลี้ยงชีพนั้นจะต3องเปAนสัมมาอาชีวะ ขยัน ไม<

เกียจคร3าน และมีป~ญญารู3จักการอาชีพนั้นให3สำเร็จ จะนำมาซึ่งความร่ำรวยได3หรือไม<นั้น ไม<เปAน

ประมาณ 

 3) ประกอบด3วยธรรม 5 คือ (1) เปAนผู3ไม<มีศรัทธา (2) เปAนผู3ไม<มีศีล (3) เปAนถือมงคลต่ืน

ข<าวไม<เช่ือหลักกรรม (4) แสวงหาทักษิณานอกศาสนา (5) ไม<บำเพ็ญตนในพุทธศาสนา 

 4) ไม<ประกอบตนอยู<ในอบาย 6131 

 ดังน้ันคฤหัสถJเพศ จึงเปAนเพศสภาพที่ดำรงชีวิตในสังคมทั่วไป หากแต< อุบาสกและอุบาสิกา

ในพระพุทธศาสนาน้ัน มีความเช่ือมั่นในพระรัตนตรัยและถือข3อปฏิบัติหรือที่เรียกว<าศีลเปAนแนวทาง

ในการดำเนินชีวิต สรุปเพศสภาพตามทัศนะพุทธปรัชญาน้ันประกอบด3วย 2 เพศสภาพคือ สมณเพศ

และคฤหัสถJเพศ มีบทบาทและหน3าที่ปฏิบัติตามสถานภาพทางเพศที่ตนได3ดำเนินตามแนวทางที่

พระพุทธศาสนาได3กำหนดไว3คือ สมณเพศ ได3แก< 1) ภิกษุ อันได3แก<นักบวชชาย มีศีล 227 ข3อเปAนวัตร

ปฏิบัติ 2) ภิกษุณี คือ นักบวชหญิง มีศีล 311 ข3อเปAนวัตรปฏิบัติ และจะต3องอุปสมบทจากสงฆJสอง

ฝ�ายคือ จากภิกษุณีสงฆJและภิกษุสงฆJ จึงจะเปAนนางภิกษุณีโดยสมบูรณJ คฤหัสถJเพศ ได3แก< 1) อุบาสก 

คฤหัสถJผู3ชาย ผู3เข3าถึงพระรัตนตรัยเปAนสรณะ และสมาทานอุโบสถศีลหรือศีล 8 เปAนประจำหรืออย<าง

น3อยทุกวันข้ึน และแรม 15 ค่ำ หรือที่ชาวบ3านเรียกว<า วันพระใหญ< 4) อุบาสิกา คฤหัสถJผู3หญิง เข3าถึง

พระรัตนตรัย และมีข3อวัตรปฏิบัติในทำนองเดียวกับอุบาสก 

 

 2.4.4 เพศวิถี (Sexuality) ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 จากความหมายของเพศวิถี (Sexuality) ที่หมายถึง การแสดงออกทางอารมณJทางเพศที่มี

ความสัมพันธJกันระหว<างบุคคล การแสดงความรู3สึกทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ ผ<านพฤติกรรม

ของบุคคลอาจเกิดข้ึนได3หลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงได3หรือไม<มีความคงที่แน<นอน เพศวิถีจึงเปAน

รสนิยมทางเพศ หรือความพึงพอใจทางเพศ ระหว<างเพศตรงข3าม (Heterosexual) เพศเดียวกัน 

(Homosexual) หรือทั้งสองเพศ (Bisexual) จากความหมายดังกล<าวจึงตรงกับคำว<า “เมถุนธรรม” 

“เมถุน” ที่หมายถึง การกระทำของคนที่เปAนคู< ๆ การร<วมสังวาส การร<วมประเวณี132 ความยินดีของ

คนคู<กัน133 ดังนั้นเพศวิถีจึงหมายรวมถึง การมีพฤติกรรม รสนิยมทางเพศไม<ว<าทั้งเพศเดียวกัน ต<าง

เพศหรือตรงข3าม รวมถึงสัตวJเดรัจฉาน ดังความว<า “ภิกษุเสพเมถุนธรรมกับหญิง 3 จำพวก คือ มนุษยJ

ผู3หญิง อมนุษยJผู3หญิง สัตวJดิรัจฉานตัวเมีย อุภโตพยัญชนก 3 จำพวก คือ มนุษยJอุภโตพยัญชนก 

อมนุษยJอุภโตพยัญชนก สัตวJดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก บัณเฑาะกJ 3 จำพวก คือ มนุษยJบัณเฑาะกJ 

                                                
131ป~ญญา ใช3บางยาง, 46 อุบาสิกา พุทธสาวิกา, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJธรรมสภา, 2558), หน3า 13-14. 
132สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 238. 
133ป.หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ3างแล3ว, หน3า 586. 
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อมนุษยJบัณเฑาะกJ สัตวJดิรัจฉานบัณเฑาะกJ ชาย 3 จำพวก คือ มนุษยJผู3ชาย อมนุษยJผู3ชาย สัตวJ

ดิรัจฉานตัวผู3”134 

 เมถุนธรรม เปAนสภาวธรรมที่เกิดจากความกำหนัดในที่น้ีมิได3หมายถึงแต<ความกำหนดัทาง

เพศอย<างเดียว หมายถึง ความรู3สึกที่มันเข3าไปผูกติดแน<นในสิ่งใดก็ได3 ที่เปAนความติดแน<นทางใจ แต<ใน

ภาษาไทยน้ีหมายถึงความกำหนัดในทางเพศทางกามารมณJ135 และในการบวชหรือการอุปสมบท เปAน

กระบวนการเปลี่ยนเพศสภาพจากคฤหัสถJเพศมาเปAนสมณเพศ ผู3ที่จะเข3ามาบวชนั้นจะต3องตัดขาด

จากโลกวิสัยหน่ึงในโลกวิสัยน้ันกคื็อ การได3มีเพศสัมพันธJ หรือการมีเพศวิถี และการเสพเมถุนธรรม จึง

เปAนเรื่องที ่ต3องละเว3นใน ฆราวาสหรือคฤหัสถJเพศที ่สมาทานศีลหรือถืออุโบสถศีล 8 ข3อ ได3แก< 

เจตนาอพฺรหฺมจริยา เวรมณี เว3นจากกรรมอันมิใช<พรหมจรรยJ เว3นจากการประพฤติผิดพรหมจรรยJ คือ

ร<วมประเวณีสมณเพศ136 เมื่อผู3ที่มีความประสงคJจะเข3ามาบวชในพระพุทธศาสนา ในขณะที่ทำพิธี

บรรพชา พระอุป~ชฌายJจะให3ตจป~ญจกกัมมัฏฐาน อันเปAนอุบายให3เกิดสมาธิข้ึน เพื่อเปAนที่ต้ังของสมาธิ

ต<อไป และให3พิจารณาถึงอวัยวะในร<างกาย คือไม<ทำความกำหนัดยินดีที่ยังไม<เกิดขึ ้นให3เกิดข้ึน 

พิจารณาเห็นว<าเปAนของไม<ดี ไม<งาม ไม<น<ารักใคร< เปAนของโสโครกปฏิกูลอย<างนี้ เพราะเปAนพระ

กัมมัฏฐานเบื้องต3นสำหรับผู3บวชใหม< และในการอุปสมบทน้ันพระอุป~ชฌายJจะกล<าวอนุศาสนJ 8 ให3ผู3

เพิ่งเข3ามาสู<สมณเพศว<า 

“อันภิกษุผู3อุปสมบทแล3ว ไม<พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม3ในสัตวJดิรัจฉาน

ตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไม<เปAนสมณะ ไม<เปAนเชื้อสายพระศากยบุตร เปรียบ

เหมือนบุรษุ ถูกตัดศีรษะแล3ว ไม<อาจจะมีสรีระคุมกันนั้นเปAนอยู< ภิกษุก็เหมอืนกัน 

เสพเมถุนธรรมแล3ว ไม<เปAนสมณะ ไม<เปAนเช้ือสายพระศากยบุตร การน้ันเธอไม<พึงทำ

ตลอดชีวิต”137 

 

 ในตอนท3ายของการอุปสมบทพระอุป~ชฌายJจะให3อนุศาสนJ 4 และอนุศาสนJ 4 น้ันซึ่งจะแยก 

เปAนนิสสัย 4 คือ 1) บิณฑบาต 2) นุ<งผ3าบังสุกุล 3) อยู<โคนไม3 4) ฉันยาดองด3วยน้ำมูตรเน<าและ 

อกรณียกิจ 4 คือ 1) เสพเมถุน 2) ลักทรัพยJ 3) ฆ<าสัตวJ 4) อวดคุณวิเศษที่ไม<มีในตน ดังน้ันการที่พระ

อุป~ชฌายJให3อนุศาสนJ 4 ก็เปAนการบอกให3ผู3เข3ามาบวชได3ทราบถึงการกระทำที่ตนเองจะพึงระมัดระวัง

ที่สุดในอกรณียกิจทั้ง 4 นั้นและยังเปAนเครื่องเตือนสติในการควบคุมตนเองที่จะไม<ละเมิดข3อปฏิบติั 

โดยเฉพาะการล<วง ละเมิดสิกขาบทปาราชิกข3อที่ 1 ดังที่ปรากฏในพระไตรป²ฎกว<า “บุคคลผู3ต3อง

                                                
134วิ.มหา.1/38-39/50-53. 
135พุทธทาสภิกขุ, กามารมณ_กับชีวิต, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพJสุขภาพใจ, 2542), หน3า 51. 
136องฺ.อÅÆ°ก.23/131/253. 
137วิ.มหา.4/144/159. 
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ปาราชิกเหล<าใด 8 จำพวกไม<ควรเข3าใกล3 เปรียบเสมอด3วยโคนต3นตาล บุคคลผู3ต3องปาราชิกเหล<าน้ัน 

ย<อมไม<งอกงามเปรยีบเหมือนใบไม3เหลอืง ศิลาหนา คนศีรษะขาด ต3นตาลยอดด3วน ฉะน้ัน”138 สำหรบั

ผู3ที่ได3ละเมิดสิกขาบทข3อที่ว<าด3วยการเสพเมถุนเปAนผู3ที่พ<ายแพ3 คือพ<ายแพ3ต<อ คำที่ตนได3ปฏิญญาไว3ใน

ขณะที่ตัวเองบวชตลอดจนเปAนการประพฤติอพรหมจรรยJอันเปAนการสวนทางต<อพระนิพพาน จะเห็น

ได3ว<า เมถุนธรรมน้ีมีความสำคัญกับผู3เข3ามาบวชเปAนอย<างย่ิง เมื่อเข3ามาสู<สมณเพศ เพราะตัวกามราคะ

นี้เปAนสิ่งที่นอนเนื่องอยู<ในสันดานของมนุษยJยากจะกำจัดทิ้งได3อย<างง<ายดาย ดังนั้นพระพุทธองคJจึง

ทรงบัญญัติสิกขาบทต<าง ๆ  ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเอามาเปAนกระบวนการในการขัดเกลาจิตใจอย<างเปAน

ระบบต้ังแต<สิกขาบทเล็ก ๆ น3อย ๆ ไปจนถึงสิกขาบทใหญ< 

เมื่อพิจารณาถึงตอนแรกของการเข3ามาบวชในการขอรับการบวชนั้น เหมือนกับรับเอาคำ

ปฏิญญาหรือการให3สัจจะต<อชีวิตพรหมจรรยJที่จะต3องปฏิบัติตามชีวิตสมณเพศอย<างเคร<งครัด และ

ต3องมีการควบคุมเรื่องเมถุนธรรม และเมื่อควบคุมแล3วจะต3องกำจัดให3ได3 การเสพเมถุนธรรมจงึมีผลใน

ด3านกรรมหรือบทลงโทษไม<เท<ากันคือ ผิดมากผิดน3อยกว<ากันเพราะการจดัวางมาเปAนวินัยหรือกติกา มี

การบัญญัติโทษแตกต<างกัน ซึ่งจะเห็นได3ชัดเจน ถ3าสมณเพศเพสเมถุนธรรมไม<ว<ากรณีใด ก็มีความผิด

สถานหนักที่สุดคือ ขาดจากความเปAนภิกษุเรียกว<า “ปาราชิก” หากสมณเพศใดเสพเมถุนแล3วขาดจาก

ความเปAนภิกษุคือผู3ละเมิดจะต3องขาดจากความเปAนภิกษุหมายถึงต3องสึกออกเสรย ไม<สามารถที่จะ

ดำรงอยู<ในเพศสภาพ “สมณเพศ” ได3อีกต<อไป ในการบัญญัติสิกขาบทนั้นพระพุทธองคJทรงบัญญติั

ตามเหตุสิกขาบทที่เกิดขึ้น พระองคJไม<ได3บัญญัติในขณะที่เหตุยังไม<เกิดขึ้น ดังกรณีของพระสุทินนJ 

สมัยน้ันมีหมู<บ3านนามว<ากลันทะ ต้ังอยู<ไม<ไกลเมืองเวสาลี มีบุตรเศรษฐีผู3เปAนบุตรชาวกลันทะ นามว<าสุ

ท ินนะ, สุท ินนะ (ผ ู 3มีคำต<อท3ายชื ่อว<าบุตรชาวกลันทะ) พร 3อมด3วยสหายไปสู <กรุงเวสาลี เห็น

พระพุทธเจ3ากำลังแสดงธรรม จึงแวะเข3าไปสดับธรรมะ มีความเลื่อมใสใคร<จะออกบวช จึงกราบทูลขอ

บวชในพระพุทธศาสนา แต<พระศาสดายังไม<ประทานอนุญาตให3บวช เพราะมารดาบิดายังไม<อนุญาต 

สุทินนะจึงกลับไปขออนุญาตท<านมารดาบิดา แต<ไม<ได3รับอนุญาต จึงอ3อนวอนถึง 3 ครั้ง ก็ไม<ได3รับ

อนุญาตเช<นเดิม สุทินนะจึงนอนลงกับพื้น อดอาหารถึง 7 วัน มารดาบิดาอ3อนวอนให3ล3มความต้ังใจ ก็

ไม<ยอม พวกเพื่อน ๆ  มาอ3อนวอนก็ไม<ยอม ในที่สุ พวกเพื่อน ๆ  อ3อนวอนให3มารดาบิดาของสุทินนะ

อนุญาตก็ได3รับอนุญาต เมื่อได3รับอนุญาตแล3วก็ออกบวช ประพฤติปฏิบัติเคร<งครัดอยู<ทางวัชชีคาม 

ครั้งนั้น แคว3นวัชชี (ซึ่งมีกรุงเวสาลีเปAนราชธานี) เกิดทุพภิกขภัย พระสุทินนะมีญาตเิปAนคน

มั่งค่ังมาก เมื่อเดินทางไปถึงกรุงเวสาลี ญาติ ๆ ทราบข<าวก็นำอาหารมาถวายเหลือเฟ¡อ พระสุทินนะก็

ถวายแก<ภิกษุทั้งหลายอีกต<อหนึ่งแล3วเดินทางไปกลันทคาม (ตำบลบ3านเดิมของตน) ความทราบถึง

                                                
138วิ.ป.8/1031/342. 
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มารดา บิดา, บิดาจึงนิมนตJไปฉัน มารดาก็นำทรัพยJสมบัติมาล<อเพื่อให3สึก พระสุทินนะไม<ยอมจึงไม<

สำเร็จ ต<อมามารดาพระสุทินนะรอจนภริยาของพระสุทินนะ (ตั้งแต<ในสมัยยังไม<ได3บวช) มีระดู ได3

กำหนดจะมีบุตรได3 จึงพานางไปหาพระสุทินนะที่ป�ามหาวัน ชวนให3สึกอีก พระสุทินนะไม<ยอม จึง

กล<าวว<า ถ3าไม<สึกก็ขอพืชพันธุJไว3สืบสกุล ครั้งนั้นยังไม<มีการบัญญัติวินัยห3ามเสพเมถุน พระสุทินนะ

เข3าใจว<าเปAนเรื่องที่พอทำได3 เพื่อให3มีบุตรสืบสกุล จึงเสพเมถุนด3วยภริยาของตน ซึ่งต<อมานางต้ังครรภJ

และคลอดบุตร บุตรของพระสุทินนะจึงได3นามว<าเจ3าพืชภริยาของพระสุทินนะ ก็ได3นามว<ามารดาของ

เจ3าพืช ต<อมาทั้งมารดาและบุตรออกบวชได3สำเร็จอรหตัตผลทัง้สองคน กล<าวถึงพระสุทินนะเกิดความ

ไม<สบายใจข้ึนภายหลัง ถึงขนาดซูบผอม ภิกษุทั้งหลายถามทราบความ จึงพากันติเตียน และนำความ

กราบทูลพระผู3มีพระภาค  

พระผู 3มีพระภาคทรงประชุมสงฆJ แล3วสอบถามและติเตียนท<านพระสุทินนJว<า ธรรมอัน

พระองคJทรงแสดงแล3วโดยเอนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม<ใช<เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความ

พราก ไม<ใช<เพื่อความประกอบ เพื่อความไม<ถือมั่น ไม<ใช<เพื่อมีความถือมั่น เพื่อเปAนที่สำรอกแห<งราคะ 

เพื่อเปAนที่สร<างแห<งความเมา เพื่อเปAนที่ดับสูญแห<งความกระหาย เพื่อเปAนที่หลุดถอนแห<งอาลัย เพื่อ

เปAนที่เข3าไปตัดแห<งวัฏฏะ เพื่อเปAนที่สิ้นแห<งตัณหา เพื่อเปAนที่สำรอกแห<งตัณหา เพื่อเปAนที่ดับแห<ง

ตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ การละกาม การกำหนดรู3ความหมายในกาม การกำจัดความ

กระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด3วยกาม การระงับความกลัดกลุ3มเพราะกาม องคJ

กำเนิดอันเธอสอดเข3าในปากอสรพิษที่มีพิษร3าย ยังดีกว<า อันองคJกำเนิดที่เธอสอดเข3าในองคJกำเนิด

ของมาตุคามไม<ดีเลย เพราะบุคคลผู3สอดองคJกำเนิดเข3าในปากอสรพษิเปAนต3นน้ัน พึงถึงความตาย หรือ

ความทุกขJเพียงแค<ตาย ซึ่งมีการกระทำน้ันเปAนเหตุ และเพราะการกระทำน้ันเปAนป~จจัย เบื้องหน3าแต<

แตกกายตายไป ไม<พึงเข3าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส<วนบุคคลผู3ทำการสอดองคJกำเนิดเข3าในองคJ

กำเนิดของมาตุคามนั้น เบื้องหน3าแต<แตกกายตายไป พึงเข3าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการ

กระทำน้ีเปAนเหตุด3วยเหตุแรกเกิดน้ัน139 พระผู3มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ พระปฐมบัญญัติสิกขาบท ว<า

ดังน้ี 

“ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เปAนปาราชิก หาสังวาสมิได3ก็สิกขาบทน้ี ย<อมเปAน

อันพระผู3มีพระภาคทรงบัญญัติแล3วแก<ภิกษุทั้งหลายด3วยประการฉะน้ี อนุบัญญัติ 

การบอกคืนสิกขา”140 

 

 กรณีของพระสุทินนJประกอบเมถุนธรรมนั้นพระวินัยข3อนี้ยังไม<ได3ถูกบัญญัติขึ้น แต<พระ      

สุทินนJนั้นก็ยังผิดธรรมอยู< หมายถึงพระสุทินนJยังมีสภาวะจิตไปติดข3องอยู <ตรงเมถุนธรรมนั้น ไม<

                                                
139วิ.มหา.1/10-20/14-27 
140วิ.มหา.1/20/27 
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สามารถจะมองเปAนนิพพิทาได3แต<ภายหลังพระสุทินนJก็ไม<ได3บรรลุมรรคผลแต<อย<างใด ดังนั้นทำให3

พิจารณาเห็นว<ากฎเกฑณJกติกาของสังคมนั้นไม<ใช<จริยธรรม แต<เปAนบัญญัติธรรม กติกาหรือบัญญติั

ธรรมน้ันสังคมวางกันข้ึนมาเพื่อให3ได3ผลดีทางจริยธรรมหรือเพื่อให3มนุษยJเข3าถึงจริยธรรมได3มากที่สุด

เท<าที่จะทำได3 ทำให3เกิดความดีงามแก<ชีวิตและสังคมมากที่สุด141 อารมณJทางเพศซึ่งเปAนส<วนหน่ึงของ

กามน้ัน หลักธรรมวินัยในพุทธปรัชญาจึงระบุว<า ไม<เคยเต็มอิ่มสำหรับสัตวJโลก (มนุษยJ) ผู3โง<เขลาเบา

ป~ญญาไม<รู3สัทธรรม ฉะน้ันจุดประสงคJในทัศนะพุทธปรัชญาจึงมี 2 ด3านคือ ในด3านกามสุขและในด3าน

การปล<อยวาง (ละ)เรื่องทางเพศ แนวทางและเป£าหมายของพุทธปรัชญาคือ การบรรลุธรรมข้ันสูงหรอื

พระนิพพาน พระพุทธเจ3าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธJทุกรูปแบบ โดยไม<จำเปAนต3องพูดถึงการร<วมเพศ

หรือการเสพเมถุนที่เปAนการกระทำทางกายภาพข้ันหยาบที่สุด ทรงเห็นว<าเพศสัมพันธJแม3มีเป£าหมาย

เพื่อการสืบพันธุJก็ตาม แต<เปAนสาเหตุนำไปสู<การเกิด ขณะที่การเกิดเปAนบ<อเกิด (ต3นตอ) แห<งความ

ทุกขJทั้งมวล142 วนเวียนในสังสารวัฎอันหาที่สุดไม<ได3  

 จะเห็นได3ว<าในปาราชิกกัณฑJข3อแรกนั้นกล<าวถึงการเสพเมถุน ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดย

ที่สุด แม3ในสัตวJดิรัจฉานตัวเมีย (ร<วมสังวาสกับคนหรือสัตวJ) เปAนปาราชิก143 สังฆาทิเสสกัณฑJข3อแรก

ที่ว<า “ภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให3เคลื่อน เปAนสังฆาเสส ยกเว3นแต<ฝ~น”144 และอนิยตกัณฑJมี 2 ข3อ ข3อแรก

ที่ว<า การน่ังในที่ลับตา มีอาสนะกำบังอยู<กับสตรีเพศ และมีผู3มาเห็นเปAนผู3ที่เช่ือถือได3พูดข้ึนด3วยธรรม 

3 ประการอันใดอันหน่ึงกล<าวแก<ภิกษุน้ันได3แก< ปาราชิกก็ดี สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตียJก็ดี ภิกษุน้ัน

ถือว<ามีความผิดตามที่อุบาสกผู3น้ันกล<าวข3อที่ 2 ที่ว<าด3วยในสถานที่ที่ไม<เปAนที่ลับตาเสียทีเดียว แต<เปAน

ที่ที่จะพูดจาค<อนแคะสตรีเพศได3สองต<อสองกับภิกษุผู3เดียว และมีผู3มาเห็นเปAนผู3ที่เช่ือถือได3พูดข้ึนด3วย

ธรรม 2 ประการอันใดอันหน่ึงกล<าวแก<ภิกษุน้ันได3แก< สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตียJก็ดี ภิกษุน้ันถือว<ามี

ความผิดตามที่อุบาสกผู3นั้นกล<าว เปAนต3น แม3ในภิกษุณีก็มีการบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับเมถุนธรรม 

อาทิเช<น “ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต<อหนึ่ง ยืนร<วมก็ดี เจรจาร<วมก็ดี ในเวลาค่ำมืด ไม<มีประทีป เปAน

ปาจิตตียJ”145 เมถุนธรรมจึงเปAนข3อห3าม ข3อละเว3น ข3อควรระวัง ไม<เว3นการเสพเมถุน ระหว<างเพศตรง

ข3าม (ระหว<างเพศชายและหญิง) และเพศเดียวกัน จะเห็นได3ว<าเปAนการเน3นย้ำถึงการระงบั หรือละเว3น

                                                
141พระธรรมป²ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทำแท�งตัดสินอยkางไร ชีวิตเริ่มต�นเมื่อไหรk การทำแท�งในทัศนะของ

พระพุทธศาสนา, อ3างแล3ว, หน3า 40. 
142พีรพร พงศJพิพัฒนพันธุJ, “ศึกษาเรื่องเพศสัมพันธJกับการประพฤติพรหมจรรยJในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธJพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย), 2556, หน3า 16. 
143วิ.มหา.1/22/30. 
144วิ.มหา.1/236/252. 
145วิ.ภิกขฺนี.3/185/114. 
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ในเรื่องเพศทั้งสิ้น ทั้งนี้เพศวิถีที่หมายรวมถึง รสนิยม ความพึงพอใจทางเพศ ความรู3สึกทางอารมณJ

ทางเพศทั้งต<อเพศตรงข3ามและเพศเดียวกัน จากที่กล<าวมาน้ันการบัญญัติสิกขาบทน้ันเกิดข้ึนในกรณี

การเสพเมถุนของเพศตรงข3าม แต<ในพระไตรป²ฎกได3กล<าวถึงกรณีของการเสพเมถุนเพศเดียวกัน และ

บุคคลที่มีสองเพศ โดยผู3วิจัยจะนำเสนอบางกรณีที่ปรากฏในพระอภิธรรม เพศวิถีที่ปรากฏในพระ

สุตตันตป²ฎก เพศวิถีที่ปรากฏในพระวินัยดังมีรายละเอียดดังต<อไปน้ี 

  2.4.4.1 เพศวิถีที่ปรากฏในพระอภิธรรม นอกจากภาวรูปที่แสดงความเปAนเพศชาย

และเพศหญิงที่ปรากฏชัดแล3ว ในคัมภีรJพระอภิธรรมมีบุคคลที่ไม<ปรากฏเพศอย<างชัดเจนคือมีลักษณะ

เพศกำกวม ที่เรียกว<า อุภโตพยัญชนกบุคคล หมายถึง บุคคลใดอาศัยกรรมทำให3อวัยวะเพศทั้ง 2 

เกิดขึ้นได3บุคคลนั้นชื่อว<าอุภโตพยัญชนกะ อวัยวะเพศทั้ง 2 ชนิด (ปรากฏทั้ง 2 เพศ)146 เกิดขึ้นได3

เพราะอาศัยกรรมมีแก<บุคคลใด ฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว<า อุภโตพยัญชนกะ หมายความว<า ด3วยอำนาจ

แห<ง อกุศลกรรมอันเกี่ยวกับกาเมสุมิจฉาจารเข3ามาเบียดเบียนกุศลกรรมที่ทำให3เกิดเปAนมนุษยJ และ

ทำให3อำนาจแห<งกุศลกรรมนั้นลดกำลังลง จึงปรากฏมีอวัยวะเพศได3 2 เพศในบุคคลเดียวกัน แต<

อวัยวะเพศทั้ง 2 น้ันหาได3ปรากฏในเวลาเดียวพร3อมกันไม< เวลาใดปุริสภาวรูปปรากฏข้ึน เวลาน้ันอิตถี

ภาวรูป ย<อมไม<ปรากฏ และถ3าเวลาใดอิตถีภาวรูปปรากฏขึ้น เวลานั้นปุริสภาวรูปก็ไม<ปรากฏขึ้น ดัง

พระบาลีในอินทริยยมก “ยสฺส อิตฺถินฺทริยํ อุปฺปชฺชติ ตสฺส ปุริสินฺทริยํ อุปฺปชฺชตีติ” แปลความว<า อินถิ

นทรียJกำลังเกิดข้ึนแก<บุคคลใด ปุริสินทรียJก็กำลังปรากฏข้ึนแก<บุคคลน้ันไช<ไหม “โน” แก3ว<า “ไม<ใช<” 

เปAนการยืนยันว<ามิใช3เกิดข้ึนพร3อมกัน อุภโตพยัญชนกบุคคล มี 2 จำพวก 

 1) อิตถีอุภโตพยัญชนกบุคคลได3แก< บุคคลที่มีทรวดทรงสัณฐาน ลักษณะอาการตลอดจน 

อวัยวะเพศเปAนเพศหญิงอย<างธรรมดา แต<ต<อมาเมื่อเวลาใดบังเกิดความกำหนัดพอใจในหญิงอื่นจิตใจ

ที่เคยเปAนอยู<ก<อนก็หายไป ผันแปรสภาพจิตใจเปAนชายขึ้นมาแทนที่และในเวลาเดียวกัน อวัยวะเพศ

ชายก็ปรากฏข้ึนแทนอวัยวะเพศหญิง สามารถร<วมสมสู<กับหญิงอื่นได3  

 2) ปุริสอุภโตพยัญชนกบุคคลได3แก< บุคคลที่มีรูปร<าง สัณฐาน ลักษณะอาการ เปAนชายทั้ง 

อวัยวะเพศก็เปAนชาย แต<เมื่อเวลาใดเกิดความกำหนัดพอใจในชายอื่น เวลาน้ันจิตใจและอวัยวะเพศที่ 

เคยเปAนชายอยู<ก<อนก็หายไปผันแปรสภาพจิตใจและอวัยวะเพศเปAนหญิงข้ึนมาแทนที่มีความสามารถ

ร<วมสมสู<กับชายอื่นได3 ความแตกต<างระหว<างอุภโตพยัญชนกบุคคลทั้ง 2 น้ีก็คือ อิตถีอุภโตพยัญชนก

บุคคลนั้น ตนเองมีครรภJกับบุรุษอื่นได3ทั้งทำให3หญิงอื่นมีครรภJกับตนก็ได3 ส<วนปุริสอุภโตพยัญชนก

บุคคลน้ัน ทำให3หญิงอื่น บังเกิดครรภJกับตนได3 แต<บุรุษอื่นไม<อาจทำให3ตนมีครรภJได3147  

                                                
146ขุ.พุทธฺ.อ.74/36. 
147อภิ.สงฺ.อ.76/538., วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูkมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคห

วิภาค และนิพพานปรมัตถ_, อ3างแล3ว, หน3า 134-135 . 
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 สรุปอุภโตพยัญชนกบุคคล มี 2 ประเภท คือ อิตถีอุภโตพยัญชนกบุคคล ได3แก< บุคคลที่มี 

(คนสองเพศหญิงเด<น) จะมีรูปร<างอาการเปAนหญิงรวมถึงอวัยวะเพศเปAนหญิง ปุริสอุภโตพยัญชนก 

(คนสองเพศชายเด<น) จะมีรูปร<างอาการเปAนชายอวัยวะเพศก็เปAนชายโดยที่ความแตกต<างกัน คือ อิตถี

อุภโตพยัญชนกบุคคลนั้นตัวเองก็มีครรภJกับชายทั้งหลายได3ทำหญิงอื่นทั้งหลายให3มีครรภJกบัตัวก็ได3 

สำหรับปุริสอุภโตพยัญชนกบุคคลน้ัน ตัวเองไม<สามารถต้ังครรภJได3  

 นอกจากน้ีในคัมภีรJวิสุทธิมรรค ได3อธิบายเพิ่มว<า อิตถินทรียJและปุริสินทรียJทั้ง 2 น้ัน ปกแผ<

ไปทั่วร<างกายของหญิงและชายดังกายประสาทเหมือนกัน แต<ไม<ถึงกับจะกล<าวได3ว<า ต้ังอยู<ในโอกาศที่

กายประสาทต้ังอยู<หรือว<ามันต้ังอยู<ในโอกาสที่กายประสาทมิได3ต้ังอยู<ก็ตาม ความปะปนกันก็ไม<มีดังรูป

กับรส เปAนต3น148และในคัมภีรJวิสุทธิมรรค ยังได3กล<าวถึง เพศวิถี (กะเทย) บุคคลที่แสดงอาการไม<ตรง

กับเพศน้ันเกิดจากกรรมที่สืบทอดมาคือการสะสมทางจิต ด3วยอำนาจกรรมน้ันเมื่อเกิด (ปฏิสนธิ) เปAน

มนุษยJก็เปAนกะเทยหรือแสดงอาการไม<ตรงกับเพศ ดังความว<า “ในกาลใด สัตวJเกิดในเทวโลกหรือ

มนุสสโลก ด3วยอานุภาพแห<งกามาวจรกุศล 8 ในกาลน้ัน วิปากจิต 9 ดวงคือ สเหตุกามาวจรวิบาก 8 

และอเหตุกวิปากมโนวิญญาณธาตุที่เปAนอุเบกขาสหรคต เปAนวิบากแห<งทวิเหตุกกุศลอย<างอ<อนของ

พวกสัตวJที่ถึงความวิกลมีกะเทย เปAนต3น”149 ดังนั้นการเปAนกะเทยจึงเปAนกรรมที่ได3กระทำไว3ก<อให3ผู3

น้ันเปAนกะเทยต้ังแต<กำเนิด 

 สรุปได3ว<าเพศวิถีที่ปรากฏในพระอภิธรรมตามนัยพระอภิธรรมนั้น นอกจากภาวรูปที่แสดง

ความเปAนหญิง (อิตถีภาวรูป) และความเปAนชาย (ปุริสภาวรูป) ยังปรากฏบุคคลที่มี 2 เพศหรือไม<

ปรากฏเพศใดเพศหน่ึงชัดเจนซึ่งเรยีกว<า อุภโตพยัญชนกบุคคล (กะเทยแท3) ส<วนบุคคลที่มีลักษณะเพศ

วิถีน้ันได3 อธิบายว<ามี 2 ลักษณะ คือ 1) ความเปAนกะเทยให3ผลในปฏิสนธิกาล คือขณะการเกิด 2) ความ

เปAนกะเทยมาให3ผลในปวัตติกาล คือภายหลังปฏิสนธิต้ังแต<คลอดจึงถึงสิ้นชีวิต150 อย<างไรก็ตามทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงต<างมีลักษณะทั้งความเปAนหญิงและความเปAนชายอยู<ในบุคคลเดียวด3วยเช<นกัน 

  2.4.4.2 เพศวิถีที ่ปรากฏในพระสุตตันตป|ฎก เพศวิถีนั้นปรากฏหลายแห<งในพระ

สุตตันตป²ฎก แต<ที่กล<าวถึงและชัดเจนมากที่สุดคือ ในมหานารทกัสสปชาดกเรื่องพระนางรุจิราชธิดา 

และในเถรีคาถาเรื่องอิสิทาสีเถรีและพระสูตรอื่น ๆ ในที่น้ีจะกล<าวถึง 2 เรื่อง ทั้งสองพระสูตรได3

กล<าวถึงสาเหตุที่ทำให3บุคคลแสดงพฤติกรรม รสนิยมทางเพศ กิริยาอาการที่ไม<ตรงกับเพศสรีระของ

ตนนั้นมีสาเหตุมาจากการละเมิดศีลข3อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เหตุจากการล<วงละเมิดนั้นเปAนผลให3

ได3รับผลตามลำดับการให3ผลของกรรมในชาติต<อ ๆ  เช<น ตกนรกหมกไหม3อยู<ในนโรรุวนรกเปAนเวลา

                                                
148สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรJวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารยJ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, อ3างแล3ว, หน3า 747. 
149เรื่องเดียวกัน, หน3า 764. 
150อภิ.สงฺ.อ.76/481., อภิ.สงฺ.อ.76/416. 
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ยาวนาน จากน้ันเกิดเปAนลาถูกตอนเพศ เกิดเปAนลิงตัวผู3ถูกจ<าฝูงกัดลูกอัณฑะ เกิดเปAนโคถูกตอน เกิด

เปAนกะเทย เกิดเปAนโอปปาติกะเปAนนางอัปสรในช้ันดาวดึงสJ เกิดเปAนเทพบุตรผู3มีฤทธ์ิมากเปAนหัวหน3า

เทวดา และสุดท3ายเกิดเปAนพระนางรุจาราชธิดาบุตรธิดาของพระเจ3าอังคติราชผู3ครองนครมิถิลา151

และในเรื่องอิสิทาสีเถรีก็กล<าวถึงสาเหตุมาจากการละเมดิศีลข3อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เหตุจากการล<วง

ละเมิดนั้นเปAนผลให3 ได3รับผลในชาติต<อ ๆ มา คือตกนรกเปAนระยะเวลานาน จากนรกเกิดเปAนสัตวJ

เดรัจฉาน อีก 3 ชาติ โดยทุกชาติมีเหตุให3สูญเสียอวัยวะเพศ และเกิดเปAนผู3หญิงก็ไม<ใช< ชายก็ไม<เชิง

หรือเปAนกะเทย ในชาติต<อมานางได3กระทำอกุศลกรรมเพิ่มคือขับไล<ภรรยาหลวงผู3มีศีลธรรมออกจาก

บ3าน เปAนผลให3นางได3รับกรรมในชาติต<อมาคือ นางแต<งงานถึง 3 ครั้งและทุกครั้งสามีก็ปฏิเสธที่จะอยู<

ร<วมด3วยไม<มีสาเหตุ ทั้งที่นางได3ปรนนิบัติสามีเปAนอย<างดี152 

  2.4.4.3 เพศวิถีท่ีปรากฏในพระวินัย บุคคลที่แสดงพฤติกรรม รถสนิยมทางเพศต<อเพศ

เดียวกัน ในพระวินัยป²ฎกเรียกบุคคลเหล<าน้ีว<า “บัณเฑาะกJ” หมายถึง กะเทย คนไม<ปรากฏชัดว<าเปAน

เพศชายหรือเพศหญิง ชายผู3ถูกตอนที่เรียกว<าขันธี ชายมีราคะกล3าประพฤตินอกจารีตในทางเสพกาม

และย่ัวยวนชายอื่นให3เปAนเช<นน้ัน153 บัณเฑาะกJ ในทางพุทธศาสนาถือว<าเปAนอภัพบุคคลคือ บุคคลที่

ไม<สมควรอุปสมบทเปAนภิกษุ ถูกห3ามบวชและห3ามพระอุป~ชฌายJบวชให3เด็ดขาด ถ3าพระอุป~ชฌายJฝ�า

ฝ¡นมีความผิด ให3ถอดถอนจากตำแหน<งพระอุป~ชฌายJตามกฎหมายว<าด3วยคณะสงฆJ154 ในพระวินัย

ป²ฎกระบุว<า บัณเฑาะกJ เปAนลักษณะอาการที่เกิดในมนุษยJ อมนุษยJและสัตวJมี 3 จำพวกคือ มนุษยJ

บัณเฑาะกJ อมนุษยJบัณเฑาะกJ สัตวJดิรัจฉานบัณเฑาะกJ155และในพระวินัยป²ฎกไม<ได3แบ<งประเภท

บัณเฑาะกJไว3 มีเพียงพระอถรรถกถาจารยJอธิบายได3แบ<งบัณเฑาะกJมี 5 ชนิดและได3อธิบายลักษณะ

อาการทั้ง 5 ประเภทดังน้ี 

 1) อาสิตตกบัณเฑาะกJ หมายถึง บัณเฑาะกJใดเอาปากอมองคชาตของชายเหล<าอื่นถูกน้ำ

อสุจิรดเอาแล3ว ความเร<าร3อนจึงสงบไป  

 2) อุสุยยบัณเฑาะกJ หมายถึง บัณเฑาะกJใดเห็นอัชฌาจารของชนเหล<าอื่น เมื่อความริษยา 

เกิดข้ึนแล3ว ความเร<าร3อนจึงสงบไป  

 3) โอป~กกมิยบัณเฑาะกJ หมายถึง บัณเฑาะกJใดมีอวัยวะดังพืชทั้งหลาย ถูกนำไปปราศแล3ว 

คือ ถูกเขาตอนเสียแล3ว ด3วยความพยายาม 

                                                
151ขุ.ชา.28/864/208. 
152ขุ.เถรี.26/473/435-439. 
153สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยJ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน_ฉบับประมวลศัพท_, อ3างแล3ว, หน3า 197. 
154พระธรรมกิตติวงศJ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน_ ชุด คำวัด, อ3างแล3ว, หน3า 451. 
155วิ.มหา.1/38/50. 
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 4) ป~กขบัณเฑาะกJ หมายถึง ส<วนบางคนข3างแรมเปAนบัณเฑาะกJ ด3วยอานุภาพแห<ง อกุศล

วิบากแต<ข3างข้ึน ความเร<าร3อนของเขาย<อมสงบไป  

 5) นปุงสกับบัณเฑาะกJ หมายถึง ส<วนบัณเฑาะกJใด เกิดไม<มีเพศ ไม<มีภาวรูปในปฏิสนธิ

ทีเดียว คือ ไม<ปรากฏว<าชายหรือหญิงมาแต<กำเนิด156  

 จากบัณเฑาะกJ 5 ประเภทน้ันเมื่อสังเคราะหJ จัดกลุ<มกับลักษณะเพศวิถีในป~จจุบันได3ดังน้ี  

 1) กลุ<มรักร<วมเพศหรอืรกัเพศเดียวกัน ได3แก< อาสิตตบัณเฑาะกJและป~กขบัณเฑาะกJ (เฉพาะ

ป~กขJ : ข3างแรม)  

 2) กลุ<มกามวิตถารหรือถ้ำมอง ได3แก< อุสสุยบัณเฑาะกJ 

 3) กลุ<มไม<มีสัญลักษณJทางเพศ ได3แก< โอป~กกมิยบัณเฑาะกJและนปุงสกบัณเฑาะกJ157  

 ส<วนท<าทีพุทธปรัชญาต<อการห3ามบัณเฑาะกJอุปสมบทบัณเฑาะกJน้ันพบว<า ในช<วงระยะแรก

พระพุทธศาสนาไม<ได3ห3ามบัณเฑาะกJบวช แต<ในระยะต<อมาปรากฏว<าการเข3ามาบวชของบัณเฑาะกJทำ

ให3สงฆJได3รับการวิพากษJ วิจารณJเชิงตำหนิจากสังคมมาก ทำให3ภาพลักษณJของสงฆJซึ่งเปAนชุมชนที่ยัง

ใหม<มาก สำหรับสังคมอินเดียในยุคน้ันและเปAนชุมชนแห<งผู3ประพฤติพรหมจรรยJได3รับความมัวหมอง 

บัณเฑาะกJจึงถูกห3ามอุปสมบทในที่สุดอย<างไรก็ดีในอรรถกถาชื่อกุรุนที158 แก3ว<า “ในบัณเฑาะกJ 5 

ชนิดน้ัน อาสิตตาบัณเฑาะกJและอุสุยยบัณเฑาะกJ ไม<ห3ามบรรพชา 3 ชนิดนอกน้ีห3ามแม3ในบัณเฑาะกJ 

3 ชนิดนั้น สำหรับป~กขบัณเฑาะกJ ห3ามบรรพชาแก<เขาเฉพาะป~กขJ ที่เปAนบัณเฑาะกJเท<านั้น ก็ใน

บัณเฑาะกJ 3 ชนิดน้ี บัณเฑาะกJใดทรงห3ามบรรพชา พระผู3มีพระภาคเจ3า ทรงหลายเอาบัณเฑาะกJน้ัน 

ตรัสคำน้ีว<า “อนุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพ” บัณเฑาะกJ แม3น้ันภิกษุ พึงให3ฉิบหายด3วยลิงคนาสนาทีเดียว 

เบื้องหน3าแต<นี้แม3ในคำที่กล<าวว<าพึงให3ฉิบหายก็มีนัยนี้เหมือนกัน” สำหรับบัณเฑาะกJกับบทบัญญติั

ทางพระวินัยพบว<าพระวินัยห3ามภิกษุเข3าไปมีความสัมพันธJกับบัณเฑาะกJทั้งโดยตรงเปAนต3นว<า เสพ

เมถุนธรรมหรือพูดจาเกี้ยวพาราสแีละโดยอ3อมเปAนต3นว<า ถูกเน้ือต3องตัวบุรุษหรือสตรีแต<กลบัสำคัญมัน่

หมายว<าเปAนบัณเฑาะกJ ถือว<ามีโทษทางพระวินัย สำหรับสิกขาบทที่เกี่ยวกับบัณเฑาะกJส<วนมากเปAน

ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีการปรับอาบัติแก<ภิกษุที่มีความสัมพันธJกับบัณเฑาะกJตั้งแต<ขั้นเบาคือ 

ปรับอาบัติทุกกฏจนถึงข้ันร3ายแรงที่สุดคือปรับอาบัติ ปาราชิก 

 จากการศึกษาเพศวิถีนั้นมีความสอดคล3องกับคำว<า เมถุนธรรม ดังนั้นเพศวิถีในทัศนะพุทธ

ปรัชญาจึงหมายรวมถึง การมีพฤติกรรม รสนิยมทางเพศไม<ว<าทั้งเพศเดียวกัน ต<างเพศ และสัตวJเดรัจฉาน 

                                                
156วิ.มหา.อ.6/308. 
157กัญญภัค แมกก้ี, “ศึกษาวิเคราะหJความหลากหลายทางเพศตามทัศนะทางทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ

และพุทธปร ัชญาเถรวาท” , ศิลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต , สาขาปร ัชญาและศาสนา, (คณะมนุษยศาสตรJ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ), 2560, หน3า 120. 
158วิ.มหา.อ.6/308. 
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ดังความว<า “ภิกษุเสพเมถุนธรรมกับหญิง 3 จำพวก คือ มนุษยJผู3หญิง อมนุษยJผู3หญิง สัตวJดิรัจฉานตัว

เมีย อุภโตพยัญชนก 3 จำพวก คือ มนุษยJอุภโตพยัญชนก อมนุษยJอุภโตพยัญชนก สัตวJดิรัจฉานอุภโตพ

ยัญชนก บัณเฑาะกJ 3 จำพวก คือ มนุษยJบัณเฑาะกJ อมนุษยJบัณเฑาะกJ สัตวJดิรัจฉานบัณเฑาะกJ ชาย 3 

จำพวก คือ มนุษยJผู3ชาย อมนุษยJผู3ชาย สัตวJดิรัจฉานตัวผู3 และบุคคลผู3เพศสภาพที่เรียกว<า สมณเพศ หาก

มีพฤติกรรมที่ผิดตามที่พระวินัยบัญญัติจะได3ต3องได3รับโทษ กล<าวคือ เมื่อจับได3หรือมีพฤติกรรมที่ไม<

เหมาะสม จะมีบทลงโทษตามกรณี บทลงโทษข้ันสูงสุดคือ อาบัติ ปาราชิก ดังน้ันการเสพ “เมถุนธรรม”

ไม<ว<ากรณีใด จึงเปAนเรื่องที่ต3องละเว3นสำหรับสมณเพศดังความที่ปรากฎในพระวินัยว<า  

 “ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค 3 คือ วัจจวรรค ป~สสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษยJ

ผู3หญิง อมนุษยJผู3หญิง สัตวJดิรัจฉานตัวเมีย ภโตพยัญชนก 3 จำพวก คือ มนุษยJ        

อุภโตพยัญชนก อมนุษยJอุภโตพยัญชนก สัตวJดิรัจฉาน อุภโตพยัญชนก บัณเฑาะกJ 3 

จำพวก คือ มนุษยJบัณเฑาะกJ อมนุษยJบัณเฑาะกJ สัตวJดิรัจฉานบัณเฑาะกJ ชาย 3 

จำพวก คือ มนุษยJผู3ชาย อมนุษยJผู3ชาย สัตวJดิรัจฉานตัวผู3 ต3องอาบัติปาราชิก”159 

 

2.5 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ 

 

จากการศึกษากระบวนทัศนJเรื่องเพศต้ังแต<ยุคต3นจนถึงยุคหลังนวยุค จะเห็นได3ว<าการอธิบาย

เรื่องเพศน้ันข้ึนอยู<กับกระบวนทัศนJที่มีอิทธิพลต<อยุคน้ัน ๆ และในยุควิทยาศาสตรJหรือยุคใหม<ซึ่งเปAน

ยุคที่วิทยาศาสตรJมีความเจริญก3าวหน3า รวมทั้งวิทยาศาสตรJการแพทยJ การอธิบายเรื่องเพศจึงตกอยู<

ภายใต3กระบวนทัศนJดังกล<าวที่มีฐานคิดเรื่องคู<ตรงข3ามและความแตกต<าง ทำให3มีการจัดแบ<ง จัด

หมวดหมู< ประเภทตามแนวคิดวิทยาศาสตรJน้ันก<อให3เกิดป~ญหาก<อให3เกิดกระบวนทัศนJในการอธิบาย

เรื่องเพศที่แตกต<างกันประกอบด3วย 1) เพศตามกระบวนทัศนJสารัตถะนิยม (Essentialism) มีความ

เชื่อว<า “เพศ” เปAนปรากฏการณJตามธรรมชาติ ไม<เกี่ยวข3องกับป~จจัยภายนอกอย<างวัฒนธรรมและ

สังคม “เพศ” เปAนผลพวงจากแรงขับ (Drives) ที่ตายตัวและติดมาแต<กำเนิด ลักษณะทางธรรมชาติน้ี

เปAนตัวกำหนดอัตลักษณJทางเพศของคน “เพศ” จึงถูกมองเปAนเรื่องของสัญชาตญาณ แรงขับและพลงั

ที่มีศักยภาพท<วมท3นภายในซึ่งส<งผลต<อป~จเจกบุคคลและ วัฒนธรรม และเช่ือว<าสัญชาตญาณทางเพศ 

(Sex Instinct) ไม<ว<าจะมีอยู<จริงหรือไม<ก็ตาม จะถูกตรวจสอบและวัดได3ผ<านสังคม ระบบศีลธรรม 

และวิธีทางการแพทยJ 2) เพศตามกระบวนทัศนJผลิตสร3างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social 

Construction) มีฐานความเชื่อว<า เพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) นั้นไม<ได3เปAนสิ่งที่

ติดตัวมาแต<กำเนิด แต<เปAนเรื่องของการประกอบสร3างความหมายทางวัฒนธรรม ภายใต3โครงสร3าง

                                                
159วิ.มหา.1/38-39/50-53 
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ความสัมพันธJเชิงอำนาจทางสังคม เป£าหมายหลักของการศึกษาคือสถาบันทางวัฒนธรรม (เช<นการ

แต<งงาน การปกครอง การที่พ<อมีอำนาจสูงสุดในการปกครองหรอืวัฒนธรรมชายเปAนใหญ< บรรทัดฐาน

ทางสังคม (Norms) การกระทำทางสังคม และความสัมพันธJขององคJประกอบต<าง ๆ กระบวนทัศนJน้ี

ให3ความสำคัญเปAนอย<างยิ่งกับประเด็นอำนาจและการเมือง กล<าวคือวิธีการในการสร3าง “เพศ” น้ัน

เปAนผลมาจากการใช3สิทธิพิเศษกับรูปแบบทางเพศเพียงบางรูปแบบ แต<กีดกันรูปแบบทางเพศอื่น ๆ  

กระบวนทัศนJสารัตถะนิยม (Essentialism) และกระบวนทัศนJผลิตสร3างทางสังคมและ

วัฒนธรรม (Constructionism) น้ัน ไม<ได3มีจุดยืนทางทฤษฎีแบบเปAนหน่ึงเดียว แต<ละกลุ<มน้ันเกิดจาก

การผสมผสานประเด็นวิจัย มุมมองต<อป~ญหา และระเบียบการศึกษาที่หลากหลาย แต<ละแนวคิดล3วน

เปAนผลผลิตของบริบททางวัฒนธรรม การเมืองและประวัติศาสตรJเฉพาะตัว อย<างไรก็ตามสามารถ

เปรียบเทียบข3อสันนิษฐานเบือ้งต3นของทั้ง สองแนวคิดอย<างกว3าง ๆ  ในประเด็นที่ว<า เพศประกอบด3วย

อะไร และเพศน้ันถูกสถาปนาข้ึนมาได3อย<างไร กล<าวโดยสรุปความแตกต<างของกระบวนทัศนJทั้งสองน้ี

อยู<ที่การรับรู3เรื่อง “เพศ” ว<าเปAนปรากฎการณJทางชีววิทยา (Biological Phenmenon) หรือเปAน

ปรากฎการณJทางสังคม (Social Phenomenon) เพศตามกระบวนทัศนJสารัตถะนิยม (Essentialism) 

ที ่อธิบายเรื ่องเพศโดยใช3เกณฑJสรีระทางกายภาพ ปรากฎการณJทางชีววิทยา เพศตามแนวคิด

วิทยาศาสตรJธรรมชาติ อันมีรากฐานของความรู3เชิงประจักษJว<า สิ่งที่มีอยู<ในความเปAนจริงน้ันเปAนสิ่งที่

รับรู3ได3ในทางผัสสะ เปAนสิ่งที่สามารถสังเกตได3 (Observable) ที่มองสรีระทางเพศเปAนวัตถุจัดระบบ

เพศจัดประเภท (Categorization) หรือจำแนกเพศ (ทั ้งเพศสรีระและพฤติรรม) ให3มีความเปAน

“สากล” ของมนุษยJเพื่อสร3างบรรทัดฐานให3กับสังคมทุกสังคม และวิธีการทางวิทยาศาสตรJนั้นเปAน

วิธีการอธิบายในสิ ่งหรือวัตถุที่ได3พิสูจนJในเชิงประจักษJเพศสรีระ (Body) จึงถูกมองในฐานะวัตถุ 

(Object) อาจกล<าวได3ว<า แนวคิดสารัตถะนิยมน้ันเปAนแนวคิดแบบปรวิสัยหรือวัตถุวิสัย (Objective) 

เพศตามกระบวนทัศนJผลิตสร3างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Construction) ที่อธิบายเรื่องเพศ

ที่เปAนปรากฎการณJทางสงัคม ใช3เกณฑJ “ระบบคุณค<า” (Value) ที่มนุษยJมีให3กับเรื่องราวทางเพศ เพศ

เปAนเรื่องทางวัฒนธรรมย<อมแสดงถึงลักษณะเฉพาะมากกว<าสิ่งสากล เปAนความเข3าใจในเชิงอัตวิสัย 

(Subjective) ดังนั ้น เรื ่องจึงเปAนการตัดสินความประพฤติ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ 

มาตราการทางจริยศาสตรJที่ใช3เปAนเกณฑJในการตัดสินแบ<งออกเปAน 2 แนวทางคือ 

 1) ปรนัยหรือวัตถุวิสัย (Objectivism) มีทรรศนะว<า มาตรการทางจริยศาสตรJนั้นมีความ

แน<นอนตายตัวในระดับสูงสุดหรือขั้นสากล ดังนั้น มนุษยJจึงมีหน3าที่ค3นคว3าศึกษาให3รู3มาตรการน้ัน 

เท<าที่ยังไม<รู3ก็เป£นเพราะยังไม<สามารถเข3าถึงได3 แนวคิดดังกล<าวสอดคล3องการอธิบายเรื่องเพศตาม

กระบวนทัศนJสารัตถะนิยม (Essentialism) 

 2) อัตนัยนิยมหรือจิตวิสัย (Subjectivism) เช่ือว<าจริยศาสตรJไม<มีมาตรการตายตัว สามารถ

เปลี่ยนแปลงได3 เพราะเกิดจากมนุษยJกำหนดขึ้นเอง มาตรการต<าง ๆ ที่สร3างมานั้น จะประสบผล
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ขึ้นอยู<กับมีคนเชื่อมากน3อยเพียงไร ถ3าต3องการให3มีความเชื่อมากก็ขึ้นอยู<กับการสร3างวิธีการต<าง ๆ

เพื่อให3เกิดศรัทธา แนวคิดดังกล<าวสอดคล3องกับกระบวนทัศนJผลิตสร3างทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Social Construction) 

 และจะเห็นได3ว<าวาทกรรมการศึกษาเรื่องเพศมีอิทธิพลต<อการนิยามและอธิบายที่เกี่ยวกับ

เพศอยู<มาก นิยามของคำว<า “เพศ” ถูกสร3างข้ึนจากวาทกรรมยังส<งผลกระทบอย<างมากต<อความเข3าใจ

แนวคิดเรื่อง เพศสภาพและเพศวิถีของหญิงและชาย รวมทั้งยังเปAนตัวขีดแดนกั้นระหว<าง ความปกติ

และไม<ปกติในการนิยามความเปAนรักเพศเดียวกัน (Homosexual) และความเบี่ยงเบนทาง เพศ 

(Sexual deviants) ในลักษณะต<าง ๆ ด3วย และนอกจากน้ีเรื่องเพศยังมีประเด็นใหญ<ร<วมสมัย พร3อม

จะร <วมวาทกรรมอยู <อ ีกด3วยเช <น เพศสภาพ (Gender) เชื ้อชาติ (Race) และความเปAนชาติ 

(Nationality) ไม<ใช<มีแต<เรื่องธรรมชาติที่พิสูจนJได3ด3วยกระบวนการวิทยาศาสตรJอย<างเดียว กล<าวโดย

สรุปแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ เปAนชุดความรู3ที่อธิบายเรื่องเพศที่ครอบคลุมใน 3 

ประเด็นคือ เพศสรีระ (Sex) เพศสภาพ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) ส<วนข3อสรุปความหลากหลาย

ทางเพศในทัศนะพุทธปรัชญานั้นสอดคล3องกับแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ หากแต<

ความแตกต<างกันคือ การเกิดขึ้นเพศสรีระ และเพศวิถีในทัศนะพุทธปรัชญานั้นเกิดจากผลกรรมเปAน

เหตุป~จจัยให3บุคคลมีเพศสรีระที่แตกต<างกัน  



บทท่ี 3 

การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
 จากการศึกษาในบทที่ผ0านมาจะเห็นได8ว0า กระบวนทัศน;ในการอธิบายเรื่องเพศน้ันยังคงเปFน

ปGญหาในการอธิบายที่สร8างความสับสน และซับซ8อนตราบเท0าที่มนุษย;ยังคงวนเวียนอยู0ในสังคม การ

จัดประเภททางเพศจึงเปFนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม0ได8 และจากการศึกษาในบทที่ผ0านมาพุทธปรัชญาถือว0า

ทุกคนเสมอภาคเท0าเทียมกัน ในความเปFนมนุษย;ที่ต8องตกอยู0ภายใต8กฎธรรมชาติ คือความไม0เที่ยง 

ความเปFนทุกข;และความเปFนอนัตตา มนุษย;เมื ่อเกิดมาแล8วก็ไม0เที ่ยงแท8 แปรเปลี ่ยนพัฒนาไป

จนกระทั่งแตกสลาย ว0างเปล0าจากตัวตน ทั้งเมื่อมีชีวิตอยู0ก็ยังต8องเผชิญกับความทุกข;ภายใต8ลักษณะ

อาการที่คล8าย ๆ กัน เพราะทุกข;ของมนุษย;ไม0ว0าเพศใดก็เปFนทุกข;ที่สืบเน่ืองมาจากขันธ; 5 ในการที่จะ

พาตนให8หลุดพ8นจากทุกข;นั้น พุทธปรัชญานั้นมีเปYาหมายสูงสุดตามหลักคำสอนคือ การสิ้นสุดแห0ง

ทุกข;ในการเวียนว0ายตายเกิดในสังสารวัฎดังมีพระพุทธดำรัสว0า “บุคคลเจริญแล8วกระทำให8มากแล8ว 

ย0อมเปFนไปเพื่อถึงฝG]ง (นิพพาน)”1 อันเปFนอภิปรัชญาตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

 สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเปYาหมายสูงสุดที่เรียกว0า หลักจริยศาสตร;น้ัน 

พุทธปรัชญามีหลักจริยศาสตร;สำหรับมนุษย;ตั้งแต0ระดับต8นจนถึงระดับสูงสุด ซึ่งเปFนแนวทางที่พระ

บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ8าได8ทรงวางไว8ให8นำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ โดยไม0มีแบ0งแยกเพศ อัน

เปFนหลักเกณฑ;ความประพฤติที่ทรงวางไว8ให8ผู8หวังจะยกระดับตนเองทางจิตใจปฏิบัติตามเพื่อความ

เปFนมนุษย;ที่สมบูรณ;ดังที่พุทธองค;ตรัสไว8ในอิทธิปาทสูตรว0า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูป

ใดรูปหนึ่ง ย0อมเจริญ ย0อมทำให8มาก ซึ่งธรรม 5 ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวังได8ผล 2 

ประการอย0างใดอย0างหน่ึง คืออรหัตผลหรือเมื่อมีอุปาทานขันธ;เหลืออยู0 เปFนพระอนาคามี ในปGจจุบัน

นี้เทียว”2 พุทธพจน;ดังกล0าวนี้แสดงว0าในทางธรรมปฏิบัตินั้นพุทธปรัชญาให8สิทธิ์แก0หญิงชายเท0ากัน 

นิพพานไม0ได8สงวนไว8สำหรับมนุษย;เพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ ทุกคนสามารถตั้งความปรารถนาและ

ปฎิบัติเพื่อบรรลุเปYาหมายสูงสุดได8 และตามทัศนะพุทธปรัชญาเช่ือว0า การปฏิบัติตนตามหลักการทาง

พุทธจริยศาสตร; จะทำให8บุคคลบรรลุธรรม คือผู 8ที ่ก8าวพ8นจากความเปFนปุถุชนเข8าสู 0 ความเปFน

อริยบุคคลที่รู8แจ8งแทงตลอดอริยสัจ 4 ได8แก0 อริยบุคคลมี 4 จำพวกคือ 1) พระโสดาบัน 2) พระ

สกิทาคามี 3) พระอนาคามี 4) พระอรหันต; ซึ่งสามารถก8าวพ8นจากสังสารวัฏเข8าสู0บรมสุข คือ นิพพาน 

ผู8วิจัยจึงได8กำหนดขอบเขตการศึกษาไว8ดังต0อไปน้ี 

 3.1 ความหมายการบรรลุธรรม 

                                                
1สํ.ม.19/97/23. 
2องฺ.ปqฺจก.22/67/71-72. 
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 3.2 เหตุแห0งการบรรลุธรรม 

 3.3 ประเภทและหลักเกณฑ;ของการบรรลุธรรม 

 3.4 ระดับของบุคคลกับการบรรลุธรรม  

 3.5 หลักธรรมเกี่ยวกับการบรรลุธรรม 

 3.6 หลักปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม 

 3.7 กรณีศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรมของภิกษุและภิกษุณี 

 3.8 กรณีศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรมของอุบาสกและอุบาสิกา 

 3.9 อานิสงส;ของการบรรลุธรรม 

 3.10 สรุปการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

3.1 ความหมายการบรรลุธรรม 

 

 คำว0า บรรลุธรรม แยกออกเปFน 2 ศัพท; คือ “บรรลุ” และ “ธรรม” คำว0า “บรรลุ” 

หมายถึง ถึง, สำเร็จ3 ส0วนคำว0า “ธรรม” หมายถึง สภาพที่ทรงไว8, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม

,สัจจธรรมความจริง, เหตุ, ต8นเหตุ, ปรากฏการณ;, ธัมมารมณ;, สิ่งที่ใจคิด, คุณธรรม, ความดี, ความ

ถูกต8อง, ความประพฤติชอบ, หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน8าที่, ความชอบ, ความยุติธรรม, 

พระธรรม, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ8า ซึ่งแสดงธรรมให8เปwดเผยปรากฏขึ้น4 ศัพท;ดังกล0าว ใช8สำหรับ

แสดงถึงการบรรลุธรรมในระดับต0าง ๆ ต้ังแต0ความเข8าใจธรรมในระดับต8น ๆ หรือการบรรลุมรรคผล 

แต0เมื่อต8องการกล0าวถึง “การบรรลุนิพพาน” จะใช8ศัพท;เฉพาะได8แก0คำว0า “สจฺฉิกิริยา” ซึ่งแปลว0า 

“การทำให8แจ8ง” หรือ “การทำให8ประจักษ;” หมายถึง ประสบเอง และคำว0า “ปตฺติ” (รูปกิริยาและ

คุณนามที่ใช8กับนิพพานคือ ปตฺต) ทั้งสองคำน้ีพบที่ใช8กับนิพพานหลายแห0งและส0วนมากใช8ในคำร8อย

กรองคือ คาถา5   

อย0างไรก็ดี พระพุทธองค;เมื่อตรัสถึงการตรัสรู 8ของพระองค;ทรงใช8ศัพท; “ญาณทัสสนะ” เปFน

คำสมาสระหว0างคำว0า “ญาณ” ที่มีความหมายว0า ความรู8, ปรีชาหย่ังรู8, ปรีชากำหนดรู8 และคำว0า “ทัสสนะ” 

ที่มีความหมายว0า การเห็น, การเห็นด8วยปGญญา, ความเห็น, สิ่งที่เห็น เมื่อนำมาสมาสเข8าด8วยกันจึงสำเร็จรูป

                                                
3สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., พจนานุกรมพุทธ

ศาสน. ฉบับประมวลศัพท., (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ;ผลิธัมม;, 2559) หน8า 191. 
4เรื่องเดียวกัน, หน8า 156-157. 
5เรื่องเดียวกัน, หน8า 365. 
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เปFน6 ญาณทัสสนะ มีความหมายว0า การรู8และการเห็น การเห็นคือการรู8จริง การเห็นด8วยการรู8จริง การเห็น

อย0างประเสริฐ คือ การรู8อย0างแจ0มแจ8ง7 ดังน้ันญาณทัสสนะจึงแปลว0าการรู8เห็นด8วยปGญญา หมายถึง การรู8

เห็นอริยสัจ 4 ครบ 3 รอบ 12 อาการ ของพระพุทธเจ8าในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ญาณทัสสนะทรงนำมา

เปFนสรุปของศัพท;เหล0าน้ี คือ จักขุ ญาณ ปGญญา วิชชา อาโลกะ อันเปFนปGญญาที่ตรัสรู8อริยสัจ ครบ 3 รอบ 

12 อาการ ดังมีพระพุทธพจน;ว0า 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย ปGญญาอันรู8เห็นตามเปFนจรงิของเราในอริยสจั 4 น้ี มีรอบ 

3 มีอาการ 12 อย0างน้ี ยังไม0หมดจดดีแล8วเพียงใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังยืนยัน

ไม0ได8ว0า เปFนผู8ตรสัรู8สัมมาสมัโพธิญาณ อันยอดเย่ียมในโลก พร8อมทั้งเทวโลกมาร

โลก พรหมโลก ในหมู0สัตว; พร8อมทัง้สมณะพราหมณ; เทวดาและมนุษย;เพียงน้ัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมือ่ใดแลปGญญาอันรู8เห็นตามเปFนจรงิของเราในอริยสัจ 4 น้ีมี

รอบ 3 มีอาการ 12 อย0างน้ี หมดจดดีแล8ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อน้ันเราจึงยืนยัน

ได8ว0าเปFนผู8ตรสัรู8สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก พร8อมทั้งเทวโลก มารโลก 

พรหมโลกในหมู0สัตว; พร8อมทั้งสมณะ พราหมณ; เทวดาและมนุษย; อน่ึงปGญญาอัน

รู8เห็นได8เกิดข้ึนแล8วแก0เราว0า ความพ8นวิเศษของเราไม0กลับกำเริบ ชาติน้ีเปFนทีสุ่ด

ภพใหม0ไม0มีต0อไป ก็แลเมื่อพระผู8มีพระภาคตรสัไวยากรณภาษิตน้ีอยู0 ดวงตาเห็น

ธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได8เกิดข้ึนแก0ท0านพระโกณฑัญญะว0า สิง่ใดสิ่ง 

หน่ึงมีความเกิดข้ึนเปFนธรรมดาสิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปFนธรรมดา”8 

 

 จากความหมายที่กล0าวมาสรุปได8ว0า การบรรลุธรรม หมายถึง การเข8าถึงสัจจธรรม (ความ

จริง) ในระดับต0าง ๆ “การทำให8แจ8ง” หรือ “การทำให8ประจักษ;” การรู8และการเห็น การเห็นคือการรู8

จริง การเห็นด8วยการรู8จริง การเห็นอย0างประเสริฐ คือ การรู8อย0างแจ0มแจ8ง อันมีญาณทัสสนะ อันเปFน

การการรู8เห็นด8วยปGญญา หมายถึง การรู8เห็นอริยสัจ 4 ครบ 3 รอบ 12 อาการ คือการเห็นอริยสัจ 

ได8แก0 ทุกข; เหตุแห0งทุกข; ความดับทุกข; และข8อปฏิบัติถึงความดับทุกข; การเข8าใจอริยสัจ ชื่อว0าเปFน

                                                
6สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต),พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพ;ผลิธัมม;, 2559), หน8า 99-157. 
7พระธรรมกิตติวงศ; (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน. ชุด คำวัด, (กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพ;บันลือธรรม, 2553), หน8า 222. 
8วิ.มหา.4/16/18. 
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ของจริงของพระอริยะ9 คือการบรรลุธรรมนั่นเอง บุคคลผู8เกิดความเข8าใจอย0างนี้ก็คือบุคคลบรรลุ

ธรรม ซึ่งเรียกว0า อริยะ แปลว0า ผู8ห0างไกลจากกิเลส  

 3.1.1 ความหมายของการบรรลุธรรมในพระไตรปDฎกและคัมภีรHอรรถกถา 

 1) ในคัมภีร;พระไตรปwฎก ปรากฏข8อความไว8ว0าการบรรลุธรรมหมายถึง การพัฒนาปGญญา

เพื่อให8รู8แจ8งในอริยสัจ 4 ตามระดับข้ันของการบรรลนุวโลกุตรธรรม คือธรรมอันมิใช0วิสัยของโลก หรือ

สภาวะพ8นโลกมี 9 อย0างได8แก0มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 110 ซึ่งเปFน “พระธรรมอันพระผู8มีพระภาค

ตรัสดีแล8ว อันบุคคลพึงเห็นเองไม0ประกอบด8วยกาล ควรเรียกให8มาดู ควรน8อมเข8ามาในตน อันวิญqู

ชนจะพึงรู8เฉพาะตน”11  

 2) คัมภีร;อรรถกถา ในอรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค โลกกุตตรกถา ว0า

ด8วยโลกุตรธรรม ให8ความหมายของ การบรรลุธรรมไว8ว0า “ธรรมเหล0าไหนเปFนโลกุตระ สติปGฏฐาน 4 

สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย; 5 พละ 5 โพชฌงค; 7 มรรคมีองค; 8 อริยมรรค 4 สามัญผล 4 และ

นิพพานธรรมเหล0าน้ีเปFนโลกุตระ”12 

 คำว0า โลกุตตระ อธิบายว0า “ชื่อว0าโลกุตตระ เพราะชื่อว0าโลกุตระ ในคำว0า โลกุตฺตรา น้ี 

เพราะอรรถว0ากระไร เพราะข8ามพ8นโลก ข8ามพ8นแต0โลก ข8ามไปจากโลก ล0วงพ8นโลก ล0วงพ8นโลกอยู0 

เปFนอดิเรกในโลก สลัดออกแต0โลกสลัดออกจากโลก สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก สละออกแต0

โลกสละออกจากโลก สละออกไปจากโลก ไม0ต้ังอยู0ในโลก ไม0ดำรงอยู0ในโลกไม0ติดอยู0ในโลก ไม0เป}~อน

ในโลก ไม0ไล8ในโลก ไม0ไล8ด8วยโลก ไม0ฉาบในโลกไม0ฉาบด8วยโลก หลุดไปในโลก หลุดไปจากโลก พ8นไป

จากโลก หลุดพ8นไปแต0โลก ไม0เกี่ยวข8องในโลก ไม0เกี่ยวข8องด8วยโลก พรากออกแต0โลก พรากออกจาก

โลก พรากออกไปแต0โลก หมดจดแต0โลก หมดจดกว0าโลก หมดจดจากโลก สะอาดแต0โลก สะอาดกว0า

โลก สะอาดจากโลก ออกแต0โลก ออกจากโลก ออกไปจากโลก เว8นแต0โลก เว8นจากโลกเว8นไปจากโลก 

ไม0ข8องในโลก ไม0ยึดในโลก ไม0พัวพันในโลก ตัดโลกขาดอยู0 ตัดโลกขาดแล8วให8โลกระงับอยู0 ให8โลก

ระงับแล8ว ไม0กลับมาสู0โลก ไม0เปFนคติของโลก ไม0เปFนวิสัยของโลกไม0เปFนสาธารณะแก0โลก สำรอกโลก 

ไม0เวียนมาสู0โลกละโลก ไม0ยังโลกให8เกิด ไม0ลดโลกนำโลก กำจัดโลก ไม0อบโลกให8งามล0วงโลก ครอบงำ

โลกต้ังอยู0 ฉะน้ีแล”13  

                                                
9พระพรหมมุนี (จุนท; พฺรหฺมคุตฺโต), มังคลัตถทีปนี แปล, (นครปฐม : โรงพิมพ;มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2544), หน8า 59. 
10อภิ.สงฺ. 34/706/248., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับ

ประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ;ผลิธัมม;, 2559), หน8า 226. 
11ม.มู.12/95/49. 
12ข.ุป.31/620/303. 
13ขุ.ป.อ.69/620. 
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 ดังน้ัน ธรรมที่ได8ช่ือว0าเปFนโลกุตตระ ได8แก0 โพธิปGกขิยธรรม 37 และนวโลกุตรธรรม เพราะ

เปFนธรรมที่ข8ามที่สุดโลก สอดคล8องกับพุทธพจน;ที่ปรากฏ ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว0า 

“เราย0อมบัญญัติโลก เหตุเกิดแห0งโลก ความดับแห0งโลก และปฏิปทาเครื่องให8ถึงความดับแห0งโลก”14 

และและทางให8ถึงความดับโลก ในสรีระร0างมีประมาณวาหนึ่งน้ี และพร8อมทั้งสัญญาพร8อมทั้งใจ

ครอง15 จะเห็นได8ว0าคำว0า “โลก” ตามที่พระพุทธองค;ตรัสนั้นหมายถึง “ทุกข;” ผู8ที่ไม0พยายามใช8

ปGญญาเพื่อให8ไปถึงที่สุดของโลก ย0อมไม0สามารถบรรลุถึงความดับทุกข;ได8 เพราะทั้งโลกน้ีถูกปรุงแต0ง

ด8วยความแปรเปลี่ยนของกระแสรูป นาม เปFนโลกแห0งความทุกข;และที ่สุดของโลกคือ นิพพาน

น่ันเอง16 สรุปได8ว0า การบรรลุธรรม คือ การบรรลุธรรมจะเกิดข้ึนได8น้ันจะต8องรู8แจ8งในอริยสัจ 4 เปFน

การพัฒนาปGญญาให8เข8าถึงนวโลกุตรธรรม ได8แก0 มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1  

 

 3.1.2 ความหมายของการบรรลุธรรมตามทัศนะของนักปราชญH 

 พระโสมณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ให8ความหมายของการบรรลุธรรมใน “นิพพานกถา” 

ไว8ว0า นิพพาน หมายถึง สภาพที่ดับทุกข; คือ วนเวียนของกิเลส กรรม และวิบากเมื่อวนเวียนของกิเลส

ถูกตัดให8ขาดลงด8วย อรหันตมรรคแล8ว กรรมที่กระทำไว8ในภพน้ี และภพก0อนก็เปFนอโหสิกรรมไป ภพ

ใหม0ก็ไม0ปรากฏอีก ตามที่กล0าวมาน้ี วัฏฏะทั้งสามก็จะสงบไป ดังน้ันลักษณะของนิพพานจึงเปFนความ

สงบจากวัฏฏทุกข; เปFนสันติสุขอันยอดเย่ียม ดังพระอรรถกถาจารย;กล0าวไว8ว0า สนฺติลกฺขณํ (มีลักษณะ

สงบ) คือ สงบจากวนเวียนของกิเลสเปFนต8น ทั้งสามอย0างเมื่อมีความสงบเกิดข้ึน ถ0านไฟของความทุกข;

ก็จะถูกดับลง17  

 พระธรรมมังคลาจารยH (ทอง สิริมงฺคโล) ให8ความหมายของการบรรลุธรรมไว8ว0า ผู8ที่ได8บรรลุ

มรรคผลข้ันสูงสุดเปFนพระอรหันต; จะเปFนผู8ที่มีจิตบริสุทธ์ิปราศจากกิเลสไม0โลภ โกรธ หลง ไร8ความทุกข;

ทางจิต ไม0หวั่นไหวในโลกธรรม ดวงจิตมีความสงบอย0างสมบูรณ; ไม0ดูด ไม0ผลัก ไม0รัก ไม0ชัง ติดตั้งอยู0

ท0ามกลางความยินดี ยินร8าย อยู0กับโลกได8 สัมผัสสัมพันธ;กับโลกได8ทำประโยชน;ให8กับโลกได8 แต0จิตอยู0

เหนือความยึดติดใด ๆ  ทั้งสิ้นของโลก ถ8าผู8ปฏิบัติได8บรรลุญาณต0าง ๆ  อย0างละเอียด และชัดเจนที่สุด 

และมีคุณธรรมครบถ8วนดังกล0าวน้ี ก็ตัดสินตนได8ว0า ได8บรรลุมรรคผลข้ันสูงสุดเปFนพระอรหันต;แล8ว18  

                                                
14องฺ.จตุกฺก.21/45/47-48. 
15สํ.สฺ.15/298/79. 
16สํ.สฺ.อ.24/298. 
17พระโสภณมหาเถรี (มหาสีสยาดอ), นิพพานกถา,พระพรหมโมลี ตรวจชำระ, พระคันธสาราภิวงศ; แปล

และเรียบเรียง, (กรุงเทพฯ : ประยูรสาส;นไทยการพิมพ;, 2554), หน8า 31. 
18พระธรรมมังคลาจารย; (ทอง สิริมงฺคโล), ทางสายเอก, (เชียงใหม0 : ห8างหุ8นส0วนจำกัดดาราวรรณการ

พิมพ;, 2553), หน8า 93. 
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 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยH (ป.อ. ปยุตฺโต) ให8ความหมายของการบรรลุธรรมไว8ว0า ภาวะ

ของผู8บรรลุนิพพาน ศึกษาได8จากคำเรียกช่ือ และคำแสดงคุณลักษณะของผู8บรรลุนิพพานน้ันเอง มีทั้ง

ความหมายแง0บวก และแง0ลบ คำเรียกจำนวนมากเปFนคำแสดงความยกย0องนับถือเปFนผู8มีคุณสมบัติดี

งาม บริสุทธ์ิ ประเสริฐ หรือ ได8บรรลุจุดหมายสูงสดุแล8ว เช0น อรหันต; (ผู8ไกลจากกิเลส) ขีณาสพ (ผู8สิ้น

อาสวะแล8ว) อเสขะ (ผู8ไม0ต8องศึกษา ผู8จบการศึกษาแล8ว หรือ ผู8ประกอบด8วยอเสขธรรม) ปริกขีณภว

สังโยชน; (ผู 8หมดสังโยชน;ที่เปFนเครื ่องผูกมัดไว8ในภพ) วิสิตวันต; หรือ วุสิตพรหมจรรย; (ผู 8อยู0จบ

พรหมจรรย;แล8ว) กตกรณีย; (ผู8ทำกิจที่ต8องทำเสร็จแล8ว) โอหิตภาระ (ผู8ปลงภาระแล8ว) เปFนต8น19  

 พระชินสภเถระ ให8ความหมายของการบรรลุธรรม ไว8ว0า ไตรลักษณ;ในจิตมีกำลังเข8มแข็ง

เพียงพอไม0หวั่นไหวแล8ว อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ และโสดาปGตติมรรคยาน ซึ่งเปFนโลกุตตรมรรค

ญาณ และปGจจเวกขณญาณ จะเกิดข้ึนตามลำดับ เมื่อโลกุตตตรมรรคญาณเกิดข้ึน จะประหารอนุสัย

กิเลสที่มีอยู0ในจิต ในส0วนที่มีอำนาจ ประหารได8ให8พินาศดับลง แรงที่อนุสัยกิเลสใช8เหนี่ยวนำจิตให8

เกาะยึดรูปนามสังขาร ถูกตัดขาดสะบั้นลงจิตหมดยางเหนียวที่ใช8ยึดเกาะโดยสิ้นเชิง จึงละออกจากรูป

นามสังขาร ซึ่งเปFนกองทุกข;ในกามาวจรกุศลส0วนสุดท8ายที่เหลืออยู0 เข8าสู0กระแสแห0งความดับโดย

สิ้นเชิงด8วยโลกุตตรมรรค คือ พระนิพพาน20  

 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารยH ให8ความหมายของการบรรลุธรรม ไว8ว0า การเกิด

ปGญญาเห็นแจ8งโลกุตตรธรรม 9 และอริยสัจ 4 ข้ันสูงสุด คือ การบรรลุวิชชา และวิมุตติน้ันเอง สำเร็จ

เปFนพระอริยบุคคล 4 จำพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต; โดย

การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะ และวิปGสสนา ตามหลักการเจริญสติปGฏฐาน 4 ให8เห็นเปFน

ไตรลักษณ;ตามความเปFนจริง เมื่อวิปGสสนาญาณแก0กล8าดำเนินตามวิปGสสนาวิถี ผู8ปฏิบัติสามารถรู8แจ8ง

แทงตลอดอริยสัจ 4 ละสังโยชน; และอนุสัย ได8ตามกำลังของมรรค บรรลุมรรคผลนิพพาน สำเร็จเปFน

พระอริยบุคคลในพุทธศาสนา21  

 สรุป การบรรลุตามทัศนะนักปราชญ; สรุปได8ว0า การบรรลุ หมายถึง สำเร็จหรือถึงจุดหมาย

ในพระพุทธศาสนา ต้ังแต0การเข8าใจธรรมในระดับต8น ๆ  คือ ระดับโลกิยะ จนถึงความเข8าใจ และเข8าถึง

ธรรมในระดับมรรคผล คือ ระดับ โลกุตตระ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั ้งหมด เปFน

กระบวนการฝ�กปรือพัฒนามนุษย; ดังนั้นคนที่เข8าสู0กระบวนการฝ�กตนแล8วย0อมประสบผลสำเร็จ คือ 

เข8าถึงจุดมุ 0งหมายในระดับต0าง ๆ และจากการให8ความหมายการบรรลุธรรม ตามที ่ปรากฏใน

พระไตรปwฎก อรรถกถา และนักปราชญ; สรุปได8ว0า การบรรลุธรรมหมายถึง ภาวะที่ปราศจากกิเลสไม0

                                                
19สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 343 
20พระชินสภเถระ, พระธรรมจักรเทศนาฎีกา, (นครนายก : อักษรสัมพันธ; จำกัด, 2555), หน8า 333. 
21พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย; (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปLสสนาภาวนาที ่ไมOถูกตQองเขียนไวQใน

พระไตรปSฎก, (กรุงเทพฯ : ห8างหุ8นส0วนจำกัด ประยูรสาส;นไทยการพิมพ;, 2558), หน8า 351. 
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โลภ โกรธ หลง ไร8ความทุกข;ทางจิต สำเร็จเปFนพระอริยบุคคล 4 จำพวก คือ พระโสดาบัน พระ

สกทาคามี พระอนาคาม ีและพระอรหันต; เข8าสู0กระแสแห0งความดับโดยสิ้นเชิงด8วยโลกุตตรมรรค คือ 

พระนิพพาน 

 

3.2 เหตุแหXงการบรรลุธรรม 

  

 การแสดงธรรมของพระพุทธองค;ตลอด 45 พรรษา เน8นที่การประกาศอริยสจัทัง้ 4 ประการ 

แต0เปFนการแสดงโดยย0อบ8าง โดยพิสดารบ8าง โดยตรงบ8าง โดยอ8อมบ8าง ทั้งน้ีข้ึนอยู0กับความเข8าใจของ

ผู8ฟGงธรรมในแต0ละโอกาส ในคัมภีร;ทีฆนิกาย มหาวรรค ปรากฏพุทธพจน;บทหน่ึง มีเน้ือความว0า “การ

ที่สรรพสัตว;ทั้งหลายต8องเวียนว0ายตายเกิดอยู0ในสังสารวัฏฏ;น้ี ตลอดกาลอันยาวนานก็เพราะไม0รู8แจ8ง

ในอริยสัจ 4 ประการน้ีเอง แต0เมื่อเห็นอริยสัจ 4 ตามความจริงแล8วก็จะสามารถตัดรากเหง8าแห0งทุกข;

ได8”22 เพราะเหตุนี ้อริยสัจ 4 จึงมีความสำคัญในฐานะเหตุของการบรรลุธรรม สามารถแสดง

รายละเอียดให8เห็นได8ดังต0อไปน้ี 

 3.2.1 หลักการแหXงเหตุและผลในอริยสัจ 4 ความหมายของอริยสัจ 4 อริยสัจ แปลว0า 

ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงที่ทำให8เปFนพระอริยะ และเปFนชื่อธรรม

หมวดหน่ึงที่พระพุทธเจ8าตรัสรู8 เปFนหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว0าเปFนหลักแห0ง

ความจริง และนำผู8ปฏิบัติให8บรรลุเข8าถึงความเปFนพระอริยะได8 อริยสัจมี 4 ประการ คือ 

 1) ทุกข;  คือ ความไม0สบายกายไม0สบายใจ 

 2) สมุทัย คือ สาเหตุทำให8เกิดทุกข; 

 3) นิโรธ  คือ ความดับแห0งทุกข; 

 4) มรรค คือ หนทางหรือแนววิธีสำหรับดับทุกข;23  

 การที่พระพุทธองค;ทรงรู8แจ8งอริยสัจ 4 ประการตามความเปFนจริงนี้เอง ชาวโลกจึงเรียก 

พระองค;ว0า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ8า และพระพุทธเจ8าทุก ๆ พระองค; ย0อมตรัสรู8อริยสัจ 4 

ประการตามความเปFนจริง เปFนความสิ้นอาสวะของผู8รู8 เพราะเห็นว0า นี้ทุกข;สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ น้ี

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”24 เหตุแห0งการบรรลุนั้นเกิดขึ้นด8วยเพราะพระองค;เห็นแจ8งในอริยสัจ 4 

                                                
22ที.ม.10/86/79. 
23สํ.ม.19/1665/419., อภ.ิวิ.35/145/92., พระธรรมกิตติวงศ; (ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษา

พุทธศาสน. ชุด คำวัด, อ8างแล8ว, หน8า 1278.  
24สํ.ม.19/1033/250. 
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อริยสัจทั้ง 4 ประการน้ีคือ หลักการแห0งเหตุและผลตัวอย0างคาถาที่กล0าวถึงอรยิสัจ 4 ซึ่ง อุปติสมาณพ 

ได8ฟGงธรรมจากพระอัสสชิแล8วบรรลุธรรมเปFนพระโสดาบัน25  

 “ธรรมเหล0าใดเกิดแต0เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห0งธรรมเหล0านั้น และความดบัแห0ง

ธรรมเหล0าน้ัน พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย0างน้ี”26 พระธรรมเทศนาของพระอัสสชิบทน้ีทำให8

เข8าใจได8อย0างลึกซึ้งถึงความเปFนเหตุและผลของทุก ๆ  สรรพสิ่งได8เปFนอย0างดี อริยสัจ 4 นั้นแสดงสัจ

ธรรม 4 ประการ คือ ธรรมที่เกิดแต0เหตุคือ ขันธ; 5 ได8แก0ตัวทุกข; เหตุแห0งธรรมคือ สมุทัย ความดับ

แห0งธรรมเหล0านั้นคือ นิโรธและมรรคมีองค; 8 เมื่อสงเคราะห;ลงในหลักของอริยสัจ 4 จะเห็นได8ว0า 

ทุกขสัจ กับ นิโรธสัจ เปFนตัวผล และสมุทยสัจกับมรรคสัจ เปFนตัวเหตุ ดังนั้น อริยสัจ 4 จึงเปFน

หลักการแห0งเหตุและผล ในพระสูตรแรกของพระพุทธศาสนาคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร27 ได8แสดง

อริยสัจ 4 ไว8เปFนหลัก  

 ดังนั้นอริยสัจ 4 จึงเปFนหัวใจของคำสอนทั้งหมด สมดังพุทธพจน;ที่ตรัสรับรองว0า “ภิกษุ

ทั้งหลาย ญาณทัสสนะ” ตามเปFนจริงของเราในอริยสัจ 4 เหล0านี้ 3 รอบ 12 อาการ28 อย0างนี้ยังไม0

หมดจดตราบใด เราก็ยังไม0ยืนยันว0า เปFนผู8ตรัสรู8สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก กับทั้ง เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมู0สัตว;พร8อมทั้งสมณพราหมณ; เทวดาและมนุษย;ตราบนั้น29 สรุปว0าเหตุของ

การบรรลุธรรม คือ อริยสัจ 4 เพราะเมื่อไม0รู8แจ8งอริยสัจ 4 ย0อมไม0สามารถกล0าวได8ว0าตรัสรู8ธรรม หรือ

บรรลุธรรม และอริยสัจ 4 ประการน้ี คือหลักการแห0งเหตุและผล เน่ืองด8วยทุกขสัจ และนิโรธสัจ คือ 

ลำดับแห0งผลของอริยธรรม ส0วนสมุทยสัจและมรรคสัจคือเหตุแห0งสจัธรรม และอริยสัจทั้ง 4 ประการ

น้ี เมื่อสงเคราะห;ลงสู0ภาคส0วนแห0งการประพฤติปฏิบัติแล8วย0อมก0อให8เกิดญาณทัสสนะ คือ การรู8แจ8ง

โลกโดยประการทั้งปวง กล0าวคือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ หมายถึง ความรู8ที่เกิดจากการได8

รู8 ความรู8ที่เกิดจากการได8ละ และความรู8ที่เกิดจากการเข8าใจตามลำดับ 

 

  3.2.2 กิจและญาณทัสสนะที่เกิดขึ้นจากอริยสัจ 4 สิ่งสำคัญยิ่งอย0างหนึ่งเกี่ยวกับ

อริยสัจ คือ การรู8 และหน8าที่ต0ออริยสัจแต0ละข8อให8ถูกต8อง จะต8องให8อริยสัจแต0ละข8อสัมพันธ;กันหับ

หน8าที่หรือกิจต0ออรยิสัจข8อน้ัน จึงจะช่ือว0าเปFนการแสดงอรยิสัจ 4 กิจในอริยสัจ คือ หน8าที่อันจะพึงทำ

ต0ออริยสัจ 4 แต0ละอย0างหรือหน8าที่ต0ออริยสัจข8อน้ัน ๆ มี 4 อย0างคือ  

                                                
25วิ.ม.4/64/56-59. 
26วิ.ม.4/65/57. 
27วิ.ม.4/13/15-16. 
28วิ.ม.4/16/18. 
29วิ.ม.4/17/18-19. 
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 1) ปริญญา การกำหนดรู8หรือรู8เท0าทัน เปFนกิจในทุกข; หมายถึง การศึกษาให8รู8จัก ให8เข8าใจ

สภาวะที่เปFนทุกข; ตามที่มันเปFนของมัน พูดง0าย ๆ ว0า การทำความเข8าใจปGญหา และกำหนดขอบเขตของ

ปGญหาให8ชัดเจน จัดเปFนข้ันเริ่มต8น ที่จะช0วยให8การดำเนินการข้ันต0อ ๆ ไป เปFนไปได8และตรงปGญหา 

 2) ปหานะ การละ เปFนกิจในสมุทัย หมายถึง การกำจัดเหตุแห0งทุกข; ทำสิ่งที่เปFนสาเหตุ

แห0งทุกข;ให8หมดสิ้นไป กล0าวโดยย0อคือ การแก8ไขกำจัดต8นตอของปGญหา 

 3) สัจฉิกิริยา การทำให8แจ8ง เปFนกิจในนิโรธ หมายถึง การประจักษณ;แจ8งหรอืบรรลถึุงภาวะ

ดับทุกข; กล0าวคือ การเข8าถึงภาวะที่แก8ไขปGญญาได8เสร็จสิ้น ภาวะหมดปGญญาหรือภาวะปราศจาก

ปGญหา บรรลุจุดหมายที่ต8องการ 

 4) ภาวนา การเจริญ เปFนกิจในมรรค แปลตามตัวอักษรว0า การทำให8มีให8เปFนข้ึน คือ ทำให8

เกิดขึ้นและเจริญเพิ่มพูนขึ้น หมายถึง การฝ�กอบรมพัฒนาตามข8อปฏิบัติของมรรค การลงมือปฏิบัติ

ตามมรรควิธีที่จะกำจัดเหตุแห0งทุกข; กล0าวคือ การกระทำตามวิธีการที่จะนำไปสู0จุดหมาย หรือการ

กำหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแล8วลงมือแก8ไขปGญหา 

 กิจทั้ง 4 ข8อน้ี เปFนข8อที่จะต8องปฏิบัติให8ถูกต8องและเสร็จสิ้นในอริยสัจสี่ แต0ละอย0างให8ตรง

ข8อกัน ในการปฏิบัติจริงน้ัน การจะทำหน8าที่ได8ถูกต8องต8องอาศัยความรู8หรือญาณ การรู8กิจในอริยสัจ

เรียกว0า กิจญาณ เมื่อเอาญาณมาเชื่อมโยงอริยสัจแต0ละข8อ เข8ากับกิจของมันก็จะเห็นเปFนลำดับข้ัน

ตนอของการปฏิบัติซึ่งสามารถนำมาใช8เปFนวิธีการสำหรับแก8ปGญหาได8ทุกระดับดังน้ี  

 1) กิจญาณ ในทุกข; (รู8ว0าทุกข; พึงปริญญา) คือ รู8สภาวะที่เปFนทุกข; รู8สภาพอันเปFนที่ต้ังแห0ง

ทุกข; รู8ตำแหน0งแห0งที่ของทุกข; ซึ่งจะต8องรู8ตามสภาพที่แท8จริงของมัน (คือไม0ใช8รู8ตามที่เราอยากให8มัน

เปYน หรือตามที่เราเกลียดชังมัน เปFนต8น) ถ8าจัดเปFนข้ัน ได8แก0 ข้ันแถลง หรือสำรวจปGญหาที่จะต8องทำ

ความเข8าใจและรู8ขอบเขต 

 2) กิจญาณ ในสมุทัย (รู8ว0าสมุทัย พึงปหาน) คือ รู8สึกที่เปFนสาเหตุแห0งทุกข; ซึ่งจะต8องกำจัด

เสีย ถ8าจัดเปFนขั้นได8แก0 ขั้นสืบค8น วิเคราะห; และวินิจฉัยมูลเหตุของปGญหา ซึ่งจะต8องแก8ไขกำจัดให8

หมดสิ้นไป 

 3) กิจญาณ ในนิโรธ (รู8ว0านิโรธ พึงสัจฉิกิริยา) คือ รู8สภาวะดับทุกข; ซึ่งจะต8องทำให8ประจกัษ;

แจ8ง ถ8าจัดเปFนขั้น ได8แก0 ขั้นเล็งรู8ภาวะหมดปGญหา ที่เอาเปFนจุดหมาย ให8เห็นว0า การแก8ไขปGญหา

เปFนไปได8และจุดหมายน้ันควรเข8าถึง ซึ่งจะต8องทำให8สำเร็จ โดยรู8เข8าใจอยู0ว0า การเข8าถึงจุดหมายน้ัน

จะสำเร็จหรือเปFนไปได8อย0างไร 

 4) กิจญาณ ในมรรค (รู8ว0ามรรค พึงภาวนา) คือ รู8มรรคา คือข8อปฏิบัติให8ถึงความดับทุกข; 

ซึ่งจะต8องฝ�กฝนปฏิบัติพัฒนาเจรญิเดินหน8าไป ถ8าจัดเปFนข้ันได8แก0 ข้ันกำหนดวาง หรือข้ันทราบวิธีการ 

ขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหลายในการแก8ไขกำจัดสาเหตุของปGญหานั้น ซึ่งจะต8องลงมือปฏิบัตหิรือ

ดำเนินการต0อไป   
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 กล0าวโดยย0อคือ รู 8ว0า ทุกข;หรือปGญหานั้นคืออะไร ทุกข;นั ้นเกิดจากอะไร ต8องการหรือ

ต8องการผลสำเร็จอะไร และจะเปFนไปได8อย0างไร และจะต8องทำอย0างไร กิจญานเปFนอย0างหน่ึงใน ญาณ 

3 ที่เกี่ยวกับอริยสัจ 4 ซึ่งใช8เปFนเกณฑ;สำหรับวัดความตรัสรู8กล0าวคือ เมื่อใดรู8อริยสัจ 4 แต0ละอย0าง

ด8วยญาณครบทั้ง 3 (รวมทั้งหมดเปFน 12 รายการ) แล8วเมื่อน้ันจึงจะช่ือว0ารู8อริยสจัหรือเปFนผู8ตรสัรู8แล8ว 

ญาณ 3 น้ันเรียกช่ือเต็มว0า ญาณทัสสนะอันมี ปริวัฎฎ; 3 หรือปริวัฎ 3 แห0งญาณทัศนะ หมายถึง การ

หย่ังรู8หย่ังเห็นครบ 3 รอบกล0าวคือ  

 1) สัจญาณ หยั่งรู8สัจจะ คือ ความหยั่งรู8อริยสัจ 4 แต0ละอย0างตามที่เปFน ๆ ว0า นี้ทุกข; น้ี

ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว0า ทุกข;คืออย0างน้ี ๆ เหตุแห0งทุกข;คือ อย0างน้ี ๆ 

ภาวะดับทุกข;คือ อย0างนี้ ๆ ทางแก8ไขดับทุกข;คือ อย0างนี้ ๆ สัจญาณในอริยสัจครบ 4 ข8อ ก็เปFนอัน

ครบ 1 รอบเปFน 1 ปริวัฏ  

 2) กิจญาณ หยั่งรู8กิจ คือ ความหยั่งรู8หน8าที่ที่จะต8องทำต0ออริยสัจ 4 แต0ละอย0างว0า ทุกข;

ควรกำหนดรู8 สมุทัยควรละเสีย เปFนต8น กิจญาณในอริยสัจครบ 4 ข8อก็เปFนอันครบอีก 1 รอบ เปFนอีก 

1 ปริวัฏ 

 3) กตญาณ หยั่งรู8การอันทำแล8ว คือ ความหยั่งรู8ว0า กิจอันจะต8องทำในอริยสัจ 4 แต0ละ

อย0างน้ันได8ทำสำเร็จแล8วคือ รู8ว0า ทุกข;ควรกำหนดรู8 ก็ได8กำหนดรู8แล8ว สมุทัยควรละ ก็ได8ละแล8ว นิโรธ

ควรทำให8แจ8ง ก็ได8ทำให8ประจักษ;แจ8งแล8ว มรรคควรปฏิบัติ ก็ได8ปฏิบัติแล8ว กตญาณ ในอริยสัจ ครบ 

4 ข8อก็เปYนอันครบอีก 1 รอบเปFนอีก 1 ปริวัฏ โดยนัยน้ี ญาณ 3 น้ันก็เปFนไปในอริยสัจ 4 ญาณละ 1 

รอบ จึงรวมเปFน 3 รอบ (3 ปริวัฏ) หรือกล0าวอีกอย0างหน่ึงว0า เรียกเต็มว0า ญาณทัศนะมีปริวัฏ 3 เมื่อ

แจงนับอย0างละเอียด ปริวัฏ (วนรอบ) 3 น้ี แต0ละรอบก็คือ เปFนไปในอริยสัจ 4 ครบทุกข8อ จึงรวมเปFน 

12 รายการเรียกเปFนคำศัพท;ว0ามีอาการ 12 จึงพูดให8เต็มว0า ญาณทัศนะมีปริวัฏ 3 มีอาการ 12 หลัก

ญาณทัศนะมีอาการ 12 หรือความรู8ครบ 12 รายการนี้ใช8เปFนเกณฑ;ตรวจสอบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติการแก8ไขปGญหาได8ทุกอย0าง30 สรุปได8ว0า ญาณทัศนะ อันได8แก0 สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ เปFน

หลักเกณฑ;ในการตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติหรือตรัสรู8 

 

3.3 ประเภทและหลักเกณฑHของการบรรลุธรรม 

 

 ประเภทและหลักเกณฑ;ชองการบรรลุธรรมนั้นเปFนการกำหนดขึ้นเพื่อเปFนหลักการในการ

วัดผลของการดำเนินตามแนวทางปฏิบัติตามแนวพุทธปรัชญาดังมีรายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 

                                                
30สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ8างแล8ว, หน8า 

854-856. 
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 3.3.1 ประเภทของการบรรลุธรรม 

 จากความหมายการบรรลุธรรมที่กล0าวมา อาจกล0าวโดยย0อว0า การบรรลุธรรม คือ การหลดุ

พ8นจากกิเลส โดยผู8บรรลุธรรมสามารถจำแนกเปFน 2 ประเภทตามความหมาย เจโตวิมุตติ และปGญญา

วิมุตติ31  

 วิมุตติ หรือ ความหลุดพ8น ในระดับสูง ใช8ในความหมายต0างกันแยกได8เปFน 3 อย0าง คือ 

 อย0างแรก การหลุดพ8น กิริยาที่หลุดพ8นออกมาได8 หรือ อาการที่เปFนไปในขณะหลุดพ8นเปFน

อิสระ วิมุตติในความหมายอย0างน้ี ท0านเรียกว0าเปFนมรรค  

 อย0างที่สอง ความเปFนผู8หลุดพ8น คือ ความเปFนอิสระ ในเมื่อหลุดพ8นออกมาได8แล8ว วิมุตติใน

ความหมายอย0างน้ี ท0านเรียกว0าเปFนผล  

 อย0างที่สาม ภาวะแห0งความเปFนผู8หลุดพ8น เปFนอิสระที่ผู8หลุดพ8น หรือ ผู8เปFนอิสระน้ันเข8าถึง 

และรู8สึกได8ซึ่งอำนวยความดีงามต0าง ๆ  มีความสุขสบายปลอดโปร0งโล0งใจ เปFนต8น และภาวะแห0งความ

เปFนอิสระ เช0นน้ัน ที่มีผู8ยังไม0หลุดพ8นกำหนดเปFนอารมณ; เช0น นึกถึงคำนึงถึง หน0วงเอาเปFนจุดหมายใน

ใจ เปFนต8น วิมุตติในความหมายอย0างน้ี คือ ที่ใช8เปFนไวพจน;ของนิพพาน คือ หมายถึงนิพพานน่ันเอง 

 อย0างไรก็ตาม ในความหมาย 3 อย0างนั้น ข8อที่ถือว0า เปFนความหมายจำเพาะกว0าอย0างอื่น 

หรือ เปFนเรื่องของวิมุตติเองแท8 ๆ คือ วิมุตติในความหมายที่เปFนผล และ ผลในที่น้ีตามปกติ หมายถึง

อรหันตผล ความสำเร็จเปFนพระอรหันต; ในเมื่อละสังโยชน;ได8หมดสิ้น จิตพ8นจากอาสวะทั้งหลาย ส0วน

ในความหมายที่เปFนมรรค ก็มีธรรมข8ออื่นเปFนเจ8าของเรื่องอยู0แล8วโดยเฉพาะวิชชา และวิราคะมักมาคู0

กันกับวิมุตตินี้ โดยวิชชาเปFนมรรค หรือ ไม0กล8าวิราคะเปFนมรรค วิมุตติเปFนผล ส0วนในความหมายที่

เปFนนิพพาน วิมุตติก็เปFนเพียงไวพจน;ซึ ่งมีนิพพานเปFนคำยืนอยู0แล8ว วิมุตติที่เปFนผล โดยเฉพาะ   

อรหันตผลท0านมักแยกให8เห็นเด0นชัดเปFน 2 ด8าน คือ เปFนเจโตวิมุตติ และปGญญาวิมุตติ32 

  3.3.1.1 เจโตวิมุตติ เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพ8นทางด8านจิต แปลกันว0า ความหลุดพ8น

แห0งจิต หรือความหลุดพ8นด8วยกำลังจิตคือ ด8วยสมาธิ หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบด8วยสมาธิ ซึ่ง

กำราบราคะลงได8 ทำให8หลุดพ8นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลาย (ราคะ ในที่น้ี และในบาลีทั่วไป ไม0มี 

ความหมายแคบอย0างที่เข8าใจกันในภาษาไทย คือ ไม0ใช0เรื่องกามเท0าน้ัน แต0หมายถึง ความติดใจ ความ

ใครในอารมณ;ต0าง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปFนไวพจน;ของตัณหาและกินความถึงโทสะด8วย 

เพราะโทสะ ก็คือแรงผลักที่เปFนปฏิกิริยาของราคะน่ันเอง) 

 ความหมายหลักหรือความหมายมาตรฐานของเจโตวิมุตติ ก็คือ โลกียสมาบัติทั้ง 8 อันได8แก0 

รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 433 เจโตวิมุตติ ได8แก0 ผลสมาธิหรืออรหันตผลสมาธิ หรือ อรหันตผลจิต คือ 

                                                
31องฺ.ทุก.20/276/58. 
32สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 429. 
33สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, หน8า 433. 
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สมาธิ หรือ จิตอันต้ังมั่นที่เปFนผลแห0งการสำเร็จเปFนพระอรหันต; จึงหลุดพ8นจากเครื่องผูกคือ กิเลสทั้ง

ปวง34 เปFนสมาธิในอรหันตผล ผู8เจริญสมถะเพื่อให8เกิดสมาธิได8ฌานคือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 435 

ผู8ปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญแต0ละสมถะอย0างเดียวก็ได8 และสมถะที่บำเพ็ญเช0นนั้นย0อมสามารถให8เกิด

สมาธิขั้นสูง ถึงฌานสมาบัติ ซึ่งในภาวะเช0นนั้น กิเลสทั้งหลายย0อมสงบระงับไปเปFนการหลุดพ8นได8

อย0างหนึ่ง แต0หลุดพ8นได8เพียงชั่วคราว ผู8บำเพ็ญสมถะจึงต8องก8าวต0อไปสู0วิปGสสนา คือ เจริญปGญญา

ด8วยจึงจะหลุดพ8นได8แท8จริง  

 ความข8อน้ีช้ีให8เห็นว0า เจโตวิมุตติ อาจมีได8ในกรณีอื่นแม8ที่มีใช0บรรลุมรรคผล เช0น เมตตาเจ

โตวิมุตติ ในการเจริญเมตตาเพื่อทำสมาธิมีความหมายถึง อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ถ8าผู8ปฏิบัติ

ทำให8มากในเมตตาเข8าถึงอัปปนาสมาธิย0อมเปFนเมตตาเจโตวิมุตติ แต0เจโตวิมุตติในกรณีเช0นน้ัน 

ย0อมจะมิใช0เจโตวิมุตติที่เด็ดขาดแน0นอนดังนั้น ตัวตัดสินที่แท8จริงจึงได8แก0ปGญญาวิมุตติ ซึ่งทำลาย

อวิชชาลงไปโดยลำดับ กำจัดกิเลสเด็ดขาดไปเปFนข้ัน ๆ โดยปGญญาวิมุตติมาเมื่อใดก็หมายถึงวิมุตติที่

เด็ดขาดแท8จริงเมื่อนั้น ยิ่งมีคำว0า “อนาสวะ”36 ประกอบด8วยก็หมายถึงวิมุตติขั้นสูงสุดที่สมบูรณ;

สิ้นเชิง แต0การที่มีปGญญาวิมุตติมาควบคู0กับเจโตวิมุตติ ก็เพราะต8องอาศัยเจโตวิมุตติเปFนเครื่องเตรียม

จิตให8พร8อมเท0าน้ันเอง 

  3.3.1.2 ป^ญญาวิมุตติ ปGญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพ8นด8านปGญญา แปลกันว0า ความ

หลุดพ8นด8วยปGญญาแต0ควรจะแปลว0า ความหลุดพ8นแห0งปGญญาด8วย เพราะหมายถึงปGญญาบริสุทธ์ิ 

หรือความรู8ถูกต8องสมบูรณ;ไม0มีกิเลสบดบัง หรือ บิดเบือน ซึ่งเกิดขึ้นแก0ผู8บรรลุอรหันตผล ในเมื่อ

ปGญญาน้ันกำจัดอวิชชาได8แล8ว ทำให8ผู8น้ันหลุดพ8นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวง เพราะสำรอกอวิชชา

ได8จึงจะมีปGญญาวิมุตติ 

 ปGญญาวิมุตติ ได8แก0 ผลญาณหรือผลปGญญา หรืออรหันตผลญาณ หรืออรหันตผลปGญญา คือ 

ญาณหรือปGญญาที่เปFนผลแห0งการสำเร็จเปFนอรหันต; ความหลุดพ8นด8วยปGญญา ความหลุดพ8นด8วย

อำนาจการเจริญปGญญา ความหลุดพ8นแห0งจิตจากอวิชชา ด8วยปGญญาที่รู8เห็นตามความเปFนจริงท0านผู8

เปFนปGญญาวิมุตติ หมายถึง พระอรหันต;ผู8บำเพ็ญวิปGสสนาล8วน ๆ  มิได8สัมผัสวิโมกข; 8 แต0สิ้นอาสวะ

เพราะเห็นด8วยปGญญา (สุกขวิปGสสนา) ซึ่งดูเหมือนจะให8แปลว0า ผู8ได8ปGญญาวิมุตติอย0างเดียวน้ัน อันที่

จริงย0อมได8เจโตวิมุตติด8วย เพราะการได8ปGญญาวิมุตติส0อความคุมถึงอยู0แล8วว0า ต8องได8เจโตวิมุตติด8วย 

โดยหมายถึงเจโตวิมุตติ แบบที่อาศัยสมาธิเพียงเท0าที่จำเปFน ซึ่งจะต8องมีเปFนธรรมดาอยู0แล8วก0อนที่จะ

ได8ปGญญาวิมุตติ จึงไม0ต8องระบุให8เด0นชัดออกมาเหมือนกับพูดว0า ผู8เจริญวิปGสสนาอย0างเดียวแต0ความ

เปFนจริงก็คือ ต8องอาศัยสมถะเพื ่อใช8สมาธิเท0าที ่จำเปFนด8วยนั ่นเอง ดังนั ้น พระอรหันต;ผู8ที่เจริญ

                                                
34เรื่องเดียวกัน, หน8า 430. 
35ม.มู.12/102-103/52-54. 
36สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, หน8า 490. 
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วิปGสสนาล8วน ๆ ก็ดี ได8เฉพาะรูปฌานก็ดี ได8ทั้งรูปฌานและอรูปฌาน และนิโรธสมาบัติก็ดี ย0อมได8ทั้ง

เจโตวิมุตติและปGญญาวิมุตติทั้งหมด ซึ ่งเปFนผลของสมถะและวิปGสสนา แสดงให8รู 8ว0า สมถะและ

วิปGสสนา เปFนธรรมคู0กันทั้งในขณะ มรรค และผล โดยเจโตวิมุตติเปFนผลของสมถะ ปGญญาวิมุตติเปFน

ผลของวิปGสสนา37 ถ8าได8อรูปสมาบัติแล8วบรรลุพระอรหันตผล ได8ช่ือว0า อุภโตภาควิมุตติ และ ผู8ที่เจรญิ

วิปGสสนาล8วน ๆ แล8วบรรลุพระอรหันตผล ได8ช่ือว0า ปGญญาวิมุตติ และท0านที่เปFนปGญญาวิมุตติได8ฌาน

ด8วยก็มี ได8ฌานไม0เกินรูปฌาน 4 

 ผู8บรรลุอรหัตตผล จะต8องได8เจโตวิมุตติและปGญญาวิมุตติน้ีครบทั้งสองอย0างทุกบุคคล คำทั้ง

สองน้ีจึงมาคู0กันเสมอ ในข8อความที่กล0าวถึงการบรรลุอรหตัตผล ดังบาลวี0า “เพราะอาสละทัง้หลายสิน้

ไป จึงทำให8เห็นประจักษ;ด8วยปGญญาอันย่ิงเอง ซึ่งเจโตวิมุตติที่ไม0มีอาสวะ ในปGจจุบันน้ีทีเดียว” เจโต

วิมุตติเปFนผลของสมถะ ปGญญาวิมุตติเปFนผลของวิปGสสนา แสดงให8เห็นว0า คำคู0น้ีแสดงให8เห็นว0า สมถะ

และวิปGสสนาจะต8องมาควบคู0กัน แม8ในชั้นผล เช0นเดียวกับในชั้นมรรค มาด8วยกันครบสองอย0าง จึง

เปFนวิมุตติที่สมบูรณ;38อย0างไรก็ตามกล0าวโดยวิมุตติ ความหลุดพ8นนั้น ในระดับโดยทั่วไปแบ0งไว8 5 

อย0าง39 คือ 

 1) วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ8นด8วยข0ม(กิเลส)ไว8 คือ ระงับนิวรณ;เปFนต8นได8ด8วยอำนาจสมาธิ

ได8แก0 สมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 แต0บางทีท0านยอมให8ผ0อนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิด8วย 

 2) ตทังควิมุตติ ความหลุดพ8นด8วยองค;ธรรมจำเพาะ คือ พ8นจากอกุศลอย0างหนึ่ง ๆ  ด8วย

ธรรมที่เปFนคู0ปฏิปGกษ;กัน ว0าตามความหมายอย0างเคร0ง หรือความหมายมาตรฐาน ได8แก0 พ8นความเห็น

ผิด ยึดถือผิด ด8วยอาศัยญาณคือ ความรู8ฝ�ายวิปGสสนาที่ตรงข8ามเปFนคู0ปรับกัน เช0น พิจารณาความไม0

เที่ยว ทำให8พ8นความสำคัญหมายว0าเปFนของเที่ยงเปFนต8น วิมุตติตามความหมาย 2 อย0างแรกน้ีคลุมถึง

สามายิกเจโตวิมุตติและเปFนโลกิยวิมุตติทั้งหมด 

 3) สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ8นอย0างเด็ดขาด หรือตัดขาด คือ การทำลายกิเลสที่ผูกรัดไว8 

หลุดพ8นเปFนอิสระออกไปได8 ด8วยญาณหรือวิชชาข้ันสุดท8ายได8แก0 วิมุตติในความหมายที่เปFนมรรค 

 4) ปฏิปGสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ8นด8วยสงบระงับสนิทหรือราบคาบไป คือ ความเปFนผู8หลุด

พ8นออกไปได8แล8ว มีความเปFนอิสระอยู0 เพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงำ ถูกกำจัดราบคาบไปแล8ว

ได8แก0 วิมุตติในความหมายที่เปFนผล 

 5) นิสสรณวิมุตติ หลุดพ8นที่เปFนภาวะหลุดรอดปลอดโปร0ง คือ ภาวะแห0งความเปFนอิสระทีผู่8

หลุดพ8นเปFนอิสระแล8วประสบอยู0 ช่ืนชม หรือ เสวยรสอยู0 และซึ่งทำให8ผู8น้ันปฏิบัติกิจอื่น ๆ ได8ด8วยดี

                                                
37สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 343. 
38เรื่องเดียวกัน, หน8า 340-431. 
39ขุ.ป.31/65/18-19. 
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ต0อ ๆ ไป ได8แก0 วิมุตติในความหมายที่เปFน นิพพาน40 วิมุตติตามความหมาย 3 อย0างหลังนี้ (3-5) 

เปFนอสามายิกเจโตวิมุตติและเปFนโลกุตรวิมุตติ ว0าโดยสาระแท8 ๆ  วิมุมติ  5 นี้ก็คือ สมถะ วิปGสสนา 

มรรค ผล และนิพพาน ตามลำดับ41 

     

 3.3.2 ประเภทของบุคคลกับการบรรลุธรรม 

 ในพระพุทธศาสนามีคำเฉพาะสำหรับเรียกบุคคลผู8บรรลุธรรมในระดับสูงสุด เพื่อแสดง

คุณสมบัติพิเศษของผู8ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ที่ประสบผลสำเร็จบรรลจุุดหมาย เรียกบุคคลผู8บรรลุ

ธรรม คำที่ใช8กันทั่วไปและรู8จักกันมากที่สุดคือ อริยบุคคลหรือพระอริยะ  

 คำว0า “อริยะ” หมายถึง กลุ0มคนชนเดียวกับทักขิไณยเปFนพื้น คือ หมายถึง ผู8พ8นจากภาวะ 

ปุถุชน และจัดเข8าในกลุ0มสาวกสงฆ; (ที่ปGจจุบันเรียกว0าอริยสงฆ;) นอกจากนี้พระประสงค;สำคัญของ

พระพุทธเจ8า ทรงมุ0งให8มองอริยะหรืออารยชนในความหมายใหม0ซึ่งต0างจากที่พวกพราหมณ;บัญญัติไว8

ว0า เปFนผู8มีวรรณะชั้นต8น คือ กษัตริย; พราหมณ; และแพทย; ส0วนพวกศูทรและคนทั้งหลายอื่น เปFน

อารยะทั้งหมด แต0พระพุทธองค;ทรงเน8นว0า อริยะหรืออารยชนที่จะเปFนสมาชิกในสังคมใหม0 คือ ชุมชน

ชาวพุทธน้ัน เปFนอารยชนโดยอารยธรรม คือ ด8วยการดำเนินชีวิตตามมรรคที่เรียกว0า มัชฌิมาปฏิปทา 

เปFนผู8มีศีลธรรมที่เปFนไปตามเหตุผลบริสุทธ์ิ เพื่อไม0เบียดเบียนตน ไม0เบียดเบียนผู8อื่น ให8มีชีวิตร0วมกัน

ที่สงบสุข เอื้อแก0ความเจริญงอกงามแห0งประโยชน;ที่พึงได8พึงถึงตามลำดับทั้งแก0ตนเองและผู8อื่น 

 ทั้งนี้ไม0ใช0ศีลธรรมที่ประพฤติตามคำบงการของเจ8าหน8าที่ผู8ผูกขาดศาสนา ผู8ล0อและขู0ด8วย

ผลตอบแทนแก0ผู8หวังประโยชน;ส0วนตัวในรูปต0าง ๆ ซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได8ต0าง ๆ  ตาม

ความพอใจของเจ8าหน8าผู8ผูกขาดศาสนาน้ัน ๆ  

 ทักขิไณย หมายถึง ผู8ควรแก0ทักขิณา ผู8ควรรับของทำบุญที่ทายกถวาย ท0านผู8เกื้อกูลแก0

ทักขิณา โดยทำให8ส0งที่ถวายเปFนของบริสุทธ์ิและจึงเปFนเหตุให8เกิดมีผลมาก ทักขิไณย หรือผู8ควรแก0 

 ทักขิณาในกรณีนี้ ก็คือ บุคคลที่ได8ฝ�กอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต0าง ๆ 

อย0างเพียบพร8อม กลายเปFนตัวอย0างแห0งชีวิตที่ดีงามและมีความสุข จนกระทั่งว0า แม8เพียงการมีบุคคล

เช0นน้ีอยู0ในโลก ก็เปFนประโยชน;แก0มวลมนุษย;คุ8มค0าอยู0แล8ว  

 ส0วนชั้นอรรถกถา ได8จำแนก ผู8ควรแก0ทักขิณา (ผู8ที่รับทักษิณาของชาวบ8านมาฉันและใช8

สอยว0ามี 4 อย0างดังน้ี  

 กลุ0มบุคคลที่ 1 ได8แก0ผู8ทุศีล ไม0มีคุณความดีสมควรแก0ภาวะของตน คงมีแต0การนุ0งห0ม เปFน

ต8น และอาการภายนอกที่เปFนเครื่องหมายเพศ บุคคลเช0นน้ี เปFนผู8ไม0มีสิทธิในทักษิณา การรับทักษิณา

มาฉันและใช8สอยของผู8เช0นน้ี เรียกว0าเปFน เถยยบริโภค คือ บริโภคอย0างขโมย หรือแอบลักเขากิน 

                                                
40สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 438-439. 
41เรื่องเดียวกัน, หน8า 438-439. 
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 กลุ 0มบุคคลที ่ 2 ผู 8ที ่มีศีล แต0เมื ่อบริโภคปGจจัย 4 ไม0ได8พิจารณานา เช0น ฉันอาหารไม0

พิจารณาว0า เราฉันเพียงเพื่อให8ร0างกายดำรงอยู0ได8 ยังชีวิตให8เปFนไป ให8มีสุขภาพเกื้อหนุนแก0การปฏิบติั 

มิใช0ฉันเพื่อโก8เก�สนุกมัวเมาติดในรส เปFนต8น การบริโภคอย0างนี้เรียกว0าเปFน อิณบริโภค คือ บริโภค

อย0างเปFนหน้ี แต0ถ8าบริโภค โดยพิจารณาไม0ช่ือว0าเปFนหน้ี 1 

 กลุ0มบุคคลที่ 3 คือ พระเสขะหรือทักขิไณยบุคคล 7 พวกแรก เมื่อรับทักษิณามาบริโภค 

การบริโภคของท0าน เรียกว0า ทายัชชบริโภค แปลว0า บริโภคฐานทายาท หรือมีสิทธิโดยชอบธรรมใน

ฐานะที่เปFนทายาทของพระพุทธเจ8าซึ่งเปFนทักขิไณยบุคคลสูงสุด  

 กลุ0มบุคคลที่ 4 คือ พระอรหันต;ทั้งหลายซึ่งเปFนผู8พ8นจากความเปFนทาสแห0งตัณหาแล8ว เปFน

ผู8มีความดีสมควรแก0ถวายอย0างแท8จริง มีสิทธิสมบูรณ; ในการรับและบริโภคทักษิณา การบริโภคของ

พระอรหันต; ท0านเรียกว0า สมิบริโภค คือ บริโภคฐานเปFนเจ8าของ42  

 

 3.3.3 หลักเกณฑHการจัดประเภทบุคคลกับการบรรลุธรรม 

 ตามเกณฑ;การจำแนกบุคคลในการบรรลุธรรมนั้นสามารถแยกได8ตามประเภท ทักขิไณย

หรืออริยบุคคล โดยหลักใหญ0 2 วิธี คือ แบ0งแบบ 8 แบ0งตามขั้นหรือระดับที่กำจัดกิเลสได8 หรือ 

เรียกว0า แบ0งแบบลบ และแบ0งแบบ 7 แบ0งตามคุณธรรม หรือข8อปฏิบัติที่ให8เข8าถึงระดับหรือข้ันน้ัน ๆ 

จะเรียกว0า แบ0งแบกบวกก็ได8 ประเภทของบุคคลกับการบรรลุธรรมมีรายละเอียดดังน้ี 

  3.3.3.1 ประเภททักขิไณยบุคคล 8 หรือ อริยบุคคล 8 ประเภททักขิไณยหรือ

อริยบุคคล 8 นั ้น แบ0งโดยใช8เกณฑ;การจัดตามกิเลสคือสังโยชน;ที ่ละได8ในแต0ละขั ้น พร8อมกับ

ความก8าวหน8าในการบำเพ็ญไตรสิกขา กล0าวคือ ศีล สมาธิ และปGญญา ซึ่งทักขิไณยบุคคล หรือพระ

อริยบุคคล 8 น้ัน สัมพันธ;กับการละสังโยชน;ดังน้ันจึงควรรู8จักสังโยชน;ไว8ก0อน43 สังโยชน; แปลตามศัพท;

ว0า เครื่องผูก หมายถึง กิเลสที่ผูกใจสัตว;หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว;ไว8กับทุกข;ในสังสารวัฏฏ; เหมือน

ผูกเทียมสัตว;ไว8กับรถมี 10 อย0าง44 คือ  

  ก.โอรัมภาคิยสังโยชนH สังโยชน;เบื้องต่ำหรือข้ันหยาบ 5 อย0างคือ 

  1) สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว0าเปFนตัวของตน ได8แก0 เห็นภาพ เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เปFนตัวตนมีความเที่ยงย่ังยืน เปFนต8น 

  2) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ได8แก0ความลังเลสงสัย ไม0แน0ใจ ในเรื่องการเวียนว0าย

ตายเกิดเรื่องกรรมดีกรรมช่ัวมีผลจริงหรอืไม0เปFนต8น 

                                                
42สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 403-407. 
43เรื่องเดียวกัน, หน8า 408. 
44องฺ.ทสก.24/13/16. 
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  3) สีลัพพตปรามาส คือ ความถือมั่นศีลพรต ได8แก0 ความเช่ือมั่นรักษาศีลพรต โดยสักว0า

ทำตามกันไปอย0างงมงาย เห็นว0าจะบริสุทธ์ิหลุดพ8นได8ก็อาศัยศีลและวัตรเท0าน้ัน 

  4) กามฉันทะ คือ ความพอใจในกาม ได8แก0 ความกำหนัดยินดีในกามคุณ 5 คือ รูป เสยีง 

กลิ่น รส สัมผัส เปFนต8น 

  5) พยาบาท คือ ความยินร8าย ความกระทบกระทั่งใจ หรือหงุดหงิดขัดเคืองใจ เปFนต8น 

  ข.อุทธัมภาคิยสังโยชนH สังโยชน;เบื้องสูงหรือข้ันละเอียด 5 อย0างคือ 

  6) รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ;แห0งรูปฌาน ได8แก0 ความติดใจปรารถนาอยากเกิด

ในรูปภพ เปFนต8น 

  7) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ;แห0งอรูปฌาน ได8แก0 ความติดใจหรือความ

ปรารถนาอยากเกิดในอรูปภพ เปFนต8น 

  8) มานะ คือ ความถือตัว ได8แก0 ความสำคัญตนว0า เปFนน่ัน เปFนน่ีเปFนต8น 

  9) อุทธัจจะ คือ ความฟุYงซ0าน ได8แก0 ความที่จิตสัดส0าย หรือจิตวอกแวกเปFนต8น 

  10) อวิชชา คือ ความไม0รู8แจ8งได8แก0 ความหลง หรือความไม0รู8แจ8งตามความเปFนจริงใน

อริยสัจ 4 คือ ทุกข; สมุทัย นิโรธ มรรคเปFนต8น45   

 การละสังโยชน; 5 ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพสปรามาส กามฉันทะและ

พยาบาท เปFนสังโยชน;เองต่ำขั้นหยาบเรียกว0า โอรัมภาคิยสังโยชน;46 การละสังโยชน; 5 ประการ คือ 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เปFนสังโยชน;เบื้องสูงข้ันละเอียด เรียกว0า อุทธัมภาคิย

สังโยชน;  

 ประเภททักขิไณยบุคคล หรือ อริยบุคคล 847 น้ันว0าโดยระดับหรือขั้นตอนใหญ0แล8ว ก็มี

เพียง 4 และสัมพันธ;กับการละสังโยชน;ดังน้ี 

  ก.พระเสขะ (ผู8ยังต8องศึกษา) หรือสอุปาทิเสสบุคคล (ผู8ยังมีเช้ือคือ อุปาทานเหลืออยู0) ได8แก0 

  1) พระโสดาบัน ผู8ถึงกระแสคือเข8าสู0มรรค เดินทางถูกต8องอย0างแท8จริง หรือปฏิบัติ

ถูกต8องตามอริยมรรคอย0างแท8จริงแล8ว48เปFนผู8ทำได8บริบูรณ;ในข้ันศีล ทำได8พอประมาณในสมาธิ และ

ทำได8พอประมาณในปGญญา ละสังโยชน;ได8 3 คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีพตปรามาส 

  2) พระสกทาคามี ผู8กลับมาสู0โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำจัดทุกข;ได8สิ ้นไป เปFนผู8ทำได8

บริบูรณ;ในข้ันศีล ทำได8พอประมาณในสมาธิ และทำได8พอประมาณในปGญญา นอกจากละสังโยชน; 3 

ข8อต8นได8แล8ว ยังทำราคะ โทสะ และโมหะให8เบาบางลงด8วย   

                                                
45สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 408. 
46สํ.ม.19/349-354/90-91. 
47ที.ปา.11/342/227. 
48สํ.ม.19/1427-1433/348-349.  
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  3) พระอนาคามี ผู8จะปรินิพพานในที่ผุดเกิดข้ึน ไม0เวียนกลับมาอีก เปFนผู8ทำได8บริบูรณ;

ในศีล ทำได8พอประมาณในสมาธิ แต0ทำได8พอประมาณในปGญญา ละสังยชน;ได8อีก 2 ข8อ คือ กามราคะ 

และปฏิฆะ(รวมเปFนละสงัโยชน;เบือ้งต่ำครบ 5 ข8อ) และพระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย เมื่อไปถือปฏิสนธิ

ในพรหมโลกมีสุทธาวาสภูมิเปFนต8นดังกล0าวแล8ว ก็จะได8สำเร็จเปFนพระอรหันต;และดับขันธ;เข8าสู0พระ

ปรินิพพาน ตามประเภท49 

  ข. พระอเสขะ (ผู8ไม0ต8องศึกษา) หรือ อนุปาทิเสสบุคคล ผู8มีไม0มีเช้ือคือ อุปทานเหลืออยู0

เลย ได8แก0 

  4) พระอรหันต; ได8แก0 ผู8ควร (แก0ทักษิณาหรือการบูชาพิเศษ) หรือผู8ที่หักกรรมแห0ง

สังสารวัฏได8แล8ว เปFนผู8สิ้นอาสวะ เปFนผู8ทำได8บริบูรณ;ในสิกขาทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิ และปGญญาละ

สังโยชน;เบื้องสูงได8อีกทั้ง 5 ข8อ (รวมเปFนละสังโยชน;หมดทั้ง 10 ข8อ)50 เพราะเหตุน้ี ท0านจึงไม0มีกิเลส 

อันเปFนเชื้อให8ต8อง เกิด แก0 เจ็บ ตาย ในภพทั้งหลายอีก เมื่อดับขันธ;ทั้ง 5 อันเปFนวิบากขันธ;ครั้ง

สุดท8ายแล8วก็ปรินิพพาน ไม0มีเวียนว0ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต0อไป51  

 ดังนั้น พระเสขะ แปลว0า ผู8ยังต8องศึกษา คือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝ�กฝนอบรมตอนที่จะต8อง

ทำต0อไปอีก จึงได8แก0ทักขิไณยบุคคล 3 ระดับต8น ซึ่งจะต8องปฏิบัติในสิกขา 3 เพื่อละสังโยชน;และ

บรรลุธรรมสูงขึ้นต0อไปจนถึงพระอรหันต; ส0วนพระอเสขะ แปลว0า ผู8ไม0ต8องศึกษา คือ ทำกิจเกี่ยวกับ

การฝ�กฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแล8ว บรรลุประโยชน;ตนแล8ว ไม0ต8องปฏิบัติในสิกขาต0อไป ไม0มีกิเลสที่ต8อง

พยายามละต0อไปและไม0มีภูมิธรรมสูงกว0าน้ันที่จะต8องขวนขวายบรรลุอีก จึง ได8แก0พระอรหันต;  

 สอุปาทิเสสบุคคล คือ ผู8ยังมีอุปาทิเหลืออยู0 คือ ยังมีอุปาทานเหลืออยู0 ซึ่งก็หมายถึงยังมี

กิเลสเหลืออยู0บ8างน่ันเอง จึงได8แก0 ทักขิไณยบุคคล 3 ระดับต8น ส0งยอุปาทิเสสบุคคล คือ ผู8ไม0มีอุปททิ

เหลือคือ ไม0มีอุปาทานเหลือ ซึ่งก็หมายถึงว0าไม0มีกิเลสเหลืออยู0เลยน่ันเอง จึงได8แก0พระอรหันต; 

 ทักขิไณยบุคคลหรืออริยบุคคล 8 ที่แยกเปFน มรรคสมังคี (ผู8พร8อมด8วยมรรค) 4, ผลสมงัคี 

(ผู8พร8อมด8วยผล) 4 แบ0งซอยออกไประดับละคู0มีดังน้ี 

  1) โสดาบัน (ท0านผู8ทำให8แจ8ง คือบรรลุโสดาบัตติผลแล8ว) 

  2) ท0านผู8ปฏิบัติเพื่อทำให8แจ8งโสดาบัตติผล 

  3) สกทาคามี (ท0านผู8ทำให8แจ8ง คือบรรลุสกทาคามิผลแล8ว) 

  4) ท0านผู8ปฏิบัติเพื่อให8แจ8งสกทาคามิผล 

  5) อนาคามี (ท0านผู8ทำให8แจ8ง คือบรรลุอนาคามิผลแล8ว) 

  6) ท0านผู8ปฏิบัติเพื่อให8แจ8งอนาคามิผล 

                                                
49ข.ุป.31/535/246-247.  
50ที.ปา.11/342/227., องฺ.ทสก.24/64/108. 
51สมเด็จพระพุทธชินวงศ; (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ), อริยวังสปฏิปทา, อ8างแล8ว, หน8า 64-65. 
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  7) อรหันต; (ท0านผู8ทำให8แจ8งอรหัตตผลแล8ว) 

  8) ท0านผู8ปฏิบัติเพื่อให8แจ8งอรหัตตผล 

  ทักขิไณยบุคคล 4 หรืออริยบุคคล 4 (ผู8พร8อมด8วยผล) 4 อันได8แก0    

  1) โสดาบัน ท0านผู8ถึงกระแส คือ บรรลุโสดาบัตติผลแล8ว 

  2) สกทาคามี ท0านผู8กลับมาอีกครั้งเดียว คือ บรรลุสกทาคามิผลแล8ว 

  3) อนาคามี ท0านผู8ไม0เวียนกลับมาอีก คือ บรรลุอนาคามิผลแล8ว 

  4) อรหันต; ท0านผู8ควร ผู8หักกำแห0งสงสารแล8ว คือ บรรลุอหัตตผลแล8ว52 

  3.3.3.2 ประเภททักขิไณยบุคคล 7 หรือ อริยบุคคล 7 การจำแนกอริยบุคคลโดยการ

ใช8อินทรีย; เกณฑ;แบ0งแบบน้ี จัดตามอินทรีย;ที่แก0กล8าเปFนตัวนำในการปฏิบัติ และสัมพันธ;กับวิโมกข; 8 

จึงควรทราบอินทรีย;และวิโมกข; 8 ก0อน อินทรีย; แปลว0า ธรรมที่เปFนใหญ0ในกิจ หมายถึง ทำที่เปFนเจ8า

การ ในการครอบงำหรือ กำราบสิ่งที่เปFนปฏิปGกษ;ในการปฏิบัติธรรม คือ ความขาดศรัทธา ความเกียจ

คร8าน ความเพิกเฉยปล0อยปละละเลย เกิดความฟุYงซ0าน และการขาดความรู8 ความหลงผิด หรือการไม0

ใช8ปGญญา  

 ส0วนอินทรีย; คือ อำนาจที่หนุนนำให8ปฏิบัติธรรมก8าวหน8าไปได8มี 5 อย0างคือ สัทธา (ความ

เช่ือ) วิริยะ (ความเพียร) สติ (ความระลึกได8หรือ ครองใจไว8กับกิจที่กำลังทำ) สมาธิ (ความมีจิตต้ังมั่น) 

และปGญญา (ความรู8ชัดหรือความเข8าใจ) ในการปฏิบัติธรรม อินทรีย;แต0ละอย0างของต0างบุคคลจะย่ิง

หรือหย0อนไม0เท0ากัน อินทรีย;ที่ทำให8เกิดความแตกต0างในการบรรลุธรรม จึงนำมาเปFนเกณฑ;แบ0ง

ประเภทพระอริยบุคคล มี 3 อย0าง คือ สัทธินทรีย; (อินทรีย; คือ ศรัทธา) สมาธินทรีย; (อินทรีย; คือ 

สมาธิ) และปGญญินทรีย; (อินทรีย; คือ ปGญญา)  

 วิโมกข; แปลว0า ความหลุดพ8น หมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ8นจากธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ทั้งหลาย 

เพราะจิตน้ันย่ิงดีย่ิงในอารมณ;ที่กำลังกำหนด จึงน8อมด่ิงเจ8าอยู0ในอารมณ;น้ัน ในเวลาน้ันจิตปราศจาก

บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงเรียกว0าเปFนความหลุดพ8น แต0ก็เปFนเพียงความหลุดพ8นด8วยกำลังสมาธิใน

ฌานสมาบัติ และเปFนไปชั่วคราวตราบเท0าที่อยู0ฌานสมาบัติเหล0านั้น ไม0ใช8วิมุตติที่เปFนความหลุดพ8น

จากกิเลสและกองทุกข;สิ้นเชิง ซึ่งเปFนไวพจน;ของนิพพาน วิโมกข;มี 853 อย0างคือ  

  1) ผู8มีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย หมายถึง รูปฌาน 4 ของผู8ที่ได8ฌานโดยเจริญกสิณที่

กำหนดวัตถุในกายตัว เช0น สีผม เปFนต8น เปFนอารมณ;  

  2) ผู8มีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก หมายถึงรูปฌาน 4 ของผู8ที่ได8

ฌานโดยเจริญกสิณ กำหนดอารมณ;ภายนอก 

                                                
52สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 77. 
53ที.ปา.11/350/236. 
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  3) ผู8น8อมดิ่งไปว0า “งาม” หมายถึงฌานของผู8เจริญวรรณกสิณ กำหนดสีที่งามหมดจด

เปFนอารมณ;หรือตามคัมภีร;ปฏิสัมภิทามัคค; ว0า ฌานของผู8เจริญอัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร 4 ได8แก0 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปFนอารมณ; ซึ่งทำให8มองเห็นคนสัตว;ทั้งหลาย งดงามน0าชมไปหมด ไม0

น0ารังเกียจเลย  

  4) ผู8ล0วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม0ใส0ใจใน

นานัตตสัญญา ความกำหนดหมายภาวะที่เปFนต0าง ๆ  จึงเข8าถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการว0า 

อากาศ (ช0องว0าง) หาที่สุดมิได8  

  5) เพราะล0วงเสียซึ่งอากสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข8าถึงวิญญาณัญจายต

นะ โดยมนสิการว0า วิญญาณหาที่สุดมิได8 

  6) เพราะล0วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข8าถึงอากิญจัญญายตนะ 

โดยมนสิการว0า ไม0มีอะไรเลย 

  7) เพราะล0วงเสียซึ ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั ้งปวง จึงเข8าถึง เนวสัญญา

สัญญายตนะ 

  8) เพราะล0วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั ้งปวง จึงเข8าถึงสัญญา

เวทยิตนิโรธอยู0  

  ทักขิไณยบุคคลหรืออริยบุคคลเปFน 754 สัมพันธ;กับอินทรีย;และวิโมกข;55ประกอบด8วย 

  ก. พระอเสขะ (ผู8ไม0ต8องศึกษา) หรือ อนุปาทิเสสบุคคล ได8แก0 

  1) อุภโตภาควิมุตบุคคล หมายถึง ผู8หลุดพ8นทั้งสองส0วน คือ ผู8สัมผัสซึ่งวิโมกข; 8 ด8วย

กาย และสิ้นอาสวะแล8วเพราะเห็นด8วยปGญญา หมายเอาพระอรหันต;ผู8ได8เจโตวิมุตติข้ันรูปสมาบัติมา

ก0อนที่จะได8ปGญญาวิมุตติ 

  2) ปGญญาวิมุตบุคคล หมายถึง ผู8หลุดพ8นด8วยปGญญา คือ  ผู8ไม0ได8สัมผัสวิโมกข; 8 ด8วย

กายแต0สิ้นอาสวะแล8วเพราะเหน็ด8วยปGญญา หมายเอาพระอรหันต;ผู8ได8ปGญญาวิมุตติก็สำเร็จเลยทีเดียว 

  ข.พระเสขะ (ผู8ยังต8องศึกษา) หรือสอุปาทิเสสบุคคล ได8แก0 

  3) กายสักขีบุคคล หมายถึง ผู8เปFนพยานด8วยนามกาย หรือประจักษ;กับตัว คือ ผู8สัมผัส

ด8วยวิโมกข; 8 ด8วยกายและอาสวะบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด8วยปGญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผู8

บรรลุโสดาปGตติผลแล8วข้ึนไป จนถึงเปFนผู8ปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสมาธินทรีย;แก0กล8าในการปฏิบัติ 

  4) ทิฏฐิปGตตบุคคล หมายถึง ผู8บรรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ท0านที่เข8าใจอริยสัจจธรรมถูกต8อง

และอาสวะบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด8วยปGญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผู8บรรลุโสดาปGตติผลแล8ว

ข้ึนไป จนถึง เปFนผู8ปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีปGญญินทรีย;แก0กล8าในการปฏิบัติ 

                                                
54ที.ปา.11/336/224. 
55สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 81. 
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  5) สัทธาวิมุตตบุคคล หมายถึง ผู8หลุดพ8นด8วยศรัทธา คือ ท0านที่เข8าใจอริยสัจจธรรม

ถูกต8องแล8ว และอาสวะบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด8วยปGญญา แต0มีศรัทธาเปFนตัวนำ หมายเอาพระ

อริยบุคคลผู8บรรลุบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด8วยปGญญา แต0มีศรัทธาเปFนตัวนำ หมายเอาพระอริยบุคคล

ผู8บรรลุโสดาปGตติผลแล8วข้ึนไป จนถึงเปFนผู8ปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสัทธินทรีย;แก0กล8าในการปฏิบัติ 

  6) ธัมมานุสารีบุคคล หมายถึง ผู8แล0นไปตามธรรมหรอืผู8แล0นตามไปด8วยธรรม คือ ท0านผู8

ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปGตติผลที่มีปGญญินทรีย;แก0กล8า อบรมอริยมรรคโดยมีปGญญาเปFนตัวนำ ท0านผู8น้ี

ถ8าบรรลุผลแล8วกลายเปFนทิฏฐิปปGตตะ  

  7) สัทธานุสารีบุคคล หมายถึง ผู8แล0นไปตามศรัทธา หรือผู8แล0นไปตามไปด8วยศรัทธา คือ 

ท0านผู8ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปGตติผลทีม่ีสัทธินทรีย;แก0กล8า อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปFนตัวนำ ท0าน

ผู8น้ีถ8าบรรลุผลแล8วกลายเปFนสัทธาวิมุติ 

  3.3.3.3 ประเภทพระอรหันตH ในบรรดาทักขิไณยบุคคลหรือพระอริยบุคคลที่ได8จำแนก

แยกประเภทให8ทราบทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมากนั้น ในฐานะที่พระอรหันต;เปFนบุคคลสูงสุด ผู8จบสิกขา 

เปFนอเสขะ เสร็จสิ้นภาวนา เปFนภาวิตแล8ว บรรลุจุดหมาย ไม0มีอะไรจะต8องทำเพื่อประโยชน;อีกต0อไป 

เปFนผู8มุ0งบำเพ็ญปรตัถะ เพื่อประโยชน;แห0งพหูชน เพื่อเกื้อการุณย;แก0ชาวโลก จึงควรแยกออกมาแสดง

ให8เห็นชัดเจนจำเพาะเปFนหมวดหนึ่ง พระอรหันต;ซึ ่งมีทั ้งหมด 2 ประเภทนั้น แยกออกไปโดย

คุณสมบัติพิเศษที่ได8และไม0ได8 พร8อมทั้งความหมายสรุปอีกครั้งหน่ึงดังน้ี   

  ก.พระอรหันตHประเภทป^ญญาวิมุต คือ ผู 8หลุดพ8นด8วยปGญญา ได8แก0ท0านผู8มุ0งหน8า

บำเพ็ญแต0วิปGสสนา อาศัยสมถะเพียงใช8สมาธิที่จำเปFน พอเปFนบาทฐานของวิปGสสนาให8บรรลุอาส

วักขยญาณเท0าน้ัน ได8สมถะไม0เกินรูปฌาน 4 ไม0มีความสามารถพิเศษจำแนกได8ดังน้ี 

  1) พระสุกขวิปGสสกะ ผู8เจริญวิปGสสนาล8วน ได8สมาธิถึงระดับฌานเมื่อถึงมรรค 

  2) พระปGญญาวิมุต ผู8ได8ฌาน 4 อย0างน8อยข้ันหน่ึงจึงเกิดวิปGสสนาให8บรรลุอรหันต;กับผล 

  3) พระปฏิสัมภิทัปปGตตะ ผู8บรรลุปฏิสัมภิทา 4 คือ ได8ปGญญาแตกฉาน 4 ประการ56  

   (1) อัตถปฏิสัมภิทา ปGญญาแตกฉานในอรรถหรือปรีชาแจ8งเจนในความหมาย 

   (2) ธัมมปฏิสัมภิทา ปGญญาแตกฉานในธรรมหรือปรีชาแจ8งเจนในหลัก 

   (3) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปGญญาแตกฉานในนิรุกติหรือปรีชาแจ8งเจนในภาษา 

  (4) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปGญญาแตกฉานในปฏิภาณหรือปรีชาแจ8งเจนในความคิดทันการ57 

  ข.พระอรหันตHประเภทอุภโตภาควิมุต แปลว0า ผู8หลุดพ8นโดยส0วนทั้ง 2 คือ หลุดพ8นจาก

รูปกายด8วยอรูปสมาบัติ และหลุดพ8นจากนามกายด8วยอริยมรรคเปFนการหลุดพ8น 2 วาระ คือ 

วิกขัมภนะ และสมุจเฉทจำแนกได8ดังน้ี 

                                                
56องฺ.ฉกฺก.22/95/105. 
57องฺ.อฏ�ฺก.23/35/34. 
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  1) พระอุภโตภาควิมุต คือ พระอรหันต;ผู8ได8สมถะถึงอรูปฌานอย0างน8อยหน่ึงขั ้น แต0

ไม0ได8โลกิยวิชชา โลกิยอวิชชา 

  2) พระเตวิชชะ คือ พระอรหันต;ผู8ได8วิชชา 3 คือ พระอุภโตภาควิมุตน้ัน ผู8ได8วิชชา 358 

ด8วยคือ  

   (1) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเปFนเหตุระลึกได8ซึ่งขันธ;ที่เคยอยู0อาศัยในก0อน แปล

กันง0าย ๆ ว0าระลึกชาติได8 

   (2) จตูปปาตญาณ ญาณหยั่งรู8การจุติและอุบัติของสัตว;ทั้งหลายที่เปFนไปตามกรรม 

ถือกันว0าตรงกับทิพพจักขุหรือทิพยจักษุ 

   (3) อาสวักขยญาณ ญาณหย่ังรู8ในธรรมเปFนที่สิ้นไปแห0งอาสวะทั้งหลายหรือความรู8ที่

ทำให8สิ้นอาสวะ 

  3) พระฉฬภิญญะ พระอรหันต;ผู8ได8อภิญญา 6 คือ พระอุภโตภาควิมุตน้ัน ผู8ได8อภิญญา 659 

ด8วยคือ 

   (1) อิทธิวิธา หรืออิทธิวิธิ ความรู8ที่ทำให8แสดงฤทธ์ิต0าง ๆ ได8 

   (2) ทิพพโสต ญาณที่ทำให8หูทิพย; 

   (3) เจโตปริยญาณ ญาณที่ทำให8กำหนดใจคนอื่นได8 คือ ทายใจเขาได8 

   (4) ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณที่ทำให8ระลึกชาติได8 

   (5) ทิพพจักขุ ญาณที่ทำให8มีตาทิพย; 

   (6) อาสวักขยญาณ ญาณที่ทำให8อาสวะสิ้นไป 

  4) พระปฏิสัมภิทัปปGตตะ คือ พระอรหันต;อุภโตภาควิมุตผู8บรรลุปฏิสัมภิทา 4 อย0างที่

กล0าวมาแล8วข8างต8น เมื่อรวมเข8าเปFนชุดเดียวกัน และเรียงลำดับตามช่ือที่ใช8เรียกมี 6 นามดังน้ี 

   (1) สุกขวิปGสสกะ ผู8เจริญวิปGสสนาล8วน 

   (2) ปGญญาวิมุต ผู8หลุดพ8นด8วยปGญญา(ที่นอกจากสุกขวิปGสสก) 

   (3) อุภโตภาควิมุต ผู8หลุดพ8นด8วยสองส0วน 

   (4) เตวิชชะ ผู8ได8วิชชา 3 

   (5) ฉฬภิญญะ ผู8ได8อภิญญา 6 

   (6) ปฏิสัมภิทัปปGตตะ ผู8บรรลุปฏิสัมภิทา 460 

 สรุปได8ว0า การจัดประเภทบุคคลกับการบรรลุธรรมหรืออริยบุคคลนั้น ใช8เกณฑ;ในการ

จัดแบ0งไว8 2 ประเภท คือ 1) จัดแบ0งตามการละสังโยชน; 2) การจัดแบ0งตามอินทรีย;  

                                                
58องฺ.เอกาทสก.24/102/180-181. 
59ม.ม.13/261-268/200-203. 
60สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 418-419. 
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  1) การจัดแบXงตามการละสังโยชนHแบXงเปbน 2 ลักษณะ  

   (1) เสขะบุคคล อันได8แก0 พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคาม ี

   (2) อเสขะบุคคล อันได8แก0 พระอรหันต;  

  2) การจัดแบXงตามอินทรียH แบXงไดcเปbน 2 ลักษณะ  

   (1) เสขะบุคคล อันได8แก0 กายสักขีบุคคล ทิฏฐิปGตตบุคคล สัทธาวิมุตตบุคคล ธัมมานุ

สารีบุคคล สัทธานุสารีบุคคล 

   (2) อเสขะบุคคล อันได8แก0 อุภโตภาควิมุตบุคคล ปGญญาวิมุตบุคคล 

 

3.4 ระดับของบุคคลกับการบรรลุธรรม 

 

 ตามที่ได8กล0าวมาแล8วว0า เกณฑ;ในบรรลุธรรมจำแนกพระอริยบุคคลไว8 2 นัยคือ นัยที่ 1) 

จำแนกตามประเภทของกิเลสที่ละได8ในแต0ละข้ัน นัยที่ 2) จำแนกตามประเภทของอินทรีย;หรือวิโมกข; 

การจัดระดับมีรายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 

 3.4.1 ระดับการบรรลุธรรม 8 แบบ 

 การจัดระดับน้ีใช8เกณฑ;การละกิเลสหรือการละสังโยชน;ทั้ง 10 ข8อ เปFนข้ัน ๆ คือ ละต้ังแต0

สังโยชน;เบื้องต่ำจนถึงละสังโยชน;เบือ้งสงู ซึ่งจัดได8ว0าเปFนแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ8นใน

ระดับต0าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาได8กำหนดว0า บุคคลผู8ที่จะบรรลุธรรมเปFนพระอริยบุคคลน้ันจะต8อง

ละสังโยชน; คือกิเลสเปFนเครื่องมัดสรรพสัตว;ไว8กับทุกข;61 พร8อมไปกับความเจริญก8าวหน8าในการ

บำเพ็ญไตรสิกขาคือ สมาธิ ปGญญา การละสังโยชน; 5 ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพส

ปรามาส กามฉันทะและพยาบาท เปFนสังโยชน;เองต่ำข้ันหยาบเรียกว0า โอรัมภาคิยสังโยชน;62 การละ

สังโยชน; 5 ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เปFนสังโยชน;เบื้องสูงข้ัน

ละเอียด เรียกว0า อุทธัมภาคิยสังโยชน; พระพุทธศาสนาได8แบ0งระดับการบรรลุธรรมออกเปFน 4 ระดับ 

จัดเปFนคู0ได8 4 คู0 คือ มรรค 4 ผล 4 ดังน้ี  

  3.4.1.1 ระดับท่ี 1 พระโสดาบัน พระโสดาบัน หมายถึง ผู8เข8าถึงกระแสมรรคหรอืผู8เดิน

ตามทางที่ถูกต8องอย0างแท8จรงิ63 คือ ปฏิบัติถูกต8องตามมรรคอย0างแท8จริง การบรรลุระดับน้ีเปFนผู8ทำให8

                                                
61องฺ.ทสก.24/13/16. 
62ที.ปา.11/284/196 
63อัมพร จันทร;ตัน, “การศึกษาความสัมพันธ;ระหว0างการปฏิบัติธุดงค;กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธ;พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2536, 

หน8า 110. 
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บริบูรณ;ในศีล ทำได8พอประมาณในสมาธิทำได8พอประมาณในปGญญาสามารถะสังโยชน;ได8 3 อย0างคือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส การบรรลุธรรมในระดับน้ี ระดับมรรคเรียกว0า โสดาปGตติมรรค 

ระดับผลเรียกว0า โสดาปGตติผล พระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันนี้ ต8องละสังโยชน; 3 ประการ คือ

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ได8อย0างเด็ดขาดไม0มีเหลืออยู0ในจิตสันดาน ต8องเวียนว0ายตาย

เกิดในโลกน้ีอีกไม0เกิน 7 ชาติพระโสดาบันมี 364 ประเภท 

 1) เอกพีซี สดาบัน หมายถึง พระโสดาบันผู8มีพชื คือ อัตภาพเดียว คือ เกิดอีกครั้งเดียวก็

จะได8บรรลุอรหันตผลสำเร็จเปFนพระอรหันต; 

 2) โกลังโกลโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบันผู8เมื่อจะเกิดในภพใหม0เปFนเทวดา หรือ

มนุษย;ก็เกิดได8 2 หรือ 3 ภพ และถ8าเกิดเปFนมนุษย;ก็ไม0เกิดในตระกูลต่ำ คือ เกิดในตระกูลที่มีโภคะ

สมบัติมากเท0าน้ัน ก็จะได8บรรลุอรหันตผลสำเร็จเปFนพระอรหันต; 

 3) สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบันผู8ละสังโยชน;เบื้องต่ำ 3 ประการได8

แล8ว เปFนผู8ไม0ตกไปในอบาย 4 มีความแน0นอนที่จะตรัสรู8มรรค 3 เบื้องสูง เมื่อจะเกิดในภพใหม0เปFน

เทวดา หรือมนุษย;ก็เกิดได8อีกเพียง 7 ชาติ ก็จะได8บรรลุเปFนพระอรหันต; 

  3.4.1.1 ระดับท่ี 2 พระสกทาคามี พระสกทาคาม6ี5 หมายถึง ผู8กลับมาสู0โลกน้ีอีกครั้ง

เดียวก็สามารถกำจัดทุกข;ให8สิ้นไปได8 ผู8ได8บรรลุธรรมระดับนี้เปFนผู 8ทำให8บริบูรณ;ในขั้นศีล ทำได8

พอประมาณในสมาธิและปGญญา ทำสังโยชน;  อย0างคือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 

ให8หมดสิ้นไปและทำราคะ โทสะ โมสะ ให8เบาบางลงการบรรลุธรรมระดับนี ้ ระดับมรรคเรียกว0า 

สกทาคามิมรรค ระดับผลเรียกว0า สกทาคามิผล พระอริยบุคคลผู8บรรลุมีชื่อว0า พระสกทาคามีจะ

กลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท0านั้น ก็จะดับขันธ ปรินิพพาน แต0การจะเกิดที่ไหนนั้นได8จำแนกไว8 5 

ประเภท66 

 1) พระสกทาคามี บางจำพวกผู8บรรลุใน (มนุษย;) โลกน้ี แล8วปรินิพพานในโลกน้ีเอง 

 2) พระสกทาคามี บางจำพวกผู8บรรลุในโลกน้ี แล8วปรินิพพานในเทวโลก 

 3) พระสกทาคามี บางจำพวกผู8บรรลุในเทวโลก แล8วปรินิพพานในเทวโลกน้ันเอง 

 4) พระสกทาคามี บางจำพวกผู8บรรลุในเทวโลกแล8ว เกิดในโลกน้ีแล8วจึงปรินิพพาน 

 5) พระสกทาคามี บางจำพวกผู8บรรลุในโลกน้ี ไปบังเกิดในเทวโลกหมดอายุ กลับมาเกิด

ในโลกน้ีแล8วจึงปรินิพพาน 

 3.4.1.3 ระดับที่ 3 พระอนาคามี พระอนาคามี หมายถึง จะปรินิพพานในที่สุดไม0เวียน

กลับมาอีก ผู8ได8บรรลุธรรมในระดับน้ีเปFนผู8ทำให8บริบูรณ;ในศีลและสมาธิ ทำได8พอประมาณในปGญญา 

                                                
64องฺ.ติก.20/527/222-223. 
65องฺ.จตุกฺก.21/241/224. 
66สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 79. 
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ละสังโยชน;ได8 5 อย0าง คือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ให8

หมดสิ้นไป67 การบรรลุธรรมระดับน้ี ระดับมรรคเรียกว0า อนาคามิมรรค ระดับผลเรียกว0า อนาคามิผล 

พระอริยบุคคลผู8บรรลุมีชื่อว0า พระอนาคามี พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีนี้ต8องละสังโยชน; 5 

ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ได8อย0างเด็ดขาดไม0มี

เหลืออยู0ในจิตสันดาน เมื่อพระอนาคามีไปบังเกิดในพรหมโลก บรรลุอรหัตตผลสำเรจ็เปFนพระอรหันต;

แล8วดับขันธปรินิพพานในพรหมโลกน้ัน พระอนาคามี มี 5 ประเภท68 

 1) อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึง ได8แก0 พระอนาคามีบุคคลที ่ไปเกิดใน

สุทธาวาสพรหมโลกภูมิใดภูมิหนึ่ง สำเร็จเปFนพระอรหันต;และปรินิพพานภายในอายุครึ่งแรก ณ 

สุทธาวาสภูมิน้ันมี 3 จำพวกคือ69 

  (1) พวกที่เกิดในชั้นสุทธาวาสอวิหาซึ่งมีอายุ 1,000 กัปป� แต0ก็บรรลุอรหันตผลสำเร็จ

เปFนพระอรหันต;ในวันที่เกิด ถ8าไม0บรรลุในวันที่เกิดก็จะบรรลุภายใน 100 กัป 

  (2) พวกที่เมื่อไม0สามารถบรรลุอรหันตผลสำเร็จเปFนพระอรหันต;ในวันที่เกิดก็บรรลุ

ภายใน 200 กัป 

  (3) พวกที่เมื่อไม0สามารถบรรลุอรหันตผลสำเรจ็เปFนพระอรหันต;ในวันเกิดก็บรรลภุายใน 

400 กัป 

 2) อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึง พระอนาคามีบุคคลที่ไปเกิดในสุทธาวาส

พรหมโลกภูมิใดภูมิหน่ึง ได8สำเร็จเปFนพระอรหันต;และปรินิพพานภายในอายุครึ่งหลังของสุทธวาสภูมิ

ที่ท0านไปเกิดอยู0น้ัน  

 3) อสังขารปรินิพพายี อนาคามีบุคคล หมายถึง พระอนาคามีบุคคลที่ไปเกิดในสุทธาพรหม

โลกภูมิใดภูมิหนึ่ง ได8สำเร็จเปFนพระอรหันต;ในภูมินั้นโดยสะดวกสบาย ไม0ต8องใช8ความพยายามมาก 

แล8วดับขันธ;ปรินิพพาน 

 4) สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึง ได8แก0 พระอนาคามีบุคคลที ่ไปเกิดใน

สุทธาวาสพรหมโลกภูมิใดภูมิหนึ่ง ได8สำเร็จเปFนพระอรหันต;ในภูมินั้นโดยต8องใช8ความพยายามอย0าง

แรงกล8า แล8วดับขันธ;ปรินิพพาน  

 5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล หมายถึง พระอนาคามีบุคคลที่ไปเกิดในสุทธ

วาสพรหมโลกช้ันต่ำ คือ อวิหาภูมิ เมื่อจุติแล8วก็ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิช้ันสูงข้ึนไปตามลำดับ คืออตัป

ปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ อกนิฏฐภูมิ แล8วจึงได8สำเร็จพระอรหันต;ดับขันธ;ปรินิพาน70  

                                                
67องฺ.ติก.20/528/223-224. 
68องฺ.ติก.20/528/223-224. 
69ขุ.ป.1/360/129. 
70สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 79. 
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  3.4.1.4 ระดับที่ 4 พระอรหันตH พระอรหันต; หมายถึง พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด ผู8ได8

บรรลุธรรมในระดับนี้ เปFนผู8หมดสิ้นอาสวะกิเลส สามารถทำให8บริบูรณ;ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

ปGญญา ละสังโยชน; 10 อย0าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส กามราคะ พยาบาท รูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาให8หมดสิ้นไป การบรรลุธรรมระดับน้ีระดับมรรคเรียกว0า 

อรหัตตมรรค ระดับผลเรียกว0า อรหัตตผล พระอริยบุคคลผู8บรรลุมีชื่อ พระอรหันต; พระอริยบุคคล

ระดับพระอรหันต;นี้นอกจากจะประหารกิเลสได8โดยสิ้นเชิง และละสังโยชน;ทั้ง 10 ประการได8อย0าง

เด็ดขาดแล8ว ท0านยังสามารถเข8าอรหัตตผลสมบัติ เสวยอารมณ;พระนิพพานได8ตามจิตปรารถนา และ

เมื ่อท0านหมดกิเลสอยู0จบพรหมจรรย;แล8ว ไม0เกิดอีกต0อไป พอถึงอายุไขแล8วท0านก็จะดับขันธปริ

นิพพาน พระอรหันต;น้ันมีหลายประเภทดังที่ได8กล0าวแล8วเปFนต8น 

 

ระดับท่ี ทักขิไณยบุคคล สิกขาท่ีบำเพ็ญ สังโยชนHท่ีละไดc 

 

1 

 

2 

 

พระโสดาบัน 

 

พระสกทาคาม-ี----------- 

ศีลบริบูรณ; 

(สมาธิและปGญญา 

พอประมาณ) 

---------------------- 

1. สักกายทิฏฐิ 

2. วิจิกิจฉา 

3. สีลัพพัตปรามาส 

--+ราคะ โทสะ โมหะ เหลือเบาบาง 

3 พระอนาคาม ี ศีลและสมาธิบริบูรณ; 

(ปGญญาพอประมาณ) 

4. กามราคะ 

5. ปฏิฆะ 

 

 

4 

 

 

พระอรหันต; 

 

 

ศีล สมาธิ 

ปGญญาบรบิูรณ; 

6. รูปราคะ 

7. อรูปราคะ 

8. มานะ 

9. อุทธัจจะ 

10. อวิชชา 
 

  
 แผนภาพท่ี 3.1 ลำดับการบรรลุธรรมของอริยบุคคล เกณฑHการจำแนกลำดับโดยการละ

กิเลสหรือสังโยชนH 1071   

 

   

                                                
 
71สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 411. 
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 3.4.2 ระดับการบรรลุธรรม 7 แบบ 

 ระดับการบรรลุธรรมนี้ จัดลำดับตามอินทรีย;ที่แก0กล8าเปFนตัวนำในการปฏบิัติและสัมพันธ; 

กับวิโมกข; 8 โดยสาระสำคัญแล8ว วิโมกข; 8 ก็คือ การแสดงสมาบัติทั้งหลาย (ครบถึง อนุปุพพวิหาร

สมาบัติ 9) อีกแนวหน่ึงน่ันเอง72   

 

การแสดงสมาบัติทัง้หลายสามารถแสดงเปรียบเทียบดังน้ี 

 

วิโมกข;ที่ 1 

วิโมกข;ที่ 2 

วิโมกข;ที่ 3 

วิโมกข;ที่ 4 

วิโมกข;ที่ 5 

วิโมกข;ที่ 6 

วิโมกข;ที่ 7 

วิโมกข;ที่ 8 นิโรธสมาบัติ  

วิโมกข;ที่ 9= สัญญาเวทยิตนิโรธ73 

 
แผนภาพท่ี 3.2 การแสดงสมาบัติท้ังหลาย (ครบถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ 9)74  

 

 ในการปฏิบัติอินทรีย;จะมาสัมพันธ;กับวิโมกข;ดังน้ีคือ เมื่อเริ่มปฏิบัติ ผู8ปฏิบัติจะมีสัทธินทรีย; 

หรือปGญญินทรีย;อย0างใดอย0างหนึ่งแรงกล8า เปFนตัวนำ ถ8าผู8นั้นไปบำเพ็ญสมถะจนได8วิโมกข; ก็จะ

เปลี่ยนไปเปFนสมาธินทรีย;เปFนตัวนำ ที่ว0าได8วิโมกข;ในที่นี้หมายถึง วิโมกข;ที่ 4 ขึ้นไป (คือ ได8ถึงอรูป

ฌาน) ส0วนผู8ที่ยังคงมีสัทธินทรีย;หรือปGญญินทรีย;เปFนตัวนำ ก็อาจได8ถึงรูปฌานที่ 4 แต0ไม0สามารถได8

อรูปฌาน กล0าวโดยรวม คือ ไม0อาจได8วิโมกข; อย0างไรก็ดี ถึงหากจะมีสมาธินทรีย;เปFนตัวนำ แต0เมื่อถึง

ตอนสุดท8ายสุด สมาธินทรีย;นั้นก็ต8องกลายเปFนฐานให8แก0ปGญญินทรีย; ต0างแต0ว0า กว0าจะถึงตอนน้ัน 

สมาธินทรีย;ก็ได8ช0วยให8เกิดวิโมกข;เสียก0อนแล8ว75 
 

                                                
72ที.ปา.11/350/236., องฺ.อ���ฺก.23/236-237/332-335. 
73ที.ปา.11/350/236., ข.ุม.29/379/195-196. 
74สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 412. 
75เรื่องเดียวกัน, หน8า 413. 

(รปู)ฌาน 4 

อรูปฌาน 4 

สมาบัติ 8 

อนุปุพพวิหาร (สมาบัติ) 9 
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ทักขิไณยบุคคล 7      มีอินทรียHแรงกลcา       วิโมกขH 4-8           ทักขิไณยบุคคล 8 

 

1. สัทธานุสาร ี              สัทธา                             1. ผู8ปฏิบัติเพื่อโสดาปGตติผล 

2. ธัมมานุสารี                 ปGญญา                 2. พระโสดาบัน 

    3.  ผู8ปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล 

3. สัทธาวิมุต              สัทธา.            4.  พระสกทาคาม ี

4. ทิฏฐิปปGตตะ.       ปGญญา        5. ผู8ปฏิบัติเพื่ออนาคาม ี

5. กายสักขี               สมาธิ.   ได8      6. พระอนาคามิผล   

   7. ผู8ปฏิบัติเพื่ออรหันตผล 

6. ปGญญาวิมุต              ปGญญา  

7. อุภโตภาควิมุต     สมาธิ.   ได8.            8. อรหันต; 

 

แสดงให8เห็นลำดับที่ต0อเน่ืองกันได8ดังน้ี 

1. สัทธานุสารี.                3. สัทธาวิมุต                  6. ปGญญาวิมุต 

2. ธัมมานุสาร.                    4. ทิฏฐิปปGตตะ    

                     +วิโมกข;       5. กายสักขี                7. อุภโตภาควิมุต 

 

แผนภาพท่ี 3.3 ทักขิไณยบุคคล 7 แบบหรืออริยบุคคล 7 โดยสัมพันธHกับอินทรียHที่แรง

กลcาและการสัมผัสวิโมกขH พรcอมท้ังเทียบกับทักขิไณยบุคลล 8 หรืออริยบุคคล76 

 

 อย0างไรก็ดีตามปกติทักขิไณย 7 หรืออริยบุคคล 7 น้ัน ท0านแสดงตามลำดับจากข้ันสูงลงมา

ต่ำ แต0ในที่น้ีเพื่อให8เข8ากับแบบที่ 1 จึงจะแสดงจากข้ันต่ำข้ึนไปหาข้ันสูง ดังน้ี  

 1) สัทธานุสารี คือ ผู8แล0นไปตามศรัทธาหรือผู8แล0นตามไปด8วยศรัทธา ได8แก0 ผู8ปฏิบัติเพื่อ

บรรลุโสดาปGตติผล ที่มีสัทธินทรีย;แรงกล8า อบรมอริยมรรค โดยมีศรัทธาเปFนตัวนำ (ท0านผู8น้ีถ8าบรรลุ

มรรคผลแล8วกลายเปFนสัทธาวิมุตติ) 

                                                
76เรื่องเดียวกัน, หน8า 414. 
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 2) ธัมมานุสารี คือ ผู8แล0นไปตามธรรม หรือผู8แล0นตามไปด8วยธรรม ได8แก0 ผู8ปฏิบัติเพื่อบรรลุ

โสดาปGตติผลที่มีปGญญินทรีย;แรงกล8า อบรมอริยมรรค โดยมีปGญญาเปFนตัวนำ (ท0านผู8นี้ถ8าบรรลุแล8ว

กลายเปFนทิฏฐิปGตตะ) 

 3) สัทธาวิมุต คือ ผู8หลุดพ8นด8วยศรัทธา ได8แก0 ผู8ที่เข8าใจอริยสัจธรรมถูกต8องแล8ว เห็นธรรม

ที่พระสุคตประกาศโดยแจ0มชัด ประพฤติปฏิบัติถูกต8องดี และอาสวะบางส0วนก็สิ้นไป เพราะเห็น 

(อริยสัจ) ด8วยปGญญา แต0ศรัทธาเปFนตัวนำหน8า (ท0านผู8น้ีถ8าบรรลุอรหัตตผลกลายเปFนปGญญาวิมุต) 

 4) ทิฏฐิปGตตะ คือ ผู8บรรลุสัมมาทิฏฐิ ได8แก0 ผู8ที่เข8าใจอริยสัจธรรมถูกต8องแล8ว เห็นธรรมที่

พระตถาคตประกาศโดยแจ0มชัด ประพฤติปฏิบัติถูกต8องดี และอาสวะบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็น 

(อริยสัจจ;) ด8วยปGญญา (หมายถึงผู8บรรลุโสดาปGตติผลแล8วข้ึนไป จนถึงผู8ปฏิบัติ เพื่อบรรลุอรหัตตผลที่

มีปGญญินทรีย;แรงกล8า, ท0านผู8น้ีถ8าบรรลุอรหัตตผลกลายเปFนปGญญาวิมุต) 

 5) กายสักขี คือ ผู8เปFนพยานด8วยนามกาย หรือผู8ประจักษ;กับตัว ได8แก0ผู8ที่ได8สัมผัสวิโมกข; 8 

ด8วยกาย และอาสวะบางส0วนก็สิ้นไปเพราะเห็น(อริยสัจจ;) ด8วยปGญญา (หมายถึงผู8บรรลุโสดาปGตติผล

แล8วขึ้นไป จนถึงผู8ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตผล ที่มีสมาธินทรีย;แรงกล8า, ท0านผู8นี้ถ8าบรรลุอรหัตตผล

กลายเปFนอุภโตภาควิมุต)77 

 6) ปGญญาวิมุต คือ ผู8หลุดพ8นด8วยปGญญา ได8แก0 ท0านผู8มิได8สัมผัสวิโมกข; 8 ด8วยกาย แต0อา

สวะทั้งหลายสิ้นไปแล8วเพราะเหน็ (อริยสัจจ;) ด8วยปGญญา (หมายถึงพระอรหันต; ผู8บำเพ็ญวิปGสสนาเปFน

ตัวนำมาโดยตลอดจนสำเร็จ 

 7) อุภโตภาควิมุต คือ ผู8หลุดพ8นทั้งสองส0วน ได8แก0 ท0านผู8ได8สัมผัสวิโมกข; 8 ด8วยกาย และ

อาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปแล8ว เพราะเห็น (อริยสัจจ;) ด8วยปGญญา หมายถึงพระอรหันต;ผู8บำเพ็ญสมถะมา

เปFนอย0างมากก0อนแล8วจึงใช8สมถะน้ันเปFนฐานบำเพ็ญวิปGสสนาจนสำเร็จ78 

 พระอรหันต; 2 ประเภทดังที่ได8แสดงให8เห็นน้ี สามารถแยกออกไปอีกตามคุณสมบัติพิเศษที่

ได8และไม0ได8 กล0าวคือ  

 พระอริยบุคคลจะมีสทัธินทรยี; หรือปGญญินทรีย; อย0างใดอย0างหน่ึงแก0กล8าเปFนตัวนำ ถ8าผู8น้ัน

ไปบำเพ็ญสมถะจนได8วิโมกข; ก็จะเปลี่ยนไปเปFนสมาธินทรีย;เปFนตัวนำ ที่ว0าได8วิโมกข;หมายถึงได8วิโมกข; 

4 ข้ึนไป (ได8ถึงอรูปฌาน) ส0วนผู8ที่ยังมีสัทธินทรีย;เปFนตัวนำก็อาจจะได8ถึงรูปฌานที่ 4 แต0ไม0สามารถได8

อรูปฌาน (ไม0ได8วิโมกข;) อย0างไรก็ตาม ถ8าหากจะมีสมาธินทรีย;เปFนตัวนำ ในท8ายที่สุดสมาธินทรีย;น้ัน  

ก็ต8องกลายเปFนฐานให8แก0ปGญญินทรีย; แต0เมื่อถึงตอนนั้นสมาธินทรีย; จะช0วยให8เกิดวิโมกข;ได8ในฎีกา

แห0งวิสุทธิมัคค; คือ ปรมัตถมัญชุสา มีคำอธิบายว0า ผู8ที่ไม0ได8มีลูก เมื่อต้ังอยู0ในโสดาปฏิมรรค เปFนสัทธา

นุสารีบุคคล และธัมมานุสารีบุคคล อย0างใดอย0างหน่ึงต0อจากน้ันเปFนสัทธาวิมุตหรือทฏิฐิปปGตตะ จนได8

                                                
77ที.ปา.11/80/81., ที.ม.10/66/63. 
78สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 413. 
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สำเร็จอรหันตผล จึงเปFนปGญญาวิมุต ผู8ได8วิโมกข; 8 เมื่อต้ังอยู0ในโสดาปฏิมรรคเปFนสัทธานุสารี หรือธัม

มานุสารี อย0างใดอย0างหน่ึงจากน้ันเปFนกายสักขี สำเร็จอรหันตผล เปFนอุภโตภาควิมุต79 แต0บางคราว

อาจไปพบคำว0า พระอรหันต;เจโตวิมุตติ ในคัมภีร;พระพุทธศาสนาในที่อื่น พึงทราบว0า พระอรหันต;เจ

โตวิมุตติ คือ อุภโตภาควิมุตบุคคลน่ันเอง และในบางแห0งแม8ผู8ที่ได8บำเพ็ญทั้งสมถะและวิปGสสนาโดย

ตลอดด8วยกัน ท0านเรียกแยกเปFนพระเจโตวิมุตติบ8าง พระปGญญาวิมุตติบ8าง เพราะความต0างแห0ง

อินทรีย;เท0านั้นก็มี หรือในคัมภีร;ปฏิสัมภิทามรรค ใครเปFนพระสัทธาวิมุตติ พระทิฏฐิปGตตะ และพระ

กายสักขี ท0านก็เรียกอย0างน้ันไปตลอด จนเปFนพระอรหันต;80 

 สรุปได8ว0า การจัดระดับการบรรลุธรรม สามารถจัดลำดับได8 2 แบบ คือ แบบที่ 1 จัดลำดับ

ตามเกณฑ;การละสังโยชน;มี 4 ระดับ ได8แก01) ระดับพระโสดาบัน 2) ระดับพระสกทาคามี 3) ระดับ

พระอนาคา 4) ระดับพระอรหันต; ผู 8 แบบที่ 2 จัดลำดับตามเกณฑ;อินทรีย;หรือคุณธรรมมี มี 2 

ประเภทคือ 1) ลำดับการบรรลุธรรมที่มีศรัทธานำ ก.บุคคลประเภทสัทธานุสารี  เปFนผู8ทำสมาธิไม0เกิน

ฌานที่ 4  และต0อด8วย สัทธาวิมุต และเข8าถึงปGญญาวิมุติ เรียกว0า พระอรหันต;ประเภทปGญญาวิมุติ   

ข.บุคคลประเภทธัมมานุสารี ผู8ทำสมาธิไม0เกินฌานที่ 4 และต0อด8วย ทิฏฐิปปGตตะ และเข8าถึงปGญญาวิ

มุติ เรียกว0า พระอรหันต;ประเภทปGญญาวิมุติ 2) ลำดับการบรรลุธรรมที ่มีปGญญานำ ก.บุคคล

ประเภทธัมมานุสารี  สัมผัสวิโมกข;ทั้ง 8 (ขั้นอรูปฌาน) และต0อด8วย กายสักขี และเข8าถึง อุภโตภาค

วิมุตติ เรียกว0า พระอรหันต;ประเภทเจโตวิมุตติ 

 

 3.4.3 ระดับของการบรรลุธรรมตามนัยอภิธรรม 

 ในระดับของการบรลุธรรมที่จะศึกษาในที่น้ีหมายเอา โลกุตตรธรรม 9 ประการ ความเปFน

พระอริยบุคคล และผู8บรรลุธรรม 7 ประเภท ดังต0อไปน้ี ในคัมภีร;อภิธรรมได8กล0าวถึง โลกุตตรธรรม 

981 คือ ธรรมอันมิใช0วิสัยของโลกหรือสภาวะพ8นโลก82 ซึ่งหมายถึง การบรรลุธรรม อันเปFนความมุ0ง

หมายของการศึกษาในงานวิจัยน้ี คือ 

  3.4.3.1 มรรค 4 มรรค 4 คือ ทางเข8าถึงความเปFนพระอริยบุคคล, ญาณที่ทำให8ละ

สังโยชน;ได8เด็ดขาดมี 4 ประการ ดังน้ี 

  1) โสดาปGตติมรรค คือ มรรคอันให8ถึงกระแสที่นำไปสู0พระนิพพานเปFนครัง้แรก, มรรคอัน

ให8ถึงความเปFนพระโสดาบนั เปFนเหตุละสงัโยชน;ได8 3 ได8แก0 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส 

                                                
79สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 82. 
80ม.ม.13/164/131-132., องฺ.อฏ�ฺก.23/53/64-67. 
81อภ.ิสงฺ.34/911/315. 
82สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 226. 
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  2) สกทาคามิมรรค คือ มรรคอันให8ถึงความเปFนพระสกทาคามี เปFนเหตุละสังโยชน;ได8 3 

ได8แก0 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส และทำราคะ โทสะ โมหะให8เบาบางลง 

  3) อนาคามิมรรค คือ มรรคอันให8ถึงความเปFนพระอนาคามี เปFนเหตุละสังโยชน;เบื้องต่ำ

ได8ทั้ง 5 ได8แก0 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ 

  4) อรหัตตมรรค คือ มรรคอันให8ถึงความเปFนพระอรหันต; เปFนเหตุละสังโยชน;ได8ทั้งหมด 

ได8แก0 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ

และอวิชชา83 

  3.4.3.3 ผล 4 ผล 4 คือ ผลที่เกิดสืบเน่ืองจากการละกิเลสได8ด8วยมรรค, ธรรมารมณ;อัน

พระอริยะพึงเสวย ที่เปFนผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปด8วยอำนาจมรรคน้ัน ๆ มี 4 ประการ คือ 

  1) โสดาปGตติผล คือ ผลแห0งการเข8าถึงกระแสที่นำไปสู0พระนิพพาน, ผลอันพระโสดาบัน

พึงเสวย 

  2) สกทาคามิผล คือ ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย 

  3) อนาคามิผล คือ ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย 

  4) อรหัตตผล คือ ผลอันพระอรหันต;พึงเสวย84 

  3.4.3.3. นิพพาน 1 คือ สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข;แล8ว, ภาวะที่เปFนสุขสูงสุด เพราะ

ไร8กิเลสไร8ทุกข; เปFนอิสรภาพสมบูรณ;85การกล0าวถึงนิพพานโดยตรงเพื่อให8เข8าใจนั้น บางครั้งถือเปFน

เรื่องเข8าใจได8ยาก ถ8ายังไม0เข8าถึงสภาวะนิพพานจริง นึกก็ไม0เห็น คิดก็ไม0เข8าใจ เปFนของลึกซึ้งจริง ๆ  

ฉะน้ันเมื่อภาวะนิพพานน้ันเปFนสิ่งเห็นได8ยาก หย่ังรู8ได8ยาก ถ8อยคำที่จะใช8บอกตรง ๆ และสัญญาที่จะ

ใช8กำหนดก็ไม0มี เมื ่อจะกล0าวถึงนิพพาน เพื ่อให8เข8าใจง0ายขึ ้น จึงจำเปFนที่จะต8องมีคำกล0าวที่ส0อ

ความหมายให8รู8ว0าน่ันคือนิพพาน จากการประมวลพอสรุปวิธีพูดถึงหรืออธิบายถึงพระนิพพานน้ีได8 4 

อย0างคือ 

  1) แบบปฏิเสธ คือ ให8ความหมายถึงการละ การกำจัด การเพิกถอนภาวะไม0ดีไม0งาม 

เช0น อสังขตะ (ไม0ถูกปรุงแต0ง) อชระ (ไม0แก0) อมตะ (ไม0ตาย) เปFนต8น 

  2) แบบไวพจน; หรือ เรียกตามคุณภาพ คือ คำที่มีความหมายเกี่ยวกับภาวะที่สมบูรณ;

หรือดีงามสูงสุด เช0น สันตะ (สงบ) ปณีตะ (ประณีต) สุทธิ (ความบริสุทธ์ิ) เปFนต8น 

                                                
83อภ.ิวิ.35/837/408., ที.ปา.11/242/184., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 128. 
84เรื่องเดียวกัน, หน8า 128.  
85เรื่องเดียวกัน, หน8า 66. 
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  3) แบบอุปมาคำอุปมาใช8บรรยายภาวะและลักษณะของผู8บรรลุนิพพานเปFนส0วนใหญ0

เช0น เหมือนคนข8ามมหาสมุทร เหมือนไฟดับไปไม0มีเช้ือ เปFนต8น ส0วนคำที่เปรียบเทียบนิพพานโดยตรง

ก็มี เช0น อาโรคยะ (ความไม0มีโรค, สุขภาพสมบูรณ;) เลณะ (ถ้ำ, ที่กำบังภัย) 

  4) แบบบรรยายภาวะโดยตรง การแสดงภาวะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ;จริง จากการ

ปฏิบัติภาวนา เพื่อให8เห็นสภาพที่แท8จริงของการปฏิบัติธรรม86 

  

3.5 หลักธรรมเก่ียวกับการบรรลุธรรม 

 

 3.5.1 หลักธรรมท่ีเปbนหลักการแหXงการบรรลุธรรม 

 หลักธรรมคำสอนของพระผู8มีพระภาคเจ8ามีมาก แต0ที่จัดว0าเปFนหลักธรรมที่สำคัญที่นำไปสู0

มรรคผล ได8แก0 โพธิปGกขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเปFนฝGกฝ�ายของการตรัสรู8คือ เกื้อกูลแก0การตรสัรู8 

ธรรมที่เกื้อหนุนแก0อริยมรรค โพธิปGกขิยธรรม 3787 ประการ แบ0งเปFน หมวดดังน้ี 7 1) สติปGฏฐาน 4 

2) สัมมัปปธาน 4 3) อิทธิบาท 4 4) อินทรีย; 5 5) พละ 5 6) โพชฌงค; 7 7) มรรคมีองค; 8 ซึ่งในแต0

ละหมวด มีความสมบูรณ;ในตัวอยู0แล8ว การปฏิบัติตามธรรมหมวดใดหมวดหน่ึงก็ได8 ช่ือว0า ปฏิบัติธรรม

หมวดอื่น ๆ สาเหตุที่ท0านแบ0งไว8ถึง 7 ประการอย0างนี้ เปFนเพียงการจำแนกตามเกณฑ;ที่เอามาเปFน

กรอบในการพิจารณา เช0น เอาสติเปFนเกณฑ;ก็เปFน สติปGฏฐาน 4 ถ8าเอากำลังในการปฏิบัติเปFนเกณฑ;ก็

เปFน พละ 5 ถ8าเอาองค;แห0งความรู8เปFนเกณฑ;ก็เปFน โพชฌงค; 7 ถ8าเอาหนทางในการปฏิบัติเปFนเกณฑ;

ก็เปFน มรรคมีองค; 8 เปFนต8น ดังน้ี 

  3.4.1.1 สติป^ฏฐาน 4 สติปGฏฐาน 488 ธรรมเปFนที่ต้ังแห0งสติ ข8อปฏิบัติสติเปFนประธาน 

การต้ังแห0งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให8รู8เหน็เท0าทันตามความเปFนจริง การมีสติกำกับดูสิง่ต0าง ๆ 

และความเปFนไปทั้งหลายโดยรู8เท0าทันตามสภาวะของมัน ไม0ถูกครอบงำด8วยความยินดียินร8าย89 ซึ่ง

เปFนหลักธรรมที่เปFนตัวปฏิบัติแท8 ๆ คือ ด8วยการกำหนดสติมีความรู8ตัวอยู0ตลอดเวลาทุกขณะในเวลา

ทำ พูด หรือคิด เมื่อทำได8อย0างน้ีแล8ว สติจะเปFนตัวกั้นกระแสอาสวกิเลสทั้งปวงมิให8เกิดข้ึน และเมื่อ

ประกอบด8วยสติ ความระลึกได8 สัมปชาโน ความรู8ตัวทั่วพร8อม อาตาป� ความเพียรเผากิเลสพิจารณา

สิ่งต0าง ๆ  โดยความไม0เปFนสัตว; บุคคล ตัวตน เรา เขา พิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมใน

ธรรมทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกในบุคคลอื่น โดยใช8สติตั้งมั่นอยู0แต0เพียงสักว0าความรู8 สักว0า

                                                
86สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 335-336. 
87สํ.ม.19/1023-1026/248., สํ.ม.19/1070-1078/258-259., อภิ.วิ.35/611/286-287. 
88สํ.ม.19/282-283/74., ม.อุ.14/287/155., ม.มู.12/131-152/73-88. 
89สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, 

หน8า 399. 
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อาศัย ระลึกไม0ถือมั่นอะไร ๆ ในโลกอย0างนี้ชื่อว0า การเจริญสติ หรือ สติปGฏฐาน ซึ่งแบ0งออกเปFน 4 

หมวด คือ กาย เวทนา จิตและธรรม 

 1) หมวดกายที่เรียกว0า กายานุปGสสนาสติปGฏฐานมี 6 บรรพ90 คือ 

  (1) กายานุปGสสนา อานาปานบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาลมหายใจเข8า หายใจออก โดยให8

มีสติกำหนดรู8ลักษณะของลมหายใจ ว0ายาวสั้นอย0างไร ดูการเปลี่ยนแปลงของร0างกาย และอารมณ;ที่

เกิดจากลมหายใจ ให8มีความรู 8เท0าทัน และเข8าใจจนหมดความยึดมั่นในกายนี ้ที ่มีลมหายใจเปFน

องค;ประกอบ 

  (2) กายานุปGสสนา อริยาบถบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาอาการเคลื่อนไหวของร0างกาย ที่มี

อริยาบถใหญ0 ๆ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน ให8เห็นว0าเปFนการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม0สามารถจะ

ดำรงอยู0ในอริยบถหนึ่งอริยบถใดได8ตลอดไป ด8วยเหตุที่มีความจำเปFนในการดำเนินชีวิต และการดับ

ทุกขเวทนาที่เกิดจากการอยู0ในอริยบถใดนาน ๆ จะเห็นว0าเราไม0สามารถบังคับบัญชาให8เปFนดั่งใจ

ปรารถนาได8 

  (3) กายานุปGสสนา สัมปชัญญบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาอริยบถย0อยต0าง ๆ  คือ การก8าว 

การถอย การเหลียว การทรงบาตรจีวร การฉัน การอุจจาระปGสสาวะ เปFนต8น หมวดนี้ต8องการให8

พิจารณาให8ละเอียดลงไปถึงการเคลื่อนไหวร0างกายนี้ ล8วนมีความจำเปFนมีเหตุผลของการกระทำ 

อยากเข8าไปยึดมั ่นว0าจะต8องเปFนอย0างนั ้น อย0างนี ้เท0านั้น เพราะทุกสิ ่งมีความเกิด และดับสลับ

สับเปลี่ยนไปอยู0ตลอดเวลา 

  (4) กายานุปGสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาร0างกายนี้ว0า ประกอบด8วย

อาการ 32 คือ ผม ขน เล็บ ฟGน หนัง เปFนต8น ไม0มีส0วนใดที่เปFนตัวตนให8เราต8องยึดมั่น เปFนเพียง

องค;ประกอบของอวัยวะทั้งหลายมารวมตัวกันเท0าน้ัน 

  (5) กายานุปGสสนา ธาตุมนสิการบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาร0างกายน้ีว0าเปFนเพียงธาตุ 4 คือ 

ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ มาประกอบกันเข8าจึงเรียกว0าคน เมื่อแยกออกเปFนธาตุแล8วก็ไม0มีอะไร

เปFนแก0นสาร เปFนเพียงการรวมตัวของธาตุทั้ง 4 เท0าน้ัน 

  (6) กายานุปGสสนา นวสีวถิกาบรรพ ให8ใช8สติพิจารณาร0างกายนี้ เมื่อสิ้นชีพลงต8องมีการ

เปลี่ยนแปลงไปต0าง ๆ ไม0คงทนถาวรอยู0ได8ในที่สุดก็กลายเปFนดิน เปFนน้ำ เปFนลม กลับสู0ความเปFนธาตุ 491 

 สติปGฏฐาน 4 หมวดว0าด8วยกายน้ี เปFนการให8ผู8ปฏิบัติพิจารณาความจริงของร0างกายน้ีว0า มี

ธรรมชาติเปFนอย0างไร มีความแปรปรวนอย0างไร เมื่อเข8าใจความจริงอย0างน้ีแล8ว จะทำให8หมดความยึด

มั่นในกาย ความสำคัญผิดว0ากายนี้ คือตัวตนที่ต8องคอยยึดถือ ครอบครอง และหวงแหน เมื่อเข8า

ใจความจริงของกายแล8วก็เกิดการปล0อยวาง ละ สละคืน ไม0พัวพันอยู0ในกายน้ีอีกต0อไป 

                                                
90ม.มู.12/133-138/73-77. 
91ม.มู.12/133-138/73-77. 
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 2) หมวดเวทนา ที่เรียกว0า เวทนานุปGสสนาสติปGฏฐาน92 คือการใช8สติพิจารณาถึงเวทนาที่

เกิดข้ึนไม0ว0าจะเปFน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือไม0ทุกข;ไม0สุข และเวทนาเหล0าน้ันจะเกิดเพราะมีอามิส

เปFนวัตถุกามทำให8เกิดเวทนาข้ึน หรือว0าไม0มีอามิสเปFนวัตถุกามแต0เปFนธรรมารมณ;อันปราศจากอามิส 

เช0น ความปลื้มปwติใจสุขใจเพราะประสบผลสำเร็จอย0างหนึ่งอย0างใด เปFนต8น การมีสติเข8าไปรู8เวทนา

ต0าง ๆ เหล0าน้ันทำให8เกิดความเข8าใจในชีวิตว0า ล8วนมีทุกข;มีสุขปะปนกัน และสุขทุกข;น้ันก็เกิดเพราะมี

เหตุปGจจัย มิใช0เกิดข้ึนลอย ๆ ความเข8าใจอย0างน้ีทำให8เกิดการยอมรับธรรมชาติของชีวิตว0าจะต8องเปFน

อย0างน้ี เมื่อคราวมีสุขจะได8ไม0หลงระเริงกับความสุขจนเกิดความประมาท มัวเมา คราวมีทุกข;ก็จะไม0

ท8อแท8สิ้นหวัง คิดว0าสักวันความทุกข;จะต8องหมดไป เพราะเข8าไปรู8เหตุปGจจัยของทุกข;และสขุเช0นน้ี ทำ

ให8รู8จักสร8างเหตุปGจจัยให8เหมาะสมกับสิ่งที่ต8องการ ต8องการความสุขก็สร8างเหตุปGจจัยที่ทำให8เกิด

ความสุข ต8องการพ8นทุกข;ก็ไม0สร8างเหตุปGจจัยที่จะทำให8เกิดทุกข; เพราะทุกข;ก็เปFนเหตุปGจจัยหน่ึงที่จะ

ทำให8พ8นจากทุกข;ได8  

 3) หมวดจิต ที่เรียกว0า จิตตานุปGสสนาสติปGฏฐาน93 เปFนการกำหนดสติพิจารณาความรู8สึก

นึกคิดต0าง ๆ ในจิตใจของเราที่ประกอบไปด8วยความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยให8พิจารณาจิตใน

ทุกขณะว0า ขณะน้ัน ๆ ประกอบไปด8วยองค;ประกอบอะไร คือ จิตมีราคะ จิตไม0มีราคะ จิตมีโทสะ จิต

ไม0มีโทสะ จิตมีโมหะ จิตไม0มีโมหะ เข8าไปกำหนดรู8อย0างน้ีพร8อมกับกำหนดรู8เหตุที่ทำให8จติเปFนไปอย0าง

น้ัน ๆ ด8วย เมื่อมีสติเข8าไปพิจารณารู8อย0างน้ีแล8ว สติจะช0วยกันไม0ให8เกิดกิเลสต0าง ๆ หรือเปFนการรู8เท0า

ทันกิเลส ทำให8ไม0ตกไปในอำนาจของกิเลสต0าง ๆ ได8 

 4) หมวดธรรมที่เรียกว0า ธัมมานุปGสสนาสติปGฏฐาน94  เปFนการกำหนดสติพิจารณาธรรมต0าง 

ๆ ได8แก0 นิวรณ; 5 ขันธ; 5 อายตนะ 12 โพชฌงค; 7 และอริยสัจ 4 ซึ่งเปFนหมวดธรรมที่เกี่ยวข8องกับ

ชีวิตและการบรรลุธรรม 3 หมวดแรก คือ นิวรณ; ขันธ;และอายตนะ เปFนการพิจารณาสภาวธรรมที่

เกิดข้ึนเมื่อต8องเกี่ยวข8องกับโลกและสังคม โดยมีร0างกายเปFนศูนย;กลางได8แก0 ขันธ; 5  ที่ประกอบด8วย 

รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ มีสื่อกลางคือ อายตนะภายในและภายนอกเปFนตัวเชื่อม

ประสาน ทำให8เกิดนิวรณธรรมต0าง ๆ  ขึ้น การที่เข8าไปรู8เท0าทันสภาวธรรมต0าง ๆ  เท0ากับการรู8ความ

จริงของชีวิตและโลก จนเกิดความปล0อยปะวาง หรือ รู8วิธีในการที่จะปฏิบัติอย0างไรกับสิ่งเหล0าน้ัน 

ส0วนธรรม 2 หมวดสุดท8าย คือ โพชฌงค; และอริยสัจ เปFนการดำเนินไปของจิตที่เมื่อเข8าใจความจริง

ของชีวิตและโลกแล8ว ก็จะดำเนินไปสู0มรรค ผล อันเปFนส0วนให8นำไปสู0การบรรลุธรรมในที่สุด95 

                                                
92ม.มู.12/139/77. 
93ม.มู.12/140/78. 
94ม.มู.12/141-150/78-87. 
95สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 765. 
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 อธิบายว0า การเจริญสติปGฏฐาน 4 เปFนทั้งสมถะและวิปGสสนา คือ ทำให8จิตสงบจนเกิดสมาธิ

ข้ันได8ฌาน และในโอกาสเดียวกันก็จะเปFนการพิจารณาการเกิดดับของรูปนาม ไปตามสภาวธรรมจน

เข8าใจว0าเกิดดับอย0างไร ด8วยเหตุปGจจัยอะไร ทำให8เกิดปGญญาเข8าใจสภาวธรรมจนเกิดวิปGสสนาญาณ 

จนเกิดความเบื่อหน0าย คลายกำหนัด ถึงข้ันสามารถดับทุกข; โทมนัสปริเทวะอุปายาสได8ในที่สุด 

 ก. อานิสงสHของการเจริญสติป^ฏฐาน 4 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู8ใดผู8หน่ึง พึงเจริญสติปGฏฐาน 

4 นี้ อย0างนี้ ตลอด 7 ป� เขาพึงหวังผล 2 ประการ อย0างใดอย0างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปGจจุบัน 

หรือเมื่อยังมีขันธบัญจกเหลืออยู0 เปFนพระอนาคามี 7 ป� ยกไว8 ผู8ใดผู8หนึ่ง พึงเจริญสติปGฏฐาน 4 น้ี 

อย0างน้ี ตลอด 6 ป� 5 ป� 4 ป� 3 ป� 2 ป� 1 ป� ... 1 ป� ยกไว8  

 ผู8ใดผู8หน่ึง พึงเจริญสติปGฏฐาน 4 น้ี อย0างน้ี ตลอด 7 เดือน เขาพึงหวังผล 2 ประการ อย0าง

ใดอย0างหน่ึง คือ พระอรหัตตผลในปGจจุบัน หรือเมื่อขันธบัญจกมีเหลืออยู0 เปFนพระอนาคามี 7 เดือน 

ยกไว8 ผู8ใดผู8หน่ึง พึงเจริญสติปGฏฐาน 4 น้ี อย0างน้ี ตลอด 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 

เดือน กึ่งเดือน ... กึ่งเดือนยกไว8 ผู8ใดผู8หน่ึง พึงเจริญสติปGฏฐาน 4 น้ี อย0างน้ี ตลอด 7 วัน เขาพึงหวัง

ผล 2 ประการ อย0างใดอย0างหน่ึง คือพระอรหัตตผลในปGจจุบัน หรือ เมื่อขันธปGญจกยังเหลืออยู0 เปFน

พระอนาคามี96 สรุป การเจริญสติปGฏฐาน 4 น้ีว0าโดยหลักการก็คือ การใช8สติหรือ วิธีปฏิบัติเพื่อใช8สติ

ให8บังเกิดผลดีที่สุด  

  3.4.1.2 สัมมัปปธาน 4 คำว0า สัมมัปปธาน เปFนศัพท;สมาสที่มาจากศัพท; 2 คำ คือ 

สัมมา+ปธาน “สัมมา” แปลว0า โดยชอบ “ปธาน” แปลว0า ความเพียร รวมความว0า สัมปปธาน 4 จึง

หมายถึง ความเพียรโดยชอบ คือ ความเพียรที่ต0อเน่ืองไม0ลดละ ความเพียรทำไปอย0างครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

ทำแล8วหยุดทำ ไม0เรียกว0า สัมมัปปธาน ในหมวดสติปGฏฐาน 4 ที่อธิบายมาแล8ว สติปGฏฐานตรงกับ

สัมมาสติในอริยมรรคมีองค; 8 สัมมาสติ แปลว0า การระลึกชอบคือ การระลึกอย0างต0อเน่ืองในกองรูป 

เวทนา จิต และสภาวธรรม สัมมัปปธานก็เหมือนกัน แปลว0า ความเพียรชอบ มีความหมายเหมอืน

สัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค; 8 สัมมัปปธานหรือสัมมาวายามะ ในพระสูตรบางแห0งพบรูปว0า     

อาตะปะ คือ ความเพียรเผากิเลส โดยไม0ยอมให8กิเลสเกิดขึ้นในใจ97 ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย จตุกก

นิบาต ปธานสูตร98 ว0าด8วยการเจริญสัมมัปปธานเพื่อรู8ยิ่งราคะ สัมมัปปธาน คือ ความเพียรต0อกศุล

อย0างแรงกล8า 4 ประการ ได8แก0 

 1) สังวรปธาน สร8างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ0งมั่นเพื่อปYองกันบาป

อกุศลธรรมที่ยังไม0เกิดมิให8เกิดข้ึน 

                                                
96ม.มู.12/151/87-88. 
97พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, (กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ;, 2555), หน8า 42. 
98อง.จตุกฺก.21/13-14/14-15. 



 130 

 2) ปหานปธาน สร8างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ0งมั่นเพื่อละบาป

อกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล8ว 

 3) ภาวนาปธาน สร8างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ0งมั่นเพื่อทำกุศล

ธรรมที่ยังไม0เกิดข้ึนให8เกิดข้ึน  

 4) อนุรักขนาปธาน สร8างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ0งมั่นเพื่อความ

ดำรงอยู0ไม0เลือนหายภิญโญภาพ ไพบูลย; เจริญเต็มที่แห0งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล8ว99  

 สัมมัปปธาน 4 ในโพธิปGกขิยธรรมนี้ ต8องเปFนความเพียรอย0างแรงกล8าในการเจริญกุศล 

หมายถึง ความเพียรอย0างแรงกล8าในการเจริญศีล สมาธิ ปGญญา เท0ากับมีความเพียรอย0างแรงกล8าใน

การละอกุศล วิริยะ คือ ความเพียรอย0างธรรมดาสามัญ ไม0จัดเปFนสัมมัปปธานพุทธศาสนิกชนบางท0าน

ปรารถนาพระนิพพาน แต0ไม0สามารถจะบรรลุได8ในชาติน้ีเพราะเหตุ 3 ประการ คือ 

 (1) ขาดความรู8ทางปริยัติไม0รู8แนวทางปฏิบัติที่ถูกต8อง 

 (2) ขาดปGญญาบารมีที่เคยอบรมบำเพ็ญไว8ชาติปางก0อน 

 (3) ขาดวิริยะคือ สัมมัปปธาน อันเปFนความพยายามอย0างแรงกล8าในการปฏิบัติ 

 สรุป อธิบายว0า สัมมัปปธาน 4 เปFนหมวดธรรมที่กล0าวถึงความเพียร 4 ประการข8างต8น

เปรียบเหมือนการวางหลักการในการปฏิบัติไว8เปFนหลักใหญ0 ๆ  4 ประการ เพียงแต0ผู8ปฏิบัติเข8าใจใน

หลักการแล8ว ก็สามารถปฏิบัติให8เปFนไปตามหลักการที่วางไว8 อย0างเคร0งครัดที่จะบรรลุจุดประสงค;ทุก

ประการ 

  3.4.1.3 อิทธิบาท 4 อิทธิบาท หมายถึง ธรรมที่เปFนเหตุให8ถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่

นำไปสู 0ความสำเร็จแห0งผลที ่มุ 0งหมาย และในอภิธรรมปwฎก วิภังคปกรณ;คำว0า อิทธิ ได8แก0 

ความสำเร็จ ความได8 ความถึง ความถูกต8อง ความกระทำให8แจ8ง ความเข8าถึงซึ่งธรรมเหล0านั้น100 

บุคคลใดที่ต8องการความสำเร็จในชีวิต ต8องใช8คุณธรรมข8อน้ีในการดำเนินชีวิต ต้ังแต0เรื่องเล็กน8อยไป

จนถึงเรื่องใหญ0โต แม8กระทั่งการบรรลุมรรคผล ก็ต8องใช8คุณธรรมข8อนี ้เช0นเดียวกัน อิทธิบาท 4 

ได8แก0 ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย ปGญจกนิบาต อิทธิปาทสูตร101 ว0าด8วยความเจริญอิทธิบาทเพื่อรู8ยิ่ง

ราคะ 4 ประการ ได8แก0 

 1) ฉันทะ เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด8วยฉันทสมาธิปธานสังขาร คือ สมาธิที่เกิดจากฉันทะ

และความเพียรสร8างสรรค; ฉันทิทธิบาท ได8แก0 ความพอใจในธรรมอันเปFนกุศล ความพอใจอย0างน้ี

เรียกว0าฉันทะ ฉะน้ันผู8ที่จะเจริญฉันทิทธิบาท ต8องมีความพอใจในกุศล ต8องชอบใจในการทำกุศล ต8อง

เปFนความพอใจชนิดที่ว0า ต8องส8องเสพ เจริญ ทำให8มาก จึงจะเปFนฉันทิทธิบาท ฉะน้ัน ฉันทะ คือความ

                                                
99สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 121. 
100เรื่องเดียวกัน, หน8า 160. 
101อง.ปqฺจก.22/67/72-73., ที.ปา.11/231/176., อภิ.วิ.35/505-541/244-256. 
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พอใจชนิดที่จะเปFนฉันทิทธิบาท จึงหมายเอาความพอใจชนิดที่เปFนบาทฐานแห0งการสำเร็จในฌาน 

มรรค ผล 

 2) วิริยะ เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด8วยวิริยสมาธิปธานสังขาร คือ สมาธิที่เกิดจากวิริยะ 

และความเพียรสร8างสรรค; วิริยิทธิบาท ได8แก0 ความปรารภอย0างแรงกล8า ความเพียรทางใจ มีความ

พยายามอย0างแรงกล8าที่จะทำกุศล ต8องส8องเสพ เจริญ ทำให8มาก จึงจะเปFนวิริยิทธิบาท 

 3) จิตตะ เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด8วยจิตตสมาธิปธานสังขาร คือ สมาธิที่เกิดจากจิตตะ

และความเพียรสร8างสรรค; จิตติทธิบาท ได8แก0 สิ่งที่รู8จักนึก รู8จักคิด น่ันก็คือใจ ซึ่งเปFนมโนวิญญาณธาตุ

เปFนการนึกคิดที่จะเจริญธรรมที่เปFนกุศลอย0างชนิดแรงกล8า ต8องส8องเสพ เจริญ ทำให8มาก จึงจะเปFน

จิตติทธิบาท 

 4) วิมังสา เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด8วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร คือ สมาธิที่เกิดจาก

วิมังสาและความเพียรสร8างสรรค;102 วีมังสิทธิบาท ได8แก0 ปGญญา ต8องเปFนปGญญาชนิดที่เปFนความรู8ชัด 

ไม0หลง ซึ่งเปFนสัมมาทิฏฐิ ปGญญานี้ก็จัดเปFนองค;มรรคด8วย เมื่อปGญญาเกิดขึ้นในการทำกุศลชนดิที่มี

ความแรงกล8าก็จัดได8ว0าได8เจริญองค;มรรคด8วย103 

 อธิบายว0า อิทธิบาท 4 ในโพธิปGกขิยธรรมนี้ จึงจัดเปFนธรรมที่มีกำลังอย0างแรงกล8า เมื่อมี

ฉันทะปรารถนาพระนิพพานย0อมยอมสละชีวิต เพราะความพอใจน้ันได8 แม8วิริยะจิตก็เช0นเดียวกันย0อม

มีความเพียรพยายามอย0างไม0ย0อท8อ ย0อมต้ังใจไว8อย0างมั่นคง และเด็ดเดี่ยวที่จะบรรลุพระนิพพาน 

ปGญญาก็มีความแรงกล8า ไม0ใยดีต0อโลกียธรรม ผู8บริบูรณ;ด8วยอิทธิบาท 4 ย0อมบรรลุโลกุตตรอิทธิได8 

  3.4.1.4 อินทรียH 5 อินฺทฺริย  มีรูปวิเคราะห; ว0า อินฺทสฺส กมฺมํ อินฺทฺริยํ แปลว0า การ

กระทำของผู8เปFนใหญ0 ที่ชื่อว0า อินทรีย; การกระทำของผู8เปFนใหญ0 คือ การกระทำของผู8ที่ควบคมุจิจ

ของตัวเองได8 104 อินทรีย; คือ ธรรมที่เปFนใหญ0ในการกระทำหน8าที่แต0ละอย0างหน่ึง ๆ ของตน หมายถึง 

เปFนเจ8าการในการครอบงำเสียซึ่งความไร8ศรัทธา ความเกียจคร8าน ความประมาท ความฟุYงซ0านและ

ความหลงตามลำดับ105 ในคัมภีร;สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตว0าด8วยอินทรีย;ล8วน 5 

ประการ คือ 

  1) สัทธินทรีย;  อินทรีย; คือศรัทธา 

  2) วิริยินทรีย;  อินทรีย; คือวิริยะ 

  3) สตินทรีย;   อินทรีย; คือสติ 

  4) สมาธินทรีย;   อินทรีย; คือสมาธิ 

                                                
102สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 160. 
103อภิ.วิ.35/505-541/244-256. 
104พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า76. 
105สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 187. 
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  5) ปGญญินทรีย;  อินทรีย; คือปGญญา106 

 1) สัทธินทรีย; พึงเห็นได8ใน โสดาปGตติยังคะ 4 ว0าโดยสาระก็คือ ศรัทธาในตถาคตโพธิ หรือ 

ตถาคตโพธิศรัทธาน่ันเอง กิจหรือหน8าที่ของศรัทธา คือ ความน8อมใจด่ิง มุ0งด่ิงไป ปลงใจ ปGกใจ (อธิโมกข;) 

ความหมายที่ต8องการว0า ความเช่ือที่มีเหตุผล มั่นใจในความจริง ความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติ 

 2) วิริยินทรีย; พึงเห็นได8ใน สัมมัปปธาน 4 ว0าโดยสาระก็คือ ความเพียรที่ได8ด8วยปรารภ

สัมมัปปธาน 4 หรือตัวสัมมัปปธาน 4  นั่นเอง บางทีก็พูดให8สั้นลงว0า ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม 

และทำกุศลธรรมให8ถึงพร8อม การมีความแกล8วกล8าแข็งขันบากบั่นมั่นคง ไม0ทอดธุระในการกุศลธรรม 

หน8าที่ของวิริยะ คือ การพัฒนาจิตใจ (ปGคคหะ) ความหมายสามัญว0า ความเพียรพยายาม มีกำลังใจ 

ก8าวหน8า ไม0ท8อถอย 

 3) สตินทรีย; พึงเห็นได8ในสติปGฏฐาน 4 บางแห0งว0า สติที่ได8ด8วยปรารภสติปGฏฐาน 4 หรือ ตัว

สติปGฏฐาน 4 นั่นเอง บางที่ให8ความหมายง0ายลงมาว0า การมีสติ การมีสติครองตัวที่ยวดยิ่งสามารถ

ระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทำ คำที่พูดแล8ว แม8นานได8 หน8าที่ของสติ คือ การดูแล หรือ คอยกำกับจิต (อุปGฏ

ฐาน) ความหมายสามัญว0า ความระลึกได8 กำกับใจไว8กับกิจ นึกได8ถึงสิ่งที่พึงทำพึงเกี่ยวข8อง 

 4) สมาธินทรีย; พึงเห็นได8ใน ฌาน 4 บางแห0งว0า หมายถึง ตัวฌาน 4 น่ันเอง หรือพูดอย0าง

ง0าย ได8แก0 การทำภาวะปล0อยวางให8เปFนอารมณ;แล8ว ได8สมาธิ ได8เอกกัคคตาแห0งจิตหน8าที่ของสมาธิ 

คือ การทำจิตให8ไม0ฟุYง ไม0ให8ส0าย (อวิกเขปะ) ความหมายสามัญว0า ความมีใจต้ังมั่นแน0วแน0ในกิจ ในสิ่ง

ที่กำหนด 

 5) ปGญญินทรีย; พึงเห็นได8ใน อริยสัจ 4 คือ การรู8อริยสัจ 4 ตามเปFนจริง ได8แก0 การมีปGญญา 

ความประกอบด8วยปGญญาที่หย่ังถึงความเกดิข้ึน และความเสื่อมสิ้นไป ซึ่งเปFนอริยะทำลายกิเลสได8 อัน

จะให8ถึงความสิ้นทุกข;โดยชอบ หน8าที่ของปGญญา คือ การเห็นความจริง (ทัสสนะ) หมายความสามัญ

ว0า ความรู8เข8าใจตามความเปFนจริง รู8ทั่วชัด หย่ังรู8 หรือเท0าทันสภาวะ107  

 อธิบายว0า อินทรีย ; 5 นี ้ ส ัทธาเปFนใหญ0ในการตัดส ินใจเชื ่อ วิร ิยะเปFนใหญ0ในการ

ประคับประคองจิตให8ก8าวหน8า สติเปFนใหญ0ในการเกื้อหนุนจิตให8แจ0มชัดด8วยการพิจารณา สมาธเิปFน

ใหญ0ในการควบคุมจิตไม0ให8ฟุYงซ0าน ปGญญาเปFนใหญ0ในการทำให8รู8ชัดในเหตุผล ในการปฏิบัติธรรมน้ัน ผู8

บรรลุธรรมจะต8องมีการตัดสินใจเช่ือ มีความเพียร มีความระลึกถึงหลกัปฏิบัติ มีการพิจารณาให8ชัดเจน 

มีจิตใจมั่นคงไม0หวั่นไหว มีความเข8าใจชัดในเหตุผลของการปฏิบัติ  แต0ในการปฏิบัติให8พยายามปรับ

อินทรีย;ให8เสมอกนั หมายความว0า จะต8องปรับให8องค;ธรรมแห0งอินทรีย;ทั้ง 5 มีเท0าเทียมกันไม0ย0อหย0อน

กัน สัทธากับปGญญาต8องเท0ากัน วิริยะกบัสมาธิต8องเท0ากัน ส0วนสติต8องมีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ คน

มีสัทธามากแต0มีปGญญาน8อย ย0อมเลื่อมใสลุ0มหลงในสิ่งที่ไม0ควรเลื่อมใส ส0วนคนที่มีปGญญามากแต0มี

                                                
106สํ.ม.19/843/211., สํ.ม.19/844-868/211-216., ข.ุป.31/423-435/167-177. 
107สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 828-829. 
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สัทธาน8อย ก็มักเกเรเชื่ออะไรยาก ช0างสงสัย จนเกิดความลังเลใจในการปฏิบัติ ส0วนคนมีสมาธิกล8า มี

ความเพียรอ0อน ย0อมเกียจคร8านง0วงหาวนอน ส0วนคนที่มีความเพียรกล8า ก็มักมีความฟุYงซ0าน ฉะน้ันนัก

ปฏิบัติจะต8องปรับอินทรีย;ให8สม่ำเสมอกันอยู0ตลอดเวลาเพื่อผล คือ การบรรลุธรรมในที่สุด 

  3.4.1.5 พละ 5 คำว0า พล มีรูปวิเคราะห;ว0า ปฏิปกฺขธมฺเม พลิยนฺตีติ พลานิ แปลว0า 

“สภาวะใดย0อมกำจัดธรรมที่ตรงข8าม สภาวะน้ันช่ือว0า พละ”108 พละ109 หมายถึง สภาวะที่มีกำลัง ถ8า

บุคคลพยายามสั่งสมอบรมย0อมมกีำลังในการกำจัดกิเลสที่ตรงกนัข8าม ทำให8บรรลุถึงการตรัสรู8ธรรมใน

พระพุทธศาสนา พละมีองค;ธรรมเหมือนอินทรีย;ทั้ง 5 คือ110  

 1) สัทธาพละ  คือความเช่ือ 

 2) วิริยพละ  คือความเพียร 

 3) สติพละ  คือสติ 

 4) สมาธิพละ  คือสมาธิ 

 5) ปGญญาพละ  กำลัง คือปGญญา 

 ในพละ 5 น้ี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปGญญา ไม0ใช0อยู0ในข้ันปกติธรรมดา แต0อยู0ในข้ันของการ

ภาวนา คือ เปFนภาวนาศรัทธา ภาวนาวิริยะ ภาวนาสติ ภาวนาสมาธิ ภาวนาปGญญา เมื่อบุคคลเจริญ

ธรรมเหล0าน้ีให8มีกำลังมากในกระแสจิต เมื่อน้ัน ธรรมเหล0าน้ีจะกำจัดสภาวธรรมฝ�ายที่ตรงข8าม ได8แก0 

 1) ศรัทธาพละที่มีกำลัง  ย0อมกำจัดความหยาบ คือ ตัณหา 

 2) วิริยพละที่มีกำลัง  ย0อมกำจัดความเกียจคร8าน คือ โกสัชชะ 

 3) สติพละที่มีกำลัง  ย0อมกำจัดความหลงลืม คือ มุฏฐสติ 

 4) สมาธิพละที่มีกำลัง ย0อมกำจัดความเคลื่อนหรือแกว0ง คือ วิกเขปะ 

 5) ปGญญาพละที่มีกำลัง ย0อมกำจัดความหลง คือ สัมโมหะ 

 ผู8มีกำลังพละ 5 ประการน้ี อาศัย วิริยะ สติ ปGญญา ทั้ง 3 ประการน้ี วิปGสสนาย0อมปรากฏ

ได8 แต0ผู8ใดประสงค;จะเจริญสมถะและวิปGสสนาให8ตลอดถึงมรรค ผล นิพพาน ต8องบริบูรณ;ด8วยพละ 5 

ประการน้ี อธิบายว0า พละ 5 กับ อินทรีย; 5 เปFนหมวดธรรมที่เหมือนกัน ต0างกันแต0เพียงชื่อหัวข8อ

เท0านั้น ในอินทรีย; 5 มองในแง0ของความเปFนใหญ0ย0อมครอบงำสิ่งอื่น ๆ  ไว8ได8 เปFนอิสระไม0ขึ้นอยู0กับ

ใคร ส0วนพละ 5 มองในแง0ของพลังในการปฏิบัติ เพื่อความเข8าใจง0ายข้ึน ขอเปรียบเทียบกับกองทัพที่

มีกำลังพลมาก พละ ก็หมายถึงกองทัพที่มีความยิ่งใหญ0 อินทรีย; ย0อมสามารถเอาชนะศัตรูได8ฉันใด 

การปฏิบัติธรรมก็ฉันน้ัน111  

                                                
108พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 114. 
109สํ.ม.19/1099-1107/266-267 
110สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 187. 
111พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 129. 
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  3.4.1.6 โพชฌงคH 7 โพชฌงค; แปลว0า องค;แห0งการตรัสรู8 หรือ องค;แห0งการรู8แจ8งธรรม

ตามความเปFนจริง โพชฌงค; คือ ธรรมที่เปFนองค;แห0งการรู8แจ8งอรยิสัจทัง้ 4 โดยรู8ว0าทุกขสัจเปFนธรรมที่

ควรกำหนดรู8สมุทยสัจเปFนธรรมที่ควรละ นิโรจสัจเปFนธรรมที่ควรกระทำให8แจ8ง และมรรคสัจเปFน

ธรรมที่ควรอบรม112 องค;ธรรมของโพชฌงค; ในคัมภีร;ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตตรนิกาย จตุกก

นิบาต กล0าวถึงโพชฌงค; 7 ว0าด8วยองค;ธรรม 7 ประการได8แก0 

 1) สติสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8  คือ ความระลึกได8 

 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความเฟYนธรรม 

 3) วิริยสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความเพียร 

 4) ป�ติสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความอิ่มใจ 

 5) ปGสสัทธิสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความสงบกายระงับใจ 

 6) สมาธิสัมโพชฌงค;  ธรรมเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความต้ังจิตมั่น 

 7) อุเบกขาสัมโพชฌงค;  ทำเปFนองค;แห0งการตรัสรู8 คือ ความวางใจเปFนกลาง113  

 1) สติสัมโพชฌงค; หมายถึง สติที่มีความเจริญ คือ ต้ังอยู0ได8ติดต0อกันในอารมณ;ของสติปGฏ

ฐานทั้ง 4 โดยภาวนากิจติดต0อกัน เมื่อเจริญขึ้นมีสภาพเปFนสตินทรีย; เมื่อสตินทรีย; เจริญขึ้นมีสภาพ

เปFนสติพละ เมื่อสติพละเจริญข้ึนมีสภาพเปFนสติสัมโพชฌงค; เมื่อสติสัมโพชฌงค;เจริญข้ึนมีสภาพเปFน

สัมมาสติ ด8วยอำนาจแห0งวิปGสสนาภาวนา แล8วทำลายความประมาท และทำให8สัมโพธิญาณ คือ มรรค

ทั้ง 4 เกิดข้ึน ช่ือว0า สติสัมโพชฌงค; 

 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค; หมายถึง ปGญญาที่มีความเจริญ คือ รู8อยู0ในรูปนาม และเห็นความ

เกิดดับของรูปนาม ด8วยอำนาจวิปGสสนาภาวนา แล8วทำลายโมหะ และทำให8สัมโพธิญาณ คือ มรรคสัจ

ทั้ง 4 เกิดข้ึน ช่ือว0า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค; 

 3) วิริยสัมโพชฌงค; หมายถึง วิริยะที่มีความเจริญ คือ มีความพยายามอย0างแรงกล8าในการ

ละอกุศล การปYองกันระวังไม0ให8อกุศลเกิด การทำให8กุศลใหม0เกิด และการทำให8กุศลเก0าเจริญยิ่งข้ึน

ดังน้ี เมื่อวิริยเจตสิกเจริญข้ึนเปFนสัมมัปปธาน เมื่อสัมมัปปธานเจริญข้ึนมีสภาพเปFนวิริยิทธิบาท เมื่อวิ

ริยิทธิบาทเจริญขึ้นมีสภาพเปFนวิริยินทรีย; เมื่อวิริยินทรีย;เจริญขึ้นมีสภาพเปFนวิริยพละ เมื่อวิริยพละ

เจริญขึ้นมีสภาพเปFนวิริยสัมโพชฌงค; เมื่อวิริยสัมโพชฌงค;เจริญขึ้นมีสภาพเปFนสัมมาวายามะ ด8วย

อำนาจแห0งวิปGสสนาภาวนา แล8วทำลายโกสัชชะ คือ ความเกียจคร8านได8 และทำให8สัมโพธิญาณ คือ 

มรรคทั้ง 4 เกิดข้ึน ช่ือว0า วิริยสัมโพชฌงค; 

                                                
112เรื่องเดียวกัน, หน8า 132. 
113ที.ปา.11/327/220-221, 434/266., องฺ.จตุกฺก.21/238/223., อภิ.วิ.35/542-568/257-267. 
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 4) ป�ติสัมโพชฌงค; หมายถึง ป�ติที่มีความยินดี คือ มีความชุ0มช่ืนใจในอารมณ;ของวิปGสสนา

ภาวนา แล8วทำลายอรติ คือไม0ยินดี และทำให8สัมโพธิญาณ คือ มรรคทั้ง 4 เกิดขึ้น ชื่อว0า ป�ติสัม

โพชฌงค; 

 5) ปGสสัทธิสัมโพชฌงค; หมายถึง ปGสสัทธิที่มีความเจริญ คือ มีความสงบกายสงบใจในการ

เจริญสติปGฏฐาน อยู0ในอารมณ;ของรูปนามโดยความเปFนไตรลักษณ; ความสงบนี้เกิดด8วยอำนาจของ

วิปGสสนา สามารถทำลายความหยาบกระด8างทางกาย และทำลายความเร0าร8อนทางใจลงได8 และ

เข8าถึงให8สัมโพธิญาณ คือ มรรคทั้ง 4 เกิดข้ึน ช่ือว0า ปGสสัทธิสัมโพชฌงค;  

 6) สมาธิสัมโพชฌงค; หมายถึง สมาธิที่มีความเจริญ คือ ต้ังมั่นอยู0ในอารมณ;ของสติปGฏฐาน

เปFนเอกัคคตาเจตสิกเจริญขึ้นสมาธินทรีย; เมื่อสมาธินทรีย;เจริญขึ้นมีสภาพเปFนสมาธิพละ เมื่อสมาธิ

พละเจริญขึ้นมีสภาพเปFนสมาธิสัมโพชฌงค; เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค;เจริญขึ้นมีสภาพเปFนสัมมาสติ ใน

การเจริญสมถภาวนาเปFนตัวบริกรรมสมาธิ- อุปจารสมาธิ-อัปปนาสมาธิ สำเร็จเปFนสมาบัติ 8 และใน

การเจริญวิปGสสนาภาวนา มีสุญญตสมาธิ-อนิมิตตสมาธิ-และอัปณิหิตสมาธิ คือ สมาธิตามที่เห็นไตร

ลักษณ;จนถึงมรรค ผล นิพพาน ด8วยอำนาจของการเจริญวิปGสสนาภาวนา จนสามารถทำลายความ

ฟุYงซ0าน และทำให8สัมโพธิญาณ คือ มรรคทั้ง 4 เกิดข้ึน ช่ือว0า สมาธิสัมโพชฌงค;  

 7) อุเบกขาสัมโพชฌงค; หมายถึง ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่มีความเจริญ คือ ไม0ตกไปใน

อภิชฌาและโทมนัส ขณะน้ีวิปGสสนาญาณมีความเจริญมาก สามารถกระทำให8องค;ธรรมแห0งการตรัสรู8

อริยสัจ 4 ทำหน8าที่ของตน ๆ อย0างสม่ำเสมอไม0ย่ิงหย0อนแก0กัน รักษาความเปFนมัชฌิมาปฏิปทาไว8ได8

อย0างมั ่นคง พร8อมกับทำลายนิวรณธรรม และทำให8สัมโพธิญาณ คือ มรรคทั ้ง 4 เกิดขึ ้น ชื ่อว0า 

อุเบกขาสัมโพชฌงค; 

 อธิบายว0า โพชฌงค; 7 เปFนองค;แห0งการตรัสรู8 ซึ่งเปFนการบรรลุในพระพุทธศาสนา นัก

ปฏิบัติจึงควรเจริญสติที ่ระลึกรู8เท0าทันสภาวธรรมปGจจุบัน ภายในกายกับจิตนี้ มีปGญญาหยั่งเห็น

สภาวธรรมตามความเปFนจริง มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม มีป�ติความอิ่มใจ มีปGสสัทธิสงบกายสงบ

ใจ มีสมาธิตั้งมั่นในสภาวธรรมปGจจุบัน และมีอุเบกขาวางเฉยโดยตามรู8สิ่งที่จิตรับรู8ได8สม่ำเสมอ เมื่อ

เปFนเช0นนั ้นก็จะสามารถประสบความก8าวหน8าในการปฏิบัติธรรม ตั ้งแต0วิปGสสนาญาณที่ 4 คือ 

อุทยัพพยญาณเปFนต8นไป กระทั่งบรรลุวิปGสสนาญาณเบื้องสูง ตามสมควรแก0บารมีธรรมของตน114 

 3.4.1.7 มรรคมีองคH 8 มรรคมีองค; 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค แปลว0า ทางมีองค;แปดประการ 

อันประเสริฐ115 ทางอันประเสริฐ คือ ทางที่นำไปสู0ความหลุดพ8น คือ พระนิพพาน อันเปFนจุดมุ0งหมาย

                                                
114พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 152. 
115สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 

215. 
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สูงสุดของพระพุทธศาสนา116 มรรคเปFนข8อปฏิบัติที่ทำให8เข8าถึง พระนิพพาน คือ ธรรมที่เปFนเครื่องดับ

ทุกข; ท0านเรียกว0า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายความว0า เปFนข8อปฏิบัติที่จะทำให8เข8าถึงความดับทกุข;

ในคัมภีร;ทีฆนิกาย มหาวรรค117 ว0าด8วยบรรดาอริยสัจ 4 นั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจมี 8 

ประการ คือ 

 1) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) หมายถึง การเห็นแจ8งอริยสัจ 4 คือ ความรู8ในทุกข; (ความ

ทุกข;) ความรู8ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห0งทุกข;) ความรู8ในทุกขนิโรธ (ความดับแห0งทุกข;) ความรู8ใน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข8อปฏิบัติให8ถึงความดับแห0งทุกข;) 

 2) สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) หมายถึง ความตรึกอยู0ในเรื่องราวที่เปFนกุศลเรียกว0า 

กุศลวิตก มี 3 ประการ คือ 

  (1) เนกขัมมวิตก ได8แก0 ความตรึกปลอดจากกาม เพื่อละกามวิตก 

  (2) อพยาปาทวิตก ได8แก0 ความตรึกปลอดพยาบาท เพื่อละพยาบาทวิตก 

  (3) อวิหิงสาวิตก ได8แก0 ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน เพื่อละวิหิงสาวิตก118 

 3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) หมายถึง วจีสุจริต 4 ความประพฤติชอบด8วยวาจา คือ งดเว8น

และประพฤติตรงข8ามกับ มุสาวาท ปwสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ คือ 

  (1) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการพูดเท็จ 

  (2) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการพูดส0อเสียด 

  (3) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการพูดคำหยาบ 

  (4) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการพูดเพ8อเจ8อ 

 4) สัมมากัมมันตะ (การทำชอบ) หมายถึง กายสุจริต 3 ความประพฤติชอบด8วยกาย คือ งด

เว8นและประพฤติตรงข8ามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร คือ 

  (1) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการฆ0าสัตว; 

  (2) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการลักทรัพย; 

  (3) เจตนาเปFนเหตุงดเว8นจากการประพฤติผิดในกาม 

 5) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) หมายถึง การงดเว8นอย0างเด็ดขาด จากวจีทุจริต 4 และ

กายทุจริต 3 ที่เกี่ยวข8องกับอาชีพ คือ 

  (1) ละมิจฉาอาชีวะ 

  (2) เลี้ยงชีพอยู0ด8วยสัมมาอาชีวะ  

                                                
116พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 154. 
117ที.ม.10/299/232., ขุ.ป.31/599-600/288-289., อภิ.วิ.35/569-577/268-269. 
118อง.ฉกฺก.22/380-382/400-401. 
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 6) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) หมายถึง ความเพียรพยายามประคองจิตไว8  เพื่อ

ปYองกันอกุศลธรรมไม0ให8เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล8ว เพื่อสร8างกุศลธรรมที่ยังไม0เกิดให8

เกิดข้ึน และเพื่อดำรงอยู0ด8วยความไพบูลย;แห0งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล8ว 

 7) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) หมายถึง มีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู0 มีสติพิจารณาเหน็

เวทนาในเวทนาอยู0 มีสติพิจารณาเห็นจิตอยู0ในจิตอยู0 มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มี

สัมปชัญญะ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได8 

 8) สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจมั่นชอบ) หมายถึง ความต้ังใจมั่นสงัดจากกาม และอกุศลธรรม

ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีป�ติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู0 เพราะวิตกวิจารสงบระงับ

ไปแล8ว บรรลุทุติยฌานที่มีความผ0องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเปFนหน่ึงผุดข้ึน ไม0มีวิตก ไม0มีวิจาร มีแต0

ป�ติ และสุขอันเกิดจากสมาธิอยู0 เพราะป�ติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด8วยนาม

กาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย119 กล0าวสรรเสริญว0า ผู8มีอุเบกขา มสีติอยู0เปFนสุข เพราะละ

สุขและทุกข;ได8 เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก0อน บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม0มีทุกข;ไม0มีสุข มีสติบริสุทธ์ิ

เพราะอุเบกขาอยู0  

 อธิบายว0า มรรคมีองค; 8 น้ี เปFนหนทางที่สามารถนำไปสู0การบรรลุธรรม และนิพพานได8 จัด

ว0าเปFนพรหมจรรย;ในพระพุทธศาสนา อันเปFนสาเหตุให8เกิดผลแห0งพรหมจรรย; และผลแห0งพรหมจรรย; 

คือ โสดาปGตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหันตผล120 สรปุว0า โพธิปGกขิยธรรม เรียกอีกอย0าง

หนึ่งว0า สามัคคีธรรม มี 37 ประการคือ 1) สติปGฏฐาน ฐาน 4 เปFนที่กำหนดของสติ 2) สัมมัปปธาน 4 

หลักในการรักษากุศลธรรมไม0ให8เสือ่ม 3) อิทธิบาท 4 เปYาหมายของความเจริญ 4) อินทรีย; 5 5) พละ 5 

6) โพชฌงค; 7 7) มรรคมีองค; 8  

 ดังนั้นหลักโพธิปGกขิยธรรมมี 37 ประการ เปFนการรวมหัวข8อธรรมทั้งหมดที่สนับสนุนในการ

บรรลุธรรม การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมมีถึง 37 ประการ แท8จริงแล8วการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเพียงปฏิบัติ

ตามหมวดธรรมใดธรรมหนึ่ง  เปFนการปฏิบัติที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติแล8ว โพธิปGกขิยธรรมแบ0งเปFน 7 

หมวด แต0ละหมวดมีความสมบูรณ;ในการปฏิบัติครบถ8วน แม8ว0าจะอธิบายแยกกันแต0เมื่อปฏิบัติตามหมวด

ธรรมใดหมวดธรรมหน่ึง เท0ากับปฏิบัติตามหมวดธรรมอื่นอีก 6 หมวดด8วยการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม

เปรียบได8กับการเดินทางไปยังเปYาหมายที่เหมือนกัน ในขณะที่กำลังปฏิบัติตามหมวดธรรมหนึ่งเท0ากับ

ปฏิบัติหมวด มีองค; 8 มีคำอธิบายแสดงให8เห็นว0าการปฏิบัติตามมรรคมีองค; 8 เท0ากับรวมการปฏิบัติ

หมวดอื่นเข8าไว8ทั้งหมด มีสติปGฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย; 5 พละ 5 โพชฌงค; 7 รวมอยู0

ในมรรคมีองค; 8 โดยหมวดธรรมเหล0านี้สามารถสงเคราะห;ลงในมรรคมีองค; 8 ดังนี้ คือ สติในอินทรีย; 5 

พละ 5 โพชฌงค; 7 และสติปGฏฐาน 4 สงเคราะห;ลงในสัมมาสติ, วิริยะในอิทธิบาท 4 อินทรีย; 5 พละ 5 

                                                
119ขุ.ม.29/46/36., ขุ.จู.30/680/265-266. 
120อภิ.วิ.35/144-213/92-106. 
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โพชฌงค; 7 และสัมมัปปธาน 4 สงเคราะห;ลงในสัมมาวายามะ, ปGญญาในอินทรีย; 5 พละ 5 ธัมมวิจยะใน

โพชฌงค; 7 และวิมังสาในอิทธิบาท 4 สงเคราะห;ลงในสมัมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ, จิตตะในอิทธิบาท 4 

สมาธิในอินทรีย; 5 พละ 5 ป�ติปGสสัทธิ และสมาธิในโพชฌงค; 7 สงเคราะห;ลงในสัมมาสมาธิ 

 

 3.5.2 หลักธรรมท่ีเก้ือหนุนตXอการบรรลุธรรม 

 นอกจากหลักธรรมอันเปFนหลักการแห0งการบรรลุธรรมแล8ว หลักธรรมที่ช0วยสนุบสนุน 

ส0งเสริม ให8การปฏิบัติน้ันถูกต8องหลักธรรมดังกล0าคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

 3.5.2.1 มัชฌิมาปฏิปทา/สัมมาทิฏฐิ การปฏิบัติ ข8อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ มีศัพท;เฉพาะ

เรียกว0า ปฏิปทา คำว0า “ปฏิปทา” ในที่นี้มีควาหมานจำเพาะ หมายถึง ข8อปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หนทาง 

วิธีการ หรือวิธีดำเนินชีวิตให8บรรลุถึงความดับทุกข; ปฏิปทาเช0นนี้ พระพุทธเจ8าได8ทรงกำหนดไว8แล8ว 

โดยสอดคล8องกับกระบวนการดับทุกข;ที่เปFนมัชเฌนธรรมเทศนา คือ ธรรมที่พระพุทธเจ8าทรงแสดง

เปFนกลาง ๆ ตามความจริงของธรรมชาติ คือ ตามสภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเปFนของมันเอง ตามเหตุ

ปGจจัย ไม0ติดข8องในทิฏฐิ คือ ทฤษฎีแนวคิดเอียงสุดทั้งหลายที่มนุษย;วาดให8เข8ากับสัญญาที่ผิดพลาด 

และความยึดความหยากของตน และทรงเรียกปฏิปทาเช0นน้ันว0า มัชฌิมาปฏิปทา แปลวว0าข8อปฏิบัติมี

ในท0ามกลางหรือเรียกง0าย ๆ  ว0าทางสายกลาง หมายถึงข8อปฏิบัติ วิธีการหรือทางดำเนินชีวิตที่เปFน

กลาง ๆ121 และในการพัฒนาปGญญาจนถึงระดับโลกุตตระน้ัน ต8องอาศัยเหตุปGจจัยสำคัญตัวหน่ึงที่เปFน

บ0อเกิดแห0งกุศลทั้งปวงนั่นคือ สัมมาทิฏฐิ อาศัยสัมมาทิฏฐิเปFนเบื้องต8นในการพัฒนาปGญญาในทางที่

ถูกตรง จนเกิดปGญญาโลกุตตระ ที่ทำให8ถึงความพ8นทุกข; สมดังพระพุทธภาษิตว0า บุคคลจะล0วงทุกข;ได8

เพราะสัมมาทิฏฐ1ิ22 สัมมาทิฏฐิ แปลว0า ความเห็นถูกต8องตามความเปFนจริง มีลักษณะ 6 ประการ คือ 

ไม0อาจยึดถือสังขารว0าเปFนของเที่ยง ไม0อาจยึดถือสังขารว0าเปFนสุข ไม0อาจยึดถือธรรมว0าเปFนอัตตา ไม0

อาจทำอนันตริยกรรม ไม0เชื่อความบริสุทธิ์โดยถือมงคลตื่นข0าว ไม0แสวงหาเขตบุญนอกศาสนา123 

สัมมาทิฏฐิจึงเปFนจุดเริ่มต8น เปFนตัวนำในการดำเนินตามมรรคาแห0งมัชฌิมาปฏิปทา และเปFนตัวยืนที่มี

บทบาทอยู0ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ อย0างไรก็ดี ระหว0างการดำเนินมรรคาตลอดสายน้ี 

สัมมาทิฏฐิ มิใช0เพียงเปFนที่อาศัยหรือเปFนตัวสนับสนุนองค;มรรคข8ออื่น ๆ ฝ�ายเดียวเท0านั้น แต0ตัว

สัมมาทิฏฐิเองก็ได8รับความอุดหนุนจากองค;มรรคข8ออื่น ๆ ด8วย124 ปGจจัยที่มีอุปการะในการทำให8

สัมมาทิฏฐิที่เกิดข้ึนอย0างสมบูรณ; มี 2 ประการ125 คือ 

                                                
121สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 511-512. 
122องฺ.จตุกฺก.21/49/51-52. 
123องฺ.ฉกฺก.22/364/392. 
124สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 557. 
125สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 69. 
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 1) ปGจจัยภายนอกเรียกว0า ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู8อื่น เปFนการกระตุ8น หรือชักจูงจาก

ภายนอก จากผู8อื่นที่ดีงามถูกต8องถูกธรรม โดยเฉพาะอย0างการรับฟGงธรรม คำแนะนำจากบุคคลที่เปFน

กัลยาณมิตรเปFนต8น ข8อน้ีเปFนวิธีการแห0งศรัทธา 

 2) ปGจจัยภายในเรียกว0า โยนิโสมนสิการ คือ การทำไว8ในใจโดยอุบายอันแยบคาย เปFนการ

รู8จักคิด รู8จักพิจารณา โดยมองตามสิ่งนั้น ๆ  สืบค8นถึงต8นเค8า สืบสาวให8ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆ  

ออกให8เห็นตามสภาวะ ที่สืบต0อกันแห0งเหตุปGจจัย ข8อนี้เปFนวิธีการแห0งปGญญา126 ปGจจัยภายนอกมี

จุดเริ่มต8นด8วยศรัทธา อาศัยศรัทธาเปFนเหตุปGจจัย ส0งเสริมให8เกิดปGญญา การพัฒนาปGญญาจึงต8อง

อาศัยปGจจัยภายนอกคือ กัลยาณมิตร127 และปGจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ เปFนตัวหลักการใช8 

ปGญญา สัมมาทิฏฐิ จึงสมบูรณ;พร8อมเปFนพระโสดาบัน องค;ประกอบเครื่องบรรลุโสดาบันมี 4 ประการ 

  (1) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) 

  (2) สัทธัมมมัสสวนะ (การฟGงพระสัทธรรม) 

  (3) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) 

  (4) ธัมมานุธัมมปฏิปGตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก0ธรรม)128  

 พระอริยบุคคลช้ันโสดาบันข้ึนไปเท0าน้ัน ที่เปFนผู8ถึงพร8อมด8วยสัมมาทิฏฐิอย0างสมบูรณ; ธรรม

เครื่องบรรลุโสดาบันทั้ง 4 ประการน้ี ก0อให8เกิดการบรรลุธรรมข้ึนได8ใน 5 ขณะคือ 

  (1) บุคคลขณะที่ได8รับฟGงธรรม จากการแสดงของพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจาร ี

  (2) บุคคลขณะที่ตัวเองกำลังแสดงธรรมแจกแจงให8ผู8อื่นฟGง ที่ได8รับรู8 เรียนรู8มา 

  (3) บุคคลขณะที่ตัวเองท0องสาธยายธรรมตามที่ได8รับรู8 เรียนรู8มา 

  (4) บุคคลขณะที่ตัวเองตรึกตรองใคร0ครวญธรรมที่ได8รับรู8 เรียนรู8มา 

  (5) บุคคลขณะที่ตัวเองเจริญวิปGสสนาปGญญาอันมีสมาธิเปFนบาทฐาน129  

 พระดำรัสในตอนท8ายแห0งวิมุติตายตนสูตรน้ันว0า “จิตต้ังมั่น” ย0อมทำให8เข8าใจได8ว0า ได8เพียง

สมาธิเท0านั้นแล8วถึงจะหลุดพ8นจากอาสวะกิเลสได8อย0างไร อาจมีผู8สงสัย มีคำอธิบายว0าสมาธิเปFน

สาเหตุหลักที่ทำให8ปGญญาเกิดขึ้น เมื่อจิตสงบนิ่งก็มีช0องว0างให8ปGญญาเกิดขึ้น สามารถเข8าใจสภาวะที่

แท8จริงของรูปและนาม บางครั ้งอาจมีญาณหยั่งรู 8ความแตกต0างระหว0างรูปและนาม ตลอดจน

ความสัมพันธ;โดยความเปFนเหตุและผล ระหว0างรูปและนาม ปGญญานี ้จะเจริญขึ ้นตามลำดับจน

สามารถหย่ังรู8ความเปFนจริงในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึน ผู8ปฏิบัติจะสามารถเห็นได8อย0างชัดเจนในลักษณะ

                                                
126ม.มู.12/497/381., องฺ.ทุก.20/371/82. 
127สํ.ม.19/4-11/2-4., องฺ.ทุก.20/72/11., ข.ุอิติ.25/195/168-169. 
128ที.ปา.11/240/183. 
129องฺ.ปqฺจก.22/26/20-22. 



 140 

ของอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา130 ในที่สุดถึงญาณที่หยั่งรู 8การดับทุกข;เมื ่อการบรรลุธรรมเกิดข้ึน 

บุคคลผู8น้ันจะไม0อาจกลับกลายเปFนบุคคลทีเ่ลวร8ายได8อีกไม0ว0าสถานการณ;จะเปFนอย0างไร เพราะฉะน้ัน 

จึงอนุมานได8ว0าพระดํารัสนั้นตรัสไว8โดยย0อซึ ่งอาจเปFนไปได8ว0าสภาวธรรมที่เกิดขึ ้นต0อจากนั ้น มี

รายละเอียดที่เกิดขึ้นกับแต0ละบุคคลนั้นไม0เหมือนกันไปทุกด8าน พระองค;จึงตรัสไว8เฉพาะประเด็นที่

เหมือนกัน คือ มีจิตต้ังมั่นเปFนบาทฐานรองรับก0อนจะตรัสรู8 ซึ่งตรงกับอริยมรรคมีองค; 8 ข8อสุดท8ายว0า 

“สัมมาสมาธิ” น่ันเอง 

 

 3.5.3 หลักธรรมท่ีเปbนปฏิป^กษHตXอการบรรลุธรรม 

 ธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลุธรรม หมายถึง กรรมหนักฝ�ายบาปอกุศล ซึ่งผลให8รุนแรง

ต0อเนื่องไป โดยไม0มีการอื่นจะมากลั้นได8 ห8ามสวรรค; ห8ามนิพพาน โดยปริยายแห0งพระสูตรว0า กุศล

กรรมบถ 10 ช่ือว0าธรรม อกุศลกรรมบถ 10 ช่ือว0าอธรรม131 อน่ึงโพธิปGกขิยธรรม 37 ประการ ช่ือว0า

ธรรมคือ ธรรมที่เปFนฝGกฝ�ายแห0งอริยบุคคลหรือมรรคญาณ ธรรมที่เปFนเครื่องเกื้อกูลแก0การตรัสรู8 

มรรค ผล นิพพาน ส0วนอาจทำคือ ธรรมตรงกันข8ามที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลธุรรม ไม0สามารถเข8าถึง

กระแสองค;ธรรมแห0งการตรัสรู8และรู8แจ8งเห็นจริงในอริยสัจ 4 

 ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถา มีปรากฏธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลุ

ธรรม 4 ประการ132 คือ 

  1) อุปาทาน 4  ความยึดมั่น 

  2) นิวรณ; 5   สิ่งที่กั้นจิตไม0ให8ก8าวหน8าในคุณธรรม 

  3) อนุสัย 7   กิเลสที่นอนเน่ืองอยู0ในสันดาน 

  4) มิจฉัตตะ 8  ความเปFนสิ่งที่ผิด 

   3.5.3.1 อุปาทาน 4 อุปาทาน หมายถึง ความยึดมั่น ความยึดติดถือค8างถือคาไว8 

(ปGจจุบันแปลกันว0า ความยึดมั่น) ไม0ปล0อยไม0วางตามควรแก0เหตุผล เนื่องจากติดใคร0ชอบใจหรอืใฝ�

ปรารถนาอย0างแรง ความถือมั่นด8วยอำนาจกิเลสมี 4 อย0าง133 คือ 

  1) กามุปาทาน  ความถือมั่นกาม 

  2) ทิฏ�ุปาทาน  ความถือมั่นทิฏฐิ 

  3) สีลัพพตุปาทาน  ความถือมั่นศีลพรต 

                                                
130พระกัมมัฏฐานจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ, โพชฌงค., (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2546), หน8า 91-92. 
131ที.ปา.11/359-360/245-246. 
132อง.เอก.อ.32/130. 
133สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, หน8า 573. 
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  4) อัตตวาทุปาทาน  ความถือมั่นวาทะว0ามีตัวตน134  

 1) กามุปาทาน ความยึดถือการ กามนั้นก็ได8แก0 วัตถุกามกับกิเลสกาม ยึดถือกามก็คือ 

ยึดถือกามที่เปFนวัตถุกาม อันได8แก0 รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น0าใคร0ปรารถนาพอใจทั้งหลายว0า

เปFนของเรา ว0ารักใคร0ปรารถนาพอใจด8วยกิเลสกาม อันอาการที่ยึดถือน้ี เมื่อแสดงเปFนกลาง ๆ ท0านก็

ได8แสดงอาการที่ยึดถือดังน้ีว0า 

  เอตํ มม  น้ันเปFนของเรา 

  เอโสหมสฺมิ  เราเปFนน้ัน 

  เอโส เม อตฺตา น้ันเปFนอัตราตัวตนของเรา135  

 การยึดถือว0าเปFนของเราตัวเรา คือ ยึดถือว0ารูปเสียง เปFนต8น ที่น0ารักใคร0ปรารถนาพอใจเปFน

ของเรา แต0ก็ช่ือว0าได8ยึดเอาตัวกิเลสกาม คือ ตัวความรัก ความใคร0 ความปรารถนา ความพอใจน้ันไว8

ด8วย ไม0ปล0อยความรัก ความใคร0 ความปรารถนา ความพอใจในวัตถุน้ัน ๆ ความสำคัญจึงอยู0ที่ความ

ยึด อยู0ที่ตัวกิเลสน้ี คือ กามุปาทาน ความยึดถือกามอันสามัญชนมีอยู0ยังละไม0ได8136  

 2) ทิฏ�ุปาทาน ยึดถือทิฐิ  อันความเห็นนี้ หมายถึง ความเห็นผิดยึดถือความเห็นผิด แต0

ที่ว0ายังยึดถืออยู0ก็เพราะว0ายังไม0รู8ว0าเห็นผิด เมื่อรู8ว0าเห็นผิดเมื่อใดก็ย0อมจะละความเห็นผิดน้ันได8เมื่อ

น้ัน ที่กล0าวว0าความเห็นผิดน้ี พระพุทธเจ8าตรัสเรียก คำว0า ทิฏฐิน้ี มีคำประกอบเพื่อให8ชัดดังน้ี 

  ถ8าเห็นผิด เรียกว0า มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ตรงกันข8าม 

  เห็นถูก เรียกว0า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

 ความเห็นผิดน้ีมีหลายระดับช้ันหยาบข้ึนไปจนถึงช้ันละเอียด สำหรับที่เปFนระดับช้ันหยาบ 

คือ มิจฉาทิฏฐิในอกุศลนี้ ได8แก0 อภิชฌา ความโลภเพ0งเล็งสิ่งของ ๆ  ผู8อื่นมาเปFนของตน พยาบาท 

ความมุ0งร8ายหมายล8างผลาญ และมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิน้ีมีอีก 3 คือ  

  (1) อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว0าไม0เปFนอันกระทำ คือ ไม0มีบุญไม0มีบาป 

  (2) อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว0าไม0มีเหตุ คือ ผลที่ได8ต0าง ๆ เกิดข้ึนตามคราวโชคเคราะห;  

  (3) นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว0าไม0มี เปFนการปฏิเสธสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติปฏิเสธ

คติธรรมดา  

 ความเห็นผิดทั ้ง 3 นี ้ ห8ามทั ้งสุคติ คือ คติที ่ดี ห8าม ทั ้งมรรค ผล นิพพาน และมีทิฏฐิ

ความเห็น 2 อย0าง คือ  

  (1) สัสสตทิฏฐิ  ความเห็นว0าเที่ยง 

                                                
134ม.มู.12/120/67., อภิ.วิ.35/780/271. 
135ม.มู.12/342-5/350-358., ม.มู.12/342-5/245-252. 
136อภ.ิสงฺ.อ.76/780-790., สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สัมมาทิฏฐิ, 

(เชียงใหม0 : โรงพิมพ;นันทพันธ;, 2559), หน8า 64-67. 
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  (2) อุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นว0าขาดสูญ 

เพราะฉะนั้น แม8ความเห็นทั้ง 2 นี้ก็เรียกว0าเปFนมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด แต0เปFนความเห็นผิดที่ยงัไม0

ถือว0ามีโทษร8ายแรงเหมือนอย0างดัง 3 ข8อข8างต8น 

 3) สีลัพพตุปาทาน คือ ความยึดถือศีล และวัตรมีคำเรียกอีกอย0างหน่ึงว0า สีลัพพตปรามาส 

ความยึดถือลูบคลำศีล และวัตรในสังโยชน; 10 แต0ว0าสีลัพพตปรามาสนี้ ซึ่งมีอาการเปFนความยึดถือ

เช0นเดียวกับสีลัพพตุปาทานแต0ว0าหยาบกว0า และใช8ในการอธิบายสีลัพพตปรามาส ก็อธิบายคล8ายคลึง

กันกับสีลัพพตุปาทาน คือ ศีลแลัวัตรในคำว0าสีลัพพตปรามาสในสังโยชน; 10 เมื่อปฏิบัติด8วยตัณหา ก็

ช่ือว0ายังเปFนสีลัพพตปรามาส แต0ใช8คำว0า ปรามาสน้ีแรงกว0า คำว0าอุปาทาน คือ หมายความว0าต8องลูบ

คลำ คือ ต8องจับเอาไว8 ถ8าไม0จับเอาไว8 ศีลและวัตรก็จะขาดเปFนท0อนเปFนช0องด0างพร8อย เพราะยังมี

สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว0าตัวเราของเราเปFนอย0างแรง เพราะฉะน้ันความประพฤติจึงเปFนไปตาม

อำนาจของตัวเราของเรา คือ ตามอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลาย สีลัพพตุปาทานน้ี จึงมีความที่คลุม

ไปได8ทั้งหมด คลุมสีลัพพตปรามาสด8วย137 

 4) อัตตวาทุปาทาน ความถือมั่นวาทะว0ามีตัวตน วาทะ คือ ถ8อยคำที่พูดกันเปFนภาษาล8วน

เปFนสมมติ เปFนบัญญัติสำหรับจะเรียกกัน ถ8าหากว0าไปยึดมั่นโดยส0วนเดียว โดยที่ไม0ทำความรู8จักว0าน้ัน

เปFนสมมติ เปFนบัญญัติกลายเปFนอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น และบรรดาสิ่งที่เปFนสมมติบัญญัติ 

เปFนวาทะที่เรียกร8องกัน ที่เปFนข8อสำคัญในส0วนที่เปFนธรรมปฏิบัติ คือ อัตตา ตน คือ ตัวเรา ของเรา ตัว

ของ ของเขา คือ อัตตวาทะ วาทะว0าตน138 และเมื่อเรียกกัน รู8จักกัน เข8าใจกัน เมื่อไม0พิจารณาด8วย

ปGญญา ย0อมจะมีความยึดมั่นถือมั่น จึงเรียกว0า อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นวาทะว0าตน ยึดมั่น

สมมติบัญญัติว0าตน เปFนเหตุให8ถือเรา ถือเขา ถือพวก ถือพ8อง เปFนต8น ทำให8มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่ง

อันเปFนที่ต้ังแห0งสมมติบัญญัติน้ัน ๆ ว0าเปFนจริงมีจริง โดยเฉพาะที่ต้ังแห0งสมมติบัญญัติว0า อัตตา หรือ

อัตภาพ กายใจ นามรูป หรือขันธ; 5 ว0าเปFนตัวของเราขึ้น อุปาทานข8อนี้สำคัญมาก ย0อมเปFนมูลของ

ความยึดถือ อัตตวาทุปาทาน มีหลายช่ือ เช0น เรียกว0า อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว0าอัตตาตัวตน ความ

ตามเห็นว0าตัวเราของเรา เรียกว0า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว0ากายของตน เรียกว0า อัสมิมานทิฏฐิ มานะ 

คือ ความสำคัญอันหมาย ทิฏฐิ คือ ความเห็นว0าอัสมิเรา มีเรา หรือ เรียกว0า อัสมิมานะ ความสำคัญ

หมายว0า เรามี เราเปFน หรือ เรียกว0ามานะเฉย ๆ  อุปาทานเปรียบเหมือนงูที่จบักบได8กัดไว8แน0นไม0ปล0อย 

โลภะ ทิฏฐิ ทั้ง 2 มีสภาพยึดมั่นในอารมณ;ของตน ๆ ไม0ยอมปล0อย เมื่อกามราคสังโยชน;เกิดขึ้น มี

อุปาทานสนับสนุนส0งเสริม 3 สภาวะ คือ 1) ทิฏ�ุปาทาน 2) สีลัพพตุปาทาน 3) อัตตวาทุปาทาน 

  3.5.3.2 นิวรณH 5 นิวรณ; คือ สภาวะที่เปFนเครื่องกางกั้นศักยภาพของจิตไม0ให8บำเพ็ญ

กุศลขั้นสูง คือ ฌาน, วิปGสสนา, มรรค และผล บุคคลที่ถูกนิวรณ;ครอบงำย0อมไม0รู8ประโยชน;ตน และ

                                                
137สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สัมมาทิฏฐิ, อ8างแล8ว,หน8า 82. 
138เรื่องเดียวกัน, หน8า 91-96. 
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ผู8อื่น ไม0อาจบรรลุสมาธิและปGญญา139 เมื่อกล0าวโดยสภาวนิวรณ;นี้เปFนปฏิปGกษ;โดยตรงกับสมาธิ ใน

คัมภีร;อังคุตตรนิกาย ปGญจกนิบาติ ว0าด8วยนิวรณ; น้ีมีอยู0 5 ประการ คือ 

 1) กามฉันทะ  ความพอใจในกาม 

 2) พยาบาท  ความคิดร8าย 

 3) ถีนมิทธะ  ความหดหู0และเซื่องซึม 

 4) อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุYงซ0านและร8อนใจ 

 5) วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย140 

 1) กามฉันท; ความอยากได8อยากเอา (แปลตามศัพท;ว0า ความพอใจในกาม) หรืออภิชฌา 

ความเพ0งเล็งอยากได8 หรือจ8องจะเอา หมายถึง ความอยากได8กามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ที่น0าปรารถนา น0าใคร0 น0าพอใจ เปFนกิเลสพวกโลภะ จิตที่ถูกล0อด8วยอารมณ;ต0าง ๆ คิด

อยากได8โน8นอยากได8น่ี ติดใจโน0นติดใจน่ี คอยเขวออกไปหาอารมณ;อื่น ครุ0นข8องอยู0 ย0อมไม0ต้ังมั่น ไม0

เดินเรียบไป ไม0อาจเปFนสมาธิได8กกก  

 2) พยาบาท ความขัดเคืองแค8นใจ ได8แก0 ความขัดใจ แค8นเคือง เกลียดชัง ความผูกใจเจ็บ 

การมองในแง0ร8าย การคิดร8าย มองเห็นคนอื่นเปFนศัตรู ตลอดจนความโกรธ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว 

ความรู8สึกขัดใจ ไม0พอใจต0าง ๆ จิตที่มัวกระทบนั่นกระทบนี่ สะดุดนั่นสะดุดนี่ เดินไม0เรียบ ไม0ไหล

เน่ือง ย0อมไม0อาจเปFนสมาธิ  

 3) ถีนมิทธะ ความหดหู0และเซื่องซึม หรือเซ็งและซึม แยกเปFนถีนะ ความหดหู0 ห0อเหี่ยว 

ถดถอย ระย0อท8อแท8 ความซบเซา เหงาหงอย ละเหี่ย ที่เปFนอาการของจิตใจ กับมิทธะ ความเซื่องซึม 

เฉี่อยเฉา ง0วงเหงา อืดอาด มึนมัว ตื้อตัน อาการซึม ๆ  เฉา ๆ ที่เปFนไปทางกาย (ท0านหมายถึง นาม

กาย คือ กองเจตสิก)จิตที่ถูกอาการอย0างนี้ครอบงำ ย0อมไม0เข8มแข็ง ไม0คล0องตัว ไม0เหมาะแก0การใช8

งาน จึงไม0อาจเปFนสมาธิได8 

 4) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุYงซ0านและเดือดร8อนใจ แยกเปFนอุทธัจจะ ความที่จิตฟุYงซ0าน ไม0

สงบ ส0ายพร0า พล0านไป กับกุกกุจจะ ความวุ0นวายใจ รำคาญใจ ระแวง เดือดร8อนใจ ยุ0งใจ กลุ8มใจ กังวล

ใจ จิตที่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ ย0อมพล0าน งุ0นง0าน ย0อมคว8างไป ไม0อาจสงบได8 จึงไม0เปFนสมาธิ 

 5) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ได8แก0 ความเคลือบแคลง ไม0แน0ใจ เกี่ยวกับพระศาสดา พระ

ธรรม พระสงฏ; เกี่ยวกับสิกขา เปFนต8น พูดสั้น ๆ ว0า คลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลาย ตกลงใจกไม0ได8 

เช0นว0า ธรรมนี้ มีคุณค0า มีประโยชน;ควรแก0การปฏิบัติหรือไม0 จะได8ผลจริงไหม คิดแยกไปสองทาง 

                                                
139พระโสภณมหาเถรี(มหาสีสยาดอ), มหาสติปLฏฐานสูตรทางสูOพระนิพพาน, พระพรหมโมลี ตรวจชำระ, 

พระคันธสาราภิวงศ. แปลและเรียบเรียง, อ8างแล8ว, หน8า 283. 
140อง.ปqฺจก.22/51-52/56-57. 
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วางใจไม0ลง จิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดไว8 กวนไว8 ให8ค8าง ให8พร0า ให8ว8าวุ0น ลังเลอยู0 มีแต0จะเครียด ไม0อาจแน0ว

แน0เปFนสมาธ141 

 พระพุทธเจ8าตรัสถึงนิวรณ; 5 ในวินัยของพระอริยะเรียกว0า เปFนเครื่องหน0วงเหนี่ยวบ8าง 

เครื่องกางกั้นบ8าง เครื่องรัดรึงบ8าง เครื่องตรึงตราบ8างมี 5 ข8อ คือ กามฉันทะ พยาบาล ถีนมิทธะ 

อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ถึงแม8พราหมณ;ผู8ได8ไตรเพทถูกนิวรณ; 5 เหล0านี้หน0วงเหนี่ยว กางกั้น 

ตรึงเอาไว8แล8ว หลังจากตายแล8วจะถึงความเปFนผู8อยู0ร0วมกับพรหม นั่นมิใช0ฐานะที่จะเปFนไป142 พุทธ

พจน;ดังกล0าวแสดงให8เห็นโทษของนิวรณ; คือ ไม0สามารถจะเปFนพระพรหมได8 

   3.5.3.3 อนุสัย 7 อนุสัย คือ ธรรมชาติที่เปFนกิเลสชนิดหนึ่ง ซึ่งนอนเนื่องอยู0ใน

สันดานของสัตว;ทั้งหลายเริ่มปฏิสนธิ เปFนพวกปฏิสนธิด8วยทั้งรูปทั้งนาม หรือพวกที่ปฏิสนธิด8วยนาม

อย0างเดียวหรือรูปอย0างเดียว อนุสัยนี้ย0อมมีอยู0ในสัตว;นั้น ๆ เปFนกิเลสอย0างละเอียดที่สะสมอยู0ใน

ภวังคจิตหรือจิตไร8สำนึก ถ8ายังไม0มีอารมณ;ภายนอกมากระทบแล8ว กิเลสชนิดน้ีจะยังนอนสงบอยู0 

 ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาบาตร ว0าด8วยอนุสัย มี 7 ประการ ดังน้ี 

  1) กามราคานุสัย  อนุสัย คือ ความกำหนัดในกาม 

  2) ปฏิฆานุสัย  อนุสัย คือ ความยินร8าย 

  3) ทิฏฐานุสัย  อนุสัย คือ ความเห็นผิด 

  4) วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัย คือ ความลังเลสงสัย 

  5) มานานุสัย  อนุสัย คือ ความถือตัว 

  6) ภวราคานุสัย  อนุสัย คือความติดใจในภพ 

  7) อวิชชานุสัย  อนุสัย คือ ความไม0รู8แจ8ง143   

 1) การราคานุสัย คือ ธรรมชาติที ่นอนเนื ่องอยู 0ในขันธสันดาน มีความกำหนัด พอใจ

ปรารถนาในวัตถุกามทั้งหลาย คือ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ; ซึ่งมากระทบจิตทำให8

เกิดความกำหนัด พอใจ ติดใจนอนเน่ืองในอารมณ; องค;ธรรมได8แก0 โลภเจตสิกในโลภมูลจิต 8  

 2) ปฏิฆานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู0ในขันธสันดาน มีความหงุดหงิดไม0พอใจมีการ

กระทบกระทั่งทางจิต โดยอาศัยรูป เปFนต8น เมื่อสิ่งเหล0าน้ันมากระทบจิต ความหงุดหงิด ขัดเคือง จน

เกิดความยินร8ายนอนเน่ืองในอารมณ; องค;ธรรมได8แก0 โทสเจตสิกในโทสมูลจิต 2 

                                                
141อภิ.สงฺ.อ.76/779., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, 

หน8า 783-784.  
142ที.สี.9/379/367. 
143องฺ.สตฺตก.23/11-12/9., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับ

ประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 211.  
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 3) ทิฏฐานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเน่ืองอยู0ในขันธสันดาน มีความเห็นผิด เห็นว0าทำดีไม0ได8ดี 

มารดาบิดาไม0มีคุณ เปFนต8น ทิฏฐิเหล0าน้ันนอนสงบอยู0ภายในจิต เมื่อได8รับอารมณ;ใฝ�เดียวกัน ก็จะทำ

ให8เกิดความเห็นผิดเพิ่มมากข้ึนอยู0ในอารมณ; องค;ธรรมได8แก0 ทิฏฐิเจตสิกในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต 4 

 4) วิจิกิจฉานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู0ในขันธสันดาน มีความลังเลสงสัยในคุณของ

พระรัตนตรัย ในสิ่งที่ควรเชื่อ ควรปฏิบัติ เกิดความลังเลสงสัย นอนเนื่องในอารมณ; องค;ธรรมได8แก0 

วิจิกิจฉาเจตสิกในวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต 1  

 5) มานานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเน่ืองอยู0ในขันธสันดาน มีความถือตัว ถือตนว0าสูงกว0าเขา 

เสมอเขา หรือต่ำกว0าเขา เรียกว0า อติมานะ ดูหมิ่นท0าน อวมานะ ดูหมิ่นตน นอนเน่ืองในอารมณ; องค;

ธรรมได8แก0 มานเจตสิกในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต 4  

 6) ภวราคานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเน่ืองอยู0ในขันธสันดาน มีความติดใจในภพว0าสิ่งน้ีเปFน

สุข สิ่งน้ีเปFนที่ปรารถนา ยินดีในรูปภพ นอนเน่ืองในอารมณ; องค;ธรรมได8แก0 โลภเจตสิกอยู0ในทิฏฐิคต

วิปปยุตตจิต 

 7) อวิชชานุสัย คือ ธรรมชาติที่นอนเนื ่องอยู 0ในขันธสันดาน มีความไม0รู8แจ8งด8วยความ

หลงใหลไม0รู8ตามสภาวะตามความเปFนจริง นอนสงบอยู0ภายใน ส0วนเปFนอวิชชานอนเนื่องในอารมณ; 

องค;ธรรมได8แก0 โมหเจตสิกในอกุศลจิต 12  

 อนุสัยเปFนกิเลสที่นอนเน่ืองอยู0ในขันธสันดานของสัตว;ทั้งหลาย สงบน่ิงภายใน จะไม0ปรากฏ

ออกมาให8เห็น ต0อเมื่ออารมณ;ต0าง ๆ ที่ดีหรือไม0ดีมากระทบทางตา หู จมูก กาย ใจ แล8วอนุสัยกิเลสที่

สงบอยู0นั้นก็เปลี่ยนสภาพเปFนปริยุฏฐานกิเลส ปรากฏเกิดขึ้นทางใจ ถ8าปริยุฏฐานกิเลสนี้มีกำลังแรง

มาก ก็เปลี ่ยนสภาพเปFนวีติกกมกิเลสล0วงออกมาทาง กาย วาจา การประหาณอนุสัยกิเลสย0อม

ประหาณได8ด8วยมัคคจิต ดังมีพระบาลีปรากฏในวิสุทธิมรรคอรรถกถาว0า 

 อนุสิสเยสุ ทิฏ�วิฺกิจฺฉานุสฺสยา ปฐมญาณวชฺฌา กามราคปฏิฆานุสฺสยา ตติยqฺาณวชฺฌามาน

ภวราคา วิชุชานุสฺสยา จตุตฺถญาณวชฺฌา แปลเปFนใจความว0า 

 ทิฏฐานุสัยและวิกิจฉานุสัย  ประหาณได8ด8วยโสดาปGตติมัคคญาณ 

 การราคานุสัยและปฏิหานุสัย  ประหาณได8ด8วยอนาคามิมัคคญาณ 

 มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ประหาณได8ด8วยอรหันตมัคคญาณ144 

  3.5.3.4 มิจฉัตตะ 8 มิจฉัตตะ 8 คือ สภาพธรรมที่ผิด ความเปFนสิ่งที่ผิด หมายถึง การ

กระทำจิตไม0แยบคาย อโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปFนเหตุให8เกิดสภาพธรรมที่ผิด มีการกระทำผิด พูดผิดคิด

ผิด เปFนต8น ธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;กับมรรคมีองค; 8 มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เปFนต8น ในคัมภีร;ทีฆ

นิกาย ปาฏิกวรรค ว0าด8วยเรื่อง ธรรมหมวดละ 8 ประการ 

                                                
144ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริย อัคคมหากัมมัฏฐานจริยะ, ปฐมวิปLสสนาวงศ.ในประเทศไทย, 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร;พริ้นติ้งแอนด;พับลิชช่ิง, 2554), หน8า 362. 
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  1) มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิด 

  2) มิจฉาสังกัปปะ   ดำริผิด 

  3) มิจฉาวาจา  เจรจาผิด 

  4) มิจฉากัมมันตะ  กระทำผิด 

  5) มิจฉาอาชีวะ  เลี้ยงชีพผิด 

  6) มิจฉาวายามะ  พยายามผิด 

  7) มิจฉาสติ   ระลึกผิด 

  8) มิจฉาสมาธิ  ต้ังจิตมั่นผิด145   

 1) มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด ได8แก0 ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลธรรม และความเห็น

ไม0นำไปสู0ความพ8นทุกข;ปGจจัยให8เกิดมิจฉาทิฏฐิมี 2 อย0าง146 ได8แก0  

  (1) ปรโตโฆสะ คือ การโฆษณาแต0บุคคลอื่น เสียงจากผู8อื่น คำบอกเล0าชักจูงของผู8อื่น 

  (2) อโยนิโสมนสิการ คือ การทำในใจโดยไม0แยบคาย การไม0ได8ใช8ปGญญาพิจารณาความ

ไม0รู8จักคิด การปล0อยให8อวิชชาครอบงำ ตรงกันข8ามกับคำว0า โยนิโสมนสิการ147  

 2) มิจฉาสังกัปปะ ดำริผิด ได8แก0 ความดำริที่เปFนอกุศลธรรมทั้งหลาย ตรงข8ามจาก สัมมา

สังกัปปะ เรียกว0า อกุศลวิตกมี 3 ประการ148 คือ 

  (1) กามวิตก  ได8แก0 ความดำริที่หมกมุ0นในกามคุณอารมณ; 

  (2) พยาบาทวิตก  ได8แก0 ความดำริที่ประกอบด8วยพยาบาท 

  (3) อหิงสาวิตก  ได8แก0 ความดำริที่ประกอบด8วยการเบียดเบียนผู8อื่น 

 3) มิจฉาวาจา วาจาผิด ได8แก0 วจีทุจริต149 การประพฤติช่ัวทางวาจา การประพฤติช่ัวด8วย

วาจา วจีทุจรติ เปFนการทำความชั่ว ความผิดทางวาจาคือ ด8วยปากด8วยการพูด จัดเปFนบาปมิใช0บุญ 

ก0อทุกข;โทษให8ทั้งในปGจจุบันและภพชาติต0อไป วจีทุจริตมี 4 อย0างคือ 

  (1) เจตนาเปFนเหตุจากการพูดเท็จ คือ พูดไม0จริง พูดตรงข8ามกับความจริง เพื่อให8เข8าใตผิด 

  (2) เจตนาเปFนเหตุจากการพูดคำหยาบ คือ พูดคำระคายหู คำหยาบโลน ไม0น0าฟGง ไม0

เปFนคำผู8ดี 

  (3) เจตนาเปFนเหตุจากการพูดส0อเสียด คือ พูดยุยงให8คนอื่นแตกกันทะเลาะกัน พูดให8

เขาเจ็บใจ 

                                                
145ที.ปา.11/340/226. 
146องฺ.เอก.20/371/82. 
147ที.ปา.11/240/183. 
148องฺ.ปqฺจก.22/380/400. 
149พระธรรมกิตติวงศ; (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน. ชุด คำวัด, อ8างแล8ว, หน8า 861. 
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  (4) เจตนาเปFนเหตุจากการพูดเพ8อเจ8อ คือ พูดพล0าม พูดเหลวไหล ไม0มีสาระ วกวนไม0รู8

จบ ทำให8เสียเวลาและประโยชน; 

 4) มิจฉากัมมันตะ กระทำผิด ได8แก0 กายทุจริต 3150 ความประพฤติผิดด8วยกาย คือ 

ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร คือ   

  (1) เจตนาเปFนเหตุจากการฆ0า 

  (2) เจตนาเปFนเหตุจากการลักทรัพย; 

  (3) เจตนาเปFนเหตุจากการประพฤติผิดในกาม 

 5) มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด ได8แก0 เลี้ยงชีวิตในทางทุจริต 

 6) มิจฉาวายามะ พยายามผิด ได8แก0 ความเพียรตรงข8ามกับสัมมาวายามะ 

 7) มิจฉาสติ ระลึกผิด ได8แก0 ความระลึกถึงเรื่องราวที่ล0วงแล8ว เช0น ระลึกถึงการได8ทรัพย; 

การได8ยศ เปFนต8น ในทางอกุศล จัดเปFนสติเทียม เปFนเหตุชักนำใจให8เกิดกิเลสมีโลภะมานะ อิสสา 

มัจฉริยะ เปFนต8น 

 8) มิจฉาสมาธิ จิตต้ังมั่นผิด ได8แก0 จิตต้ังเพ0งเล็ง จดจ0อปGกใจแน0วแน0ในกามราคะ พยาบาท 

เปFนต8น หร ือเจริญสมาธิแล8ว หลงเพลิน ติดหมกมุ 0น ตลอดจนนำไปใช8ผิดทาง ไม0เปFนไปเพื่อ     

ญาณทัสสนะ และความหลุดพ8น มิจฉัตตะ 8 คือ สภาพธรรมที่ผิด ความเปFนสิ่งที่ผิด ส0วนใหญ0ก็มีนัย

ตรงกันข8ามกับมรรคมีองค; 8 มีสัมมาทิฏฐ1ิ51 เปFนต8น 

 ดังน้ันหลักธรรมที่ช่ือว0า ธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลุธรรม ที่ได8แสดงไว8แล8วตอนต8น คือ 

อธรรม ที่เปFนเหตุให8ผู8ปฏิบัติธรรมไม0สามารถเข8าถึงกระแสองค;ธรรมแห0งการตรสัรู8และรู8แจ8งเห็นจริงใน

อริยสัจ 4 เมื่อรวมความแล8วเพราะเกิดสภาพธรรมทีผ่ิด ความสำคัญผิด มีการกระทำผิด พูดผิด คิดผิด 

อันเกิดจากไม0มีสัมมาทิฏฐิในหลักธรรมแห0งความถูกต8อง สรุปว0า ธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลุ

ธรรมดังกล0าว เปFนเหตุเปFนปGจจัยที่สำคัญในการขัดขวางความเจริญก8าวหน8าในการปฏิบัติวิปGสสนา

ภาวนา และเพื่อให8ผ0านไปได8ด8วยดี จำเปFนอย0างยิ่งที่โยคีผู8ปฏิบัติทั้งหลายจะต8องกำหนดรู8ด8วยความ

ต้ังใจเปFนพิเศษ บางครั้งก็ต8องเผชิญหน8าแต0บางเวลาก็ต8องใช8เทคนิคความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งใน

กรณีนี้อาจจะใช8ได8ผลเปFนบางครั้งบางคราวและบางคนเท0านั้น แต0สิ่งสำคัญคือ การเอาใจใส0อยู0กับ

ปGจจุบันให8มากที่สุด 

 

 

 

 

                                                
150เรื่องเดียวกัน, หน8า 60. 
151ม.มู.12/110-111/63-64. 
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3.6 หลักปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม 

 

 จากที ่กล0าวมาเปFนหลักธรรมที ่ใช8เปFนแนวทางในปฏิบัติทั ้งที ่เปFนธรรมที ่เกื ้อหนุนและ

ปฏิปGกษ; อย0างไรก็ตามในพุทธปรัชญามักจะกล0าวโดยย0อในหลักการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาโดยการ

ดำเนินตามทางแห0งมรรคดังมีรายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 

 3.6.1 หลักการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม 

 การจะปฏิบัติเพื่อจะให8บรรลุธรรมก็ต8องทำให8อริยมรรคมีองค; 8 ให8เจริญจนบรรลุพระ

นิพพาน ต8องดำเนินปฏิบัติด8วยไตรสิกขาให8บริบูรณ;เท0าน้ัน152 เพราะมรรคมีองค; 8 เปFนข8อปฏิบัติอัน

เปFนทางสายกลางที่พระพุทธเจ8า พระปGจเจกพุทธเจ8า พระอรหันตสาวก พระอริยเจ8าทั้งหลายดำเนิน

ไปสู0ความดับทุกข; สมเด็จพระพุทธชินวงศ; กล0าวไว8ว0า “อริยมรรคมีองค; 8 นี้ เปFนเหตุปGจจัยให8เกิด

วิปGสสนาปGญญาก0อน ภายหลังต0อมายังเปFนปGจจัยให8เกิดมรรคญาณ ผลญาณ และนิพพานในที่สุด”153 

 การปฏิบัติตามมรรคมีองค; 8 เท0ากับการรวมปฏิบัติในหมวดอื่น ๆ เข8าไว8ทั้งหมด เมื่อสงเคราะห;

ลงในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ และปGญญา ได8ดังนี้คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดลงในศีล 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดลงในสมาธิ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดลงในปGญญา จาก

การศึกษาพบว0าผู8จะบรรลุธรรมต8องสมบูรณ;ด8วย ศีล สมาธิ ปGญญา จึงจะสามารถกำจัดกิเลส คือ ราคะ 

โทสะ และโมหะ ให8เบาบาง และหมดสิ้นไปได8 การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาถือว0าเปFนการศึกษาอบรม จาก

ภายนอกเข8าไปสู0ภายใน จากส0วนที่ง0ายเข8าไปหาส0วนที่ยากและลึกซึ้งกว0า 

  3.6.1.1 มรรคมีองคH 8 สูXไตรสิกขา  เพื่อให8มองเห็นเปFนหมวดหมู0 อันจะช0วยเสริมความ

เข8าใจให8ชัดเจนยิ่งขึ้น ท0านจัดองค;ประกอบทั้ง 8 ของมรรคเข8าเปFนประเภท ๆ เรียกว0า ขันธ;หรือ

ธรรมขันธ; แปลว0าหมวดธรรมหรือกองธรรมมี 3 ขันธ;หรือ 3 ธรรมขันธ; กล0าวคือ ศีลขันธ; สมาธิขันธ; 

และปGญญาขันธ; เรียกง0าย ๆ  ว0า ศีล สมาธิ ปGญญา ทั ้งนี้โดยจัด สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ

สัมมาอาชีวะ เข8าเปFนหมวดศีล เหมือนดังจัดกองดินที่ก0อแน0นขึ้นพร8อมทั้งหิน กรวด ทราย วัสดุผิว

จราจรทีเ่ปFนตัวถนนหรือพื้นถนนเข8าเปFนพวกหน่ึง จัดสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข8าเปFน

หมวดสมาธิ เหมือนดังจัดขอบกั้น คันถนน เส8นแนวโค8งเลี้ยว เปFนต8น ที่เปFนเครื่องกำกับแนวถนน เปFน

พวกหนึ่ง จัดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ เข8าเปFนหมวดปGญญา เหมือนดังจัดสัญญาณ เครื่องหมาย 

ปYาย โคมไฟ เปFนต8น เปFนอีกพวกหน่ึงให8เขียนให8ดูง0ายดังน้ี  

 

                                                
152อภิ.วิ.35/591/274-275.,องฺ.ติก.20/525/220. 
153สํ.ม. 19/252/95., สมเด็จพระพุทธชินวงค; (สมศักดิ์ อุปมหาเถระ), อริยวังสปฏิปทา, (กรุงเทพฯ : 

ประยูรสาส;น ไทยการพิมพ;, 2554), หน8า 69.  
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1. สัมมาทิฏฐิ 

2. สัมมาสังกัปปะ 

3. สัมมาวาจา 

4. สัมมากัมมันตะ 

5. สัมมาอาชีวะ 

6. สัมมาวายามะ 

7. สัมมาสติ 

8. สัมมาสมาธิ 

 

  แผนภาพท่ี 3.4 การจัดหมวดหมูXตามสภาวะท่ีเปbนธรรมประเภทเดียวกัน 

 

  จากภาพแสดงการจัดหมวดหมู0ตามสภาวะที่เปFนธรรมประเภทเดียวกัน เรียกช่ือเต็มว0า 

ธรรมขันธ; 3 (ในจำนวนทั้งหมด 5) เปFน ศีลขันธ; สมาธิขันธ; และปGญญาขันธ; ส0วนในทางปฏิบัติ คือ 

การใช8งาน ก็จัดตามแนวเดียวกันนี้ แต0เรียกชื่อว0า สิกขา 3 หรือไตรสิกขา มีเชื่อแยกต0างไปเลก็น8อย

เปFน อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปGญญาสิกขา ทั้ง 2 ชุดนี้ก็เรียกกันง0าย ๆ สั้น ๆ ว0า ศีล สมาธิ 

ปGญญา เหมือนกัน (ถือคร0าว ๆ ว0า อธิศีล ก็คือ ศีล อธิจิต ก็คือ สมาธิ และอธิปGญญา ก็คือ ปGญญา) 

การจัดแบบธรรมขันธ; 3 นั้น มุ0งเพียงให8เห็นองค;ธรรมเปFนหมวดหมู0ตามประเภท แต0การจัดเปFน

ไตรสิกขา มุ0งให8เห็นลำดับในกระบวนการปฏิบัติหรือใช8งานจริง  

 

  1. อธิศีลสิกขา  2. อธิจิตตสิกขา   3. อธิป^ญญาสิกขา 

    

     -สัมมาวาจา       -สัมมาวายามะ            -สัมมาทิฏฐิ 

     -สัมมากัมมันตะ      -สัมมาสติ             -สัมมาสังกัปปะ 

                       -สัมมาอาชีวะ                  -สัมมาสมาธิ  
  

แผนภาพท่ี 3.5 การจัดหมวหมูXมรรคมีองคH 8 สูXไตรสิกขา 

 

 คำว0า ไตรสิกขา แปลว0า สิกขา 3 แปลว0า การศึกษา การสำเหนียก การฝ�ก ฝ�กหัด ฝ�กปรือ 

ฝ�กอบรม ได8แก0ข8อปฏิบัติที่เปFนหลักสำหรับฝ�กอบรมพัฒนากายวาจา จิตใจและปGญญา ให8เจริญงอก

ปGญญา (-ขันธ;) 

 ศีล (-ขันธ;) 

 สมาธิ (-ขันธ;) 
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งามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพ8นหรือนิพพาน154 สิกขา 3155 มีความหมายและ

แนวทางในการปฏิบัติคร0าว ๆ ดังน้ี 

  ก. อธิศีลสิกขา อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันย่ิง ข8อปฏิบัติสำหรับฝ�กอบรมในความประพฤติ

อย0างสูงหมายความว0า การสำรวมอินทรีย;ทั้งทวารทั้ง 6 ในขณะที่สติปGฏฐาน หรือวิปGสสนาญาณเกิด 

เปFนความรู8สึก และสังวรอันยิ่ง ก0อนที่อกุศลจิตจะมีกำลังจนทำให8ก8าวล0วงมาทางกายวาจา และใน

ขณะน้ัน ไม0ได8มีการยึดถือว0าศีลของเรา หรือเปFนเราที่มีศีลขณะที่สติปGฏฐานเกิด ขณะน้ันเปFนอินทรีย;

สังวรณ;ศีลเปFนอธิศีล เพราะเปFนการสำรวมอย0างย่ิง โดยมีรูปธรรมหรือนามธรรมเปFนอารมณ; เมื่อทำ

ให8สมบูรณ;ในสิกขานี้แล8ว จะเกิดความบริสุทธิแห0งศีลขึ้น เรียกว0า สีลวิสุทธิ156 สีลวิสุทธิ หมายถึง 

ความบริสุทธ์ิหมดจดแห0งพฤติกรรม มี 4 อย0าง คือ 

 1) ปาฏิโมกข;สังวร บริสุทธิ์ด8วยการปฏิบัติสำรวมตามพระบัญญัติที่มาในพระปาฏิโมกข;มี

ปาราชิก 4 เปFนต8น 

 2) อินทรีย;สังวรศีล บริสุทธ์ิด8วยการสำรวมอินทรีย;ทั้ง 6 คือ การสำรวม ตา จมูก ลิ้น กาย 

และใจ องค;ธรรมได8แก0 สติเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลจิต ขณะที่มีการสำรวมในการรับอารมณ;ทาง

ทวารทั้ง 6 การสำรวมในการรับอารมณ;ทั้ง 6 น้ัน ท0านไม0ให8ถือเอานิมิต และอนุพยัญชนะ และไม0ให8

ถือเอาบัญญัติรวม เช0น บัญญัติรวมทั้งรูปร0างกายทั้งหมดโดยความเปFนคน เปFนสัตว; เปFนหญิงหรือชาย 

เปFนต8น เรียกว0านิมิต ท0านให8ถือเอาสภาวปรมัตถ;เท0าน้ันเปFนอารมณ; ได8แก0 นามธรรม และรูปธรรมที่

กำลังปรากฏอยู0เฉพาะหน8าเปFนปGจจุบันอารมณ; 

 3) อาชีวปาริสุทธิศีล บริสุทธ์ิด8วยการเลี้ยงชีพชอบ ฆราวาสพึงเว8นจากมิจฉาชีพต0าง ๆ ที่เน่ือง

ด8วยกายทุจริต และวจีทุจริตด8วยวิริยะ อดกลั้นต0อทุจริตและมิจฉาชีพฝ�ายบรรพชิตพึงเว8นกุลทูสกกรรม 

(ประจบประแจงเพื่อให8เขาเลื่อมใสตน) และอเทสนา (แสวงหาด8วยวิธีต0าง ๆ ที่ไม0เปFนไปในวินัยบัญญัติ) 

 4) ปGจจยสันนิสสิตศีล ศีลที่บริสุทธิ์ด8วยการมีสติพิจารณาใช8สอยปGจจัย 4 เช0น การบริโภค

อาหาร เพื่อขจัดความทุกข;จากความหิว ใช8จีวร เปFนต8น เพื่อปกปwดอวัยวะที่ทำให8เกิดความละอาย 

และเพื่อปYองกันลมแดด เปFนต8น 

  ข. อธิจิตตสิกขา อธิจิตตสิกขา การศึกษาในเรื่องจิตอันย่ิง คือ เอกัคคตาเจตสิกที่ทำให8

จิตตั้งมั่นในอารมณ;นามธรรมหรือรูปที ่กำลังปรากฏ ในขณะที่สติปGฏฐาน หรือวิปGสสนาญาณเกิด

ขณะนั้นเอกคัคตาเจตสิก (สมาธิ) ที่ละเอียดเพราะปราศจากความเปFนตัวตน ไม0เปFนที่ตั้งของตัณหา

และทิฏฐิ สมาธิโดยทั่วไป แม8ถึงข้ันฌานจิตก็ไม0เปFนอธิจิตของเราเมื่อทำให8สมบูรณ;ในสิกขาน้ี จะเกิด

                                                
154สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 545. 
155องฺ.ติก.20/525/220. 
156องฺ.ทสก. 24/2/3., พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย; (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปLสสนาภาวนาที่ไมOภูก

เขียนไวQใน พระไตรปSฎก, อ8างแล8ว, หน8า 336. 
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ความบริสุทธ์ิแห0งจิตข้ึนเรียกว0า จิตตวิสุทธิ157 เมื่อมีศีลบริสุทธ์ิบริบูรณ;ดีแล8ว ช่ือว0ามีฐานมั่นคงที่จะทำ

สมาธิ เพื่อชำระใจให8บริสุทธิ์อีกต0อไป แต0ถ8าศีลไม0บริสุทธิ์มีขาด ด0างพร8อย ทะลุอยู0 ก็ยากที่จะทำให8

สมาธิข้ึนมาได8 อน่ึงสมาธิเกิดจากศีลที่บริสุทธ์ิน้ีย0อมมีกำลังมาก 

 จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห0งจิตคือ การชำระจิตให8ปราศจากกิเลสนิวรณ; หมายถึง ความ

บริสุทธ์ิที่เกิดจากสมาธิน้ันเอง จิตตวิสุทธิน้ีย0อมเกิดแก0พระโยคาวจรที่เปFนผู8เจริญสมถะ เรียกว0า “สมถยา

นิก” ส0วนผู8ที่เจริญวิปGสสนาล8วน ๆ  เรียกว0า “วิปGสสนายานิก” ในการเข8าถึงจิตตวิสุทธินั้น ผู8ปฏิบัตเิพื่อ

ชำระจิตให8บริสุทธิ์ จำแนกกล0าวโดยสรุปมี 2 จำพวก คือ สมถยานิก ได8แก0ผู8ปฏิบัติได8สมาธิ 2 ขั้นคือ 

อุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ แล8วเจริญวิปGสสนาเพื่อให8ได8บรรลุมรรคผลต0อไป จิตตวิสุทธิ หรือสมาธิที่

บริสุทธ์ิน้ันเปFนสมาธิที่ปราศจากกิเลสนิวรณ; มีกามฉันท;นิวรณ;158 เปFนต8น 

  ค. อธิป^ญญาสิกขา อธิปGญญาสิกขา การศึกษาในเรื่องปGญญาอันยิ่ง หมายถึงปGญญา

เจตสิกในขณะที่วิปGสสนาญาณเกิด เปFนปGญญาอันยิ่งอย0างละเอียดเพราะไม0มีความยึดถือ ว0าปGญญา

เปFนเราหรือปGญญาของเรา คือ ไม0ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ ปGญญาที่เกิดที่ให8ทาน รักษาศีลหรือ

เปFนไปในสมถภาวนา ไม0เปFนอธิปGญญา เพราะยังเปFนที่ต้ังของตัณหาและทิฏฐิได8 เมื่อทำให8สมบูรณ;ใน

สิกขาน้ีแล8วจะเกิดความบริสุทธ์ิแห0งทิฏฐิข้ึน ปรากฏเปFนความบริสุทธ์ิแห0งปGญญา 5 ระดับ คือ ทิฏฐิวิ

สุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิ 

เมื่อดำเนินตามไตรสิกขาแล8ว จัดว0าเจริญมรรคมีองค; 8 ไปในตัว ดังในคัมภีร;พระพุทธศาสนาเถรวาท

กล0าวอีกนัยหนึ่งคือ การบรรลุถึงคุณความดี 3 ระดับ เริ่มตั้งแต0ความดีงามในเบื้องต8นหมายถึง ศีล 

ความดีงามในท0ามกลาง หมายถึง สมาธิ ความดีงามในที่สุด หมายถึง ปGญญา ในหลักศึกษาและปฏิบัติ 

3 ประการน้ี เมื่อกล0าวโดยพิสดารได8แก0 อริยมรรคมีองค; 8 หรือ มัชฌิมาปฏิปทาน้ันเอง159  

 พระพุทธองค;ได8ตรัสถึงการบรรลุธรรมว0า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม0กล0าวการอรหัตตผลด8วยข้ัน

เดียวเท0าน้ัน แต0การบรรลุอรหัตตผลน้ัน ย0อมมีได8ด8วยการบำเพ็ญสิกขา”160 โดยลำดับด8วยการบำเพ็ญ

กิริยาโดยลำดับ ด8วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับ161 พุทธดำรัสนี้เปFนการยืนยันในแนวทางของการ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล และนิพพานว0า มีลำดับขั้นตอน และมีธรรมที่สนับสนุนทำให8บรรลุธรรม 

พระพุทธองค;ได8ทรงแสดงไว8ในที่ทั้งหลายว0า การบรรลุธรรม จะต8องเกิดจากการบำเพ็ญไตรสิกขา 

“ภิกษุดังประกอบด8วยธรรม 3 ประการนี้แล ย0อมมีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษมสูงสุด ประพฤติ 

                                                
157เรื่องเดียวกัน, หน8า 340. 
158ขุ.ม.29/707/729-331., ขุ.ป.31/738/361. 
159สํ.ม.19/1664/419., ขุ.ป.31/598-599/288. 
160สํ.นิ.16/253/103-104., ม.ม.13/238/181-182. 
161ม.ม.13/238/181-182. 
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พรหมจรรย;ลุล0วงถึงที่สุดแห0งที่สุด ประเสริฐกว0าเทวดา และมนุษย;ทั้งหลาย162 ดังน้ันไตรสิกขา จึงเปFน

หลักธรรมที่จะนำพาผู8ปฏิบัติให8ถึงฟGง คือ นิพพานได8 ถ8าเปFนผู8สั่งสมบญุบารมีมาแต0อดีตชาติ เมื่อบารมี

ถึงความแก0รอบแล8วย0อมสามารถบรรลุมรรคญาณ และผลญาณเปFนพระอริยบุคคลได8 
 

 3.6.2 วิธีปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม 

 นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่เกี่ยวข8องกับบรรลุธรรม โดยเฉพาะโพธิปGกขิยธรรม 

37 ประการ เปFนหลักธรรมที่นำไปสู0การปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมโดยเฉพาะแล8ว การปฏิบัติเพื่อการ

บรรลุธรรมวิธีการปฏิบัติ 2 แบบ คือ สมถยานิกะ และวิปGสสนายานิกะ163 

  3.6.2.1 การเจริญวิป^สสนาแบบสมถยานิกะ สมาถยานิก แปลว0า ผู8มีสมถะเปFนยาน 

หมายถึง ผู8บำเพ็ญสมถะก0อนแล8ว จึงเจริญวิปGสสนาทีหลัง ตามความหมายอย0างกว8าง สมถะที่บำเพ็ญ

ก0อนน้ัน อาจได8เพียงอุปาจารสมาธิหรือก8าวไปถึงอัปปนาสมาธิได8ฌานสมาบัติได8 แต0อรรถกถานิยมใช8

ในความหมายที่จำกัดหรือจำเพาะกว0าน้ัน คือ มุ0งเอาเฉพาะผู8ได8ฌานสมาบัติแล8ว ดังน้ันจึงกล0าวได8ว0า 

วิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน; (เกี่ยวกับการบรรลุอาสวักขัย อาศัยปฐมฌาน ก็ได8 ทุติยฌาน ก็ได8) เปFน

ปฏิปทาของสมาถะยานิก164  

 1) อารมณ;ของสมถะ  คำว0า อารมณ;สมถะ หมายถึง เครื่องยึดเหน่ียวหรือที่ต้ังมั่นของสมถะ 

มี 40 ประการ คือ กสิณ 10, อสุภะ 10, อนุสสติ 10, พรหมวิหาร 4, อรูปกรรมฐาน 4, อาหาเรปฏิกูล

สัญญา 1, จตุธาตุววัตถาน 1165 สมถะทั้ง 40 นี้ มีสมาธิ 2 ประการ คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนา

สมาธิเปFนปทัฏฐาน คือ เปFนเหตุใกล8ทำให8เกิดฌาน ที่เรียกว0า สมาบัติ 8 หรือ สมาบัติ 9166  

 2) ผลของสมถะ สมถกรรมฐาน มีจุดมุ0งหมาย คือ การทำให8จิตสงบและต้ังมั่นสามารถทาให8

บรรลุรูปฌาน หรือ ได8ฌานสมาบัติ ดังน้ี167 

  (1) กสิณ 10 อานาปานสติ 1 รวม 11 กรรมฐานน้ี ทำให8สำเร็จต้ังแต0ปฐมฌานจนถึงปGญ

จมฌาน (รวม 5 ฌาน) 

  (2) อสุภ 10 กายคตาสติ 1 รวม 11 กรรมฐานน้ี ทาให8สำเร็จเพียงปฐมฌานอย0างเดียวเท0าน้ัน 

                                                
162องฺ.ทุก.20/585/280-281. 
163สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 449. 
164เรื่องเดียวกัน,หน8า 449. 
165พระพุทธโฆสเถะ, คัมภีร.วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย. (อาจ อาสภเถระ), 

(กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ;พริ้นท;ติ้ง, 2560), หน8า 182–185. 
166พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ 9 เลOม 1 สมถกรรมฐานทีปนี, อ8างแล8ว, หน8า 

234-239. 
167พระพุทธโฆสเถะ, คัมภีร.วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย; (อาจ อาสภเถระ), 

อ8างแล8ว, หน8า 185. 
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  (3) เมตตา กรุณา มุทิตา ทั้ง 3 กรรมฐานนี้ ทำให8สำเร็จรูปฌานเบื้องต่ำ 4 (เว8นรูปปGญ

จมฌาน) 

  (4) ส0วนผู8เจริญอุเบกขาพรหมวิหาร ย0อมได8รูปปGญจมฌานอย0างเดียว 

  (5) สำหรับอรูปกรรมฐาน 4 ย0อมทำให8สำเร็จอรูปฌาน 4 โดยเฉพาะ 

 3) แนวทางการเจริญสมถะในการเจริญสมถะโดยอาศัยอารมณ; 40 ประการนั้นต8องเข8าใจ

เรื่อง องค;ฌานเพื่อเปFนแนวทางในการเจริญวิปGสสนาแบบสมถยานิกะ ดังน้ี ฌานหมายถึงการเพ0งอยู0

ในอารมณ;อันเดียว เช0น การเจริญสมถะข8ออานาปานสติ168 ซึ่งเกี่ยวกับการเพ0งหรือกำหนดที่ลมหายใจ

เข8าออก การเพ0งให8เกิดฌานน้ัน จะต8องต้ังสติควบคุมจิตให8แน0วแน0อยู0ในอารมณ; คือ ลมหายใจเข8าออก 

รวมอยู0ในอารมณ;อันเดียวเรียกว0า “เอกัคคตารมณ;” จิตก็จะปลื้มป�ติยินดี และน8อมเข8าไปสู0เอกัคคตา

รมณ;ย่ิงข้ึน เรียกว0า เพ0งเอาความสุขอันเกิดจากเอกัคคตารมณ; เปFนอารมณ;ของฌานต0อไป 

 การเจริญอานาปานสติ มีนิมิต 3 อย0าง คือ บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต ลมหายใจเข8าออกเปFน

บริกรรมนิมิต ลมหายใจเข8าออกปรากฏดุจสายน้ำ เปลวควัน ปุยสาลี ไม8ค8า พวงดอกไม8 ดอกบัว ล8อรถ 

ลมต8านเหล0าน้ีเปFนอคุคหนิมิต ลมหายใจเข8าออกดุจดวงจนัทร; ดวงอาทิตย; พวงแก8วมณี พวงแก8วมุกดา 

เหล0าน้ีเปFนปฏิภาคนิมิต การต้ังใจกำหนดลมหายใจในขณะที่มีบริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิตอย0างใด

อย0างหน่ึงเปFนอารมณ;อยู0 สมาธิในขณะน้ัน เรียกว0า บริกรรมภาวนาสมาธิ การต้ังใจกำหนดลมหายใจ

เข8าออกที่มีปฏิภาคนิมิตเปFนอารมณ;ในระหว0างที่ไม0เข8าถึงรูปฌาน สมาธินั้น เรียกว0า อุปจารสมาธิ 

(สมาธิเฉียดฌาน) การต้ังกำาหนดลมหายใจเข8าออกที่มีปฏิภาคนิมิตเปFน อารมณ;ที่เข8าถึงรูปฌานแล8ว 

สมาธิน้ัน เรียกว0า อัปปนาภาวนาสมาธิ169 เมื่อลมหายใจเข8าออกละเอียดสุขุมจนเกิดปฏิภาคนิมิตแล8ว 

ผู8ปฏิบัติจะต8องรักษาปฏิภาคนิมิต ด8วยการปฏิบัติเปFนพิเศษเพื่อให8ถึงซึ่งรูปฌาน การปฏิบัติเปFนพิเศษ

น้ีจะต8องดำเนินตามอัปปนาโกศล 10 ประการ คือ170 

  (1) ทำวัตถุอุปกรณ;ที่แวดล8อมให8เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องนุ0งห0ม 

เครื่องใช8สอย ที่อยู0 และชำระกายให8สะอาด 

  (2) ต8องเข8าใจในการกำหนดลมหายใจ 

  (3) ต8องข0มจิตในคราวที่จิตมีความพยายามมาก 

  (4) ต8องยกจิตในคราวที่จิตง0วงเหงา เกียจคร8านในการเจริญภาวนา 

  (5) ต8องยังจิตที่เหี่ยวแห8งให8เกิดความป�ติโสมนัส 

                                                
168พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ 9 เลOม 1 สมถกรรมฐานทีปนี, อ8างแล8ว, หน8า 

165–178. 
169เรื่องเดียวกัน, หน8า 175. 
170พระพุทธโฆสเถะ, คัมภีร.วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย. (อาจ อาสภเถระ),

อ8างแล8ว, หน8า 223. 
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  (6) ต8องวางเฉยต0อจิตที่กำลังดำเนินงานสม่ำเสมออยู0ในอารมณ;กรรมฐาน 

  (7) เว8นจากบุคคลที่ไม0มีสมาธิ 

  (8) คบแต0บุคคลที่มีสมาธิ 

  (9) ต8องอบรมณ;อินทรีย; 5 (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปGญญา) ให8มีกำลังสม่ำเสมอกัน 

  (10) มีจิตน8อมอยู0ที่จะได8อัปปนาฌาน 

 สมาธิที่แน0วแน0สนิทเรียกว0า อัปปนาสมาธิ เมื่อจิตเปFนสมาธิถึงขั้นนี้ ก็เปFนอันเข8าสู0ภาวะที่

เรียกว0า ฌาน ในฌานน้ัน สมาธิหรือเรียกอีกอย0างหน่ึงว0า เอกัคคตา จะต8องมีองค;ธรรมอื่น ๆ จำนวน

หน่ึงเปFนตัวประกอบร0วมอยู0ด8วยเปFนประจำเสมอไป ฌานมีหลายข้ัน คือแบ0งเปFน 4 ตามแนวพระสูตร 

หรือแบ0งเปFน 5 ตามแนวพระอภิธรรม ยิ่งเปFนฌานสูงขึ้นไป ก็ยิ่งประณีตยิ่งขึ้น ยิ่งประณีตขึ้น ก็ยิ่งมี

องค;ธรรมที่ประกอบร0วมประจำน8อยลงไปตามลำดับ องค;ธรรมที่ประกอบร0วมประจำในฌาน รวม

ทั้งตัวสมาธิ หรือ เอกัคคตาด8วยนั้นเรียกว0า “องค;ฌาน” มีทั้งหมด 6 อย0าง คือ วิตก วิจาร ป�ติ สุข 

อุเบกขา และ เอกัคคตา171 แบ0งออกเปFน 4 ข้ัน ดังตัวอย0างในอานาปานสติ ดังน้ี 

  (1) ปฐมฌาน หมายถึงฌานที่หนึ่ง ประกอบด8วยองค; 5 คือ วิตก วิจาร ป�ติ สุข และ

เอกัคคตา วิตก คือการนึกหรือการยกจิตข้ึนสู0อารมณ;สมาธิ วิตก อาจหมายถึงความตรึกก็ได8 เช0น เมื่อ

กำหนดลมหายใจเข8าออกก็ยกจิตให8มากำหนดที่ลมหายใจเข8า ลมหายใจออก หายใจเข8ายาวหรือสั้น

หายใจออกยาวหรือสั้นก็ให8รู8 วิจาร คือความตรอง หรือการพยุงจิตให8คลุกเคล8าอยู0กับอารมณ;ของ

สมาธิ ในที่น้ีต8องไม0ให8หลุดไปจากลมหายใจเข8าออกต8องมีสติค0อยพยุงจิตให8แน0วแน0อยู0ในอารมณ;อันน้ี 

ป�ติ คือ ความอิ่มใจ อิ่มกายปรากฏเปFนความซาบซ0านกาย และใจ แต0ต8องพยายามประคองจิตไม0ให8ฟุYง

ไปกับป�ติ ต8องคอยกำหนดจิตให8แน0วแน0อยู0ในลมหายใจ สุข คือความสบายกาย และใจ ซึ่งละเอียดกว0า

ป�ติ เปFนความสุขที่ละเอียดอ0อนและไม0อิงด8วยอามิสเอกัคคตา คือความตั ้งมั่นมีอารมณ;อันเดียว

ปราศจากอารมณ;แทรกแซงจิตจะต้ังมั่นอยู0ที่ลมหายใจเข8าออกอย0างเดียว 

 ในด8านการปฏิบัติ มีการนึกและการใคร0ครวญในลมหายใจเข8าออกอย0างแน0นแฟYนและ

ถูกต8อง มีความชุ0มชื่นเบิกบานใจ มีอารมณ;ผ0องใสและสว0างไสว มีความสุขสันต;หรรษา ไม0สนใจต0อ

อารมณ;ภายนอก แม8เสียงที่สอดแทรกเข8ามาจะได8ยินชัดเจน แต0จิตใจก็ไม0หวั่นไหวไปตามเสียงน้ัน 

จิตใจยังมั่นคงอยู0กับลมหายใจเข8าออกเปFนปรกติ ไม0มีความรำคาญเสียงที่ได8ยินอาการอย0างนี้เปFน

อาการของปฐมฌาน 

  (2) ทุติยฌาน หมายถึง ฌานที่สอง ประกอบด8วยองค; 3 คือ ป�ติ สุข และเอกัคคตา ตัด

เอาวิตกและวิจารออกไป ฌานน้ีต8องอาศัยปฐมฌานเปFนพื้นฐาน ถ8าไม0ได8ปฐมฌานอย0างมั่นคงแล8วจะ

ก8าวข้ึนสู0ทุติยฌานไม0ได8เด็ดขาด  

                                                
171สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว,หน8า 821. 
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  (3) ตติยฌาน หมายถึง ฌานที่สาม ประกอบด8วยองค; 2 คือ สุข และเอกัคคตา ตัดเอาป�ติ

ออกไป ฌานนี้ต8องอาศัยฌานทั้งสองเบื้องต8น ขัดเกลาฟอกจิตให8ละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับ มีข8อสังเกต

คือในฌานที่สามน้ีไม0มีความอิ่มใจ ความอิ่มเอิบหายไป มีแต0ความสุขสดช่ืน เยือกเย็นและเบาสบาย ลม

หายใจเบาลงไปมาก เกือบจะไม0รู8สึก เสียงที่ได8ยินเบาลงกว0าเดิม จนคล8ายเสียงแว0ว ๆ ร0างกายมีอาการ

คล8ายตัวเกร็ง ความจริงร0างกายก็อยู0ในท0านั่ง (หรือนอน) ธรรมดา แต0จิตทรงสมาธิแน0วแน0 ความตึง

เครียดของร0างกายจึงเกิดข้ึนจนมีความรู8สึกเหมือนอยู0ในเกราะ หรือถูกใครมัดเอาไว8อย0างแน0น 

  (4) จตุตถฌาน หมายถึง ฌานที่สี่ ประกอบด8วยองค; 2 คือ อุเบกขา และเอกัคคตา 

ภาวะจิตในขั้นนี้ละเอียดมาก ลมหายใจเข8าออกไม0ปรากฏ ในฌานที่สี่ความสัมพันธ;ระหว0างกายกับ

จติใจถูกแยกออกจากกันเด็ดขาด จิตไม0รับรู8เรื่องของร0างกาย แม8แต0ลมหายใจ ความจริงร0างกายยังมี

การหายใจอยู0อย0างละเอียดอ0อนที่สุดแต0จิตไม0ยอมรับรู8 จิตตั้งมั่นเปFนเอกัคคตารมณ; และอุเบกขา 

กล0าวคือจิตมีอารมณ;เปFนหนึ่งและมีความทรงตัวอย0างนี้โดยไม0มีการเคลื่อนไป จิตมีความวางเฉยต0อ

อาการภายนอก ยุงจะกิน ริ้นจะกัด เสียงจะดัง ก็ไม0มีการรับรู8ไปเสียทุกอย0าง ในใจรู8สึกโพลง มีแสง

สว0างมีอารมณ;เยือกเย็น มีสติและสัมปชัญญะสมบูรณ;172 

 4) แนวทางการเจริญวิปGสสนาแบบสมถยานิกะ ในคัมภีร;อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต 20 

แสดงพุทธดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการเจริญวิปGสสนาเพื่อทำความสิ้นไปแห0งอาสวะกิเลสทั้งหลายโดย

อาศัยฌาน ตั้งแต0ปฐมฌานจนถึงอากิญจัญญายตนฌานไว8ว0า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและ

อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เธอย0อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ที่มีอยู0ในปฐมฌานน้ัน โดยเปFนสภาวะไม0เที่ยง เปFนทุกข; เปFนดังโรค เปFนดังหัวฝ� เปFน

ดังลูกศร เปFนสิ่งคอยก0อความเดือดร8อน เปFนที่ทำให8ขัดข8อง เปFนดังคนฝ�ายอื่น เปFนสิ่งที่ต8องแตกสลาย

เปFนของว0างเปล0า เปFนอนัตตา”173 

 จากข8อความพระพุทธดำรัสดังกล0าว ทำให8ทราบว0า ภิกษุผู8บรรลุปฐมฌานแล8ว ควรเข8า

ปฐมฌานก0อนจะเจรญิวิปGสสนาเพื่อให8ฌานเปFนบาท เมื่อออกจากฌานแล8ว จึงเจริญวิปGสสนาต0อมา ดัง

ในคัมภีร;วิสุทธิมรรคที่แสดงถึงการเจริญอานาปานแบบสมถะว0า “ภิกษุนั้น ออกจากฌานแล8วย0อม

กำหนดรู8ลมหายใจเข8าออกหรือองค;ฌาน” แม8การหยั่งเห็นก็เปFนการกำหนดรู8ขันธ; 5 ซึ่งปรากฏใน

ปฐมฌานน้ัน สรุปความว0า การเจริญวิปGสสนาแบบสมถยานิกะ คือพระโยคาวจรพึงกำหนดรู8อารมณ;ที่

ปรากฏชัดเมื่อออกจากฌานแล8ว อันได8แก0นามธรรมคือฌานจิตตุปบาทในปGจจุบันขณะน้ัน174 

                                                
172พระพุทธโฆสเถะ, คัมภีร.วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย. (อาจ อาสภเถระ),

อ8างแล8ว, หน8า 241 -300. 
173องฺ.นวก.23/240/341-345. 
174พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปLสสนานัย เลOม 1, แปลเรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ.,  อ8าง

แล8ว, หน8า 156. 
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  3.6.2.2 การเจริญวิป^สสนาแบบวิป^สสนายานิกะ วิปGสสนายานิก แปลว0า ผู8มีวิปGสสนา

เปFนยาน เรียกเต็มเพื่อย้ำความหมายให8หนักแน0นว0า สุทธิวัปGสสนายานิก แปลว0า ผู8มีวิปGสสนาล8วน ๆ 

เปFนยาน หมายถึง ผู8ที่เริ่มปฏิบัติด8วยเจริญวิปGสสนาทีเดียว โดยไม0เคยฝ�กหัดเจริญสมาธิใด ๆ มาก0อน

เลย แต0เมื่อเจริญวิปGสสนา คือใช8ปGญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายอย0างถูกทางแล8ว จิตก็

จะสงบขึ้น เกิดมีสมาธิตามมาเอง ในตอนแรก สมาธิที่เกิดขึ้นอาจเปFนเพียงขณิกสมาธิ คือ สมาธิ

ช่ัวขณะ ซึ่งเปFนสมาธิอย0างน8อยที่สุดเท0าที่จำเปFนเพื่อให8วิปGสสนาดำเนินต0อไปได8 ดังที่ท0านกล0าวว0า175  

 1) อารมณ;ของวิปGสสนา ผู8เจริญวิปGสสนาภาวนามีอารมณ;เดียว คือ รูปนาม เมื่อกล0าวโดยนัย

แห0งเทศนาที่พระพุทธองค;ตรสัแสดงให8เหมาะสมกับอุปนิสยัของเวไนยสัตว; ก็จัดเปFน 6 หมวด คือ ขันธ; 

5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย; 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 ธรรม 6 หมวดนี้ เปFนอารมณ;

วิปGสสนา หรือแดนเกดิของปGญญา ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา แสดงเหตผุลในการที่พระพุทธองค;แสดง

โปรดเวไนยสัตว;ด8วยการยกเอาวิปGสสนาภูมิมาแสดง 6 ภูมิ ด8วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ176 

  (1) ผู8ที่หมกมุ0นมัวเมาอยู0ในนามธรรมมาก ก็ทรงแสดงขันธ; 5 เพราะขันธ; 5 มีรูป 1 แต0มี

นามขันธ;ถึง 5 ขันธ; 

  (2) ผู8ที่หมกมุ0นมัวเมาในรูปมาก ก็ทรงแสดงอายตนะ 12 เพราะอายตนะ 12 นั้น มีรูป

ถึง 10 อายตนะครึ่ง แต0นามอายตนะมีเพียง 1 ครึ่งเท0าน้ัน 

  (3) ผู8ที่หมกมุ0นมัวเมาทั้งในรูปและนาม ก็ทรงแสดงธาตุ 18 แม8ภูมิของวิปGสสนาปGญญาที่

เหลืออีก 3 ภูมิ ก็มีนัยเหมือนกัน ผู8มีอินทรีย;แก0กล8า ก็ทรงแสดงขันธ; 5 อย0างกลาง ทรงแสดงอายตนะ 

12 อย0างต่ำ และทรงแสดงธาตุ 18 ผู8ชอบย0อทรงแสดงขันธ; 5 ชอบอย0างกลางทรงแสดงอายตนะ 12 

ชอบอย0างพิสดารก็ทรงแสดงธาตุ 18 

 2) แนวทางการเจริญวิปGสสนายานิกะ ผู8เจริญวิปGสสนา พึงเจริญสติระลึกรู8รูปนามปรมัตถ; 

สภาวะที่เกิดเน่ืองอยู0กับ ขันธ; 5 อายตนะ 12 และธาตุ 18 ดังกล0าวแล8ว เท0าน้ัน ไม0ควรใส0ใจต0อบัญญติั 

ผู8ปฏิบัติควรเริ่มจากการกำหนดรู8อารมณ;ภายในคือ รูปนาม ที่อยู0ในร0างกายที่ยาววา หนาเพียงคืบ 

กว8างเพียงศอก เมื่อวิปGสสนาญาณแก0กล8าข้ึนแล8ว ก็จะสามารถรับรู8อารมณ;ภายนอกได8เอง วิธีน้ีเปFนวิธี

ปฏิบัติของพระสาวกทั้งหลาย ด8วยเหตุนี ้ ผู 8ปฏิบัติธรรมจึงไม0ควรแสวงหาหรือกำหนดรู 8อารมณ;

ภายนอก เช0น เสียง โดยไม0สนใจต0อสภาวะได8ยินซึ ่งเปFนอารมณ;ภายใน เพราะจะทำให8จิตซัดส0าย

ฟุYงซ0าน ส0งผลให8สมาธิและปGญญาไม0เจริญขึ้น และให8กำหนดสภาวะอารมณ;ปGจจุบันเท0านั้น ไม0ใช0

                                                
175สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 449. 
176พระสุมังคลเถระ, อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา, ฉบับแปลโดยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อ8างแล8ว, หน8า 344 -345. 
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กำหนดรูปหรือนาม ตามที่ตนศึกษาเพราะเปFนการนึกคิดด8วยสัญญา ไม0ใช0การเจริญสติระลึกรู8อย0าง

แท8จริง ดังน้ันผู8ปฏิบัติวิปGสสนาจึงควรกำหนดอารมณ;ภายในที่เปFนปGจจุบัน177  

 จากข8อมูลดังกล0าว จึงสรุปได8ว0า การปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมวิธีการปฏิบัติ 2 แบบ คือ 

สมถยานิกะ และวิปGสสนายานิกะ แบบที่ 1 เรียกว0า สมถยานิกะ คือ การทำฌานให8เกิดขึ้นเสยีก0อน 

จนมีวสี 5 อย0างคล0องแคล0วแล8วจึงถอนจิตออกจากฌาน ทำวิปGสสนาต0อไปได8โดยยกเอาองค;ฌานที่

ปรากฏชัดที่สุดมาพิจารณา โดยความเปFนพระไตรลักษณ; แบบที่ 2 เรียกว0า วิปGสสนายานิกะคือ 

ปฏิบัติวิปGสสนาล8วน ๆ โดยไม0มีสมถะเข8ามาเจือปน โดยอาศัยขณิกสมาธิที่มีอยู0เฉพาะอารมณ;หน่ึง ๆ 

เท0าน้ัน ขณิกสมาธิเปFนสมาธิที่เกิดช่ัวขณะ เมื่อกำหนดรู8สภาวธรรม (รูปนาม) อยู0ย0อมปรากฏข้ึน เมื่อ

จิตต้ังมั่นในอารมณ;ปGจจุบนัที่เปFนรปูนามอย0างต0อเน่ือง ปราศจากนิวรณ;ในขณะที่อินทรีย; 5 คือ ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิ และปGญญา มีกำลังสม่ำเสมอกัน 

 พระอริยบุคคลทั้งหมด บรรลุธรรมได8ด8วยการเจริญวิปGสสนาตามหลักสติปGฏฐาน 4 เท0าน้ัน 

แม8พระผู8มีพระภาคเจ8า จะทรงแสดงโพธิปGกขิยธรรมคือ ธรรมอันเปFนฝGกฝ�ายแห0งความตรัสรู8 คือ 

เกื้อกูลแก0การตรัสรู8, ธรรมที่เกื้อหนุนแก0อริยมรรค ทำให8แจ8งอริยสัจ 4 บรรลุมรรคผลนิพพาน มีมากถึง 

37 ประการคือ สติปGฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย; 5 พละ 5 โพชฌงค; 7 มรรคมีองค; 8 

เมื ่อกล0าวโดยหลักปฏิบัติแล8วพบว0า สติปGฏฐาน เปFนหลักในโพธิปGกขิยธรรม ธรรมหมวดอื ่นมี

สัมมัปปธานเปFนต8น เปFนองค;ประกอบหนุนให8การเจริญสติดำเนินไปโดยสะดวกและรวดเร็ว หลังจาก

นั้นปGญญาที่เกิดร0วมกับสติ จะพัฒนาขึ้นตามลำดับญาณ จนกระทั่งบรรลุมรรคญาณและผลญาณใน

ที่สุด ทั้งสมถกรรมฐานและวิปGสสนากรรมฐานน้ันจะต8องปฏิบัติควบคู0กันไป โดยเฉพาะวิปGสสนา

กรรมฐานถือว0าเปFนหัวใจสำคัญของการปฏิบัติ ถ8าผู8ปฏิบัติยังไม0สามารถยกจิตของตนเข8าสู0วิปGสสนา

ญาณได8 การบรรลุมรรคผล นิพพาน ก็จะไม0เกิดข้ึนเลย นิพพานซึ่งเปFนเปYาหมายสูงสุดที่พระพุทธองค;

ได8แสดงไว8 จัดเปFนมรดกธรรมของพระพุทธองค; เมื่อกล0าวโดยหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล 

นิพพานน้ันคือ การปฏิบัติเพื่อให8เกิดวิปGสสนาปGญญา  

 

3.7 กรณีศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรมของภิกษุและภิกษุณี 

 

 เพศสภาพตามการจัดแบ0งในทัศนะพุทธปรัชญาแบ0งเปFน 2 เพศสภาพคือ สมณเพศ ได8แก0

ภิกษุ ภิกษุณี และคฤหัสถ;เพศ ได8แก0 อุบาสก อุบาสิกา ในที่นี้ผู8วิจัยจะขอนำเสนอบางกรณีที่บรรลุ

ธรรมในแต0ละระดับและหลักธรรมที่สัมพันธ;กันในแต0ละกรณี เพื่อให8เห็นว0าแต0ละบุคคลต0างมีวิธีเข8าถึง

                                                
177สมเด็จพระพุทธชินวงศ; (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ), อริยวังสปฏิปทา ปฏิปทาอันเป]นวงศ.พระอริยเจQา, 

อริยวังสปฏิปทา, (กรุงเทพฯ : ประยูรสาส;น ไทยการพิมพ;, 2554), หน8า 38 -39. 
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ธรรมได8อย0างไร อย0างไรก็ตามก็วิเคราะห;นั ้นตั ้งอยู 0บนหลักการทางพุทธปรัชญาเปFนหลักดังมี

รายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 

 3.7.1 กรณีการบรรลุธรรมของภิกษุ 

 กรณีศึกษาภิกษุผู8บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งผู8วิจัยขอนำเสนอเพศสภาพที่

เรียกว0าสมณเพศ จากการศึกษาพบว0ามีภิกษุจำนวนมากที่บรรลุอรหัตผลในสมัยพุทธกาลและปรากฏ

ในพระไตรปwฎก อาทิ 1) ภิกษุผู 8บรรลุธรรมและเปFนตำแหน0งเอตทัคคะได8แก0 1) พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ เลิศกว0าพวกภิกษุสาวกของเราผู8รู8ราตรีนาน 2) พระสารีบุตร ผู8มีปGญญามาก 3) พระมหาโมค

คัลลานะ ผู8มีฤทธิ์ 4) พระมหากัสสป ผู8ทรงธุดงค;และสรรเสริญคุณแห0งธุดงค; 5) พระอนุรุทธะ ผู8มี

ทิพยจักษุ 6) พระภัททิยกา�ิโคธาบุตร ผู8เกิดในตระกูลสูง 7) พระลกุณฏกภัททิยะ ผู8มีเสียงไพเราะ   

8) พระปwณโฑลภารทวาชะ ผู8บันลือสีหนาท 9) พระปุณณมันตานีบุตร ผู8เปFนธรรมกถึก 10) พระ

มหากัจจานะ ผู8จำแนกอรรถแห0งภาษิตโดยย0อให8พิสดาร 11) พระจุลลปGนถกะ ผู8นฤมิตกายอันสำเร็จ

ด8วยใจ 12) พระจุลลปGนถกะ ผู8ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ 13) พระมหาปGนถกะ ผู8ฉลาดในการ

เปลี ่ยนแปลงทางปGญญา 14) พระสุภูติ ผู 8มีปรกติอยู 0ด8วยความไม0มีกิเลส 15) พระสุภูติ ผู 8เปFน

ทักขิไณยบุคคล 16) พระเรวตขทิรวนิยะ ผู8อยู0ป�าเปFนวัตร17) พระกังขาเรวตะ ผู8ยินดีในฌาน 18) พระ

โสณโกลิวิสะ ผู8ปรารภความเพียร 19) พระโสณกุฏิกัณณะ ผู8มีถ8อยคำไพเราะ 20) พระสีวลี ผู8มีลาภ 

21) พระวักกลิ ผู8พ8นจากกิเลสได8ด8วยศรัทธา 22) พระราหุล ผู8ใคร0ต0อการศึกษา 23) พระรัฐปาละ ผู8

บวชด8วยศรัทธา 24) พระกุณฑธานะ ผู8รับสลากก0อน 25) พระวังคีสะ ผู8มีปฏิภาณ 26) พระอุปเสนวัง

คันตบุตร ผู8นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ 27) พระทัพพมัลลบุตร ผู8จัดแจงเสนาสนะ 28) พระปwลินทวัจ

ฉะ ผู8เปFนที่รัก เปFนที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย 29) พระพาหิยทารุจีริยะ ผู8ตรัสรู8ได8เร็วพลัน 30) พระ

กุมารกัสสปะ ผู8แสดงธรรมได8วิจิตร 31) พระมหาโกฏฐิตะ ผู8บรรลุปฏิสัมภิทา32) พระอานนท; ผู8เปFน

พหูสูต,ผู8มีสติ, ผู8มีคติ, ผู8มีความเพียร,ผู8เปFนอุปGฏฐาก 33) พระอุรุเวลกัสสปะ ผู8มีบริษัทมาก 34) พระ

กาฬุทายี ผู8ทำสกุลให8เลื่อมใส 35) พระพักกุละ ผู8มีอาพาธน8อย 36) พระโสภิตะ ผู8ระลึกชาติก0อนได8 

37) พระอุบาลี ผู8ทรงวินัย 38) พระนันทกะ ผู8กล0าวสอนนางภิกษุณี 39) พระนันทะ ผู8คุ8มครองทวาร

ในอินทรีย;ทั้งหลาย 40) พระมหากัปปwนะ ผู8กล0าวสอนภิกษุ 41) พระสาคตะ ผู8ฉลาดในเตโชธาตุ 42) 

พระราธะ ผู8มีปฏิภาณแจ0มแจ8ง 43) พระโมฆราชะ ผู8ทรงจีวรเศร8าหมอง178 จะเห็นได8ว0ามีภิกษุที่บรรลุ

อรหัตผลจำนวนมากและเปFนเอตทัคคะ นอกจากเหนือจากตัวอย0างที่ได8นำมาเสนอแล8วยังมีภิกษุที่

ปรากฎในพระไตรปwฎกได8บรรลุธรรมในลำดับต0าง ๆ เปFนจำนวนมากเช0นกัน ในการวิจัยครั้งน้ีผู8วิจัยจะ

เสนอรายละเอียดเพียง 2 ท0านคือ    

     

                                                
178องฺ.ติก.20/146-149/24-26. 
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 3.7.1.1 พระสารีบุตรเถระ  

 พระสารีบุตรเมื่อแรกเกิดมีช่ือว0า “อุปติสสะ” เปFนบุตรของนางพราหมณีช่ือ “สารี” และนาย

พราหมณ; ผู8เปFนหัวหน8าหมู0บ8านอุปติสคามแห0งตำบลนาลกะหรือตำบลนาลันทา ในวันเดียวกับที่นาง

พรามหณ;สารีให8กำเนิดอุปติสสะนั้น ยังเปFนวันที่ครอบครัวข8างเคียงให8กำเนิดบุตรชื่อว0า “โกลิตะ” 

หรือต0อมาคือพระมหาโมคคัลลานะอีกด8วย ครอบครัวของอุปติสสะน้ันมีความมั่งค่ังสมบูรณ;พอ ๆ กับ

ครอบครัวของโกลิตะ ทั้งอุปติสสะและโกลิตะมีนิสัยใจคอคล8ายคลึงกัน ท0านทั้งสองได8คบหาและเล0า

เรียนด8วยกันมาแต0เล็ก ๆ จนเติบใหญ0ทั้งสองจึงเปFนเพื่อนรักกันอย0างย่ิง การออกจากเพศฆราวาสของ

อุปติสสะนั้นเกดิจาก วันหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวเล0นในงานรื่นเริงประจำป�ในกรุงราชคฤห; 

ขณะชมมหรสพอยู 0นั ้นก็เกิดความสลดใจขึ้นมาอย0างเดียวกันว0า กิจกรรมเหล0านี ้ช0างไร8สาระ หา

ประโยชน;แก0นสารมิได8เลย ควรจะหาสิ่งใดเปFนเครื่องยึดเหน่ียวและหลุดพ8นจากบ0วงเช0นน้ี อีกสองวัน

จึงพากันไปบวชในสำนักของสัญชัยเวลัฏฐบุตร ณ กรุงราชคฤห;นั้นเอง และสำเร็จการศึกษาในสำนัก

นั้นโดยใช8เวลาเพียงสองสามวัน เมื่อจบแล8วก็ออกจากสำนัก แต0ยังไม0พอใจเพราะเห็นว0าความรู8จาก

สำนักน้ันหาใช0ที่ตนค8นหาไม0 จึงตกลงแยกกันไปตามหาครูผู8สามารถสอนความจริงของโลกให8ประจกัษ;

ได8อย0างแท8จริง และสัญญากันว0าถ8าใครเจอครูเช0นว0าแล8วก็จะมาบอกกันมิได8อำพราง พระสารีบุตรได8

นับว0าเปFนผู8มีปGญญาเปFนเลศิ ท0านบรรลุโสดาบนั ต้ังแต0ได8ฟGงธรรมจากพระอัสสชิที่ท0านถามพระอัสชิว0า 

ครูของท0านสอนอย0างไร พระอัสชิตอบว0า “ธรรมเหล0าใดเกิดแต0เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรม

เหล0าน้ัน และความดับของธรรมเหล0าน้ันด8วย พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย0างน้ี”  

เมื่อจบท0านสารีบุตรก็บรรลุธรรมขั้นต8น (โสดาบัน) และจากนั้นท0านจึงออกบวชแล8วท0านได8

ตามพระพุทธเจ8าไปบำเพ็ญสมณธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตา เชิงเขาคิชฌกูฏ พระผู8มีพระภาคเจ8าเสด็จไป

ประทับอยู0ในถ้ำน้ันกับท0าน ต0อมาทีฆนขะปริพาชกได8มาเฝYาพระพุทธเจ8า พระองค;ทรงแสดงธรรมโปรด

ทีฆนขะปริพาชก พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู0เบื้องพระปฤษฏางค; (ข8างหลัง) พระสารีบุตรได8ฟGง

ธรรมนั้นและพิจารณาไปตามเนื้อความของพระธรรมเทศนานั้นตลอดเวลา ครั้นจบพระธรรมเทศนา

ท0านก็ได8บรรลุอรหัตตผลสำเร็จเปFนพระอรหันต; ส0วนทีฆนขะปริพาชกได8บรรลุโสดาปGตติผล เปFนพระ

โสดาบัน เน้ือความโดยย0อของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ8าทรงแสดงน้ันเรียกว0า ทีฆนขสูตร มีความ

โดยย0อดังน้ี “สมณพราหมณ;บางพวกมคีวามเหน็ว0า สิ่งทั้งปวงควรแก0เรา เราชอบใจหมด สมณพราหมณ;

บางพวกมีความเห็นว0า สิ่งทั้งปวงไม0ควรแก0เรา เราไม0ชอบใจหมด สมณพราหมณ;บางพวกมีความเห็นว0า 

บางสิ่งควรแก0เรา เราชอบใจ บางสิ่งไม0ควรแก0เรา เราไม0ชอบใจ ความเห็นของพราหมณ;พวกแรกใกล8

ความกำหนัดรกัใคร0ยินดีในสิ่งต0าง ๆ  ความเห็นของพราหมณ;พวกที่สองใกล8ข8างความเกลียดชังสิง่ต0าง ๆ  

ความเห็นของพราหมณ;พวกสุดท8ายใกล8เคียงกำหนัดรักใคร0ในของบางสิ่ง ใกล8ข8างความเกลยีดชังในของ

บางสิ่ง ผู8รู8พิจารณาว0า ถ8าเราจักถือมั่นความเหน็อย0างหน่ึงอย0างใดแล8ว กล0าวว0า สิ่งน้ีเท0าน้ันจริง สิ่งอื่น

เปล0าไม0จริง ก็จะต8องผิดจากคน 2 พวกที่มีความเห็นไม0เสมอกับตน ครั้นถือผิดกันก็ต8องวิวาทกัน 
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จากน้ันก็จะกลายเปFนความพิฆาตแล8วติดตามด8วยการเบียดเบียนกันต0าง ๆ  นานาผู8รู8เห็นอย0างน้ีแล8วย0อ

มละความเห็นน้ันเสียด8วยและไม0ให8ความเห็นอื่นเกิดข้ึนด8วย” 

เมื่อทรงแสดงโทษของความถือมั่นอย0างน้ีแล8ว พระผู8มีพระภาคเจ8าแสดงต0อไปด8วยอุบายวิธีที่

เปFนเหตุให8ไม0ถือมั่นว0า “อัคคิเวสสนะ กาย คือ รูปประกอบด8วยมหาภูตรูป 4 คือดิน น้ำ ไฟ ลม เกิด

จากบิดามารดา เติบโตมาเพราะข8าวสุกและขนมสด ต8องคอยอบรมกันกลิ่นเหม็น และต8องขัดสีอยู0เปFน

นิตย; มีอันต8องแตกดับไปเปFนธรรมดา จึงควรที่จะพิจารณาให8เห็นว0า เปFนของไม0เที่ยง ทนได8ยาก เปFน

ของถูกเสียดแทง เปFนดังหัวฝ� เปFนดังลูกศร เปFนของชำรุดทรุดโทรม ว0างเปล0า ไม0ใช0ตัวตนที่แท8จริง 

เมื่อพิจารณาเห็นได8อย0างนี้ ย0อมละความรักใคร0กระวนกระวายในกามเสียได8 อัคคิเวสสนะ เวทนา 

(ความรู8สึก) มี 3 อย0างคือ สุข ทุกข; และอุเบกขา(ไม0สุขไม0ทุกข;) เวทนา 3 อย0างนี้เกิดขึ้นไม0พร8อมกัน 

คราวใดบุคคลเสวยสุขเวทนา คือ รู8สึกเปFนสุข คราวน้ันก็ไม0เสวยทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา คราว

ใดบุคคลเสวยทุกขเวทนา คือ รู8สึกเปFนทุกข; คราวน้ันก็ไม0เสวยสุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา คราวใด

บุคคลเสวยอุเบกขาเวทนา คือ ไม0รู8สึกสุขไม0รู8สึกทุกข; คราวน้ันก็ไม0เสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา แต0

เวทนาทั้ง 3 นี้เปFนอย0างเดียวกัน ตรงที่ว0าไม0เที่ยงมีปGจจัยปรุงแต0ง อาศัยปGจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป

และเสื่อมไปเปFนธรรมดา”179 

 3.7.1.2 พระมหากัสสปเถระ 

พระมหากัสสปเถระเจ8า ช่ือเดิมของท0านคือ “ปwปผลิ” เปFนช่ือที่บิดาและมารดาต้ังให8 แต0มัก

เรียกกันตามโคตรว0า กัสสปะ เปFนบุตรของกบิลพราหมณ;ตระกูลกัสสปะ ท0านเกิดที่หมู0บ8านพราหมณ; 

ช่ือมหาติตถะ ต้ังอยู0ในเมืองราชคฤห; เมื่อท0านเจริญวัยอายุได8 20 ป� ครอบครัวของท0านบังคับให8ท0าน

แต0งงานกับนางภัททกาปwลานี ซึ ่งเปFนสาวงามวัย 16 ป� ธิดาของพราหมณ;ตระกูลโกลิยะซึ่งเปFน

ครอบครัวของเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่ง ณ เมืองสาคลนคร แคว8นมคธ ด8วยบุญบารมีของท0านทั้งสองที่

เคยอบรบสั่งสมมาแล8วอย0างดีในอดีตชาติ จึงเกิดความเบื่อหน0ายในเพศฆราวาส ท0านทั้งสองมีความคิด

ที่ตรงกันคือต8องการที่จะออกบวชแสวงหาความหลุดพ8น ครั้งเมื่อบิดามารดาของท0านทั้งสองถึงแก0

กรรมลง จึงพร8อมใจกันสละทรัพย;สมบติัทั้งหมดให8แก0ญาติ และได8ออกบวช ท0านทั้งสองพากันปลงผม 

แล8วครองผ8ากาสาวพัสตร; อธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต0อพระอรหันต;ในโลกแล8วเดินร0วมทางกันไป 

พอถึงทางสองแพร0งจึงแยกทางกัน ท0านปwปผลิไปทางขวา ส0วนนางภัททกาปwลานีไปทางซ8าย นาง

เดินทางไปพบสำนักปริพาชกแล8วได8เข8าไปขอบวชในสำนักน้ัน (เน่ืองด8วยขณะน้ัน พระผู8มีพระภาคยัง

มิได8ทรงอนุญาตให8สตรีบวชในพระพุทธศาสนา)  

เมื่อทั้งท0านสองคนแยกทางกัน พระศาสดาประทับอยู0ที่พระคันธกุฏี วัดเวฬุวัน ทรงทราบถึง

เหตุน้ัน จึงได8เสด็จไปประทับน่ังที่โคนต8นพหุปุตตนิโครธ ระหว0างเมืองราชคฤห;กับเมืองนาลันทา เพื่อ

รอรับการมาของท0านปwปผล ิต8นนิโครธน้ันมีลำต8นสีขาว ใบสีเขียว ผลสีแดง ปwปผลิเห็นพระองค;แล8วคิด

                                                
179วิ.มหา.4/64-76/56-62., อง.เอก. 20/146/24., อง.เอก.อ.32/146. 
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ว0า ท0านผู8น้ีจักเปFนศาสดาของเรา เราจักบวชอุทิศพระศาสดาองค;น้ี จึงน8อมตัวลงเดินเข8าไปหาไหว8 3 

ครั้ง แล8วกราบทูลว0า ข8าแต0พระองค;ผู8เจริญขอพระผู8มีพระภาคเจ8าจงเปFนศาสดาของข8าพระองค; ครั้น

บวชให8ท0านเสร็จแล8ว พระพุทธเจ8าทรงให8ท0านเปFนปGจฉาสมณะเสด็จไปตามทางได8หน0อยหน่ึง ทรงแวะ

ข8างทาง แสดงอาการจะประทับน่ัง พระเถระทราบดังน้ัน จึงปูผ8าสังฆาฏิอันเปFนแผ0นผ8าผืนเก0าของตน 

เปFน 4 ช้ัน ที่โคนต8นไม8แห0งหน่ึง พระศาสดาประทับน่ังบนสังฆาฏิน้ัน เอาพระหัตถ;ลูบผ8าพลาง ตรัสว0า 

กัสสปะ สังฆาฏิอันเปFนแผ0นผ8าเก0าผืนนี้ของเธอ อ0อนนุ0ม พระเถระรู8ความประสงค;จึงกราบทูลว0า ขอ

พระผู8มีพระภาคเจ8า จงทรงห0มผ8าสังฆาฏิน้ีเถิด พระเจ8าข8า แล8วเธอจะห0มผ8าอะไร พระศาสดาตรัสถาม 

พระเถระกราบทูลว0า เมื่อได8ผ8าสำหรับห0มของพระองค; ข8าพระองค;จักห0มได8พระเจ8าข8า พระศาสดาได8

ทรงประทานผ8าห0มของพระองค;แก0พระเถระ ๆ ได8ห0มผ8าของพระศาสดา มิได8ทำความถือตัวว0า เราได8

จีวรเครื่องใช8สอยของพระพุทธเจ8า (ปฏปwโลติกสงฺฆาฏึ) แต0คิดว0า  

ตั ้งแต0นี ้ไปเราจะทำอะไรให8ดีกว0านี ้อีก จึงได8สมาทานธุดงค; 13 ข8อ ในสำนักพระศาสดา 

หลังจากบวชได8 8 วัน ก็ได8บรรลุพระอรหตัพร8อมด8วยปฏิสัมภิทา พระมหากัสสปเถระ เปFนพระสันโดษ

มักน8อย ถือธุดงค;เปFนวัตร ธุดงค; 3 ข8อ ที่ถืออยู0ตลอดชีวิต คือ 1) ทรงผ8าบังสุกุลเปFนวัตร 2) เที่ยว

บิณฑบาตเปFนวัตร 3) อยู0ป�าเปFนวัตร ท0านได8แสดงคุณแห0งการถือธุดงค;ของท0านแก0พระศาสดา 2 

ประการคือ 1) เปFนการอยู 0เปFนสุขในปGจจุบัน 2) เพื ่ออนุเคราะห;คนรุ 0นหลัง จะได8ถือปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจ8าทรงประทานสาธุการแก0ท0าน แล8วตรัสว0า เธอได8ปฏิบัติเพื่อประโยชน;และความสขุแก0ตนแก0

ชนเปFนอันมาก ทรงสรรเสริญท0านว0า เปFนผู8มักน8อย สันโดษ ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให8ถือเปFนแบบอย0าง 

ดังน้ี 1) กัสสปะ เข8าไปสู0ตระกูล ชักกายและใจออกห0างประพฤติตนเปFนคนใหม0 ไม0คุ8นเคยอยู0เปFนนิตย; 

ไม0คะนองกายวาจาใจ จิตไม0ข8องอยู0ในสกุลน้ัน เพิกเฉย ต้ังจิตเปFนกลางว0า ผู8ใคร0ลาภจงได8ลาภ ผู8ใคร0บุญ 

จงได8บุญ ตนได8ลาภมีใจฉันใด ผู8อื่นก็มีใจฉันน้ัน 2) กัสสปะ มีจิตประกอบด8วยเมตตา แสดงธรรมแก0ผู8อืน่ 

3) ทรงสั่งสอนภิกษุให8ประพฤติดีประพฤติชอบ โดยยกท0านพระมหากัสสปะเปFนตัวอย0าง  

นับย8อนหลังไปแสนกัปป�แต0กัปป�นี้ พระพุทธเจ8าทรงพระนามว0า ปทุมุตตระ ได8เสด็จอุบัติใน

โลก พระมหากัสสปเถระน้ีได8เกิดเปFนกุ��มพีนามว0า เวเทหะ ในพระนครหังสวดีนับถือรัตนตรัยได8เห็น 

พระสาวกผู8เลิศทางธุดงค;นามว0า มหานิสภเถระ เลื่อมใสในปฏิปทาของท0าน จึงนิมนต;พระปทุมตุตร

พุทธเจ8า พร8อมพระสงฆ;มาถวายภัตตาหาร แล8วตั้งความปรารถนาตำแหน0งนั้น พระพุทธเจ8าทรง

ตรวจดูด8วยพุทธญาณเห็นว0า ความปรารถนาของเขาจะสำเร็จแน0นอน จึงทรงพยากรณ;ว0า ในอนาคต

กาลประมารแสนกัปป�พระพุทธเจ8า พระนามว0าโคดม จักอุบัติขึ ้น ท0านจักเปFนสาวกที ่ 3 ของ

พระพุทธเจ8าน้ัน มีช่ือว0า มหากัสสปเถระ อุบาสกน้ัน ได8ฟGงคำน้ันแล8ว รู8สึกเหมือนว0าสมบัติน้ัน ตนเอง

จะได8ในวันพรุ0งน้ี ได8กระทำบุญกรรมต0าง ๆ มาตลอดหลายพุทธันดร ในชาติสุดท8ายได8มาเกิดเปFนพระ

มหากัสสปเถระตามคำพยากรณ;ทุกประการ สรุป การบรรลุธรรมของพระมหากัสสปะท0านมีปกติ

สมาทานธุดงควัตร 13 ข8อ ธุดงควัตร คือข8อปฏิบัติที่เข8มงวดเปFนพิเศษ เพื่อความขัดเกลากิเลสอย0างย่ิง
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ปฏิปทาของ พระมหากัสสปะ หลังจากบรรลุอรหัตผลแล8วมีความประสงค;จะสอนพระทัง้หลายให8เห็น

คุณค0าของการอยู0ในที่สงัด จึงกล0าวว0า 

“...ผู 8มีปGญญาเห็นว0า ไม0ควรอยู0คลุกคลีด8วยหมู0 เพราะเปFนเหตุทำใจให8

ฟุYงซ0าน ได8สมาธิโดยยาก การสงเคราะห;ชนต0าง ๆ เปFนความลำบากดังน้ี จึงไม0ชอบ

ใจหมู0คณะ นักปราชญ;ไม0ควรเกี่ยวข8องกับตระกูลทั้งหลาย เพราะเปFนเหตุทำใจให8

ฟุYงซ0าน ได8สมาธิโดยยาก ผู8ที่เกี่ยวข8องกับตระกูลนั้น ย0อมต8องขวนขวายในการเข8า

ไปสู0ตระกูล มักติดรสอาหาร ย0อมละทิ้งประโยชน;อันจะนำความสุขมาให8 นักปราชญ;

ได8กล0าวการกราบไหว8และการบูชาในตระกูลทั้งหลาย ว0าเปFนเป}อกตมและเปFนลูกศร

ที่ละเอียดถอนได8ยาก บุรุษผู8เลวทรามย0อมละสักการะได8ยากย่ิง...”180 

 

 3.7.2 กรณีการบรรลุธรรมของภิกษุณี 

 กรณีศึกษาภิกษุณีผู8บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาพบว0ามีภิกษุณีจำนวนมากที่บรรลุอรหัตผลใน

สมัยพุทธกาลและปรากฏในพระไตรปwฎก อาทิ 1) พระมหาปชาบดีโคตรมีภิกษุณี ผู8รู8ราตรีนาน 2) พระเขมา

ภิกษุณี ผู8มีปGญญามาก 3) พระอุบลวัณณาภิกษุณี ผู8มีฤทธ์ิ 4) พระปฏาจาราภิกษุณี ผู8ทรงวินัย 5) พระธัมม

ทินนาภิกษุณี ผู8เปFนธรรมกถึก 6) พระนันทาภิกษุณี ผู8ยินดีในฌาน 7) พระโสณาภิกษุณี ผู8ปรารภความเพียร 

8) พระสกุลาภิกษุณี ผู8มีจักษุทิพย; 9) พระภัททากุณฑลเกสาภิกษุณี ผู8ตรัสรู8ได8เร็วพลัน 10) พระภัททากปw

ลานีภิกษุณี ผู8ระลึกชาติก0อน ๆ  ได8 11) พระภัททากัจจานาภิกษุณี ผู8ได8บรรลุอภิญญาใหญ0 12) พระกีสาโคต

มีภิกษุณี ผู8ทรงจีวรเศร8าหมอง 13) พระสิคาลมาตาภิกษุณี ผู8พ8นจากกิเลสได8ด8วยศรัทธา181 ในการวิจัยครั้งน้ี

ผู8วิจัยจะเสนอภิกษุณีผู8บรรลุธรรมเพียง 2 ท0านคือ   

 3.7.2.1 พระมหาปชาบดีเถรี 

พระมหาปชาบดีเถรี เปFนราชธิดาของพระเจ8าสุปปพุทธะ แห0งพระนครเทวทหะ เปFนพระ

กนิษฐภคินีของพระนางสิริมหามายา (พุทธมารดา) พระประยูรญาตถวายพระนามว0า “โคตมี” เปFนทั้ง

พระน8านางและพระมารดาเลี้ยงพระนางสิริมหามายาทรงอภิเษกเปFนพระมเหสีของพระเจ8าสุทโธทนะ

ศากยราช แห0งพระนครกบิลพัสดุ; ต0อมาพระบรมโพธิสัตว;จุติจากสวรรค;ช้ันดุสิต ทรงถือปฏิสนธิในพระ

ครรภ;ของพระนางสิริมหามายราชเทวี พอประสูติพระราชโอรส คือเจ8าชายสิทธัตถะได8เพียง 7 วัน 

พระนางสิริมหามายาราชเทวี ก็สวรรคต พระเจ8าสุทโธทนะ ทรงมอบให8การเลี้ยงดูเจ8าชายสิทธัตถะแก0

พระนางมหาปชาบดีโคตรมี ผู8ศักดิ์เปFนพระมาตุจฉา (พระน8านาง) ซึ่งต0อมาได8สถาปนาพระนางไว8ใน

ตำแหน0งพระอัครมเหสี และได8ประสูติพระราชโอรสนามว0า “นันทกุมาร” และพระราชธิดานามว0า 

“รูปนันทา” ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว;เสด็จออกผนวชได8บรรลพุระสพัพัญqุตญาณแล8ว เสด็จไปโปรด

                                                
180อง.เอก.20/146/24., องฺ.เอก.อ. 32/146., ข.ุอป.32/5/30-31. 
181องฺ.ติก.20/150/26., องฺ.ติก.อ.33/150. 
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พระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ; เสด็จเข8าไปบิณฑบาตในพระนคร และทรงแสดงธรรมกถาโปรดพระ

เจ8าสุทโธทนะพุทธบิดา ครั้นวันที่ 2 เสด็จเข8าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน; ทรงแสดงธรรม

โปรดพระพุทธบิดาและพระน8านางยังพระบิดาให8ดำรงอยู0ในพระสกทาคามี ยังพระน8านางให8บรรลุ

พระโสดาปGตติผล และในวันรุ0งขึ้น ทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระเจ8าสุทโธทนะ พอจบลง พระ

พุทธบิดาทรงบรรลุเปFนพระอริยบุคคลช้ันพระอนาคามี 

พระนางปชาบดีขอบวชในวันที่ 4 แห0งการเสด็จโปรดพระประยูรญาติ พระพุทธองค;เสด็จไป

ในพิธีอาวาหมงคลอภิเษกสมรส นันทกุมารพระอนุชาต0างพระมารดา กับพระนางชนปทกัลยาณี เมื่อ

เสร็จพิธีอาวาหมงคล พระพุทธองค;ได8นำนัทกุมาร ไปบวชในวันน้ัน ครั้นถึงวันที่ 7 แห0งการเสด็จกรุง

กบิลพัสดุ; ได8ทรงพาราหุลกุมารออกบรรพชาเปFนสามเณรอีก จึงยังความเศร8าโศกให8บังเกิดแก0พระเจ8า

สุทโธทนะย่ิงนักเพราะเกรงว0าจะขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ;ครั้นกาลต0อมา พระเจ8าสุทโธทนะได8บรรลุ

พระอรหัตผลแล8วเข8าสู0ปรินิพพาน เมื่อการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงแล8ว พระนางมหาป

ชาบดีโคตรมีรู8สึกว8าเหว0พระทัย มีพระประสงค;จะทรงผนวชในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝYาพระบรม

ศาสดาที ่น ิโครธาราม กราบทูลขออุปสมบท แต0พระพุทธองค;ไม 0ทรงอนุญาตให8สตร ีบวชใน

พระพุทธศาสนา พระนางกราบทูลอ8อนวอนถึง 3 ครั้ง ก็ไม0เปFนผล รู8สึกผิดหวังเศร8าโศกโทมนสัเปFน

อย0างย่ิง จึงกราบทูลลาเสด็จ กลับพระราชนิเวศน;พระพุทธเจ8าประทับ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ; 

โดยสมควรแก0พระอัธยาศัยแล8ว พร8อมด8วยภิกษุสงฆ;บริวาร เสด็จไปยังพระนครเวสาลีประทับอยู0 ณ 

กูฏาคารศาลา ป�ามหาวัน ต0อมาเมื่อพระพุทธเจ8าเสด็จไปเมืองเวสาลีและประทับอยู0ที่ กูฏาคารศาลา

ป�ามหาวัน พระนางปชาบดีโคตมีพร8อมด8วยเหล0านางสากิยานีจำนวนมาก ได8ปลงพระเกศา ห0มผ8า

กาสายะ เปFนการแสดงเจตนาที่จะบวชอย0างแรงกล8า โดยเสด็จไปยังกูฏาคารศาลาป�ามหาวัน เมือง   

เวสาลี เพื่อทรงทูลขออุปสมบท โดยพระนางได8ทรงแจ8งพระประสงค;ต0อพระอานนท;ให8นำความไป

กราบทูลพระพุทธเจ8า ขอให8พระนางได8อุปสมบทเปFนภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระอานนท;ใช8

ความพยายามอยู0หลายหน พระอานนท;ได8กราบทูลถามพระพุทธองค;ว0า “ข8าแต0พระผู8มีพระภาคเจ8า 

ถ8าสตรีบวชในพระศาสนาแล8ว อาจทำให8แจ8งซึ่งพระโสดา ปGตติผล ระสกทาคามิผล รอนาคามิผล และ

พระอรหัตผลได8หรือไม0 พระเจ8าข8า? “ดูก0อนอานนท; อาจทำให8แจ8งได8เหมือนบุรษุเพศทุกประการ” ข8า

แต0พระองค;ผู8เจริญ ถ8าเช0นนั ้นควรจะอนุญาตเพื ่ออนุเคราะห;แก0พระนางมหาปชาบดีโคตมี ผู8มี

คุณูปการบำรุงเลี้ยงดูพระองค;มาตั้งแต0ทรงพระเยาว; ให8สมปรารถนาด8วยเถิด พระเจ8าข8า“ดูก0อน

อานนท; ถ8าปชาบดีโคตรมีรับประพฤติครุธรรม 8 จากพระผู8มีพระภาคโดยลำดับ คือ 

1. ภิกษุณีแม8อุปสมบทแล8วได8 100 พรรษา ก็พึงเคารพกราบไว8 พระภิกษุ แม8อุปสมบทได8วันเดียว 

2. ภิกษุณี จะอยู0จำพรรษาในอาวาสที่ไม0มีพระภิกษุน้ันไม0ได8 ต8องอยู0ในอาวาสที่มีพระภิกษุ 

3. ภิกษุณี จะต8องทำอุโบสถกรรม และรับฟGงโอวาทจากสำนักภิกษุสงฆ;ทุกกึ่งเดือน 



 164 

4. ภิกษุณี อยู0จำพรรษาแล8ว วันออกพรรษาต8องทำปวารณาในสำนักสงฆ;ทั้งสองฝ�าย (ภิกษุ

สงฆ;และภิกษุณีสงฆ;) 

5. ภิกษุณี ถ8าต8องอาบัติสังฆาทิเสส อยู0ปริวาสกรรม ต8องประพฤติมานัตในสงฆ;สองฝ�าย 

6. ภิกษุณี ต8องอุปสมบทในสำนักสงฆ;สองฝ�าย หลังจากเปFนนางสิกขมานารักษาสิกขาบท 6 

ประการ คือ 1. เว8นจากการฆ0าสัตว; 2. เว8นจากการลักขโมย 3. เว8นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย; 4.

เว8นจากการพูดเท็จ 5. เว8นจาการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา 6. เว8นจากการรับประทานอาหารใน

เวลาวิกาล ทั้ง 6 ประการนี้มิให8ขาดตกบกพร0องเปFนเวลา 2 ป� ถ8าบกพร0องในระหว0าง 2 ป� ต8องเริ่ม

ปฏิบัติใหม0 

7. ภิกษุณี จะกล0าวอักโกสกถาคือ ด0าบริพาษภิกษุ ด8วยอาการอย0างใดอย0างหน่ึงมิได8 

8. ภิกษุณี ตั้งแต0วันอุปสมบทเปFนต8นไป พึงฟGงโอวาทจากภิกษุเพียงฝ�ายเดียว จะให8โอวาท

ภิกษุมิได8 

พระเถระจดจำนำเอาครุธรรมทั้ง 8 ประการนี้มาแจ8งแก0พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระน8า

นางได8สดับแล8วมีพระทัยผ0องใสโสมนัส ยอมรับปฏิบัติได8ทุกประการ พระพุทธองค;จึงประทานการ

อุปสมบทให8แก0พระน8านางสมเจตนาพร8อมศากยขัดติยนารีที่ติดตามมาด8วยทั้งหมดเมื่อพระนางมหาป

ชาบดีโคตมี ได8อุปสมบทสำเร็จเปFนนางภิกษุณีแล8วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดา 

อุตส0าห;บำเพ็ญเพียรด8วยความไม0ประมาทไม0นานนักก็ได8บรรลุพระอรหัตผล พระนางมหาปชาบดีโคต

มี เปFนผู8มีวัยวุฒิสูง คือรู8กาลนาน มีประสบการณ;มาก รู8เหตุการณ;ต0าง ๆ มาต้ังแต0ต8น จึงทรงสถาปนา

พระนางตำแหน0งเอตทัคคะ เปFนผู8เลิศกว0าภิกษุณีทั้งหลาย ในฝ�าย ผู8รัตตัญqู คือ ผู8รู8ราตรีนานกโ็ดย

เหตุ 2 ประการ คือโดยเปFนผู8ย่ิงด8วยคุณ เพราะท0านแสดงให8ผู8อื่นเห็นเปFนอย0างชัดเจนในคุณข8อน้ีของ

ท0าน และไม0เพียงเน่ืองจากเหตุข8อน้ีเท0าน้ัน แต0ยังเปFนการแต0งต้ังโดยเหตุที่ท0านได8ต้ังความปรารถนาไว8

ตลอดแสนกัป182 สรุป การบรรลุธรรมของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี เป Fนภิกษุณีร ูปแรกใน

พระพุทธศาสนา เรียนกรรมฐานและทรงปฏิบัติอย0างจริงจัง จนได8บรรลุเปFนพระอรหันต; พระพุทธจ8า

ทรงยกย0องท0านว0าเปFนเอตทัคคะ คือเลิศกว0าผู8อื่นในทางรัตตัญqู (คือผู8มีรู8ราตรีนาน) 

 3.7.2.2 พระภัททากุณฑลเกสาเถรี  

พระภัททากุณฑลเกสาเถรี ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐี กรุงราชคฤห; บิดามารดาตั้งชื่อนางว0า 

ภัททา แปลว0า เจริญ หรือ น0ารัก ในวันนั ้นเหมือนกัน สัตตุกะ บุตรปุโรหิตก็เกิดในพระนครน้ัน 

เด็กชายเกิดโดยฤกษ;โจร เขาเกิดเปFนศัตรูทั่วพระนคร สัตตุกะ สามารถเล0นว่ิงมาว่ิงไปได8 เขาจะนำทุก

สิ่งที่เขาพบในที่เที่ยวไป มาไว8เต็มเรือนบิดามารดาบิดาแม8จะหว0านล8อม ห8ามปรามโดยอ8างแม8ต้ัง 

1,000 เหตุ ก็ห8ามปรามเขาไม0ได8ต0อมา บิดารู8ว0าห8ามเขาไม0ได8โดยอาการทั้งปวง จึงให8ผ8าเขียวแก0เขา 2 

ผืน ให8เครื่องอุปกรณ;ตัดช0อง และ สีฆาตกยนต; (กลไกรูปกระจับ) ไว8ในมือ แล8วไล0ให8เขาออกจาก

                                                
182วิ.จู.7/513-521/206-212. 
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ตระกูลไป ด8วยกล0าวว0าเจ8าจงเลี้ยงชีพด8วยงานชนิดน้ี ต้ังแต0วันน้ันมา เขาก็ใช8กลไกกระจับ พาตัวข้ึนไป

บนปราสาทของสกุลทั้งหลาย ตัดช0องที่ต0อเรือน แล8วขโมยทรัพย;สิ่งของที่เขาเก็บไว8ในสกุลผู 8อื่น 

เหมือนของตัวเอง เก็บไว8แล8วก็ไปทั่วทั้งพระนครข้ึนช่ือว0าเรอืนหลงัที่เขาไม0เคยย0องเบา ไม0มีเลยวันหน่ึง 

พระราชาเสด็จเที่ยวไปในพระนครโดยราชรถ จึงตรัสถามสารถีว0า ทำไมหนอ ในเรือนหลังนั้น ๆ  ใน

พระนครน้ี จึงปรากฏมีช0อง (ขโมย) ทั้งน้ัน สารถีกราบทูลว0า ข8าแต0เทวะ ในพระนครน้ีมีโจรช่ือสัตตุกะ 

ตัดฝาเรือน ลักทรัพย;ของสกุลทั้งหลาย พระเจ8าข8า พระราชาจึงรับสั่งให8หาเจ8าหน8าที่นครบาลมาแล8ว 

ตรัสถามว0าเขาว0าในพระนครนี้มีโจรชื่ออย0างนี้ เหตุไรเจ8าจึงไม0จับมัน เจ8าหน8าที่นครบาลกราบทลูว0า 

ข8าแต0เทวะ พวกข8าพระองค;ไม0อาจพบโจรน้ันพร8อมทั้งของกลาง พระเจ8าข8า จึงตรัสสั่งว0า ถ8าวันน้ีเจ8า

พบโจรนั ้น จงจับ ถ8าไม0จับ เราจักลงอาชญาเจ8า เจ8าหน8าที ่นครบาลทูลรับว0า พระเจ8าข8า เทวะ

เจ8าหน8าที่นครบาลสั่งให8มนุษย;ทั่วพระนคร เที่ยวสืบสวนจนจับตัวโจรผู8ตัดฝาเรือนลักทรัพย;เขา พร8อม

ทั้งของกลางน้ันได8 นำไปแสดงแก0พระราชา 

พระราชาตรัสสั่งว0า จงนำโจรน้ีออกทางประตูด8านทิศใต8แล8วประหารเสีย เจ8าหน8าที่นครบาล

รับสนองพระราชโองการแล8ว โบยโจรน้ันครั้งละ 4 ที 1,000 ครั้ง ให8จับตัวพาไปทางประตูด8านทิศใต8 

สมัยนั้น ภัททา ธิดาเศรษฐีนี้ นางมีบริวารมาก เปwดหน8าต0างดู เห็นโจรชื่อสัตตุกะ บุตรปุโรหิต ซึ่งถูก

เจ8าหน8าที่นครบาลจับตัว ในความผิดมหันตโทษ พร8อมทั้งของกลาง กำลังควบคุมตัวมายงัที่ประหาร 

เพื่อฆ0าให8ตายตามพระราชอาชญา นางมีจิตปฏิพัทธ; ก็นอนคว่ำหน8าบนที่นอน คร่ำครวญว0า ถ8าเราได8

เขา จึงจะมีชีวิตอยู0 ถ8าไม0ได8ก็จักตายเสีย ก็นางเปFนธิดาคนเดียวของสกุลน้ัน ด8วยเหตุน้ัน พวกญาติของ

นางจึงไม0อาจทนเห็นหน8าอันหม0นหมองแม8เล็กน8อยได8ครั้งนั้นมารดาเห็นนางนอนบนที่นอน จึงถาม

นางว0าลูกเอ�ย เจ8าเปFนอะไรไป นางตอบตรง ๆ ว0า แม0จ�า ดิฉัน พบโจรที่เขากำลังนำไปฆ0าจ8ะ เมื่อได8เขา

มาจึงจะเปFนอยู0ได8 เมื่อดิฉันไม0ได8 ตายเสียเท0านั้นประเสริฐบิดามารดาปลอบโดยประการต0าง ๆ  ก็ไม0

อาจให8นางยินยอมได8 จึงคิดว0า ทำให8นางอยู0 ดีกว0าปล0อยให8นางตาย ครั้งนั้นบิดาของนาง จึงหา

เจ8าหน8าที่นครบาล ติดสินบน 1,000 กหาปณะ แล8วบอกว0า ธิดาของเรามีจิตติดพันในโจร โปรดจง

ปล0อยโจรนี้ ด8วยอุบายวิธีอย0างใดอย0างหนึ่งเสีย เจ8าหน8าที่นครบาลรับปากเศรษฐี แล8วพาโจรไปโดย 

หน0วงเหน่ียวให8ชักช8า ไปทางโน8นบ8าง ทางน้ีบ8างจนพระอาทิตย;ตก เมื่อพระอาทิตย;ตกแล8วก็ให8นำเอา

โจรคนหน่ึงออกมาจากคุก ทำเปFนโจรข้ึนแทนสัตตุกะ แล8วแก8สัตตุกะโจรออกจากเครื่องจองจำ พาไป

ส0งยังเรือนเศรษฐี แล8วเอาเครื่องจองจำนั้นพันธนาการโจรที่นำมาจากคุกนั้น นำตัวออกไปทางประตู

ด8านทิศใต8 แล8วประหารชีวิตแทนเสีย  

พวกทาสของเศรษฐีต0างพาตัวสัตตุกะโจรมายังเรือนของเศรษฐี เศรษฐีเห็นเขาแล8วคิดว0า เรา

จักทำให8สมใจของธิดาเราเสียที จึงให8พวกทาสเอาน้ำหอมอาบสัตตุกะโจร แล8วให8ตกแต0งประดับ

ประดาด8วยเครื่องอาภรณ;ทุกชนิด พาไปส0งตัวยังปราสาท นางภัททาคิดว0า ความดำริของเราเต็มที่แล8ว 

จึงแต0งตัวให8เพริศพริ้งด8วยเครื่องอลังการนานาชนิดคอยบำเรอเขา ครั้นพอล0วงมาได8 2-3 วัน สัตตุกะ
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โจรก็คิดว0า สิ่งของเครื่องประดับ ของนางจักเปFนของเรา เราควรจะถือเอาเครื่องอาภรณ;น้ีด8วยอุบาย

บางประการเสีย ดังน้ีแล8ว พอถึงเวลาน่ังใกล8ชิดกันอย0างมีความสุขจึงพูดกะนางภัททาว0า เรามีเรื่องที่

จะพูดสักเรื่องหน่ึง ธิดาเศรษฐีปลาบปลื้มใจประหน่ึงว0าได8ลาภต้ังพันจึงตอบว0า พี่ท0าน เราสนิทสนมกัน

แล8ว พี่ท0าน จงบอกมาเถิด โจรกล0าวว0า เธอคิดว0า เราน้ีได8ชีวิตมาเพราะอาศัยเธอ แต0เราพอถูกจับ

เท0าน้ัน ได8อ8อนวอนเทวดาผู8สิงสถิตอยู0ที่เขาทิ้งโจรว0า ถ8าข8าพเจ8าจักได8ชีวิต ข8าพเจ8าจักถวายพลีกรรม

แด0ท0าน เราได8ชีวิตเพราะอาศัยเทวดาน้ัน ขอเธอจงรีบให8จัดเครื่องพลีกรรมเถิด นางภัททาคิดว0า เรา

จักทำให8เขาเต็มใจเสียที สั่งให8จัดแจงเครื่องพลกีรรม ประดับประดาเครื่องประดับทุกชนิด ข้ึนน่ังในรถ

คันเดียวกันไปยังเหวทิ้งโจรพร8อมกับสามี เมื่อถึงแล8วก็เริ่มไต0ภูเขาข้ึนไปด8วยคิดว0า เราจักทำพลีกรรม

แก0เทวดาประจำภูเขา สัตตุกะโจรคิดว0า เมื่อข้ึนไปกันหมดแล8วเราจักไม0มีโอกาส ถือเอาเครื่องอาภรณ;

ของนางได8 จึงให8นางภัททาน้ันน่ันแหละถือภาชนะ เครื่องเซ0นสรวง แล8วข้ึนภูเขาไปเขาพูดถ8อยคำทำที

เปFนพูดกับ นางภัททา พูดคุยกันไป ด8วยเหตุน้ันน่ันเอง นางจึงไม0รู8ความประสงค;ของโจร ทีน้ันโจรจึง

พูดกะนางว0า “น8องภัททา เธอจงเปลื้องผ8าห0ม ของเธอออก แล8วเอาเครื่องประดับที่ประดับอยู0รอบ

กายทำเปFนห0อไว8 ณ ที่น้ี”  

นายจ�า ดิฉันมีความผิดอะไรหรือโจร แม0นางผู8เขลา เธอคิดว0า เรามาเพื่อทำพลีกรรมหรือ 

ความจริงเราจะควักตับถวายแก0เทวดาน้ี แต0เรามีประสงค;จะถือเอาเครื่องอาภรณ;ของเธอโดยอ8างพลี

กรรม จึงได8พาเธอมาที่น่ี นายจ�า เครื่องประดับเปFนของใคร ตัวฉันเปFนของใครโจร เราไม0รับรู8 ของของ

เธอก็เปFนส0วนหน่ึง ของของเราก็เปFนส0วนหน่ึงนาง ดีแล8วจ8ะพี่ท0าน แต0ขอให8พี่ท0านจงทำความประสงค;

ของน8องอย0างหน่ึงให8บริบูรณ;ทีเถิด ขอพี่ท0านให8น8องได8สวมกอดพี่ทั้งด8านหน8าและด8านหลังโดยทำนอง

ที่แต0งตัวอยู0อย0างนี้นี่แหละ โจรก็รับปากว0า ได8สิจ�ะนางทราบว0า โจรรับปากแล8ว ก็สวมกอดข8างหน8า

แล8วก็ทำเปFนทีสวมกอดข8างหลัง เมื่อเขาเผลอ จึงผลักเขาตกเหวไป เขาเมื่อตกลงไปก็แหลกละเอียดไป

ในอากาศนั่นแหละเทวดาผู8สิงสถิตอยู0ที่ภูเขา เห็นความที่นางทำให8โจรแหลกละเอียด ไป จึงได8กล0าว

คาถาด8วยประสงค;จะสรรเสริญ มีดังน้ีว0า “ผู8ชายน้ันมิใช0จะเปFนบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถาน แต0ผู8หญิงผู8

มีวิจารณญาณในที่นั้น ๆ ก็เปFนบัณฑิตได8 ผู8ชายนั้นนะ มิใช0จะเปFนบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถาน แต0

ผู8หญิงคิดอ0านแม8ครู0เดียว ก็เปFนบัณฑิตได8”ลำดับน้ัน นางภัททาจึงคิดว0า เราไม0สามารถจะกลับไปบ8าน

ได8แล8ว เราไปจากที่น้ีแล8วจักบวช จึงได8ไปยังอารามของพวกนิครนถ; ขอบวชกับพวกนิครนถ;ที่น้ันพวก

นิครนถ;เหล0าน้ันกล0าวกับนางภัททาว0า จะบวชโดยทำนองไหนสิ่งใดเปFนของสูงสุดในบวชของท0าน ขอ

ท0านจงกระทำสิ่งนั้นนั่นแหละพวกนิครนถ;รับว0าดีแล8ว จึงเอาก8านตาลทิ้งถอนผมของนางแล8วให8บวช 

ผมเมื่อจะงอกข้ึนอีกก็งอกข้ึนเปFนวงกลมคล8ายตุ8มหู โดยเปFนกลุ0มก8อนข้ึนมา เพราะเหตุน้ันนางจึงเกิดมี

ช่ือว0า “กุณฑลเกสา” 

ในขณะบวชกับสำนักนิครนถ;นางเรียนศิลปะทุกอย0างใน ครั้นทราบว0าคุณวิเศษยิ่งกว0านี้ของ

พวกนิครนถ;เหล0านี้ไม0มี จึงเที่ยวไปยังคามนิคมราชธานี บัณฑิตมีในที่ใด ๆ  ก็ไปในที่นั้น ๆ  แล8วเรียน
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ศิลปะที่บัณฑิตเหล0านั้นทำให8นางรู8ทุกอย0างหมดต0อมา ก็ไม0มีใครที่สามารถจะโต8วาทะตอบนางได8 

เพราะนางเปFนผู8ได8ศึกษามามาก นางมิได8มองเห็นใครที่สามารถจะกล0าวกับตนได8 เข8าไปสู0บ8านใดก็ดี 

นิคมใดก็ดี ก็ทำกองทรายไว8ที่ประตูบ8านหรือนิคมนั้น แล8วปGกกิ่งต8นหว8าไว8บนกองทรายนั้นนั่นแหละ 

ให8สัญญาแก0พวกเด็ก ๆ ที่ยืนอยู0ในที่ใกล8ด8วยพูดว0า ผู8ใดสามารถที่จะโต8ตอบวาทะของเราได8 ผู8น้ันจง

เหยียบกิ่งไม8น้ี แม8ตลอดต้ังสัปดาห;น้ันก็หามีคนเหยียบไม0แล8วนางก็ถือเอากิ่งไม8น้ันหลีกไป ในสมัยน้ัน

พระผู8มีพระภาคเจ8าเสด็จกรุงสาวัตถี เสด็จประทับอยู0ที่พระเชตะวัน ฝ�ายนางกุณฑลเกสาก็ไปถึงกรงุสา

วัตถีตามลำดับ เมื่อเข8าไปภายในนครแล8ว ก็ปGกกิ่งไม8ไว8บนกองทรายเช0นเดิม แล8วให8สัญญาแก0พวกเด็ก

แล8วจึงเข8าไป ในสมัยน้ันพระธรรมเสนาบดี (พระสารีบุตร) ได8เข8าไปสู0นครเพียงรูปเดียวเท0าน้ัน เห็นกิ่ง

ต8นหว8าที่เนินทรายแล8วถามว0าเพราะเหตุไร เขาจึงปGกกิ่งต8นหว8าน้ีไว8 พวกเด็กก็บอกเหตุน้ัน โดยตลอด

พระสารีบุตรจึงกล0าวว0า “นี่แน0ะ หนูทั้งหลาย เมื่อเปFนเช0นนั้น พวกเธอจงจับเอากิ่งต8นหว8านี้ออกมา

เหยียบย่ำเสีย” บรรดาเด็กเหล0านั้น บางพวกฟGงคำพระเถระแล8วไม0กล8าที่จะเหยียบย่ำได8 บางพวกก็

เหยียบย่ำทันทีทีเดียวแหลกละเอียดไป นางกุณฑลเกสาบริโภคอาหารแล8วเดินออกไปเห็นกิ่งไม8ถูก

เหยียบย่ำ จึงถามว0านี้เปFนการกระทำของใครพวกเด็กจึงบอกการที่พระธรรมเสนาบดีให8พวกเขา

กระทำแก0นาง นางจึงคิดว0า พระเถระน้ีถ8าไม0รู8กำลังของตน ก็จักไม0กล8าให8เหยียบย่ำกิ่งไม8น้ี พระเถระน้ี

จำต8องเปFนผู8ยิ่งใหญ0แน0นอน เวลานั้นพระพุทธเจ8าทรงแสดงธรรมในตอนเย็น นางกุณฑลเกสีถวาย

บังคมด8วยเบญจางคประดิษฐ;แล8วยืนณที่สมควรส0วนหน่ึงพระพุทธเจ8าทรงทราบว0านางมีญาณแก0กล8า 

จึงตรัสพระคาถานี้ว0า “หากคาถาที่ไม0ประกอบด8วยบทอันมีประโยชน; แม8จะมีตั้ง 1,000 คาถาก็ตาม 

คาถาเดียวที่ บุคคลฟGงแล8วสงบระงับได8 ยังประเสริฐกว0า” ในเวลาจบพระคาถา นางก็ได8บรรลพุระ

อรหัตพร8อมด8วยปฏิสัมภิทาทั้งที่ยืนอยู0นั่นเอง จึงทูลขอบรรพชา พระพุทธเจ8าทรงรับให8นางบรรพชา 

เหตุที่นางผู8ตรัสรู8เร็วด8วยในอดีตชาติน้ัน พระภัททากุณฑลเกสาน้ี ครั้งพระพุทธเจ8าพระนามว0า ปทุมุต

ตระ บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี ฟGงธรรมของพระศาสดาแล8ว เห็นพระศาสดากำลังทรงสถาปนา

ภิกษุณีรูปหน่ึงไว8ในตำแหน0งเอตทัคคะเปFนเลิศกว0าพวกภิกษุณีสาวิกาผู8ตรัสรู8เร็ว จึงทำกุศลให8ย่ิงยวด

ข้ึนไป ปรารถนาตำแหน0งน้ัน ครั้งพระกัสสปพุทธเจ8าก็ถือปฏิสนธิในพระราชมณเฑียรของพระเจ8ากาสี 

พระนามว0า กิงกิ กรุงพาราณสี เปFนพระราชธิดาองค;หน่ึง ระหว0างพระพี่น8องนาง 7 พระองค; คือ นาง

สมณี นางสมณคุตตา นางภิกขุนี (ภิกขุณี) นางภิกขุทาสิกา นางธัมมา (ธรรมา) นางสุธัมมา(สุธรรมา) 

และนางสังฆทาสีครบ 7 พระราชธิดาเหล0าน้ัน ในบัดน้ี (ครั้งพุทธกาลชาติปGจจุบัน) คือ พระเขมาเถรี 

พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระนางกุณฑลเกสีเถรี (พระภัททากณุฑลเกสาเถรี) พระกิสา

โคตมีเถรี พระธรรมทินนาเถรี และนางวิสาขาครบ 7 สมาทานศีล 10 ประพฤติกุมารีพรหมจรรย;อยู0ถึง 
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20,000 ป�สร8างบริเวณถวายสงฆ; เวียนว0ายอยู0ในเทวดาและมนุษย;พุทธันดรหนึ่ง จนได8เกิดในชาติ

ปGจจุบันดังกล0าวมาแล8วข8างต8น183 

 

3.8 กรณีศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรมของอุบาสกและอุบาสิกา 

 

 3.8.1 กรณีศึกษาการบรรลุธรรมของอุบาสก 

 กรณีศึกษาอุบาสกผู8บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งผู8วิจัยขอนำเสนอเพศ

สภาพที่เรียกว0าคฤหัสถ;เพศชายโดยจะนำเสนอ 3 ท0านคือ 1) จิตตคหบดี 2) ยสกุลบุตร 3) สันตติมหา

อำมาตย; 4) อุคคเสน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.8.1.1 จิตตคหบดี อุบาสก 

จิตคหบดีเปFนชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑะ แคว8นมคธ วันที่ท0านเกิดมีปรากฏการณ;ประหลาด คือ 

มีดอกไม8หลากสีตกลงทั่วเมือง ซึ่งเปFนนิมิตหมายแห0งความวิจิตรสวยงาม ท0านจึงได8นามว0า จิตตกุมาร 

แปลว0า กุมารผู8น0าพิศวงหรือกุมารผู8ก0อให8เกิดความวิจิตรสวยงาม บิดาของท0านเปFนเศรษฐี ท0านจึงได8

เปFนเศรษฐีสืบต0อจากบิดา ก0อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนา จิตตคฤหบดี มีโอกาสพบพระมหานามะ 

(หน่ึงในปGญจวัคคีย;) มีท0าทางสงบสำรวมน0าเลื่อมใสมาก จึงมีความศรัทธานิมนต;ท0านไปฉันภัตตาหารที่

คฤหาสน;ของตน และได8สร8างที่พำนักแก0ท0านในสวนช่ือ “อัมพาฏการาม” นิมนต;ให8ท0านอยู0เปFนประจำ 

พระมหานามะได8แสดงธรรมให8จิตตคหบดีฟGงอยู0เสมอวันหน่ึงได8แสดงเรื่องอายตนะ 6 (คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ) เมื่อจบธรรมเทศนา จิตตคฤหบดีได8บรรลุอนาคามิผล ด8วยความที่เปFนผู8เอาใจใส0พิจารณา

ธรรมอยู0เนือง ๆ จนแตกฉาน มีความสามารถในการอธิบายธรรมได8ดี ความสามารถของท0านในด8านน้ี

เปFนที่ยอมรับกันอย0างกว8างขวางในเวลาต0อมา จนได8รับการยกย0องจากพระพุทธเจ8าให8เปFนเอตทัคคะ

ในฝ�ายผู8เปFนธรรมกถึก เพราะเปFนผู8มีปGญญาฉลาด มีเหตุผลในการให8คำอธิบายหลักธรรมต0าง ๆ ที่เช่ือ

กันผิด ๆ ให8กลับเข8าใจในทางที่ถูกต8องได8 นอกจากน้ียังเปFนที่ทราบกันโดยทั่วไปว0าท0านเปFนผู8มีใจบุญ

ได8ถวายทานอันประณีตอย0างมโหฬารได8เคยพาบริวาร 2,000 คนบรรทุกน้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำอ8อย เปFน

ต8น จำนวนมากถึง 500 เล0มเกวียน ไปถวายพระพุทธเจ8าและภิกษุสงฆ; ด8วยความเปFนผู8มีมีศรัทธาแรง

กล8าในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ;ของจิตตคฤหบดี  

เมื่อครั้งที่ จิตตคฤหบดีป�วยหนัก พวกเทวดามาปรากฏต0อหน8าท0าน พร8อมกับบอกว0ามีศีลมี

ธรรมอย0างท0าน ถึงตายไปก็ย0อมไปดี แม8ปรารถนาจะเกิดเปFนพระเจ8าจักรพรรดิในชาติหน8ากย็0อมได8 

จิตตคหบดีตอบว0า “แม8ราชสมบัติก็ไม0จีรัง เราไม0ต8องการ” บรรดาบุตรหลานที่เผ8าไข8อยู0ได8ยินจิตต

คหบดีพูดอยู0คนเดียว จึงกล0าวเตือนว0า “ตั้งสติให8ดี อย0าเพ8อเลย” ท0านบอกบุตรหลานว0า มิได8เพ8อ 

                                                
183ข.ุเถรี.26/447/398., ข.ุเถรี.อ. 54/447. 
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เทวดามาบอกให8ปรารถนาเปFนพระเจ8าจักรพรรด; แต0ท0านบอกพวกเขาไปว0าท0านไม0ต8องการ ยังมีสิ่งอื่น

ที่ประเสริฐความเปFนพระเจ8าจักรพรรดิอีก เมื่อบุตรหลานถามว0า สิ่งนั้นคืออะไร จิตตคหบดีตอบว0า 

“ศรัทธาความเช่ือที่ไม0คลอนแคลนในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ; ประเสริฐกว0าสิ่งใดทัง้หมด”184 

สรุป การบรรลุธรรมของจิตตคหบดีจิตตคหบดี เปFนบุคคลท0านหนึ่งที ่มีบทบาทอันสำคัญยิ ่งใน

พระพุทธศาสนา และเปFนผู8หน่ึงที่ได8รับการยกย0องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ8าให8เปFนเอตทัคคะในด8าน

ธรรมถึก เปFนผู8มีปGญญา มีความรู8ความสามารถทางด8านแสดงธรรมน้ันต8องเปFนบุคคลผู8มีปGญญาดี จิตต

คหบดีได8เวียนว0ายตายเกิดในเทวโลกและมนุษย;โลกอยู0หน่ึงแสนกัป 

 3.8.1.2 ยสกุลบุตร อุบาสก 

 ยส เปFนบุตรเศรษฐีสุขุมาลชาติเศรษฐีกับนางสุชาดา แห0งเมืองพาราณสี ยสกุลบุตรนั้นมี

ปราสาทสามหลังคือ หลังหน่ึงเปFนที่อยู0ฤดูหนาว หลังหน่ึงเปFนที่อยู0ในฤดูร8อน หลังหน่ึงเปFนที่อยู0ในฤดูฝน 

ยสกุลบุตรน้ัน รับบำเรอด8วยพวกดนตรี ไม0มีบุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด 4 เดือน ไม0ลงมาเบือ้งล0าง

ปราสาท ค่ำวันหน่ึง เมื่อยสกุลบุตรอิ่มเอิบพร8อมพรั่งบำเรออยู0ด8วยกามคุณ 5 ได8นอนหลับก0อน ส0วนพวก

บริวารชนนอนหลังภายหลัง ประทีบน้ำมันตามสว0างอยู0ตลอดคืน คืนนั้น ยสกุลบุตรตื่นขึ้นก0อนได8เห็น

บริวารชนของตนกำลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยู0ที่รักแร8 บางนางมีตะโพนวางอยู0ข8างคอ บางนางมี

เปwงมางตกอยู0ที่อก บางนางสยายผม บางนางมีน้ำลายไหล บางนางมีบ0นละเมอต0าง ๆ  ปรากฏแก0ยสกลุบตุร 

ดุจป�าช8าผีดิบ ครั้งแล8วควรเห็นเปFนโทษได8ปรากฏแก0ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู0ในความเบื่อหน0าย จึงพดูขึ้นว0า 

“ท0านผู8เจริญ ที่น่ีวุ0นวายหนอ ท0านผู8เจรญิ ที่น่ีขัดข8องหนอ” ลำดับน้ัน ยสกุลบุตร เดินตรงไปทางประตูพระ

นคร พวกอมนุษย;เปwดประตูให8ด8วยหวังใจว0า ใคร ๆ อย0าได8ทำอันตราย แก0การออกจากเรือนบวชเปFน

บรรพชิตของยสกุลบุตร ทีนั ้น ยสกุลบุตรได8เดินตรงไปทางป�า อิสิปตนะมฤคทายวันเมื ่อใกล8สว0าง

พระพุทธเจ8าเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู0 ณ ที่แจ8งได8ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต0ไกล ละหยุดการ

จงกรมและประทับนั่งบนอาสนะที่ได8จัดไว8 พระพุทธเจ8าก็ตรัสกับยสะว0า “ยสะ ที่นี่ไม0วุ0นวาย ที่นี่ไม0

ขัดข8อง” มาเถิด ยสะ จงน่ังลง เราจักแสดงธรรมแก0เธอ ลำดับน้ัน ยสกุลบุตรร0าเริงเบกิบานใจว0า “ได8ยินว0า 

ที่น่ีไม0วุ0นวาย ที่น่ีไม0ขัดข8อง” ดังน้ี แล8วถอดรองเท8าทองเข8าไปเฝYาพระผู8มพีระภาค ถวายบังคมพระผู8มีพระ

ภาคแล8วน่ัง ณ ที่ควรส0วนข8างหน่ึง เมื่อยสกุลบุตรน่ังเรยีบร8อยแล8ว พระผู8มีพระภาคได8ทรงแสดงอนุปุพพิก

ถา คือ 1) กถา (เรื่องทาน) 2) สีลกถา (เรื่องศีล) 3) สัคคกถา (เรื่องสวรรค;) 4) กามาทีนวกถา (โทษ ความ

ต่ำทราม ความเศร8าหมองของกามทั้งหลาย) 5) เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส;แห0งการออกจากกาม) 

เมื่อยสกุลบุตมีจิตควรอ0อนปราศจากนิวรณ; เบิกบานผ0องใส จึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจ8าทัง้หลายคือ ทุกข; สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได8เกิดแก0 ยส

กุลบตร ณ อาสนะนั้นแลว0า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปFนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปFน

ธรรมดา”เปรียบเหมือนผ8าขาวสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ำย8อมได8เปFนอย0างดี บิดาตามหายสกลุบตุร

                                                
184วิ.จู.6/129-158 /51-61. 



 170 

พร8อมได8ฟGงธรรมจากพระพุทธเจ8าจนบรรลุธรรม รู8แจ8งธรรมแล8ว หยั่งลงสู0ธรรมแล8วข8ามความสงสัยแล8ว 

ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเปFนผู8แกล8วกล8า ได8กราบทูลพระผู8มีพระภาคดังนี้ว0า “พระองค;ผู8เจริญ 

ภาษิตของพระองค;ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค;ผู8เจริญ ภาษิตของพระองค;ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค;

ผู8เจริญ ภาษิตของพระองค;ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค;ทรงประกาศธรรมแจ0มแจ8ง โดยประการต0าง ๆ  

เปรียบเหมือนบุคคลหงายของทีค่ว่ำ เปwดของที่ปwด บอกทางแก0ผู8หลงทางหรือตามประทีปที่มดืด8วยต้ังใจว0า 

คนมีตาดีจักเห็นรูป พระองค;ผู8เจริญ ข8าพระองค;น้ีขอถึงพระผู8มีพระภาคพร8อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ;

เปFนสรณะ ขอพระผู8มีพระภาค จงทรงจำข8าพระองค;ว0าเปFนอุบาสกผู8ถึงสรณะตั้งแต0วันนี้เปFนต8นไปจน

ตลอดชีวิต 

คราวเมื่อพระผู8มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก0บิดาของยสกุลบตุร จิตของยสกุลบุตร ผู8พิจารณา

ภูมิธรรมตามที่ตนได8เห็นแล8ว ได8รู8แจ8งแล8ว ก็พ8นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม0ถือมั่น ครั้งน้ัน พระผู8มี

พระภาคได8ทรงพระดำริว0า เมื่อเราแสดงธรรมแก0บิดาของยสกุลบุตรอยู0 จิตของ ยสกุลบุตร ผู8พิจารณา

เห็นภูมิธรรมตามที่ตนได8เห็นแล8ว ได8รู8แจ8งแล8ว พ8นแล8วจากอาสวะ ทั้งหลาย เพราะไม0ถือมั่น จนบรรลุ

อรหัตผล ครั้นท0านได8บรรลุธรรมแล8วท0านไม0กลับไปเปFนครองเพศคฤหัสถ; ครั้งก0อน ถ8ากระไร เราพึง

คลายอิทธาภิสังขารน้ันได8แล8ว พระองค;ก็ได8ทรงคลายอิทธาภิสังขาร น้ัน เศรษฐีผู8คหบดีได8เห็นยสกุล

บุตรน่ังอยู0 ครั้นแล8วได8พูดกะยสกุลบุตรว0า “พ0อยส มารดา ของเจ8าโศกเศร8าคร่ำครวญถึง เจ8าจงให8ชีวิต

แก0มารดาของเจ8าเถิด” ครั้งน้ันยสกุลบุตรได8ชำเลืองดู พระผู8มีพระภาค ๆ ได8ตรัสแก0เศรษฐีผู8คหบดีว0า 

“ดูกรคหบดี ท0านจะสำคัญความข8อน้ันเปFนไฉน? ยสกุลบุตรได8เห็นธรรมด8วยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิ

เหมือนท0าน เมื ่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ ตนได8เห็นแล8ว ได8ร ู 8แจ8งแล8ว จิตพ8นแล8วจากอาสวะ

ทั้งหลาย เพราะไม0ถือมั่น ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเปFนคฤหัสถ;บริโภคกาม เหมือน

เปFนคฤหัสถ;ครั้งก0อน? เศรษฐีผู8คหบดีกราบทูลว0า ข8อน้ันไม0ควรเลย พระพุทธเจ8าข8า พระผู8มีพระภาค

ตรัสรับรองว0า ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรได8เห็นธรรมด8วยญาณทัสสนะ เพียงเสขภูมิเหมือนท0าน เมื่อเธอ

พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได8เห็นแล8ว ได8รู8แจ8งแล8ว จิตพ8นแล8ว จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม0ถือมั่น  

การที่จิตของยสกุลบุตรพ8นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม0ถือมั่น น้ัน เปFนลาภของยสกุลบุตร 

ยสกุลบุตรได8ดีแล8ว พระพุทธเจ8าข8า ขอพระผู8มีพระภาคมียสกุลบุตร เปFนปGจฉาสมณะ จงทรงรับ

ภัตตาหารของข8าพระพุทธเจ8า เพื่อเสวยในวันนี้เถิด พระพุทธเจ8าข8า พระผู8มีพระภาคทรงรับโดย

ดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีผู8คหบดีทราบการรับนิมนต;ของพระผู8มีพระภาค แล8ว ได8ลุกจากที่นั่ง ถวาย

บังคมพระผู8มีพระภาค ทำประทักษิณแล8วกลับไป กาลเมื่อเศรษฐีผู8คหบดีกลับไปแล8วไม0นาน ยส

กุลบุตรได8ทูลคำน้ีต0อพระผู8มีพระภาคว0า พระพุทธเจ8าข8า ขอข8าพระองค;พึงได8บรรพชา พึงได8อุปสมบท

ในสำนักพระผู8มีพระภาคพระพทุธองค;ตรัสว0า บัดน้ียสะไม0สมควรอยู0ครองฆราวาสต0อไปแล8ว ซึ่งเศรษฐี

ก็เข8าใจ จึงอาราธนาพระพุทธองค;ไปเสวยภัตตาหาร ณ คฤหาสน;ของตน เมื่อบิดากลับไปแล8ว ยส

กุลบุตรจึงทูลขอบวช พระพุทธองค;ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให8รุ0งเช8ามา พระพุทธองค;เสด็จไป
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เสวยพระกระยาหารที่คฤหาสน;เศรษฐี มีพระยสะโดยเสด็จ มารดาและอดีตภรรยาของพระยสะได8

สดับพระธรรมเทศนา ก็ได8ดวงตาเห็นธรรม ปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยเปFนสรณะตลอดชีวิต185 

สรุปการบรรลุธรรมของยสกุลบุตร พระผู8มีพระภาคเจ8าทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก0พระยสะเพราะท0าน

เปFนฆราวาสยังเปFนผู8ครองเรือน การแสดงอนุปุพพิกถาจะเปFนการฟอกจิตที่ยังเกี่ยวข8องกับกามคุณ

ทั้งหลายให8รู8ให8เข8าใจในเรื่องของการให8ทาน การรักษาศีล ความสุขในกามซึ่งเปFนสิ่งที่ฆราวาสผู8ครอง

เรือนเข8าใจดี เพราะคลุกคลีอยู0กับสิ่งเหล0านี้ ต0อมาพระองค;ทรงแสดงถึงโทษของกามอันเปFนเหตุให8

ต8องวนเวียนอยู0กับสุขและทุกข;ไม0มีวันจบสิ้น และต0อมาได8แสดงหนทางแห0งการพ8นทุกข; คือเนกขัม

มะการออกจากกาม ผู8ที่มีวาสนาบารมีเมื่อได8ฟGงและพิจารณาถึงตรงนี้จิตก็จะน8อมไปสู0การออกบวช 

และเมื่อได8ฟGงพระธรรมเทศนาที่สงูข้ึนไปอกี คือ อริยสัจจ; 4 ก็จะเข8าใจสภาวธรรมต0าง ๆ  มองเห็นทกุข; 

เหตุให8เกิดทุกข; ความดับทุกข; และข8อปฏิบัติให8ถึงความดับทุกข; จึงบรรลุธรรมต้ังแต0เบื้องต8น คือ พระ

โสดาบัน และเมื่อพระยสะได8ฟGงพระธรรมเทศนาซ้ำอีกครั้งในเวลาที่ติดกันจึงเกิดสมาธิมีความตั้งมั่น 

องค;ธรรมแห0งการตรัสรู 8คือโพชฌงค; 7 จึงเกิดขึ ้น ช0วยชำระกิเลสออกจากจิตได8 และได8บรรลุ

อรหัตตผล สำเร็จเปFนพระอรหันต; ณ ที่น้ันเอง 

 3.8.1.3 สันตติมหาอำมาตยH อุบาสก 

 ในสมัยพุทธกาลมีมหาอำมาตย;คนหน่ึงช่ือสันตติ ได8รับราชโองการจากพระราชาแห0งแคว8น

โกศล เปFนแม0ทัพนำทหารไปปราบปรามกบฏ จนสามารถรบชนะข8าศึก ทำให8บ8านเมืองเกิดความสงบ

สุขร0มเย็น พระเจ8าปเสนทิโกศลทรงพอพระทัยมาก ได8ประทานหญิงผู8ฉลาดในการฟYอนและการขับ

นางหน่ึงแก0เขา เขาเปFนผู8มึนเมาสุราสิ้น 7 วัน ในวันที่ 7 ประดับด8วยเครื่องอลังการทุกอย0างแล8วข้ึนสู0

คอช8างตัวประเสริฐไปสู0ท0าอาบน้ำ เห็นพระศาสดากำลังเสด็จเข8าไปบิณฑบาตที่ระหว0างประตู อยู0บน

คอช8างตัวประเสริฐน่ันเอง ผงกศีรษะถวายบังคมแล8ว พระศาสดาทรงทำการแย8ม พระอานนท;ทูลถาม

ว0า  “ข8าแต0พระองค;ผู8เจริญ อะไรหนอแล” ? เปFนเหตุให8ทรงกระทำการแย8มให8ปรากฏ" เมื่อจะตรัส

บอกเหตุแห0งการแย8ม จึงตรัสว0า “อานนท; เธอจงดูสันตติมหาอำมาตย;, ในวันน้ีเอง เขาทั้งประดับด8วย

อาภรณ;ทุกอย0างเทียวมาสู0สำนักของเรา จักบรรลุพระอรหัตในเวลาจบคาถาอันประกอบด8วยบท 4 

แล8ว นั่งบนอากาศ ชั่ว 7 ลำตาลจักปรินิพพาน” มหาชนได8ฟGงพระดำรัสของพระศาสดา ผู8กำลังตรัส

กับพระเถระอยู0คน 2 พวกมีความคิดต0างกันบรรดามหาชนเหล0านั้น พวกมิจฉาทิฏฐิ คิดว0า “ท0าน

ทั้งหลาย จงดูกิริยาของพระสมณโคดม,พระสมณโคดมน่ัน ย0อมพูดสักแต0ปากเท0าน้ัน ได8ยินว0า ในวันน้ี 

สันตติมหาอำมาตย;นั่น มึนเมาสุราอย0างนั้นแต0งตัวอยู0ตามปกติ ฟGงธรรมในสำนักของพระสมณโคดม

นั้นแล8วจักปรินิพพาน,ในวันนี้พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมนั้นด8วยมุสาวาท” พวกสัมมาทิฏฐิ คิด

กันว0า “น0าอัศจรรย; พระพุทธเจ8าทั้งหลายมีอานุภาพมาก,    ในวันนี้เราทั้งหลาย จักได8ดูการเยื้อง

กรายของพระพุทธเจ8าและการเย้ืองกรายของสันตติมหาอำมาตย;” 

                                                
185วิ.ม.4/25-31/24-31. 
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 ส0วนสันตติมหาอำมาตย; เล0นน้ำตลอดวันที่ท0าอาบน้ำแล8วไปสู0อุทยาน นั่งที่พ0นโรงดื่มหญิง

ฟYอนเปFนลมตายฝ�ายหญิงนั้น ลงไปในท0ามกลางที่เต8นรำ เริ่มจะแสดงการฟYอนและการขับ,เมื่อนาง

แสดงการฟYอนการขับอยู0ในวันน้ัน ลมมีพิษเพียงดังศัสตราเกิดข้ึนแล8วในภายในท8องได8ตัดเน้ือหทัยแล8ว 

เพราะความที่นางเปFนผู8มีอาหารน8อยถึง 7 วัน เพื่อแสดงความอ8อนแอ8นแห0งสรีระ ในทีทันใดนั้นเอง 

นางมีปากล8าและตาเหลือก ได8กระทำกาละแล8ว โศกเพราะภรรยาตาย สันตติมหาอำมาตย;กล0าวว0า

“ท0านทั้งหลาย จงตรวจดูนางนั้น” ในขณะสักว0าคำอันชนทั้งหลายกล0าวว0า “หญิงนั้นดับแล8วนาย”

ดังน้ีถูกความโศกอย0างแรงกล8าครอบงำแล8ว ในขณะน้ันเอง สุราที่เธอด่ืมตลอด 7 วัน ได8ถึงความเสื่อม

หายแล8ว ประหน่ึงหยาดน้ำในกระเบื้องที่ร8อนฉะน้ัน เธอคิดว0า “คนอื่น เว8นพระตถาคตเสีย จักไม0อาจ

เพื่อจะยังความโศกของเรานี้ให8ดับได8”มีพลกายแวดล8อมแล8วไปสู0สำนักของพระศาสดาในเวลาเย็น

ถวายบังคมแล8ว กราบทูลอย0างนั้นว0า “ข8าแต0พระองค;ผู 8เจริญ ความโศกเห็นปานนี้เกิดขึ ้นแก0ข8า

พระองค;, ข8าพระองค;มาแล8วก็ด8วยหมายว0าพระองค;จักอาจเพื่อจะดับความโศกของข8าพระองค;น้ันได8' 

ขอพระองค;จงทรงเปFนที่พึ่งของข8าพระองค;เถิด” พระพุทธเจ8าระงับความโศกของบุคคลได8ลำดบัน้ัน 

พระองค;ตรัสว0า “ท0านมาสู0สำนักของผู8สามารถเพื่อดับความโศกได8แน0นอน, อันที่จริง น้ำตาที่ไหลออก

ของท0านผู8ร8องไห8ในเวลาที่หญิงน้ีตาย ด8วยเหตุน้ีน่ันแล มากกว0าน้ำของมหาสมุทรทั้ง 4” ดังน้ีแล8ว จึง

ตรัสพระคาถาน้ีว0า “กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู0ในกาลก0อน เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลน้ัน ให8เหือดแห8ง

ไป กิเลสเครื่องกังวล จงอย0ามีแก0เธอในภายหลัง, ถ8าเธอจักไม0ยึดถือขันธ; ในท0ามกลางจักเปFนผู8สงบ

ระงับเที่ยวไป” 

 ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย; บรรลุพระอรหตั แล8วพิจารณาดูอายุสังขารของตน 

ทราบความเปFนไปไม0ได8แห0งอายุสังขารนั้นแล8ว จึงกราบทูลพระศาสดาว0า “ข8าแต0พระองค;ผู8เจริญขอ

พระองค;จงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก0ข8าพระองค;เถิด” พระศาสดาแม8ทรงทราบกรรมที่เธอทำแล8ว 

ก็ทรงกำหนดว0า “พวก มิจฉาทิฏฐิประชุมกัน เพื่อข0มขี่ (เรา) ด8วยมุสาวาท จักไม0ได8โอกาส พวก

สัมมาทิฏฐิ ประชุมกัน ด8วยหมายว0า พวกเราจักดูการเย้ืองกรายของพระพุทธเจ8า และการเย้ืองกราย

ของสันตติมหาอำมาตย; ' ฟGงกรรมที่สันตติมหาอำมาตย;น้ีทำแล8ว จักทำความเอื้อเฟ}~อในบุญทั้งหลาย”

ดังนี้ แล8วจึงตรัสว0า “ถ8ากระนั้น เธอจงบอกกรรมที่เธอทำแล8วแก0เรา, ก็เมื่อจะบอกจงอย0ายืนบน

ภาคพื้นบอกจงยืนบนอากาศช่ัว 7 ลำตาลแล8วจึงบอก “ดีละพระเจ8าข8า” ดังน้ีแล8วจึงถวายบังคมพระ

ศาสดาแล8ว ขึ้นไปสู0อากาศชั่วลำตาลหนึ่ง ลงมาถวายบังคมพระศาสดาอีก ข้ึนไปนั่งโดยบัลลังก;บน

อากาศ 7 ช่ัว ลำตาลตามลำดับแล8วทูลว0า “ข8าแต0พระองค;ผู8เจริญขอพระองค;ทรงสดับ บุรพกรรมของ

ข8าพระองค;” ในกัลป�ที่ 91 เเต0กัลป�นี้ ครั้งพระพุทธเจ8าทรงพระนามว0าวิปGสสีข8าพระองค;บังเกิดใน

ตระกูล ๆ หน่ึง ในพันธุมดีนคร คิดแล8วว0า 'อะไรหนอแล ? เปFนกรรมที่ไม0ทำการตัดรอนหรือบบีค้ัน ซึ่ง

ชนเหล0าอื่น ดังน้ีแล8ว เมื่อใคร0ครวญอยู0 จึงเห็นกรรมคือการป�าวร8องในบุญทั้งหลาย จำเดิมแต0กาลน้ัน 

ทำกรรมนั้นอยู0 ชักชวนมหาชนเที่ยวป�าวร8องอยู0ว0า 'พวกท0าน จงทำบุญทั้งหลาย, จงสมาทานอุโบสถ 
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ในวันอุโบสถทั้งหลาย จงถวายทาน, จงฟGงธรรม, ชื่อว0า รัตนะอย0างอื่นเช0นกับพุทธรัตนะเปFนต8นไม0มี 

พวกท0านจงทำสักการะรัตนะทั้ง 3 เถิด”186 สรุปการบรรลุธรรมของสันติอำมาตย; มหาอำมาตย;จึง

คลายจากความโศก หมดความอาลัย ความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคล สามารถยกจิตขึ้นสู0ไตรลกัษณ; 

พิจารณาว0า สังขารทั้งหลายล8วนไม0เที่ยง เปFนทุกข; เปFนอนัตตา แล8วทำใจหยุดน่ิงตามกระแสธรรมของ

พระผู8มีพระภาคเจ8า สันตติมหาอำมาตย;เศร8าโศกเสียใจอย0างแรงถึงกับสร0างเมาสิ้น จึงได8รำพึงขึ้นว0า 

“ดูก0อน สันตติ วัฏฏะสังสาระอันยาวนาน หาที่สุดเบื้องต8นเบื้องปลายไม0ได8 เมื่อเหล0าสัตว;ผู8มีอวิชชา

เปFนเครื่องกางกั้น มีตัณหาเปFนเครื่องประกอบไว8 ย0อมท0องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู0 หาที่สุดเบื้องต8น

ไม0ปรากฏ” พระองค;ทรงตรัสพระคาถาว0า “กิเลสเครื่องกังวลใจในอดีตกาลก0อน เธอจงวางเสีย กิเลส

เครื่องกังวลใจที่จะมีในอนาคตภายหลัง เธอจงวางเสีย กิเลสความกังวลในปGจจุบัน เธอจงวางเสีย ถ8า

เธอจะไม0ยึดถือขันธ; เธอจงละวางเสีย เธอจะเปFนผู8สงบระงับไป” เมื่อจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย;

ก็บรรลุอรหันต; ในอดีตชาติท0านเคยชักชวนมหาชนให8ทำบุญสร8างบารมี ชักชวนผู8อื่นให8ทำความดีน้ัน 

มีอานิสงส;มากเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญส0งผล ก็สามารถบรรลธุรรมเปFนพระอรหันต;ได8 

 3.8.1.4 อุคคเสน อุบาสก 

ณ กรุงราชคฤห;เมื่อครบป�หรือ 6 เดือนแล8วจะมีพวกนักฟYอนประมาณ 500 ไปยังกรุงรา

ชคฤห;ทำมหรสพ (ถวาย) แด0พระราชาตลอด 7 วันได8เงินและทองเปFนอันมาก, การตกรางวัลใน

ระหว0าง ๆ ไม0มีสิ้นสุด มหาชนต0างก็ยืนบนเตียงเปFนต8น ดูมหรสพ ลำดับนั้น นางรำนักหกคะเมนคน

หน่ึง ข้ึนไปสู0ไม8แปYน หกคะเมนเบื้องบนของไม8เปFนน้ัน เดินฟYอนและขับร8องบนอากาศ ณ ที่สุดแห0งไม8

แปYนน้ัน สมัยน้ันบุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน ยืนอยู0บนเตียงที่ (ต้ัง) ซ8อน ๆ กันกับด8วยสหาย ย่ิงดูไปนานย่ิง

เกิดความรักกลับไปเรือนคิดว0า ถ8าได8หญิงนั้นเปFนภรรยาจะมีชีวิตอยู0ต0อไป ถ8าไม0ได8จะยอมตาย ดังน้ี

แล8วนอนอดอาหารอยู0มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข8าไปถาม อุคคเสนบอกความจริง

ให8ท0านทราบ มารดาบิดาจึงกล0าวว0า “ลูกอย0าคิดอย0างน้ี หญิงนักฟYอนน้ันไม0ควรแก0ลูก พ0อแม0จะนำกุ

มาริกาคนหน่ึงที่เหมาะสมกับลูกทั้งทางรูปร0าง ทรัพย;สมบัติ และตระกูล” แต0อุคคเสนยังคงยืนยันคำ

เดิมอยู0เมื่อไม0อาจทัดทานได8 พ0อแม0ก็ต8องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟYอนด8วยกหาปณะพันหน่ึงแต0นัก

ฟYอนขอเงื่อนไขว0า จะยอมให8ลูกสาวแต0งงานได8 กต็0อเมื่ออุคคเสนต8องท0องเที่ยวไปกับพวกเขาด8วยอุคค

เสนยอมรับเงื่อนไขนั้น แม8มารดาบิดาจะอ8อนวอนขอร8องสักเพียงไรก็ไม0ยอมฟGง นักฟYอนยอมยกลูก

สาวของเขาให8อุคคเสน แล8วพาเที่ยวแสดงศิลปะการฟYอนรำไปในคามนิคมชนบทและราชธานีต0าง ๆ

อุคคเสนมีบุตรกับนางคนหน่ึง นางชอบเย8าบุตรบ0อย ๆ ว0า “ลูกของคนเฝYาเกวียนลูกของคนหาบของ 

ลูกของคนไม0รู8อะไร” 

ทั้งนี้เพราะอุคคเสนเปFนบุตรเศรษฐี ไม0ประสีประสาเอาเลยในเรื่องการฟYอนรำขับร8อง เมื่อ

เที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขา ก็ได8แต0เพียงเฝYาเกวียนหาบของให8เขาเปFนต8นอุคคเสน ขนหญ8ามา
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ให8โค ยกของที่ใช8ในการแสดงอยู0บ0อย ๆ เมื่อได8ยินเสียงภรรยาเย8าบุตรเช0นน้ัน ก็สะเทือนใจจึงถามให8

แน0ว0าเธอพูดหมายมาถึงใคร? “หมายถึงท0านน่ันแหละ” ภรรยาตอบ “ถ8าอย0างน้ันฉันจะไป” อุคคเสน

ว0า “ฉันไม0เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณ” ภรรยาย้ำนางอาศัยรูปสมบัติแห0งตน และทรัพย;ซึ่ง

เปFนรายได8จากการแสดงการฟYอนรำขับร8อง แสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงปานน้ี มิได8เกรงใจสามีในเรื่อง

ใด ๆ เลยอุคคเสนคิดว0า “นางน้ีดูหมิ่นเราถึงปานน้ี เพราะอาศัยอะไรหนอ? คิดไปก็มองเห็นว0าเพราะ

อาศัยศิลปะ เขาต8องการเรียนศิลปะบ8าง จึงเข8าไปหาอาจารย;คือ พ0อตาของตนนั่นเองเรียนจนสำเร็จ

แล8วเที่ยวไปแสดงศิลปะ ในแนวคามนิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชคฤห; โดยลำดับ ให8ป�าวร8องว0า 

“ในวันที่ 7 นับแต0วันน้ี อุคคเสนผู8เปFนบุตรเศรษฐีจักแสดงศิลปะแก0ชาวนคร” ชาวนครได8ผูกเตียงซ8อน

เตียงกันข้ึนเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุคคเสน ฝ�ายอุคคเสนน้ัน ได8ข้ึนไปสู0ไม8แปYน (สูง) 60 ศอก ยืน

อยู0บนปลาย ไม8แปYนนั้น ในวันนั้น พระพุทธเจ8าทรงตรวจดูสัตว;โลก ในเวลาใกล8รุ0ง ทรงเห็นอุคคเสน

น้ัน เข8าไปในข0ายคือพระญาณของพระองค; จึงทรงใคร0ครวญอยู0ว0า “เหตุอะไรหนอ ? จักมี” ได8ทราบ

ว0า พรุ0งน้ีบุตรเศรษฐี จักยืนบนปลายไม8เปFน ด8วยหวังว0าจักแสดงศิลปะ มหาชนจักประชุมกันเพื่อดูเขา

เราจักแสดงคาถาประกอบด8วยบท 4 ในสมาคมนั้น การบรรลุธรรมจักมีแก0สัตว; 84,000 เพราะฟGง

ธรรมน้ัน, แม8อุคคเสนก็จักต้ังอยู0ในพระอรหัต  

ในวันรุ0งขึ้น พระองค;ทรงกำหนดเวลาแล8ว มีภิกษุสงฆ;แวดล8อม เสด็จเข8าไปยังกรุงราชคฤห; 

เพื่อบิณฑบาต ฝ�ายอุคคเสน เมื่อพระพุทธเจ8ายังไม0ทันเสด็จเข8าไปภายในพระนครน่ันแล จึงให8สัญญา

ด8วยน้ิวมือแก0มหาชน เพื่อต8องการให8เอิกเกริก ยืนบนปลาไม8แปYนหกคะเมนในอากาศน่ันเองสิ้น 7 ครั้ง 

ลงมาแล8วได8ยืนบนปลายไม8เปFนอีกอุคคเสนแสดงศิลปะแก0พระมหาโมคคัลลานะ ขณะน้ันพระพุทธเจ8า

กำลังเสด็จไปสู0พระนคร ทรงกระทำโดย อาการที่บริษัทไม0แลดูเขา ให8ดูเฉพาะพระองค;เท0านั้น อุคค

เสนแลดูบริษัทแล8ว ถึงความเสียใจว0า “บริษัทจะไม0แลดูเรา” จึงคิดว0า “ศิลปะ น้ีเราพึ่งแสดง (ประจำ) 

ป� ก็เมื่อพระพุทธเจ8าเสด็จเข8าไปยังพระนคร บริษัทไม0แลดูเรา แลดูแต0พระพุทธเจ8าเท0าน้ัน การแสดง

ศิลปะของเราเปล0า (ประโยชน;) แล8วหนอ พระพุทธเจ8าทรงทราบความคิดของเขาจงึตรัสเรียกพระมหา

โมคคัลลานะมาแล8ว ตรัสว0า “โมคคัลลานะ เธอจงไปพูดกะบุตรเศรษฐีว0า นัยว0า ท0านจงแสดงศลิปะ 

พระเถระไปยืนอยู0 ณ ภายใต8ไม8แปYนน่ันแล เรียกบุตรเศรษฐีมาแล8ว “เชิญเถิดอุคคเสน บุตรคนฟYอนผู8

มีกำลังมาก เชิญท0านจงดู เชิญท0านทำความยินดีแก0บริษัทเถิด เชิญท0านทำให8มหาชนร0าเริงเถิดเขาได8

ยินถ8อยคำของพระเถระแล8ว เปFนผู8มีใจยินดี หวังว0า พระพุทธเจ8ามีพระประสงค;จะดูศิลปะของตน จึง

ยืนบนปลายไม8แปYนแล8วกล0าวว0า “เชิญเถิด ท0านโมคคัลลานะ ผู8มีปGญญามาก มีฤทธ์ิมาก เชิญท0านจงดู 

กระผมจะทำความยินดีแก0บริษัท จะยังมหาชนให8ร0าเริง” 

ก็แลครั้นกล0าวอย0างนั้นแล8ว ก็กระโดดจากปลายไม8แปYน ขึ้นสู0อากาศหกคะเมน 14 ครั้งใน

อากาศแล8ว ลงมายืนอยู0บนปลายไม8แปYน (ตามเดิม) ลำดับนั้น พระพุทธเจ8าตรัสกะเขาว0า “อุคคเสน 

ธรรมดาบัณฑิต ต8องละความอาลัยรักใคร0ในขันธ;ทั้งหลาย ทั้งที่เปFนอดีตอนาคต และ ปGจจุบันเสียแล8ว 
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พ8นจากทุกข;ทั้งหลายมชีาติเปFนต8น ในอรรถกถาอธิบายว0า ท0านจงเปลื้อง (อาลัย) ในก0อนเสีย จงเปลือ้ง 

(อาลัย) ข8างหลังเสีย จงเปลื้อง (อาลัย) ในท0ามกลางเสีย จึงเปFนผู8ถึงฝG]งแห0งภพ มีใจหลุดพ8นใน ธรรม

ทั้งปวง จะไม0เข8าถึงชาติและชราอีก เมื่อปฏิบัติได8อย0างน้ัน จักเปFนผู8ถึงฝG]ง คือไปแล8วสู0ฝG]งแห0งภพแม8ทั้ง 

3 อย0างได8 ด8วยอำนาจแห0งอัน กำหนดรู8 ละเจริญ และทำให8แจ8งด8วยปGญญาอันย่ิง มีใจพ8นแล8วในสังขต

ธรรมทั้งปวง ต0างด8วยขันธ; ธาตุ อายตนะ เปFนต8นอยู0 ต0อไปไม0 ต8องเข8าถึงชาติ ชรา และมรณะ ในกาล

จบเทศนา การตรัสรู8ธรรมได8มีแก0สัตว;ทั้ง 84,000 แล8ว อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท ฝ�ายบุตร

เศรษฐีกำลังยืนอยู0บนปลายไม8แปYนบรรลุพระอรหันต; พร8อมด8วยปฏิสัมภิทาแล8ว ลงจากไม8แปYนมาสู0ที่

ใกล8พระพุทธเจ8าแล8วถวายบังคมด8วยเบญจางคประดิษฐ; ทูลขอบรรพชากบัพระพุทธเจ8า187 สรุปการ

บรรลุธรรมของอุคคเสน เปFนผู 8ที ่ตัดสังโยชน;ทั้งหมดได8 ไม0สะดุ 8ง ผู 8ล 0วงกิเลสเปFนเครื ่องข8อง ไม0

ประกอบด8วยโยคะ กิเลสแล8วในขณะที่ดำรงเปFนคฤหัสถ;เพศ ด8วยผลที่อุคคเสนในอดีตกาล  

 

 3.8.2. กรณีศึกษาการบรรลุธรรมของอุบาสิกา  

 กรณีศึกษาอุบาสิกาผู8บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งผู8วิจัยขอนำเสนอเพศ

สภาพ (Gender) ที่เรียกว0าคฤหัสถ;เพศหญิงโดยจะนำเสนอ 4 ท0านคือ 1) นางขุชชุตตรา 2) พระเขมา

เถรี 3) อุบาสิกามาติกมาตา 4) อุบาสิกาอัญญตรา ดังมีรายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 3.8.2.1 ขุชชุตตรา อุบาสิกา 

 นางขุชชุตตรา มีชื่อเดิมว0า อุตตรา ด8วยความพิการหลังค0อมที่มีมาแต0กำเนิด ชาวบ8านจึง

นิยมเรียกนางว0า ขุชชุตตรา เปFนลูกสาวของหญิงแม0นมในเรือนโฆสกเศรษฐี ในกรุงโกสัมพี นางขุชชุตต

ราก็ได8เปFนบริวารของนางด8วยเช0นกันเมื่อนางสามาวดีได8รับการอภิเษกเปFนมเหสีของพระเจ8าอุเทน 

แห0งเมืองโกสัมพี นางขุชชุตตรามีหน8าที่จัดซื ้อดอกไม8โดยพระเจ8าอุเทนได8พระราชทานทรัพย; 8 

กหาปณะ แก0นางขุชชุตตรา เพื่อจัดซื้อดอกไม8ให8แก0นางสามาวดีทุกวัน โฆสกเศรษฐีสร8างวัดถวายใน

กรุงโกสัมพีนั้นมีเศรษฐี 3 คน คือ โฆสกเศรษฐี กุกกุฎเศรษฐี และ ปาวาริกเศรษฐี ทั้ง 3 ท0านนี้เปFน

สหายกันต0างก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได8ฟGงพระธรรมเทศนาจนได8บรรลุเปFนพระโสดาบัน

ด8วยกัน และได8สร8างวัดขึ้นท0านละหนึ่งวัด โดยของ โฆสกเศรษฐีชื่อว0า โฆสิตาราม ของกุกกุฏเศรษฐี 

ช่ือว0า กุกกฏาราม และของปาวาริกเศรษฐีช่ือว0า ปาวาริการาม เศรษฐีทั้ง 3 ท0านน้ีมีคนรับใช8ช่ือนาย

สุมนะเปFนผู8จัดการตกแต0งสวนดอกไม8 เนื่องจากเขามีความฉลาดความสามารถในด8านนี้ จึงได8ชื่อว0า 

“สุมนมาลาการ” แม8นางขุชชุตตราก็มาซื้อดอกไม8จากนายสุมนะน้ีทุกวัน ทว0าด8วยความละโมบ อยาก

ได8อยากมี นางขุชชุตตราจึงแอบยักยอกเงินค0าดอกไม8เก็บไว8เองเสียครึ่งหนึ่งทุก ๆ วัน เปFนเช0นน้ี

เรื่อยมาโดยที่ไม0มีใครระแคะระคายแต0อย0างใด ครั้งหน่ึง พระผู8มีพระภาคเสด็จมายังเมืองโกสัมพี โดย

มีพระอานนท;เถระ เปFนปGจฉาสมณะตามเสด็จมาด8วย พระพุทธองค;ประทับ ณ อารามของเศรษฐีทั้ง 3 
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ท0านและเสด็จเข8าไปเสวยภัตตาหารที่บ8านของเศรษฐีทั้ง 3 ท0านน้ันโดยผลัดเปลี่ยนไปตามวาระ ตามที่

ท0านเศรษฐีได8กราบทูลอาราธนา  

 วันหนึ่ง นายสุมนะขอโอกาสแก0ท0านเศรษฐีเพื่อกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จไป

เสวยภัตตาหารที่บ8านของตน นายสุมนกำลังง0วนอยู0กับการเตรียมภัตตาหารถวายแด0องค;พระสัมมาสมั

พุทธเจ8า จึงไม0มีเวลาปลีกตัวมาจัดดอกไม8ให8นางขุชชุตตราเช0นเคย ยิ่งไปกว0านั้นนายสุมนยังต8องร8อง

ขอให8นางขุชชุตตราช0วยงานอีกแรงด8วย เมื่อเห็นความชุลมุนวุ0นวายภายในบ8านนายสุมน นางขุชชุตต

ราจึงไม0อิดออดใด ๆ รีบช0วยเหลืออย0างเต็มใจ และแม8เวลาจะล0วงเลยไปหลายช่ัวโมง นางขุชชุตตราก็

ไม0เร0งเร8าเรื่องดอกไม8กับนายสุมนหากนางกลับตั้งใจฟGงพระธรรมเทศนาในเรื่อง อนุปุพพิกถา อัน

หมายถึง ข8อธรรมห8าประการเพื ่อเตรียมจิตให8หมดจด ได8แก0 ทานกถา (การให8) สีลกถา (ความ

ประพฤติที่ถูกต8องดีงาม) สัคคกถา (ความสุข ความเจริญ) กามาทีนวกถา (โทษแห0งกาม) และเนกขัม

มานิสังสกถา (ผลดีของการไม0หมกมุ0นในกาม) ระหว0างที่ฟGงพระธรรมเทศนาน้ัน นางขุชชุตตราพบว0า 

ย่ิงได8ฟGงข8อธรรมมากเท0าไร นางก็ย่ิงมีศรัทธามากข้ึนเท0าน้ัน ครั้นจบอนุปุพพิกถา พระพุทธองค;จึงตรัส

แสดงอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ซึ่งเมื่อพระธรรมเทศนาจบลง นางขุชชุตตราก็ได8

บรรลุโสดาบัน ตามปกติในวันอื่น ๆ ที่แล8วมา นางขุชชุตตรา จะซื้อดอกไม8เพียง 4 กหาปณะ และเก็บ

เอาไว8เอง 4 กหาปณะ แต0วันนี้นางซื้อดอกไม8ทั ้ง 8 กหาปณะ นางสามาวดีเห็นว0าวันนี ้ได8ดอกไม8

มากกว0าทุก ๆ วัน จึงถามนางขุชชุตตรา ข้ึนว0า “ทำไมวันน้ีจึงได8ดอกไม8มากกว0าปกติ “นางขุชชุตตรา 

ได8บอกตามความเปFนจริงว0า “เมื่อก0อนน้ันได8ยักยอกเงินไว8เพื่อตนเองครึ่งหน่ึง แต0วันน้ีหลังจากได8ฟGง

พระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจนบรรลุอมตธรรมแล8ว เห็นว0าการกระทำอย0างน้ันไม0ควร จึงได8

ซื้อดอกไม8ทั้ง 8 กหาปณะ” 

เมื่อทราบความโดยตลอดแล8วก็มิได8ว0ากล0าวติเตียนต0อนางขุชชุตตรา แต0ประการใด กลับ

ขอให8นางได8แสดงธรรมที่ได8ฟGงมาจากพระบรมศาสดาให8ตนและบริวารอื่น ๆ  ได8ฟGงบ8าง ซึ่งนางขุชชุตต

รา ก็ตอบรับด8วยความยินดีเปFนอย0างย่ิง แต0ขอโอกาสอาบน้ำชำระร0างกายและประดับตกแต0งร0างกาย

พอสมควรแก0ฐานะแล8วนั่งบนอาสนะที่สูงกว0าหญิงทั้งปวง แสดงธรรมไปโดยลำดับตามที่ตนได8ฟGงมา

จากพระบรมศาสดา เมื่อจบลงแล8ว หญิงเหล0าน้ันทั้งหมดมีนางสามาวดีเปFนหัวหน8า ก็ได8บรรลุเปFนพระ

โสดาบันพร8อม ๆ กันหลังจากน้ัน นางขุชชุตตราได8รับการยกฐานะจากการเปFนทาสีคอยรับใช8นางสา

มาวดี ให8ดำรงอยู0ในฐานะมารดาและอาจารย;ของนางสามาวดีและหญิงบริวารเหล0าน้ัน มีหน8าที่ไปรับ

ฟGงพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล8วนำมาแสดงให8นางสามาวดีกับบริวารฟGง นางขุชชุตตรา

กระทำดังน้ันจนนางเปFนผู8มีความเช่ียวชาญในพระไตรปwฎก ในอดีต นางขุชชุตตราอุบาสิกาน้ี ครั้งพระ

สัมมาสัมพุทธเจ8าพระนามว0า ปทุมุตตระ ได8เสด็จอุบัติขึ ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอัน

ประเสริฐ แล8วประทับอยู0ในเมืองหงสาวดี นางได8บังเกิดอยู0ในตระกูลหนึ่ง อยู0มาวันหนึ่งนางได8ไปยัง

อารามพร8อมกับอุบาสิกาอื่น ๆ เพื่อฟGงเทศนาของพระศาสดา นางเห็นพระศาสดาทรงแต0งต้ังอุบาสิกา
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คนหนึ่งไว8ในเอตทัคคะผู8เปFนพหูสูต จึงทำกุศลให8ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาตำแหน0งนั้นบ8าง ในสมัย

พระพุทธเจ8าในเบื้องหน8า 

ฝ�ายพระศาสดาก็ทรงพยากรณ;อุบาสิกานั้นว0า ในอนาคตกาล นางจักได8เปFนอุบาสิกา ผู8เปFน

สาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ8า พระนามว0าโคดม จักเปFนผู8เลิศในบรรดาอุบาสกิาผู8เปFนพหสููตด8วยกนั 

นางเมื่อได8รับพุทธพยากรณ;ดังนั้น จึงหมั่นกระทำกุศลจนตลอดชีวิตแล8ว ก็ไปบังเกิดในเทวโลก ครั้น

เมื่อจุติจากเทวโลกแล8ว ก็มาบังเกิดในหมู0มนุษย;อีก เมื่อนางท0องเที่ยวอยู0ในเทวโลก และมนุษยโลก

อย0างนี้แล ล0วงไปได8หนึ่งแสนกัป ในสมัยของพระกัสสปพุทธเจ8าส0วนในกาลแห0งพระกัสสปสัมมาสัม

พุทธเจ8า นางบังเกิดเปFนธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่ง เวลาบ0าย นั่งส0องกระจกแต0งตัวอยู0 

ลำดับน้ัน พระเถรีผู8เปFนพระขีณาสพรูปหน่ึง ซึ่งเปFนผู8คุ8นเคยของนางได8ไปเพื่อเย่ียมนาง จริงอยู0 นาง

ภิกษุณี แม8เปFนพระขีณาสพก็เปFนผู8ปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปGฏฐากในเวลาเย็น ก็ในขณะน้ันหญิง

รับใช8ไร ๆ ในสำนักของธิดาเศรษฐีไม0มีเลย นางจึงกล0าวว0า “ดิฉันไหว8 เจ8าข8า โปรดหยิบกระเช8า

เครื่องประดับน่ัน ให8แก0ดิฉันก0อน” พระเถรีคิดว0า “ถ8าเราจะไม0หยิบกระเช8าเครื่องประดับน้ีให8แก0นาง

ไซร8 นางจักทำความอาฆาตในเราตายแล8วจักไปเกิดในนรก แต0ว0า ถ8าเราจักหยิบให8 นางจักเกิดเปFน

หญิงรับใช8ของคนอื่น แต0ว0า เพียงความเปFนผู8รับใช8ของคนอื่น ย0อมดีกว0าความเร0าร8อนในนรกแล  

“พระเถรีนั้นอาศัยความกรุณาจึงได8หยิบกระเช8าเครื่องประดับนั้นให8แก0นาง ด8วยกรรมนั้น นางได8

บังเกิดเปFนทาสีของคนอื่นสิ้น 500 ชาติ 

ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ8ายังไม0อุบัติข้ึนในอดีตกาล เมื่อพระเจ8าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู0ใน

กรุงพาราณสี พระราชาได8นิมนต;พระปGจเจกพุทธเจ8า 8 องค;ให8ฉันอยู0ในพระราชวังเนืองนิตย; โดยมี

หญิง 500 คน คอยบำรุงพระปGจเจกพุทธเจ8าเหล0านั ้น ในพระปGจเจกพุทธเจ8าทั ้ง 8 พระองค;น้ัน 

พระองค;หน่ึงได8เปFนผู8มีหลังค0อมหน0อยหน่ึง นางขุชชุตตราซึ่งในสมัยน้ันเกิดเปFนหญิงผู8อุปGฏฐายิกาคน

หน่ึง ก็แกล8งล8อเลียน โดยห0มผ8ากัมพลแดง ถือขันทองคำ ทำเปFนคนค0อม แสดงอาการเดินไปของพระ

ปGจเจกพุทธเจ8านั้น เพราะผลแห0งกรรมนั้นนางจึงเกิดมาเปFนหญิงค0อม อนึ่งในวันแรก พระราชาทรง

นิมนต;พระปGจเจกพทุธเจ8า 8 พระองค;เหล0าน้ัน ให8น่ังในพระราชมณเฑียร แล8วให8ราชบุรุษรับบาตรของ

พระปGจเจกพุทธเจ8าทุกพระองค;มา แล8วบรรจุบาตรนั้นให8เต็มด8วยข8าวปายาสแล8วรับสั่งให8ถวายพระ

ปGจเจกพุทธเจ8า เมื่อพระปGจเจกพุทธเจ8าทั้งหลายถือบาตรอันเต็มด8วยข8าวปายาสร8อน ท0านก็ต8อง

ผลัดเปลี่ยนมือบ0อย ๆ  หญิงน้ันเห็นท0านทำอยู0อย0างน้ัน ก็ถวายกำไลงา 8 อัน ซึ่งเปFนของของตน กล0าว

ว0า “ท0านจงวางบาตรไว8บนกำไลน้ีเถิดเจ8าข8า “พระปGจเจกพุทธเจ8าเหล0าน้ัน ทำอย0างน้ันแล8ว แลดูหญิง

น้ัน นางทราบความประสงค;ของท0านทั้งหลาย จึงกล0าวว0า “ท0านเจ8าข8า ดิฉันหามีความต8องการกำไล

เหล0าน้ีไม0 ดิฉันบริจาคกำไลเหล0าน้ันแล8วแก0ท0านทั้งหลายน่ันแล ขอท0านจงรับไป “พระปGจเจกพุทธเจ8า

เหล0านั้นรับแล8ว ได8ไปยังเงื้อมเขาชื่อนันทมูลกะ แม8ทุกวันนี้ กำไลเหล0านั้นก็ยังดี ๆ อยู0นั่นเอง และ

เพราะผลแห0งกรรมนั้น ในบัดน้ี นางจึงเปFนผู8ทรงพระไตรปwฎก มีปGญญามาก เพราะผลแห0งการ
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อุปGฏฐาก ซึ่งนางทำแก0พระปGจเจกพุทธเจ8าทั้งหลาย นางจึงได8บรรลุโสดาปGตติผล นี้เปFนบุรพกรรมใน

สมัยพุทธันดรของนาง จนชาติปGจจุบันกำเนิดเปFนนางขุชชุตตราในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ8าครั้น

แล8วในภัททกัปนี ้ ในกาลแห0งพระผู8มีพระภาคเจ8าของเราทั ้งหลาย นางก็ได8จุติจากเทวโลกมาถือ

ปฏิสนธิ ในท8องหญิงพี่เลี้ยงในเรือของโฆสกเศรษฐี188 

 3.8.2.2 พระนางเขมา อุบาสิกา 

ก0อนอุปสมบทเปFนภิกษุณี พระเขมาเถรี เปFนพระราชธิดาของกษัตริย;เมืองสาคละ ในราช

ตระกูลสาคลนคร เมืองมัทราษฎร; เมื่อวัยเยาว; พระนางเปFนสตรีที่มีรูปงามมากและหลงเมามัวในรูป

สมบัติของตน ต0อมาเมื่อเจริญวัยแล8ว ได8ทรงเปFนอัครมเหสีของพระเจ8าพิมพิสารแห0งเมืองราชคฤห; 

แคว8นมคธ เดิมพระนางมิได8สนพระทัยในพระพุทธศาสนาแต0ประการใด ไม0สนใจข0าวพระพุทธเจ8า

พร8อมด8วยพระภิกษุสงฆ;สาวกซึ่งเสด็จมาประทับ ณ พระเวฬุวัน สนพระทัยแต0เรื่องความสวยความ

งามเพลิดเพลินอยู0ในพระสิริโฉมของพระนางเท0าน้ัน พระเจ8าพิมพิสาร มีความเลื่อมใสและศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ได8ถวายพระเวฬุวันแล8วฝูงชนเปFนอันมากทั้งที่ใกล8และไกลทราบข0าวได8พากันมาเฝYา

พระพุทธเจ8าได8ฟGงพระธรรมเทศนาพากันหันมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อพระเจ8าพิมพิสารทรงเห็น

ฝูงชนเข8าไปเฝYาพระพุทธเจ8าเปFนจำนวนมากเช0นนี้ จึงมีพระราชประสงค;จะให8พระนางเขมาเข8าเฝYา

พระพุทธเจ8าและสดับพระธรรมเทศนา จึงทรงคิดอุบาย ให8กวีแต0งเพลงพรรณนาความงามและความ

รื่นรมย;ร0มรื่นของพระเวฬุวัน แล8วรับสั่งให8กวีขับให8พระนางฟGงพระนางเขมาได8ทรงฟGงเพลงขับของกวี

นั้นทรงรู8สึกว0าพระเวฬุวันช0างน0าอภิรมย;ร0มรื่นจริง ๆ  ทรงมีพระประสงค;จะเสด็จไปเที่ยวพระเวฬวัุน 

จงทูลขออนุญาตจากพระเจ8าพิมพิสารซึ่งพระองค;ก็ทรงอนุญาต พระนางพร8อมด8วยบริวารจึงเสด็จไป

ยังพระเวฬุวันและได8เข8าเฝYาพระพุทธเจ8า 

พระพุทธเจ8าเมื่อจะทรงแสดงธรรมให8เหมาะแก0พระจริยวัตรของพระนาง ทรงเนรมิตหญิง

คล8ายนางเทพอัปสรด8วยฤทธิ์ ทำให8ถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู0 พระนางเขมาเทวีทรงเห็นหญิงน้ัน 

ทรงดำริว0า หญิงน้ีมีส0วนเปรียบด8วยนางเทพอัปสร ยืนอยู0ไม0ห0างพระผู8มีพระภาคเจ8า เราไม0พอที่แม8แต0

จะเปFนหญิงรับใช8ของหญิงเหล0าน้ันได8เลย เราต8องเสียหายด8วยอำนาจจิตช่ัว เพราะเหตุเล็ก ๆ น8อย ๆ 

ทรงถือเอานิมิตประทับยืนมองดูหญิงน้ันคนเดียว เมื่อพระนางกำลังทอดพระเนตรดูอยู0 หญิงน่ันก็ล0วง

ปฐมวัย มัชฌิมวัย ถึงปGจฉิมวัยแล8ว ฟGนหัก ผมหงอก หนังเหี่ยว ล8มกลิ้งลงพร8อมกับพัดใบตาล ด8วย

พระกำลังอธิษฐานของพระศาสดา จากน้ัน เพราะเหตุที่ทรงบำเพ็ญบารมีไว8ในอดีตชาติ พระนางเขมา

ทอดพระเนตรเห็นเหตุน้ันแล8วทรงพระดำริว0า สรีระแม8อย0างน้ี ยังถึงความวิบัติเช0นน้ี สรีระของเรากจ็กั

มีคติอย0างนี้เหมือนกัน ลำดับนั้น พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล8ว ก็ตรัสพระคาถาว0า 

“ชนเหล0าใด กำหนัดอยู0ด8วยราคะ ย0อมตกไปสู0 กระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทำไว8
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ฉะน้ัน ชนเหล0าน้ันตัดกระแสตัณหาน้ันเสียได8แล8ว เปFนผู8หมดอาลัยละกามสขุได8 ย0อมงดเว8นกิจคฤหัสถ; 

(บวช) อยู0”  

ในอรรถกถาอธิบายว0า จบคาถาพระนางเขมาน้ัน บรรลุพระอรหัตพร8อมด8วยปฏิสัมภิทา การ

บรรลุธรรมของพระนางเกิดจากเหตุปGจจัยที่ได8สะสมไว8ในอดีตชาติ พระนางทรงมีความเชี่ยวชาญใน

หลักธรรมมาต้ังแต0อดีตชาติในสมัยพระวิปGสสีพทุธเจ8าพระนางเขมาเถรีเปFนผ8ูที่ทาํเหตุให8ดีพร8อมไว8แล8ว

ในอดีตชาติมายาวนานนับแสนกัป ได8อธิษฐานสาวิกาบารมีญาณ ได8สร8างกุศลผลบุญเปFนอันมาก ครั้น

ในปGจจุบันชาติซึ่งเปFนชาติสุดท8าย พระนางได8บรรลุพระอรหันต;ด8วยธรรมเนรมิตของพระพุทธเจ8าที่

ทรงแสดงโปรดพระนางสามารถบรรลุธรรมได8ในเพศคฤหัสถ; โดยที่มิได8เตรียมตัวมาก0อน ต0อมาพระ

นางได8ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ8าพิมพิสารออกผนวชเปFนภิกษุณีในพระพุทธศาสนา เมื่อ

ผนวชแล8วได8บำเพ็ญกิจให8เปFนประโยชน;แก0พระพุทธศาสนาเปFน อันมากพระพุทธเจ8าจึงทรงยกย0อง

พระนางว0าเปFนพระภิกษุณีที่เลิศในทางปGญญาและ เปFนอัครสาวิกาฝ�ายขวา189 สรุปการบรรลุธรรม

ของพระนางเขมาในปGจจุบันชาติซึ่งเปFนชาติสุดท8าย พระนางเขมาเถรีบรรลุพระอรหัตตผลด8วยธรรม

เนรมิตของพระพุทธเจ8า คือได8ฟGงธรรมที ่ถูกกับอัธยาศัยเดิมที ่มีอยู 0แล8วคือ หลักธรรมที ่ล ึกซึ้ง

คือปฏิจจสมุปบาท หรือกฎปGจจยาการ ซึ่งพระพุทธเจ8าทรงแสดงปฏิจจสมปุบาทในพระสูตรน้ีคล8ายกบั

พระวิปGสสีพุทธเจ8าที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในครั้งที ่ตรัสรู8คือ เริ่มที่ชรา มรณะ ไล0ไปจนถึง

วิญญาณ แล8วหมุนกลับ ลงมาไม0เลยไปถึงสังขารและอวิชชา เพราะทรงเน8นวิญญาณกับนามรูป เพื่อ

ขยายผลไปสู0การบัญญัติอัตตาตามทิฏฐิต0าง ๆ และการเวียนว0ายตายเกิดในภพภูมิต0าง ๆ ทรงแสดงว0า

เมื่อรู8แจ8งปฏิจจสมุปบาทน้ีดีแล8ว จะหลุดพ8นจากภพภูมิเหล0าน้ันและเข8าถึงวิโมกข;ได8ในที่สุด 

   3.8.2.3 มาติกมาตา อุบาสิกา 

 ครั้งพระพุทธเจ8าประทับอยู0 ณ พระเชตวัน ในกรุงสาวัตถี ได8เสด็จมายังหมู0บ8านมาติกคาม

เพื่อหาสถานที่จำพรรษาเปFนเวลา 3 เดือน และใช8สถานที่นั้นปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธองค;ทรงสั่ง

สอนด8วย พระภิกษุทั้ง 60 รูป เมื่อมาถึงมาติกคามใกล8เชิงเขาในแว0นแคว8นของพระเจ8าโกศล ได8รับการ

ต8อนรับจากอุบาสิกาที่มีชื่อว0า “มาติกมาตา” นางมาติกมาตามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก 

นางรับอาสาจัดเตรียมสถานที่รวมทั้งเปFนผู8เตรียมอาหารและเครื่องด่ืมต0าง ๆ ไว8รับรองกลุ0มพระภิกษุ 

รุ0งเช8าก็เตรียมอาหารสำหรับใส0บาตรพระภิกษุทั้ง 60 รูป พอถึงเวลามื้อเพลก็นำอาหารและของขบ

เค้ียวไปถวายยังวิหาร และระหว0างที่พระภิกษุจำพรรษาอยู0ที่หมู0บ8านแห0งน้ี นางมาติกมาตาอาราธนา

อุโบสถศีลด8วย พระภิกษุทั้ง 60 รูปทำกติกากัน ภิกษุเหล0าน้ันเมื่ออยู0ในที่น้ัน วันหน่ึงได8ประชุมกันแล8ว

ตักเตือนกันและกันว0า “ผู8มีอายุ พวกเราไม0ควรประพฤติโดยความประมาท เพราะว0ามหานรก 18 ขุม 

มีประตูเปwด (คอยท0า) พวกเราเหมือน อย0างเรือนของตนทีเดียว ก็แลพวกเราได8เรียนพระกัมมัฏฐานใน

สำนักของพระพุทธเจ8าผู8ยังทรงพระชนม;อยู0แล8วจึงมา ก็ธรรมดาพระพุทธเจ8าทั้งหลาย อันใคร ๆ ผู8โอ8
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อวด แม8เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม0สามารถให8ทรงโปรดปรานได8 (แต0) บุคคลผู8มีอัธยาศัยเปFนปกติ

เท0าน้ันสามารถให8ทรงโปรดปรานได8 ท0านทั้งหลายจงเปFนผู8ไม0ประมาทเถิด พวกเราไม0ควรยืน ไม0ควร

นั่งในที่แห0งเดียวกัน 2 รูป แต0ว0าในกาลเปFนที่บำรุง พระเถระในเวลาเย็นแล และในกาลเปFนที่ภิกษา

จารในเวลาเช8าเท0าน้ัน พวกเราจักรวมกัน, (แต0) ในกาลที่เหลือจักไม0อยู0รวมกัน 2 รูป ก็อีกอย0างหน่ึงแล 

เมื่อภิกษุผู8ไม0มีความผาสุกมาตีระฆังในท0ามกลางวิหารขึ้นแล8ว พวกเราจึงจักมาตามสัญญาแห0งระฆัง

แล8ว ทำยาให8แก0ภิกษุน้ัน” ดังน้ันพระภิกษุทั้งหลายต0างตกลงกันว0าจะออกไปบิณฑบาตทีละรูป จะไม0

ออกพร8อมกันเปFนคณะ เมื่อนางมาติกมาตาเห็นว0ามีพระภิกษุเข8ามาบิณฑบาตในหมู8บ8านทีละรูปก็

ประหลาดใจหลงคิดว0า พระภิกษุทะเลาะกันหรืออย0างไรจึงไม0มาเปFนคณะอย0างที่เคย พระภิกษุรูปหน่ึง

จึงตอบอุบาสิกาผู 8มีแรงศรัทธาอย0างแรงกล8าว0า “อาตมาไม0ได8ทะเลาะกัน เพียงแต0แยกกันออก

บิณฑบาตเท0าน้ันเอง เพราะพวกเราแย0งกันปฏิบัติกรรมฐานด8วย”  

นางมาติกมาตาเมื่อได8ยินคำว0ากรรมฐานก็เกิดความสนใจจึงถามพระภิกษุว0า “พระอาจารย;

ปฏิบัติกรรมฐานอย0างไรบ8างเจ8าคะ” พระภิกษุตอบว0า “มหาอุบาสิกา พวกฉันทำการสาธยายอาการ 

32 (อาการ 32 ประการ) เริ่มต้ัง ซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู0” นางมาติกมาตากล0าวต0อ

ทันทีว0า “ขอพระอาจารย;เมตตาสอนดิฉันบ8างนะเจ8าคะ” จากนั ้นอุบาสิกาก็ก8มลงกราบกับพื้น 

พระภิกษุตอบรับคำว0า “ยินดีเพราะสิ่งน้ีพระพุทธเจ8ามิได8ทรงห8ามเราสอนผู8ใด” จากน้ันมาติกมาตาจึง

ได8รู8การปฏิบัติกรรมฐานด8วยการเจริญอาการ 32 จนกระทั่งสำเร็จมรรค 3 ผล 3 มหาอุบาสิกาก็ต้ังใจ

บำเพ็ญภาวนาตามที่เรียนมาอย0างต0อเน่ือง ด8วยการต้ังจิตอยู0ในความสิ้นไป และความเสื่อมไปของตน

ตลอดต0อเนื่องทั้งวัน ไม0นานนักก็เปFนผู8มีกิเลสเบาบางใกล8หมดสิ้น นางมาติกมาตาได8บรรลุธรรมข้ัน

อนาคามี (พระอนาคามี) พร 8อมด8วยปฏิสัมภิทาญาณ 4 และโลกิยอภิญญา ซึ ่งเปFนการบรรลุ

โลกุตรธรรมก0อนพระภิกษุทั้ง 60 รูป190 สรุปการบรรลุธรรมของนางมาติกมาตานั้น หลังจากเจริญ

อาการ 32 แล8วได8สำเร็จเปFนพระอนาคามี ผู8เกิดอีกครั้งก็เปFนพรหม แล8วหลังจากนั้นก็เข8าสู0พระ

นิพพานทันทีไม0ต8องกลับมาเกิดอีกเมื่อมาติกมาตาสำเร็จขั้นพระอนาคามีแล8วได8ใช8ญาณตรวจตรา

พระภิกษุทั้ง 60 รูปว0าเวลานี้เปFนอย0างไรบ8าง พบว0าพระภิกษุยังไม0มีรูปใดสำเร็จมรรคผลเลย นางจึง

คอยเข8าไปดูแล ทำความสะอาดให8วิหารมีความสัมปายะ และดูแลเรื่องอาหาร จนกระทั่งพระภิกษุทั้ง 

60 รูป สำเร็จอรหัตตผลในที่สุด 

  3.8.2.4 อัญญตรา อุบาสิกา 

 นางอัญญตราได8เกิดเปFนกุลธิดาอยู0ในตระกูลหนึ่ง ในกรุงเวสาลี คนทั้งหลายเรียกเธอว0า เถ

ริกา เพราะมีรูปร0างล่ำสัน นางเจริญวัย บิดามารดาให8แก0ขัตติยกุมารผู8มีชาติเสมอกันโดยตระกูลและ

ประเทศเปFนต8น เธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู0 แรกเริ่มเดิมนางเปFนคนที่ชอบสนุกสนานร0าเริงไปตาม

ประสาของชาวโลกทั่วไป ไม0ได8คิดถึงการสั่งสมบุญใด ไม0เคยที่จะคิดถึงชีวิตในปรโลก คิดเพียงชวิีตใน

                                                
190ข.ุธ.25/13/14-15., ข.ุธ.อ.40/13. 



 181 

ปGจจุบันเท0าน้ัน จนกระทั่งวันหน่ึง ได8รับฟGงถึงกิตติศัพท;ที่ดีงามของพระพุทธเจ8า พระองค;แสดงธรรมได8

ไพเราะทั้งเบื้องต8น ท0ามกลาง และเบื้องปลาย ใครก็ตามที่ได8เข8าเฝYา ได8ฟGงธรรม ได8สร8างบารมีกับพระ

พุทธองค; ชีวิตจะมีแต0ความเจริญรุ0งเรือง เมื่อนางได8ฟGงอย0างน้ีก็คิดว0า สิ่งที่ชาวเมืองพูดกันน0าจะมทีี่มาที่

ไป เขาคงไม0พูดกันลอย ๆ  เปFนแน0 แต0ถึงอย0างน้ันก็ตามก็ยังไม0สมควรที่จะปลงใจเช่ือ ควรที่จะหาโอกาส

พิสูจน;ด8วยตาและหูทั้งสอง เมื่อคิดอย0างน้ีนางจึงได8แต0รอคอยที่จะเข8าเฝYาเพื่อฟGงธรรมจากพระพุทธเจ8า 

จนกระทั่งได8เสด็จมาประกาศธรรมที่เมอืงกรุงเวสาลทีี่นางอาศัยอยู0 ชาวเมืองทั้งหลายได8พากนัไปเข8าเฝYา

เพื่อฟGงธรรม นางได8เข8าไปเฝYาพระพุทธเจ8าพร8อมกับมหาชนเหมือนกัน เมื่อสายตาแลเห็นพระมหาปุริ

สลักษณะที่งดงามน0าเลื่อมใส นางก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาทันที ครั้นหลังจากฟGงธรรมแล8ว ความ

เลื่อมใสที่มีอยู0เปFนทุนเดิมก็ย่ิงเพิ่มมากข้ึน พระองค;ทรงแสดงธรรมได8ยังใจของเธอให8สงบเย็น ความรุ0ม

ร8อนกระวนกระวายก็หายไป นางได8ตระหนักเห็นคุณค0าของการให8ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  

 จึงตั้งใจมั่นว0า เมื่อฟGงธรรมจากพระโอษฐ;แล8ว เวลาชีวิตอันน8อยนิดน้ี ควรที่จะได8สร8างบุญ

ใหญ0สักครั้ง ในยามที่เนื้อนาบุญยังมีพระชนม;ชีพอยู0 จะทำบุญใหญ0อย0างไรดีหนอ จะสร8างบุญพิเศษ

อย0างไรดี จึงได8ตัดสินใจที่จะบูชาพระผู8มีพระภาคเจ8าด8วยการสร8างมณฑป เมื่อตัดสินใจแล8ว จึงทูล

อาราธนานิมนต;พระพุทธเจ8าไว8ล0วงหน8าว0า ข8าแต0พระองค;ผู8เจริญ ข8าพระองค;อยากจะได8บุญใหญ0กับ

พระผู8มีพระภาคเจ8า ขออาราธนาพระผู8มีพระภาคเจ8าได8เสด็จไปโปรดที่บ8านด8วยเถิด พระผู8มีพระภาค

เจ8าทรงรับด8วยอาการดุษฎี หลังจากที่กุลธิดาฟGงธรรมในวันน้ัน พอกลับไปถึงที่บ8านในวันรุ0งข้ึนก็สั่งให8

คนสร8างมณฑปด8วยไม8 ลาดด8วยทรายที่ละเอียด ผูกเพดานข8างบนอย0างสวยงามประณีต เตรียมบชูา

ด8วยของหอม และดอกไม8ที ่สวยงาม เมื ่อตกแต0งสถานที่เรียบร8อยแล8ว จึงส0งคนให8ไปทูลนิมนต;

พระพุทธเจ8า พระองค;ได8เสด็จไปที่มณฑปน้ัน ประทับน่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว8ดีแล8ว นางได8ถวายบังคม

พระผู8มีพระภาคเจ8า อังคาสด8วยของเค้ียวของบริโภคอย0างประณีตพระผู8มีพระภาคเจ8าทรงอนุโมทนา

แก0เธอแล8วเสด็จไป หลังจากที่นางทำบุญในวันนั้นก็ยังสร8างบุญอยู0ตลอดอายุขัย ไม0มีวันใดที่ว0างจาก

การสร8างความดีเลย เพราะคิดว0าการที่มารู8เส8นทางที่ปลอดภัยจากอบายภูมิ ก็ควรต้ังใจสร8างทางบุญ

ให8เต็มที่เต็มกำลัง จนกระทั่งหมดเวลาสิ้นอายุขัยอยู0มาวันหน่ึง  

 เมื่อนางหุงหาอาหารอยู0ในครัวใหญ0 เปลวไฟใหญ0ได8ต้ังข้ึน เปลวไฟน้ันทำให8ภาชนะที่สิ้นเกิด

เสียงเปรี๊ยะ ๆ นางเห็นดังน้ันจึงยึดข8อน้ันแหละเปFนอารมณ; ใคร0ครวญความไม0เที่ยงที่ปรากฏข้ึนอย0าง

ดียิ่ง จากนั้นได8ยกความเปFนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาขึ้นในครัวนั้น เจริญวิปGสสนา ขวนขวายโดยลำดับ 

ได8ดำรงอยู0ในอนาคามิผลตามลำดับแห0งมรรค ต้ังแต0น้ันมานางไม0ใช8เสื้อผ8าที่สวยงามหรือเครื่องประดับ 

ที่สวยงามหรือเครื่องประดับเหมือนเมื่อก0อน ไม0มีความปรารถนาอย0างชาวโลกทั่ว ๆ  ไป สามีทราบ

เรื่องน้ีก็รู8ว0า นางไม0เหมาะที่จะครองเรือนอีกต0อไป จึงอนุญาตให8นางบวช โดยนางบอกว0าตนไม0ควรอยู0

เปFนคฤหัสถ;แล8วขออนุญาตบวช นางเห็นดังน้ันจึงยึดเปFนอารมณ; ใคร0ครวญถึงความไม0เที่ยง จิตได8หยุด

น่ิงไปตามลำดับ จนบรรลุธรรมเปFนพระอนาคามีผล ได8นำนางไปบวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคต



 182 

มี เมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีให8นางบรรพชาอุปสมบทแล8วก็พากันไปเข8าเฝYาพระศาสดา พระศาสดาจึง

ตรัสว0า “ดูก0อนเถรี เธอจงเอาท0อนผ8าทำจีวรนุ0งห0มแล8ว พักผ0อนให8สบายเถิด เพราะราคะของเธอสงบ

แล8ว เหมือนผักดองแห0งอยู0ในหม8อ” ในอรรถกถาอธิบายว0า ย0อมสงบเหมือน ผักดองเล็กน8อย ใน

ภาชนะร8อนน้ัน เขาเค่ียวด8วยเปลวไฟแรงร8อนแห8งไปอีกอย0างหน่ึง เหมือนเมื่อเอาผักดองเจือน้ำ ข้ึนต้ัง

เค่ียวบนเตา เมื่อน้ำยัง มีอยู0 ผักดองน้ันย0อมเดือดพล0าน แต0เมื่อหมดน้ำ ย0อมสงบน่ิงฉันใด กามราคะ 

ในสันดานของท0านสงบแล8ว ท0านจงทำกิเลสแม8ที่เหลืออยู0ให8สงบแล8ว พักผ0อน ให8สบายเถิด ฉันน้ัน พอ

จบพระธรรมเทศนา พระเถรีได8บรรลุพระอรหัตพร8อมด8วยปฏิสัมภิทา  

 การมาเฝYาพระพุทธเจ8าผู8ประเสริฐของนาง ในอรรถกถาอธิบายว0า ความสงบกิเลสได8สำเร็จ

ในตอนต8น ด8วยตทังคปหานะละด8วยองค;น้ัน ๆ ในขณะแห0งสมถะและวิปGสสนาด8วยวิกขัมภนปหานะ

ละด 8วยข 0มไว8  ในขณะแห 0ง  มรรคด 8วยสม ุจเฉทปหานะละด 8วยถอนข ึ ้น  ในขณะแห 0งผล

ด8วยปฏิปGสสัทธิปหานะ ละด8วยสงบระงับ ความสำเร็จแห0งปหานะทั้งสี่ พึงทราบด8วยความสงบน้ัน

บรรดาปหานะทั้งสีน้ั่น ความสำเร็จแห0งสีลสมัปทา ท0านแสดงด8วยตทังคปหานะ ความสำเร็จแห0งสมาธิ

สัมปทา ท0านแสดงด8วยวิกขัมภนปหานะ ความสำเร็จ แห0งปGญญาสัมปทาท0านแสดงด8วยปหานะนอกน้ี 

โดยความสำเร็จคือบรรลุด8วย ปหานะ ทำให8นางได8บรรลุวิชชาสามตามลำดับ เราปฏิบัติตามคำสอน

ของพระพุทธเจ8าแล8ว คุณวิเศษเหล0านี้คือปฏิสัมภิทาสี่ วิโมกข; ทั้งแปดและอภิญญาหกให8แจ8ง นาง

ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ8าแล8ว ท0านได8ย8อนอดีตไปดูบุพกรรมของตัวท0านเอง และพบว0าการที่

ท0านได8มหาสมบัติใหญ0 ได8บรรลุธรรมนี้ เปFนผลแห0งบุญที่ได8ทำไว8กับพระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ8า 

เรื่อยมาจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ8า และเกิดความซาบซึ้งว0า บุญน้ีเปFนสิ่งที่ทุก ๆ ชีวิตควรทำอย0างย่ิง 

เพราะจะบันดาลความสุข และความสำเร็จในชีวิตได8 เพราะผลแห0งการสร8างบญุน้ี ไม0ได8ทอดทิ้งไปไหน

เลย จะติดตามตัวไปตลอด คอยอุปถัมภ;ค้ำจุนให8ได8สมปรารถนาในชีวิต เพราะฉะน้ันให8ต้ังใจสร8างบุญ

กันให8เต็มที่ บุญทุกบุญจะได8ตามติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห0งธรรม191 

  

 3.8.3. บุคคลผูcไมXสามารถบรรลุธรรมไดc 

 จากการศึกษาการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเปFนการศึกษาบุคคลผู8ที่สามารถบรรลุธรรมได8 

แต0ยังมีบุคคลผู8ที่ไม0สามารถบรรลุธรรมได8 ในพระไตรปwฎกได8กล0าวถึงบุคคลผู8ไม0บรรลุธรรมดังความว0า  

“อภัพพสัตว;เปFนไฉน สัตว;ทั้งหลายผู8ประกอบด8วยธรรมเปFนเครื่องกั้น คือ 

กรรม กิเลส วิบาก เปFนผู 8ไม0มีศรัทธาไม0มีฉันทะ มีปGญญาทราม ไม0อาจย0างเข8า

สู0สัมมัตตนิยาม ในกุศลธรรมทั้งหลาย เหล0าน้ีเปFนอภัพพสัตว;”192 

 

                                                
191ข.ุเถรี.26/402/382., ข.ุเถรี.อ.54/402. 
192ขุ.ปฏิ.31/282/100. 
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ข8อความที่กล0าวถึงภัพพบุคคล คือ บุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได8มีเน้ือความดังน้ี 

“ภัพพสัตว;เปFนไฉน สัตว;ทั้งหลายผู8ไม0ประกอบด8วยธรรมเปFนเครื่องกั้นคือ 

กรรม กิเลส วิบาก เปFนผู8มีศรัทธา มีฉันทะ มีปGญญาอาจย0างเข8าสู0สัมมัตตนิยามใน

กุศลธรรมทั้งหลายเหล0าน้ี เปFนภัพพสัตว;น้ีเปFนญาณในฉันทะเปFนที่มานอน และกิเลส

อันนอนเน่ืองแห0งสัตว;ทั้งหลายของ พระตถาคต”193 

 

จากข8อความดังกล0าวทำให8ทราบว0า บุคคลที่ไม0สามาสามารถบรรลุมรรคผลได8น้ัน เพราะไม0มี

ธรรมเปFนเครื่องกั้น ธรรมที่เปFนเครื่องกั้นในการบรรลุมรรคผล ซึ่งสามารถสรุปได8ดังน้ี 

1. กรรม คือ การกระทากรรมอันเปFนอนันตรยิกรรม 5 ประการ มีการฆ0าบิดา มารดา เปFนต8น 

เพราะการทำอันนตริยกรรม อันเปFนกรรมที่กั้นการบรรลุมรรคผลในชาตินั้น แม8จะฟGงมาก อบรม

ปGญญาเท0าไหร0ก็ไม0สามารถบรรลุมรรคผลได8 

2. กิเลส คือ ความเปFนผู8มีความเห็นผิด เช0น ไม0เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม เปFนต8น มี

ความเห็นผิดที่มีกำลังเปลี่ยนแปลงไม0ได8 ความเห็นผิดที่เปFนกิเลสน้ีเองที่เปFนเครื่องกั้นการบรรลุ มรรค

ผล ไม0สามารถบรรลุได8 จึงเปFนอภัพพสัตว; เพราะด8วยอานาจกิเลสคือ ความเห็นผิด 

3. วิบาก คือ ปฏิสนธิจิต คือ การเกิด บุคคลที่เกิดมาด8วยปฏิสนธิจิตที่ไม0ประกอบด8วยปGญญา 

ก็ไม0สามารถบรรลุมรรคผลได8 

4. ไม0มีศรัทธา ความเปFนผู8ไม0มีศรัทธา คือ ไม0มีศรัทธาในพระพุทธเจ8า พระธรรมและพระสงฆ; 

ไม0มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะไม0ได8อบรม สะสมมาในอดีตชาติ จึงทำให8ไม0สามารถบรรลุ

มรรคผลได8 

5. ไม0มีฉันทะ ความเปFนผู8ไม0มีฉันทะหมายถึง ไม0มีฉันทะ ความพอใจใคร0ที่จะฟGงพระธรรม 

อบรมปGญญา ไม0มีฉันทะในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายในอดีต จึงไม0สามารถบรรลุมรรคผลได8 

6. มีปGญญาทราม คือ ไม0มีปGญญา ความเปFนผู8มีปGญญาทรามคือ ไม0มีปGญญา เพราะไม0ได8สะสม

ปGญญามาในอดีต จากพระพุทธเจ8าองค;ก0อน ๆ เมื่อไม0ได8สะสมปGญญามาก็ย0อมทาให8ไม0สามารถบรรลุ

ธรรมได8 

ส0วนภัพพบุคคลก็ตรงกันข8ามคือ สามารถบรรลุมรรคผลได8 เพราะไม0มีธรรม 6 ประการตามที่

กล0าวมา เปFนเครื่องกั้น เพราะไม0มีการทำอนันตริยกรรม ไม0มีความเห็นผิด และเกิดด8วยวิบากที่

ประกอบด8วยปGญญา เปFนผู8มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกุศลธรรมทั้งหลายเปFนผู8มีฉันทะในการอบรม

ปGญญาและมีปGญญาที่สะสมก็สามารถบรรลุธรรมได8 จากเนื้อความที่สรุปจากหลักฐานอ8างอิงที่นามา

แสดงให8เห็นว0า บุคคลเช0นไรบ8างที่สามารถจะบรรลุธรรมได8ทำให8ทราบว0าในคัมภีร;ไม0ได8ระบุชัดเจนลง

ไปว0า บุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได8น้ันจะต8องเปFนภิกษุ ภิกษุณี สามเณร หรือสามเณรีเท0าน้ัน ดังน้ัน 
                                                

193ขุ.ปฏิ.31/283/100. 
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แม8จะเปFนฆราวาสผู8ไม0ได8เปFนนักบวช ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได8 ตราบใดที่บุคคลน้ันไม0จัดอยู0ในส0วน

ของความเปFนอภัพพบุคคลดังที่กล0าวไว8เบื้องต8น 

 

3.9 อานิสงสHของการบรรลุธรรม 

 

 ในทางพระพุทธศาสนากล0าวว0า การบรรลุธรรม มาจากคำว0า โพธิ คือการตรัสรู8 ในหนังสือ 

มิลินทปGญหาปรากฏข8อความเกี่ยวกับผลของการบรรลุธรรมหรือนิพพานไว8ว0า “อันว0านิพพานธาตุน้ีมี

อยู0 มีสุขประณีตละเอียดย่ิง อันว0าบุคคลปฏิบัติดี เมื่อพิจารณาซึ่งสังขารธรรรม ตามคำสมเด็จพระชิน

สีห;สั่งสอนมา ก็จะทำให8แจ8งได8ด8วยปGญญา เปรียบอุปมาดุจศิษย;ที่เรียนวิชา ในสำนักอาจารย; เช่ือถือ

ตามที่สั่งสอนมา ก็กระทำวิชาให8แจ8งได8ด8วยปGญญา”194 และจำแนกบุคคลให8มีความแตกต0างกันไปตาม

อำนาจแห0งอินทรีย; โดยมีรายละเอียดดังต0อไปน้ี 

 

 3.9.1 การบรรลุพระนิพพาน 

 ในคัมภีร;พระพุทธศาสนาเถรวาทได8ปรากฏข8อความถึง ผลของการบรรลุธรรมคือ พัฒนา

ปGญญาให8รู8แจ8งในอริยสัจ 4 ตามระดับช้ันนวโลกุตตรธรรมได8แก0มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ซึ่งเรียก

สั้น ๆ ว0าได8บรรลุพระนิพพาน และคำว0านิพพาน โดยพยัญชนะหรือตามตัวอักษร นิพพาน มาจาก     

นิ อุปสรรค (แปลว0า ออกไป หมดไป ไม0มี เลิก) + วาน (แปลว0า พัดไปหรือเปFนไปบ8าง เครื่องร8อยรัด

บ8าง) ใช8เปFนกิริยาของไฟหรือการดับไฟ หรือของที่ร8อนเพราะไฟ แปลว0า ดับไฟ หรือดับร8อน หมายถึง

หายร8อน เย็นลง หรือเย็นสนิท (แต0ไม0ใช0ดับสูญ) แสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึง เย็นใจ สดชื่น ดับ

ความร8อน หายร8อนไม0มีความกระวนกระวาย195 หรือแปลว0า เปFนเครื่องดับกิเลส คือ ทำให8ราคะ 

โทสะ โมหะหมดสิ้นไปในคัมภีร;รุ0นรอง กล0าวคือ อรรถกถา และฎีกา ส0วนมากนิยมแปล0า ไม0มีตัณหา

เครื่องรัดร8อย หรือออกไปแล8วจากตัณหาที่เปFนเครื่องร8อยติดไว8กับภพ196 ซึ่งนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร;

พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะคัมภีร;พระไตรปwฎก แบ0งออกเปFน 2 ประเภท คือ 

 1) สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ ได8แก0 

นิพพานยังมีเบญจขันธ;เหลือ หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข8องกับเบญจขันธ; 

 2) อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุไม0มีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานที่ไม0มีเช้ือเหลือ ได8แก0 

นิพพานที่ไม0มีเบญจขันธ;เหลือ หรือนิพพานที่ไม0เกี่ยวข8องกับเบญจขันธ;197 

                                                
194กรมศิลปากร, มิลินทปLญหา, (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ;, 2549), หน8า 587. 
195องฺ.ติก.20/506/184-188., องฺ.จตุกฺก.21/198/195-200. 
196ขุ.จู.30/381/143. 
197สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 386. 
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 ดังน้ัน นิพพานอย0างแรกแปลความหมายกันต0อไปอีกว0า หมายถึง ดับกิเลส แต0ยังเบญจขันธ;

เหลือ ได8แก0 นิพพานของอรหันต;ที่ยังมีชีวิตอยู0 ตรงกับคำที่คิดขึ้นใช8ในรุ 0นของอรรถกถาว0า กิเลส

ปรินิพพาน (ดับกิเลสสิ้นเชิง) ส0วนนิพพานอย0างที่สอง แปลกันต0อไปว0า ดับกิเลสไม0มีเบญจขันธ;เหลือ 

ได8แก0 นิพพานของอรหันต;เมื่อสิน้ชีวิต ตรงกับคำที่คิดข้ึนใช8ในรุ0นของอรรถกถาว0า ขันธปรินิพพาน (ดับ

ขันธ; 5 สิ้นเชิง)198 แต0ควรทำความเข8าใจก0อนว0า ตามภาวะแท8จริงแล8วนิพพานมีอย0างเดียวเท0าน้ันและ

ที่แยกประเภทออกไป ก็เพื่อแสดงอาการของบุคคลที่เกี่ยวข8องกับนิพพานบ8าง พูดถึงนิพพานโดย

ปริยาย คือความหมายบ8างแง0บางด8านบ8าง 

 

 3.9.2 การเปbนพระอริยบุคคล 

 ผลของการบรรลุธรรมนั้นมี 4 ระดับคือ โสดาปGตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ 

อรหันตผล ซึ่งผลของการบรรลุธรรมแต0ละระดับ สามารถขจัดกิเลสได8ตามลำดับ ตั้งแต0กิเลสอย0าง

หยาบไปจนถึงกิเลสอย0างละเอียด พร8อมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลน้ัน ๆ  ไปด8วยสภาวะของ

การบรรลุธรรม และช0วงจังหวะในการบรรลุธรรมน้ันมีความแตกต0างกัน แล8วแต0ประสบการณ;และภูมิ

หลังของแต0ละบุคคล แต0ที่เหมือนกันคือ เมื่อถึงจุดสุดท8ายของการบรรลุธรรม ทุกคนล8วนมองเห็น

ความจริงของสรรพสิ่งว0า ไม0เที่ยง เปFนทุกข; ไม0มีตัวตน ไม0ควรยึดมั่นถือมั่นว0าเปFนตัวเรา เปFนของเรา

ทุกสิ่งเปFนไปตามเหตุปGจจัย ไม0มีใครบังคับบัญชาได8199 ความหมดจดแห0งญาณทัศนะ คือ ความรู8ใน

อริยมรรค 4 หรือ มรรคญาณ ซึ่งเกิดถัดจากโคตรภูญาณเมื่อมรรคญาณเกิดแล8ว ผลญาณก็เกิดข้ึนใน

ลำดับถัดไปจากมรรคญาณนั้น ๆ ตามลำดับของแต0ละขั ้นของความเปFนอริยบุคคล ความเปFน

อริยบุคคลน้ี เปFนที่หมายสูงสุดแห0งไตรสิกขา หรือ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมด 

 จากการบรรลุมรรคผลด8วยมรรคญาณ และผลญาณแล8ว ก็จะเกิดยางอีกอย0างข้ึนพิจารณา

มรรค ผล พิจารณากิเลสที่ละแล8ว กิเลสที่ยังเหลืออยู0 และพิจารณานิพพาน (เปFนพระอรหันต;ไม0มีการ

พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู0) เรียกชื่อว0า ปGจจเวกขณญาณ เปFนอันจบกระบวนการบรรลุมรรคผล

นิพพานข้ันหน่ึง ๆ ในที่น้ีผู8วิจัยได8นำเอากุศลธรรมสำคัญที่ปรากฏในคัมภีร;ต0าง ๆ  ที่องค;มรรคน้ัน ๆ  ละ

ได8 ดังที่แสดงไว8ตอนต8น ในหัวข8อที่ 3.4 ระดับการบรรลุธรรมมีกล0าวไว8 2 นัย คือ  

 นัยที่ 1 จำแนกตามประเภทของกิเลสที่ละได8ในแต0ละข้ัน  

 นัยที่ 2 จำแนกตามประเภทของอินทรีย; 

 ดังนั้น ผลของการบรรลุธรรมก็คือ การที่บุคคลได8รับผลของการปฏิบัติ สำเร็จเปFนพระ

อริยบุคคล มี 4 ระดับ เมื่อสรุปแล8ว สามารถขจัดกิเลสได8ตามลำดับ ตั้งแต0กิเลสอย0างหยาบไปจนถึง

                                                
198เรื่องเดียวกัน,หน8า 386. 
199พระมหาอำนวย อานนฺโท (จันทร;เปล0ง), “การศึกษาเรื่องการบรรลุในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ;

พุทธศาสตร;มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2542, หน8า 118. 
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กิเลสอย0างละเอียด ซึ่งพระอริยบุคคลแต0ละประเภทย0อมมีความแตกต0างกันตามแต0เหตุแห0งปGจจัยของ

ท0านนั้น ๆ  สมจริงพุทธพจน;ที่ปรากฏในคัมภีร; ในตอนท8ายแห0งมหาสติปGฏฐานสูตร พระพุทธองค;ได8

แสดงอานิสงส;แห0งการเจริญสติปGฏฐาน 4 ประการไว8ว0า ผู8ใดเจริญสติปGฏฐานสูตรเปFนเวลา 7 ป� เขาผู8

นั้นย0อมหวังผลได8 2 อย0าง คือ อรหันตผลในปGจจุบันหรืออนาคามี และส0งลดระยะเวลาลงตามลำดับ 

คือ 6 ป� 5 ป� 4 ป� 3 ป� 2 ป� 1 ป� แล8วลดระยะเวลามาเปFนเดือนตามลำดับคือ 7 เดือน 6 เดือน 5 เดือน 

4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 15 วัน และอย0างน8อยที่สุด 7 วัน200 จะเห็นได8ว0าหลักการเจริญสติ

ตามแนวสติปGฏฐานสูตร มีหลักการปฏิบัติที่ง0ายและสะดวก โดยมีผู8ปฏิบัติน่ันเองเปFนเครื่องมืออุปกรณ;

สำคัญในการปฏิบัติ โดยใช8สติคอยกำกับควบคุมเพียง 4 แห0งเท0านั้น คือร0างกายและพฤติกรรมแห0ง

หน่ึง เวทนาความรู8สึกสุขทุกข;ต0าง ๆ แห0งหน่ึง ภาวะจิตที่เปFนไปต0าง ๆ ความคิดไตร0ตรองอีกแห0งหน่ึง 

สภาวะที่เข8าไปประกอบจติทั้งทีเ่ปFนกศุล อกุศล หรือกลาง ๆ  แห0งหน่ึง ถ8าดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ8มครอง

ก็จะช0วยให8ชีวิตอยู0อย0างเปFนสุขผลในแง0ความบริสุทธิ์ เมื่อสติจับอยู0กับสิ่งที่ต8องการอย0างเดียว และ

สัมปชัญญะรู8เข8าใจสิ่งน้ันตามที่มันเปFน ย0อมเปFนการควบคุมกระแสการรับรู8 และความคิดไว8ให8บริสุทธ์ิ 

“ไม0มีช0องที่กิเลสต0าง ๆ จะเกิดข้ึนได8 และในเมื่อวิเคราะห;มองเห็นสิ่งเหล0าน้ัน เพียงแค0ตามที่มันเปFน 

ไม0ใส0ความรู8สึก ไม0สร8างความคิดคำนึง ตามความโน8มเอียง และความใฝ�นิยมต0าง ๆ ที่เปFนสกวิสัยลงไป

ก็ย0อมไม0มีความยึดมั่นถือมั่นต0าง ๆ ไม0มีช0องกิเลสทั้งหลาย เช0น ความโกรธ จะเกิดข้ึนได8 เปFนวิธีกำจัด

อาสวะเก0า และปYองกันไม0ให8อาสวะใหม0เกิดข้ึน 

 ผลในแง0ความเปFนอิสระ เมื่อมีสภาพจิตที่บริบูรณ; ในข8อข8างต8นแล8ว ก็ย0อมมีความเปFนอิสระ

ด8วย โดยจะไม0หวั่นไหวไปตามอารมณ;ต0าง ๆ  ที่เข8ามากระทบ เพราะอารมณ;เหล0านั้นถูกใช8เปFนวตัถุ

สำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยไปหมด เมื่อไม0ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาสวะที่เปFนสก

วิสัย สิ่งเหล0าน้ันก็ไม0มีอิทธิพลตามสกวิสัยของบุคคลน้ัน และพฤติกรรมต0าง ๆ ของเขาจะหลุดพ8นจาก

การถูกบังคับด8วยกิเลสที่เปFนแรงขับ หรือแรงจูงใจไร8สำนึกต0าง ๆ เขาจะเปFนอยู0อย0างที่เรียกว0า ไม0อิง

อาศัย (คือ ไม0ข้ึนต0อตัณหาและทิฏฐิ) ไม0ถือมั่นสิ่งใดในโลกผลในแง0ปGญญา เมื่ออยู0ในขบวนการทำงาน

ของจิตเช0นนี้ ปGญญาย0อมทำหน8าที่ได8ผลดีที่สุด เพราะจะไม0ถูกเคลือบ หรือ หันเหไปด8วยความรู8สึก 

ความเอนเอียง และอคติต0าง ๆ ทำให8เห็นตามที่มันเปFน คือ รู8ตามความเปFนจริงผลในแง0ความพ8นทุกข; 

เมื่อจิตอยู0ในสภาวะตื่นตัว เข8าใจในสิ่งต0าง ๆ ตามที่มันเปFน และคอยรักษาท0าทีของจิตอยู0ได8เช0นน้ี 

ความรู8สึกเอนเอียงในทางบวกหรือลบต0อสิง่น้ัน ๆ  ที่มิใช0เปFนไปโดยเหตุผลบรสิุทธ์ิ ย0อมเกิดข้ึนไม0ได8 จึง

ไม0มีทั้งความรู8สึกใคร0กระหายอยาก (อภิชฌา) และความขัดเคืองกระทบใจ (โทมนัส) ปราศจากอาการ

กระวนกระวายต0าง ๆ เปFนภาวะจิตที่พ8นจากความทุกข; มีความโปร0งเบา ผ0อนคลาย สงบสุขผ0องใส201 

และเปFนปฏิปทาเครื่องอยู0สำหรับบุคคลที่เห็นซึ่งอริยสัจธรรมตามความเปFนจริงน้ันตลอดไป 

                                                
200ม.มู.12/151/87-88. 
201สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 771. 
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3.9.3 การบัญญัติบุคคล  

การบัญญัติบุคคลหรือ ปุคคลบัญญัติ ที่ปรากฎในพระอภิธรรมปwฎก ในคัมภีร;น้ีพระพุทธองค;

ทรงอธิบายถึงสภาวะธรรมแต0ละสภาวะแล8วทรงบัญญัติชื ่อเรียก หรือตั ้งชื ่อเรียก โดยเริ ่มจาก

สภาวะธรรมสรรพสิ่ง และสภาวะธรรมปุถุชนไปจนถึงสภาวะธรรมของพระอริยบุคคล 

คำว0า ปุคคลปGญญัติ เปFนภาษาบาลี แปลว0า การบัญญัติขึ้นตามคุณสมบัติของบุคคล การ

กำหนดข้ึน การต้ังข้ึน การแสดง การประกาศ การวางไว8เปFนหลัก เปรียบเหมือนการบัญญัติหรือการ

ตรากฎหมายขึ ้นมาประกาศใช8 วางไว8เปFนหลักในสังคมนั ้น ๆ ในที ่น ี ้พระพุทธองค;ทรงแสดง

สภาวะธรรมแล8วทรงบัญญัติชื่อเพื่อใช8เรียกให8เข8าใจในภาษามนุษย; ธรรมนั้นเปFนสภาวะแห0งสัจจะ 

พระพุทธองค;ทรงตรัสรู8สภาวะแห0งสัจจะด8วยกำลังแห0งสมาธิ เมื่อจะสื่อสารให8เข8าใจในสภาวะแห0ง

สัจจะ จึงทรงตั้งชื่อหรือบัญญัติชื่อเรียกขึ้นมา แม8ในบุคคลก็เช0นกัน เมื่อจะให8รู8ว0าใครมีคุณสมบัติ

อย0างไร ก็ต8องต้ังช่ือหรือบัญญัติช่ือเรียกข้ึนมา โดยยึดตามคุณสมบัติที่บุคคลน้ันม ี

ดังนั้นการบัญญัติปุคคลจึงไม0ได8ขึ้นอยู0กับเพศ แต0ขึ้นอยู0กับสภาวธรรมที่บุคคลนั้นมี ปุคคล

ปGญญัติจึงมาจากการที่พระพุทธเจ8าตรัสรู8แล8ว ทรงทราบถึงสภาวะธรรมที่ดำรงอยู0ตามธรรมชาติในทุก

มิติ ด8วยกำลังแห0งญาณที่เรียกว0า “สัมมาสัมโพธิญาณ” จึงทรงบัญญัติช่ือเรียกสภาวะธรรมน้ัน ๆ แล8ว

นำออกแสดง ประกาศ เปwดเผยโดยภาษาของชาวโลก เช0น สภาวะธรรมของผู8มีสภาวะจิตประกอบด8วย

คุณสมบัติแห0งพระโสดาบัน ทรงบัญญัติเรียกว0า “พระโสดาบัน” สภาวะธรรมของผู 8มีสภาวะจิต

ประกอบด8วยคุณสมบัติแห0งพระอรหันต; ทรงบัญญัติว0า “พระอรหันต;” เปFนต8น 

หลักการบัญญัติชื ่อเรียกสภาวะธรรมเพื ่อเปFนที่เข8าใจโดยภาษาของชาวโลก ยึดหลัก 6 

ประการ คือ 

 1.วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่มีอยู0จริง) บัญญัติชื่อเรียกตามความเปFนจริงของสภาวะ

น้ัน ๆ โดยยึดตามสภาวะหรือปรมัตถสัจจะ เช0น กุศลธรรม (ธรรมที่เปFนกุศล) และอกุศล(ธรรมที่เปFน

กุศล) ซึ่งเปFนสภาวะที่มีอยู0จริงโดยปรมัตถสัจจะ เปFนต8น 

 2. อวิชชานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไม0มีอยู0จริง) บัญญัติช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เช0น 

บัญญัติว0า “หญิงชาย” เปFนต8น เพื่อสื่อสารกันในหมู0ชาวโลก แท8จริงแล8ว ความเปFนหญิงและความเปFน

ชาย ไม0มีอยู0จริง โดยปรมัตถสัจจะ แม8คำสอนที่ศาสดาของเจ8าลัทธิทั้งหลายประกาศ ที่ไม0เปFนสัจธรรม 

ไม0มีอยู0จริง โดยปรมัตถสัจจะ เปFนการบัญญัติคำขึ้นมาสื่อสารเพื่อความเข8าใจกัน ก็จัดอยู0ในบญัญติั

ประเภทน้ี  

 3. วิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไม0มี ด8วยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกบุคคลที่ไม0

มีอยู 0จริงโดยสภาวะ(เพราะบุคคลประกอบขึ ้นจากรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุปGจจัย) แต0

สภาวะธรรมในตัวเขาเปFนสัจธรรมที่มีอยู0จริง เช0น บัญญัติว0า เตวิชชา (บุคคลผู8ได8วิชชา 3) วิชชา 3 น้ัน
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เปFนสัจจะที่มีอยู0จริง แต0บุคคลผู8ได8วิชชา 3 น้ัน ไม0มีอยู0จริง เพราะแท8จริงแล8ว บุคคลน้ันเปFนเพียงการ

ประกอบข้ึนแห0งรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุปGจจัย  

 4. อวิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ด8วยสิ่งที่ไม0มี) เช0น บัญญัติว0า “เสียงหญิง

ชาย” แท8จริง หญิงชายไม0มี (เพราะเปFนเพียงการประกอบขึ้นแห0งรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุ

ปGจจัย) แต0เสียงมี เมื่อกล0าวถึงหญิงชายให8เปFนที่เข8าใจในภาษาของชาวโลก ก็พูดว0า “เสียงหญิงเสียง

ชาย” เปFนการบัญญัติสิ่งที่มี (คือ เสียง) ด8วยสิ่งที่ไม0ม ี(คือ หญิงชาย)  

5. วิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ด8วยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกตามสภาวะธรรมที่

มีอยู0ทั้ง 2 ส0วน เช0น จักขุสัมผัส-การรับรู8ทางทางตา จักขุ (ตา) มีอยู0 สัมผัส (การรับรู8) ก็มีอยู0 จึงเกิด

การเห็น เปFนต8น 

6.อวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไม0มี ด8วยสิ่งที่ไม0มี) บัญญัติช่ือเรียกจากสิ่งที่ไม0

มีอยู0จริงโดยสภาวะ เช0นบัญญัติว0า ราชโอรส แท8จริง พระราชา ก็ไม0มี บุตรหรือโอรส ก็ไม0มี แต0บัญญัติ

ช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เปFนต8น 

เนื้อหาปุคคลปGญญัติแห0งพระอภิธรรมปwฎกนั้น พระพุทธเจ8าทรงแสดงหัวข8อไว8 6 ประเภท    

(ฉ ปqฺตฺติโย) คือ  

1. ขันธบัญญัติ การบัญญัติเรียกสภาวธรรมที่เปFนหมวดหมู0กันว0า “ขันธ;” 

2. อายตนบัญญัติ การบัญญัติเรียกสภาวะธรรมทั้งหลายที่เปFนบ0อเกิดแห0งอายตนะทั้งหลาย

(การเช่ือมต0อ) ว0า “อายตนะ” 

3. ธาตุบัญญัติ การบัญญัติเรียกสภาวะธรรมทั้งหลายที่เปFนสภาพทรงไว8ซึ่งขันธ; ว0า “ธาตุ” 

4. สัจจบัญญัติ การบัญญัติเรียกสภาวะธรรมทั้งหลายที่เปFนจริง ว0า “สัจจะ” 

5. อินทรียบัญญัติ การบัญญัติเรียกสภาวะธรรมทั ้งหลายที ่เปFนใหญ0ในหน8าที่ของตน ว0า 

“อินทรีย;” 

6. ปุคคลบัญญัติ การบัญญัติเรียกบุคคลทั้งหลายตามสภาวธรรมที่บรรลุว0า “บุคคล” 

สภาวะเหล0านี้มีอยู0ตามธรรมชาติ พระพุทธเจ8าทรงรู8สภาวะธรรมชาตินี้ตามความจริงเพราะ

ปGญญาแห0งการตรัสรู8 เมื่อจะทรงแสดงสัจธรรม ประกาศสัจธรรม เผยแผ0สัจธรรม จึงบัญญัติธรรม วาง

ไว8เปFนหลัก หากไม0ทรงบัญญัติชื่อเรียก ก็จะไม0รู8ว0าสภาวะที่ทรงบรรลุนั้นเปFนอะไร เช0นเดียวกบัการ

ประสบกับความพลัดพราก มีผลเปFนทุกข; ถ8าไม0มีการบัญญัติคำพูดว0า “ทุกข;” ก็จะสื่อกันไม0ได8ว0า

อาการของความทุกข;ที่บีบคั้นจิตใจนั้นเปFนอย0างไร เมื่อไม0บัญญัติคำพูดว0า “สมุทัย” ก็จะไม0รู8ว0า 

สาเหตุแห0งทุกข;มาจากอะไร เมื่อไม0บัญญัติคำพูดว0า “นิโรธ” ก็จะไม0รู8ว0า ความดับแห0งทุกข;เปFน

อย0างไร และ เมื่อไม0บัญญัติคำพูดว0า “มรรค” ก็จะไม0รู8ว0า วิธีการดับทุกข;เปFนอย0างไร เปFนต8น 

บุคคล 1 จำพวกที่ทรงแสดงไว8 ได8แก0 บุคคลผู8เปFนปุถุชน คือ บุคคลผู8ละสังโยชน; (คือ กิเลส

เครื่องร8อยรัดสัตว;ให8ติดอยู0ในวัฏฏะ) ยังไม0ได8และทั้งไม0ได8ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน;เหล0าน้ัน 
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บุคคลผู8หลุดพ8นในสมัย คือ บุคคลผู8หลุดพ8นจากอาสวะบางส0วนได8ในสมัยที่เข8าสมาบัติ 8

ได8แก0 พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี (คือ เมื่อเข8าสมาบัติก็จะหลุดพ8นช่ัวขณะ) 

บุคคลผู8หลุดพ8นไม0มสีมัย คือ พระอรหันต;จะเข8าสมาบัติหรือไม0 ก็เปFนผู8หลุดพ8น จึงช่ือว0า หลุด

พ8นไม0มีสมัย 

โคตรภูบุคคล คือ สภาวจิตของบุคคลผู8กำลังก8าวข8ามจากปุถุชนไปสู0อริยชน โดยสภาวะธรรม 

หมายถึง บุคคลผู8เจริญวิปGสสนาจนจิตก8าวเข8าสู0โลกุตตรวิถี กำลังจะสำเร็จเปFนพระโสดาบัน หาก

พิจารณาโดยสภาวะจิต หมายถึง ลำดับสภาวะจิตขณะสืบต0อเปFนเหตุให8เกิดโสดาปGตติมัคคจิต 

อภัพพาคมนบุคคล คือ บุคคลผู8ไม0มีสิทธิบรรลุมรรคผล เพราะทำอนันตริยกรรม คือทำกรรม

หนัก 5 อย0าง (อย0างใดอย0างหน่ึง) ได8แก0 ฆ0ามารดา ฆ0าบิดา ฆ0าพระอรหันต; ทำร8ายพระพุทธเจ8าจนถึง

ห8อพระโลหิต และทำการยุยงสงฆ;ให8แตกจากกันจนมิอาจร0วมสังฆกรรมกันได8(สังฆเภท) บุคคลผู8

ประกอบด8วยนิยตมิจฉาทิฏฐิ (มีความเห็นผิดดิ่งไปด8านเดียว) บุคคลผู8ถือกำเนิดมามีปGญญาน8อยไม0

สามารถเจริญฌานให8เกิดในชาติน้ันได8 บุคคลผู8ไม0เลื่อมใสในพระรัตนตรัย บุคคลผู8ไม0มีกุศลฉันทะ และ

บุคคลผู8ปGญญาทึบมาแต0กำเนิด 

ภัพพาคมนบุคคล คือ บุคคลผู8มีสิทธิในการบรรลุมรรคผล มีลักษณะตรงกันข8าม จากอภัพพา

คมบุคคล คือ ไม0ได8ทำอนันตริยกรรม บุคคลผู8เปFนสัมมาทิฏฐิ บุคคลผู8สามารถเจริญฌานให8เกิดในชาติ

น้ันได8 บุคคลผู8มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เปFนต8น 

นิยตบุคคล (บุคคลผู8มีคติแน0นอน) บุคคลผู8มีคติแน0นอนฝ�ายอกุศล คือ ผู8จะต8องตกอบาย มี

นรก เปFนต8น อย0างแน0นอน ได8แก0 บุคคลผู8ทำอนันตริยกรรม 5 อย0าง อย0างใดอย0างหน่ึง และบุคคลผู8

เปFนนิยตมจิฉาทิฏฐิ (มีความเห็นผิดด่ิงไปด8านเดียว)  

นอกจากน้ี ยังมีนิยตบุคคลฝ�ายกุศล หมายถึง พระอริยบุคคล 8 จำพวก ผู8ที่ได8บรรลุมรรค ผล 

และนิพพาน เปFนบุคคลที่มีคติแน0นอน สำหรับอนิยตบุคคล (บุคคลผู8มีคติไม0แน0นอน) เหมือนกับการ

โยนท0อนไม8ขึ้นไปในอากาศ ไม0แน0นอนว0า จะเอาปลายหรือโคนตกลงมาก0อน พระอริยบุคคลผู8จะ

กลับมาเกิดอีก 7 ชาติเปFนอย0างมาก (สัตตักขัตตุปรมะ) เปFนต8น ตามเน้ือหาดังที่กล0าวมา จะเห็นได8ว0า 

ปุคคลบัญญัติ เปFนการบัญญัติชื่อเรียกบุคคลตามสภาวะธรรมที่มี เช0น พระอริยบุคคล แสดงว0า มี

บุคคลและมีธรรมอยู0ในบุคคลน้ัน ธรรมที่ทำให8บุคคลน้ันบรรลุเปFนพระอริยะเปFนสภาวะที่มีอยู0จริง แต0

ตัวบุคคลผู8บรรลุธรรมน้ันไม0มีอยู0จริง (เพราะตัวบุคคลเปFนสิ่งประกอบข้ึนจากรูปนาม และจะสลายไป

ตามเหตุปGจจัย) การที่จะรู8ได8ว0าบุคคลผู8นั้นเปFนผู8มีธรรม ก็จะต8องบัญญัติชื่อเรียกขึ้นมา แม8ที่เรียกว0า 

พระพุทธเจ8า ก็เปFนการบัญญัติช่ือเรียกตามปGญญาญาณเปFนเครื่องตรัสรู8  

คัมภีร;ปุคคลบัญญัติเปFนคัมภีร;ที่ไม0ยาวนัก โดยภาณวาร มี 5 ภาณวาร ขณะที่คัมภีร;อื่น ๆ มี

เน้ือหายาวกว0าน้ี อย0างไรก็ตาม พระอภิธรรมทุกคัมภีร; สามารถแสดงโดยพสิดารได8 มีนัยไม0สิ้นสุด มี

นัยไม0มีประมาณ แม8คัมภีร;ปุคคลบัญญัติน้ีก็เช0นกัน หากจะแสดงโดยพิศดาร ก็มีนัยไม0สิ้นสุด มีนัยไม0มี
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ประมาณ เช0นเดียวกัน แท8จริง พระพุทธเจ8าไม0ได8เปFนผู8สร8างสภาวะหรือปรมัตถสัจจะนี้ สภาวะหรือ

ปรมัตถสัจจะมีอยู0ตามธรรมชาติ พระพุทธองค;เปFนแต0เพียงผู8ทรงบรรลุสภาวะหรือปรมัตถสัจจะตาม

ธรรมชาตินี้ด8วยสัมมาสัมโพธิญาณ อันเกิดจากกำลังแห0งความเพียรซึ่งเปFนไปอย0างต0อเนื่อง ไม0หยุด

หย0อน แล8วทรงบัญญัติช่ือเรียกสภาวะและบุคคลเพื่อให8เข8าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปFนจริง 

ผู8เข8าใจในบุคคลบัญญัติ ย0อมเข8าใจในบุคคลสมมติ ผู8เข8าใจในบุคคลสมมติ ย0อมไม0ยึดติดในบุคคล 

ตัวตนเราเขา ผู8ไม0ยึดติดในบุคคล ตัวตนเราเขา อัสมิมานะ ความถือตัวถือตนในความรู8 ในชาติตระกูล 

ย0อมลดลง และเขาย0อมช่ือว0า เปFนผู8ถอนตนออกจากทุกข;ในวัฏฏะได8202 
 

3.10 สรุปการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 คำ บรรลุ หมายถึง ถึง 203 ส0วนคำว0า “ธรรม” หมายถึง สัจจธรรมความจริง204 คือ การ

เข8าถึงสัจธรรม (ความจริง) ในระดับต0าง ๆ  แต0เมื่อต8องการกล0าวถึง “การบรรลุนิพพาน” จะใช8ศัพท;

เฉพาะได8แก0คำว0า “สจฺฉิกิริยา” ซึ่งแปลว0า “การทำให8แจ8ง”หรือ“การทำให8ประจักษ;” การรู8และการ

เห็น การเห็นคือการรู8จริง การเห็นด8วยการรู8จริง การเห็นอย0างประเสริฐ คือ การรู8อย0างแจ0มแจ8ง205 

อันเปFนการการรู8เห็นด8วยปGญญา หมายถึง การรู8เห็นอริยสัจ 4 ครบ 3 รอบ 12 อาการ คือการเห็น

อริยสัจ ได8แก0 ทุกข; เหตุแห0งทุกข; ความดับทุกข; และข8อปฏิบัติถึงความดับทุกข; การเข8าใจอริยสัจ ช่ือ

ว0าเปFนของจริงของพระอริยะ206 คือการบรรลุธรรมน่ันเอง บุคคลผู8เกิดความเข8าใจอย0างน้ีก็คือบุคคล

บรรลุธรรม ซึ่งเรียกว0า อริยะ แปลว0า ผู8ห0างไกลจากกิเลส การบรรลุตามทัศนะนักปราชญ; วิชาการ 

สำเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ต้ังแต0การเข8าใจธรรมในระดับต8น ๆ คือ ระดับโลกิยะ จนถึง

ความเข8าใจ และเข8าถึงธรรมในระดับมรรคผล คือ ระดับโลกุตตระ      

 หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั ้งหมด เปFนกระบวนการฝ�กปรือพัฒนามนุษย; หรือ

เรียกว0า หลักจริยศาสตร; อันเปFนแนวทาง ฝ�กตนแล8วย0อมประสบผลสำเร็จ คือ เข8าถึงจุดมุ0งหมายใน

ระดับต0าง ๆ สำเร็จเปFนพระอริยบุคคล 4 จำพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ

พระอรหันต; เข8าสู0กระแสแห0งความดับโดยสิ้นเชิงด8วยโลกุตตรมรรค คือ พระนิพพานดังน้ัน อริยสัจ 4 

                                                
202อภิ.ปุ.36/2/87., พระราชกิจจาภรณ; (เทอด าณวชิโร), ความรูQเรื่องพระอภิธรรม คัมภีร.ที่ 4 ปุคคล

บัญญัติ, เนช่ันสุดสัปดาห;, ป�ที่ 25 ฉบับที่ 1288 3 กุมภาพันธ; 2560, หน8า 22.  
203สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, หน8า 191. 
204เรื่องเดียวกัน, หน8า 156-157. 
205พระธรรมกิตติวงศ; (ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน. ชุด คำวัด, อ8างแล8ว, หน8า 222. 
206พระพรหมมุนี (จุนท; พฺรหฺมคุตฺโต), มังคลัตถทีปนี แปล, (นครปฐม : โรงพิมพ;มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2544), หน8า 59. 
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จึงเปFนหลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรม ดังที่พระพุทธเจ8าได8ตรัสว0า“พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ8า และ

พระพุทธเจ8าทุก ๆ พระองค; ย0อมตรัสรู8อริยสัจ 4 ประการตามความเปFนจริง เปFนความสิ้นอาสวะของ

ผู8รู8 เพราะเห็นว0า น้ีทุกข;สมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”207และอริยสัจทั้ง 4 ประการน้ี 

เมื่อสงเคราะห;ลงสู0ภาคส0วนแห0งการประพฤติปฏิบัติแล8วย0อมก0อให8เกิดญาณทัสสนะ คือ การรู8แจ8งโลก

โดยประการทั้งปวง กล0าวคือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ หมายถึง ความรู8ที่เกิดจากการได8รู8 

ความรู8ที่เกิดจากการได8ละ และความรู8ที่เกิดจากการเข8าใจตามลำดับ สรุปได8ว0า ญาณทัศนะ อันได8แก0 

สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ เปFนหลักเกณฑ;ในการตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติหรือตรัสรู8 โดย

จำแนกผู8บรรลุธรรมออกเปFน 2 ประเภทคือ208  

 เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพ8นแห0งจิต จากความติดใจ ความใครในอารมณ;ต0าง ๆ ทั้ง

รูปธรรมและนามธรรม ความหมายหลักของเจโตวิมุตติก็คือ โลกียสมาบัติทั้ง 8 อันได8แก0 รูปฌาน 4 

และอรูปฌาน 4209 สำเร็จเปFนพระอรหันต; จึงหลุดพ8นจากเครื่องผูกคือ กิเลสทั้งปวง210 ผู8ปฏิบัติธรรม

จะบำเพ็ญแต0ละสมถะจนเกิดสมาธิขั้นสูง ถึงฌานสมาบัติ และจึงต8องก8าวต0อไปสู0วิปGสสนาคือ เจริญ

ปGญญาด8วยจึงจะหลุดพ8นได8แท8จริง วิมุตติข้ันสูงสุดที่สมบูรณ;สิ้นเชิง คือมีปGญญาวิมุตติมาควบคู0กับเจโต

วิมุตติ ก็เพราะต8องอาศัยเจโตวิมุตติเปFนเครื่องเตรียมจิตให8พร8อมเท0านั้นเอง เจโตวิมุมติ จึงเปFนการ

เจริญสมาธิเปFนบาทฐานก0อนแล8วถึงตัดเข8าวิปGสสนา 

 ปGญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพ8นด8านปGญญา ความหลุดพ8นด8วยอำนาจการเจริญปGญญา 

ความหลุดพ8นแห0งจิตจากอวิชชา ด8วยปGญญาที่รู 8เห็นตามความเปFนจริง ท0านผู 8เปFนปGญญาวิมุตติ 

หมายถึง พระอรหันต;ผู8บำเพ็ญวิปGสสนาล8วน ๆ มิได8สัมผัสวิโมกข; 8 แต0สิ้นอาสวะเพราะเห็นด8วย

ปGญญา (สุกขวิปGสสนา) ซึ่งดูเหมือนจะให8แปลว0า ผู8ได8ปGญญาวิมุตติอย0างเดียวน้ัน อันที่จริงย0อมได8เจโต

วิมุตติด8วย พูดได8ว0า ผู8เจริญวิปGสสนาอย0างเดียวแต0ความเปFนจริงก็คือ ต8องอาศัยสมถะเพื่อใช8สมาธิ

เท0าที่จำเปFนด8วยน่ันเอง ดังน้ัน พระอรหันต;ผู8ที่เจริญวิปGสสนาล8วน ๆ  ก็ดี ได8เฉพาะรูปฌานก็ดี ได8ทั้งรูป

ฌานและอรูปฌาน และนิโรธสมาบัติก็ดี ย0อมได8ทั้งเจโตวิมุตติและปGญญาวิมุตติทั้งหมด ซึ่งเปFนผลของ

สมถะและวิปGสสนา แสดงให8รู8ว0า สมถะและวิปGสสนาเปFนธรรมคู0กัน211  

 ในพุทธปรัชญามีคำเฉพาะสำหรับเรียกบุคคลผู 8บรรลุธรรมในระดับสูงสุด เพื ่อแสดง

คุณสมบัติพิเศษของผู8ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ที่ประสบผลสำเร็จบรรลจุุดหมาย เรียกบุคคลผู8บรรลุ

ธรรม คำที่ใช8กันทั่วไปและรู8จักกันมากที่สุดคือ อริยบุคคลหรือพระอริยะ คำว0า“อริยะ”หมายถึง กลุ0ม

                                                
207สํ.ม.19/1033/250. 
208องฺ.ทุก.20/276/58. 
209สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน. ฉบับประมวลศัพท., อ8างแล8ว, หน8า 433. 
210เรื่องเดียวกัน, หน8า 430. 
211เรื่องเดียวกัน, หน8า 340-431. 
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คนชนเดียวกับทักขิไณยเปFนพื้นคือ หมายถึง ผู8พ8นจากภาวะ ปุถุชน และจัดเข8าในกลุ0มสาวกสงฆ; (ที่

ปGจจุบันเรียกว0าอริยสงฆ;) นอกจากนี้พระพุทธองค;ทรงเน8นว0า อริยะหรืออารยชนที่จะเปFนสมาชิกใน

สังคมใหม0 คือ ชุมชนชาวพุทธนั้น เปFนอารยชนโดยอารยธรรม คือ ด8วยการดำเนินชีวิตตามมรรคที่

เรียกว0า มัชฌิมาปฏิปทา บุคคลผู8ที่จะบรรลุธรรมเปFนพระอริยบุคคลนั้นจะต8องละสังโยชน; คือกิเลส

เปFนเครื่องมัดสรรพสัตว;ไว8กับทุกข;212 พร8อมไปกับความเจริญก8าวหน8าในการบำเพ็ญไตรสิกขาคือ 

สมาธิ ปGญญา การละสังโยชน; 5 ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพสปรามาส กามฉันทะและ

พยาบาท เปFนสังโยชน;เองต่ำข้ันหยาบเรียกว0า โอรัมภาคิยสังโยชน;213 การละสังโยชน; 5 ประการ คือ 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เปFนสังโยชน;เบื้องสูงข้ันละเอียด เรียกว0า อุทธัมภาคิย

สังโยชน; พระพุทธศาสนาได8แบ0งระดับการบรรลุธรรมออกเปFน 4 ระดับ จัดเปFนคู0ได8 4 คู0 คือ มรรค 4 

ผล 4 ดังน้ี  

 ระดับที่ 1 พระโสดาบัน พระโสดาบัน หมายถึง ผู8เข8าถึงกระแสมรรคหรือผู8เดินตามทางที่

ถูกต8องอย0างแท8จริง214 คือ ปฏิบัติถูกต8องตามมรรคอย0างแท8จริง การบรรลุระดับน้ีเปFนผู8ทำให8บริบูรณ;

ในศีล ทำได8พอประมาณในสมาธิทำได8พอประมาณในปGญญาสามารถะสังโยชน;ได8 3 อย0างคือ 

สักกายทิฏฐิ  วิกิจฉา และสีสัพพตปรามาส การบรรลุธรรมในระดับน้ี ระดับมรรคเรียกว0า โสดาปGตติ

มรรค ระดับผลเรียกว0า โสดาปGตติผล พระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันน้ี ต8องละสังโยชน; 3 ประการ 

คือสักกายทิฏฐิ วิกิจฉา และสีสัพพตปรามาสได8อย0างเด็ดขาดไม0มีเหลืออยู0ในจิตสันดาน ต8องวียนว0าย

ตายเกิดในโลกน้ีอีกไม0เกิน 7 ชาติพระโสดาบันมี 3215  

 ระดับที่ 2 พระสกทาคามี พระสกทาคามี216 หมายถึง ผู 8กลับมาสู0โลกนี ้อีกครั ้งเดียวก็

สามารถกำจัดทุกข;ให8สิ้นไปได8 ผู8ได8บรรลุธรรมระดับน้ีเปFนผู8ทำให8บริบูรณ;ในข้ันศีล ทำได8พอประมาณ

ในสมาธิและปGญญา ทำสังโยชน;  อย0างคือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ให8หมดสิ้น

ไปและทำราคะ โทสะ โมสะ ให8เบาบางลงการบรรลุธรรมระดับน้ี ระดับมรรคเรียกว0า สกทาคามิมรรค 

ระดับผลเรียกว0า สกทาคามิผล พระอริยบุคคลผู8บรรลุมีชื่อว0า พระสกทาคามีจะกลับมาเกิดอกีเพียง

ชาติเดียวเท0าน้ัน ก็จะดับขันธ ปรินิพพาน  

 ระดับที่ 3 พระอนาคามี พระอนาคามี หมายถึง จะปรินิพพานในที่สุดไม0เวียนกลับมาอีก ผู8

ได8บรรลุธรรมในระดับน้ีเปFนผู8ทำให8บริบรูณ;ในศีลและสมาธิ ทำได8พอประมาณในปGญญา ละสังโยชน;ได8 

                                                
212องฺ.ทสก.24/13/16. 
213ที.ปา.11/284/196. 
214อัมพร จันทร;ตัน, การศึกษาความสัมพันธ.ระหวOางการปฏิบัติธุดงค.กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท, อ8างแล8ว, หน8า 110. 
215องฺ.ติก.20/527/222-223. 
216องฺ.จตฺกก.21/241/224. 
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5 อย0าง คือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ให8หมดสิ้นไป217 

การบรรลุธรรมระดับนี ้ ระดับมรรคเรียกว0า อนาคามิมรรค ระดับผลเรียกว0า อนาคามิผล พระ

อริยบุคคลผู 8บรรลุมีชื ่อว0า พระอนาคามี พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีนี ้ต8องละสังโยชน; 5 

ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ได8อย0างเด็ดขาดไม0

มีเหลืออยู0ในจิตสันดาน เมื่อพระอนาคามีไปบังเกิดในพรหมโลก บรรลุอรหัตตผลสำเร็จเปFนพระ

อรหันต;แล8วดับขันธปรินิพพานในพรหมโลกน้ัน  

 ระดับที่ 4 พระอรหันต; พระอรหันต; หมายถึง พระอริยบุคคลช้ันสูงสุด ผู8ได8บรรลุธรรมในระดับน้ี 

เปFนผู8หมดสิ้นอาสวะกิเลส สามารถทำให8บรบูรณ;ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปGญญา ละสังโยชน; 10 อย0าง 

คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส กามราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

และอวิชชาให8หมดสิ ้นไป การบรรลุธรรมระดับนี ้ระดับมรรคเรียกว0า อรหัตตมรรค ระดับผลเรียกว0า 

อรหัตตผล พระอริยบุคคลผู8บรรลุมีช่ือ พระอรหันต; พระอริยบุคคลระดับพระอรหันต;น้ีนอกจากจะประหาร

กิเลสได8โดยสิ้นเชิง และละสังโยชน;ทั้ง 10 ประการได8อย0างเด็ดขาดแล8ว ท0านยังสามารถเข8าอรหัตตผลสมบัติ 

เสวยอารมณ;พระนิพพานได8ตามจิตปรารถนา และเมื่อท0านหมดกิเลสอยู0จบพรหมจรรย;แล8ว ไม0เกิดอีกต0อไป 

พอถึงอายุไขแล8วท0านก็จะดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต;น้ันมีหลายประเภทดังที่ได8กล0าวแล8วเปFนต8น 

 หลักธรรมคำสอนของพระผู8มีพระภาคเจ8ามีมาก แต0ที่จัดว0าเปFนหลักธรรมที่สำคัญที่นำไปสู0

มรรคผล ได8แก0 โพธิปGกขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเปFนฝGกฝ�ายของการตรัสรู8คือ เกื้อกูลแก0การตรสัรู8 

ธรรมที่เกื้อหนุนแก0อริยมรรค โพธิปGกขิยธรรม 37218 ประการ แบ0งเปFน หมวดดังน้ี 7  

 1) สติปGฏฐาน 4 การเจริญสติ หรือ สติปGฏฐาน ซึ่งแบ0งออกเปFน 4 หมวด คือ 1) หมวดกายที่

เรียกว0า กายานุปGสสนาสติปGฏฐานมี 6 บรรพ219 2) หมวดเวทนา ที่เรียกว0า เวทนานุปGสสนาสติปGฏ

ฐาน220 3) หมวดจิต ที่เรียกว0า จิตตานุปGสสนาสติปGฏฐาน221 4) หมวดธรรมที่เรยีกว0า ธัมมานุปGสสนาสติ

ปGฏฐาน222 เปFนการกำหนดสติพิจารณาธรรมต0าง ๆ  ได8แก0 นิวรณ; 5 ขันธ; 5 อายตนะ 12 โพชฌงค; 7 

และอริยสัจ 4 ซึ่งเปFนหมวดธรรมที่เกี่ยวข8องกับชีวิตและการบรรลุธรรม 3 หมวดแรก คือ นิวรณ; ขันธ;

และอายตนะ เปFนการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อต8องเกี่ยวข8องกับโลกและสังคม โดยมรี0างกาย

เปFนศูนย;กลางได8แก0 ขันธ; 5 ที่ประกอบด8วย รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ มีสื่อกลางคือ 

อายตนะภายในและภายนอกเปFนตัวเชื่อมประสาน ทำให8เกิดนิวรณธรรมต0าง ๆ  ขึ้น การที่เข8าไปรู8เท0า

                                                
217องฺ.ติก.20/528/223-224. 
218สํ.ม.19/1023-1026/248., สํ.ม.19/1070-1078/258-259., อภิ.วิ.35/611/286-287. 
219ม.มู.12/133-138/73-77. 
220ม.มู.12/139/77. 
221ม.มู.12/140/78. 
222ม.มู.12/141-150/78-87. 
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ทันสภาวธรรมต0าง ๆ  เท0ากับการรู8ความจรงิของชีวิตและโลก จนเกิดความปล0อยปะวาง หรือ รู8วิธีในการ

ที่จะปฏิบัติอย0างไรกับสิ่งเหล0าน้ัน ส0วนธรรม 2 หมวดสุดท8าย คือ โพชฌงค; และอริยสัจ เปFนการดำเนิน

ไปของจิตที่เมื่อเข8าใจความจริงของชีวิตและโลกแล8ว ก็จะดำเนินไปสู0มรรค ผล อันเปFนส0วนให8นำไปสู0

การบรรลุธรรมในที่สุด223 

 2) สัมมัปปธาน 4 แปลว0า ความเพียร เหมือนสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค; 8 คือ ความ

เพียรเผากิเลส โดยไม0ยอมให8กิเลสเกิดขึ้นในใจ224 สัมมัปปธาน 4 ในโพธิปGกขิยธรรมนี้ ต8องเปFนความ

เพียรอย0างแรงกล8าในการเจริญกุศล หมายถึง ความเพียรอย0างแรงกล8าในการเจริญศีล สมาธิ ปGญญา 

เท0ากับมีความเพียรอย0างแรงกล8าในการละอกุศล วิริยะ  

 3) อิทธิบาท 4 ความกระทำให8แจ8ง ความเข8าถึงซึ่งธรรมเหล0าน้ัน225 ความเจรญิอิทธิบาทเพือ่

รู8ย่ิงราคะ 4 ประการ ได8แก0 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ นึก รู8จักคิด 4) วิมังสา 

ปGญญา ต8องเปFนปGญญาชนิดที่เปFนความรู8ชัด ไม0หลง ซึ่งเปFนสัมมาทิฏฐิ ปGญญานี้ก็จัดเปFนองค;มรรค

ด8วย226 

 4) อินทรีย; 5 ในคัมภีร;สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตว0าด8วยอินทรีย;ล8วน 5 

ประการ คือ 1) สัทธินทรีย; คือศรัทธา 2) วิริยินทรีย; คือ วิริยะ 3) สตินทรีย; คือสติ 4) สมาธินทรีย; คือ

สมาธิ 5) ปGญญินทรีย; คือปGญญา227 

 5) พละ 5 สภาวะที่มีกำลัง พละมีองค;ธรรมเหมือนอินทรีย;ทั้ง 5 คือ228 1) ศรัทธาพละที่มี

กำลัง ย0อมกำจัดความหยาบ คือ ตัณหา 2) วิริยพละที่มีกำลัง ย0อมกำจัดความเกียจคร8าน 3) สติพละที่

มีกำลัง ย0อมกำจัดความหลงลมื 4) สมาธิพละที่มีกำลงั ย0อมกำจัดความเคลือ่นหรือแกว0ง 5) ปGญญาพละ

ที่มีกำลัง ย0อมกำจัดความหลง ผู8มีกำลังพละ 5 ประการนี้ อาศัย วิริยะ สติ ปGญญา ทั้ง 3 ประการน้ี 

วิปGสสนาย0อมปรากฏได8 แต0ผู8ใดประสงค;จะเจริญสมถะและวิปGสสนาให8ตลอดถึงมรรค ผล นิพพาน ต8อง

บริบูรณ;ด8วยพละ 5 ประการน้ี229 

 6) โพชฌงค; 7 องค;แห0งการตรัสรู8 หรือ องค;แห0งการรู8แจ8งธรรมตามความเปFนจริง โพชฌงค; 

คือ ธรรมที่เปFนองค;แห0งการรู8แจ8งอริยสัจทั้ง 4 โดยรู8ว0าทุกขสัจเปFนธรรมที่ควรกำหนดรู8สมุทยสัจเปFน

                                                
223สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 765. 
224พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม,อ8างแล8ว, หน8า 42. 
225เรื่องเดียวกัน,หน8า 160. 
226อภิ.วิ.35/505-541/244-256. 
227สํ.ม.19/843/211., สํ.ม.19/844-868/211-216.,ขุ.ป. 31/423-435/167-177. 
228สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 187. 
229พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 129. 
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ธรรมที่ควรละ นิโรจสัจเปFนธรรมที่ควรกระทำให8แจ8ง และมรรคสัจเปFนธรรมที่ควรอบรม230 ด8วยองค;

ธรรม 7 ประการได8แก0 1) สติสัมโพชฌงค;รคือ ความระลึกได8 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค; คือ ความเฟYน

ธรรม 3) วิริยสัมโพชฌงค; คือ ความเพียร 4) ป�ติสัมโพชฌงค; คือ ความอิ่มใจ 5) ปGสสัทธิสัมโพชฌงค;คือ 

ความสงบกายระงบัใจ 6) สมาธิสัมโพชฌงค; คือ ความต้ังจิตมั่น 7) อุเบกขาสมัโพชฌงค; คือ ความวางใจ

เปFนกลาง231  

 7) มรรคมีองค; 8 ทางมีองค;แปดประการ อันประเสริฐ232 ทางอันประเสริฐ คือ ทางที่นำไปสู0

ความหลุดพ8น คือ พระนิพพาน อันเปFนจุดมุ0งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา233 มรรคเปFนข8อปฏิบัติที่

ทำให8เข8าถึง พระนิพพาน  คือ ธรรมที ่เปFนเครื ่องดับทุกข; ท0านเรียกว0า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

หมายความว0า เปFนข8อปฏิบัติทีจ่ะทำให8เข8าถึงความดับทุกข;234 ว0าด8วยบรรดาอรยิสจั 4 น้ัน ทุกขนิโรธคา

มินีปฏิปทาอริยสัจมี 8 ประการ คือ 1) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 2) สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 

3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4) สัมมากัมมันตะ (การทำชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) 6) 

สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) 7) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) 8) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ) 

มรรคมีองค; 8 น้ี เปFนหนทางที่สามารถนำไปสู0การบรรลุธรรม และนิพพานได8 จัดว0าเปFนพรหมจรรย;ใน

พระพุทธศาสนา อันเปFนสาเหตุให8เกิดผลแห0งพรหมจรรย; และผลแห0งพรหมจรรย; คือ โสดาปGตติผล 

สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหันตผล235 ดังน้ันโพธิปGกขิยธรรม เรียกอีกอย0างหน่ึงว0า สามัคคีธรรม 

มี 37 ประการคือ 1) สติปGฏฐาน ฐาน 4 เปFนที่กำหนดของสติ 2) สัมมัปปธาน 4 หลักในการรักษากุศล

ธรรมไม0ให8เสื่อม 3) อิทธิบาท 4เปYาหมายของความเจริญ 4) อินทรีย; 5 5) พละ 5 6) โพชฌงค; 7         

7) มรรคมีองค; 8  

 หลักธรรมที่เกื้อหนุนต0อการบรรลุธรรม คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทา อันมี สัมมาทิฏฐิ ความเห็น

ถูกต8องตามความเปFนจริง เปFนจุดเริ่มต8น เปFนตัวนำในการดำเนินตามมรรคาแห0งมชัฌิมาปฏิปทา และ

เปFนตัวยืนที่มีบทบาทอยู0ตลอดเวลาทุกข้ันตอนของการปฏิบัติ สัมมาทิฏฐิ มีปGจจัยที่มีอุปการะในการทำ

ให8สัมมาทิฏฐิที่เกิดข้ึนอย0างสมบูรณ; มี 2 ประการ236 คือ 1) ปGจจัยภายนอกเรียกว0า ปรโตโฆสะ และ 2) 

ปGจจัยภายในเรียกว0า โยนิโสมนสิการ ส0วนหลกัธรรมที่เปFนปฏิปGกษ;ต0อการบรรลุธรรม อาทิ อุปาทาน 4 

ความยึดมั่น ความยึดติดถือค8างถือคาไว8 คือ 1) ความถือมั่นกาม 2) ความถือมั่นทิฏฐิ 3) ความถือมั่นศีล

                                                
230เรื่องเดียวกัน, หน8า 132. 
231ที.ปา.11/327/220-221; 434/266., อง.จตุกฺก.21/238/223., อภิ.วิ.35/542-568/257-267. 
232สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 215. 
233พระคันธสาราภิวงศ;, โพธิปLกขิยธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 154. 
234ที.ม.10/299/232., ขุ.ป.31/599-600/288-289., อภิ.วิ. 35/569-577/268-269. 
235อภิ.วิ.35/144-213/92-106. 
236สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร. ฉบับประมวลธรรม, อ8างแล8ว, หน8า 69. 
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พรต 4) ความถือมั่นวาทะว0ามีตัวตน237 นิวรณ; 5 สภาวะที่เปFนเครื่องกางกั้นศักยภาพของจิตไม0ให8

บำเพ็ญกุศลข้ันสงู อนุสัย 7 อนุสัย คือ ธรรมชาติที่เปFนกเิลสชนิดหน่ึง มิจฉัตตะ สภาพธรรมที่ผิด ความ

เปFนสิ่งที่ผิด หรือ มิจฉาทิฏฐิ ได8แก0 ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลธรรม และความเห็นไม0

นำไปสู0ความพ8นทุกข;ปGจจัยให8เกิดมิจฉาทิฏฐิ 2) ดำริผิด 3) เจรจาผิด 4) กระทำผิด 5) เลี้ยงชีพผิด 6) 

พยายามผิด 7) ระลึกผิด 8) ต้ังจิตมั่นผิด238  

 ผลของการบรรลุธรรมคือ พัฒนาปGญญาให8รู8แจ8งในอริยสัจ 4 ตามระดับช้ันนวโลกุตตรธรรม

ได8แก0มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ซึ่งเรียกสั้น ๆ  ว0าได8บรรลุพระนิพพาน239 ซึ่งนิพพานที่ปรากฏใน

คัมภีร;พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะคัมภีร;พระไตรปwฎก แบ0งออกเปFน 2 ประเภท คือ 

 1) สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ ได8แก0 

นิพพานยังมีเบญจขันธ;เหลือ หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข8องกับเบญจขันธ; หมายถึง ดับกิเลส แต0ยังเบญจ

ขันธ;เหลือ ได8แก0 นิพพานของอรหันต;ที่ยังมีชีวิตอยู0 ตรงกับคำที่คิดข้ึนใช8ในรุ0นของอรรถกถาว0า กิเลส

ปรินิพพาน (ดับกิเลสสิ้นเชิง)  

 2) อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุไม0มีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานที่ไม0มีเช้ือเหลือ ได8แก0 

นิพพานที่ไม0มีเบญจขันธ;เหลือ หรือนิพพานที่ไม0เกี่ยวข8องกับเบญจขันธ;240 ดับกิเลสไม0มีเบญจขันธ;

เหลือ ได8แก0 นิพพานของอรหันต;เมื่อสิ้นชีวิต ตรงกับคำว0า ขันธปรินิพพาน (ดับขันธ; 5 สิ้นเชิง)241  

 ผลของการบรรลุธรรมนั้นมี 4 ระดับคือ โสดาปGตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ 

อรหันตผลดังที่ได8กล0าวมาแล8ว เกิดการบัญญัติบคุคลข้ึน การบัญญัติบุคคลหรือปคุคลบัญญัติ ที่อธิบาย

ถึงสภาวะธรรมแต0ละสภาวะแล8วทรงบัญญัติช่ือเรียกหรือต้ังช่ือเรียก โดยเริ่มจากสภาวะธรรมสรรพสิ่ง 

และสภาวธรรมปุถุชนไปจนถึงสภาวธรรมของพระอริยบุคคล เพื่อใช8เรียกให8เข8าใจในภาษามนุษย; 

ธรรมน้ันเปFนสภาวะแห0งสัจจะ จะให8รู8ว0าใครมีคุณสมบัติอย0างไร ก็ต8องต้ังช่ือหรือบัญญัติช่ือเรียกข้ึนมา 

โดยยึดตามคุณสมบัติที ่บุคคลนั ้นมี ดังนั ้นการบัญญัติปุคคลจึงไม0ได8ขึ ้นอยู 0กับเพศ แต0ขึ ้นอยู0กับ

สภาวธรรมที่บุคคลนั้นมี โดยมีหลักการบัญญัติชื่อเรียกสภาวะธรรมเพื่อเปFนที่เข8าใจโดยภาษาของ

ชาวโลก ยึดหลัก 6 ประการ คือ 

 1.วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่มีอยู0จริง) บัญญัติชื่อเรียกตามความเปFนจริงของสภาวะ

น้ัน ๆ โดยยึดตามสภาวะหรือปรมัตถสัจจะ เช0น กุศลธรรม (ธรรมที่เปFนกุศล) และอกุศล (ธรรมที่เปFน

กุศล) ซึ่งเปFนสภาวะที่มีอยู0จริงโดยปรมัตถสัจจะ เปFนต8น 

                                                
237ม.มู.12/120/67., อภิ.วิ. 35/780/271. 
238ที.ปา.11/340/226. 
239ขุ.จู.30/381/143. 
240สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย; (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ8างแล8ว, หน8า 386. 
241เรื่องเดียวกัน, หน8า 386. 
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 2.อวิชชานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไม0มีอยู0จริง) บัญญัติช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เช0น 

บัญญัติว0า “หญิงชาย” เปFนต8น เพื่อสื่อสารกันในหมู0ชาวโลก แท8จริงแล8ว ความเปFนหญิงและความเปFน

ชาย ไม0มีอยู0จริง โดยปรมัตถสัจจะ แม8คำสอนที่ศาสดาของเจ8าลัทธิทั้งหลายประกาศ ที่ไม0เปFนสัจธรรม 

ไม0มีอยู0จริง โดยปรมัตถสัจจะ เปFนการบัญญัติคำขึ้นมาสื่อสารเพื่อความเข8าใจกัน ก็จัดอยู0ในบญัญติั

ประเภทน้ี  

 3.วิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไม0มี ด8วยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกบุคคลที่ไม0

มีอยู 0จริงโดยสภาวะ(เพราะบุคคลประกอบข้ึนจากรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุปGจจัย) แต0

สภาวะธรรมในตัวเขาเปFนสัจธรรมที่มีอยู0จริง เช0น บัญญัติว0า เตวิชชา (บุคคลผู8ได8วิชชา 3) วิชชา 3 น้ัน

เปFนสัจจะที่มีอยู0จริง แต0บุคคลผู8ได8วิชชา 3 น้ัน ไม0มีอยู0จริง เพราะแท8จริงแล8ว บุคคลน้ันเปFนเพียงการ

ประกอบข้ึนแห0งรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุปGจจัย  

 4.อวิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ด8วยสิ่งที่ไม0มี) เช0น บัญญัติว0า “เสียงหญิง

ชาย” แท8จริง หญิงชายไม0มี( เพราะเปFนเพียงการประกอบขึ้นแห0งรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุ

ปGจจัย) แต0เสียงมี เมื่อกล0าวถึงหญิงชายให8เปFนที่เข8าใจในภาษาของชาวโลก ก็พูดว0า “เสียงหญิงเสียง

ชาย” เปFนการบัญญัติสิ่งที่มี (คือ เสียง) ด8วยสิ่งที่ไม0มี (คือ หญิงชาย)  

5.วิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ด8วยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกตามสภาวะธรรมที่

มีอยู0ทั้ง 2 ส0วน เช0น จักขุสัมผัส-การรับรู8ทางทางตา จักขุ (ตา) มีอยู0 สัมผัส (การรับรู8) ก็มีอยู0 จึงเกิด

การเห็น เปFนต8น 

6.อวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไม0มี ด8วยสิ่งที่ไม0มี) บัญญัติช่ือเรียกจากสิ่งที่ไม0

มีอยู0จริงโดยสภาวะ เช0นบัญญัติว0า ราชโอรส แท8จริง พระราชา ก็ไม0มีบุตรหรือโอรส ก็ไม0มี แต0บัญญัติ

ช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เปFนต8น 

แท8จริง พระพุทธเจ8าไม0ได8เปFนผู8สร8างสภาวะหรือปรมัตถสัจจะนี้ สภาวะหรือปรมัตถสัจจะมี

อยู0ตามธรรมชาติ พระพุทธองค;เปFนแต0เพียงผู8ทรงบรรลุสภาวะหรือปรมัตถสัจจะตามธรรมชาติน้ีด8วย

สัมมาสัมโพธิญาณ อันเกิดจากกำลังแห0งความเพียรซึ่งเปFนไปอย0างต0อเนื่อง ไม0หยุดหย0อน แล8วทรง

บัญญัติชื่อเรียกสภาวะและบุคคลเพื่อให8เข8าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปFนจริง ผู8เข8าใจใน

บุคคลบัญญัติ ย0อมเข8าใจในบุคคลสมมติ ผู8เข8าใจในบุคคลสมมติ ย0อมไม0ยึดติดในบุคคล ตัวตนเราเขา 

ผู8ไม0ยึดติดในบุคคล ตัวตนเราเขา อัสมิมานะ ความถือตัวถือตนในความรู8 ในชาติตระกูล ย0อมลดลง 

และเขาย0อมชื่อว0า เปFนผู8ถอนตนออกจากทุกข;ในวัฏฏะได8242 กล0าวโดยสรุปหลักโพธิปGกขิยธรรม 37 

น้ันเปFนการหลักการและแนวทางปฏิบัติในการเข8าถึงความจริงข้ันสูงสุด 
 

                                                
242อภิ.ปุ.36/2/87., พระราชกิจจาภรณ; (เทอด าณวชิโร), ความรูQเรื่องพระอภิธรรม คัมภีร.ที่ 4 ปุคคล

บัญญัติ, อ8างแล8ว, หน8า 22. 



บทท่ี 4 

ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญา   

เถรวาท” วัตถุประสงคFของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 2) เพื่อ

ศึกษาการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะหFความหลากหลายทางเพศกับการ

บรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 4) เพื่อวิพากษFความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรม

ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ดเปRนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research) โดยวิธีการศึกษาคiนควiาและรวบรวมขiอมูลเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary 

Source) คือ พระไตรปpฎก และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งเอกสาร ช้ัน

ทุติยภูมิ (Secondary Source) มีทั ้งอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตำรา บทความ เกี ่ยวขiองกับความ

หลากหลายทางเพศและการบรรลุธรรม รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขiอง นอกจากนี้ยังไดiรวบรวม

ความเห็นของนักวิชาการทั้งทางดiานศาสนาและปรัชญาตtอประเด็นดังกลtาว เพื่อวิเคราะหFและตีความ

ขiอมูลในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะหF (Descriptive) และวิพากษFในประเด็นดังกลtาว นำไปสูtการ

เสนอผลการศึกษาทั้งหมดและขiอเสนอแนะ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศนFเรื่อง

ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) เปRนแนวคิดที ่มีความ

ครอบคลุมใน 3 ความหมายคือ 1) เพศสรีระ (Sex) 2) เพศสภาพ (Gender) 3) เพศวิถี (Sexuality) 

ทั้ง 3 นิยามน้ีมีความหมายสอดคลiองกับแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศในพุทธปรัชญาเถรวาท

ดังนั ้นผู iวิจัยจึงนำทั ้ง 3 ประเด็นน้ี นำมาวิเคราะหFและวิพากษF โดยผูiวิจ ัยไดiนำเสนอผลสรุปการ

วิเคราะหFคือ 1) เพศสรีระกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพศวิถี กับการบรรลุ

ธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพศสภาพ กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ดัง

มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหFดังตtอไปน้ี 

 

4.1 วิเคราะหAเพศสรีระ (Sex) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 4.1.1 วิเคราะหAทัศนะเร่ืองเพศสรีระในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 เพศสรีระ (Sex) หมายถึง อวัยวะทางรtางกายที่ปรากฏใหiเห็นและเปRนเครือ่งบtงช้ีถึงลักษณะ

ทางเพศชาย (Male) ลักษณะทางเพศหญิง (Female) และเพศกำกวมหรือมีสองเพศในบุคคลเดียวกนั 

(Intersex) ทั้งที่ติดตัวมาแตtกำเนิดและเปลี่ยนแปลงในภายหลังกำเนิด ในทัศนะพุทธปรัชญา ไดi

อธิบาย เพศสรีระ (Sex) ที่เรียกวtา รูปหรือ รูปขันธF (รูป) เปRนสิ่งที่สามารถรับรูiหรือสังเกตไดi ดังแสดง



 199 

ไวiในอนัตตลักขณสูตรวtา “ขันธF 5 เปRนสิ่งที่สามารถสังเกตไดi (Observable)”1 รูปขันธF จำแนกไดiเปRน 

28 รูป2 และแบtงเปRน 2 ประเภทคือ 1) มหาภูตรูป 4 และ 2) อุปาทายรูป 243 นอกจากรูปขันธFแลiว

มนุษยFนั้นประกอบดiวยจิตนามขันธF ไดiแกt จิต (สภาพที่คิด, ภาวะที่รูiแจiงอารมณF) มีจำนวน 89 หรือ

โดยพิสดารมี 121 และ เจตสิก (ภาวะที่ปรุงแตtงจิต) 52 ประการ4 ทั้งรูปขันธFและนามขันธFรวมเรียกวtา

ขันธF 5 เพศสรีระหรือกายก็คือสtวนของรูปขันธF จิตคือวิญญาณขันธF โดยมีเจตสิกที่ทำหนiาที่ประกอบ

กับจิตคือ เวทนาขันธFสัญญาขันธFและสังขารขันธF การทำงานของขันธF 5 เริ่มตiนข้ึนเมื่อ รูปขันธF (ไดiแกt

ประสาทรูปทางใดทางหน่ึงไดiแกt หูตา จมูก ลิ้น กาย และใจ) กระทบกับอารมณFภายนอก (ไดiแกt รูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส) หรืออารมณFภายใน (ธรรมารมณF) จิตหรือวิญญาณขันธFจะทำหนiาที่รับรูiอารมณF 

เมื่อรับรูiแลiวสัญญาณขันธFจะทำหนiาที่ตรวจสอบทางดiานความจำวtา รูiจักอารมณFนั้นหรือไมtอยtางไร 

จากนั้นเวทนาขันธFจะทำความรูiสึกในสัญญานั้น แลiวจิตหรือวิญญาณขันธFจะสัมผัสเวทนานั้นดiวยใจ 

(มโนวิญญาณนขันธF) อีกครั้งหน่ึง จากน้ันสังขารขันธFจะคิดนึกปรุงแตtงใหiเกิดการกระทำอยtางใดอยtาง

หน่ึงซึ่งเปRนเหตุใหiเกิดผลคือ วิบากตามมาและพุทธปรัชญาน้ันไดiอธิบาย ตiนเหตุ การ เกิดข้ึน ของนาม

รูปหรือขันธF 5 ไวiในมหานิทานสูตร วtา “เพราะวิญญาณเปRนป�จจัยนามรูปจึงมี”5 ภาวรูป 2 อิตถี

ภาวรูป (เพศหญิง) และปุริสภาวรูป (เพศชาย) ในอุปทายรูป 24 ภาวรูป ในคัมภีรFอภิธรรมชั้นอรรถ

กถาไดiกลtาวไวiคือ 

 ความเปRนหญิง (อิตถีภาวะ) บรรดาสัตวFทั้งหลายตtาง ๆ ในโลก (กามภูมิ) น้ีที่จะรูiไดiวtาเพศ

หญิงหรือเพศชายนั ้น ตามนัยแหtงพระอภิธรรมปpฏก อรรถกถาอิตถินทริยนิทเทสไดiกลtาวถึง 

เครื่องหมายที่แสดงออกใหiรูiความเปRนหญิงไวiดังน้ีคือ 

 1) สัณฐาน หรือ ทรวดทรง (ลิงคะ) ไดiแกt มือ เทiา คอ อก เปRนตiน ของหญิง ไมtเหมือนอยtาง

ของชาย คือวtา กายสtวนลtางจับตั้งแตtสะดือลงมา องอาจ(หรือวtาบึกบึน) กายสtวนบนจับตั้งแตtสะดือ 

ข้ึนไป ไมtองอาจ มือเล็ก เทiาเล็ก น้ีคือ อิตถีลิงคะ 

 2) ลักษณะแหtงอวัยวะ (นิมิตตะ) ไดiแกt ลักษณะแหtงอวัยวะที่เปRนเหตุใหiสำคัญวtาหญิงคือ

เน้ืออกที่ไมtองอาจ บึกบึน หนiาที่ปราศจากหนวดเครา ลักษณะการใชiผiารัดผม เปRนตiน ที่แปลกไปจาก

                                                
1วิ.มหา.1/20-1/20-23., สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญาในอภิธรรมป1ฎก, (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร

ศาสตรF : จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย), 2547 หนiา 47. 
2อภิ.วิ.35/2-3/1., จำนง คันธิก, สารัตถะแห:งพระอภิธรรมป1ฎก, (กรุงเทพฯ : พิมพFลักษณF, 2546), หนiา 

143. 
3ขุ.ป.31/403/151., สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบับประมวล

ธรรม, อiางแลiว, หนiา 71. 
4สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบับประมวลธรรม, อiางแลiว, หนiา 

280-281. 
5ที.มู.10/60/55-57. 
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ชายเสียงที่แหลมเล็ก แมiอาการที่ย้ิมหัวรiองไหi การหยิบจับเปRนตiน อันแปลกไปจากชายก็สงเคราะหF

เขiาในนิมิตตะ น้ีคือ อิตถีนิมิตตะ 

 3) การงานหรือการเลtน (กุตตะ) ไดiแกt งานถักทอเปRนตiน เปRนการงานของหญิง เมื่อตอน

เปRนเด็ก เด็กหญิงทั้งหลายยtอมเลtนดiวยกระดiงนiอย ๆ  ดiวยสาวกนiอย ๆ ดiวยรูปป��นตุ�กตา เปRนตiนน้ีคือ 

อิตถีกุตตะ 

 4) อาการ (อากัปปะ) ไดiแกt อาการแหtงอิริยาบทใหญtนiอยทั้งหลาย มีการเดินไปเปRนตiน 

เปRนความจริงวtาทtาทางการเดินของหญิงยtอมไมtองอาจ ทtาทางการเดิน การยืน การนั่ง การนอน 

ตลอด จนการเคี้ยว การกิน เปRนตiน ก็ไมtองอาจ คนทั้งหลาย เมื่อไดiเห็นชายเดินไปเปRนตiน อยtางไมt

องอาจ ก็ยtอมกลtาววtา “ผูiน้ีเดินเหมือนหญิง ยืนเหมือนหญิง น่ังเหมือนหญิง นอนเหมือนหญิง” ดังน้ี 

น้ีคือ อิตถีอากัปปะ 

 ความเปRนหญิง (อิตถีภาวะ) เปRนรูปธรรมที่เกิดจากกรรม ต้ังข้ึนต้ังแตtปฏิสนธิกาล (เวลาเกดิ) 

สtวนอิตถีลิงคะ เปRนตiนต้ังข้ึนในปวัตติกาล (หลังเกิด) ไมtใชtความเปRนหญิง แตtอาศัยความเปRนหญิงน่ัน

แหละเปRนไป เปรียบเหมือนวtา เมื่อมีเมล็ดพืช ตiนไมtไดiอาศัยเมล็ดพืช มีเมล็ดพืชเปRนป�จจัย ก็งอกข้ึน 

เจริญเติบโตเปRนธรรมชาติที่ถึงพรiอมดiวยกิ่งกiานและใบ แผtไปในอากาศในกาลตtอ ๆ  มาฉันใด เมื่อมี

ความเปRนหญิง สัตวFไดiอาศัยความเปRนหญิง ความเปRนหญิงที่มีมาตั้งแตt ครั้งปฏิสนธิเปRนป�จจยัแลiวก็

ยtอมเปRนผูiมีความเปRนหญิงเปRนตiนในกาลตtอ ๆ  มาฉันน้ัน ความเปRนหญิงเปRนดุจเมลด็พืช มี อวัยวะเพศ

หญิงเปRนตiน เหมือนตiนไมiที่อาศัยเมล็ดพืชเกิดข้ึน6 

 ความเปRนชาย (ปุริสภาวะ) บรรดาสัตวFทั้งหลายตtาง ๆ  ในโลก (กามภูมิ) นี้ที่จะรูiไดiวtาเพศ

หญิงหรือเพศชายนั ้นตามนัยแหtงพระอภิธรรมปpฎก อรรถกถาปุร ิสินทริยนิทเทสไดiกลtาวถึง 

เครื่องหมายที่ แสดงออกใหiรูiความเปRนชายไวiดังน้ีคือ  

 1) รูปรtางสัณฐาน(ลิงฺค) หมายถึง อวัยวะตtาง ๆ เชtน แขน ขา หนiาตา เพศที่ปรากฏแตt

กำเนิด เปRนตiน 

 2) เครื่องหมาย (นิมิตฺต) หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงออกมาในโอกาสตtอมา เชtน หนวด 

เครา หนiาอก เปRนตiน  

 3) นิสัยใจคอ (กุตฺต) หมายถึง นิสัยใจคอและความเปRนความประพฤติ มีการเลtน และการ 

กระทำตtาง ๆ เชtน ชายชอบเลtนซุกซน โลดโผน มีการซกตtอย หiอยโหน ผจญภัย เปRนตiน 

 4) กิริยาอาการ (อากปฺป) ไดiแกt มีกิริยาอาการกลiาหาญ เขiมแข็ง วtองไว7 

                                                
6อภิ.สงฺ.อ.76/538., วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู:มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคห

วิภาคและนิพพานปรมัตถ?, อiางแลiว, หนiา 40-43.  
7เรื่องเดียวกัน, หน้า 40-43. 
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ผูiวิจัยเห็นวtา ภาวรูปทั้งสองน้ีเริ่มตiนข้ึน ณ เวลาเกิด (ปฏิสนธิกาล) สtวนรูปรtาง ลักษณะ นิสัย

และกิริยาอาการเริ่มมีขึ้นในเวลาตtอมา (ปวัตติกาล) โดยอุปมาเหมือนเมล็ดพืชที่เติบโตเปRนกิ่ง กiาน 

ดอก ใบในเวลาตtอมา การอธิบายวtาภาวรูปเปRนผูiปกครองเครื่องบtงช้ีเพศทั้ง 4 ประการนับวtาขัดแยiง

ตtอหลักการทำงานของกายและจิต เพราะภาวรูปเปRน“รูป”ซึ่งหมายถึงสภาพหรือวัตถุที่รับรูiและ

เปRนไปตามคำสั่งของจิตเชtนนี้แลiว อิตถีภาวรูปและปุริสภาวรูปจะสามารถปกครองหรือดูแลการ

แสดงออกทางกายหรือทางวาจาไดiอยtางไร ดังน้ันหากอิตถีภาวรูปและปริสภาวรูปจะสามารถปกครอง

ลักษณะใด ๆ ที่เปRนเครื่องบtงช้ีทางเพศไดiแลiว ก็นtาจะหมายถึง ลักษณะเฉพาะทางกายที่อยูtนอกเหนือ

การสั ่งการของจิตเทtานั้นคือ รูปรtางสัณฐาน และลักษณะที่เกิดขึ ้นภายหลัง (ไดiแกt หนวดเครา 

หนiาอก) ซึ่งเปRนรูปอันเกดิจากกรรม สtวนนิสัยใจคอและกิริยาอาการน้ันนtาจะอยูtภายใตiการทำงานของ

จิตดังจะเห็นไดiวtาเหตุป�จจัยที่จะทำใหiเกิดวจีวิญญัติรูปหรือการเคลื่อนไหวทางคำพูดและกายวิญญัติ

รูปหรือการเคลื่อนไหวทางกายเกิดจากจิตเปRนสมมุติฐาน ย่ิงไปกวtาน้ันการอธิบายวtาอิตถีภาวรูปและ 

ปุริสภาวรูปทำหนiาที่ปกครองเครื่องบtงช้ีทั้ง 4 จะไมtสามารถอธิบายหญิงที่มีลักษณะชายหรือชายที่มี

ลักษณะหญิงไดi 

โดยสรุปแลiวตามทัศนะพุทธปรัชญาเห็นวtา สภาวธรรมที่เกี่ยวกับเพศสรีระ โดยจำแนกขันธF 5 

อธิบายตามนัยของพระอภิธรรมไดiแกt ภาวรูป 2 คือ อิตถีภาวรูปและปุริสภาวรูป จัดอยูtในสtวนรูป

เทtาน้ัน ในสtวนที่เปRนนามขันธFไดiแกt เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไมtมีองคFประกอบที่เกี่ยวขiอง

กับเพศสรีระ แตtอยtางไรก็ตาม การกลtาววtา “เพศสรีระเปRนเรื่องของรtางกายไมtเกี่ยวขiองกับจิตเพราะ

จิตไมtมีเพศ” อาจเปRนการดtวนสรุปเกินไป เน่ืองจากจิตหรือนามขันธFเปRนนามธรรมที่สืบเน่ือง และเปRน

เหตุป�จจัยใหiเกิดรูปขันธF ดังนั้นการเกิดขึ้นของรูปขันธFตiองอาศัยนามขันธFในการเกิดขึ้น แตtเมื่อแยก

แลiวเหลือเพียงจิตหรือนาม  

 

4.1.2 วิเคราะหAเร่ืองกรรมและเพศกำเนิดในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

แนวคิดพุทธปรัชญาใหiความสำคัญตtอจิตมากกวtากาย เพราะเช่ือวtาจิตมีศักยภาพสูงกวtากาย 

ดังคำพูดที่วtา “จิตเปRนนาย กายเปRนบtาว”8 สมรรถนะของจิตจะเห็นไดiวtา จิตมีศักยภาพสูง ดังธรรม

บทที่กลtาววtา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปRนหัวหนiา มีใจเปRนใหญt สำเร็จดiวยใจ”9 การใหiความสำคัญตtอจิต 

และจิตหรือนามขันธFเปRนป�จจัยใหiกtอกำเนิดเกิดแหtงเพศสรีระ (Sex) โดยมีทัศนะวtา “กรรม” เปRนกฎ

แหtงเหตุและผลไมtมีสิ่งใดจะเกิดขึ้นลอย ๆ  ผลทุกอยtางนั้นเกิดจากการกระทำดังพุทธพจนFที่ตรัสวtา

“ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลtาวเจตนาวtาเปRนกรรมบุคคลคิดแลiวจึงกระทำกรรมดiวยกาย ดiวยวาจาดiวย

                                                
8ขุ.ธ.25/11/11. 
9ขุ.ธ.25/11/11. 
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ใจ”10 ที่บุคคลไดiกระทำไวi เปRนเหตุใหiบุคคลนั้นมีเพศสรีระ และพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่

แตกตtางกัน การใหiผลของกรรมนั้นมีทั้งใหiผลกรรมใหiผลในภพที่จะไปเกิด (อุปป�ชชเวทนียกรรม) 

กรรมใหiผลในภพ ตtอ ๆ ไป (อปราปรเวทนียกรรม) หลักฐานที่แสดงถึงการใหiผลของกรรมทั้งที่เปRน

กุศลกรรมและอกุศลกรรม ปรากฏในพระไตรปpฎกประเภทชาดกมากมายที ่กลtาวถึงบุคคลที ่ใน

อดีตชาติ เคยเกิดเปRนทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตามลำดับการใหiผลของกรรมดังกรณีของ การเปลี่ยน

เพศของโคปกเทพบุตร ที่ปรากฎใน สักกป�ญหสูตร วtา 

“...ทtานผูiนิรทุกขF เอาหนiาไปไวiที่ไหน พวกทtานรวบรวมพระธรรมของพระผูi

มีพระภาคน้ันไวi เราเปRนแตtสตรี เลื่อมใสในพระพุทธเจiา พระธรรม พระสงฆF บำเพ็ญ

ศีลบริบูรณF คลายจิตในความเปRนสตรี อบรมจิตในความเปRนบุรุษ เบื้องหนiาแตtตาย

เพราะกายแตกเขiาถึงสุคติ โลกสวรรคFถึงความอยูtรtวมกับเทวดาช้ันดาวดึงสF ถึงความ

เปRนบุตรของทiาวสักกะจอมเทพ แมiในที่น้ีพวกเทวดารูiจักเราวtา โคปกเทวบุตร ๆ 

สtวนพวกทtานประพฤติพรหมจรรยFในพระผูiมีพระภาคเขiาถึงหมูtคนธรรพFอันต่ำ พวก

เราไดiเห็นสหธรรมิกที่เขiาถึงหมูtคนธรรพFอันต่ำ นับวtาไดiเห็นรูปที่ไมtนtาดูแลiวขiาแตt

พระองคFผูiเจริญ เมื่อคนธรรพFพวกน้ันถูกโคปกเทวบุตรตักเตือนแลiว เทวดาสององคF

กลับไดiสติในป�จจุบัน แลiวเขiาถึงกายอันเปRนช้ันพรหมปโุรหติ สtวนเทวดาองคFหน่ึง คง

ตกอยูtในกามภพ...”11 

 

ทั้งน้ีพุทธปรัชญาถือวtา วิญญาณหรือจิตมีลักษณะเกิด-ดับ ๆ  เปRนกระแสติดตtอกันที่เรียกวtา 

“สันตติ”12 เหมือนเปลวไฟหรือสายน้ำ แมiวิญญาณหรือจิตจะแปรเปลี่ยนตลอดเวลา แตtถtายโอน 

ลักษณะนิสัยที่เกิดจากการฝ�กฝนอบรมหรือบาป-บุญ ที่เปRนผลของการกระทำ แตtละครั้งสtงตtอใหiกัน 

เชtนเดียวกับเปลวไฟ ขณะแรกที่สtงตtอความรiอนใหiเปลวไฟขณะที่สองและตtอ ๆ  ไป มนุษยFเกิดจาก

กระบวนการธรรมชาติ เปRนสิ่งที่เกิดจากการประสานรวมกันของขันธF 5 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ฉะน้ันเมื่อกลtาวโดยยtอแลiวผูiที่เกิดมาก็มีแตtนามกับรูป 2 อยtางน้ีเทtาน้ัน สาเหตุของการเกิด

ใหมt คำอธิบายถึงคำสอนในเรื่องนี้ปรากฏอยูtใน มหาตัณหาสังขยสูตรที่กลtาวถึง “ปฏิจจสมุปบาท 

หรือ ไตรวัฏฏF” ซึ่งเปRนป�จจัยแหtงกระบวนการเวียนวtายตายเกิด 12 ประการกลtาวคือ เพราะอวิชชา

เปRนป�จจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปRนป�จจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปRนป�จจัย นามรูปจึงมี 

เพราะนามรูปเปRนป�จจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเปRนป�จจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปRนป�จจัย ตัณหา

จึงมี เพราะตัณหาเปRนป�จจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเปRนป�จจัย ภพจึงมีเพราะภพเปRนป�จจัย 

                                                
10องฺ.ฉกฺก.22/334/368. 
11ที.ม.10/253/203. 
12สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน? ฉบับประมวลศัพท?, อiางแลiว, หนiา 431. 
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ชาติจึงมี เพราะชาติเปRนป�จจัย ชรา มรณะจึงมี ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกขF โทมนัส และความคับ

แคiนใจ ก็มีพรiอม ความเกิดข้ึนแหtงกองทุกขFทั้งปวงน้ี จึงมีความเกิดข้ึนแหtงกองทุกขFทั้งมวลน้ีมีไดi ดiวย

ประการฉะน้ี13เนื้อความอีกแหtงหนึ่งที่พบในพระไตรปpฎกพระพุทธเจiาทรงแสดงไวiใน สังยุตตนิกาย 

นิทานวรรควtา 

 “...ดูกtอนภิกษุทั้งหลาย สงสาร (การเวียนวtายตายเกิด) น้ีมีที่สิ้นสุด ตามไป

ไมtพบ ไมtปรากฏเงื่อนเบื้องตiน เบื้องปลายของสัตวFผูiมีอวิชชาเปRนเครื่องกั้น มีตัณหา

เปRนเครื่องผูกมัด ว่ิงไปทtองเที่ยวอยูt...”14 

 

 4.1.3 วิเคราะหAเร่ืองลำดับแหOงการเปลี่ยนแปลงเพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 การเปลี่ยนเพศของโคปกเทพบุตร ในที่น้ีมาจากความตั้งใจที ่จะเกิดเปRนชาย การตั้งจิต

อธิษฐานซึ่งจิตนี้มีพลังอยูtในตัวเอง เมื่อประกอบกับกุศลกรรมคือความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และ

การรักษาศีลก็ยิ่งหนุนใหiสิ่งที่ปรารถนาสำเร็จ ทั้งนี้เพราะสิ่งที่มีอิทธิพลตtอชีวิตมนุษยF มิไดiเปRนเพียง

กรรมในอดีตเทtาน้ัน แตtยังรวมถึงกรรมในป�จจุบันซึ่งไดiแกtการตัดสินใจเลือกกระทำการอยtางใดอยtาง

หน่ึงซึ่งสอดคลiองกับพทุธพจนFที่วtา “สัตวFผูiไมtเคยเปRนบิดา ไมtเคยเปRนมารดา ไมtเคยเปRนพี่ชายนiองชาย 

ไมtเคยเปRนพี่สาวนiองสาว ไมtเคยเปRนบุตรเปRนธิดา ในสงสารนี้มิใชtหายไดiงtาย”15 รูปความเปRนหญิง 

(อิตถีภาวะ) และรูปความเปRนชาย (ปุริสภาวะ) เปRนรูปธรรมที่เกิดจากกรรม ต้ังข้ึนต้ังแตtปฏิสนธิกาล 

(เวลาเกิด) สtวนอิตถีลิงคะเปRนตiนตั้งขึ้นในปวัตติกาล (หลังเกิด)16 ทั้งอิตถินทรียFและปุริสินทรียFทั้ง 2 

นั้น ปะปน ปกแผtไปทั่วรtางกายของหญิงและชายดังกายประสาทเหมือนกัน17 นั่นหมายความวtา รูป

เพศสรีระหญิงและชายน้ัน (Sex) เกิดจากกรรมในอดีตชาติโดยมีจิต (วิญญาณ) เปRนผูiบันทึกกรรมทัง้ที่

เปRนกุศลกรรมและอกุศลกรรมครั้นจุติจิตน้ันดับลงแลiวก็เกิดทันทีคือปฎิสนธิ (เกิด) ในครรภFมารดา18 

(ในกรณีที่มาเกิดเปRนมนุษยF) ดังความวtา “ในสมัยนั้น กรรมทั้งหลาย (ที่ตนทำไวiกtอน) นั้นยtอมเกาะ 

(ในจิต) ของบุคคล (ผูiใกลiตาย) น้ัน”19  

                                                
13ที.ม.10/58/51. 
14สํ.นิ.16/421/177. 
15สํ.นิ.16/450-455/187-189. 
16อภิ.สงฺ.อ.76/538., วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคห

วิภาคและนิพพานปรมัตถ์, อ้างแล้ว, หน้า 40-43.  
17สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, อ้างแล้ว, หน้า 747. 
18ม.มู.12/452/342. 
19ม.อุ.14/248/293. 
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เหตุแหtงการเกิดมีรูปนาม (รtางกายและจิตใจ) เพราะ อวิชชา เปRนเหตุ การดับกระบวนการ

ปฏิจจสมุปบาท จึงตiองดับที่สาเหตุคืออวิชาและผู iที่ดับกิเลสไดiแกt พระพุทธเจiาและพระอรหันตF

ทั้งหลายเทtานั้นจึงจะพiนไปจากสังสารวัฏอยtางสิ้นเชิง สำหรับมนุษยFหรือสัตวFอื่นทั่วไปการตายจะ

หมายถึง การสิ้นสุดของสังขารรtางกายเทtาน้ัน แตtจิตหรือวิญญาณที่ประกอบดiวยกรรมและกิเลสจะนำ

ใหiสัตวFตiองไปเกิดอีก การกำเนิดชีวิตตามทัศนะพุทธปรัชญาเห็นวtา การเริ ่มตiนชีวิตโดยอาศัย

กระบวนการทางปฏิจจสมุปบาทดังที่ไดiกลtาวมาแลiวคือ อาศัยเหตุป�จจัยที่เช่ือมโยงกันโดยไมtขาดสาย 

สtวนประเภทของการเกิดของสรรพสัตวFทั้งมนุษยFและสัตวFนั้นในมหาสีหนาทสูตร พระพุทธองคF 

ตรัสประเภทกำเนิดของสัตวFไวi 4 ประการ คือ 

1.สัตวFที่เกิดจากเปลือกฟองไขt เรียกวtา อัณฑชะ 

2.สัตวFที่เกิดจากครรภF เรียกวtา ชลาพุชะ 

3.สัตวFที่เกิดในปลาเนtา ในเถiาไคล เรียกวtา สังเสทชะ 

4.สัตวFที่เกิดผุดข้ึนเต็มตัว เชtน เทวดา สัตวFนรก เรียกวtา โอปปาติกะ20 

และเหตุแหtงการเกิดที่ปรากฎในมหาตัณหาสังขยสูตร กลtาวถึงเหตุป�จจัยที่กtอใหiเกิดการ

ต้ังครรภFวtา “ภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพรiอมแหtงแหtงป�จจัย 3 ประการ การกำเนิดแหtงครรภF

จึงมี” พระพุทธเจiาไดiตรัสถึงการที่มนุษยFไดiกtอกำเนิดขึ้นในครรภFมารดาวtา ตiองมีองคFประกอบ 3 

ประการ คือ 

1.มารดาบิดาอยูtรtวมกัน  

2.มารดามีระดู (ตกไขt) 

3.คันธัพพะปรากฏในขณะน้ันทันที21 

องคFประกอบทั้งสามอยtางนี้ ตtางมีความสำคัญดiวยกันไมtอาจแยกจากกันไดi เพราะครรภFไมt

อาจเกิดข้ึนไดi หากขาดองคFประกอบอยtางใดอยtางหนึ่ง แตtบรรดาองคFประกอบทั้ง 3 อยtางนั้น ขiอ

สุดทiายสำคัญที่สุด เพราะนอกจากครรภFจะตั้งขึ้นไมtไดi หากไมtมีวิญญาณมาปฏิสนธิแลiว แมiเมื่อ

ต้ังครรภFแลiว หากวิญญาณจุติจากไป ครรภFน้ันก็แทiงอีกหรือแมiคลอดออกมาแลiว วิญญาณเกิดจุติจาก

ไป จะเห็นไดiจากที่พระพุทธเจiาไดiตรัสกับพระอานนทFในมหานิทานสูตรวtา 

“...เหมือนที่เราไดiกลtาวไวiวtา เพราะวิญญาณเปRนป�จจัยจึงเกิดนามรูป ก็

วิญญาณจักไมtหยั่งลงในทiองแหtงมารดา นามรูปจักขาดในทiองแหtงมารดาไดiบiาง 

ไหม ฯ ไมtไดiเลย พระเจiาขiา ฯ ดูกรอานนทF ก็ถiาวิญญาณหยั่งลงในทiองแหtงมารดา

แลiวจักลtวงเลยไป นามรูปจักบังเกิดเพื่อความเปRนอยtางนี้ไดiบiางไหม ฯ ไมtไดiเลย 

พระเจiาขiา ฯ ดูกรอานนทF ก็ถiาวิญญาณของกุมารก็ดี ของกุมาริกาก็ดี ผูiยังเยาวFวัย

                                                
20ม.มู.12/169/101. 
21ม.มู.12/452/342. 
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อยูt จักขาดความสืบตtอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยF ไดiบiางไหม ฯ ไมtไดi

เลย ชพระเจiาขiา ฯ เพราะเหตุน้ันแหละอานนทF เหตุ นิทาน สมุทัย ป�จจัยแหtงนาม

รูป ก็คือวิญญาณน่ันเอง ฯ...”22 

 

พุทธปรัชญาจึงเห็นวtา ชีวิตมิไดiเริ่มตiนที่ทiองมารดาในชาตินี้ หากแตtไดiเวียนวtายตายเกดิมา

นานแลiว สtวนเหตุที่วิญญาณมาปฏิสนธิในครรภFก็เพราะวิญญาณมีกิเลส กรรม วิบาก สำหรับวิญญาณ

ที่มาปฏิสนธิต้ังครรภFข้ึนมาก็จะมีวิวัฒนาการทางกายในทiองมารดาตามลำดับ ดังที่พระพุทธเจiาตรัสไวi 

ปรากฏในอินทกสูตรต ซึ่งมีใจความวtา  

“...รูปนี้เปRนกลละกtอนจากกลละเปRนอัพพุทะจากอัพพุทะเกิดเปRนเปสิ 

จากเปสิเกิดเปRนฆนะจากฆนะเกิดเปRน 5 ปุ�ม (ป�ญจสาขา) ตtอจากนั้น มีผมขนและ

เล็บ (เปRนตiน) เกิดข้ึน มารดาของสัตวFในครรภFบริโภคขiาวน้ำโภชนาหารอยtางใด สัตวF

ผูiอยูtในครรภFมารดา ก็ยังอัตภาพใหiเปRนไปดiวยอาหารอยtางน้ันในครรภFน้ัน...” 

 

ดังนั ้นมนุษยFจะเกิดเปRนคนไดiตiองประกอบดiวยทั ้งรูปธรรมและนามธรรมและวิญญาณ

(ปฏิสนธิวิญญาณ) น้ันหย่ังลงในครรภFมารดา (ปฎิสนธิ) “เพศสรีระ” น้ันยังไมtปรากฏชัด ในกาลตtอมา

จึงมีวิวัฒนาการในครรภFมารดาตามลำดับดังปรากฎใน อินทกสูตรวtา  

 

“รูปนี้เปRนกลละกtอนจากกลละเปRนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปRนเปสิ จากเปสิเกิดเปRนฆนะ

จากฆนะเกิดเปRน 5 ปุ�ม (ป�ญจสาขา) ตtอจากน้ัน มีผมขนและเล็บ (เปRนตiน) เกิดข้ึน มารดาของสัตวFใน

ครรภFบริโภคขiาวน้ำโภชนาหารอยtางใด สัตวFผูiอยูtในครรภFมารดา ก็ยังอัตภาพใหiเปRนไปดiวยอาหาร

อยtางน้ันในครรภFน้ัน”23  

 

สำหรับความหมาย กลละ, อัพพุทะ, เปสิ, ฆนะ, ป�ญจสาขา น้ันบรรจบ บรรณรุจิ24 ไดiอธิบาย

ขยายความไวiวtา  

 ขั้นที่ 1 เรียกวtา “กลละ” มีลักษณะเปRนกiอนกลมใสมีขนาดเทtาหยาดน้ำมันงา ซึ่งตดิอยูtที่ 

 ปลายขนแกะแรกเกิด 1 เสiน 

 ข้ันที่ 2 เรียกวtา “อัพพุทะ” มีลักษณะขุtนขiน มีสีคลiายน้ำลiางเน้ือ  

                                                
22ที.ม.10/60/57. 
23ส.สํ.15/803/248. 
24บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพFมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 

หนiา 124. 
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 ข้ันที่ 3 เรียกวtา “เปสิ” มีลักษณะเปRนช้ินเน้ือสีแดง คลiายเน้ือแตงโมบด 

 ข้ันที่ 4 เรียกวtา “ฆนะ” มีลักษณะเปRนกiอนเน้ือ ทรงกลมรีคลiายไขtไกt 

 ขั้นที่ 5 เรียกวtา “ป�ญจสาขา” ในสัปดาหFที่ 5 (วันที่ 29 นับจากวันถือปฏิสนธิ) มีลักษณะ

เปRน ปุ�ม เกิดปุ�ม 5 ปุ�ม ปุ�ม 1 จะพัฒนาเปRนศรีษะ ปุ�ม 1 เปRนเทiา 2 ขiาง ปุ�ม 1 เปRนมือ 2 ขiาง 

 สtวน สุเชาวF พลอยชุม ไดiอธิบายพัฒนาการของทารกในครรภFวtา 

 สัปดาหFที่  7 เกิดจักษุประสาท 

 สัปดาหFที่  8 เกิดโสตประสาท 

 สัปดาหFที่  9 เกิดฆานะประสาท 

 สัปดาหFที่ 10 เกิดชิวหาประสาท 

 สัปดาหFที่ 11 เกิดกายประสาท 

 สัปดาหFที่ 12 เกิดเพศ 

 สัปดาหFที่ 13 เกิดหัวใจ 

 ต้ังแตtแรกเกิดจนกระทั่งมีอวัยวะครบถiวนสมบูรณFมนุษยFใชiเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาหFหรอื 63 วัน 

ตtอจากน้ันรtางกายของทารกในครรภFก็จะมีพัฒนาการไปตามลำดับจนครบ 42 สัปดาหFหรือ 9 เดือน 24 

วันก็จะคลอดออกมาสูtโลกภายนอก การอยูtในครรภFของทารกจะเรว็หรอืชiากวtาน้ีบiางซึ่ง ก็จะข้ึน อยูtกับ

เงื่อนไขหรอืองคFประกอบอื่น ๆ  ดiวย ในระหวtางที่อยูtในครรภFตลอด 9 เดือนน้ีมารดาบรโิภค สิ่งใดเขiาไป

ทารกก็จะดำรงชีพดiวยอาหารที่มารดาบริโภคเขiาไปนั้น25 สรุปไดiวtา การที่บุคคลจะมีอวัยวะเพศชาย

หรืออวัยวะเพศหญิงหรือที่เรยีกวtา เพศสรีระ (Sex) น้ันเปRนผลสบืเน่ืองมาจากกรรมในอดีตทีบ่ันทกึหรอื

สืบเนื่องกัน ในพุทธปรัชญาเรียกวtา “วิญญาณขันธF” โดยวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพืช26 คือ 

ความเปRนหญิง (อิตถีภาวะ) เปRนรูปธรรมที่เกิดจากกรรม ตั้งขึ้นตั้งแตtปฏิสนธิกาล (วิญญาณหยั่งลงสูt

ครรภFมารดา) สtวนอิตถีลิงคะ (เพศสรีระ) นั้นตั้งขึ้นในปวัตติกาล (ในภายหลังคือสัปดาหFที่ 12) และ

ปรากฏเปRนรูปใหiเห็นวtาเปRนเพศชายหรือเพศหญิงในสัปดาหFที่ 12 ทั้งนี้ วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี ไดi

อธิบายวtา “อิตถีภาวะ” น้ันคือ ลักษณะอวัยวะเพศหญิง แตtไมtใชtความเปRนหญิง แตtอาศัย “อิตถีภาวะ” 

น่ันแหละเปRนไป เปรียบเหมอืนวtา เมื่อมีเมลด็พืช ตiนไมtไดiอาศัยเมล็ดพืช มีเมล็ดพืชเปRนป�จจัย ก็งอกข้ึน 

เจริญเติบโตเปRนธรรมชาติที่ถึงพรiอมดiวยกิ่งกiานและใบ แผtไปในอากาศในกาลตtอ ๆ  มาฉันใด เมื่อมี

ความเปRนหญิง สัตวFไดiอาศัยความเปRนหญิง ความเปRนหญิงที่มีมาตั้งแตt ครั้งปฏิสนธิเปRนป�จจัยแลiวก็

ยtอมเปRนผูiมีความเปRนหญิงเปRนตiนในกาลตtอ ๆ  มาฉันน้ัน ความเปRนหญิงเปRนดุจเมล็ดพืช มีอวัยวะเพศ

                                                
25สุเชาวF พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตป1ฏก, อiางแลiว, หนiา 48-49. 
26องฺ.ติก.20/77/300. 
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หญิงเปRนตiน เหมือนตiนไมiที่อาศัยเมลด็พืชเกิดข้ึน27 จึงกลtาวไดiวtา เพศสรีระ ไมtวtาจะเปRนเพศหญิงหรือ

เพศหญิงนั้นมีเหตุป�จจัย (กรรม) ใหiบุคคลนั้นมีความแตกตtางทางอวัยวะเพศ ในขณะที่แนวคิดความ

หลากหลายทางเพศ พบวtาการเกิดเพศของมนุษยFขึ ้นอยู tกับโครโมโซมที่มีอยู tในยีนพันธุกรรมโดย

โครโมโซมมีกำหนดเพศมี 2 ชนิดคือ X และโครโมโซม Y และใชiวิธีการทางชีววิทยาในการอธิบายเพศ

มนุษยFแบtงไดiเปRนชายกับหญิง ชายมีโครโมโซม X1 แทtงและ Y1 แทtง สtวนผูiหญิงมี X2 แทtง28 ดังน้ัน 

หากเซลลFอสจุิมีโครโมโซม X ผสมกบัไขtซึ่งมีโครโมโซม X จะไดiตัวอtอนที่มีโครโมโซเพศเปRน XX คือ เพศ

หญิง แตtหากเซลลFอสุจิมีโครโมโซม Y ผสมกับไขtซึ่งมีโครโมโซม X จะไดiตัวอtอนที่มีโครโมโซมเปRน XY 

หรือเพศชายทั้งหมดน้ีเปRนการอธิบายการเกิดเพศสรีระตามทัศนะของวิทยาศาสตรFการแพทยFป�จจุบัน 

 แตtความเปRนชายและความเปRนหญิงนั้น เปRนวิธีเรียกประเภททางสังคม ไมtใชtทางชีววิทยา 

โดยมีสังคมและวัฒนธรรมของผูiชายมอบหมายใหiพวกเขามีหนiาที่แบบชายชาติที่จำเพาะ ในทำนอง

เดียวกันผูiหญิงไมtไดiหมายถึงเซเป�ยนสFที่มีโครโมโซม X2 แทtงมีมดลูก แตtกลับหมายถึงสมาชิกที่มีเพศ

เปRนหญิงในระเบียบแบบแผนในจินตนาการของมนุษยF ตำนานตtาง ๆ  ทางสังคมมอบหมายบทบาท

ของผูiหญิงใหiกับพวกเธอซึ่งลiวนแลiวแตtเปRนเรื่องเฉพาะตัว ดังนั้น สิ่งที่นิยามเปRนตำนานตtางหาก 

ความหมายของ “ความเปRนมนุษยF” และ “ความเปRนผูiหญิง” จึงแตกตtางกันเปRนอยtางยิ่งในแตtละ

สังคม29 การมองเรื ่อง  “เพศ” จะตiองทำความเขiาใจระบบความหมายที ่เกิดขึ ้นภายใตiบร ิบท

ความสัมพันธFที่ซับซiอนเพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่เปRน “เงื่อนไข” ออกจากสิ่งที่เปRน “พฤติกรรม” การช้ีวัด

ตัดสินจัดประเภทและตีตราใหiมนุษยFอยูtในชtวงช้ันทางเพศที่ตtางกัน เปRนเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรม

ซึ่งชtวงช้ันเหลtาน้ีลiวนถูกสรiางมาจาก “ความรูi” ที่สถาปนาตัวเองภายใตiความสัมพันธFเชิงอำนาจเทtาที่

ผtานมา ความรูiวิทยาศาสตรFเคยประสบความสำเร็จในการครองอำนาจแหtงการนิยามเรื่องเพศภายใตi

วิชา “เพศศึกษา” แตtความรูiน้ีก็คtอย ๆ ถูกรื้อถอน และถูกต้ังคำถามจากนัก เคลื่อนไหวนักตtอสูiและ

นักวิชาการจากหลายสำนัก สำหรับสถานการณFในป�จจบุัน เรื่องเพศคลี่คลายตัวเองมาอยูtในสภาวะทีม่ี

หลายเฉดสี เฉดสีที่สำคัญสองประการคือ ความคิดเรื่อง “ความแตกตtาง” กับความคิดเรื่อง “ความ

หลากหลาย” ความคิดทั้งสองน้ีมีอิทธิพลตtอคนจำนวนมาก ในการช้ีวัดตัดสินวtาเพศแบบไหนดีหรือไมt

ดีแบบไหนเหมาะสมหรอืไมtเหมาะสม30 ซึ่งความรูiเกีย่วกับเพศในสังคมทนุนิยมและบริโภคนิยมกระจกุ

อยูtแตtเรื่องทางกายภาพและการประเมินคุณคtาเชิงวัตถุเทtานั้น การตัดสินคุณคtาเหลtานนี้กลายเปRน

                                                
27อภิ.สงฺ.อ.76/538., วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี, คู:มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคห

วิภาคและนิพพานปรมัตถ?, อiางแลiว,หนiา 40-43.  
28Yuval Noah Harari, Sapiens : A Brief History of Humankind, แปลโดย นำชัย ชีววรรธนF, อiาง

แลiว, หนiา 212-213. 
29เรื่องเดียวกัน, หนiา 212-213. 
30นฤพนธF ดiวงวิเศษ, ทบทวนวิธีการสรiางความรูi ความจริงเรื่องเพศ, อiางแลiว. 
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บรรทัดฐานที่ทำใหiเรื่องเพศเปRนเพียง “วัตถุ” เปRนเรื่องของอวัยวะเพศ ที่ถูกจัดวางตำแหนtงแหtงที่ใน

กฎระเบียบทางสังคม ศีลธรรม มากกวtาที่จะมองเพศในฐานะเปRน “โจทยF” ของการสรiางวัฒนธรรม

และความสัมพันธFของอำนาจ ความรูi ดังนั้นการศึกษาเรื่องเพศจะตiองไมtตกเปRนเหยื่อของกระบวน

ทัศนFที่อยูtเบื้องหลังทฤษฎีเหลtาน้ัน สังคมที่ขาดการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชiวิเคราะหFเรื่องเพศ ก็

อาจทำใหiสังคมนั้นตีตราพฤติกรรมทางเพศที ่อยูtนอกระบบศีลธรรมหรืออยูtนอกกฎธรรมชาติ ใน

ขณะเดียวกัน คนบางกลุtมที่ตiองการปลดปลtอยตัวตนทางเพศหรือแสวงหาเสรีภาพทางเพศก็อาจลืมที่

จะต้ังคำถามตtอทฤษฎีเหลtาน้ันเชtนเดียวกัน31 

โดยในที่น้ี ผูiวิจัยจึงเห็นวtา ลักษณะของความเปRนหญิงและลักษณะของความเปRนชายเกิดข้ึน 

เกิดขึ ้นหลัง “ปวัตติกาล” กลtาวคือ เด็กทารกนั้นไดiรับการกลtอมเกลาจากพtอ แมt และสังคมซึ่ง

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรยีนรูiทศันคติคtานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมตtอบุคคลในฐานะทีเ่ปRน

หน่ึงของสมาชิกของวัฒนธรรมน้ัน เพราะโดยทั่วไปบุคคลจะเรียนรูiลักษณะตtาง ๆ สอดคลiองกับความ

คาดหวังของสังคม ลักษณะทางเพศก็เชtนกันผูiที่มีเพศสรีระชายก็จะเรียนรูiลักษณะความเปRนชาย สtวน

ผูiที่มีเพศหญิงก็จะเรียนรูiลักษณะความเปRนหญิง องคFประกอบเหลtาน้ีก็เปRนอีกป�จจัยหน่ึงทีท่ำใหiบุคคล

น้ันแสดงออกทางเพศวิถี (Sexaulity) และเพศสภาพ (Gender) ที่แตกตtางกันไป ดังที่จะวิเคราะหFใน

ประเด็นตtอไปในบทน้ี 

   4.1.3.1 เพศสรีระกับการกรณีผOาตัดแปลงเพศในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 การเปลี่ยนแปลงเพศโดยการผtาตัดนั้นชี้ใหiเห็นวtา แมiเพศตามทัศนะพุทธปรัชญาที่เห็นวtา 

เพศน้ันเกิดจากกรรรม การเกิดเปRนเพศหญิงหรือชายน้ันเกิดจากการกรรมที่เคยไวiในอดีตชาติ สtงผล

ใหiมีเพศที่แตกตtางกัน และการจะเปลี่ยนแปลงเพศนั้นตiองอธิษฐานจิตในชาติตtอไปประกอบกับการ

กระทำกรรมที่จะสtงผลใหiไดiเกิดเปRนเพศตามที่ตนตiองการในชาตินี้ แตtในขณะที่ความเจริญกiาวหนiา

ทางการแพทยFและเทคโนโลยีสมัยใหมtทำใหiการเปลี่ยนแปลงเพศนั้นทำไดiงtายขึ้นดังขiอความที่วtา 

“ทำบุญสวยชาตหนiา ทำหนiาสวยชาติน้ี” ซึ่งสะทiอนวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการเน้ือตัวรtางกายของคน

ไทยวtารอชาติหนiาอาจจะชiาไป ถiามีเงินสำหรับเสริมแตtงเรือนรtางใหiสวยงามไดiก็ไมtจำเปRนตiองรออีก

ตtอไป จากการศึกษาของกนกวรรณ ธราวรรณ ตtอเรื่องนี้เห็นวtา ธุรกิจความงาม กำลังขยายตัวอยtาง

รวดเร็วโดยมีแพทยFและผูiเชี่ยวชาญดiานความงามจำนวนมากเปRนผูiสรiางกฎเกณฑFและระเบียบของ

การทำใหiรtางกายสวยงามใหiกับมนุษยFไดi และอธิบายวtาเมื่อทุกคนเชื่อวtาความสวยงามของเรือนรtาง

เปRนสิ่งที่ “เลือกไดi” ตามความพึงพอใจ และทำใหiบุคคลเช่ือมั่นในตัวเอง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่

สามารถเลือกไดiน้ีเสมือนอุดมการณFของการมีชีวิตที่เปRนสุขและสมบรูณFแบบภายใตiวัฒนธรรมการเสพ

ความงามที่มนุษยFยอมจำนน กนกวรรณตั้งขiอสังเกตวtา ภายใตiวัฒนธรรมความงามบนเรือนรtางของ

มนุษยFยtอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและในป�จจุบัน ความงามภายใตiความรูiทางการแพทยF

                                                
31นฤพนธF ดiวงวิเศษ, เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค, อiางแลiว, หนiา 290-291. 
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และการโฆษณาผtานสื่อกำลังควบคุมชีวิตคนไทย เปRนชtวงเวลาที่การทำศัลยกรรมหรือ “ศลัยFสรiาง” 

ไดiกลายเปRนกฎระเบียบของการมีชีวิตและคนไทยก็จะใหiคุณคtาตtอเน้ือตัวรtางกายเหนือกวtาสิ่งอื่น ซึ่ง

หมายถึงมิติของความเปRน “มนุษยFที่ดีงาม” จะถูกลดทอนลงเหลือเพียงสรีระเทtาน้ัน32 

และในป�จจุบันมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนขiามเพศ ที่ตiองการใหiกฎหมายรับรอง

เพศการเปลี่ยนแปลงเพศสรีระที่เกิดจากการผtาตัดเปลี่ยนแปลงเพศใหiตรงตามเพศวิถีหรือความพึง

พอใจทางเพศของตนที่เรียกวtา คนขiามเพศ คนขiามเพศน้ันไดiตtอสูiกับความสัมพันธFเชิงอำนาจในสังคม 

รวมทั้งไดiสรiางองคFกรของตนเองขึ ้นมาเพื่อตtอสูiใหiไดiมาซึ่งความตiองการเฉพาะกลุtมคนขiามเพศ 

เป าหมายของการเคลื่อนไหวทางสังคมของขiามเพศนั้นมิใชtเพื่อโคtนลiมบรรทัดฐานเดิมของสังคม แตt

เพื่อใหiมีพื้นที่ในการสรiางตัวตนและใหiไดiมาซึ่งสิทธิความเทtาเทียม การสรiางความเขiาใจและการลด

อคติตtอคนขiามเพศ เป าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การผลักดันประเด็นของเพศภาวะ เพศวิถี 

เขiาไปอยูtในกฎหมาย มาตรการทางสังคมและการเมือง เพื่อปกป องคุiมครองคนที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ จากการถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีเป าหมายที่อาจกลtาวไดiวtาเปRนเป าหมายที่คนขiามเพศ

ในสtวนที่เปRนแกนนำในการตtอสูiบางคนตiองการ คือ การดำรงสิทธิในฐานะของเพศหญิงหรือเพศชายที่

สมบูรณF ซึ่งเปRนประเด็นสำคัญที่ทำใหiเกดิการถกเถียงในกลุtมคนขiามเพศวtา หากคนขiามเพศที่ผtานการ

แปลงเพศไดiรับสิทธิดังกลtาวก็จะทำใหiการเพศสรีระน้ันสมบูรณFและถูกตiองตามกฎหมาย33  

การดัดแปลงเพศน้ีดูเหมือนไมtใชtป�ญหาในระดับที่รุนแรง สังเกตไดiจากการที่วงการแพทยFทั่ว

โลกตtางก็ยอมรับวtาหากบคุคลน้ันมีจติใจเปRนหญงิและแพทยFมีขiอมลูเพียงพอทีเ่ช่ือวtาหากเธอไดiรtางทีดู่

เปRนหญิงมากขึ้นจะชtวยใหiเธอมีความสุขกับชีวิตมากกวtาที่เปRนอยูt การแปลงเพศก็สามารถกระทำไดi 

(และควรที่จะใหiกระทำดiวย) เหตุผลทางการแพทยFนั้นเนiนประเด็นที่วtาการเกิดมาผิดเพศนั้นสรiาง

ความทุกขFใหiกับบุคคลผูiน้ันเพราะการขัดแยiงกับใจกายกับใจขัดแยiงกัน การแปลงเพศก็คือการทำใหi

กายและใจคลiอยตามกัน แมiจะไมtทั้งหมดแตtก็เปRนหนทางที่ดีที่สุดเทtาที่ทางการแพทยFจะสามารถทำ

ไดiเวลาน้ี นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยที่ติดตามผลก็บอกวtาไมtมีความปกไมtมีความผิดปกติในการ

แปลงเพศชนิดที่รุนแรง อาจจะทำใหiเปRนเหตุผลที่จะสงสัยวtาการแปลงเพศอาจจะไมtใชtหนทางถูกตiอง 

กลtาวคือ ป�จจุบันมีบุคคลแปลงเพศอยูtจำนวนหน่ึงในโลก คนเหลtาน้ีก็ดำเนินชีวิตตามปกติสุข จากมุม

ของพุทธปรัชญาการแปลงเพศนั้น เปRนปรากฏการณFในระดับเปลือกนอกของชีวิต กลtาวตามหลัก

กรรมคนจะดีหรือช่ัวไมtอยูtที่การแปลงเพศ คนแปลงเพศก็เหมือนคนปกติที่สามารถเปRนคนดีหรือช่ัวก็

ไดiสุดแตtวtาบุคคลน้ันจะเลือกเปRนอะไร ในน้ีในแงtน้ีการแปลงเพศก็ไมtกระทบถึงธรรมชาติที่ลึกซึ้งของ

                                                
32กนกวรรณ ธราวรรณ, ศัลย?สรiาง ความงามบนเสiนดiาย, ในหนังสือ เม่ือร:างกลายเปjนเพศ อำนาจเสรีนิยม

ใหม:ของเพศวิถีในสังคมไทย นฤพนธ? ดiวงวิเศษ บรรณาธิการ, อiางแลiว, หนiา 87-113. 
33ปpยลักษณF โพธิวรรณ, ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของคนขiามเพศ, อiางแลiว, หนiา 207-288. 



 210 

มนุษยF เพราะหลังจากการแปลงเพศแลiวบุคคลก็ยังมี “เจตจำนงเสรี” ที่จะเลือกเปRนคนดีหรือคนช่ัวก็

ไดiดังเชtนเปRนคนปกติทั่วไป  

ทั้งน้ีทัศนะทางพุทธปรัชญาเกี่ยวกับการแปลงเพศนั้น สมภาร พรมทา เห็นวtา การผtาตัด

แปลงเพศน้ันหากพิจารณาตามหลักคำสอน เรื่องเหตุป�จจัยก็จะพบวtา แมiวtากายของเขาจะมีลักษณะ

เชิงชีววิทยาที่สังกัดอยูtฝ�ายเพศชาย (เชtน เขามีอวัยวะเพศชายมีเช้ืออสุจิ และสามารถใหiกำเนิดบุตรใน

ฐานะบิดาไดiเปRนตiน) แตtจิตใจของเขาน้ันกลับสังกัดอยูtในเพศที่ตรงขiามกันขiามคือ เพศหญิง การเกิด

มาผิดเพศเชtนน้ี พระพุทธศาสนาอธิบายวtา เปRนผลของวิบากกรรมในอดีตอยtางหน่ึง การเกิดมาพรiอม

กับชีวิตที่เปRนวิบากกรรมในอดีตนั้น พุทธศาสนาถือวtาเปRนการสิ้นสุดยุติของกระบวนการในทาง

ศีลธรรมแลiว หมายความวtา เมื่อคนคนหน่ึงกระทำกรรมในอดีตชนิดที่สมควรสtงผลใหiเขามาเกิดเปRน

คนผิดเพศ จากน้ันกรรมน้ันก็สtงผลมาในชาติป�จจุบัน ชtวงเวลานับจากวันที่เขาทำกรรมมาสิ้นสุดลง ณ 

วันที่เขาไดiรับผลของกรรมพุทธศาสนาถือวtาเปRนชtวงเวลาของกระบวนการทางศีลธรรม ตtอจากนั้นก็

ถือเปRนกระบวนการทางกายภาพที่ไมtมีคtาทางจริยธรรม พิจารณาจากแงtน้ีคนที่เกิดมาผิดเพศก็ถือ วtา

ภาวะที่ผิดเพศของเขานั้นเปRนกลางในทางจริยธรรม การที่เขาจะดิ้นรนเพื่อปรับกายใหiตรงกับใจ จึง

ไมtไดiมีนัยของการลtวงละเมิดจริยธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น (เหมือนคนบางคนเกิดมาดวงตาฝ าฟาง เพราะผล

กรรมตtอมาเขาผtาตัดรักษาดวงตาน้ันจนดวงตาน้ันมองเห็นไดiตามปกติ การกระทำน้ีไมtถือวtาเปRนการ

ลtวงละเมิดอำนาจของกรรมเพราะพุทธศาสนาถือวtา ณ วันที่เขาเกิดมาพรiอมดวงตาที่ฝ าฟางน้ัน 

กระบวนการแหtงกรรมไดiจบลงแลiวการมีดวงตาฝ าฟางนับจากวันน้ันมาจึงเปRนขiอเท็จจรงิทางกายภาพ

ที่เจiาตัวมีความชอบธรรมที่จะจัดการไดiตามที่เห็นสมควร โดยไมtถือวtาเปRนการลtวงละเมดิอำนาจกรรม

แตtอยtางใด34 

จากการศึกษาทัศนะเรื่องการแปลงเพศดังกลtาว ทำใหiผูiวิจัยพบวtา การแปลงเพศน้ันเปRนเรื่อง

ปกติทั้งจากทัศนะทั่วไปและทัศนะของนักปราชญFทางพุทธปรัชญา และมีการเรียกรiองทางกฎหมาย

เพื่อรับสถานะทางเพศของผูiที่ไดiแปลงเพศหรือขiามเพศแลiว จึงเกิดขiอพิจารณากฎหมายรับรอง

สถานะดังกลtาว ซึ่งเปRนกระบวนการนั้นสมบูรณFทั้งในเชิงสรีระและสถานภาพ จึงเกิดคำถามวtาหาก

เพศหญิงที่ตiองเปลี่ยนสถานภาพทางเพศเปRนสมณเพศในพระพุทธศาสนาเพื่อเปRนพระภิกษุสงฆF โดย

ผูiหญิงที่ไดiทำการเปลี่ยนแปลงเพศเปRนเพศชายแลiว และไดiมีการรับรองสถานภาพทางกฎหมายอยtาง

สมบูรณFและตtอมาไดiขอบรรพชา กรณีดังกลtาวคณะสงฆFหรือพระอุป�ชฌายFจะอนุญาตใหiบรรพชา

หรือไมtอยtางไร  และจากการศึกษาทั้งสองทัศนะนั้นจะเห็นไดiวtาตtางก็ตกอยูtภายใตiบัญญัติของโลก 

เพศสรีระ (Sex) จึงถูกแยกแยะความแตกตtางระหวtางเพศ ซึ่งเปRนลักษณะทางชีววิทยาที่เกิดจากการ

จัดแบtง จัดประเภท การจัดหมวดหมูtทางสังคมและวัฒนธรรม เพศทางชีววิทยาที่แบtงชายและหญิง

                                                
34สมภาร พรมทา, “คุณคtาของชีวิตมนุษยFตามทัศนะของพระพุทธศาสนากับการประยุตกFใชiในทางชีวจริย

ธรรม”, วารสารพุทธศาสตน?ศึกษา จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย, อiางแลiว, หนiา 41. 
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และสมบัติตtาง ๆ ประจำตัวที่ใชiแบtงน้ีถือเปRนปรวิสัย (Objective) คงที่ตลอดประวัติศาสตรF แตtเพศ

ทางวัฒนธรรมที่ใชiแบtงแยกชายและหญิง (และในบางวัฒนธรรมยังยอมรับกรณีเพศแบบอื่นอีกดiวย) 

สมบัติ “ความเปRนชาย” และ “ความเปRนหญิง” เปRนเรื่องอัตวิสัย (Subjective) ระหวtางกันและมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยtางตtอเนื่อง เชtน ความคาดหวังเรื่องพฤติกรรม ความตiองการ เสื้อผiา และแมiแตt

ทtาทางของรtางกายของหญิงสาวเอเธนสFในยุคคลาสสิกตtางจากยุคสมัยใหมtเปRนอยtางมาก สังคมมนุษยF

สtวนใหญtเปRนสังคมแบบผูiชายเปRนใหญtที่ใหiคุณคtาผูiชายมากกวtาผูiหญิง อยtางนiอยที่สุดก็ตั้งแตtยุค

ปฏิบัติการเกษตรเปRนตiนมา ไมtวtาสังคมน้ันจะนิยาม “ชาย” และ “หญิง” วtาเปRนเชtนใด การเปRนผูiชาย

ก็เปRนเรื่องที่ดีกวtาเสมอมาก สังคมที่ผูiชายเปRนใหญtอบรมกันใหiผูiชายคิดและทำอยtางผูiชายและผูiหญิง

คิดและทำอยtางผูiหญิง อีกทั้งลงโทษใครก็ตามที่กลiาขiามเสiนแบtงเหลtาน้ี  

อยtางไรก็ตาม แนวคิดพุทธปรัชญามองวtา เพศไดiถูกกำหนดไวiเปRนสัญลักษณFใหiมนุษยFไดi

ทราบความจริงเชิงสมมติ (Convention Truth) ดังความวtา “บัญญัติสิ่งที่ไมtมีอยูtโดยแทiจริง อน่ึงการ

บัญญัติคำทั้งหลายมีคำวtา หญิง ชายเปRนตiน อันลiวนแตtคำเปRนภาษาของชาวโลก อันไมtมีอยูt (โดย

แทiจริง) ชื่อวtาอวิชชมานบัญญัติ”35 ฉะนั้นการเรียกเพศชายเพศหญิงเปRนเพียงสมมุติบัญญัติ เพื่อ

ปฏิบัติไดiอยtางถูกตiองเหมาะสม ดังน้ันเพศถiากลtาวในเชิงปรมัตถFจึงไมtมีอยูt เพราะชีวิตปราศจากตัวตน

ที่แทiจริงและมนุษยFทุกเพศลiวนมีคtาแหtงความเปRนมนุษยFเสมอเหมือนกันหมด การแบtงแยกทางเพศมี

เป าหมายหลัก คือการทำหนiาที่เพื่อการดำรงพันธุFอันเปRนหนiาที่สำคัญที่ธรรมชาติ สรุปไดiวtา ทัศนะ

เรื ่องเพศสรีระ ทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ มีทัศนะวtา เพศเปRนสิ่งติดตัวมาแตtกำเนิด ตาม

ธรรมชาติ ไมtมีสิ่งใดอยูtเบื้องหลังการกำเนิดเพศ เพศสรีระน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงไดiทั้งในชาติน้ีโดย

การผtาตัดแปลงเพศ ในขณะที่พุทธปรัชญาเห็นวtา เพศน้ันเกิดจากกรรมเปRนตัวกำหนด ทำใหiบุคคลมี

เพศที่แตกตtางกัน และเปลี่ยนแปลงไดiในภพชาติตtอไปโดยการกระทำกรรมอันเปRนเหตุใหiเกิดเพศที่

ตiองการไดi 

   

 4.1.4 เพศสรีระกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

จากการศึกษาการอธิบายเรื่องเพศสรีระทั้งในเชิงชีววิทยาและตามทัศนะพุทธปรัชญา เพศ

สรีระตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น เพศสรีระเปRนเพียงรูปขันธF พุทธปรัชญาใหiความสำคัญกับศักยภาพ

ทางป�ญญาของมนุษยFมากกวtารูปลักษณFภายนอก ดังนั ้น คำวtา ส ักกะหรือศักยะ จ ึงแปลวtา 

ความสามารถ สtวน ภาวะ นั้น ประกอบดiวย ภู (ธาตุ) แปลวtา มี หรือเปRนหรือเจริญ ภู เปRน ภาวะ36 

ดังนั้นพุทธปรัชญาใหiความสำคัญกับศักยภาพที่หมายถึงภาวะ (ภาวรูป 2 อิตถีภาวะและปุริสภาวะ) 

                                                
35อภิ.ปุ.อ.76/181. 
36พระวิสุทธาจารเถระ, ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ, แปลโดย พระราชปริยัติโมลี (อุปสโม), (กรุงเทพ ฯ : 

สำนักพิมพFมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), หนiา 293. 
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หรือศักยภาพที่มีอยูtในตัวของบุคคลทั้งหญิงและชาย โดยการภาวนาที่แปลวtา การทำใหiเจริญข้ึน การ

ทำใหiเจริญงอกงามหรือฝ�กฝน ใหiเจริญยิ่งขึ้นไป กายภาวนา แปลวtา การทำกายใหiเจริญ ศีลภาวนา 

แปลวtา การพัฒนาศีล ดiานการมีชีวิตอยูtรtวมกับผูiอื่น จิตภาวนา แปลวtา การทำของตนใหiเจริญงอก

งาม ป�ญญาภาวนา แปลวtา การทำป�ญญาใหiเจริญงอกงาม37 พุทธปรัชญาเห็นวtามนุษยFทุกคนไมtวtา

เปRนหญิงหรือชายก็มีศักยภาพในพัฒนาตนเองเขiาถึงความจริง ความดีไดiอยtางสูงสุดหรือที่เรียกวtาการ

บรรลุธรรมตามทัศนะพุทธปรัชญา จากขiอพิจารณาจะสังเกตไดiวtา เรื่องเพศสรีระกับการบรรลธุรรมน้ี 

พุทธปรัชญาไมtไดiกลtาวถึงเรื่องเพศสรีระวtาเปRนอุปสรรคตtอการบรรลุธรรมเลย หากแตtพุทธปรัชญาใหi

ความสำคัญกับความเปRนมนุษยF (แหtงหญิงและชาย) และศักยภาพ (ความสามารถที่แฝงอยูtภายใน

จิตใจ ตtอเมื่อมีเหตุป�จจัยทั้งภายในตนและภายนอกก็แสดงออกเต็มที่) ของมนุษยFเทtาเทียมกัน ดังน้ัน 

เพศสรีระจึงไมtเปRนขiอจำกัด เปRนเงื่อนไขตtอการบรรลุธรรม  

จากการขiอพิจารณาเพศสรีระกับการบรรลุธรรมจะเห็นไดiวtา ทั้งหญิงและชายตtางตกอยูt

ภายใตiกฎแหtงไตรลักษณF (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เพราะประกอบข้ึนดiวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ (ขันธF 5) เมื ่อประกอบขึ ้นมาแลiวก็จะมีการเกิด การเปลี ่ยนแปลงและการแตกสลาย

เชtนเดียวกับสิ่งตtาง ๆ ที่เปRนสังขตธรรม ทั้งหญิงและชายเสมอกันในกฎแหtงกรรม เปRนตiน นอกจากน้ี

แลiวทัศนะมนุษยFในพุทธปรัชญาคือ แนวความคิดที่วtา มนุษยFเปRนสัตวFมีเหตุผล มีป�ญญา มนุษยFจัดเปRน

สัตวFประเสริฐกวtาโลกทั้งปวง คือเปRนสัตวFที่มีป�ญญา สามารถเรียนรูi พัฒนาปรับปรุงแกiไขไดi ดังน้ันทั้ง

หญิงและชายตtางก็มีศักยภาพและความสามารถในการบรรลุนิพพานอันเปRนอุดมคติสูงส ุดใน

พระพุทธศาสนาไดiเสมอกันดังขiอความปรากฎใน อัจฉราสูตรที่วtา     

 “ทางนั ้นชื ่อวtาเปRนทางตรง ทิศนั ้นชื ่อวtาไมtมีภัย รถชื ่อวtาไมtมีเสียงดัง

ประกอบดiวยลiอคือธรรม หิริเปRนฝาของรถนั้นสติเปRนเกราะกั้นของรถนั้น เรา

กลtาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหนiาวtาเปRนสารถี ยานชนิดน้ีมีอยูtแกtผูiใด จะเปRนหญิง

หรือชายก็ตาม เขา (ยtอมไป) ในสำนักพระนิพพานดiวยยานน้ีแหละ”38 

  

 เมื่อพิจารณาแนวความคิดเรื่องเพศทั้งหญิงและชายแลiวจะเห็นวtาพุทธปรัชญามองมนุษยF

อยtางยุติธรรม โดยมนุษยFทุกคนมีความเสมอภาคกันมาแตtเบื้องตiน มนุษยFไมtวtาชาติดใด เพศใด ชนช้ัน

ใด พุทธปรัชญาถือวtาทุกคนเสมอภาคเทtาเทียมกันในความเปRนมนุษยF ดังนั้นหญิงและชายเสมอกัน

ดiวยหลักการ 3 ประการคือ 

1) มนุษยFท ุกเพศอยู tภายใตiกฎไตรลักษณF ดังนั ้นทุกเพศจึงเสมอกันในแง tของการ

เปลี่ยนแปลงน้ี 

                                                
37พระธรรมปpฎก (ป.อ. ปยตุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หนiา 172. 
38สํ.ส.15/144/37. 
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2) มนุษยFทุกเพศเสมอกันดiวยกรรม มนุษยFทุกเพศมีกรรมเปRนกำเนิด   

3) มนุษยFทุกเพศเสมอกันดiวยศักยภาพทางป�ญญา มนุษยFทุกเพศสามารถพัฒนาศักยภาพ

ทางป�ญญาไดiแมiวtาเพศสรีระน้ันแตกตtางกัน 

ตามทัศนะพุทธปรัชญาพระพุทธเจiาประกาศรับรองศักยภาพทางจิตวิญญาณของผูiหญิงวtา

เสมอและทัดเทียมกับผูiชาย เมื่อครั้งที่พระนางมหาปชาบดีโคตรมี ทูลขออุปสมบท ผูiหญิงสามารถ

บรรลุธรรมถึงข้ันสูงสุดเปRนพระอรหันตFไดi39 ดังที่พระพุทธเจiาไดiตรัสตอบพระอานนทFไวiวtา  

“...ขiาแตtพระองคFผูiเจริญ มาตุคามออกบวชเปRนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่

พระตถาคตทรงประกาศแลiว ควรจะทำใหiแจiงซึ ่ง โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล 

อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดiหรือไมt พระเจiาขiาพระผูiมีพระภาคตรัสวtา ดูกรอานนทF 

มาตุคามออกบวชเปRนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลiว ควรทำใหiแจiงแมi

โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลอรหัตผลไดi ฯ...”40 

 

การที่พระองคFทรงอนุญาตก็ดiวยเหตุผลเชิงสภาวะ คือ ตามธรรมชาติของความเปRนมนุษยF ไมt

วtาจะเปRนหญิงหรือชาย ก็บรรลุอริยผล ทำนิพพานใหiแจiงไดiทั้งน้ัน สัจธรรมดังกลtาว เปRนความจริงที่

เหนือสมมุติบัญญัติทางเพศใด ๆ การเขiาถึงความจริง (สัจธรรม) น้ัน เขiาถึงดiวยป�ญญา หากมนุษยFไมt

วtาเพศใด มีศักยภาพทางป�ญญาเขiาใจสัจธรรมน้ันไดi ก็จะทำใหiมนุษยFผูiน้ัน อยูtเหนือสมมุตสัจจะ (สมมุ

บัญญัติ) ดังน้ัน “ป�ญญา” จึงเปRนการเขiาถึงสัจธรรมในข้ันปรมตัถสัจจะ เพศสรีระจึงไมtใชtเปRนขiอจำกดั 

จะเห็นไดiวtา “ศักยภาพทางป�ญญา” จึงเปRนเครื่องมือที่จะทำใหiมนุษยFเขiาถึงความจริงข้ันสงูสุดในพุทธ

ปรัชญาไดiนั้นคือ ความจริงตามหลักอริยสัจสี่ ดังกรณีศึกษาของพระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระ

มหาปชาดบดีโคตมีเถรีพบวtา กระบวนการบรรลุธรรมของพระอัญญา โกณฑัญญเถระกับพระมหาป

ชาดบดีโคตมีเถรี ทtานทั ้งสองมีความศรัทธาและถวายมหาทานแกtพระ พุทธเจiาและพระสาวก

ติดตtอกัน 7 วัน (สัมมัปปธาน) กอรปดiวยความเพียรพยายามในการประพฤติ ปฏิบัติ (อิทธิบาท 4) 

เพียรสั่งสัมบุญบารมี (อินทรียF 5) บำเพ็ญดiวยการทรมานรtางกายเปRนเวลาหลายป� (พระอัญญาโกณ

ฑัญญเถระ) เพียรพยายามปฏิบัติใหiพiนทุกขF (อิทธิบาท 4) เพียรสั่งสมบุญบารมี (อินทรียF 5) ขณะ

บรรลุโสดาบัน พระอัญญาโกณฑัญญเถระฟ�งธรรมจักกัปปวัมนสูตร (ไมtยึดติดกับความตiองการและ

ความอยากที่เกินพอดี)  

พระพุทธเจiาชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรคมีองคF 8) ขณะกำลังฟ�งสามารถละ

สังโยชนF 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสลีัพพตปรามาส พระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรีฟ�งธรรมเขiาใจ

วtาสังขารไมtเที ่ยง เขiาใจวtาไมtควรยึดติดในสังขาร ไมtเกิดความลังเลสงสัย บรรลุขั ้นสกิทาคามี 

                                                
39องฺ.นวก.23/141/218. 
40องฺ.นวก.23/141/218. 
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พระอัญญาโกณฑัญญเถระบวชเปRนพระภิกษุ ฟ�งธรรมจากพระพุทธเจiา เรื่องอนัตตลักขณสูตร ฟ�งดiวย 

สติ สมาธิ ป�ญญา พิจารณาไตรtตรองขันธF 5 วtาไมt เที่ยง การยึดติดความอยากตtาง ๆ เบาบางลง พระ

มหาปชาดบดีโคตรมีเถรีบวชเปRนพระภิกษุณี ฟ�งธรรมและพิจารณาไตรtตรองวtาความอยากมี อยากไดi 

อยากเปRน ไมtใชtทางแหtงการพiนทุกขF ทำใหiภวตัณหา วิภวตัณหาเบาบางลง การบรรลุธรรมข้ัน

อนาคามี ฟ�งธรรมตtอไปทำใหiไมtยึดติดกับการมีความสุขในการปฏิบัติธรรม เมื่อฟ�งธรรมและพิจารณา

ธรรมขั้นตtอไป ทำใหiลดไดiซึ่งกิเลส ราคะ และสิ่งที่มากระทบใจทำใหiเกิดการวางเฉย การบรรลุพระ

อรหันตF เขiาใจวtาการหลงเพลินกับอารมณFสุขในฌานไมtถูก (ไมtติดสุขในฌาน) ไมtสำคัญตนวtาเหนือกวtา

ผูiอื่น พิจารณาธรรม 8 ขiอ ไมtสำคัญตนวtาตัวเองเปRนใคร41 จากการกรณีของพระอัญญาโกณฑัญญ

เถระ (พระภิกษุ) กับพระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรี (พระภิกษุณี) แสดงใหiเห็นวtา ไมtวtาเพศสภาพชาย

และหญิง ก็สามารถบรรลุธรรมในข้ันสุดในพุทธปรัชญาไดiเทtาเทียมกัน  

 

4.2 วิเคราะหAเพศวิถี (Sexuality) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

เพศวิถี (Sexuality) ที่หมายถึง การแสดงออกทางอารมณFทางเพศที่มีความสัมพันธFกัน

ระหวtางบุคคล การแสดงความรูiสึกทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศnระหวtางเพศตรงขiาม เพศเดียวกัน 

หรือทั้งสองเพศ ผtานพฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดข้ึนไดiหลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงไดiหรือไมtมี

ความคงที่แนtนอน จากความหมายดังกลtาวสอดคลiองกับคำวtา “เมถุนธรรม” ในพุทธปรัชญา เมถุน

ธรรม เปRนสภาวธรรมที่เกิดจากความกำหนัดในที่น้ีมิไดiหมายถึงแตtความกำหนัดทางเพศอยtางเดียว 

หมายถึง ความรูiสึกที่มันเขiาไปผูกติดแนtนในสิ่งใดก็ไดi ที่เปRนความติดแนtนทางใจ42 ในพุทธปรัชญา 

เพศวิถีจึงหมายถึง ความรูiสึกพึงพอใจ ความติดแนtนทางใจ ทางเพศทั้งตtอเพศตรงขiาม เพศเดยีวกัน 

รวมทั้งอมนุษยFหรือสัตวFเดรัจฉานดังความวtา “ภิกษุเสพเมถุนธรรมกับหญิง 3 จำพวก คือ มนุษยF

ผูiหญิง อมนุษยFผูiหญิง สัตวFดิรัจฉานตัวเมีย อุภโตพยัญชนก 3 จำพวก คือ มนุษยFอุภโตพยัญชนก 

อมนุษยFอุภโตพยัญชนก สัตวFดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก บัณเฑาะกF 3 จำพวก คือ มนุษยFบัณเฑาะกF 

อมนุษยFบัณเฑาะกF สัตวFดิรัจฉานบัณเฑาะกF ชาย 3 จำพวก คือ มนุษยFผูiชาย อมนุษยFผูiชาย สัตวF

ดิรัจฉานตัวผูi”43 อยtางไรก็ตาม เมถุนธรรม ที่ปรากฎทั้งในสิกขาบทของพระภิกษุและพระภิกษุณี เปRน

ขiอปฏิบัติที่เครtงครัดเพื่อใหiผูiเปลีย่นเพศสภาพจากคฤหัสถFเพศมาเปRนสมณเพศน้ันพึงระวัง และละเวiน 

เริ่มตั้งแตtการบวชหรือการอุปสมบท ผูiที่จะเขiามาบวชนั้นจะตiองตัดขาดจากโลกวิสัยหนึ่งในโลกวสิัย

                                                
41วิ.มหา.4/20-24/20-24., วิ.จู.7/513-521/206-212., ณัฐทิพยF ตนุพันธF, “ศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมของ

พระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี”, อiางแลiว, หนiา 109-118. 
42พุทธทาสภิกขุ, กามารมณ?กับชีวิต, อiางแลiว, หนiา 51. 
43วิ.มหา.1/38-39/50-53. 
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นั้นก็คือ ละเวiนจากเรื่องเพศวิถีหรือเมถุนธรรมในสมณเพศและในการอุปสมบทนั้นพระอุป�ชฌายFจะ

กลtาวอนุศาสนF 8 ใหiผูiเพิ่งเขiามาสูtสมณเพศวtา 

“อันภิกษุผูiอุปสมบทแลiว ไมtพึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแมiในสัตวFดิรัจฉาน

ตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไมtเปRนสมณะ ไมtเปRนเชื้อสายพระศากยบุตร เปรียบ

เหมือนบุรุษ ถูกตัดศีรษะแลiว ไมtอาจจะมีสรีระคุมกันนั้นเปRนอยูt ภิกษุก็เหมอืนกัน 

เสพเมถุนธรรมแลiว ไมtเปRนสมณะ ไมtเปRนเช้ือสายพระศากยบุตร การน้ันเธอไมtพึงทำ

ตลอดชีวิต”44 

 

เมื่อพิจารณาถึงตอนแรกของการเขiามาบวชในการขอรับการบวชนั้น เหมือนกับรับเอาคำ

ปฏิญญาหรือการใหiสัจจะตtอชีวิตพรหมจรรยFที่จะตiองปฏิบัติตามชีวิตสมณเพศอยtางเครtงครัด การเสพ

เมถุนธรรมจึงมีผลในดiานกรรมหรือบทลงโทษไมtเทtากันคือ ผิดมาก ผิดนiอย เพราะการจัดวางมาเปRน

วินัยหรือกติกา มีการบัญญัติโทษแตกตtางกัน ซึ่งจะเห็นไดiชัดเจน อาจจะเปRนอาบัติใดอาบัติหนึ่งใน

อาบัติ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตียF สิกขาบท เชtน ภิกษุน่ังในที่ลับตากับหญิง 2 ตtอสอง คำวtาที่ลับ

คือ ลับตา อาจเสพเมถุนไดi ลับหู พูดจาเกี้ยวพาราสีมาตุคามไดi หากสมณเพศใดเสพเมถุนธรรมไมtวtา

กรณีใดก็มีความผิดสถานหนักที่สุดคือขาดจากความเปRนภิกษุเรียกวtา “ปาราชิก” เปRนผูiพtายตtอกิเลส 

ไมtสามารถที่จะดำรงอยูtในเพศสภาพ “สมณเพศ” ไดiอีกตtอไป ดังกรณีของพระสุทินนF45 อันเปRนกรณี

ตัวอยtางของพฤติกรรมทางเพศระหวtางเพศตรงขiามหรือระหวtางภิกษุและอุบาสิกา อันเปRนเหตุใหi

พระพุทธเจiาพระปฐมบัญญัติสิกขาบทดังความวtา 

“ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เปRนปาราชิก หาสังวาสมิไดiก็สิกขาบทน้ี ยtอมเปRน

อันพระผูiมีพระภาคทรงบัญญัติแลiวแกtภิกษุทั้งหลายดiวยประการฉะน้ี อนุบัญญัติ 

การบอกคืนสิกขา”46 

 

 นอกจากน้ียังเพศวิถีในรูปแบบอื่นที่ปรากฏในพระไตรปpฎก คือการมีพฤติกรรมพึงพอใจใน

เพศเดียวกันเชtนในกรณีของพระโสไรยเศรษฐี ที่มีความพึงพอใจในรูปกายของพระมหากัจจายนเถระ 

แสดงอาการและความรูiสึกตtอเพศเดียวกันพรรณาวtา “สวยจริงหนอ พระเถระรูปน้ีควรเปRนภริยาของ

เราหรือสีแหtงสรีระของภริยาของเรา พึงเปRนเหมือนสีแหtงสรีระของพระเถระน้ัน”47 จนเปRนเหตุใหiเพศ

ของพระโสไรยเศรษฐีกลับเปRนหญิง พฤติกรรมดังกลtาวเปRนพฤติกรรมที่ไมtเหมาะสมในหมูtสมณเพศ จึง

                                                
44วิ.มหา.4/144/159. 
45วิ.มหา.1/10/374. 
46วิ.มหา.1/20/27 
47ขุ.ธ.อ.40/32. 
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มีบทบัญญัติทางพระวินัยสำหรับสมณเพศที่แสดงพฤติกรรม รสนิยมทางเพศตtอเพศเดียวกัน ในพระ

วินัยเรียกบุคคลเหลtาน้ีวtา “บัณเฑาะกF” หมายถึง กะเทย48 บัณเฑาะกF ในทางพุทธปรัชญาถือวtาเปRน

อภัพบุคคลคือ เปRนบุคคลที่ไมtสมควรอุปสมบทเปRนภิกษุ และหiามพระอุป�ชฌายFบวชใหiเด็ดขาด ถiา

พระอุป�ชฌายFฝ�าฝ¥นมีความผิด ใหiถอดถอนจากตำแหนtงพระอุป�ชฌายFตามกฎหมายวtาดiวยคณะสงฆF49 

ในพระวินัยปpฎกระบุวtา บัณเฑาะกF เปRนลักษณะอาการที่เกิดในมนุษยF อมนุษยF และสัตวFมี 3 จำพวก

คือ มนุษยFบัณเฑาะกF อมนุษยFบัณเฑาะกF สัตวFดิรัจฉานบัณเฑาะกF50 สtวนสาเหตุของการเปRนบัณเฑาะกF

ตามนัยพระอภิธรรมคือ การสะสมทางจิต ดiวยอำนาจกรรมนั้นเมื่อเกิด (ปฏิสนธิ) เปRนมนุษยFก็เปRน

กะเทยหรือแสดงอาการไมtตรงกับเพศ ดังความวtา “ในกาลใด สัตวFเกิดในเทวโลกหรือมนุสสโลก ดiวย

อานุภาพแหtงกามาวจรกุศล 8 ในกาลนั้น วิปากจิต 9 ดวงคือ สเหตุกามาวจรวิบาก 8 และอเหตุกวิ

ปากมโนวิญญาณธาตุที่เปRนอุเบกขาสหรคต เปRนวิบากแหtงทวิเหตุกกุศลอยtางอtอนของพวกสัตวFที่ถึง

ความวิกลมีกะเทย เปRนตiน”51 การเปRนกะเทยหรือมีความพึงพอใจในเพศเดียวกัน จึงเปRนกรรมที่ไดi

กระทำไวi เปRนเหตุใหiผูiน้ันเปRนกะเทยต้ังแตtกำเนิด ดังกรณีของพระนางรุจาราชธิดาบุตรธิดาของพระ

เจiาอังคติราชผูiครองนครมิถิลา52 และในเรื่องอิสิทาสีเถรี53 ที่ไดiกลtาวถึงอดีตที่เคยเกิดเปRนกะเทย

พบวtามีสาเหตุมาจากการละเมิดศีลขiอที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เหตุจากการลtวงละเมิดนั้นเปRนผลใหi 

ไดiรับผลในชาติตtอ ๆ มา คือตกนรกเปRนระยะเวลานาน จากนรกเกิดเปRนสัตวFเดรัจฉานอีก 3 ชาติ โดย

ทุกชาติมีเหตุใหiสูญเสยีอวัยวะเพศ และเกิดเปRนผูiหญิงกไ็มtใชt ชายก็ไมtเชิงหรือเปRนกะเทย ในชาติตtอมา

นางไดiกระทำอกุศลกรรมเพิ่มคือขับไลtภรรยาหลวงผูiมีศีลธรรมออกจากบiาน เปRนผลใหiนางไดiรับกรรม

ในชาติตtอมาคือ นางแตtงงานถึง 3 ครั้งและทุกครั้งสามีกป็ฏิเสธที่จะอยูtรtวมดiวยไมtมีสาเหตุ ทั้งที่นางไดi

ปรนนิบัติสามีเปRนอยtางดี เปRนตiน ในกรณีของคฤหัสถFเพศ แมiคฤหัสถFเพศชายที่เรียกวtาอุบาสกและ

เพศหญิงที่เรียกวtาอุบาสิกา การเสพเมถุนธรรมหรือเพศวิถีหากประพฤติผิดศีลขiอ 3 กาเมสุมิจฉาจาร 

คือ งดเวiนจากการประพฤติผิดในกามเฉพาะผูiที่ไมtใชtคูtของตน อันเปRนเหตุแหtงความเสื่อมของ ทำใหi

เสียหาย มัวหมอง กลtาวคือคือความที่ศีลวิบัติคือ ศีล 5 ขาดไมtมีศีล อุบาสกและอุบาสิกาที่สมาทานศีล 

8 คือ ใหiเวiนจากการประพฤติผิดพรหมจรรยFคือการรtวมประเวณีแมiจะไมtมีบทลงโทษเมือนสมณเพศ

แตtเปRนเหตุใหiศีล 8 ขาด เปRนตiน ในศีล 8 นั้นใหiเวiนจากการประพฤติ ผิดพรหมจรรยF คือการรtวม

                                                
48สมเด็จพระพทุธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน?ฉบับประมวลศัพท?, อiางแลiว, หนiา 197. 
49พระธรรมกิตติวงศF (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน? ชุด คำวัด, อiางแลiว, หนiา 451. 
50วิ.มหา.1/38/50. 
51สมเด็จพระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรFวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารยF (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, อiางแลiว, หนiา 764. 
52ขุ.ชา.28/864/208. 
53ขุ.เถรี.26/473/435-439. 
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ประเวณีหiามหรือหiามโดยเด็ดขาดแมiในคูtครองของตนก็ตามจึงจะชื่อวtา “พรหมจรรยF” คือการ

ประพฤติอยtางพรหม เพื่อเปRนการขัดเกลาเพื่อความยินดี สtวนอานิสงคFแหtงการถือศีลแปดเชtนน้ีทำใหi

ในหมูtผูiรักษาศีลแปดน้ันจะมีความเช่ือวtา ศีลแปดเปRนศีลมุtงความสุขในโลกหนiาต้ังแตtช้ันพรหมข้ึนไป 

จากการศึกษาพบวtา พฤติกรรมทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศไมtวtาระหวtางเพศตรงขiามหรอื

เพศเดียวกันทุกรูปแบบซึ่งเปRนสtวนหนึ่งของกามนั้น หลักธรรมวินัยในพุทธปรัชญาจึงระบุวtา ไมtเคย

เต็มอิ่มสำหรับสัตวFโลก (มนุษยF) ผูiโงtเขลาเบาป�ญญาไมtรูiสัทธรรม ฉะนั้นจุดประสงคFในทัศนะพุทธ

ปรัชญาจึงมี 2 ดiานคือ ในดiานกามสุขและในดiานการปลtอยวาง (ละ) เรื่องทางพุทธปรัชญาจึงปฏิเสธ

การมีเพศสัมพันธFทุกรูปแบบ โดยไมtจำเปRนตiองพูดถึงการรtวมเพศหรือการเสพเมถุนที่เปRนการกระทำ

ทางกายภาพข้ันหยาบที่สุด ทรงเห็นวtาเพศสัมพันธFแมiมีเป าหมายเพื่อการสืบพันธุFก็ตาม แตtเปRนสาเหตุ

นำไปสูtการเกิด ขณะที่การเกิดเปRนบtอเกิด (ตiนตอ) แหtงความทุกขFทั้งมวล วนเวียนในสังสารวัฎอันหา

ที่สุดไมtไดi สำหรับบทบัญญัติทางพระวินัยพบวtาพระวินัยหiามภิกษุเขiาไปมีความสัมพันธFกบัสตรีหรือ

บัณเฑาะกFทั้งโดยตรงเปRนตiนวtา เสพเมถุนธรรมหรือพูดจาเกี้ยวพาราสีและโดยอiอมเปRนตiนวtา ถูกเน้ือ

ตiองตัวบุรุษหรือสตรี ถือวtามีโทษทางพระวินัย สำหรับสิกขาบทที่เกี่ยวกับบัณเฑาะกFสtวนมากเปRน

ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีการปรับอาบัติแกtภิกษุที่มีความสัมพันธFทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมทาง

เพศที่ไมtเหมาะสมตั้งแตtขั้นเบาคือ ปรับอาบัติทุกกฏจนถึงขั้นรiายแรงที่สุดคือปรับอาบัติ ปาราชิก

อยtางไรก็ตามบัณเฑาะกF ที่หiามอุปสมบท บุคคลที่ไมtสมควรอุปสมบทเปRนภิกษุ ถูกหiามบวชและหiาม

พระอุป�ชฌายFบวชใหiเด็ดขาด ไดiแกt 1) พึงพอใจในเพศเดียวกัน ไดiแกt อาสิตตบัณเฑาะกFและป�กข

บัณเฑาะกF (เฉพาะป�กขFขiางแรม) 3) ผูiที่ไมtมีสัญลักษณFทางเพศ ไดiแกt โอป�กกมิยบัณเฑาะกFและผูiที่

ผtาตัดแปลงเพศ ไดiแกtนปุงสกบัณเฑาะกF เพศวิถีหรือเมถุนธรรมจึงเปRนขiอหiาม ขiอละเวiนในบรรดาผูiที่

สมาทานศีล 854 และในหมูtสมณเพศ 
 
4.2.1 เพศวิถีกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

จากกรณีของพระโสไรย อิสิทาสีเถร ีและเรื่องพระนางรุจาราชธิดา ทั้ง 3 เรื่องเลtาน้ี ทำใหi

ทราบสาเหตุที่ทำใหiมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไมtตรงกับเพศของตนหรือมีเพศวิถีที่พึงพอใจ

ในเพศเดียวกันน้ันเกิดจาก 1) ละเมิดศีลขiอที่ 3 วtาดiวยการลักขโมยมีเพศสัมพันธFกับภรรยาของคนอื่น

2) มีความยินดีพอใจในความเปRนหญิง ไมtคลายความพอใจในความเปRนหญิง จึงทำใหiมีพฤติกรรมที่ไมt

สอดคลiองกับเพศสรีระ อยtางไรก็ตามจากกรณีของพระโสไรยทtานเปRนบุคคลคนเดียวที่มี 3 สถานะ 

คือ 1) เพศชาย 2) กลับเปRนเพศหญิง (มีสามีและลูก) 3) กลับเปRนเพศชายและเปRนพระอรหันตF กรณี

ของพระโสไรยน้ันทtานมีที่ไมtเหมาะสมในคราวที่ทtานพึงพอใจรปูงามของพระมหากัจจายนเถระ จนทำ

ใหiทtานไดiรับผลกรรมนั้น แตtตtอมาทtานไดiขอใหiทtานมหากัจจายนเถระยกโทษใหiและปรับเปลี่ยน

                                                
54องฺ.อ¦§°ก.23/131/253. 
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พฤติกรรมใหiเหมาะสมจนในที่สุดทtานไดiบรรลุพระอรหันตF สtวนกรณีของอิสิทาสีเถรี ในอดีตทtานเคย

เกิดเปRนเพศชายและไดiลtวงละเมิดศีลขiอ 3 จนเปRนเหตุใหiไดiรับกรรมในชาติตtอมาเปRนกะเทยหรือมีวิถี

เพศที ่พึงพอใจในเพศเดียวกัน แตtเมื ่อทtานไดiรับรูiผลกรรมที ่เคยกระทำมาในอดีตชาติทtานจึงไดi

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประพฤติพรหมจารียF บวชในสำนักพระชินทัตตาเถรี เจริญวิป�สสนา ไมtนานนัก

ก็บรรลุพระอรหัต พรiอมดiวยปฏิสัมภิทายับย้ังอยูtดiวยสุขในผล และสุขในพระนิพพาน  

ดังจะเห็นไดiวtาการที่จะกiามขiามจากเรื่องเพศวิถีหรือเมถุนธรรมไปไดiน้ันจะตiองรักษาศีลหรือ

ขiอปฏิบัติที่เรียกวtาสิกขาบทอยtางเครtงครัด  หากละเมิดขiอปฏิบัติก็จะไดiรับผลหรือบทลงโทษ ใน

เบื้องตiนคือ ขiอบังคับสำหรับสมณเพศคือปรับอาบัติ สtวนผลของกรรมนั้นใหiผลตามลำดับดังกรณี

ตัวอยtางที่ไดiกลtาวมา การเกิดเปRนเพศชายและเพศหญิง หรือความเปRนชายและความเปRนหญงิน้ัน เปRน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดi ไมtคงอยูt บางคราวเคยเกิดเปRนเพศชาย บางคราวเคยเกิดเปRนเพศหญิง เคยเกิด

เปRนชายสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั้งสิ้น มนุษยFสามารถสลับสับเปลี่ยนกันในแตtละฐานะไดi นอกจาก

สลับสถานภาพกันแลiวยังเพศยังเปลี่ยนไปตามการเวียนตายเวียนเกิด เปรียบเสมือนการเดินทาง

นับตั้งแตtปฏิสนธิขึ้นในครรภFของมารดา จนกระทั่งออกมาสูtโลกภายนอก ภาวะทางกายและทางจิต

ของมนุษยFไมtเคยหยุดอยูtกับที่ เพศวิถีจึงเปRนอุปสวรรคตtอการบรรลุธรรม เมื่อพิจารณาแลiวธรรมที่เปRน

ปฏิป�กษFตtอการบรรลุธรรมคือ นิวรณF 5 ไดiแกt 1) กามฉันทนิวรณF ความพอใจในกาม 2) พยาบาท

นิวรณF ความคิดรiาย 3) ถีนมิทธนิวรณF ความหดหูtและเซื่องซึม 4) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณF ความฟุ�งซtาน

และรiอนใจ 5) วิจิกิจฉานิวรณF ความลังเลสงสัย กามฉันทะ จึงเปRนหัวขiอที่เกี่ยวเนื่องกับเมถุนธรรม

โดยตรง เพราะกามฉันทะคือ ความพึงพอใจในกามหรือความพึงพอใจทางเพศ สtวนเกณฑFในการ

จัดแบtงจัดตามกิเลสคือ การละสังโยชนF 10 คือความพัวพันเกี่ยวขiอง ติดอยู t ไดiแกt สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไดiแกt 1) 

พระโสดาบันผูiละสังโยชนF 3 ขiางตiนไดiแตtยังมีการเสพกามอยู t 2) พระสกิทาคามี ผูiละสังโยชนF 3 

ขiางตiนและยังทำราคะ โทสะและโมหะใหiเบาบางลงดiวย 3) พระอนาคามี ผูiละสังโยชนF 5 ขiางตiนไดi ผูi

บรรลุระดับนี้สามารถละกามราคะไดiและ 4) พระอรหันตF ผูiละสังโยชนFทั้ง 10 ไดi กามฉันทะ เปRน

หัวขiอที่เกี่ยวเน่ืองกับเมถุนธรรมโดยตรง เพราะกามฉันทะคือ ความพึงพอใจในกามหรือความพึงพอใจ

ทางเพศ หากผูiปฎิบัติสามารถกiาวขiามเพศวิถีในขiอแรกคือ กามฉันทะก็สามารถบรรลุข้ันอนาคามีไดi 

เพศวิถีหรือเมถุนธรรมน้ัน จึงเปRนป�จจัยหน่ึงที่จะเปRนตัวกั้นไมtใหiมีการบรรลธุรรมในระดับที่สูงอันไดiแกt

ช้ันอนาคามีผลข้ึนไป  
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4.3 วิเคราะหAเพศสภาพ (Gender) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

  

 4.3.1 วิเคราะหAเพศสภาพตามแนวคิดความหลากหลายทางเพศและทัศนะพุทธปรัชญา 

 เพศสภาพ (Gender) เพศสภาพซึ่งมีความสัมพันธFกับบทบาททางเพศ จึงหมายรวมถึงชุด

ความคิดที ่ใชiวิเคราะหFเกี ่ยวกับพฤติกรรมและความหมายทางวัฒนธรรมที ่สังคมใชiจำแนกความ

แตกตtางระหวtางผู iหญิงและผู iชาย55 และหมายถึงสถานะทางเพศที่ผูกโยงระหวtางเพศสรีระและ

บทบาทหนiาที่ของบุคคลทีต่นดำรงอยูt มีความไมtคงที่ แปรเปลี่ยนไปตามบรบิทของตัวบุคคลและสงัคม

เพศสภาพจึงเปRนสถานภาพของบุคคลที่ถูกจัดแบtงโดยสังคมที่ตนดำรงอยูt หรือเพศที่ถูกกำหนดโดย

เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมหรือศาสนา เปRนภาวะของความเปRนเพศที่เลื่อนไหลไปตามบริบทของ

ชีวิต และบทบาททางเพศที่ถูกประกอบสรiางทางบริบทของสังคม ดังน้ันความเปRนหญิงความเปRนชาย

จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่กลtาวคือ ความเปRนหญิง ความเปRนชาย ในยุคสมัยหนึ่งอาจไมt

เปRนความเปRนหญิงความเปRนชายในอีกยุคสมัยหนึ่ง นอกจากนี้ความเปRนชายความเปRนหญิงที ่ถูก

คาดหวังจากสังคมจะไมtเหมือนกันในแตtละสังคมดiวย มีความไมtคงที่ แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของตัว

บุคคลและสังคม และจากความหมายเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) ดังกลtาวจึงเกิดจากการจัดแบtง

ตามเพศตามแนวคิดผลิตสรiางทางสังคม (Social Constructionist) โดยมีบรรทัดฐานหรือเกณฑF

สังคมและวัฒนธรรมมาอธิบายแบtงแยกและจดัประเภทมี 2 ประเภทคือ เพศสภาพความเปRนหญิงและ

เพศสภาพความเปRนชาย นำไปสูtการแสดงบทบาทตามที่สังคมกำหนด  ในประวัติศาสตรFที่ผtานมา 

กลุtมผูiหญิงไดiถูกจัดอยูtในกลุtมชนชั้นลtางหรือกลุtมเพศที่ 2 สังคมใหiยกยtองใหiผูiชายมีความเหนือกวtา

โดยการหลtอหลอมทางวัฒนธรรมและผtานวาทกรรมเกี่ยวกับเพศ ทำใหi ผูiชายมีทางสังคมการเมือง

และเศรษฐกิจ รวมทั้งดiานปรัชญาและศาสนาแนวคิดตtาง ๆ ที่ไดiรับการบันทึกโดยชนชั้นนำที่เปRน

ผูiชาย สิ่งเหลtานี้ถูกหลtอหลอมมาเปRนระยะเวลายาวนานทางประวัติศาสตรF โดยผtานทางการเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ โครงสรiางทางวัฒนธรรม และศาสนา ผูiหญิงถูกมักวtาผูiหญิงเปRนเพศที่ไมtสามารถ

ควบคุมตนเองไดiและไมtมีเหตุผล และผูiหญิงมักจะเปRน “ผูiถูกกระทำ” ดังน้ันความเปRนชายและความ

เปRนหญิงจึงเปRนผลผลิตทางสังคมดiวยและวัฒนธรรม เพศสภาพในแตtละบริบทของสังคมในแตtละ

วัฒนธรรมมีความหลากหลายแตกตtางกันไป  

 ความเหลื่อมล้ำทางเพศอยtางเห็นไดiชัด หัวหนiาหมูtบiาน หัวหนiากลุtม หัวหนiาเผtา กษัตริยF 

ผูiนำประเทศมักจะเปRนชายมากกวtาหญิง ซึ่งช้ีใหiเห็นวtา อำนาจในการตัดสินใจ อยูtในมือของเพศชาย

มากกวtาเพศหญิง อีกทั้งระบบความเชื่อและศาสนา หมอผีและผูiมีอำนาจในทางไสยศาสตรFเวทมนตF 

คาถามักเปRนชายมากกวtาหญิง ศาสนาและองคFกรทางศาสนามักจะไดiรับการผูกขาดและช้ีนำโดยเพศ

                                                
55สุชาดา ทวีสินธ์ิ, ผูiหญิงผูiชายและเพศวิถี เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา, อiางแลiว,หนiา 310-358. 
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ชาย นอกจากนั้นกฎเกณฑFขiอหiามทางศาสนายังแสดงใหiเห็นถึงความแตกตtางทางเพศในศาสนา

คาทอลิกและพุทธศาสนา มีกฎเกฎณFขiอหiามที่กีดกันผูiหญิงมใหiบวชเปRนพระสงฆF ในหลายสังคมชน

เผtา เพศหญิงถูกมองวtาเปRนเพศที่สกปรกมีมลทิน ชายที่เปRนสัญลักษณFของการเจริญพันธF และขiอมูล

ทางชาติพันธุFวรรณา ไดiแสดงใหiเห็นอยtางชัดเจนวtา การครอบงำหรือการผูกขาดอำนาจโดยผูiชายเปRน

ลักษณะสากลที่เกิดขึ้นในแทบทุกสังคมทั่วโลก ยศ สันตสมบัติ ยังไดiสรุปอีกวtา มนุษยFแตกตtางจาก

สัตวFอื่นตรงที่มีความสามารถในการตีความและความเปRนผูiหญิงและผูiชายจึงข้ึนอยูtกับการตีความทาง

ชีววิทยาที่สัมพันธFกับวิถีชีวิตของแตtละวัฒนธรรม56 

ในป�จจุบันไดiมีการเรียกรiองสิทธิความเสมอภาคทางเพศ และการคุiมครองสิทธิมนุษยชนใน

และจากการนำหลักศักดิ์ศรีความเปRนมนุษยF หลักการหiามเลือกปฏิบัติ หลักการคุiมครอง ความเปRน

สtวนตัวมาปรับใชiเพื่อใหiความคุiมครองแกtความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนความสามารถในการ

สรiางความสัมพันธFกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบุคคลยtอมมีสิทธิไดiรับความคุiมครองในฐานะเปRนมนุษยFและเปRน

พลเมืองของรัฐ ในแงtนี ้สิทธิมนุษยชนในเรื่องเพศ เพศสภาพและเพศวิถี จึงมีสาระสำคัญภายใตi

ขอบเขตความเปRนสtวนตัวของบุคคล ซึ่งประกอบดiวยสิทธิที่จะอยูtโดยลำพัง สิทธิในการกำหนดตนเอง 

และสิทธิในการมีสtวนรtวมของบุคคลซึ่งจำแนกแยกยtอยออกเปRนสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและสิทธิทางวัฒนธรรม ปราณี วงษFเทศ ไดiใหiขiอสรุปเกี่ยวกับเพศและ

วัฒนธรรมไวiวtา การศึกษาเรื่องเพศและวัฒนธรรมนั้นเพื่อทำความเขiาใจวtา ฐานะของผูiหญิง มิไดiถูก

กำหนดดiวยลักษณะทางชีววิทยา แตtเปRนผลผลิตจากวัฒนธรรมที่เปลีย่นแปลงไดi ทำใหiตระหนักวtาแมi

จะยอมรับความแตกตtางทางชีวภาพที่กำหนดใหiผูiหญิงเปRนผูiใหiกำเนิดและเลี้ยงดูเด็ก แตtสังคมและ

วัฒนธรรมที่สรiางความตtอเน่ืองของภาพพจนFที่วtา ผูiหญิงตiองเปRนภรรยาหรือแมt ควรมีความรับผดิชอบ

เฉพาะแตtเรื ่องการเลี ้ยงดูเด็กและชีวิตควรจะถูกจำกัดแตtบทบาทของการผลิตซ้ำ รวมทั ้งควรมี

บุคลิกภาพที่ผูกกับคำวtา “แมt” เทtาน้ัน  

ดังนั้นสังคมที่จะมีความเสมอภาคอาจเกิดขึ้นไดi หากผูiชายสามารถมีสtวนรtวมรับผิดชอบใน

ขอบเขตของงานบiาน และการมีสtวนรtวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กพรiอมกับผูiหญิงมีสtวนรtวมในงานใน

โลกของกิจกรรมสาธารณะของผูiชายดiวย เพื่อที่จะไดiมีสังคมที่ผูiหญิงและผูiชายมีความสำคัญเทtาเทียม

กัน57 และจากการศึกษาของ สุชาดา ทวีสิทธิ์ พบวtา พุทธศาสนานิกายเถรวาทไมtไดiเปRนศาสนาที่มี

อคติทางเพศแฝงเรiนอยูt พิธีกรรมเริ่มตiนในสังคมชาวพุทธโดยเฉพาะในกรณีที่เปRนพิธีกรรมสำหรับ

เด็กผูiชายคือ พิธีกรรมการบวชเปRนภิกษุหรือบวชเปRนเณร นอกจากจะทำใหiเด็กผู iชายเกิดความ

ตระหนักในความเปRนชายทางสังคมของตนแลiว ยังทำใหiเด็กผูiชายที่ผtานพิธีกรรมนี้ไดiตระหนักถึง     

                                                
56ยศ สันตสมบัติ, จากวานรถึงเทวดา มาร?กซิสม?และมานุษยวิทยามาร?กซิสต?, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพF

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF), 2557, หนiา 119-122. 
57ปราณี วงษFเทศ, เพศและวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพFนาตาแฮก), 2559, หนiา 305. 
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อัตลักษณFทางศาสนาของตนดiวยไปพรiอม ๆ กัน น่ันคือ อัตลักษณFแบบผูiชายในอุดมคติที่ประพฤติตน

เปRนคฤหัสถFที่ดี หมายถึง การเปRนผูiครองเรือน ประกอบสัมมาอาชีพ เปRนสามีที่ดี และมีลูกไวiสืบสกุล 

และอัตลักษณFแบบผูiชายในอุดมคติคือ บวชเปRนภิกษุ เปRนอัตลักษณFของการเปRนผูiที่ละทิ้งเพศวิถี

และโลกียะวิสัยทั้งหมด มาถือพรหมจรรยFและแสวงหาโลกุตรธรรมเพื่อใหiหลุดพiนจากการเวียนวtาย

ตายเกิด โดยอัตลักษณFทั้งสองดiานเปRนอัตลักษณFที่ขัดแยiงและแตกตtางกันคนละข้ัว ซึ่งสังคมชาวพุทธ

ใหiการยอมรับอัตลักษณFทั้งสองแบบของผูiชาย ในขณะที่เด็กผูiหญิงชาวพุทธเขiาใจและตระหนักถึง

ภาวะความเปRนหญิงของตนเองผtานกระบวนการที่ไมtฝ¥น “ธรรมชาติ” เพราะผูiหญิงในอุดมคติของชาว

พุทธ คือผูiหญิงที่เปRนภรรยาเปRนแมt58  

 

 4.3.2 เพศสภาพตามทัศนะพุทธปรัชญา  

 จากการศึกษาแนวคิดและสถานภาพทางเพศทั้งสถานภาพทางเพศของเพศชายและเพศ

หญิงน้ัน สภาพดังกลtาวไดiเปลี่ยนแปลงไปจากบริบทสังคมอดีตอดีตเปRนอยtางมาก เน่ืองจากกระบวน

ทัศนFในเรื่องเพศไดiเปลี่ยนแปลงไป จากสถานภาพทางเพศของผูiหญิงที่จัดอยูtในเพศกลุtมที่สองไดiถูก

ยกระดับขึ้นในป�จจุบัน ดังจะเห็นไดiจากการดำเนินชีวิตของคนในป�จจุบันที่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

น้ัน มีสถานะทางสังคมที่ทัดเทียมกนั ตัวอยtางที่เห็นไดiชัดเจนถึงการยอมรับสถานภาพทางเพศของเพศ

หญิงอาทิ การมีนายกรัฐมนตรีเปRนผูiหญิงในหลายประเทศ หรือแมiแตtในระดับครอบครัวผูiหญิงและ

ผูiชายตtางทำหนiาที่ไดiทัดเทียมกัน แนวคิดน้ีไมtไดiเพิ่งเริ่มเกิดข้ึนในยุคใหมt (Modern era) หรือหลังนว

ยุค (Post Modern era) หากแตtแนวคิดดังกลtาวน้ีเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล (Buddha era) โดยพระ

สัมมาสัมพุทธเจiาดังลำดับประเด็นวิเคราะหFดังตtอไปน้ี 

 

 4.3.2.1 วิเคราะหAการเกิดขึ้นของสังคมสังฆะ 

 เพศสภาพ (Gender) เพศสภาพซึ่งมีความสัมพันธFกับบทบาททางเพศ จึงหมายรวมถึงชุด

ความคิดที ่ใชiวิเคราะหFเกี ่ยวกับพฤติกรรมและความหมายทางวัฒนธรรมที ่สังคมใชiจำแนกความ

แตกตtางระหวtางผูiหญิงและผูiชาย จากความหมายดังกลtาว ในพระพุทธศาสนาไดiจัดแบtงเพศสภาพใน

สังคมชาวพุทธ บุคคลผูiดำรงไวiซึ่งพระพุทธศาสนาคือ พุทธบริษัท 4 ประกอบไปดiวย กลุtมแรกคือ กลุtม

สมณเพศ ไดiแกt ภิกษุ ภิกษุณี กลุtมที่สองคือ กลุtมคฤหัสถFเพศ ไดiแกt อุบาสก อุบาสิกา เพศสภาพทั้ง 2 

กลุtมน้ันไดiยอมรับแนวคิดตามทัศนะพุทธปรัชญาและประกาศตนเปRนพุทธสาวก สมณเพศน้ันดำรงอยูt

ในสังคมสังฆะ หมายถึง สงัคมที่มีขiอปฏิบัติหรือวินัยตามตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทประกอบดiวย

2 เพศสภาพไดiแกt ภิกษุสงฆF และภิกษุณีสงฆF สังคมสังฆะ สtวนสังพุทธคฤหัสถFนั ้นแมiจะแยก

จากสังสังฆะแตtก็เกื้อกูลกัน เบื้องตiนน้ันพระพุทธเจiากtอต้ังสังคมสังฆะทีเ่กิดข้ึนทtามกลางระบบความ

                                                
58สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, ผูiหญิงผูiชายและเพศวิถี เพศภาวะศึกษาในงานมานุษยวิทยา, อiางแลiว. 
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เชื่อแบบพราหมณF ที่มีการจัดวรรณะทางสังคมอยtางเขiมขiน แนวคิดดังกลtาวไดiรับอิทธิพลจากคัมภรีF

พระเวทที่กำหนดสถานภาพของมนุษยFถูกกำหนดข้ึนต้ังแตtเกิด รวมทั้งเพศหญิงน้ันสถานภาพที่ต่ำกวtา

ผูiชาย จากความเลื่อมล้ำในสังคมอินเดีย จึงเกิดขึ้นสังคมสังฆะขึ้นทtามกลางระบบความเชื่อ ลัทธิ 

ศาสนาอื่น ๆ ในขณะนั้นเกิดเปRนสังคมพุทธคฤหัสถFและสังคมสังฆะขึ ้น ในสังคมพุทธคฤหัสถFน้ัน 

อาจจะมีวินัยระดับหนึ่ง ๆ  แตtก็ไมtปรากฏรูปชัดออกมา สิงคาลกสูตร59 หรือหลักทิศ 6 ขiอปฏิบัติตtอ

การอยูtรtวมกันในสังคม ซึ่งเหมือนกับเปRนวินัยของคฤหัสถF เมื่อเปRนคฤหัสถFชาวพุทธจะตiองปฏิบัติตาม

หลักการและวิถีชีวิตที่ชาวพุทธคฤหัสถFก็สามารถมาจัดปรับใหiเหมาะกับสภาพแวดลiอมแหtงกาลเทศะ

ของตัวเองไดi  

 นอกจากน้ีในสtวนของสังคมพุทธคฤหัสถFซึ่งเปRนสังคมขiางนอกสังคมสงฆF หากชาวพุทธตiองการ

ฝ�ก โดยการถือศีลหรือรับขiอปฏิบัติเบื้องตiนก็สามารถทำไดiโดยการ “สมาทาน” พระพุทธเจiาใหiชาว

พุทธรักษาองคF 8 หรือที่เรียกกันวtาศีล 8 เปRนอุโบสถจะไดiเปRนทางใหiเจริญตtอขึ้นไปในกุศล ภาวนา 

ความหมายของอุโบสถก็ขยายออกไป แตtก็เปRนอุโบสถที่เปRนเรื่องของคฤหัสถFของอุบาสกและอุบาสกิา 

“ศีล” เปRนความประพฤติ เปRนขiอปฏิบัติที่แสดงออกทางกายวาจา ตtอสังคม ตtอสิ่งแวดลiอม เปRนการฝ�ก

ตนดiานพฤติกรรม แตtฝ�กดiวยเจตนาซึ่งมุtงไปที่ความสัมพันธFในสังคม และการปฏิบัติตtอสิ่งแวดลiอม

โดยตรง เริ่มแตtการไมtเบียดเบียนกัน การเกื้อกูลกัน อันมีศีล 5 เปRนเบื้องตiน ศีลมาจากการปฏิบัติตาม

สิกขาบท (ขiอฝ�ก, ขiอศึกษา)60 ขiอปฏิบัติในระดับศีล หรือกลtาวโดยรวมวtาศีลนั้นเปRนสtวนหนึ่งในระบบ

การทำใหiบริสุทธิ ์หลุดพiนคือ เปRนระบบพฤติกรรม การครองตัวในการอยูtรtวมกัน ที ่จะไมtใหiมีการ

เบียดเบียน แตtใหiเกื้อกูลหนุนกัน เปRนการจัดระบบพฤติกรรมและความสัมพันธFกับสิ ่งแวดลiอมใหi

เรียบรiอยดีงาม เพื่อพรiอมจะเปRนสภาพแวดลiอมที่เอื้อในการฝ�กตนหรือในการศึกษา ศีลจึงเปRนการศึกษา

ขั้นหนึ่งเปRนขั้นตiนหรือขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมพื้นภูมิของตนใหiพรiอมที่จะกiาวขึ้นสูtการศึกษาขั้นสูงข้ึน

ตtอไป ในระบบที่เรียกวtา ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ป�ญญาหรือกาย วาจา จิตใจและป�ญญา  

ดังที่ไดiกลtาวแลiววtาในสtวนของสังคมสงฆFน้ันมีวินัยอันเปRนระบบ เปRนขiอปฏิบัติของสังคมสงฆF  

ศีลจึงสำเร็จดiวยวินัย หากแตtวินัยนั้นเนiนชีวิตชุมชนของสังฆะหรือสังคมสังฆะ และสังฆะก็ดำรงอยูt

ดiวยสามัคคี ดังที่ในพระวินัยปpฎกมีบทบัญญัติมากมาย เพื่อรักษาและประกันสามัคคีนี้พรiอมกันน้ัน 

วินัยก็โยงไปเช่ือมกับธรรม ใหiตระหนักถึงสาระที่ตiองการ ดังปรากฏชัดในหลักธรรมชุดที่เรียกวtาสา

ราณียธรรม 661 รวมแลiว วินัยก็นับวtามี 2 ชั้นไปในตัวคือ ชั้นตiนหรือชั้นใน จัดระบบการดำเนินชีวิต

ของบุคคล และช้ันนอกหรือช้ันเหนือข้ึนไป จัดระเบียบระบบชุมชน สิกขาบทสำคัญสำหรับพระภิกษุมี 

227 ขiอ ถือวtาเปRนพื้นฐาน จัดรวมเปRนวินัยแมtบทเรียกวtา (ภิกขุ) ปาติโมกขF กลtาวอยtางเครtงครัด ศีล

                                                
59ที.ปา.11/172-173/138-139. 
60พระธรรมกิตติวงศF (ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน? ชุด คำวัด, อiางแลiว, หนiา 1133. 
61วิ.มหา.8/856/277. 
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ไมtใชtขiอบัญญัติ แตtเปRนคุณสมบัติในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามโดยไมtละเมิดสิกขาบทน้ัน แตt

สิกขาบทมิใชtมีเพียง 227 ขiอ นั ่นเปRนสิกขาบทในปาติโมกขF อันเปRนข้ันพื ้นฐาน จุดประสงคFของ

พระพุทธเจiาในการต้ังสงัฆะที่พยายามจัดดiวยวินัยเปRนตiน เพื่อจะใหiปลอดพiนจากลักษณะทีก่tอโทษภัย

อยtางที่วtาน้ัน และวางระบบที่จะใหiเกื้อกูลตtอกันกับสังคม แตtเมื่อวางระเบียบจัดระบบข้ึนมา ทำใหiมี

รูปแบบขึ้นอีกอยtางหนึ่ง ในแนวทางใหมtนี้ไดiเกิดมีชุมชนพุทธที่ประกอบดiวยทั้งฆราวาส คฤหัสถFเพศ

และสมณเพศหรือบรรพชิต เปRนพุทธบริษัท 4 ซึ่งดำเนินชีวิตดiวยความประพฤติปฏิบัติที่จะอยูtรtวมกัน

ดiวย กลtาวโดยสรุปวtา ขiอสำหรับปฏิบัติ ขiอบัญญัติ และพุทธบัญญัติเปRนขiอ ๆ  ที่จะปฏิบัติจะทำจะ

รักษาน้ันเรียกวtา “สิกขาบท” ทีน้ีเมื่อนำมาปฏิบัติตามสิกขาบทน้ัน มันก็เกิดเปRนความประพฤติ ข้ึนมา 

คือการทำนั่นเอง นี่เปRนคุณสมบัติขึ้นมาในตัว ที่เปRนผูiประพฤติปฏิบัติอยtางนั้น อยtางนี้เรียกวtาคือ 

“ศีล” สtวน “วินัย” ก็เปRนคำรวมคือ สิกขาบทมีมากมาย เชtน นับเฉพาะในข้ันพื้นฐาน พระตiองปฏิบัติ

สิกขาบท 227 ขiอ (ศีล 227) ฆราวาสทำตามสิกขาบทหลัก 5 ขiอ (ศีล 5) ระบบศีล จึงเปRนฐานแหtง

วินัย ศีลเปRนคุณสมบัติในตัวคน  

จากที่กลtาวมาจะเห็นไดiวtา มีสังคมสองสังคมเกิดข้ึนในพุทธศาสนาน้ันคือ พุทธคฤหัสถFสังคม

หรือสังคมคฤหัสถFเพศและสังคมสังฆะหรือสังคมสมณเพศ ทั้งสองสังคมน้ีแตกตtางกันดiวยรูปแบบการ

ดำเนินชีวิต โดยมีศีลและวินัยเปRนแนวทางในการดำเนินชีวิต หากแตtสังคมของสังคมสังฆะนั้น มีขiอ

ปฏิบัติที่เครtงครัด และหากละเมิดขiอปฏิบัติจะมีบทลงโทษทางวินัย เปRนตiน อยtางไรก็ตามทั้งสังคม

สังฆะและพุทธคฤหัสถFสังคมนั้นตtางเกื ้อกูลตtอกัน ในสtวนของพุทธคฤหัสถFสังคมนั้นประกอบดiวย 

อุบาสก อุบาสิกา และสังคมสมณเพศหรือสังคมสังฆะประกอบดiวย ภิกษุ ภิกษุณี รวมเรียกวtาพุทธ

บริษัท 4 ดังที่ ส.ศิวรักษF ไดiใหiความเห็นของการกtอต้ังสังคมสังฆะไวiวtา พระพุทธองคFทรงต้ังคณะสงฆF

ขึ้น เพื่อใหiเปRนสังคมนอกกระแสหลัก ที่มีความเสมอภาคเปRนพื้นฐาน ในขณะที่สังคมของชาวโลกใน

สมัยน้ัน และสมัยน้ี มีการแบtงชนช้ันวรรณะ เอาเปรียบกันทางเพศ ทางผิวและอื่น ๆ โดยที่คณะสงฆFมี

ภราดรภาพเปRนแกนกลาง เพื่อสังฆบริษัทจะไดiมีความบรรสานสอดคลiองกันฉันพี่ฉันนiอง เพื่อชtวยกัน

ใชiไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ป�ญญา ใหiเกิดอิสรภาพที่แทi คือหลุดพiนจากความโลภ โกรธ หลง62 

หากแตtการเปลี่ยนสังคมสมณเพศน้ันมีรูปแบบที่พระพุทธเจiาทรงกำหนดข้ึนดังจะกลtาวตtอไป 

 

4.3.3 วิเคราะหAการเกิดขึ้นของเพศสภาพ “สมณเพศ” 

เมื่อมีพุทธคฤหัสถFสังคมและสังคมสังฆะน้ัน แรกเริ่มทีเดียวมีแตtเพียงภิกษุสงฆFที่เขiารtวมสังคม

สังฆะน้ี โดยการเปลี่ยนเพศสภาพจากฤหัสถFเพศชายมาเปRนภิกษุ ตtอมามีคฤหัสถFเพศหญิง เปลี่ยนมา

เปRนภิกษุณี นั ้นโดยการอุปสมบท ที ่แปลวtา การเขiาถึง คือ การบวช63 อ ันเปRนร ูปแบบใน

                                                
62ส.ศิวรักษF, บทบาทของพระสงฆFในสังคมป�จจุบัน, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, อiางแลiว. 
63พระธรรมกิตติวงศF (ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน? ชุด คำวัด, อiางแลiว, หนiา 1405. 
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พระพุทธศาสนา การเกิดข้ึนของสังคมสังฆะน้ันกtอต้ังโดยสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจiา ที่ไดiคiนพบแนว

ทางการดำเนินชีวิต และแนวทางปฏิบัติเพื่อกiาวขiามระบบความเช่ือ และระบบสังคมในสมัยน้ัน การ

จะเขiาสูtสังคมสังฆะไดiนั้นตiองบวชหรืออุปสมบท จึงเกิด “ภิกษุสงฆF” ขึ ้นในสังคมสังฆะน้ีโดยมี

พระอัญญาโกณฑัญญะ เปRนปฐมสาวกหรือพระสาวกองคFแรกของพระพุทธเจiา เปRนพระสงฆFองคFแรก

ของพระพุทธศาสนา เมื่อสังคมสังฆะมีองคFประกอบทางศาสนาคือ พระพุทธ (ศาสดา) พระธรรม (คำ

สอน) และพระสงฆF (สาวก) พระพุทธศาสนาจึงไดiเกิดข้ึนโดยบริบูรณF ณ บัดที่มีการกtอต้ังสังคมสังฆะ

ข้ึน ตtอมามีคนจำนวนมากที่ตiองการเปลี่ยนสถานภาพจากคฤหัสถFเพศมาเปRนสมณเพศหรือที่เรียกวtา

พุทธสาวก ในชtวงเริ่มตiนนั้นสมณเพศลiวนแตtเปRนเพศชาย ในพรรษาที่ 5 แหtงพุทธกิจ เกิดมีผูiหญิงที่

ตiองการเปลี่ยนสถานภาพจากคฤหัสถFเพศมาเปRนสมณเพศที่เรียกวtา “ภิกษุณี” พระพุทธเจiาทรง

อนุญาตใหiมีการอุปสมบทภิกษุณี โดยเห็นวtา มนุษยFน้ันเสมอกันดiวยป�ญญา พระพระนางมหาปชาบดี

โคตมี จึงเปRนภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจiาทรงอุปสมบทใหi  

ในการขอพุทธานุญาตใหiผูiหญิงบวชนั้น พระพุทธเจiาไดiตรัสยั้งพระอานนทFถึง 3 ครั้งพระ

อานนทFคิดวtา พระพุทธเจiาไมtทรงอนุญาตใหiสตรีบวช ทtานนtาจะทูลขอดiวยวิธีพูดหรือใชiแงtเหตุผลยัก

เย้ืองไปอยtางอื่น แลiวทtานก็ทูลถามวtา  

“...ขiาแตtพระองคFผูiเจริญ มาตุคามออกบวชเปRนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่

พระตถาคตทรงประกาศแลiว ควรจะทำใหiแจiงซึ ่ง โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล 

อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดiหรือไมt พระเจiาขiาพระผูiมีพระภาคตรัสวtา ดูกรอานนทF 

มาตุคามออกบวชเปRนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลiว ควรทำใหiแจiงแมi

โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลอรหัตผลไดi ฯ...”64 

 

เรื่องมีตtอไปวtาพระพุทธเจiาทรงวางเงื่อนไขวtา ถiาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม 8 

ประการ ก็ใหiการรับครุธรรมน้ันเปRนการอุปสมบทของพระนาง เมื่อพระอานนทFนำความไปแจiงแกtพระ

นางมหาปชาบดีโคตมี พระนางก็รับตามนั้น จึงไดiเกิดมีภิกษุณีคือพระมหาปชาบดีโคตมีเปRนรูปแรก 

แลiวพระนางก็เขiามาเฝ าพระพุทธเจiาทูลถามวtาจะปฏิบัติอยtางไรกับสากิยานีทั้งหลายที่ตามมาเพื่อขอ

บวชดiวยพระพุทธเจiาตรัสธรรมกถาใหiพระนางสวtางชัดบันเทิงพระทัย และเมื่อพระนางทรงลาไปแลiว 

พระพุทธเจiาจึงตรัสแกtเหลtาพระภิกษุวtา เราอนุญาตใหiภิกษุทั้งหลายใหiภิกษุณีอุปสมบท “มีขiอความ

สำคัญในตอนที่พระอานนทFกลับมากราบทูลวtา พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงรับครุธรรม 8 ประการ 

เปRนอันไดiอุปสมบทแลiว พระพุทธเจiาเพียงใหiสตรีที่จะบวชเวลานั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรียกวtา “ครุ

ธรรม” (หลักที่ตiองถือเปRน สำคัญหนักแนtน, ขiอที่ตiองเคารพถือจริงจัง) 8 ประการ ก็เปRนอันยอมรับการ

บวช จะเห็นวtาครุธรรมทั้ง 8 ขiอ เปRนเรื่องของความสัมพันธFระหวtางสงฆFทั้งสอง คือภิกษุสงฆFกับภิกษุณี

                                                
64องฺ.นวก.23/141/218. 
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สงฆF และการปฏิบัติตtอกันระหวtางภิกษุกับภิกษุณี โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือเพื่อการศึกษาของภิกษณีุ

เองและวินัยของพระภิกษุณีมีสิกขาบท 311 ขiอ พระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงเปRนภิกษุณีรูปแรกที่

พระพุทธเจiาอุปสมบทใหi เน่ืองจากพุทธานุญาตครั้งแรก ณ ตอนน้ันยังไมtมีภิกษุณีพระองคFทรงบวชใหi 

สtวนเหลtาสากิยานีทั ้งหลาย ทรงมอบหมายใหiภิกษุที ่มีคุณสมบัติเปRนอุป�ชฌายFบวชภิกษุณีแทน

พระองคF ขiอพิจารณาก็คือ ในสมัยแรกน้ันยังไมtมีภิกษุณีสงฆFก็ใหiภิกษุบวชภิกษุณีพระพุทธเจiาก็ทรงมี 

พุทธานุญาตวtา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหiภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ฯ”65 

ในชtวงแรกการบวชภิกษุณีนั้นยังดำเนินโดยภิกษุสงฆFฝ�ายเดียว ตtอมามีป�ญหาอยูtที่วtา เมื่อ 

ภิกษุสอบถามคุณสมบัติของสตรีที่ขอบวชทีนี้คุณสมบัติบางอยtางนั้น ลึกลงไปในเรื่องเพศผูiหญิงที่จะ

บวชก็อายมากไมtกลiาตอบ จึงมีพุทธบัญญัติข้ึนมาวtา ใหiผูiบวชเปRนภิกษุณีบวชในภิกษุณี สงฆFฝ�ายเดียว

ใหiเสร็จแลiวบริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆFแลiวจึงบวชในภิกษุสงฆF 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหiนางอุปสัมปทา เปกขะอุปสมบท ในสงฆF

ฝ�ายเดียว บริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆF แลiวอุปสมบทในภิกษุสงฆF ฯ”66 

 

ดังน้ันการบวชภิกษุณีจึงมี 2 ข้ันตอนคือ เมื่อบวชเสร็จไปจากภิกษุณีสงฆFฝ�ายเดียว ใหiจบเรื่อง

คุณสมบัติไปกtอน แลiวจึงมาบวชในภิกษุสงฆFภายหลังจึงสรุปไดiวtา การบวชภิกษุณีน้ันมี 2 แบบคือ 1) 

บวชแตtภิกษุสงฆFฝ�ายเดียว และ 2) บวชแตtภิกษุณีสงฆFกtอนและจึงไปขออนุมัติการบวชจากภิกษุสงฆF 

รูปแบบการบวชทั้ง 2 แบบน้ันเปRนพุทธานุญาตที่ยังปรากฏในพระไตรปpฎกและยังไมtไดiมีการยกเลิกแตt

อยtางใด แตtอยtางไรก็ตามก็บวชภิกษุณีน้ัน จำเปRนตiองมีภิกษุสงฆFอนุมัติทั้ง 2 รูปแบบ  

 

4.3.4 วิเคราะหAการเปลี่ยนเพศสภาพ 

การเปลี่ยนเพศสภาพจากฆราวาสมาเปRนสมณเพศของภิกษุสงฆFน้ัน ไดiดำเนินมาต้ังแตtตiนของ

การกtอตั้งพระพุทธศาสนา โดยเรียกวtาสังคมสังฆะ อันมีพระวินัยเปRนขiอปฏิบัติและกำหนดขอบเขต

ของสังคมข้ึน สังคมสังฆะน้ันมีจุดประสงคFเพื่อสืบทอดแนวคิด และหลักการทางพระพุทธศาสนา โดย

มีกรอบงานของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไวi 6 ดiาน คือ 1) ดiานการปกครอง 2) ดiานการ 

ศาสนศึกษา 3) ดiานการเผยแผt 4) ดiานการสาธารณูปการ 5) ดiานการศึกษาสงเคราะหF และ 6) ดiาน

การสาธารณสงเคราะหF บทบาทดังกลtาวไดiเริ่มดำเนินมานับตั้งแตtการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา 

และดำเนินการสืบทอดเจตนารมยFดังกลtาวโดยมีภิกษุสงฆF (คณะสงฆF) เปRนแกนหลักในการดำเนินการ 

ตtอมามีสมมุติสงฆFใหมtเกิดข้ึนคือ ภิกษุณีสงฆF เกิดข้ึนในภายหลังคือในพุทธพรรษาที่ 5 แหtงพุทธกิจ จึง

                                                
65วิ.มหา.7/519/211. 
66วิ.มหา.7/574/228. 
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กลtาวไดiว tาสังคมสังฆะนั ้นประกอบดiวยสมณเพศทั้งที ่เปRนภิกษุสงฆFและภิกษุณีสงฆFนับแตtที่

พระพุทธเจiาทรงอนุญาตใหiมีการอุปสมบทภิกษุณีข้ึน จึงกลtาวไดiวtาภิกษุณีสงฆF เปRนสมมติสงฆFที่ 2  
จากการศึกษาพุทธประวัติภิกษุณีสงฆF เกิดข้ึนเมื่อพระนางมหาปชาบดี ไดiรับพระพุทธานุญาต

ใหiบวชเปRนภิกษุณีเมื่อพรรษาที่ 5 และหลังสังคายนาครั้งที ่3 ในสมัยพระเจiาอโศกชtวง พ.ศ. 218-260 

(ตามหลักฐานของนักประวัติศาสตรFสมัยป�จจุบันสtวนมากวtา 270-312) หลังสังคายนาครั้งที่ 3 แลiว

เสร็จ ไดiมีการจัดสtงสมณทูตไปในดินแดนตtาง ๆ  9 สาย ในจำนวน 9 สายนั้น ไดiมีการบวชกุลธิดา 3 

สาย คือ สายของพระโยนกธรรมรกัขิตและคณะไปเผยแผtพระพุทธศาสนาทีอ่ปรนัตกชนบท พระโยนก

ธรรมรักขิตไดiแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร ใหiชาวอปรันตกชนบทฟ�ง มีผูiบรรลุธรรม กุลบุตรออกบวช 

1,000 คน กุลธิดาออกบวช 6,000 คน สายของพระโสณะและพระอุตตระพรiอมดiวยคณะ มาเผยแผt

พระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ ไดiแสดงพรหมชาลสูตรใหiประชาชนฟ�ง มีผูiบรรลุธรรม 16,000 คน 

กุลบุตรออกบวช 2,500 คน กุลธิดาออกบวช 1,600 คน สายพระมหินทและคณะ ไปเผยแผt

พระพุทธศาสนาที่ตัมพป�ณณิ (ศรีลังกา) ไดiแสดงจูฬหัตถิปโทปมสูตร และหลังจากนั้นไดiแสดงธรรม

โปรดชาวลังกาเสมอๆ มีผูiบรรลุธรรมเปRนจำนวนมาก ภายหลังออกบวชเปRนจำนวนนับหมื่น พระนาง

อนุฬาเทวีและบริวาร 1,000 คนออกบวชเปRนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆFในลังกา เกิดขึ้นเมื่อพระสังฆมิตตา

เถรี (พระราชธิดาของพระเจiาอโศกมหาราช) เสด็จไปลังกาพรiอมดiวยภิกษุณีสงฆF ใหiการอุปสมบทแกt

พระนางอนุฬาเทวี นiองสะใภiของพระเจiาเทวานัมปpยะติสสะและสตรีชาวลังกา ภิกษุณีสงฆFจึงเกิดมีข้ึน

ในลังกา ประมาณ พ.ศ. 205 ตtอมาก็สาบสูญไป (สูญหายไปอยtางไมtทิ้งรtองรอย) นักปราชญF ทาง

ศาสนาวtาสาบสูญไปประมาณ พ.ศ. 500 บางทtานวtา ประมาณ พ.ศ. 1000 เหตุที่ทำใหiภิกษุณีสงฆFสูญ

หายไป  

แมiวtาในประเทศศรีลังกานั้น ภิกษุณีเขiาไปเจริญรุtงเรืองหลังสังคายนาครั้งที่ 3 โดยพระนาง

สังฆมิตตาภิกษุณีไดiไปบวชสตรีศรีลังกาและประดิษฐานวงศFภิกษุณีไวiในประเทศศรีลงักา เมื่อกาลเวลา

ลtวงมา ไมtปรากฏมีภิกษุณีในศรีลังกาเลย ภิกษุณีอินเดียและภิกษุณีศรีลังกา เปRนที่รูiกันวtาปฏิบัติตาม

ภิกษุสงฆFที่ยึดมติการสังคายนาครั้งที่ 1 เมื่อยึดถือปฏิบัติเชtนน้ันในสังคมเถรวาทจะกลtาวเสียงเดียวกัน

วtา ภิกษุณีสงฆFเถรวาททั้งในประเทศอินเดียและศรีลังกาไดiเสื่อมสูญลงแลiวถึงแมiจะมีการพยายาม

ฟ¥�นฟูข้ึนมาใหมt ก็ไมtจัดเปRนภิกษุณีเถรวาท เพราะขาดภิกษุณีผูiเปRนปวัตตินีพรiอมทั้งขาดคณะภิกษุณี

ฝ�ายเถรวาท หนังสือพุทธประวัติเขียนโดยพระภิกษุสีลาจาระ (J.F Mckechnie) ชาวอังกฤษ แตtงข้ึน

สำหรับใชiสอนเด็กในประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2484 แปลโดยพุทธทาสภิกขุ  กลtาวถึงภิกษุณีสงฆFวtา 

“การบวชของภิกษุณี ซึ่งมีพระนางมหาปชาบดีเปRนองคFแรกน้ัน มีอายุยืนยาวประมาณ 500 ป� แลiวก็

สาบสูญไป”67 

                                                
67แมtชีกฤษณา รักษาโฉม, “การศึกษาป�ญหาเรื่องการเสื ่อมสูญของภิกษุณีสงฆFในพระพุทธศาสนาเถร

วาท”, อiางแลiว, หนiา 34. 
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 4.3.5 การเปลี่ยนเพศสภาพของผูfหญิงเปgนสมณเพศ 

 จากการศึกษาการเปลี่ยนเพศสภาพของผูiหญิงจากคฤหัสถFเพศหญิงมาเปRนภิกษุณีสงฆFหรือ

สมณเพศน้ันเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลและไดiดำเนินสบืตtอมาประมาณ 500 ป�หลังจากน้ันสมมุติสงฆFที่ 2 

นี้ก็ขาดหายไป ดiวยบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทำใหiไมtเอื้อตtอการสืบทอดสมมุติสงฆFนี้ ใน

ประเทศไทยนั้นปรากฎชัดเมื่อคราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ภิกษุสงฆFหมดไปในลังกา ก็มาขอภิกษุสงฆFใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาไปเปRนอุป�ชฌายFเริ่มตiนใหiกับภิกษุสงฆFในลังกา แตtไมtปรากฏวtามีการอุป�ชฌายF

ภิกษุณีขึ้นในคราวนั้น ดังนั้น ภิกษุณีสงฆFในเถรวาทเดิมหมดไปที่ลังกาเมื่อประมาณ พ.ศ. นั้น ในยุค

ป�จจุบันไดiมีการเรียกรiองสิทธิสตรี ความเสมอภาคทางเพศ เกิดขึ้น ซึ่งเปRนที่ยอมรับกันเปRนสากลวtา

ผูiหญิงมีความเทtาเทียมกับผูiชายในทุกสถานภาพ ดังปรากฏใหiเห็นในโลกป�จจบุันวtา มีผูiนำที่เปRนผูiหญงิ

เกิดขึ้นในหลายประเทศ และเปRนที่ยอมรับ ดังนั้น การที่ผูiหญิงที่เปRนชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสในคำ

สอนพระพุทธศาสนาและตiองการจะเปลี่ยนเพศสภาพของตนจากคฤหัถสFเพศหญิงเปRนสมณเพศที่

เรียกวtา “ภิกษุณี” จากการศึกษาหลักการที่ระบรุูปแบบการบวชของภิกษุณีเปRน 2 แบบ ซึ่งยังไมtไดi

ยกเลิกทั้ง 2 แบบ และคงปรากฎในพระไตรปpฎกถึงวินัยและรูปแบบดังกลtาว จากการศึกษาพบวtา มี

ป�ญหาของการเปลี่ยนเพศสภาพของผูiหญิงที่ตiองการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพมาเปRนสมณเพศโดย

สามารถสรุปป�ญหาไดiโดยสังเขปดังน้ี 

1) ป�ญหาการรูปแบบการอุปสมบทที่ยังคงปรากฎในพระไตรปpฎกวtามี 2 รูปแบบ 

2) ป�ญหาดiานลักษณะทางกายภาพของเพศหญิง 

3) ป�ญหาเรื่องสถานที่และองคFกรของภิกษุณีสงฆFที่ขาดความตtอเน่ือง เปRนตiน 

4) ครุธรรม 8 ประการ ที่พระพุทธเจiาบัญญัติใหiภิกษุณี ปฏิบัติอยtางเครtงครัดตลอดชีวิต เปRน

ภาระหนักยากที่จะปฏิบัติไดi ครุธรรม 8 ประการดังกลtาวน้ี พระมหาปชาบดี โคตมีรูiสึกวtาหนักเกินไป 

จึงทูลขอพรพระพุทธเจiาขอแกiครุธรรมขiอ 1 ที่บัญญัติใหiภิกษุณีตiองทำความเคารพ พระภิกษุ แตt

พระภิกษุไมtตiองทำความเคารพภิกษุณี ขอใหiทรงบัญญัติใหมtวtา ใหiพระภิกษุทำความเคารพพระ

ภิกษุณีที่มีพรรษาแกtกวtาแตtพระพุทธเจiาไมtทรงอนุญาต 

5) สิกขาบทในภิกษุณีปาติโมกขF มีจำนวนถึง 311 สิกขาบท เฉพาะปาราชิก มีถึง 4 สิกขาบท 

แตtพระภิกษุมี ปาราชิกเพียง 4 สิกขาบท 

6) การตiองอาบัติปาราชิกของภิกษุณี เกิดข้ึนไดiงtาย เชtน ภิกษุณีมีจิตกำหนัด ยินดีในการแตะ

ตiองลูบคลำของชายผูiมีจิตกำหนัด เปRนปาราชิก ขาดจากสมณเพศหรือวtาภิกษุณีรูปอื่นตiองอาบัติ

ปาราชิกแลiวไมtบอกภิกษุณีอื่น ภิกษุณีผูiปpดบังตiองอาบัติปาราชิกดiวย 

7) การเดินทางของภิกษุณี ถูกจำกัดดiวยพระวินัยหลายขiอ เชtน 
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7.1 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 2 ภิกษุณีใด ไมtใชt ผูiอาพาธ ไปโดยยาน เปRนปาจิตตียF ยาน

ไดiแกt รถ เกวียน วอ คานหาม แครt สิกขาบทนี้บัญญัติใหiภิกษุณีตiองเดินไปดiวย เทiาเทtานั้น ไมtใหi

โดยสารยานพาหนะทุกชนิด (พระภิกษุไมtมี ขiอหiามในเรื่องน้ี) 

7.2 โอวาทวรรคสิกขาบทที่ 7 ภิกษุณีกับพระภิกษุ จะเดินทางรtวมกันไมtไดi เปRนปาจิตตียF เวiน

ไวiแตtทางเปลี่ยว 

7.3 โอวาทวรรคสิกขาบทที่ 4 ภิกษุณีกับภิกษุจะ ลงเรือลำเดียวกันไมtไดi เปRนปาจิตตียF เวiนไวi

แตtขiามฟาก 

8) ภิกษุณีตiองบิณฑบาต มีพระวินัยกำหนดไวiชัดเจน ในคำนิยามคำวtาภิกษุณีในปาราชิก

สิกขาบทที่ 1 วtา บทวtา ภิกษุณี ความวtา ที่ช่ือวtาภิกษุณี เพราะอรรถวtา เปRนผูiขอ ช่ือวtาภิกษุณี เพราะ

อรรถวtา ประพฤติภิกขาจริยวัตร อธิบาย วtาเพราะอาศัยการเที่ยวขอ จึงไดiช่ือวtาภิกษุณี ภิกษุณีจะหุง 

หาอาหารเพื่อบริโภคเอง ไมtยอมออกบิณฑบาต เพราะอาย ไมtอยากใหiใครดูหมิ่นวtาเปRนขอทานไมtไดi 

การออกบิณฑบาต ถือวtาเปRนวัตรที่ตiองปฏิบัติ เรียกวtา ภิกขาจริยวัตร 

9) พระวินัยที่มีผลทำใหiภิกษุณีสงฆFขาดสูญไปคือ กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 12 ภิกษุณีใดยัง

สิกขมานาใหiบวชทุก ๆ ฝน เปRนปาจิตตียF สิกขาบทที่ 13 ภิกษุณีใด ฝนหน่ึงยังสิกขมานา 2 รูปใหiบวช 

เปRนปาจิตตียF สิกขาบท ทั้งสองน้ีหมายความวtา ภิกษุณีผูiเปRนปวัตตนี (อุป�ชฌายF) ใหiนางสิกขมานาบวช

ไดiป�ละ 1 รูปและตiองเวiนไป 1 ป� หรือพูดใหiเขiาใจไดiงtาย ๆ  วtา 2 ป� ใหiอุปสมบทไดi 9 รูป จึงทำใหiเกิด

ป�ญหาเรื่องการขาดสูญของภิกษุณี จึงทำใหiไมtมีภิกษุณีผูiเปRนปวัตตินีใหi  
 

จากการศึกษาพบวtา การอุปสมบทภิกษุณีนั้นมี 2 รูปแบบคือ 1) อุปสมบทแตtภิกษุสงฆFฝ�าย

เดียว และอุปสมบทกับภิกษุณีสงฆFและภิกษุสงฆFอนุมติัหรอืการอุปสมบททั้ง 2 ฝ�าย ป�ญหารูปแบบการ

อุปสทบทนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ประยุทธF ปยุตฺโต)68 ไดiมีทัศนะและขiอพิจารณาและเสนอ

แนวทางแกiไขป�ญหาไวiวtา  

พุทธานุญาตครั้งแรก (เมื่อยังไมtมีภิกษุณี จึงจะใหiมีขึ้น)69 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหiภิกษุ

ทั้งหลาย อุปสมบทภิกษุณี  

พุทธานุญาตครั้งตtอมา (มีภิกษุณีสงฆFแลiว ใหiบวชในสงฆF 2 ฝ�าย)70 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

ใหiผูiขอบวชหญิง ซึ่งอุปสมบทแลiวในสงฆFฝ�ายเดียว บริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆFแลiว อุปสมบทในภิกษุสงฆF 

                                                
68สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ประยุทธF ปยุตฺโต), พุทธวินัยถึงภิกษุณี, (กรุงเทพ ฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดF

พับลิสช่ิง, 2554), หนiา 200. 
69วิ.มหา.7/419/211. 
70วิ.มหา.7/574/228. 
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  “ถiายกบญัญัติเดิมมาใชiใหiภิกษุฝ�ายเดียวบวชภิกษุณี จะมีเงื่อนปมติดขัดทางวินัยหรือไมt” 

เนื่องจากพระพุทธเจiาบัญญัติไวiตั้งแตtตiนวtา ใหiภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีแลiวพุทธบัญญัตินั้นยังไมt

ยกเลิก ดังน้ัน เมื่อไมtมีภิกษุณีสงฆFก็ใหiภิกษุสงฆFบวชใหi ขiอพิจารณาก็มีหลายอยtาง เชtนวtา 

1) พุทธบัญญัติวtา ใหiภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีน้ันยังไมtยกเลิก น้ันถูกตiองแลiว คือหลังจากน้ัน

ภิกษุสงฆFก็ยังบวชภิกษุณีสืบตtอมายังขาดภิกษุสงฆFไมtไดiจนบัดนี้ ถiายกเลิกเสียแลiวภิกษุสงฆFจะบวช

ภิกษุณีอยูtไดiอยtางไร ก็ตiองตัดออกไป ภิกษุก็ยังคงตiองบวชใหiอยูt โดยบวชในขั้นสุดทiายแตtป�ญหาอยูt

ตรงที่วtา พระพุทธเจiาทรงบัญญัติตtอมาอีกเพิ่มข้ึนวtา ใหiภิกษุณีสงฆFเขiามารtวมบวชดiวย ใหiบวชภิกษุณี

ในสงฆF 2 ฝ�าย แลiวอยtางน้ีภิกษุสงฆFฝ�ายเดียวยังจะบวชภิกษุณีไดiหรือ 

2) สืบเน่ืองจากน้ัน สิกขาบทที่ทรงบัญญัติตtอ ๆ  มา เกี่ยวกับภิกษุณี มีคำจำกัดความระบุไวiวtา 

ที่ชื่อวtา ภิกษุณี ไดiแกtสตรีผูiอุปสมบทแลiวในสงฆFสองฝ�าย นี่คือในสิกขาบทวิภังคF จึงเปRนป�ญหาวtา 

ตอนน้ีที่มีพุทธบัญญัติเพิ่มข้ึนอยtางน้ีแลiว จะบวชภิกษุณีโดยไมtมีภิกษุณีสงฆFไดiหรือไมt เพราะอยtางนiอย

สิกขาบทเหลtาน้ันก็ จะไมtมีผลบังคับใชi หรือไมtเกี่ยวขiองกับผูiไมtไดiบวชอยtางน้ัน 

3) ในเรื่องพระบัญญัติน้ัน ไมtใชtมีแตtกรณีวtายกเลิกหรือไมt แตtที่จริงที่บtอยกวtามากกวtาน้ันอีก 

ก็คือ การแกiไขเพิ่มเติมหรือมีพระบัญญัติใหมtออกมา ที่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งทางหลักกฎหมาย

ทั่วไปเขาก็ถือเชtนกันวtา บัญญัติใหมtหรือบัญญัติทีหลัง ก็เทtากับมายกเลกิบัญญติักtอน ในสtวนที่ขัดแยiง

กันแลiวอนุบัญญัติก็อาจจะมีครั้งที่สอง ครั้งที่สามไดiอีก ก็ตiองถือตามอนุบัญญัติลtาสุดหรือสุดทiาย 

เรียกวtา “ใหiเปRนไปตามที่แกiไขเพิ่มเติมสุดทiายนั้น” ก็ไมtจำเปRนตiองบอกอีกวtาอันเกtานั้น เปRนหลัก

ทั่วไป พระภิกษุสงฆFก็ตiองปฏิบัติตามพุทธบัญญติัทีหลังน้ัน จะไปทำตามพุทธบัญญัติเกtาไมtไดiแลiว หรือ

หากจะรื้อฟ¥�นพุทธบัญญัติครั้งแรกก็จะมีภิกษุณีสงฆFสองรูปแบบคือ ก็จะกลายเปRนวtามีภิกษุณี 2 แบบ 

โดยภิกษุสงฆFอยtางเดียวก็ไดi โดยสงฆFสองฝ�ายก็ไดi อยtางใหมtก็ใชiอยtางเกtาก็ไมtยกเลิก ป�ญหาจะตามมา

คือ “หลังจากบวชภิกษุณี โดยใชiภิกษุสงฆFฝ�ายเดียวนั้นเสร็จไป ก็มีภิกษุณีที่บวชโดยภิกษุสงฆF ฝ�าย

เดียวนั้นขึ้นมาแลiว ตtอจากนั้นเมื่อจะบวชภิกษุณีรุtนตtอไป จะเอาภิกษุณีสงฆFที่เกิดขึ้นใหมtนี้ มารtวม

บวชดiวยตามวินัยที่ใหiบวชภิกษุณี โดยสงฆFสองฝ�ายหรือไมtหรือจะใหiบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆFฝ�ายเดียว

ตtอไป”  

ตอนนี้ป�ญหาก็จะเกิดขึ ้นไดiทั ้งสองทางถiาบวชภิกษุณี โดยภิกษุสงฆF ฝ�ายเดียวตtอไป ก็

กลายเปRนวtา ภิกษุสงฆFยึดอำนาจไวi ภิกษุณีสงฆFก็จะเลื่อนลอยแทบหมดความหมาย เพราะวtาการที่ใหi

ภิกษุสงฆFบวชภิกษุณีน้ัน ก็เพียงเพื่อใหiมีภิกษุณีข้ึนมากtอน เปRนเรื่องเฉพาะกาล ตtอจากน้ีก็จะใหiเปRนไป

ตามพุทธบัญญัติที่ใหiบวชภิกษุณีโดยสงฆFสองฝ�าย เพราะฉะนั้น ตtอจากครั้งนี้ก็จะใหiภิกษุณีสงฆFบวช

ภิกษุณีดiวยตtอไป พุทธบัญญัติใหiบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบสองฝ�ายโดยใหiบริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆFกtอนน้ัน

ขอพักการบังคับใชiไวiช่ัวคราว ถือเอาพุทธบัญญัติใหiภิกษุบวชภิกษุณีไดiเลยที่ยังไมtยกเลิกมาใชiบวชใหiมี

ภิกษุณีข้ึนมาใหมtเปRนรุtนแรกเทtาน้ัน ตtอไปน้ีใครจะบวชเปRนภิกษุณี ตiองใหiภิกษุณี ที่บวชใหiซึ่งมีข้ึนใหมt
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น้ีเปRนผูiบวชใหiกtอน ตามพุทธานุญาตที่ใหiบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบทั้งสองฝ�าย ขiอน้ีเปRนไปไดiไหมที่จะ

เกิดป�ญหาวtา ผูiหญิงที่จะบวชอีกพวกหนึ่ง ซึ่งอาจจะรtวมหรือหนุนโดยภิกษุกลุtมหนึ่ง ก็บอกวtาพทุธ

บัญญัติน้ียังไมtยกเลิก ฉันไมtเอา ฉันไมtยอมบวชกับภิกษุณีชุดของพวกเธอน้ี ฉันไมtไปดiวยพุทธบัญญัติ

ใหiบวชภิกษุณีโดยสงฆFครบสองฝ�ายก็ขอพักการบังคับใชiไวiช่ัวคราวกtอน แลiวสตรีพวกนี้ก็ไปบวชกับ

ภิกษุสงฆFฝ�ายเดียวอีกพวกหนึ่ง แลiวเขาก็อาจจะบอกวtาพวกฉันนี่ก็เริ่มตiนใหมt หรืออยtางนiอยก็เปRน

อิสระออกไปก็จะเกิดมีภิกษุณี 2 แบบหรือแตกแยกออกไปมากกวtาน้ัน คือ  

1.ภิกษุณีที่บวชจากภิกษุสงฆF  

2.กับที่บวชจากสงฆF 2 ฝ�ายเทtาน้ัน  

3.แตtจะมีการแตกกลุtมแตกพวกกันออกไป ชนิดคุมกันไมtอยูtดiวยถiาไมtถึงกับระส่ำระสายกก็

ลายเปRนภาวะไรiหลักเชtน (กลุtมที่มีภิกษุณีบวชใหiเองก็จะเกิดสงฆF 2 สังฆะข้ึน) 

จากป�ญหาการเปลีย่นเพศสภาพของผูiหญิงที่ตiองการจะเปลีย่นสภาพจากคฤหัสถFเพศมาดำรง

สมณเพศหรือเปลี่ยนมาเปRนภิกษุณี ผูiวิจัยเห็นวtา การเปลี่ยนแปลงพุทธบัญญัติ จึงเปRนการแตกแยก

นิกายออกไปอีก ซึ่งไมtมีวันจบสิ้น อีกทั้งสภาพของภิกษุณีที่ไมtเอื้อตtอการสมมุติสงฆF ภิกษุสงฆFมีความ

เหมาะสมกวtาในการบริหารระบบสังฆะนี้ สมมติสงฆFนั้นเปRนเพียงอุปกรณF เปRนเรื่องของวิธีการในข้ัน

ปฏิบัติการ เมื่อการมีสมมติที่เรียกวtาภิกษุณีสงฆFขึ้นมา จะเปpดชtองและเปRนจุดอtอนที่จะทำใหiเกิดปม

และความติดขัดน้ีข้ึนมา จะเปRนเหตุใหiอtอนแอก็ตiองยับย้ัง ในเรื่องการบวชภิกษุณีน้ี การยับย้ังไวiกtอน 

ทั้งที่ทรงยับย้ังพระมหาปชาบดีเอง แลiวยับย้ังพระอานนทF และการทำใหiการบวชน้ันเปRนการไดiมาโดย

ยาก ทั ้งยากโดยรอเวลา และยากโดยการทดสอบความเพียรพรiอมที ่จะตtอสู iทางกาย และความ

เขiมแข็งของจิตใจ ก็เปRนการต้ังจุดเนiนใหiตระหนัก ถึงความสำคัญข้ันที่เรียกไดiวtาเปRนความเปRนความ

ตายของพระศาสนา และทำใหiตั้งสติที่จะไมtประมาทระมัดระวังต้ังใจบวช เพื่อปฏิบัติใหiจริงจังใน 

ทำนองเดียวกันนั้น สtวนที่ทำใหiเปRนการไดiมายากอยtางสำคัญ ก็คือการทรงตั้งการรับครุธรรม 8 ใหi

เปRนเงื่อนไข ครุธรรม 8 น้ันเปRนหลักยึดถือที่มีชีวิต คือใชiคูtมากับความมีอยูtเปRนอยูtของภิกษุณีสงฆF จึง

ตiองเปRนของที่ปฏิบัติไดiกับสภาพที่เปRนจริงใน เวลานั้น ๆ  อยtางเปRนป�จจุบัน จนตลอดพุทธกาล ดiวย

เหตุนี้ จึงแนtใจไดiวtา ครุธรรมที ่พระมหาปชาบดีไดiรับนั ้น เปRนแกนหรือเปRนโครงที ่มีการจัดปรับ

ขiอความไปตามภาวะของสังฆะ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชtนที่ไดiมีสิกขาบท ทั้งมูลบัญญัติ และอนุบัญญัติ

เพิ่มข้ึนๆ จนสิ้นพุทธกาล แลiวก็ลงตัวเต็มรูปอยูtแคtสมัยน้ันและการที่ผูiหญิงตiองการเปลี่ยนเพศสภาพ

มาเปRนสมณเพศ จะเปRนเหตุใหiพรหมจริยะ ดำรงอยูtไมtไดiนานดังความที่ปรากฎในพระไตรปpฎกวtา  

“ดูกรอานนทF ก็ถiาสตรีจักไมtไดiออกจากเรือนบวช  เปRนบรรพชิตในธรรม

วินัยที่ตถาคตประกาศแลiว พรหมจรรยFจกัต้ังอยูtไดiนาน สัทธรรมจะพึงต้ังอยูtไดiตลอด
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พันป�ก็เพราะสตรีออกจากเรอืนบวชเปRนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลiว 

บัดน้ี พรหมจรรยFจักไมtต้ังอยูtไดiนาน สัทธรรมจักต้ังอยูtไดiเพียง 500 ป�เทtาน้ัน”71 

 

พระองคFจึงไดiทรงบัญญัติครุธรรม 8 ข้ึน ไวi เหมือนกั้นทำนบป องกันไวi เมื่อทรงต้ังครุธรรมมา

คุม คุ iมกัน หรือเปRนกรอบกันแลiว พรหมจริยะก็จะยืนยาวไปไดiถึง 1,000 ป�ดังเดิม พุทธทำนาย

ดังกลtาวดังที่ ไพรินทรF กะทิพรมราช ไดiแสดงความเห็นวtา สิ่งแรกที่เราจะตiองการทำความเขiาใจกัน

กtอนคือการที่ พระพุทธองคFตรัสวtา ถiาสตรีไดiบวชเปRนบรรพชิตในพระธรรมวินัยแลiว สัทธรรมจักต้ังอยูt

ไดiเพียง 500 ป�น้ันเปRนไปไดiหรือไมtวtาพระพุทธองคFมิไดiตiองการหมายความวtา อายุพุทธศาสนาจะเปRน

เชtนน้ันจริงตามตัวอักษร หากแตtเปRนแคtคำอุปมาเพื่อแสดงใหi เห็นวtาพุทธศาสนาจะอายุสั้นลงมาก

เทtาน้ัน แตtทวtาดiวยเหตุใดและทรงมีพระประสงคF อยtางไรจึงตรัสเชtนน้ัน การจะตอบป�ญหาน้ีไดiผูiูเขียน

คิดวtาการตีความจำตiองอาศัย บริบทอื่นจากขiอความอื่น ๆ เขiามาพิจารณาประกอบดiวย จะใชtแคt

ขiอความเทtาที่ปรากฏหรือเฉพาะเทtาที่หยิบยกขึ้นมานี้ไมtไดiถiาหากพิจารณาใหiดีแลiว อาจเห็นถึงพระ

ป�ญญาอันยิ่งใหญt ของพระพุทธองคFจากกรณีน้ีไดi กลtาวคือเปRนไปไดiหรือไมtวtาการที่พระองคFตรัส 

(คtอนขiางรุนแรง) เชtนนี้ เพราะพระองคFตiองการเตือนบางสิ่งแกtเรา ดiวยทรงหยั่งเห็นเหตุที่อาจจะ

เกิดข้ึนไดiในอนาคต เพราะธรรมชาตินิสัยของบุรุษและสตรีที่ยtอมดึงดูและครอบงำซึ่งกันและกัน  

การที่บุรุษหรือสตรีตัดสินใจมาบวชและเต็มใจสมาทานการปฏิบัติตามพระวินัยของพุทธ

ศาสนาน้ัน จุดมุtงหมายสูงสุดก็เพื่อการพiนออกไปเสียจากชีวิตที่เปRนทุกขFหรือเรียกวtา “พระนิพพาน” 

นั ่นเอง แตtใชtว tาทุกคนจะสามารถไปถึงจุดหมายไดiเหมือนกันหมด ตามหลักฐานเรื ่องเลtาใน

พระไตรปpฎกยืนยันวtา มีภิกษุหรือภิกษุณีหลายทtานที่สามารถบำเพญ็จนบรรลุเปRนพระอรหันตF แตtก็ยัง

ภิกษุ ภิกษุณีอีกจำนวนไมtนiอยที่ยังไมtบรรลุจึงตiองพยายามบำเพ็ญความเพียร ฝ¥นกิเลสที่นอนเน่ืองอยูt

ในจิตของตนเองตtอไปการที่ภิกษุและภิกษุณีที่ยังไมtไดiบรรลุคุณวิเศษใด ๆ  เหลtาน้ีมีโอกาสอยูtใกลiชิด

กัน ดiวยอำนาจของกิเลสจึงทำใหiโอกาสที่ทั้งคูtจะเบื่อหนtายและไมtสนใจประพฤติพรหมจรรยFยtอมมีไดi

งtาย ดiวยเหตุนี้ทรงเล็งเห็นธรรมชาติของทั้งบุรุษและสตรีดังนี้แลiวพุทธองคFจึงตรัสในเชิงทำนายเพื่อ

เปRนการเตือนเหลtาภิกษุและภิกษุณีใหiจงระวังกิเลสในใจของตนใหiดี มิฉะนั้นแลiวการกระทำอนัเปRน

ลtวงละเมิดพระธรรมวินัยยtอมเกิดขึ้นไดi จนเปRนเหตุใหiอายุของพระพุทธศาสนาสั้นลงไปดiวย พุทธ

ดำรัสดังกลtาวเพื่อพยายามไมtใหiพุทธทำนายน้ันเปRนจริงจึงตกอยูtกับทั้งบุรุษ (ภิกษุ) และสตรี (ภิกษุณี) 

มิใชtหนiาที่ของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงโดยเฉพาะ หากแตtเปRนสิ่งที่จะตiองรับผิดชอบรtวมกัน72 

                                                
71วิ.จู.7/518/210. 
72ไพรินทรF กะทิพรมราช, “การเขiาใจพุทธทำนายเรื่องพรหมจรรยFไมtตั้งอยูtนานกับป�ญหาการบวชภิกษุณี

ในสังคมไทย”, วารสารมนุษยศาสตร?วิชาการ ป�ที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555, หนiา 56-58. 
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กลtาวโดยสรุปวtา สังคมสังฆะนั้นประกอบดiวย สมมุติสงฆFที่ประกอบดiวย ภิกษุสมมุติ และ

ภิกษุณีสมมุติ สังคมสังฆะกtอตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคFคือ การรักษาหลักการ แนวคิด และรูปแบบ ขiอ

ปฏิบัติ (วินัย) ทางพระพุทธศาสนา ตtอมาสมมุติสงฆFที่เรียกวtา ภิกษุณีน้ันขาดเสถียรภาพ ไมtสามารถ

อยูtในสังคมสังฆะไดi เนื่องดiวยบริบทของสังคมและลักษณะทางกายภาพ จึงทำใหiการคณะสังฆะที่

เรียกวtาภิกษุณีนั้นสูญสิ้นไป ตtอมาจะมีการฟ¥�นฟูรูปภิกษุณีขึ้นมาใหมt และจะเขiารtวมสังคมสังฆะ 

เหมือนที่เคยไดiรับอนุญาตจากพระพุทธเจiา หากแตtป�จจุบันกาลเวลาไดiเวลาลtวงเลยมานานและ

พระพุทธเจiาก็ไมtดับขันทปรินิพพานไปแลiว ดiวยเหตุผลที่จะฟ¥�นฟูภิกษุณีจึงมีขiอตัดขัดหลายประการ 

อาทิการอุปสมบทภิกษุณีนั้นถือตามพุทธบัญญัติครั้งที่ 2 คือ อุปสมบทแลiวในสงฆF 2 ฝ�าย ทั้งฝ�าย

ภิกษุณีสงฆFและภิกษุสงฆF จากการศึกษาพบวtา ภิกษุณีสงฆFนั้นไดiสูญไปแลiวหลังพุทธปรินิพพานไดi 

500 ป� ดังนั้นจึงไมtมีภิกษุณีสงฆFสืบทอดสมมุติสงฆFที่ 2 จนถึงป�จจุบัน ภิกษุณีสงฆFนั้นเกิดขึ้นในสมัย

พุทธกาลและสืบทอดมาโดยพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอันเปRนนิกายหลักที่สืบทอดรูปแบบด้ังเดิม

ไวi (เถรวาท แปลวtา ถiอยคำของพระเถระ ประวัติของคำน้ีมีวtา ในคราวที่พระอรหันตFจำนวน 500 รูป

ประชุมกัน ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 ภายหลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน พระมหากัสสปเถระ

ซึ่งเปRนประธานไดiตั้ง ขiอหiามการถอนพระพุทธบัญญัติ ตามที่ไดiมีพระพุทธานุญาตไวiวtา เมื่อสงฆF

ปรารถนาก็ใหiถอนสิกขาบทเล็กนiอยไดi ที่ประชุมทั้งหมดรับรอง ฉะนั้นพระสงฆFฝ�ายที่ปฏิบัติตาม

ขiอตกลงนี้จึงเรียกวtาฝ�ายเถรวาท) และอาจกลtาวไดiวtาภิกษุณีสงฆFนิกายเถรวาทนั้นไดiสูญสิ้นไปแลiว 

อยtางไรก็ตามผูiวิจัยเห็นวtา ป�ญหาเรื่องเพศสภาพของภิกษุณีสงฆFนั้นเปRนเรื่องของการพิธีการหรือ

รูปแบบ ไมtใชtป�ญหาเรื่องสภาวะจิต ผูiวิจัยจึงศึกษาหลักธรรมและเพศสภาพกับการบรรลุธรรมดังมี

รายละเอียดที่คiนพบดังตtอไปน้ี 

   

 4.3.6 หลักธรรมกับการบรรลุธรรม 

 หลักธรรมคำสอนของพระผูiมีพระภาคเจiามีมาก แตtที่จัดวtาเปRนหลักธรรมที่สำคัญที่นำไปสูt

มรรคผล ไดiแกt โพธิป�กขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเปRนฝ�กฝ�ายของการตรัสรูiคือ เกื้อกูลแกtการตรสัรูi 

ธรรมที่เกื้อหนุนแกtอริยมรรค โพธิป�กขิยธรรม 3773 ประการ แบtงเปRน 7 หมวดดังน้ี 

 1) สติป�ฏฐาน 4 การเจริญสติ หรือ สติป�ฏฐาน ซึ่งแบtงออกเปRน 4 หมวด คือ 1) หมวดกาย

ที่เรียกวtา กายานุป�สสนาสติป�ฏฐานมี 6 บรรพ74 2) หมวดเวทนา ที่เรียกวtา เวทนานุป�สสนาสติป�ฏ

ฐาน75 3) หมวดจิตที่เรียกวtา จิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐาน76 4) หมวดธรรมที่เรียกวtา ธัมมานุป�สสนาสติ

                                                
73สํ.ม.19/1023-1026/248., สํ.ม.19/1070-1078/258-259., อภิ.วิ.35/611/286-287. 
74ม.มู.12/133-138/73-77. 
75ม.มู.12/139/77. 
76ม.มู.12/140/78. 
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ป�ฏฐาน77 ในกรณีของพระพาหิยทารุจีริยเถระ ทtานไดiฟ�งการแสดงธรรมโดยยtอจากพระโคตมพุทธเจiา 

เพียงพระพุทธองคFแสดงธรรมจบ การบรรลุธรรมของทtานชื่อวtา การเขiาถึง สุญญตาหรือสุญญตบท 

เปRนการบรรลุธรรมแบบ สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เปRนวิป�สสนายานิกบุคคล ดiวยการเจริญวิป�สสนา

ในฐาน ธัมมานุป�สสนาสติป�ฏฐาน หมวดอายตนะป�พพ78 ธัมมานุป�สสนาสติป�ฏฐาน เปRนการกำหนด

สติพิจารณาธรรมตtาง ๆ ไดiแกt นิวรณF 5 ขันธF 5 อายตนะ 12 โพชฌงคF 7 และอริยสัจ 4 ซึ่งเปRนหมวด

ธรรมที่เกี่ยวขiองกับชีวิตและการบรรลุธรรม 3 หมวดแรก คือ นิวรณF ขันธFและอายตนะ เปRนการ

พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อตiองเกี่ยวขiองกับโลกและสังคม โดยมีรtางกายเปRนศูนยFกลางไดiแกt 

ขันธF 5  ที่ประกอบดiวย รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ มีสื่อกลางคือ อายตนะภายในและ

ภายนอกเปRนตัวเช่ือมประสาน ทำใหiเกิดนิวรณธรรมตtาง ๆ ข้ึน การที่เขiาไปรูiเทtาทันสภาวธรรมตtาง ๆ 

เทtากับการรูiความจริงของชีวิตและโลก จนเกิดความปลtอยละวาง หรือรูiวิธีในการที่จะปฏิบัติอยtางไร

กับสิ่งเหลtาน้ัน สtวนธรรม 2 หมวดสุดทiายคือ โพชฌงคFและอริยสัจ เปRนการดำเนินไปของจิตที่เมื่อเขiา

ใจความจริงของชีวิตและโลกแลiว ก็จะดำเนินไปสูtมรรค ผล อันเปRนสtวนใหiนำไปสูtการบรรลุธรรมใน

ที่สุด79 ซึ่งสอดคลiองกับการบรรลุธรรมของพระนันทเถระ ไดiเจริญวิป�สสนาตามแนวสติป�ฏฐาน 4 ใน

หมวดสัมป�ญญะป�พพะ โดยมีสติเปRนที่ต้ังกำหนดรูi ความรูiทั่วพรiอม รูiรอบคอบ รูiตัวเสมอ รูiที่ถูกตiอง

สมบูรณF ประกอบในอิริยาบถตtาง ๆ  ดiวยมีสัมปชัญญะ มีสติ ทำใหiเกิดป�ญญา หยั่งเห็นไตรลักษณFวtา

รูป นาม ที่ตามรูiในป�จจุบันขณะน้ันวtาไมtเที่ยง เปRนทุกขF ไมtใชtตัวตน ละความยึดมั่นในรtางกาย ตัวตน 

บุคคล เราเขา ยกจิตข้ึนสูtอารมณFของวิป�สสนาญาณ จึงไดiสำเร็จประโยชนFสามารถบรรลุธรรม80 

 2) สัมมัปปธาน 4 แปลวtา ความเพียร เหมือนสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองคF 8 คือ ความ

เพียรเผากิเลส โดยไมtยอมใหiกิเลสเกิดขึ้นในใจ81 สัมมัปปธาน 4 ในโพธิป�กขิยธรรมนี้ ตiองเปRนความ

เพียรอยtางแรงกลiาในการเจริญกุศล หมายถึง ความเพียรอยtางแรงกลiาในการเจริญศีล สมาธิ ป�ญญา 

เทtากับมีความเพียรอยtางแรงกลiาในการละอกุศล วิริยะ  

 3) อิทธิบาท 4 ความกระทำใหiแจiง ความเขiาถึงซึ่งธรรมเหลtาน้ัน82 ความเจริญอิทธิบาทเพือ่

รูiยิ่งราคะ 4 ประการ ไดiแกt 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ นึก รูiจักคิด 4) 

                                                
77ม.มู.12/141-150/78-87. 
78พระสมศักดิ์ สุทฺธิจาโค, “ศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร?พระพุทธศาสนาเถรวาท เฉพาะกรณีของพระ

พาหิยทารุจีริยะเถระ”, อiางแลiว, หนiา 90-93. 
79สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อiางแลiว, หนiา 765. 
80พระชาติ °านวีโร, “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระนันทเถระ”, อiางแลiว, หนiา 

113-116. 
81พระคันธสาราภิวงศF, โพธิปwกขิยธรรม, (กรุงเทพฯ : บริษัทบุญศิริการพิมพF จำกัด, 2555), หนiา 42. 
82เรื่องเดียวกัน, หนiา 160. 
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วิมังสา ป�ญญา ตiองเปRนป�ญญาชนิดที่เปRนความรูiชัด ไมtหลง ซึ่งเปRนสัมมาทิฏฐิ ป�ญญาน้ีก็จัดเปRนองคF

มรรคดiวย83 

 4) อินทรียF 5 ในคัมภีรFสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตวtาดiวยอินทรียFลiวน 5 

ประการ คือ 1) สัทธินทรียF คือศรัทธา 2) วิริยินทรียF คือ วิริยะ ซึ่งเปRนองคFธรรมที่สำคัญยิ่งขiอหนึ่งใน

พระพุทธศาสนา เปRนองคFแหtงสัมมาวายมะ ซึ่งเปRนองคFธรรมซึ่งคอยชtวยหนุนองคFมรรคFขiออื่น ๆ ทุกขiอ

เสมอไป ในการปฏิบัติวิป�สสนาภาวนาตามหลักสติป�ฏฐาน 4 เพื่อบรรเทาทุกขFทางกายและทางใจที่

เกิดขึ้นใหiนiอยลง หรือจนกระทั่งหมดไป ผูiที่ใชiวิริยะในการปฏิบัติวิป�สสนาภาวนา ดiวยการดำเนนิไป

อยtางพอดีในการเจรญิสติป�ฏฐาน 4 ในกองรปู เวทนา จิต และสภาวธรรม โดยกำหนดรูiอารมณFทีไ่ดiเหน็ 

ไดiยิน สัมผัส และจิตที่กำหนดรูiในป�จจุบันขณะ ก็ชื่อวtาเจริญสัมมัปปธาน 4 เมื่อเจริญสัมมัปปธาน 4 

ชื่อวtา เจริญอิทธิบาท 4 เมื่อเจริญอิทธิบาท 4 ชื่อวtา เจริญอินทรียF 5 เมื่อเจริญอินทรียF 5 ชื่อเจริญ   

พละ 5 เมื่อเจริญพละ 5 ช่ือวtาเจริญโพชฌงคF 7 เมื่อเจริญโพชฌงคF 7 ช่ือวtาเจริญอริยมรรคมีองคF 8 จึง

กลtาวไดiวtา ในทุกขณะที่ผูiปฏิบัติธรรมเจริญสติป�ฏฐาน 4 เทtากับเจรญิโพธิป�กขิยธรรมไปพรiอมกัน วิริยะ 

ยtอมเปRนบาทฐานใหiเกิดสมาธิ ป�ญญา ยtอมเกิดข้ึน เมื่อมรรคใดมรรคหน่ึงเกิดข้ึนแลiว ผลที่ไดiรบัจากการ

ใชiความเพียรน้ีเรียกวtาพระอริยบคุคลทั้ง 4 จำพวกคือ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และ

พระอรหันตF84 3) สตินทรียF คือสติ 4) สมาธินทรียF คือสมาธิ 5) ป�ญญินทรียF คือป�ญญา85 

 5) พละ 5 สภาวะที่มีกำลัง พละมีองคFธรรมเหมือนอินทรียFทั้ง 5 คือ86 1) ศรัทธาพละที่มี

กำลัง ยtอมกำจัดความหยาบ คือ ตัณหา 2) วิริยพละที่มีกำลัง ยtอมกำจัดความเกียจครiาน 3) สติพละที่

มีกำลัง ยtอมกำจัดความหลงลืม 4) สมาธิพละที่มีกำลัง ยtอมกำจัดความเคลื่อนหรือแกวtง 5) ป�ญญา

พละที่มีกำลัง ยtอมกำจัดความหลง ผูiมีกำลังพละ 5 ประการน้ี อาศัย วิริยะ สติ ป�ญญา ทั้ง 3 ประการ

น้ี วิป�สสนายtอมปรากฏไดi แตtผูiใดประสงคFจะเจริญสมถะและวิป�สสนาใหiตลอดถึงมรรค ผล นิพพาน 

ตiองบริบูรณFดiวยพละ 5 ประการน้ี87 

 6) โพชฌงคF 7 องคFแหtงการตรัสรูi หรือ องคFแหtงการรูiแจiงธรรมตามความเปRนจริง โพชฌงคF 

คือ ธรรมที่เปRนองคFแหtงการรูiแจiงอริยสัจทั้ง 4 โดยรูiวtาทุกขสัจเปRนธรรมที่ควรกำหนดรูiสมุทยสัจเปRน

ธรรมที่ควรละ นิโรจสัจเปRนธรรมที่ควรกระทำใหiแจiง และมรรคสัจเปRนธรรมที่ควรอบรม88 ดiวยองคF

ธรรม 7 ประการไดiแกt 1) สติสัมโพชฌงคFรคือ ความระลึกไดi 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงคF คือ ความเฟ น

                                                
83อภิ.วิ.35/505-541/244-256. 
84Ven.Tan Ah Yat, “ศึกษาวิริยะเพื่อการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถรวาท”, อiางแลiว, หนiา 89-91. 
85สํ.ม.19/843/211., สํ.ม. 19/844-868/211-216., ข.ุป. 31/423-435/167-177. 
86สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบับประมวลธรรม, อiางแลiว, หนiา 187. 
87พระคันธสาราภิวงศF, โพธิปwกขิยธรรม, อiางแลiว, หนiา 129. 
88เรื่องเดียวกัน, หนiา 132. 
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ธรรม 3) วิริยสัมโพชฌงคF คือ ความเพียร 4) ป�ติสัมโพชฌงคF คือ ความอิ่มใจ 5) ป�สสัทธิสัมโพชฌงคF

คือ ความสงบกายระงับใจ 6) สมาธิสัมโพชฌงคF คือ ความต้ังจิตมั่น 7) อุเบกขาสัมโพชฌงคF คือ ความ

วางใจเปRนกลาง89  

 7) มรรคมีองคF 8 ทางมีองคFแปดประการ อันประเสริฐ90 ทางอันประเสริฐ คือ ทางที่นำไปสูt

ความหลุดพiน คือ พระนิพพาน อันเปRนจุดมุtงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา91 มรรคเปRนขiอปฏิบัติที่

ทำใหiเขiาถึง พระนิพพาน  คือ ธรรมที ่เปRนเครื่องดับทุกขF ทtานเรียกวtา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

หมายความวtา เปRนขiอปฏิบัติที่จะทำใหiเขiาถึงความดับทุกขF92 วtาดiวยบรรดาอริยสัจ 4 น้ัน ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทาอริยสัจมี 8 ประการ คือ 1) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 2) สัมมาสังกัปปะ (ความดำริ

ชอบ) 3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4) สัมมากัมมันตะ (การทำชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพ

ชอบ) 6) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) 7) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) 8) สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจ

มั่นชอบ) มรรคมีองคF 8 นี้ เปRนหนทางที่สามารถนำไปสูtการบรรลุธรรม และนิพพานไดi จัดวtาเปRน

พรหมจรรยFในพระพุทธศาสนา อันเปRนสาเหตุใหiเกิดผลแหtงพรหมจรรยF และผลแหtงพรหมจรรยF คือ 

โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหันตผล93  

 การบรรลุข้ันอหัตผลน้ันทำใหiเกิดอิสรภาพแหtงจิตหรือจิตหลุดพiนเปRนอิสระจากกิเลสน้ัน เกิด

จากการฝ�กอบรมทางกาย วาจา จิตใจ และป�ญญา หรือการดำเนินตามทางแหtงมรรคมีองคF 8 กลtาวคือ     

1) จิตเปRนอิสระจากกิเลสดiวยกายภาวนาหรือภาวิตกาโย คือ ความเปRนอิสระที่เกิดจากพัฒนาการทางกาย 

คือ การประพฤติสุจริตทางกาย ประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ มีความสุจริตทางวาจา 

และความเปRนอิสระของจิตที่เกิดจากพัฒนาการทางสังคม เปRนความอิสระที่เกิดจากการสัมพันธFกันของ

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ คือ การสำรวจอินทรียFไมtใหiอกุศลธรรมครอบงำจิตใจในเมื่อ

รับรูiอารมณFทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 2) จิตเปRนอิสระจากกิเลสดiวยจิตตภาวนาหรือภาวิตจิตโต คือ 

ความเปRนอิสระที่เกิดจากพัฒนาการทางจิต ความเปRนอิสระหมดจดแหtงจิต ไดiแกt ความเปRนอสิระที่เกิด

จากการสัมพันธFของสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 3) จิตเปRนอิสระจากกิเลสดiวยป�ญญาภาวนา

หรือภาวิตป�ญโญ คือ ความเปRนอิสระหมดจดแหtงทฏิฐิ ที่เกิดจาการพัฒนาการทางป�ญญา ไดiแกt ความเปRน

อิสระที่เกิดจากการสมัพันธFกันของสัมมาทฏิฐิและสัมมาสังกัปปะ เปRนการพัฒนาป�ญญาใหiมีคุณภาพสงูสดุ 

ดiวยการฝ�กอบรมป�ญญาใหiมีศักยภาพที่จัดเปRนวิป�สสนาญาณอันเปRนความรูiที่ทำใหiเกิดความเห็นแจiง 

                                                
89ที.ปา.11/327/220-221., ที.ปา.11.11/434/266., อง.จตุกฺก.21/238/223., อภิ.วิ.35/542-568/257-

267. 
90สมเด็จพระพทุธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบบัประมวลธรรม, อiางแลiว, หนiา 215. 
91พระคันธสาราภิวงศF, โพธิปwกขิยธรรม, อiางแลiว, หนiา 154. 
92ที.ม.10/299/232., ขุ.ป. 31/599-600/288-289., อภิ.วิ.35/569-577/268-269. 
93อภิ.วิ.35/144-213/92-106. 
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เรียกวtาญาณทัสสนวิสุทธิ และวิมุตติญาณทัสสนะ เปRนญาณที่มีสมรรถภาพที่ชำระจิตใหiบริสุทธ์ิหลุดพiน

เปRนอิสระจากกิเลสโดยสมบรูณF เปRนอิสระจากภพและสงัสารวัฏไดiอิสรภาพแหtงการไมtตiองกลบัมาเกดิอกี94 

ดังนั้นโพธิป�กขิยธรรม เรียกอีกอยtางหนึ่งวtา สามัคคีธรรม มี 37 ประการคือ 1) สติป�ฏฐาน ฐาน 4 เปRนที่

กำหนดของสติ 2) สัมมัปปธาน 4 หลักในการรักษากุศลธรรมไมtใหiเสื่อม 3) อิทธิบาท 4เป าหมายของความ

เจริญ 4) อินทรียF 5 5) พละ 5 6) โพชฌงคF 7 7) มรรคมีองคF 8  

 หลักธรรมดังกลtาวสอดคลiองกับการบรรลุธรรมของ พระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระ

มหาปชาดบดีโคตมีเถรี ทtานทั้งสองมีความศรัทธาและถวายมหาทานแกtพระ พุทธเจiาและพระสาวก

ติดตtอกัน 7 วัน (สัมมัปปธาน) กอรปดiวยความเพียรพยายามในการประพฤติ ปฏิบัติ (อิทธิบาท 4) 

เพียรสั่งสัมบุญบารมี (อินทรียF5) บำเพ็ญดiวยการทรมานรtางกายเปRนเวลาหลายป� (พระอัญญาโกณ

ฑัญญเถระ) เพียรพยายามปฏิบัติใหiพiนทุกขF (อิทธิบาท 4) เพียรสั่งสมบุญบารมี (อินทรียF 5) ขณะ

บรรลุโสดาบัน พระอัญญาโกณฑัญญเถระฟ�งธรรมจักกัปปวัมนสูตร (ไมtยึดติดกับความตiองการและ

ความอยากที่เกินพอดี) พระพุทธเจiาชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค8) ขณะกำลังฟ�ง

สามารถละสังโยชนF 3 : สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส พระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรีฟ�งธรรม

เขiาใจวtาสังขารไมtเที่ยง (ไตรลักษณF) เขiาใจวtาไมtควรยึดติดในสังขาร ไมtเกิดความลังเลสงสัย บรรลุข้ัน

สกิทาคามี พระอัญญาโกณฑัญญเถระบวชเปRนพระภิกษุ ฟ�งธรรมจากพระพุทธเจiา เรื่องอนัตตลักขณ

สูตร ฟ�งดiวย สติ สมาธิ ป�ญญา พิจารณาไตรtตรองขันธF 5 วtาไมt เที่ยง (เหตุกฎไตรลักษณF) การยึดติด

ความอยากตtาง ๆ เบาบางลง พระมหาปชาดบดีโคตรมีเถรีบวชเปRนพระภิกษุณี ฟ�งธรรมและพิจารณา

ไตรtตรองวtาความอยากมี อยากไดi อยากเปRน ไมtใชtทางแหtงการพiนทุกขF ทำใหiภวตัณหา วิภวตัณหา

เบาบางลง การบรรลุธรรมขั้นอนาคามี ฟ�งธรรมตtอไปทำใหiไมtยึดติดกับการมีความสุขในการปฏิบติั

ธรรม เมื่อฟ�งธรรมและพิจารณาธรรมข้ันตtอไป ทำใหiลดไดiซึ่งกิเลส ราคะ และสิ่งที่มากระทบใจทำใหi

เกิดการวางเฉย การบรรลุพระอรหนัตF เขiาใจวtาการหลงเพลินกับอารมณFสุขในฌานไมtถูก (ไมtติดสุขใน

ฌาน) ไมtสำคัญตนวtาเหนือกวtาผูiอื่น พิจารณาธรรม 8 ขiอ ไมtสำคัญตนวtาตัวเองเปRนใคร95 

 หลักธรรมที่เกื้อหนุนตtอการบรรลุธรรม คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทา ดังในกรณีของพระจักขุ

บาลเถระ ไดiปฏิบัติสมณธรรมของทtานเปRนไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทุกประการ โดยเริ่มจาการฟ�ง

ธรรมแลiวเกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ และเจริญวิป�สสนาอยtางถูกวิธีตามกรรมฐานที่พระพุทธองคFทรงแนะนำ

                                                
94พระมนัส กนตสีโล, “ศึกษาวิเคราะหFแนวคิดอิสรภาพแหtงจิตในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท”, 

วิทยานิพนธFปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อiางแลiว, หนiา 112-113. 
95ณัฐทิพยF ตนุพันธF, “ศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาบดีโคตมี

เถรี”, อiางแลiว, หนiา 109-118. 
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ไวi เมื่ออริยมรรคFมีองคF 8 บริบูรณFพรiอมเพียงกัน ทtานไดiบรรลุโลกุตตรมรรค เปRนพระอรหันตFในที่สดุ96

หลักมัชฌิมาปฏิปทา จึงมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกตiองตามความเปRนจริง เปRนจุดเริ่มตiน เปRนตัวนำใน

การดำเนินตามมรรคาแหtงมัชฌิมาปฏิปทา และเปRนตัวยืนที่มีบทบาทอยูtตลอดเวลาทุกขั้นตอนของ

การปฏิบัติ สัมมาทิฏฐิ มีป�จจัยที ่มีอุปการะในการทำใหiสัมมาทิฏฐิที ่เกิดขึ ้นอยtางสมบูรณF มี 2 

ประการ97 คือ 1) ป�จจัยภายนอกเรียกวtา ปรโตโฆสะ ในกรณีของพระองคุลิมาลพบวtา เหตุป�จจัยที่มี

ผลทำใหiพฤติกรรมของพระองคุลิมาลบรรลุธรรม และป�จจัยที่มีผลทำใหiพฤติกรรมของพระองคลุิมา

ลบรรลุธรรมจนเปRนพระอรหันตFไดiนั้น อันดับแรกผูiนั้นจะตiองไมtทำอนันตริยกรรม 5 ประการ และ

ตiองอาศัยป�จจัย 2 อยtาง คือ 1) ปรโตโฆสะหรือป�จจัยภายนอก 2) โยนิโสมนสิการ หรือป�จจัยภายใน

พรiอมทั้งปฏิบัติตามโพธิป�กขิยธรรม 37 ประการ ตามลำดับและไดiตัดสังโยชนF 10 ประการ กฎแหtง

กรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุล ิมาล ไดiขiามพiนดiวยการปฏิบ ัต ิตามหล ักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาตัดกิเลสหรือพiนจากโลกียะ ไปสูtโลกกุตระ98  และ2) ป�จจัยภายในเรียกวtา โยนิโส

มนสิการ สtวนหลักธรรมที่เปRนปฏิป�กษFตtอการบรรลุธรรม อาทิ อุปาทาน 4 ความยึดมั่น ความยึดติด

ถือคiางถือคาไวi คือ 1) ความถือมั่นกาม 2) ความถือมั่นทิฏฐิ 3) ความถือมั่นศีลพรต 4) ความถือมั่นวา

ทะวtามีตัวตน99 นิวรณF 5 สภาวะที่เปRนเครื่องกางกั้นศักยภาพของจิตไมtใหiบำเพ็ญกุศลข้ันสูง อนุสัย 7 

อนุสัย คือ ธรรมชาติที ่เปRนกิเลสชนิดหนึ ่ง มิจฉัตตะ สภาพธรรมที ่ผ ิด ความเปRนสิ ่งที ่ผ ิด หรือ 

มิจฉาทิฏฐิ ไดiแกt ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลธรรม และความเห็นไมtนำไปสูtความพiน

ทุกขFป�จจัยใหiเกิดมิจฉาทิฏฐิ 2) ดำริผิด 3) เจรจาผิด 4) กระทำผิด 5) เลี้ยงชีพผิด 6) พยายามผิด 7) 

ระลึกผิด 8) ต้ังจิตมั่นผิด100  

 ผลของการบรรลุธรรมคือ พัฒนาป�ญญาใหiรูiแจiงในอริยสัจ 4 ตามระดับช้ันนวโลกุตตรธรรม

ไดiแกtมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ซึ่งเรียกสั้น ๆ  วtาไดiบรรลุพระนิพพาน101 ซึ่งนิพพานที่ปรากฏใน

คัมภีรFพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะคัมภีรFพระไตรปpฎก แบtงออกเปRน 2 ประเภท คือ 

 1) สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ ไดiแกt 

นิพพานยังมีเบญจขันธFเหลือ หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวขiองกับเบญจขันธF หมายถึง ดับกิเลส แตtยังเบญจ

                                                
96กวินธร พิเสฏฐศลาศัย, “ศึกษาหลักมัชฌิมาปฏิปทา:กรณีการบรรลุธรรมของพระจักขุบาลเถระ”, อiาง

แลiว, หนiา 225-235. 
97สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบับประมวลธรรม, อiางแลiว, หนiา 69. 
98พระภารดร สีลสํวโร, “วิเคราะหFความสอดคลiองของพฤติกรรมกับการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาล”, 

อiางแลiว, หนiา 365-371. 
99ม.มู.12/120/67., อภิ.วิ.35/780/271. 
100ที.ปา.11/340/226. 
101ขุ.จู.30/381/143. 
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ขันธFเหลือ ไดiแกt นิพพานของอรหันตFที่ยังมีชีวิตอยูt ตรงกับคำที่คิดข้ึนใชiในรุtนของอรรถกถาวtา กิเลส

ปรินิพพาน (ดับกิเลสสิ้นเชิง)  

 2) อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานธาตุไมtมีอุปาทิเหลือ หรือนิพพานที่ไมtมีเช้ือเหลือ ไดiแกt 

นิพพานที่ไมtมีเบญจขันธFเหลือ หรือนิพพานที่ไมtเกี่ยวขiองกับเบญจขันธF102 ดับกิเลสไมtมีเบญจขันธF

เหลือ ไดiแกt นิพพานของอรหันตFเมื่อสิ้นชีวิต ตรงกับคำวtา ขันธปรินิพพาน (ดับขันธF 5 สิ้นเชิง)103 

 ผลของการบรรลุธรรมนั้นมี 4 ระดับคือ โสดาป�ตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ 

อรหันตผลดังที่ไดiกลtาวมาแลiว เกิดการบัญญัติบุคคลข้ึน การบัญญัติบุคคลหรือปุคคลบญัญัติ ที่อธิบาย

ถึงสภาวะธรรมแตtละสภาวะแลiวทรงบัญญัติช่ือเรียกหรือต้ังช่ือเรียก โดยเริ่มจากสภาวะธรรมสรรพสิ่ง 

และสภาวธรรมปุถุชนไปจนถึงสภาวธรรมของพระอริยบุคคล เพื่อใชiเรียกใหiเขiาใจในภาษามนุษยF 

ธรรมน้ันเปRนสภาวะแหtงสัจจะ จะใหiรูiวtาใครมีคุณสมบัติอยtางไร ก็ตiองต้ังช่ือหรือบัญญัติช่ือเรียกข้ึนมา 

โดยยึดตามคุณสมบัติที ่บุคคลนั้นมี ดังนั ้นการบัญญัติปุคคลจึงไมtไดiขึ ้นอยูtกับเพศ แตtขึ ้นอยูtกับ

สภาวธรรมที่บุคคลนั้นมี โดยมีหลักการบัญญัติชื่อเรียกสภาวะธรรมเพื่อเปRนที่เขiาใจโดยภาษาของ

ชาวโลก ยึดหลัก 6 ประการ คือ 

 1.วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่มีอยูtจริง) บัญญัติช่ือเรียกตามความเปRนจริงของสภาวะ

น้ัน ๆ โดยยึดตามสภาวะหรือปรมัตถสัจจะ เชtน กุศลธรรม (ธรรมที่เปRนกุศล) และอกุศล(ธรรมที่เปRน

กุศล) ซึ่งเปRนสภาวะที่มีอยูtจริงโดยปรมัตถสัจจะ เปRนตiน 

 2.อวิชชานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไมtมีอยูtจริง) บัญญัติช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เชtน 

บัญญัติวtา “หญิงชาย” เปRนตiน เพื่อสื่อสารกันในหมูtชาวโลก แทiจริงแลiว ความเปRนหญิงและความเปRน

ชาย ไมtมีอยูtจริง โดยปรมัตถสัจจะ แมiคำสอนที่ศาสดาของเจiาลัทธิทั้งหลายประกาศ ที่ไมtเปRนสัจธรรม 

ไมtมีอยูtจริง โดยปรมัตถสัจจะ เปRนการบัญญัติคำขึ้นมาสื่อสารเพื่อความเขiาใจกัน ก็จัดอยูtในบญัญติั

ประเภทน้ี  

 3.วิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติจากสิ่งที่ไมtมี ดiวยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกบุคคลที่

ไมtมีอยู tจริงโดยสภาวะ(เพราะบุคคลประกอบขึ้นจากรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุป�จจัย) แตt

สภาวะธรรมในตัวเขาเปRนสัจธรรมที่มีอยูtจริง เชtน บัญญัติวtา เตวิชชา (บุคคลผูiไดiวิชชา 3) วิชชา 3 น้ัน

เปRนสัจจะที่มีอยูtจริง แตtบุคคลผูiไดiวิชชา 3 น้ัน ไมtมีอยูtจริง เพราะแทiจริงแลiว บุคคลน้ันเปRนเพียงการ

ประกอบข้ึนแหtงรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุป�จจัย  

 4.อวิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ดiวยสิ่งที่ไมtมี) เชtน บัญญัติวtา “เสียงหญิง

ชาย” แทiจริง หญิงชายไมtมี (เพราะเปRนเพียงการประกอบขึ้นแหtงรูปนาม และจะสลายไปตามเหตุ

                                                
102สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อiางแลiว, หนiา 386. 
103เรื่องเดียวกัน,หนiา 386. 
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ป�จจัย) แตtเสียงมี เมื่อกลtาวถึงหญิงชายใหiเปRนที่เขiาใจในภาษาของชาวโลก ก็พูดวtา “เสียงหญิงเสียง

ชาย” เปRนการบัญญัติสิ่งที่มี (คือ เสียง) ดiวยสิ่งที่ไมtมี(คือ หญิงชาย)  

5.วิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ดiวยสิ่งที่มี) บัญญัติช่ือเรียกตามสภาวะธรรมที่

มีอยูtทั้ง 2 สtวน เชtน จักขุสัมผัส-การรับรูiทางทางตา จักขุ(ตา) มีอยูt สัมผัส(การรับรูi) ก็มีอยูt จึงเกิดการ

เห็น เปRนตiน 

6.อวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไมtมี ดiวยสิ่งที่ไมtมี) บัญญัติช่ือเรียกจากสิ่งที่ไมt

มีอยูtจริงโดยสภาวะ เชtนบัญญัติวtา ราชโอรส แทiจริง พระราชา ก็ไมtมี บุตรหรือโอรส ก็ไมtมี แตtบัญญัติ

ช่ือเรียกตามภาษาของชาวโลก เปRนตiน 

แทiจริง พระพุทธเจiาไมtไดiเปRนผูiสรiางสภาวะหรือปรมัตถสัจจะนี้ สภาวะหรือปรมัตถสัจจะมี

อยูtตามธรรมชาติ พระพุทธองคFเปRนแตtเพียงผูiทรงบรรลุสภาวะหรือปรมัตถสัจจะตามธรรมชาติน้ีดiวย

สัมมาสัมโพธิญาณ อันเกิดจากกำลังแหtงความเพียรซึ่งเปRนไปอยtางตtอเนื่อง ไมtหยุดหยtอน แลiวทรง

บัญญัติชื่อเรียกสภาวะและบุคคลเพื่อใหiเขiาใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปRนจริง ผูiเขiาใจใน

บุคคลบัญญัติ ยtอมเขiาใจในบุคคลสมมติ ผูiเขiาใจในบุคคลสมมติ ยtอมไมtยึดติดในบุคคล ตัวตนเราเขา 

ผูiไมtยึดติดในบุคคล ตัวตนเราเขา อัสมิมานะ ความถือตัวถือตนในความรูi ในชาติตระกูล ยtอมลดลง 

และเขายtอมช่ือวtา เปRนผูiถอนตนออกจากทุกขFในวัฏฏะไดi104 

 จากการศึกษาพบวtา หลักธรรมในพุทธปรัชญาน้ันมีความเช่ือมโยมสัมพันธFกันในทางปฏิบัติ 

จากการกรณีของพระพาหิยทารุจีริยเถระ และพระนันทเถระ ทtานการบรรลุธรรมในหมวดสติป�ฏฐาน 

4 จนกระทั่งบรรลธุรรมในหมวดอายตนะป�พพะ พระจักขุบาลเถระ ไดiดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

ทุกประการ เกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ และเจริญวิป�สสนาอยtางถูกวิธีตามกรรมฐานที่พระพุทธองคFทรง

แนะนำไวi เมื่ออริยมรรคFมีองคF 8 บริบูรณFพรiอมเพียงกัน นอกจากน้ีการ บรรลุธรรมของ พระอัญญา

โกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาดบดีโคตมีเถรี นั้นไดiเจริญโพธิป�กขิยธรรมครบทั้ง 37 ประการ จาก

กรณีศึกษาที ่กลtาวมามีความสัมพันธFหลักธรรมในพุทธปรัชญา หากแตtบางกรณีทtานจะเริ่มจาก

หลักธรรมที่แตกตtางกัน อยtางไรก็ตามทุกทtานไดiบรรลุโลกุตตรมรรค เปRนพระอรหันตFในที่สุดหรือแมi

พระองคุลิมา น้ันเริ่มจากมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำจนเกิดสัมมาทิฏฐิจนในที่สุดทtานก็บรรลุอรหัตผล 

ผลของความสำเร็จของแตtละระดับนั้นจัดตามหลักเกณฑFของกิเลสที่ละไดiหรือหลักเกณฑFในสังโยชนF 

10 การจัดระดับดังกลtาวเปRนสมมุติบัญญัติเพื่อเปRนภาษาในการสื่อสารใหiเขiาใจเทtาน้ัน 

 

      

                                                
104อภิ.ปุ.36/2/87., พระราชกิจจาภรณF (เทอด าณวชิโร), “ความรูiเรื่องพระอภิธรรม คัมภีรFที่ 4 ปุคคล

บัญญัติ”, เนช่ันสุดสัปดาห?, ป�ที่ 25 ฉบับที่ 1288  3 กุมภาพันธF 2560, หนiา 22.  
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 4.3.7 เพศสภาพกับการบรรลุธรรม 

 จากการที่กลtาวมาในประเด็นเพศกับการบรรลุธรรมน้ัน เปRนการอธิบายในเชิงแนวคิดและ

หลักการทางพุทธปรัชญา แตtในประเด็นของเพศสภาพน้ันเนiนการอธิบายและยกตัวอยtางกรณีศึกษาที่

พบวtา ผูiที่เจริญรอยตามหลักการและแนวทางทางพุทธปรัชญานั้นไดiพิสูจนFใหiเห็นแลiววtาหลักธรรม

และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความหลุดพiนจากความเปRนเพศน้ันไดiสำเร็จบรรลุผลมาแลiวในอดีต และ

จากการศึกษา คำวtา บรรลุ หมายถึง “ถึง”105สtวนคำวtา “ธรรม” หมายถึง สัจจธรรมความจริง106 คือ 

การเขiาถึงสัจธรรม (ความจริง) ในระดับตtาง ๆ   แตtเมื่อตiองการกลtาวถึง “การบรรลุนิพพาน” จะใชi

ศัพทFเฉพาะไดiแกtคำวtา “สจฺฉิกิริยา” ซึ่งแปลวtา “การทำใหiแจiง” หรือ “การทำใหiประจักษF” การรูi

และการเห็น การเห็นคือการรูiจริง การเห็นดiวยการรูiจริง การเห็นอยtางประเสริฐ คือ การรูiอยtางแจtม

แจiง107 อันเปRนการการรูiเห็นดiวยป�ญญา หมายถึง การรูiเห็นอริยสัจ 4 ครบ 3 รอบ 12 อาการ คือการ

เห็นอริยสัจ ไดiแกt ทุกขF เหตุแหtงทุกขF ความดับทุกขF และขiอปฏิบัติถึงความดับทุกขF การเขiาใจอริยสัจ 

ชื่อวtาเปRนของจริงของพระอริยะ108 คือการบรรลุธรรมนั่นเอง บุคคลผูiเกิดความเขiาใจอยtางนี้ก็คือ

บุคคลบรรลุธรรม ซึ่งเรียกวtา อริยะ แปลวtา ผูiหtางไกลจากกิเลส การบรรลุตามทัศนะนักปราชญF 

วิชาการ สำเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ตั้งแตtการเขiาใจธรรมในระดับตiน ๆ คือ ระดับ

โลกิยะ จนถึงความเขiาใจ และเขiาถึงธรรมในระดับมรรคผลคือ ระดับโลกุตตระ      

 หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั ้งหมดจึงเปRนกระบวนการฝ�กปรือพัฒนามนุษยF หรือ

เรียกวtา หลักจริยศาสตรF อันเปRนแนวทาง ฝ�กตนแลiวยtอมประสบผลสำเร็จ คือ เขiาถึงจุดมุtงหมายใน

ระดับตtาง ๆ สำเร็จเปRนพระอริยบุคคล 4 จำพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ

พระอรหันตF เขiาสูtกระแสแหtงความดับโดยสิ้นเชิงดiวยโลกุตตรมรรค คือ พระนิพพานดังน้ัน อริยสัจ 4 

จึงเปRนหลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรม ดังที่พระพุทธเจiาไดiตรัสวtา“พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจiา และ

พระพุทธเจiาทุก ๆ พระองคF ยtอมตรัสรูiอริยสัจ 4 ประการตามความเปRนจริง เปRนความสิ้นอาสวะของ

ผูiรูi เพราะเห็นวtา น้ีทุกขFสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”109และอริยสัจทั้ง 4 ประการน้ี 

เมื่อสงเคราะหFลงสูtภาคสtวนแหtงการประพฤติปฏิบัติแลiวยtอมกtอใหiเกิดญาณทัสสนะ คือ การรูiแจiงโลก

โดยประการทั้งปวง กลtาวคือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ หมายถึง ความรูiที่เกิดจากการไดiรูi 

ความรูiที่เกิดจากการไดiละ และความรูiที่เกิดจากการเขiาใจตามลำดับ สรุปไดiวtา ญาณทัศนะ อนัไดiแกt 

                                                
105สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน? ฉบับประมวลศัพท?, อiางแลiว, หนiา 191. 
106เรื่องเดียวกัน, หนiา 156-157. 
107พระธรรมกิตติวงศF (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน? ชุด คำวัด, อiางแลiว, หนiา 222. 
108พระพรหมมุนี (จุนทF พฺรหฺมคุตฺโต), มังคลัตถทีปนี แปล, (นครปฐม : โรงพิมพFมหามกุฎราชวิทยาลัย, 

2544), หนiา 59. 
109สํ.ม.19/1033/250. 
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สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ เปRนหลักเกณฑFในการตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติหรือตรัสรูi โดย

จำแนกผูiบรรลุธรรมออกเปRน 2 ประเภทคือ110  

 เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพiนแหtงจิต จากความติดใจ ความใครในอารมณFตtาง ๆ ทั้ง

รูปธรรมและนามธรรม ความหมายหลักของเจโตวิมุตติก็คือ โลกียสมาบัติทั้ง 8 อันไดiแกt รูปฌาน 4 

และอรูปฌาน 4111 สำเร็จเปRนพระอรหันตF จึงหลุดพiนจากเครื่องผูกคือ กิเลสทั้งปวง112 ผูiปฏิบัติธรรม

จะบำเพ็ญแตtละสมถะจนเกิดสมาธิขั้นสูง ถึงฌานสมาบัติ และจึงตiองกiาวตtอไปสูtวิป�สสนาคือ เจริญ

ป�ญญาดiวยจึงจะหลุดพiนไดiแทiจริง วิมุตติข้ันสูงสุดที่สมบูรณFสิ้นเชิง คือมีป�ญญาวิมุตติมาควบคูtกับเจโต

วิมุตติ ก็เพราะตiองอาศัยเจโตวิมุตติเปRนเครื่องเตรียมจิตใหiพรiอมเทtานั้นเอง เจโตวิมุมติ จึงเปRนการ

เจริญสมาธิเปRนบาทฐานกtอนแลiวถึงตัดเขiาวิป�สสนา 

 ป�ญญาวิมุตติคือ ความหลุดพiนดiานป�ญญา ความหลุดพiนดiวยอำนาจการเจริญป�ญญา ความ

หลุดพiนแหtงจิตจากอวิชชา ดiวยป�ญญาที่รูiเห็นตามความเปRนจริง ทtานผูiเปRนป�ญญาวิมุตติ หมายถึง 

พระอรหันตFผู iบำเพ็ญวิป�สสนาลiวน ๆ มิไดiสัมผัสวิโมกขF 8 แตtสิ ้นอาสวะเพราะเห็นดiวยป�ญญา 

(สุกขวิป�สสนา) ซึ่งดูเหมือนจะใหiแปลวtา ผูiไดiป�ญญาวิมุตติอยtางเดียวนั้น อันที่จริงยtอมไดiเจโตวมิุตติ

ดiวย พูดไดiวtา ผูiเจริญวิป�สสนาอยtางเดียวแตtความเปRนจริงก็คือ ตiองอาศัยสมถะเพื่อใชiสมาธิเทtาที่

จำเปRนดiวยน่ันเอง ดังน้ัน พระอรหันตFผูiที่เจริญวิป�สสนาลiวน ๆ  ก็ดี ไดiเฉพาะรูปฌานก็ดี ไดiทั้งรูปฌาน

และอรูปฌาน และนิโรธสมาบัติก็ดี ยtอมไดiทั้งเจโตวิมุตติและป�ญญาวิมุตติทั้งหมด ซึ่งเปRนผลของสมถะ

และวิป�สสนา แสดงใหiรูiวtา สมถะและวิป�สสนาเปRนธรรมคูtกัน113 พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ ไดiวิจัย

เรื่อง “การบรรลุธรรมของพระอุบาลีเถระ” พบวtา พระอุบาลีเถระไดiเจริญวิป�สสนาโดยการกำหนด

วิป�สสนาลiวน ๆ แบบวิป�สสนาปุพพังคมนัย และไดiสำเร็จพระอรหัตผล และเปRนพระอรหันตFประเภท

ป�ญญาวิมุตติ คือ พระอรหันตFผูiบำเพ็ญวิป�สสนาลiวน ๆ  มิไดiสัมผัสวิโมกขF 8 แตtสิ้นอาสวะเพราะเห็น

ดiวยป�ญญา114 

 ในพุทธปรัชญามีคำเฉพาะสำหรับเรียกบุคคลผู iบรรลุธรรมในระดับสูงสุด เพื ่อแสดง

คุณสมบัติพิเศษของผูiปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ที่ประสบผลสำเร็จบรรลจุุดหมาย เรียกบุคคลผูiบรรลุ

ธรรม คำที่ใชiกันทั่วไปและรูiจักกันมากที่สุดคือ อริยบุคคลหรือพระอริยะ คำวtา “อริยะ”หมายถึง กลุtม

คนชนเดียวกับทักขิไณยเปRนพื้นคือ หมายถึง ผูiพiนจากภาวะ ปุถุชน และจัดเขiาในกลุtมสาวกสงฆF (ที่

ป�จจุบันเรียกวtาอริยสงฆF) นอกจากนี้พระพุทธองคFทรงเนiนวtา อริยะหรืออารยชนที่จะเปRนสมาชิกใน

                                                
110องฺ.ทุก.20/276/58. 
111สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยF (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน? ฉบับประมวลศัพท?, อiางแลiว, หนiา 433. 
112เรื่องเดียวกัน, หนiา 430. 
113เรื่องเดียวกัน, หนiา 340-431. 
114พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ, “การบรรลุธรรมของพระอุบาลีเถระ”, อiางแลiว, หนiา 79-81. 
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สังคมใหมt คือ ชุมชนชาวพุทธนั้น เปRนอารยชนโดยอารยธรรม คือ ดiวยการดำเนินชีวิตตามมรรคที่

เรียกวtา มัชฌิมาปฏิปทา บุคคลผูiที่จะบรรลุธรรมเปRนพระอริยบุคคลนั้นจะตiองละสังโยชนF คือกิเลส

เปRนเครื่องมัดสรรพสัตวFไวiกับทุกขF115 พรiอมไปกับความเจริญกiาวหนiาในการบำเพ็ญไตรสิกขาคือ 

สมาธิ ป�ญญา การละสังโยชนF 5 ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพสปรามาส กามฉันทะและ

พยาบาท เปRนสังโยชนFเองต่ำขั้นหยาบเรียกวtา โอรัมภาคิยสังโยชนF116 สอดคลiองกับการศึกษาเรื่อง 

การละสังโยชนFในลำดับแหtงการบรรลธุรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธบุตร ชวโน พบวtาใน

การละสังโยชนFในลำดับแหtงการบรรลุธรรมในทักขิไณยบุคคล จึงเปRนไปตามอินทรียFที่ตนกระทำใหi

แจiงตามลำดับโดยชอบ บุคคลผูiเปRนสัทธานุสารี ธัมมานุสารี ละสังโยชนFในลำดับแหtงพระโสดาบัน คือ 

สักกายทิฏิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดiวยสัทธินทรียFและป�ญญินทรียF เรียกวtา อนัญญาตัญญัสสสามี

ตินทรียF บุคคลผูiเปRนสัทธาวิมุติ ทิฏฐิป�ตตะและกายสักขี ทำกามราคะ ปฏิฆะใหiเบาบางลง ในลำดับ

แหtงสกทาคามี และดับสิ้นไปในลำดับแหtงพระอนาคามี สtวนบุคคลผูiเปRนป�ญญาภาควิมุติ อุภโตภาควิ

มุติ ยtอมละสังโยชนFในลำดับแหtงอหันตมรรค คือ รูปราคะ อรูปราคาะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 

ดiวยสิทธินทรียF สมาธินทรียF และป�ญญินทรียF เรียกโดยรวมวtา อัญญินทรียF ญาณรูiในสิ่งที่รูiแลiว เมื่อ

ปรากฏในมรรคเบื้องสูง จึงเปRนผลแหtงวิป�สสนาญาณ รูiถึงความสิ้นไปของชาต ชรา มรณะฯ117 การละ

สังโยชนF 5 ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เปRนสังโยชนFเบื้องสูงข้ัน

ละเอียด เรียกวtา อุทธัมภาคิยสังโยชนF พระพุทธศาสนาไดiแบtงระดับการบรรลุธรรมออกเปRน 4 ระดับ 

จดัเปRนคูtไดi 4 คูt คือ มรรค 4 ผล 4 ดังน้ี 

   4.3.7.1 การบรรลุระดับท่ี 1 พระโสดาบัน 

 พระโสดาบัน หมายถึง ผูiเขiาถึงกระแสมรรคหรือผูiเดินตามทางที่ถูกตiองอยtางแทiจริง118 คือ 

ปฏิบัติถูกตiองตามมรรคอยtางแทiจริง การบรรลุระดับน้ีเปRนผูiทำใหiบริบูรณFในศีล ทำไดiพอประมาณใน

สมาธิทำไดiพอประมาณในป�ญญาสามารถละสังโยชนFไดi 3 อยtางคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตป

รามาส การบรรลุธรรมในระดับน้ี ระดับมรรคเรียกวtา โสดาป�ตติมรรค ระดับผลเรียกวtา โสดาป�ตติผล 

พระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันนี้ ตiองละสังโยชนF 3 ประการ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตป

รามาส ไดiอยtางเด็ดขาดไมtมีเหลืออยูtในจิตสันดาน ตiองเวียนวtายตายเกิดในโลกน้ีอีกไมtเกิน 7 ชาติพระ

                                                
115องฺ.ทสก.24/13/16. 
116ที.ปา.11/284/196 
117พระพุทธบุตร ชวโน, “ศึกษาการละสังโยชนFในลำดับแหtงการบรรลุธรรมในคัมภีรFพุทธศาสนาเถรวาท”,

อiางแลiว, หนiา 293-299. 
118อัมพร จันทร Fต ัน, “การศ ึกษาความส ัมพ ันธFระหวtางการปฏ ิบ ัต ิธ ุดงค Fก ับการบรรล ุธรรมใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, อiางแลiว, หนiา 110. 
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โสดาบันมี 3119 ดังกรณีศึกษาของ นางขุชชุตตรา ครั้นเมื่อพระพุทธเจiาแสดงอนุปุพพิกถา ทรงแสดง

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ซึ่งเมื่อพระธรรมเทศนาจบลง นางขุชชุตตราก็ไดiบรรลุ

โสดาบัน120 

   4.3.7.2 การบรรลุระดับท่ี 2 พระสกทาคามี  

 พระสกทาคามี121 หมายถึง ผูiกลับมาสูtโลกน้ีอีกครั้งเดียวก็สามารถกำจัดทุกขFใหiสิ้นไปไดi ผูi

ไดiบรรลุธรรมระดับน้ีเปRนผูiทำใหiบริบรูณFในข้ันศีล ทำไดiพอประมาณในสมาธิและป�ญญา ทำสังโยชนF 5  

อยtางคือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ใหiหมดสิ้นไปและทำราคะ โทสะ โมสะ ใหiเบา

บางลงการบรรลุธรรมระดับนี้ ระดับมรรคเรียกวtา สกทาคามิมรรค ระดับผลเรียกวtา สกทาคามิผล 

พระอริยบุคคลผูiบรรลุมีช่ือวtา พระสกทาคามีจะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเทtาน้ันก็จะนิพพาน  

   4.3.7.3 การบรรลุระดับท่ี 3 พระอนาคามี  

 พระอนาคามี หมายถึง จะปรินิพพานในที่สุดไมtเวียนกลับมาอีก ผูiไดiบรรลุธรรมในระดับน้ี

เปRนผูiทำใหiบริบูรณFในศีลและสมาธิ ทำไดiพอประมาณในป�ญญา ละสังโยชนFไดi 5 อยtาง คือ คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ใหiหมดสิ้นไป122 การบรรลุธรรม

ระดับน้ี ระดับมรรคเรียกวtา อนาคามิมรรค ระดับผลเรียกวtา อนาคามิผล พระอริยบุคคลผูiบรรลุมีช่ือ

วtา พระอนาคามี พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีนี้ตiองละสังโยชนF 5 ประการ คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท ไดiอยtางเด็ดขาดไมtมีเหลืออยูtในจิตสันดาน เมื่อ

พระอนาคามีไปบังเกิดในพรหมโลก บรรลุอรหัตตผลสำเร็จเปRนพระอรหันตFแลiวดับขันธFเขiาสูtนิพพาน

ในพรหมโลกนั้น ดังกรณีศึกษา อุบาสิกามาติกมาตา ผูiบรรลุอนาคามี โดยพิจารณาอาการ 32 เปRน

หลักจนกระทั่งสำเร็จมรรค 3 ผล 3 หมายถึงการสำเร็จเปRนอริยบุคคลข้ันอนาคามี ผูiเกิดอีกครั้งก็เปRน

พรหม แลiวหลังจากน้ันก็เขiาสูtพระนิพพานทันทีไมtตiองกลับมาเกิดอีก123 และกรณีของจิตตคหบดี ไดi

พิจารณาอายตนะ 6 ประการ ( คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เมื่อพระมหานามเถระแสดงธรรมเทศนา

จำแนกแยกแยะอายตนะจบลง จิตตคหบดีก็บรรลุพระโสดาป�ตติผล ละสังโยชนFเบื้องต่ำไดi 3 ประการ

คือ 1) สักกายทิฏฐิ 2) วิจิกิจฉา 3) สีลัพพตปรามาส ความเห็นวtาเปRนตัวของตน ความลังเลสงสัย 

ความถือมั่นศีลพรต ฝ�ายจิตตคหบดีเมื่อทราบขtาวการมาของพระสารีบุตรเถระ จึงไดiแสดงธรรมเรื่อง

                                                
119องฺ.ติก.20/527/222-223. 
120องฺ.เอก.20/152/27., องฺ.เอก.อ.33/152. 
121องฺ.จตุกฺก.21/241/224. 
122องฺ.ติก.20/528/223-224. 
123ข.ุธ.25/13/14-15., ข.ุธ.อ.40/13. 
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สังขาร จิตตคหบดีเมื่อไดiฟ�งธรรมน้ันแลiว พิจารณาเห็นสังขารที่ไดiเคยถูกบีบครั้นมาในชาติกtอน ทำใหi

บรรลุอนาคามิผล124  

   4.3.7.4 การบรรลุระดับท่ี 4 พระอรหันตA  

 พระอรหันตF หมายถึง พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด ผูiไดiบรรลุธรรมในระดับนี้ เปRนผูiหมดสิ้น    

อาสวะกิเลส สามารถทำใหiบริบูรณFในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ป�ญญา ละสังโยชนF 10 อยtาง คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ

อวิชชาใหiหมดสิ้นไป การบรรลุธรรมระดับนี ้ระดับมรรคเรียกวtา อรหัตตมรรค ระดับผลเรียกวtา 

อรหัตตผล พระอริยบุคคลผูiบรรลุมีชื่อ พระอรหันตF พระอริยบุคคลระดับพระอรหันตFนี้นอกจากจะ

ประหารกิเลสไดiโดยสิ้นเชิง และละสังโยชนFทั้ง 10 ประการไดiอยtางเด็ดขาดแลiว ทtานยังสามารถเขiา

อรหัตตผลสมบัติ เสวยอารมณFพระนิพพานไดiตามจิตปรารถนา และเมื ่อทtานหมดกิเลสอยูtจบ

พรหมจรรยFแลiว ไมtเกิดอีกตtอไป พอถึงอายุไขแลiวทtานก็จะดับขันธปรินิพพาน พระอรหันตFน้ันมีหลาย

ประเภทดังที่ไดiกลtาวแลiวเปRนตiน 

 1.เพศสภาพกับการบรรลุอรหัตผล 

 จากกรณีศึกษาบุคคลที่บรรลอุรหัตผล โดยการจัดแบtงเปRน คฤหัสถFเพศและสมณเพศ พบวtา 

ทั้งสมณเพศ ไดi ภิกษุและภิกษุณี และคฤหัสถFเพศ ไดiแกt อุบาสกและอุบาสิกา น้ันสามารถบรรลุธรรม

ข้ันสูงสุดคือข้ันอรหันตผลดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กรณีศึกษาสมณเพศฝmายภิกษุ 

 ก) พระสารีบุตรเถระผูiมีป�ญญามาก บรรลุอรหัตผล พระสารีบุตรไดiนับวtาเปRนผูiมีป�ญญา

เปRนเลิศ ทtานบรรลุโสดาบัน ตั ้งแตtไดiฟ�งธรรมจากพระอัสสชิที่ตอบคำถามวtาครูของทtานสอนวtา

อยtางไร พระอัสสชิตอบวtา “ธรรมเหลtาใดเกิดแตtเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหลtานั้น และ

ความดับของธรรมเหลtาน้ันดiวย พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยtางน้ี” หลังบวชแลiวไดiลาพระพุทธเจiาไป

บำเพ็ญสมณธรรม ณ ถ้ำสุกรชาดา เชิงเขาคิชคิชฌกูฏ วันที่ทtานจะบรรลุอรหันตผล125 

 ข) พระมหากัสสปเถระเจiา ผูiทรงเกิดความเบื่อหนtายในเพศฆราวาส ทtานทั้งสองมีความคิด

ที่ตรงกันคือตiองการที่จะออกบวชแสวงหาความหลุดพiน ไดiพบพระผูiมีพระภาคเสด็จประทับที่ภายใตi

รtมพหุปุตตนิโครธ ระหวtางกรุงราชคฤหFกับนาลัน จึงกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระ

พุทธองคFประทานการอุปสมบทใหi เมื่อทtานอุปสมบทแลiวทำความเพียรไมtนานก็ไดiบรรลุพระอรหตัผล 

หลังจากบรรลุอรหัตผล126 

    

                                                
124วิ.จู.6/129-158 /51-61. 
125วิ.มหา.4/64-76/56-62., อง.เอก.20/146/24., อง.เอก.อ. 32/146. 
126อง.เอก.20/146/24., องฺ.เอก.อ.32/146., ข.ุอป.32/5/30-31. 
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 2) กรณีศึกษาสมณเพศฝmายภิกษุณี 

 ก) พระมหาปชาบดีเถรี ทรงเรียนกรรมฐานที่พระพุทธเจiาทรงประทานและปฏิบัติอยtาง

จริงจัง จนไดiบรรลุพระอรหันตF แมiภิกษุณีเหลtาสากิยานีที่อุปสมบทพรiอมกับทtานก็ไดiบรรลุพระ

อรหันตF นอกจากบรรลพุระอรหันตFแลiวยังไดiคุณสมบัติพิเศษคือ วิชชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกขF 8 และ

อภิญญา 6 และเชี่ยวชาญ ฤทธิ์หลายประการ ไดiแกt ทิพพโสต (หูทิพยF) เจโตปริยญาณ (รูiใจ ผูiอื่น) 

และบุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติไดi)127 สรุปการบรรลุธรรมของมหาปชาบดีโคตมีเถรี มีข้ันตอน 

1) ปฏิบัติตามครุธรรม 8 ประการเพื่อถอนทิฏฐิมานะ 2) มอบกายและใจถวายชีวิตแกtพระรัตนตรัย 

(แกtกลiา) อินทรียF พละ 3) รูiจักตัณหาและกระบวนการถอนตัณหาอยtางชัดแจiง เพราะ ตัณหา คือ 

สังโยชนF เปRนเครื่องผูกสัตวFไวiในภพ128 4) เจริญธรรม (กลุtมแหtงกุศลธรรม) ไดiแกt โพธิป�กขิยธรรม

อยtางตtอเน่ือง 5) มีสติและป�ญญา (สัมปชัญญะ) ในรูปนาม (กายใจ) อยtางตtอเน่ืองหลักการทั้ง 5 ขiอ 

เพื่อเป าหมาย คือ รูiอริยสัจ 4 เทtาน้ัน เมื่อรูiแลiว เขiาถึงแลiว ก็สัมผัสพระนิพพานอยtางอมตะ ไมtหวน

กลับมาสูt ปุถุชนอีกและเขiาถึงอนุปาทิเสสนิพพาน (กิเลสตาย ชีวิตตาย) ในที่สุด 

 ข) พระภัททากุณฑลเกสาเถรี พระเถรีบรรลุอรหันตFพรiอมดiวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภายใน 

2-3 วันเทtาน้ัน พระพุทธเจiาจึงทรงยกยtองพระเถรีใหiเปRนเอตทัคคะดiานขิปปาภิญญา (การตรัสรูiเร็ว) 

การบรรลุธรรมของพระภัททากุณฑลเกสาเถรี มีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ จากบทคาถาที่วtา หาก

คาถาไมtประกอบดiวยบทอันมีประโยชนF แมiจะมีต้ัง 1,000 คาถาก็ตาม คาถาเดียวที่บุคคลฟ�งแลiว (จิต) 

สงบระงับไดiยังประเสริฐกวtา พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เปRนผูiมีการศึกษามากจากลัทธิตtาง ๆ เพื่อใหi

นางคลายทิฏฐิ (แนวคิดของตนเองออก) ทำใหiจิตใจสงบฟ�งธรรมของพระองคFเทtาน้ัน หลักทฤษฎีอื่นที่

เคยศึกษาปฏิบัติมา ไมtสามารถทำใหiพiนทุกขFไดi หลักธรรมของพระองคFเทtาน้ันจึงจะเปRนแนวทางแหtง

ความพiนทุกขFไดi ลำดับตtอมาทรงตรัสสอนนางวtา “ขันธF อายตนะและธาตุทั้งหลาย (กายและใจ) ไมt

งาม ไมtเที่ยง เปRนทุกขF และเปRนอนัตตา” นางผูiมีบุญญาธิการทําไวiแสนกัป ไดiพบพระพุทธเจiามา   

แลiว 2 พระองคFที่ผtานมา จึงเขiาใจอยtางกระจtางแจiงในไตรลักษณFดiวยป�ญญาญาณ จึงบรรลุพระ

โสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี ตามลำดับ ดังนั้น การศึกษาพระธรรมวินัยของพระศาสดาซ้ำ

แลiวซiาเลtาจึงมี ประโยชนFอยtางมากเพื่อเปRนป�จจัยไวiในอนาคต หลังจากน้ันนางอุปสมบทเปRนภิกษุณี 

ไมtนาน เอาน้ำลiางเทiา เห็นน้ำลiางเทiาไหลเปRนระลอก ๆ  จึงพิจารณาสังขารที่มีความเกิด และความดับ

ไปวtา “สังขาร (กายและใจ) แมiทั้งปวงก็เปRนอยtางน้ัน” จากน้ันจิตก็หลุดพiนเพราะไมtถือมั่นในสังขาร 

(กายใจ) ทtานจึงเปRนพระอรหันตF นอกจากน้ี) พระภัททากุณฑลเกสาเถรี มีความชำนาญในฤทธิ์และ

                                                
127วิ.จู.7/513-521/206-212. 
128ที.ปาฏิ.อ.15/173. 
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ทิพยโสตธาตุ รูiวาระจิตผูiอื่น เปRนผูiทำตามสัตถุศาสนF รูiปุพเพนิวาสญาณ ชำระทิพยจักษุใหiบริสุทธ์ิ ยัง

อาสวะทั้งปวงใหiสิ้นไป เปRนผูiบริสุทธ์ิหมดมลทินดiวยดี129 

 3) กรณีศึกษาคฤหัสถAเพศฝmายอุบาสก 

 ก) ยสกุลบุตร อุบาสกผูiบรรลอุรหันตผล พระพุทธเจiาไดiตรัสอนุปุพพิกถาแกtยสกุลบุตร คือ 

ทรงประกาศ 1) ทานกถา (เรื่องทาน) 2) สีลกถา (เรื่องศีล) 3) สัคคกถา (เรื่องสวรรคF) 4) กามาทีนวก

ถา (เรื่องโทษ ความต่ำทราม ความเศรiาหมองแหtงกาม) 4) เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงสFแหtง

การออกจากกาม) เมื่อยสกุลบุตมีจิตควรอtอนปราศจากนิวรณF เบิกบานผtองใส จึงทรงประกาศสามุก

กังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจiาทั้งหลายคือ ทุกขF สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี

ปราศจากมลทินไดiแกtเกิด ยสกุลบตร ณ อาสนะน้ันแลวtา “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปRนธรรมดา สิ่ง

นั้นทั้งปวงมีความดับไปเปRนธรรมดา” ยสกุลบุตรไดiเห็นธรรมแลiว บรรลุธรรมแลiว รูiแจiงธรรมแลiว 

หย่ังลงสูtธรรมแลiวขiามความสงสัยแลiว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเปRนผูiแกลiวกลiา และไดiกราบ

พระองคFวtาเปRนอุบาสกผูiพระยสกลุบุตรสำเรจ็พระอรหนัตตผล จิตของยสกุลบุตรผูiพิจารณาภูมิธรรมที่

ไดiเห็นตามที่ไดiรูi ก็หลุดพiนจาออาสวะทั้งหลาย เพราไมtยึดมั่น ยสกุลบุตรบรรลุพระอรหันตFขณะเปRน

คฤหัสถF130 

 ข) สันตติมหาอำมาตยF อุบาสกผูiบรรลอุรหันตผล พระพุทธองคFทรงแสดงพระธรรมเทศนา

ถึงความทุกขF ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเปRนที่รักแกt มหาอำมาตยF จึงคลายจากความโศก 

หมดความอาลัย ความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคล สามารถยกจิตขึ้นสูtไตรลักษณF พิจารณาวtา สังขาร

ทั้งหลายลiวนไมtเที่ยง เปRนทุกขF เปRนอนัตตา สันตติมหาอำมาตยFก็บรรลุอรหันตF ทtานพิจารณาดอูายุ

สังขารของตนเองทราบวtาหมดอายุแลiวจึงกราบทูลลาพระพุทธเจiาดับขันธFเขiาสูtนิพพาน131 

 ค) อุคคเสน อุบาสกผูiบรรลุอรหันตผล พระพุทธเจiาตรัสกับเขาวtา “อุคคเสน ทtานจงละ

ความอาลัยรักใครt ในขันธFทั้งหลาย ทั้งที่เปRนอดีต อนาคต และป�จจุบันจงพiนจากทุกขFทั้งหลายมีชาติ

เปRนตiน” อุคคเสนยืนอยูtบนปลายไมiแป นน่ันเอง ไดiบรรลุอรหัตตผลแลiว ทูลขอบรรพชาอุปสมบท132  

 4) กรณีศึกษาคฤหัสถAเพศฝmายอุบาสิกา 

 ก) อุบาสิกาเขมา (พระเขมาเถรี) อุบาสิกาผูiบรรลุอรหันตผล พระนางเขมาไดiทอดพระเนตร

เห็นความ เปลี่ยนแปลงตtาง ๆ ทรงนึกยiอนถึงพระวรกายของพระนางที่ตiองเปRนไปในสภาพเชtนน้ี

เหมือนกัน พระพุทธเจiาทรงเห็นวtาพระนางพรiอมที่จะรับพระธรรมเทศนาแลiว จึงไดiทรงแสดงธรรมใหi

ฟ�ง ลำดับน้ัน พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแลiว ก็ตรัสพระคาถาวtา “ชนเหลtาใด กำหนัด

                                                
129ข.ุเถรี.26/447/398., ข.ุเถรี.อ.54/447. 
130วิ.ม.4/25-31/24-31. 
131ข.ุอิติ.25/20/23., ข.ุอิติ.อ.42/20. 
132ขุ.สุ.25/34/41-44., ขุ.สุ.อ.43/34. 
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อยูtดiวยราคะ ยtอมตกไปสูt กระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทำไวiฉะน้ัน ชนเหลtาน้ัน

ตัดกระแสตัณหาน้ันเสียไดiแลiว เปRนผูiหมดอาลัยละกามสุขไดi ยtอมงดเวiนกิจคฤหัสถFอยูt” จบคาถาพระ

นางเขมาน้ัน บรรลุพระอรหัตพรiอมดiวยปฏิสัมภิทา133 

 ค) อุบาสิกาอัญญตรา บรรลุอรหัตผล พระเถรีน้ีไดiเกิดเปRนกุลธิดาอยูtในตระกูลหน่ึง อยูtมา

วันหน่ึง เมื่อเธอกำลังหงุหาอาหารอยูtในครัวใหญt ไดiเกิดเปลวไฟข้ึน เปลวไฟน้ันไดiทำใหiภาชนะทั้งหมด

เกิดเสียงแตกเปรี๊ยะ เธอเห็นดังนั้นจึงยึดเปRนอารมณF ใครtครวญถึงความไมtเที่ยง จิตไดiหยุดนิ่งไป

ตามลำดับ จนบรรลุธรรมเปRนพระอนาคามีผล ตtอมาขออนุญาตใหiเธอบวช ในสำนักของพระมหาปชา

บดีโคตมีตtอมาพระเถรีไดiบรรลุพระอรหัตพรiอมดiวยปฏิสัมภิทา134 

  

 4.3.8 คฤหัสถAเพศกับการบรรลุอรหัตผล 

 จากการศึกษาในประเด็นที่วtา เพศสภาพกับการบรรลุธรรม และจากการกรณีศึกษาทุกเพศ

สภาพไมtวtาเพชายหรือเพศหญิง ลiวนมีศักยภาพทางป�ญญาเสมอเหมือนกัน และสามารถพัฒนา

ศักยภาพน้ันเขiาถึงความจริงข้ันสูงสุด น้ันดiวยป�ญญา เพศสภาพจึงเปRนเพียงสมมุติบัญญัติ การบรรลุ

ธรรมในขั้นสูงสุดนั้นเปRนความจริงในขั้นปรมัตถสัจจะและเขiาถึงไดiดiวยป�ญญา มนุษยFไมtวtาเพศชาย

หรือเพศหญิง มีสถานภาพทางเพศ ที่แตกตtางกันน้ันก็เปRนเพียงสมมุติสัจจะเทtาน้ัน อยtางไรก็ตามการ

บรรลุธรรมในข้ันอรหัตผลของคฤหัสถFเพศ น้ันเปRนขiอป�ญหาที่ปรากฏในมิลินทป�ญหาที่วtา “ฆราวาสไดi

พระอรหัตนั้นมีคติ 2 ประการ คือจะตiองบวชเสียในวันอันไดiพระอรหัตนั้นประการ 1 ขiอหนึ่งบุคคล

เปRนฆราวาสไดiสำเร็จพระอรหัตแลiว ไมtบวชเสียในวันน้ีจะเขiาสูtพระนิพพานในวันที่ไดiพระอรหันตFน้ัน

ประการ 1 เปRนคติสิริเปRน 2 ประการแนt”135 นำมาซึ่งประเด็นพิจารณาดังที่ปรากฎในการศึกษาของ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ไดiเห็นวtา ขiอความดังกลtาวยtอมมีคติเปRน 2 เทtานั้นไมtเปRนอื่น กลtาวคือ 

ตiองบวชในวันน้ันหรือถiาไมtบวชก็ตiองตายในวันน้ัน ซึ่งเปRนป�ญหาที่พระยามลนิทรFถามกับพระนาคเสน 

จากประเด็นขiอถกเถียงถึงความ “สมเหตุสมผล” และ “ความเปRนไปไดi หรือเปRนไปไมtไดi” และไดi

แสดงทัศนะและเสนอ “ทฤษฎีทางเลือกที่เปRนไปไดi” ในการอธิบายในประเด็นขiอถกเถียงที่วtา “เพศ

คฤหัสถFมีกำลังทรามหรือต่ำจึงตiองบวชในวันน้ัน ถiาไมtบวชในวันน้ันจะตiองตายในวันน้ัน” และ “ทำไม

ตiองบวช ถiาไมtบวชทำไมจะตiองตาย” จะกลายเปRนประเด็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถiาเราไดiนำ “ทฤษฎี

ทางเลือกที่เปRนไปไดi” มาอธิบาย ผูiเขียนเห็นวtา “คฤหัสถFที่บรรลุพระอรหัตผล จะบวชหรือจะตายใน

วันนั้นหรือวันไหน ๆ ” ขึ้นอยูtกับ “การเลือก” ซึ่งเปRนการเลือกที่เต็มเป�°ยมไปดiวย “ความพรiอมของ

เหตุป�จจัย” อันเปRนความพรiอมที่ยืนอยูtบนฐานของตัวแปรในหลาย ๆ ดiาน เชtน คุณคtาภายในพรiอม

                                                
133ข.ุเถรี.26/453/402., ข.ุเถรี.อ.54/453. 
134ข.ุเถรี.26/402/382., ข.ุเถรี.อ.54/402. 
135มหามกุฎราชวิทยาลัย (แปล), มลินทปwญหา, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2515), หนiา 394. 
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หรือไมtสังขารพรiอมหรือไมt กรรมที่สรiางมาพรiอมที่จะใหiดำรงอยูtตtอไปไดiหรือไมt การที่เขาเลือกจะอยูt

หรือตายน้ัน จะยืนอยูtบนฐานของความเปRนไดiของเหตุป�จจัยชุดดังกลtาวเปRนตัวกำหนด ไมtไดiข้ึนอยูtกับ

เหตุป�จจัยอยtางใดอยtางหน่ึงเปRนตัวกำหนดแตtเพียงประการเดียวเทtาน้ัน  

ดังจะเห็นไดiจากการเลือกของ นางเขมา พระยสะและอุคคเสนเสฏฐีบุตร ทำไมการเลือกของ

ทtานจึงเปRนไปไดi เหตุผลก็เพราะวtาทั้งสองทtานมีความพรiอมทั้งในแงtของกายภาพ จิตภาพ และอดีต

กรรม แตtการเลือกของนายทารุจิยะกลับเปRนสิ่งที่เปRนไปไมtไดi เหตุผลก็เพราะวtาขาดองคFประกอบของ

อดีตกรรม แมiวtาความพรiอมในแงtของกายภาพ และจิตภาพจะพรiอมก็ตาม ในขณะที่สันตติมหา

อำมาตยFและพระเจiาสุทโธทนะ มีความพรiอมในแงtของจิตภาพ แตtสังขารไมtเอื้อที่จะเลือกเสiนทางของ

การบวชไดi ฉะนั้นผูiเขียนจึงอยากจะสรุปวtา เกณฑFที่จะชี้วัดวtา “จะบวช หรือจะตาย” นั้นขึ้นอยูtกับ

“การเลือก” แตtการเลือกน้ันตiองเปRนการเลือกที่ “เปRนไปไดi”และการเลือกที่เปRนไปไดiน้ัน จะตiองสอด

รับกับ “ตัวแปรแหtงเหตุป�จจัย” ซึ่งตัวแปรแหtงเหตุป�จจัยนี่เองจะเปRน “คำตอบสุดทiาย” ของ “การ

เลือกที่เปRนไปไดiหรือเปRนไปไมtไดi” อยtางไรก็ตามการใหiเหตุผลหรือการใชiอุปมามายืนยันขiอมูลช้ันตiน

ไมtวtาจะเปRนการใหiเหตุผลวtา คฤหัสถFมีกำลังทรามหรือเปRนหนีเพศ ซึ่งมีความอtอนทั้งในแงtของเพศและ

องคFธรรมกลtาวคือ ศีล 5 ผูiเขียนเห็นวtา การใหiเหตุผลในลักษณะนี้อาจจะ “สมเหตุสมผล” และ

“ยอมรับไดi” ในสมัยน้ันแตtเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแหtงยุคสมัย การใหiเหตุผลในลักษณะเชtนน้ี อาจจะทำใหi

เกิดการต้ังคำถามวtา“เพียงพอหรือไมtที่จะทำใหiประชาชนทั่วไปไดiเขiาใจ”136  

อยtางไรก็ตามจากการศึกษาของ พระมหาพจนF สุวโจ ไดiวิจัยเรื่อง ทัศนคติเรื่องพระอรหนัตFใน

สมัยพุทธกาลพบวtา คุณสมบัติของพระอรหันตFที่เปRนเอกลักษณFเดtนชัดคือ พระอรหันตFตiองครองเพศ

เปRนบรรพชิตเทtานั้น และเปRนผูiบรรลุภาวะนิพพานจนกลายเปRนพระอรหันตF มีองคFธรรมคือ 1) ยtอม

นiอมใจไปสูtบรรพชา 2) ยtอมนiอมใจไปสูtความเงียบสงัด 3) ยtอมนiอมใจไปสูtความไมtเบียดเบยีน 4) ยtอม

นiอมใจไปสูtความสิ้นอุปาทาน 5) ยtอมนiอมใจไปสูtความสิ้นตัณหา และ 6) ยtอมนiอมใจไปสูtความไมt

หลงใหล และพบวtาหลักสำคัญอีกหนึ่งที่พระพุทธองคFทรงวางเปRนแบบอยtางคือ พระอรหันตFจำตiอง

ทรงคุณธรรม 10 ประการ ไดiแกt 1) พิจารณาสังขารทั้งปวงตามความเปRนจริง 2) พิจารณานาเห็นกาม

ทั้งหลายวtาเปRนเหมือนหลุมถtานเพลิง 3) เปRนผูiนiอมไปในเนมขัมมะ 4) เปRนผูiเจริญสติป�ฏฐาน 4 5) 

เปRนผูiเจริญสัมมัปปธาน 6) เปRนผูiเจริญอิทธิบาท 4 7) เปRนผูiเจริญอินทรียF 5 8) เปRนผูiเจริญพละ 5 9)

เปRนผูiเจริญโพชฌงคF 7 10) เปRนผูiเจริญอริยมรรคFมีองคF 8137 

 

                                                
136พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “คฤหัสถFกับการบรรลุอรหัตตผล”, อiางแลiว.   
137พระมหาพจนF สุวโจ, “ศึกษาทัศนคติเรื่องพระอรหันตFในสมัยพุทธกาล”, อiางแลiว, หนiา, 558-571. 
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4.4 สรุปการวิเคราะหAความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 

สรุปผลการศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทพบวtา สังคมสังฆะหรือ

สังคมสมณเพศนั้นประกอบดiวยภิกษุสงฆFและภิกษุณีสงฆF สังคมสังฆะ กtอตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคFคือ 

การรักษาหลักการ แนวคิด และรูปแบบ ขiอปฏิบัติ (วินัย) ทางพระพุทธศาสนา ตtอมาสมมุติสงฆFที่

เรียกวtา ภิกษุณีนั้นขาดเสถียรภาพ ไมtสามารถอยูtในสังคมสังฆะไดi เนื่องดiวยบริบทของสังคมและ

ลักษณะทางกายภาพ จึงทำใหiการคณะสังฆะที่เรียกวtาภิกษุณีน้ันสูญสิ้นไป ตtอมาไดiมีความพยาพยาม

ฟ¥�นฟูภิกษุณีสงฆFขึ้นมาใหมt และจะเขiารtวมสังคมสังฆะ แตtติดป�ญหาที่วtา พระพุทธเจiาผูiทรงอณญุาต

ครั้งแรกน้ันไดiดับขันทปรินิพพานไปแลiว ป�ญหารูปแบบการอุปสมบททั้ง 2 รูปแบบน้ันตiองไดiรับการ

อุปสมบทและอนุมัติจากภิกษุสงฆFทั้ง 2 รูปแบบและถึงแมiจะเปRนรูปที่ 2 ที่ในข้ันแรกจะตiองไดiรับการ

ตรวจคุณสมบัติจากภิกษุณสงฆF และข้ันตtอไดiรับการอนุมัติจากภิกษุสงฆF จากการศึกษาพบวtา ภิกษุณี

สงฆFน้ันไดiสูญไปแลiวหลังพุทธปรินิพพานไดi 500 ป� จึงไมtมีภิกษุณีที่เปRน “ปวัตตินี” หรือพระอุป�ชฌายF

ที่เปRนผูiหญิงเปRนผูiเริ่มตiน อีกทั้งขiอขัดขiองทางสถานที่และลักษณะทางกายภาพของภิกษุณีที่ไมtเหมาะ

แกtการรtวมคณะสังฆะไดi  

ลำดับตtอมาผูiวิจัยจึงไดiศึกษาหลักการ และหลักธรรมในการปฎิบัติเพื่อบรรลธุรรม อันนำไปสูt

ความหลุดพiนจากความเปRนเพศ จากการศึกษาพบวtา หลักธรรมในพุทธปรัชญานั้นมีความเชื่อมโยม

สัมพันธFกันในทางปฏิบัติ จากการกรณีของพระพาหิยทารุจีริยเถระ และพระนันทเถระ ทtานการบรรลุ

ธรรมในหมวดสติป�ฏฐาน 4 จนกระทั่งบรรลุธรรมในหมวดอายตนะป�พพะ พระจักขุบาลเถระ ไดi

ดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทุกประการ เกิดโลกียสัมมาทิฏฐิ และเจริญวิป�สสนาอยtางถูกวิธตีาม

กรรมฐานที่พระพุทธองคFทรงแนะนำไวi เมื่ออริยมรรคFมีองคF 8 บริบูรณFพรiอมเพียงกัน นอกจากน้ีการ 

บรรลุธรรมของ พระอัญญาโกณฑัญญเถระกับพระมหาปชาดบดีโคตมีเถรี น้ันไดiเจริญโพธิป�กขิยธรรม

ครบทั้ง 37 ประการ จากกรณีศึกษาที่กลtาวมามีความสัมพันธFหลักธรรมในพุทธปรัชญา หากแตtบาง

กรณีทtานจะเริ่มจากหลักธรรมที่แตกตtางกัน อยtางไรก็ตามทุกทtานไดiบรรลุโลกุตตรมรรค เปRนพระ

อรหันตFในที่สุดหรือแมiพระองคุลิมา น้ันเริ่มจากมีกัลยาณมิตรคอยแนะนำจนเกิดสัมมาทิฏฐิจนในที่สุด

ทtานก็บรรลุอรหัตผล ผลของความสำเร็จของแตtละระดับนั้นจัดตามหลักเกณฑFของกิเลสที่ละไดiหรือ

หลักเกณฑFในสังโยชนF 10 การจัดระดับดังกลtาวเปRนสมมุติบัญญติัเพื่อเปRนภาษาในการสื่อสารใหiเขiาใจ

เทtาน้ัน พรiอมกันน้ีผูiวิจัยไดiศึกษากรณีศึกษาเพศสภาพกับการบรรลุธรรม พบวtา ทุกเพศสภาพไมtวtาเพ

ชายหรือเพศหญิง ไมtวtาจะดำรงอยูtในพุทธคฤหัสถFเพศไดiแกt อุบาสกและอุบาสก ที่ถือศีลอุโบสถหรือ

ศีล 8 และสมณเพศที่ดำรงอยูtในระบบสงัฆะ ไดiแกt พระภิกษุสงฆF และพระภิกษุณี ลiวนมีศักยภาพทาง

ป�ญญาเสมอเหมือนกัน และสามารถพัฒนาศักยภาพนั้นเขiาถึงความจริงขั้นสูงสุดคืออรหัตผล การ
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เขiาถึงหรือการบรรลุน้ันดiวย “ป�ญญา” หาใชtเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศสภาพไมt สtวนเพศวิถีน้ัน เปRนขiอ

หiาม ขiอละเวiน ขiอหiามประพฤติ ที่ปรากฏในศีล 8 ศีล 227 ศีล 311 ขiอ นั้นลiวนแตtเปRนขiอหiามใน

เรื่องเพศวิถีทั้งสิ้น ดังน้ันเพศสภาพจึงเปRนเพียงสมมุติบัญญัติ การบรรลุธรรมในข้ันสูงสุดน้ันเปRนความ

จริงในขั้นปรมัตถสัจจะและเขiาถึงไดiดiวยป�ญญา มนุษยFไมtวtาเพศชายหรือเพศหญิง มีสถานภาพทาง

เพศ ที่แตกตtางกันน้ันก็เปRนเพียงสมมุติสัจจะเทtาน้ัน  

 



บทท่ี 5 

สรุป วิพากษ1และข6อเสนอแนะ 
 

 ดุษฎีนิพนธ+เรื่อง “ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท” 

มีวัตถุประสงค+ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความหลากหลายทางเพศ 2) เพื่อศึกษา

การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะห+ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุ

ธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 4) เพื่อวิพากษ+ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมใน

ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เปQนการศึกษาเชิงและนำมาวิพากษ+ในประเด็นตTาง ๆ โดยผูYวิจัยไดYสรุป

ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนทัศน+ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรม จากน้ันนำเสนอแยกที

ละประเด็น ในบทน้ีเปQนการนำเสนอการวิพากษ+ ในประเด็นดังกลTาวที่มีความครอบคลุม สอดคลYองกบั

ความหมายเรื่องความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยผูYวิจัยไดY

นำเสนอประวิพากษ+ 3 ประเด็นหลัก ๆ  ไดYแกT เพศสรีระกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถร

วาท เพศวิถีกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เพศสภาพกับการบรรลุธรรมในทัศนะ

พุทธปรัชญาเถรวาท และการวิพากษ+หลักธรรมกับการบรรลุธรรม ประเด็นสุดทYายในการวพิากษ+คือ 

ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทดังมีผลการสรุปประเด็นการ

วิพากษ+ดังตTอไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 5.1.1 กระบวนทัศน1เรื่องความหลากหลายทางเพศและการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

 ความเปQนมาเรื่องเพศนั ้นผู Yวิจัยจะนำเสนอในเชิงกระบวนทัศน+ (Paradigm) ที่หมายถึง 

กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใชYในการมองโลก หรือหมายถึง ระบบคิด วิธีคิด หรือแบบของการ

คิดที ่ใชYเปQนแนวในการศึกษาวิจัยเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง หรือเปQนแนวในการจัดระบบในสังคม จาก

การศึกษาพบวTากระบวนทัศน+เรื่องเพศในยุคโบราณถึงยุคกลาง (Pre-Modern era) ในยุคแรกเริ่มน้ัน 

ยังไมTมีการจัดระบบหรือการอธิบายทางเพศที่ขึ้นอยูTกับกระบวนทัศน+ใดกระบวนทัศน+หนึ่งที่เดTนชัด 

จากหลักฐานแรกเริ่มน้ันสถานภาพทางเพศของผูYหญิงไดYรับการยกยTองในฐานะ “แมTของเด็ก” กลาย

มาเปQน “แมTของเผTา” และเปQน “แมTของมวลมนุษยชาติ” (Mather of Humankind) และความเช่ือ

ด้ังเดิมน้ันเทพเจYาเปQนผูYหญิง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหมูTชนตTาง ๆ ของโลก เชTน เทพเจYาช่ือนุต (Nut) ซึ่ง

มาจากเทพเจYาเนเขบต+ (Nekhebt) อันเปQนเทพเจYาผูYหญิงทางตอนเหนือของอยิีปต+ โดยมีมากTอนทุก ๆ 
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สิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นในโลก เปQนตYน สTวนเรื ่องของเพศวิถีนั ้น ในรายงานของนักมานุษยวิทยาพบวTา 

พฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันมีมานานต้ังแตTสมัยกTอนประวัติศาสตร+ ดังปรากฏหลักฐานในภาพวาด

ตามผนังถ้ำของมนุษย+ยุคหิน ตTอมาในสมัยกรีกกรอบแนวคิดเรื่องคูTตรงขYาม (Binary Opposition) น้ัน

ปรากฏชัด ดังเห ็นไดYจาก การมีภาวะร ักเพศเดียวกันที ่ร ู Yจ ักในนาม “paiderastia” หมายถึง

ความสัมพันธ+ที่มาพรYอมกับบทบาทหนYาที่ของผูYชาย ซึ่งผูYชายที่มีวัยวุฒิสูงกวTาสามารถมีเพศสมัพันธ+กบั

ผู YหญิงหรือผูYชายวัยเยาว+ก็ไดY ถYาหากเขายังคงแสดงบทบาทหนYาที ่ของผู YชายไดYแกT เปQนหัวหนYา

ครอบครัว เปQนนักรบและเปQนฝ�ายกระทำขณะมีเพศสัมพันธ+ 

 กรอบแนวคิดเรื่องคูTตรงขYาม ปรากฏชัดขึ้นเมื่อแนวคิดทางศาสนานำมาอธิบายเรื่องเพศ 

เมื่อคริสต+ศตวรรษที่ 4 ซึ่งเปQนยุคที่แนวคิดความเช่ือไดYเริ่มพัฒนาเปQนระบบและรูปแบบ ศาสนาคริสต+

อธิบายวTา การที่บุคคลมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันนั้นเปQนเรื่องเสื่อมเสีย มีความผิดทาง

อาญาที่รYายแรง โดยผูYที่ประพฤติผิดตYองถูกลงโทษดYวยการเผาทั้งเปQน เปQนสิ่งที่ฝ�นและผิดตTอธรรมชาติ

ของตนและเปQนการไมTใหYความศรัทธาในพระเจYา จึงไดYมีการกำหนดหYามประพฤติตนเปQนคนรักเพศ

เดียวกัน โดยถือวTาการกระทำดังกลTาวเปQนการกระทำผิดมนุษย+ธรรมดาที ่เร ียกวTา “โซโดม” 

(Sodomy) เปQนบาป (Sinful Choices) นอกจากนี้การอธิบายเรื่องเพศตามความเชื่อทางศาสนาน้ัน

ปรากฏฝ��งตะวันออก ในสังคมอินเดียไดYรับอิทธิพลจากคัมภีร+พระเวท (Vedic) ที่อธิบายถึงพระพรหม

ผูYสรYางโลกและทุกสรรพสิ่งข้ึน คำสอนในคัมภีร+พระเวททำใหYเกิดกฎเกณฑ+ทางสังคมที่เรียกวTา วรรณะ 

(Varna) และในคัมภีร+คฤเวท (Rigvada) ซึ่งเปQนหนึ่งในคัมภีร+พระเวทไดYกลTาวถึงการลิขิตชีวิตมนุษย+

โดยพระพรหม เปQนผูYกำหนดใหYมีบุคคลมีวรรณะตTาง ๆ ข้ึนบนโลกคือ วรรณะพราหมณ+ (Brahmana) 

เปQนวรรณะของเหลTานักบวช เปQนบุคคลระดับสูงสุด ระดับตTอมาคือวรรณะกษัตริย+ (Kshatriya) เปQน

ชนช้ันกษัตริย+ซึ่งถูกจัดใหYเปQนระดับรองจากพราหมณ+ รวมไป เสนาบดี แมTทัพ และนายทหารที่มียศสูง

ตTาง ๆ วรรณะแพศย+ (Bashaya) เปQนชนช้ันของพวกพTอคYาวาณิช หรือคนคYาคนขายทั่วไปวรรณะศูทร 

(Sudra) คือเหลTาชTาง กรรมกร หรือทาสรับใชYตTาง ๆ เปQนชนช้ันต่ำสุดใน 4 วรรณะ  

 ระบบวรรณะนั้นมีอิทธิพลตTอการกำหนดสถานภาพทางเพศ อาทิ การหYามคนตTางช้ัน

วรรณะกันสมรสขYามวรรณะตYองสมรสกันระหวTางคนในชนวรรณะเดียวกันเทTาน้ัน นอกจากนี้ยังมี

ขYอกำหนดเอาไวYดYวยวTา ถYามีการสมรสขYามวรรณะกันสามีจะตYองอยูTในวรรณะซึ่งสูงกวTาภรรยา แตTถYา

หากภรรยามาจากวรรณะที่สูงกวTาสามีแลYว จะถือเปQนการสมรสที่ผิดปกติ บุตรที่เกิดมาก็จะยิ่งมี

วรรณะที่ต่ำลงไปอีก นอกจากนี ้สตรีไมTมีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา “สตรีไมTควร

ประกอบพิธีกรรมประจำวันตามที่พระเวทระบุไวY หากฝ�าฝ�นจะตYองตกนรก สตรีไมTอาจดูแลตัวเองไดY 

ตYองมีเพศชายคุYมครองตลอดเวลา สตรีไมTมีสิทธิในมรดกหรือมีสมบัติเปQนของตนเอง ทั้งภรรยา ลูกชาย

และทาส ทั้งสามประเภทน้ี ไมTมีสมบัติเปQนของตนเอง ทรัพย+สมบัติที่พวกเขาหามาไดY ยTอมตกเปQนของ

ผูYชายที่เขาอาศัยอยูT ทTามกลางระบบความเชื่อแบบพราหมณ+มีการจัดวรรณะทางสังคมอยTางเขYมขYน 
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สถานภาพของมนุษย+ถูกกำหนดข้ึนต้ังแตTเกิด รวมทั้งเพศหญิงน้ันก็ถูกจัดอยูTในวรรณะที่ต่ำกวTาผูYชาย

ผูYหญิงถูกจัดใหYเปQนเพศช้ันที่ 2 หรือเพศช้ันต่ำ จากความเลื่อมล้ำในสังคมอินเดียทำใหYเห็นวTากระบวน

ทัศน+โบราณถึงยุคกลาง แนวคิดเรื่องคูTตรงขYามยังไมTปรากฏชัด ตTอมาศาสนานำแนวคิดดังกลTาวมาใชY

การตัดสินพฤติกรรมของมนุษย+และมีบทลงโทษตTอผูYที่ประพฤติกรรมนอกกรอบทางศาสนาและใชYเปQน

เกณฑ+ในการจัดระดับของบุคคลทางสังคมและการระดับทางเพศและสตรีเพศเปQนเพศที่ตYองอยูTภายใตY

การดูแลของเพศชาย เพศหญิงจึงเปQนเพศช้ันสองในสังคม 

 ในกระบวนทัศน+เรื ่องเพศในยุคใหมT (Modern era) พบวTา เป Qนยุคที ่นำความรู Yทาง

วิทยาศาสตร+และทางจิตเวชศาสตร+มาอธิบายเรื่องเพศ โดยการนำเรื่องระบบสองเพศ (Binary Sexes) 

และเรื ่องคู TตรงขYาม (Binary Opposition) มาใชYเปQนเกณฑ+การวัดถึงความเปQนปกติของมนุษย+ 

(Nomalcy) สTงผลทำใหYกลุTมบุคคลที่มีพฤติกรรมไมTตรงกับเพศสรีระกลายเปQนบุคคลที่มีความผิดปกติ

หรือเบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วไปและจัดวTาเปQนกลุTมบคุคลที่อันตรายตTอสงัคม (Social Danger) ดังน้ัน

การอธิบายเรื่องเพศในกระบวนทัศน+ยุคใหมTนี้ เพศจึงถูกจัดประเภท (Categorization) หรือจำแนก

เพศ (ทั้งเพศสรีระและพฤติกรรม) ของมนุษย+ใหYอยูTเปQนพวก ๆ หรือเปQนหมูTเปQนเหลTา ตามบรรทัดฐาน

เรื่องคูTตรงขYาม เกณฑ+ดังกลTาวทำใหYกลุTมบุคคลที่มีพฤติกรรม หรือเพศสรีระที่ไมTสอดคลYองกับบรรทัด

ฐานดังกลTาวมีความผิดปกติทางจิตและรTางกาย สTวนการอธิบายเรื่องเพศในกระบวนทัศน+หลังนวยุค 

(Postmodern era) นั้นเริ่มในคริสต+ศตวรรษที่ 20 เปQนยุคที่พยายามรื้อถอนระบบการอธิบายเรื่อง

เพศในยุคที่ผTานมาที ่เคยตกอยูTภายใตYอิทธิพลของวิทยาศาสตร+ เกิดกระแสรื้อถอนและสรYางใหมT 

(Reconstructionism) กTอใหYเกิดแนวคิดการอธิบายเรื่องเพศเกิดข้ึนใหมTและพบวTา แนวคิดเรื่องเพศ

ตามทัศนะเควียร+ (Queer Theory) เปQนแนวคิดสำคัญที่ทYาทายแบบวิทยาศาสตร+ รวมทั้งการต้ัง

คำถามตTอวิธีคิดในการจัดประเภทเพศสภาพ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality) ซึ่งมีรากเหงYามาจาก

ความรูYทางการแพทย+และเพศศึกษาในคริสต+ศตวรรษที่ 19 ที่ทำใหYเรื่องเพศจัดระเบียบกฎเกณฑ+ราว

กับเปQนวัตถุสิ่งของ  

 แนวคิดแบบเควียร+ทำใหYเกิดการทบทวนและการทYาทายวิธีคิดที ่แบTงแยกขั้วเชTน การ

แบTงแยกระหวTางรักตTางเพศ กับรักเพศเดียวกัน การแบTงผูYชายกับผูYหญิงหรือผูYชายกับเกย+ เควียร+

พยายามเสนอวTา การคิดแบTงแยกน้ีทำใหYเกิดการยึดมัน่ความจริงแบบตายตัวหรือทำใหYคิดวTาอัตลักษณ+

เปQนสิ่งที่คงที่และมเีอกภาพ แนวคิดเควียร+ตYองการใหYเกิดการอธิบายใหมTเกีย่วกับเพศโดยผูกโยงเขYากบั

เรื ่องความหลากหลายทางเพศ (Diversity) และชี ้ใหYเห็นวTาการอธิบายตัวตนทางเพศ อัตลักษณ+ 

พฤติกรรม และการปฏิบัติทางเพศไมTสามารถใชYทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงไดY เพราะเรื่องเพศเปQนพรมแดนที่

มีการตTอรองของอำนาจตTาง ๆ  ดังน้ัน การอธิบายเรื่องเพศแบบเควียร+จึงเปQนการอธิบายบรบิทของการ

ตTอสูT ตTอรองทYาทายและการไกลTเกลี่ยของความของคนกลุTมตTาง ๆ  การอธิบายเรื่องเพศตามแนวคิด

แบบเควียร+ จึงปฏิเสธแนวคิดระบบคูTตรงขYาม และตYองการสลายระบบการแบTงเพศออกเปQนสองข้ัว
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นำมาซึ่งการแบTงระบบเพศออกเปQนสองระบบ พรYอมกับเสนอใหYทำความเขYาเพศวิถีของมนุษย+วTาเปQน

เรื่องที่เปลี่ยนแปลงงTาย ไมTมีขอบเขต ไมTคงที่แนTนอน เพศของมนุษย+จึงไมTสามารถนำทฤษฎีใดทฤษฎี

หนึ ่งมาใชYในการอธิบายไดY เพราะการแสดงออกซึ ่งเพศวิถีของมนุษย+นั ้นมีความหลากหลาย 

(Diversity) การอธิบายเรื ่องเพศตามแบบเควียร+จึงเปQนการใหYความหมายเกี่ยวกับเพศที่สัมพันธ+

เช่ือมโยงกับความหลากหลาย 

 จากการศึกษากระบวนทัศน+เรื่องเพศและแนวคิดความหลายทางเพศ “Sexual Diversity” 

ในยุคตTาง ๆ จะเห็นไดYวTาการอธิบายเรื่องเพศยังเปQนเรื่องที่ถกเถียงกันในอยูT แมYวTาป�จจุบันจะมีความ

พยายามในการรื้อถอนการอธิบายเรื่องเพศในแตTละกระบวนทัศน+ที่ผTานมายังคงมีป�ญหาเรื่องการ

อธิบายเรื่องเพศยังไมTมีคำตอบที่ชัดเจนและยังหาขYอยุติไมTไดY ผูYวิจัยไดYศึกษากระบวนทัศน+เรื่องความ

หลากหลายทางในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทพบวTา พุทธปรัชญาน้ันมีเน้ือหาสาระที่มีครอบคลุมใน 3 

ไดYแกT 1) เพศสรีระ (Sex) 2) เพศสภาพ (Sender) 3) เพศวิถี (Sexuality) อยTางไรก็ตามผูYวิจัยไดYนำ

ประเด็นทั้ง 3 มาวิเคราะห+รTวมกับแนวคิดการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทและพบวTา การบรรลุ

ธรรมตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทคำวTา“บรรล”ุหมายถึง“ถึง”สTวนคำวTา“ธรรม”หมายถึง สัจจธรรม

ความจริง รวมความแลYวหมายถึง การเขYาถึงสัจธรรม (ความจริง) เปQนการเห็นดYวยการรูYจริง การเห็น

อยTางประเสริฐ การรูYอยTางแจTมแจYงในระดับตTาง ๆ  ตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น การรูYเห็นแจYงนั้นเปQน

การเห็นดYวยป�ญญา หมายถึง การรูYเห็นอริยสัจ ไดYแกT ทุกข+ เหตุแหTงทุกข+ ความดับทุกข+ และขYอปฏิบัติ

ถึงความดับทุกข+ การเขYาใจอริยสัจ ช่ือวTาเปQนของจริงของพระอริยะ คือการบรรลุธรรมน่ันเอง บุคคลผูY

เกิดความเขYาใจอยTางนี้ก็คือบุคคลบรรลุธรรมซึ่งเรียกวTา อริยะ แปลวTา ผูYหTางไกลจากกิเลส เขYาสูT

กระแสแหTงความดับโดยสิ้นเชิงดYวยโลกุตตรมรรคคือ พระนิพพาน  

 ดังน้ันอริยสัจ 4 จึงเปQนหลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรม นำไปสูTผลสำเร็จเปQนพระอรหันต+ จึง

หลุดพYนจากเครื่องผูกคือ กิเลสทั้งปวงดYวยการดำเนินชีวิตตามมรรคที่เรียกวTา มัชฌิมาปฏิปทา และ

บุคคลผูYที่จะบรรลุธรรมเปQนพระอริยบุคคลน้ันจะตYองละสังโยชน+ 10 ประการ คือกิเลสเปQนเครื่องมัด

สรรพสัตว+ไวYกับทุกข+ พรYอมไปกับความเจริญกYาวหนYาในการบำเพ็ญไตรสกิขาคือ สมาธิ ป�ญญา การละ

สังโยชน+ 5 ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะและพยาบาท เปQนสังโยชน+

เองต่ำข้ันหยาบเรียกวTา โอรัมภาคิยสังโยชน+ การละสังโยชน+ 5 ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ และอวิชชา เปQนสังโยชน+เบื้องสูงขั้นละเอียด เรียกวTา อุทธัมภาคิยสังโยชน+ พุทธปรัชญาไดY

แบTงระดับการบรรลุธรรมออกเปQน 4 ระดับ จัดเปQนคูTไดY 4 คูT คือ มรรค 4 ผล 4 ดังน้ี ระดับที่ 1 พระ

โสดาบัน เปQนผูYเขYาถึงกระแสมรรคหรือผูYเดินตามทางที่ถูกตYองอยTางแทYจริงคือ ปฏิบัติถูกตYองตามมรรค

อยTางแทYจริง การบรรลุระดับน้ีเปQนผูYทำใหYบริบูรณ+ในศีล ทำไดYพอประมาณในสมาธิทำไดYพอประมาณ

ในป�ญญาสามารถะสังโยชน+ไดY 3 อยTางคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สลีัพพตปรามาส ไดYอยTางเด็ดขาดไมT

มีเหลืออยูTในจิตสันดาน ตYองเวียนวTายตายเกิดในโลกนี้อีกไมTเกิน 7 ชาติ การบรรลุธรรมในระดับน้ี 
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ระดับมรรคเรียกวTา โสดาป�ตติมรรค ระดับผลเรียกวTา โสดาป�ตติผล ระดับที่ 2 พระสกทาคามี เปQน

ผูYทำใหYบริบูรณ+ในข้ันศีล ทำไดYพอประมาณในสมาธิและป�ญญา ละสังโยชน+ 5 อยTาง คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สลีัพพตปรามาส ใหYหมดสิ้นไปและทำราคะ โทสะ โมสะ ใหYเบาบางลง การบรรลุธรรมระดับ

มรรค เรียกวTา สกทาคามิมรรค ระดับผลเรียกวTา สกทาคามิผล และจะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียว

เทTานั้น ก็จะดับขันธปรินิพพาน ระดับที่ 3 พระอนาคามี เปQนผูYทำใหYบริบูรณ+ในศีลและสมาธิ ทำไดY

พอประมาณในป�ญญา ละสังโยชน+ไดY 5 อยTาง คือ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กาม

ราคะ และพยาบาท ไดYอยTางเด็ดขาดไมTมีเหลืออยูTในจิตสันดาน เมื่อพระอนาคามีไปบังเกิดในพรหม

โลก บรรลุอรหัตตผล สำเร็จเปQนพระอรหันต+แลYวดับขันธปรินิพพานในพรหมโลกนั้น การบรรลุธรรม

ระดับมรรคเรียกวTา อนาคามิมรรค ระดับผลเรียกวTา อนาคามิผล ระดับที่ 4 พระอรหันต+ หมายถึง 

พระอริยบุคคลช้ันสูงสดุ ผูYไดYบรรลุธรรมในระดับน้ี เปQนผูYหมดสิ้นอาสวะกิเลส สามารถทำใหYบริบรูณ+ใน

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป�ญญา ละสังโยชน+ 10 อยTาง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สลีัพพตปรามาส กาม

ราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาใหYหมดสิ้นไป การบรรลุธรรมระดับน้ี

ระดับมรรคเรียกวTา อรหัตตมรรค ระดับผลเรียกวTา อรหัตตผล พระอริยบุคคลผูYบรรลุมีชื่อ พระ

อรหันต+ พระอริยบุคคลระดับพระอรหันต+น้ีนอกจากจะประหารกิเลสไดYโดยสิ้นเชิง และละสังโยชน+ทั้ง 

10 ประการไดYอยTางเด็ดขาดแลYว  

 

5.2. วิพากษ1ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 ในการนำเสนอหัวขYอการวิเคราะห+และวิพากษ+นี้ ตามที่ผูYวิจัยไดYนำเสนอความหลากหลาย

ทางเพศกับการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ความหลากหลายทางเพศนั้นมีประเด็นในการ

วิพากษ+ 3 ประเด็นคือ 1) วิพากษ+เพศสรีระ (Sex) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 2) 

วิพากษ+เพศวิถี (Sexuality) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวา 3) วิพากษ+เพศสภาพ 

(Gender) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท สTวนการหลักธรรมกับการบรรลุธรรมน้ัน 

ผูYวิจัยไดYนำเสนอหัวขYอ เรื่องวิพากษ+การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท สุดทYายเปQนการ

นำเสนอในหัวขYอวิพากษ+ความหลากหลายทางเพศกับการหลักการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาทดังมีรายละเอียดการวิพากษ+ดังน้ี 

 

 5.2.1 วิพากษ1เพศสรีระ (sex) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 เพศสรีระ (Sex) ในพุทธปรัชญาน้ันปรากฏในภาวรูป 2 เปQนภาวะที่แนบเน่ืองในมหาภูตรูป 

4 เพศสรีระหรือรูปขันธ+นั้น ปรากฏในคัมภีร+อภิธรรม ชั้นอรรถกถาปุริสินทริยนิทเทสและอิตถนิทริย

นิทเทส ที่อธิบายลักษณะถึงอันเปQนนามธรรมที่เกิดจากกรรมต้ังข้ึนต้ังแตTเวลาเกิด (ปฏิสนธิกาล) สTวน
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เพศสรีระชายและหญิง ทั้งรูปรTาง ลักษณะ นิสัยและกิริยาอาการนั้นปรากฏชัดในภายหลัง (ปวัตติ

กาล) ผูYวิจัยมีความเห็นสอดคลYองกันคือ ลกัษณะของความเปQนหญิงและลักษณะของความเปQนชายที่

เกิดข้ึนทีหลัง “ปวัตติกาล” เน่ืองดYวยระหวTางอยูTในครรภ+มารดาเด็กทารกน้ันไดYรับการกลTอมเกลาจาก

พTอ แมT และสังคมซึ่งหมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรูYทัศนคติคTานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม

ตTอบุคคลในฐานะที่เปQนหน่ึงของสมาชิกของวัฒนธรรมน้ัน ดังน้ันลักษณะความเปQนหญิงและความเปQน

ชายนอกจากเกิดแตTกรรมที่ติดตัวมาแตTกำเนิดแลYว การเลี้ยงดูของครอบครัวและสภาพสังคมมีสTวนใน

การหลTอหลอมใหYเด็กทารกมีพฤติกรรมหรือมีความเปQนโนYมเอียงที่จะแสดงอาการรวมทั้งพฤติกรรม

ทางเพศที่เรียกวTาเพศวิถี (Sexuality) ที่แตกตTางกันในเด็กแตTละคน โดยทั่วไปบุคคลจะเรียนรูYลักษณะ

ตTาง ๆ สอดคลYองกับความคาดหวังของสังคม ลกัษณะทางเพศก็เชTนกันผูYที่มีเพศสรีระชายก็จะเรียนรูY

ลักษณะความเปQนชาย สTวนผูYที่มีเพศหญิงก็จะเรยีนรูYลกัษณะความเปQนหญิง องค+ประกอบเหลTาน้ีก็เปQน

อีกป�จจัยหน่ึงที่ทำใหYบุคคลน้ันแสดงออกทางเพศวิถี (Sexaulity) และเพศสภาพ (Gender) ที่แตกตTาง

กันไป ดังนั ้นการแสดงออกทางเพศหรือเพศวิถีของแตTละบุคคลขึ ้นอยู Tกับผลกรรมในอดีตและ

สิ่งแวดลYอมในป�จจุบันของเด็กอันเปQนป�จจัยทีท่ำใหYเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมTสอดคลYองกับเพศสรรีะ

ของตน หรือไมTสอดคลYองกับบรรทัดฐานของสังคมที่ไดYรับอิทธิพลแนวคิดเรื่องคูTตรงขYาม (Binary 

Opposition)  

 แมYวTาเพศสรีระ (Sex) จะเปQนอวัยวะที่ติดตัวมาแตTกำเนิด แตTหากมีเพศวิถีที่ไมTสอดคลYองกบั

บรรทัดฐานสังคม ในป�จจุบันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเพศกำเนิดใหYสอดคลYองกับเพศวิถีของตนไดY โดย

การผTาตัดแปลงเพศ ป�จจุบันมีแพทย+และผูYเช่ียวชาญดYานศัลยกรรมจำนวนมาก เปQนผูYสรYางกฎเกณฑ+

และระเบียบของการทำใหYรTางกายสวยงามใหYกับมนุษย+ไดY การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่สามารถเลือก

ไดYน้ีทำใหYสถานภาพทางเพศและเพศวิถีนั้นเปQนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดYเชTน เพศชายตYองการมีสรีระเพศ

หญิง เพศหญิงตYองการมีเพศสรีระเพศชายก็สามารถทำไดYและไดYรับการยอมรับทางกฎหมาย ผูYวิจัย

เห็นวTา การเปลี่ยนแปลงเพศดังกลTาว เพื่อตYองการสรYางตัวตนและใหYไดYมาซึ่งสิทธิความเทTาเทียม 

นอกจากนี ้ยังมีเป�าหมายคือ การดำรงสิทธิในฐานะของเพศหญิงหรือเพศชายที ่สมบูรณ+ การ

เปลี่ยนแปลงเพศน้ีดูเหมือนไมTใชTป�ญหาในระดับที่รุนแรง สังเกตไดYจากการที่สังคมในป�จจุบันยอมรับ

บุคคลขYามเพศหรือแปลงเพศนี้มากขึ ้น จากมุมของพุทธปรัชญาการเปลี ่ยนแปลงเพศนั้น เปQน

ปรากฏการณ+ในระดับเปลือกนอกของชีวิต กลTาวตามหลักกรรมคนจะดีหรือชั่วไมTอยูTที่การแปลงเพศ 

การแปลงเพศก็ไมTกระทบถึงศักยภาพทางป�ญญามนุษย+ เพราะหลังจากการแปลงเพศแลYวบุคคลก็ยังมี 

“เจตจำนงเสรี” ที่จะเลือกเปQนคนดีหรือคนชั่วก็ไดYดังเชTนเปQนคนปกติทั่วไป ทั้งน้ีการแปลงเพศน้ี

นักปราชญ+ทางพุทธปรัชญาตTางเห็นวTา เปQนผลของวิบากกรรมในอดีตอยTางหน่ึง การเกิดมาพรYอมกับ

ชีวิตที่เปQนวิบากกรรมในอดีตน้ัน พุทธศาสนาถือวTาเปQนการสิ้นสุดยุติของกระบวนการในทางศีลธรรม
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แลYว การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไมTมีคTาทางจริยธรรม จึงเปQนกระบวนการนั้นสมบูรณ+ทั้งในเชิง

สรีระและสถานภาพ  

 ดYวยเหตุดังกลTาวจึงเกิดคำถามวTา ในกรณีเพศชายที่แปลงเพศเปQนผูYหญิง (ขYามเพศหญิง) 

ครั้นจะไปขอบวชเปQน “ภิกษุณี” ในฝ�ายเถรวาท เปQนเรื่องที่ไมTสามารถกระทำไดY เน่ืองจากภิกษุณีสงฆ+

ฝ�ายเถรวาทนั้นไดYขาดสูญ ไมTปรากฏในสังคมไทย หากจะมีความเปQนไปไดYในกรณีภิกษุณีสงฆ+ฝ�าย

มหายาน ดังน้ันทางภิกษุณีสงฆ+ฝ�ายเถรวาทคงอยูTในสถานะที่ไมTพรYอมจะใหYการบรรพชาอุปสมบทแกT

บุคคลขYามเพศหญิง ในกรณีมีเพศหญิงที ่แปลงเพศเปQนผู Yชาย (ขYามเพศชาย) โดยมีการรับรอง

สถานภาพทางกฎหมายอยTางสมบูรณ+และตTอมาไดYขอบรรพชา กรณีดังกลTาวคณะสงฆ+หรือพระ

อุป�ชฌาย+จะอนุญาตใหYบรรพชาหรือไมTอยTางไร เนื่องดYวยขYอกำหนดของมติคณะสงฆ+ที่กำหนดเงื่อน

เกี่ยวกับการบวชน้ันคือ ยังไมTไดYผTาตัดแปลงเพศ น่ันคือยังมีอวัยวะเพศชายตามกำเนิด (สรีระเพศชาย)

อยูTทำใหYมีคุณสมบัติตรงตามวินัยบัญญัติ ตามเงื่อนไขน้ันถือวTาเปQนเงื่อนไขที่สำคัญ เพราะตามมติของ

คณะสงฆ+แลYวการมีอวัยวะเพศชายเปQนเหมือนหลักฐานวTาผู Yที่ขอบวชยังมีความเปQนชายตรงตาม

หลักเกณฑ+ที่พระวินัยไดYกำหนดไวY กรณีนี้ผูYวิจัยเห็นวTา หากเมื่อบุคคลไมTวTาเพศใดมีศรัทธาตYองการ

บวชก็ควรเป�ดโอกาสใหYบวชไดY และเห็นวTาทุกเพศสรีระรวมถึงบุคคลที่ไดYเปลี่ยนแปลงเพศสรีระ (ขYาม

เพศ) แลYวควรมีโอกาสเขYาไปใชYชีวิตเปQนนักบวชไมTจำกัดเฉพาะเพศสรีระชายที่มีมาแตTกำเนิดเทTาน้ัน 

พุทธปรัชญาควรเป�ดโอกาสใหYบุคคลเหลTาน้ีไดYเปลี่ยนสถานภาพทางเพศดังกลTาว  

 ผูYวิจัยเห็นวTา ประเด็นดังกลTาวเปQนเรื่องที่กระทำไดYเพราะมนุษย+มีเจตจำนงและเจYาของเพศ

สรีระของตน การเปลี่ยนแปลงดังกลTาวเปQนการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพภายนอกหรือรูปธรรม

ภายนอก และเห็นวTามนุษย+ไมTวTาเพศชายและเพศหญิงตTางก็ตกอยูTภายใตYบัญญัติของโลก เพศสรีระ 

(Sex) จึงถูกแยกแยะความแตกตTางระหวTางเพศ ซึ่งเปQนลักษณะทางชีววิทยาที่เกิดจากการจัดแบTง จัด

ประเภท การจัดหมวดหมูTทางสงัคมและวัฒนธรรม เพศทางชีววิทยาที่แบTงชายและหญิงและคุณสมบติั

ตTาง ๆ ประจำตัวที่ใชYแบTงน้ีถือเปQน การใหYคุณคTาในความเปQนมนุษย+แบบปรวิสัย (Objective) เปQนการ

มองมนุษย+ในเชิงวัตถุ และมีความคงที่ตลอดประวัติศาสตร+มากเกินไป แตTมนุษย+นั้นมีศักยภาพทาง

ป�ญญาที่เปQนคุณคTาเชิงอัตวิสัย (Subjective) มีศักยภาพทางป�ญญาที่สามารถพัฒนาไดYไมTวTาจะอยูTใน

เพศสรีระใด ผูYวิจัยเห็นสอดคลYองกับแนวคิดพุทธปรัชญามองวTา เพศไดYถูกกำหนดไวYเปQนสัญลักษณ+ใหY

มนุษย+ไดYทราบความจริงเชิงสมมติ (Convention Truth) การเรียกเพศชายเพศหญิงเปQนเพียงสมมุติ

บัญญัติ เพื่อปฏิบัติไดYอยTางถูกตYองเหมาะสม ดังน้ันความหลากหลายทางเพศในเชิงปรมัตถ+จึงไมTมีอยูT 

เพราะชีวิตปราศจากตัวตนที่แทYจริงและมนุษย+ทุกเพศสรีระลYวนมีคTาแหTงความเปQนมนุษย+เสมอ

เหมือนกันหมด การแบTงแยกทางเพศมีเป�าหมายหลกั คือการทำหนYาที่เพื่อการดำรงพนัธุ+อันเปQนหนYาที่

สำคัญที่ธรรมชาติ  
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  5.2.1.1 เพศสรีระกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 จากการศึกษาการอธิบายเรื่องเพศสรีระตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น เพศสรีระเปQนเพียงรูป

ขันธ+ ดังที่กลTาวมาแลYววTา พุทธปรัชญาใหYความสำคัญกับศักยภาพทางป�ญญาของมนุษย+มากกวTา

รูปลักษณ+ภายนอก ดังนั้นพุทธปรัชญาใหYความสำคัญกับศักยภาพที่หมายถึงภาวะ (ภาวรูป 2 อิตถี

ภาวะและปุริสภาวะ) หรือศักยภาพที่มีอยูTในตัวของบุคคลทั้งหญิงและชาย โดยการภาวนา การทำกาย

ใหYเจริญ ศีลภาวนา จิตภาวนา ป�ญญาภาวนา การทำป�ญญาใหYเจริญงอกงาม จากขYอพิจารณาจะ

สังเกตไดYวTา เรื่องเพศสรีระกับการบรรลุธรรมนี ้ พุทธปรัชญาไมTไดYกลTาวถึงเรื ่องเพศสรีระวTาเปQน

อุปสรรค หรือเปQนขYอจำกัดตTอการบรรลุธรรม หากแตTพุทธปรัชญาใหYความสำคัญกับความเปQนมนุษย+ 

(แหTงหญิงและชาย) และศักยภาพความสามารถที่แฝงอยูTภายในจิตใจของมนุษย+ มนุษย+เปQนสัตว+มี

เหตุผล มีป�ญญา สามารถเรียนรูY พัฒนาปรับปรุงแกYไขไดY การเกิดเปQนมนุษย+ถือวTาเปQนการไดYสมบัติที่

ล้ำคTาและควรพัฒนาศักยภาพความเปQนมนุษย+ใหYสูงย่ิง ๆ ข้ึนไป พุทธปรัชญาจึงไมTไดYป�ดกั้นเรื่องเพศ 

แตTใหYความสำคัญกับศักยภาพทางป�ญญาเห็นวTามนุษย+ทุกคนไมTวTาเปQนสรีระเพศหญิงหรือชายตTางมี

ศักยภาพในพัฒนาตนเองเขYาถึงความจริง ความดีไดYอยTางสูงสุดไดYเทTาเทียมกัน 

ดังน้ัน เพศสรีระจึงไมTเปQนขYอจำกัด เปQนเงื่อนไขตTอการบรรลุธรรม และจากการขYอพิจารณาเพศ

สรีระกับการบรรลุธรรมจะเห็นไดYวTา ทั้งหญิงและชายตTางตกอยูTภายใตYกฎแหTงไตรลักษณ+ (อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา) เพราะประกอบข้ึนดYวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธ+ 5) เมื่อประกอบข้ึนมาแลYวก็

จะมีการเกิด การเปลี่ยนแปลงและการแตกสลายเชTนเดียวกับสิ่งตTาง ๆ  ที่เปQนสังขตธรรม ทั้งหญิงและชาย

เสมอกันในกฎแหTงกรรม เปQนตYน ดังน้ันทั้งหญิงและชายตTางก็มีศักยภาพและความสามารถในการบรรลุ

นิพพานอันเปQนอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาไดYเสมอกัน เมื่อพิจารณาแนวความคิดเรื่องเพศทั้งหญิง

และชายแลYวจะเห็นวTาพุทธปรัชญามองมนุษย+อยTางยุติธรรม โดยมนุษย+ทุกคนมีความเสมอภาคกันมาแตT

เบื้องตYน มนุษย+ไมTวTาชาติใด เพศใด ชนช้ันใด พุทธปรัชญาถือวTาทุกคนเสมอภาคเทTาเทียมกันในความเปQน

มนุษย+ ดังน้ันหญิงและชายเสมอกันดYวยหลักการ 3 ประการคือ 1) มนุษย+ทุกเพศอยูTภายใตYกฎไตรลักษณ+ 

ดังน้ันทุกเพศจึงเสมอกันในแงTของการเปลี่ยนแปลงน้ี 2) มนุษย+ทุกเพศเสมอกันดYวยกรรม มนุษย+ทุกเพศมี

กรรมเปQนกำเนิด 3) มนุษย+ทุกเพศเสมอกันดYวยศักยภาพทางป�ญญา มนุษย+ทุกเพศสามารถพัฒนา

ศักยภาพทางป�ญญาไดYแมYวTาเพศสรีระนั้นแตกตTางกัน มนุษย+ทั้งหญิงชายมีความ ดีเปQนรากเหงYาของจิต

อยูTแลYวเทTาเทียมกันหรือที่เรียกวTา ศักยภาพ เทTาเทียมกัน คือ จิตมีพลังสามารถพรYอมที่จะพัฒนาไปถึง

ที่สุด คือความเปQนอริยบุคคลไดY ไดYแกT พระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต+ ไดYเทTาเทียมกัน ดังน้ัน 

การเขYาถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ+ (อริยสงฆ+) การเปQนสาวกของพระพุทธเจYา 

(สาวกสังโฆ) เปQนของสากล ไมTไดYมีไวYเฉพาะกลุTม ชนช้ัน เพศ แตTอยTางใด ผูYใดมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 

ป�ญญา ผูYน้ันก็ถึงฝ��งแหTงพระนิพพานไดY 
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 5.2.2 วิพากษ1เพศวิถี (Sexuality) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

 ตามที่ไดYกลTาวมาแลYววTา เพศสรีระ (Sex) นั้นเปQนการอธิบายถึงอวัยวะเพศชายและเพศ

หญิงที่แตกตTาง พุทธปรัชญา จัดอยูTในรูปขันธ+ สTวนเพศวิถี (Sexuality) ที่อธิบายถึง อารมณ+ ความรูYสึก 

ความพึงพอใจทางเพศอันเปQนลักษณะเชิงนามธรรม ดังนั ้นเพศวิถีจึงเปQนการตีความหมายเชิง

นามธรรมหรือจะกลTาวถึงขันธ+ 5 เพศวิถี เปQนการอธิบายถึงองค+ประกอบที่เชิงนามธรรมในตัวบุคคลคือ 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปQนสภาวะที่เกิดจากการปรุงแตTงทางจิตใหYมีความโนYมเอียง พึงพอใจ

ทางใดทางหน่ึง ความพึงใจทางเพศจึงมีลักษณะเชิงนามธรรมที่เกิดจากการปรุงแตTงทางจิต ใหYมีความ

รักใครT ชอบพอทางเพศ ทั ้งในเพศเดียวกัน เพศตรงขYาม หรือพึงพอใจทั้งสองเพศ มีความหมาย

สอดคลYองกับคำวTาเมถุนธรรม อันเปQนขYอหYาม ขYอพึงระวัง ขYอละเวYน เปQนขYอปฏิบัติอยTางเครTงครัด

สำหรับผูYไดYเปลี่ยนสถานภาพทางเพศจากคฤหัสถ+เพศมาเปQนสมณเพศ หากแตTในพุทธปรัชญาไดYขยาย

ความพึงพอใจทางเพศไปถึงเพศตรงขYาม เพศเดียวกัน (บัณเฑาะก+) สัตว+เดรัจฉาน (อมนุษย+) เมถุน

ธรรม ที่ปรากฎทั้งในสิกขาบทของพระภิกษุและพระภิกษุณี เปQนขYอปฏิบัติที่เครTงครัดเพื่อใหYผูYเปลี่ยน

เพศสภาพจากคฤหัสถ+เพศมาเปQนสมณเพศนั้นพึงระวัง และละเวYน เริ ่มตั ้งแตTการบวชหรือการ

อุปสมบท ผูYที่จะเขYามาบวชน้ันจะตYองตัดขาดจากโลกวิสัยหน่ึงในโลกวิสัยน้ันก็คือ ละเวYนจากเรื่องเพศ

วิถีหรือเมถุนธรรมในสมณเพศ 

เพศวิถีในกรณีของเพศตรงขYาม (Heterosexual) พระภิกษุที่กระทำผิดพระวินัยหรือจับไดYวTา 

มีพฤติกรรมที่ไมTเหมาะสม ในกรณีของคฤหัสถ+เพศ มักจะมีคำถามหรือป�ญหาวTามีความแตกตTางกัน

อยTางไรระหวTางสมณเพศและคฤหัสถ+เพศ ในขณะที่คฤหัสถ+เพศนั้นเสพเมถุนแลYวยังสามารถจะเปQน

พระอริยบุคคลในระดับโสดาบันไดYอยTางไรเชTน อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เปQนตYน แตTเมื่อ

พิจารณาในสTวนของพระภิกษุน้ันไมTสามารถที่จะบรรลช้ัุนไหนไดYเลยอยTางเชTน พระสุทินน+ ในกรณีน้ีทำ

ใหYมองขYอแตกตTางกันระหวTางผูYมีเพศสภาพเปQนสมณเพศและคฤหัสถ+เพศ ผูYวิจัยเห็นวTา แมYคฤหัสถ+เพศ

ชายที่เรียกวTาอุบาสกและเพศหญิงที่เรียกวTาอุบาสิกา การเสพเมถุนธรรมหรือเพศวิถีหากประพฤติผิด

ศีลขYอ 3 กาเมสุมิจฉาจารคือ งดเวYนจากการประพฤติผิดในกามเฉพาะผูYที่ไมTใชTคูTของตน อันเปQนเหตุ

แหTงความเสื่อม ทำใหYเสียหาย มัวหมองกลTาวคือคือความที่ศีลวิบัติคือ ศีล 5 ขาดไมTมีศีล อุบาสกและ

อุบาสิกาที่สมาทานศีล 8 คือ ใหYเวYนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย+คือการรTวมประเวณีแมYจะไมTมี

บทลงโทษเหมือนสมณเพศแตTเปQนเหตุใหYศีล 8 ขาด เปQนตYน ในศีล 8 น้ันใหYเวYนจากการประพฤติ ผิด

พรหมจรรย+ คือการรTวมประเวณีหYามหรือหYามโดยเด็ดขาดแมYในคู Tครองของตนก็ตามจึงจะชื่อวTา

“พรหมจรรย+” คือการประพฤติอยTางพรหม เพื่อเปQนการขัดเกลาเพื่อความยินดี สTวนอานิสงค+แหTงการ

ถือศีลแปดเชTนน้ีทำใหYในหมูTผูYรักษาศีลแปดน้ันจะมีความเช่ือวTา ศีลแปดเปQนศีลมุTงความสุขในโลกหนYา

ต้ังแตTช้ันพรหมข้ึนไป  
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ในกรณีของพระสุทินน+นั้น เปQนภิกษุคือ ผูYละเมิดจะตYองขาดความเปQนภิกษุ ไมTสามารถจะ

ดำรงอยูTในสมณเพศอีกตTอไป และจะกลับมาบวชอีกไมTไดY กรณีของพระสุทินน+ อันเปQนกรณีตัวอยTาง

ของพฤติกรรมทางเพศระหวTางเพศตรงขYามหรือระหวTางภิกษุและอุบาสิกา อันเปQนเหตุใหYพระพุทธเจYา

พระปฐมบัญญัติสิกขาบท ในกรณีของพระสุทินน+ภายหลังก็ไมTไดYบรรลุมรรคผลอะไรเลย ดังน้ันจะทำ

ใหYพิจารณาเห็นวTา กฏเกณฑ+กติกาของสังคมไมTใชTจริยธรรม แตTเปQนบัญญัติธรรม กติกาหรือบัญญติั

ธรรมน้ันสังคมวางกันข้ึนมา เพื่อใหYไดYผลดีทางจริยธรรมหรือเพื่อใหYมนุษย+เขYาถึงจริยธรรมไดYมากที่สุด

เทTาที่จะทำไดY ทำใหYเกิดความดีงามแกTชีวิตและสังคมใหYมากที่สุด สิ่งสำคัญคือความรับผิดชอบตTอการ

กระทำของตนเอง การที่ผูYที่เขYามาบวชน้ันเมื่อครองเพศสภาพที่เรียกวTา สมณเพศแลYวเสพเมถุนธรรม

แลYวไมTไดYบรรลุมรรคผลอะไรน้ันเปQนเพราะวTาขณะที่เขYามาบวชน้ันไดYต้ังสัจจบารมีเอาไวY แตTเมื่อละเมดิ

แลYวก็เปQนการผิดตTอคำที่ตนไดYปฏิญญาณเอาไวY ดังน้ันผูYที่เสพถุนธรรมจึงเปQนผูYพTายแพYตTอกามฉันทะ 

เพศวิถีในกรณีของการพึงพอใจหรือพฤติกรรมที ่แสดงออกพึงพอใจในเพศเดียวกัน 

(Homosexual) หากมีกรณีของบัณเฑาะก+ (กะเทย) ผูYที่แสดงพฤติกรรม ลักษณะทTางทาง พึงพอใจใน

เพศเดียวกันดังเชTนในกรณีของพระโสไรยเศรษฐี ที่มีความพึงพอใจในรูปกายของพระมหากัจจายน

เถระ แสดงอาการและความรูYสึกตTอเพศเดียวกัน พฤติกรรมดังกลTาวเปQนพฤติกรรมทีไ่มTเหมาะสมในหมูT

สมณเพศ สTวนสาเหตุของการเปQนบัณเฑาะก+ตามนัยพระอภิธรรมคือ การสะสมทางจิต ดYวยอำนาจ

กรรมที่ไดYกระทำไวYในอดีต ดังกรณีของพระนางรุจาราชธิดาบุตรธิดาของพระเจYาอังคติราชผูYครองนคร

มิถิลาและในเรื่องอิสิทาสีเถรี ที่ไดYละเมิดศีลขYอที่ 3 เปQนผลใหYเกิดมาเปQนกะเทยในชาติตTอมา แมYวTา

พุทธปรัชญาจะไมTมีขYอจำกัดเรื่องเพศสรีระในการบรรลุธรรม แตTในการอุปสมบทน้ัน หากผูYที่มีเพศวิถี

ที่พึงพอใจในเพศเดียวกัน (Homosexual) มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตYองการจะบวชหรือ

เปลี ่ยนสถานภาพทางเพศเปQนสมณเพศ และจากปรากฎการณ+ในสังคมในป�จจุบันจะเห็นไดYวTา

พฤติกรรมเหลTาน้ีปรากฎใหYเห็นในหมูTผูYที่อยูTสถานภาพที่เรียกวTาพระภิกษุสงฆ+จำนวนไมTนYอย สังคมจึง

ต้ังคำถามวTา พระพุทธศาสนายอมรับหรือมีทTาทีอยTางไรตTอพฤติกรรมเหลTาน้ี ทำไมสังคมบางสTวนมอง

วTา เปQนพระตุ�ดพระแต�ว และไมTเหมาะสม ผูYวิจัยเห็นวTา หากเปQนผูYที่มีความศรัทธา ทำไมจึงมีขYอจำกัด

เรื่องพฤติกรรมการแสดงที ่ไมTเหมาะสม แตTเมื่อศึกษาในพระวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลTาว ใน

พระไตรป�ฎกไดYกลTาวถึงบัณเฑาะก+ ในทางพุทธศาสนาถือวTาเปQนอภัพบุคคลคือ บุคคลที่ไมTสมควร

อุปสมบทเปQนภิกษุ ถูกหYามบวชและหYามพระอุป�ชฌาย+บวชใหYเด็ดขาด ถYาพระอุป�ชฌาย+ฝ�าฝ�นมี

ความผิด ใหYถอดถอนจากตำแหนTงพระอุป�ชฌาย+ตามกฎหมายวTาดYวยคณะสงฆ+ในพระวินัยป�ฎกระบุวTา 

บัณเฑาะก+ เปQนลักษณะอาการที่เกิดในมนุษย+ อมนุษย+และสัตว+มี 3 จำพวกคือ มนุษย+บัณเฑาะก+ 

อมนุษย+บัณเฑาะก+ สัตว+ดิรัจฉานบัณเฑาะก+ หลักฐานในชั้นอถรรถกถาจารย+แบTงบัณเฑาะก+มี 5 ชนิด

และไดYอธิบายลักษณะอาการทั้ง 5 ประเภทคือ 1) อาสิตตกบัณเฑาะก+ หมายถึง ผูYที่แสดงพฤติกรรม

พึงพอใจในเพศเดียวกัน 2) ป�กขบัณเฑาะก+ หมายถึง ผูYที่แสดงพฤติกรรมพึงพอใจในเพศเดียวกัน 
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หากแตTป�กขบัณเฑาะก+ แสดงพฤติกรรมในบางเวลา (เฉพาะป�กข+ : ขYางแรม) 3) โอป�กกมิยบัณเฑาะก+ 

หมายถึง ถูกตอนหรือตัดอวัยวะเพศเสียแลYว 4) อุสสุยบัณเฑาะก+ หมายถึง กามวิตถารหรือถ้ำมอง 5) 

นปุงสกับบัณเฑาะก+ หมายถึง ไมTปรากฏวTาชายหรือหญิงมาแตTกำเนิด 

 บัณเฑาะก+บางประเภทจัดเปQนอภัพบุคคล คือหYามอุปสมบทเด็ดขาด แมYบวชแลYวรูYทีหลังก็

ตYองใหYออกจากความเปQนภิกษุสงฆ+ของผูYที่จะบวชไดY บุคคลตYองหYาม ไมTใหYบวชในพระพุทธศาสนาโดย

เด็ดขาด ไดYแกT โอป�กกมิยบัณเฑาะก+ (ถูกตอนหรือตัดอวัยวะเพศเสียแลYว) นปุงสกับบัณเฑาะก+ (ไมT

ปรากฏวTาชายและหญิงมาแตTกำเนิดหรือไมTมีสัญลักษณ+ทางเพศที่ชัดเจนเชTน มีบุคคลมีเพศสรีระสอง

เพศในคนเดียวกัน) สTวนบัณเฑาะก+ที่แสดงพฤติกรรมทางเพศ แสดงอาการพึงพอใจในเพศเดียวกัน

ในขณะอยูTในสมณเพศ ไดYแกTป�กขบัณเฑาะก+ คือ แสดงใหYพฤติกรรมทางเพศใหYเห็นเปQนบางครั้ง บาง

เวลา อาสิตตกบัณเฑาะก+และอุสสยุบัณเฑาะก+ หากพบวTามีพฤติกรรมที่ไมTเหมาะสม ทั้งโดยตรงเปQน

ตYนวTา เสพเมถุนธรรมหรือพดูจาเกีย้วพาราสีและโดยอYอมเปQนตYนวTา ถูกเน้ือตYองตัวบุรุษหรือสตรี ถือวTา

มีโทษทางพระวินัยมีการปรับอาบัติแกTพระภิกษุที่มีความสัมพันธ+กับบัณเฑาะก+ตั้งแตTขั้นเบาคือ ปรับ

อาบัติทุกกฏจนถึงขั้นรYายแรงที่สุดคือปรับอาบัติ ปาราชิก ดังนั้นในการขอบวชหรือในพิธีอุปสมบท 

พระคูTสวดจะถามกTอนวTา “ปุริโสสิ๊” มีความเปQนชายหรือไมT ขYอน้ีเปQนการตรวจสอบสภาวะเพศวิถี 

(Sexuality) วTามีความโนYมเอียง พึงพอใจในเพศเดียวกันหรือไมT หากมีความโนYมเอียงหรือแสดงอาการ

ทางเพศที่ไมTเหมาะสมกับสมณเพศ จึงหYามอุปสมบทเด็ดขาด แมYบวชแลYวรูYทีหลังก็ตYองออกจากสมณ

เพศไดY เนื่องจากเพศวิถีเปQนขYอละเวYน ขYอหYาม ในสังคมสังฆะ กTอใหYเกิดภาพลักษณ+ที่ไมTดี ทำใหYเกิด

ความวุTนวายและติเตียนในพระพุทธศาสนาไดY   

เมื่อพิจารณาถึงตอนแรกของการเขYามาบวชในการขอรับการบวชนั้น เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ

ทางเพศมาเปQนสมณเพศเหมือนกับรับเอาคำปฏิญญาหรือการใหYสัจจะตTอชีวิตพรหมจรรย+ที่จะตYอง

ปฏิบัติตามชีวิตสมณเพศอยTางเครTงครัด การเสพเมถุนธรรม ไมTวTากรณีเพศวิถีในกรณีของเพศตรงขYาม 

(Heterosexual) และกรณีเพศวิถีที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในเพศเดียวกัน (Homosexual) หากมี

พฤติกรรมที่ไมTเหมาะสม ทำใหYภาพลักษณ+ของพระพุทธศาสนาตYองมัวหมอง เสื่อมเสีย พฤติกรรม

ดังกลTาวยังขัดตTอพระวินัยในเรื่องเมถุนธรรม ผูYวิจัยเห็นวTา ผูYที่ประพฤติผิดพระวินัยตYองพิจารณา

ตนเอง และพิจารณาถึงจุดประสงค+ของการบวชเพื่อประพฤติเพศพรหมจรรย+ ดังนั้นการแสดงออก

ทางเพศวิถีจึงเปQนขYอหYาม ขYอละเวYน หากไมTสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองไดY ควรไดYรับการ

พิจารณาจากคณะสงฆ+เพื่อใหYมีบทลงโทษตามความเหมาะสม มีบทลงโทษที่ชัดเจน และหากเห็นวTา

สมณเพศใดเสพเมถุนธรรมไมTวTากรณีใดกลTาวคือ ไมTวTาทั้งตTอเพศตรงขYาม และเพศเดียวกันก็มีความผิด

สถานหนักที่สุดคือ ขาดจากความเปQนภิกษุเรียกวTา “ปาราชิก” ไมTสามารถที่จะดำรงอยูTในเพศสภาพ 

“สมณเพศ” ไดYอีกตTอไป และเห็นวTาพฤติกรรมทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศไมTวTาระหวTางเพศตรง

ขYามหรือเพศเดียวกันทุกรูปแบบซึ่งเปQนสTวนหน่ึงของกามน้ัน หลักธรรมวินัยในพุทธปรัชญาจึงระบุวTา 
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ไมTเคยเต็มอิ่มสำหรับสัตว+โลก (มนุษย+) ผูYโงTเขลาเบาป�ญญาไมTรูYสัทธรรม ฉะนั้นจุดประสงค+ในทัศนะ

พุทธปรัชญาจึงมี 2 ดYานคือ ในดYานกามสุขและในดYานการปลTอยวาง (ละ) เรื่องทางพุทธปรัชญาจึง

ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ+ทุกรูปแบบ โดยไมTจำเปQนตYองพูดถึงการรTวมเพศหรือการเสพเมถุนที่เปQนการ

กระทำทางกายภาพข้ันหยาบที่สุด ทรงเห็นวTาเพศสัมพนัธ+แมYมีเป�าหมายเพื่อการสบืพันธุ+ก็ตาม แตTเปQน

สาเหตุนำไปสูTการเกิด ขณะที่การเกิดเปQนบTอเกิด (ตYนตอ) แหTงความทุกข+ทั้งมวล วนเวียนในสังสารวัฎ

อันหาที่สุดไมTไดY 

ดังนั้นเรื่องเพศวิถีในหมูTสมณเพศ จึงเปQนขYอหYาม ขYอจำกัด ขYอละเวYน และตYองกYาวขYามจาก

เรื่องเพศวิถีหรือเมถุนธรรมไปใหYไดYโดยการรักษาศีลหรอืขYอปฏิบัติทีอ่ยTางเครTงครดั การกYาวขYามเพศวิถี 

ทำใหYกYาวพYนสังโยชน+ เครื่องกั้นไมTใหYเขYาถึงการบรรลุธรรมไปไดYกลTาวคือ เกณฑ+ในการการบรรลุธรรม

น้ันหมายเอาพระอริยบุคคล 4 ที่ละสังโยชน+ 10 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ 

ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไดYแกT 1) พระโสดาบันผูYละสังโยชน+ 3 ขYางตYน

ไดYแตTยังมีการเสพกามอยูT 2) พระสกิทาคามี ผูYละสังโยชน+ 3 ขYางตYนและยังทำราคะ โทสะและโมหะใหY

เบาบางลงดYวย 3) พระอนาคามี ผูYละสังโยชน+ 5 ขYางตYนไดY ผูYบรรลุระดับน้ีสามารถละกามราคะไดYและ 

4) พระอรหันต+ ผูYละสังโยชน+ทั้ง 10 ไดY เมื่อละไดYแลYว มีผลเกิดขึ้นคือสัตว+หลุดพYนจากความทุกข+ 

จากวัฏฏสงสาร ดังนั้น เพศวิถีจึงเปQนขYอพึงระวัง ขYอละเวYน ขYอหYามละเมิด ขYอกำจัดของผูYที่เรียกวTา

สมณเพศ (ภิกษุและภิกษุณี) จึงกลTาวไดYวTา เมถุนธรรมหรือเพศวิถี เปQนป�จจัยอยTางหน่ึงที่จะเปQนตัวกั้น

ไมTใหYมีการบรรลุธรรมในระดับที่สูง อันไดYแกTระดับอนาคามผีลข้ึนไป 

 

 5.2.3 วิพากษ1เพศสภาพ (Gender) กับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 เพศสรีระนั้นเปQนลักษณะทางกายภาพที่มีอยูTภายในตัวบุคคล เปQนอวัยวะที่ติดตัวมาแตT

กำเนิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพศสรีระหรืออวัยวะเพศในภายหลัง เพศวิถีนั้นเปQนการอธิบายถึง

ความรูYสึก ความพึงพอใจทางเพศที่มีอยูTภายในตัวบุคคล เปQนความรูYสึกที่เปลี่ยนแปลงไดY สTวนการ

อธิบายเรื่องเพศในประเด็นสุดทYายคือ เพศสภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ+กับบทบาททางเพศ สถานภาพทาง

เพศของบุคคลที่ตนดำรงอยูTในบริบทสังคมนั้น ดังนั้นเพศสภาพจึงเปQนสิ่งที่ประกอบสรYางจากสังคม มี

ความไมTคงที่ แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม หรือเพศที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมและ

วัฒนธรรมหรือศาสนา ในสังคมชาวพุทธนั้นประกอบไปดYวย กลุTมแรกคือกลุTมสมณเพศ ไดYแกT ภิกษุ 

ภิกษุณี กลุTมที่สองคือกลุTมคฤหัสถ+เพศ ไดYแกT อุบาสก อุบาสิกา เพศสภาพทั้ง 2 กลุTมนั้นไดYยอมรับ

แนวคิดตามทัศนะพุทธปรัชญาและประกาศตนเปQนพุทธสาวก พุทธคฤหัสถ+ไดYแกT อุบาสก อุบาสิกา ที่

แสดงตนเปQนผูYนับถือพระพุทธศาสนาถึงพระรัตนตรัยเปQนสรณะ มีความเชื่อและถือขYอปฏิบัติหรือที่

เรียกวTาศีลอันมีศีล 5 เปQนเบื้องตYน เปQนแนวทางในการดำเนินชีวิต สTวนสมณเพศที่ดำรงอยูTในสังคม

สังฆะไดYแกT ภิกษุสงฆ+ และภิกษุณีสงฆ+ พระภิกษุสงฆ+มีวินัยในการอยูTรTวมกันและมีศีลเปQนฝ¡กขYอปฏิบัติ 
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227 ขYอ และสTวนพระภิกษุณีมีศีล 311 ขYอเปQนขYอศึกษาและขYอปฏิบัติที่เครTงครัด เพื่อเปQนขYอปฏิบัติ

นำไปสูTการทำใหYบรสิุทธ์ิหลุดพYนคือ เปQนระบบพฤติกรรมการครองตัวในการอยูTรTวมกัน ที่จะไมTใหYมีการ

เบียดเบียน แตTใหYเกื้อกูลหนุนกัน เปQนการจัดระบบพฤติกรรมและความสัมพันธ+กับสิ่งแวดลYอมใหY

เรียบรYอยดีงาม เพื่อพรYอมจะเปQนสภาพแวดลYอมที่เอื้อในการฝ¡กตนหรือในการศึกษา สังคมชาวพุทธน้ัน

ไดYตั้งขึ้นตั้งแตTในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นทTามกลางระบบความเชื่อแบบพราหมณ+ที่มีการจัดวรรณะทาง

สังคมอยTางเขYมขYน  

โดยเริ่มตYนจากสังคมสังฆะโดยมีพระภิกษุสงฆ+เปQนสมมุติสงฆ+ที่ 1 ตTอมาเมื่อพุทธพรรษาที่ 5 

พระภิกษุณี เปQนสมมุติสงฆ+ที่ 2 และมีสังคมพุทธคฤหัสถ+ เพื่อเกื้อกูลกันพระพุทธศาสนาตTอมาสมมุติ

สงฆ+ที่ 2 คือพระภิกษุณีนั้นไมTสามารถอยูTในสถานภาพทางเพศที่เรียกวTาสมณเพศไดY สมมุติสงฆ+ที่ 2 

หรือพระภิกษุณีนิกายเถรวาทนั้นไดYขาดสูญไปประมาณ พ.ศ. 250-500 สTวนสาเหตุนั้นเนื่องดYวย

ขYอขัดขYองทางพระวินัยและบริบทสังคมบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทำใหYไมTเอื้อตTอการสืบ

ทอดสมมุติสงฆ+นี ้ จากขYอสรุปการขาดสูญคือ ป�ญหาการรูปแบบการอุปสมบทที่ยังคงปรากฎใน

พระไตรป�ฎกวTามี 2 รูปแบบ ป�ญหาเรื่องการขาดสูญของภิกษุณี จึงทำใหYไมTมีภิกษุณีผูYเปQนปวัตตินีใหY 

ครุธรรม 8 ประการที่พระพุทธเจYาบัญญัติใหYภิกษุณี ปฏิบัติอยTางเครTงครัดตลอดชีวิต เปQนภาระหนัก

ยากที่จะปฏิบัติไดY ป�ญหาดYานลักษณะทางกายภาพของเพศหญิงที่ไมTเอื้อตTอการสืบตTอสมมุติสงฆ+น้ี 

ป�ญหาที่เปQนป�ญหาประการสำคัญของการสูญสิ้นสถานภาพทางเพศของพระภิกษุณีนั้นคือ ป�ญหา

รูปแบบการอุปสมบทภิกษุณีคือมี 2 รูปแบบไดYแกT 1) อุปสมบทแตTภิกษุสงฆ+ฝ�ายเดียวและ 2) 

อุปสมบทกับภิกษุณีสงฆ+และภิกษุสงฆ+อนุมัติหรือการอุปสมบททั้ง 2 ฝ�าย ป�ญหารูปแบบการอุปสมบท

น้ี เปQนป�ญหาที่ยากที่แกYไขขYอบัญญัติทางพระวินัยไดY  

จากขYอถกเถียงเรื่องการฟ�¥นฟูพระภิกษุณี ที่ผูYมักจะอYางถึงสิทธิความเสมอภาคทางเพศ การ

กีดกันทางเพศ การไมTอนุญาตใหYเพศหญิงเขYามาบวชในพระพุทธศาสนาไดYนั ้น ผู Yวิจ ัยเห็นวTา ขYอ

เรียกรYอง ขYอถกเถียงดังกลTาวไมTอาจสิ้นสุดไดY เน่ืองดYวยเหตุผลที่วTา ไมTสามารถยYอนกลับไปแกYพระวินัย

ที่บัญญัติไวYตั้งแตTตYน และดYวยเหตุผลการขาดสูญหรือการการขาดความตTอเนื่องของการสืบตTอพระ

ภิกษุณี ดังน้ันผูYวิจัยเห็นวTา ขYออYาง ขYอเรียกรYอง ขYอถกเถียงน้ีควรเปQนเรื่องตYองยุติไดYแลYว หรือหากจะมี

การเปลี่ยนแปลงพระวินัยเพื่อเป�ดรับสถานภาพทางเพศของพระภิกษุณีฝ�ายเถรวารผูYวิจัยเห็นวTา การ

เปลี่ยนแปลงพุทธบัญญัติเปQนการแตกแยกนิกายออกไปอีก ซึ่งไมTมีวันจบสิ้น อีกทั้งสภาพของภิกษุณีที่

ไมTเอื้อตTอการสมมุติสงฆ+ และเห็นวTาภิกษุสงฆ+มีความเหมาะสมกวTาในการสืบตTอสังฆะนี้ และเห็นวTา

สมมติสงฆ+น้ันเปQนเพียงการรักษารูปแบบของพระพุทธศาสนาไวY จากขYอคYนพบในงานวิจัยครั้งน้ี ผูYวิจัย

พบวTา ทุกเพศสภาพ ทั้งพระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ตTางมีศักยภาพในการเขYาถึงธรรม

หรือการบรรลุธรรมไดY  
 



 264 

  5.2.3.1 ข6อสนับสนุนต_อข6อถกเถียง เร่ืองเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ กับการ

บรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ความหลากหลายทางเพศนั้นมีความหมายครอบคลุมในประเด็นเพศสรีระ (Sex) เพศวิถี 

(Sexuality) และเพศสภาพ (Gender) ดังนั้นความหลากหลายทางเพศกับการกับการบรรลุธรรมจึง

เปQนการกลTาวสรุปทั้ง 3 ประเด็นสำคัญ ทั้งน้ีขYอสนับสนุนที่ช้ีใหYเหน็วTา พุทธปรัชญาสามารถกYาวขYามใน

เรื่องเพศทั้ง 3 ประเด็นนั้นไดYดังกรณีตัวอยTางที่ผูYวิจัยพบวTา ผูYที่เจริญรอยตามหลักการและแนวทาง

ทางพุทธปรัชญานั ้น โดยผTานกระบวนการฝ¡กตนตามหลักไตรสิกขาอันมี ศีล สมาธิ ป �ญญา 

กระบวนการดังกลTาวทำใหYทุกเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพทางป�ญญา 

เขYาถึงจุดมุTงหมายในระดับตTาง ๆ ผลสำเร็จเปQนพระอริยบุคคล 4 จำพวก คือ พระโสดาบัน พระ

สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต+ กลTาวคือ  

 การบรรลุระดับที ่ 1 พระโสดาบัน ผู Yที่สามารถละสังโยชน+ไดY 3 อยTางคือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไดYอยTางเด็ดขาดไมTมีเหลืออยูTในจิตสันดาน ตYองเวียนวTายตายเกิดในโลกน้ี

อีกไมTเกิน 7 ชาติ ดังกรณีของ นางขุชชุตตรา  

 การบรรลุระดับท่ี 2 พระสกทาคามี ผูYที่สามารถละสังโยชน+ไดY 5 อยTางคือ คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สลีพัพตปรามาส ใหYหมดสิ้นไปและทำราคะ โทสะ โมสะ ใหYเบาบางลง กลับมาสูTโลกน้ีอีกครัง้

เดียวก็สามารถกำจัดทุกข+ใหYสิ้นไปไดY  

 การบรรลุระดับท่ี 3 พระอนาคามี สามารถละสังโยชน+ไดY 5 อยTางคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

สลีัพพตปรามาสกามราคะ และพยาบาท ไดYอยTางเด็ดขาดไมTมีเหลืออยูTในจิตสันดาน เมื่อพระอนาคามี

ไปบังเกิดในพรหมโลก บรรลุอรหัตตผลสำเร็จเปQนพระอรหันต+แลYวดับขันธ+เขYาสูTนิพพานในพรหมโลก

น้ัน ดังกรณีของอุบาสิกามาติกมาตา และกรณีของจิตตคหบดี  

 การบรรลุระดับท่ี 4 พระอรหันต1 ผูYหมดสิ้นอาสวะกิเลส สามารถทำใหYบริบูรณ+ในไตรสิกขา

คือ ศีล สมาธิ ป�ญญา ละสังโยชน+ 10 อยTางคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ 

พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาใหYหมดสิ้นไป การบรรลุในข้ันน้ีมีทั้งคฤหัสถ+

เพศและสมณเพศ ดังในกรณีของสมณเพศไดYแกT พระภิกษุสงฆ+ เชTน พระสารีบุตรผูYมีป�ญญามาก พระ

มหากัสสปเถระเจYา และพระภิกษุณี เชTน พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี พระภัททากุณฑลเกสา กรณี

คฤหัสถ+เพศฝ�ายอุบาสก เชTน ยสกุลบุตร สันตติมหาอำมาตย+ อุคคเสน เปQนตYน การบรรลุอรหัตผลของ

กรณีฝ�ายอุบาสิกา เชTน พระนางเขมา (พระเขมาเถรี) อัญญตรา เปQนตYน  
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เพศสภาพ รายนาม ระดับการบรรล ุ

สมณเพศ 
  

ภิกษุ 1.พระสารบีุตร 

2.พระมหากสัสปะ  

พระอรหันต+ 

พระอรหันต+ 

ภิกษุณี 1.พระมหาปชาบดีโคตรม ี 

2.พระภัททากุณฑลเกสาเถรี  

พระอรหันต+ 

พระอรหันต+ 

คฤหัสถ1เพศ 
  

อุบาสก 1.อุบาสก จิตตคหบดี  

2. อุบาสก ยสกุลบุตร (พระยส) 

3. อุบาสก สันตติมหาอำมาตย+  

4. อุบาสก อุคเสน 

พระอนาคาม ี

พระอรหันต+ 

พระอรหันต+ 

พระอรหันต+ 

อุบาสิกา 1.อุบาสกิา ขุชชุตตรา  

2.อุบาสกิา พระนางเขมา 

3.อุบาสกิา มาติกมาตา  

4.อุบาสกิา อัญญตราเถร ี

พระโสดาบัน 

พระอรหันต+ 

พระอนาคาม ี

พระอรหันต+ 

 

 ตารางท่ี 5.1 ระดับการบรรลุธรรมของสมณเพศและคฤหัสถ1เพศตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

 จากกรณีของเพศสภาพทั้งคฤหัสถ+เพศและสมณเพศ เปQนขYอพิสจูน+ใหYเห็นวTา พุทธปรัชญาน้ัน

กYาวขYาวเรื่องความหลากหลายทางเพศทั้งเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพไปไดY แสดงใหYเห็นวTา ทั้งเพศ

และเพศหญิงลYวนมีศักยภาพทางป�ญญาเสมอเหมือนกัน และผูYบรรลุภาวะนิพพานจนกลายเปQนพระ

อรหันต+ มีองค+ธรรมคือ 1) ยTอมนYอมใจไปสูTบรรพชา 2) ยTอมนYอมใจไปสูTความเงียบสงัด 3) ยTอมนYอมใจ

ไปสูTความไมTเบียดเบียน 4) ยTอมนYอมใจไปสูTความสิ้นอุปาทาน 5) ยTอมนYอมใจไปสูTความสิ้นตัณหา และ 

6) ยTอมนYอมใจไปสูTความไมTหลงใหล และพบวTาหลกัสำคัญอกีหน่ึงที่พระพุทธองค+ทรงวางเปQนแบบอยTาง

คือ พระอรหันต+จำตYองทรงคุณธรรม 10 ประการ ไดYแกT 1) พิจารณาสังขารทั้งปวงตามความเปQนจริง   

2) พิจารณานาเห็นกามทั้งหลายวTาเปQนเหมือนหลุมถTานเพลิง 3) เปQนผูYนYอมไปในเนมขัมมะ 4) เปQนผูY

เจริญสติป�ฏฐาน 4 5) เปQนผูYเจริญสัมมัปปธาน 4 6) เปQนผูYเจริญอิทธิบาท 4 7) เปQนผูYเจริญอินทรีย+ 5 8) 

เปQนผูYเจริญพละ 5 9) เปQนผูYเจริญโพชฌงค+ 7 10) เปQนผูYเจริญ อริยมรรค+มีองค+ 8 
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 5.2.4 วิพากษ1การบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 หลักโพธิป�กขิยธรรม 37 เทTาน้ันที่ทําใหYคนประเสริฐเปQนอริยมนุษย+ไดY พระสารีบุตรเถระไดY

กลTาววTา พระผูYมีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอก แลYวจึงช่ือวTาทรงเปQนเอกบุรุษ พระองค+ทรงแสดงธรรม

ทางสายเอกคือ 1) สติป�ฏฐาน 4 2) สัมมัปปธาน 4 3) อิทธิบาท 4 4) อินทรีย+ 5 5) พละ 5 6) 

โพชฌงค+ 7 7) อริยมรรคมีองค+ 8 กระบวนธรรมเหลTานี้เปQนเสYนทางเดียวที่ทุกคนจะไปสูTมรรคผล

นิพพาน บุคคลไมTวTาจะมีเพศสรีระ เพศวิถี และเพศสภาพใดจะกYาวขYามความหลากหลายทางเพศไป

ไดYตYองอาศัยการเจริญโพธิป�กขิยธรรม 37 เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน แมYผูYปฏิบัติจะเปQนกษัตริย+ 

พราหมณ+ แพศย+ ศูทร ผูYที่สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญ โพธิป�กขิยธรรม 37 จะ

เขYาถึงความเปQนภิกษุอรหันต+ขีณาสพอยูTจนพรหมจรรย+แลYว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแลYว ปลงภาระไดYแลYว 

บรรลุประโยชน+ตนโดยลำดับแลYว สิ้นภวสังโยชน+แลYว หลุดพYนเพราะรูYโดยชอบผูYนั้นเรียกไดYวTาเปQนผูY

เลิศกวTาคนทั้งหลายในวรรณะ 4 เหลTาน้ัน โดยธรรมเทTาน้ัน ไมTใชTโดยอธรรม เพราะธรรมเทTาน้ัน (โพธิ

ป�กขิยธรรมและมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1) ประเสริฐที ่สุดในหมูTชนทั ้งในโลกนี ้และโลกหนYา ถYา

พิจารณาหลักธรรม (โพธิป�กขิยธรรม 7 หมวด) เพื่อปฏิบัติที่จะนำไปสูTการบรรลุมรรคผลนิพพานแลYว

ยิ่งเปQนหลักธรรมที่สากลคือ เปQนสาธารณธรรมที่ใคร ๆ  ก็ไดYไมTจำกัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ ถYาปฏิบัติ

ดYวย การนำหลักธรรมนั้นมากำกับทางกาย วาจา ใจ จนเกิดความระวังสำรวม ก็จะสามารถพYนจาก

กิเลสโดยสิ้นเชิง เขYาถึงภาวะแหTงการดับเหตุ แหTงทุกข+และความดับทุกข+อยTางถาวร ที่เรียกวTา พระ

นิพพานน่ันเอง ดังน้ันหลักธรรมตTางหากเปQนเครื่องมือทำใหYมนุษย+เปQนยอดอริยมนุษย+ 

 

 5.2.5 วิพากษ1ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 จากการวิเคราะห+และวิพากษ+ในแตTละประเด็น จึงกลTาวไดYวTา แนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาทน้ันไดY

ไดYกYาวขYามกระบวนทัศน+เรื่องความหลากหลายทางเพศมาแลYวในอดีตที่ไดYเริ่มตYนข้ึนต้ังแตTชTวงยุคโบราณ 

(Ancient era) โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจYา (Buddha era) ไดYนำเสนอแนวคดิที่แตกตTางจากบริบท

สังคมในยุคพุทธกาลที่บริบทแวดลYอมน้ันที่ระบบวรรณะ เพศ และบริบทสังคมในสมัยน้ันที่เขYมขYน มีการ

แบTงช้ันวรรณะของมนุษย+ตามคติของพราหมณ+ สถานภาพของผูYหญิงถูกจัดใหYเปQนเพศช้ันที่ 2 หรือเพศช้ัน

ต่ำ พุทธปรัชญาจึงเปQนแนวคิดที่ทนัสมัย เพราะพุทธปรัชญาสามารถกYาวขYามระบบงวรรณะ เรื่องเพศ เรื่อง

เพศสภาพ การจัดแบTงเพศ ที่ยังเปQนขYอถกเถียงกันตั้งแตTอดีตจนถึงยุคป�จจุบัน นักปรัชญาหลังนวยุคไดY

เสนอขYอคิดเห็นในเรื่องกระบวนทัศน+ในแตTละยุคไวYวTา ทุก ๆ วิกฤตจะเริ่มตYนดYวยกระบวนทัศน+ที่มีป�ญหา

และตามดYวยการเสื่อมถอยของกฎเกณฑ+ บางทกีารไมTลงรอยระหวTางอัตลักษณ+ทางเพศกับพฤติกรรมทาง

เพศ ก็อาจเหมือนกับการไมTลงรอยระหวTางกระบวนทัศน+กับธรรมชาติ สิ่งนี้อาจชี้ใหYเห็นความคลุมเครือ

ของกระบวนทัศน+เกี่ยวกับเพศและการเสื่อมถอยของกฎเกณฑ+ตTาง ๆ  ที่นำไปใชYจัดหมวดหมูTของอัตลกัษณ+

ทางเพศ และวิกฤติจะแกYไขไดYโดยการปฏิบัติซึ่งกระบวนทัศน+เดิมจะถูกแทนที่ดYวยกระบวนทัศน+ใหมT 
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ถึงแมYวTาจะไมTมีทางรูYถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตในป�จจุบัน และคูน ยังย้ำวTา เกิดเป�ดเผยใหYเห็นวิกฤต

เหลTานั้นจะมีผลลัพธ+ 3 อยTางตามมา อยTางแรกคือ การแกYป�ญหาโดยการทำใหYกระบวนทัศน+ดีกวTาเดิม 

อยTางที่สองคือ การละทิ้งป�ญหาและหันไปใชYกระบวนทัศน+เดิม และสุดทYาย คือ การสรYางกระบวนทัศน+

ใหมTซึ่งจะตYองตTอสูTกับการยอมรับ ผลลัพธ+อยTางแรกป�ญหาจะถูกแกYไขโดยการปรับปรุงกระบวนทศัน+ที่มี

อยูT สTวนผลลัพธ+แบบที่สาม ป�ญหาจะถูกแกYไขโดยการสรYางกระบวนทัศน+ใหมTข้ึนมา ถYาหากปฏิวัติไดYสำเร็จ

ในผลลัพธ+อยTางทีส่อง ซึ่งป�ญหาจะถูกมองขYามไป กระบวนทัศน+เกTาก็จะถูกนำมาใชYเหมอืนกับผลลัพธ+อยTาง

แรก ถYาการแกYป�ญหาไมTสำเร็จและกระบวนทัศน+เดิมยังอยูT อาจนำไปสูTการสรYางกระบวนทัศน+ใหมTเหมือน

ผลลัพธ+อยTางที่สาม ถYาการแกYป�ญหาไมTสำเร็จและกระบวนทัศน+เดิมยังอยูT อาจนำไปสูTการสรYางกระบวน

ทัศน+ใหมTเหมือนผลลัพธ+อยTางที่สาม  

 ในที่สุดการปฏิวัติตYองการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน+ที่มีอยูTหรือตYองตTอสูY เพื่อใหYเกิด

การสรYางกระบวนทัศน+ใหมTในที่สุด กระบวนทัศน+เกี่ยวกับเพศวิถีก็มีการแกYไขมาหลายครั้งเพื่อที่จะ

นำไปอธิบายการปฏิบัติทางเพศของผูYคนซึ่งไมTไดYเปQนไปตามบรรทัดฐานของรักตTางเพศ พิจารณาจาก

การเกิดข้ึนของอัตลักษณ+ใหมT ๆ ซึ่งตYองการเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ ดังน้ันแนวคิดทางพุทธ

ปรัชญาไดYกYาวขYามเรื่องความหลากหลายในทุกประเด็นที่ยังเปQนขYอถกเถียงกันอยูTในป�จจุบัน จาก

ขYอสนับสนุนที่วTา ทุกเพศสภาพ ไมTวTาจะเปQนคฤหัสถ+ สมณเพศ ผูYที่ยอมรับและปฏิบัติตามหลักการ

บรรลุธรรมทางพุทธปรัชญาก็สามารถพัฒนาศักยภาพทางป�ญญาเพื่อบรรลุผลในขั้นสูงสุดไดYเสมอ

เหมือนกัน ประการสุดทYายผูYวิจัยจึงเห็นวTา การรักษาหลักการเดิมที่บัญญัติไวY จะทำใหYทัศนะพุทธ

ปรัชญายังเปQนทัศนะที่ทันสมัยอยูTเสมอ หากไมTรักษาหลักการหรอืเปลี่ยนแปลงสกิขาบทเล็ก ๆ  นYอย ๆ 

ก็นำไปสูTการแตกแยกนิกายหรือเสถียรภาพของพระพุทธศาสนา การรักษาหลักการทางพุทธปรัชญา

เปQนการเนYนย้ำความจริงที่อยูTเหนือกาลสมัยเหนือกระบวนทัศน+ใด ๆ   หลักการและแนวคิดดังกลTาว

เปQนสัจธรรมที่อยูTเหนือกาละ เวลา ดังน้ันการจะเปลี่ยนแปลงหรือฟ�¥นฟูเพื่อใหYสอดคลYองกับบรบิทของ

สังคมจึงเทTากับทำลายความจริงน้ีดYวยเชTนกัน 

จากการศึกษาพบวTาหลักอริยสัจ 4 เปQนหลักธรรมในการปฎิบัติเพื่อบรรลุธรรมอันนำไปสูT

ความหลุดพYนจากความเปQนเพศสรรีะ เพศสภาพและเพศวิถี ผลของความสำเร็จของแตTละระดับน้ันจดั

ตามหลักเกณฑ+ของกิเลสที่ละไดYหรือหลักเกณฑ+ในสังโยชน+ 10 การจัดระดับบุคคลในการบรรลุธรรม

ในแตTละข้ันน้ันเปQนเพียงสมมุติบัญญัติเพื่อเปQนภาษาในการสื่อสารใหYเขYาใจเทTาน้ัน สTวนการบรรลุธรรม

ในข้ันสูงสุดน้ันเปQนความจริงในข้ันปรมัตถสัจจะ ดังน้ันทั้งคฤหัสถ+เพศและสมณเพศน้ันลYวนมีศักยภาพ

ทางป�ญญาเสมอเหมือนกัน และเขYาถึงไดYดYวยป�ญญา การกYาวขYามกระบวนทัศน+เรื่องความหลากหลาย

ทางเพศทั้ง 3 ประเด็นไดYแกT เพศสรีระ เพศสภาพและเพศวิถีน้ัน ไดYเริ่มตYนข้ึนต้ังแตTชTวงยุคโบราณถึง

ยุคกลาง (Pre-Modern era) โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจYา (Buddha era) ไดYนำเสนอแนวคิดที่

แตกตTางจากบริบทสังคมในยุคพุทธกาลที่บริบทแวดลYอมดYวยระบบวรรณะ เพศที่เขYมขYน มีการแบTงช้ัน
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วรรณะของมนุษย+ตามคติของพราหมณ+ สถานภาพของผูYหญิงถูกจัดใหYเปQนเพศช้ันที่สอง หรือเพศช้ัน

ต่ำ แตTพระพุทธเจYาไดYคYนพบวTา มนุษย+น้ันไมTไดYถูกกำเนิดข้ึนโดยพรหม เทพใด ๆ การกระทำหรือกรรม

ตTางหากที่ทำใหYมนุษย+แตกตTางกัน  

ดังนั้นจึงไดYคYนพบวTาสัจธรรมวTา มนุษย+มีความเสมอภาคกันดYวยป�ญญา การจะหลุดพYนจาก

ความทุกข+ไดYตYองใชYป�ญญาในการเขYาถึงความจริง ไมTมีพระเจYา หรือเทพองค+ใดที่จะทำใหYมนุษย+หลุด

พYนจากทุกข+น้ีไปไดY แนวคิดดังกลTาวเปQนการสวนกระแสในบริบทสังคมในสมัยเปQนน้ันอยTางมาก เปQน

การฝ�าวงลYอมสังคมอยูTแลYวในตัวแตTต้ังตYน ประการแรกคือ การอนุญาตใหYผูYหญิงบวชเปQนภิกษุณี การ

กYาวขYามเรื่องเพศสภาพจึงไดYเกิดขึ้น ทTามกลางสภาพที่วTานี้ พระพุทธเจYาทรงประกาศหลักการใหมT 

ยYายฐานจากบรมเทพออกไปตั้งเปQนฐานบรมธรรมหลักการนั้นก็คือวTาที่แทYนั้นธรรมเปQนใหญTสูงสุด 

(ปรมัตถสัจจะ) เหนือทั้งมวลชน มวลเทพ ถือวTาทุกคนเกิดมามีความเปQนมนุษย+เสมอกัน มนุษย+เปQน

เจYาของกรรมแหTงความคิดการพูดการทำหนYาที่กำหนดโชคชะตา ซึ่งสามารถพัฒนาตัวเองใหYเลิศ

ประเสริฐสูงสุดดYวยการศึกษาที่ครบไตรสิกขา  

พุทธปรัชญาจึงเปQนแนวคิดที่ทันสมัย เพราะพุทธปรัชญาสามารถกYาวขYามเรื่องวรรณะ เรือ่ง

เพศ เรื่องเพศสภาพ การจัดแบTงเพศ ซึ่งทั้งหมดน้ันเปQนสมมติบัญญัติ การกYาวขYามน้ันนำไปสูTความจริง

ในระดับปรมัตถสัจจะ เปQนความจริงที่อยูTเหนือกาล เวลา เหนือยุคสมัย เหนือกระบวนทัศน+ใด ๆ และ

เปQนการกYาวขYามเพื่อความหลุดพYน อิสรภาพ ทั้งในระดับป�จเจกบุคคลและระดับสังคมกลTาวคือ ระดับ

ป�จเจกบุคคล ทำใหYบุคคลน้ันไดYพัฒนาศักยภาพไดYสูงสุดถึงข้ันอรหันต+เปQนอิสระจากพันธนาการ การ

กYาวขYามระดับนี้บุคคลนั้นไดYกYาวขYามเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ที่บุคคลถูกบัญญัติ (ถูกกำหนด จำแนก 

แยกประเภท)ไปไดY และระดับสังคม พุทธปรัชญาไดYกYาวขYามระบบเพศ การจัดประเภท ระบบวรรณะ 

ที่ถูกกำหนดโดยสังคมและวัฒนธรรม (Deconstruction) การจะกYาวขYามน้ันตYองใชY “ป�ญญา”ป�ญญา

ทำใหYมนุษย+มีความเสมอภาคเทTาเทียมกัน ดังนั้นการกYาวขYามดังกลTาวพุทธปรัชญาไมTไดYปฏเิสธสังคม 

แตTยอมรับกฎเกณฑ+ของสังคมกลTาวคือแมYวTาพุทธปรัชญาจะมีคำสอนเรือ่งสจัจะหรอืความจริงในระดับ

ปรมัตถ+ (Ultimate Truth) ดังจะเห็นไดYจากหลักอนัตตาและนิพพานซึ่งเปQนสภาวธรรมที่ไมTมีการ

แบTงแยกใด ๆ  ทั้งสิ้น แตTพุทธปรัชญาก็ยอมรับสัจจในระดับสมมติ (Convention Truth) ที่ยังมกีาร

แบTงมนุษย+ตามเช้ือชาติ วรรณะ สีผิว โคตรตระกูล รวมทั้งเพศ สมมติสัจจะน้ีควรคTาตTอการศึกษาเพื่อ

ทำความเขYาใจ เพราะนอกจากจะเปQนเครื่องมือที่ทำใหYเกิดการสือ่สารในหมูTมนุษย+แลYว ยังเปQนพื้นฐาน

สำคัญในการทำความเขYาใจปรมัตถสัจจะอีกดYวย  

จากการศึกษากระบวนทัศน+ในการอธิบายเพศในแตTละกระบวนทัศน+นั้นผูYวิจัยเห็นวTา แมYวTา

จะมีกระบวนทัศน+ในการอธิบายเรื่องเพศใหมTแทนที่กระบวนทัศน+เดิมแตTป�ญหาการอธิบายเรื่องเพศ

นั้นเปQนป�ญหาที่ไมTสามารถหาขYอยุติไดY ถYาหากมนุษย+นั้นมีเพศเพียงเพศเดียวจะไมTเกิดป�ญหาการ

อธิบายเรื่องเพศแตTเมื่อมนุษย+นั้นมีทั้งเพศชายและเพศหญิง แนวคิดการแบTงแยกคูTตรงขYามคงยังเปQน
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ขYอถกเถียงกันอยูTเรื่อยไป สุดทYายผูYวิจัยเห็นวTา แนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นเปQนแนวคิดและมี

แนวทางในปฏิบัติเพื่อหลุดพYนจากความเปQนเพศน้ีไดY ดังน้ันการรักษาหลักการ ทางพุทธปรัชญาตามที่

บัญญัติไวY คงหลักการด้ังเดิมไวY เพื่อรักษาแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท หากไมTรักษาหลักการหรือ

เปลี่ยนแปลงสิกขาบทเลก็ ๆ  นYอย ๆ ก็นำไปสูTการแตกแยกนิกาย หรือเสถียรภาพของพระพุทธศาสนา 

การรักษาหลักการทางพระพุทธปรัชญาเปQนการเนYนย้ำความจริงที่อยูTเหนือกาลสมัยเหนือกระบวน

ทัศน+ใด ๆ หลักการและแนวคิดดังกลTาวเปQนสัจธรรมที่อยูTเหนือกาละ เวลา ดังน้ันการจะเปลี่ยนแปลง

หรือฟ�¥นฟูเพื่อใหYสอดคลYองกับบริบทของสังคมจึงเทTากับทำลายความจริงน้ีดYวยเชTนกัน 

 

5.3 ข6อเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ข6อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูYวิจัยไดYพบวTา แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ครอบคลุมทั้งสาม

ประเด็นไดYแกT เพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี เปQนประเด็นที่สังคมใหYความสนใจและต้ังคำถามเกี่ยวกับ

ทัศนะทางพระพุทธศาสนา ดังนั ้นโดยเฉพาะชาวพุทธจำเปQนตYองทำความเขYาใจ เนื ่องจากความ

หลากหลายทางเพศนั้นเปQนเรื่องที่มีอยูTในตัวมนุษย+ทุกคน และเมื่อทำความเขYาใจในแตTละประเด็น

ดังกลTาวแลYว กTอใหYเกิดความเขYาใจที่ถูกตYอง (สัมมาทิฏฐิ) นำไปสูTการประพฤติ ปฏิบัติ การวางทTาที่

ถูกตYองตTอขYอคำถามของสังคม และเพื่อเปQนแนวทางในการกำหนดเป�าหมายในการดำเนินชีวิตใน

แนวทางที่เหมาะสม และบรรลุเป�าหมายสูงสุดน่ันคือ นิพพาน  

   

 5.3.2 ข6อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 จากการทำการวิจัยในเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธ

ปรัชญาเถรวาท” ผูYวิจัยไดYพบวTามีประเด็นอื่น ๆ ที่นTาสนใจ ซึ่งสามารถนำมาทำการวิจัยไดYดังน้ี 

 1. เรื่องการรับรองสถานภาพทางสมณเพศ : คนขYามเพศชายตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 2. เรื่องความหลากหลายทางเพศตามทัศนะศาสนาเทวนิยม  

 3. เรื่องการมีอยูTของเพศตามแนวคิดอัตถิภาวนิยมและพุทธปรัชญาเถรวาท 

 4. เรื่องกระบวนทัศน+ความเสมอภาคทางเพศตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับบริบทสังคม

ในยุคป�จจุบัน 

 5.เรื่องวาทกรรมทางเพศที่ปรากฏในพระไตรป�ฎกกับการผลิตซ้ำความแตกตTางทางเพศ 

 6.เรื่องแนวคิดฆราวาสวิสัยตามทัศนะพระพุทธศาสนา 

 7.เรื่องแนวคิดเรื่องป�ตาธิปไตยที่ปรากฎในพระไตรป�ฎกที่มีอิทธิพลตTอสังคมไทย 
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