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       งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหความหมาย 
ประเภท และสาเหตุ  ความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท  2)  เพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการจัดการและ
ปองกันความรุนแรงตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท    

       จากการศึกษาพบวาความรุนแรง คือสภาวะอารมณท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจแลวสงผล
ออกมาทางกายและวาจามีผลกระทบกอใหเกิดความทุกขความเดือดรอนตอตนเองและผูอ่ืน ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพุทธปรัชญามีอยู  3  ระดับ คือ ความรุนแรงอยางเบา  ความรุนแรงอยางกลาง   
และความรุนแรงอยางหนัก  สาเหตุของความรุนแรงเกิดจากกิเลสท่ีเปนรากเหงาของอกุศล คือ ราคะ  
โทสะ  โมหะ ท่ีผลักดันออกมาจากภายในจิตใจแสดงออกมาทางกายและวาจาท่ีทําใหผลกระทบตอ
ตนเองและผูอ่ืนเปนความทุกขความเดือดรอนจากการศึกษาพบวา วิธีระงับความรุนแรงในพุทธ
ปรัชญาโดยใชวิธีอธิกรณสมถะ 7 อปริหานิยธรรม 7  สาราณียธรรม 6 และหลักอริยสัจ 4 ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทความรุนแรงไดเกิดผลกระทบ และกอใหเกิดการแตกแยกของหมูคณะท่ีปรากฏชัด
สวนมากเกิดข้ึนเพราะขาดสีลสามัญญตา  ขาดทิฏฐิสามัญญตา ขาดความสามัคคีปรองดองกัน      
เกิดการแกงแยงชิงดีกันเพื่ออํานาจ หรือเพราะหลงใหลใน  ลาภ  ยศ  สักการะ 

       วิธีระงับและวิธีปองกันความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท คือการเจริญสติเพื่อให
รูเทาทันอารมณท่ีเกิดข้ึนภายในจิต เม่ืออารมณชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดข้ึนก็ตามรูเทาทัน จะไดปองกัน
ความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังจากทางกาย  วาจา  และใจได 
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ABSTRACT 
 
      There are two objectives in this research; firstly, to analyze the definition, type, and   
the cause of violence in Theravada Buddhist Philosophy, secondly, to analyze the method of 
management and prevention to violence in Theravada Buddhist Philosophy. 
      From the study it is found that the violence is emotional element occurred beneath     
the mind effected by bodily and verbal action which cause the effection of suffering and turmoil    
to one’s self and others.  The violence which is found in Buddhist Philosophy has three steps 
namely; a primary violence a middle violence and a heavy violence   The causes of violence are 
occurred  by the defilement (Kilesa) that are the root of wholesomeness which are desire, hatred, 
and delusion that encouraged out from the mind leaded to bodily and verbal action which effect    
to one’s self and others caused suffering and turmoil.   
 As researching, it is found that the way for solution of violence in  theravada Buddhist 
Philosophy by using the seven settlement of legal processes (Adhikaranasamatha VII), the six 
states of conciliation (Saraniyadhamma VI), and the state of the Four Noble Truth (Ariyasacca 
IV).  According to Theravada  Buddhist Philosophy,  the violence can cause the effection and               
the discrimination of  association that evidently appeared that mostly its are occurred because        
of lack of the equality of moral conduct (A-sila-samannata), lack of the equality of view (A-ditthi-
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samannata) and lack of unity leading to confliction one another for influence of absorption in 
acquisition, honour and worship.   
      Therefore the method of solution and  prevention of  violence in Theravada Buddhist 
Philosophy is cultivation  of  mindfulness  for  knowing  emotion which  happened  in the  mind, 
whenever  any  emotion  happened  one  has  to  know, by  this  way  it  can  prevent  of  violence  
that  would  happen  from  body,  speech  and  mind.  
 


