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สมัครใจของทั้งสองฝ่ าย ทั้งนี้ คนกลางจะไม่มีอานาจบังคับให้คู่กรณี ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาแนะนาแต่
อย่างใด
๒. ในทัศนะของพระพุทธศาสนา รากเหง้าที่ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งเกิ ดจากเหตุ
ปั จจัยภายใน คือ อกุศลธรรมและปปั ญจธรรม โดยทิฏฐิ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่งในปปั ญจธรรมนั้น ถื อว่าเป็ น
แกนกลางที่ อ ยู่ลึ ก ที่ สุ ด เพราะเป็ นการยึด มัน่ ถื อมัน่ ในอุ ดมการณ์ ข องแต่ ล ะคน ยิ่ง ถ้า ทิ ฏ ฐิ น้ ัน
ประกอบไปด้วยอกุศลมูล อันได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ ทิฏฐิ น้ นั ก็จะกลายเป็ นมิจฉาทิฏฐิ เหตุ
ปัจจัยภายในรวมทั้งเหตุปัจจัยภายนอก จะกลายเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดสภาวะของความขัดแย้ง
ขึ้น จนนาไปสู่ ความรุ นแรงในที่สุด ในการปฏิบตั ิการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา นั้น
แบ่ง ออกได้ เป็ น ๓ วิธี คือ (๑) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (๒) อภัยทาน และ (๓) ทางเลือกอื่น
ตามแนวทางแห่ งพระวินยั ซึ่ งได้แก่ การไต่สวน การประนี ประนอม การใช้เสี ยงข้างมาก และ การ
พิจารณาตัดสิ นโดยสังฆสภา
๓. หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ ประกอบไปด้วย ๙ ขั้นตอน ซึ่ ง
ได้แก่ (๑) คุมสติ - Mindfulness Control (๒) ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร - Education Process (๓)
สื่ อสารอย่างลึ กซึ้ ง - Deep Communication (๔) วิเคราะห์เรื่ องราว - Issues Analysis (๕) เข้าถึ ง
วิธีการ- Approaching to Strategies (๖) คิดอย่างแยบคาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ Interest Finding (๘) เสนอทางเลื อก - Option Creating และ (๙) สร้ างสัมพันภาพอันดี -New
Relationship Building ทั้ง ๙ ข้อที่กล่าวมานี้ สามารถสรุ ปได้เป็ นรู ปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล่
เกลี่ ย คนกลาง ซึ่ ง แบ่ ง ออกได้เป็ น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ คื อ (๑) ขั้นตอนกัล ยาณมิ ตร (๒) ขั้นตอน
โยนิ โสมนสิ การ และ (๓) ขั้นตอนการจัดการปั ญหาความขัดแย้ง ในขั้นตอนกัลยาณมิตรนั้น คน
กลางจะต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่โดยตรง แต่ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ทั้งผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคน
กลาง และคู่ ก รณี ท้ ัง สองฝ่ าย จะต้อ งมี บ ทบาทหน้ า ที่ ร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย เกิ ด
สัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอย่างแท้จริ งของคู่กรณี และส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่ าย
กล่าวโดยสรุ ป การเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ เป็ นหนึ่งในพุทธสันติวิธี ที่ใช้นามาเป็ นรู ปแบบสาหรับ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งแล้ว
ยังเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนดังเช่ นการให้อภัยทาน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการ
ความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา
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ABSTRACT

The study of Buddhist mediation: concept and tools for conflict management, consists
of 3 objectives namely: To study about the concepts and theories of conflict and mediation, to
study about the concepts and theories of conflict in Buddhism, and to study both of the concepts
and the methods in Buddhism for the creation of the new knowledge of the model of Buddhist
mediation which is one of the Buddhist peaceful means to manage the conflict. The research is
emphasized on the quality by means of documentary and practical research. The results of the
study are as following:1. The conflict is the human beings’ nature that is difficult to avoid. In general, the
causes of the conflict can be classified according to the external factors in 5 aspects namely:- Data
Conflict, Interest Conflict, Relationship Conflict, Structural Conflict, and Value Conflict.
Mediation is an alternative method to manage the conflict by participation of the impartial third
person who has no authoritative decision making power. The mediator plays the role as the person
who gives the advice to the parties and also proposes them the appropriate way to solute the
conflict problems so that the parties may work out their own mutually acceptable agreement.

ง

2. In Buddhist perspective, the root causes of the conflict are originated from both of
the internal factors namely Papañca Dhammas and the unwholesome actions. Ditthi, one of the
Papañca Dhammas, is the deepest middle core of the root causes due to attaching the individual
ideology. Especially, if the Ditthi involves the unwholesome actions: - greed (Lobha), hatred
(Dosa) and delusion (Moha), it will turn out to be the wrong view (Micchāditthi). Internal factors
including the external factors are the active forces resulting in the arising of severe conflict
situation finally. In Buddhism, the practical ways to manage the conflict are divided into the three
parts namely (1) Mediation (2) Abhayadāna and (3) the alternative according to Vinaya methods
such as inquiry, compromise, majority and judgment by Sanghasabhā.
3. The concept and the method of Buddhist Mediation are composed of 9 steps
namely (1) Mindfulness (2) Education Process (3) Deep Communication (4) Issues Analysis (5)
Approaching to Strategies (6) Thinking Wisely (7) Interest Finding (8) Option Creating and (9)
New Relationship Building. By all the 9 steps, it is concluded to be the model of Buddhist
mediation which is divided into 3 main steps namely (1) step of Kalyānamittra (2) step of
Yonisomanasikāra and (3) step of conflict problem management. In the step of Kalyānamittra, the
mediator has responsibility for the direct role. However, in the step of Yonisomanasikāra and the
conflict management, both of the mediator and the parties have to co-operate in playing the roles
in order to cause the Sammāditthi to arise to find out the true interest of each party and also to
promote the understanding between them. In conclusion, Buddhist Mediation is strongly
recommended as one of the Buddhist peaceful means to be a pattern for solving the conflict
problem. It is not only the way to solute the conflict problem but also to build the sustainable
relationship such as Abhayadāna which is the crucial target of conflict management in Buddhism.
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๒.๓ สรุ ป
บทที่ ๓ แนวคิด ทฤษฎี และ การจัดการความขัดแย้ งทางพระพุทธศาสนา

๖๑
๖๕
๖๗
๗๑

๓.๑ ความหมายของความขัดแย้ง

๗๑

๓.๒ ความสาคัญของความขัดแย้ง

๗๕

๓.๓ พัฒนาการความขัดแย้ง

๗๙

๓.๔ รากเหง้าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

๘๐

๓.๔.๑ อกุศลมูล

๘๐

๓.๔.๒ ปปัญจธรรม

๘๓

๓.๔.๓ บูรณาการ อกุศลมูล และ ปปัญจธรรม ที่เป็ นรากเหง้าของความขัดแย้ง ๘๙
๓.๕ ผลกระทบของความขัดแย้ง

๙๒

ซ

๓.๖ ประเภทของความขัดแย้ง
๓.๗ หลักธรรมที่เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการความขัดแย้ง

๙๔
๑๐๕

๓.๗.๑ ระดับบุคคล

๑๐๕

๓.๗.๒ ระดับสังคม

๑๑๙

๓.๘ วิธีการจัดการความขัดแย้ง

๑๒๘

๓.๘.๑ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง

๑๒๘

๓.๘.๒ อภัยทาน

๑๒๙

๓.๘.๓ วิธีตามแนวทางแห่งพระวินยั

๑๔๐

๓.๙ สรุ ป
บทที่ ๔ หลักการ และรู ปแบบการเจรจาไกล่ เกลีย่ เชิ งพุทธ
๔.๑ แนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

๑๔๒
๑๔๔
๑๔๔

๔.๑.๑ ทิฏฐิ : รากฐานของความขัดแย้ง

๑๔๖

๔.๑.๒ สัมมาทิฏฐิ : ภาวะไร้ความขัดแย้ง

๑๕๑

๔.๒ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางที่ปรากฏอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก

๑๕๕

๔.๒.๑ กรณี ของพระภิกษุชาวโกสัมพี

๑๕๕

๔.๒.๒ กรณี แย่งชิงทรัพยากรน้ าระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์

๑๗๗

๔.๒.๓ กรณี ความขัดแย้งระหว่างเจ้าศากยะและเจ้าชายวิฑูฑภะ

๑๘๘

๔.๓ ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ และความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลี่ย

๒๐๐

๔.๓.๑ วิเคราะห์กรณี ของพระภิกษุชาวโกสัมพี

๒๐๐

๔.๓.๒ วิเคราะห์กรณี แย่งชิงทรัพยากรน้ าระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ ๒๐๑
๔.๓.๓ วิเคราะห์กรณี ความขัดแย้งระหว่างเจ้าศากยะ และเจ้าชายวิฑูฑภะ:
เปรี ยบเทียบระหว่างพระเจ้าปเสนทิโกศล และเจ้าวิฑูฑภะ
๒๐๑
๔.๔ คุณลักษณะโดดเด่นของการเป็ นนักเจรจาไกล่เกลี่ยของพระพุทธเจ้า

๒๐๖

ฌ

๔.๕ หลักการ และวิธีการการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ

๒๐๗

๔.๕.๑ คุมสติ (Mindfulness)

๒๐๘

๔.๕.๒ ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร (Education process)

๒๐๙

๔.๕.๓ สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง (Deep Communication)

๒๑๕

๔.๕.๔ วิเคราะห์เรื่ องราว (Issues Analysis)

๒๑๗

๔.๕.๕ เข้าถึงวิธีการ (Approach to Strategies)

๒๑๘

๔.๕.๖ คิดอย่างแยบคาย (Thinking Wisely)

๒๒๑

๔.๕.๗ หาจุดสนใจ (Interest Finding)

๒๒๖

๔.๕.๘ นาเสนอทางเลือก (Option Creating)

๒๒๗

๔.๕.๙ สร้างสัมพันธภาพอันดี (New Relationship Building)

๒๒๙

๔.๖ รู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

๒๓๓

๔.๗ สรุ ป

๒๓๕

บทที่ ๕ สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

๒๓๗

๕.๑ สรุ ปผลการวิจยั

๒๓๗

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๒๔๓

บรรณานุกรม

๒๔๕

ประวัติผ้ วู จิ ัย

๒๕๓

ญ

สารบัญแผนภูมิและตาราง
เรื่ อง

หน้า

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงวิธีการดาเนินการวิจยั

๑๐

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงวงกลมของความขัดแย้ง

๒๓

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และการจัดการความขัดแย้ง

๓๙

แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงระดับของความขัดแย้ง

๗๙

แผนภูมิที่ ๓.๒ แสดงรากเหง้าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

๙๑

แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงสัมมาสังกัปปะในการพัฒนาอภัยทาน

๑๓๒

แผนภูมิที่ ๓.๔ แสดงหลักการพัฒนาอภัยทานในระบบมรรคสมังคี

๑๓๔

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงบทบาทของปปัญจธรรมในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์

๑๔๘

แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงแนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

๑๕๕

แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงพัฒนาการความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี

๑๕๗

แผนภูมิที่ ๔.๔ แสดงรู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

๒๓๕

ตารางที่ ๒.๑ แสดงความเหมือนและแตกต่างของการเจรจาในบริ บทต่างๆ

๖๔

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่ มนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ จากกัลยาณบุ คคลในหลายฝ่ าย ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ขอระบุนามไว้เพื่อแสดงความขอบคุณดังต่อไปนี้
กราบขอบพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ ซึ่ งเป็ นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ที่มีส่วนสาคัญในการจุดประกายให้เกิดงานวิจยั วิทยานิพนธ์เล่มนี้
กราบขอบพระคุณ พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส อาจารย์กรรมการควบคุ มวิทยานิ พนธ์
ท่านเป็ นผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสาทองค์ความรู ้ ให้การช่วยเหลือ ให้คาแนะนา พร้อมทั้งให้กาลังใจในการ
ทาวิทยานิพนธ์แก่ผวู ้ จิ ยั เสมอมา
กราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ปาริ ชาด สุ วรรณบุ บ ผา อาจารย์ ก รรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ ท่านมีส่วนสาคัญยิง่ ในการทาให้วิทยานิพนธ์มีเนื้ อหาสมบูรณ์ และครอบคลุมในทุก ๆ
มิติมากยิง่ ขึ้น
ด้วยความรักและผูกพันอย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ทพญ.กษิรา เทียนส่ องใจ ภรรยาอัน
สุ ดที่รัก หนึ่งในคนสาคัญผูท้ ี่ให้กาลังใจอย่างสู งสุ ด จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้บรรลุผลสาเร็ จ

ชลากร เทียนส่ องใจ

ฎ

คาอธิบาย สั ญลักษณ์ และคาย่อชื่อ
๑.คาย่อภาษาไทย
๑.๑ คาย่อเกีย่ วกับพระไตรปิ ฎก
อักษรย่อในวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ใช้อา้ งอิงจากพระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย การอ้างอิงใช้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังคาย่อชื่ อคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น ที.สี .(บาลี) ๙/
๑๙/๒๙. หมายถึง ทีฆนิ กาย สี ลขนฺ ธวคฺ คปาลิ พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๙ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๙ เป็ นต้น ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๖/๖๐ หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๖ หน้า ๖๐ เป็ นต้น
พระวินัยปิ ฎก
วิ.มหา. (บาลี) =

วินยปิ ฏก

มหาวิภงฺ คปาลิ

(ภาษาบาลี)

วิ.ม.

(ไทย) =

วินยั ปิ ฎก

มหาวรรค

(ภาษาไทย)

วิ.จู.

(ไทย) =

วินยั ปิ ฎก

จูฬวรรค

(ภาษาไทย)

วิ.ป.

(ไทย) =

วินยั ปิ ฎก

จูฬวรรค

(ภาษาไทย)

พระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ทีฆนิกาย

สี ลขันธวรรค

(ภาษาไทย)

ที.ม.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ทีฆนิกาย

มหาวรรค

(ภาษาไทย)

ที.ปา.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ทีฆนิกาย

ปาฏิวรรค

(ภาษาไทย)

ม.มู.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

มัชฌิมนิกาย

มูลปั ณณาสก์

(ภาษาไทย)

ม.ม.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

มัชฌิมนิกาย

มัชฌิมปั ณณาสก์ (ภาษาไทย)

ม.อุ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

มัชฌิมนิกาย

อุปริ ปัณณาสก์ (ภาษาไทย)

ส.ส.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

(ภาษาไทย)

ส.นิ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

สังยุตตนิกาย

นิทานวรรค

(ภาษาไทย)

ฏ

ส.สฬา. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

สังยุตตนิกาย

สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)

ส.ข.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

สังยุตตนิกาย

ขันธวารวรรค (ภาษาไทย)

ส.ม.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค (ภาษาไทย)

องฺ .เอกก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .ทุก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ ติก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .จตุกฺก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .ปญฺ จกฺ. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .ฉกฺก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .สตฺ ตก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต

(ภาษาไทย)

องฺ .อฏฺฐก. (ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต

(ภาษาไทย)

ขุ.ขุ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐะ

(ภาษาไทย)

ขุ.ธ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

ธรรมบท

(ภาษาไทย)

ขุ.อุ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

อุทาน

(ภาษาไทย)

ขุ.อิติ.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

อิติวุตตกะ

(ภาษาไทย)

ขุ.ชา.

(บาลี) =

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก

ขุทฺทกนิกาย

ชาตกปาลิ

(ภาษาบาลี)

ขุ.ม.

(บาลี) =

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฏก

ขุทฺทกนิกาย

มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)

ขุ.ม.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

มหานิเทศ

(ภาษาไทย)

ขุ.จู.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

จูฬนิเทส

(ภาษาไทย)

ขุ.สุ .

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

สุ ตตนิบาต

(ภาษาไทย)

ขุ.ป.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย)

ขุ.อป.

(ไทย) =

สุ ตตันตปิ ฎก

ขุททกนิกาย

อปทาน

(ภาษาไทย)

ฐ

พระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ . (บาลี) =

อภิธมฺ มปิ ฏก

ธมฺ มสงฺ คณี ปาลิ

(ภาษาบาลี)

อภิ.สงฺ . (ไทย) =

อภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี

(ภาษาไทย)

อภิ.วิ.

(ไทย) =

อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์

(ภาษาไทย)

อภิ.ปุ.

(ไทย) =

อภิธรรมปิ ฎก ปุคคลบัญญัติ

(ภาษาไทย)

๑.๒ คาย่อเกีย่ วกับคัมภีร์อรรถกถา
อักษรที่ใช้อา้ งอิงอรรถกถา ใช้ระบบระบุชื่อคัมภีร์ ลาดับเล่ม (ถ้ามี) / หน้า ตัวอย่าง
เช่น ที.สี .อ. (บาลี) ๘๐ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี
สี ลขนฺ ธวคฺ คอฏฐฺ กถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก
วิ.อ.
กงฺ .ขา.อ.

(บาลี)
(บาลี)

=
=

วินยปิ ฏก

สมนฺ ตปาสาทิกา

ปาราชิกกณฺ ฑ-

สฆาทิเสสาทิ-มหาวคฺ คาทิอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)

กงฺ ขาวิตรณี อฏฐกถา

(ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .อ.

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี

สี ลขนฺ ธวคฺ คอฏฐฺ กถา

(ภาษาบาลี)
ที.สี .อ.

(ไทย)

=

ทีฆนิกาย สุ มงั คลวิลาสิ นี

สี ลขันธวรรคอรรถกถา

(ภาษาไทย)
ที.ม.อ.

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย สุ มงฺ คลวิลาสิ นี

มหาวคฺ คอฏฐกถา

(ภาษาบาลี)
ที.ม.อ.

(ไทย)

=

ทีฆนิกาย สุ มงั คลวิลาสิ นี

มหาวรรคอรรถกถา

ฑ

(ภาษาไทย)
ม.มู.อ.

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย

ปปญฺ จสู ทนี

มูลปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)
ม.ม.อ.

(บาลี)

=

มชฺ ฌิมนิกาย

ปปญฺ จสู ทนี มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกอฏฐกถา

ม.อุ.อ.

(บาลี)

=

มชฺ ฌิมนิกาย
(ภาษาบาลี)

ปปญฺ จสู ทนี อุ ป ริ ป ณฺ ณาสกอฏฺ ฐกถา

องฺ .ทุก.อ.

(บาลี)

=

องฺ คุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี

ทุกนิปาตอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.อ.

(บาลี)

=

ขุทฺทกนิกาย

ธมฺ มปทอฏฐกถา

ขุ.สุ .อ.

(บาลี)

=

ขุทฺทกนิกาย

ปรมตฺ ถโชติกา

(ภาษาบาลี)
สุ ตฺตนิปาตอฏฺฐกถา

(ภาษาบาลี)
ขุ.ชา.อ.

(บาลี)

=

ขุทฺทกนิกาย

ชาตกอฏฺฐกถา

ขุ.จริ ยา.อ.

(บาลี)

=

ขุทฺทกนิกาย

ปรมตฺ ถทีปนี

(ภาษาบาลี)
จริ ยาปิ ฏกอฏฐกถา

(ภาษาบาลี)
ปกรณวิเสส
มิลินฺท.

(บาลี)

=

มิลินฺทปญหาปกรณ

(ภาษาบาลี)

มงฺ คล.

(ไทย)

=

มังคลตถทีปนี

(ภาษาไทย)

๑.๓ คาย่อเกีย่ วกับคัมภีร์ฎกี า
อักษรย่อที่ใช้อา้ งอิงคัมภีร์ฎีกา ใช้ระบบระบุชื่อคัมภีร์ ลาดับเล่ม(ถ้ามี)/หน้า ตัวอย่างเช่น
วชิรฏีกา(บาลี) ๑/๒๐ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง คัมภีร์วชิรพุทธฏีกา เล่ม ๑ หน้า
๒๐ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฒ

ฎีกา
สารตฺ ถ.ฏีกา (บาลี)

=

สารตฺ ถทีปนีฏีกา

(ภาษาบาลี)

ที.สี .ฏีกา

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
(ภาษาบาลี)

สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คฏีกา

ที.ม.ฏีกา

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย

ลีนตฺ ถปฺปกาสนี

มหาวคฺ คฏีกา

ลีนตฺ ถปฺปกาสนี

ปาฏิวคฺ คฏีกา

(ภาษาบาลี)
ที.ปา.ฏีกา

(บาลี)

=

ทีฆนิกาย
(ภาษาบาลี)

ม.มู.ฏีกา

(บาลี)

=

ลีนตฺ ถปฺปกาสนี มูลปณฺ ณาสกฏีกา

ม.ม.ฏีกา

(บาลี)

=

ลีนตฺ ถปฺปกาสนี มชฺ ฌิม-อุปริ ปณฺ ณาสกฏีกา
(ภาษาบาลี)
โยชนา

ปาจิตฺ. โย.

(บาลี)

=

ปาจิตฺยาโยชนา

(ภาษาบาลี)

(ภาษาบาลี)

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั ญ หาความขัด แย้ง เป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมมนุ ษ ย์ท ั่ว ไปที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน
นับตั้งแต่มีการบันทึ กประวัติศาสตร์ มนุ ษยชาติเป็ นต้นมา มีหลักฐานของข้อพิพาท ระหว่าง สามี
ภรรยา ระหว่า งลู ก ๆ ในครอบครั วเดี ย วกัน ระหว่า งพ่อแม่ ก ับ ลู ก ระหว่า งเพื่ อนบ้า น ระหว่า ง
เผ่า พันธุ์ แ ละเชื้ อชาติ ที่ ต่า งกัน ระหว่า งผูร้ ่ ว มงาน ระหว่า งนายจ้า งและลู ก จ้า ง ระหว่า งองค์ก ร
ระหว่างชุมชน ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และระหว่างประเทศ จากการที่มนุษย์เกิดกระบวนการ
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิ งสังคมนี้ เอง ความขัดแย้งย่อมเกิ ดขึ้นได้ทุกสถานที่และ
ทุ ก เวลา การกระทบกระทัง่ หรื อการทะเลาะวิวาทของมวลมนุ ษย์น้ นั มัก เริ่ ม เกิ ดจาก ความคิ ดที่
แตกต่างหรื อจากความเห็นซึ่ งไม่ลงรอยกัน เพราะเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้คนทั้งหลายคิดเหมือนกัน
ได้ ดังนั้น ความขัดแย้ง จึ ง เป็ นเรื่ องธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์๑ ซึ่ ง อาจเกิ ดขึ้ นได้ใ นการดาเนิ นชี วิต
ตามปกติ และจากการที่คนเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวติ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกันก็อาจเกิดขึ้น แม้กบั คนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิ ท
สนมกันมากและมีโอกาสพบปะเจอะเจอกันทุกวัน เช่น เพื่อน ญาติพี่นอ้ ง สามีภรรยา บิดามารดากับ
บุตร ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน ซึ่ งก็ยากยิง่ ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งจึง
นับได้ว่าเป็ นสถานการณ์ ปกติ ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็ น การคิด การพูด และการ
กระทา แต่เมื่ อสถานการณ์ ความขัดแย้งเกิ ดขึ้ น และมนุ ษย์ไม่ สามารถที่ จะแก้ไขความขัดแย้ง ที่
เกิ ดขึ้นได้ทนั ท่วงที ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น ก็จะขยายวงกว้างเป็ นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่
รุ นแรงมากยิง่ ขึ้น บทสรุ ปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็ นแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายเป็ นหน่วยย่อยของสังคมที่
ไม่ข้ ึนตรงต่อกลุ่มใหญ่ ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบตั ิ ส่ งผลกระทบเสี ยหายต่อสันติสุขของ
สังคม

๑

๓-๔.

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, (กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หน้า

๒

ปัญหาความขัดแย้งในสั งคมไทย
ในสังคมไทยยุคโลกาภิวตั น์ มีพฒั นาการของปั ญหานานาประการที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศ โดยจะเห็ นได้ว่า ไม่ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาประเทศไปในด้านใด ทั้ง
ทางด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในการพัฒ นาดัง กล่ า วกลับ กลายเป็ นดาบสองคม คื อ
กลายเป็ นปั จจัยที่สร้างปั ญหาความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเหมือนเงาตามตัว และเติบโตไปพร้อมๆกับการ
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทย ซึ่ งจากการศึ กษาทัศ นคติ เกี่ ยวกับความขัดแย้ง ในประเทศไทยของ
สถาบันพระปกเกล้าโดยการใช้แบบสอบถาม ปรากฏว่า ประชาชน เห็ นว่าประเทศไทย มี ความ
ขัดแย้งในด้านต่างๆ มากน้อยต่างกัน ได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ ๔๔.๘ ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล ร้อยละ ๒๕.๗ ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนร้อยละ ๒๑.๗ ความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัว ร้อยละ ๑๕.๕ ความขัดแย้งชุ มชน ร้อยละ ๑๓.๘ และ ความขัดแย้งในโรงเรี ยนร้อยละ
๑๑.๒๒
สาหรับปั ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยนั้น จากการศึกษาค้นคว้าจากองค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง จากตาราและ เอกสาร รวมทั้งจากสื่ อต่างๆที่ปรากฏให้เห็นเป็ นประจา พบว่า จะมีประเด็น
ปั ญหาใหญ่ ๆ ที่ เป็ นปั ญหาระดับ ประเทศ ตลอดจนปั ญหาความขัดแย้ง ที่ เกิ ดขึ้ นในครอบครั ว
องค์ก รและชุ ม ชน ซึ่ งผูว้ ิจ ัย จะขอน าเสนอตัว อย่า งประเด็ น ปั ญ หาความขัดแย้ง ของสั ง คมไทย
เฉพาะที่เด่นชัดในปั จจุบนั พอสังเขป เพื่อให้เข้าใจสภาพความรุ นแรงและลักษณะเฉพาะของปั ญหา
ความขัดแย้งในสังคมไทย
ตัวอย่างประเด็นปั ญหาความขัดแย้งของสังคมไทยที่เด่ นชัดใน
ปั จจุบนั มี ดังต่อไปนี้
๑) ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง สภาพปั ญ หาความขัด แย้ง ทางการเมื อ งใน
สังคมไทยกาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และยังมีแนวโน้มที่อาจจะนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงต่อกัน
ระหว่างฝ่ ายที่มีความเห็ นที่แตกต่างกัน เพราะสถานการณ์ ของปั ญหาในระบบการเมืองที่เน้นภาค
ประชาชน ที่ผา่ นมาสถาบันทางเมืองแบบประชาธิ ปไตยที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองไทย ยังมีพฤติกรรม
ทางการเมืองที่ขดั แย้งกับเจตนารมณ์ของประชาธิ ปไตยอย่างสิ้ นเชิง
แม้ว่าในปั จจุบนั การเมืองไทยจะมีรูปแบบเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น แต่การก้าวเข้าสู่
อานาจทางการเมื องยังเต็มไปด้วยเรื่ องทุ จริ ตทางการเมื อง เป็ นลักษณะที่ เรี ยกว่า “ ธนาธิ ปไตย”
อย่างเต็มที่ “ เงิน” คือ กุญแจสาคัญทาให้บุคคลสามารถเข้ามาเล่นการเมืองได้ กล่าวคือ มีนกั ธุ รกิจที่
จะพยายามเข้ามาสู่ เส้นทางทางการเมือง เพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์ที่ได้จากตาแหน่งหน้าที่ทาง
๒

วันชัย วัฒนศัพท์ และ คณะ, รายงาน การสารวจทัศนคติของประชาชน เรื่ องความขัดแย้ งใน
ประเทศไทย, (กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๔- ๑๖.

๓

การเมือง ซึ่ งอาจจะไม่ได้หมายถึงการคอรัปชัน่ เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นอีกลักษณะหนึ่ งที่จะสามารถ
หาผลประโยชน์ให้กบั ตัวเองได้โดยไม่เข้าข่ายที่ผิดกฎหมาย ในลักษณะที่เรี ยกว่า ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน (Conflict of Interests)๓ จึงเกิดประเด็นหรื อที่มาของความขัดแย้งทางการเมืองในปั จจุบนั จน
นาความเสี ยหายให้กบั ประเทศในที่สุด
๒) ประเด็นความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุ มชน
จากการรวบรวมและสังเคราะห์ประสบการณ์กรณี ความขัดแย้งสาธารณะในสังคมไทยของสถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาให้เห็ นภาพเบื้องต้นลักษณะและแนวโน้มของปั ญหาความ
ขัดแย้งว่า มีศูนย์รวมอยูท่ ี่ประเด็นทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนในกรณี โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ หรื อนโยบายสาธารณะ ๔ดังตัวอย่าง
กรณี ปัญหาความขัดแย้งในช่วงสามสี่ ปีที่ผา่ นมา ที่มีการถกเถียงกันในระดับชาติ ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ความซับซ้อนของประเด็นความขัดแย้งในหลายกรณี เช่น เขื่อนปากมูล เขื่อนแก่งเสื อเต้น เขื่อนราศี
ไศล โครงการกาจัดขยะอุตสาหกรรม (เจนโก้) โครงการวางท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟ้ าหิ นกรู ด
บ่อนอก เป็ นต้น
๓) ประเด็นปั ญหาการแย่ งชิ งทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งระหว่างรั ฐกับ
ชุ ม ชน และชุ ม ชนกับ ชุ ม ชน ยุค สมัย ของการพัฒนาเศรษฐกิ จ ในช่ ว งกว่า ๓ ทศวรรษที่ ผ่า นมา
๓

คาว่า “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” ๓หมายความว่า เป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบอานาจ มีความสัมพันธ์กบั ผลประโยชน์ส่วนตนหรื อการได้มาซึ่ งผลประโยชน์น้ นั
แพทริ ค บอเยอร์ (Patrick Boyer) ผูเ้ ชี่ยวชาญจากแคนาดาให้ความหมายว่า ผลประโยชน์ขดั กันของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางสาธารณะ หมายถึง ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัว และได้ใช้อิทธิ พลหรื อจะ
ใช้อิทธิ พลของตาแหน่ งหน้าที่ ไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อพิจารณาความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถ
พิจารณาองค์ประกอบที่ สาคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแบ่ งออกได้ ๓ ประการคื อ ประการที่ หนึ่ งเป็ น
ประเด็นเกี่ ยวกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรื อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั เป็ นผลประโยชน์ที่มีความ
เกี่ยวพันกันกับเงินและทรัพย์สินเป็ นประการสาคัญ นอกจากนั้นก็จะเป็ นผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่น ๆ ที่ทาให้ผู ้
ได้รับพึงพอใจ ประการที่สอง เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจหน้าที่และดุลพินิจในการตัดสิ นใจดาเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และ ประการที่สาม เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อพนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริ ยธรรมพื้นฐานใน
วิชาชีพของตน ที่มาจาก ธีรภัทร์ เสรี รังสรรค์, จริยธรรมนักการเมืองไทย : ผลประโยชน์ ทับซ้ อน..การคอรัปชั่น,
(กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์สายธาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๗-๑๑๕.
๔
ขจรจบ กุสุมาวลี, รายงานการวิจยั เรื่อง ความขัดแย้ งระหว่ างรัฐ ทุน และท้ องถิ่น: ศึกษากรณีจาก
การการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตาบลเกาะเพชร และตาบลท่ าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,
(กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่วนจากัดภาพพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๓.

๔

ท่ามกลางทรัพยากรที่ มีจากัด แต่ในขณะที่ประชากรก็เพิ่มจานวนเป็ นทวีคูณ ย่อมนามาซึ่ งปั ญหา
ความขัดแย้งในเรื่ องทรัพยากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาย้อนหลัง การรวบรวมข้อมูลการ
ประท้วงของ ประภาส ปิ่ นตบแต่งชี้ ให้เห็นว่า การประท้วงปั ญหาที่ดิน น้ า และป่ าได้มีมากขึ้นตาม
การพัฒนา โดยดูจากจานวนการประท้วงทั้งหมดพบว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
ในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้ น คื อ ร้ อยละ ๓๔ , ร้อยละ ๓๗ และ ร้อยละ ๔๔ ในปี ๒๕๓๓, ๒๕๓๗ และ
๒๕๓๘ ตามลาดับ๕
กรณี ตวั อย่างที่เด่นชัดและเกิดขึ้นบ่อยในสังคมไทย คือ การแย่งชิ งทรัพยากรน้ า เพราะ
“น้ า”นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ต่ อ ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ ข องคนในการอุ ป โภคบริ โภค๖
สภาพการณ์ปัจจุบนั เมื่อสภาพของสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไป ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัดและ
น้อยลง แต่ความต้องการทรัพยากรกลับเพิ่มมากขึ้น “น้ า” เป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่ งที่ไม่เคยคิดว่า
เมืองไทยจะประสบปั ญหาเรื่ องน้ า แต่ปัจจุบนั เป็ นทรัพยากรตัวหนึ่ งที่รัฐให้ความสาคัญอย่างมากที่
ต้องควบคุ มให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนเกิ ด “วิสัยทัศน์น้ าแห่ งชาติ” ผ่านมติ
คณะรัฐมนตรี และนาไปสู่ “นโยบายน้ าแห่ งชาติ” เพื่อจัดเป็ นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาและ
การบริ หารทรัพยากรน้ าโดยคานึ งถึ งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งสุ ดด้าน
เศรษฐกิจและสังคม๗
จากศึกษางานวิจยั เรื่ อง “แนวนโยบายการจัดการน้ าสาหรับประเทศไทย” ของ ดร.มิ่ง
สรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ พบประเด็นที่น่าสนใจว่า “ปั ญหาความขัดแย้งเรื่ องน้ าในเขต ต้นน้ ามี
มากขึ้น และแพร่ กระจายไปทุกลุ่มน้ า การขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ า เพิ่มจาก ๑๐ กรณี ใน พ.ศ.
๒๕๓๓ เป็ น ๕๘ กรณี ในปี พ.ศ.๒๕๔๒”๘ สอดคล้องกับการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนที่
ชี้ ให้เห็นว่า “บริ เวณลุ่มน้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เกิดการแย่งชิ งการใช้น้ าอย่างรุ นแรง”๙
๕

ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, ความขัดแย้ งเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ สั นติวิธี และธรรมชาติของความ
ขัดแย้ งในสังคมไทย, หน้า ๒๗.
๖
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่ งน้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๗), หน้า ๒.
๗
ขจรจบ กุสุมาวลี, รายงานการวิจยั เรื่อง ความขัดแย้ งระหว่ างรัฐ ทุน และท้ องถิ่น: ศึกษากรณีจาก
การการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตาบลเกาะเพชร และตาบลท่ าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,
หน้า ๑๕.
๘
มิ่ ง สรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ, แนวนโยบายการจัด การน้าส าหรั บ ประเทศไทย เล่ ม ๒
(กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘๗.
๙
หนังสื อพิมพ์ไทยโพสต์ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖): ๘.

๕

เช่น การแย่งน้ าในอ่างทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ๑๐ การพังฝายกั้นน้ าเพื่อให้ไหลเข้า ที่นาของตนใน
จังหวัดพิษณุ โลกและจังหวัดสุ โขทัย ๑๑ การแย่งน้ าไปใช้เพื่อพืชผลทางการเกษตร ของชาวบ้าน
ตาบลวังตะเคียน ตาบลสะตอ จังหวัดตราด๑๒ และการแย่งชิ งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรของชาวอาเภอ
สู งเม่นกับอาเภอเด่นชัย จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากปั ญหาการแย่งชิ งทรั พยากรน้ าแล้ว ปั ญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งปั ญหา
ที่ดินก็เป็ นปั ญหาความขัดแย้งที่ สาคัญของสังคมไทยปั จจุ บนั อี กปั ญหาหนึ่ ง จากการสารวจของ
นักวิจยั ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๗ ในการศึกษากรณี พิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินของภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และภาคใต้
ทั้งหมด ๕ ภาค โดยสุ่ มตัวอย่างได้ท้ งั หมด ๖๓๘ กรณี และปั ญหาที่อยูอ่ าศัยจานวน ๑๐๒ กรณี รวม
ทั้งหมด ๗๔๐ กรณี เมื่อคิดเป็ นจานวนเปอร์เซ็นต์ของประเภทปัญหาที่มีจานวนมากที่สุด คือ ปั ญหา
การประกาศเขตป่ าทับพื้นที่ทากินและที่อยูอ่ าศัย กล่าวคือเป็ นจานวนร้อยละ ๓๕.๔๐ จานวน ๒๖๒
กรณี รองลงมา คือปั ญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๑๖.๐๘ จานวน ๑๑๙
กรณี และอันดับสาม คือ ปั ญหานโยบายส่ งเสริ มการปลูกป่ าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ร้ อยละ
๗.๘๔ จานวน ๕๘ กรณี อันดับสี่ และห้า คือ การใช้ประโยชน์ในที่ดิ นของเอกชน ร้อยละ ๖.๔๙
จานวน ๔๘ กรณี และการใช้ประโยชน์ในที่ดินทหาร ร้อยละ ๕.๔๐ จานวน ๔๐ กรณี ๑๓
๔) ประเด็นปั ญหาความขัดแย้ งและความรุ นแรงในครอบครั ว ปั ญหาการหย่าร้ างเป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูแ่ ล้วในสังคมไทยปั จจุบนั และพบว่าอัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มที่จะสู งขึ้น การ
แตกแยกของชี วิตคู่บางคนอาจมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของคนสองคน แต่จริ งๆ
แล้ว การหย่าร้างได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดปั ญหาสังคมอื่นๆ เพราะเป็ นการทาให้สถาบัน
ครอบครัวซึ่ งเป็ นสถาบันแรกของสังคมที่ตอ้ งล่มสลายลง
ปั ญหาการหย่าร้ างที่ มีมากขึ้ นเรื่ อยๆในปั จจุ บนั นั้น มี สาเหตุ จากการที่ สังคมได้มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปมากเมื่ อ เที ย บกับ ในอดี ต ซึ่ งส่ ว นหนึ่ ง อาจมาจากการที่ ผูห้ ญิ ง ในสมัย นี้ ได้รั บ
การศึ กษามากขึ้ น มีงานทาและสามารถพึ่งตัวเองได้ไม่ตอ้ งพึ่งสามีหลังจากแต่งงานมีครอบครั ว
เหมือนในสมัยก่อน รวมทั้งในสมัยนี้ สิทธิ ของสตรี ยงั มีความเท่าเทียมกับฝ่ ายชายอีกด้วย ดังนั้น คติ
๑๐

หนังสื อพิมพ์มติชน (๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖): ๒๒.
หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ (๑ เมษายน ๒๕๔๗): ๒๐.
๑๒
หนังสื อพิมพ์สยามรัฐ (๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗): ๒๐.
๑๓
ศยามล ไกรยูร วงศ์ และคณะ, ข้ อ พิ พ าทและความขั ด แย้ ง ปั ญ หาที่ ดิ น ในประเทศไทย,
(กรุ งเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๔๙), หน้า ๔๙.
๑๑

๖

เดิ มที่ว่า “ชายเป็ นช้างเท้าหน้า หญิงเป็ นช้างเท้าหลัง ” อาจจะไม่เหมาะหรื อได้รับการยอมรับจาก
สังคมในสมัยนี้
นอกจากประเด็นปั ญหาการหย่าร้ างแล้ว ปั ญหาความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้นในครอบครั วยัง
เป็ นปั ญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในปั จจุ บนั ที่ จะปรากฏอยู่บ่อยๆ จากงานวิจยั ของสถาบัน
พระปกเกล้า โดยศูนย์สันติ วิธีและธรรมาภิบาลร่ วมกับสานักวิจยั ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต พบว่า๑๔ มีครอบครัวประมาณหนึ่ งสี่ ที่ยงั เห็นว่าการใช้ความรุ นแรง เช่น การตบตีกนั เป็ นเรื่ อง
ของคนในคอบครัวที่สามารถใช้กนั ได้ และการทุบตีเพื่อสั่งสอนลูกก็ถือเป็ นเรื่ องธรรมดาเช่นกัน
๕) ประเด็นปัญหาการฟ้องร้ องแพทย์ ในปั จจุบนั พบว่าการฟ้ องร้องแพทย์จากผูป้ ่ วย
หรื อญาติของมีมากขึ้น กรณี ที่ผลของการรักษาอาจจะเป็ นการเสี ยชี วิต หรื อเกิดความพิการ สาเหตุ
นั้นอาจเนื่ องมาจากการกระทาที่ ผิด พลาดของแพทย์ หรื อบางครั้ ง ก็อาจเป็ นไปตามสภาพความ
เจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยเองอันเนื่องมาจากโรคนั้นๆก็ตาม
จากข้อมูลทางสถิติของการร้องเรี ยนของผูร้ ับบริ การสุ ขภาพ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๔๔
ถึง กันยายน ๒๕๔๕ มีผรู ้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับการรับบริ การตามโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
๑,๘๑๕ ราย ในจานวนนี้ มีถึง ๒๑๔ ราย หรื อ ร้อยละ ๑๑.๙ ที่เป็ นกรณี ที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้ และจาก
ข้อ มู ล ของแพทยสภา มี ส ถิ ติ ก ารฟ้ องร้ องมายัง แพทยสภา ช่ วงมกราคม ๒๕๔๓ ถึ ง ธัน วาคม
๒๕๔๔ จานวน ๒๔๗ ราย และ ระหว่าง มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ตุลาคม ๒๕๔๕ จานวน ๒๒๔ ราย
และที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้รับรายงาน ยังมีคดีฟ้องร้ องแพทย์ถึงศาลยุติธรรม ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๑
ถึงปัจจุบนั อีกจานวน ๒๒ ราย๑๕
จากประเด็นปั ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละปั ญหา
นั้น จะมีลกั ษณะเด่นที่สุด ของความขัดแย้งนั้น ๆ ซึ่ งสามารถจัดประเภทได้วา่ เป็ นประเภทใด ใน ๕
ประเภท ซึ่ งเนื้ อหาสาระของการแบ่งประเภทของความขัดแย้งออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในประเด็นปั ญหาความขัดแย้งนั้น ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ง่ายต่อ
การเจรจา หรื อยากต่อการเจรจา เพื่อที่จะได้กาหนดประเด็นปั ญหาได้ตรงประเด็นที่สุด และนาไปสู่
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ เหมาะสม แต่อย่า งไรก็ตาม ในปั ญหาความขัดแย้งเรื่ องใดก็ตามก็
อาจจะประกอบด้วยความขัดแย้งในหลายประเภทผสมผสานกันอยูใ่ นเรื่ องเดี ยวกันก็เป็ นได้ ซึ่ งใน
๑๔

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง...หลักการและเครื่องมือในการแก้ ปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี:
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗) หน้า ๒๘.
๑๕
บรรตพต ตันธี รวงศ์ , ไกล่ เกลี่ยกรณีพิพาททางการแพทย์ : เข้ าใจ อยู่กับ จัดการ ความขัดแย้ ง ,
(กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั สามเจริ ญพาณิ ชย์(กรุ งเทพ) จากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๖.
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กรณี เช่นนี้ ทาให้ตอ้ งมีการจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดประเด็นปั ญหาให้ได้วา่ เป็ นประเภทใด
ซึ่งเป็ นปัญหาหลัก และมีอะไรเป็ นปัญหารอง ๆ ลงมา
จะเห็นได้วา่ “ความขัดแย้ง” ถือได้วา่ เป็ น “ธรรมชาติ” หรื อ “ธรรมดา” ของมนุษย์และ
สังคม ที่นกั วิชาการส่ วนใหญ่ มีความเห็ นว่าเป็ น “สิ่ ง หรื อภาวะจาเป็ น” ที่มนุ ษย์ซ่ ึ งอยู่ดว้ ยกันใน
สังคมในลักษณะ “เป็ นสัตว์สังคม” (Social Animals) ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยใน
ปั จ จุ บ นั ก็ เช่ น เดี ย วกัน ที่ ก าลัง เผชิ ญ กับ ปั ญหาความขัด แย้ง ในหลาย ๆ ด้า น ได้แ ก่ ปั ญ หาทาง
การเมือง ปั ญหานโยบายสาธารณะ ปั ญหาการแย่งชิ งทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาการหย่าร้าง และ
ปั ญหาการฟ้ องแพทย์ ซึ่ งนับวันปั ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นกาลังเพิ่ม
ปริ มาณและทวีความซับซ้อนในยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการเลือกใช้วิธีการจัดการกับความ
ขัดแย้งที่จาเพาะเหมาะสมต่อสถานการณ์น้ นั ๆ จึงจะสามารถสลายความขัดแย้งลงได้
มนุ ษย์เราได้มีความพยายามที่จะแสวงหาวิธีการที่จะจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งใน
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นแล้วมักแพร่ ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
และก่ อให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั้งร่ างกาย อารมณ์ ความรู ้ สึก และทรั พ ยากรต่าง ๆ มากมาย ในการ
แสวงหาวิ ธี ก ารจัด การและแก้ปั ญ หาเหล่ า นี้ ได้มี ค วามพยายามที่ จ ะพัฒ นากระบวนการให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนองต่อความพึงพอใจในผลประโยชน์ของทุก ๆ ฝ่ าย ลดสภาวะความเดือดร้อน
และความสู ญเสี ยทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่จาเป็ น
ในบางครั้งความขัดแย้งก็อาจจะจบลงโดยง่ายด้วยกระบวนการที่ฝ่ายหนึ่ งอาจจะยอม
ตามอีก ฝ่ ายหนึ่ ง เพื่อเป็ นการหลี กหนี ปัญหา(Avoidance)๑๖ เป็ นกระบวนการแก้ปั ญหาที่ สั ง คม
ตะวันออกชอบที่จะทาคือ เมื่อเกิ ดความขัดแย้งก็ไม่อยากมีเรื่ อง หลี กหนี กลับบ้านไป ไม่ต่อล้อต่อ
เถี ยง ดังที่เราเคยได้ยินคากล่าวว่า “เป็ นความกัน กินขี้หมาดี กว่า” ปั ญหาไม่ได้หมดไป เพียงแต่ไม่
หยิบยกมาพูด หวังว่าในที่สุด เวลาจะเป็ นเครื่ องช่วยให้ลืมๆไป เป็ นลักษณะทางสังคมที่ไม่ชอบการ
เผชิ ญหน้า และในบางครั้งก็อาจจบลงด้วยการคุ ยกันอย่างง่ายๆหาข้อสรุ ปลงไปได้ ไม่ตอ้ งถึงกับมี
ปากเสี ยงกัน
แต่บางครั้ ง ความขัดแย้งก็เพิ่มความรุ นแรงไปจนกลายเป็ นข้อพิพาทขนาดที่ ตอ้ งการ
เอาชนะกันให้ได้ ในกรณี ดงั กล่าวอาจต้องมีกระบวนการเข้ามาจัดการกับข้อพิพาทโดยเฉพาะ ได้แก่
การฟ้ องร้ องกัน(Litigation) ซึ่ งหมายถึ งการหาคนกลางมาตัดสิ นในข้อพิพาทนั้น๑๗ นับตั้งแต่เมื่ อ
เป็ นเด็กเล็กอยู่เวลาทะเลาะกับพี่ ทะเลาะกับน้อง เราก็ฟ้องพ่อฟ้ องแม่ พอโตขึ้น เข้าโรงเรี ยนเราก็
๑๖
๑๗

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๑๕๐.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๕๓.
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ฟ้ องครู ฟ้ องอาจารย์ พอต่อมาเข้าทางาน เราก็ฟ้องนาย จนเมื่อเรามีขอ้ ขัดแย้งรุ นแรงกับผูอ้ ื่นถึ งขั้น
เป็ นคดี ความกันเราก็ไปฟ้ องศาล ซึ่ งผลการตัดสิ นของทุกเรื่ องดังกล่าวก็จะมีแนวโน้มออกมาเป็ น
แพ้-ชนะ ผูช้ นะก็จะดี ใจและชื่ นชมในกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่ผูท้ ี่ถูกตัดสิ นให้แพ้ก็จะไม่
พอใจและอาจกล่าวหาว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นว่าไม่ยุติธรรม ทั้งคู่กรณี ก็มกั ไม่มีโอกาสที่จะมา
คืนดีกนั อีก
อย่างไรก็ตาม หากเราไม่เลื อกวิธีฟ้องร้ องกัน คู่กรณี อาจพร้ อมใจมาเผชิ ญหน้ากันเพื่อ
เจรจากันที่เราเรี ยกว่า การเจรจาต่อรอง ( Negotiation ) ซึ่ งเป็ นกระบวนการเจรจาที่จะใช้เทคนิ ค
วิธีการเพื่อเอาชนะหรื อให้ได้มากที่สุด๑๘ กล่าวคือ การพยายามที่จะให้ประสบความสาเร็ จในการที่
จะได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการ ด้วยกระบวนการหลาย ๆ อย่าง จึงอาจจะสรุ ปได้วา่ การเจรจาต่อรอง
หากมองเรื่ องของความสาเร็ จของการเจรจา เพื่อให้เราได้สิ่งที่ ตอ้ งการมากที่สุด วิธีคิดของการ
เจรจารวมถึงยุทธศาสตร์ การเตรี ยมตัวต่าง ๆ ก็เพื่อจะไปเอาชนะกัน มากกว่าเพื่อที่จะสมานฉันท์คืน
ดีกนั แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อความขัดแย้งรุ นแรงมาก มีความต้องการแตกต่างกันมาก จนพบทางตัน
ของการเจรจา แม้จะพยายามเจรจากันอย่างเต็มที่แล้วความขัดแย้งก็ยงั ไม่อาจยุติ ตกลงหาทางออก
กันไม่ได้เลย ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหาวิธีใหม่ซ่ ึ งได้แก่ การใช้คนกลางในการเจรจาไกล่
เกลี่ย(Mediation)
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation)๑๙ หมายถึง การเข้าไปแทรกในการไกล่เกลี่ย
โดยผูท้ ี่เป็ นบุคคลที่สาม เป็ นคนกลาง และเป็ นที่ยอมรับ คนกลางไม่มีอานาจหน้าที่ในการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องเกี่ยวกับข้อพิพาท เพื่อที่จะช่วยให้คู่กรณี ที่มีขอ้ ถกเถียงหรื อขัดแย้งกันอยูใ่ ห้บรรลุขอ้ ตกลง
ที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน โดยความสมัครใจ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางได้มีการพัฒนากันขึ้นมากใน
ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในแถบอเมริ กาเหนื อในระยะยี่สิบปี ที่ผา่ นมานี้ เอง เกิดเป็ นรู ปแบบของ
การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย คนกลางอย่า งเป็ นทางการ มี ก ารน าไปใช้ม ากในเรื่ องของความขัดแย้ง ใน
ครอบครั ว การหย่ า ร้ า ง ความขั ด แย้ง ในโรงเรี ยนในชุ ม ชน ความขั ด แย้ง ในเรื่ องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึ งความขัดแย้งระหว่างองค์กรและถึ งระดับประเทศ และได้มีการ
พัฒนาในระบบยุติธรรมเป็ น “ Mediation Center ” หรื อ “ ศูนย์กลางการไกล่เกลี่ยคนกลาง ” โดย
ได้มีการริ เริ่ มจากประธานศาลสู งสุ ด (Chief Judge )๒๐ การเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลางนั้นได้

๑๘

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๕๗.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๕๙.
๒๐
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๖๓.
๑๙

๙

ดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นจานวนมาก ทาให้คดีความต่าง ๆ ไม่ตอ้ งไปสู่
การพิจารณาของศาล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมด ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะทาการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เรื่ อง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ที่ผวู ้ ิจยั ตั้งสมมติฐานว่า เป็ นพุทธสันติวิธีหนึ่ง
ซึ่งสามารถใช้เป็ นทางเลือกเพื่อนามาจัดการปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบนั ได้
๑.๒ วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๑.๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ การจัด การความขัด แย้ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา
๑.๒.๓ เพื่ อศึ ก ษา หลัก การและวิธี ก ารในการเจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลางตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และนาเสนอองค์ความรู ้ใหม่ของรู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ
๑.๓ ปัญหาทีต่ ้ องการทราบ
๑.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง คืออะไร ประกอบ
ไปด้วยอะไรบ้าง
๑.๓.๒ แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ
อะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
๑.๓.๓ หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนาในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพื่อใช้
ในการนาเสนอรู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ซึ่งเป็ นพุทธสันติวิธีในการจัดการความ
ขัดแย้งนั้นว่า คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
๑.๔ วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ(Quality Research) โดยใช้วิธีการ
วิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary Research) และเชิ งปฏิบตั ิการ (Practical Research) ผูว้ ิจยั ได้จดั
ขั้นตอนของการดาเนินการวิจยั (Research Process) ดังแผนภูมิต่อไปนี้

๑๐

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงวิธีดาเนินการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี
ความขัดแย้ ง
และการเจรจา
ไกล่ เกลีย่
คนกลาง

แนวคิด ทฤษฎี ความ
ขัดแย้ง และ
การเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลางในปั จจุบนั

ปฎิบตั ิการนักเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลาง
บูรณาการ

แนวคิด ทฤษฎี
ความขัดแย้ ง
และการเจรจา
ไกล่ เกลีย่
คนกลาง
ทาง
พระพุทธศาสนา

แนวคิด ทฤษฎี
ความขัดแย้ง
ทางพระพุทธศาสนา

การ เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
ทางพระพุทธศาสนา
-ความขัดแย้งของชาวศากยะและชาว
โกลิยะในการแย่งชิงทรัพยากรน้ า
-ความขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับ
พระวินยั ของพระภิกษุชาวโกสัมพี
-ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ พระเจ้า
วิฑูฑภะทาสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ของเจ้าศากยะ

วิเคราะห์
หลักการและวีธีการเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลางทางพระพุทธศาสนา

ได้ หลักการ
และรู ปแบบ
การเจรจา
ไกล่ เกลีย่
คนกลาง
เชิงพุทธ

๑๑

ขั้นที่ ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการของการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
ก. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
ผูว้ ิจยั จะศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ ความขัดแย้งและการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคน
กลาง รวมทั้งการปฏิบตั ิการในการทาหน้าที่ของนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
ข. วิธีการศึกษาในขั้นที่ ๑
วิธีการในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลี่ ย
คนกลาง ทั้งในทัศนะนักปราชญ์ทางศาสนาและนักวิชาการปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จะศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมู ล จากเอกสารที่ เป็ นตารา วารสาร บทความ และงานศึ ก ษาวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง โดยศึ ก ษาจาก
แหล่งข้อมูลและห้องสมุดต่าง ๆ เช่ น หอสมุดแห่ งชาติ หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุด
สถาบันพระปกเกล้า เป็ นต้น
ค. วิธีการวิเคราะห์ ในขั้นที่ ๑
ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่
เกลี่ยคนกลาง ในส่ วนของภาคทฤษฎี ผวู้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ตีความและอธิ บายขยายความข้อมูล
จากเอกสารต่างๆ ที่ผูว้ ิจยั เห็ นว่าน่ าจะมี การอธิ บายเพิ่มเติ มหรื อขยายความเพื่อที่ จะให้เกิ ดความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งทาการวิเคระห์และรวบรวมความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบตั ิ
หน้าที่จริ งด้วย
ง. ผลทีไ่ ด้ รับในการศึกษาขั้นที่ ๑
จะทาให้ทราบแนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้องกับความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคน
กลางทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในทุก ๆ มิติวา่ ประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะวิเคราะห์และ
นาไปสู่ การเข้าใจถึงกระบวนการในทุกขั้นตอนของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพื่อเป็ นฐานความรู ้
ในการศึกษาในบทต่อไป
ขั้ น ที่ ๒ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ความขั ด แย้ ง และการเจรจาไกล่ เ กลี่ย คนกลางทาง
พระพุทธศาสนา
ก . ศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง หลักการและวิธีการเจรจาไกล่ เกลี่ยคน
กลางในพระพุทธศาสนา

๑๒

แนวคิดทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความขัดแย้งว่าเป็ นธรรมชาติ ของมนุ ษย์ เพราะ
ความคิด หรื อการกระทาของมนุ ษย์น้ นั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะคงอยู่ใน
สภาพเดิ ม ได้ ด้ว ยเหตุ น้ ี เราจึ ง ไม่ ส ามารถบัง คับ ให้ บุ ค คล หรื อ สิ่ ง ใดก็ ต ามเป็ นไปตามความ
ปรารถนาของเรา ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นการเกิ ดขึ้นบนฐานที่การที่บุคคลอื่นกระทา
การ พูด หรื อคิดสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ไม่ลงรอยเหมือนกับเรา หรื อ การคาดหวังว่าสิ่ งต่าง ๆ ต้องไปเป็ น
ตามความต้องการของเรา จากการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ปรากฎในพระไตรปิ ฎกพบ
การจัดการเหตุ ก ารณ์ ค วามขัด แย้ง ในสมัย พุ ท ธกาล ที่ ค วรแก่ ก ารศึ ก ษาอย่า งยิ่ง ซึ่ ง ได้ก ล่ า วถึ ง
พระพุทธเจ้า ทรงทาหน้าที่ ในฐานะนักเจรจากลางไกล่ เกลี่ ยคนกลางในหลายกรณี ได้แก่ ความ
ขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็ นประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริ งทางพระวินัย
ที่วา่ ด้วย “การเหลือน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย” ความขัดแย้งเกี่ยวกับการแย่งชิ งทรัพยากรธรรมชาติ
คือน้ าระหว่างชาวศากยะและชาวโกลิยะ และความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ในประเด็นการดูหมิ่นชาติ
พันธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับพระเจ้าวิทูฑภะ สาหรับหลักการและวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางทาง
พระพุทธศาสนานั้น จะเป็ นการศึกษาถึงสภาพปั ญหา สาเหตุ และวิธีการ ทั้ง ๓ กรณี ของเหตุการณ์
ความขัดแย้งที่กล่าวมา
ข. วิธีการศึกษาในขั้นที่ ๒
วิธีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง หลักการและวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางใน
พระพุทธศาสนา นั้น ผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ ี การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้น
ปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิ ฎก ในกรณี ความขัดแย้งของชาวศากยะและชาวโกลิยะ จะ
ทาการศึกษาค้นคว้าในพระสุ ตตันปิ ฎก ในกรณี ความขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับพระวินยั ของพระภิกษุ
ชาวโกสัมพี จะทาการศึกษาค้นคว้าในพระวินยั ปิ ฎก และในกรณี พระเจ้าวิฑูฑภะทาสงครามฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ จะทาการศึกษาในพระสุ ตตันปิ ฎก นอกจากนี้ จะทาการศึกษาถึงหลักธรรม
อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิด และการจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลางใน
พระไตรปิ ฎก และจะทาการศึกษาจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือส่ วนที่เป็ นอรรถ
กถา ฎีกา พร้อมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ค. วิธีการวิเคราะห์ ในขั้นที่ ๒
การศึกษาวิเคราะห์ในขั้นนี้ ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ตีความและอธิ บายขยายนัยข้อมูล
จากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปิ ฎก และจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary
Source) คือส่ วนที่เป็ นอรรถกถา ฎี กา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ที่ผวู ้ ิจยั เห็ นว่าน่ าจะมีการ
อธิ บายเพิ่มเติมหรื อขยายความเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

๑๓

ง. ผลทีไ่ ด้ รับในการศึกษาขั้นที่ ๒
จะทาให้ทราบหลักธรรมที่เกี่ ยวข้องกับความขัดแย้ง รวมทั้งรายละเอียดของหลักการ
และวิธีการของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ในทุก ๆ มิติ ดังหัวข้อต่อไปนี้
๑) หลักการและวิธีการการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๒) ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๓) ปั จจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๔) คุณสมบัติของนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในพุทธศาสนา
ขั้นที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์ การบูรณาการและนาเสนอ รู ปแบบการเจรจาไกล่ เกลี่ยคนกลาง
เชิงพุทธ ซึ่งเป็ นพุทธสั นติวธิ ีในการจัดการความขัดแย้ ง
ก. ศึกษาวิเคราะห์ การบูรณาการและนาเสนอ รู ปแบบการเจรจาไกล่ เกลี่ยคนกลาง
เชิงพุทธ ซึ่งเป็ นพุทธสั นติวธิ ีในการจัดการความขัดแย้ง
ผูว้ ิจยั จะทาการบูรณาการและนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับ หลักการและรู ปแบบ
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ
ข. ผลทีไ่ ด้ รับในการศึกษาขั้นที่ ๓
จะทาให้ได้ รู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลางเชิ งพุทธ ซึ่ งเป็ นพุทธสันติวิธีในการ
จัดการความขัดแย้ง และสามารถที่จะนาไปใช้ในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพื่อ
จัดการปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยปัจจุบนั
๑.๕ คาจากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การเจรจา (Negotiation) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยคนสองคน หรื อ
มากกว่านั้น สมัครใจพูดคุยปรึ กษาหารื อถึงความแตกต่างในเรื่ องความคิดเห็น และพยายามให้บรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกันถึง แนวทางแก้ปัญหาในประเด็นที่มีความกังวลเหมือนกัน
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) หมายถึง การเข้าไปแทรกแซงในการไกล่เกลี่ย
โดยมีบุคคลที่สาม เป็ นคนกลางหรื อผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) ซึ่ งจะต้องเป็ นบุคคลที่เป็ นที่ยอมรับของ
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย คนกลางหรื อผูไ้ กล่เกลี่ย จะทาหน้าที่ช่วยให้คู่กรณี ที่มีขอ้ ถกเถียงหรื อขัดแย้งกัน

๑๔

อยูน่ ้ นั ให้บรรลุขอ้ ตกลงที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน โดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ าย แต่จะไม่มีอานาจ
หน้าที่ในการตัดสิ นใจในเรื่ องเกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้ น
๑.๖ ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๑.๖.๑ ทาให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๑.๖.๒ ท าให้เ ข้า ใจแนวคิ ด ทฤษฎี และ การจัด การความขัด แย้ง
พระพุทธศาสนา

ตามแนวทาง

๑.๖.๓ ท าให้ เ ข้า ใจ หลัก การและวิ ธี ก าร ของการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย คนกลางทาง
พระพุทธศาสนา และทาการบูรณการได้องค์ความรู ้ใหม่ เพื่อนาเสนอรู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลางเชิงพุทธ ซึ่งเป็ นพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง และสามารถนาไปใช้ในกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยปัจจุบนั

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
ในส่ วนแรกของบทนี้ ผูว้ ิจยั จะได้นาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับ แนวคิ ดในเรื่ องของทฤษฏี
ความขัดแย้ง และ การจัดการความขัดแย้ง เพื่อเป็ นการทาความเข้าใจในความรู้ พ้ืนฐาน การเจรจา
ไกล่เกลี่ ยคนกลางนั้นถื อว่าเป็ นวิธีหนึ่ งที่สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งจะได้นาเสนอโดย
ละเอียดถึงความเป็ นมารวมทั้งแนวคิดทฤษฎีไว้ในตอนท้าย
๒.๑ แนวคิด ทฤษฏี ความขัดแย้ง
๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแย้ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คานิ ยามไว้วา่ คาว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยคา
สองคา กล่าวคือ “ขัด” ซึ่ งหมายถึง การไม่ทาตาม ฝ่ าฝื น ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรง
หรื อลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ฉะนั้น จึงสรุ ปได้วา่ “ขัดแย้ง” นั้นหมายถึงการที่บุคคลทั้ง
สองฝ่ ายไม่ลงรอยกัน จึงพยายามที่จะต้านทานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่ ตนเองมีความคิด หรื อการกระทา
ที่ไม่สอดคล้อง หรื อไม่สมนัย กับบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลอื่นในครอบครัว หรื อสังคม
“ความขัดแย้ง” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Conflict” ซึ่ งมาจากภาษาละตินว่า
“Confligere” แปลว่า การต่อสู ้ หมายถึง การทาสงคราม การไม่สอดคล้องหรื อเข้ากันไม่ได้
กัลตุง (Johan Galtung) พยายามที่จะชี้ ให้เห็ นว่า ความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
(การกระทา) ของบุคคล หมายถึงว่า การที่บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลมีทศั นะคติที่เป็ นอริ ต่อกัน เช่นที่
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุ งเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พับลิเคชันส์,
๖), หน้า ๗๖.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๙ ๗.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๗๖.
Webster, New Dictionary of the American Language, 1967, p. 308.

๖

เกิดขึ้น เมื่อคน ๆ หนึ่งเห็นว่าคนอีกคนหนึ่งกาลังขัดขวางเขาในอันที่จะได้มาซึ่ งสิ่ งที่เขาต้องการ ซึ่ ง
ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติดงั กล่าวเป็ นอาการอย่างหนึ่งของความขัดแย้ง และอาจจะนามาซึ่ งพฤติกรรมใน
รู ปแบบที่ทา้ ทาย ทาร้าย หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อคู่อริ หรื อแม้แต่ตนเอง
โคเซอร์ (Coser) ให้นิ ย ามความขัด แย้ง ว่า เป็ นการแข่ ง ขันในเรื่ องค่ า นิ ย ม (Values)๖
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสถานภาพ อานาจ และ ทรัพยากร ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด โดยมุ่งหมายเอาชนะคู่กรณี ซึ่ ง
การปะทะกันของคู่กรณี น้ นั มีต้ งั แต่ คน หรื อมากกว่า ที่มีเป้ าหมาย ค่านิ ยม และอุดมการณ์ที่เข้า
กันไม่ได้
เจมส์ โค (James Kho) และคณะเห็นว่า๗ ความขัดแย้ง หมายถึง การต่อสู ้กนั หรื อการ
แข่ง ขันกันระหว่า งความคิ ด ความเห็ น ความสนใจ หรื อผลประโยชน์ มุ มมอง รสนิ ย ม ค่า นิ ย ม
แนวทาง ความชอบ อานาจ สถานภาพ ทรัพยากร ซึ่ งความขัดแย้งในลักษณะนี้ อาจจะเกิ ดขึ้นใน
บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อขัดแย้งกับบุคคลอื่น หรื อระหว่างคนใดคนหนึ่ งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อ
หลาย ๆ กลุ่ม ของบุคคล หรื อนิ ติบุคคล หรื อระหว่างกลุ่มบุคคลหลายคนที่อยูใ่ นกลุ่มหนึ่ งกับอีก
กลุ่มหนึ่ง หรื อกับอีกหลาย ๆ กลุ่มของบุคคล
สเตลลา (Stella) ให้ความหมายของความขัดแย้ง (Conflict)๘ ว่า หมายถึง ความไม่ลง
รอยกัน หรื อสภาวะที่ไม่เห็นพ้องต้องกัน หรื อความเป็ นปฏิปักษ์กนั ระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่ กลุ่ มขึ้ นไป โดยมี สาเหตุ มาจากวัตถุ ประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกัน
ทางด้านความต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเชื่อและ/หรื อ ทัศนคติ
สาหรับนักวิชาการไทย ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งในหลายแง่มุมดังนี้
ศ.นพ. วันชั ย วัฒนศัพท์ ได้อธิ บายถึงคาว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict) และ “ข้อพิพาท”
(Dispute) เป็ นคาที่ใช้สลับไปมากันได้ แต่ในบางกรณี จะมีความหมายเฉพาะไปว่า ความขัดแย้งเป็ น
เรื่ องของความเห็ นหรื อความเชื่ อที่ ต่า งกัน แต่ คู่ ก รณี ย งั สามารถท างานร่ วมกันได้ คู่ ส มรสก็ อยู่
Johan Galtung, Peace: Research, Education, Action: Essays in Peace Research.1,
(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81.
๖
เสาวลัก ษณ์ สุ ด สวาท, การพั ฒ นาและ ความขั ด แย้ ง (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๙), หน้า .
๗
เจมส์ โค และคณะ (ผูแ้ ต่ง), วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ (ผูแ้ ปล), คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถ
กระบวนการจัดการข้ อพิพาท, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า,
), หน้า .
๘
Stella Ting-Toomey, “Toward a Theory of Conflict and Culture”, Communication, Culture
and Organization Process, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1985), p.72.

๗

ด้วยกันได้ป กติ สุ ข แต่ เมื่ อขยายกลายเป็ นข้อพิ พ าทจะกลายเป็ นเรื่ องที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องมุ่ ง หมายที่ จะ
เอาชนะให้ได้เพื่อเป้ าหมายสู งสุ ดของตนเอง ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งอาจจะต้องไป อย่างไรก็ดีมีนกั วิชาการ
บางสถาบันใช้ในความหมายสลับกันคือกรณี พิพาทจะรุ นแรงน้อยกว่าความขัดแย้ง ก็มี๙
ศ. อรุ ณ รั กธรรม กล่าวว่า๑ ความขัดแย้ง คือ ความไม่เห็นพ้องต้องกันระหว่างสมาชิ ก
กลุ่ มขององค์กร ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับว่าพวกเขาต้องมี ส่วนร่ วมในทรั พยากรที่ จากัด
หรื อมี ความแตกต่ างในด้านสถานภาพ เป้ าหมาย ค่านิ ยม การรั บรู ้ ทัศนคติ และความเห็ นซึ่ ง
ต่างกัน ท่านได้กล่าวถึงความขัดแย้งในด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ ซึ่ งจะเป็ นการมองความขัดแย้งในแง่
ดี และสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งจาเป็ น ควรจะกระตุน้ ให้เกิ ด เพราะถ้าองค์กรใดที่
ปราศจากความขัดแย้ง องค์กรนั้นย่อมหยุดอยู่กบั ที่ ไม่เกิดความก้าวหน้า การบริ หารความขัดแย้ง
คือ การยอมรับว่ามีความขัดแย้ง และกระตุน้ เพื่อการแก้ไข และถือว่าการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
เป็ นหน้าที่ที่สาคัญของนักบริ หารองค์กร
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความหมายของความขัดแย้งบนฐานแนวคิดสังคมวิทยา
ว่า ความขัดแย้งดารงอยู่ทวั่ ไป เป็ นเรื่ องธรรมดา และฝั งรากลึ กอยู่ในสังคม ความขัดแย้งเกิ ดขึ้น
ตั้งแต่มีมนุ ษย์ คนในโลกนี้ แล้ว การดารงอยูข่ องมนุ ษย์อีกคนหนึ่ ง หมายถึงโอกาสที่มนุ ษย์คน
แรกจะเข้าไปสวมบทบาทและ/หรื อครอบครองทรัพย์สิน หรื อดารงตนอยูใ่ นที่ของอีกคนนั้นเป็ นสิ่ ง
ที่เป็ นไปได้ยากยิ่ง อย่างไรก็ตามท่านมองความขัดแย้งในแง่บวกว่า บ่อยครั้งที่ความขัดแย้ง มัก
เป็ นพลังทะยานแห่ งชี วิต (Elan Vital) ของมนุ ษย์ เพราะมักโน้มเอียงนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อันยังประโยชน์แก่สังคมมนุษย์

๙

วัน ชัย วัฒ นศัพ ท์ , ความขั ด แย้ ง :หลั ก การและเครื่ อ งมื อ แก้ ปั ญ หา, พิ ม พ์ค รั้ งที่ ,
(กรุ งเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๗), หน้า ๙.
อรุ ณ รักธรรม, ความขัดแย้ งในกรุ งเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, สานักวิจยั
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
๘ (อัดสาเนา).
อรุ ณ รักธรรม, องค์ การ: พฤติกรรมความขัดแย้ ง , กรุ งเทพมหานคร: คณะรั ฐศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
๗ (อัดสาเนา).
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สั นติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุ งเทพมหานคร: เรื อนแก้วการพิมพ์,
๙), หน้า ๙.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๖.

๘

ผศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ มองความขัดแย้งในมิติที่ผสมสานกันระหว่างแนวคิดเชิง
รัฐศาสตร์ และ สังคมวิทยา ไว้อย่างน่าสนใจว่า ความขัดแย้ง หมายถึง ภาวะที่กลุ่มต่าง ๆเข้ากัน
ไม่ ไ ด้ หรื อ แข่ ง ขัน กัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งทรั พ ยากรที่ ข าดแคลน ความเข้า กัน ไม่ ไ ด้ มาจากเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ หรื ออุดมการณ์ พร้อมกันนี้ ก็ได้ขยายประเด็นเพิ่มเติมว่า ความขัดแย้งอาจจะมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากคนกลุ่มนั้นมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร หรื ออานาจในการตัดสิ นใจที่จะมีผล
ต่อการยุติขอ้ ขัดแย้ง แต่อีกกลุ่มหนึ่ งไม่มีอานาจที่วา่ นั้น หรื อมีนอ้ ยกว่า ดังนั้นจึงสรุ ปว่า จึงไม่ใช่
เรื่ องแปลกที่ความขัดแย้งจะมีประเด็นเรื่ องอานาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ศู นย์ สันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้ให้ความหมายคาว่า ความขัดแย้ง ว่าหมายถึง ความ
แตกต่างของจุดประสงค์ ความเชื่ อและค่านิ ยมระหว่างบุ คคล และกลุ่มบุคคล ซึ่ งความขัดแย้งใน
สถานการณ์ใดก็ตามเป็ นการแสดงออกของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความหมายนี้
จะเห็นได้วา่ ความขัดแย้ง เป็ นความรู ้สึกหรื อปฏิกิริยาของบุคคลหรื อกลุ่มคน ที่มีความ
คิดเห็ น ค่านิ ยม และ เป้ าหมายไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน รวมไปถึ งความขัดแย้งที่เป็ นรู ปแบบของ
การต่อสู ้เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่จากัด หรื อการที่ฝ่ายหนึ่ งรุ กล้ าหรื อขัดขวางการกระทาอีกฝ่ ายเพื่อให้
เป้ าหมายของตนบรรลุผล ซึ่ งความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะสะท้อนออกมาในรู ปของความไม่รุนแรง
หรื อรุ นแรงก็ได้
จากความหมายของความขัดแย้งดังที่ได้นาเสนอแล้วในเบื้องต้นนั้น อาจจะสามารถสรุ ป
ออกเป็ น ความหมายหลัก กล่าวคือ ความหมายในเชิงบวก และความหมายในเชิงลบ ซึ่ งการให้
นิ ยามของความขัดแย้ง โดยส่ วนใหญ่จะมี แนวโน้มเป็ นไปในเชิ งลบ ซึ่ งหมายถึง ความขัดแย้งที่
ก่อให้เกิ ดผลเสี ย และบรรยากาศที่ไม่ดีต่อตัวเอง องค์กรและสังคม อันเป็ นการสะท้อนรู ปลักษณ์
ของความขัดแย้งออกมาในมิติของความรุ นแรง ไม่วา่ จะเป็ นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ทาร้าย
ร่ างกาย และทาสงครามประหัตประการซึ่ งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีนกั วิชาการบางท่าน
ได้ให้ความหมายในเชิงบวก ซึ่ งหมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิ งสร้างสรรค์ และก่อให้เกิด
ผลดี ต่อตัวเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่ของทัศนคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเมื่อเกิ ดความ
ขัดแย้งแล้ว ก็สามารถที่จะหาทางออกในเชิงสมานฉันท์
ฉันทนา บรรพศิริโชติ, “ความขัดแย้งในสังคมไทย: ช่องว่างของการรับรู ้และความเข้าใจ”, ใน
ความขัดแย้ งในสั งคมไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ, พัชรี สิ โรรส บรรณาธิ การ, (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์คบไฟ,
), หน้า .
ศูนย์สันติ วิธีและธรรมาภิ บาล, การมีส่วนร่ วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ ง ,
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า,
(อัดสาเนา).

๙

๒.๑.๒ ความสาคัญของความขัดแย้ง
เมื่อกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง ผูว้ ิจยั เห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาค
คุ ณลัก ษณะความส าคัญของความขัดแย้ง ซึ่ งถ้าเราได้ท าความเข้า ใจอย่างถู ก ต้อง ก็ จะเป็ นพื้ น
ฐานความรู ้ที่สาคัญในการที่จะบูรณาการเข้ากับความรู ้ ดา้ นอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยเฉพาะในแง่มุมของการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยั ต่าง ๆ ทาให้พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ ยวกับคุณลักษณะความสาคัญของความขัดแย้งใน
ทัศนะปั จจุบนั ในหลายแง่มุมดังต่อไปนี้
๑) ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ และสั งคม
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ช้ ีให้เห็นว่า ความขัดแย้ง และสงครามนั้นเป็ นเรื่ องปกติ
ของมนุษย์ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ว ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ปัญหาก็คือ ขัดแย้งกัน
อย่างไร จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ๖ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะสิ่ งทั้งหลายมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งความแตกต่างดังกล่าวจะให้เกิดความขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่ ง ความแตกต่าง
นั้นจะก่อให้เกิดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ถ้าเราแปรผลของความแตกต่างนั้น
ให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ ทาให้เกิดแง่คิด และมุมมองใหม่ ๆ นอกจากนี้ ท่านยังชี้ ให้เห็นถึ ง
จุดเด่นของความขัดแย้งว่า ความขัดแย้งนั้น ควรจะก่อรู ปขึ้นมาจากเจตนาที่ดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความดีงาม และความก้าวหน้า และความร่ มเย็นของสังคม แนวคิดเช่นนี้ หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็
คือ ความขัดแย้งในเชิงบวกนัน่ เอง
รศ.ดร.ชั ยวัฒน์ สถาอานันท์ มีความเห็ นต่อความขัดแย้งว่า ประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์
ชาติไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้ง ไม่วา่ จะในระดับบุคคล มนุ ษย์มิได้ถือกาเนิ ดมาเหมือนกัน แต่
เป็ นความแตกต่างอันเป็ นผลมาแต่พนั ธุ กรรม หรื อสภาพแวดล้อมทางสังคม ๗
ศ.นพ.วันชั ย วัฒ นศั พ ท์ ได้ส รุ ป ว่า ๘ความขัดแย้ง เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ เกิ ดขึ้ นทุ ก เมื่ อ
เชื่ อวันในตัวเราเองคนเดี ยว ในครอบครั ว ในชุ มชน ในองค์กร ในประเทศของเรา หรื อระหว่าง
ประเทศ ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่ องเลวร้าย หากความขัดแย้งนั้นสามารถคลี่คลายตัวเอง และเปลี่ยนไป
ทางสร้างสรรค์ นาไปสู่ ขอ้ ยุติได้หรื อหาทางออกได้
๖

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, (กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก,

- .
๗
๘

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สันติทฤษฏี/วิถีวฒ
ั นธรรม, หน้า ๖.
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า .

๖), หน้า

เบอร์ นารด์ เมเยอร์ (Bernard Mayer) ได้ให้ทศั นคติเกี่ ยวกับความขัดแย้งว่า ๙ ความ
ขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ เป็ นสิ่ งจาเป็ น และเป็ นเรื่ องปกติ และ ปั ญหาก็
ไม่ใช่ เรื่ องของการมีความขัดแย้ง แต่เป็ นเรื่ องของวิธีการที่เราจะจัดการกับความขัดแย้ง แต่ทว่าเรา
เองกลับไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่า เราอยูท่ ่ามกลางความขัดแย้ง
รศ.ดร.สมภาร พรมทา ให้มุมมองในมิติปรัชญาเกี่ยวกับความขัดแย้งไว้วา่ ไม่วา่ เราจะมี
ทฤษฎีวา่ ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่พยายามขจัดความขัดแย้งทางทฤษฏีออกไปได้ อย่างไรก็ตาม แต่
ในทางสามัญสานึ ก มนุ ษย์ดูเหมื อนจะรู ้ สึกตัวมาตลอดเวลาว่า ความขัดแย้งในชี วิต ในตัวตน ใน
ความเป็ นคนของเขามิได้หายไปไหน ตรงกันข้ามความขัดแย้งนั้นยังคงดารงอยู่ เงียบ ๆ อย่างมีพลัง
ภายในความเป็ นคนของเราทุกคน และดูเหมือนมันจะดารงอยูต่ ่อไปอีกนานเท่านานหรื อไม่ก็อาจจะ
ชัว่ นิรันดร มันอาจจะฝังแน่นจนกลายเป็ นธรรมชาติของเรา เป็ นเนื้ อหนัง เป็ นตัวตนที่หลอมละลาย
กลายเป็ นหนึ่งเดียวที่ไม่อาจแยกออกจากความเป็ นเราแล้วก็ได้
จะเห็ นได้ว่า แนวคิดทฤษฎี ที่มีทศั นะของความขัดแย้งว่าเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์และ
สังคมนั้น จะทาให้เราเข้าใจความขัดแย้งว่า เป็ นเรื่ องธรรมดา และฝังรากลึ กในสังคม ซึ่ งมนุ ษย์ทุก
คนไม่สามารถที่จะหลี กเลี่ ยงข้อเท็จจริ งนี้ ได้ และความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นนั้นอาจไม่ได้เป็ นการต่อสู ้
ไม่ มีผูแ้ พ้ผูช้ นะ และไม่ จาเป็ นต้องเป็ นศัตรู ก ัน ความขัดแย้ง เป็ นเพี ย งแค่ค วามคิ ดเห็ นที่ ต่างกัน
เท่านั้น ซึ่ งถ้าเราทุกคนมีความเข้าใจเช่นนี้ ก็อาจจะทาให้เรานั้นมีจิตใจที่พร้อมจะหันหน้าเข้าหากัน
เพื่อแก้ไขจัดการความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น
๒) ความขัดแย้งก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
พรนพ พุกกะพันธุ์ ได้กล่าวถึ งแนวคิ ดเรื่ องความขัดแย้งที่เป็ นแบบปั จจุ บนั ว่า ความ
ขัดแย้ง อาจเป็ นการดี ถ้า องค์ก รนั้นมี ค วามขัดแย้ง ในระดับ ที่ มี ค วามเหมาะสม ความขัดแย้งจะ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ งาน โดยจะช่ วยกระตุ น้ และจูงใจให้คนพยายามแก้ไขปั ญหา จึ งทาให้
ปฏิบตั ิงานได้ยา่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
๙

Sy Ladau, Barbara Landau and Daryl Landau (แปลและเรี ยบเรี ยงโดย นริ นทร์ องค์อินทรี และ
ธนิ การต์ มาฆะศิรานนท์, From Conflict to Creativity, (กรุ งเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์,
๙), หน้า
.
สมภาร พรมทา, พุทธปรั ชญา มนุษย์ สังคมและจริ ยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ , (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ศยาม,
๘), หน้า ๘ .
พรนพ พุกกะพันธุ์, การบริหารความขัดแย้ ง, (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์เพ็ชร,
), หน้า
- ๖๙.

จะเห็นได้วา่ แนวคิดทฤษฏีที่วา่ ความขัดแย้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เป็ นการเปลี่ยน
มุมมองความขัดแย้งให้เป็ นไปในเชิ งบวก จากแนวคิดดั้งเดิมที่เป็ นไปในเชิ งลบว่า ความขัดแย้งควร
ถูกกาจัดให้หมดไปจากองค์กร ความขัดแย้งจะทาให้องค์กรเกิดความแตกแยก และเป็ นตัวการทาให้
งานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ความขัดแย้งเป็ นของเลวเพราะนาไปสู่ ความเครี ยด ความเป็ นศัตรู กนั ของ
บุคคล หรื ออาจกล่าวได้ว่า แนวคิดใหม่น้ ี เป็ นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส ดังที่พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ า นได้ก ล่ า วไว้เช่ นกันว่า จะวางวิธีป ฏิ บตั ิ อย่างไร หรื อทาอย่างไรให้ก าร
ขัดแย้ง ให้กลายเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริ มเติมความรู ้ และทาให้เกิดความสร้างสรรค์
ซึ่ งประเด็นนี้สอดคล้องกับคากล่าวที่วา่ “ที่ใดไม่มีปัญหา ที่นนั่ ไม่มีความก้าวหน้า” อันเป็ นการสร้าง
โอกาสเพื่อพัฒนาความขัดแย้งไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากยิง่ ขึ้น
๓) ความขัดแย้งทาให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์
จอร์ ช ซิมเมล (Georg Simmel) ได้นาเสนอว่า ความขัดแย้งเป็ นปฏิสัมพันธ์รูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม เพราะสมาชิ กในกลุ่มมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ซึ่ งการปฏิสัมพันธ์ดงั กล่าว
จะทาให้สังคมเกิดความกลมเกลียวและเป็ นเอกภาพมากยิง่ ขึ้น
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ให้ความเห็น ว่าการมองความขัดแย้งในเชิ งปฏิ สัมพันธ์ น้ ี
น่าจะเกิดจากการ ไหลเวียนของกระแสความคิด และการกระทาของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลในสังคม
ที่เกิดความขัดแย้งกัน แต่เมื่อใดที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างเวทีข้ ึนมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
ย่อมทาให้เกิ ดความสมานฉันท์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น แต่ตวั แปรสาคัญที่ทาให้เกิ ดภาวะไหลเวียน
เป็ นไปในเชิงบวก ก็คือ อานาจ ผลประโยชน์ ความต้องการ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี หากสิ่ งเหล่านี้ เกิด
ภาวะไม่สมนัย ย่อมเป็ นการยากที่จะทาให้สังคมเป็ นสังคมแห่งปฏิสัมพันธ์
จากแนวคิดทฤษฎีความขัดแย้งในทัศนะปั จจุบนั ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นได้วา่ เป็ น
แนวคิดที่มองความขัดแย้งไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่ งแนวคิดความขัดแย้งในเชิ งลบนั้นจัดเป็ น
แนวคิดแบบโบราณ ดังที่ ศ.อรุ ณ รั กธรรม กล่ าวไว้ว่า แนวคิ ดนี้ ถือว่า ความขัดแย้งทุ กชนิ ดเป็ น

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, หน้า .
ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ และ คณะ, รายงานการสารวจทัศนคติของประชาชน เรื่องความขัดแย้ ง
ในประเทศไทย, (กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า,
๖, หน้า - .
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๗), หน้า .

เครื่ องท าลาย และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นองค์ ก ร เมื่ อ กล่ า วโดยรวมแล้ ว จะเห็ น ว่ า
คุณลักษณะความสาคัญของความขัดแย้ง อาจจะเป็ นไปในแง่บวก หรื อลบก็ได้ แต่ประเด็นสาคัญก็
คือ เราจะแปรความขัดแย้งเชิ งลบให้กลายเป็ นบวกได้อย่างไร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การที่จะมี
แนวคิดต่อความขัดแย้งในเชิ งบวกได้ จะต้องทาความเข้าในความเป็ นจริ ง ที่วา่ ความขัดแย้งนั้นเป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์ และ มองความขัดแย้งว่าเป็ นเพียงความคิดที่แตกต่างกันเท่านั้น ซึ่ งจะทาให้เรา
ไม่มีความรู ้ สึกแพ้ชนะ ถูกหรื อผิด ยอมรับความขัดแย้งได้โดยปกติสุข นอกจากนี้ ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นยังเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดที่อาจก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนา และการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็ นเอกภาพต่อไป
๒.๑.๓ ประเภทและพัฒนาการของความขัดแย้ง
๑) ประเภทของความขัดแย้ ง คริ สโตเฟอร์ มัวร์ (Christopher Moor) ๖ ได้แบ่งความ
ขัดแย้งออกเป็ น ประเภทด้วยกัน ซึ่งเน้นไปยังความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) ได้แก่
( ) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล เข้าใจผิด
ขาดการสื่ อสาร หรื อสื่ อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่ องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่ องของข้อมูล
( ) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) ได้แก่ ความขัดแย้งเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ปรารถนาและต้องการ เช่น อานาจ ตาแหน่งหน้าที่
( ) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) ได้แก่ บุคลิ กภาพ และ
พฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิ ดขึ้นซ้ าซาก และวิธีการในการทาสิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน
เช่น วิธีการทางานต่างกัน การตัดสิ นใจต่างกัน
( ) ความขัดแย้งด้า นโครงสร้ าง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่ ง แย่ง โดย
เปลี่ ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิ มด้วย ขัดแย้งเกี่ ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ ขัดแย้งเนื่ องจากขาดความ
ยุติธรรม
( ) ความขัดแย้งด้านคุณค่าหรื อค่านิ ยม (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนาโลกทัศน์หรื อ
ความเชื่ อต่างกัน การให้ความสาคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกัน
ภูมิหลังส่ วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ต่างกัน

อรุ ณ รักธรรม, องค์ การ: พฤติกรรมความขัดแย้ ง, (อัดสาเนา).
Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving Conflict, 2nd
ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), pp.60–61.
๖

จากประเภทของความขัดแย้ง ในลัก ษณะดัง กล่ า ว ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพ ท์ ได้จ ัด
แผนภูมิ ๗ เพื่อทาให้สามารถแยกแยะประเภทว่ามีองค์ประกอบอะไร และนาไปสู่ การจัดการได้ง่าย
ขึ้น
แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงวงกลมของความขัดแย้ ง (วันชัย วัฒนศัพท์ )
[
เจรจากันได้ (Negotiation)
ข้ อมูล (Data)
ผลประโยชน์ (Interest)

ความสัมพันธ์ (Relationships)
โครงสร้ าง (Structure)

ค่ านิยม (Values)

ยากต่อการเจรจา(Hard to Negotiation)
จากแผนภูมิจะเห็ นว่า ความขัดแย้งในเรื่ องใดก็ตาม จะมีลกั ษณะเด่นที่สุดของประเภท
ความขัดแย้งนั้น ๆ ซึ่ งสามารถจัดประเภทได้ว่าเป็ นประเภทใดใน ประเภท ซึ่ งเนื้ อหาสาระของ
การแบ่งประเภทของความขัดแย้งออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
ในประเด็นปั ญหาความขัดแย้งนั้น ว่ามี องค์ประกอบอะไรบ้าง ง่ายต่อการเจรจา หรื อยากต่อการ
เจรจา เพื่อที่ จะได้กาหนดประเด็นปั ญหาได้ตรงประเด็นที่ สุด และนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ในปั ญหาความขัดแย้งเรื่ องใดก็ตามก็อาจจะประกอบด้วยความ
ขัดแย้งในหลายประเภทผสมผสานกันอยูใ่ นเรื่ องเดียวกันก็เป็ นได้ ซึ่ งในกรณี เช่นนี้ ทาให้ตอ้ งมีการ
จัดลาดับความสาคัญ และกาหนดประเด็นปั ญหาให้ได้วา่ เป็ นประเภทใดซึ่ งเป็ นปั ญหาหลัก และมี
อะไรเป็ นปัญหารอง ๆ ลงมา
นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาบางท่าน ได้แบ่งความขัดแย้งออกเป็ น ประเภทด้วยกัน
กล่าวคือ

๘

๗

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการ และเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า .
Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based managed
schools”, Journal of Educational Administration 38, (2000): pp.142 – 154.
๘

( ) ความขัดแย้งด้านเป้ าหมาย คือ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่เป้ าหมายที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีความต้องการต่อสิ่ งที่จะได้รับแตกต่างจากอีกบุคคลหนึ่ง
( ) ความขัดแย้งด้านความคิด คือ ความขัดแย้งอันเนื่ องมาจากการที่ แต่ละฝ่ ายมี
ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน
( ) ความขัดแย้งด้านความรู้สึก คือ ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นมาเมื่อบุคคลหนึ่ งมีทศั นคติ
หรื อความรู ้สึกที่ขดั แย้งกับอีกฝ่ ายหนึ่ ง ตัวอย่างความขัดแย้งแบบนี้ สามารถพบเห็นได้จากบุคคล
คนที่มีความชอบและรสนิยมไม่เหมือนกัน
( ) ความขัดแย้งด้านพฤติกรรม คือ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่บุคคลหนึ่งกระทา
บางสิ่ งบางอย่าง ซึ่ งไม่เป็ นที่ยอมรับของอีกฝ่ ายหนึ่ง เช่น พูดจาหยาบคาย หรื อดูหมิ่น เหยียดหยาม
เมื่ อกล่ าวโดยสรุ ปแล้วจะเห็ นว่า ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็ น ประเภทหลัก
กล่าวคือ ความขัดแย้งภายใน (Internal Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้งในแง่ความคิด ความรู ้สึก
คุณค่า และรสนิยมที่แตกต่าง และความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้ง
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ ข้อมูล โครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกัน และจากแนวคิด
ที่วา่ ด้วยการจัดประเภทของความขัดแย้งดังที่ได้กล่าวข้างต้นพบว่า คริ สโตเฟอร์ มัวร์ ดูเหมือนจะ
ให้น้ าหนักต่อความขัดแย้งภายนอก ในขณะที่นกั จิตวิทยามุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งภายใน ซึ่ งการ
มองทั้ง สองนี้ ท าให้ง่ า ยต่ อการท าความเข้า ใจได้ว่า ความขัดแย้ง ที่ เกิ ดขั้นนั้น เป็ นความขัดแย้ง
ประเภทใด อันจะทาให้ง่ายต่อการแก้ไขมากยิง่ ขึ้น
๒) พัฒนาการของความขัดแย้ง
เฮนกิ้น (Henkin) ๙ และ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ มองว่าความขัดแย้งนั้น มีการซ่ อนตัว
เกิดขึ้น ดารงอยู่ และปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลนั้น โดยชี้ให้เห็นว่า
( ) ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ หรื อความขัดแย้งแฝง (Latent Conflict) หมายถึง สภาวการณ์
ของความขัดแย้งที่ มีแนวโน้มที่ จะเกิ ดความขัดแย้ง หรื อความขัดแย้งที่ ซ่อนตัว และครุ กรุ่ นอยู่
ภายในจิตใจ หรื อภายนอกของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล ซึ่ งความขัดแย้งชนิ ดนี้ ไม่มีลกั ษณะที่ปรากฏ
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลไม่ตระหนัก หรื อให้ความใส่ ใจต่อความขัดแย้ง

๙

Ibid., pp. 16-17.
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการ และเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า - .

ชนิ ดนี้ สถานการณ์ ความขัดแย้ง ก็จะเริ่ ม สาแดงและปรากฏออกมาภายนอก ให้เราได้เห็ นอย่า ง
ชัดเจน
( ) ความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้น หรื อความขัดแย้งกาลังก่อตัวเกิดขึ้น (Emerging Conflict)
หมายถึง สถานการณ์ที่คู่กรณี หรื อประเด็นที่คู่กรณี มีส่วนเกี่ยวข้องมองเห็น และรับรู ้ร่วมกันแล้วว่า
ความขัดแย้งได้เกิ ดขึ้นแล้ว ซึ่ งคู่กรณี อาจจะมีความตึงเครี ยดที่เห็ นได้อย่างชัดเจน แต่อาจจะยังไม่
จาเป็ นต้องมีการโต้เถียงกัน การเจรจา หรื อการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
( ) ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน หรื อความขัดแย้งที่ปรากฏออกมาแล้ว (Manifest
Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่คู่กรณี ต่างก็ได้เข้าไปมีส่วนรู ้เห็นในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยูแ่ ล้ว
จนพบกับสภาพความขัดแย้งที่ไม่มีทางออก บางครั้งความขัดแย้งที่เห็ นได้ชดั ก็อาจเป็ นผลมาจาก
ความขัดแย้งที่ยงั แฝงตัวอยูไ่ ม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เช่น กรณี เพื่อนบ้านใกล้เคียงมีเรื่ องขัดแย้งกัน
โดยมี การโต้เถี ยงกันในประเด็นที่ เกี่ ยวกับการใช้ที่ ดินหรื อนโยบายสิ่ ง แวดล้อมเป็ นส่ วนส าคัญ
ตัวคู่กรณี อาจไม่ได้ตระหนักว่า แท้จริ งแล้วมีความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นด้านนโยบายอยู่ ด้วยเขาไม่ได้
คิดถึง คานึงถึงนโยบาย หรื อข้อกฎหมายใด ๆ
การจัดกรอบเกี่ยวกับการนาเสนอพัฒนาการ หรื อ วัฏจักรของความขัดแย้ง ย่อมถือได้วา่
มีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล เพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับความขัดแย้งได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะกับสถานการณ์ เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่า ความขัดแย้ง
ที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ละขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนใด หรื อมี ความสัมพันธ์ ก ันอย่างไร จะทาให้เกิ ดความ
ยุง่ ยากในการแก้ไข และการแก้ไขอาจจะลุกลามไปสู่ ความขัดแย้งในมิติอื่น ๆ ได้
๒.๑.๔ เหตุปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความขัดแย้ ง
เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น จะมีท้ งั เหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัยภายนอก
สาหรับเหตุปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิ ยม อานาจ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้แสดงออกมา ในขณะที่เหตุปัจจัยภายในนั้น ผูว้ ิจยั จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก เพราะนัน่ คือ สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง และเป็ นอุปสรรคตัวสาคัญต่อการ
จัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในบทที่
๑) ความขัดแย้ งเกิดจากเหตุ ปัจจั ยภายใน ในแนวคิดทางตะวันตก สาเหตุของการ
ขัดแย้งนั้น เกิดจากสันดานมนุษย์และสัตว์ในทุกสังคม โดยอธิ บายว่า ความขัดแย้งของมนุษย์ มี
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :ศึ กษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า .

๖

พื้นฐานเกิดจากสัญชาตญาณความก้าวร้าว ความขัดแย้งและการต่อสู ้ เป็ นกระบวนเพื่อการทดแทน
หรื อชดเชย สิ่ งที่ เป็ นสั ญชาตญาณก้า วร้ าวท าลายล้า งมนุ ษ ย์ โดยผ่า นทางความขัดแย้งหรื อการ
แข่งขันนั้น
๒) ความขัดแย้ งเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก แคทเทอรี น มอร์ ริส (Catherine Morris)
ได้ วิเคราะห์ ตน้ ตออันเป็ นที่มาของความขัดแย้ง จากประเภทของความขัดแย้ง ด้านในทัศนะ
ปัจจุบนั ซึ่งเน้นไปยังความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) ซึ่งผูว้ จิ ยั ขออธิบายขยายความดังนี้
( ) ข้อมูลเป็ นที่มาของความขัดแย้ง (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล
เข้าใจผิด ขาดการสื่ อสาร หรื อสื่ อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่ องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่ องของข้อมูล
เป็ นที่ยอมรับว่า ในหลายสถานการณ์ ที่นาไปสู่ ความขัดแย้งและความรุ นแรงนั้นมักมี
ฐานมาจากการสื่ อสารที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการสื่ อสารในยุคโลกาภิวตั น์น้ ี มี
ความคล่ องตัวและทันสมัยเพิ่มขึ้ นเป็ นอันมาก แต่ ถึงกระนั้น ความทันสมัยหรื อความคล่ องตัว
อาจจะเป็ นจุดอ่อนได้เช่นเดี ยวกัน ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นก็คือ
การขาดวิจารณญาณในการกลัน่ กรอง เพราะการที่ขอ้ มูลมีมากมาย ซึ่ งสามารถแสวงหาได้จากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ หรื ออิ นเตอร์ เน็ ต ถ้าขาดการกลัน่ กรองข้อมูลอย่างมี วิจารณญาณ หรื อขาดการแยกแยะ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว ทาให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน
( ) ผลประโยชน์และความต้องการเป็ นที่มาของความขัดแย้ง (Interest Conflict) ได้แก่
ความขัดแย้ง เกี่ ยวกับทรั พ ยากรทางด้านธรรมชาติ หรื อสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ ปรารถนาและต้องการ เช่ น
อานาจ ตาแหน่งหน้าที่
ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ ให้มุมมองว่า ความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็ นตัว
แปรสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในสังคม สิ่ งที่นามายืนยันข้อสมมติฐานก็คือ ดัชนี ช้ ี
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจได้แก่ รายได้ สิ นทรัพย์ถือครอง และการมีงานทาเป็ นต้น ส่ วนตัวแปร
ตัวความต้องการด้า นสั ง คมก็ คื อ ระดับการศึ ก ษา ความทันสมัย และฐานะทางสังคม ซึ่ งความ

แคทเธอรี น มอริ ส, การจัดการความขัดแย้ งและการขอโทษ, แปลและเรี ยบเรี ยงโดย ศ.นพ.วันชัย
วัฒนศัพท์ และคณะ, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาลาแดง จากัด,
๗), หน้า ๙- .
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า .
ดูขอ้ มูลและตัวเลขเพิ่มเติมใน เทียนฉาย กีระนันท์, “อันเนื่ องมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
และสังคม”, ใน สันติศึกษากับการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง, วลัย อรุ ณี บรรณาธิการ, (กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
), หน้า ๙๙- ๗.

๗

แตกต่างดังกล่าวจัดได้ว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้คนในสังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ในขณะที่ร.ศ.
ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์วเิ คราะห์คล้ายกันว่า ตัวแปรในด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การดารงชีพการดารงชีพทาให้เกิดความขัดแย้งด้านชนชั้น และช่วงชิงทรัพยากรในระดับต่าง ๆ
( ) ความสัมพันธ์เป็ นที่มาของความขัดแย้ง (Relationship Conflict) ได้แก่ บุคลิกภาพ
และพฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิดขึ้นซ้ าซาก และวิธีการในการทาสิ่ งต่าง ๆ แตกต่าง
กัน เช่น วิธีการทางานต่างกัน การตัดสิ นใจต่างกัน และการคาดหวังที่ต่างกัน
เวนย์ อี. เบเกอร์ (Wayn E. Baker) มีมุมมองว่า สัมพันธภาพเป็ นความจาเป็ นพื้นฐาน
อย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์ยงั เป็ นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ ในขณะเดียวกันนั้น
สัมพันธภาพ หรื อความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวจาก การตัดสิ นใจและความคาดหวังที่ต่างกัน ก็จะนามา
ซึ่งปัญหาความขัดแย้ง เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ก็ซ้ื อของเล่นให้เล่นไปเพื่อทดแทนความสัมพันธ์
หรื อทดแทนเวลาที่ จะมี ใ ห้ก ับลู ก เป็ นความสัม พันธ์ เชิ งธุ รกิ จ แต่ ลูก คาดหวังเวลาที่ พ่อแม่ จะมา
ใกล้ชิด พาไปเที่ยวพูดคุยเล่นด้วย และเมื่อความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างพ่อแม่ลูก ปั ญหาความ
ขัดแย้งก็จะปรากฏขึ้นในปั ญหาระดับประเทศ หรื อนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดปั ญหา
แล้วไม่ได้รับการดูแล ทาให้ประชาชนมองว่า นโยบายต่างๆเป็ นการทาเพื่อหาเสี ยง เพื่อหวังคะแนน
เป็ นการมุ่งเชิงธุ รกิจ ไม่ได้มุ่งความสัมพันธ์ระยะยาว จึงนาไปสู่ ความขัดแย้งได้เช่นกัน ๖
( ) โครงสร้างเป็ นที่มาของความขัดแย้ง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง โดย
เปลี่ ย นแปลงระเบี ย บกฎเกณฑ์เ ดิ ม ขัดแย้ง เกี่ ย วกับ ระเบี ย บปฏิ บตั ิ ขัด แย้ง เนื่ องจากขาดความ
ยุติธรรม
คาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) และซี ไรท์ มิลล์(C. Wright Mills) ๗ ได้กล่าวในทานอง
เดียวกันว่า ความขัดแย้งเกิดจากการกดขี่ขดู รี ดทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซึ่ งโครงสร้าง
สังคมมี การแบ่งชนชั้นสู ง และเป็ นชนชั้นที่ กดขี่ขูดรี ด ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่หลี กเลี่ ยง
ไม่ได้ ซึ่ งขัดแย้งกันในผลประโยชน์ของชนชั้น เนื่ องจากความสานึ กของชนชั้นที่ก่อตัวขึ้นมา
กลายเป็ นความขัดแย้ง ได้ทาการจาแนกตัวแปรพื้นฐานของการขัดแย้งว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ แต่เป็ นผลพวงจากสังคมทุนนิ ยมและโครงสร้ างทางเศรษฐกิจการกดขี่และการขัดแย้ง

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สันติทฤษฏี/วิถีวฒ
ั นธรรม, หน้า ๖- ๗.
๖
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๗๘-๘ .
๗
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :ศึ กษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๖.

๘

ทางสังคม ซึ่ งผูส้ นับสนุนแนวความคิดนี้ มี เลนิน (Lenin) และเหมาเจ๋ อตุง(Mao Tse-Tung) เป็ นต้น
ในขณะที่ ดาห์เรนดอร์ ฟ (Dahrendorf) ๘ เห็ นด้วยว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิ ดจากการกดขี่
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่แตกต่างจากการกดขี่ทางชนชั้นอย่างแนวความคิดของ มาร์ ซ(Marx) ดาห์
เรนดอร์ ฟ เห็ นว่า ความขัด แย้ง เรื่ องผลประโยชน์ ใ นสั ง คมเป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ก็ จ ริ ง แต่
แหล่งกาเนิดอันเป็ นที่มาของความขัดแย้งในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตัวขึ้นเป็ นองค์กรของกลุ่มใน
สังคม เช่ น ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา มักจะเกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งเป็ นองค์กร
เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานเพื่อความเสมอภาพ เป็ นต้น
ฉันทนา บรรพศิริโชติ ได้นาเสนอหลักการไม่สมมาตร (Asymmetric Conflict) ว่าด้วย
ความขัดแย้ง ระหว่างคู่ที่ ไม่ เท่ าเที ย มกันทางอานาจ ประเด็ นนี้ ปี เตอร์ ที .โคลแมน (Peter T.
Coleman) ได้ตระหนักเช่นเดียวกันว่า ๙ โดยปกติทวั่ ไปเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วทาให้การเจรจามี
ปั ญหานั้น ก็เพราะว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูม้ ีอานาจ มักจะใช้ “อานาจเหนือ” (Power
Over) กับผูท้ ี่มีอานาจน้อยกว่า จนทาให้กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเป็ นไปด้วยความ
ยากลาบาก แต่สิ่งสาคัญที่เขาพยายามจะนาเสนอก็คือ “อานาจร่ วม” (Power with)
อันเป็ น
กระบวนการในการใช้การมีส่วนร่ วม หรื อสร้างความร่ วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กับโครงการต่าง ๆ
( ) ค่านิ ยมเป็ นที่มาของความขัดแย้ง (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา ภาษา ชาติพนั ธุ์
โลกทัศ น์หรื อความเชื่ อต่า งกัน การให้ค วามสาคัญที่ ต่า งกัน เกณฑ์ประเมิ นต่ างกัน ภูมิ หลัง ทาง
วัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลังส่ วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ต่างกัน
โทรสเทน เซลลิน (Throesten Sellin)ให้มุม มองว่า รู ปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมทาให้เกิ ดความขัดแย้ง โดยชี้ ให้เห็ นว่า สังคมดั้งเดิ มมักจะไม่มี
ความขัดแย้งเนื่องจากไม่มีประชากรมาจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ แต่เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น
ย่อมประกอบไปด้วยประชากรที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์แตกต่างกัน ธี รยุทธ บุญมี ได้ให้ทศั นะว่า
๘

เรื่ องเดียวกัน หน้า ๖.
Peter T. Coleman “Power and Conflict”, in The Handbook Conflict Resolution: Theory and
Practice, Morton Deutsch and Peter T. Coleman (Editors), (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000),
pp. 108-128.
Throesten Sellin, Culture Conflict and Crime, (New York: Social Science Research Council,
1938), p. 41.
ธีรยุทธ บุญมี, Road Map ประเทศไทย, (กรุ งเทพมหานคร: สายธาร,
๗), หน้า ๖- ๗.
๙

๙

ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมดังที่กล่าวถึงนั้น “งอก” ออกมาจากความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ -ชาตินิยม
(Ethno-Nationalism) และได้พฒั นาตัวไปสู่ ความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์ มาสู่ ความขัดแย้งด้าน
ด้านวัฒนธรรมในที่สุด
๒.๑.๕ ผลกระทบอันเกิดจากความขัดแย้ง
จากการศึกษาเรื่ องความขัดแย้ง อาจจะทาให้เราเกิดการยอมรับกันว่า ความขัดแย้งเป็ น
สิ่ งจาเป็ น อันเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมดา หรื อเป็ น ธรรมชาติของมนุ ษย์ และเป็ นสิ่ งที่สังคมจะต้อง
เผชิ ญในฐานะที่อยู่ร่วมกันเป็ น สัตว์สังคม(Social Animals) ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ ดี ในการ
เปลี่ยนมุมมองหรื อทัศนะที่มีต่อความขัดแย้งไปในเชิ งบวก ก็จะทาให้การจัดการความขัดแย้งนั้น
เป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ เกิ ดผลดี ต่อสังคม และองค์กรนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในมิติที่
ตรงกัน ข้า ม ความขัด แย้ง ก็ ส ะท้อ นแง่ มุ ม ในเชิ ง ลบที่ ม นุ ษ ย์จ ะต้อ งเผชิ ญ เช่ น เดี ย วกัน ดัง นั้น
ผลกระทบที่เกิ ดจากความขัดแย้ง ก็จะมีท้ งั ด้าน คือ ผลกระทบในเชิ งบวกและผลกระทบในเชิ ง
ลบ
๒.๑.๕.๑ ผลกระทบของความขัดแย้งในเชิงบวก
๑) เกิดการพัฒนาองค์ กร และสมาชิกในองค์ กร
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของ ความขัดแย้งในตอนแรก ที่กล่าวว่า ความขัดแย้ง
ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีนกั วิชาการไทย พรนพ พุกกะพันธุ์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่ อง
ความขัดแย้งที่เป็ นแบบปั จจุบนั ว่า ความขัดแย้งอาจเป็ นการดี ถ้าองค์กรนั้นมีความขัดแย้งในระดับที่
มีความเหมาะสม ความขัดแย้งจะส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิงาน โดยจะช่ วยกระตุน้ และจูงใจให้คน
พยายามแก้ไขปั ญหา จึงทาให้ปฏิ บตั ิงานได้ยา่ งมีประสิ ทธิ ภาพ การที่มีแนวคิดที่มองความขัดแย้ง
ในแง่ดีและสร้างสรรค์ดงั กล่าวนี้ ก็จะทาให้องค์กรมีความก้าวหน้า เพราะความขัดแย้งเปรี ยบเสมือน
สิ่ งกระตุน้ และเป็ นการกระตุน้ เพื่อให้เกิดการแก้ไข ความขัดแย้งอาจทาให้ผลการดาเนินงานของ
องค์กรดีข้ ึน เพราะความขัดแย้งเป็ นตัวชี้ให้เห็นถึงตัวปั ญหา
นอกจากนี้ การที่มองว่าความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติ และเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ในการดารงชี วิตในสังคมดังกล่าวนั้น จะทาให้สมาชิ กที่อยู่ในองค์กรนั้นเกิ ดการพัฒนาตนเองใน
การที่ จะยอมรั บได้ถึ งความขัดแย้ง เป็ นการเคารพและให้เกี ยรติ ใ นความรู ้ และความคิ ดของอื่ น
เพราะจริ งๆแล้ว ความขัดแย้งก็เป็ นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่าง ในความขัดแย้งไม่มีฝ่ายใดถูก ไม่มี

พรนพ พุกกะพันธุ์ , การบริหารความขัดแย้ ง, หน้า - ๙.

ฝ่ ายหนึ่งผิดโดยสมบูรณ์ ไพศาล วงศ์วรสิ ทธิ์ ได้นาเสนอประเด็นนี้ เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า แต่ละฝ่ าย
มีส่วนถูกไม่มากก็นอ้ ย ไม่มีใครที่จะผูกขาดสัจธรรมโดยอ้างว่าตนเป็ นฝ่ ายถูกแต่ผเู ้ ดียว โดยเขาให้
เหตุผลว่า ความจริ งนั้น มีความซับซ้อน มีหลายรู ปลักษณ์ หลายด้าน และหลายแง่ เขามองว่า
สาเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งนั้นเป็ นเพราะ มองความจริ งจากคนละด้าน
๒) เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และส่ งเสริมสั งคมทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย
การมีแนวคิดของความขัดแย้งที่เป็ นไปในเชิ งบวก เป็ นการมองความขัดแย้งนั้นเสมือน
กับเหรี ยญ ด้าน แต่เป็ นการมองอีกด้านหนึ่ งของเหรี ยญ เพราะในความเข้าใจของคนทัว่ ไปแล้ว
เมื่อเอ่ยถึงความขัดแย้ง ก็จะนึกถึงภาพการทะเลาะวิวาทกัน จากที่ผวู ้ ิจยั พยายามนาเสนออยูบ่ ่อยครั้ง
ว่า ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมชาติ และเป็ นแค่เพียงความคิดที่แตกต่างเท่านั้น ทาให้การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น หรื อ ฟังคาอธิบายของคู่กรณี ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย มีหลายกรณี ที่ทาให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่ งกันและกัน ความขัดแย้งก็จบลงด้วยความรัก สามัคคีที่มีมากขึ้นกว่าเดิม
การมีมุ ม มองความขัดแย้ง ดังกล่ าว ท าให้เราได้ประจักษ์ใ นสังคมแบบพหุ นิย ม ที่
จาเป็ นต้องยอมรับ หรื อเปิ ดรับความจริ งของข้อมูล และข่าวสารของกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จะเห็น
ว่าสังคมเป็ นสังคมแห่ งประชาธิ ปไตยไม่ได้ถา้ หากขาดกระบวนทัศน์แบบพหุ นิยม ดังที่ ศ.ดร.บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ช้ ี ให้เห็นว่า สังคมแบบประชาธิ ปไตยนั้นต้องดึงทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มา ซึ่ งท่านเรี ยกสังคมแบบนี้ วา่ “Inclusive Society” ซึ่ งแตกต่างจากสังคมแบบ “Exclusive Society”
ที่พยายามผลักทุก ๆ กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไป ซึ่ งการกระทาในลักษณะนี้ทาให้เกิดความขัดแย้ง
มากยิง่ ขึ้น
๒.๑.๕.๒ ผลกระทบของความขัดแย้งในเชิงลบ
ดังที่กล่าวว่า ความขัดแย้งเปรี ยบเหมือนเหรี ยญ ด้าน เป็ นได้ท้ งั สิ่ งอาจก่อให้เกิดผลดีก็
ได้ หรื อ สิ่ ง ที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ขึ้ นได้เช่ นกัน ผลกระทบของความขัดแย้ง ในเชิ ง ลบ จะแยก
ออกเป็ นผลเสี ยในเชิงจิตภาพ และในเชิงกายภาพ ดังต่อไปนี้ คือ
๑) ผลเสี ยในเชิงจิตภาพ

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า .
เรื่ องเดียวกัน, หน้า .

ความขัดแย้งในมิ ติน้ ี ได้ก่อให้เกิ ดผลลบแก่ สุ ขภาพจิ ตของมนุ ษย์ เพราะว่าจิ ตของ
มนุ ษ ย์น้ ัน ได้ป ระสบกับ การสู ญ เสี ย “ดุ ล ยภาพ” อัน เป็ นการสู ญ เสี ย ความสมดุ ล เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ของความขัดแย้งในบางมิติน้ นั ได้ทาให้จิตมนุ ษย์กวัดแกว่งทั้งดีใจบ้าง เสี ยใจบ้าง จาก
การศึกษาทางการแพทย์พบว่า การที่คนเราเมื่อมีความโกรธ หรื อความเคียดแค้นเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นปั จจัย
ทางด้านอารมณ์ และเมื่ อความไม่สมดุ ลเกิ ดขึ้ น ก็ส่ง จะผ่านเข้าสู่ สมองผ่านระบบประสาทรั บ รู ้
ข้อมูลที่ผา่ นเข้ามาใหม่น้ ีจะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิม ของตนและความสัมพันธ์กบั
โลก ก่อให้เกิดความรู ้สึกขุ่นใจ และไม่สบายใจและอาจส่ งผลต่ออวัยวะภายในผ่านการเปลี่ยนแปลง
ของหัวใจ ความดัน และระบบฮอร์ โมนส์ อื่นๆ ยิ่งความกดดันดังกล่าวนี้ เกิ ดขึ้ นบ่อยเท่าใด ก็ยิ่ง
ส่ งผลกระทบถาวรได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เช่นส่ งผลต่อ ระบบการทางานของหัวใจ ประสาท และระบบ
ภูมิคุม้ กัน ดังนั้นจากการศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเชิ งลบ จะส่ งผลเสี ยทั้ง
ต่อสุ ขภาพจิต และยังส่ งผลเสี ยไปยังระบบต่างๆของร่ างกายอีกด้วย
๒) ผลเสี ยในเชิงกายภาพ
ผลกระทบของความขัดแย้งในด้านลบที่เป็ นผลเสี ยทางกายภาพในบริ บทนี้ หมายถึ ง
ผลเสี ยหรื อผลกระทบทางด้านสังคมวิทยา ดังนี้ คือ
( ) การขาดความเป็ นเอกภาพก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในหลายด้า น ทั้ง ด้า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคม คือ เมื่อสังคมเกิดความขัดแย้งในเชิ งลบขึ้น ไม่สามารถดาเนิ นการจัดการแก้ไข
ให้จบลงในทางสร้ างสรรค์ ก็จะทาให้สถานการณ์ น้ นั แปรเปลี่ ยนเป็ น การบาดหมาง การทะเลาะ
วิวาทกัน เอาชนะกัน เกิดความระแวง ไม่ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน สังคมเกิดการแบ่งเป็ นกลุ่มต่างๆที่
ยึดมัน่ ในแนวความคิดและข้อมูลเดียวกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมือง ที่เกิดการชุ มนุ มทั้ง
ต่อต้านและสนับสนุ น ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญของสังคมไทยที่กาลังเผชิ ญอยู่ ความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ น
นอกจากก่ อให้เกิ ดความแตกแยกในสังคมไทยแล้ว ยัง ส่ งผลกระทบโดยตรงในด้านการบริ หาร
บ้า นเมื อ งต่ อ ความเป็ นประชาธิ ป ไตย และส่ ง ผลกระทบ ต่ อ เศรษฐกิ จ การลงทุ น ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ทาให้ต่างชาติขาดความเชื่ อมัน่ รวมทั้งส่ งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้หลักของประเทศ นอกเหนื อจากการส่ งสิ นค้าออก นอกจากนี้ ความขัดแย้ง
ที่ เกิ ดขึ้ นในสั ง คมไทย ยัง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัย ในการดาเนิ นชี วิตและความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนในประเทศอีกด้วย
McCullough, M.E., Paragament, K.I., Thoresen, C.E., Forgiveness: Theory, Research, and
Practice, pp. 105-107.

( ) ความขัดแย้งนาไปสู่ ผลเสี ยข้างเคียงเมื่อเข้าสู่ กระบวนการทางศาล นักจัดการความ
ขัดแย้งสมัยปั จจุ บนั ก็คานึ งถึ งผลเสี ยของความขัดแย้งเช่ นเดี ยวกัน โดยเฉพาะอย่างเมื่อเรื่ องราว
หาทางออกไม่ ไ ด้ และได้ดาเนิ น การทวีค วามรุ นแรงจนต้องเข้า สู่ ใ นกระบวนการยุ ติธ รรม ใน
กระบวนการทางศาล เมื่อเกิดข้อขัดแย้งอย่างระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลนั้น โดยปกติโจทย์และ
จาเลยมักจะนาคดีข้ ึนสู่ ศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าใครถูกหรื อผิด ซึ่ งสมัยก่อนที่ยงั ไม่มีกระบวนการ
เจรจาไกล่เกลี่ยประจาศาลเพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณี น้ นั ได้ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่โจทย์และจาเลยใน
หลายประเด็นด้วยกัน ๖
(ก) เสี ยทรัพย์ การนาคดีข้ ึนสู่ ศาลโดยไม่ได้ดาเนิ นการเจรจาไกล่เกลี่ยนั้น จะทาให้
โจทย์และจาเลยต้องจ้างทนาย ในขณะเดี ยวกัน หากแพ้คดีอาจจะต้องเสี ยเงิ นเพื่อชดใช้ค่าเสี ยหาย
หรื อถูกศาลปรับในบางกรณี
(ข) เสี ยเวลา โจทย์และจาเลยจะต้องสละเวลาเพื่อไปขึ้นศาล ซึ่ งบางคดีน้ นั จะต้อง
เสี ยเวลาในการสื บพยานปากต่าง ๆ หลายปี ด้วยกันกว่าคดีจะจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการอุทธรณ์
และว่ารายการคดีที่มีอยูใ่ นศาลนั้นก็มีมากมายอยูแ่ ล้ว จึงจาเป็ นต้องใช้เวลานานในการตัดสิ น
(ค) เสี ยความรู้สึก ในขณะที่มีการสื บพยานนั้น ทนายอาจจะมีการซักโจทย์หรื อ
จาเลยเพื่ อให้ไ ด้ข ้อมูล ที่ จริ ง และนอกจากนั้น หากมี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งชนะ ก็ จะทาให้อีก ฝ่ ายเสี ย
ความรู ้สึก และไม่พอใจในคาตัดสิ นของศาล
(ง) เสี ยมิตรภาพ บางคดี น้ นั โจทย์และจาเลยเป็ นเพื่อนรัก หรื อเป็ นเพื่อนบ้านกัน
แต่เมื่อเกิ ดข้อขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ ง ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งฟ้ องร้ อง การฟ้ องร้องในลักษณะดังกล่าว
นั้นได้ทาให้เพื่อนบ้าน หรื อมิตรต้องกลายเป็ นศัตรู กนั จนเป็ นเหตุทาร้ายกันจนเสี ยชีวติ
(จ) เสี ยโอกาส การนาคดี ข้ ึนสู่ ศาลนั้น ในบางกรณี อาจจะทาให้เสี ยโอกาส เพราะ
ในความเป็ นจริ งแล้ว คู่กรณี สามารถหาทางออกร่ วมกันโดยการพูดคุ ยกันโดยผ่านผูใ้ หญ่หรื อคน
กลางก็ได้ แต่เมื่อนาคดีข้ ึนสู่ ศาล และศาลประทับรับฟ้ องเพื่อนาสื บคดีแล้ว หากคู่กรณี สามารถที่จะ
ค้นหาทางออกร่ วมกันได้ ก็จะทาให้เสี ยโอกาสดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ ผลกระทบของความขัดแย้งนั้น อาจจะเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่อย่างไร
ก็ตาม ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า เรามีโอกาสที่จะเลือกได้วา่ จะให้เกิดผลกระทบเป็ นไปในเชิ งบวก หรื อ
๖

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง:หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๘๗. และ วันชัย วัฒน
ศัทพ์ และคณะ, คู่มือเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้ อพิพาท, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า ,
), หน้า ๗– ๙.

เชิ ง ลบ นั่นหมายถึ งว่า เราจะต้องรู ้ จกั และเข้า ใจในวิธี การดาเนิ นการการจัดการความขัดแย้ง ที่
เกิ ดขึ้นโดยการใช้สันติวิธีนนั่ เอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ ยง หรื อเกิ ดผลกระทบในเชิ งลบให้น้อยที่สุด ซึ่ ง
การเจรจาไก่ลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ เป็ นหนึ่งในพุทธสันติวิธีที่ผวู้ ิจยั ตั้งสมมติฐานว่า จะสามารถที่
จะนามาจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังที่จะได้นาเสนอต่อไป
๒.๑.๖ แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการความขัดแย้ง
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง ทาให้ทราบว่า ปั ญหาของความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้ นไป เพราะเป็ นไปไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ ๗ เบอร์ นาร์ ด เม
เยอร์ ได้กล่าวในประเด็นนี้ อย่างน่าสนใจว่า ๘ “ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เป็ นสิ่ งจาเป็ น และเป็ นเรื่ องปกติ ปั ญหาไม่ใช่ เรื่ องของการมีความขัดแย้ง แต่เป็ นเรื่ องของ
วิธี ก ารที่ จะเราจะต้องจัดการ ทว่า เราเองกลับ ไม่ เต็ม ใจที่ จะยอมรั บ ว่า เราอยู่ใ นท่า มกลางความ
ขัดแย้ง” ในเมื่อความขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดารงอยูท่ วั่ ไปในสังคมของมนุษย์ ยากที่
เราทุกคนจะหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งจึงถือได้วา่ เป็ นเรื่ องธรรมดาและฝังรากลึกอยูใ่ นสังคม ดังนั้น
สิ่ งที่พึงกระทาก็คือ เราจะจัดการความขัดแย้งในแต่ละเรื่ องด้วยวิธีอะไร
๒.๑.๖.๑ การยอมรับในความหลากหลาย และการพึง่ พาอาศัยกันและกัน
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านได้ให้ทศั นะเกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้งว่า ๙
ความขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็ นธรรมชาติของสิ่ งทั้งหลาย สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้
ก็เพราะสิ่ งทั้งหลายมีความแตกต่างกัน ซึ่ งความแตกต่างดังกล่าวจะทาให้เกิ ดความขัดแย้งกัน แต่
ความแตกต่างทาให้เกิ ดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น หากจะแปรผลของความ
แตกต่างนั้นให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ ทาให้เกิดแง่คิด และมุมมองใหม่ อย่างไรก็ตาม ท่านได้ช้ ี
จุ ด เด่ น ของความขัด แย้ง ว่า ควรก่ อ รู ป ขึ้ น มาจากเจตนาที่ ดี มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ความดี ง าม และ
ความก้าวหน้า และความร่ มเย็นของสังคม

๗

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, สันติทฤษฏี/วิถีวฒ
ั นธรรม, หน้า ๙.
นริ นทร์ องค์อินทรี , ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ แปลและเรี ยบเรี ยง, การจัดการความขัดแย้ งอย่ าง
สร้ างสรรค์ , (กรุ งเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์,
๙), หน้า .
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สิ ทธิ มนุ ษยชน สร้ างสั นติสุขหรื อสลายสั งคม, (กรุ งเทพฯ:
สหธรรมิก จากัด,
), หน้า .
๘

ท่านได้นาเสนอแนวคิดที่วา่ การประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน (Harmonization) คือ
เมื่อมีความขัดแย้งก็จดั จนกระทัง่ ลงตัว คือ เข้ากันได้ดี ทุกอย่างประสานกลมกลืน โดยองค์รวมต่าง
ๆ อยู่ในตาแหน่ งที่ ถูกต้อง และมี ความสัมพันธ์ ที่ถูกต้อง พร้ อมทั้งทาหน้าที่ ถูกต้องต่อกัน ส่ งต่อ
ประสานกันได้ดี ซึ่งการสอดประสานทาให้มนุษย์มีการพัฒนาจิตปั ญหาให้หลุดพ้นจากความยึดถือ
คับแคบ มีสภาพจิตที่ ไม่เปิ ดกว้าง มีความคิ ดตี บตัน ประเด็นที่ถือได้ว่าเป็ นหลักพื้นฐานตามแนว
ทางการจัดการความขัดแย้งของพระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ก็คือ หลักความเป็ นสากล ประการ
(ตรี สากล) กล่าวคือ
( ) ความจริ งที่เป็ นสากล คือ หลักความจริ งที่เป็ นกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุก
คนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา
( ) ความเป็ นมนุ ษ ย์ที่ เ ป็ นสากล คื อความเป็ นมนุ ษ ย์ที่ จะต้องมองเห็ น เข้า ใจให้
ความนับถือเสมอกัน การทาร้ายและทาลายชีวติ มนุษย์ ไม่วา่ จะมีสังกัดใดหรื อไม่ เป็ นความไม่ดี ไม่
งามทั้งสิ้ น
( ) ความมีเมตตาที่เป็ นสากล คือ แผ่ความรู ้ สึกเป็ นมิ ตร มี ความรั ก ความปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทวั่ ทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการจากัดหรื อแบ่งแยก
การทาให้ “ตรี สากล” เกิ ดเป็ นแนวคิดเชิ งรู ปธรรมได้น้ นั ท่านชี้ ว่า “มนุ ษย์ควรจะอยู่
ร่ วมกันกับสรรพสิ่ งอย่างปกติสุข ไม่เบียดเบียน และทาลายล้างซึ่ งกันและกัน” พระมหาหรรษา ธมฺ
มหาโส ได้ ก ล่ า วสรุ ปในประเด็ น นี้ ว่ า แนวคิ ด ดัง กล่ า วนี้ สอดคล้ อ งกับ หลัก การของ
พระพุทธศาสนาที่ว่า “สรรพสิ่ งล้วนมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน” เช่น หากมนุ ษย์เสพบริ โภค
อย่างเต็มที่ โดยไม่รู้จกั ประมาณ ก็จะทาให้เกิ ดการทาลายล้างธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ทาให้
ธรรมชาติสูญเสี ยความเป็ นดุลยภาพไป และเมื่อธรรมชาติเกิดความเสื่ อมโทรม ก็จะส่ งผลย้อนกลับ
มาสร้ างความเดื อนร้ อนให้แก่ มนุ ษย์ ฉะนั้น จึ งมี ความจาเป็ นที่ มนุ ษย์ตอ้ งอยู่ร่วมกันอย่างสอด
ประสานกับธรรมชาติในฐานะที่เป็ นมิตรที่ดีต่อกัน

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, หน้า – .
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผ่านภูมหิ ลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ , (กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั สหธรรมิก จากัด,
), หน้า ๘๙.
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๘ .

โยฮัน กัลตุง นักสันติภาพที่ได้ชื่อว่าเป็ นผูม้ ีความโดดเด่นในแง่ของ “สันติภาพแบบพหุ
นิยม” ซึ่ งเป็ นอีกท่านหนึ่ งทีมีแนวคิดของการจัดการความขัดแย้ง ในเรื่ องของการยอมรับในความ
หลากหลาย และการพึ่ง พาอาศัย กันและกัน โดยกล่ าวไว้อย่า งน่ าสนใจว่า สั นติ ภาพในสั งคม
สันติภาพระหว่างและภายในตัวมนุ ษย์ และสันติภาพระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ เป็ นสันติภาพที่
ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และโลก และชี้ให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้จะสามารถอยูร่ วมกันอย่าง
สันติได้ภายใต้เงื่อนไข ประการ กล่าวคือ ความหลากหลาย (Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน (Symbiosis) ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
( ) ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาตินามาซึ่ งความสมดุลทางนิเวศและทา
ให้เกิดการสร้างสรรค์ ทาให้เกิดสังคมพหุ นิยม และทาให้เกิดการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
( ) การพึ่งพากันและกันในธรรมชาติเป็ นการพึ่งพาในแนวนอนไม่ใช่ การพึ่งพาใน
แนวตั้ง ไม่ใช่การพึ่งพาของผูอ้ ่อนแอกว่าต่อผูแ้ ข็งแรงกว่า หากสถานการณ์เป็ นไปในลักษณะนี้ จะ
ไม่ก่อให้เกิ ดการครอบงาของบุคคลผูแ้ ข็งแรงต่อผูท้ ี่อ่อนแอกว่า อันเป็ นการแสดงออกของผูท้ ี่มี
อานาจมากกว่าต่อผูม้ ีอานาจน้อยกว่า
นอกจากนี้ กัลตุงยังได้เน้นแนวคิดของการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว ถึงความสัมพันธ์
ของสังคมในเชิงพหุ นิยมในแง่ของการเคารพความแตกต่าง และ การใช้ลกั ษณะของความแตกต่าง
ให้เกิ ดการสร้ างสรรค์ ดังนั้น ถ้ามนุ ษย์มีความร่ วมมือร่ วมใจกันและกัน และมีทศั นะที่ดาเนิ นไป
ในทางเดียวกัน สันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง
๒.๑.๖.๒ การเคารพ และยึดมั่นในสิ ทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ตามปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) ข้อที่ เกี่ยวกับหลักการของสิ ทธิ มนุษยชนคือศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ ความ
เสมอภาค และความเป็ นพี่นอ้ งว่า มนุษย์ท้ งั หลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติ ศักดิ์และ
สิ ทธิ ต่างมีเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่ งภารดรภาพ การเคารพ
และยึดมัน่ ในสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลนั้น มีส่วนสาคัญ และเกี่ ยวข้องในการ
จัดการความขัดแย้งอย่างไร ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้อธิบายว่า

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘ -๘ .
ประเวศ วะสี , สันติวธิ ีกบั สิทธิมนุษยชน, (กรุ งเทพฯ: สานักงานสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
หน้า ๖-๗.

),

๖

( ) การเคารพในความเป็ นเพื่อนมนุ ษย์ระหว่างกัน จะทาให้สามารถแสวงหาข้อตกลง
ร่ วมกันได้
( ) การยึดมัน่ ในความเสมอภาคของความเป็ นมนุ ษย์ โดยนาเสนอ หรื อรับรู ้ขอ้ มูล และ
ข่าวสารอย่างเท่าเที ยมกันจะท าให้กระบวนการเจรจาสามารถเดิ นต่อไปได้ หรื ออาจจะประสบ
ความสาเร็ จ
( ) การยึดมัน่ ในความเสมอภาค จะทาให้คู่กรณี ไม่สร้างอุบายเพื่อเอาเปรี ยบ (Trick) อัน
นาไปสู่ การให้คาสัญญาลอย ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นการสร้างปัญหาในอนาคตได้
( ) การเคารพ และยึดมัน่ ในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และความเสมอภาคจะทาให้เกิดผล
ดีต่อทุกฝ่ าย เพราะเป็ นการเพิ่มพูนปั ญญา จิตใจ และการพัฒนาการอยูร่ ่ วมกันให้มีความสุ ขมากขึ้น
พระมหาหรรษา ธมฺ ม หาโส ได้ให้ท ศั นะในประเด็ นนี้ ว่า การยึดมัน่ และเคารพใน
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ นั้นก่อให้เกิดผลเชิ งบวกต่อการเคารพ และยอมรับความหลากหลายและ
ความแตกต่าง มีความจาเป็ นที่ มนุ ษย์จะต้องเปิ ดใจกว้างในการที่จะยอมรั บความหลากหลาย และ
ความแตกต่างมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการยอมรับ ไม่ได้หมายความว่า มนุษย์ตอ้ งเชื่อตามและเปลี่ยนทัศนคติ
ของตัวเอง หากแต่หมายถึงการเปิ ดใจกว้าง เพื่อที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างและความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมอื่น ๆ หรื อมิติอื่น ๆ ซึ่ งฐานรองรับการเปิ ดกว้าง ก็คือ ความเคารพใน
ความคิดเห็น การแสดงออก และความเชื่อ เป็ นต้นของคนอื่น ๆ ด้วย
๒.๑.๖.๓ การมีส่วนร่ วม
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง “กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ่ งสาธารณชนมีความห่ วงกังวล มีความต้องการ และมี
ทัศนะที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐในการตัดสิ นใจ กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการ
สื่ อสารสองทางที่มีเป้ าหมายโดยรวมเพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน และได้รับการสนับสนุ นจาก
สาธารณชน” ๖ การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่ วม อาจถือได้วา่ เป็ นหลักการและเครื่ องมือสาคัญ
ในการจัดการความขัด แย้ง โดยเฉพาะในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย เพราะเป็ น
กระบวนการที่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่นอ้ ยที่สุด คือ การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่ารัฐจะทา
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๘ -๘ .
๖
เจมส์ แอล เครตัน , วันชัย วัฒนศัพท์ (ผูแ้ ปล), การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจของ
ชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ , ( นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า), หน้า .

๗

อะไรหลังจากได้ตดั สิ นใจเรี ยบร้อยแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ ถัดขึ้นมาคือ การที่รัฐรับฟั งความ
คิดเห็ นของประชาชน หลังจากได้ขอ้ มูลไปแล้วก่อนตัดสิ นใจ คือประชาพิจารณ์ สู งขึ้นมาอีกคื อ
ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ อง หรื อในโครงการนั้น เพื่อให้เกิดข้อยุติโดย
ฉันทาคติ และสู งที่สุด คือ การสามารถลงมติแต่ละคนทีละคนว่า “เอาหรื อไม่เอา” ในการบวนการ
ประชามติ” ๗ และเหตุผลที่สาคัญไปกว่านั้น ในการจัดการความขัดแย้งกระบวนการการมีส่วนร่ วม
มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะ
( ) เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันต่อความรู ้สึกสู ญเสี ยอานาจ
( ) เป็ นช่ องทางที่ จะนาประชาชนมาร่ วมกัน เพื่อแก้ปัญหาของส่ วนรวม โดยสร้ าง
ความรู ้สึกว่า “นี่เป็ นปัญหาของเรา”
( ) เป็ นช่องทางที่จะสร้างให้เกิดการสื่ อสารระหว่างกลุ่มในชุ มชนเพื่อที่เขาจะได้มาทา
ความเข้าใจถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะยับยั้งการกระทาที่สุดโต่ง
( ) เป็ นช่องทางอีกทางหนึ่ งในการสร้างชุ มชนชนิ ดต่าง ๆ สิ่ งที่แรกคือ ฝึ กอบรมผูท้ ี่จะ
เป็ นผูน้ าในอนาคต ในขณะที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการ เขาจะได้เรี ยนรู ้ วิธีที่จะมี
อิทธิ พลเหนือคนอื่นได้อย่างไร และร่ วมกันสร้างความร่ วมมือได้อย่างไร
( ) สามารถสร้ างให้เห็ นสถานภาพของชุ มชนว่าเป็ นอย่างไร มันยังบ่งชี้ ถึงการเป็ น
ชุมชนที่สร้างสรรค์ จากการทางานร่ วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ มันบอกถึงความเป็ นชุ มชนที่เปิ ดเผย
จากการตัดสิ นใจอย่างโปร่ งใส บอกถึงความเป็ นชุมชนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ๘
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้วา่ กระบวนการการมีส่วนร่ วมนั้น จะเป็ นหลักการและเครื่ องมือที่
สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง แต่ในทางตรงกันข้าม กระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมก็อาจจะ
นาไปสู่ ความขัดแย้ง และความรุ นแรงได้ หาก ( ) เทคนิ ค และวิธีการไม่ชดั เจน และรัดกุมเพียงพอ
( ) ทัศนคติของประชาชนและรัฐต่อประเด็นนี้ เป็ นไปในเชิ งลบ ( ) ความเข้มแข็งขององค์กรภาค

๗

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า
.
เจมส์ แอล เครตัน, วันชัย วัฒนศัพท์ (ผูแ้ ปล), การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจของ
ชุมชน, หน้า ๖-๗.
๘

๘

ประชาสังคมไม่มีพลังขับเคลื่อนเพียงพอ ( ) เกิดภาวะไร้ความสมดุลในการกาหนดเป้ าหมาย ( )
ขาดทักษะในการเข้าไปจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี ๙
๒.๑.๖.๔ การเสริมสร้ างความไว้วางใจ และ ความสั มพันธ์
ความไว้วางใจ (Trust) และความสัมพันธ์ (Relationship) ถื อว่าเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่มี
ส าคัญในการจัดการปั ญหาความขัดแย้ง ความไว้วางใจนั้นเปรี ย บเสมื อนกาวใจ ที่ ยึดโยง
ความสัมพันธ์ ระหว่างกันเข้าด้วยกัน และความสัมพันธ์ น้ ี เองเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาความ
ขัด แย้ง ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ในสามมุ ม ของสามเหลี่ ย ม ดัง แสดงในแผนภู มิ ที่ . ถ้า
ความสัมพันธ์ของระหว่างคู่กรณี ดี ปั ญหาความขัดแย้งจะไม่ค่อยได้เกิดขึ้น หรื อถ้าเกิดขึ้นแล้ว การ
จัดการปั ญหาจะง่ายกว่า ความสัมพันธ์จะดีหรื อไม่ดีน้ นั จะอยูท่ ี่ความไว้วางใจ หรื อความไม่ไว้วางใจ
ซึ่งถ้าคนเราไว้ใจกัน ทางานร่ วมกัน แม้มีความขัดแย้งก็ผา่ นไปได้ หรื อแก้กนั ได้อย่างง่ายดาย แต่ถา้
ไม่ไว้วางใจกัน ความขัดแย้งก็อาจจะกลายไปสู่ การล้มล้างทาลายกัน และแก้ปัญหาได้ยาก๖ ด้วย
เหตุน้ ี “ความไว้วางใจ” จึงถื อว่าเป็ น ศูนย์กลาง หรื อ ตัวเชื่อมที่สาคัญใน “สามเหลี่ยม” ดังกล่าว
เพื่อให้กระบวนการของความสมานฉันท์ในการทางาน และการดารงอยูใ่ นสังคมเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นมากขึ้น

๙

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ถวิลวะดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม, เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี, หน้า
.
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๘- ๙.

๙

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงความไว้วางใจ ความสั มพันธ์ และการจัดการความขัดแย้ง
เนื้อหาของความขัดแย้ง
(Substance)

ความไว้วางใจ
(Trust)

วิธีการ หรื อกระบวนการ

(Method or Process)

สัมพันธภาพ
(Relationship)

๒.๑.๖.๕ ความยุติธรรม
ความยุติธรรม (Justice) ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง เพราะ
ความยุติธรรมในสังคมเป็ นรากฐานของความเจริ ญ สังคมใดก็ตามที่ขาดความยุติธรรมไม่อาจก้าว
ไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องได้ ไม่วา่ จะเป็ นความเจริ ญทางเศรษฐกิจ สังคมหรื อจิตใจ แต่กลับเป็ นบ่อเกิด
ของความทุกข์ ความขัดแย้ง การเสี ยกาลังใจ และนาไปสู่ วิกฤติดา้ นต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เรากาลังเผชิญอยู๖่
กระบวนในการจัดการปั ญหาความขัดแย้งอย่างไม่ยุติธรรม จะก่อให้เกิดความรู ้ สึกขาด
ความเชื่ อถือต่อสถาบัน ต่อนโยบาย และกฎกติกาที่ใช้ในการจัดการปั ญหา ความรู ้สึกไม่ยุติธรรมที่
เกิ ดขึ้ นในจิ ตใจนั้น มักนาไปสู่ ความขัดแย้ง และบางครั้ งกลายเป็ นความรุ นแรงในทุกสังคม และ
ชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหล่านั้นที่เขารู ้สึกว่าไม่ยตุ ิธรรม ความรู ้สึกไม่ยุติธรรมนั้น มาร์
๖

ประเวศ วะสี อ้างใน พิเชต สุนทรพิพิธ, ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, บทบาทของผู้ตรวจการ
แผ่ นดินของรั ฐสภากับการระงับข้ อพิพาทอย่ างสั นติ , ดูเพิ่มเติมใน <http://www.ombudsman.go.th/ articles_
main.asp?id=100080>.

ตอน ด๊อยท์ (Morton Deutsch)๖ ได้ช้ ี วา่ การแบ่งปั น วิธีการ การได้รับการตอบแทน หรื อฟื้ นฟู
ขอบเขตและระบบคุณธรรม ที่ไม่ชดั เจน บกพร่ อง และ ไร้ความเป็ นธรรม จะกลายเป็ นตัวแปร
สาคัญที่ทาให้บุคคล หรื อกลุ่มบุ คคล เกิ ดความรู ้ สึกไม่ยุติธรรม ดังนั้น การเสริ มสร้ างความรู ้ สึก
ยุติธรรมให้เกิ ดขึ้นนั้น ควรยึดหลักความเสมอภาค หรื อความเที่ยงธรรม (Equity) ความเท่าเทียม
(Equality) และความจาเป็ น (Need)
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส๖ ได้ให้ขอ้ สังเกตเพิ่มเติมในประเด็นนี้ วา่ ในบางเหตุการณ์
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และสังคมโลกพบว่าปั ญหาต่าง ๆ “ยุติ” ลงได้ แต่มกั จะ “ไม่
เป็ นธรรม” เมื่อมองในมิติของศาสนา คาที่เป็ นกุญแจสาคัญในการจัดการความขัดแย้ง น่าจะเป็ นคา
ว่า “ธรรม” เพราะคานี้ กินความกว้างกว่าคาว่า “ยุติธรรม” วิธีการที่จะใช้เป็ นคู่มือสาหรับจัดการ
ความขัดแย้งต้องเป็ นวิธีที่มีธรรม หรื อเป็ นธรรม ซึ่ งคาว่าวิธีที่เป็ นธรรมนั้น จะใช้วิธีอะไรก็ได้ แต่
สิ่ งที่ตอ้ งเป็ นวิธีถูกนาเสนอด้วยเจตนาที่ดี ทุกคนยอมรับและปฏิบตั ิได้ และทุกคนมีความสุ ข
๒.๑.๗ วิธีการจัดการความขัดแย้ง
ดังได้กล่าวแล้วว่า ปั ญหาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้ น
ไป เพราะเป็ นไปไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ แต่เป็ นเรื่ องของวิธีการที่จะเราจะต้องจัดการ หรื อหาทางออก
ให้กบั ปั ญหาความขัดแย้ง วิธี การในการจัดการความขัดแย้ง อาจแบ่งออกเป็ น ระบบใหญ่ ๆ
กล่าวคือ วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย และวิธีทางกฎหมาย
๒.๑.๗.๑ วิธีที่ไม่ ใช่ ทางกฎหมาย สามารถจาแนกออกได้เป็ นได้ ๖ วิธี กล่ าวคื อ
การเจรจา การเจรจาไกล่เกลี่ย สุ นทรี ยสนทนา การประนีประนอม การมีส่วนร่ วม และ การให้อภัย
) การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึ ง กระบวนการของการแสดงออก ซึ่ ง
ข้อเสนอที่ ตอ้ งการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่ องที่มีการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เป็ นต้น ๖ ซึ่ งโดยทัว่ ไป การเจรจาเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ของการต่อรอง
ระหว่า งกลุ่ ม ที่ รู้สึก ว่าจะเกิ ดความขัดแย้ง หรื อเกิ ดความขัดแย้งแล้ว แต่ละกลุ่ มจึ ง พบปะ พูดคุ ย

๖

Morton Deutsch, อ้างใน วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า

๙ – ๗.
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี : ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๘๖-๘๗.
๖
Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York: Harper&Row, 1964), pp. 3-4.

แลกเปลี่ยนข้อมูล๖ และปรึ กษาหารื อกันกันระหว่างรัฐ หรื อบุคคลที่เป็ นคู่พิพาท เพื่อแสดงออกใน
ข้อเสนอที่ตอ้ งการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานร่ วมกัน๖๖ อันเป็ นการแสดงถึงความตั้งใจและความ
พยายามในการเจรจาที่มุ่งหมายให้มีการตกลงระหว่างกัน จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการต่อรอง เพื่อให้ได้
บรรลุผลเป็ นการตกลงที่จะถือปฏิบตั ิต่อกันในอนาคต๖๗
๒) การไกล่ เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง หมายถึ ง
กระบวนการที่คู่กรณี ซ่ ึ งอาจจะเป็ นรัฐ บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยสมัครใจมา
พูดคุย อภิปรายถึ งความแตกต่างกันในเรื่ องต่าง ๆ และเนื่ องจากเป็ นความสมัครใจที่คู่เจรจาหันมา
พูดคุยกัน จึงเป็ นการร่ วมกันหาทางออกต่าง ๆ แล้วจึงร่ วมกันตัดสิ นใจนาไปสู่ ผลที่ คู่เจรจาพึง
พอใจ ถ้าคู่เจรจาเข้าใจกระบวนการและสามารถสื่ อสารกันได้อย่างดี ไม่ตอ้ งมี คนกลางมาเป็ นผู ้
กากับกระบวนการ แต่โดยส่ วนใหญ่กว่าที่จะตัดสิ นใจมาร่ วมเจรจา ความขัดแย้งก็กลายไปเป็ นข้อ
พิพาทอย่างรุ นแรง จาเป็ นต้องมี คนกลางมาทาหน้าที่ ไกล่ เกลี่ ย ที่ เรี ยกว่า การเจรจาไกล่ เกลี่ ยคน
กลาง๖๘ ซึ่ งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในหัวข้อสุ ดท้ายของบทนี้
๓) สุ นทรี ยสนทนา (Dialouge) หมายถึง “กระบวนการที่ดาเนินไปโดยใช้กระบวนการ
สื่ อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิ ดการคิ ดร่ วมกันได้ในระหว่างบุ คคลในกลุ่ม เป็ นการสร้ างสรรค์
ความคิดร่ วมที่ไปไกลกว่าการระดมความคิด (Brianstroming) กล่าวคือ เป็ นการขยายขอบเขตไปสู่
สิ่ งที่ลุ่มลึกภายในตน เป็ นการแลกเปลี่ยนการรับรู ้ที่เป็ นความรู ้สึกที่เกิ ดขึ้น และองค์ความรู ้ภายใน
บุคคล และเป็ นกระบวนการที่นาความรู ้ที่อยูใ่ นตัวคนออกมาปรากฎให้เป็ นที่ชดั แจ้ง”๖๙ สิ่ งที่เด่นชัด
ในบรรยากาศของกระบวนการนี้ คือ การเปิ ดใจสนทนากัน ด้วยการสร้ างให้เกิ ดบรรยากาศแห่ ง
“อิสระ” ให้มากที่สุด ภาวะอิสระนี้เองที่ทาให้หลายสิ่ งเปิ ดออกมา ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปั น
ความคิดร่ วมที่มีพลัง ความรู ้ สึก ความเข้าใจในกลุ่มอย่างแท้จริ ง๗ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้ดงั กล่าวนี้ เอง
อาจจะส่ งผลให้เกิดแนวทาง หรื อทางออกในการจัดการปั ญหาความขัดแย้งได้ในที่สุด
๖

Chirstopher W. Moor, (เขียน), วันชัย วัฒนศัพท์, กระบวนการเจรจาไกล่ เกลี่ยคนกลาง,
(ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา,
), หน้า ๗.
๖๖
พ.ต.ชวัติ สุ ทธิ พนั ธุ์, “วิธีระงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ ”, วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป., หน้า ๖.
๖๗
อรุ ณ ภาณุพงศ์, “การเจรจาทางการทูต”, สราญรมย์ ( กุมภาพันธ์
): .
๖๘
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๘.
๖๙
มนต์ชยั พินิจจิตรสมุทร, Dialouge สุ นทรียสนทนา ศาสตร์ แห่ งการสร้ างสรรค์ สติปัญญาร่ วมกัน
ของมนุษย์ , (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั จงเจริ ญเทพารักษ์การพิมพ์ จากัด,
), หน้า ๘.
๗
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๗.

๔) การประนี ป ระนอม (Compromising)
เมื่ อ กล่ า วถึ ง การประนี ป ระนอม
(Compromising) ในความหมายทั่ว ไปนั้น ๗ จัด ได้ว่ า เป็ นหลัก การในทางรั ฐ ศาสตร์ ที่ น ามา
ประยุกต์ใช้เมื่อเกิดการตึงตัวในสถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญหน้ากัน ท่ามกลางการเผชิ ญหน้าเพื่อเจรจา
ต่อรองในสิ่ งที่แต่ละฝ่ ายต้องการนั้น บรรยากาศต้องเต็มไปด้วยหลักแนวคิดและทฤษฎีที่วา่ “แสวง
จุดร่ วม และสงวนจุดต่าง” ประเด็นใดที่สามารถหาทางออกร่ วมกันได้โดยการเจรจาและหาข้อยุติ
ต้องรี บนามาใช้ในทันที แต่ประเด็นใดก็ตามซึ่ งเป็ นข้อแตกต่างของแต่ละฝ่ ายและนามาซึ่ งความ
แตกแยกก็ควรเก็บเรื่ องราวเหล่านั้นเอาไว้ก่อน
แต่สิ่งที่สาคัญในการเจรจาหาข้อยุติก็คือควรมุ่งนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการที่อยู่
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งเท่านั้น ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนาเสนอประเด็นที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัว หรื อ
ประโยชน์ส่วนตัว และไม่ควรทาให้เรื่ องส่ วนตัวไปทาลายเรื่ องส่ วนรวมที่ จะเกิ ด ท่ามกลางการ
ประนีประนอมนั้นอย่าให้อารมณ์เข้ามามีอิทธิ พลต่อการเจรจา ไม่เช่นนั้นแล้ว บรรยากาศของการ
หาข้อยุติจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากแต่ละฝ่ ายใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ดังนั้นควรประนีประนอมแนวคิด
ของแต่ละฝ่ ายเพื่อให้บรรยากาศของการประชุ มเป็ นไปอย่างราบรื่ น และมีบทสรุ ปที่ลงตัวในที่สุด
เป็ นการดารงอยู่บนฐานของเป้ าหมาย และความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การแบ่งผลประโยชน์
ร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นการได้รับผลประโยชน์ดว้ ยกันทั้งสองฝ่ าย วิธีการนี้ อาจจะใช้ไม่ได้ผลเมื่ อเกิ ดมี
ความขัดแย้งในประเด็นที่วา่ ด้วยค่านิยม ความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม
๕) การมีส่วนร่ วม (Participation) กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นการสร้าง
เวที และเปิ ดเวทีให้แก่ประชาชน (Public) หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง (Direct) หรื อโดยอ้อม (Indirect) เข้ามามีส่วนร่ วมในมิติต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมสังเกตการณ์ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรับผลประโยชน์ เป็ นต้น การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนเป็ นกระบวนการซึ่ งประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน รวมทั้งมีการนาความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจของรัฐ การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ น
กระบวนการสื่ อสารในระบบเปิ ด กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็ นทางการ และไม่

๗

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี : ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า - .

เป็ นทางการ ซึ่ งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่ วมกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และเป็ นการ
เสริ มความสามัคคีในสังคม๗
นอกจากนี้ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน เป็ นการเพิ่ ม คุ ณภาพของตัดสิ นใจ การลด
ค่าใช้จ่าย และการสู ญเสี ยเวลา เป็ นการสร้ างฉันทามติ ทาให้ง่ายต่อการนาไปปฏิ บตั ิ อี กทั้งช่ วย
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณี ที่ร้ายแรงที่สุด ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความชอบธรรม และช่วย
ให้ทราบความห่ วงกังวลของประชาชนและค่านิ ยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็ นการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน๗
๖) การให้ อภัย (Forgiveness) สาหรับการศึกษาเรื่ องการให้อภัย (Forgiveness) จะเป็ น
การศึกษาที่เน้นทางด้านจิตวิทยาสังคม(Social Psychology) โดยการให้อภัยจะมีความหมายในเชิ ง
จิตวิทยา ที่วา่ ด้วยการตอบสนองของบุคคลหนึ่ งที่มีต่ออีกบุคคลที่ทาให้เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละ
ทิง้ ความรู ้สึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้นๆ และแทนที่ดว้ ยการมีความรู ้สึก การ
คิ ด และพฤติ ก รรมในทางที่ ดีซ่ ึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตใจของผูใ้ ห้อภัย กล่ า วคื อ เป็ นการ
ปลดปล่ อยความรู ้ สึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจที่ จะแก้แค้น เป็ นกระบวนการทางจิ ตที่ จะ
เกิดขึ้นตามมาภายหลังที่ได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการให้อภัยของนักวิชาการทางตะวันตกพบว่า บทบาทการ
ให้อภัยในการแก้ไขความขัดแย้งโดยตรงนั้น โดยหลักการจะมุ่งไปที่การฟื้ นฟูความสัมพันธ์ หรื อ
การหวนกลับมาคืนดีกนั (Reconciliation) ของคู่กรณี ภายหลังที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว๗ และการ
ให้คุณค่าของการให้อภัยจะเป็ นไปในเชิ งจิตวิทยาสังคม โดยให้ความสาคัญของการให้อภัยว่าเป็ น
วิธีการหนึ่ งในการบาบัดทางจิต เป็ นการปลดปล่อยความรู ้ สึกโกรธ เคียดแค้น ที่จะส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุ ขภาพจิตและกายของมนุ ษย์ การให้อภัยจึงเป็ นเสมือนยารักษาโรคทั้งทางร่ างกายและ
จิตใจ เช่น การลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจ การลดลงของความวิตกกังวล
และความซึมเศร้า ความรู้สึกเป็ นปฏิปักษ์และความโกรธ และการพัฒนาความเคารพในตนเอง
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๒.๑.๗.๒ วิ ธี ท างกฎหมาย การจัด การความขัด แย้ง โดยวิ ธี ท างกฎหมายนั้ น
สามารถแบ่งออกได้ วิธี คื อ อนุ ญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการทางศาล (Judicial
Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach)
๑) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง กระบวนการที่ท้ งั คู่สมัครใจขอให้ “บุคคล
ที่สามที่เป็ นกลาง” ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นผูช้ ่ วยตัดสิ นใจในปั ญหาความขัดแย้ง๗ ซึ่ งวิธีการนี้ เป็ น
วิธีการระงับข้อพิพาทซึ่ งมีมานานนับพันปี แล้ว ทั้งในสมัยกรี ก และโรมันก็ได้นาวิธีการนี้ มาใช้๗๖
เมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวฒั นาการของกฎหมายพบว่า อนุ ญาโตตุลาการถูกนามาใช้เพื่อระงับข้อ
พิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้
ก็ดว้ ยเหตุวา่ ข้อพิพาทระหว่างรัฐนั้นอาจนามาซึ่ งการใช้กาลังอาวุธเข้าต่อสู ้กนั ๗๗
อนุ ญาโตตุลาการนั้นเป็ นวิธีระงับข้อพิพาทที่มีบรรยากาศที่เป็ นมิตรต่อกันมากกว่าการ
ไปสู่ ศาล ซึ่ งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ได้รับการชาระความโดยบุคคลที่คู่กรณี เชื่ อถือและไว้วางใจ”๗๘ จะ
เห็ นว่า อนุ ญาโตตุ ลาการนั้นเป็ นเรื่ องที่ คู่กรณี จะตกลงกันเลื อกบุ คคลและกลไกในการระงับข้อ
พิพาทของตนเป็ นเรื่ อง ๆ ไป อีกทั้งกาหนดรู ปแบบของอนุ ญาโตตุลาการ แต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการ
ขอบเขตอานาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงต้องคานึงถึงผล หรื อข้อผูกมัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากคา
ชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการด้วย อย่างไรก็ตามคาชี้ ขาดของคณะกรรมการที่ คู่กรณี ได้ต้ งั ขึ้นเพี่อ
พิจารณาตัดสิ นข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี ให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตาม แต่ไม่จาเป็ นต้องถึ งที่สุด เพราะคู่กรณี
อาจจะมีการดาเนิ นกระบวนการทางคดี เพื่อขอให้มีการตีความทบทวน แก้ไข อุทธรณ์ หรื อเพื่อให้
คาชี้ขาดนั้นใช้บงั คับไม่ได้ ๗๙
๒) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การที่สถาบันซึ่ งจัดตั้งขึ้นตาม
ระบบที่สังคมยอมรับเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท ซึ่ งวิธีการนี้ เป็ นการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหา
ระหว่างกันเองไปสู่ กระบวนการของรัฐ โดยคู่กรณี ดาเนินการจ้าง “ทนายความ” ให้ทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนในการสู ้คดี ซึ่ งมีการนาสื บต่อหน้าบุคคลที่สามที่เป็ นกลางคือ “ผูพ้ ิพากษา” หรื อ “คณะ
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ลูกขุน” แล้วแต่ระบบ๘ ผูท้ ี่ทาหน้าที่พิพากษาเหล่านี้ นอกจากการพิจารณาถึงข้อขัดแย้ง ความห่ วง
กังวล และผลประโยชน์ของคู่กรณี แล้ว ยังต้องมองไกลออกไปถึงค่านิ ยม และมาตรฐานของสังคม
ผูพ้ ิพากษาและคณะลูกขุนต้องตัดสิ นบนพื้นฐานของกฎหมาย และต้องเป็ นไปตามตัวบทกฎหมาย
คู่กรณี ไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจ แต่ก็จะได้รับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอย่างหนัก
แน่น และจากการตัดสิ นที่สะท้อนถึงลักษณะความเป็ นไปของสังคม๘
๓) กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดได้
ว่าเป็ นการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรื อข้อพิพาทได้อีกประการหนึ่ งเช่นเดียวกัน วิธีการนี้ ดาเนิ นการ
โดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย๘ ในรู ปแบบของพระราชกาหนด หรื อพระบัญญัติ
นิรโทษกรรม (Amnesty Act) ซึ่ งประเด็นนี้ อาจจะเป็ นความขัดแย้งในประเด็นใหญ่ ๆ และมีผมู้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยเข้ามาเกี่ ยวข้องเป็ นจานวนมาก ซึ่ งหากนาผูก้ ระทาผิดมาลงโทษอาจจะก่อให้เกิ ด
ความโกลาหลได้ กรณี เช่ นนี้ เห็ นได้จากการที่รัฐออกพระราชกาหนดนิ รโทษกรรมเรื่ องปื น และ
นิ รโทษกรรมเกี่ ยวกับการปฏิ วตั ิรัฐประหาร เป็ นต้น ถึ งกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ ไม่
ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง
๒.๒ ความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎี ของการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
โดยธรรมชาติของมนุ ษย์หากมีความขัดแย้งหรื อข้อขัดแย้งเกิ ดขึ้นแล้ว มักจะถื อความ
ต้องการ และความคิ ดของตนในการจัดการความขัดแย้งเพื่อเป้ าหมายนั้น โดยการจัดการความ
ขัดแย้งมุ่งเพื่อให้ได้มาซึ่ งชัยชนะ วิธีการจัดการความขัดแย้งได้มีการพัฒนารู ปแบบเรื่ อยมาจากการ
ให้ผนู ้ าสังคมเป็ นผูจ้ ดั การ และได้มีการพัฒนาไปสู่ ในรู ปแบบศาล โดยมีผพู ้ ิพากษาเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาท จนกระทัง่ ได้มีการพัฒนาเต็มรู ปแบบของกระบวนการยุติธรรม มีการสื บพยาน การ
ฟ้ องคดี กระบวนการพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี
การนาข้อขัดแย้งขึ้นสู่ กระบวนการศาลถึงแม้จะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง หรื อข้อพิพาท
ได้ ก็ไม่อาจถือว่า เป็ นวิธีการการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดีที่สุด เพราะผลแห่ งคาพิพากษาของศาลย่อมทา
ให้คู่พิพาทฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูช้ นะ และอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูแ้ พ้ (Win / Lose)
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ปั ญหาความล่ าช้า กระบวนพิจารณาที่ยุ่งยากของกระบวนการศาลเป็ นปั ญหาที่ สาคัญ
อย่างหนึ่ ง รวมถึงการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย เสี ยเวลาทั้งของคู่พิพาทและส่ วนของรัฐ โดยเหตุน้ ี ทาให้
เกิดแนวคิดในการหาวิธีการ เพื่อระงับข้อขัดแย้งหรื อข้อพิพาทที่เกิดขึ้น มีเป้ าหมายให้คู่พิพาทเข้าใจ
ในปั ญหาที่เกิดขึ้น และสามารถรักษาสัมพันธภาพร่ วมกันไว้อนั เกิดความสงบสุ ขของสังคมโดยรวม
การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เป็ นการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้า
มา ท าหน้า ที่ เป็ นคนกลางในการช่ วยเหลื อชัก จู ง ให้คู่ พิ พ าทยอมเจรจาผ่อนผันเข้า หากัน อันจะ
นาไปสู่ การทาความตกลงได้ดว้ ยความพอใจของทุกฝ่ าย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือเป็ นทางเลือกอีก
ทางหนึ่ ง ในการระงับข้อพิพาทแทนการนาคดี เข้าสู่ กระบวนการศาล และทาให้มีแต่ฝ่ายชนะไม่มี
ฝ่ ายแพ้ (Win / Win)
๒.๒.๑ ความเป็ นมาของวิธีการไกล่เกลีย่ ในประเทศไทย
ในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าได้นาวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อ
พิพาทแทนการฟ้ องคดี ในศาลตั้งแต่เมื่อใด หากศึกษาประวัติศาตร์ แต่ละยุคตั้งแต่สมัยล้านนาไทย
สมัยสุ โขทัย จนกระทัง่ ถึงสมัยปั จจุบนั เชื่อว่ เป็ นหลักธรรมชาติของมนุ ษย์ในสังคมที่ตอ้ งการให้เกิด
ความสงบเรี บยร้อย จึงได้นาขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ค่านิ ยมในท้องถิ่นนั้น มาใช้ในการระงับข้อ
พิพาทโดยการไกล่เกลี่ย พระมหากษัตริ ย ์ และพระสงฆ์จะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทเป็ นอย่างมากในการไกล่
เกลี่ย
หลักฐานที่ ช้ ี ชัดให้เห็ นว่า การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่ เกลี่ ยได้เกิ ดขึ้ นมาตั้งแต่
ก่อนยุคก่อนสุ โขทัย ซึ่ งในยุคนั้นได้มีกฎหมายที่พระเจ้ามังรายตราขึ้น ซึ่ งเรี ยกว่า มังรายศาสตร์ ถือ
ว่าเป็ นกฎหมาย ที่มาจากรัฏฐาธิ ปัตย์ กาหนดสิ ทธิ หน้าที่พลเมือง มีเนื้ อหากฎหมายกาหนดคาสอน
ทางศาสนา และจารี ตประเพณี ไว้ในธรรมนูญกัณฑ์ไตร
เป็ นคาสอนผูป้ กครองหัวเมือง ที่
เรี ยกว่า จาเมือง ความว่า “ การประนีประนอมยอมความให้ใช้หลัก บัวอย่าให้ช้ า น้ าอย่าให้ข่นุ งูอย่า
ให้เคียด เขียดอย่าให้ตาย ไม้อย่าให้ตดั ค้อนอย่าให้หกั ฝั่งอย่าให้ทลายลงมา”๘
ในสมัย สุ โขทัยได้ป รากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คื อ หลัก ศิล าจารึ ก ซึ่ งปรากฏ
ถ้อยคาที่ได้จารึ กในแท่งศิลาว่า “ถ้าไพร่ ฟ้าลูกขุนผิดแผกแตกต่างกัน ไต่สวนดูแท้แลจริ ง แล่งความ
แก่เบาด้วย ชื่ อบ่งบ้าผูล้ กั ” และปรากฏถ้อยคาในตอนหนึ่ งว่า “ในปากประตูมีกระดิ่ งอันหนึ่งแขวน
ไว้ ไพรฟ้ าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถอ้ ยคามีความเจ็บฟ้ องข้องใจ มันจะกล่าวถึงเจ้าเถิง ขุนบ่ไว้

๘

พิธินยั ไชยแสงสุ วกุล และคณะ, “วิจยั พืน้ ฐานตามกฎหมายล้ านนาโบราณ”, (กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
), หน้า
.

๗

ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมืองได้ยินเรี ยก เมื่อถามสวนความแก่มนั ด้วย
ชื่อไพรในเมืองสุ โขทัยจึงชม” จากศิลาจารึ ก จะเห็นได้วา่ การปกครองในสมัยสุ โขทัย เป็ นลักษณะ
การปกครองแบบพ่อปกครองลูก การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ ยจึงน่ าจะเป็ นความต้องการ
ของคนในยุคนั้นมากกว่า ที่จะให้มีการตัดสิ นแบบแพ้ชนะกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ ขอ้ ขัดแย้งในสังคมมาก
ขึ้น ลักษณะการปกครองในสมัยสุ โขทัยมีการนาหลักศาสนาเข้ามาผนวกกับหลักในการปกครอง
ประชาชนทาให้เกิดการสามัคคี และให้อภัยกัน
สมัยกรุ งศรี อยุธยาพระมหากษัตริ ยม์ ีพระราชอานาจในการออกกฎหมายอันเป็ นรัฏฐาธิ
ปัตย์ ในจุลศักราช ๖๖ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ได้ออกกฎหมายเรี ยกว่า กฎหมายตราสามดวง๘
โดยตอนที่สองในตัวบทพระธรรมศาสตร์ อธิ บายถึงลักษณะผูท้ ี่จะเป็ นตระลาการ และมีพระไอย
การกาหนดคุณสมบัติตระลาการ ดังนี้๘
) ตระลาการที่นบั ถือศาสนาเดียวกันหรื อประเภทเดียวกัน
) ตระลาการที่เป็ นนายร้อย หรื อนายแขวงในหัวเมืองส่ วนนอก
) ตระลาการที่มีใจไม่ลาเอียงเข้าข้างฝ่ ายใด
) ตระลาการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นตระลาการผูใ้ หญ่
) ตระลาการที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง
๖) ตระลาการผูไ้ กล่เกลี่ยที่ได้รับเลือกเข้ามาด้วยความยินยอมของคู่ความทั้งสองฝ่ าย
ดังนั้น คาว่า “ตระลาการ” จึงมิได้ หมายถึงเฉพาะผูพ้ ิพากษาเท่านั้น แต่ยงั มีบุคคลอื่น ซึ่ ง
ได้แก่ นายร้ อย นายแขวง พระสงฆ์ ที่ มีความรู ้ ทางกฎหมาย และนอกจากนี้ ผูไ้ กล่ เกลี่ ยก็เรี ยกว่า
ตระลาการอีกด้วย
สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกได้ท รงช าระกฎหมายให้เ ป็ น
หมวดหมู่ เรี ยกว่า กฎหมายตราสามดวง โดยในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสิ น และการระงับข้อพิพาทด้วย
การการไกล่ เกลี่ ย ตามหลัก พระรรมศาสตร์ และพระราชศาสตร์ ย งั คงยึด ถื อ กันอยู่ จนกระทั่ง
ประเทศไทยมีการปรับปรุ งกฎหมายให้ทนั สมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศ และได้มีการบัญญัติ
๘

เธียร เจริ ญวัฒนา, “ระบบกฎหมายไทยและต่ างประเทศ” (กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช,
๘), หน้า ๖.
๘
ควอริ ช เวลส์, “การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ” (กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิชย์,
๗), หน้า
.

๘

กฎหมายในเรื่ องของการประนี ประนอมยอมความไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย
เรื่ องเอกเทศสัญญา มาตรา ๘ ถึง มาตรา ๘ ถือเป็ นบทบัญญัติกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึน เพื่อเป็ น
วีธีการหนึ่งในระบบของการระงับข้อพิพาทที่ทาให้คู่กรณี ผอ่ นปรนให่แก่กนั
จากการศึกษาของอุดม บัวศรี และคณะ พบว่าในประเทศไทย ได้มีกระบวนการเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลางมานานแล้วในสังคมชนบททางภาคอี สาน ที่เรี ยกว่า “ระบบเจ้าโคตร” ซึ่ งเป็ น
ระบบความเชื่อดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาช้านาน ตัวเจ้าโคตรเอง คือ ปู่ ย่า ตายาย(ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูช้ าย)
ที่เป็ นที่เคารพนับถือของลูกหลานตระกูลนั้น หรื อแม้แต่คนละตระกูล เจ้าโคตรจะทาหน้าที่เป็ นคน
กลางในกรณี มีความขัดแย้งกันในครอบครัวหรื อในชุ มชน จากการศึกษาวิจยั เรื่ องเจ้าโคตร สรุ ปได้
ว่า การใช้ระบบศาลยุติธรรมในการระงับความขัดแย้งถึงแม้วา่ จะเที่ยงตรง แต่ก็ไม่สมบูรณ์ เพราะ
เมื่ อระงับ ความขัดแย้ง อันหนึ่ ง ก็ จะเกิ ดความขัดแย้งอี ก อันหนึ่ ง ขึ้ น เช่ น ในกรณี เกิ ดการขัดแย้ง
ทะเลาะวิวาทกันในหมู่บา้ น ก็ไปแจ้งความให้ระบบบ้านเมืองเข้ามาจัดการ ซึ่ งระบบตารวจและศาล
ยุติธรรม ก็จะตัดสิ นให้มีผแู ้ พ้ผชู ้ นะ คนแพ้ก็ถูกปรั บมีโทษ ผูช้ นะก็สะใจว่าตัวเป็ นผูช้ นะ เมื่ อทั้ง
สองคนกลับมาอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกันจึงเกิดทะเลาะกันอีกไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่ งต่างจากระบบเจ้าโคตรที่
เมื่อเกิดเรื่ องแล้ว จะนาคู่กรณี มาสื บสวนต่อหน้า โดยชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิด และจะสั่งสอนให้อยู่
ร่ วมกัน มีการปรับไหมใส่ โทษก็ใช้ระบบ “เหล้าไห ไก้โต” มีการปรับไหมแค่ใช้เหล้าหนึ่ งไห ไก่
หนึ่งตัว เลี้ยงผูเ้ ฒ่าเจ้าโคตรและผูม้ าเป็ นพยาน แล้วไกล่เกลี่ยให้เข้าใจกันและกัน ทั้งสองก็จะอยูบ่ า้ น
เดียวกันอย่างมีสันติสุข จะเห็นได้วา่ ระบบเจ้าโคตรเป็ นระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเพื่อระงับ
ความขัดแย้งแบบพื้นบ้านในสังคมอีสานโดยใช้มิติวฒั นธรรมเป็ นหลัก๘๖
ปั จจุ บ นั การระงับ ข้อพิพ าทโดยวิธีก ารไกล่ เกลี่ ย สามารถแบ่ งตามองค์ก รที่ ระงับ ข้อ
พิพาทได้ ประเภท ดังนี้
) การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยที่ผา่ นขบวนศาล
) การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยที่ผ่านองค์กรอื่นนอกจากศาล เช่ น สมาคม
หอการค้าไทย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
สาหรับงานไกล่เกลี่ ยในศาลของไทยเพิ่งถู กนามาจัดเป็ นระบบเฉพาะมี การนามาใช้
อย่างจริ งจังเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี้ โดยศาลแพ่งเป็ นศาลชั้นต้นศาลแรกที่ริเริ่ มนาเอาระบบ
ไกล่เกลี่ยมาใช้ และศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้นาเอาระบบไกล่
๘๖

อุดมบัวศรี และคณะ, เจ้ าโคตร: การระงับความขัดแย้ งในวัฒนธรรมอีสาน, (นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า,
๖), หน้า - .

๙

เกลี่ยมาใช้ โดยเป็ นการไกล่เกลี่ยคดี ที่มีขอ้ พิพาทและสภาพปั ญหาแตกต่างจากศาลอื่น รวมทั้งได้
สร้ า งระบบไกล่ เ กลี่ ย เพื่ อไกล่ เ กลี่ ย ทั้ง คดี แ พ่ง กับ คดี อ าญาที่ เ ป็ นความผิ ด อัน ยอมความได้ด้ว ย
สาหรั บการเจรจาไกล่ เกลี่ ยนอกศาลนั้น ได้มีการเริ่ มนาเข้ามาใช้ครั้งแรก โดยมี การจัดตั้งสถาบัน
สันติศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งทางสถาบันได้ทาการจัดอบรมและเผยแพร่ แนวทางของการ
เจรจาต่อรอง(Negotiation) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) กระบวนการการมีส่วนร่ วม
(Public Partcipation Process) การเอื้อให้เกิดการดาเนินการกระบวนการ (Facilitation) ให้แก่องค์กร
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ๘๗ นอกจากนี้ ยังมี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล สานัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ให้การฝึ กอบรม และเผยแพร่ สันติ วิธีในการ
จัดการความขัดแย้ง อีกด้วย
๒.๒.๒ ความหมายของการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง (Mediation)
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
“การไกล่เกลี่ย” หมายถึง พูดจาให้
ปรองดองกัน พูดจาให้ตกลงกัน ลูบไล้ ทาให้เรี ยบร้อย ทาให้มีส่วนเสมอกัน๘๘
ตามรายงานวิช าการฝึ กอบรมหลัก สู ต รผูพ้ ิ พ ากษาผูพ้ ิ พ ากษาผูบ้ ริ ห ารในศาล พ.ศ.
๗ ให้ความหมาย “การไกล่เกลี่ย” ไว้วา่ เป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท โดยมีบุคคลที่
สาม เป็ นคนกลางเข้าช่ วยเหลื อ แนะนาในการเจรจาต่อรองของคู่ความ เพื่อระงับข้อพิพาท หรื อ
หมายถึ ง กระบวนการ ซึ่ งมีการตั้งคณะบุคคลหรื อบุคคล โดยเปิ ดเผยและเป็ นกลางระหว่างคู่ความ
เพื่อใช้ความพยายามแก้ไข บรรลุถึงข้อตกลงอันเหมาะสม๘๙
นอกจากการให้คานิ ยามของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมี
นักวิชาการไทยอีกหลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้
วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ให้ความหมายของ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ว่าหมายถึง การเข้า
ไปแทรกในการไกล่ เกลี่ ยโดยผูท้ ี่เป็ นบุ คคลที่สาม เป็ นคนกลาง และเป็ นที่ ยอมรับ คนกลางไม่มี
อานาจหน้าที่ในการตัดสิ นใจในเรื่ องเกี่ ยวข้องกับข้อพิพาท เพื่อที่จะช่ วยให้คู่กรณี ที่มีขอ้ ถกเถี ยง
หรื อขัดขัดแย้งกันอยูใ่ ห้บรรลุขอ้ ตกลงที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน โดยความสมัครใจ โดยทัว่ ๆ ไปการ
ไกล่เกลี่ยคนกลาง คือ กระบวนการที่ต่อเนื่ องของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลื อของคนที่
๘๗

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๖ - ๖๖.
๘๘
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๙.
๘๙
รายงานวิชาการฝึ กอบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาผูบ้ ริ หารในศาล, “กลยุทธ์ การไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท”,
๗, หน้า .

เข้าไปอยูต่ รงกลางที่เรี ยกว่า ผูไ้ กล่เกลี่ยคนกลาง๙ ซึ่ งบทบาทของบุคคลที่จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยคน
กลางก็คือ ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ ยที่ เป็ นกลาง และไม่เข้ากับฝ่ ายใด การปรั บเปลี่ ยนกรอบคาพูด และ
กระบวนการใหม่ การสร้างสะพานไมตรี แทนการสร้างความกดดัน และการไม่ขยายประเด็นให้เป็ น
เรื่ องใหญ่๙
โชติช่วง ทัพวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้ คือ กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท โดยมีบุคคล
ที่สามเป็ นคนกลางเข้าช่วยเหลือแนะนาในการเจรจาต่อรองของคู่ความ เพื่อระงับข้อพิพาท๙
ภาณุ รั ง สี สหั ส ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ใ นรวมบทความ การไกล่ เ กลี่ ย และการ
ประนีประนอมข้อพิพาท และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าหมายถึง กระบวนการ
ระงับ ข้อ พิ พ าทที่ มี บุ ค คลที่ ส ามมาช่ ว ยให้คู่ ค วามมาเจรจาต่ อ รองกันได้ส าเร็ จ โดยเป็ นผลิ ตผล
ประการหนึ่ง ซึ่ งเกิดจากความล้มเหลวของการเจรจาต่อรอง แตมิใช่เป็ นสิ่ งที่เข้ามาแทนที่การเจรจา
ต่อรอง กระบวนการดังกล่ าวมี ประโยชน์ในการช่ วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ าย หรื อทุ กฝ่ ายสามารถ
บรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันจากกรณี ที่มีการพิพาทนั้น ผูไ้ กล่เกลี่ยจะเป็ นคนกระตุน้ ให้คู่ความตกลงกันได้
ง่ายขึ้น แต่ไม่มีอานาจตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด
พิชัยศั กดิ์ หรยางกูร ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง วิธีการระงับข้อพิพาทแบบหนึ่ งที่
บุ ค คลที่ ส ามมี บ ทบาทในการชัก จู ง ให้ คู่ พิ พ าทเจรจา เพื่ อ ระงับ ข้อ พิ พ าท และบุ ค คลที่ ส ามท า
ความเห็ นของตนเสนอให้คู่ พิ พาทพิจารณา เพื่ อปฏิ บตั ิ ตาม หากคู่ พิ พาทเห็ นคล้อยตามก็ จะเกิ ด
สัญญาประนีประนอมยอมความตามความเห็นของบุคคลที่สามนี้ ซึ งได้รับเลือกให้มาทาหน้าที่น้ ี ก็
เพราะเป็ นบุคคลที่คู่พิพาทยอมรับนับถือในเรื่ องคุณธรรม และหรื อในเรื่ องความสามารถ๙
สม อินทร์ พยุ ง ได้ใ ห้ค าจากัดความว่า คื อ วิ ธี ก าร(Process) ที่ ผูไ้ กล่ เกลี่ ย ช่ วยเหลื อ
เกื้ อ กูล (Facilitate) คู่ พิ พ าททั้ง สองฝ่ าย หรื อ หลายฝ่ ายให้ บ รรลุ ข ้อ ตกลงในการระงับ ข้อ พิ พ าท

๙

วันชัย วัฒนศัพท์ (แปลและเรี ยบเรี ยง), “คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้ อ
พิพาท”, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า,
), หน้า .
๙
เรื่ องเดียวกัน, หน้า
.
๙
โชติช่วง ทัพวงศ์, “จัดการความขัดแย้ งกับการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท: ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการ
ไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท”, (กรุ งเทพมหานคร: สานักข้อพิพาทศาลยุติธรรม,
,) หน้า ๙๘.
๙
พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร, “รวมข้ อคิดเกีย่ วกับการระงับข้ อพิพาทในทางการค้ า”, (กรุ งเทพมหานคร:
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
), หน้า .

รวมทั้งช่วยติดต่อในเรื่ องราวต่างๆ ระหว่างผูไ้ กล่เกลี่ยกับคู่พิพาทฝ่ ายใด หรื อทั้งสองฝ่ าย จนกระทัง่
ถึงเวลาที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ าย หรื อหลายฝ่ ายตกลงกัน ให้ผไู ้ กล่เกลี่ยเห็นหน้าที่ของเขา๙
ชวัติ พิสุทธิพันธ์ กล่าวว่า การไกล่เกลี่ย เป็ นวิธีปฏิบตั ิของบุคคลที่สามเพื่อให้คู่กรณี
ทาความตกลงกัน ผูไ้ กล่เกลี่ยจะเข้ามาร่ วมเจรจาและหาทางออกในปั ญหาข้อพิพาทนั้น การไกล่
เกลี่ยเป็ นการเจรจาโดยมีผไู ้ กล่เกลี่ยเป็ นคนกลางและไม่มีลกั ษณะบังคับ คู่กรณี มีเสรี ภาพเต็มที่ใน
การระงับข้อพิพาทหรื อไม่ระงับข้อพิพาทตามทางออกที่ ผไู ้ กล่เกลี่ ยเสนอก็ได้ และสาหรับด้านผู้
ไกล่เกลี่ยก็มีเสรี ภาพที่จะเสนอการไกล่เกลี่ ยของเขาต่อไป หรื อจะหยุดการไกล่เกลี่ยเมื่อใดก็ได้
เช่นกัน การไกล่เกลี่ยจะต้องอาศัยความยินยอมของคู่กรณี เป็ นสาคัญ๙
กกกกกกกกปรัชญา อยู่ประเสริฐ กล่าวว่า การไกล่เกลี่ย คือการที่คู่พิพาทตกลงยินยอมให้บุคคลที่
สามซึ่ งเป็ นคนกลางที่มีความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางแต่ไม่มีอานาจชี้ ขาดข้อพิพาท ทาการ
ช่ วยเหลื อในการเจรจาไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท ให้ท้ งั สองฝ่ ายยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่ กนั
จนกระทัง่ สามารถตกลงกันได้โดยทาสัญญาประนีประนอมความเพื่อระงับข้อพิพาทกันต่อไป๙๖
คาว่า “ไกล่เกลี่ย” นั้น จะตรงกับ คาว่า “Mediation” ในภาษาอังกฤษ ซึ่ งได้มีการให้คา
นิยามไว้หลายประการ ดังนี้
กก
พจนานุกรมของ Black’s Law ให้ความหมาย “Mediation” ว่า คือ การแทรกแซง หรื อ
สอดแทรกของบุคคลที่สาม เพื่ออยูร่ ะหว่างกลางบุคคลสองฝ่ ายที่มีขอ้ พิพาท เพื่อชักจูงให้บุคคลที่มี
ข้อพิพาทปรับเปลี่ยน หรื อข้อตกลงในปัญหาข้อพิพาทได้ เป็ นการตกลงในข้อพิพาทโดยการกระทา
ที่เป็ นกลาง หรื อบุคคลที่เป็ นกลาง๙๗
ตามรายงานของกรรมการเฉพาะกิ จเกี่ ยวกับ Alternative Dispute Resolution (ADR)
ของสมาคมเนติบณั ฑิตยสภาของประเทศแคนาดา ค.ศ. ๙๘๙ ได้ให้คาจากัดความ “Mediation” ไว้
๙

สม อินทร์พยุง, “หลักเกณฑ์ การประนอมและไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท”, วารสารทนายความ, , ๘,
สิ งหา-กันยายน,
, หน้า .
๙
พ.ต.ชวัติ พิสุทธิพนั ธ์, “วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”, หน้า ๘.
๙๖
ปรัชญา อยูป่ ระเสริ ฐ, ขั้นตอนกระบวนการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท, ใน รวมบทความ เทคนิค
จิตวิทยา และการสื่ อสารสาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, รวบรวมจัดพิมพ์โดย สานักระงับข้อพิพาท สานักงาน
ศาลยุติธรรม, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ธนาเพรส จากัด,
), หน้า .
๙๗
บุญตา ส. ผาบมีชยั , “กระบวนการว่าด้วยการไกล่เกลี่ย: ศึกษาเปรี ยบเทียบตามกฎหมายไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ,
(กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๗), หน้า .

ว่า การที่บุคคลภายนอก (Third Party) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ เป็ นอิสระ เป็ นกลาง และไม่มีอานาจตัดสิ น
สิ นชี้ ขาด (No Decision Making Power) เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรื อเกี่ ยวข้องกับการเจรจา
ต่อรอง (Negotiation) เพื่อช่ วยคู่พิพาทให้บรรลุ ขอ้ ตกลงในการระงับประเด็นต่างๆ ของข้อพิพาท
ด้วยความสมัครใจของเขาเอง๙๘
ในรัฐเวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริ กา หมวดที่ . (Chapter . ) ของประมวลกฎหมาย
ของเวอร์ จิเนียร์ (Code of Virginia) ให้คาจากัดความของ “Mediation” ว่า คือ วิธีการ (Process) ที่ผู้
ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ (Facilitator) คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ ายให้บรรลุขอ้ ตกลงในการระงับข้อ
พิพาทรวมทั้งช่วยติดต่อในเรื่ องต่างๆ ระหว่างผูไ้ กล่เกลี่ยกับคู่พิพาทฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดหรื อทั้งสองฝ่ าย
จนกระทัง่ ถึง เวลาที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ ายตกลงกันให้ผไู ้ กล่เกลี่ยพ้นหน้าที่ของเขา๙๙
นอกจากนี้ ยังมีนกั วิชาการต่างประเทศ ได้ให้คาจากัดความ “Mediation” ดังนี้ก
Christopher W.M. ให้ความเห็นว่า “Mediation” หมายถึง การแทรกแซงของบุคคล ที่
สามที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นกลางในการเจรจาหรื อแก้ปัญหาควาขัดแย้ง โดยผู้
ไกล่เกลี่ยไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจ แต่จะเป็ นผูช้ ่วยเหลือคู่กรณี ดว้ ยความสมัครใจและ สามารถตก
ลงกันในปั ญหาความขัดแย้งร่ วมกันได้
Henry J. Brown and Arthur L. กล่าวไว้วา่ “Mediation” คือกระบวนการที่ส่งเสริ ม
ช่วยเหลือคู่กรณี ด้วยบุคคลที่สามที่เป็ นกลาง ที่เรี ยกว่าผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ ช่วย
ให้คู่กรณี สามารถตกลงแก้ปัญหาข้อพิพาทของตนได้ โดยผูไ้ กล่เกลี่ยไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจ
ใดๆ ที่จะมีผลผูกพันคู่กรณี แต่ผไู ้ กล่เกลี่ยจะใช่กระบวนการ เทคนิคและความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ต่างๆ ในการช่วยให้คู่กรณี เจรจาตกลงกันได้ในข้อพิพาทที่มีอยูโ่ ดยปราศจากการพิจารณาพิพากษา
คดี
จากความหมายของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ “การไกล่เกลี่ย”
(Mediation) เป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรื อข้อขัดแย้ง โดยมีบุคคลที่สามหรื อคนกลาง มาทา
หน้าที่เป็ นผูเ้ สนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ประโยชน์ และหนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุด
ให้แก่คู่กรณี อีกทั้งยังช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณี หรื อคู่ความ เพื่อให้สามารถบรรลุ
๙๘

Henry J. Brown and Arthur L. Marriott, ADR Principles and Practice (London :Sweet and
Maxwell, 1999) , p.7.
๙๙
Ibid., p. 8.
Christopher W. Moore, The Mediation Process Practice Strategies for Resolving Conflict,
2nd ed. (U.S.A. : Jossey-Bass Inc., Publishers, 1996 ), p. 15.
Henry J. Brown and Arthur L. Marriott, ADR Principles and Practice , p.127.

ข้อตกลง และขจัดความขัดแย้งลงได้ โดยความสมัครใจของคู่กรณี ทั้งนี้ ขอ้ เสนอแนะของผูไ้ กล่
เกลี่ย ไม่ถือเป็ นข้อผูกพันที่จะบังคับให้คู่กรณี หรื อคู่ความต้องปฏิบตั ิแต่อย่างใด การไกล่เกลี่ยนั้นจะ
ช่วยรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี และก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย
๒.๒.๓ ทฤษฎีการระงับข้ อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยมีทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
) ทฤษฎี การแข่งขัน (Competitive Theory) ทฤษฎี น้ ี มองว่า ผูเ้ จรจาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้แก่ ผูท้ ี่มีความรู ้ทางกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกความ โดยได้รับผลออกมา
เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งอาจเป็ นในด้านเงินตราหรื อวัตถุ และเข้าใจถึงอานาจที่ตนมีอยู่ และใช้โดยไม่ชกั ช้า
เพื่อประโยชน์ของลูกความ ทฤษฎีน้ ี ต้ งั อยูบ่ นสมมติฐานเบื้องต้นว่า “สังคมอยูภ่ ายใต้ปกครองหรื อ
ครอบงา โดยผูท้ ี่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ ของการเจรจาแต่ละฝ่ ายทั้งนักกฎหมาย
และลูกความต่างมีความประสงค์ให้บรรลุ ความต้องการของตนมากที่สุด” ทฤษฎี การแข่งขันมอง
โลกในแง่ที่วา่ ทรัพยากรมีอยูจ่ ากัดต้องแบ่งปั น โดยการแข่งขันเพื่อให้ได้ประสบความสาเร็ จ ในแต่
ละเรื่ องทฤษฎีรูปแบบการเจรจากาหนดขึ้น โดยถือผลประโยชน์ของตนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ตนได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่งต้องฝ่ ายสู ญเสี ย
) ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem Solving Theory) ทฤษฎีน้ ี ถือหลักว่า ผูเ้ ข้าร่ วมเจรจา
ทุกคน มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทุกคนอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของสังคมเดียวกัน จึงมีส่วนในการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน เพื่อให้สามารถนาข้อตกลงด้วยความสมัครใจ ข้อขัดแย้งเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งศึกษา
และแก้ไขร่ วมกัน โดยคู่ความทั้งสองฝ่ ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน หลักการของทฤษฎี การแก้ไข
ปัญหาที่สาคัญ มี ประการ คือ ( ) แยกปั ญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากข้อขัดแย้ง และแก้ไข
ในแต่ละปั ญหาต่างหากจากกัน ( ) เน้นความสาคัญของประโยชน์ได้เสี ย และความต้องการของ
คู่ความซึ่ งไม่ใช่ ฐานะของคู่ความ ( ) คิ ดหาทางเลื อกหลายวิธีเพื่อให้คู่ความได้รับผลประโยชน์
ร่ วมกัน ( ) ยืนยันการใช้องค์ประกอบต่างๆที่ตอ้ งนามาใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อประเมินทางเลือก
และ ( ) เข้าใจ และแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทาสัญญา
ั ญา กองศรี ได้สรุ ปเปรี ยบเทียบถึ งข้อดี ขอ้ เสี ย ของทฤษฎีการ
จากการศึกษาของ สุ กญ
แข่ ง ขัน และทฤษฎี ก ารแก้ปั ญหาดัง กล่ า วข้า งต้น ดัง นี้ ว่า ทฤษฎี ก ารแข่ งขันมี ข้อดี คื อ สามารถ
กาหนดรู ปแบบและขั้นตอนการเจรจา การต่อรองที่แข็งกร้ าว จะเหนื อกว่าฝ่ ายที่ดอ้ ยกว่า ทาให้ขอ้
พิพาทสามารถยุติลงได้ ข้อเสี ยคือคู่ความต้องเผชิ ญหน้ากัน แต่ละฝ่ ายต่อสู ้เพื่อชัยชนะ ทาให้เป็ น
อานันท์ จันทรโอภากร, “เรื่องการไกล่ เกลีย่ /ประนอมข้ อพิพาท”, หน้า -๘.

ศัตรู กนั เมื่อฝ่ ายใดได้ประโยชน์อีกฝ่ ายหนึ่ งต้องสู ญเสี ย ส่ วนทฤษฎีการแก้ไขปั ญหามีขอ้ ดีที่วา่ เป็ น
การแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน โดยคานึ งถึ งความชอบธรรมของฐานะ ผลประโยชน์และความประสงค์
ของอีกฝ่ ายหนึ่ง มิได้มุ่งเพื่อชัยชนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามข้อเสี ยที่วา่ ไม่อาจใช้ร่วมกับ
ทฤษฎี ก ารแข่ ง ขัน ในแง่ ที่ ว่า แม้ท รั พ ยากรจะมี อ ยู่ อ ย่า งจ ากัด ในการแบ่ ง ปั น ฝ่ ายหนึ่ ง อาจได้
ประโยชน์โดยไม่ทาให้อีกฝ่ ายต้องสู ญเสี ย ดังนั้นทฤษฎีท้ งั สองต่างมีขอ้ ดีและข้อเสี ย จึงสมควรที่ผู ้
ไกล่เกลี่ ยจะต้องเลื อกนา เฉพาะข้อดี ของแต่ละทฤษฎีมาใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดบนพื้นฐาน
แห่งสภาพปั ญหา และสภาพแวดล้อมของคดีหรื อข้อพิพาทนั้นๆด้วย
กกผูไ้ กล่เกลี่ยนั้นจะอาศัยแต่เพียงทฤษฎียงั ไม่พอ ยังจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรจึงจะ
ทาให้การไกล่เกลี่ยให้บรรลุผลสาเร็ จได้ เช่นผูไ้ กล่เกลี่ยควรกาหนดแนวปฏิบตั ิในการเจรจา คือมี
การไกล่เกลี่ยคู่ความร่ วมกัน หรื อแยกไกล่เกลี่ ยคู่ความทีละฝ่ าย ขอพูดคุยกับทนายหรื อตัวความ
หรื อให้บุคคลภายนอกมาชี้ แจงข้อเท็จจริ งตามความประสงค์ของคู่ความ และผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้อง
เข้าใจแนวคิดที่ต่างกันของคู่ความ สามารถวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และความต้องการที่แท้จริ งของแต่
ละฝ่ าย พยายามโน้มน้าวแนวคิดของคู่ความแต่ละฝ่ าย วินิจฉัยแนวคิดของตนและ เข้าใจถึงแนวคิด
ของอีกฝ่ ายหนึ่ง จากนั้นผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องชี้แนะข้อตกลงในประเด็นให้คู่ความคิดและตัดสิ นใจ
กกกกกกกทั้งหมดนี้ไม่มีหลักทฤษฎีกาหนดไว้แน่นอนจะต้องอาศัยประสบการณ์ของผูไ้ กล่เกลี่ยเอง
วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยไม่ใช่เพื่อชี้ แนะข้อตกลงให้คู่ความ วัตถุประสงค์ทีแท้จริ งของการ
ไกล่เกลี่ยคือ การเข้าไปช่วยให้คู่ความทาการเจรจาต่อรองง่ายเข้า และอานวยความสะดวกให้แก่
การติ ด ต่ อ เจรจาระหว่า งคู่ ค วามสร้ า งบรรยากาศแห่ ง ความเป็ นมิ ต รในการเจรจาจนกระทั่ง คู่
ความสามารถบรรลุ ขอ้ ตกลงร่ วมกันได้หรื อมองเห็ นทางออกของปั ญหา ผูไ้ กล่ เกลี่ ยจึ งเป็ นผู ้
พยายามนาทางให้คู่ความเพื่อที่จะพบทางออกของปั ญหาที่เป็ นที่พอใจของทุกฝ่ าย
๒.๒.๔ หลักการพืน้ ฐานของการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) เป็ นการที่คู่กรณี พยายามที่จะแก้ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างกันโดยความช่วยเหลือของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่สามที่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้

สุ กัน ยา กองศรี , “บทบาทของทนายความในการะงับ ข้อ พิ พ าทโดยวิ ธี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ”,
วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
), หน้า ๙- .
บุญตา ส.ผาบมีชยั , “กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ศึกษาเปรี ยบเทียบตามกฎหมายไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, หน้า ๗.

๒.๒.๔.๑ หลักการของกระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง๑ ๕
กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางมีหลักการที่จะต้องทาความเข้าใจอยูห่ ลายประเด็น
ได้แก่
) กระบวนการนี้ การพิจารณาตัดสิ นหาทางออกของข้อขัดแย้งเกิ ดโดยคู่กรณี หรื อคู่
ขัดแย้งช่วยกันพิจารณาหาทางออกร่ วมกัน คนกลางไม่มีหน้าที่หรื อไม่มีอานาจไปตัดสิ น
) กระบวนการในการเจรจาจะใช้วิธีหรื อกระบวนการใช้การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Learning
Process) โดยไม่ใช้จุดยืน (Position) แต่จะใช้การเจรจาโดยใช้ความต้องการหรื อความสนใจ
ร่ วมกันเป็ นพื้นฐานในการเจรจา (Interest Based Negotiation) เช่น ไม่ใช้การเจรจากันว่าจะสร้าง
โรงไฟฟ้ าหรื อไม่สร้างโรงไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position - Based Negotiation)
และไม่มีทางจะหาข้อยุติได้ ต้องอาศัยคาถามว่า “ทาไม” จึงจะสร้าง หรื อ “ทาไม” จึงจะไม่สร้าง
เหตุผลเหล่านี้ ก็จะเป็ นเหมือนประเด็นที่เราจะมาช่ วยกันหาคาตอบ ถ้าตกลงกันได้ก็ถือเป็ นข้อยุติ
ถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอะไรอีก ก็ตอ้ งตกลงกันให้ดี
) กระบวนการเจรจาต้องมีกติกาในการเจรจา (Ground Rules) เพื่อให้คนกลางที่มี
หน้าที่กากับกระบวนการได้ตามนั้น เช่น กาหนดว่าให้ผลัดกันพูดทีละคน อาจจะแยกกลุ่มคุยกัน
หรื ออะไรคื อข้อยุติ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้จะทาอะไร จะประชุ มที่ ไหน ใช้เวลามากน้อย
เท่าไร เริ่ มเมื่อใด เลิกเมื่อใด ใครจะทาหน้าที่เป็ นคนกลาง
๒.๒.๔.๒ บทบาท และหน้ าทีข่ องผู้ไกล่ เกลีย่ หรือคนกลาง
ก
Mr.Derril T.Warren, Q.C. ผูอ้ านวยการบริ หาร (Executive Director) ศูนย์
อนุญาโตตุลาการของบริ ติสโคลัมเบียประเทศคานาดา กล่าวว่า “Mediator” หรื อผูไ้ กล่เกลี่ย กระทา
การในฐานะเป็ นคนกลาง เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อ (Facilitator) ในระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองต่างๆ
ระหว่างคู่พิพาท จุดประสงค์ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้ขอ้ พิพาทระงับไปด้วยความสมัคร
ใจเป็ นชัยชนะของทั้งสองฝ่ าย (Win/Win Settlement) ยอมรับว่าเป็ นการตกลงที่เป็ นธรรม ถึงแม้วา่
จะไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์ครบถ้วนตามที่ เรี ยกร้ องมาในตอนเริ่ มต้นข้อพิพาทก็ตาม การเจรจา
ต่อรองกันโดยสุ จริ ตใจเป็ นหัวใจสาคัญ แม้ตามหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป ผูไ้ กล่เกลี่ยจะไม่ให้คาแนะนาหรื อ
ให้คาตัดสิ นหรื อออกความเห็ นว่าคู่พิพาทควรตกลงกันอย่างไรก็ตาม แต่ผูไ้ กล่เกลี่ ยมักจะเสนอ
แนวคิดริ เริ่ ม (Creativity) โดยใช้การสอบถามที่มีความชานาญ (through the skillful use of
questions) ผูไ้ กล่เกลี่ยจะแยกข้อเท็จจริ งสาคัญๆ ออกจากข้อเท็จจริ งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเร็ ว และมุ่ง
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า

๖- ๗.

๖

คานึ งถึ งผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยของคู่พิพาทมากกว่า การเจรจาของคู่พิพาทที่ใช้อารมณ์ จะ
หมดไปด้วยความอดทนและตั้งใจฟั งอย่างชานิ ชานาญของผูไ้ กล่ เกลี่ ย ในข้อพิพาทที่เป็ นปั ญหา
เทคนิ ค ผูไ้ กล่เกลี่ ยไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับเทคนิ คนั้น เพราะว่าผูไ้ กล่ เกลี่ ยไม่ใช่ ผู ้
ตัดสิ นข้อพิพาท ถ้ามีความจาเป็ นคู่พิพาทจะเป็ นผูจ้ ดั หาผูเ้ ชี่ ยวชาญเอง แต่ผไู ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทควร
เป็ นผูช้ ่วยเหลือที่ได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างมืออาชี พ (highly trained professional facilitator) โดย
ทาหน้าที่ของตนเหมือนกับผูค้ วบคุมวงดนตรี (conductor of an orchestra) แม้วา่ ผูค้ วบคุมวงจะไม่
สามารถเล่นดนตรี ชิ้นใดได้ แต่ความรู ้ความชานาญในการควบคุมวงดนตรี ของเขาย่อมช่วยเหลือให้
นักดนตรี เล่นได้อย่างไพเราะ ๖ โดยสรุ ปผูไ้ กล่เกลี่ย หรื อคนกลางจึงมีบทบาทหลายประการ ๗ คือ
) ประสานระหว่างข้อพิพาท ช่ วยให้คู่พิพาทมาพบปะเจรจาคืนดี ผูไ้ กล่เกลี่ ยจะเป็ นผู ้
ติดต่อประสาน นัดวันเจรจาหาทาง ให้คู่พิพาท หรื อตัวแทน ที่มีอานาจได้มาพบปะพูดคุย เพื่อหา
แนวทางในการยุติขอ้ พิพาท
) อ านวยความสะดวกในการไกล่ เ กลี่ ย หรื อ ประนอมข้อ พิ พ าท ผูไ้ กล่ เ กลี่ ย จะ
ดาเนิ นการจัดเตรี ยมสถานที่ ห้องประชุ ม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาหาร และเครื่ องดื่มที่จาเป็ น เพือให้
การไกล่เกลี่ยดาเนินไปได้เรี ยบร้อยภายใต้บรรยากาศที่เป็ นมิตรต่อกัน
) ให้ ข ้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู ้ไ กล่ เ กลี่ ย จะช่ ว ยเสาะหาข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น และข้อ มู ล ทาง
กฎหมาย แปลความหมาย และเป็ นสื่ อกลางให้แก่คู่พิพาทได้เข้าใจตรงกัน
) ให้ความรู ้ ในการไกล่ เกลี่ ย หรื อประนอมข้อพิพาท ตลอดจนการเจรจาต่อรองแก่
คู่พิพาท ผูไ้ กล่เกลี่ยซึ่ งมีความรู ้ ความเข้าใจในระบบการไกล่เกลี่ย ควรให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการไกล่ เกลี่ ยแก่ คู่พิพาท ให้ตระหนักถึ งประโยชน์ ในการร่ วมกันแก้ปั ญหา และระงับข้อ
พิพาทได้ดี จะทาให้การไกล่เกลี่ยประสบความสาเร็ จได้มาก
) ดาเนิ นการและควบคุ ม กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ตามพฤติ ก รรมแห่ ง คดี ตามที่ เห็ น
เหมาะสม และสมควร ผูไ้ กล่เกลี่ยจะเป็ นผูด้ าเนินการให้กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถดาเนิ นต่อไป

๖

การประนอมข้อพิพาทและทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาทนอกศาล, (กลุ่มกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอนุญาโตตุลาการสภาวิจยั แห่งชาติ วันที่ - กันยายน
ณ
องค์การสหประชาชาติ), หน้า ๖ (อัดสาเนา).
๗
ปรั ช ญา อยู่ ป ระสริ ฐ, “เทคนิ ค จิ ต วิ ท ยา และการสื่ อ สาร ส าหรั บ การไกล่ เ กลี่ ย ”,
(กรุ งเทพมหานคร: สานักระงับข้อพิพาทศาลยุติธรรม,
), หน้า ๖.

๗

ได้จนสาเร็ จ โดยควบคุมและดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดประวิง
เวลาให้ล่าช้า ป้ องกันการโต้เถี ย งอันจะนาไปสู่ การทะเบาะวิว าท เมื่ อถึ งทางตันก็ดาเนิ นการหา
แนวทางที่ผา่ ยพ้นอุปสรรค หรื อข้อขัดข้องต่างๆ ไปจนสามารถตกลงกันได้
๖) ไม่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการตัดสิ นใจ จึงทาให้บทบาทของคนกลางต่างจากผู ้
พิพากษาหรื อผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งในบทบาทของคนกลางในบทบาทของผู้
พิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลากรนั้นเป็ นคนที่ถูกกาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยความยินยอมพร้ อมใจ
ของคู่กรณี ที่จะทาหน้าที่ตดั สิ นใจโดยอาศัยกฎกติกา สัญญาหรื อโดยวิธีปกติที่เป็ นที่ยอมรับของ
สังคม คนกลางจึงไม่เหมือนผูพ้ ิพากษาหรื ออนุ ญาโตตุลาการที่เขาไม่มีอานาจที่จะตัดสิ นใจใดๆ
ทั้งสิ้ นมีอยู่หลายๆ กรณี เหมือนกัน ซึ่ งโดยตาแหน่ งนั้นมีอานาจหน้าที่ในการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ดีเขาอาจจะมาทาหน้าที่คนกลางทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อเขา
วางบทบาทหรื ออานาจของการตัดสิ นใจของเขาไว้ชวั่ คราว
๗) ช่ วยในการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ เมื่ อคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ ผู ้
ไกล่เกลี่ยจะเป็ นผูช้ ่วยเหลือให้คาแนะนาในการร่ าง หรื อตรวจสอบสัญญาประนี ประนอมยอมความ
ให้มีผลผูกพันบังคับได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและความสงบเรี ยบร้ อย ตรวจสอบผูท้ ี่มีอานาจลง
นามที่มีผลผูกพัน แล้วดาเนินการให้คู่พิพาท และพยานลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
๒.๒.๔.๓ คุณสมบัติของผู้ไกล่ เกลีย่ หรือคนกลาง๑ ๘
คนกลางอาจจะเป็ นคนเดียว สองคน หรื อมากกว่าก็ได้แล้วแต่กรณี คนกลางจะต้องเป็ น
ที่ ย อมรั บ ของคู่ ก รณี หรื อ คู่ เจรจา รู ้ จกั และเข้า ใจกระบวนการดาเนิ น ไปของความขัดแย้ง และ
สามารถกากับกระบวนการให้ดาเนินไปกับทั้งต้องไม่มีผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขดั แย้งกัน คุณสมบัติ
ของคนกลางมีหลายประการ ดังนี้
) เป็ นอิสระและเป็ นกลาง ผูไ้ กล่เกลี่ยต้องมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง ไม่ฝ้กไฝ่ หรื อ
เข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด หากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ ายใด เช่น เป็ นญาติพี่น้อง นายจ้าง ลูกจ้าง
หุ ้นส่ วน ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ หรื อ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการสมรส เป็ นต้น ก็ควร
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้ฝ่ายทราบ หรื อขอถอนตัวจากการไกล่เกลี่ย เพื่อป้ องกันการคัดค้าน หรื อครหา
ที่เกิดกับผูไ้ กล่เกลี่ย
อนึ่ง ความเป็ นกลางและความที่ไม่เข้ากับฝ่ ายใดเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการไกล่เกลี่ยโดย
คนกลาง คาทั้งสองที่กล่าวมานั้นเมื่อรวมกันก็จะ หมายถึงทัศนคติ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และ
๘

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๖- ๗.

๘

อานาจในการกากับของคนกลางซึ่ งไม่ได้เข้าข้าง หรื อเห็นด้วยกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรื อบางส่ วน
ของคู่พิพาท อย่างไรก็ดีผไู ้ กล่เกลี่ยที่เป็ นกลางและไม่เข้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ได้หมายความว่าเขาจะ
ไม่มีความคิดเห็นส่ วนตัวของเขาในเรื่ องดังกล่าวนั้น มีความแตกต่างอยูบ่ างๆ ระหว่างความเป็ น
กลางและความไม่เข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดหรื อความยุติธรรม การรักษาความเป็ นกลางเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับประเด็นและการจัดการอย่างยุติธรรมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล การทดสอบความไม่
เข้าข้างฝ่ ายใดหรื อความยุติธรรมหรื อความเป็ นกลางขึ้นอยู่กบั มุมมองของคู่กรณี จะยอมรับความ
ช่วยเหลือจากผูไ้ กล่เกลี่ยถ้าความช่วยเหลือนั้นมีลกั ษณะที่เป็ นกลางและยุติธรรม
) รักษาความลับของคู่พิพาท กระบวนการไกล่เกลี่ ยมีการดาเนิ นการที่เป็ นความลับ
ดังนั้น ผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องรักษาความลับของคู่พิพาที่ได้จากมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเคร่ งครัด ไม่
แพร่ งพรายให้บุคคลภายนอกทราบ อันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่คู่พิพาท และจะตามมาซึ่ งความรับ
ผิดทางแพ่ง และอาญา
) มีความอดทน ผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องมีความอดทนและอดกลั้น มีจิตใจเยือกเย็น มีความ
เมตตากรุ ณาต่อคู่พิพาท พร้อมที่จะรับฟั งปั ญหา โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายได้ช้ ี แจง และแสดงเหตุ
ผลได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร ผูไ้ กล่เกลี่ยจะอยูเ่ หนือความขัดแย้งไม่เข้าไปโต้เถียงกับคู่พิพาท
) ซื่ อสัตย์สุจริ ต ผูไ้ กล่เกลี่ยต้องเป็ นผูท้ ี่มีจริ ยธรรม คุณธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากคู่พิพาท อันจะทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เป็ นกลาง หรื อไม่เป็ นอิสระ
) มีความรู ้ ความสามารถในเนื้ อหา หรื อเรื่ องที่จะพิพาท ถึ งแม้ว่าผูไ้ กล่ เกลี่ ยจะไม่มี
หน้าที่ช้ ีขาดข้อพิพาท ก็ควรเตรี ยมตัวศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ในเรื่ องที่พิพาท เพื่อที่จะรู้เรื่ องและหา
แนวทางในการระงับข้อพิพาทให่แกคู่ความได้ถูกต้อง
๖) มีความสามารถในการเจรจา และติดต่อสื่ อสาร ผูไ้ กล่เกลี่ยควรมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
ความอ่อนโยนในการเจรจา แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีความเข็มแข็งในประเด็นที่ จะพิจารณา ไม่
ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งครอบงาจนเสี ยความเป็ นธรรมและความเป็ นกลาง รู ้จกั พูดในขั้นตอนที่ควร
พูด ไม่ควรพูดอยูฝ่ ่ ายเดียวโดยไม่เปิ ดโอกาสให้คู่พิพาทได้พูดคุย ผูไ้ กล่เกลี่ยควรจะพูดให้นอ้ ยและ
เป็ นผูร้ ับฟั งที่ดี รู ้วา่ ขั้นตอนใดควรจะตัดบทหรื อหยุดพัก หรื อเลื่อนการเจรจาออกไป เช่นถ้าเห็นว่า
ทั้งสองฝ่ ายมีอารมณ์รุนแรงเข้าหากัน อันอาจจะนาไปสู่ การทะเลาะวิวาท

๙

สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม, คู่มอื การะงับข้ อพิพาทสาหรับประชาชน,
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ หจก. จิรรัชการพิมพ์,
๗), หน้า – ๖.

๙

๗) มี ความรู ้ และประสบการณ์ ในการไกล่เกลี่ ย ผูไ้ กล่เกลี่ ยที่ดีควรจะมีความรอบรู ้ ใน
หลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หลักจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยตลอดจน
ผ่านประสบการณ์ ในการไกล่เกลี่ ยยิ่งมากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้ความเชี่ ยวชาญและความสามารถแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี ทั้งยังต้องขยันหมัน่ เพียรค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ
๒.๒.๔.๔ คุณค่ าและความสาคัญของการเจรจาไกล่ เกลีย่ คนกลาง
การเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางเป็ นการเจรจาไกล่ เกลี่ ยเพื่อให้ผูก้ รณี ได้มีโอกาสในการ
ร่ วมกันที่ จะสร้ า งทางเลื อกร่ วมกัน และร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ การที่ คู่ก รณี ส มัครใจเข้า
มาร่ วมกันแก้ปัญหา ก็อาจจะทาให้เขาหาทางออกที่ดีกว่าร่ วมกัน ดีกว่าใช้วิธีอื่น ๆ คู่เจรจาสามารถ
จะบอกถึ งประเด็นปั ญหาที่มีความสาคัญต่อเขา สามารถที่ จะอธิ บายผลประโยชน์ที่อยู่เบื้ องหลัง
จุดยืน โอกาสที่จะช่ วยกันสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ที่อาจจะเป็ นไปได้หลาย ๆ อย่าง ดังนั้น การ
เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางจึงมีคุณค่าและความสาคัญ ดังต่อไปนี้
) เกิ ดการตัด สิ น ใจที่ ดี ก ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยัง่ ยื นกว่า เพราะคู่ เ จรจามี อ านาจ
ตัดสิ นใจในผลของการเจรจา
) มีการผสมผสานความต้องการ เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ก่อให้เกิดการยอมรับ
) ลดความรู ้สึกที่มีการแบ่งฝ่ ายแบ่งขั้ว ช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ลด
ช่องว่างการสื่ อสาร
) ช่วยให้เกิดการสนับสนุ นในการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายมากขึ้น เพราะคู่เจรจาได้มีส่วน
ร่ วมในกระบวนการมาตลอด
) มีความเป็ นส่ วนตัวและรักษาความลับได้ดีกว่าในกรณี เจรจาความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล
๖) แก้ปัญหาข้อพิพาทได้เร็ วกว่า
๗) มีโอกาสมากกว่าที่จะหาทางเลือกเพื่อให้เกิดทางออกที่สร้างสรรค์และเป็ นไปได้
๘) ประหยัดเวลาของการบริ หารจัดการ
๙) สิ้ นเปลืองน้อยกว่าการฟ้ องร้องหรื อการใช้อนุญาโตตุลาการ
) ปราศจากผลกระทบต่อกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทวิธีอื่น ๆ
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๖๙- ๗ .

๖

ในกระบวนการทางศาล เมื่อเกิดข้อขัดแย้งอย่างระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลนั้น โดย
ปกติโจทย์และจาเลยมักจะนาคดีข้ ึนสู่ ศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าใครถูกหรื อผิด ซึ่ งสมัยก่อนที่ยงั ไม่
มีกระบวนการเจรจาไกล่ เกลี่ ยประจาศาลเพื่อหาทางออกให้แก่ คู่กรณี น้ นั ได้ก่อให้เกิ ดผลเสี ยแก่
โจทย์และจาเลยในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น เสี ยทรัพย์ เสี ยเวลา เสี ยความรู ้สึก เสี ยมิตรภาพเพราะ
บางคดีน้ นั โจทย์และจาเลยเอาจจะป็ นเพื่อนรัก หรื อสามีภรรยา และที่สาคัญคือ เสี ยโอกาสในการที่
จะหาทางออกร่ วมกันได้
๒.๒.๔.๕ ลักษณะของการระงับข้ อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่ เกลี่ย๑๑๑ สามารถ
แบ่งแยกได้ใน ลักษณะ คือ
) การไกล่ เกลี่ ยเพื่อให้คู่พิพาทกลับคื นดี เป็ นการไกล่เกลี่ ยโดยที่คู่พิพาทยังคงรักษา
สัมพันธภาพต่อกันไว้ ไม่เกิดอคติที่ไม่ดีต่อกัน และเกิดผลดีต่อคู่พิพาท หากยังต้องการดาเนิ นธุ รกิจ
ร่ วมกัน หรื อธุ รกิจที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยไม่มีผแู ้ พ้ ผูช้ นะ การระงับข้อ
พิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยลักษณะนี้มิได้วตั ถุประสงค์วา่ ฝ่ ายใดผิดฝ่ ายใดถูก
) การไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้เกิดข้อตกลง เป็ นการช่วยให้คู่พิพาท ได้ตกลงกัน ในเงื่อนไข
สาคัญ โดยต่างฝ่ ายต่างได้รับผลบรรลุ ตามความประสงค์ ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายพึงพอใจ ไม่ทาให้ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่งเสี ยเปรี ยบ ทาให้เกิดการยุติในข้อขัดแย้ง และนาไปสู่ ขอ้ ตกลงอันเป็ นความสาคัญ และเป็ น
หัวใจของการระงับข้อพิพาท
๒.๒.๕ รู ปแบบการระงับข้ อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่ เกลี่ย๑๑๒ สามารถแบ่งออกได้
รู ปแบบ คือ
๒.๒.๕.๑ การไกล่ เ กลี่ ย นอกศาล เป็ นการไกล่ เ กลี่ ย ซึ่ งคู่ พิ พ าทยิ น ยอมให้
บุคคลภายนอก หรื อองค์กร ทาการไกล่เกลี่ยให้โดยศาลไม่ได้เข้าร่ วมรับรู ้ ถึงการไกล่เกลี่ยนั้นด้วย
การไกล่เกลี่ ยอาจเป็ นการไกล่เกลี่ ยข้พิพาทก่อนที่จะมีการฟ้ องคดี ต่อศาล หรื อคดี ฟ้องร้ องต่อศาล
แต่คู่พิพาทประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเอง โดยไม่ประสงค์จะดาเนิ นการในศาล ซึ่ งลักษณะ
การไกล่ เกลี่ ย ส าเร็ จจะออกมาในรู ป แบบการทาสัญญาประนี ประนอม ยอมความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา ๘ ถึ ง มาตรา ๘ อย่างไรก็ตามการไกล่เกลี่ ยนอกศาลมี
ข้อสังเกต สามารถแยกพิจาณาได้ดงั นี้
สุกนั ยา กองศรี , “บทบาทของทนายความในการะงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ย”, หน้า ๘.
สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม, “คู่มอื การระงับข้ อพิพาทสาหรับประชาชน:
คาแนะนาและประมวลจริยธรรมผู้ไกล่ เกลีย่ ”,
๗, หน้า - ๖.
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) การไกล่เกลี่ยนอกศาล ข้อตกลงไม่จากัดเฉพาะการระงับข้อพิพาททางเงินเท่านั้น การ
ไกล่เกลี่ ยนอกศาลทาให้การระงับข้อพิพาททางอาญาเป็ นความผิดที่สามารถยอมความได้ ซึ่ งต่าง
จากการไกล่เกลี่ยในศาลซึ่ งจากัดเฉพาะมุ่งระงับข้อพิพาททางการเงินเท่านั้น
) การไกล่เกลี่ยนอกศาล เกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาท ต่างจากการไกล่เกลี่ ยใน
ศาล ซึ่ งอาจเกิดจากความสมัครใจ หรื อถูกบังคับเมื่อศาลมีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ย
) การไกล่เกลี่ ยนอกศาล ข้อตกลงที่สมประโยชน์แก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายมากที่สุดเป็ น
สิ่ งที่พึงประสงค์ ต่างจากการไกลบ่เกลี่ยในศาลที่มุ่งถึงประสิ ทธิ ภาพของการไกล่เกลี่ย
) การไกล่เกลี่ยนอกศาล คู่ความมีส่วนร่ วมโดยตรงในการเจรจา การไกล่เกลี่ยในศาล
คู่ความต้องการความคุม้ ครองจากทนายความ
) การไกล่ เกลี่ ยนอกศาล ผูไ้ กล่ เกลี่ ยเป็ นผูค้ วบคุ ม การดาเนิ นการไกล่ เกลี่ ย โดยได้
ข้อมูลการแก้ไขปั ญหาจากคู่ความ ส่ วนผลของการเจรจาคู่ความเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะรับหรื อไม่รับ
ซึ่ งต่างจากการไกล่เกลี่ยในศาลที่ผไู ้ กล่เกลี่ยเป็ นผูค้ วบคุมผลการดาเนินการ และโน้มน้าวอย่างเต็มที่
ให้เกิ ดผลของการเจรจา โดยคู่ความมอบอานาจให้ผูไ้ กล่ เกลี่ ยรั บผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาข้อ
พิพาท
๒.๒.๕.๒ การไกล่ เกลี่ยในศาล เป็ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทที่ ค ดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล โดยคู่พิพาทยินยอมให้ผไุ ้ กล่เกลี่ยดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ การดาเนิ นการ
ไกล่เกลี่ ยจะเป็ นไปตามขั้นตอน แต่ก็ไม่อาจกาหนดให้เป็ นกฎตายตัวว่าการไกล่เกลี่ ยจะประสบ
ผลส าเร็ จหรื อไม่ โดยผูไ้ กล่ เกลี่ ย จะเป็ นผูช้ ่ วยเจรจาหาแนวทางให้คู่พิ พาทตกลงกัน เพื่ อให้เกิ ด
การปรนีประนอมยอมความกันในศาล และสามารถยุติขอ้ พิพาทได้โดยการตัดสิ นใจของคู่ความเอง
๒.๒.๖ เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างการเจรจาไกล่ เกลี่ย กับวิธีการเจรจาต่ อรองใน
การจัดการข้ อพิพาท
ผูส้ นใจกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางจะต้องทาความเข้าใจให้ดี ระหว่างความ
แตกต่างของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง การเจรจาต่อรองในธุ รกิจการค้าและการเจรจาต่อรองกับ
ผูย้ ดึ ตัวประกัน ซึ่ งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) นี้ เป็ นกระบวนการที่คู่เจรจาตกลงสมัครใจที่
จะมาเจรจากันโดยมีบุคคลที่ สามหรื อคนกลางที่เป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ ายหรื อทุก ๆ ฝ่ าย การ
เจรจาไม่ได้มุ่งหวังที่ จะมาเอาชนะกันหรื อให้ได้มากที่ สุดเหมื อนในกรณี การเจรจาต่อรองธุ รกิ จ
และการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางก็ไม่ควรอยูใ่ นภาวะวิกฤตหรื อแรงกดดัน ไม่ควรจะมีการกดดันใด
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ๆ ที่จะเป็ นอุปสรรคของการเจรจากัน ผลสาเร็ จของการเจรจาไกล่เกลี่ย คือความพึงพอใจของทุก ๆ
ฝ่ าย ไม่มีใครได้มากกว่าใคร ไม่ใช้วิธีการเดิ ม ๆ คือเทคนิ คการหลอกล่ อ เกลี้ ยกล่อมให้หลงเชื่ อ
กระบวนการสื่ อสารที่ใช้จะใช้อย่างโปร่ งใสมีความเท่าเทียมกันของการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารการ
เจรจาไกล่เกลี่ ยเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งจะไม่ต้ งั ธงไว้ก่อนว่าเจรจาเพื่อที่จะทาโครงการให้ได้หรื อ
ไม่ได้ เช่นจะสร้างเขื่อนให้ได้หรื อไม่ได้ ไม่ใช่เจรจาเพื่อให้ยอมเชื่ อว่าการเปิ ดประตูเขื่อนเป็ นการ
เหมาะสม การเจรจาเพื่อให้ยอมรับว่าการทาแท้งมีประโยชน์
ดังนั้น ความเข้าใจถึงการเจรจาลักษณะดังกล่าวที่กล่าวมา จะกลายเป็ นการเจรจาโดยการ
ยึดจุดยืน(Position - Based Negotiation) มีการตั้งเป้ าหมายแห่ งการเจรจาไว้ก่อน จึงทาให้มองการ
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ที่ ค วรจะเป็ นคลาดเคลื่ อ นไป ซึ่ งการแก้ปั ญ หาความขัด แย้ง อย่ า งสั น ติ จ ะใช้
กระบวนการที่เรี ยกว่า การเจรจาโดยยึดประโยชน์ร่วม( Interest - Based Negotiation ) หรื อ
พยายามมองเลยไปกว่าจุดยืนเพื่อหาความสนใจ ความต้องการ ความหวาดวิตก ความกลัว ฯลฯ
หรื อที่ เรี ยกว่า Interest เมื่อเรารู้ Interest หรื อความต้องการ หรื อความกลัว ความกังวลที่อยู่
เบื้ องหลังจุ ดยืนแล้ว เราก็จะหาข้อยุติที่เป็ นที่ พึงพอใจของทั้งสองฝ่ ายได้ โดยทั้งสองฝ่ ายหรื อ
หลายฝ่ ายก็ ตาม เป็ นผูร้ ่ วมสร้ า งทางเลื อกและเลื อกจากกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกัน
ฉะนั้น เป้ าหมายของการเจรจา หรื อ ธงของการเจรจาคือ ข้อยุติที่ต่างฝ่ ายร่ วมกันเลื อกทางเลื อก
ต่าง ๆ ที่ร่วมกันและแสวงหา
ส าหรั บ การเจรจาต่ อรองในธุ รกิ จการค้า และการเจรจาต่ อรองกับ ผูย้ ึด ตัวประกัน มี
รายละเอียดดังนี้
๒.๒.๖.๑ การเจรจาต่ อรองธุรกิจ
การเจรจาต่อรอง(Negotiation) เป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั ชี วิตของคนเรามาช้านาน ทั้งที่บา้ นและ
ที่ทางาน ขณะที่ผปู ้ กครองและเด็กพูดคุยกันถึงวิธีที่จะทาให้เด็กได้คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ เพิ่มมาก
ขึ้น พวกเขาก็กาลังเจรจาต่อรองกันอยู่ เช่ นเดี ยวกับขณะที่สามีและภรรยากาลังตกลงต่อรองกันว่า
ใครจะเป็ นคนจัดการธุ ระเรื่ องโน้นเรื่ องนี้ ในที่ทางานก็เช่นกันการเจรจาก็เกิ ดขึ้นและทากันทัว่ ๆ
ไปในธุ รกิจต่าง ๆ การเจรจาต่อรองนั้น เป็ นหนทางให้ผคู ้ นจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่
ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ ยวกับการซื้ อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็ นพันธมิตรที่
ซับซ้อนระหว่างสองบริ ษทั หรื อ สนธิ สัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กาลังทาสงครามกัน การ
แก้ปัญหาโดยทัว่ ไปนั้นจะทาได้ดว้ ยการเจรจาต่อรอง โดยการเจรจาต่อรองจะเปรี ยบเสมือนการหา
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง:หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๖ .
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ข้อตกลงร่ วมกันด้วยการเจรจา การเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ อาจหมายถึ ง กิ จกรรมที่มีลกั ษณะเป็ น
ทางการ เมื่ อคุ ณถกเถี ย งเรื่ องราคาและสมรรถนะ หรื อข้อตกลงที่ ซับ ซ้อนของการร่ วมทุ นเป็ น
หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ หรื อในอีกทางหนึ่ งการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ อาจจะมีลกั ษณะที่เป็ นทางการ
น้อยมาก ได้แก่ การประชุมระหว่างคุณและเพื่อนร่ วมงานอีกหลาย ๆ คนที่คุณต้องการความร่ วมมือ
เพื่อจะให้งานสาเร็ จ การเจรจาต่อรองซื้ อขายตามปกติในชี วิตประจาวัน การเจรจาต่อรอง อาจ
หมายถึง เทคนิคในการที่จะใช้ปากให้เป็ นประโยชน์เพื่อที่จะนามาซึ่ งเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่
คู่เจรจาต่อรองต้องการ ซึ่ งถ้าพิจารณาจากความหมายนี้แล้วจะดูเหมือนว่า เป็ นกระบวนการที่จะ
ใช้เทคนิควิธีการเพื่อเอาชนะหรื อให้ได้มากที่สุด ด้วยกระบวนการหลาย ๆ อย่าง จึงอาจจะสรุ ปได้
ว่า การเจรจาต่อรองหากมองเรื่ องของความสาเร็ จของการเจรจา จึงหมายถึง ให้เราได้สิ่งที่ตอ้ งการ
มากที่สุด วิธีคิดของการเจรจารวมถึงยุทธศาสตร์ การเตรี ยมตัวต่าง ๆ ก็เพื่อจะไปเอาชนะกัน
๒.๒.๖.๒ การเจรจาต่ อรองกับผู้ยดึ ตัวประกัน
หลักการของเจรจาต่อรองประเภทนี้ ก็คือ ต้องให้เกิ ดความเสี ยหายต่อตัวประกันน้อย
ที่สุด หรื อไม่เสี ยเลย เป็ นการเจรจาในภาวะวิกฤตซึ่ งจะต่างจากการเจรจาไกล่เกลี่ยในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทัว่ ๆ ไป ที่เราจะพยายามไม่เจรจาในภาวะวิกฤต ทักษะของการเจรจาแน่นอนไม่วา่
เป็ นการเจรจาต่อรองธุ รกิจ การเจรจาต่อรองตัวประกันหรื อเจรจาไกล่เกลี่ ยความขัดแย้งอื่นก็ตอ้ ง
ใช้หลักการฟั งและการสื่ อสารที่ เหมาะสม หลักอี กอย่างหนึ่ งของการเจรจาต่ อรองตัวประกันที่
เหมือนการเจรจาอื่น ๆ ก็คือ การใช้กระบวนการการสื่ อสารเพื่อที่จะให้หันมาเจรจากันเพื่อบรรลุ
ข้อตกลงที่ยอมรับได้ทุกฝ่ าย เวลาและอารมณ์เข้ามามีบทบาทรวมถึงความไว้วางใจ แต่ความสาเร็ จ
ของการเจรจาต่ อ รองตัว ประกัน นั้น มี ก ารตั้ง เป้ าหมายแน่ น อนที่ จ ะยุ ติ วิ ก ฤตการณ์ น้ ัน ให้ ไ ด้
ระยะเวลาสั้นที่สุด แม้จะใช้การพูดการฟั งเป็ นการสื่ อสาร แต่ก็มกั จะเป็ นการเจรจาผ่านเครื่ องมือ
สื่ อสาร เช่ นโทรศัพท์ เครื่ องขยายเสี ยง หรื อจดหมาย การเจรจาต่อรองตัวประกันมักจะต้องใช้คน
กลางที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ ยที่มีความสามารถสู งและฝึ กอบรมมาโดยเฉพาะ แต่กระบวนการจะเป็ น
กระบวนการที่มีความโน้มเอียงไปในลักษณะของการเกลี้ ยกล่ อมมากกว่า ซึ่ งอาจจะต่างจากการ
เจรจาไกล่เกลี่ยในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ งไม่ใช่กระบวนการเกลี้ยกล่อม นอกจากจะเป็ นการ
ช่วยดึงความเห็นความต้องการของแต่ละฝ่ ายไปสู่ จุดที่ตอ้ งการร่ วมกัน ๖
ไพโรจน์ บาลัน แปลและเรี ยบเรี ยง , การเจรจาต่ อรอง Negotiation, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั
เอ็กซเปอร์เน็ต จากัด,
๙), หน้า .
วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ ง: หลักการและเครื่องมือแก้ ปัญหา, หน้า ๘.
๖
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘.

๖

ตารางต่อไปนี้เป็ นการนาการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในรู ปแบบใหม่เปรี ยบเทียบกับการ
เจรจาในรู ปแบบเดิ มคือการเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองเชิ งธุ รกิ จและการเจรจาต่อรองตัวประกัน
เพื่อแสดงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของการเจรจาในบริ บทต่าง ๆ
ตารางที่ ๒.๑ แสดงความเหมือนและแตกต่ างของการเจรจาในบริบทต่ าง ๆ
การเจรจาไกล่ เกลี่ยคน การเจรจาในแนวทาง การเจรจาต่ อรองทาง การ เจร จาต่ อ ร อ ง
กลางในแนวใหม่
เดิม (เกลีย้ กล่ อม)
ธุรกิจ
ภาวะวิกฤต
(Mediation)

(Lobby)

(Business
Bargaining)

(Crisis
Negotiation)

วัตถุประสงค์ เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห าค ว า ม เพื่ อ ให้คู่ ข ัด แย้ง ยอม เพื่ อให้ไ ด้ป ระโยชน์ เพื่อยุติเหตุการณ์ร้าย
ขัดแย้งให้คู่เจรจาต่างพึง ตาม
สูงสุดต่อธุรกิจฉัน
พอใจ
หลักการ

-ต่า งท าความเข้า ใจกับ -เพื่ อ หว่า นล้อ มให้ คู่ -เพื่ อ ท าให้ คู่ เ จรจา
ความเชื่ อพฤติ ก รรม ขัด แย้ง ยอมรั บ และ ธุ ร กิ จ ย อ ม รั บ
และ แรง จู ง ใจข อง คู่ เชื่อตามเรา
ข้อเสนอจากเรา
เจรจา

-เพื่อให้ยึดตัวประกัน
ตกลงยิ น ยอมปล่ อ ย
ตัวประกันโดยไม่ทา
ร้ายในเวลาที่ส้ นั ที่สุด

-หาข้อยุติจากทางเลื อก -ข้อยุติคือ เราได้อย่าง -ข้อ ยุติ คื อ ธุ ร กิ จ ของ -ข้ อ ยุ ติ ที่ ย อมได้ ใ น
ที่คู่เจรจาร่ วมกันเสนอที่ ที่ เ ราต้ อ งการ เป็ น ฉั น ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ ระยะสั้นเพื่อให้ภาวะ
เป็ นที่ พอใจของทั้งสอง หลัก
วิกฤตจบลง
สูงสุด
ฝ่ าย
เครื่องมือ

-การเจรจาสื่ อ สารใน -ใช้การเจรจาโดยการ -ใช้การเจรจาเพื่อให้คู่ -ใช้เทคนิ คการเจรจา
โต๊ะเจรจาที่เท่าเทียมกัน พูดหว่านล้อม
เจรจาธุรกิจยอมตาม หว่านล้อมให้ยอม
-ใช้ ก ารฟั ง อย่ า งตั้ง ใจ
เ พื่ อ รั บ รู ้ ทุ ก ข์ ข อ ง คู่
เจรจาและรับรู ้มุมมองที่
เขามีต่อเรา

-ฟั ง เ พื่ อ จ ะ แ ก้ ข้ อ -ฟังเพื่อจะแก้มุมมอง -ฟั งเพื่ อ จะหาช่ อง
กล่าวหา
ที่ เ ข า มี ต่ อ เ ร า ใ ห้ โหว่ที่จะเอาชนะ
-เป็ นการเจรจาที่ค่อน เหมือนของเรา
-เป็ นการเจรจาโดย
ไปในทางยึ ด จุ ด ยื น -ใช้ท้ ัง เจรจาโดยยึ ด มองผลประโยชน์
-เป็ นการเจรจาโดยยึ ด เป็ นตัวตั้ง (Position – จุดยืนและประโยชน์ ระยะสั้น
ประโยชน์ร่วม (Interest Based Negotiation) ร่ วมแล้วแต่ข้ นั ตอน
– Based Negotiation)

๖

การ เต รี ยม -เตรี ยมตัว เพื่อจะรับฟัง -เตรี ย มตัวเพื่ อ จะไป
อย่างเข้าใจ
พู ด ห ว่ า น ล้ อ ม ใ ห้
ตัว
-เตรี ย มหาทางเลื อกใน สาเร็ จโดยหาจุดอ่อน
ของคู่เจรจา
มุมมองของฝ่ ายอื่น

-เตรี ยมตั ว เตรี ยม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ค ว า ม
ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ก า ร
ต่อรอง

-เวลาเตรี ยมตัวเกื อ บ
ไ ม่ มี ผู ้ เ จ ร จ า ต้ อ ง
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม อ ยู่
ตลอดเวลาและหา
ข้อมูลให้ได้มากที่สุด
เพื่อจะหาคนที่ เป็ นที่
เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ยึ ด ตั ว
ประกัน มาพู ด หว่า น
ล้อม

-ใช้การเจรจาเพื่อให้คู่
เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ เ ห็ น
ความส าคัญ ของเรา
เป็ นหลัก

-ใช้ ก ารเจรจาอย่ า ง
ร ะ มั ด ร ะ วั ง ที่ จ ะ
กระทบเงื่ อ นไขตั ว
ประกัน

-เตรี ยมหาทางเลื อ ก
หลาย ๆ ทางในมุมมอง
ของฝ่ ายเรา

การดาเนิน
การเจรจา

-ใ ช้ ก า ร ส น ท น า -ใช้ก ารเจรจาหว่ า น
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้ ล้อมเป็ นหลัก
(Dialogue)
-ใช้การฟั งอย่างตั้งใจที่
จะเข้าใจฝ่ ายอื่น
-ใช้ความระมัดระวังใน
เ รื่ อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
บุคคล

-ใช้การหว่านล้อม
-ใช้หลักจิตวิทยาสูง

ความส าเร็ จ -ความขัด แย้ง ยุติ เ ป็ นที่ -เ ร า ไ ด้ สิ่ ง ที่ เ ร า -ธุรกิ จเราได้มากตาม -การยึดตัวประกันจบ
ต้องการ
ต้อ งการคู่ เ จรจาควร ลงโดยเสี ย หายน้อ ย
ข อ ง ก า ร พอใจทุกฝ่ าย
จะได้ ต ามต้ อ งการ ที่สุด
เจรจา
เช่นกัน

๒.๒.๗ ศาสนากับการใช้ กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง๑๑๗
การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย คนกลางมี ป ระวัติ ที่ ย าวนานและแตกต่ า งกัน ในศาสนาและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ เกือบจะทัว่ โลก มีการใช้กระบวนการเจรจาแบบนี้ อย่างกว้างขวางและได้ผลดีใน
กลุ่ ม ของชาวยิ ว ชาวคริ ส เตี ย น ชาวอิ ส ลาม ชาวฮิ น ดู ชาวพุ ท ธ กลุ่ ม ชนที่ นับ ถื อ ขงจื้ อ และ

๗

คริ สโตเฟอร์ ดับเบิลยู มัวร์ (ผูเ้ ขียน), วันชัย วัฒนศัพท์, สุวทิ ย์ เลาหศิริวงศ์, และ วงศา คงดี (คณะ
ผูแ้ ปล), กระบวนการเจรจาไกล่ เกลีย่ คนกลาง, (ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
),
หน้า - .

๖๖

วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ มากมาย ตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ยคนกลางที่มีการใช้อย่างกว้างขวางและได้พฒั นาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ขอ้ พิพาท
ชุ ม ชนชาวยิว ในสมัย ก่ อนคริ สตกาล(Biblical times) ได้ใ ช้ก ารเจรจาแบบนี้ ทั้ง
ในทางศาสนจักรและผูน้ าทางการเมือง เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันทั้งทางโลกและทางศาสนา
ต่อมาในประเทศสเปน อัฟริ กาเหนื อ อิตาลี ยุโรปตอนกลางและยุโรปตอนเหนื อ อาณาจักรตุรกี
และตะวันออกกลาง พระชาวยิวที่เรี ยกว่า แรบไบ(Rabbi) และศาลทางศาสนาของชาวยิวมีบทบาท
สาคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ย หรื อทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ิพากษาตัดสิ นข้อพิพาทระหว่างสมาชิ กที่นบั ถื อ
ศาสนาเดี ยวกันของเขา ส่ วนใหญ่ศาลนี้ มีบทบาทสาคัญในการปกป้ องเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
และสร้างความมัน่ ใจว่าชาวยิวมีกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็ นทางการอย่างชัดเจน แม้
เรื่ องของปั ญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ชาวยิวก็จะถูกห้ามโดยกฎหมายเฉพาะจากสังคมที่ใหญ่กว่า
ไม่ให้ใช้วธิ ี อื่นในการตัดสิ นข้อพิพาท
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชาวยิว ซึ่ งถือเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิของชาวยิว ในที่สุดก็
จะคล้ายกับ สังคม คริ สเตียน ที่เห็นพระเยซู คริ สต์เจ้าเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ ยสู งสุ ด ในคัมภีร์อา้ งถึง พระ
เยซู เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ ยคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ ว่า “สาหรั บพระเจ้าที่มีองค์เดี ยวและผูไ้ กล่
เกลี่ ยคนเดี ยวระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ที่เป็ นศาสดา หรื อ องค์เยซู คริ สต์ ซึ่ งได้อุทิศตัวเขาเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับทุกสิ่ งทุกอย่าง และยอมรับการไต่สวนแทน” จากมโนทัศน์ของการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
แบบนี้ เอง ในที่ สุ ด บทบาทของพระหรื อ บาทหลวงจึ ง ท าหน้า ที่ เป็ นผูไ้ กล่ เ กลี่ ย เป็ นคนกลาง
ระหว่างสาวกและพระเจ้า และระหว่างผูน้ บั ถือศาสนาเดียวกันจนถึงยุคเรอเนซองส์ วัดของคาทอ
ลิ คในยุโรปตะวันตก และวัดของออโธดอกซ์ ในฝั่ งทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยนตะวันออก กลายเป็ น
องค์กรศูนย์กลางของการเจรจาไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมตะวันตก บาทหลวงจะ
ทาหน้าที่เป็ นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของครอบครัว กรณี อาชญากรรมและข้อพิพาททางการทูต
ระหว่างคนชั้นสู ง
ในวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม ก็มีประเพณี อนั ยาวนานของการเจรจาไกล่เกลี่ ยโดย
คนกลาง ในประเพณี ของสังคมชนบทในตะวันออกกลาง ปั ญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขโดยที่
ประชุ มของผูส้ ู งอายุ ที่ ซ่ ึ งผูเ้ กี่ ยวข้องจะได้รับการปรึ กษาหารื อ ต่อรอง อภิ ปรายอย่างรอบคอบ
รวมถึ งเจรจาไกล่เกลี่ ย เพื่อแก้ประเด็นความขัดแย้ง หรื อข้อกล่าวหาในคนเผ่าเดี ยวกันหรื อต่าง
เผ่าพันธุ์ กรณี ในเมือง ประเพณี ทอ้ งถิ่นกลายมาเป็ นกฎหมายเรี ยกว่า กฎหมายชารี (Shari’s law)
ซึ่ ง มี ค นกลางเฉพาะเรี ย กว่า ควอดิ ส (quadis) เป็ นผูร้ ั ก ษากติ ก าและก ากับ เจ้า หน้า ที่ จะไม่ ใ ช่
เพียงแต่ตดั สิ นแต่ยงั มี บทบาทเป็ นการไกล่เกลี่ ยด้วย ประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศใหญ่ที่
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ได้รับอิ ท ธิ พ ลจากศาสนาอิ สลามตามแบบทางศาสนา ผลจะเกิ ดจากกระบวนการ มู ชยาวาราห์
(musyawarah) คือ กระบวนการจัดการข้อขัดแย้งโดยอาศัยความเห็นร่ วมกันเป็ นหลัก กระบวนการ
นี้ ถูก ใช้ในหลายรู ป แบบและยังใช้อยู่จนทุ กวันนี้ ทวั่ ไปทั้งหมู่ เกาะ เพื่อการตัดสิ นใจและแก้ข ้อ
พิพาททั้งในระดับท้องถิ่นและทุก ๆ ระดับ
ในประเทศที่นบั ถือศาสนาฮินดู ก็มีประวัติอนั ยาวนานในการใช้กระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ ย คนกลาง หมู่ บ ้า นของชาวฮิ น ดู ใ นอิ น เดี ย มี ป ระเพณี ก ารใช้ ร ะบบยุ ติ ธ รรม ปั ญ จะญัต ติ
(panchayat) โดยมีคณะบุคคลอยู่ คน ที่ทาหน้าที่ท้ งั ไกล่เกลี่ยและเป็ นอนุ ญาโตตุลาการในข้อ
พิพาท และยังทาหน้าที่เชิงบริ หารในการให้บริ การในเรื่ องคาร้องทุกข์ต่าง ๆ ของชุมชน
สาหรับพระพุทธศาสนา พระภิกษุหรื อแม่ชีที่นบั ถือพุทธศาสนาได้ทาหน้าที่คนกลาง
ไกล่เกลี่ยภายในสังคมพุทธมาโดยตลอด มีประวัติอนั ยาวนานที่เริ่ มจากอินเดี ยและจีน ต่อมาขยาย
ไป ศรี ลงั กา ประเทศไทย เนปาล ทิเบต และญี่ปุ่น ซึ่ งพุทธศาสนาและปรัชญามักจะเน้นในเรื่ องของ
ความเห็ นพ้องต้องกันของชุ มชน ความโน้มเอี ยงจิ ตใจ และมัก จะแสวงหาดุ ลยภาพและความ
กลมกลื นสอดรั บ กับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกัน ๘ สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น ในพระพุ ท ธศาสนา คื อ มี ก าร
ปฏิบตั ิการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ปรากฏในพระไตรปิ ฎก อันเป็ นคัมภีร์หลักของพุทธศาสนา ซึ่ ง
ได้กล่ าวถึ งกรณี ที่พระพุทธเจ้าทาหน้าที่ เป็ นคนกลางไกล่ เกลี่ ยอยู่สามกรณี ได้แก่ ความขัดแย้ง
กันเองเกี่ยวกับพระวินยั ของภิกษุชาวโกสัมพี ความขัดแย้งของชาวศากยะและชาวโกลิยะในการแย่ง
ชิงทรัพยากรน้ า และ ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ในการที่พระเจ้าวิฑูฑภะทาสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ของเจ้าศากยะ
๒.๓ สรุ ป
ความหมายของความขัด แย้ง สามารถสรุ ป ออกเป็ น ความหมายหลัก กล่ า วคื อ
ความหมายในแง่บวก และความหมายในแง่ลบ ซึ่ งการให้นิยามของความขัดแย้ง โดยส่ วนใหญ่จะมี
แนวโน้มเป็ นไปในเชิ งลบ ซึ่ งหมายถึ ง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิ ดผลเสี ย และบรรยากาศที่ไม่ดีต่อ
ตัวเอง องค์กรและสังคม อันเป็ นการสะท้อนรู ปลักษณ์ของความขัดแย้งออกมาในมิติของความ
รุ นแรง ไม่วา่ จะเป็ นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกาย และทาสงครามประหัตประการซึ่ ง
กันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มี นกั วิชาการบางท่าน ได้ให้ความหมายในเชิ งบวก ซึ่ งหมายถึ ง
๘
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ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่
ของทัศนคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ก็สามารถที่จะหาทางออกในเชิ ง
สมานฉันท์
แนวคิดของคุ ณลักษณะความขัดแย้งในทัศนะปั จจุบนั สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นแนวคิดที่
มองความขัดแย้งไปในเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ คือ ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม
ความขัดแย้งก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง หรื ออาจกล่าวได้ว่า เป็ นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส
และความขัดแย้งก่อให้เกิ ดการปฏิสัมพันธ์ ที่จะทาให้สังคมเกิ ดความกลมเกลี ยวและเป็ นเอกภาพ
มากยิง่ ขึ้น
ความขัดแย้งสามารถแบ่ งออกเป็ น ประเภทหลัก กล่ าวคื อ ความขัดแย้งภายใน
(Internal Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้งในแง่ความคิด ความรู ้สึก คุณค่า และรสนิ ยมที่แตกต่าง
และความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิ ดจากความสัมพันธ์
ผลประโยชน์ ข้อมูล โครงสร้ างทางสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่ งเนื้ อหาสาระของการแบ่งประเภทของ
ความขัดแย้งออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในประเด็นปั ญหา
ความขัดแย้งนั้น ว่ามี องค์ประกอบอะไรบ้าง ง่ายต่อการเจรจา หรื อยากต่อการเจรจา เพื่อที่ จะได้
กาหนดประเด็นปั ญหาได้ตรงประเด็นที่สุด และนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ย งั มี ก ารศึ กษาถึ ง พัฒนาการของความขัดแย้งว่า มี ลักษณะดัง นี้ คื อ )
ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ หรื อ ความขัดแย้งแฝง )ความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้น หรื อ ความขัดแย้งกาลัง
ก่ อตัวเกิ ดขึ้ น และ ) ความขัดแย้งที่ ปรากฏชัดเจน หรื อความขัดแย้งที่ ปรากฏออกมาแล้ว ซึ่ ง
การศึกษาดังกล่าวย่อมถือได้วา่ มีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล เพื่อที่จะเข้าไป
จัดการกับความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับสถานการณ์ เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์
ได้อย่างชัดเจนว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้นอยูใ่ นขั้นตอนใด หรื อมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร จะทาให้เกิดความยุง่ ยากในการแก้ไข และอาจจะลุกลามไปสู่ ความขัดแย้งในมิติอื่น ๆ ได้
สาหรับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งนั้น จะมีท้ งั เหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัย
ภายนอก ซึ่ งเหตุ ปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม ค่านิ ยม อานาจ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้แสดงออกมา
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง มี ด้าน คือ ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบใน
เชิ งลบ ซึ่ งผลกระทบในเชิ งบวก จะทาให้เกิ ดการพัฒนาองค์กร และสมาชิ กในองค์กร ทั้งยังเกิ ด
ความสามัคคีกลมเกลียว และส่ งเสริ มสังคมที่เป็ นประชาธิ ปไตย ส่ วนผลผลกระทบในเชิงลบนั้น จะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผลกระทบของความขัดแย้งนั้น อาจจะ
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เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และที่สาคัญคือ การรู้จกั และเข้าใจในวิธีการดาเนินการการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการใช้สันติวธิ ี เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง หรื อเกิดผลกระทบในเชิงลบให้นอ้ ยที่สุด
ปั ญหาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้ นไป เพราะเป็ นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ แต่เป็ นเรื่ องของวิธีการที่จะเราจะต้องจัดการ หรื อหาทางออกให้กบั ปั ญหาความ
ขัดแย้ง วิธีการในการจัดการความขัดแย้ง อาจแบ่งออกเป็ น ระบบใหญ่ ๆกล่าวคือ วิธีที่ไม่ใช่ทาง
กฎหมาย และวิธีทางกฎหมาย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนับว่าเป็ นอีกวิธีหนึ่ งของวิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย ในการจัด
ความขัดแย้ง เพื่อจะให้เกิ ดผลกระทบเชิ งลบให้น้อยที่สุด จากการศึกษาความหมายของ“การไกล่
เกลี่ย”จากหลายทัศนะ สามารถสรุ ปได้ว่า การไกล่เกลี่ ยเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรื อข้อ
ขัดแย้ง โดยมีบุคคลที่สามหรื อคนกลาง มาทาหน้าที่เป็ นผูเ้ สนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ประโยชน์ และหนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุดให้แก่คู่กรณี อีกทั้งยังช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง
ระหว่างคู่กรณี หรื อคู่ความ เพื่อให้สามารถบรรลุ ขอ้ ตกลง และขจัดความขัดแย้งลงได้ โดยความ
สมัครใจของคู่กรณี ทั้งนี้ ขอ้ เสนอแนะของผูไ้ กล่เกลี่ย ไม่ถือเป็ นข้อผูกพันที่จะบังคับให้คู่กรณี หรื อ
คู่ ค วามต้อ งปฏิ บ ัติ แ ต่ อ ย่า งใด การไกล่ เ กลี่ ย นั้น จะช่ ว ยรั ก ษาสั ม พัน ธภาพระหว่า งคู่ ก รณี แ ละ
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย โดยที่คู่กรณี ยงั คงรักษาสัมพันธภาพอันดีต่อกันไว้ได้
บทบาทและหน้าที่ ของผูไ้ กล่เกลี่ ยหรื อคนกลาง จะมี ความสาคัญในกระบวนการของ
การไกล่เกลี่ ย กล่าวโดยสรุ ปคือ อานวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ ย ให้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ให้ความรู้และความเข้าใจในการไกล่เกลี่ย โดยให้ตระหนักถึงประโยชน์ในการร่ วมกันแก้ปัญหา ผู้
ไกล่เกลี่ยจะไม่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการตัดสิ นใจ และ เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ ผูไ้ กล่
เกลี่ยจะมีหน้าที่ช่วยในการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ จากบทบาทและหน้าที่ดงั กล่าว ผู ้
ไกล่เกลี่ยจะต้องมีคุณสมบัติในหลายประการ ดังต่อไปนี้ คือ ) เป็ นอิสระและเป็ นกลาง ) รักษา
ความลับของคู่พิพาท ) มีความอดทน ) ซื่ อสัตย์สุจริ ต ) มีความรู ้ ความสามารถในเนื้ อหา หรื อ
เรื่ องที่จะพิพาท ๖) มีความสามารถในการเจรจาติดต่อสื่ อสาร และ ๗) มีความรู้และประสบการณ์ใน
การไกล่เกลี่ย ทั้งยังต้องขยันหมัน่ เพียรค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ การไกล่เกลี่ยนั้นเป็ นหนึ่ งในสันติวิธีที่จะนามาจัดการความขัดแย้ง
เพื่อที่จะลดผลกระทบเชิ งลบให้น้อยที่สุด เพราะเป็ นกระบวนการที่คู่เจรจาตกลงสมัครใจที่จะมา
เจรจากันโดยมีบุคคลที่สามหรื อคนกลางที่เป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ ายหรื อทุก ๆ ฝ่ าย การเจรจา
ไม่ได้มุ่งหวังที่จะมาเอาชนะกันหรื อให้ได้มากที่สุดเหมือนในกรณี การเจรจาต่อรองธุ รกิ จ รวมทั้ง
กระบวนการสื่ อสารที่ใช้ ก็เป็ นไปอย่างโปร่ งใสมีความเท่าเทียมกันของการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร

๗

ผลสาเร็ จของการเจรจาไกล่เกลี่ย คือความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่ าย โดยใช้กระบวนการที่เรี ยกว่า การ
เจรจาโดยยึดประโยชน์ร่วม เป้ าหมายของการเจรจา คือ ข้อยุติที่ต่างฝ่ ายร่ วมกันเลือกทางเลือกต่าง ๆ
ที่ร่วมกันและแสวงหา จึงนับว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนามาจัดการกับปั ญหาความขัดแย้ง
ได้อย่างสันติ

บทที่ ๓
แนวคิด ทฤษฎี และ การจัดการความขัดแย้ งทางพระพุทธศาสนา
ในบทนี้ จะเป็ นการศึกษาถึงมุมมองทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ใน
ประเด็นของความหมาย เหตุ ปัจจัยที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง หลักการ และแนวคิดในการจัดการ
ความขัดแย้ง เพื่อจะได้นาความรู ้ ที่ได้ดงั กล่ าวมาบูรณาการ ในการหาคาตอบของหลักการ และ
รู ปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ซึ่ งจะได้นาเสนอโดยละเอียดในบทที่ ๔ ต่อไป
๓.๑ ความหมายของความขัดแย้ง
จากการศึกษาในพระไตรปิ ฎก อรรถกถา และคัมภีร์ต่าง ๆทางพระพุทธศาสนานั้น จะ
ไม่พบคาในภาษาบาลีที่แปลว่า ‚ความขัดแย้ง‛โดยตรง แต่จะมีคาอื่นในภาษาบาลีที่มีความหมายใน
ลักษณะที่เป็ นความขัดแย้งหรื อบ่งบอกถึงความขัดแย้ง พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ท่านได้จดั กรอบ
เกี่ ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง ในมิติของพระพุทธศาสนาได้ ๒ ประเด็น
หลัก ๆ กล่าวคือ ความขัดแย้งในแง่ของธรรม และในแง่ของวินยั
๓.๑.๑.ความหมายของความขัดแย้งในแง่ ของธรรม
ความขัดแย้งในแง่ของธรรมนั้น ในที่น้ ี จะเป็ นความหมายในระดับโลกิ ยธรรมเท่านั้น
ซึ่ งหมายถึ ง การที่ บุ ค คล หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลมี ค วามต้อ งการ ความเห็ น การปฏิ บ ัติ ค่ า นิ ย ม และ
โครงสร้างที่มีความขัดกัน ไม่ลงรอยกัน หรื อแตกต่างกัน จนก่อให้เกิดการบาดหมาง ทะเลาะ และ
วิวาทกัน ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม มีหลายนัยด้วยกัน กล่าวคือ

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี : ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙- ๒๔.

๗๒

๑) ความขัดแย้ งในความหมายของ “ความบาดหมาง” ในภาษาบาลีใช้คาว่า ‚ภณฺ ฑน‛๒
สาหรั บกิ ริยาอาการเกี่ ย วกับ ความบาดหมางนั้น มัก เป็ นอาการที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตของบุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งเป็ นปฐม หลังจากนั้นจึงสาแดงออกเป็ นความขัดแย้งในลักษณะอื่น ๆ ต่อไป
๒) ความขัดแย้ งในความหมายของ “การทะเลาะ” ในภาษาบาลีใช้คาว่า ‚กลห‛ กิริยา
อาการที่เกี่ยวกับการทะเลาะนั้น การวิเคราะห์ตามนัยที่ปรากฏในภาษาบาลี พบว่า การทะเลาะเป็ น
อาการที่คู่กรณี ได้แสดงออกทางกาย เช่น การตบตี ชกต่อย หรื อการทาร้ายร่ างกายในลักษณะต่าง ๆ
เป็ นต้น และการแสดงออกทางวาจา เช่น ดูหมิ่นเหยียดหยามคู่กรณี หรื อด่าคู่กรณี เป็ นต้น
) ความขัดแย้งในความหมายของ “การแก่งแย่ง” ในภาษาบาลีใช้คาว่า ‚วิคฺคห‛ ๔ การ
ให้ความหมายของคาว่า ‚วิคฺคห‛ ในลักษณะนี้ ทาให้มองเห็นภาพของการแก่งแย่ง ได้อย่างชัดเจน
ว่า เกิดจากการที่คู่กรณี น้ นั พยายามรักษาวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเอง ด้วยการย้ าเตือน
หรื อ ตอกย้าให้คู่กรณี ได้เห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการทะเลาะกัน ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
เกี่ยวกิ ริยาอาการอันเป็ นที่มาของการแก่งแย่งกันนั้นก็คือ อาการที่คู่กรณี ใช้ความพยายามเต็มที่ใน
การแย่งชิง หรื อฉกชิงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งด้วยกาย วาจา และใจ ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาจุดยืนของ
ตัวเองโดยมิได้สนใจจุดยืนของคนอื่น ๆ
๔) ความขัดแย้งในความหมายของ “การวิวาท” ในภาษาบาลีใช้คาว่า ‚วิวาท‛๕ อย่างไร
ก็ตาม การวิวาทนั้นถื อว่าเป็ นผลต่อเนื่ องจากคู่ กรณี พยายามที่ จะยึดถื อ และยึดมัน่ ในจุ ดยืนของ
ตัวเอง หรื อบนพื้นฐานของความชอบของตัวเอง แล้วจึงพูด หรื อนาเสนอวิธีการที่ต่างกันออกไป
เมื่อต่างฝ่ ายต่างพยายามที่จะยืนยันในวิธีการของตัวเอง โดยการให้เหตุผลเพื่อย้าถึงจุดยืนของตัวเอง
๒

คาว่า ‚ภณฺ ฑน‛ ๒(ภณฺ ฑ ปริ ภาสเน+ยุ) มาจาก ‚ภณฺ ฑ ธาตุ‛ ซึ่ งเป็ นในอรรถว่า ‚การกล่าวตอบ‛
(ปริ ภาสนะ) และ ‚ยุ ปั จจัย‛ มีรูปวิเคราะห์วา่ ‚ภณฺ ฑิยเตติ ภณฺ ฑน‛ แปลว่า ‚การบาดหมางกัน ชื่อว่าภัณฑนะ‛
ดังที่พระฎีกาจารย์ได้ช้ ีให้เห็นว่า ‚ที่ชื่อว่า ‘ภณฺ ฑน’ เพราะวิเคราะห์วา่ เป็ นเหตุบาดหมางกัน หรื อด่ากัน ได้แก่
‚วิรุทธจิต‛.
คาว่า ‚กลห‛ (กลห วิวาเท+อ) มาจาก ‚กล ธาตุ‛ ซึ่งเป็ นไปในอรรถว่า ‚การถกเถียงกัน‛
(วิวาเท) ลง ‚อ ปั จจัย‛ ซึ่ งมีรูปวิเคราะห์ว่า ‚กลียติ ปรมียติ อเนน สู รภาโวติ กลโห‛ แปลว่า ‚ชื่อว่า กลหะ
เพราะวิเคราะห์วา่ เป็ นเครื่ องกระทาความผิด คือ การนับถือบุคคลอื่นของบุคคลผูก้ ล้าหาญ‛.
๔
คาว่า ‚วิคฺคห‛ ๔(วิ+คห, อปทาน+อ) อีกนัยหนึ่งคานี้ สามารถแปลได้วา่ ‚การถือเอา หรื อการรักษา
จุดยืนที่แตกต่างกัน‛ ดังรู ปวิเคราะห์ที่วา่ ‚วิวธิ คณฺ หาตีติ วิคฺคโห‛ ซึ่ งแปลว่า “โวหาร คือ การพูดที่ถือเอาเรื่ องที่
แตกต่างกัน ชื่อว่า วิคฺคห‛.
๕
คาว่า ‚วิวาท‛ (วิ+วท, กถเน+ณ) มาจาก ‚วท ธาตุ‛ เป็ นไปในอรรถว่า ‚กล่าว‛ (กถเน) ลง ณ
ปั จจัย มีรูปวิเคราะห์วา่ ‚วิรุทฺธ กตฺ วา วทตีติ วิวาโท‛ แปลว่า ‚คาพูดที่ทาให้แตกแยก เรี ยกว่า วิวาท‛

๗

๕) ความขัดแย้งในความหมายของ “การมุ่งร้ ายกัน”ในภาษาบาลีใช้คาว่า ‚เมธคา‛๖ จาก
กรอบเบื้ องต้นเกี่ ยวกับความขัดแย้งในความหมายของ ‚การมุ่งร้ าย‛ นั้น ได้สะท้อนให้เห็ นถึ ง
พฤติ ก รรมที่ ส่ อ แสดงให้ เ ห็ น ความรุ น แรงที่ ป รากฏ ที่ ก่ อ ตัว จากการวิ ว าทกัน ของคู่ ก รณี ใน
สถานการณ์ที่ท้ งั คู่ไม่สามารถหาทางออกด้วยเหตุผล หรื อการไกล่เกลี่ย หรื อเกิดจากการที่คู่กรณี เกิด
อารมณ์ชวั่ วูบ จึงตัดสิ นใจฆ่ากัน หรื อทาร้ายกันด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งจนทาให้คู่กรณี เสี ยชี วิต
หรื อได้รับบาดเจ็บอย่างรุ นแรง
๖) ความขัดแย้ งในความหมายของ “การถกเถียงกัน” ในภาษาบาลี ใช้คาว่า ‚โวหาร‛๗
คาว่าโวหารในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีศพั ท์อื่นนาหน้าคานี้ ดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้
นาเสนอว่า ‚สองบทว่า วิปจฺ จตาย โวหาโร ได้แก่ โวหาร (คาพูด หรื อบัญญัติ) เพื่อประโยชน์แก่
ความทุกข์ทางจิต (พูดให้เจ็บใจ) ได้แก่ ผรุ สวาจา (ด่า)‛ ๘ จากการให้คาจากัดความ หรื ออธิ บาย
เนื้ อหาที่เกี่ยวกับคาว่า ‚โวหาร‛ นั้น ทาให้พบว่า โดยปกติทวั่ ไปนั้น มนุ ษย์สื่อข้อมูล หรื อนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้คู่กรณี หรื อบุคคล อื่น ๆ ให้เข้าใจประเด็นที่ตวั เองต้องการสื่ อ แต่ถอ้ ยคาที่
นาไปสู่ ค วามขัดแย้ง ในขณะที่ คู่ กรณี หรื อบุ คคลทัว่ ไปพยายามท าก็ คื อ การแสดงออก หรื อสื่ อ
ถ้อยคาที่เจือปนด้วยถ้อยคาที่ รุนแรง ด้วยการกล่าวถ้อยคาที่ส่อเสี ยด ด่าคนอื่นให้เจ็บใจ เสี ยหน้า
หรื ออับอาย ผลจากการสื่ อในลักษณะดังกล่าวนัน่ เองจึงกลายเป็ นถ้อยคาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
สรุ ปได้วา่ ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม สามารถรวบรวมและวิเคราะห์
ความหมายได้หลายนัย ได้แก่ การบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้ายกัน และ
การถกเถียงกัน ซึ่ งชุ ดของความหมายที่มีหลายนัยดังกล่าวนั้น จัดได้วา่ เป็ นความขัดแย้งในมิติของ
พระพุทธศาสนา และเมื่อนามาเทียบเคียงกับความหมายของความขัดแย้งทัว่ ไปแล้ว จะพบว่าความ
ขัดแย้งในความหมายของพระพุทธศาสนามีนยั ที่กว้างขวางกว่ากัน เพราะว่ากรอบความขัดแย้งใน

๖

คาว่า ‚เมธคา‛ (เมธ หึ สาสงฺ คาเมสุ +ณวุ+อา) มาจาก ‚เมธ ธาตุ‛ เป็ นไปในอรรถว่า ‚การ
เบียดเบียน และต่อสู ้กนั ‛ (หึ สาสงฺ คาเมสุ ) ลง ‚ณวุ ปั จจัย‛ วิเคราะห์วา่ ‚เมธติ หึ สตีติ เมธคา‛ แปลว่า ‚การ
ทะเลาะ เบียดเบียนกัน ชื่อว่า เมธคา‛ ในประเด็นนี้ คมั ภีร์โยชนาได้ขยายความเพิ่มเติมว่า ‚เมธนฺ ตา หึ สนฺ ตา คจฺ
ฉนติ ปวตฺ ตนฺ ตีติ เมธคา‛ แปลว่า ‚ชื่อว่าเมธคา เพราะวิเคราะห์วา่ คนผูด้ ุร้ายทั้งหลาย ย่อมเบียดเบียน คือดาเนิ น
ไป‛( ปาจิตฺ. โย. (บาลี) ๔๖๔/๔๐๒ ฉบับพม่า.
๗
คาว่า ‚โวหาร‛ (วิ+หร, หราณ+ณ) มาจาก ‚หร ธาตุ‛ เป็ นไปในอรรถว่า ‚นาไป‛ (หราณ) ลง ‚ณ
ปั จจัย‛ มีรูปวิเคราะห์วา่ ‚วิรุทฺธ กตฺ วา อวหรติ วทตีติ โวหาโร‛ แปลว่า ‚การนาเรื่ องที่ ขดั แย้งกันมาพูด ชื่อว่า
‚โวหาร‛
๘
วิปจฺจตาย โวหาโรติ จิตฺตทุกฺขตฺ ถ โวหาโร, ผรุ สวจนนฺ ติ อตฺ โถ. วิ. อ. (บาลี) /๒ ๕/๒๙๕

๗๔

พระพุทธศาสนานั้นกินความตั้งแต่ความขัดแย้งภายในและภายนอกในทุก ๆ มิติ กินความในแง่ของ
ธรรมและวินยั ดังจะได้กล่าวต่อไป
. .๒ ความหมายของความขัดแย้งในแง่ ของวินัย
ค าว่า ‚วินัย ‛ ในบริ บ ทนี้ หมายถึ ง ระเบี ย บ แบบแผน ข้อปฏิ บ ตั ิ หรื อสิ ก ขาบทที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุ และภิกษุณี ใช้เป็ นเครื่ องมือในการประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บญั ญัติข้ ึนมานั้นก็เพื่อป้ องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้น
ในหมู่สงฆ์ ระงับความขัดแย้งที่กาลังเกิ ดขึ้น และได้เกิ ดขึ้นแล้วในหมู่สงฆ์ดว้ ย อันจะทาให้เกิ ด
ความผาสุ ก แก่ตนเอง และสังคมโดยส่ วนรวม ความขัดแย้งในแง่ของวินยั นั้น เรี ยกว่า ‚อธิ กรณ์ ‛
๙
เมื่อกล่าวโดยสารัตถะ อธิ กรณ์ หมายถึง ปั ญหา ข้อพิพาท และเรื่ องที่ตอ้ งอภิปราย ซึ่ งข้อพิพาท
หรื อปั ญหาในบริ บทนี้ เป็ นคดีของพระเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงอธิ กรณ์ในภาษาพระวินยั จึงเป็ น
คดี หรื อปั ญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์เท่านั้น
‚วิวาทาธิ กรณ์ ‛ หมายความว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท
ความกล่าวต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุม้ ใจ การด่าทอในเรื่ องนั้นใด
นี้เรี ยกว่า วิวาทาธิ กรณ์ ๐ ซึ่ งจะต้องเป็ นการวิวาทในประเด็นดังต่อไปนี้
( ) สิ่ งนี้เป็ นธรรม สิ่ งนี้ไม่ใช่ธรรม
(๒) สิ่ งนี้วนิ ยั สิ่ งนี้ไม่ใช่วนิ ยั
( ) นี้ตถาคตภาษิตได้ตรัสไว้ นี้ตถาคตภาษิตไม่ได้ตรัสไว้
(๔) นี้จริ ยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมา นี้จริ ยาวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
(๕) นี้ตถาคตทรงบัญญัติไว้ นี้ตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้
(๖) นี้อาบัติ นี้อนาบัติ
(๗) นี้อาบัติเบา นี้อาบัติหนัก
(๘) นี้อาบัติมีส่วนเหลือ นี้อาบัติไม่มีส่วนเหลือ
(๙) นี้อาบัติชวั่ หยาบ นี้อาบัติไม่ชวั่ หยาบ
๙

สารตฺ ถ.ฏีกา (บาลี) ๒/ ๘๖/๔ ๐.
๐
‚ตตฺ ถ ภณฺ ฑน กลโห วิคฺคโห วิวาโท นานาวาโท อญฺ ญถาวาโท วิปจฺ จตาย โวหาโร เมธค อิท
วุจฺจติ วิวาทาธิกรณ‛ วิ.จู. (บาลี) ๖/๒ ๕/๒๔๕
วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ ๕/ .

๗๕

สรุ ปเมื่ อ กล่ า วโดยรวมเกี่ ย วกั บ ความหมายของความขั ด แย้ ง ในทั ศ นะของ
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความหมายของความขัดแย้งในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นัย กล่าวคือ
เป็ นความขัดแย้ง ในแง่ ข องธรรม และความขัดแย้ง ในแง่ ข องวินัย ซึ่ ง ความขัดแย้ง ดัง กล่ า วนั้น
ครอบคลุ มทั้งความหมายในเชิ งโลกและเชิ งธรรมที่เกี่ ยวข้องกับบรรพชิ ต และคฤหัสถ์ พระมหา
หรรษา ธมฺ มหาโส ได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจ ๒ คือ การนิยามความหมายความขัดแย้ง
ในแง่ของธรรมมองความขัดแย้งในเชิ งราบ ในขณะที่การนิ ยามความขัดแย้งในแง่ของวินยั มองใน
เชิ งดิ่งโดยมองจากฐานของวิวาทาธิ กรณ์แล้วกระจายไปสู่ คาอื่น ๆ เป็ นการมองความขัดแย้งทั้งชุ ด
และมีการจัดกรอบ พร้อมทั้งนิยามเอาไว้อย่างชัดเจนว่า วิวาทกันในประเด็นใดบ้างจึงเรี ยกชื่ อว่า ‚วิ
วาทาธิกรณ์‛ ส่ วนการมองความขัดแย้งในมิติของธรรมนั้น เป็ นการมองที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าวินยั
ซึ่ งการคิด การพูด หรื อการกระทาในแง่ของธรรมจะมีความหลากหลายมากกว่า
๓.๒ ความสาคัญของความขัดแย้ง
มนุ ษย์ปุถุชนมีความขัดแย้ง และความแปลกแยกในตัวเอง อย่างไรก็ตามผลของความ
แปลกแยก หรื อความขัดแย้งภายในลักษณะดังกล่าวได้ทาให้เกิ ดแนวคิด ทฤษฎี ในแง่มุมที่สาคัญ
หลายประการด้วยกัน ดังนี้
๓.๒.๑ ความขัดแย้ งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์
พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริ งที่ว่า สิ่ งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็ นคนสัตว์ หรื อ
สิ่ งของ เป็ นรู ปธรรม หรื อ นามธรรม เป็ นวัตถุ หรื อเป็ นเรื่ องของจิตใจ ไม่ว่าจะมี ชีวิต หรื อโลกที่
แวดล้อมอยูก่ ็ตาม ทั้งหมดล้วนแต่เป็ นไปตามธรรมดาแห่ งเหตุปัจจัย การกระทาหรื อกรรมใดๆนั้นก็
ไม่ได้เกิ ดจากพระเจ้าหรื ออยูใ่ นความดูแลของพระเจ้า สิ่ งต่างๆในโลกนั้นจะไม่มีสิ่งใดคงที่ ถาวร
หรื อเป็ นนิ รันดร์ แต่เป็ นสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สิ่ งต่างๆที่เกิด และเสื่ อม
สลายไปนี้จะเป็ นไปตามลักษณะของธรรมชาติ เรี ยกว่า “ไตรลักษณ์” ได้แก่
( ) อนิจจตา (Impermanence) หมายถึง ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว ภาวะ
ที่เกิดขึ้นแล้วเสื่ อมและสลายไป
๒

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๒๗- ๒๘.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง และขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ,
(กรุ งเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ ๘) ,หน้า ๖๘, ๗ -๗๘.

๗๖

(๒) ทุกขตา (Conflict) หมายถึง ความเป็ นทุกข์ ซึ่ งเป็ นภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้น
และสลายไป เป็ นภาวะที่กดดันฝื นและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปั จจัยที่ปรุ งแต่งให้มีสภาพเป็ นอย่าง
นั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทาให้คงอยูใ่ นสภาพนั้นไม่ได้
( ) อนัตตตา (Soullessness หรื อ Non-Self) หมายถึง ความเป็ นอนัตตา ความไม่ใช่
ตัวตน ความไม่มีตวั ตนแท้จริ ง ที่จะสัง่ บังคับให้เป็ นอย่างไรๆ ได้
จากความเข้าใจความเป็ นจริ งตามคาสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว จึงเป็ นคาอธิ บาย
ได้เป็ นอย่างดี ในเรื่ องสภาวะของความขัดแย้ง ว่าเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ เพราะความคิด หรื อการ
กระทาของมนุ ษย์น้ นั มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดิ มได้ ด้วย
เหตุน้ ี เราจึงไม่สามารถบังคับให้บุคคล หรื อสิ่ งใดก็ตามเป็ นไปตามความปรารถนาของเรา ดังนั้น
ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นการเกิ ดขึ้นบนฐานที่การที่บุคคลอื่นกระทาการ พูด หรื อคิดสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดที่ไม่ลงรอยเหมือนกับเรา หรื อ การคาดหวังว่าสิ่ งต่าง ๆ ต้องไปเป็ นตามความต้องการของเรา
นอกเหนื อ จากแนวคิ ด ที่ ค วามขัด แย้ง เป็ นธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์แ ล้ว ยัง มี แ นวคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอีกหลายแง่มุม ผูว้ ิจยั ได้หยิบยกประเด็นที่น่าสนใจ อีก ประเด็น ซึ่ ง
เป็ นประเด็นที่ พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ๔ ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
๓.๒.๒ ความขัดแย้งก่อให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ในเชิ งบุคคล
ความขัดแย้งในตัวเองกลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้เจ้าชายสิ ทธัตถะ ได้พฒั นาจิต
ของตัวเองเพื่อเลื่อนสถานะจากความเป็ นมนุษย์ไปสู่ ‚ความเป็ นพระพุทธเจ้า‛ ที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะ
สาเหตุสาคัญดาเนินมาจากความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการตอบคาถามของ
ตัวเองว่า ‚อะไรคือความสุ ขที่แท้จริ ง มนุ ษย์ไม่เกิ ด แก่ เจ็บ และตายได้หรื อไม่‛ การตั้งคาถามใน
ลักษณะนี้ ก็เพราะเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับทวิลกั ษณะของสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง
ของพระองค์ ดังนั้น จะเห็ นได้วา่ ความขัดแย้ง เป็ นสื่ อหรื อเป็ นสะพานที่ทรงคุ ณค่าในการทาให้
มนุ ษย์ได้ทอดเดินไปสู่ ‚ภาวะไร้ความขัดแย้ง‛ อันเป็ นทางเดินทางที่เข้าใจความจริ งว่าเส้นทางเดิม
สามารถเติมเต็มความสุ ขให้แก่มนุ ษย์ได้ในระดับหนึ่ ง แต่เส้นทางดังกล่าวก็เป็ นพื้นทางที่ดีที่ทาให้
มนุษย์ได้พยายามที่จะรู ้จกั กับทางเลือกใหม่ อันเป็ นทางเลือกที่ปราศจากความขัดแย้ง หรื อไร้ความ
ขัดแย้งอย่างแท้จริ ง
๔

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๙- ๔ .

๗๗

๓.๒.๓ ความขัดแย้งก่อให้ เกิดระบบการเมืองการปกครอง
ความขัดแย้งได้กลายเป็ นพื้นฐานสาคัญของระบบการเมืองการปกครอง คือ เป็ นที่มา
ของการถือกาเนิดของระบอบการปกครองแบบกษัตริ ย ์ จากการศึกษาอัคคัญญสู ตร ๕ พบว่า การถือ
กาเนิ ดของระบบกษัตริ ย ์ ได้ค่อยๆพัฒนาเกิ ดขึ้ น จากจุ ดเริ่ มต้นที่ ประชาชนทัว่ ไปมี ความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการแย่งชิ งข้าวสาลี ปั ญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย จนนาไปสู่ ขอ้ ตกลงร่ วมกันว่า “เรา
ควรแบ่งปั นข้าวสาลี และปั กปั นเขตแดนกัน‛ แต่สถานการณ์ การกลับไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
เพราะ เนื่ องจากประชาชนบางคนไม่พอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ จึงพยายามเก็บรักษาสิ่ งที่ตวั เองมีอยู่ แต่
กลับไปแย่งชิ งทรัพยากรของคนอื่นๆ ดังคากล่าวที่ปรากฎในพระสู ตรว่า ‚สัตว์ผมู้ ีนิสัยโลภ รักษา
ส่ วนของตนไว้ ถื อเอาส่ วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริ โภค‛ จะเห็ นว่าเมื่อแต่ละฝ่ ายไม่เคารพในกฎ
กติกาจึงทาให้ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายตัวไปสู่ การตาหนิกนั และกันว่า ‚คุณทากรรมชัว่ ที่รักษา
ส่ วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่ วนอื่นที่เขามิได้ให้มาบริ โภค คุณอย่าทาอย่านี้ อีก‛ ก่อนที่จะใช้ฝ่ามือ
บ้าง ก้อนดินบ้าง ท่อนไม้บา้ ง ทาร้ายกันและกัน
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า เมื่อประชาชนประสบความล้มเหลวในข้อตกลงดังกล่าว จึงมีการ
ประชุ มหาข้อตกลงใหม่ โดยการนาเสนอประเด็นปั ญหาว่า ‚ท่านผูเ้ จริ ญ บาปธรรมปรากฏในหมู่
สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การตาหนิ ติเตียนกันปรากฏ การพูดเท็จ
ปรากฏ และการถืออาวุธเพื่อทาร้ายกันก็ปรากฏ ฉะนั้น พวกเราควรสมมติ (แต่งตั้ง) สัตว์ผหู้ นึ่ง ซึ่ ง
จะว่ากล่าวผูท้ ี่ควรว่ากล่าว ติเตียนผูท้ ี่ควรติเตียน ขับไล่ผทู ้ ี่ควรขับไล่โดยชอบ‛ ดังนั้น บทสรุ ปที่ได้
จากการประชุ มดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของคาว่า ‚มหาสมมติ‛ ‚กษัตริ ย‛์ และ ‚ราชา‛ ซึ่ งทั้งสามคา
นั้นมีความหมายที่มุ่งเน้นไปที่การทาหน้าที่ในการแบ่งปั นทรัพยากรธรรม และวินิจฉัยคดีต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งผลจากการทาหน้าที่ดงั กล่ าว กษัตริ ยจ์ ะได้รับข้าวสาลี เป็ นการตอบแทน เพื่อจะได้มี
หน้าที่บริ หารและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเต็มที่
ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเกิดระบบการปกครองแบบ ‚กษัตริ ย‛์ ขึ้นมาเพื่อบริ หารจัดการ ความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการแบ่งปั นพืชผลทางการ ‚เกษตร‛ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ๖ ‚กษัตริ ย‛์ ในบริ บท

๕
๖

เขตแดน

ที.ปา. (ไทย) / ๒๙/๙๖.
‚ผูเ้ ป็ นใหญ่ในนา‛ (เขตฺ ตาน อธิ ปติ) ซึ่ งหมายถึงผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการแบ่งปั นข้าวสาลี และ

๗๘

นี้ก็คือ ‚เกษตร‛ ที่ทาหน้าที่ในการแบ่งปั นพืชผลทางการเกษตรคือข้าวสาลี และแบ่งปั น เขตแดน
เพื่อให้ความพอใจสู งสุ ดแก่คู่กรณี เพราะฉะนั้น กษัตริ ยจ์ ึงได้ชื่อว่า ‚ราชา‛ ด้วย ๗
๓.๒.๔ ความขัดแย้งก่อให้ เกิดการบัญญัติพระวินัย
พระวินยั เป็ นข้อปฏิบตั ิสาหรับพุทธบริ ษทั ทั้ง ๔ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสังคม แต่การเรี ยกชื่อนั้นอาจจะแตกต่างกัน กล่าวคือ พระภิกษุ และภิกษุณีใช้คาว่า ‚วินยั ‛
แต่สามเณร สามเณรี อุบาสก และอุบาสิ กานั้น ใช้คาว่า ‚ศีล
จากการศึกษา พบว่า การบัญญัติพระวินยั นั้น ไม่ได้เกิดจากพุทธประสงค์ ดังที่พระองค์
ได้ทรงย้ าว่าพระองค์จะไม่บญั ญัติพระวินยั จนกว่าจะเกิ ดปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่ งขึ้นในหมู่สงฆ์ ๘
กรณี ศึกษาที่ เกี่ ยวกับประเด็นนี้ มีปรากฏอยู่ในคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ งด้วยกัน เช่ น
ทรงบัญญัติอาบัติปาราชิกข้อที่ ๒ ในฐานะที่พระธนิยะได้นาไม้ของหลวงไปสร้างกุฏิจนทาให้พระ
เจ้าพิมพิสาร และชาวบ้านตาหนิ ๙ และทรงบัญญัติอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ ๐ ในฐานะที่พระ
เทวทัตได้ทาให้สงฆ์แตกกัน๒๐ และทรงบัญญัติอาบัติทุกกฎ ในฐานะพระภิกษุได้พากันแย่งที่พกั
อาศัยโดยมิได้สนใจพระสารี บุตรผูม้ ีพรรษามากกว่าว่าจะมีที่พกั อาศัยหรื อไม่๒
ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ งในการบัญญัติพระวินยั สื บเนื่ องมาจากประวัติศาสตร์
ของความขัดแย้งที่เกิ ดจากสาวกของกลุ่มนิ ครนถ์ทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทกัน จนนาไปสู่ ความ
แตกแยก ขาดความสมานฉันท์ซ่ ึ งส่ งผลเสี ยต่อองค์กรของสาวกนิ ครนถ์ จึงทาให้สาวกของพระองค์
ได้นาประเด็ นดังกล่ า วเข้าไปปรึ ก ษากับพระพุ ทธเจ้าเพื่อให้พ ระองค์ได้ทรงบัญญัติวินัยให้เป็ น
หมวดหมู่ และจัดระเบียบองค์กรสงฆ์
อีกประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติม คือ การบัญญัติวินยั ของพระพุทธเจ้านั้นมีความยืดหยุ่น
สู งมาก สิ่ งที่สามารถยืนยันข้อมูลสมมติฐานดังกล่าวก็คือ เมื่อพระองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินยั ข้อ
ใดที่เรี ยกว่า ‚ปฐมบัญญัติ‛ ขึ้นมาใช้แล้ว หากกฎเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ครอบคลุม หรื อ มีช่องโหว่ อันจะ
ส่ งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแล้ว และเพื่อให้การปฏิบตั ิ หรื อวิถีชีวิ ตของสมณะเอื้อต่อการ
๗

‚ผูท้ ี่ยงั บุคคลเหล่าอื่นให้ยินดีโดยธรรม‛ (ธมฺ เมน ปเร รญฺ เชติ ) หมายถึงผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการสร้าง
ความพอใจให้แก่ประชาชนโดยธรรม ซึ่งราชาตามนัยนี้สอดคล้องกับพระดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
รัชกาลปั จจุบนั ว่า ‚เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม‛
๘
วิ.ม. (ไทย) /๒ / .
๙
วิ.ม. (ไทย) /๘๗/๗๖.
๒๐
วิ.ม (ไทย) /๔๐๙/๔๔ .
๒
วิ.จู. (ไทย) ๗/ ๐/ ๒ - ๒๔.

๗๙

ปฏิบตั ิธรรม หรื อพัฒนาสังคมแล้ว พระองค์ก็จะบัญญัติเพิ่มเติมดังที่เรี ยกว่า ‚อนุบญั ญัติ‛ ลักษณะ
ของการบัญญัติมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ งส่ งผลต่อองคาพยพอื่น ๆ ในสังคม อัน
เป็ นการบัญญัติที่เกิดจากการวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างรอบด้านแล้วจึงบัญญัติ
๓.๓ พัฒนาการความขัดแย้ง
จากการศึ ก ษาการพัฒนาการของความขัดแย้งในบทที่ ๒ การพัฒนาการของความ
ขัดแย้งนั้นประกอบไปด้วยระดับที่ยงั ไม่ปรากฏ ระดับที่กาลังปรากฏ และระดับที่ปรากฏตัวแล้ว
ในทางพระพุทธศาสนาจ การพัฒนาการของความขัดแย้งนั้น พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ท่านได้
วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ของสภาวะธรรม การนิยามคา และ หลักไวยากรณ์ และ สถาณการณ์ ในการ
จัดระดับ หรื อการพัฒนาของความขัดแย้ง ออกเป็ น ๔ ระดับ๒๒ คือ เริ่ มพัฒนาตั้งแต่ความบาดหมาง
การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกัน การวิวาทเป็ นถ้อยคาที่บ่งชี้อุณหภูมิของความขัดแย้งว่า
รุ นแรงที่สุดตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ส่ วนคาอื่นๆ นั้นจัดได้วา่ เป็ นไวพจน์ของแต่ละ
คาตามที่ปรากฏข้างล่าง
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงระดับของความขัดแย้ง (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส)

ภณฺ ฑน

กลห

บาดหมาง

ทะเลาะ

๒๒

วิคคฺ ห
แก่งแย่ง

วิวาท
โต้เถียง

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๐- .

๘๐

๓.๔ รากเหง้ าทีก่ ่อให้ เกิดความขัดแย้ง
เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น จะมีท้ งั เหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัยภายนอก
สาหรับเหตุปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิ ยม อานาจ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้แสดงออกมา ในขณะที่ รากเหง้าหรื อเหตุปัจจัยภายในนั้น ผูว้ ิจยั จะมุ่งเน้นและให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะนั่น คื อ สาเหตุ หลักที่แท้จริ งที่ ท าให้เกิ ดความขัดแย้ง และเป็ น
อุปสรรคตัวสาคัญต่อการจัดการความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนา ถึ งแม้ว่าจะให้ความสาคัญต่อเหตุปัจจัยภายในเป็ น
สาคัญ แต่ก็ยงั มองถึงความสาคัญของเหตุปัจจัยภายนอกด้วย ดังพุทธพจน์ที่วิเคราะห์ประเด็นความ
ขัดแย้งที่วา่ ด้วยการวิวาทว่า
‚ถ้าเธอทั้งหลาย พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่ งการวิวาทเช่นนี้ ภายในหรื อภายนอก เธอทั้งหลาย
พึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่ งการวิวาทที่เป็ นบาปภายในหรื อภายนอกนั้นแล ถ้าเธอทั้งหลาย
ไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายใน หรื อภายนอก เธอทั้งหลายพึงปฏิบตั ิเพื่อให้
มูลเหตุแห่ งการวิวาทที่ เป็ นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไป การละมูลเหตุแห่ งการวิวาทที่ เป็ นบาป
นั้น ย่อมมีได้ และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็ นบาปนั้น ย่อมไม่ยดื เยื้อต่อไป‛๒
พุทธพจน์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงให้หลักคิด เกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัย (Source Analysis) ว่าควรวิเคราะห์ท้ งั เหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัยภายนอก ซึ่ งจะทาให้
กระบวนการในการแก้ปัญหาเป็ นไปอย่างถูกต้อง เพราะเข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหาอย่างครบถ้วน
เนื่ องจากปั ญหาบางประการอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยภายใน และปั ญหาบางอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย
ภายนอก แต่ปัญหาบางอย่างนั้นอาจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้ง ๒ ด้านก็เป็ นได้
ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อศึ ก ษาวิเคราะห์ถึ ง รากเหง้าที่ ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง จะ
สามารถอธิบายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ และ
ปปัญจธรรม ซึ่ งได้แก่ ตัณหา มานะและทิฏฐิ
๓.๔.๑ อกุศลมูล
ในทัศนะของพุทธศาสนา พลังอานาจที่ขบั เคลื่อนวิถีชีวิตและสังคมของมนุ ษย์ คือ
พลังแห่ งเจตจานงหรื อพลังแห่ งกรรม (กมฺ มุนา วตฺ ตตี โลโก) ซึ่ งกรรมในที่น้ ี จะมุ่งตรงไปที่ตวั แท้
หรื อต้นตอของกรรมจริ ง ๆ ได้แก่ เจตนา ความจงใจ หรื อ การเลือกตัดสิ นใจที่จะกระทาอย่างใด
๒

ม.อุ. (ไทย). ๔/๔๔/๕ ), วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ ๖/
๒๒- ๒๔. องฺ ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/ ๖/๔๘๔-๔๘๕.

๒-

๕. ดูเทียบใน ที.ปา.(ไทย)

/ ๒๕/

๘

อย่างหนึ่งนัน่ เอง เจตนาหรื อเจตจานงนี้ จะเป็ นตัวชี้ นา และกาหนดทิศทางแห่ งการกระทาทั้งหมด
ของมนุษย์ พร้อมทั้งเป็ นตัวการหรื อเป็ นแกนนาในการริ เริ่ ม ปรุ งแต่ง สร้างสรรค์ทุกอย่าง หรื ออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเจตนาเป็ นตัวแท้ของกรรม๒๔ ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย เรากล่าวเจตนาว่า
เป็ นตัวกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงทากรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ‛๒๕ และในการที่เจตนาแสดง
พลังขับเคลื่ อนวิถีชีวิตนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดาเนิ นไปอย่างบริ สุทธิ์ หากแต่เป็ นพลังที่
เคลื่อนไปตามอานาจการชักนาของธรรมที่เป็ นคุณสมบัติของจิต (เจตสิ ก) อีกชั้นหนึ่ ง โดยเฉพาะ
กลุ่มกิเลสที่เป็ นรากเหง้าของอกุศล อย่าง คือ โลภะ โทสะ และโมหะ
จากหลั ก การดัง กล่ า วท าให้ ช้ ี ชั ด ได้ ชั ด เจนว่ า สาเหตุ ห รื อ รากเหง้ า ที่ แ ท้ จ ริ งใน
กระบวนการเกิดความขัดแย้งนั้น เกิดจากอกุศลมูลนัน่ เอง ดังพุทธพจน์วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย มีจิตโลภ
วิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกัน ว่า นี้เป็ นธรรม นี้อธรรม นี้วนิ ยั นี้มิใช่วนิ ยั …‛๒๖
เมื่อใดก็ตามที่ ‚อกุศลมูล‛ ได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อสภาพจิตของมนุ ษย์แล้ว เมื่อนั้นจึงเป็ น
จังหวะ และโอกาสที่ ‚วิวาทมูล‛ หรื อ ‚อนุวาทมูล‛ ก่อตัวขึ้น ซึ่ งการก่อรู ปของวิวาทมูล หรื อ อนุ
วาทมูลนั้น เป็ นการเกิดขึ้นที่สาแดงอาการอย่างอ่อน ๆ แต่ก็สามารถที่จะรู้ชดั และสังเกตได้จากพฤติ
ภาพภายนอกดังไปนี้
( ) เป็ นผูม้ กั โกรธ๒๗ และผูกโกรธ๒๘
(๒) เป็ นผูล้ บหลู่๒๙ ตีเสมอท่าน ๐

๒๔

W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Kurusapha Press, 1995), p. 22.
องฺ . ฉกฺก. (ไทย) ๒๒ / ๖๒ / ๕๗๗.
๒๖
ดูเพิ่มเติมใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ ๖/ ๔.
๒๗
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่ คิด
ประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย คามพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความ
เกรี้ ยวกราด ความที่จิตไม่เบิกบาน นี้เรี ยกว่า ‚ความโกรธ‛ อภิ.ปุ. (ไทย) ๖/๔๕/ ๕๗
๒๘
ความโกรธในเบื้ อ งต้น ชื่ อ ว่า ความโกรธ ความโกรธในเวลาต่ อ มาชื่ อ ว่า ความผู ก โกรธ
ความผูกโกรธ กิริยาที่ผกู โกรธ ความไม่หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้ การดารงความโกรธไว้ การโผลงไปตาม
ความโกรธ การตามผูค้ วามโกรธไว้ การทาความโกรธให้มนั่ เรี ยกว่า ‚ความผูกโกรธ‛ อภิ.ปุ. (ไทย) ๖/๔๖/
๕๗)
๒๙
ความลบหลู่ กิริยาที่ลบหลู่ ภาวะที่ลบหลู่ ความดูหมิ่น การทาความดูหมิ่น นี้ เรี ยกว่า
‚การ
ลบหลู่‛ อภิ.ปุ. (ไทย) ๖/๔๗/ ๕๗
๒๕

๘๒

( ) เป็ นมีความริ ษยา และตระหนี่
(๔) เป็ นผูอ้ วดดี และเจ้ามายา

๒

๔

(๕) เป็ นผูม้ ีความปรารถนาชัว่ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ
(๖) เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในทิฏฐิของตน มีความถือรั้น สละสิ่ งที่ตนยึดมัน่ ได้ยาก
ประเด็นทั้ง ๖ นี้ สิ่ งที่แสดงออกมานั้น ไม่ว่าจะเป็ นความโกรธ การหลบหลู่คนอื่น การ
ตระหนี่ การอวดดี การหาช่องทางในการที่จะลงมือทาร้ายบุคคลอื่น และการยึดมัน่ ในความคิดของ
ตัวเอง โดยไม่อ่อนข้อ หรื อยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เป็ นการพยายามที่จะรักษาจุดยืนของ
ตัวเอง จนเข้าสู่ ระดับความขัดแย้งที่นาไปสู่ ความรุ นแรงในที่สุด
อย่า งไรก็ ตาม นอกจากอกุศ ลมู ลที่ เป็ นสาเหตุ ข องความขัดแย้ง แล้ว ยังมี พุท ธพจน์ ที่
กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้ง ที่เกิดจากกุศลมูลด้วย ว่า ‚ภิกษุท้ งั หลาย มีจิตไม่โลภวิวาทกัน มีจิต
ไม่โกรธวิวาทกัน มีจิตไม่หลงวิวาทกันว่า นี้ธรรม นี้อธรรม…‛ ๕ จากพระพุทธพจน์ดงั กล่าว ดังนั้น
๐

การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็ นอาหารแห่ งความตีเสมอโดยนาเอา ชัย
ชนะของตนมาอ้างเหตุเหตุแห่งความวิวาท ความแข็งดี ความไม่ยอมสละ นี้เรี ยกว่า ‚ความตีเสมอ‛ อภิ.ปุ. (ไทย)
๖/๔๘/ ๕๗
ความริ ษยา กิ ริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความเกลียดชัง กิ ริยาที่ เกลียดชัง ภาวะที่เกลียดชังในเมื่อ
ผูอ้ ื่นได้ลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้ และการบูชา นี้ เรี ยกว่า ‚ความริ ษยา‛ อภิ.ปุ. (ไทย)
๖/๔๙/ ๕๗
๒
ความตระหนี่ ๕ อย่าง คือ ตระหนี่ ที่อยู่ ตระกูล ลาภ วรรณะ และธรรม ความตระหนี่ กิ ริยาที่
ตระหนี่ ภาวะที่ ต ระหนี่ ความหวงแหน ความเหนี ย วแน่ น ความปกปิ ด ความมี จิ ต ไม่ เ ผื่ อ แผ่ เรี ยกว่ า
‚ความตระหนี่‛ อภิ.ปุ. (ไทย) ๖/๕๐/ ๕๘
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็ นผูโ้ อ้อวดจัด ความโอ้อวด กิ ริยาที่ โอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด ภาวะที่แข็ง
กระด้าง กิ ริยาที่ แข็งกระด้าง การพูดเป็ นเหลี่ยมคู กิ ริยาที่ พูดแอบอ้าง เรี ยกว่า ‚ความโอ้อวด‛ อภิ.ปุ. (ไทย) ๖/
๕ / ๕๘
๔
บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต เพราะเหตุจะปกปิ ดทุจริ ตนั้นจึงตั้ง
ความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาว่า ‚ใคร ๆ อย่ารู ้จกั เรา‛ ดาริ วา่ ‚ใคร ๆ อย่ารู ้จกั เรา‛ กล่าวว่า ‚ใคร ๆ อย่า
รู ้จักเรา‛ พยายามทางกายว่า ‚ใคร ๆ อย่ารู ้ จักเรา‛ ความเจ้าเล่ห์ ความเป็ นคนเจ้าเล่ห์ กิ ริยาที่ หลอกให้หลง
ความหลอกลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง ความซ่อน ความซ่อนบัง ความปิ ดบัง ความปกปิ ด
การไม่กระทาให้ชดั เจน การไม่ทาให้แจ่มแจ้ง การปิ ดบังอาพราง กิริยาที่เลวทรามนี้ เรี ยกว่า ‚มายา‛ อภิ.ปุ. (ไทย)
๖/๔๒/ ๕๘)
๕
ดูเพิ่มเติมใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ ๖/ ๔.

๘

สาเหตุ ค วามขัด แย้ง นั้น ไม่ เพี ย งจะเกิ ดจากจิ ตที่ เป็ นอกุ ศ ล ด้วยโลภะ โทสะ และโมหะเท่ า นั้น
หากแต่ยงั อาจเกิ ดจากการที่บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลขัดแย้งกันด้วยจิตที่ไม่โลภ โกรธ และหลงก็ได้
ดังในกรณี การนาเสนอข้อคิดเห็ นหรื อข้อมูลด้วยความหวังดี มีจิตกุศลต่อบุ คคล กลุ่ มบุคคล หรื อ
องค์กร แต่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้ นก็คือบุ คคล หรื อกลุ่ มบุ คคลดังกล่ าวอาจจะมี ความเข้าใจ
ความเห็น หรื อการตีความที่แตกต่างกัน หรื อ ไม่ยอมรับต่อข้อเท็จจริ งดังกล่าว จึงทาให้ท้ งั สองฝ่ าย
เกิดความขัดแย้งระดับต้น และทวีความรุ นแรงจนถึงขั้นทาร้ายกันให้เกิดความสู ญเสี ย
๓.๔.๒ ปปัญจธรรม
คาว่า ‚ปปญฺ จ‛ คัมภีร์อภิธานวรรณนา ได้นิยามความหมายไว้ ๒ นัย ว่า ‚กว้างขวาง‛
และ ‚พิสดาร‛ นอกจากนั้น ยังได้ยกคาที่มีความหมายอย่างเดียวกันและใช้เป็ นไวพจน์ของกันขึ้นมา
เทียบเคียงอีก ๒ คา คือ คาว่า ‚พฺ ยาส‛ และ ‚วิตฺถาร‛ แปลว่า ‚กว้างขวาง‛ และ ‚พิสดาร‛
เหมือนกัน ๖ เมื่อนามาใช้เป็ นศัพท์วิชาการทางพุทธศาสนา จะมีชื่อเรี ยกว่า ‚ปปั ญจธรรม‛ เป็ นชื่อ
รวมที่ใช้เรี ยกกลุ่มกิเลส ตัว คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ หมายถึง ธรรมเครื่ องเนิ่ นช้า หรื อกิเลสที่
ทาให้คิดปรุ งแต่งยืดเยื้อพิสดาร ดังคาอธิบายของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ว่า
ปปั ญจธรรม แปลว่า ธรรมเครื่ องเนิ่ นช้า ถ้าจะแปลให้ง่ายก็วา่ กิเลสตัวปั่ น คือ ปั้ นแต่ง
เรื่ องราว ปั่ นใจให้ทุกข์ ปั่ นหัวใจให้เรื่ องมาก ทาให้ยืดเยื้อ เยิ่นเย้อ ยุง่ เหยิง ยืดยาว ฟ่ าม
เฝื อ ล่าช้า วกวน วุน่ วาย นุงนัง สับสน สลับซับซ้อน ทาให้เขวห่ างหรื อไถลเชื อนเฉ
ออกไปจากความเป็ นจริ งง่าย ๆ เปิ ดเผย ปั ญหาที่ยงั ไม่มี ก็ทาให้มีข้ ึน ปั ญหาที่มีอยูแ่ ล้วก็ไม่
อาจแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาตามเหตุ แต่กลับทาให้ยงุ่ ยากซับซ้อนนุ งนังยิ่งขึ้น เป็ นตัวบง
การพฤติกรรมที่ทาให้มนุ ษย์พล่านไปมา ขัดแย้ง แข่งขัน แย่งชิ งกัน ตลอดจนก่อสงคราม
ระหว่างพวกระหว่างฝ่ าย ๗
จากแนวคิ ดดังกล่ าว เป็ นการสนับสนุ นว่า สาเหตุ ปั จจัยภายในของความขัดแย้ง กับ
ปปั ญจธรรม เป็ นการอธิ บายที่สอดรับและตรงประเด็น ในการเกิดความขัดแย้ง ซึ่ งการทางานของ
กลุ่มปปั ญจธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิน้ นั จะทางานประสานสัมพันธ์กนั และเป็ นเหตุปัจจัย
ของกันและกัน เพียงแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่ งจะแสดงออกมาเป็ นตัวเด่นในการกาหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ เพราะถ้าสื บสาวลึกลงไปในเบื้องหลังจะเห็นว่ามีกิเลสตัวที่เหลือคอยหนุ นหลังอยู่ ถึงแม้จาก
หลักอริ ยสัจ ๔ ที่วา่ ตัณหาเป็ นสาเหตุแห่ งความทุกข์ (สมุทยั ) ในที่น้ ี ไม่ได้หมายเอาเฉพาะตัณหา
๖

พระมหาสมปอง มุทิโต (ผูแ้ ปลและเรี ยบเรี ยง), คัมภีร์อภิธานวรรณนา, (กรุ งเทพมหานคร: โรง
พิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๙ ๐.
๗
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๐/๕ -๗๐/๕๒.

๘๔

เพียงอย่างเดียว หากแต่ยกตัณหาขึ้นมาในฐานะเป็ นตัวเด่นเท่านั้น แท้ที่จริ งแล้วก็คือการพูดถึ ง
มานะและทิฏฐิโดยอ้อมนัน่ เอง แต่ถา้ มองในแง่กิเลสที่เป็ นแกนกลางก็ตอ้ งยกให้ทิฏฐิ เพราะเมื่อ
บุคคลมีความเห็นความเชื่อในเรื่ องใดเรื่ องแล้ว มานะและตัณหาก็จะแสดงบทบาทเพื่อตอบสนอง
ความเห็นความเชื่ อนั้น ๆ เช่น บุคคลมีความเชื่ อว่ามีตวั ตนที่เป็ นศูนย์กลาง (ทิฏฐิ) ก็จะทาให้เกิด
ความอยาก ที่จะหาวัตถุมาบาเรอปรนเปรอตน (ตัณหา) และความทะนงตน อยากใหญ่ใฝ่ เด่น ก็จะ
เกิดตามมา (มานะ) ๘
ถ้ามองกว้างออกไปในบริ บทสังคมโลก ในการทาสงครามเย็นในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ระหว่างค่ายมหาอานาจ ๒ ค่าย คือ เสรี ประชาธิ ปไตย กับ คอมมิวนิสต์ เมื่อสาวลึกลงไป
ถึงรากฐานที่มาของสงคราม ก็จะทาให้เห็นการทางานประสานสัมพันธ์ของกิเลสกลุ่มปปั ญจธรรม
ได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ แกนกลางของความขัดแย้งที่อยูล่ ึ กสุ ด เป็ นเรื่ องของความยึดมัน่ ถื อมัน่
ในทิฏฐิหรื ออุดมการณ์ (Ideology) การต่อสู ้ช่วงชิ งเพื่อให้ได้เป็ นประเทศมหาอานาจของโลก เป็ น
เรื่ องของมานะ ส่ วนการแย่งชิงผลประโยชน์เพื่อจะได้ครอบครองทรัพยากรของโลกให้ได้มากที่สุด
เป็ นเรื่ องของตัณหา ๙
๑) ตัณหา
‚ตัณหา‛ หมายถึง ความอยาก ความอยากในบริ บทนี้ เป็ นความอยากในเชิ งลบ คาที่ตรง
ข้ามกับคานี้ และเป็ นไปในเชิ งบวกก็คือ ‚ธัมมฉันทะ‛ เมื่อจาแนกนัยของความอยากตามที่ได้มีการ
นิ ยามในพระสู ตรนั้นจะค่อนข้างกว้าง แต่เมื่ อกล่ าวโดยสรุ ปแล้วครอบคลุ มถึ งความอยากใน ๒
ประเด็นใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ
( ) ความอยากในวัตถุ (วัตถุ ก าม) ได้แก่ ความอยากได้ส่วนที่ ดีหรื อส่ วนที่ อร่ อย ที่
เรี ย กว่า กามคุ ณ คื อ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐัพ พะ และ ความอยากได้ท รั พ ย์ท้ งั ส่ วนที่ เ รี ย กว่า
สวิญญาณทรัพย์ (ทรัพย์ที่มีชีวติ ) และอวิญญาณทรัพย์ (ทรัพย์ที่ไม่มีชีวติ ) ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา
(๒) ความอยากได้ที่เป็ นตัวกิเลส(กิเลสกาม) ได้แก่ ความกาหนัด ความพอใจ หรื อความ
ปรารถนากามคุณ เป็ นต้น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ตณ
ั หาเป็ นตัวจุ ดชนวนให้เกิ ดความขัดแย้งในแง่ของการทะเลาะ
วิวาท ก็เพราะมี สิ่งเป็ นที่ รัก เข้ามาเกี่ ย วข้อง และหากวิเคราะห์ ค าว่า ‚สิ่ งเป็ นที่ รัก ‛ ย่อมมี นัย ๒
๘

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๗๐ / ๕ .
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), มองสั นติภาพโลกผ่ านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ , (กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั ธรรมสาร จากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๘.
๙

๘๕

ประการ กล่าวคือ ‚สัตว์๔๐และสังขาร๔ ‛ สิ่ งที่เป็ นที่รักทั้ง ๒ ประการนี้จดั ได้วา่ เป็ นหัวเชื้ อสาคัญที่
ทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน เพราะมนุ ษย์มีความหวาดระแวงว่าสิ่ งที่ตนเองรักนั้นจะถูกบุคคลอื่น
แย่งไป กาลังถูกแย่งไป หรื อถูกแย่งชิ งไปแล้ว ขณะเดียวกัน เมื่อสิ่ งที่ตนเองรักจะผันแปรไป กาลัง
ผันแปรไป หรื อได้ผนั แปรไปแล้ว๔๒ อาการเหล่ านี้ นี่เองที่ ทาให้มนุ ษย์ตอ้ งทะเลาะวิวาทกัน เพื่อ
ช่วงชิงภาวการณ์นา และเพื่อให้สิ่งนั้นคงดารงอยูก่ บั ตน โดยการยึดมัน่ ในสิ่ งเหล่านั้นว่าเป็ นของเรา
ด้วยอานาจแห่งตัณหา
ในประเด็นเดี ยวกันนี้ พราหมณ์ อารามทัณฑะได้ถามพระมหากัจจายนะว่า ‚อะไรคือ
เหตุ ปั จจัย ที่ ท าให้เกิ ดความขัดแย้ง กันระหว่า งกษัตริ ย ์ก ับ กษัตริ ย ์ พราหมณ์ ก ับ พราหมณ์ และ
คฤหบดีกบั คฤหบดี‛ คาตอบก็สอดคล้องกับประเด็นเบื้องต้นว่า ‚ เพราะความยึดมัน่ กามราคะ ตก
อยู่ในอานาจกามราคะ กาหนัดยินดี ในกามราคะ ถูกกามราคะกลุ ม้ รุ ม และถูกกามราคะครอบงา
เป็ นเหตุ‛ ๔ อย่างไรก็ตาม กามทั้งหลายยังทาให้ มารดากับบุตร บุตรกับมารดา บิดากับบุตร บุตร
กับบิดา พี่นอ้ งกัน ย่อมถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทกัน ทาร้ายกันและกันด้วยฝ่ ามือบ้าง ด้วย
ก้อนดิ นบ้าง ท่อนไม้บา้ ง ศัสตราบ้าง ถึ งความตายในที่น้ นั บ้าง ได้รับทุกข์ปางตายบ้าง และเพราะ
กามนัน่ เอง จึงทาให้ชนทั้งหลายถือดาบและโล่ จับธนูพาดลูกศรบ้าง วิ่งเข้าสู่ สงครามปะทะกันทั้ง
๒ ฝ่ าย เมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้าง พุง่ หอกไปบ้าง กวัดแกว่งดาบฟันบ้าง ชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสี ยบ
เอาบ้าง โดยหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะ พวกเขาตายในที่น้ นั บ้าง...๔๔
เมื่ อวิเคราะห์ ตัณหาเป็ นที่ มาของการทะเลาะวิวาทในเชิ งสังคมวิทยาจะพบที่ มาซึ่ ง
น่าสนใจตามที่ปรากฏในมหานิทานสู ตรว่า๔๕
‚เพราะอาศัยตัณหา ปริ เยสนา (การแสวงหา) จึงเป็ นไป
เพราะอาศัยปริ เยสนา ลาภะ (การได้) จึงเป็ นไป
เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ (การกาหนด) จึงเป็ นไป
เพราะอาศัยการกาหนด ฉันทราคะ (ความกาหนดด้วยอานาจความพอใจ)จึงเป็ นไป
๔๐

สัตว์ ได้แก่ มารดา บิดา พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว บุตร ธิดา มิตรหรื อผูร้ ่ วมสายโลหิ ตเป็ นต้น
สังขาร ได้แก่ รู ปเสี ยง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าพอใจ
๔๒
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๙/ ๐ - ๐๒.
๔
องฺ .ทุก. (ไทย) ๒๐/ ๘/๘ .
๔๔
ขุ.จู. (ไทย) ๐/ ๖/๔๔ -๔๔๔.
๔๕
ที.ม. (บาลี) ๐/ ๐ /๕๒, ที.ม. (ไทย) ๐/ ๐ /๖ .
๔

๘๖

เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (การหมกมุ่นฝังใจ) จึงเป็ นไป
เพราะอัชโฌสานะ ปริ คคหะ (การยึดครอบครอง) จึงเป็ นไป
เพราะอาศัยปริ คคหะ มัจฉริ ยะ๔๖ (ความตระหนี่) จึงเป็ นเป็ นไป
เพราะอาศัยความตระหนี่ อารักขะ (การหวงกั้นจึง) เป็ นไป
เพราะอาศัยการห้วงกั้น เป็ นเหตุ บาปอกุศลกรรมเป็ นอเนกที่เกิ ดขึ้น การถื อ ท่อนไม้ การถื อ
ศัส ตรา การทะเลาะ การแก่ ง แย่ง การวิวาท การกล่ าวขึ้ นเสี ย งว่า มึ ง มึ ง และการพูดเท็จจึ ง
เป็ นไป‛๔๗
จากพระสู ตร สามารถอธิ บายพัฒนาการของการก่อตัวของการทะเลาะวิวาทได้อย่างเป็ น
ขั้นเป็ นตอนว่า การทะเลาะวิวาทนั้นเกิดขึ้นมาจากความอยากของมนุษย์เป็ นปฐมบท ความอยากได้
กลายเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้มนุษย์ตอ้ งแสวงหาสิ่ งต่าง ๆ มาสนองความอยาก เมื่อใช้ความพยายามใน
การแสวงหาโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง มนุ ษย์ก็ได้สิ่งที่ ตวั เองต้องการมา หลังจากที่ ได้มาด้วย
ความยากลาบากหรื อไม่ก็ตาม มนุ ษย์จึงมีความสุ ข และพินิจพิจารณาต่อสิ่ งที่ตวั เองได้มา การเพ่ง
พิจารณานั้นเต็มไปด้วยความพอใจที่ ตวั เองสามารถหาสิ่ งนี้ มาได้ มี ความสุ ขและคลุ กคลี กบั สิ่ งที่
ได้มา การคลุกคลีดงั กล่าวกลายเป็ นความหมกมุ่นเพราะต้องการจะเสพหรื อเค้นเอาความสุ ขจากสิ่ ง
ที่หามาได้ การที่มนุ ษย์คลุกคลีและหมกมุ่นอยูก่ บั สิ่ งนั้นอยูเ่ รื่ อย ๆ ได้ทาให้มนุ ษย์มีความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของสิ่ งนั้น และแสดงความเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ในการครอบครองโดยไม่ตอ้ งการให้ใครมาแย่งชิ ง
หรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เรามี และมนุ ษย์ก็พยายามรักษาและหวงแหนสิ่ งที่ตวั เองมีอยู่ ฉะนั้น เมื่อใคร
ก็ตามมีความปรารถนาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง มนุษย์ที่ตระหนี่และหวง
แหนสิ่ งของดังกล่าวก็จะไม่ยินยอม ขณะที่อีกฝ่ ายขอเข้ามีส่วนร่ วม แต่อีกฝ่ ายไม่ยินยอมพร้ อมใจ
สภาวะของความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่การถือท่อนไม้เพื่อขวางกั้นไม่ให้คู่กรณี เข้ามาจนถึง
การใช้วาจาโต้ตอบการกระทาดังกล่าวระหว่างคู่กรณี ดว้ ย
๒) ทิฏฐิ
คาว่า ‚ทิฏฐิ ‛ หมายถึ ง ‚ความเห็น‛ หรื อ ‚ลัทธิ ‛ ทิฏฐิ ในบริ บทนี้ ได้แก่ทิฏฐิ ในแง่ลบ
ประกอบไปด้วยสักกายทิฏฐิ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิ ๐ อันตคาหิ กทิฏฐิมีวตั ถุ ๐ จนถึงทิฏฐิ ๖๒๔๘ การ
๔๖

มัจฉริ ยะ ๕ ประการ ได้แก่ ตระหนี่ ที่อยู่ ตระกูล ลาภ วรรณะและ ธรรม อง.ปญฺ จก. (ไทย) ๒๒/
๒๕๔-๒๕๖/ ๙๔- ๙๕.
๔๗
ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๐/ ๐ /๖ .
๔๘
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/ ๗๔/๔๙๒-๔๙๔.

๘๗

ที่มนุ ษย์ยึดมัน่ ถือมัน่ ในทิฏฐิ (ทิฏฐุ ปาทาน) อย่างใดอย่างหนึ่ ง จึงทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
กลุ่มของคนที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ไม่ยอมรับ๔๙ความคิดเห็นของคนอื่น เนื่ องจากบุคคลแต่ละ
คนมี จุดยืนของตัวเอง ด้วยเหตุ ผลดังกล่ า ว พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า ‚ชนเหล่ า ใดยัง ถื อทิ ฏ ฐิ ๕๐ ชน
เหล่านั้น ย่อมเที่ยวกระทบกระทัง่ กันในโลก‛ ๕ และ ‚สัตว์ท้ งั หลายผูย้ ึดถือในทิฏฐิท้ งั หลายว่า ยอด
เยีย่ ม ย่อมทาทิฏฐิใดให้ยงิ่ ใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐิน้ นั ว่าเลว เพราะฉะนั้น
สัตว์เหล่านั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้‛ ๕๒ ดังจะเห็นได้จากกรณี ของพราหมณ์ที่ถือทิฏฐิต่างกัน
ว่า สิ่ งทั้งปวงเป็ นที่พอใจแก่เรา สิ่ งทั้งปวงไม่เป็ นที่พอใจแก่เรา บางสิ่ งเป็ นที่พอใจแก่เรา และบาง
สิ่ งไม่เป็ นที่พอใจแก่เรา จึงทุ่มเถียงกัน เมื่อทุ่มเถียงกัน ทาลายกัน และเบียดเบียนกัน๕
อย่างไรก็ตาม การขัดแย้งกันในลักษณะนี้ มิได้เกิ ดขึ้ นเฉพาะพราหมณ์ หรื อเจ้าลัท ธิ
ต่ า ง ๆ แต่ ป ระการใด แม้ใ นหมู่ ส มณะก็ เช่ นเดี ย วกัน ดัง ที่ พ ราหมณ์ อารามทัณฑะได้ถ ามพระ
มหากัจจายนะว่า ‚อะไรเป็ นเหตุ เป็ นปั จจัยให้สมณะขัดแย้งกับสมณะ‛ ท่านก็ตอบว่า ‚เพราะความ
ยึดมัน่ ทิฏฐิราคะ๕๔ ตกอยูใ่ นอานาจทิฏฐิราคะ กาหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ ถูกทิฏฐิราคะกลุม้ รุ ม และ
ถูกทิฏฐิราคะครอบงาเป็ นเหตุ แม้สมณะก็ขดั แย้งกับสมณะ‛
เมื่อกล่าวโดยสรุ ปแล้ว ทิฏฐิจดั ได้วา่ เป็ นตัวแปรที่สาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้พราหมณ์
เจ้าลัทธิ หรื อสมณะต่าง ๆ ต้องทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพราะต้องการรักษาจุดยืนของตนเองเอาไว้
โดยไม่ยอมรับ หรื อสนใจแนวคิดของคนอื่น และนอกจากการไม่ยอมรับและไม่สนใจแล้ว ยังเป็ น
ที่มาของการดูถูก และเหยียดหยามดังพุทธพจน์ที่วา่ ๕๕ “สัตว์เกิดผูย้ ดึ ถือในทิฏฐิท้ งั หลายว่ายอดเยี่ยม
ย่อมทาทิฏฐิใดให้ยงิ่ ใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐิน้ นั ว่า ‘เลว’ เพราะฉะนั้น สัตว์
เหล่านั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้”
๔๙

บาลีใช้คาว่า ธมฺ มมนานุ ชาน ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/ ๕/๒๒๗ ‚ไม่ยอมรั บธรรมของคนอื่ นเลย‛
อธิ บายว่า ‚ไม่ยอมรับ คือไม่เห็ นตามไม่คล้อยตาม ไม่ยินดี ตามธรรม คือ ทิ ฏฐิ ปฏิ ปทา มรรค ของผูอ้ ื่น. ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/ ๕/ ๔ .
๕๐
ซึ่ งทิฏฐิตามนัยนี้ ก็คือ ‚โลกเที่ยง... หรื อหลังจากตายไปแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่
เกิ ดอี ก ก็ไม่ใช่ ‛ เป็ นต้น เมื่อยืดถือจึ งกระทบกระทัง่ กัน ทาร้ายกัน ด้วยอานาจแห่ งทิ ฏฐิ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๒/
๒๔๔-๒๔๕.
๕
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๒/๒๔ .
๕๒
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๐ -๘๐๗/๖๙๔.
๕
ม.ม. (ไทย) /๒๐๒-๒๐๔/๒ ๙-๒๔๒.
๕๔
หมายถึงราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิ ๖๒ ประการเป็ นเหตุ องฺ .ทุก.อ. (บาลี) ๒/ ๘/๔๘.
๕๕
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/ / ๒ .

๘๘

๓) มานะ
มานะ คือ การถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลาพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็ นดุจธง ความเห่อเหิ ม ความที่จิตต้องการเชิ ดชูตนเป็ นดุจธง๕๖ ปั ญหาสาคัญก็คืออะไรที่
ทาให้มนุษย์สาคัญตัวว่าดีกว่าคนอื่น จากการศึกษาพบว่า มนุ ษย์ใช้สถานะของความเป็ นชาติ โคตร
ความเป็ นบุ ต รของผูม้ ี ตระกูล ความเป็ นผู้มี รู ป งาม ทรั พ ย์ การศึ ก ษา หน้า ที่ ก ารงาน หลัก แห่ ง
ศิลปวิทยา วิทยฐานะ ความคงแก่เรี ยน ปฏิภาณ หรื อ สิ่ งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่า เราเลิศกว่าเขา๕๗
หากวิเคราะห์ในประเด็นนี้ ก็คือ มนุ ษย์ได้อาศัยคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสดง
ตนว่า เด่นกว่า คนอื่นในคุ ณสมบัติเหล่านั้น และนัน่ จึงเป็ นที่มาของการ ‚ถือตัว‛ และ ‚ยึดมัน่ ใน
ความถือตัว‛
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‚ผูใ้ ด สาคัญว่า เราเสมอเขา เลิศกว่าเขา หรื อด้อยกว่าเขา ผูน้ ้ นั พึง
ต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้น‛ ๕๘สาเหตุสาคัญก็เพราะว่าการถือตัวดังกล่าวนั้นนาไปสู่ การลบหลู่
ดูหมิ่ น และเกลี ยดชังคนอื่น ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวมาแล้วทาให้พระพุทธเจ้าต้องย้ าเตือนพระภิ กษุ
ทั้งหลายว่า๕๙ ‚ภิกษุไม่พึงสาคัญตนว่า เราเลิ ศกว่าเขา เราด้อยกว่าเขา หรื อว่าเราเสมอเขาเพราะ
คุณธรรมนั้น‛ การย้ าเตือนในลักษณะดังกล่าวนั้น ย่อมเป็ นเพราะพระองค์ได้ทรงมองเห็นหายนะที่
จะเกิ ดขึ้นแก่ตวั ของพระภิกษุในแง่ของการฝึ กฝนพัฒนาตนเอง และการดารงตนอยู่ในสังคมสงฆ์
และสังคมอื่น ๆ
กล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังที่ได้นาเสนอแล้ว จะพบว่า เกิด
จากรากเหง้า ที่ สาคัญ ประการ คื อ ตัณหา ทิ ฏฐิ และมานะ รากเหง้า เหล่ า นี้ ถื อได้ว่า เป็ นสิ่ ง ที่
ก่อให้เกิดความเนิ่นช้าในการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ และ เหนี่ ยวรั้งการพัฒนาองค์กรและสังคมด้วย
ดังจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทจนนาไปสู่ การฆ่ากัน
หรื อทาลายกันนั้นล้วนเกิดจากรากเหง้าเหล่านี้ ท้ งั สิ้ น ดังนั้น กระบวนการแก้ไขปั ญหาจึงไม่ได้มอง
เพียงแค่ปรากฏการณ์ ภายนอกเท่านั้น หากต้องมองเข้าไปเพื่อทาการศึกษาและเข้าใจในมิติภายใน
ด้วย

๕๖

ขุ.จู. (ไทย) ๐/ ๐ / ๕ . ดูเทียบใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/ ๗๘/๕ ๐.
๕๗
ขุ.จู. (ไทย) ๐/ ๐ / ๕ - ๕ . ดูเทียบใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/ ๗๘/๕๐๘-๕ ๐.
๕๘
ขุ.ม. (ไทย) ๒๒/๗๗/๒ .
๕๙
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๙๒๕/๗๒ , ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/ ๕ /๔๒๐.

๘๙

๓.๔.๓ บูรณาการ อกุศลมูล และ ปปัญจธรรม ทีเ่ ป็ นรากเหง้ าของความขัดแย้ง
ในบรรดากรรมที่มนุ ษย์กระทาต่อโลกภายนอกทั้ง อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม ในทัศนะพุทธศาสนาจะถื อว่ามโนกรรมเป็ นกรรมที่สาคัญและมีผลกว้างขวาง
รุ นแรงที่สุด ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ตปั สสี บรรดากรรมทั้ง ประการที่จาแนกแยกเป็ นอย่างนี้ เรา
บัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทากรรมชัว่ ในการประพฤติกรรมชัว่ มิใช่กายกรรมหรื อ
วจีกรรม‛๖๐ ที่บอกว่ามโนกรรมเป็ นกรรมสาคัญที่สุดนั้น ก็เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของกายกรรมและ
วจีกรรม หรื อเพราะเหตุที่กายกรรมและวจีกรรมถูกบงการด้วยมโนกรรมนัน่ เอง ส่ วนประเด็นที่วา่
มโนกรรมมีผล กว้างขวางรุ นแรงที่สุดนั้น ท่านพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้เหตุผลว่า
ที่วา่ (มโนกรรม) มีผลรุ นแรงกว้างขวางที่สุด ก็เพราะว่า มโนกรรม รวมถึงความเชื่อถือ
ความเห็น ทฤษฎี แนวความคิด และค่านิ ยมต่าง ๆ ที่เรี ยกว่า ทิฏฐิ ทิฏฐิน้ ี เป็ นตัวกาหนด
ความเป็ นไปในชีวติ ของมนุษย์และคติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรื อนิ ยมอย่างไร
ก็คิดการ พูดจาสั่งสอนชักชวนกัน และทาการต่าง ๆ ไปตามที่เชื่ อที่เห็นที่นิยมอย่างนั้น ถ้า
เป็ นมิจฉาทิฏฐิ การดาริ พูดจา และทาการ ก็ดาเนิ นไปในทางผิดเป็ นมิจฉาไปด้วย ถ้าเป็ น
สัมมาทิฏฐิ การดาริ การพูดจา และการกระทาต่าง ๆ ก็ดาเนิ นไปในทางที่ถูกต้องเป็ นสัมมา
ไปด้วย๖
ซึ่ งก็สอดคล้องกับคากล่าวของท่านพุทธทาสที่วา่ ‚ใครจะพูดว่า ตนไม่มีปัญหาอะไร
เกี่ยวกับเรื่ องทิฏฐิ น้ ี เป็ นไปไม่ได้ เพราะโดยแท้จริ งแล้ว คนเราที่เป็ นอยู่กนั นี้ ล้วนแต่อยูด่ ว้ ยทิฏฐิ
ด้วยกันทั้งนั้น‛๖๒
จากที่ได้กล่าวมา สรุ ปได้วา่ มโนกรรมที่รวมถึงทิฏฐิดว้ ยนั้น จะเป็ นตัวชี้ นา และกาหนด
ทิ ศทางแห่ ง การกระท าทั้งหมดของมนุ ษย์ ที่จะเป็ นไปตามอานาจการชักนาของธรรมที่ เป็ น
คุณสมบัติของจิต (เจตสิ ก) โดยเฉพาะกลุ่มกิเลสที่เป็ นรากเหง้าของอกุศล อย่าง คือ โลภะ โทสะ
และโมหะ ซึ่งเป็ นเหตุปัจจัยของปัญหาของความขัดแย้ง
ทิฏฐิถือได้วา่ เป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่อยูล่ ึกที่สุด เพราะเป็ นการยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
อุดมการณ์ ถ้าทิฏฐิน้ นั ประกอบไปด้วยอกุศลมูล ซึ่ งก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะนาพาความขัดแย้งนั้น
๖๐

ม.ม.(ไทย) / ๕๗ / ๕๕.
๖
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแห่ งพุทธธรรม, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั
อมริ นทร์พริ้ นติ้ง กรุ๊ ฟ จากัด, ๒๕ ), หน้า ๒ .
๖๒
พุทธทาสภิกขุ, ความเป็ นเจ้ าโลก, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕ ๘), หน้า
๕๒.

๙๐

ไปสู่ ความรุ นแรงได้ นัน่ หมายถึงว่า แม้แต่กิเลสที่เป็ นรากเหง้าของอกุศล ตัว คือ โลภะ โทสะ
และโมหะ ก็ลว้ นแต่แสดงบทบาทอยูบ่ นฐานความเชื่ อว่ามีตวั ตนเป็ นศูนย์กลางทั้งสิ้ น๖
ดังที่
ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์ ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า ‚ความโลภนั้นย่อมมีตวั กูเป็ นฐานรองรับ
ความโกรธก็ตอ้ งมีตวั กูเป็ นแกนกลาง ความหลง ก็คือความงมงายและมัวเมาในตัวกู โลภ โกรธ
หลง จึงเป็ นเพียงการแสดงออก รู ปแบบของตัวกู‛๖๔ ถ้าเราใช้ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อกุศลมูล กับ ความเชื่ อว่ามีตวั ตนเป็ นศูนย์กลาง (อัตตวาทุปาทาน) และความสัมพันธ์ระหว่างกิเลส
กลุ่มปปั ญจธรรม ซึ่ งเป็ นเหตุปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภูมิ ดังนี้

๖

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๕๐- ๕๒.
วิทย์ วิศทเวทย์, ‚พุทธจริ ยศาสตร์เถรวาท บทวิเคราะห์วา่ ด้วยจุดหมายของชีวิตและเกณฑ์วินิจฉัย
ความดีความชัว่ ในพุทธปรัชญาเถรวาท,‛ วารสารพุทธศาสน์ ศึกษา (มกราคม-เมษายน ๒๕ ๘) : ๕๕.
๖๔

๙

แผนภูมิที่ ๓.๒ แสดงรากเหง้ าทีก่ ่อให้ เกิดความขัดแย้ง
ทิฏฐิ เป็ นแกนกลางของอกุศลมูล และปปัญจธรรม
อกุศลมูล
โลภะ

ปปัญจธรรม

โทสะ

ตัณหา

ทิฏฐิ

ทิฏฐิ

โมหะ

มานะ

ตัณหา
โลภะ โทสะ

ทิฎฐิ
โมหะ

มานะ

๙๒

๓.๕ ผลกระทบของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนั้นเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ จากคุ ณลักษณะของความขัดแย้งนั้น อาจจะ
เป็ นไปในแง่บวก หรื อลบก็ได้ แต่ประเด็นสาคัญก็คือ เราจะแปรความขัดแย้งเชิ งลบให้กลายเป็ น
บวกได้อย่างไร จากการศึกษาบางประเด็นของความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนาที่พบในพระสู ตร
และรวมทั้ง การศึ ก ษาในประเด็ น อื่ น ๆ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ว่ า ในทาง
พระพุ ท ธศาสนา ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความขัด แย้ง นั้น สะท้อ นให้ เ ห็ น ทั้ง ในเชิ ง บวก และ เชิ ง ลบ
ดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ ผลกระทบในเชิ งบวก จากการศึกษาถึ งแนวคิ ดของความขัดแย้งที่กล่าว
มาแล้ว จะเห็ น ได้ว่า ถึ ง แม้ว่า จะมี ค วามขัดแย้ง ที่ เกิ ดขึ้ นในเบื้ อ งต้น แต่ ผ ลที่ เ กิ ดขึ้ นตามมานั้น
ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ ความ
ขัดแย้งมี ส่วนสาคัญในการผลักดันให้มนุ ษย์ตอ้ งพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพบว่า มนุ ษย์มีความ
แปลกแยกในตัวเอง หรื อขัดแย้งในตัวเองเกี่ ยวกับการสนองความต้องการของมนุ ษย์เอง ไม่ว่าจะ
เป็ นความต้องการความสาเร็ จในชีวิต ความต้องการการนับหน้าถือตา ความต้องการด้านความรัก
และความต้องการด้านความปลอดภัย ความขัดแย้งในตัวเองดังกล่าวก็กลายเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ทา
ให้มนุ ษย์สร้างแรงจูงใจใฝ่ สาเร็ จ (ธัมมฉันทะ) เพื่อแสวงหาสิ่ งต่าง ๆ มาสนองความต้องการของ
มนุษย์เอง
๓.๕.๒ ผลกระทบในเชิ ง ลบ เมื่ อวิเคราะห์ ‚ความขัดแย้ง ‛ ไม่ ว่า จะเป็ นการ
บาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง และ การวิวาท สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ ๒ ประเด็น คือ
) ผลเสี ยในเชิงจิตภาพ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสย้าว่า ‚กิเลสมาจากการทะเลาะวิวาทกัน
เป็ นต้น‛ จากนัยนี้จะเห็นว่าการขัดแย้งในแง่ของการทะเลาะวิวาทนั้น ได้ถูกเติมเชื้ อด้วยกิเลสที่ซ่อน
อยูภ่ ายในจิตมนุษย์ หรื อผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสภายนอก ดุลยภาพภายในจิตนั้น ได้สูญเสี ยไป
เพราะถูกปกคลุ มด้วยอกุศลจิต ดังที่พระสภิยเถระได้พยายามที่จะชี้ ‚แง่ลบเชิ งจิตภาพ‛ ของการ
ทะเลาะวิวาทว่า๖๕
‚ชนเหล่าอื่นย่อมไม่รู้วา่ พวกเรากาลังกาลังย่อยยับอยูใ่ นโลกนี้
บรรดาชนเหล่านั้น ชนเหล่าใดรู ้แจ้งอยู่ ความทะเลาะวิวาทกัน
ย่อมระงับได้จากสานักของชนเหล่านั้น ความทะเลาะวิวาทกัน
๖๕

ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/ ๒๗๕–๒๗๖/ ๘๔.

๙

ย่อมระงับได้จากสานักของชนเหล่านั้น ‘เมื่อพวกที่ไม่รู้สึก
ยังประพฤติยดึ ถืออยูเ่ หมือนจะไม่ตาย ความทะเลาะวิวาท
ย่อมสงบลงไม่ได้เลย ส่ วนพวกที่รู้ธรรมตามความเป็ นจริ ง
ย่อมไม่กระสับกระส่ าย ในเมื่อสัตว์ท้ งั กระสับกระส่ ายอยู’่ ‛
เถรภาษิตข้างต้นได้สะท้อนท่าทีความขัดแย้งเชิ งลบในมิติของจิตภาพให้เราได้เห็ นว่า
การทะเลาะวิวาทนั้น นอกจากจะสร้ างความโกลาหล และกระสับกระส่ ายให้แก่ คนอื่น ๆ แล้ว
สภาพจิตของบุคคล ก็ตกอยูใ่ นห้วงแห่งความกระสับกระส่ ายเช่นเดียวกัน หากวิเคราะห์สภาพจิตใน
ประเด็นนี้ ก็ดูประหนึ่ งน้ าที่ถูกกวนให้ขุ่น เราไม่สามารถมองเห็ นใบหน้าในขณะที่น้ าขุ่น ฉันใด
บุคคลก็ไม่สามารถมองเห็ นความสะอาด สงบ และสว่างในใจได้ หากบรรยากาศภายนอก และ
ภายในเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทกันและกัน ฉันนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ‚พึงเป็ นผูง้ ด งด
เว้น เว้นขาด ออก สลัดออก หลุ ดพ้น ไม่เกี่ ยวข้องกับการทะเลาะ การบาดหมาง การแก่งแย่ง การ
วิวาท การมุ่งร้าย มีใจเป็ นอิสระ (จากกิเลส) อยู‛่ ๖๖
๒)ผลเสี ยในเชิ งกายภาพ หรื อสั งคมวิทยา ‚สังคมสงฆ์‛ ถื อได้วา่ เป็ นสังคมที่
พระพุทธเจ้าทรงออกแบบ และสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นสังคมแห่ งการรองรับการพัฒนาตนเอง หรื อเป็ น
สั ง คมที่ เ ป็ นพื้ น ฐานของการปฏิ บ ัติ ต นเพื่ อ แสวงหาความจริ ง สู ง สุ ด ฉะนั้น พระองค์ท รงให้
ความสาคัญต่อคาว่า ‚สงฆ์‛ มากกว่า ‚พระองค์‛ ไม่วา่ จะเป็ นการถวายสังฆทาน หรื อพิธีกรรมที่
ต้องให้ครบองค์สงฆ์๖๗ ดังนั้นหากใครก็ตามพยายามที่จะทาลายสงฆ์น้ นั หรื อก่อความวุ่นวายใน
สงฆ์ พระองค์บญั ญัติให้การกระทาในลักษณะดังกล่าวนั้นผิดทั้งวินยั ๖๘ และผิดธรรม๖๙ด้วย
ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงออกแบบให้สังคมสงฆ์เป็ นสังคมแห่งสมานฉันท์ และเอื้อต่อการ
ปฏิบตั ิธรรม ดังกล่าว จึงตรัสโทษของการวิวาทที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเอาไว้อย่างน่ าสนใจว่า
‚ทิฐิ๗๐ ความยินดียินร้าย๗ การมุ่งหวังการแพ้ชนะ๗๒ เพื่อให้ได้มาซึ่ งโลกธรรม ไม่วา่ จะเป็ นลาภ

๖๖

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ .
๖๗
คาว่า ‚สงฆ์‛ ในระบบพิธีกรรม เช่นการบวชนั้น ต้องมีพระภิกษุต้ งั แต่ ๔ รู ปขึ้นไป.
๖๘
พระองค์ได้ปรับอาบัติสงั ฆาทิเสสแก่พระเทวทัตต์ หลังจากที่พระเทวทัตต์ทาสงฆ์ให้แตกจากกัน.
๖๙
การทาสงฆ์ให้แตกจากกันนั้น จัดได้วา่ ‚เป็ นอนันตริ ยกรรม‛ เช่นเดียวกับการฆ่าบิดา หรื อมารดา.
๗๐
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ .
๗
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐๙.
๗๒
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๗/๒๐ .

๙๔

ยศ สรรเสริ ญ และความสุ ขส่ วนตน๗ แล้วกล่าวคาย่ายี ดูหมิ่น๗๔ และกล่าวเสี ยดสี คนอื่น ๆ๗๕ เป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะกัน การบาดหมางกัน การแก่งแย่งกัน การวิวาทกัน และการมุ่งร้ ายกัน
ดังนั้น บุคคลเห็นโทษนี้แล้ว จึงควรงด เว้นขาด ออก สลัดออก หลุดพ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะ
การบาดหมาง การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้าย มีใจเป็ นอิสระ(จากกิเลส) อยู‛่ ๗๖
๓.๖ ประเภทของความขัดแย้ง
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ความขัดแย้งตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
และอรรถกถานั้น สามารถแบ่ งออกได้เป็ น ๔ ประเภท ได้แก่ ความขัดแย้งด้า นพระวินัย ความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ และความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๖.๑ ความขัดแย้งด้ านพระวินัย
ประเด็ น ความขัด แย้ง ด้า นพระวิ นัย นั้น เป็ นกรณี ศึ ก ษาความขัด แย้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
พระภิกษุเมืองโกสัมพี ซึ่ งเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งทางพระวินยั ที่วา่ ด้วย ‚การเหลือน้ า
ชาระเอาไว้ในกระบวย‛ ซึ่ งข้อถกเถียงในประเด็นนี้ ก็คือ ผิดหรื อไม่ และเมื่อผิดแล้วต้องกระทาคืน
หรื อแสดงอาบัติหรื อไม่
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นจาก ‚โกสัมพีศึกษา‛ พบว่า หลังจากที่พระธรรมกถึกได้เข้าห้องสุ ขา
เพื่ อท าภารกิ จส่ วนตัว เมื่ อออกมาจากห้องน้ า แต่ เมื่ อพระวินัย ธรได้เข้าไปในห้องน้ า คราวหลัง
กลับพบว่า พระธรรมกถึกเมื่อชาระกายแล้วเหลือน้ าเอาไว้ในกระบวย ซึ่ งพระวินยั ธรก็ได้ช้ ี ให้เห็ น
ว่า การกระทาดังกล่าวนั้นผิดวินยั ๗๗ แต่พระธรรมธรก็บอกว่าท่านไม่ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว แต่ก็
ไม่ได้บอกว่า ท่านมีเจตนาที่จะเหลือน้ าเอาไว้หรื อไม่ แต่ถึงกระนั้น เมื่อท่านได้รับการแนะนาว่า
การกระทาดังกล่ าวผิดตามที่พระวินยั ธรบอก ท่านก็ยินดี ปลงอาบัติ แต่ประเด็นก็คือ พระวินยั ธร
เป็ นผูส้ รุ ปเอาเองว่า การไม่ทราบก็ดี ผนวกกับการไม่ต้ งั ใจก็ดี ไม่จดั ว่าเป็ นอาบัติ และไม่จาเป็ นที่
จะต้องปลงอาบัติ
๗

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ .
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๕/๒๐๕.
๗๕
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๗/ ๐๐.
๗๖
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ –๒๐๔.
๗๗
พระภิกษุไม่พึงเหลือน้ าที่ จากการใช้ชาระเอาไว้ในกระบวน เพราะหากรู ปใดเหลือเอาไว้ ต้อง
อาบัติทุกกฎ วิ.ม. (ไทย) ๗/ ๗๔/๒๔ .
๗๔

๙๕

ในความเป็ นจริ งเรื่ องราว ความคิดเห็น และการพูดคุยแบบสมานฉันท์น่าจะได้บทสรุ ป
ในเวลานี้ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว แต่ ข ้อ เท็จ จริ ง กลับ ไม่ ไ ด้เ ป็ นเช่ น นั้น เพราะพระวิ นัย ธรได้น า
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นนั้น ไปสนทนากับลูกศิษย์ ซึ่ งเจตนาในการสนทนานั้น อาจจะเป็ นบรรยากาศ
ของการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เกี่ ยวกับกรณี ศึกษาด้านวินัย และอาจจะไม่ได้เจตนาไปใส่ ร้าย
พระธรรมกถึ ก เพราะเมื่อวิเคราะห์ จากคุ ณสมบัติของท่านตามที่ พระพุทธเจ้าได้ตรั สแล้วพบว่า
พระวินยั ธรรมว่ามีปัญญา มีความละอาย ใคร่ ในการศึกษา ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้นจริ ง นับได้วา่ น่าจะมี
เจตนาที่ดีในการนาเสนอประเด็นดังกล่าว
แต่สิ่งที่ทาให้สถานการณ์เลวร้ายก็คือ การที่บรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจจะเกิด ‚ความไม่
พอใจสะสม‛ ในพระธรรมกถึก และลูกศิษย์ของพระธรรมกถึ กในคราวที่ผ่านมา ต้องการที่จะ
ตาหนิ หรื อสร้ างมลทินให้แก่พระธรรมกถึ ก จึงพยายามพาดพิงในเชิ งของการสร้าง ความเสี ยหาย
ให้แก่อาจารย์ และลูกศิษย์วา่ ‚พระธรรมกถึกรู ปนี้ตอ้ งอาบัติก็ไม่รู้‛ ในขณะเดียวกันเมื่อลูกศิษย์ของ
พระธรรมกถึ กนาประเด็นดังกล่าวมาบอก ท่านจึงเกิดความรู ้ สึกว่าพระวินยั ธรได้ประจาน และใส่
ความตัวท่าน ทั้งที่ได้คุยกันแล้วว่าไม่เป็ นอาบัติ ดังนั้นแรงเหวี่ยงของอารมณ์จึงเกิดขึ้น เพราะท่าน
ได้บอกความจริ งแล้วแก่ศิษย์ในทุก ๆ ประเด็นที่เกิ ดขึ้น แล้วย้อนกลับไปตั้งข้อหาทางวินยั แก่พระ
วินยั ธรว่า ‚พูดมุสา‛๗๘ ลูกศิษย์ของท่านจึงนาประเด็นนี้ไปขยายผลโดยการโจมตีพระวินยั ธรว่า ‚เล่า
ความเท็จ‛ ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายวงออกไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งพระวินยั ธรได้อาศัยช่องทางดังกล่าว
ลง ‚อุกเขปนียกรรม‛ พระธรรมกถึกด้วยเหตุน้ ี จนสถานการณ์ความขัดแย้งได้แตกตัว และขยายวง
ออกไปอย่างต่อเนื่อง
ผลกระเทือนจากความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าว ทาให้ต่างฝ่ ายต่างก็ไม่ยอมซึ่ งกันและ
กัน สิ่ งที่ เห็ นได้ชัดเจนคื อความเคลื่อนไหวของพระธรรมกถึ ก เพราะหลังจากที่ถูกสงฆ์ฝ่ายพระ
วินัย ธรลงอุ กเขปนี ยกรรมแล้ว ท่ านได้พ ยายามหาแนวร่ วมโดยได้เดิ นทางไปหาเพื่ อนที่ อยู่ตาม
ต่างจังหวัดเพื่ออธิ บายข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเรี ยกร้องความชอบธรรม ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้
โอกาสนี้โจมตีฝ่ายตรงข้าม จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวทาให้แนวร่ วมต่าง ๆ ขยายวงกว้าง จนให้เกิด
การเผชิญหน้าดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า๗๙
‚พวกภิกษุณีผรู ้ ับโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดาก็ดี ของภิกษุท้ งั ๒ รู ปนั้น พวกอากาสัฏฐเทวดา
ผูเ้ พื่ อนเห็ นเพื่ อนคบพวกอารั กขเทวดาเหล่ า นั้นก็ ดือ พวกปุ ถุช นทั้ง ปวงก็ดี ได้เป็ น ๒ ฝ่ าย
ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหลกึกก้องเป็ นเสี ยงเดียว ได้ดงั ขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพ‛
๗๘
๗๙

‚ภิกษุตอ้ งอาบัติปาจิตตีย ์ เพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้‛, วิ.ม. (ไทย) ๒/ ๘๖.
ม.มู.อ. ๒/๔๙ / ๐๒.

๙๖

การกระทาดังกล่าวได้ก่อให้เกิ ดผลเสี ยในประเด็นใหญ่ ๆ หลายประการด้วยกัน เช่ น
ต้องทาอุ โบสถแยกกัน ปวารณาแยกกัน ท าสั ง ฆกรรมแยกกัน และฉันแยกกัน เป็ นต้น ซึ่ ง การ
กระทาดัง กล่ า วเป็ นเหตุ ผ ลสาคัญให้ค วามขัดแย้ง ในมิ ติต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น การบาดหมาง การ
ทะเลาะกัน การแก่ งแย่ง การวิวาท ความแตกแยก ความร้ า วราน และความแบ่ งพรรคแบ่ง พวก
ขยายตัวออกไปเรื่ อย ๆ จากความรุ นแรงทางอ้อมไปสู่ ความรุ นแรงทางตรงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการที่ทะเลาะกันด้วยวาจาไปสู่ การตีกนั และทาร้ายร่ างกายกันในโรงอาหาร๘๐
กล่ า วโดยสรุ ป ประเด็ น ที่ ว่ า ด้ว ยความขัด แย้ง ของพระภิ ก ษุ ช าวเมื อ งโกสั ม พี เ ป็ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งทางพระวินยั ที่วา่ ด้วย ‚การเหลื อน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย‛ ข้อ
ถกเถี ยงในประเด็ นนี้ ก็ คือ ผิดหรื อไม่ และเมื่ อผิดแล้วต้องกระทาคื น หรื อแสดงอาบัติหรื อไม่
ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวได้พฒั นาการไปสู่ ความรุ นแรงทรงตรง และทางอ้อม โดยมีกลุ่มลูก
ศิษย์ของพระวินยั ธรและพระธรรมกถึกเป็ นแนวร่ วมที่สาคัญ
๓.๖.๒ ความขัดแย้งด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
และอรรถกถานั้น ประเด็นที่ถือได้วา่ ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั
เรื่ องนี้ก็คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรน้ าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ
ศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์ มีความสัมพันธ์ท้ งั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง
โดยมีพระเจ้าราม และพระนางปิ ยาเป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงวงศ์ท้ งั สองเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นพระราชบุตร
และพระราชธิ ดาของชาวแคว้นทั้งสองทาการอภิเษกสมรสซึ่ งกันและกัน การอภิเษกสมรสระหว่าง
กลุ่มชนทั้งสอง นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ และการดารงอยูร่ ่ วมกันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็ นถึง
ความแนบแน่นในเชิงเมือง เศรษฐกิจ และสังคมด้วย จะเห็นว่า ผลจากความสัมพันธ์ในเชิงการเมือง
การปกครองระหว่างแคว้นทาให้แคว้นทั้งสองตกลงใจสร้างเขื่อนขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ าเอาไว้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม การตกลงใจในการสร้างเขื่อนทาให้เราได้มองเห็ นหุ ้นส่ วนทางด้าน
เศรษฐกิ จที่ค่อนข้างชัดเจน นอกเหนื อจากหุ ้นส่ วนทางวัฒนธรรม ประเพณี และการเมืองระหว่าง
ประเทศ
แม่น้ าที่ท้ งั สองรัฐได้เลือกที่จะสร้างเขื่อนก็คือ ‚แม่น้ าโรหิ ณี‛ ซึ่ งแม่น้ าสายนี้ มีตน้ น้ า อยู่
ที่ ภูเขาหิ มาลัย และไหลผ่านกลางเมืองทั้งสอง ในขณะเดียวกัน แม่น้ าสายนี้ ก็ถือได้วา่ เป็ นเส้นแบ่ง

๘๐

วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๕๖/๒ ๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๖/ ๕ , สารัตถ.ฏีกา. /๔๕๗/๔ ๙.

๙๗

เขตแดนระหว่างแคว้นทั้งสอง๘ จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมานั้นแคว้นทั้งสองมิได้มีขอ้ พิพาท
ในเรื่ องเขตแดน สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า แม่น้ าได้กลายเป็ นเส้นแบ่งอย่างชัดเจน
ตลอดเวลาที่ผา่ นมานั้น ราชวงศ์และชาวเมืองทั้งสองแคว้นมีความปรองดองกัน ได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน ซึ่ งมีแนวคิดในการดาเนิ นนโยบายแบบ ‚หนึ่ งกลุ่ม
เศรษฐกิจสองประเทศ‛ ที่ต่างฝ่ ายก็ได้รับประโยชน์จากการดาเนิ นนโยบายในลักษณะดังกล่าว ไม่
ว่าจะเป็ นการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน และยังน่าจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม
ความรู ้ ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมิได้มีความขัดแย้ง หรื อมีขอ้ พิพาทเพื่อแย่งสิ ทธิ ของ การเป็ นเจ้าของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติในด้านใดด้านหนึ่งแต่ประการใด
อย่างไรก็ตาม ร่ องรอยของความเสื่ อมถอยเกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเริ่ มปรากฏชัดขึ้น เมื่อภัยแล้งซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว แม่น้ าโรหิ ณีซ่ ึ งเคยอุดม
สมบูรณ์ สถานการณ์น้ าลดเริ่ มปรากฏขึ้น จึงทาให้ชาวเมืองทั้งสองเกิดความวิตกว่าน้ าที่มีอยูอ่ าจจะ
ไม่เพียงพอ เพราะข้าวกล้าเริ่ มเหี่ ยวเฉาลง ด้วยเหตุน้ ี ชาวเมืองทั้งสองเริ่ มตั้งโจทย์วา่ น้ าที่เหลือใน
แม่น้ าโรหิ ณีจะเพียงพอแก่ขา้ วกล้าในแคว้นทั้งสองได้อย่างไร ชาวโกลิ ยะท่านหนึ่ งได้นาเสนอ
ทางออกว่า ‚ถึงอย่างไร น้ าที่ปิดกั้นเอาไว้น้ ี ถ้าปล่อยเข้านาทั้งสองฝ่ าย ก็ไม่พอเพียงแก่ตน้ ข้าวของ
พวกเรา และพวกท่าน ก็ขา้ วกล้าของพวกเราจักสาเร็ จเพราะน้ าคราวเดียวเท่านั้น พวกท่านจงให้น้ านี้
แก่พวกเราเถิด‛๘๒
จากข้อความในลักษณะดังกล่าว ทาให้กลุ่มชาวศากยะต้องการน้ าเช่ นเดี ยวกัน มีความ
หวาดระแวงสงสัยต่อข้อเสนอของชาวโกลิยะที่ตอ้ งการอ้างสิ ทธิ ในการครอบครองน้ าเพียงฝ่ ายเดียว
จึงได้ประกาศขึ้นมาในท่ามกลางที่ประชุมว่า ‚เมื่อพวกท่านทาฉางให้เต็มแล้ว พวกข้าพเจ้าจักไม่อาจ
ถือเอาทองที่มีสีสุก แก้วสี เขียว แก้วสี ดา และกหาปณะ แล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็ นต้นในมือ
เที่ ยวไปที่ ประตูเรื อนของพวกท่าน”๘ ซึ่ งคากล่ าวในลักษณะนี้ แสดงให้ถึงท่าที ที่รับไม่ได้กบั
ข้อเสนอดังกล่าว เพราะหากทาเช่ นนี้ แล้ว ชาวศากยะก็จะเป็ นประดุ จ ‚คนไร้ ศกั ดิ์ ศรี ‛ เพราะ
ประวัติศาสตร์ ทางชาติพนั ธุ์ของชาวศากยะมีนยั ที่เป็ นตัวขัดขวางการกระทาในลักษณะดังกล่าว ด้วย

๘

G.P. MalalaSekera, Dictionary of Pali ProPer Names Vol.II (New Delhi: Munshiram
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1998), p.763.
๘๒
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๔,
(กรุ งเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔ ), หน้า ๖ .
๘
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๖ .

๙๘

เหตุน้ ี ชาวศากยะจึงไม่ยนิ ยอมตามข้อเสนอเบื้องต้นที่ชาวโกลิยะได้เสนอ ดังนั้นการเจรจาตกลงใน
เบื้องต้นจึงประสบความล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการตอกย้าหลักการและเหตุผลให้มีน้ าหนักมากยิง่ ขึ้น ชาวศากยะ
จึ ง ได้ยกเหตุ ผ ลเชิ ง ประจัก ษ์ย อ้ นกลับไปถามชาวโกลิ ย ะเช่ นเดี ยวกันว่า ‚ข้า วกล้า ของข้าพเจ้า ก็
จักสาเร็ จด้วยน้ าคราวเดี ยวเหมือนกัน พวกท่านจึงควรให้น้ าแก่พวกข้าพเจ้าเถิ ด‛๘๔ การกล่าวใน
ลักษณะนี้ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ในความเป็ นจริ งแล้วพวกชาวศากยะก็น่าจะรู ้ดีอยูแ่ ล้วว่าเป็ นไป
ไม่ ไ ด้ที่ ช าวโกลิ ย ะจะยอมรั บ โดยดุ ษ ณี ภาพ สาเหตุ ที่ เป็ นเช่ น นี้ ก็ เพราะว่า เงื่ อนไขนี้ ไ ด้รับ การ
นาเสนอโดยชาวโกลิยะเป็ นเบื้องแรก ดังนั้นคาตอบที่ได้รับย่อมมีนยั ที่สอดรับกันทั้งสองฝ่ าย นัน่ ก็
คือ ‚พวกเราจักไม่ให้‛
เมื่ อกล่ าวโดยสรุ ปแล้ว ความขัดแย้งระหว่างแคว้นศากยะ และโกลิ ยะนั้น เป็ นความ
ขัดแย้งที่ ว่าด้วย ‚การแย่งชิ งทรั พยากรน้ า‛ ซึ่ งต่างฝ่ ายต่างก็ตอ้ งการน้ าเช่ นเดี ยวกัน ประเด็นที่
น่าสนใจก็คือว่า เมื่อความต้องการของแต่ละบุคคลมีมากกว่า แต่ทรัพยากรมีจากัด จึงมีความจาเป็ น
ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะต้องเสี ยสละ หากไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของบุคคล หรื อกลุ่ม
บุคคลได้อย่างเพียงพอแล้ว เมื่ อนั้นปรากฏการณ์ ความขัดแย้งอันจะนาไปสู่ ขอ้ พิพาท และความ
แตกแยกก็ จะบัง เกิ ดขึ้ น กรณี ค วามขัดแย้ง อันเนื่ องมาจากน้ าของประชาชนในแคว้นทั้งสองก็ มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน
๓.๖.๓ ความขัดแย้ งด้ านชาติพนั ธุ์
จากการศึกษา พบกรณี ศึกษาที่น่าสนใจ ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์
ระหว่างชาวศากยะ และโกลิยะ และประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับพระเจ้าวิทูฑ
ภะ ดังจะนาเสนอโดยลาดับดังต่อไปนี้
๓.๖.๓.๑ ประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์ระหว่ างชาวศากยะ และโกลิยะ
แม้การศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ความขัดแย้งดังกล่าวเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับ ‚การแย่งชิ ง
ทรัพยากรน้ า‛ แต่เมื่อวิเคราะห์ในมุมกลับพบว่า สถานการณ์ ความขัดแย้งด้าน ‚ชาติพนั ธุ์‛ ได้
กลายเป็ นประเด็นที่คู่กรณี ได้หยิบยกขึ้นมาเป็ นประเด็นเสี ยดสี และดูถูกเหยียดหยามซึ่ งกันและกัน
เพราะความขัดแย้งได้พฒั นาตัวขึ้นจากการที่กรรมกรชาวโกลิยะได้ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ของชาวศากยะว่า ‚พวกท่านจงพาพวกเด็ก ๆ ศากยะซึ่ งอยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ ไปเถิ ด อ้ายพวก

๘๔

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๖ .

๙๙

สังวาสกับน้องสาวของตัวเองเหมือนสัตว์เดรัจฉาน มีสุนขั บ้านและ สุ นขั ป่ าเป็ นต้น ถึ งจะมีกาลัง
เป็ นต้นว่า ช้างม้า โล่ และอาวุธ ก็จกั ทาอะไรพวกเราได้‛๘๕
ในขณะเดี ย วกัน เมื่ อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ซ่ ึ ง เป็ นที่ รัก ของชาวศากยะถู ก ดู หมิ่ น
แม้วา่ ประเด็นที่ถูกนามากล่าวถึงนั้น จะมีสารัตถะแห่งความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์ ก็ตาม แต่ชาว
ศากยะก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรนามากล่าวถึง ด้วยเหตุน้ ี ชาวศากยะซึ่ งรู ้ที่มาเกี่ยว
ชาติพนั ธุ์ชาวโกลิ ยะ เช่ นเดี ยวกันกับการที่ชาวโกลิ ยะรู ้ จกั ประวัติศาสตร์ ของชาวศากยะ จึงได้นา
ประเด็นซึ่ งว่าด้วย ‚ชาติพนั ธุ์‛ ของกษัตริ ยม์ ากล่าวเช่นกันกันว่า ‚พวกท่านก็เช่นเดียวกัน จงพาพวก
เด็กขี้เรื้ อนไปเสี ยในบัดนี้ อ้ายพวกอนาถาหาที่ไปไม่ได้ เที่ยวอาศัยอยูใ่ นโพรงไม้กระเบาเช่นเดียวกัน
สัตว์เดรัจฉาน ถึงจะมีโยธาหาญเป็ นต้นว่า ช้าง ม้า โล่ และอาวุธจะทาอะไรพวกเราได้‛
นอกจากนี้ คากล่าวของชาวศากยะที่กล่าวพาดพิงไปถึงเด็กขี้เรื้ อนว่าเป็ นพวกอนาถาหา
ที่พ่ งึ มิได้ จนต้องไปอาศัยอยูต่ ามโพรงไม้น้ นั ก็สอดรับกับแง่มุมที่พระเจ้าราม ซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อนเสด็จ
ออกจากเมื องประดุ จคนอนาถา และไปอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ แต่ประเด็นที่ ชาวโกลิ ยะยอมรั บ
ไม่ได้ก็คือ การนากริ ยาอาการดังกล่าวไปเปรี ยบเทียบกับสัตว์เดรัจฉาน
พระราชวงศ์ท้ งั สองก็เช่ นเดี ยวกัน เมื่อรับทราบข่าวสารโดยที่มิได้กลัน่ กรองที่มาของ
แหล่งข่าวให้แจ่มชัดในทุก ๆ ประเด็น ทาให้เกิ ดความเคียดแค้นทาสกรรมกร และกษัตริ ยฝ์ ่ ายตรง
ข้าม จึงได้ตระเตรี ยมอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อทาการรบกับฝ่ ายตรงข้าม ‚พวกเราจะสาแดงเรี่ ยวแรง
และกาลังของคนที่สังวาสกับน้องให้ปรากฏ‛ ‚พวกเราก็จะสาแดงให้เห็นเรี่ ยวแรง และกาลังของ
คนที่อาศัยอยูใ่ นต้นกระเบา‛๘๖ คากล่าวในลักษณะนี้ ได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงการแสดงออกเพื่อ
ปกป้ องข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับที่มาของ ชาติพนั ธุ์ของวงศ์กษัตริ ยท์ ้ งั สอง ไม่ได้มีนยั ที่แสดงให้เห็นถึ ง
การแย่งชิงทรัพยากรน้ าของแคว้นทั้งสองแต่ประการใด
เมื่อกล่าวโดยสรุ ป จะเห็ นได้ว่า จากท่าทีของการแสดงออกของทาสและกรรมกรของ
แคว้นทั้งสองเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาเรื่ องชาติพนั ธุ์น้ นั ได้กลายเป็ นประเด็นใหญ่ที่ทาให้กษัตริ ยท์ ้ งั
สองแคว้นต้องทาสงครามกัน ประเด็นที่ น่าสนใจก็คือ ฉากหน้าของสงครามเป็ นประเด็นปั ญหา
เรื่ องน้ า แต่ฉากหลังกลับเป็ นประเด็นปั ญหาเรื่ องชาติพนั ธุ์ ที่นอนนิ่ งอยู่ในใจของกษัตริ ยท์ ้ งั สอง
แคว้น

๘๕
๘๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, หน้า ๖ .
อ้างแล้ว.

๐๐

๓.๖.๓.๒ ประเด็นพระเจ้ าวิฑูฑภะทาสงครามฆ่ าล้ างเผ่ าพันธุ์ของเจ้ าศากยะ
กรณี ของพระเจ้าวิฑูฑภะที่ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ มีปรากฏชัดอยูใ่ นคัมภีร์หลาย
แห่ งด้วยกันคือ วิฑูฑภวัตถุ ๘๗ อรรถกถาวิฑูฑภวัตถุ อรรถกถาธรรมเจติยสู ตร๘๘ อรรกถาสุ นทริ ย
สู ตร๘๙ ปราภวสู ตร๙๐ และอรรกถาปราภวสู ตร๙ ปฐมบทของความขัดแย้งนั้น เริ่ มจากการที่พระ
เจ้าปเสนทิโกศลนั้น ต้องการสร้างความคุน้ เคย หรื อเป็ นพระญาติกบั พระพุทธเจ้า๙๒ พระองค์จึงส่ ง
ทูตไปขอพระธิ ดาของเจ้าศากยะมาเป็ นมเหสี เนื่ องจากเจ้า ศากยะไม่ส ามารถปฏิ เสธการร้ องขอ
ดังกล่าว เพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นทรงมีอิทธิ พลทางทหาร และการเมืองระหว่างประเทศต่อ
กรุ ง กบิ ล พัสดุ์ ดัง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้าได้เคยตรั ส ว่า ‚พวกศากยะเป็ นผูใ้ กล้ชิ ด และอยู่ใ นอานาจของ
พระราชาปเสนทิโกศล… ก็พวกศากยะย่อมทาการต้อนรับ ทาการอภิวาท ลุกขึ้นยืนรับ ทาอัญชลี
กรรมและสามีจิกรรมในพระราชาปเสนทิโกศล‛๙ ข้อเท็จจริ งดังปรากฏชัดในขณะที่เ จ้าศากยะ
สนทนากันในที่ประชุ มว่า ‚พระราชาเป็ นฝ่ ายอื่น ถ้าพวกเราไม่ให้แล้วไซร้ ท้าวเธอจักทาให้เราฉิ บ
หายได้‛ จึงมอบนางวาสภขัตติยาให้แก่ทูตแทนพระธิดาองค์ใดองค์หนึ่งของตัวเอง
พระเจ้าวิฑูฑภะได้ประสบกับเหตุการณ์ที่สาคัญ ๔ ประการด้วยกัน เหตุการณ์ดงั กล่าว
ได้กลายเป็ นแรงผลักดันให้พระองค์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ กล่าวคือ
( ) พระองค์สังเกตเห็นว่า เด็กคนอื่น ๆ มักจะได้รับของฝากจากญาติที่อยูเ่ มืองอื่น ๆ แต่
พระองค์กลับไม่ได้รับของฝากจากเจ้าศากยะเลย จึงมีความสงสัยในสัมพันธภาพระหว่างพระองค์
กับเจ้าศากยะ

๘๗

ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๗/๒๕, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๔๗/๔ ,
ม.ม.อ.๒/ ๗๔/๒๕๖.
๘๙
ในอรรถกถาของพระสูตรนี้ เรี ยกพระเจ้าวิฑูฑภะว่า ‚วิฏฺฏูโภ‛. ข.อุ.อ._/๘/ ๘ .
๙๐
ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/ ๐๔/ ๕๖, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/ ๐๔/๕๒๖.
๙
ขุ.สุ.อ / ๐๕/ ๗๖.
๙๒
พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่สบายพระทัยกรณี ที่พระองค์นิมนต์ให้พระภิกษุจานวน ๕๐๐ รู ปไปรับ
นิตยภัตจากพระองค์ทุกวัน แต่เมื่อผ่านไปได้ ๗ วันพระองค์ทรงลืมออกมาถวายอาหาร เนื่ องจากพระองค์ไม่ได้
สั่งไว้ จึงไม่มีใครกล้าถวายอาหารบิณฑบาตแทนพระองค์ พระภิกษุจึงไม่รอรับอาหารบิ ณฑบาต เมื่อพระองค์
นึกได้จึงออกมาถวายอาหาร แต่พบพระอานนท์รูปเดียวเท่านั้น จึงไปถามพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุไร? พระภิกษุ
๕๐๐ รู ปจึงไม่ให้ความสาคัญแก่พระองค์ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นว่า พระภิกษุไม่มีความคุน้ เคยกับพระองค์
จึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต
๙
ที.ปา. (ไทย) /๙ /๕ .
๘๘

๐

(๒) เมื่อพระองค์เดินทางไปเมืองกบิสพัสดุ์ เจ้าศากยะได้นาพระกุมารที่อายุน้อยไปอยู่
ต่างจังหวัด เพราะเกรงว่ากุมารศากยะที่อายุนอ้ ยกว่าจะต้องไหว้เจ้าชายวิฑูฑภะซึ่ งเป็ นบุตรนางทาสี
( ) ในขณะที่ ก าลัง เสด็ จกลับ มหาดเล็กคนหนึ่ งลื มอาวุธจึ ง ได้กลับเข้าไปในเมือง
กบิลพัสดุ์ ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาเรื่ องชาติพนั ธุ์จึงปรากฏขึ้น เมื่อมหาดเล็กได้ยินเสี ยง
นางทาสี ของเจ้าศากยะด่าพระเจ้าวิฑูฑภะว่า ‚นี้ เป็ นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสี ชื่อวาสภขัตติ
ยานั่ง‛ และประเด็นสาคัญ คื อ นางทาสี ได้นาน้ านมไปล้างแผ่นกระดานที่ พระกุมารนัง่ จึงนา
เหตุการณ์ดงั กล่าวไปเล่าให้ไพร่ พลด้วยกันฟังจนทาให้สถานการณ์บานปลายออกไปอีก
(๔) พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบความจริ งดัง กล่าว ก็พิโรธที่เจ้าศากยะมอบนางทาสี
ให้แก่ พระองค์ จึงริ บเครื่ องบริ หารทั้งหมดจากนางทาสี และบุตร และให้การดู แลทั้งคู่เท่าที่ ฐานะ
ของทาสและทาสี ควรจะได้รับ
จากเหตุ การณ์ ท้ งั ๔ ประการดังกล่ าวนั้น ทาให้พระเจ้าวิฑูฑภะคิดแก้แค้นเจ้าศากยะ
‚เจ้าศากยะเหล่านั้น จงล้างแผ่นกระดานที่เรานัง่ ด้วยน้ าเจือด้วยน้ านมก่อน แต่ในกาลที่เราดารงราช
สมบัติแล้ว เราจักเอาเลือดในลาคอของเจ้าศากยะเหล่านั้น ล้างแผ่นกระดานที่เรานัง่ ‛
ที ฆการายตนะซึ่ งหาช่ องทางในการที่ จะแก้แค้นแทนพันธุ ลเสนาบดี ได้ใช้โอกาสที่
พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า นาเครื่ องพระราชกกุธภัณฑ์ท้ งั ๕ ที่พระองค์ฝากเอาไว้
ไปให้พระเจ้าวิฑูฑภะ และอภิเษกพระเจ้าวิฑูฑภะเป็ นพระราชาครองนครสาวัตถีแทน แต่พระเจ้าป
เสนทิโกศลก็ไม่สามารถที่จะแย่งชิงพระราชสมบัติกลับคืนมาได้ เพราะเสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
เมื่อพระเจ้าวิฑูฑภะได้ครองพระราชสมบัติแล้ว จึงได้ยกทัพหลวงออกไปฆ่าเจ้าศากยะ
แต่พระพุทธเจ้าไม่เห็ นด้วยกับการกระทาของเจ้าศากยะตั้งแต่ตน้ ทรงใช้ความพยายาม ครั้งใน
การเข้า ไปท าหน้ า ที่ ใ นการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย พระเจ้า วิ ฑู ฑ ภะไม่ ใ ห้ ต ัด สิ น พระทัย ท าเช่ น นั้ น
โดยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าพยายามจะตรัสบอกก็คือ ‚ชื่อว่า เงาของหมู่พระญาติเป็ นของเย็น‛
เนื่องจากความแค้นส่ วนตนของพระองค์ที่ถูกเหยียดหยาม และดูหมิ่นจากเจ้าศากยะ จึง
ตัดสิ นพระทัยทาสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ ไม่เว้นแม้กระทัง่ ทารกที่ยงั ต้องดื่มน้ านมจาก
่ และนาเลือดจากลาคอของเจ้าศากยะเหล่านั้นไปล้างแผ่นกระดานที่พระองค์เคยประทับ
มารดาอยู๙๔
๙๕
นัง่ ดังคาที่พระองค์เคยตรัสไว้

๙๔

พระเจ้าวิฑูฑภะไม่ได้ฆ่าเจ้าศากยะมหานามและบริ วาร เพราะมองว่าเป็ นพระเจ้าตาของพระองค์
แต่หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้ามหานามะก็พยายามที่ จะฆ่าตัวตายในสระน้ า เพื่อหลีกหนี การเสวย พระกระยา

๐๒

๓.๖.๔ ความขัดแย้งด้ านการเมืองระหว่างประเทศ
จากการศึกษา ความขัดแย้งในประเด็นความขัดแย้งด้านการเมือง พบว่า มีกรณี ศึกษาอยู่
๒ กรณี ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
๓.๖.๔.๑ สงครามระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธ๙๖
เมื่อกล่าวถึงสงครามระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธนั้น มีบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การทาสงครามในครั้งนี้ ก็คือ พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่ งเป็ นผูป้ กครองแคว้นโกศล และพระเจ้าอชาต
ศัตรู ผูป้ กครองแคว้นมคธ ซึ่ งทั้งสองแคว้นนี้ เป็ นแคว้นที่ความยิ่งใหญ่ และมีอานาจทางการเมือง
และการทหาร ซึ่งหมายถึง การมีบทบาทสาคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และหากจะกล่าวถึง
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ของกษัตริ ยท์ ้ งั สองแคว้นจะพบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นมีฐานะเป็ นลุ งของ
พระเจ้าอชาตศัตรู เพราะว่า พระเจ้าปเสนทิ โกศลนั้นเป็ นพี่ ชายของ พระนางเวเทหิ ซ่ ึ งเป็ นพระ
มารดาของพระเจ้าอชาตศัตรู
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความขัด แย้ง นั้ น พบว่ า ในการท าสงครามทั้ง สองครั้ งนั้ น
พระเจ้าอชาตศัตรู ได้โจมตี พ ระเจ้าปเสนทิ โกศลก่ อน และปรากฏว่าผลจากการรบครั้ งที่ นั้น
พระเจ้าอชาตศัตรู ป ระสบชัย ชนะ ท าให้พ ระเจ้า ปเสนทิ โกศลแพ้อย่า งย่อยยับ เสี ย ช้า ง ม้า และ
ไพร่ พลไปเป็ นจานวนมาก แต่สาหรับการรบครั้งที่ ๒ นั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลประสบชัยชนะ
และสามารถจับ พระเจ้า อชาตศัต รู พร้ อ มทั้ง ทหารเอาไว้เ ป็ นเชลยศึ ก และในที่ สุ ด พระองค์ ก็
ทรงปล่อยตัวพระเจ้าอชาตศัตรู กลับแคว้นมคธ แต่ทรงยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารเอาไว้
ในการทาสงครามระหว่างประเทศทั้งสองครั้งนั้น พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ๙๗ ได้
วิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งเบื้องต้นว่า น่าจะมาจากสาเหตุ ๒ ประการด้วยกัน กล่าวคือ
( ) ประเด็นที่วา่ ด้วยความไม่พอใจเกี่ยวกับการตายของพระนางเวเทหิ เพราะสาเหตุการ
ตายของพระนางนั้นมาจากลูกชายคือพระเจ้าอชาตศัตรู การสิ้ นพระชนม์ของพระนางเวเทหิ น้ นั ย่อม
หารร่ วมกับพระเจ้าวิฑูฑภะ เพราะยึดคติที่วา่ แม้กษัตริ ยจ์ ะสิ้นพระชนม์ ก็ไม่ยอมเสวยพระกระยาหารร่ วมกับบุตร
นางทาสี
๙๕
แผ่นกระดานดังกล่าว เป็ นแผ่นกระดานที่พระเจ้าวิฑูฑภะเคยประทับนัง่ แต่เนื่ องจากเจ้าศากยะ
ทรงรังเกียจแผ่นกระดานดังกล่าว จึงสัง่ ให้นางทาสี นาน้ านมไปชะล้าง
๙๖
ส.ส. (ไทย) ๕/ ๒๕/ ๔๖- ๔๘. ส.ส. ๕/ ๒๖/ ๔๘- ๔๙. ส.ส.อ. / ๒๕- ๒๕/ ๔๖- ๔๗.
ส.ส.ฏี. / ๒๕- ๒๖/ ๙๘.
๙๗
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๖ - ๖๔.

๐

เป็ นที่นามาซึ่ งความเสี ยใจแก่ชาวเมืองทั้งสอง ไม่วา่ จะเป็ นแคว้นมคธ หรื อแคว้นโกศล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่ งเป็ นพี่ชายของพระนางเวเทหิ ดังนั้น การอ้างเหตุผลในการทาศึกนั้น
เหตุผลข้อนี้น่าจะเป็ นเหตุผลในทางจิตวิทยาการเมืองได้เป็ นอย่างดี เพื่อนาไปสู่ เหตุผลการทาศึกใน
ข้อที่ ๒
(๒) ประเด็นในสิ ทธิการครอบครองกาสิ คาม หรื อหมู่บา้ นกาสี สื บเนื่องมาจากในช่วงที่
พระเจ้ามหาโกศลได้จดั พิธีอภิษกสมรสให้แก่พระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิ น้ นั พระองค์ได้
พระราชทานกาสิ คาม หรื อหมู่บา้ นกาสี ซึ่ งอยูใ่ นแคว้นกาสี แด่พระราชธิ ดา หมู่บา้ นนี้ ในด้านความ
มัน่ คงแล้ว เพราะเป็ นสะพานในการเชื่อมประเทศทั้งสองเข้าด้วยกัน ในด้านเศรษฐกิจหมู่บา้ นกาสี น้ ี
ยังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนวันละ ๐๐,๐๐๐ ๙๘ ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นแรงจูงใจสาคัญ อีกประการหนึ่ง ที่
ทาให้กษัตริ ยใ์ นแคว้นทั้งสองต้องทาสงครามเพื่อแย่งชิ งพื้นที่ดงั กล่าว แต่ปัจจัยสาคัญในการทาให้
พระเจ้าปเสนทิโกศลเรี ยกร้องสิ ทธิ ในดินแดนดังกล่าว คือ ดินแดนดังกล่าวเคยเป็ นของพระชนก ซึ่ ง
พระชนกได้มอบให้แก่ พระธิ ดา ดังนั้นเมื่อพระธิ ดาตายไปแล้ว ดิ นแดนดังกล่าวต้องเป็ นของเจ้า
ของเดิ มนั่นก็คือ แคว้นโกศล แต่พระเจ้าอชาตศัตรู กลับมองว่าในเมื่อพระเจ้ามหาโกศลได้มอบ
ดินแดนดังกล่าวให้แก่พระมารดาแล้ว พระองค์ในฐานะที่เป็ นบุตรก็ยอ่ มมีสิทธิ โดยชอบธรรมต่อ
ดินแดนดังกล่าว ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้เกิดสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดน
๓.๖.๔.๒ สงครามระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชี
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชี น้ นั พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส๙๙
ได้วเิ คราะห์ ว่ามีนยั ที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบางประเด็น เพราะจากการศึกษาวิเคราะห์บริ บทต่าง ๆ
ของคัมภีร์จะพบว่า สงครามระหว่างพระเจ้าอชาศัตรู กบั เจ้าวัชชี ท้ งั หลายมาจากข้อพิพาทเกี่ ยวกับ
สิ ทธิในทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่แคว้นทั้งสองพยายามอ้างสิ ทธิ ในการ
ครอบครองก็คือ ‚คันธชาต‛ ๐๐ หรื อที่พระอรรถกถาจารย์บางท่านกล่าวแต่เพียงว่า ‚สิ่ ง หรื อของที่
๙๘

‚สตสหสฺ สุฏฺฐาโน กาสิ คาโม‛ ส.ส.อ. / ๒๕/ ๔๗.
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๖๒.
๐๐
‚ตตฺ ร ปพฺ พตปาทโต มหคฺ ฆคนฺ ธภณฺ ฑ โอตรติ ‛. องฺ .สตฺ ตก.อ. /๒๒/ ๗ . ใน ขุ.ธ.อ. ได้
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ‚คันธชาติ‛ ว่า ‚คันธชาติมี อย่าง คือ กลิ่นคันธชาติเกิดจากราก กลิ่นคันธชาตเกิดจากแก่น
กลิ่นคันธชาตเกิ ดจากดอก‛ ดูในมหามกุฏราชวิทยาลัย , ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิ กาย คาถาธรรมบท
(กรุ งเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๒๖), หน้า ๗, หากจะพิเคราะห์ตามนัยนี้ จะพบว่าคันธชาติเป็ นสิ่ งที่
เกิดจากพืชชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม และเป็ นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างสู ง หาไม่แล้ว กษัตริ ยท์ ้ งั สองเมืองคง
ไม่ตอ้ งทาสงครามเพื่อแย่งชิงคันธชาตดังกล่าว (พระมหาหรรษา)
๙๙

๐๔

มีค่า‛ ๐ แต่ไม่ได้บอกว่าสิ่ งที่มีค่ามากคืออะไร ซึ่ งคันธชาต หรื อสิ่ งที่มีค่ามากดังกล่าวนั้น พระอร
รกถาจารย์บอกว่า ‚ตกลงมา หรื อไหลลงมาจากภูเขา‛
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ‚ภูเขา‛ ซึ่ งเป็ นที่มาของข้อพิพาทดังกล่าวนั้น ตั้งอยูใ่ นตาบล
ปั ฏฏคามซึ่ งระหว่างกลางของแคว้นทั้งสอง และแคว้นทั้งสองต่างก็มีอานาจทางการปกครองใน
พื้นที่ ดงั กล่ า วนั้นแคว้นละครึ่ ง ‚พระเจ้าอชาตศัตรู ท รงมี อานาจกึ่ ง โยชน์ พวกเจ้าลิ จฉวีมีอานาจ
กึ่งโยชน์‛ ๐๒จากบริ บทนี้ พระมหาหรรษา มองว่าภูเขาน่าจะคัน่ ประเทศทั้งสอง หรื ออาจจะมีอาณา
เขตเชื่ อมต่อระหว่างดินแดนของประเทศทั้งสอง แต่เนื่ องจากไม่ได้มีการแบ่งปั นเขตแดนกันอย่าง
ชัดเจน จึงทาให้ท้ งั เกิดข้อพิพาทขึ้นมา
อีกประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจก็คือ เมื่อผลประโยชน์ซ่ ึ งได้แก่ ‚คันธชาต‛ หรื อ ‚ของที่มี
ค่า‛เกิดขึ้นแล้วในระหว่างเขตแดนที่เชื่อมระหว่างรัฐทั้งสอง และเนื่ องจากไม่มีใครเป็ นเจ้าของอย่าง
ชัดเจน แทนที่รัฐทั้งสองจะแบ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเท่าเทียม และเที่ยงธรรม สิ่ งที่ทาให้พระเจ้า
อชาตศัตรู มีความรู ้ สึกว่าไม่พอใจอย่างมาก และมีความรู ้ สึกว่าตนเองกาลังถู กเอาเปรี ยบก็คือ เมื่ อ
คันธชาตนั้นเกิ ดขึ้นปี ละครั้ง และแต่ละปี นั้นพระองค์ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวเลย เจ้าลิจ
ฉวีกลับเป็ นผูท้ ี่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพยากรดังกล่าวโดยไม่ได้แบ่งปั นให้แก่แคว้นมคธ
แต่ประการใด
พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงวางแผนในเชิงกลยุทธ์อย่างละเอียด และรัดกุมในการทาสงคราม
ดังที่พระองค์ทรงดาริ ว่า ‚การสงครามกับเจ้าลิจฉวีเป็ นเรื่ องที่หนัก ชื่ อว่าการโจมตีเพื่อชนะในครั้ง
เดี ยวนั้นเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้‛ ๐ ด้วยเหตุน้ ี ‚เราไม่สามารถที่จะรบชนะแบบซึ่ ง ๆ หน้าได้‛ ๐๔
เพราะว่าเจ้าลิจฉวีน้ นั ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่สาคัญ ๒ ประการ คือ มีความสมัครสมานสามัคคี
และอานาจทางการเมือง การปกครอง และการทหารที่เชี่ ยวชาญในการรบอย่างมาก ๐๕ดังนั้นพระ
เจ้าอชาตศัตรู จึงได้ส่งวัสสการพราหมณ์ไปทาลายความสามัคคี ของเจ้าลิจฉวีเป็ นระยะเวลา ปี จึง
สามารถยึดเมืองไพศาลีได้ ๐๖

๐

‚ตตฺ ราปิ จ ปพฺพตปาทโต มหคฺ ฆภณฺ ฑ โอตรติ‛. ที.ม.อ. ๒/ / ๕.
ที.ม.อ. ๒/ / ๕.
๐
‚คเณน สทฺ ธึ ยุทฺธ นาม ภาริ ย, เอโกปิ โมฆปฺปหาโร นาม นตฺ ถิ‛. ที.ม.อ.๒/ / ๕.
๐๔
‚อภิมุข ยุทฺเธน คเหต น สกฺกา‛. องฺ .สตฺ ตก.อ. /๒๒/ ๗๒.
๐๕
องฺ .สตฺ ตก. (ไทย) ๒ /๒๒/ . องฺ .สตฺ ตก. (บาลี) ๒ /๒๒/ ๕, องฺ .สฺ ตตก.อ. /๒๒/ ๗๐.
๐๖
องฺ .สตฺ ตก.ฏี. /๒๒/ ๙๗- ๙๘.
๐๒

๐๕

๓.๗ หลักธรรมทีเ่ ป็ น แนวคิดพืน้ ฐานในการจัดการความขัดแย้ง
ก่อนที่จะนาเสนอในวิธีการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา ผูว้ จิ ยั จะได้นาเสนอ
แนวคิดพื้นฐาน หรื อหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นฐานองค์ความรู้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น ๒ หมวด ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับสังคม
๓.๗.๑ ระดับบุ คคล หมายถึ ง หลักธรรมที่ ใช้เป็ นแนวคิ ดที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพ
และสมรรถภาพของจิตในระดับของตัวบุคคลนั้น เพื่อเป็ นรากฐานสาคัญในการจัดการความขัดแย้ง
เพราะตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะถือว่า “จิตหรื อใจ”นั้นเป็ นหัวหน้าเป็ นใหญ่ในการ
กระทาการใดๆ ดังพุทธพจน์ที่วา่
‚ธรรมทั้ ง หลาย มี ใ จ เป็ นหั ว หน้ า มี ใ จเป็ นใหญ่ สิ่ งทั้ ง หลาย ส าเร็ จ มาแต่ ใ จ
เพราะฉะนั้น หากว่าบุ คคลใดมี ใจชัว่ จะพูดอะไรก็ตาม จะทาอะไรก็ตาม เพราะเหตุ ที่มีใจชัว่ นั้น
ความทุกข์ยอ่ มจะติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคลากเกวียน ๐๗
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สิ่ งทั้งหลาย สาเร็ จมาแต่ใจ เพราะฉะนั้น
หากว่าบุคคลใดมีใจผ่องใส จะพูดอะไรก็ตาม จะทาอะไรก็ตาม เพราะเหตุที่มีใจผ่องใสนั้น ความสุ ข
ย่อมจะติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัว ๐๘
การพัฒนาคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต เป็ นการพัฒนาให้มีจิตใจที่ดีงาม มีความเป็ น
มิตร มีเมตตา มีความอดทนทางใจต่อความกระทบกระทัง่ ความไม่พอใจ หรื อความเจ็บใจ โดยการ
วางใจตนให้เป็ นกลางๆ ไม่กระเพื่อม ใช้สติปัญญาในการเรี ยนรู้ และเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความ
เป็ นจริ ง ตรึ กตรองด้วยความรอบคอบ แล้วแสดงออกต่อสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นๆ อย่างเข้าใจ
ในธรรมชาติของสิ่ งต่างๆ ซึ่ งรวมถึ งธรรมชาติของความขัดแย้งด้วย การพัฒนาจิตใจดังกล่าว จะ
เป็ นรากฐานสาคัญในตัวบุคคล ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งประกอบด้วย
หลักธรรมดังต่อไปนี้
๓.๗.๑.๑ อัปปมาทธรรม ๐๙ หรื อ ความไม่ประมาท หมายถึง การมีชีวิตอยูอ่ ย่างไม่
ขาดสติ หรื อ การใช้สติอยูเ่ สมอ ในทางคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะเน้นความสาคัญของสติเป็ น
อย่างมาก ในการดาเนินชีวติ หรื อการประพฤติปฏิบตั ิโดยมีสติกากับอยูเ่ สมอ

๐๗

ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/ /๒ .
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒/๒๔.
๐๙
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , หน้า ๘๐๔-๘๐๕.

๐๘

๐๖

ในความเป็ นจริ งโดยทัว่ ไป เมื่ อมีความขัดแย้งเกิ ดขึ้ น สิ่ งหนึ่ งที่เราจะประสบกันเป็ น
ประจา คือ เราจะมีสติรู้ตวั น้อยลง หรื ออาจจะไม่มีสติเลย ที่เราพูดกันติดปากว่า “สติแตก” เพราะจิต
ของเราขณะนั้นถูกครอบงาด้วยอกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่ งจะทาให้เรามีปฏิ กิริยา
ตอบโต้อย่างรวดเร็ ว ล่วงละเมิดทั้งทางกาย วาจา และใจ ดังนั้น สติจึงเป็ นธรรมที่มีความสาคัญอย่าง
มากในระดับตัวบุคคลนั้นๆ ในการจัดการความขัดแย้ง เพราะจะเป็ นตัวควบคุมการกระทา ป้ องกัน
ยับยั้งตนเอง ไม่ให้กระทาการใดๆที่ เป็ นการล่ วงละเมิ ดคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของ
อารมณ์โกรธ ดังคาสอนของพระพุทธองค์ที่วา่
บุคคลผูไ้ ม่โกรธตอบบุคคลผูโ้ กรธ
ชื่อว่าย่อมชนะสงครามที่ชนะได้ยาก
ผูใ้ ดรู้วา่ ผูอ้ ื่นโกรธแล้ว เป็ นผูม้ ีสติ สงบใจไว้ได้
ผูน้ ้ นั ชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้ง ๒ ฝ่ าย คือ ฝ่ ายตนและฝ่ ายผูอ้ ื่น
เมื่อผูน้ ้ นั รักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายตนและฝ่ ายผูอ้ ื่น
ชนทั้งหลายผูไ้ ม่ฉลาดในธรรม ย่อมเข้าใจว่าเป็ นคนโง่

๐

นอกจากนี้ ในเสทกสู ตร ได้กล่าวถึ งพุทธพจน์แสดงคุ ณค่าของสติ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่
เชื่ อมโยงให้เห็ นความหมายและคุ ณค่าในทางปฏิ บตั ิ ที่ใกล้ชิดกันของ อัปปมาท กับ สติ ช่ วยให้
เข้าใจความหมายของธรรมทั้งสองข้อนั้นชัดเจนยิง่ ขึ้น ดังข้อความในพระสู ตร
ภิกษุท้ งั หลาย เรื่ องเคยมีมาแล้ว นักกายกรรม ยกลาไม้ไผ่ข้ ึนตั้งแล้ว เรี ยกศิษย์มาบอกว่า “มา
นี่แน่ะเธอ เจ้าไต่ไม้ไผ่ข้ ึนไปแล้ว จง (เลี้ยงตัว) อยูเ่ หนื อต้นคอของเรา” ศิษย์รับคาแล้วก็ไต่ลา
ไม้ไผ่ข้ ึนไป ยืน(เลี้ยงตัว)อยูบ่ นต้นคอของอาจารย์
คราวนั้น นักกายกรรมได้พูดกับศิษย์วา่ “นี่แน่ะเธอ เธอจงรักษาฉันนะ ฉันก็จะรักษาเธอ เรา
ทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้ดว้ ย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลา
ไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีดว้ ย”
ครั้นอาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้ว ศิษย์จึงกล่าวกับอาจารย์บา้ งว่า “ท่านอาจารย์ขอรับ จะทาอย่าง
นั้นไม่ได้ ท่านอาจารย์ (นัน่ แหละ) จงรักษาตัวเองไว้ ผมก็จกั รักษาตัวผมเอง เราทั้งสองต่าง

๐

ส.ส.(ไทย) ๕/ ๘๘/๒๖๕-๒๖๗
ส.ม. (ไทย) ๙/ ๘๕/๒๔ -๒๔๒.

๐๗

ระวังรักษาตัวของตัวไว้อย่างนี้ จักแสดงศิลปะได้ดว้ ย จักได้เงินด้วย และจักลงจากลาไม้ไผ่ได้
โดยสวัสดีดว้ ย”
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า: นัน่ เป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องในเรื่ องนั้น ดุจเดียวกับที่ศิษย์พดู กับ
อาจารย์ (นัน่ เอง) เมื่อคิดว่า “เราจะรักษาตัวเอง” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน (มีสติไว้) เมื่อคิดว่า
“เราจะรักษาผูอ้ ื่น” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน (เหมือนกัน)
ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผูอ้ ื่น (ด้วย) เมื่อรักษาผูอ้ ื่น ก็ชื่อว่ารักษาตนด้วย
เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผูอ้ ื่น นั้นอย่างไร? ด้วยการหมัน่ ปฏิบตั ิ ด้วยการเจริ ญอบรม ด้วย
การทาให้มาก อย่างนี้แล เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผูอ้ ื่น (ด้วย)
เมื่อรักษาผูอ้ ื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน นั้นอย่างไร? ด้วยขันติ ด้วย อวิหิงสา ด้วยความมีเมตตาจิต
ด้วยความเอ็นดูกรุ ณา อย่างนี้ แล เมื่อรักษาผูอ้ ื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน (ด้วย)
ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อคิดว่า “เราจะรักษาตน” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อคิดว่า “เราจะรักษา
ผูอ้ ื่น” ก็พึงต้องใช้สติปัฏฐาน เมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาคนอื่น (ด้วย) เมื่อรักษาคนอื่น ก็ชื่อว่า
รักษาตนเอง (ด้วย)
จะเห็นได้ว่า การมีสติรักษาตนเอง เท่ากับช่ วยรักษาสังคม ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็ น คา
สอนทางพระพุทธศาสนามองชี วิตด้านในของบุคคล โดยสัมพันธ์กบั คุ ณค่าด้านนอกคือทางสังคม
และถือว่าคุณค่าทั้งสองด้านนี้เชื่อมโยงถึงกัน ไม่แยกจากกัน และสอดคล้องไปด้วยกัน ๒
สติ หรื อ อัปปมาทธรรม กล่าวได้วา่ เป็ นหลักธรรมสาคัญที่ใช้เป็ นรากฐานในการจัดการ
ความขัดแย้ง เพราะสติจะเป็ นตัวที่บนั่ ทอนรากเหง้าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งในส่ วนของตัณหา
ทิฏฐิ มานะ และส่ วนของโลภะโทสะโมหะ โดยจะทาให้เรารู ้ตวั อยูเ่ สมอ ว่าเรากาลังคิดอย่างไรกับ
สถานการณ์ความขัดแย้ง และควรจะปฏิบตั ิการหรื อจัดการอย่างไร โดยที่จะไม่ทาการล่วงละเมิด
คู่กรณี ท้ งั ทางกาย วาจาและใจ จะเห็ นได้วา่ ถ้าเรามีสติคอยควบคุ มกากับแล้ว เท่ากับเรานั้นได้ช่วย
รักษาคู่กรณี ดว้ ย สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นจะถูกควบคุม ไม่บานปลาย หรื อ เกิดความรุ นแรง และ
สามารถหาทางออกร่ วมกันได้ในที่สุด
๓.๗.๑.๒ ไตรลักษณ์ จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงไตรลักษณ์ในการอธิ บายถึง
ความขัดแย้งว่าเป็ นธรรมชาติ ข องมนุ ษย์ สาหรั บในบริ บทที่ เกี่ ย วกับการจัดการความขัดแย้งนั้น
ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า ไตรลักษณ์ ยงั เป็ นแนวคิดหรื อหลักธรรมที่สาคัญในระดับบุคคล เพื่อเน้นให้
๒

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , หน้า ๘๐๘.

๐๘

เข้า ใจถึ ง ธรรมชาติ ข องความขัด แย้ง อย่ า งแท้จ ริ ง และน าความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ปเป็ นประโยชน์ หรื อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ดังจะได้อธิ บายดังต่อไปนี้
) อนิจจตา (Impermanence) หมายถึง ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว
ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่ อมและสลายไป ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง หลัก อนิ จจตาสามารถ
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ในการตระหนัก รู้ ถึงความผันผวนปรวนแปรไม่แน่ นอน ซึ่ งเป็ นเหตุ ให้เกิ ด
ความขัดแย้งได้ การรู้และเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง ดารงอยูด่ ว้ ยจิตใจที่เป็ นอิสระ จะทา
ให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท หรื อ ไม่นิ่งนอนใจ เมื่อเกิ ดความขัดแย้งขึ้นก็ย่อมที่จะปล่อยวางได้
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในการเอาชนะ หรื อการได้มาในสิ่ งที่ตนเองพอใจ เพราะทุกสิ่ งย่อมมีการเสื่ อมสลาย
ไป การรู้และเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ งดังกล่าว จะทาให้ไม่ตกเป็ นทาสของความขัดแย้ง
หรื อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
๒) ทุกขตา (Conflict) หมายถึง ความเป็ นทุกข์ ซึ่ งเป็ นภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้น
และสลายไป เป็ นภาวะที่กดดันฝื นและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปั จจัยที่ปรุ งแต่งให้มีสภาพเป็ นอย่าง
นั้นเปลี่ ยนแปลงไป จะทาให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความขัดแย้ง
นาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจนามาซึ่ ง
ความขัดแย้ง ได้เช่ นกัน เพราะความคิ ด หรื อการกระท าของมนุ ษ ย์น้ ันมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ต่อเนื่อง ทนอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้ ความขัดแย้งจึงเป็ นลักษณะของธรรมชาติ ดังนั้น การฝื นแบบไม่
ยอมรับสภาวะทุกข์ หรื อ สภาวะความขัดแย้งนั้น ย่อมให้ผลร้ ายมากกว่าผลดี การรู้จกั ปรับตัวให้
ยอมรั บกับสถานการณ์ ความขัดแย้งนั้น ถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการความขัดแย้ง โดยการ
รู ้เท่าทันและจัดการทุกสิ่ งทุกอย่างให้ตรงตัวเหตุปัจจัย ให้ปฏิบตั ิต่อสถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
การศึกษาให้รู้ ให้เข้า ใจอย่างที่ สุ ด คือ ให้รู้จกั ปั ญหาความขัดแย้ง มิ ใช่ เพื่ อให้เป็ นทุ กข์ หรื อหนี
ปัญหา แต่เพื่อที่จะปฏิบตั ิต่อปัญหาความขัดแย้งและจัดการได้อย่างถูกต้อง
๓) อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) หมายถึง ความเป็ นอนัตตา ความไม่ใช่
ตัวตน ความไม่มีตวั ตนแท้จริ ง ที่จะสั่งบังคับให้เป็ นอย่างไรๆ ได้ ความรู้ในหลักอนัตตตา ที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การสลายความเป็ นอัตลักษณ์ ความยึดมัน่ ถื อมัน่
การช่ วยลดทอนความเห็ นแก่ตน เปิ ดใจกว้างในการยอมรับฟั งความคิดเห็น หรื อ การกระทาของ
ผูอ้ ื่น สามารถเข้าไปเกี่ ยวข้อง พิจารณา และจัดการกับปั ญหาความขัดแย้ง โดยไม่เอาตัวตน ความ
อยากของตน ตลอดจนความเห็ น ความยึดมัน่ ถื อมัน่ ของตนเข้าไปตัดสิ น แต่จะพิจารณาจัดการไป
ตามเหตุและผล ดังนั้น การรู้หลักอนัตตตา จะทาให้สลายความเป็ นอัตลักษณ์ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ซึ่ ง
ถือได้วา่ เป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดการความขัดแย้ง

๐๙

๓.๗.๑.๓ ขันติธรรม ตามความหมายทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความอดทน
คือ ความอดกลั้นอันเป็ นตบะอย่างยิ่ง ในพระอภิธรรมปิ ฎกแสดง ลักษณะของขันติ คือ ความ
อดทน กิ ริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ ยวกราด ความแช่ มชื่ นแห่ งจิ ต ๔
เพื่อให้สาเร็ จประโยชน์แห่งความอดทนที่สมบูรณ์ ขันติจะมีองค์ธรรมเข้ามาประกอบได้แก่ อโทสะ
เจตสิ ก ที่ มี ล ัก ษณะอย่า งนี้ คื อ ความไม่ คิ ด ประทุ ษ ร้ า ย กิ ริ ย าที่ ไ ม่ คิ ด ประทุ ษ ร้ า ย ภาวะที่ ไ ม่ คิ ด
ประทุษร้าย ความไม่พยาบาท ความไม่เบียดเบียน ๕ มีความไม่ดุร้าย ไม่พิโรธเป็ นเครื่ องหมาย มี
แยบคายซึ่ งจะทาให้เกิดความอดทน ๖
ขันติ ธ รรม ในบริ บ ทของการจัดการความขัดแย้ง หมายถึ ง เป็ นการอดทนต่ อความ
กระทบกระทัง่ อดกลั้นความไม่พอใจ หรื อความเจ็บใจจากการล่วงเกินทั้งทางกาย วาจาและใจ ที่เรา
ถูกกระทาโดยฝ่ ายตรงข้าม ซึ่ งอาจจะเป็ นการถูกกระทาทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้ เช่ น การด่า
การทาร้าย การกล่าวเสี ยดสี การหมิ่นประมาท เป็ นต้น ความอดทนเป็ นลักษณะแห่ งการยับยั้ง ไม่ลุ
แก่อานาจของโทสะที่จะครอบงาจิตใจ ด้วยการอดกลั้นไม่ตอบโต้ หรื อการล่วงละเมิดเบียดเบียน
ชีวติ ใดๆ
ตัวอย่างบทบาทขันติ ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกความว่า มาณพคนหนึ่ งชื่ อว่าอัมพัฏฐะ
พูดจาถากถางสบประมาทดูหมิ่นชาติตระกูลของพระพุทธเจ้าอย่างรุ นแรงถึ ง ครั้งต่อพระพักตร์
ของพระพุทธองค์วา่ ‚ท่านพระโคดม คนชาติศากยะดุร้ายหยาบช้า วูว่ าม พูดพล่าม เป็ นคนรับใช้ ไม่
ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมพวกพราหมณ์ ...การทาอย่างนี้ เป็ นสิ่ งไม่สมควรเลย‛ ๗
ทั้งถูกเหยียดหยามพาดพิงถึงชาติตระกูลศากยวงศ์หลายครั้ง พระพุทธเจ้ายังทรงรักษาดุลยภาพเอาไว้
ได้ดว้ ยขันติธรรม กลับอธิ บายความเป็ นมาแห่งโคตรตระกูลของพระองค์ได้อย่างฉะฉาน ชัดเจนทุก
แง่มุม นอกจากนั้นยังย้อนถามถึงโคตรตระกูลของอัมพัฏฐมาณพจนเขาอึดอัดนิ่ งอึ้ง ตอบไม่ได้ แต่
พระองค์ก็ทรงชี้แจงความเป็ นมาแห่งต้นตระกูลกัณหายนะของอัมพัฏฐานมาณพบว่ามาจากหญิงรับ
ใช้ของพระเจ้าโอกการาชคนหนึ่งที่ชื่อว่า ทิสา จนเขายอมรับโดยดุษณี

ที.ม.(ไทย) ๐/๙๐/๕๐.
อภิ.สงฺ .(ไทย) ๔/ ๔๘/ ๗.
๕
อภิ.สงฺ .(ไทย) ๔/ ๐๕/๔๖.
๖
พระธรรมราชธี รราชมหามุนี (โชดก ญาณสิ ทฺธิ ป.ธ. ๙) ,มงคล ๓๘ ประการ, พิมพ์ครั้งที่ ๘ ,
(กรุ งเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๒๙.
๗
ที.สี .(ไทย) ๙/๒๖ -๒๖๖/๙๐-๙๒.
๔

๐

ดังอีกตัวอย่างหนึ่ งของพระพุทธองค์ที่แสดงถึ งการสอดคล้องกันระหว่างความอดทน
อันเป็ นเหตุปัจจัยแห่ งความเสงี่ยม สงบ และงดงาม ในการไม่ยอมรับคาด่าโดยสิ้ นเชิ ง ดังข้อความ
จากพระไตรปิ ฎก สังยุตตนิกาย ๘ มีพราหมณ์คนหนึ่ งชื่ อว่า อักโกสกภารทวาชะ มีอธั ยาศัยไปทาง
ด่าว่าคนอื่น โกรธพระพุทธองค์มากที่ทาให้นิกายของตัวเองอ่อนแอลง เนื่ องจากการที่พราหมณ์ภาร
ทวาชโคตรไปบวชในส านัก ของพระพุ ท ธองค์ ได้เ ข้า เฝ้ าพระองค์ถึ ง ที่ ป ระทับ แล้ว ด่ า บริ ภ าษ
พระองค์ด้วยวาจาที่ หยาบคายอย่า งรุ นแรง เมื่ อพราหมณ์ ด่า เสร็ จแล้ว พระองค์ต้ งั กระทู ้ถ ามว่า
‚พราหมณ์ คนผูเ้ ป็ นมิตร อามาตย์ ญาติและสายโลหิ ตเป็ นแขกของท่าน เคยมาเยือนท่านบ้างไหม‛
พราหมณ์ตอบว่า ‚แขกเหล่านั้น มาเยือนบ้างเป็ นครั้งคราว‛
พระองค์ทรงเลียบเคียงตรัสถามอีกว่า ‚ท่านเคยจัดของเคี้ยวของบริ โภคเพื่อต้อนรับแขก
เหล่านั้นบ้างหรื อไม่‛
ทรงได้รับคาตอบว่า ‚ข้าพระองค์ได้จดั ต้อนรับแขกเหล่านั้นบ้างเหมือนกัน‛
พระองค์ถามต่อไปอีกว่า ‚ถ้าหากแขกเหล่านั้นไม่รับสารั บของท่าน สารั บนั้นจะเป็ น
ของใคร‛
พราหมณ์กราบทูลหนักแน่นว่า ‚ก็ตอ้ งเป็ นของข้าพระองค์ตามเดิม‛
จากนั้นพระองค์ทรงย้อนว่า ‚พราหมณ์ ข้อนี้ ก็เหมือนกัน ท่านด่าเราผูไ้ ม่ด่าอยู่ โกรธต่อ
เราผูไ้ ม่โกรธอยู่ ทะเลาะกับเราผูไ้ ม่ทะเลาะอยู่ เราไม่รับคาด่าของท่าน ดังนั้นคาด่าเหล่านั้นจึงเป็ น
ของท่านผูเ้ ดียว‛
จากตัวอย่า งดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า พระองค์ท รงแสดงถึ ง ความอดทนและรอคอยให้
พราหมณ์ด่าว่าพระองค์อย่างหยาบคายจนเสร็ จโดยรับฟั งอย่างสงบนิ่ งไม่มีการโต้ตอบในระหว่าง
นั้น และจากคาสอนของพระองค์ที่บ่งบอกถึงวิธีที่เราจะปฏิเสธไม่รับคาด่าโดยสิ้ นเชิ ง โดยอุปมาคา
ด่าว่าเหมือนกับอาหาร การโต้ตอบดังกล่าวเท่ากับเรารับประทานอาหารของเขา แต่ถา้ เรามีความ
อดทนและสงบนิ่ งได้ในการที่จะรับฟั งค่าว่าก็เท่ากับเราปฏิ เสธที่จะไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น
ซึ่ งคาด่าเหล่านั้นซึ่ งเปรี ยบเหมือนอาหารก็จะตกไปอยูก่ บั ผูท้ ี่ด่านัน่ เอง
อีก ครั้ งหนึ่ ง ที่ บ ทบาทขันติ ได้ท าหน้าที่ โดยสมบูรณ์ ดัง มี เรื่ องเล่ าว่า พระพุ ท ธเจ้า ถู ก
ชาวเมืองโกสัมพีด่าว่าหยาบคายอย่างรุ นแรงด้วยอักโกสวัตถุ ๐ อย่าง จนพระอานนท์ผเู ้ ป็ นปั จฉา
สมณะมิอาจหักห้ามใจอดทนต่อคาด่าทอเหล่านั้นได้ ท่านจึงชักชวนพระพุทธองค์เสด็จหลีกหนี ไป
๘

ส.ส.(ไทย) ๕/ ๘๘/๒๖๕-๒๖๗.

จากเมืองโกสัมพีดว้ ยเหตุผลว่า ‚ชาวเมืองเหล่านี้ด่าเรา พวกเราจะหนีจากเมืองโกสัมพีไปสู่ เมืองอื่น‛
พระพุทธเจ้าตั้งปั ญหาขึ้นมาแล้วย้อนถามพระอานนท์วา่ ‚ก็ถา้ ชาวเมือง (ที่เราจะไปอยู่น้ นั ) ด่าเรา
อีก พวกเราจะไปอยู่ที่ไหน?‛ พระอานนท์กราบทูลอีกว่า ‚ถ้าพวกเขาด่าอีกเราก็จะหนี จากเมืองนั้น
ไปยังเมืองอื่นๆ หนีไปเรื่ อยๆ ‚
ทัศนะของพระอานนท์เป็ นลักษณะของการหนี ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งยังไม่เสาะแสวงหา
อุ บายวิธีการแก้ปัญหาที่ ดี พระพุทธเจ้าทรงปรามวิธีแก้ปัญหาของพระอานนท์ให้เลิ กล้ม วิธีการ
ดังกล่าวแล้วตรัสอธิ บายแก่ท่านว่า พวกเราไม่อาจจะหนี ปัญหาหรื อทาอย่างนั้นเรื่ อยไปไม่ได้ เพราะ
วิถีชีวิตของมนุ ษย์ทุกคนย่อมมีความสัมพันธ์ เกี่ ยวเนื่ องกันตลอดเวลา เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อมี
เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งทั้ง ดี แ ละไม่ ดี เ กิ ด ขึ้ น เราต้อ งรู ้ เ ท่ า ทัน หั น หน้ า สู ้ ก ับ ปั ญ หา เมื่ อ
สถานการณ์ไม่ดีส่งผลเสี ยหายต่อชี วิต เราต้องใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขให้ทุเลาเบาบาง สงบระงับ
ไป ในกรณี ที่ชาวเมืองติดตามด่าทอพระพุทธจ้าซึ่ งเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ นั้น พระองค์ทรงชี้ แจง
ให้พระอานนท์เห็นคุณค่าของความอดทน อดกลั้นว่า ‚เราเปรี ยบเหมือนช้างที่เข้าสู่ สงคราม การอด
กลั้นลูกศรที่ยิงมาจากทิศทั้ง ๔ เป็ นภาระของช้างนั้น ฉันใดการอดกลั้นต่อถ้อยคาด่าว่าของคนทุศีล
ทั้งหลาย ก็เป็ นภาระของเรา ฉันนั้น‛ ๙ จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงยืนยันบทบาทของขันติธรรมที่มีต่อ
ถ้อยคาด่าว่า โดยไม่แสดงอาการตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้ น ดังอีกพุทธพจน์หนึ่งที่พระองค์ตรัสสอนว่า “ชล
พาลกล่าววาจาหยาบคาย ย่อมเข้าใจว่าตนเองชนะ แต่ความอดกลั้นได้เป็ นความชนะของบัณฑิตผูร้ ู้
แจ้ง” ๒๐ ซึ่ งจากพุทธพจน์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นบทบาทของขันติไว้ชดั เจนที่สุด
๓.๗.๑.๔ พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมประจาใจของผูป้ ระเสริ ฐหรื อผูม้ ีจิตใจ
ยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่าง ๒ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา เมตตา คือ ความ
ตั้งจิ ตปรารถนาดี ต่อกัน และมุ่งตรงต่อจุ ดหมายที่บริ สุทธิ์ ไม่คิดอาฆาตพยาบาท กรุ ณาเป็ นความ
สงสาร โดยเข้าไปช่ วยเหลื อให้ผูอ้ ื่นพ้นจากความทุกข์ ส่ วนมุ ทิตานั้น เป็ นการแสดงความชื่ นชม
ยินดีเมื่อเห็นผูอ้ ื่นมีความสุ ข ไม่อิจฉาริ ษยา และอุเบกขานั้นคือ การมองตามจริ ง เป็ นการมองเห็นที่
บุคคลจะได้รับผลดีหรื อชัว่ สมควรแก่เหตุประกอบ
จะเห็ นได้ว่า พรหมวิหารธรรมนั้นเป็ นการพัฒนาจิ ตใจอย่างสมบูรณ์ ถื อเป็ นแนวคิ ด
หรื อ หลักธรรมในการจัดการความขัดแย้ง โดยมี “เมตตาเป็ นพื้นฐานสาคัญ” ที่จะต้องพัฒนาให้
๙

ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/ ๒๐- ๒ / .
๒๐
ส.ส.(ไทย) ๕/ ๘๙/๒๖๘.
๒
พระธรรมปิ ฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔- ๒๕.

๒

เกิ ดขึ้นภายในจิตใจ เพราะ เมตตาเป็ นเครื่ องดับโทสะคือความพยาบาท หรื อ ความคิดประทุษร้าย
เมตตาธรรมนั้น จะเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งทาให้มองกันในแง่ดี
และหวังดีต่อกัน พร้อมทั้งที่จะรับฟั งและพูดจา ฟั งเหตุผลของกันและกัน ไม่ยึดถือเอาความเห็นแก่
ตัว หรื อความเกลียดชังเป็ นที่ต้ งั ๒๒
เมตตาเป็ นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเจริ ญอยูเ่ ป็ นนิตย์ ดังตัวอย่างกรณี พระเทวทัตที่มี
ความอาฆาตพยาบาท พยายามปองร้ ายพระองค์โดยวิธีต่างๆ เช่น ชักจูงนายควาญช้างของพระเจ้า
อชาตศัตรู ปล่อยช้างนาฬาคิรีออกมาเพื่อที่จะประทุษร้ายพระองค์ขณะออกบิณฑบาต ซึ่ งพระองค์ก็
ทรงการาบช้างได้ด้วยพระเมตตา ช้างไม่ทาอันตรายแก่ พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาท
แสดงความเคารพเลื่อมใส พระเทวทัตพยายามจะลอบสังหารพระพุทธองค์ดว้ ยการส่ งทหารธนูใช้
ธนูอาบยาพิษลอบประทุษร้าย และแม้กระทัง่ พระเทวทัตดาเนินการเองโดยกลิ้งก้อนหิ น เพื่อที่จะให้
ทับพระองค์ แต่มีเพียงสะเก็ดหิ นเท่านั้นที่กระทบพระบาท ทรงห้อพระโลหิ ต (โลหิตุปบาท)
พระพุ ท ธเจ้า กลับ ทรงมิ ไ ด้มีท่ า ที อาฆาตต่ อพระเทวทัต พระองค์ท รงมี ค วามรั ก และ
เมตตากับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผูน้ ้ นั จะเป็ นใคร กล่าวคือ พระองค์ทรงรักและเมตตาราหุ ล
กุม ารเช่ นใด ความรั ก และความเมตตาที่ พ ระองค์มี ต่อพระเทวทัต ก็เป็ นไปในลักษณะเดี ย วกัน
ถึงแม้พระองค์จะถูกพระเทวทัตปองร้ายและทาลายพระองค์ดว้ ยวิธีการต่างๆ พระองค์กลับทรงให้
อภัยทานและปรารถนาที่จะให้ท่านเหล่านั้นรอดพ้นจากการตกอยูใ่ นสภาพเช่นนั้น ๒
ในการจัดการความขัดแย้ง เมตตาถือว่าเป็ นแนวคิดหรื อหลักธรรมที่สาคัญยิ่ง เพราะจิตที่
มีเมตตาจะเป็ นจิตที่ ปราศจากโทสะ ความไม่ประทุ ษร้ าย ผูท้ ี่มีจิตประกอบด้วยเมตตามากน้อย
อย่างไรนั้น ให้สังเกตดูที่จิตว่า ‚มีจิตประทุษร้ายบุคคลอื่นหรื อไม่ ถ้ายังมีจิตประทุษร้ายบุคคลอื่นอยู่
ก็ไม่จดั ว่ามีเมตตา เพราะว่า เมตตานั้น คือ อโทสะเจตสิ ก อันได้แก่เจตสิ กที่เกิดขึ้นกับจิต ที่ไม่มีการ
ประทุษร้าย ทั้งตัวเองและบุคคลอื่น‛ ๒๔ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดมีจิตที่เต็มไปด้วยโทสะ ก็จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการความขัดแย้ง เพราะโทสะนั้นเป็ นกิเลสที่ปิดบังใจให้มืดมิด เห็นผิดเป็ น
ชอบเห็นชัว่ เป็ นดี จะทาให้ผนู ้ ้ นั มีพฤติกรรมที่เป็ นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ให้โทษเสี ยหายทั้งแก่
ตนและคนอื่น

๒๒

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๗๕ -๗๕๔.
๒
ขุ.ธ.อ. (บาลี) / ๖.
๒๔
กิตฺติวฑ
ุ ฺ โฒ ภิกขุ, ปารมีปริทรรศน์ , (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์ ,๒๕ ๘). หน้า
๔๔- ๔๕.

การดับโทสะนั้น ไม่จาเป็ นต้องใช้ศาสตราวุธเหมือนฆ่าสัตว์ เพียงแต่พฒั นาจิตใจให้มี
เมตตา เมตตาเป็ นเครื่ องระงับและป้ องกันโทสะมิให้เกิ ดภายในจิต โทสะที่เกิ ดขึ้นก็จะหายไป ถ้า
เจริ ญเมตตาให้เกิ ดขึ้นแทนที่โทสะ ในปฐมอาฆาตวินยสู ตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึ งการเจริ ญเมตตา
เพื่อละความอาฆาตที่เกิดขึ้นในจิตว่า
‚ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย ธรรมเป็ นที่ ระงับ ความอาฆาตซึ่ งเกิ ดขึ้ นแก่ ภิก ษุ โดยประการทั้ง ปวง ๕
ประการนี้ ๕ ประการเป็ นไฉน คือความอาฆาต พึงบังเกิ ดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริ ญเมตตาใน
บุ ค คลนั้น ความอาฆาตพึ งบัง เกิ ดขึ้ นในบุ คคลใด พึ งเจริ ญกรุ ณาในบุ ค คลนั้น ความ
อาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริ ญมุทิตาในบุคคลนั้น ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นใน
บุคคลใด พึงเจริ ญอุเบกขาในบุคคลนั้น ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงถึงการไม่
นึกใฝ่ ใจในบุคคลนั้น ความอาฆาต พึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงนึ กถึงความเป็ นผูม้ ีกรรมเป็ น
ของๆ ตนเป็ นทายาทแห่ งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ ึง จัก
ทากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ ก็ตามจักเป็ นทายาท(ผูร้ ับผล) ของกรรมนั้น ดังนี้ ...‛ ๒๕
นอกจากนี้แล้ว เมตตายังเป็ นเครื่ องละพยาบาท ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุ ล
ว่า ‚ราหุ ล เธอ จงเจริ ญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริ ญเมตตาภาวนาอยูจ่ กั ละพยาบาทได้‛ ๒๖
และ ดังพุทธพจน์ที่ว่า ‚เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริ ญแล้ว ทาให้มากแล้วอบรมปรารภดีแล้วก็
แต่ว่า พยาบาทจักครอบงาจิตของเธออยู่ เพราะฉะนั้น ข้อนั้น จึงไม่เป็ นฐานะที่จะได้เพราะเมตตา
เจโตวิมุติน้ นั เป็ นเครื่ องสลัดออกซึ่ งพยาบาท...‛๑๒๗
๓.๗.๑.๕ อคติ ๔ หรื อ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นกลาง ซึ่ งหมายถึง ความ
ไม่เที่ยงธรรม หรื อ ความลาเอียง ๔ ประการ ๒๘ คือ ( ) ฉันทาคติ แปลว่า ความลาเอียงเพราะชอบ
(๒) โทสาคติ แปลว่า ความลาเอียง เพราะชัง ( ) โมหาคติ แปลว่า ความลาเอียงเพราะหลง และ (๔)
ภยาคติ แปลว่า ความลาเอียง เพราะกลัว ในการจัดการความขัดแย้ง ความไม่ลาเอียง หรื อ ความเป็ น
กลาง เป็ นสิ่ งที่สาคัญ ในการนามาซึ่ งความยุติธรรมให้เกิดขึ้น
ในการจัดการความขัดแย้ง สิ่ ง ที่ ต้องคานึ งในการทาความเข้าใจกับ กรณี ข ดั แย้ง ก็คื อ
ทัศนคติในระหว่างคู่กรณี อันได้แก่อคติที่มีต่อกัน ซึ่ งทาให้ความขัดแย้งลุกลามได้ง่าย พระไพศาล วิ

๒๕

องฺ . ปญฺ จก.(ไทย) ๒๒/ ๖ /๒๖๕-๒๖๖.
๒๖
ม.ม.(ไทย) / ๒๐/ ๐.
๒๗
องฺ .ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/ /๔๒๙.
๒๘
พระธรรมปิ ฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๖.

๔

สาโร ๒๙ ได้อธิ บายถึงความสาคัญของอคติที่มีอิทธิ พลต่อความขัดแย้ง อย่างน่าสนใจว่า ทั้งภยาคติ
และ โทสาคติ นั้นจะมีอยูม่ ากในความขัดแย้งทัว่ ไป โดยมี โมหาคติ ซึ่ งเป็ นความหลงหรื อความไม่รู้
เป็ นตัวปรุ งแต่งหนุ นเสริ มให้ ภยาคติ และ โทสาคติ ดารงอยู่หรื อเพิ่มพูนมากขึ้น นอกจากอคติ
ประการดังกล่าวแล้ว อคติประการที่ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ คือความลาเอียงเพราะชอบ ก็มีอิทธิ พลต่อ
ความขัดแย้งด้วยเช่นกัน แม้จะไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี โดยตรง แต่ก็มีผลต่อผูค้ น
ที่สนับสนุ นคู่กรณี แต่ละฝ่ าย บ่อยครั้ งการให้ความสนับสนุ นคู่กรณี แต่ละฝ่ ายมิได้เกิ ดจากความ
เข้าใจในปั ญหาหรื อเกิดจากวิจารณญาณ แต่เกิดจากความชอบพอกันเป็ นส่ วนตัว หรื อชอบที่มีความ
เชื่อคล้ายกัน มีอาชีพเหมือนกัน พูดง่าย ๆ คือเป็ น ‚พวก‛เดียวกัน จะเห็นได้วา่ กรณี ความขัดแย้งนั้น
ไม่ใช่ เป็ นเรื่ องของเหตุผลล้วนๆ หรื อเป็ นเรื่ องถูกเรื่ องผิด เท่านั้น หากยังมีเรื่ องของความลาเอียง
หรื อ ความไม่เป็ นกลางเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย ดังนั้นในการวิเคราะห์ หรื อทาความเข้าใจกับความ
ขัดแย้งต่าง ๆ เราจึงต้องทาความเข้าใจกับอคติดงั กล่าวในตัวคู่กรณี ได้
๓.๗.๑.๖ แนวคิดเรื่ อง “กรรม” กรรม แปลตามศัพท์วา่ การงาน หรื อการกระทา
ในทางพุทธศาสนา ต้องจากัดความจาเพาะลงไปว่าหมายถึง การกระทาที่ประกอบด้วยเจตนา หรื อ
การกระทาที่เป็ นไปด้วยความจงใจ ถ้าเป็ นการกระทาที่ไม่มีเจตนา ก็ไม่เรี ยกว่าเป็ นกรรม สรุ ปว่า
ทางพระพุทธศาสนา จะต้องถือเอาความหมายในแง่ของเจตนาเป็ นแกนยืนเสมอ เพราะเจตนาเป็ น
ตัวการที่นามนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ งทั้งหลาย
การจัดการความขัดแย้งนั้นถื อว่าเป็ นการกระทาอย่างหนึ่ ง การศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรม
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นในระดับ บุ ค คล ส าหรั บ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การความขัด แย้ง ทาง
พระพุทธศาสนา เพราะจะใช้เป็ นหลักธรรมพื้นฐานที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ความดี ความชัว่ ถูกหรื อผิด
ในการจัดการความขัดแย้ง ที่ จะกระท าการในสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง และจะต้องตระหนัก ถึ งผลของการ
กระทานั้นด้วย นอกจากนี้ การศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมยังเป็ นคาตอบสุ ดท้ายสาหรับบางสถานการณ์
ของความขัดแย้ง ที่ไม่สามารถหาทางออก หรื อแนวทางที่จะแก้ไขได้
ในการศึ กษาเรื่ องของกรรมนั้น จะศึ กษาใน ๒ ประเด็น คือ ประเภทของกรรม และ
กรรมข้ามภพข้ามชาติ เพื่อเป็ นการนาแนวคิ ดดังกล่าวนี้ มาวิเคราะห์ พิจารณา อย่างรอบคอบ ใน
ประกอบการหาแนวทาง หรื อทางออกในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) การจาแนกประเภทของกรรม
๒๙

พระไพศาล วิสาโล, การไกล่ เกลีย่ แบบพุทธ, ที่มาจากเว็บไซด์
http://visalo.org/article/budKarnKlaiKlear.htm. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

๕

( ) จาแนกตามคุณภาพ กรรมนั้นเมื่อจาแนกตามคุณภาพ หรื อ ตามธรรมที่เป็ นมูลเหตุ
ย่อมแบ่งได้เป็ น ๒ ประเภท ๐ คือ อกุศลกรรม กรรมที่เป็ นกุศล หรื อ การกระทาที่ไม่ดี กรรมชัว่
หมายถึง การกระทาที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรื อโมหะ และ กุศลกรรม ธรรมที่เป็ นกุศล
การกระทาที่ดี หรื อ กรรมดี หมายถึง การกระทาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรื อ โมหะ
(๒) จาแนกตามทางที่ ท ากรรม หรื อทวาร ออกได้เป็ น ประเภท คื อ กายกรรม
หมายถึง กรรมทาด้วยการ หรื อการกระทาทางกาย วจีกรรม หมายถึง กรรมทาด้วยวาจา หรื อ การ
กระทาทางวาจา และ มโนกรรม หมายถึง กรรมทาด้วยใจ หรื อ การกระทาทางใจ ในบรรดากรรม
ทั้ง ประเภท มโนกรรมนั้นสาคัญที่สุด และมีผลกว้างขวางรุ นแรงที่สุด เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้น คน
คิดก่อนแล้วจึงพูดหรื อกระทาที่แสดงออกทางกายและวาจา ดังที่เราคุ น้ หู กนั ดีกบั คาพูดที่ว่า “คิดดี
พูดดี ทาดี” ดังนั้น วจีกรรมและกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนัน่ เอง ที่วา่ มีผลกว้างขวาง
รุ นแรงที่ สุด ก็เพราะมโนกรรม รวมหมายถึ ง ความเชื่ อ ความเห็ น ทฤษฎี แนวคิดค่านิ ยมต่างๆ ที่
เรี ยกว่า “ทิฏฐิ ” ทิฏฐิ น้ ี จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมทัว่ ๆไปของบุคคล ความเป็ นไปของบุคคล และ
คติของสังคมทั้งหมด ถ้าเป็ นสัมมาทิฏฐิ การดาริ การพูดจา และการกระทาต่างๆ ก็จะดาเนิ นไป
ในทางที่ถูกต้อง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ การดาริ การพูดจา และ การกระทา ก็จะ
ดาเนินไปในทางที่ผดิ ด้วย
( ) จาแนกตามสภาพที่สัมพันธ์ กบั วิบากหรื อการให้ผล ในพระสู ตรพระพุทธเจ้าได้
ตรัสถึงประเภทของกรรม ออกเป็ น ๔ ประเภท คือ (ก) กรรมดา หรื อ การกระทาชัว่ จึงมีวิบาก
ดา คือให้ผลชัว่ เป็ นการกระทาทางกาย วาจา และใจ ที่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น ได้แก่ การประพฤติ
ผิดศีลธรรมต่างๆ เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดโกหก และ การดื่ม
สุ ราเมรัย (ข) กรรมขาว หรื อกรรมดี จึงมีวบิ ากขาว คือ ให้ผลดี เป็ นการกระทาทางกาย วาจา และใจ
ที่ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น ได้แก่ การประพฤติตามกุศลกรรมบท ๐ (ค) กรรมทั้งดาทั้งขาว หรื อ
กรรมทั้งดี หรื อไม่ดี จึงมี วิบากทั้งดาทั้งขาว คือ ให้ผลทั้งดี และไม่ดี เป็ นการกระทาทางกาย วาจา
และใจ ที่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่นบ้าง ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่นบ้าง ได้แก่ การกระทาของมนุ ษย์
ทัว่ ๆไป และ (ง) กรรมไม่ดาไม่ขาว หรื อ กรรมไม่ชั่วและไม่ดี กรรมประเภทนี้ เป็ นการกระทาที่
เป็ นไปแห่ งการสิ้ นกรรม ได้แก่ เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง อย่างข้างต้น หรื อว่าโดยองค์ธรรมได้แก่
โพชฌงค์ ๗ หรื อ มรรคมีองค์ ๘

๐

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง และขยายความ, หน้า ๕๗.
องฺ . จตุกฺก. (ไทย) ๒ /๒ / ๔๖- ๔๘.

๖

ผูว้ ิจยั ขอยกประเด็นที่อาจจะเข้าใจยาก คือ กรรมประเภทที่สาม ในหัวข้อจาแนกตาม
สภาพที่สัมพันธ์กบั วิบากหรื อการให้ผล ซึ่ งเป็ นกรรมที่ซบั ซ้อนจะต่างจากสองประเภทแรก เพราะ
เป็ นกรรมที่มีค่ามากกว่าหนึ่ง (complex-valued action) ๒ เป็ นกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจมากกว่าหนึ่ ง
หนึ่ง คือ มีท้ งั ส่ วนทีดี กับส่ วนที่ชวั่ เกิดจากแรงจูงใจทั้งดี และชัว่ กรรมนั้นจะมีค่าเป็ นสอง คือ เป็ น
ทั้งกรรมดี และกรรมชัว่ ส่ วนกรรมสองประเภทแรกนั้น คือ กรรมชัว่ ที่ให้ผลชัว่ และกรรมดีที่ให้ผล
ดีน้ นั เป็ นกรรมที่ไม่ซบั ซ้อน ทาความเข้าใจได้ง่าย เพราะให้ผลที่เป็ นทุกข์ และสุ ข ซึ่ งแยกออกจาก
กันอย่างชัดเจน หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นกรรมที่มีค่าเดียว (simple-valued action) คือ กรรมที่มีค่า
เพียงประการเดี ยว โดยที่ ค่ านั้นจะเป็ นดี หรื อชั่วก็ได้ เป็ นกรรมที่ เกิ ดจากแรงจูงใจฝ่ ายกุศล หรื อ
อกุศล ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ตัว อย่ า งของกรรมประเภทที่ เช่ น การกระท าของมารดาที่ ไ ปขโมยนมผงที่
ห้างสรรพสิ นค้า โดยมีเหตุผลที่ว่าไม่มีเงินซื้ อนมที่จะต้องนาไปเลี้ ยงลูกที่หิวโหย แต่เธอก็ยอมรับ
ผิด และพร้ อมที่จะรับโทษทางกฎหมาย จะเห็นได้วา่ ในกรณี ดงั กล่าว ประเด็นความขัดแย้งอาจจะ
เกิ ดขึ้นได้ ถ้ากฎหมายลงโทษมารดาคนนี้ โดยให้ติดคุ กตามความผิดกฎหมายอาญา เพื่อเป็ นการ
ชดใช้จากการที่เธอขโมยของในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ ง อาจจะมีท้ งั บางคนที่เห็ นด้วย และไม่เห็ นด้วย
เพราะสิ่ งที่เธอได้ขโมยนมผงนั้น มาจาก แรงจูงใจสองส่ วน ส่ วนดี คือ จิตเมตตารักลูก จะต้องเลี้ยง
ลูกให้พน้ จากความหิ วโหย ส่ วนชัว่ คือ ความหลงในการตัดสิ นใจขโมยทั้งที่รู้วา่ ต้องโดนตารวจจับ
ดังนั้น กรรมประเภทที่สามนี้ เป็ นกรรมที่ซบั ซ้อน ความซับซ้อนนั้น บางครั้งทาให้เกิดปั ญหาความ
ขัดแย้งที่ยากต่อการตัดสิ นใจในการหาแนวทาง หรื อทางออก หรื อ เกิ ดปั ญหาถกเถี ยงกันว่า การ
กระทานั้นๆ ดีหรื อชัว่ ดังตัวอย่างที่กล่าวมา
๒) กรรมข้ ามภพข้ ามชาติ
ในทางพระพุทธศาสนา การให้ผลของกรรมนั้น มีอีกประเภทหนึ่ ง คือ การให้ผลนั้นไม่
สามารถที่จะตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสโดยตรง หรื อ กรรมแบบข้ามภพชาติ ซึ่ งการอธิ บายการ
ให้ผลของกรรมในลักษณะนี้ ให้กบั ผูท้ ี่ไม่ใช่ชาวพุทธเข้าใจ หรื อแม้แต่ชาวพุทธเอง บางคนก็ยงั ไม่
เข้าใจ หรื ออาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ าไป แนวคิดกรรมแบบข้ามภพชาติในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้ง คือ การอธิ บายในแง่ที่จะเป็ นคาตอบสุ ดท้ายที่ดีที่สุดสาหรับการให้คาตอบที่วา่ ทาไม
บางสถานการณ์ ความขัดแย้ง นั้น ไม่ส ามารถที่ จะหาแนวทาง หรื อทางออกในการจัดการความ
๒

สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาทาจริยศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุ งเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔๗.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๔๗.

๗

ขัดแย้งได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ที่ บางครั้งจะต้องจบลงด้วยการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ (genocide) ดังที่ปรากฎในพระไตรปิ ฎก กรณี ของพระเจ้าวิฑูฑภะที่ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้า
ศากยะ
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการปั ญหาความขัดแย้ง ประเด็นปั ญหาที่สาคัญของการนาแนว
แนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้ อยู่ที่ “ความเชื่ อ และความเข้าใจ” ผลของกรรมแบบข้ามภพชาติ ซึ่ งการ
อธิ บายในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั ขอนาวิธีการอธิ บายของอาจารย์ สมภาร พรมทา ๔ ที่อาจจะทาให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น คือ อธิ บายในแง่หลักกรรมเป็ นทฤษฎี ซึ่ งพอที่จะสรุ ปได้ดงั นี้
คาว่า “ทฤษฎี” ในที่น้ ี ความหมายกว้างๆ หมายถึง ระบบความคิดที่สร้างขึ้น เพื่ออธิ บาย
สิ่ งที่ไม่สามารถตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสโดยตรง สมมติวา่ มีนาฬิกาเรื อนหนึ่ งถูกสร้างขึ้นมา
โดยไม่รู้ผสู ้ ร้าง และไม่สามารถเปิ ดดูขา้ งในได้ แต่อยากรู ้ วา่ กลไกภายนั้นเป็ นแบบได้ ปั ญหาการที่
ไม่ สามารถที่ จะเปิ ดดู ข ้างในได้ไ ม่ใ ช่ สิ่ง ที่ ปิ ดกั้นการแสวงหาความรู ้ ของมนุ ษย์ แต่ม นุ ษย์จะใช้
ปั ญญาในการแสวงหาความรู ้ คื อ การใช้เหตุ ผล ซึ่ ง ในที่ น้ ี หมายถึ ง การคิ ดที่ อาจผสมผสานกับ
จินตนาการด้วยก็ได้ ดังเช่ น ชายคนหนึ่ งหลังจากตรวจสอบนาฬิกานั้นจากข้างนอก ก็ให้แนวคิดที่
เป็ นการสันนิ ษฐานว่า กลไกการทางานของนาฬิ กาใช้หลักการทางานแบบกลศาสตร์ เพราะดูจาก
การเดิ นของเข็มที่ เป็ นไปอย่างราบเรี ยบ ไม่กระตุ กอย่างนาฬิ กาไฟฟ้ า ส่ วนชายอี กคนหนึ่ ง กลับ
โต้แย้งว่า แม้เข็มนาฬิ กาจะเดิ นราบเรี ยบ ก็ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นแบบกลศาสตร์ เพราะเขาคิดว่า
นาฬิกาไฟฟ้ าบางแบบสามารถเดินได้ราบเรี ยบ และกลไกการทางานเป็ นแบบไฟฟ้ า เนื่องจาก เสี ยง
การทางานข้างในที่เงียบมาก นาฬิกาที่ใช้พลังงานกลไม่น่าจะเดินเงียบเช่นนั้น
ตามทัศ นะของไอน์ ส ไตน์ สิ่ ง ที่ เรี ย กว่า ทฤษฎี ท างวิท ยาศาสตร์ ก็ เ ปรี ย บเสมื อนข้อ
สันนิ ษ ฐานของชายทั้งสองคนดังกล่ า ว คื อ ข้อสันนิ ษ ฐานที่ พยายามทาอย่า งรอบคอบ และด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และการยอมรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ก็มิได้เกิดจากการที่ทฤษฎี
นั้นๆ จะต้องเปิ ดเผยความจริ ง เกี่ ย วกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง แต่ ก ารยอมรั บ นั้นมาจากการที่ เห็ นว่า ข้อ
สันนิษฐานนั้นๆมีความเป็ นไปได้สูงว่าจะตรงกับความเป็ นจริ งที่อย่างไรก็ตามมนุ ษย์เราก็ไม่มีทางที่
จะรู ้ ไ ด้ เ ท่ า นั้ นเอง เพราะทฤษฎี เ ป็ นข้ อ สั น นิ ษ ฐาน ทฤษฎี จึ ง ถู ก เปลี่ ย นได้ โดยศึ ก ษาจาก
ประวัติศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ น้ นั เต็มไปด้วยการเปลี่ยนทฤษฎี ของเก่าจะถูกแทนที่ดว้ ยของใหม่ ที่
ใหม่กว่าเสมอ
๔

สมภาร พรมทา, การโคลนมนุษย์ และวิจยั เซลล์ ต้นแบบ: ทัศนะทางพระพุทธศาสนา,
(กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ชาติ, ๒๕๔๗-๒๕๔๙), หน้า ๒-๔๐.

๘

การที่คนเราเกิ ดมาแล้วมีความแตกต่างกัน เช่ น การเกิ ดเป็ นเพศหญิง หรื อเป็ นเพศชาย
ความรู ้ ท างชี ว วิ ท ยาในปั จ จุ บ ัน สามารถอธิ บ ายได้เ พี ย งในแง่ ข องรู ป แบบที่ มี ก ารรวมตัว ของ
โครโมโซมที่ แตกต่างกัน จึ งก่ อให้เกิ ดเพศที่ แตกต่า งกัน แต่ ความรู ้ ท างชี ววิท ยาไม่เพี ยงพอที่ จะ
อธิ บายได้ว่า อะไรเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการรวมตัวเป็ นแบบนี้ ไม่เป็ นแบบนั้น หรื อ ในกรณี ที่คน
บางคนเกิดมาเป็ นคนพิการ ซึ่ งนักชี ววิทยาอาจจะอธิ บายถึงสาเหตุวา่ ในช่วงที่มีการพัฒนาการของ
ทารกที่อยูใ่ นครรภ์ อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในขั้นตอนของการพัฒนาระบบอวัยวะในช่ วง
อายุที่ต่างๆกัน ซึ่ งเป็ นการใช้อธิบายบอกว่าความพิการเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สิ่งที่นกั ชี ววิทยาอธิ บาย
ไม่ได้ก็คือ เหตุใดความพิการจึงเจาะลงไปที่คนใดคนหนึ่ ง ทั้งที่โอกาสก็มีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
คนที่ร่างกายเกิดมาเป็ นปกติ
คาสอนทางพระพุทธศาสนา ไม่เชื่ อในเรื่ องของความบังเอิญ ที่อาจบอกว่า คนที่เกิ ดมา
พิการเป็ นคนที่โชคร้าย หรื อ คนที่เกิดมาแข็งแรง ร่ างกายปกติ เป็ นคนที่โชคดี ทฤษฎีสาหรับอธิ บาย
ความแตกต่างที่ ปรากฎในมนุ ษย์น้ นั ทางพระพุทธศาสนาจะอธิ บายผ่านคาสอนเรื่ องกรรม และ
คาอธิ บายนั้นต้องครอบคลุมมิติของความยุติธรรม หรื อความชอบธรรมด้วย ว่าทาไมคนนั้นสมควร
ที่จะเกิดมาพิการ หรื อ ทาไมคนนั้นสมควรที่จะเกิดมาแล้วร่ างกายแข็งแรง ซึ่ งการสอนเรื่ องกรรมใน
ลักษณะนี้ คนธรรมดาทัว่ ไป ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยประสาทสัมผัส ดังนั้นวิธีที่แสดงว่า
เหตุ ใดเราควรเชื่ อคาสอนเรื่ องกรรม ต้องใช้วิธีเดี ยวกันกับ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ไอน์ส ไตน์ คือ ใช้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เป็ นหลักในการพิจารณาว่า สิ่ งที่พระพุทธศาสนาวิเคราะห์มาทั้งหมดนั้น มี
เหตุผลสอดคล้อง และมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ การที่คนคนหนึ่ งเกิ ดมาพิการ เป็ นปรากฏการณ์ ที่
เทียบได้กบั การหากลไกการทางานของนาฬิกา ที่ไม่สามารถรู ้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสโดยตรง ส่ วน
ปั จจัย หรื อ เงื่อนไข ที่ส่งผลให้คนคนนั้นเกิดมาพิการอย่างนั้น เปรี ยบเทียบได้กบั กลไกการทางาน
ของนาฬิกาจริ งๆ ที่อยูภ่ ายใน ซึ่ งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้
วิ ธี ต รวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ข้ อ สั น นิ ษ ฐานในเรื่ องของกรรม ของทัศ นะทาง
พระพุทธศาสนา กับ ทัศนะแบบสสารนิยม และทัศนะของศาสนาแบบเทวนิ ยม ว่าข้อสันนิ ษฐานใน
ทัศนะใดดู มีเหตุผล หรื อ น่ าเชื่ อถื อมากกว่า เพื่อให้เห็ นภาพชัดเจนขึ้น ทางพระพุทธศาสนามีขอ้
สันนิษฐานว่า ความพิการเกิดจากกรรมของคนคนนั้นในอดีต ทัศนะแบบสสารนิ ยมมีขอ้ สันนิ ษฐาน
ว่า ความพิการเป็ นเรื่ องของความบังเอิญ ส่ วนทัศนะของศาสนาแบบเทวนิ ยมก็อาจกล่าว่า ความ
พิการเกิดจากความประสงค์ของพระเจ้า จะเห็นได้วา่ คาอธิ บายในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นให้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็ นความรับผิดชอบของคนคนนั้น

๙

ในการจัดการความขัด แย้ง นั้น “การยอมรั บ กฎแห่ ง กรรมจะเป็ นประโยชน์ แก่ ชี วิ ต
มากกว่า” ๕ เป็ นประโยชน์ในแง่ที่วา่ การยอมรับนั้น จะช่วยลดความตึงเครี ยดในชีวติ ของเราได้มาก
เมื่อเราต้องเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้งที่เราไม่อยากจะเผชิ ญ หรื อบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะจัดการ
ได้อย่างลงตัว เพราะหลักคาสอนเรื่ องกรรมช่วยให้เรารับได้วา่ เมื่อเราเป็ นผูท้ ี่เลือกในการกระทา เรา
ก็ตอ้ งรับผิดชอบในการกระทานั้น โดยที่ ไม่ตอ้ งโทษในเรื่ องของโชคชะตา หรื อโทษผูอ้ ื่ น กรรม
บางอย่า งเกิ ดในอดี ตชาติ แต่ม าส่ งผลในปั จจุ บนั เรื่ องในอดี ตไม่ส ามารถแก้ไ ขได้ แต่ เรื่ องของ
อนาคตเราสามารถเลื อกที่จะให้สิ่งดี งามเกิดขึ้นได้ โดยการทากรรมใหม่ที่ดีงาม ความคิดเช่นนี้ จะ
ช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น โดยยังสามารถรักษามาตราฐานชีวติ ที่ดีมีศีลธรรมได้
จากการศึกษาแนวคิดเรื่ องกรรมที่ กล่ าวมาข้างต้น การจัดการปั ญหาความขัดแย้งทาง
พระพุทธศาสนานั้น แนวคิดเรื่ องหลักกรรมหากวิเคราะห์พิจารณาอย่างลึกซึ้ งแล้ว จะเป็ นประโยชน์
อย่ า งมาก ในการหาทางออก หรื อวิ ธี การในการจั ด การความขั ด แย้ง ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา
๓.๗.๒ ระดับสั งคม
แนวคิ ด หรื อหลัก ธรรมระดับ สัง คมนั้น ผูว้ ิจยั หมายถึ ง หลักธรรมที่ มุ่ง เน้นในระดับ
สังคม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง เพื่อหวังให้เกิดผลในทางบวกทั้งต่อกลุ่มบุคคล องค์กร
สังคม และประเทศชาติในการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่ งประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้
๓.๗.๒.๑ สามัคคีธรรม คาว่า ‚สามัคคี‛ ๖ ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้งนี้
หมายถึง ‚ความพร้ อมเพรี ยงของหมู่คณะ‛ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน ชี้ ให้เห็ นถึ งความสาคัญ
ของความสามัคคี ในสังฆสามัคคีสูตร ๗ โดยมีความว่า ‚ธรรมอย่างหนึ่ ง เมื่อเกิ ดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุ ขแก่คนหมู่มาก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก
เกิดขึ้นเพื่อความสุ ขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ งั หลาย‛
‚ธรรมอย่างหนึ่ ง‛ ดังกล่าวก็คือ ความสามัคคี ถ้าเกิดขึ้นในสังคมใดก็ตามไม่วา่ จะเป็ น
สังคมสงฆ์ หรื อสงฆ์คฤหัสถ์ก็ตาม ย่อมนาประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน หรื อหมู่คณะ โดยเฉพาะใน
สังคมสงฆ์ ดังที่พระองค์ตรัสสอนไว้อีกว่า “เมื่อใดก็ตามที่พระสงฆ์เกิ ดความพร้อมเพรี ยงกัน ชื่ น
๕

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๖ .
๖
‚สามัคคีตามที่ ปรากฏในพระบาลีมี ประเภท คือ คณสามัคคี ธัมมสามัคคี และอนภินิพพัตติ
สามัคคี‛ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๕/ ๕๙- ๖๐.
๗
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖๒.

๒๐

ชม ไม่ววิ าทกัน เป็ นเหมือนน้ ากลมกลืนกับน้ านมมองดูกนั และกันด้วยสายตาที่รักกันอยู”่ ๘ “ก็เมื่อ
สงฆ์พร้อมเพรี ยงกัน ย่อมไม่มีความบาดหมางกัน ไม่มีการข่มขู่กนั ไม่มีการด่าว่ากัน และไม่มีการ
ขับไล่ ก ัน ในเพราะความสามัค คี ของสงฆ์น้ นั ชนทั้งหลายที่ ยงั ไม่เลื่ อม ก็ ย่อมเลื่ อมใส ส่ วนชน
ทั้งหลายที่เลื่อมใสแล้ว ก็เลื่ อมใสยิ่งๆขึ้นไป” ๙ และดังที่พระองค์ได้สรุ ปว่า ‚ความพร้อมเพรี ยง
แห่งสงฆ์นาสุ ขมาให้‛ ๔๐
พระพุ ท ธเจ้า ทรงเป็ นแบบอย่า งของการใช้แ นวคิ ด หรื อ หลัก สามัค คี ธ รรม ในการ
ประสานสังคมสงฆ์ เมื่อเกิ ดขึ้นสถานการณ์อนั ก่อให้เกิดความแตกแยก ดังจะเห็นได้จากกรณี ของ
นาเสนอ ‚วัฏฏกชาดก‛ มาเป็ นอุทาหรณ์สอนใจพระภิกษุชาวโกสัมพี และพระญาติท้ งั สองฝ่ ายของ
พระองค์ โดยชี้ให้เราได้เห็นถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น จากการแตกความสามัคคีกนั ดังคาสอนใน
ชาดกที่วา่ ‚เมื่อฝูงนกกระจาบพร้ อมเพรี ยงกันอยู่ นายพรานก็ไม่อาจหาช่องทาร้ ายได้ ต่อเมื่อใดฝูง
นกกระจาบเกิดการแก่งแย่งขึ้น เมื่อนั้น บุตรนายพรานคนหนึ่งจึงทาลายเอา นกกระจาบเหล่านั้นไป
เสี ย ขึ้นชื่ อว่า ความหายใจคล่องในการทะเลาะวิวาทย่อมไม่มีเลย‛ ๔ พระองค์ทรงอุปมาอุปไมย
แสดงให้เห็นถึงว่า เมื่อใดที่สังคมหรื อหมู่คณะนั้น มีความสามัคคี ก็เป็ นเรื่ องยากที่ใครจะโจมติ หรื อ
ทาลายได้ ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า ‚หลัก สามัคคี ธ รรม‛ นี้ เป็ นประเด็ นที่ มี สาคัญอย่าง ถื อได้ว่าเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา
๓.๗.๒.๒ อปริ ยหานิยธรรม เป็ นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการทา ‚สงครามแย่งชิ งคันธชาต‛ ระหว่างพระเจ้าอชาตศัตรู กบั เจ้าลิจฉวี เพราะวัส
สการพราหมณ์ ได้อาศัยช่ องทางจากการตีความหลัก ‚อปริ หานิ ยธรรม‛ ไปเป็ นคู่มือในการทาศึ ก
สงครามแบบ ‚ใต้ดิน‛ กับเจ้าลิจฉวี ๔๒ จนทาให้พระเจ้าอชาตศัตรู ได้รับชัยชนะในที่สุด
อปริ หานิยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็ นเหตุให้เกิดความเจริ ญโดยส่ วนเดียว ไม่มีเสื่ อม ๔
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่เจ้าลิจฉวี มี ๗ ข้อ กล่าวคือ ๔๔
๘

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๕/ ๕๙.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖ .
๔๐
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖ .
๔
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ มที่ ๓ ภาคที่ ๒, หน้า ๔๔๕-๔๕๐.
๔๒
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๒๒ .
๔
อปริ หานิ ยธรรมมี ๒ ประเภท คือ ราชอปริ หานิ ยธรรม และภิกขุอปริ หานิ ยธรรม ที .ม.อ. ๒/
๔- ๖/ ๖๖- ๒๘.
๔๔
อง.สตฺ ตก. (ไทย) ๒๐/ ๙/ - ๒. ดูเทียบใน ที.ม. (ไทย) ๐/ ๔/๖๖-๖๘.
๙

๒

( ) หมัน่ ประชุมกันเนื่องนิตย์ ประชุมกันบ่อยๆ
(๒) เมื่อจะประชุ มก็พร้อมเพรี ยงกันประชุ ม เมื่อเลิ กประชุ มก็พร้ อมเพรี ยงกันเลิ ก และ
พร้อมเพรี ยงกันช่วยทากิจที่ควรจะช่วยกัน ไม่บญั ญัติ
( ) ไม่บญั ญัติสิ่งที่มิได้บญั ญัติ ไม่ลบล้างสิ่ งที่บญั ญัติไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิมนั่ ในวัชชี ธรรม
ที่วา่ งไว้ตามเดิม ๔๕
(๔) สักการะ เคารพ นับถือผูใ้ หญ่ในชุ มชน และพร้อมที่จะรับฟั งข้อเสนอแนะจากท่าน
เหล่านั้น
(๕) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่ าขืนใจกุลสตรี หรื อกุลกุมารี
(๖) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียท์ ้ งั ในเมือง และนอกเมือง และไม่ละเลยการบูชา
อันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระทาต่อเจดียเ์ หล่านั้นให้เสื่ อมสู ญไป
(๗) จัดการ รักษา คุม้ ครอง ป้ องกันพระอรหันต์ท้ งั หลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า ‚ทา
อย่างไร พระอรหันต์ที่ยงั ไม่มี พึงมาสู่ แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยูอ่ ย่างผาสุ ก‛
จากหลักการทั้ง ๗ ข้อนั้น พระองค์ทรงย้ าว่า ‚ตราบใดที่เจ้าลิ จฉวีดารงตนอยู่ในอปริ
หานิยธรรม ตราบนั้น เจ้าลิจฉวีจะพานพบความเจริ ญแต่ประการเดียวเท่านั้นโดยไม่พบคาว่าเสื่ อม‛
จากการวิเคราะห์ แนวคิ ดอปริ หานิ ยธรรม ท าให้พบจุ ดเด่ นของแนวคิ ดนี้ ที่ จะนามา
ประยุกต์ในการจัดการความขัดแย้งในระดับสังคม ในประเด็นที่ว่าด้วยกระบวนการสร้ าง “การมี
ส่ วนร่ วม” (Participation) โดยจัดให้มี ก ารประชุ ม กันบ่อยครั้ ง เพื่ อปรึ ก ษาหารื อกันทั้ง ก่ อนการ
ประชุม ขณะประชุม และหลังประชุมให้พร้อมเพรี ยงกัน การทาในลักษณะนี้ ทาให้เกิดกระบวนการ
นาเสนอปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และแสวงหาทางออกของปั ญหาได้อย่างครบวงจรและรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งแนวคิดนี้ สอดรับกับแนวคิดสมัยปั จจุบนั ที่เกี่ ยวกับ ‚หลักเสวนาประชาชน‛ หรื อ ‚สาน
เสวนา‛ (Citizen’s Dialogue) ซึ่งเป็ นวิธีที่นามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง

๔๕

‚วัชชีธรรมที่วางไว้ตามเดิม‛ หมายถึง ‚ประเพณี ที่สืบต่อกันมานาน เช่น จับผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ น
โจร ผูจ้ บั จะไม่สอบสวนเอง แต่จะส่งให้ฝ่ายสอบสวน ฝ่ ายสอบสวนสื บสวนแล้วรู ้วา่ ไม่ใช่ผกู ้ ระทาผิดก็ปล่อยตัว
ไป ถ้ายังสงสัยก็ส่งต่อขึ้นไปตามลาดับชั้น บางกรณี อาจจะส่ งถึงเสนาบดี บางกรณี อาจส่ งถึงพระราชาเพื่อทรง
วินิจฉัย ที.ม.อ. ๒/ ๔/ ๘.

๒๒

๓.๗.๒.๓ สารณี ย ธรรม เป็ นแนวคิ ด หรื อ หลัก ธรรมในระดับ สั ง คม ที่ มี
ความสาคัญมากในการจัดการความขัดแย้ง เพราะสามารถที่จะนาแนวคิดดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ใน
การป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ในสังคม ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
‚สาราณี ยธรรม‛ หมายถึง ‚ธรรมเป็ นเหตุ หรื อเป็ นที่ต้ งั แห่ งการระลึกถึงกัน‛
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่สาคัญ ๖ ประเด็น กล่าวคือ

๔๖

ซึ่ง

( ) ตั้งเมตตากายกรรม ๔๗ ในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔๘ คือ
ช่วยขวนขวายกิจธุ ระของเพื่อนด้วยกาย เช่น พยาบาลภิกษุที่เป็ นไข้ เป็ นต้น ด้วยจิตที่เมตตา
(๒) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้า และลับหลัง คือ ช่วย
ขวนขวายในกิจธุ ระของเพื่อนด้วยวาจา เช่น กล่าวตักเตือน เป็ นต้น ด้วยจิตเมตตา
( ) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ คิดแต่สิ่ง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อน
(๔) แบ่งปั นลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรม ๔๙ ให้แก่เพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลาย ไม่
ห่วงเอาไว้บริ โภคผูเ้ ดียว
(๕) รักษาศีลของตัวเองให้บริ สุทธิ์ เหมือนกับเพื่อนพรหมจารี อื่นๆ และไม่ทาตนให้เป็ น
ที่น่ารังเกียจ หรื อตาหนิจากผูอ้ ื่นในแง่ของศีลาจารวัตร
(๖) เมื่อเกิดปั ญหาได้บทสรุ ปไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนพรหมจารี ไม่ววิ าทกับใครๆ
จนนาไปสู่ ความรุ นแรง ๕๐

๔๖

ม.อุ. (ไทย) ๔/๕๔/๕๙-๖๐. ดูเทียบ องฺ .ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/ - ๒/๔๒๖-๔๒๗. วิ.ป. (ไทย) ๘/
๒๗๔/ ๖๘- ๖๙, ที.ปา. (ไทย) / ๒๔/ ๒ / ๒๒, ม.มู. (ไทย) ๒/๔๙๒/๕ -๕ ๒, องฺ .ฉกฺก. ๒๒/ ๒/๔๒๖-๔๒๘.
๔๗
เมตตากายกรรม ในที่น้ ี หมายถึง กายกรรมที่ทาด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา เมตตาวจีกรรม และ
เมตตามโนกรรมก็เช่นเดียวกันนี้ องฺ .ฉกฺก.อ. / /๙๗.
๔๘
ใน ที .ปา. (ไทย) / ๕๖/ ๘๗- ๘๘. ใช้คาว่า ‚ทั้งในที่ แจ้ง และในที่ ลบั ‛ มีความหมาย
สอดคล้องกับในบริ บทนี้วา่ ‚ทั้งต่อหน้าและลับหลัง‛ ที.ม.อ. ๔ / ๒.
๔๙
ประเด็นนี้ พระอรรกถาจารย์อธิ บายว่า ‚ไม่แบ่งแยก‛ หมายถึง ไม่แบ่งแยกอามิสโดยคิดว่า ‚จะ
ให้เท่านี้ๆ และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่า ‚จะให้แก่คนนี้ ไม่ให้แก่คนนี้ ‛ ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/ ๐ , องฺ .ฉกฺก.อ. /
/๙๙.
๕๐
บาลีใช้คาว่า ‚เป็ นผูม้ ีทิฏฐิโดยทิฏฐิอนั ประเสริ ฐ‛

๒

พระองค์ทรงย้ า ว่า ‚แนวคิ ดดัง กล่ า ว จะท าให้เป็ นที่ รัก เป็ นที่ เคารพ เป็ นไปเพื่อการ
อนุ เ คราะห์ ซ่ ึ งกัน และกัน เพื่ อ ความไม่ วิว าท เพื่ อ ความสามัค คี เพื่ อ ความเป็ นอัน เดี ย วกัน ” ๕
ประเด็นที่น่าสนใจคือ หลักการนี้เอื้อต่อการทาให้เกิดกระบวนการ ‚สามัคคีธรรม‛ ด้วย
จากการวิเคราะห์ชุดความคิดสาราณี ยธรรมพบว่า ประกอบไปด้วยการเข้าไปมีส่วนร่ วม
เพื่ อช่ วยเหลื อเพื่ อ นมนุ ษ ย์ท้ งั ทางร่ า งกาย วาจา และใจในกิ จ กรรมต่ า งๆ หรื อ แม้ก ระทัง่ การ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ในส่ วนที่บุคคลอื่นต้องการความช่วยเหลือ กลยุทธ์เช่นนี้ จดั ได้วา่ เป็ น กลยุทธ์ในการ
การป้ องกันความขัดแย้งในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ น เป้ าหมาย
ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการจัดการความขัดแย้ง นอกจากนั้น กระบวนการที่ ว่าด้วยการปรั บ
ทัศ นคติ ใ ห้เ ข้า กับ หมู่ ค ณะให้เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จะเสริ ม สร้ า ง
บรรยากาศของความ ‚สมานฉันท์‛ ให้เกิดขึ้น
๓.๗.๒.๔ สั งคหวัตถุธรรม ก็ถือว่าเป็ นแนวคิด หรื อ หลักธรรมระดับสังคม ในการ
จัดการรวมทั้งป้ องกันความขัดแย้งของหมู่ชนในสังคมอีกแนวคิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นแนวคิด เพื่อใช้เป็ นตัว
ปรับฐานของสังคม จัดได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ในการสร้ างความสมานฉันท์ให้แก่หน่ วยย่อยต่างๆ ของ
สังคม
‚สังคหวัตถุธรรม‛ หมายถึง ‚คุณเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจของผูอ้ ื่นไว้ได้‛ หรื อ ‚หลักการ
สงเคราะห์ คื อ ช่ วยเหลื อกัน ยึดเหนี่ ยวใจกันไว้‛ ประกอบไปด้วยพื้นฐานแนวคิ ด ๔ ประการ
กล่าวคือ
) ทาน หรื อการให้ การที่มนุ ษย์ในสังคมแบ่งปั นวัตถุ ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค และทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็ นต้น ๕๒ เป็ นการแสดงออกถึงความเสี ยสละ การ
มีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุ ษย์ ซึ่ งถือว่าเป็ นแนวคิดหลักในการจัดการความขัดแย้ง นอกจาก
การให้ที่เป็ นวัตถุ (วัตถุทาน) แล้ว การให้ความรู้ (ธรรมทาน) หรื อการพร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลรอบ
ด้านที่ เป็ นประโยชน์น้ นั จัดเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการจัดการความขัดแย้ง ด้วย เพราะบางครั้งการให้
ความรู ้หรื อข้อมูลที่ขาดตกบกพร่ อง อาจนาไปสู่ ความเข้าใจผิด จนเกิดความขัดแย้งขึ้นได้
๒) ปิ ยวาจา หรื อวาจาเป็ นที่รัก ๕ เมื่อกล่าวถึง ‚คาพูด‛ หรื อ ‚การพูด‛ จัดได้วา่ มีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งในการจัดการความขัดแย้ง ในการสร้ างบรรยากาศของความสมานฉันท์ให้เกิ ดขึ้ น
๕

ความเป็ นอันเดียวกัน หมายถึง ความเป็ นเอกภาพ ไม่ก่อความแตกแยก ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/ ๐๒,
องฺ .ฉกฺก.อ. / ๒/ ๐๔
๕๒
ดูเพิ่มเติมใน ที.ปา.(ไทย) /๒๗๐/๒ ๔.
๕
ที.ปา.(ไทย) /๒๗๐/๒ ๔.

๒๔

ในขณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขอ้ มูลระหว่างกันของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล พระพุทธเจ้าพยายามที่จะ
ตรัสเตือนพระภิกษุให้พยายามหลี กเลี่ยงถ้อยคาที่ขดั แย้งกันอันนาไปสู่ การทะเลาะวิวาทกัน ๕๔ ด่า
กันและเสี ยดสี ๕๕กัน จนนาไปสู่ การวางหลักเกณฑ์ในการพูด ดังปรากฎใน อภยราชกุมารสู ตร ๕๖
ดังนี้
ตถาคตรู ้วาจาที่ไม่จริ ง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็ นที่รัก ไม่เป็ น
ที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าวคานั้น
ตถาคตคนรู้วาจาที่จริ ง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็ นที่รัก ไม่
เป็ นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าวคานั้น
ตถาคตรู ้วาจาที่จริ ง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็ นที่รัก ไม่เป็ นที่
ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู ้กาลที่จะกล่าววาจานั้น
ตถาคตรู ้วาจาที่ไม่จริ ง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็ นที่รัก เป็ นที่
ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
ตถาคตรู้วาจาที่จริ ง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็ นที่รัก เป็ นที่ชอบใจ
ของคนอื่น ตถาคตกล่าววาจานั้น
ตถาคตรู ้วาจาที่จริ ง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้น ไม่เป็ นที่รัก เป็ นที่ชอบ
ใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู ้กาลที่จะกล่าววาจานั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมี
ความเอ็นดูในหมู่สัตว์ท้ งั หลาย
กล่าวโดยสรุ ป สิ่ งที่เรี ยกได้วา่ เป็ น ‚วาจาสุ ภาษิต‛ ของพระพุทธเจ้านั้น ต้องประกอบ
ไปด้วยคาที่ ‚จริ ง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน์ และประกอบไปด้วยเมตตา
ธรรม‛ ดังนั้น หลักการเหล่านี้ จดั ได้วา่ เป็ นพื้นฐานสาคัญในการจัดการความขัดแย้ง เพราะเป็ นการ
ใช้วาจา ที่จะไม่นาไปสู่ การทะเลาะวิวาทหรื อความขัดแย้ง
) อัตถจริ ยาหรื อการประพฤติประโยชน์ เป็ นการช่วยเหลือด้วยแรงกายในกิจการต่างๆ
เป็ นการบ าเพ็ญ ตนเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ซึ่ ง ในการประพฤติ สิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ น้ ัน จัดเป็ น
แนวคิดหนึ่ งที่สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง เพราะจะต้องมาจากจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตา
ธรรม และแสดงออกมาเป็ นการกระทาหรื อความกรุ ณาที่จะช่วยเหลือซึ่ งกัน ซึ่ งเท่ากับเป็ นการเปิ ด
๕๔

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐๒-๒๐ . ดูเทียบใน ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘ ๒/๗๐๐.
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๘/ ๐ .
๕๖
ม.ม. (ไทย) /๘๗/๘๘.
๕๕

๒๕

โอกาสที่ จะให้แต่ละคนนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองที่ จะมาเป็ นส่ วนร่ วมในการพัฒนา
สังคมด้วยความสามัคคีไม่แตกแยก
๔) สมานัตตตา หรื อการวางตนสม่ าเสมอ เป็ นการปฏิ บตั ิตนอย่างสม่ าเสมอต่อทุกคน
ไม่เอาเปรี ยบ เป็ นการแสดงออกถึ งความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จัดเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นการกระทาที่ปราศจากทิฏฐิ และมานะ คือ การร่ วมสุ ข ร่ วมทุกข์ ร่ วมรับรู ้ ร่ วม
แก้ไขปั ญหา ๕๗ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่ วมกันในสังคม
๓.๗.๒.๕ หลักศีลธรรม ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง นี้ คือ ‚ศีล ๕‛ ซึ่ ง
เป็ นแนวคิดหรื อ หลักการปฏิบตั ิที่จะนาความสงบสุ ขมาสู่ สังคม หรื ออาจกล่าวได้วา่ หลักการนี้ เป็ น
แนวคิดที่วา่ ด้วย ‚การจัดระเบียบสังคม‛ เพื่อสร้างฐานแห่ งสังคมให้กลายเป็ นสังคมแห่ งความสงบ
สุ ข “ศีล ๕” ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้งนั้น มีรายละเอียด ดังนี้
ศีลข้อที่ คือ การเคารพต่อชีวติ ของผูอ้ ื่น เป็ นการงดเว้นจากการทาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง
ไป และยังคลอบคลุมไปถึง การไม่เข้าไปเบียดเบียนทางกายภาพด้วยวิธีการที่รุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย ซึ่ งอาจจะเป็ นในลักษณะการทาร้ายร่ างกายกัน แต่ยงั ไม่ถึงขั้นเสี ยชีวติ หรื อถ้าจะกล่าว
อีกนัยหนึ่ง หมายถึง การแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อต่อชี วิตของคนและสัตวอื่น โดยมองว่า
มนุษย์ต่างก็รักชีวติ ของตัวเองดัง ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ความรักเสมอด้วยตนไม่มี‛ ๕๘เป็ นเหตุผลสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการตระหนักรู ้วา่ ‚สัตว์เหล่าอื่นรักตนมากเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผูร้ ักตนจึงไม่
ควรเบี ย ดเบี ย นผูอ้ ื่ น ๕๙การตระหนัก รู ้ ดัง กล่ า ว ท าให้ม นุ ษ ย์ค านึ งถึ ง ผลเสี ย ที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการ
เบียดเบียน และทาลายชีวติ ของคนอื่น หรื อสัตว์อื่น
ศีลข้อที่ ๒ ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง คือ การเคารพต่อทรัพย์สินของผูอ้ ื่ น
เป็ นการงดเว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ หมายถึง การไม่เบียดเบียนในทรัพย์สินของ
ผูอ้ ื่น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ การเคารพในทรัพย์สินของคนอื่น อันเป็ นการเคารพในการจัดสรร
แบ่งปั นผลประโยชน์ และการครอบครองทรัพย์สิน หรื อทรัพยากรของผูอ้ ื่น

๕๗

พระธรรมปิ ฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), “ธรรมนู ญชี วิต :พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม”,พิมพ์ครั้งที่
๗๔,(กรุ งเทพฯ :หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕ ๘), หน้า ๘.
๕๘
ส.ส. (บาลี) ๕/ /๗. ส.ส. (ไทย) ๕/ / , ดูเที ยบใน ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔ / ๕๙, ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๔ /๒๕๕, ส.ส. (บาลี) ๕/ ๙/๙ , ส.ส. (ไทย) ๕/ ๙/ ๗.
๕๙
ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔ / ๕๙, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔ /๒๕๕, ส.ส. (บาลี) ๕/ ๙/๙ , ส.ส. (ไทย)
๕/ ๙/ ๗.

๒๖

ศีลข้อที่ ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง คือ การเคารพต่อคู่ครองของตนเอง
และผูอ้ ื่น เป็ นการงดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม หมายถึง การไม่เกินขอบเขตแห่ งความเป็ นสามี
ภรรยากันซึ่ ง ดาเนิ นไปทางกาย ด้วยประสงค์ใ นการประพฤติ ร่วมประเวณี ทั้งนี้ ใ นความหมาย
ดังกล่าว เป็ นการแสดงถึ ง การเคารพในสิ ทธิ คู่ครองของผูอ้ ื่น แต่คาว่า ‚ผูอ้ ื่น‛นั้นควรจะหมายถึ ง
คู่ครองของคนอื่น และคู่ครองของตัวเองด้วย เพราะนอกจากการที่เราจะเคารพและให้เกี ยรติต่อ
คู่ครองของคนอื่นแล้ว ยังเป็ นการเคารพต่อสัญญาแสดงถึงความซื่ อสัตย์ที่เราได้ให้ไว้ต่อคู่ครองของ
ตัวเองด้วย คือ การสารวมและพอใจในคู่ครองของตนเอง
ศีลข้อที่ ๔ ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง คือ การเคารพทางวาจาต่อผูอ้ ื่ น เป็ น
การงดเว้นจากความประพฤติในการกล่าวด้วยคาพูดที่บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง กล่าวอีกนัยหนึ่ ง
คือ เป็ นการเคารพ และใส่ ใจต่อความทุ กข์ที่จะเกิ ดแก่ บุคคลอื่ นอันเนื่ องมาจากการที่ เราพูดโดย
บางครั้งที่อาจมีความจงใจให้เกิดการเข้าใจผิด หรื อได้รับรู ้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริ ง
ทั้งนี้การเคารพทางวาจา ไม่ใช่เฉพาะการละเว้นจากการพูดเท็จเท่านั้น ยังรวมไปถึงการ
พูดที่มีการไตร่ ตรอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า ‚มนุ ษย์ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพ และ
กล่าวถ้อยคาที่ลบหลู่‛ ๖๐ เพราะการพูดโดยขาดความยั้งคิ ด ไม่ว่าจะเป็ นการพูดจาหยาบคาย พูด
ส่ อเสี ยดให้เกิ ดการแตกแยก รวมทั้งการพูดเพ้อเจ้อด้วยถ้อยคาที่ไม่มีสาระหรื อหาประโยชน์ไม่ได้
อาจสร้างความเจ็บปวด และสร้างความไม่พอใจแก่คนอื่นได้
ศีลข้อที่ ๕ ในบริ บทของการจัดการความขัดแย้ง คือ การเคารพต่อผูอ้ ื่นโดยการงดเว้น
จากการดื่ มสุ รา และเมรัยอันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความประมาท เพราะการดื่ มสุ ราและของมึนเมาจะเป็ น
เหตุ ให้ผูด้ ื่ มขาดสติ ขาดความยั้งคิ ด ดังที่พ ระพุ ทธเจ้าตรัส โทษของการดื่ มสุ ราเมรัย ๖ ประการ
ความว่า
‚ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่ งการดื่มน้ าเมา คือ สุ ราและเมรัยอันเป็ น
ที่ต้ งั แห่งความประมาท ๖ ประการ คือ ความเสื่ อมทรัพย์อนั ผูด้ ื่มพึงเห็นเอง , ก่อการทะเลาะ
วิวาท , เป็ นบ่อเกิ ดแห่ งโรค , เป็ นเหตุเสี ยชื่อเสี ยง , เป็ นเหตุไม่รู้จกั อาย , เป็ นเหตุทอน
ปัญญา ‛ ๖
การดื่มสุ ราและของมึนเมานอกจากจะมีโทษทางร่ างกายและจิตใจ อันเป็ นการบัน่ ทอน
สติปัญญาของตนเองแล้ว ยังมีโทษกระทบโดยตรงต่อสังคม เพราะการละเมิดศีลข้อนี้ อันเป็ นที่ต้ งั
๖๐
๖

อง.ปญฺ จก. (บาลี) ๒๒/ ๕๒- ๕ /๒๕๐-๒๕ .
ที.ปา.(ไทย) /๒๔๘/๒๐๒-๒๐ .

๒๗

แห่งความประมาทขาดสติสัมปชัญญะจึงเป็ นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆ ได้ท้ งั หมด ซึ่งอาจจะเป็ นเหตุ
หรื อที่มาของความขัดแย้ง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
‚ภิกษุท้ งั หลาย แม้เราก็ไม่เห็นหรื อไม่ได้ฟังมาแล้วว่า คนผูน้ ้ ีเป็ นผูล้ ะการดื่มน้ าเมา คือ สุ รา
เมรัยอันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความประมาท งดเว้นจากการดื่ มน้ าเมา.. พระราชาจับเขาประหาร จอง
จา เนรเทศ หรื อกระทาตามปั จจัย เพราะเหตุแห่ งการงดเว้นจากการดื่มน้ าเมา แต่วา่ บาปกรรม
ของเขานัน่ แหละย่อมบอกให้ทราบว่า คนผูน้ ้ ีประกอบการดื่มน้ าเมาแล้ว ฆ่าหญิงหรื อชายตาย
ลักทรัพ ย์เขามาจากบ้านหรื อจากป่ า ละเมิ ดประเวณี ใ นหญิงหรื อ บุตรตรี ของผูอ้ ื่ น ทาลาย
ประโยชน์ของคฤหบดีหรื อบุตรของคฤหบดีดว้ ยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจา
เนรเทศ กระทาตามปั จจัยเพราะเหตุ แห่ งการดื่ มน้ าเมา คือ สุ ราเมรั ยอันเป็ นที่ ต้ งั แห่ งความ
ประมาท ท่านทั้งหลายได้เห็นหรื อได้ฟังมาแล้ว และจักได้ฟังต่อไป‛ ๖๒
จะเห็นว่า ถ้าเราละเมิดศีลข้อที่ ๕ เพียงข้อเดียว ก็มีโอกาสที่จะนาพาให้เกิดการละเมิดศีล
อีก ๔ ข้อตามมา เพราะการตกเป็ นทาสสิ่ งเสพติดโดยเฉพาะสุ ราและเมรั ย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ จะทาลาย
สติสัมปชัญญะของคนเราได้มากที่สุด เป็ นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น
สรุ ปได้วา่ “ศีล ๕” นั้น เป็ นแนวคิด หรื อ หลักธรรมที่จะนาไปใช้ปฏิบตั ิการจัดการความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ยงั รวมถึงแนวคิดที่จะนาไปใช้ในการป้ องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นด้วย เพราะหาก
เราทุกคนใช้หลักของศีล ๕ เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นชี วิต จะเสมือนหนึ่ งกระตุน้ ให้เราทุกคน
สร้ า งภูมิ คุม้ กันให้กบั ตนเอง เพื่ อที่ จะป้ องกันความขัดแย้งในเชิ ง บุคคลที่ จะมี โอกาสเกิ ดขึ้ นได้
ตลอดเวลา ไม่ให้พฒั นาลุกลามไปในทางลบกระทบต่อสังคม สังคมนั้น ๆ ก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้
อย่างมีความสงบสุ ข พระธรรมปิ ฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)ให้ทศั นะไว้วา่ การขาดศีล ๕ จะเนื่องมาจากเหตุ
ใดก็ ตาม ย่อมเป็ นมาตรฐานวัดความเสื่ อมโทรมของสัง คม และไม่เป็ นสภาพแวดล้อมที่ เกื้ อกูล
สาหรับการสร้ างสรรค์สิ่งดีงามที่สูงขึ้นไป ๖ ดังที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวย้ าเน้นว่า ศีลธรรมเป็ น
เรื่ องสาคัญกว่าเรื่ องใด ๖๔ เพราะความสงบสุ ขหรื อความทุ กข์เดื อดร้ อนในสังคมแสดงให้เห็ นว่า

๖๒

องฺ .ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/ ๗๘/๒๙๘-๒๙๙.
๖
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๗ -๗๗๒.
๖๔
พุท ธทาสภิ กขุ, ศี ล ธรรมกับ มนุ ษย์ โลก, พิ มพ์ครั้ งที่ ๒, (สุ ร าษฎร์ ธานี : ธรรมทานมูล นิ ธิ ,
๒๕ ๘), หน้า -๒.

๒๘

มนุษย์มีศีลธรรมหรื อไม่ ๖๕ รวมทั้งกล่าวเตือนสติมนุษยชาติไว้วา่ ถ้ามนุษย์ไม่รักษาศีล โลกก็จะเต็ม
ไปด้วยความขัดแย้ง ด้วยบทกวีที่วา่ ‚ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา‛ ซึ่ งท่านประพันธ์ไว้ดงั นี้
ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ

มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉาน

มัวหลงเรื่ องกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน

ล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ

อาชญากรรมเกิดกระหน่ าลงในโลก

มีเลือดโชกแดงฉานแล้วซ่านไหล

เพราะบ้ากินบ้ากามทรามเกินไป

บ้าเกียรติก็พอไม่ได้ให้เมาตน

อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่

ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสน

ขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คน

ให้ผา่ นพ้นวิกฤตการณ์ทนั เวลาฯ ๖๖

๓.๘ วิธีการจัดการความขัดแย้ง
ในส่ วนต้นของบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้ก ล่ าวถึ ง ความหมายเกี่ ยวกับ ความขัดแย้ง ออกเป็ น ๒
ความหมาย คือ ความหมายในแง่ของธรรม และความหมายในแง่ของพระวินยั ซึ่ งความขัดแย้งใน
แง่ของพระวินยั จะมุ่งเน้นไปที่พระภิกษุเท่านั้น พบว่า วิธีในการจัดการความขัดแย้งตามที่ปรากฏใน
พระวินยั นั้นจึงมุ่งเน้นไปที่ ‚อธิ กรณสมถะ ๗ ประการ‛ ๖๗ อันเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ระงับอธิ กรณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์แต่เพียงประการเดียว ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาเสนอพอสังเขปในตอนท้าย ส่ วน
การจัดการความขัดแย้งในแง่ของธรรมนั้น เป็ นการจัดการความแย้งในลักษณะทัว่ ไปซึ่ งกว้างกว่า
เพราะครอบคลุมถึงมนุษย์ทุกคนซึ่งรวมถึงพระภิกษุดว้ ย ดังได้จะนาเสนอต่อไป
๓.๘.๑ การเจรจาไกล่ เกลี่ยคนกลาง จากการศึกษาวิธีเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้ง โดยพุ ท ธสั นติ วิธี ตามความหมายทัว่ ไปนั้น ทาให้พ บการใช้ป ฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อเข้า ไป
จัดการความขัดแย้งในรู ปแบบเดียวเท่านั้น คือ ‚การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง‛ และ บุคคลที่ทาหน้าที่
ในการเป็ นนัก เจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลางคื อ ‚พระพุ ทธเจ้า ‛ ซึ่ ง เหตุ การณ์ ความขัดแย้งที่ ส าคัญ ที่
พระองค์ทรงทาการเจรจาไกล่เกลี่ย มีท้ งั หมด เหตุการณ์ ได้แก่ ( ) ความขัดแย้งด้านพระวินยั ซึ่ ง
๖๕

เรื่ องเดียวกัน. หน้า ๘.
พุทธทาสภิกขุ, บทกวีของพุทธทาสภิกขุ, (กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕ ๘), หน้า ๘ .
๖๗
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๒๔๙.
๖๖

๒๙

เป็ นกรณี ศึ กษาความขัดแย้ง ที่ เกิ ดขึ้ นของพระภิ ก ษุ เมื องโกสั ม พี ในเป็ นประเด็ นที่ เกี่ ย วข้องกับ
ข้อเท็จจริ งทางพระวินยั ที่ว่าด้วย ‚การเหลื อน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย‛ (๒) ความขัดแย้งเกี่ ยวกับ
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรน้ าของชาวศากยะและชาว
โกลิยะ และ ( ) ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ในประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับ
พระเจ้าวิทูฑภะ ซึ่ งรายละเอี ยดทั้งหมด ในการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ ทั้งแนวคิ ด หลักการและ
วิธีการ รวมทั้งรู ปแบบนั้น ผูว้ ิจยั จะขอยกไปกล่าวไว้ในบทที่ ๔ ซึ่ งเป็ น “หัวใจ” ของการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้
๓.๘.๒ อภัยทาน ‚อภัยทาน‛ เป็ นคาในภาษาบาลี ประกอบขึ้นจาก อ+ภย+ทาน หมายถึง
การให้ความไม่มีภยั หรื อปลอดภัย ๖๘ ได้มีการกล่าวถึงอภัยทานในพระไตรปิ ฎกว่า อภัยทานนั้นแท้
ที่จริ งก็คือ ศีลห้านัน่ เอง ซึ่ งเป็ นการให้ที่เป็ นมหาทาน คือ เป็ นทานอันยิ่งใหญ่ ซึ่ งพระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ในอภิสันทสู ตร ๖๙ และผลที่ได้รับจะเป็ นห้วงบุญห้วงกุศล นาสุ ขมาให้ ให้อารมณ์อนั เลิศมี
สุ ขเป็ นผล เป็ นไปเพื่อสวรรค์ ย่อมเป็ นไปเพื่อสิ่ งที่ น่าปรารถนา น่ าใคร่ น่ าพอใจ เพื่อประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุ ข
คุณค่าและความสาคัญของอภัยทานนั้น นอกเหนื อจากการให้ที่เป็ นมหากุศลแล้ว ยังมี
อีกหลายประการ คือ อภัยทานเป็ นจุดเริ่ มใหม่ของมิตรภาพที่ยงั่ ยืน เป็ นการยุติผลกรรมข้ามภพข้าม
ชาติ และที่สาคัญ อภัยทานเป็ นการพัฒนาจิตใจที่เป็ นลักษณะแห่ งความก้าวหน้าของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
การพัฒนาชีวติ ที่มีความสาคัญยิง่
อภัยทานเป็ นหนึ่ งในการกระทาที่จะต้องเริ่ มที่สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเป็ นองค์มรรคองค์
แรกจัดอยูใ่ นหมวดของปั ญญาที่จะพัฒนาให้เกิดอภัยทาน ซึ่ งจะเปรี ยบเสมือนแกนนาที่จะนาพาให้
เกิดองค์มรรคอื่นๆ อันจะ ก่อให้เกิดจริ ยธรรมการประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามหลักอริ ยมรรค ซึ่ งใน
อริ ย มรรคนั้น จะมี ก ารท างานเป็ นแบบความสั ม พัน ธ์ ก ับ องค์ม รรคอื่ น ๆ อี ก ที่ เ รี ย กว่า ‚มรรค
สมังคี‛ ๗๐ มรรคสมังคีที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาการเกิดอภัยทานโดยตรง ได้แก่ ‚มรรคสมังคี‛ ชุดที่
๖๘

พระธรรมปิ ฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๘๐.
๖๙
องฺ .อฏฺฐก.(ไทย) ๒ / ๙/ ๐๐- ๐ .
๗๐
ระบบความสัมพันธ์ขององค์มรรค คือ การที่องค์มรรคต่างๆ ทางานประสานสัมพันธ์กนั ภายใน
ชีวิตของผูป้ ฏิบตั ิธรรม เรี ยกว่า ‚มรรคสมังคี‛ แปลว่า ผูพ้ รั่งพร้อมด้วยองค์มรรค ในกระบวนการทางานนี้ องค์
มรรค องค์ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ จะแสดงบทบาทเป็ นแกนหลักยืนตัวอยูต่ ลอดเวลาใน
การเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั องค์มรรคอื่นๆ โดยสัมมาทิฏฐิจะทาหน้าที่เป็ นแกนนาสาคัญ ส่ วนสัมมาวายามะ
และสัมมาสติ จะเป็ นแนวร่ วมสนับสนุน เปรี ยบเหมือนเพื่อน สหาย จับมือกันรับทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เมื่อรับงานมาแล้วก็แบ่งหน้าที่ กนั ตามความถนัด แล้วช่วยกันทางานนั้นจนประสบความสาเร็ จ อีกอย่างหนึ่ ง

๐

๒ ๗ ซึ่ งแสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ในรู ปแบมรรค
สมังคี เพื่อช่วยสนับสนุนให้สัมมาสังกัปปะเจริ ญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ดังนี้ ( ) ความรู้ชดั จนแยกแยะได้วา่
มิจฉาสังกัปปะเป็ นเช่นไร สัมมาสังกัปปะเป็ นเช่นไร ความรู ้น้ นั จัดเป็ นสัมมาทิฏฐิ (๒) พยายามใน
การละมิ จฉาสังกัปปะ และพยายามทาให้สัมมาสังกัปปะเจริ ญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ความพยายามนั้น
จัดเป็ นสัมมาวายามะ และ ( ) ความมีสติในการละมิจฉาสังกัปปะ และในการทาให้สัมมาสังกัปปะ
เจริ ญไพบูลย์ยิ่งขึ้น สติในขณะนั้นจัดเป็ นสัมมาสติ ดังนั้นสัมมาสังกัปปะจึงเป็ นแกนนาของมรรค
สมังคีในการพัฒนาของอภัยทาน สัมมาสังกัปปะเป็ นองค์มรรคที่จดั อยูใ่ นหมวดปั ญญาเช่นเดียวกัน
เปรี ยบองค์มรรคทั้ง นี้ เหมือนการเดินทาง สัมมาทิฏฐิ ทาหน้าที่เหมือนไฟส่ องให้เห็นทางเดินไปสู่ จุดหมาย
สัมมาวายามะ เหมือนการออกแรงก้าวเดิ นไปตามทางที่ สัมมาทิฏฐิ ช้ ี ส่องให้น้ นั ส่ วนสัมมาสติ เหมือนเครื่ อง
บัง คับ ควบคุ ม ให้ เ ดิ น ถู ก ทาง ถู ก จัง หวะ และหลบหลี ก ภัย อัน ตรายต่ า งๆ ในขณะก าลัง เดิ น ทางอยู่ น้ ั น
องค์ประกอบทั้ง จะต้องช่วยกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าองค์ใดองค์หนึ่ งหยุดทางานกลางคัน การเดิ นทางก็จะไม่
บรรลุถึงจุดหมาย เช่น ในขณะที่สัมมาวายามะออกก้าวเดิ นไปเรื่ อยๆ สัมมาสติก็ช่วยกากับ แต่สัมมาทิฏฐิกลับ
หยุดทาหน้าที่ส่องทางเดิน การเดินทางก็จะสะดุดหยุดลงตรงนั้น เป็ นต้น ดังคากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่วา่
‚องค์ม รรคทั้งแปดรวมกาลัง กัน โดยสัมมาทิ ฏ ฐิ เ ป็ นตัว ยืนโรงหรื อเป็ นเจ้า ของเรื่ อง องค์อีก เจ็ด องค์เ ป็ นตัว
ประกอบทาหน้าที่ของตนๆ คือ สัมมาทิฏฐิ ทาให้สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชี วะ ทา
หน้าที่ ของตนๆ อย่างถูกต้อง โดยมีสัมมาวายามะ และสัมมาสติ เป็ นตัวกาลังและเครื่ องมือสาคัญ รวมกันเป็ น
อริ ยมรรคสมังคี.” พุทธทาสภิกขุ, อริยสั จจากพระโอษฐ์ ภาคต้ น - ภาคปลาย, (กรุ งเทพมหานคร: หจก.การพิมพ์
พระนคร, ๒๕ ๖), หน้า. ๖ ๕.
๗
ในมหาจัตตารี สกสู ตร ได้แสดงให้เห็ นระบบความสัมพันธ์ขององค์มรรคอี กแบบหนึ่ ง เรี ยกว่า
‚มรรคสมังคี ‛ เป็ นระบบความสัมพันธ์ที่องค์มรรค องค์ คือ สัมมาทิ ฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ได้
ทางานประสานสัมพันธ์กนั เป็ นแกนหลักแล้วเข้าไปสนับสนุนองค์มรรคอื่นๆ ให้เจริ ญไพบูลย์ แบ่งออกเป็ น ๕
ชุด ได้แก่
มรรคสมังคีชุดที่ แสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ใน
รู ปแบบ ‚มรรคสมังคี‛ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ตวั ของสัมมาทิฏฐิเองเจริ ญไพบูลย์มากยิง่ ขึ้น
มรรคสมังคีชุดที่ ๒ แสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ใน
รู ปแบบ ‚มรรคสมังคี‛ เพื่อช่วยสนับสนุนให้สมั มาสังกัปปะเจริ ญไพบูลย์มากยิง่ ขึ้น
มรรคสมังคีชุดที่ แสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ใน
รู ปแบบ ‚มรรคสมังคี‛ เพื่อช่วยสนับสนุนให้สมั มาวาจาเจริ ญไพบูลย์มากยิง่ ขึ้น
มรรคสมังคีชุดที่ ๔ แสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ใน
รู ปแบบ ‚มรรคสมังคี‛ เพื่อช่วยสนับสนุนให้สมั มากัมมันตะเจริ ญไพบูลย์มากยิง่ ขึ้น
มรรคสมังคีชุดที่ ๕ แสดงการทางานสัมพันธ์กนั ของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ใน
รู ปแบบ ‚มรรคสมังคี‛ เพื่อช่วยสนับสนุนให้สมั มาอาชีวะเจริ ญไพบูลย์มากยิ่งขึ้น. ม.อุ. (ไทย) ๔ / ๖ / ๗๕๘๐.

กับสัมมาทิฏฐิ ซึ่ ง หมายถึง ความดาริ ชอบหรื อความนึ กคิดในทางที่ถูกต้อง เป็ นความนึกคิดที่ใช้
โยนิโสมนสิ การ คือจะต้องปลอดโปร่ ง เป็ นอิสระ ไม่มีท้ งั ความชอบใจ และความไม่พอใจ
ในภาวะจิตที่มีโยนิ โสมนสิ การซึ่ งความนึ กคิดจะปลอดโปร่ ง เป็ นอิสระจากความเอน
เอียง เรี ยกว่า สัมมาสังกัปปะ ได้แก่ ความคิดที่ถูกต้องนั้น แบ่งออกเป็ น อย่าง ๗๒คือ ( ) เนกขัม
สังกัปปะ หรื อเนกขัมมวิตก คือความดาริ ที่ปลอดจากโลภะ ความนึ กคิดที่ปลอดโปร่ งจากกาม ไม่
หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่ งสนองความอยากต่างๆ ความคิดที่ปราศจากความเห็ นแก่ตวั ความคิด
เสี ยสละและความคิดที่เป็ นคุณเป็ นกุศลทุกอย่าง จัดเป็ นความนึกคิดที่ปราศจากราคะ หรื อโลภะ (๒)
อพยาบาทสัง กัป ปะ หรื อ อพยาบาทวิตก คื อ ความดาริ ไม่มี ความเคี ยดแค้นชิ ง ชัง ขัดเคื อง หรื อ
เพ่งมองในแง่ ร้ายต่างๆ โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้าม คื อเมตตา ซึ่ งหมายถึ งความปรารถนาดี
ความมีไมตรี ต้องการให้ผูอ้ ื่นมีความสุ ข จัดเป็ นความนึ กคิดที่ปราศจากโทสะ และ( ) อวิหิงสา
สั ง กัป ปะ หรื อ อวิ หิ ง สาวิ ต ก คื อ ความด าริ ที่ ไ ม่ มี ก ารเบี ย ดเบี ย น การคิ ด ท าร้ า ย หรื อ ท าลาย
โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือ กรุ ณา ซึ่ งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์
จัดเป็ นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกัน
จะเห็ นได้ว่า ลักษณะของความคิดที่ถูกต้องทั้ง ประการเหล่านี้ เป็ นความรู ้ สึกทีเกิ ด
ขึ้นอยูภ่ ายในจิตใจ ซึ่ งได้รับการฝึ กขัดเกลาอย่างดีจากระบบความคิดที่เป็ นโยนิโสมนสิ การ กล่าวคือ
ความคิดที่เป็ นองค์ประกอบฝ่ ายปั ญญาในการที่จะมองเห็นสิ่ งทั้งหลายถูกต้องตามที่มนั เป็ นของมัน
เอง นัน่ คือ จะต้องมีสัมมาทิฎฐิ เป็ นองค์ประกอบเริ่ มต้นส่ งเสริ มและสนับสนุ น เพราะเมื่อมองเห็ น
สิ่ งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ความดาริ นึกคิดที่เป็ นอิสระจากความชอบใจ
และไม่ชอบใจ และจากการที่ความดาริ นึกคิดที่เป็ นกลาง จึงทาให้มองเห็ นสิ่ งต่างๆตามความเป็ น
จริ ง ก็เท่ากับเป็ นการเสริ มสัมมาทิฏฐิ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น จะเห็ นได้ว่า องค์ประกอบทั้งสองอย่างทั้ง
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จึงเป็ นองค์ประกอบที่ส่งเสริ มสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ๗
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิ เป็ นความคิดที่ขาดโยนิ โสมนสิ การ คือ ความเข้าใจ
ผิดพลาด ไม่มองเห็ นสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง มองสิ่ งต่างๆ อย่างผิวเผิน รั บรู ้ อารมณ์ เข้ามา
ทั้งหมด โดยขาดสติสัมปชัญญะ แล้วปล่อยความนึ กคิดให้แล่นไปตามความรู ้สึก หรื อตามเหตุผลที่
๗๒

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๕๐-๗๕
ในคัมภีร์วิสุทธิ มรรค ได้อุปมาอธิ บายการทางานสัมพันธ์กนั ระหว่าง สัมมาทิ ฏฐิ และ สัมมา
สังกัปปะ โดยสัมมาสังกัปปะ เปรี ยบเหมือนนิ้ วมือที่ หยิบเหรี ยญพลิกไปมา สัมมาทิ ฏฐิ เป็ นเหมือนเหรัญญิก
ผูท้ าหน้าที่วนิ ิจฉัยตัดสิ นว่าเป็ นเหรี ยญแท้หรื อเหรี ยญปลอม อีกตัวอย่างหนึ่ง สัมมาสังกัปปะ เปรี ยบเหมือนคนที่
คอยจับท่อนซุงพลิก ทาให้ช่างถาก คือ สัมมาทิฏฐิ ทาการถากได้ถนัดและถากได้ตามต้องการ. วิสุทฺธิ. / ๐ .
๗

๒

มีความไม่พอใจ ไม่ชอบใจเป็ นตัวนา ไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ ตามหลักโยนิ โสมนสิ การแล้ว ก็จะ
ทาให้เกิ ด มิ จฉาสัง กัป ปะ ซึ่ งมี อย่า ง ๗๔ คือ ( ) กามสัง กัป ปะ หรื อ กามวิตก คื อความดาริ ที่
เกี่ยวข้องกับกาม ความนึกคิดในทางที่จะแสวงหาสิ่ งเสพ ความคิดอยากได้ หรื อความหมกมุ่นพัวพัน
ติดข้องอยู่กบั สิ่ งสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕ หรื อสนองตัณหา อุปาทานต่างๆ ความคิด
ในทางเห็นแก่ตวั เป็ นความคิดในฝ่ ายราคะหรื อ โลภะ (๒) พยาบาทสังกัปปะ หรื อพยาบาทวิตก คือ
ความดาริ ที่ประกอบด้วยความขัดเคือง ไม่พอใจ เคียดแค้น ชิ งชัง คิดเห็นในแง่ร้ายต่างๆ ขาดความ
เมตตา เป็ นความนึ กคิ ดในฝ่ ายโทสะแง่ ถูกกระทบ(ตรงข้ามกับเมตตา) และ ( ) วิหิงสาสังกัปปะ
หรื อวิหิงสาวิตก คือ ความดาริ ในทางที่จะเบียดเบียน ทาร้าย การคิดที่จะข่มเหง รังแก ต้องการก่อ
ความทุกข์ ทาให้คนและสัตว์ท้ งั หลายเดือดร้อน ไม่มีความกรุ ณา เป็ นความนึ กคิดในฝ่ ายโทสะแง่จะ
ออกไปกระทบ (ตรงข้ามกับกรุ ณา) ดังนั้นจากการวิเคราะห์สัมมาสังกัปปะซึ่ งเป็ นแกนนาของมรรค
สมังคีในการพัฒนาของอภัยทาน สามารถสรุ ปได้เป็ นแผนภูมิที่ . ดังนี้ ๗๕
แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงสั มมาสั งกัปปะในการพัฒนาอภัยทาน
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ดังนั้น ในการพัฒนาการเกิ ดอภัยทานในระบบมรรคสมังคีน้ นั สามารถสรุ ปเป็ นลาดับ
ขั้นตอน และแสดงเป็ นแผนภูมิที่ .๔ ดังนี้ ๗๖( ) เริ่ มต้นที่สัมมาทิฏฐิ ความเห็น ความรู ้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง โดยอาศัยปัจจัย ที่นาไปสู่ การเกิดสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ด้าน คือ ปั จจัยภายนอก หรื อ ปรโตโฆ
๗๔

พระธรรมปิ ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๔๙.
๗๕
ทพญ. กษิ รา เที ย นส่ องใจ, ‚การศึ กษาวิเคราะห์ อภัยทานเพื่ อการจัด การความขัดแย้ง ใน
สังคมไทยปั จจุบนั ‛, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕ .
๗๖
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๕ - ๕๒.

สะ และปั จจัยภายใน หรื อโยนิโสมนสิ การ (๒) เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเป็ นแกนนาดังกล่าวแล้ว ก็จะ
พัฒนานาไปสู่ การเกิ ดองค์มรรคอื่นๆ ที่ จะต้องทางานร่ วมกัน ไม่สามารถที่จะทางานเดี่ ยวๆ แยก
ออกจากกันได้ ที่ เรี ย กว่า เกิ ดมรรคสมัง คี ซึ่ ง ส าหรั บ ชุ ดของมรรคสมัง คี ที่ จะพัฒนาต่ อการเกิ ด
อภัยทานที่เด่นชัด คือ ชุ ดที่๒ ที่ทาให้เกิดองค์มรรค อันได้ แก่ สัมมาสังกัปปะ โดยมี องค์มรรคอีก
องค์ คื อ สัมมาทิ ฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ จะแสดงบทบาทเป็ นแกนหลักยืนตัวอยู่
ตลอดเวลา โดยสัมมาทิฏฐิ จะทาหน้าที่เป็ นแกนนาสาคัญ ส่ วนสัมมาวายามะ และสัมมาสติ จะ
เป็ นแนวร่ วมสนับสนุ นที่จะพัฒนาให้สัมมาสังกัปปะเจริ ญไพบูลย์ และ( ) เมื่อสัมมาสังกัปปะได้
พัฒนาเกิ ดขึ้นแล้ว ความคิดที่ถูกต้อง อันได้แก่ ความคิดที่ ปราศจากโลภะ เกิ ดความรู ้ สึกเสี ยสละ
ความคิดที่ปราศจากโทสะ ซึ่ งเป็ นความคิดไม่มีความเคียดแค้นชิ งชัง ขัดเคือง หรื อเพ่งมองในแง่ร้าย
ต่างๆ และความคิดที่ไม่มีการเบียดเบียน การคิดทาร้าย หรื อทาลาย ซึ่ งความคิดที่ถูกต้องดังกล่าว ก็
จะนาไปสู่ หรื อก่ อให้เกิ ดการกระทา ประพฤติปฏิ บตั ิ ที่ ออกมาในลักษณะของการกระทาที่ เป็ น
อภัยทาน คือ เป็ นการกระทาที่แสดงออกถึ งความเสี ยสละ เมตตา และกรุ ณา มีความปรารถนาดี
ความมีไมตรี ต้องการให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข และพร้อมที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์

๔
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ปรโตโฆสะ(เสี ยงจากผูอ้ ื่น)
สัมมาทิฏฐิ

มรรคสมังคี

สัมมาวายามะ

สัมมาสังกัปปะ

โยนิโสมนสิ การ(คิดถูกวิธี)
สัมมาสติ

แผนภูมิที่ ๓.๔ แสดงหลักการพัฒนาอภัยทานในระบบมรรคสมังคี

๕

วิธีการปฏิบตั ิของอภัยทานในบริ บทของวิธีการจัดการความขัดแย้ง จะแบ่งออกเป็ น
ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่ งในทัศนะพุทธศาสนาจะถื อว่าในการกระทาทั้ง นั้น
มโนกรรมจะเป็ นกรรมที่สาคัญที่สุด เพราะมโนกรรมหรื อเจตนาจะเป็ น ตัวกาหนด การกระทาทาง
กายและวาจา ดังนั้น วิธีการปฏิบตั ิของอภัยทาน ก็จะต้องเริ่ มปฏิบตั ิที่ใจเป็ นลาดับแรก ซึ่ งจะนาไปสู่
กาย และวาจา ในลาดับต่อไป ๗๗
๑) วิธีการปฏิบัติในการให้ อภัยทานทางใจ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้น รากเหง้าที่เป็ นสาเหตุหรื อต้นตอ
ของความขัดแย้งที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายใน คือ ทิฏฐิหนึ่ งในปปั ญจธรรมที่ถือว่าเป็ นแกนกลางของ
ปั ญหาความขัดแย้งที่อยูล่ ึ กที่สุด เพราะเป็ นการยึดมัน่ ถือมัน่ ในอุดมการณ์ ถ้าทิฏฐิ น้ นั ประกอบไป
ด้วยอกุ ศลมู ล อันได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดมิ จฉาทิ ฏ ฐิ ผนวกกับ เหตุ ปัจจัย
ภายนอก คือ ข้อมูล ความสัมพันธ์ อานาจและผลประโยชน์ โครงสร้างของสังคมที่ก่อให้เกิดความ
ไม่ เ ท่ า เที ย มกัน รวมทั้ง ความแตกต่ า งของค่ า นิ ย ม เชื้ อ ชาติ ซึ่ งสิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ ก็ จ ะกลายเป็ น
แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้เกิดสภาวะ และบรรยากาศของความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึ้น จนนาไปสู่
ความรุ นแรงในที่สุด
ดังนั้น วิธีการของอภัยทานทางใจ จะต้องเริ่ มต้นด้วย การรื้ อถอน และสลายความยึดมัน่
ถื อมัน่ ในทางที่ผิด คื อ การปรับเปลี่ ยนความเห็นจากมิจฉาทิฏฐิ ให้เป็ นสัมมาทิฏฐิซ่ ึ งเป็ นแกนนา
และเป็ นจุดเริ่ มต้นในหลักการพัฒนาอภัยทานดังที่กล่าวไว้แล้ว บางคนไม่สามารถที่จะให้อภัยทาน
ได้เพราะยังมีมิจฉาทิ ฏฐิ จึงมีความเห็ นผิดที่ว่า การให้อภัยทานเป็ นเรื่ องของการยอมแพ้ เสี ยหน้า
เป็ นสิ่ งที่ ไ ม่ยุติธรรมต่อตัวเอง เราตกเป็ นเหยื่อหรื อเป็ นฝ่ ายที่ ถูกกระท า ซึ่ งการเห็ นผิดดังกล่ า ว
สามารถคาดเดาได้เลยว่า มีโอกาสเสี่ ยงที่จะนาเราไปสู่ วงจรของการล้างแค้น ซึ่ งจบลงด้วยความ
สู ญเสี ยอย่างเบ็ดเสร็ จ ดังตัวอย่าง เช่น ในกรณี ความแค้นของพระเจ้าวิฑูฑภะ ในทางตรงกันข้าม ถ้า
เป็ นสัมมาทิ ฏฐิ การให้อภัยทานนั้นกลับเป็ นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ การยอมแพ้ เพราะเป็ นการ
เอาชนะใจตัวเอง เป็ นอิสระจากความโกรธ เกลียดอาฆาตแค้น
การโต้ตอบด้วยความโกรธอาฆาตแค้นด้วยพฤติกรรมในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจจะสา
สมหรื อยุติธรรมต่อศัตรู แต่หารู ้ไม่ว่าความโกรธอาฆาตแค้นนั้นก็กลับมาทาร้ ายตนเองอย่างสาสม
ด้วยเช่ นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการบัน่ ทอนศักยภาพแห่ งความสุ ข สงบเย็น ที่พึงเกิ ดขึ้นในใจ
ของเรา อย่างนี้ แล้วเราควรจะให้ยุติธรรมกับใคร ระหว่างใจของเรากับศัตรู ของเรา ดังนั้นเมื่อเรามี
๗๗

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘ - ๘๖.

๖

อภัยทานทางใจ ปรับเปลี่ยนความเห็นจากมิจฉาทิฏฐิ ให้เป็ นสัมมาทิฏฐิ จิตใจก็ปราศจากความโกรธ
อาฆาตแค้น และจะถูกแทนที่ดว้ ยความรักเมตตา ทาให้นาไปสู่ อภัยทาน ทางกาย และวาจาต่อไป
นอกจากอภัยทานทางใจจะเป็ นการเอาชนะใจตัวเอง เป็ นอิสระจากความโกรธ เกลียด
อาฆาตแค้นแล้ว อภัยทานทางใจยังเป็ นการปฏิ บตั ิ ในการรื้ อถอนและสลายความยึดมัน่ ถื อมัน่ ใน
ความคิดของตนเอง เพราะการยึดมัน่ หรื อมีทิฏฐิ ในความคิดใดความคิดหนึ่ ง ก็จะเสมือนเป็ นการ
เอาชนะเข้าข้างความคิดของตนเอง ยังอกุศลจิตที่เป็ นทั้งโมหะและโทสะให้เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นอุปสรรค
ในการพัฒนาอภัยทาน เป็ นหนทางนาไปสู่ การกระทาที่ให้ความไม่ปลอดภัยหรื อมีภยั ต่อทั้งตนเอง
และผูอ้ ื่ น ดังนั้น วิธีก ารปฏิ บตั ิ อภัย ทานทางใจอี กทางหนึ่ ง คื อ จะต้องเปิ ดใจด้วยความจริ งใจที่
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งข้อมูลต่างๆให้มากขึ้น โดยเฉพาะอาจจะต้องรับฟั งข้อมูล
คาอธิ บาย ชี้ แจงต่ างๆจาก คู่กรณี เพราะในบางครั้ งการรั บฟั ง คาอธิ บายหรื อคาชี้ แจงของคู่กรณี
อาจจะทาให้เกิดความเข้าถึงและเข้าใจซึ่ งกันและกัน
๒) วิธีการปฏิบัติในการให้ อภัยทานทางวาจา
(๑) การใช้ วาจาที่เหมาะสม คื อ คาพูดจะประกอบไปด้วยค าไพเราะอ่อนหวาน
นุ่มนวล เป็ นคาพูดที่ไม่เบียดเบียนทาร้ายผูอ้ ื่น ซึ่ งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ เป็ นคาพูดที่เป็ นจริ ง ไม่
พูดส่ อเสี ยด ก่อให้เกิ ดความแตกแยก เป็ นคาพูดที่ไม่มีโทษ รื่ นหู สุ ภาพ ไม่หยาบคาย และจะต้อง
เป็ นคาพูดที่พดู ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน และเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ังด้วย
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ หลักการใช้วาจาของพระพุทธเจ้า พระองค์จะทรงเน้นที่การกล่าว
วาจานั้นเป็ นจริ ง และเป็ นประโยชน์ก่อน และถ้าวาจานั้นผูฟ้ ั ง ฟั งแล้วพอใจหรื อ ผูฟ้ ั งฟั งแล้วไม่
พอใจ พระองค์จะทรงกล่าวในกาลที่เหมาะสม เพราะบางครั้งถึ งแม้ว่าการพูดสื่ อสารด้วยข้อมูลที่
เป็ นความจริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ั ง แต่ผฟู ้ ั งไม่พอใจ เกิดอาการขัดเคือง โกรธ กลับก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งขึ้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวจะต้องเหมาะแก่กาลด้วย
ดังนั้นวิธีการปฏิบตั ิของอภัยทานทางวาจา จะต้องยึดหลักการใช้วาจาของพระพุทธเจ้า
คือนอกจากจะเป็ นการใช้คาพูดที่จดั อยูก่ รอบของศีลข้อที่ ๔ แล้ว สิ่ งที่สาคัญที่จะต้องพิจารณา คือ
กาลที่เหมาะสมในการที่จะกล่าววาจานั้นด้วย
(๒) การกล่าวคาว่า “ขอโทษ” คาว่า ‚ขอโทษ‛ จัดเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เกิด
อภัยทานทั้งผูท้ ี่กระทา และผูท้ ี่ถูกที่กระทา เพราะผูใ้ ดที่กล่าว คาว่า ‚ขอโทษ‛ได้ แสดงว่า ผูน้ ้ นั มีจิต
ที่ปราศจากความโกรธ ไม่พยาบาท อาฆาตแค้น ปราศจากทิฏฐิ มานะ เป็ นการกล่าวที่แสดงถึงการ
ตาหนิ ตวั เอง ยอมรับผิด เป็ นการขอขมาทางวาจา แสดงถึงความเสี ยใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังใน
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พระวินยั ปิ ฎก พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการลงปฏิสารณี ยกรรม ๗๘ คือ การให้ไปขอโทษคฤหัสถ์
แก่ภิกษุผดู ้ ่า บริ ภาษคฤหัสถ์
พระสารี บุตรอัครสาวกเบื้ องขวา ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า มี ปัญญามากกว่า
สาวกทั้งหมด ครั้งหนึ่ งท่านถูกพระรู ปหนึ่ งด่าประจาน หาว่าอวดดี ถือตัวว่าเป็ นอัครสาวกเบื้องขวา
ทาผิดแล้วไม่รู้จกั ‚ขอโทษ‛
พระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกท่านมาถาม
ท่านก็กราบทูลว่า ‚ไม่รู้ตวั ว่าได้ทาอะไรผิดไว้‛
พระรู ปนั้นบอกว่า ‚ท่านจาไม่ได้หรอก ว่า วันหนึ่ งชายจีวรของท่านได้ปลิ วมากระทบ
ศีรษะของผม แล้วท่านยังไม่ได้ขอโทษผม‛
พอได้ฟังเพียงเท่านี้ พระสารี บุตรท่านก้มลงกราบขอโทษพระรู ปนั้นทันที ทาให้พระรู ป
นั้นรู ้สึกอับอาย และสานึกผิดที่มุ่งเอาผิดจากท่านผูไ้ ม่มีความผิด พระสารี บุตรท่านยอมกราบขอโทษ
ทั้งๆ ที่ การกระทาของท่านไม่เป็ นความผิดเลย เพราะพระรู ปที่กล่าวถึงนี้ มีอายุพรรษาน้อยกว่าท่าน
ทั้งยังเป็ นปุ ถุชนอยู่ แต่พระสารี บุตรท่านก็ยงั ไม่แสดงความรังเกี ยจที่จะกราบขอโทษ กลับทาให้
ท่านยิง่ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า และได้รับความเคารพนับถือจากพระทัว่ ไปมากขึ้น ๗๙
ดังนั้นการกล่าวคาว่า ‚ขอโทษ‛ (ทั้งที่บางครั้งตนเองอาจจะไม่มีความผิดเลย) เป็ นการ
ลดทิ ฏฐิ มานะที่ บางคนอาจคิ ดว่าเป็ นความเสี ยเกี ยรติ เสี ยศักดิ์ ศรี น้ นั ในทางตรงกันข้ามกลับจะ
ได้รับเกียรติ และความนับถือมากขึ้นเท่านั้น และที่สาคัญ ‚การขอโทษ‛ จะต้องเป็ นการกระทาด้วย
ใจจริ ง ไม่ใช่กล่าวกระแทกแดกดัน หรื อกล่าวประชดปะชันอย่างเสี ยไม่ได้
บางครั้งการขอโทษอาจจะเกิ ดขึ้นทันทีในขณะนั้น ถ้ามีผูท้ ี่กระทาผิดชัดเจน แต่ถา้ ใน
เหตุการณ์การทะเลาะเบาะแว้งนั้น ถ้าต่างฝ่ ายก็คิดว่าตัวเองเป็ นผูถ้ ูกกระทา ทั้ง ๒ ฝ่ ายก็จะไม่ยอมให้
อภัยซึ่ งกันและกัน การขอโทษอาจจะเกิ ดขึ้นภายหลังเมื่อเหตุการณ์ น้ นั จบไปแล้ว และเมื่อฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ ง (ที่ แต่เดิ ม คิ ดว่า ตัวเองเป็ นผูถ้ ู กกระทา) ปราศจากทิ ฏฐิ มานะ ปราศจากความโกรธ ไม่
พยาบาท อาฆาตแค้น นัน่ หมายถึงว่าเป็ นการให้อภัยทานแก่ตนเองเป็ นอันดับแรกและยังมีผลที่จะ
เหนี่ยวนาจิตใจของฝ่ ายผูท้ ี่รับการขอโทษเกิดอภัยทานด้วยเช่นกัน
มีอีกคากล่าวหนึ่ งที่เป็ นการตอบรับการขอโทษ ซึ่ งแสดงให้รู้ว่า ผูท้ ี่ได้รับการขอโทษ
นั้นได้ให้อภัย หรื อยกโทษให้ นัน่ คือ คาว่า ‚ไม่เป็ นไร‛ เป็ นคาที่ใช้แพร่ หลายมากในสังคมไทยที่
๗๘
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เป็ นสังคมของชาวพุทธ เป็ นการสะท้อนถึ งการให้อภัยทาน ไม่ถือโกรธ ในทานอง ‚ทาใจ‛ หรื อ
‚ตัดใจ‛ ไม่ยึด ไม่ติดใจ ไม่ขอ้ งใจกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นแล้ว และไม่มีทางที่จะแก้ไขให้กลับคืนเป็ นอย่าง
เดิม หรื อเป็ นอย่างอื่นได้
การมองโลกมองชีวิตแบบ ‚ไม่เป็ นไร‛นั้น เข้ากับหลักทางพระพุทธศาสนา ว่าด้วยการ
อิงอาศัยกันของเหตุปัจจัยของสิ่ งต่างๆ คือ หลักของปฏิจจสมุปบาท มีความเข้าใจอย่างประจักษ์แจ้ง
ว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปัจจัยอื่น รวมทั้ง ยังเข้ากับกฎธรรมชาติแห่ งสรรพสิ่ ง คือ
มองเห็ นตามความเป็ นจริ งว่าสิ่ งทั้งหลายมี ความแปรเปลี่ ยน ตามกฏของพระไตรลักษณ์ และเมื่ อ
เข้าใจในธรรมชาติ ความเป็ นไปของสรรพสิ่ งเช่นนี้ ก็สามารถวางใจ ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ และยอมรับได้
ด้วยความเข้าใจในเหตุและผล
๓) กายกรรม: วิธีการปฏิบัติในการให้ อภัยทานทางกาย
อภัยทานทางกาย เป็ นวิธีการของอภัยทานที่แสดงออกอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับอภัยทาน
ทางวาจา เป็ นการกระทาที่สื่อเชื่อมโยงมาจากอภัยทานทางใจ และวาจา ซึ่ งวิธีการของอภัยทานทาง
กาย จะมีลกั ษณะการแสดงออกต่างๆได้หลายประการ ดังนี้ คือ
(๑) การฟังอย่ างลึกซึ้ง หรือ การฟังอย่ างตั้งใจ ในพระพุทธศาสนา การฟั งตรงกับ
คาว่า สุ ตะ หรื อ สุ ติ หมายถึ ง ความรู ้ ที่ได้สดับฟั งเล่าเรี ยนถ่ายทอดกันมา การฟังเป็ นหลักคาสอนที่
สาคัญอย่างหนึ่ ง ดังพุทธภาษิตว่า ฟั งด้วยดี ย่อมได้ปัญญา ๘๐ ในมงคลสู ตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า
ความเป็ นผูส้ ดับฟั งมาก ๘ และ ฟังธรรมตามกาล เป็ นมงคลอันสู งสุ ด ๘๒ หรื อในวุฑฒิธรรม พระ
พุทธองค์ตรัสว่า การฟังสัทธรรม(สัทธัมมัสสวนะ)เป็ นไปเพื่อความเจริ ญด้วยปัญญา ๘
การฟั ง ถื อ ได้ว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในกระบวนการสร้ า งสั ม มาทิ ฏ ฐิ โดยเกิ ด จากปั จ จัย
ภายนอก คือ ปรโตโฆสะ ซึ่งเป็ นการฟังเสี ยงจากภายนอก เป็ นการยอมรับฟังความคิดของผูอ้ ื่น และ
โดยเกิดจากปั จจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิ การ กล่าวคือ การฟั งที่เป็ นโยนิ โสมนสิ การ จะเป็ นการฟั ง
อย่างแยบคาย แยกแยะสิ่ งทั้งหลายให้เห็ นความจริ งตามความสัมพันธ์ แห่ งเหตุ ปัจจัย จึ งเรี ยกให้
เข้าใจง่ายๆ ว่าเป็ นการฟั งอย่างลึ กซึ้ ง โดยใช้ปัญญา และใช้เหตุผลรอบด้านที่สุด ซึ่ งจาเป็ นต้องฟั ง
อย่างตั้งใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในการรับทราบ ข้อมูลเรื่ องราวต่างๆ เป็ นการยอมรับฟังถึงความ
ต้องการ ความทุกข์ ที่อยูใ่ นส่ วนลึกของจิตใจ ของแต่ละคนที่ได้เปิ ดเผยออกมาอย่างเป็ นอิสระ การ
๘๐

ส.ส.(ไทย) ๕/๒๔๖/ ๕ , ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/ ๘๘/๕๔๔.
๘
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒.
๘๒
ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๙/๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๘/๕๖๒.
๘
ที.ปา.(ไทย) / /๒๘๖, องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒ /๒๔๘/ ๖๘.

๙

ฟังจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะปั ญหาส่ วนใหญ่ของคนทัว่ ไปก็คือ ไม่ทนั ฟั ง ไม่ยอมฟั ง ไม่ต้ งั ใจฟั ง คิด
แต่จะทาอย่างเดียว แย่งกันพูดแย่งกันทาจนลืมฟังผูอ้ ื่น
เพราะฉะนั้น การฟั งอย่างลึ กซึ้ งหรื ออย่างตั้ง ใจนั้น จึ งเป็ นวิธี การของอภัย ทางกายที่
สาคัญซึ่ งควรกระทาก่อนการกระทาอื่นใด เปิ ดใจฟั งอย่างลึกซึ้ งให้เข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดอย่างรอบ
ด้านที่สุด แล้ววิธีการให้อภัยทางกายอื่นๆ ก็จะแสดงออกตามมาอย่างสอดคล้องกันเอง
(๒) การเคารพ และให้ เกียรติชีวิตของผู้อื่นและสั ตว์ อื่น แม้วา่ พระพุทธเจ้าจะตรัส
ว่า ‚ความรั กเสมอด้วยตนย่อมไม่มี‛ แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็ตรั สเตื อนเช่ นเดี ยวกัน‚เรารักสุ ข
เกลียดกลัวความทุกข์ ฉันใด คนอื่นๆ ก็รักสุ ขเกลียดกลัวความทุกข์ ฉันนั้น‛ ซึ่ งเป็ นการชี้ ให้เราได้
ตระหนักรู ้วา่ แม้เราจะรักตัวเองมากมายเพียงใด แต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตวั เอง ไปทาลายผูอ้ ื่นและ
สัตว์อื่น เหตุผลก็เพราะมนุษย์ และสัตว์ ก็มีความรักในชีวติ ตัวเองเช่นเดียวกัน จะเห็นว่า การที่เราไม่
เคารพ และให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน จึงเป็ นที่มาของการทาลายล้าง และประหัตประหารซึ่ งกันและ
กัน
(๓) การเคารพ และให้ เกียรติในทรั พย์ สินของผู้อื่น ไม่คุกคามหรื อแก่งแย่ง ช่วงชิ ง
ทรัพย์สินของคนอื่น โดยการประกอบอาชี พที่สุจริ ต รวมทั้งการไม่ทาลายทรัพย์สินของผูอ้ ื่น อัน
เนื่ องมาจากความโกรธแค้น นอกจากนี้ แล้วการเคารพ และให้เกี ยรติในทรัพย์สินของผูอ้ ื่นนั้น ยัง
รวมไปถึงการไม่คอรัปชัน่ ด้วย ซึ่ งการคอรัปชัน่ นั้นถือว่าเป็ นการกระทาที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มา
จากความโลภ ไม่ซื่อสัตย์ เป็ นการลักทรัพย์จากเงินภาษีอากรของประชาชน
(๔) การเคารพ และให้ เกียรติในสิ ทธิ ค่ ูครอง และ ปฏิญญาที่มีต่อครอบครั วและ
สั งคม แม้ว่ามนุ ษย์จะได้ชื่อว่าเป็ นสัตว์ชนิ ดหนึ่ ง แต่ก็เป็ นสัตว์ที่มีมโนธรรมสู งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ด้วยเหตุน้ ี มนุ ษย์จึงต้องตระหนักรู ้ ว่า คู่ครองของบุคคลอื่นๆ ถื อได้ว่าเป็ นสิ ทธิ โดยกฎหมาย หรื อ
กฎเกณฑ์ทางสังคมที่มนุ ษย์จะต้องเคารพ และให้เกียรติ เพราะชี วิตของคนอื่นเกี่ยวข้องกับสถาบัน
ครอบครั วซึ่ งเป็ นหน่ วยย่อยของสังคมด้วย ฉะนั้น จึงเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์ไม่สมควรจะเข้าไปก้าวล่วง
หรื อสร้างแตกร้าวให้แก่สถาบันครอบครัวของคนอื่น
(๕) การแบ่ งปันทรัพยากร หรือสิ่ งอืน่ เพือ่ เป็ นการชดเชยหรือเยียวยา โดยธรรมดา
มนุ ษย์ เมื่ อยังไม่ได้พฒั นา จิ ตใจก็มุ่งที่ จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว ยึดติ ดในผลประโยชน์ ทาให้
สังคมมี ความเหลื่ อมล้ าต่ า สู ง ไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ องของรายได้ ทรั พ ย์สิ น เป็ นช่ องทางนาสู่ ค วาม
ขัดแย้งและแตกแยกได้ แต่ถ้ามนุ ษย์ที่มีการพัฒนาแล้ว ก็จะเป็ นจิตที่เมตตา ปราศจากโลภะ จะมี
ความสุ ขจากการให้มากกว่าการได้รับ และถ้าเราพิจารณาในแง่มุมของความยุติธรรมแล้ว การ

๔๐

แบ่งปั นทรัพยากร และสิ่ งอื่นแก่เพื่อนมนุษย์น้ นั ก็เท่ากับเป็ นการชดเชย และเยียวยาให้กบั ผูเ้ สี ยหาย
นัน่ เอง
สรุ ป ว่า วิธี ก ารปฏิ บ ัติของอภัย ทานในการจัด การความขัด แย้ง นั้น ทางใจถื อ ว่า เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่มีความสาคัญ ที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นอภัยทางกาย และทางวาจา เพราะการปฏิบตั ิ
ของอภัยทานทางใจนั้นเป็ นการเอาชนะใจตัวเอง ที่จะเป็ นอิสระออกจากความโกรธ เกลี ยดอาฆาต
แค้น เป็ นการปฏิ บตั ิ ที่ร้ื อถอนและสลายความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในความคิ ดของตนเอง ที่ เป็ นสาเหตุ
สาคัญอันจะนาไปสู่ การเกิดความขัดแย้งขึ้นได้
๓.๘.๓ วิธี ต ามแนวทางแห่ งพระวินัย ดัง ที่ กล่ า ววิธี ไว้ข ้างต้นว่า ในการจัดการความ
ขัดแย้ง ตามที่ ป รากฏในพระวินัย นั้น จะมุ่ ง เน้นไปที่ ‚อธิ ก รณสมถะ ๗ ประการ‛ ๘๔ อันเป็ น
เครื่ องมือเพื่อใช้ระงับอธิ กรณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่ในปั จจุบนั พบว่า
หลักการดังกล่าวก็ได้นามาประยุกต์ใช้ในจัดการความขัดแย้งในสังคมฆราวาสด้วย พระมหาหรรษา
ธมฺ มหาโส ท่านได้สรุ ปวิธีการจัดการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
๑) การไต่ สวน หรื อ ตามแนวทาง ‚อุพพาหิ กวิธี‛ ๘๕ เป็ นการตั้งคณะอนุ กรรมการ เพื่อ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สื บ สวน สอบสวนข้อ มู ล หรื อพยานต่ า งๆ จนครบถ้ว นแล้ว จึ ง น าคดี ก ลับ ไป
นาเสนอต่อ ‚สังฆสภา‛ เพื่อให้สงฆ์ลงมติ อีกครั้ งหนึ่ ง คณะกรรรมการชุ ดนี้ จะได้รับการแต่งตั้ง
โดยสังฆสภาให้ดาเนินการ ในกรณี ที่สังฆสภามองว่า มีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก จาเป็ นต้อง
เรี ยกเอกสาร และพยานจานวนมาก อีกทั้งอาจจะเกิ ดความไม่สะดวกในการพิจารณาอธิ กรณ์ ใน
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี สังฆสภาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยขึ้นมา ในความ
เป็ นจริ งแล้ว คณะกรรมการไต่สวนแม้จะมีอานาจในการตัดสิ นคดี แต่ตามที่ปรากฏในหลักฐานทาง
คัมภีร์พบว่า ได้มีการส่ งอธิ กรณ์ที่พิจารณาเสร็ จแล้วกลับคืนไปยังสังฆสภาเพื่อให้ดาเนิ นการชี้ ขาด
ในลาดับต่อไป
๒) การประนีประนอมยอมความ หรื อ ตามแนวทาง ‚ติณวัตถารกะ‛ หมายถึ ง ‚การ
กระทา หรื อการระงับอธิ กรณ์ประดุจการกลบเอาไว้ดว้ ยหญ้า ‛ ๘๖ หรื อ ‚การระงับอธิ กรณ์โดยการ
๘๔

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวธิ ี :ศึกษาวิเคราะห์
กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๒๗๘-๒๗๙.
๘๕
อุพพาหิ กวิธี คื อ วิธีระงับวิวาทธิ กรณ์ ในกรณี ที่ประชุมสงฆ์มีความไม่สะดวกด้วยเหตุบาง
ประการ สงฆ์จึงเลือกภิกษุบางรู ปในที่ประชุมนั้น ตั้งเป็ นคณะแล้วมอบเรื่ องให้นาไปวินิจฉัย วิ.อ. /๒ /๒๙๙.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ -๒ / ๔๙/ ๕๒.
๘๖
วิ.จู.อ. /๒ ๒/๒๙๔-๒๙๕. ม.อุ.อ. /๕ / .

๔

ประนีประนอม หลักการนี้ใช้จดั การความขัดแย้งในกรณี ที่พระภิกษุ คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ หรื อจานวน
มาก ต้องลหุ กาบัติ หรื ออาบัติระดับเบา เช่น อาบัติทุกกฎ หรื อปาจิตตีย ์ เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการบาดหมาง ทะเลาะ และวิวาทกันจนนาไปสู่ ความรุ นแรง พระสงฆ์สามารถ
ใช้ ‚สั ง ฆสภา‛ เป็ นเครื่ องมื อ ในการหาทางออกให้ แ ก่ ปั ญ หาดัง กล่ า ว โดยการใช้ ‚วิ ธี ก าร
ประนี ประนอมข้อพิพาท‛ ดังกล่ าว เพราะมิ ฉะนั้น หากสงฆ์ในสังฆสภามุ่งเน้นที่ จะโจท ใส่ ร้าย
หรื อปรั บอาบัติซ่ ึ งกันและกันจากกรณี การทะเลาะวิวาทดังกล่ าวก็จะทาให้ ‚อุณหภูมิ‛ ของความ
ขัดแย้งได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ วจนทาให้สงฆ์แตกกันในที่สุด ดังนั้นเพื่อป้ องกันผลเสี ยที่จะ
เกิดขึ้น สังฆสภาสามารถใช้วธิ ี การนี้ก็ได้
๓) การลงมติ เสี ยงข้ างมาก หรื อ ตามแนวทาง “เยภุยยสิ กา” สาหรับ วิธีการลงมติ น้ นั
พระพุทธเจ้าให้ใช้วิธีกระซิ บ การจับสลาก และโหวตแบบเปิ ดเผย หัวใจของคาว่า ‚เสี ยงข้างมาก‛
ตามนัยของพระพุทธเจ้าคือ ‚คุ ณภาพสาคัญกว่าปริ มาณ‛ กล่าวคือ พระภิกษุจะมีจานวนเท่าใดไม่
ส าคัญ แต่ สิ่ ง ส าคัญก็ คื อ ต้องมี ธ รรมวาที ภิก ษุ ม ากกว่า ซึ่ ง ได้แก่ ภิ ก ษุ ที่ ป ระชุ ม สงฆ์ไ ด้ช่ วยกัน
กลัน่ กรองบุคคล หลักการและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมและชอบธรรม หากที่มาของบุคคล
ชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอ่ มชอบธรรมเช่นกัน เพราะหากรู ปการเป็ นไปในลักษณะนี้ ย่อมทา
ให้เกิดความเชื่ อมัน่ ในแง่ของ ‚ความชอบธรรม‛ อันหมายถึง ความโปร่ งใส่ ความบริ สุทธิ์ ความ
ยุติธรรม และความเที่ยงธรรม เป็ นต้น พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า ต้องมัน่ ใจว่า มี พระภิ กษุ ธรรมวาที
คณะธรรมวาที หรื อสังฆธรรมวาทีมากกว่าเท่านั้นจึงจะทาได้ ถ้าหากมีนอ้ ยกว่า การจับฉลากในแต่
ละครั้งย่อมถือว่า ‚ขาดความชอบธรรม‛ ประเด็นนี้ จะเรี ยกว่า ‚เสี ยงข้างมาก‛ ไม่ได้ ซึ่ งหากในกรณี
ที่ประชุ มมีธรรมวาทีบุคคลมากกว่า ให้โหวตแบบเปิ ดเผยได้ และหากธรรมวาทีมีนอ้ ยกว่า ก็ให้ใช้
วิธีการกระซิบ หรื อจับสลาก
๔) กระบวนการทางศาล หรื อ “สังฆสภา” ซึ่ งจะเป็ นจุดสุ ดท้าย หรื อจุดสู งสุ ดที่รองรับ
ปั ญหา หรื อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ศาลสงฆ์จะสมมติพระภิกษุรูปหนึ่ งซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในการ
ซักถามประเด็นต่าง ๆ จากโจทก์และจาเลย ซึ่ งแนวทางนี้ ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับคาว่า ‚อัยการ‛
และท่านจะเป็ นผูเ้ รี ยกเอกสาร ประจักษ์พยานของโจทก์และจาเลยมาซักถามต่อสังฆสภา เมื่อได้
ข้อมูลต่าง ๆ เพียงพอต่อการตัดสิ นคดี แล้ว สังฆสภาก็จะดาเนิ นการพิจารณาตัดสิ น ซึ่ งผลการ
พิจารณาตัดสิ นนั้น ย่อมถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดเช่นเดียวกันกับศาลฆราวาส

๔๒

๓.๙สรุ ป
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความหมายของ
ความขัดแย้งในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นัย กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้งในแง่ของธรรม และความ
ขัดแย้งในแง่ ของวินัย ซึ่ งความขัดแย้งดังกล่ าวนั้น ครอบคลุ มทั้งความหมายในเชิ งโลกและเชิ ง
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรพชิ ต และคฤหัสถ์ ส่ วนการมองความขัดแย้งในมิติของธรรมนั้น เป็ นการ
มองที่ ค่ อนข้า งจะกว้า งกว่า วิ นัย ซึ่ ง การคิ ด การพู ด หรื อ การกระท าในแง่ ข องธรรมจะมี ค วาม
หลากหลายมากกว่า
สาหรับแนวคิดความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ ซึ่ งอธิ บายได้ภายใต้กฎไตรลักษณ์ นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่า เป็ นแนวคิดที่มีทศั นะในเชิ ง
บวก กล่ าวคื อ ความขัดแย้งเป็ นที่มาการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ในเชิ ง บุคคล ระบบการเมืองการ
ปกครอง และการบัญญัติพระวินยั ในการจัดระดับ หรื อการพัฒนาของความขัดแย้ง จะแบ่งออกเป็ น
๔ ระดับ คือ เริ่ มพัฒนาตั้งแต่ความบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกัน การวิวาท
นั้นป็ นถ้อยคาที่บ่งชี้ระดับของความขัดแย้งว่ารุ นแรงที่สุดตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ในทางพระพุ ท ธศาสนา เมื่ อศึ ก ษาวิเคราะห์ ถึ ง รากเหง้า ที่ ก่ อ ให้เกิ ดความขัด แย้ง จะ
สามารถอธิ บายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ และ
ปปั ญจธรรม ซึ่ งได้แก่ ตัณหา มานะและทิฏฐิ ซึ่ งทิฏฐิน้ นั ถือได้วา่ เป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่
อยู่ลึ ก ที่ สุ ด เพราะเป็ นการยึดมัน่ ถื อมัน่ ในอุ ดมการณ์ ถ้า ทิ ฏ ฐิ น้ ันประกอบไปด้วยอกุ ศ ลมู ล ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะนาพาความขัดแย้งนั้นไปสู่ ความรุ นแรงได้ นัน่ หมายถึงว่า แม้แต่กิเลสที่
เป็ นรากเหง้าของอกุศล ตัว คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ก็ลว้ นแต่แสดงบทบาทอยูบ่ นฐาน
ของทิฏฐิ หรื อความเชื่ อว่ามีตวั ตนเป็ นศูนย์กลางทั้งสิ้ น ซึ่ งในทางพระพุทธศาสนา ผลที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งนั้นสะท้อนให้เห็ นทั้งในเชิ งบวกในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ และ
เชิงลบใน ๒ ประเด็น คือ ผลเสี ยเชิงจิตภาพ และกายภาพ จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ขัดแย้งตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก และอรรถกถานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๔ ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความขัดแย้งด้านพระวินยั ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งด้านชาติ
พันธุ์ และความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ
หลักธรรม หรื อ แนวคิดพื้นฐานเพื่อเป็ นฐานองค์ความรู้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง ได้แบ่งออกเป็ น ๒ หมวด ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับสังคม หลักธรรมใน
ระดับบุคคลนั้น ประกอบด้วย หลักอัปปมาทธรรม ไตรลักษณ์ ขันติธรรม พรหมวิหารธรรม และ

๔

หลักกรรม สาหรับในระดับสังคม จะประกอบไปด้วย หลักสามัคคีธรรม อปริ ยหานิยธรรม สารณี ย
ธรรม สังคหวัตถุธรรม และ หลักศีลธรรม
วิธีการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา พบการใช้ปฏิบตั ิการเพื่อเข้าไปจัดการ
ความขัดแย้งในรู ปแบบเดียวเท่านั้น คือ ‚การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง‛ และ บุคคลที่ทาหน้าที่ในการ
เป็ นนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางคือ ‚พระพุทธเจ้า‛ ซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งที่สาคัญ ที่พระองค์ทรง
ทาการเจรจาไกล่ เกลี่ ย มี ท้ งั หมด เหตุ ก ารณ์ ได้แก่ ( ) ความขัดแย้งด้านพระวินัย ซึ่ ง เป็ น
กรณี ศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ ง
ทางพระวินยั ที่ว่าด้วย ‚การเหลื อน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย‛ (๒) ความขัดแย้งเกี่ ยวกับการแย่งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นที่เกี่ ยวกับการแย่งชิ งทรัพยากรน้ าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ
และ ( ) ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ในประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับพระเจ้า
วิทูฑภะ
นอกจากวิธีการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางแล้ว อภัยทานยังเป็ นอีก วิธีหนึ่ งในการจัดการ
ความขัดแย้งการปฏิ บตั ิของอภัยทานในบริ บทของวิธีการจัดการความขัดแย้ง จะแบ่งออกเป็ น
ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่ งในทัศนะพุทธศาสนาจะถื อว่าในการกระทาทั้ง นั้น
มโนกรรมจะเป็ นกรรมที่สาคัญที่สุด เพราะมโนกรรมหรื อเจตนาจะเป็ น ตัวกาหนด การกระทาทาง
กายและวาจา ดังนั้น วิธีการปฏิบตั ิของอภัยทาน ก็จะต้องเริ่ มปฏิบตั ิที่ใจเป็ นลาดับแรก ซึ่ งจะนาไปสู่
กาย และวาจา
ในการจัดการความขัดแย้งตามที่ปรากฏในพระวินยั นั้น จะมุ่งเน้นไปที่ ‚อธิ กรณสมถะ ๗
ประการ‛ อันเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ระงับอธิ กรณ์ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่
ในปั จจุบนั พบว่าหลักการดังกล่าวก็ได้นามาประยุกต์ใช้ในจัดการความขัดแย้งในสังคมฆราวาสด้วย
ซึ่ งได้แก่ ( ) การไต่สวน หรื อ ตามแนวทาง ‚อุพพาหิกวิธี‛ (๒) การประนีประนอมยอมความ หรื อ
ตามแนวทาง ‚ติณวัตถารกะ‛ ( ) การลงมติเสี ยงข้างมาก หรื อ ตามแนวทาง “เยภุยยสิ กา” และ (๔)
กระบวนการทางศาล หรื อ “สังฆสภา”
เมื่อกล่าวโดยสรุ ปแล้ว วิธีการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้า
ได้ออกแบบมาเพื่ อใช้ก ับสั ง คมสงฆ์ซ่ ึ ง มี ม ากว่า ๒๕๐๐ กว่า ปี แล้ว แต่ เมื่ อเปรี ย บกับ วิธี ก ารใน
ปั จจุบนั พบว่ามีความสอดคล้องกันในหลักการใหญ่ๆ อย่างเช่น วิธีการของการเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลาง ซึ่ งนับว่าเป็ นวิธีที่กาลังได้รับความนิ ยม การเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางเชิ งพุทธ เป็ นหัวใจใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ความรู ้ที่ได้ท้ งั หมด น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับสังคมไทยซึ่ ง
เป็ นสังคมของชาวพุทธในการจัดการความขัดแย้ง ดังจะได้นาเสนอในบทที่ ๔ เป็ นลาดับต่อไป

บทที่ ๔
หลักการ และรู ปแบบการเจรจาไกล่ เกลีย่ เชิ งพุทธ
เราคงจะต้องยอมรับกันว่าความขัดแย้งนั้นเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และก็ เป็ นเรื่ องปกติ ตราบใดที่ มนุ ษ ย์เราจะต้องมี ค วามสั ม พันธ์ อยู่ร่วมกันเป็ นสั ง คม ถ้า เราลอง
พิจารณาดูว่า ในแต่ละวันที่เราดาเนิ นชี วิตประจาวันนั้น เราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ ของความ
ขัดแย้งได้ตลอดเวลา เช่ น ขัดแย้งกับพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนเรี ยน เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง หัวหน้า
หรื อ แทบจะทุกคนที่เราสัมพันธ์ดว้ ย ซึ่ งความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นนั้น อาจจะเป็ นความขัดแย้งที่มีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันโดยตรง มีความรู ้ สึกโกรธ และมีความคิ ดว่าอี กฝ่ ายหนึ่ งผิด หรื ออาจจะเป็ น
ความขัดแย้งทางความคิดที่เห็ นไม่พอ้ งต้องกัน ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า ประเด็นปั ญหาความขัดแย้ง
นั้นอาจจะเกิ ดได้ต้ งั แต่ระดับบุ คคล องค์กร หรื อสังคม จนถึ งระดับประเทศได้ ซึ่ งการจัดการกับ
ปั ญหาความขัดแย้งบางครั้งอาจจะจบลงได้โดยง่ าย ถ้าคู่กรณี สามารถที่จะตกลงกันเองได้ แต่ถ้า
คู่กรณี ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมกัน การจัดการความขัดแย้งก็จาเป็ นที่จะต้องอาศัยคนกลางหรื อบุคคลที่
สาม ซึ่งเรี ยกวิธีน้ ีวา่ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
๔.๑ แนวคิดการเจรจาไกล่เกลีย่ เชิ งพุทธ
ก่ อ นอื่ นใดผูว้ ิ จยั ลองถามตัว เองว่า ปั ญ หาความขัดแย้ง ที่ ตวั เองเคยประสบมาอย่า ง
มากมายในชี วิตกว่าห้าสิ บปี ที่ผ่านมานั้น หาทางจัดการแก้ไขอย่างไร บางครั้งก็ปรึ กษา ครู อาจารย์
หรื อบุคคลที่นบั ถือ เพื่อนรัก หรื อคนรอบข้างที่ สนิ ท ช่ วยให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ยุ่งยากสิ้ นหวังก็
เหลือคณานับทีเดียว จึงครุ่ นคิดตระหนักว่า แม้ตวั ผูว้ ิจยั ก็มีประสบการณ์ของการเป็ นหนึ่ งในคู่กรณี
มาก่อนเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงต้องมาพิจารณาว่า ตัวเองได้มีระบบในการจัดการความขัดแย้งของตนเองได้
อย่างไร มีคนกลาง (Mediator) หรื อไม่อย่างไร
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้กา้ วเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริ งจังแล้ว ในการจัดการปั ญหา
ความขัด แย้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ตัวเองทุ ก ครั้ งที่ ผ่า นมา ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้หลัก ธรรมค าสอนมาเป็ นหลัก คิ ด
พิ จารณาในการตัดสิ นใจ หรื อ กระท าการต่ า งๆที่ ไ ม่ ต้องขัด กับ หลัก ธรรมค าสอนเสมอ นั่นคื อ

๑๔๕

เปรี ยบเสมือนมีหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทาหน้าที่เป็ นคนกลางที่ไม่ใช่ตวั บุคคลจริ งๆ มา
ชี้ แนะแนวทางการปฏิ บตั ิในทางที่ถูกต้อง สิ่ งแรกที่ผวู้ ิจยั นึ กถึงของความเป็ นศาสนาพุทธซึ่ ง จัดอยู่
ในประเภทแบบธรรมชาติ นิ ย ม ก็ คื อ ค ากล่ า วของเจ้ า ชายสิ ทธทัต ถะในขณะที่ พ ระองค์
ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่ ที่วา่ ‚ธรรมดาว่าสิ่ งทั้งหลายย่อมมีของคู่กนั ตรงกันข้ามกัน เช่นมีมืดก็มี
สว่าง มีโรคภัยก็มีโอสถสาหรับรักษา โดยนัยเดียวกันนี้ เมื่อมีภาวะที่เป็ นความเกิด แก่ เจ็บ และตาย
ก็น่าจะมีภาวะที่ตรงกันข้ามกัน คือ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย” ซึ่ งจากคาพูดดังกล่าวของพระองค์
ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้หลักคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง ที่วา่ ‚เมื่อมีภาวะความขัดแย้งซึ่ งเป็ น
ธรรมชาติ ก็จะต้องมีภาวะที่ไร้ความขัดแย้งที่เป็ นของคู่กนั และก็มีความเป็ นธรรมชาติเช่นกัน‛ ซึ่ ง
ภาวะไร้ความขัดแย้งนี้เองที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องทาหน้าที่ในการค้นหาวิธีในการที่จะเข้าสู่ ภาวะนั้น
ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ เ วลาค่ อ นข้า งยาวนานในการศึ ก ษาวิ จ ัย มี เ หตุ ก ารณ์ ห นึ่ งกล่ า วไว้ใ น
พระไตรปิ ฎกที่ผวู ้ ิจยั มีความประทับใจเป็ นอย่างมาก และนามาใช้เป็ นหลักคิดในการแก้ปัญหาทาง
พระพุทธศาสนา คือ ‚อะไรเกิดที่เหตุ ก็ให้ดบั ที่เหตุน้ นั ‛ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์ หลังจากที่
พระผูม้ ี พระภาคได้ส่งพระอรหันตสาวกออกเผยแผ่พุทธพจน์ไปทัว่ แคว้นต่าง ๆ ในชมพูทวีปแล้ว
พุทธสาวกรู ปหนึ่ง มีฉายาว่า พระอัสสชิ ซึ่ งได้เข้าไปบิณฑบาตยังกรุ งราชคฤห์ดว้ ยอิริยาบถอันสงบ
น่าเลื่ อมใส ขณะนั้นอุปติสสปริ พาชกผูเ้ ป็ นศิษย์ของท่านสัญชัยเวลัฏบุตร ได้เห็ นปฏิปทาของท่าน
เกิ ดความประทับใจ เดิ นตามท่ านไป รอจนท่านฉันเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว จึ งได้เข้าไปเรี ยนถามถึ ง
หลักธรรมของพระศาสนาที่ท่านบวชอุทิศอยู่ พระอัสสชิ ตอบว่า ท่านเป็ นผูบ้ วชใหม่ เพิ่งมาสู่ พระ
ธรรมวินยั ของพระศาสดายังไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิศดาร แต่จะกล่าวแต่ใจความโดยย่อ อุป
ติสสปริ พาชกกราบเรี ยนท่านพระอัสสชิวา่ ‚เอาเถอะ ผูม้ ีอายุจะน้อยหรื อมากก็ตาม จงกล่าวเถิด จง
กล่าวแต่ใจความแก่ขา้ พเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้น ท่านจักทาพยัญชนะให้มากไปทาไม‛
พระอัสสชิจึงได้บรรยายธรรมแก่อุปติสสปริ พาชกว่า
‚ธรรมเหล่ าใดเกิ ดแต่เหตุ พระตถาคตตรั สเหตุ แห่ งธรรมเหล่ านั้น และความดับแห่ ง
ธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้‛
ทันทีที่พระอัสสชิ บรรยายธรรมจบ ธรรมจักษุได้เกิดขึ้นแก่อุปติสสปริ พาชกว่า ‚สิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็ นธรรมดา‛ จึงกล่าวว่า ‚ถ้าธรรมนี้
มีเพียงนี้ ท่านก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดทางอันหาความโศกมิได้แล้ว อันเป็ นทางที่พวกข้าพเจ้ายังไม่ได้
เห็ น ล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่ นกัป‛ หลังจากลาพระอัสสชิ แล้ว อุปติสสปริ พาชกกลับไปเล่าธรรม
คาถาดังกล่ าวให้สหายโกลิ ตปริ พาชกฟั ง ทันทีที่ ฟั งจบโกลิ ตปริ พ าชกก็ ได้ธ รรมจัก ษุ เหมื อนกัน
ต่อมาทั้งสองคนได้พาปริ พาชกอีก ๒๕๐ คนเข้าเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาคที่เวฬุวนั วิหารแล้ว กราบทูลขอ

๑๔๖

บรรพชาอุปสมบททุกคน ภิกษุบริ วาร ๒๕๐ รู ปได้บรรลุ อรหันต์ต้ งั แต่วนั แรกอุปสมบทแล้ว ส่ วน
พระโกลิตได้สดับธาตุกมั มัฏฐาน๑ในวันที่ ๗ จึงบรรลุอรหัตผล ได้รับการขนานนามว่า ‚โมคคัล
ลานะ‛ ด้านพระอุปติสสะได้สดับทีฆ นขสู ตร๒ บรรลุอรหันต์ในวันที่ ๑๕ ได้รับการขนานนามว่า
‚สารี บุตร‛ ทั้งสองท่านได้เป็ นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พุทธธรรมต่อมา๓
๔.๑.๑ ทิฏฐิ : รากฐานของความขัดแย้ง
‚อะไรเกิดที่เหตุ ก็ให้ดบั ที่เหตุน้ นั ‛ หลักคิดในการแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนา ผูว้ ิจยั
จึ ง ได้ศึ ก ษาค้นคว้า มุ่ ง ประเด็ นไปที่ เหตุ ข องปั ญ หาความขัด แย้ง ในทางพระพุ ท ธศาสนาพบว่า
‚ปปัญจธรรม‛ ที่เป็ นชื่อรวมใช้เรี ยกกลุ่มกิเลส ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ นั้น เป็ นเหตุภายใน
หรื อรากเหง้าของการเกิดปั ญหาความขัดแย้ง ซึ่ งสามารถอธิ บายได้สอดรับและตรงประเด็นของเหตุ
ปั จจัยดังนี้ ๑) ตัณหา คือ ความใฝ่ แสวงหาผลประโยชน์ เห็ นแก่การเสพบารุ งบาเรอ ๒) มานะ คือ
ความทะยานอยากแสวงหาอานาจ ต้องการความยิง่ ใหญ่ ปรารถนาจะครอบงาผูอ้ ื่น และ ๓) ทิฏฐิ คือ
การยึดติดในความเชื่ อ ถือรั้นในลัทธิ นิยมอุดมการณ์ ที่ไม่เปิ ดกว้างรับฟั งใคร และก่อทัศนคติแบบ
แบ่งแยก๔
ในการดาเนิ นชี วิตที่สัมพันธ์กบั การรับรู ้โลกของมนุ ษย์น้ นั มีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ทิฏฐิในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปด้วย กิเลสกลุ่มปปั ญจธรรมจะเริ่ มเข้า
มาแสดงบทบาทในกระบวนการรับรู้ (the process of perception) นับตั้งแต่สัญญาเป็ นต้นไป
กล่าวคือ เมื่อบุคคลเสวยเวทนา (sensation) ที่เป็ นสุ ข ทุกข์ หรื อเฉย ๆ สัญญาจะทาหน้าที่กาหนด
หมายข้อมูลนั้นเอาไว้ จากนั้น ‚สังขาร‛ ซึ่ งมีตณ
ั หา มานะ และทิฏฐิ คอยบงการอยูเ่ บื้องหลัง ก็จะ
เข้ามาแสดงบทบาทปรุ งแต่งสร้ างสรรค์ขอ้ มูลนั้นให้แผกผันพิสดารออกไป สภาพของข้อมูลที่
สัญญากาหนดหมายเอาไว้ในครั้งแรก ถูกสังขารปรุ งแต่งให้แผกผันพิสดารออกไป แล้วสัญญาก็เข้า
มากาหนดหมายข้อมูลที่แผกผันออกไปนั้นทับซ้อนเข้าไปอีก เรี ยกสัญญาประเภทนี้ วา่ ‚ปปั ญจ
สัญญาสังขา‛๕ หรื อสัญญาที่ซบั ซ้อนหลากหลาย ดังพุทธพจน์ที่วา่
๑

ดูรายละเอียดใน องฺ .สตฺ ตก. (ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๖–๑๑๙.
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๑–๒๐๖/๒๓๙–๒๔๔.
๓
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐–๖๓/๗๒–๗๙.
๔
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, (กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หน้า
๒

๔๙-๕๐.
๕

ปปั ญจสัญญาสังขา แปลตามศัพท์วา่ แง่ต่าง ๆ แห่ งสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเป็ นเหตุเนิ่ นช้า
คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๑/๒๑๐.

๑๔๗

จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรู ปารมณ์ ความประจวบกันแห่ งธรรมทั้ง 3 เป็ น
ผัสสะเพราะผัสสะเป็ นปัจจัย เวทนาจึงเกิด บุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู ้อารมณ์น้ นั (สัญญา)
บุคคลหมายรู ้ อารมณ์ ใดย่อมตรึ กอารมณ์ น้ นั (วิตกั กะ) บุคคลตรึ กอารมณ์ ใดย่อมคิดปรุ งแต่ง
อารมณ์น้ นั (ปปัญจะ) บุคคลคิดปรุ งแต่งอารมณ์ใด เพราะความคิดปรุ งแต่งอารมณ์น้ นั เป็ นเหตุแง่
ต่าง ๆ แห่ งปปั ญจสัญญา (ปปั ญจสัญญาสังขา) ย่อมครอบงาบุรุษ ในรู ปทั้งหลายที่จะพึงรู ้แจ้ง
ทางตา ทั้งที่เป็ นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ๖
ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจ คลุปาหนะ ได้ต้ งั ข้อสังเกตจากพุทธพจน์วา่ กระบวนการรับรู้
ตั้งแต่ตน้ จนถึงเวทนา เป็ นลักษณะการบรรยายให้เห็นภาพความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัยล้วน ๆ ยัง
ไม่มีเรื่ องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่กระบวนการที่รับช่วงต่อจากเวทนาไป จะมีคาว่า ‚บุคคล‛ เข้ามา
เกี่ ยวข้องในฐานะเป็ นผูก้ ระทาหรื อผูท้ าหน้าที่เสวย (subject) และมีสิ่งที่ถูกกระทาหรื อถูกเสวย
(object) ที่เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะกระบวนการรับรู ้ ถูกแทรกแซง (intrusion) ด้วยจิตสานึ กว่ามีตวั ตน
(ego-consciousness) ซึ่ งเป็ นผลมาจากอิทธิ พลของกิเลสกลุ่มปปั ญจธรรมนัน่ เอง๗

๖

ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๒๐๔ / ๒๑๓.
David J. Kalupahana, Causality : The Central Philosophy of Buddhism (Honolulu: The
University Press of Hawaii, 1975), p. 122.
๗

๑๔๘

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงบทบาทของปปั ญจธรรมในกระบวนการรับรู้ ของมนุษย์
(พระมหาสมบูรณ์ พรรณา)๘
กระบวนการรับรู ้แบบบริ สุทธิ์

กระบวนการรับรู ้แบบเสพเสวยโลก

กระแสปกติตามธรรมชาติ

มีตวั ตนผูเ้ สวย (subject) + มีสิ่งที่ถูกเสวย (object)

อายตนะ+อารมณ์+วิญญาณ = ผัสสะ

เวทนา

สัญญา

ปปั ญจะ

วิตกั กะ

า
สังขาร
ปปั ญจสัญญาสังขา

จากแผนภูมิจะเห็นว่า กระบวนธรรมหรื อกระบวนการรับรู้โลกของมนุษย์ แบ่งเป็ น 2
ช่วง โดยมีเวทนาเป็ นจุดเชื่ อมต่อ คือ ช่วงแรก ตั้งแต่อายตนะถึงเวทนา เป็ นกระบวนการรับรู้
บริ สุทธิ์ กล่าวคือ เป็ นตอนที่ตณ
ั หา มานะ และทิฏฐิ ยังไม่ได้เข้ามาร่ วมแสดงบทบาท และช่วงที่
สอง ตั้งแต่เวทนาถึงปปั ญจสัญญาสังขา เป็ นกระบวนการรับรู้แบบเสพเสวยโลก กล่าวคือ เป็ นช่วง
ที่ตณ
ั หา มานะ และทิฏฐิ เข้ามาแสดงบทบาทบงการให้สังขาร (วิตกั กะ+ปปั ญจะ) ปรุ งแต่ง
สร้างสรรค์ขอ้ มูลที่สัญญากาหนดหมายไว้ให้แผกผันพิสดารออกไป ในช่วงการรับรู ้แบบเสพเสวย
โลกนี้ จะเห็นว่า มีตวั ฉัน (อหังการ) เป็ นศูนย์กลางในฐานะผูเ้ สวย และมีสิ่งที่ถูกเสวย (มมังการ)
ทั้งนี้ ก็เพราะว่ามีกิเลส 3 ตัว คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ เข้ามาแสดงบทบาทบงการกระบวนการ
รับรู ้โลกของมนุษย์นนั่ เอง๙

๘

พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา, ‚การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของสัมมาทิฏฐิในการ
พัฒนาชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระไตรปิ ฎก‛, วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต , (คณะศิลป
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒.
๙
เรื่ องเดียวกัน,หน้า ๒๒-๒๓.

๑๔๙

การศึกษาวิเคราะห์คาสอนของพุทธปรัชญาเรื่ องกระบวนธรรมการรับรู้โลกของมนุษย์
พบว่า๑๐ ในเบื้องต้นพุทธปรัชญามีความคิดเห็นสอดคล้องกับนักปรัชญาตะวันตกท่านหนึ่ งคือ นอร์
วูด รัสเซลล์ แฮนสัน(Noorwood Russell Hansan) ในข้อเสนอของเขาเรื่ อง การพ่วงมากับทฤษฎีของ
การสังเกตุ (Theory-ladenness of observation) ทัศนะทางพุทธปรัชญาอธิ บายว่า เมื่อมนุ ษย์รับรู ้
เหตุ การณ์ หรื อสิ่ งต่ างๆ (โลกภายนอก) กระบวนการรั บรู ้ ของมนุ ษย์จะไม่ หยุดแค่ข้ นั ของผัสสะ
(อายตนะภายใน+อายตนะภายนอก+วิญญาณ)เท่านั้น แต่ทว่ามนุ ษย์ยงั ได้ทาความเข้าใจสิ่ งที่รับรู ้
เพิ่มเติมว่าเป็ นสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ ในขั้นที่เรี ยกว่า “สัญญา” โดยการเทียบเคียงประสบการณ์ใหม่ที่เรารับรู ้
กับความรู ้เดิ มที่เราเก็บรวบรวมไว้ (ความรู ้ หรื อทฤษฎี ที่เรามีอยูก่ ่อนแล้ว) และนัน่ ก็หมายความว่า
ความรู ้ ที่เราได้จากประสบการณ์ ใหม่เป็ นสิ่ งที่ข้ ึนอยู(่ ไม่เป็ นอิสสระ) กับความรู ้ เดิมที่เรามีอยูก่ ่อน
แล้ว ดังนั้นการที่เราจะหมายรู ้สิ่งที่เราเห็นหรื อรับรู ้วา่ เป็ นอะไรนั้นก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั กรอบความรู ้หรื อ
ความเชื่ อบางอย่างซึ่ งเป็ นเรื่ องของประสบการณ์ที่เรามีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่รู้ตวั จนเราไม่สามารถ
ขจัดสิ่ งเหล่ านี้ ออกไปรั บรู ้ โลกภายนอกอย่างที่ มนั เป็ นจริ งได้ ความสามารถในการเข้าถึ งความรู ้
เกี่ยวกับโลกภายนอกของมนุษย์จึงมีขอ้ จากัด
ถึ งแม้ในเบื้ องต้นพุทธปรัชญาจะเห็ นด้วยว่าด้วยธรรมชาติของมนุ ษย์บางประการนั้น
(การพ่วงมากับ ทฤษฎี ข องการสั ง เกตุ ) ได้ท าให้ความสามารถในการเข้าถึ ง ความรู ้ เกี่ ย วกับ โลก
ภายนอกของมนุ ษย์จึงมีขอ้ จากัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อเราศึ กษาคาสอนที่ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นญาณ
วิทยาของพุทธปรัชญาทั้งระบบแล้ว เราจะพบว่าพุทธปรัชญายืนยันอย่างชัดเจนว่ามนุ ษย์สามารถ
เข้าถึ ง ความรู ้ ที่แท้จริ งเกี่ ยวกับโลกภายนอกได้ โดยการฝึ กฝนตนเองตามกระบวนการที่ เรี ยกว่า
“ไตรสิ กขา”
การทางานของกลุ่มปปั ญจธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิน้ นั จะทางานประสาน
สัมพันธ์กนั และเป็ นเหตุปัจจัยของกันและกัน เพียงแต่วา่ ตัวใดตัวหนึ่ งจะแสดงออกมาเป็ นตัวเด่นใน
การกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ส่ วนตัวกิเลสที่เหลือนั้นจะคอยหนุ นหลังอยู่ และเมื่อสาวลึกลงไป
ถึ งรากฐานของความขัดแย้ง พบว่า ความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในทิ ฏ ฐิ หรื ออุ ดมการณ์ (Ideology) เป็ น
แกนกลางของความขัดแย้งที่อยู่ลึกสุ ด ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในกรณี การเกิ ดสงครามเย็น
ในช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างค่ายมหาอานาจ ๒ ค่าย คือ เสรี ประชาธิ ปไตย กับ
คอมมิวนิสต์ ซึ่ งเป็ นปั ญหาความขัดแย้งครั้งยิง่ ใหญ่ของโลก รากฐานที่มาของสงครามนั้นทาให้เห็น
๑๐

ไพริ นทร์ กะทิพรมราช, “พุทธปรัชญาเถรวาทกับปั ญหาเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับโลกภายนอก”,
วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะอักษรศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๒๖๓.

๑๕๐

การทางานประสานสัมพันธ์ของกิเลสกลุ่มปปั ญจธรรมได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ แกนกลางของความ
ขัดแย้งที่อยูล่ ึกสุ ด เป็ นเรื่ องของความยึดมัน่ ถือมัน่ ในทิฏฐิหรื ออุดมการณ์ การต่อสู ้ช่วงชิ งเพื่อให้ได้
เป็ นประเทศมหาอานาจของโลก เป็ นเรื่ องของมานะ ส่ วนการแย่งชิ งผลประโยชน์เพื่อจะได้
ครอบครองทรัพยากรของโลกให้ได้มากที่สุด เป็ นเรื่ องของตัณหา๑๑
คาว่า ‚ทิฏฐิ‛ ในฐานะเป็ นกิเลสกลุ่มปปั ญจธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ในที่น้ ี ก็จะ
หมายถึงความเห็นผิดเหมือนกัน๑๒ หรื อ ‚มิจฉาทิฏฐิ‛ โดยเฉพาะความเห็นชนิดที่ยึดเอาอัตตาเป็ น
ศูนย์กลาง เช่นเดียวกันกับในกรณี ที่ใช้กล่าวถึงทิฏฐินอกพุทธศาสนา เช่น ลัทธิ ครู ท้ งั 6 และทิฏฐิ 62
แต่อย่างไรก็ตาม คาว่า ‚ทิฏฐิ‛ ซึ่ งเป็ นศัพท์วิชาการทางพุทธศาสนา (technical term) นั้น ถูกใช้ใน
ความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางมาก บางครั้งอาจนาไปใช้ในความหมายกลาง ๆ เพื่อสื่ อถึง
ระบบความคิดความเชื่อทัว่ ๆ ไป โดยไม่ได้ช้ ีชดั ลงไปว่าถูกหรื อผิดก็ได้
ตามทัศนะของท่านพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ ทิฏฐิน้ ี เป็ นตัวกาหนด
ความเป็ นไปในชีวติ ของมนุ ษย์และคติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อเห็น หรื อนิ ยมอย่างไร ก็คิด
การ พูดจาสั่งสอนชักชวนกัน และทาการต่าง ๆ ไปตามที่เชื่ อที่เห็นที่นิยมอย่างนั้น ถ้าเป็ น
มิจฉาทิฏฐิ การดาริ พูดจา และทาการ ก็ดาเนิ นไปในทางผิดเป็ นมิจฉาไปด้วย ถ้าเป็ นสัมมาทิฏฐิ
การดาริ การพูดจา และการกระทาต่าง ๆ ก็ดาเนิ นไปในทางที่ถูกต้องเป็ นสัมมาไปด้วย๑๓ หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ ทิฏฐิน้ นั เป็ นกรรมชนิ ดหนึ่ งที่เรี ยกว่า “มโนกรรม” นัน่ เอง เป็ นพลังขับเคลื่อน
ชีวิตและสังคมของมนุษย์ ซึ่ งมีผลรุ นแรงกว้างขวางที่สุด เพราะแสดงบทบาทชี้ นา และบงการอยู่
เบื้องหลังกรรมชนิดอื่น ๆ
ในทัศนะของพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ไม่มีขณะใดเลยที่บุคคลผูย้ งั มีกิเลสจะเป็ นอยู่
โดยปราศจากทิฏฐิ ดังคากล่าวของท่านพุทธทาสที่วา่ ‚ใครจะพูดว่า ตนไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ
เรื่ องทิฏฐิน้ ี เป็ นไปไม่ได้ เพราะโดยแท้จริ งแล้ว คนเราที่เป็ นอยูก่ นั นี้ ล้วนแต่อยูด่ ว้ ยทิฏฐิดว้ ยกัน
ทั้งนั้น‛๑๔ โดยทิฏฐิที่ยึดถื อนั้นอาจจะเป็ นสัมมาหรื อมิจฉาก็ได้ อาจจะออกมาในรู ปของค่านิ ยม
๑๑

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), มองสั นติภาพโลกผ่ านภู มิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ ,
(กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ธรรมสาร จากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๘.
๑๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ,(กรุ งเทพมหานคร: หจก. อรุ ณ
การพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๖.
๑๓
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแห่ งพุทธธรรม , (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั
อมริ นทร์พริ้ นติ้ง กรุ๊ ฟ จากัด, ๒๕๓๑), หน้า ๒๓.
๑๔
พุทธทาสภิกขุ, ความเป็ นเจ้ าโลก, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๘), หน้า
๕๒.

๑๕๑

ความเชื่อ แนวคิดทฤษฎี หรื ออุดมการณ์ก็ได้ ดังนั้น เมื่อพูดถึงพลังที่ขบั เคลื่อน พระพุทธศาสนา
จึงให้น้ าหนักไปที่ทิฏฐิมากกว่าพลังตัวอื่น ๆ เพราะทิฏฐิเป็ นรากฐานที่จะนาไปสู่ ความเจริ ญหรื อ
ความเสื่ อม และเป็ นตัวชี้ขาดในเบื้องต้นด้วยว่าชีวติ และสังคมจะได้รับคุณค่าสู งสุ ดตามที่มุ่งหวังไว้
หรื อไม่ ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ งที่เป็ นเหตุให้กุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรื อที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็ นไปเพื่อความเจริ ญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐิน้ ี ‛๑๕
และพุทธพจน์ที่วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ งที่เป็ นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยงั ไม่
เกิดก็เกิดขึ้น หรื อที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็ นไปเพื่อความเจริ ญไพบูลย์ยงิ่ ขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐิน้ ี‛๑๖
เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษามาถึ งจุดนี้ แล้วพบว่า เหตุหรื อรากเหง้าของการเกิ ดปั ญหาความขัดแย้ง
คื อ ความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในทิ ฏ ฐิ หรื ออุ ดมการณ์ ซึ่ ง เป็ นแกนกลางของความขัดแย้ง ที่ อยู่ลึ ก สุ ด
เพราะฉะนั้ นในการจั ด การปั ญหาของความขั ด แย้ ง ตามหลั ก คิ ด ในการแก้ ปั ญหาทาง
พระพุ ท ธศาสนา ‚อะไรเกิ ดที่ เหตุ ก็ ใ ห้ดับ ที่ เหตุ น้ ัน‛ นั่นคื อ ท าอย่า งไรที่ จะท าให้ทิ ฏ ฐิ หรื อ
อุดมการณ์ซ่ ึงเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ” นั้นเปลี่ยนเป็ น “สัมมาทิฏฐิ” และสัมมาทิฏฐิน้ ี เองที่จะนาไปสู่ ภาวะ
ไร้ความขัดแย้ง
๔.๑.๒ สั มมาทิฏฐิ : ภาวะไร้ ความขัดแย้ง
“สัมมาทิฏฐิ” มีความหมายอย่างไร ในพระไตรปิ ฎก คาที่ใช้เป็ นไวพจน์ (synonym) ของ
สัมมาทิฏฐิโดยตรงมีนอ้ ย เท่าที่ปรากฏ เช่น ในสัมมาทิฏฐิสูตร ท่านพระสารี บุตรใช้คาว่า ‚ทิฏฐิที่
ดาเนิ นไปตรง (อุชุคตา)‛๑๗ และคัมภีร์อรรถกถาได้ขยายความต่อไปว่า ‚ความเห็นที่ดีงามด้วย
ประเสริ ฐด้วย จึงชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ‛๑๘ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ความหมายของสัมมาทิฏฐิวา่ คือ ความ
เห็นชอบ หรื อความเห็นที่ถูกต้อง คาว่า ‚เห็น‛ ในที่น้ ี ไม่ใช่เห็นด้วยตา แต่เห็นด้วยใจ เรี ยกง่าย ๆว่า
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความรู้ที่ถูกต้อง ความเชื่อที่ถูกต้องหรื อความรู้สึกนึ กคิดที่ถูกต้องนัน่ เอง๑๙
และสัมมาทิฏฐิ น้ ี เอง จะเป็ นตัวแสดงบทบาทนากระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิ กขา ซึ่ ง
จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ ด้าน เป็ นหลักธรรมที่เกื้อกูลกัน คือ ทั้งทางด้านศีล (อธิ ศีลสิ กขา)
ด้านจิตใจ (อธิ จิตตสิ กขา) และด้านปั ญญา (อธิ ปัญญาสิ กขา) จัดเป็ นกระบวนการพัฒนาชี วิตของ
๑๕

องฺ .เอกก. (ไทย) ๒๐ / ๒๙๙/ ๓๘.
องฺ .เอกก. (ไทย) ๒๐/ ๒๙๘ / ๓๘.
๑๗
ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๘๙ / ๖๓.
๑๘
ม.มู.อ. (บาลี) ๑ / ๘๙ / ๒๐๙.
๑๙
พินิจ รักทองหล่อ, ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ ม ๓, (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๙๓ .
๑๖

๑๕๒

มนุษย์อย่างบูรณาการ ที่จะนาไปสู่ พฤติกรรม ความประพฤติที่ดีงาม ทาให้สังคม และประเทศชาติมี
ความสงบสุ ขได้
ในการสร้ างเหตุปัจจัยเพื่อการเกิ ดขึ้นแห่ งสัมมาทิฏฐิ น้ นั จะเน้นความสมดุลของปั จจัย
ทั้ง ๒ ด้าน คือ ทั้งปั จจัยภายนอก (external factor) และปั จจัยภายใน (internal factor) ปั จจัยภายนอก
เรี ยกว่า ‚ปรโตโฆสะ‛ ส่ วนปั จจัยภายในเรี ยกว่า ‚โยนิโสมนสิ การ‛ ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ปั จจัยให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ ๒ อย่างนี้ ปัจจัย ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิ การ‛๒๐
๑) ปรโตโฆสะ หรือ กัลยาณมิตร การสร้างสัมมาทิฏฐิดว้ ยปั จจัยภายนอก แปลตามศัพท์
ว่า เสี ยงจากผูอ้ ื่นหรื อเสี ยงจากภายนอก มีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทุก
ประเภทที่มีอิทธิ พลต่อการหล่อหลอมชี วิตของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นคาแนะนาสั่งสอน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร คาอธิ บายชี้แจง ตลอดจนการเรี ยนรู้ และการเลียนแบบจากแหล่ง
ภายนอกต่าง ๆ อาจจะเรี ยกว่า ปั จจัยทางสังคม หรื อกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมก็ได้
(socialization) โดยแหล่งสาคัญของการเรี ยนรู ้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ มิตรสหาย คนมี
ชื่อเสี ยงในสังคม สื่ อมวลชนทุกแขนง ตลอดถึงสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นต้น๒๑ ในที่น้ ี
หมายเอาเฉพาะปรโตโฆสะที่ เป็ นความรู ้ เกี่ ยวกับโลกและชี วิตในทางถู กต้องดี งามเท่านั้น โดย
เฉพาะปรโตโฆสะที่เป็ นบุคคล หรื อที่เรี ยกว่า ‚กัลยาณมิตร‛
กัลยาณมิตร ได้แก่ บุคคลผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีงาม พร้อมที่จะแนะนาสั่งสอน
ชี้ แจงชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรื อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ผอู ้ ื่นได้ดาเนิ นตามอย่างถูกต้อง๒๒ บางครั้ง
เรี ยกว่า ‚บัณฑิต‛ หรื อ ‚สัตบุรุษ‛ การได้เสวนาหรื อได้สมาคมกับกัลยาณมิตร นับว่าเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิ พลสู งมากต่อการพัฒนาชี วิตของบุคคล ดังจะเห็นได้จากข้อความในมงคลสู ตร พระพุทธองค์
ได้สรรเสริ ญการคบบัณฑิตว่าเป็ นมงคลอันสู งสุ ดเลยทีเดียว๒๓ นอกจากนั้น ยังมีพุทธพจน์ที่ยกย่อง
การมีกลั ยาณมิตรว่ามีประโยชน์เหนื อกว่าปั จจัยภายนอกด้านอื่น ๆ ดังข้อความที่วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย
เมื่อภิกษุผเู ้ ป็ นพระเสขะยังไม่บรรลุ …เราไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดที่จะมีประโยชน์มาก
เหมือนความเป็ นผูม้ ีกลั ยาณมิตรนี้เลย‛๒๔ ในคัมภีร์วิสุทธิ มรรค ท่านพุทธโฆษาจารย์ ได้ยกตัวอย่าง
๒๐

ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๔๕๒ / ๔๙๑.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มูลนิ ธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๒.
๒๒
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๖๒๓.
๒๓
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕ / ๓ / ๗.
๒๔
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕ / ๑๗ / ๓๖๑.
๒๑

๑๕๓

บุคคลที่ถือว่าเป็ นกัลยาณมิตร เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผูเ้ ป็ น
พหูสูตทางปั ญญาสามารถสั่งสอนแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่าก็ตาม๒๕
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบภายนอก หรื อ ปรโตโฆสะ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะก่อให้เกิ ด
สัม มาทิ ฐฏิ ซึ่ งเป็ นตัวแสดงบทบาทนากระบวนการพัฒนาตนเองอย่างบู รณาการ ที่ จะนาไปสู่
แนวทางของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าปั จจัยภายนอกที่เราได้รับมาไม่เป็ นไป
ในทางถูกต้องและดีงาม การจัดการปั ญหาความขัดแย้งนั้น อาจจะคลี่ คลายลงได้ยาก ตัวอย่างเช่ น
เมื่ อมีเหตุ การณ์ ของความขัดแย้งเกิ ดขึ้ น ถ้าเราได้รับปั จจัยภายนอก เช่ น ข้อมูลข่าวสารที่ ไม่ดีไม่
ถูกต้องเป็ นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริ ง เป็ นข้อมูลที่ ยุแหย่ให้เกิ ดความแตกแยก หรื อผูท้ ี่ให้
คาปรึ กษาไม่มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ก็อาจจะชักจูงให้ให้มีการตอบโต้ในลักษณะที่ก่อให้เกิ ด
ความรุ นแรงขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม แม้องค์ประกอบภายนอก หรื อ ปรโตโฆสะ จะสามารถเป็ นปั จจัยให้เกิด
่ ถ้าหยุดไว้
สัมมาทิฏฐิ แต่ก็เป็ นสัมมาทิฏฐิที่อยูใ่ นขั้นของศรัทธา คือ มีศรัทธาคอยหนุ นหลังอยู๒๖
เพียงแค่น้ ีโดยไม่มีปัจจัยภายในเข้ามาเสริ มหรื อมารับช่วงต่อ กระบวนการพัฒนาก็ไปไม่ตลอดรอด
ฝั่ง ไม่ถึงจุดหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนา เพราะเมื่ออยูเ่ พียงแค่ข้ นั ศรัทธา ตัวผูม้ ีศรัทธานั้นก็
ยังขึ้นต่อกัลยาณมิตร คอยพึ่งอาศัยครู อาจารย์ พฤติกรรมก็ยงั อยูใ่ นลักษณะของการทาตามหรื อ
เลียนแบบ ทางแก้คือต้องพยายามหาทางเชื่ อมโยงให้กา้ วเข้าสู่ องค์ประกอบภายในให้ได้ นัน่ คือ
โยนิโสมนสิ การ
๒) โยนิโสมนสิ การ(internal factor) การสร้ างสัมมาทิฏฐิ ดว้ ยวิธีการแห่ งปั ญญา เมื่อ
วิเคราะห์โดยรู ปศัพท์ คาว่า ‚โยนิโสมนสิ การ‛ ประกอบด้วย โยนิโส + มนสิ การ โยนิโส มาจาก
คาว่า ‚โยนิ‛ แปลว่าต้นเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ส่ วนคาว่า ‚มนสิ การ‛ แปลว่า การทาในใจ การคิด
คานึง นึกถึง ใส่ ใจ พิจารณา เมื่อรวมสองคาเข้าด้วยกัน มักแปลสื บๆ กันมาว่า การทาในใจโดย
แยบคาย๒๗ หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดหาเหตุผล สื บค้นถึงต้นเค้า สื บ
สาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่ งทั้งหลายให้เห็นความจริ งตามความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัย โดยไม่เอา
ความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ๒๘ โยนิโสมนสิ การจัดเป็ นองค์ประกอบภายใน ซึ่ งถือว่า
๒๕

วิสุทธิ . ๑ / ๑๒๓-๑๒๕.
๒๖
พระธรรมปิ ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๖๔๔.
๒๗
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
ปั ญญา, ๒๕๓๕), หน้า ๓๑.
๒๘
พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, หน้า ๑๗๒.

๑๕๔

มีความสาคัญอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิ ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อดวง
อาทิตย์กาลังจะอุทยั ย่อมมีแสงอรุ ณขึ้นมาก่อน เป็ นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโส
มนสิ การ ก็เป็ นตัวนา เป็ นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริ ยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น‛๒๙
โดยสรุ ป กระบวนการพัฒนาชี วิตของมนุ ษย์อย่างบูรณาการ ที่ จะนาไปสู่ พฤติ กรรม
ความประพฤติที่ดีงาม ทาให้สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุ ขได้น้ นั มนุ ษย์ตอ้ งสร้ างเสริ ม
กระบวนการทางความคิดโดยอาศัยสัมมาทิฏฐิก่อน ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิน้ นั มี ๒ ด้าน
คือ ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอก โดยสรุ ปนั้นหมายถึง การได้ศึกษาหาความรู ้ การรับฟั งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆจากภายนอก ที่ถูกต้อง และเป็ นประโยชน์ เช่น การฟังธรรม การอ่านหนังสื อ หรื อการ
ได้ปรึ กษาหารื อกับบุคคลที่เป็ นกัลยาณมิตร และโยนิ โสมนสิ การซึ่ งเป็ นปั จจัยภายใน ซึ่ งปรโต
โฆษะนั้นจะเป็ นฐานหรื อองค์ประกอบที่สาคัญ ในการที่จะทาให้เกิดโยนิ โสมนสิ การ ซึ่ งเป็ นปั จจัย
ภายในการสร้างสัมมาทิฏฐิ ในการที่จะก่อให้เกิดวิธีคิดที่ถูกต้อง ซึ่ งเปรี ยบเสมือนรากเหง้าแห่ งการ
ปลุกเร้ าให้เกิ ดการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ เป็ นการหล่อหลอมจิตใจเพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรมทั้งหลาย
ให้เกิดขึ้น
สัมมาทิฏฐิน้ นั เป็ นตัวแสดงบทบาทนากระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิ กขา ซึ่ ง
จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ ด้าน เป็ นหลักธรรมที่เกื้อกูลกัน คือ ทั้งทางด้านศีล (อธิ ศีลสิ กขา)
ด้านจิตใจ (อธิ จิตตสิ กขา) และด้านปั ญญา (อธิ ปัญญาสิ กขา) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความเชื่ อว่า ถ้าเราได้
พัฒนาชีวติ ได้ครบถ้วนตามสิ กขาสามประการนี้ เราก็จะมีชีวิตที่สงบไม่สร้างปั ญหาความเดือดร้อน
ทั้ง แก่ ต นและสั ง คม สั ง คมซึ่ งประกอบด้ว ยหน่ ว ยย่ อ ยที่ มี คุ ณ ภาพเช่ น นี้ ย่ อ มสงบสุ ข มั่น คง
ปราศจากความขัดแย้ง
จากแนวคิดของการจัดการความขัดแย้งเชิ งพุทธที่ผู้วิจยั ได้นาเสนอดังกล่าว สรุ ปได้ว่า
ประเด็นที่สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง คือ ปั จจัยแห่ งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราที่
อาจเป็ นหนึ่ ง ในคู่ก รณี หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง และนี่ เองเป็ นค าตอบ หรื อกุญแจสาคัญที่ จะมาไข
คาตอบในการกระบวนการของการไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ ถ้าเราย้อนกลับมาพิจารณาถึงความหมายของ
การไกล่เกลี่ย (Mediation) ที่กล่าวไว้วา่ เป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรื อข้อขัดแย้ง โดยจะต้อง
มีบุคคลที่สามหรื อคนกลาง มาทาหน้าที่เป็ นผูเ้ สนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ประโยชน์
และหนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุดให้แก่คู่กรณี นัน่ คือ บุคคลที่สาม หรื อคนกลาง กาลังทาหน้าที่
เป็ นปั จจัยภายนอก คือ “กัลยาณมิตร” ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญแห่ งการสร้ างสัมมาทิฏฐิ ให้เกิ ดขึ้นกับ
คู่ ก รณี เพราะคู่ ก รณี จ ะได้รั บ ฟั ง ข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ ถู ก ต้อ ง และเป็ นประโยชน์ ตามหลัก
๒๙

ส.ม. (ไทย) ๑๙/ ๕๕ /๔๔.

๑๕๕

พระพุทธศาสนา จากบุคคลที่สามที่เป็ นกัลยาณมิตรในการนามาคิดพิจารณา เพื่อให้สามารถบรรลุ
ข้อตกลง และขจัดความขัดแย้งลงได้ โดยความสมัครใจของคู่กรณี เองทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งก็หมายถึ งว่า
คู่กรณี น้ นั ต้องเกิดความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาได้ดว้ ยตนเอง นัน่ ก็คือ คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายเกิ ด
“โยนิ โสมนสิ การ” ซึ่ งเป็ นการครบกระบวนการของปั จจัยแห่ งการสร้ างสัมมาทิฏฐิ ที่จะนาไปสู่
เป้ าหมายสู งสุ ดของการไกล่เกลี่ย คือ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี และก่อให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย สรุ ปได้เป็ นแผนภูมิดงั นี้
แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงแนวคิดการเจรจาไกล่ เกลีย่ เชิ งพุทธ (ผูว้ จิ ยั )

กัลยาณมิตร
โยนิโสมนสิ การ

สัมมาทิฏฐิ

ภาวะไร้ความ
ขัดแย้ง

๔.๒ การเจรจาไกล่ เกลีย่ คนกลางทีป่ รากฏอยู่ในพระไตรปิ ฎก
ในหั ว ข้ อ ผู ้วิ จ ัย จะท าการการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก รณี ค วามขัด แย้ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ น
พระไตรปิ ฎก โดยมี การจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง และพระพุทธเจ้า
ทรงดารงฐานะเป็ นคนกลาง หรื อผูไ้ กล่เกลี่ย ซึ่ งเป็ นการศึกษาทั้งหมด ๓ กรณี ดังนี้ คือ กรณี ความ
ขัดแย้งของพระภิ กษุ ชาวโกสัมพี กรณี แย่งชิ งทรั พยากรน้ าระหว่างศากยวงศ์และโกลิ ยวงศ์ และ
กรณี ความขัดแย้งทางเชื้ อชาติระหว่างเจ้าศากยะ และ เจ้าชายวิฑูฑภะ ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
ขัด แย้ง แต่ ล ะกรณี ผูว้ ิจ ัย จะท าการศึ ก ษาใน ๓ ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนแรก จะเป็ นการวิเ คราะห์
องค์ประกอบของความขัดแย้ง ขั้นตอนที่สอง เป็ นการวิเคราะห์ บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง และ ขั้นตอน
สุ ดท้าย เป็ นการวิเคราะห์กลยุทธ์ การเจรจาไกล่เกลี่ ยในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดต่อไป
๔.๒.๑ กรณีของพระภิกษุชาวโกสั มพี
ความขัดแย้งของพระภิ กษุในเมื องโกสัมพีน้ นั เป็ นประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริ ง
ทางพระวินัยที่ว่าด้วย ‚การเหลื อน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย‛ ข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้นจาก ‚โกสัมพี
ศึกษา‛ พบว่า หลังจากที่พระธรรมกถึกได้เข้าห้องสุ ขาเพื่อทาภารกิจส่ วนตัวเมื่อออกมาจากห้องน้ า

๑๕๖

แต่เมื่อพระวินยั ธรได้เข้าไปในห้องน้ าคราวหลัง กลับพบว่า พระธรรมกถึกเมื่อชาระกายแล้วเหลือ
น้ าเอาไว้ในกระบวย ซึ่ งพระวินยั ธรก็ได้ช้ ี ให้เห็นว่า การกระทาดังกล่าวนั้นผิดวินยั ๓๐ พระธรรม
กถึกก็บอกว่าท่านไม่ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้บอกว่า ท่านมีเจตนาที่จะเหลื อน้ าเอาไว้
หรื อไม่ ถึงกระนั้น เมื่อพระธรรมกถึกได้รับการแนะนาว่าการกระทาดังกล่าวผิดตามที่พระวินยั ธร
บอก ท่านก็ยนิ ดีปลงอาบัติ ประเด็นก็คือ พระวินยั ธรเป็ นผูส้ รุ ปเอาเองว่า การไม่ทราบก็ดี ผนวกกับ
การไม่ต้ งั ใจก็ดี ไม่จดั ว่าเป็ นอาบัติ และไม่จาเป็ นที่จะต้องปลงอาบัติ
แต่สิ่งที่ทาให้สถานการณ์เลวร้ายก็คือ การที่บรรดาลูกศิษย์ของพระวินยั ธร ต้องการที่จะ
ตาหนิ หรื อสร้ างมลทินให้แก่พระธรรมกถึ ก จึงพยายามพาดพิงในเชิ งของการสร้ างความเสี ยหาย
ให้แก่อาจารย์ และลูกศิษย์วา่ ‚พระธรรมกถึกรู ปนี้ ต้องอาบัติก็ไม่รู้‛ ในขณะเดียว กันเมื่อลูกศิษย์
ของพระธรรมกถึกนาประเด็นดังกล่าวมาบอก ท่านจึงเกิดความรู ้สึกว่า พระวินยั ธรได้ประจาน และ
ใส่ ความตัวท่าน ทั้งที่ได้คุยกันแล้วว่า ไม่เป็ นอาบัติ ปั ญหาความขัดแย้งจึงได้เกิดขึ้นและบานปลาย
ออกไป พระธรรมกถึ กจึงตั้งข้อหาทางวินยั แก่พระวินยั ธรว่า ‚พูดมุสา‛๓๑ ลูกศิษย์ของท่านจึงนา
ประเด็นนี้ ไปขยายผล โดยการโจมตีพระวินยั ธรว่า ‚เล่าความเท็จ‛ ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายวง
ออกไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งพระวินยั ธรได้อาศัยช่องทางดังกล่าวลง ‚อุกเขปนียกรรม‛๓๒ พระธรรมกถึก ด้วย
เหตุน้ ี สถานการณ์ ความขัดแย้งจึงได้ ‚แตกตัว‛ และขยายวงออกไปอย่างต่อเนื่ อง นาเสนอได้ดงั
แผนภูมิที่ ๔.๓

๓๐

พระภิกษุไม่พึงเหลือน้ าที่จากการใช้ชาระเอาไว้ในกระบวน เพราะหากรู ปใดเหลือเอาไว้ ต้อง
อาบัติทุกกฎ วิ.ม. (ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓.
๓๑
‚ภิกษุตอ้ งอาบัติปาจิตตีย ์ เพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้‛, วิ.ม. (ไทย) ๒/๑๘๖.
๓๒
กรรมอันสงฆ์พึงทาแก่ภิกษุอนั จะพึงยกเสี ย หมายถึง วิธีการลงโทษที่สงฆ์กระทาแก่ภิกษุผตู ้ อ้ ง
อาบัติแล้ว ไม่ยอมรับว่าเป็ นอาบัติ หรื อไม่ยอมทาคืนอาบัติ หรื อมีความเห็นชัว่ ร้าย (ทิฏฐิบาป) ไม่ยอมสละซึ่ งเป็ น
ทางเสี ยสี ลสามัญญตา หรื อ ทิฏฐิสามัญญตา โดยยกเธอเสี ยจากการสมโภคกับสงฆ์ คือ ไม่ให้ฉนั ร่ วม ไม่ให้อยูร่ ่ วม
ไม่ให้มีสิทธิเสมอกับภิกษุท้ งั หลาย พูดง่ายๆ ว่า ถูกตัดสิ ทธิ แห่ งภิกษุชวั่ คราว ที่มาจาก พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๖),
หน้า ๓๕๘.

๑๕๗

แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงพัฒนาการความขัดแย้ งกันเองของพระภิกษุชาวโกสั มพี

พระวินยั ธร

ประเด็น ‚การเหลือน้ า
ชาระเอาไว้ในภาชนะ‛
จัดเป็ นอาบัติท้ งั ที่ไม่รู้
หรื อ ไม่เป็ นอาบัติ

พระธรรมกถึก

ไม่ทราบข้อนี้ วา่ เป็ นอาบัติ
แต่ก็พร้อมที่จะแสดงอาบัติ
แต่พอได้รับคาชี้ แนะจึงไม่
เห็นว่าเป็ นอาบัติ

ความจริ งผิดเป็ นอาบัติ แต่
ตีความว่า เมื่อไม่รู้ และถ้าไม่
มีเจตนา ไม่ตอ้ งแสดงอาบัติ
พระวินยั ธรนาเหตุการณ์ไป
บอกแก่ลูกศิษย์วา่ พระธรรม
กถึก แม้เป็ นอาบัติท้ งั ที่ไม่รู้
ลูกศิษย์นากรณี น้ นั ไปตาหนิ
พระธรรมกถึกผ่านลูกศิษย์

ผ่านลูกศิษย์

ลูกศิษย์พระธรรมกถึกได้นา
เรื่ องที่ได้ยนิ ไปบอกอาจารย์
พระธรรมกถึกชี้ แจงว่า พระ
วินยั ธรชี้ แนะว่าไม่เป็ นอาบัติ
ในตอนแรก แต่กลับบอกว่า
เป็ นอาบัติในตอนหลัง แสดง
ว่าพระวินยั ธรพูดเท็จ

ลูกศิษย์พระวินยั ธรได้นาข้อ
กล่าวหาไปบอกอาจารย์
พระวินยั ธร ใช้ช่องทางวินยั
ประชุมลง อุกเขปนียกรรม
เพราะไม่เห็นอาบัติแก่พระ
ธรรมกถึก

ผ่านลูกศิษย์

ความขัดแย้ งลุกลามถึงขั้น
เกิดการตีกนั ของพระสงฆ์

ลูกศิษย์พระธรรมกถึกจึง
กล่าวหาพระวินยั ธรว่าพูดเท็จ
ผ่านลูกศิษย์
พระธรรมกถึกชักชวนหา
พรรคพวกพระภิกษุและ
ฆราวาส
ที่เป็ นเพื่อนกันในชนบท

๑๕๘

๔.๒.๑.๑ วิเคราะห์ องค์ ประกอบของความขัดแย้ ง (Analysis of Key Conflict
Factors)
๑) องค์ ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors)
ในกรณี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของพระภิกษุชาวโกสัมพี เราสามารถวิเคราะห์ได้วา่
มี องค์ประกอบที่สาคัญอยู่ ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านการบริ หารการปกครอง และ ด้านความ
มัน่ คง ซึ่ งองค์ประกอบด้านสังคมนั้น ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นใน ๒ ระดับ คือ ในระดับอาจารย์ที่
เป็ นหัวหน้าของแต่ละฝ่ าย อันได้แก่ พระวินยั ธร และ พระธรรมกถึก อีกระดับหนึ่ งเป็ นระดับของ
ฝ่ ายที่สนับสนุ น ซึ่ งรวมทั้งลูกศิษย์ ที่เป็ นทั้งพระภิกษุ พระภิกษุณี โยมอุปัฏฐาก ฆราวาส และยัง
แผ่ขยายไปยังกลุ่มของเทวดา ตามหลักฐานที่ปรากฎ ซึ่ งจะอธิ บายดังต่อไปนี้
(๑) ด้านสังคม
-

ระดับหัวหน้า

ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นมีมูลเหตุจากระดับของพระอาจารย์ที่เป็ นหัวหน้าของทั้ง ๒ ฝ่ าย
คื อ พระวินัยธรที่ เป็ นหัวหน้า กลุ่ มพระสงฆ์ที่ศึก ษาทางด้า นพระวินัย และพระธรรมกถึ ก ที่ เป็ น
หัวหน้ากลุ่มของพระสงฆ์ที่ศึกษาทางด้านพระสู ตร จากการที่ วนั หนึ่งพระธรรมกถึกได้เข้าห้องสุ ขา
เพื่อทาภารกิ จส่ วนตัว ชาระกายแล้วเหลื อน้ าเอาไว้ในภาชนะ เมื่อพระวินยั ธรได้เข้าไปในห้องน้ า
คราวหลัง พบเห็นการเหลือน้ าเอาไว้ในภาชนะ ซึ่ งการเหลือน้ าไว้ในภาชนะนั้น ในทางพระวินยั นั้น
ถือว่าเป็ นอาบัติ พระธรรมกถึ กไม่รู้ถึงกฏข้อนี้ และยังได้กล่าวว่าจะแสดงอาบัติดว้ ยถ้ามีอาบัติ แต่
พระวินยั ธรได้กล่าวตอบว่า ถ้าพระธรรมกถึกไม่มีเจตนา ก็ไม่อาบัติ ซึ่ งทาให้พระธรรมกถึกเชื่ อตาม
พระวินยั ธร ว่าไม่อาบัติจึงไม่แสดงอาบัติในวันนั้น
-

ระดับกลุ่มผูส้ นับสนุน

เหตุการณ์ดูเหมือนว่าน่ าจะจบลงด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่ ายในระดับพระหัวหน้า แต่
กลับเป็ นว่าเหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของความขัดแย้งซึ่ งได้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่ม
ผูส้ นับสนุ นในเวลาต่อมา เมื่อพระวินยั ธร ได้นาเรื่ องนี้ ไปเล่าให้กบั ลูกศิษย์ตนเองฟั งว่า พระธรรม
กถึ กรู ปนี้ แม้ตอ้ งอาบัติก็ไม่รู้ ลูกศิษย์ของพระวินยั ธรเมื่อได้ฟังดังนั้น ก็ได้ไปกล่าวต่อกับลูกศิษย์
ของพระธรรมกถึกว่า ‚พระอาจารย์ของพวกท่าน แม้ตอ้ งอาบัติแล้วก็ยงั ไม่รู้วา่ เป็ นอาบัติ‛
ความดังกล่าวได้รู้ถึงหู ของพระธรรมกถึ ก เมื่อลูกศิษย์ตนเองนาความนั้นมาบอก พระ
ธรรมกถึ กจึงเล่าเรื่ องที่เกิ ดขึ้นว่า สิ่ งที่พระวินยั ธรพูดกับท่านต่อหน้า และสิ่ งที่พระวินยั ธรพูดกับ
เหล่าศิษย์น้ นั ไม่ตรงกัน คือ พระวินยั ธรแนะว่าไม่เป็ นอาบัติในตอนแรก แต่กลับบอกว่าเป็ นอาบัติ

๑๕๙

ในตอนหลัง จึ งได้ต้ งั ข้อหาทางวินัยแก่พระวินัยธรว่าพูดเท็จ ลู กศิ ษย์ของพระธรรมกถึ กจึงได้นา
เรื่ องนี้ ไปโจมตี กลับต่อลู กศิษย์ของพระวินยั ธรว่า ‚พระอาจารย์ของพวกท่าน พูดความเท็จ‛ ใน
ทานองเดียวกัน ความนี้ ก็รู้ถึงหู ของพระวินยั ธร โดยผ่านทางลูกศิษย์ ซึ่ งในการตอบโต้กนั กลับไป
กลับมาก็ได้ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันและต่างฝ่ ายต่างหาหนทางที่จะแก้แค้นโต้ตอบไปมาทั้งฝ่ าย
พระวินยั ธร และพระธรรมกถึก จนนาไปสู่ อารมณ์ที่รุนแรงก้าวร้าวของฝ่ ายลูกศิษย์ ความขัดแย้งจึง
ได้ทวีเป็ นความรุ นแรงเกิดขึ้นในที่สุด
(๒) ด้านการบริ หารปกครอง
ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายวงออกไปเรื่ อย ๆ ในระดับหัวหน้าทั้งฝ่ ายพระวินยั ธรและ
พระธรรมกถึ ก ได้ใช้กลยุทธ์ในเชิงการบริ หารปกครอง หาพรรคพวกสับสนุนตนเอง โดยฝ่ ายพระ
วินยั ธร ได้เรี ยกประชุมผูส้ นับสนุนฝ่ ายตน และได้ใช้ช่องทางทางพระวินยั ลงอุกเขปนี ยกรรม เพราะ
ไม่เห็ นอาบัติ แก่พระธรรมกถึก ทางฝ่ ายพระธรรมกถึ กเองก็ออกหาพวก ทั้งในหมู่พระภิกษุและ
ฆราวาสที่ท่านเคยสอนธรรม โดยท่านได้แพร่ ข่าวออกไปและส่ งทูตไปตามสานักสงฆ์ต่าง ๆ ใน
ชนบทที่เป็ นเพื่อนเคยคบกันมา บอกว่าท่านถูกกล่าวหาโดยไม่เป็ นธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายมาเป็ น
พวกของท่านด้วย ด้วยเหตุน้ ี พระธรรมกถึ กจึงได้พระภิกษุชาวชนบทที่เป็ นเพื่อนเคยคบกันมาเป็ น
พวกมากมาย และยังได้พวกจากฆราวาสที่ท่านสอนธรรมอีกด้วย
(๓) ด้านความมัน่ คง
ดังนั้นจากสถานการณ์ ความขัดแย้งที่ ได้ขยายวงกว้างออกไป ทาให้เมื องโกสัมพีเกิ ด
ความระส่ าระสาย ขาดความมัน่ คง โดย มี การแตกแยกออกเป็ น ๒ ฝ่ าย นับตั้งแต่พวกอุ ปัฏฐากผู ้
ถวายปั จจัย ก็แบ่งเป็ นสองฝ่ าย พวกพระภิกษุณีผรู ้ ับโอวาทก็ดี หรื อแม้แต่พวกเทวดาที่เป็ นเพื่อนคบ
หาก็ดี ก็แบ่งเป็ นสองฝ่ าย ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหลกึกก้องเป็ นเสี ยงเดียวในความขัดแย้งครั้งนี้
จนกระทัง่ เกิ ดสถานการณ์ ความรุ นแรง มีการแสดงกายกรรม วจีกรรม ที่ไม่สมควรต่อกันและกัน
จนถึ งขั้น ฉุ ดรั้งกันในโรงอาหาร ในละแวกบ้าน นับว่าเป็ นการใช้ความรุ นแรงเข้าจัดการความ
ขัดแย้ง
๒) องค์ ประกอบทีเ่ ป็ นรากเหง้ า (Structural Conflict Factors)
ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง ในระดับที่ลึกลงไปว่า
องค์ประกอบอะไรบ้างที่ เป็ นน่ าจะเป็ นสาเหตุรากเหง้า หรื อมีความเกี่ ยวข้องกับความขัดแย้งเชิ ง
ประจักษ์ จากการวิเคราะห์ความขัดแย้งเชิ งประจักษ์ ที่มีองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม
ด้า นการปริ หารปกครอง และด้ า นความมั่น คงนั้น น่ า จะมี ส าเหตุ หรื อส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งจาก

๑๖๐

องค์ประกอบที่เป็ นรากเหง้า ทั้งในระดับหัวหน้า คือ พระวินยั ธร และพระธรรมกถึก และ ในระดับ
ผูส้ นับสนุนทั้ง ๒ ฝ่ าย ซึ่ งจะได้อธิ บายดังต่อไปนี้
(๑) ทิฏฐิ และ มานะ
จากจุดเริ่ มต้นของสถานการณ์ความขัดแย้งจนไปถึงความรุ นแรงที่เกิดขึ้น น่าจะมาจาก
ความมีทิฏฐิ และ มานะในตัวระดับหัวหน้าทั้งของพระวินยั ธร และ พระธรรมกถึ ก เป็ นประเด็น
หนึ่ ง อีกประเด็นหนึ่ ง น่ าจะมาจาก การสื่ อสาร และการฟั งความผ่านบุคคลอื่น จะเห็ นได้ว่า ทั้ง
พระวินยั ธร และ พระธรรมกถึก มี มีทิฏฐิ และ มานะ ในการที่ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมหันหน้าเข้าหากัน
ในการที่จะหาหนทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จนนาไปสู่ ความรุ นแรงในที่สุด
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าทั้งฝ่ ายพระวินยั ธร และ พระธรรมถึ ก ต่างก็มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า
ตัวเองเป็ นฝ่ ายถู ก มี จุดยืนของตัวเอง และโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในความมี ม านะของทั้ง ๒ ฝ่ าย ที่
อยากจะเด่นเหนือกว่าอีกฝ่ าย ทางฝ่ ายพระวินยั ธรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระวินยั ส่ วนพระธรรม
กถึกที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านพระสู ตร โดยพระวินยั ธรเองได้ยืนยันในภายหลังว่า พระธรรมกถึ ก
ต้อ งอาบัติแ ล้ว ยัง ไม่ รู้ ว่า เป็ นอาบัติ จนนาไปสู่ การลงอุ ก เขปนี ย กรรม เกิ ด ความแตกแยกของ
พระสงฆ์ ในฝ่ ายพระธรรมถึ กก็ ได้ป ระกาศว่า ท่ านได้ถูก กล่ า วหาโดยไม่เป็ นธรรม เพราะพระ
วินยั ธรนั้นพูดความเท็จ ว่า พระวินยั ธรแนะว่าท่านไม่เป็ นอาบัติในตอนแรก เพราะไม่ได้มีเจตนาใน
การเหลือน้ าไว้ในภาชนะ แต่กลับมาบอกว่าเป็ นอาบัติในตอนหลัง พระธรรมกถึกจึงได้ออกหาพวก
ให้สนับสนุ นตนเอง จากพระภิกษุและฆราวาสที่ท่านเคยสอนธรรม รวมทั้งพระภิกษุชาวชนบทที่
เป็ นเพื่อนเคยคบกันมา
(๒) การตีความและการแปรผลข้อมูล
จากการวิเคราะห์ เหตุการณ์ ความขัดแย้งเชิ งประจักษ์ จะเห็ นได้ว่า อี กประเด็นหนึ่ งที่
น่าจะเป็ นสาเหตุของความขัดแย้งน่าจะมาจากการที่พระวินยั ธร และ พระธรรมกถึก ได้รับฟั งข้อมูล
ข่าวสารโดยผ่านทางลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ าย ซึ่ งข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งนี้ ถือได้วา่ เป็ นตัวแปรสาคัญที่
จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่ งเหตุปัจจัยหลัก ที่ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งนามาซึ่ งความขัดแย้งก็เพราะว่า
การตีความ การแปรผลข้อมูล และการสื่ อสารที่ผดิ แผกแตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริ ง ซึ่ งอาจจะเกิด
การไม่ยอมรั บ และมองว่าข้อมูลดังกล่ าวนั้นอาจจะไม่ใช่ ขอ้ มูลที่ แท้จริ งก็ได้ ซึ่ งในกรณี ความ
ขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีน้ ี จัดได้วา่ เป็ นแนวคิดของการตีความข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ ง
เป็ นที่มาของความขัดแย้ง ซึ่ งวิเคราะห์ได้วา่ เรื่ องกรณี ความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี

๑๖๑

ปรากฏในพระวินัย ปิ ฎก มหาวรรค โกสั ม พิ ก ขันธกะ ได้แสดงเหตุ แห่ ง ความแตกสามัค คี ๑๘
ประการ อันเป็ นลักษณะของอธรรมวาทีบุคคล คือ๓๓
(๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็ นธรรม
(๒) แสดงสิ่ งที่เป็ นธรรมว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรม
(๓) แสดงสิ่ งที่มิใช่วนิ ยั ว่า เป็ นวินยั
(๔) แสดงวินยั ว่า มิใช่วนิ ยั
(๕) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(๖) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(๗) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา
(๘) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
(๙) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตได้บญั ญัติไว้
(๑๐) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้
(๑๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่อาบัติวา่ เป็ นอาบัติ
(๑๒) แสดงอาบัติวา่ เป็ นไม่ใช่อาบัติ
(๑๓) แสดงอาบัติเบาว่าเป็ นอาบัติหนัก
(๑๔) แสดงอาบัติหนักว่าเป็ นอาบัติเบา
(๑๕) แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ
(๑๖) แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่มีส่วนเหลือ
(๑๗) แสดงอาบัติชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติไม่ชวั่ หยาบ
(๑๘) แสดงอาบัติไม่ชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติชวั่ หยาบ
เมื่อนาประเด็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่เป็ นเหตุแห่ งความแตกสามัคคี ๑๘ ประการ ก่อให้เกิ ด
การหมาดหมาง การทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทดังกล่าวมาวิเคราะห์ ในกรณี ความขัดแย้งกันเองของ
พระภิกษุชาวโกสัมพี ประเด็นที่ เกิ ดขึ้ นในกรณี ดังกล่ าวเข้าเกณฑ์ขอ้ ที่ ๑๒ และ ๑๑ กล่ าวคื อ
๓๓

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒. และดูเทียบเคียงใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๑.

๑๖๒

เบื้องต้นแสดงอาบัติวา่ ไม่เป็ นอาบัติ แต่คราวหลังกลับแสดงไม่เป็ นอาบัติวา่ เป็ นอาบัติ ในเบื้องต้น
ว่าไม่เป็ นอาบัติ คือ จากการที่พระวินยั ธรได้กล่าวกับพระธรรมกถึกเป็ นเชิ งเงื่อนไขให้คล้อยตามว่า
ถ้าไม่ได้ต้ งั ใจ ไม่มีสติ การที่พระธรรมกถึกเหลือน้ าชาระเอาไว้ในภาชนะนั้นไม่จดั ว่าเป็ นอาบัติ ซึ่ ง
พระธรรมกถึ กก็หลงเชื่ อและคล้อยตาม จึงไม่ทาการแสดงอาบัติต้ งั แต่แรก แต่คราวหลังต่อมาได้
บอกว่าเป็ นอาบัติ เมื่ อพระวินัยธรกลับนาเสนอข้อมูลใหม่โดยไปเล่ าสู่ ลูกศิ ษย์ของท่านว่า ‚พระ
ธรรมถึ กอาบัติท้ งั ๆ ที่ ไม่รู้‛ โดยที่ไม่ได้เล่ าเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นทั้งหมดว่า ตัวท่านเองนั้นเป็ นผูท้ ี่
ชี้ แนะพระธรรมถึ กว่าไม่เป็ นอาบัติ จะเห็ นได้ว่า องค์ประกอบสาคัญที่ให้เกิ ดสถานการณ์ เช่นนี้ ก็
เพราะพระวิ นั ย ธร และพระธรรมกถึ ก เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยพระวิ นัย ธรทราบว่ า
พระพุทธเจ้าได้บญั ญัติวนิ ยั ข้อดังกล่าว แต่พระธรรมกถึกไม่ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว และด้วยการที่
ทั้งคู่เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันนั้น ได้ทาให้เป็ นจุดเริ่ มต้นของความขัดแย้งดังกล่าว
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบที่ เป็ นรากเหง้า ในการอธิ บ ายนั้น จะเห็ นได้ว่า เป็ นการ
อธิ บายแยกแยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามความเห็นของผูว้ ิจยั องค์ประกอบที่เป็ น
รากเหง้าทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งและกัน ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน พบว่าจากความขัดแย้งในระดับหัวหน้าระหว่างพระวินยั ธร และ พระธรรมกถึ ก ได้ขยาย
ออกวงกว้างไปถึงความขัดแย้งระหว่างผูส้ นับสนุ นทั้ง ๒ ฝ่ าย เมื่อพระวินยั ธรได้แปรข้อมูลอันเป็ น
ส่ วนตัว ไปสู่ ลูกศิษย์ของตน และในทานองเดี ยวกัน ที่พระธรรมมกถึ กก็ได้แปรข้อมูลของตนเอง
ไปยังลูกศิษย์ของตนเช่นกัน ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่า ทาไมลูกศิษย์ของทั้ง ๒ ฝ่ าย จึงได้นาข้อมูล
ดังกล่าวไปบอก ในลักษณะที่จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเสี ยหาย หรื อพลาดท่า จนทาให้ดูดอ้ ย
กว่า หรื อ ท าให้ฝ่ายตนเองดู เหนื อหรื อเด่ นกว่า ค าตอบน่ าจะมาจากสาเหตุ จาก ทิ ฏ ฐิ และมานะ
นัน่ เอง เพราะการที่มีการแบ่งออกเป็ น ๒ ฝ่ ายอย่างชัดเจนของฝ่ ายลูกศิษย์ จึงทาให้เกิ ดความรู ้ สึก
ของการเป็ นพวกพ้องเดียวกัน (group identification) จนทาให้รู้สึกถึง ความเป็ น “เรา หรื อ “กลุ่ม
เรา” ต่ า งจาก “เขา” หรื อ “กลุ่ ม เขา” และประกอบกับ ทั้ง ๒ ฝ่ าย น่ าจะมี การแข่ งขันกันอยู่แล้ว
รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกัน องค์ประกอบดังกล่าวทั้งหมดจึงนาไปสู่ ความขัดแย้งที่
ลุกลามไปอย่างกว้างขวาง และ รวดเร็ ว จนเกิดความรุ นแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาทกันทั้งกายกรรม และ
วจีกรรม
๔.๒.๑.๒ วิเคราะห์ บุคคลผู้ทมี่ ีบทบาทเกีย่ วข้ อง (Actor Analysis)
ในการวิเคราะห์ผทู้ ี่มีบทบาทสาคัญ (actor) ในสถานการณ์ความขัดแย้งของพระภิกษุ
สงฆ์ชาวโกสัมพี จะแบ่งออกได้เป็ น ๒ ระดับ คือในระดับหัวหน้า คือ พระวินยั ธร และ พระธรรม
กถึ ก และในระดับผูส้ นับสนุ น คือ ซึ่ งรวมทั้งลูกศิษย์ ที่เป็ นทั้งพระภิกษุ พระภิกษุณี โยมอุปัฏฐาก
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ฆราวาส ซึ่ งการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะเป็ นการวิเคราะห์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อ actor แต่ละตัว ในหลาย
ประเด็นด้วยกัน คือ ความต้องการที่เป็ นข้อเท็จจริ งของแต่ละactor ภาวะซ่ อนเร้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง actor สิ่ งที่ actor มีอยู่ และ สิ่ งที่ actor ต้องการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
๑) พระวินัยธร
พระวิ นัย ธรนั้น อาจถื อ ได้ว่า เป็ นผูท้ ี่ มี บ ทบาทส าคัญ มากที่ สุ ด ถ้า เริ่ ม วิ เ คราะห์ จ าก
จุดเริ่ มต้น ที่เป็ นการสนทนาในวันที่พระธรรมกถึกเข้าห้องสุ ขาเพื่อทาภารกิจส่ วนตัว ชาระกายแล้ว
เหลือน้ าเอาไว้ในภาชนะโดยที่ไม่รู้วา่ เป็ นอาบัติ เมื่อพระวินยั ธรได้เข้าไปในห้องน้ าคราวหลัง พบ
เห็นการเหลื อน้ าเอาไว้ในภาชนะ ซึ่ งพระวินยั ธรได้กล่าวแนะพระธรรมกถึกอย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่
จงใจ ไม่มีสติ ก็ไม่มีอาบัติ” แต่ในเวลาที่เล่าให้ลูกศิษย์ฟัง กลับเล่าว่า “พระธรรมกถึกรู ปนี้ แม้ตอ้ ง
อาบัติก็ไม่รู้” ถ้าจะวิเคราะห์ ว่าทาไมพระวินัยธร พูดไม่ตรงกัน จะวิเคราะห์ ได้ ๒ กรณี คือ พระ
วินยั ธรมีวาระซ่อนเร้น หรื อ อาจจะไม่มีวาระซ่อนเร้นก็ได้
ในกรณี ที่พระวินยั ธรมีภาวะซ่ อนเร้ น คือ ในประโยคที่กล่าวกับพระธรรมกถึ กว่า “ถ้า
ไม่จงใจ ไม่มีสติ ก็ไม่มีอาบัติ” เป็ นการกล่าวที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อที่จะหลอกล่อให้ พระธรรมกถึ ก
หลงเชื่อว่าไม่จาเป็ นต้องปลงอาบัติ เพื่อจะหวังทาลายชื่อเสี ยงในภายหลัง โดยกลับไปเล่าให้ ลูกศิษย์
ฟั งว่า “พระธรรมกถึกรู ปนี้ แม้ตอ้ งอาบัติก็ไม่รู้” โดยมีวาระซ่ อนเร้น เพื่อเป็ นการกล่าวตาหนิ พระ
ธรรมกถึ กให้ดูด้อยกว่าตนเอง พร้ อมทั้งมี เจตนาเล่ าไม่ครบในรายละเอี ยด ว่าตัวท่านเองเป็ นคน
กล่าวแนะกับพระธรรมกถึ กว่า ไม่เป็ นอาบัติ เพื่อให้ลูกศิ ษย์เข้าใจผิดคิดว่า พระธรรมกถึ ก อาบัติ
แล้วก็ยงั ไม่รู้ การมีวาระซ่อนเร้นดังกล่าว อาจจะสนับสนุน จากการวิเคราะห์ได้จากสิ่ งที่พระวินยั ธร
มีอยูแ่ ล้ว คือ ความเป็ นหนึ่ งและมีชื่อเสี ยงในทางพระวินยั อยูแ่ ล้ว แต่มีความต้องการที่จะเด่นหรื อ
เหนื อกว่า พระธรรมกถึ ก ซึ่ งจะวิ เ คราะห์ ไ ด้ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ น่ า จะมี ค วามขัด แย้ง กัน โดยไม่
แสดงออกมาระหว่างพระวินยั ธร กับ พระธรรมกถึก
ในกรณี ที่พ ระวินัยธรไม่มีวาระซ่ อนเร้ น ซึ่ งเป็ นการแนะนาที่ อาจมี ความปรารถนาดี
จริ งๆ ในขณะนั้น ที่มีต่อพระธรรมกถึ ก ว่าไม่อาบัติ เพราะไม่มีเจตนาของการเหลื อน้ านั้น ไว้ใน
ภาชนะ ถ้าเป็ นเช่นนั้น ทาไมถึงไปพูดกับลูกศิษย์ในทางตรงกันข้ามว่า พระธรรมกถึก นั้นทั้งที่อาบัติ
ก็ยงั ไม่รู้ การที่พระวินยั ธรกล่าวเช่นนี้ เป็ นเพียงการสอนในเรื่ องพระวินยั โดยยกเรื่ องของพระธรรม
กถึกเป็ นกรณี ศึกษา ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จาก คุณสมบัติของพระวินยั ธรตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้ว
พบว่า พระวินยั ธร มีปัญญา มีความละอาย ใคร่ ในการศึกษา ก็อาจจะเป็ นเจตนาที่ดีต่อการสอนลูก
ศิษย์ในการนาเสนอประเด็นดังกล่าว
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แต่ทา้ ยที่สุดอันเนื่องด้วย ทิฎฐิ มานะ ที่มีในตัวท่าน ประกอบกับอกุศลมูล ที่เข้าครอบงา
ทาให้พระวินยั ธรเรี ยกประชุมผูส้ นันสนุ นฝ่ ายตน และได้อาศัยช่องทางของพระวินยั ลงอุปเขกนี ยก
รรมแก่พระธรรมกถึก กลุ่มพระสงฆ์เกิดการแตกแยกกันอย่าชัดเจน
๒) พระธรรมกถึก
พระธรรมกถึ ก ก็ ถื อ ได้ว่ า เป็ นผู ้ที่ มี บ ทบาทส าคัญ มากที่ สุ ด เช่ น กัน เมื่ อ วิ เ คราะห์
เหตุการณ์ในวันที่ท่านเหลือน้ าไว้ในภาชนะ และเชื่ อในคากล่าวของพระวินยั ธรว่า การกระทาของ
ท่านไม่เป็ นอาบัติ เพราะไม่รู้วา่ เป็ นอาบัติ เนื่ องจากว่าไม่มีสติ และไม่ได้ต้ งั ใจ เหตุการณ์ในวันนั้น
จะวิเคราะห์ได้ใน ๒ กรณี เช่นกันว่า การกระทาของพระธรรมกถึก มีวาระซ่ อนเร้น หรื อ ไม่มีวาระ
ซ่อนเร้น
กรณี ที่มีวาระซ่ อนเร้ น นัน่ คือ พระธรรมกถึ กรู ้ อยู่แก่ใจว่า ตนเองมีเจตนาที่เหลื อน้ าไว้
ถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าเป็ นอาบัติ การที่มีเจตนาดังกล่าว พระธรรมกถึ กจะต้องทาการปลงอาบัติ แต่การที่
ท่านกล่าวว่า “ถ้ามีอาบัติผมจะปลงอาบัติ” การกล่าวเช่นนั้น ถึงแม้จะเป็ นการแสดงถึงความบริ สุทธิ์
ใจว่าท่านไม่รู้ในพระวินัยข้อนี้ ก็ตาม และการที่ ท่านไม่ปลงอาบัติโดยเชื่ อในคาแนะนาของพระ
วินยั ธร โดยอ้างว่าไม่มีเจตนา เพราะท่านมีวาระซ่ อนเร้น คือกลัวการเสี ยชื่ อเสี ยง และรู ้สึกอับอายที่
ไม่ รู้พ ระวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลงอาบัติต่อหน้าพระวินัยธร ซึ่ ง เป็ นพระผูใ้ หญ่ ในระดับ
เดี ย วกัน เพราะจะท าให้ ท่ า นดู ด้อ ยกว่า หรื อ เป็ นรองพระวิ นัย ธร ถ้า วิ เ คราะห์ ล งลึ ก ในระดับ
ความสัมพันธ์ น่ าจะเป็ นไปในลักษณะที่มีการแข่งขันกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นความขัดแย้งที่ไม่ยงั แสดง
ออกมา ในกรณี ที่ไม่มีวาระซ่ อนเร้ นนั้น อาจเป็ นไปได้วา่ ในเหตุการณ์วนั นั้น ท่านมีความเชื่ อโดย
สนิ ทใจว่า ไม่เป็ นอาบัติ เพราะเคารพในความรู ้ ของพระวินยั ธร ที่ เป็ นผูท้ ี่มีความชานาญทางพระ
วินยั จึงไม่ทาการปลงอาบัติ ซึ่ งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
หลังจากนั้นต่อมา สถานการณ์ ความขัดแย้งยังคงดาเนิ นต่อไป เมื่อลูกศิษย์ได้นาความ
จากลูกศิษย์ฝ่ายพระวินยั ธรมาบอกกับท่านว่า “พระธรรมกถึกรู ปนี้ แม้ตอ้ งอาบัติก็ไม่รู้” เป็ นเหตุให้
พระธรรมกถึ กกล่าวออกมาต่อหน้าลูกศิษย์ของตนเองว่า “พระวินยั ธรพูดเท็จ” การกล่าวเช่ นนั้น
อาจวิเคราะห์ได้เป็ น ๒ กรณี เช่นกัน ว่า พระธรรมกถึกมีวาระซ่อนเร้น หรื อไม่มีวาระซ่ อนเร้น การมี
วาระซ่ อนเร้นนั้น คือ ต่างฝ่ ายต่างแข่งขันกัน ไม่อยากให้ตวั เองดูดอ้ ยกว่าอีกฝ่ าย พระธรรมกถึ กจึง
ตอบโต้กลับดังกล่าว โดยมีเจตนาที่จะต้องการให้ฝ่ายพระวินยั ธรเป็ นผูผ้ ิด การไม่มีวาระซ่ อนเร้ น
นั้น อาจเป็ นเพียงการอธิ บายกับลูกศิษย์ของท่านว่า สิ่ งที่ท่านได้สนทนากับพระวินยั ธรในเหตุการณ์
วันนั้น กับสิ่ งที่ลูกศิษย์ของท่านได้ฟังมาไม่ตรงกัน แต่ลูกศิษย์กลับนาความไปบอกต่อ จนความ
ขัดแย้งขยายวงกว้างออกไป
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๓) ลูกศิษย์
ถ้าวิเคราะห์ ในกรณี ที่พระวินัยธรและพระธรรมกถึ กไม่มีวาระซ่ อนเร้ นเลย ตั้งแต่ใน
เหตุการณ์ที่เป็ นมูลเหตุของความขัดแย้ง จนกระทัง่ พระวินยั ธรลงอุปเขนี ยกรรมแก่พระธรรมกถึ ก
และฝ่ ายพระธรรมกถึ ก เองก็ อ อกหาพวก เพื่ อเป็ นการบอกว่า ท่ า นไม่ ไ ด้รับ ความเป็ นธรรม ถ้า
พิจารณาจากเหตุการณ์ ความขัดแย้ง จะเห็ นได้ว่าความขัดแย้งได้ก่อตัวขึ้นเมื่อลูกศิษย์ของทั้งฝ่ าย
พระวินยั ธร และพระธรรมกถึก ได้นาคากล่าวของพระอาจารย์ฝ่ายตนไปกล่าวให้กบั อีกฝ่ าย โดย
ทางลูกศิษย์ฝ่ายพระวินยั ธรกล่าวกับลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึกว่า“อาจารย์ของท่าน อาบัติท้ งั ๆที่ไม่
รู้” และ ลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึ กก็กล่าวโต้ตอบลูกศิษย์ฝ่ายพระวินยั ธรเช่ นกันว่า “อาจารย์ของ
ท่านพูดเท็จ ในเรื่ องนี้ เช่นกัน” ซึ่ งการกล่าวของลูกศิษย์ฝ่ายพระวินยั ธร เป็ นการกล่าวที่มีวาระซ่ อน
เร้ น เพื่อเจตนาที่จะดูถูกฝ่ ายพระธรรมกถึ กว่า แม้แต่อาจารย์ของท่านเองอาบัติท้ งั ๆที่ไม่รู้ว่าอาบัติ
ซึ่ งจะก่อให้เกิดความอับอายขายหน้ากับอีกฝ่ าย ในทานองเดียวกันที่ลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึกได้
กล่าวโต้ตอบ ว่าฝ่ ายพระวินยั ธรพูดโกหก ซึ่ งเป็ นการกล่ าวที่ มีวาระซ่ อนเร้ นเช่ นกัน คื อ เป็ นการ
กล่ า วที่ มี เจตนาที่ จะตาหนิ และยื่นข้อหาว่า มี ค วามผิดทางพระวินัย ฐานพูดความเท็จ การกล่ า ว
โต้ตอบไปมาดังกล่าวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน เฉพาะระหว่างลูกศิษย์ ที่มีการแข่งขัน
เพื่อให้ฝ่ายตนเองดูเด่นหรื อเหนือกว่าอีกฝ่ าย
ส่ ว นผูส้ นับ สนุ นอื่ น ๆ เช่ น พระสงฆ์ที่ ไ ม่ ใ ช่ ลู ก ศิ ษ ย์โ ดยตรง พระภิ ก ษุ ณี ฆราวาส
อุปัฏฐาก เทวดา ของแต่ละฝ่ าย ต่างก็แตกแยกกันเพื่อที่จะสนับสนุ นฝฝ่ ายของตนเอง โดยมีวาระ
ซ่ อนเร้ นเช่ นเดี ยวกัน คือ พยายามที่จะให้ฝ่ายตนเองที่สนับสนุ นอยู่น้ นั เหนื อหรื อเด่นกว่าฝ่ ายตรง
ข้าม
๔.๒.๑.๓ วิเคราะห์ กลยุทธ์ การเจรจาไกล่ เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy)
ในการวิเคราะห์ ค วามสามารถของนัก จัด การความขัดแย้ง ที่ จะก่ อให้เกิ ดความสงบ
หลังจากเกิ ดความขัดแย้งขั้นรุ นแรงในหมู่พระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพี ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่สุด
ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คือ พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็ นกัลยาณมิตร หรื อคนกลาง ที่ใช้กล
ยุท ธหลากหลาย โดยมุ่ ง เน้นไม่ เฉพาะแต่ เพี ย งการรั ก ษาความสงบในขั้นต้น (peace keeping)
พระองค์ยงั ทรงมุ่งเน้นถึ งการสร้ างความสงบอย่างถาวร (sustainable peace) ที่เหตุการณ์ความ
ขัดแย้งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมนั้น ซึ่ งนับว่าเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของนักจัดการความขัดแย้ง
ดังได้กล่าวแล้วในส่ วนที่วเิ คราะห์ถึงรากเหง้าของความขัดแย้ง กรณี ความขัดแย้งในหมู่
พระภิ กษุ สงฆ์ชาวเมื องโกสัมพี ซึ่ งก็คือ ทิ ฏฐิ ที่ เป็ นรากฐานหรื อเป็ นตัวเด่น ประกอบกับความมี
มานะ เพราะคู่กรณี เป็ นพระระดับหัวหน้า คื อ พระวินัยธร ซึ่ งถื อว่าเป็ นพระชั้นผูใ้ หญ่ที่ มีความ

๑๖๖

เชี่ยวชาญในเรื่ องพระวินยั และ พระธรรมกถึก ซึ่ งถือว่าเป็ นพระชั้นผูใ้ หญ่ที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ อง
พระสู ตร ความขัดแย้งได้ขยายวงกว้างไปจนถึ งกลุ่มของลู กศิษย์ของแต่ละฝ่ าย การจัดการความ
ขัดแย้งในกรณี น้ ี จึ งถื อได้ว่ามี ความยากเป็ นที่ สุด แต่ดว้ ยพระปรี ชาสามารถของพระองค์ในการ
ดาเนิ นการจัดการความขัดแย้ง ท้ายที่สุดความสงบสุ ขอย่างถาวรก็ได้เกิ ดขึ้นในหมู่พระภิกษุสงฆ์
ชาวเมืองโกสัมพี ซึ่งผูว้ จิ ยั จะได้ทาการวิเคราะห์ และอธิ บายในรายละเอียดต่อไป
๑) กลยุทธ์ ใ นการรั ก ษาความสงบในขั้ นต้ น เป็ นการใช้ก ลยุทธ์ ที่ พระองค์ทรงนามา
จัดการความขัดแย้งในระยะแรก ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ พระภิ กษุ ท้ งั สองฝ่ ายต่างมี ทิฎฐิ มานะ และอารมณ์
โกรธรุ นแรง จนมีความปรารถนาว่าจะทะเลาะวิวาทกันต่อไป จากการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ จะ
เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้กลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับคู่กรณี ร่วมกับกลยุทธ์ในการโน้มน้าว
(๑) กลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับคู่กรณี โดยแยกเจรจาทีละฝ่ าย
ในสถานการณ์ความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีน้ ี พระองค์ทรงเริ่ มต้นด้วย
การเข้าไปเผชิ ญหน้ากับสถานการณ์ความขัดแย้งโดยตรง เพื่อให้ความสงบเกิ ดขึ้นในเบื้องต้น ไม่
นาไปสู่ หายนะที่จะเกิดขึ้นจากการที่สงฆ์แตกแยกกัน พระองค์เข้าไปทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยที่คู่กรณี
ไม่จาเป็ นต้องเข้ามานิ มนต์แต่ประการใด ด้วยถือเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผูน้ าองค์ก ร
สงฆ์ ซึ่ งต้องรับผิดชอบต่อการดารงอยูข่ ององค์กร พระองค์ทรงเลือกการเผชิ ญหน้าทีละฝ่ าย เพื่อลด
ความรุ นแรงของการเผชิ ญหน้าพร้อมกันในยามที่ต่างฝ่ ายต่างมีอารมณ์และมีความขัดแย้งกันสู งสุ ด
การเผชิ ญหน้าทีละฝ่ ายจึงมี ความเหมาะสมอย่างยิ่งในกรณี น้ ี เพราะทั้งสองฝ่ ายต่างก็มีทิฏฐิ มานะ
กล่าวหากันไปมาผ่านทางลูกศิษย์ไม่ยอมมาเจรจากันโดยตรงอยูแ่ ล้ว และอีกทั้งอารมณ์โกรธแค้นก็
กาลังร้อนแรงจนบดบังปั ญญาของพระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย
(๒) กลยุทธ์ในการโน้มน้าว
เป็ นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงนามาใช้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสี ยที่จะเกิดขึ้น
แก่ คู่กรณี หากคู่กรณี ไม่ยอมมาเจรจากัน และโน้มน้าวให้คู่กรณี ได้เห็ นถึ งความสาคัญของความ
สามัคคี อย่างไรก็ตามกลไกที่มีความสาคัญของวิธีน้ ีก็คือ ‘บารมี’ ของผูไ้ กล่เกลี่ย ที่จะต้องส่ งผลต่อ
ความน่ าเชื่ อถื อของการสื่ อสารให้กบั คู่กรณี สาหรับในกรณี ความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาว
โกสัมพีน้ นั พระพุทธองค์ทรงเป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยเอง จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่ องความน่ าเชื่ อถือแต่
อย่างใด ในการไปเผชิญหน้าทีละฝ่ ายและโน้มน้าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
-

พระพุทธองค์เสด็จไปพบฝ่ ายพระวินยั ธรก่อน

๑๖๗

พระพุทธเจ้าทรงตระหนักถึงความสาคัญของความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ก่อตัวเด่นชัด
แล้ว ทรงพิจารณาว่าควรแยกกระบวนการเผชิ ญหน้าทีละฝ่ ายในเบื้องต้นเสี ยก่อน จึงได้เข้าไปตรัส
เตือนกลุ่มพระวินยั ธรซึ่ งเป็ นที่มาของเรื่ องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า
‚ภิกษุท้ งั หลาย พวกเธออย่าคิดอย่างนี้ ว่า ‘เรื่ องนี้ แจ่มแจ้งแก่พวกเรา เรื่ องนี้ แจ่มแจ้งแก่
พวกเรา’ แล้วจ้องแต่จะลงอุกเขปนียกรรมภิกษุในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง‛ ๓๔
การที่พระองค์ทรงย้าข้อความนี้ เรื่ องนี้แจ่มแจ้งแก่พวกเรา ๆ เป็ นการบ่งชี้ วา่ พระองค์ไม่
เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวของพระวินยั ธรที่ใช้อารมณ์ร่วมกับทิฏฐิมานะโดยการอาศัยช่องว่าง
ทางข้อวินยั ที่ตวั เองถนัดไปลงโทษคนอื่น
พระองค์ทรงชี้ ให้เห็ นว่า กลุ่ มพระภิ กษุฝ่ายพระวินัยธรควรเลิ กวางตนเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางวินยั ที่คอยตัดสิ นพระภิกษุผปู ้ ระพฤติผดิ วินยั หลักฐานที่นามาอ้างก็เป็ นแค่สิ่งที่เห็นเท่านั้น(เห็น
เฉพาะน้ าในภาชนะที่เหลื อ ไม่รู้ว่ามีเจตนาหรื อไม่) และคาตัดสิ นในเรื่ องอาบัติน้ ี ก็เป็ นเพียงความ
คิดเห็น เป็ นอันว่าการทะเลาะวิวาทของทั้งสองฝ่ ายไม่มีฝ่ายใดอยูเ่ หนือกว่าฝ่ ายใด
พระองค์ทรงขอให้เหล่ าพระภิกษุ ฝ่ายพระวินยั ธร ได้พิจารณาพระภิกษุคู่กรณี ซ่ ึ งก็คือ
พระธรรมกถึ ก ว่าเป็ นอย่างไร มิใช่มองแต่ในแง่อาบัติที่ได้กระทาลงไปเท่านั้น แต่ให้พิจารณาถึ ง
การฝึ กฝนอบรมตนและความดีงามของพระภิกษุรูปนั้นด้วยว่า พระธรรมกถึกรู ปนี้ เป็ นพหู สูตร ใฝ่
ในการศึ กษา อี กนัยหนึ่ งก็ คือ พระองค์ท รงชี้ ชวนให้มีก ารมองอย่างรอบด้านมากขึ้ น เพื่อไม่ใ ห้
ประเด็นความผิดของบุคคลผูน้ ้ นั มาปิ ดบังเราจนไม่เห็นคุณค่าของเขา
ต่อเนื่องจากการมองอย่างรอบคอบรอบด้านแล้ว พระองค์กระตุน้ เตือนให้เหล่าพระภิกษุ
พิจารณาความขัดแย้งและความร้าวฉานภายในคณะสงฆ์อนั จะเกิดขึ้นต่อไป หากจะลงอุกเขปนี ยก
รรมแก่พระภิ กษุรูปนี้ ซึ่ งจะมี ผลก่อให้เกิ ดความแตกแยกในคณะสงฆ์ หรื อที่เรี ยกว่า ‚สังฆเภท‛
อย่างแน่นอน อันจะก่อให้เกิดผลเสี ยในประเด็นใหญ่ ๆ หลายประการด้วยกัน เช่น ต้องทาอุโบสถ
แยกกัน ปวารณาแยกกัน ทาสังฆกรรมแยกกัน และฉันแยกกัน เป็ นต้น ซึ่ งการกระทาดังกล่าวเป็ น
เหตุผลสาคัญให้ความขัดแย้งในมิติต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น การบาดหมาง การทะเลาะกัน การแก่งแย่ง
การวิวาท ความแตกแยก ความร้าวราน และความแบ่งพรรคแบ่งพวก ได้ขยายตัวออกไปเรื่ อย ๆ ซึ่ ง
ทาให้พระพุทธเจ้ามองว่า การลงอุกเขปนียกรรมดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาจากเป้ าหมายลวงอันเป็ นเหตุ
ปั จจัยของทิฏฐิมานะส่ วนตนทั้งสิ้ น
-

พระพุทธองค์เสด็จไปพบฝ่ ายพระธรรมกถึก
๓๔

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๓/๓๓๗.

๑๖๘

พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญของการเผชิ ญหน้าทีละฝ่ าย จึงได้เข้าไปตรัสเตือนกลุ่ม
พระธรรมกถึกซึ่ งเป็ นคู่กรณี ดว้ ยเช่นกัน ทรงชี้ ให้เห็ นว่าพระธรรมกถึ กเองก็มีส่วนในความขัดแย้ง
เพราะโดยหลักการแล้ว ความผิดก็ยงั คงเป็ นความผิดอยูด่ ี ดังนั้น หากเรารู ้ วา่ ผิดจึงควรแสดงอาบัติ
ทรงตั้งข้อสังเกตแต่แรกด้วยความมุ่งหมายที่จะหักล้างความคิดของลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึกที่คิด
ว่าตัวเองถูกต้อง ทรงขอให้เหล่าพระภิกษุได้ใคร่ ครวญเรื่ องนี้วา่
เป็ นเรื่ อ งของการแสดงความเห็ น ที่ ต่ า งกัน ของพระภิ ก ษุ ผู ้ช านาญและอาวุ โ สที่ มี
สถานภาพเท่ า เที ย มกัน ทรงกระตุ ้นเตื อ นให้ ม องอี ก ฝ่ ายอย่า งรอบด้า นว่า ท่ า นเป็ นพหู สู ต ร ใฝ่
การศึกษา ซึ่ งคงจะไม่มีอคติต่อกรณี ของการทาผิดพระวินยั อีกนัยหนึ่ งก็คือให้เคารพพระวินยั โดย
ให้พิจารณาข้อกล่าวหาว่ามีอะไรถูกต้องบ้าง แทนที่จะบอกปั ดและตอบโต้กลับมา
พระองค์ท รงกระตุ ้น ให้ตระหนัก ถึ งผลกระทบของความขัดแย้งและความร้ า วฉาน
ภายในคณะสงฆ์อนั จะเกิดขึ้น จึงพึงแสดงอาบัติน้ นั เสี ย (เพราะถึงอย่างไรก็ตามความผิดก็ยงั คงเป็ น
ความผิดอยูด่ ี) แม้วา่ ในขณะนี้จะเป็ นการกระทาด้วยเห็นแก่ผอู ้ ื่น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระองค์จะใช้วิธีการโน้มน้าวในประเด็นดังกล่าว แต่หาได้เกิ ดผล
ในทางปฏิบตั ิไม่ เพราะพระภิกษุท้ งั สองฝ่ ายได้ทะเลาะวิวาทกันในโรงครัวจนนาไปสู่ ความรุ นแรง
ด้วยการตบตีกนั พระพุทธเจ้าก็ได้เข้าไประงับเหตุดงั กล่าว และสิ่ งที่ทาได้ดีที่สุดในขณะนั้นก็คือ
การตาหนิ การกระทาของพระภิกษุเหล่านั้น ถึงกระนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จเข้าไปห้ามปรามอีก
๒ ครั้ง ทรงตรัสว่า
‚อย่าเลย ภิ กษุ ท้ งั หลาย พวกเธออย่าบาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่าขัดแย้ง อย่าวิวาทกัน
เลย‛๓๕
แต่พระภิกษุฝ่ายพระธรรมกถึกก็ได้ทูลพระพุทธเจ้าขึ้นในท่ามกลางสงฆ์วา่
‚ขอให้พระองค์โปรดรอไปก่อน ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด...‛๓๖
อันเป็ นการแสดงให้พระพุทธเจ้าได้ประจักษ์ว่าพวกเราจะบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกัน
ต่อไป๓๗
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แต่ในครั้งที่ ๓ พระองค์ก็ยงั ไม่ทรงละความพยายามที่จะสร้ างความสมานฉันท์ให้แก่
พระสงฆ์สองฝ่ าย ในครั้งนี้ พระองค์ทรงนาเสนอข้อคิดเพิ่มเติม โดยยกตัวอย่างของพระเจ้าทีฆาวุ
กุมารที่ไม่ผูกใจโกรธพระเจ้าพรหมทัตกาสี ราชที่ปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ โดยได้
ทรงสรุ ปในประเด็นนี้วา่
‚เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร‛๓๘
และย้าเน้นเพิ่มเติมว่า
‚การที่เธอบวชในพระธรรมวินยั นี้ ควรที่จะมีความอดทนและความสงบเสงี่ยม ก็จะพึง
งดงามในธรรมวินยั ประดุจพระราชาผูท้ รงมีขนั ติโสรัจจะ‛๓๙
อย่างไรก็ตาม พระภิกษุฝ่ายพระธรรมกถึ กก็ยืนยันในเจตนารมณ์ เดิ มของตัวเองว่าจะ
ทะเลาะวิวาทกันต่อไป จนทาให้พระองค์ดาริ วา่
‚พวกโมฆบุ รุษเหล่ านี้ ด้ื อรั้ นนัก จะทาให้สามัคคี กนั ไม่ใช่ ง่าย‛๔๐ พระราชดารัสใน
ประโยคนี้ ของพระองค์ เป็ นพระราชดารัสที่มีนยั อย่างมาก เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็ นแล้วว่า ฐาน
รากของความขัดแย้งภายในได้หยัง่ รากลึกของทั้ง ๒ ฝ่ าย นั้นเป็ นประเด็นเรื่ อง ‚ทิฏฐิ‛ ที่ยึดมัน่ ยาก
ต่อการแก้ไข และนอกจากนั้น ‚มานะ‛ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่ องของ ‚หน้าตา‛ ‚เกี ยรติ‛ และ
‚ศักดิ์ ศรี ‛ นั้นก็ เป็ นตัวจักรสาคัญที่ ทางานอยู่เบื้ องหลัง ความขัดแย้งดัง กล่ าว ทิ ฏ ฐิ และมานะ
ระหว่างคน และกลุ่ มคน ได้บดบังปั ญญาของคู่กรณี และด้วยทิฏฐิ มานะของทั้งสองฝ่ าย ได้แปร
ประเด็นปั ญหาที่แท้จริ งไป ทาให้อีกฝ่ ายได้อาศัยช่ องว่างของข้อวินยั และจุดบกพร่ องของอีกฝ่ าย
หนึ่ง ไปลงโทษอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งการกระทาดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็ นความถูกต้องและชอบธรรมแต่
ประการใด
จากการที่พระองค์ได้ทรงเผชิญหน้าทีละฝ่ ายและโน้มน้าวให้เหตุผลแล้วก็ตาม ด้วยทิฏฐิ
มานะจึงทาให้ท้ งั สองฝ่ ายต่างปรารถนาว่าจะทะเลาะวิวาทกันต่อไป ซึ่ งเชื่ อว่าน่าจะมีกลุ่มพวกหัว
รุ นแรงมีมิจทิฏฐิ (peace spoilers) ที่ไม่อยากจะให้ความสงบเกิดขึ้นในสังคม ทั้งยังเป็ นตัวกระตุน้
ก่ อให้เกิ ดความรุ นแรง ถึ ง กับ กล้ากล่ าวค าพูดห้ามมิ ให้พ ระองค์ม าเกี่ ย วข้องด้วย ดัง ข้อความว่า
‚ขอให้พระองค์โปรดรอไปก่อน ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด...‛ อันเป็ นการแสดงให้พระพุทธเจ้า
๓๘
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วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓.
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๑๗๐

ได้ทรงประจักษ์วา่ ทั้งสองฝ่ ายจะบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันต่อไป ฉะนั้นการสลายความขัดแย้งที่
จะนาไปสู่ ความสงบสุ ขอย่างยัง่ ยืน ต่อกรณี น้ ี ก็คือ การถอนรากเหง้าของทิฏฐิ มานะซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ของความขัดแย้งที่เกิดจากภายในนัน่ เอง ซึ่ งกลยุทธ์ที่จะนามาใช้น้ นั จะได้กล่าวต่อไป
๒) กลยุทธ์ ในการสร้ างสั นติภาพอย่ างยั่งยืน จากการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้ง
ของพระพุทธองค์ในเบื้องต้น เพื่อที่จะรักษาความสงบให้เกิดขึ้นก่อนนั้น โดยการใช้วิธีเจรจาไกล่
เกลี่ยคนกลางในรู ปของการเผชิ ญหน้าทีละฝ่ าย เพื่อดาเนิ นการประนี ประนอมพระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย
จนนาไปสู่ การใช้วธิ ี การโน้มน้าว ไม่สามารถที่จะนามาใช้ได้ในกรณี ที่รากเหง้าของความขัดแย้งนั้น
มาจากของทิฏฐิ มานะ การสลายทิ ฏฐิ มานะนั้นจะต้องเกิ ดมาจากภายในของคู่กรณี เอง (insight
knowledge) จะเห็ นได้ว่า กลยุท ธ์ ใ นการสร้ า งสั นติ ภาพอย่า งยัง่ ยืนของพระองค์น้ ัน สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ เป็ นการจัดการความขัดแย้งที่จะต้องมององค์ประกอบของความขัดแย้งนั้นอย่างเป็ น
ระบบ (system) คือ เป็ นการมององค์ประกอบนั้น อย่างมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งจะได้กล่าว
ในรายละเอียดต่อไป
(๑) กลยุทธ์ในการมองเชิงระบบ
ในสังคมหนึ่ งๆ เราจะเห็ นได้ว่ามีหลายองค์ประกอบที่อยู่ในสังคมนั้นประกอบกันขึ้น
เป็ นระบบ โดยความจริ ง แล้ว จะพบว่ า ไม่ มี อ งค์ ป ระกอบใดที่ จ ะแยกอยู่ เ ดี่ ย วๆได้ โดยไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่น และถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง จะ
ส่ งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็นอ้ ย
การที่ พ ระองค์จ ะต้อ งเสด็ จ ออกจากเมื อ งโกสั ม พี ซึ่ งถ้า มองอย่ า งผิ ว เผิ น อาจจะดู
เหมือนว่าพระองค์ทรงเลี่ยงที่จะไม่จดั การความขัดแย้งดังกล่าว เพราะทั้งสองฝ่ ายต่างปรารถนาว่าจะ
ทะเลาะวิวาทกันต่อไป พระองค์ทรงเก็บบาตรและจีวรเสด็จไปท่ามกลางสงฆ์แล้วประกาศว่า
‚ภิกษุมีเสี ยงดังเป็ นเสี ยงเดียวกัน ที่จะรู ้สึกว่าตนเป็ นพาลนั้นไม่มีเลยสักรู ปเดี ยว ยิ่งเมื่อ
สงฆ์แตกกันก็ไม่ได้คานึ งถึงเรื่ องอื่น พวกเธอขาดสติ แสดงตนว่าเป็ นบัณฑิต เจ้าคารม พูดได้ตามที่
ปรารถนา จะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึ งการทะเลาะ... การเที่ ยวไปคนเดี ยวประเสริ ฐกว่า เพราะคุ ณ
เครื่ องความเป็ นสหายไม่มีในคนพาล บุคคลนั้นพึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ทาบาป...‛๔๑
พระองค์ทรงเสด็จไปเยีย่ มพระภคุที่พาลกโลณกคาม และพระอนุรุทธ พระนันทิยะ และ
พระกิมพิละที่ปาจีนวังสทายวัน และเสด็จเข้าไปปฏิบตั ิธรรมในป่ าปาลิเลยยกะ โดยมีพญาช้าง และ
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ลิ ง คอยให้ก ารอุ ปั ฏ ฐาก การแสดงออกในลัก ษณะนี้ ท าให้ดูป ระหนึ่ ง ว่า พระองค์เสด็ จไปเยี่ย ม
พระภิกษุอนั เป็ นสิ่ งที่พระองค์จะพึงทาเท่านั้น จนถึงการเข้าไปปฏิบตั ิธรรมอยูใ่ นป่ า
คาถามคื อว่า เหตุผลใดที่พระองค์ตอ้ งเสด็จไป ถ้าวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ในการมองเชิ ง
ระบบของพระพุทธองค์น้ นั พระองค์ทรงวิเคราะห์แล้วว่า พระองค์จะต้องเสด็จออกจากเมืองโกสัม
พี แล้ว ไม่ ย อ้ นกลับ มาอี ก เพราะพระองค์ เ ป็ นองค์ป ระกอบที่ มี ค วามส าคัญ และสั ม พัน ธ์ ก ับ
องค์ประกอบอื่นอย่างมากในสังคมเมืองโกสัมพี การเสด็จออกไปของพระองค์ถือว่าเป็ นจุดพลิกผัน
ที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคม ทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อมีการตอบสนอง
ซึ่ งสามารถวิเคราะห์เป็ นลาดับได้ดงั นี้
- การที่ พระองค์เลื อกเสด็จไปกรุ งสาวัตถี แคว้นโกศล แทนที่ จะย้อนกลับไปที่เมือง
โกสัมพีอีกครั้ ง ซึ่ งหากพระพุทธองค์ไม่ออกจากโกสัมพีไปเลย หรื อย้อนกลับมาโกสัมพีอีก
ผลกระทบของความขัดแย้งกันเองจนถึงขั้นตีกนั ในโรงครัว ในละแวกบ้าน ของพระภิกษุสองฝ่ าย ก็
อาจจะไม่มีใครให้ความสนใจมากนัก เพราะคิดว่าคงไม่มีใครจะกล้าทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาอย่าง
ยืดเยื้อโดยไร้เหตุผลขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่
ในระยะหลังของความขัดแย้ง เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากโกสัมพีไปแล้ว และผ่านไป
ประทับยังที่ต่าง ๆ จนในท้ายที่สุดทรงไปประทับที่พระเชตวัน ที่อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างถวาย ซึ่ ง
ช่วงนี้ เองเป็ นช่วงที่ความขัดแย้งได้ทวีความรุ นแรงถึงขีดสุ ดและค่อย ๆ ทรงตัว จากนั้นต่อมาความ
ขัดแย้งได้ยืดเยื้อเป็ นเวลานานเข้า ๆ จนได้รับผลกระทบต่อต้านจากสังคมชาวโกสัมพี เนื่ องจาก
อุบาสกและอุบาสิ กาได้ปรึ กษาหารื อกันว่าพระภิ กษุเมืองโกสัมพีเป็ นต้นเหตุ ให้พระพุทธเจ้าต้อง
เสด็จหลี ก หนี ไ ปประทับ อยู่ใ นกรุ งสาวัตถี ต่า งพากันไม่เคารพ กราบไหว้ และไม่ถ วายอาหาร
บิณฑบาต
- เมื่ อสถานการณ์ บีบบังคับ อันเนื่ องมาจากประชาชนไม่เคารพ กราบไหว้ และถวาย
อาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุเมืองโกสัมพี เช่นนี้ พระภิกษุเมืองโกสัมพีก็แทบจะอดตาย ทะเลาะ
วิวาทกันไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อนั ใดกันทั้งสองฝ่ าย จนต้องพบกับ ‚ทางตัน‛ ไม่รู้จะทาอย่างไรดี
หากพระภิกษุท้ งั สองฝ่ ายไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งในสถานการณ์ เช่ นนี้ คงต้องอดตายอย่าง
แน่ นอน ทั้งสองฝ่ ายจึงได้คลายทิฏฐิ มานะลง และตั้งสติเกิ ดปั ญญาหาทางคลี่ คลายความขัดแย้งที่
ยืดเยื้ออย่างไร้ประโยชน์ บทสรุ ปที่ได้ก็คือ ‚ท่านทั้งหลาย เอาเถิด พวกเราพึงเดินทางไปกรุ งสาวัตถี
แล้วระงับอธิ กรณ์น้ ี ในสานักของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า‛๔๒
๔๒

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๗/๓๖๑.

๑๗๒

จะเห็นได้วา่ การที่พระองค์จะต้องเสด็จออกจากเมืองโกสัมพี ไม่ใช่การเลี่ยงที่จะจัดการ
ความขัดแย้ง แต่เป็ นการหลี กเลี่ ยงของพระองค์อย่างตั้งใจ (intention avoiding) เพื่อที่จะเดินหน้า
จัดการความขัดแย้งนั้นต่อไป โดยใช้กลยุทธ์มององค์ประกอบความขัดแย้งอย่างเป็ นระบบ การมอง
เป็ นระบบดังกล่าวยังนาไปสู่ กลยุทธ์การมีส่วนร่ วม และการสร้ างความสมานฉันท์คืนกลับสู่ สังคม
ซึ่ งจะต้องเป็ นการร่ วมมือจากทุกองค์ประกอบในสังคมนั้น
(๒) กลยุทธ์ในการมีส่วนร่ วม เพื่อแสวงหาฉันทามติ
เมื่อพระภิกษุท้ งั สองฝ่ ายมาถึงนั้น แทนที่จะพบกับฝันร้ายดังที่เคยเกิดขึ้นในกรุ งโกสัมพี
แต่กลับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพุทธบริ ษทั ในกรุ งสาวัตถี ด้วยสถานการณ์ผอ่ นคลายลงเช่นนี้
จึงทาให้พระสงฆ์ในฝ่ ายของพระธรรมกถึกต้องเริ่ มต้นในการที่สร้างกระบวนการในการเจรจาไกล่
เกลี่ยกันเองกับฝ่ ายของพระวินยั ธร โดยการมีส่วนร่ วมของทั้งสองฝ่ ายในความพร้อมเพรี ยงกันระงับ
อธิ กรณ์ในสานักของพระพุทธองค์ โดยที่พระองค์ในฐานะที่เป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยไม่ได้ทรงตัดสิ น
ใด ๆ เพียงแต่ให้คาแนะนาเท่านั้น ทั้งสองฝ่ ายต่างร่ วมมือกันคิดหาวิธีระงับอธิ กรณ์
พระองค์ทรงแนะนาให้สงฆ์รับพระภิ กษุ ผถู ้ ู กลงอุ กเขปนี ยกรรมเข้าหมู่ แล้วทรงแนะ
วิธีการที่เหมาะสมในอันที่ จะยุติความขัดแย้ง ซึ่ งเรี ยกว่าสังฆสามัคคี โดยมีการประชุ มพระภิ กษุ
ร่ วมกันทุกรู ปและมีการลงมติ ร่วมกันเป็ นฉันทามติของคณะสงฆ์ โดยประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
‚ท่านผูเ้ จริ ญ ขอสงฆ์จงฟั งข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความขัดแย้ง ความ
วิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่ งสงฆ์ ความแบ่งแยกแห่ งสงฆ์ การทาให้สงฆ์เป็ นต่าง ๆ
กันได้มีแล้วเพราะเรื่ องใด ภิกษุรูปนั้นผูต้ อ้ งอาบัติถูกลงอุกเขปนี ยกรรม เห็นอาบัติและสงฆ์เรี ยกเข้า
หมู่แล้ว ถ้าสงฆ์พร้อมแล้ว สงฆ์พึงทาสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่ องนั้น นี่เป็ นญัตติ
ท่านผูเ้ จริ ญ ขอสงฆ์จงฟั งข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความขัดแย้ง ความ
วิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่ งสงฆ์ ความแบ่งแยกแห่ งสงฆ์ การทาให้สงฆ์เป็ นต่าง ๆ
กันได้มีแล้วเพราะเรื่ องใด ภิกษุรูปนั้นผูต้ อ้ งอาบัติถูกลงอุกเขปนี ยกรรม เห็นอาบัติและสงฆ์เรี ยกเข้า
หมู่แล้ว ถ้าสงฆ์พร้ อมแล้ว สงฆ์พึงทาสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่ องนั้น ท่านรู ปใดเห็ นด้วยกับการทา
สังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่ องนั้น ท่านรู ปนั้นพึงนิ่ง ท่านรู ปใดไม่เห็นด้วย ท่านรู ปนั้นพึงทักท้วง

๑๗๓

สงฆ์ทาสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่ องนั้นแล้ว ความแตกแห่ งสงฆ์ถูกกาจัดแล้ว ความร้าว
รานแห่ งสงฆ์ถูกกาจัดแล้ว ความแบ่งแยกแห่ งสงฆ์ถูกกาจัดแล้ว การทาให้สงฆ์เป็ นต่าง ๆ กันถู ก
กาจัดแล้ว สงฆ์เห็นด้วย เพราะเหตุน้ นั จึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งเป็ นมติอย่างนี้‛๔๓
ต่อจากนั้นให้ทาอุโบสถยกพระปาฏิโมกข์ข้ ึนแสดง
ดังนั้น การเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางของพระพุทธเจ้า ในกรณี ความขัดแย้งกันเองของ
พระภิกษุชาวโกสัมพี จึงเป็ นที่มาของประกาศปฏิญญาครั้งแรกในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า ‚สังฆ
สามัคคี‛ ท่ามกลางสงฆ์หมู่ใหญ่ อันทาให้ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงในที่สุด
(๓) กลยุทธการสนับสนุนเพื่อสร้างความสมานฉันท์คืนกลับสู่ สังคม
เนื่องจากสังคมชาวเมืองโกสัมพี มีความบอบช้ าจากแตกแยกของสังคมออกเป็ น ๒ ฝ่ าย
ทั้งฝ่ ายพระภิกษุและฝ่ ายฆราวาส ยังไม่รู้วา่ จะวางตัว หรื อ ปฏิบตั ิตวั อย่างไรที่จะทาให้สังคมกลับคืน
สู่ ส ภาพสงบสุ ขดัง เดิ ม พระพุท ธเจ้าในฐานะทรงเป็ นนัก เจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลาง มี ส าระหลาย
ประการ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนาวิธีปฏิ บตั ิต่อพระภิกษุท้ งั สองฝ่ ายแก่เหล่าพุทธบริ ษทั สาวก
ทั้ง หลายในกรุ ง สาวัต ถี ได้แ ก่ พ ระภิ ก ษุ พระภิ ก ษุ ณี รวมไปถึ ง อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า เพื่ อ เป็ นการ
สนับสนุนและเอื้ออานวยให้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางดาเนิ นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์
เสริ มสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสมานฉันท์ แสดงถึ งความรู ้ สึกต้อนรับและเห็ นใจพระภิกษุชาว
โกสัมพีที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น โดยมีสาระสาคัญในการสนับสนุนดังนี้
- พระสารี บุตรทูลถามวิธีปฏิบตั ิต่อพระภิกษุชาวโกสัมพี
ขณะที่ พ ระองค์เสด็ จประทับ อยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุ ง สาวัตถี พระภิ ก ษุ ผูก้ ่ อความ
ทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ ายก็พากันเก็บเสนาสนะ ถื อบาตรและจีวร ออกเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ พระเชตวัน
เพื่อขอระงับอธิกรณ์ในสานักของพระพุทธองค์
ท่านสารี บุตรได้ทราบข่าวว่าพระภิกษุผกู ้ ่อความทะเลาะวิวาทนั้นกาลังเดินทางมาจึงเข้า
เฝ้ าพระพุทธองค์ ทูลถามถึงวิธีปฏิบตั ิ พระองค์จึงตรัสบอก ‚ให้วางตัวอย่างชอบธรรม‛๔๔
พระสารี บุตรกราบทูลถามว่า จะรู ้ได้อย่างไรว่าชอบธรรมหรื อไม่ชอบธรรม
พระองค์ไ ด้ต รั ส วัต ถุ ๑๘ ประการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกแยกอัน เป็ นลัก ษณะของ
‚อธรรมมวาทีบุคคล‛๔๕ คือ
๔๓
๔๔

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๗๕/๓๗๐.
วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒.

๑๗๔

(๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็ นธรรม
(๒) แสดงสิ่ งที่เป็ นธรรมว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรม
(๓) แสดงสิ่ งที่มิใช่วนิ ยั ว่า เป็ นวินยั
(๔) แสดงวินยั ว่า มิใช่วนิ ยั
(๕) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(๖) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(๗) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา
(๘) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
(๙) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตได้บญั ญัติไว้
(๑๐) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้
(๑๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่อาบัติวา่ เป็ นอาบัติ
(๑๒) แสดงอาบัติวา่ เป็ นไม่ใช่อาบัติ
(๑๓) แสดงอาบัติเบาว่าเป็ นอาบัติหนัก
(๑๔) แสดงอาบัติหนักว่าเป็ นอาบัติเบา
(๑๕) แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ
(๑๖) แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่มีส่วนเหลือ
(๑๗) แสดงอาบัติชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติไม่ชวั่ หยาบ
(๑๘) แสดงอาบัติไม่ชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติชวั่ หยาบ
ส่ วนลักษณะ ‚ธรรมวาทีบุคคล‛๔๖มีดงั นี้คือ
(๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรมว่าไม่ใช่ธรรม
(๒) แสดงสิ่ งที่เป็ นธรรมว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นธรรม
(๓) แสดงสิ่ งที่มิใช่วนิ ยั ว่า มิใช่วนิ ยั
๔๕
๔๖

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒-๓๖๓.
วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๓-๓๖๔.

๑๗๕

(๔) แสดงวินยั ว่า เป็ นวินยั
(๕) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าว
ไว้
(๖) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้วา่ ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(๗) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา
(๘) แสดงจริ ยวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา
(๙) แสดงสิ่ งที่ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตไม่ได้บญั ญัติไว้
(๑๐) แสดงสิ่ งที่ตถาคตได้บญั ญัติไว้วา่ ตถาคตได้บญั ญัติไว้
(๑๑) แสดงสิ่ งที่ไม่ใช่อาบัติวา่ ไม่ใช่อาบัติ
(๑๒) แสดงอาบัติวา่ เป็ นอาบัติ
(๑๓) แสดงอาบัติเบาว่าเป็ นอาบัติเบา
(๑๔) แสดงอาบัติหนักว่าเป็ นอาบัติหนัก
(๑๕) แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่มีส่วนเหลือ
(๑๖) แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็ นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ
(๑๗) แสดงอาบัติชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติชวั่ หยาบ
(๑๘) แสดงอาบัติไม่ชวั่ หยาบว่าเป็ นอาบัติไม่ชวั่ หยาบ
-

วิธีปฏิบตั ิต่อสหธรรมมิกด้วยกัน

นอกจากท่านพระสารี บุตรแล้ว ยังมีสหธรรมิกอีก ๑๑ ท่าน ต่างเข้าเฝ้ าและทูลถามวิธี
ปฏิบตั ิ ดังมีรายนามต่อไปนี้ (๑) ท่านพระมหาโมคคัลลานะ (๒) ท่านพระมหากัสสปะ (๓) ท่าน
พระมหากัจจายนะ (๔) ท่านพระมหาโกฏฐิตะ (๕) ท่านพระมหากัปปิ นะ ( ๖) ท่านพระมหาจุนทะ
(๗) ท่านพระมหาอนุ รุทธ (๘) ท่านพระเรวตะ (๙) ท่านพระอุบาลี (๑๐) ท่านพระอานนท์ และ
(๑๑) ท่านพระราหุ ล
พระพุทธองค์ได้แสดงวิธี ปฏิ บ ตั ิ ต่อพวกพระภิก ษุชาวโกสัมพี ๒ ฝ่ ายในฐานะที่ เป็ น
สหธรรมิกด้วยกัน ดังนี้
(๑) จงวางตนอยูอ่ ย่างชอบธรรม

๑๗๖

(๒) ให้กาหนดเอาวัตถุ ๑๘ ประการ ทั้งที่เป็ นลักษณะอธรรมวาทีและธรรมวาทีมาเป็ น
หลักตัดสิ นว่าบุคคลไหนควรได้รับการปฏิบตั ิต่ออย่างไร
(๓) จัดเสนาสนะที่วา่ งให้เป็ นที่พกั อาศัย
(๔) ถ้าไม่มีเสนาสนะที่วา่ ง พึงจัดเสนาสนะให้วา่ งแล้วให้แก่พระภิกษุเหล่านั้น
(๕) ถ้าพึงมีอามิสเกิดขึ้น พึงแบ่งอามิสให้เท่า ๆ กัน๔๗
-

วิธีปฏิบตั ิสาหรับพระภิกษุณี

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีเข้าเฝ้ ากราบทูลถามวิธีปฏิบตั ิ พระพุทธองค์ตรัสวิธีปฏิบตั ิ
ต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีท้ งั สองฝ่ ายนั้นว่า จงฟั งธรรมแก่พระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย ครั้นฟั งแล้ว จงพอใจ
ความเห็นของฝ่ ายธรรมวาที และวัตรปฏิบตั ิใดที่พระภิกษุณีสงฆ์พึงหวังจากพระภิกษุสงฆ์ พึงหวัง
เฉพาะจากฝ่ ายธรรมวาทีเท่านั้น๔๘
-

วิธีปฏิบตั ิสาหรับอุบาสกอุบาสิ กา

อนาถบิณฑิกคหบดี และนางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้ าทูลถามวิธีปฏิบตั ิ พระพุทธองค์
ตรัสวิธีปฏิบตั ิต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีท้ งั สองฝ่ ายนั้นว่า จงถวายทานแก่พระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย จงฟั ง
ธรรมแก่พระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย ครั้นฟังแล้ว จงพอใจความเห็นความเชื่อของฝ่ ายธรรมวาทีเท่านั้น๔๙
จะเห็ น ได้ว่า พระพุ ท ธเจ้า ในฐานะนัก เจรจาไกล่ เ กลี่ ย คนกลางได้ท รงตระหนัก ถึ ง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่พระภิกษุเมืองโกสัมพีท้ งั สองฝ่ ายที่หนี ร้อนมาพึ่งเย็น จึงได้ทรงสนับสนุ น
การมาเจรจาไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่ ายให้ราบรื่ น โดยทรงแนะนาให้พระภิกษุสาวกถึ ง ๑๒ รู ป เช่ น
พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ และพระราหุ ล เป็ นต้น รวมไปถึ งพระภิกษุณี ได้วางตนอยู่อย่าง
ชอบธรรม นอกจากนั้นก็ได้แนะนาให้อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขาถวายอาหารบิณฑบาตแก่
พระภิ ก ษุ ท้ งั สองฝ่ ายตามปกติ และสั่ ง ให้ พ ระสารี บุ ต รตระเตรี ย มที่ พ กั อาศัย และวัต ถุ สิ่ ง ของ
เครื่ องใช้เอาไว้ให้พร้อม ซึ่งการดาเนินการตระเตรี ยมสิ่ งต่างๆ
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นกัลยาณมิตร ในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลางได้ทรงแสดงถึ ง
ความเป็ นกลางอย่างแท้จริ ง ไม่ได้เข้าข้างฝ่ ายใด ไม่ได้ตดั สิ นแม้วา่ จะทรงทาได้ก็ตามและไม่ได้ทา
เพื่ อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หากแต่ ท รงมุ่ ง หวัง ให้สั ง คมสงฆ์เป็ น สั ง คมแห่ ง สั นติ จะเห็ นว่า เมื่ อ
๔๗

วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๙/๓๖๔-๓๖๕.
วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๗๐/๓๖๕-๓๖๖.
๔๙
วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๗๑/๓๖๖-๓๖๗.
๔๘

๑๗๗

กล่ าวถึ งกระบวนการในเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางนั้น ไม่ได้หมายความว่า ต้องมุ่งเน้นวิธีการเพื่อ
‚โน้มน้าว‛ เท่านั้น หากแต่เป็ นการดารงสถานะของความเป็ นคนกลางที่พร้อมจะเอื้อเฟื้ อ สนับสนุ น
และเปิ ดเวทีให้คู่กรณี สามารถพบปะพูดคุ ย และแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันแบบ ‚ทวิภาคี ‛ จน
นาไปสู่ การได้ขอ้ ตกลงร่ วมกันในที่สุด
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว กลยุทธ์การมองเชิ งระบบของพระพุทธองค์ ในฐานะนักเจรจาไกล่
เกลี่ยคนกลาง เป็ นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการนามาจัดการความขัดแย้งของพระภิกษุ
สงฆ์ชาวเมืองโกสัมพี ถึงแม้วา่ ในตอนแรกพระองค์ได้ใช้กลยุทธ์ในการเผชิญหน้าทีละฝ่ ายและโน้ม
น้าวให้เหตุผลแล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยทิฏฐิมานะจึงทาให้ท้ งั สองฝ่ ายต่างปรารถนาว่าจะทะเลาะวิวาท
กันต่อไป ไม่สามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้ จะเห็นได้วา่ การมองเชิ งระบบของพระองค์น้ นั จะเป็ น
การมองเชิ งวิเคราะห์องค์ประกอบทุก ส่ วนในสังคมว่า มี ความสาคัญและสัมพันธ์ ซ่ ึ งกันและกัน
ไม่ใช่การมองที่มุ่งเน้นเฉพาะองค์ประกอบที่เป็ นปั ญหาและมุ่งเน้นที่จะหาทางแก้ไขปั ญหาแต่เพียง
เดียว ซึ่ งนักจัดการความขัดแย้งทัว่ ไปอาจจะทาเช่นนั้น และเมื่อพบทางตัน ก็ไม่สามารถที่จะจัดการ
ความขัดแย้งนั้นได้ ดังนั้นตัวอย่างกรณี ความขัดแย้งของพระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพีจึงนับว่าเป็ น
ตัวอย่างที่ดีมากที่สุดตัวอย่างหนึ่ งของการจัดการความขัดแย้ง ที่นาไปสู่ ความสงบสุ ขของสังคมที่
ยัง่ ยืน
๔.๒.๒ กรณีแย่งชิงทรัพยากรนา้ ระหว่างศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
และอรรถกถานั้น ประเด็นที่ถือได้วา่ ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั
เรื่ องนี้ ก็คือ ‚ประเด็นที่ เกี่ ยวกับการแย่ง ชิ งทรั พยากร ‘น้ า’ ของชาวศากยะ และชาวโกลิ ยะ‛๕๐
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งดังกล่าวเป็ นที่ประเด็นเกี่ยวกับ ‚การแย่งชิ งทรัพยากรน้ า‛ เมื่อวิเคราะห์
ให้ลึกลงไป พบว่า สถานการณ์ ความขัดแย้งนั้น ได้กลับกลายมาเป็ นประเด็นที่ มาของกษัตริ ยม์ า
กล่าวพาดพิง ที่ท้ งั สองฝ่ ายได้หยิบยกขึ้นมาเสี ยดสี และดูถูกเหยียดหยามซึ่ งกันและกัน จนเกือบจะ
เกิดสงคราม
๔.๒.๒.๑ วิเคราะห์ องค์ ประกอบของความขัดแย้ ง (Analysis of Key Conflict
Factors)
จากการศึ ก ษาประวัติและความเป็ นมาของศากยวงศ์และโกลิ ย วงศ์พ บว่า ทั้ง สองมี
ความสัมพันธ์ท้ งั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง โดยมีพระเจ้าราม และพระนางปิ ยา
๕๐

ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐.

๑๗๘

เป็ นผูเ้ ชื่ อมโยงวงศ์ท้ งั สองเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นแล้ว พระราชบุตร และพระราชธิ ดาของแคว้น
ทั้ง สองก็ ม ัก จะท าการอภิ เ ษกสมรสซึ่ งกัน และกัน การอภิ เ ษกสมรสระหว่ า งกลุ่ ม ชนทั้ง สอง
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการดารงอยูแ่ ล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่นในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งผลจากความสัมพันธ์ในเชิงการเมืองการปกครอง
ระหว่า งแคว้นจึ ง ท าให้แ คว้นทั้ง สองตกลงใจที่ จ ะสร้ า งเขื่ อ นขึ้ นมาเพื่ อ เก็ บ กัก น้ า เอาไว้ใ ช้เพื่ อ
ประโยชน์ในเชิ งกสิ กรรม แม่น้ าที่ท้ งั สองรัฐได้เลือกที่จะสร้างเขื่อนก็คือ ‚แม่น้ าโรหิ ณี‛ ซึ่ งแม่น้ า
สายนี้มีตน้ น้ าอยูท่ ี่ ภูเขาหิ มาลัย และไหลผ่านกลางเมืองทั้งสอง ในขณะเดียวกัน แม่น้ าสายนี้ ก็ถือได้
ว่าเป็ นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างแคว้นทั้งสอง๕๑อย่างชัดเจน โดยมิได้เกิดข้อพิพาทในเรื่ องเขตแดน
ระหว่างแคว้นทั้งสองแต่อย่างใด จะเห็ นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ราชวงศ์และชาวเมืองทั้งสอง
แคว้นต่างก็มีความปรองดองกัน ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน นอกจากนี้ ยงั
รวมไปถึง การแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม ความรู ้ ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมิได้มีความขัดแย้ง หรื อมีขอ้
พิพาทเพื่อแย่งสิ ทธิ ของการเป็ นเจ้าของทรัพยากรทางธรรมชาติในด้านใดด้านหนึ่งแต่ประการใด
แต่อย่า งไรก็ ตามทุ กสิ่ งย่อมมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ร่ องรอยของความเสื่ อมถอยเกี่ ย วกับ
การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นทั้งสองเริ่ มปรากฏขึ้น จนกลายเป็ นความขัดแย้งที่ปรากฏ
อย่างชัดเจนนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มี องค์ประกอบเชิ งประจักษ์ที่สาคัญอยู่ ๒ ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านความมัน่ คง ดังจะได้อธิ บายในรายละเอียดต่อไป
๑) องค์ ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors)
(๑) เศรษฐกิจ
เมื่ อภัย แล้ง ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นในช่ วงก่ อนฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว แม่ น้ า โรหิ ณีซ่ ึ ง เคยอุ ดมสมบู ร ณ์
สถานการณ์ น้ า ลดเริ่ ม ปรากฏขึ้ น จึ ง ท าให้ช าวเมื องทั้ง สองเกิ ด ความวิตกว่า น้ า ที่ มี อยู่อาจจะไม่
เพียงพอเพราะข้าวกล้าเริ่ มเหี่ ยวเฉาลง ต่างฝ่ ายต่างก็อยากแย่งชิงน้ าเข้าสู่ ที่นาของตน ดังนั้นในระยะ
ต้นความขัดแย้งระหว่างแคว้นทั้งสองจึงเกิดขึ้นอันเนื่องจากการแย่งชิงทรัพยากรน้ า
จากการศึกษาพบว่า ทั้งสองฝ่ ายได้มีการเจรจาต่อรองในการใช้น้ า โดยมีชาวเมืองโกลิยะ
คนหนึ่ งได้พยายามที่จะนาเสนอทางออกในกรณี ที่น้ าไม่เพียงพอแก่ขา้ วกล้าในสองแคว้น โดยเป็ น
การปลูกข้าวร่ วมกัน โดยให้ทางฝ่ ายศากยะปล่อยน้ า ให้มาเข้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวของทางฝ่ ายโกลิยะ
ซึ่ งคงจะมีการตกลงในผลผลิ ตภายหลัง แต่ทางฝ่ ายศากยะปฏิเสธในข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับยื่น
๕๑

G.P. MalalaSekera, Dictionary of Pali ProPer Names Vol.II (New Delhi: Munshiram
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1998), p.763.

๑๗๙

ข้อเสนอในทานองเดี ยวกันนี้ ย้อนกลับ คื อให้ทางฝ่ ายโกลิ ยะยอมปล่ อยน้ าทั้งหมด เพื่อปลู กข้าว
ร่ วมกันในพื้นที่ของทางศากยะ และก็เช่นเดียวกัน ทางฝ่ ายโกลิยะก็ตอบปฏิเสธ ดังนั้น การเจรจาตก
ลงในเบื้องต้นจึงประสบความล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิง
(๒) ความมัน่ คง
เมื่อการเจรจาต่อรองเรื่ องน้ าไม่ประสบผลสาเร็ จ ต่างฝ่ ายก็ต่างต้องการน้ าเข้าที่นาของ
ตน อารมณ์ ความรุ นแรงก็เกิ ดขึ้ นตามมา เมื่อกรรมกรคนหนึ่ ง ลุ กขึ้นไปตบตี กรรมกรอี กคนหนึ่ ง
และกรรมกรที่ ถู กทุ บตี น้ ันก็ไ ปตี คนอื่ นๆ ต่อไปอี ก การทาร้ ายร่ างกายได้ขยายออกเป็ นวงกว้าง
ออกไป ความขัดแย้งดาเนิ นไปสู่ สถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อต่างฝ่ ายต่างได้งดั เอาประเด็นที่วา่
ด้วยเรื่ องชาติพนั ธุ์ของสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นที่รัก โดยได้กล่าววาจาดูหมิ่นเยาะเย้ยซึ่ งกัน
และกัน จะเห็ นได้ว่า ประเด็ นปั ญหาของความขัดแย้ง ได้ข ยายวงกว้า งจาก ประเด็ นการแย่ง ชิ ง
ทรัพยากรน้ า ไปสู่ ประเด็นที่มาชาติพนั ธุ์ของพระมหากษัตริ ย ์ ระดับของความขัดแย้งจากระดับทาส
และกรรมกรของแต่ละฝ่ ายจึงได้ขยายวงกว้างไปสู่ กษัตริ ยแ์ คว้นโกลิยะ และศากยะ ทั้งสองฝ่ ายได้
ตระเตรี ย มอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ เ พื่ อ ท าการรบกับ ฝ่ ายตรงข้า ม สถานการณ์ ค วามขัด แย้ง นั้น ได้
แปรเปลี่ยนเข้าสู่ สภาวะสงคราม
๒) องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นรากเหง้ า (Structural Conflict Factors)
(๑) ตัณ หา
จากสถานการณ์ ภ ัย แล้ง ทาให้ แ ม่ น้ า โรหิ ณี ซ่ึ งเคยอุ ด มสมบู ร ณ์ กลับ มี ป ริ ม าณ
น้ า ในแม่ น้ า ลดลง จนไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเพาะปลู ก ข้า วได้ท้ ั ง สองแคว้น แท้ที่ จ ริ ง ปั ญ หา
ดัง กล่ า วน่ า จะตกลงกัน ได้ใ นการเจรจาต่ อ รอง แต่ ด ้ว ยสาเหตุ ที่ ท้ ั ง สองฝ่ ายต้อ งการหา
ผลประโยชน์ เ ข้า ตัว เองแต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว โดยไม่ ย อมที่ จ ะเสี ย สละให้ แ ก่ ก ัน บ้า ง (ตัณ หา)
เมื ่ อ วิ เ คราะห์ จ ากทฤษฎี ก ารเจรจาต่ อ รอง ๕๒ (Negotiation) ท าให้ เ ราพบความจริ ง อยู่
ประการหนึ่ งว่ า การเจรจาใดที่ มุ่ ง ผลประโยชน์ เป้ าหมายหรื อ ความต้อ งการของตนแต่

๕๒

การเจรจา คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่ ประกอบด้วยคนสองคน หรื อมากกว่านั้น สมัครใจพูดคุย
ปรึ กษาถึ งความแตกต่างในเรื่ องความคิ ดเห็ น และพยายามให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันถึงแนวทางแก้ปัญหาใน
ประเด็นที่มีความกังวลเหมือนกัน (ดูเพิ่มเติมใน ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ (แปลและเรี ยบเรี ยง), คู่มือการเพิ่มพลัง
ความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท (กรุ งเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๐.)

๑๘๐

เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว โดยที่ ค นอื่ น กาลัง เสี ย เปรี ย บนั้ น การเจรจานั้ น จะประสบความล้ม เหลว ๕๓
ดัง จะเห็ น ได้จ ากแผนผัง
ชนะ/ แพ้
WIN/ LOSE


เป้ า
หมาย
ของ

ฉัน

แพ้/ แพ้

แพ้/ ชนะ

LOSE/LOSE

LOSE/ WIN

เป้ าหมายของเธอ



(๒) ทิฏฐิ มานะ
ในเมื่ อไม่ ส ามารถที่ จะตกลงกันได้ใ นเรื่ องผลประโยชน์ ที่ พึ ง พอใจของทั้ง สองฝ่ าย
ประกอบกับความมีทิฏฐิ มานะ ในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ ความต้องการอยากเอาชนะ มีเกียรติยศ และ
ศักดิ์ศรี ที่เหนือกว่าอีกฝ่ าย ทั้งทาสี และกรรมกรฝ่ ายโกลิยะ และศากยะ ต่างก็นาเอาที่มาของชาติพนั ธุ์
ของพระมหากษัตริ ย ์ มากล่ า วดู ถู ก เหยีย ดหยามเยาะเย้ย ซึ่ ง กันและกัน และเมื่ อกษัตริ ย ์ท้ งั สอง
รับทราบข่าวสาร กระแสของมานะและทิฏฐิของความเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีในจิตใจทาให้เกิดความเคียด
แค้น ทาสกรรมกร และกษัตริ ยฝ์ ่ ายตรงข้าม จึงได้ตระเตรี ยมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อทาการรบกับฝ่ าย
ตรงข้าม เพื่อที่จะเอาชนะกัน สถานการณ์ความขัดแย้งได้แปรเปลี่ยนเข้าสู่ สภาวะสงคราม
๔.๒.๒.๒ วิเคราะห์ บุคคลผู้ทมี ีบทบาทเกีย่ วข้ อง (Actor Analysis)
ในกรณี ค วามขัดแย้ง ระหว่า งแคว้นโกลิ ย ะและศากยะจะเห็ น ได้ว่า ความขัดแย้ง นั้น
เริ่ มต้น จากประเด็นการแย่งชิ งทรัพยากรน้ าของทาสี และกรรมกรเพื่อนามาใช้ในการปลูกข้าว และ
๕๓

ดู ทฤษฎี เกม (Game theory) เพิ่มเติม ใน สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ , กลยุทธ์ การเจรจาต่ อรอง
(กรุ งเทพฯ: บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พลั ลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๙–๓๑.

๑๘๑

ต่อมาจึงขยายวงกว้างมาที่ ประเด็นที่มาชาติพนั ธุ์ของพระมหากษัตริ ย ์ จนสถานการณ์ น้ นั เกื อบจะ
แปรเปลี่ ยนเป็ นสงครามระหว่างสองแคว้น ดังนั้นถ้าวิเคราะห์ ถึงผูท้ ี่มีบทบาทในเหตุการณ์ ความ
ขัด แย้ง จะพบว่า มี ๒ ระดับ คื อ ระดับ ทาสและกรรมกร และ ระดับ กษัต ริ ย ์ ซึ่ งจะได้อ ธิ บ าย
ดังต่อไปนี้
๑) ฝ่ ายทาสและกรรมกร
จะเห็ นได้ว่า ในระยะแรกของเหตุการณ์ ทางฝ่ ายทาสและกรรมกรชาวเมืองโกลิ ยะนั้น
ได้ยื่นข้อเสนอ ที่จะนามาซึ่ งทางแก้ไขปั ญหาน้ าไม่เพียงพอ โดยกล่าวว่า ‚ถึงอย่างไร น้ าที่ปิดกั้น
เอาไว้น้ ี ถ้าจะปล่อยเข้านาทั้งสองฝ่ าย ก็ไม่พอเพียงแก่ตน้ ข้าวของพวกเรา และพวกท่าน ก็ขา้ วกล้า
ของพวกเราจักสาเร็ จเพราะน้ าคราวเดี ยวเท่านั้น พวกท่านจงให้น้ า นี้ แก่ พวกเราเถิ ด‛ ซึ่ งการยื่น
ข้อเสนอนี้ อาจจะมีวาระซ่อนเร้น คือ เป็ นวิธีทางหนึ่งที่จะมีน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอในการปลูกข้าวใน
พื้นที่ของตน โดยการขอน้ าจากทางฝ่ ายศากยะนั้น มาใช้ปลูกข้าวร่ วมกันในพื้นที่นาของฝ่ ายตน
แต่จากข้อเสนอดังกล่าวนั้นทาให้กลุ่มกรรมกรเมืองศากยะซึ่ งต้องการน้ าเช่ นเดี ยวกัน
เกิ ดความไม่ ไ ว้วางใจ ต่ อ ข้อเสนอของทาสและกรรมกรแค้ว โกลิ ย ะ ในการที่ จ ะอ้า งสิ ท ธิ ก าร
ครอบครองน้ า เพีย งฝ่ ายเดี ย ว ประกอบกับ ความหยิ่ง ทะนงในศักดิ์ ศรี ข องฝ่ ายศากยะ ถึ งแม้จะมี
ทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็ไม่สามารถที่จะตกเป็ นฝ่ ายที่จะต้องร้องขอข้าวจากฝ่ ายโกลิยะได้ จึงได้กล่าว
โต้ตอบกลับว่า ‚เมื่อพวกท่านทาฉางให้เต็มแล้ว พวกข้าพเจ้าจักไม่อาจถื อเอาทองที่มีสีสุก แก้วสี
เขียว แก้วสี ดา และกหาปณะ แล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็ นต้นในมือ เที่ยวไปที่ประตูเรื อนของ
พวกท่าน‛๕๔ และพร้อมกับยื่นข้อเสนอดังกล่าวกลับคืนว่า ‚ข้าวกล้าของข้าพเจ้าก็จกั สาเร็ จด้วยน้ า
คราวเดียวเหมือนกัน พวกท่านจึงควรให้น้ าแก่พวกข้าพเจ้าเถิด‛๕๕ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วพวกชาว
ศากยะก็น่าจะรู ้ ดีอยู่แล้วว่า เป็ นไปไม่ได้ที่ชาวโกลิ ยะจะยอมรั บได้ สาเหตุ ที่เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะว่า
เงื่อนไขนี้ ถูกนาเสนอโดยชาวโกลิยะก่อนในตอนแรก ดังนั้นคาตอบของทั้งสองฝ่ ายที่ได้รับย่อมจะ
เป็ นคาตอบเดี ยวกัน นัน่ ก็คือ ‚พวกเราจักไม่ให้‛ ด้วยเหตุน้ ี ชาวศากยะจึงไม่ยินยอมตามข้อเสนอ
เบื้ องต้นที่ ช าวโกลิ ยะได้เสนอ ดังนั้น การเจรจาตกลงในเบื้ องต้นจึ ง ประสบความล้ม เหลวอย่า ง
สิ้ นเชิง
เมื่อไม่สามารถหาทางออกของปั ญหาได้ ประกอบด้วยอารมณ์ รุนแรงของทั้งสองฝ่ าย
สถานการณ์ความขัดแย้งได้เพิม่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น โดยมีการทาร้ายร่ างกายกัน และที่สาคัญคือ
มีการยกเอาประเด็นที่มาชาติพนั ธุ์ของพระมหากษัตริ ย ์ มากล่าวดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ย โดยทาง
๕๔
๕๕

ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐.
ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐.

๑๘๒

ฝ่ ายโกลิยะได้กล่าวออกมาว่า ‚พวกมึงจึงพาพวกเด็กๆ ศากยะซึ่ งอยูใ่ นเมืองกบิลพัสดุ์ ไปเถิ ดอ้าย
พวกสังวาสกับน้องสาวของตัวเองเหมือนสัตว์เดรัจฉาน มีหมาบ้านและหมาป่ าเป็ นต้น ถึงจะมีกาลัง
เป็ นต้นว่า ช้างม้า โล่ และอาวุธ ก็จกั ทาอะไรพวกกูได้‛๕๖
ในขณะเดียวกันเมื่อสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นที่รักของชาวศากยะถูกดูหมิ่น แม้วา่
ประเด็นที่ถูกนามากล่าวถึ งนั้นจะมีร่องรอยความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์ ก็ตาม แต่ชาวศากยะก็
มองว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรจะนามากล่าวถึ ง ด้วยเหตุน้ ี ชาวศากยะซึ่ งรู ้ ที่มาเกี่ ยวชาติ
พันธุ์ ช าวโกลิ ย ะ เช่ น เดี ย วกัน กับ การที่ ช าวโกลิ ย ะรู ้ จ ัก ประวัติ ศ าสตร์ ข องชาวศากยะ จึ ง ได้น า
ประเด็นซึ่ งว่าด้วยชาติพนั ธุ์ของกษัตริ ยม์ ากล่าวโต้ตอบเช่นกันว่า ‚พวกมึงก็เช่นเดียวกัน จงพาพวก
เด็ ก ขี้ เรื้ อนไปเสี ย ในบัด นี้ อ้า ยพวกอนาถาหาที่ ไ ปไม่ ไ ด้ เที่ ย วอาศัย อยู่ ใ นโพรงไม้ก ระเบา
เช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน ถึงจะมีโยธาหาญเป็ นต้นว่า ช้าง ม้า โล่ และอาวุธก็จะทาอะไรพวกกูได้‛
การนาเอาประเด็นที่เกี่ยวกับที่มาของกษัตริ ยม์ ากล่าวพาดพิง ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว คา
กล่าวข้างต้นก็มีนยั ที่แฝงเอาไว้ดว้ ยความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์ เพราะกษัตริ ยช์ าวศากยะเองก็
อภิ เษกสมรสซึ่ งกันและกันจริ ง แต่ประเด็นที่ ชาวศากยะมองว่า พระราชาของตนเองถู กดู หมิ่ นดู
แคลนก็เพราะว่า มีการนาพฤติกรรมดังกล่าวไปเปรี ยบเทียบกับ ‚หมา‛ ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นหมาบ้านหรื อ
หมาป่ าต่างก็มีเพศซึ่ งกันและกันโดยมิได้แยกแยะว่าสัตว์ตวั ใดเป็ นพี่หรื อเป็ นน้อง คากล่าวของชาว
ศากยะที่กล่าวพาดพิงไปถึงเด็กขี้เรื้ อนว่าเป็ นพวกอนาถาหาที่พ่ ึงมิได้ จนต้องไปอาศัยอยูต่ ามโพรง
ไม้น้ นั ก็สอดรับกับแง่มุมที่พระเจ้า ‚ราม‛ ซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อนเสด็จออกจากเมืองประดุ จคนอนาถา
และไปอาศัย อยู่ใ นโพรงต้นไม้ แต่ ป ระเด็ นที่ ช าวโกลิ ย ะยอมรั บ ไม่ ไ ด้ก็ คื อ การนากริ ย าอาการ
ดังกล่าวไปเปรี ยบเทียบกับสัตว์เดรัจฉาน
ทาไมประเด็นความขัดแย้งจึงกลายมาเป็ นประเด็นที่มาของชาติพนั ธุ์ของกษัตริ ย ์ ซึ่ งมี
ความเป็ นไปได้ของวาระซ่ อนเร้ นที่ว่า ทั้งสองฝ่ ายอาจมีพวกหัวรุ นแรง ที่ตอ้ งการให้ความขัดแย้ง
นั้น กลายเป็ นสงคราม เพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ ายให้ได้ ทั้งในแง่ของการทาร้ายจิตใจของฝ่ ายตรงข้าม
โดยการการลบหลู่ หรื อดูหมิ่น กษัตริ ย ์ ซึ่ งคือ สมมติเทพ หรื อผูป้ กครองสู งสุ ดที่ประชาชนในแต่ละ
แคว้นให้การยอมรั บ และทั้งในแง่ ของการหาแนวร่ วมโดยดึ งสถาบันกษัตริ ยท์ ี่ มีกองกาลังอาวุธ
เพียบพร้อมมาเข้าร่ วม ในการสนับสนุนข้อพิพาทการแย่งชิงทรัพยากรน้ า
๒) ฝ่ ายกษัตริ ย ์

๕๖

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๔
(กรุ งเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖๓.

๑๘๓

ทางฝ่ ายกษัต ริ ย ์เ อง เมื่ อ ได้รับ ทราบข่ า วสาร ก็ ย อมไม่ ไ ด้ที่ ช าติ พ นั ธุ์ ข องตนเองถู ก
กระทบกระเทียบ และเปรี ยบเปรยเช่ นนั้น จึงได้จดั เตรี ยมอาวุธยุทโธปกรณ์ ทาการรบกับฝ่ ายตรง
ข้าม เพื่อที่จะเอาชนะกันให้ได้ โดยทางฝ่ ายโกลิยะได้กล่าวว่า ‚พวกเราจะสาแดงเรี่ ยวแรงและกาลัง
ของคนที่สังวาสกับน้องให้ปรากฏ‛ ซึ่ งทางฝ่ ายศากยะก็ได้กล่าวโต้ตอบกลับเช่นกันว่า ‚พวกเราก็จะ
สาแดงให้เห็นเรี่ ยวแรง และกาลังของคนที่อาศัยอยูใ่ นต้นกระเบา‛ การกล่าวลักษณะเช่นนี้ น้ นั เป็ น
การกล่าวที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้น และต้องการเอาชนะหรื อ เหนื อกว่าอีกฝ่ าย โดยยกที่มาชาติ
พันธุ์ตนเองในเชิงประชดประชัน แม้จะเป็ นชาติพนั ธุ์ของคนที่อาศัยอยูใ่ นต้นกระเบาในฝ่ ายโกลิยะ
หรื อ แม้จะเป็ นชาติพนั ธุ์ของคนที่สังวาสกับน้องในฝ่ ายศากยะ
๔.๒.๒.๓ วิเคราะห์ กลยุทธ์ การเจรจาไกล่ เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy)
ในกรณี ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็ นกัลยาณมิตรในการเจรจาไกล่เกลี่ ย
ทรงสามารถจัดการความขัดแย้งที่กาลังจะกลายไปเป็ นสงครามระหว่างแคว้นโกลิ ยะและแคว้น
ศากยะ กลับสู่ ความสงบและก่อให้เกิดสันติภาพที่ยงั่ ยืนอีกด้วย การวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้ง
ของพระองค์ในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๒ ขั้นตอนใหญ่ คือ
กลยุทธ์ในการทาให้เกิดความสงบ และเกิดสันติภาพที่ยงั่ ยืน ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
๑) กลยุทธ์ ในการทาให้ เกิดความสงบ
สิ่ งที่พระองค์ทรงทาเป็ นอันดับแรก คือ การทาให้หมู่พระญาติหยุดความบาดหมาง หรื อ
ความร้าวฉานระหว่างกัน เพื่อไม่ให้มีการสู ้รบหรื อสงครามเกิดขึ้น โดยทรงตรัสว่า ‚เมื่อเราไม่ไป
พวกญาติจกั ฉิ บหาย การที่เราไปก็ควร‛ และ “เมื่อเราไม่มีอยู่ ในวันนี้ แม่น้ าคือโลหิ ตจักไหลนอง‛
พระองค์ทรงดาเนิ นการอย่างเป็ นขั้นตอนดังนี้
(๑) พระองค์ทรงวางตัวเป็ นกลาง พระองค์ทรงไปปรากฏตัว เป็ นการดารงอยูท่ ่ามกลาง
กลุ่ มชนทั้งสองแคว้น ที่ กาลังขัดแย้งกันโดยการ ‚ประทับนัง่ โดยบัลลังก์ในอากาศ ณ ท่ามกลาง
แม่น้ าโรหิ ณี‛๕๗ ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้ ถึงความเป็ นนักจัดการความขัดแย้งของพระองค์ที่ทรง
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ได้ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด ถึงแม้วา่ พระบิดาเป็ นฝ่ ายศากยะ พระมารดาเป็ นชาวโกลิยะและ
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏตัวขึ้นแล้ว พระญาติท้ งั หลาย เมื่อได้เห็ นพระพุทธเจ้าก็ได้พากันทิ้งอาวุธ
และถวายบังคม๕๘ ซึ่งแสดงถึงพุทธนุภาพของพระองค์

๕๗
๕๘

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, หน้า ๓๖๔.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๓๖๔.

๑๘๔

(๒) พระองค์ทรงทาการเจรจาไกล่เกลี่ ย ในช่ วงแรกแม้พระองค์จะทรงทราบด้วยพระ
ญาณแล้วว่า ความสัมพันธ์ของพระญาติร้าวฉานจนเกือบจะทาสงครามกันนั้น เป็ นเพราะประเด็น
ที่วา่ ด้วยเรื่ อง ‚ชาติพนั ธุ์‛ มากกว่าประเด็นที่วา่ ด้วยเรื่ องการแย่งชิ งทรัพยากร ‚น้ า‛ การเจรจาไกล่
เกลี่ ย ของพระองค์เป็ นการตั้ง ค าถาม ที่ จะท าให้ท้ งั กษัต ริ ย ์ส องฝ่ ายได้ใ คร่ ค รวญพิ จารณาอย่า ง
รอบคอบ หาเหตุและผล เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ขึ้นด้วยตนเอง
คาถามของพระองค์เริ่ มต้นว่า ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย ทาไม พวกท่านมาที่นี่‛ ทั้งๆ ที่
พระองค์ทอดพระเนตรเห็ นว่า มี อาวุธ ที่ กองเรี ย งรายอยู่ขา้ งกายของกษัตริ ย ์เหล่ า นั้น คาตอบคื อ
‚หม่อมฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดูแม่น้ า เพื่อต้องการเที่ยวเล่น และก็ไม่ได้ที่นี่เพื่อดูความร่ มรื่ นของป่ า
ไม้ หากแต่มาเพื่อต้องการเริ่ มสงคราม” ซึ่ งถ้าวิเคราะห์จากคาตอบที่วา่ “ไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดูแม่น้ า”
ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประเด็นของความแตกแยกจริ งๆ ไม่ได้อยูท่ ี่ “น้ า”
แต่ พ ระองค์ก็ย งั ทรงถามต่อไปว่า ‚ก็ แล้วพวกเธอทะเลาะกันเพราะเรื่ องอะไรเล่ า ?‛
กษัตริ ยท์ ้ งั สองฝ่ ายพากันนิ่ งเงียบ และตอบว่า “ไม่ทราบ” ซึ่ งถ้าวิเคราะห์จากบทสนทนา จะเห็นได้
ว่ า การตอบว่ า “ไม่ ท ราบ” ของกษัต ริ ย์น้ ั น แม้จ ะเป็ นการตอบในลัก ษณะที่ ผู ้ฟั ง ฟั ง แล้ว ไม่
สมเหตุสมผลเลยในคาตอบ เพราะ สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นรุ นแรงจนจะทาให้เกิดภาวะสงคราม
แล้ว โดยกษัตริ ยท์ ้ งั สองแคว้นได้พากันยกทัพ และขนอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายขนาดนี้ จะไม่ทราบ
สาเหตุ ที่ แท้จริ ง ได้อย่า งไร การตอบในลัก ษณะดัง กล่ า ว อาจวิเคราะห์ ไ ด้ว่า เป็ นการตอบที่ จ ะ
พยายามเลี่ยงตอบถึงสาเหตุที่แท้จริ งว่า กษัตริ ยเ์ หล่านั้นไม่ได้ทะเลาะกันเพราะการแย่งชิ งทรัพยากร
น้ าแต่ประการใด หากแต่ถูกพาดพิงถึ งในเชิ งดูหมิ่นเกี่ ยวกับที่ มาของชาติพนั ธุ์ ดังจะเห็ นได้จาก
ถ้อยคาที่วา่ ‚พวกเราจักแสดงเรี่ ยวแรงและกาลังของเหล่าชนผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกับพวกพี่สาวน้องสาว‛ และ
‚พวกเราจักสาแดงเรี่ ยวแรงและกาลังของเหล่าชนผูอ้ ยูท่ ี่ตน้ กระเบา‛๕๙
พระองค์ไ ด้ทรงถามต่อไปว่า ‚บัดนี้ ใครจักทราบ‛ ซึ่ งเมื่ อซักถามไปโดยลาดับตั้งแต่
อุปราชลงไปเป็ นทอดๆ สุ ดท้ายผูท้ ี่ เป็ นมูลเหตุ ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งที่ แท้จริ ง ก็คือ ‚ทาสและ
กรรมกร” ในประเด็นการแย่งชิงน้ าเพื่อใช้ในการปลูกข้าว
แต่อย่างไรก็ตาม กษัตริ ยท์ ้ งั สองฝ่ ายในฐานะที่เป็ นผูน้ าของประชาชน ก็มิอาจจะที่หลีก
หนี ความรั บผิดชอบต่อ
สถานการณ์ ความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้ นได้ ซึ่ งจะเห็ นได้จากคาถามที่
พระพุทธเจ้าทรงถามกษัตริ ยว์ า่ ‚น้ าตีราคาเท่าไร?‛ คาตอบที่ได้รับคือ ‚มีราคาน้อย‛ พระองค์ได้
ทรงซักถามโดยมุ่งเน้นไปที่กษัตริ ยโ์ ดยตรงว่า ‚กษัตริ ยท์ ้ งั หลาย มีราคาเท่าไร?‛ คาถามเชิ งรุ กใน
ลักษณะนี้ แสดงถึงว่าพระองค์กาลังจะนาเอาประเด็นของกษัตริ ยข์ ้ ึนมาเปรี ยบเทียบกับน้ าในแง่ของ
๕๙

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๓๕๓.

๑๘๕

ราคา ซึ่ งการตีราคาในลักษณะนี้ เป็ นการมุ่งหมายถึงการตีราคาในแง่ของคุ ณค่าภายในอันถือได้ว่า
เป็ น ‚คุณค่าแท้‛ มิใช่ ‚คุณค่าเทียม‛ การเปรี ยบเทียบในลักษณะนี้ ยอ่ มเป็ นการง่ายที่กษัตริ ยจ์ ะตอบ
โดยอาศัยตัวเองเป็ นศูนย์กลาง (Center) ว่า ‚ขึ้นชื่อว่ากษัตริ ยท์ ้ งั หลายหาค่า มิได้‛ ในขณะเดียวกัน
หากนาคาถามเดี ยวกันนี้ ไปถามทาสและกรรมกร ในภาวะภัยแล้ง น้ าจะกลายเป็ นสิ่ งที่มีค่าสาหรับ
ทาสและกรรมกร
(๓) พระองค์ทรงแสดงธรรม- อุปมาอุปไมย (metaphor) ให้กษัตริ ยท์ ้ งั สองเห็นโทษของ
ฟั งเรื่ องราวที่ขาดสติ และโทษของการทะเลาะวิวาทกัน พระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่ องราวชาดก ๓
เรื่ อง คือ ผันทนชาดก ทุททภชาดก และ ลฏุกิกชาดก
ใน ‚ทุททภชาดก‛ พระองค์ทรงสอนให้เห็นถึงการฟั งเรื่ องราวต่างๆโดยปราศจากการ
ไตร่ ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ จนนาไปสู่ ความขัดแย้งทะเละวิวาทกัน พระองค์ตรัสว่า ‚ดูก่อน
มหาราชทั้งหลาย เกิ ดมาเป็ นคนไม่ควรหันไปตามเหตุที่ถึงของบุ คคลอื่น (คือไม่ควรเก็บเอาเรื่ อง
ของคนอื่นมาคิด)‛๖๐ และเพื่อให้มองเห็ นภาพที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น พระองค์จึงได้นาประเด็นเรื่ อง
‚กระต่ายตื่นตูม‛ มาตรัสว่า กระต่ายตื่นตูมเพราะเสี ยงหล่นของลูกมะพร้าว การตื่นตูมของกระต่าย
ป่ านั้น ได้ทาให้พวกสั ตว์น้อยใหญ่อื่นๆ พลอยตกใจกลัวไปด้วย เพราะกระต่า ยป่ าได้ร้องว่า
แผ่นดินจะถล่มแล้ว การยกประเด็นดังกล่าวมาอ้างถึงก็เพื่อที่จะย้ าสอนกษัตริ ยท์ ้ งั หลายว่า ‚อย่าเป็ น
คนตื่นตูม‛ โดยการนาประเด็นที่คนอื่นกล่าวถึงมาสร้างมายาภาพให้แก่ตนเอง เพราะในขณะที่
ทาสและกรรมกร อุปราช อามาตย์และเสนาบดีพากันวุน่ วายกับข้อมูลที่ส่งต่อกันมาตามขั้นตอนนั้น
กษัตริ ยเ์ มื่อได้รับการรายงานเรื่ องราวที่เกิดขึ้น แทนที่จะพากันสงบ และกลัน่ กรองข้อมูล พร้อมทั้ง
แสวงหาทางออกในเชิ งสันติวิธี กลับไปหลงเชื่ อ และคล้อยตามแหล่งข่าว จนทาให้เกิ ดความร้ าว
ฉานในหมู่กษัตริ ยจ์ นอยากแก่การควบคุม
เมื่อวิเคราะห์เนื้ อหาโดยรวมจาก ‚ผันทนชาดก‛ จะพบว่า พระพุทธเจ้าได้เปิ ดประเด็น
สาคัญโดยมุ่งไปที่ปัญหาที่แท้จริ งว่า ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย ขึ้นชื่ อว่า การหายใจคล่อง เพราะเหตุ
ทะเลาะวิวาทกันไม่มีเลย ด้วยว่ารุ กขเทวดาตนหนึ่ งกับหมีตวั อาฆาตกัน เพราะเหตุทะเลาะวิวาทกัน
เวรนั้นก็ติดตามอยู่ตลอดกัปป์ ทั้งสิ้ น‛๖๑ ประเด็นนี้ เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับรุ กขเทวดาและหมีซ่ ึ ง
ทะเลาะวิวาทกันครั้งแล้วครั้งเล่ า แต่ในที่สุดไม้ตะคร้ อที่รุกขเทวดาอาศัยอยู่ก็กลายเป็ นล้อเกวียน
โดยมีหนังหมีหุม้ ล้อ

๖๐
๖๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกายชาดก เล่ มที่ ๓ ภาคที่ ๔ , หน้า ๕๓๐–๕๓๗.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๗๕๗–๗๖๔.

๑๘๖

เมื่อวิเคราะห์จาก ‚ลฏุกิกชาดก‛ ทาให้เราได้เห็นแง่คิดที่พระองค์ทรงนามาเป็ นฐานใน
การรองรับหลักการที่พระองค์ได้นาเสนอต่อกษัตริ ยใ์ นประเด็นนี้ ก็คือ การที่จะเอาชนะซึ่ งกันและ
กันนั้น กาลังจะมากหรื อน้อยไม่ใช่ประเด็นสาคัญ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ ‚ปั ญญา‛ เพราะเมื่อใดก็
ตามหมู่มนุษย์ถูกเมฆหมอกแห่ งอวิชชาครอบงาปั ญญาแล้ว ปั ญญาก็มิอาจที่จะส่ องแสงได้ และทา
ให้เกิดความหายนะแก่ชีวิตของตนเองในที่สุด ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย บางคราวผูท้ ี่มีกาลังน้อย
กว่าก็หาช่ องทาลายผูท้ ี่ มีกาลังมากได้ บางคราวผูท้ ี่มีกาลังมากก็ได้ช่องทาลายผูท้ ี่มีกาลังน้อยได้
แม้แต่นางนกไซ้ยงั ฆ่าพญาช้างตัวประเสริ ฐได้‛
๒) กลยุทธ์ ในการเกิดสั นติภาพทีย่ งั่ ยืน
จากการที่ พ ระองค์ใ นฐานะนัก เจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลาง พระองค์ไ ด้ท รงดาเนิ นการ
จัดการความขัดแย้งไม่ให้เข้าสู่ ภาวะสงคราม ความสงบได้เกิดขึ้น กษัตริ ยท์ ้ งั สองฝ่ ายและกองทัพได้
วางอาวุธ เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการที่จะไม่ทาสงครามแล้ว พระองค์ยงั ทรงใช้กลยุทธ์ในการที่จะให้เกิด
สันติภาพที่ยงั่ ยืนของทั้งสองฝ่ าย นัน่ คือ ต้องเข้าถึงการจัดการสาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริ งหรื อ
รากเหง้าของความขัดแย้ง พระองค์ท รงยกตัวอย่า งเรื่ องราวของชาดกอี ก ๒ เรื่ อง เป็ นลัก ษณะ
อุปมาอุปไมย (metaphor)เช่นกัน คือ รุ กขธรรมชาดก และ วัฏฏกชาดก โดยเน้นถึงเรื่ องความสามัคคี
จากนั้นพระองค์ทรงนาเสนอ “อัตตทัณฑสู ตร” เป็ นประเด็นสุ ดท้าย ซึ่ งมีเนื้ อหามุ่งเน้นไปที่จุดซึ่ ง
ถื อได้ว่าเป็ น ‚หัวใจ‛ หรื อ ‚รากเหง้า‛ ของความขัดแย้งนัน่ คือในเรื่ องของทิ ฏฐิ มานะที่มีอยู่ใน
กษัตริ ยท์ ้ งั สองฝ่ าย
เมื่อวิเคราะห์ ‚รุ กขธรรมชาดก‛ จะทาให้เราได้ทราบถึงพุทธประสงค์ที่จะนาเสนอ
ประเด็นที่วา่ ด้วยการสร้างความสมานฉันท์อย่างแจ่มชัด ‚มหาบพิตรทั้งหลาย ท่านทั้งหลายได้นาม
ว่าเป็ นญาติกนั ควรจะสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกัน เพราะว่า เมื่อญาติท้ งั หลายยังสามัคคีกนั อยู่
หมู่ปัจจามิตร (ข้าศึก) ย่อมไม่มีโอกาส‛๖๒ การตรัสเช่นนี้ทาให้เราได้มองเห็นวิสัยทัศน์ของพระองค์
ว่า การที่ญาติทะเลาะกันนั้น คนที่ได้ประโยชน์ในเชิงการเมือง การทหารก็คือ ‚ข้าศึก‛ ของแคว้นทั้ง
สองนั่นเอง และเพื่อให้ประเด็นชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น พระองค์ทรงอุ ปมาอุ ปไมย ความสามัคคี น้ ัน
เปรี ยบเสมื อนกับต้นไม้ ว่า ‚ลมพายุไม่สามารถที่ จะท าลายป่ ารั ง ที่ เกาะประสานกันอยู่เป็ นกลุ่ ม
เดียวกันได้ แต่ลมสามารถพัดพาต้นไม้ใหญ่ที่ต้ งั อยูโ่ ดดเดี่ยวให้ลม้ ลงได้‛๖๓
การแสดงธรรมเชิ งอุปมาอุป ไมยของพระองค์ดงั กล่ าว มี เป้ าหมายเพื่อที่ จะชี้ ให้พระ
ญาติของพระองค์ได้เกิ ดปั ญญาขึ้นกับตนเองว่า ทั้งสองฝ่ ายควรจะดาเนิ นชี วิตอยู่ดว้ ยกันอย่างเป็ น
๖๒
๖๓

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ มที่ ๓ ภาคที่ ๒, หน้า ๒๐๐.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๙๙.

๑๘๗

เอกภาพ (Unity) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เมื่อ
แคว้นทั้งสองแตกแยกกัน ผลเสี ยอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือ ประเด็นที่วา่ ด้วยการ
เจรจาต่อรองทั้ง ในแง่ การเมื องระหว่า งรั ฐ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิ จระหว่างรั ฐทั้ง สองก็ จะขาด
หายไป นอกจากนั้นผลเสี ยในเชิ งนโยบายทางการทหารก็จะมี ปัญหาเช่ นเดี ยวกัน สาเหตุ ที่เป็ น
เช่นนี้ก็เพราะว่า การที่รัฐทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ในมิติต่างๆ นั้น สิ่ งที่เชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชดั คือ
‚ความเป็ นญาติ‛ หรื อ ‚ความเป็ นเอกภาพในแง่ของชาติพนั ธุ์‛ ดังนั้น การที่ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
จะรุ กรานทางด้านการทหารก็จะทาให้ได้ยากยิ่งขึ้น เพราะว่าการรบกับรัฐหนึ่ งก็เท่ากับรบกับสอง
รัฐ ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ าอยูต่ ลอดเวลาของการไกล่เกลี่ยก็คือ ‚หากสามัคคีกนั แล้ว หมู่
ปั จจามิตรก็ทาอะไรไม่ได้‛
เมื่อวิเคราะห์ “วัฏฏกชาดก” นั้นชี้ ให้เราได้เห็นแนวคิดที่พระองค์ตอ้ งการจะตอกย้ าให้
พระญาติของพระองค์ได้มองเห็ นถึงความหายนะที่จะเกิ ดขึ้น จากการแตกความสามัคคีกนั ในอีก
มิติหนึ่ ง สามัคคีจะกลายเป็ นพลังอย่างมหาศาล ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย เมื่อฝูงนกกระจาบพร้ อม
เพรี ยงกันอยู่ นายพรานก็ไม่อาจหาช่ องทาร้ ายได้ ต่อเมื่อใดฝูงนกกระจาบเกิ ดการแก่งแย่งขึ้น เมื่อ
นั้นบุตรนายพรานคนหนึ่ งจึงทาลายเอานกกระจาบเหล่านั้นไปเสี ย ขึ้นชื่ อว่า ความหายใจคล่องใน
การทะเลาะวิวาทย่อมไม่ดีเลย‛๖๔ คาตรัสในลักษณะนี้ ดูประหนึ่ งพระองค์กาลังจะบอกพระญาติ
ทั้งหลายว่า หากไม่ตอ้ งการที่จะถูกจับ และถูกฆ่าตายเช่นฝูงนกกระจาบ ก็จงได้โปรดสมัครสมาน
สามัคคีกนั เอาไว้
พระองค์ทรงนาเสนอ “อัตตทัณฑสู ตร” เป็ นประเด็นสุ ดท้าย ซึ่ งมีเนื้ อหามุ่งเน้นไปที่จุด
ซึ่ งถือได้วา่ เป็ น ‚หัวใจ‛ หรื อ ‚รากเหง้า‛ ของความขัดแย้ง นัน่ คือเรื่ องของ “ทิฏฐิและมานะ” จาก
การศึ ก ษาวิเคราะห์ เนื้ อหาสาระ ตามที่ ปรากฏในพระสู ตรนี้ พบว่า แม้ว่า กษัตริ ยจ์ ะเลี่ ย งปกปิ ด
เหตุผลที่แท้จริ งเกี่ยวกับที่มาของความแตกแยกร้าวฉาน พระองค์ก็ทรงมิได้เข้าไปแตะต้องถึงสาเหตุ
ในเชิงลึกเกี่ยวกับการทะเลาะกันในตอนแรก แต่สาหรับพระสู ตรนี้ กลับมีเนื้ อหามุ่งเน้นไปที่จุดซึ่ ง
ถือได้วา่ เป็ น ‚หัวใจ‛ หรื อ ‚รากเหง้า‛ ของความขัดแย้ง ดังจะเห็ นได้จากพระดารัสที่วา่ ‚ภัยเกิ ด
แล้วแต่อาชญาของตน ท่านทั้งหลายจงเห็นคนทะเลาะกัน เราจักแสดงความสลดใจตามที่เราได้
สลดมาแล้ว‛๖๕ เหตุการณ์เช่นใดที่ทาให้พระองค์บงั เกิดความ ‚สลดใจ‛ มาแล้วในอดีต ‚เราได้เห็น

๖๔

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ มที่ ๓ ภาคที่ ๒, หน้า ๔๔๕-๔๕๐.
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย สุ ตตนิบาต เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุ งเทพฯ: มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๘๓๙.
๖๕

๑๘๘

หมู่สัตว์กาลังดิ้นรนอยูด่ ว้ ย ‘ตัณหา และทิฐิ’ เหมือนเปล่าในอ่างน้ าน้อย ฉะนั้น ภัยได้เข้ามาถึงเรา
แล้ว เพราะได้เห็นคนทั้งหลายผูท้ ี่โกรธกันและกัน‛๖๖
พระดารัสดังกล่าวทาให้เราได้เข้าใจว่า พระองค์กาลังนาเสนอสาเหตุที่แท้จริ งของความ
ขัดแย้งที่ซ่อนเร่ นอยูภ่ ายในใจของกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย นัน่ ก็คือ ‚ตัณหา และทิฐิ‛ ซึ่งอาจจะรวม ‚มานะ‛
เข้าไว้ดว้ ยนอกจากนี้ แล้ว พระองค์ยงั ได้ให้เหตุผลในเชิ งลึ กเช่ นเดิมว่า ‚มุนีเป็ นผูม้ ีสัจจะ ไม่คนอง
ไม่มีมายา ละการเสี ยดสี เป็ นผูไ้ ม่โกรธ พึงข้ามความโลภและความตระหนี่ เสี ย‛๖๗ การตรัสใน
ประเด็นนี้ กลับชี้ เพิ่มเติมว่า การกล้าที่จะยอมรับความจริ ง (สัจจะ) ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่มาของชาติพนั ธุ์
ซึ่ งเป็ นประดุ จมายาภาพแล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปโกรธ เสี ยดสี ซ่ ึ งกันและกัน และสิ่ งที่ควรจะทาลาย
ออกไปจากใจก็คือ ความโลภ อยากจะเอาชนะในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ โดยใช้การทาสงครามเป็ น
ทางออกในการตัดสิ น
พระองค์ทรงสรุ ปจบพระสู ตรนี้ ดว้ ยพระดารัสที่น่าสนใจว่า ‚ธรรมชาติเครื่ องปรุ งแต่ง
อะไรๆ ย่อมไม่มีแก่ผไู ้ ม่หวัน่ ไหว ผูร้ ู ้แล้ว… มุนียอ่ มไม่กล่าวยกย่องตนในบุคคลที่เสมอกัน ผูต้ ่ากว่า
ผูส้ ู งกว่า มุนีน้ นั เป็ นผูส้ งบปราศจากความตระหนี่ ย่อมไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ …‛๖๘ การสรุ ปจบใน
ลักษณะนี้ ทาให้ปัญญาของกษัตริ ยท์ ้ งั หลายที่ถูกครอบงาด้วย ทิฏฐิ ตัณหา และมานะ สว่างขึ้นมา
โดยพร้อมเพรี ยงกัน ซึ่ งเป็ นการสิ้ นสุ ดของความแตกแยกร้าวฉาน และเป็ นจุดเริ่ มต้นอีกครั้งหนึ่ ง
ของการกลับมาของสันติภาพที่ยงั่ ยืนในทั้งสองแคว้น โดยวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่กษัตริ ยท์ ้ งั สอง
ฝ่ าย ได้ถวายพระราชกุมารฝ่ ายละ ๒๕๐ พระองค์แด่ พระพุทธเจ้า เพื่อให้พระองค์ประทานการ
บรรพชาอุปสมบท แม้ว่าพระราชกุมารบางพระองค์จะไม่ปรารถนาก็ตาม สุ ดท้ายแล้ว พระราช
กุมารเหล่านั้นก็เป็ นประดุ จเป็ นสัญญาที่ท้ งั สองฝ่ ายทาการสงบศึก และพร้ อมกับเป็ น‚สัญลักษณ์ ‛
ที่แสดงออกถึง‚สันติภาพที่ยงั่ ยืน‛ ที่เกิดขึ้นในแคว้นทั้งสอง
๔.๒.๓ กรณีความขัดแย้งระหว่างเจ้ าศากยะและเจ้ าชายวิฑูฑภะ
ครั้นเมื่อ พระเจ้าปเสนทิโกศล ภายหลังจากที่ทรงประกาศพระองค์เป็ นพุทธสาวกแล้ว
พระองค์ตอ้ งการมีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า จึงให้คนไปสู่ ขอ ‚ขัตติยานี ‛ ในตระกูลศากยะมา
เป็ นพระมเหสี ทางฝ่ ายศากยะได้รับสาส์ นแล้วได้ประชุมปรึ กษากัน และเห็ นว่าสายเลือดของพระ
เจ้าปเสนทิโกศลต่า พวกศากยะไม่อาจยอมรับได้ซ่ ึ งศากยะถือว่าสายเลือดของศากยะเป็ นสายเลือด
บริ สุทธิ์ แต่พวกศากยะตกอยูใ่ นสภาวะที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จึงช่วยกันหาทางออก พระเจ้ามหานามะ
๖๖

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘๓๙.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘๔๐.
๖๘
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๘๔๓.
๖๗

๑๘๙

เสนอให้ส่ง บุ ตรี ข องนางทาสี ชื่ อวาสภขัตติ ย าโดยไม่ไ ด้บอกความจริ ง เพื่ อให้นางช่ วยแก้ข ดั ใน
ปั ญหาดังกล่าว ในที่ประชุมจึงตกลงส่ งนางวาสภขัตติยาไปถวายพระเจ้าปเสนทิโกศ
ฝ่ ายพระเจ้าปเสนทิโกศล ก็โสมนัสพระทัยที่ได้เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูล
ศากยะ และได้ทรงตั้งนางวาสภขัตติยาเป็ นอัครมเหสี ทนั ที ต่อมาพระนางได้ประสู ติพระโอรสพระ
นามว่าวิฑูฑภะ เมื่อเจริ ญวัยเป็ นหนุ่มขึ้นได้เป็ นพระราชกุมารได้เสด็จไปเยี่ยมพระเจ้ามหานามะ ที่
กรุ งกบิลพัสดุ์ แต่ไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควร ตอนเสด็จกลับ มหาดเล็กลืมดาบได้กลับมาเอาดาบ
ที่พระราชวังชั้นใน เห็นนางทาสี กาลังเอานมโคล้างที่ประทับที่พวกเจ้าศากยะจัดให้พระเจ้าวิฑูฑภะ
ประทับ โดยที่นางทาสี ลา้ งไปพลางและด่าไปพลาง มหาดเล็กของพระเจ้าวิฑูฑภะจึงสอบถามทราบ
ความจริ งจากพวกนางทาสี ของเจ้าศากยะว่า พระเจ้าวิฑูฑภะเป็ นลูกของนางทาสี ที่พวกศากยะส่ งไป
แล้วมหาดเล็กก็ได้นาความนั้น มากราบทูลพระเจ้าวิฑูฑภะ พระเจ้าวิฑูฑภะได้ทรงทราบ ได้เกิ ด
ความอาฆาตว่า วันนี้ ศากยะเอาน้ านมล้างที่ประทับของเรา สักวันหนึ่ งเมื่อเรามีอานาจก็จะเอาเลือด
จากลาพระศอ ของพวกเจ้าศากยะมาล้างเท้าเราให้ได้
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทราบเรื่ องทรงพิโรธมาก ทรงปลดพระมเหสี และพระราชโอรส
ออกจากตาแหน่ ง จึงได้ยกพลเพื่อไปรบกับพวกศากยะ พอดี พระพุทธเจ้าเสด็จมาห้ามไว้ และได้
แสดงให้เข้าใจว่า ‚เชื้ อสายของมารดาไม่สาคัญ ทางบิดาสาคัญกว่า หรื อว่าที่จริ งแล้วคนชั้นไหนไม่
สาคัญ ถ้าเป็ นคนดี แล้วถือว่าใช้ได้ สมัยโบราณ ลูกคนตัดฟื นยังได้เป็ นมหาราชเป็ นที่เคารพยาเกรง
ของคนทัว่ ประเทศเพราะเป็ นคนดีเพราะเป็ นคนดีมีศีลธรรม...‛ พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเชื่อจึงคืน
ตาแหน่งแก่มเหสี และพระโอรสตามเดิม ด้วยความแค้นยังไม่สิ้น พระเจ้าวิฑูฑภะจึงได้ทาการปฏิวตั ิ
และยึดอานาจพระราชบิดา สถาปนาพระองค์ เป็ นพระมหากษัตริ ย ์ และได้ยกกองทัพไปเพื่อฆ่าล้าง
ตระกูลพวกศากยะ พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึง ๓ ครั้ง แต่ครั้งที่ ๔ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า
เป็ นบาปกรรมแต่ปางก่อนของพวกศากยะที่เคยเอายาพิษใส่ ลงน้ าทาให้ปลาและสัตว์อื่นๆ ตาย สุ ดที่
จะห้ามหรื อป้ องกันได้ จึงมิได้ทรงห้ามในครั้งสุ ดท้าย พระเจ้าวิฑูฑภะรบชนะแล้วจึงสั่งให้ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์เจ้าศากยะไม่เว้นทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ เอาเลือดลาพระศอล้างพระบาท และได้เผาบ้านเมืองวอด
วายหมดสิ้ น
๔.๒.๓.๑ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของความขัดแย้ ง (Analysis of Key Conflict
Factors)
๑)องค์ ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors)
ในประเด็ นความขัดแย้ง ทางเชื้ อ ชาติ ร ะหว่า งเจ้า ศากยะ และ เจ้า ชายวิฑู ฑ ภะ ที่ ไ ม่
สามารถหาทางออกของการจัดการปั ญหาดังกล่าว จนท้ายที่สุดต้องจบลงด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้า

๑๙๐

ศากยะ สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบของความขัดแย้งเชิงประจักษ์ ได้ใน ๓ ประเด็น คือ ทาง
การเมืองการปกครอง ทางด้านสังคม และ ทางด้านความมัน่ คง
(๑) ทางการเมืองการปกครอง
มูล เหตุ ข องความขัดแย้ง นั้น เริ่ ม จากการที่ พ ระเจ้า ปเสนทิ โกศลนั้น ต้องการสร้ า ง
ความคุน้ เคย หรื อเป็ นพระญาติกบั พระพุทธเจ้า เนื่ องจากว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่สบายพระทัย
กรณี ที่พระองค์นิมนต์ให้พระภิกษุจานวน ๕๐๐ รู ปไปรับนิ ตยภัตจากพระองค์ทุกวัน แต่เมื่อผ่าน
ไปได้ ๗ วันพระองค์ทรงลื มออกมาถวายอาหาร เนื่ องจากพระองค์ไม่ได้สั่งไว้ จึ งไม่มีใครกล้า
ถวายอาหารบิณฑบาตแทนพระองค์ พระภิกษุจึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต เมื่อพระองค์นึกได้จึง
ออกมาถวายอาหาร แต่พบพระอานนท์รูปเดี ยวเท่านั้น จึ งไปถามพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุ ไร?
พระภิกษุ ๕๐๐ รู ปจึงไม่ให้ความสาคัญแก่พระองค์ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ ให้เห็นว่า พระภิกษุไม่มี
ความคุน้ เคยกับพระองค์ จึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต จากเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงส่ งทูตไปขอ
พระธิ ดาของเจ้าศากยะมาเป็ นมเหสี เนื่ องจากเจ้าศากยะไม่สามารถปฏิ เสธการร้ องขอดังกล่ าว
เพราะพระเจ้า ปเสนทิ โ กศลนั้นทรงมี อิท ธิ พ ลทางทหาร และการเมื องระหว่า งประเทศต่ อกรุ ง
กบิ ล พัส ดุ์ ดัง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ได้เ คยตรั ส ว่ า ‚พวกศากยะเป็ นผู ้ใ กล้ชิ ด และอยู่ ใ นอ านาจของ
พระราชาปเสนทิโกศล… ก็พวกศากยะย่อมทาการต้อนรับ ทาการอภิวาท ลุกขึ้นยืนรับ ทาอัญชลี
กรรมและสามีจิกรรมในพระราชาปเสนทิโกศล‛๖๙ ‛ เจ้าศากยะจึงมอบนางวาสภขัตติยาซึ่ งเป็ นบุตร
ของนางทาสี ให้แก่ทูตแทนพระธิ ดาองค์ใดองค์หนึ่ งของตัวเอง ฝ่ ายพระเจ้าปเสนทิโกศล ก็โสมนัส
พระทัยที่ได้เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลศากยะ และได้ทรงตั้งนางวาสภขัตติยาเป็ นอัคร
มเหสี ทนั ที ต่อมาพระนางได้ประสู ติพระโอรสพระนามว่าวิฑูฑภะ
เจ้าชายวิฑูฑภะ ได้ทาการแย่งชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปเสนทิโกศล ในขณะที่พระเจ้าป
เสนทิโกศลไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยการยุแหย่ของเสนาบดีทีฆการายตนะซึ่ งหาช่องทางในการที่จะ
แก้แ ค้น พระเจ้า ปเสนทิ โกศลแทนพันธุ ล เสนาบดี ซึ่ งที ฆการายนะนั้น เป็ นหลานของพัน ธุ ล ะ
เสนาบดี ซึ่ งพันธุ ลเสนาบดีน้ นั พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้สั่งให้ทหารลอบฆ่าพร้อมกับลูกๆ จานวน
๓๒ คน เนื่ องจากพระองค์ระแวงว่าพันธุ ลเสนาบดีจะแย่งชิ งพระราชสมบัติของพระองค์ แต่เมื่อ
ส่ งสายลับไปสื บแล้ว กลับพบความจริ งว่า นางมัลลิ กาเทวีซ่ ึ งเป็ นภรรยาของพันธุ ลเสนาบดี และ
ลูกสะใภ้ไม่ได้มีความคิด และพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว ด้วยความสานึ กผิดพระองค์จึงได้ต้ งั
หลานของพันธุ ลเสนาบดีข้ ึนดารงตาแหน่งเสนาบดีในโอกาสต่อมา

๖๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๑/๕๑.
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ทีฆการายตนะซึ่ งหาช่องทางในการที่จะแก้แค้นแทนพันธุ ลเสนาบดี ได้ใช้โอกาสที่พระ
เจ้าปเสนทิโกศลเข้าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า นาเครื่ องพระราชกกุธภัณฑ์ท้ งั ๕๗๐ ที่พระองค์ ฝากเอาไว้ไป
ให้พระเจ้าวิฑูฑภะ และอภิเษกพระเจ้าวิฑูฑภะเป็ นพระราชาครองนครสาวัตถีแทน แต่พระเจ้าป
เสนทิ โกศลก็ไม่สามารถที่ จะแย่งชิ งพระราชสมบัติกลับคื นมาได้ เพราะเสด็จสวรรคตเสี ยก่ อน
ประเด็นการแย่งชิงราชสมบัติน้ ี พระมหาหรรษา๗๑สันนิ ษฐานว่า พระเจ้าวิฑูฑภะอาจไม่ได้มีส่วนรู ้
เห็ น และร่ วมวางแผนตั้งแต่แรก เพราะจากหลักฐานในคัมภี ร์อรรถกถาได้พยายามที่ จะบอกว่า
พระองค์ก็ไม่ทราบเรื่ องราวที่เกิดขึ้น จึงได้ถาม ฑีฆการายนะเสนาบดีว่า ‚พระชนกของข้าพเจ้าไป
แล้วหรื อ‛ ในขณะที่ เสนาบดี พยายามที่ จะใช้เหตุผลเชิ งจิ ตวิทยา ด้วยการบอกว่า ‚ถ้าท่านไม่รับ
ตาแหน่งพระราชา ข้าพเจ้าจะเป็ นพระราชาเอง‛ เจ้าชายวิฑูฑภะจึงยินยอมที่จะรับตาแหน่งดังกล่าว
(๒) ทางสังคม
เจ้ า ชายวิ ฑู ฑ ภะ พระองค์ ไ ด้ ป ระสบกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคัญ ๔ ประการ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของความขัดแย้งทางด้านสังคม กล่าวคือ
- พระองค์สังเกตเห็ นว่า ในวัย ๗ ขวบของพระองค์ เมื่อเห็ นของเล่นเป็ นช้าง ม้า ของ
กุมารอื่ น ๆ ที่ถูกส่ งมาเป็ นเครื่ องบรรณาการจากตระกูลของยาย จึ งถามพระมารดาของตนเองว่า
‚เจ้าแม่ ใคร ๆ เขาก็นาบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่น พระประยูรญาติไม่ส่ง
บรรณาการอะไรมาเพื่อหม่อมฉันบ้างเลยหรื อ เจ้าแม่ไม่มีพระชนนี พระชนกหรื อ?‛ นางวาสภขัตติ
ยาลวงพระองค์ว่า ‚เจ้าศากยะเป็ นยายของเจ้ามีอยู่ แต่อยู่ไกล เหตุน้ นั พวกท่าน (จึง) มิได้ส่งเครื่ อง
บรรณาการไร ๆ มาเพื่อเจ้า‛ ซึ่ งจากสถานการณ์ดงั กล่าว อาจทาให้พระองค์เกิดความสงสัยขึ้นได้ใน
สัมพันธภาพระหว่างพระองค์กบั เจ้าศากยะ
จนกระทัง่ วัย ๑๖ สิ่ งที่พระองค์ได้รับคาตอบจากพระมารดา เมื่อพระองค์ทรงขอไป
เยี่ย มตระกูล ของพระเจ้า ยาย คื อ ‚อย่า เลย ลู ก เอ๋ ย ลู ก จัก ไปท าอะไร‛ แต่ พ ระองค์ก็ ท รงรบเร้ า
จนกระทัง่ นางวาสภขัตติยาทนรบเร้าไม่ไว้ จึงอนุ ญาต พระองค์จึงขออนุญาตพระราชบิดาไปพร้อม
บริ วารเป็ นจานวนมาก ทางกบิลพัสดุ์ก็รับทราบถึ งการไปของพระองค์ จึงได้มีการเกณฑ์กุมารที่มี
อายุนอ้ ยกว่าพระองค์ไปที่อื่นเสี ยเพื่อไม่ตอ้ งพบกับพระองค์ และ ‚ไม่อาจไหว้ได้‛ เพราะเกรงว่า
กุมารศากยะที่อายุนอ้ ยกว่าจะต้องไหว้เจ้าชายวิฑูฑภะซึ่ งเป็ นบุตรของนางทาสี ซึ่ งกรณี น้ ี วิฑูฑภะก็
๗๐

เครื่ องประดับเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินมี ๕ อย่างคือ แส้จามรี มงกุฎ พระขรรค์ ธารพระกร และ
ฉลองพระบาท แต่บางแห่งว่า พระขรรค์ เศวตฉัตร มงกุฎ ฉลองพระบาท แบะพัดวาลวีชนี
๗๑
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส (นิ ธิบุณยกร), ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :
ศึกษาวิเคราะห์กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๑๕๙.

๑๙๒

ผิดสังเกตเมื่อไหว้ ‚พระเจ้าตา พระเจ้าลุ ง และไหว้ศากยะทั้งหมด‛ แต่ไม่เห็ นมีใครไหว้ตนกลับ
บ้าง ‚ทาไม...ไม่มีเจ้าศากยะไหว้...บ้าง‛
- ในขณะที่พระองค์กาลังเสด็จกลับ มหาดเล็กคนหนึ่ งลืมอาวุธ จึงได้กลับเข้าไปในเมือง
กบิลพัสดุ์ ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาเรื่ องชาติพนั ธุ์จึงปรากฏขึ้น เมื่อมหาดเล็กได้ยินเสี ยง
ของนางทาสี ข องเจ้า ศากยะ บริ ภ าษพระองค์ว่ า ‚นี้ เป็ นแผ่ น กระดานที่ บุ ต รของนางทาสี ชื่ อ
วาสภขัตติยานัง่ ‛ และประเด็นสาคัญก็คือ นางทาสี ได้นาน้ านมไปล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนัง่
จึงนาเหตุการณ์ดงั กล่าวไปเล่าให้ไพร่ พลด้วยกันฟังจนทาให้สถานการณ์บานปลายออกไปอีก
- พระเจ้าปเสนทิ โกศลทรงทราบความจริ งดังกล่าว ก็พิโรธที่เจ้าศากยะมอบนางทาสี
ให้แก่ พระองค์ จึงริ บเครื่ องบริ หารทั้งหมดจากนางทาสี และบุตร และให้การดู แลทั้งคู่เท่าที่ ฐานะ
ของทาสและทาสี ควรจะได้รับ
(๓) ทางด้านความมัน่ คง
ฝ่ ายพระเจ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อทรงทราบเรื่ องที่เจ้าศากยะส่ งบุตรี ของนางทาสี มา
เป็ นพระมเหสี ทรงพิโรธมาก จึงได้ยกพลเพื่อจะไปรบกับพวกศากยะ พอดีพระพุทธเจ้าเสด็จมาห้าม
ไว้ และได้แสดงให้เข้าใจว่า เชื้ อสายของมารดาไม่สาคัญ ทางบิดาสาคัญกว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทรงเชื่อ แล้วคืนตาแหน่งแก่มเหสี และพระโอรสตามเดิม
๒) องค์ ประกอบทีเ่ ป็ นรากเหง้ า (Structural Conflict Factors)
องค์ประกอบที่เป็ นรากเหง้ากรณี ความขัดแย้งระหว่างเจ้าศากยะและเจ้าชายวิฑูฑภะนั้น
มาจาก ๒ ประเด็น คือ
(๑) ทิฏฐิ มานะของเจ้าศากยะในเรื่ องของชาติพนั ธุ์
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของ ‚วงศ์ศากยะ‛ นั้น พบว่า มี หลาย
ประเด็นที่ แสดงถึ งทิ ฏฐิ มานะของทั้งเจ้าศากยะในเรื่ องของชาติ พนั ธุ์ ซึ่ งกลับกลายเป็ นชนวนที่
ก่อให้เกิดทาลายล้างเผ่าพันธุ์ตวั เอง ในท้ายที่สุด ดังจะได้อธิ บายดังต่อไปนี้
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ๗๒ ได้วิเคราะห์ คาว่า “ศากยวงศ์” ที่ทาให้เราได้คน้ พบ
ค าตอบเกี่ ย วกั บ ประ วั ติ แล ะความเป็ นมาของศาก ย วงศ์ อ ย่ า งน่ าส นใ จ ค าว่ า ‚ศาก
ยวงศ์‛ ประกอบด้วยศัพท์ ๒ ศัพท์ กล่าวคือ ‚สักกะ‛ และ ‚วงศ์‛ ซึ่ งหมายถึง ‚วงศ์แห่ งศากยะ‛
การตั้งชื่ อว่า ‚สักกะ‛ หรื อ ‚ศากยะ‛ นั้นเป็ นการตั้งวงศ์ข้ ึนสอดรับกับสถานที่ต้ งั ของ
๗๒

เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘.

๑๙๓

เมื อง เพราะว่า สถานที่ ต้ งั เมื องนั้น มี ต้น ‚สากะ‛ ขึ้ นอยู่เรี ย งราย ดังหลัก ฐานตามที่ ปรากฏใน
อัมพัฏฐสู ตร ‚พระราชกุมารเหล่านั้น....ก็เสด็จออกไปอาศัยอยู่ ณ ราวป่ าไม้สากะใหญ่ ริ มฝังสระ
โบกขรณี เชิ งเขาหิ มพานต์‛ ในขณะที่ความหมายในแง่ของการแสดงออกจากการที่พระเจ้าโอก
กากราช ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาทรงขนานพระนามกลุ่มของพระราชบุตรที่หนี ออกจากเมืองไปอยูต่ าม
ป่ าตามคาของร้ องของพระองค์ เนื่ องจากพระองค์ได้รับปากว่าจะให้พรแก่ พระมเหสี องค์หนึ่ ง
หลังจากที่ คลอดพระโอรส พระนางจึงขอให้พระราชายกพระราชสมบัติให้แก่พระราชบุ ตรของ
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็เกรงว่า พระโอรสคนอื่น ๆ ของพระองค์จะไม่ปลอดภัย อันมี
สาเหตุมาจากการแย่งชิ่งพระราชสมบัติ
จากสถานการณ์ของความไม่ปลอดภัยในลักษณะดังกล่าวจึงทาให้พระองค์ออกอุบายให้
พระราชบุ ตรเสด็ จออกจากพระนครไปอาศัย อยู่ใ นป่ า โดยทรงแนะน าให้พ ระราชบุ ต รว่า เมื่ อ
พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงค่อยกลับมาชิ งพระราชสมบัติ การตัดสิ นพระทัยเช่ นนั้น ทาให้บุตร
ของพระมเหสี องค์ที่ ๑ ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น ๙ พระองค์ ซึ่ งประกอบด้วยพระราชบุตร ๔ พระองค์
และพระราชธิ ดา ๕ พระองค์เดินทางออกไปสร้างเมืองใหม่ ซึ่ งมีชื่อว่า ‚เมืองกบิลพัสดุ์‛ เมื่อสร้าง
เสร็ จแล้ว พระราชกุมารเหล่านั้นทรงอยูร่ ่ วมเป็ นสามีภรรยากับพระภคินีของพระองค์เอง เนื่องจาก
เกรงว่าพระชาติจะปะปนกับผูอ้ ื่น ฉะนั้นความกล้าที่แต่งงานกันเองในระหว่างพี่น้องด้วยกัน จึงทา
ให้พระเจ้าโอกกากราชผูซ้ ่ ึงเป็ นพระราชบิดาทรงเรี ยกพระราชบุตร และพระราชธิ ดาของพระองค์วา่
‚เป็ นผูม้ ี ค วามสามารถ‛ ดัง เนื้ อ ความที่ ป รากฏในอัม พัฎ ฐสู ต รว่า ‚ท่ า นทั้ง หลาย พวกกุ ม ารมี
ความสามารถ (ศากยะ) พวกกุมารมีความสามารถยอดเยี่ยม‛ และคาว่า ‚ศากยะ‛ จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่
บัดนั้น เป็ นต้นมา
พระมหาหรรษา ธมฺ ม หาโส ยัง ได้ก ล่ า วเพิ่ มเติ ม ว่า คาว่า ‚ศากยะ‛ นอกจากสะท้อน
แง่มุมของความกล้าที่จะแต่งงานกันระหว่างพี่นอ้ งด้วยกันเองแล้ว ‚ความกล้าหาญ‛ ดังกล่าวน่าจะ
สะท้อนแง่มุมของความกล้าหาญในการตั้งเมืองใหม่ข้ ึนมา โดยให้ชื่อว่า ‚เมืองกบิลพัสดุ์‛ ซึ่ งเป็ น
การตั้งชื่อเมืองหลวงโดยอาศัยชื่ อของ ‚กบิลฤาษี‛ ที่อยูอ่ าศัยในป่ าสากะมาก่อน ทั้งที่ในความเป็ น
จริ งแล้ว กองกาลังของเหล่าราชกุมาร สามารถที่จะไปตีเอาเมืองใดเมืองหนึ่ งแล้วยึดครองก็สามารถ
ที่ จะท าได้ สิ่ ง ที่ ส ามารถยืนยันถึ ง ข้อสมมติ ฐานดัง กล่ า วก็ คื อข้อความที่ พ ระราชกุ ม ารได้พ ากัน
ปรึ กษาหารื อว่า กองทัพนี้ ใหญ่โต ถ้าพวกเราย่ายีพระราชาในประเทศใกล้เคียงบางแห่ งแล้ว ยึดเอา
ชนบทแม้พระราชาเหล่านั้นก็คงไม่สามารถสู ้ได้ จะมีประโยชน์อะไรกับการเบียดเบียนผูอ้ ื่น ชมพู
ทวีป นี้ ย งั กว้า งใหญ่ พวกเราจัก พากันสร้ า งป่ าในเมื อง จากเหตุ ผลดังที่ นาเสนอมาในมติ ต่า ง ๆ
ข้างต้นนั้น จึงทาให้วงศ์กษัตริ ยเ์ หล่านี้ ได้รับการเรี ยกขานว่า ‚ศากยวงศ์‛

๑๙๔

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในอินเดีย ๗๓ พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิ
โร ได้กล่าวถึง ศากยวงศ์ไว้วา่ ‚เป็ นพวกที่นบั ถือในศาสนาพราหมณ์เคร่ งครัด และเชื่ อถือในระบบ
วรรณอย่างสุ ดโต่ง โดยเชื่ อว่าวรรณะทั้ง ๔ ไม่สามารถที่จะแต่งงานร่ วมกันได้ ถ้าแต่งงานบุตรจะ
กลายเป็ นจัณฑาลทันที พวกเขาถือว่าตนยิง่ ใหญ่ และบริ สุทธิ์ กว่าสายเลือดอื่น จึงแต่งงานด้วยกันเอง
ภายในหมู่พี่นอ้ งและวงศาคณาญาติ ซึ่ งมีอยู่ ๒ ตระกูล คือ ๑. ศากยวงค์ ๒. โกลิยวงศ์‛ นอกจากนี้
พระมหาดาวสยาม ยังอธิ บายเพิ่มเติมถึงลักษณะเฉพาะของศากยวงศ์ต่อไปอีกว่า ‚เพราะความถือตัว
จัดนี้ เองที่ ทาให้กรุ งกบิ ลพัสดุ ด์ถูกทาลายอย่างย่อยยับด้วยอานาจของพระเจ้าวิฑูฑภะ โอรสพระ
เจ้าปเสนทิโกศลแห่งสาวัตถี ซึ่ งพระเจ้าวิฑูฑภะเอง ก็ใช่อื่นไกลเป็ นพระนัดดาของพระเจ้ามหานาม
แห่งกรุ งกบิลพัสดุน์ ้ นั เอง‛
ตามหลักฐานที่ กล่าวไว้ ในพระไตรปิ ฏก ตอนเหตุการณ์ ที่สมาชิ กของศากยวงศ์ออก
บวช ซึ่ งมีการกล่าวถึงการถือตัวของศากยวงศ์ แต่เป็ นการกล่าวในอีกมุมมองหนึ่งที่แสดงถึงการตัด
มานะของศากยวงศ์เอง ในการยอมให้ “อุบาลี ” ซึ่ งถือว่า เป็ นคนชั้นล่างในระบบวรรณะ และเป็ น
คนรับใช้บวชก่อนนั้น เท่ากับเป็ นชี้ ชดั ให้เห็ นว่า ไม่มีระบบชนชั้นวรรณะ จึงเท่ากับเป็ นการเสมอ
กันด้วยศีลของพระภิกษุ ซึ่ งกล่าวไว้ดงั นี้
เจ้าอนุ รุทธะจึงตัดสิ นใจออกบวช เพราะทรงเห็นการงานไม่มีที่จบสิ้ น แม้มารดาบิดา ปู่ ย่าตา
ยายจะตายไปหมด พระเจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธศากยะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละ ถือ
ตัวว่าเป็ นศากยวงศ์ เพื่อจะตัดมานะจึงยอมให้อุบาลีบวชก่อน
จากการศึกษา ของ ดร. บรรจบ บรรณรุ จิ๗๔ ที่กล่าวถึง ศากยวงศ์เช่นเดียวกัน ใน“ อสี ติ
มหาสาวก” ถึงเหตุการณ์ที่สมาชิ กของศากยวงศ์ที่ออกบวช ว่า ‚พวกข้าพระองค์เป็ นเจ้าชายเชื้ อสาย
ศากยะถือตัวจัด อุบาลีน้ ีก็รับใช้พวกข้าพระองค์มานาน ขอพระผูม้ ีพระภาคได้โปรดบวชให้เขาก่อน
เถิด พวกข้าพระองค์จกั ได้ไหว้เข้าได้ ด้วยวิธีการอย่างนี้จะช่วยให้พวกข้าพระองค์ลดความถือตัวเอง
พระเจ้าข้า‛ ดังนั้น จะเห็นได้วา่ แม้แต่ตวั ของสมาชิ กในศากยวงศ์ก็ยอมรับถึ งความเป็ นชาติพนั ธุ์
นิยมของตนเอง

๗๓

พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิโร, “ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนาในอินเดีย”, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐.
๗๔
บรรจบ บรรณรุ จิ, “อสีตมิ หาสาวก : พระอรหันตสาวกของพระผู้มพี ระภาคเจ้ า”, (นนทบุรี :
กองทุนศึกษาพุทธสถาน), ๒๕๓๗.

๑๙๕

นอกจากนี้ ในอัมพัฏฐสู ตร๗๕ยังปรากฏถึ งเรื่ องราวของศากยวงศ์ ที่ไม่ให้ความเคารพ
สักการะแม้กระทัง่ บุคคลที่เป็ นถึงวรรณะพราหมณ์ ขณะที่อมั พัฏฐมานพผูท้ ี่ไปเพื่อธุ ระของอาจารย์
โปกขรสาติ กล่ า วตรั ส ตอบกับ พระพุ ท ธศาสนาในประเด็ นการโต้วาทะธรรมกัน และอัม พัฎ ฐ
มาณพ ได้กล่าวถึง ศากยวงศ์ว่าเป็ นคนรับใช้ ถึ ง ๓ ครั้ง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามไปว่า ‚เหล่าศาก
ยวงศ์ทาผิดอันใดต่อเธอ‛ อัมพัฎฐมาณพจึงตรัสตอบไปว่า
“ครั้งหนึ่ ง ข้าพเจ้าเดินทางไปกรุ งกบิลพัสดุ์ดว้ ยธุ ระของพราหมณ์โปกขรสาติผเู้ ป็ นอาจารย์
เข้าไปที่ทอ้ งพระโรงของพวกศากยะ เวลานั้นพวกศากยะและศากยกุมารจานวนมาก กาลังนัง่
ใช้นิ้วมือสะกิดหยอกล้อ กันอยู่บนอาสนะสู งในท้องพระโรง เห็นจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเป็ น
แน่ ไม่มีใคร เชื้ อเชิ ญให้ขา้ พเจ้านั่งเลย ท่านพระโคดมการที่คนชาติ ศากยะซึ่ งเป็ นคนดุ ร้าย
หยาบช้า วูว่ าม พูดพล่าม เป็ นคนรับใช้ ไม่ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมพวก
พราหมณ์ เป็ นการไม่เหมาะไม่ควรเลย‛
คาสอนพระพุทธองค์ทรงสรุ ปไว้อย่างชัดเจน ในปราภวสู ตร๗๖ว่า “คนกระด้างเพราะ
ชาติ กระด้างเพราะทรัพย์ และกระด้างเพราะโคตร ชอบดูหมิ่นญาติของตน นั้นเป็ นทางของความ
เสื่ อม” ซึ่ งการเป็ นชาตินิยมของศากยวงศ์ เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัด เพราะการที่พวกศากยะมอง
ว่าชาติตระกูลของตัวเองนั้นประกอบไปด้วยชาติพนั ธุ์ที่มี ‚สายพันธุ์เดียว‛ เท่านั้น โดยไม่เจือปนกับ
สายพันธุ์ อื่น เกิ ดความหยิ่ง ทะนงตน อวดดี จึ งเป็ นเหตุ ที่ทาให้คิดว่า ชาติ พนั ธุ์ ข องตนนั้นดี กว่า
บริ สุทธิ์ กว่า จนทาให้ไปดูถูก เหยียดหยาม และดูหมิ่นคนอื่น ๆ ในสังคม เพราะนอกจากการที่จะดู
หมิ่นพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่ งมีสถานะเป็ นกษัตริ ยเ์ ช่ นเดี ยวกัน โดยการมอบบุตรี ของนางทาสี ไป
เป็ นมเหสี แล้ว ยังดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าชายวิฑูฑภะซึ่ งเป็ นลูกของนางทาสี โดยการใช้น้ านมล้างตัง่
ที่พระองค์ประทับนัง่ และไม่ยอมให้ลูกของตัวเองไหว้เจ้าชายวิฑูฑภะซึ่ งมีอายุมากกว่าด้วยการพา
หนีไปอยูน่ อกเมือง
(๒) ความพยาบาทอาฆาตแค้นของเจ้าชายวิฑูฑภะ ที่ถูกเหยียดหยาม และดูหมิ่น
จากเจ้าศากยะ จนกลายเป็ นความรุ นแรง
‚ฐานแห่ งการเกลียดชัง ความพยาบาทอาฆาตแค้น ที่ฝังในจิตใจ‛ รุ นแรงและสะสมมา
ตั้งแต่เยาว์วยั ของเจ้าชายวิฑูฑภะที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในองค์ประกอบความขัดแย้งทางสังคม
จนกระทัง่ ถึงจุดระเบิด พระองค์ทรงมีมิจฉาทิฏฐิ แก้แค้นต่อศากยวงศ์ โดยใช้ความรุ นแรงอย่างที่สุด
ในการกระทา “สงครามล้างเผ่าพันธุ์” ดังคาอาฆาตแค้นของพระองค์ ที่วา่ “เมื่อเราได้ราชสมบัติแล้ว
๗๕
๗๖

ที.สี . (ไทย) ๙/๒๖๔-๒๖๖/๙๑-๙๒.
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔/๕๒.

๑๙๖

เราจึงเอาเลือดในลาคอของพวกศากยะ...ล้างแผ่นกระดานที่เรานัง่ ” เมื่อเจ้าชายวิฑูฑภะได้ครองพระ
ราชสมบัติแล้ว จึงตัดสิ นพระทัยทาสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ ได้ยกทัพหลวงออกไปฆ่า
เจ้าศากยะ ไม่เว้นแม้กระทัง่ ทารกที่ ยงั ต้องดื่ มน้ านมจากมารดาอยู่ และนาเลือดจากลาคอของเจ้า
ศากยะเหล่ านั้นไปล้างแผ่นกระดานที่ พระองค์เคยประทับนัง่ ๗๗ แต่เจ้าชายวิฑูฑภะไม่ได้ฆ่าเจ้า
ศากยะมหานามและบริ วาร เพราะมองว่าเป็ นพระเจ้าตาของพระองค์ แต่หลังจากนั้นไม่นานพระ
เจ้ามหานามะก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายในสระน้ า เพื่อหลีกหนี การเสวยพระกระยาหารร่ วมกับพระ
เจ้า วิฑู ฑ ภะ เพราะยึดทิ ฏฐิ ม านะที่ ว่า แม้ก ษัตริ ย ์จะสิ้ นพระชนม์ ก็ ไม่ ย อมเสวยพระกระยาหาร
ร่ วมกับบุตรนางทาสี
จากเหตุ การณ์ ดงั กล่าว แสดงให้เห็ นว่า เจ้าชายวิฑูฑภะ มี จิตใจพยาบาทอาฆาตแค้นที่
หยัง่ ลึ ก ปราศจากจิตที่เป็ นอภัยทาน ซึ่ งถ้าวิเคราะห์ตามหลักการพัฒนาอภัยทานแล้ว๗๘ พระองค์มี
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความคิดที่ขาดโยนิโสมนสิ การ ขาดสติสัมปชัญญะ ปล่อยความนึ กคิดให้แล่นไปตาม
ความพยาบาทอาฆาตแค้น เป็ นมิจฉาสังกัปปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาทสังกัปปะและ วิหิงสา
สังกัปปะ คือ ความดาริ ที่ประกอบด้วยความขัดเคือง ไม่พอใจ เคียดแค้น ชิ งชัง คิ ดเห็ นในแง่ ร้าย
ต่างๆ ขาดความเมตตา เป็ นความนึกคิดในฝ่ ายโทสะแง่ถูกกระทบ(ตรงข้ามกับเมตตา) และความดาริ
ในทางที่ จะเบียดเบียน ทาร้ าย การคิดที่ จะข่มเหง รั งแก ต้องการก่ อความทุ กข์ ทาให้คนและสัตว์
ทั้งหลายเดือดร้อน ไม่มีความกรุ ณา เป็ นความนึ กคิดในฝ่ ายโทสะแง่จะออกไปกระทบ (ตรงข้ามกับ
กรุ ณา) ซึ่ งส่ งผลให้เจ้าชายวิฑูฑภะตัดสิ นใจทาสงคราม ‚ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าศากยะ‛ ซึ่ งเป็ นการฆ่าที่
เหี้ ยมโหดและทารุ ณ ไม่เว้นแม้กระทัง่ เด็กที่ยงั ไม่หย่าจากนมมารดา
๔.๒.๓.๒ วิเคราะห์ บุคคลผู้ทมี่ ีบทบาทเกีย่ วข้ อง (Actor Analysis)
เมื่ อวิเคราะห์ ความขัดแย้งชาติ พนั ธุ์ ในกรณี น้ ี พบว่า ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในเหตุการณ์
ดังกล่าว ได้แก่ พระเจ้าปเสนทิโกศล เจ้าศากยะ เจ้าชายวิฑูฑภะ และ ทีฆการายตนะเสนาบดี
๑) พระเจ้าปเสนทิโกศล
จะเห็ นได้ว่า ปฐมบทของความขัดแย้ง เริ่ มที่พระเจ้าปเสนทิโกศล ภายหลังจากที่ทรง
ประกาศพระองค์เป็ นพุทธสาวกแล้ว ต้องการสร้างความคุ น้ เคย หรื อเป็ นพระญาติกบั พระพุทธเจ้า
๗๗

แผ่นกระดานดังกล่าว เป็ นแผ่นกระดานที่พระเจ้าวิฑูฑภะเคยประทับนัง่ แต่เนื่ องจากเจ้าศากยะ
ทรงรังเกียจแผ่นกระดานดังกล่าว จึงสัง่ ให้นางทาสี นาน้ านมไปชะล้าง
๗๘
ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ, “ การศึกษาวิเคราะห์ อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้ งในสั งคมไทย”,
(กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๗- ๒๓๒.

๑๙๗

จึง ให้ค นไปสู่ ข อ ‚ขัตติย านี ‛ ในตระกูล ศากยะมาเป็ นพระมเหสี ซึ่ ง ก็ แสดงถึ ง ความต้องการมี
สัมพันธไมตรี อนั ดีกบั ทางศากยะวงศ์
๒) เจ้าศากยะ
ถึ งแม้ว่าปฐมบทของความขัดแย้ง เริ่ มที่ พระเจ้าปเสนทิ โกศล ในการที่ ตอ้ งการสร้ าง
ความคุ น้ เคย หรื อเป็ นพระญาติกบั พระพุทธเจ้า จึงให้คนไปสู่ ขอ ‚ขัตติยานี ‛ ในตระกูลศากยะมา
เป็ นพระมเหสี ตามที่กล่าวไปแล้วนั้น แต่สาเหตุ ที่แท้จริ ง ที่ทาให้เรื่ องราวที่เป็ นสิ ริมงคล ในการ
เชื่ อ มสั ม พัน ธไมตรี ระหว่ า งพระเจ้า ปเสนทิ โ กศลกั บ เจ้า ศากยะ กลั บ กลายเป็ นเหตุ ก ารณ์
โศกนาฏกรรมของชาวศากยะเองไปในที่สุด ก็เป็ นเพราะ ทางศากยะนั้นเห็ นว่าสายเลือดของพระ
เจ้าปเสนทิโกศลต่า พวกศากยะไม่อาจยอมรับได้ ซึ่ งศากยะถือว่าสายเลือดของศากยะเป็ นสายเลือด
บริ สุทธิ์ ดังที่ เจ้าศากยะได้กล่ าวว่า “ก็เมื่ อว่าโดยสกุลแล้ว ท้าวเธอไม่เสมอกับเราเลย” แต่พวก
ศากยะตกอยูใ่ นสภาวะที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ดังที่กล่าวว่า “พระราชาเป็ นฝ่ ายอื่น ถ้าพวกเราไม่ให้แล้ว
ไซร้ ท้าวเธอจักทาให้เราฉิ บหาย” เพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นทรงมี อิทธิ พลทางทหาร และ
การเมืองระหว่างประเทศต่อกรุ งกบิลพัสดุ์ ทางฝ่ ายศากยะได้ประชุ มปรึ กษากัน พระเจ้ามหานามะ
เสนอให้ส่งบุตรี ของนางทาสี ชื่อวาสภขัตติยาโดยไม่ได้บอกความจริ ง ไปถวายพระเจ้าปเสนทิโกศ
การกระทาดังกล่าวของเจ้าศากยะ นั้นเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในการปกป้ องภัย
ที่จะเกิดจากทางการทหาร และการเมือง จากรัฐใหญ่ ต่อรัฐเล็กระหว่างกบิลพัสดุ์ กับโกศล อีกทั้งยัง
เป็ นการปกป้ อง “ความเป็ นชาติพนั ธุ์” ของศากยวงศ์ดว้ ย ซึ่ งถือว่าการกระทาดังกล่าวของเจ้าศากยะ
เป็ นการกระทาที่มีวาระซ่อนเร้น เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพระเจ้าปเสนทิโกศล ในการรังเกียจ
ที่มาของชาติพนั ธุ์ของพระองค์ที่ไม่ชดั เจน และการไม่ยอมรับอิทธิ พลของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่
เหนือกว่าเจ้าศากยะ ทั้งที่มีชาติพนั ธุ์ที่ต่ากว่าตามที่เจ้าศากยะคิด ในขณะที่ฝ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศล
ก็โสมนัสพระทัยที่ได้เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลศากยะ และได้ทรงตั้งนางวาสภขัตติยา
เป็ นอัครมเหสี ทนั ที
๓) เจ้าชายวิฑูฑภะ
เจ้าชายวิฑูฑภะ เมื่อพระองค์ทรงล่วงรู ้ถึงความจริ งว่าพระองค์เป็ นลูกของนางทาสี ถูกดู
ถูกเหยียดหยามจากเจ้าศากยะ จึ งทรงประกาศอย่างชัดเจนในการแก้แค้นอย่างเหี้ ยมโหดว่า “เจ้า
ศากยะเหล่านั้น จงล้างแผ่นกระดานที่เรานัง่ ด้วยน้ านมก่อน แต่ในกาลที่เราดารงราชสมบัติแล้ว เรา
จักเอาเลือดในลาคอของเจ้าศากยะเหล่านั้น ล้างแผ่นกระดานที่เรานัง่ ” ซึ่ งแสดงถึง เป็ นความเกลียด
ชังที่ฝังแน่นในจิตใจมีต่อเจ้าศากยะที่ไม่สามารถจะลบเลือนได้ จึงเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งการที่จะ
ล้างแค้น โดยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าศากยะในทันที ที่ครองราชสมบัติ

๑๙๘

๔) ทีฆการายตนะเสนาบดี
ทีฆการายตนะเสนาบดี ถื อว่าเป็ นอีกผูห้ นึ่ งที่มีบทบาทสาคัญในการยุแหย่ให้ เจ้าชาย
วิฑูฑภะยึดครองอานาจจากพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่ งเป็ นพระราชบิดาของพระองค์เอง โดยกล่าวว่า
“ถ้าท่านไม่รับตาแหน่งพระราชา ข้าพเจ้าจะเป็ นพระราชาเอง” การกระทาดังกล่าวของทีฆการายต
นะเสนาบดี เป็ นการกระทาที่มีวาระซ่ อนเร้ น เพราะตนเองนั้นต้องการจะแก้แค้นพระเจ้าปเสนทิ
โกศลแทนพันธุลเสนาบดีซ่ ึ งตนเองมีศกั ดิ์เป็ นหลาน โดยเหตุที่พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้สั่งให้ทหาร
ลอบฆ่าพร้ อมกับลู กๆ จานวน ๓๒ คน เนื่ องจากพระองค์ทรงระแวงว่าพันธุ ลเสนาบดี จะแย่งชิ ง
พระราชสมบัติของพระองค์
๔.๒.๓.๓ วิเคราะห์ กลยุทธ์ การเจรจาไกล่ เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy)
เจ้า ชายวิฑู ฑภะได้ทาการปฏิ วตั ิ และยึดอานาจพระราชบิ ดา สถาปนาพระองค์ เป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ และได้ยกกองทัพไปเพื่อฆ่าล้างตระกูลพวกศากยะ พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึง ๓ ครั้ง
โดยพระองค์ต รั ส ว่า “ชื่ อว่า เงาของหมู่ พ ระญาติ เป็ นของเย็น ” แต่ ค รั้ งที่ ๔ พระพุ ทธองค์ท รง
พิจารณาเห็ นว่า เป็ นบาปกรรมแต่ปางก่ อนของพวกศากยะที่ เคยเอายาพิษใส่ ลงน้ าทาให้ปลาและ
สัตว์อื่นๆ ตาย สุ ดที่จะห้ามหรื อป้ องกันได้ จึงมิได้ทรงห้ามในครั้งสุ ดท้าย เจ้าศากยะเหล่านั้นจึงต้อง
รับผลของกฎแห่ งกรรมที่ตวั เองได้เคยกระทามาแล้วอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เจ้าชายวิฑูฑภะเมื่อรบ
ชนะแล้วจึงสั่งให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยะวงศ์อย่างเหี้ ยมโหด และทารุ ณไม่เว้นทั้งเด็กและผูใ้ หญ่
แต่ก่อนหน้าที่พระเจ้าปเสนทิโกศลจะถูกยึดครองราชสมบัติ พระองค์เองก็ได้ยกกองทัพ
เพื่อจะไปรบกับพวกศากยะ เมื่อทรงทราบเรื่ องที่เจ้าศากยะส่ งบุตรี ของนางทาสี มาเป็ นพระมเหสี
พระองค์ทรงพิโรธมาก พอดีพระพุทธเจ้าเสด็จมาห้ามไว้ และทรงเตือนสติพระองค์วา่ เจ้าวิฑูฑภะ
ถึงแม้จะมีเชื้อสายของมารดาที่เป็ นลูกของนางทาสี แต่เชื้อสายของบิดานั้นจะมีความสาคัญกว่า และ
ที่สาคัญกว่านั้น คือการเป็ นคนดีมีศีลธรรม
จะเห็นได้วา่ ในกรณี ศึกษาเจ้าวิฑูฑภะ พระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามอย่างมากในฐานะนัก
เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อไม่ให้เกิดสงครามก่อน ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นการใช้กลยุทธ์ในการรักษาความสงบใน
ขั้นต้น ยังไม่ได้มุ่งแก้ไขปั ญหาของความขัดแย้งที่ยงั คงดาเนิ นอยู่ ถึงแม้จะประสบผลสาเร็ จ ตอนที่
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงพิโรธและจะยกกองทัพไปรบกับพวกศากยะ เมื่ อทรงทราบเรื่ องที่ เจ้า
ศากยะส่ ง บุ ตรี ข องนางทาสี มาเป็ นพระมเหสี ข องพระองค์ แต่ ใ นกรณี เจ้า วิฑู ฑ ภะนั้น กลับ ไม่
ประสบผลส าเร็ จในการเจรจาไกล่ เกลี่ ย ที่ จะหยุดกองทัพ ของเจ้า วิฑู ฑ ภะได้ แต่ อย่า งไรก็ ตาม
พระองค์ทรงห้ามได้ ถึง ๓ ครั้ง เป็ นการ ”ขวางเพื่อหยุด” ซึ่ งได้ผลในการยุติความรุ นแรงได้ใน
เบื้องต้น ซึ่ งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

๑๙๙

๑) กลยุทธ์ ในการรักษาความสงบในขั้นต้ น แบ่งออกเป็ น ๒ กรณี ดงั นี้
(๑) กลยุทธ์ในการรักษาความสงบในขั้นต้นกรณี พระเจ้าปเสนทิโกศล
เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบความจริ ง ภายหลัง พระองค์ก็ทรงพิโรธ และตรัสว่า
‚พวกศากยะได้ให้ธิดานางทาสี แก่เรา‛ เป็ นการถูกหลอกโดนย้อมแมวขาย ประหนึ่งเสี ยรู้พวกศาก
ยวงศ์ ซึ่ งเท่ากับเสี ยเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เสี ยหน้าและแพ้ต่อกลของเหล่าศากยวงศ์ อาจส่ งผลกระทบต่อ
สถานะของการปกครองต่อรัฐอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของแคว้นโกศล จึงเป็ นเหตุของความ
โกรธที่นาไปสู่ ความรุ นแรงและแสดงออกผ่านอานาจของกษัตริ ยด์ ว้ ยการ ‚ริ บ‛ ฐานะอย่างกษัตริ ย ์
แก่นางวาสภขัตติยาอันถือว่าเป็ นสมาชิกของศากยวงศ์และวิฑูฑภะ และได้พระราชทานเพียงสิ่ งของ
อันทาสและนางทาสจะพึงได้
พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เจ้าศากยวงศ์ไม่น่าจะทากับพระองค์
ดังนี้ พระพุทธองค์ทรงเตือนสติพระเจ้าปเสนทิโกศล โดยตรัสว่า “ มหาบพิตร อาตมาขอทูลถาม
พระองค์ว่า พระนางวาสภขัตติ ยานั้น เป็ นราชธิ ดาของขัตติยราช ได้อภิเษกในพระราชมณเฑี ยร
ของขัตติ ยราช ฝ่ ายวิฑูฑภะกุมารก็อาศัยขัตติ ยราชนั้นประสู ติแล้ว ธรรมดาสกุลฝ่ ายมารดาจะทา
อะไรได้ สกุลฝ่ ายบิดานัน่ แหละสาคัญ” ๗๙ ซึ่ งก็หมายความว่า นางวาสภขัตติยานั้นเป็ นธิ ดาของพระ
มหานาม ซึ่ งเป็ นศากยราช คือเป็ นกษัตริ ย ์ แล้วเมื่อมาอภิเษกสมรสกับพระองค์ พระองค์เองก็เป็ น
กษัตริ ย ์ แต่เชื้อของบิดานั้นจะสาคัญกว่า เชื้อมารดาไม่สาคัญ
พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส กัฏ ฐหาริ ย ชาดก ๘๐ ทรงชี้ ให้เ ห็ น ว่า บางคนเป็ นคนจันฑาลแท้ๆ ก็
สามารถขึ้นครองราชย์ เพราะว่า ฝ่ ายบิดาของเขาเป็ นใหญ่ พระองค์ตรัสว่า “โบราณบัณฑิตทั้งหลาย
ได้พระราชทานตาแหน่งอัครมเหสี แก่หญิงยากจน ชื่อ กัฏฐหาริ กา (หญิงหาบฟื น) และพระกุมารที่
เกิ ดจากท้องของนางนั้นๆ ก็ได้เป็ นพระเจ้าพาราณสี หมายความว่า พระเจ้าพาราณสี องค์หนึ่ งยก
ตาแหน่งอัครมเหสี ให้แก่หญิงหาบฟื นคนนี้ แต่วา่ ลูกของหญิงหาบฟื นคนนี้ ในที่สุดได้เป็ นพระเจ้า
พาราณสี เรื่ องนี้ มีป รากฏมาแต่ อดี ตกาลแล้ว จึ ง ถื อว่า เชื้ อสายของบิ ดานั้นสาคัญกว่าฝ่ ายมารดา
ดังนั้นพระองค์ไม่ควรเสี ยพระทัยไป เพราะว่าพระมหานามนั้นก็เป็ นกษัตริ ย ์ พระองค์เองก็เป็ น
กษัตริ ย ์ เจ้าวิฑฑูภะก็ถือว่าเป็ นกษัตริ ย”์ พอพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังนั้นก็ทรงคืนคาแหน่งให้แก่
พระนางวาสภขัตติยาและเจ้าวิฑฑูภะตามเดิม
(๒) กลยุทธ์ในการรักษาความสงบในขั้นต้นในกรณี เจ้าวิฑูฑภะ
๗๙
๘๐

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗/๓.

๒๐๐

พระองค์ทรงใช้พุทโธบาย โดยที่ พระองค์ทรงเลื อกที่จะประทับนั่งใต้โคนไม้ซ่ ึ งมีเงา
โปร่ ง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตแดนของศากยวงศ์ ถึ งแม้ว่าในบริ เวณนั้น จะมีตน้ ไม้ที่มีใบหนา และมีเงาทึบ
ซึ่ งเป็ นทั้งการสร้ างจุ ดสนใจ และสร้ างความสงสัยให้กบั เจ้าวิฑูฑภะ จึ งถาม พระองค์ว่า “ข้าแต่
พระองค์ผเู ้ จริ ญ เพราะเหตุไร พระองค์จึงประทับนัง่ แล้วที่โคนไม้เงาปรุ โปร่ ง ในเวลาร้อนเห็นปาน
นี้ ขอพระองค์ได้โปรดประทับนั่งที่โคนไทร มี เงาอันสนิ ทนั่นเถิ ดพระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบทันที ว่า “ช่ างเถิ ด มหาบพิตร ชื่ อว่าเงาของหมู่พระญาติ เป็ นของเย็น” ซึ่ งในประเด็นนี้ อาจ
ตีความได้ ๒ กรณี กล่าวคือ
(๑) “เงาของหมู่พระญาติเป็ นของเย็น” เป็ นการกระตุน้ ให้คิด เตือนสติ เจ้าวิฑูฑภะ ว่า
การที่จะยกทัพไปทาลายแคว้นศากยะนั้นไม่ใช่ใครอื่น เป็ นเครื อญาติของพระองค์เอง และพระญาติ
นั้น เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ซึ่ งอาจจะเป็ นเหตุ ท าให้ พ ระองค์ ย กทัพ กลับ ไป ถึ ง ๓ ครั้ ง การชี้ ให้ เ ห็ น
ความสาคัญ ของการมีอยู่ของญาติน้ นั ในฐานะที่พระพุทธองค์ก็เป็ นญาติถา้ นับทางสายเลื อดกับ
ศากยะ และในเวลาเดี ย วกันก็ นับว่า เจ้าวิฑู ฑ ภะก็ ถื อว่า เป็ นสมาชิ ก ในสายเลื อดของศากยะด้วย
เช่นกัน แม้จะต่างกันในลักษณะของความเป็ น ‚ชั้น‛ ทางสังคม ดังนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงเจรา
จาเพื่อให้เห็นความสาคัญของ ‚เลือด‛ ที่สัมพันธ์ถึงความเป็ น ‚ญาติ‛ จึงได้ผลในเบื้องต้น ต่อการ
ยุติความรุ นแรงอันจะเกิดกับประยูรญาติ
(๒) การที่ พ ระองค์ตรั สเช่ นนั้น อาจจะตี ความได้อีกประเด็นหนึ่ งว่า แม้พ ระองค์จะ
ประทับนัง่ ใต้ตน้ ไม้แม้จะร้อนเพียงใด หากเป็ นต้นไม้ที่อยูใ่ นเขตของพระญาติจดั ได้วา่ พระญาติคือ
เงาที่ สามารถทาให้เกิ ดความเย็นได้ ต่างจากประทับนัง่ ใต้ตน้ ไม้ที่มีเงาหนาทึบ แต่ตน้ ไม้ดงั กล่าว
ไม่ใช่ของพระญาติ แม้จะเย็นเพียงใดก็ยงั จัดได้วา่ ร้อนกว่าเงาของพระญาติ ท่าทีเช่นนี้ ทาให้พระเจ้า
วิฑูฑภะก็ประจักษ์เป็ นอย่างดี ดงั จะเห็ นได้จากการดาริ ของพระองค์ว่า “พระศาสดาเสด็จมาเพื่อ
ประสงค์จะรักษาหมู่ญาติ”๘๑ซึ่ งอาจเป็ นเหตุทาให้การเจรจาประสบความล้มเหลว ในครั้งที่ ๔
๔.๓ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จ และความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลีย่
๔.๓.๑ วิเคราะห์ กรณีของพระภิกษุชาวโกสั มพี
การที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทาหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางให้พระภิกษุท้ งั สองฝ่ าย
ยุติความขัดแย้ง จนกลายมาเป็ นสร้ างความสมานฉันท์อย่างยัง่ ยืนในการทาสังฆสามัคคีได้น้ นั เกิ ด
๘๑

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส (นิ ธิบุณยกร), ‚รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :
ศึกษาวิเคราะห์กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่‛, หน้า ๒๔๖-๒๔๗.

๒๐๑

จากปัจจัยที่สาคัญ คือ ปัจจัยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสังคม เพราะในสังคมหนึ่งๆนั้น จะ
มีหลายองค์ประกอบที่อยูใ่ นสังคมนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นระบบ และจะพบว่าไม่มีองค์ประกอบใด
ที่ จ ะแยกอยู่ เ ดี่ ย วๆได้ โดยไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ องค์ ป ระกอบอื่ น และถ้ า องค์ ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลง จะส่ งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็นอ้ ย สาหรับในกรณี ความ
ขัดแย้งของพระภิกษุชาวโกสัมพี แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์กนั อย่างแน่ นแฟ้ นระหว่างสังคม
สงฆ์ กับสังคมของฆราวาส โดยประชาชนคิดว่า สาเหตุที่พระพุทธเจ้าอยูใ่ นกรุ งโกสัมพีไม่ได้จน
ต้องหลี กหนี ไปอยูท่ ี่อื่น ก็เพราะมีสาเหตุมาจากพระภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะวิวาทกันเอง จาก
ความคิดดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุเมืองโกสัมพีอย่างมาก ทาให้ประชาชนชาวโกสัมพี
ไม่เคารพ กราบไหว้ และถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุ และเมื่อสถานการณ์บีบบังคับจนถึ ง
ทางตัน พระภิ กษุ ท้ งั สองฝ่ ายได้ค ลายทิฏ ฐิ มานะลง เกิ ดปั ญญาที่จะหาทางคลี่ คลายปั ญหาความ
ขัดแย้ง จึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าที่กรุ งสาวัตถี
๔.๓.๒ วิเคราะห์ กรณีแย่งชิงทรัพยากรนา้ ระหว่างศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์
การที่พระพุทธเจ้า ทรงสามารถทาให้คู่กรณี ยุติความขัดแย้งนั้น เกิ ดจากปั จจัยที่ สาคัญ
คือ “พระบารมี ” ของพระองค์ท้ งั ในสถานะของความเป็ นพระพุทธเจ้า และสถานะของกษัตริ ย ์
ก่อนที่ พระองค์ทรงออกผนวช เพราะในขณะที่พระองค์ทรงปรากฎตัว ประทับนั่งโดยบัลลังก์ใน
อากาศ ณ ท่ามกลางแม่น้ าโรหิ ณี และเมื่อพระองค์ทรงปรากฏตัวขึ้นแล้ว พระญาติท้ งั หลาย เมื่อได้
เห็นพระองค์ก็ได้พากันทิ้งอาวุธ และถวายบังคม ซึ่งแสดงถึงพระบารมีของพระองค์ในการที่จะทรง
ดาเนิ นการเจรจาไกล่เกลี่ ยได้โดยง่าย นั่นแสดงถึ งว่า นักเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลาง จะต้องมีบารมี
หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ จะต้องเป็ นบุคคลที่มี “ต้นทุนทางสังคมสู ง” ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะทาให้การเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นประสบผลสาเร็ จ
๔.๓.๓ วิเคราะห์ กรณีความขัดแย้ งระหว่ างเจ้ าศากยะ และเจ้ าชายวิฑูฑภะ: เปรียบเทียบ
ระหว่างพระเจ้ าปเสนทิโกศล และเจ้ าวิฑูฑภะ
จากการใช้กลยุทธ์ การเจรจาไกล่ เกลี่ ยเพื่อการรั กษาความสงบขั้นต้น ผลของการไกล่
เกลี่ ยได้รับต่างกัน คือ ประสบผลสาเร็ จในกรณี ของพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ
ของกรณี เจ้าวิฑูฑภะ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า มีปัจจัย ๓ ประการที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้
๑) ความศรั ทธาที่ มีต่อพระพุทธเจ้าระหว่างพระเจ้าปเสนทิ โกศล กับ เจ้าวิฑูฑภะ (มี
ความสัมพันธ์ อนั ดี กบั คู่กรณี ) จะเห็ นได้ว่า ในกรณี ของพระเจ้าปเสนทิ โกศลนั้น พระองค์ทรงมี

๒๐๒

ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงมีความรักความเคารพในพระพุทธเจ้ามาก และทรง
นาเอา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์วา่ เป็ นที่พ่ งึ ที่เคารพ ดังปรากฏในทหรสู ตร๘๒
พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิ ศาสนาอื่ นมาก่อน เจ้าลัทธิ ในสมัยนั้นได้แก่ครู ท้ งั
หก มี สั ญ ชัย เวลัฏ ฐบุ ต รเป็ นต้น วัน หนึ่ ง พระองค์ไ ด้เ ชิ ญ ครู ท้ ัง หกเข้า ไปฉัน อาหารใน
พระบรมมหาราชวัง และได้ทรงถามครู ท้ งั หกว่า ผูใ้ ดสามารถบอกได้วา่ ท่านเป็ น ‚ผูร้ ู้‛ (พุทธะ) เจ้า
ลัทธิ ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าตนเป็ น ‚ผูร้ ู้‛ เพราะว่าถ้าตอบว่า ‚รู้‛ ก็เกรงอาญาแผ่นดิน หากถูกจาได้วา่
รู ้ไม่จริ ง ครั้นจะตอบว่า ‚ไม่รู้‛ ก็เกรงจะขาดศรัทธา จึงพากันนัง่ นิ่ งเสี ย ต่อมาเมื่อพระเจ้าปเสนทิ
โกศลได้พ บพระพุ ท ธเจ้า ได้ท รงทู ล ถามพระพุ ท ธเจ้า ว่า ครู ท้ ัง หกเป็ นผู ้มี อ ายุ ม ากแล้ว มี
ประสบการณ์ ก่อน ทาไมจึงไม่กล้ายืนยันว่าเป็ นผูร้ ู ้ แต่พระพุทธเจ้าทรงมีอายุน้อยกว่า กลับกล้า
ยืนยันว่าเป็ นผูร้ ู ้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาบพิตรไม่ควรดูถูกของ ๔ อย่างคือ ๑. ไฟว่ามีประมาณ
เล็กน้อย ๒.งูอสรพิษว่าตัวเล็ก ๓. ยาพิษ ๔. พระภิกษุผสู้ าเร็ จอรหันต์แล้วแม้มีอายุนอ้ ย ในที่สุด
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงมีความรักความ
เคารพในพระพุทธเจ้ามาก และทรงนาเอา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็ นที่พ่ ึงที่เคารพ
ดังนั้นด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงคืนคาแหน่งให้แก่พระนางวาสภขัตติยาและ
เจ้าวิฑฑูภะตามเดิม
แต่ในขณะที่ เจ้าวิฑูฑภะ ตั้งแต่เยาว์วยั จนถึ งตอนที่พระองค์ทรงกระทาสงครามนั้น
ความสั ม พัน ธ์ หรื อการเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งพระองค์ กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ไม่ เ คยบัง เกิ ด ขึ้ นเลย
ความสัมพันธ์ ที่ไม่ได้มีต่อกัน อาจเป็ นเหตุทาให้ พระเจ้าวิฑูฑภะคิดว่า พระพุทธเจ้าต้องการที่จะ
สงเคราะห์พระญาติของพระองค์ จนนาไปสู่ การตีความได้วา่ พระองค์ตอ้ งการที่จะช่วยเหลือ และ
เข้าข้างญาติของพระองค์ การคิดอย่างนี้ จึงเป็ นที่มาของ การไม่ไว้วางใจ (trust) หรื อ ความไม่เป็ น
กลาง (bias )ในการทาหน้าที่ของนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประทับนัง่
ใต้เงาไม้โปร่ ง ซึ่ งอยูใ่ นอาณาเขตของเมืองสาวัตถีอนั เป็ นที่ของพระญาติ ไม่ทรงเลือกประทับนัง่ ใต้
ต้นไม้เงาทึบซึ่งเป็ นอาณาเขตของพระเจ้าวิฑูฑภะ
๒) องค์ป ระกอบของความขัดแย้ง ที่ เป็ นรากเหง้า ในกรณี พ ระเจ้า ปเสนทิ โกศลนั้น
พระองค์ทรงพิ โรธ เป็ นแค่ ก ารเสี ยรู ้ พ วกศากยวงศ์ ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อสถานะของการ
ปกครองต่อรัฐอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของแคว้นโกศล แต่ในกรณี เจ้าวิฑูฑภะ พระองค์ทรงมี
มิจฉาทิฏฐิ ความอาฆาตพยาบาทที่ฝังลึก มาแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่ทาให้พระองค์
ตระหนักว่า ตัวเองตกเป็ นผูถ้ ูกกระทา ตั้งแต่ ๗ ขวบ ที่พระญาติไม่เหลียวแล เหมือนกุมารคนอื่นๆ
๘๒

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๗-๑๒๙.

๒๐๓

ที่มกั จะได้รับของเล่นจากตระกูลของยาย จนกระทัง่ วัย ๑๖ ที่พระองค์ในฐานะยุวกษัตริ ยแ์ ห่ งแคว้น
โกศล ได้เดินทางไปเมืองเกิดของพระราชมารดา แต่ได้รับการต้อนรับในแบบที่ไม่ใช่ยุวกษัตริ ยห์ รื อ
ญาติที่กระพึงทาต่อญาติ รวมทั้งการต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการกระทาที่รุนแรงจากนางทาสี แสดงออกต่อ
ฐานะของยุว กษัต ริ ย ์อย่า งวิฑู ฑ ภะ ว่า พระองค์เป็ นลู ก ของนางทาสี จึ ง ต้อ งล้า งแผ่น กระดานที่
พระองค์นั่งด้วยน้ านม และเมื่ อกลับมาสู่ แว่นแคว้นพระราชบิ ดาก็โกรธเมื่ อทรงทราบความจริ ง
และนาไปสู่ การถอดยศลดฐานะ จากยุวกษัตริ ยม์ าเป็ นเช่ นเดี ย วกับ ทาส สถานการณ์ ดังกล่ า วที่
พระองค์ตกเป็ นผูถ้ ูกกระทา จึงกลายเป็ นความอาฆาตพยาบาทฝั งลึ กที่สะสมอยู่ในจิตใจ เป็ นที่มา
ของประโยคที่ แสดงออกถึ งปฏิ กิริยาการตอบโต้อย่างรุ นแรง ในการทาสงครามล้างเผ่าพันธุ์ศาก
ยวงศ์ ว่า ‚เมื่อเราได้ราชสมบัติแล้ว เราจึ งเอาเลือดในลาคอของพวกศากยะ...ล้างแผ่นกระดานที่เรา
นัง่ ‛
๓) ปัจจัยเรื่ อง “กรรมเก่า” การไม่ประสบผลสาเร็ จของพระพุทธเจ้า ที่ทรงทาหน้าที่นกั
เจรจาไกล่เกลี่ย กรณี เจ้าวิฑูฑภะ จัดเป็ นกรณี ศึกษากรณี เดียวเท่านั้น แต่เนื่ องด้วยเหตุและปั จจัยใน
เรื่ องของกฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งขยายความในอรรถกถาดังนี้๘๓
มหาชนยังกถาให้ต้ งั ขึ้นว่า ‚ความตายของเจ้าศากยะทั้งหลาย ไม่สมควรเลย, ความตายนี่ คือ
พวกเจ้าศากยะ อันพระเจ้าวิฑูฑภะทุบแล้ว ๆ ชื่ออย่างนี้ให้ตาย จึงสมควร‛
พระศาสดาทรงสดับเรื่ องนั้นแล้ว จึงตรัสว่า ‚ภิกษุท้ งั หลาย ความตายอย่างนี้ ไม่สมควรแก่เจ้า
ศากยะทั้ง หลายในลักษณะนี้ ก็จริ ง ถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าศากยะนัน่ ได้แล้ว ก็ควรแก่
กรรมที่เขา ทาไว้ในปางก่อน‛
พวกพระภิกษุจึงทูลถามว่า ‚ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญก็เจ้าศากยะทั้งหลายนัน่ ได้กระทากรรม
อะไรไว้ในปางก่อนพระเจ้าข้า?‛
พระศาสดา ‚ในปางก่อน พวกเจ้าศากยะนัน่ ร่ วมกันโปรยยาพิษในแม่น้ า‛
ดังนั้นประเด็นเรื่ อง กรรมเก่า จึงเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่นกั เจรจาไกล่เกลี่ย อาจจะต้องพึง
พิจารณา ในขณะที่ดาเนิน การเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเกิดความล้มเหลวขึ้นมา ซึ่ งเราไม่สามารถที่จะไป
กล่าวตาหนิ ว่าวิธีดงั กล่ าว นั้นไม่ดี หรื อไม่เหมาะกับสถานการณ์ บางครั้งหากนักไกล่เกลี่ ยได้ทา
หน้าที่อย่างสุ ดความสามารถแล้ว หากไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคู่กรณี ได้ ก็จาเป็ นต้องยอมรับความ
จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความจริ งในเรื่ องของกรรมเก่าของแต่ละบุคคล

๘๓

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๔๗/๔๑.

๒๐๔

กรณี ตวั อย่างดังกล่าวนี้ เปรี ยบเสมือนหนึ่ งบทเรี ยนสาหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
ได้ตระหนักว่า ความขัดแย้งในเรื่ องของชาติ พนั ธุ์ นับว่าเป็ นปั ญหาที่ยากต่อการแก้ไขจัดการ ไม่
เพียงแต่กรณี ศึกษาของเจ้าวิฑูฑภะ ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิ ฎกเท่านั้น แม้แต่ในโลกปั จจุบนั ก็ยงั
มีปรากฎให้เห็น ดังตัวอย่าง กรณี ฮิตเลอร์ กับกรณี ชาวยิว ในเยอรมนี ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
กับนโยบายด้านเชื้อชาติ ต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ไปอย่างน้อย ๑๑ ล้านคน ซึ่ งนับเป็ นชาวยิวถึง
๖ ล้านคน รวมถึงเหตุการณ์ที่นานจิง (Nánjing) ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็ นเหตุการณ์ที่
ญี่ปุ่นเข้ายึดครองจีน(นานจิง)ในช่ วง พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ และมีขอ้ มูลว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ครั้งนั้นไม่ต่ากว่า ๓ แสนคน หรื อการสังหารหมู่ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐-๑,๐๗๑,๐๐๐ คนในประเทศ
รวันดา โดยชนพื้นเมืองชาวตุดซี (Tutsi) และชนพื้นเมืองชาวฮูตู (Hutu ระหว่าง ในช่วงเวลา ๑๐๐
วันตั้งแต่วนั ที่ ๖ เมษายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ค.ศ.๑๙๙๔) ) รวมไป
ถึงสงครามกลางเมือง ที่ขดั แย้งกันในเรื่ องศาสนาและชาติพนั ธุ์ในบอสเนี ย (Bosnia) ที่ส่งผลให้เกิด
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กว่า ๒ แสนคน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘ สงครามกลางเมืองในซูดาน ที่
ขัดแย้งกันในเรื่ องศาสนาและชาติ พนั ธ์ โดยกลุ่ มเชื้ อชาติ อาหรั บเป็ นรั ฐบาลและต้องการใช้หลัก
ศาสนาอิสลามเป็ นกฎหมายปกครองประเทศ แต่ฝ่ายแอฟริ กนั ไม่ยอม นาไปสู่ ความขัดแย้ง และเป็ น
หนึ่ งในสาเหตุของสงครามกลางเมืองซึ่ งเริ่ มเมื่อปี ๒๕๒๖ และคร่ าชี วิตชาวซู ดานไปประมาณ ๒
ล้านคน และมีผอู ้ พยพในค่ายผูล้ ้ ีภยั จานวนมาก เหตุการณ์ที่ยกมาเหล่านี้ ลว้ นเป็ นตัวอย่างของความ
รุ นแรงที่คาว่า ‚ชาติพนั ธุ์ ‛ ถู กนามาเป็ นเครื่ องมือและส่ งผลเป็ นความสู ญเสี ยอย่างที่ปรากฏเป็ น
ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ
ถึ ง แม้บ ทเรี ย นนี้ ท าให้ เ ราตระหนัก ว่า ปั ญ หาความขัด แย้ง ด้า นชาติ พ นั ธุ์ ยากที่ จ ะ
คลี่คลายหรื อ บรรเทาลงได้ แต่จากการศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิ ฎกพบว่า มีคาสอนของพระพุทธ
องค์ ในหลายพระสู ตร ที่ สอนให้เรามี ความเข้าใจในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ ในแนวทางที่ ถูกต้อง เกิ ด
สัมมาทิฏฐิ ที่จะไม่นาไปสู่ ความขัดแย้ง และความรุ นแรงในที่สุด
พระพุทธศาสนานั้นเห็ นว่า ชาติพนั ธุ์เป็ นเพียงฐานของการเกิ ดตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้
มองว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังปรากฏในพระวินัยปิ ฎก จูฬวรรค ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ ว่าด้วยความ
อัศจรรย์ในพระธรรมวินยั ๘ ประการ๘๔
มหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมหี ไหลลงสู่ มหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่ อและ
โคตรเดิมของตน รวมเรี ยกว่า ‘มหาสมุทร’ ทั้งสิ้ น ภิกษุท้ งั หลาย การที่วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ
กษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกจากเรื อนบวช เป็ นบรรพชิตในธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศ
๘๔

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๓.
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แล้ว ย่อมละชื่อและ โคตรเดิมของตน รวมเรี ยกว่า ‘สมณศากยบุตร’ ทั้งสิ้ น นี้ เป็ น ธรรมที่น่า
อัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ ๔ ในธรรมวินยั นี้ ที่ภิกษุท้ งั หลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดี
ในธรรมวินยั นี้
พระพุทธองค์มองว่า เมื่อเข้ามาบวชเป็ นสมาชิกในพระพุทธศาสนา ความเป็ นชาติพนั ธุ์ก็
หมดไป เหลือเพียงพระภิกษุในพระธรรมวินยั ที่มีเป้ าหมายปลายทาง เพื่อการหลุดพ้นจากชาติพนั ธุ์
ในเบื้องต้น และมีนิพพานเป็ นผลในเบื้องปลาย ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ย ์ พราหมณ์ แพศย์ ศุทร
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วเนื่ องกับชาติ ก าเนิ ด และเผ่า พันธุ์ ในทางพระพุท ธศาสนาถื อว่าเป็ นเพีย งสมมติ
บัญญัติคือสิ่ งที่เกิดมาในภายหลัง
นอกจากนี้ ในวสลสู ตร๘๕ กล่าวไว้วา่ “คนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ เราเรี ยกว่าเป็ นคนเลว
คนจะชื่อว่าเป็ นคนเลวเพราะชาติกาเนิ ดก็หามิได้ จะชื่ อว่าเป็ นพราหมณ์เพราะชาติกาเนิ ดก็หามิได้
แต่ชื่อว่าเป็ นคนเลวเพราะกรรม ชื่ อว่าเป็ นพราหมณ์ เพราะกรรม” พระสู ตรนี้ กล่ าวถึ งการไม่ให้
ความสาคัญกับฐานเกิ ดไม่ว่าจะเป็ นชาติตระกูล หรื ออื่นใด แต่จะให้ความสาคัญกับ กรรมอันเป็ น
หลักการในทางพระพุทธศาสนาต่อการอนุเคราะห์ รวมไปถึงการสร้างความสมดุลในการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม ที่เรี ยกว่ากรรม
นอกจากนี้ ยงั มี หลักฐานเกี่ ยวกับการให้ความหมายของความเป็ น ‚โคตร-ชาติกาเนิ ดเผ่าพันธุ์‛ ซึ่งเป็ นทัศนะในทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏใน วาเสฏฐสู ตร๘๖ ว่า
อันที่จริ ง ชื่อและโคตรที่เขากาหนดให้กนั นั้น
เป็ นเพียงสมมติบญั ญัติในโลก
ชื่อและโคตรปรากฏอยูไ่ ด้เพราะรู ้ตามกันมา
ญาติสาโลหิ ตกาหนดไว้ในการเกิดนั้นๆ
ชื่อและโคตรที่กาหนดเรี ยกกันนี้
เป็ นความเห็นที่ฝังแน่นอยูใ่ นใจมานานของคนผูไ้ ม่รู้ความจริ ง
เมื่อไม่รู้จึงกล่าวว่า บุคคลเป็ นพราหมณ์เพราะชาติกาเนิด
บุคคลจะชื่อว่า เป็ นพราหมณ์เพราะชาติกาเนิดก็หามิได้
๘๕
๘๖
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จะชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะชาติกาเกิดก็หามิได้
แต่ชื่อว่าเป็ นพราหมณ์เพราะกรรม
ชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะกรรม
บุคคลชื่อว่าเป็ นชาวนาเพราะกรรม
ชื่อว่าเป็ นช่างศิลป์ เป็ นพ่อค้า เป็ นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม
ชื่อว่าเป็ นโจร เป็ นทหารอาชี พ เป็ นปุโรหิ ต
แม้กระทัง่ เป็ นพระราชา ก็เพราะกรรมทั้งนั้น
หากพิจารณาแล้ว คาสอนทางพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุ นให้เกิดความยึดติดในโคตร
สกุ ล สถานะทางสั ง คม พระพุ ท ธศาสนามองว่ า เป็ นเพี ย งบัญ ญัติ เป็ นสิ่ ง ที่ ส มมติ ซ่ ึ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของการเวลา มีการเกิดขึ้นและตั้งอยูต่ ามช่วงเวลาของสภาพ
นั้น ๆ เช่น คนไม่ได้เป็ นเศรษฐีเพราะชาติกาเนิ ด คนไม่ได้เป็ นรัฐมนตรี เพราะชาติตระกูล หรื อคน
เป็ นยาจกเข็ญใจก็มิใช่ เป็ นการเกิ ดก็หามิได้ พระพุทธศาสนามุ่งมองในเรื่ องของ ‚กรรม‛ คือ การ
กระทา คนจะดี เลว ชั่ว ไม่ได้อยู่ที่การเกิ ด แต่อยู่ตรงที่ ว่าทาอะไร ดังนิ ยามที่ ท่านยกมา ‚คนเป็ น
ชาวนา ช่างศิลป์ โจร ทหาร พระราชา เพราะกรรม‛
ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ พระพุทธศาสนามองเรื่ องชาติพนั ธุ์ ชาติกาเนิ ด หรื อเผ่าพันธุ์เป็ น
เพี ย งบัญ ญัติ ที่ ถู ก แต่ ง เติ ม ตามเงื่ อ นไขของสถานที่ เ กิ ด และสภาพแวดล้ อ ม พร้ อ มกัน นั้ น
พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญกับการกระทาของมนุ ษย์ในฐานะเป็ นปั จเจกที่มีเป้ าหมายปลายทาง
เพื่อการพ้นทุกข์ และสังคมในฐานะเป็ นสมาชิ กต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังกรณี พระพุทธองค์
ทรงจัดตั้ง ‚สังฆะ‛ ขึ้นมา เพื่อหลอมรวมความแตกต่างในเชิงชาติพนั ธุ์นนั่ เอง
๔.๔ คุณลักษณะโดดเด่ นของการเป็ นนักเจรจาไกล่ เกลีย่ ของพระพุทธเจ้ า
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเป็ นชุ ดของวิธีที่มีความสอดรับกันระหว่างแนวคิดและการ
ปฏิบตั ิการของตะวันตกและพระพุทธศาสนา เพราะหลักการนี้ เป็ นแนวทางสันติวิธี โดยคู่กรณี เมื่อ
ไม่สามารถที่จะแสวงหาทางออกร่ วมกันให้แก่ขอ้ พิพาทได้แล้ว จึงต้องหาคนกลางเข้ามาช่ วยไกล่
เกลี่ยโดยสมานฉันท์ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ทั้งสองแนวคิดต่างมุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่ อถือของคน
กลาง หรื อบุคคลที่สามว่า ควรที่จะเป็ นกลาง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการไกล่เกลี่ย ซึ่ งคนกลาง
ดังกล่าวต้องเกิดจากความพึงพอใจของคู่กรณี ที่มองเห็นคุณสมบัติดงั กล่าวจึงเชิ ญเข้ามาเป็ นคนไกล่
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เกลี่ย สาหรับพระพุทธเจ้าซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นบุคคลที่ มี ‚ต้นทุนทางสังคมสู ง‛ และประชาชนรู้จกั
กิตติศพั ท์ของพระองค์ จึงมีความเหมาะสมในคุณลักษณะความเป็ นนักไกล่เกลี่ยอยูแ่ ล้ว
คุ ณลักษณะที่ โดดเด่ นของพระพุทธเจ้าซึ่ งต่างจากแนวคิ ดของนักเจรจาไกล่ เกลี่ ยทาง
ตะวันตกก็คือ การเข้าไปทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยของพระองค์น้ นั เกิดจากการตระหนักรู ้ถึงหายนะที่จะ
เกิดขึ้นจากข้อพิพาทของคู่กรณี โดยเฉพาะในกรณี ความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีซ่ ึ ง
จะลุ กลามบานปลายทาให้องค์กรสงฆ์แตกแยกกันที่เรี ยกว่า สังฆเภท เพราะฉะนั้น จะเห็ นว่า
พระองค์เข้าไปทาหน้าที่ ไกล่เกลี่ ยคนกลางโดยที่คู่กรณี ไม่จาเป็ นต้องเข้ามานิ มนต์แต่ประการใด
ด้วยถือเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะเป็ นผูน้ าองค์กรสงฆ์ ซึ่ งต้องรับผิดชอบต่อการดารงอยู่
ขององค์กรด้วยการสร้างความสมานฉันท์โดยสันติวธิ ี
อย่างไรก็ตาม กรณี ความขัดแย้งอื่น ๆ ตามแนวคิดตะวันตกไม่วา่ การเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลางจะสาเร็ จหรื อล้มเหลวจะไม่มีผลต่อผูเ้ จรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางแต่อย่างใด แม้ในสังคมยุค
ปั จจุบนั คู่กรณี จะเชิ ญคนกลางเข้าไปทาหน้าที่ไกล่เกลี่ ยก็ตาม แต่ถึงกระนั้น หลายกรณี ก็ประสบ
ความล้มเหลว ซึ่ งก็ไม่มีผลต่อคนกลาง ตัวแปรสาคัญจึงไม่ได้อยู่ที่คนกลางแต่เพียงประการเดี ยว
หากแต่อยูท่ ี่คู่กรณี ดว้ ยว่า สามารถยอมรับแนวทางที่คู่กรณี แต่ละฝ่ ายนาเสนอหรื อไม่มากกว่า และ
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ คนกลางไม่มีอานาจในการชี้ถูกชี้ผดิ ให้แก่คู่กรณี หากแต่หน้าที่
สาคัญก็คือ การทาให้บรรยากาศของการพูดคุยเป็ นไปอย่างมีเป้ าหมาย และมีทิศทางมากยิ่งขึ้น อัน
เกิดจากการสร้างทางเลือกร่ วมกันของคู่กรณี และคนกลาง
๔.๕ หลักการ และวิธีการการเจรจาไกล่ เกลีย่ คนกลางเชิ งพุทธ
นอกเหนือจากการศึกษาความรู ้ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาการเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลางในพระไตรปิ ฎก ซึ่ งอยูใ่ นส่ วนของภาคทฤษฎีแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ใช้เวลาอันยาวนาน
กว่า ๓ ปี ในการศึกษาหาความรู ้ จากการเข้าฝึ กอบรมที่ลุ่มลึ กในหลักสู ตรการจัดการความขัดแย้ง
และรวมไปถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ของนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง การบริ หารรัฐกิ จและกฏหมายมหาชน(ปรม
๖) สถาบันพระปกเกล้า
(๒)ศึ ก ษาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รชั้ นสู ง นั ก เจรจาไกล่ เ กลี่ ย รุ่ นที่ ๓ สถาบัน
พระปกเกล้า
(๓) อบรมประกาศนียบัตร รุ่ นที่ ๑ จากสานักระงับข้อพิพาท ศาลอาญา
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(๔) ฝึ กอบรมผูป้ ระนอมศาลอาญา และสอบเป็ นผูป้ ระนอมศาลอาญา รวมถึ งการทา
หน้าที่ผปู้ ระนอมศาลอาญา
(๕) ศึกษาดูงานในหลักสู ตรปริ ญญาโท Conflict Analysis and Management ที่
มหาวิทยาลัย Royal Road ในประทศแคนาดา
(๖) ทาหน้าที่ผปู้ ระนอมศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
(๗) ทาหน้าที่อนุ กรรรมการจริ ยธรรม ของทันตแพทยสภา ฝ่ ายสอบสวนข้อเท็จจริ ง
กรณี ฟ้องร้อง
(๘) บรรยาย และจัดทา workshop ที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหา การจัดการความขัดแย้งใน
ทัศนะทางพระพุทธศาสนา ในหลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการศึกษาหาความรู ้ท้ งั หมด ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ที่กล่าวมา ทาให้ผวู ้ ิจยั
สามารถที่จะสรุ ปได้ถึงหลัการและวิธีการของกระบวนการการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ ดังจะได้
อธิบายรายละเอียด ดังนี้
๔.๕.๑ คุมสติ (Mindfulness)
โดยทัว่ ไป เมื่อมีความขัดแย้งเกิ ดขึ้น สิ่ งหนึ่ งที่เราจะประสบกันเป็ นประจา คือ เราจะมี
สติรู้ตวั น้อยลง หรื ออาจจะไม่มีสติเลย ที่เราพูดกันติดปากว่า “สติแตก” เพราะจิตของเราขณะนั้นถูก
ครอบงาด้วยอกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่ งจะทาให้เรามีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็ ว
ล่ วงละเมิ ด ทั้ง ทางกาย วาจา และใจ ดัง นั้น ในกระบวนการของการไกล่ เกลี่ ย ผูท้ ี่ ท าหน้า ที่ เป็ น
กัลยาณมิตรหรื อคนกลางนั้น จะต้องมีสติรู้ตวั อยูเ่ สมอ เพื่อที่จะได้ช่วยให้คู่กรณี เรี ยกสติกลับคืนมา
หรื อ มีสติ มากขึ้น เพราะเมื่อต่างฝ่ ายต้องมาเผชิ ญหน้ากัน บรรยากาศย่อมตึงเครี ยด คุ กรุ่ นไปด้วย
โทสะและความระแวงของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย
“สติ” แปลกันง่ายๆว่า ความระลึกได้ ถ้ากล่าวในแง่ปฏิเสธ หมายถึ ง ความไม่เผลอ ไม่
เลินเล่อ เป็ นการสาทับถึง ความระมัดระวัง ความตื่นตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่พร้อมอยูเ่ สมอในอาการที่
คอยรับรู ้ สิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และตระหนักว่า ควรปฏิ บตั ิต่อสิ่ งนั้นๆอย่างไร ในทางคาสอน
ทางพระพุทธศาสนา จะเน้นความสาคัญของสติเป็ นอย่างมาก ในการปฏิ บตั ิจริ ยธรรมทุกขั้น การ
ดาเนินชีวติ หรื อการประพฤติปฏิบตั ิโดยมีสติกากับอยูเ่ สมอ มีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะว่า “อัปปมาท” คือ
ความไม่ประมาท ในแง่ของความสาคัญ อัปปมาท จัดเป็ นองค์ประกอบภายในเช่นเดียวกับโยนิ โส
มนสิ การ คู่กบั หลักกัลยาณมิตรที่เป็ นองค์ประกอบภายนอก ทั้งโยนิ โสมนสิ การและอัปปมาทธรรม
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นั้น มีความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่ต่างแง่กนั คือ โยนิ โสมนสิ การ เป็ นองค์ประกอบฝ่ ายปั ญญา เป็ น
อุปกรณ์สาหรับใช้ทาการ เพื่อสร้างปั ญญา ส่ วนอัปปมาทเป็ นองค์ประกอบฝ่ ายสมาธิ เป็ นตัวควบคุม
และเร่ งเร้าการใช้อุปกรณ์น้ นั และก้าวหน้าต่อไปไม่หยุด
ในคาสอนทางพระพุทธศาสนานั้น สติจะมีความสาคัญในทุกเรื่ อง อย่างที่กล่าวว่า สติจา
ปรารถนา (คือต้องนามาใช้) ในกรณี ท้ งั ปวง หรื อ สติมีประโยชน์ในทุกกรณี และเปรี ยบสติเหมือน
เกลือที่ตอ้ งใช้ในกับข้าวทุกอย่าง ความสาคัญของสติในการเจรจาไกล่เกลี่ยกล่าวได้ดงั นี้ คือ
๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่ตอ้ งการ ทั้งผูท้ ี่เป็ นกัลยาณมิตรหรื อคนกลาง
และผูท้ ี่เป็ นคู่กรณี ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒.ทาให้ร่างกายและจิตใจอยูใ่ นสภาพที่เรี ยกได้วา่ เป็ นตัวของตัวเอง เพราะมีความโปร่ ง
เบา ผ่อนคลาย พร้อมที่จะเผชิญกับความเป็ นไปต่างๆ และจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งได้เป็ นอย่าง
ดี
๓. ในภาวะที่ จิตปราศจากความฟุ้ งซ่ าน สติ จะช่ วยเหนี่ ยวนากระบวนการรั บ รู ้ และ
กระแสความคิด ทาขอบเขตการรับรู ้และความคิดให้ขยายออกไปโดยมิติต่างๆ ในการหาทางเลือก
หรื อทางออกของปัญหาความขัดแย้ง
ดัง นั้น สติ หรื อ อัป ปมาทธรรม จึ ง เป็ นแกนน าของหลัก ธรรมต่ า งๆที่ ใ ช้ ในการ
กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ ย เพราะเป็ นตัวควบคุ มการปฏิ บตั ิหน้าที่ รวมถึ งอารมณ์ ต่างๆให้อยู่ใน
แนวทางที่ตอ้ งการ และยังเป็ นตัวคอยป้ องกันยับยั้งตนเองที่จะมักหลงไปได้ง่ายในทางที่ไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะกัลยาณมิตรหรื อคนกลาง จะต้องคอยควบคุ มตัวเองให้มีสติอยูต่ ลอดเวลา ว่ากาลังจะคิด
จะพูด หรื อจะทาอย่างไรในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่กาลังเผชิ ญอยูเ่ บื้องหน้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อมีการเอนเอียงเข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งอย่างไม่เป็ นกลาง เพื่อที่จะได้เกิดเข้าใจอย่างแท้จริ ง
สามารถที่จะให้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง คาแนะนา ชี้แจงชักจูง หรื อทางออกของปั ญหา ให้กบั คู่กรณี
ได้คิดพิจารณา และตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
๔.๕.๒ ทาหน้ าทีก่ ลั ยาณมิตร (Education process)
ในกระบวนการของการไกล่ เกลี่ ย เชิ ง พุทธ ขั้นตอนนี้ คนกลางจะต้องทาหน้า ที่ หรื อ
แสดงบทบาทกัลยาณมิ ตรของคู่ก รณี ท้ งั สองฝ่ ายอย่างแท้จริ ง คื อ พร้ อมที่ จะให้ค วามรู ้ ใ นทางที่
ถูกต้อง คาแนะนา ชี้ แจงชักจูง ช่ วยบอกช่ องทาง หรื อทางออกของปั ญหา ให้กบั คู่กรณี ได้คิด
พิจารณา และตัดสิ นใจด้วยตัวเองในการจัดการกับปั ญหาความขัดแย้ง นัน่ หมายถึงว่า คนกลางหรื อ
กัล ยาณมิ ตร ต้องเป็ นกลางทั้ง สองฝ่ าย ไม่ เข้า ร่ วม หรื อท าการตัดสิ นใดๆ เป็ นผูท้ ี่ อานวยความ
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สะดวกในการไกล่เกลี่ย ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู ้และความเข้าใจในการไกล่เกลี่ย โดย
ให้ตระหนักถึ งประโยชน์ในการร่ วมกันแก้ปัญหา คนกลางนั้นจะไม่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการ
ตัดสิ นใจ และ เมื่อคู่พิพาทหรื อคู่กรณี สามารถตกลงกันได้ คนกลางจะมีหน้าที่ช่วยในการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่ งผูท้ ี่จะเข้ามาทาหน้าที่ของคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ หรื อ
กัลยาณมิตรของคู่กรณี จึงควรมีคุณสมบัติที่เพรี ยบพร้ อมตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้ง
คุณสมบัติภายในและภายนอกดังนี้
๑) คุณสมบัติภายใน คือ คุณสมบัติที่พฒั นาขึ้นภายในตัวของกัลยาณมิตร ซึ่ งทาให้
สามารถทาหน้าที่ต่อบุคคลอื่นได้อย่างสมบูรณ์ เรี ยกว่า สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ
หรื อธรรมของคนดี มี ๗ ประการ ดังนี้๘๗
(๑) ธัมมัญํุตา รู้จกั เหตุ คือรู้หลักความจริ งของธรรมชาติ รู้หลักการ กฎเกณฑ์แบบ
แผน หน้าที่ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้กระทาการได้สาเร็ จผลตามความมุ่งหมาย
(๒) อัตถัญํุตา รู้จกั ผล คือ รู ้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรื อหลักการ
กฎเกณฑ์ หน้าที่ และรู ้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะกระทานั้น
(๓) อัตตัญํุตา รู้จกั ตน คือ รู้ฐานะ ภาวะ เพศ กาลัง ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม ของตนตามเป็ นจริ ง เพื่อประพฤติปฏิบตั ิให้เหมาะสมและให้เกิดผล
(๔) มัตตัญํุตา รู้จกั ประมาณ คือรู้จกั ความพอเหมาะพอดี เช่น รู ้จกั ประมาณในการ
บริ โภคอาหาร ในการใช้จ่ายทรัพย์ เป็ นต้น
(๕) กาลัญํุตา รู้จกั กาล เช่น รู ้วา่ เวลาไหน ควรทาอะไร รู้จกั เวลาทางาน เวลาพักผ่อน
เป็ นต้น
(๖) ปริ สัญํุตา รู้จกั ชุมชน คือ รู ้จกั ถิ่น รู้จกั ที่ชุมนุม รู้จกั มารยาท ระเบียบวินยั
ขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อควรรู้ควรปฏิบตั ิอื่น ๆ ต่อชุมชนนั้น ๆ
(๗) ปุคคลัญํุตา รู้จกั บุคคล คือ รู ้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านอัธยาศัย
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็ นต้น เพื่อปฏิบตั ิต่อผูน้ ้ นั โดยถูกต้อง เช่นว่า จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในลักษณะอย่างไร หรื อควรที่จะแนะนาสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดี เป็ นต้น
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๒) คุ ณสมบัติที่แสดงออกภายนอก คือ คุ ณสมบัติในแง่ทาหน้าที่ ต่อผูอ้ ื่ น หรื อ
คุณสมบัติที่ปรากฏต่อสายตาของบุคคลอื่นหรื อต่อสังคม เรี ยกว่า กัลยาณมิตรธรรม หรื อธรรมของ
ผูท้ ี่เป็ นกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้๘๘
(๑) ปิ โย เป็ นคนน่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็ นกันเอง ชวนใจ
ผูฟ้ ังให้อยากเข้าไปปรึ กษาไต่ถาม
(๒) ครุ เป็ นคนน่ าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู ้สึก
อบอุ่นใจ เป็ นที่พ่ ึงได้และปลอดภัย
(๓) ภาวนีโย เป็ นคนน่าเจริ ญใจ คือมีความรู้จริ ง ทรงภูมิปัญญาแท้จริ ง และเป็ นผูฝ้ ึ กฝน
ปรับปรุ งตนอยูเ่ สมอ เป็ นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ทาให้ผทู ้ ี่รู้จกั เอ่ยอ้างและราลึกถึ งด้วยความ
ซาบซึ้ ง มัน่ ใจ และภาคภูมิใจ
(๔) วัตตา เป็ นคนฉลาดในการพูด คือพูดเป็ น รู ้จกั ชี้ แจงให้เข้าใจ รู้จกั จังหวะและเวลาที่
ควรพูดและไม่ควรพูด คอยให้คาแนะนาว่ากล่าว ตักเตือน และเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี
(๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคาได้ คือ พร้อมที่จะรับฟังคาปรึ กษาคาซักถามแม้จุกจิก
ตลอดจนคากล่าวล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆ สามารถอดทนฟังได้ดว้ ยจิตเปี่ ยมด้วย
เมตตา ไม่เบื่อหน่าย และไม่เสี ยอารมณ์
(๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่ องล้ าลึกได้ คือ กล่าวชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ ง
ซับซ้อนให้เข้าใจได้
(๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกั นาในฐานะที่ไม่ควร คือ ไม่ชกั จูงไปในทางเสื่ อมเสี ย
หรื อเรื่ องเหลวไหลไม่สมควร ชักนาแต่เรื่ องที่อยูใ่ นทานองคลองธรรม เป็ นประโยชน์เกื้อกูลแก่การ
พัฒนาชีวติ ในระดับที่สูงขึ้นไป
จากประสบการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ไปปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นคนกลาง คุ ณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น
นั้น ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปย้ าอีกครั้งหนึ่ งว่า นัน่ คือ คุ ณสมบัติของผูท้ ี่เป็ นกัลยาณมิตรของคู่กรณี หรื อ คน
กลางในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธอย่างแท้จริ ง ซึ่ งผูท้ ี่มีคุณสมบัติเพรี ยบพร้ อม
ดังกล่าว ก็จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความเป็ นกลางได้โดยอัตโนมัติในตัวเอง คือ รู ้จกั เหตุ และ
ผล ของการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง หมายถึง รู้หลักความจริ งของธรรมชาติของความขัดแย้ง รู้
หลักการการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะคนกลาง ซึ่ ง
๘๘
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จะเป็ นเหตุให้การเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นสาเร็ จผลตามความมุ่งหมายที่คาดไว้ ซึ่ งความเป็ นกลาง หรื อ
ความที่ไม่เข้ากับฝ่ ายใดเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการไกล่เกลี่ ยโดยคนกลาง รวมทั้งคุณสมบัติโดยรวม
อื่นๆ ได้แก่ การเก็บรักษาความลับ การมีความอดทนและอดกลั้น มีจิตใจเยือกเย็น มีความเมตตา
กรุ ณาต่อคู่พิพาท เป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งมีความรอบรู้ใน
หลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ได้มีการกล่าวถึ งคุ ณสมบัติของนักเจรจาไกล่เกลี่ ยคน
กลางในพระไตรปิ ฎก ขณะที่พระอุบาลีได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคุณสมบัติของพระภิกษุที่
เหมาะสมในการจัดการปั ญหาความขัดแย้งในคณะสงฆ์ และพระพุทธองค์ได้ทรงบรรยายตอบ
คุณสมบัติดงั กล่าว ดังนี้
‚เบื้องต้น ภิกษุมีศีลไม่ด่างพร้อย
มีมารยาทสงบเสงี่ยม ศัตรู ตาหนิไม่ได้โดยธรรม
เพราะไม่มีความผิดที่จะตาหนิได้
เธอผูเ้ ช่นนั้น ตั้งอยูใ่ นสี ลวิสุทธิ กล้าหาญ พูดจาฉะฉาน
เข้าที่ประชุมก็ไม่หวาดหวัน่ ไม่ประหม่า พูดมีเหตุผลไม่เสี ยความ
เมื่อเธอถูกถามปั ญหาในที่ประชุมก็คงเป็ นเช่นนั้น
ไม่นิ่งอึ้ง ไม่เก้อเขิน เป็ นผูช้ านาญการ พูดถูกกาล สามารถตอบได้
เป็ นที่ชอบใจของวิญํูชน เคารพภิกษุผมู ้ ีพรรษามากกว่า
แกล้วกล้าในอาจารริ ยวาทของตน วิพากษ์วจิ ารณ์ได้
พูดได้คล่อง สามารถจับข้อผิดพลาดของศัตรู ได้
เป็ นเหตุให้ศตั รู ตอ้ งพ่ายแพ้และมหาชนก็นิยม
เธอย่อมไม่ลบล้างความเชื่อคืออาจาริ ยวาทของตน
สามารถในการแก้ปัญหา
สามารถทางานทูตและรับทากิจของสงฆ์
ดุจรับบิณฑบาตของคนที่มีคนนามาบูชาฉะนั้น
เมื่อถูกสงฆ์ส่งไปเจรจาก็ไม่ทะนงตนว่าตนทาได้

๒๑๓

เพราะการทาหน้าที่เจรจานั้น
ภิกษุตอ้ งอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณเท่าใด
และการออกจากอาบัติยอ่ มมีดว้ ยวิธีใด
วิภงั ค์ท้ งั สองนั้นมาแล้วด้วยดีแก่ภิกษุรูปนั้น
ผูซ้ ่ ึงฉลาดในวิธีออกจากอาบัติ
อนึ่ง ภิกษุทากรรมมีก่อความบาดหมางเป็ นต้นเหล่าใด
ย่อมถึงการขับออกและถูกขับออกด้วยเรื่ องเช่นใด
เธอฉลาดในวิภงั ค์ ย่อมเข้าใจวิธีการรับเข้าหมู่แม้น้ นั
ที่ควรทาแก่ภิกษุผปู ้ ระพฤติวตั รนั้นเสร็ จแล้ว
เธอเคารพภิกษุท้ งั หลายผูม้ ีพรรษามากกว่า
คือ ทั้งที่เป็ นเถระ มัชฌิมะ และนวกะ
เป็ นบัณฑิต ทาประโยชน์แก่มหาชนในโลกนี้
ภิกษุเช่นนี้จึงควรแก่การยกย่องในธรรมวินยั นี้แล‛๘๙
สรุ ปจากข้อความข้างต้นจะเห็นได้วา่ เป็ นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักเจรจา
ไกล่ เกลี่ ยคนกลาง จนกล่ า วได้ว่า เป็ นคุ ณสมบัติข องนักเจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลางในทัศนะพุ ท ธ
ศาสนา มีดงั นี้ คือ
(๑) เป็ นผูม้ ีศีล
(๒) มีความประพฤติและการปฏิบตั ิที่ไม่อาจตาหนิได้
(๓) มีความสามารถในการใช้วาจา ได้แก่ พูดจาฉะฉาน พูดมีเหตุผล พูดถู กกาล ตอบ
ปั ญหาได้จนเป็ นที่พอใจ ทาให้คู่กรณี ยอมรับฟัง สามารถวิพากษ์วจิ ารณ์ได้
(๔) มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลากหลายและยืดหยุน่ ตามสถานการณ์
(๕) มีความสามารถในการทูตโดยการเป็ นตัวแทนในการเจรจา
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(๖) มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเรื่ องราวขององค์กรภายในหรื อระหว่างหน่วยงานที่ตอ้ งไป
เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
(๗) มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว ไม่ทะนงตน
(๘) มีความรอบรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรื อพระวินยั
(๙) มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่กรณี และมีสัมมาคารวะต่อผูท้ ี่ควรให้ความเคารพ
จากคุ ณสมบัติดงั กล่าวของกัลยาณมิตร หรื อ ผูไ้ กล่เกลี่ ยในการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ
จะเป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูไ่ กล่เกลี่ยได้เพรี ยบพร้อมสมบูรณ์ ดังนี้
(๑) เป็ นตัวกลางในการสื่ อสารให้ท้ งั สองฝ่ ายเข้าใจถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ร่ วมกัน
(๒) ช่วยให้คู่กรณี เกิดการตระหนัก คิดพิจารณาและหาทางออกที่เป็ นความต้องการหรื อ
ข้อตกลงร่ วมกัน
(๓) รู ้เท่าทันสถานการณ์ความขัดแย้งและรู ้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งมากที่สุดจากทั้ง ๒ ฝ่ าย
(๔) รู ้วา่ แต่ละฝ่ ายมีความเข้าใจต่อความขัดแย้งอย่างไรและมีอารมณ์เป็ นอย่างไร
(๕) เข้าใจถึงจุดยืนหรื อท่าทีในการแก้ไขความขัดแย้งและข้อเรี ยกร้องของทั้งสองฝ่ าย
(๖) ให้ความสนิ ทสนมกับแต่ละฝ่ ายเท่าๆกัน โดยมีการพบปะและสร้างความสัมพันธ์
กับทั้งสองฝ่ าย เรื่ องนี้จะต้องแจ้งให้ผขู ้ ดั แย้งทราบ เข้าใจ และยอมรับ
(๗) ช่วยลดแรงปะทะ คลี่คลายอารมณ์ ให้เกิดความสงบและเห็นใจกัน
(๘) ช่วยประสานให้เกิดการจัดเวทีในการเจรจาร่ วมกัน
สรุ ปได้วา่ บทบาทหน้าที่ของกัลยาณมิตรของคู่กรณี หรื อ คนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย
เชิงพุทธ เป็ นบทบาทที่เด่นและมีความสาคัญมาก เพราะ ถือว่าเป็ นปั จจัยภายนอกที่สาคัญของคู่กรณี
ที่จะทาให้คู่กรณี เกิ ดสัมมาทิฐฏิ กล่าวคือ เป็ นผูเ้ สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ประโยชน์
และหนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุด ในทางถูกต้องและดีงามให้แก่คู่กรณี นาไปสู่ แนวทางของการ
แก้ปั ญหาความขัดแย้ง คื อ คู่ ก รณี ท้ งั สองฝ่ ายสมัค รใจ สามารถหาข้อตกลงของทางออก หรื อ
ทางเลือก ในการจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้
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๔.๕.๓ สื่ อสารอย่างลึกซึ้ง (Deep Communication)
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยนั้น บทบาทหน้าที่ของกัลยาณมิตรหรื อคนกลาง ในการให้ความรู ้
ในทางที่ ถู ก ต้อ ง ค าแนะน าต่ า งๆให้ ก ับ คู่ ก รณี ไ ด้ คิ ด พิ จ ารณา และตัด สิ นใจด้ ว ยตัว เองนั้ น
กระบวนการที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ กระบวนการของการสื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง
จากคุณสมบัติภายนอกของกัลยาณมิตร ในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธที่เกี่ยวกับการพูด
และการฟังโดยตรง จะกล่าวไว้ ๓ ประการ ในการพูดนั้น ได้แก่ (๑) วัตตา หมายถึง เป็ นคนฉลาดใน
การพูด คือพูดเป็ น รู ้ จกั ชี้ แจงให้เข้าใจ รู ้ จกั จังหวะและเวลาที่ควรพูดและไม่ควรพูด คอยให้
คาแนะนาว่ากล่าว ตักเตือน และเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี และ (๒) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หมายถึง แถลง
เรื่ องล้ าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ งซับซ้อนให้เข้าใจได้ สาหรับในส่ วนของการฟังอีก
หนึ่ งประการ ได้แก่ วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคาได้ คือ พร้อมที่จะรับฟังคาปรึ กษาคาซักถามแม้
จุกจิก ตลอดจนคากล่าวล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ สามารถอดทนฟังได้ดว้ ยจิต
เปี่ ยมด้วยเมตตา ไม่เบื่อหน่าย และไม่เสี ยอารมณ์
หลักเกณฑ์ในการพูดตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่ งปรากฎใน อภยราชกุมาร
สู ตร๙๐ พระพุทธเจ้าพยายามที่จะตรัสเตือนพระภิกษุให้พยายามหลี กเลี่ ยงถ้อยคาที่ ขดั แย้งกันอัน
นาไปสู่ การทะเลาะวิวาทกัน๙๑ ด่ากันและเสี ยดสี ๙๒กัน กล่ าวโดยสรุ ป สิ่ งที่ เรี ยกได้ว่าเป็ น ‚วาจา
สุ ภาษิต‛ ของพระพุทธเจ้านั้น ต้องประกอบไปด้วยคาที่ ‚จริ ง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี
มีประโยชน์ และประกอบไปด้วยเมตตาธรรม‛ ดังนั้น ผูท้ ี่ทาหน้าที่ของกัลยาณมิตร หรื อ คนกลาง
จะต้องยึดหลักการเหล่านี้ ในการพูด รวมทั้งที่จะต้องพยายามนาพาคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้ดาเนิ นการ
เจรจาให้อยูใ่ นกรอบของหลักการดังกล่าว ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นหลักพื้นฐานสาคัญของกระบวนการการ
สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง ในการเจรจาไกล่เกลี่ย ที่จะไม่นาไปสู่ การทะเลาะวิวาทหรื อความขัดแย้ง
สาหรับในส่ วนของการฟั ง ในกระบวนการของการสื่ อสารอย่างลึ กซึ้ งนั้น จะต้องเป็ น
การฟั งอย่างลึ กซึ้ ง หรื อ การฟั งอย่างตั้งใจ ในพระพุทธศาสนา การฟั งตรงกับคาว่า สุ ตะ หรื อ สุ ติ
หมายถึ ง ความรู ้ที่ได้สดับฟั งเล่าเรี ยนถ่ายทอดกันมา การฟั งเป็ นหลักคาสอนที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ดัง
พุทธภาษิ ตว่า ฟั งด้วยดี ย่อมได้ปัญญา๙๓ ในมงคลสู ตร พระพุทธเจ้าได้ตรั สว่า ความเป็ นผูส้ ดับฟั ง

๙๐

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๗/๘๘.
๙๑
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๒-๒๐๓. ดูเทียบใน ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๓๒/๗๐๐.
๙๒
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๘/๓๐๓.
๙๓
ส.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๘๘/๕๔๔.

๒๑๖

มาก๙๔ และ ฟังธรรมตามกาล เป็ นมงคลอันสู งสุ ด ๙๕ หรื อในวุฑฒิธรรม พระพุทธองค์ตรัสว่า การ
ฟังสัทธรรม(สัทธัมมัสสวนะ)เป็ นไปเพื่อความเจริ ญด้วยปัญญา๙๖
กระบวนการของการสื่ อสารอย่างลึกซึ้ งในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง สาหรับในส่ วน
ของการฟั ง ผูท้ ี่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก และอีกทั้งยังต้องนาพา หรื อ
ควบคุมสถานการณ์ ให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายยอมรับในการฟั งซึ่ งกันและกัน เพราะในขณะที่คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายเมื่อต้องมาเผชิญกัน จิตใจจะฟุ้ งซ่านซัดส่ าย ความสามารถในการฟังจะลดลง แม้วา่ ภายนอก
จะดู เหมื อนฟั ง อย่า งตั้ง ใจ แต่ จริ ง ๆแล้ว ต่ า งฝ่ ายอาจจะหมกหมุ่ น อยู่ก ับ การคิ ดปกป้ องตนเอง
มากกว่าที่จะพยายามฟั งว่าอีกฝ่ ายกาลัง พูดอะไร จึงทาให้ต่างฝ่ ายอาจคิดอะไรที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ นจริ ง เพราะละเลยสิ่ งที่อีกฝ่ ายต้องการจะพูด หรื อพยายามสื่ อสารให้เข้าใจ
การฟั งนั้นถื อว่าเป็ นทักษะพื้นฐานที่ สาคัญในกระบวนการของของการสื่ อสารอย่า ง
ลึ ก ซึ้ งในการเจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลาง เพราะเป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ ส าคัญ ในกระบวนการสร้ า ง
สัมมาทิฏฐิ คือ เป็ นการฟังเสี ยงจากภายนอก เป็ นการยอมรับฟั งความคิดของผูอ้ ื่น ส่ งเสริ มกับปั จจัย
ภายใน คือ โยนิโสมนสิ การ กล่าวคือ จะเป็ นการฟั งอย่างแยบคาย แยกแยะสิ่ งทั้งหลายให้เห็นความ
จริ งตามความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัย จึงเรี ยกให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเป็ นการฟั งอย่างลึกซึ้ ง โดยใช้ปัญญา
และใช้เหตุผลรอบด้านที่ สุด ซึ่ งจาเป็ นต้องฟั งอย่างตั้งใจ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในการรั บทราบ
ข้อมูลเรื่ องราวต่างๆ เป็ นการยอมรับฟั งถึงความต้องการ ความทุกข์ ที่อยูใ่ นส่ วนลึกของจิตใจ ของ
แต่ละฝ่ ายที่ได้เปิ ดเผยออกมาอย่างเป็ นอิสระ การฟั งจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะปั ญหาส่ วนใหญ่ของ
คนทัว่ ไปก็คือ ไม่ทนั ฟั ง ไม่ยอมฟั ง ไม่ต้ งั ใจฟั ง คิดแต่จะทาอย่างเดี ยว แย่งกันพูดแย่งกันทาจนลื ม
ฟั งผูอ้ ื่น ดังนั้น การฟั งอย่างลึ กซึ้ งหรื ออย่างตั้งใจนั้น จึงเป็ นกระบวนการของการสื่ อสารที่สาคัญ
เป็ นการเปิ ดใจฟั งอย่างลึกซึ้ งให้เข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดอย่างรอบด้านที่สุด แล้ววิธีการหรื อทางออก
ของปั ญหา ก็จะแสดงออกตามมาอย่างสอดคล้องกันเอง
กระบวนการของการสื่ อสารอย่างลึกซึ้ งทั้งการพูด และการฟั ง จึงจัดได้ว่ามีส่วนสาคัญ
อย่างยิ่งของกระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้างบรรยากาศของ
ความสมานฉันท์ให้เกิ ดขึ้น ในขณะที่มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลซึ่ งกันและกัน ระหว่างผูไ้ กล่
เกลี่ย กับ คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย หรื อ ระหว่างคู่กรณี ดว้ ยกันเอง

๙๔
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ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖, องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๘.
๙๕

๒๑๗

๔.๕.๔ วิเคราะห์ เรื่องราว (Issues Analysis)
ในสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น สาเหตุของปั ญหารวมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ได้มาเป็ นสู ตรสาเร็ จเหมือนกับการปรุ งอาหาร หรื อการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
บ่อยครั้งที่พบว่า สาเหตุของปั ญหาความขัดแย้งมักจะมีความโยงใยและซับซ้อน ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้อง
กับปั ญหาอาจจะไม่ใช่เพียงคู่กรณี ที่อยูต่ ่อหน้า ซึ่ งอาจจะมีผอู ้ ื่น หรื อปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึ งถื อว่า เป็ นงานหลัก ที่ มีความท้าทายอย่า งมากส าหรั บผูไ้ กล่ เกลี่ ย ในการที่
จะต้องรับรู้รายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ าย และจะต้องนาข้อมูลที่ ได้เหล่ านั้นมาทาการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริ ง เพื่อที่จะได้
นาไปสู่ ทางออก หรื อหนทางในการจัดการปั ญหาร่ วมกัน
สาหรับเทคนิคที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อการจัดการกับ
ข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการของการสื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง ทั้งการพูดและการฟั งของคู่กรณี น้ นั ซึ่ ง
ถือได้วา่ เป็ น บทบาทที่สาคัญอีกอย่างยิ่งของคนกลางอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ คนกลางนั้นจะต้องมี
เทคนิค หรื อกลยุทธ์ในการที่จะต้องพูดสรุ ป หรื อทวนเนื้ อหาของแต่ละฝ่ ายเป็ นระยะๆ เพราะตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น ในขณะที่มีการพูด และการฟั งของแต่ละฝ่ ายของคู่กรณี ที่จะต้องมาเผชิ ญหน้ากัน
ท่ามกลางสถานการณ์ ของความขัดแย้งนั้น บางครั้งเรื่ องราวต่างๆที่พูดกัน อาจจะมีความยุ่งเหยิง
สับสน ต่างฝ่ ายอาจจะไม่สามารถที่ จบั ใจความที่อีกฝ่ ายพูดได้ท้ งั หมด และบางครั้งข้อมูลที่ได้รับ
อาจจะคลาดเคลื่ อนไปจากความเป็ นจริ ง ดังนั้นคนกลางจะต้องมีทาหน้าที่ ในการทวนเนื้ อความ
(paraphrase) ของเรื่ องราวต่างๆของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลหรื อเรื่ องราว
ที่จะต้องมีความเข้าใจที่ ตรงกันทั้ง ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย ซึ่ งจะต้องใช้
หลักหรื อวิธีการในการทวนเนื้อความดังนี้
(๑) จะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในคาพูด ไม่ให้เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
(๒) พยายามทวนเนื้ อความโดยใช้คาพูดของตนเอง ให้ตรงประเด็นครอบคลุ มเนื้ อหา
ทั้งหมด มีความกระชับรัดกุม
(๓) ควรเปิ ดโอกาสให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายมีการทักท้วง ถ้าไม่เห็ นด้วยกับข้อมูลในการ
ทวนเนื้ อความที่ผไู ้ กล่เกลี่ยได้เสนอ ซึ่ งเท่ากับเป็ นโอกาสให้ผไู ้ กล่เกลี่ ยได้เข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้
กระจ่างขึ้น
(๔) ในการทวนเนื้ อความ ควรหลี กเลี่ ย งลัก ษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสิ น
ถูกผิด หรื อการพูดที่เป็ นลักษณะของการสัง่ สอน

๒๑๘

ในการวิเคราะห์ เรื่ องราวของสถานการณ์ ความขัดแย้ง นั้น มี ๒ หัวข้อใหญ่ที่ จะต้อง
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คื อ (๑) องค์ ป ระกอบของสถานการณ์ ค วามขัด แย้ง ซึ่ งสามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น
องค์ประกอบเชิ ง ประจักษ์ ซึ่ ง เป็ นองค์ประกอบภายนอก กับ องค์ป ระกอบเชิ งรากเหง้า ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบภายใน และ (๒) บุคคลผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เป็ นกรณี ศึกษา
ไว้แล้วทั้ง ๓ กรณี ที่พระพุทธเจ้าทรงดารงฐานะเป็ นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย ในกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธนั้น การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของความขัดแย้งนั้น จะ
ให้ความสาคัญมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็ นรากเหง้าเป็ นหลัก เพราะนัน่ คือ
สาเหตุที่แท้จริ ง หรื อต้นตอของปัญหา
หลักในการวิเคราะห์ เรื่ องราวของสถานการณ์ความขัดแย้งในกระบวนการการเจรจา
ไกล่ เ กลี่ ย เชิ ง พุ ท ธนั้ น จะต้อ งท าการวิ เ คราะห์ โ ดยปราศจากอคติ ซึ่ งตามหลัก ค าสอนทาง
พระพุ ท ธศาสนา ได้ก ล่ า วถึ ง หลัก ธรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ ความเป็ นกลาง ที่ เ รี ย กว่า “อคติ ๔” ซึ่ ง
หมายถึง ความไม่เที่ยงธรรม หรื อ ความลาเอียง ๔ ประการ คือ (๑) ฉันทาคติ แปลว่า ความลาเอียง
เพราะชอบ (๒) โทสาคติ แปลว่า ความลาเอียง เพราะชัง (๓) โมหาคติ แปลว่า ความลาเอียงเพราะ
หลง และ (๔) ภยาคติ แปลว่า ความลาเอียง เพราะกลัว ซึ่ งผูท้ ี่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีสติควบคุม พิจารณา
ตนเองอยู่เนื องๆ ว่าได้ถูกอิทธิ พลของความลาเอียงทั้ง ๔ ประการ มาบดบังความเป็ นกลางในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่หรื อไม่ เพราะบ่อยครั้งเมื่อคนกลางหรื อผูไ้ กล่ เกลี่ ย ได้ฟังเรื่ องราวของความขัดแย้ง
จากคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย แล้วอาจจะมีเอนเอียง เกิดความพึงพอใจชอบฝ่ ายหนึ่ง หรื อเกิดความโกรธ ไม่
พอใจอีกฝ่ ายหนึ่ง จนผูไ้ กล่เกลี่ยนั้นกลับกลายเป็ นคู่กรณี เสี ยเอง
๔.๕.๕ เข้ าถึงวิธีการ (Approach to Strategies)
ทิฏฐิถือได้ว่าเป็ นรากเหง้าของความขัดแย้งที่อยู่ลึกที่สุด เพราะเป็ นการยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
อุดมการณ์ ของตนเอง และถ้าทิฏฐิ น้ นั ประกอบไปด้วยอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะซึ่ ง
ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะนาพาความขัดแย้งนั้นไปสู่ ความรุ นแรงได้ แต่อย่างไรก็ตามการทางานของ
กลุ่มปปั ญจธรรม คือ ทั้งตัณหา มานะ และทิฏฐิน้ นั จะทางานประสานสัมพันธ์กนั และเป็ นเหตุ
ปั จจัยของกันและกัน เพียงแต่วา่ ตัวใดตัวหนึ่ งจะแสดงออกมาเป็ นตัวเด่นในการกาหนดพฤติกรรม
ของมนุษย์
จากการศึกษาถึ งบทบาทของปปั ญจธรรมในกระบวนการรับรู้ ของมนุ ษย์ ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล จะส่ งผลทาให้ทิฏฐิ ในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน และยังยึดมัน่ ถื อมัน่
ในทิฏฐิ น้ นั ด้วย นัน่ คือที่มาหรื อรากเหง้าของความขัดแย้ง ซึ่ งกิ เลสกลุ่มปปั ญจธรรมจะเริ่ มเข้ามา
แสดงบทบาทในกระบวนการรับรู้ นับตั้งแต่สัญญาเป็ นต้นไป และถูกสังขารปรุ งแต่ง จึงเรี ยก
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สัญญาประเภทนี้ วา่ ‚ปปั ญจสัญญาสังขา‛ และจากการศึกษาในทัศนะพุทธปรัชญา อาจกล่าวได้วา่
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความสามารถในการเข้าถึงความรู ้เกี่ยวกับโลกภายนอกอย่างที่เป็ น
จริ งของมนุ ษย์มีขอ้ จากัด อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถขจัดกรอบความเชื่ อเดิมหรื อสัญญาที่มีอยู่
ก่อนอย่างไม่รู้ตวั
ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึงถือว่าเป็ นกลยุทธ์ หรื อวิธีการในรู ปแบบต่างๆ ของกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกลี่ย ที่คนกลาง จะต้องทาหน้าที่อย่างเต็มตัว ในการป้ อนสัญญา หรื อความรู ้ใหม่
ให้กบั คู่กรณี เกิ ดความคิดปรุ งแต่งที่เป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถที่จะจัดการกับปั ญหาได้
กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ เป็ นการเพิ่ ม ความสามารถให้ก ับ คู่ ก รณี ในการเข้า ถึ ง ความรู ้ เกี่ ย วกับ โลก
ภายนอกอย่างที่เป็ นจริ ง ซึ่ งกลยุทธ์ดงั กล่าว จะแบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วนใหญ่ ตามลาดับ คือ กลยุทธ์ใน
การที่จะรักษาความสงบในเบื้องต้น และ กลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ในการที่จะรักษาความสงบในเบื้องต้นนั้น ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ควรจะทาเป็ นลาดับ
แรก เพราะ เมื่อทั้งสองฝ่ ายตกอยูใ่ นสถานการณ์ของความขัดแย้ง มักส่ งผลให้เกิดแรงกดดันและเก็บ
กดอารมณ์ เอาไว้ ครั้นเมื่อแสดงอารมณ์ออกมา ก็มกั จะมาพร้อมกับความโกรธและความขุ่นเคือง
ซึ่ งอารมณ์ ที่ถู กเก็บ กดนี้ จะมี ผลต่ อพฤติ กรรม และการตัดสิ นใจของคู่ ขดั แย้ง ดังนั้นคนกลางจึ ง
จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะควบคุมภาวะอารมณ์ของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้อยูใ่ นภาวะที่สงบ และ
เพื่อที่จะนาไปสู่ บรรยากาศของความเป็ นมิตร ในการให้ความร่ วมมือต่างๆที่จะจัดการกับปั ญหา กล
ยุทธ์ที่มกั จะนามาใช้มีดงั นี้ คือ
(๑) กลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับคู่กรณี โดยแยกเจรจาทีละฝ่ าย เพื่อเปิ ดโอกาสที่จะให้แต่
ละฝ่ ายได้เล่าสถานการณ์ของความขัดแย้งในมุมมองของตนเอง ซึ่ งจะเท่ากับให้แต่ละฝ่ ายได้เป็ น
การระบายความทุกข์ หรื อความคับแค้นใจต่างๆออกมาอย่างเต็มที่ ผลที่จะได้รับมักจะพบว่า เมื่อ
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายต่างได้ระบายความทุกข์ร้อนออกไปบ้าง ความทุกข์ร้อนดังกล่าวก็จะผ่อนคลายเบา
บางลงได้
(๒) กลยุทธ์ในการโน้มน้าว เป็ นขั้นตอนที่หวังผลให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย มีท่าทีโอนอ่อน
หันหน้าเข้ากัน หรื อให้ความร่ วมมือในการจัดการกับปั ญหาที่จะนามาซึ่ งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย
การโน้มน้าวดังกล่าว คนกลางอาจจะต้องพูดเน้นถึ งผลดี และผลเสี ย ที่จะเกิดแก่คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย
ในกรณี ที่ตกลงกันไม่ได้ เช่น ต้องเสี ยเวลา และค่าใช้จ่าย ไม่สามารถที่จะเลือกหนทางในการจัดการ
กับปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง และยังต้องรอคอยกับความไม่แน่นอนในผลของคาต้ดสิ นของผูพ้ ิพากษา
ซึ่งจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเป็ นผูแ้ พ้หรื อผูช้ นะ
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สาหรับในส่ วนของกลยุทธ์ในการที่ จะให้เกิ ดสันติ ภาพที่ ยงั่ ยืน หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง
คือ การหวังผลที่จะให้ท้ งั สองฝ่ ายคืนดีกนั ซึ่ งถื อว่าเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการปั ญหาความ
ขัดแย้งไม่วา่ จะเป็ นการจัดการในวิธีการใดๆ แต่จากการปฏิบตั ิงานจริ งของผูว้ ิจยั นั้น พบว่า อาจจะมี
ความเป็ นไปได้ยาก ในการติดตามผลดังกล่าว เพราะโดยส่ วนใหญ่แล้ว การปฏิบตั ิงานจะสิ้ นสุ ดลง
เมื่อต่างฝ่ ายต่างยินยอมในข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง
สองฝ่ ายนั้นจะต้องคืนดีกนั ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครบกระบวนการ ผูว้ ิจยั จะขอนาตัวอย่าง
กรณี ศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงทาการไกล่เกลี่ย ซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นนักเจรจาไกล่เกลี่ยชั้นยอด ในการ
ที่ทาให้เกิ ดความสมานฉันท์ ให้กบั คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายนั้น ที่จะนามาซึ่ งสันติภาพอันยัง่ ยืน คือ ทั้ง
สองฝ่ ายเกิ ด สั ม มาทิ ฏ ฐิ อ ย่า งแท้จ ริ ง ซึ่ งเท่ า กับ เป็ นการถอนรากเหง้า ที่ เ ป็ นต้น ตอของปั ญ หา
พระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) กลยุทธ์ในการมองเชิงระบบ ในกรณี ศึกษาพระภิกษุชาวโกสัมพี พระองค์ทรงมีพระ
ปรี ชาญาณ ที่ จะสลายทิ ฏฐิ มานะ ของพระผูใ้ หญ่ท้ งั สองฝ่ าย โดยที่พระองค์ทรงวิเคราะห์ แล้วว่า
พระองค์จ ะต้อ งเสด็ จ ออกจากเมื อ งโกสั ม พี แล้ว ไม่ ย ้อ นกลับ มาอี ก เพราะพระองค์ท รงเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญ และสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นอย่างมากในสังคมเมืองโกสัมพี การ
เสด็จออกไปจากเมื องโกสัมพีของพระองค์ถือว่าเป็ น “จุดพลิกผัน” สถานการณ์ ที่สาคัญ ที่ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อสังคม ทาให้สังคมเกิ ดการเปลี่ยนแปลง หรื อมีการตอบสนองอย่างเด่นชัด คือ
ทั้ง อุ บ าสกและอุ บ าสิ ก า ต่ า งพากันลงความเห็ นว่า พระภิ ก ษุ เมื องโกสั ม พี เป็ นต้นเหตุ ส าคัญให้
พระพุทธเจ้าต้องเสด็จหลี กหนี ไปประทับอยู่ในกรุ งสาวัตถี จึงพากันไม่เคารพ กราบไหว้ และไม่
ถวายอาหารบิณฑบาต ผลสุ ดท้ายพระภิกษุเมืองโกสัมพีก็แทบจะอดตาย การทะเลาะวิวาทกันไปก็
ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์อนั ใด ทั้งสองฝ่ ายจึงได้คลายทิฏฐิ มานะลง และเกิ ดปั ญญาหาทางคลี่ คลาย
ความขัดแย้งที่ยดื เยื้อ จึงพากันเข้าเฝ้ าพระพุทธองค์ที่กรุ งสาวัตถี
การมองอย่างเป็ นระบบ เมื่อกล่าวถึงตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งทั้งหลาย ซึ่ งถ้าจะสื่ อความหมายให้ชดั เจนถูกต้อง คาว่าระบบนั้น ควร
เรี ย กว่า ‚ระบบความสั ม พัน ธ์ ‛๙๗ซึ่ งไม่ ใ ช่ ห มายถึ ง เป็ นแต่ ร ะบบเพี ย งอย่า งดี ย ว เพราะว่า
องค์ประกอบต่างๆ จะเป็ นองค์รวมขึ้นได้ จะต้องมีการประสานสัมพันธ์กนั อย่างถูกต้อง ระบบจึงจะ
เกิดความสมดุลดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยดี
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พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, (กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หน้า
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ผูว้ ิจ ัย จะสรุ ป เน้นย้ า อี ก ครั้ งว่า การมองเชิ ง ระบบของพระองค์น้ ัน เป็ นการมองเชิ ง
วิเคราะห์องค์ประกอบทุกส่ วนในสังคมว่า มีความสาคัญและสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ถ้าองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง จะส่ ง ผลกระทบต่ อระบบไม่ม ากก็ น้อย ในการจัดการ
ปั ญหาความขัดแย้งนั้น จะไม่ใช่เพียงการมองที่มุ่งเน้นเฉพาะองค์ประกอบที่เป็ นปั ญหาและมุ่งเน้นที่
จะหาทางแก้ไขปั ญหาแต่เพียงเดียว ซึ่ งนักจัดการความขัดแย้งทัว่ ไปอาจจะทาเช่นนั้น ดังนั้นตัวอย่าง
กรณี ความขัดแย้งของพระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพีจึงนับว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีมากที่สุดตัวอย่างหนึ่ ง
ของการจัดการความขัดแย้ง ในการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม
(๒) กลยุทธ์ในการแสดงธรรมเชิงอุปมาอุปไมย ในกรณี ศึกษาของประเด็นปั ญหาความ
ขัดแย้งในการแย่งชิ งทรัพยากรน้ าระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรง
ดาเนิ นการจัดการความขัดแย้ง ในฐานะนัก เจรจาไกล่ เกลี่ ย คนกลาง จนกษัตริ ย ์ท้ งั สองฝ่ ายและ
กองทัพได้วางอาวุธ ในการที่จะไม่ทาสงครามแล้ว ความสงบได้เกิ ดขึ้นไม่ได้เข้าสู่ ภาวะสงคราม
พระองค์ยงั ทรงใช้กลยุทธ์ในการที่จะให้เกิดสันติภาพที่ยงั่ ยืนของทั้งสองฝ่ าย นัน่ คือ ต้องเข้าถึงการ
จัดการสาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริ งหรื อรากเหง้าของความขัดแย้ง พระองค์ ทรงยกตัวอย่าง
เรื่ องราวของชาดกอีก ๓ เรื่ อง เป็ นลักษณะอุปมาอุปไมย (metaphor) คือ รุ กขธรรมชาดก และ วัฏฏก
ชาดก โดยเน้นถึงเรื่ องความสามัคคี จากนั้นพระองค์ทรงนาเสนอ “อัตตทัณฑสู ตร” เป็ นประเด็น
สุ ดท้าย ซึ่ งมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่จุดซึ่ งถือได้วา่ เป็ น ‚หัวใจ‛ หรื อ ‚รากเหง้า‛ ของความขัดแย้งนัน่ คือ
ในเรื่ องของทิฏฐิมานะที่มีอยูใ่ นกษัตริ ยท์ ้ งั สองฝ่ าย
ประด็นการใช้กลยุทธ์ในการแสดงธรรมเชิ งอุปมาอุปไมย ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกับการเล่า
เรื่ องในทางที่จะชักจูงให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย เกิ ดสัมมาทิฏฐิ กลับมาคืนดีกนั เกิ ดสันติภาพที่ยงั่ ยืนได้
นั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าผูท้ ี่ทาหน้าที่ เป็ นคนกลางในการเจรจาไกล่ เกลี่ ย จะต้องเป็ นผูท้ ี่คู่กรณี ให้
ความศรัทธาเป็ นอย่างยิ่ง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีบารมี หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ของกัลยาณมิตรที่เพรี ยบพร้ อม ในการที่จะสร้ างศรัทธาให้กบั คู่กรณี ให้เกิดขึ้นก่อน ที่ยอมฟั งการ
เล่าเรื่ องราวต่างๆ จนกระทัง่ เกิดปั ญญาขึ้นด้วยตนเอง หรื อโยนิโสมนสิ การ
๔.๕.๖ คิดอย่างแยบคาย (Thinking Wisely)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ
นั้น จะทาหน้าที่ของกัลยาณมิตร คือ เป็ นผูเ้ สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ประโยชน์ และ
หนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุดในทางถูกต้องและดีงามให้แก่คู่กรณี เพื่อที่จะนาไปสู่ แนวทางของ
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง คือ คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายสมัครใจ สามารถหาข้อตกลงของทางออก หรื อ
ทางเลือก ในการจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้ ซึ่ งความสมัครใจของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย

๒๒๒

นั้น ก็คือ ทั้งสองฝ่ ายต้องคิดหาหนทางด้วยตนเอง ในการคลี่ คลายปั ญหา กระบวนการคิดดังกล่าว
ถือว่า เป็ นกระบวนการในการสร้างโยนิ โสมนสิ การ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยภายในในการ
ที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิ ในการนาไปจัดการปั ญหาความขัดแย้ง
ลักษณะการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การนี้ ท่านพระธรรมปิ ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ประมวล
ออกมาจากพระไตรปิ ฎก ๑๐ วิธีดว้ ยกัน คือ๙๘
๑) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย คือ การคิดที่เริ่ มสภาพที่เป็ นผล หรื อการพิจารณา
สภาพที่เป็ นปั ญหาแล้วหาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสื บ
ทอดกันมา อาจเรี ยกว่า วิธีคิดแบบอิทปั ปั จจยตา หรื อคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็ได้ เช่น การคิด
แบบปั จจัยสัมพันธ์ตามหลักอิทปั ปั จจยตาที่ว่า ‚เมื่อสิ่ งนี้ มี สิ่ งนี้ จึงมี เพราะสิ่ งนี้ เกิ ดขึ้น สิ่ งนี้ จึง
เกิดขึ้น เพราะสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่ งนี้ดบั ไป สิ่ งนี้จึงดับไป‛๙๙
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบหรื อการคิดแบบวิเคราะห์ คือ การคิดแบบกระจาย
เนื้ อหา มุ่งให้มองและให้รู้จกั สิ่ งทั้งหลายตามสภาวะของมันเอง ในทางธรรม ท่านมักใช้พิจารณา
เพื่อให้เห็ นความไม่มีแก่นสารหรื อความไม่เป็ นตัวเป็ นตนที่แท้จริ งของสิ่ งทั้งหลาย เพื่อไม่ให้มี
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสมมติบญั ญัติ โดยเฉพาะพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลเป็ นเพียงการประชุ มกันเข้า
ของขันธ์ ๕ เมื่อแยกขันธ์ต่างๆ ที่มาประชุ มกันออกแล้ว ก็ไม่เหลือสิ่ งใดที่ยึดถือได้วา่ เป็ นตัวตนที่
เที่ยงแท้ถาวร ดังข้อความที่วา่ ‚เมื่อขันธ์ท้ งั หลายมีอยู่ การสมมติวา่ สัตว์ก็มีได้ เหมือนคาว่ารถมีได้
เพราะประกอบส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน‛๑๐๐
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ คือ การคิดแบบรู ้เท่าทันธรรมดาของสิ่ งที่ปัจจัยปรุ งแต่ง
ทั้งหลาย ที่วา่ คิดให้รู้เท่าทันธรรมดานั้น ได้แก่ คิดเห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากปั จจัย
ปรุ งแต่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไป ไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่ ไม่ยงั่ ยืน ไม่คงอยูต่ ลอดไป เรี ยกว่า
อนิจจัง เมื่อสิ่ งที่ไม่เที่ยงเข้ามาสัมพันธ์กนั จึงเกิดความขัดแย้ง ทาให้สิ่งเหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้น
กดดัน ไม่อาจคงอยูใ่ นสภาพเดิมได้ เรี ยกว่า ทุกข์ ในเมื่อต้องเป็ นไปตามเหตุปัจจัย มันจึงไม่
เป็ นไปตามอานาจและความปรารถนาของใคร ไม่มีใครสามารถบังคับมันได้ และไม่มีใครเป็ น
เจ้าของครอบครองมันได้จริ ง จึงเรี ยกว่า เป็ นอนัตตา ดังคากล่าวของท่านพระสารี บุตรที่วา่ ‚ท่าน

๙๘

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, หน้า ๑๗๙-๑๙๖.
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/ ๓๗ / ๗๙.
๑๐๐
ส.ส. (ไทย) ๑๕ /๑๗๑ /๒๒๘.
๙๙

๒๒๓

โกฏฐิตะ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ อันภิกษุผไู้ ด้สดับควรมนสิ การโดยแยบคาย โดยความเป็ นของ
ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ฯลฯ เป็ นอนัตตา…‛๑๐๑
๔) วิธีคิดแบบแก้ปัญหาหรื อแบบอริ ยสัจ เป็ นการคิดที่สัมพันธ์กบั การปั ญหาความทุกข์
ของชีวติ โดยตรง คือ คิดเริ่ มต้นจากปั ญหาหรื อทุกข์ โดยกาหนดรู ้ ทาความเข้าใจปั ญหาหรื อความ
ทุกข์ให้ชดั เจนก่อน(ขั้นทุกข์) จากนั้นจึงคิดไล่เลียงสื บสาวหาสาเหตุอนั เป็ นที่มาของปั ญหาว่า คือ
อะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง (ขั้นสมุทยั ) พร้อมกันนั้นก็ให้คิดกาหนดวางเป้ าหมายของตนให้แน่
ชัดว่าคืออะไร อยูท่ ี่ไหน จะเป็ นไปได้หรื อไม่ (ขั้นนิ โรธ) ขั้นสุ ดท้าย คือ คิดหาวิธีปฏิบตั ิหรื อหา
มรรควิธีที่จะกาจัดสาเหตุของปั ญหา โดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น (ขั้นมรรค)
๕) วิธี คิ ด แบบอรรถธรรมสั ม พัน ธ์ คื อ การคิ ด ให้ เ ห็ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
‚ธรรม‛(หลักการ) กับ ‚อรรถ‛(จุดมุ่งหมาย) คาว่า ‚ธรรม‛ แปลว่า หลักการ หลักความจริ ง หลัก
ความดีงาม หลักการปฏิบตั ิ หรื อหลักที่จะเอาไปใช้ปฏิบตั ิ ส่ วนคาว่า ‚อรรถ‛ แปลว่าความหมาย
ความมุ่งหมาย จุดหมาย ประโยชน์ที่ตอ้ งการ หรื อสาระที่พึงประสงค์ ในการปฏิบตั ิธรรมหรื อ
การกระทาอะไรก็ตาม จะต้องมีความเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของธรรมหรื อหลักการ
นั้นๆ ว่า ปฏิบตั ิหรื อทาไปเพื่ออะไร ธรรมหรื อหลักการนั้นกาหนดวางไว้เพื่ออะไร เมื่อปฏิบตั ิแล้ว
จะนาไปสู่ ผลหรื อที่หมายใดบ้าง ทั้งจุดหมายสุ ดท้ายปลายทาง และเป้ าหมายระดับย่อยที่จะส่ งทอด
ไปยังธรรมหรื อหลักการในระดับที่สูงขึ้นไป เมื่อเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมายได้ถูกต้องก็จะ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิที่ถูกต้องด้วย เรี ยกว่า ธรรรมานุธรรมปฏิบตั ิ หมายถึง การปฏิบตั ิธรรมน้อย
คล้อยแก่ธรรมใหญ่ หรื อการปฏิบตั ิตามหลักปลีกย่อยให้คล้อยตามหลักการใหญ่
๖) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก คือ การคิดหรื อการพิจารณาสิ่ งที่ตนครอบครอง
หรื อกาลังได้เสวยอยูอ่ ย่างรอบด้าน ให้เห็นทุกแง่ทุกมุม ถือว่าเป็ นวิธีคิดที่สาคัญมากสาหรับผูท้ ี่ยงั
เกี่ยวข้องอยูก่ บั อารมณ์ของโลกหรื อความสุ ขอย่างโลกๆ เรี ยกว่าเป็ นการคิดแบบเผื่อใจไว้รองรับ
ความผันผวนที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งในด้านที่น่าชอบใจ(อิฏฐารมณ์ ) และไม่น่าชอบใจ
(อนิฏฐารมณ์) พร้อมกันนั้นก็คิดหาทางที่จะยกจิตให้เหนื อสภาวะที่แปรปรวนเหล่านั้น โดยมีหลัก
ในการคิด ๓ ด้าน คือ ( ๑) อัสสาทะ คือ การคิดในส่ วนดี ส่ วนอร่ อย ส่ วนหวานชื่ น ส่ วนที่น่าใคร่
น่าปรารถนา และน่าพึงพอใจ ( ๒) อาทีนวะ คือ การคิดในส่ วนเสี ย ส่ วนด้อย ส่ วนที่มีโทษ หรื อ
ข้อบกพร่ อง (๓) นิสสรณะ คือ การคิดหาทางออก ทางหลุดรอด หรื อภาวะที่ไร้จากปั ญหา มีความ
สมบูรณ์ในตัว หรื อเป็ นภาวะที่อยูเ่ หนือทั้งข้อดีขอ้ เสี ย

๑๐๑

ส.ข. (ไทย) ๑๗ / ๑๒๓ /๒๑๗.

๒๒๔

วิธีคิดแบบเห็ นคุ ณโทษและทางออกนี้ ถื อว่าเป็ นจุดหักเลี้ ยวที่สาคัญซึ่ งผลักดันให้
เจ้าชายสิ ทธัตถะเสด็จออกผนวช ดังที่พระองค์ตรัสไว้วา่
ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อก่อนเราเป็ นโพธิ สัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู ้ ได้มีความคิดดังนี้ วา่ อะไรเป็ นคุณ
ในโลก อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นเครื่ องสลัดออกจากรู ป … เรานั้นได้มีความคิดว่าสภาพที่สุข
โสมนัสอาศัยรู ปเกิดขึ้น นี้ เป็ นคุณของรู ป สภาพที่รูปไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ มีความผันแปรเป็ น
ธรรมดานี้ เป็ นโทษของรู ป ธรรมเป็ นที่กาจัดฉันทราคะ ธรรมเป็ นที่ละฉันทราคะในรู ป นี้ เป็ น
เครื่ องสลัดออกจากภพ๑๐๒
๗) วิธีคิดแบบรู ้ คุณค่าแท้-คุ ณค่าเทียม คือ การคิดที่ สัมพันธ์กบั การใช้สอยหรื อการ
บริ โภค เป็ นวิธีคิดแบบสกัดกั้นเส้นทางกิเลสตัณหา ไม่ให้เข้ามาแสดงอิทธิ พลครอบงาจิตใจแล้ว
ชักจูงพฤติกรรมต่อๆ ไป วิธีคิดแบบนี้ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะเกี่ยวข้องกับการ
บริ โภคใช้สอยปัจจัย ๔ ดังพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับการใช้สอยจีวรของภิกษุที่วา่ ‚ภิกษุพิจารณาโดยแยบ
คายแล้วฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่
เพียงเพื่อให้กายนี้ ดารงอยูไ่ ด้ เพื่อให้ชีวิตินทรี ย(์ อินทรี ยค์ ือชีวิต) เป็ นไป เพื่อบาบัดความหิ ว เพื่อ
อนุเคราะห์พรหมจรรย์…‛๑๐๓ โดยปกติมนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ เพราะมีความต้องการ
และเห็นว่าสิ่ งนั้นๆ จะสนองความต้องการของตนได้ สิ่ งใดสามารถสนองความต้องการได้ดี ก็จะ
ตัดสิ นสิ่ งนั้นว่ามีคุณค่า และคุณค่านี้จาแนกได้เป็ น ๒ ประเภท ตามชนิดของความต้องการ คือ
(ก) คุ ณค่าแท้ หมายถึง คุณค่าหรื อประโยชน์ของสิ่ งทั้งหลาย ในแง่ที่ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตโดยตรง หรื อที่มนุ ษย์นามาใช้แก้ปัญหาของตนเพื่อความดีงามและความดารงอยูด่ ว้ ยดี
ของชีวิต คุณค่านี้ อาศัยปั ญญาเป็ นเครื่ องตีค่าหรื อวัดราคา จะเรี ยกว่าคุณค่าที่สนองปั ญญาก็ได้ เช่น
คุณค่าของอาหารอยูท่ ี่การบารุ งเลี้ ยงร่ างกายให้ดารงอยู่ได้ มีสุขภาพดี เป็ นอยูผ่ าสุ ก และมีกาลัง
เกื้อกูลแก่การบาเพ็ญกิจหน้าที่ เป็ นต้น
(ข) คุณค่าเทียม หมายถึง คุณค่าหรื อประโยชน์ของสิ่ งทั้งหลาย ที่มนุษย์พอกเสริ ม
ให้แก่สิ่งนั้น ซึ่ งเป็ นคุ ณค่าที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิต คุ ณค่านี้ อาศัยตัณหาเป็ น
เครื่ องตีค่า หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นคุ ณค่าสนองตัณหาก็ได้ เช่ น การมองคุ ณค่าของอาหารอยู่ที่ความ
เอร็ ดอร่ อย ความสนุกสนาน ความมีหน้ามีตาในสังคม เป็ นต้น

๑๐๒
๑๐๓

ส.ข. (ไทย) ๑๗ /๒๖/๓๘ .
ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๒๓ / ๒๓.

๒๒๕

๘) วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม เป็ นวิธีคิดที่สกัดกั้นหรื อบรรเทาตัณหาอีกวิธีหนึ่ ง หมายถึง
การคิดในแนวทางที่จะส่ งเสริ มให้เกิดคุณธรรม หรื อการพยายามสร้างสมพฤติกรรมการคิดของจิต
ในแง่ที่ดีๆ อาจเรี ยกว่าการเลื อกมองโลกและชี วิตในแง่ดีก็ได้ การคิดแบบเร้ าคุ ณธรรมนี้ มี
ความสาคัญทั้งในแง่ที่ทาให้เกิ ดความคิดและการกระทาที่ดีงามในขณะนั้นๆ และในแง่ที่ช่วยแก้
นิสัยความเคยชินร้ายๆ ของจิตที่ได้สั่งสมไว้แต่เดิม พร้อมกันนั้น ก็เป็ นการสร้างความเคยชิ นใหม่ๆ
ให้แก่จิตด้วย เช่น การคิดถึงความตาย ถ้ามีโยนิโสมนสิ การ ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นตัว ไม่
ประมาท รี บขวนขวายกระทากิจที่ควรทา เร่ งประพฤติปฏิบตั ิธรรม ตลอดจนทาให้รู้เท่าทันคติ
ธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ดังพุทธพจน์ที่ไว้ในตอนใกล้จะเสด็จดับขันธปริ นิพพานว่า ‚ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา เธอทั้งหลายจง
ทาหน้าที่ให้สาเร็ จด้วยความไม่ประมาทเถิด‛๑๐๔ ในทางกลับกัน ถ้าคิดโดยไม่มีโยนิ โสมนสิ การ ก็
จะทาให้เกิดความหดหู่ ความห่ อเหี่ ยวในจิตใจ เกิดความท้อแท้ทอ้ ถอย หมดแรงกาลังใจที่จะ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
๙) วิธีคิดแบบอยูก่ บั ปั จจุบนั คือ การคิดที่อยูก่ บั อารมณ์ปัจจุบนั เป็ นการคิดในแนวทาง
ของปั ญญา ซึ่ งตรงกันข้ามกับการคิดแบบหวนละห้อยถึงสิ่ งล่วงไปแล้ว หรื อไม่ก็คิดฟุ้ งซ่ านเลื่อน
ลอยไปกับภาพฝันในอนาคตที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นฐานแห่ งความเป็ นจริ ง การคิดแบบอยูก่ บั ปั จจุบนั นี้
ไม่ได้หมายความว่า พุทธศาสนาสอนให้ยึดเอาแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนี้ เท่านั้น โดยไม่
สนใจบทเรี ยนในอดีตและเตรี ยมการเพื่ออนาคต แท้ที่จริ งแล้วไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องปั จจุบนั เรื่ องอดีต
หรื อเรื่ องอนาคต ถ้ารู ้จกั นามาคิดคิดในแนวทางแห่ งปั ญญา ก็จดั เป็ นการคิดแบบอยูป่ ั จจุบนั ได้
เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ถ้าคิดไปในแนวทางของตัณหา แม้จะคิดถึงเรื่ องที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ก็ไม่ชื่อว่าเป็ นการคิดแบบอยูก่ บั ปั จจุบนั ดังจะเห็นได้วา่ เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั
หรื ออนาคตก็ตาม เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและมีความสาคัญตามคาสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับ
ทั้งในระดับชี วิตประจาวัน เช่น การสั่งสอนให้นึกถึงบทเรี ยนในอดีตด้วยการยกอดีตนิ ทานมาเล่า
หรื อสอนให้เตรี ยมรับมือกับภัยที่จะมาถึงในอนาคต เป็ นต้น ดังพุทธพจน์ที่วา่ ‚บุคคลควรทาความ
เพียรตั้งแต่วนั นี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู ้วา่ ความตายจักมีในวันพรุ่ งนี้ เพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราช
ผูม้ ีเสนามากนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย‛๑๐๕ และแม้ในระดับการรู้แจ้งสัจธรรมรวมถึงการบาเพ็ ญ
พุทธกิจ ก็ให้ความสาคัญกับเรื่ องอดีตและอนาคตเหมือนกัน เช่น ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ญาณหยัง่
รู้เหตุการณ์ในอดีต) และอนาคตังสญาณ (ญาณหยัง่ รู ้เหตุการณ์ในอนาคต) เป็ นต้น
๑๐๔

ที.ม. (ไทย) ๑๐ /๒๑๘ /๑๖๖.
ม.อุ. (ไทย) ๑๔ / ๒๗๒ / ๓๒๐.

๑๐๕

๒๒๖

๑๐) วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท เป็ นลักษณะการคิด การพูด หรื อการแสดงความจริ งที่เป็ น
เอกลักษณ์สาคัญของพุทธศาสนา เพราะคาว่า ‚วิภชั ชวาท‛ ถือว่าเป็ นชื่ อเรี ยกระบบความคิดของ
พุทธศาสนาทั้งหมด เมื่อมองโดยสาระสาคัญ การคิดแบบวิภชั ชวาท หมายถึง การคิดและการแสดง
ความจริ งโดยแยกแยะออกให้เห็นทุกแง่ทุกมุม ไม่จบั เอาเฉพาะบางแง่บางมุมขึ้นมาวินิจฉัยแล้วด่วน
สรุ ปว่าเป็ นจริ งอย่างนั้นทั้งหมด เช่น เมื่อกล่าวถึงบุคคลผูห้ นึ่ งว่าเขาดีหรื อไม่ดีอย่างไร ก็แยกแยะชี้
ประเด็นให้เห็นความจริ งเป็ นด้านๆ ไปว่า แง่มุมนั้นหรื อด้านนั้น เขาดีอย่างไร หรื อไม่ดีอย่างไร เป็ น
ต้น
ในกระบวนการวิธีคิดทั้ง ๑๐ วิธีดงั กล่าวนั้น ถ้าถามว่าวิธีใดเป็ นวิธีที่เหมาะสม หรื อเป็ น
วิธี ที่ สามารถนามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง คาตอบก็ คื อ ทั้ง ๑๐ วิธี สามารถที่จะนามาใช้
ทั้งหมด แต่ถา้ ถามว่าวิธีใดที่ครอบคลุมมากที่สุด จากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า วิธี
คิดแบบวิภชั ชวาท นั้นเป็ นวิธีที่ครอบคลุมมากที่สุด ในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพราะเป็ นวิธีคิด
ที่แยกแยะ แสดงความจริ งออกให้เห็ นทุกแง่ทุกมุม หรื อกล่าวได้ว่า เป็ นวิธีคิดที่ตอ้ งพิจารณาอย่าง
รอบด้าน ว่าสิ่ งใดดี ไม่ดี ถู กต้อง หรื อไม่ถูกต้องอย่างไร เพราะหลักคิ ดแบบวิภชั วาท เป็ นระบบ
ความคิดของทางสายกลางทางพุทธจริ ยศาสตร์ เป็ นการใช้ปัญญาไตร่ ตรองจากข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
รอบด้านมากที่สุด แล้ววิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่ งจะสามารถพบแบบที่
ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ก็คือทางเลือกที่เป็ นกลาง และเป็ นทางสายกลางสาหรับกรณี น้ นั ๆ
๔.๕.๗ หาจุดสนใจ (Interest Finding)
จากการดาเนิ นการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง ตามกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
นั้น ยังไม่สามารถที่เห็นจะแนวทางการจัดการความขัดแย้งนั้น ว่าจะลงเอยกันอย่างไร หรื อด้วยวิธี
ใด เพราะยังขาดความเป็ นรู ปธรรมในการที่จะบ่งชี้ ทางออกของปั ญหา ในการหาความเป็ นรู ปธรรม
สาหรับการเจรจาไกล่เกลี่ย คาตอบที่คนกลางร่ วมกับคู่กรณี จะต้องสรุ ปให้ได้ก่อนจากการวิเคราะห์
ในข้อมูล หรื อเรื่ องราวทั้งหมดอย่างรอบด้าน นัน่ ก็คือ อะไรคือความต้องการที่แท้จริ งของคู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ าย ซึ่ งมี ศ ัพ ท์ท างวิช าการเป็ นภาษาอัง กฤษ เรี ย กว่า ‚Interest‛ ๑๐๖หมายถึ ง จุ ดสนใจที่ อ ยู่
เบื้องหลังจุดยืน หรื อสิ่ งที่คู่กรณี ให้ความสาคัญ ซึ่ งรวมถึงความวิตกกังวลใจของคู่กรณี จุดสนใจนี้
สามารถที่จะต่อรองหรื อปรับเปลี่ยนได้ ถ้าคู่กรณี ให้ความร่ วมมือกันในการจัดการความขัดแย้ง จุด
สนใจนั้นสามารถที่ จะแบ่ง ได้เป็ น ๒ ประเภท คื อ ประเภทที่ จบั ต้องได้ (Substantial interest)
ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั เจน เช่ น ผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน และประเภททางจิตวิทยา (Psychological
๑๐๖

สานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, “ศัพท์ บัญญัตเิ กีย่ วกับการแก้ปัญหาและ
ความขัดแย้ ง ”, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘-๓๙.

๒๒๗

interest) ซึ่ งเป็ นประเภทที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ความต้องการการยอมรับ การได้รับความเคารพนับถือ
การได้รับความนิยมชมชอบ
การหาจุ ด สนใจ หรื อ ความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ในการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย คนกลางทาง
พระพุทธศาสนานั้น คื อ การหารากเหง้าที่ เป็ นต้นตอของปั ญหาความขัดแย้ง ได้แก่ ตัณหา ทิ ฏฐิ
มานะนัน่ เอง สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธในขั้นตอนนี้ คือ
ความพยายามที่จะทาการไกล่เกลี่ ยให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย ลด ตัณหา ทิฏฐิ มานะลง จนกระทัง่ จุด
สนใจหรื อความต้องการของทั้งสองฝ่ ายนั้น มี ความประสานกลมกลื นกัน (harmonize) จนไม่มี
ความขัดแย้งเหลื ออยู่ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความสามัคคี และความเป็ นเอกภาพ๑๐๗ ในการลดระดับของ
ตัณหา ทิฏฐิ มานะทางพระพุทธศาสนาในการจัดการความขัดแย้งนั้น จะต้องเกิดจากการให้ หรื อ
ความเสี ยสละของคู่กรณี ซึ่งภายใต้จิตที่มีเมตตาเป็ นพื้นฐานสาคัญ
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของนักเจรจาไกล่เกลี่ ยคน
กลาง พบว่าถ้าในการเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นไม่ไปถึงจุดที่มีความประสานกลมกลืนกัน โดยไม่สามารถ
ที่จะลดตัณหา ทิฏฐิ มานะของทั้งสองฝ่ ายได้ กล่าวคือ ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมกัน เป้ าหมายของการ
เจรจาไกล่เกลี่ยนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนมาอยูท่ ี่จุดของความประนี ประนอม (compromise) ซึ่ ง เป็ นการ
ชดเชย ตัณหา ทิฏฐิ มานะ โดยให้ท้ งั สองฝ่ ายได้มากกว่าเสี ย หรื อ ต่างฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ ที่
เรี ยกว่า ‚win-win solutions‛ นัน่ เอง ปั ญหาความขัดแย้งนั้นก็สามารถที่จะสงบหรื อยุติลงได้ เพราะ
เป็ นการจายอมของทั้งฝ่ าย ตรงกับสานวนทางตะวันตกที่วา่ ๑๐๘ “ได้ขนมปั งครึ่ งก้อนดีกว่าไม่ได้เลย
(Half a loaf is better than no bread)”
การที่คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้ความร่ วมมือกัน จนจุดสนใจของทั้งสองฝ่ ายสามารถที่ จะ
ต่อรองหรื อปรับเปลี่ยนได้น้ นั ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากในการเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่วา่ ผลที่ออกมา
นั้น จะเป็ นการประสานกลมกลื นกัน (harmonize) หรื อ การประนี ประนอมแบบต่างฝ่ ายต่างได้
ประโยชน์ (win-win solutions) ก็เป็ นการเปิ ดหนทางให้กบั ทางออกของปั ญหาทั้งสองแบบ ซึ่ งทั้ง
สองฝ่ ายต่ า งก็ พึ ง พอใจในบางส่ วนที่ ย อมรั บ ได้ ไม่ ว่า จะเป็ นผลประโยชน์ ที่ เป็ นรู ปธรรมหรื อ
นามธรรม แต่แตกต่างกันที่ท้ งั สองฝ่ ายจะยอมรับได้อย่างเต็มใจ หรื อ ยอมรับได้อย่างจายอมก็ตาม
๔.๕.๘ นาเสนอทางเลือก (Option Creating)
ในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธนั้น ขั้นตอนนี้ ถือได้ว่า เป็ นขั้นตอนที่
จะต้องได้มาซึ่ งทางออก หรื อ ทางเลื อกในการจัดการปั ญหา ซึ่ งในการหาทางออกของปั ญหานั้น
๑๐๗
๑๐๘

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ ง, หน้า ๑๒-๑๓.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า ๑๓.

๒๒๘

ถึ งแม้ว่าผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง จะไม่ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น เพราะ แนวทางหรื อทางออก
ของปั ญ หานั้น คู่ ก รณี ท้ งั สองฝ่ ายต้องสมัค รใจที่ จะตกลงร่ วมกัน แต่ อย่า งไรก็ ต าม หน้า ที่ หรื อ
บทบาทของคนกลางในขั้นตอนนี้ สามารถที่จะนาเสนอแนวทางที่เป็ นประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย หรื อ
พิจารณาร่ วมกับคู่กรณี ในการหาแนวทาง ซึ่ งหลักการที่นามาประยุกต์ใช้ คือ “เกณฑ์ตดั สิ นคุ ณค่า
ของพุทธจริ ยศาสตร์ ” ซึ่ งเป็ นหลักในการพิจารณาว่า แนวทางหรื อทางออกของปั ญหานั้น เป็ นการ
กระทาที่ถูกต้อง หรื อ ไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแบ่งออกได้ เป็ น ๒ ระดับคือ เกณฑ์หลักและเกณฑ์
รอง๑๐๙
เกณฑ์หลัก คือ เกณฑ์ที่ตดั สิ นด้วยความเป็ นกุศลหรื อเป็ นอกุศล โดยพิจารณามูลเหตุว่า
เป็ นเจตนาเกิดจากกุศลมูล หรื อเกิ ดจากอกุศลมูล และพิจารณาตามสภาวะว่า เป็ นสภาพเกื้ อกูลแก่
ชีวติ จิตใจ ทาให้จิตสบาย ปลอดโปร่ งผ่องใสสมบูรณ์ เป็ นการส่ งเสริ มคุณภาพและสมรรถภาพของ
จิต ช่วยให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริ ญงอกงามขึ้น ในส่ วนของเกณฑ์รองนั้น คือ เกณฑ์ที่ตดั สิ นด้วย
การใช้มโนธรรมคือความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดี ของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทานั้นตนเองติเตียน
ตนเองได้หรื อไม่ เสี ยความเคารพตนเองหรื อไม่ และพิจารณาความยอมรับของบัณฑิตชน ว่าเป็ นสิ่ ง
ที่ยอมรับกัน บัณฑิ ตชื่ นชมสรรเสริ ญ หรื อตาหนิ ติเตียน รวมทั้งพิจารณาลักษณะ (วิธีการในการ
กระทา) และผลของการกระทาต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น ว่าเป็ นการเบียดเบียนตนและผูอ้ ื่นหรื อไม่ เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สุข หรื อเป็ นไปเพื่อโทษทุกข์ ทั้งแก่ตน และผูอ้ ื่นหรื อไม่
จากหลักเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าของพุทธจริ ยศาสตร์ ดงั กล่าว ในการนาเสนอทางเลือก เพื่อ
เป็ นทางออกของปั ญหาความขัดแย้ง นั้น จะต้องพิจารณาว่า แนวทางหรื อทางเลือกที่ว่านั้น มีที่มา
จากเจตนาที่เป็ นบุญหรื อบาป เพราะหลักทางพระพุทธศาสนาเป็ นการตัดสิ นว่า เป็ นแนวทางที่เป็ น
กรรมดี หรื อ กรรมชัว่ หรื อไม่อย่างไร จากนั้นก็พิจารณาว่าแนวทางนั้น ส่ งผลเป็ นสุ ขหรื อทุกข์แก่
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงผลต่อบุคคลที่อยูร่ อบข้าง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของทั้ง
สองฝ่ ายด้วย เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์โยงใยกระทบถึงกันหมด อาจกล่าวได้วา่
ในการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลาง ระบบจริ ยศาสตร์ ของพระพุทธศาสนาที่นามาประยุกต์ใช้น้ นั จะมี
ลักษณะค่อนไปในทางประโยชน์นิยม ซึ่งจะวินิจฉัยกรรม (นอกเหนื อจากกรรมดีหรื อกรรมชัว่ แล้ว)
จะต้องพิจารณาที่คุณภาพของผลกระทบว่าเป็ น ทุกข์หรื อโทษ สุ ขหรื อประโยชน์ และผลกระทบ
นั้นกระทบกับตัวเองเป็ นหลักหรื อกระทบคนอื่นเป็ นหลัก หรื อทั้งสองด้านอย่างไรบ้าง
สรุ ป ได้ว่า หลัก เกณฑ์ ต ัด สิ นคุ ณ ค่ า ของพุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ที่ น ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
นาเสนอทางเลื อกนั้น เป็ นหลักการคิดพิจารณอย่างรอบด้าน อย่างเป็ นองค์รวม ทาให้ผไู ้ กล่เกลี่ ย
๑๐๙

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๑๗๙-๑๘๐.

๒๒๙

หรื อ คนกลาง ไม่ด่วนที่จะสรุ ปหรื อตัดสิ นใจที่รวดเร็ วเกิ นไปในการคิดพิจารณาหาทางออก เมื่ อ
ต้องเผชิญกับปั ญหาของความขัดแย้ง ซึ่ งมีลกั ษณะโยงใย และซับซ้อนในตัวของมันเอง
๔.๕.๙ สร้ างสั มพันธภาพอันดี (New Relationship Building)
ในการจัดการปั ญหาความขัดแย้ง สิ่ งที่จะเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด ก็คือ การกลับมาคืนดีกนั
ใหม่ เพื่ อ สั น ติ ภ าพของสั ง คมที่ ย งั่ ยื น กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ การให้ อ ภัย ทานซึ่ งกัน และกัน ใน
กระบวนการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางก็เช่ นเดี ย วกัน ถึ งแม้ว่าในความเป็ นจริ งอาจจะดู เหมื อนว่า
กระทาได้ยาก เพราะด้วยขีดจากัดของเวลา ในการที่จะทาให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายเข้าถึงการให้อภัยซึ่ ง
กันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ ก็ยงั ถือว่าเป็ นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญที่สุดอีกบทบาทหนึ่ง
ของผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง ในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ ซึ่ งความรู ้ เกี่ ยวกับ
อภัย ทานตามหลัก พระพุ ท ธศาสนานั้น ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการสรุ ปเนื้ อ หาดัง กล่ า ว โดยมี ที่ ม าจาก
วิทยานิ พนธ์ของ ทพญ. กษิรา เทียนส่ องใจ ในหัวข้อเรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่ อจัดการ
ความขัดแย้งในปัจจุบนั ”๑๑๐ ซึ่ งได้กล่าวไปแล้วบ้างในบทที่ ๓
อภัยทานนั้น ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการที่จะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันไว้ และ
เป็ นสิ่ งที่จะช่วยฟื้ นฟูความสัมพันธ์ที่ได้ถูกทาลายลงไป ให้กลับมามีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันใหม่
ดังที่ ปรากฏเป็ นตัวอย่างที่ น่า ประทับ ใจที่ พระพุ ทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในกรณี ความขัดแย้งของ
พระภิกษุโกสัมพี ซึ่งปรากฎในพระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค ทีฆาวุวตั ถุ ๑๑๑ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
๑๑๐

ทพญ. กษิ ร า เที ย นส่ องใจ, ‚การศึ กษาวิเ คราะห์ อ ภัย ทานเพื่ อ การจัดการความขัด แย้ง ใน
สังคมไทยปั จจุบนั ‛, หน้า ๑๒๓-๑๒๕.
๑๑๑
เรื่ องมีอยูว่ า่ ทีฆาวุกมุ ารเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าทีฆีติกรุ งโกศล ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตซึ่ ง
เป็ นกษัตริ ยก์ รุ งพาราณสี ได้ยกทัพมายึดกรุ งโกศล พระเจ้าพรหมทัตได้จบั พระเจ้าทีฆีติและพระมเหสี เพื่อเตรี ยมจะ
ประหารชี วิต ขณะนั้นที ฆาวุกุมารได้เสด็จกลับจากนอกเมืองพบพระเจ้าที ฆีติซ่ ึ งกาลังจะถูกประหาร ท่านทรง
รับสัง่ โอวาทครั้งสุดท้ายกับทีฆาวุกมุ ารว่า
‚ทีฆาวุ พ่ออย่าเห็นยาวดีกว่าสั้น อย่าเห็นสั้นดีกว่ายาว เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร แต่เวรย่อมระงับได้
ด้วยไม่ผูกเวร‛ และพวกเพชฌฆาตก็ได้ประหารชี วิตพระเจ้าที ฆีติและพระมเหสี ฝ่ ายที ฆาวุได้เห็ นเหตุการณ์
ทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้น เกิ ดความสลดใจเป็ นอย่างยิ่งและหาอุบายที่ จะแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัต ในที่ สุดที ฆาวุก็ได้
ปลอมตัวเป็ นมหาดเล็กของพระเจ้าพรหมทัต ทีฆาวุหาโอกาสเพื่อจะปลงพระชนม์พระเจ้าพรหมทัตได้แล้ว แต่
เมื่อนึกถึงคาของพระบิดาก็ยบั ยั้งใจเอาไว้ได้ จนในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตทราบความจริ ง จึงได้พระราชทานกรุ ง
โกศลคืนให้กบั ที ฆาวุพร้อมทั้งพระราชธิ ดาของพระองค์แก่ทีฆาวุ ได้เป็ นผูม้ ีมิตรไมตรี ต่อกันให้อภัยซึ่ งกันและ
กัน จากวลีที่ว่า ‚อย่าเห็ นยาวดีกว่าสั้น‛นั้น หมายถึง การผูกเวรด้วยความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกันนั้นยาว มุ่ง
ล้างผลาญกันไม่รู้จกั สิ้ น นามาแต่ความเดือดร้อน ส่ วนการไม่จองเวรเป็ นเรื่ องสั้น สามารถจบได้ง่าย คนที่ หวัง
ความสุ ขจึงไม่ควรเห็นการผูกพยาบาทจองเวรดีกว่าให้อภัยกัน และจากวลีที่วา่ ‚อย่าเห็นสั้นดีกว่ายาว‛ หมายถึง

๒๓๐

ของการให้อภัยทาน ตามหลักพระพุทธศาสนาถื อว่า อภัยทานนั้นเป็ นการยุติผลกรรมข้ามภพชาติ
เพราะจิตที่ไม่ให้อภัย อาฆาตพยาบาทผูกเวร จะทาลายเราข้ามภพชาติ ดังเช่ นเรื่ อง ‚เสริ ววาณิ ช
ชาดก‛ โทษของการจองเวร ให้ ผ ลข้า มชาติ ๑๑๒ ได้ ก ล่ า วถึ ง ปฐมเหตุ ที่ พ ระเทวทัต จองเวร
การทาลายมิตรเป็ นเรื่ องสั้น ส่วนการผูกมิตรโดยมีมิตรไมตรี ต่อกันนั้นเป็ นเรื่ องยาว ดังนั้น ไม่ควรเห็นการทาลาย
มิตรดีกว่าการผูกไมตรี . วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๒/๓๔๓.
๑๑๒
ในอดีตกาล ในกัปที่ ๕ นับแต่ภทั รกัปนี้ พระโพธิ สัตว์ คือพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่ยงั มิได้ตรัส
รู ้ ได้เกิดในตระกูลพ่อค้าเร่ ในแคว้นเสริ วะ มีชื่อว่า เสริ วะ ได้เดินทางไปค้าขายยังอริ ฏฐบุรีกบั พ่อค้าเร่ ผโู ้ ลภมาก
คนหนึ่ง ซึ่ งมีชื่อว่า เสริ วะ เหมือนกัน โดยแยกกันเดินขายของ ในนครนั้น มีตระกูลเศรษฐีตกยากอยูต่ ระกูลหนึ่ ง
เหลือเพียงยายกับหลานเท่านั้น เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างผูอ้ ื่น ในเรื อนนั้นมีถาดทองที่บรรพบุรุษของยายหลานคู่น้ ี
เคยใช้สอยเก็บรวบรวมอยูก่ บั ของใช้อื่นๆ มีฝุ่นจับหนาจนไม่เห็นเนื้ อทอง ทั้งยายหลานก็ไม่ทราบว่าถาดนั้นเป็ น
ทอง เมื่อพ่อค้าผูโ้ ลภมากเดิ นเที่ยวร้องขายของมาจนถึงบ้านของยายหลานนั้น เด็กหญิงที่เป็ นหลาน ได้ยินพ่อค้า
ร้องขายเครื่ องประดับก็อยากได้รบเร้าให้ยายซื้อให้ เมื่อยายบอกว่าเราเป็ นคนจนไม่มีเงินซื้ อ เด็กหญิงก็บอกให้เอา
ถาดนั้นไปแลกของเพราะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ยายจึงเรี ยกพ่อค้าเข้ามา ขอซื้ อเครื่ องประดับแลกกับ
ถาดใบนั้น พ่อค้าตรวจดูถาดแล้ว ลองเอาเข็มขีดหลังถาดดู รู ้แน่วา่ เป็ นทอง แต่เพราะความที่ตนเป็ นคนโลภมาก
อยากได้ถาดใบนั้นโดยให้ราคาไม่ถึงครึ่ งมาสก แล้วก็โยนถาดลงบนพื้น ออกจากบ้านไปหมายใจว่าเมื่อเสร็ จธุระ
จะกลับมาเอาถาดใบนี้
ฝ่ ายพระโพธิสตั ว์ เดินเร่ ขายของมาจนถึงบ้านยายหลานคู่น้ นั ร้องขายเครื่ องประดับ หลานสาวได้ยิน
ก็รบเร้าให้ยายซื้ อเครื่ องประดับ โดยเอาถาดใบนั้นแลกของ ยายก็บอกว่าพ่อค้าคนก่อนเขาบอกว่าถาดไม่มีราคา
แล้วเราจะเอาอะไรไปแลกเครื่ องประดับเล่า หลานก็บอกว่าพ่อค้าคนก่อนพูดจาไม่น่าฟัง แต่พอ่ ค้าคนนี้พดู จาน่าฟัง
เขาอาจจะรั บแลกถาดของเรา ยายจึ ง เรี ยกพระโพธิ สัตว์เข้า มา แล้ว ขอแลกเครื่ องประดับกับถาดใบนั้น พระ
โพธิสตั ว์ตรวจดูถาดแล้วรู ้วา่ เป็ นถาดทอง จึงกล่าวว่า ยาย ถาดใบนี้ ราคาตั้งแสนแม้นของที่ฉันนามาขายทั้งหมดนี้
ก็มีราคาไม่ถึงแสน ยายกับหลานจึงกล่าวว่า พ่อค้าคนก่อนบอกว่า ถาดใบนี้ราคาไม่ถึงครึ่ งมาสกไม่รับแลกของ ซ้ า
ยังโยนถาดทิ้งลงบนพื้น แต่ท่านกลับบอกว่าถาดใบนี้เป็ นถาดทอง นัน่ เป็ นเพราะบุญของท่าน เราจึงให้ถาดใบนี้แก่
ท่าน ขอให้ท่านให้ของแก่เราบ้างแล้วรับเอาถาดไปเถิด พระโพธิ สัตว์จึงมอบสิ นค้าของตนทั้งหมดที่นามามีมูลค่า
๕๐๐ กหาปณะ และเงินสดที่ตนมีอยูอ่ ีก ๕๐๐ กหาปณะให้ยายหลาน พระโพธิสตั ว์ขอไว้เพียงตาชัง่ ถุงใส่ ของและ
ค่าเรื อโดยสารอีก ๘ กหาปณะเท่านั้น พระโพธิ สัตว์รับเอาถาดทองแล้วเดิ นทางไปที่ ฝั่งแม่น้ านี ลพาหะ เอาเงิ น
ค่าจ้างให้คนเรื อพาตนข้ามแม่น้ า
ฝ่ ายพ่อค้าโลภมากคนนั้น ได้ยอ้ นกลับมาที่เรื อนของยายหลานคู่น้ นั อีก บอกว่าเราจะให้ของบางอย่าง
แก่ท่าน ท่านจงนาถาดใบนั้นมาให้เรา นางจึงต่อว่าพ่อค้าโลภมากว่า ถาดของเราเป็ นทองมีราคาตั้งแสนแต่ท่านตี
ราคาไม่ถึงครึ่ งมาสก บัดนี้พอ่ ค้าอีกคนที่มีใจเป็ นธรรม ได้ให้ของของเขาที่นามา และมอบเงินทั้งหมดรวมมูลค่า ๑
พันแก่เรา รับเอาถาดนั้นไปแล้ว พ่อค้าผูโ้ ลภมากได้ฟังดังนั้นก็เสี ยใจมาก เสี ยดายถาดทองคาอันมีค่าใบนั้น ถึงกับ
สิ้ นสติ ไป พอฟื้ นขึ้ นมาก็โปรยเงิ นและข้าวของของตนทิ้ งไว้หน้าประตูบา้ น เอาคันชั่งมาทาเป็ นไม้คอ้ น ออก
ติดตามพระโพธิ สัตว์อยู่ในเรื อกลางแม่น้ า ก็ร้องบอกคนเรื อให้กลับมารับตนด้วย พระโพธิ สัตว์สั่งคนเรื อไม่ให้

๒๓๑

พระพุทธเจ้า และจากตัวอย่างการจองเวรของพระเทวทัตดังกล่าว จะเห็นได้ชดั ว่า การที่พระเทวทัต
ไม่ให้อภัยทาน ผูกความอาฆาตแค้นต่อพระพุทธเจ้า กรรมนั้นได้ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ เป็ นตัวอย่าง
ของการไม่ให้อภัยทานที่น่าสะพรึ งกลัวอย่างยิ่ง ดังนั้นการให้อภัยทานจึงมีคุณค่าและมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นการพัฒนาสร้ างจิ ตใจให้ดีงาม ให้มีความรักเมตตา ความเป็ นมิตร เป็ นจิตใจที่
ปราศจากความโกรธ ความอาฆาตเคียดแค้น อภัยทานจึงทาให้เศษกรรมต่างๆ แทนที่จะติดตามเรา
ไปข้ามภพข้ามชาติ ก็จะถูกสลัดออกเป็ นอโหสิ กรรมนัน่ เอง
สาหรับรู ปแบบของอภัยทานทางพระพุทธศาสนาในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งวิธีการ
จัดการความขัดแย้งโดยการใช้อภัยทานเชิ งบูรณาการนี้ สามารถกระทาได้ ๓ ทาง คือ ทางใจ ทาง
วาจา และ ทางกาย ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและกัน ดังนี้
๑) อภัยทานทางใจ เป็ นวิธีการให้ความไม่มีภยั ที่ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มแรกที่จะเดินเข้าไปสู่
กระบวนแห่งอภัยทานในการจัดการความขัดแย้ง โดยการ เปิ ดใจ เพื่อรื้ อถอนสลายการยึดมัน่ ถือมัน่
(ทิฏฐิ )ในตัวตน ยอมรั บกับความเป็ นจริ งที่เกิ ดขึ้ น ซึ่ งหมายความรวมไปถึ งการเปิ ดใจพร้ อมที่จะ
สานึ กผิด หรื อ ยอมรั บผิด ในสิ่ งที่ กระทาต่อกัน อภัยทานทางใจนั้น ยังเป็ นการฝึ กใจ ให้มีความ
อดทน เป็ นอิสระจากความอาฆาต พยาบาทโกรธแค้นทั้งปวง ปรับเปลี่ ยนใจให้มีเมตตาต่อเพื่อน
มนุ ษย์ดว้ ยกันแม้ว่าจะเป็ นคู่กรณี ในความขัดแย้งก็ตาม ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นการเอาชนะใจตัวเอง และ
เป็ นชัยชนะที่ยงิ่ ใหญ่ของมนุษย์ผมู ้ ีจิตใจสู ง
วิธีการของอภัยทานทางใจ โดยการเปิ ดใจสลายตัวตนนั้น จะต้องกระทาไปพร้ อมกับ
ความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง โดยถื อเป็ นการปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ที่มีต่อตนเองและคู่กรณี
เปิ ดใจสลายทั้งความเป็ นผูถ้ ูกกระทาและผูก้ ระทา สร้างความเชื่ อใจต่อความเป็ นมนุ ษย์ดว้ ยกัน ถื อ
เป็ นการสร้ างโอกาสกระทาความดี ที่ยิ่งใหญ่ให้ตนเอง เป็ นการเปิ ดพื้นที่ของการเรี ยนรู ้ ผอู ้ ื่ นเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเชื่ อ และทัศนะที่แตกต่างจากตนเอง เป็ นการหันหน้าเข้าหากัน เพื่อ
จะไปรั บ ฟั ง อย่า งตั้ง ใจ ฟั ง อย่า งลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ข้อ มู ล ปั ญ หา ความทุ ก ข์เ ดื อดร้ อ น ความหวาดกลัว
ขั้นตอนดัง กล่ า วนี้ ถื อว่า เป็ นขั้นตอนแรกที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ซึ่ ง จะสอดคล้องเชื่ อ มโยงไปยัง วิ ธี ก าร
อภัยทานทางวาจาและทางกาย ต่อไป

กลับ เรื อจึงแล่นไกลฝั่งออกไปทุกทีพอ่ ค้าโลภมากไม่อาจจะติดตามไปได้เพราะไม่มีเรื อ เกิดความเศร้าโศกเสี ยใจ
มากจนถึงกับกระอักออกมาเป็ นเลือด มีหวั ใจแตกสลาย ผูกอาฆาตในพระโพธิสตั ว์แล้วสิ้นชีวติ ลง ณ ที่น้ นั เอง
พ่อค้าผูโ้ ลภมากผูน้ ้ นั ก็คือ พระเทวทัตซึ่ งต่อมา ไม่วา่ ชาติใดที่เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธเจ้า ก็มกั จะตามจองล้าง
จองผลาญพระพุทธเจ้าอยูร่ ่ าไป ด้วยแรงแค้นที่ผกู ใจอาฆาตไว้แต่ครั้งนั้น ที่มาจาก ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๑๗๘.

๒๓๒

๒) อภัยทานทางวาจา เป็ นวิธีการให้ความไม่มีภยั โดยการใช้วจั นภาษาในการจัดการ
ปั ญหาความขัดแย้ง กล่าวคือ เป็ นศิลปะการใช้คาพูด ที่อาจแสดงออกร่ วมกับการใช้ภาษากาย เช่ น
ท่าทาง แววตา การตั้งใจฟั ง การให้อภัยทานทางวาจายังถื อว่าเป็ นวิธีการสื่ อสารของสุ ภาพชนใน
การที่จะนามาซึ่งความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
วิธีการของอภัยทานทางวาจา เป็ นการกล่าวคาพูด ที่มีลกั ษณะดังนี้ คือ (๑) กล่าวคาพูด ที่
สุ ภาพ ไพเราะ ไม่หยาบคาย (๒) กล่าวคาพูดที่ ซื่ อสัตย์จริ งใจ เหมาะแก่กาล และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูฟ้ ัง (๓) กล่าวคาพูดที่พดู ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เป็ นคาพูดที่ไม่เบียดเบียนทาร้ายผูอ้ ื่น ไม่ดูถูก
เหยียดหยาม เช่น กล่าวคาพูดที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองเหนื อกว่าหรื อ ยกตนข่มท่าน (๔) กล่าวคาพูด
ที่ ก่อให้เกิ ดความสมานฉันท์ หลี ก เลี่ ยงการใช้ค าพูดที่ พูดยุย งให้เกิ ดการแตกแยกหรื อเกิ ดความ
รุ นแรง
การกล่าวคาว่า ‚ขอโทษ‛ เป็ นวิธีหนึ่ งของวิธีการอภัยทานทางวาจา โดยเป็ นคาที่นิยม
มากที่สุด เชื่ อได้วา่ เป็ นประสบการณ์ตรงของคนทุกคนในชี วิตที่จะเคยเป็ นฝ่ ายได้ยิน หรื อเป็ นฝ่ าย
กล่าวคาขอโทษนั้นเอง การกล่าวขอโทษในที่น้ ี ไม่ได้มุ่งเน้นเป็ นการกล่าวตามมารยาทเท่านั้น ใน
เรื่ องของความขัดแย้ง การกล่ า วขอโทษจะต้องมี เจตนารมณ์ ในการกล่ าวอย่างจริ งใจที่ พร้ อมจะ
แสดงออกถึงการยอมรับผิด และสานึกผิดในสิ่ งที่ได้กระทาลงไป เพราะผูใ้ ดที่กล่าว คาว่า ‚ขอโทษ‛
ได้ แสดงว่า ผูน้ ้ นั มีจิตที่ปราศจากความโกรธ ไม่พยาบาท อาฆาตแค้น ปราศจากทิฏฐิ มานะ เป็ นการ
กล่ า วที่ แสดงถึ ง การตาหนิ ตวั เอง ยอมรั บผิด เป็ นการขอขมาทางวาจา แสดงถึ ง ความเสี ย ใจต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากทาได้ตามเจตนารมณ์ดงั กล่าว คาขอโทษจึงจะเป็ นวัจนภาษาที่แสดงออกถึง
อภัยทานทางวาจาอย่างแท้จริ ง นอกจากคาขอโทษแล้ว ยังมีกลุ่มคาอื่น ๆ อีกที่มีนยั เดียวกัน ได้แก่
‚เสี ยใจจริ ง ๆ นะคะ‛ ‚ขออภัยอย่างสู งนะคะ‛ ‚ฉันไม่ได้มีเจตนาจริ ง ๆ ค่ะ‛ ‚ผิดไปแล้วค่ะ
๓) อภัย ทานทางกาย เป็ นวิธี การของอภัย ทานที่ แสดงออกอย่า งชัดเจนเช่ นเดี ยวกับ
อภัยทานทางวาจา เป็ นการกระทาที่สื่อเชื่ อมโยงมาจากอภัยทานทางใจ และวาจา ซึ่ งวิธีการของ
อภัย ทานทางกาย ในการนามาจัดการปั ญหาของความขัดแย้ง คื อ การให้ความไม่มี ภยั โดยการ
เคารพให้เกียรติในชีวติ และทรัพย์สินของผูอ้ ื่น การตอบโต้จองเวรโดยการทาร้ายร่ างกายและทาลาย
ทรั พย์สินนั้น เป็ นการใช้ความรุ นแรงในการจัดการความขัดแย้ง มี แต่ จะทาให้ความขัดแย้งนั้น
รุ นแรงและขยายวงกว้างยิ่งขึ้น สาหรับวิธีการการเคารพในทรัพย์สินของผูอ้ ื่นนั้น นอกจากการไม่
ท าลายทรั พ ย์สิ นโดยตรงแล้ว ยัง หมายถึ ง การไม่ ล ัก ขโมยหรื อ ยัก ยอกทรั พ ย์ซ่ ึ ง รวมไปถึ ง การ
คอร์ รัปชัน่ หรื อแม้กระทัง่ การได้ทรัพย์สินมาครอบครองโดยไม่ชอบธรรม
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ยิง่ ไปกว่านั้น วิธีการของอภัยทานทางกาย สามารถแสดงออกได้ดว้ ยภาษากาย ทางแวว
ตา กิริยาท่าทางที่สุภาพ การยกมือไหว้ หรื อ การขอขมา ก็ถือว่าเป็ นวิธีการของอภัยทานทางกายด้วย
เช่ นกัน ประการสุ ดท้ายที่สาคัญ คือ การเสี ยสละ แบ่งปั น เพื่อเป็ นการชดเชย และเยียวยา ก็จดั ว่า
เป็ นวิธีของอภัยทานทางกาย เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบด้าน
ผลประโยชน์และความต้องการนั้น เป็ นสิ่ งที่สามารถหาทางออกร่ วมกันได้ หากคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย
พยายามที่จะตระหนักรู ้ ถึงความอยู่รอดของอีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยการ เสี ยสละแบ่งปั น ทรั พยากร เงิ น
สิ่ งของต่าง ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของผูท้ ี่เสี ยผลประโยชน์ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิง
บวกขึ้ นได้ และมี ผ ลต่ อคุ ณค่ าภายในจิ ตใจของแต่ ละบุ ค คลทาให้สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมี
ความสุ ข
๔.๖ รู ปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลางเชิ งพุทธ (Model of Buddhist Mediation)
หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ซึ่ งได้แก่
(๑) คุมสติ

- Mindfulness

(๒) ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร

- Education Process

(๓) สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง

- Deep Communication

(๔) วิเคราะห์เรื่ องราว

- Issues Analysis

(๕) เข้าถึงวิธีการ

- Approaching to Strategies

(๖) คิดอย่างแยบคาย

- Thinking Wisely

(๗) หาจุดสนใจ

- Interest Finding

(๘) เสนอทางเลือก

- Option Creating

(๙) สร้างสัมพันภาพอันดี

- New Relationship Building

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และง่ายต่อการจดจา ผูว้ ิจยั จึงใช้คาขึ้นต้นที่เป็ นภาษาอังกฤษของ
แต่ละขั้นตอน เพื่อเป็ นหลักในการจา ซึ่ งจะตรงกับคาว่า “MEDIATION” รู ปแบบของพุทธวิธีการ
เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Buddhist Mediation) ซึ่ งทั้ง ๙ ข้อที่กล่าวมานี้ จะแบ่งออกเป็ น ๓ ขั้นตอน
ใหญ่ ๆ คือ (๑) ขั้นตอนกัล ยาณมิ ตร (๒) ขั้นตอนโยนิ โสมนสิ ก าร และ (๓) ขั้นตอนการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง
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๑) ขั้น ตอนกัล ยาณมิ ต ร จะอยู่ใ น ๕ ขั้น ตอนแรก คื อ (๑) คุ ม สติ (๒) ท าหน้า ที่
กัลยาณมิตร (๓) สื่ อสารเชิงพุทธ (๔) วิเคราะห์เรื่ องราวและ (๕) เข้าถึงวิธีการ ซึ่ งทั้ง ๕ ขั้นตอนนี้
ถื อ ว่า เป็ นบทบาทหน้า ที่ ที่ ส าคัญ ของคนกลางโดยตรง สรุ ป ได้ดัง นี้ อัน ดับ แรก คื อ การสร้ า ง
บรรยากาศที่เป็ นมิตร ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลางจะต้องคุมสติท้ งั ของตนเอง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย
ไม่ให้การดาเนิ นการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลางนั้น ตกอยู่ในบรรยากาศของความตึ งเครี ยด นั่นคื อ
จะต้องพยายามสร้ างบรรยากาศของความเป็ นกันเอง ดับอารมณ์ ที่คุกรุ่ นของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายใน
การที่จะต้องมาเผชิ ญหน้ากัน จากนั้นคนกลาง จะต้องทาหน้าที่สวมบทบาทของกัลยาณมิตร สร้าง
ศรัทธาให้เกิ ดขึ้น ในการให้คาชี้ แจง หรื อ คาแนะนาต่างๆที่ถูกต้องให้กบั คู่กรณี ไม่ทาการตัดสิ น
ใดๆ วางตัวอย่างเป็ นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด ควบคุ มให้เกิดการสื่ อสารทั้งผูท้ ี่เป็ น
คนกลาง และคู่กรณี ในการพูดและการฟัง ซึ่ งจากกระบวนการการสื่ อสาร ก็จะทาให้คนกลางนั้นได้
รับทราบข้อมูลต่างๆของปั ญหาความขัดแย้ง ที่จะสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็ น
ปั จจัยภายนอก และรู ้ถึงสาเหตุที่เป็ นรากเหง้า เพื่อที่จะนาไปสู่ วิธีการหรื อกลยุทธ์ ในการที่การป้ อน
สัญญา หรื อความรู้ใหม่ให้กบั คู่กรณี เกิดความคิดปรุ งแต่งที่เป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถที่
จะจัดการกับปั ญหาได้
๒) ขั้นตอนโยนิโสมนสิ การ เป็ นขั้นตอนที่ ๖ คือ การคิดอย่างแยบคาย ขั้นตอนดังกล่าว
นี้ จัดว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญอย่างมาก เพราะเกี่ ยวเนื่ องกับปั จจัยภายใน ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับความคิดที่
จะต้องร่ วมกันเป็ นหนึ่ งเดียว ทั้งผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องร่ วมมือกัน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ที่จะนาไปสู่ หนทางการในแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ซึ่ งหลัก
หรื อวิธีการในการคิด ได้แก่ วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การทั้ง ๑๐ ประการ ซึ่ งวิธีคิดแบบวิภชั วาทนั้น
เป็ นวิธีคิดที่ถือว่าเป็ นแกนหลัก และครอบคลุมที่สุด สาหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ในการที่จะ
นามาเป็ นหลักคิดในการจัดการความขัดแย้ง เพราะเป็ นวิธีคิดที่แยกแยะ แสดงความจริ งออกให้เห็น
ทุกแง่ทุกมุม หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นวิธีคิดที่ตอ้ งพิจารณาอย่างรอบด้าน ว่าสิ่ งใดดีไม่ดี ถูกต้อง หรื อไม่
ถู กต้องอย่างไร เพราะหลักคิ ดแบบวิภชั วาท เป็ นระบบความคิ ดของทางสายกลางทางพุ ทธจริ ย
ศาสตร์ เป็ นการใช้ปัญญาไตร่ ตรองจากข้อมูลที่ มีอยู่อย่างรอบด้านมากที่สุด แล้ววิเคราะห์ปัญหา
แบบองค์ (Holistic Approach) ซึ่ งจะสามารถพบแบบที่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ ง ก็คือทางเลือก
ที่เป็ นกลาง และเป็ นทางสายกลางสาหรับกรณี น้ นั ๆ
๓) ขั้นตอนการจัด การปั ญหาความขัดแย้ ง ซึ่ งได้แก่ (๗) หาจุ ดสนใจ (๘) เสนอ
ทางเลือก และ (๘) สร้างสัมพันธภาพอันดี ในขั้นตอนนี้ ท้ งั ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ าย จะต้องมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน เพราะเมื่อเกิดระบบความคิดที่ถูกต้องแล้ว ก็จะนาให้ได้มา
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ซึ่ ง จุดสนใจอย่างแท้จริ งของคู่กรณี ที่ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องเข้าใจซึ่ งกันและกัน เป็ นการแก้ปัญหาที่
ตรงจุดอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อจะนาไปสู่ แนวทางหรื อทางออกในการแก้ไขปั ญหา จนกระทัง่ ทั้งสอง
ฝ่ ายสามารถที่จะหวนกลับมาคืนดี หรื อ ให้อภัยซึ่ งกันและกันได้ในที่สุด
ทั้ง ๓ ขั้นตอนที่กล่าวมา สามารถที่จะสรุ ปเป็ นแผนภูมิที่ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจได้ดงั นี้
แผนภูมิที่ ๔.๔ แสดงรู ปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลางเชิ งพุทธ (ผูว้ จิ ยั )
( Model of Buddhist Mediation)

(๑) กัลยาณมิตร
(คนกลาง )
คุมสติ (M)
ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร (E)
สื่ อสารอย่างลึกซึ้ง (D)
วิเคราะห์เรื่ องราว (I)
เข้าถึงวิธีการ (A)

(๒) โยนิโสมนสิการ
(คนกลาง  คู่กรณี )
คิดอย่างแยบคาย (T)

สัมมาทิฏฐิ

(๓) จัดการปัญหาความขัดแย้ ง
(คนกลาง  คู่กรณี )

หาจุดสนใจ (I)
เสนอทางเลือก (O)

สัมพันธภาพอันดี (N)
-อภัยทาน

๔.๗ สรุ ป
เหตุ หรื อรากเหง้าของการเกิ ดปั ญหาความขัดแย้ง คื อ ความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในทิ ฏฐิ หรื อ
อุดมการณ์ ซึ่งเป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่อยูล่ ึกสุ ด เพราะประเด็นที่สาคัญในการจัดการความ
ขัดแย้ง คือ ปั จจัยแห่ งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราที่อาจเป็ นหนึ่ งในคู่กรณี หรื อบุคคลที่
เกี่ ยวข้อง ในกระบวนการการไกล่ เกลี่ ยเชิ งพุทธนั้น บุคคลที่สาม หรื อคนกลาง จะทาหน้าที่เป็ น
ปั จจัยภายนอก คือ “กัลยาณมิตร” ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญแห่ งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิ ดขึ้นกับคู่กรณี
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เพราะคู่กรณี จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ถูกต้อง และเป็ นประโยชน์ ตามหลักพระพุทธศาสนา
จากบุคคลที่สามที่เป็ นกัลยาณมิตรในการนามาคิดพิจารณา เพื่อให้สามารถบรรลุขอ้ ตกลง และขจัด
ความขัดแย้งลงได้ โดยความสมัครใจของคู่กรณี เองทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งก็หมายถึ งว่าคู่กรณี น้ นั ต้องเกิ ด
ความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาได้ดว้ ยตนเอง นัน่ ก็คือ คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายเกิด “โยนิโสมนสิ การ”
ซึ่ งเป็ นการครบกระบวนการของปั จจัยแห่ งการสร้ างสัมมาทิฏฐิ ที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของ
การไกล่เกลี่ย คือ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี และก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย
หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบไปด้วย ๙ ขั้นตอน ซึ่ งได้แก่
(๑) คุมสติ – Mindfulness (๒) ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร - Education Process (๓) สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง Deep Communication (๔) วิเคราะห์เรื่ องราว - Issues Analysis (๕) เข้าถึงวิธีการ- Approaching to
Strategies (๖) คิดอย่างแยบคาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ - Interest Finding (๘) เสนอ
ทางเลือก - Option Creating และ (๙) สร้างสัมพันภาพอันดี -New Relationship Building ทั้ง ๙ ข้อที่
กล่าวมานี้ สามารถสรุ ปได้เป็ นรู ปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น
๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (๑) ขั้นตอนกัลยาณมิตร (๒) ขั้นตอนโยนิ โสมนสิ การ และ (๓) ขั้นตอนการ
จัดการปั ญหาความขัดแย้ง ในขั้นตอนกัลยาณมิตรนั้น คนกลางจะต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
โดยตรง แต่ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ทั้งผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องมี
บทบาทหน้าที่ร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอย่างแท้จริ งของ
คู่กรณี และส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่ าย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ จึงเป็ นหนึ่งในพุทธสันติวิธี ที่ ใช้นามาเป็ นรู ปแบบ
สาหรับจัดการปั ญหาความขัดแย้ง ซึ่ งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งแล้ว ยังเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนดังเช่นการให้อภัยทาน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดใน
การจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา

บทที่ ๕
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
๕.๑ สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ซึ่ งเป็ นพุทธสันติวิธีที่จะนามาจัดการ
ความขัดแย้งในสังคมไทยปั จจุบนั ได้อย่างไรนั้น ทาให้สามารถสรุ ปประเด็นคาตอบที่สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ
๕.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และ การเจรจา ในการเจราไกล่เกลีย่ คนกลาง
ความขัดแย้ง ถือได้วา่ เป็ น ธรรมชาติ หรื อ ธรรมดา ของมนุ ษย์ ที่นกั วิชาการส่ วนใหญ่ มี
ความเห็นว่าเป็ น สิ่ ง หรื อภาวะจาเป็ น ที่มนุ ษย์ซ่ ึ งอยูด่ ว้ ยกันในสังคมในลักษณะเป็ นสัตว์สังคม ไม่
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยในปั จจุบนั ก็เช่นเดี ยวกัน ปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจึงเป็ น
ปั ญหาที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นได้ต้ งั แต่ ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ใน
ครอบครัว ที่ทางาน โรงเรี ยน หรื อเป็ นปั ญหาระดับสังคม เช่ น ปั ญหาการหย่าร้ าง ปั ญหาการฟ้ อง
แพทย์ จนกระทัง่ เป็ นปั ญหาระดับชาติ เช่ น ปั ญหาทางการเมือง ปั ญหานโยบายสาธารณะ และ
ปั ญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายของความขัด แย้ง สามารถสรุ ป ออกเป็ น ๒ ความหมายหลัก กล่ า วคื อ
ความหมายในแง่บวก และความหมายในแง่ลบ ซึ่ งการให้นิยามของความขัดแย้ง โดยส่ วนใหญ่จะมี
แนวโน้มเป็ นไปในเชิ งลบ ซึ่ งหมายถึ ง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิ ดผลเสี ย และบรรยากาศที่ไม่ดีต่อ
ตัวเอง องค์กรและสังคม อันเป็ นการสะท้อนรู ปลักษณ์ของความขัดแย้งออกมาในมิติของความ
รุ นแรง ไม่วา่ จะเป็ นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกาย และทาสงครามประหัตประการซึ่ ง
กันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มี นกั วิชาการบางท่าน ได้ให้ความหมายในเชิ งบวก ซึ่ งหมายถึ ง
ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดในเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่
ของทัศนคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ก็สามารถที่จะหาทางออกในเชิ ง
สมานฉันท์
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แนวคิดของคุ ณลักษณะความขัดแย้งในทัศนะปั จจุบนั สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นแนวคิดที่
มองความขัดแย้งไปในเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ คือ ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม
ความขัดแย้งก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง หรื ออาจกล่าวได้ว่า เป็ นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส
และความขัดแย้งก่อการปฏิสัมพันธ์ที่จะทาให้สังคมเกิดความกลมเกลียวและเป็ นเอกภาพมากยิง่ ขึ้น
ความขัดแย้งสามารถแบ่ งออกเป็ น ๒ ประเภทหลัก กล่ าวคื อ ความขัดแย้งภายใน
(Internal Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้งในแง่ความคิด ความรู ้สึก คุณค่า และรสนิ ยมที่แตกต่าง
และความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) อันได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิ ดจากความสัมพันธ์
ผลประโยชน์ ข้อมูล โครงสร้ างทางสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่ งเนื้ อหาสาระของการแบ่งประเภทของ
ความขัดแย้งออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในประเด็นปั ญหา
ความขัดแย้งนั้น ว่ามี องค์ประกอบอะไรบ้าง ง่ายต่อการเจรจา หรื อยากต่อการเจรจา เพื่อที่ จะได้
กาหนดประเด็นปั ญหาได้ตรงประเด็นที่สุด และนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาถึงพัฒนาการของความขัดแย้งว่า มี๓ ลักษณะดังนี้ คือ ๑) ความ
ขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ หรื อความขัดแย้งแฝง ๒)ความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้น หรื อความขัดแย้งกาลังก่อตัว
เกิ ดขึ้น และ ๓) ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน หรื อความขัดแย้งที่ปรากฏออกมาแล้ว ซึ่ งการศึกษา
ดังกล่าวย่อมถือได้วา่ มีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล เพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับ
ความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับสถานการณ์ เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่าง
ชัดเจนว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้นอยูใ่ นขั้นตอนใด หรื อมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
จะทาให้เกิดความยุง่ ยากในการแก้ไข และการแก้ไขอาจจะลุกลามไปสู่ ความขัดแย้งในมิติอื่น ๆ ได้
สาหรับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งนั้น จะมีท้ งั เหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัย
ภายนอก ซึ่ งเหตุ ปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม ค่านิ ยม อานาจ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้แสดงออกมา
ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง มี ๒ ด้าน คือ ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบใน
เชิ งลบ ซึ่ งผลกระทบในเชิ งบวก จะทาให้เกิ ดการพัฒนาองค์กร และสมาชิ กในองค์กร ทั้งยังเกิ ด
ความสามัคคีกลมเกลียว และส่ งเสริ มสังคมที่เป็ นประชาธิ ปไตย ส่ วนผลผลกระทบในเชิงลบนั้น จะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผลกระทบของความขัดแย้งนั้น อาจจะ
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และที่สาคัญคือ การรู้จกั และเข้าใจในวิธีการดาเนินการการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการใช้สันติวธิ ี นนั่ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง หรื อเกิดผลกระทบในเชิงลบให้นอ้ ยที่สุด
ปั ญหาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้ นไป เพราะเป็ นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ แต่เป็ นเรื่ องของวิธีการที่จะเราจะต้องจัดการ หรื อหาทางออกให้กบั ปั ญหาความ
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ขัดแย้ง วิธีการในการจัดการความขัดแย้ง อาจแบ่งออกเป็ น ๒ ระบบใหญ่ ๆกล่าวคือ วิธีที่ไม่ใช่ทาง
กฎหมาย และวิธีทางกฎหมาย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนับว่าเป็ นอีกวิธีหนึ่ งของวิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย ในการจัด
ความขัดแย้ง เพื่อจะให้เกิ ดผลกระทบเชิ งลบให้น้อยที่สุด จากการศึกษาความหมายของ“การไกล่
เกลี่ย”จากหลายทัศนะ สามารถสรุ ปได้ว่า การไกล่เกลี่ ยเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรื อข้อ
ขัดแย้ง โดยมีบุคคลที่สามหรื อคนกลาง มาทาหน้าที่เป็ นผูเ้ สนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ประโยชน์ และหนทางที่จะเป็ นไปได้มากที่สุดให้แก่คู่กรณี อีกทั้งยังช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง
ระหว่างคู่กรณี หรื อคู่ความ เพือให้สามารถบรรลุ ขอ้ ตกลง และขจัดความขัดแย้งลงได้ โดยความ
สมัครใจของคู่กรณี ทั้งนี้ ขอ้ เสนอแนะของผูไ้ กล่เกลี่ย ไม่ถือเป็ นข้อผูกพันที่จะบังคับให้คู่กรณี หรื อ
คู่ ค วามต้อ งปฏิ บ ัติ แ ต่ อ ย่า งใด การไกล่ เ กลี่ ย นั้น จะช่ ว ยรั ก ษาสั ม พัน ธภาพระหว่า งคู่ ก รณี แ ละ
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย โดยที่คู่กรณี ยงั คงรักษาสัมพันธภาพอันดีต่อกันไว้ได้
ดังนั้น การไกล่เกลี่ ยนั้นเป็ นหนึ่ งในสันติวิธีที่จะนามาจัดการความขัดแย้ง เพื่อที่จะลด
ผลกระทบเชิงลบให้นอ้ ยที่สุด เพราะเป็ นกระบวนการที่คู่เจรจาตกลงสมัครใจที่จะมาเจรจากันโดยมี
บุคคลที่สามหรื อคนกลางที่เป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ ายหรื อทุก ๆ ฝ่ าย การเจรจาไม่ได้มุ่งหวังที่จะ
มาเอาชนะกันหรื อให้ได้มากที่สุดเหมือนในกรณี การเจรจาต่อรองธุ รกิจ รวมทั้งกระบวนการสื่ อสาร
ที่ใช้ ก็เป็ นไปอย่างโปร่ งใสมีความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผลสาเร็ จของการเจรจา
ไกล่เกลี่ย คือความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่ าย โดยใช้กระบวนการที่เรี ยกว่า การเจรจาโดยยึดประโยชน์
ร่ วม เป้ าหมายของการเจรจา คือ ข้อยุติที่ต่างฝ่ ายร่ วมกันเลือกทางเลือกต่าง ๆ ที่ร่วมกันและแสวงหา
จึงนับว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติ
๕.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการความขัดแย้ งทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความหมายของ
ความขัดแย้งในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นัย กล่าวคือ เป็ นความขัดแย้งในแง่ของธรรม และความ
ขัดแย้งในแง่ ของวินัย ซึ่ งความขัดแย้งดังกล่ าวนั้น ครอบคลุ มทั้งความหมายในเชิ งโลกและเชิ ง
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรพชิ ต และคฤหัสถ์ ส่ วนการมองความขัดแย้งในมิติของธรรมนั้น เป็ นการ
มองที่ ค่ อนข้า งจะกว้า งกว่า วิ นัย ซึ่ ง การคิ ด การพู ด หรื อ การกระท าในแง่ ข องธรรมจะมี ค วาม
หลากหลายมากกว่า
สาหรับแนวคิดความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ ซึ่ งอธิ บายได้ภายใต้กฎไตรลักษณ์ นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่า เป็ นแนวคิดที่มีทศั นะในเชิ ง
บวก กล่ าวคื อ ความขัดแย้งเป็ นที่มาการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ในเชิ งปั จเจก ระบบการเมืองการ
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ปกครอง และการบัญญัติพระวินยั ในการจัดระดับ หรื อการพัฒนาของความขัดแย้ง จะแบ่งออกเป็ น
๔ ระดับ คือ เริ่ มพัฒนาตั้งแต่ความบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกัน การวิวาท
นั้นป็ นถ้อยคาที่บ่งชี้ระดับของความขัดแย้งว่ารุ นแรงที่สุดตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ในทางพระพุ ท ธศาสนา เมื่ อศึ ก ษาวิเคราะห์ ถึ ง รากเหง้า ที่ ก่ อ ให้เกิ ดความขัด แย้ง จะ
สามารถอธิ บายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ และ
ปปั ญจธรรม ซึ่ งได้แก่ ตัณหา มานะและทิฏฐิ ซึ่ งทิฏฐิน้ นั ถือได้วา่ เป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่
อยู่ลึ ก ที่ สุ ด เพราะเป็ นการยึดมัน่ ถื อมัน่ ในอุ ดมการณ์ ถ้า ทิ ฏ ฐิ น้ ันประกอบไปด้วยอกุ ศ ลมู ล ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะนาพาความขัดแย้งนั้นไปสู่ ความรุ นแรงได้ นัน่ หมายถึงว่า แม้แต่กิเลสที่
เป็ นรากเหง้าของอกุศล ๓ ตัว คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ก็ลว้ นแต่แสดงบทบาทอยูบ่ นฐาน
ของทิฏฐิ หรื อความเชื่ อว่ามีตวั ตนเป็ นศูนย์กลางทั้งสิ้ น ซึ่ งในทางพระพุทธศาสนา ผลที่ เกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งนั้นสะท้อนให้เห็ นทั้งในเชิ งบวกในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ และ
เชิงลบใน ๒ ประเด็น คือ ผลเสี ยเชิงจิตภาพ และกายภาพ
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก และ
อรรถกถานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งด้านพระวินัย ความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ และความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศ
หลักธรรม หรื อ แนวคิดพื้นฐานเพื่อเป็ นฐานองค์ความรู้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง ได้แบ่ง ออกเป็ น ๒ หมวด ได้แก่ ระดับปั จเจกหรื อบุ ค คล และระดับสั งคม
หลักธรรมในระดับปั จเจกนั้น ประกอบด้วย หลักอัปปมาทธรรม ไตรลักษณ์ ขันติธรรม พรหมวิหาร
ธรรม และหลักกรรม สาหรับในระดับสังคม จะประกอบไปด้วย หลักสามัคคีธรรม อปริ ยหานิ ย
ธรรม สารณี ยธรรม สังคหวัตถุธรรม และ หลักศีลธรรม
วิธีการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา พบการใช้ปฏิบตั ิการเพื่อเข้าไปจัดการ
ความขัดแย้งในรู ปแบบเดียวเท่านั้น คือ “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” และ บุคคลที่ทาหน้าที่ในการ
เป็ นนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางคือ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งที่สาคัญ ที่พระองค์ทรง
ทาการเจรจาไกล่ เกลี่ ย มี ท้ งั หมด ๓ เหตุ ก ารณ์ ได้แก่ (๑) ความขัดแย้งด้านพระวินัย ซึ่ ง เป็ น
กรณี ศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ ง
ทางพระวินยั ที่ว่าด้วย “การเหลื อน้ าชาระเอาไว้ในกระบวย” (๒) ความขัดแย้งเกี่ ยวกับการแย่งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นที่เกี่ ยวกับการแย่งชิ งทรัพยากรน้ าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ
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และ (๓) ความขัดแย้งด้านชาติพนั ธุ์ ในประเด็นการดูหมิ่นชาติพนั ธุ์ระหว่างเจ้าศากยะกับพระเจ้า
วิทูฑภะ
นอกจากวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางแล้ว อภัยทานยังเป็ นอีกวิธีหนึ่งในกาจัดการความ
ขัดแย้งการปฏิบตั ิของอภัยทานในบริ บทของวิธีการจัดการความขัดแย้ง จะแบ่งออกเป็ น ๓ ทาง คือ
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่ งในทัศนะพุทธศาสนาจะถือว่าในการกระทาทั้ง ๓ นั้น มโนกรรมจะ
เป็ นกรรมที่สาคัญที่สุด เพราะมโนกรรมหรื อเจตนาจะเป็ น ตัวกาหนด การกระทาทางกายและวาจา
ดังนั้น วิธีการปฏิ บตั ิของอภัยทาน ก็จะต้องเริ่ มปฏิ บตั ิที่ใจเป็ นลาดับแรก ซึ่ งจะนาไปสู่ กาย และ
วาจา สาหรับการจัดการความขัดแย้งตามที่ปรากฏในพระวินยั นั้น จะมุ่งเน้นไปที่ “อธิ กรณสมถะ ๗
ประการ” อันเป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ระงับอธิ กรณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่
ในปั จจุบนั พบว่าหลักการดังกล่าวก็ได้นามาประยุกต์ใช้ในจัดการความขัดแย้งในสังคมฆราวาสด้วย
ซึ่ งได้แก่ (๑) การไต่สวน หรื อ ตามแนวทาง “อุพพาหิกวิธี” (๒) การประนีประนอมยอมความ หรื อ
ตามแนวทาง “ติณวัตถารกะ” (๓) การลงมติเสี ยงข้างมาก หรื อ ตามแนวทาง “เยภุยยสิ กา” และ (๔)
กระบวนการทางศาล หรื อ “สังฆสภา”
๕.๑.๓ หลักการ และรู ปแบบการเจรจาไกล่ เกลีย่ คนกลางเชิ งพุทธ
เหตุ หรื อรากเหง้าของการเกิ ดปั ญหาความขัดแย้ง คื อ ความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในทิ ฏฐิ หรื อ
อุดมการณ์ ซึ่งเป็ นแกนกลางของความขัดแย้งที่อยูล่ ึกสุ ด เพราะฉะนั้นในการจัดการปั ญหาของความ
ขัดแย้ง ตามหลักคิดในการแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนา “อะไรเกิดที่เหตุ ก็ให้ดบั ที่เหตุน้ นั ” นัน่ คือ
ทาอย่างไรที่จะทาให้ทิฏฐิ หรื ออุดมการณ์ซ่ ึ งเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ” นั้นเปลี่ ยนเป็ น “สัมมาทิฏฐิ ” และ
สัมมาทิฏฐิน้ ีเองที่จะนาไปสู่ ภาวะไร้ความขัดแย้ง
ในการสร้ างเหตุปัจจัยเพื่อการเกิ ดขึ้นแห่ งสัมมาทิฏฐิ น้ นั จะเน้นความสมดุลของปั จจัย
ทั้ง ๒ ด้าน คือ ทั้งปั จจัยภายนอก (external factor) และปั จจัยภายใน (internal factor) ปั จจัยภายนอก
เรี ยกว่า “ปรโตโฆสะ” หรื อ “กัลยาณมิตร” ส่ วนปั จจัยภายในเรี ยกว่า “โยนิโสมนสิ การ” ปรโตโฆ
สะ หรื อ กัลยาณมิ ตร เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ จะก่ อให้เกิ ดสัม มาทิ ฐฏิ ซึ่ งเป็ นตัวแสดงบทบาทนา
กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างบู รณาการ ที่ จะนาไปสู่ แนวทางของการแก้ปั ญหาความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม แม้องค์ประกอบภายนอก หรื อ ปรโตโฆสะ จะสามารถเป็ นปั จจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
แต่ก็เป็ นสัมมาทิฏฐิที่อยูใ่ นขั้นของศรัทธา คือ มีศรัทธาคอยหนุนหลังอยู่ ถ้าหยุดไว้เพียงแค่น้ ี โดยไม่
มีปัจจัยภายในเข้ามาเสริ มหรื อมารับช่ วงต่อ กระบวนการพัฒนาก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่ ง ไม่ถึง
จุดหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนา เพราะเมื่ออยูเ่ พียงแค่ข้ นั ศรัทธา ตัวผูม้ ีศรัทธานั้นก็ยงั ขึ้นต่อ
กัลยาณมิตร คอยพึ่งอาศัยครู อาจารย์ พฤติกรรมก็ยงั อยูใ่ นลักษณะของการทาตามหรื อเลียนแบบ
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ทางแก้ คือต้องพยายามหาทางเชื่ อมโยงให้กา้ วเข้าสู่ องค์ประกอบภายในให้ได้ นัน่ คือ โยนิ โส
มนสิ การ
จากแนวคิดของการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอดังกล่าวข้างต้น สรุ ป
ได้วา่ ประเด็นที่สาคัญในการจัดการความขัดแย้ง คือ ปั จจัยแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัว
เราที่อาจเป็ นหนึ่ งในคู่กรณี หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนี่ เองเป็ นคาตอบ หรื อกุญแจสาคัญที่จะมาไข
คาตอบในการกระบวนการของการไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ บุคคลที่สาม หรื อคนกลางนั้น จะทาหน้าที่
เป็ นปั จจัยภายนอก คือ “กัลยาณมิตร” ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญแห่ งการสร้ างสัมมาทิฏฐิ ให้เกิ ดขึ้นกับ
คู่กรณี เพราะคู่กรณี จะได้รับฟั งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ถูกต้อง และเป็ นประโยชน์ เพื่อให้สามารถ
บรรลุ ข ้อตกลง และขจัดความขัดแย้งลงได้ โดยความสมัค รใจของคู่ ก รณี เองทั้ง สองฝ่ าย ซึ่ ง ก็
หมายถึงว่า คู่กรณี น้ นั ต้องเกิดความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาได้ดว้ ยตนเอง นัน่ ก็คือ คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายเกิด “โยนิโสมนสิ การ” ซึ่ งเป็ นการครบกระบวนการของปั จจัยแห่ งการสร้างสัมมาทิฏฐิ ที่
จะนาไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของการไกล่เกลี่ย คือ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี และก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีข้ ึนทั้งสองฝ่ าย
หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ซึ่ งได้แก่ (๑) คุมสติ - Mindfulness
(๒) ทาหน้าที่กลั ยาณมิตร - Education Process (๓) สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง - Deep Communication (๔)
วิเคราะห์เรื่ องราว - Issues Analysis (๕) เข้าถึงวิธีการ- Approaching to Strategies (๖) คิดอย่างแยบ
คาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ - Interest Finding (๘) เสนอทางเลือก - Option Creating
และ (๙) สร้างสัมพันภาพอันดี -New Relationship Building ทั้ง ๙ ข้อที่กล่าวมานี้ สามารถสรุ ปได้
เป็ นรู ปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลาง (Buddhist Mediation) จะแบ่งออกเป็ น ๓
ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
๑) ขั้นตอนกัลยาณมิตร ประกอบไปด้วย ๕ ขั้นตอนแรก คือ (๑) คุมสติ (๒) ทาหน้าที่
กัลยาณมิตร (๓) สื่ อสารอย่างลึกซึ้ ง (๔) วิเคราะห์เรื่ องราวและ (๕) เข้าถึงวิธีการ ซึ่ งทั้ง ๕ ขั้นตอนนี้
ถือว่าเป็ นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคนกลางโดยตรง
๒) ขั้นตอนโยนิ โสมนสิ ก าร ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๖ คื อ การคิ ดอย่า งแยบคาย ขั้นตอน
ดังกล่ าวนี้ จัดว่าเป็ นขั้นตอนที่เกี่ ยวเนื่ องกับปั จจัยภายใน เพราะเป็ นการเกี่ ยวเนื่ องกับความคิดที่
จะต้องร่ วมกันเป็ นหนึ่ งเดียว ทั้งผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องร่ วมมือกัน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ที่จะนาไปสู่ หนทางการในแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
๓) ขั้นตอนการจัดการปั ญหาความขัดแย้ง ประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอนสุ ดท้าย ซึ่ งได้แก่
(๗) หาจุดสนใจ (๘) เสนอทางเลือก และ (๘) สร้างสัมพันธภาพอันดี ในขั้นตอนนี้ ท้ งั ผูท้ ี่ทาหน้าที่
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เป็ นคนกลาง และคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องมี บทบาทหน้าที่ร่วมกัน ในการหาจุดสนใจ หรื อจุด
ต้องการอย่างแท้จริ งของคู่กรณี ที่ท้ งั สองฝ่ าย จะต้องเข้าใจซึ่ งกันและกัน เป็ นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อจะนาไปสู่ แนวทางหรื อทางออกในการแก้ไขปั ญหา จนกระทัง่ ทั้งสองฝ่ าย
สามารถที่จะหวนกลับมาคืนดี หรื อ ให้อภัยซึ่ งกันและกันได้ในที่สุด เป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่
ยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการความขัดแย้ง
๕.๒ ข้ อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ” ผูว้ ิจยั เห็นว่ามีประเด็นที่
ควรค่าแก่การเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลเชิงพัฒนา (Research and Development) ในลาดับต่อไปนี้
๕.๒.๑.๑ ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ นประเทศที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ
พระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะได้ร่วมมือกัน มีการส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ให้ประชาชน
นารู ปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ ยเชิ งพุทธ อันเป็ นการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้า เพื่อนามาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่ งในปั จจุบนั การเจรจาไกล่
เกลี่ยคนกลางนั้น กาลังเป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยม และนามาใช้อย่างแพร่ หลาย ทั้งในศาลแพ่ง ศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลอาญา ซึ่ งเป็ นคดี ที่เป็ นความผิดอัน
ยอมความได้
๕.๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ งั สองแห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรจะได้มีการสนับสนุน ส่ งเสริ ม ศาสตร์ ที่วา่ ด้วย
พุทธสันติวิธี ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง การเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธโดยมีการจัดหลักสู ตร
ฝึ กอบรม “การเจรจาไกล่เกลี่ ย บูรณาการเชิ งพุทธกับศาสตร์ ร่วมสมัย” ซึ่ งในเนื้ อหาของการอบรม
จะมีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิของการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธและศาสตร์ ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั
๕.๒.๒ ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ถึ งแม้ว่า ผูว้ ิจยั จะได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเชิ งคุณภาพ ทั้งการวิจยั
เชิ ง เอกสาร และเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร แต่ เนื่ องด้วยเวลาที่ จากัด ยังขาดการศึ กษาวิจยั เชิ งทดลองใน
ภาคสนามอย่างจริ งจัง ที่จะมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิการการเจรจาไกล่ เกลี่ ยเชิ งพุทธ ในการดาเนิ นการ
เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อที่จะได้แสดงว่า รู ปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธนั้น สามารถที่จะนาไป
จัดการปั ญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยอาจมีการ
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จัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารเรื่ อง เทคนิ ค การเจรจาไกล่ เกลี่ ย เชิ ง พุ ท ธ ให้ก ับ องค์ก รหรื อหน่ ว ยงาน
กลุ่มเป้ าหมาย เช่นในศาลแพ่ง ศาลอาญา และ ศาลยุติธรรม ตลอดจนมีการประเมินผลก่อนและหลัง
การอบรม ผูว้ ิจยั มี ค วามเห็ นว่า การวิจยั เชิ งทดลองในภาคสนามอย่า งจริ ง จังนี้ เป็ นประเด็นที่
น่ าสนใจอย่างยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู ้ เพื่อที่จะสรุ ปได้ว่า การเจรจาไกล่ เกลี่ ยเชิ งพุทธ เป็ น
รู ปแบบที่สามารถนามาจัดการกับปั ญหาความขัดแย้งได้จริ ง เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และ
ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ที่ได้นาการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิ งพุทธ
ซึ่งเป็ นพุทธสันติวธิ ี มาจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
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กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

๒๔๘

.พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้ งที่ ๑๒,กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
.พุทธธรรม ฉบับปรั บปรุ งและขยายความ. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
.มองสั นติภาพโลกผ่ านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ . กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั
ธรรมสาร จากัด, ๒๕๔๒.
.สลายความขัดแย้ง. กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖.
.วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๗.
พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิ โ ร. ประวั ติ ศ าสตร์ พระพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย . พิ ม พ์ค รั้ งที่ ๒.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหาสมปอง มุทิโต (ผูแ้ ปลและเรี ยบเรี ยง). คัมภีร์อภิธานวรรณนา. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๔๒.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์มูลนิ ธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๕.
พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร. รวมข้ อคิดเกีย่ วกับการระงับข้ อพิพาทในทางการค้ า. กรุ งเทพมหานคร:
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
พิ ธิ นัย ไชยแสงสุ วกุ ล และคณะ. วิจั ยพื้นฐานตามกฎหมายล้ า นนาโบราณ. กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๒.
พินิจ รักทองหล่อ. ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ ม ๓. กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐.
ไพโรจน์ บาลัน แปลและเรี ย บเรี ย ง. การเจรจาต่ อ รอง Negotiation. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๑.
กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั เอ็กซเปอร์ เน็ต จากัด, ๒๕๔๙.
มิ่ ง สรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ. แนวนโยบายการจั ด การนํ้า สํ า หรั บ ประเทศไทย เล่ ม ๒
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุ งเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖.

๒๔๙

.พจนานุกรมศัพท์ ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย. กรุ งเทพมหานคร: หจก. อรุ ณการ
พิมพ์, ๒๕๔๒.
วัน ชัย

วัฒ นศัพ ท์ . ความขั ด แย้ ง : หลั ก การและเครื่ อ งมื อ แก้ ปั ญ หา. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๒.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
. คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้ อพิพาท. นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๕.

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ (แปลและเรี ยบเรี ยง). การจัดการความขัดแย้ งและการขอโทษ.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาลาแดง จากัด, ๒๕๔๗.
. รายงาน การสํ า รวจทัศ นคติข องประชาชน เรื่ องความขั ด แย้ ง ในประเทศไทย.
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖.
ศยามล ไกรยู ร วงศ์ และคณะ. ข้ อพิ พ าทและความขั ด แย้ ง ปั ญ หาที่ ดิ น ในประเทศไทย.
กรุ งเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๔๙.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ . การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๗.
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์. กลยุทธ์ การเจรจาต่ อรอง. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พัลลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๔๕.
สมภาร พรมทา. พุ ท ธปรั ช ญา มนุ ษ ย์ สั ง คมและจริ ย ธรรม. พิ ม พ์ค รั้ งที่ ๒. กรุ ง เทพมหานคร:
สานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๘.
. ศาสนาเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต . กรุ งเทพมหานคร: หจก.อรุ ณการพิ มพ์,
๒๕๔๙.
.การโคลนมนุ ษ ย์ และวิ จั ย เซลล์ ต้ นแบบ:
ทั ศ นะทางพระพุ ท ธศาสนา,
กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ชาติ, ๒๕๔๗-๒๕๔๙.
.กิน : มุมมองของพุทธศาสนา. กรุ งเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
สุ นทร ณ รังสี . พุทธปรั ชญาจากพระไตรปิ ฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

๒๕๐

เสาวลั ก ษณ์ สุ ดสวาท . การพั ฒ นาและ ความขั ด แย้ ง. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๒
สานัก ระงับ ข้อพิ พาท สานักงานศาลยุติธ รรม. คู่ มือ การะงับข้ อพิพ าทสํ า หรั บ ประชาชน.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ หจก. จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๗.
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า .“ศัพท์ บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและความ
ขัดแย้ ง ”. พิมพ์ครั้ งที่ ๔. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ศูนย์การพิม พ์แก่ นจันทร์ จากัด,
๒๕๕๐.
อุดมบัวศรี และคณะ. เจ้ าโคตร: การระงับความขัดแย้ งในวัฒนธรรมอีสาน. นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๖.
(๒) บทความ
เทียนฉาย กีระนันท์. “อันเนื่ องมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และสังคม”. ใน สั นติศึกษากับ
การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง. วลัย อรุ ณี บรรณาธิ การ. กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐.
วิทย์ วิศทเวทย์. “พุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท บทวิเคราะห์วา่ ด้วยจุดหมายของชี วิตและเกณฑ์วินิจฉัย
ความดี ความชัว่ ในพุทธปรัชญาเถรวาท.” วารสารพุทธศาสน์ ศึกษา ๑ (มกราคมเมษายน, ๒๕๓๘) : ๕๕.
สม อิ น ทร์ พ ยุ ง . “หลัก เกณฑ์ ก ารประนอมและไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท”. วารสารทนายความ
(สิ งหาคม-กันยายน, ๒๕๔๕): ๑๐, ๓๘.
โสต สุ ตานันท์, “การไกล่เกลี่ยแนวพุทธ และสากล”, ดุลพาห, ปี ที่ ๕๗ เล่มที่๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๕๓) : ๑๙๘-๒๐๙.
(๓) วิทยานิพนธ์
ชวัติ พิสุทธิพนั ธ์. “วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๑๘.
บุญตา ส. ผาบมีชยั . “กระบวนการว่าด้วยการไกล่เกลี่ย: ศึกษาเปรี ยบเทียบตามกฎหมายไทย และ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๗.

๒๕๑

พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส (นิ ธิบุณยากร). “รู ปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี :
ศึกษาวิเคราะห์กรณี ลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชี ยงใหม่”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๗.
พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา. “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของสัมมาทิฏฐิในการ
พัฒนาชี วิต ตามหลัก มัช ฌิ ม าปฏิ ปทาในพระไตรปิ ฎก”. วิทยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ป
ศาสตร์ มหาบัณฑิต. คณะศิลปศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๔.
ไพริ น ทร์ กะทิ พ รมราช.“พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทกับ ปั ญ หาเรื่ อ งความรู ้ เ กี่ ย วกับ โลกภายนอก”.
วิทยานิ พ นธ์ ปริ ญญาอัก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิต .คณะอัก ษรศาสตร์ : จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
สุ กนั ยา กองศรี . “บทบาทของทนายความในการะงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ย”. วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๑.
(๔) เอกสารอัดสํ าเนา
รายงานวิช าการฝึ กอบรมหลัก สู ตรผูพ้ ิ พากษาผูบ้ ริ หารในศาล. กลยุ ทธ์ ก ารไกล่ เกลี่ยข้ อ พิพ าท.
๒๕๔๗. (อัดสาเนา)
ศู น ย์สั น ติ วิธี แ ละธรรมาภิ บ าล. การมี ส่ วนร่ วมของสาธารณชนและการจั ด การความขั ด แย้ ง .
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕. (อัดสาเนา)
อรุ ณ รั ก ธรรม. องค์ ก าร: พฤติ ก รรมความขัด แย้ ง . กรุ ง เทพมหานคร: คณะรั ฐ ศาสตร์ ส ถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , ๒๕๓๗. (อัดสาเนา)
. ความขัดแย้ งในกรุ งเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. สานักวิจยั สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , ๒๕๓๘. (อัดสาเนา)
๒. ภาษาอังกฤษ
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๒๕๓

ประวัติผ้ วู จิ ัย
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