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การศึกษาเปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท๑
พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโห (เหิดขุนทด)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเอกสารเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลก
วัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ(๑) เพื่อศึกษาปัณณัตติวัช ชะใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท(๒) เพื่ อ ศึ ก ษาโลกวั ช ชะในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาทผลการศึกษาพบว่า
ปั ณ ณั ต ติ วั ช ชะในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทพบว่ า ปั ณ ณั ต ติ วั ช ชะเป็ น โทษทาง
พระบัญญัติเป็นโทษทางพระวินัย ทาแล้วมีความผิดเฉพาะพระภิกษุ ชาวบ้านไม่มีความผิด เช่น ขุด
ดิน ยืนปัสสาวะ ยืนทานข้าว ยืนดื่มน้า ฉันอาหารหลังเที่ยง จึงถูกปรับอาบัติทางพระวินัยและเป็นที่
ติเตียนในหมู่คณะสงฆ์ด้วยกัน
โลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาทพบว่า การกระทาผิ ดที่ทางฝ่ายบ้านเมืองตาหนิติ
เตียนว่าไม่ดีมีความผิด และแม้ปุถุชนชาวบ้านทั่วไปทาก็ไม่ดีมีความผิด เช่น ฆ่ามนุษย์ ลักขโมย เล่น
การพนัน ดื่มเหล้า เป็นต้น แม้ว่าความผิดบางอย่างแม้วินัยไม่ระบุไว้ว่ามีความผิด แต่หากเป็นความผิด
ตามกฎหมายบ้ านเมื อง ภิกษุก็ทาไม่ได้ เช่นเดียวกัน กล่ าวได้ว่าเมื่อเกิดการประพฤติเสี ยหายขึ้ น
นอกจากจะผิดพระวินัยแล้วยังเป็นโลกวัชชะเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน
การเปรี ย บเที ย บปั ณ ณั ต ติ วั ช ชะและโลกวั ช ชะในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทพบว่ า ด้ า น
ความหมายมีความต่างกัน คือ ปัณณัตติวัชชะเป็นโทษทางวินัย ส่วนโลกวัชชะเป็นสิ่งที่ชาวโลกติเตียน
ส าหรั บ สิ ก ขาบทของปั ณ ณั ต ติ วั ช ชะและโลกวั ช ชะบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศี ล ของพระภิ ก ษุ
มูลเหตุปั ณณัตติวัชชะก็เพื่อภิกษุส งฆ์รักษาพระวินัย ส่วนบัญญัติโ ลกวัชชะป้องกันการติเตือนจาก
ชาวโลก ส่ ว นองค์ ป ระกอบแห่ ง อาบั ติ มี ค วามเหมื อ นกั น คื อ ความเจตนา และความไม่ เ จตนา
โทษแห่ ง การล่ ว งละเมิดปั ณณัตติวัช ชะและโลกวัช ชะจึงแตกต่างกัน ไปแต่ที่ส าคัญไม่เป็ นผลดีต่ อ

๑
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พระภิกษุและคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ หากไม่ประพฤติผิดก็จะได้ประโยชน์ คือ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและ
ความผาสุกของคณะสงฆ์ ไม่ถูกติเตียนจากชาวโลก

Abstract
This thesis was a documentary research and consisted of three purposes.
They were to (1) study the problem of Pannattivajja in Theravada Buddhism, (2)
study Lokavajja in Theravada Buddhism, and (3) compare Pannattivajja and Lokavajja
in Theravada Buddhism. The results of study were found as follows:
Pannattivajja in Theravada Buddhism was found that Pannattivajjawas act
penalty, or disciple penalty. This meant that the penalty was used only for monks,
not for laypeople. For example, digging,urinating by standing up, eating rice by
standing up, drinking water by standing up, and eating food after noon were
punishedas disciple misdemeanor and were blamed in groups of Buddhist monks.
Lokavajja in Theravada Buddhism was found that the misdemeanor was
blamed bypeople. It was considered wrong although it was acted by common
people such as killing humans, stealing, gambling, and drinking alcohol. Although
some penalty was not claimed in the disciple regulation, monks could not behave if
it was against the law. It could say that the misdemeanor resulted not only against
the disciple, but alsothe blame from common people.

-ka
(disciplinary rule) of Pann

r) factors such as intention and a lack of
intention. Thus, there was a difference about the violation of Pannattivajja and
Lokavajja. Most importantly, it was not good for the majority of monks. Monks would
benefit it if they did not behave wrongly. In other words, it was acted for acceptance
and happiness of monks. They would not be blamed by the worldly people, but
they would be widely respected by common people.
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๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยแล้ว พระวินัยนั้นจะถูกถ่ายทอดต่อกัน
ด้วยมุขปาฐะ เป็นอันว่า ภิกษุสงฆ์ศิษย์สานักต่างๆ ในพุทธศาสนาจะได้ทราบพระวินัยนั้นทั้งหมด
และจะต้องถือปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทาอันเป็นการผิดต่อ
พระ
วินัย จะมีพระวินัยธร ทาหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินคดี โดยปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้กระทาความผิดการ
ปรับโทษนั้นที่มีโทษทางบ้านเมือง เช่นทางบ้านเมืองปรับโทษผู้กระทาผิดเรื่องนั้นๆ ถึงประหารชีวิต ก็
ทรงปรับโทษภิกษุผู้กระทาผิดในเรื่องเดียวกัน ถึงขาดจากความเป็นพระภิกษุ ๒ พระพุทธเจ้าได้ทรง
แสดงพระธรรมวินัยไว้เป็น อย่างดี บุคคลผู้ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง อาจจะเกิดความ
สงสั ย ว่ า เพราะเหตุ ไ ร พระองค์ จึ ง ทรงมี ป ฏิ ป ทาที่ ต รงข้ า มกั บ ความเป็ น สั พ พั ญ ญู อ ย่ า งไรก็ ต าม
พระองค์ทรงมี พระประสงค์ที่ชัดเจนที่ทาให้ต้องทรงกระทาอย่างนั้น เช่น การไม่บัญญัติสิกขาบทไว้
ล่ ว งหน้ า เพราะไม่ ป ระสงค์ จ ะให้ ผู้ ที่ เ ข้ า มาบวชในพระพุ ท ธศาสนา เกิ ด ความรู้ สึ ก อึ ด อั ด จนไม่
สามารถ ปฏิ บั ติ ธ รรมได้ เพราะต้ อ งคอยระวั ง สิ ก ขาบท เกรงว่ า จะมี ก ารล่ ว งละเมิ ด การไม่
บัญญัติ สิกขาบทไว้ล่วงหน้า จึงเป็นวิธีการชักนาคนให้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา
ทาให้เผย
แผ่ พระพุทธศาสนาได้รวดเร็ว และแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติ
สิกขาบทไว้ล่วงหน้า เพื่อหวังจะป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิด ก็อาจถูกมองว่าเป็นการกีดกันคนให้
ออกห่างจากพระพุทธศาสนา การบัญญัติ พระวินัยให้เสร็จพร้อมกันทีเดียว แม้จะเป็นวิธีการป้องกัน
การกระทาความผิดซึ่งจะเกิดขึ้น ในอนาคต แต่ก็เป็นการป้องกันตัวบุคคลผู้
จะกระทา
ความผิดด้วยปัณณัตติวัชชะ๓กับโลกวัชชะสองคานี้เป็นศัพท์บัญญัติทางพระวินัยผู้ศึกษาส่วนมากมักไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความหมายที่ถูกต้องเช่นเข้าใจว่าปัณณัติ วัชชะ ความผิดตามพระ
วินัยบัญญัติไว้โลกวัชชะ ความผิดที่ชาวโลกติเตียนการให้ความหมายเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอ เพราะโลก
วัชชะมีความหมายกว้างกว่าความผิดที่ชาวโลกติเตียน ซึ่งรวมถึงความผิดที่มีโทษทางโลกด้วย ดังนั้น
ปัญหาของการล่วงละเมิดต่อพระวินัยดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อพระภิกษุสงฆ์และชาวโลก เพราะนักบวช
จะต้องรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการว่ากล่าวของชาวโลกได้ ดังที่พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะถ้าหากไม่มีการปฏิบัติตามพระวินัยหรือละเมิดพระวินัยก็จะส่งผลต่อ
พระภิกษุโ ดยส่ ว นรวมและประการส าคัญก็ยังความเสื่ อมศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน เพราะความ
๒

วิ.มหา (ไทย) ๑/๙๑/๖๐-๖๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์,(กรุงเทพมหานคร:
บริษัทธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๔.
๓
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ประพฤติไม่เหมาะสมของพระภิกษุการที่ชุมชนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีกิจกรรมร่วมกันและอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุกเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นั้นต้องมีกฏข้อบังคับควบคุมความประพฤติ มีกติกาข้อตกลง
ร่วมกัน มีกฎหมาย บุคคลใดฝ่าฝืนก็ถูกลงโทษ ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีผู้เข้ามาอยู่
ร่ ว มกั น เป็ น สั ง คมสงฆ์ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย เพื่ อ ปกครองสงฆ์ พระวิ นั ย ในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นกฏข้อบังคับที่นาผู้ปฏิบัติประพฤติตาม พระวินัยเป็นข้อปฏิบัติที่นาไปสู่ความหลุด
พ้นเพราะทาให้เกิดความสารวม ระวัง ความสารวม ทาให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจสามารถดับกิเลสได้
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนา เถร
วาทให้เห็นถึงความเหมือนกันและความแตกต่าง ตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อศึกษาโลก
วัช ชะในพระพุท ธศาสนาเถรวาท เพื่อ ศึ ก ษาปั ณณั ติ วัช ชะในพระพุท ธศาสนาเถรวาท และเพื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาปัณณัตติวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนา
เถรวาท

๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ดังต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ ได้ แ ก่ พระไตรปิ ฎ ก
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ อรรถกถา งานวิ จั ย
หนังสือ ตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบของวัตถุประสงค์
๔. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอ
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
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๔. สรุปผลการวิจัย
ปัณณัตติวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ปัณณัตติวัชชะมีความหมาย คือ อาบัติ
ที่เป็นโทษทางพระบัญญัติ คนสามัญทาเข้าไม่เป็นความผิดความเสีย เป็นผิดเฉพาะแก่ภิกษุ โดยฐาน
ละเมิดพระบัญญัติ เช่ น ฉันอาหารในเวลาวิกาล ขุดดิน เป็นต้น มูลเหตุการณ์บัญญัติปัณณัตติวัชชะ
สืบเนื่องจากที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เกิดความผาสุกขึ้นโดยส่วนรวม และให้รู้จักละเว้นความชั่ว
ประกอบความดี และทาจิตให้ถึงพร้อมด้วยความผ่องใส เป็นต้น ขั้นตอนแห่งพระพุทธบัญญัติ
ดังนี้ คือ(๑) เมื่อมีภิกษุภิกษุณีป ระพฤติไม่ส มควรแก่ส มณภาวะทาให้ ชาวบ้านตาหนิติเตียน(๒)
พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสสอบสวนท่ามกลางสงฆ์เมื่อยอมรั บทรงชี้โทษตรัสบอกอานิสงส์
แห่งความสารวมทรงมีพุทธบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุ (ภิกษุณี ) ทาเช่นนั้นอีกเรียกว่ามูลบัญญัติผู้ทาผิดครั้ง
แรกไม่ทรงเอาผิดในฐานะภิกษุต้นบัญญัติ(๓) ทรงมีพุทธบัญญัติเพิ่มเติมให้รัดกุมมากขึ้นถ้าตึงไปก็ทรง
เพลาลงขั้นตอนนี้เรียกว่าอนุบัญญัติ( ๔) หลังจากพุทธบัญญัติถ้ามีการกระทาผิดภิกษุสงฆ์มิอาจตัดสิน
ได้พระพุทธองค์ทรงมีพุทธวินิจฉัยให้เป็นแบบอย่างเรียกว่าวินีตวัตถุ เหตุผลมูลเหตุหรือวัตถุประสงค์
แห่งพระพุทธบัญญัติได้แก่เพื่อความเห็นชอบร่วมกันแห่งสงฆ์เพื่อความอยู่อย่างผาสุกแห่งสงฆ์
องค์ป ระกอบแห่ งอาบั ติ ที่เป็น ปัณณัตติวัช ชะได้ ๒ อย่าง คื อ (๑) สจิตตกะ มีเจตนา,
เป็นไปโดยตั้งใจ,เป็นชื่อของอาบัติพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมุฏฐานมีเจตนา คือ ต้องจงใจทาจึงจะต้อง
อาบัตินั้นเช่น ภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผี ต้องปาจิตตีย์ เป็นต้น (๒) อจิตตกะ ไม่มีเจตนา เป็นชื่อของ
อาบัติพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมุฏฐานที่แม้ไม่มีเจตนาคือ ถึงแม้ไม่จงใจทาก็ต้องอาบัติ เช่น ฉันอาหาร
ในเวลาวิกาล ดื่มน้าเมา เป็นต้นโทษแห่งการล่วงละเมิดปัณณัตติวัชชะการลงโทษตามบทบัญญัติของ
พระวินัยระดับโทษของอาบัติในพระวินัย มี ๓ สถานคือ
๑. โทษสถานหนัก หรือ ครุโทษ แก้ไขไม่ได้ เรียก “อเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติปาราชิก ภิกษุ
ต้องแล้ว (ล่วงละเมิดแล้ว) ขาดจากความเป็นภิกษุอย่างเดียว จะกลับมาบวชใหม่อีกไม่ได้
๒. โทษสถานกลาง หรือ มัชฌิมโทษ แก้ไขได้ เรียก “สเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรม คือจะต้องอยู่ปริวาสให้ครบตามจานวนวันที่ปกปิดนับตั้งแต่วันต้อง
อาบัติ และประพฤติมานัตอีก ๖ ราตรี จึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้
๓. โทษสถานเบา หรือ ลหุโทษ แก้ไขได้ เรียก “สเตกิจฉา” เหมือนข้อ ๒ แต่เบากว่า
เพราะเมื่อภิกษุต้องแล้ว เพียงแสดงอาบัติที่ต้องนั้นต่อหน้าภิกษุด้วยกัน ก็พ้นจากอาบัตินั้นได้ อาบัติ
เหล่านี้ ได้แก่ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต
ประโยชน์แห่งการไม่ล่วงละเมิดปัณณัตติวัชชะ คือ การรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ดังนี้ ๑) ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนใจว่าบวชเข้ามาเป็นพระแล้วทาผิดศีลผิดวินัย ๒) รู้สึกแช่มชื่นใจว่าตน
บวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัย ไม่เป็นพระภิกษุทุศีล ๓) ไม่ถูกตาหนิติเตียนอัน
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เนื่องมาจากการไม่รักษาวินัย ๔) ไม่ถูกจับกุมประจารลงโทษ๕) จะเข้าสมาคมกับผู้ทรงศีลก็ไม่เก้อ
เขินสะทกสะท้าน
โลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ตามความหมายแปลว่า มีโทษทางโลก ใช้
เรียกอาบัติหรือความผิดของพระภิกษุที่ชาวโลกตาหนิติเตียนว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะความผิดที่
เป็นโลกวัชชะนั้น เช่น ทะเลาะวิวาท ทาโจรกรรมฆ่าคนตาย เป็นต้น ความผิดอย่างนี้แม้คนทั่วไปทา
เข้าก็ถูกตาหนิติเตียนเหมือนกันพระภิกษุไปทาเข้า ยิ่งถูกตาหนิมากขึ้นการกระทาบางอย่างแม้ไม่เป็น
ความผิดตามพระวินัย แต่ก็เป็นโลกวัชชะ คือ ถูกตาหนิติเตียนได้ เช่น สู บบุหรี่ในที่สาธารณะ ส่งเสียง
ดังในที่ชุมนุมชน ไม่เอื้อเฟื้อแก่สตรี และเด็ก มูลเหตุของโลกวัชชะ เกิดจากพระภิกษุ สามเณรมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมและประพฤติผิดต่อศีลที่เป็นอาบัติเบาและอาบัติหนัก จนเป็นที่ตาหนิติเตียน
ของพุทธศาสนิกชนและชาวโลกทั้งหลาย เนื่องด้วยความไม่สารวมและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
อย่างฆราวาส องค์ประกอบโลกวัชชะ มี ๒ ประการ คือ
(๑) สจิตตกะ มีเจตนา,
และ (๒) อจิตตกะ ไม่มีเจตนา โทษแห่งการล่วงละเมิดโลกวัชชะมี ๒ สถาน ได้แก่ (๑) สถานเบา
(ตาหนิติเตียน)เนื่องด้วยการที่พระภิกษุ กระทาผิดต่อพระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดและการกระทาผิดในครั้งต่อไปของพระภิกษุ
ดังจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้น
กระทาผิดที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ทาให้พุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะ
ทานุบารุง และขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้เพื่อป้อง
ปรามพระภิกษุรูปอื่นที่จะละเมิดและกระทาผิดในอนาคตเช่นนั้นอีก(๒) สถานหนัก ได้รับโทษทั้งทาง
ธรรม เช่น ขาดจากความเป็นพระ เป็นต้น และทางโลก ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย เช่นกรณีข่าวพระ
ข่มขืนสีกา ก็อาจมีโทษจาคุกหรือประหารชีวิตได้เช่นเดียวกัน ๕) ประโยชน์แห่งการไม่ล่วงละเมิดโลก
วัชชะ จะทาให้บุคคลมีความประพฤติดีงามทั้งกายและวาจา การบัญญัติ หมายถึง ข้อห้ามมิให้ภิกษุ
ภิกษุณีประพฤติล่วงละเมิดซึ่งมีบทกาหนดโทษปรับอาบัติแก่ผู้ล่วงละเมิด
การเปรี ย บเที ย บปั ณ ณั ต ติ วั ช ชะและโลกวั ช ชะในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทมี ก าร
เปรียบเทียบใน ๖ ประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ เปรี ย บเทียบความหมายระหว่างปัณณัตติวัช ชะและโลกวัช ชะ กล่ าวได้
ว่าปัณณัติวัชชะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยโดยตรงของพระภิกษุ และโลกวัชชะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระ
วินัยด้วยเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่โลกวัชชะจะเป็นคฤหัสน์ที่ติเตียนพระภิกษุ
ประการที่ ๒ เปรียบเทียบสิกขาบทของปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะ คือ สิกขาบทเฉพาะ
ของภิกษุสงฆ์ จัดแบ่งโทษเป็น ๒ ประเภท คือ โลกวัชชะและปัณณัติวัชชะ แม้อาบัติที่เกิดจากการล่วง
ละเมิดสิกขาบทนั้นๆ ว่าโดยโทษก็มีประเภทเช่นกัน คือ โลกวัชชะและปัณณัติวัชชะ ในโทษ ๒ อย่าง
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นั้น จิตเป็นอกุศลนั่นมีในฝ่ายของสจิตตกะของอาบัติ ใด อาบัตินั้นเป็นโลกวัชชะ ที่เหลือเป็นปัณณัติ
วัชชะ
ประการที่ ๓ มูลเหตุบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าคือประมวลสิกขาบทขอกาหนดทาง
พระวินัยเกิดขึ้นจากการที่มีภิกษุภิกษุณีประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือประพฤติเสียหายขึ้นจน
ชาวบ้านพากันตาหนิติเตียนโพนทะนาเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับทราบแล้วให้ประชุมสงฆ์ไต่สวนได้
ความจริงจึงทรงมีพระพุทธบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้
ประการที่ ๔ เปรียบเทียบองค์ประกอบระหว่างปัณณัตติวัชชะกับโลกวัชชะ คือ อาบัติ
ที่ปัณณัตติวัชชะ แล้วเป็นการกระทาที่ผิดวินัยสงฆ์ที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นปาราชิก แต่ก็ส่งผลความเสียหาย
มาให้กับทางคณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ไม่ให้เกิดความอาบัติ จึงจาเป็นที่ต้องอาศัยผู้มีอานาจสอดส่อง
ดูแล และเอาใจใส่ต่อคณะผู้อยู่ใต้การปกครองให้มาก เพื่อป้องกันพระสงฆ์กระทาผิดอันจะได้รับโทษ
ทางโลกวัชชะ มีติเตียน เป็นต้นและอาจรับโทษหนักถึงขั้นจับสึกและดาเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ประการที่ ๕ เปรี ย บเทียบโทษแห่ งการล่ว งละเมิดปัณณัตติวัช ชะและโลกวัช ชะการ
กระทาที่เป็นการล่วงละเมิดด้านพระธรรมวินัยเกิดเป็นความเศร้าหมองมี ๒ อย่าง คือ (๑) โลกวัชชะ
คือ โทษทางโลก ได้แก่ การประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถ เช่น การฆ่าสัตว์ เป็นต้น เป็นโทษที่ปรากฏ
ชัดเจน (๒) ปัณณัติติวัชชะ โทษทางวินัยบัญญัติ เช่น รู้อยู่ บวชพระภิกษุให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า
๒๐ ปี เป็นการกระทาที่ไม่ควรชัดเจนแต่กรณีที่ล่วงละเมิดในสถานเบาก็ยังบอกกล่าวตักเตือน แต่ถ้า
มากกว่านี้ก็มีบทลงโทษตามกฏหมายบ้านเมือง
ประการที่ ๖ เปรียบเทียบประโยชน์แห่งการไม่ล่วงละเมิดปัณณัตติวัชชะและโลกวัชชะ
คือ การไม่กระทาผิดต่อศีลที่ตนรักษาอยู่ (ปัณณัตติวัชชะ) ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่โดยส่วนรวมและไม่
ถูกตาหนิติเตียนจากชาวโลกที่เรียกว่า (โลกวัชชะ)
การเปรียบเทียบปัณณัตติวัชชะและโลกวั ชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท การกระทาที่
เป็นการล่วงละเมิดด้านพระธรรมวินัยเกิดเป็นความเศร้าหมองมี ๒ อย่าง คือ (๑) โลกวัชชะ คือ โทษ
ทางโลก ได้แก่ การประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถ เช่น การฆ่าสัตว์ เป็นต้น เป็นโทษที่ปรากฏชัดเจน
(๒) ปัณณัติติวัชชะ โทษทางวินัยบัญญัติ

๓๖๘

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย :
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
บทความวิชาการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา
๒๕๕๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.
พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
โรงพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๗.

