
                                                                                                  

 

                                 อบายมขุ 6 

                 เป็นหลกัค ำสอนทีจ่ดัอยู่ในสมทุยั (ธรรมทีค่วรละ) หมำยถงึ หนทำงหรอืช่องทำงแห่งควำมเสือ่มและควำมพนิำศของ

ทรพัยส์มบตัแิละตนเอง พระพทุธศำสนำไดแ้สดงหนทำงแห่งควำมเสือ่ม และควำมพนิำศไว ้6 ประกำร เรยีกวำ่ อบำยมขุ 6 ไดแ้ก่ 

1. การดื่มน ้าเมา กำรดื่มน ำ้เมำ แห่งอบำยมขุ 6 หมำยถงึ กำรดื่มน ำ้เมำทีห่มกัโดยยงัไมก่ล ัน่ ไดแ้ก่ เบยีร ์ไวน ์

เป็นตน้ และกำรดื่มน ำ้เมำทีก่ล ัน่แลว้ ไดแ้ก่ สุรำ และยงัหมำยรวมถงึกำรเสพสำรเสพตดิอืน่ๆ เช่น ยำบำ้ กญัชำ เฮโรอนี เป็นตน้ 

โทษการดื่มน ้าเมา 

1. ตดิน ำ้เมำ ตดิสำรเสพตดิ เพรำะสำรทีม่อียู่ในสิง่เหลำ่นี้ออกฤทธิ์ใหร่้ำงกำยเกิดกำรเสพตดิ หรอือยำกทีจ่ะ

ดื่มหรอืเสพอกีคร ัง้ 

2. ขำดปญัญำ ขำดสต ิควบคุมอำรมณไ์มไ่ด ้น ำไปสูก่ำรทะเลำะววิำท เพรำะฤทธิ์ของสำรเหลำ่นี้ออกฤทธิ์ต่อ

ระบบประสำทหลำยดำ้น อำท ิกดประสำท กระตุน้ประสำท หลอนประสำท เป็นตน้ 3. เสยีทรพัยใ์นกำรซื้อจ่ำย เพรำะตอ้งแลกมำ

ดว้ยเงนิทองในกำรซื้อ 

3. เกดิโรคต่ำงๆ โดยเฉพำะโรคตบั โรคประสำทหลอน เพรำะสำรในสิง่เหลำ่นี้มผีลต่อกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

4. ผูอ้ืน่รงัเกยีจ และนนิทำ เพรำะเมือ่เมำเป็นนิจมกัแสดงพฤตกิรรมอนัน่ำรงัเกยีจท ำใหค้นอืน่ตฉิินนินทำใน

ภำยหลงั 

5. เสยีกำรงำน เพรำะเมือ่เมำแลว้จะไมม่สีตหิรอืไมม่สีมำธใินกำรท ำงำนไดเ้หมอืนคนท ัว่ไป ฯลฯ 

 

2. การเที่ยวกลางคืน กำรเทีย่วกลำงคืน แห่งอบำยมขุ 6 หมำยถงึ กำรออกนอกบำ้นในยำมวกิำลในแหลง่บนัเทงิ 

เพือ่สนองต่อควำมสุขทำงกำย และทำงใจ อำท ิรำ้นคำรำโอเกะ รำ้นเหลำ้ รำ้นเบยีร ์เป็นตน้ 

โทษการเที่ยวกลางคืน 

1. หลงใหลกำรเทีย่วเลน่ยำมรำตร ีเพรำะกำรบนัเทงิต่ำงๆในยำมรำตรมีกัย ัว่ยวนจติใจใหลุ้ม่หลงเป็นนิจ 

2. ไปเพือ่ใหไ้ดม้ำต่อกำรเทีย่วชมในสิง่นัน้ๆเสยีทรพัย ์เสยีค่ำใชจ่้ำย เพรำะกำรออกเทีย่วกลำงคืนมกัตอ้งจ่ำย

ค่ำเดนิทำง ค่ำบรกิำร และจ่ำยทรพัยไ์ปเพือ่ใหไ้ดม้ำต่อกำรเทีย่วชมในสิง่นัน้ๆไปเพือ่ใหไ้ดม้ำต่อกำรเทีย่วชมในสิง่นัน้ๆ 
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3. มกัพบคนพำล และมกัถกูหลอกลวง เพรำะแหลง่เทีย่วกลำงคืนมกัมคีนพำล คนไมด่รีำยลอ้ม จงึมโีอกำส

ตอ้งพบปะ และสนทนำใหคุ้น้เคย ส่วนสิง่ทีจ่ะตำมมำ คือ โอกำสกำรถกูหลอกเพือ่หวงัตณัหำในเรอืนร่ำง ในทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

4. มกัเกดิกำรทะเลำะววิำท เกดิศตัรูไดง้ำ่ย เพรำะกำรเทีย่วกลำงคืนมกัไปเป็นกลุม่ มกีำรแบง่พรรคแบง่พวก 

เสพสิง่มนึเมำ และพรอ้มทีจ่ะขดัแยง้กบัคนอืน่หรอืกลุม่อืน่ไดง้ำ่ย 

5. มกัประพฤตผิดิในกำม ลว่งในกำมไดง้ำ่ย เพรำะกำรเทีย่วกลำงคืนย่อมอยู่ห่ำงไกลจำกครอบครวั สำมหีรอื

ภรรยำ หำกถกูย ัว่ยุดว้ยตณัหำทำงกำมำรมณแ์ลว้มกัน ำพำไปสู่กำรลว่งในกำมไดง้ำ่ย 

3. การเที่ยวดูการละเลน่ กำรเทีย่วดูกำรละเลน่ แห่งอบำยมขุ 6 หมำยถงึ กำรเทีย่วออกดูกำรแสดง กำรบนัเทงิ

ต่ำงๆ ท ัง้ในเวลำกลำงวนั และยำมวกิำล อบำยมขุในขอ้นี้ มไิดห้ำ้มมใิหเ้ทีย่วดูเลย แต่พงึใหเ้ทีย่วดูตำมกจิทีเ่หมำะสม เพือ่ยงัใหเ้กดิ

ประโยชนแ์ก่ตนบนพื้นฐำนแห่งศีลธรรมเป็นหลกั ท ัง้นี้ก็เพือ่ป้องกนัตนมใิหม้โีอกำสเกี่ยวขอ้งกบัอบำยมขุในขอ้อืน่ๆ 

โทษการเที่ยวดูการละเลน่ 

1. หลงใหลในกำรละเลน่ เพรำะกำรละเลน่เป็นสิง่ย ัว่ยวนใจใหลุ้ม่หลงไดง้ำ่ย 

2. เสยีทรพัย ์เสยีค่ำใชจ่้ำย เพรำะกำรชมกำรละเลน่มกัตอ้งเสยีทรพัยแ์ลกมำก่อน หรอืตอ้งเสยีทรพัยเ์พือ่กำร

อืน่ เพรำะตนเดนิทำง เพรำะตนเขำ้ชม เพรำะตนเกดิควำมหวิ เป็นตน้ 

3. มกัเจอคนพำล มกัมผูีอ้ืน่มำหลอกลวง เพรำะผูท้ีเ่ขำ้ชมกำรละเลน่บำงคนทีห่วงัในทรพัย ์หรอืประโยชนอ์ืน่

จำกผูค้นชมมกัแฝงตวัเขำ้มำชมดว้ย 

4. ผูค้นนนิทำ เพรำะคนทีช่อบไปโน่นไปนี่เพือ่ชมกำรละเลน่ โดยไมท่  ำกจิอนัส  ำคญัของตนมกัท ำใหก้จิของตน

เสือ่ม หรอืมคีวำมเสยีหำยจนท ำใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น และกลำ่วตเิตยีน กลำ่วนนิทำในภำยหลงั ฯลฯ 

 

4. การเป็นนักเลงการพนัน หมำยถงึ กำรชอบเลน่กำรพนนัขนัต่อมไีดเ้สยี เช่น เลน่ไพ ่เลน่หวยท ัง้แบบทีผ่ดิ

กฎหมำยและแบบถกูกฎหมำย พนนับอล จนถงึข ัน้ทีเ่รยีกวำ่ ผพีนนัเขำ้สงิ กำรเป็นนกัเลงกำรพนนัมโีทษดงันี้  

4.1 เป็นหนทำงของกำรก่อเวรซึง่กนัและกนั 

4.2 ท ำใหเ้สยีทรพัยส์นิ 

4.3 ไมม่ใีครไวว้ำงใจ 
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4.4 ไมม่ใีครอยำกคบคำ้สมำคมดว้ย 

4.5 ไมม่ใีครอยำกแต่งงำนดว้ย 

4.6 ท ำใหเ้ป็นคนลุม่หลง เลน่แลว้ไมห่ยุด 

 

5. การเกยีจครา้นท าการงาน หมำยถงึ กำรไมข่ยนัท ำงำนตำมเวลำและหนำ้ทีร่บัผดิชอบ ปลอ่ยกำรงำนใหค้ัง่คำ้ง 

เหมอืน ดนิพอกหำงหม ูคนเกยีจครำ้นกำรงำน ไดช้ื่อวำ่เป็น คนไมเ่อำไหน จะไดร้บัโทษดงันี้ 

โทษการเกยีจครา้นท าการงาน 

5.1 หำควำมเจรญิรุ่งเรอืงไมไ่ด ้

5.2 ย่อมเสยีประโยชนข์องตนไปอย่ำงน่ำเสยีดำย 

                       5.3 ทรพัยส์นิเงนิทองใหมก่็ไมเ่กดิ ทีม่อียู่ก็มแีต่จะหมดไป 

5.4 เป็นคนทีห่มดค่ำของควำมเป็นคน ท ัง้นี้ เพรำะ ค่ำของคนอยู่ทีผ่ลของงำน 

 

6. การคบคนชัว่เป็นมิตร หมำยถงึ กำรคบคนชัว่หรอืคนพำลเป็นมติร แห่งอบำยมขุ 6 หมำยถงึ กำรยอมรบัใน

ควำมเป็นมติรจำกบคุคลอืน่ทีต่นอำจแยกแยะไดห้รอืแยกแยะไมไ่ดว้ำ่เขำเป็นคนเช่นไร คนชัว่หรอืคนพำลในทีน่ี้ ไดแ้ก่ คนพำลกำร

พนนั คนพำลนกัเลงต่อยต ีคนพำลฉอ้โกงหลอกลวง คนพำลเจำ้ชู ้และคนพำลขี้เมำ เป็นตน้ 
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โทษการคบคนชัว่เป็นมิตร 

1. ปลูกฝงัควำมช ัว่ในตน เป็นนกัเลงในทกุดำ้น เพรำะเมือ่ยอมรบัเป็นมติรในคนพำลแลว้ย่อมทีจ่ะไดร้บักำร

เรยีนรู ้กำรฝึกฝนในวถิแีหง่คนพำล จนน ำมำประพฤตเิป็นกจิของตนไดง้ำ่ย 

2. วงศต์ระกูลเสือ่มเสยี เพรำะเมือ่เป็นเช่นคนพำลแลว้ย่อมกระท ำเช่นคนพำลจนน ำมำสู่ควำมเสือ่มเสยีในวงศ์

ตระกูล 

3. ครอบครวัแตกแยก เพรำะคนพำลมกัไมเ่ป็นทีช่ื่นชมของคนอืน่ในครอบครวั หรอืหำกน ำวถิแีห่งคนพำลมำ

ใชใ้นครอบครวั ก็ย่อมท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ต่อผูอ้ืน่ไดง้ำ่ย 

4. ถกูหลอกลวงไดง้ำ่ย เมือ่ยอมรบัในมติรของคนพำลแลว้ ย่อมตอ้งพบปะใหเ้กดิควำมคุน้เคย คนพำล

เหลำ่นัน้อำจหวงัหลอกลวงในทรพัย ์หรอืประโยชนจ์ำกเรำเฉกเช่นคนพำลท ัว่ไป 

5. ผูค้นนนิทำ ไมม่ผูีค้บหำ เพรำะเมือ่คบคนพำลหรอืน ำวธิแีห่งคนพำลมำประพฤตแิลว้มกัท ำใหผู้อ้ืน่รงัเกยีจ 

ไมก่ลำ้คบหำ 

 

 

ขอบคุณขอ้มลูจำก  http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social2_1/more/page10.php 

https://thaihealthlife.com  

http://oknation.nationtv.tv/blog/Leaning/2007/11/03/entry-3 
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