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บทคัดยอ 
 บทความนี้นี้มุงศึกษาแนวคิดจริยธรรมเชิงพุทธ เรื่อง การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัย
เชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย  การประพฤติผิด
ในกามทําลายจริยธรรมลงอยางเงียบๆ และกอปญหาทําสังคมออนแอ  เหตุปจจัยดังกลาวมาจากประเพณีนิยม 
คุณคาทางสังคม เปาหมายทางพฤติกรรม และความไมรับผิดชอบตอความรัก  พุทธศาสนาไมเคยประณามเหตุ
ปจจัยดังกลาวนี้ และเสนอแนะวาทุกคนตองละเวนจากอภิพฤติกรรมอันเปนภัยรายและผลกระทบอันใหญ
หลวงท่ีจะตามมา 

 

Abstract 
 This qualitative research focuses on the Buddhist ethical concept of ‘sexual 
misconduct’ (kamesumicchacara) and the philosophical implications of sexual deviance in 
Buddhist literature and on contemporary Buddhist sexual ethics. Sexual malpractices have 
mutely eroded ethics and created social ills. Their roots can be found in traditionalism, 
social values, behavioral aims and love irresponsiveness. Buddhism blames none of these 
roots but recommends that all people refrain from hostile metaphysical acts with glacial 
aftershocks.   

บทนํา 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และความเบี่ยงเบนทางเพศในสังคมเราทุกวันนี้เปนความทา
ทายท่ีคอยเยาะเยยถากถางปรัชญาเมธียิ่งใหญตางๆของโลก  แมการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบน
ทางเพศจะแฝงมากับสิทธิสวนบุคคล แตการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศทําลายท้ังสังคม
และจิตใจมนุษย ท่ีเขาไปเก่ียวของ  แรงกระตุนความอยากแบบสัตวทําใหมนุษยหาขออางวาเปนพฤติกรรมท่ี
ชอบธรรม หรือบางครั้งเรียกคูนอนวา “ก๊ิก” แตในความเปนจริงเปนการมีคูเพ่ือสนองตัณหาของตน การมีเมีย
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นอยหรือคูขาเปนเรื่องผิดศีลธรรมมาแตครั้งโบราณกาล แตการกระทําดังกลาวยังแอบแฝงในการหาเงินอีก
ดวย๒ สามีและภรรยาอาจแอบมี“ก๊ิก”ของตน สามีบางรายแอบมี “สามีนอย” ของตนเพ่ือความสนุกยังมีให
เห็น   แยยิ่งกวานั้น ผูเบี่ยงเบนทางเพศบางรายยังกอกามวิตถาร หรือเปลี่ยนคูนอนกับเพ่ือนฝูงและยังอางวา
เปนการหาความรื่นเริงตามประสาธรรมชาติ  แตการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศเปนมหันต
ภัยใหกับสังคมและจิตใจ และทายสุดก็ลงเอยท่ีการหยาราง ทําใหบานแตกสาแหรกขาด อันเปนมูลเหตุปจจัย
ใหสังคมสวนใหญเลวรายลง 
 สํานักวิจัย เอแบค พบวา คูครอง ๗๔.๙% เคยนอกใจคูครองของตน  การนอกใจคูครองของตน และ
ความเบี่ยงเบนทางเพศในจึงกลาเปนปญหาสังคมท่ีตองพิจารณาในภาพรวมตามตัวประวัติศาสตร ความ
ซับซอน และแงมุมในเชิงลึก๓ สวนสถาบันวิจัยสถิติมันสมอง (The Statistic Brain Research Institute)๔ 
พบวาผูชายถึง ๗๔% จะนอกใจคูครองของตนหากคูครองจับไมได เชนกันผูหญิงนอกใจคูครองถึง ๖๘%  
ผูชายถึง ๕๗% จะนอกใจคูครองของตนทุกรูปแบบสวนผูหญิงนอกใจคูครองถึง ๕๔% จะนอกใจคูครองของตน
ทุกรูปแบบ คุณหมอ ประเวศ วสี กลาววา๕ 
 

การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศเปนปญหาสังคม ซ่ึงในทุกวันนี้
ถึงข้ันวิกฤตและทําใหเกิดบานแตกสาแหรกขาด ท้ังจากสามีไปมีเมียนอยหรือ
ภรรยาไปมีสามีนอย ทําใหท้ังคูตองท้ิงครอบครัวของตนไปอยูกับคูนอนใหม  

 
 
 การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศเชนการวิตถารเปนประเด็นปญหามาตั้งแตยุค
พระพุทธเจา  ประเทศไทยประกาศใหมีคูครองคนเดียวตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๖ จึงทําใหการมีคูครองหลายคนเปน
การผิดกฎหมาย แตคนไทยบางคนยังแอบประพฤติอยู  การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศหยั่ง
รากลึกอยูในประเพณีและคุณคาของคนไทยท่ีทําใหมีอิทธิผลตอบุคลิกภาพของคนไทย  การมีภรรยาหลายคน
เปนการยอมรับสภาพฝายชายเปนใหญ ดังท่ีพบในวรรณคดีขุนชางขุนแผน และ นางทาส การประพฤติผิดใน
กามและความเบี่ยงเบนทางเพศไมเปนท่ีเปดเผยแตอยูในวรรณกรรมและศิลปะท่ีเลาขานติดตอกันมาทุกยุคทุก
สมัย  ผูศึกษาเชื่อวาสาเหตุพฤติกรรมดังกลาวนาจะมาจากประเพณีนิยมเปนสวนใหญ พฤติกรรมท่ีไมดีเชนนี้ทํา
ใหผูเบี่ยงเบนทางเพศบางคนพอใจแตกับมองไมเห็นมหันตภัยท่ีจะตามมาจากพฤติกรรมดังกลาว 
 

๒. แนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสมุิฉาจาร) และเกณฑทางจริยธรรมในมุมมองพุทธ
จริยธรรม 

๒Global Cyber Journal wit & Wisdom (GCJWW) (2008). “Gig-Kik-Gik Lovers: Thailand casual 

polygamy sexual culture”. http://www.thaiskale.com/journal/gig-kik-gik-lovers-thailand-casual-polygamy-

sexual-culture/  (accessed September 28, 2012). 
๓ABAC Poll (2005). “The Spouse’s Behaviors Bringing Broken Home”.  

http://www.abacpoll.au.edu/ (accessed September 27, 2012). 
๔Statistic Brain. (2013).“Infidelity statistics”. http://www.statisticbrain.com/ infidelity - statistics/ 

(accessed November 30, 2013). 
๕ประเวศ วสี และ ชูชัย สุภวงษ. “ประชาคม ทัศนะ นักคิด วัฒนะธรรมสังคมไทย (Perspective of Civil 

Society: Thai Social Culture)”. (หนังสือพิมพมติชน, ๒๕๔๐), หนา ๑๓. 
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ก.   คํานิยามศัพทการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)  
 ทวศัีกดิ์ ยานประทีป ใหคํานิยามวา๖ กาเมสุมิฉาจาร คือการผิดประเวณีท่ีกระตุนโดยกามกิเลสและวัตถุ
นิยม ท่ีนักปราชญตําหนิติเตือน การประพฤติผิดในกามในพุทธปรัชญารวมถึงการประพฤติผิดในกามท่ีระบุไว
ในตัวบทกฎหมายอีกดวย๗ Saddhatissa นิยามวาการประพฤติผิดในกามคือความหมกมุนในรูป รส กลิ่น 
เสียง และ  การประพฤติผิดในกามท่ีผิดกฎหมายและผิดตอศีลธรรมอันดี๘  
 
ข. ปจจัยการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)  

การประพฤติผิดในกามท่ีสําคัญมาจากตัวบุคคล ความอยากและความเต็มใจท่ีจะการประพฤติผิดในกาม 
ประการแรกมีสตรีตองหามสําหรับบุรุษ อันไดแกสตรีท่ีมีคูครองไมวาจดทะเบียนแตงงานหรือไมก็ตาม (ไมรวม
หญิงหมาย หรือหญิงหยาราง หรือหญิงท่ีแยกทางจากคูครอง)  หญิงท่ีแตงงานแตถูกจําคุก หญิงท่ีอยูในความ
ปกครองของผูปกครอง  และหญิงท่ีอยูในความคุมครองของศาสนา เชน แมชี ยุวนารีและหญิงท่ีกฎหมาย
คุมครอง   สวนบุรุษท่ีตองหามสําหรับสตรี (อคมนียวตฺถุ) ไดแก ชายท่ีแตงงานและชายท่ีตองหามทางศาสนา 

ประการท่ีสอง “ความอยากท่ีจะประกอบกามกิจ”(ตสฺมิ เสวนาจิตฺตํ) เริมจากใจท่ีมีแตกามกิเลส ดัง
ภาษิตท่ีวา “ดุจดังหยดฝนท่ีรั่วจากหลังคา กามกิเลสยอมรั่วจากใจท่ีไรการศึกษา”๙  ประการท่ีสาม  คือความ
เต็มใจและความพรอมใจตอความใครและความพรอมตอกามกิจของท้ังสองฝายเม่ือพบกันในแตละครั้งและรวม
ประกอบกามกิจดวยกันในแตละครั้ง ความเต็มใจและความพรอมใจคือการเลือกท่ีจะทําตาม หรือไมขัดขืนใน
ระหวางประกอบกามกิจ เปนอิสระไมมีบังคับท้ังทางกายและทางจิตใจ๑๐ 

 
ค. สมุฎฐานแหงการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

การประพฤติผิดในกาม มีมูลเหตุปจจัยท้ังจากทางภายในและภายนอก   มูลเหตุปจจัยภายในมาจากใจ
ท่ีมีแตกามกิเลสและความหมกมุนจาก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสท่ีท่ีกระตุนกามกิเลสและพรอมท่ีจะสนอง
ความอยากทางกามของตน  พุทธปรัชญาเชื่อวาการประพฤติผิดในกามเกิดจากความอยากของตัวบุคคลแต
แตกตางกันไปตามการยึดเหนี่ยวจากประสาทท้ังหา๑๑ ธรรมชาติของมนุษยจึงแตกตางกันไปตามกามกิเลส 
จิตใจ และ วัตถุกามนิยม  ความตองการดังกลาวจะพัฒนาไปสูกามกิเลส  การประพฤติผิดในกาม และความ
เบี่ยงเบนทางเพศ  Hallie Engel เชื่อวาการผิดประเวณีมาจากความเบื่อหนาย  ปญหาอัตตา การแกแคน และ 

   ๖ทวีศักดิ์ ยานประทีป.“พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรต ิ,(๒๕๓๔), หนา ๔๙.  
๗มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย. พุทธภาษิต. (กรุงเทพ: มหามกุฏราชวิทยาลัย การพิมพ ๒๕๓๔), หนา ๓๐. 

    ๘Saddhatissa, H (1970). Buddhist Ethics. London: George Allen & Unwind LTD. หนา 106. 

  
๙มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย. พุทธภาษิต. (กรุงเทพ: มหามกุฏราชวิทยาลัย การพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๑๓. 
๑๐Koestner, Katie, &  Sokolow, Brett A. (2000). “Everything You Need to Know about Consent”. 

http://studentaffairs.stanford.edu/sites/default/files/sara/ (accessed November 30, 2013).  
๑๑Bodhiyana Meditation Center. “Thai Tipiṭaka Volume 20. Sutta Aṅguttaranikāya 1 : 

Suttantapiṭaka No. 12: Anṅguttaranikāya eknipāta-dukanipā-tikanipāta”.   

http://www.bhodhiyana. org/ tipiṭaka_pdf_collection.html (accessed July 15, 2013). 
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ความไมตอเนื่องทางอารมณ๑๒ ประการสุดทาย  สาเหตุจากภายนอกไดแก สื่อสารมวลชน เครือขาย และ สื่อ
สิ่วพิมพตางๆท่ีนําเสนอและข้ึนบนสื่ออยูทุกวินาที  อยางไรก็ตาม กามกิเลส เปนเรื่องธรรมชาติ แต การ
ประพฤติผิดในกามเปนการบากามท่ีอยูนอกเหนือความพอดีทางธรรมชาติ๑๓ 

 
ง. หลักศีลธรรมเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

ศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X (-๑) = ๑ แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไมชั่ว”  
และ “ไมชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมก่ึงดีก่ึงชั่งยังหมายความวา ไมมีศีลธรรม  พุทธจริยธรรม
นั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  พุทธปรัชญาเนนการเดินสายกลาง และใน
พุทธศาสนาเรามีเกณฑท่ีหนึ่งและเกณฑท่ีสองเพ่ือแยกแยะความถูกตองจากความผิด และ แยกแยะความดีจาก
ความชั่ว  พุทธจริยธรรมเก่ียวกับประเด็นการประพฤติผิดในกามอยูท่ีศีลขอทีสาม – การละเวนการประพฤติ
ผิดในกาม  พุทธศาสนาไมเคยประณามกามกิจเวนแตบุคคลนั้นประพฤติผิดประเวณี พุทธศาสนาเห็นวากามกิจ
เปนธรรมชาติของมนุษย หรือเปนหนาท่ี และเปนความสุขอันสําคัญสําหรับคูสมรส 

 
จ. เกณฑการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

เกณฑการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ในพุทธศาสนามีอยูสองระดับ ระดับตนอยูท่ีความจงใจ
ทําชั่วและสถานการณ “ความจงใจทําชั่ว”คือการกระทําใดๆท่ีตกอยูใตภาวะ “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) 
“หลง” (โมหะ)๑๔ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานอกุศล (อกุศลมูล) ระดับท่ีสองคือตั้งใจทําผิดกฎหมาย ผิดประเพณี และ 
ผิดวัฒนธรรม 

พุทธจริยธรรมเนนทําจิตใจใหบริสุทธิ์ปราศจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)ซ่ึงตั้งอยู
บนพ้ืนฐานอกุศล (อกุศลมูล)  แตการทําผิดศีลขอสามมีอยูสี่เง่ือนใข  เง่ือนไขแรกตองมีฝายชายหรือฝายหญิง
ประพฤติผิดในกาม  เง่ือนไขท่ีสองตองประพฤติผิดในกามดวยความตั้งใจประพฤติผิดในกาม เง่ือนไขท่ีสามการ
ประพฤติผิดในกามไดเกิดข้ึนแลว และเง่ือนไขท่ีสี่มีความยินดีท่ีเกิดจากอวัยวะสัมผัส หากครบท้ังสี่เง่ือนไขจึง
ถือไดวาผิดศีลขอสาม๑๕  

การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) สามารถเขาไปเก่ียวของกับสถานการณหลายๆอยางและหลาย
ระดับ (๑) ชายท่ีมีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงท่ีมีสามีแลว เปนการประพฤติผิดในกามสองเทา
เพราะฝายชายท่ีนอกใจภรรยาละเมิดสามีฝายหญิงและ ภรรยาของตน สวนฝายหญิงท่ีนอกใจสามีละเมิด
ภรรยาฝายชายและสามีของตน (๒) ชายท่ีแตงงานแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเปนการประพฤติผิดใน
กามเพียงเทาเดียวเพราะฝายชายท่ีนอกใจภรรยาละเมิดภรรยาของตน สวนหญิงโสดละเมิดภรรยาฝายชาย  
(๓) ชายโสดประพฤติผิดในกามกับหญิงท่ีมีสามีเปนการประพฤติผิดในกามเพียงเทาเดียวเพราะฝายชายละเมิด

๑๒Engel, Hallie (2013). “What Causes People to Commit Adultery? eHow 

Contributor”.http://www.ehow.com/info_8465545_causes-people-commit-adultery.html (accessed 

November 30, 2013). 
๑๓พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม: ฉบับปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติม. (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณการพิมพ, 

๒๕๓๒), หนา ๕๓๗. 

 
๑๔ ที.ปา. ๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
๑๕ ที.ปา. ๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
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ภรรยาผูอ่ืน สวนฝายหญิงละเมิดสามีของตน  และ (๔) ชายโสดกับหญิงโสดประกอบกามกิจไมไดละเมิดศีลขอ
สาม 

 การประพฤติผิดในกามแบบเบี่ยงเบนทางเพศสามารถเขาไปเก่ียวของกับสถานการณหลายๆอยางและ
หลายระดับไดดวย  (๑) ชายท่ีมีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับชายท่ีมีภรรยาแลวเปนการประพฤติผิดใน
กามเปนสองเทาเพราะชายท้ังคูท่ีนอกใจภรรยาตนเองละเมิดภรรยาของแตละฝายและภรรยาของตน  (๒) 
หญิงท่ีมีสามีแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงท่ีมีสามีแลวเปนการประพฤติผิดในกามเปนสองเทาเพราะหญิงท้ังคู
ท่ีนอกใจสามีละเมิดสามีของแตละฝายและสามีของตน  (๓)ชายท่ีมีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับชายโสด
เปนการประพฤติผิดในกามเพียงหนึ่งเทา เพราะชายท่ีมีภรรยาแลวละเมิดภรรยาตนเองสวนชายโสดละเมิด
ภรรยาผูอ่ืน  (๔)  หญิงท่ีมีสามีแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเปนการประพฤติผิดในกามเพียงเทาเดียว
เพราะหญิงท่ีนอกใจสามีละเมิดสามีตนสวนหญิงโสดละเมิดสามีผูอ่ืน (๕)ชายโสดท่ีบรรลุนิติภาวะประกอบกาม
กิจกามกับชายโสดท่ีบรรลุนิติภาวะไมผิดศีลขอสามท้ังสองฝาย  และ (๖)หญิงโสดท่ีบรรลุนิติภาวะประกอบกาม
กิจกามกับหญิงโสดท่ีบรรลุนิติภาวะไมผิดศีลขอสาม ท้ังสองฝาย  ชายโสดไปประกอบกามกิจกับหญิงโสเภณีไม
ผิดศีลขอสามเพราะศีลขอสามหวังสงเสริมศีลธรรมจรรยาครอบครัวใหกับบุคคลท่ีแตงงานแลว 
 

๓. การศึกษานัยทางปรัชญาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม และจริยธรรม
กามกิจเชิงพุทธรวมสมัย 

 
1.  ความเบ่ียงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม 

เรื่องเก่ียวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือลักเพศ หรือกามวิตถารในพุทธวรรณกรรมหาไดจากพระวินัย 
มีอยูหนึ่งหมวดท่ีกลาวถึงการกระทําผิดจนตองปาราชิกสําหรับภิกษุและภิกษุณี เชนในเรื่องพระนางมัลลิกา 
และเรื่องวานรตัวเมีย๑๖  เรื่องการกระทําชําเราศพ  เรื่องการใชเครื่องชวย เรื่องการใชตุกตาชวย๑๗ ในพระ
วินัยยังระบุการชวยตัวเองในเรื่องพระหลังคอม๑๘ และพระมีลึงคยาว๑๙  

  
ก. ตัวอยางการสมสูกับสัตวในพุทธวรรณกรรมไดแก 
 1.  เรื่องของพระนางมัลลิกา 

     “...วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเสด็จเขาหองสรงสนานเพ่ือทรงลางพระพักตร พระ
หัตถและพระบาท และสุนัขทรงโปรดตามเขาไปดวย เม่ือพระนางกมลางพระบา
ทาเจาสุนัขพยายามจะทําอสัทธรรมสันถวะ พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได
ประทับยืนอยู.  กษัตริย ทรงเห็นการกระทําท่ีนาอดสูจากทางพระแกลหองพระ
บรรทม เม่ือพระนางมัลลิกาเสด็จเขามาม่ีหองพระบรรทม  กษัตริยทรงบริพาสวา 
“เจาหญิงชั่ว  เจาทําอะไรกับหมานั่นในหองอาบน้ํา  เจาอยาไดปฏิเสธเพราะขา
เห็นตําตาท้ังสองขาง”  พระนางมัลลิกาทรงตอบวาพระนางเพียงลางพระพักตร 
พระหัตถและพระบาท   และมิไดทรงทําอะไรผิด และทรงตรัสตอวา “หองสรง
สนานนั้นนาแปลก หากมีใครเขาไปในหองนั้นและมองจากพระแกลนี้จะเหน็เปน

๑๖ วิ.ม.(ไทย)  ๑/๒๗. 
๑๗ วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒. 
๑๘ วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๑๙ วิ.ม.(ไทย)  ๑/๒๒๑. 
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สองคน และหากพระองคยังแคลงพระทัย  ก็ไดทรงโปรดเสด็จเขาไปในหองสรง
สนานนั้นที และกระหมอมจะมองดูพระองคจากพระแกลนี้” 
             กษัตริยทรง เสด็จเขาหองสรงสนาน และเม่ือทรงเสด็จออกมา พระนาง
มัลลิกาทรงตรัสถามวาทําไมพระองคทํามิดรมิรายกับแพะตัวเมียในหองนั้น แม
กษัตริยทรงปฏิเสธแตพระนางมัลลิกาทรงยืนยันวาพระนางเห็นพฤติกรรมผิดปกติ
เชนนั้นดวยพระเนตรชองพระนางเอง กษัตริยทรงสนเทห เพราะความขมุกขมัวทํา
ใหพระองคตองยอมรับสิ่งท่ีพระนางมัลลิกาทรงอธิบาย และพระองคจังสรุปวาหอง
สรงสนานนาจะมีอาการท่ีแปลกประหลาด…”๒๐  

 
 
 2. เรื่องวานรตัวเมีย 

“….พระพุทธเจาทรงประณามภิกษุท่ีพบวาฝกวานรตัวเมียสนองความใครของตน  
ซ่ึงภิกษุนั้นจําตองเวียนวายอยูในขุมนรกตามแบบตางๆทีภิกษุประพฤติผิดในกาม 
โดยทรงงงชี้ใหเห็นถึงผลกรรมจากการท่ีภิกษุละเมิดคําสาบานท่ีจะถือพรหมจรรย 
หรือ พรหมจริย...๒๑  

 

 ข.  การชําเราศพพบจากเรื่อง การชําเราสองศพ๒๒  

 ค. เ รื่องการใชเครื่องชวยกามกิจ เรื่องการใชตุกตาชวยกามกิจ๒๓  

 ง. เรื่องลักเพศพบ ในพระวินัยยังระบุการชวยตัวเองในเรื่องพระหลังคอม๒๔ และพระมีลึงคยาว๒๕  

 ความเบี่ยงเบนทางเพศพบไดตั้งแตยุคพระพุทธเจาตามธรรมบัญญัติ ไมวาภิกษุและภิกษุณีละเมิดพระ
วินัยจําตองปาราชิก พระธรรมวินัยยังครอบคลุมใหปาราชิกภิกษุและภิกษุณีหากพบวาเปนคนท่ีมีท้ังอวัยวะเพศ
ชายและเพศหญิง หรือเปนกระเทยหากพบวาไดบวชไปแลว๒๖  
 
2. ความเบ่ียงเบนทางเพศในจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย  
 ความเบี่ยงเบนทางเพศจากป 2495 แบงไดเปน 27 ประภท (DSM: DSM I in 1952, DSM.II in 
1968, DSM.III in 1980, DSM.III-R in 1987,  DSM.IV in 1994, DSM.IV-TR in 2000, and DSM. V in 
2008) ดังนี้ 

๒๐ธ.อ.๑/๕๔. 
๒๑วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๗-๒๙. 
๒๒วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑-๒๒๒. 
๒๓วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒.  
๒๔วิวิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑.   
๒๕วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑.  
๒๖Peter Jackson. A. (1993). Male Homosexuality and Transgenderism in the Thai Buddhist 

Tradition. Excerpted from the book "QUEER DHARMA: VOICES OF GAY BUDDHISTS"  edited by Winston 

Leyland. 
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• พวกใชอุจจาระเปนตัวกระตุนทางเพศ 
coprophilia, 

• วิปริตทางเพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ 
exhibitionism,  

• พวกชอบเก็บสะสมชุดชั้นในผูหญิงfetishism/ 
frotteurism,  

• การรักรวมเพศ homosexuality,  

• รวมเพศทางทวารหนัก klismaphilia, 

• พวกชอบถูกเหยียดหยามเวลามีเซ็กซ 
masochism, 

• กามวิตถารชนิดหนึ่งท่ีไดรับความสุขหรือความ
พอใจเม่ือตนตองเสียหริดพิการอวัยวะบางสวน 
mutilation 

• กามวิตถารท่ีชอบรวมเพศกับศพ necrophilia, 

• กามวิตถารท่ีนอกเหนือรูปแบบnon-
normative deviance 

• พวกชอบใชปากสัมผัสอวัยวะคูรวมเพศ
มากกวาการรวมเพศจริง partialism,  

• พวกชอบมีเซ็กซกับเด็กเล็กหรือคนแก 
pedophilia,  

• กาขมขืน rape, 

• กลุมวิตถารเหลือเดน residual category, 

• พวกชอบทํารายคนอ่ืนเวลามีเซ็กซ sadism, 

• ทํารายคนอ่ืนเพ่ือมีเซ็กซsexual assault, 

• พวกชอบถูกเหยียดหยามเวลามีเซ็กซsexual 
masochism,  

• sexual orientation disturbance (like 
homosexuality),  

• พวกชอบทํารายคนอ่ืนเวลามีเซ็กซsexual 
sadism,  

• พวกชอบพูดลามกทางโทรศัพท telephone 
scatologia (obscene calls),  

• พวกชอบแตงตัวผิดเพศ transvestic  fetishism,  

• พวกชอบแตงตัวผิดเพศ transvestitism (sic),  

• พวกใชปสสาวะกระตุนความรูสึกทางเพศ 
urophilia,  

• พวกถํ้ามองvoyeurism,  

• พวกชอบมีเซ็กซกับสัตว zoophilia, 
 
การแสวงหาความรักจากเพศเดียวกัน หรือ รักรวมเพศ และพวกชอบแตงตัวผิดเพศ หาไดจาก

สังฆาณัติบาลีในนิกายเถรวาทแตศัพทดังกลาวไมตรงกับแนวคิดรวมสมัยและสังฆาณัติไมไดแยกแยะพฤติกรรม
ขามเพศ หรือรักรวมเพศ และ พวกชอบแตงตัวผิดเพศ  อยางไรก็ตามกามกิจกับเพศชายเดียวกันยังพบไดใน
พระวินัยในพระไตรปฎก เรื่องแนวปฏิบัติของสมณะเพศท่ีหามภิกษุกระทํา  อรรถกถาพระวินัยในพระไตรปฎก
ไดอธิบายเรื่องการรักรวมเพศเอาไวชัดเจน และนิกายเถรวาทประณามเพศสัมพันธไมเชื่อวาความอภิรมยทาง
กามารมณมีจริง ท่ีสําคัญพุทธศาสนาเริ่มจากกลุมสงฆท่ีเปนพรมจรรยท่ีเรี่ยกวาคณะสงฆ  พระวินัยเนนท่ีตัว
พระสงฆแตไมไดเนนท่ีตัวฆราวาส Leonard Zwilling กลาววา๒๗ 

 
“…เราไมควรคาดหวังกับความหมายท่ีเจาะจงกับคําวา”รักรวมเพศ”ในพุทธวรรณกรรม แต
รักรวมเพศเกิดจากอารมณท่ีเสาะหาความสะใจจากกามกิจกับเพศเดียวกันไมใหคนอ่ืนได
รับรู..”  

 

๒๗Leonard Zwilling. (1992). “Homosexuality As Seen In Indian Buddhist Texts”, in Cabezon, 

Jose Ignacio, (Ed.), Buddhism, Sexuality & Gender. State  University of New York. หนา 203. 
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4. การอภิปรายแนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความ
เบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย 

 
ก.  การอภิปรายหลักการศีลธรรม 
 ศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X (-๑) = ๑ แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไม
ชั่ว”  และ “ไมชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมก่ึงดีก่ึงชั่งยังหมายความวาไมมีศีลธรรมท้ังท่ีเพ่ือ
รักษาชีวิต  พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  พุทธปรัชญาเนน
การเดินสายกลาง และในพุทธศาสนาเรามีเกณฑท่ีหนึ่งและเกณฑท่ีสองเพ่ือแยกแยะความถูกตองจากความผิด 
และ แยกแยะความดีจากความชั่ว  
 เอปคูรัส กลาวไวอยางขัดเจนในคําสอนหลักหรือ คติอันสูงสงท่ีวาความยุติธรรมท่ัวไปเปนขอผูกมัด
ตางตอบแทนเพ่ือปองกันมนุษยจากสิ่งเลวราย หรือไมใหถูกทํารายจากคนอ่ืน  Barnettใหเหตุผลวาการอยูใน
สังคมเปนเพราะความเต็มใจมิใชกฎระเบียบท่ีสังคมต้ังข้ึน เง่ือนไขมีอยูวากฎระเบียบตองอยูภายใตหลักการ
ความยุติธรรมและการปกปองสิทธิและแสรีภาพสวนบุคคล๒๘ หากบุคคลไมไมจําเปนตองเห็นดวยกับ
กฎระเบยีบ และ กฎระเบียบไมยอมรับสิทธิและแสรีภาพสวนบุคคล จึงเหมาะท่ีจะยกรางหลักการท่ีบุคคลตอง
เลี่ยงพฤติกรรมเลวเนื่องการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเลวดังกลาวเปนการปฏิเสธความพอใจท่ีท้ังสองฝายตองการ 
 ศาสตราจารยสมภาร พรหมทา เชื่อวาศีลธรรมเปนเพียงสวนหนึ่งของอภิปรัชญาความเปนจริงท่ี
เรียกวา กฎท่ัวไปของจิตวัตถุ (The General Law of Mental Objects )และกฎท่ัวไปท่ีเนนผลลัพธ (The 
General Law of End-based Objects) กฎท่ัวไปของจิตวัตถุเชื่อวาเปนสวนหนึ่งในหาชุดของตัวคน –สิ่งไร
ชีวิต – สิ่งมีชีวิต – จิตใจ – ผลกรรม – และสิ่งอ่ืนๆท่ีนอกเนื้อท้ังสี่สิ่ง  กฎท่ัวไปของจิตวัตถุทํางานดวยวินัย  มี
กฎตายตัวดังเชนวัตถุธาตุอ่ืนๆและอวัยวะของคน   สวนกฎท่ัวไปท่ีเนนผลลัพธเชื่อวาการกระทําใดๆยอมกอ
กรรมท่ีตามมา  หลักการวิทยาศาสตรนิยมและวัตถุนิยมเห็นไดจากกฎท่ัวไปของวัตถุกายภาพ (The General 
Law of Physical Objects) และ กฎท่ัวไปของวัตถุชีวภาพ (The General Law of Biological Objects)๒๙ 
แมรางกายและใจเปนหนึ่งเดียวแตกายมักไมเชื่อจิตใจ  ความใครในกามมักเกิด งอกงานและบดบังจิตใจเม่ือ
มนุษยตองการอยูรอด ถึงแมมีการฝกอบรมท้ังกายและใจมาเปนอยางดีแตทายท่ีสุดจิตและวิญญาณยังตองพาย
ความทะยานอยาก 
 
ข. การอภิปรายเรื่องกฎเกณฑ 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ยอมกอผลชั่วเหมือนกับรอยเกวียนท่ีตามหลังรอยตีนวัว หาก
ใครคนใดประพฤติผิดผลเสียยอมคามคนนั้นมา๓๐ อยางไรก็ตามพุทธศาสนาเชื่อวาคนมิไดเปนผูตัดสินวาใครดี

๒๘Barnett, Randy E. (2005). Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty. MA: 

Princeton University Press. หนา 12. 

 
๒๙ พรหมทา, สมภาร (1992). พระพุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร: ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกบัปญหาโสเภณี 

ทําแทงและการุณยฆาต (Buddhism and ethical problems: Buddhist perspective regarding the problem of 

prostitution, abortion and euthanasia). (กรุงเทพฯ : พุทธชาด, ๒๕๓๕), หนา ๒๑-๒๔. 
๓๐ธ.อ.๑. 
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ใครเลว หรือทําดีทําเลวตามท่ีธรรมชาติไดกําหนดไวลวงหนาตามบวงกรรม๓๑ กามกิจมีเพ่ือสรางลูกสรางหลาน

แตก็กอหายนะไดหากใชในทางท่ีไมถูกตอง 
 หากกรรมท่ีเกิดจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)จึงผิดศีลธรรมเพรา โลภเกิด
ความเห็นแกตัวและไมรูจักพอ สวน โกรธกอเกิดอารมณหายนะท่ีไรเหตุผล และ หลงลากมนุษยไปสูหวงกรรม
ท่ีหมกมุยกับกามกิจท่ีเกินแกสมควร  พุทธองคสอนวา “ไมมีไฟท่ีไหนเทียบเทาความอยากท่ีรอนรุม  ไมมีการ
ตระกรุมตระกรามไหนเทาความเคียดแคน  ไมมีบวงแรวแมนใดเทาความโงเงา  ไมมีกระแสน้ําเชี่ยวใดเทาความ
ละโมบ๓๒ มนุษยท่ีสลัดความโลภไดยากจําตองเวียนวายตายเกิดพรอมทนทุกข  Zeno of Citium (C. 335-
264 BC) เชื่อวา “มนุษยทีละโมบดุจดั่งทรายในทะเลทรายท่ีซับน้ําฝนและน้ําคางอยางละโมบ แตไมเคยใหใบ
หญาท่ีพอจะเปนคุณประโยชนกับสิ่งอ่ืนๆ” Thomas Merton กลาววามนุษยไดแตหมกมุนเกินเหตุกับผลงาน
ของตนมากกวาจินตนาการ และมนุษยไมใหคุณคากับตนเอง หรือสิ่งท่ีตนทํา และสิ่งท่ีตนครอบครอง ความ
จริงคือการครอบครองและผลงานยางเสริมใหมนุษยละโมบยิ่งข้ึน แตหากสยบความโลภไดมนุษยจะหมดทุกข
โศก 
 
ค.  การอภิปรายความเบ่ียงเบนทางเพศ 
 ในศาสนาพุทธนั้นไมวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศประเภทใดยิ่งเปนความผิดเทาเดียวหรือสองเทา การ
ภิกษุหรือภิกษุณีกอกามกิจยอมปาราชิก  สํานักอรรถประโยชนนิยมเชื่อวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศใหความ
รื่นรมยสําหรับบางคน เพราะผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบางคนตองปฏิบัติตามกฎท่ีหามทํารายคนอ่ืน  แต
อรรถประโยชนนิยมเชื่อวาการกระทําถูกตองหากผลการกระทําดีเทียบเทากับตัวเลือกท่ีมีในขณะท่ีการกระทํา
ถูกตองหากการกระทํานั้นจําตองปฏิบัติตามกฎตามท่ีกฎกําหนดไว ดังนั้นการยอมรับการกระทําดังกลาวจะกอ
ผลท่ีดีใหกับสังคมมากกวาตัวเลือกท่ีมีอยู   แตผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจึงตองเลือกพฤติกรรมท่ีตนจะได
เสพสุขทางกามมากกวาและนับวาไมผิด  ในขณะเดียวกันสังคมยอมชอบธรรมท่ีตองบังคับพฤติกรรมตัวบุคคล
เพ่ือมิใหบุคคลไปทํารายผูอ่ืน  แตจะไมชอบธรรมหากพฤติกรรมดังกลาวผิดศีลหรือทํารายตนเอง๓๓ ไมเคยมีผู
พิพากษาทานใดพิพากษาวาบุคคลนั้นผิดศีลธรรมหรือเปนตัวอันตรายหากทานถูกบังคับ ดังนั้นไมมีใครตัดสินได
วาผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปนคนผิดเพียงแคหาความสนุกกับความเบี่ยงเบนทางเพศชั่วครั้งชั่วคราว
เพราะเราไมทราบวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาวจะใหความสนุก หรือความทุกแกผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศดังกลาว หากเพ่ือแสวงหาความสุขตามอนุบทนิยม (consequentialism) ถือวาผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศไมมีความผิดตามหลักการดังกลาว 

๓๑พรหมทา, สมภาร (1992). พระพุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร: ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปญหาโสเภณี 
ทําแทงและการุณยฆาต (Buddhism and ethical problems: Buddhist perspective regarding the problem of 
prostitution, abortion and euthanasia). (กรุงเทพฯ : พุทธชาด, ๒๕๓๕), หนา ๓๑. 

๓๒ Müllerand, Max & Fausböll, Max (1881). “Sacred Books of the East, Vol. 10: The Dhammapada 

and Sutta Nipāta”. http://www.sacred-texts.com/(accessed December 4, 2013). 

 
๓๓Lerner, Max (1961). (Ed.). Essential Works of John Stuart Mill. New York: Bantam Book. 2504, 

หนา.78-81. 
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 สํานักกรณีนิยม (Deontological School) เชื่อวาการกระทําท่ีไมผิดศีลคือการกระทําท่ีทําตามกฎ หรือ 
ตามขอบังคับ หรือตามหนาท่ีเพราะเปนขอผูกมัดของตัวบุคคลตอหนาท่ี๓๔ หากผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
เทียวหาเสพสุขกามสวนตนโดยประพฤติผิด นับวาเปนผูละเมิดกฎ และในกรณีเชนนี้นับไดวาทําผิดแมจะมี
อัตตาณัติ (autonomy) และ อําเภอใจ (freewill) แตไมมีขอหลีกเลี่ยงเพราะตองปฏิบัติตามกฎโดยเครงครัด  
จริยธรรมกรณีนิยม มีความเห็นตรงขากับอนุบทนิยม(consequentialism)ท่ีตัดสินท่ีผลกรรมและจริยธรรมคุณ
งามความดี ท่ียึดวิธีการตัดสินใจ และเปนจริยธรรมท่ีพิจารณาเปนรายกรณีและ เนนท่ีปฏิบัติเพราะมองไปใน
อนาคตวาจะมีการปรับปรุงบรรทัดฐาน หลักการ และเกณฑทางศีลธรรม 
 

5. บทสรุป 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และความเบี่ยงเบนทางเพศมีมาตั้งแตในยุคพระพุทธเจา  แมวา 
“กาม”เปนเรื่องธรรมชาติแตการประพฤติผิดในกามเก่ียวของกับการเสพกามเกินควร  กามกิเลสและการ
ประพฤติผิดในกามท่ีมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนในยุคปจจุบันสรางความทาทายไมนอยใหกับนักปรัชญาท่ียิ่งใหญ แมวา
การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศจะแอบอิงกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลแตการประพฤติ
ผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศยังทําลายท้ังสังคมและจิตใจ  การประพฤติผิดในกามมักมาจากความ
ตองการทางวัตถุและความเมามัวกับรูป รส กลิ่น เสียงและการสัมผัส  แตนักปราชญยอมตําหนิการประพฤติ
ผิดในกาม สวนความเบี่ยงเบนทางเพศเปนการบากามและละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม  ดังนั้นความอยากทาง
กามไมวามีสาเหตุจากภายในหรือภายนอกจะไปลงเอยท่ีการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศ 
 พุทธจริยธรรมมุงท่ีจะชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากเหตุแหงอกุศลมูล เจตนาจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสู
การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์แตจําเปนตองยอมรับเง่ือนไขสี่ประการในการละเมิดศีลขอท่ีสาม ในการใชเกณฑ
ศีลธรรมทางพุทธศาสนามีอยูสองระดับ ไดแก ประการแรกคือเจตนาและสถานการณ สวนประการท่ีสองไดแก
กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและ การนําไปปฏิบัติ  ท้ังศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X 
(-๑) = ๑ แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไมชั่ว”  และ “ไมชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมวาก่ึง
ดีก่ึงชั่งยังหมายความวาไมมีศีลธรรมท้ังท่ีเพ่ือรักษาชีวิต  พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาป
หากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศสงผลใหผิดท้ังเทาเดียวและสอง
เทาได ดังนั้นภิกษุปละภิกษุณีท่ีถือศีลพรหมจรรยจําตองปาราชิกหากหากประกอบกามกิจ 
 พุทธศาสนาเชื่อวาการนอกใจคูครองเปนความผิดหากมีการตัดสินแบบไมมีอคติและความเบี่ยงเบนทาง
เพศยิ่งมีความผิดดวย ผู มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามกิจท่ีใหความสนุกไดหามกมองในแง
อรรถประโยชนนิยมแตตองไมทํารายผูอ่ืน  ผูวิจัยเชื่อวาการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศฝง
รากลึกมาจากประเพณีนิยม คุณคาทางสังคม  เปาหมายพฤติกรรมและความรักท่ีขาดความรับผิดชอบท้ังท่ีทุก
วันนี้คนเรามีการศึกษาดีและไดรับการอบรมมาดี   ท้ังนี้กามกิจยังมีแงดี เชนความสัมพันธท่ีนําไปสูการแตงงาน 
และ กามกิจยังเปนกุศล มีความหมาย และสัมพันธกับทฤษฎีพุทธจริยธรรม ดังนั้นพุทธกุศลกรรมเรื่อการละ
เลิกจึงมีความสําคัญท่ีมิควรมองขามเพราะจะชวยมนุษยใหรอดจากความทุกขทรมานในการเสพสัมพันธ ดังคติ
ท่ีวาตนไมพิษยอมใหผลพิษ ดังนั้นการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศยอมใหผลกรรมท่ีพิษ
เชนกัน 
 

๓๔Flew, Antony. (1979). "Consequentialism". A Dictionary of Philosophy: หนา.79; Waller, 2005 หนา. 

23. 
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