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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัย เร่ือง “กระบวนการเกิดอาชญากรรม ในแง่มุมของพุทธธรรม ”                          
มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ได้สาเหตุการเกิดอาชญากรรมและรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมตาม
หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก โดยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methods Research)                  
ซึ่งศกึษา ทัง้การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญั รวม 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธศาสนา ซึ่งเป็นนักวิชาการ
ราชบณัฑิตทางด้านพทุธศาสนา และปรัชญา กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ นกัวิชาการทางด้านอาชญาวิทยา 
กลุ่มบุคลากร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มบุคคลผู้ ท่ีเคยต้องโทษ และพ้นโทษ
มาแล้ว และไม่กลบัไปกระท าความผิดซ า้ และกลุม่ผู้ ต้องขงัในเรือนจ ากลางคลองเปรม รวมจ านวน 
25 คน 
 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ ต้องขงัเพศชายท่ีถูกคมุขงัในฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต
และร่างกาย และความผิดเก่ียวกับทรัพย์ในเรือนจ ากลาง 9 แห่ง รวมจ านวนทัง้หมด 395 คน     
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท่ี 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีเชฟเฟคู ่(Scheffe’) 
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 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผลการวิจัย เชิ งคุณภาพ  พบว่า ผู้ ทรงคุณ วุฒิ เห็นว่า  สาเหตุการเกิด
อาชญากรรมในแง่มมุของพทุธธรรม เกิดจากสาเหตภุายใน อนัได้แก่ อโยนิโสมนสิการ อกศุลมลู 3 
(ต้นเหตุของความชั่ว 3 ประการ)  และอนุสัย 7 (ความชั่วท่ีแฝงซ่อนตัวอยุ่ในความรู้สึกนึกคิด                   
7 ประการ)  และเกิดจากสาเหตุภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ(ความรู้ เสียงบอกเล่าจากผู้ อ่ืน                      
การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกซึ่งเป็นฝ่ายไม่ดี) อันได้แก่ อาชญากรรมท่ีเกิดจากปาปมิตร                
(การคบคนชัว่) และการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดี ซึ่งในทางพุทธศาสนา เรียกว่า “ปฏิรูปเทสวาสะ” 
และเกิดจากสาเหตภุายนอก อนัได้แก่ อาชญากรรมท่ีเกิดจากปาปมิตร 
 2. ผลการวิจยัเชิงปริมาณ เม่ือวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ระดบัของความเห็นด้วย
ของผู้ ต้องขงัในเรือนจ ากลางตอ่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการกระท าความผิดของผู้ ต้องขงัซึ่งได้จาก
การวิจยัเชิงคณุภาพในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน คือ ปัจจยัทางด้านจิต ปัจจยัทางด้านสงัคม และปัจจยั
ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ ต้องขงัท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้าน ทัง้ 3 ด้าน พบว่า ท่ีมีระดับของ                  
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการกระท าความผิดอยู่ในระดบัปานกลางเป็นอันดบัแรก 
คือ ปัจจัยทางด้านสังคม รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยทางด้านจิต และปัจจัยทางด้านกายภาพหรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นอนัดบัสอง 
 3. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สาเหตุการกระท าความผิดจาก ตัณหา                   
(ความอยาก) มานะ (ความถือตัว) ทิฎฐิ (ความเห็นผิด) จะมีความแตกต่างกัน เม่ือจ าแนก                   
ตามผู้ กระท าความผิดเพศชายท่ีมี อายุ แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่าง                  
มีนัยส าคัญท่ีระดับ  .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านจิต และปัจจัย                   
ด้านกายภาพหรือสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมไม่มี
ความแตกต่าง ถ้าระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ทัง้ในภาพรวม และรายด้านของปัจจัย
ทางด้านจิต ปัจจยัทางด้านสงัคม และปัจจยัทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีความแตกตา่งกัน 
ซึ่งถ้ารายได้แตกตา่งกัน พบว่า ทัง้ในภาพรวม และรายด้านของ ปัจจยัทางด้านจิต ปัจจยัทางด้านสงัคม 
และปัจจยัทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มีความแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
แต่ ถ้ าครอบค รัว ท่ี ให้ก า เนิ ดมาแตกต่า งกัน  พบว่า  ทั ง้ ในภาพรวม  และรายด้านของ                   
ปัจจัยทางด้านจิต ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านกายภาพ และสิ่ งแวดล้อม                              
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มีความแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี  0.05 และถ้าประเภทข้อหาของความผิดแตกตา่งกนั 
พบว่า ทัง้ในภาพรวม และรายด้านของ ปัจจัยทางด้านจิต ปัจจัยทางด้านสงัคม และปัจจยัทาง  
ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมไม่มีความแตกต่างกัน และถ้าลกัษณะการกระท าผิดร่วม แตกต่างกัน 
พบวา่ ทัง้ในภาพรวม และรายด้านของ ปัจจยัทางด้านจิต ปัจจยัทางด้านสงัคม และปัจจยัทางด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความแตกต่างกัน และถ้าจ านวนครัง้ท่ีต้องโทษ แตกตา่งกัน พบว่า 
ทัง้ในภาพรวม และรายด้านของ ปัจจัยทางด้านจิต ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทาง                     
ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ี .05          
 ดงันัน้ เม่ือสงัเคราะห์ ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้
สาเหตกุารเกิดอาชญากรรมในแง่มมุของพทุธธรรม ผู้ วิจยัได้น ามาจดัท าเป็น Model โดยใช้ช่ือว่า           

“Maba-pp  Model” ประกอบด้วย 

 M = Micchaditthi (มิจฉาทิฎฐิ) การมีความคิด ความเช่ือ ค่านิยมหรือความเห็น
ไปในทางท่ีผิด หรือหลงผิด ซึง่เป็นบอ่เกิดรากฐานของอาชญากรรม 
 A = Ayonisomanasikara (อโยนิโสมนสิการ) การใช้ความคดิไม่ถกูวิธีการไม่รู้จกั
แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ หรือการคิดโดยไม่แยบคาย  ซึ่งมีมูลรากมาจาก กิเลส ตณัหา 
มานะ ทิฎฐิ อนัเป็นสาเหตภุายในท่ีก่อให้เกิดมิจฉาทิฎฐิ และน าไปสูก่ารประกอบอาชญากรรม 
 Ba-P = Bad-paratoghosa (ปรโตโฆสะฝ่ายไม่ดี) สภาพสังคม ความยากจน 
ความไม่เท่าเทียมระหว่างชนชัน้  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย                       
สภาพครอบครัวท่ีไม่ดีอันเป็นสาเหตุภายนอกท่ีก่อให้เกิดมิจฉาทิฎฐิ และน าไปสู่การประกอบ
อาชญากรรม  
 P = Papamitta (ปาปมิตร)  คบคนชัว่ คบนกัเลงอนัธพาล คบเพ่ือนท่ีไม่ดี อนัเป็น
สาเหตภุายนอกท่ีก่อให้เกิดมิจฉาทิฎฐิ และน าไปสูก่ารประกอบอาชญากรรม  
 และเม่ือสังเคราะห์ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้
รูปแบบกระบวนการป้องกันอาชญากรรมตามหลักพุทธธรรม ผู้ วิจัยได้น ามาจัดท าเป็น Model              
โดยใช้ช่ือวา่” Sygo-pk Model” ประกอบด้วย 
 S = Sammaditthii สัมมาทิฎฐิ การมีปัญญาอันเห็นชอบ การเห็นท่ีถูกต้อง
เห็นชอบ ถูกต้องตามท านองคลองธรรม และเป็นบรรทัดฐานของความคิดท่ีจะตัดสินว่าอะไร                  
ผิดหรือถกู อนัน าไปสูค่วามคดิยบัยัง้ไมป่ระกอบอาชญากรรม 
 Y = Yonisomanasikar การท าใจโดยแยบคาย การรู้จักคิด การคิดอย่างถูกวิธี 
คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน คิดอย่างมีเหตุมีผลและเป็นความคิดท่ีคอยสกัดกั น้กิเลส ตัณหา                    
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แตป่ลกุเร้าความคดิให้ไปในทางท่ีเป็นกศุลอนัเป็นสาเหตภุายในท่ีก่อให้เกิดสมัมาทิฎฐิ และน าไปสู่
การยบัยัง้ป้องกนัอาชญากรรม 
 Go-p = Good- paratoghosa (ปรโตโฆสะฝ่ายดี) ความรู้ เสียงบอกเล่าจากผู้ อ่ืน 
การกระตุ้นหรือชกัจูงจากภายนอก เช่น การรับฟังค าแนะน าสัง่สอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนา
ซกัถามฟังค าบอกเลา่ชกัจงูของผู้ อ่ืน การอยู่ในสิ่งแวดล้อมถ่ินท่ีอยูอ่าศยัสงัคม สภาพครอบครัวท่ีดี
อันเป็นสาเหตุภายนอกท่ีก่อให้เกิดสัมมาทิฎ ฐิ  และน าไปสู่การยับยัง้ป้องกันการเกิดขึน้
อาชญากรรม  
 K = Kalyanamitta กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร การมีเพ่ือนเป็นคนดี  
คบแตส่ตับรุุษ ไม่คบคนชัว่ หรือการมีมิตรผู้ มีคณุ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์  หนงัสือ ส่ือมวลชน และ
วฒันธรรม อนัเป็นสาเหตภุายนอกท่ีก่อให้เกิดสมัมาทิฎฐิ และน าไปสู่การยบัยัง้ป้องกนัการเกิดขึน้
อาชญากรรม 
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Abstract 

 
 This Research was Crime Process in Accordance with Buddhadhamma 
that aimed to the objective, was to get the crime patterns and crime prevention, according 
to the Buddhist Tripitaka. This Research Integrated (Mixed Methods Research), which 
studied the Qualitative Research (Qualitative Research), with in-depth interviewed with 
key informants including 5 groups of 5 people, including a group of experts on Buddhism. 
The scholars endorsed the Buddhist religion and philosophy. The group of experts 
Scholars of criminology Group personnel  working in the justice system. Groups of 
people who had been convicted and later acquitted, and not to repeat the offense.                   
A group of inmates at Klong Prem Central Prison, the total number of 25 people. 
           For quantitative research (Quantitative Research) questionnaire was 
used to collect data. Prisoner’s men were detained in the offense to life and person and 
offenses against property in the Central Prison, 9, of the total 395 statistical methods 
used to analyze  data  were percentage, mean, standard deviation. T-test Analysis, 
Anova and pairwise comparison coupled with Scheffe' 
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           The research found that 
 1. Results of the research showed that the luminaries. The causes of 
crime in terms of morality. The reasons were internal, including the  Ayonisomanasikara  
Akuslmol 3 (The cause of Evil 3 points).and  Anusai 7 (Evils that lurk hidden sweatshops 
in the Wills 7 points).and  caused  by external or Bad-paratoghosa, (A sound knowledge 
told by others. Stimulation or influence from outside parties, which is not good), 
including crime Papamitta(opposite the wicked), and in a bad environment. Which in 
Buddhism was called “Patirupadesavasa” 
 2. Quantitative Research the social factors And the physical environment 
and the inmates as respondents were the opinions, were moderate, and considering 
factors as well as the top three levels of the reviews on the causal factors of the offense 
in the middle level was the first one. The social factors, followed by psychosocial factors. 
The Second was physical or environmental factors.  
 3. This hypothesis found that the offense of carnal (craving for forms) 
Endeavor (Vainglory) Award (The offense) presented millionaires was different. When 
classified by the offender male’s age difference was found in overall difference 
significant at the .05 level, and considering it was found that psychosocial factors, and 
physical or environmental factors Differs significantly. The social factors, there was no 
difference if the level was different, both overall and in the field. Psychosocial factors  
the social factors and physical and environmental factors. There was no difference if    
the revenue difference was found in both the overall and the top. Psychosocial factors  
the social factors and physical and environmental factors. There were different 
Significant at .05 if the family of origin differently, both overall and in the field. 
Psychosocial factors the social factors and physical and environmental factors. There 
were different Significant at .05 if convicted of the offense differ. Both overall And 
aspects of Psychosocial factors the social factors and physical and environmental 
factors. There is no difference if the nature of the offenses were different, both as              
a whole. And aspects of Psychosocial factors the social factors and physical and 
environmental factors. No difference if convicted of the differences found in both                
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the overall and the top. Psychosocial factors the social factors and  physical and  
environmental factors. There were different Significant at 0.05. 
 Therefore, when synthesizing the results of qualitative research and 
quantitative research. In order to process a crime in terms of morality, the research has 
been prepared by the name Model "Maba-pp Model" consists of. 
 M = Micchaditthi had the ideas, beliefs, values and opinions to misuse or 
misunderstanding of the foundation, which was a source of crime. The foundation, which 
was a source of crime.  
 A = Ayonisomanasikara the idea was not to use it properly. Failure to 
recognize things. Other problems or think without depriving the root of the passions 
internal cause Micchaditthi flexibility and lead to crime. 
 Ba-p = Bad-paratoghosa poverty and social inequality between the classes. 
Media and information technology Environmental, housing conditions, poor families, 
which caused external, caused Micchaditthi flexibility and lead to crime. 
 P = Papamitta dating dating wicked gangster thugs. Still bad friends             
the cause external caused Micchaditthi flexibility and lead to crime. 
           This synthetic was the results of qualitative research and quantitative 
research. Crime prevention processes based on Buddhist principles. The research has 
been prepared by the name Model "Sygo-pk Model" consists of 
 S = Sammaditthii the wisdom approval, To see the valid approval.                 
Be sanctioned and the norm  of  ideas to decide what  was right or wrong. This led to 
the idea of preventing crime. 
 Y = Yonisomanasikar the depriving was heart of the idea of thinking in 
the right way. Thinking convention thinking rationally and was thought to be blocked,  
but the passions aroused in the mind to a charitable cause in causing Sammaditthii   
and  leads to deter crime prevention. 
 Go-p = Good-paratoghosa sound knowledge told by others. External 
stimulation or influence of such a hearing instruct  students  learn conversation, ask 
questions, listen to her persuasion of others. In this environment, the local social 
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housing. Family conditions that caused external, caused Sammaditthii and lead to 
inhibition prevent the occurrence of crime. 
 K = Kalyanamitta  a true friend, To have a good friend But the faithful still 
do not knew evil or have friends who were like parents, teachers, books, media and 
culture, which caused external, caused Sammaditthii and lead to inhibition prevents              
the occurrence of crime. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


