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The purposes of this study were 1. to analyze concept of Kamma and its rectification in Theravada
Buddhist philosophy, and 2. to criticize Kamma rectification in Thai society. This research was a qualitative
research conducting by way of inquiring into the concept of Kamma and its rectification from data collected
from the important Buddhist scriptures such as Tipitaka, Atthakatha, as well as books, journals, articles and the
related researches.
The results of this study revealed that the word ‘Kamma’ in Buddhist philosophy means intentional
action which is expressed mentally, bodily or verbally, whether it is good or bad which causes one’s rebirth in
endless circle called Samsara as long as one’s Kamma has not been set to an end by following the Noble
Eightfold Path.
Moreover, it was found that the doctrine of Kamma in Buddhist philosophy has been
misunderstood among the Thais, because it was seen as the result of one’s bad action in the previous life which
influenced on one’s present life by causing various suffering and catastrophe. Because of this belief, Thai
people thought that we are born to pay our previous Kamma, so they tried to rectify their bad Kamma by
making merits with donation, joining the religious ceremonies, practicing Dhamma, worshiping any gods and
goddesses, chanting and dedicating their merits to the deceased ones.
If we consider the forms of Kamma rectification in Thai society through the framework of the
Noble Eightfold Path, then we found that the participants in the Kamma rectification ceremony thought that
their sufferings came from their previous Kamma, or from the deceased ones who were the spirits. So they
believed that they were born to pay their previous Kamma, they could not escape the result of their previous
Kamma. Thus, they believed that they could not rectify their previous Kamma by themselves, their previous
Kamma must be rectified under the guidance of the officiants. Moreover, they thought that purifying their mind
until attaining Nibbana exceeded their capacity. They merely hoped for a better life in the present and the next
life. Donation, observing the precepts and practicing Dhamma were going to increase their merit, not to purify
their mind. Worshiping various gods and goddesses and chanting mantras were originally not found in Buddhist
philosophy. Therefore, the Kamma rectificational career in Thai society was contradictory to the Buddhist
principles, for it caused infatuation, obsession and ignorance to the attendees who could not perform their duties
properly, or who could not do any actions in accordance with reason. All these would cause the deterioration

of Buddhist teachings.
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สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)

องฺ .ปญฺ จก. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)

องฺ .ฉกฺก. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย)

ขุ.ขุ. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)

ฌ
ขุ.จู. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปิ ฎก
คำย่อ
อภิ. วิ. (ไทย)

=

คำเต็ม
อภิธมั มปิ ฎก วิภงั ค์ (ภาษาไทย)

สาหรับอรรถกถาจะค้นหาข้อมูลในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราช
วิท ยาลัย ชุ ด 91 เล่ ม โดยได้ก ล่ า วถึ ง แหล่ ง ที่ ม า เล่ ม /ข้อ /หน้ า ตามล าดับ เช่ น (ม.อุ .อ. (ไทย)
22/27/30) หมายถึง สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิ กาย อุปริ ปัณณาสก์ อรรถกถา (ภาษาไทย) เล่ม 22 ข้อ 27
หน้า 30

อรรถกถำ
คำย่ อ

คำเต็ม

ม.อุ.อ. (ไทย)
ขุ.ธ.อ. (ไทย)

=
=

สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ อรรถกถา (ภาษาไทย)
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท อรรถกถา (ภาษาไทย)

ขุ.เปต.อ. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ อรรถกถา (ภาษาไทย)

ขุ.ชา.อ. (ไทย)

=

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก อรรถกถา (ภาษาไทย)

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กรรม ถือเป็ นหลักคาสอนที่สาคัญอย่างหนึ่งในพุทธปรัชญา แต่แนวคิดเรื่ องกรรมนี้ไม่ใช่
แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมการเกิดขึ้นของพุทธปรัชญาอย่างอริ ยสัจ 4 เรื่ องกรรมมีการอธิบายอยูใ่ น
ปรัชญาพราหมณ์ -ฮิ นดู และปรัชญาเชนซึ่ งเกิ ดก่ อ นพุทธปรัชญา โดยคาอธิบายพื้นฐานของเรื่ อ ง
กรรมนั้นเชื่อเหมือนกัน คือ การกระทาใด ๆ ของมนุ ษย์ยอ่ มได้รับผลตามสมควรแก่การกระทานั้น
และกรรมไม่ได้ให้ผลสิ้นสุดเพียงแค่ในชาติปัจจุบนั ส่ วนในรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปตามคา
สอนของแต่ละลัทธิ
หลักกรรมในพุทธปรัชญานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงนามาอธิบายใหม่ เนื่ องจากต้อ งการ
แก้ไขความเชื่อที่ผดิ ในหลักกรรมเดิมที่สอนในปรัชญาพราหมณ์-ฮินดูและปรัชญาเชน เป็ นต้น ใน
ปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าในตัวของมนุ ษย์มีสิ่งที่เรี ยกว่า “อาตมัน” เมื่อบุคคลแต่ละคนกระทา
กรรม กรรมก็เป็ นเครื่ อ งบดบังอาตมัน ด้วยอานาจของกรรมนี้ บุคคลจึงต้อ งเวียนว่ายตายเกิดไป
จนกว่าจิตจะบริ สุทธิ์ หลุ ดพ้น แต่ปรัชญาพราหมณ์-ฮิ นดู สอนหลักกรรมเพื่อ เป็ นฐานรองรับการ
แบ่งแยกวรรณะ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557, หน้า 13)
ส่วนในปรัชญาเชนใช้คาว่า “ฑัณฑะ”แทนคาว่ากรรม มีความหมายว่า ความเบียดเบียน
หรื อการกระทาใด ๆ ที่ลกั ษณะประทุษร้ายตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่งมีบ่อเกิดได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ตามทัศนะของศาสนาเชน การเบียดเบียนทางกายนั้นเป็ นบาปหนักที่สุด ส่ วนการ
หลุดพ้น ในปรัชญาเชนหมายถึงการสิ้ นกรรมเก่า วิธีการในการบรรลุ น้ นั คือ การบาเพ็ญตบะ เช่ น
ปฏิบตั ิตามปณิ ธานที่ต้ งั ไว้ว่าจะรักษาอิริยาบถอย่างเดียว หรื อการทรมานกายโดยการปฏิบตั ิตาม
ปณิ ธานอื่น ๆโดยต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 17-19)
พระพุทธเจ้าได้วพิ ากษ์ทศั นะที่ผดิ เกี่ยวกับเรื่ องกรรมไว้ 3 พวก ได้แก่ “ปุพเพกตวาท” คือ
พวกที่เชื่อ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชี วิตในชาติปัจจุบนั ล้วนเป็ นผลที่ เราได้รับมาจากกรรมที่เราได้
กระทาไว้ในชาติก่อน ๆ “อิศวรนิ รมิตวาท” คือพวกที่เชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดจากการดลบันดาล
ของเทพเจ้า และ “อเหตุวาท” คือพวกที่เชื่อว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นหาเหตุที่มาไม่ได้ การ
อธิ บ ายกรรมของปรั ช ญาพราหมณ์ -ฮิ น ดู แ ละปรั ช ญาเชนนั้ น จะตรงกั บ สองแนวคิ ด แรกที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงวิพากษ์ ซึ่งตามหลักของพุทธปรัชญานั้นถือเป็ นมิจฉาทิฐิท้งั สามแนวคิดมีขอ้ เสี ย
หรื อจุดอ่ อนคือ ทาให้บุคคลไม่ เกิดความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบตั ิ ไม่เกิดฉันทะ
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(ความพอใจ ความรักใคร่ ) ในการกระทา ส่วนหลักกรรมในพุทธปรัชญา มองเทียบแล้วข้อแตกต่าง
ก็อยูท่ ี่วา่ จะต้องทาให้เกิดฉันทะ เกิดความเพียรที่จะกระทา ไม่หมดฉันทะ ไม่หมดความเพียร อันนี้
เป็ นหลักตัดสินในทางปฏิบตั ิ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557, หน้า 15-17)
กรรมในพุทธปรัชญา หมายถึ ง การกระทา เป็ นคากลาง ๆ ไม่ได้หมายถึ งกรรมดี หรื อ
กรรมชั่ว แต่หมายถึงการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนา ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุท้ งั หลายเพราะอาศัย
เหตุ น้ ี ว่า เรากล่ า วว่า เจตนาเป็ นตัว กรรม บุค คลทั้ง หลายคิดแล้ว จึง ทากรรมด้วย กาย วาจา ใจ”
(องฺ .ฉกฺก. (ไทย) 22/63/577) เรื่ องกรรมจึงมีจุดเน้นอยูท่ ี่เจตนา คือ การกระทาของบุคคลที่รู้จกั ผิด
ชอบชัว่ ดี ตัดสินใจกระทาด้วยความตั้งใจที่ไตร่ ตรองไว้แล้ว เมื่อมนุษย์มีเจตนาในการตัดสินใจเลือก
ทาหรื อไม่ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นัน่ เป็ น “อารัพภธาตุ” คือความสามารถในการริ เริ่ ม เพราะมนุษย์เลือกทา
กรรมเอง จึงต้องได้รับวิบากกรรมหรื อผลของการกระทาของตัวเอง (พระสุ ธีธรรมานุ วตั ร, มนตรี
สิ ระโรจนานันท์, วุฒินันท์ กันทะเตียน, ศศิวรรณ กาลังสิ นเสริ ม และ จุฑามาศ วารี แสงทิพย์,
ม.ป.ป., หน้า 22-23) ในแง่ของเวลา จะมุ่งถึงกาลเป็ นอดีตก็ได้ ปั จจุบนั ก็ได้ อนาคตก็ได้ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557, หน้า 7) หลักกรรมในพุทธปรัชญาจึงมีความเกี่ยวเนื่ องในการ
อธิบายเรื่ องการเกิดใหม่ การตาย การกาหนดภพภูมิที่จะไปเกิด
ปั ญหาว่ากรรมเกี่ ยวพันกับการเกิ ดใหม่ อย่างไรนั้น ตามหลัก พุทธปรัชญานั้นได้แสดง
คาตอบไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาท กระบวนการของชีวติ มีความสัมพันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ถ้าเรา
มองชีวติ ในปั จจุบนั เป็ นผล เป็ นชีวติ ที่ประกอบด้วย วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ
ชรา มรณะ สิ่งที่ทาให้เกิดผลเช่นนี้ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ตัณหา อุปทาน ภพ กรรมในที่น้ ี ก็
คือ สังขารกับภพ และการเกิดในชาติต่อไปก็จะเป็ นไปตามวงจรนี้ การพิจารณาเช่นนี้ เป็ นไปตาม
หลัก วัฏฏะ 3 ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก กิเลสเป็ นเหตุของกรรม (อวิชชา ตัณหา อุปทาน) กรรม
(สัง ขารและภพ) ส่ ว นที่เ หลื อ ก็คื อ วิบาก (วิญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ ชรา
มรณะ) นี่แสดงให้เห็นว่ากรรมสัมพันธ์กบั การเกิดใหม่อย่างใกล้ชิดเนื่ องด้วยกรรมมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการเกิดใหม่น้ นั เอง กรรมจึงถือเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการตายด้วย เรี ยกว่า กัมมักขาย
นะ (ตายเพราะสิ้นกรรม) และอุปัจเฉทกรรม (ตายเพราะกรรมตัดรอน) รวมถึงในขณะใกล้ตายยังมี
กรรมตัวหนึ่งที่เป็ นตัวกาหนดภพเกิด กรรมตัวนี้จะปรากฏเป็ นนิ มิตในขณะที่จิตจวนจะตาย จิตก็จะ
ยึดเอากรรมนั้นเป็ นคติกาหนดภพเกิด การที่กรรมเป็ นตัวกาหนดภพภูมิในการเกิดทาให้เกิดความ
จาเป็ นในการอธิ บายผลกรรมในรู ปของภพภูมิด้วย พุทธปรัชญาได้อ ธิบายเรื่ อ งภพภูมิต่าง ๆ คือ
อบายภูมิ 4 ได้แก่ สัตว์ นรก เปรต อสู รกาย กามสุ คติภูมิ 7 ได้แก่ มนุ ษย์ กับสวรรค์ 6 ชั้น รู ปภูมิ 16
และอรู ปภูมิ 4 รวมเป็ น 31 ภูมิ เป็ นการแบ่งไปตามกรรมที่จาแนกจิต ให้มีระดับต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของกรรมและการให้ผลของกรรม (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 53-54)
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เรื่ องของกรรม การเกิดใหม่ ภพชาติมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวติ ของคนไทยมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย จะเห็ นได้จากวรรณกรรมเรื่ อ งไตรภูมิกถา หรื อไตรภูมิพระร่ วง โดยเนื้ อ เรื่ อ ง
กล่าวถึงลักษณะของภูมิท้งั 31 ภูมิ รวมถึงเงื่อนไขของกรรมที่จะทาให้ไปเกิดในภพภูมิเหล่านั้น โดย
มีจุดประสงค์เพื่อ โปรดพระราชมารดาและสั่งสอนประชาชนให้รู้จกั บาปบุญคุ ณโทษ ยึดมัน่ ใน
หลักธรรม รวมทั้งให้มุ่ งไปสู่ ดิน แดนแห่ งพระนิ พพาน โดยมี รายละเอี ยดในคาประกาศยกย่อ ง
วรรณคดี ของคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติวา่
“ไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรื อพระยาลิไท เป็ น
วรรณคดีสมัยสุโขทัยซึ่งเรี ยบเรี ยงความรู ้ดา้ นโลกศาสตร์และจักรวาลวิทยาจากคัมภีร์
สาคัญถึง 30 คัมภีร์ ลักษณะคาประพันธ์เป็ นความเรี ยงร้อยแก้ว วรรณคดีเรื่ องนี้เป็ น
หนังสือแต่งดีมีคุณค่าหลายประการ กล่าวคือ เป็ นวรรณคดีพทุ ธศาสนาเรื่ องแรกของ
ไทย ที่ยนื ยันความรุ่ งเรื องด้านอักษรศาสตร์สมัยสุโขทัย เป็ นคลังทางปั ญญาแห่งวิถี
ชีวติ ของคนไทย ปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในไตรภูมิกถา มุ่งสอนจริ ยธรรม
ศีลธรรมให้แก่คนในสังคม โน้มน้าวให้บุคคลกระทาแต่ความดี ละเว้นความชัว่ และ
ทาจิตใจผ่องใส ซึ่งเป็ นแนวทางอันนาไปสู่ความสุขที่แท้จริ ง” (วัฒนะ บุญจับ, 2553)
วรรณกรรมเล่ม นี้ ถื อเป็ นต้นแบบในการอธิ บายแนวคิดเรื่ องนรก สวรรค์ ที่ปรากฏใน
วรรณคดี ละคร จิตรกรรมการเชื่ อเรื่ องกรรมและผลของกรรมเป็ นเรื่ องที่สมควรสาหรับผูท้ ี่เป็ น
พุทธศาสนิกชนทุกคน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อเรื่ องกรรมของคนไทยมีความคลาดเคลื่อน
ไปจากคาสอนเรื่ องกรรมในพุทธปรัชญา ตัวอย่างเช่น ในสานวนไทยที่เราพูดกันบ่อย ๆ เช่น “ชาติน้ ี
มีกรรม” “เราทามาไม่ดีกม้ หน้ารับกรรมไปเถิด” และ“อะไร ๆ ก็สุดแต่บุญแต่กรรมแล้วกัน” จาก
ตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เรามองกรรมในแง่ของผลโดยมองว่าเป็ นผลของการกระทา โดยมุ่งเอาแง่ชวั่
หรื อแง่ไม่ดีหรื อเรื่ องร้าย ๆ คือเรื่ องทุกข์ เรื่ องโศก เรื่ องภัยอันตราย ความวิบตั ิ เหตุร้ายต่าง ๆ นานา
นอกจากนี้ ในแง่ของเวลา ก็มุ่งไปในอดีต โดยเฉพาะมุ่งเอาชาติก่อนเป็ นสาคัญ (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2557), หน้า 6) เช่นความเชื่อว่า ที่ตอ้ งเกิดมายากจนในชาติน้ ี ก็เพราะผลกรรม
เก่าในชาติอดีตที่เคยทาไว้ จึงต้องมารับผลกรรม ถึงแม้จะขยันขันแข็งก็ไม่ทาให้ร่ ารวยขึ้นมาได้ เมื่อ
เชื่อแบบนี้จึงปล่อยชีวติ ไปตามเรื่ องตามราว สุ ดแต่กรรมจะนาไป เรี ยกว่าไปตามยถากรรม บางคน
เ มื่ อ ถู ก ป ร ะ ทุ ษ ร้ า ย ก็ ถื อ เ สี ย ว่ า ช า ติ ก่ อ น เ ค ย ท า ร้ า ย เ ข า ช า ติ นี้ เ ข า จึ ง ม า แ ก้ แ ค้ น
(สมิทธิพล เนตรนิมิตร, 2548) เป็ นต้น
สาเหตุของความเข้าใจอันคลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับเรื่ องกรรมนี้ ถา้ พิจารณาในความเชื่อจะ
พบว่า ประเทศไทยมี ความเชื่อ แบบผสมผสานกันทั้งความเชื่ อ แบบเทวนิ ยมในศาสนาพราหมณ์
โดยเฉพาะเรื่ องของพิธีกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็รับอิทธิพลจากแนวคิดพุทธปรัชญาด้วย คนใน
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สังคมไทยส่วนใหญ่ จึงมักมีอุปนิสยั ในการสร้างบุญกุศลที่ผสมผสานกับเรื่ องเคราะห์กรรม บาปเวร
ต่าง ๆ ที่จะมีผลหรื อส่ งผลกับตัวเอง จึงนามาซึ่ งวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขหรื อบรรเทาผลของกรรม
ซึ่ ง บางวิธี อ าจดู เ หมื อ นห่ า งไกลจากหลัก ปฏิบ ัติ ต ามแนวทางของพุท ธปรัช ญา เช่ น การพึ่ง พา
โหราจารย์ หรื อหมอดู เพือ่ ขอคาทานายทายทักดวงชะตา เสริ มดวง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา (พระ
สุ ธีธรรมานุ วตั รและคณะ, ม.ป.ป., หน้า 86-87) การกระทาอย่างนี้ น่าจะมี ที่มาจากในอรรถกถา
ธรรมบท อัน เป็ นฐานให้ มี ก ารน ามาสั่ ง สอนบอกกล่ า วต่ อ นั่ น คื อ เรื่ อ ง “อายุว ัฒ นกุ ม าร”
(พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 80)
ในปั จจุบนั มี ผูอ้ ้างตัว เป็ น “คนกลาง” ในการดาเนิ น การเรื่ อ งนี้ คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวร หรื อเป็ นผูท้ าพิธีกรรมเพื่อแก้กรรม ซึ่ งก็มีความคิดความ
เชื่อและวิธีการแตกต่างกัน เช่น การปฏิบตั ิกรรมฐานเพื่อแก้กรรม การทาบุญ ถือศีล การสวดมนต์
หรื อ ใช้ค าถาบางอย่าง เป็ นต้น และมี การตีพิม พ์เป็ นหนังสื อ ออกมานาเสนอในเรื่ อ งเหล่ า นี้ อยู่
มากมายทั้งแบบที่เป็ นรู ปเล่มและหนังสื อออนไลน์ ซึ่ งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว
ไม่จากัดเพศและวัย จึงเกิดปั ญหาว่า ความเชื่อวิธีการเหล่ านี้ อะไรเป็ นพุทธ อะไรไม่เป็ นพุทธ ใน
พุทธปรัชญา ใครจะเป็ นผูแ้ ก้กรรมได้ และแก้อย่างไร จึงจะไม่ขดั กับหลักการของพุทธปรัชญาหรื อ
หลักที่พทุ ธปรัชญาสนับสนุน (ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2552 อ้างถึงใน สุชาดา วาสุธาร, 2553, หน้า 3)
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะศึกษาค้นคว้าแนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมตามหลักการทาง
พุทธปรัชญา รวมถึงรู ปแบบวิธีการการแก้กรรมที่ปรากฏในสังคมไทยว่า ขัดแย้งกันหรื อสอดคล้อง
กับหลักการของพุทธปรัชญา และคนไทยในฐานะพุทธศาสนิ กชนควรมี แนวทางปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้
อย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. เพือ่ วิพากษ์แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมในสังคมไทย

ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จากัดอยูเ่ ฉพาะในเนื้อหาคาสอนเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในพุทธ
ปรัชญาฝ่ ายเถรวาทและความเชื่อเรื่ องกรรมและพิธีการแก้กรรมที่ปรากฏในสังคมไทย ผ่านคัมภีร์
สาคัญทางพุทธปรัชญา ได้แก่ พระไตรปิ ฎก คัมภีร์อรรถกถา รวมถึงหนังสือ วารสาร บทความ และ
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งานวิจยั โดยจะคัดเลือ กมาเท่าที่เห็ นว่า จาเป็ นต่อการอธิ บายแนวคิดเรื่ อ งกรรมและการแก้กรรม
ตามหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ต้งั ไว้ในการวิจยั นี้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การแก้กรรม หมายถึง การทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อ แก้ไข บรรเทา ยับยั้งวิบากกรรมที่ส่งผล
ไปในทางร้าย ซึ่งเป็ นผลจากการกระทาที่ผา่ นมา ทั้งในชาติปัจจุบนั และอดีตชาติ
ผูท้ าพิธี หรื อ นักแก้กรรม หมายถึง ผูแ้ สดงตัวว่าเป็ นผูม้ ีความสามารถในการทราบกรรม
เก่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง และสามารถแนะนาวิธีหรื อทาพิธีกรรมเพือ่ แก้ไข บรรเทา ยับยั้ง วิบากกรรมที่
ส่งผลไปในทางร้าย
ผูร้ ่ วมพิธี หรื อผูศ้ รัทธา หมายถึง ผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีกรรมที่ผทู ้ าพิธีจดั ขึ้น หรื อทาตามวิธีการที่
ผูท้ าพิธีแนะนา เพือ่ แก้ไข บรรเทา ยับยั้ง วิบากกรรมที่ส่งผลไปในทางร้าย

วิธีการดาเนินการวิจยั
งานนิพนธ์น้ ี จะดาเนินตามขั้นตอนดังนี้คือ
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือการศึกษาข้อมูลเรื่ องกรรมและการแก้กรรมที่
ปรากฏในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ
2.1 ศึกษาการอธิ บายแนวคิดเรื่ อ งกรรมและการแก้กรรมของนักวิชาการทางพุทธ
ปรัชญาจากหนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจยั
2.2 ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การแก้ก รรม ในเชิ ง ความหมาย ลัก ษณะวิธี ก าร และ
จุดมุ่งหมาย ตามที่ปรากฏในสังคมไทยปั จจุบนั จากหนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจยั
3. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 1. และ 2.1 มาเป็ นฐานในการวิพากษ์ขอ้ 2.2 นาไปสู่ บทสรุ ปที่
น่าจะเป็ นต่อไป

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1. มี ความเข้าใจที่ถู กต้อ งเกี่ ยวกับแนวคิดเรื่ อ งกรรมและการแก้กรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาท
2. ทราบถึงลักษณะวิธีการแก้กรรมที่ปรากฏในสังคมไทย
3. ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อแนวคิดเรื่ องการแก้กรรม

บทที่ 2
กรรมและการแก้ กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
ในบทที่ 2 ผูว้ จิ ยั จะศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย
มุ่งเน้นอธิบายเรื่ องกรรม การให้ผลของกรรม และการแก้กรรมในเชิงวิเคราะห์ โดยสื บค้นข้อมู ล
จากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา หนังสื อ บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ เพื่อเชื่อมโยงให้
เห็นถึงความเชื่อเรื่ องการแก้กรรมในสังคมไทยปั จจุบนั ที่จะศึกษาในบทต่อไป

นิยามความหมายของกรรม
ในแง่ ค วามหมายผู ้วิจ ัย จะศึ ก ษาความหมายของ “กรรม" ตามพุท ธพจน์ และตาม
พจนานุ ก รม โดยอิ ง ความหมายตาม พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบับ ประมวลธรรมของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้
ความหมายของกรรมตามพุทธพจน์
จากพุทธพจน์ที่ว่า “ดู กรภิกษุท้ งั หลาย เรากล่ าวเจตนาว่าเป็ นกรรม บุคคลคิดแล้วจึ ง
กระทากรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ” (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/63/577) จึงสามารถกล่าวได้ว่า “กรรม”
หมายถึง การกระทาอันมีเจตนาเป็ นเหตุหรื อกระทาด้วยความตั้งใจ
ความหมายของกรรมตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
“กรรม” หมายถึง การกระทาที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ทาด้วยความจงใจหรื อจงใจทา จะ
ดี ห รื อ ชั่ว ก็ ต าม การกระท าที่ ดี เ รี ย กว่ า กรรมดี ที่ ชั่ว เรี ย กว่ า กรรมชั่ว (พระพรหมคุ ณ าภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 60)
ความหมายของกรรมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมาย “กรรม” ไว้ 4 ความหมายดังนี้
1. การกระทา การงาน กิจ เช่น พลีกรรม ต่างกรรมต่างวาระ เป็ นการดีก็ได้ ชัว่ ก็ได้ เช่น
กุศลกรรม อกุศลกรรม
2. การกระทาที่ส่งผลร้ายมายังปั จจุบนั หรื อจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้ กรรม
ตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ
3 บาป เคราะห์ เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ ๆ
4. ความตาย ในคาว่า ถึงแก่กรรม
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“กรรม” ในพุทธปรัชญา หมายถึ ง การกระทาอันประกอบด้วยเจตนา คือ มีความตั้งใจ
หรื อความจงใจในการจะทาสิ่งนั้น ซึ่งแสดงออกมาทางกายและวาจา จะเป็ นการกระทาที่ดีหรื อไม่ดี
ก็ได้

ลักษณะของกรรม
จากการสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของกรรมในเบื้องต้น ผูว้ ิจยั พบว่ากรรมสามารถ
จาแนกได้เป็ น 3 ลัก ษณะ คือ 1. กรรมในฐานะที่เ ป็ นกฎธรรมชาติ 2. กรรมในฐานะที่เ ป็ นกฎ
ศีลธรรม และ 3. กรรมในฐานะของอาชีพการงาน ดังนี้
1. กรรมในฐานะกฎธรรมชาติ เนื่ องมาจากกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งใน “นิ ยาม 5” และมีการ
ทางานสอดคล้องกับนิยามอื่น ๆ อีก 4 ประการ ซึ่ งในพจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
ได้อธิบายความหมายของหลักนิยาม 5 ไว้วา่ กาหนดอันแน่นอน ความเป็ นไปอันมีระเบียบแน่ นอน
ของธรรมชาติ หรื อกฎธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 อุ ตุ นิยาม กฎธรรมชาติ เกี่ ยวกับอุ ณ หภูมิ หรื อ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติต่า ง ๆ
โดยเฉพาะดินน้ าอากาศ และฤดูกาล อันเป็ นสิ่งแวดล้อมสาหรับมนุษย์
1.2 พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีพนั ธุกรรมเป็ นต้น
1.3 จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทางานของจิต
1.4 กรรมนิ ยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ คือ กระบวนการให้ผล
ของการกระทา
1.5 ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั
แห่งสิ่งทั้งหลาย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 166)
นิยาม 4 อย่างแรกนั้นก็จะเป็ นไปตามธรรมนิยามหรื อกฎแห่งเหตุผลอีกทีหนึ่ง ซึ่ งนิ ยาม 5
นี้ ครอบคลุ ม สิ่ ง ต่ า ง ๆ และมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ความเป็ นไปของสิ่ ง มี ชี วิ ต ได้แ ก่ อุ ตุ นิ ย าม
องค์ประกอบทางกายภาพ พีชนิยาม ระบบพันธุกรรม จิตนิยาม องค์ประกอบด้านจิตใจ กรรมนิ ยาม
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ รวมถึงสิ่ งมีชีวิตอื่น (ชาญณรงค์ บุญหนุ น, 2550, หน้า
29)
2. กรรมในฐานะกฎศีลธรรม จากการที่กรรมนิยามมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างตัวมนุ ษย์กบั
มนุษย์และสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ โดยทางานอยูภ่ ายใต้กฎความเป็ นเหตุเป็ นผล (ธรรมนิ ยาม) ฐานะของกฎ
ศีลธรรมของกรรมจึงเป็ นตัวแสดงความเป็ นเหตุและผลในการกระทาของมนุ ษย์ เนื่ องจากมนุ ษย์มี
เจตจานงเสรี ในการเลือกกระทา (สุ นทร ณ รังสี , 2552, หน้า 166) ซึ่ งก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุคือ การกระทาของมนุษย์ (กรรม) กับผลอันเนื่ องมาจากการกระทานั้น ๆ (วิบาก) ให้ดาเนิ น
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ไปอย่างสม่าเสมอตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย (ชาญณรงค์ บุญหนุ น, 2550, หน้า 29) ทั้งในอดีต
คือ ชาติที่ผา่ นมาหรื อช่วงเวลาที่ผา่ นไปทุกขณะ และในปั จจุบนั ดังพุทธพจน์วา่
“ภิกษุท้งั หลาย กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ทั้งมิใช่ของผูอ้ ื่น กายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่า
เป็ นกรรมเก่ า ถู ก ปั จ จัย ปรุ งแต่ง สาเร็ จด้วยเจตนา เป็ นที่ ต้ งั แห่ ง เวทนา (ส .นิ . (ไทย)
16/37/79) กรรมใหม่ เป็ นอย่างไร คือ กรรมที่บุคคลทาด้วยกาย วาจา ใจ นี่ เรี ยกว่ากรรม
ใหม่” (ส.สฬา. (ไทย) 18/146/179)
3. กรรมในฐานะของอาชี พการงาน คือ บทบาทหน้าที่ตามสาขาอาชีพที่ ปรากฏอยู่ใน
สังคม (สุชาดา วาสุธาร, 2553, หน้า 7) ดังพุทธพจน์วา่
“วาเสฏฐะ เธอจงรู ้อย่างนี้ ว่า ในหมู่ มนุ ษย์ ใครก็ตาม อาศัยโครักขกรรมเลี้ ยงชี พผูน้ ้ ัน
เรี ยกว่า ชาวนา ไม่ เ รี ย กว่าพราหมณ์ …ใครก็ ตามเลี้ ยงชี พ ด้ว ยศิล ปะหลายอย่า งผูน้ ้ ัน
เรี ยกว่า ช่างศิลปะ ไม่เรี ยกว่า พราหมณ์…ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผูน้ ้ นั เรี ยกว่า
พ่อค้า ไม่เรี ยกว่า พราหมณ์…ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้คนอื่นผูน้ ้ นั เรี ยกว่า คนรับ
ใช้ ไม่เรี ยกว่า พราหมณ์…ใครก็ตามอาศัยทรัพย์ที่ลกั เขามาเลี้ยงชีพผูน้ ้ นั เรี ยกว่า โจร…
ใครก็ตามอาศัยลูกศร และศัสตราเลี้ยงชีพ ผูน้ ้ นั เรี ยกว่า ทหารอาชีพ…ใครก็ตามเลี้ยงชีพ
ด้วยการเป็ นปูโรหิ ต ผูน้ ้ นั เรี ยกว่า ผูป้ ระกอบพิธีกรรม…ใครก็ตามปกครองท้องถิ่นและ
แว่นแคว้น ผูน้ ้ นั เรี ยกว่า พระราชา ไม่เรี ยกว่า พราหมณ์” (ม.ม. (ไทย) 13/457/576-577)
“กรรม”จึง ถือเป็ นหนึ่งในกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกอย่างของมนุ ษย์ เป็ นกฎที่
รับรองความเป็ นเหตุเป็ นผลของศีลธรรม คือ การกระทาทุกอย่างของมนุษย์ไม่วา่ จะดีหรื อไม่ดี ย่อม
มีผลตามมา และผลของการกระทาหนึ่ งย่อมกลายเป็ นเหตุให้เกิดการกระทาต่อไปทุกขณะในชีวิต
ของมนุษย์

สาเหตุทที่ าให้ เกิดกรรม
สาเหตุที่ทาให้เกิดกรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ 6 ประการ ซึ่ งเราอาจแบ่งได้เป็ น 2
กลุ่ม คือ กุศลและอกุศล (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 35) เหตุเกิ ดกรรมที่เป็ นอกุศล ได้แก่ โลภะ
โทสะ และโมหะ ดังพุทธพจน์วา่
“เหตุใ ห้เกิ ด กรรม 3 ประการ อะไรบ้าง คือ โลภะ ความอยากได้…โทสะ ความคิ ด
ประทุษร้าย…โมหะ ความหลง เป็ นเหตุให้เกิดกรรม กรรมที่ถูกโลภะครอบงา…กรรมที่
ถูกโทสะครอบงา…กรรมที่ถูกโมหะครอบงา…ย่อมให้เกิดผลในที่ซ่ ึงอัตภาพของเขาเกิด
บุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันธ์ที่กรรมนั้นให้ผลในปั จจุบนั ในลาดับที่เกิด หรื อใน
ระยะต่อไป” (องฺ.เอก. (ไทย) 20/34/186- 187)
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กรรมที่ เ กิ ด จากโลภะ โทสะ โมหะนี้ ก็ จ ะเป็ นกรรมที่ ใ ห้ ผ ล ซึ่ ง จะให้ ผ ลตามความ
เหมาะสมแก่ผกู ้ ระทาในชาติน้ ี หรื อในชาติหน้า กรรมอย่างนี้ อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั กรรมดีและกรรม
ชัว่ (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 35) ยกตัวอย่างเช่น การที่บุคคลหนึ่ งอยากมีชีวิตที่สุขสบายนั้นก็มี
เหตุมาจากความอยาก (โลภะ) เป็ นแรงผลักดัน หากเขาขยันทางานเก็บเงิน ด้วยอาชีพที่สุจริ ต นั้นก็
ถือเป็ นกรรมดี แต่ในทางกลับกันหากเขาเลือกใช้วธิ ีการอย่าง ไปขโมยเงินจากคนอื่น ค้าขายสิ่ งของ
ที่ผดิ กฎหมายเพือ่ ให้ได้กาไรจานวนมากในเวลาอันรวดเร็วนั้นก็ถือเป็ นกรรมชัว่ การที่มนุ ษย์กระทา
กรรมโดยมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นแรงผลักดันทาให้ยงั ต้องวนเวียนในสังสารวัฏเวียน
วายตายเกิดเพือ่ เสวยผลกรรมต่อไปเรื่ อย ๆ ดังพุทธพจน์วา่
“ภิกษุท้ งั หลายเหตุให้เกิดกรรมสามประการนี้ แล คนเขลาทากรรมที่เกิ ดเพราะ โลภะ
โทสะ และโมหะ กรรมที่คนเขลานั้นทาแล้วจะมากหรื อน้อยก็ตาม ย่อมให้ผลในอัตภาพ
นี้แล สิ่งอื่น (ที่จะรองรับผลกรรมนั้น) ไม่มี” (องฺ.เอก. (ไทย) 20/34/188)
กลุ่มที่สอง เหตุเกิดกรรมที่เป็ นกุศล ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ดังพุทธพจน์วา่
“เหตุให้เกิดกรรม 3 ประการ อะไรบ้าง คือ อโลภะ ความไม่โลภ…อโทสะ ความไม่คิด
ประทุษร้าย…อโมหะ ความไม่หลง เป็ นเหตุให้เกิดกรรม
กรรมที่ถูกอโลภะครอบงา เกิดแต่อโลภะ มีอโลภะเป็ นเหตุ มีอโลภะเป็ นแดนเกิด เมื่อ
สิ้นโลภะแล้ว เป็ นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ ตัดรากถอนโคนได้ เหมือนต้นตาลที่ถูกตัด
รากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้นื ที่ ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงาเกิดแต่อโทสะ มีอโทสะเป็ นเหตุ มีอโทสะเป็ นแดนเกิด เมื่อ
สิ้นโทสะแล้ว เป็ นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ ตัดรากถอนโคนได้ เหมือนต้นตาลที่ถูกตัด
รากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้นื ที่ ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงา เกิดแต่อโมหะ มีอโมหะเป็ นเหตุ มีอโมหะเป็ นแดนเกิด เมื่อ
สิ้นโมหะแล้ว เป็ นอันบุคคลละกรรมนั้นได้ ตัดรากถอนโคนได้ เหมือนต้นตาลที่ถูกตัด
รากถอนโคนไปแล้ว เหลื อ แต่พ้ืนที่ ทาให้ไ ม่ มี เกิ ดขึ้นต่อ ไปไม่ ไ ด้” (องฺ .เอก. (ไทย)
20/34/187-188)
จะเห็นได้วา่ เหตุเกิดกรรมในกลุ่มที่สองนี้ คือเป็ นกรรมที่กระทาเพื่อการพ้นจากบ่วงของ
กรรม ไม่ใช่ การกระทาที่จะทาให้ไ ด้บุญหรื อ บาป ซึ่ งเป็ นผลให้ตอ้ งเสวยผลของกรรมในภพภูมิ
ต่าง ๆ แต่เป็ นการกระทาที่ไม่มี โลภะ โทสะ โมหะ เป็ นแรงผลักดัน นาไปสู่ การตรัสรู ้และเข้าถึ ง
พระนิพพาน ดังพุทธพจน์วา่ “เพราะเหตุน้ นั ภิกษุผรู ้ ู ้โลภะ โทสะ และโมหะ (จึงไม่ทา) กรรมที่เกิด
เพราะเมื่อทาวิชชา ให้เกิดขึ้น ย่อมละทุคติท้งั ปวงได้” (องฺ.เอก. (ไทย) 20/34/188)
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ประเภทของกรรม
ประเภทของกรรมในพระไตรปิ ฎก
ในพระไตรปิ ฎกนั้นปรากฏการแบ่งประเภทของกรรมตามเกณฑ์ 2 ประการ คือ แบ่งตาม
เจตนาในการกระทากรรมและผลของกรรม และแบ่งประเภทตามทางเกิดของกรรม
การแบ่งประเภทของกรรมตามเจตนาในการกระทาและผลของกรรมนั้นสามารถแบ่ง
กรรมออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. กรรมดา วิบากดา
2. กรรมขาว วิบากขาว
3. กรรมทั้งดาและขาวมีวบิ ากทั้งดาและขาว
4. กรรมทั้ง ไม่ ดาและไม่ ข าวมี วิบากทั้งไม่ ด าและไม่ ขาว เป็ นไปเพื่อ ความสิ้ น กรรม
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/232/345)
โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงขยายความกรรมทั้ง 4 ประเภท ไว้ดงั นี้
“กรรมดาวิบากดา เป็ นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุ งแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียน ปรุ งแต่งวจีสังขารที่มี
ความเบียดเบียน และปรุ งแต่งมโนสังขาร ที่มีความเบียดเบียน เขาครั้นปรุ งแต่งแล้วย่อม
เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่มีความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องบุคคลผูเ้ ข้าถึงโลกที่
มีความเบียดเบียนนั้น เขาถู กผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มี
ความเบียดเบียนเป็ นทุกข์ โดยส่วนเดียว เหมือนพวกสัตว์นรก นี้เรี ยกว่า กรรมดาวิบากดา
กรรมขาววิบากขาว เป็ นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุ งแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน ปรุ งแต่งวจีสังขารที่
ไม่มีความเบียดเบียนและปรุ งแต่งมโนสังขารที่ไม่ มีความเบียดเบียน เขาครั้นปรุ งแต่ง
แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องผูท้ ี่
เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อม
เสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียน เป็ นสุขโดยส่วนเดียว เหมือนพวกเทวดาชั้นสุ ภกิณหะ
นี้เรี ยกว่า กรรมขาววิบากขาว
กรรมทั้งดาทั้งขาวมีวบิ ากทั้งดาทั้งขาว เป็ นอย่างไร
คื อ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ปรุ ง แต่ ง กายสั ง ขารที่ มี ค วามเบี ย ดเบี ย นบ้า ง ไม่ มี ค วาม
เบียดเบียนบ้าง ปรุ งแต่งวจีสงั ขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง และ
ปรุ งแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง เขาครั้นปรุ งแต่ง
แล้วย่อ มเข้าถึ งโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่ มีความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะที่มี ความ
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เบี ย ดเบี ย นบ้า ง ไม่ มี ค วามเบี ย ดเบี ย นบ้า งย่อ มถู ก ต้อ งบุ ค คลผู ้เ ข้า ถึ ง โลกที่ มี ค วาม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง เขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความ
เบียดเบียนบ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียน
บ้าง มีสุขและมีทุกข์ระคนกัน เหมือนมนุ ษย์ เทวดาบางพวกและ วินิปาติกะบางพวก นี้
เรี ยกว่า กรรมทั้งดาและขาวมีวบิ ากทั้งดาและขาว
กรรมทั้งไม่ดาและไม่ขาว มีวบิ ากทั้งไม่ดาและไม่ขาวเป็ นไปเพือ่ ความสิ้นกรรมเป็ น
อย่างไร
คือ บรรดากรรมเหล่านั้น เจตนาเพื่อละกรรมดาที่มีวิบากดา เจตนาเพื่อละกรรมขาวที่มี
วิบากขาวและเจตนาเพือ่ ละกรรมทั้งดาและขาวมีวิบากทั้งดาและขาว นี้ เรี ยกว่า กรรมทั้ง
ไม่ดาและไม่ขาว เป็ นไปเพือ่ ความสิ้นกรรม” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/232-233/345-348)
จะเห็นได้วา่ กรรมประเภทที่ 1 และ 2 เป็ นการให้ผลที่ตรงกับเหตุ (ชบา อ่อนนาค, 2548,
หน้า 20) กรรมดา คือ อกุศลกรรมหรื อกรรมชัว่ ที่บุคคลกระทาทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะ
ให้ผลเป็ นความชัว่ ฝ่ ายเดียว กรรมขาว คือ กุศลกรรมหรื อ กรรมดีที่บุคคลกระทาทั้งทางกาย ทาง
วาจา และทางใจให้ผลเป็ นความดีไม่มีความชัว่ ปะปน (พระสุธีธรรมานุ วตั รและคณะ, ม.ป.ป., หน้า
38-39) เรี ยกได้วา่ เป็ นกรรมที่สามารถแบ่งแยกดีชวั่ ได้อย่างชัดเจน
กรรมประเภทที่ 3 เป็ นการปะปนกันของกรรมดี แ ละกรรมชั่ว ผูก้ ระท ากรรมนี้ ย่อ ม
จะต้องได้รับทั้งผลของกรรมดีและผลของกรรมชัว่ (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 30) ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่มนุ ษย์ปุถุ ชนจะทากรรมทั้งดาและขาวนี้ ในชีวิตประจาวัน (พระสุ ธีธรรมานุ วตั รและคณะ,
ม.ป.ป., หน้า 39) เพราะในการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ปุถุชนจะทากรรมดี หรื อ กรรมชัว่ เพียงอย่าง
เดียวตลอดชีวติ เป็ นไปไม่ได้ (ชบา อ่อนนาค, 2548, หน้า 20)
กรรมประเภทที่ 4 คือกรรมไม่ดีไม่ชวั่ (พระสุ ธีธรรมานุ วตั รและคณะ, ม.ป.ป., หน้า 39)
หมายถึง กรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดสุขหรื อทุกข์ หรื อทั้งสุขและทุกข์ เพราะฉะนั้นเรา
จึงไม่อาจตัดสิ นได้ว่ากรรมประเภทนี้ เป็ นกรรมดีหรื อกรรมชัว่ หรื อทั้งกรรมดีและกรรมชัว่ กรรม
ไม่ดาไม่ขาวเป็ นกรรมที่จะนาไปสู่ สภาวะซึ่ งอยูเ่ หนื อทั้งสุ ขและทุกข์ (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า
31) สาหรับผูม้ ีเจตนาตัดกรรมดัวยอริ ยมรรค เช่น การเจริ ญสติปัฏฐาน 4 ไปจนบรรลุอรหัตผล เมื่อ
สามารถละทั้ง ดี และชั่วได้แ ล้ว พอดับ ขันธ์นิ พ พานแล้ว ผลกรรมทั้ง หลายก็ จะเลิ กให้ผ ล เป็ น
อโหสิกรรมไป (สุชาดา วาสุธาร, 2553, หน้า 14)
ส่วนการแบ่งกรรมตามทางเกิดนั้นแบ่งกรรมออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. กายกรรม (การกระทาที่เกิดทางกาย)
2. วจีกรรม (การกระทาที่เกิดทางวาจา)
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3. มโนกรรม (ความตั้งใจในการกระทา)
ดังปรากฏเป็ นพุทธพจน์ระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงสนทนากับตปั สสี ซึ่ งเป็ นผูน้ ับถื อ
ลัท ธิ พ วกนิ ค รนถ์ (เชน) โดย “ตปั ส สี ” ได้ถ ามพระพุท ธเจ้า ถึ ง ทางในการท าชั่วว่า มี กี่ ท าง ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตอบ ดังนี้ “ตปั สสี เราบัญญัติกรรมในการกระทาชัว่ ในการประพฤติกรรม
ชัว่ ไว้ 3 ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม” (ม.ม. (ไทย) 13/57/55) โดยช่องทางการเกิ ด
กรรมทั้ง 3 ทางนี้ ก็มีขอบข่ายครอบคลุมกรรม 4 ประเภทข้างต้น (ปรี ชา คุณาวุฒิ , 2521, หน้า 28)
เพราะกรรมทั้งหลายเริ่ มจากการคิด เกิดจากความตั้งใจ แล้วจึงแสดงออกทางกายหรื อทางวาจาไม่ว่า
จะเป็ นกรรมดีหรื อกรรมชัว่
อย่างไรก็ตามการกระทาบางอย่าง ผูท้ าต้องคิดด้วย พูดด้วย ใช้กาลังกายด้วย หากต้องการ
จาแนกว่าเป็ น กายกรรม วจีกรรม หรื อมโนกรรม ให้พิจารณาดูว่ากรรมนั้นสาเร็ จบริ บูรณ์ล งด้วย
อะไร ด้วยกาย ด้วยวาจา หรื อ ด้วยใจ ถ้าสาเร็ จลงด้วยทางใด ก็ถือเป็ นกรรมในทางนั้น เช่น การฆ่า
คน การทาให้คนถึงแก่ความตายนั้นทาได้ทางเดียว คือ ทางกาย ต้องเงื้อมือ หรื อทาอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ตอ้ งทาด้วยกายจึงจะสาเร็จ ถ้าพูดให้ตาย เขาก็ไม่ตาย ถ้าคิดให้เขาตาย เขาก็ไม่ตาย ฉะนั้นจึงเป็ น
กายกรรม (พระอุทยั จิตธมฺ โม, 2534, หน้า 11)
ประเภทของกรรมในอรรถกถา
การแบ่งประเภทกรรมในอรรถกถาส่ วนใหญ่จะอิงมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่ งเขียนขึ้น
โดยพระพุทธโฆสาจารย์ (ปรี ชา คุณาวุฒิ , 2521, หน้า 40) ซึ่ งท่านได้จดั แบ่งประเภทของกรรมที่
ปรากฏในพระไตรปิ ฎกเป็ นประเภทต่างๆ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ผลของกรรมเหล่านั้น
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) โดยใช้เกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ แบ่งตามเวลา
ในการให้ผล แบ่ง ตามก าลัง ของกรรม และแบ่ งตามหน้าที่ของกรรม โดยในเกณฑ์แ ต่ล ะอย่า ง
สามารถแบ่งย่อ ยกรรมออกได้เป็ น 4 ชนิ ด รวมเป็ น 12 ชนิ ด หรื อ ที่นิยมเรี ยกกันว่า “กรรม 12”
ดังต่อไปนี้
แบ่งตามเวลาในการให้ผลของกรรม
1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมให้ผลในปั จจุบนั คือภพนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่ให้ผลในชาติน้ ี มีระยะเวลาการให้ผลแค่ในชาติปัจจุบนั
เท่านั้นไม่มีผลในชาติต่อไปโดยกรรมชนิ ดนี้ สามารถให้ผลเร็ วที่สุดภายในเวลา 7 วันกรรมชนิ ดนี้
ให้ผลอย่างช้า คือล่วง 7 วันไปแล้ว อาจะเป็ นหลายปี หลายเดือน หรื อพ้นจากวัยหนึ่ งไปจนถึงอีกวัย
หนึ่ ง หากกรรมนี้ ยงั ไม่ มีโอกาสให้ผลในชาติน้ ี ก็จะกลายเป็ น “อโหสิ กรรม” ทันที (พระเทพมุ นี
(วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 210)
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2. อุ ปปั ชชเวทนี ยกรรม หมายถึ ง กรรมที่ให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือ ในภพหน้า (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าหรื อชาติถดั จากที่เรา
ดารงอยูใ่ นปั จจุบนั โดยมีการให้ผลตามลาดับหนักเบา (ของกรรม) แก่บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรม ครั้น
กรรมหนักได้ให้ผลไปแล้วกรรมที่มีน้ าหนักเบากว่า ก็ไม่สามารถที่จะให้ผลในชาติหน้าได้กรรมนั้น
ก็ยอ่ มกลายเป็ น “อโหสิกรรม” ไป (พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 271)
3. อปราปรเวทนี ยกรรม หมายถึ ง กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป (พระพรหมคุ ณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่ให้ผลในชาติที่สามหรื อชาติที่ถดั ปั จจุบนั ไปสองชาติ
เป็ นต้นไป ไม่วา่ จะเวียนว่ายตายเกิดนานแค่ไหนก็ตาม จะไม่กลายเป็ นอโหสิ กรรมเด็ดขาด คือ ได้
โอกาสเมื่อใด ก็ให้ผลเมื่อนั้น (พระสุ ธีธรรมานุ วตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 40) ถ้ายังไม่ได้บรรลุ
พระอรหัตมรรค ตัดสังสารวัฏยังไม่ขาด ฉะนั้น จึงมีคาอุปมาเปรี ยบเทียบอปราปรเวทนียกรรมนี่ ว่ามี
ลักษณาการเป็ นเหมือนสุ นัขล่าเนื้ อของพรานไพร (พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า
296)
4. อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่เลิกให้ผล ไม่มีผลอีก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2553, หน้า 249) โดยมีสาเหตุมาจากกรรมนั้นได้ให้ผลไปหมดสิ้ นแล้ว หรื อกรรมนั้นๆ หมด
ระยะเวลาในการให้ผลไปแล้วก็ไ ด้ เพราะกรรมอื่ นที่หนักกว่าหรื อ มากกว่าให้ผลอยู่ ส่ วนกรรม
เล็ ก น้ อ ยซึ่ งเป็ นกรรมในลั ก ษณะกับ กรรมที่ ห นั ก กว่า นั้ น ก็ จ ะหมดโอกาสให้ผ ลโดยปริ ย าย
(พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 40-41)
แบ่งตามกาลังของกรรม
1. ครุ กรรมหมายถึง กรรมหนัก ที่ให้ผลก่อน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553,
หน้า 249) เป็ นกรรมที่มีกาลังการให้ผลหนักที่สุด จะให้ผลก่ อนกรรมอื่นๆ ถ้าใครได้ทาภาพของ
กรรมนี้จะปรากฏในจิตก่อนตาย (พระสุ ธีธรรมานุ วตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 42) ถ้ากรรมนี้ เป็ น
กรรมชั่ว ผลของมัน ก็ จ ะไม่ อ านวยประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ผูก้ ระท า แต่ ถ ้า มัน เป็ นกรรมดี มัน ก็ จ ะเอื้ อ
ประโยชน์แก่ผกู ้ ระทาอย่างยิง่ (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 43) หมายความว่า เมื่อบุคคลใดกระทาครุ
กรรมที่เป็ นกรรมชัว่ ย่อมทาให้ไปเกิดในทุคติ ส่วนบุคคลที่ทาครุ กรรมที่เป็ นกรรมดี ย่อมไปเกิดใน
สุคติภูมิ ในชาติต่อไปอย่างแน่นอน (พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 102)
ครุ กรรมที่ เป็ นกรรมชัว่ นัก วิชาการทางพุทธปรัชญาส่ ว นใหญ่มี ค วามเห็ น ตรงกันว่า
หมายถึง อนันตริ ยกรรม 5 ได้แก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทาร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระ
โลหิ ตห้อ และทาสงฆ์ให้แตกแยกกัน แต่ในงานเขียนในทางพุทธปรัชญาบางเล่ม เช่น กรรมทีปนี
ได้มี ก ารกล่ า วถึ ง กรรมอี ก ประการได้แ ก่ “นิ ย ตมิ จ ฉาทิ ฐิ ” หมายถึ ง ความเห็ น ผิด อัน ลึ ก ลงไป
(พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 103) ได้แก่ ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล การเซ่ น
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สรวงบูชาไม่มีผล ผลของกรรมดีและกรรมชัว่ ไม่มี โลกนี้โลกหน้าไม่มี บิดามารดาไม่มี สัตว์ผอู ้ ุปปา
ติกะไม่มี (สัตว์ผผู ้ ุดเกิดเองไม่ มี) (ชบา อ่อนนาค, 2548, หน้า 24) ส่ วนครุ กรรมที่เป็ นกรรมดีน้ ัน
นักวิชาการทางพุทธปรัชญามีความเห็นตรงกันว่า คือ การได้รูปฌาน 4 หรื อ อรู ปฌาน 4 ขั้นใดขั้น
หนึ่ง
2. พหุลกรรมหรื ออาจิณกรรม หมายถึง กรรมทามากหรื อกรรมชิน (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่มี กาลังรองจากชนิ ดแรก คือ ถ้าไม่ มีกรรมหนัก (ครุ
กรรม) อาจิณกรรมจะให้ผลก่อน (พระสุ ธีธรรมานุ วตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 42) เป็ นกรรมดีหรื
อกรรมชัว่ ที่ทาเป็ นประจา สม่าเสมอ ส่งผลให้กลายเป็ นนิสยั (ชบา อ่อนนาค, 2548, หน้า 20)
3. อาสันนกรรม หมายถึง กรรมจวนเจียนหรื อกรรมใกล้ตาย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่บุคคลกระทาเมื่อใกล้ตาย หรื อความคิดที่ระลึกขึ้นได้อย่าง
ชัดเจนเมื่อใกล้ตายซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดภพภูมิที่เราจะไปเกิดต่อไป (นายปรี ชา คุณาวุฒิ , 2521, หน้า
44) ถ้าไม่มีครุ กรรมหรื ออาจิณกรรม อาสันนกรรม (ที่กระทาในช่วงใกล้ตาย) ก็จะให้ผล จึงเป็ นที่มา
ของ การที่คนไทยนิยมให้คนใกล้ตายได้พบเจอเรื่ องดีๆ เช่น การทาบุญ ได้ฟังพระเทศน์ ได้ฟังเสี ยง
สวดมนต์ หรื อการบอกให้ ร ะลึ ก ถึ ง พระอรหั น ต์ ไ ว้ เมื่ อ เวลาตายจะได้ ไ ปสู่ ภพภู มิ ที่ ดี
(พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 42-43)
4. กตัตตากรรมหรื อกตัตตาวาปนกรรม หมายถึง กรรมสักแต่วา่ ทา (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่ผกู ้ ระทาไม่มีเจตนาโดยตรงที่จะกระทา อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นกรรมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมากกว่าตั้งใจจริ งๆ เช่น ชาวนาปาก้อนหิ นใส่ อีกาที่มากินข้าวที่ปลูก
ไว้ แต่ดนั ไปถูกกาตัวหนึ่งตาย เป็ นต้น หรื อเป็ นกรรมที่มีเจตนาอ่อนเพราะไม่มีเจตนาที่ต้งั ใจไว้ก่อน
(พระอินทรี ย ์ อตฺ ถยุตโต (กันทะวงศ์) , 2554, หน้า 29) เช่น เพื่อนเอาซองผ้า ป่ ามาให้ เราก็เอาเงิน
ทาบุญอย่างเสียไม่ได้ (พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 42)
แบ่งตามหน้าที่ของกรรม
1. ชนกกรรม หมายถึง กรรมแต่งให้เกิดหรื อกรรมที่เป็ นตัวนาไปเกิด (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) เป็ นกรรมที่หน้าที่กาหนดให้เกิ ดอี กตามธรรมชาติและ
ประเภทของกรรม (ปรี ชา คุณาวุฒิ, 2521, หน้า 43) เปรี ยบเสมือนแม่ที่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดลูก (พระเทพ
มุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 22) ถ้าเป็ นกรรมดีก็จะส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดี ถ้าเป็ นกรรมชัว่
ก็จะส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ไม่ดี
2. อุปถัมภกกรรม หมายถึง กรรมสนับสนุ น หรื อกรรมที่ช่วยสนับสนุ นหรื อซ้ าเติมต่อ
จากชนกกรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 249) แต่ทาหน้าที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ าชู
สัตว์ท้งั หลายที่ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ให้ได้รับความทุกข์และความสุ ขตามสมควรแก่กรรมของตน
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(พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 32) จึงเป็ นกรรมที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลของกรรม
เอง (สุ ชาดา วาสุ ธาร, 2553, หน้า 17) แต่จะเป็ นกรรมที่มีผลคล้อยตามชนกกรรม เช่น ชนกกรรม
นาไปเกิ ดเป็ นลู กเศรษฐี อุ ปถัมภกกรรมที่เป็ นกรรมดี ก็จะมาสนับสนุ น ให้เด็กคนนั้นมี ความสุ ข
สมบูรณ์ตลอดไป (ชบา อ่อนนาค, 2548, หน้า 22)
3. อุปปี ฬกกรรม หมายถึง กรรมบีบคั้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า
249) เป็ นกรรมที่ทาหน้าที่ขดั ขวางกรรมทั้งสองข้างต้น ไม่ ให้ได้ผลเต็มที่ (ปรี ชา คุ ณาวุฒิ , 2521,
หน้า 47) ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั กรรมดีและกรรมชัว่ ถ้าเป็ นกรรมดีก็จะเข้าไปลดผลของกรรมชัว่ ที่กาลัง
ให้ผลให้อ่อนกาลังลง ส่ วนกรรมชัว่ ก็ยอ่ มเข้าไปลดกาลังของกรรมดีที่กาลังให้ผลให้อ่อนกาลังลง
(พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 46) เช่น ลูกเศรษฐีที่เกิดมามีความสุ ขสบาย แต่ต่อ ๆ
มาฐานะค่อย ๆ ตกต่าลง (ชบา อ่อนนาค, 2548, หน้า 22)
4. อุปฆาตกรรม หมายถึง กรรมตัดรอน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า
249) เป็ นกรรมที่มีกาลังแรงกว่ากรรมอื่น (พระสุธีธรรมานุวตั ร และคณะ, ม.ป.ป., หน้า 43) มีหน้าที่
เข้าไปฆ่ากรรมอื่น ทาให้ผลของกรรมอื่นให้สิ้นลงไปอย่างเด็ดขาด โดยเป็ นได้ท้ งั กรรมดีและกรรม
ชัว่ (พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร), ม.ป.ป., หน้า 67) ในกรณี ที่เป็ นกรรมดี เช่น เกิดมาในครอบครัว
ที่มีฐานะยากจนต้องทางานหาเช้ากินค่า วันหนึ่ งไปซื้ อลอตเตอรี่ และปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ งได้
หลายล้าน ชีวิตเปลี่ ยนไปในชัว่ ข้ามคืน ในทางกลับกันถ้าเป็ นกรรมชั่วให้ผล ก็อ าจทาให้คนที่มี
ฐานะร่ ารวยกลายเป็ นยาจกในชัว่ ข้ามคืนเช่นกัน

ลักษณะการให้ ผลของกรรม
การให้ผลของกรรมโดยทัว่ ไปนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ (สุ นทร ณ รังษี, 2552, หน้า
174) ได้แก่ การให้ผลชั้นในของกรรม และการให้ผลชั้นนอกของกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผลชั้นในของกรรม ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นในทันทีที่ทากรรมนั้นสิ้ นสุ ดลง เราทาชัว่ เมื่อไหร่
ผลที่เกิดเราเป็ นคนชัว่ เมื่อนั้น คือ ความตกต่าของคุณธรรมภายในจิตใจ ในทางกลับกัน เมื่อเราทา
ความดีเมื่อไหร่ เป็ นคนดีทนั ที คือ เป็ นการทาให้คุณธรรมเพิม่ พูนขึ้นในจิตใจ
ผลชั้นนอกของกรรม ได้แก่ ผลที่เป็ นความสุ ขหรื อ ความทุกข์ ความเจริ ญหรื อ ความ
เสื่ อ มในชี วิตที่ เกิ ด ขึ้นเพราะการกระทาของตัวเราเอง ซึ่ งอาจจะเห็ น ผลทัน ทีหรื อ อาจส่ ง ผลใน
อนาคตหรื อให้ผลแบบข้ามภพข้ามชาติเลยก็ได้
กล่ า วโดยสรุ ป ผลของกรรมชั้นใน คื อ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ในจิ ตใจที่เกิ ดขึ้น จากการ
กระทาหนึ่งๆ ถ้าเราทาดีก็จะเป็ นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ถ้าเราทาชัว่ ก็จะทาให้จิตใจของ
เรานั้นตกต่า ส่ วนผลของกรรมชั้นนอกก็คือ ผลของการกระทาที่เห็นเป็ นเชิงประจักษ์ ความเจริ ญ
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ความเสื่อมที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเราในปั จจุบนั หรื อให้ผลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการดารงชีวิตใน
ชาติต่อ ๆ ไป
ในพุทธปรัชญาให้ความสาคัญกับผลของกรรมชั้นในมากกว่าผลของกรรมชั้นนอก ดัง
ปรากฏเป็ นพุทธพจน์ ว่า “ตปั ส สี บรรดากรรมทั้ง 3 ประการที่จ าแนกเป็ นอย่า งนี้ เราบัญ ญัติ
มโนกรรมมีโทษมากกว่า ในการกระทาชัว่ ในการประพฤติกรรมชัว่ มิใช่กายกรรมหรื อวจีกรรม”
(ม.ม. (ไทย) 13/57/55)
การที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ ตามความเห็ นของผูว้ ิจยั เห็นว่า เพราะส่ วนใหญ่การ
กระทาใด ๆ ที่คนเราแสดงออกย่อ มได้รับอิ ทธิ พลมาจากความรู ้สึกนึ กคิดเป็ นแรงผลักดัน ถ้า
พื้นฐานจิตใจไม่ดีการกระทาและคาพูดย่อมไม่ดี ถ้าพื้นฐานจิตใจดีการกระทาและคาพูดย่อมดีตาม
ไปด้วย ดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์วา่ “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สาเร็ จด้วยใจ ถ้า
คนมีใจชัว่ ก็จะพูดชัว่ หรื อทาชัว่ ตามไปด้วย…ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สาเร็ จ
ด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรื อทาดีตามไปด้วย” (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-2/23-24)

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการให้ ผลของกรรม
ในพุทธปรัชญาได้จาแนกปั จจัยที่มีผลต่อ การให้ผลของกรรม แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ ม คือ
ปั จจัยที่ส่งเสริ มการให้ผลของกรรมชัว่ ขัดขวางการให้ผลของกรรมดี เรี ยกว่า วิบตั ิ และปั จจัยที่
ส่งเสริ มการให้ผลของกรรมดี ขัดขวางการให้ผลของกรรมชัว่ เรี ยกว่า สมบัติ (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 136-137) ดังปรากฏเป็ นพุทธพจน์วา่
“พระตถาคตทรงทราบว่า กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอันคติสมบัติสมบัติห้ามไว้
จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอันอุปธิสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี
กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอันกาลสมบัติห้ามไว้จึงไม่ ให้ผลก็มี กรรมสมาทาน
ที่เป็ นบาปบางอย่างอันปโยคสมบัติหา้ มไว้จึงไม่ให้ผลก็มี
กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอาศัยคติวิบตั ิจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบาป
บางอย่างอาศัยอุ ปธิวิบตั ิจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอาศัยกาลวิบตั ิ
จึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบาปบางอย่างอาศัยปโยควิบตั ิจึงให้ผลก็มี
กรรมสมาทานที่เป็ นบุญบางอย่างอันคติวบิ ตั ิหา้ มไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ น
บุญบางอย่างอันอุ ปธิ วิบตั ิห้ามไว้จึงไม่ ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบุญบางอย่างอัน
กาลวิบตั ิหา้ มไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบุญบางอย่างอันปโยควิบตั ิห้ามไว้จึง
ไม่ให้ผลก็มี
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กรรมสมาทานที่เป็ นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มี กรรมสมาทานที่เป็ นบุญ
บางอย่างอาศัยอุปธิสมบัติจึงให้ผลก็มีกรรมสมาทานที่เป็ นบุญบางอย่างอาศัยกาลสมบัติ
จึ ง ให้ ผ ลก็ มี ก รรมสมาทานที่ เ ป็ นบุ ญ บางอย่ า งอาศั ย ปโยคสมบัติ จึ ง ให้ ผ ลก็ มี ”
(อภิ.วิ. (ไทย) 35/810/523)
ปั จจัยที่ ส่ง เสริ ม การให้ผ ลของกรรมชั่ว ขัดขวางการให้ผลของกรรมดี เรี ย กว่า วิบ ัติ
ประกอบด้วย คติวบิ ตั ิ อุปธิวบิ ตั ิ กาลวิบตั ิ และปโยควิบตั ิ ซึ่งแต่ละอย่างมีรายละเอียด ดังนี้
1. คติวบิ ตั ิ หมายถึง ความบกพร่ องแห่งคติ คือการเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเช่น นรกภูมิ ที่เป็ น
ภูมิสาหรับเสวยผลของกรรมชัว่ ทาให้กรรมดีหมดโอกาสให้ผล เป็ นต้น หรื ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่
เอื้ออานวยต่อการที่มีไว้สาหรับทากรรมดีเช่น เป็ นนักโทษอยูใ่ นเรื อนจา เป็ นต้น
2. อุปธิวบิ ตั ิ หมายถึง ความบกพร่ องทางด้านร่ างกายและสติปัญญา เช่น มีโรคประจาตัว
เกิ ดมามี ร่างกายส่ วนใดส่ วนหนึ่ งพิการ หรื ออาจมีร่างกายครบสามสิ บสองแต่สมองผิดปกติ เช่ น
เป็ นคนปั ญญาอ่อนเป็ นต้น
3.กาลวิบตั ิ หมายถึง ความบกพร่ องเกี่ยวกับเวลา เช่น เกิดในยุคที่บา้ นเมืองไม่สงบสุ ขใน
สังคมมีแต่การแก่งแย่งฆ่าฟั น เวลาเช่นนี้ เป็ นการยากในการทากรรมดีหรื อ การทาไม่ถู กกาลเทศะ
เช่น มีประชุมเก้าโมงเช้าแต่ไปถึงที่ประชุมตอนสิบโมงเช้า เป็ นต้น
4. ปโยควิบตั ิ หมายถึง ความบกพร่ องในการกระทา คือ มีความเพียรในการทากรรมชัว่
ขาดความเพียรในการทากรรมดี เช่น เป็ นนักศึกษามหาลัยแต่ไม่ต้ งั ใจเรี ยนเอาแต่เที่ยวเล่นจนทาให้
โดนรี ไทร์เป็ นต้น (สุนทร ณ รังษี, 2555, หน้า 181-183)
ส่ วนปั จจัยที่ส่งเสริ มการให้ผลของกรรมดี ขัดขวางการให้ผลของกรรมชั่ว ที่เรี ยกว่า
สมบัติ ประกอบด้วย คติสมบัติ อุปธิสมบัติ กาลสมบัติ และปโยคสมบัติ ซึ่งแต่ละอย่างมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คติสมบัติ หมายถึง ความพรั่งพร้อมด้วยคติ หรื อสมบูรณ์ดว้ ยคติ คือการเกิดในภพภูมิ
ที่ดี เช่น สวรรค์ รู ปภูมิ อรู ปภูมิ ที่เป็ นภูมิสาหรับเสวยผลของกรรมดี ทาให้กรรมชัว่ หมดโอกาส
ให้ผล หรื อ เกิดเป็ นมนุษย์ ทาให้มีโอกาสในการฝึ กฝนตนเองสู่ความเป็ นอริ ยบุคคล เป็ นต้น หรื ออยู่
ในสถานการณ์ที่เอื้ออานวยต่อการทากรรมดี เช่น การเกิดในครอบครัวที่เป็ นคนใจบุญสุ นทานและ
ก็มีฐานะที่ดี เป็ นต้น
2. อุปธิสมบัติ หมายถึง ความถึงพร้อมทางร่ างกายและสติปัญญาคือ ร่ างกายดี สมบูรณ์
และสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ วิกลวิการ มีสุขภาพดี มี ความสมบูรณ์ทางด้านมันสมองอันเป็ น
สาเหตุให้มีสติปัญญาดี
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3. กาลสมบัติ หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยกาลหรื อเวลา เช่น เกิดมาในเวลาหรื อสมัยที่
บ้านเมื องสงบสุ ข สมัยที่สังคมยกย่องเชิ ดชู คุณธรรมสนับสนุ นคนดี เป็ นต้นในภาวะของยุคสมัย
เช่นนี้คนดีมีสติปัญญาย่อมมีโอกาสได้แสดงความรู ้ความสามารถโดยไม่ติดขัดและย่อมได้รับการยก
ย่องจากสังคมตามควรแก่ความรู ้ความสามารถของตน
4. ปโยคสมบัติ หมายถึ ง ความสมบูรณ์ แห่ งการประกอบหรื อ การกระท า เช่ น เมื่ อ
บาเพ็ญตนเป็ นคนดีก็พยายามเป็ นคนดีไปให้ตลอด ไม่ทอ้ ถอย ไม่หวัน่ ไหวเอนเอียงไปกับสิ่ งยัว่ ยุ
ให้หนั เหไปทางเสื่อมหรื อทางทาให้ความดีที่มีอยูล่ ดน้อยถอยลง หรื อกระทาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
อย่างใดก็ทาให้ดีจนถึงที่สุด ไม่ใช่ทาเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เช่น การศึกษาเมื่อหลักสู ตรกาหนดไว้
ให้เรี ยน 2 ปี 3 ปี หรื อ 4 ปี ก็บากบัน่ เรี ยนจนจบหลักสู ตร การเรี ยนเพียงครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เป็ นต้น
(สุนทร ณ รังษี, 2552, หน้า 178-181)
จะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการให้ผลของกรรมนั้นมี 4 ประการ ได้แก่ ปั จจัยด้านสถานที่
หรื อสถานการณ์ ปั จจัยด้านร่ างกายและสติปัญญา ปั จจัยด้านเวลา และปั จจัยด้านความพยายามใน
การกระทา ซึ่งปั จจัยทั้ง 4 อย่างนั้นมีผลต่อการให้ผลของทั้งกรรมดีและกรรมชัว่ แต่อย่างไรก็ตามใน
เชิ ง คาอธิ บ ายที่ แยกอธิ บายปั จจัยเหล่ า นี้ ถึ ง แม้จะท าให้สามารถเห็ นถึ งลัก ษณะของปั จ จัยแต่ล ะ
ตัวอย่างชัดเจน แต่การอธิบายกระบวนการทางานของปั จจัยเหล่านี้ ไม่สามารถอธิบายแยกขาดจาก
กัน เพราะไม่ สอดคล้อ งกับการใช้ชีวิตของมนุ ษย์ตามความเป็ นจริ ง และจะทาให้เกิ ดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการทางานของกรรม เช่น การที่มนุษย์เกิดมาพิการเนื่องจากอุปธิวิบตั ิ หรื อเกิดมาใน
ครอบครัวที่ยากจนอาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดีเนื่ องจากคติวิบตั ิ ก็อาจจะทาให้
เกิดความเข้าใจว่าเป็ นผลของกรรมเก่าแก้ไขอะไรไม่ได้ ทาให้เกิดความท้อถอยในการใช้ชีวิตและ
ไม่ คิดที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่ งขัดกับหลักการทางพุทธปรัชญาที่มีแนวคาสอนให้มนุ ษย์เชื่ อ มั่นใน
ศักยภาพของตนเอง
ในความเป็ นจริ งการทางานของปั จจัยเหล่านี้ลว้ นทางานอย่างสัมพันธ์กนั เนื่ องจากปั จจัย
เหล่านี้ แสดงให้เห็นการทางานของกรรมในฐานะที่เป็ นกฎธรรมชาติร่วมกับนิ ยามตัวอื่น ๆ ตาม
หลักนิยาม 5 กล่าวคือ ปั จจัยด้านสถานที่หรื อสถานการณ์ (คติวบิ ตั ิ คติสมบัติ) รวมถึงปั จจัยด้านเวลา
(กาลวิบตั ิ กาลสมบัติ) แสดงให้เห็ นการทางานร่ วมกันระหว่างตัวกรรมกับอุ ตุนิยาม ปั จจัยด้าน
ร่ างกายและสติปัญญา (อุปธิวบิ ตั ิ อุปธิสมบัติ) แสดงให้เห็นการทางานร่ วมกันระหว่างตัวกรรมกับ
พีชนิยามและจิตนิยาม และปั จจัยด้านความพยายามในการกระทา (ปโยควิบตั ิ ปโยคสมบัติ) แสดง
ให้เห็นการทางานร่ วมกันระหว่างตัวกรรมที่มนุ ษย์ได้ทาในปั จจุบนั เมื่อได้รับผลกระทบจากปั จจัย
ตัวอื่น ๆ ปั จจจัยทั้ง 4 ประการนี้ยอ่ มทางานอยูภ่ ายใต้กฎธรรมนิ ยาม คือ มีความสัมพันธ์และอาการ
ที่เป็ นเหตุเป็ นผลแก่กัน เช่ น การที่มนุ ษย์ทาสงครามเพื่อ ผลประโยชน์บางอย่างย่อ มมี ผลกระทบ
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ตามมา ผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้น หลัง สงครามมนุ ษ ย์ย่อ มอยู่ใ นยุค ที่ข ้าวยากหมากแพง เนื่ อ งจากใน
ระหว่า งสงครามการที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้อ าวุธ โจมตี ใ ส่ กัน ย่อ มท าลายทรั พ ยากรธรรมที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ดารงชีวติ ไป เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายก็ยอ่ มส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผล
ให้ความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์เป็ นไปอย่า งล าบาก เมื่ อ เป็ นเช่ นนี้ ร่ างกายของมนุ ษย์ใ นยุคนี้ ก็จะไม่
แข็งแรง เป็ นต้น
ในความเห็นของผูว้ จิ ยั ปั จจัยด้านความพยายามในการกระทา (ปโยควิบตั ิ ,ปโยคสมบัติ)
เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุด เพราะไม่วา่ เราจะได้รับมนุ ษย์จะได้รับผลกระทบจากปั จจัยตัวอื่น ๆ
อย่างไร ด้วยความพยายามของมนุ ษย์ก็สามารถพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนได้ เช่น การที่มนุ ษย์สามารถ
คิ ด ค้น วิ ธี ก ารถนอมอาหารเพื่ อ เก็ บ ไว้รั บ ประทานในช่ ว งที่ แ ห้ ง แล้ง หรื อ การที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า ง
สิ่งประดิษฐ์ที่ทาให้มนุษย์สามารถทาสิ่ งเป็ นไปไม่ได้ถา้ อาศัยความสามารถทางสรี ระทางกายปกติ
อย่างเครื่ องบินทาให้สามารถบินบนท้องฟ้าได้เหมือนนก เป็ นต้น เป็ นความจริ งว่าในพุทธปรัชญามี
การสอนเรื่ องกรรมเก่า แต่ไม่ได้หมายความว่าผลของกรรมเก่าจะเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนให้รับรู ้ความจริ งแต่ไม่ให้ยอมรับสภาพหรื อหยุดอยูก่ บั ที่ ไม่มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาตนเอง ตามพุทธพจน์ที่วา่
“บุ ค คลนี้ ท ากรรมไว้อ ย่า งใด ๆ เขาต้อ งเสวยผลของกรรมนั้น อย่า งนั้น ๆ เมื่ อ เป็ น
เช่นนั้นการอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์ยอ่ มมีไม่ไ ด้ โอกาสที่จะทาที่สุดแห่ งทุกข์โดยชอบ
ย่อมไม่ปรากฏ ส่วนผูใ้ ดพึงกล่าวอย่างนี้วา่ “บุคคลนี้ ทากรรมที่ตอ้ งเสวยผลไว้อย่างใด ๆ
เขาต้องเสวยผลของกรรมนั้น อย่างนั้น ๆ”เมื่อเป็ นเช่ นนั้น การอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์
ย่อ มมี ไ ด้ โอกาสที่ จ ะท าที่สุ ด แห่ ง ทุก ข์โดยชอบย่อ มปรากฏ บุ ค คลบางในโลกนี้ ท า
บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย บาปกรรมก็นาเขาไปสู่นรกได้ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทา
บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมให้ผลในปั จจุบนั เท่านั้น ไม่ให้ผลแม้แต่
น้อยในอัตภาพที่สอง (ชาติหน้า) ไม่จาเป็ นต้องพูดถึงผลมาก
บุคคลที่ทาบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย บาปกรรมนั้นก็นาเขาไปสู่ นรกได้ คือ บุคคลเช่น
ไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เจริ ญกาย ไม่เจริ ญศีล ไม่เจริ ญจิต ไม่เจริ ญปั ญญา มีคุณ
น้อย มีอตั ภาพน้อย มักอยูเ่ ป็ นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อย บุคคลเช่นนี้ทาบาปกรรม
แม้เพียงเล็กน้อย บาปกรรมก็นาเขาไปสู่นรกได้
บุคคลที่ทาบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแล บาปกรรมนั้นให้ผลในปั จจุบนั เท่านั้น
ไม่ให้ผลแม้แต่นอ้ ยในอัตภาพที่สอง ไม่จาเป็ นต้องพูดถึงผลมาก คือ บุคคลเช่นไร
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คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เจริ ญกาย เจริ ญศีล เจริ ญจิต เจริ ญปั ญญาแล้วมีคุณไม่น้อย มี
อัต ภาพใหญ่ เ ป็ นอัป ปมาณวิห ารี บุ ค คลเช่ น นี้ ทาบาปกรรมเพีย งเล็ กน้อ ยเช่ น นั้น แล
บาปกรรมนั้ นให้ ผ ลในปั จ จุ บ ัน เท่ า นั้ น ไม่ ใ ห้ ผ ลแม้แ ต่ น้ อ ยในอั ต ภาพที่ ส อง ไม่
จาเป็ นต้องพูดถึงผลมาก” (องฺ.ติก. (ไทย) 20/101/336-337)
จากพุทธพจน์ขา้ งต้นแสดงให้เห็ นว่า พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธความคิดที่ว่ามนุ ษย์ท า
กรรมมาอย่างไรต้องรับผลอย่างนั้นโดยไม่สามารถแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงได้ เพราะความคิดแบบนี้
ขัดกับหลัก การทางพุทธปรัชญาที่สอนว่ามนุ ษย์มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนา
ตนเองตามหลักไตรสิ กขาซึ่ งประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา ก็จะสามารถพัฒนาตาเองจากปุถุชน
ธรรมดาสู่ความเป็ นพระอริ ยบุคคล ทั้งยังสามารถบรรเทาผลของกรรมที่จะได้รับให้เบาบางลง และ
เมื่อสามารถขัดเกลาตนเองจนสิ้นกิเลสแล้วก็สามารถพ้นจากการให้ผลกรรมที่แบบข้ามภพข้ามชาติ
จะรับผลจากกรรมเพียงในชาติปัจจุบนั เท่านั้น ในทางกลับกันมนุ ษย์ที่ไม่พฒั นาขัดเกลากิเลสของ
ตนเองทากรรมชัว่ เพียงเล็กน้อยก็อาจจะได้รับผลของกรรมนั้นมากถึงขนาดไปเกิดในนรกได้

การแก้กรรมในพุทธปรัชญา
จากการศึกษาในเอกสารชั้นต้น คือ พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา ไม่ปรากฏว่ามีพุทธพจน์
ที่กล่ าวถึ งคาว่า “แก้กรรม” แต่ปรากฏคาว่า “ดับกรรม” และ “สิ้ นกรรม” ซึ่ งเป็ นคาที่น่าจะมี
ความหมายสอดคล้อ งกับการแก้กรรมอยู่หลายแห่ ง ทั้งสองคามี ความหมายเดี ยวกัน (วีระวัฒ น์
ชลสวัสดิ์ , 2559, หน้า 42) คือ การที่ไม่ตอ้ งเป็ นไปตามกรรมอีกต่อไป ไม่ตอ้ งเวียนวายตายเกิดอีก
ต่อไป (พจนานุกรมธรรมของท่านพุทธทาส, ม.ป.ป., หน้า 290)
สาหรับทางดับกรรมหรื อสิ้ นกรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้น้ นั คือ มรรคมีองค์ 8 โดย
กล่าวเป็ นพุทธพจน์ไว้ดงั นี้
“ปฏิปทาให้ถึงความดับกรรม มีอะไรบ้าง คือ อริ ยมรรค มีองค์ 8 ได้แก่
1. สัมมาทิ ฏ ฐิ (เห็ นชอบ) 2. สัม มาสังกัป ปะ (ด าริ ชอบ) 3. สัมมาวาจา (พูดชอบ)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทาชอบ) 5. สัม มาอาชี วะ (เลี้ ยงชี พชอบ) 6. สัมมาวายามะ
(พยายามชอบ) 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมัน่ ชอบ) นี้ เราเรี ยกว่า
ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรม” (ส. สฬา. (ไทย) 18/146-147/179-180)
มรรคมีองค์ 8 เป็ นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางปฏิบตั ิอนั นาไปสู่ การดับทุกข์
ที่อยูต่ รงกลางระหว่างการหมกมุ่นตนเองอยูใ่ นกามสุข (กามสุขลั ลิกานุโยค) และการทรมานตนเอง
ให้ได้รับความลาบากเดือดร้อน (อัตตกิลมถานุ โยค) ในพระไตรปิ ฎกได้อธิบายในรายละเอียดของ
มรรคมีองค์ 8 เป็ นพุทธพจน์ไว้ดงั นี้
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สัมมาทิฏฐิ เป็ นอย่างไร
คือ ความรู ้ใ นทุกข์ (ความทุกข์) ความรู ้ใ นทุกขสมุ ทยั (เหตุ เกิ ดแห่ งทุกข์) ความรู ้ใ น
ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ความรู ้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับ
ทุกข์)
สัมมาสังกัปปะ เป็ นอย่างไร
คือ ความดาริ ในการออกจากกาม ความดาริ ในการไม่พยาบาท ความดาริ ในการไม่
เบียดเบียน
สัมมาวาจา เป็ นอย่างไร
คือ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดสอดเสียด เจตนาเป็ น
เหตุเว้นจากการพูดคาหยาบ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
สัมมากัมมันตะ เป็ นอย่างไร
คือ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนาเป็ นเหตุ
เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
สัมมาอาชีวะ เป็ นอย่างไร
คือ พระอริ ยสาวกในพระธรรมวินยั นี้ ละมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ เป็ นอย่างไร
คือ ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งมัน่ เพือ่ ละบาปอกุศล ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต มุ่งมัน่ ความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ยังฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมัน่ เพือ่ ความดารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิยโยภาพไพบูลย์
เจริ ญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
สัมมาสติ เป็ นอย่างไร
คือ ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้เป็ นผูม้ ีความเพียร มีสติสมั ปชัญญะ มีสติพจิ ารณาเห็นกายใน
กายอยู่ พึงกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่
ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ เป็ นผูม้ ีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติพจิ ารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ พึงกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
สัมมาสมาธิ เป็ นอย่างไร
คือ ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่
มีวติ ก วิจาร ปิ ติและสุ ขอันเกิ ดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตก วิจาร สงบ ระงับไป ภิกษุน้ นั จึง
บรรลุทุติยฌาน ฌานที่มีความผ่องใสภายใน มีสภาวะที่จิตเป็ นหนึ่ งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มี
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วิจ าร มี แ ต่ ปิ ติ แ ละสุ ข อัน เกิ ด จากสมาธิ อ ยู่… บรรลุ ทุ ติ ย ฌาณ… บรรลุ จ ตุ ต ฌาณอยู่
(ม.อุ. (ไทย) 14/375/421-424)
จากพุทธพจน์ขา้ งต้นพอสรุ ปใจความของมรรคมีองค์ 8 ได้ดงั นี้
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจความทุกข์ สาเหตุของความทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อ
ปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์
2. สัม มาสังกัปปะ คือ ความคิดในการละเว้นในกาม ความคิดในการไม่ พยาบาทและ
ความคิดในการไม่เบียดเบียน
3. สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดเสี ยดสี
เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดคาหยาบ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
4. สัมมากัมมันตะ คือ เจตนาเป็ นเหตุเว้นจากการผิดศีล 5 ข้อที่ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
5. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่สุจริ ต
6. สัมมาวายามะ คือ เพียรพยายามในการทาความดี ละเว้นจาการทาความชัว่
7. สัมมาสติ คือ มีสติ สัมปชัญญะ พิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
พิจารณาเห็นจิตในจิต และพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เพือ่ กาจัดอภิชฌาและโทมนัส
8. สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมัน่ ชอบคือ สมาธิที่เจริ ญตามแนวของฌาน 4
นอกจากนี้ พจนานุ กรมพุท ธศาสตร์ ฉบับ ประมวลธรรม ได้อ ธิ บ ายว่า มรรคมี อ งค์ 8
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 หมวด ดังนี้ ข้อ 3-5 เป็ นหมวดศีล ข้อ 6-8 เป็ นหมวดสมาธิ และ ข้อ 1-2
เป็ นหมวดปั ญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้า 215) จึงกล่าวได้วา่ มรรคมีองค์ 8
เป็ นการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา อันเป็ นทางปฏิบตั ิของผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นพระอริ ยบุคคล ผูม้ ี
ความสิ้นกิเลส มีพระนิพพานเป็ นจุดหมาย
ในพระพุทธปรัชญามีการแบ่งพระอริ ยบุคคลออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ โดยแบ่งตามการสามารถละสังโยชน์ 10 ประการ คือ
หลักธรรมที่กล่ าวถึ งกิ เลสที่ผูกมัดใจสัตว์ สิ่ งที่มัดใจสัตว์ไ ว้กบั วัฏฏทุกข์ หรื อผูกกรรมไว้กบั ผล
ได้แก่
1. สักกายทิฎฐิ คือ ความเห็นว่าเป็ นตัวตน
2. วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย ความลังเล ไม่แน่ใจ
3. สี ล ัพพตปรามาส คือ ความถือ มัน่ ในศีลพรต โดยสักว่าทาตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย
เห็นว่าจะบริ สุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงการถือศีลและวัตร
4. กามราคะ คือ ความกาหนัดในกาม ความติดใจในกามคุณ
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5. ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทัง่ ในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง
6. รู ปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์ แห่ งรู ปฌาน หรื อในรู ปธรรมอันประณี ต ความ
ปรารถนาในรู ปภพ
7. อรู ปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์แห่งรู ปฌาน หรื อในอรู ปธรรม ความปรารถนาใน
รู ปภพ
8. มานะ คือ ความสาคัญตน ถือว่าตนเป็ นนัน่ เป็ นนี่
9. อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน
10. อวิชชา คือ ความไม่รู้จริ ง ความหลง (พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553,
หน้า 243-244)
สาหรับรายละเอียดของพระอริ ยบุคคลแต่ละระดับในพุทธปรัชญาให้รายละเอียดไว้ดงั นี้
1. พระโสดาบัน หมายถึง ผูถ้ ึงกระแส คือ เข้าสู่มรรคที่จะนาไปสู่พระนิพพาน เดินทางได้
ถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง หรื อ ปฏิบ ัติ ถู ก ต้อ งตามอริ ย มรรคอย่า งแท้จ ริ ง แล้ว เป็ นผูบ้ ริ บู ร ณ์ ใ นศี ล ท าได้
พอประมาณในสมาธิและปั ญญา ละสังโยชน์ได้ 3 ประการ คือ สักกายทิฎฐิ สี ลพั พตปรามาส และ
วิจิกิจ ฉา เป็ นผูไ้ ม่ มี ทางตกต่ า มี ความแน่ น อนในการบรรลุ ธรรมในอนาคตข้า งหน้า สามารถ
แบ่งย่อยได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.1. เอกพีชี คือ ผูเ้ กิดอีกครั้งเดียว ก็จะบรรลุพระอรหัตผลในภพที่เกิด
1.2. โกลังโกละ ผูไ้ ปจากสกุลสู่ สกุล คือเกิดในตระกูลสู งอีก 2-3 ครั้ง ก็จะบรรลุพระ
อรหัตผล
1.3. สัตตักขัตตุปรมะ คือ ผูเ้ วียนเกิดในสุ คติภพอีกไม่เกิน 7 ครั้ง ก็จะบรรลุพระ
อรหัตผล ซึ่งจะได้ศึกษาต่อไป
2. พระสกทาคามี คือ ผูก้ ลับมาเกิดในโลกนี้ อีกเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุถึงพระนิ พพาน
เป็ นผูท้ าได้บริ บูรณ์ ในศีล ทาได้บริ บูรณ์ในสมาธิ ทาได้พอประมาณในปั ญญา ละสังโยชน์ 3
ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสได้เด็ดขาด และทาราคะ โทสะ และโมหะให้เบา
บางลง สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 5 ประเภท
2.1. บางท่านเป็ นมนุษย์ สาเร็จเป็ นพระสกทาคามีในโลกมนุ ษย์น้ ี แล้ว ไปบังเกิดในเท
วโลก จุติจากเทวโลกมาเกิดในโลกมนุ ษย์ สาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ แล้วปริ นิพพานในโลกมนุ ษย์น้ ี
เอง
2.2. บางท่ านเป็ นมนุ ษ ย์ สาเร็ จเป็ นพระสกทาคามี ทาความเพียรด้วยการเจริ ญ
วิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ แล้วปริ นิพพานในชาติเดียวกันในโลกมนุษย์น้ ีเอง
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2.3. บางท่านเป็ นมนุ ษย์ สาเร็ จเป็ นพระสกทาคามีในโลกมนุ ษย์น้ ี จุติไ ปเกิดในเท
วโลก แล้วบรรลุเป็ นพระอรหันต์ดบั ขันธ์ปริ นิพพานในเทวโลกนั้นเอง
2.4. บางท่านเป็ นเทวดา สาเร็ จเป็ นพระสกทาคามี ในเทวโลก แล้วบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ดบั ขันธ์ปริ นิพพานในเทวโลกนั้นเอง
2.5. บางท่านเป็ นเทวดา สาเร็ จเป็ นพระสกทาคามีในเทวโลก จุติมาเกิดในโลกมนุ ษย์
เรานี้ แล้วบรรลุเป็ นพระอรหันต์ดบั ขันธ์ปริ นิพพานในโลกมนุษย์น้ ีเอง
3. พระอนาคามี คือ ผูจ้ ะปริ นิพพานในที่ผดุ เกิดขึ้น ในพรหมโลกนั้น ไม่เวียนกลับมาเกิด
ในโลกนี้ อี ก เป็ นผูท้ าได้บริ บูรณ์ในศีล ทาได้บริ บูรณ์ในสมาธิ ทาได้พอประมาณในปั ญญา ละ
สังโยชน์เบื้องต่า 5 ข้อ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะได้เด็ดขาด
แบ่งย่อยได้ 5ประเภท
3.1. อันตราปริ นิพพายี หมายถึง พระอนาคามีผปู ้ ริ นิพพานในระหว่าง คือ เกิดใน
สุ ทธาวาสภพใดภพหนึ่ งแล้วอายุยงั ไม่ถึงกึ่งก็ปริ นิพพานมี 3 จาพวกคือ พวกที่ 1 เกิดในสุ ทธาวาส
ชั้น อวิหาซึ่งมีอายุ 1000 กัป แต่ก็บรรลุพระอรหัตผลในวันที่เกิด ถ้าไม่บรรลุในวันที่เกิดได้ก็บรรลุ
ไม่เกินภายใน 100 กัป พวกที่ 2 เมื่อไม่สามารถบรรลุ พระอรหัตผลในวันที่เกิดก็บรรลุไม่เกินภายใน
200 กัป พวกที่ 3 บรรลุพระอรหัตผลไม่เกินภายใน 400 กัป
3.2. อุปหัจจปริ นิพพายี หมายถึง พระอนาคามีผเู ้ กิดในสุ ทธาวาสภพใดภพหนึ่ งแล้ว
จวนจะถึงปริ นิพพาน คือ อายุพน้ กึ่งแล้วจวนจะสิ้นอายุจึงปริ นิพพาน
3.3. อสังขารปริ นิพพายี หมายถึง พระอนาคามีผปู ้ ริ นิพพานโดยไม่ตอ้ งใช้ความเพียร
มาก
3.4. สสังขารปริ นิพพายี หมายถึง พระอนาคามีผเู ้ กิดในสุ ทธาวาสภพใดภพหนึ่ งแล้ว
ปริ นิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
3.5. อุทธังโสโตอกนิ ฏฐคามี หมายถึง พระอนาคามีผมู ้ ีกระแสในเบื้องบนไปสู่ อ ก
นิ ฏ ฐภพ คือ เกิ ด ในสุ ท ธาวาสภพใดภพหนึ่ งแล้ว ก็จ ะเกิ ดเลื่ อ นต่อ ไปจนถึ งอกนิ ฏฐภพแล้ว จึ ง
ปริ นิพพานในภพนั้น
4. พระอรหันต์ คือ ผูส้ ิ้ นกิเลสอาสวะทั้งปวง เป็ นผูท้ าได้บริ บูรณ์ในสิ กขาทั้ง 3 คือ ศีล
สมาธิ และปั ญญา ละสังโยชน์ได้ท้งั 10 ข้อ ได้สิ้นเชิง พ้นจากกรรมและการเวียนวายตายเกิด ในการ
แบ่งพระเภทของพระอรหันต์น้ นั สามารถแบ่งได้หลายแบบ ดังนี้
4.1. พระอรหันต์ 2 ประเภท คือ
4.11. พระสุ กขวิปัสสกะ หมายถึ ง ผูเ้ ห็ นอย่างแห้งแล้ง คือ ผูม้ ิไ ด้ฌานสาเร็ จ
อรหัตผลด้วยเจริ ญแต่วปิ ั สสนาล้วน
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4.12. สมถยานิก ผูม้ ีสมถะเป็ นยาน คือ ท่านผูเ้ จริ ญสมถะจนได้ฌานสมาบัติแล้ว จึง
เจริ ญวิปัสสนาต่อจนสาเร็จ
4.2. พระอรหันต์ 4 ประเภท คือ
4.2.1. สุกขวิปัสสกะ ผูเ้ จริ ญวิปัสสนาล้วน
4.2.2 เตวิชชะ ผูไ้ ด้วชิ ชา
4.2.3 ฉฬภิญญะ ผูไ้ ด้อภิญญา
4.2.4 ปฏิสมั ภิทปั ปั ตตะ ผูบ้ รรลุปฏิสมั ภิทา
4.3. พระอรหันต์ 5 ประเภท คือ
4.3.1 ปั ญญาวิมุต ผูห้ ลุดพ้นด้วยปั ญญา
4.3.2. อุภโตภาควิมุต ผูห้ ลุดพ้นทั้งสองส่ วนคือ ได้ท้ งั เจโตวิมุตชั้นอรู ปสมาบัติ
ก่อนแล้วได้ปัญญาวิมุติ
4.3.3 เตวิชชะ ผูไ้ ด้วชิ ชา 3
4.3.4. ฉฬภิญญะ ผูไ้ ด้อภิญญา 6
4.3.5. ปฏิสัมภิทปั ปั ตตะ ผูบ้ รรลุปฏิสัมภิทา 4 (พระมหารุ่ ง ปญฺ ญาวุฑฺโฒ, 2547,
หน้า 12-16)
พระพุทธปรัชญาถือว่า พระอริ ยบุคคลเหล่านี้เป็ นบุคคลผูป้ ระเสริ ฐที่ประสบความสาเร็ จ
ในชีวติ เข้าใจสัจธรรม คือ “อริ ยสัจ”อันเกิดจากการศึกษาอบรมตามหลัก “ไตรสิ กขา” และสามารถ
ประพฤติปฏิบตั ิไตรสิ กขาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จนสามารถละกิเลสคือ “สังโยชน์” ที่ผูกมัดจิตใจ
มนุษย์อยูก่ บั ความทุกข์ให้ลดลงหรื อหมดไป พัฒนาจิตของตนพ้นจากภาวะปุถุชนไปเป็ นอริ ยบุคคล
พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีน้ นั แม้จะยังมีกิเลสเหลืออยูบ่ า้ ง แต่มีเบาบาง ถ้าเป็ น
พระอรหันต์แล้ว ดับกิเลสและความทุกข์ได้ท้งั หมดข้ามพ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดได้
อย่างสิ้นเชิง ได้ชื่อว่าบรรลุถึงประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานอันเป็ นจุดหมายสูงสุดในพุทธปรัชญา
(พระมหารุ่ ง ปญฺ ญาวุฑฺโฒ, 2547, หน้า 10)
สาหรับการแก้กรรมที่สอดคล้องกับวิธีการแก้กรรมในลักษณะที่ปรากฏในปั จจุบนั นั้นไม่
ปรากฏในหลักฐานชั้นต้นคือ พระไตรปิ ฎก แต่กลับมี ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท โดยปรากฏ
การแก้กรรมใน 3 ลักษณะ (อานาจ ยอดทอง, 2557, หน้า 12-15) ได้แก่
1. การกระทาความดี อย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วผลของความดีน้ ันปิ ดโอกาสในการให้ผล
กรรมชัว่
ในกรณี แรกนี้จะเห็นได้จากเรื่ องขององคุลีมาล ซึ่ งเดิ มนั้นองคุลีมาลมีชื่อเดิมว่า “อหิ งส
กะ” แปลว่า ผูไ้ ม่ เบีย ดเบีย น เป็ นลู กของปุ โรหิ ต ในพระราชส านักเมื อ งสาวัต ถี เหตุที่ ต้ งั ชื่ อ นี้
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เนื่ อ งจากว่าตัวอหิ งสกะนั้นได้เกิ ดในฤกษ์ดาวโจร และเมื่ อ เติบใหญ่ก็ไ ด้เดิ นทางไปศึกษาวิชาที่
สานัก “ตักสิลา” ด้วยความฉลาดเฉลียวจึงเป็ นที่โ ปรดปรานของอาจารย์ จึงเป็ นที่อิจฉาของบรรดา
ศิษย์ร่วมสานัก ทาให้บรรดาศิษย์เหล่านั้นวางแผนยุยงอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ก็ได้หลงเชื่อและออกอุบาย
ว่า หากอหิ งสกะอยากจะเรี ยนวิชาสุ ดท้ายจะต้องนานิ้ วมือของคนมามอบให้อาจารย์ 1000 นิ้ ว จึง
ถ่ายทอดวิชาให้ อหิงสกะก็เชื่อคาพูดของอาจารย์จึงเริ่ มต้นฆ่าคนเพื่อนานิ้ วมาให้อาจารย์จนถึง 999
นิ้ว นามาทาเป็ นมาลัยแขวนไว้ที่คอ ชาวบ้านจึงพากันเรี ยกว่า “องคุลีมาล”
ขณะนั้นแม่ขององคุลีมาลได้ทราบจากสามีของตนว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สั่งให้จบั
องคุลีมาล มาประหาร จึงต้องการไปเตือนลูกให้หนีไปเสีย ขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์
โลก ทรงเห็นว่าองคุลีมาลเป็ นผูม้ ีอุปนิสยั พอที่จะโปรดให้บรรลุมรรคผลได้ และทรงพระดาริ เห็นว่า
ถ้าพระองค์มิได้เสด็จไปโปรด องคุลี มาลก็ฆ่ามารดาของตนเสี ย จะเป็ นผูก้ ระทาอนันตริ ยกรรมไม่
สามารถบรรลุธรรมได้ในชาติน้ ี แม้จะได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธองค์ พระองค์จึงเสด็จจาริ ก
มุ่งตรงไปยังป่ าชาลิวนั เพือ่ สกัดองคุลีมาลไว้มิให้ทนั ได้ฆ่ามารดา องคุลีมาลได้เห็นพระผูม้ ีพระภาค
เสด็จมาแต่ไกลจึงตัดสินใจจะฆ่าเพือ่ ตัดนิ้วที่ 1000 คิดแล้วจึงออกไล่ตามพระพุทธเจ้า
ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ ในลักษณะที่องคุลี มาลจะวิ่งจนสุ ดกาลัง
ก็ไม่อาจทันพระผูม้ ีพระภาค ผูเ้ สด็จไปตามปกติได้ จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผูม้ ีพระภาคว่า จงหยุด
ก่อนสมณะ จงหยุดก่อนสมณะ พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า เราหยุดแล้ว เราได้หยุดคือเลิกฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ แล้ว องคุลีมาล ท่านเล่าจงหยุดเถิด องคุลีมาลได้ยนิ พระสุ รเสี ยงอันแจ่มใส พระดารัสที่คมคาย
เช่นนั้น ก็เกิดใจอ่อน รู ้สึกสานึกผิดได้ทนั ทีแล้ววางดาบ ทิ้งธนู สลัดแล่งโยนทิ้งลงเหวที่หุบเขา เข้า
ไปถวายบังคมที่พระบาทของพระพุทธองค์ ทูลขอบวชในพุทธศาสนา แต่ในช่วงแรกที่ท่านบวชนั้น
เวลาที่ออกบิณฑบาตมักจะถูกชาวบ้านเอาสิ่ งของขว้างปาได้รับบาดเจ็บตามร่ างกายอยูเ่ ป็ นประจา
แต่ท่านวางเฉยไม่ตอบโต้ ภายหลังชาวบ้านก็เริ่ มยอมรับในตัวท่าน และหลังจากการปฏิบตั ิธรรม
อย่างมุ่งมัน่ ก็ได้สาเร็จเป็ นพระอรหันต์ ตามหลักกฎแห่งกรรมท่านจะต้องรับผลกรรมจากการฆ่าคน
ทั้งหมด แต่จากการที่ท่านได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ จึงทาให้ท่านได้รับเพียงเศษของผลกรรมใน
ปั จ จุ บ ัน ชาติ เ ท่ า นั้ น ส่ ว นผลกรรมที่ ร อให้ ผ ลในชาติ ต่ อ ไปนั้ น ไม่ มี โ อกาสในผลอี ก ต่ อ ไป
(ม.ม. (ไทย) 13/347-352/421-430)
2. ผลของการกระทาความดีที่มีกาลังมากจนสามารถบรรเทาผลของกรรมเก่าให้น้อยลง
จากเดิม
ในกรณี ที่สองนี้จะเห็นได้จากเรื่ องของ ‘พระนางสามาวดี ” ตอนที่ว่าด้วย “โฆสกเศรษฐี ”
ในเรื่ องได้กล่าวถึงนายโกตุลิตะได้พาภรรยาชื่อนางกาลีกบั ลูกอพยพออกจากเมืองที่เกิดโรคอหิ วาต์
ระบาด ขณะเดินทางผ่านทะเลทรายก็เกิดความเหนื่อยล้า นายโกตุลิตะจึงคุยกับนางกาลีว่าให้ทิ้งลูก
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แต่ผูเ้ ป็ นภรรยาไม่ ยิน ยอม บอกนายโกตุลิ ตะว่าให้ผลัดกันอุ ้มแล้วเดิ นทางต่อ แต่เมื่ อ ถึ งคราวที่
เปลี่ยนผลัดอุม้ ลูกเขาก็ได้แอบทิ้งลูกไป เมื่อนางกาลีรู้เข้าก็ออ้ นวอนให้กลับไปรับลูก แต่เมื่อกลับไป
ผลปรากฏว่าลูกของพวกเขาได้เสี ยชีวิตไปแล้ว ทั้งสองจึงเดินทางต่อจนพ้นทะเลทราย ไปถึงเมือง
และได้พกั อยูก่ บั ตระกูลของคนเลี้ยงโค ขณะที่กาลังกินอาหาร นางกาลีได้แบ่งอาหารส่ วนของตน
ให้สามี เพราะเห็นว่าสามีหิวมาก ฝ่ ายสามีขณะที่กาลังกินนั้นก็ได้เห็นนายโคบาลนาอาหารไปเลี้ยง
สุ นัข ในใจเกิ ดความคิดว่าสุ นัขตัวนั้นช่ างโชคดี ได้กินอาหารดี ๆ คืนนั้นนายโกตุลิตะเกิดอาการ
อาหารไม่ยอ่ ยจนตาย และได้เกิดเป็ นสุนขั ในชาติต่อมา
เมื่อ เกิดมาเป็ นสุ นัขนั้นก็ได้คอยทาหน้าที่นาทางพระปั จเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ งเวลา
บิณฑบาต ขณะนาทางก็จะคอยเห่าไล่สตั ว์ร้ายออกไปให้พน้ ทาง เมื่อตายลงก็ได้เกิดเป็ นมนุ ษย์และ
ถู กผูอ้ ื่ นทิ้งเพื่อ ให้ตายถึ ง 7 ครั้ง แต่เมื่ อ ถู กคนผ่านมาพบก็ม ักจะเกิ ดความรักเป็ นอย่างนี้ ทุก ครั้ ง
(ขุ.ธ.อ. (ไทย) 40/12/229-253)
การที่ตอ้ งถู กคนอื่ นทิ้งนั้นเกิ ดมาจากผลกรรมที่ไ ด้ทิ้งลู กให้ตายในชาติที่เกิ ดเป็ นนาย
โกตุลิตะ แต่เมื่อถูกทิ้งทุกครั้งจะมีคนมาพบและเกิดความรักใคร่ เป็ นผลมาจากกรรมในชาติที่เกิด
เป็ นสุนขั ค่อยนาทางให้ปัจเจกพระพุทธเจ้า หากไม่มีผลกรรมเมื่อตอนเกิดเป็ นสุ นัขเมื่อถูกทิ้งอาจถึง
แก่ความตายตั้งแต่ครั้งแรก
3. ผลของการกระทาในปั จจุบนั มีกาลังมากจนสามารถลบล้างหรื อให้ผลทดแทนผลของ
กรรมชัว่ ที่กาลังจะให้ผล
ในกรณี ที่สามนี้จะเห็นได้จากเรื่ องของ “อายุวฒั นกุมาร” ในเรื่ องเล่าถึง พราหมณ์คนหนึ่ ง
ได้สึกออกไปเป็ นฆราวาสและได้แต่งงานมีครอบครัว หลังจากภรรยาของพราหมณ์ผนู ้ ้ ี คลอดบุตร
ออกมาเป็ นผูช้ ายแล้ว พราหมณ์ก็ได้พาภรรยากับบุตรไปเยีย่ มพราหมณ์ที่ยงั บวชบาเพ็ญตบะอยูน่ ้ นั
เมื่อสองสามีภรรยาทาความเคารพ พราหมณ์นักบวชได้กล่าวว่า “ขอท่านจงเป็ นผูม้ ีอายุยนื ” แต่พอ
ตอนที่สองสามีภรรยาให้บุตรชายทาความเคารพ พราหมณ์น้ นั กลับนิ่ ง ไม่พูดอะไร พราหมณ์ที่สึก
ออกไปมีครอบครัวเกิดความสงสัย จึงได้สอบถามถึงเหตุผลที่เงียบนั้น พราหมณ์จึงบอกว่าทารกคน
นี้จะมีอายุอยูไ่ ด้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งตนก็ไม่ทราบวิธีป้องกันการเสี ยชีวิตของทารกนี้ และได้แนะนาให้
ไปทูลถามพระพุทธเจ้า
เมื่อคนทั้งสองได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ขอท่านจงเป็ นผูม้ ีอายุยนื ” แต่พอพาเด็กเข้า
ไปนมัสการ พระศาสดากลับทรงนิ่ งเสี ย และได้ทรงพยากรณ์ ว่าเด็กคนนี้ จะเสี ยชีวิตภายใน 7 วัน
เหมือนกัน เนื่องจากมีอวรุ ทธกยักษ์ตนหนึ่งรับใช้ทา้ วเวสวัณถึง 12 ปี จึงได้พรจากสานักท้าวเวสวัณ
ว่า 7 วันหลังจากนี้สามารถจับเด็กทารกผูช้ ายดังกล่าวกินเป็ นอาหารได้ แต่พระศาสดาได้ตรัสบอก
วิธีที่จะป้องกันทารกจากการเสียชีวติ โดยให้สร้างมณฑปไว้ที่ประตูเรื อนของพราหมณ์ แล้วนาเด็ก
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ขึ้นไปนอนบนมณฑปนั้น จากนั้นก็ให้นิมนต์พระไปเจริ ญพระพุทธมนต์สวดพระปริ ตรเป็ นเวลา 7
วัน ในวันสุดท้ายพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเป็ นประธานในการทาพิธี หลังจากพราหมณ์และภรรยาได้
ทาตามที่พระพุทธเจ้าแนะนาเป็ นผลให้เด็กน้อยมีอายุยาวนานถึง 120 ปี และได้ชื่อว่า อายุวฒั นกุมาร
การนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ไ ปเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ส วดพระปริ ต ร 7 วัน และในวัน ที่ 7
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเป็ นประธานในการทาพิธีน้ นั เป็ นกุศโลบายของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยกุศล
จากการสวดพระปริ ตรตลอด 7 วัน ทาให้เหล่าเทวดาที่มีศกั ดิ์ใหญ่มารวมตัวกัน อวรุ ทธกยักษ์จึง
หมดโอกาสที่ จะจับทารกกิ น เนื่ อ งจากอวรุ ท ธกยักษ์เ ป็ นเทวดาที่ มีศกั ดิ์ ต่ า เมื่ อ มี เ ทวดาที่มี ศกั ดิ์
มากกว่ามารวมกันก็ทาให้อวรุ ทธกยักษ์จาเป็ นต้องหลีกทางให้เทวดาเหล่านั้น เมื่อเลยกาหนดเวลาจึง
ไม่สามารถกินทารกนั้นได้ (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 41/18/459-464)
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลของผูว้ ิจยั ดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในพุทธปรัชญามี
การกล่าวถึงแนวคิดและวิธีการในการแก้กรรมไว้แล้ว โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ การแก้ไขผลของ
กรรมและการตัดผลของกรรม โดยการแก้ไขผลกรรมนั้นอาศัยกาลังของกรรมดีที่เราได้กระทาใน
ปั จจุบนั ในการแก้ไ ขผลของกรรม แต่การแก้ผลกรรมนั้นจะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของการให้ผลของ
กรรมและกาลังของกรรมดีที่ทา
ส่วนการตัดกรรมนั้นมีพ้นื ฐาน คือ การทากรรมดีเพือ่ ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ในตัวผูก้ ระทาลง เนื่องจากกรรมและวิบากกรรมที่มนุ ษย์ได้รับ นั้นมีสาเหตุมาจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เมื่อมนุษย์สามารถขจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ จึงสามารถพ้นจากบ่วง
ของกรรมทั้งหมดได้ และการกระทาที่ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง และในทางพุทธ
ปรัชญาเรี ยกว่า “กิริยา”
เมื่อพิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก พระองค์ทรงเน้นการตัด
กรรมมากกว่าการแก้ไขผลของกรรมที่ได้กระทาไปแล้ว เพราะในการแก้ไขผลของกรรมนั้นเน้นใน
ส่วนการกระทามากกว่าการขัดเกลาจิตใจและความคิด ส่ วนการตัดกรรมนั้นเน้นการขัดเกลาจิตใจ
และความคิด เนื่องจากทรงสอนว่าการกระทาที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา ทุกอย่างมีจุดเริ่ มต้นมา
จากเจตนา การที่มนุษย์เน้นแก้ไขแค่การกระทา แต่ไม่ได้พฒั นาที่จิตใจ มนุ ษย์ก็อาจกระทากรรมชัว่
ได้อีกเพราะแรงผลักดันจากกิเลสในจิตใจ จะเห็นได้จากวิธีการที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็ นทางดับ
กรรม ได้แก่ หลักอริ ยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งสามารถแบ่งย่อได้ออกเป็ น 3 หมวด ได้แก่ หมวดศีล หมวด
สมาธิ และหมวดปั ญญา
หมวดศีล ประกอบด้วย สัมมาวาจา คือการสอนให้พูดในสิ่ งที่ดี สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ งด
เว้นการพูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ สัมมากัมมันตะ การกระทาที่ดี เช่น เว้นจากการผิดศีล 5
ข้อที่ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เป็ นต้น และ
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สัมมาอาชี วะ คือ เลี้ ยงชีพด้วยอาชี พที่สุจริ ต จะเห็นได้ว่าในส่ วนของหมวดศีล นี้ เน้นการขัดเกลา
ความประพฤติทางกายและวาจา
หมวดสมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ คือ ความตั้งใจที่ป้องกันตนไม่ให้ทากรรมชัว่
สร้างกรรมดี และรักษากรรมดีน้ นั ไว้ สัมมาสติ คือ มีสติ สัมปชัญญะ มีความรู ้ตวั และสัมมาสมาธิ
คือ ความมีจิตที่ต้งั มัน่ จะเห็นได้วา่ ในส่วนของหมวดสมาธิน้ นั เน้นการขัดเกลาจิตใจ
หมวดปั ญญา ประกอบด้วย สัมมาทิ ฏฐิ คื อ การมี โลกทัศน์ ที่ถูกต้อ ง มองเห็ นปั ญหา
เข้าใจปั ญหา และเข้าใจว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร และสัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดที่จะแก้ปัญหาด้วย
แนวทางที่ถูกต้อง
จะเห็ นได้ว่า เรื่ อ งของการกระทานั้น เป็ นเพียงส่ ว นหนึ่ งของมรรคมี อ งค์ 8 เท่ า นั้น
นอกจากการกระทาแล้ว ยัง ต้องขัดเกลาจิ ตใจให้เ ข้มแข็ง มี สติ รู้ ตวั มี ท ัศ นคติ ที่ถู ก ต้อ ง และมี
ความคิดในทางที่ดี จึงสามารถตัดกรรมได้ เพราะเมื่อพิจารณาแล้วทาให้เห็นว่าการบรรลุถึงขั้นพระ
อริ ยบุคคลตามหลักพุทธปรัชญาเป็ นวิธีการตัดกรรม จะเห็ นได้จากในพุทธปรัชญามีความเชื่ อว่า
สัตว์ท้งั หลายล้วนแล้วเกิดมาหลายภพหลายชาติ เป็ นมนุษย์บา้ ง สัตว์บา้ ง แล้วแต่ผลกรรมที่ได้ทามา
ในอดีตชาติ แต่หากในชาติปัจจุบนั ที่ตนเองได้เกิ ดเป็ นมนุ ษย์และสามารถพัฒนาตนเองจนถึ งขั้น
พระอริ ยบุคคลก็สามารถตัดผลกรรมที่จะได้รับได้หลายกรณี
หากมนุ ษย์ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน ตามคัมภีร์ทางพุทธปรัชญาได้อธิ บายไว้ว่า ก็จะ
เกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติและไม่มีทางที่พระโสดาบันผูน้ ้ นั จะตกในอบายภูมิได้อีก ซึ่ งภพต่าสุ ดที่จะเกิด
คือ มนุษยภูมิ
หากมนุ ษย์น้ ันได้พฒั นาตนเองจนถึงขั้นพระสกิทาคามี ตามคัมภีร์ทางพุทธปรัชญาได้
อธิบายไว้วา่ มนุษย์ผนู ้ ้ นั จะเกิดเป็ นมนุ ษย์ได้อีกแค่ชาติเดียว ซึ่ งหมายความว่า พระสกิทาคามี ผนู ้ ้ นั
จะมีโอกาสได้รับผลของกรรมชัว่ ได้แค่ชาติปัจจุบนั ของตนเอง และชาติที่ท่านจะไปเกิดเป็ นมนุ ษย์
ในอนาคตอีกแค่ชาติเดียว
หากมนุ ษย์น้ ันได้พฒั นาตนเองจนถึ งขั้นพระอนาคามี ตามคัม ภีร์ทางพุทธปรัชญาได้
อธิบายไว้วา่ มนุษย์ผนู ้ ้ นั จะปริ นิพพานในที่ผดุ เกิดขึ้น ในพรหมโลกนั้น ไม่เวียนกลับมาเกิดในโลก
นี้อีก ก็แสดงว่าพระอนาคามีผนู ้ ้ นั จะได้รับผลกรรมชัว่ ได้แค่ชาติปัจจุบนั เป็ นชาติสุดท้าย
หากมนุษย์น้ นั ได้พฒั นาตนเองจนถึงขั้นพระอรหันต์ ตามหลักคัมภีร์ทางพุทธปรัชญาได้
อธิบายไว้วา่ มนุษย์ผนู ้ ้ นั จะบรรลุนิพาน คือไม่เกิดอีกและไม่ ได้รับผลกรรมทั้งดีและชัว่ หลังจากละ
สังขารในปั จจุบนั
ถึงแม้วา่ ในทางพุทธปรัชญาจะมีการแก้กรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่จากหลักฐาน
ชั้นต้น คือ พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา มี กรรมชั่วบางประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองผลของ
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กรรมว่าไม่สามารถแก้ไขหรื อป้ องกันได้ คือ อนันตริ ยกรรม 5 ได้แก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระ
อรหันต์ ทาร้ายพระพุทธเจ้าจนถึ งพระโลหิ ตห้อ และทาสงฆ์ใ ห้แตกแยกกัน และนิ ยตมิ จฉาทิ ฐิ
ได้แก่ ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงบูชาไม่มีผล ผลของกรรมดีและกรรมชัว่ ไม่มี
โลกนี้โลกหน้าไม่มี บิดามารดาไม่มี สัตว์ผอู ้ ุปปาติกะไม่มี (สัตว์ผผู ้ ุดเกิดเองไม่มี) กรรมเหล่านี้ ถือ
เป็ นกรรมหนักหรื อครุ กรรม ผูใ้ ดทากรรมอนันตริ ยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ผูน้ ้ นั จะได้รับโทษทั้ง
ทางโลกและทางธรรม โทษของทางโลกคือจะถูกผูค้ นประณามและสาปแช่ง ไม่คบค้าสมาคมใด ๆ
เลย และยังถู กกฎหมายบ้านเมื อ งลงโทษอี ก (โดยเฉพาะฆ่ ามารดา ฆ่ าบิดา และฆ่ าพระอรหัน ต์
เท่านั้น ยกเว้นทาสงฆ์ให้แตกแยกกัน และทาร้ายพระพุทธเจ้าจนถึ งพระโลหิ ตห้อ ที่กฎหมายไม่
สามารถลงโทษได้) ส่วนโทษของทางธรรม คือ จะถูกตราหน้าว่าเป็ นคนบาปหนักบาปหนาที่สุด ฟ้า
ไม่อาจจะยกโทษให้เลยแม้แต่นอ้ ย พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้วา่ ผูใ้ ดทากรรมอนันตริ ยกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ งแล้วจะไม่ สามารถบวชเข้ามาเป็ นภิกษุไ ด้เลยเพราะถื อ ว่าเป็ นผูต้ อ้ ง ปราชิ กและจะไม่
สามารถบรรลุมรรคผลนิ พพานใด ๆ เลยตลอดชีวิตในชาติปัจจุบนั จะเห็นได้จากกรณี ของพระเจ้า
อชาตศัตรู ที่ได้สงั่ ให้ขา้ ราชบริ พารของตนทรมานพระราชบิดา คือ พระเจ้าพิมพิสารจนสิ้ นพระชนม์
ภายหลังจากที่ตนเองมี ลูกจึงเกิ ดความสานึ ก ได้เสด็จไปหาพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมแล้วได้
ประกาศตนนับถือพุทธศาสนา หลังจากที่พระเจ้าอชาตศัตรู เสร็ จกลับไปไม่นาน พระพุทธเจ้าได้
ตรัสกับพระภิกษุในที่น้ นั เป็ นพุทธว่า “ภิกษุท้ งั หลาย พระราชาองค์น้ ี ถูกขจัดเสี ยแล้ว ถูกทาลายเสี ย
แล้ว หากท้าวเธอจักไม่ ปลงพระชนม์พ ระราชบิดาผูท้ รงธรรม ธรรมจักษุ อัน ไร้ธุลี คือ กิ เลส
ปราศจากมลทิน จักเกิดขึ้นแก่ทา้ วเธอ ณ ที่ประทับนี้ทีเดียว” (ที.สี. (ไทย) 9/253/86)
นอกจากนี้ในพุทธปรัชญาปรากฏผูท้ ี่ทาอนันตริ ยกรรมข้ออื่น ๆ ที่รุนแรงกว่าการฆ่าบิดา
มารดา หลังจากกระทาลงไปแล้วก็ได้รับผลของกรรมทันที คือ การโดนธรณี สูบตกนรกทั้งที่ยงั มี
ชีวติ อยู่ และเมื่อตายจากโลกไปจะต้องตกนรกเพียงสถานเดียว ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ ต่อให้ทา
กรรมดีมากมายเพียงใดก็ไม่อาจหนีพน้ จากนรกไปได้ ผูท้ าอนันตริ ยกรรมจะต้องตกนรกลงไปยังขุม
นรกที่ลึกที่สุดคือ มหาขุมนรกอเวจีเป็ นขุมนรกขุมใหญ่ที่มีการลงโทษหนักโดยไม่มีผ่อนผันหรื อ
หยุดพักแต่ใด ๆ เลยแม้แต่วินาทีเดียว สัตว์นรกที่ตกขุมนรกนี้ จะได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสน
สาหัส และเป็ นเวลายาวนานที่ ไ ม่ อ าจจะนับ ได้เลยหรื อ เรี ย กว่า กัล ป์ แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ถ้า ผูท้ า
อนันตริ ยกรรมเพียงข้อใดเพียงข้อเดียว มีจิตสานึ กผิดที่ได้กระทาลงไปและได้ทากรรมดีมากมาย
ขณะยังมีชีวติ เมื่อตายจากโลก บุญกุศลที่ทาไว้จะนามาหักกับบาปแห่งอนันตริ ยกรรมก็จะได้รับการ
ลดโทษด้วยการไม่ไปบังเกิดไปยังมหาขุมนรกอเวจี แต่จะให้ไปเกิดขุมนรกอื่นแทนแต่ตอ้ งได้รับ
โทษยาวนาน ตามหลักฐานชั้นอรรถกถาปรากฏผูท้ ี่ทาอนันตริ ยกรรมแล้วธรณี สูบตกสู่ มหาขุมนรก
อเวจี มีท้งั หมด 5 คน ดังนี้
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1. พระเทวทัต เป็ นพระเชษฐาของพระนางยโสธราพิมพา ชายาของเจ้าชายสิ ทธัตถะ ตาม
ตามพระพุทธประวัติกล่าวว่า พระเทวทัตตามล้างตามผลาญพระพุทธองค์มาแล้วหลายชาติ ในชาติที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ พระเทวทัตก็มีจิตริ ษยาอาฆาตพระพุทธองค์
ครั้งหนึ่งได้ส่งนายขมังธนูไปปลงพระชนม์ เพื่อจะตั้งตนเป็ นพระศาสดาเสี ยเอง เมื่อไม่สาเร็ จก็ยยุ ง
ให้พระเจ้าอชาติศตั รู ที่เคยเลื่อมใสพระพุทธองค์ จนหลงผิดถึงขั้นปลงพระชนม์บิดาของตัวเอง และ
ยังยุให้มอมเหล้าช้างนาฬาคีรีให้เมามันดุร้ายไปทาร้ายพระพุทธเจ้า ทั้งยังยุยงหมู่สงฆ์สาวกของพระ
พุทธองค์ว่าพระองค์ยงั พัวพันกับกิ เลส มัวหมองในพรหมจรรย์ ฉันพระกระยาหารที่ปรุ งด้วย
เนื้อสัตว์ ขณะที่พระเทวทัตหันไปฉันมังสวิรัติ จึงถูกธรณี สูบลงสู่ นรกมหาอเวจีดว้ ยกรรมนี้ (ขุ.ธ.อ.
(ไทย) 40/11/181-198)
2. สุ ปปะพุทธะ ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของพระเทวทัตและพระนางยโสธราพิมพา พระ
ชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง เมื่อรู ้ว่าพระเทวทัตถูกธรณี สูบเพราะจองล้างจองผลาญพระพุทธ
องค์ แทนที่สุปปะพุทธะจะสานึ กในบาปบุญคุณโทษ กลับมีจิตโกรธแค้นอาฆาต ทั้งยังโกรธแค้น
เจ้าชายสิทธัตถะที่ทอดทิ้งธิดาของตนออกผนวช จึงนาอามาตย์ขา้ ราชบริ พารไปนัง่ ดื่มสุรา ขวางทาง
ที่พระพุทธองค์จะออกโปรดเวไนยสัตว์ ทาให้พระพุทธองค์เสด็จดาเนิ นไม่ได้เพราะมีทางออกอยู่
ทางเดียว ถึงกับต้องอดพระกระยาหารไป 1 วัน (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 42/19/61-65)
3. นันทมาณพ แม้จะมิได้ทาร้ายต่อพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่ก็ได้ทาผิดขั้นร้ายแรงต่อพระ
อรหันต์ โดนได้ทาการขืนใจพระอุบลวรรณาเถรี ภิกษุณีผสู ้ าเร็ จเป็ นพระอรหันต์ เนื่ องจากลุ่มหลง
ในความงานของท่ าน เรื่ อ งราวโดยสรุ ปมี อ ยู่ว่า วันหนึ่ ง นันทมาณพได้ไ ปแอบซุ่ มอยู่ในป่ าข้า ง
กระท่อมที่ท่านอุบลวรรณา จาพรรษาอยู่ เมื่อเห็นว่าออกจากกระท่อมไปบิณฑบาตแล้ว นันทมาณพ
ก็เข้าไปซ่ อนอยูใ่ ต้เตียง และเมื่อท่านอุบลวรรณฯ กลับมานันทมาณพก็เข้าปลุกปล้ า แม้ท่านอุบล
วรรณฯ จะร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยนิ เพราะอยูใ่ นป่ าเปลี่ยววิเวก แม้ว่าพระอุบลวรรณาเถรี ได้
กล่าวกับนันทมาณพหวังจะเตือนสติให้เขาสานึ กว่า “จงอย่าทาเช่นนี้ เลย ความหายนะจะมาสู่ ท่าน”
ก็ไม่ฟัง (วิ.มหา. 1/68/56)
4. จิญจมาณวิกา เบียดเบียนพระพุทธองค์โดยรับอาสาจากพวก “ปริ พาชก” บุคคลในลัทธิ
อื่นที่มีจิตริ ษยาในลาภสักการะของพระพุทธองค์ จึงคิดกลั่นแกล้งด้วยการจ้างนางจิญจมาณวิกา
แกล้งทาเป็ นคนท้อง ให้เขากลึงไม้นูนผูกรัดไว้ที่เอว แล้วก็ไปร้องบอกพระพุทธเจ้าขณะนัง่ ประทับ
เทศนาว่า “ท่านสมณะโคดม” จะมัวมานัง่ เทศน์หน้านวลอยูท่ าไม นี่เธอทาให้ฉนั มีครรภ์เช่นนี้กลับมิ
ดูแล อย่ามัวเทศน์โปรดพุทธบริ ษทั อยูเ่ ลย จงไปตัดฟื นไว้เพือ่ ฉันดีกว่า เวลาคลอดแล้วลูกเราจะได้มิ
ลาบาก”

32
พระพุทธองค์ไ ด้ทรงสดับ จึงหยุดเทศนาและกล่าวกับนางจิญจมาณวิกาว่า “ ภัคคินี
ดูก่อนน้องหญิง เรื่ องที่เธอกล่าวนั้น คนอื่นเขามิได้รู้เรื่ องด้วยดอกนะ จะมีเธอกับฉันเพียงสองคน
เท่านั้นละที่รู้กนั ”
พระพุทธองค์ทรงกล่าวด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางความสงสัยของพุทธบริ ษทั เรื่ องนี้
เดือดร้อ นถึงพระอินทร์ที่ตอ้ งทาหน้าที่รักษาผูท้ รงคุณธรรมสู งส่ ง จึงทรงแปลงกายเป็ นหนู ไปกัด
เชื อ กที่ผูกไม้ ทาให้ไ ม้ที่ผูกติดไว้เหมื อ นเช่ นคนมี ครรภ์น้ ันหลุ ดตกลงมา พุทธบริ ษทั เห็ นมารยา
กล่าวให้ร้ายที่นางจิญจมานวิกากระทาต่อพระพุทธองค์ ดังนั้นก็ดุด่าไล่ขว้างด้วยก้อนหิ นและไม้
นางจิญจมาณวิกา ได้วงิ่ หลบหนี พอพ้นคลองจักษุของพระพุทธองค์ นางจิญจมาณวิกา ก็ถูกธรณี สูบ
ลงสู่นรกมหาอเวจีดว้ ยกรรมนั้น (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 42/23/255-258)
5. นันทยักษ์ ครั้งนั้น นันทยักษ์ ผูม้ ีฤทธิ์เดชเหาะมาบนอากาศพร้อมด้วยเหมตายักษ์ เมื่อ
เหาะมาถึงตรงที่พระสารี บุตรกาลังเข้านิ โรธสมาบัติอยู่ในอากาศธาตุ ในบริ เวณนั้นว่างเปล่ าจาก
อากาศธาตุนัน ทยักษ์เหาะผ่านไม่ ไ ด้ จึงเกิ ดบันดาลโทสะ ด้วยในชาติปางก่ อ นนั้น นันทยักษ์ไ ด้
อาฆาตพยาบาทพระเถระเอาไว้ จึงมี จิตคิดกระทาปาณาติบาตต่อ พระสารี บุตรด้วยความพาลใน
สันดาน เหมตายักษ์ได้ทดั ทานให้ละเว้นเสี ย แต่นันทยักษ์ก็มิฟัง เหาะขึ้นบนอากาศ ใช้กระบองซึ่ ง
เป็ นอาวุธแห่งตนฟาดลงบนศีรษะของพระสารี บุตร ความแรงแห่ งการฟาดนั้น สามารถพังภูเขาใน
คราวเดียวกันได้ถึ ง 100 ลูก แต่พระสารี บุตรซึ่ งอยูใ่ นนิ โรธสมาบัติน้ นั หาได้รับอันตรายจากการ
ประทุษร้ายของนันทยักษ์ไม่ เมื่อเห็นพระสารี บุตรมิได้รับอันตราย นันทยักษ์ก็บงั เกิดเพลิงเร่ าร้อน
ในอารมณ์ กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังว่า “เราร้อน ... เราร้อน” แล้วตกลงมาจากอากาศ แผ่นดินเปิ ด
ช่องดึงร่ างของนันทยักษ์ หายลับตาไปในบัดดลดิ่งลงสู่มหานรกอเวจี (ม.อุ.อ. (ไทย) 22/27/30)
ตามความเห็นของผูว้ จิ ยั นั้น อนันตริ ยกรรม คือกรรมที่หนัก 5 ประการ ซึ่งเมื่อทาแล้วเป็ น
เหตุให้ตกนรกขุม อเวจีและไม่ สามารถบรรลุ ธรรมได้ในชาติปัจจุบนั และผูท้ ี่ทาอนันตริ ยกรรม
บางส่ วนในสมัยพุทธกาลนั้นก็จะโดนธรณี สูบลงไปในนรก แต่เมื่ อพิจารณาแล้วผูท้ ี่ถูกธรณี สูบก็
มิได้กระทาอนันตริ ยกรรมโดยตรง คือ กรณี ของ 1. สุ ปปะพุทธะ 2. นันทมานพ 3. จิญจมาณวิกา 4.
นันทยักษ์ มีแค่กรณี ของพระเทวทัตเท่านั้นที่กระทาอนันตริ ยกรรมแล้วโดนธรณี สูบ คือการทาร้าย
พระพุทธเจ้า จนพระโลหิ ตห้อ และการทาสงฆ์แตกแยกกัน ผูว้ ิจยั จึ งมองว่า การที่ใ ช้คาว่าผูท้ ี่ท า
อนันตริ ยกรรมจะโดนธรณี สูบนั้น เป็ นความคลาดเคลื่อนทางด้านการใช้ภาษาในการอธิบายหรื อ
ตีความด้านความหมาย เช่นคาว่า “ทาร้าย” และคาว่า “ฆ่า” นั้นมีความมุ่งหมายในผลลัพธ์ที่ต่างกัน
คาว่าทาร้าย มุ่ งหวังผลที่ให้ผูถ้ ู กทาร้ายนั้นได้รับผลทางกายหรื อทางใจ ซึ่ งการทาร้ายนั้นอาจจะ
ยังผลให้เสี ยชี วิตได้ แต่การ ฆ่ า นั้นมุ่ งหวังผลที่เกิ ดขึ้นในระดับถึ งแก่ ชีวิต แต่ผลลัพธ์อ าจจะแค่
บาดเจ็บทางกายหรื อทางใจเท่านั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การทาร้ายและการฆ่านั้นมีเจตนาในการ
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หวังผลระดับที่ต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงผูท้ ี่ถูกธรณี สูบในแต่ละกรณี แล้ว สุ ปปะพุทธะ นั้นมีการทา
ร้ า ยพระพุท ธเจ้า ทางกาย คื อ ท าให้พ ระพุ ท ธเจ้า มิ ส ามารถบิ ณ ฑบาตได้ 1 วัน ซึ่ ง เป็ นเหตุ ใ ห้
พระพุทธเจ้าทรงอดอาหาร กรณี ต่อมา คือ นันทมานพ นั้นมีการทาร้ายพระภิกษุณีที่เป็ นพระอรหันต์
ทั้งทางกายและทางใจ คือการข่มขืนพระอุบลวรรณาเถรี กรณี ต่อมาคือ จิญจมาณวิกา นั้นมีการทา
ร้ายพระพุทธเจ้าทางใจ คือการใส่ ร้ายป้ ายสี พระพุทธเจ้า กรณี ต่อมาคือ นันทยักษ์ นั้นมีการทาร้าย
พระสารี บุ ตรทางกาย นั่นคือ ใช้ก ระบองทุ บตีพ ระสารี บุต ร จากที่ กล่ า วมากรณี ข องการอธิ บาย
อนันตริ ยกรรมอันมีผลให้โดนธรณี สูบตกสู่อเวจีมหานรก อาจใช้คาอธิบายใหม่วา่ เป็ นผูป้ ระทุษร้าย
พระอรหันต์ เป็ นผูท้ าร้ายพระพุทธเจ้าในทุกกรณี และเป็ นผูท้ าสังฆเภท
ในกรณี ของผูม้ ีนิยตมิจฉาทิฎฐิ ได้แก่ ผูม้ ีความเห็นเห็นผิด เช่น ความเห็นว่าทานที่ให้แล้ว
ไม่มีผล การเซ่นสรวงบูชาไม่มีผล ผลของกรรมดีและกรรมชัว่ ไม่มี โลกนี้ โลกหน้าไม่มี บิดามารดา
ไม่ มี สัตว์ผูอ้ ุ ปปาติกะไม่มี (สัตว์ผูผ้ ุดเกิ ดเองไม่มี) เป็ นต้น ยิ่งไม่ ตอ้ งพูดถึ งเมื่ อ มี โลกทัศน์ที่ผิด
ความคิดก็ยอ่ มผิดตามไปด้วย การกระทาก็ยอ่ มผิดตามไปด้วย ได้แก่ การที่คนเราไม่เชื่อในผลของ
กรรมดี กรรมชัว่ ก็ยอ่ มทาอะไรตามใจตัวเองไม่สนใจว่าดีหรื อไม่ดี สร้างความเดือดร้อนกับผูอ้ ื่นก็
ไม่เกิดความละอาย ทั้งยังเป็ นผูส้ อนไม่ไ ด้ คือ เมื่ อมี คนตักเตือนก็ไ ม่ฟั ง เพราะมี ความเชื่ อมั่นใน
ตนเองสูงว่าสิ่งที่ตนเชื่อนั้นเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง นิยตมิจฉาทิฏฐิจึงมีโทษมากกว่าอนันตริ ยกรรม เพราะ
อนันตริ ยกรรมยังพอกาหนดอายุที่จะไปอบายภูมิได้ ซึ่งเมื่อครบกาหนดอายุกรรมแล้วก็สามารถไป
เกิ ดในสุ คติภูมิและบรรลุ ธรรมภายหลัง แต่ว่ามิ จฉาทิฏฐิไ ม่สามารถออกจากวัฏฏะสงสารได้เลย
เพราะคนเหล่ า นี้ ไม่ รู้ จ ัก แยกแยะดี ชั่ว จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ที่ ท าบาปกรรมต่ า ง ๆ อยู่เ สมอ แม้แ ต่
อนันตริ ยกรรม คนที่มีโลกทัศนะแบบนิยตมิจฉาทิฏฐิจึงไม่สามารถไปสุคติภูมิได้และไม่มีทางบรรลุ
ธรรมได้เลย

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไกรยศ นาคชัยยะ (2555) ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของโหราศาสตร์ ในการแก้กรรมของชาว
ไทยพุทธ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิดโหราศาสตร์ไ ทย ความเชื่ อเรื่ องการแก้กรรมของชาว
ไทยพุทธปั จจุบนั และหาความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กบั การแก้กรรมของชาวไทยพุทธ การ
วิจยั นี้เป็ นการวิจยั เอกสาร โดยเน้นศึกษาจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา และสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง ผล
การศึกษาพบว่าชาวไทยพุทธปั จจุบนั เชื่อเรื่ องโหราศาสตร์และกฎแห่ งกรรมไปพร้อมกันในขณะที่
ยังเชื่อว่าทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเราเป็ นผลมาจากการกระทาของเรา ตาม
หลักพุทธศาสนา แต่ก็ยงั มี ความเชื่อ โหราศาสตร์ โดยใช้ประกอบการตัดสิ นใจก่ อนที่จะดาเนิ น
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ งจะต้องดูฤ กษ์ยามให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นจะเกิดผลที่ไ ม่ดี หรื อ ช่วงเวลา
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บางช่วงในชีวติ ของเรานั้นจะต้องประสบเคราะห์ร้าย ต้องกระทาการบางอย่างเป็ นการแก้ไขผลร้าย
ที่จะเกิดขึ้น ดังที่ปรากฏในประเพณี ไทย วรรณคดีไทยดั้งเดิม ดังนั้น ความเชื่อเรื่ องแก้กรรมของชาว
ไทยพุทธ มี อิ ท ธิ พ ลมาจากความเชื่ อ ทางโหราศาสตร์ แ ละแนวคิ ดเรื่ อ งกรรมในพุทธศาสนา ที่
ผสมผสานอยู่ในวิถี ชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อ ดีตจนถึงปั จจุบนั แต่ความหมายที่แท้จริ งคาว่าแก้
กรรมในพุทธศาสนา คือ การยุติทาชัว่ (อกุศล) ดาเนินไปสู่หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักพุทธ
ธรรมตามเส้นทางอริ ยมรรคมีองค์แปด งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อ ผูว้ ิจยั ในแง่ที่ทาให้ทราบว่า
แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมมีฐานความคิดมาจากการผสมผสานแนวคิดเรื่ องกรรมในพุทธศาสนากับ
แนวคิดเรื่ องฤกษ์ยามและเคราะห์ ในทางโหราศาสตร์ ซึ่ งจะเห็นได้จากประเพณี ไทยบางประเพณี
หรื อวรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่ อง ทั้งยังมีการกล่าวถึงวิธีการแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา คือ
มรรคมีองค์ 8 ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นด้วยประเด็นนี้ และจะศึกษาเพิ่มเติมว่าวิธีการแก้กรรมในสังคมไทยนั้น
สอดคล้องกับหลักการทางพุทธศาสนาหรื อไม่อย่างไร
ปรี ชา คุ ณาวุฒิ (2521) ศึกษาเรื่ อ ง พุท ธปรัชญาเรื่ อ งกรรมและการให้ผลของกรรม มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาการแห่งแนวความคิดเรื่ องกรรมของปรัชญาอินเดีย ศึกษาทฤษฎีเรื่ อง
กรรมและการให้ผลของกรรมตามหลัก พุทธศาสนา ศึกษาทฤษฎีเรื่ องกรรมกับปั ญหาต่าง ๆ ทาง
จริ ยศาสตร์ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเน้นศึกษาจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา รวมถึ ง
หนังสื อ เอกสาร และบทความ ผลการวิจยั พบว่า ทฤษฎีเรื่ องกรรมมีเค้า เริ่ มจากทฤษฎี “ฤตะ” ใน
พระเวท ต่อมาจึงได้นามาใช้อธิบายในแง่ศีลธรรม และได้เป็ นที่ยอมรับกันอยูใ่ นอุปนิ ษทั เมื่อพุทธ
ศาสนาเกิดขึ้นก็รับรองเรื่ องกรรม และได้นามาอธิบายไว้อย่างละเอียดพิสดาร ซึ่งเราอาจอธิบายหลัก
ของพุทธศาสนาในส่ วนใจความสาคัญทั้งหมดได้ด้วยคาว่า “กรรม” เพียงคาเดียวได้ท้ งั ในปริ ยาย
เบื้องสูงและเบื้องต่า ด้วยเหตุน้ ี พุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า “กรรมวาท” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “อกิริยวาท”
อันเป็ นลัทธิที่เกิดขึ้นเป็ นฝ่ ายตรงข้ามในสมัยพุทธกาลซึ่ งไม่เข้าใจในหลักของกรรม มิติของกรรม
ของพุทธศาสนานั้น แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ กรรมตามอรรถาธิบายในพระสู ตร และกรรม
ตามอรรถาธิบายในอรรถกถา แต่ก็มิได้หมายความว่าทั้งสองประเภทนี้ จะแตกต่างกัน แท้จริ งเป็ น
การขยายความซึ่งกันและกันเท่านั้น มติในพระสูตรแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ กรรมดามีวิบากดา
กรรมขาวมีวบิ ากขาว กรรมทั้งดาทั้งขาวมีวิบากทั้งดาทั้งขาว และกรรมไม่ดาไม่ขาวมีวิบากไม่ดา
ไม่ขาว ซึ่งก็เป็ นการแบ่งโดยอาศัยธรรมชาติของกรรมดีและกรรมชัว่ หรื อทั้งไม่ดีไม่ชวั่ เป็ นเกณฑ์
แต่ ม ติ ใ นอรรถกถาได้น าเอามติ ใ นพระสู ต รที่ ก ระจัด กระจายอยู่ต ามที่ ต่ า ง ๆ มาสรุ ป ไว้เ ป็ น
หลักเกณฑ์เสียใหม่ เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ของกรรมที่ให้ผลให้ชดั เจนขึ้น มติในอรรถกถาจึงแบ่ง
กรรมออกเป็ น 3 ประเภท รวม 12 ชนิด คือ กรรมที่ให้ผลตามเวลา 4 ชนิด กรรมที่ให้ผลตามน้ าหนัก
4 ชนิด และกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ 4 ชนิด กรรมมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการอธิบายจริ ยศาสตร์
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คือ เราจะตัดสินการกระทาว่าดีหรื อชัว่ ได้จากหลักของกรรม และการรู ้เรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้งก็จะ
ทาให้เลือกกรรมของตนเองใหม่ได้ ในแง่หนึ่ งถูกกรรมกาหนด แต่ในอีกแง่หนึ่ งมนุ ษย์ก็สามารถ
ทอนกาลังของกรรมเก่าด้วยกรรมที่กระทาใหม่ได้ กล่าวให้กระชับก็คือ มนุ ษย์มีเสรี ที่จะเลือกกรรม
ใหม่ ที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อกรรมเก่าอันไม่พงึ ประสงค์ได้ งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั ในแง่ที่เป็ น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรื่ องกรรมใน พุทธปรัชญาเถรวาท และผลการวิจยั ก็สนับสนุ นแนวคิด
เรื่ องการแก้กรรมว่ามีความเป็ นไปได้ โดยสามารถทากรรมใหม่เพือ่ ลดทอนผลกรรมเก่าได้
พระอินทรี ย ์ อตฺ ถยุตโต (กันทะวงศ์) (2554) ศึกษาเรื่ อ ง วิบากกรรมในพุทธศาสนาเถร
วาท มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา แนวคิดเรื่ องวิบากกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาตัวอย่างผูไ้ ด้รับ
วิบากกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะห์วิบากกรรมที่ปรากฏในสังคมปั จจุบนั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเน้นศึกษาจากพระไตรปิ ฎก คัมภีร์ช้ นั รอง วรรณกรรมทาง
พุทธศาสนา รวมถึงหนังสือ เอกสาร บทความ บทวิจารณ์ นิ ตยสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ ออิเลค
โทนิคส์ ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดเรื่ องวิบากกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. กุศลวิบาก หมายถึง วิบากกรรมที่ดี ให้ผลเป็ นความสุ ข 2. อกุศลวิบาก หมายถึง วิบากกรรมที่
ไม่ดี ให้ผลเป็ นความทุกข์ โดยมีองค์ประกอบการกระทาด้วยเจตนาทางกาย วาจา ใจ ทั้ง 2 ประเภท
นี้ จะส่งผลกับเหล่าสัตว์ให้ทรามและประณี ตต่างกันไปจนกว่าจะเข้าถึงนิ พพาน ตัวอย่างผูท้ ี่ได้รับ
วิบากกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีปรากฏตั้งแต่ พระพุทธเจ้า พระสาวก พระสาวิกา
อุบาสก อุบาสิกา แม้ในบางครั้งจะเป็ นวิบากกรรมที่เป็ นฝ่ ายอกุศล หรื อวิบากกรรมที่เป็ นกุศล เพียง
เศษกรรมเล็กน้อยก็ตามแต่ก็มีผลข้ามภพข้ามชาติไม่รู้จกั จบจักสิ้ น จนกว่าวิบากกรรมเหล่านั้นจะ
ได้รั บ การชดใช้จ นหมดไป ส่ ว นในวิ บ ากกรรมในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ที่ เ ราได้พ บ เช่ น การเกิ ด
แผ่นดินไหว การเกิดคลื่นนามิ การเกิดภัยแล้งหรื อทุพภิกขภัย การเกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเอง
ตามกฎของไตรลักษณ์ 2. เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ แต่ไม่ว่าจะเกิดโดยสาเหตุใดก็ตามก็ยอ่ ม
ได้รับผลของวิบากกรรมร่ วมกัน ผูท้ ี่ได้รับวิบากกรรมเล็กน้อย ก็คือ การสู ญเสี ยทรัพย์สิน บาดเจ็บ
สาหัสไปจนกระทัง่ เสียชีวติ หรื อปลอดภัย ซึ่งเหตุผลที่อยูเ่ บื้องหลังความจริ ง ก็คือ วิบากกรรมที่ดี
และวิบากกรรมที่ไม่ดีของแต่ละคนที่สั่งสมกันมาไม่เหมือนกัน แต่ท้ งั นี้ การที่คนจานวนมากมาย
ต้องมาตายพร้อมกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเคยทาวิบากกรรมร่ วมกันมาทั้งหมด บางคนก็ทา
กรรมแบบต่างกรรมต่างวาระกัน คือทาวิบากกรรมกันคนละสถานที่ คนละอย่าง แต่พอวิบากกรรม
มาก็ส่งผลพร้อมกันก็เลยต้องมาตายด้วยกัน การรับวิบากกรรมแบบนี้เป็ นการรับวิบากกรรมหมู่ ไม่
ว่ามนุ ษย์เหล่านั้นจะทามามากน้อยเพียงใดก็ตามก็ตอ้ งได้รับผลของวิบากกรรมเหมื อนกันทุกคน
งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในแง่ที่เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาเรื่ องวิบากของกรรมในทัศนะ
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ของพุทธปรัชญาเถรวาท และจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า “การแก้กรรม” อาจเป็ นไปไม่ได้ใน
ทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท เนื่องจากแม้พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ยงั ต้องรับผลของกรรม ซึ่ ง
เป็ นผลของกรรมเก่าก่อนจะสาเร็จเป็ นพระอริ ยบุคคล
พระอุทยั จิรธมูโม (เอกสะพัง) (2534) ศึกษาเรื่ อง ทัศนะเรื่ องกรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาทและปั ญหาเรื่ องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะเรื่ อ ง
กรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และปั ญหาเรื่ องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปั จจุบนั โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิ ฎกและวรรณกรรมพุทธศาสนายุคปั จจุบนั บางส่ วน รวมถึงข้อมูลออก
แบบสอบถามเฉพาะบุคคลทั้งหมดจานวน 180 รู ป/คน เพื่อเป็ นตัวแทนชาวพุทธไทย ผลของการ
วิจยั กรรมในทัศนะของชาวพุทธไทยปั จจุบนั จากข้อ มูลที่เป็ นเอกสารทาการออกแบบสอบถาม
ปรากฏว่า คนไทยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่ องกรรม แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหมาย
ด้านทัศนคติ ด้านเป้ าหมายที่พระพุทธศาสนาสอนเรื่ องกรรมเพื่ออะไร ด้านการศึกษาพระคัมภีร์
และด้านการปฏิบตั ิธรรม งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในแง่ที่เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาเรื่ อง
กรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งทาให้ทราบว่าคนไทยมีความเข้าใจกรรมอย่างไร ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นด้วยกับ
ผลการศึกษาของวิจยั เล่ มนี้ ว่าคนไทยมีความเข้าใจต่อเรื่ องกรรมคลาดเคลื่อ นไปจากแนวคิดเรื่ อ ง
กรรมในพุท ธปรั ช ญาเถรวาท และจะท าการศึ ก ษาต่ อ ไปว่า ความเข้า ใจเรื่ อ งกรรมของคนใน
สังคมไทย มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมอย่างไร
สุ ชาดา วสุ ธาร (2553) ศึกษาเรื่ อง ความเชื่ อ เรื่ อ งการแก้กรรมในสังคมไทยปั จจุบนั มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและทาความเข้าใจความหมายของการแก้กรรมและสาเหตุของความเชื่อเรื่ อง
การแก้กรรม ตามทรรศนะของผูท้ าพิธี และร่ วมพิธี รวมทั้งนักวิชาการทางพุทธศาสนาเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของความเชื่อเรื่ องการแก้กรรมที่มีต่อพุทธศาสนาในสังคมไทย การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ทรรศนะของผูท้ าพิธีและร่ วมพิธีเกี่ยวกับความหมายของการแก้กรรม
และสาเหตุของความเชื่อ เรื่ อ งการแก้กรรม และความเห็นของนักวิชาการบางท่านเกี่ยวกับเรื่ องนี้
รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องแก้กรรม ผลการวิจยั พบว่า การแก้กรรมที่ใช้กนั อยูม่ ีหลาย
ความหมาย คือ 1. การแก้กรรมเก่า ในความหมายว่าลบล้างกรรมที่ทาไปแล้วนั้นไม่สามารถทาได้ 2.
การแก้กรรมในความหมายว่าเป็ นการแก้วบิ ากกรรมให้บรรเทาลงซึ่ งสามารถทาได้ 3. การแก้กรรม
ใหม่ที่หมายถึงการปรับปรุ งการกระทาให้ดีข้ ึนสามารถทาได้ ผูท้ าพิธีมีสาเหตุที่เชื่อเรื่ องแก้กรรม
จากประสบการณ์ชีวติ และรู ้จากญาณในการปฏิบตั ิในส่ วนผูร้ ่ วมพิธี สาเหตุที่เชื่อเรื่ องแก้กรรมเป็ น
เพราะเชื่ อ ว่ า ผู ้ท าพิ ธี ส ามารถบอกกรรมได้ แ ละมี อ ยู่ บ ้า ง แต่ ม องภาพรวมแล้ว ก็ ไ ม่ ข ัด กั บ
พระไตรปิ ฎกในแง่ที่ว่า มีเจตนาเพื่อเป็ นการเผยแผ่พุทธศาสนา และประเด็นที่สาคัญคือ ทุกแห่ งที่
ศึกษาล้วนให้ความสาคัญที่ใจเป็ นหลัก คือให้แก้ที่ใจก่อน โดยให้ยอมรับและสานึ กในกรรมที่ทาไว้
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แล้วจึงสอนให้ละเลิกการกระทาที่ไม่ ดีน้ ันเสี ยและสอนให้กระทากรรมดี มาก ๆ เพื่อ ลดแรงของ
วิบากกรรมไม่ดีที่จะส่ งผล งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั ในแง่ที่ทาให้ทราบนิ ยามความหมาย
ของคาว่า “แก้กรรม” ของคนในสังคมไทย รวมถึงทราบสาเหตุที่ผรู ้ ่ วมพิธีมีความเชื่อเรื่ องการแก้
กรรมว่ามาจากการที่ผทู ้ าพิธีสามารถบอกกรรมอันเป็ นเหตุของปั ญหาที่ผรู ้ ่ วมพิธีกาลังประสบอยู่
และวิธีการแก้กรรมของสานักที่ระบุในขอบเขตของงานวิจยั ได้แก่ สานักของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺ
โม แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทกั ษ์ธรรม และพระมหาบัญชา ปคุณธมฺ โม วัดสร้อยทอง
อานาจ ยอดทอง (2557) ศึกษาเรื่ อ ง “การแก้กรรม” ตามนัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการแก้กรรมตามนัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ ฎีกา หนังสื อ ตาราวิชาการ
และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
โดยเฉพาะเรื่ องราวของพระองคุ ลีมาล, โฆสกเศรษฐี และอายุวฒั นกุมาร ทาให้ได้นิยามของการ
แก้กรรม 3 ประการ คือ 1. การกระท ากุศลกรรม (กรรมดี ) ที่มีผลท าให้วิบากของอกุ ศลกรรม
(กรรมชัว่ ) ในอดีตไม่มีโอกาสให้ผล 2. การกระทากุศลกรรมที่มีผลทาให้วิบากของอกุศลกรรมใน
อดีตลดความรุ นแรงน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็ น และ 3. การกระทากุศลกรรมในปั จจุบนั ที่มีผลไปลบ
ล้างวิบากของอกุศลกรรมในอดีตจนหมดสิ้น อนึ่ง การแก้กรรมทั้ง 3 นัยนี้มิได้ลบล้างกฎแห่ งกรรม
แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับเป็ นไปตามกฎแห่ งกรรมที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1. อโหสิ กรรม
กรรมเลิ กให้ผล ไม่ มี ผลอี ก 2. อุ ปปี ฬกกรรม กรรมบีบคั้น และ 3. อุ ปฆาตกรรม กรรมตัดรอน
พระพุทธศาสนาเรี ยกว่า การทากุศลเพื่อ ละอกุศล หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า การทากุศลแก้อ กุศล
นัน่ เอง งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในแง่ที่วา่ ทาให้ทราบว่าแนวคิดเรื่ องการแก้กรรมมีปรากฏ
อยูใ่ นคัมภีร์ทางสาคัญพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมีความสัมพันธ์กบั กรรม 3 ชนิด ในกรรม 12 คือ
1. อโหสิ กรรม กรรมเลิ กให้ผล ไม่ มีผลอี ก 2. อุ ปปี ฬกกรรม กรรมบีบคั้น และ 3. อุปฆาตกรรม
กรรมตัดรอน และไม่ขดั ต่อกฎแห่งกรรม
จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทั้งหมด 6 เรื่ อง ที่เกี่ยวข้อ งกับงานวิจยั เรื่ อง “กรรม
และการแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท” สามารถสรุ ปได้วา่ มี 2 ประเด็นใหญ่ที่สมั พันธ์กบั งานวิจยั
ชิ้นนี้อย่างชัดเจน คือ 1. แนวคิดเรื่ องกรรมและการให้ผลของกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท แนวคิด
เรื่ องกรรมไม่ใช่แนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่แต่มีที่มาจากศาสนาพราหมณ์ โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงนามา
อธิบายใหม่ให้รับกับแนวคิดแบบพุทธปรัชญา คือ สังสารวัฏ ปฏิจจสมุปบาท และหลักอริ ยสัจ 4
จากการที่บุคคลเมื่อลงมือกระทาสิ่งใดลงไปแล้วย่อมต้องได้รับผลที่ตามมาจากการกระทานั้นๆ ทั้ง
ผลของการกระทาในชาติก่อนที่มาให้ผลในปั จจุบนั ผลของการกระทาในปั จจุบนั และผลของการ
กระทาปั จจุบนั ที่มีผลในชาติต่อ ๆ ไปซึ่ งผลของกรรมนั้นมีท้ งั ที่เป็ นกุศลหรื อผลดีและอกุศลหรื อ
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ผลร้าย โดยการจะพ้นจากบ่วงกรรมได้น้ นั มี 2 ทาง ได้แก่ การรับผลกรรม ส่ วนอีกทางก็คือ การขัด
เกลาตนเองสู่ความเป็ นพระอรหันต์และเข้าถึงพระนิพพาน 2. ศึกษากรรมในแง่ความเชื่อของคนใน
สังคมไทยคนไทยมีวถิ ีชีวติ ผูกพันกับแนวคิดเรื่ องกรรมอย่างมาก จะเห็นได้จาก งานสถาปั ตยกรรม
งานประติมากรรม งานจิตรกรรม การเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม ทาบุญทาทาน เพราะเชื่อว่ากรรมที่เราได้
กระทาทั้งในอดีตและปั จจุบนั มีผลต่อการดารงชีวติ ประจาวันทั้งทุกข์และสุ ข โดยมีรากฐานแนวคิด
ดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับความเชื่อบางประการในสังคมไทยโดยเฉพาะโหราศาสตร์ ในเรื่ องของโชค
ลาภและเคราะห์ร้าย โดยเชื่ อ ว่าเคราะห์ร้ายที่เกิ ดขึ้นนั้นเกิ ดจากการให้ผลของกรรม จึงพยายาม
หาทางแก้กรรม (ผลของกรรม) เพื่อให้พน้ จากเคราะห์ร้ายที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งสามารถแบ่งย่อ ยได้ 3
แบบ คือ พยายามลบล้างผลของกรรมเก่า บรรเทาผลของกรรมเก่าให้เบาลง และพยายามปรับปรุ ง
พัฒนาตนเองให้ดีข้ นึ
อย่า งไรก็ ดี งานวิจยั เรื่ อ ง “การแก้ก รรมในพุทธปรั ชญาเถรวาท” มี ประเด็น ที่ จ ะศึ ก ษา
สอดคล้องกับวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรม แต่ก็ยงั มีความ
แตกต่ า งอย่า งส าคัญ ในประเด็ น การศึ ก ษาความเชื่ อ เรื่ อ งกรรมและการแก้ก รรมที่ ป รากฏใน
สัง คมไทยปั จจุ บ ัน โดยจุ ดมุ่ ง หมายของการศึ กษา คื อ เพื่อ วิพากษ์แ นวคิ ด เรื่ อ งการแก้ก รรมใน
สังคมไทย โดยศึกษาจากคัมภีร์สาคัญทางพุทธปรัชญาเถรวาทและงานเขียนที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้

บทที่ 3
รูปแบบวิธีการแก้กรรมในสังคมไทย
ในบทนี้ผวู ้ ิจยั จะศึกษารู ปแบบวิธีการแก้กรรมในสังคมไทย โดยสื บค้นข้อมูลจากหนังสื อ
และเอกสารต่ างๆ เพื่ ออธิ บ ายถึ ง ความหมาย สาเหตุ ค วามเชื่ อ ทฤษฎี และหลัก การแก้ก รรมใน
สั ง คมไทย วิธี ก ารแก้ก รรมที่ ป รากฏในสั งคมไทย และแนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแก้ก รรมใน
สังคมไทย โดยแต่ละประเด็นมีรายอะเอียดดังนี้

ความหมายของการแก้กรรม
คาว่า “แก้กรรม” เป็ นคาประสม มาจากคาว่า “แก้” และ คาว่า “กรรม”
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า “แก้” 7 ประการ ดังนี้
1. ทาให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรื อที่เป็ นเงื่อนเป็ นปมอยู่
2. ทาให้หลุดให้พน้ ไป
3. ทาให้ดีข้ ึน ทาให้ใช้การได้ ทาส่ วนที่เสี ยให้คืนดีอย่างเดิม ดัดแปลงให้ดีข้ ึน
4. ทาให้หาย
5. เฉลย อธิบายให้เข้าใจ
6. ร้องเพลงหรื อลาตัดเป็ นต้นโต้ตอบกัน
7. เอากลับคืนมาให้ได้
ส่ วนคาว่า “กรรม” ราชบัณฑิ ตยสถานได้ให้ความหมายไว้ 4 ประการ ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ในบทที่ 2 ได้แก่
1. การ การกระทา การงาน กิ จ เช่ น พลี กรรม ต่างกรรมต่างวาระ เป็ นการดี ก็ได้ ชัว่ ก็ได้
เช่น กุศลกรรม อกุศลกรรม
2. การกระทาที่ ส่งผลร้ ายมายังปั จจุ บนั หรื อซึ่ งจะส่ งผลร้ ายต่อไปในอนาคต เช่ น บัดนี้
กรรมตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ
3. บาป เคราะห์ เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ ๆ
4. ความตาย ในคาว่า ถึงแก่กรรม
รวมความแล้วคาว่า “แก้กรรม” จึ งมี ความหมายได้ว่า การปรับปรุ งการกระท าให้ดีข้ ึ น
หรื อการทาให้เคราะห์ร้ายหรื อผลของการกระทาที่เป็ นบาปที่เคยกระทาไว้ในอดีตชาติลดลงหรื อสิ้ น
ไป
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นอกจากนี้ ยงั มี นัก วิช าการหลายท่ านได้ให้นิ ยามความหมายของค าว่า “แก้ก รรม” ไว้
ต่างกัน ดังนี้
ไกรยศ นาคชัย ยะ (2555, หน้ า 98) ได้ นิ ย ามความหมายของค าว่ า “แก้ก รรม” ว่ า มี
ความหมายไปในทางเดี ยวกันหรื อถู กใช้แทนคาว่า “สะเดาะเคราะห์ ” “แก้เคล็ด” และ “สื บชะตา”
คือ ความต้องการที่จะแก้ไข ขจัด ผ่อนความทุกข์ที่เกิดจากปั ญหาที่กาลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อ
สิ่ งไม่ดีที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549) ได้ให้นิ ยามความหมายค าว่า “แก้ก รรม”
ในการบรรยายเรื่ อง “ปฏิกรรม ตอนที่ 2 คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้า” ว่ามีความหมายเดียวกัน
กับ “การปฏิ กรรม” คื อ การยอมรั บ ในความผิดจากการกระท าไม่ ดีข องตน แล้วทาการปรั บ ปรุ ง
แก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึน ทั้งทางพฤติกรรมและทางจิตใจ
วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ (2559, หน้า 40) ได้นิยามความหมาย “การแก้กรรม” ตามความเข้าใจ
ของคนไทยในหนังสื อเรื่ อง “แก้กรรม ตามคาพระพุทธเจ้า” ว่าหมายถึ ง การลบล้างหรื อชาระล้าง
วิบากของกรรมชัว่ ที่เคยทาไว้ในอดีตจนหมดสิ้ น ไม่หลงเหลือ
สุ ชาดา วสุ ธาร (2553, หน้า 43) ได้นิยามความหมาย “การแก้กรรม” ตามความเข้าใจของ
คนไทยไว้ส ามประการ จาการศึกษาเรื่ อง “ความเชื่ อเรื่ องการแก้กรรมในสังคมไทยปั จจุบนั ” คือ
1. การลบล้างกรรมที่ ท าไปแล้ว 2. การบรรเทาผลของกรรมให้เบาลง และ 3. การปรับ ปรุ งการ
กระทาของตนเองในปัจจุบนั ให้ดีข้ ึน
อานาจ ยอดทอง (2557, หน้า 15-16) ได้นิยามความหมายของการแก้กรรม 3 ประการ จา
การศึกษาเรื่ อง “การแก้กรรม ตามนัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา” คือ 1. การกระทากุศลกรรม (กรรมดี)
ที่มีผลทาให้วิบากของอกุศลกรรม (กรรมชัว่ ) ในอดีตไม่มีโอกาสให้ผล 2. การกระทากุศลกรรมที่มี
ผลทาให้วิบากของอกุศลกรรมในอดีตลดความรุ นแรงน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็ น และ 3. การกระทา
กุศลกรรมในปั จจุบนั ที่มีผลไปลบล้างวิบากของอกุศลกรรมในอดีตจนหมดสิ้ น
กล่าวโดยสรุ ป “การแก้กรรม” หมายถึง การทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อแก้ไข บรรเทา ยับยั้ง สิ่ ง
ไม่ดีที่กาลังเกิดขึ้นกับชี วิตหรื อคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งเป็ นผลจากการกระทาที่ผ่านมาทั้งใน
ชาติปัจจุบนั และอดีตชาติ

ทฤษฎีและหลักการแก้กรรมในสั งคมไทย
วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ (2559, หน้า 11-17) ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ความเชื่ อ และกรรมวิธี
ในการแก้กรรมของสานักแก้กรรมต่าง ๆ โดยพบหลักการที่สาคัญบางประการในการแก้กรรมใน
สังคมไทย ดังต่อไปนี้
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1. ผูเ้ ข้ารวมพิธีแก้กรรม คนที่เดินทางมาแก้กรรมตามสานักแก้กรรมต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ก็คือ
คนที่กาลังประสบปั ญหาในชี วิตมีต้ งั แต่ปัญหาเล็กน้อยไปจนถึงขั้นคอขาดบาดตาย ทาให้เกิ ดความ
ทุกข์ใจและไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
2. เจ้าสานักหรื อผูท้ าพิธี ผูท้ าพิธีแก้กรรมส่ วนใหญ่มกั จะอ้างตัวว่ามีญาณวิเศษซึ่ งอาจจะ
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิสมาธิ หรื อเป็ นร่ างทรงของเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ เช่ น พระวิษณุ เจ้าแม่กวนอิม เป็ น
ต้น ท าให้สามารถทราบถึ ง “กรรมเก่ า” ของผูเ้ ข้าร่ วมพิ ธีและสามารถแนะนาวิธีแก้ผลของกรรม
นั้น ๆ ได้
3. ผูร้ ่ วมพิธีและเจ้าสานักแก้กรรมมักมีความเชื่ อในเรื่ องกรรมแบบ “ปุพเพกตเหตุวาท”
คือ มีความเห็นว่า ชีวติ ถูกลิขิตไว้ดว้ ยกรรมเก่า การที่ชีวติ ประสบกับความสุ ขความทุกข์ (โดยเฉพาะ
ความทุ ก ข์ใ จที่ ต นเองก าลังได้รับ ) ล้ว นเป็ นผลมาจากกรรมเก่ า (กรรมชั่วที่ ต นเองเคยท าไว้ใ น
อดีตชาติ)
4. มี ความเชื่ อเรื่ องเจ้ากรรมนายเวร ส านักแก้กรรมหลายแห่ งเชื่ อว่าเจ้ากรรมนายเวรมี
ลักษณะ “เป็ นตัวเป็ นตน” หมายถึง “คู่เวร” หรื อ “ผูจ้ องเวร” ซึ่ งก็คือ บุคคลหรื อสิ่ งมีชีวติ ที่เราเคยทา
ร้ายในกาลก่อน จึงอาฆาตแค้นและมุ่งหมายที่จะจองเวรกลับคืน
5. การติดต่อกับเจ้ากรรมนายเวร เจ้าสานักแก้กรรมต่าง ๆ มักจะอ้างตนว่ามีความสามารถ
ในการติดต่อสื่ อสารกับ “เจ้ากรรมนายเวร” และทาหน้าที่ เป็ นคนกลางในการต่อรอง ผ่อนผัน ขอ
ขมา หรื อ ขออโหสิ กรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยเทคนิควิธีที่แตกต่างกันไป
6. พิธีกรรมแก้กรรม พิธีกรรมคือองค์ประกอบสาคัญที่ ขาดไม่ได้สาหรั บการแก้กรรม
การประกอบพิธีกรรมอาจมีท้ งั การสวดมนต์ การเขียนใบแก้กรรม ใบขอขมากรรม เป็ นต้น

วิธีการแก้กรรมทีป่ รากฏในสั งคมไทย
วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ (2559, หน้า 13-17) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการแก้กรรมของ
สานักต่ าง ๆ ซึ่ งสามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ วิธีการที่ ส อดคล้องกับ หลักพุ ท ธปรั ช ญาและ
วิธีการแก้กรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตามแต่ละสานัก รวม 13 วิธี ดังนี้
วิธีการที่สอดคล้องกับหลักพุทธปรัชญา
1. ท าบุ ญ ด้วยการให้ ท าน (อามิ ส ทาน) เป็ นวิธี แก้ก รรมด้วยการให้ ท านที่ เป็ นวัตถุ ใ น
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใส่ บาตร ถวายสังฆทาน ถวายดอกไม้ธูปเทียน ปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิต
โคกระบือ ทาบุญโลงศพ ปิ ดทองพระปฏิมา สงเคราะห์ผยู ้ ากไร้ ช่ วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก บริ จาค
ทรัพย์เพื่อการกุศลต่าง ๆ พิมพ์หนังสื อธรรมะแจก ฯลฯ
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2. ทาบุญด้วยการออกแรงช่วยเหลือผูอ้ ื่นในเรื่ องต่าง ๆ เช่น เป็ นเจ้าภาพร่ วมงานบวช งาน
ศพ งานบุญ งานกุศลอื่น ๆ หรื อช่วยกันสร้างพระประธาน สร้างโบสถ์ สร้างสะพาน เป็ นต้น
3. การถือศีล โดยให้ผศู้ รัทธาสมาทานศีล 5 หรื อศีล 8 และรักษาศีลอย่างเคร่ งครัด
4. การงดรับประทานเนื้อสัตว์ต่าง ๆ
5. เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม นุ่งขาวห่มขาว บวชชีพราหมณ์ หรื อบวชพระ
6. การสวดมนต์ ไหว้พระ และแผ่ส่วนกุศล
7. ปฏิบตั ิกรรมฐาน นัง่ สมาธิ ภาวนา
วิธีการแก้กรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะตามแต่ละสานัก
1. ท าในสิ่ ง ที่ ต รงกัน ข้ามกับ กรรมเก่ า วิ ธี น้ ี มี อ ยู่ว่า เมื่ อ ผูศ้ รั ท ธาได้รั บ การพยากรณ์
“กรรมเก่า” ซึ่ งเป็ นกรรมชัว่ ที่เขาเคยทาไว้ในอดีตชาติ เจ้าสานักจะชี้ เฉพาะเจาะจงว่า ปั ญหาชีวิตของ
ผูศ้ รัทธาเกิดจากวิบากกรรมชัว่ (ผลของกรรมชัว่ ) ที่ตามมาให้ผลในชาติปัจจุบนั หรื ออีกกรณี หนึ่ งก็
คือ ผูศ้ รัทธารู ้ ตวั เองดี ว่าเคยทากรรมชัว่ อะไรไว้บา้ งในชาติปัจจุบนั เช่ น ทาแท้ง ทรมานสัตว์ และ
เมื่ อทราบเหตุ แห่ งกรรมเก่าแล้ว เจ้าสานักก็จะแนะนาให้ผศู ้ รัทธาทาอะไรก็ได้ที่มีลกั ษณะตรงกัน
ข้ามกับกรรมเก่านั้น เช่น ชาติน้ ี อาภัพคู่ ร้างคู่ มีสาเหตุมาจากกรรมเก่าที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาในชาติ
ก่อน ต้องแก้กรรมโดย เป็ นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาว ปลูกต้นรักถวายวัด ถวายของเป็ นคู่ เช่ น
แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็ นต้น
2. สวดมนต์ดว้ ยคาถาพิเศษต่าง ๆ ทั้งคาถาภาษาบาลี และภาษาอื่น ๆ ซึ่ งสานักแก้กรรม
มักจะอ้างว่าเป็ นคาถาศักดิ์ สิ ทธิ์ มาก ผูส้ วดจะต้องตั้งใจหรื อตั้งสมาธิ ในการสวดอย่างจริ งจัง และ
ต้องสวดเท่านั้นเท่านี้ รอบ คาถาถึงจะสัมฤทธิ์ ผล วิธีแก้กรรมโดยใช้การสวดมนต์คาถาพิเศษนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2.1 คาถาที่ เฉพาะเจาะจงลงไปเป็ นเรื่ อง ๆ เช่ น คาถาเงิ นล้าน คาถาเมตตามหานิ ยม
คาถาแก้กรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมจากการทาแท้ง อาภัพคู่ครอง หรื อมีคดี ความต้องขึ้นโรงขึ้น
ศาล
2.2 คาถาบูชาเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ เช่ น คาถาบูชาพระราหู คาถาบูชาพระศิวะ คาถาบูชา
พระอุมาเทวี
2.3 คาถาขอขมาแก้กรรมกับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรง
3. นั่งสมาธิ แล้วส่ งจิตติดต่อกับเจ้ากรรมนายเวร โดยเมื่อผูศ้ รัทธาประสบเคราะห์กรรม
หรื อปั ญหาชี วิตอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต เจ้าสานักก็มกั พยากรณ์ วา่ เพราะชาติ
ก่อน (หรื อชาติ น้ ี ) เคยฆ่าหรื อทาร้ ายคน วิญญาณของผูท้ ี่ ถูกฆ่ าหรื อท าร้ ายจึงกลับ มาจองเวรให้ผู ้
ศรัทธาได้รับความทุกข์ทรมาน หรื ออีกตัวอย่างหนึ่ง ชาติก่อน (หรื อชาติน้ ี ) เคยทาแท้ง วิญญาณของ
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เด็กที่ถูกทาแท้งจึงตามมาจองเวรให้ได้รับความทุกข์หรื อมีอุปสรรคในชีวติ เสมอ เมื่อผูศ้ รัทธาทราบ
จากเจ้าสานักแล้วว่า เจ้ากรรมนายเวรของตนเป็ นใคร จึงเริ่ มขั้นตอนแก้กรรมด้วยการนัง่ สมาธิ โดย
ให้ต้ งั จิตระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวร แล้วขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าได้จอง
เวรต่อกันและกันอีกต่อไป
4. สัมผัสองค์พระ (มีในบางสานัก) สานักแก้กรรมที่เจ้าสานักอ้างว่าเป็ นร่ างประทับของ
เทพเจ้าองค์ต่าง ๆ อาจจะใช้วิธีให้ผศู ้ รัทธาสัมผัสกับรู ปเคารพของเทพเจ้าองค์น้ นั ๆ แล้วส่ งผ่านจิต
ไปบอกเจ้ากรรมนายเวรให้เลิกจองเวรต่อกัน
5. เขี ยนใบแก้กรรม ใบขอขมากรรม หรื อใบจดกรรม โดยเขี ยนบอกเล่ าถึ งกรรมชั่วที่
ตนเองเคยทาไว้ในชาติ ปัจจุบนั บางกรณี เจ้าสานักอาจจะพยากรณ์ กรรมเก่ าในอดี ตชาติ แล้วให้ผู ้
ศรัทธาเขียนยอมรับกรรมชัว่ นั้น ๆ ลงในใบแก้กรรม เขียนโทษของกรรมชัว่ นั้น ๆ อีก จากนั้นจึงเอา
ใบแก้กรรมไปมอบให้เจ้าสานักเพื่อนาไปประกอบพิธีต่อไป บางสานักก็ให้ผศู ้ รัทธาเผาใบแก้กรรม
นั้น ๆ ด้วยตนเอง
6. ตั้งจิตอธิ ษฐานขอให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าจองเวร ในกรณี น้ ี เจ้าสานักก็มกั จะแนะนาวิธี
แก้กรรมโดยให้ทาบุ ญในรู ปแบบต่าง ๆ เสร็ จแล้วก็จะให้ผศู ้ รัทธาพนมมือ (จะสวดคาถาแก้กรรม
ด้วยหรื อไม่ก็ได้) แล้วตั้งจิตอธิ ษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าได้จองเวรต่อกันอีกต่อไป
นอกจากวิธี ก ารแก้ก รรมทั้ง 13 วิธี ที่ ก ล่ าวไว้ข ้างต้น วิธี ก ารแก้ก รรมยังปรากฏอยู่ใน
รู ปแบบของประเพณี หรื อพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ของคนไทยสมัยโบราณและยังคงยึดถือสื บ
ทอดต่อ ๆ กันมาถึงปั จจุบนั โดยมีความเชื่ อว่า หากกระทาถูกต้องแล้วจะนาความสุ ขและความเป็ น
สิ ริมงคลมาให้แก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ น้ นั ในสมัยโบราณทากันมา
หลายแบบหลายวิธี เช่น
1. “พิธีบงั สุ กุลเป็ น” เมื่อมีคนป่ วยหนัก ท่าทางจะไม่รอด ญาติพี่นอ้ งจะนิ มนต์พระมาทา
พิธีบงั สุ กุลเป็ น ตามปกติพระจะบังสุ กุลคนตายเท่านั้น แต่ในกรณี น้ ี ท่านจะบังสุ กุลคนเป็ น จึงเรี ยก
พิธีน้ ี วา่ “บังสุ กุลเป็ น” บทสวดก็มีต่างหาก ไม่เหมือนบังสุ กุลทัว่ ไป โดยเชื่ อกันว่า ผูป้ ่ วยจะหายวัน
หายคืน
2. นิ มนต์พ ระมาสวดมนต์ให้ผูป้ ่ วยฟั ง ส่ วนมากจะสวด “โพชฌงคปริ ตร” เนื่ องจากมี
เหตุ ก ารณ์ ในสมัยพุ ท ธกาล พระสาวกผูใ้ หญ่ คื อ พระมหากัส สปะ พระโมคคัล ลานะ ป่ วยหนัก
พระพุทธองค์ทรงมี บญ
ั ชาให้พระสาวกสวดโพชฌงคปริ ตรให้ท่านทั้งสองฟั งแล้วหายป่ วย คราว
หนึ่ งพระพุทธองค์ทรงพระประชวร จึงรับสั่งให้พระสาวกสวดโพชฌงคปริ ตรถวาย พระองค์ทรง
สดับแล้วก็หายพระประชวร
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ประเพณี เหล่ า นี้ บางอย่ า งเป็ นความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม ของท้อ งถิ่ น บางอย่า งเป็ นความเชื่ อ
เนื่ องมาจากหลัก การปฏิ บ ัติ ท างศาสนา ไม่ ว่า จะเป็ นศาสนาพุ ท ธ ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู อย่า ง
พิธีกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้นที่ส่วนหนึ่ งที่เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากโหราศาสตร์ เป็ นประเพณี ที่สาคัญ
ของแต่ละภาคที่เกี่ยวข้องกับการแก้กรรม เช่น พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ คือ ปรารถนาให้เทพเทวดา
ผูม้ ีฤทธิ์ อานาจ ช่ วยเหลื อป้ องกันและปลดเปลื้ องทุกข์ภยั พิบตั ิ ยังความเกษมสวัสดิ์ ให้บงั เกิ ดมี ซึ่ ง
เป็ นธรรมดาของมนุษย์ (ไกรยศ นาคชัยยะ, 2555, หน้า 102-103)

สาเหตุของความเชื่อการแก้กรรมในสั งคมไทย
สุ ช าดา วสุ ธ าร (2553, หน้า 48-56) ได้วิเคราะห์ ส าเหตุ ค วามเชื่ อในการแก้ก รรมตาม
ทัศนะของผูท้ าพิธีและผูร้ ่ วมพิธีกรรม สาหรับผูก้ ระทาพิธีมีความเชื่ อในการแก้กรรมจากสาเหตุ 2
ประการ ได้แก่
1. ประสบการณ์ชีวิต หรื อจากญาณที่ได้มาจากการปฏิบตั ิ ในกรณี แรกนั้นได้ยกตัวอย่าง
หลวงพ่ อจรั ญ ฐิ ตธมฺ โม และแม่ ชี ท ศพร บุ ญ เทวาพิ ท ัก ษ์ธ รรม ซึ่ งทั้ง สองท่ า นมี แ นวคิ ด ไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ เน้นการสอนเรื่ องกฎแห่งกรรม รักษาศีล 5 และปฏิบตั ิกรรมฐานในแนวสติปัฏ
ฐาน 4 เป็ นประจา
ในกรณี ของหลวงพ่อจรัญ ฐิ ตธมฺ โม สอนว่าการปฏิ บตั ิกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน 4 เป็ น
การสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และมีอานิ สงส์ มาก ซึ่ งทาให้รู้กรรมเก่าที่ผา่ นมาได้และสามารถลดวิบาก
กรรม จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในชี วติ ของท่าน เช่น เรื่ อง “ผลกรรมที่กินอาหารที่ยายใช้ให้เอาไป
ถวายพระ” ซึ่ งท่านได้เขียนเล่าไว้ในหนังสื อ “กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบตั ิ เล่ม 1” ดังนี้
สมัยนั้นหลวงพ่อเป็ นเด็กนักเรี ยนชั้นมัธยม พักอยูก่ บั ยาย โรงเรี ยนอยูใ่ นวัด เวลาไปเรี ยน
หนังสื อยายก็จดั อาหารฝากไปถวายพระที่วดั ด้วย พอไปถึ งโรงเรี ยนกลับไม่เอาไปถวายพระเอาไป
กินเสี ยเอง เพราะไปเจอเพื่อนคนหนึ่ งบอกว่ายังไม่ได้กินข้าว ก็เลยจัดการกินด้วยกันกับเพื่อน และก็
มีพรรคพวกมาร่ วมวงอีก 4-5 คน กินด้วยกันจนหมดเกลี้ยง กินเสร็ จแล้วล้างปิ่ นโตเสร็ จ พอกลับถึง
บ้านยายถามว่าเจอสมภารไหมโกหกยายว่าผมไม่ได้ข้ ึนกุฏิหรอก ผมให้เด็กวัดถ่ายปิ่ นโตให้แล้วผม
ก็มา ยายบอกว่าคราวหลังไปแล้วบอกด้วยว่ายายให้เอามาถวาย และต้องรับพรจากสมภารก่อน เมื่อ
กลับมาแล้วมาบอกยายด้วย ยายจะได้ชื่นใจวันหลังยายให้เอาข้าวไปถวายพระอีก ก็เหมือนเดิม ไป
เจอเพื่อนก็พากันกันข้าวหมดแล้วไม่ไปโรงเรี ยนไปตีผ้ งึ ต่อ กลับมายายถามว่าเจอสมภารไหม โกหก
ยายว่าเจอครับ ผมรับพรเสร็ จแล้วก็มา แต่สมภารมานัง่ อยูบ่ นบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ไม่ทราบ เพราะ
ท่านไปฉันงานนิมนต์ที่บา้ นใต้ พอเดินผ่านมาก็เลยมานัง่ คุยกับยาย เราไม่ทนั สังเกตดูบนบ้านก็ตอบ
ส่ ง ๆ ไป พอสมภารท่านกลับเท่านั้นแหละเราโดนหนัก ยายถาม เราก็สารภาพหมด ยายบอกว่านี้
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จะต้องเกิ ดเป็ นเปรตปากเท่ารู เข็ม เพราะกินของที่เอาไปถวายพระตอนนั้นเราไม่เชื่ อยายแม้แต่นอ้ ย
ก ร รม ม าใ ห้ ผ ล กั บ เร าต อ น ที่ ร ถ ค ว่ าค อ หั ก กิ น อ าห ารไ ม่ ไ ด้ หิ ว น้ าเห ลื อ เกิ น แ ต่ ก็
อ้าปากไม่ข้ ึน ต้องหยอดน้ าด้วยหลอดกาแฟ ต้องดูดเอา ดูดก็ไม่ได้อีก เวลาฉันอาหารก็ให้ทางสาย
ยาง ท าให้ นึ ก ถึ งค าพู ด ขอ งยายได้ ว่ า “กิ น ข้ า วที่ ให้ ไป ถ วายพ ระต้ อ งเป็ น เป รต ป าก
เท่ารู เข็ม” ผลกรรมนั้นมาปรากฏแก่เราจริ ง ๆ กิ นอาหารไม่ได้ต้ งั 50 วัน ต้องทรมานเหมือนเปรต
นอกจากกิ นไม่ได้แล้วยังพูดไม่ได้อีกด้วย อ้าปากไม่ได้ ถ้าอ้าปากเลือดจะไหลออกมา เวลาฉันข้าว
เลือดจะไหลออกมา” (พระราชสุ ทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธัมโม), 2530, หน้า 53)
ส่ วนในกรณี ของ แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทกั ษ์ธรรม ท่านเป็ นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปรี ชา
ธนวฑฺ ฒโก วัดเขาอิติสุคโต ต.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ มากว่า 20 ปี ซึ่ งหลวงพ่อปรี ชาสามารถ
แยกกายทิพย์ได้ และเน้นสอนธรรมมะเรื่ องกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี เป็ นสาคัญ หลวงพ่อปรี ชาสอน
ให้แม่ชีนงั่ สมาธิ โดยหยิบยกคุ ณธรรมของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืดมาสอนแก่ แม่ชีเพื่อให้
ญาณของแม่ชีพฒั นา ในหนังสื อเรื่ อง “เกิดแต่กรรมแม่ชีธนพร” ได้เขียนถึงชีวประวัติขณะที่แม่ชีทศ
พรปฏิบตั ิธรรมที่วดั เขาอิติสุคโต ไว้ดงั นี้
ตั้งแต่ท่านได้บวชชีพราหมณ์ที่วดั เขาอิติสุคโต และจากการเข้าสมาธิ ที่น้ ี เพียงวันแรกจาก
การแนะนาของหลวงพ่อปรี ชา เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต แล้วจิตรวมลงเป็ นหนึ่งเกือบได้จตุตถฌาน
จากนั้นบังเกิดภาพขึ้นมาเป็ นฉาก ๆ แม่ชีทศพร เล่าว่าเหมือนกับการฉายสไลด์ภาพเข้ามาแล้วถูเลื่อน
ออกไปทีละภาพ ๆ ภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเป็ นเรื่ องราวของตัวเองทั้งสิ้ น ขณะที่เห็ นภาพ จิต
ตัวรู้ก็อธิ บายเรื่ องราวของ “กรรม” ให้เข้าใจตามไปด้วยว่ากรรมที่ทาลงไปเป็ นผลให้เกิ ดเหตุการณ์
แบบนี้ตามมา คาตอบจากในใจสามารถอธิ บายสิ่ งที่เห็นได้หมด แสดงว่าตัวเองนี่แหละที่บนั ทึกการ
กระทาต่าง ๆ นั้นไว้ บางสิ่ งที่ เราลื มไปแล้ว แต่จิตเราลึ ก ๆ มันไม่ได้ลืม มันจะแสดงความทรงจา
ย้อ นกลั บ มาเมื่ อ ถึ ง เวลา โดยมากมัก เป็ นเวลาที่ ม นุ ษ ย์ใ กล้ สิ้ น ใจจิ ต ส่ ว นนี้ จึ ง แสดงออกมา
นอกจากนั้นก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั ิกรรมฐานนี่ เองจึงจะสามารถรู ้ได้ดว้ ยอานาจทางสมาธิ ภาวนา ทุก
ภาพเรี ยงลาดับแต่เล็กมาอย่างเป็ นระเบียบ ตอนนั้นท่านเริ่ มมีสติคิดได้วา่ ถ้าท่านตายลงวันนี้ ท่านมิ
ต้องไปอยูใ่ นนรกหรอกหรื อ การนัง่ ครั้งแรกนี้ มีประโยชน์มาก เพราะทาให้ท่านรู ้เรื่ องกรรมและผล
ของกรรมเป็ นอย่างดี ทาให้รู้สึกกลัวในการทาชั่วขึ้นมาจับใจ จิตน้อมนาไปทางธรรมอย่างลึ กซึ้ ง
เห็นภัยในทางโลกแจ่มชัดอย่างยิง่ (บูรพา ผดุงไทย, 2547, หน้า 16-29)
2. ผูท้ าพิธีไม่ได้เชื่ อในพิธีแก้กรรม แต่เชื่ อตามหลักทางพุทธศาสนา โดยได้ยกตัวอย่าง
คากล่าวของพระมหาบัญชา ปคุณธมฺ โม ซึ่ งเป็ นผูท้ าพิธีสะเดาะเคราะห์บงั สุ กุลเป็ น ณ วัดสร้อยทอง
บางโพ ท่านได้ให้ความเห็นในเรื่ องการแก้กรรมว่า คนส่ วนใหญ่ในสังคมไทยปั จจุบนั นี้เชื่อกันมาก
ว่าแก้กรรมได้ และการทาบุญสะเดาะเคราะห์บงั สุ กุลเป็ นบังสุ กุลตายที่วดั ถ้ามองโดยภาพรวมที่ทาง
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วัดต้องการคือ มีจุดประสงค์เพื่อให้โยมสบายใจ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการแก้กรรม แต่มนั เป็ นความ
เชื่ อ และค าสวดนี้ ถ้าเราเข้าใจความหมายก็จะได้ความรู ้ แล้วก็จะได้รู้จกั ปลงแล้วก็ป ล่ อยวาง ว่า
คนเราเกิดแล้วก็ตายไป เพราะหลักจริ ง ๆ คือ การทาสังฆทาน ถือว่าเป็ นการบาเพ็ญบุญชนิดหนึ่ง
พระมหาบัญชามี ความเห็ นว่า กรรม คื อการกระทา ดังนั้นเหตุ ผลที่ จะแก้กรรมได้ก็คือ
ต้องแก้ที่การกระทาหรื อพฤติกรรมตามหลักคาสอนของพุทธศาสนา ซึ่ งแนวคิดแบบนี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของนักวิชาการอีก 4 ท่าน ได้แก่ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร เห็นว่ากรรมเก่าและวิบาก
กรรมแก้ไม่ ได้ ในกรณี ยกเลิ กไปไม่ ให้กรรมนั้นมี ผล อาจารย์รังสี สุ ท นต์ และอาจารย์สมิทธิ พ ล
เนตรนิมิตร มีความเห็ นตรงกันว่าการทาความดี ทาให้วิบากกรรมเบาบางลง โดยแก้ดว้ ยการปฏิ บตั ิ
ธรรม เป็ นการกระทากรรมใหม่ให้ดีข้ ึน ชีวิตในอนาคตต่อไปก็จะดีข้ ึน รวมถึง พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต) ท่ านได้ใ ช้ศ พั ท์ท างพุ ท ธศาสนา คื อ ค าว่า “ปฏิ ก รรม” ซึ่ งแปลว่า การแก้ไ ข การ
ปรับแก้ มาอธิ บายการแก้กรรม
จากสาเหตุเรื่ องการแก้กรรมในรู ปแบบที่วา่ ผูท้ าพิธีไม่ได้เชื่ อในพิธีกรรมแต่ในหลักการ
ทางพุทธศาสนานั้นผูท้ าพิธีมีเจตนาที่จะเผยแผ่คาสอนทางพุทธศาสนา โดยใช้การแก้กรรมเป็ นกุศ
โลบายในการดึงผูค้ นให้เข้าหาธรรม ซึ่ งในระหว่างพิธีกรรมผูท้ าพิธีน้ นั จะสอดแทรกหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาเข้าไปด้วย เพื่อให้ผทู้ ี่เข้ามารับการแก้กรรมนั้นจะได้ซึมซับหลักการทางพุทธศาสนาไป
พัฒนาตนเอง
ส่ วนผูร้ ่ วมพิธีกรรมนั้นมีเหตุผลในการเชื่อพิธีแก้กรรมจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่
1. เชื่ อว่าผูท้ าพิธีมีความสามารถในการทราบกรรมของผูร้ ่ วมพิธีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง ซึ่ ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มที่ใช้ญาณจากการปฏิบตั ิเช่น แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทกั ษ์ธรรม สามารถบอก
กรรม หรื อดูกรรมให้แก่ผทู ้ ี่ไปหาได้ดว้ ยญาณจากการปฏิบตั ิและแนะนาวิธีแก้ไขให้ เช่นเดียวกับคน
เปิ ดกรรมของ คุณหม่อม มณฑล สายทัศน์ การสแกนกรรมของคุณกฤษณา สุ ยะมงคล การระเบิดจิต
แก้กรรมของอาจารย์จุฬา เป็ นต้น



กลุ่มที่ใช้ญาณจากการปฏิบตั ิ ในกรณี ของคุณหม่อม มณฑล สายทัศน์ มีผลงานหนังสื อ เช่น “กาเนิ ด
คนเปิ ดกรรม” “บุญติดจรวด” “กรรมเหนื อกรรม กิเลส 1500 ตัณหา 108” เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นพิธีกรรายการ “คน
เปิ ดกรรม” ในขณะที่ คุณกฤษณา สุ ยะมงคล มีผลงานหนังสื อ ได้แก่ “สแกนกรรม” และ “สแกนกรรม 2” ส่ วน
อาจารย์จุฬา เคยเป็ นแขกรับเชิญในรายการ “ตี 10” ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
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1.2 กลุ่ ม ผูท้ ี่ ตรวจดวงชะตาประกอบกับ การใช้ญ าณหรื อด้วยพลังตาที่ 3 เช่ น คุ ณ
คณิ นพันธุ์ เอื่ยมตระบุตร หรื ออาจารย์แบงค์ สเกทช์กรรม มีจุดเด่นที่เรี ยกว่า “สเกทช์กรรม – ขยา
กระดาษ” เป็ นการดูดวงจากกระดาษที่ผมู้ าดูดวง “ขยา” โดยดูได้จากญาณที่สัมผัสได้ พยากรณ์ดวง
ชะตาสัมผัสจิตทานาย ตรวจสอบเจ้ากรรมนายเวรและกรรมเก่าจากอดี ตชาติ แก้ไข แนะนากุศลที่
เหมาะกับดวงชะตา และหาหนทางออกจากปั ญหา รับปรึ กษาปั ญหาชี วิตตามแนวทางญาณสัมผัส
และอีกท่านคืออาจารย์ทิพย์ ผูต้ รวจดวงชะตาและอ้างว่าใช้พลังตาที่ 3 ตรวจหาเจ้ากรรมนายเวรให้
1.3 กลุ่มที่ใช้ญาณสื่ อกับดวงจิตของครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วในการช่วยคน เช่ น
อาจารย์เสริ มศิลป์ ขอนวงค์ มีจุดเด่นคือ “จี้จุดแก้กรรม” เป็ นการรักษาอาการเจ็บป่ วยอย่างไร้สาเหตุ
ที่ทางการแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ด้วยการใช้มีดของครู บาอาจารย์แตะตรงบริ เวณที่เจ็บปวด
หรื อผูท้ ี่ มีอาการคล้ายผีเข้าให้ออกไปจากร่ างนั้นด้วยการสื่ อถึ งครู อาจารย์ที่ล่วงลับเพื่อให้ช่วยใน
อาการของผูร้ ่ วมพิธีที่มาหา และอี กท่ านคื อการเปิ ดนิ มิต โดยอาจารย์วาริ นทร์ บัววิรัตน์เลิ ศ จะมี
ญาณสัมผัสกับสิ่ งที่มองไม่เห็ นได้ และสามารถช่วยคนได้จากการสื่ อจิตกับครู อาจารย์ที่ล่วงลับไป
แล้วเช่นเดียวกัน แล้วจึงแนะนาวิธีแก้ไขแก่ผทู ้ ี่มาหา ทั้งยังมีการขออโหสิ กรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร
แทนให้วา่ ต้องการอะไร และแนะนาให้แผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยทาไม่ดีเอาไว้ ฯลฯ
2. เชื่ อว่าผูท้ าพิธีมีหนทางแก้ไข แต่ไม่ใช่การระงับผลของกรรม เช่น แนะนาให้ผรู ้ ่ วมพิธี
ท าความดี ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ธรรมทางพุ ท ธศาสนา เช่ น ไตรสิ ก ขา เพื่ อ ชะลอผลกรรม การขอ
อโหสิ กรรม ซึ่ งในบางสานักผูท้ าพิธีเป็ นสื่ อกลางติดต่อกับเจ้ากรรมนายเวรให้ หรื ออาจจะแนะนา
ให้ผรู ้ ่ วมพิธีทาพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อแก้เคล็ด และรวมถึ งการแนะนาให้ผรู ้ ่ วมพิธียอมรับผล
กรรมที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ปรับปรุ งตนเองเลิกการกระทานั้น
กล่าวโดยสรุ ปสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผคู ้ นมีความเชื่ อในการแก้กรรมนั้น คือ ความศรัทธา
ในตัวผูท้ าพิธี โดยผูท้ าพิธีมกั อ้างว่าตนมีความสามารถพิเศษบางประการหรื อมีประสบการณ์เหนื อ


กลุ่มผูท้ ี่ ตรวจดวงชะตาประกอบกับ การใช้ญ าณหรื อด้วยพลังตาที่ 3 ในกรณี ของคุ ณคณิ น พัน ธุ์
เอื่ยมตระบุตร หรื ออาจารย์แบงค์ สเกทช์กรรม มีผลงานหนังสื อ เช่น “แบงค์สเกตช์กรรม ขยากระดาษ” “เปิ ด
ญาณทิพย์ ฉบับสมบูรณ์ ” “9 ขั้นตอน...สู่ การเป็ นอัจฉริ ยะญาณทิพย์” เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นพิธีกรรายการรายการ
“สื่ อกรรม สื่ อวิญญาณ” ส่วนอาจารย์ทิพย์น้ นั มีผลงานหนังสื อเรื่ อง “กรรมนามาเกิด”

กลุ่มที่ใช้ญาณสื่ อกับดวงจิตของครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วในการช่วยคน ในกรณี ของอาจารย์เสริ ม
ศิลป์ ขอนวงค์ หรื อในปั จจุบนั คือ พระอาจารย์สิน ฉันทธัมโม มีผลงานหนังสื อ “จี้จุดแก้กรรม” และเคยเป็ นแขก
รับเชิ ญในรายการ “ตี 10” ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ส่ วนอาจารย์วาริ นทร์ บัววิรัตน์เลิศ มีผลงาน
หนังสื อ ได้แก่ “เปิ ดนิ มิต 3 เรื่ องเล่า ฉบับ อ.วาริ นทร์ ” “เปิ ดนิ มิต 2 ไขรหัสบุญ เปลี่ยนรหัสกรรม” และ “บุญญ
ฤทธิ์ เปิ ดนิมิต 4”
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ประสาทสัมผัสในเรื่ องกรรม เช่น การมองเห็ นเจ้ากรรมนายเวร หรื อเห็นการกระทาที่ผา่ นมาของผู ้
ร่ วมพิธี เป็ นต้น ซึ่ งความสามารถเหล่านี้ เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็ น
ประจักษ์โดยทัว่ ไปได้ รวมทั้งยังสามารถแนะนาวิธีบรรเทาผลกรรมของผูร้ ่ วมพิธีแต่ละคนได้
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า ความเชื่ อเหล่ านี้ อาจจะท าให้เกิ ดทัศนคติ ที่คาดเคลื่ อนในเรื่ อง
ของกรรมไปในทางที่งมงาย และอาจกลายเป็ นหนึ่ งในช่องทางในการหาผลประโยชน์ส่วนตนของ
ผูท้ าพิธีได้ เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูท้ ี่อา้ งตัวว่ามีความสามารถในการแก้กรรมหลายคนกลายเป็ นผูม้ ี
ชื่ อเสี ยงในสังคมไทยและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ตัวเองในฐานะ “นักแก้กรรม” ถึงคนเหล่านี้ จะ
บอกว่าทาเพื่อช่วยเหลือโดยไม่หวังผลกาไร แต่เมื่อได้รับความเชื่ อถื อศรัทธาจากคนจานวนมาก ผู ้
ศรัทธาเหล่ านี้ เมื่ อเชื่ อว่าดี เชื่ อว่าสามารถแก้กรรมได้จริ ง ก็มีการเชิ ญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คน
รู ้จกั มาร่ วมพิธีกรรม ทาให้เกิ ดรายได้จากการบริ จาคเงินทอง หรื อ ข้าวของ อีกทั้งผูพ้ ิธีบางคนก็มี
รายการที วี เขียนหนังสื อ มี เว็บไซต์ หรื อแม้แต่มีแอพพลิ เคชั่นแนะนาวิธีแก้กรรมเป็ นของตัวเอง
รวมถึ งในบางสานักก็มีเรื่ องของเครื่ องราง ของขลัง สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่สร้างรายได้แก่บุคคลเหล่านี้
ทั้งสิ้ น
จากที่ กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าข้อมู ล เกี่ ยวกับ การแก้ก รรมนั้นมี ช่ องทางในการเผยแพร่ ที่
หลากหลายและเข้าถึ งได้ง่าย ทั้งยังขาดการตรวจสอบจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ท าให้อาจมีการ
บิ ดเบื อนหลักค าสอนเพื่ อใช้ส นับสนุ นและจูงใจให้ประชาชนเข้ามาร่ วมพิ ธีก รรมกับ สานักของ
ตนเอง หรื อ เผยแพร่ ค าสอนอย่า งผิ ด ๆ เพราะในส านั ก แก้ก รรมบางแห่ ง อาจไม่ มี ค วามเข้าใจ
หลักธรรมทางพุทธปรัชญาอย่างลึ กซึ้ ง ในทางกลับกันประชาชนไทยส่ วนใหญ่ก็ขาดความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักคาสอนทางพุทธปรัชญา
ในที่ น้ ี ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่าง บทความแนะนาวิธี ก ารกรวดน้ าของ “หมอปลา มื อปราบ
สัมภเวสี ”1 ซึ่ งถูกเผยแพร่ ไปในหลายเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต โดยได้แนะนาวิธีการไว้ว่า “อันดับ
แรกควรกรวดให้ ตัวเองก่ อน แต่ พระหรื อคนเฒ่ าคนแก่ มักจะสอนให้ กรวดนา้ อุทิศให้ คนตาย หรื อ
เจ้ ากรรมนายเวร” เพราะเจ้ากรรมนายเวร คือคนเลว คนชัว่ คนที่จอ้ งเล่นงานเรา เมื่อกรวดน้ าให้เขา
เขาก็จะมีพลังที่จะทาร้ายเราได้ แต่ถา้ เราบุญ เราจะมีกาแพงบุญกั้น ไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทาร้าย
ได้ (“หมอปลา” แนะวิธีกรวดน้ าที่ถูกต้อง ควรกรวดให้ตวั เองก่อน เพื่อเป็ นกาแพงบุญ, 2560)
 หมอปลา มือปราบสัมภเวสี หรื อนายจี ระพันธ์ เพชรขาว มีผลงานหนังสื อเรื่ อง “หมอปลา มือปราบ

กรรมสัมภเวสี ผี วิญญาณ” และเป็ นพิธีกรรายการ “มือปราบสัมภเวสี ”
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ที่ ม าของการอุ ทิ ศ ส่ วนกุ ศ ลเกิ ด ขึ้ นในสมั ย พุ ท ธกาล โดยมี เรื่ องเล่ า ต่ อ กั น ว่ า เมื่ อ
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ ใหม่ ๆ ได้เสด็จเที่ยวเทศนาสั่งสอนไปตามนิ คมชนบท และราชธานี ต่าง ๆ ครั้ง
หนึ่งไปประทับที่กรุ งราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายพระกระยาหารแด่
พระศาสดาและพวกภิ กษุ สงฆ์สาเร็ จแล้ว ก็ไม่ได้ทรงอุ ทิศถึ งพระญาติ วงศ์ผูซ้ ่ ึ งล่วงลับไปแล้วไม่
และโดยเหตุ ที่ พ ระญาติ วงศ์ส่ วนหนึ่ งเมื่ อสิ้ นชี พ ไปแล้วได้ไปไปเกิ ดเป็ นเปรต คอยรอรับ ความ
ช่วยเหลืออยู่ เมื่อไม่ได้รับผลบุญสมประสงค์ ในเวลาค่าคืนจึงปรากฏตัวและเสี ยงเป็ นที่น่าหวาดกลัว
ขึ้นแก่พระเจ้าพิมพิสารตลอดคืน รุ่ งขึ้นพระองค์จึงได้เสด็จไปทูลความแก่พระศาสดาให้ทรงทราบ
พระศาสดาตรัสว่าเนื่ องจากพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้กระทาบุญแล้ว ไม่ได้อุทิศไปถึงพระญาติวงศ์ผู้
ซึ่ งล่วงลับไปแล้วซึ่ งได้ไปเกิ ดเป็ นเปรต เหตุการณ์ จึงปรากฏขึ้นเช่ นนี้ พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ
เช่ นนั้นจึงได้ทรงบาเพ็ญบุญอุทิศให้ญาติผลู ้ ่วงลับไปแล้ว) นัน่ เป็ นครั้งแรกและทรงกระทาเรื่ อย ๆ
มา (ขุ.เปต.อ. (ไทย) 49/90/43-48 พุทธศาสนิ กชนทั้งหลายจึงได้ถือเอาเป็ นแบบอย่างและนิ ยมการ
ทาบุญอุทิศผลให้แก่ญาติพี่นอ้ ง ร่ วมถึงสรรพสัตว์ท้ งั หลาย จนกลายเป็ นประเพณี สาคัญที่ปฏิบตั ิสืบ
ต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
เมื่อได้ศึกษาถึงที่มาของการอุทิศส่ วนบุญส่ วนกุศลตามหลักการของพุทธปรัชญา ผูว้ ิจยั มี
ความเห็ นว่า การอุ ทิ ศ ส่ วนบุ ญ กุศ ลเป็ นการสร้ างกุศ ลแบบหนึ่ ง โดยการสละแบ่ งบุ ญของเราแก่
สรรพสัตว์ท้ งั ปวง ทั้งที่มนุ ษย์และอมนุ ษย์ จุดประสงค์ของการอุทิศส่ วนกุศลจึงเป็ นไปเพื่อการละ
กิเลสไม่ให้ตระหนี่ ยึดติด หรื อโลภในบุญ เป็ นการช่ วยเหลือโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเมตตา
กรุ ณาเพื่ อให้ผูอ้ ื่ นพ้นทุ กข์ (ไปเกิ ดในภพภู มิ ที่ ดี) และเป็ นการแสดงความกตัญ ญู ต่อญาติ น้องที่
ล่วงลับ ไม่ได้เกี่ ยวกับการเพิ่มพลังอานาจให้กบั ผีร้ายแต่อย่างใด การอธิ บายแนวคิ ดเรื่ องการการ
กรวดน้ าของ “หมอปลา มือปราบสัมพเวสี ” จึงผิดหลักการของพุทธปรัชญา
ดัง นั้น ผูว้ ิจยั มี ค วามเห็ น ว่า ควรอธิ บ ายความแตกต่ างระหว่างบุ ญ และกุ ศลให้ ชัด เจน
เพราะสานักแก้กรรมในสังคมไทยมักใช้แนวคิดเรื่ องการทาบุ ญเป็ นฐานเพื่อสนับสนุ นวิธีการแก้
กรรมในสานักของตน นอกจากนี้ วดั บางแห่ งยังมีการใช้การแก้กรรมเป็ นกุศโลบายในการดึงคนเข้า
วัด เพื่อเป็ นโอกาสให้คนได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล เป็ นความจริ งที่ในปั จจุ บนั วัดที่มีการทาพิธีแก้
กรรมสะเดาะเคราะห์ น้ ันมี พุท ธศาสนิ กชนเข้าไปทาบุ ญเป็ นจานวนมาก แต่การไปท าบุ ญของศา
สนิ กชนเหล่านี้ ได้กุศลด้วยหรื อไม่ เพราะในความจริ งแล้ว คาว่า “บุญ” และ “กุศล” นั้นเป็ นคนละ
คากันและทั้งสองคาก็มีความหมายที่ แต่ต่างกันมาก แต่คนไทยจานวนมากนาทั้งสองคามาใช้อยู่
รวมกันแล้วคิดว่ามีความหมายเหมือนกัน
คาว่า “บุญ” หมายถึง ฟูข้ ึน พองขึ้น บวมขึ้น
ส่ วนคาว่า “กุศล” หมายถึง ตัดให้ราบเตียนไป
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ท่านพุ ท ธทาสได้อธิ บ ายความแตกต่างระหว่าง “บุ ญ” กับ “กุ ศล” ไว้ว่าการท าบุ ญ นั้น
เป็ นไปเพื่อการเกิ ดในสวรรค์ ส่ วน “กุศล” เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดปั ญญา เป็ นไปเพื่อความหลุ ดพ้นจาก
สังสารวัฏ ท่านยังกล่าวอีกว่า สิ่ งที่คนไทยส่ วนใหญ่ทากันอยู่เป็ นบุญ แทบจะไม่มีส่วนที่เป็ นกุศล
เลย จะเห็ นได้จากเวลาที่ทาบุญรู ปแบบต่างที่เราทากัน ไม่วา่ จะเป็ นการให้ทาน รักษาศีล หรื อการ
เจริ ญสมาธิ
ในการให้ทานถ้าให้เพราะจะเอาหน้าเอาเกี ยรติ เอาของตอบแทนเป็ นกาไร หรื อเพื่อให้
บัง เกิ ด ในสวรรค์ แบบนี้ เป็ นให้ ท านเอาบุ ญ หรื อ ได้บุ ญ แต่ ถ้าให้ ท านอย่า งเดี ย วกัน นั่น เอง แต่
ต้องการเพื่อลดความขี้เหนี ยวของตัว ลดความเห็ นแก่ตวั หรื อให้เพื่อค้ าจุนศาสนาเอาไว้ เพราะเห็ น
ว่า ศาสนาเป็ นสรณะ ให้เพราะความเมตตา ให้อย่างบริ สุทธิ์ ใจ หรื ออานาจเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ซึ่ งปั ญญาเป็ นผูช้ ้ ี ขาดว่าให้ไปจะมีประโยชน์มากกว่าเอาไว้อย่างนี้ เรี ยกว่า ให้ทานเอากุศล หรื อได้
กุศล
ในการรักษาศีลก็เป็ นทานองเดี ยวกัน ถ้ารักษาไปทั้ง ๆ ที่ ไม่รู้จกั ความมุ่งหมายของศี ล
เป็ นแต่ยดึ ถือในรู ปร่ างของการรักษาศีล แล้วรักษาเพื่ออวดเพื่อนฝูงหรื อเพื่อไปเกิดในสวรรค์ เอาศีล
เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิตนอย่างเคร่ งครัดจนเกิดเป็ นความเห็นแก่ตวั ยกตนว่าเหนือกว่าคนอื่น สร้าง
ความความยุง่ ยากให้คนรอบข้างหรื อวงสังคม แบบนี้ เป็ นรักษาศีลเอาบุญ แต่ถา้ รักษาศีลเพียงเพื่อให้
เกิ ดการบังคับตัวเอง สาหรับจะเป็ นทางให้เกิ ดความบริ สุทธิ์ และความสงบสุ ขแก่ตวั เองและเพื่อน
มนุษย์เพื่อใจสงบ สาหรับเกิดปั ญญาชั้นสู ง นี้เรี ยกว่า รักษาศีลเอากุศล
ในการเจริ ญ สมาธิ ก็ เช่ นกัน ถ้าท าเพื่ อให้ เกิ ดญาณวิเศษในตน สามารถติ ดต่อกับ ภู ตผี
วิญญาณหรื อเทวดาตามความกระหายของตน จะทาเพื่อให้เก่งกว่าคนอื่นหรื อทาเพื่อการไปเกิด ใน
ภพนั้น ภพนี้ อย่างนี้ เรี ยกว่า สมาธิ เอาบุญ แต่ถา้ ทาสมาธิ เพื่อการบังคับใจตัวเองให้อยูใ่ นอานาจเพื่อ
กวาดล้างกิเลส ข่มมิจฉาทิฎฐิ ทาจิตให้ผอ่ งใสเป็ นทางเกิดของปั ญญา นี้เรี ยกว่า สมาธิ ได้กุศล
(พุทธทาสภิกขุ, 2551, หน้า 89-90)
สรุ ปได้ ว่ า บุ ญ กั บ กุ ศ ลนั้ นมี พ้ื น ฐานที่ เหมื อ นกั น คื อ การท าความดี แต่ ต่ า งกั น ที่
จุดมุ่งหมาย คือ ในการทาบุญนั้นเป็ นการทาความดีโดยมีจุดมุ่งหมายที่ผลทางโลกและในสังสารวัฏ
เช่น ลาภ ยศ การยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น การได้เกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นเมื่อสิ้ นชี วิต ส่ วนกุศลนั้นเป็ น
การทาความดีโดยหวังผลเพื่อการลดกิเลสภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นในการทาความดีที่เป็ นกุศลจะมี
บุ ญ เกิ ดขึ้ นด้วยเสมอ แต่ ในการท าบุ ญอาจจะมี กุศลเกิ ดขึ้ นหรื อไม่เกิ ดขึ้ นก็ ได้ และในทางพุ ทธ
ปรัชญาการกระทาที่เป็ นกุศลจึงจะเป็ นหนทางแก้กรรมที่แท้จริ ง
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แนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการแก้กรรมในสั งคมไทย
จากการศึกษารู ปแบบวิธีการแก้กรรมที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยปั จจุบนั นั้น สะท้อนให้
เห็ น การผสมผสานกัน ของแนวคิ ดที่ ค นในสั ง คมไทยยอมรั บ 4 ประการ ได้แก่ 1. การนับ ถื อ ผี
2. ความเข้าใจเรื่ องกรรมของคนไทย 3. แนวคิดเรื่ องโหราศาสตร์ และ 4. การบูชาเทพเจ้าตามคติ
พราหมณ์-ฮินดู และเทพเจ้าตามคติแบบจีน
1. การนับถือผี นับได้ว่าเป็ นความเชื่ อดั้งเดิ มของมนุ ษย์ทุกชนชาติบนโลก ไม่ใช่ เฉพาะ
คนไทยเท่านั้น จะเห็นได้จาก คนสมัยโบราณเมื่อมีโอกาสได้จดั งานเลี้ยงสังสรรค์ มีการรวมญาติกนั
ก็มกั มีการระลึกถึงบุคคลในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วให้มามีส่วนร่ วมรับส่ วนบุญ รวมถึงอาหารที่
ลู กหลานจัดเลี้ ยงนั้นด้วย เพราะถื อว่า คนที่ ตายแล้วก็ตายไปแต่ร่างกาย ส่ วนวิญญาณที่ สิงอยู่ก ับ
ร่ างกายนั้นคงอยู่ ไม่ตายไปกับร่ างกาย และมีความรู ้สึกเหมือนคนเป็ นทุกประการ คงเปลี่ยนสภาพ
จากคนไปเป็ นผีเท่านั้น
ผีญาติผูใ้ หญ่หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “ผีปู่ย่าตายาย” หรื อ “ผีเรื อน” เชื่ อกันว่าวิญญาณ
เหล่านี้จะสิ งอยูใ่ นบ้านร่ วมกับลูกหลานเหมือนตอนมีชีวติ นอกจากนี้ ยงั มีการนับถือผีอื่นๆ อีก ซึ่ งมี
ทั้งดี และเลว ต่อมาจึงมี การเรี ยกผีดีว่า“เทวดา”เพื่ อไม่ให้ปะปนกับผีเลว โดยมี ความเชื่ อกันอี กว่า
จะต้องมีการบูชาผีเหล่านี้ ดว้ ยเครื่ องเส้นสังเวยเพื่อสร้างความพอใจให้กบั “ผี” เหล่านี้ เพราะเชื่ อกัน
ว่าผีเหล่านี้ มีพลังอานาจสามารถดลบันดาลให้เกิดสิ ริมงคล ทาให้การงานหรื อการดารงชี วิตเป็ นไป
อย่างราบรื่ น หรื อกล่ าวอี ก ในหนึ่ ง ก็ เพื่ อเป็ นเครื่ องระลึ ก ถึ งด้วยความเคารพและแสดงถึ ง ความ
กตัญญูกตเวที (เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน), 2529 หน้า 47-48)
2. ความเข้าใจเรื่ องกรรมของคนไทย แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมย่อมต้องได้รับอิทธิ พลมา
จากแนวคิดเรื่ องกรรมในพุทธปรัชญา แต่ความเชื่ อเรื่ องกรรมของคนไทยนั้นมีความคลาดเคลื่อนไป
จากคาสอนทางพุทธปรัชญา โดยมองว่า “กรรม” เป็ นผลของการกระทาที่ไม่ดีในอดี ต โดยเฉพาะ
อดี ตชาติ ซึ่ งส่ งผลกระทบทาให้การใช้ชีวิตในปั จจุบนั ต้องประสบกับเรื่ องทุกข์ เรื่ องโศก เรื่ องภัย
อันตราย ความวิบตั ิ เหตุร้ายต่าง ๆ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557, หน้า 6) จึงเรี ยกว่า
“กรรม” เช่น ถูกถอดจากตาแหน่ ง โดนฟ้ องร้องติดคุก ไฟไหม้บา้ น เป็ นต้น แต่ในทางกลับกันหาก
เป็ นผลของความดี ที่ทาไว้ในชาติก่อนมาบันดาลให้เจอสิ่ งดี ๆ กลับเรี ยกว่า “บุญ” เช่ น การถูกเชิ ญ
ให้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็ นต้น (เสถียรพงษ์ วรรณปก, 2544, หน้า 2)
ตามความเห็ นของผูว้ ิจยั สิ่ งที่คนไทยจานวนมากควรปรับทัศนะคติเกี่ยวกับเรื่ องอิทธิ พล
ของ “กรรมเก่า” ก็คือความเข้าใจที่ เชื่ อกันว่า “กรรมเก่ า” เป็ นสาเหตุให้ได้รับทุกข์โศกโรคภัยใน
ชีวติ ในความจริ งแล้วกรรมเก่าเป็ นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น ซึ่ งจะเห็นได้จากเหตุการณ์หนึ่งที่ปรากฏ
ในพระไตรปิ ฎก เป็ นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับปริ พาชกชื่ อโมฬิ ยสี วกะที่วดั เวฬุ วนั โดย
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โมฬิยสี วกะได้ถามพระพุทธเจ้าว่า มีพราหมณ์พวกหนึ่งมีความเชื่อว่า ความสุ ขหรื อความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลในปั จจุบนั มีสาเหตุมาจากกรรมเก่า เป็ นความจริ งหรื อไม่ พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธว่าไม่
เป็ นความจริ ง และได้แสดงสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่ างกายของมนุษย์ไว้ ดังนี้
“เวทนาบางอย่างมี ดีเป็ นสมุ ฏฐานเกิ ดขึ้ นในกายนี้ ก็มี การที่ เวทนาบางอย่างซึ่ งมี ดีเป็ น
สมุฏฐานเกิดขึ้นในกายนี้ บุคคลพึงรู ้ได้เองนี้ก็มี การที่เวทนาบางอย่างซึ่ งมีดีเป็ นสมุฏฐาน
เกิดขึ้นในกายนี้ ชาวโลกสมมติวา่ เป็ นความจริ งก็มี ในข้อนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวา
ทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้วา่ ‘บุรุษบุคคลนี้เสวยสุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขอย่างใดอย่างหนึ่ ง
สุ ข ทุ กข์ หรื ออทุ กขมสุ ขทั้งหมดนั้นมี เหตุ ที่ ได้ท าไว้ในปางก่ อน ย่อมแล่ นไปหาสิ่ งที่
ตนเองรู ้ และแล่นไปหาสิ่ งที่ชาวโลกสมมติวา่ เป็ นความจริ ง เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า
‘เป็ นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้น’
... มี เสลดเป็ นสมุ ฏ ฐาน ฯลฯ มี ล มเป็ นสมุ ฏ ฐาน ฯลฯ มี ดี เสลดและลมรวมกัน เป็ น
สมุฏฐาน ฯลฯ เกิดจากการเปลี่ยนฤดู ฯลฯ เกิดจากการบริ หารกายไม่สม่าเสมอ ฯลฯ เกิด
จากการถูกทาร้าย ฯลฯ เวทนาบางอย่างเกิดจาก ผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้ ก็มี การที่เวทนา
บางอย่างซึ่ งเกิดจากผลกรรม เกิดขึ้นใน กายนี้ บุคคลพึงรู ้ได้เองก็มี การที่เวทนาบางอย่าง
ซึ่ งเกิ ดจากผลกรรมเกิ ดขึ้นในกายนี้ ชาวโลกสมมติ ว่าเป็ นความจริ งก็มี ในข้อนั้นสมณ
พราหมณ์ เหล่าใดมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิ อย่างนี้ ว่า ‘บุรุษบุคคลนี้ เสวยสุ ข ทุกข์ หรื อทุกข์
สุ ขอย่างใดอย่างหนึ่ ง สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขทั้งหมดนั้น มีเหตุที่ได้ทาไว้ในปางก่อน’
ย่อ มแล่ น ไปหาสิ่ งที่ ต นเองรู ้ และแล่ น ไปหาสิ่ งที่ ช าวโลกสมมติ ว่ า เป็ นความจริ ง
เพราะฉะนั้นเราจึงกล่ าวว่า ‘เป็ นความผิดของสมณพราหมณ์ เหล่ านั้น” (ส.สฬา. (ไทย)
18/269/301-302)
จากพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับ “กรรมเก่า” เป็ น
สาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิดทุกข์กบั ร่ างกายของมนุ ษย์ แต่กระนั้นก็ยงั มีสาเหตุอื่น ๆ ที่สามารถส่ งผลให้
เกิดความทุกข์แก่ร่างกายของมนุ ษย์ในปั จจุบนั ได้อีก กล่าวคือ อาการผิดปรกติของถุงน้ าดี มีเสมหะ
ในลาคอ ความผิดปกติลมในร่ างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานอาหารของเรา การเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพอากาศโดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่บางวันอากาศร้อน บางวันอากาศเย็น บางวันฝนตก การที่
เราทางานหนักเกิ นไป และขาดการออกกาลังกาย ก็อาจทาให้ทาให้ร่างกายของเราอ่อนแอปรับตัว
ตามความเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศไม่ทนั ก็อาจทาให้เป็ นไข้หวัดหรื ออาการป่ วยอื่น ๆ และ
มนุ ษย์บางคนมีความประพฤตที่ ไม่ดีก็อาจทาให้คนอื่ นไม่ชอบเป็ นเหตุให้ถูกทาร้ าย เพราะฉะนั้น
การกระทาของเราในปั จจุบนั นั้นสาคัญที่ สุด ถ้าหากเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ในกรณี ก็คือ
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การหมัน่ ดู แลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ ไปท าตัวเกะกะระรานคนอื่ น ก็จะเป็ นการ
ป้ องกันความทุกข์ที่เกิดกับร่ างกายของเราได้ดีที่สุด โดยไม่จาเป็ นต้องไปพึ่งสานักแก้กรรมเลย
การที่คนไทยเชื่ อว่ากรรมเก่าเป็ นสาเหตุของทุกสิ่ งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชี วิต ซึ่ งมีสาเหตุหนึ่ ง
มาจากการที่พระสงฆ์สอนเรื่ องกรรมด้วยการปลูกฝังความกลัวเกรงในเรื่ องกรรม แต่ไม่ได้สอนให้
เข้าใจในตัวกรรม การสอนแบบนี้ เป็ นเหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่ งนั้นคือสามารถทาให้ผคู้ นเกรง
กลัวเรื่ องผลของกรรมชัว่ จนเกิ ดความเกรงกลัวและละอายต่อการทาสิ่ งที่ไม่ดี แต่อีกด้านหนึ่ งนั้น
เป็ นสาเหตุที่ทาให้ผคู ้ นมองกรรมเพียงเดียวคือด้านที่เป็ นผลของกรรมชัว่ ที่ตนได้ทาไว้ในอดี ตชาติ
จนเกิดความเชื่ อที่วา่ “คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม” จนหมดกาลังใจในการทากรรมปั จจุบนั เพื่อพัฒนา
ตนเองทั้งทางโลกและทางธรรม และเกิ ดการแบ่งแยกการทาความดี ออกมาจากแนวคิดเรื่ องกรรม
เป็ นแนวคิ ด ในเรื่ อ งของบุ ญ กุ ศ ลแทน ทั้ง ที่ จริ ง ๆ แล้วแนวเรื่ องบุ ญ กุ ศ ลนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
แนวคิดเรื่ องกรรม
อีกประการหนึ่งที่คนไทยควรเข้าใจ คือ ตามหลักของพุทธปรัชญามนุษย์น้ นั ทากรรมและ
ได้รับ ผลกรรมที่ ตนเองได้ท าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นผลของกรรมดี หรื อผลของกรรมชั่ว เช่ น
กรณี ที่ เราไปฆ่ าคนตาย ผลของกรรมที่ เราจะได้รับ ในทันที ก็ คือ ความทุ ก ข์ใจความหวาดกลัวที่
จะต้องรับโทษ ผลของกรรมในเชิงประจักษ์ เช่น ต้องใช้ชีวติ อย่างหลบ ๆ ซ่ อน ๆ ก็โดนตารวจจับก็
ต้องเข้าคุก หรื อแม้แต่การที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วเกิดเป็ นโรคกระเพาะ เป็ นต้น
นอกจากนี้ การนั บ ถื อ ผี ข องคนไทยแต่ เดิ ม และความเข้า ใจเรื่ อ งกรรมของคนไทย
ผสมผสานกันทาให้เกิดแนวคิดเรื่ อง “เจ้ากรรมนายเวร” โดยแต่เดิมนั้นคนไทยโบราณมีความเชื่อใน
เรื่ องความเป็ นอมตะและพลังอานาจของวิญญาณกับแนวคิดเรื่ องกรรมและการรับผลของกรรม คือ
หากเราได้ทากรรมกับใครไว้ ไม่วา่ ดีหรื อชัว่ หากผลกรรมไม่ให้ผลในชาติปัจจุบนั เมื่อบุคคลซึ่ งเป็ น
คู่กรณี ของเราตายไป วิญญาณของเขาก็มีสิทธิ์ ในการทวงผลของกรรม ดังวลี ที่วา่ “ทาดี ได้ดี ทาชัว่
ได้ชวั่ ” เจ้ากรรมนายเวรจึงควรแบ่งได้ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายกุศลกรรมและฝ่ ายอกุศลกรรม
เจ้ากรรมนายเวรฝ่ ายกุศลกรรม คือ บุคคลที่เราเคยช่ วยเหลื อเกื้ อกุลกันมาในชาติใดชาติ
หนึ่ ง ก็ เลยต้อ งมาตอบแทนเรากลับ ในชาติ ภ พใดชาติ ภ พหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้อ งคอยเกื้ อ หนุ น คอย
ช่วยเหลือกัน
เจ้ากรรมนายเวรฝ่ ายอกุศลกรรม คือ บุคคลที่เราเคยไปสร้ างความเดือดร้อนให้กบั เขาไว้
ในชาติใดชาติหนึ่ ง เจ้ากรรมนายเวรฝ่ ายนี้ จึงค่อยจองเวร คอยทาให้เกิดเคราะห์ต่าง ๆ หนักบ้าง เบา
บ้าง (ธมฺ มวโรภิกขุ, 2560 หน้า 59-61) แต่เนื่ องจากคนไทยโบราณมีการแบ่งแยกดีกบั ชัว่ ชัดเจน ถ้า
หากเป็ นการบันดาลสิ่ งที่ดี ก็จะคิดว่าเป็ นฝี มือของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อเทวดา คาว่า “เจ้ากรรมนายเวร”
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จึงมักถูกใช้ไปในด้านลบ คือ ใช้เฉพาะกับบุคคลที่เราเคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั เขาไว้ในชาติ
ใดชาติหนึ่งเท่านั้น
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ประเด็ น นี้ ของผู ้วิ จ ัย ในเอกสารชั้ นต้ น คื อ
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาพบว่าไม่มีการกล่ าวถึ ง “เจ้ากรรมนายเวร” ในลักษณะที่เป็ นวิญญาณ
หรื อผีที่มีอานาจทวงผลของกรรมเลย แต่มีกล่าวถึงในลักษณะที่เป็ นความสื บเนื่ องของกรรมแบบที่
เป็ นวัฏจักรหรื อที่คนไทยนิ ยมใช้คาว่า “จองเวร” ดังที่ปรากฏในอรรถกถาเรื่ องของนางยักษ์ชื่อกาลี
มีเนื้อเรื่ องดังนี้
ครั้งหนึ่ งมีคฤหบดีผหู ้ นึ่ งมีภรรยาเป็ นหมัน ต่อมาเขาได้นาหญิงอีกคนหนึ่ งมาเป็ นภรรยา
เหตุการณ์ โกลาหลเกิ ดขึ้นเมื่อภรรยาคนที่เป็ นหมันนายาแท้งลูกมาให้ภรรยาคนใหม่กิน จนกระทัง่
ตกเลือดเสี ยชีวติ ไปในที่สุด โดยที่ก่อนตายนางได้ต้ งั จิตว่าจะตามทาร้ายลูกของภรรยาคนที่เป็ นหมัน
ในชาติต่อไป
ในชาติต่อมาโดยภรรยาที่ เป็ นหมันเกิ ดเป็ นไก่ เพศเมีย ส่ วนภรรยาที่แท้งลูกเสี ยชี วิตนั้น
เกิดเป็ นแมว เมื่อแม่ไก่ออกไข่เมื่อใดก็จะถูกแมวแอบคาบไปกินเป็ นอาหารถึง 3 ครั้ง และแม่ไก่ก็ถูก
แมวจับกิน จิตของไก่เกิดความพยาบาทต่อแมวเอาไว้
ต่อมาทั้งสองคนหนึ่ งเกิ ดเป็ นแม่เสื อเหลื อง ส่ วนอี กคนหนึ่ งเกิ ดเป็ นแม่เนื้ อ ลู กของแม่
เนื้อก็ถูกกินถึง 3 ครั้ง แม่เนื้อจึงถูกจับกิน ตัวแม่เนื้อตอนตายก็ได้เกิดความพยาบาทขึ้นอีก จนกระทั้ง
ชาติที่ได้เมาพบพระพุทธเจ้า โดยคนหนึ่ งมาเกิดเป็ นธิ ดาของเศรษฐีในกรุ งสาวัตถี ส่ วนอีกคนหนึ่ ง
มาเกิดเป็ นนางยักษิณีชื่อกาลี จึงสามารถหยุดการจองเวรกันลงได้ (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 40/11/68-73)
นอกจากเรื่ อ งของนางยัก ษ์ ที่ ก ล่ า วมานั้ น ยัง มี เรื่ อ งของพระเทวทัต ที่ จ องเวรกรรม
พระพุทธเจ้ามาหลายชาติ แต่ในกรณี ของพระเทวทัตนี้ มีความแตกต่างจากในกรณี ของนางยักษ์กาลี
ตรงที่ เป็ นการผู ก เวรเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว กล่ า วคื อ พระเทวทัต มี ค วามโกรธแค้น ผูก พยาบาทต่ อ กับ
พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่มีความโกรธแค้นผูกพยาบาทต่อพระเทวทัตแต่อย่างใด ซึ่งในอรรถ
กถาอธิ บายจุดเริ่ มต้นการจองเวรของพระเทวทัตไว้ดงั นี้
แรกเริ่ มนั้น เมื่อครั้งพระเทวทัตและพระโพธิ สัตว์เกิดพ่อค้า ได้มียายกับหลานสาวเป็ นผูด้ ี
ตกยากนาถาดทองสมบัติเก่ าที่ ยงั เหลื ออยู่ไปขายพระเทวทัตเพื่อจะหาเงิ นนาไปซื้ อเครื่ องประดับ
เพราะหลานสาวอยากได้ พระเทวทัตต้องการจะโกงจึ งทาที เป็ นไม่สนใจโวยวายว่าเป็ นถาดไม่มี
ราคา แล้วก็โยนถาดทิ้งและก็ลุกเดิ นออกจากบ้านไป โดยหวังว่าสักพักจะเข้ามาใหม่เพื่อให้ยายแก่
เปลี่ยนใจยอมแลกถาดกับของขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
เมื่อพ่อค้าพระโพธิ สัตว์ผ่านมา เห็ นพ่อค้าคนแรกออกจากซอยนั้นไปแล้ว จึงแวะเข้ามา
ขายเครื่ อ งประดับ อี ก ซึ่ งคราวนี้ หลานของยายอดี ต ตระกู ล มหาเศรษฐี เมื่ อ กี้ ก็ ร้ อ งอยากได้
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เครื่ องประดับอีก ยายจึงเรี ยกให้พ่อค้าเข้ามาเพื่อขอแลกถาดเก่า ๆ สนิ มเขรอะกับเครื่ องประดับที่
พ่อค้าพระโพธิ สัตว์นามาขาย เมื่อพ่อค้าพระโพธิ สัตว์จบั ถาดเก่าก็รู้ได้ทนั ทีวา่ เป็ นถาดทองคา มีราคา
ตั้ง 100,000 กหาปณะ พ่อค้าพระโพธิ สัตว์จึงบอกยายแก่วา่ "ถาดนี้เป็ นถาดทองมีราคามหาศาล ของ
ที่ตนนามามีมูลค่าไม่พอแลกซื้ อ”
ยายเห็ นในความซื้ อสัตย์ของพ่อค้าพระโพธิ สัตว์จึงตกลงขายให้ พ่อค้าพระโพธิ สัตว์จึง
ยกของที่จะนามาขายทั้งหมดและเงินอีก 500 กหาปณะ เป็ นค่าถาด เหลือไว้เพียงตาชัง่ ถุง เงินอีก 8
กหาปณะติดตัวกลับไปพร้อมกับถาดทอง หลังจากพ่อค้าพระเทวทัตได้ยอ้ นมาหายายเพื่อขอซื้ อถาด
ทองใบนั้น ยายจึงได้เล่าให้ฟังว่าได้ขายให้กบั พ่อค้าพระโพธิ สัตว์ไปแล้วได้เงินมา 1000 กหาปณะ
พ่อค้าพระเทวทัตได้ฟังดังนั้นถึงกับตกใจแค้นถึงสิ้ นสติสลบฟุบไป พอฟื้ นขึ้นก็เกิดความ
เสี ยดายอย่างเป็ นอย่างมาก ถึงกับโปรยเงินและข้าวของที่นามาเร่ ขายทิ้งไว้หน้าบ้านยาย แล้วก็ถือคัน
ชัง่ วิง่ ตามรอยเท้าพระโพธิ สัตว์ หวังจะแย่งถาดทองคืนไปถึงฝั่งแม่น้ านั้น เห็นพระโพธิ สัตว์กาลังขึ้น
เรื อไปอยู่ เมื่ อ พ่ อค้าพระเทวทัตไปถึ งฝั้ งแม่ น้ าเห็ น พระโพธิ สั ตว์นั่งเรื อหายวับ ไป จึ งเกิ ดความ
โศกเศร้าเสี ยดาย หัวใจเต้นแรง กระอักเลือด และตั้งจิตอธิ ษฐานจะผูกเวรกับพระโพธิ สัตว์ และตาย
ลง (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 55/3/178-182)
หลังจากนั้นพระเทวทัตก็ติดตามจองเวรกับพระพุทธเจ้ามาหลายชาติ จนกระทั้งในชาติที่
เกิดเป็ นพระเทวทัตก็ยงั ตามทาร้ายหวังเอาชี วิตและพยายามขึ้นเป็ นพระศาสดาแทน ทาให้ตอ้ งโดน
ธรณี สูบจึงสามารถตัดความอาฆาตได้
จากทั้ง 2 เรื่ องที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสิ่ งที่ทาให้เกิดการจองเวรกันนั้นไม่ใช่ตวั
กรรม แต่ เป็ นความโกรธ ความแค้น ความพยาบาท ที่ เกิ ดขึ้ นในจิ ตใจของสั ตว์ท้ งั หลายจากการ
กระทากรรมต่อกัน ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นฝ่ ายเดี ยวหรื อทั้งสองฝ่ าย อันเป็ นสาเหตุทาให้กรรมนั้นเกิ ดขึ้น
สื บเนื่ องกันไปอย่างไม่สิ้นสุ ด จนกว่าจะละความพยาบาทที่ เกิ ดขึ้ นจากวัฏจักรของกรรมที่เป็ นผล
สื บเนื่องนี้ในชาติใดชาติหนึ่ง
ดังนั้นจึงถ้าจะนิ ยามความหมายคาว่า “เจ้ากรรมนายเวร” ให้สอดคล้องกับที่กล่าวมานั้น
จะต้องแยกคาว่าเจ้ากรรมนายเวรออกเป็ น 2 คา ได้แก่ “เจ้ากรรม” หมายถึ ง ผูท้ ี่กระทากรรม และ
“นายเวร” หมายถึง ผูท้ ี่มีความโกรธแค้น ความพยาบาท ความต้องการจะเอาคืนสิ่ งที่ผอู ้ ื่นได้กระทา
กับตนเอง
3. แนวคิดเรื่ องโหราศาสตร์ หลักการทางโหราศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อการแก้กรรมโดยเป็ น
เครื่ องมือที่ผทู ้ าพิธีใช้ในการบอกสิ่ งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผูร้ ่ วมพิธี ซึ่ งอาจจะเป็ นการบอกจาก
การพบกันโดยตรงหรื อการรั บ รู ้ ผ่านสื่ อต่ าง ๆ และแนะนาวิธีป้ องกันหรื อแก้ไขไม่ให้สิ่ งไม่ ดีน้ ี
เกิ ดขึ้น (ไกรยศ นาคชัยยะ, 2555, หน้า 98) ซึ่ งก็เป็ นไปตามธรรมชาติ ของมนุ ษย์เมื่ อเกิ ดความไม่
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สบายใจ ก็มกั จะมีความต้องการที่จะหาทางบรรเทาหรื อขจัดปั ดเป่ าความทุกข์น้ นั ออกไป โดยเฉพาะ
การเข้าใจว่า ผลไม่ดีที่ เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากผลของกรรมที่ ไม่ ดี ซึ่ งเรี ยกว่า เคราะห์ ก รรมบ้าง เจ็บ ป่ วย
เพราะโรคกรรมบ้าง ถูกทัก หรื อทานายว่า ซะตาราศีของตนกาลังจะตกที่นงั่ ลาบาก เพราะ เจ้ากรรม
นายเวรจะมาแก้แค้นบ้าง ฯลฯ (พระสุ ธีธรรมานุวตั รและคณะ, ม.ป.ป., หน้า 87)
เรื่ องของการทานายกรรมเก่ าตามที่ ปรากฏในพระไตรปิ ฎกและอรรถกถาผูท้ ี่สามารถ
เห็นกรรมและผลของกรรมของสัตว์น้ นั คือ พระพุทธเจ้าซึ่ งมีญาณวิเศษ เรี ยกว่า “กรรมวิปากญาณ”
และผูบ้ รรลุธรรมชั้นสู งเท่านั้นที่มีความสามารถในการเห็นหรื อทานายกรรมเก่า (พระไพศาล
วิสาโล, 2552) สาหรับผูบ้ รรลุธรรมชั้นสู งในระดับพระอรหันต์น้ นั ถึงแม้วา่ จะมีความสามารถใน
การทานายเห็นกรรมและผลของกรรมได้แต่ก็มิใช่กิจที่สมควรทา จะเห็นได้จากที่พระพุทธเจ้าทรง
เตือนพระมหากัสสปะ ที่ใช้ญาณตรวจดูการเกิดของสัตว์โลก ความว่า
"ชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ท้ งั หลาย แม้อนั พุทธญาณไม่ทรงกาหนด, ใคร ๆ
ไม่สามารถจะทาการกาหนดสัตว์ท้ งั หลาย ผูถ้ ือปฏิสนธิ ในท้องของมารดา อันมารดา
บิดายังไม่ทนั รู ้ก็จุติเสี ยแล้วได้ การรู ้จุติและปฏิสนธิ ของสัตว์เหล่านั้น ไม่ใช่วสิ ัยของ
เธอ วิสัยของเธอมีประมาณน้อย ส่ วนการรู ้การเห็นสัตว์ท้ งั หลายผูจ้ ุติและเกิดอยูโ่ ดย
ประการทั้งปวงเป็ นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น”....
(ขุ.ธ.อ. (ไทย) 40/12/349-350)
จึงกล่ าวได้ว่าในพระพุ ท ธปรัชญามี เพี ยงพระพุ ท ธเจ้าเท่ านั้นที่ สามารถใช้ญาณหยัง่ รู ้
กรรมและผลของกรรมของสัตว์ท้ งั หลายได้ นอกจากนี้ การที่ในสังคมไทยปั จจุบนั มีคนจานวนหนึ่ ง
อ้างตัวว่ามี ค วามสามารถเห็ น กรรมเก่ าของตนเองและสามารถท านายกรรมเก่ าของผูอ้ ื่ น ท าให้
สามารถแนะนาวิธีการแก้ผลของกรรมเก่าได้ ซึ่ งวิธีการที่ทาให้คนเหล่ านี้ สามารถเห็ นกรรมหรื อ
ทานายกรรมของคนอื่นนั้นก็จะแตกต่างกันไป ดังที่กล่าวไปแล้ว หนึ่งในวิธีการที่คนเหล่านี้นามาใช้
และเป็ นหลักคาสอนที่มีในพุทธปรัชญา คือ การปฏิ บตั ิกรรมฐาน วิธีอื่นนอกเหนื อจากนี้ ลว้ นเป็ น
วิธีการที่ไม่ปรากฏในหลักคาสอนทางพุทธปรัชญาทั้งสิ้ น
การปฏิบตั ิกรรมฐาน เป็ นการปฏิบตั ิธรรมรู ปแบบหนึ่งในพุทธปรัชญา เป็ นการประกอบ
ความเพียรทางจิต ต้องมีความอดทนสู งโดยการใช้สิติในการควบคุมจิตไม่ให้คิดอารมณ์อย่างอื่น จน
จิตเกิ ดเป็ นสมาธิ และใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา โดยที่กรรมฐานสามารถแบ่งได้ 2 ขั้น คือ สมถกรรมฐาน และวิ ปั ส นากรรมฐานแต่ ล ะ
กรรมฐานก็จะมีอารมณ์แตกต่างกันออกไป
สมถกรรมฐาน คือ สมถกรรมฐานอันเป็ นอุบายที่ทาให้จิตใจสงบ เป็ นวิธีฝึกอบรมจิตผูก
ไว้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้เกิ ดความสงบจนถึ งขั้นตั้งมัน่ จนเป็ นสมาธิ ในระดับต่าง ๆ ถ้าเป็ นสมาธิ ข้ นั
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สู งสุ ดก็จะทาให้เกิ ดฌาน เป็ นต้น กรรมฐานนี้ เนื่ องด้วยบริ กรรมอย่างเดี ยวไม่เกี่ ยวกับ ปั ญญา คื อ
บริ กรรมในธรรมอันเป็ นอารมณ์ของสมถะข้อใดข้อหนึ่ ง จนจิตแน่วแน่อยูใ่ นอารมณ์ เดียวที่เรี ยกว่า
เอกัคตารมณ์ จนเกิ ดผลจิตอาจปลอดจากนิ วรณ์ มี กามฉันท์ และ พยาบาท เป็ นต้น สามารถระงับ
กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ที่เป็ นข้าศึกกลุม้ รุ มใจเสี ยได้
วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเป็ นอุบายวิธีสาหรับฝึ กจิตให้เกิดปั ญญารู ้แจ้งตามความ
เป็ นจริ ง การรู ้จริ งเห็ นจริ งนี้ เกิดจากปั ญญาฌาน ไม่ได้นึกเอา เป็ นความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามความจริ ง
คือเห็นปัจจุบนั รู ปนาม ไตรลักษณ์ และมรรคผลนิพพานด้วยปัญญาญาณ
ในการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐานนี้ อาศัยการฝึ กอบรมจิตให้รู้ทนั การเกิดขึ้นของขณะจิต
หรื อ ความรู ้สึกแต่ละขณะที่เกิดจากการตอบสนอง ทางอินทรี ยท์ ้ งั 6 คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย และทางใจ ตลอดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้น การสิ้ นสุ ดของอารมณ์ของความรู ้สึกจนเกิด
ปั ญญาญาณแล้ว จะไม่มีขอ้ สงสัยในเรื่ องการสื บต่อของภพชาติวา่ เป็ นอย่างไร การให้ผลของกรรม
เกิดขึ้นได้อย่างไร (สุ ชาดา วสุ ธาร, 2553, หน้า 21-23)
สรุ ปได้วา่ การปฏิบตั ิกรรมฐาน เป็ นการประกอบความเพียรทางจิต โดยการใช้ส ติในการ
ควบคุ มจิ ตไม่ให้คิดอารมณ์ อย่างอื่ นจนจิตเกิ ดเป็ นสมาธิ และใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมที่ เกิ ด
ขึ้นกับจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยที่กรรมฐานสามารถแบ่งได้ 2 ขั้น คือ สม
ถกรรมฐาน สมถกรรมฐานอันเป็ นอุ บายที่ ท าให้จิตใจสงบ เป็ นวิธีฝึกอบรมจิ ตผูกไว้กบั สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งให้เกิดความสงบจนถึงขั้นตั้งมัน่ จนเป็ นสมาธิ ในระดับต่าง ๆ และวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนา
กรรมฐาน คือ กรรมฐานเป็ นอุบายวิธีสาหรับฝึ กจิตให้เกิดปั ญญา โดยอาศัยการฝึ กอบรมจิตให้รู้ทนั
การเกิ ดขึ้นของขณะจิต หรื อ ความรู ้สึกแต่ละขณะที่เกิดจากการตอบสนองทางอินทรี ยท์ ้ งั 6 คือ ตา
หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ ตลอดเหตุ ปัจจัยของการเกิ ดขึ้ น การสิ้ นสุ ดของอารมณ์ ของความรู ้ สึ กจนเกิ ด
ปัญญา
ผูว้ ิจยั เห็นว่า คนบางคนขาดสติในการใช้ชีวิต เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ในการดาเนิ นชี วิต เมื่อ
มีโอกาสได้มาปฏิบตั ิกรรมฐานซึ่ งเป็ นการเจริ ญสติ เมื่อคนเราสงบจิตสงบใจ มีสติ ก็ทาให้สามารถ
ทบทวนตัวเองถึงการกระทาที่ผา่ นมาว่าตัวเองได้ทาอะไรมาบ้าง สามารถแยกแยะสิ่ งดีสิ่งไม่ดี อย่าง
นี้อาจกล่าวได้วา่ เราได้เห็นกรรมเก่า (ที่ได้ทาในชาติน้ ี)
สาหรับการอ้างว่าการปฏิ บตั ิกรรมฐานทาให้มองเห็ นกรรมเก่าในชาติปางก่ อนนั้นเป็ น
ประสบการณ์ เฉพาะบุคคล ดังนั้นเราจึงควรใช้วิจารณญาณกับเรื่ องนี้ ให้มาก ในพุทธปรัชญาได้ให้
หลักการในการเชื่อไว้ใน “กาลามสู ตร” 10 ประการ ดังนี้
1. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
2. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสื บต่อกันมา
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3. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
4. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตาราหรื อคัมภีร์
5. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ
6. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน
7. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
8. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กบั ทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว
9. อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่าจะเป็ นไปได้
10. อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็ นครู ของเรา (องฺ .ติก. (ไทย) 20/66/257)
จากหลักการทั้ง 10 ประการข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า การจะเชื่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้นจะต้อง
เป็ นสิ่ งที่เราสามารถพิสูจน์ได้วา่ เป็ นความจริ งด้วยประสบการณ์ หรื อเป็ นสิ่ งที่สามารถพิสูจน์ได้ใน
เชิงประจักษ์เท่านั้น
4. การบูชาเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ -ฮินดู และเทพเจ้าตามคติแบบจีน การบูชาเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและเทพเจ้าตามคติแบบจีน เป็ นหนึ่ งในวิธีการแก้กรรมที่เป็ นที่นิยมของคน
ไทย เช่น การไปศาลเจ้าของเทพองค์ต่างๆ เพื่อทาพิธีแก้ปีชง หรื อหากมีปัญหาเรื่ องความรักก็ให้ไป
สักการะขอพรกับ “พระตรี มูรติ” ที่ 4 แยกราชประสงค์ นอกจากนี้ วดั ในพุทธศาสนาบางวัดก็มีการ
สร้ างรู ปสักการะของเทพเจ้าไว้ในวัด เช่น พระพิฆเนศปางเสวยสุ ข ที่วดั สมาน จังหวัดฉะเชิ งเทรา
เป็ นต้น มีความเชื่อกันว่าผูท้ ี่มาขอพรก็มกั จะสาเร็ จสมดังใจหวัง
แต่อย่างไรก็ตามตามหลักการในพุทธปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสปฏิ เสธไว้ชดั เจนว่า
การบูชาเทพสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ หรื อสวดคาถานั้นไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ทางแก้กรรม จะเห็นได้จากพุทธ
พจน์วา่
“บุรุษในโลกเป็ นผูฆ้ ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคาหยาบ
พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท เป็ นมิจฉาทิฐิ หมู่มหาชนพึงมาประชุ ม
แล้วสวดอ้อนวอน สรรเสริ ญ ประนมมือเดินเวียนกับบุรุษนั้นว่า ขอบุรุษนี้ หลังจากตาย
แล้ว จงไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์เถิด ก็จริ ง ถึงกระนั้น บุรุษนั้น หลังจาก ตายไปแล้ ว
พึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สาวกผูเ้ ลื่ อมใสอย่างยิ่งในศาสดานั้นพิจารณาเห็ นว่า พระผูม้ ี พระภาคทรงตาหนิ ติเตียน
การฆ่าสัตว์โดยประการต่าง ๆ เป็ นอันมาก และตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ อนึ่ ง สัตว์ที่ถูกเราฆ่ามีอยูม่ ากมาย การที่เราฆ่าสัตว์มากมายนั้นเป็ นการไม่ดีงาม
เลย เราเท่านั้นพึงเป็ นผูเ้ ดือดร้อน เพราะการฆ่าสัตว์น้ นั เป็ นปั จจัย เราไม่ได้ทาบาปกรรม
นั้นก็หามิได้ เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการฆ่าสัตว์น้ นั และเว้นขาดจากการ
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ฆ่าสัตว์ต่อไป เธอละบาปกรรม ก้าวล่วงบาปกรรมนั้นด้วยประการฉะนี้ ” (ส.สฬา. (ไทย)
18/358,360/402,410)
จากพุทธพจน์ขา้ งต้นแสดงให้เห็ นว่า บุคคลที่ทากรรมชัว่ ตายไปย่อมได้รับผลของกรรม
ชัว่ ต่อให้มีคนสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าก็ไม่ช่วยอะไร เว้นแต่บุคคลคนนั้นปรับปรุ งการกระทาของ
ตนเองเลิกทากรรมชัว่ จึงจะพ้นจากกรรมชัว่ นั้นได้
การที่คนไทยนั้นมีความเชื่ อในเรื่ องของกรรมว่า “ชี วิตนั้นถูกกาหนดด้ วยผลของกรรม
เก่ า” และโดยส่ วนมากคนไทยจะมองในเชิงลบ อาทิเช่น บ้านถูกไฟไหม้ ไปอยูใ่ นที่ ๆ กาลังประสบ
ภัยพิบตั ิและภัยถึ งตัว ป่ วยเป็ นโรคร้ ายแรง เหล่านี้ คือผลของกรรมเก่า ส่ วนสิ่ งที่ ดีที่เกิ ดขึ้นในชี วิต
ปั จจุบนั เป็ นเพราะว่าบุญเก่าจากอดีตชาติ เมื่อมีฐานความเชื่ อเช่นนี้ จึงทาให้คนไทยบางกลุ่มมีความ
พยายามหาวิธีการแก้กรรมเพื่อให้มีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยหันไปพึ่งพาบุคคลที่ตนเองนั้น
เชื่ อว่ามีความสามารถหยัง่ รู ้กรรมเก่าและสามารถบอกวิธีการแก้ไขกรรมนั้น ๆ ได้ วิธีการที่ใช้เพื่อ
แก้กรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นการทาบุญในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อการบูชาเทพเจ้าตามแต่ละสานักเชื่ อถื อ
การหาวิธีติดต่อสื่ อสารกับเจ้ากรรมนายเวร เป็ นต้น
จากความเชื่ อเรื่ องกรรมของคนไทยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องมุมมองเรื่ อง
กรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงว่าเป็ นมิจฉาทิฐิ ซึ่ งพระพุทธเจ้าได้แสดงเป็ นพุทธพจน์ไว้ 3 ลัทธิ ได้แก่
1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้วา่ “สุ ขทุกข์หรื อไม่ทุกข์ ไม่สุขที่
บุรุษบุคคลนี้เสวย ทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทาไว้ในปางก่อนเป็ นเหตุ
2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้วา่ “สุ ขทุกข์หรื อไม่ทุกข์ ไม่สุขที่
บุรุษบุคคลนี้เสวย ทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูห้ ยิง่ ใหญ่เป็ นเหตุ
3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้วา่ “สุ ขทุกข์หรื อไม่ทุกข์ ไม่สุขที่
บุรุษบุคคลนี้เสวย ทั้งหมดล้วนแต่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย (องฺ .ติก. (ไทย) 20/62/238)
พระพุทธเจ้าทรงแยกคาสอนของพระองค์ออกจากคาสอนเหล่านี้ เนื่ องจากคาสอนของ
ลัทธิ เหล่านี้ เป็ นคาสอนประเภทอกิ ริยา คื อหลักคาสอนหรื อทัศนะที่ ไม่ทาให้เกิ ดการกระทา เป็ น
มิจฉาทิฐิอย่างร้ายแรง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557, หน้า 15) คือ ทาให้คนขาดความ
รับผิดชอบในการกระทาของตน และไม่คิดที่จะปรับปรุ งตนเองในสิ่ งที่ไม่ดี และพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้น
อย่างไรก็ตามความเชื่ อเรื่ องกรรมและการแก้กรรมของคนไทยก็ยงั มีส่วนที่สอดคล้องกับ
หลักคาสอนในพุทธปรัชญา ในเรื่ องของการทาทานรักษาศีลและการปฏิ บตั ิธรรม แต่จุดมุ่งหมาย
ของคนไทยนั้นก็ไม่ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญา คือ “การดับกรรม” หรื อ “การสิ้ นกรรม”
เพราะต้องการอาศัยบุญเพื่อทาให้ชีวติ ชาติปัจจุบนั มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน หรื อการได้ไปเกิดในภพภูมิ

60
ที่ ดี เมื่ อ ตายหรื อถ้าเกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์ก็ เกิ ด ในตระกู ล ที่ ดีมี ฐานะร่ ารวย ร่ างกายสมบู รณ์ แข็งแรง มี
สติปัญญาดี เป็ นต้น

บทที่ 4
วิพากษ์ การแก้กรรมในสังคมไทย
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั จะท ำกำรวิพ ำกษ์รูป แบบวิธีก ำรแก้กรรมในสั งคมไทยดังที่ ได้ก ล่ ำวถึ ง
รำยละเอียดไปในบทก่อนหน้ำนี้ วำ่ ขัดแย้งกับกรอบของหลักมรรคมีองค์ 8 ซึ่ งเป็ นวิธีกำรแก้กรรม
ในทำงพุทธปรัชญำเถรวำท และกำรแก้กรรมส่ งผลกระทบอย่ำงไรต่อพุทธศำสนำในสังคมไทย

วิพากษ์ รูปแบบวิธีการแก้กรรมในสั งคมไทยตามกรอบมรรคมีองค์ 8
หลักมรรคมี องค์ 8 เป็ นวิธีกำรแก้กรรมตำมหลักกำรทำงพุ ท ธปรัช ญำดังที่ ได้ก ล่ ำวถึ ง
รำยละเอียดไว้แล้วในบทที่ 2 ประกอบด้วย 1. สัมมำทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2. สัมมำสังกัปปะ (ดำริ ชอบ)
3. สั ม มำวำจำ (พู ด ชอบ) 4. สั ม มำกัม มัน ตะ (กระท ำชอบ) 5. สั ม มำอำชี ว ะ (เลี้ ยงชี พ ชอบ) 6.
สัมมำวำยำมะ (พยำยำมชอบ) 7. สัมมำสติ (ระลึกชอบ) 8. สัมมำสมำธิ (ตั้งจิตมัน่ ชอบ) ในหนังสื อ
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)ได้กล่ำวถึงมรรคมีองค์ 8 ว่ำไม่ใช่เส้นทำงที่แยกจำกกันเป็ น 8 สำยซึ่ งนำไปสู่
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน แต่เป็ นหลักกำรที่ตอ้ งปฏิบตั ิแต่ละข้อตำมลำดับ เป็ นองค์ประกอบของทำงสำย
เดี ยวกัน อิงอำศัยซึ่ งกันและกัน โดยอธิ บำยว่ำ กำรที่จดั สัมมำทิฏฐิ ไว้เป็ นข้อแรก เพรำะในขั้นแรก
ของกำรปฏิบตั ิธรรม จะต้องมีควำมเห็ น ควำมเข้ำใจ หรื อควำมเชื่ อที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบตั ิ
จึงจะคิดและปฏิ บตั ิได้อย่ำงถูกต้อง เมื่ อมี ควำมเข้ำใจที่ ถูกต้องแล้ว ก็จะมุ่งไปที่ กำรขัดเกลำควำม
ประพฤติ ทำงกำย วำจำ เพื่อเป็ นพื้นฐำนสำหรับกำรฝึ กอบรบจิตใจต่อไป ในขณะที่ ขดั เกลำควำม
ประพฤติทำงกำย วำจำ และอบรมจิตใจนั้นก็จะทำให้เกิดกำรพัฒนำสัมมำทิฏฐิไปด้วยจนสำมำรถ
เข้ำใจสิ่ งทั้งหลำยตำมสภำพควำมเป็ นจริ งจึงจะบรรลุนิพพำนได้ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2553, หน้ำ 225)
ดังนั้นจึงทำให้สำมำรถสรุ ปควำมสัมพันธ์ของมรรคมีองค์ 8 แต่ละอย่ำงได้ดงั นี้ เมื่อดูจำก
คำอธิ บ ำยของสัมมำทิฏฐิ ในพระไตรปิ ฎก ในเบื้ องต้นอธิ บ ำยว่ำ ควำมรู ้ ในทุ กข์ สำเหตุ แห่ งทุ กข์
ควำมรู ้ในควำมดับทุกข์ ควำมรู ้ในข้อปฏิบตั ิเพื่อดับทุกข์ หรื อก็คือควำมเข้ำใจในตัวอริ ยสัจ 4 และมี
ควำมเชื่ อว่ำมรรรคมี องค์ 8 เป็ นทำงปฏิ บตั ิที่สำมำรถดับทุกข์ได้ จึงท ำให้เกิ ดสัม มำสังกัปปะ คื อ
ควำมคิ ดในกำรละเว้นในกำม ควำมคิ ดในกำรไม่ พ ยำบำทและควำมคิ ดในกำรไม่เบี ยดเบี ยน จึ ง
นำไปสู่ กระบวนกำรขัดเกลำกิเลสในตนเองทั้งทำงร่ ำงกำยได้แก่ สัมมำวำจำ คือ เจตนำเป็ นเหตุเว้น
จำกกำรพูดเท็จ เจตนำเป็ นเหตุเว้นจำกกำรพูดเสี ยดสี เจตนำเป็ นเหตุเว้นจำกกำรพูดคำหยำบ เจตนำ
เป็ นเหตุเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ สัมมำกัมมันตะ คือ เจตนำเป็ นเหตุเว้นจำกกำรผิดศีล 5 ข้อที่ 1. เว้น
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จำกกำรฆ่ำสัตว์ 2. เว้นจำกกำรลักทรัพย์ 3. เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม สัมมำอำชี วะ คือ เลี้ ยง
ชีพด้วยอำชี พที่สุจริ ต และจิตใจ ได้แก่ สัมมำวำยำมะ คือ เพียรพยำยำมในกำรทำควำมดี ละเว้นจำก
กำรทำควำมชัว่ สัมมำสติ คือ มีสติ สัมปชัญญะ และสัมมำสมำธิ คือ ควำมตั้งมัน่ ของจิต เมื่อขัดเกลำ
กระบวนกำรนี้ ก็จะสำมำรถขจัดกิ เลสและกระบวนกำรขัดเกลำนี้ ยงั นำไปสู่ ควำมเข้ำใจตนเอง เข้ำ
โลกตำมควำมเป็ นจริ ง สำมำรถยอมรั บ ควำมจริ ง นั้ น ได้จึ ง ไม่ ท ำให้ เกิ ด ทุ ก ข์อี ก และพ้น จำก
สังสำรวัฏจึงกล่ำวได้วำ่ สิ้ นกรรมทั้งปวง
หำกพิจำรณำมุมมองเรื่ องควำมทุกข์ของคนไทยตำมกระบวนกำรทำงำนของมรรคมีองค์
8 ผูว้ ิจยั พบว่ำ กำรที่ คนไทยมี ทิ ฏ ฐิ เกี่ ยวกับ ควำมทุ ก ข์ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตว่ำมำจำกกรรมเก่ ำหรื อเจ้ำ
กรรมนำยเวร ซึ่ งเป็ น “ผี” จึงเกิ ดควำมเชื่ อที่ว่ำ “คนเรำเกิ ดมำเพื่อใช้กรรม” ไม่สำมำรถหนี ผลจำก
กรรมได้ จึ ง ท ำให้ เกิ ดควำมคิ ด ที่ ว่ำไม่ ส ำมำรถแก้ไ ขปั ญ หำด้วยตนเองได้จึง ต้องแก้ด้วยกำรรั บ
คำแนะนำจำกผูท้ ำพิธีแก้กรรม รวมถึ งเกิ ดควำมคิดที่วำ่ กำรขัดเกลำกิเลสของตนเองจนถึงขั้นบรรลุ
ธรรมเป็ นอริ ยบุ ค คลหรื อนิ พ พำนนั้น เกิ น ควำมสำมำรถของตนเอง มุ่ ง หวัง เพี ย งให้ มี ชี วิต ควำม
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนในปั จจุบนั และเมื่อเกิดชำติต่อไป เมื่อมีมุมมองควำมคิดดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นทำให้กำร
ถือศีลได้แก่ สัมมำวำจำ (พูดชอบ) สัมมำกัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมำอำชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) และ
กำรปฏิบตั ิสมำธิ ได้แก่ สัมมำวำยำมะ (พยำยำมชอบ). สัมมำสติ (ระลึ กชอบ) สัมมำสมำธิ (ตั้งจิต
มัน่ ชอบ) ไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรขัดเกลำกิเลสซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมำยหลักของมรรคมีองค์ 8 แต่เป็ นไปเพื่อ
เพิ่มบุ ญเพื่อให้ผลบุ ญช่ วยให้ชีวิตดี ข้ ึ นหรื อพ้นจำกปั ญหำ จะเห็ นได้จำกกำรที่คนไทยในปั จจุบนั
มักจะเข้ำวัดเมื่อมีปัญหำทุกข์ร้อนใจ เมื่อทำบุญ ไหว้พระก็มกั จะอธิ ษฐำนให้สมหวังในสิ่ งที่ตนเอง
ปรำรถนำ หรื อกำรเข้ำวัดปฎิบตั ิธรรมก็มกั จะเป็ นกำรจัดเป็ นคอร์ส 3 วันบ้ำง 5 วันบ้ำง 7 วันบ้ำง กำร
ปฏิบตั ิธรรมจึงเป็ นเหมือนกำรหนี ควำมวุน่ วำยในกำรใช้ชีวติ ประจำวันไปพักจิตใจ เมื่อครบกำหนด
ก็กลับไปใช้ชีวติ แบบเดิมทำให้ไม่เกิดกำรขัดเกลำกิเลสอย่ำงที่ควรจะเป็ น
นอกจำกนี้ หำกมองกำรแก้กรรมเป็ นอำชี พหนึ่ งก็จะเกิ ดปั ญหำขึ้นว่ำกำรแก้กรรมถื อว่ำ
เป็ นสัมมำอำชีวะหรื อกำรเลี้ยงชี พชอบหรื อไม่ เมื่อผูว้ จิ ยั ทำกำรสื บค้นข้อมูลจำกพระไตรปิ ฎกพบว่ำ
พระพุทธเจ้ำทรงเป็ นผูล้ ะเว้นจำกอำชี พที่เกี่ยวกับวิชำที่เกี่ยวกับกำรทำนำยสิ่ งต่ำงๆ และกำรเป็ นเจ้ำ
พิธี ว่ำเป็ นกำรเลี้ ยงชี พด้วยเดรัจฉำนวิชำ หมำยถึ ง วิชำควำมรู ้ที่ขดั ต่อทำงสู่ นิพพำน เมื่อเรี ยนหรื อ
นำไปใช้ ก็จะทำให้เกิดควำมหลง หมกหมุ่น และทำให้ผคู ้ นหลงงมงำย ไม่เป็ นอันปฏิ บตั ิกิจหน้ำที่
หรื อกระทำสิ่ งใดที่สอดคล้องกับหลักของเหตุผล โดยเฉพำะพระภิกษุเดรัจฉำนวิชำจะเป็ นตัวขวำง
กั้นกำรบำเพ็ญสมณธรรม (พระพรหมคุ ณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551, หน้ำ 93) ดังจะเห็ นได้จำก
กำรที่พระพุทธเจ้ำทรงละเว้นจำกกำรทำนำยและกำรเป็ นเจ้ำพิธีรวม 7 ประกำร ได้แก่
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1. ท ำนำยจำกลัก ษณะของมนุ ษ ย์ เช่ น ท ำนำยจำกอวัยวะส่ วนในส่ วนหนึ่ ง ตำหนิ บ น
ร่ ำงกำย ลักษณะโดยรวมของบุคคล เป็ นต้น
2. ทำนำยจำกลักษณะของสัตว์ เช่น ลักษณะช้ำง ลักษณะม้ำ ลักษณะกระบือ ลักษณะวัว
ลักษณะนก เป็ นต้น
3. ท ำนำยจำกลัก ษณะของสิ่ งของ เช่ น ลัก ษณะอัญ มณี ลัก ษณะไม้พ ลอง ลัก ษณะผ้ำ
ลักษณะอำวุธ เป็ นต้น
4. ทำนำยดวงชะตำบ้ำนเมือง
5 ทำนำยกำรเกิดภัยพิบตั ิจำกกำรโคจรของดวงดำว
6. ท ำนำยฤกษ์ ย ำมในกำรท ำสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ เช่ น ฤกษ์ แ ต่ ง งำน หย่ำ ร้ ำ ง ฤกษ์ ซ้ื อ ข้ำ วของ
เครื่ องใช้ เป็ นต้น
7. เป็ นเจ้ำพิธีต่ำง ๆ เช่ น ทำพิธีบนบำน พิธีแก้บน ร่ ำยมนตร์ ขบั ผี พิธีต้ งั ศำลพระภูมิ พิธี
ปลูกบ้ำน เป็ นต้น (ที.สี . (ไทย) 9/19-27/8-10)
ในตอนท้ำยยังได้กล่ำวอีกว่ำผูท้ ี่ตอ้ งกำรกล่ำวยกย่องพระพุทธเจ้ำได้ยกย่องจำกกำรที่ทรง
มีศีลที่สมบูรณ์ ทรงมีพุทธบัญญัติเป็ นพระวินยั ห้ำมพระภิกษุและภิกษุณีเรี ยนหรื อสอนเดรัจฉำนวิชำ
ซึ่ งปรำกฏในกรณี ของพวกพระและภิกษุณีกลุ่มฉัพพัคคีย ์ สำหรับพระภิกษุ พระพุทธเจ้ำทรงตรัส
เป็ นพุทธพจน์วำ่ “ภิกษุท้ งั หลำย ภิกษุไม่พึงเรี ยนดิ รัจฉำนวิชำ รู ปใดเรี ยน ต้องอำบัติทุกกฏ” ส่ วน
เรื่ องกำรสอนพระพุทธเจ้ำทรงตรัสเป็ นพุทธพจน์ว่ำ “ภิกษุท้ งั หลำย ภิกษุไม่พึงสอนดิ รัจฉำนวิชำ
รู ปใดสอน ต้องอำบัติทุกกฏ” สำเหตุมำจำกกำรที่พวกพระภิกษุฉพั พัคคียส์ อนเดรัจฉำนวิชำ เป็ นเหตุ
ให้ ถู ก ชำวบ้ำนพำกัน ต ำหนิ ว่ำ “ท ำตัวเหมื อ นคฤหั ส ถ์ผูบ้ ริ โภคกำม” วิ.จู . (ไทย) 7/287/72-73)
เช่นเดียวกับภิกษุณี พระพุทธเจ้ำทรงตรัสเป็ นพุทธพจน์วำ่ “ก็ภิกษุณีใดเรี ยนดิรัจฉำนวิชำ ต้องอำบัติ
ปำจิตตีย”์ สำเหตุก็เป็ นเช่นเดียวกับกรณี พระภิกษุ คือ ภิกษุณีกลุ่มนี้ เรี ยน เดรัจฉำนวิชำ เป็ นเหตุให้
ถูกชำวบ้ำนและภิกษุณีดว้ ยกันตำหนิ แล้วไปเล่ำเรื่ องแก่เหล่ำพระภิกษุ เหล่ำพระภิกษุจึงได้ไปกรำบ
ทูล เรื่ องแก่ พ ระพุ ท ธเจ้ำ จึ งทรงบัญ ญัติพ ระวินัย วิ.ภิ กฺ ขุนี. (ไทย) 3/1013-1014/259-260) ส ำหรับ
อุบำสกอุบำสิ กำก็เช่นเดี ยวกันกำรเลี้ ยงชี พด้วยเดียรัจฉำนวิชำไม่ถือว่ำเป็ นกำรเลี้ยงชี พโดยชอบ จะ
เห็นได้จำกพุทธพจน์ ควำมว่ำ
บุคคลผูบ้ ริ โภคปัจจัยอันมีโทษ เป็ นอย่ำงไร
คือ บุคคลบำงคนในโลกนี้ได้แล้ว ได้รับแล้ว ได้เฉพำะแล้ว สมหวังแล้วประสบแล้วซึ่ ง
ปั จจัย เลี้ยงชี พด้วยกำรโกหก ด้วยกำรพูดเลียบเคียง ด้วยกำรทำนิ มิต ด้วยกำรกำจัดคุ ณ
เขำ ด้วยกำรต่อลำภด้วยลำภ ด้วยกำรให้ไม้ ด้วยกำรให้ไม้ไผ่ ด้วยกำรให้ใบไม้ ด้วยกำร
ให้ดอกไม้ ด้วยกำรให้ผลไม้ ด้วยกำรให้น้ ำอำบ ด้วยกำรให้แป้ งจุรณ์ ด้วยกำรให้ดินสอ
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พอง ด้วยกำรให้ไม้สีฟัน ด้วยกำรให้น้ ำบ้วนปำก ด้วยคำพูดมุ่งให้เขำรู ้จกั ตน ด้วยคำพูด
เหลำะแหละเหมือนแกงถัว่ ด้วยกิ ริยำประจบ ด้วยกำรขัดตัง่ ตี สนิ ทเขำ ด้วยวิชำดูพ้ืนที่
ด้วยเดรัจฉำนวิชำ ด้วยวิชำทำนำยลักษณะอวัยวะ ด้วยวิชำดูฤกษ์ยำม ด้วยกำรเดิ นทำ
หน้ำที่ทูต ด้วยกำรเดิ นเป็ นคนรับใช้ด้วยกำรเดินสื่ อสำร ด้วยเวชกรรม ด้วยนวกรรม
ด้วยกำรใช้ก้อ นข้ำวตอบแทนก้อ นข้ำ ว ด้วยกำรให้ แ ละกำรเพิ่ ม ให้ โดยมิ ช อบ ไม่
ยุติธรรม นี้เรี ยกว่ำ บุคคลผูบ้ ริ โภคปั จจัยอันมีโทษ (ขุ.จู. (ไทย) 30/133/437)
ดังนั้นจึงกล่ำวได้วำ่ ในทำงพุทธปรัชญำพระพุทธเจ้ำไม่ทรงสนับสนุนให้พุทธศำสนิกชน
ข้องเกี่ยวกับกำรพยำกรณ์และกำรเป็ นเจ้ำพิธีกรรมต่ำง ๆ ดังนั้นจึงกล่ำวได้วำ่ กำรแก้กรรมในฐำนะ
อำชีพหนึ่ งนั้น ถึ งแม้จะไม่เป็ นอำชี พที่ผิดกฎหมำยแต่ก็ไม่สอดคล้องกับหลักกำรของสัมมำอำชี วะ
โดยเฉพำะพระสงฆ์ที่อำศัย กำรแก้กรรมเป็ นกุศโลบำยในกำรดึ งคนเข้ำวัดก็กำลังท ำผิดพระวินัย
ถึงแม้วำ่ จะมีกำรสอดแทรกกำรสอนหลักธรรมเข้ำมำด้วยก็ตำม กำรที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระ
วินยั แบบนี้ ผูว้ จิ ยั มีควำมเห็นว่ำ เพื่อป้ องกันไม่ให้พระสงฆ์ใช้วชิ ำเหล่ำนี้เพื่อสร้ำงศรัทธำให้ผคู ้ นมำ
นับถื อพุทธศำสนำ เพรำะวิชำเหล่ ำนี้ ก็ไม่ได้ช่วยให้ผศู ้ ึ กษำพ้นจำกกิ เลส แต่ทรงเน้นให้พระสงฆ์
สำวกปฏิ บ ัติ ดี ปฏิ บ ัติ ช อบ จนผู ้ค นเกิ ด ควำมเลื่ อ มใส กำรใช้ พิ ธี ก รรมหรื อกำรอ้ำ งตัว ว่ ำ มี
ควำมสำมำรถพิเศษอำจสร้ำงควำมศรัทธำได้ง่ำย แต่ควำมศรัทธำนั้นไม่ใช่ควำมเชื่ อในตัวหลักธรรม
คำสอน กลับเป็ นควำมเชื่อในอำนำจวิเศษของผูท้ ำพิธีหรื อควำมศักดิ์สิทธิ์ ของพิธีกรรม

ผลกระทบของการแก้รรมทีม่ ตี ่ อพุทธศาสนา
เมื่อกำรแก้กรรมในฐำนะที่เป็ นอำชี พหนึ่ งนั้นไม่จดั ว่ำเป็ นสัมมำอำชี วะ ในหัวข้อนี้ ผวู ้ ิจยั
จึงเห็นควรจะศึกษำผลกระทบจำกกำรแก้กรรมที่มีต่อพุทธศำสนำในสังคมไทย ตำมควำมเห็นของ
ผูว้ ิจยั ส่ งผลกระทบด้ำนลบต่อพุทธศำสนำเป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะถึงแม้วำ่ กำรแก้กรรมจะสำมำรถสร้ำง
ควำมศรัทธำดึงคนเข้ำวัดทำบุ ญได้เป็ นจำนวนมำก แต่กลับสร้ ำงอุ บำสก อุ บำสิ กำ ที่ ไม่มีคุณภำพ
เนื่องจำกกำรแก้กรรมส่ งผลให้อุบำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีเกิดควำมคลำดเคลื่อนในตัวหลักธรรม
จะเห็นได้จำกตำมหลักกำรทำงพุทธปรัชญำได้มีกำรระบุคุณสมบัติของอุบำสกและอุบำสิ กำที่ดีไว้
เรี ยกว่ำ “อุบำสกธรรม 5” (องฺ .ปญฺ จก. (ไทย) 22/175/292-293.) ประกอบด้วย
1. มีศรัทธำ
2. มีศีล
3. ไม่ถือมงคลตื่นข่ำว เชื่ อกรรมไม่เชื่ อมงคล คือ มุ่งหวังจำกกำรกระทำและกำรงำน มิใช่
จำกโชคลำงและสิ่ งที่ตื่นกันว่ำขลังศักดิ์สิทธิ์
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4.ไม่ แ สวงหำทัก ขิ ไ ณยภำยนอกหลัก ค ำสอนนี้ คื อ ไม่ แ สวงหำเขตบุ ญ นอกหลั ก
พระพุทธศำสนำ
5. กระท ำควำมสนับ สนุ นในพระศำสนำนี้ เป็ นเบื้ องต้น คื อ ขวนขวำยในกำรอุ ปถัมภ์
บำรุ งพุทธศำสนำ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้ำ 187-188)
คุ ณ สมบัติแรกของอุบ ำสกและอุ บำสิ ก ำที่ ดี ดงั ที่ ได้กล่ ำวไว้ขำ้ งต้นนี้ ในกำรวิเครำะห์
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นมีคุณสมบัติบำงประกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเรื่ องของควำมเชื่ อ ได้แก่ คุณสมบัติในข้อ
ที่ 1 และ 3 จึงควรจะอธิ บำยถึ งหลักธรรมอีกประกำรหนึ่ งเพื่อทำควำมเข้ำใจศรัทธำที่ถูกต้องตำม
หลักกำรของพุทธปรัชญำ คือ หลักศรัทธำ 4 ซึ่ งเป็ นหลักที่กล่ำวถึงสิ่ งที่ผนู ้ บั ถือพุทธศำสนำควรเชื่ อ
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. กัมมสัทธำ เชื่ อกรรม เชื่ อกฎแห่ งกรรม เชื่ อว่ำกรรมมีอยู่จริ ง คือ เชื่ อว่ำเมื่ อทำอะไร
โดยมี เจตนำ คื อ จงใจท ำทั้งรู ้ ย่อมเป็ นกรรม คื อ เป็ นควำมชั่วควำมดี มี ข้ ึ นในตน เป็ นเหตุ ปั จจัย
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ำยสื บเนื่ องต่อไป กำรกระทำไม่วำ่ งเปล่ำและเชื่ อว่ำผลที่ตอ้ งกำรจะสำเร็ จได้ดว้ ย
กำรกระทำ มิใช่ดว้ ยอ้อนวอนหรื อนอนคอยโชค เป็ นต้น
2. วิปำกสัทธำ เชื่อวิบำก เชื่อผลของกรรม เชื่ อว่ำผลของกรรมมีจริ ง คือ เชื่ อว่ำกรรมที่ทำ
แล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจำกกรรมดี ผลชัว่ เกิดจำกกรรมชัว่
3. กัมมัส สกตำสั ท ธำ เชื่ อควำมที่ สัตว์มี กรรมเป็ นของตน เชื่ อว่ำแต่ ล ะคนเป็ นเจ้ำของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบำกเป็ นไปตำมกรรมของตน
4. ตถำคตโพธิ สัทธำ เชื่ อควำมตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ มัน่ ใจในองค์พระตถำคต ว่ำทรง
เป็ นพระสัมมำสัมพุทธะ ทรงพระคุ ณทั้ง 9 ประกำร ตรัสธรรม บัญญัติวินยั ไว้ดว้ ยดี ทรงเป็ นผูน้ ำ
ทำงที่ แสดงให้ เห็ น ว่ำ มนุ ษ ย์คื อ เรำทุ ก คนนี้ หำกฝึ กตนด้วยดี ก็ ส ำมำรถเข้ำ ถึ ง ภู มิ ธ รรมสู งสุ ด
บริ สุทธิ์ หลุดพ้นได้ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หน้ำ 140)
ในกำรพิ จำรณำคุ ณ สมบัติ ประกำรแรก ศรัท ธำ ในเบื่ องต้น คื อ ควำมศรั ทธำในพระ
รัตนตรัย คนไทยในฐำนะอุบำสกและอุบำสิ กำนั้นเชื่ อในพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ แต่
หำกนำหลักศรัทธำ 4 มำประกอบกำรพิจำรณำ ผูว้ ิจยั พบว่ำ ควำมศรัทธำต่อพุทธศำสนำของอุบำสก
และอุบำสิ กำที่เป็ นผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมไม่สอดคล้องกับหลักศรัทธำ 4 จริ งอยูท่ ี่อุบำสกและอุบำสิ กำที่
เป็ นผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมนั้นเชื่ อเรื่ องกรรมและผลของกรรม แต่ก็มุ่งเน้นไปที่กรรมในอดีตชำติ เพรำะ
เชื่ อว่ำเป็ นสำเหตุให้ชีวิตต้องประสบทุกข์ภยั ทำให้เกิ ดควำมไม่เชื่ อมัน่ ในตนเอง เมื่อไม่เชื่ อมัน่ ใน
ตนเองแล้วก็ไม่แก้ปัญหำหรื อพัฒนำตนเองด้วยกำลังของตนเอง ทำให้ถึงแม้จะเชื่ อในกำรตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้ำ มัน่ ใจว่ำทรงเป็ นพระสัมมำสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประกำร ทรงบัญญัติพระธรรม
และพระวินยั ไว้ดว้ ยดี แต่ก็ไม่ได้มองพระพุทธเจ้ำทรงเป็ นมนุ ษย์ผพู ้ ฒั นำตนเองจนสำมำรถเข้ำถึ ง
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ภูมิธรรมสู งสุ ด ซึ่ งเรำผูเ้ ป็ นมนุษย์เช่นเดียวกันก็สำมำรถทำตำมได้ กลับมองว่ำเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ งที่
ต้องเคำรพบูชำสู งสุ ด รวมถึงมีอำนำจในกำรดลบันดำลให้ ผบู ้ ูชำสมปรำรถนำในสิ่ งที่ออ้ นวอนขอ
หรื อแก้ผลร้ำยจำกกรรมได้ จะเห็นได้จำกเวลำเข้ำวัดทำบุญไหว้พระก็มกั จะอธิ ษฐำนขอให้สมหวัง
ในสิ่ งที่ปรำรถนำ หรื อนำสิ่ งของไปบนบำนศำลกล่ำว เช่น กรณี ของพระพุทธรู ป “พระพุทธโสธร”
หรื อ “หลวงพ่อโสธร” จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งคนไทยเชื่อกันว่ำต้องบนด้วยกำรถวำยไข่ตม้ เป็ นต้น
ประกำรที่สอง เป็ นผูม้ ีศีล คือ กำรปฏิบตั ิตำม ศีล 5 หรื อ ศีล 8 ตำมควำมสำมำรถของตน
ถึ งแม้ว่ำสำนักแก้กรรมมักจะแนะนำให้ผูร้ ่ วมพิ ธี เข้ำวัดปฏิ บ ตั ิ ธรรมเพื่ อแก้ก รรม อย่ำงไรก็ตำม
ผูว้ จิ ยั มีควำมเห็นว่ำ กำรปฏิบตั ิศีลในคุณสมบัติขอ้ นี้ ควรหมำยถึง ผูท้ ี่เป็ นอุบำสกและอุบำสิ กำนั้นมี
ศีลเป็ นปกติ ในช่วงที่เข้ำวัดปฏิ บตั ิธรรมผูว้ ิจยั ยอมรับว่ำในช่วงระหว่ำงนั้นอุบำสกอุบำสิ กำที่เป็ นผู้
ร่ วมพิธีแก้กรรมเหล่ำนั้นถื อศีลอย่ำงเคร่ งครัด แต่หลังจำกกลับมำใช้ชีวิตตำมปกติอุบำสกอุบำสิ กำ
บำงคนก็ไม่ได้ถือศีลอย่ำงเคร่ งครัดอย่ำงตอนเข้ำวัดปฏิบตั ิธรรม ยังคงดื่มเหล้ำ สู บบุหรี่ พูดคำหยำบ
มีเรื่ องทะเลำะเบำะแว้งกันระหว่ำงบุคคล ซึ่ งในบำงครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นรุ นแรงถึงแก่ชีวติ
ประกำรที่สำม ไม่ถือมงคลตื่นข่ำว เชื่ อกรรมไม่เชื่ อมงคล คือ มุ่งหวังจำกกำรกระทำและ
กำรงำน มิ ใช่ จำกโชคลำงและสิ่ งที่ ตื่น กัน ว่ำขลังศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คุ ณ สมบัติข ้อนี้ ส ำมำรถแยกย่อยได้
ออกเป็ น 2 ประกำร ได้แก่ 1. กำรเชื่ อในกรรมและมุ่งหวังควำมสำเร็ จจำกกรรมปั จจุบนั เป็ นควำม
จริ งคนไทยที่เป็ นอุบำสกและอุบำสิ กำที่เป็ นผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมจะมีควำมเชื่ อในกรรม ผลของกรรม
และเชื่ อว่ำมีกรรมเป็ นของตน แต่ก็มีควำมคลำดเคลื่อนไปเป็ นอย่ำงมำก ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำ คน
ไทยมีทิฏฐิ เกี่ยวกับควำมทุกข์ที่เกิ ดขึ้นในชี วิตว่ำมำจำกกรรมเก่ำหรื อเจ้ำกรรมนำยเวร ซึ่ งเป็ น “ผี”
จึ ง เกิ ด ควำมเชื่ อ ที่ ว่ำ “คนเรำเกิ ด มำเพื่ อ ใช้ก รรม” ไม่ ส ำมำรถหนี จ ำกผลกรรมได้ จึ ง ท ำให้ เกิ ด
ควำมคิดที่วำ่ ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำด้วยตนเอง จึงขัดกับหลักกำรที่เน้นให้มุ่งหวังผลสำเร็ จจำกกำร
กระทำของตนเองในปั จจุบนั อย่ำงชัดเจน 2. ไม่เชื่ อเรื่ องโชคลำงและของขลัง อุบำสกและอุบำสิ กำผู้
ร่ วมพิธีแก้กรรมมักจะเชื่อในเครื่ องรำงของขลังเป็ นอย่ำงมำก ซึ่ งมีตวั อย่ำงให้เห็นมำกมำย จะเห็นได้
จำกกำรเช่ ำและบู ช ำพระเครื่ อ ง บำงองค์มี รำคำสู ง เป็ นหลัก ล้ำ น เครื่ อ งรำงของขลัง ต่ ำ ง ๆ เช่ น
ตะกรุ ด ปลัด ขิ ก โดยเฉพำะที่ ป ลุ ก เสกโดยพระเกจิ อ ำจำรย์ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย มี
ข้อสังเกตประกำรหนึ่ งว่ำวัดที่ มีกำรปลุ กเสกสิ่ งเหล่ำนี้ มกั จะเป็ นวัดที่มีก ำรทำพิธีเกี่ ยวกับกำรแก้
กรรม สะเดำะเครำะห์ดว้ ย หรื อต้นไม้ที่มีลกั ษณะแปลกประหลำดก็มกั จะมีคน เอำผ้ำ 3 สี ไปผูก จุด
ธูปบูชำ นำน้ ำดื่ม นำอำหำรไปเซ่นไหว้ แล้วขูดตำมลำต้นเพื่อให้เห็นตัวเลขนำไปซื้ อหวยหรื อสลำก
กินแบ่งรัฐบำล เป็ นต้น
ประกำรที่สี่ ไม่แสวงหำทักขิไณยภำยนอกหลักคำสอน คือ ไม่แสวงหำเขตบุญนอกหลัก
พุทธศำสนำ จำกกำรศึกษำรู ปแบบวิธีกำรแก้กรรมที่ปรำกฏในสังคมไทยในบทที่แล้ว ผูว้ ิจยั พบว่ำ
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นอกจำกกำรท ำบุ ญ ถื อ ศี ล เข้ำวัด ปฏิ บ ัติ ธ รรม ยัง มี รูป แบบวิ ธี ก ำรแก้ก รรมที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด กำร
แสวงหำทักขิไณยภำยนอกพุทธศำสนำอยู่เสมอ อำทิเช่ น กำรที่ผทู ้ ำพิธีแก้กรรมอ้ำงว่ำตนเป็ นร่ ำง
ทรงหรื อแนะนำให้อุบำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีทำกำรบูชำเทพเจ้ำในศำสนำอื่น ๆ โดยเฉพำะเทพ
เจ้ำในคติของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูหรื อเทพเจ้ำตำมคติของคนจีน เช่น พระพิฆเนศ พระรำหู เจ้ำพ่อ
เสื อ เป็ นต้น รวมถึงวัดบำงวัดก็มีกำรนำเอำเทวรู ปของเจ้ำเหล่ำนี้ไปประดิษฐำนในวัดด้วย
ประกำรที่ ห้ำ กระทำกำรสนับสนุ นในพระศำสนำนี้ เป็ นเบื้ องต้น คื อ ขวนขวำยในกำร
อุปถัมภ์บำรุ งพุทธศำสนำ ถึงแม้วำ่ กำรแก้กรรมจะมีขอ้ ดีที่สำมำรถใช้เป็ นกุศโลบำยทำให้คนเข้ำวัด
ทำบุญมำกขึ้น ทำให้วดั มีรำยได้เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับเครื่ องสำธำรณู ปโภคสำหรับพระสงฆ์ที่อยูใ่ น
วัด แต่ผวู ้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่ำกำรดูแลควำมเป็ นอยูข่ องคณะสงฆ์น้ นั เป็ นเพียงองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ ง
ของคุณสมบัติขอ้ นี้ เท่ำนั้น ตำมควำมเห็ นของผูว้ ิจยั กำรอุปถัมภ์บำรุ งพุทธศำสนำนั้นจำเป็ นจะต้อง
ธำรงพระธรรมวินยั เป็ นสำคัญ เนื่ องจำกพระธรรมวินยั ถือเป็ นพระศำสดำในพุทธศำสนำหลั งจำก
พระพุทธเจ้ำทรงดับขันธ์ปริ นิพพำน จะเห็ นได้จำกพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระอำนนท์เป็ นปั จฉิ ม
โอวำทว่ำ “ธรรมและวินยั ที่เรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลำย หลังจำกเรำล่วงลับไป ก็จะ
เป็ นศำสดำของเธอทั้งหลำย” (ที.ม. (ไทย) 10/216/164) นอกจำกนี้ ยงั มีพุทธพจน์ที่กล่ำวว่ำกำรธำรง
พระธรรมวินยั เป็ นข้อปฏิบตั ิในกำรบูชำพระพุทธเจ้ำ ซึ่งทรงตรัสกับพระอำนนท์อีกเช่นกัน ควำมว่ำ
“ผูใ้ ดไม่วำ่ จะเป็ นภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก หรื ออุบำสิ กำ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ิชอบ
ปฏิบตั ิตำมธรรมอยู่ ผูน้ ้ นั ชื่ อว่ำสักกำระ เคำรพ นับถื อ บูชำ นอบน้อม ด้วยกำรบูชำอย่ำงยอดเยี่ยม”
(ที.ม. (ไทย) 10/199/148) แต่เมื่อพิจำรณำถึ งเรื่ องของกำรธำรงพระธรรมแล้ว ผูว้ ิจยั พบว่ำ คนไทย
ในฐำนะอุบำสกและอุบำสิ กำมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในตัวพระธรรมคำสอนเป็ นอย่ำงมำก โดย
พิจำรณำได้จำกคุณสมบัติ 4 ประกำรแรก ที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี้ จึงกล่ำวได้วำ่ อุบำสกอุบำสิ กำที่
เป็ นผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมทำคุณสมบัติขอ้ นี้ได้ไม่สมบูรณ์
ผลกระทบที่ตำมมำนั้นรุ นแรงมำกขึ้นถึงขั้นที่สำมำรถทำให้พุทธศำสนำเสื่ อมลงได้ จำก
กำรสื บค้นข้อมูลของผูว้ ิจยั พระพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงสำเหตุควำมเสื่ อมของศำสนำไว้ 2 ประกำร ควำม
ว่ำ
“ธรรม 2 ประกำรนี้ยอ่ มเป็ นไปเพื่อควำมเสื่ อมสู ญหำยไปแห่งสัทธรม ธรรม 2 ประกำร
อะไรบ้ำง คือ
1. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมำไม่ดี
2. อรรถที่สืบทอดขยำยควำมไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ต้ งั ไว้ไม่ดีก็ชื่อว่ำเป็ น
กำรสื บทอดขยำยควำมไม่ดี” (องฺ .ทุก. (ไทย) 20/20/72)
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จำกพุทธพจน์ขำ้ งต้นแสดงให้เห็ นว่ำสำเหตุควำมเสื่ อมของพระศำสนำเกิ ดจำกบุคคล 2
จำพวก ได้แก่
1. พระศำสดำมีควำมสำคัญในฐำนะผูก้ ่ อตั้งศำสนำและเป็ นผูถ้ ่ ำยทอดคำสอนแก่ เหล่ ำ
สำวก เมื่ อถ่ำยทอดคำสอนไม่ถูกต้อง คื อ เป็ นคำสอนที่ไม่ดี ไม่เกิ ดประโยชน์กบั ผูป้ ฏิ บตั ิ หรื อคำ
สอนที่นำมำถ่ำยทอดอำจเป็ นคำสอนที่ดี แต่เวลำถ่ำยทอดแก่สำวกอธิ บำยควำมไม่ชดั เจน ทำให้เหล่ำ
สำวกเกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน เป็ นเหตุให้ศำสนำเสื่ อม
2. สำวกหรื อผูน้ บั ถือศำสนำมีบทบำทในกำรสื บทอดพระศำสนำ ถ้ำหำกได้รับคำสอน
ผิด ๆ มำจำกพระศำสดำ หรื อหำกพระศำสดำประกำศคำสอนไว้ดีแล้ว แต่เหล่ำสำวกไม่เข้ำใจในคำ
สอน บันทึก ทำอรรถำธิ บำยในตัวคำสอนที่ผิด นำไปปฏิบตั ิบตั ิและเผยแผ่แบบผิด ๆ ย่อมไม่เป็ นที่
ศรัทธำแก่ประชำชน ทำให้ศำสนำเสื่ อม
จำกที่ กล่ ำวมำข้ำงต้นจะเห็ นตัวอย่ำงได้จำกกรณี ของพวกควำมเสื่ อมของพวกนิ ครนถ์
หรื อศำสนำเชน ตำมที่ ป รำกฎในพระไตรปิ ฎกหลังจำกที่ พ ระศำสดำของพวกพวกนิ ครนถ์ห รื อ
ศำสนำเชนถึงแก่กรรม สำวกก็เกิดกำรแตกแยกเป็ น 2 ฝ่ ำย จำกกำรที่มีควำมเข้ำใจในคำสอนต่ำงกัน
และต่ำงเข้ำใจว่ำควำมเข้ำใจของฝ่ ำยตนนั้นถูก ซึ่ งพระพุทธเจ้ำได้ตรัสกับพระอำนนท์และพระจุน
ทะ ควำมว่ำ
“ข้อนั้นก็เป็ นอย่ำงนี้แหละจุนทะ ในธรรมวินยั ที่ศำสดำกล่ำวไว้ไม่ดี ประกำศไว้ไม่ดี ไม่
เป็ นเครื่ องนำออกจำกทุกข์ได้ ไม่เป็ นไปเพื่อควำมสงบระงับ เป็ นธรรมวินยั ที่ผมู ้ ิใช่พระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำประกำศไว้ จุนทะในโลกนี้ มีศำสดำผูม้ ิใช่ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ มี
ธรรมที่ศำสดำกล่ำวไว้ไม่ดี ประกำศไว้ไม่ดี ไม่เป็ นเครื่ องนำออกจำกทุกข์ได้ ไม่เป็ นไป
เพื่อควำมสงบระงับ เป็ นธรรมวินยั ที่ผมู ้ ิใช่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำประกำศไว้”
จำกพุ ท ธพจน์ ข ้ำ งต้น แสดงถึ งลัก ษณะค ำสอนที่ ไ ม่ ดี ใ นทัศ นะของพระพุ ท ธเจ้ำว่ำ มี
ลักษณะเป็ นคำสอนที่ไม่นำไปสู่ กำรดับทุกข์และไม่เป็ นไปเพื่อกำรขัดเกลำกิ เลส ทั้งได้ทรงอธิ บำย
ผลกระทบจำกกำรปฏิบตั ิตำมหรื อเผยแผ่คำสอนแบบนี้ไว้ 2 ลักษณะ
1. พระศำสดำมีหลักคำสอนที่ไม่ดี แต่สำวกไม่ปฏิ บตั ิตำมคำสอนนั้น พระพุทธเจ้ำทรง
ตรัสถึงผลกำรเผยแผ่คำสอนว่ำ ถึงแม้ประชำชนอำจจะไม่เกิดควำมศรัทธำจำกตัวศำสดำหรื อคำสอน
แต่จะเกิ ดควำมศรัทธำจำกตัวของสำวก และสำมำรถทำให้มีคนมำนับถื อศำสนำ แต่เพรำะคำสอน
นั้นศำสดำบัญญัติไว้ไม่ดี กำรปฏิบตั ิตำมคำสอนนั้นย่อมไม่เกิดบุญ
2. พระศำสดำมีหลักคำสอนที่ ไม่ดี แต่สำวกปฏิบตั ิตำมคำสอนนั้น พระพุทธเจ้ำทรงตรัส
ถึงผลกำรเผยแผ่คำสอนว่ำ ถึ งแม้ประชำชนอำจจะไม่เกิ ดควำมศรัทธำจำกตัวศำสดำ คำสอน สำวก
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แต่หำกมีประชำชนบำงพวกศรัทธำและให้กำรทำนุบำรุ งศำสนำนั้น ทั้งศำสดำ สำวกผูเ้ ผยแผ่คำสอน
และประชำชนที่เข้ำมำศรัทธำ ย่อมทำสิ่ งที่ไม่เกิดบุญ (ที.ปำ. (ไทย) 11/165-167/126-128)
ในกรณี เรื่ องของพระศำสดำคงไม่มีขอั โต้แย้งว่ำพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระธรรมวินยั
ได้เป็ นอย่ำงดี ไม่อย่ำงนั้นพุทธศำสนำคงไม่สำมำรถดำรงอยูม่ ำตั้งแต่สมัยพุทธกำลจนถึงปั จจุบนั แต่
อย่ำงไรก็ตำมพระศำสดำก็เป็ นมนุ ษย์ย่อมต้องตำยไปตำมธรรมชำติ คงเหลื อแต่สำวกเท่ำนั้นที่จะ
เป็ นผูร้ ักษำศำสนำไว้ได้ เมื่อสำวกไม่มีควำมไม่เข้ำใจในหลักธรรม นำไปสู่ กำรปฏิบตั ิที่ผิด ย่อมทำ
ให้ศำสนำเสื่ อมลง จำกปั ญหำที่ สะท้อนออกมำจำกกำรแก้กรรม ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่ำเกิ ดจำกกำร
ขำดวิจำรณญำณของอุ บ ำสกและอุ บ ำสิ ก ำผูเ้ ข้ำร่ วมพิ ธี แก้ก รรมขำดสัม มำทิ ฏ ฐิ ซึ่ งในทำงพุ ท ธ
ปรัชญำกำรสร้ำงสัมมำทิฏฐิน้ นั ต้องอำศัยหลักธรรมมำประกอบ 2 ประกำร ได้แก่
1. ปรโตโฆสะ กำรกระตุ ้นหรื อชักจูงจำกภำยนอก คือ กำรรับฟั งคำแนะนำสั่งสอน เล่ ำ
เรี ยนควำมรู ้ สนทนำซักถำม ฟั งคำบอกเล่ำชักจูงของผูอ้ ื่น โดยเฉพำะกำรสดับสัทธรรมจำกท่ำนผู ้
เป็ นกัลยำณมิตร
2. โยนิ โสมนสิ กำร กำรใช้ควำมคิดถูกวิธี ควำมรู้จกั คิด คิดเป็ น คือกระทำในใจโดยแยบ
คำย มองสิ่ งทั้งหลำยด้วยควำมคิ ดพิ จำรณำ รู ้ จกั สื บ สำวหำเหตุ ผล แยกแยะสิ่ งนั้น ๆ หรื อปั ญ หำ
นั้น ๆ ออก ให้เห็ นตำมสภำวะและตำมควำมสั มพันธ์ แห่ งเหตุ ปัจจัย (พระพรหมคุ ณำภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2553, หน้ำ 69)
เมื่อพิจำรณำหลักธรรมทั้ง 2 ประกำร จะเห็ นได้ว่ำ สัมมำทิฏฐิจะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งอำศัยทั้ง
ปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน
ปั จจัย ภำยนอก คื อ กำรมี ค นรอบข้ำงที่ เป็ นกัล ยำณมิ ตรค่ อยแนะน ำ และชัก จู งเรำไป
ในทำงที่ ดี ซึ่ งในทำงพุทธปรัชญำกัลยำณมิ ตรหมำยถึ ง คนที่ คบหรื อเข้ำหำแล้วจะเป็ นเหตุให้เกิ ด
ควำมดี งำมและควำมเจริ ญ โดยเฉพำะเพื่ อนที่ มีลกั ษณะเหมือนครู และได้จำแนกคุ ณสมบัติของ
กัลยำณมิตรออกเป็ น 7 ประกำร หรื อเรี ยกว่ำ “กัลยำณมิตรธรรม 7” ได้แก่
1. น่ำรัก ในฐำนเป็ นที่สบำยใจและสนิทสนม ชวนให้อยำกเข้ำไปปรึ กษำไต่ถำม
2. น่ ำเคำรพ ในฐำนประพฤติ สมควรแก่ฐำนะ ให้เกิ ดควำมรู ้ สึกอบอุ่นใจ เป็ นที่ พ่ ึงใจ
และปลอดภัย
3. น่ ำเจริ ญใจ หรื อน่ ำยกย่อง ในฐำนทรงคุ ณคื อควำมรู ้ และภูมิปัญญำแท้จริ ง ทั้งเป็ นผู ้
ฝึ กอบรมและปรับปรุ งตนอยูเ่ สมอ ควรเอำอย่ำง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้ำงด้วยซำบซึ้ งภูมิใจ
4. รู ้จกั พูดให้ได้ผล รู ้จกั ชี้ แจงให้เข้ำใจ รู ้วำ่ เมื่อไรควรพูดอะไรอย่ำงไร คอยให้คำแนะนำ
ว่ำกล่ำวตักเตือน เป็ นที่ปรึ กษำที่ดี
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5. อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึ กษำซักถำมคำเสนอแนะวิพำกษ์วจิ ำรณ์ อดทน
ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉี ยว
6. แถลงเรื่ อ งล้ ำ ลึ ก ได้ สำมำรถอธิ บ ำยเรื่ อ งยุ่ง ยำกซั บ ซ้ อ น ให้ เข้ำ ใจ และให้ เรี ย นรู ้
เรื่ องรำวที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นไป
7. ไม่แนะนำในเรื่ องเหลวไหล หรื อชักจูงไปในทำงเสื่ อมเสี ย (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2553, หน้ำ 204)
สรุ ปได้ว่ำ คนรอบตัวเรำที่สำมำรถเรี ยกว่ำ “กัลยำณมิตร” ในทำงพุทธปรัชญำเป็ นผูท้ ี่ดู
บุ ค ลิ ก ภำยนอกเป็ นคนที่ มี อธั ยำศัยดี น่ ำคบหำ รู ้ จกั หน้ำที่ ตำมสถำนภำพของตน เป็ นผูห้ มั่น ไฝ่
หำตวำมรู ้ พฒั นำตนเอง เข้ำใจลักษณะนิ สัยของเรำ ทั้งยังค่อยตักเตือนเมื่อเรำทำสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง เมื่อ
เรำมี ปัญหำก็เต็มใจให้คำปรึ กษำและยอมรับในควำมคิดเห็ นของเรำ สำมำรถให้คำปรึ กษำมี่เป็ น
ประโยชน์ต่อเรำ โดยสำมำรถอธิ บำยได้โดยง่ำย และไม่ชกั นำเรำไปสู่ สิ่งที่ไม่ดี
หำกพิจำรณำพระภิกษุ แม่ชี อุบำสก และอุบำสิ กำผูท้ ำพิธีแก้กรรมตำมคุณสมบัติดงั กล่ำว
ข้ำงต้น ตำมควำมเห็ นของผูว้ ิจยั พระภิ กษุ แม่ชี อุ บำสก และอุ บำสิ กำผูท้ ำพิ ธีแก้กรรมเหล่ ำนี้ ไม่
จัดเป็ นกัลยำณมิตร เป็ นควำมจริ งที่ควำมเป็ นนักบวชในศำสนำหรื อควำมเป็ นจ้ำวพิธีอำจทำให้เป็ นผู ้
ที่มีบุคลิกชวนให้ผูค้ นเข้ำหำจำนวนมำก โดยเฉพำะในยุคปั จจุบนั ที่มีเทคโนโลยีในกำรสื อสำรที่
ทันสมัย คนรับข่ำวสำรได้รวดเร็ วและหลำกหลำยช่ องทำง แต่ถำ้ มองในกรอบของควำมเป็ นพุทธ
บริ ษ ัท ผู ้ท ำพิ ธี แ ก้ก รรมเหล่ ำ นี้ ถื อ ว่ ำ ไม่ เป็ นผู ้ท ำหน้ ำ ที่ ต ำมสถำนภำพควำมเป็ นพุ ท ธบริ ษ ัท
โดยเฉพำะผูท้ ี่พระภิกษุ เนื่ องจำกผูท้ ี่อยูใ่ นสถำนภำพนักบวชในศำสนำใดศำสนำหนึ่ งนั้นย่อมต้อง
ปฏิ บ ตั ิ ตำมพระวินัยที่ พ ระศำสดำบัญญัติไว้ และพระวินัยก็ได้ระบุ ไว้ชัดเจนเกี่ ยวกับ เรื่ องกำรยุ่ง
เกี่ ยวกับเดรัจฉำนวิชำซึ่ งกำรแก้กรรมก็จดั ว่ำอยู่ในของข่ำยของวิชำเหล่ ำนี้ ในขณะที่แม่ชี อุบำสก
และอุบำสิ กำ ถึ งแม้จะไม่มีขอ้ บัญญัติเป็ นพระวินัย แต่ก็มีพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ำตรัสเตือนว่ำ
กำรเลี้ ยงชี พด้วยเดรัจฉำนวิชำไม่ใช่ สิ่งที่ดี จึงกล่ำวได้ว่ำไม่น่ำเคำรพยกย่อง ปรพฤติไม่สมควรแก่
ฐำนะ ไม่ควรเอำเป็ นแบบอย่ำง และรู ป แบบวิธีกำรแก้กรรมที่ แนะนำกับผูร้ ่ วมพิ ธีถึงแม้จะมี กำร
สอดคล้องกับกลักกำรทำงพุทธแต่ก็ไม่ได้สร้ำงมุมมองที่ถูกต้อง คือ ถึ งจะมี กำรทำบุ ญในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ กำรถื อศีล ปฏิ บตั ิธรรม แต่มีจุดมุ่งหมำยทีกำรแก้ไขผลกรรมในอดีตไม่ใชกำรขัดเกลำกิเลส
รวมทั้งวัดบำงวัดหรื อตำมสำนักแก้กรรมบำงแห่ งมีกำรนำเอำรู ปเคำรพของเทพเจ้ำในศำสนำอื่นมำ
ประดิษฐำนแนะนำให้บูชำขอพรเพื่อให้คุม้ ครองดลบัลดำลให้สมปรำรถนำนั้นขัดต่อหลักกำรของ
พระพุทธเจ้ำ ที่มุ่งเน้นให้มนุ ษย์ใช้ควำมพยำยำมของตนเองในกำรพัฒนำตนเอง จึงกล่ำวได้วำ่ ไม่ใช่
ที่ปรึ กษำที่ดี ขำดควำมรู้ และแนะนำในเรื่ องเหลวไหล
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ปัจจัยภำยใน คือ วิจำรณญำณของตนเอง รู ้จกั คิด คิดเป็ น พิจำรณำสิ่ งต่ำง ๆ ตำมหลักของ
เหตุและผล ตำมควำมเห็นของผูว้ ิจยั กำรขำด “วิจำรณญำณ” ของอุบำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีแก้
กรรม เนื่ องมำจำกกรอบของสังคม คือ ขนบธรรมเนี ยม จำรี ตประเพณี และวัฒนธรรม ที่ได้รับกำร
อบรมสั งสอนต่ อ ๆ กันมำจำกอดี ต จะเห็ นได้จำกพิ ธีก ำรแก้ก รรมบำงอย่ำงก็ อยู่ในรุ ป แบบของ
ประเพณี ที่คนไทยปฏิ บตั ิ สืบต่อกันมำ จนถึ งปั จจุบนั เช่ น กำรบังสุ กุลเป็ นหรื อนิ มนต์พระมำสวด
“โพชฌงคปริ ตร” ให้ผปู ้ ่ วยฟั ง โดยเชื่อกันว่ำ ผูป้ ่ วยจะหำยวันหำยคืน เป็ นต้น พิธีกรรมเหล่ำนี้แสดง
ให้เห็ นถึงกำรปรับตัวของพุทธศำสนำให้กบั กับรู ปแบบควำมเชื่ อของคนไทยแต่เดิม ซึ่ งมีควำมเชื่ อ
ในเรื่ องของอำนำจเหนือธรรมชำติ พุทธศำสนำในฐำนะศำสนำหนึ่งหำกต้องกำรให้คนเข้ำมำนับถือ
ก็ยอ่ มต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับวิถีชีวิตและควำมเชื่ อ ค่ำนิ ยม วัฒนธรรมของสังคมที่คนเหล่ำนั้น
อำศัยอยู่ อีกทั้งรู ปแบบขนบธรรมเนียม จำรี ตประเพณี และวัฒนธรรม ของคนไทยได้รับอิทธิพลมำ
จำกพุทธศำสนำ ศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู และคติควำมเชื่อแบบจีนผสมผสำนกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำร
ที่คนไทยให้ควำมเคำรพบูชำทั้งพระพุทธรู ป เทพเจ้ำในศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู และเทพเจ้ำตำมคติ
แบบจี น เป็ นต้น กำรที่ เรำได้ รั บ กำรอบรมสั่ ง สอนจำกคนในครอบครั ว โรงเรี ย น และจำก
ประสบกำรณ์ ตรงที่ เรำได้เห็ นเรื่ องพวกนี้ จำกสื่ อต่ำง ๆ สถำนที่ ต่ำง ๆ คติควำมเชื่ อเหล่ ำนี้ จึงถู ก
ปลูกฝังอยูใ่ นตัวเรำ จึงไม่แปลกที่จะเชื่ อว่ำเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และทำให้เกิดอคติหรื อควำมลำเอียงใน
กำรพิ จ ำรณำเกี่ ย วกับ เรื่ อ งเหล่ ำ นี้ ซึ่ งในทำงพุ ท ธปรั ช ญำกล่ ำ วถึ ง สำเหตุ ข องกำรเกิ ด อคติ ไ ว้ 4
ประกำร ดังนี้
1. ฉันทำคติ (ลำเอียงเพรำะชอบ)
2.โทสำคติ (ลำเอียงเพรำะชัง)
3. โมหำคติ (ลำเอียงเพรำะหลง)
4. ภยำคติ (ลำเอียงเพรำะกลัว) (ที.ปำ. (ไทย) 11/311/288)
ในกรณี ของอุ บำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธิแก้กรรม ผูว้ ิจยั มีควำมเห็ นว่ำ ในสำเหตุของ
อคติ 4 ประกำรนี้ อุบำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมมีโมหำคติเป็ นพื้นฐำน คือ คนเหล่ำนี้ ขำด
ควำมรู ้ ในหลักธรรม ประกอบกับเชื่ อผูท้ ำพิธีแก้กรรมที่คอยให้คำแนะนำผิด ๆ ในเรื่ องของกรรม
เช่ น ที่ชีวิตกำลังปะสบกับปั ญหำต่ำง ๆ เป็ นเพรำะผลของกรรมเก่ำหรื อโดนวิญญำณเจ้ำกรรมนำย
เวรตำมจองเวร เป็ นต้น ทำให้อุบำสกและอุบำสิ กำเหล่ำนี้ เกิ ดภยำคติ คือ ควำมกลัวในผลของกรรม
เก่ำมำกจนเกินไป หรื ออุบำสกและอุบำสิ กำเหล่ำนี้ อำจเห็นว่ำผูท้ ำพิธีแก้กรรมน่ำเคำรพศรัทธำจำก
กำรอวดอ้ำงว่ำมีญำณวิเศษ เป็ นร่ ำงทรงของเทพ จึงเกิดฉันทำคติ (ลำเอียงเพรำะชอบ) ทำให้เชื่อใน
คำแนะนำ ยิ่งเป็ นกำรตอกย้ ำควำมเข้ำใจผิด ๆ ในตัวหลักธรรมโดยเฉพำะเรื่ องของกรรมเข้ำไปอีก
อุบำสกและอุบำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมจึงถือเป็ นอุบำสกและอุบำสิ กำที่ไม่มีคุณภำพ จะเห็นได้จำก

72
พุทธพจน์ ควำมว่ำ “ชนเหล่ ำใดเหล่ำหนึ่ งผูไ้ ม่สำรวมในกำมทั้งหลำยไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่
เคำรพธรรม ถึงอคติ เพรำะฉันทำคติ โทสำคติ โมหำคติ ภยำคติ บุคคลเช่นนี้ เรำเรี ยกว่ำผูเ้ ป็ นขยะ
ในบริ ษทั สมณะผูร้ ู ้กล่ำวไว้แล้วอย่ำงนี้แล” (องฺ .จตุกฺก. (ไทย) 21/20/32)
กล่ำวโดยสรุ ป แนวคิดเรื่ องกำรแก้กรรมที่เกิดขึ่นในสังคมไทยปั จจุบนั นั้น ส่ งผลกระทบ
ต่อทัศนคติที่มีต่อกำรปฏิบตั ิธรรม กำรถือศีล ฝึ กสมำธิ ของอุบำสกและอุ บำสิ กำผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรม
นั้นเป็ นไปเพื่อสั่งสมบุญ แต่ไม่ได้ขดั เกลำกิเลสในจิตใจ ทั้งยังมีกำรแนะนำวิธีกำรแก้กรรมที่ไม่มี
ในหลักกำรทำงพุทธ คือ เป็ นวิธีกำรที่พึงพำอำนำจภำยนอก เช่น กำรสวดอ้อนวอนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ ำ
พิธีแก้กรรมบำงคนอ้ำงตัวว่ำมีญำณวิเศษจำกกำรปฏัติสมำธิ หรื อเป็ นร่ ำงทรงของเทพเจ้ำ เป็ นต้น ซึ่ ง
ผูท้ ำพิธีแก้กรรมนั้นมีท้ งั ที่เป็ นพระภิกษุ แม่ชี อุบำสก และอุบำสิ กำ เมื่อพุทธบริ ษทั 4 ที่มีบทบำทใน
กำรธ ำรงรั ก ษำและเผยแผ่ห ลัก ธรรมค ำสอน เผยแผ่ค สอนผิ ด ๆ ส่ วนผูร้ ่ ว มพิ ธี ก็ เชื่ อ อย่ำ งขำด
วิจำรณญำณย่อมเป็ นเหตุให้พุทธศำสนำในสังคมไทยเสื่ อมลงได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในพระ
พุทธปรัชญาเถรวาท และ 2. เพื่อวิพากษ์แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมในสังคมไทย การวิจยั นี้ เป็ นวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยสื บค้นข้อมูลจากคัมภีร์สาคัญทางพุทธปรัชญา ได้แก่ พระไตรปิ ฎก คัมภีร์อรรถกถา
รวมถึงหนังสื อ วารสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั พบว่า
คาว่า “กรรม” ในพุทธปรัชญา หมายถึ ง การกระทาที่ เกิ ดจากเจตนา หรื อการกระทาที่
เกิ ดขึ้นด้วยความตั้งใจ โดยมีความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็ นแรงผลักดัน (มโนกรรม)
แล้วแสดงออกทางกาย (กายกรรม) และทางวาจา (วจี ก รรม) จะเป็ นการกระท าที่ ดีหรื อชั่วก็ ไ ด้
พระพุทธเจ้าทรงรับรองกรรมอยูใ่ นฐานะของกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ งที่ทาหน้าที่แสดงความเป็ นเหตุ
เป็ นผลของพฤติกรรมของมนุ ษย์ คือ การกระทาใด ๆ ก็ตามที่มนุ ษย์ได้กระทาลงไปแล้วย่อมมีผล
ตามมา ซึ่ งการให้ผลของกรรมนั้นสามารถให้ผลได้ไม่จากัดช่วงเวลาทั้งในปั จจุบนั และอนาคต (ชาติ
ต่อไป) ตามแต่ปัจจัยและกาลังของกรรม
สาหรับคาว่า “แก้กรรม” นั้นไม่ปรากฏในคาสอนของพุทธปรัชญาแต่อย่างใด แต่แนวคา
สอนที่พระพุทธเจ้าตรั สไว้ล้วนเป็ นไปเพื่อการพ้นจากบ่ วงของกรรมทั้งสิ้ น โดยแบ่งได้เป็ นสอง
ระดับ 1. การแก้ไขผลของกรรมชัว่ ทาได้ด้วยการหยุดการกระทาที่ ไม่ดีแล้วหันมาทาความดี จน
กาลังของกรรมดี มีมากพอที่ จะส่ งผลตัดการให้ผลของกรรมชัว่ 2. การตัดกรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย
สู งสุ ดที่ “การดับกรรม” หรื อ “การสิ้ นกรรม” ซึ่ งทาได้ดว้ ยการหยุดการกระทาที่ไม่ดีแล้วหันมาทา
ความดี เช่ นเดี ยวกับการแก้ผลของกรรม แต่ต่างกันตรงที่จะมีการขัดเกลาจิตใจและความคิดเพื่อลด
กิเลสเพิ่มเข้าไปด้วย จะเห็นได้จากทางปฏิบตั ิที่เพื่อการดับกรรมในพุทธปรัชญา คือ มรรคมีองค์ 8
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 หมวด ดังนี้ ข้อ 3-5 เป็ นหมวดศีล เป็ นการขัดเกลาพฤติกรรมภายนอก ข้อ
6-8 เป็ นหมวดสมาธิ เป็ นการขัดเกลาจิตใจ และ ข้อ 1-2 เป็ นหมวดปั ญญา เป็ นการขัดเกลาความคิด
เพราะในพุทธปรัชญามองว่าการกระทาทุกอย่างมีจุดเริ่ มต้นมาจากเจตนา และพระพุทธเจ้าไม่ถือว่า
การกระทาที่ปราศจากความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็ นกรรม ในทางพุทธปรัชญาเรี ยกการ
กระทาแบบนี้วา่ เป็ น “กิริยา” เท่านั้น
จากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่ องการแก้กรรมไม่ขดั กับหลักคาสอนของ
พุทธปรัชญา แต่ถึงอย่างไรก็มีกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถแก้ได้ นั้นก็คือ การกระทากรรมชัว่ ที่
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เป็ น “ครุ กรรม” หรื อ กรรมหนัก ได้แก่ การทา“อนันตริ ยกรรม เนื่ องจากเป็ นผลกรรมชัว่ ที่มีกาลัง
มากที่สุดซึ่ งจะให้ผลก่อนกรรมอื่น ๆ ทาให้กรรมดีไม่มีโอกาสให้ผล อีกทั้งผูท้ ี่ทาอนันตริ ยกรรมจะ
หมดโอกาสที่จะบรรลุธรรม นอกจากจะใช้กรรมให้หมดกาลังลงเสี ยก่อน กรรมอื่น ๆ จึงจะให้ผล
ต่อไป
ในกรณี ของผูม้ ีนิยตมิจฉาทิฎฐิ ได้แก่ ผูม้ ีความเห็นผิด เช่น ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่
มีผล การเซ่ นสรวงบูชาไม่มีผล ผลของกรรมดีและกรรมชัว่ ไม่มี โลกนี้ โลกหน้าไม่มี บิดามารดาไม่
มี สัตว์ผอู้ ุ ปปาติกะไม่มี (สัตว์ผผู ้ ุดเกิดเองไม่มี) เป็ นต้น จึงมีโทษมากกว่าอนันตริ ยกรรม เพราะคน
เหล่านี้ จะไม่รู้จกั แยกแยะดี ชวั่ จึงเป็ นเหตุให้ที่ทาบาปกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ แม้แต่อนันตริ ยกรรม
คนที่มีโลกทัศนะแบบนิยตมิจฉาทิฏฐิจึงไม่สามารถไปสุ คติภูมิได้และไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลย
ในขณะที่ความเข้าใจเรื่ องกรรมของคนไทยนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากหลักคา
สอนเรื่ องกรรมในพุ ท ธปรัชญา โดยมองว่า “กรรม” นั้นเป็ นผลของการกระท าที่ ไม่ดีของเราใน
อดีตชาติที่ส่งผลให้ชีวิตในปั จจุบนั ต้องประสบกับทุกข์เหตุเภทภัยต่าง ๆ ด้วยทัศนะคติเช่นนี้ ทาให้
เกิ ดความคิดที่ว่า “เราเกิ ดมาเพื่อใช้กรรม” คือ ใช้กรรมให้กบั คนที่หรื อสัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนใน
อดีตชาติ ในฐานะ “วิญญาณเจ้ากรรมนายเวร” จึงพยายามหาวิธีแก้ไข บรรเทา หรื อยับยั้ง ผลกรรม
ไม่ดีที่กาลังจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งวิธีการแก้กรรมที่ปรากฏในสังคมไทยก็จะเป็ นการทาบุญด้วยการบริ จาค
ทาน การร่ วมงานบุ ญ เข้าวัดถื อศี ล ปฏิ บตั ิ ธรรม บูชาเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ สวดมนต์ คาถา แล้วอุทิศ
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หรื ออาศัยผูท้ าพิธีเป็ นคนกลางสื่ อสารกับเจ้ากรรมนายเวร เป็ นต้น
ความเชื่ อแบบที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็ นการผสมผสานของความความเชื่ อดั้งเดิม
ของคนไทย ได้แก่ ความเชื่ อเรื่ องการนับถือผีและความเชื่อเรื่ องโหรศาสตร์ กบั คาสอนเรื่ องกรรมใน
พุทธปรัชญา โดยแต่เดิมนั้นคนไทยโบราณมีความเชื่ อในเรื่ องความเป็ นอมตะและพลังอานาจของ
วิญญาณรวมกับแนวคิดเรื่ องกรรมและการรับผลของกรรม คือ หากเราได้ทากรรมกับใครไว้ ไม่วา่ ดี
หรื อชัว่ หากผลกรรมไม่ให้ผลในชาติปัจจุบนั เมื่อบุคคลซึ่ งเป็ นคู่กรณี ของเราตายไป วิญญาณของ
เขาก็มีสิทธิ์ ในการทวงผลของกรรม ส่ วนความเชื่ อทางโหราศาสตร์ ถูกนามาใช้เป็ นวิธีการหนึ่ งใน
การทราบกรรมเก่า
มุมมองเรื่ องกรรมและการแก้กรรมของคนไทยนั้นจึงมีท้ งั ส่ วนที่ขดั แย้งและสอดคล้อง
กับหลักคาสอนเรื่ องกรรมในพุทธปรัชญา จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงมุมมองที่ถือ
เป็ นมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับเรื่ องกรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่
1.การเชื่อว่าชีวติ ของเราถูกกาหนดด้วยกรรมเก่า
2. การเชื่อว่าชีวติ ของคนเราเป็ นไปตามลิขิตของเทพเจ้า
3. การเชื่อว่าสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเรานั้นหาสาเหตุไม่ได้
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แนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในสังคมไทยมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่ 1 และ 2
ซึ่ งในพระไตรปิ ฎกได้ช้ ี ให้เห็นว่ากรรมเก่าเป็ นเพียงสาเหตุประการหนึ่ งของความทุกข์เท่านั้น และ
การบูชาเทพเจ้า ภูตผี หรื อการสวดอ้อนวอน พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธไว้ชดั เจนว่าการบูชาเทพหรื อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ นั้นไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย รวมถึงการอ้างตัวว่าสามารถทราบกรรมเก่าของผูท้ าพิธี
แก้กรรมนั้น ในพุทธปรัชญามีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มี “กรรมวิปากญาณ” ทาให้สามารถล่วงรู ้
การให้ผลของกรรมได้ และในพุทธปรัชญาไม่มีการกล่าวถึ ง “เจ้ากรรมนายเวร” ในลักษณะที่เป็ น
วิญญาณหรื อผีที่ มีอานาจทวงผลของกรรมเลย แต่มีกล่ าวถึ งในลักษณะที่ เป็ นความสื บ เนื่ องของ
กรรมแบบที่เป็ นวัฏจักรซึ่ งเกิ ดจากความโกรธ ความพยาบาท ความแค้นที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของสัตว์
ทั้งหลาย ไม่วา่ จะเกิดขึ้นฝ่ ายเดียวหรื อทั้งสองฝ่ ายคนไทยนิยมใช้คาว่า “จองเวร”
อย่างไรก็ ตามคนไทยก็ ยงั เชื่ อในการท าบุ ญ ตามหลักค าสอนในพุ ทธปรัชญา เพี ยงแต่
จุดมุ่งหมายของการทาบุ ญไม่ใช่ เพื่อ“การดับกรรม” หรื อ “การสิ้ นกรรม” เพราะคนไทยต้องการ
อาศัยบุญเพื่อทาให้ชีวติ ชาติปัจจุบนั มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน หรื อการได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเมื่อตายไป
ในปั จจุ บ นั ส านักแก้ก รรมจึงมี การใช้ความเชื่ อเรื่ องบุ ญมาเป็ นจุดดึ งคนเข้าส านัก ของ
ตนเอง ซึ่ งอาจจะทาให้คนที่มานั้นหลงงมงายในการทาบุญเพื่อแก้กรรม ไม่ใช่การทาบุญที่ขดั เกลา
จิตใจทาให้เกิ ดกุศล แต่กลายเป็ นการเพิ่มกิ เลสในตัวของศาสนิ กชนเหล่านั้น ทั้งยังอาจกลายเป็ น
ช่องทางในการหาผลประโยชน์ในเชิ งพุทธพาณิ ชย์ของเจ้าสานักแก้กรรมเหล่านั้น เพราะผูท้ ี่อา้ งตัว
ว่ามี ความสามารถในการแก้กรรมหลายคนกลายเป็ นผูม้ ี ชื่อเสี ยงในสังคมไทยและสามารถสร้าง
รายได้ให้กบั ตัวเองในฐานะ “นักแก้กรรม” ถึ งคนเหล่านี้ จะบอกว่าทาเพื่อช่ วยเหลื อคนโดยไม่หวัง
ผลกาไรก็ตาม ทั้งรายได้จากการบริ จาคของผูศ้ รัทธา การออกรายการโทรทัศน์ การเขียนหนังสื อ
เว็บไซต์ แอพพลิ เคชัน่ แนะนาวิธีแก้กรรม รวมถึงในบางสานักก็มีเรื่ องของเครื่ องราง ของขลัง สิ่ ง
เหล่านี้ ลว้ นแต่สร้ างรายได้แก่บุคคลเหล่านี้ ท้ งั สิ้ น นอกจากนี้ คาสอนของสานักแก้กรรมเหล่ านี้ ยงั
ขาดการตรวจสอบจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นต้น
เกี่ ยวกับความถูกต้องของคาสอนที่เกี่ ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธปรัชญาที่ถูกสอนหรื อนาไปใช้
เป็ นวิธีการแก้กรรมและเผยแพร่ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักคาสอนของ
คนไทย
เนื่ องจากเมื่ อพิจารณารู ป แบบวิธีการแก้กรรมในสังคมไทยตามกรอบของมรรคองค์มี
องค์ 8 ซึ่ งต้องปฏิบตั ิแต่ละข้อตามลาดับ เป็ นองค์ประกอบของทางสายเดียวกัน อิงอาศัยซึ่ งกันและ
กัน จะเห็ นว่า การที่ ค นไทยมี ทิ ฏ ฐิ เกี่ ยวกับ ความทุ กข์ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตว่ามาจากกรรมเก่ าหรื อเจ้า
กรรมนายเวร ซึ่ งเป็ น “ผี” จึงเกิ ดความเชื่ อที่ว่า “คนเราเกิ ดมาเพื่อใช้กรรม” ไม่สามารถหนี ผลจาก
กรรมได้ จึ ง ท าให้ เกิ ดความคิ ด ที่ ว่าไม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาด้วยตนเองได้จึง ต้องแก้ด้วยการรั บ
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คาแนะนาจากผูท้ าพิธีแก้กรรม รวมถึ งเกิ ดความคิดที่วา่ การขัดเกลากิเลสของตนเองจนถึงขั้นบรรลุ
ธรรมเป็ นอริ ยบุ ค คลหรื อนิ พ พานนั้น เกิ น ความสามารถของตนเอง มุ่ ง หวัง เพี ย งให้ มี ชี วิต ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนในปั จจุบนั และเมื่อเกิ ดชาติต่อไป การให้ทาน ถือศีล และการปฏิบตั ิธรรม จึงเป็ นไป
เพื่อเพิ่มบุญไม่ใช่การขัดเกลากิเลสอย่างที่ควรจะเป็ น แต่เป็ นไปเพื่อการเพิม่ บุญเพื่อให้ส่งผลช่วยให้
สมปรารถนา อี ก ทั้ง หากมองการแก้ก รรมในฐานะที่ เป็ นอาชี พ ถึ ง แม้จ ะไม่ ถื อ เป็ นอาชี พ ที่ ผิ ด
กฎหมายแต่ก็เป็ นอาชี พ ที่ ไม่สอดคล้องกับ หลักสั มมาอาชี วะ เนื่ องจากรู ป แบบวิธีการแก้กรรมที่
ปรากฎในสังคมไทย ผูท้ าพิธีแก้กรรมใช้วิธีการทางโหราศาสตร์ และมีการทาพิธีกรรมบางอย่างเพื่อ
แก้กรรม ในทางพุทธปรัชญาการท านายและการเป็ นจ้าวพิธีกรรมถื อเป็ นเดรัจฉานวิชา เมื่อเรี ยน
หรื อนาไปใช้ ก็จะทาให้เกิ ดความหลง หมกหมุ่น และทาให้ผูค้ นหลงงมงาย ไม่เป็ นอันปฏิ บตั ิกิจ
หน้าที่ หรื อกระทาสิ่ งใดที่สอดคล้องกับหลักของเหตุผล พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเป็ นพระวินัย
ห้ามพระภิกษุและภิ กษุณีเรี ยนหรื อสอนวิชาเหล่านี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้พระสงฆ์ใช้วิชาเหล่ านี้ เพื่อ
สร้างศรัทธาให้ผคู ้ นมานับถือพุทธศาสนา เพราะวิชาเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยให้ผศู ้ ึกษาพ้นจากกิ เลส แต่
ทรงเน้นให้พระสงฆ์สาวกปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ จนผูค้ นเกิดความเลื่อมใส เพราะการใช้พิธีกรรมหรื อ
การอ้างตัวว่ามีความสามารถพิเศษอาจสร้างความศรัทธาได้ง่าย แต่ความศรัทธานั้นไม่ใช่ความเชื่ อ
ในตัวหลักธรรมค าสอน กลับ เป็ นความเชื่ อในอานาจวิเศษของผูท้ าพิ ธี หรื อความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของ
พิธีกรรม เป็ นเหตุในพุ ทธศาสนาเสื่ อมได้ จะเห็ นได้จากเมื่ อพิจารณาคุ ณสมบัติขอลผูร้ ่ วมพิ ธีแก้
กรรมตามหลักอุบาสกธรรม 5 ได้แก่
1. มีศรัทธา อุบาสกและอุบาสิ กาเหล่านี้ ถึงจะเชื่ อในพระรัตนตรัยและเชื่ อในเรื่ องกรรม
แต่ความเชื่ องเรื่ องกรรมของอุบาสกและอุบาสิ กาเหล่านี้ มีความคลาดเคลื่อนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทา
ให้มีมุมมองที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไปด้วย คือ มองว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ งที่ตอ้ งเคารพ
บู ชาสู งสุ ด รวมถึ งมี อานาจในการดลบันดาลให้ผูบ้ ู ช าสมปรารถนาในสิ่ งที่ ออ้ นวอนขอหรื อแก้
ผลร้ายจากกรรมได้
2. มีศีล คือ การปฏิบตั ิตาม ศีล 5 หรื อ ศีล 8 ตามความสามารถของตน ถึงแม้วา่ สานักแก้
กรรมมักจะแนะนาให้ผรู ้ ่ วมพิธี เข้าวัดปฏิบตั ิธรรมเพื่อแก้กรรม แต่หลังจากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
อุบาสกอุบาสิ กาบางคนก็ไม่ได้ถือศีลอย่างเคร่ งครัดอย่างตอนเข้าวัดปฏิบตั ิธรรม ยังคงดื่มเหล้า สู บ
บุหรี่ พูดคาหยาบ มีเรื่ องทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างบุคคล ซึ่ งในบางครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นรุ นแรง
ถึงแก่ชีวติ
3. การไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่ อกรรมไม่เชื่ อมงคล คือ มุ่งหวังจากการกระทาและการงาน
มิใช่จากโชคลางและสิ่ งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ อุบาสกและอุบาสิ กาผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมมักจะเชื่ อ
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งมีตวั อย่างให้เห็นมากมาย จะเห็นได้การเช่าและบูชาพระเครื่ อง บางองค์มี
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ราคาสู งเป็ นหลักล้าน เครื่ องรางของขลังต่างๆ เช่น ตะกรุ ด ปลัดขิก โดยเฉพาะที่ปลุกเสกโดยพระ
เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยง เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตประการหนึ่ งว่าวัดที่มีการปลุกเสกสิ่ งเหล่านี้
มักจะเป็ นวัดที่มีการทาพิธีเกี่ยวกับการแก้กรรม สะเดาะเคราะห์ดว้ ย
4. ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคาสอน คื อ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักคาสอน
ของพุ ท ธศาสนา จากการศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ก ารแก้ก รรมที่ ป รากฎนสั ง คมไทยแสดงให้ เห็ น ว่า
นอกจากการท าบุ ญ ถื อ ศี ล เข้าวัด ปฏิ บ ัติ ธ รรม ยัง มี รูป แบบวิ ธี ก ารแก้ก รรมที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
แสวงหาทักขิไณยภายนอกพุทธศาสนาอยู่เสมอ อาทิเช่ น การที่ผทู ้ าพิธีแก้กรรมอ้างว่าตนเป็ นร่ าง
ทรงหรื อแนะนาให้อุบาสกและอุบาสิ กาผูร้ ่ วมพิธีทาการบูชาเทพเจ้าในศาสนาอื่น ๆ เพื่อแก้กรรม
5. กระทาการสนับสนุ นในพระศาสนานี้ เป็ นเบื้องต้น คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บารุ ง
พุทธศาสนา ถึงแม้วา่ การแก้กรรมจะมีขอ้ ดีที่สามารถใช้เป็ นกุศโลบายทาให้คนเข้าวัดทาบุญมากขึ้น
ทาให้วดั มีรายได้ในเพื่อนาไปใช้เกี่ยวกับเครื่ องสาธารณูปโภคสาหรับพระสงฆ์ที่อยู่ แต่เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติ 4 ข้อข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอุบาสกและอุบาสิ กาผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมบกพร่ องในเรื่ องของ
การธารงรักษาพระธรรมวินยั
จากที่ ก ล่ า วมาข้างต้น สะท้อนให้ เห็ น ว่า อุ บ าสกและอุ บ าสิ ก าผูร้ ่ วมพิ ธี แก้ก รรมขาด
สัม มาทิ ฏ ฐิ ซึ่ งการจะสร้ างสั ม มาทิ ฏ ฐิ น้ ัน อาศัยหลัก ธรรม 2 ประการ ได้แก่ 1. ปรโตโฆสะ คื อ
การรั บ ฟั งค าแนะนาสั่ งสอน เล่ าเรี ย นความรู ้ จากผูเ้ ป็ นกัล ยาณมิ ตร หากพิ จารณาพระภิ ก ษุ แม่ ชี
อุบาสก และอุบาสิ กาผูท้ าพิธีแก้กรรมไม่จดั เป็ นกัลยาณมิตร เพราะผูท้ าพิธีแก้กรรมเหล่านี้ ถือว่าไม่
เป็ นผูท้ าหน้าที่ตามสถานภาพความเป็ นพุทธบริ ษทั จะเห็นได้จากรู ปแบบวิธีการแก้กรรมที่แนะนา
กับผูร้ ่ วมพิธีถึงแม้จะมีการทาบุญในรู ปแบบต่าง ๆ การถื อศีล ปฏิ บตั ิ ธรรม แต่มีจุดมุ่งหมายที การ
แก้ไขผลกรรมในอดี ตไม่ใชการขัดเกลากิ เลส รวมทั้งวัดบางวัดหรื อตามสานักแก้กรรมบางแห่ งมี
การนาเอารู ปเคารพของเทพเจ้าในศาสนาอื่นมาประดิษฐานแนะนาให้บูชาขอพรเพื่อให้คุม้ ครองดล
บัลดาลให้สมปรารถนานั้นขัดต่อหลักการของพระพุทธเจ้า ที่มุ่งเน้นให้มนุ ษย์ใช้ความพยายามของ
ตนเองในการพัฒ นาตนเอง จึ ง กล่ า วได้ว่า ไม่ ใ ช่ ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี ขาดความรู ้ และแนะน าในเรื่ อ ง
เหลวไหล 2. โยนิ โสมนสิ การ คือ การใช้ความคิดถูกวิธี มองสิ่ งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาตาม
หลักการของเหตุและผล หรื อการมีวิจารณญาณ ซึ่ งอุ บาสกและอุ บาสิ กาผูร้ ่ วมพิธีแก้กรรมก็ขาด
ธรรมข้อนี้ เนื่ องมาจากได้รับการปลุ กฝั งเกี่ ยวกับเรื่ องของการแก้กรรมมาเป็ นเวลานาน จะเห็ นได้
จากพิ ธี ก ารแก้ก รรมบางอย่างก็ อยู่ในรุ ป แบบของประเพณี ที่ ค นไทยปฏิ บ ัติสื บ ต่ อ กัน มา จนถึ ง
ปั จจุบนั เช่ น การบังสุ กุลเป็ นหรื อนิ มนต์พระมาสวด “โพชฌงคปริ ตร” ให้ผปู ้ ่ วยฟั ง โดยเชื่ อกันว่า
ผูป้ ่ วยจะหายวันหายคืน เป็ นต้น ทาให้เกิดอคติหรื อความลาเอียงในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้
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ซึ่ งในทางพุทธปรัชญากล่าวถึ งสาเหตุของการเกิ ดอคติ ไว้ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ (ลาเอียงเพราะ
ชอบ) โทสาคติ (ลาเอียงเพราะชัง) โมหาคติ (ลาเอียงเพราะหลง) และภยาคติ (ลาเอียงเพราะกลัว)
ในกรณี ของอุ บ าสกและอุ บ าสิ กาผูร้ ่ วมพิ ธิแก้กรรมนั้นมี โมหาคติ เป็ นพื้นฐาน คือ คน
เหล่านี้ ขาดความรู ้ในหลักธรรม ประกอบกับเชื่ อผูท้ าพิธีแก้กรรมซึ่ งคอยให้คาแนะนาผิด ๆ ในเรื่ อง
ของกรรม เช่น ที่ชีวิตกาลังปะสบกับปั ญหาต่าง ๆ เป็ นเพราะผลของกรรมเก่าหรื อโดนวิญญาณเจ้า
กรรมนายเวรตามจองเวร เป็ นต้น ทาให้อุบาสกและอุบาสิ กาเหล่านี้ เกิดภยาคติ คือ ความกลัวในผล
ของกรรมเก่ามากจนเกิ นไป หรื ออุบาสกและอุบาสิ กาเหล่านี้ อาจเห็ นว่าผูท้ าพิธีแก้กรรมน่ าเคารพ
ศรัทธาจากการอวดอ้างว่ามีญาณวิเศษ เป็ นร่ างทรงของเทพ จึงเกิดฉันทาคติ (ลาเอียงเพราะชอบ) ทา
ให้เชื่ อในคาแนะนา ยิ่งเป็ นการตอกย้ าความเข้าใจผิด ๆ ในตัวหลักธรรมโดยเฉพาะเรื่ องของกรรม
เข้าไปอีก สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเสื่ อมลงของหลักธรรมคาสอน

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาเรื่ อง “การแก้ก รรมในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท” แสดงให้เห็ นว่าการแก้
กรรมนั้นไม่ขดั ต่อหลักคาสอนเรื่ องกรรมในพุทธปรัชญาแต่อย่างใด และเราทุกคนก็ควรแก้กรรม
แต่รูปแบบวิธีการแก้กรรมที่ ปรากฏในสังคมไทยปั จจุบนั นั้นบางวิธีก็ไม่เป็ นไปตามหลักของเหตุ
และผล รวมถึงขัดต่อหลักการของพุทธปรัชญาที่สอนให้เราพึ่งตนเอง หมัน่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจตามหลักทางสายกลาง คือการปฏิบตั ิที่ไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไป เป็ น
การปฏิ บ ัติ ระหว่างการมัว เมาในการหาความสุ ข ทางกาย และการทรมานตนให้ รับ ความทุ ก ข์
ยากลาบาก ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ประการแรก การแก้กรรมที่ดีที่สุด คือ การใช้ชีวติ ด้วยความ
ไม่ประมาท ก่อนจะทาอะไรคิดอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อเราเลือกที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งลงไปนั้นย่อม
มีผลจากการกระทาของเราตามมาเสมอ เวลาที่ เกิ ดปั ญหาขึ้นมาในชี วิต เราควรที่ จะพิ จารณาด้วย
เหตุผลว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และหาทางซึ่ งสามารถแก้ปัญหาได้จริ ง ไม่ควรไป
โทษโชคซะตา กรรมเก่า หรื ออานาจที่มองไม่เห็น ว่าเป็ นสาเหตุของปั ญหา
ประการที่สอง การทาบุ ญนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีแต่ก็ควรที่ จะคานึ งถึ งฐานะของตนเอง คนบาง
คนมีชีวิตที่ยากลาบาก ด้วยความเชื่อว่าเป็ นเพราะกรรมเก่าเป็ นสาเหตุทาให้เกิดมาเป็ นอย่างนี้ จึงต้อง
ทาบุญเยอะ ๆ และทาครั้งละมาก ๆ โดยไม่คานึ งถึงกาลังทรัพย์ของตน หวังสบายชาติหน้าลืมคิดถึง
การใช้ชีวิตในปั จจุบนั ของตนเอง อย่างนี้ ถือว่าเป็ นการทรมานตนเอง แทนที่ทาบุญจะได้บุญ กลับ
กลายเป็ นว่า ทาบุญได้บาปแทน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาเรื่ อง “การแก้ก รรมในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท” ตามที่ ไ ด้ท าการวิจยั นี้ เพื่ อ หา
แนวคิดเรื่ องกรรมและการแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท แล้วนาไปวิพากษ์แนวคิดเรื่ องการแก้
กรรมในสังคมไทย โดยสื บค้นข้อมูลจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา หนังสื อ บทความ และงานวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดเรื่ องการแก้กรรมนั้นปรากฏอยูใ่ นคาสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ผูว้ ิจยั
จึงอยากเสนอว่าควรมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบแนวคิ ดเรื่ องการแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
แนวคิดเรื่ องการล้างบาปของศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริ สต์หรื อศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั
ยังเห็ นว่าการกระทาของพระอรหันต์ในพุทธปรัชญานั้นมีความสอดคล้องกับการกระทาที่ดีตาม
แนวจริ ยศาสตร์ ของอิมมานูเอิล คานท์ (Immanuel Kant) จึงเป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจจะนามา
ศึกษาเปรี ยบเทียบ ในด้านความเชื่อผูว้ จิ ยั ขอเสนอให้ศึกษาเรื่ องของเจ้ากรรมนายเวรในสังคมไทย
อีกประการหนึ่ง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรจะมีศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเรื่ องกรรมหรื อการ
แก้กรรมของคนไทยในรู ปแบบการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถึงแม้วา่ จะมีผทู ้ ี่เคยทาวิจยั ในประเด็นนี้ ไป
แล้ว แต่ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปความเห็นความเข้าใจของคนก็เปลี่ยนไป ดังนั้นหาก
มี ก ารศึ ก ษาเรื่ องนี้ ผลการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ พุ ท ธศาสนา เช่ น
กรมการศาสนา หรื อหน่ วยงานทางการศึกษา ในการนาใช้ปรับปรุ งวิธีการสอนเรื่ องกรรมและการ
แก้กรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม
ไกรยศ นาคชัยยะ. (2555). อิ ทธิ พลของโหราศาสตร์ ในการแก้ กรรมของชาวไทยพุทธ. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ชบา อ่อนนาค. (2548). การศึกษาความเชื่ อเรื่ องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา: ศึกษากรณี โรงเรี ยนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชาญณรงค์ บุญหนุน. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ความเป็ นธรรมใน
พระไตรปิ ฎก”. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว).
ธมฺ มวโรภิกขุ. (2560). คู่มือสยบกรรม. (พิมพ์ครั้งที 2). กรุ งเทพฯ: มันตรา.
บูรพา ผดุงไทย. (2547). เกิดแต่ กรรม แม่ ชีธนพร เล่ ม 1. (พิมพ์ครั้งที 3). กรุ งเทพฯ: พรรณี การพิมพ์.
ปรี ชา คุณาวุฒิ. (2521). พุทธปรั ชญาเรื่ องกรรมและการให้ ผลของกรรม. วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พจนานุกรมธรรมของท่ านพุทธทาส. (ม.ป.ป.). กรุ งเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.
พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร). (ม.ป.ป.). กรรมทีปนี. กรุ งเทพฯ: สถานีวทิ ยุทหารอากาศ 01 บางซื่อ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549). ปฏิกรรม (ตอนที่ 2) คนที่แก้ กรรมจะงอกงามก้ าวหน้ า.
เข้าถึงได้จาก www.openbase.in.th/node/6803.
. (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . (พิมพ์ครั้งที่ 11). นนทบุรี:
เอส. อาร์. พริ้ นติง้ แมส โปรดักส์.
. (2553). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). (พิมพ์ครั้งที่ 25). นนทบุรี: โรงพิมพ์เพิม่ ทรัพย์การพิมพ์
. (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 19). นนทบุรี:
เอส. อาร์. พริ้ นติ้ง แมส โปรดักส์.
. (2557). เชื่ อกรรม-รู้กรรม-แก้ กรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 42). นครปฐม: จ.เจริ ญ อินเตอร์
พริ้ น
พุทธทาสภิกขุ. (2551). ภูเขาแห่ งวิถพี ทุ ธธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ธรรมะ.
พระไพศาล วิสาโล. (2552). เชื่ อกรรมอย่างไรไม่ ให้ ตกตา่ . เข้าถึงได้จาก
www.budnet.org/article/?p=221.

81
พระมหารุ่ ง ปญฺ ญาวุฑฺโฒ. (2547). การศึกษาเชิ งวิเคราะห์ สถานภาพ คุณสมบัติ และบทบาทของ
พระโสดาบันในพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
วิชาพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธัมโม). (2530). กฎแห่ งกรรม-ธรรมปฏิบัติ เล่ มที่ 1. กรุ งเทพฯ:
หอรัตนชัยการพิมพ์.
พระสุธีธรรมานุวตั ร, มนตรี สิระโรจนานันท์, วุฒินนั ท์ กันทะเตียน, ศศิวรรณ กาลังสินเสริ ม และ
จุฑามาศ วารี แสงทิพย์. (ม.ป.ป.). ความจริ งจากการวิจัย "กรรม". พระนครศรี อยุธยา:
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระอินทรี ย ์ อตฺถยุตโต (กันทะวงศ์). (2554). วิบากกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระอุทยั จิรธมฺ โม (เอกสะพัง). (2534). ทัศนะเรื่ องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปั ญหาเรื่ อง
กรรมในสังคมชาวพุทธไทยปั จจุบัน. วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
ปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. (2537 ก). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย
เล่ ม 27. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
. (2537 ข). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ ม 40 .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
. (2537 ค). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ ม 41.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
. (2537 ง). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ ม 42.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
. (2537 จ). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ ม 49.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
. (2537 ฉ). พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ ม 55.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539 ก). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เล่ มที่ 1. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ข). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 3.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

82
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539 ค). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เล่ มที่ 7. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ง). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 9. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 จ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 10.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฉ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 11.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ช). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 13.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ซ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 14.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฌ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 16.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ญ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 18.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฎ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 20.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฏ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 21.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฐ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 22.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฑ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 25.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ฒ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 30.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
. (2539 ณ). พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ มที่ 35.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554) พจนากรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึงได้จาก
www.royin.go.th/dictionary/.

83
วัฒนะ บุญจับ. (2553). ยอดวรรณคดี สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา.เข้าถึงได้จาก
www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=645.
วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ . (2559). แก้ กรรม ตามคาพระพุทธเจ้ า. กรุ งเทพฯ: กรี นปั ญญาญาณ.
สมิทธิพล เนตรนิมิตร. (2548). เชนกับพุทธ:ความเหมือนที่แตกต่ าง. เข้าถึงได้จาก
www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=428&articlegroup_id=104.
สุชาดา วสุธาร. (2553). ความเชื่ อเรื่ องการแก้ กรรมในสังคมไทยปั จจุบัน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุนทร ณ รังสี . (2552). พุทธปรั ชญาจากพระไตรปิ ฏก. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน). (2529). ประเพณี ต่าง ๆ ของไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ:
องค์การค้าคุรุสภา.
เสถียรพงษ์ วรรณปก. (2544). เพื่อความเข้ าใจถูกต้ องเกี่ยวกับหลักกรรม. กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์บคุ๊ เซ็นเตอร์.
“หมอปลา” แนะวิธีกรวดนา้ ที่ถกู ต้ อง ควรกรวดให้ ตวั เองก่ อน เพื่อเป็ นกาแพงบุญ. (2560).
เข้าถึงได้จาก http://horoscope.sanook.com/113493/.
อานาจ ยอดทอง. (2557). “การแก้กรรม” ตามนัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา. วารสารสมาคมปรั ชญา
และศาสนาแห่ งประเทศไทย. 9, (2), 1-44.

