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บทคัดย่อ 

  

 การศึกษา การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ: หลกัการและเคร่ืองมือส าหรับการ
จดัการความขดัแยง้ มีวตัถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้ และ 
การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ๒) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการจัดการความขัดแย้งทาง
พระพุทธศาสนา และ ๓) เพื่อศึกษาหลกัการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา ในการน าเสนอองค์
ความรู้ใหม่ของรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสันติวิธีของการจดัการ
ความขัดแยง้ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นทั้งวิจัยทางเอกสาร และเชิง
ปฏิบติัการ ผลของการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงได้ สาเหตุของปัญหา
ความขดัแยง้สามารถแบ่งตามปัจจยัภายนอกออกไดเ้ป็น  ๕ ประเภทดว้ยกนั คือ ๑) ความขดัแยง้
ดา้นขอ้มูล ๒) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ๓) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ๔) ความขดัแยง้
ดา้นโครงสร้าง และ๕) ความขดัแยง้ดา้นคุณค่าหรือค่านิยม การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ถือไดว้่า
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้ โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการปัญหา บทบาทหนา้ท่ีของคนกลางจะเป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน า และ พร้อมทั้งเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะให้คู่กรณีสามารถบรรลุขอ้ตกลงไดโ้ดยความ
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สมคัรใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งน้ีคนกลางจะไม่มีอ านาจบงัคบัให้คู่กรณีตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าแต่
อยา่งใด 

 ๒. ในทศันะของพระพุทธศาสนา รากเหงา้ท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้เกิดจากเหตุ
ปัจจยัภายใน คือ อกุศลธรรมและปปัญจธรรม  โดยทิฏฐิซ่ึงเป็นหน่ึงในปปัญจธรรมนั้น ถือว่าเป็น
แกนกลางท่ีอยู่ลึกท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ในอุดมการณ์ของแต่ละคน  ยิ่งถ้าทิฏฐินั้ น
ประกอบไปดว้ยอกุศลมูล อนัไดแ้ก่ โลภะ โทสะและโมหะ ทิฏฐินั้นก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เหตุ
ปัจจยัภายในรวมทั้งเหตุปัจจยัภายนอก จะกลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดสภาวะของความขดัแยง้
ข้ึน จนน าไปสู่ความรุนแรงในท่ีสุด ในการปฏิบติัการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา นั้น
แบ่ง ออกได ้เป็น ๓ วิธี คือ  (๑) การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (๒) อภยัทาน และ (๓) ทางเลือกอ่ืน
ตามแนวทางแห่งพระวินยั ซ่ึงไดแ้ก่ การไต่สวน การประนีประนอม การใชเ้สียงขา้งมาก และ การ
พิจารณาตดัสินโดยสังฆสภา   

 ๓. หลกัการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ประกอบไปดว้ย ๙ ขั้นตอน ซ่ึง
ไดแ้ก่  (๑) คุมสติ - Mindfulness Control (๒) ท าหน้าท่ีกลัยาณมิตร - Education Process (๓) 
ส่ือสารอย่างลึกซ้ึง - Deep Communication (๔) วิเคราะห์เร่ืองราว - Issues Analysis (๕) เขา้ถึง
วิธีการ- Approaching to Strategies (๖) คิดอย่างแยบคาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ - 
Interest Finding (๘) เสนอทางเลือก - Option Creating และ (๙) สร้างสัมพนัภาพอนัดี -New 
Relationship Building ทั้ง ๙ ขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี สามารถสรุปไดเ้ป็นรูปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลาง ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (๑) ขั้นตอนกลัยาณมิตร (๒) ขั้นตอน
โยนิโสมนสิการ และ (๓) ขั้นตอนการจดัการปัญหาความขดัแยง้  ในขั้นตอนกลัยาณมิตรนั้น คน
กลางจะตอ้งรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีโดยตรง แต่ในขั้นตอนท่ี ๒ และ ๓ ทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคน
กลาง และคู่กรณีทั้ งสองฝ่าย จะต้องมีบทบาทหน้าท่ีร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
สัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอยา่งแทจ้ริงของคู่กรณี และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีของทั้งสองฝ่าย 
กล่าวโดยสรุป การเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ เป็นหน่ึงในพุทธสันติวิธี ท่ีใชน้ ามาเป็นรูปแบบส าหรับ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงไม่เพียงแต่สามารถใชไ้ดใ้นรูปแบบการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แลว้ 
ยงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนดงัเช่นการให้อภยัทาน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการ
ความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา 
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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. 
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 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 สรุป           ๖๗ 

   

บทที ่๓  แนวคิด ทฤษฎ ีและ การจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา     ๗๑            

 ๓.๑ ความหมายของความขดัแยง้       ๗๑ 

 ๓.๒ ความส าคญัของความขดัแยง้      ๗๕ 

 ๓.๓ พฒันาการความขดัแยง้        ๗๙ 

 ๓.๔ รากเหงา้ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้       ๘๐ 

  ๓.๔.๑ อกุศลมูล          ๘๐ 

  ๓.๔.๒ ปปัญจธรรม        ๘๓ 

  ๓.๔.๓ บูรณาการ อกุศลมูล และ ปปัญจธรรม ท่ีเป็นรากเหงา้ของความขดัแยง้ ๘๙ 

 ๓.๕ ผลกระทบของความขดัแยง้         ๙๒  



 

 

ซ 

 ๓.๖ ประเภทของความขดัแยง้          ๙๔ 

 ๓.๗ หลกัธรรมท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจดัการความขดัแยง้                              ๑๐๕ 

  ๓.๗.๑ ระดบับุคคล                   ๑๐๕ 

  ๓.๗.๒ ระดบัสังคม                    ๑๑๙ 

 ๓.๘ วธีิการจดัการความขดัแยง้                                            ๑๒๘ 

  ๓.๘.๑ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง               ๑๒๘ 

  ๓.๘.๒ อภยัทาน                   ๑๒๙ 

  ๓.๘.๓ วธีิตามแนวทางแห่งพระวนิยั                   ๑๔๐ 

 ๓.๙ สรุป                   ๑๔๒  

 

บทที ่๔  หลกัการ และรูปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่เชิงพุทธ                            ๑๔๔ 

 ๔.๑ แนวคิดการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ                             ๑๔๔ 

  ๔.๑.๑ ทิฏฐิ : รากฐานของความขดัแยง้                 ๑๔๖ 

  ๔.๑.๒ สัมมาทิฏฐิ : ภาวะไร้ความขดัแยง้                 ๑๕๑ 

 ๔.๒ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก              ๑๕๕ 

  ๔.๒.๑ กรณีของพระภิกษุชาวโกสัมพี                 ๑๕๕ 

          ๔.๒.๒ กรณีแยง่ชิงทรัพยากรน ้าระหวา่งศากยวงศแ์ละโกลิยวงศ ์            ๑๗๗ 

                            ๔.๒.๓  กรณีความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ศากยะและเจา้ชายวิฑูฑภะ              ๑๘๘                                     

 ๔.๓ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และความลม้เหลวในการเจรจาไกล่เกล่ีย             ๒๐๐ 

  ๔.๓.๑ วเิคราะห์กรณีของพระภิกษุชาวโกสัมพี                ๒๐๐ 

  ๔.๓.๒ วเิคราะห์กรณีแยง่ชิงทรัพยากรน ้าระหวา่งศากยวงศแ์ละโกลิยวงศ ์    ๒๐๑ 

  ๔.๓.๓ วเิคราะห์กรณีความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ศากยะ และเจา้ชายวฑูิฑภะ:  
                       เปรียบเทียบระหวา่งพระเจา้ปเสนทิโกศล และเจา้วฑูิฑภะ                 ๒๐๑ 

 ๔.๔ คุณลกัษณะโดดเด่นของการเป็นนกัเจรจาไกล่เกล่ียของพระพุทธเจา้             ๒๐๖ 



 

 

ฌ 

 ๔.๕ หลกัการ และวธีิการการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ              ๒๐๗ 

  ๔.๕.๑ คุมสติ (Mindfulness)                          ๒๐๘           

  ๔.๕.๒ ท าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร (Education process)                ๒๐๙ 

         ๔.๕.๓ ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง (Deep Communication)               ๒๑๕ 

 ๔.๕.๔ วิเคราะห์เร่ืองราว (Issues Analysis)               ๒๑๗ 

  ๔.๕.๕ เขา้ถึงวธีิการ (Approach to Strategies)              ๒๑๘ 

   ๔.๕.๖ คิดอยา่งแยบคาย (Thinking Wisely)              ๒๒๑ 

  ๔.๕.๗ หาจุดสนใจ (Interest Finding)                ๒๒๖ 

๔.๕.๘ น าเสนอทางเลือก (Option Creating)                                       ๒๒๗ 

  ๔.๕.๙ สร้างสัมพนัธภาพอนัดี (New Relationship Building)                        ๒๒๙ 

 ๔.๖  รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ                                                    ๒๓๓ 

 ๔.๗ สรุป                               ๒๓๕ 

บทที ่๕ สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ                ๒๓๗ 

 ๕.๑ สรุปผลการวจิยั                              ๒๓๗ 

 ๕.๒ ขอ้เสนอแนะ                 ๒๔๓ 

 

บรรณานุกรม                    ๒๔๕ 

ประวตัิผู้วจัิย                    ๒๕๓ 
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สารบัญแผนภูมิและตาราง 

 

เร่ือง                                                                                                                                              หนา้                                                                                                                                                                                                             

 

แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงวธีิการด าเนินการวจิยั           ๑๐   

แผนภูมิท่ี ๒.๑ แสดงวงกลมของความขดัแยง้                   ๒๓ 

แผนภูมิท่ี ๒.๒ แสดงความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ และการจดัการความขดัแยง้                          ๓๙                                                         

แผนภูมิท่ี ๓.๑ แสดงระดบัของความขดัแยง้                                ๗๙ 

แผนภูมิท่ี ๓.๒ แสดงรากเหงา้ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้         ๙๑ 

แผนภูมิท่ี ๓.๓ แสดงสัมมาสังกปัปะในการพฒันาอภยัทาน                ๑๓๒ 

แผนภูมิท่ี ๓.๔ แสดงหลกัการพฒันาอภยัทานในระบบมรรคสมงัคี                ๑๓๔ 

แผนภูมิท่ี ๔.๑ แสดงบทบาทของปปัญจธรรมในกระบวนการรับรู้ของมนุษย ์                          ๑๔๘ 

แผนภูมิท่ี ๔.๒ แสดงแนวคิดการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ                 ๑๕๕ 

แผนภูมิท่ี ๔.๓ แสดงพฒันาการความขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี                          ๑๕๗ 

แผนภูมิท่ี ๔.๔ แสดงรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ                          ๒๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความเหมือนและแตกต่างของการเจรจาในบริบทต่างๆ    ๖๔ 

 

๑๐ 



 
จ 

กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยความอนุเคราะห์จากกลัยาณบุคคลในหลายฝ่าย ซ่ึง
ผูว้จิยัขอระบุนามไวเ้พื่อแสดงความขอบคุณดงัต่อไปน้ี 

 กราบขอบพระคุณ พระธรรมโกศาจารย ์ซ่ึงเป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ท่ีมีส่วนส าคญัในการจุดประกายใหเ้กิดงานวจิยัวทิยานิพนธ์เล่มน้ี  

  กราบขอบพระคุณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส อาจารย์กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ท่านเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทองคค์วามรู้ ใหก้ารช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า  พร้อมทั้งให้ก าลงัใจในการ
ท าวทิยานิพนธ์แก่ผูว้จิยัเสมอมา  

 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ปาริชาด สุวรรณบุบผา อาจารย์กรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ ท่านมีส่วนส าคญัยิง่ในการท าให้วิทยานิพนธ์มีเน้ือหาสมบูรณ์ และครอบคลุมในทุก ๆ 
มิติมากยิง่ข้ึน  

 ดว้ยความรักและผกูพนัอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ ภรรยาอนั
สุดท่ีรัก หน่ึงในคนส าคญัผูท่ี้ใหก้ าลงัใจอยา่งสูงสุด จนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีบรรลุผลส าเร็จ  

 

 

 ชลากร เทียนส่องใจ 



 

ฎ 

ค าอธิบาย สัญลกัษณ์ และค าย่อช่ือ 

 

๑.ค าย่อภาษาไทย 

 ๑.๑ ค าย่อเกีย่วกบัพระไตรปิฎก 

 อกัษรยอ่ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ใชอ้า้งอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั การอา้งอิงใชร้ะบุ เล่ม/ขอ้/หนา้ หลงัค ายอ่ช่ือคมัภีร์ ดงัตวัอยา่งเช่น ที.สี.(บาลี) ๙/
๑๙/๒๙. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคปาลิ พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๙ ขอ้ ๑๙ หนา้ ๒๙ เป็นตน้ ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๖/๖๐ หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐ ขอ้ท่ี ๑๖ หนา้ ๖๐ เป็นตน้ 

 

พระวนัิยปิฎก 

ว.ิมหา. (บาลี) = วนิยปิฏก มหาวภิงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ว.ิม. (ไทย) = วนิยัปิฎก  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

ว.ิจู. (ไทย) = วนิยัปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

ว.ิป. (ไทย) = วนิยัปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

  

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค  (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค  (ภาษาไทย) 

ม.มู. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก  มชัฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 

ม.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก ์(ภาษาไทย) 

ม.อุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 

ส .ส. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

ส .นิ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 



 

ฏ 

ส .สฬา. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

ส .ข. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค  (ภาษาไทย) 

ส .ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย เอกกนิบาต         (ภาษาไทย) 

              องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ ติก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย  ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)    = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ปญฺจกฺ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ฉกักนิบาต          (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺฐก.  (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย  อฏัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุข.ุ (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ (ภาษาไทย) 

ข.ุธ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ข.ุอุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 

ข.ุอิติ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 

ข.ุชา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 

ข.ุม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี) 

ข.ุม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิเทศ (ภาษาไทย) 

ข.ุจู. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 

ข.ุสุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุป. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

ข.ุอป. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 

 

 



 

ฐ 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 

อภิ.ว.ิ (ไทย) = อภิธรรมปิฎก  วภิงัค ์   (ภาษาไทย) 

อภิ.ปุ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบญัญติั  (ภาษาไทย)
  

 ๑.๒ ค าย่อเกีย่วกบัคัมภีร์อรรถกถา 

 อกัษรท่ีใชอ้า้งอิงอรรถกถา ใชร้ะบบระบุช่ือคมัภีร์ ล าดบัเล่ม (ถา้มี) / หนา้ ตวัอยา่ง 

เช่น ที.สี.อ. (บาลี)  ๘๐ ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี 
สีลขนฺธวคฺคอฏฐฺกถา ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

อรรถกถาพระวนัิยปิฎก 

ว.ิอ. (บาลี) = วนิยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑ- 

    ส ฆาทิเสสาทิ-มหาวคฺคาทิอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 

กงฺ.ขา.อ. (บาลี) = กงฺขาวติรณีอฏฐกถา          (ภาษาบาลี)                                                                                                                     

 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี  สีลขนฺธวคฺคอฏฐฺกถา 

    (ภาษาบาลี) 

    ที.สี.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมงัคลวลิาสินี     สีลขนัธวรรคอรรถกถา 

    (ภาษาไทย)                                                                                                      

ที.ม.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี  มหาวคฺคอฏฐกถา 

    (ภาษาบาลี) 

ที.ม.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมงัคลวลิาสินี  มหาวรรคอรรถกถา 



 

ฑ 

                                             (ภาษาไทย) 

ม.มู.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺฐกถา 

    (ภาษาบาลี) 

ม.ม.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย  ปปญฺจสูทนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฐกถา 

ม.อุ.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย  ปปญฺจสูทนี   อุปริปณฺณาสกอฏฺฐกถา
    (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทุก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี  ทุกนิปาตอฏฺฐกถา 

    (ภาษาบาลี) 

ข.ุธ.อ. (บาลี) = ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปทอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ข.ุสุ.อ. (บาลี) = ขทฺุทกนิกาย  ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฺฐกถา 

    (ภาษาบาลี)                                             

ข.ุชา.อ. (บาลี) = ขทฺุทกนิกาย  ชาตกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 

ข.ุจริยา.อ. (บาลี) = ขทฺุทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  จริยาปิฏกอฏฐกถา 

    (ภาษาบาลี) 

 

ปกรณวเิสส 

มิลินฺท. (บาลี) = มิลินฺทปญหาปกรณ (ภาษาบาลี) 

มงฺคล. (ไทย) = มงัคลตถทีปนี (ภาษาไทย) 

 

 ๑.๓ ค าย่อเกีย่วกบัคัมภีร์ฎกีา 

 อกัษรยอ่ท่ีใชอ้า้งอิงคมัภีร์ฎีกา ใชร้ะบบระบุช่ือคมัภีร์ ล าดบัเล่ม(ถา้มี)/หนา้ ตวัอยา่งเช่น 
วชิรฏีกา(บาลี) ๑/๒๐ ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั หมายถึง คมัภีร์วชิรพุทธฏีกา เล่ม ๑ หนา้ 
๒๐ ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   

 



 

ฒ 

ฎกีา 

สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) = สารตฺถทีปนีฏีกา   (ภาษาบาลี)  

ที.สี.ฏีกา (บาลี) = ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี  สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา
     (ภาษาบาลี) 

 ที.ม.ฏีกา (บาลี) = ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา 

     (ภาษาบาลี) 

 ที.ปา.ฏีกา (บาลี) = ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี ปาฏิวคฺคฏีกา 

     (ภาษาบาลี) 

 ม.มู.ฏีกา (บาลี) = ลีนตฺถปฺปกาสนี มูลปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี) 

 ม.ม.ฏีกา (บาลี) = ลีนตฺถปฺปกาสนี มชฺฌิม-อุปริปณฺณาสกฏีกา 

     (ภาษาบาลี) 

 

โยชนา 

 ปาจิตฺ. โย. (บาลี) = ปาจิตฺยาโยชนา (ภาษาบาลี) 

 



                     ๑๐ 

 

บทที ่๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ทั่วไปท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน 
นบัตั้งแต่มีการบนัทึกประวติัศาสตร์มนุษยชาติเป็นตน้มา มีหลกัฐานของขอ้พิพาท ระหว่าง สามี 
ภรรยา ระหว่างลูก ๆ ในครอบครัวเดียวกัน ระหว่างพ่อแม่กับลูก ระหว่างเพื่อนบ้าน ระหว่าง
เผ่าพนัธ์ุและเช้ือชาติท่ีต่างกัน ระหว่างผูร่้วมงาน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ระหว่างองค์กร 
ระหวา่งชุมชน ระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล และระหวา่งประเทศ  จากการท่ีมนุษยเ์กิดกระบวนการ
สร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์ระหว่างกนัในเชิงสังคมน้ีเอง ความขดัแยง้ย่อมเกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ีและ
ทุกเวลา การกระทบกระทัง่หรือการทะเลาะวิวาทของมวลมนุษย์นั้นมกัเร่ิมเกิดจาก ความคิดท่ี
แตกต่างหรือจากความเห็นซ่ึงไม่ลงรอยกนั เพราะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าให้คนทั้งหลายคิดเหมือนกนั
ได้  ดังนั้น ความขดัแยง้จึงเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์๑  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ในการด าเนินชีวิต
ตามปกติ  และจากการท่ีคนเรานั้นไม่สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์ไดทุ้กๆสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติ สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งกนัก็อาจเกิดข้ึน แมก้บัคนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดสนิท
สนมกนัมากและมีโอกาสพบปะเจอะเจอกนัทุกวนั เช่น เพื่อน ญาติพี่นอ้ง สามีภรรยา บิดามารดากบั
บุตร ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน  ซ่ึงก็ยากยิง่ท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ความขดัแยง้ได ้ความขดัแยง้จึง
นบัไดว้่าเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกนัในสังคม ไม่ว่าจะเป็น การคิด การพูด และการ
กระท า  แต่เม่ือสถานการณ์ความขดัแยง้เกิดข้ึน และมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะแก้ไขความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนไดท้นัท่วงที ความขดัแยง้ท่ีก่อตวัข้ึน ก็จะขยายวงกวา้งเป็นการทะเลาะวิวาทกนัในระดบัท่ี
รุนแรงมากยิง่ข้ึน บทสรุปของความขดัแยง้ก็จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยยอ่ยของสังคมท่ี
ไม่ข้ึนตรงต่อกลุ่มใหญ่ ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบติั ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของ
สังคม 
 
 

                                                 

 ๑ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หนา้ 
๓-๔. 



๒ 

 

 ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย 

 ในสังคมไทยยคุโลกาภิวตัน์ มีพฒันาการของปัญหานานาประการท่ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกบั
การพฒันาประเทศ โดยจะเห็นไดว้่า ไม่ว่าประเทศไทยจะมีการพฒันาประเทศไปในดา้นใด ทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม คือ
กลายเป็นปัจจยัท่ีสร้างปัญหาความขดัแยง้ใหเ้กิดข้ึนเหมือนเงาตามตวั และเติบโตไปพร้อมๆกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย ซ่ึงจากการศึกษาทศันคติเก่ียวกับความขดัแยง้ในประเทศไทยของ
สถาบนัพระปกเกล้าโดยการใช้แบบสอบถาม ปรากฏว่า ประชาชน เห็นว่าประเทศไทย มีความ
ขดัแยง้ในดา้นต่างๆ มากนอ้ยต่างกนั ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทางการเมือง ร้อยละ ๔๔.๘ ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล ร้อยละ ๒๕.๗ ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัชุมชนร้อยละ ๒๑.๗ ความขดัแยง้ระหวา่ง
ครอบครัว ร้อยละ ๑๕.๕ ความขดัแยง้ชุมชน ร้อยละ ๑๓.๘ และ ความขดัแยง้ในโรงเรียนร้อยละ 
๑๑.๒๒   

 ส าหรับปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยนั้น จากการศึกษาคน้ควา้จากองค์กรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง จากต าราและ เอกสาร รวมทั้งจากส่ือต่างๆท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นประจ า พบวา่ จะมีประเด็น
ปัญหาใหญ่ ๆ ท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศ ตลอดจนปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
องค์กรและชุมชน ซ่ึงผูว้ิจ ัยจะขอน าเสนอตวัอย่างประเด็นปัญหาความขัดแยง้ของสังคมไทย
เฉพาะท่ีเด่นชดัในปัจจุบนัพอสังเขป เพื่อให้เขา้ใจสภาพความรุนแรงและลกัษณะเฉพาะของปัญหา
ความขดัแยง้ในสังคมไทย  ตวัอย่างประเด็นปัญหาความขดัแยง้ของสังคมไทยท่ีเด่นชัดใน
ปัจจุบนัมี ดงัต่อไปน้ี 

 ๑) ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง   สภาพปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองใน
สังคมไทยก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และยงัมีแนวโน้มท่ีอาจจะน าไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกนั
ระหว่างฝ่ายท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั เพราะสถานการณ์ของปัญหาในระบบการเมืองท่ีเน้นภาค
ประชาชน ท่ีผา่นมาสถาบนัทางเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกสร้างข้ึนในเมืองไทย ยงัมีพฤติกรรม
ทางการเมืองท่ีขดัแยง้กบัเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยอยา่งส้ินเชิง 

 แมว้่าในปัจจุบนัการเมืองไทยจะมีรูปแบบเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน แต่การกา้วเขา้สู่
อ านาจทางการเมืองยงัเต็มไปด้วยเร่ืองทุจริตทางการเมือง เป็นลกัษณะท่ีเรียกว่า “ ธนาธิปไตย” 
อยา่งเตม็ท่ี “ เงิน” คือ กุญแจส าคญัท าใหบุ้คคลสามารถเขา้มาเล่นการเมืองได ้กล่าวคือ มีนกัธุรกิจท่ี
จะพยายามเขา้มาสู่เส้นทางทางการเมือง เพื่อหวงักอบโกยผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากต าแหน่งหนา้ท่ีทาง
                                                 

 ๒ วนัชยั วฒันศพัท์ และ คณะ, รายงาน การส ารวจทัศนคติของประชาชน เร่ืองความขัดแย้งใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๖), หนา้ ๔- ๑๖. 



๓ 

 

การเมือง ซ่ึงอาจจะไม่ไดห้มายถึงการคอรัปชัน่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีจะสามารถ
หาผลประโยชน์ให้กบัตวัเองไดโ้ดยไม่เขา้ข่ายท่ีผิดกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ ผลประโยชน์ทบั
ซอ้น (Conflict  of  Interests)๓ จึงเกิดประเด็นหรือท่ีมาของความขดัแยง้ทางการเมืองในปัจจุบนั จน
น าความเสียหายใหก้บัประเทศในท่ีสุด 

 ๒) ประเด็นความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัชุมชน 
จากการรวบรวมและสังเคราะห์ประสบการณ์กรณีความขดัแยง้สาธารณะในสังคมไทยของสถาบนั
สันติศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าให้เห็นภาพเบ้ืองตน้ลกัษณะและแนวโน้มของปัญหาความ
ขดัแยง้วา่ มีศูนยร์วมอยูท่ี่ประเด็นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นความขดัแยง้
ระหว่างรัฐกบัประชาชนในกรณีโครงการพฒันาขนาดใหญ่ หรือนโยบายสาธารณะ๔ดงัตวัอย่าง
กรณีปัญหาความขดัแยง้ในช่วงสามส่ีปีท่ีผา่นมา ท่ีมีการถกเถียงกนัในระดบัชาติ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ความซบัซอ้นของประเด็นความขดัแยง้ในหลายกรณี เช่น เข่ือนปากมูล เข่ือนแก่งเสือเตน้ เข่ือนราศี
ไศล โครงการก าจดัขยะอุตสาหกรรม (เจนโก)้ โครงการวางท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย โรงไฟฟ้าหินกรูด
บ่อนอก เป็นตน้ 

 ๓) ประเด็นปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบั
ชุมชน และชุมชนกับชุมชน ยุคสมัยของการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงกว่า ๓ ทศวรรษท่ีผ่านมา 

                                                 

 ๓  ค าวา่ “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” ๓หมายความวา่ เป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีความสัมพนัธ์กบัผลประโยชน์ส่วนตนหรือการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์นั้น 
แพทริค  บอเยอร์  (Patrick  Boyer)  ผูเ้ช่ียวชาญจากแคนาดาให้ความหมายว่า  ผลประโยชน์ขดักนัของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางสาธารณะ  หมายถึง ในสถานการณ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตวั  และไดใ้ชอิ้ทธิพลหรือจะ
ใชอิ้ทธิพลของต าแหน่งหน้าท่ีไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั เม่ือพิจารณาความหมายดงักล่าวขา้งตน้  สามารถ
พิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญัของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแบ่งออกได ้๓ ประการคือ ประการท่ีหน่ึงเป็น
ประเด็นเก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตวั  ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นผลประโยชน์ท่ีมีความ
เก่ียวพนักนักบัเงินและทรัพยสิ์นเป็นประการส าคญั  นอกจากนั้นก็จะเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ผู ้
ไดรั้บพึงพอใจ  ประการท่ีสอง  เป็นเร่ืองของการใชอ้ านาจหนา้ท่ีและดุลพินิจในการตดัสินใจด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั และ ประการท่ีสาม  เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชส้ถานะและขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือพนกังานของรัฐ  โดยขาดหลกัจริยธรรมพ้ืนฐานใน
วชิาชีพของตน ท่ีมาจาก  ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์, จริยธรรมนักการเมืองไทย : ผลประโยชน์ทับซ้อน..การคอรัปช่ัน, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพส์ายธาร, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๐๗-๑๑๕. 
 ๔ ขจรจบ กสุุมาวลี, รายงานการวจิยั เร่ือง ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และท้องถิ่น: ศึกษากรณีจาก
การการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณต าบลเกาะเพชร และต าบลท่าซอม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช , 
(กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๓. 



๔ 

 

ท่ามกลางทรัพยากรท่ีมีจ ากดั แต่ในขณะท่ีประชากรก็เพิ่มจ านวนเป็นทวีคูณ ย่อมน ามาซ่ึงปัญหา
ความขดัแยง้ในเร่ืองทรัพยากรอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ จากการศึกษายอ้นหลงั การรวบรวมขอ้มูลการ
ประทว้งของ ประภาส ป่ินตบแต่งช้ีให้เห็นวา่  การประทว้งปัญหาท่ีดิน น ้ า และป่าไดมี้มากข้ึนตาม
การพฒันา โดยดูจากจ านวนการประทว้งทั้งหมดพบวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน คือ ร้อยละ ๓๔ , ร้อยละ ๓๗ และ ร้อยละ ๔๔ ในปี ๒๕๓๓, ๒๕๓๗ และ 
๒๕๓๘ ตามล าดบั๕ 

 กรณีตวัอยา่งท่ีเด่นชดัและเกิดข้ึนบ่อยในสังคมไทย คือ การแยง่ชิงทรัพยากรน ้ า เพราะ
“น ้ า”นั้ นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในการอุปโภคบริโภค๖ 
สภาพการณ์ปัจจุบนัเม่ือสภาพของส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและ
นอ้ยลง แต่ความตอ้งการทรัพยากรกลบัเพิ่มมากข้ึน “น ้ า”  เป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงท่ีไม่เคยคิดว่า
เมืองไทยจะประสบปัญหาเร่ืองน ้ า แต่ปัจจุบนัเป็นทรัพยากรตวัหน่ึงท่ีรัฐให้ความส าคญัอยา่งมากท่ี
ตอ้งควบคุมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด “วิสัยทศัน์น ้ าแห่งชาติ” ผ่านมติ
คณะรัฐมนตรี และน าไปสู่ “นโยบายน ้ าแห่งชาติ” เพื่อจดัเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเนน้การพฒันาและ
การบริหารทรัพยากรน ้ าโดยค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดดา้น
เศรษฐกิจและสังคม๗  

 จากศึกษางานวิจยั เร่ือง “แนวนโยบายการจดัการน ้ าส าหรับประเทศไทย” ของ ดร.ม่ิง
สรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ  พบประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ “ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองน ้ าในเขต ตน้น ้ ามี
มากข้ึน และแพร่กระจายไปทุกลุ่มน ้ า  การขดัแยง้ดา้นทรัพยากรน ้ า เพิ่มจาก ๑๐ กรณี  ใน พ.ศ.
๒๕๓๓ เป็น ๕๘ กรณี ในปี พ.ศ.๒๕๔๒”๘ สอดคลอ้งกบัการรายงานข่าวของส่ือมวลชนท่ี
ช้ีให้เห็นวา่ “บริเวณลุ่มน ้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เกิดการแยง่ชิงการใชน้ ้ าอยา่งรุนแรง”๙ 

                                                 

 ๕ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวนัแกว้, ความขัดแย้งเบือ้งต้นเกี่ยวกับ สันติวิธี และธรรมชาติของความ
ขัดแย้งในสังคมไทย, หนา้ ๒๗. 
 ๖ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ล่ียงเซียง, ๒๕๓๗), หนา้ ๒. 
 ๗ ขจรจบ กสุุมาวลี, รายงานการวจิยั เร่ือง ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และท้องถิ่น: ศึกษากรณีจาก
การการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณต าบลเกาะเพชร และต าบลท่าซอม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช , 
หนา้ ๑๕. 
 ๘ ม่ิงสรรพ์  ขาวสะอาด และคณะ, แนวนโยบายการจัดการน ้าส าหรับประเทศไทย เล่ม ๒ 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๘๗. 
 ๙ หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖): ๘. 



๕ 

 

เช่น การแยง่น ้าในอ่างทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี๑๐ การพงัฝายกั้นน ้ าเพื่อให้ไหลเขา้     ท่ีนาของตนใน
จงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัสุโขทยั๑๑ การแย่งน ้ าไปใช้เพื่อพืชผลทางการเกษตร  ของชาวบา้น
ต าบลวงัตะเคียน ต าบลสะตอ จงัหวดัตราด๑๒  และการแยง่ชิงน ้ าเพื่อใชใ้นการเกษตรของชาวอ าเภอ
สูงเม่นกบัอ าเภอเด่นชยั  จงัหวดัพิษณุโลก 

 นอกจากปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าแล้ว ปัญหาขอ้พิพาทและความขดัแยง้ปัญหา
ท่ีดินก็เป็นปัญหาความขดัแยง้ท่ีส าคญัของสังคมไทยปัจจุบนัอีกปัญหาหน่ึง จากการส ารวจของ
นกัวจิยั ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๗ ในการศึกษากรณีพิพาทและความขดัแยง้ปัญหาท่ีดินของภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออก และภาคใต ้
ทั้งหมด ๕ ภาค โดยสุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งหมด ๖๓๘ กรณี และปัญหาท่ีอยูอ่าศยัจ านวน ๑๐๒ กรณี รวม
ทั้งหมด ๗๔๐ กรณี เม่ือคิดเป็นจ านวนเปอร์เซ็นตข์องประเภทปัญหาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ปัญหา
การประกาศเขตป่าทบัพื้นท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศยั กล่าวคือเป็นจ านวนร้อยละ ๓๕.๔๐ จ านวน ๒๖๒ 
กรณี รองลงมา คือปัญหาการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๑๖.๐๘ จ านวน ๑๑๙ 
กรณี และอนัดบัสาม คือ ปัญหานโยบายส่งเสริมการปลูกป่าท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน ร้อยละ 
๗.๘๔ จ านวน ๕๘ กรณี อนัดบัส่ีและห้า คือ การใช้ประโยชน์ในท่ีดินของเอกชน ร้อยละ ๖.๔๙ 
จ านวน ๔๘ กรณี และการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินทหาร ร้อยละ ๕.๔๐ จ านวน ๔๐ กรณี๑๓ 

 ๔) ประเด็นปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการหย่าร้างเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ในสังคมไทยปัจจุบนั และพบวา่อตัราการหยา่ร้างมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน การ
แตกแยกของชีวิตคู่บางคนอาจมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองส่วนตวัของคนสองคน แต่จริงๆ
แลว้ การหยา่ร้างไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่อการเกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ เพราะเป็นการท าให้สถาบนั
ครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนัแรกของสังคมท่ีตอ้งล่มสลายลง 

 ปัญหาการหย่าร้างท่ีมีมากข้ึนเร่ือยๆในปัจจุบนันั้น มีสาเหตุจากการท่ีสังคมได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปมากเม่ือเทียบกับในอดีต ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจมาจากการท่ีผูห้ญิงในสมัยน้ีได้รับ
การศึกษามากข้ึน มีงานท าและสามารถพึ่งตวัเองได้ไม่ตอ้งพึ่งสามีหลงัจากแต่งงานมีครอบครัว
เหมือนในสมยัก่อน รวมทั้งในสมยัน้ีสิทธิของสตรียงัมีความเท่าเทียมกบัฝ่ายชายอีกดว้ย ดงันั้น คติ

                                                 

 ๑๐ หนงัสือพิมพม์ติชน (๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๖): ๒๒. 
 ๑๑ หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ (๑ เมษายน ๒๕๔๗): ๒๐. 
 ๑๒ หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ (๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗): ๒๐. 
 ๑๓ ศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ, ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินในประเทศไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), ๒๕๔๙), หนา้ ๔๙. 



๖ 

 

เดิมท่ีว่า “ชายเป็นช้างเทา้หน้า หญิงเป็นช้างเทา้หลงั” อาจจะไม่เหมาะหรือไดรั้บการยอมรับจาก
สังคมในสมยัน้ี  

 นอกจากประเด็นปัญหาการหย่าร้างแล้ว ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวยงั
เป็นปัญหาความขดัแยง้ของสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีจะปรากฏอยู่บ่อยๆ จากงานวิจยัของสถาบนั
พระปกเกลา้ โดยศูนยส์ันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกบัส านกัวิจยัฯ และมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต พบวา่๑๔ มีครอบครัวประมาณหน่ึงส่ี ท่ียงัเห็นวา่การใชค้วามรุนแรง เช่น การตบตีกนัเป็นเร่ือง
ของคนในคอบครัวท่ีสามารถใชก้นัได ้และการทุบตีเพื่อสั่งสอนลูกก็ถือเป็นเร่ืองธรรมดาเช่นกนั 

 ๕) ประเด็นปัญหาการฟ้องร้องแพทย์  ในปัจจุบนัพบว่าการฟ้องร้องแพทยจ์ากผูป่้วย
หรือญาติของมีมากข้ึน กรณีท่ีผลของการรักษาอาจจะเป็นการเสียชีวิต หรือเกิดความพิการ สาเหตุ
นั้นอาจเน่ืองมาจากการกระท าท่ีผิดพลาดของแพทย ์หรือบางคร้ังก็อาจเป็นไปตามสภาพความ
เจบ็ป่วยของผูป่้วยเองอนัเน่ืองมาจากโรคนั้นๆก็ตาม 

  จากขอ้มูลทางสถิติของการร้องเรียนของผูรั้บบริการสุขภาพ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ถึง กนัยายน ๒๕๔๕ มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบัการรับบริการตามโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
๑,๘๑๕ ราย ในจ านวนน้ีมีถึง ๒๑๔ ราย หรือ ร้อยละ ๑๑.๙ ท่ีเป็นกรณีท่ียงัหาขอ้ยุติไม่ได ้และจาก
ข้อมูลของแพทยสภา มีสถิติการฟ้องร้องมายงัแพทยสภา ช่วงมกราคม ๒๕๔๓ ถึง ธันวาคม 
๒๕๔๔ จ านวน ๒๔๗ ราย และ ระหวา่ง มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ตุลาคม ๒๕๔๕ จ านวน ๒๒๔ ราย 
และท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บรายงาน ยงัมีคดีฟ้องร้องแพทยถึ์งศาลยุติธรรม ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๑ 
ถึงปัจจุบนั อีกจ านวน ๒๒ ราย๑๕  

 จากประเด็นปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ในแต่ละปัญหา
นั้น จะมีลกัษณะเด่นท่ีสุด ของความขดัแยง้นั้น ๆ ซ่ึงสามารถจดัประเภทไดว้า่เป็นประเภทใด ใน ๕ 
ประเภท ซ่ึงเน้ือหาสาระของการแบ่งประเภทของความขดัแยง้ออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในประเด็นปัญหาความขดัแยง้นั้น วา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ง่ายต่อ
การเจรจา หรือยากต่อการเจรจา เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดประเด็นปัญหาไดต้รงประเด็นท่ีสุด และน าไปสู่
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ในปัญหาความขดัแยง้เร่ืองใดก็ตามก็
อาจจะประกอบดว้ยความขดัแยง้ในหลายประเภทผสมผสานกนัอยูใ่นเร่ืองเดียวกนัก็เป็นได ้ซ่ึงใน

                                                 

 ๑๔ วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง...หลกัการและเคร่ืองมอืในการแก้ปัญหา, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (นนทบุรี:
สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๗) หนา้ ๒๘. 
 ๑๕ บรรตพต ตนัธีรวงศ์ , ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาททางการแพทย์: เข้าใจ อยู่กับ จัดการ ความขัดแย้ง,
(กรุงเทพมหานคร: บริษทั สามเจริญพาณิชย(์กรุงเทพ) จ ากดั, ๒๕๕๐), หนา้ ๖. 



๗ 

 

กรณีเช่นน้ีท าให้ตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญั และก าหนดประเด็นปัญหาให้ไดว้า่เป็นประเภทใด
ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั และมีอะไรเป็นปัญหารอง ๆ ลงมา 

 จะเห็นไดว้า่ “ความขดัแยง้” ถือไดว้า่เป็น “ธรรมชาติ” หรือ “ธรรมดา” ของมนุษยแ์ละ
สังคม ท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเป็น “ส่ิง หรือภาวะจ าเป็น” ท่ีมนุษยซ่ึ์งอยู่ดว้ยกนัใน
สังคมในลกัษณะ “เป็นสัตวส์ังคม” (Social Animals) ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ สังคมไทยใน
ปัจจุบนัก็เช่นเดียวกัน ท่ีก าลังเผชิญกับปัญหาความขดัแยง้ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ปัญหาทาง
การเมือง ปัญหานโยบายสาธารณะ ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการหย่าร้าง และ 
ปัญหาการฟ้องแพทย  ์ ซ่ึงนบัวนัปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทยดงักล่าวมาทั้งหมดนั้นก าลงัเพิ่ม
ปริมาณและทวีความซับซ้อนในยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการเลือกใชว้ิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ท่ีจ  าเพาะเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ จึงจะสามารถสลายความขดัแยง้ลงได ้
 มนุษยเ์ราได้มีความพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ใน
สังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ เพราะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนแลว้มกัแพร่ขยายวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว
และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย ในการ
แสวงหาวิธีการจัดการและแก้ปัญหาเหล่าน้ี ได้มีความพยายามท่ีจะพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความพึงพอใจในผลประโยชน์ของทุก ๆ ฝ่าย ลดสภาวะความเดือดร้อน 
และความสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่จ  าเป็น  
 ในบางคร้ังความขดัแยง้ก็อาจจะจบลงโดยง่ายด้วยกระบวนการท่ีฝ่ายหน่ึงอาจจะยอม
ตามอีกฝ่ายหน่ึง  เพื่อเป็นการหลีกหนีปัญหา(Avoidance)๑๖ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีสังคม
ตะวนัออกชอบท่ีจะท าคือ เม่ือเกิดความขดัแยง้ก็ไม่อยากมีเร่ือง หลีกหนีกลบับา้นไป ไม่ต่อลอ้ต่อ
เถียง ดงัท่ีเราเคยไดย้ินค ากล่าววา่ “เป็นความกนั กินข้ีหมาดีกว่า” ปัญหาไม่ไดห้มดไป เพียงแต่ไม่
หยบิยกมาพดู หวงัวา่ในท่ีสุด เวลาจะเป็นเคร่ืองช่วยให้ลืมๆไป เป็นลกัษณะทางสังคมท่ีไม่ชอบการ
เผชิญหนา้ และในบางคร้ังก็อาจจบลงดว้ยการคุยกนัอย่างง่ายๆหาขอ้สรุปลงไปได ้ไม่ตอ้งถึงกบัมี
ปากเสียงกนั 

 แต่บางคร้ังความขดัแยง้ก็เพิ่มความรุนแรงไปจนกลายเป็นขอ้พิพาทขนาดท่ีตอ้งการ
เอาชนะกนัใหไ้ด ้ในกรณีดงักล่าวอาจตอ้งมีกระบวนการเขา้มาจดัการกบัขอ้พิพาทโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 
การฟ้องร้องกนั(Litigation) ซ่ึงหมายถึงการหาคนกลางมาตดัสินในขอ้พิพาทนั้น๑๗ นบัตั้งแต่เม่ือ
เป็นเด็กเล็กอยู่เวลาทะเลาะกบัพี่ ทะเลาะกบัน้อง เราก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่ พอโตข้ึน เขา้โรงเรียนเราก็

                                                 

 ๑๖ วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้ ๑๕๐.  
 ๑๗ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๕๓. 



๘ 

 

ฟ้องครู ฟ้องอาจารย ์พอต่อมาเขา้ท างาน เราก็ฟ้องนาย จนเม่ือเรามีขอ้ขดัแยง้รุนแรงกบัผูอ่ื้นถึงขั้น
เป็นคดีความกนัเราก็ไปฟ้องศาล ซ่ึงผลการตดัสินของทุกเร่ืองดงักล่าวก็จะมีแนวโนม้ออกมาเป็น 
แพ-้ชนะ ผูช้นะก็จะดีใจและช่ืนชมในกระบวนการยุติธรรม ในขณะท่ีผูท่ี้ถูกตดัสินให้แพก้็จะไม่
พอใจและอาจกล่าวหาวา่กระบวนการยุติธรรมนั้นว่าไม่ยุติธรรม ทั้งคู่กรณีก็มกัไม่มีโอกาสท่ีจะมา
คืนดีกนัอีก 

 อย่างไรก็ตาม หากเราไม่เลือกวิธีฟ้องร้องกนั คู่กรณีอาจพร้อมใจมาเผชิญหน้ากนัเพื่อ
เจรจากนัท่ีเราเรียกว่า การเจรจาต่อรอง ( Negotiation ) ซ่ึงเป็นกระบวนการเจรจาท่ีจะใช้เทคนิค
วธีิการเพื่อเอาชนะหรือใหไ้ดม้ากท่ีสุด๑๘   กล่าวคือ การพยายามท่ีจะให้ประสบความส าเร็จในการท่ี
จะไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ   ดว้ยกระบวนการหลาย ๆ อย่าง   จึงอาจจะสรุปไดว้า่  การเจรจาต่อรอง
หากมองเร่ืองของความส าเร็จของการเจรจา  เพื่อให้เราได้ส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด  วิธีคิดของการ
เจรจารวมถึงยทุธศาสตร์การเตรียมตวัต่าง ๆ ก็เพื่อจะไปเอาชนะกนั มากกวา่เพื่อท่ีจะสมานฉนัทคื์น
ดีกนั แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือความขดัแยง้รุนแรงมาก มีความตอ้งการแตกต่างกนัมาก  จนพบทางตนั
ของการเจรจา  แมจ้ะพยายามเจรจากนัอยา่งเต็มท่ีแลว้ความขดัแยง้ก็ยงัไม่อาจยุติ ตกลงหาทางออก
กนัไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวิธีใหม่ซ่ึงไดแ้ก่ การใชค้นกลางในการเจรจาไกล่
เกล่ีย(Mediation)   

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Mediation)๑๙ หมายถึง  การเขา้ไปแทรกในการไกล่เกล่ีย
โดยผูท่ี้เป็นบุคคลท่ีสาม เป็นคนกลาง และเป็นท่ียอมรับ คนกลางไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจ
ในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้พิพาท  เพื่อท่ีจะช่วยให้คู่กรณีท่ีมีขอ้ถกเถียงหรือขดัแยง้กนัอยูใ่ห้บรรลุขอ้ตกลง
ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั โดยความสมคัรใจ  การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางไดมี้การพฒันากนัข้ึนมากใน
ประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือในระยะยี่สิบปีท่ีผา่นมาน้ีเอง เกิดเป็นรูปแบบของ
การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางอย่างเป็นทางการ มีการน าไปใช้มากในเร่ืองของความขัดแยง้ใน
ครอบครัว   การหย่า ร้าง  ความขัดแย้งในโรงเ รียนในชุมชน  ความขัดแย้งในเ ร่ืองของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงความขดัแยง้ระหว่างองค์กรและถึงระดบัประเทศ   และไดมี้การ
พฒันาในระบบยุติธรรมเป็น “ Mediation  Center ” หรือ “ ศูนยก์ลางการไกล่เกล่ียคนกลาง ”  โดย
ไดมี้การริเร่ิมจากประธานศาลสูงสุด  (Chief  Judge )๒๐  การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางนั้นได้

                                                 

 ๑๘ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๕๗. 
 ๑๙ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๕๙. 
 ๒๐ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๓. 



๙ 

 

ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นจ านวนมาก ท าให้คดีความต่าง ๆ ไม่ตอ้งไปสู่
การพิจารณาของศาล  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาทั้งหมด ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เร่ือง การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ท่ีผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานวา่ เป็นพุทธสันติวิธีหน่ึง
ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นทางเลือกเพื่อน ามาจดัการปัญหาความขดัแยง้ของสังคมไทยในปัจจุบนัได ้

   

๑.๒ วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้ และ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษา หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และน าเสนอองคค์วามรู้ใหมข่องรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ  

 

๑.๓ ปัญหาทีต้่องการทราบ 

 ๑.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้ และ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง คืออะไร ประกอบ
ไปดว้ยอะไรบา้ง 

 ๑.๓.๒ แนวคิด ทฤษฎี และการจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ
อะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

 ๑.๓.๓ หลกัการและวิธีการทางพระพุทธศาสนาในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพื่อใช้
ในการน าเสนอรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวิธีในการจดัการความ
ขดัแยง้นั้นวา่ คืออะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

 

๑.๔ วธีิด าเนินการวจัิย 

 การด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ(Quality Research) โดยใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และเชิงปฏิบติัการ (Practical Research) ผูว้ิจยัไดจ้ดั
ขั้นตอนของการด าเนินการวจิยั (Research Process) ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
ความขัดแย้ง 
และการเจรจา
ไกล่เกลีย่ 
คนกลาง 
ทาง

พระพุทธศาสนา 
 

แนวคิด ทฤษฎี  
ความขดัแยง้ 

ทางพระพทุธศาสนา 

การ เจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 
ทางพระพทุธศาสนา 

-ความขดัแยง้ของชาวศากยะและชาว
โกลิยะในการแยง่ชิงทรัพยากรน ้ า 

-ความขดัแยง้กนัเองเก่ียวกบั 
พระวนิยัของพระภิกษุชาวโกสมัพี 
-ความขดัแยง้ดา้นเช้ือชาติ พระเจา้
วฑูิฑภะท าสงครามฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ

ของเจา้ศากยะ 
 

หลกัการและวธีีการเจรจา 
ไกล่เกล่ียคนกลางทางพระพทุธศาสนา 

วเิคราะห์ 

แนวคิด ทฤษฎี ความ
ขดัแยง้ และ  

การเจรจาไกล่เกล่ีย
คนกลางในปัจจุบนั 

บูรณาการ 

ได้หลกัการ
และรูปแบบ 

การเจรจา 
ไกล่เกลีย่ 
คนกลาง 
เชิงพุทธ 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
ความขัดแย้ง 
และการเจรจา
ไกล่เกลีย่ 
คนกลาง ปฎิบติัการนกัเจรจา 

ไกล่เกล่ียคนกลาง 

แผนภูมิที ่๑.๑ แสดงวธีิด าเนินการวจัิย 

 



๑๑ 

 

 ขั้นที ่๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและการปฏิบัติการของการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

ก. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

 ผูว้ิจยัจะศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความขดัแยง้และการเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลาง รวมทั้งการปฏิบติัการในการท าหนา้ท่ีของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง  

  ข. วธีิการศึกษาในขั้นที ่๑ 

 วิธีการในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความขดัแยง้ และการเจรจาไกล่เกล่ีย
คนกลาง ทั้งในทศันะนกัปราชญท์างศาสนาและนกัวิชาการปัจจุบนั ผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้ รวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารท่ีเป็นต ารา วารสาร บทความ และงานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลและห้องสมุดต่าง ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอสมุด
สถาบนัพระปกเกลา้ เป็นตน้ 

  ค. วธีิการวเิคราะห์ในขั้นที ่๑ 

  ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ และการเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลาง ในส่วนของภาคทฤษฎีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ตีความและอธิบายขยายความขอ้มูล
จากเอกสารต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือขยายความเพื่อท่ีจะให้เกิดความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน รวมทั้งท าการวเิคระห์และรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ตรงในการปฏิบติั
หนา้ท่ีจริงดว้ย  

  ง. ผลทีไ่ด้รับในการศึกษาขั้นที ่๑ 

 จะท าให้ทราบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ และการเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลางทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ในทุก ๆ มิติวา่ประเด็นใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะวิเคราะห์และ
น าไปสู่การเขา้ใจถึงกระบวนการในทุกขั้นตอนของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพื่อเป็นฐานความรู้
ในการศึกษาในบทต่อไป  

 ขั้นที่ ๒ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางทาง
พระพุทธศาสนา 

  ก . ศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีความขัดแย้ง หลกัการและวธีิการเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลางในพระพุทธศาสนา   

  



๑๒ 

 

 แนวคิดทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความขดัแยง้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย ์เพราะ
ความคิด หรือการกระท าของมนุษยน์ั้น มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถท่ีจะคงอยู่ใน
สภาพเดิมได้ ด้วยเหตุน้ี เราจึงไม่สามารถบังคับให้บุคคล หรือส่ิงใดก็ตามเป็นไปตามความ
ปรารถนาของเรา ดงันั้น ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึนซ่ึงเป็นการเกิดข้ึนบนฐานท่ีการท่ีบุคคลอ่ืนกระท า
การ พูด หรือคิดส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีไม่ลงรอยเหมือนกบัเรา  หรือ การคาดหวงัว่าส่ิงต่าง ๆ ตอ้งไปเป็น
ตามความตอ้งการของเรา จากการศึกษาประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาท่ีปรากฎในพระไตรปิฎกพบ
การจดัการเหตุการณ์ความขดัแยง้ในสมยัพุทธกาล ท่ีควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ซ่ึงได้กล่าวถึง
พระพุทธเจา้ ทรงท าหน้าท่ีในฐานะนักเจรจากลางไกล่เกล่ียคนกลางในหลายกรณี ได้แก่ ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางพระวินัย
ท่ีวา่ดว้ย “การเหลือน ้าช าระเอาไวใ้นกระบวย” ความขดัแยง้เก่ียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ
คือน ้าระหวา่งชาวศากยะและชาวโกลิยะ และความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ในประเด็นการดูหม่ินชาติ
พนัธ์ุระหวา่งเจา้ศากยะกบัพระเจา้วิทูฑภะ ส าหรับหลกัการและวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางทาง
พระพุทธศาสนานั้น จะเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และวิธีการ ทั้ง ๓ กรณีของเหตุการณ์
ความขดัแยง้ท่ีกล่าวมา  

  ข. วธีิการศึกษาในขั้นที ่๒ 

 วธีิการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้ หลกัการและวธีิการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางใน
พระพุทธศาสนา นั้น ผูว้จิยัจะใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารขั้น
ปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก ในกรณีความขดัแยง้ของชาวศากยะและชาวโกลิยะ จะ
ท าการศึกษาคน้ควา้ในพระสุตตนัปิฎก  ในกรณีความขดัแยง้กนัเองเก่ียวกบัพระวินยัของพระภิกษุ
ชาวโกสัมพี จะท าการศึกษาคน้ควา้ในพระวินยัปิฎก และในกรณีพระเจา้วิฑูฑภะท าสงครามฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุของเจา้ศากยะ จะท าการศึกษาในพระสุตตนัปิฎก    นอกจากน้ี จะท าการศึกษาถึงหลกัธรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด และการจดัการความขดัแยง้ รวมทั้งการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางใน
พระไตรปิฎก และจะท าการศึกษาจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ  (Secondary Source) คือส่วนท่ีเป็นอรรถ
กถา ฎีกา พร้อมทั้งเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ค. วธีิการวเิคราะห์ในขั้นที่ ๒  

 การศึกษาวิเคราะห์ในขั้นน้ี  ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ตีความและอธิบายขยายนยัขอ้มูล 
จากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปิฎก และจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Source) คือส่วนท่ีเป็นอรรถกถา ฎีกา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมีการ
อธิบายเพิ่มเติมหรือขยายความเพื่อท่ีจะใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  



๑๓ 

 

ง. ผลทีไ่ด้รับในการศึกษาขั้นที ่๒ 

 จะท าให้ทราบหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ รวมทั้งรายละเอียดของหลกัการ
และวธีิการของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ในทุก ๆ มิติ  ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

   ๑) หลกัการและวธีิการการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

  ๒) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

   ๓) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความลม้เหลวในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

  ๔) คุณสมบติัของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางในพุทธศาสนา 

 ขั้นที ่๓ ศึกษาวิเคราะห์ การบูรณาการและน าเสนอ รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
เชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวธีิในการจัดการความขัดแย้ง 

  ก. ศึกษาวิเคราะห์ การบูรณาการและน าเสนอ รูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
เชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวธีิในการจัดการความขัดแย้ง 

 ผูว้ิจยัจะท าการบูรณาการและน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบั หลกัการและรูปแบบ
การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ  

  ข. ผลทีไ่ด้รับในการศึกษาขั้นที ่๓ 

 จะท าให้ได้ รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวิธีในการ
จดัการความขดัแยง้ และสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นกระบวนการของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพื่อ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ของสังคมไทยปัจจุบนั 

   

๑.๕  ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การเจรจา  (Negotiation) คือ กระบวนการแกปั้ญหาท่ีประกอบดว้ยคนสองคน หรือ
มากกวา่นั้น สมคัรใจพดูคุยปรึกษาหารือถึงความแตกต่างในเร่ืองความคิดเห็น และพยายามให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัถึง    แนวทางแกปั้ญหาในประเด็นท่ีมีความกงัวลเหมือนกนั 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Mediation) หมายถึง การเขา้ไปแทรกแซงในการไกล่เกล่ีย
โดยมีบุคคลท่ีสาม เป็นคนกลางหรือผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของ
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย คนกลางหรือผูไ้กล่เกล่ีย จะท าหนา้ท่ีช่วยให้คู่กรณีท่ีมีขอ้ถกเถียงหรือขดัแยง้กนั



๑๔ 

 

อยูน่ั้น ใหบ้รรลุขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั โดยความสมคัรใจของทั้งสองฝ่าย แต่จะไม่มีอ านาจ
หนา้ท่ีในการตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้พิพาทใดๆทั้งส้ิน  

 

๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑.๖.๑ ท าใหเ้ขา้ใจแนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้ และการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

 ๑.๖.๒ ท าให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และ การจัดการความขัดแยง้  ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๓ ท าให้ เข้าใจ หลักการและวิธีการ ของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางทาง
พระพุทธศาสนา และท าการบูรณการไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ เพื่อน าเสนอรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลางเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวิธีในการจดัการความขดัแยง้ และสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพื่อจดัการปัญหาความขดัแยง้ของสังคมไทยปัจจุบนั 



 

บทที ่๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง  

  

 ในส่วนแรกของบทน้ี ผูว้ิจยัจะได้น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั แนวคิดในเร่ืองของทฤษฏี
ความขดัแยง้ และ การจดัการความขดัแยง้ เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจในความรู้พื้นฐาน การเจรจา
ไกล่เกล่ียคนกลางนั้นถือว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงจะได้น าเสนอโดย
ละเอียดถึงความเป็นมารวมทั้งแนวคิดทฤษฎีไวใ้นตอนทา้ย   

 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฏี ความขัดแย้ง 

 ๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแย้ง 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ค  านิยามไวว้า่ ค  าวา่ “ขดัแยง้” ประกอบดว้ยค า
สองค า กล่าวคือ  “ขดั”  ซ่ึงหมายถึง การไม่ท าตาม  ฝ่าฝืน  ขืนไว้   และ “แยง้” หมายถึง  ไม่ตรง
หรือลงรอยเดียวกนั  ตา้นไว ้ ทานไว้   ฉะนั้น จึงสรุปไดว้า่ “ขดัแยง้”  นั้นหมายถึงการท่ีบุคคลทั้ง
สองฝ่ายไม่ลงรอยกนั   จึงพยายามท่ีจะตา้นทานฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีตนเองมีความคิด หรือการกระท า
ท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือไม่สมนยั กบับุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนในครอบครัว หรือสังคม  

  “ความขดัแยง้” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Conflict” ซ่ึงมาจากภาษาละตินว่า 
“Confligere” แปลวา่ การต่อสู้ หมายถึง การท าสงคราม การไม่สอดคลอ้งหรือเขา้กนัไม่ได ้   

 กัลตุง (Johan Galtung) พยายามท่ีจะช้ีให้เห็นว่า ความขดัแยง้เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
(การกระท า) ของบุคคล   หมายถึงวา่ การท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีทศันะคติท่ีเป็นอริต่อกนั เช่นท่ี

                                                        
   ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พบัลิเคชนัส์,    ๖), หนา้  ๗๖. 
   เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๙ ๗. 
   เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๗๖. 

   Webster, New Dictionary of the American Language, 1967, p. 308. 
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เกิดข้ึน เม่ือคน ๆ หน่ึงเห็นวา่คนอีกคนหน่ึงก าลงัขดัขวางเขาในอนัท่ีจะไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นวา่ ทศันคติดงักล่าวเป็นอาการอยา่งหน่ึงของความขดัแยง้ และอาจจะน ามาซ่ึงพฤติกรรมใน
รูปแบบท่ีทา้ทาย ท าร้าย หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคู่อริ หรือแมแ้ต่ตนเอง 

 โคเซอร์ (Coser) ให้นิยามความขดัแยง้ว่า เป็นการแข่งขันในเร่ืองค่านิยม (Values)๖ 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสถานภาพ อ านาจ และ ทรัพยากร ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยมุ่งหมายเอาชนะคู่กรณี ซ่ึง 
การปะทะกนัของคู่กรณีนั้น มีตั้งแต่   คน หรือมากกวา่ ท่ีมีเป้าหมาย ค่านิยม และอุดมการณ์ท่ีเขา้
กนัไม่ได ้

 เจมส์ โค (James Kho) และคณะเห็นวา่๗ ความขดัแยง้ หมายถึง การต่อสู้กนั หรือการ
แข่งขนักนัระหว่างความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือผลประโยชน์ มุมมอง รสนิยม ค่านิยม 
แนวทาง ความชอบ อ านาจ สถานภาพ ทรัพยากร ซ่ึงความขดัแยง้ในลกัษณะน้ีอาจจะเกิดข้ึนใน
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือขดัแยง้กบับุคคลอ่ืน หรือระหวา่งคนใดคนหน่ึงกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือ
หลาย ๆ กลุ่ม ของบุคคล หรือนิติบุคคล หรือระหว่างกลุ่มบุคคลหลายคนท่ีอยูใ่นกลุ่มหน่ึงกบัอีก
กลุ่มหน่ึง หรือกบัอีกหลาย ๆ กลุ่มของบุคคล 

 สเตลลา (Stella) ให้ความหมายของความขดัแยง้ (Conflict)๘ วา่ หมายถึง ความไม่ลง
รอยกนั หรือสภาวะท่ีไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั หรือความเป็นปฏิปักษก์นั ระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ตั้งแต่   กลุ่มข้ึนไป โดยมีสาเหตุมาจากวตัถุประสงค์ท่ีไม่สามารถเขา้กนัได ้ความไม่ลงรอยกนั
ทางดา้นความตอ้งการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเช่ือและ/หรือ ทศันคติ 

 ส าหรับนกัวชิาการไทย ไดใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้ในหลายแง่มุมดงัน้ี 

 ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ ไดอ้ธิบายถึงค าวา่ “ความขดัแยง้” (Conflict) และ “ขอ้พิพาท”
(Dispute) เป็นค าท่ีใชส้ลบัไปมากนัได ้แต่ในบางกรณีจะมีความหมายเฉพาะไปวา่ ความขดัแยง้เป็น
เร่ืองของความเห็นหรือความเช่ือท่ีต่างกัน แต่คู่กรณียงัสามารถท างานร่วมกันได้ คู่สมรสก็อยู่
                                                                                                                                                               
  Johan Galtung, Peace: Research, Education, Action: Essays in Peace Research.1, 
(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81. 

 ๖ เสาวลักษณ์ สุดสวาท , การพัฒนาและ ความขัดแย้ง  (กรุง เทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,    ๙), หนา้   . 
 ๗ เจมส์ โค และคณะ (ผูแ้ต่ง), วนัชยั วฒันศพัท์ และคณะ (ผูแ้ปล), คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถ
กระบวนการจดัการข้อพพิาท, (นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้,     ), หนา้  . 
 ๘ Stella Ting-Toomey, “Toward a Theory of Conflict and Culture”, Communication, Culture 
and   Organization Process, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1985), p.72. 
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ด้วยกันได้ปกติสุข แต่เม่ือขยายกลายเป็นข้อพิพาทจะกลายเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ก่ียวข้องมุ่งหมายท่ีจะ
เอาชนะใหไ้ดเ้พื่อเป้าหมายสูงสุดของตนเอง ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะตอ้งไป อยา่งไรก็ดีมีนกัวิชาการ
บางสถาบนัใชใ้นความหมายสลบักนัคือกรณีพิพาทจะรุนแรงนอ้ยกวา่ความขดัแยง้ ก็มี๙ 

 ศ. อรุณ  รักธรรม กล่าววา่๑  ความขดัแยง้ คือ ความไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งสมาชิก
กลุ่มขององค์กร ซ่ึงเกิดข้ึนจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัว่าพวกเขาตอ้งมีส่วนร่วมในทรัพยากรท่ีจ ากดั 
หรือมีความแตกต่างในด้านสถานภาพ  เป้าหมาย  ค่านิยม  การรับรู้  ทศันคติ และความเห็นซ่ึง
ต่างกนั    ท่านไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ในดา้นปฏิกิริยาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นการมองความขดัแยง้ในแง่
ดีและสร้างสรรค์ กล่าวคือ ความขดัแยง้เป็นส่ิงจ าเป็น ควรจะกระตุน้ให้เกิด เพราะถา้องค์กรใดท่ี
ปราศจากความขดัแยง้ องค์กรนั้นย่อมหยุดอยู่กบัท่ี ไม่เกิดความกา้วหน้า การบริหารความขดัแยง้ 
คือ การยอมรับวา่มีความขดัแยง้ และกระตุน้เพื่อการแกไ้ข และถือวา่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของนกับริหารองคก์ร     

 รศ.ดร.ชัยวฒัน์ สถาอานันท์ ให้ความหมายของความขดัแยง้บนฐานแนวคิดสังคมวิทยา
วา่  ความขดัแยง้ด ารงอยู่ทัว่ไป เป็นเร่ืองธรรมดา และฝังรากลึกอยู่ในสังคม ความขดัแยง้เกิดข้ึน
ตั้งแต่มีมนุษย ์  คนในโลกน้ีแลว้  การด ารงอยูข่องมนุษยอี์กคนหน่ึง หมายถึงโอกาสท่ีมนุษยค์น
แรกจะเขา้ไปสวมบทบาทและ/หรือครอบครองทรัพยสิ์น หรือด ารงตนอยูใ่นท่ีของอีกคนนั้นเป็นส่ิง
ท่ีเป็นไปไดย้ากยิ่ง   อย่างไรก็ตามท่านมองความขดัแยง้ในแง่บวกว่า บ่อยคร้ังท่ีความขดัแยง้ มกั
เป็นพลงัทะยานแห่งชีวิต (Elan Vital) ของมนุษย ์ เพราะมกัโนม้เอียงน าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อนัยงัประโยชน์แก่สังคมมนุษย ์   

                                                        
 ๙ วนัชัย  วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง:หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา , พิมพ์คร้ังท่ี   , 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,    ๗), หนา้  ๙.  
    อรุณ  รักธรรม,  ความขัดแย้งในกรุงเทพมหานคร :  กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, ส านักวิจยั
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,    ๘ (อดัส าเนา). 

    อรุณ รักธรรม, องค์การ: พฤติกรรมความขัดแย้ง, กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,   ๗ (อดัส าเนา). 
    ชยัวฒัน์ สถาอานันท์,  สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ 
   ๙), หนา้  ๙. 
    เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๖. 
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 ผศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ  มองความขดัแยง้ในมิติท่ีผสมสานกนัระหวา่งแนวคิดเชิง 
รัฐศาสตร์ และ สังคมวิทยา ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่   ความขดัแยง้ หมายถึง ภาวะท่ีกลุ่มต่าง ๆเขา้กนั
ไม่ได้ หรือแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลน ความเข้ากันไม่ได้ มาจากเร่ือง
ผลประโยชน์ หรืออุดมการณ์ พร้อมกนัน้ี ก็ไดข้ยายประเด็นเพิ่มเติมวา่ ความขดัแยง้อาจจะมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน เน่ืองจากคนกลุ่มนั้นมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร หรืออ านาจในการตดัสินใจท่ีจะมีผล
ต่อการยุติขอ้ขดัแยง้ แต่อีกกลุ่มหน่ึงไม่มีอ านาจท่ีวา่นั้น หรือมีนอ้ยกวา่  ดงันั้นจึงสรุปว่า จึงไม่ใช่
เร่ืองแปลกท่ีความขดัแยง้จะมีประเด็นเร่ืองอ านาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  

 ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ไดใ้ห้ความหมายค าวา่  ความขดัแยง้  วา่หมายถึง ความ
แตกต่างของจุดประสงค์ ความเช่ือและค่านิยมระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล ซ่ึงความขดัแยง้ใน
สถานการณ์ใดก็ตามเป็นการแสดงออกของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตค้วามหมายน้ี 

 จะเห็นไดว้า่ ความขดัแยง้ เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ท่ีมีความ
คิดเห็น ค่านิยม และ เป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกนั รวมไปถึงความขดัแยง้ท่ีเป็นรูปแบบของ
การต่อสู้เพื่อทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดั หรือการท่ีฝ่ายหน่ึงรุกล ้าหรือขดัขวางการกระท าอีกฝ่ายเพื่อให้
เป้าหมายของตนบรรลุผล ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวอาจจะสะทอ้นออกมาในรูปของความไม่รุนแรง 
หรือรุนแรงก็ได ้

 จากความหมายของความขดัแยง้ดงัท่ีไดน้ าเสนอแลว้ในเบ้ืองตน้นั้น อาจจะสามารถสรุป
ออกเป็น   ความหมายหลกั  กล่าวคือ  ความหมายในเชิงบวก และความหมายในเชิงลบ ซ่ึงการให้
นิยามของความขดัแยง้ โดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเป็นไปในเชิงลบ ซ่ึงหมายถึง ความขดัแยง้ท่ี
ก่อให้เกิดผลเสีย และบรรยากาศท่ีไม่ดีต่อตวัเอง องคก์รและสังคม  อนัเป็นการสะทอ้นรูปลกัษณ์
ของความขดัแยง้ออกมาในมิติของความรุนแรง ไม่วา่จะเป็นการด่ากนั การทะเลาะวิวาท  ท าร้าย
ร่างกาย และท าสงครามประหตัประการซ่ึงกนัและกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีนกัวิชาการบางท่าน 
ไดใ้ห้ความหมายในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึง  ความขดัแย้งท่ีก่อให้เกิดในเชิงสร้างสรรค ์และก่อให้เกิด
ผลดีต่อตวัเอง  องค์กร  และสังคมทั้งในแง่ของทศันคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้แลว้ ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉนัท ์  

                                                        
    ฉันทนา  บรรพศิริโชติ, “ความขดัแยง้ในสังคมไทย: ช่องวา่งของการรับรู้และความเขา้ใจ”, ใน 
ความขัดแย้งในสังคมไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ, พชัรี สิโรรส บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพค์บไฟ, 
    ), หนา้   . 
    ศูนยส์ันติวิธีและธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ง , 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้,      (อดัส าเนา). 



 ๙ 
 

 

 ๒.๑.๒  ความส าคัญของความขัดแย้ง 

 เม่ือกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีความขดัแยง้  ผูว้ิจยัเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาค
คุณลักษณะความส าคญัของความขดัแยง้  ซ่ึงถ้าเราได้ท าความเข้าใจอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นพื้น
ฐานความรู้ท่ีส าคญัในการท่ีจะบูรณาการเขา้กบัความรู้ดา้นอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการจดัการความ
ขดัแยง้ โดยเฉพาะในแง่มุมของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยัต่าง ๆ ท าให้พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะความส าคญัของความขดัแยง้ใน
ทศันะปัจจุบนัในหลายแง่มุมดงัต่อไปน้ี 

 ๑) ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และสังคม 

 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ความขดัแยง้ และสงครามนั้นเป็นเร่ืองปกติ
ของมนุษย ์ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้  ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย ์แต่ปัญหาก็คือ ขดัแยง้กนั
อยา่งไร จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๖  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะส่ิงทั้งหลายมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวจะใหเ้กิดความขดัแยง้กนั แต่อยา่งไรก็ตามในอีกแง่มุมหน่ึง ความแตกต่าง
นั้นจะก่อใหเ้กิดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ถา้เราแปรผลของความแตกต่างนั้น
ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ ท าให้เกิดแง่คิด และมุมมองใหม่ ๆ  นอกจากน้ีท่านยงัช้ีให้เห็นถึง
จุดเด่นของความขดัแยง้วา่ ความขดัแยง้นั้น ควรจะก่อรูปข้ึนมาจากเจตนาท่ีดี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความดีงาม และความกา้วหนา้ และความร่มเยน็ของสังคม  แนวคิดเช่นน้ี หากจะกล่าวอีกนยัหน่ึงก็
คือ ความขดัแยง้ในเชิงบวกนัน่เอง 

 รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มีความเห็นต่อความขดัแยง้ว่า ประวติัศาสตร์ของมนุษย์
ชาติไม่เคยวา่งเวน้จากความขดัแยง้ ไม่วา่จะในระดบับุคคล   มนุษยมิ์ไดถื้อก าเนิดมาเหมือนกนั แต่
เป็นความแตกต่างอนัเป็นผลมาแต่พนัธุกรรม หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม ๗  

 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ได้สรุปว่า ๘ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนทุกเม่ือ
เช่ือวนัในตวัเราเองคนเดียว ในครอบครัว ในชุมชน ในองค์กร ในประเทศของเรา หรือระหว่าง
ประเทศ ความขดัแยง้ไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย หากความขดัแยง้นั้นสามารถคล่ีคลายตวัเอง และเปล่ียนไป
ทางสร้างสรรค ์น าไปสู่ขอ้ยติุไดห้รือหาทางออกได ้

                                                        
  ๖พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,    ๖), หนา้ 
 - . 
  ๗ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ สันตทิฤษฏี/วถิีวฒันธรรม, หนา้  ๖. 
  ๘ วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   . 



   
 

 

 เบอร์นารด์ เมเยอร์ (Bernard Mayer) ไดใ้ห้ทศันคติเก่ียวกบัความขดัแยง้วา่ ๙ ความ
ขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นส่ิงจ าเป็น และเป็นเร่ืองปกติ และ ปัญหาก็
ไม่ใช่เร่ืองของการมีความขดัแยง้ แต่เป็นเร่ืองของวิธีการท่ีเราจะจดัการกบัความขดัแยง้ แต่ทว่าเรา
เองกลบัไม่เตม็ใจท่ีจะยอมรับวา่ เราอยูท่่ามกลางความขดัแยง้ 

 รศ.ดร.สมภาร พรมทา ใหมุ้มมองในมิติปรัชญาเก่ียวกบัความขดัแยง้ไวว้า่ ไม่วา่เราจะมี
ทฤษฎีวา่ดว้ยธรรมชาติของมนุษยท่ี์พยายามขจดัความขดัแยง้ทางทฤษฏีออกไปได ้อยา่งไรก็ตาม แต่
ในทางสามญัส านึก มนุษยดู์เหมือนจะรู้สึกตวัมาตลอดเวลาว่า ความขดัแยง้ในชีวิต ในตวัตน ใน
ความเป็นคนของเขามิไดห้ายไปไหน ตรงกนัขา้มความขดัแยง้นั้นยงัคงด ารงอยู ่เงียบ ๆ  อยา่งมีพลงั
ภายในความเป็นคนของเราทุกคน และดูเหมือนมนัจะด ารงอยูต่่อไปอีกนานเท่านานหรือไม่ก็อาจจะ
ชัว่นิรันดร มนัอาจจะฝังแน่นจนกลายเป็นธรรมชาติของเรา เป็นเน้ือหนงั เป็นตวัตนท่ีหลอมละลาย
กลายเป็นหน่ึงเดียวท่ีไม่อาจแยกออกจากความเป็นเราแลว้ก็ได้   

 จะเห็นไดว้่า แนวคิดทฤษฎีท่ีมีทศันะของความขดัแยง้วา่เป็นธรรมชาติของมนุษยแ์ละ
สังคมนั้น จะท าให้เราเขา้ใจความขดัแยง้วา่ เป็นเร่ืองธรรมดา และฝังรากลึกในสังคม ซ่ึงมนุษยทุ์ก
คนไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงขอ้เท็จจริงน้ีได ้และความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจไม่ไดเ้ป็นการต่อสู้ 
ไม่มีผูแ้พผู้ช้นะ และไม่จ  าเป็นต้องเป็นศตัรูกัน ความขดัแยง้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นท่ีต่างกัน
เท่านั้น ซ่ึงถา้เราทุกคนมีความเขา้ใจเช่นน้ี ก็อาจจะท าให้เรานั้นมีจิตใจท่ีพร้อมจะหนัหนา้เขา้หากนั 
เพื่อแกไ้ขจดัการความขดัแยง้ไดง่้ายข้ึน  

 ๒) ความขัดแย้งก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง    

 พรนพ พุกกะพันธ์ุ  ได้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองความขดัแยง้ท่ีเป็นแบบปัจจุบนัว่า ความ
ขดัแยง้อาจเป็นการดี ถ้าองค์กรนั้นมีความขดัแยง้ในระดับท่ีมีความเหมาะสม ความขดัแยง้จะ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติังาน โดยจะช่วยกระตุน้และจูงใจให้คนพยายามแก้ไขปัญหา จึงท าให้
ปฏิบติังานไดย้า่งมีประสิทธิภาพ    

                                                        
  ๙ Sy Ladau, Barbara Landau and Daryl Landau (แปลและเรียบเรียงโดย นรินทร์ องคอิ์นทรี และ 
ธนิการต ์มาฆะศิรานนท์, From Conflict to Creativity, (กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ,์    ๙), หนา้ 
  . 
    สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา มนุษย์สังคมและจริยธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี  , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพศ์ยาม,    ๘), หนา้  ๘ . 
    พรนพ พกุกะพนัธ์ุ, การบริหารความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพเ์พช็ร,     ), หนา้ 
   - ๖๙. 



   
 

 

 จะเห็นไดว้า่ แนวคิดทฤษฏีท่ีวา่ความขดัแยง้ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง เป็นการเปล่ียน
มุมมองความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในเชิงบวก จากแนวคิดดั้งเดิมท่ีเป็นไปในเชิงลบวา่ ความขดัแยง้ควร
ถูกก าจดัใหห้มดไปจากองคก์ร ความขดัแยง้จะท าใหอ้งคก์รเกิดความแตกแยก และเป็นตวัการท าให้
งานไม่มีประสิทธิภาพ  ความขดัแยง้เป็นของเลวเพราะน าไปสู่ความเครียด ความเป็นศตัรูกนัของ
บุคคล หรืออาจกล่าวไดว้่า แนวคิดใหม่น้ีเป็นการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดงัท่ีพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านได้กล่าวไวเ้ช่นกันว่า จะวางวิธีปฏิบติัอย่างไร หรือท าอย่างไรให้การ
ขดัแยง้ ใหก้ลายเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสริมเติมความรู้ และท าให้เกิดความสร้างสรรค์   
ซ่ึงประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ “ท่ีใดไม่มีปัญหา ท่ีนัน่ไม่มีความกา้วหนา้” อนัเป็นการสร้าง
โอกาสเพื่อพฒันาความขดัแยง้ไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกมากยิง่ข้ึน 

   ๓)  ความขัดแย้งท าให้เกดิการปฏิสัมพนัธ์ 

 จอร์ช  ซิมเมล  (Georg Simmel) ไดน้ าเสนอวา่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์รูปแบบ
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าว
จะท าใหส้ังคมเกิดความกลมเกลียวและเป็นเอกภาพมากยิง่ข้ึน    

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ให้ความเห็นว่าการมองความขดัแยง้ในเชิงปฏิสัมพนัธ์น้ี 
น่าจะเกิดจากการ ไหลเวยีนของกระแสความคิด และการกระท าของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสังคม
ท่ีเกิดความขดัแยง้กนั แต่เม่ือใดท่ีบุคคลเหล่านั้นไดส้ร้างเวทีข้ึนมาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  
ยอ่มท าให้เกิดความสมานฉนัท์ระหวา่งกนัมากยิ่งข้ึน  แต่ตวัแปรส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะไหลเวียน
เป็นไปในเชิงบวก ก็คือ อ านาจ ผลประโยชน์ ความตอ้งการ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี หากส่ิงเหล่าน้ีเกิด
ภาวะไม่สมนยั ยอ่มเป็นการยากท่ีจะท าใหส้ังคมเป็นสังคมแห่งปฏิสัมพนัธ์   

 จากแนวคิดทฤษฎีความขดัแยง้ในทศันะปัจจุบนั ท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดว้า่ เป็น
แนวคิดท่ีมองความขดัแยง้ไปในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ ซ่ึงแนวคิดความขดัแยง้ในเชิงลบนั้นจดัเป็น
แนวคิดแบบโบราณ ดงัท่ี ศ.อรุณ รักธรรม กล่าวไวว้่า แนวคิดน้ีถือว่า ความขดัแยง้ทุกชนิดเป็น

                                                        
    พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, หนา้  . 
    ศ.นพ. วนัชยั วฒันศพัท ์และ คณะ, รายงานการส ารวจทัศนคติของประชาชน เร่ืองความขัดแย้ง
ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้,    ๖, หนา้  -  . 
    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี:ศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,    ๗), หนา้   . 



   
 

 

เคร่ืองท าลาย และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์กร    เ ม่ือกล่าวโดยรวมแล้ว  จะเห็นว่า 
คุณลกัษณะความส าคญัของความขดัแยง้ อาจจะเป็นไปในแง่บวก หรือลบก็ได ้แต่ประเด็นส าคญัก็
คือ เราจะแปรความขดัแยง้เชิงลบให้กลายเป็นบวกไดอ้ย่างไร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การท่ีจะมี
แนวคิดต่อความขดัแยง้ในเชิงบวกได ้จะตอ้งท าความเขา้ในความเป็นจริง ท่ีวา่ความขดัแยง้นั้นเป็น
ธรรมชาติของมนุษย ์ และ มองความขดัแยง้วา่เป็นเพียงความคิดท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้เรา
ไม่มีความรู้สึกแพช้นะ ถูกหรือผิด ยอมรับความขดัแยง้ไดโ้ดยปกติสุข นอกจากน้ีความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนยงัเป็นการแลกเปล่ียนความคิดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นเอกภาพต่อไป 

 ๒.๑.๓ ประเภทและพฒันาการของความขัดแย้ง 

 ๑) ประเภทของความขัดแย้ง คริสโตเฟอร์  มวัร์ (Christopher Moor)  ๖  ไดแ้บ่งความ
ขดัแยง้ออกเป็น    ประเภทดว้ยกนั ซ่ึงเนน้ไปยงัความขดัแยง้ภายนอก (External Conflict) ไดแ้ก่ 

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflict) ไดแ้ก่ ขอ้มูลขดักนั ขาดขอ้มูล เขา้ใจผิด 
ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารไม่ถูกตอ้ง สับสนเร่ืองหนา้ท่ี มุมมองต่างกนัในเร่ืองของขอ้มูล 

 ( ) ความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) ไดแ้ก่ ความขดัแยง้เก่ียวกบั
ทรัพยากรทางดา้นธรรมชาติ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรารถนาและตอ้งการ เช่น อ านาจ ต าแหน่งหนา้ท่ี   

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมท่ีต่างกนั พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซ ้ าซาก และวิธีการในการท าส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั 
เช่น วธีิการท างานต่างกนั การตดัสินใจต่างกนั  

 ( ) ความขดัแยง้ด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง โดย
เปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิมดว้ย ขดัแยง้เก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั ขดัแยง้เน่ืองจากขาดความ
ยติุธรรม 

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นคุณค่าหรือค่านิยม (Value Conflict) ไดแ้ก่ ศาสนาโลกทศัน์หรือ
ความเช่ือต่างกนั การให้ความส าคญัท่ีต่างกนั เกณฑ์ประเมินต่างกนั ภูมิหลงัทางวฒันธรรมต่างกนั 
ภูมิหลงัส่วนบุคคลต่างกนั พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ต่างกนั 

                                                        
    อรุณ รักธรรม, องค์การ: พฤตกิรรมความขัดแย้ง, (อดัส าเนา). 
  ๖ Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving Conflict, 2nd 
ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), pp.60–61. 



   
 

 

 จากประเภทของความขดัแยง้ในลักษณะดังกล่าว  ศ.นพ.วนัชัย วฒันศพัท์ ได้จัด
แผนภูมิ ๗ เพื่อท าใหส้ามารถแยกแยะประเภทวา่มีองคป์ระกอบอะไร และน าไปสู่การจดัการไดง่้าย
ข้ึน  
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 จากแผนภูมิจะเห็นว่า ความขดัแยง้ในเร่ืองใดก็ตาม จะมีลกัษณะเด่นท่ีสุดของประเภท
ความขดัแยง้นั้น ๆ ซ่ึงสามารถจดัประเภทไดว้่าเป็นประเภทใดใน   ประเภท ซ่ึงเน้ือหาสาระของ
การแบ่งประเภทของความขดัแยง้ออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
ในประเด็นปัญหาความขดัแยง้นั้น ว่ามีองค์ประกอบอะไรบา้ง ง่ายต่อการเจรจา หรือยากต่อการ
เจรจา เพื่อท่ีจะได้ก าหนดประเด็นปัญหาได้ตรงประเด็นท่ีสุด และน าไปสู่แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสม แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัญหาความขดัแยง้เร่ืองใดก็ตามก็อาจจะประกอบดว้ยความ
ขดัแยง้ในหลายประเภทผสมผสานกนัอยูใ่นเร่ืองเดียวกนัก็เป็นได ้ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีท าให้ตอ้งมีการ
จดัล าดบัความส าคญั และก าหนดประเด็นปัญหาให้ไดว้า่เป็นประเภทใดซ่ึงเป็นปัญหาหลกั และมี
อะไรเป็นปัญหารอง ๆ ลงมา 

 นกัวิชาการทางดา้นจิตวิทยาบางท่าน ไดแ้บ่งความขดัแยง้ออกเป็น   ประเภทดว้ยกนั
กล่าวคือ ๘ 

                                                        
  ๗ วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการ และเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   . 
  ๘ Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based managed 
schools”, Journal of Educational Administration 38, (2000): pp.142 – 154. 
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แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงวงกลมของความขัดแย้ง (วนัชัย วฒันศัพท์) 



   
 

 

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นเป้าหมาย คือ ความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการท่ีเป้าหมายท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึงมีความตอ้งการต่อส่ิงท่ีจะไดรั้บแตกต่างจากอีกบุคคลหน่ึง 

 ( ) ความขดัแยง้ด้านความคิด คือ ความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการท่ีแต่ละฝ่ายมี      
ความคิดเห็นท่ีไม่ลงรอยกนั 

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นความรู้สึก คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือบุคคลหน่ึงมีทศันคติ 
หรือความรู้สึกท่ีขดัแยง้กบัอีกฝ่ายหน่ึง ตวัอยา่งความขดัแยง้แบบน้ีสามารถพบเห็นไดจ้ากบุคคล   
คนท่ีมีความชอบและรสนิยมไม่เหมือนกนั 

 ( ) ความขดัแยง้ดา้นพฤติกรรม คือ ความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลหน่ึงกระท า
บางส่ิงบางอยา่ง ซ่ึงไม่เป็นท่ียอมรับของอีกฝ่ายหน่ึง เช่น พดูจาหยาบคาย หรือดูหม่ิน   เหยยีดหยาม  

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้จะเห็นว่า ความขดัแยง้สามารถแบ่งออกเป็น   ประเภทหลกั 
กล่าวคือ ความขดัแยง้ภายใน (Internal Conflict) อนัไดแ้ก่  ความขดัแยง้ในแง่ความคิด  ความรู้สึก 
คุณค่า และรสนิยมท่ีแตกต่าง  และความขดัแยง้ภายนอก (External Conflict)  อนัไดแ้ก่ ความขดัแยง้
ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์  ผลประโยชน์  ขอ้มูล โครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่างกนั  และจากแนวคิด
ท่ีวา่ดว้ยการจดัประเภทของความขดัแยง้ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้พบว่า คริสโตเฟอร์  มวัร์ ดูเหมือนจะ
ให้น ้ าหนกัต่อความขดัแยง้ภายนอก  ในขณะท่ีนกัจิตวิทยามุ่งเนน้ไปท่ีความขดัแยง้ภายใน  ซ่ึงการ
มองทั้งสองน้ีท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจได้ว่า ความขดัแยง้ท่ีเกิดขั้นนั้น เป็นความขดัแยง้
ประเภทใด  อนัจะท าใหง่้ายต่อการแกไ้ขมากยิง่ข้ึน 

 ๒) พฒันาการของความขัดแย้ง 

 เฮนก้ิน (Henkin) ๙ และ ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท์  มองวา่ความขดัแยง้นั้น มีการซ่อนตวั 
เกิดข้ึน ด ารงอยู ่และปรากฏตวัอยา่งต่อเน่ืองในบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ 

 ( ) ความขดัแยง้ท่ีซ่อนอยู ่หรือความขดัแยง้แฝง (Latent Conflict) หมายถึง สภาวการณ์
ของความขดัแยง้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความขดัแยง้ หรือความขดัแยง้ท่ีซ่อนตวั และครุกรุ่นอยู่
ภายในจิตใจ หรือภายนอกของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงความขดัแยง้ชนิดน้ีไม่มีลกัษณะท่ีปรากฏ
อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม เม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ตระหนกั หรือใหค้วามใส่ใจต่อความขดัแยง้

                                                        
  ๙ Ibid., pp.  16-17. 
    ศ.นพ.วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการ และเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   -  . 
  



   
 

 

ชนิดน้ี สถานการณ์ความขดัแยง้ก็จะเร่ิมส าแดงและปรากฏออกมาภายนอก ให้เราได้เห็นอย่าง
ชดัเจน 

 ( ) ความขดัแยง้ท่ีปรากฏข้ึน หรือความขดัแยง้ก าลงัก่อตวัเกิดข้ึน (Emerging Conflict) 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีคู่กรณีหรือประเด็นท่ีคู่กรณีมีส่วนเก่ียวขอ้งมองเห็น และรับรู้ร่วมกนัแลว้วา่ 
ความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ ซ่ึงคู่กรณีอาจจะมีความตึงเครียดท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน แต่อาจจะยงัไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการโตเ้ถียงกนั การเจรจา หรือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ( ) ความขดัแยง้ท่ีปรากฏชัดเจน หรือความขดัแยง้ท่ีปรากฏออกมาแล้ว (Manifest 
Conflict) หมายถึง  สถานการณ์ท่ีคู่กรณีต่างก็ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรู้เห็นในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ 
จนพบกบัสภาพความขดัแยง้ท่ีไม่มีทางออก บางคร้ังความขดัแยง้ท่ีเห็นไดช้ดัก็อาจเป็นผลมาจาก
ความขดัแยง้ท่ียงัแฝงตวัอยูไ่ม่ปรากฏข้ึนอยา่งชดัเจน  เช่น  กรณีเพื่อนบา้นใกลเ้คียงมีเร่ืองขดัแยง้กนั
โดยมีการโตเ้ถียงกนัในประเด็นท่ีเก่ียวกับการใช้ท่ีดินหรือนโยบายส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนส าคญั     
ตวัคู่กรณีอาจไม่ไดต้ระหนกัว่า แทจ้ริงแลว้มีความขดัแยง้ท่ีซ่อนเร้นดา้นนโยบายอยู ่ดว้ยเขาไม่ได้
คิดถึง ค านึงถึงนโยบาย  หรือขอ้กฎหมายใด ๆ  

 การจดักรอบเก่ียวกบัการน าเสนอพฒันาการ หรือ วฏัจกัรของความขดัแยง้ ยอ่มถือไดว้า่
มีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อท่ีจะเขา้ไปจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะกบัสถานการณ์  เพราะหากเราไม่สามารถวเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนใด  หรือมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร  จะท าให้เกิดความ
ยุง่ยากในการแกไ้ข และการแกไ้ขอาจจะลุกลามไปสู่ความขดัแยง้ในมิติอ่ืน ๆ ได ้

 ๒.๑.๔ เหตุปัจจัยทีก่่อให้เกดิความขัดแย้ง 

  เหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นั้น จะมีทั้งเหตุปัจจยัภายใน และเหตุปัจจยัภายนอก  
ส าหรับเหตุปัจจยัภายนอกจะมุ่งเนน้ไปท่ี สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  ค่านิยม อ านาจ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมา ในขณะท่ีเหตุปัจจยัภายในนั้น ผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้และให้ความส าคญั
เป็นอยา่งมาก เพราะนัน่ คือ สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ และเป็นอุปสรรคตวัส าคญัต่อการ
จดัการความขดัแยง้ตามหลกัพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปในบทท่ี    

 ๑)  ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายใน ในแนวคิดทางตะวนัตก สาเหตุของการ
ขดัแยง้นั้น เกิดจากสันดานมนุษยแ์ละสัตวใ์นทุกสังคม โดยอธิบายวา่   ความขดัแยง้ของมนุษย ์มี

                                                        
    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี:ศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้   . 
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พื้นฐานเกิดจากสัญชาตญาณความกา้วร้าว ความขดัแยง้และการต่อสู้ เป็นกระบวนเพื่อการทดแทน
หรือชดเชย ส่ิงท่ีเป็นสัญชาตญาณก้าวร้าวท าลายล้างมนุษย์ โดยผ่านทางความขดัแยง้หรือการ
แข่งขนันั้น 

 ๒)  ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก แคทเทอรีน มอร์ริส (Catherine Morris)  

ได้ วิเคราะห์ตน้ตออนัเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ จากประเภทของความขดัแยง้   ด้านในทศันะ
ปัจจุบนั ซ่ึงเนน้ไปยงัความขดัแยง้ภายนอก (External Conflict) ซ่ึงผูว้จิยัขออธิบายขยายความดงัน้ี 

 ( ) ขอ้มูลเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ (Data Conflict) ไดแ้ก่ ขอ้มูลขดักนั ขาดขอ้มูล 
เขา้ใจผดิ ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารไม่ถูกตอ้ง สับสนเร่ืองหนา้ท่ี มุมมองต่างกนัในเร่ืองของขอ้มูล   

 เป็นท่ียอมรับว่า ในหลายสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้และความรุนแรงนั้นมกัมี
ฐานมาจากการส่ือสารท่ีไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการส่ือสารในยุคโลกาภิวตัน์น้ีมี
ความคล่องตวัและทนัสมยัเพิ่มข้ึนเป็นอนัมาก  แต่ถึงกระนั้น ความทนัสมยัหรือความคล่องตวั
อาจจะเป็นจุดอ่อนไดเ้ช่นเดียวกนั  ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท์  ไดช้ี้ให้เห็นว่าปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ 
การขาดวิจารณญาณในการกลัน่กรอง   เพราะการท่ีขอ้มูลมีมากมาย ซ่ึงสามารถแสวงหาไดจ้ากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าขาดการกลัน่กรองขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ 
วเิคราะห์และสังเคราะห์แลว้ ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 ( ) ผลประโยชน์และความตอ้งการเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ (Interest Conflict) ไดแ้ก่ 
ความขดัแยง้เก่ียวกับทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรารถนาและต้องการ เช่น 
อ านาจ ต าแหน่งหนา้ท่ี    

 ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนนัท ์ใหมุ้มมองวา่   ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ และสังคมเป็นตวั
แปรส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในสังคม ส่ิงท่ีน ามายืนยนัขอ้สมมติฐานก็คือ ดชันีช้ี
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ รายได ้สินทรัพยถื์อครอง และการมีงานท าเป็นตน้ ส่วนตวัแปร
ตวัความต้องการด้านสังคมก็คือ ระดับการศึกษา ความทนัสมยั และฐานะทางสังคม ซ่ึงความ

                                                        
    แคทเธอรีน มอริส,  การจดัการความขัดแย้งและการขอโทษ,  แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วนัชยั 
วฒันศพัท ์และคณะ,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศ์าลาแดง จ ากดั,     ๗), หนา้  ๙-  . 
    วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   . 
    ดูขอ้มูลและตวัเลขเพ่ิมเติมใน เทียนฉาย กีระนนัท์, “อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
และสงัคม”, ใน สันตศึิกษากบัการแก้ปัญหาความขัดแย้ง, วลยั อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,     ), หนา้ ๙๙-  ๗. 
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แตกต่างดงักล่าวจดัไดว้่าเป็นส่ิงกระตุน้ให้คนในสังคมเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั ในขณะท่ีร.ศ.
ดร. ชยัวฒัน์  สถาอานนัทว์เิคราะห์คลา้ยกนัวา่   ตวัแปรในดา้นสังคม และเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การด ารงชีพการด ารงชีพท าใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้นชนชั้น   และช่วงชิงทรัพยากรในระดบัต่าง ๆ  

 ( ) ความสัมพนัธ์เป็นท่ีมาของความขดัแยง้ (Relationship Conflict) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ 
และพฤติกรรมท่ีต่างกนั พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซ ้ าซาก และวิธีการในการท าส่ิงต่าง ๆ แตกต่าง
กนั เช่น วธีิการท างานต่างกนั การตดัสินใจต่างกนั และการคาดหวงัท่ีต่างกนั  

 เวนย ์อี. เบเกอร์ (Wayn E. Baker) มีมุมมองวา่ สัมพนัธภาพเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน
อยา่งหน่ึงของมนุษย ์เพราะมนุษยย์งัเป็นสัตวส์ังคมไม่สามารถอยู่โดดเด่ียวได ้ในขณะเดียวกนันั้น 
สัมพนัธภาพ หรือความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงตวัจาก การตดัสินใจและความคาดหวงัท่ีต่างกนั ก็จะน ามา
ซ่ึงปัญหาความขดัแยง้ เช่น พอ่แม่ไม่มีเวลาให้ลูก ก็ซ้ือของเล่นให้เล่นไปเพื่อทดแทนความสัมพนัธ์ 
หรือทดแทนเวลาท่ีจะมีให้กับลูกเป็นความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจ แต่ลูกคาดหวงัเวลาท่ีพ่อแม่จะมา
ใกลชิ้ด พาไปเท่ียวพดูคุยเล่นดว้ย และเม่ือความคาดหวงัท่ีไม่ตรงกนัระหวา่งพ่อแม่ลูก ปัญหาความ
ขดัแยง้ก็จะปรากฏข้ึนในปัญหาระดบัประเทศ หรือนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกนั เม่ือเกิดปัญหา
แลว้ไม่ไดรั้บการดูแล ท าใหป้ระชาชนมองวา่ นโยบายต่างๆเป็นการท าเพื่อหาเสียง เพื่อหวงัคะแนน 
เป็นการมุ่งเชิงธุรกิจ ไม่ไดมุ้่งความสัมพนัธ์ระยะยาว จึงน าไปสู่ความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั ๖ 

 ( ) โครงสร้างเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ (Structural Conflict) ไดแ้ก่ การแก่งแยง่ โดย
เปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิม ขัดแยง้เก่ียวกับระเบียบปฏิบติั ขัดแยง้เน่ืองจากขาดความ
ยติุธรรม    

 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และซี ไรท ์มิลล์(C. Wright Mills) ๗ ไดก้ล่าวในท านอง
เดียวกนัวา่ ความขดัแยง้เกิดจากการกดข่ีขดูรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซ่ึงโครงสร้าง
สังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง และเป็นชนชั้นท่ีกดข่ีขูดรีด ดงันั้นความขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ ซ่ึงขดัแยง้กนัในผลประโยชน์ของชนชั้น    เน่ืองจากความส านึกของชนชั้นท่ีก่อตวัข้ึนมา
กลายเป็นความขดัแยง้  ไดท้  าการจ าแนกตวัแปรพื้นฐานของการขดัแยง้วา่ความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดข้ึน
โดยบงัเอิญ แต่เป็นผลพวงจากสังคมทุนนิยมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดข่ีและการขดัแยง้

                                                        
    ชยัวฒัน์  สถาอานนัท,์ สันตทิฤษฏี/วถิีวฒันธรรม,  หนา้  ๖- ๗. 
  ๖ วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้ ๗๘-๘ . 
  ๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี:ศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้  ๖. 
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ทางสังคม ซ่ึงผูส้นบัสนุนแนวความคิดน้ีมี เลนิน (Lenin)  และเหมาเจ๋อตุง(Mao Tse-Tung)  เป็นตน้  
ในขณะท่ี ดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf) ๘  เห็นดว้ยวา่ ความขดัแยง้ทางสังคมเกิดจากการกดข่ี
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่แตกต่างจากการกดข่ีทางชนชั้นอยา่งแนวความคิดของ มาร์ซ(Marx)  ดาห์
เรนดอร์ฟ  เห็นว่าความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ในสังคมเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ก็จริง  แต่
แหล่งก าเนิดอนัเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตวัข้ึนเป็นองคก์รของกลุ่มใน
สังคม เช่น ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา มกัจะเกิดกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีการจดัตั้งเป็นองค์กร 
เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานเพื่อความเสมอภาพ เป็นตน้ 

 ฉนัทนา  บรรพศิริโชติ ไดน้ าเสนอหลกัการไม่สมมาตร (Asymmetric Conflict) วา่ดว้ย 
ความขดัแยง้ระหว่างคู่ท่ีไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจ ประเด็นน้ี ปีเตอร์ ที.โคลแมน (Peter T. 
Coleman)  ไดต้ระหนกัเช่นเดียวกนัวา่ ๙ โดยปกติทัว่ไปเม่ือเกิดความขดัแยง้แลว้ท าให้การเจรจามี
ปัญหานั้น ก็เพราะวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูมี้อ  านาจ มกัจะใช ้“อ านาจเหนือ” (Power 
Over) กบัผูท่ี้มีอ านาจน้อยกว่า จนท าให้กระบวนการในการจดัการความขดัแยง้เป็นไปดว้ยความ
ยากล าบาก แต่ส่ิงส าคญัท่ีเขาพยายามจะน าเสนอก็คือ “อ านาจร่วม” (Power with)    อนัเป็น
กระบวนการในการใชก้ารมีส่วนร่วม หรือสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัโครงการต่าง ๆ  

 ( ) ค่านิยมเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ (Value Conflict) ไดแ้ก่ ศาสนา ภาษา ชาติพนัธ์ุ 
โลกทศัน์หรือความเช่ือต่างกัน การให้ความส าคญัท่ีต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกนั ภูมิหลงัทาง
วฒันธรรมต่างกนั ภูมิหลงัส่วนบุคคลต่างกนั พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ต่างกนั   

 โทรสเทน เซลลิน (Throesten Sellin)ให้มุม มองวา่   รูปแบบวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมท าให้เกิดความขดัแยง้ โดยช้ีให้เห็นว่า สังคมดั้งเดิมมกัจะไม่มี
ความขดัแยง้เน่ืองจากไม่มีประชากรมาจากหลากหลายเผา่พนัธ์ุ  แต่เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่มากยิ่งข้ึน 
ยอ่มประกอบไปดว้ยประชากรท่ีมาจากหลายเผา่พนัธ์ุแตกต่างกนั  ธีรยุทธ บุญมี   ไดใ้ห้ทศันะวา่ 

                                                        
  ๘ เร่ืองเดียวกนั หนา้  ๖. 
  ๙Peter 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. 
    ธีรยทุธ  บุญมี,  Road Map ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร,    ๗), หนา้  ๖- ๗. 
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ความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมดงัท่ีกล่าวถึงนั้น “งอก” ออกมาจากความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ-ชาตินิยม 
(Ethno-Nationalism) และไดพ้ฒันาตวัไปสู่ความขดัแยง้ดา้นประวติัศาสตร์ มาสู่ความขดัแยง้ดา้น
ดา้นวฒันธรรมในท่ีสุด   

 ๒.๑.๕ ผลกระทบอนัเกดิจากความขัดแย้ง 

 จากการศึกษาเร่ืองความขดัแยง้ อาจจะท าให้เราเกิดการยอมรับกนัว่า ความขดัแยง้เป็น
ส่ิงจ าเป็น อนัเป็นปรากฏการณ์ ธรรมดา หรือเป็น ธรรมชาติของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีสังคมจะตอ้ง
เผชิญในฐานะท่ีอยู่ร่วมกนัเป็น สัตวส์ังคม(Social Animals) ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี ในการ
เปล่ียนมุมมองหรือทศันะท่ีมีต่อความขดัแยง้ไปในเชิงบวก ก็จะท าให้การจดัการความขดัแยง้นั้น
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เกิดผลดีต่อสังคม และองค์กรนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือมองในมิติท่ี
ตรงกันข้าม ความขัดแย้งก็สะท้อนแง่มุมในเชิงลบท่ีมนุษย์จะต้องเผชิญเช่นเดียวกัน ดังนั้ น 
ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ ก็จะมีทั้ง   ดา้น คือ ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบในเชิง
ลบ 

  ๒.๑.๕.๑ ผลกระทบของความขัดแย้งในเชิงบวก 

 ๑) เกดิการพฒันาองค์กร และสมาชิกในองค์กร  

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของ ความขดัแยง้ในตอนแรก ท่ีกล่าววา่ ความขดัแยง้
ก่อให้เกิด การเปล่ียนแปลงนั้นไดมี้นกัวิชาการไทย พรนพ พุกกะพนัธ์ุ    ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเร่ือง
ความขดัแยง้ท่ีเป็นแบบปัจจุบนัวา่ ความขดัแยง้อาจเป็นการดี ถา้องคก์รนั้นมีความขดัแยง้ในระดบัท่ี
มีความเหมาะสม ความขดัแยง้จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติังาน โดยจะช่วยกระตุน้และจูงใจให้คน
พยายามแกไ้ขปัญหา จึงท าให้ปฏิบติังานไดย้า่งมีประสิทธิภาพ  การท่ีมีแนวคิดท่ีมองความขดัแยง้
ในแง่ดีและสร้างสรรคด์งักล่าวน้ี ก็จะท าใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้ เพราะความขดัแยง้เปรียบเสมือน
ส่ิงกระตุน้ และเป็นการกระตุน้เพื่อให้เกิดการแกไ้ข ความขดัแยง้อาจท าให้ผลการด าเนินงานของ
องคก์รดีข้ึน เพราะความขดัแยง้เป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงตวัปัญหา 

 นอกจากน้ี การท่ีมองวา่ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติ และเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้
ในการด ารงชีวิตในสังคมดงักล่าวนั้น จะท าให้สมาชิกท่ีอยู่ในองค์กรนั้นเกิดการพฒันาตนเองใน
การท่ีจะยอมรับได้ถึงความขดัแยง้ เป็นการเคารพและให้เกียรติในความรู้ และความคิดของอ่ืน 
เพราะจริงๆแลว้ ความขดัแยง้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ในความขดัแยง้ไม่มีฝ่ายใดถูก ไม่มี

                                                        
    พรนพ พกุกะพนัธ์ุ , การบริหารความขัดแย้ง, หนา้  - ๙. 



   
 

 

ฝ่ายหน่ึงผดิโดยสมบูรณ์ ไพศาล วงศว์รสิทธ์ิไดน้ าเสนอประเด็นน้ีเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ แต่ละฝ่าย
มีส่วนถูกไม่มากก็นอ้ย ไม่มีใครท่ีจะผกูขาดสัจธรรมโดยอา้งวา่ตนเป็นฝ่ายถูกแต่ผูเ้ดียว โดยเขาให้
เหตุผลว่า ความจริงนั้น  มีความซับซ้อน  มีหลายรูปลกัษณ์ หลายดา้น และหลายแง่ เขามองว่า
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้นั้นเป็นเพราะ มองความจริงจากคนละดา้น    

 ๒) เกดิความสามัคคีกลมเกลยีว และส่งเสริมสังคมทีเ่ป็นประชาธิปไตย  

 การมีแนวคิดของความขดัแยง้ท่ีเป็นไปในเชิงบวก เป็นการมองความขดัแยง้นั้นเสมือน
กบัเหรียญ   ดา้น แต่เป็นการมองอีกดา้นหน่ึงของเหรียญ เพราะในความเขา้ใจของคนทัว่ไปแลว้ 
เม่ือเอ่ยถึงความขดัแยง้ ก็จะนึกถึงภาพการทะเลาะวิวาทกนั จากท่ีผูว้ิจยัพยายามน าเสนออยูบ่่อยคร้ัง
วา่ ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมชาติ และเป็นแค่เพียงความคิดท่ีแตกต่างเท่านั้น ท าให้การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น หรือ ฟังค าอธิบายของคู่กรณีก็จะเกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย มีหลายกรณีท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั ความขดัแยง้ก็จบลงดว้ยความรัก สามคัคีท่ีมีมากข้ึนกวา่เดิม 

 การมีมุมมองความขัดแยง้ดังกล่าว ท าให้เราได้ประจกัษ์ในสังคมแบบพหุนิยม  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งยอมรับ หรือเปิดรับความจริงของขอ้มูล และข่าวสารของกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน   จะเห็น
วา่สังคมเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยไม่ไดถ้า้หากขาดกระบวนทศัน์แบบพหุนิยม ดงัท่ี ศ.ดร.บวร
ศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดช้ี้ให้เห็นวา่ สังคมแบบประชาธิปไตยนั้นตอ้งดึงทุกกลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเขา้
มา ซ่ึงท่านเรียกสังคมแบบน้ีวา่ “Inclusive Society” ซ่ึงแตกต่างจากสังคมแบบ “Exclusive Society” 
ท่ีพยายามผลกัทุก ๆ กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งออกไป ซ่ึงการกระท าในลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้
มากยิง่ข้ึน   

  ๒.๑.๕.๒ ผลกระทบของความขัดแย้งในเชิงลบ  

 ดงัท่ีกล่าววา่ ความขดัแยง้เปรียบเหมือนเหรียญ   ดา้น เป็นไดท้ั้งส่ิงอาจก่อให้เกิดผลดีก็
ได้ หรือ ส่ิงท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียข้ึนได้เช่นกัน ผลกระทบของความขดัแยง้ในเชิงลบ จะแยก
ออกเป็นผลเสียในเชิงจิตภาพ และในเชิงกายภาพ ดงัต่อไปน้ี คือ  

 ๑) ผลเสียในเชิงจิตภาพ  

                                                        
    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้   . 
     เร่ืองเดียวกนั, หนา้   . 



   
 

 

  ความขดัแยง้ในมิติน้ี ได้ก่อให้เกิดผลลบแก่ สุขภาพจิตของมนุษย ์ เพราะว่าจิตของ
มนุษย์นั้ นได้ประสบกับการสูญเสีย “ดุลยภาพ” อันเป็นการสูญเสียความสมดุล เน่ืองจาก
สถานการณ์ของความขดัแยง้ในบางมิตินั้นไดท้  าให้จิตมนุษยก์วดัแกวง่ทั้งดีใจบา้ง เสียใจบา้ง จาก
การศึกษาทางการแพทยพ์บวา่ การท่ีคนเราเม่ือมีความโกรธ หรือความเคียดแคน้เกิดข้ึนซ่ึงเป็นปัจจยั
ทางด้านอารมณ์ และเม่ือความไม่สมดุลเกิดข้ึน ก็ส่งจะผ่านเขา้สู่สมองผ่านระบบประสาทรับรู้ 
ขอ้มูลท่ีผา่นเขา้มาใหม่น้ีจะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิม ของตนและความสัมพนัธ์กบั
โลก ก่อใหเ้กิดความรู้สึกขุ่นใจ และไม่สบายใจและอาจส่งผลต่ออวยัวะภายในผา่นการเปล่ียนแปลง
ของหัวใจ ความดนั และระบบฮอร์โมนส์อ่ืนๆ  ยิ่งความกดดนัดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนบ่อยเท่าใด ก็ยิ่ง
ส่งผลกระทบถาวรไดง่้ายข้ึนเท่านั้น เช่นส่งผลต่อ ระบบการท างานของหวัใจ ประสาท และระบบ
ภูมิคุม้กนั   ดงันั้นจากการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเชิงลบ จะส่งผลเสียทั้ง
ต่อสุขภาพจิต และยงัส่งผลเสียไปยงัระบบต่างๆของร่างกายอีกดว้ย 

 ๒) ผลเสียในเชิงกายภาพ  

 ผลกระทบของความขดัแยง้ในดา้นลบท่ีเป็นผลเสียทางกายภาพในบริบทน้ี หมายถึง 
ผลเสียหรือผลกระทบทางดา้นสังคมวทิยา ดงัน้ี คือ  

 ( ) การขาดความเป็นเอกภาพก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้ งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม คือ เม่ือสังคมเกิดความขดัแยง้ในเชิงลบข้ึน ไม่สามารถด าเนินการจดัการแกไ้ข
ให้จบลงในทางสร้างสรรค์ ก็จะท าให้สถานการณ์นั้นแปรเปล่ียนเป็น การบาดหมาง การทะเลาะ
ววิาทกนั เอาชนะกนั เกิดความระแวง ไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  สังคมเกิดการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆท่ี
ยดึมัน่ในแนวความคิดและขอ้มูลเดียวกนั  โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมือง ท่ีเกิดการชุมนุมทั้ง
ต่อตา้นและสนับสนุน  ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัของสังคมไทยท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
นอกจากก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยแล้ว ยงัส่งผลกระทบโดยตรงในด้านการบริหาร
บ้านเมืองต่อความเป็นประชาธิปไตย และส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจการลงทุนทั้ งในและ
ต่างประเทศ ท าให้ต่างชาติขาดความเช่ือมัน่ รวมทั้งส่งผลกระทบทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีถือไดว้่า
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดห้ลกัของประเทศ นอกเหนือจากการส่งสินคา้ออก นอกจากน้ีความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภยัในการด าเนินชีวิตและความ
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอีกดว้ย   

                                                        
    McCullough, M.E., Paragament, K.I., Thoresen, C.E., Forgiveness: Theory, Research, and 
Practice, pp. 105-107. 

 



   
 

 

  ( ) ความขดัแยง้น าไปสู่ผลเสียขา้งเคียงเม่ือเขา้สู่กระบวนการทางศาล  นกัจดัการความ
ขดัแยง้สมยัปัจจุบนัก็ค  านึงถึงผลเสียของความขดัแยง้เช่นเดียวกนั  โดยเฉพาะอย่างเม่ือเร่ืองราว
หาทางออกไม่ได้ และได้ด าเนินการทวีความรุนแรงจนต้องเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรม ใน
กระบวนการทางศาล เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้อยา่งระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น โดยปกติโจทยแ์ละ
จ าเลยมกัจะน าคดีข้ึนสู่ศาลเพื่อใหศ้าลพิพากษาวา่ใครถูกหรือผดิ  ซ่ึงสมยัก่อนท่ียงัไม่มีกระบวนการ
เจรจาไกล่เกล่ียประจ าศาลเพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณีนั้นไดก่้อให้เกิดผลเสียแก่โจทยแ์ละจ าเลยใน
หลายประเด็นดว้ยกนั ๖ 

  (ก) เสียทรัพย ์การน าคดีข้ึนสู่ศาลโดยไม่ไดด้ าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียนั้น จะท าให้
โจทยแ์ละจ าเลยตอ้งจา้งทนาย ในขณะเดียวกนั หากแพค้ดีอาจจะตอ้งเสียเงินเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือถูกศาลปรับในบางกรณี 

  (ข) เสียเวลา โจทยแ์ละจ าเลยจะตอ้งสละเวลาเพื่อไปข้ึนศาล ซ่ึงบางคดีนั้นจะตอ้ง
เสียเวลาในการสืบพยานปากต่าง ๆ หลายปีดว้ยกนักวา่คดีจะจบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้มีการอุทธรณ์ 
และวา่รายการคดีท่ีมีอยูใ่นศาลนั้นก็มีมากมายอยูแ่ลว้ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานในการตดัสิน 

  (ค) เสียความรู้สึก ในขณะท่ีมีการสืบพยานนั้น ทนายอาจจะมีการซักโจทยห์รือ
จ าเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจริง และนอกจากนั้น หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะ ก็จะท าให้อีกฝ่ายเสีย
ความรู้สึก และไม่พอใจในค าตดัสินของศาล 

  (ง) เสียมิตรภาพ บางคดีนั้น โจทยแ์ละจ าเลยเป็นเพื่อนรัก หรือเป็นเพื่อนบา้นกนั 
แต่เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ในดา้นใดดา้นหน่ึง ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงฟ้องร้อง การฟ้องร้องในลกัษณะดงักล่าว
นั้นไดท้  าใหเ้พื่อนบา้น หรือมิตรตอ้งกลายเป็นศตัรูกนัจนเป็นเหตุท าร้ายกนัจนเสียชีวติ 

  (จ) เสียโอกาส การน าคดีข้ึนสู่ศาลนั้น ในบางกรณีอาจจะท าให้เสียโอกาส เพราะ
ในความเป็นจริงแลว้ คู่กรณีสามารถหาทางออกร่วมกนัโดยการพูดคุยกนัโดยผ่านผูใ้หญ่หรือคน
กลางก็ได ้แต่เม่ือน าคดีข้ึนสู่ศาล และศาลประทบัรับฟ้องเพื่อน าสืบคดีแลว้ หากคู่กรณีสามารถท่ีจะ
คน้หาทางออกร่วมกนัได ้ก็จะท าใหเ้สียโอกาสดงักล่าว 

 จะเห็นไดว้า่ ผลกระทบของความขดัแยง้นั้น อาจจะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก แต่อยา่งไร
ก็ตาม ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ เรามีโอกาสท่ีจะเลือกไดว้า่ จะให้เกิดผลกระทบเป็นไปในเชิงบวก หรือ

                                                        
  ๖ วนัชยั  วฒันศพัท์, ความขัดแย้ง:หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา, หนา้   ๘๗. และ วนัชยั วฒัน
ศทัพ ์และคณะ, คู่มือเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา้, 
    ), หนา้  ๗– ๙. 



   
 

 

เชิงลบ นั่นหมายถึงว่า เราจะตอ้งรู้จกั และเขา้ใจในวิธีการด าเนินการการจดัการความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนโดยการใช้สันติวิธีนัน่เอง เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง หรือเกิดผลกระทบในเชิงลบให้น้อยท่ีสุด ซ่ึง
การเจรจาไก่ลเกล่ียคนกลางเชิงพุทธ เป็นหน่ึงในพุทธสันติวิธีท่ีผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานวา่ จะสามารถท่ี
จะน ามาจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีจะไดน้ าเสนอต่อไป  

 ๒.๑.๖ แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการความขัดแย้ง  

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขดัแยง้ ท าให้ทราบวา่ ปัญหาของความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนมิใช่การขจดัความขดัแยง้ให้หมดส้ินไป  เพราะเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติั ๗ เบอร์นาร์ด เม
เยอร์ ไดก้ล่าวในประเด็นน้ีอยา่งน่าสนใจวา่ ๘ “ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้ เป็นส่ิงจ าเป็น และเป็นเร่ืองปกติ ปัญหาไม่ใช่เร่ืองของการมีความขดัแยง้ แต่เป็นเร่ืองของ
วิธีการท่ีจะเราจะต้องจดัการ ทว่าเราเองกลับไม่เต็มใจท่ีจะยอมรับว่า เราอยู่ในท่ามกลางความ
ขดัแยง้”  ในเม่ือความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีด ารงอยูท่ ัว่ไปในสังคมของมนุษย ์ยากท่ี
เราทุกคนจะหลีกเล่ียงได ้ความขดัแยง้จึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองธรรมดาและฝังรากลึกอยูใ่นสังคม ดงันั้น 
ส่ิงท่ีพึงกระท าก็คือ เราจะจดัการความขดัแยง้ในแต่ละเร่ืองดว้ยวธีิอะไร 

  ๒.๑.๖.๑ การยอมรับในความหลากหลาย และการพึง่พาอาศัยกนัและกนั 

 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ท่านไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ว่า ๙ 
ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้เป็นธรรมชาติของส่ิงทั้งหลาย สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี
ก็เพราะส่ิงทั้งหลายมีความแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวจะท าให้เกิดความขดัแยง้กนั แต่
ความแตกต่างท าให้เกิดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน หากจะแปรผลของความ
แตกต่างนั้นให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ ท าให้เกิดแง่คิด และมุมมองใหม่ อยา่งไรก็ตาม ท่านไดช้ี้
จุดเด่นของความขัดแยง้ว่าควรก่อรูปข้ึนมาจากเจตนาท่ีดี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงาม และ
ความกา้วหนา้ และความร่มเยน็ของสังคม 

                                                        
  ๗ ชยัวฒัน์  สถาอานนัท,์ สันตทิฤษฏี/วถิีวฒันธรรม, หนา้  ๙. 
  ๘ นรินทร์ องคอิ์นทรี, ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท ์แปลและเรียบเรียง, การจดัการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์, (กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ,์    ๙), หนา้    . 

  
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม, (กรุงเทพฯ: 

สหธรรมิก จ ากดั,     ), หนา้  . 



   
 

 

 ท่านไดน้ าเสนอแนวคิดท่ีวา่    การประสานกลมกลืนเขา้ดว้ยกนั (Harmonization) คือ 
เม่ือมีความขดัแยง้ก็จดัจนกระทัง่ลงตวั คือ เขา้กนัไดดี้ ทุกอยา่งประสานกลมกลืน โดยองคร์วมต่าง 
ๆ อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง และมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งท าหน้าท่ีถูกตอ้งต่อกนั ส่งต่อ
ประสานกนัไดดี้ ซ่ึงการสอดประสานท าให้มนุษยมี์การพฒันาจิตปัญหาให้หลุดพน้จากความยึดถือ
คบัแคบ มีสภาพจิตท่ีไม่เปิดกวา้ง มีความคิดตีบตนั ประเด็นท่ีถือไดว้่าเป็นหลกัพื้นฐานตามแนว
ทางการจดัการความขดัแยง้ของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ก็คือ หลกัความเป็นสากล   ประการ 
(ตรีสากล) กล่าวคือ   

 ( ) ความจริงท่ีเป็นสากล คือ หลกัความจริงท่ีเป็นกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกนัแก่ทุก
คนทุกท่ี รวมทั้งทุกศาสนา 

 ( ) ความเป็นมนุษย์ท่ีเป็นสากล คือความเป็นมนุษย์ท่ีจะต้องมองเห็น เข้าใจให้      
ความนบัถือเสมอกนั การท าร้ายและท าลายชีวติมนุษย ์ไม่วา่จะมีสังกดัใดหรือไม่ เป็นความไม่ดี ไม่
งามทั้งส้ิน 

 ( ) ความมีเมตตาท่ีเป็นสากล คือ แผ่ความรู้สึกเป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่มนุษยท์ัว่ทุกคนเสมอเหมือนกนั โดยไม่มีการจ ากดัหรือแบ่งแยก  

 การท าให้ “ตรีสากล” เกิดเป็นแนวคิดเชิงรูปธรรมไดน้ั้น ท่านช้ีว่า “มนุษยค์วรจะอยู่
ร่วมกนักบัสรรพส่ิงอยา่งปกติสุข ไม่เบียดเบียน และท าลายลา้งซ่ึงกนัและกนั”  พระมหาหรรษา ธมฺ
มหาโส   ได้กล่าวสรุปในประเด็นน้ีว่า  แนวคิดดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาท่ีว่า “สรรพส่ิงลว้นมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั”  เช่น  หากมนุษยเ์สพบริโภค
อย่างเต็มท่ีโดยไม่รู้จกัประมาณ ก็จะท าให้เกิดการท าลายล้างธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ท าให้
ธรรมชาติสูญเสียความเป็นดุลยภาพไป  และเม่ือธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม ก็จะส่งผลยอ้นกลบั
มาสร้างความเดือนร้อนให้แก่มนุษย ์  ฉะนั้น  จึงมีความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยู่ร่วมกนัอย่างสอด
ประสานกบัธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั 

                                                        
    พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, หนา้   –  . 
    พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), มองสันตภิาพโลก ผ่านภูมหิลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพฯ: 
บริษทั สหธรรมิก จ ากดั,     ), หนา้  ๘๙. 
 

  
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์

กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้ ๘ . 



   
 

 

 โยฮนั กลัตุง นกัสันติภาพท่ีไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้ความโดดเด่นในแง่ของ “สันติภาพแบบพหุ
นิยม” ซ่ึงเป็นอีกท่านหน่ึงทีมีแนวคิดของการจดัการความขดัแยง้ ในเร่ืองของการยอมรับในความ
หลากหลาย และการพึ่งพาอาศยักนัและกนั โดยกล่าวไวอ้ย่างน่าสนใจว่า สันติภาพในสังคม 
สันติภาพระหว่างและภายในตวัมนุษย ์และสันติภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ เป็นสันติภาพท่ี
ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ มนุษย ์สังคม และโลก และช้ีใหเ้ห็นวา่ ทั้งหมดน้ีจะสามารถอยูร่วมกนัอยา่ง
สันติไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข   ประการ กล่าวคือ ความหลากหลาย (Pluralism) และการพึ่งพาอาศยักนั
และกนั (Symbiosis)   ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 ( ) ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาติน ามาซ่ึงความสมดุลทางนิเวศและท า
ใหเ้กิดการสร้างสรรค ์ท าใหเ้กิดสังคมพหุนิยม และท าใหเ้กิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

 ( ) การพึ่งพากนัและกนัในธรรมชาติเป็นการพึ่งพาในแนวนอนไม่ใช่การพึ่งพาใน
แนวตั้ง ไม่ใช่การพึ่งพาของผูอ่้อนแอกวา่ต่อผูแ้ข็งแรงกวา่ หากสถานการณ์เป็นไปในลกัษณะน้ี จะ
ไม่ก่อให้เกิดการครอบง าของบุคคลผูแ้ข็งแรงต่อผูท่ี้อ่อนแอกว่า อนัเป็นการแสดงออกของผูท่ี้มี
อ านาจมากกวา่ต่อผูมี้อ  านาจนอ้ยกวา่ 

 นอกจากน้ี กลัตุงยงัไดเ้นน้แนวคิดของการจดัการความขดัแยง้ดงักล่าว ถึงความสัมพนัธ์
ของสังคมในเชิงพหุนิยมในแง่ของการเคารพความแตกต่าง และ การใชล้กัษณะของความแตกต่าง
ให้เกิดการสร้างสรรค์ ดงันั้น ถา้มนุษยมี์ความร่วมมือร่วมใจกนัและกนั และมีทศันะท่ีด าเนินไป
ในทางเดียวกนั สันติภาพของโลกก็จะเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

  ๒.๑.๖.๒ การเคารพ และยดึมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

 ตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) ขอ้ท่ี   เก่ียวกบัหลกัการของสิทธิมนุษยชนคือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และความเป็นพี่นอ้งวา่ มนุษยท์ั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติ ศกัด์ิและ
สิทธิ ต่างมีเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ การเคารพ 
และยึดมัน่ในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลนั้น มีส่วนส าคญั และเก่ียวขอ้งในการ
จดัการความขดัแยง้อยา่งไร ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ไดอ้ธิบายวา่  

                                                        
    เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๘ -๘ . 
    ประเวศ วะสี, สันตวิธีิกบัสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ: ส านกังานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,     ), 
หนา้ ๖-๗. 



 ๖ 
 

 

 ( ) การเคารพในความเป็นเพื่อนมนุษยร์ะหวา่งกนั จะท าให้สามารถแสวงหาขอ้ตกลง
ร่วมกนัได ้

 ( ) การยดึมัน่ในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย ์โดยน าเสนอ หรือรับรู้ขอ้มูล และ
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันจะท าให้กระบวนการเจรจาสามารถเดินต่อไปได้ หรืออาจจะประสบ
ความส าเร็จ 

 ( ) การยดึมัน่ในความเสมอภาค จะท าใหคู้่กรณีไม่สร้างอุบายเพื่อเอาเปรียบ (Trick) อนั
น าไปสู่การใหค้  าสัญญาลอย ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคตได ้

 ( ) การเคารพ และยดึมัน่ในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความเสมอภาคจะท าให้เกิดผล
ดีต่อทุกฝ่าย เพราะเป็นการเพิ่มพนูปัญญา จิตใจ และการพฒันาการอยูร่่วมกนัใหมี้ความสุขมากข้ึน 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส   ได้ให้ทศันะในประเด็นน้ีว่า การยึดมัน่และเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ นั้นก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการเคารพ และยอมรับความหลากหลายและ           
ความแตกต่าง มีความจ าเป็นท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเปิดใจกวา้งในการท่ีจะยอมรับความหลากหลาย และ
ความแตกต่างมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการยอมรับ ไม่ไดห้มายความวา่ มนุษยต์อ้งเช่ือตามและเปล่ียนทศันคติ
ของตวัเอง หากแต่หมายถึงการเปิดใจกวา้ง เพื่อท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างและความ
หลากหลายท่ีเกิดข้ึนในสังคมอ่ืน ๆ หรือมิติอ่ืน ๆ ซ่ึงฐานรองรับการเปิดกวา้ง ก็คือ ความเคารพใน
ความคิดเห็น  การแสดงออก และความเช่ือ เป็นตน้ของคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

  ๒.๑.๖.๓  การมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง “กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงสาธารณชนมีความห่วงกงัวล มีความตอ้งการ และมี
ทศันะท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการตดัสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
ส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน และไดรั้บการสนบัสนุนจาก
สาธารณชน” ๖ การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม อาจถือไดว้า่เป็นหลกัการและเคร่ืองมือส าคญั
ในการจัดการความขัดแยง้ โดยเฉพาะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะเป็น
กระบวนการท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่นอ้ยท่ีสุด คือ การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารวา่รัฐจะท า

                                                        
 

  
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์

กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้ ๘ -๘ . 
  ๖ เจมส์ แอล เครตนั , วนัชยั วฒันศพัท์ (ผูแ้ปล), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของ
ชุมชน, พิมพค์ร้ังท่ี  , ( นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้),  หนา้  . 



 ๗ 
 

 

อะไรหลงัจากไดต้ดัสินใจเรียบร้อยแลว้แจง้ให้ประชาชนทราบ ถดัข้ึนมาคือ การท่ีรัฐรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หลงัจากไดข้อ้มูลไปแลว้ก่อนตดัสินใจ  คือประชาพิจารณ์ สูงข้ึนมาอีกคือ 
ประชาชนไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ือง หรือในโครงการนั้น เพื่อให้เกิดขอ้ยุติโดย
ฉนัทาคติ และสูงท่ีสุด คือ การสามารถลงมติแต่ละคนทีละคนวา่ “เอาหรือไม่เอา” ในการบวนการ
ประชามติ” ๗ และเหตุผลท่ีส าคญัไปกวา่นั้น ในการจดัการความขดัแยง้กระบวนการการมีส่วนร่วม
มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะ 

 ( )  เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัต่อความรู้สึกสูญเสียอ านาจ 

 ( ) เป็นช่องทางท่ีจะน าประชาชนมาร่วมกนั เพื่อแกปั้ญหาของส่วนรวม โดยสร้าง
ความรู้สึกวา่ “น่ีเป็นปัญหาของเรา”  

 ( ) เป็นช่องทางท่ีจะสร้างให้เกิดการส่ือสารระหวา่งกลุ่มในชุมชนเพื่อท่ีเขาจะไดม้าท า
ความเขา้ใจถึงความตอ้งการของแต่ละกลุ่มและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจะยบัย ั้งการกระท าท่ีสุดโต่ง  
 ( ) เป็นช่องทางอีกทางหน่ึงในการสร้างชุมชนชนิดต่าง ๆ ส่ิงท่ีแรกคือ ฝึกอบรมผูท่ี้จะ
เป็นผูน้ าในอนาคต ในขณะท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ เขาจะไดเ้รียนรู้วิธีท่ีจะมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร และร่วมกนัสร้างความร่วมมือไดอ้ยา่งไร 

 ( ) สามารถสร้างให้เห็นสถานภาพของชุมชนว่าเป็นอย่างไร มนัยงับ่งช้ีถึงการเป็น
ชุมชนท่ีสร้างสรรค ์จากการท างานร่วมกนัเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาน้ี มนับอกถึงความเป็นชุมชนท่ีเปิดเผย 
จากการตดัสินใจอยา่งโปร่งใส บอกถึงความเป็นชุมชนท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ๘ 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้า่กระบวนการการมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นหลกัการและเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมก็อาจจะ
น าไปสู่ความขดัแยง้ และความรุนแรงได ้ หาก ( ) เทคนิค และวิธีการไม่ชดัเจน และรัดกุมเพียงพอ 
( ) ทศันคติของประชาชนและรัฐต่อประเด็นน้ีเป็นไปในเชิงลบ ( ) ความเขม้แข็งขององคก์รภาค

                                                        
  ๗ วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้    . 
  ๘ เจมส์ แอล เครตนั, วนัชยั วฒันศพัท์ (ผูแ้ปล), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของ
ชุมชน, หนา้ ๖-๗. 



 ๘ 
 

 

ประชาสังคมไม่มีพลงัขบัเคล่ือนเพียงพอ ( ) เกิดภาวะไร้ความสมดุลในการก าหนดเป้าหมาย ( ) 
ขาดทกัษะในการเขา้ไปจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ ๙  

  ๒.๑.๖.๔ การเสริมสร้างความไว้วางใจ  และ ความสัมพนัธ์  

 ความไวว้างใจ (Trust) และความสัมพนัธ์ (Relationship) ถือว่าเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมี
ส าคญัในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ความไวว้างใจนั้นเปรียบเสมือนกาวใจ ท่ียึดโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเขา้ด้วยกนั และความสัมพนัธ์น้ีเองเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาความ
ขัดแย้ง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงในสามมุมของสามเหล่ียม ดังแสดงในแผนภูมิท่ี  .  ถ้า
ความสัมพนัธ์ของระหวา่งคู่กรณีดี ปัญหาความขดัแยง้จะไม่ค่อยไดเ้กิดข้ึน หรือถา้เกิดข้ึนแลว้ การ
จดัการปัญหาจะง่ายกวา่ ความสัมพนัธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นจะอยูท่ี่ความไวว้างใจ หรือความไม่ไวว้างใจ  
ซ่ึงถา้คนเราไวใ้จกนั ท างานร่วมกนั แมมี้ความขดัแยง้ก็ผา่นไปได ้หรือแกก้นัไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่ถา้
ไม่ไวว้างใจกนั ความขดัแยง้ก็อาจจะกลายไปสู่การลม้ลา้งท าลายกนั และแกปั้ญหาไดย้าก๖  ดว้ย
เหตุน้ี  “ความไวว้างใจ” จึงถือว่าเป็น ศูนยก์ลาง หรือ ตวัเช่ือมท่ีส าคญัใน “สามเหล่ียม” ดงักล่าว  
เพื่อให้กระบวนการของความสมานฉันท์ในการท างาน  และการด ารงอยูใ่นสังคมเป็นไปไดอ้ย่าง
ราบร่ืนมากข้ึน 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                        
  ๙ บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, ถวลิวะดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, เอกสารประกอบการสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ดา้นนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี, หนา้ 
  . 
 

  
 วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้  ๘- ๙. 

 



 ๙ 
 

 

แผนภูมิที ่๒.๒ แสดงความไว้วางใจ ความสัมพนัธ์ และการจัดการความขัดแย้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ๒.๑.๖.๕ ความยุติธรรม 

 ความยุติธรรม (Justice) ถือวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ เพราะ
ความยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความเจริญ สังคมใดก็ตามท่ีขาดความยุติธรรมไม่อาจกา้ว
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได ้ไม่วา่จะเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมหรือจิตใจ แต่กลบัเป็นบ่อเกิด
ของความทุกข ์ความขดัแยง้ การเสียก าลงัใจ และน าไปสู่วิกฤติดา้นต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเราก าลงัเผชิญอยู่๖  

 กระบวนในการจดัการปัญหาความขดัแยง้อยา่งไม่ยุติธรรม จะก่อให้เกิดความรู้สึกขาด
ความเช่ือถือต่อสถาบนั ต่อนโยบาย และกฎกติกาท่ีใชใ้นการจดัการปัญหา ความรู้สึกไม่ยุติธรรมท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจนั้น มกัน าไปสู่ความขดัแยง้ และบางคร้ังกลายเป็นความรุนแรงในทุกสังคม และ
ชุมชน เพื่อเปล่ียนแปลงกระบวนการเหล่านั้นท่ีเขารู้สึกวา่ไม่ยติุธรรม ความรู้สึกไม่ยุติธรรมนั้น มาร์

                                                        
 ๖  ประเวศ วะสี  อา้งใน  พิเชต สุนทรพิพิธ, ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, บทบาทของผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ, ดูเพ่ิมเติมใน <http://www.ombudsman.go.th/ articles_ 
main.asp?id=100080>. 

ความไวว้างใจ 
(Trust) 

เน้ือหาของความขดัแยง้
(Substance) 

วธีิการ หรือกระบวนการ 

(Method or Process) 
สมัพนัธภาพ 

(Relationship) 



   
 

 

ตอน ด๊อยท์ (Morton Deutsch)๖  ไดช้ี้ว่า การแบ่งปัน วิธีการ การไดรั้บการตอบแทน หรือฟ้ืนฟู 
ขอบเขตและระบบคุณธรรม ท่ีไม่ชดัเจน บกพร่อง และ ไร้ความเป็นธรรม จะกลายเป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีท าให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคล เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม ดงันั้น การเสริมสร้างความรู้สึก
ยุติธรรมให้เกิดข้ึนนั้น ควรยึดหลกัความเสมอภาค หรือความเท่ียงธรรม  (Equity) ความเท่าเทียม 
(Equality) และความจ าเป็น (Need) 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส๖  ไดใ้ห้ขอ้สังเกตเพิ่มเติมในประเด็นน้ีวา่ ในบางเหตุการณ์
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย และสังคมโลกพบวา่ปัญหาต่าง ๆ “ยุติ” ลงได ้แต่มกัจะ “ไม่
เป็นธรรม” เม่ือมองในมิติของศาสนา ค าท่ีเป็นกุญแจส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ น่าจะเป็นค า
วา่ “ธรรม” เพราะค าน้ีกินความกวา้งกว่าค าว่า “ยุติธรรม” วิธีการท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือส าหรับจดัการ
ความขดัแยง้ตอ้งเป็นวิธีท่ีมีธรรม หรือเป็นธรรม ซ่ึงค าวา่วิธีท่ีเป็นธรรมนั้น จะใชว้ิธีอะไรก็ได ้ แต่
ส่ิงท่ีตอ้งเป็นวธีิถูกน าเสนอดว้ยเจตนาท่ีดี ทุกคนยอมรับและปฏิบติัได ้และทุกคนมีความสุข 

 ๒.๑.๗ วธีิการจัดการความขัดแย้ง 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ ปัญหาของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมิใช่การขจดัความขดัแยง้ให้หมดส้ิน
ไป  เพราะเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติั แต่เป็นเร่ืองของวิธีการท่ีจะเราจะตอ้งจดัการ หรือหาทางออก
ให้กบัปัญหาความขดัแยง้ วิธีการในการจดัการความขดัแยง้ อาจแบ่งออกเป็น   ระบบใหญ่ ๆ
กล่าวคือ วธีิท่ีไม่ใช่ทางกฎหมาย และวธีิทางกฎหมาย 

  ๒.๑.๗.๑ วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย สามารถจ าแนกออกได้เป็นได ้ ๖ วิธี กล่าวคือ 
การเจรจา การเจรจาไกล่เกล่ีย สุนทรียสนทนา การประนีประนอม การมีส่วนร่วม และ การใหอ้ภยั 

  ) การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออก ซ่ึง
ขอ้เสนอท่ีตอ้งการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัในเร่ืองท่ีมีการขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ เป็นตน้๖  ซ่ึงโดยทัว่ไป การเจรจาเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ของการต่อรอง
ระหว่างกลุ่มท่ีรู้สึกว่าจะเกิดความขดัแยง้ หรือเกิดความขดัแยง้แล้ว แต่ละกลุ่มจึงพบปะ พูดคุย 

                                                        
 ๖  Morton Deutsch, อา้งใน วนัชยั วฒันศพัท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา, หนา้ 
๙ –  ๗. 
 

  
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ: ศึกษาวเิคราะห์

กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้ ๘๖-๘๗. 
 ๖  Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York: Harper&Row, 1964), pp. 3-4. 



   
 

 

แลกเปล่ียนขอ้มูล๖  และปรึกษาหารือกนักนัระหวา่งรัฐ หรือบุคคลท่ีเป็นคู่พิพาท เพื่อแสดงออกใน
ขอ้เสนอท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บการตกลงบนพื้นฐานร่วมกนั๖๖ อนัเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและความ
พยายามในการเจรจาท่ีมุ่งหมายใหมี้การตกลงระหวา่งกนั จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อรอง เพื่อให้ได้
บรรลุผลเป็นการตกลงท่ีจะถือปฏิบติัต่อกนัในอนาคต๖๗  

 ๒) การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation)   การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง หมายถึง 
กระบวนการท่ีคู่กรณีซ่ึงอาจจะเป็นรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใชใ้นการแกไ้ขปัญหา โดยสมคัรใจมา
พูดคุย อภิปรายถึงความแตกต่างกนัในเร่ืองต่าง ๆ และเน่ืองจากเป็นความสมคัรใจท่ีคู่เจรจาหนัมา
พูดคุยกนั  จึงเป็นการร่วมกนัหาทางออกต่าง ๆ แลว้จึงร่วมกนัตดัสินใจน าไปสู่ผลท่ี   คู่เจรจาพึง
พอใจ ถา้คู่เจรจาเขา้ใจกระบวนการและสามารถส่ือสารกนัไดอ้ย่างดี  ไม่ตอ้งมีคนกลางมาเป็นผู ้
ก  ากบักระบวนการ แต่โดยส่วนใหญ่กว่าท่ีจะตดัสินใจมาร่วมเจรจา ความขดัแยง้ก็กลายไปเป็นขอ้
พิพาทอย่างรุนแรง จ าเป็นต้องมีคนกลางมาท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีเรียกว่า การเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลาง๖๘ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปในหวัขอ้สุดทา้ยของบทน้ี 

 ๓) สุนทรียสนทนา (Dialouge) หมายถึง “กระบวนการท่ีด าเนินไปโดยใชก้ระบวนการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการคิดร่วมกนัไดใ้นระหว่างบุคคลในกลุ่ม เป็นการสร้างสรรค์
ความคิดร่วมท่ีไปไกลกวา่การระดมความคิด (Brianstroming) กล่าวคือ เป็นการขยายขอบเขตไปสู่
ส่ิงท่ีลุ่มลึกภายในตน เป็นการแลกเปล่ียนการรับรู้ท่ีเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน และองค์ความรู้ภายใน
บุคคล และเป็นกระบวนการท่ีน าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนออกมาปรากฎใหเ้ป็นท่ีชดัแจง้”๖๙ ส่ิงท่ีเด่นชดั
ในบรรยากาศของกระบวนการน้ี คือ การเปิดใจสนทนากนั ดว้ยการสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่ง 
“อิสระ” ใหม้ากท่ีสุด ภาวะอิสระน้ีเองท่ีท าให้หลายส่ิงเปิดออกมา ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปัน 
ความคิดร่วมท่ีมีพลงั ความรู้สึก ความเขา้ใจในกลุ่มอยา่งแทจ้ริง๗  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดด้งักล่าวน้ีเอง 
อาจจะส่งผลใหเ้กิดแนวทาง หรือทางออกในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ไดใ้นท่ีสุด 
                                                        
 ๖  Chirstopher W. Moor, (เขียน), วนัชยั วฒันศพัท์, กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง , 
(ขอนแก่น: สถาบนัสนัติศึกษา,     ), หนา้ ๗. 
 ๖๖ พ.ต.ชวติั สุทธิพนัธ์ุ, “วิธีระงบัขอ้พิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ม.ป.ป., หนา้ ๖. 
 ๖๗ อรุณ ภาณุพงศ,์ “การเจรจาทางการทูต”, สราญรมย ์(   กมุภาพนัธ์     ):  . 
 ๖๘ วนัชยั วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   ๘. 
 ๖๙ มนตช์ยั พินิจจิตรสมทุร, Dialouge สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สตปัิญญาร่วมกนั
ของมนุษย์, (กรุงเทพฯ: บริษทั จงเจริญเทพารักษก์ารพิมพ ์จ ากดั,     ), หนา้ ๘.  
 ๗  เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๗. 



   
 

 

 ๔) การประนีประนอม (Compromising) เ ม่ือกล่าวถึงการประนีประนอม 
(Compromising) ในความหมายทั่วไปนั้น๗  จัดได้ว่าเป็นหลักการในทางรัฐศาสตร์ท่ีน ามา
ประยุกต์ใชเ้ม่ือเกิดการตึงตวัในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กนั ท่ามกลางการเผชิญหนา้เพื่อเจรจา
ต่อรองในส่ิงท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งการนั้น บรรยากาศตอ้งเต็มไปดว้ยหลกัแนวคิดและทฤษฎีท่ีวา่ “แสวง
จุดร่วม และสงวนจุดต่าง” ประเด็นใดท่ีสามารถหาทางออกร่วมกนัไดโ้ดยการเจรจาและหาขอ้ยุติ
ตอ้งรีบน ามาใช้ในทนัที  แต่ประเด็นใดก็ตามซ่ึงเป็นขอ้แตกต่างของแต่ละฝ่ายและน ามาซ่ึงความ
แตกแยกก็ควรเก็บเร่ืองราวเหล่านั้นเอาไวก่้อน  

 แต่ส่ิงท่ีส าคญัในการเจรจาหาขอ้ยุติก็คือควรมุ่งน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวกบัหลกัการท่ีอยู่
บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงเท่านั้น  ไม่สมควรอยา่งยิ่งท่ีจะน าเสนอประเด็นท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั หรือ
ประโยชน์ส่วนตวั  และไม่ควรท าให้เร่ืองส่วนตวัไปท าลายเร่ืองส่วนรวมท่ีจะเกิด ท่ามกลางการ
ประนีประนอมนั้นอยา่ให้อารมณ์เขา้มามีอิทธิพลต่อการเจรจา  ไม่เช่นนั้นแลว้  บรรยากาศของการ
หาขอ้ยติุจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากแต่ละฝ่ายใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล ดงันั้นควรประนีประนอมแนวคิด
ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีบทสรุปท่ีลงตวัในท่ีสุด
เป็นการด ารงอยู่บนฐานของเป้าหมาย และความสัมพนัธ์  โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแบ่งผลประโยชน์
ร่วมกนั  ซ่ึงเป็นการไดรั้บผลประโยชน์ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย  วิธีการน้ีอาจจะใช้ไม่ได้ผลเม่ือเกิดมี
ความขดัแยง้ในประเด็นท่ีวา่ดว้ยค่านิยม ความเช่ือทางศาสนา และวฒันธรรม 

 ๕) การมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้าง
เวที และเปิดเวทีใหแ้ก่ประชาชน (Public) หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรง (Direct)  หรือโดยออ้ม (Indirect)  เขา้มามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นตน้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน    รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดงักล่าวไป
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  และการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่

                                                        
 ๗  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ: ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่”, หนา้    -   . 
 



   
 

 

เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นการ
เสริมความสามคัคีในสังคม๗  

 นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของตดัสินใจ การลด
ค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ  ท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั อีกทั้งช่วย
หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ในกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด ช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  ความชอบธรรม และช่วย
ให้ทราบความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพฒันาความ
เช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรคข์องสาธารณชน๗  

 ๖) การให้อภัย (Forgiveness)  ส าหรับการศึกษาเร่ืองการให้อภยั(Forgiveness) จะเป็น
การศึกษาท่ีเนน้ทางดา้นจิตวิทยาสังคม(Social Psychology) โดยการให้อภยัจะมีความหมายในเชิง
จิตวิทยา ท่ีวา่ดว้ยการตอบสนองของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่ออีกบุคคลท่ีท าให้เจ็บปวด  โดยตั้งใจท่ีจะละ
ทิ้งความรู้สึก  การคิด  และพฤติกรรมทางท่ีไม่ดีต่อบุคคลนั้นๆ และแทนท่ีดว้ยการมีความรู้สึก  การ
คิด  และพฤติกรรมในทางท่ีดีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูใ้ห้อภยั  กล่าวคือ เป็นการ
ปลดปล่อยความรู้สึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจท่ีจะแก้แคน้ เป็นกระบวนการทางจิตท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาภายหลงัท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากความขดัแยง้ 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาการให้อภยัของนกัวิชาการทางตะวนัตกพบวา่ บทบาทการ
ให้อภยัในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยตรงนั้น  โดยหลกัการจะมุ่งไปท่ีการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ หรือ
การหวนกลบัมาคืนดีกนั(Reconciliation) ของคู่กรณี ภายหลงัท่ีเกิดความขดัแยง้ข้ึนแลว้๗  และการ
ให้คุณค่าของการให้อภยัจะเป็นไปในเชิงจิตวิทยาสังคม โดยให้ความส าคญัของการให้อภยัว่าเป็น
วิธีการหน่ึงในการบ าบดัทางจิต เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกโกรธ เคียดแคน้ ท่ีจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพจิตและกายของมนุษย ์การให้อภยัจึงเป็นเสมือนยารักษาโรคทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เช่น การลดลงของอตัราการเตน้ของหวัใจและอตัราการหายใจ การลดลงของความวิตกกงัวล
และความซึมเศร้า ความรู้สึกเป็นปฏิปักษแ์ละความโกรธ และการพฒันาความเคารพในตนเอง 

                                                        
 ๗  เจมส์ แอล เครตนั , วนัชยั วฒันศพัท์ (ผูแ้ปล), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของ
ชุมชน, หนา้   – ๘. 
 ๗  เร่ืองเดียวกนั, หนา้   – ๘. 
    Dudley D. Cahn , Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, third 
edition , (New York: Pearson, 2007), p. 232. 



   
 

 

  ๒.๑.๗.๒ วิธีทางกฎหมาย การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายนั้ น  
สามารถแบ่งออกได้    วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการทางศาล (Judicial 
Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) 

 ๑) อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  หมายถึง กระบวนการท่ีทั้งคู่สมคัรใจขอให้ “บุคคล
ท่ีสามท่ีเป็นกลาง” ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูช่้วยตดัสินใจในปัญหาความขดัแยง้๗  ซ่ึงวิธีการน้ีเป็น
วิธีการระงบัขอ้พิพาทซ่ึงมีมานานนบัพนัปีแลว้ ทั้งในสมยักรีก และโรมนัก็ไดน้ าวิธีการน้ีมาใช้๗๖  
เม่ือศึกษาถึงประวติัและวิวฒันาการของกฎหมายพบว่า อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้เพื่อระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งรัฐกบัรัฐ ขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัเอกชน และขอ้พิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน ทั้งน้ี
ก็ดว้ยเหตุวา่ขอ้พิพาทระหวา่งรัฐนั้นอาจน ามาซ่ึงการใชก้ าลงัอาวธุเขา้ต่อสู้กนั๗๗   

 อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นวิธีระงบัขอ้พิพาทท่ีมีบรรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อกนัมากกวา่การ
ไปสู่ศาล ซ่ึงขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนก็ไดรั้บการช าระความโดยบุคคลท่ีคู่กรณีเช่ือถือและไวว้างใจ”๗๘ จะ
เห็นว่า อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นเร่ืองท่ีคู่กรณีจะตกลงกันเลือกบุคคลและกลไกในการระงบัข้อ
พิพาทของตนเป็นเร่ือง ๆ ไป อีกทั้งก าหนดรูปแบบของอนุญาโตตุลาการ แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงตอ้งค านึงถึงผล หรือขอ้ผกูมดัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากค า
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการด้วย อย่างไรก็ตามค าช้ีขาดของคณะกรรมการท่ีคู่กรณีได้ตั้งข้ึนเพี่อ
พิจารณาตดัสินขอ้พิพาทระหว่างคู่กรณีให้ตอ้งปฏิบติัตาม แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งถึงท่ีสุด เพราะคู่กรณี
อาจจะมีการด าเนินกระบวนการทางคดีเพื่อขอให้มีการตีความทบทวน แกไ้ข อุทธรณ์ หรือเพื่อให้
ค  าช้ีขาดนั้นใชบ้งัคบัไม่ได ้๗๙ 

 ๒) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การท่ีสถาบนัซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม
ระบบท่ีสังคมยอมรับเขา้มาช่วยจดัการแกไ้ขขอ้พิพาท  ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นการเปล่ียนจากการแกปั้ญหา
ระหวา่งกนัเองไปสู่กระบวนการของรัฐ โดยคู่กรณีด าเนินการจา้ง “ทนายความ” ให้ท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนในการสู้คดี ซ่ึงมีการน าสืบต่อหน้าบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลางคือ “ผูพ้ิพากษา” หรือ “คณะ

                                                        
 ๗  Chirstopher W. Moor, วนัชยั วฒันศพัท(์ผูแ้ปล), กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง, หนา้ ๙. 
 ๗๖ พ.ต.ชวติั พิสุทธิพนัธ์ุ, “วธีิระงบัขอ้พิพาทโดยสนัติของสหประชาชาติ”, หนา้   . 
 ๗๗ อนนัต ์จนัทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์     นิติ
ธรรม,    ๘), หนา้  . 
 ๗๘ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  . 
 ๗๙ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๗. 



   
 

 

ลูกขุน” แลว้แต่ระบบ๘  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีพิพากษาเหล่าน้ี นอกจากการพิจารณาถึงขอ้ขดัแยง้ ความห่วง
กงัวล และผลประโยชน์ของคู่กรณีแลว้ ยงัตอ้งมองไกลออกไปถึงค่านิยม และมาตรฐานของสังคม 
ผูพ้ิพากษาและคณะลูกขุนตอ้งตดัสินบนพื้นฐานของกฎหมาย และตอ้งเป็นไปตามตวับทกฎหมาย  
คู่กรณีไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ แต่ก็จะไดรั้บโอกาสในการแสดงทศันคติของเขาเองอยา่งหนกั
แน่น และจากการตดัสินท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะความเป็นไปของสังคม๘  

 ๓) กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจดัได้
วา่เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ หรือขอ้พิพาทไดอี้กประการหน่ึงเช่นเดียวกนั  วิธีการน้ีด าเนินการ
โดยภาครัฐโดยอาศยักระบวนการทางกฎหมาย๘   ในรูปแบบของพระราชก าหนด หรือพระบญัญติั
นิรโทษกรรม (Amnesty Act)  ซ่ึงประเด็นน้ีอาจจะเป็นความขดัแยง้ในประเด็นใหญ่ ๆ และมีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงหากน าผูก้ระท าผิดมาลงโทษอาจจะก่อให้เกิด
ความโกลาหลได ้  กรณีเช่นน้ีเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมเร่ืองปืน และ
นิรโทษกรรมเก่ียวกบัการปฏิวติัรัฐประหาร เป็นตน้ ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลกัษณะน้ีไม่
ครอบคลุมถึงความผดิเก่ียวกบั “คดีอาญา” ในประเด็นท่ีรุนแรง 

 

๒.๒ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎ ีของการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

 โดยธรรมชาติของมนุษยห์ากมีความขดัแยง้หรือขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึนแลว้ มกัจะถือความ
ตอ้งการ และความคิดของตนในการจดัการความขดัแยง้เพื่อเป้าหมายนั้น โดยการจดัการความ
ขดัแยง้มุ่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงชยัชนะ วิธีการจดัการความขดัแยง้ไดมี้การพฒันารูปแบบเร่ือยมาจากการ
ให้ผูน้  าสังคมเป็นผูจ้ดัการ และไดมี้การพฒันาไปสู่ในรูปแบบศาล โดยมีผูพ้ิพากษาเป็นผูว้ินิจฉยัช้ี
ขาดขอ้พิพาท จนกระทัง่ไดมี้การพฒันาเต็มรูปแบบของกระบวนการยุติธรรม มีการสืบพยาน การ
ฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี 

 การน าขอ้ขดัแยง้ข้ึนสู่กระบวนการศาลถึงแมจ้ะสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้พิพาท
ได ้ก็ไม่อาจถือวา่ เป็นวธีิการการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีดีท่ีสุด เพราะผลแห่งค าพิพากษาของศาลยอ่มท า
ใหคู้่พิพาทฝ่ายหน่ึงเป็นผูช้นะ และอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูแ้พ ้(Win / Lose)  

                                                        
 ๘  Chirstopher W. Moor, วนัชยั วฒันศพัท ์(ผูแ้ปล), กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง, หนา้   . 
 ๘  เร่ืองเดียวกนั, หนา้   . 

 ๘  เร่ืองเดียวกนั, หนา้   . 



 ๖ 
 

 

 ปัญหาความล่าช้า กระบวนพิจารณาท่ียุ่งยากของกระบวนการศาลเป็นปัญหาท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึง รวมถึงการส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย เสียเวลาทั้งของคู่พิพาทและส่วนของรัฐ โดยเหตุน้ีท าให้
เกิดแนวคิดในการหาวธีิการ เพื่อระงบัขอ้ขดัแยง้หรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน มีเป้าหมายให้คู่พิพาทเขา้ใจ
ในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถรักษาสัมพนัธภาพร่วมกนัไวอ้นัเกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวม 
การระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยมีบุคคลท่ีสามเขา้
มา ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการช่วยเหลือชักจูงให้คู่พิพาทยอมเจรจาผ่อนผนัเขา้หากัน อนัจะ
น าไปสู่การท าความตกลงไดด้ว้ยความพอใจของทุกฝ่าย การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทถือเป็นทางเลือกอีก
ทางหน่ึง ในการระงบัขอ้พิพาทแทนการน าคดีเขา้สู่กระบวนการศาล และท าให้มีแต่ฝ่ายชนะไม่มี
ฝ่ายแพ ้(Win / Win) 

 ๒.๒.๑ ความเป็นมาของวธีิการไกล่เกลีย่ในประเทศไทย 

 ในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ไดน้ าวิธีการไกล่เกล่ียมาใชใ้นการระงบัขอ้
พิพาทแทนการฟ้องคดีในศาลตั้งแต่เม่ือใด หากศึกษาประวติัศาตร์แต่ละยุคตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย 
สมยัสุโขทยั จนกระทัง่ถึงสมยัปัจจุบนัเช่ือว ่เป็นหลกัธรรมชาติของมนุษยใ์นสังคมท่ีตอ้งการให้เกิด
ความสงบเรีบยร้อย จึงไดน้ าขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมในทอ้งถ่ินนั้น มาใชใ้นการระงบัขอ้
พิพาทโดยการไกล่เกล่ีย พระมหากษตัริย ์และพระสงฆจ์ะเป็นผูท่ี้มีบทบาทเป็นอยา่งมากในการไกล่
เกล่ีย 

 หลกัฐานท่ีช้ีชัดให้เห็นว่า การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ียได้เกิดข้ึนมาตั้งแต่
ก่อนยคุก่อนสุโขทยั ซ่ึงในยุคนั้นไดมี้กฎหมายท่ีพระเจา้มงัรายตราข้ึน ซ่ึงเรียกวา่ มงัรายศาสตร์ ถือ
วา่เป็นกฎหมาย ท่ีมาจากรัฏฐาธิปัตย ์ก าหนดสิทธิหน้าท่ีพลเมือง มีเน้ือหากฎหมายก าหนดค าสอน
ทางศาสนา และจารีตประเพณีไวใ้นธรรมนูญกณัฑ์ไตร     เป็นค าสอนผูป้กครองหัวเมือง ท่ี
เรียกวา่ จ  าเมือง ความวา่ “ การประนีประนอมยอมความใหใ้ชห้ลกั บวัอยา่ให้ช ้ า น ้ าอยา่ให้ขุ่น งูอยา่
ใหเ้คียด เขียดอยา่ใหต้าย ไมอ้ยา่ใหต้ดั คอ้นอยา่ใหห้กั ฝ่ังอยา่ใหท้ลายลงมา”๘  

 ในสมยัสุโขทยัได้ปรากฏหลักฐานทางประวติัศาสตร์ คือ หลกัศิลาจารึก ซ่ึงปรากฏ
ถอ้ยค าท่ีไดจ้ารึกในแท่งศิลาวา่ “ถา้ไพร่ฟ้าลูกขุนผิดแผกแตกต่างกนั ไต่สวนดูแทแ้ลจริง แล่งความ
แก่เบาดว้ย ช่ือบ่งบา้ผูล้กั” และปรากฏถอ้ยค าในตอนหน่ึงวา่ “ในปากประตูมีกระด่ิงอนัหน่ึงแขวน
ไว ้ไพรฟ้าหนา้ปกกลางบา้นกลางเมืองมีถอ้ยค ามีความเจบ็ฟ้องขอ้งใจ มนัจะกล่าวถึงเจา้เถิง ขุนบ่ไว ้

                                                        
 ๘  พิธินยั ไชยแสงสุวกลุ และคณะ, “วจิยัพืน้ฐานตามกฎหมายล้านนาโบราณ”, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,     ), หนา้    . 



 ๗ 
 

 

ไปสั่นกระด่ิงอนัท่านแขวนไว ้พ่อขุนรามค าแหงเจา้เมืองไดย้ินเรียก เม่ือถามสวนความแก่มนัดว้ย
ช่ือไพรในเมืองสุโขทยัจึงชม” จากศิลาจารึก จะเห็นไดว้า่ การปกครองในสมยัสุโขทยั เป็นลกัษณะ
การปกครองแบบพ่อปกครองลูก การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียจึงน่าจะเป็นความตอ้งการ
ของคนในยคุนั้นมากกวา่ ท่ีจะให้มีการตดัสินแบบแพช้นะกนั ซ่ึงจะน าไปสู่ขอ้ขดัแยง้ในสังคมมาก
ข้ึน ลกัษณะการปกครองในสมยัสุโขทยัมีการน าหลกัศาสนาเขา้มาผนวกกบัหลกัในการปกครอง
ประชาชนท าใหเ้กิดการสามคัคี และใหอ้ภยักนั 

 สมยักรุงศรีอยุธยาพระมหากษตัริยมี์พระราชอ านาจในการออกกฎหมายอนัเป็นรัฏฐาธิ
ปัตย ์ในจุลศกัราช   ๖๖ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี   ไดอ้อกกฎหมายเรียกวา่ กฎหมายตราสามดวง๘  
โดยตอนท่ีสองในตวับทพระธรรมศาสตร์ อธิบายถึงลักษณะผูท่ี้จะเป็นตระลาการ และมีพระไอย
การก าหนดคุณสมบติัตระลาการ ดงัน้ี๘  

 ) ตระลาการท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือประเภทเดียวกนั 

 ) ตระลาการท่ีเป็นนายร้อย หรือนายแขวงในหวัเมืองส่วนนอก 

 ) ตระลาการท่ีมีใจไม่ล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด 

 ) ตระลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตระลาการผูใ้หญ่ 

 ) ตระลาการท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง 

๖) ตระลาการผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาดว้ยความยนิยอมของคู่ความทั้งสองฝ่าย 

ดงันั้น ค าวา่ “ตระลาการ” จึงมิได ้หมายถึงเฉพาะผูพ้ิพากษาเท่านั้น แต่ยงัมีบุคคลอ่ืน ซ่ึง 

ได้แก่ นายร้อย นายแขวง พระสงฆ์ ท่ีมีความรู้ทางกฎหมาย และนอกจากน้ี ผูไ้กล่เกล่ียก็เรียกว่า 
ตระลาการอีกดว้ย 

 สมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงช าระกฎหมายให้เป็น
หมวดหมู่ เรียกวา่ กฎหมายตราสามดวง โดยในการวนิิจฉยัช้ีขาดตดัสิน และการระงบัขอ้พิพาทดว้ย
การการไกล่เกล่ีย ตามหลักพระรรมศาสตร์ และพระราชศาสตร์ยงัคงยึดถือกันอยู่ จนกระทั่ง
ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมยัเทียบเท่านานาอารยประเทศ และไดมี้การบญัญติั

                                                        
 ๘  เธียร เจริญวฒันา, “ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ” (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมธิราช,    ๘), หนา้    ๖. 
 ๘  ควอริช เวลส์, “การปกครองและการบริหารของไทยสมยัโบราณ” (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา

พานิชย,์    ๗), หนา้    . 



 ๘ 
 

 

กฎหมายในเร่ืองของการประนีประนอมยอมความไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ย
เร่ืองเอกเทศสัญญา มาตรา ๘   ถึง มาตรา ๘   ถือเป็นบทบญัญติักฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน เพื่อเป็น
วธีีการหน่ึงในระบบของการระงบัขอ้พิพาทท่ีท าใหคู้่กรณีผอ่นปรนให่แก่กนั 

 จากการศึกษาของอุดม บวัศรี และคณะ พบวา่ในประเทศไทย ไดมี้กระบวนการเจรจา
ไกล่เกล่ียคนกลางมานานแล้วในสังคมชนบททางภาคอีสาน ท่ีเรียกว่า “ระบบเจา้โคตร” ซ่ึงเป็น
ระบบความเช่ือดั้งเดิมท่ีสืบต่อกนัมาชา้นาน ตวัเจา้โคตรเอง คือ ปู่ ยา่ ตายาย(ส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย) 
ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของลูกหลานตระกูลนั้น หรือแมแ้ต่คนละตระกูล เจา้โคตรจะท าหนา้ท่ีเป็นคน
กลางในกรณีมีความขดัแยง้กนัในครอบครัวหรือในชุมชน  จากการศึกษาวิจยัเร่ืองเจา้โคตร สรุปได้
วา่ การใชร้ะบบศาลยุติธรรมในการระงบัความขดัแยง้ถึงแมว้า่จะเท่ียงตรง แต่ก็ไม่สมบูรณ์ เพราะ
เม่ือระงบัความขดัแยง้อนัหน่ึงก็จะเกิดความขดัแยง้อีกอนัหน่ึงข้ึน เช่น ในกรณีเกิดการขดัแยง้
ทะเลาะววิาทกนัในหมู่บา้น ก็ไปแจง้ความให้ระบบบา้นเมืองเขา้มาจดัการ ซ่ึงระบบต ารวจและศาล
ยุติธรรม ก็จะตดัสินให้มีผูแ้พผู้ช้นะ คนแพก้็ถูกปรับมีโทษ ผูช้นะก็สะใจว่าตวัเป็นผูช้นะ เม่ือทั้ง
สองคนกลบัมาอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัจึงเกิดทะเลาะกนัอีกไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงต่างจากระบบเจา้โคตรท่ี
เม่ือเกิดเร่ืองแลว้ จะน าคู่กรณีมาสืบสวนต่อหนา้ โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ใครถูกใครผิด และจะสั่งสอนให้อยู่
ร่วมกนั มีการปรับไหมใส่โทษก็ใช้ระบบ “เหลา้ไห ไกโ้ต” มีการปรับไหมแค่ใช้เหลา้หน่ึงไห ไก่
หน่ึงตวั เล้ียงผูเ้ฒ่าเจา้โคตรและผูม้าเป็นพยาน แลว้ไกล่เกล่ียใหเ้ขา้ใจกนัและกนั ทั้งสองก็จะอยูบ่า้น
เดียวกนัอยา่งมีสันติสุข จะเห็นไดว้า่ระบบเจา้โคตรเป็นระบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเพื่อระงบั
ความขดัแยง้แบบพื้นบา้นในสังคมอีสานโดยใชมิ้ติวฒันธรรมเป็นหลกั๘๖ 

 ปัจจุบนัการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ีย สามารถแบ่งตามองค์กรท่ีระงบัข้อ
พิพาทได ้  ประเภท ดงัน้ี 

 ) การระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิการไกล่เกล่ียท่ีผา่นขบวนศาล 

 ) การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ียท่ีผ่านองคก์รอ่ืนนอกจากศาล เช่น สมาคม
หอการคา้ไทย คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ 

   ส าหรับงานไกล่เกล่ียในศาลของไทยเพิ่งถูกน ามาจดัเป็นระบบเฉพาะมีการน ามาใช้
อย่างจริงจงัเม่ือประมาณไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี โดยศาลแพ่งเป็นศาลชั้นตน้ศาลแรกท่ีริเร่ิมน าเอาระบบ
ไกล่เกล่ียมาใช้ และศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดน้ าเอาระบบไกล่

                                                        
 ๘๖ อุดมบวัศรี และคณะ, เจ้าโคตร: การระงับความขัดแย้งในวัฒนธรรมอีสาน, (นนทบุรี: สถาบนั
พระปกเกลา้,    ๖), หนา้  - . 



 ๙ 
 

 

เกล่ียมาใช ้ โดยเป็นการไกล่เกล่ียคดีท่ีมีขอ้พิพาทและสภาพปัญหาแตกต่างจากศาลอ่ืน รวมทั้งได้
สร้างระบบไกล่เกล่ียเพื่อไกล่เกล่ียทั้งคดีแพ่งกับคดีอาญาท่ีเป็นความผิดอนัยอมความได้ด้วย   
ส าหรับการเจรจาไกล่เกล่ียนอกศาลนั้น ได้มีการเร่ิมน าเขา้มาใช้คร้ังแรก โดยมีการจดัตั้งสถาบนั
สันติศึกษา ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ซ่ึงทางสถาบนัไดท้  าการจดัอบรมและเผยแพร่แนวทางของการ
เจรจาต่อรอง(Negotiation) การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Mediation) กระบวนการการมีส่วนร่วม 
(Public Partcipation Process) การเอ้ือใหเ้กิดการด าเนินการกระบวนการ (Facilitation) ให้แก่องคก์ร
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ๘๗  นอกจากน้ี ยงัมี ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกั
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้ ท่ีไดใ้ห้การฝึกอบรม และเผยแพร่สันติวิธีในการ
จดัการความขดัแยง้ อีกดว้ย 

 ๒.๒.๒ ความหมายของการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง (Mediation) 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.      “การไกล่เกล่ีย” หมายถึง พดูจาให้
ปรองดองกนั พดูจาใหต้กลงกนั ลูบไล ้ท าใหเ้รียบร้อย ท าใหมี้ส่วนเสมอกนั๘๘ 

 ตามรายงานวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรผูพ้ิพากษาผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาล พ.ศ. 
   ๗ ใหค้วามหมาย “การไกล่เกล่ีย” ไวว้า่ เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท โดยมีบุคคลท่ี
สาม เป็นคนกลางเขา้ช่วยเหลือ แนะน าในการเจรจาต่อรองของคู่ความ เพื่อระงบัขอ้พิพาท หรือ
หมายถึง กระบวนการ ซ่ึงมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคล โดยเปิดเผยและเป็นกลางระหวา่งคู่ความ 
เพื่อใชค้วามพยายามแกไ้ข บรรลุถึงขอ้ตกลงอนัเหมาะสม๘๙ 

 นอกจากการให้ค  านิยามของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมี
นกัวชิาการไทยอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

 วนัชัย วฒันศัพท์ ไดใ้หค้วามหมายของ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง วา่หมายถึง การเขา้
ไปแทรกในการไกล่เกล่ียโดยผูท่ี้เป็นบุคคลท่ีสาม เป็นคนกลาง และเป็นท่ียอมรับ คนกลางไม่มี
อ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท  เพื่อท่ีจะช่วยให้คู่กรณีท่ีมีขอ้ถกเถียง
หรือขดัขดัแยง้กนัอยูใ่ห้บรรลุขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั โดยความสมคัรใจ โดยทัว่ ๆ ไปการ
ไกล่เกล่ียคนกลาง คือ กระบวนการท่ีต่อเน่ืองของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของคนท่ี

                                                        
 ๘๗ วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้  ๖ - ๖๖. 
  ๘๘ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา้    ๙. 

 ๘๙ รายงานวชิาการฝึกอบรมหลกัสูตรผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาล, “กลยุทธ์การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท”, 
   ๗, หนา้   . 



   
 

 

เขา้ไปอยูต่รงกลางท่ีเรียกวา่ ผูไ้กล่เกล่ียคนกลาง๙   ซ่ึงบทบาทของบุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียคน
กลางก็คือ ท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีเป็นกลาง และไม่เขา้กบัฝ่ายใด  การปรับเปล่ียนกรอบค าพูด และ
กระบวนการใหม่ การสร้างสะพานไมตรีแทนการสร้างความกดดนั และการไม่ขยายประเด็นให้เป็น
เร่ืองใหญ่๙  

 โชติช่วง ทพัวงศ์ ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี คือ กระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาท โดยมีบุคคล
ท่ีสามเป็นคนกลางเขา้ช่วยเหลือแนะน าในการเจรจาต่อรองของคู่ความ เพื่อระงบัขอ้พิพาท๙  

 ภาณุ รัง สีสหัส  ได้ให้ความหมายไว้ในรวมบทความ การไกล่ เก ล่ียและการ
ประนีประนอมขอ้พิพาท และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วา่หมายถึง กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามมาช่วยให้คู่ความมาเจรจาต่อรองกันได้ส าเร็จ โดยเป็นผลิตผล
ประการหน่ึง ซ่ึงเกิดจากความลม้เหลวของการเจรจาต่อรอง แตมิใช่เป็นส่ิงท่ีเขา้มาแทนท่ีการเจรจา
ต่อรอง กระบวนการดงักล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่าย หรือทุกฝ่ายสามารถ
บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัจากกรณีท่ีมีการพิพาทนั้น ผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นคนกระตุน้ใหคู้่ความตกลงกนัได้
ง่ายข้ึน แต่ไม่มีอ านาจตกลงใหแ้ก่คู่ความแต่อยา่งใด 

 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า หมายถึง วิธีการระงบัขอ้พิพาทแบบหน่ึงท่ี
บุคคลท่ีสามมีบทบาทในการชักจูงให้คู่พิพาทเจรจา เพื่อระงับข้อพิพาท และบุคคลท่ีสามท า
ความเห็นของตนเสนอให้คู่พิพาทพิจารณา เพื่อปฏิบติัตาม หากคู่พิพาทเห็นคล้อยตามก็จะเกิด
สัญญาประนีประนอมยอมความตามความเห็นของบุคคลท่ีสามน้ี ซึงไดรั้บเลือกให้มาท าหนา้ท่ีน้ี ก็
เพราะเป็นบุคคลท่ีคู่พิพาทยอมรับนบัถือในเร่ืองคุณธรรม และหรือในเร่ืองความสามารถ๙  

 สม อินทร์พยุง ได้ให้ค  าจ  ากัดความว่า คือ วิธีการ(Process) ท่ีผูไ้กล่เกล่ีย ช่วยเหลือ
เก้ือกูล (Facilitate) คู่พิพาททั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายให้บรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาท 

                                                        
 ๙  วนัชยั  วฒันศพัท์ (แปลและเรียบเรียง), “คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อ
พพิาท”, (นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้,     ), หนา้    . 
 ๙  เร่ืองเดียวกนั, หนา้    .   
 ๙  โชติช่วง ทพัวงศ,์ “จดัการความขัดแย้งกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท: ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท”, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัขอ้พิพาทศาลยติุธรรม,     ,) หนา้ ๙๘. 

 ๙  พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู, “รวมข้อคดิเกีย่วกบัการระงบัข้อพพิาทในทางการค้า”, (กรุงเทพมหานคร: 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,     ), หนา้   . 



   
 

 

รวมทั้งช่วยติดต่อในเร่ืองราวต่างๆ ระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียกบัคู่พิพาทฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย จนกระทัง่
ถึงเวลาท่ีคู่พิพาททั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายตกลงกนั ใหผู้ไ้กล่เกล่ียเห็นหนา้ท่ีของเขา๙  

 ชวัติ พิสุทธิพันธ์ กล่าววา่ การไกล่เกล่ีย เป็นวิธีปฏิบติัของบุคคลท่ีสามเพื่อให้คู่กรณี
ท าความตกลงกนั ผูไ้กล่เกล่ียจะเขา้มาร่วมเจรจาและหาทางออกในปัญหาขอ้พิพาทนั้น การไกล่
เกล่ียเป็นการเจรจาโดยมีผูไ้กล่เกล่ียเป็นคนกลางและไม่มีลกัษณะบงัคบั คู่กรณีมีเสรีภาพเต็มท่ีใน
การระงบัขอ้พิพาทหรือไม่ระงบัขอ้พิพาทตามทางออกท่ีผูไ้กล่เกล่ียเสนอก็ได้ และส าหรับดา้นผู ้
ไกล่เกล่ียก็มีเสรีภาพท่ีจะเสนอการไกล่เกล่ียของเขาต่อไป หรือจะหยุดการไกล่เกล่ียเม่ือใดก็ได้
เช่นกนั การไกล่เกล่ียจะตอ้งอาศยัความยนิยอมของคู่กรณีเป็นส าคญั๙  

กกกกกกกกปรัชญา อยู่ประเสริฐ กล่าววา่ การไกล่เกล่ีย คือการท่ีคู่พิพาทตกลงยินยอมให้บุคคลท่ี
สามซ่ึงเป็นคนกลางท่ีมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางแต่ไม่มีอ านาจช้ีขาดขอ้พิพาท ท าการ
ช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กนั 
จนกระทัง่สามารถตกลงกนัไดโ้ดยท าสัญญาประนีประนอมความเพื่อระงบัขอ้พิพาทกนัต่อไป๙๖ 

 ค าวา่ “ไกล่เกล่ีย” นั้น จะตรงกบั ค าว่า “Mediation” ในภาษาองักฤษ ซ่ึงไดมี้การให้ค  า
นิยามไวห้ลายประการ ดงัน้ี   

กก พจนานุกรมของ Black’s Law ให้ความหมาย “Mediation” วา่ คือ การแทรกแซง หรือ 
สอดแทรกของบุคคลท่ีสาม เพื่ออยูร่ะหวา่งกลางบุคคลสองฝ่ายท่ีมีขอ้พิพาท เพื่อชกัจูงให้บุคคลท่ีมี
ขอ้พิพาทปรับเปล่ียน หรือขอ้ตกลงในปัญหาขอ้พิพาทได ้เป็นการตกลงในขอ้พิพาทโดยการกระท า
ท่ีเป็นกลาง หรือบุคคลท่ีเป็นกลาง๙๗ 

 ตามรายงานของกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกบั Alternative Dispute Resolution (ADR) 
ของสมาคมเนติบณัฑิตยสภาของประเทศแคนาดา ค.ศ.  ๙๘๙ ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ “Mediation” ไว้

                                                        
 ๙  สม อินทร์พยงุ, “หลกัเกณฑ์การประนอมและไกล่เกลีย่ข้อพพิาท”, วารสารทนายความ,  ,  ๘, 
สิงหา-กนัยายน,     , หนา้   . 
 ๙  พ.ต.ชวติั พิสุทธิพนัธ์, “วธีิการระงบัขอ้พิพาทโดยสนัติของสหประชาชาติ”, หนา้ ๘. 
 ๙๖ ปรัชญา อยูป่ระเสริฐ, ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท, ใน รวมบทความ เทคนิค 
จิตวทิยา และการส่ือสารส าหรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท, รวบรวมจดัพิมพโ์ดย ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังาน 
ศาลยติุธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธนาเพรส จ ากดั,     ), หนา้   . 

 ๙๗ บุญตา ส. ผาบมีชยั, “กระบวนการวา่ดว้ยการไกล่เกล่ีย: ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วทิยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,    ๗), หนา้   . 



   
 

 

วา่ การท่ีบุคคลภายนอก (Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ เป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่มีอ านาจตดัสิน
สินช้ีขาด (No Decision Making Power) เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท หรือเก่ียวขอ้งกบัการเจรจา
ต่อรอง (Negotiation) เพื่อช่วยคู่พิพาทให้บรรลุขอ้ตกลงในการระงบัประเด็นต่างๆ ของขอ้พิพาท
ดว้ยความสมคัรใจของเขาเอง๙๘ 
 ในรัฐเวอร์จิเนียร์ สหรัฐอเมริกา หมวดท่ี   .  (Chapter   . ) ของประมวลกฎหมาย
ของเวอร์จิเนียร์ (Code of Virginia) ให้ค  าจ ากดัความของ “Mediation” วา่ คือ วิธีการ (Process) ท่ีผู ้
ไกล่เกล่ียช่วยเหลือ (Facilitator) คู่พิพาททั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายให้บรรลุขอ้ตกลงในการระงบัขอ้
พิพาทรวมทั้งช่วยติดต่อในเร่ืองต่างๆ ระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียกบัคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย 
จนกระทัง่ถึง เวลาท่ีคู่พิพาททั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายตกลงกนัใหผู้ไ้กล่เกล่ียพน้หนา้ท่ีของเขา๙๙ 
 นอกจากน้ี ยงัมีนกัวชิาการต่างประเทศ ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ “Mediation” ดงัน้ีก 
 Christopher W.M. ให้ความเห็นวา่ “Mediation” หมายถึง การแทรกแซงของบุคคล ท่ี
สามท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นกลางในการเจรจาหรือแกปั้ญหาควาขดัแยง้ โดยผู ้
ไกล่เกล่ียไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ แต่จะเป็นผูช่้วยเหลือคู่กรณีดว้ยความสมคัรใจและ สามารถตก
ลงกนัในปัญหาความขดัแยง้ร่วมกนัได้    
 Henry J. Brown and Arthur L. กล่าวไวว้า่ “Mediation” คือกระบวนการท่ีส่งเสริม
ช่วยเหลือคู่กรณี ดว้ยบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง ท่ีเรียกวา่ผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี ช่วย
ให้คู่กรณีสามารถตกลงแกปั้ญหาขอ้พิพาทของตนได ้ โดยผูไ้กล่เกล่ียไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ
ใดๆ ท่ีจะมีผลผกูพนัคู่กรณี แต่ผูไ้กล่เกล่ียจะใช่กระบวนการ เทคนิคและความรู้ ความเช่ียวชาญ
ต่างๆ ในการช่วยให้คู่กรณีเจรจาตกลงกนัไดใ้นขอ้พิพาทท่ีมีอยูโ่ดยปราศจากการพิจารณาพิพากษา
คดี    
 จากความหมายของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ “การไกล่เกล่ีย” 
(Mediation) เป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลาง มาท า
หนา้ท่ีเป็นผูเ้สนอแนะ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประโยชน์ และหนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด
ใหแ้ก่คู่กรณี อีกทั้งยงัช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองระหวา่งคู่กรณีหรือคู่ความ 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. 



   
 

 

ขอ้ตกลง และขจดัความขดัแยง้ลงได้ โดยความสมคัรใจของคู่กรณี ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะของผูไ้กล่
เกล่ีย ไม่ถือเป็นขอ้ผกูพนัท่ีจะบงัคบัใหคู้่กรณีหรือคู่ความตอ้งปฏิบติัแต่อยา่งใด การไกล่เกล่ียนั้นจะ
ช่วยรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งคู่กรณีและก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย  

 ๒.๒.๓ ทฤษฎกีารระงับข้อพพิาทโดยวธีิการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

 การระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียมีทฤษฎีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี    

  ) ทฤษฎีการแข่งขนั (Competitive Theory) ทฤษฎีน้ีมองวา่ ผูเ้จรจาท่ีมีประสิทธิภาพ
ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความรู้ทางกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกความ โดยไดรั้บผลออกมา
เป็นรูปธรรม ซ่ึงอาจเป็นในดา้นเงินตราหรือวตัถุ และเขา้ใจถึงอ านาจท่ีตนมีอยู ่และใชโ้ดยไม่ชกัชา้ 
เพื่อประโยชน์ของลูกความ ทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานเบ้ืองตน้วา่ “สังคมอยูภ่ายใตป้กครองหรือ
ครอบง า โดยผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายทั้งนกักฎหมาย 
และลูกความต่างมีความประสงคใ์ห้บรรลุความตอ้งการของตนมากท่ีสุด” ทฤษฎีการแข่งขนัมอง
โลกในแง่ท่ีวา่ทรัพยากรมีอยูจ่  ากดัตอ้งแบ่งปัน โดยการแข่งขนัเพื่อให้ไดป้ระสบความส าเร็จ ในแต่
ละเร่ืองทฤษฎีรูปแบบการเจรจาก าหนดข้ึน โดยถือผลประโยชน์ของตนเป็นส าคญั เพื่อให้ตนไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งฝ่ายสูญเสีย 

  ) ทฤษฎีการแกปั้ญหา (Problem Solving Theory) ทฤษฎีน้ีถือหลกัวา่ ผูเ้ขา้ร่วมเจรจา
ทุกคน มีผลประโยชน์ร่วมกนั ทุกคนอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของสังคมเดียวกนั จึงมีส่วนในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั เพื่อใหส้ามารถน าขอ้ตกลงดว้ยความสมคัรใจ ขอ้ขดัแยง้เป็นปัญหาท่ีตอ้งศึกษา 
และแกไ้ขร่วมกนั โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั หลกัการของทฤษฎีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีส าคญั มี   ประการ คือ ( ) แยกปัญหาความสัมพนัธ์ส่วนตวัออกจากขอ้ขดัแยง้ และแกไ้ข
ในแต่ละปัญหาต่างหากจากกนั ( ) เน้นความส าคญัของประโยชน์ไดเ้สีย และความตอ้งการของ
คู่ความซ่ึงไม่ใช่ฐานะของคู่ความ ( ) คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อให้คู่ความได้รับผลประโยชน์
ร่วมกนั ( ) ยืนยนัการใชอ้งคป์ระกอบต่างๆท่ีตอ้งน ามาใช้ในการตดัสินใจ เพื่อประเมินทางเลือก 
และ ( ) เขา้ใจ และแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเจรจาตกลงท าสัญญา 

 จากการศึกษาของ สุกญัญา กองศรี ไดส้รุปเปรียบเทียบถึงขอ้ดีขอ้เสีย ของทฤษฎีการ
แข่งขนั และทฤษฎีการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังน้ีว่า ทฤษฎีการแข่งขนัมีข้อดีคือ สามารถ
ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการเจรจา การต่อรองท่ีแข็งกร้าว จะเหนือกวา่ฝ่ายท่ีดอ้ยกว่า ท าให้ขอ้
พิพาทสามารถยุติลงได ้ขอ้เสียคือคู่ความตอ้งเผชิญหน้ากนั แต่ละฝ่ายต่อสู้เพื่อชยัชนะ ท าให้เป็น

                                                        
     อานนัท ์จนัทรโอภากร, “เร่ืองการไกล่เกลีย่/ประนอมข้อพพิาท”, หนา้  -๘. 



   
 

 

ศตัรูกนัเม่ือฝ่ายใดไดป้ระโยชน์อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งสูญเสีย ส่วนทฤษฎีการแกไ้ขปัญหามีขอ้ดีท่ีวา่ เป็น
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยค านึงถึงความชอบธรรมของฐานะ ผลประโยชน์และความประสงค์
ของอีกฝ่ายหน่ึง มิไดมุ้่งเพื่อชยัชนะแต่เพียงอยา่งเดียว แต่อยา่งไรก็ตามขอ้เสียท่ีวา่ ไม่อาจใชร่้วมกบั
ทฤษฎีการแข่งขันในแง่ท่ีว่า แม้ทรัพยากรจะมีอยู่อย่างจ ากัดในการแบ่งปัน ฝ่ายหน่ึงอาจได้
ประโยชน์โดยไม่ท าให้อีกฝ่ายตอ้งสูญเสีย ดงันั้นทฤษฎีทั้งสองต่างมีขอ้ดีและขอ้เสีย จึงสมควรท่ีผู ้
ไกล่เกล่ียจะตอ้งเลือกน า เฉพาะขอ้ดีของแต่ละทฤษฎีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐาน
แห่งสภาพปัญหา และสภาพแวดลอ้มของคดีหรือขอ้พิพาทนั้นๆดว้ย    
 กกผูไ้กล่เกล่ียนั้นจะอาศยัแต่เพียงทฤษฎียงัไม่พอ ยงัจะตอ้งมีประสบการณ์พอสมควรจึงจะ
ท าให้การไกล่เกล่ียให้บรรลุผลส าเร็จได ้ เช่นผูไ้กล่เกล่ียควรก าหนดแนวปฏิบติัในการเจรจา คือมี
การไกล่เกล่ียคู่ความร่วมกนั หรือแยกไกล่เกล่ียคู่ความทีละฝ่าย ขอพูดคุยกบัทนายหรือตวัความ
หรือให้บุคคลภายนอกมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงตามความประสงค์ของคู่ความ และผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้ง
เขา้ใจแนวคิดท่ีต่างกนัของคู่ความ สามารถวเิคราะห์วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแต่
ละฝ่าย พยายามโนม้นา้วแนวคิดของคู่ความแต่ละฝ่าย วนิิจฉยัแนวคิดของตนและ เขา้ใจถึงแนวคิด
ของอีกฝ่ายหน่ึง จากนั้นผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งช้ีแนะขอ้ตกลงในประเด็นใหคู้่ความคิดและตดัสินใจ 
กกกกกกกทั้งหมดน้ีไม่มีหลกัทฤษฎีก าหนดไวแ้น่นอนจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูไ้กล่เกล่ียเอง
วตัถุประสงคข์องการไกล่เกล่ียไม่ใช่เพื่อช้ีแนะขอ้ตกลงให้คู่ความ วตัถุประสงคที์แทจ้ริงของการ
ไกล่เกล่ียคือ การเขา้ไปช่วยให้คู่ความท าการเจรจาต่อรองง่ายเขา้ และอ านวยความสะดวกให้แก่
การติดต่อเจรจาระหว่างคู่ความสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรในการเจรจาจนกระทั่งคู่
ความสามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดห้รือมองเห็นทางออกของปัญหา ผูไ้กล่เกล่ียจึงเป็นผู ้
พยายามน าทางใหคู้่ความเพื่อท่ีจะพบทางออกของปัญหาท่ีเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย    

 ๒.๒.๔  หลกัการพืน้ฐานของการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง  (Mediation)   เป็นการท่ีคู่กรณีพยายามท่ีจะแกปั้ญหาความ
แตกต่างระหวา่งกนัโดยความช่วยเหลือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
โดยมีหลกัการพื้นฐานดงัน้ี 

                                                        
     สุกันยา กองศรี, “บทบาทของทนายความในการะงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ีย”, 

วทิยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์     ), หนา้ ๙-  . 
     บุญตา ส.ผาบมีชยั, “กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, หนา้  ๗. 



   
 

 

  ๒.๒.๔.๑ หลกัการของกระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง๑ ๕ 

 กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางมีหลกัการท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจอยูห่ลายประเด็น  
ไดแ้ก่ 

  )  กระบวนการน้ีการพิจารณาตดัสินหาทางออกของขอ้ขดัแยง้เกิดโดยคู่กรณี หรือคู่
ขดัแยง้ช่วยกนัพิจารณาหาทางออกร่วมกนั คนกลางไม่มีหนา้ท่ีหรือไม่มีอ านาจไปตดัสิน  

  )  กระบวนการในการเจรจาจะใชว้ิธีหรือกระบวนการใชก้ารเรียนรู้ร่วมกนั (Learning  
Process)  โดยไม่ใช้จุดยืน (Position)  แต่จะใช้การเจรจาโดยใช้ความตอ้งการหรือความสนใจ
ร่วมกนัเป็นพื้นฐานในการเจรจา (Interest  Based Negotiation)  เช่น  ไม่ใชก้ารเจรจากนัวา่จะสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือไม่สร้างโรงไฟฟ้า   ซ่ึงเป็นการเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position  - Based  Negotiation)  
และไม่มีทางจะหาขอ้ยุติได ้   ตอ้งอาศยัค าถามวา่ “ท าไม”  จึงจะสร้าง หรือ “ท าไม”  จึงจะไม่สร้าง   
เหตุผลเหล่าน้ีก็จะเป็นเหมือนประเด็นท่ีเราจะมาช่วยกนัหาค าตอบ  ถา้ตกลงกนัไดก้็ถือเป็นขอ้ยุติ   
ถา้ตกลงกนัไม่ไดจ้ะตอ้งมีการศึกษาหาขอ้มูลอะไรอีก   ก็ตอ้งตกลงกนัใหดี้ 

  )  กระบวนการเจรจาตอ้งมีกติกาในการเจรจา (Ground  Rules)  เพื่อให้คนกลางท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบักระบวนการไดต้ามนั้น  เช่น  ก าหนดวา่ให้ผลดักนัพูดทีละคน  อาจจะแยกกลุ่มคุยกนั  
หรืออะไรคือขอ้ยุติ  หากไม่สามารถหาขอ้ยุติได้จะท าอะไร  จะประชุมท่ีไหน  ใช้เวลามากน้อย
เท่าไร  เร่ิมเม่ือใด  เลิกเม่ือใด  ใครจะท าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง 

  ๒.๒.๔.๒ บทบาท และหน้าทีข่องผู้ไกล่เกลีย่ หรือคนกลาง   
ก Mr.Derril T.Warren, Q.C. ผูอ้  านวยการบริหาร (Executive Director) ศูนย์
อนุญาโตตุลาการของบริติสโคลมัเบียประเทศคานาดา กล่าววา่ “Mediator” หรือผูไ้กล่เกล่ีย กระท า
การในฐานะเป็นคนกลาง เป็นผูช่้วยเหลือ (Facilitator) ในระหว่างท่ีมีการเจรจาต่อรองต่างๆ 
ระหวา่งคู่พิพาท จุดประสงคข์องการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้ขอ้พิพาทระงบัไปดว้ยความสมคัร
ใจเป็นชยัชนะของทั้งสองฝ่าย (Win/Win Settlement) ยอมรับวา่เป็นการตกลงท่ีเป็นธรรม ถึงแมว้า่
จะไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์ครบถ้วนตามท่ีเรียกร้องมาในตอนเร่ิมตน้ขอ้พิพาทก็ตาม การเจรจา
ต่อรองกนัโดยสุจริตใจเป็นหวัใจส าคญั แมต้ามหลกัปฏิบติัทัว่ไป ผูไ้กล่เกล่ียจะไม่ให้ค  าแนะน าหรือ
ให้ค  าตดัสินหรือออกความเห็นว่าคู่พิพาทควรตกลงกนัอย่างไรก็ตาม แต่ผูไ้กล่เกล่ียมกัจะเสนอ
แนวคิดริเร่ิม (Creativity) โดยใช้การสอบถามท่ีมีความช านาญ (through the skillful use of 
questions) ผูไ้กล่เกล่ียจะแยกขอ้เท็จจริงส าคญัๆ ออกจากขอ้เท็จจริงท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยเร็ว และมุ่ง

                                                        
     วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   ๖-  ๗. 
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ค านึงถึงผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของคู่พิพาทมากกวา่ การเจรจาของคู่พิพาทท่ีใช้อารมณ์จะ
หมดไปดว้ยความอดทนและตั้งใจฟังอย่างช านิช านาญของผูไ้กล่เกล่ีย ในขอ้พิพาทท่ีเป็นปัญหา
เทคนิค ผูไ้กล่เกล่ียไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเทคนิคนั้น เพราะว่าผูไ้กล่เกล่ียไม่ใช่ผู ้
ตดัสินขอ้พิพาท ถา้มีความจ าเป็นคู่พิพาทจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญเอง แต่ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทควร
เป็นผูช่้วยเหลือท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งมืออาชีพ (highly trained professional facilitator) โดย
ท าหนา้ท่ีของตนเหมือนกบัผูค้วบคุมวงดนตรี(conductor of an orchestra) แมว้า่ผูค้วบคุมวงจะไม่
สามารถเล่นดนตรีช้ินใดได ้แต่ความรู้ความช านาญในการควบคุมวงดนตรีของเขายอ่มช่วยเหลือให้
นกัดนตรีเล่นไดอ้ยา่งไพเราะ  ๖ โดยสรุปผูไ้กล่เกล่ีย หรือคนกลางจึงมีบทบาทหลายประการ  ๗ คือ   

  ) ประสานระหวา่งขอ้พิพาท ช่วยให้คู่พิพาทมาพบปะเจรจาคืนดี ผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผู ้
ติดต่อประสาน นดัวนัเจรจาหาทาง ให้คู่พิพาท หรือตวัแทน ท่ีมีอ านาจไดม้าพบปะพูดคุย เพื่อหา
แนวทางในการยติุขอ้พิพาท 

  ) อ านวยความสะดวกในการไกล่เกล่ีย หรือ ประนอมข้อพิพาท ผูไ้กล่เกล่ียจะ
ด าเนินการจดัเตรียมสถานท่ี ห้องประชุม อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจ าเป็น เพือให้
การไกล่เกล่ียด าเนินไปไดเ้รียบร้อยภายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อกนั 

  ) ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ผู ้ไกล่เกล่ียจะช่วยเสาะหาข้อมูลท่ีจ  าเป็น และข้อมูลทาง
กฎหมาย แปลความหมาย และเป็นส่ือกลางใหแ้ก่คู่พิพาทไดเ้ขา้ใจตรงกนั 

  ) ให้ความรู้ในการไกล่เกล่ีย หรือประนอมขอ้พิพาท ตลอดจนการเจรจาต่อรองแก่
คู่พิพาท ผูไ้กล่เกล่ียซ่ึงมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการไกล่เกล่ีย ควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบการไกล่เกล่ียแก่คู่พิพาท ให้ตระหนักถึงประโยชน์ในการร่วมกนัแก้ปัญหา และระงบัข้อ
พิพาทไดดี้ จะท าใหก้ารไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จไดม้าก 

  ) ด าเนินการและควบคุมกระบวนการไกล่เกล่ียตามพฤติกรรมแห่งคดีตามท่ีเห็น
เหมาะสม และสมควร ผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผูด้  าเนินการใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียสามารถด าเนินต่อไป

                                                        
   ๖ การประนอมขอ้พิพาทและทางเลือกอ่ืนในการระงบัขอ้พิพาทนอกศาล, (กลุ่มกฎหมาย 
กระบวนการยติุธรรมทางแพง่และอนุญาโตตุลาการสภาวจิยัแห่งชาติ วนัท่ี   -   กนัยายน      ณ 
องคก์ารสหประชาชาติ), หนา้ ๖ (อดัส าเนา). 

   ๗ ปรัชญา อยู่ประสริฐ, “เทคนิค จิตวิทยา และการส่ือสาร ส าหรับการไกล่เกลี่ย ” , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัระงบัขอ้พิพาทศาลยติุธรรม,     ), หนา้  ๖. 
 



 ๗ 
 

 

ไดจ้นส าเร็จ โดยควบคุมและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประวิง
เวลาให้ล่าช้า ป้องกันการโต้เถียงอนัจะน าไปสู่การทะเบาะวิวาท เม่ือถึงทางตนัก็ด าเนินการหา
แนวทางท่ีผา่ยพน้อุปสรรค หรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ไปจนสามารถตกลงกนัได ้

 ๖) ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการตดัสินใจ จึงท าให้บทบาทของคนกลางต่างจากผู ้
พิพากษาหรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงในบทบาทของคนกลางในบทบาทของผู ้
พิพากษาหรืออนุญาโตตุลากรนั้นเป็นคนท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยความยินยอมพร้อมใจ
ของคู่กรณีท่ีจะท าหน้าท่ีตดัสินใจโดยอาศยักฎกติกา สัญญาหรือโดยวิธีปกติท่ีเป็นท่ียอมรับของ
สังคม คนกลางจึงไม่เหมือนผูพ้ิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการท่ีเขาไม่มีอ านาจท่ีจะตดัสินใจใดๆ 
ทั้งส้ินมีอยู่หลายๆ กรณีเหมือนกนั ซ่ึงโดยต าแหน่งนั้นมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจในเร่ือง
ดงักล่าว อยา่งไรก็ดีเขาอาจจะมาท าหนา้ท่ีคนกลางท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียอยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือเขา
วางบทบาทหรืออ านาจของการตดัสินใจของเขาไวช้ัว่คราว 

 ๗) ช่วยในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ เม่ือคู่พิพาทสามารถตกลงกนัได ้ผู ้
ไกล่เกล่ียจะเป็นผูช่้วยเหลือใหค้  าแนะน าในการร่าง หรือตรวจสอบสัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้มีผลผูกพนับงัคบัได ้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย ตรวจสอบผูท่ี้มีอ านาจลง
นามท่ีมีผลผกูพนั แลว้ด าเนินการใหคู้่พิพาท และพยานลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ๒.๒.๔.๓ คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลีย่ หรือคนกลาง๑ ๘ 

 คนกลางอาจจะเป็นคนเดียว สองคน หรือมากกวา่ก็ไดแ้ลว้แต่กรณี คนกลางจะตอ้งเป็น
ท่ียอมรับของคู่กรณี หรือคู่เจรจา  รู้จกัและเข้าใจกระบวนการด าเนินไปของความขดัแยง้และ
สามารถก ากบักระบวนการใหด้ าเนินไปกบัทั้งตอ้งไม่มีผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีขดัแยง้กนั คุณสมบติั
ของคนกลางมีหลายประการ ดงัน้ี 
  ) เป็นอิสระและเป็นกลาง ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ฝ้กไฝ่หรือ
เขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด หากมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัฝ่ายใด เช่น เป็นญาติพี่น้อง นายจา้ง ลูกจา้ง
หุ้นส่วน ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางการสมรส เป็นตน้ ก็ควร
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงใหฝ่้ายทราบ หรือขอถอนตวัจากการไกล่เกล่ีย เพื่อป้องกนัการคดัคา้น หรือครหา
ท่ีเกิดกบัผูไ้กล่เกล่ีย 
 อน่ึง ความเป็นกลางและความท่ีไม่เขา้กบัฝ่ายใดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการไกล่เกล่ียโดย
คนกลาง ค าทั้งสองท่ีกล่าวมานั้นเม่ือรวมกนัก็จะ หมายถึงทศันคติ พฤติกรรม ความสัมพนัธ์ และ

                                                        
   ๘ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๖- ๗. 



 ๘ 
 

 

อ านาจในการก ากบัของคนกลางซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ขา้ง หรือเห็นดว้ยกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือบางส่วน
ของคู่พิพาท อยา่งไรก็ดีผูไ้กล่เกล่ียท่ีเป็นกลางและไม่เขา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ไดห้มายความวา่เขาจะ
ไม่มีความคิดเห็นส่วนตวัของเขาในเร่ืองดงักล่าวนั้น มีความแตกต่างอยูบ่างๆ ระหวา่งความเป็น
กลางและความไม่เขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือความยุติธรรม การรักษาความเป็นกลางเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัประเด็นและการจดัการอย่างยุติธรรมกบับุคคลและกลุ่มบุคคล การทดสอบความไม่
เขา้ขา้งฝ่ายใดหรือความยุติธรรมหรือความเป็นกลางข้ึนอยู่กบัมุมมองของคู่กรณีจะยอมรับความ
ช่วยเหลือจากผูไ้กล่เกล่ียถา้ความช่วยเหลือนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นกลางและยติุธรรม    

  ) รักษาความลบัของคู่พิพาท กระบวนการไกล่เกล่ียมีการด าเนินการท่ีเป็นความลบั 
ดงันั้น ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งรักษาความลบัของคู่พิพาท่ีไดจ้ากมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด ไม่
แพร่งพรายใหบุ้คคลภายนอกทราบ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่คู่พิพาท และจะตามมาซ่ึงความรับ
ผดิทางแพง่ และอาญา 

  ) มีความอดทน ผูไ้กล่เกล่ียจะตอ้งมีความอดทนและอดกลั้น มีจิตใจเยือกเยน็ มีความ
เมตตากรุณาต่อคู่พิพาท พร้อมท่ีจะรับฟังปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดช้ี้แจง และแสดงเหตุ
ผลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามสมควร ผูไ้กล่เกล่ียจะอยูเ่หนือความขดัแยง้ไม่เขา้ไปโตเ้ถียงกบัคู่พิพาท 

  ) ซ่ือสัตยสุ์จริต ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งเป็นผูท่ี้มีจริยธรรม คุณธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากคู่พิพาท อนัจะท าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เป็นกลาง หรือไม่เป็นอิสระ 

  ) มีความรู้ ความสามารถในเน้ือหา หรือเร่ืองท่ีจะพิพาท ถึงแมว้่าผูไ้กล่เกล่ียจะไม่มี
หนา้ท่ีช้ีขาดขอ้พิพาท ก็ควรเตรียมตวัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีพิพาท เพื่อท่ีจะรู้เร่ืองและหา
แนวทางในการระงบัขอ้พิพาทให่แกคู่ความไดถู้กตอ้ง 

 ๖) มีความสามารถในการเจรจา และติดต่อส่ือสาร ผูไ้กล่เกล่ียควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มี
ความอ่อนโยนในการเจรจา แต่อย่างไรก็ตาม จะตอ้งมีความเข็มแข็งในประเด็นท่ีจะพิจารณา ไม่
ปล่อยใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงครอบง าจนเสียความเป็นธรรมและความเป็นกลาง รู้จกัพูดในขั้นตอนท่ีควร
พูด ไม่ควรพูดอยูฝ่่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทไดพู้ดคุย ผูไ้กล่เกล่ียควรจะพูดให้นอ้ยและ
เป็นผูรั้บฟังท่ีดี รู้วา่ขั้นตอนใดควรจะตดับทหรือหยุดพกั หรือเล่ือนการเจรจาออกไป เช่นถา้เห็นว่า
ทั้งสองฝ่ายมีอารมณ์รุนแรงเขา้หากนั อนัอาจจะน าไปสู่การทะเลาะววิาท 

                                                        
   ๙ ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยติุธรรม, คู่มอืการะงบัข้อพพิาทส าหรับประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์หจก. จิรรัชการพิมพ,์    ๗), หนา้   – ๖. 



 ๙ 
 

 

 ๗) มีความรู้และประสบการณ์ในการไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียท่ีดีควรจะมีความรอบรู้ใน
หลายๆดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท หลกัจิตวทิยาการไกล่เกล่ียตลอดจน
ผา่นประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียยิ่งมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ความเช่ียวชาญและความสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัตอ้งขยนัหมัน่เพียรคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ  

  ๒.๒.๔.๔ คุณค่าและความส าคัญของการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเป็นการเจรจาไกล่เกล่ียเพื่อให้ผูก้รณีได้มีโอกาสในการ
ร่วมกันท่ีจะสร้างทางเลือกร่วมกนั และร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การท่ีคู่กรณีสมคัรใจเข้า
มาร่วมกนัแกปั้ญหา ก็อาจจะท าให้เขาหาทางออกท่ีดีกวา่ร่วมกนั ดีกวา่ใชว้ิธีอ่ืน ๆ  คู่เจรจาสามารถ
จะบอกถึงประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคญัต่อเขา สามารถท่ีจะอธิบายผลประโยชน์ท่ีอยู่เบ้ืองหลงั
จุดยืน โอกาสท่ีจะช่วยกนัสร้างทางเลือกท่ีสร้างสรรคท่ี์อาจจะเป็นไปไดห้ลาย ๆ อยา่ง ดงันั้น การ
เจรจาไกล่เกล่ียคนกลางจึงมีคุณค่าและความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

  ) เกิดการตัดสินใจท่ีดีกว่า มีประสิทธิภาพ และย ัง่ยืนกว่า เพราะคู่เจรจามีอ านาจ
ตดัสินใจในผลของการเจรจา 

  ) มีการผสมผสานความตอ้งการ เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ก่อใหเ้กิดการยอมรับ 

  ) ลดความรู้สึกท่ีมีการแบ่งฝ่ายแบ่งขั้ว ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดี ลด
ช่องวา่งการส่ือสาร 

  ) ช่วยให้เกิดการสนบัสนุนในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยมากข้ึน เพราะคู่เจรจาไดมี้ส่วน
ร่วมในกระบวนการมาตลอด 

  ) มีความเป็นส่วนตวัและรักษาความลบัไดดี้กว่าในกรณีเจรจาความขดัแยง้ระหว่าง
บุคคล 

 ๖) แกปั้ญหาขอ้พิพาทไดเ้ร็วกวา่ 

 ๗) มีโอกาสมากกวา่ท่ีจะหาทางเลือกเพื่อใหเ้กิดทางออกท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นไปได ้

 ๘) ประหยดัเวลาของการบริหารจดัการ 

 ๙) ส้ินเปลืองนอ้ยกวา่การฟ้องร้องหรือการใชอ้นุญาโตตุลาการ 

   ) ปราศจากผลกระทบต่อกระบวนการแกปั้ญหาขอ้พิพาทวธีิอ่ืน ๆ    

                                                        
     วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้  ๖๙- ๗ .  



๖  
 

 

 ในกระบวนการทางศาล เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้อยา่งระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น โดย
ปกติโจทยแ์ละจ าเลยมกัจะน าคดีข้ึนสู่ศาลเพื่อใหศ้าลพิพากษาวา่ใครถูกหรือผดิ  ซ่ึงสมยัก่อนท่ียงัไม่
มีกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียประจ าศาลเพื่อหาทางออกให้แก่คู่กรณีนั้นได้ก่อให้เกิดผลเสียแก่
โจทยแ์ละจ าเลยในหลายประเด็นดว้ยกนั เช่น เสียทรัพย ์เสียเวลา เสียความรู้สึก เสียมิตรภาพเพราะ
บางคดีนั้น โจทยแ์ละจ าเลยเอาจจะป็นเพื่อนรัก หรือสามีภรรยา และท่ีส าคญัคือ เสียโอกาสในการท่ี
จะหาทางออกร่วมกนัได ้

  ๒.๒.๔.๕ ลักษณะของการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย๑๑๑ สามารถ
แบ่งแยกไดใ้น   ลกัษณะ คือ 

  ) การไกล่เกล่ียเพื่อให้คู่พิพาทกลบัคืนดี เป็นการไกล่เกล่ียโดยท่ีคู่พิพาทยงัคงรักษา
สัมพนัธภาพต่อกนัไว ้ไม่เกิดอคติท่ีไม่ดีต่อกนั และเกิดผลดีต่อคู่พิพาท หากยงัตอ้งการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนั หรือธุรกิจท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกนัต่อไป โดยไม่มีผูแ้พ ้ผูช้นะ การระงบัขอ้
พิพาทโดยวธีิการไกล่เกล่ียลกัษณะน้ีมิไดว้ตัถุประสงคว์า่ฝ่ายใดผดิฝ่ายใดถูก 

  ) การไกล่เกล่ียเพื่อใหไ้ดเ้กิดขอ้ตกลง เป็นการช่วยให้คู่พิพาท ไดต้กลงกนั ในเง่ือนไข
ส าคญั โดยต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลบรรลุตามความประสงค์ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ ไม่ท าให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเสียเปรียบ ท าใหเ้กิดการยติุในขอ้ขดัแยง้ และน าไปสู่ขอ้ตกลงอนัเป็นความส าคญั และเป็น
หวัใจของการระงบัขอ้พิพาท 

 ๒.๒.๕ รูปแบบการระงับข้อพพิาทโดยวธีิการเจรจาไกล่เกลี่ย๑๑๒ สามารถแบ่งออกได ้  
รูปแบบ คือ 

  ๒.๒.๕.๑ การไกล่เกลี่ยนอกศาล เป็นการไกล่เกล่ียซ่ึงคู่พิพาทยินยอมให้
บุคคลภายนอก หรือองค์กร ท าการไกล่เกล่ียให้โดยศาลไม่ไดเ้ขา้ร่วมรับรู้ถึงการไกล่เกล่ียนั้นดว้ย 
การไกล่เกล่ียอาจเป็นการไกล่เกล่ียขพ้ิพาทก่อนท่ีจะมีการฟ้องคดีต่อศาล หรือคดีฟ้องร้องต่อศาล 
แต่คู่พิพาทประสงคท่ี์จะไกล่เกล่ียขอ้พิพาทกนัเอง โดยไม่ประสงคจ์ะด าเนินการในศาล ซ่ึงลกัษณะ
การไกล่เกล่ียส าเร็จจะออกมาในรูปแบบการท าสัญญาประนีประนอม ยอมความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ๘   ถึง มาตรา ๘   อย่างไรก็ตามการไกล่เกล่ียนอกศาลมี
ขอ้สังเกต สามารถแยกพิจาณาไดด้งัน้ี 

                                                        
     สุกนัยา กองศรี, “บทบาทของทนายความในการะงบัขอ้พิพาทโดยวธีิการไกล่เกล่ีย”, หนา้ ๘. 
     ส านกัระงบัขอ้พิพาท ส านกังานศาลยติุธรรม, “คู่มอืการระงบัข้อพพิาทส าหรับประชาชน: 

ค าแนะน าและประมวลจริยธรรมผู้ไกล่เกลีย่”,    ๗, หนา้   - ๖. 



๖  
 

 

  ) การไกล่เกล่ียนอกศาล ขอ้ตกลงไม่จ  ากดัเฉพาะการระงบัขอ้พิพาททางเงินเท่านั้น การ
ไกล่เกล่ียนอกศาลท าให้การระงบัขอ้พิพาททางอาญาเป็นความผิดท่ีสามารถยอมความได ้ซ่ึงต่าง
จากการไกล่เกล่ียในศาลซ่ึงจ ากดัเฉพาะมุ่งระงบัขอ้พิพาททางการเงินเท่านั้น 

  ) การไกล่เกล่ียนอกศาล เกิดจากความสมคัรใจของคู่พิพาท ต่างจากการไกล่เกล่ียใน
ศาล ซ่ึงอาจเกิดจากความสมคัรใจ หรือถูกบงัคบัเม่ือศาลมีค าสั่งใหไ้กล่เกล่ีย 

  ) การไกล่เกล่ียนอกศาล ขอ้ตกลงท่ีสมประโยชน์แก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายมากท่ีสุดเป็น
ส่ิงท่ีพึงประสงค ์ต่างจากการไกลบ่เกล่ียในศาลท่ีมุ่งถึงประสิทธิภาพของการไกล่เกล่ีย 

  ) การไกล่เกล่ียนอกศาล คู่ความมีส่วนร่วมโดยตรงในการเจรจา การไกล่เกล่ียในศาล
คู่ความตอ้งการความคุม้ครองจากทนายความ 

  ) การไกล่เกล่ียนอกศาล ผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูค้วบคุมการด าเนินการไกล่เกล่ีย โดยได้
ขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาจากคู่ความ ส่วนผลของการเจรจาคู่ความเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ 
ซ่ึงต่างจากการไกล่เกล่ียในศาลท่ีผูไ้กล่เกล่ียเป็นผูค้วบคุมผลการด าเนินการ และโนม้นา้วอยา่งเต็มท่ี
ให้เกิดผลของการเจรจา โดยคู่ความมอบอ านาจให้ผูไ้กล่เกล่ียรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขอ้
พิพาท 

  ๒.๒.๕.๒ การไกล่เกลี่ยในศาล เป็นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล โดยคู่พิพาทยนิยอมใหผุ้ไ้กล่เกล่ียด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้ การด าเนินการ
ไกล่เกล่ียจะเป็นไปตามขั้นตอน แต่ก็ไม่อาจก าหนดให้เป็นกฎตายตวัว่าการไกล่เกล่ียจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ โดยผูไ้กล่เกล่ียจะเป็นผูช่้วยเจรจาหาแนวทางให้คู่พิพาทตกลงกนั เพื่อให้เกิด
การปรนีประนอมยอมความกนัในศาล และสามารถยติุขอ้พิพาทไดโ้ดยการตดัสินใจของคู่ความเอง 

 ๒.๒.๖ เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย กับวิธีการเจรจาต่อรองใน
การจัดการข้อพพิาท 

 ผูส้นใจกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางจะตอ้งท าความเขา้ใจให้ดี  ระหว่างความ
แตกต่างของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง   การเจรจาต่อรองในธุรกิจการคา้และการเจรจาต่อรองกบั
ผูย้ดึตวัประกนั ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Mediation) น้ี เป็นกระบวนการท่ีคู่เจรจาตกลงสมคัรใจท่ี
จะมาเจรจากนัโดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่ายหรือทุก ๆ ฝ่าย การ
เจรจาไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะมาเอาชนะกนัหรือให้ได้มากท่ีสุดเหมือนในกรณีการเจรจาต่อรองธุรกิจ   
และการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางก็ไม่ควรอยูใ่นภาวะวิกฤตหรือแรงกดดนั ไม่ควรจะมีการกดดนัใด 
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ๆ   ท่ีจะเป็นอุปสรรคของการเจรจากนั ผลส าเร็จของการเจรจาไกล่เกล่ีย คือความพึงพอใจของทุก ๆ 
ฝ่าย ไม่มีใครได้มากกว่าใคร ไม่ใช้วิธีการเดิม ๆ คือเทคนิคการหลอกล่อ เกล้ียกล่อมให้หลงเช่ือ  
กระบวนการส่ือสารท่ีใช้จะใช้อย่างโปร่งใสมีความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารการ
เจรจาไกล่เกล่ียเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้จะไม่ตั้งธงไวก่้อนว่าเจรจาเพื่อท่ีจะท าโครงการให้ไดห้รือ
ไม่ได ้  เช่นจะสร้างเข่ือนใหไ้ดห้รือไม่ได ้ ไม่ใช่เจรจาเพื่อให้ยอมเช่ือวา่การเปิดประตูเข่ือนเป็นการ
เหมาะสม  การเจรจาเพื่อใหย้อมรับวา่การท าแทง้มีประโยชน์ 

 ดงันั้น ความเขา้ใจถึงการเจรจาลกัษณะดงักล่าวท่ีกล่าวมา จะกลายเป็นการเจรจาโดยการ
ยดึจุดยนื(Position  - Based  Negotiation) มีการตั้งเป้าหมายแห่งการเจรจาไวก่้อน  จึงท าให้มองการ
เจรจาไกล่เกล่ียท่ีควรจะเป็นคลาดเคล่ือนไป  ซ่ึงการแก้ปัญหาความขัดแยง้อย่างสันติจะใช้
กระบวนการท่ีเรียกวา่ การเจรจาโดยยึดประโยชน์ร่วม( Interest  - Based  Negotiation )  หรือ
พยายามมองเลยไปกว่าจุดยืนเพื่อหาความสนใจ  ความตอ้งการ   ความหวาดวิตก  ความกลวั ฯลฯ  
หรือท่ีเรียกว่า Interest  เม่ือเรารู้  Interest หรือความตอ้งการ  หรือความกลวั  ความกงัวลท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัจุดยืนแล้ว   เราก็จะหาขอ้ยุติท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้  โดยทั้งสองฝ่ายหรือ
หลายฝ่ายก็ตาม เป็นผูร่้วมสร้างทางเลือกและเลือกจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
ฉะนั้น  เป้าหมายของการเจรจา  หรือ  ธงของการเจรจาคือ  ขอ้ยุติท่ีต่างฝ่ายร่วมกนัเลือกทางเลือก
ต่าง ๆ ท่ีร่วมกนัและแสวงหา     

 ส าหรับการเจรจาต่อรองในธุรกิจการค้าและการเจรจาต่อรองกับผูย้ึดตวัประกัน มี
รายละเอียดดงัน้ี  

  ๒.๒.๖.๑ การเจรจาต่อรองธุรกจิ 

 การเจรจาต่อรอง(Negotiation) เป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัชีวิตของคนเรามาชา้นาน ทั้งท่ีบา้นและ
ท่ีท างาน ขณะท่ีผูป้กครองและเด็กพูดคุยกนัถึงวิธีท่ีจะท าให้เด็กไดค้ะแนนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมาก
ข้ึน พวกเขาก็ก าลงัเจรจาต่อรองกนัอยู่ เช่นเดียวกบัขณะท่ีสามีและภรรยาก าลงัตกลงต่อรองกนัว่า 
ใครจะเป็นคนจดัการธุระเร่ืองโน้นเร่ืองน้ี  ในท่ีท างานก็เช่นกนัการเจรจาก็เกิดข้ึนและท ากนัทัว่ ๆ
ไปในธุรกิจต่าง ๆ  การเจรจาต่อรองนั้น เป็นหนทางให้ผูค้นจดัการกบัความแตกต่างระหวา่งกนั ไม่
วา่ความแตกต่างนั้นจะเก่ียวกบัการซ้ือขาย ขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัสัญญาแรงงาน ความเป็นพนัธมิตรท่ี
ซบัซ้อนระหว่างสองบริษทั หรือ สนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศท่ีก าลงัท าสงครามกนั การ
แกปั้ญหาโดยทัว่ไปนั้นจะท าไดด้ว้ยการเจรจาต่อรอง โดยการเจรจาต่อรองจะเปรียบเสมือนการหา

                                                        
     วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง:หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้  ๖ . 
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ขอ้ตกลงร่วมกนัดว้ยการเจรจา  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ อาจหมายถึง กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็น
ทางการ เม่ือคุณถกเถียงเร่ืองราคาและสมรรถนะ หรือข้อตกลงท่ีซับซ้อนของการร่วมทุนเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือในอีกทางหน่ึงการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ อาจจะมีลกัษณะท่ีเป็นทางการ
นอ้ยมาก ไดแ้ก่ การประชุมระหวา่งคุณและเพื่อนร่วมงานอีกหลาย ๆ คนท่ีคุณตอ้งการความร่วมมือ
เพื่อจะให้งานส าเร็จ การเจรจาต่อรองซ้ือขายตามปกติในชีวิตประจ าวนั      การเจรจาต่อรอง อาจ
หมายถึง  เทคนิคในการท่ีจะใชป้ากใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงคท่ี์
คู่เจรจาต่อรองตอ้งการ     ซ่ึงถา้พิจารณาจากความหมายน้ีแลว้จะดูเหมือนวา่  เป็นกระบวนการท่ีจะ
ใชเ้ทคนิควธีิการเพื่อเอาชนะหรือใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ยกระบวนการหลาย ๆ อยา่ง   จึงอาจจะสรุปได้
วา่  การเจรจาต่อรองหากมองเร่ืองของความส าเร็จของการเจรจา จึงหมายถึง  ให้เราไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุด  วธีิคิดของการเจรจารวมถึงยทุธศาสตร์การเตรียมตวัต่าง ๆ ก็เพื่อจะไปเอาชนะกนั 

  ๒.๒.๖.๒ การเจรจาต่อรองกบัผู้ยดึตัวประกนั 

 หลกัการของเจรจาต่อรองประเภทน้ีก็คือ   ตอ้งให้เกิดความเสียหายต่อตวัประกนัน้อย
ท่ีสุด  หรือไม่เสียเลย  เป็นการเจรจาในภาวะวกิฤตซ่ึงจะต่างจากการเจรจาไกล่เกล่ียในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ทัว่ ๆ ไป    ท่ีเราจะพยายามไม่เจรจาในภาวะวิกฤต   ทกัษะของการเจรจาแน่นอนไม่วา่
เป็นการเจรจาต่อรองธุรกิจ   การเจรจาต่อรองตวัประกนัหรือเจรจาไกล่เกล่ียความขดัแยง้อ่ืนก็ตอ้ง
ใช้หลกัการฟังและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  หลักอีกอย่างหน่ึงของการเจรจาต่อรองตวัประกนัท่ี
เหมือนการเจรจาอ่ืน ๆ ก็คือ   การใชก้ระบวนการการส่ือสารเพื่อท่ีจะให้หันมาเจรจากนัเพื่อบรรลุ
ขอ้ตกลงท่ียอมรับไดทุ้กฝ่าย เวลาและอารมณ์เขา้มามีบทบาทรวมถึงความไวว้างใจ แต่ความส าเร็จ
ของการเจรจาต่อรองตัวประกันนั้ น มีการตั้ งเป้าหมายแน่นอนท่ีจะยุติวิกฤตการณ์นั้ นให้ได้
ระยะเวลาสั้นท่ีสุด   แมจ้ะใช้การพูดการฟังเป็นการส่ือสาร แต่ก็มกัจะเป็นการเจรจาผ่านเคร่ืองมือ
ส่ือสาร เช่นโทรศพัท์ เคร่ืองขยายเสียง หรือจดหมาย การเจรจาต่อรองตวัประกนัมกัจะตอ้งใช้คน
กลางท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียท่ีมีความสามารถสูงและฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ แต่กระบวนการจะเป็น
กระบวนการท่ีมีความโน้มเอียงไปในลกัษณะของการเกล้ียกล่อมมากกว่า ซ่ึงอาจจะต่างจากการ
เจรจาไกล่เกล่ียในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึงไม่ใช่กระบวนการเกล้ียกล่อม นอกจากจะเป็นการ
ช่วยดึงความเห็นความตอ้งการของแต่ละฝ่ายไปสู่จุดท่ีตอ้งการร่วมกนั  ๖ 

                                                        
     ไพโรจน์ บาลนั แปลและเรียบเรียง , การเจรจาต่อรอง Negotiation, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั 
เอก็ซเปอร์เน็ต จ ากดั,    ๙), หนา้  . 
     วนัชยั  วฒันศพัท,์ ความขัดแย้ง: หลกัการและเคร่ืองมอืแก้ปัญหา, หนา้   ๘. 
   ๖ เร่ืองเดียวกนั, หนา้   ๘. 
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 ตารางต่อไปน้ีเป็นการน าการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางในรูปแบบใหม่เปรียบเทียบกบัการ
เจรจาในรูปแบบเดิมคือการเกล้ียกล่อม การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจและการเจรจาต่อรองตวัประกนั 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นความเหมือนและความแตกต่างของการเจรจาในบริบทต่าง ๆ 

ตารางที ่๒.๑ แสดงความเหมือนและแตกต่างของการเจรจาในบริบทต่าง ๆ 

 

 การเจรจาไกล่เกลี่ยคน
กลางในแนวใหม่  

(Mediation) 

การเจรจาในแนวทาง
เดมิ (เกลีย้กล่อม)  

(Lobby) 

การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกจิ 

(Business 
Bargaining) 

การ เ จรจ า ต่อ รอ ง
ภาวะวกิฤต 

 (Crisis  
Negotiation) 

วตัถุประสงค์ เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญห าค ว าม
ขดัแยง้ใหคู้่เจรจาต่างพึง
พอใจ 

เพ่ือให้คู่ข ัดแยง้ยอม
ตาม 

เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อธุรกิจฉนั 

เพื่อยติุเหตุการณ์ร้าย 

หลกัการ -ต่างท าความเข้าใจกับ
ความ เ ช่ือพฤติกรรม
และแรง จู ง ใจของ คู่
เจรจา 

-หาขอ้ยุติจากทางเลือก
ท่ีคู่เจรจาร่วมกนัเสนอท่ี
เป็นท่ีพอใจของทั้งสอง
ฝ่าย 

-เพ่ือหว่านล้อมให้คู่
ขัดแย้งยอมรับและ
เช่ือตามเรา 

 

-ขอ้ยติุคือ เราไดอ้ยา่ง
ท่ี เ ร าต้อ งก าร เ ป็น
หลกั 

-เ พ่ือท า ให้ คู่ เ จ รจา
ธุ ร กิ จ ย อ ม รั บ
ขอ้เสนอจากเรา 

 

-ข้อยุติคือธุรกิจของ
ฉั น ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์
สูงสุด 

-เพ่ือให้ยึดตวัประกนั
ตกลงยินยอมปล่อย
ตวัประกันโดยไม่ท า
ร้ายในเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 

-ข้อยุติ ท่ียอมได้ใน
ระยะสั้นเพ่ือให้ภาวะ
วกิฤตจบลง 

เคร่ืองมอื -การเจรจาส่ือสารใน
โตะ๊เจรจาท่ีเท่าเทียมกนั 

-ใช้การฟังอย่างตั้ งใจ
เ พ่ื อ รั บ รู้ ทุ ก ข์ ข อ ง คู่
เจรจาและรับรู้มุมมองท่ี
เขามีต่อเรา 

-เป็นการเจรจาโดยยึด
ประโยชน์ร่วม (Interest 
– Based  Negotiation) 

-ใชก้ารเจรจาโดยการ
พดูหวา่นลอ้ม 

-ฟั ง เ พ่ื อ จ ะ แ ก้ ข้ อ
กล่าวหา 

-เป็นการเจรจาท่ีค่อน
ไปในทางยึดจุดยืน
เป็นตวัตั้ง (Position – 
Based Negotiation) 

-ใชก้ารเจรจาเพ่ือใหคู้่
เจรจาธุรกิจยอมตาม 

-ฟังเพ่ือจะแกมุ้มมอง
ท่ี เ ข า มี ต่ อ เ ร า ใ ห้
เหมือนของเรา 

-ใช้ทั้ งเจรจาโดยยึด
จุดยืนและประโยชน์
ร่วมแลว้แต่ขั้นตอน 

-ใชเ้ทคนิคการเจรจา
หวา่นลอ้มใหย้อม 

-ฟั ง เ พ่ื อจะหา ช่อง
โหวท่ี่จะเอาชนะ 

-เป็นการเจรจาโดย
มองผลประโยชน์
ระยะสั้น 
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การ เต รี ยม
ตวั 

-เตรียมตวั  เพื่อจะรับฟัง
อยา่งเขา้ใจ 

-เตรียมหาทางเลือกใน
มุมมองของฝ่ายอ่ืน 

-เ ต รี ยมหาทาง เ ลือก
หลาย ๆ ทางในมุมมอง
ของฝ่ายเรา 

-เตรียมตัวเพื่อจะไป
พู ด ห ว่ า น ล้อ ม ใ ห้
ส าเร็จโดยหาจุดอ่อน
ของคู่เจรจา 

-เต รียมตัว   เต รียม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ค ว า ม
ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ก า ร
ต่อรอง 

-เวลาเตรียมตัวเกือบ
ไ ม่ มี ผู ้ เ จ ร จ า ต้ อ ง
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม อ ยู่
ตลอด เวลาและหา
ขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุด
เพื่อจะหาคนท่ีเป็นท่ี
เ ช่ือ ถือของผู ้ยึดตัว
ประกันมาพูดหว่าน
ลอ้ม 

การด าเนิน 

การเจรจา 

-ใ ช้ ก า ร ส น ท น า
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ 
(Dialogue) 
-ใช้การฟังอย่างตั้งใจท่ี
จะเขา้ใจฝ่ายอ่ืน 
-ใชค้วามระมดัระวงัใน
เ ร่ื อ ง ผ ล ก ร ะท บต่ อ
บุคคล 

-ใช้การเจรจาหว่าน
ลอ้มเป็นหลกั 

-ใชก้ารเจรจาเพื่อใหคู้่
เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ เ ห็ น
ความส าคัญของเรา
เป็นหลกั 

-ใช้การเจรจาอย่าง
ร ะ มั ด ร ะ วั ง ท่ี จ ะ
กระทบเ ง่ือนไขตัว
ประกนั 

-ใชก้ารหวา่นลอ้ม 

-ใชห้ลกัจิตวทิยาสูง 

ความส าเร็จ
ข อ ง ก า ร
เจรจา 

-ความขัดแยง้ยุติเป็นท่ี
พอใจทุกฝ่าย 

-เ ร า ไ ด้ ส่ิ ง ท่ี เ ร า
ตอ้งการ 

-ธุรกิจเราไดม้ากตาม
ต้องการคู่เจรจาควร
จะได้ตามต้องการ
เช่นกนั 

-การยดึตวัประกนัจบ
ลงโดยเสียหายน้อย
ท่ีสุด 

  

 ๒.๒.๗ ศาสนากบัการใช้กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง๑๑๗ 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางมีประวัติท่ียาวนานและแตกต่างกันในศาสนาและ
วฒันธรรมต่าง ๆ  เกือบจะทัว่โลก  มีการใชก้ระบวนการเจรจาแบบน้ีอยา่งกวา้งขวางและไดผ้ลดีใน
กลุ่มของชาวยิว  ชาวคริสเตียน  ชาวอิสลาม ชาวฮินดู  ชาวพุทธ  กลุ่มชนท่ีนับถือขงจ้ือและ

                                                        
   ๗ คริสโตเฟอร์ ดบัเบิลย ูมวัร์ (ผูเ้ขียน), วนัชยั วฒันศพัท,์ สุวทิย ์เลาหศิริวงศ,์ และ วงศา คงดี (คณะ
ผูแ้ปล), กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง, (ขอนแก่น: สถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น,     ), 
หนา้   -  . 
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วฒันธรรมทอ้งถ่ินต่างๆ มากมาย  ตวัอยา่งท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลางท่ีมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางและไดพ้ฒันาเป็นเคร่ืองมือในการแกข้อ้พิพาท 

 ชุมชนชาวยิว ในสมยัก่อนคริสตกาล(Biblical times) ได้ใช้การเจรจาแบบน้ี  ทั้ ง
ในทางศาสนจกัรและผูน้ าทางการเมือง  เพื่อแกปั้ญหาความแตกต่างกนัทั้งทางโลกและทางศาสนา  
ต่อมาในประเทศสเปน  อฟัริกาเหนือ อิตาลี  ยุโรปตอนกลางและยุโรปตอนเหนือ  อาณาจกัรตุรกี
และตะวนัออกกลาง พระชาวยิวท่ีเรียกวา่ แรบไบ(Rabbi) และศาลทางศาสนาของชาวยิวมีบทบาท
ส าคญัในการเจรจาไกล่เกล่ีย หรือท าหนา้ท่ีเป็นผูพ้ิพากษาตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกท่ีนบัถือ
ศาสนาเดียวกนัของเขา  ส่วนใหญ่ศาลน้ีมีบทบาทส าคญัในการปกป้องเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
และสร้างความมัน่ใจวา่ชาวยิวมีกระบวนการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเป็นทางการอยา่งชดัเจน  แม้
เร่ืองของปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งถ่ิน ชาวยิวก็จะถูกห้ามโดยกฎหมายเฉพาะจากสังคมท่ีใหญ่กวา่  
ไม่ใหใ้ชว้ธีิอ่ืนในการตดัสินขอ้พิพาท 

 ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของชาวยวิ ซ่ึงถือเป็นประเพณีปฏิบติัของชาวยิว ในท่ีสุดก็
จะคลา้ยกบั สังคม คริสเตียน  ท่ีเห็นพระเยซูคริสตเ์จา้เป็นผูไ้กล่เกล่ียสูงสุด  ในคมัภีร์อา้งถึง  พระ
เยซูเป็นผูไ้กล่เกล่ียคนกลางระหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์ว่า “ส าหรับพระเจา้ท่ีมีองค์เดียวและผูไ้กล่
เกล่ียคนเดียวระหว่างพระเจา้กบัมนุษยท่ี์เป็นศาสดา หรือ องค์เยซูคริสต์ ซ่ึงไดอุ้ทิศตวัเขาเองเพื่อ
แลกเปล่ียนกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง  และยอมรับการไต่สวนแทน”  จากมโนทศัน์ของการเป็นผูไ้กล่เกล่ีย
แบบน้ีเอง  ในท่ีสุดบทบาทของพระหรือบาทหลวงจึงท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย  เป็นคนกลาง
ระหวา่งสาวกและพระเจา้  และระหวา่งผูน้บัถือศาสนาเดียวกนัจนถึงยุคเรอเนซองส์  วดัของคาทอ
ลิคในยุโรปตะวนัตก และวดัของออโธดอกซ์ในฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก  กลายเป็น
องคก์รศูนยก์ลางของการเจรจาไกล่เกล่ียและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคมตะวนัตก  บาทหลวงจะ
ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของครอบครัว  กรณีอาชญากรรมและขอ้พิพาททางการทูต
ระหวา่งคนชั้นสูง 

 ในวฒันธรรมของศาสนาอิสลาม  ก็มีประเพณีอนัยาวนานของการเจรจาไกล่เกล่ียโดย
คนกลาง  ในประเพณีของสังคมชนบทในตะวนัออกกลาง  ปัญหาต่างๆ จะไดรั้บการแกไ้ขโดยท่ี
ประชุมของผูสู้งอายุ  ท่ีซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งจะไดรั้บการปรึกษาหารือ  ต่อรอง  อภิปรายอย่างรอบคอบ  
รวมถึงเจรจาไกล่เกล่ีย  เพื่อแก้ประเด็นความขดัแยง้  หรือขอ้กล่าวหาในคนเผ่าเดียวกนัหรือต่าง
เผา่พนัธ์ุ  กรณีในเมือง  ประเพณีทอ้งถ่ินกลายมาเป็นกฎหมายเรียกวา่  กฎหมายชารี  (Shari’s  law)  
ซ่ึงมีคนกลางเฉพาะเรียกว่า  ควอดิส (quadis)  เป็นผูรั้กษากติกาและก ากับ  เจ้าหน้าท่ีจะไม่ใช่
เพียงแต่ตดัสินแต่ยงัมีบทบาทเป็นการไกล่เกล่ียด้วย  ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศใหญ่ท่ี
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ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามตามแบบทางศาสนา  ผลจะเกิดจากกระบวนการ มูชยาวาราห์ 
(musyawarah)  คือ กระบวนการจดัการขอ้ขดัแยง้โดยอาศยัความเห็นร่วมกนัเป็นหลกั  กระบวนการ
น้ีถูกใช้ในหลายรูปแบบและยงัใช้อยู่จนทุกวนัน้ีทัว่ไปทั้งหมู่เกาะ  เพื่อการตดัสินใจและแก้ข้อ
พิพาททั้งในระดบัทอ้งถ่ินและทุก ๆ ระดบั 

  ในประเทศท่ีนบัถือศาสนาฮินดู ก็มีประวติัอนัยาวนานในการใชก้ระบวนการเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลาง  หมู่บ้านของชาวฮินดูในอินเดียมีประเพณีการใช้ระบบยุติธรรม ปัญจะญัตติ   
(panchayat)  โดยมีคณะบุคคลอยู ่    คน  ท่ีท าหน้าท่ีทั้งไกล่เกล่ียและเป็นอนุญาโตตุลาการในขอ้
พิพาท  และยงัท าหนา้ท่ีเชิงบริหารในการใหบ้ริการในเร่ืองค าร้องทุกขต่์าง ๆ ของชุมชน 

 ส าหรับพระพุทธศาสนา  พระภิกษุหรือแม่ชีท่ีนบัถือพุทธศาสนาไดท้  าหน้าท่ีคนกลาง
ไกล่เกล่ียภายในสังคมพุทธมาโดยตลอด มีประวติัอนัยาวนานท่ีเร่ิมจากอินเดียและจีน ต่อมาขยาย
ไป ศรีลงักา ประเทศไทย เนปาล ทิเบต และญ่ีปุ่น ซ่ึงพุทธศาสนาและปรัชญามกัจะเนน้ในเร่ืองของ
ความเห็นพอ้งต้องกนัของชุมชน  ความโน้มเอียงจิตใจ  และมกัจะแสวงหาดุลยภาพและความ
กลมกลืนสอดรับกับความสัมพนัธ์ระหว่างกัน  ๘ ส่ิงท่ีโดดเด่นในพระพุทธศาสนา คือ มีการ
ปฏิบติัการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ปรากฏในพระไตรปิฎก อนัเป็นคมัภีร์หลกัของพุทธศาสนา  ซ่ึง
ได้กล่าวถึงกรณีท่ีพระพุทธเจา้ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางไกล่เกล่ียอยู่สามกรณี  ได้แก่ ความขดัแยง้
กนัเองเก่ียวกบัพระวนิยัของภิกษุชาวโกสัมพี ความขดัแยง้ของชาวศากยะและชาวโกลิยะในการแยง่
ชิงทรัพยากรน ้า และ ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ในการท่ีพระเจา้วิฑูฑภะท าสงครามฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ
ของเจา้ศากยะ 

 

๒.๓ สรุป  

 ความหมายของความขัดแยง้ สามารถสรุปออกเป็น   ความหมายหลัก  กล่าวคือ  
ความหมายในแง่บวก และความหมายในแง่ลบ ซ่ึงการให้นิยามของความขดัแยง้ โดยส่วนใหญ่จะมี
แนวโน้มเป็นไปในเชิงลบ ซ่ึงหมายถึง ความขดัแยง้ท่ีก่อให้เกิดผลเสีย และบรรยากาศท่ีไม่ดีต่อ
ตวัเอง องค์กรและสังคม  อนัเป็นการสะทอ้นรูปลกัษณ์ของความขดัแยง้ออกมาในมิติของความ
รุนแรง ไม่วา่จะเป็นการด่ากนั การทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกาย และท าสงครามประหตัประการซ่ึง
กนัและกนั แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีนกัวิชาการบางท่าน ไดใ้ห้ความหมายในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึง  

                                                        
   ๘ Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving Conflict, 3nd 
ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 2003), p.20-22.  
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ความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดในเชิงสร้างสรรค ์และก่อให้เกิดผลดีต่อตวัเอง  องคก์ร  และสังคมทั้งในแง่
ของทศันคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเม่ือเกิดความขดัแยง้แลว้ ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิง
สมานฉนัท ์

 แนวคิดของคุณลกัษณะความขดัแยง้ในทศันะปัจจุบนัสามารถสรุปไดว้า่ เป็นแนวคิดท่ี
มองความขดัแยง้ไปในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ คือ ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษยแ์ละสังคม 
ความขดัแยง้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรืออาจกล่าวไดว้่า เป็นการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
และความขดัแยง้ก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีจะท าให้สังคมเกิดความกลมเกลียวและเป็นเอกภาพ
มากยิง่ข้ึน 

 ความขดัแยง้สามารถแบ่งออกเป็น   ประเภทหลกั กล่าวคือ ความขดัแยง้ภายใน 
(Internal Conflict) อนัไดแ้ก่  ความขดัแยง้ในแง่ความคิด  ความรู้สึก คุณค่า และรสนิยมท่ีแตกต่าง  
และความขดัแยง้ภายนอก (External Conflict)  อนัได้แก่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์  
ผลประโยชน์  ขอ้มูล โครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเน้ือหาสาระของการแบ่งประเภทของ
ความขดัแยง้ออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในประเด็นปัญหา
ความขดัแยง้นั้น ว่ามีองค์ประกอบอะไรบา้ง ง่ายต่อการเจรจา หรือยากต่อการเจรจา เพื่อท่ีจะได้
ก าหนดประเด็นปัญหาไดต้รงประเด็นท่ีสุด และน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม  

 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงพฒันาการของความขดัแยง้ว่า มี   ลักษณะดังน้ี คือ  ) 
ความขดัแยง้ท่ีซ่อนอยู ่หรือ ความขดัแยง้แฝง  )ความขดัแยง้ท่ีปรากฏข้ึน หรือ ความขดัแยง้ก าลงั
ก่อตวัเกิดข้ึน และ  ) ความขดัแยง้ท่ีปรากฏชัดเจน หรือความขดัแยง้ท่ีปรากฏออกมาแล้ว  ซ่ึง
การศึกษาดงักล่าวยอ่มถือไดว้า่มีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อท่ีจะเขา้ไป
จดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะกบัสถานการณ์  เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขณะนั้นอยูใ่นขั้นตอนใด  หรือมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร  จะท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการแกไ้ข และอาจจะลุกลามไปสู่ความขดัแยง้ในมิติอ่ืน ๆ ได ้

 ส าหรับเหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นั้น จะมีทั้งเหตุปัจจยัภายใน และเหตุปัจจยั
ภายนอก  ซ่ึงเหตุปัจจยัภายนอกจะมุ่งเน้นไปท่ี สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  ค่านิยม อ านาจ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมา 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ มี   ดา้น คือ ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบใน
เชิงลบ ซ่ึงผลกระทบในเชิงบวก จะท าให้เกิดการพฒันาองค์กร และสมาชิกในองค์กร ทั้งยงัเกิด
ความสามคัคีกลมเกลียว และส่งเสริมสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย ส่วนผลผลกระทบในเชิงลบนั้น จะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผลกระทบของความขดัแยง้นั้น อาจจะ



๖๙ 
 

 

เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก และท่ีส าคญัคือ การรู้จกั และเขา้ใจในวิธีการด าเนินการการจดัการความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยการใชส้ันติวธีิเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง หรือเกิดผลกระทบในเชิงลบใหน้อ้ยท่ีสุด 

 ปัญหาของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมิใช่การขจดัความขดัแยง้ให้หมดส้ินไป  เพราะเป็นไป
ไม่ไดใ้นทางปฏิบติั แต่เป็นเร่ืองของวธีิการท่ีจะเราจะตอ้งจดัการ หรือหาทางออกให้กบัปัญหาความ
ขดัแยง้ วธีิการในการจดัการความขดัแยง้ อาจแบ่งออกเป็น   ระบบใหญ่ ๆกล่าวคือ วิธีท่ีไม่ใช่ทาง
กฎหมาย และวธีิทางกฎหมาย 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางนบัวา่เป็นอีกวิธีหน่ึงของวิธีท่ีไม่ใช่ทางกฎหมาย ในการจดั
ความขดัแยง้ เพื่อจะให้เกิดผลกระทบเชิงลบให้น้อยท่ีสุด จากการศึกษาความหมายของ“การไกล่
เกล่ีย”จากหลายทศันะ สามารถสรุปได้ว่า การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทหรือขอ้
ขดัแยง้ โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลาง มาท าหน้าท่ีเป็นผูเ้สนอแนะ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
ประโยชน์ และหนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดให้แก่คู่กรณี อีกทั้งยงัช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง
ระหว่างคู่กรณีหรือคู่ความ เพื่อให้สามารถบรรลุขอ้ตกลง และขจดัความขดัแยง้ลงได้ โดยความ
สมคัรใจของคู่กรณี ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะของผูไ้กล่เกล่ีย ไม่ถือเป็นขอ้ผกูพนัท่ีจะบงัคบัให้คู่กรณีหรือ
คู่ความต้องปฏิบัติแต่อย่างใด การไกล่เกล่ียนั้นจะช่วยรักษาสัมพนัธภาพระหว่างคู่กรณีและ
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย โดยท่ีคู่กรณียงัคงรักษาสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัไวไ้ด ้

 บทบาทและหน้าท่ีของผูไ้กล่เกล่ียหรือคนกลาง จะมีความส าคญัในกระบวนการของ
การไกล่เกล่ีย กล่าวโดยสรุปคือ อ านวยความสะดวกในการไกล่เกล่ีย ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ใหค้วามรู้และความเขา้ใจในการไกล่เกล่ีย โดยให้ตระหนกัถึงประโยชน์ในการร่วมกนัแกปั้ญหา ผู ้
ไกล่เกล่ียจะไม่มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการตดัสินใจ และ เม่ือคู่พิพาทสามารถตกลงกนัได ้ผูไ้กล่
เกล่ียจะมีหน้าท่ีช่วยในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ จากบทบาทและหน้าท่ีดงักล่าว ผู ้
ไกล่เกล่ียจะตอ้งมีคุณสมบติัในหลายประการ ดงัต่อไปน้ี คือ  ) เป็นอิสระและเป็นกลาง  ) รักษา
ความลบัของคู่พิพาท  ) มีความอดทน ) ซ่ือสัตยสุ์จริต ) มีความรู้ ความสามารถในเน้ือหา หรือ
เร่ืองท่ีจะพิพาท ๖) มีความสามารถในการเจรจาติดต่อส่ือสาร และ ๗) มีความรู้และประสบการณ์ใน
การไกล่เกล่ีย ทั้งยงัตอ้งขยนัหมัน่เพียรคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ  

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ การไกล่เกล่ียนั้นเป็นหน่ึงในสันติวิธีท่ีจะน ามาจดัการความขดัแยง้ 
เพื่อท่ีจะลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยท่ีสุด เพราะเป็นกระบวนการท่ีคู่เจรจาตกลงสมคัรใจท่ีจะมา
เจรจากนัโดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่ายหรือทุก ๆ ฝ่าย การเจรจา
ไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะมาเอาชนะกนัหรือให้ไดม้ากท่ีสุดเหมือนในกรณีการเจรจาต่อรองธุรกิจ รวมทั้ง
กระบวนการส่ือสารท่ีใช้ ก็เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 



๗  
 

 

ผลส าเร็จของการเจรจาไกล่เกล่ีย คือความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่าย โดยใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ การ
เจรจาโดยยดึประโยชน์ร่วม เป้าหมายของการเจรจา คือ ขอ้ยุติท่ีต่างฝ่ายร่วมกนัเลือกทางเลือกต่าง ๆ 
ท่ีร่วมกนัและแสวงหา จึงนบัวา่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน ามาจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้
ไดอ้ยา่งสันติ 

  



 

 

 

บทที ่๓ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและ การจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา 

 

 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาถึงมุมมองทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ ใน
ประเด็นของความหมาย  เหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ หลกัการ และแนวคิดในการจดัการ
ความขดัแยง้ เพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้ดงักล่าวมาบูรณาการ ในการหาค าตอบของหลกัการ และ
รูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ซ่ึงจะไดน้ าเสนอโดยละเอียดในบทท่ี ๔ ต่อไป  

 

๓.๑ ความหมายของความขัดแย้ง 

 จากการศึกษาในพระไตรปิฎก อรรถกถา และคมัภีร์ต่าง ๆทางพระพุทธศาสนานั้น จะ
ไม่พบค าในภาษาบาลีท่ีแปลวา่ ‚ความขดัแยง้‛โดยตรง แต่จะมีค าอ่ืนในภาษาบาลีท่ีมีความหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นความขดัแยง้หรือบ่งบอกถึงความขดัแยง้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่านไดจ้ดักรอบ
เก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าดว้ยความหมายของความขดัแยง้ ในมิติของพระพุทธศาสนาได ้๒ ประเด็น
หลกั ๆ กล่าวคือ ความขดัแยง้ในแง่ของธรรม และในแง่ของวนิยั  

  ๓.๑.๑.ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม 

 ความขดัแยง้ในแง่ของธรรมนั้น  ในท่ีน้ีจะเป็นความหมายในระดบัโลกิยธรรมเท่านั้น 
ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีความต้องการ ความเห็น การปฏิบัติ ค่านิยม และ
โครงสร้างท่ีมีความขดักนั ไม่ลงรอยกนั หรือแตกต่างกนั จนก่อให้เกิดการบาดหมาง ทะเลาะ และ
ววิาทกนั ความหมายของความขดัแยง้ในแง่ของธรรม  มีหลายนยัดว้ยกนั กล่าวคือ 

                                                           

   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ: ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎบีณัฑติ, (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้   ๙- ๒๔. 



๗๒ 

 

 ๑) ความขัดแย้งในความหมายของ “ความบาดหมาง” ในภาษาบาลีใชค้  าวา่ ‚ภณฺฑน‛๒

ส าหรับกิริยาอาการเก่ียวกบั ความบาดหมางนั้น มกัเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนภายในจิตของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเป็นปฐม หลงัจากนั้นจึงส าแดงออกเป็นความขดัแยง้ในลกัษณะอ่ืน ๆ ต่อไป  

 ๒) ความขัดแย้งในความหมายของ “การทะเลาะ” ในภาษาบาลีใชค้  าวา่ ‚กลห‛  กิริยา
อาการท่ีเก่ียวกบัการทะเลาะนั้น การวิเคราะห์ตามนยัท่ีปรากฏในภาษาบาลีพบว่า การทะเลาะเป็น
อาการท่ีคู่กรณีไดแ้สดงออกทางกาย เช่น การตบตี ชกต่อย หรือการท าร้ายร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ 
เป็นตน้ และการแสดงออกทางวาจา เช่น ดูหม่ินเหยยีดหยามคู่กรณี หรือด่าคู่กรณีเป็นตน้ 

  ) ความขัดแย้งในความหมายของ “การแก่งแย่ง” ในภาษาบาลีใชค้  าวา่ ‚วิคฺคห‛ ๔  การ
ให้ความหมายของค าวา่ ‚วิคฺคห‛ ในลกัษณะน้ี ท าให้มองเห็นภาพของการแก่งแยง่ ไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่ เกิดจากการท่ีคู่กรณีนั้นพยายามรักษาวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของตนเอง ดว้ยการย  ้าเตือน 
หรือ ตอกย  ้าให้คู่กรณีไดเ้ห็นถึงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่มีการทะเลาะกนั ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกิริยาอาการอนัเป็นท่ีมาของการแก่งแยง่กนันั้นก็คือ  อาการท่ีคู่กรณีใชค้วามพยายามเต็มท่ีใน
การแยง่ชิง หรือฉกชิงส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยกาย วาจา และใจ  ในขณะเดียวกนัก็พยายามรักษาจุดยืนของ
ตวัเองโดยมิไดส้นใจจุดยนืของคนอ่ืน ๆ 

 ๔) ความขัดแย้งในความหมายของ “การวิวาท” ในภาษาบาลีใชค้  าวา่ ‚วิวาท‛๕ อยา่งไร
ก็ตาม การวิวาทนั้นถือว่าเป็นผลต่อเน่ืองจากคู่กรณีพยายามท่ีจะยึดถือ และยึดมัน่ในจุดยืนของ
ตวัเอง หรือบนพื้นฐานของความชอบของตวัเอง แล้วจึงพูด หรือน าเสนอวิธีการท่ีต่างกนัออกไป 
เม่ือต่างฝ่ายต่างพยายามท่ีจะยนืยนัในวธีิการของตวัเอง โดยการใหเ้หตุผลเพื่อย  ้าถึงจุดยนืของตวัเอง 

                                                           

 ๒  ค าวา่ ‚ภณฺฑน‛ ๒(ภณฺฑ  ปริภาสเน+ย)ุ  มาจาก ‚ภณฺฑ ธาตุ‛ ซ่ึงเป็นในอรรถวา่ ‚การกล่าวตอบ‛ 
(ปริภาสนะ) และ ‚ย ุปัจจยั‛  มีรูปวเิคราะห์วา่ ‚ภณฺฑิยเตติ  ภณฺฑน ‛  แปลวา่  ‚การบาดหมางกนั  ช่ือวา่ภณัฑนะ‛  
ดงัท่ีพระฎีกาจารยไ์ดช้ี้ให้เห็นวา่ ‚ท่ีช่ือวา่ ‘ภณฺฑน ’  เพราะวิเคราะห์วา่ เป็นเหตุบาดหมางกนั หรือด่ากนั ไดแ้ก่ 
‚วรุิทธจิต‛. 
   ค าวา่ ‚กลห‛  (กลห ววิาเท+อ) มาจาก ‚กล ธาต‛ุ ซ่ึงเป็นไปในอรรถวา่ ‚การถกเถียงกนั‛  
(วิวาเท) ลง ‚อ ปัจจยั‛  ซ่ึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ‚กลียติ   ปรมียติ อเนน  สูรภาโวติ กลโห‛ แปลว่า ‚ช่ือว่า กลหะ  
เพราะวเิคราะห์วา่ เป็นเคร่ืองกระท าความผิด คือ การนบัถือบุคคลอ่ืนของบุคคลผูก้ลา้หาญ‛. 
 ๔ ค าวา่ ‚วคฺิคห‛ ๔(ว+ิคห, อปทาน+อ) อีกนยัหน่ึงค าน้ี สามารถแปลไดว้า่ ‚การถือเอา หรือการรักษา
จุดยนืท่ีแตกต่างกนั‛ ดงัรูปวเิคราะห์ท่ีวา่ ‚ววิธิ    คณฺหาตีติ วิคฺคโห‛ ซ่ึงแปลวา่ “โวหาร คือ การพูดท่ีถือเอาเร่ืองท่ี
แตกต่างกนั  ช่ือวา่ วคฺิคห‛. 
 ๕ ค าวา่  ‚วิวาท‛  (วิ+วท, กถเน+ณ)  มาจาก ‚วท ธาตุ‛  เป็นไปในอรรถวา่ ‚กล่าว‛ (กถเน)  ลง ณ 
ปัจจยั  มีรูปวเิคราะห์วา่ ‚วรุิทฺธ   กตฺวา  วทตีติ  ววิาโท‛ แปลวา่ ‚ค าพดูท่ีท าใหแ้ตกแยก เรียกวา่ ววิาท‛   



๗  

 

 ๕) ความขัดแย้งในความหมายของ “การมุ่งร้ายกนั”ในภาษาบาลีใชค้  าวา่ ‚เมธคา‛๖ จาก
กรอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความขดัแยง้ในความหมายของ ‚การมุ่งร้าย‛ นั้น ได้สะทอ้นให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีส่อแสดงให้เห็นความรุนแรงท่ีปรากฏ ท่ีก่อตัวจากการวิวาทกันของคู่กรณี ใน
สถานการณ์ท่ีทั้งคู่ไม่สามารถหาทางออกดว้ยเหตุผล หรือการไกล่เกล่ีย หรือเกิดจากการท่ีคู่กรณีเกิด
อารมณ์ชัว่วบู จึงตดัสินใจฆ่ากนั หรือท าร้ายกนัดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนท าให้คู่กรณีเสียชีวิต
หรือไดรั้บบาดเจบ็อยา่งรุนแรง 

 ๖) ความขัดแย้งในความหมายของ “การถกเถียงกัน” ในภาษาบาลีใชค้  าว่า ‚โวหาร‛๗ 
ค  าวา่โวหารในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้มีศพัทอ่ื์นน าหนา้ค าน้ี  ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ด้
น าเสนอว่า ‚สองบทว่า วิปจฺจตาย โวหาโร ไดแ้ก่ โวหาร (ค าพูด หรือบญัญติั) เพื่อประโยชน์แก่
ความทุกข์ทางจิต  (พูดให้เจ็บใจ) ไดแ้ก่ ผรุสวาจา  (ด่า)‛ ๘ จากการให้ค  าจ  ากดัความ หรืออธิบาย
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัค าวา่ ‚โวหาร‛ นั้น ท าให้พบวา่ โดยปกติทัว่ไปนั้น มนุษยส่ื์อขอ้มูล หรือน าเสนอ
ขอ้มูลเพื่อโน้มน้าวให้คู่กรณี หรือบุคคล อ่ืน ๆ ให้เขา้ใจประเด็นท่ีตวัเองตอ้งการส่ือ แต่ถอ้ยค าท่ี
น าไปสู่ความขดัแยง้ในขณะท่ีคู่กรณี หรือบุคคลทัว่ไปพยายามท าก็คือ การแสดงออก หรือส่ือ
ถอ้ยค าท่ีเจือปนดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรง ดว้ยการกล่าวถอ้ยค าท่ีส่อเสียด ด่าคนอ่ืนให้เจ็บใจ เสียหน้า 
หรืออบัอาย ผลจากการส่ือในลกัษณะดงักล่าวนัน่เองจึงกลายเป็นถอ้ยค าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

 สรุปไดว้า่ ความหมายของความขดัแยง้ในแง่ของธรรม สามารถรวบรวมและวิเคราะห์
ความหมายไดห้ลายนยั ไดแ้ก่ การบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแยง่  การววิาท การมุ่งร้ายกนั และ 
การถกเถียงกนั ซ่ึงชุดของความหมายท่ีมีหลายนยัดงักล่าวนั้น จดัไดว้า่เป็นความขดัแยง้ในมิติของ
พระพุทธศาสนา และเม่ือน ามาเทียบเคียงกบัความหมายของความขดัแยง้ทัว่ไปแลว้ จะพบวา่ความ
ขดัแยง้ในความหมายของพระพุทธศาสนามีนยัท่ีกวา้งขวางกวา่กนั  เพราะวา่กรอบความขดัแยง้ใน

                                                           

 ๖ ค าว่า ‚เมธคา‛ (เมธ  หึสาสงฺคาเมสุ+ณวุ+อา)  มาจาก ‚เมธ ธาตุ‛  เป็นไปในอรรถว่า ‚การ
เบียดเบียน และต่อสู้กนั‛ (หึสาสงฺคาเมสุ) ลง ‚ณว ุปัจจยั‛  วิเคราะห์วา่ ‚เมธติ  หึสตีติ  เมธคา‛ แปลว่า ‚การ
ทะเลาะ เบียดเบียนกนั ช่ือวา่ เมธคา‛ ในประเด็นน้ีคมัภีร์โยชนาไดข้ยายความเพ่ิมเติมวา่ ‚เมธนฺตา  หึสนฺตา  คจฺ
ฉนติ  ปวตฺตนฺตีติ เมธคา‛ แปลวา่   ‚ช่ือวา่เมธคา เพราะวิเคราะห์วา่ คนผูดุ้ร้ายทั้งหลาย ยอ่มเบียดเบียน คือด าเนิน
ไป‛( ปาจิตฺ. โย. (บาลี) ๔๖๔/๔๐๒ ฉบบัพม่า. 
 ๗ ค าวา่ ‚โวหาร‛ (วิ+หร,   หราณ+ณ) มาจาก ‚หร ธาตุ‛ เป็นไปในอรรถวา่ ‚น าไป‛ (หราณ) ลง ‚ณ 
ปัจจยั‛  มีรูปวเิคราะห์วา่ ‚วรุิทฺธ      กตฺวา  อวหรติ  วทตีติ โวหาโร‛  แปลวา่ ‚การน าเร่ืองท่ีขดัแยง้กนัมาพูด ช่ือวา่ 
‚โวหาร‛ 
 ๘ วปิจฺจตาย  โวหาโรติ  จิตฺตทุกฺขตฺถ   โวหาโร,  ผรุสวจนนฺติ  อตฺโถ.  ว.ิ อ. (บาลี)  /๒ ๕/๒๙๕ 



๗๔ 

 

พระพุทธศาสนานั้นกินความตั้งแต่ความขดัแยง้ภายในและภายนอกในทุก ๆ มิติ กินความในแง่ของ
ธรรมและวนิยัดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

   . .๒ ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของวนัิย 

 ค าว่า ‚วินัย‛ ในบริบทน้ี หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ข้อปฏิบติัหรือสิกขาบทท่ี
พระพุทธเจา้ไดท้รงบญัญติัให้พระภิกษุ  และภิกษุณี ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประพฤติปฏิบติั   ซ่ึง
วตัถุประสงคป์ระการหน่ึงท่ีพระพุทธเจา้ไดบ้ญัญติัข้ึนมานั้นก็เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ไม่ให้เกิดข้ึน
ในหมู่สงฆ์   ระงบัความขดัแยง้ท่ีก าลงัเกิดข้ึน และไดเ้กิดข้ึนแลว้ในหมู่สงฆ์ดว้ย  อนัจะท าให้เกิด
ความผาสุก แก่ตนเอง  และสังคมโดยส่วนรวม ความขดัแยง้ในแง่ของวินยั นั้น  เรียกว่า ‚อธิกรณ์‛  
๙เม่ือกล่าวโดยสารัตถะ  อธิกรณ์ หมายถึง ปัญหา  ขอ้พิพาท  และเร่ืองท่ีตอ้งอภิปราย  ซ่ึงขอ้พิพาท
หรือปัญหาในบริบทน้ีเป็นคดีของพระเท่านั้น  ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงอธิกรณ์ในภาษาพระวินยั จึงเป็น
คดี หรือปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนแก่พระสงฆเ์ท่านั้น 

 ‚วิวาทาธิกรณ์‛ หมายความวา่ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแยง่ ความวิวาท 
ความกล่าวต่างกนั ความกล่าวโดยประการอ่ืน การพดูเพื่อความกลดักลุม้ใจ การด่าทอในเร่ืองนั้นใด 
น้ีเรียกวา่ ววิาทาธิกรณ์ ๐  ซ่ึงจะตอ้งเป็นการววิาทในประเด็นดงัต่อไปน้ี   

 ( ) ส่ิงน้ีเป็นธรรม  ส่ิงน้ีไม่ใช่ธรรม 

 (๒) ส่ิงน้ีวนิยั   ส่ิงน้ีไม่ใช่วนิยั 

 ( ) น้ีตถาคตภาษิตไดต้รัสไว ้น้ีตถาคตภาษิตไม่ไดต้รัสไว ้

 (๔) น้ีจริยาวตัรท่ีตถาคตไดป้ระพฤติมา  น้ีจริยาวตัรท่ีตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมา 

 (๕) น้ีตถาคตทรงบญัญติัไว ้ น้ีตถาคตไม่ไดท้รงบญัญติัไว ้

 (๖) น้ีอาบติั  น้ีอนาบติั 

 (๗) น้ีอาบติัเบา  น้ีอาบติัหนกั 

 (๘) น้ีอาบติัมีส่วนเหลือ น้ีอาบติัไม่มีส่วนเหลือ 

 (๙) น้ีอาบติัชัว่หยาบ  น้ีอาบติัไม่ชัว่หยาบ 
                                                           

 ๙ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๒/ ๘๖/๔ ๐. 
  ๐‚ตตฺถ  ภณฺฑน   กลโห  วิคฺคโห  วิวาโท นานาวาโท อญฺญถาวาโท  วิปจฺจตาย  โวหาโร  เมธค  อิท   
วจฺุจติ ววิาทาธิกรณ ‛  ว.ิจู. (บาลี)  ๖/๒ ๕/๒๔๕ 
   ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒ ๕/   . 



๗๕ 

 

 สรุป เ ม่ือก ล่าวโดยรวม เ ก่ี ยวกับความหมายของความขัดแย้ง ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนานั้น พบวา่  ความหมายของความขดัแยง้ในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นยั กล่าวคือ 
เป็นความขดัแยง้ในแง่ของธรรม และความขดัแยง้ในแง่ของวินัย  ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวนั้น  
ครอบคลุมทั้งความหมายในเชิงโลกและเชิงธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรพชิต และคฤหัสถ์  พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมในประเด็นท่ีน่าสนใจ ๒ คือ การนิยามความหมายความขดัแยง้
ในแง่ของธรรมมองความขดัแยง้ในเชิงราบ ในขณะท่ีการนิยามความขดัแยง้ในแง่ของวินยัมองใน
เชิงด่ิงโดยมองจากฐานของวิวาทาธิกรณ์แลว้กระจายไปสู่ค าอ่ืน ๆ  เป็นการมองความขดัแยง้ทั้งชุด 
และมีการจดักรอบ พร้อมทั้งนิยามเอาไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ วิวาทกนัในประเด็นใดบา้งจึงเรียกช่ือวา่  ‚วิ
วาทาธิกรณ์‛ ส่วนการมองความขดัแยง้ในมิติของธรรมนั้น เป็นการมองท่ีค่อนขา้งจะกวา้งกวา่วินยั 
ซ่ึงการคิด การพดู หรือการกระท าในแง่ของธรรมจะมีความหลากหลายมากกวา่ 

 

๓.๒ ความส าคัญของความขัดแย้ง 

 มนุษยปุ์ถุชนมีความขดัแยง้ และความแปลกแยกในตวัเอง อย่างไรก็ตามผลของความ
แปลกแยก หรือความขดัแยง้ภายในลกัษณะดงักล่าวไดท้  าให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีในแง่มุมท่ีส าคญั
หลายประการดว้ยกนั ดงัน้ี 

  ๓.๒.๑ ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์   

 พระพุทธศาสนาสอนหลกัความจริงท่ีว่า ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว ์หรือ 
ส่ิงของ เป็นรูปธรรม หรือ นามธรรม เป็นวตัถุ หรือเป็นเร่ืองของจิตใจ ไม่ว่าจะมีชีวิต หรือโลกท่ี
แวดลอ้มอยูก่็ตาม ทั้งหมดลว้นแต่เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจยั การกระท าหรือกรรมใดๆนั้นก็
ไม่ไดเ้กิดจากพระเจา้หรืออยูใ่นความดูแลของพระเจา้ ส่ิงต่างๆในโลกนั้นจะไม่มีส่ิงใดคงท่ี ถาวร
หรือเป็นนิรันดร์ แต่เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง มีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป ส่ิงต่างๆท่ีเกิด และเส่ือม
สลายไปน้ีจะเป็นไปตามลกัษณะของธรรมชาติ เรียกวา่ “ไตรลกัษณ์”   ไดแ้ก่  

 ( ) อนิจจตา (Impermanence) หมายถึง ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ความไม่คงตวั ภาวะ
ท่ีเกิดข้ึนแลว้เส่ือมและสลายไป 

                                                           

  ๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้  ๒๗- ๒๘. 
    พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุง และขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี   , 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕ ๘) ,หนา้ ๖๘, ๗ -๗๘. 



๗๖ 

 

 (๒) ทุกขตา (Conflict) หมายถึง ความเป็นทุกข ์ซ่ึงเป็นภาวะท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึน
และสลายไป เป็นภาวะท่ีกดดนัฝืนและขดัแยง้อยู่ในตวั เพราะปัจจยัท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอยา่ง
นั้นเปล่ียนแปลงไป จะท าใหค้งอยูใ่นสภาพนั้นไม่ได ้

 ( ) อนตัตตา (Soullessness หรือ Non-Self) หมายถึง ความเป็นอนตัตา ความไม่ใช่
ตวัตน ความไม่มีตวัตนแทจ้ริง ท่ีจะสั่งบงัคบัใหเ้ป็นอยา่งไรๆ ได ้

 จากความเขา้ใจความเป็นจริงตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาดงักล่าว จึงเป็นค าอธิบาย
ไดเ้ป็นอย่างดีในเร่ืองสภาวะของความขดัแยง้วา่เป็นธรรมชาติของมนุษย ์เพราะความคิด หรือการ
กระท าของมนุษยน์ั้น มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถท่ีจะคงอยู่ในสภาพเดิมได ้ดว้ย
เหตุน้ี เราจึงไม่สามารถบงัคบัให้บุคคล หรือส่ิงใดก็ตามเป็นไปตามความปรารถนาของเรา ดงันั้น 
ความขดัแยง้จึงเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นการเกิดข้ึนบนฐานท่ีการท่ีบุคคลอ่ืนกระท าการ พูด หรือคิดส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดท่ีไม่ลงรอยเหมือนกบัเรา  หรือ การคาดหวงัวา่ส่ิงต่าง ๆ ตอ้งไปเป็นตามความตอ้งการของเรา 

 นอกเหนือจากแนวคิดท่ีความขัดแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ยงัมีแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในอีกหลายแง่มุม ผูว้ิจยัไดห้ยิบยกประเด็นท่ีน่าสนใจ อีก   ประเด็น ซ่ึง
เป็นประเด็นท่ี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ๔ ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

  ๓.๒.๒ ความขัดแย้งก่อให้เกดิการพฒันาศักยภาพมนุษย์ในเชิงบุคคล 

 ความขดัแยง้ในตวัเองกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้เจา้ชายสิทธัตถะ  ไดพ้ฒันาจิต
ของตวัเองเพื่อเล่ือนสถานะจากความเป็นมนุษยไ์ปสู่ ‚ความเป็นพระพุทธเจา้‛ ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะ
สาเหตุส าคญัด าเนินมาจากความขดัแยง้ภายในเก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย และการตอบค าถามของ
ตวัเองวา่ ‚อะไรคือความสุขท่ีแทจ้ริง มนุษยไ์ม่เกิด แก่ เจ็บ และตายไดห้รือไม่‛ การตั้งค  าถามใน
ลกัษณะน้ีก็เพราะเกิดความขดัแยง้เก่ียวกบัทวิลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรง
ของพระองค์ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ความขดัแยง้ เป็นส่ือหรือเป็นสะพานท่ีทรงคุณค่าในการท าให้
มนุษยไ์ดท้อดเดินไปสู่ ‚ภาวะไร้ความขดัแยง้‛ อนัเป็นทางเดินทางท่ีเขา้ใจความจริงวา่เส้นทางเดิม
สามารถเติมเตม็ความสุขให้แก่มนุษยไ์ดใ้นระดบัหน่ึง  แต่เส้นทางดงักล่าวก็เป็นพื้นทางท่ีดีท่ีท าให้
มนุษยไ์ดพ้ยายามท่ีจะรู้จกักบัทางเลือกใหม่ อนัเป็นทางเลือกท่ีปราศจากความขดัแยง้ หรือไร้ความ
ขดัแยง้อยา่งแทจ้ริง    

                                                           

  ๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้   ๙- ๔ . 
 



๗๗ 

 

  ๓.๒.๓ ความขัดแย้งก่อให้เกดิระบบการเมืองการปกครอง 

  ความขดัแยง้ไดก้ลายเป็นพื้นฐานส าคญัของระบบการเมืองการปกครอง คือ เป็นท่ีมา
ของการถือก าเนิดของระบอบการปกครองแบบกษตัริย ์จากการศึกษาอคัคญัญสูตร ๕ พบวา่ การถือ
ก าเนิดของระบบกษตัริย ์ได้ค่อยๆพฒันาเกิดข้ึน จากจุดเร่ิมตน้ท่ีประชาชนทัว่ไปมีความขดัแยง้
เก่ียวกบัการแยง่ชิงขา้วสาลี   ปัญหาท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยั   จนน าไปสู่ขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ “เรา
ควรแบ่งปันขา้วสาลี  และปักปันเขตแดนกนั‛ แต่สถานการณ์การกลบัไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง 
เพราะ เน่ืองจากประชาชนบางคนไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่จึงพยายามเก็บรักษาส่ิงท่ีตวัเองมีอยู ่แต่
กลบัไปแย่งชิงทรัพยากรของคนอ่ืนๆ ดงัค ากล่าวท่ีปรากฎในพระสูตรวา่ ‚สัตวผ์ูมี้นิสัยโลภ รักษา
ส่วนของตนไว ้ ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค‛ จะเห็นว่าเม่ือแต่ละฝ่ายไม่เคารพในกฎ
กติกาจึงท าใหค้วามขดัแยง้ดงักล่าวไดข้ยายตวัไปสู่การต าหนิกนัและกนัวา่ ‚คุณท ากรรมชัว่  ท่ีรักษา
ส่วนของตนไวแ้ลว้  ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขามิไดใ้ห้มาบริโภค  คุณอยา่ท าอยา่น้ีอีก‛ ก่อนท่ีจะใชฝ่้ามือ
บา้ง กอ้นดินบา้ง ท่อนไมบ้า้ง ท าร้ายกนัและกนั 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่  เม่ือประชาชนประสบความลม้เหลวในขอ้ตกลงดงักล่าว จึงมีการ
ประชุมหาขอ้ตกลงใหม่ โดยการน าเสนอประเด็นปัญหาว่า ‚ท่านผูเ้จริญ  บาปธรรมปรากฏในหมู่
สัตวแ์ลว้  คือ การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้หจ้กัปรากฏ การต าหนิติเตียนกนัปรากฏ การพูดเท็จ
ปรากฏ และการถืออาวธุเพื่อท าร้ายกนัก็ปรากฏ ฉะนั้น พวกเราควรสมมติ (แต่งตั้ง) สัตวผ์ูห้น่ึง  ซ่ึง
จะวา่กล่าวผูท่ี้ควรวา่กล่าว  ติเตียนผูท่ี้ควรติเตียน  ขบัไล่ผูท่ี้ควรขบัไล่โดยชอบ‛ ดงันั้น บทสรุปท่ีได้
จากการประชุมดงักล่าว  จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ ‚มหาสมมติ‛ ‚กษตัริย‛์  และ ‚ราชา‛  ซ่ึงทั้งสามค า
นั้นมีความหมายท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการท าหนา้ท่ีในการแบ่งปันทรัพยากรธรรม และวินิจฉยัคดีต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน  ซ่ึงผลจากการท าหน้าท่ีดงักล่าว กษตัริยจ์ะได้รับขา้วสาลีเป็นการตอบแทน  เพื่อจะได้มี
หนา้ท่ีบริหารและจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเกิดระบบการปกครองแบบ ‚กษตัริย‛์ ข้ึนมาเพื่อบริหารจดัการ ความ
ขดัแยง้เก่ียวกบัการแบ่งปันพืชผลทางการ ‚เกษตร‛ ให้เกิดความเท่าเทียมกนั ๖  ‚กษตัริย‛์ ในบริบท

                                                           

  ๕ ที.ปา. (ไทย)   / ๒๙/๙๖. 
  ๖ ‚ผูเ้ป็นใหญ่ในนา‛ (เขตฺตาน   อธิปติ) ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการแบ่งปันขา้วสาลี และ
เขตแดน 



๗๘ 

 

น้ีก็คือ ‚เกษตร‛ ท่ีท  าหนา้ท่ีในการแบ่งปันพืชผลทางการเกษตรคือขา้วสาลี และแบ่งปัน    เขตแดน 
เพื่อใหค้วามพอใจสูงสุดแก่คู่กรณี  เพราะฉะนั้น กษตัริยจึ์งไดช่ื้อวา่ ‚ราชา‛ ดว้ย ๗   

  ๓.๒.๔ ความขัดแย้งก่อให้เกดิการบัญญตัิพระวนัิย 

 พระวินยั เป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับพุทธบริษทัทั้ง ๔ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในพฒันาคุณภาพ
ชีวติ และสังคม  แต่การเรียกช่ือนั้นอาจจะแตกต่างกนั กล่าวคือ พระภิกษุ และภิกษุณีใชค้  าวา่ ‚วินยั‛ 
แต่สามเณร สามเณรี อุบาสก และอุบาสิกานั้น ใชค้  าวา่ ‚ศีล 

 จากการศึกษา พบวา่ การบญัญติัพระวินยันั้น ไม่ไดเ้กิดจากพุทธประสงค ์ดงัท่ีพระองค์
ไดท้รงย  ้าวา่พระองค์จะไม่บญัญติัพระวินยัจนกว่าจะเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนในหมู่สงฆ์ ๘ 
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็นน้ีมีปรากฏอยู่ในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งด้วยกนั เช่น  
ทรงบญัญติัอาบติัปาราชิกขอ้ท่ี ๒  ในฐานะท่ีพระธนิยะไดน้ าไมข้องหลวงไปสร้างกุฏิจนท าให้พระ
เจา้พิมพิสาร และชาวบา้นต าหนิ ๙  และทรงบญัญติัอาบติัสังฆาทิเสสขอ้ท่ี  ๐  ในฐานะท่ีพระ
เทวทตัไดท้  าให้สงฆ์แตกกนั๒๐  และทรงบญัญติัอาบติัทุกกฎ ในฐานะพระภิกษุไดพ้ากนัแยง่ท่ีพกั
อาศยัโดยมิไดส้นใจพระสารีบุตรผูมี้พรรษามากกวา่วา่จะมีท่ีพกัอาศยัหรือไม่๒  

 ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจประการหน่ึงในการบญัญติัพระวินยั สืบเน่ืองมาจากประวติัศาสตร์
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากสาวกของกลุ่มนิครนถ์ทะเลาะ แก่งแยง่ และวิวาทกนั จนน าไปสู่ความ
แตกแยก ขาดความสมานฉนัทซ่ึ์งส่งผลเสียต่อองคก์รของสาวกนิครนถ์ จึงท าให้สาวกของพระองค์
ได้น าประเด็นดังกล่าวเข้าไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ได้ทรงบญัญติัวินัยให้เป็น
หมวดหมู่ และจดัระเบียบองคก์รสงฆ ์    

 อีกประเด็นท่ีน่าศึกษาเพิ่มเติม คือ การบญัญติัวินยัของพระพุทธเจา้นั้นมีความยืดหยุ่น 
สูงมาก   ส่ิงท่ีสามารถยืนยนัขอ้มูลสมมติฐานดงักล่าวก็คือ เม่ือพระองค์ไดท้รงบญัญติัพระวินยัขอ้
ใดท่ีเรียกวา่ ‚ปฐมบญัญติั‛ ข้ึนมาใชแ้ลว้ หากกฎเกณฑด์งักล่าวไม่ครอบคลุม หรือ มีช่องโหว ่อนัจะ
ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ และเพื่อให้การปฏิบติั หรือวิถีชีวิตของสมณะเอ้ือต่อการ

                                                           

  ๗ ‚ผูท่ี้ยงับุคคลเหล่าอ่ืนให้ยินดีโดยธรรม‛ (ธมฺเมน ปเร รญฺเชติ) หมายถึงผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการสร้าง
ความพอใจใหแ้ก่ประชาชนโดยธรรม  ซ่ึงราชาตามนยัน้ีสอดคลอ้งกบัพระด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
รัชกาลปัจจุบนัวา่ ‚เราจะปกครองแผน่ดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม‛ 
  ๘  ว.ิม. (ไทย)  /๒ /  .  
  ๙ ว.ิม. (ไทย)  /๘๗/๗๖.  
 ๒๐ ว.ิม (ไทย)  /๔๐๙/๔๔ .  
 ๒  ว.ิจู. (ไทย) ๗/  ๐/ ๒ - ๒๔. 



๗๙ 

 

ปฏิบติัธรรม หรือพฒันาสังคมแลว้ พระองคก์็จะบญัญติัเพิ่มเติมดงัท่ีเรียกวา่ ‚อนุบญัญติั‛ ลกัษณะ
ของการบญัญติัมุ่งเนน้ไปท่ีพฤติกรรมของภิกษุรูปใดรูปหน่ึงส่งผลต่อองคาพยพอ่ืน ๆ ในสังคม อนั
เป็นการบญัญติัท่ีเกิดจากการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งรอบดา้นแลว้จึงบญัญติั 

  

๓.๓ พฒันาการความขัดแย้ง 

 จากการศึกษาการพฒันาการของความขดัแยง้ในบทท่ี ๒  การพฒันาการของความ
ขดัแยง้นั้นประกอบไปดว้ยระดบัท่ียงัไม่ปรากฏ  ระดบัท่ีก าลงัปรากฏ และระดบัท่ีปรากฏตวัแลว้ 
ในทางพระพุทธศาสนาจ การพฒันาการของความขดัแยง้นั้น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่านได้
วเิคราะห์โดยใชเ้กณฑ์ของสภาวะธรรม การนิยามค า และ หลกัไวยากรณ์ และ สถาณการณ์ ในการ
จดัระดบั หรือการพฒันาของความขดัแยง้ ออกเป็น ๔ ระดบั๒๒ คือ เร่ิมพฒันาตั้งแต่ความบาดหมาง  
การทะเลาะ  การแก่งแยง่ และการววิาทกนั   การววิาทเป็นถอ้ยค าท่ีบ่งช้ีอุณหภูมิของความขดัแยง้วา่
รุนแรงท่ีสุดตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา  ส่วนค าอ่ืนๆ นั้นจดัไดว้า่เป็นไวพจน์ของแต่ละ
ค าตามท่ีปรากฏขา้งล่าง 

 

แผนภูมิที ่๓.๑ แสดงระดับของความขัดแย้ง (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) 

   

 

 

 

 

   

  

 

 
                                                           

 ๒๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้   ๐-   . 

ภณฺฑน

บาดหมาง 

 

 

 

กลห

ทะเลาะ 

 

 
 

วคิคฺห 
แก่งแยง่ 

 

 

ววิาท 
โตเ้ถียง 



๘๐ 
 

๓.๔ รากเหง้าทีก่่อให้เกดิความขัดแย้ง 

  เหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นั้น จะมีทั้งเหตุปัจจยัภายใน และเหตุปัจจยัภายนอก  
ส าหรับเหตุปัจจยัภายนอกจะมุ่งเนน้ไปท่ี สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  ค่านิยม อ านาจ และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมา ในขณะท่ีรากเหงา้หรือเหตุปัจจยัภายในนั้น ผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้และให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะนั่น คือ สาเหตุหลักท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ และเป็น
อุปสรรคตวัส าคญัต่อการจดัการความขดัแยง้ 

 อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนา ถึงแมว้่าจะให้ความส าคญัต่อเหตุปัจจยัภายในเป็น
ส าคญั แต่ก็ยงัมองถึงความส าคญัของเหตุปัจจยัภายนอกดว้ย ดงัพุทธพจน์ท่ีวิเคราะห์ประเด็นความ
ขดัแยง้ท่ีวา่ดว้ยการววิาทวา่  

‚ถา้เธอทั้งหลาย พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นน้ีภายในหรือภายนอก เธอทั้งหลาย
พึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทท่ีเป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแล ถา้เธอทั้งหลาย
ไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการววิาทเช่นน้ีภายใน หรือภายนอก เธอทั้งหลายพึงปฏิบติัเพื่อให้
มูลเหตุแห่งการวิวาทท่ี เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไป การละมูลเหตุแห่งการวิวาทท่ี เป็นบาป
นั้น ยอ่มมีได ้และมูลเหตุแห่งการววิาทท่ีเป็นบาปนั้น ยอ่มไม่ยดืเยื้อต่อไป‛๒  

 พุทธพจน์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ พระพุทธเจา้ทรงใหห้ลกัคิด เก่ียวกบัการวิเคราะห์เหตุ
ปัจจยั (Source Analysis) วา่ควรวิเคราะห์ทั้ง เหตุปัจจยัภายใน และเหตุปัจจยัภายนอก ซ่ึงจะท าให้
กระบวนการในการแกปั้ญหาเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เพราะเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างครบถว้น 
เน่ืองจากปัญหาบางประการอาจจะเกิดจากเหตุปัจจยัภายใน และปัญหาบางอย่างเกิดจากเหตุปัจจยั
ภายนอก แต่ปัญหาบางอยา่งนั้นอาจเกิดข้ึนจากเหตุปัจจยัทั้ง ๒ ดา้นก็เป็นได ้

 ในทางพระพุทธศาสนา เม่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง รากเหง้าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ จะ
สามารถอธิบายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะและโมหะ และ 
ปปัญจธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ตณัหา มานะและทิฏฐิ  

  ๓.๔.๑ อกุศลมูล   

 ในทศันะของพุทธศาสนา  พลงัอ านาจท่ีขบัเคล่ือนวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์  คือ   
พลงัแห่งเจตจ านงหรือพลงัแห่งกรรม (กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก)  ซ่ึงกรรมในท่ีน้ีจะมุ่งตรงไปท่ีตวัแท้
หรือตน้ตอของกรรมจริง ๆ ไดแ้ก่ เจตนา  ความจงใจ  หรือ การเลือกตดัสินใจท่ีจะกระท าอยา่งใด
                                                           

 ๒  ม.อุ. (ไทย). ๔/๔๔/๕ ), วิ.จู. (ไทย) ๖/๒ ๖/  ๒-  ๕.  ดูเทียบใน ที.ปา.(ไทย)   / ๒๕/
 ๒๒- ๒๔. องฺ ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/ ๖/๔๘๔-๔๘๕. 



๘  

 

อยา่งหน่ึงนัน่เอง  เจตนาหรือเจตจ านงน้ี  จะเป็นตวัช้ีน า และก าหนดทิศทางแห่งการกระท าทั้งหมด
ของมนุษย ์ พร้อมทั้งเป็นตวัการหรือเป็นแกนน าในการริเร่ิม ปรุงแต่ง  สร้างสรรคทุ์กอยา่ง หรืออาจ
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เจตนาเป็นตวัแทข้องกรรม๒๔ ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาวา่
เป็นตวักรรม บุคคลจงใจแลว้  จึงท ากรรม ดว้ยกาย  ดว้ยวาจา  ดว้ยใจ‛๒๕  และในการท่ีเจตนาแสดง
พลงัขบัเคล่ือนวิถีชีวิตนั้น  ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะด าเนินไปอย่างบริสุทธ์ิ  หากแต่เป็นพลงัท่ี
เคล่ือนไปตามอ านาจการชกัน าของธรรมท่ีเป็นคุณสมบติัของจิต  (เจตสิก) อีกชั้นหน่ึง  โดยเฉพาะ
กลุ่มกิเลสท่ีเป็นรากเหงา้ของอกุศล   อยา่ง คือ โลภะ  โทสะ  และโมหะ  

 จากหลักการดังกล่าวท าให้ช้ีชัดได้ชัดเจนว่า สาเหตุหรือ รากเหง้าท่ีแท้จริงใน
กระบวนการเกิดความขดัแยง้นั้น  เกิดจากอกุศลมูลนัน่เอง  ดงัพุทธพจน์วา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย มีจิตโลภ
ววิาทกนั มีจิตโกรธววิาทกนั มีจิตหลงววิาทกนั วา่ น้ีเป็นธรรม น้ีอธรรม น้ีวนิยั น้ีมิใช่วนิยั…‛๒๖  

 เม่ือใดก็ตามท่ี ‚อกุศลมูล‛ ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อสภาพจิตของมนุษยแ์ลว้ เม่ือนั้นจึงเป็น
จงัหวะ และโอกาสท่ี ‚วิวาทมูล‛ หรือ ‚อนุวาทมูล‛ ก่อตวัข้ึน ซ่ึงการก่อรูปของวิวาทมูล หรือ อนุ
วาทมูลนั้น เป็นการเกิดข้ึนท่ีส าแดงอาการอยา่งอ่อน ๆ แต่ก็สามารถท่ีจะรู้ชดั และสังเกตไดจ้ากพฤติ
ภาพภายนอกดงัไปน้ี  

 ( ) เป็นผูม้กัโกรธ๒๗ และผกูโกรธ๒๘  

 (๒) เป็นผูล้บหลู่๒๙ ตีเสมอท่าน ๐ 

                                                           

 ๒๔W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok:  Kurusapha Press, 1995), p. 22.  
 ๒๕องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒ / ๖๒ / ๕๗๗. 
 ๒๖ ดูเพ่ิมเติมใน ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒ ๖/  ๔.  
 ๒๗ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ  ภาวะท่ีโกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาท่ีคิดประทุษร้าย  ภาวะท่ี      คิด
ประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาท่ีคิดปองร้าย ภาวะท่ีคิดปองร้าย คามพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความ
เกร้ียวกราด  ความท่ีจิตไม่เบิกบาน น้ีเรียกวา่ ‚ความโกรธ‛  อภิ.ปุ. (ไทย)  ๖/๔๕/ ๕๗ 
 ๒๘ ความโกรธในเบ้ืองต้นช่ือว่าความโกรธ  ความโกรธในเวลาต่อมาช่ือว่า ความผูกโกรธ          
ความผกูโกรธ  กิริยาท่ีผกูโกรธ ความไม่หยดุโกรธ การตั้งความโกรธไว ้การด ารงความโกรธไว ้การโผลงไปตาม
ความโกรธ การตามผูค้วามโกรธไว ้การท าความโกรธให้มัน่ เรียกว่า ‚ความผูกโกรธ‛  อภิ.ปุ. (ไทย)  ๖/๔๖/
 ๕๗) 
 ๒๙ ความลบหลู่  กิริยาท่ีลบหลู่  ภาวะท่ีลบหลู่  ความดูหม่ิน  การท าความดูหม่ิน  น้ีเรียกวา่         ‚การ
ลบหลู่‛  อภิ.ปุ. (ไทย)  ๖/๔๗/ ๕๗ 



๘๒ 

 

 ( ) เป็นมีความริษยา    และตระหน่ี ๒ 

 (๔) เป็นผูอ้วดดี  และเจา้มายา ๔ 

 (๕) เป็นผูมี้ความปรารถนาชัว่  เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

  (๖) เป็นผูย้ดึมัน่ในทิฏฐิของตน  มีความถือร้ัน สละส่ิงท่ีตนยดึมัน่ไดย้าก 

 ประเด็นทั้ง ๖ น้ี ส่ิงท่ีแสดงออกมานั้น ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ การหลบหลู่คนอ่ืน การ
ตระหน่ี  การอวดดี การหาช่องทางในการท่ีจะลงมือท าร้ายบุคคลอ่ืน และการยึดมัน่ในความคิดของ
ตวัเอง  โดยไม่อ่อนขอ้ หรือยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เป็นการพยายามท่ีจะรักษาจุดยืนของ
ตวัเอง จนเขา้สู่ระดบัความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่ความรุนแรงในท่ีสุด 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากอกุศลมูลท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้แล้ว ยงัมีพุทธพจน์ท่ี
กล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้ ท่ีเกิดจากกุศลมูลดว้ย วา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย มีจิตไม่โลภวิวาทกนั มีจิต
ไม่โกรธววิาทกนั มีจิตไม่หลงววิาทกนัวา่ น้ีธรรม น้ีอธรรม…‛ ๕ จากพระพุทธพจน์ดงักล่าว ดงันั้น 

                                                                                                                                                                      

  ๐ การตีเสมอ กิริยาท่ีตีเสมอ ภาวะท่ีตีเสมอ สภาวธรรมท่ีเป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยน าเอา  ชยั
ชนะของตนมาอา้งเหตุเหตุแห่งความววิาท  ความแขง็ดี  ความไม่ยอมสละ น้ีเรียกวา่ ‚ความตีเสมอ‛  อภิ.ปุ. (ไทย) 
 ๖/๔๘/ ๕๗ 
    ความริษยา กิริยาท่ีริษยา ภาวะท่ีริษยา ความเกลียดชงั กิริยาท่ีเกลียดชงั ภาวะท่ีเกลียดชงัในเม่ือ
ผูอ่ื้นไดล้าภ  สกัการะ ความเคารพ ความนบัถือ การกราบไหว ้และการบูชา น้ีเรียกวา่ ‚ความริษยา‛  อภิ.ปุ. (ไทย) 
 ๖/๔๙/ ๕๗ 
  ๒ ความตระหน่ี ๕ อย่าง คือ ตระหน่ีท่ีอยู่ ตระกูล ลาภ วรรณะ และธรรม ความตระหน่ี กิริยาท่ี
ตระหน่ี ภาวะท่ีตระหน่ี  ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตไม่เผื่อแผ่  เ รียกว่า              
‚ความตระหน่ี‛  อภิ.ปุ. (ไทย)  ๖/๕๐/ ๕๘ 
    บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูโ้ออ้วดจดั ความโออ้วด กิริยาท่ีโออ้วด ภาวะท่ีโออ้วด ภาวะท่ีแข็ง
กระดา้ง กิริยาท่ีแข็งกระดา้ง การพูดเป็นเหล่ียมคู กิริยาท่ีพูดแอบอา้ง เรียกวา่ ‚ความโออ้วด‛  อภิ.ปุ. (ไทย)  ๖/
๕ / ๕๘ 
  ๔ บุคคลบางคนในโลกน้ีประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้ง
ความปรารถนาอนัเลวทราม ปรารถนาวา่ ‚ใคร ๆ อยา่รู้จกัเรา‛ ด าริวา่ ‚ใคร ๆ อยา่รู้จกัเรา‛ กล่าววา่ ‚ใคร ๆ อย่า
รู้จักเรา‛ พยายามทางกายว่า ‚ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา‛  ความเจ้าเล่ห์  ความเป็นคนเจ้าเล่ห์  กิริยาท่ีหลอกให้หลง    
ความหลอกลวง ความโกง ความกลบเกล่ือน ความหลีกเล่ียง  ความซ่อน ความซ่อนบงั ความปิดบงั ความปกปิด 
การไม่กระท าใหช้ดัเจน การไม่ท าใหแ้จ่มแจง้ การปิดบงัอ าพราง กิริยาท่ีเลวทรามน้ีเรียกวา่ ‚มายา‛  อภิ.ปุ. (ไทย) 
 ๖/๔๒/ ๕๘) 
  ๕ ดูเพ่ิมเติมใน ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒ ๖/  ๔. 



๘  

 

สาเหตุความขดัแยง้นั้นไม่เพียงจะเกิดจากจิตท่ีเป็นอกุศล ด้วยโลภะ โทสะ และโมหะเท่านั้ น  
หากแต่ยงัอาจเกิดจากการท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลขดัแยง้กนัดว้ยจิตท่ีไม่โลภ โกรธ และหลงก็ได ้  
ดงัในกรณีการน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้มูลดว้ยความหวงัดีมีจิตกุศลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กร  แต่ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็คือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวอาจจะมีความเขา้ใจ 
ความเห็น หรือการตีความท่ีแตกต่างกนั หรือ ไม่ยอมรับต่อขอ้เท็จจริงดงักล่าว  จึงท าให้ทั้งสองฝ่าย
เกิดความขดัแยง้ระดบัตน้ และทวคีวามรุนแรงจนถึงขั้นท าร้ายกนัใหเ้กิดความสูญเสีย 

   ๓.๔.๒ ปปัญจธรรม 

  ค าวา่ ‚ปปญฺจ‛  คมัภีร์อภิธานวรรณนา   ไดนิ้ยามความหมายไว ้๒ นยั วา่ ‚กวา้งขวาง‛ 
และ ‚พิสดาร‛ นอกจากนั้น ยงัไดย้กค าท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนัและใชเ้ป็นไวพจน์ของกนัข้ึนมา
เทียบเคียงอีก ๒ ค า คือ ค าวา่ ‚พฺยาส‛ และ ‚วิตฺถาร‛ แปลวา่ ‚กวา้งขวาง‛ และ ‚พิสดาร‛ 
เหมือนกนั ๖ เม่ือน ามาใชเ้ป็นศพัทว์ิชาการทางพุทธศาสนา จะมีช่ือเรียกวา่ ‚ปปัญจธรรม‛ เป็นช่ือ
รวมท่ีใชเ้รียกกลุ่มกิเลส   ตวั คือ ตณัหา  มานะ และทิฏฐิ  หมายถึง ธรรมเคร่ืองเน่ินชา้ หรือกิเลสท่ี
ท าใหคิ้ดปรุงแต่งยดืเยื้อพิสดาร ดงัค าอธิบายของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) วา่ 

 ปปัญจธรรม  แปลวา่ ธรรมเคร่ืองเน่ินชา้  ถา้จะแปลให้ง่ายก็วา่ กิเลสตวัป่ัน คือ ป้ันแต่ง
เร่ืองราว  ป่ันใจให้ทุกข ์ ป่ันหวัใจให้เร่ืองมาก  ท าให้ยืดเยื้อ  เยิ่นเยอ้  ยุง่เหยิง  ยืดยาว  ฟ่าม
เฝือ   ล่าชา้  วกวน  วุน่วาย  นุงนงั  สับสน  สลบัซบัซ้อน   ท าให้เขวห่างหรือไถลเชือนเฉ
ออกไปจากความเป็นจริงง่าย ๆ เปิดเผย  ปัญหาท่ียงัไม่มี  ก็ท าให้มีข้ึน  ปัญหาท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ไม่
อาจแกไ้ขอยา่งตรงไปตรงมาตามเหตุ   แต่กลบัท าให้ยุง่ยากซบัซ้อนนุงนงัยิ่งข้ึน  เป็นตวับง
การพฤติกรรมท่ีท าให้มนุษยพ์ล่านไปมา  ขดัแยง้  แข่งขนั  แยง่ชิงกนั  ตลอดจนก่อสงคราม
ระหวา่งพวกระหวา่งฝ่าย ๗ 

 จากแนวคิดดังกล่าว เป็นการสนับสนุนว่า สาเหตุปัจจยัภายในของความขดัแยง้ กับ 
ปปัญจธรรม เป็นการอธิบายท่ีสอดรับและตรงประเด็น ในการเกิดความขดัแยง้ ซ่ึงการท างานของ
กลุ่มปปัญจธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐินั้น  จะท างานประสานสัมพนัธ์กนัและเป็นเหตุปัจจยั
ของกนัและกนั เพียงแต่ว่าตวัใดตวัหน่ึงจะแสดงออกมาเป็นตวัเด่นในการก าหนดพฤติกรรมของ
มนุษย ์เพราะถา้สืบสาวลึกลงไปในเบ้ืองหลงัจะเห็นวา่มีกิเลสตวัท่ีเหลือคอยหนุนหลงัอยู ่ ถึงแมจ้าก
หลกัอริยสัจ ๔ ท่ีวา่ ตณัหาเป็นสาเหตุแห่งความทุกข ์ (สมุทยั) ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายเอาเฉพาะตณัหา
                                                           

  ๖พระมหาสมปอง  มุทิโต (ผูแ้ปลและเรียบเรียง), คัมภีร์อภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพธ์รรมสภา, ๒๕๔๒), หนา้ ๙ ๐.  
  ๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๗๐/๕  -๗๐/๕๒.  



๘๔ 

 

เพียงอยา่งเดียว  หากแต่ยกตณัหาข้ึนมาในฐานะเป็นตวัเด่นเท่านั้น  แทท่ี้จริงแลว้ก็คือการพูดถึง
มานะและทิฏฐิโดยออ้มนัน่เอง แต่ถา้มองในแง่กิเลสท่ีเป็นแกนกลางก็ตอ้งยกให้ทิฏฐิ  เพราะเม่ือ
บุคคลมีความเห็นความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองแลว้ มานะและตณัหาก็จะแสดงบทบาทเพื่อตอบสนอง
ความเห็นความเช่ือนั้น ๆ เช่น  บุคคลมีความเช่ือวา่มีตวัตนท่ีเป็นศูนยก์ลาง (ทิฏฐิ)  ก็จะท าให้เกิด
ความอยาก  ท่ีจะหาวตัถุมาบ าเรอปรนเปรอตน (ตณัหา)   และความทะนงตน อยากใหญ่ใฝ่เด่น  ก็จะ
เกิดตามมา (มานะ) ๘   

 ถา้มองกวา้งออกไปในบริบทสังคมโลก  ในการท าสงครามเยน็ในช่วงหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี ๒ ระหวา่งค่ายมหาอ านาจ ๒ ค่าย คือ เสรีประชาธิปไตย กบั คอมมิวนิสต์  เม่ือสาวลึกลงไป
ถึงรากฐานท่ีมาของสงคราม  ก็จะท าให้เห็นการท างานประสานสัมพนัธ์ของกิเลสกลุ่มปปัญจธรรม
ไดเ้ป็นอยา่งดี  กล่าวคือ แกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กสุด เป็นเร่ืองของความยึดมัน่ถือมัน่
ในทิฏฐิหรืออุดมการณ์ (Ideology)  การต่อสู้ช่วงชิงเพื่อให้ไดเ้ป็นประเทศมหาอ านาจของโลก เป็น
เร่ืองของมานะ ส่วนการแยง่ชิงผลประโยชน์เพื่อจะไดค้รอบครองทรัพยากรของโลกให้ไดม้ากท่ีสุด
เป็นเร่ืองของตณัหา ๙ 

 ๑) ตัณหา 

 ‚ตณัหา‛ หมายถึง ความอยาก ความอยากในบริบทน้ีเป็นความอยากในเชิงลบ ค าท่ีตรง
ขา้มกบัค าน้ีและเป็นไปในเชิงบวกก็คือ ‚ธมัมฉนัทะ‛ เม่ือจ าแนกนยัของความอยากตามท่ีไดมี้การ
นิยามในพระสูตรนั้นจะค่อนขา้งกวา้ง แต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วครอบคลุมถึงความอยากใน ๒ 
ประเด็นใหญ่ ๆ ดว้ยกนั กล่าวคือ   

 ( ) ความอยากในวตัถุ(วตัถุกาม)  ได้แก่ ความอยากได้ส่วนท่ีดีหรือส่วนท่ีอร่อย ท่ี
เรียกว่า กามคุณ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และ ความอยากได้ทรัพย์ทั้ งส่วนท่ีเรียกว่า 
สวญิญาณทรัพย ์(ทรัพยท่ี์มีชีวติ) และอวญิญาณทรัพย ์(ทรัพยท่ี์ไม่มีชีวติ) ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา 

 (๒) ความอยากไดท่ี้เป็นตวักิเลส(กิเลสกาม) ไดแ้ก่  ความก าหนดั ความพอใจ หรือความ
ปรารถนากามคุณ เป็นตน้ 

 สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ตณัหาเป็นตวัจุดชนวนให้เกิดความขดัแยง้ในแง่ของการทะเลาะ
วิวาท ก็เพราะมีส่ิงเป็นท่ีรักเขา้มาเก่ียวขอ้ง  และหากวิเคราะห์ค าว่า ‚ส่ิงเป็นท่ีรัก‛ ย่อมมีนัย ๒ 

                                                           

  ๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๗๐ / ๕ . 
  ๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพฯ:  
บริษทั ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้   ๘.  



๘๕ 

 

ประการ กล่าวคือ ‚สัตว์๔๐และสังขาร๔ ‛  ส่ิงท่ีเป็นท่ีรักทั้ง ๒ ประการน้ีจดัไดว้า่ เป็นหวัเช้ือส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนั เพราะมนุษยมี์ความหวาดระแวงวา่ส่ิงท่ีตนเองรักนั้นจะถูกบุคคลอ่ืน
แยง่ไป ก าลงัถูกแยง่ไป หรือถูกแยง่ชิงไปแลว้  ขณะเดียวกนั เม่ือส่ิงท่ีตนเองรักจะผนัแปรไป ก าลงั
ผนัแปรไป หรือไดผ้นัแปรไปแลว้๔๒  อาการเหล่าน้ีน่ีเองท่ีท าให้มนุษยต์อ้งทะเลาะวิวาทกนั เพื่อ
ช่วงชิงภาวการณ์น า และเพื่อใหส่ิ้งนั้นคงด ารงอยูก่บัตน โดยการยึดมัน่ในส่ิงเหล่านั้นวา่เป็นของเรา
ดว้ยอ านาจแห่งตณัหา 

 ในประเด็นเดียวกนัน้ี พราหมณ์อารามทณัฑะไดถ้ามพระมหากจัจายนะว่า ‚อะไรคือ 
เหตุปัจจยัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้กันระหว่างกษตัริย์กับกษตัริย์  พราหมณ์กับพราหมณ์  และ
คฤหบดีกบัคฤหบดี‛  ค  าตอบก็สอดคลอ้งกบัประเด็นเบ้ืองตน้วา่ ‚ เพราะความยึดมัน่กามราคะ ตก
อยู่ในอ านาจกามราคะ  ก าหนดัยินดีในกามราคะ  ถูกกามราคะกลุม้รุม  และถูกกามราคะครอบง า    
เป็นเหตุ‛ ๔   อยา่งไรก็ตาม  กามทั้งหลายยงัท าให้ มารดากบับุตร บุตรกบัมารดา บิดากบับุตร บุตร
กบับิดา  พี่นอ้งกนั ยอ่มถึงการทะเลาะ แก่งแยง่ และวิวาทกนั ท าร้ายกนัและกนัดว้ยฝ่ามือบา้ง ดว้ย
กอ้นดินบา้ง ท่อนไมบ้า้ง ศสัตราบา้ง ถึงความตายในท่ีนั้นบา้ง ไดรั้บทุกขป์างตายบา้ง และเพราะ
กามนัน่เอง จึงท าให้ชนทั้งหลายถือดาบและโล่ จบัธนูพาดลูกศรบา้ง วิ่งเขา้สู่สงครามปะทะกนัทั้ง 
๒ ฝ่าย เม่ือพวกเขายงิลูกศรไปบา้ง พุง่หอกไปบา้ง กวดัแกวง่ดาบฟันบา้ง ชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบ
เอาบา้ง โดยหอกแทงบา้ง ถูกดาบตดัศีรษะ พวกเขาตายในท่ีนั้นบา้ง...๔๔ 

 เม่ือวิเคราะห์ ตณัหาเป็นท่ีมาของการทะเลาะวิวาทในเชิงสังคมวิทยาจะพบท่ีมาซ่ึง
น่าสนใจตามท่ีปรากฏในมหานิทานสูตรวา่๔๕ 

‚เพราะอาศยัตณัหา ปริเยสนา (การแสวงหา) จึงเป็นไป 

เพราะอาศยัปริเยสนา ลาภะ (การได)้  จึงเป็นไป 

เพราะอาศยัลาภะ วนิิจฉยะ (การก าหนด) จึงเป็นไป 

เพราะอาศยัการก าหนด ฉนัทราคะ (ความก าหนดดว้ยอ านาจความพอใจ)จึงเป็นไป 

                                                           

 ๔๐สตัว ์ไดแ้ก่ มารดา บิดา พ่ีชายนอ้งชาย พ่ีสาวนอ้งสาว  บุตร ธิดา มิตรหรือผูร่้วมสายโลหิตเป็นตน้ 
 ๔  สงัขาร ไดแ้ก่ รูปเสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ท่ีน่าพอใจ 
 ๔๒ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๘๙/ ๐ - ๐๒. 
 ๔  องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/ ๘/๘ . 
 ๔๔ ข.ุจู. (ไทย)  ๐/  ๖/๔๔ -๔๔๔. 
 ๔๕ ที.ม. (บาลี)   ๐/ ๐ /๕๒, ที.ม. (ไทย)  ๐/ ๐ /๖ . 



๘๖ 

 

เพราะอาศยัฉนัทราคะ อชัโฌสานะ (การหมกมุ่นฝังใจ) จึงเป็นไป  

เพราะอชัโฌสานะ ปริคคหะ (การยดึครอบครอง) จึงเป็นไป 

เพราะอาศยัปริคคหะ มจัฉริยะ๔๖ (ความตระหน่ี) จึงเป็นเป็นไป 

เพราะอาศยัความตระหน่ี อารักขะ (การหวงกั้นจึง) เป็นไป 

เพราะอาศยัการห้วงกั้น เป็นเหตุ บาปอกุศลกรรมเป็นอเนกท่ีเกิดข้ึน การถือ ท่อนไม ้การถือ
ศสัตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวข้ึนเสียงว่า มึงมึง และการพูดเท็จจึง
เป็นไป‛๔๗ 

 จากพระสูตร สามารถอธิบายพฒันาการของการก่อตวัของการทะเลาะวิวาทไดอ้ยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอนวา่  การทะเลาะววิาทนั้นเกิดข้ึนมาจากความอยากของมนุษยเ์ป็นปฐมบท  ความอยากได้
กลายเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหม้นุษยต์อ้งแสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาสนองความอยาก เม่ือใชค้วามพยายามใน
การแสวงหาโดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง มนุษยก์็ไดส่ิ้งท่ีตวัเองตอ้งการมา หลงัจากท่ีได้มาดว้ย
ความยากล าบากหรือไม่ก็ตาม มนุษยจึ์งมีความสุข และพินิจพิจารณาต่อส่ิงท่ีตวัเองไดม้า  การเพ่ง
พิจารณานั้นเต็มไปดว้ยความพอใจท่ีตวัเองสามารถหาส่ิงน้ีมาได้ มีความสุขและคลุกคลีกบัส่ิงท่ี
ไดม้า  การคลุกคลีดงักล่าวกลายเป็นความหมกมุ่นเพราะตอ้งการจะเสพหรือเคน้เอาความสุขจากส่ิง
ท่ีหามาได ้ การท่ีมนุษยค์ลุกคลีและหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงนั้นอยูเ่ร่ือย ๆ ไดท้  าให้มนุษยมี์ความรู้สึกเป็น
เจา้ของส่ิงนั้น และแสดงความเป็นกรรมสิทธ์ิในการครอบครองโดยไม่ตอ้งการให้ใครมาแย่งชิง 
หรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรามี  และมนุษยก์็พยายามรักษาและหวงแหนส่ิงท่ีตวัเองมีอยู ่ฉะนั้น เม่ือใคร
ก็ตามมีความปรารถนาเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  มนุษยท่ี์ตระหน่ีและหวง
แหนส่ิงของดงักล่าวก็จะไม่ยินยอม  ขณะท่ีอีกฝ่ายขอเขา้มีส่วนร่วม แต่อีกฝ่ายไม่ยินยอมพร้อมใจ 
สภาวะของความขดัแยง้จึงเกิดข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่การถือท่อนไมเ้พื่อขวางกั้นไม่ให้คู่กรณีเขา้มาจนถึง
การใชว้าจาโตต้อบการกระท าดงักล่าวระหวา่งคู่กรณีดว้ย  

 ๒) ทฏิฐิ 

 ค าว่า ‚ทิฏฐิ‛ หมายถึง ‚ความเห็น‛ หรือ ‚ลทัธิ‛  ทิฏฐิในบริบทน้ีได้แก่ทิฏฐิในแง่ลบ 
ประกอบไปดว้ยสักกายทิฏฐิ  ๒๐  มิจฉาทิฏฐิ   ๐  อนัตคาหิกทิฏฐิมีวตัถุ  ๐ จนถึงทิฏฐิ ๖๒๔๘ การ

                                                           

 ๔๖ มจัฉริยะ ๕ ประการ ไดแ้ก่ ตระหน่ี ท่ีอยู ่ ตระกลู ลาภ วรรณะและ ธรรม  อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๒๕๔-๒๕๖/ ๙๔- ๙๕. 
 ๔๗ ดูเทียบ ที.ม. (ไทย)  ๐/ ๐ /๖ . 
 ๔๘ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/ ๗๔/๔๙๒-๔๙๔. 



๘๗ 

 

ท่ีมนุษยย์ึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิ (ทิฏฐุปาทาน) อยา่งใดอยา่งหน่ึง จึงท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนัใน
กลุ่มของคนท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัแต่ไม่ยอมรับ๔๙ความคิดเห็นของคนอ่ืน  เน่ืองจากบุคคลแต่ละ
คนมีจุดยืนของตวัเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระพุทธเจา้ทรงย  ้าว่า ‚ชนเหล่าใดยงัถือทิฏฐิ๕๐  ชน
เหล่านั้น ยอ่มเท่ียวกระทบกระทัง่กนัในโลก‛ ๕  และ ‚สัตวท์ั้งหลายผูย้ึดถือในทิฏฐิทั้งหลายวา่ ยอด
เยีย่ม  ยอ่มท าทิฏฐิใดใหย้ิง่ใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอ่ืนทุกอยา่งนอกจากทิฏฐินั้นวา่เลว  เพราะฉะนั้น 
สัตวเ์หล่านั้นจึงไม่ล่วงพน้การวิวาทไปได‛้ ๕๒ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของพราหมณ์ท่ีถือทิฏฐิต่างกนั
วา่ ส่ิงทั้งปวงเป็นท่ีพอใจแก่เรา   ส่ิงทั้งปวงไม่เป็นท่ีพอใจแก่เรา  บางส่ิงเป็นท่ีพอใจแก่เรา และบาง
ส่ิงไม่เป็นท่ีพอใจแก่เรา  จึงทุ่มเถียงกนั เม่ือทุ่มเถียงกนั  ท าลายกนั  และเบียดเบียนกนั๕  

 อย่างไรก็ตาม  การขดัแยง้กันในลักษณะน้ีมิได้เกิดข้ึนเฉพาะพราหมณ์ หรือเจา้ลทัธิ    
ต่าง ๆ แต่ประการใด  แม้ในหมู่สมณะก็เช่นเดียวกัน ดังท่ีพราหมณ์อารามทัณฑะได้ถามพระ         
มหากจัจายนะวา่  ‚อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจยัให้สมณะขดัแยง้กบัสมณะ‛ ท่านก็ตอบวา่ ‚เพราะความ
ยดึมัน่ทิฏฐิราคะ๕๔  ตกอยูใ่นอ านาจทิฏฐิราคะ ก าหนดัยินดีในทิฏฐิราคะ ถูกทิฏฐิราคะกลุม้รุม และ
ถูกทิฏฐิราคะครอบง าเป็นเหตุ แมส้มณะก็ขดัแยง้กบัสมณะ‛   

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ ทิฏฐิจดัไดว้า่เป็นตวัแปรท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้พราหมณ์ 
เจา้ลทัธิ หรือสมณะต่าง ๆ ตอ้งทะเลาะวิวาทกนั เพียงเพราะตอ้งการรักษาจุดยืนของตนเองเอาไว ้
โดยไม่ยอมรับ หรือสนใจแนวคิดของคนอ่ืน  และนอกจากการไม่ยอมรับและไม่สนใจแลว้ ยงัเป็น
ท่ีมาของการดูถูก และเหยยีดหยามดงัพุทธพจน์ท่ีวา่๕๕ “สัตวเ์กิดผูย้ดึถือในทิฏฐิทั้งหลายวา่ยอดเยี่ยม
ยอ่มท าทิฏฐิใดใหย้ิง่ใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอ่ืนทุกอยา่งนอกจากทิฏฐินั้นวา่ ‘เลว’ เพราะฉะนั้น สัตว์
เหล่านั้นจึงไม่ล่วงพน้การววิาทไปได”้   

                                                           

 ๔๙ บาลีใช้ค  าว่า ธมฺมมนานุชาน  ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/  ๕/๒๒๗ ‚ไม่ยอมรับธรรมของคนอ่ืนเลย‛ 
อธิบายว่า ‚ไม่ยอมรับ คือไม่เห็นตามไม่คลอ้ยตาม ไม่ยินดีตามธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของผูอ่ื้น.   ขุ.ม. 
(ไทย) ๒๙/  ๕/ ๔ . 
 ๕๐ ซ่ึงทิฏฐิตามนยัน้ีก็คือ  ‚โลกเท่ียง... หรือหลงัจากตายไปแลว้ตถาคตจะวา่เกิดอีกก็ไม่ใช่ จะวา่ไม่
เกิดอีก ก็ไม่ใช่‛ เป็นตน้ เม่ือยืดถือจึงกระทบกระทัง่กัน ท าร้ายกนั ด้วยอ านาจแห่งทิฏฐิ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๒/
๒๔๔-๒๔๕. 
 ๕  ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๘๒/๒๔ . 
 ๕๒ ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๘๐ -๘๐๗/๖๙๔. 
 ๕  ม.ม. (ไทย)   /๒๐๒-๒๐๔/๒ ๙-๒๔๒. 
 ๕๔ หมายถึงราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศยัทิฏฐิ ๖๒ ประการเป็นเหตุ  องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/ ๘/๔๘. 
 ๕๕ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/  / ๒ . 



๘๘ 

 

 ๓) มานะ 

 มานะ คือ การถือตวั กิริยาท่ีถือตวั ภาวะท่ีถือตวั ความล าพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม  ความท่ีจิตตอ้งการเชิดชูตนเป็นดุจธง๕๖  ปัญหาส าคญัก็คืออะไรท่ี
ท าใหม้นุษยส์ าคญัตวัวา่ดีกวา่คนอ่ืน  จากการศึกษาพบวา่ มนุษยใ์ชส้ถานะของความเป็นชาติ โคตร 
ความเป็นบุตรของผูมี้ตระกูล ความเป็นผู ้มีรูปงาม ทรัพย์ การศึกษา หน้าท่ีการงาน หลักแห่ง
ศิลปวทิยา วทิยฐานะ  ความคงแก่เรียน ปฏิภาณ หรือ ส่ิงอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้วา่ เราเลิศกวา่เขา๕๗  
หากวิเคราะห์ในประเด็นน้ีก็คือ มนุษยไ์ดอ้าศยัคุณสมบติัดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดง
ตนว่า เด่นกว่า คนอ่ืนในคุณสมบติัเหล่านั้น  และนัน่จึงเป็นท่ีมาของการ ‚ถือตวั‛ และ ‚ยึดมัน่ใน
ความถือตวั‛ 

 พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ‚ผูใ้ด ส าคญัวา่ เราเสมอเขา เลิศกว่าเขา หรือดอ้ยกว่าเขา ผูน้ั้นพึง
ตอ้งววิาทกนัดว้ยความถือตวันั้น‛ ๕๘สาเหตุส าคญัก็เพราะวา่การถือตวัดงักล่าวนั้นน าไปสู่การลบหลู่ 
ดูหม่ิน และเกลียดชังคนอ่ืน ด้วยเหตุผลดงักล่าวมาแล้วท าให้พระพุทธเจา้ตอ้งย  ้าเตือนพระภิกษุ
ทั้งหลายว่า๕๙ ‚ภิกษุไม่พึงส าคญัตนว่า เราเลิศกว่าเขา เราด้อยกว่าเขา หรือว่าเราเสมอเขาเพราะ
คุณธรรมนั้น‛ การย  ้าเตือนในลกัษณะดงักล่าวนั้น ยอ่มเป็นเพราะพระองคไ์ดท้รงมองเห็นหายนะท่ี
จะเกิดข้ึนแก่ตวัของพระภิกษุในแง่ของการฝึกฝนพฒันาตนเอง และการด ารงตนอยู่ในสังคมสงฆ์
และสังคมอ่ืน ๆ  

 กล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ ดงัท่ีไดน้ าเสนอแลว้ จะพบวา่ เกิด
จากรากเหง้าท่ีส าคญั   ประการ คือ ตณัหา ทิฏฐิ และมานะ รากเหง้าเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ี
ก่อใหเ้กิดความเน่ินชา้ในการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ และ เหน่ียวร้ังการพฒันาองคก์รและสังคมดว้ย 
ดงัจะเห็นวา่เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทะเลาะวิวาทจนน าไปสู่การฆ่ากนั 
หรือท าลายกนันั้นลว้นเกิดจากรากเหงา้เหล่าน้ีทั้งส้ิน ดงันั้น กระบวนการแกไ้ขปัญหาจึงไม่ไดม้อง
เพียงแค่ปรากฏการณ์ภายนอกเท่านั้น หากตอ้งมองเขา้ไปเพื่อท าการศึกษาและเขา้ใจในมิติภายใน
ดว้ย 

 

 
                                                           

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



๘๙ 

 

 ๓.๔.๓ บูรณาการ อกุศลมูล และ ปปัญจธรรม ทีเ่ป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง 

 ในบรรดากรรมท่ีมนุษยก์ระท าต่อโลกภายนอกทั้ง   อยา่ง  คือ กายกรรม  วจีกรรม  
และมโนกรรม  ในทศันะพุทธศาสนาจะถือว่ามโนกรรมเป็นกรรมท่ีส าคญัและมีผลกวา้งขวาง
รุนแรงท่ีสุด  ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ตปัสสี บรรดากรรมทั้ง   ประการท่ีจ าแนกแยกเป็นอยา่งน้ี เรา
บญัญติัมโนกรรมวา่มีโทษมากกวา่ ในการท ากรรมชัว่ ในการประพฤติกรรมชัว่ มิใช่กายกรรมหรือ
วจีกรรม‛๖๐  ท่ีบอกวา่มโนกรรมเป็นกรรมส าคญัท่ีสุดนั้น ก็เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของกายกรรมและ
วจีกรรม หรือเพราะเหตุท่ีกายกรรมและวจีกรรมถูกบงการดว้ยมโนกรรมนัน่เอง ส่วนประเด็นท่ีวา่ 
มโนกรรมมีผล กวา้งขวางรุนแรงท่ีสุดนั้น   ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ไดใ้หเ้หตุผลวา่ 

 ท่ีวา่ (มโนกรรม) มีผลรุนแรงกวา้งขวางท่ีสุด ก็เพราะวา่ มโนกรรม รวมถึงความเช่ือถือ  
ความเห็น  ทฤษฎี  แนวความคิด  และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ ทิฏฐิ   ทิฏฐิน้ีเป็นตวัก าหนด
ความเป็นไปในชีวติของมนุษยแ์ละคติของสังคมทั้งหมด  เม่ือเช่ือ  เม่ือเห็น  หรือนิยมอยา่งไร  
ก็คิดการ  พูดจาสั่งสอนชกัชวนกนั  และท าการต่าง ๆ ไปตามท่ีเช่ือท่ีเห็นท่ีนิยมอยา่งนั้น  ถา้
เป็นมิจฉาทิฏฐิ  การด าริ  พูดจา  และท าการ  ก็ด าเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาไปดว้ย  ถา้เป็น
สัมมาทิฏฐิ  การด าริ  การพดูจา  และการกระท าต่าง ๆ ก็ด าเนินไปในทางท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมา
ไปดว้ย๖  

 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของท่านพุทธทาสท่ีวา่ ‚ใครจะพูดวา่ ตนไม่มีปัญหาอะไร
เก่ียวกบัเร่ืองทิฏฐิน้ีเป็นไปไม่ได ้ เพราะโดยแทจ้ริงแลว้ คนเราท่ีเป็นอยู่กนัน้ี ลว้นแต่อยูด่ว้ยทิฏฐิ
ดว้ยกนัทั้งนั้น‛๖๒  

 จากท่ีไดก้ล่าวมา สรุปไดว้า่ มโนกรรมท่ีรวมถึงทิฏฐิดว้ยนั้น จะเป็นตวัช้ีน า และก าหนด
ทิศทางแห่งการกระท าทั้งหมดของมนุษย ์  ท่ีจะเป็นไปตามอ านาจการชักน าของธรรมท่ีเป็น
คุณสมบติัของจิต (เจตสิก) โดยเฉพาะกลุ่มกิเลสท่ีเป็นรากเหงา้ของอกุศล   อยา่ง คือ โลภะ โทสะ 
และโมหะ ซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัของปัญหาของความขดัแยง้  

 ทิฏฐิถือไดว้า่เป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ใน
อุดมการณ์ ถา้ทิฏฐินั้นประกอบไปดว้ยอกุศลมูล ซ่ึงก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะน าพาความขดัแยง้นั้น
                                                           

 ๖๐ม.ม.(ไทย)    / ๕๗ / ๕๕.  
 ๖ พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยตฺุโต), กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั 
อมรินทร์พร้ินติ้ง กรุ๊ฟ จ ากดั, ๒๕  ), หนา้ ๒ . 
 ๖๒พุทธทาสภิกขุ, ความเป็นเจ้าโลก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕ ๘), หนา้ 
๕๒. 



๙๐ 

 

ไปสู่ความรุนแรงได ้ นัน่หมายถึงวา่ แมแ้ต่กิเลสท่ีเป็นรากเหงา้ของอกุศล   ตวั คือ โลภะ โทสะ 
และโมหะ  ก็ลว้นแต่แสดงบทบาทอยูบ่นฐานความเช่ือวา่มีตวัตนเป็นศูนยก์ลางทั้งส้ิน๖     ดงัท่ี
ศาสตราจารย ์ดร. วิทย ์ วิศทเวทย ์  ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัวา่ ‚ความโลภนั้นยอ่มมีตวักูเป็นฐานรองรับ 
ความโกรธก็ตอ้งมีตวักูเป็นแกนกลาง ความหลง ก็คือความงมงายและมวัเมาในตวักู โลภ โกรธ 
หลง จึงเป็นเพียงการแสดงออก   รูปแบบของตวักู‛๖๔  ถา้เราใชภ้าพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อกุศลมูล กบั ความเช่ือวา่มีตวัตนเป็นศูนยก์ลาง (อตัตวาทุปาทาน) และความสัมพนัธ์ระหวา่งกิเลส
กลุ่มปปัญจธรรม ซ่ึงเป็นเหตุปัจจยัภายในท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ๖ เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  ๕๐- ๕๒.  
 ๖๔วทิย ์ วศิทเวทย,์ ‚พทุธจริยศาสตร์เถรวาท  บทวเิคราะห์วา่ดว้ยจุดหมายของชีวิตและเกณฑว์ินิจฉัย

ความดีความชัว่ในพทุธปรัชญาเถรวาท,‛ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา   (มกราคม-เมษายน ๒๕ ๘) : ๕๕. 



๙  

 

แผนภูมิที ่๓.๒ แสดงรากเหง้าทีก่่อให้เกดิความขัดแย้ง 

 

ทฏิฐิเป็นแกนกลางของอกุศลมูล และปปัญจธรรม 

 

                     อกุศลมูล                                                               ปปัญจธรรม 
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มานะ 

โลภะ      โทสะ 

 

 

โมหะ 

ทฎิฐิ 



๙๒ 

 

๓.๕ ผลกระทบของความขัดแย้ง 

 ความขดัแยง้นั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย ์จากคุณลกัษณะของความขดัแยง้นั้น อาจจะ
เป็นไปในแง่บวก หรือลบก็ได ้แต่ประเด็นส าคญัก็คือ เราจะแปรความขดัแยง้เชิงลบให้กลายเป็น
บวกไดอ้ยา่งไร จากการศึกษาบางประเด็นของความขดัแยง้ในทางพระพุทธศาสนาท่ีพบในพระสูตร 
และรวมทั้ งการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ ดัง ท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็แสดงให้เห็นถึงว่า  ในทาง
พระพุทธศาสนา ผลท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยง้นั้ นสะท้อนให้เห็นทั้ งในเชิงบวก และ เชิงลบ 
ดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๕.๑ ผลกระทบในเชิงบวก จากการศึกษาถึงแนวคิดของความขดัแยง้ท่ีกล่าว
มาแล้ว จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองต้น แต่ผลท่ีเกิดข้ึนตามมานั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในประเด็นของการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ความ
ขดัแยง้มีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้มนุษยต์อ้งพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลาพบว่า มนุษยมี์ความ
แปลกแยกในตวัเอง หรือขดัแยง้ในตวัเองเก่ียวกบัการสนองความตอ้งการของมนุษยเ์อง ไม่ว่าจะ
เป็นความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต ความตอ้งการการนบัหนา้ถือตา ความตอ้งการดา้นความรัก 
และความตอ้งการดา้นความปลอดภยั   ความขดัแยง้ในตวัเองดงักล่าวก็กลายเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีท า
ให้มนุษยส์ร้างแรงจูงใจใฝ่ส าเร็จ (ธัมมฉันทะ) เพื่อแสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาสนองความตอ้งการของ
มนุษยเ์อง 

  ๓.๕.๒ ผลกระทบในเชิงลบ เม่ือวิเคราะห์ ‚ความขดัแยง้‛ ไม่ว่าจะเป็นการ
บาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแยง่ และ การววิาท สามารถท่ีจะวเิคราะห์ได ้๒ ประเด็น คือ 

  ) ผลเสียในเชิงจิตภาพ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสย  ้าวา่ ‚กิเลสมาจากการทะเลาะววิาทกนั
เป็นตน้‛ จากนยัน้ีจะเห็นวา่การขดัแยง้ในแง่ของการทะเลาะววิาทนั้น ไดถู้กเติมเช้ือดว้ยกิเลสท่ีซ่อน
อยูภ่ายในจิตมนุษย ์หรือผา่นเขา้มาทางประสาทสัมผสัภายนอก ดุลยภาพภายในจิตนั้น ไดสู้ญเสียไป 
เพราะถูกปกคลุมดว้ยอกุศลจิต ดงัท่ีพระสภิยเถระไดพ้ยายามท่ีจะช้ี ‚แง่ลบเชิงจิตภาพ‛ ของการ
ทะเลาะววิาทวา่๖๕ 

‚ชนเหล่าอ่ืนยอ่มไม่รู้วา่ พวกเราก าลงัก าลงัยอ่ยยบัอยูใ่นโลกน้ี  

บรรดาชนเหล่านั้น ชนเหล่าใดรู้แจง้อยู ่ ความทะเลาะววิาทกนั 

ยอ่มระงบัไดจ้ากส านกัของชนเหล่านั้น  ความทะเลาะววิาทกนั 

                                                           

 ๖๕ ข.ุเถร. (ไทย)  ๒๖/ ๒๗๕–๒๗๖/ ๘๔. 



๙  

 

ยอ่มระงบัไดจ้ากส านกัของชนเหล่านั้น  ‘เม่ือพวกท่ีไม่รู้สึก 

ยงัประพฤติยดึถืออยูเ่หมือนจะไม่ตาย  ความทะเลาะววิาท 

ยอ่มสงบลงไม่ไดเ้ลย  ส่วนพวกท่ีรู้ธรรมตามความเป็นจริง  

ยอ่มไม่กระสับกระส่าย  ในเม่ือสัตวท์ั้งกระสับกระส่ายอยู’่ ‛ 

 เถรภาษิตขา้งตน้ไดส้ะทอ้นท่าทีความขดัแยง้เชิงลบในมิติของจิตภาพให้เราไดเ้ห็นว่า  
การทะเลาะวิวาทนั้น  นอกจากจะสร้างความโกลาหล และกระสับกระส่ายให้แก่คนอ่ืน ๆ แล้ว 
สภาพจิตของบุคคล ก็ตกอยูใ่นหว้งแห่งความกระสับกระส่ายเช่นเดียวกนั หากวิเคราะห์สภาพจิตใน
ประเด็นน้ีก็ดูประหน่ึงน ้ าท่ีถูกกวนให้ขุ่น  เราไม่สามารถมองเห็นใบหน้าในขณะท่ีน ้ าขุ่น ฉันใด  
บุคคลก็ไม่สามารถมองเห็นความสะอาด สงบ และสว่างในใจได้ หากบรรยากาศภายนอก และ
ภายในเต็มไปดว้ยการทะเลาะวิวาทกนัและกนั ฉนันั้น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่ ‚พึงเป็นผูง้ด งด
เวน้ เวน้ขาด ออก สลดัออก หลุดพน้ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการทะเลาะ การบาดหมาง การแก่งแย่ง การ
ววิาท การมุ่งร้าย มีใจเป็นอิสระ (จากกิเลส) อยู‛่๖๖ 

 ๒)ผลเสียในเชิงกายภาพ หรือสังคมวิทยา   ‚สังคมสงฆ์‛  ถือได้ว่าเป็นสังคมท่ี
พระพุทธเจา้ทรงออกแบบ และสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นสังคมแห่งการรองรับการพฒันาตนเอง หรือเป็น
สังคมท่ีเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุด  ฉะนั้น พระองค์ทรงให้
ความส าคญัต่อค าว่า ‚สงฆ‛์ มากกวา่ ‚พระองค์‛ ไม่วา่จะเป็นการถวายสังฆทาน หรือพิธีกรรมท่ี
ตอ้งให้ครบองค์สงฆ์๖๗ ดงันั้นหากใครก็ตามพยายามท่ีจะท าลายสงฆ์นั้น หรือก่อความวุ่นวายใน
สงฆ ์พระองคบ์ญัญติัใหก้ารกระท าในลกัษณะดงักล่าวนั้นผดิทั้งวนิยั๖๘ และผดิธรรม๖๙ดว้ย  

 ดว้ยเหตุท่ีพระองคท์รงออกแบบใหส้ังคมสงฆเ์ป็นสังคมแห่งสมานฉนัท ์และเอ้ือต่อการ
ปฏิบติัธรรม ดงักล่าว จึงตรัสโทษของการวิวาทท่ีเกิดจากการทะเลาะวิวาทเอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่า 
‚ทิฐิ๗๐  ความยินดียินร้าย๗  การมุ่งหวงัการแพช้นะ๗๒  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงโลกธรรม ไม่วา่จะเป็นลาภ 

                                                           

 ๖๖ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ . 
 ๖๗ ค าวา่ ‚สงฆ‛์ ในระบบพิธีกรรม เช่นการบวชนั้น ตอ้งมีพระภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป. 
 ๖๘ พระองคไ์ดป้รับอาบติัสงัฆาทิเสสแก่พระเทวทตัต ์หลงัจากท่ีพระเทวทตัตท์ าสงฆใ์หแ้ตกจากกนั. 
 ๖๙ การท าสงฆใ์หแ้ตกจากกนันั้น จดัไดว้า่ ‚เป็นอนนัตริยกรรม‛ เช่นเดียวกบัการฆ่าบิดา หรือมารดา. 
 ๗๐ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ . 
 ๗  ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐๙. 
 ๗๒ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๗/๒๐ . 



๙๔ 

 

ยศ สรรเสริญ และความสุขส่วนตน๗  แลว้กล่าวค าย  ่ายี ดูหม่ิน๗๔ และกล่าวเสียดสีคนอ่ืน ๆ๗๕  เป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการทะเลาะกนั การบาดหมางกนั การแก่งแยง่กนั การวิวาทกนั และการมุ่งร้ายกนั 
ดงันั้น บุคคลเห็นโทษน้ีแลว้ จึงควรงด เวน้ขาด ออก สลดัออก หลุดพน้ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการทะเลาะ 
การบาดหมาง การแก่งแยง่ การววิาท การมุ่งร้าย มีใจเป็นอิสระ(จากกิเลส) อยู‛่ ๗๖ 

 

๓.๖ ประเภทของความขัดแย้ง 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และอรรถกถานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ความขดัแยง้ด้านพระวินัย ความ
ขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ และความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่ง
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ๓.๖.๑ ความขัดแย้งด้านพระวนัิย  

  ประเด็นความขัดแยง้ด้านพระวินัยนั้ น เป็นกรณีศึกษาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนของ
พระภิกษุเมืองโกสัมพี ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางพระวินยัท่ีวา่ดว้ย ‚การเหลือน ้ า
ช าระเอาไวใ้นกระบวย‛ ซ่ึงขอ้ถกเถียงในประเด็นน้ีก็คือ ผิดหรือไม่ และเม่ือผิดแลว้ตอ้งกระท าคืน 
หรือแสดงอาบติัหรือไม่  

 ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจาก ‚โกสัมพีศึกษา‛  พบวา่ หลงัจากท่ีพระธรรมกถึกไดเ้ขา้ห้องสุขา
เพื่อท าภารกิจส่วนตวั เม่ือออกมาจากห้องน ้ า แต่เม่ือพระวินัยธรได้เข้าไปในห้องน ้ าคราวหลัง    
กลบัพบวา่ พระธรรมกถึกเม่ือช าระกายแลว้เหลือน ้ าเอาไวใ้นกระบวย ซ่ึงพระวินยัธรก็ไดช้ี้ให้เห็น
วา่ การกระท าดงักล่าวนั้นผิดวินยั๗๗ แต่พระธรรมธรก็บอกวา่ท่านไม่ทราบขอ้เท็จจริงดงักล่าว แต่ก็
ไม่ไดบ้อกว่า ท่านมีเจตนาท่ีจะเหลือน ้ าเอาไวห้รือไม่  แต่ถึงกระนั้น เม่ือท่านไดรั้บการแนะน าว่า
การกระท าดงักล่าวผิดตามท่ีพระวินยัธรบอก ท่านก็ยินดีปลงอาบติั  แต่ประเด็นก็คือ พระวินยัธร
เป็นผูส้รุปเอาเองวา่ การไม่ทราบก็ดี ผนวกกบัการไม่ตั้งใจก็ดี  ไม่จดัวา่เป็นอาบติั และไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งปลงอาบติั 
                                                           

 ๗  ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ . 
 ๗๔ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๕/๒๐๕. 
 ๗๕ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๙๗/ ๐๐. 
 ๗๖ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖ /๒๐ –๒๐๔. 
 ๗๗ พระภิกษุไม่พึงเหลือน ้ าท่ีจากการใชช้ าระเอาไวใ้นกระบวน เพราะหากรูปใดเหลือเอาไว ้ตอ้ง
อาบติัทุกกฎ  ว.ิม. (ไทย) ๗/ ๗๔/๒๔ .  



๙๕ 

 

 ในความเป็นจริงเร่ืองราว ความคิดเห็น และการพูดคุยแบบสมานฉนัทน่์าจะไดบ้ทสรุป
ในเวลาน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น  เพราะพระวินัยธรได้น า
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไปสนทนากบัลูกศิษย ์ ซ่ึงเจตนาในการสนทนานั้น อาจจะเป็นบรรยากาศ
ของการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบักรณีศึกษาดา้นวินัย  และอาจจะไม่ไดเ้จตนาไปใส่ร้าย
พระธรรมกถึก  เพราะเม่ือวิเคราะห์จากคุณสมบติัของท่านตามท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสแล้วพบว่า  
พระวนิยัธรรมวา่มีปัญญา มีความละอาย ใคร่ในการศึกษา  ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นจริง นบัไดว้า่น่าจะมี
เจตนาท่ีดีในการน าเสนอประเด็นดงักล่าว 

 แต่ส่ิงท่ีท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายก็คือ การท่ีบรรดาลูกศิษยข์องท่านอาจจะเกิด ‚ความไม่
พอใจสะสม‛  ในพระธรรมกถึก และลูกศิษยข์องพระธรรมกถึกในคราวท่ีผ่านมา ตอ้งการท่ีจะ
ต าหนิ หรือสร้างมลทินให้แก่พระธรรมกถึก จึงพยายามพาดพิงในเชิงของการสร้าง ความเสียหาย
ใหแ้ก่อาจารย ์และลูกศิษยว์า่ ‚พระธรรมกถึกรูปน้ีตอ้งอาบติัก็ไม่รู้‛ ในขณะเดียวกนัเม่ือลูกศิษยข์อง
พระธรรมกถึกน าประเด็นดงักล่าวมาบอก  ท่านจึงเกิดความรู้สึกวา่พระวินยัธรไดป้ระจาน และใส่
ความตวัท่าน  ทั้งท่ีไดคุ้ยกนัแลว้วา่ไม่เป็นอาบติั  ดงันั้นแรงเหวี่ยงของอารมณ์จึงเกิดข้ึน เพราะท่าน
ไดบ้อกความจริงแลว้แก่ศิษยใ์นทุก ๆ ประเด็นท่ีเกิดข้ึน แลว้ยอ้นกลบัไปตั้งขอ้หาทางวินยัแก่พระ
วนิยัธรวา่ ‚พดูมุสา‛๗๘ ลูกศิษยข์องท่านจึงน าประเด็นน้ีไปขยายผลโดยการโจมตีพระวนิยัธรวา่ ‚เล่า
ความเทจ็‛ ความขดัแยง้ดงักล่าวไดข้ยายวงออกไปเร่ือย ๆ  ซ่ึงพระวินยัธรไดอ้าศยัช่องทางดงักล่าว
ลง ‚อุกเขปนียกรรม‛ พระธรรมกถึกดว้ยเหตุน้ี  จนสถานการณ์ความขดัแยง้ได้แตกตวั และขยายวง
ออกไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ผลกระเทือนจากความขดัแยง้ในลกัษณะดงักล่าว  ท าให้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซ่ึงกนัและ
กนั ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนคือความเคล่ือนไหวของพระธรรมกถึก เพราะหลงัจากท่ีถูกสงฆ์ฝ่ายพระ
วินัยธรลงอุกเขปนียกรรมแล้ว ท่านได้พยายามหาแนวร่วมโดยได้เดินทางไปหาเพื่อนท่ีอยู่ตาม
ต่างจงัหวดัเพื่ออธิบายขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะเรียกร้องความชอบธรรม ในขณะเดียวกนัก็ไดใ้ช้
โอกาสน้ีโจมตีฝ่ายตรงขา้ม  จากปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้แนวร่วมต่าง ๆ ขยายวงกวา้ง จนให้เกิด
การเผชิญหนา้ดงัท่ีพระอรรถกถาจารยก์ล่าววา่๗๙  

  ‚พวกภิกษุณีผูรั้บโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดาก็ดี ของภิกษุทั้ง ๒ รูปนั้น พวกอากาสัฏฐเทวดา   
ผูเ้พื่อนเห็นเพื่อนคบพวกอารักขเทวดาเหล่านั้นก็ดือ พวกปุถุชนทั้งปวงก็ดี ได้เป็น ๒ ฝ่าย 
ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหลกึกกอ้งเป็นเสียงเดียว ไดด้งัข้ึนไปจนถึงอกนิฏฐภพ‛ 

                                                           

 ๗๘ ‚ภิกษุตอ้งอาบติัปาจิตตีย ์เพราะกล่าวเท็จทั้งท่ีรู้‛, ว.ิม. (ไทย) ๒/ ๘๖. 
 ๗๙ ม.มู.อ. ๒/๔๙ / ๐๒. 



๙๖ 

 

 การกระท าดงักล่าวไดก่้อให้เกิดผลเสียในประเด็นใหญ่ ๆ หลายประการดว้ยกนั  เช่น   
ตอ้งท าอุโบสถแยกกัน  ปวารณาแยกกัน ท าสังฆกรรมแยกกัน และฉันแยกกนั เป็นตน้ ซ่ึงการ
กระท าดังกล่าวเป็นเหตุผลส าคญัให้ความขดัแยง้ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบาดหมาง การ
ทะเลาะกนั การแก่งแย่ง การวิวาท ความแตกแยก ความร้าวราน และความแบ่งพรรคแบ่งพวก
ขยายตวัออกไปเร่ือย ๆ จากความรุนแรงทางออ้มไปสู่ความรุนแรงทางตรงมากยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีทะเลาะกนัดว้ยวาจาไปสู่การตีกนั และท าร้ายร่างกายกนัในโรงอาหาร๘๐ 

 กล่าวโดยสรุป  ประเด็นท่ีว่าด้วยความขัดแย้งของพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเป็น
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางพระวินยัท่ีวา่ดว้ย ‚การเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นกระบวย‛ ขอ้
ถกเถียงในประเด็นน้ีก็คือ ผิดหรือไม่ และเม่ือผิดแล้วต้องกระท าคืน หรือแสดงอาบติัหรือไม่ 
ประเด็นความขดัแยง้ดงักล่าวไดพ้ฒันาการไปสู่ความรุนแรงทรงตรง และทางออ้ม โดยมีกลุ่มลูก
ศิษยข์องพระวนิยัธรและพระธรรมกถึกเป็นแนวร่วมท่ีส าคญั 

 ๓.๖.๒ ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 ความขดัแยง้เก่ียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และอรรถกถานั้น  ประเด็นท่ีถือไดว้า่ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
เร่ืองน้ีก็คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรน ้าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ 

 ศากยวงศ ์และโกลิยวงศ ์มีความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง  
โดยมีพระเจา้ราม และพระนางปิยาเป็นผูเ้ช่ือมโยงวงศท์ั้งสองเขา้ดว้ยกนั นอกจากนั้นพระราชบุตร 
และพระราชธิดาของชาวแควน้ทั้งสองท าการอภิเษกสมรสซ่ึงกนัและกนั การอภิเษกสมรสระหวา่ง
กลุ่มชนทั้งสอง นอกจากสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติและการด ารงอยูร่่วมกนัแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง
ความแนบแน่นในเชิงเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดว้ย จะเห็นวา่ ผลจากความสัมพนัธ์ในเชิงการเมือง
การปกครองระหวา่งแควน้ท าให้แควน้ทั้งสองตกลงใจสร้างเข่ือนข้ึนมาเพื่อเก็บกกัน ้ าเอาไวใ้ชเ้พื่อ
ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม การตกลงใจในการสร้างเข่ือนท าให้เราไดม้องเห็นหุ้นส่วนทางดา้น
เศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งชดัเจน นอกเหนือจากหุ้นส่วนทางวฒันธรรม ประเพณี  และการเมืองระหวา่ง
ประเทศ 

 แม่น ้าท่ีทั้งสองรัฐไดเ้ลือกท่ีจะสร้างเข่ือนก็คือ ‚แม่น ้ าโรหิณี‛ ซ่ึงแม่น ้ าสายน้ีมีตน้น ้ า อยู่
ท่ี ภูเขาหิมาลยั และไหลผา่นกลางเมืองทั้งสอง ในขณะเดียวกนั แม่น ้ าสายน้ีก็ถือไดว้า่เป็นเส้นแบ่ง

                                                           

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



๙๗ 

 

เขตแดนระหวา่งแควน้ทั้งสอง๘  จะเห็นวา่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นแควน้ทั้งสองมิไดมี้ขอ้พิพาท
ในเร่ืองเขตแดน สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ แม่น ้าไดก้ลายเป็นเส้นแบ่งอยา่งชดัเจน 

 ตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้น  ราชวงศแ์ละชาวเมืองทั้งสองแควน้มีความปรองดองกนั ไดรั้บ
ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกนั ซ่ึงมีแนวคิดในการด าเนินนโยบายแบบ ‚หน่ึงกลุ่ม
เศรษฐกิจสองประเทศ‛ ท่ีต่างฝ่ายก็ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินนโยบายในลกัษณะดงักล่าว ไม่
วา่จะเป็นการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั และยงัน่าจะรวมไปถึงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ความรู้ ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมิไดมี้ความขดัแยง้ หรือมีขอ้พิพาทเพื่อแยง่สิทธิของ การเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติในดา้นใดดา้นหน่ึงแต่ประการใด 

 อยา่งไรก็ตาม  ร่องรอยของความเส่ือมถอยเก่ียวกบัการเมืองและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศเร่ิมปรากฏชดัข้ึน เม่ือภยัแลง้ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเก่ียว แม่น ้ าโรหิณีซ่ึงเคยอุดม
สมบูรณ์ สถานการณ์น ้าลดเร่ิมปรากฏข้ึน จึงท าให้ชาวเมืองทั้งสองเกิดความวิตกวา่น ้ าท่ีมีอยูอ่าจจะ
ไม่เพียงพอ เพราะขา้วกลา้เร่ิมเห่ียวเฉาลง  ดว้ยเหตุน้ี ชาวเมืองทั้งสองเร่ิมตั้งโจทยว์า่ น ้ าท่ีเหลือใน
แม่น ้ าโรหิณีจะเพียงพอแก่ขา้วกลา้ในแควน้ทั้งสองไดอ้ย่างไร ชาวโกลิยะท่านหน่ึงไดน้ าเสนอ
ทางออกวา่ ‚ถึงอยา่งไร น ้ าท่ีปิดกั้นเอาไวน้ี้ ถา้ปล่อยเขา้นาทั้งสองฝ่าย ก็ไม่พอเพียงแก่ตน้ขา้วของ
พวกเรา และพวกท่าน ก็ขา้วกลา้ของพวกเราจกัส าเร็จเพราะน ้าคราวเดียวเท่านั้น พวกท่านจงให้น ้ าน้ี
แก่พวกเราเถิด‛๘๒ 

 จากขอ้ความในลกัษณะดงักล่าว ท าให้กลุ่มชาวศากยะตอ้งการน ้ าเช่นเดียวกนั มีความ
หวาดระแวงสงสัยต่อขอ้เสนอของชาวโกลิยะท่ีตอ้งการอา้งสิทธิในการครอบครองน ้ าเพียงฝ่ายเดียว   
จึงไดป้ระกาศข้ึนมาในท่ามกลางท่ีประชุมวา่ ‚เม่ือพวกท่านท าฉางใหเ้ตม็แลว้ พวกขา้พเจา้จกัไม่อาจ
ถือเอาทองท่ีมีสีสุก แกว้สีเขียว แกว้สีด า และกหาปณะ แลว้มีกระเช้าและกระสอบเป็นตน้ในมือ  
เท่ียวไปท่ีประตูเรือนของพวกท่าน”๘  ซ่ึงค ากล่าวในลกัษณะน้ี แสดงให้ถึงท่าทีท่ีรับไม่ได้กบั
ขอ้เสนอดงักล่าว  เพราะหากท าเช่นน้ีแลว้ ชาวศากยะก็จะเป็นประดุจ ‚คนไร้ศกัด์ิศรี‛  เพราะ
ประวติัศาสตร์ทางชาติพนัธ์ุของชาวศากยะมีนยัท่ีเป็นตวัขดัขวางการกระท าในลกัษณะดงักล่าว ดว้ย

                                                           

 ๘  G.P. MalalaSekera, Dictionary  of  Pali  ProPer  Names Vol.II (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1998),  p.763. 
 ๘๒ มหามกุฎราชวิทยาลยั, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔ ), หนา้   ๖ . 
 ๘  เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๖ . 



๙๘ 

 

เหตุน้ี  ชาวศากยะจึงไม่ยนิยอมตามขอ้เสนอเบ้ืองตน้ท่ีชาวโกลิยะไดเ้สนอ ดงันั้นการเจรจาตกลงใน
เบ้ืองตน้จึงประสบความลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

 อยา่งไรก็ตาม  เพื่อเป็นการตอกย  ้าหลกัการและเหตุผลใหมี้น ้าหนกัมากยิง่ข้ึน ชาวศากยะ
จึงได้ยกเหตุผลเชิงประจกัษ์ยอ้นกลับไปถามชาวโกลิยะเช่นเดียวกนัว่า ‚ขา้วกล้าของข้าพเจ้าก็      
จกัส าเร็จด้วยน ้ าคราวเดียวเหมือนกนั พวกท่านจึงควรให้น ้ าแก่พวกขา้พเจา้เถิด‛๘๔ การกล่าวใน
ลกัษณะน้ี เม่ือวิเคราะห์แลว้พบวา่ ในความเป็นจริงแลว้พวกชาวศากยะก็น่าจะรู้ดีอยูแ่ลว้ว่าเป็นไป
ไม่ได้ท่ีชาวโกลิยะจะยอมรับโดยดุษณีภาพ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า เง่ือนไขน้ีได้รับการ
น าเสนอโดยชาวโกลิยะเป็นเบ้ืองแรก ดงันั้นค าตอบท่ีไดรั้บยอ่มมีนยัท่ีสอดรับกนัทั้งสองฝ่าย นัน่ก็
คือ ‚พวกเราจกัไม่ให‛้   

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้  ความขดัแยง้ระหว่างแควน้ศากยะ และโกลิยะนั้น เป็นความ
ขดัแยง้ท่ีว่าด้วย ‚การแย่งชิงทรัพยากรน ้ า‛ ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็ตอ้งการน ้ าเช่นเดียวกนั ประเด็นท่ี
น่าสนใจก็คือวา่ เม่ือความตอ้งการของแต่ละบุคคลมีมากกวา่ แต่ทรัพยากรมีจ ากดั จึงมีความจ าเป็น
ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะตอ้งเสียสละ หากไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลได้อย่างเพียงพอแล้ว เม่ือนั้นปรากฏการณ์ความขดัแยง้อนัจะน าไปสู่ขอ้พิพาท และความ
แตกแยกก็จะบงัเกิดข้ึน กรณีความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากน ้ าของประชาชนในแควน้ทั้งสองก็มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนั 

 ๓.๖.๓ ความขัดแย้งด้านชาติพนัธ์ุ 

 จากการศึกษา พบกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ  ๒ ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นการดูหม่ินชาติพนัธ์ุ
ระหวา่งชาวศากยะ และโกลิยะ และประเด็นการดูหม่ินชาติพนัธ์ุระหวา่งเจา้ศากยะกบัพระเจา้วิทูฑ
ภะ ดงัจะน าเสนอโดยล าดบัดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๖.๓.๑ ประเด็นการดูหมิ่นชาติพนัธ์ุระหว่างชาวศากยะ และโกลยิะ 

 แมก้ารศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่  ความขดัแยง้ดงักล่าวเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบั ‚การแยง่ชิง
ทรัพยากรน ้ า‛  แต่เม่ือวิเคราะห์ในมุมกลบัพบว่า สถานการณ์ความขดัแยง้ดา้น ‚ชาติพนัธ์ุ‛ ได้
กลายเป็นประเด็นท่ีคู่กรณีไดห้ยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นเสียดสี และดูถูกเหยียดหยามซ่ึงกนัและกนั  
เพราะความขดัแยง้ไดพ้ฒันาตวัข้ึนจากการท่ีกรรมกรชาวโกลิยะไดดู้หม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย์
ของชาวศากยะว่า  ‚พวกท่านจงพาพวกเด็ก ๆ ศากยะซ่ึงอยู่ในเมืองกบิลพสัดุ์ ไปเถิด  อา้ยพวก

                                                           

 ๘๔ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๖ . 



๙๙ 

 

สังวาสกบัน้องสาวของตวัเองเหมือนสัตวเ์ดรัจฉาน  มีสุนขับา้นและ สุนขัป่าเป็นตน้  ถึงจะมีก าลงั
เป็นตน้วา่ ชา้งมา้ โล่ และอาวธุ ก็จกัท าอะไรพวกเราได‛้๘๕ 

 ในขณะเดียวกัน  เม่ือสถาบนัพระมหากษตัริย์ซ่ึงเป็นท่ีรักของชาวศากยะถูกดูหม่ิน  
แมว้า่ประเด็นท่ีถูกน ามากล่าวถึงนั้น จะมีสารัตถะแห่งความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ก็ตาม แต่ชาว
ศากยะก็มองว่าประเด็นดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่ควรน ามากล่าวถึง ดว้ยเหตุน้ี ชาวศากยะซ่ึงรู้ท่ีมาเก่ียว
ชาติพนัธ์ุชาวโกลิยะ เช่นเดียวกนักบัการท่ีชาวโกลิยะรู้จกัประวติัศาสตร์ของชาวศากยะ จึงไดน้ า
ประเด็นซ่ึงวา่ดว้ย ‚ชาติพนัธ์ุ‛ ของกษตัริยม์ากล่าวเช่นกนักนัวา่ ‚พวกท่านก็เช่นเดียวกนั จงพาพวก
เด็กข้ีเร้ือนไปเสียในบดัน้ี อา้ยพวกอนาถาหาท่ีไปไม่ได ้เท่ียวอาศยัอยูใ่นโพรงไมก้ระเบาเช่นเดียวกนั
สัตวเ์ดรัจฉาน ถึงจะมีโยธาหาญเป็นตน้วา่ ชา้ง มา้ โล่ และอาวธุจะท าอะไรพวกเราได‛้ 

 นอกจากน้ี  ค  ากล่าวของชาวศากยะท่ีกล่าวพาดพิงไปถึงเด็กข้ีเร้ือนวา่เป็นพวกอนาถาหา
ท่ีพึ่งมิได ้จนตอ้งไปอาศยัอยูต่ามโพรงไมน้ั้น ก็สอดรับกบัแง่มุมท่ีพระเจา้ราม ซ่ึงเป็นโรคเร้ือนเสด็จ
ออกจากเมืองประดุจคนอนาถา และไปอาศยัอยู่ในโพรงตน้ไม ้แต่ประเด็นท่ีชาวโกลิยะยอมรับ
ไม่ไดก้็คือ การน ากริยาอาการดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบัสัตวเ์ดรัจฉาน  

 พระราชวงศ์ทั้งสองก็เช่นเดียวกนั  เม่ือรับทราบข่าวสารโดยท่ีมิไดก้ลัน่กรองท่ีมาของ
แหล่งข่าวให้แจ่มชดัในทุก ๆ ประเด็น  ท าให้เกิดความเคียดแคน้ทาสกรรมกร และกษตัริยฝ่์ายตรง
ขา้ม  จึงไดต้ระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อท าการรบกบัฝ่ายตรงขา้ม ‚พวกเราจะส าแดงเร่ียวแรง
และก าลงัของคนท่ีสังวาสกบันอ้งให้ปรากฏ‛  ‚พวกเราก็จะส าแดงให้เห็นเร่ียวแรง และก าลงัของ
คนท่ีอาศยัอยูใ่นตน้กระเบา‛๘๖ ค ากล่าวในลกัษณะน้ี ไดส้ะทอ้นให้เราไดเ้ห็นถึงการแสดงออกเพื่อ
ปกป้องขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัท่ีมาของ ชาติพนัธ์ุของวงศก์ษตัริยท์ ั้งสอง ไม่ไดมี้นยัท่ีแสดงให้เห็นถึง
การแยง่ชิงทรัพยากรน ้าของแควน้ทั้งสองแต่ประการใด 

 เม่ือกล่าวโดยสรุป จะเห็นไดว้่า จากท่าทีของการแสดงออกของทาสและกรรมกรของ
แควน้ทั้งสองเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเร่ืองชาติพนัธ์ุนั้น  ไดก้ลายเป็นประเด็นใหญ่ท่ีท าให้กษตัริยท์ ั้ง
สองแควน้ตอ้งท าสงครามกนั  ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ฉากหน้าของสงครามเป็นประเด็นปัญหา
เร่ืองน ้ า  แต่ฉากหลงักลบัเป็นประเด็นปัญหาเร่ืองชาติพนัธ์ุท่ีนอนน่ิงอยู่ในใจของกษตัริยท์ ั้งสอง
แควน้ 

 

                                                           

 ๘๕ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที ่๑ ภาคที ่๒ ตอนที ่๓, หนา้   ๖ . 
  ๘๖ อา้งแลว้. 



 ๐๐ 

 

  ๓.๖.๓.๒ ประเด็นพระเจ้าวฑูิฑภะท าสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุของเจ้าศากยะ 

 กรณีของพระเจา้วิฑูฑภะท่ีฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุของเจา้ศากยะ มีปรากฏชดัอยูใ่นคมัภีร์หลาย
แห่งดว้ยกนัคือ วิฑูฑภวตัถุ๘๗ อรรถกถาวิฑูฑภวตัถุ อรรถกถาธรรมเจติยสูตร๘๘ อรรกถาสุนทริย
สูตร๘๙ ปราภวสูตร๙๐  และอรรกถาปราภวสูตร๙  ปฐมบทของความขดัแยง้นั้น เร่ิมจากการท่ีพระ
เจา้ปเสนทิโกศลนั้น  ตอ้งการสร้างความคุน้เคย หรือเป็นพระญาติกบัพระพุทธเจา้๙๒ พระองคจึ์งส่ง
ทูตไปขอพระธิดาของเจ้าศากยะมาเป็นมเหสี เน่ืองจากเจา้ศากยะไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอ
ดงักล่าว เพราะพระเจา้ปเสนทิโกศลนั้นทรงมีอิทธิพลทางทหาร และการเมืองระหวา่งประเทศต่อ
กรุงกบิลพสัดุ์ ดงัท่ีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่า ‚พวกศากยะเป็นผูใ้กล้ชิด และอยู่ในอ านาจของ
พระราชาปเสนทิโกศล… ก็พวกศากยะย่อมท าการตอ้นรับ ท าการอภิวาท ลุกข้ึนยืนรับ ท าอญัชลี
กรรมและสามีจิกรรมในพระราชาปเสนทิโกศล‛๙   ขอ้เท็จจริงดงัปรากฏชดัในขณะท่ีเจา้ศากยะ
สนทนากนัในท่ีประชุมวา่ ‚พระราชาเป็นฝ่ายอ่ืน ถา้พวกเราไม่ให้แลว้ไซร้ ทา้วเธอจกัท าให้เราฉิบ
หายได‛้ จึงมอบนางวาสภขตัติยาใหแ้ก่ทูตแทนพระธิดาองคใ์ดองคห์น่ึงของตวัเอง 

 พระเจา้วิฑูฑภะไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ท่ีส าคญั ๔ ประการดว้ยกนั  เหตุการณ์ดงักล่าว
ไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัใหพ้ระองคฆ่์าลา้งเผา่พนัธ์ุของเจา้ศากยะ  กล่าวคือ 

 ( ) พระองคส์ังเกตเห็นวา่ เด็กคนอ่ืน ๆ มกัจะไดรั้บของฝากจากญาติท่ีอยูเ่มืองอ่ืน ๆ แต่
พระองคก์ลบัไม่ไดรั้บของฝากจากเจา้ศากยะเลย จึงมีความสงสัยในสัมพนัธภาพระหวา่งพระองค์
กบัเจา้ศากยะ 

                                                           

 ๘๗ ข.ุสุ. (บาลี) ๒๕/๔๗/๒๕, ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๔๗/๔ ,  
 ๘๘ ม.ม.อ.๒/ ๗๔/๒๕๖. 
 ๘๙ ในอรรถกถาของพระสูตรน้ี เรียกพระเจา้วฑูิฑภะวา่ ‚วฏฺิฏูโภ‛. ข.อุ.อ._/๘/ ๘ . 
 ๙๐ ข.ุสุ. (บาลี) ๒๕/ ๐๔/ ๕๖, ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/ ๐๔/๕๒๖.  
 ๙  ข.ุสุ.อ  / ๐๕/ ๗๖. 
 ๙๒ พระเจา้ปเสนทิโกศลไม่สบายพระทยักรณีท่ีพระองคนิ์มนตใ์ห้พระภิกษุจ านวน ๕๐๐  รูปไปรับ
นิตยภตัจากพระองคทุ์กวนั  แต่เม่ือผา่นไปได ้๗ วนัพระองคท์รงลืมออกมาถวายอาหาร  เน่ืองจากพระองคไ์ม่ได้
สั่งไว ้ จึงไม่มีใครกลา้ถวายอาหารบิณฑบาตแทนพระองค ์ พระภิกษุจึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต  เม่ือพระองค์
นึกไดจึ้งออกมาถวายอาหาร แต่พบพระอานนทรู์ปเดียวเท่านั้น  จึงไปถามพระพทุธเจา้วา่ เพราะเหตุไร? พระภิกษุ 
๕๐๐ รูปจึงไม่ใหค้วามส าคญัแก่พระองค ์ พระพุทธเจา้ไดท้รงช้ีให้เห็นวา่ พระภิกษุไม่มีความคุน้เคยกบัพระองค ์
จึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต 
 ๙  ที.ปา. (ไทย)   /๙ /๕ . 



 ๐  

 

 (๒) เม่ือพระองค์เดินทางไปเมืองกบิสพสัดุ์ เจา้ศากยะไดน้ าพระกุมารท่ีอายุน้อยไปอยู่
ต่างจงัหวดั เพราะเกรงวา่กุมารศากยะท่ีอายนุอ้ยกวา่จะตอ้งไหวเ้จา้ชายวฑูิฑภะซ่ึงเป็นบุตรนางทาสี 

 ( ) ในขณะท่ีก าลงัเสด็จกลบั มหาดเล็กคนหน่ึงลืมอาวุธจึงได้กลบัเข้าไปในเมือง
กบิลพสัดุ์ ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเร่ืองชาติพนัธ์ุจึงปรากฏข้ึน เม่ือมหาดเล็กไดย้ินเสียง
นางทาสีของเจา้ศากยะด่าพระเจา้วิฑูฑภะว่า ‚น้ีเป็นแผน่กระดานท่ีบุตรของนางทาสีช่ือวาสภขตัติ
ยานั่ง‛ และประเด็นส าคญัคือ นางทาสีได้น าน ้ านมไปล้างแผ่นกระดานท่ีพระกุมารนัง่ จึงน า
เหตุการณ์ดงักล่าวไปเล่าใหไ้พร่พลดว้ยกนัฟังจนท าใหส้ถานการณ์บานปลายออกไปอีก 

 (๔) พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงทราบความจริงดงักล่าว ก็พิโรธท่ีเจา้ศากยะมอบนางทาสี
ให้แก่พระองค์ จึงริบเคร่ืองบริหารทั้งหมดจากนางทาสีและบุตร และให้การดูแลทั้งคู่เท่าท่ีฐานะ
ของทาสและทาสีควรจะไดรั้บ   

 จากเหตุการณ์ทั้ง ๔ ประการดงักล่าวนั้น ท าให้พระเจา้วิฑูฑภะคิดแก้แคน้เจา้ศากยะ 
‚เจา้ศากยะเหล่านั้น จงลา้งแผน่กระดานท่ีเรานัง่ดว้ยน ้ าเจือดว้ยน ้ านมก่อน แต่ในกาลท่ีเราด ารงราช
สมบติัแลว้ เราจกัเอาเลือดในล าคอของเจา้ศากยะเหล่านั้น ลา้งแผน่กระดานท่ีเรานัง่‛  

 ทีฆการายตนะซ่ึงหาช่องทางในการท่ีจะแก้แค้นแทนพนัธุลเสนาบดี ได้ใช้โอกาสท่ี  
พระเจา้ปเสนทิโกศลเขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า น าเคร่ืองพระราชกกุธภณัฑ์ทั้ง ๕ ท่ีพระองคฝ์ากเอาไว้
ไปใหพ้ระเจา้วฑูิฑภะ และอภิเษกพระเจา้วิฑูฑภะเป็นพระราชาครองนครสาวตัถีแทน แต่พระเจา้ป
เสนทิโกศลก็ไม่สามารถท่ีจะแยง่ชิงพระราชสมบติักลบัคืนมาได ้เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน 

 เม่ือพระเจา้วฑูิฑภะไดค้รองพระราชสมบติัแลว้  จึงไดย้กทพัหลวงออกไปฆ่าเจา้ศากยะ  
แต่พระพุทธเจา้ไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของเจา้ศากยะตั้งแต่ตน้ ทรงใช้ความพยายาม   คร้ังใน
การเข้าไปท าหน้าท่ีในการเจรจาไกล่เกล่ียพระเจ้าวิฑูฑภะไม่ให้ตัดสินพระทัยท าเช่นนั้ น             
โดยเหตุผลท่ีพระพุทธเจา้พยายามจะตรัสบอกก็คือ  ‚ช่ือวา่ เงาของหมู่พระญาติเป็นของเยน็‛  

 เน่ืองจากความแคน้ส่วนตนของพระองคท่ี์ถูกเหยียดหยาม และดูหม่ินจากเจา้ศากยะ จึง
ตดัสินพระทยัท าสงครามฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุของเจา้ศากยะ ไม่เวน้แมก้ระทัง่ทารกท่ียงัตอ้งด่ืมน ้ านมจาก
มารดาอยู่๙๔  และน าเลือดจากล าคอของเจา้ศากยะเหล่านั้นไปลา้งแผน่กระดานท่ีพระองคเ์คยประทบั
นัง่๙๕ ดงัค าท่ีพระองคเ์คยตรัสไว ้

                                                           

 ๙๔ พระเจา้วฑูิฑภะไม่ไดฆ่้าเจา้ศากยะมหานามและบริวาร  เพราะมองวา่เป็นพระเจา้ตาของพระองค ์ 
แต่หลงัจากนั้นไม่นานพระเจา้มหานามะก็พยายามท่ีจะฆ่าตวัตายในสระน ้ า  เพ่ือหลีกหนีการเสวย    พระกระยา



 ๐๒ 

 

 ๓.๖.๔ ความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ 

 จากการศึกษา ความขดัแยง้ในประเด็นความขดัแยง้ดา้นการเมือง พบวา่ มีกรณีศึกษาอยู ่
๒ กรณีท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

    ๓.๖.๔.๑ สงครามระหว่างแคว้นโกศลกบัแคว้นมคธ๙๖ 

 เม่ือกล่าวถึงสงครามระหวา่งแควน้โกศลกบัแควน้มคธนั้น มีบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าสงครามในคร้ังน้ี ก็คือ  พระเจา้ปเสนทิโกศลซ่ึงเป็นผูป้กครองแควน้โกศล  และพระเจา้อชาต
ศตัรู ผูป้กครองแควน้มคธ  ซ่ึงทั้งสองแควน้น้ีเป็นแควน้ท่ีความยิ่งใหญ่  และมีอ านาจทางการเมือง
และการทหาร ซ่ึงหมายถึง การมีบทบาทส าคญัในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ และหากจะกล่าวถึง
ความเป็นชาติพนัธ์ุของกษตัริยท์ ั้งสองแควน้จะพบว่า พระเจา้ปเสนทิโกศลนั้นมีฐานะเป็นลุงของ
พระเจา้อชาตศตัรู เพราะว่าพระเจา้ปเสนทิโกศลนั้นเป็นพี่ชายของ   พระนางเวเทหิซ่ึงเป็นพระ
มารดาของพระเจา้อชาตศตัรู   

 เ ม่ือวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งนั้ น พบว่าในการท าสงครามทั้ งสองคร้ังนั้ น           
พระเจา้อชาตศตัรูได้โจมตีพระเจา้ปเสนทิโกศลก่อน  และปรากฏว่าผลจากการรบคร้ังท่ี   นั้น   
พระเจ้าอชาตศตัรูประสบชัยชนะ ท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลแพอ้ย่างย่อยยบั เสียช้าง ม้า และ     
ไพร่พลไปเป็นจ านวนมาก  แต่ส าหรับการรบคร้ังท่ี ๒ นั้น  พระเจา้ปเสนทิโกศลประสบชยัชนะ  
และสามารถจับพระเจ้าอชาตศัตรู พร้อมทั้ งทหารเอาไวเ้ป็นเชลยศึก และในท่ีสุดพระองค์ก็         
ทรงปล่อยตวัพระเจา้อชาตศตัรูกลบัแควน้มคธ แต่ทรงยดึอาวธุยทุโธปกรณ์ทางการทหารเอาไว ้

 ในการท าสงครามระหว่างประเทศทั้งสองคร้ังนั้น  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส๙๗ ได้
วเิคราะห์ประเด็นความขดัแยง้เบ้ืองตน้วา่ น่าจะมาจากสาเหตุ  ๒ ประการดว้ยกนั  กล่าวคือ 

 ( ) ประเด็นท่ีวา่ดว้ยความไม่พอใจเก่ียวกบัการตายของพระนางเวเทหิ เพราะสาเหตุการ
ตายของพระนางนั้นมาจากลูกชายคือพระเจา้อชาตศตัรู การส้ินพระชนมข์องพระนางเวเทหินั้นยอ่ม
                                                                                                                                                                      

หารร่วมกบัพระเจา้วฑูิฑภะ  เพราะยดึคติท่ีวา่ แมก้ษตัริยจ์ะส้ินพระชนม ์ก็ไม่ยอมเสวยพระกระยาหารร่วมกบับุตร
นางทาสี  
 ๙๕ แผ่นกระดานดงักล่าว เป็นแผ่นกระดานท่ีพระเจา้วิฑูฑภะเคยประทบันัง่ แต่เน่ืองจากเจา้ศากยะ
ทรงรังเกียจแผน่กระดานดงักล่าว จึงสัง่ใหน้างทาสีน าน ้ านมไปชะลา้ง 
 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 ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้  ๖ - ๖๔. 



 ๐  

 

เป็นท่ีน ามาซ่ึงความเสียใจแก่ชาวเมืองทั้งสอง ไม่วา่จะเป็นแควน้มคธ หรือแควน้โกศล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พระเจา้ปเสนทิโกศลซ่ึงเป็นพี่ชายของพระนางเวเทหิ ดงันั้น การอา้งเหตุผลในการท าศึกนั้น 
เหตุผลขอ้น้ีน่าจะเป็นเหตุผลในทางจิตวิทยาการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อน าไปสู่เหตุผลการท าศึกใน
ขอ้ท่ี ๒ 

 (๒) ประเด็นในสิทธิการครอบครองกาสิคาม หรือหมู่บา้นกาสี สืบเน่ืองมาจากในช่วงท่ี
พระเจา้มหาโกศลไดจ้ดัพิธีอภิษกสมรสให้แก่พระเจา้พิมพิสารและพระนางเวเทหินั้น พระองคไ์ด้
พระราชทานกาสิคาม หรือหมู่บา้นกาสี ซ่ึงอยูใ่นแควน้กาสีแด่พระราชธิดา หมู่บา้นน้ีในดา้นความ
มัน่คงแลว้ เพราะเป็นสะพานในการเช่ือมประเทศทั้งสองเขา้ดว้ยกนั ในดา้นเศรษฐกิจหมู่บา้นกาสีน้ี 
ยงัมีกระแสเงินสดหมุนเวยีนวนัละ  ๐๐,๐๐๐ ๙๘ ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นแรงจูงใจส าคญั อีกประการหน่ึง ท่ี
ท าให้กษตัริยใ์นแควน้ทั้งสองตอ้งท าสงครามเพื่อแยง่ชิงพื้นท่ีดงักล่าว แต่ปัจจยัส าคญัในการท าให้
พระเจา้ปเสนทิโกศลเรียกร้องสิทธิในดินแดนดงักล่าว คือ ดินแดนดงักล่าวเคยเป็นของพระชนก ซ่ึง
พระชนกได้มอบให้แก่พระธิดา ดงันั้นเม่ือพระธิดาตายไปแลว้ ดินแดนดงักล่าวตอ้งเป็นของเจา้
ของเดิมนั่นก็คือ แควน้โกศล   แต่พระเจา้อชาตศตัรูกลบัมองว่าในเม่ือพระเจา้มหาโกศลได้มอบ
ดินแดนดงักล่าวให้แก่พระมารดาแลว้  พระองค์ในฐานะท่ีเป็นบุตรก็ยอ่มมีสิทธิโดยชอบธรรมต่อ
ดินแดนดงักล่าว  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหเ้กิดสงครามเพื่อแยง่ชิงดินแดน 

  ๓.๖.๔.๒ สงครามระหว่างแคว้นมคธกบัแคว้นวชัชี 

 ประเด็นความขดัแยง้ระหวา่งแควน้มคธกบัแควน้วชัชีนั้น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส๙๙ 
ไดว้เิคราะห์ วา่มีนยัท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบางประเด็น เพราะจากการศึกษาวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ 
ของคมัภีร์จะพบว่า สงครามระหว่างพระเจา้อชาศตัรูกบัเจา้วชัชีทั้งหลายมาจากขอ้พิพาทเก่ียวกบั
สิทธิในทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ท่ีแควน้ทั้งสองพยายามอา้งสิทธิในการ
ครอบครองก็คือ ‚คนัธชาต‛ ๐๐  หรือท่ีพระอรรถกถาจารยบ์างท่านกล่าวแต่เพียงวา่ ‚ส่ิง หรือของท่ี
                                                           

 ๙๘ ‚สตสหสฺสุฏฺฐาโน  กาสิคาโม‛  ส .ส.อ.  / ๒๕/ ๔๗. 
 ๙๙ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้  ๖๒. 
  ๐๐ ‚ตตฺร ปพฺพตปาทโต  มหคฺฆคนฺธภณฺฑ   โอตรติ‛. องฺ.สตฺตก.อ.  /๒๒/ ๗ .  ใน ขุ.ธ.อ. ได้
อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบั ‚คนัธชาติ‛ วา่ ‚คนัธชาติมี   อยา่ง คือ กล่ินคนัธชาติเกิดจากราก กล่ินคนัธชาตเกิดจากแก่น 
กล่ินคนัธชาตเกิดจากดอก‛  ดูในมหามกุฏราชวิทยาลยั, ธัมมปทฏัฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๒๖), หน้า   ๗, หากจะพิเคราะห์ตามนยัน้ีจะพบว่าคนัธชาติเป็นส่ิงท่ี   
เกิดจากพืชชนิดหน่ึงท่ีมีกล่ินหอม  และเป็นพืชท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยา่งสูง หาไม่แลว้ กษตัริยท์ั้งสองเมืองคง
ไม่ตอ้งท าสงครามเพ่ือแยง่ชิงคนัธชาตดงักล่าว (พระมหาหรรษา) 



 ๐๔ 

 

มีค่า‛ ๐  แต่ไม่ไดบ้อกว่าส่ิงท่ีมีค่ามากคืออะไร ซ่ึงคนัธชาต หรือส่ิงท่ีมีค่ามากดงักล่าวนั้น พระอร
รกถาจารยบ์อกวา่ ‚ตกลงมา หรือไหลลงมาจากภูเขา‛   

 ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ‚ภูเขา‛ ซ่ึงเป็นท่ีมาของขอ้พิพาทดงักล่าวนั้น ตั้งอยู่ในต าบล
ปัฏฏคามซ่ึงระหว่างกลางของแควน้ทั้งสอง และแควน้ทั้งสองต่างก็มีอ านาจทางการปกครองใน
พื้นท่ีดงักล่าวนั้นแควน้ละคร่ึง ‚พระเจา้อชาตศตัรูทรงมีอ านาจก่ึงโยชน์ พวกเจ้าลิจฉวีมีอ านาจ         
ก่ึงโยชน์‛  ๐๒จากบริบทน้ี พระมหาหรรษา มองวา่ภูเขาน่าจะคัน่ประเทศทั้งสอง หรืออาจจะมีอาณา
เขตเช่ือมต่อระหว่างดินแดนของประเทศทั้งสอง แต่เน่ืองจากไม่ไดมี้การแบ่งปันเขตแดนกนัอย่าง
ชดัเจน จึงท าใหท้ั้งเกิดขอ้พิพาทข้ึนมา 

 อีกประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจก็คือ  เม่ือผลประโยชน์ซ่ึงไดแ้ก่ ‚คนัธชาต‛ หรือ ‚ของท่ีมี
ค่า‛เกิดข้ึนแลว้ในระหวา่งเขตแดนท่ีเช่ือมระหวา่งรัฐทั้งสอง และเน่ืองจากไม่มีใครเป็นเจา้ของอยา่ง
ชดัเจน แทนท่ีรัฐทั้งสองจะแบ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเท่าเทียม และเท่ียงธรรม ส่ิงท่ีท าให้พระเจา้
อชาตศตัรูมีความรู้สึกว่าไม่พอใจอย่างมาก และมีความรู้สึกว่าตนเองก าลงัถูกเอาเปรียบก็คือ เม่ือ
คนัธชาตนั้นเกิดข้ึนปีละคร้ัง และแต่ละปีนั้นพระองคไ์ม่เคยไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวเลย เจา้ลิจ
ฉวกีลบัเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากทรัพยากรดงักล่าวโดยไม่ไดแ้บ่งปันให้แก่แควน้มคธ
แต่ประการใด 

   พระเจา้อชาตศตัรูทรงวางแผนในเชิงกลยทุธ์อยา่งละเอียด และรัดกุมในการท าสงคราม  
ดงัท่ีพระองคท์รงด าริว่า ‚การสงครามกบัเจา้ลิจฉวีเป็นเร่ืองท่ีหนกั ช่ือว่าการโจมตีเพื่อชนะในคร้ัง
เดียวนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได‛้ ๐  ดว้ยเหตุน้ี ‚เราไม่สามารถท่ีจะรบชนะแบบซ่ึง ๆ หน้าได‛้ ๐๔  
เพราะวา่เจา้ลิจฉวนีั้นประกอบไปดว้ยคุณสมบติัท่ีส าคญั ๒ ประการ คือ มีความสมคัรสมานสามคัคี 
และอ านาจทางการเมือง การปกครอง และการทหารท่ีเช่ียวชาญในการรบอย่างมาก ๐๕ดงันั้นพระ
เจา้อชาตศตัรูจึงไดส่้งวสัสการพราหมณ์ไปท าลายความสามคัคีของเจา้ลิจฉวีเป็นระยะเวลา   ปี จึง
สามารถยดึเมืองไพศาลีได้ ๐๖ 

 

                                                           

  ๐  ‚ตตฺราปิจ ปพฺพตปาทโต  มหคฺฆภณฺฑ   โอตรติ‛. ที.ม.อ. ๒/   /  ๕. 
  ๐๒ ที.ม.อ. ๒/   /  ๕. 
  ๐  ‚คเณน  สทฺธึ ยทฺุธ  นาม  ภาริย  ,  เอโกปิ โมฆปฺปหาโร นาม นตฺถิ‛. ที.ม.อ.๒/   /  ๕. 
  ๐๔ ‚อภิมุข    ยทฺุเธน  คเหต   น สกฺกา‛. องฺ.สตฺตก.อ.  /๒๒/ ๗๒. 
  ๐๕ องฺ.สตฺตก.  (ไทย) ๒ /๒๒/  . องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒ /๒๒/ ๕, องฺ.สฺตตก.อ.  /๒๒/ ๗๐. 
  ๐๖ องฺ.สตฺตก.ฏี.  /๒๒/ ๙๗- ๙๘. 



 ๐๕ 

 

๓.๗ หลกัธรรมทีเ่ป็น แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการความขัดแย้ง  

 ก่อนท่ีจะน าเสนอในวธีิการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอ
แนวคิดพื้นฐาน หรือหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐานองคค์วามรู้ ในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น ๒ หมวด ไดแ้ก่ ระดบับุคคล และระดบัสังคม 

 ๓.๗.๑ ระดับบุคคล หมายถึง หลกัธรรมท่ีใช้เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ 
และสมรรถภาพของจิตในระดบัของตวับุคคลนั้น เพื่อเป็นรากฐานส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ 
เพราะตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะถือว่า “จิตหรือใจ”นั้นเป็นหัวหนา้เป็นใหญ่ในการ
กระท าการใดๆ ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  

  ‚ธรรมทั้ งหลาย มีใจ เ ป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่ ส่ิงทั้ งหลาย ส า เ ร็จมาแต่ใจ 
เพราะฉะนั้น หากว่าบุคคลใดมีใจชัว่ จะพูดอะไรก็ตาม จะท าอะไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจชัว่นั้น 
ความทุกขย์อ่มจะติดตามเขาไปเหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคลากเกวยีน ๐๗ 

 ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหวัหนา้ มีใจเป็นใหญ่ ส่ิงทั้งหลาย ส าเร็จมาแต่ใจ เพราะฉะนั้น 
หากวา่บุคคลใดมีใจผอ่งใส จะพดูอะไรก็ตาม จะท าอะไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจผอ่งใสนั้น ความสุข
ยอ่มจะติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตวั ๐๘ 

 การพฒันาคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต เป็นการพฒันาใหมี้จิตใจท่ีดีงาม  มีความเป็น
มิตร มีเมตตา มีความอดทนทางใจต่อความกระทบกระทัง่ ความไม่พอใจ หรือความเจ็บใจ โดยการ
วางใจตนให้เป็นกลางๆ ไม่กระเพื่อม ใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ และเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ตรึกตรองดว้ยความรอบคอบ แลว้แสดงออกต่อสถานการณ์ความขดัแยง้นั้นๆ อยา่งเขา้ใจ
ในธรรมชาติของส่ิงต่างๆ ซ่ึงรวมถึงธรรมชาติของความขดัแยง้ดว้ย  การพฒันาจิตใจดงักล่าว จะ
เป็นรากฐานส าคญัในตวับุคคล ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ช้ในการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงประกอบดว้ย
หลกัธรรมดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๗.๑.๑ อัปปมาทธรรม ๐๙ หรือ ความไม่ประมาท หมายถึง การมีชีวิตอยูอ่ยา่งไม่
ขาดสติ หรือ การใชส้ติอยูเ่สมอ ในทางค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะเน้นความส าคญัของสติเป็น
อยา่งมาก ในการด าเนินชีวติ หรือการประพฤติปฏิบติัโดยมีสติก ากบัอยูเ่สมอ 

                                                           

  ๐๗ ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/ /๒ . 
  ๐๘ ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 

 ๐๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ , หนา้  ๘๐๔-๘๐๕. 



 ๐๖ 

 

 ในความเป็นจริงโดยทัว่ไป เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะประสบกนัเป็น
ประจ า คือ เราจะมีสติรู้ตวันอ้ยลง หรืออาจจะไม่มีสติเลย ท่ีเราพูดกนัติดปากวา่ “สติแตก” เพราะจิต
ของเราขณะนั้นถูกครอบง าดว้ยอกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซ่ึงจะท าให้เรามีปฏิกิริยา
ตอบโตอ้ยา่งรวดเร็ว ล่วงละเมิดทั้งทางกาย วาจา และใจ ดงันั้น สติจึงเป็นธรรมท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มากในระดบัตวับุคคลนั้นๆ ในการจดัการความขดัแยง้ เพราะจะเป็นตวัควบคุมการกระท า ป้องกนั
ยบัย ั้งตนเอง ไม่ให้กระท าการใดๆท่ีเป็นการล่วงละเมิดคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของ
อารมณ์โกรธ ดงัค าสอนของพระพุทธองคท่ี์วา่ 

 บุคคลผูไ้ม่โกรธตอบบุคคลผูโ้กรธ 

ช่ือวา่ยอ่มชนะสงครามท่ีชนะไดย้าก 

ผูใ้ดรู้วา่ผูอ่ื้นโกรธแลว้ เป็นผูมี้สติ สงบใจไวไ้ด ้

ผูน้ั้นช่ือวา่ประพฤติประโยชน์ของคนทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายตนและฝ่ายผูอ่ื้น 

เม่ือผูน้ั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายตนและฝ่ายผูอ่ื้น 

ชนทั้งหลายผูไ้ม่ฉลาดในธรรม ยอ่มเขา้ใจวา่เป็นคนโง่  ๐ 

 นอกจากน้ี ในเสทกสูตร   ไดก้ล่าวถึงพุทธพจน์แสดงคุณค่าของสติ ซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ี
เช่ือมโยงให้เห็นความหมายและคุณค่าในทางปฏิบติัท่ีใกล้ชิดกนัของ อปัปมาท กบั สติ ช่วยให้
เขา้ใจความหมายของธรรมทั้งสองขอ้นั้นชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัขอ้ความในพระสูตร  

     ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว้ นกักายกรรม ยกล าไมไ้ผข้ึ่นตั้งแลว้ เรียกศิษยม์าบอกวา่ “มา
น่ีแน่ะเธอ   เจา้ไต่ไมไ้ผข้ึ่นไปแลว้ จง (เล้ียงตวั) อยูเ่หนือตน้คอของเรา” ศิษยรั์บค าแลว้ก็ไต่ล า
ไมไ้ผข้ึ่นไป ยนื(เล้ียงตวั)อยูบ่นตน้คอของอาจารย ์

 คราวนั้น นกักายกรรมไดพู้ดกบัศิษยว์า่ “น่ีแน่ะเธอ เธอจงรักษาฉนันะ ฉนัก็จะรักษาเธอ เรา
ทั้งสองระวงัรักษากนัและกนัไวอ้ยา่งน้ี จกัแสดงศิลปะไดด้ว้ย จกัไดเ้งินดว้ย และจกัลงจากล า
ไมไ้ผไ่ดโ้ดยสวสัดีดว้ย” 

    คร้ันอาจารยก์ล่าวอยา่งน้ีแลว้ ศิษยจึ์งกล่าวกบัอาจารยบ์า้งวา่ “ท่านอาจารยข์อรับ จะท าอยา่ง
นั้นไม่ได ้ท่านอาจารย ์(นัน่แหละ) จงรักษาตวัเองไว ้ผมก็จกัรักษาตวัผมเอง เราทั้งสองต่าง

                                                           

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



 ๐๗ 

 

ระวงัรักษาตวัของตวัไวอ้ยา่งน้ี จกัแสดงศิลปะไดด้ว้ย จกัไดเ้งินดว้ย และจกัลงจากล าไมไ้ผไ่ด้
โดยสวสัดีดว้ย” 

 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่: นัน่เป็นวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในเร่ืองนั้น ดุจเดียวกบัท่ีศิษยพ์ดูกบั
อาจารย ์(นัน่เอง) เม่ือคิดวา่ “เราจะรักษาตวัเอง” ก็พึงตอ้งใชส้ติปัฏฐาน (มีสติไว)้ เม่ือคิดวา่ 
“เราจะรักษาผูอ่ื้น” ก็พึงตอ้งใชส้ติปัฏฐาน (เหมือนกนั) 

 ภิกษุทั้งหลาย เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวา่รักษาผูอ่ื้น (ดว้ย) เม่ือรักษาผูอ่ื้น ก็ช่ือวา่รักษาตนดว้ย 

 เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวา่รักษาผูอ่ื้น นั้นอยา่งไร? ดว้ยการหมัน่ปฏิบติั ดว้ยการเจริญอบรม ดว้ย
การท าใหม้าก อยา่งน้ีแล เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวา่รักษาผูอ่ื้น (ดว้ย) 

 เม่ือรักษาผูอ่ื้น ก็ช่ือวา่รักษาตน นั้นอยา่งไร? ดว้ยขนัติ ดว้ย อวหิิงสา ดว้ยความมีเมตตาจิต 
ดว้ยความเอ็นดูกรุณา อยา่งน้ีแล เม่ือรักษาผูอ่ื้น ก็ช่ือวา่รักษาตน (ดว้ย) 

 ภิกษุทั้งหลาย เม่ือคิดวา่ “เราจะรักษาตน” ก็พึงตอ้งใชส้ติปัฏฐาน เม่ือคิดวา่ “เราจะรักษา
ผูอ่ื้น” ก็พึงตอ้งใชส้ติปัฏฐาน เม่ือรักษาตน ก็ช่ือวา่รักษาคนอ่ืน (ดว้ย) เม่ือรักษาคนอ่ืน ก็ช่ือวา่
รักษาตนเอง (ดว้ย) 

 จะเห็นได้ว่า การมีสติรักษาตนเอง เท่ากบัช่วยรักษาสังคม ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็น ค า
สอนทางพระพุทธศาสนามองชีวิตดา้นในของบุคคล โดยสัมพนัธ์กบัคุณค่าดา้นนอกคือทางสังคม 
และถือวา่คุณค่าทั้งสองดา้นน้ีเช่ือมโยงถึงกนั ไม่แยกจากกนั และสอดคลอ้งไปดว้ยกนั  ๒ 

 สติ หรือ อปัปมาทธรรม กล่าวไดว้า่ เป็นหลกัธรรมส าคญัท่ีใชเ้ป็นรากฐานในการจดัการ
ความขดัแยง้ เพราะสติจะเป็นตวัท่ีบัน่ทอนรากเหงา้ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ ทั้งในส่วนของตณัหา 
ทิฏฐิ มานะ และส่วนของโลภะโทสะโมหะ โดยจะท าให้เรารู้ตวัอยูเ่สมอ วา่เราก าลงัคิดอยา่งไรกบั
สถานการณ์ความขดัแยง้ และควรจะปฏิบติัการหรือจดัการอย่างไร โดยท่ีจะไม่ท าการล่วงละเมิด
คู่กรณีทั้งทางกาย วาจาและใจ จะเห็นไดว้า่ ถา้เรามีสติคอยควบคุมก ากบัแลว้ เท่ากบัเรานั้นไดช่้วย
รักษาคู่กรณีดว้ย สถานการณ์ความขดัแยง้นั้นจะถูกควบคุม ไม่บานปลาย หรือ เกิดความรุนแรง และ
สามารถหาทางออกร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 

  ๓.๗.๑.๒ ไตรลกัษณ์  จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ถึงไตรลกัษณ์ในการอธิบายถึง
ความขดัแยง้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ส าหรับในบริบทท่ีเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้นั้น 
ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ไตรลกัษณ์ยงัเป็นแนวคิดหรือหลกัธรรมท่ีส าคญัในระดบับุคคล เพื่อเน้นให้

                                                           

   ๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ , หนา้ ๘๐๘. 



 ๐๘ 

 

เข้าใจถึงธรรมชาติของความขัดแย้งอย่างแท้จริง และน าความรู้ท่ีได้ไปเป็นประโยชน์ หรือ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความขดัแยง้ ดงัจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 
  ) อนิจจตา (Impermanence) หมายถึง ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ความไม่คงตวั 
ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว้เส่ือมและสลายไป ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ หลกัอนิจจตาสามารถ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการตระหนักรู้ถึงความผนัผวนปรวนแปรไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิด
ความขดัแยง้ได ้การรู้และเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง ด ารงอยูด่ว้ยจิตใจท่ีเป็นอิสระ จะท า
ให้เราใชชี้วิตอย่างไม่ประมาท หรือ ไม่น่ิงนอนใจ เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนก็ย่อมท่ีจะปล่อยวางได ้
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในการเอาชนะ หรือการไดม้าในส่ิงท่ีตนเองพอใจ เพราะทุกส่ิงยอ่มมีการเส่ือมสลาย
ไป การรู้และเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงดงักล่าว จะท าให้ไม่ตกเป็นทาสของความขดัแยง้ 
หรือความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

 ๒) ทุกขตา (Conflict) หมายถึง ความเป็นทุกข์ ซ่ึงเป็นภาวะท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึน
และสลายไป เป็นภาวะท่ีกดดนัฝืนและขดัแยง้อยู่ในตวั เพราะปัจจยัท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอยา่ง
นั้นเปล่ียนแปลงไป จะท าให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได ้ อย่างท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้วา่ ความขดัแยง้
น าไปสู่ความเปล่ียนแปลง แต่เม่ือมองอีกมุมหน่ึงในทางกลบักนั ความเปล่ียนแปลงนั้นอาจน ามาซ่ึง
ความขดัแยง้ได้เช่นกัน เพราะความคิด หรือการกระท าของมนุษย์นั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง ทนอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้ ความขดัแยง้จึงเป็นลกัษณะของธรรมชาติ ดงันั้น การฝืนแบบไม่
ยอมรับสภาวะทุกข์ หรือ สภาวะความขดัแยง้นั้น ย่อมให้ผลร้ายมากกว่าผลดี การรู้จกัปรับตวัให้
ยอมรับกบัสถานการณ์ความขดัแยง้นั้น ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความขดัแยง้ โดยการ
รู้เท่าทนัและจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งให้ตรงตวัเหตุปัจจยั ให้ปฏิบติัต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ดว้ย
การศึกษาให้รู้ให้เขา้ใจอย่างท่ีสุด  คือ ให้รู้จกัปัญหาความขดัแยง้ มิใช่เพื่อให้เป็นทุกข์ หรือหนี
ปัญหา แต่เพื่อท่ีจะปฏิบติัต่อปัญหาความขดัแยง้และจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ๓) อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) หมายถึง ความเป็นอนตัตา ความไม่ใช่
ตวัตน ความไม่มีตวัตนแทจ้ริง ท่ีจะสั่งบงัคบัใหเ้ป็นอยา่งไรๆ ได ้ความรู้ในหลกัอนตัตตา ท่ีจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการความขดัแยง้ หมายถึง การสลายความเป็นอตัลกัษณ์ ความยึดมัน่ถือมัน่  
การช่วยลดทอนความเห็นแก่ตน เปิดใจกวา้งในการยอมรับฟังความคิดเห็น หรือ การกระท าของ
ผูอ่ื้น สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้ง พิจารณา และจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ โดยไม่เอาตวัตน ความ
อยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมัน่ถือมัน่ของตนเขา้ไปตดัสิน แต่จะพิจารณาจดัการไป
ตามเหตุและผล  ดงันั้น การรู้หลกัอนตัตตา จะท าใหส้ลายความเป็นอตัลกัษณ์ ความยดึมัน่ถือมัน่ ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ ต่อการจดัการความขดัแยง้     



 ๐๙ 

 

  ๓.๗.๑.๓ ขันติธรรม  ตามความหมายทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความอดทน 
คือ ความอดกลั้นอนัเป็นตบะอย่างยิ่ง    ในพระอภิธรรมปิฎกแสดง ลกัษณะของขนัติ คือ ความ
อดทน กิริยาท่ีอดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกร้ียวกราด ความแช่มช่ืนแห่งจิต  ๔ 
เพื่อใหส้ าเร็จประโยชน์แห่งความอดทนท่ีสมบูรณ์ ขนัติจะมีองคธ์รรมเขา้มาประกอบไดแ้ก่ อโทสะ
เจตสิก ท่ีมีลักษณะอย่างน้ีคือ ความไม่คิดประทุษร้าย กิริยาท่ีไม่คิดประทุษร้าย ภาวะท่ีไม่คิด
ประทุษร้าย ความไม่พยาบาท ความไม่เบียดเบียน  ๕ มีความไม่ดุร้าย ไม่พิโรธเป็นเคร่ืองหมาย มี
แยบคายซ่ึงจะท าใหเ้กิดความอดทน  ๖  

 ขนัติธรรม ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ หมายถึง เป็นการอดทนต่อความ
กระทบกระทัง่ อดกลั้นความไม่พอใจ หรือความเจบ็ใจจากการล่วงเกินทั้งทางกาย วาจาและใจ ท่ีเรา
ถูกกระท าโดยฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงอาจจะเป็นการถูกกระท าทั้งทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้ เช่น การด่า 
การท าร้าย การกล่าวเสียดสี การหม่ินประมาท เป็นตน้ ความอดทนเป็นลกัษณะแห่งการยบัย ั้ง ไม่ลุ
แก่อ านาจของโทสะท่ีจะครอบง าจิตใจ ดว้ยการอดกลั้นไม่ตอบโต ้หรือการล่วงละเมิดเบียดเบียน
ชีวติใดๆ 

 ตวัอย่างบทบาทขนัติ ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกความว่า มาณพคนหน่ึงช่ือว่าอมัพฏัฐะ
พูดจาถากถางสบประมาทดูหม่ินชาติตระกูลของพระพุทธเจา้อยา่งรุนแรงถึง   คร้ังต่อพระพกัตร์
ของพระพุทธองคว์า่ ‚ท่านพระโคดม คนชาติศากยะดุร้ายหยาบชา้ วูว่าม พดูพล่าม เป็นคนรับใช ้ไม่
ยอมสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา นอบนอ้มพวกพราหมณ์...การท าอยา่งน้ีเป็นส่ิงไม่สมควรเลย‛  ๗ 
ทั้งถูกเหยยีดหยามพาดพิงถึงชาติตระกลูศากยวงศห์ลายคร้ัง พระพุทธเจา้ยงัทรงรักษาดุลยภาพเอาไว้
ไดด้ว้ยขนัติธรรม กลบัอธิบายความเป็นมาแห่งโคตรตระกลูของพระองคไ์ดอ้ยา่งฉะฉาน ชดัเจนทุก
แง่มุม นอกจากนั้นยงัยอ้นถามถึงโคตรตระกูลของอมัพฏัฐมาณพจนเขาอึดอดัน่ิงอ้ึง ตอบไม่ได ้แต่
พระองคก์็ทรงช้ีแจงความเป็นมาแห่งตน้ตระกลูกณัหายนะของอมัพฏัฐานมาณพบวา่มาจากหญิงรับ
ใชข้องพระเจา้โอกการาชคนหน่ึงท่ีช่ือวา่ ทิสา จนเขายอมรับโดยดุษณี 

                                                           

     ที.ม.(ไทย)  ๐/๙๐/๕๐. 
   ๔ อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๔/  ๔๘/  ๗. 
   ๕ อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๔/ ๐๕/๔๖. 
   ๖ พระธรรมราชธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ,มงคล ๓๘ ประการ, พิมพ์คร้ังท่ี๘ , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๒๒๙. 
   ๗ ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖ -๒๖๖/๙๐-๙๒. 



  ๐ 

 

 ดงัอีกตวัอย่างหน่ึงของพระพุทธองค์ท่ีแสดงถึงการสอดคลอ้งกนัระหว่างความอดทน
อนัเป็นเหตุปัจจยัแห่งความเสง่ียม  สงบ และงดงาม ในการไม่ยอมรับค าด่าโดยส้ินเชิง ดงัขอ้ความ
จากพระไตรปิฎก สังยตุตนิกาย  ๘  มีพราหมณ์คนหน่ึงช่ือวา่ อกัโกสกภารทวาชะ มีอธัยาศยัไปทาง
ด่าวา่คนอ่ืน โกรธพระพุทธองคม์ากท่ีท าใหนิ้กายของตวัเองอ่อนแอลง เน่ืองจากการท่ีพราหมณ์ภาร
ทวาชโคตรไปบวชในส านักของพระพุทธองค์ ได้เข้าเฝ้าพระองค์ถึงท่ีประทบัแล้วด่าบริภาษ
พระองค์ด้วยวาจาท่ีหยาบคายอย่างรุนแรง เม่ือพราหมณ์ด่าเสร็จแล้ว พระองค์ตั้ งกระทู ้ถามว่า 
‚พราหมณ์ คนผูเ้ป็นมิตร อ ามาตย ์ญาติและสายโลหิตเป็นแขกของท่าน เคยมาเยอืนท่านบา้งไหม‛  

 พราหมณ์ตอบวา่ ‚แขกเหล่านั้น มาเยอืนบา้งเป็นคร้ังคราว‛ 

 พระองคท์รงเลียบเคียงตรัสถามอีกวา่ ‚ท่านเคยจดัของเค้ียวของบริโภคเพื่อตอ้นรับแขก
เหล่านั้นบา้งหรือไม่‛ 

 ทรงไดรั้บค าตอบวา่ ‚ขา้พระองคไ์ดจ้ดัตอ้นรับแขกเหล่านั้นบา้งเหมือนกนั‛ 

 พระองค์ถามต่อไปอีกว่า ‚ถ้าหากแขกเหล่านั้นไม่รับส ารับของท่าน ส ารับนั้นจะเป็น
ของใคร‛ 

 พราหมณ์กราบทูลหนกัแน่นวา่ ‚ก็ตอ้งเป็นของขา้พระองคต์ามเดิม‛ 

 จากนั้นพระองคท์รงยอ้นวา่ ‚พราหมณ์ ขอ้น้ีก็เหมือนกนั ท่านด่าเราผูไ้ม่ด่าอยู ่โกรธต่อ
เราผูไ้ม่โกรธอยู่ ทะเลาะกบัเราผูไ้ม่ทะเลาะอยู ่เราไม่รับค าด่าของท่าน ดงันั้นค าด่าเหล่านั้นจึงเป็น
ของท่านผูเ้ดียว‛  

 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงแสดงถึงความอดทนและรอคอยให้
พราหมณ์ด่าวา่พระองค์อยา่งหยาบคายจนเสร็จโดยรับฟังอย่างสงบน่ิงไม่มีการโตต้อบในระหว่าง
นั้น และจากค าสอนของพระองคท่ี์บ่งบอกถึงวิธีท่ีเราจะปฏิเสธไม่รับค าด่าโดยส้ินเชิง โดยอุปมาค า
ด่าว่าเหมือนกบัอาหาร การโตต้อบดงักล่าวเท่ากบัเรารับประทานอาหารของเขา แต่ถา้เรามีความ
อดทนและสงบน่ิงไดใ้นการท่ีจะรับฟังค่าวา่ก็เท่ากบัเราปฏิเสธท่ีจะไม่รับประทานอาหารเหล่านั้น 
ซ่ึงค าด่าเหล่านั้นซ่ึงเปรียบเหมือนอาหารก็จะตกไปอยูก่บัผูท่ี้ด่านัน่เอง 

 อีกคร้ังหน่ึงท่ีบทบาทขนัติได้ท าหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ ดงัมีเร่ืองเล่าว่าพระพุทธเจ้าถูก
ชาวเมืองโกสัมพีด่าวา่หยาบคายอยา่งรุนแรงดว้ยอกัโกสวตัถุ  ๐ อยา่ง จนพระอานนทผ์ูเ้ป็นปัจฉา
สมณะมิอาจหกัห้ามใจอดทนต่อค าด่าทอเหล่านั้นได ้ท่านจึงชกัชวนพระพุทธองคเ์สด็จหลีกหนีไป

                                                           

   ๘ ส .ส.(ไทย)  ๕/ ๘๘/๒๖๕-๒๖๗. 



    

 

จากเมืองโกสัมพีดว้ยเหตุผลวา่ ‚ชาวเมืองเหล่าน้ีด่าเรา พวกเราจะหนีจากเมืองโกสัมพีไปสู่เมืองอ่ืน‛ 
พระพุทธเจา้ตั้งปัญหาข้ึนมาแลว้ยอ้นถามพระอานนทว์า่ ‚ก็ถา้ ชาวเมือง (ท่ีเราจะไปอยู่นั้น) ด่าเรา
อีก พวกเราจะไปอยู่ท่ีไหน?‛ พระอานนทก์ราบทูลอีกวา่ ‚ถา้พวกเขาด่าอีกเราก็จะหนีจากเมืองนั้น
ไปยงัเมืองอ่ืนๆ หนีไปเร่ือยๆ ‚  

 ทศันะของพระอานนท์เป็นลกัษณะของการหนีปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงยงัไม่เสาะแสวงหา
อุบายวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี พระพุทธเจา้ทรงปรามวิธีแก้ปัญหาของพระอานนท์ให้เลิกล้มวิธีการ
ดงักล่าวแลว้ตรัสอธิบายแก่ท่านวา่ พวกเราไม่อาจจะหนีปัญหาหรือท าอยา่งนั้นเร่ือยไปไม่ได ้เพราะ
วิถีชีวิตของมนุษยทุ์กคนย่อมมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัตลอดเวลา เราจะอยู่ท่ีไหนก็ตามเม่ือมี
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงทั้ งดีและไม่ดีเกิดข้ึนเราต้องรู้เท่าทัน หันหน้าสู้กับปัญหา เม่ือ
สถานการณ์ไม่ดีส่งผลเสียหายต่อชีวิต เราตอ้งใช้สติปัญญาหาทางแกไ้ขให้ทุเลาเบาบาง สงบระงบั
ไป ในกรณีท่ีชาวเมืองติดตามด่าทอพระพุทธจา้ซ่ึงเสด็จไปยงัสถานท่ีต่างๆ นั้น พระองคท์รงช้ีแจง
ใหพ้ระอานนทเ์ห็นคุณค่าของความอดทน อดกลั้นวา่ ‚เราเปรียบเหมือนชา้งท่ีเขา้สู่สงคราม การอด
กลั้นลูกศรท่ียิงมาจากทิศทั้ง ๔ เป็นภาระของชา้งนั้น ฉนัใดการอดกลั้นต่อถอ้ยค าด่าวา่ของคนทุศีล
ทั้งหลาย ก็เป็นภาระของเรา ฉนันั้น‛  ๙ จากนั้นพระพุทธเจา้ทรงยนืยนับทบาทของขนัติธรรมท่ีมีต่อ
ถอ้ยค าด่าวา่ โดยไม่แสดงอาการตอบโตใ้ดๆ ทั้งส้ิน ดงัอีกพุทธพจน์หน่ึงท่ีพระองคต์รัสสอนวา่ “ชล
พาลกล่าววาจาหยาบคาย ยอ่มเขา้ใจวา่ตนเองชนะ แต่ความอดกลั้นไดเ้ป็นความชนะของบณัฑิตผูรู้้
แจง้” ๒๐ ซ่ึงจากพุทธพจน์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทของขนัติไวช้ดัเจนท่ีสุด 

  ๓.๗.๑.๔ พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมประจ าใจของผูป้ระเสริฐหรือผูมี้จิตใจ
ยิ่งใหญ่กวา้งขวางดุจพระพรหม ๔ อยา่ง ๒  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เมตตา คือ ความ
ตั้งจิตปรารถนาดีต่อกนั และมุ่งตรงต่อจุดหมายท่ีบริสุทธ์ิ ไม่คิดอาฆาตพยาบาท กรุณาเป็นความ
สงสาร โดยเขา้ไปช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นพน้จากความทุกข์ ส่วนมุทิตานั้น เป็นการแสดงความช่ืนชม
ยินดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นมีความสุข ไม่อิจฉาริษยา และอุเบกขานั้นคือ การมองตามจริง เป็นการมองเห็นท่ี
บุคคลจะไดรั้บผลดีหรือชัว่สมควรแก่เหตุประกอบ 

 จะเห็นได้ว่า พรหมวิหารธรรมนั้นเป็นการพฒันาจิตใจอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นแนวคิด 
หรือ หลกัธรรมในการจดัการความขดัแยง้ โดยมี “เมตตาเป็นพื้นฐานส าคญั” ท่ีจะตอ้งพฒันาให้

                                                           

   ๙ ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/ ๒๐- ๒ /   . 
  ๒๐ ส .ส.(ไทย)  ๕/ ๘๙/๒๖๘. 
  ๒  พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี  ๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้  ๒๔- ๒๕. 



  ๒ 

 

เกิดข้ึนภายในจิตใจ เพราะ เมตตาเป็นเคร่ืองดบัโทสะคือความพยาบาท หรือ ความคิดประทุษร้าย 
เมตตาธรรมนั้น จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงท าให้มองกนัในแง่ดี
และหวงัดีต่อกนั พร้อมทั้งท่ีจะรับฟังและพูดจา ฟังเหตุผลของกนัและกนั ไม่ยึดถือเอาความเห็นแก่
ตวั หรือความเกลียดชงัเป็นท่ีตั้ง ๒๒ 

 เมตตาเป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงเจริญอยูเ่ป็นนิตย ์ดงัตวัอยา่งกรณีพระเทวทตัท่ีมี
ความอาฆาตพยาบาท พยายามปองร้ายพระองคโ์ดยวิธีต่างๆ  เช่น ชกัจูงนายควาญช้างของพระเจา้
อชาตศตัรูปล่อยชา้งนาฬาคิรีออกมาเพื่อท่ีจะประทุษร้ายพระองคข์ณะออกบิณฑบาต ซ่ึงพระองค์ก็
ทรงก าราบช้างได้ด้วยพระเมตตา ช้างไม่ท าอนัตรายแก่พระองค์แต่กลบัหมอบลงแทบพระบาท
แสดงความเคารพเล่ือมใส  พระเทวทตัพยายามจะลอบสังหารพระพุทธองคด์ว้ยการส่งทหารธนูใช้
ธนูอาบยาพิษลอบประทุษร้าย และแมก้ระทัง่พระเทวทตัด าเนินการเองโดยกล้ิงกอ้นหิน เพื่อท่ีจะให้
ทบัพระองค ์แต่มีเพียงสะเก็ดหินเท่านั้นท่ีกระทบพระบาท ทรงหอ้พระโลหิต (โลหิตุปบาท) 

 พระพุทธเจ้ากลับทรงมิได้มีท่าทีอาฆาตต่อพระเทวทตั พระองค์ทรงมีความรักและ
เมตตากบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าผูน้ั้นจะเป็นใคร กล่าวคือ พระองคท์รงรักและเมตตาราหุล
กุมารเช่นใด ความรักและความเมตตาท่ีพระองค์มีต่อพระเทวทตั ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  
ถึงแมพ้ระองคจ์ะถูกพระเทวทตัปองร้ายและท าลายพระองคด์ว้ยวิธีการต่างๆ พระองคก์ลบัทรงให้
อภยัทานและปรารถนาท่ีจะใหท้่านเหล่านั้นรอดพน้จากการตกอยูใ่นสภาพเช่นนั้น ๒  

 ในการจดัการความขดัแยง้ เมตตาถือวา่เป็นแนวคิดหรือหลกัธรรมท่ีส าคญัยิ่ง เพราะจิตท่ี
มีเมตตาจะเป็นจิตท่ีปราศจากโทสะ  ความไม่ประทุษร้าย  ผูท่ี้มีจิตประกอบด้วยเมตตามากน้อย
อยา่งไรนั้น ใหส้ังเกตดูท่ีจิตวา่ ‚มีจิตประทุษร้ายบุคคลอ่ืนหรือไม่ ถา้ยงัมีจิตประทุษร้ายบุคคลอ่ืนอยู่
ก็ไม่จดัวา่มีเมตตา เพราะวา่ เมตตานั้น คือ อโทสะเจตสิก อนัไดแ้ก่เจตสิกท่ีเกิดข้ึนกบัจิต ท่ีไม่มีการ
ประทุษร้าย ทั้งตวัเองและบุคคลอ่ืน‛ ๒๔  ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลใดมีจิตท่ีเตม็ไปดว้ยโทสะ ก็จะ
เป็นอุปสรรคต่อการจดัการความขดัแยง้ เพราะโทสะนั้นเป็นกิเลสท่ีปิดบงัใจให้มืดมิด เห็นผิดเป็น
ชอบเห็นชัว่เป็นดี จะท าใหผู้น้ั้นมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปในทางท่ีไม่พึงประสงค ์ให้โทษเสียหายทั้งแก่
ตนและคนอ่ืน  

                                                           

  ๒๒ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๕ -๗๕๔. 
  ๒  ข.ุธ.อ. (บาลี)  /   ๖. 
  ๒๔ กิตฺติวฑฺุโฒ ภิกขุ, ปารมีปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์,๒๕ ๘). หน้า 
 ๔๔- ๔๕. 



    

 

 การดบัโทสะนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ศาสตราวุธเหมือนฆ่าสัตว ์เพียงแต่พฒันาจิตใจให้มี
เมตตา เมตตาเป็นเคร่ืองระงบัและป้องกนัโทสะมิให้เกิดภายในจิต โทสะท่ีเกิดข้ึนก็จะหายไป ถา้
เจริญเมตตาให้เกิดข้ึนแทนท่ีโทสะ ในปฐมอาฆาตวินยสูตรพระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงการเจริญเมตตา 
เพื่อละความอาฆาตท่ีเกิดข้ึนในจิตวา่ 

 ‚ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นท่ีระงบัความอาฆาตซ่ึงเกิดข้ึนแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ 
ประการน้ี ๕ ประการเป็นไฉน คือความอาฆาต พึงบงัเกิดข้ึนในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาใน
บุคคลนั้น   ความอาฆาตพึงบงัเกิดข้ึนในบุคคลใด  พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น   ความ
อาฆาตพึงบงัเกิดข้ึนในบุคคลใด พึงเจริญมุทิตาในบุคคลนั้น   ความอาฆาตพึงบงัเกิดข้ึนใน
บุคคลใด พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น   ความอาฆาตพึงบงัเกิดข้ึนในบุคคลใด พึงถึงการไม่
นึกใฝ่ใจในบุคคลนั้น   ความอาฆาต พึงเกิดข้ึนในบุคคลใด พึงนึกถึงความเป็นผูมี้กรรมเป็น
ของๆ ตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง จกั
ท ากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ก็ตามจกัเป็นทายาท(ผูรั้บผล) ของกรรมนั้น ดงัน้ี ...‛ ๒๕ 

 นอกจากน้ีแลว้ เมตตายงัเป็นเคร่ืองละพยาบาท ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอนพระราหุล
วา่  ‚ราหุล เธอ จงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเม่ือเธอเจริญเมตตาภาวนาอยูจ่กัละพยาบาทได‛้ ๒๖  
และ ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า ‚เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ อนัภิกษุเจริญแลว้ ท าให้มากแลว้อบรมปรารภดีแลว้ก็
แต่ว่า พยาบาทจกัครอบง าจิตของเธออยู ่เพราะฉะนั้น ขอ้นั้น จึงไม่เป็นฐานะท่ีจะไดเ้พราะเมตตา
เจโตวมุิตินั้น เป็นเคร่ืองสลดัออกซ่ึงพยาบาท...‛๑๒๗ 

  ๓.๗.๑.๕ อคติ ๔ หรือ หลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นกลาง ซ่ึงหมายถึง ความ
ไม่เท่ียงธรรม หรือ ความล าเอียง ๔ ประการ ๒๘ คือ ( ) ฉันทาคติ แปลวา่ ความล าเอียงเพราะชอบ 
(๒) โทสาคติ แปลวา่ ความล าเอียง เพราะชงั ( ) โมหาคติ แปลวา่ ความล าเอียงเพราะหลง และ (๔) 
ภยาคติ แปลวา่ ความล าเอียง เพราะกลวั ในการจดัการความขดัแยง้ ความไม่ล าเอียง หรือ ความเป็น
กลาง  เป็นส่ิงท่ีส าคญั ในการน ามาซ่ึงความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึน 

 ในการจดัการความขดัแยง้ ส่ิงท่ีต้องค านึงในการท าความเข้าใจกบักรณีขดัแยง้ก็คือ 
ทศันคติในระหวา่งคู่กรณี อนัไดแ้ก่อคติท่ีมีต่อกนั ซ่ึงท าใหค้วามขดัแยง้ลุกลามไดง่้าย พระไพศาล วิ

                                                           

  ๒๕ องฺ. ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/ ๖ /๒๖๕-๒๖๖.   
  ๒๖ ม.ม.(ไทย)   / ๒๐/  ๐.  
  ๒๗ องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/  /๔๒๙.  

  ๒๘ พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หนา้  ๙๖. 



  ๔ 

 

สาโร ๒๙ ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของอคติท่ีมีอิทธิพลต่อความขดัแยง้ อยา่งน่าสนใจวา่ ทั้งภยาคติ 
และ โทสาคติ นั้นจะมีอยูม่ากในความขดัแยง้ทัว่ไป โดยมี โมหาคติ ซ่ึงเป็นความหลงหรือความไม่รู้
เป็นตวัปรุงแต่งหนุนเสริมให้ ภยาคติ และ โทสาคติ ด ารงอยู่หรือเพิ่มพูนมากข้ึน นอกจากอคติ   
ประการดงักล่าวแลว้ อคติประการท่ี ๔ ไดแ้ก่ ฉนัทาคติ คือความล าเอียงเพราะชอบ ก็มีอิทธิพลต่อ
ความขดัแยง้ดว้ยเช่นกนั แมจ้ะไม่ไดมี้ผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีโดยตรง แต่ก็มีผลต่อผูค้น
ท่ีสนบัสนุนคู่กรณีแต่ละฝ่าย บ่อยคร้ังการให้ความสนบัสนุนคู่กรณีแต่ละฝ่ายมิไดเ้กิดจากความ
เขา้ใจในปัญหาหรือเกิดจากวจิารณญาณ แต่เกิดจากความชอบพอกนัเป็นส่วนตวั หรือชอบท่ีมีความ
เช่ือคลา้ยกนั มีอาชีพเหมือนกนั พูดง่าย ๆ คือเป็น ‚พวก‛เดียวกนั จะเห็นไดว้า่กรณีความขดัแยง้นั้น
ไม่ใช่เป็นเร่ืองของเหตุผลลว้นๆ หรือเป็นเร่ืองถูกเร่ืองผิดเท่านั้น หากยงัมีเร่ืองของความล าเอียง 
หรือ ความไม่เป็นกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย ดงันั้นในการวิเคราะห์หรือท าความเขา้ใจกบัความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ เราจึงตอ้งท าความเขา้ใจกบัอคติดงักล่าวในตวัคู่กรณีได ้

  ๓.๗.๑.๖  แนวคิดเร่ือง “กรรม” กรรม แปลตามศพัท์วา่ การงาน หรือการกระท า 
ในทางพุทธศาสนา ตอ้งจ ากดัความจ าเพาะลงไปวา่หมายถึง การกระท าท่ีประกอบดว้ยเจตนา หรือ
การกระท าท่ีเป็นไปดว้ยความจงใจ ถา้เป็นการกระท าท่ีไม่มีเจตนา ก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม สรุปว่า 
ทางพระพุทธศาสนา จะตอ้งถือเอาความหมายในแง่ของเจตนาเป็นแกนยืนเสมอ เพราะเจตนาเป็น
ตวัการท่ีน ามนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงทั้งหลาย  

 การจดัการความขดัแยง้นั้นถือวา่เป็นการกระท าอย่างหน่ึง การศึกษาแนวคิดเร่ืองกรรม 
จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในระดับบุคคล ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการความขัดแยง้ทาง
พระพุทธศาสนา  เพราะจะใช้เป็นหลกัธรรมพื้นฐานท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์ความดีความชัว่ ถูกหรือผิด 
ในการจดัการความขดัแยง้ท่ีจะกระท าการในส่ิงใดส่ิงหน่ึง และจะตอ้งตระหนักถึงผลของการ
กระท านั้นดว้ย นอกจากน้ี การศึกษาแนวคิดเร่ืองกรรมยงัเป็นค าตอบสุดทา้ยส าหรับบางสถานการณ์
ของความขดัแยง้ ท่ีไม่สามารถหาทางออก หรือแนวทางท่ีจะแกไ้ขได ้
 ในการศึกษาเร่ืองของกรรมนั้น จะศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ ประเภทของกรรม และ 
กรรมขา้มภพขา้มชาติ เพื่อเป็นการน าแนวคิดดงักล่าวน้ี มาวิเคราะห์พิจารณา อย่างรอบคอบ ใน
ประกอบการหาแนวทาง หรือทางออกในการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ๑) การจ าแนกประเภทของกรรม   

                                                           

  ๒๙ พระไพศาล วสิาโล, การไกล่เกลีย่แบบพุทธ, ท่ีมาจากเวบ็ไซด์
http://visalo.org/article/budKarnKlaiKlear.htm. วนัท่ี ๒  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔.  
  

http://visalo.org/article/budKarnKlaiKlear.htm


  ๕ 

 

 ( ) จ  าแนกตามคุณภาพ กรรมนั้นเม่ือจ าแนกตามคุณภาพ  หรือ ตามธรรมท่ีเป็นมูลเหตุ 
ยอ่มแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท  ๐ คือ  อกุศลกรรม กรรมท่ีเป็นกุศล หรือ การกระท าท่ีไม่ดี กรรมชัว่ 
หมายถึง การกระท าท่ีเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ และ กุศลกรรม ธรรมท่ีเป็นกุศล 
การกระท าท่ีดี หรือ กรรมดี หมายถึง การกระท าท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรือ โมหะ 

 (๒) จ าแนกตามทางท่ีท ากรรม หรือทวาร  ออกได้เป็น   ประเภท คือ กายกรรม 
หมายถึง กรรมท าดว้ยการ หรือการกระท าทางกาย  วจีกรรม หมายถึง กรรมท าดว้ยวาจา หรือ การ
กระท าทางวาจา และ มโนกรรม หมายถึง กรรมท าดว้ยใจ หรือ การกระท าทางใจ  ในบรรดากรรม
ทั้ง   ประเภท มโนกรรมนั้นส าคญัท่ีสุด และมีผลกวา้งขวางรุนแรงท่ีสุด เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ คน
คิดก่อนแลว้จึงพูดหรือกระท าท่ีแสดงออกทางกายและวาจา ดงัท่ีเราคุน้หูกนัดีกบัค าพูดท่ีว่า “คิดดี 
พดูดี ท าดี” ดงันั้น วจีกรรมและกายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนัน่เอง ท่ีวา่มีผลกวา้งขวาง
รุนแรงท่ีสุด ก็เพราะมโนกรรม รวมหมายถึง ความเช่ือ ความเห็น ทฤษฎี แนวคิดค่านิยมต่างๆ ท่ี
เรียกวา่ “ทิฏฐิ” ทิฏฐิน้ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมทัว่ๆไปของบุคคล ความเป็นไปของบุคคล และ
คติของสังคมทั้งหมด ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ  การด าริ การพูดจา และการกระท าต่างๆ ก็จะด าเนินไป
ในทางท่ีถูกตอ้ง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิ การด าริ การพูดจา และ การกระท า ก็จะ
ด าเนินไปในทางท่ีผดิดว้ย  

 ( ) จ าแนกตามสภาพท่ีสัมพนัธ์กบัวิบากหรือการให้ผล ในพระสูตรพระพุทธเจา้ได้
ตรัสถึงประเภทของกรรม ออกเป็น ๔ ประเภท    คือ (ก) กรรมด า หรือ การกระท าชัว่  จึงมีวิบาก
ด า คือให้ผลชัว่ เป็นการกระท าทางกาย วาจา และใจ ท่ีเบียดเบียนตนและผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การประพฤติ
ผดิศีลธรรมต่างๆ เช่น การฆ่าสัตว ์การลกัทรัพย ์การประพฤติผิดในกาม การพูดโกหก และ การด่ืม
สุราเมรัย  (ข) กรรมขาว หรือกรรมดี จึงมีวบิากขาว คือ ใหผ้ลดี เป็นการกระท าทางกาย วาจา และใจ 
ท่ีไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การประพฤติตามกุศลกรรมบท  ๐  (ค) กรรมทั้งด าทั้งขาว หรือ 
กรรมทั้งดีหรือไม่ดี จึงมีวิบากทั้งด าทั้งขาว คือ ให้ผลทั้งดีและไม่ดี เป็นการกระท าทางกาย วาจา 
และใจ ท่ีเบียดเบียนตนและผูอ่ื้นบา้ง ไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้นบา้ง ไดแ้ก่ การกระท าของมนุษย์
ทัว่ๆไป และ (ง) กรรมไม่ด าไม่ขาว หรือ กรรมไม่ชั่วและไม่ดี กรรมประเภทน้ีเป็นการกระท าท่ี
เป็นไปแห่งการส้ินกรรม ไดแ้ก่ เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง   อย่างขา้งตน้ หรือว่าโดยองคธ์รรมไดแ้ก่ 
โพชฌงค ์๗ หรือ มรรคมีองค ์๘ 

                                                           

   ๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุง และขยายความ, หนา้  ๕๗. 
     องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒ /๒  / ๔๖- ๔๘. 



  ๖ 

 

 ผูว้ิจยัขอยกประเด็นท่ีอาจจะเขา้ใจยาก คือกรรมประเภทท่ีสาม ในหัวขอ้จ าแนกตาม
สภาพท่ีสัมพนัธ์กบัวิบากหรือการให้ผล ซ่ึงเป็นกรรมท่ีซบัซ้อนจะต่างจากสองประเภทแรก เพราะ
เป็นกรรมท่ีมีค่ามากกวา่หน่ึง (complex-valued action)  ๒ เป็นกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจมากกวา่หน่ึง 
หน่ึง คือ มีทั้งส่วนทีดี กบัส่วนท่ีชัว่ เกิดจากแรงจูงใจทั้งดี และชัว่ กรรมนั้นจะมีค่าเป็นสอง คือ เป็น
ทั้งกรรมดี และกรรมชัว่ ส่วนกรรมสองประเภทแรกนั้น คือ กรรมชัว่ท่ีให้ผลชัว่ และกรรมดีท่ีให้ผล
ดีนั้น เป็นกรรมท่ีไม่ซบัซ้อน ท าความเขา้ใจไดง่้าย เพราะให้ผลท่ีเป็นทุกข ์และสุข ซ่ึงแยกออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน หรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็นกรรมท่ีมีค่าเดียว (simple-valued action)    คือ กรรมท่ีมีค่า
เพียงประการเดียว โดยท่ีค่านั้นจะเป็นดีหรือชั่วก็ได้ เป็นกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจฝ่ายกุศล หรือ
อกุศล ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ตัวอย่างของกรรมประเภทท่ี   เช่น การกระท าของมารดาท่ีไปขโมยนมผงท่ี
ห้างสรรพสินคา้ โดยมีเหตุผลท่ีว่าไม่มีเงินซ้ือนมท่ีจะตอ้งน าไปเล้ียงลูกท่ีหิวโหย  แต่เธอก็ยอมรับ
ผิด และพร้อมท่ีจะรับโทษทางกฎหมาย จะเห็นไดว้า่ ในกรณีดงักล่าว ประเด็นความขดัแยง้อาจจะ
เกิดข้ึนได ้ถา้กฎหมายลงโทษมารดาคนน้ี โดยให้ติดคุกตามความผิดกฎหมายอาญา เพื่อเป็นการ
ชดใช้จากการท่ีเธอขโมยของในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงอาจจะมีทั้งบางคนท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย 
เพราะส่ิงท่ีเธอไดข้โมยนมผงนั้น มาจาก แรงจูงใจสองส่วน ส่วนดี คือ จิตเมตตารักลูก จะตอ้งเล้ียง
ลูกใหพ้น้จากความหิวโหย ส่วนชัว่ คือ ความหลงในการตดัสินใจขโมยทั้งท่ีรู้วา่ตอ้งโดนต ารวจจบั   
ดงันั้น กรรมประเภทท่ีสามน้ีเป็นกรรมท่ีซบัซ้อน ความซับซ้อนนั้น บางคร้ังท าให้เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ียากต่อการตดัสินใจในการหาแนวทาง หรือทางออก หรือ เกิดปัญหาถกเถียงกนัว่า การ
กระท านั้นๆ ดีหรือชัว่ ดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวมา 

 ๒) กรรมข้ามภพข้ามชาติ 

 ในทางพระพุทธศาสนา การให้ผลของกรรมนั้น มีอีกประเภทหน่ึง คือ การให้ผลนั้นไม่
สามารถท่ีจะตรวจสอบดว้ยประสาทสัมผสัโดยตรง หรือ กรรมแบบขา้มภพชาติ ซ่ึงการอธิบายการ
ให้ผลของกรรมในลกัษณะน้ีให้กบัผูท่ี้ไม่ใช่ชาวพุทธเขา้ใจ หรือแมแ้ต่ชาวพุทธเอง บางคนก็ยงัไม่
เขา้ใจ หรืออาจจะไม่เช่ือดว้ยซ ้ าไป แนวคิดกรรมแบบขา้มภพชาติในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความขดัแยง้ คือ การอธิบายในแง่ท่ีจะเป็นค าตอบสุดทา้ยท่ีดีท่ีสุดส าหรับการให้ค  าตอบท่ีวา่ ท าไม
บางสถานการณ์ความขดัแยง้นั้น ไม่สามารถท่ีจะหาแนวทาง หรือทางออกในการจดัการความ

                                                           

   ๒ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากบัปัญหาทาจริยศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๔๗. 
     เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๗. 



  ๗ 

 

ขดัแยง้ได ้ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ท่ีบางคร้ังจะตอ้งจบลงดว้ยการฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุ (genocide) ดงัท่ีปรากฎในพระไตรปิฎก กรณีของพระเจา้วิฑูฑภะท่ีฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุของเจา้
ศากยะ 

 อยา่งไรก็ตาม ในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของการน าแนว
แนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ อยู่ท่ี “ความเช่ือ และความเขา้ใจ” ผลของกรรมแบบขา้มภพชาติ ซ่ึงการ
อธิบายในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัขอน าวิธีการอธิบายของอาจารย ์สมภาร พรมทา  ๔ ท่ีอาจจะท าให้เขา้ใจ
ไดง่้ายข้ึน คือ อธิบายในแง่หลกักรรมเป็นทฤษฎี ซ่ึงพอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 

 ค าวา่ “ทฤษฎี” ในท่ีน้ีความหมายกวา้งๆ หมายถึง ระบบความคิดท่ีสร้างข้ึน เพื่ออธิบาย
ส่ิงท่ีไม่สามารถตรวจสอบดว้ยประสาทสัมผสัโดยตรง สมมติวา่ มีนาฬิกาเรือนหน่ึงถูกสร้างข้ึนมา 
โดยไม่รู้ผูส้ร้าง และไม่สามารถเปิดดูขา้งในได ้แต่อยากรู้วา่กลไกภายนั้นเป็นแบบได ้ปัญหาการท่ี
ไม่สามารถท่ีจะเปิดดูข้างในได้ไม่ใช่ส่ิงท่ีปิดกั้นการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ แต่มนุษย์จะใช้
ปัญญาในการแสวงหาความรู้ คือ การใช้เหตุผล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การคิดท่ีอาจผสมผสานกับ
จินตนาการดว้ยก็ได ้ดงัเช่น ชายคนหน่ึงหลงัจากตรวจสอบนาฬิกานั้นจากขา้งนอก ก็ให้แนวคิดท่ี
เป็นการสันนิษฐานว่า กลไกการท างานของนาฬิกาใช้หลกัการท างานแบบกลศาสตร์ เพราะดูจาก
การเดินของเข็มท่ีเป็นไปอย่างราบเรียบ ไม่กระตุกอย่างนาฬิกาไฟฟ้า ส่วนชายอีกคนหน่ึง กลบั
โตแ้ยง้ว่า แมเ้ข็มนาฬิกาจะเดินราบเรียบ ก็ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งเป็นแบบกลศาสตร์ เพราะเขาคิดว่า 
นาฬิกาไฟฟ้าบางแบบสามารถเดินไดร้าบเรียบ  และกลไกการท างานเป็นแบบไฟฟ้า เน่ืองจาก เสียง
การท างานขา้งในท่ีเงียบมาก นาฬิกาท่ีใชพ้ลงังานกลไม่น่าจะเดินเงียบเช่นนั้น 

 ตามทัศนะของไอน์สไตน์ ส่ิงท่ีเรียกว่า ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็เปรียบเสมือนข้อ
สันนิษฐานของชายทั้งสองคนดังกล่าว คือ ข้อสันนิษฐานท่ีพยายามท าอย่างรอบคอบ และด้วย
เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และการยอมรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ก็มิไดเ้กิดจากการท่ีทฤษฎี
นั้นๆ จะต้องเปิดเผยความจริงเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่การยอมรับนั้นมาจากการท่ีเห็นว่า ข้อ
สันนิษฐานนั้นๆมีความเป็นไปไดสู้งวา่จะตรงกบัความเป็นจริงท่ีอยา่งไรก็ตามมนุษยเ์ราก็ไม่มีทางท่ี
จะรู้ได้เท่านั้ นเอง เพราะทฤษฎีเป็นข้อสันนิษฐาน ทฤษฎีจึงถูกเปล่ียนได้ โดยศึกษาจาก
ประวติัศาสตร์ของวทิยาศาสตร์นั้นเตม็ไปดว้ยการเปล่ียนทฤษฎี ของเก่าจะถูกแทนท่ีดว้ยของใหม่ ท่ี
ใหม่กวา่เสมอ 

                                                           

   ๔ สมภาร พรมทา,  การโคลนมนุษย์ และวจิยัเซลล์ต้นแบบ: ทศันะทางพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่ชาติ, ๒๕๔๗-๒๕๔๙), หนา้  ๒-๔๐.  
 



  ๘ 

 

 การท่ีคนเราเกิดมาแลว้มีความแตกต่างกนั เช่น การเกิดเป็นเพศหญิง หรือเป็นเพศชาย 
ความรู้ทางชีววิทยาในปัจจุบัน สามารถอธิบายได้เพียงในแง่ของรูปแบบท่ีมีการรวมตัวของ
โครโมโซมท่ีแตกต่างกนั จึงก่อให้เกิดเพศท่ีแตกต่างกนั แต่ความรู้ทางชีววิทยาไม่เพียงพอท่ีจะ
อธิบายไดว้่า อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการรวมตวัเป็นแบบน้ี ไม่เป็นแบบนั้น หรือ ในกรณีท่ีคน
บางคนเกิดมาเป็นคนพิการ ซ่ึงนกัชีววิทยาอาจจะอธิบายถึงสาเหตุวา่ ในช่วงท่ีมีการพฒันาการของ
ทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์อาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในขั้นตอนของการพฒันาระบบอวยัวะในช่วง
อายท่ีุต่างๆกนั ซ่ึงเป็นการใชอ้ธิบายบอกวา่ความพิการเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แต่ส่ิงท่ีนกัชีววิทยาอธิบาย
ไม่ไดก้็คือ เหตุใดความพิการจึงเจาะลงไปท่ีคนใดคนหน่ึง ทั้งท่ีโอกาสก็มีไม่มากนกั เม่ือเทียบกบั
คนท่ีร่างกายเกิดมาเป็นปกติ 

 ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ไม่เช่ือในเร่ืองของความบงัเอิญ ท่ีอาจบอกวา่ คนท่ีเกิดมา
พิการเป็นคนท่ีโชคร้าย หรือ คนท่ีเกิดมาแขง็แรง ร่างกายปกติ เป็นคนท่ีโชคดี ทฤษฎีส าหรับอธิบาย
ความแตกต่างท่ีปรากฎในมนุษยน์ั้น ทางพระพุทธศาสนาจะอธิบายผ่านค าสอนเร่ืองกรรม และ
ค าอธิบายนั้นตอ้งครอบคลุมมิติของความยุติธรรม หรือความชอบธรรมดว้ย วา่ท าไมคนนั้นสมควร
ท่ีจะเกิดมาพิการ หรือ ท าไมคนนั้นสมควรท่ีจะเกิดมาแลว้ร่างกายแขง็แรง ซ่ึงการสอนเร่ืองกรรมใน
ลกัษณะน้ี คนธรรมดาทัว่ไป ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบไดโ้ดยประสาทสัมผสั ดงันั้นวิธีท่ีแสดงว่า 
เหตุใดเราควรเช่ือค าสอนเร่ืองกรรม ตอ้งใช้วิธีเดียวกนักบัทางวิทยาศาสตร์ท่ีไอน์สไตน์ คือ ใช้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกัในการพิจารณาว่า ส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาวิเคราะห์มาทั้งหมดนั้น มี
เหตุผลสอดคลอ้ง และมีความเป็นไปไดห้รือไม่ การท่ีคนคนหน่ึงเกิดมาพิการ เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เทียบไดก้บั การหากลไกการท างานของนาฬิกา ท่ีไม่สามารถรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัโดยตรง ส่วน
ปัจจยั หรือ เง่ือนไข ท่ีส่งผลให้คนคนนั้นเกิดมาพิการอยา่งนั้น เปรียบเทียบไดก้บักลไกการท างาน
ของนาฬิกาจริงๆ ท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึงไม่มีใครสามารถมองเห็นได ้

 วิธีตรวจสอบความน่าเ ช่ือถือข้อสันนิษฐานในเร่ืองของกรรม ของทัศนะทาง
พระพุทธศาสนา กบั ทศันะแบบสสารนิยม และทศันะของศาสนาแบบเทวนิยม วา่ขอ้สันนิษฐานใน
ทศันะใดดูมีเหตุผล หรือ น่าเช่ือถือมากกว่า เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน ทางพระพุทธศาสนามีขอ้
สันนิษฐานวา่ ความพิการเกิดจากกรรมของคนคนนั้นในอดีต ทศันะแบบสสารนิยมมีขอ้สันนิษฐาน
ว่า ความพิการเป็นเร่ืองของความบงัเอิญ ส่วนทศันะของศาสนาแบบเทวนิยมก็อาจกล่าว่า ความ
พิการเกิดจากความประสงคข์องพระเจา้ จะเห็นไดว้า่ ค  าอธิบายในทศันะของพระพุทธศาสนานั้นให้
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เป็นความรับผดิชอบของคนคนนั้น 



  ๙ 

 

 ในการจัดการความขดัแยง้นั้น “การยอมรับกฎแห่งกรรมจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิต
มากกวา่”  ๕ เป็นประโยชน์ในแง่ท่ีวา่การยอมรับนั้น จะช่วยลดความตึงเครียดในชีวติของเราไดม้าก 
เม่ือเราตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีเราไม่อยากจะเผชิญ หรือบางคร้ังก็ไม่สามารถท่ีจะจดัการ
ไดอ้ยา่งลงตวั เพราะหลกัค าสอนเร่ืองกรรมช่วยใหเ้รารับไดว้า่ เม่ือเราเป็นผูท่ี้เลือกในการกระท า เรา
ก็ตอ้งรับผิดชอบในการกระท านั้น โดยท่ีไม่ตอ้งโทษในเร่ืองของโชคชะตา หรือโทษผูอ่ื้น กรรม
บางอย่างเกิดในอดีตชาติแต่มาส่งผลในปัจจุบนั  เร่ืองในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เร่ืองของ
อนาคตเราสามารถเลือกท่ีจะให้ส่ิงดีงามเกิดข้ึนได ้ โดยการท ากรรมใหม่ท่ีดีงาม ความคิดเช่นน้ีจะ
ช่วยใหเ้ราผา่นสถานการณ์ความขดัแยง้นั้น โดยยงัสามารถรักษามาตราฐานชีวติท่ีดีมีศีลธรรมได ้

 จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัการปัญหาความขดัแยง้ทาง
พระพุทธศาสนานั้น แนวคิดเร่ืองหลกักรรมหากวเิคราะห์พิจารณาอยา่งลึกซ้ึงแลว้ จะเป็นประโยชน์
อย่างมาก ในการหาทางออก หรือวิ ธีการ ในการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา 

 ๓.๗.๒ ระดับสังคม 

 แนวคิด หรือหลกัธรรมระดบัสังคมนั้น ผูว้ิจยัหมายถึง หลักธรรมท่ีมุ่งเน้นในระดับ
สังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้ เพื่อหวงัใหเ้กิดผลในทางบวกทั้งต่อกลุ่มบุคคล องคก์ร 
สังคม และประเทศชาติในการจดัการความขดัแยง้ดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัธรรมดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๗.๒.๑ สามัคคีธรรม  ค  าวา่ ‚สามคัคี‛  ๖ ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้น้ี 
หมายถึง ‚ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ‛ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสสอน ช้ีให้เห็นถึงความส าคญั
ของความสามคัคี ในสังฆสามคัคีสูตร  ๗ โดยมีความวา่ ‚ธรรมอย่างหน่ึง เม่ือเกิดข้ึนในโลก ย่อม
เกิดข้ึนเพื่อเก้ือกลูแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก 
เกิดข้ึนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย‛ 

 ‚ธรรมอยา่งหน่ึง‛ ดงักล่าวก็คือ ความสามคัคี ถา้เกิดข้ึนในสังคมใดก็ตามไม่วา่จะเป็น
สังคมสงฆ ์หรือสงฆค์ฤหสัถก์็ตาม  ยอ่มน าประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแก่ชุมชน หรือหมู่คณะ โดยเฉพาะใน
สังคมสงฆ ์ดงัท่ีพระองคต์รัสสอนไวอี้กว่า “เม่ือใดก็ตามท่ีพระสงฆ์เกิดความพร้อมเพรียงกนั  ช่ืน

                                                           

   ๕ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖ . 
   ๖ ‚สามคัคีตามท่ีปรากฏในพระบาลีมี   ประเภท คือ คณสามคัคี ธมัมสามคัคี และอนภินิพพตัติ
สามคัคี‛ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๔๕/ ๕๙- ๖๐. 
   ๗ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖๒.   



 ๒๐ 

 

ชม ไม่ววิาทกนั เป็นเหมือนน ้ากลมกลืนกบัน ้านมมองดูกนัและกนัดว้ยสายตาท่ีรักกนัอยู”่  ๘ “ก็เม่ือ
สงฆ์พร้อมเพรียงกนั ย่อมไม่มีความบาดหมางกนั ไม่มีการข่มขู่กนั ไม่มีการด่าวา่กนั และไม่มีการ
ขบัไล่กัน ในเพราะความสามคัคีของสงฆ์นั้น ชนทั้งหลายท่ียงัไม่เล่ือม ก็ย่อมเล่ือมใส ส่วนชน
ทั้งหลายท่ีเล่ือมใสแลว้ ก็เล่ือมใสยิ่งๆข้ึนไป”  ๙ และดงัท่ีพระองค์ไดส้รุปว่า ‚ความพร้อมเพรียง
แห่งสงฆน์ าสุขมาให‛้ ๔๐  

 พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการใช้แนวคิด หรือหลักสามัคคีธรรม ในการ
ประสานสังคมสงฆ์ เม่ือเกิดข้ึนสถานการณ์อนัก่อให้เกิดความแตกแยก  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของ
น าเสนอ ‚วฏัฏกชาดก‛ มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจพระภิกษุชาวโกสัมพี และพระญาติทั้งสองฝ่ายของ
พระองค ์โดยช้ีใหเ้ราไดเ้ห็นถึงความหายนะท่ีจะเกิดข้ึน จากการแตกความสามคัคีกนั ดงัค าสอนใน
ชาดกท่ีวา่ ‚เม่ือฝูงนกกระจาบพร้อมเพรียงกนัอยู่ นายพรานก็ไม่อาจหาช่องท าร้ายได ้ต่อเม่ือใดฝูง
นกกระจาบเกิดการแก่งแยง่ข้ึน เม่ือนั้น บุตรนายพรานคนหน่ึงจึงท าลายเอา นกกระจาบเหล่านั้นไป
เสีย ข้ึนช่ือว่า ความหายใจคล่องในการทะเลาะวิวาทยอ่มไม่มีเลย‛ ๔  พระองค์ทรงอุปมาอุปไมย 
แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ เม่ือใดท่ีสังคมหรือหมู่คณะนั้น มีความสามคัคี ก็เป็นเร่ืองยากท่ีใครจะโจมติ หรือ
ท าลายได้ ดงันั้น จะเห็นได้ว่า ‚หลกัสามคัคีธรรม‛ น้ีเป็นประเด็นท่ีมีส าคญัอย่าง ถือได้ว่าเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ในการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา 

  ๓.๗.๒.๒ อปริยหานิยธรรม เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก  เพราะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัการท า ‚สงครามแยง่ชิงคนัธชาต‛ ระหวา่งพระเจา้อชาตศตัรูกบัเจา้ลิจฉวี เพราะวสั
สการพราหมณ์ไดอ้าศยัช่องทางจากการตีความหลกั ‚อปริหานิยธรรม‛ ไปเป็นคู่มือในการท าศึก
สงครามแบบ ‚ใตดิ้น‛ กบัเจา้ลิจฉวี ๔๒ จนท าใหพ้ระเจา้อชาตศตัรูไดรั้บชยัชนะในท่ีสุด 

 อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีเส่ือม ๔   
พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงแก่เจา้ลิจฉว ีมี  ๗  ขอ้ กล่าวคือ ๔๔ 
                                                           

   ๘ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๔๕/ ๕๙. 
   ๙ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖ . 
  ๔๐ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/ ๙/ ๖ .  
  ๔  มหามกฏุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย  เอกนิบาตชาดก  เล่มที ่๓ ภาคที ่๒, หนา้ ๔๔๕-๔๕๐. 
  ๔๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้ ๒๒ . 
  ๔  อปริหานิยธรรมมี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม  ที.ม.อ. ๒/
  ๔-  ๖/ ๖๖- ๒๘. 
  ๔๔ อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๐/ ๙/  - ๒. ดูเทียบใน ที.ม. (ไทย)  ๐/  ๔/๖๖-๖๘. 



 ๒  

 

 ( ) หมัน่ประชุมกนัเน่ืองนิตย ์ประชุมกนับ่อยๆ 

 (๒) เม่ือจะประชุมก็พร้อมเพรียงกนัประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกนัเลิก และ
พร้อมเพรียงกนัช่วยท ากิจท่ีควรจะช่วยกนั ไม่บญัญติั 

 ( ) ไม่บญัญติัส่ิงท่ีมิไดบ้ญัญติั  ไม่ลบลา้งส่ิงท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัมัน่ในวชัชีธรรม
ท่ีวา่งไวต้ามเดิม ๔๕ 

 (๔) สักการะ เคารพ นบัถือผูใ้หญ่ในชุมชน และพร้อมท่ีจะรับฟังขอ้เสนอแนะจากท่าน
เหล่านั้น  

 (๕) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารี  

 (๖) สักการะ เคารพ นบัถือ  บูชาเจดียท์ั้งในเมือง และนอกเมือง และไม่ละเลยการบูชา
อนัชอบธรรมท่ีเคยให ้เคยกระท าต่อเจดียเ์หล่านั้นใหเ้ส่ือมสูญไป 

 (๗) จดัการ รักษา คุม้ครอง ป้องกนัพระอรหนัตท์ั้งหลายโดยชอบธรรมดว้ยตั้งใจวา่ ‚ท า
อยา่งไร พระอรหนัตท่ี์ยงัไม่มี พึงมาสู่แวน่แควน้ของเรา และท่านท่ีมาแลว้พึงอยูอ่ยา่งผาสุก‛ 

 จากหลกัการทั้ง ๗ ขอ้นั้น พระองค์ทรงย  ้าว่า ‚ตราบใดท่ีเจา้ลิจฉวีด ารงตนอยู่ในอปริ
หานิยธรรม ตราบนั้น เจา้ลิจฉวจีะพานพบความเจริญแต่ประการเดียวเท่านั้นโดยไม่พบค าวา่เส่ือม‛ 

 จากการวิเคราะห์ แนวคิดอปริหานิยธรรม ท าให้พบจุดเด่นของแนวคิดน้ี ท่ีจะน ามา
ประยุกต์ในการจดัการความขดัแยง้ในระดบัสังคม ในประเด็นท่ีว่าดว้ยกระบวนการสร้าง “การมี
ส่วนร่วม” (Participation) โดยจดัให้มีการประชุมกันบ่อยคร้ัง เพื่อปรึกษาหารือกันทั้งก่อนการ
ประชุม ขณะประชุม และหลงัประชุมใหพ้ร้อมเพรียงกนั การท าในลกัษณะน้ีท าให้เกิดกระบวนการ
น าเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และแสวงหาทางออกของปัญหาไดอ้ยา่งครบวงจรและรัดกุมมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดรับกบัแนวคิดสมยัปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบั ‚หลกัเสวนาประชาชน‛ หรือ ‚สาน
เสวนา‛ (Citizen’s Dialogue) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีน ามาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ 

                                                           

  ๔๕ ‚วชัชีธรรมท่ีวางไวต้ามเดิม‛ หมายถึง ‚ประเพณีท่ีสืบต่อกนัมานาน เช่น จบัผูต้อ้งสงสัยวา่เป็น
โจร ผูจ้บัจะไม่สอบสวนเอง แต่จะส่งใหฝ่้ายสอบสวน ฝ่ายสอบสวนสืบสวนแลว้รู้วา่ไม่ใช่ผูก้ระท าผิดก็ปล่อยตวั
ไป ถา้ยงัสงสัยก็ส่งต่อข้ึนไปตามล าดบัชั้น บางกรณีอาจจะส่งถึงเสนาบดี  บางกรณีอาจส่งถึงพระราชาเพ่ือทรง
วนิิจฉยั  ที.ม.อ. ๒/  ๔/  ๘. 



 ๒๒ 

 

  ๓.๗.๒.๓ สารณียธรรม เป็นแนวคิด หรือ หลักธรรมในระดับสังคม ท่ีมี
ความส าคญัมากในการจดัการความขดัแยง้ เพราะสามารถท่ีจะน าแนวคิดดงักล่าว มาประยุกตใ์ชใ้น
การป้องกนัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นสังคม ดงัท่ีจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป  

 ‚สาราณียธรรม‛ หมายถึง ‚ธรรมเป็นเหตุ หรือเป็นท่ีตั้งแห่งการระลึกถึงกนั‛  ๔๖ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ท่ีส าคญั ๖ ประเด็น กล่าวคือ 

 ( ) ตั้งเมตตากายกรรม ๔๗ ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ๔๘  คือ 
ช่วยขวนขวายกิจธุระของเพื่อนดว้ยกาย เช่น พยาบาลภิกษุท่ีเป็นไข ้เป็นตน้ ดว้ยจิตท่ีเมตตา 

 (๒) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั คือ ช่วย
ขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนดว้ยวาจา เช่น กล่าวตกัเตือน เป็นตน้ ดว้ยจิตเมตตา 

 ( ) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหนา้และลบัหลงั คือ คิดแต่ส่ิง
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เพื่อน 

 (๔) แบ่งปันลาภท่ีตนไดม้าแลว้โดยชอบธรรม ๔๙ ใหแ้ก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ไม่
ห่วงเอาไวบ้ริโภคผูเ้ดียว 

 (๕) รักษาศีลของตวัเองใหบ้ริสุทธ์ิเหมือนกบัเพื่อนพรหมจารีอ่ืนๆ และไม่ท าตนใหเ้ป็น
ท่ีน่ารังเกียจ หรือต าหนิจากผูอ่ื้นในแง่ของศีลาจารวตัร 

 (๖) เม่ือเกิดปัญหาไดบ้ทสรุปไปในทิศทางเดียวกนักบัเพื่อนพรหมจารี ไม่ววิาทกบัใครๆ 
จนน าไปสู่ความรุนแรง 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 ในท่ีน้ี หมายถึง กายกรรมท่ีท าดว้ยจิตประกอบดว้ยเมตตา  เมตตาวจีกรรม และ
เมตตามโนกรรมก็เช่นเดียวกนัน้ี  องฺ.ฉกฺก.อ. /  /๙๗. 
  ๔๘ ใน ที.ปา. (ไทย)   / ๕๖/ ๘๗- ๘๘. ใชค้  าว่า ‚ทั้งในท่ีแจง้ และในท่ีลบั‛ มีความหมาย
สอดคลอ้งกบัในบริบทน้ีวา่ ‚ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั‛ ที.ม.อ. ๔ /  ๒. 
  ๔๙ ประเด็นน้ีพระอรรกถาจารยอ์ธิบายวา่ ‚ไม่แบ่งแยก‛ หมายถึง ไม่แบ่งแยกอามิสโดยคิดวา่  ‚จะ
ใหเ้ท่าน้ีๆ และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดวา่ ‚จะให้แก่คนน้ี ไม่ให้แก่คนน้ี‛ ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/ ๐ , องฺ.ฉกฺก.อ.  /
  /๙๙. 
  ๕๐ บาลีใชค้  าวา่ ‚เป็นผูมี้ทิฏฐิโดยทิฏฐิอนัประเสริฐ‛ 



 ๒  

 

 พระองค์ทรงย  ้าว่า ‚แนวคิดดังกล่าว จะท าให้เป็นท่ีรัก เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพื่อการ
อนุเคราะห์ซ่ึงกันและกัน เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อความเป็นอันเดียวกัน” ๕  
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ หลกัการน้ีเอ้ือต่อการท าใหเ้กิดกระบวนการ ‚สามคัคีธรรม‛ ดว้ย 

 จากการวเิคราะห์ชุดความคิดสาราณียธรรมพบวา่ ประกอบไปดว้ยการเขา้ไปมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้ งทางร่างกาย  วาจา และใจในกิจกรรมต่างๆ  หรือแม้กระทั่งการ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ในส่วนท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งการความช่วยเหลือ กลยุทธ์เช่นน้ีจดัไดว้า่เป็น กลยุทธ์ในการ
การป้องกนัความขดัแยง้ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์ (Relationship) ซ่ึงถือไดว้า่เป็น เป้าหมาย
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้  นอกจากนั้น กระบวนการท่ีว่าด้วยการปรับ
ทศันคติให้เข้ากับหมู่คณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเสริมสร้าง
บรรยากาศของความ ‚สมานฉนัท‛์ ใหเ้กิดข้ึน 

  ๓.๗.๒.๔ สังคหวตัถุธรรม ก็ถือวา่เป็นแนวคิด หรือ หลกัธรรมระดบัสังคม ในการ
จดัการรวมทั้งป้องกนัความขดัแยง้ของหมู่ชนในสังคมอีกแนวคิดหน่ึง ซ่ึงเป็นแนวคิด เพื่อใชเ้ป็นตวั
ปรับฐานของสังคม จดัไดว้่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่หน่วยย่อยต่างๆ ของ
สังคม 

 ‚สังคหวตัถุธรรม‛ หมายถึง ‚คุณเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจของผูอ่ื้นไวไ้ด้‛ หรือ ‚หลกัการ
สงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือกัน ยึดเหน่ียวใจกนัไว‛้ ประกอบไปด้วยพื้นฐานแนวคิด ๔ ประการ 
กล่าวคือ 

  ) ทาน หรือการให้ การท่ีมนุษยใ์นสังคมแบ่งปันวตัถุไม่ว่าจะเป็นอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่
อาศยั ยารักษาโรค  และทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นตน้ ๕๒ เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ การ
มีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์ซ่ึงถือว่าเป็นแนวคิดหลกัในการจดัการความขดัแยง้ นอกจาก
การให้ท่ีเป็นวตัถุ(วตัถุทาน) แลว้ การให้ความรู้(ธรรมทาน) หรือการพร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลรอบ
ดา้นท่ีเป็นประโยชน์นั้น จดัเป็นอีกวิธีหน่ึงในการจดัการความขดัแยง้ด้วย เพราะบางคร้ังการให้
ความรู้หรือขอ้มูลท่ีขาดตกบกพร่อง อาจน าไปสู่ความเขา้ใจผดิ จนเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้ 

 ๒) ปิยวาจา หรือวาจาเป็นท่ีรัก ๕  เม่ือกล่าวถึง ‚ค าพูด‛ หรือ ‚การพูด‛ จดัไดว้า่มีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการความขดัแยง้ ในการสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึน
                                                           

  ๕  ความเป็นอนัเดียวกนั หมายถึง ความเป็นเอกภาพ ไม่ก่อความแตกแยก  ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/ ๐๒, 
องฺ.ฉกฺก.อ.  / ๒/ ๐๔ 
  ๕๒ ดูเพ่ิมเติมใน ที.ปา.(ไทย)   /๒๗๐/๒ ๔. 
  ๕  ที.ปา.(ไทย)   /๒๗๐/๒ ๔. 



 ๒๔ 

 

ในขณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลระหว่างกนัของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล พระพุทธเจา้พยายามท่ีจะ
ตรัสเตือนพระภิกษุให้พยายามหลีกเล่ียงถอ้ยค าท่ีขดัแยง้กนัอนัน าไปสู่การทะเลาะวิวาทกนั ๕๔ ด่า
กนัและเสียดสี ๕๕กนั จนน าไปสู่การวางหลกัเกณฑ์ในการพูด ดงัปรากฎใน อภยราชกุมารสูตร ๕๖

ดงัน้ี 

     ตถาคตรู้วาจาท่ีไม่จริง ไม่แท ้ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็น
ท่ีชอบใจของคนอ่ืน  ตถาคตไม่กล่าวค านั้น 

     ตถาคตคนรู้วาจาท่ีจริง ท่ีแท ้ แต่ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นท่ีรัก ไม่
เป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน  ตถาคตไม่กล่าวค านั้น  

     ตถาคตรู้วาจาท่ีจริง ท่ีแท ้และประกอบดว้ยประโยชน์  แต่วาจานั้นไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ี
ชอบใจของคนอ่ืน ในขอ้นั้น ตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจานั้น 

     ตถาคตรู้วาจาท่ีไม่จริง ไม่แท ้ ไม่ประกอบไปดว้ยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นท่ีรัก เป็นท่ี
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

     ตถาคตรู้วาจาท่ีจริง ท่ีแท ้ท่ีประกอบดว้ยประโยชน์  และวาจานั้นเป็นท่ีรัก เป็นท่ีชอบใจ
ของคนอ่ืน ตถาคตกล่าววาจานั้น 

     ตถาคตรู้วาจาท่ีจริง ท่ีแท ้ท่ีประกอบดว้ยประโยชน์ และวาจานั้น ไม่เป็นท่ีรัก เป็นท่ีชอบ
ใจของคนอ่ืน ในขอ้นั้น ตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจานั้น ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมี
ความเอ็นดูในหมู่สัตวท์ั้งหลาย 

 กล่าวโดยสรุป   ส่ิงท่ีเรียกไดว้า่เป็น ‚วาจาสุภาษิต‛ ของพระพุทธเจา้นั้น ตอ้งประกอบ
ไปด้วยค าท่ี ‚จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามคัคี มีประโยชน์ และประกอบไปดว้ยเมตตา
ธรรม‛ ดงันั้น หลกัการเหล่าน้ีจดัไดว้า่เป็นพื้นฐานส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ เพราะเป็นการ
ใชว้าจา ท่ีจะไม่น าไปสู่การทะเลาะววิาทหรือความขดัแยง้ 

  ) อตัถจริยาหรือการประพฤติประโยชน์ เป็นการช่วยเหลือดว้ยแรงกายในกิจการต่างๆ 
เป็นการบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ซ่ึงในการประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์นั้น จัดเป็น 
แนวคิดหน่ึงท่ีส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ เพราะจะตอ้งมาจากจิตใจท่ีประกอบไปดว้ยเมตตา
ธรรม และแสดงออกมาเป็นการกระท าหรือความกรุณาท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนั ซ่ึงเท่ากบัเป็นการเปิด
                                                           

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



 ๒๕ 

 

โอกาสท่ีจะให้แต่ละคนน าศกัยภาพ ความสามารถของตนเองท่ีจะมาเป็นส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมดว้ยความสามคัคีไม่แตกแยก 

 ๔) สมานตัตตา หรือการวางตนสม ่าเสมอ เป็นการปฏิบติัตนอย่างสม ่าเสมอต่อทุกคน 
ไม่เอาเปรียบ เป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนั จดัเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระท าท่ีปราศจากทิฏฐิและมานะ คือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วม
แกไ้ขปัญหา ๕๗ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขร่วมกนัในสังคม 

  ๓.๗.๒.๕ หลักศีลธรรม ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ น้ีคือ ‚ศีล ๕‛ ซ่ึง
เป็นแนวคิดหรือ หลกัการปฏิบติัท่ีจะน าความสงบสุขมาสู่สังคม หรืออาจกล่าวไดว้า่ หลกัการน้ีเป็น
แนวคิดท่ีวา่ดว้ย ‚การจดัระเบียบสังคม‛ เพื่อสร้างฐานแห่งสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งความสงบ
สุข “ศีล ๕” ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้นั้น มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ศีลขอ้ท่ี   คือ การเคารพต่อชีวติของผูอ่ื้น เป็นการงดเวน้จากการท าสัตวมี์ชีวิตให้ตกล่วง
ไป และยงัคลอบคลุมไปถึง การไม่เขา้ไปเบียดเบียนทางกายภาพดว้ยวธีิการท่ีรุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางออ้มดว้ย  ซ่ึงอาจจะเป็นในลกัษณะการท าร้ายร่างกายกนั แต่ยงัไม่ถึงขั้นเสียชีวติ หรือถา้จะกล่าว
อีกนยัหน่ึง หมายถึง การแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อต่อชีวิตของคนและสัตวอ่ืน โดยมองวา่
มนุษยต่์างก็รักชีวติของตวัเองดงั ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ความรักเสมอดว้ยตนไม่มี‛

  ๕๘เป็นเหตุผลส าคญั
ท่ีท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้วา่ ‚สัตวเ์หล่าอ่ืนรักตนมากเช่นนั้นเหมือนกนั เพราะฉะนั้น ผูรั้กตนจึงไม่
ควรเบียดเบียนผูอ่ื้น ๕๙การตระหนักรู้ดังกล่าว ท าให้มนุษย์ค  านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เบียดเบียน และท าลายชีวติของคนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น 

 ศีลขอ้ท่ี ๒ ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ คือ การเคารพต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
เป็นการงดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้  หมายถึง การไม่เบียดเบียนในทรัพยสิ์นของ
ผูอ่ื้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การเคารพในทรัพยสิ์นของคนอ่ืน อนัเป็นการเคารพในการจดัสรร  
แบ่งปันผลประโยชน์ และการครอบครองทรัพยสิ์น หรือทรัพยากรของผูอ่ื้น 

                                                           

  ๕๗ พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยตฺุโต), “ธรรมนูญชีวิต :พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม”,พิมพค์ร้ังท่ี
 ๗๔,(กรุงเทพฯ :หอรัตนชยัการพิมพ,์ ๒๕ ๘), หนา้ ๘.  
  ๕๘ ส .ส. (บาลี)  ๕/  /๗. ส .ส. (ไทย)  ๕/  /  , ดูเทียบใน 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 

 

 ศีลขอ้ท่ี   ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ คือ การเคารพต่อคู่ครองของตนเอง
และผูอ่ื้น เป็นการงดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม หมายถึง การไม่เกินขอบเขตแห่งความเป็นสามี
ภรรยากันซ่ึงด าเนินไปทางกาย ด้วยประสงค์ในการประพฤติร่วมประเวณี ทั้ งน้ีในความหมาย
ดงักล่าว เป็นการแสดงถึง การเคารพในสิทธิคู่ครองของผูอ่ื้น แต่ค าว่า ‚ผูอ่ื้น‛นั้นควรจะหมายถึง 
คู่ครองของคนอ่ืน และคู่ครองของตวัเองดว้ย เพราะนอกจากการท่ีเราจะเคารพและให้เกียรติต่อ
คู่ครองของคนอ่ืนแลว้ ยงัเป็นการเคารพต่อสัญญาแสดงถึงความซ่ือสัตยท่ี์เราไดใ้ห้ไวต่้อคู่ครองของ
ตวัเองดว้ย คือ การส ารวมและพอใจในคู่ครองของตนเอง 

 ศีลขอ้ท่ี ๔ ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ คือ การเคารพทางวาจาต่อผูอ่ื้น เป็น
การงดเวน้จากความประพฤติในการกล่าวดว้ยค าพูดท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง กล่าวอีกนยัหน่ึง 
คือ เป็นการเคารพ และใส่ใจต่อความทุกข์ท่ีจะเกิดแก่บุคคลอ่ืนอนัเน่ืองมาจากการท่ีเราพูดโดย
บางคร้ังท่ีอาจมีความจงใจใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ หรือไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนจากความจริง 

 ทั้งน้ีการเคารพทางวาจา ไม่ใช่เฉพาะการละเวน้จากการพูดเท็จเท่านั้น ยงัรวมไปถึงการ
พูดท่ีมีการไตร่ตรอง ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า ‚มนุษยไ์ม่ควรท่ีจะวิพากษว์ิจารณ์โดยขาดความเคารพ และ
กล่าวถอ้ยค าท่ีลบหลู่‛ ๖๐  เพราะการพูดโดยขาดความย ั้งคิด ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยาบคาย พูด
ส่อเสียดให้เกิดการแตกแยก รวมทั้งการพูดเพอ้เจอ้ดว้ยถอ้ยค าท่ีไม่มีสาระหรือหาประโยชน์ไม่ได ้
อาจสร้างความเจบ็ปวด และสร้างความไม่พอใจแก่คนอ่ืนได ้

    ศีลขอ้ท่ี ๕ ในบริบทของการจดัการความขดัแยง้ คือ การเคารพต่อผูอ่ื้นโดยการงดเวน้
จากการด่ืมสุรา และเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท เพราะการด่ืมสุราและของมึนเมาจะเป็น
เหตุให้ผูด่ื้มขาดสติ ขาดความย ั้งคิด ดังท่ีพระพุทธเจา้ตรัสโทษของการด่ืมสุราเมรัย ๖ ประการ 
ความวา่ 

  ‚ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการด่ืมน ้าเมา คือ สุราและเมรัยอนัเป็น
ท่ีตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการ คือ ความเส่ือมทรัพยอ์นัผูด่ื้มพึงเห็นเอง  , ก่อการทะเลาะ
วิวาท  , เป็นบ่อเกิดแห่งโรค  , เป็นเหตุเสียช่ือเสียง  , เป็นเหตุไม่รู้จกัอาย  , เป็นเหตุทอน
ปัญญา  ‛ ๖  

 การด่ืมสุราและของมึนเมานอกจากจะมีโทษทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็นการบัน่ทอน
สติปัญญาของตนเองแลว้ ยงัมีโทษกระทบโดยตรงต่อสังคม เพราะการละเมิดศีลขอ้น้ี อนัเป็นท่ีตั้ง

                                                           

  ๖๐ อง.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/ ๕๒- ๕ /๒๕๐-๒๕ . 
  ๖  ที.ปา.(ไทย)   /๒๔๘/๒๐๒-๒๐ . 



 ๒๗ 

 

แห่งความประมาทขาดสติสัมปชญัญะจึงเป็นเหตุใหล้ะเมิดศีลขอ้อ่ืนๆ ไดท้ั้งหมด ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุ 
หรือท่ีมาของความขดัแยง้ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ 

  ‚ภิกษุทั้งหลาย แมเ้ราก็ไม่เห็นหรือไม่ไดฟั้งมาแลว้วา่ คนผูน้ี้เป็นผูล้ะการด่ืมน ้าเมา คือ สุรา
เมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท งดเวน้จากการด่ืมน ้ าเมา.. พระราชาจบัเขาประหาร จอง
จ า เนรเทศ หรือกระท าตามปัจจยั เพราะเหตุแห่งการงดเวน้จากการด่ืมน ้ าเมา แต่วา่บาปกรรม
ของเขานัน่แหละยอ่มบอกใหท้ราบวา่ คนผูน้ี้ประกอบการด่ืมน ้ าเมาแลว้ ฆ่าหญิงหรือชายตาย 
ลกัทรัพยเ์ขามาจากบ้านหรือจากป่า ละเมิดประเวณีในหญิงหรือบุตรตรีของผูอ่ื้น ท าลาย
ประโยชน์ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีดว้ยมุสาวาท พระราชาจบัเขามาประหาร จองจ า 
เนรเทศ กระท าตามปัจจยัเพราะเหตุแห่งการด่ืมน ้ าเมา คือ สุราเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความ
ประมาท ท่านทั้งหลายไดเ้ห็นหรือไดฟั้งมาแลว้ และจกัไดฟั้งต่อไป‛ ๖๒ 

 จะเห็นวา่ ถา้เราละเมิดศีลขอ้ท่ี ๕ เพียงขอ้เดียว ก็มีโอกาสท่ีจะน าพาใหเ้กิดการละเมิดศีล
อีก ๔ ขอ้ตามมา เพราะการตกเป็นทาสส่ิงเสพติดโดยเฉพาะสุราและเมรัย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะท าลาย
สติสัมปชญัญะของคนเราไดม้ากท่ีสุด เป็นเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ และเกิดผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

 สรุปไดว้า่ “ศีล ๕” นั้น เป็นแนวคิด หรือ หลกัธรรมท่ีจะน าไปใชป้ฏิบติัการจดัการความ
ขดัแยง้ ทั้งน้ียงัรวมถึงแนวคิดท่ีจะน าไปใชใ้นการป้องกนัความขดัแยง้ไม่ให้เกิดข้ึนดว้ย เพราะหาก
เราทุกคนใช้หลกัของศีล ๕ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต จะเสมือนหน่ึงกระตุน้ให้เราทุกคน
สร้างภูมิคุม้กันให้กบัตนเอง  เพื่อท่ีจะป้องกนัความขดัแยง้ในเชิงบุคคลท่ีจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ไม่ให้พฒันาลุกลามไปในทางลบกระทบต่อสังคม  สังคมนั้น ๆ ก็สามารถอยูร่่วมกนัได้
อยา่งมีความสงบสุข  พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)ให้ทศันะไวว้า่ การขาดศีล ๕ จะเน่ืองมาจากเหตุ
ใดก็ตาม ย่อมเป็นมาตรฐานวดัความเส่ือมโทรมของสังคม และไม่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือกูล
ส าหรับการสร้างสรรคส่ิ์งดีงามท่ีสูงข้ึนไป ๖   ดงัท่ีท่านพุทธทาสไดก้ล่าวย  ้าเน้นวา่ ศีลธรรมเป็น
เร่ืองส าคญักว่าเร่ืองใด ๖๔ เพราะความสงบสุขหรือความทุกข์เดือดร้อนในสังคมแสดงให้เห็นว่า

                                                           

  ๖๒ องฺ.ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/ ๗๘/๒๙๘-๒๙๙. 
  ๖  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้  ๗๗ -๗๗๒. 
  ๖๔ พุทธทาสภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษย์โลก, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 
๒๕ ๘), หนา้  -๒. 



 ๒๘ 

 

มนุษยมี์ศีลธรรมหรือไม่ ๖๕ รวมทั้งกล่าวเตือนสติมนุษยชาติไวว้า่ ถา้มนุษยไ์ม่รักษาศีล โลกก็จะเต็ม
ไปดว้ยความขดัแยง้  ดว้ยบทกวท่ีีวา่ ‚ถา้ศีลธรรมไม่กลบัมา‛ ซ่ึงท่านประพนัธ์ไวด้งัน้ี 

ถา้ศีลธรรมไม่กลบัมาโลกาวนิาศ  มนุษยชาติจะเลวร้ายกวา่เดรัจฉาน 

มวัหลงเร่ืองกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน ลว้นด้ือดา้นไม่เหน่ียวร้ังบงัคบัใจ 

อาชญากรรมเกิดกระหน ่าลงในโลก  มีเลือดโชกแดงฉานแลว้ซ่านไหล 

เพราะบา้กินบา้กามทรามเกินไป   บา้เกียรติก็พอไม่ไดใ้หเ้มาตน 

อยากครองเมืองครองโลกโยกกนัใหญ่  ไม่มีใครเมตตาใครใหส้ับสน 

ขอศีลธรรมไดก้ลบัมาพาหมู่คน   ใหผ้า่นพน้วกิฤตการณ์ทนัเวลาฯ ๖๖ 

  

๓.๘ วธีิการจัดการความขัดแย้ง 

 ในส่วนตน้ของบทน้ี ผูว้ิจยัได้กล่าวถึง ความหมายเก่ียวกบัความขดัแยง้ออกเป็น ๒ 
ความหมาย คือ ความหมายในแง่ของธรรม  และความหมายในแง่ของพระวินยั ซ่ึงความขดัแยง้ใน
แง่ของพระวนิยัจะมุ่งเนน้ไปท่ีพระภิกษุเท่านั้น พบวา่ วธีิในการจดัการความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏใน
พระวินยันั้นจึงมุ่งเน้นไปท่ี ‚อธิกรณสมถะ ๗ ประการ‛ ๖๗ อนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ระงบัอธิกรณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมสงฆแ์ต่เพียงประการเดียว ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าเสนอพอสังเขปในตอนทา้ย ส่วน
การจดัการความขดัแยง้ในแง่ของธรรมนั้น เป็นการจดัการความแยง้ในลกัษณะทัว่ไปซ่ึงกวา้งกว่า
เพราะครอบคลุมถึงมนุษยทุ์กคนซ่ึงรวมถึงพระภิกษุดว้ย ดงัไดจ้ะน าเสนอต่อไป 

 ๓.๘.๑ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง   จากการศึกษาวิธีเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการ
ความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธีตามความหมายทัว่ไปนั้น  ท าให้พบการใช้ปฏิบติัการเพื่อเข้าไป
จดัการความขดัแยง้ในรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ ‚การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง‛ และ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ี
ในการเป็นนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางคือ ‚พระพุทธเจ้า‛ ซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีส าคญั ท่ี
พระองคท์รงท าการเจรจาไกล่เกล่ีย มีทั้งหมด   เหตุการณ์ ไดแ้ก่ ( ) ความขดัแยง้ดา้นพระวินยั ซ่ึง

                                                           

  ๖๕ เร่ืองเดียวกนั.  หนา้ ๘. 
  ๖๖ พทุธทาสภิกข,ุ บทกวขีองพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕ ๘), หนา้ ๘ . 
  ๖๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้ ๒๔๙. 



 ๒๙ 

 

เป็นกรณีศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้เท็จจริงทางพระวินยัท่ีว่าดว้ย ‚การเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นกระบวย‛ (๒) ความขดัแยง้เก่ียวกบั
การแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรน ้าของชาวศากยะและชาว
โกลิยะ และ ( ) ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ในประเด็นการดูหม่ินชาติพนัธ์ุระหว่างเจา้ศากยะกบั
พระเจา้วิทูฑภะ ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมด ในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ทั้งแนวคิด หลกัการและ
วิธีการ รวมทั้งรูปแบบนั้น ผูว้ิจยัจะขอยกไปกล่าวไวใ้นบทท่ี ๔ ซ่ึงเป็น “หวัใจ” ของการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี 

 ๓.๘.๒ อภัยทาน ‚อภยัทาน‛ เป็นค าในภาษาบาลี ประกอบข้ึนจาก อ+ภย+ทาน หมายถึง 
การใหค้วามไม่มีภยั หรือปลอดภยั ๖๘ ไดมี้การกล่าวถึงอภยัทานในพระไตรปิฎกวา่ อภยัทานนั้นแท้
ท่ีจริงก็คือ ศีลห้านัน่เอง ซ่ึงเป็นการให้ท่ีเป็นมหาทาน คือ เป็นทานอนัยิ่งใหญ่ ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรง
แสดงไวใ้นอภิสันทสูตร ๖๙ และผลท่ีไดรั้บจะเป็นห้วงบุญห้วงกุศล น าสุขมาให้ ให้อารมณ์อนัเลิศมี
สุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์
เก้ือกลู เพื่อความสุข 

 คุณค่าและความส าคญัของอภยัทานนั้น นอกเหนือจากการให้ท่ีเป็นมหากุศลแลว้ ยงัมี
อีกหลายประการ คือ  อภยัทานเป็นจุดเร่ิมใหม่ของมิตรภาพท่ีย ัง่ยืน เป็นการยุติผลกรรมขา้มภพขา้ม
ชาติ และท่ีส าคญั อภยัทานเป็นการพฒันาจิตใจท่ีเป็นลักษณะแห่งความกา้วหนา้ของมนุษย ์ซ่ึงเป็น
การพฒันาชีวติท่ีมีความส าคญัยิง่ 

 อภยัทานเป็นหน่ึงในการกระท าท่ีจะตอ้งเร่ิมท่ีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเป็นองคม์รรคองค์
แรกจดัอยูใ่นหมวดของปัญญาท่ีจะพฒันาให้เกิดอภยัทาน ซ่ึงจะเปรียบเสมือนแกนน าท่ีจะน าพาให้
เกิดองคม์รรคอ่ืนๆ อนัจะ ก่อใหเ้กิดจริยธรรมการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัอริยมรรค ซ่ึงใน
อริยมรรคนั้ นจะมีการท างานเป็นแบบความสัมพนัธ์กับองค์มรรคอ่ืนๆ อีก ท่ีเรียกว่า ‚มรรค
สมงัคี‛ ๗๐ มรรคสมงัคีท่ีจะเก่ียวกบัการพฒันาการเกิดอภยัทานโดยตรง ไดแ้ก่ ‚มรรคสมงัคี‛ ชุดท่ี 
                                                           

  ๖๘ พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หนา้  ๘๐. 
  ๖๙ องฺ .อฏฺฐก.(ไทย) ๒ / ๙/ ๐๐- ๐ . 

  ๗๐ ระบบความสมัพนัธ์ขององคม์รรค  คือ  การท่ีองคม์รรคต่างๆ ท างานประสานสัมพนัธ์กนัภายใน
ชีวิตของผูป้ฏิบติัธรรม เรียกวา่ ‚มรรคสมงัคี‛ แปลวา่ ผูพ้ร่ังพร้อมดว้ยองคม์รรค ในกระบวนการท างานน้ี  องค์
มรรค   องค ์คือ สมัมาทิฏฐิ  สมัมาวายามะ  และสมัมาสติ   จะแสดงบทบาทเป็นแกนหลกัยืนตวัอยูต่ลอดเวลาใน
การเขา้ไปเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัองคม์รรคอ่ืนๆ  โดยสัมมาทิฏฐิจะท าหนา้ท่ีเป็นแกนน าส าคญั  ส่วนสัมมาวายามะ  
และสัมมาสติ  จะเป็นแนวร่วมสนบัสนุน   เปรียบเหมือนเพื่อน   สหาย  จบัมือกนัรับท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
เม่ือรับงานมาแลว้ก็แบ่งหน้าท่ีกนัตามความถนัด  แลว้ช่วยกนัท างานนั้นจนประสบความส าเร็จ   อีกอยา่งหน่ึง 



  ๐ 

 

๒ ๗  ซ่ึงแสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ ในรูปแบมรรค
สมงัคี เพื่อช่วยสนบัสนุนใหส้ัมมาสังกปัปะเจริญไพบูลยย์ิ่งข้ึน ดงัน้ี ( ) ความรู้ชดัจนแยกแยะไดว้า่ 
มิจฉาสังกปัปะเป็นเช่นไร สัมมาสังกปัปะเป็นเช่นไร  ความรู้นั้นจดัเป็นสัมมาทิฏฐิ (๒) พยายามใน
การละมิจฉาสังกปัปะ  และพยายามท าให้สัมมาสังกปัปะเจริญไพบูลยย์ิ่งข้ึน   ความพยายามนั้น
จดัเป็นสัมมาวายามะ และ ( ) ความมีสติในการละมิจฉาสังกปัปะ และในการท าให้สัมมาสังกปัปะ
เจริญไพบูลยย์ิ่งข้ึน สติในขณะนั้นจดัเป็นสัมมาสติ ดงันั้นสัมมาสังกปัปะจึงเป็นแกนน าของมรรค
สมงัคีในการพฒันาของอภยัทาน สัมมาสังกปัปะเป็นองคม์รรคท่ีจดัอยูใ่นหมวดปัญญาเช่นเดียวกนั
                                                                                                                                                                      

เปรียบองคม์รรคทั้ง   น้ีเหมือนการเดินทาง   สัมมาทิฏฐิ  ท าหนา้ท่ีเหมือนไฟส่องให้เห็นทางเดินไปสู่จุดหมาย  
สัมมาวายามะ  เหมือนการออกแรงกา้วเดินไปตามทางท่ีสัมมาทิฏฐิช้ีส่องให้นั้น  ส่วนสัมมาสติ  เหมือนเคร่ือง
บังคับควบคุมให้เดินถูกทาง  ถูกจังหวะ  และหลบหลีกภัยอันตรายต่างๆ  ในขณะก าลังเดินทางอยู่นั้ น  
องค์ประกอบทั้ง   จะตอ้งช่วยกนัอยู่ตลอดเวลา  ถา้องค์ใดองค์หน่ึงหยดุท างานกลางคนั  การเดินทางก็จะไม่
บรรลุถึงจุดหมาย เช่น  ในขณะท่ีสัมมาวายามะออกกา้วเดินไปเร่ือยๆ  สัมมาสติก็ช่วยก ากบั  แต่สัมมาทิฏฐิกลบั
หยดุท าหนา้ท่ีส่องทางเดิน การเดินทางก็จะสะดุดหยดุลงตรงนั้น เป็นตน้  ดงัค ากล่าวของท่านพทุธทาสภิกข ุ ท่ีวา่ 
‚องค์มรรคทั้ งแปดรวมก าลงักัน โดยสัมมาทิฏฐิเป็นตวัยืนโรงหรือเป็นเจ้าของเร่ือง องค์อีกเจ็ดองค์เป็นตัว
ประกอบท าหนา้ท่ีของตนๆ คือ สัมมาทิฏฐิท าให้สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  ท า
หนา้ท่ีของตนๆ อยา่งถูกตอ้ง  โดยมีสัมมาวายามะ และสัมมาสติ  เป็นตวัก าลงัและเคร่ืองมือส าคญั  รวมกนัเป็น 
อริยมรรคสมงัคี.” พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น- ภาคปลาย, (กรุงเทพมหานคร: หจก.การพิมพ์
พระนคร, ๒๕ ๖), หนา้.  ๖ ๕.  

 ๗  ในมหาจัตตารีสกสูตร ไดแ้สดงให้เห็นระบบความสัมพนัธ์ขององค์มรรคอีกแบบหน่ึง เรียกว่า 
‚มรรคสมงัคี‛ เป็นระบบความสัมพนัธ์ท่ีองค์มรรค   องค ์คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  ได้
ท างานประสานสัมพนัธ์กนัเป็นแกนหลกัแลว้เขา้ไปสนบัสนุนองคม์รรคอ่ืนๆ  ให้เจริญไพบูลย ์ แบ่งออกเป็น ๕ 
ชุด ไดแ้ก่ 
 มรรคสมงัคีชุดท่ี   แสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  ใน
รูปแบบ ‚มรรคสมงัคี‛  เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหต้วัของสมัมาทิฏฐิเองเจริญไพบูลยม์ากยิง่ข้ึน 
 มรรคสมงัคีชุดท่ี ๒ แสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ ใน
รูปแบบ ‚มรรคสมงัคี‛  เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหส้มัมาสงักปัปะเจริญไพบูลยม์ากยิง่ข้ึน   
 มรรคสมงัคีชุดท่ี   แสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  ใน
รูปแบบ ‚มรรคสมงัคี‛  เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหส้มัมาวาจาเจริญไพบูลยม์ากยิง่ข้ึน   
 มรรคสมงัคีชุดท่ี ๔  แสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  ใน
รูปแบบ ‚มรรคสมงัคี‛  เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหส้มัมากมัมนัตะเจริญไพบูลยม์ากยิง่ข้ึน 
 มรรคสมงัคีชุดท่ี ๕ แสดงการท างานสัมพนัธ์กนัของ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  ใน
รูปแบบ ‚มรรคสมงัคี‛ เพื่อช่วยสนบัสนุนใหส้มัมาอาชีวะเจริญไพบูลยม์ากยิ่งข้ึน. ม.อุ. (ไทย)  ๔ /   ๖ /  ๗๕-
 ๘๐. 



    

 

กบัสัมมาทิฏฐิ  ซ่ึง หมายถึง ความด าริชอบหรือความนึกคิดในทางท่ีถูกตอ้ง เป็นความนึกคิดท่ีใช้
โยนิโสมนสิการ คือจะตอ้งปลอดโปร่ง เป็นอิสระ ไม่มีทั้งความชอบใจ และความไม่พอใจ  

 ในภาวะจิตท่ีมีโยนิโสมนสิการซ่ึงความนึกคิดจะปลอดโปร่ง เป็นอิสระจากความเอน
เอียง เรียกวา่ สัมมาสังกปัปะ ไดแ้ก่ ความคิดท่ีถูกตอ้งนั้น แบ่งออกเป็น   อยา่ง ๗๒คือ ( ) เนกขมั
สังกปัปะ หรือเนกขมัมวิตก คือความด าริท่ีปลอดจากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปร่งจากกาม ไม่
หมกมุ่นพวัพนัติดขอ้งในส่ิงสนองความอยากต่างๆ ความคิดท่ีปราศจากความเห็นแก่ตวั ความคิด
เสียสละและความคิดท่ีเป็นคุณเป็นกุศลทุกอยา่ง จดัเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากราคะ หรือโลภะ (๒) 
อพยาบาทสังกปัปะ หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความด าริไม่มีความเคียดแค้นชิงชัง ขดัเคือง หรือ
เพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมท่ีตรงขา้ม คือเมตตา ซ่ึงหมายถึงความปรารถนาดี 
ความมีไมตรี ตอ้งการให้ผูอ่ื้นมีความสุข จดัเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ และ( ) อวิหิงสา
สังกัปปะ หรือ อวิหิงสาวิตก คือ ความด าริท่ีไม่มีการเบียดเบียน การคิดท าร้าย หรือท าลาย 
โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมท่ีตรงขา้มคือ กรุณา ซ่ึงหมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข ์
จดัเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเช่นเดียวกนั 

 จะเห็นไดว้่า ลกัษณะของความคิดท่ีถูกตอ้งทั้ง   ประการเหล่าน้ี เป็นความรู้สึกทีเกิด
ข้ึนอยูภ่ายในจิตใจ ซ่ึงไดรั้บการฝึกขดัเกลาอยา่งดีจากระบบความคิดท่ีเป็นโยนิโสมนสิการ กล่าวคือ
ความคิดท่ีเป็นองคป์ระกอบฝ่ายปัญญาในการท่ีจะมองเห็นส่ิงทั้งหลายถูกตอ้งตามท่ีมนัเป็นของมนั
เอง นัน่คือ จะตอ้งมีสัมมาทิฎฐิเป็นองคป์ระกอบเร่ิมตน้ส่งเสริมและสนบัสนุน เพราะเม่ือมองเห็น
ส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง จึงมีสัมมาสังกปัปะ คือ ความด ารินึกคิดท่ีเป็นอิสระจากความชอบใจ 
และไม่ชอบใจ และจากการท่ีความด ารินึกคิดท่ีเป็นกลาง จึงท าให้มองเห็นส่ิงต่างๆตามความเป็น
จริง ก็เท่ากบัเป็นการเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มพูนยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้่า องค์ประกอบทั้งสองอย่างทั้ง
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปัปะ จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ๗   

 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เกิดมิจฉาทิฏฐิ เป็นความคิดท่ีขาดโยนิโสมนสิการ คือ ความเขา้ใจ
ผิดพลาด ไม่มองเห็นส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง มองส่ิงต่างๆ อย่างผิวเผิน รับรู้อารมณ์เขา้มา
ทั้งหมด โดยขาดสติสัมปชญัญะ แลว้ปล่อยความนึกคิดให้แล่นไปตามความรู้สึก หรือตามเหตุผลท่ี

                                                           

  ๗๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๗๕๐-๗๕  
 ๗  ในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ไดอุ้ปมาอธิบายการท างานสัมพนัธ์กนัระหว่าง สัมมาทิฏฐิ และ สัมมา

สังกปัปะ  โดยสัมมาสังกปัปะ   เปรียบเหมือนน้ิวมือท่ีหยิบเหรียญพลิกไปมา  สัมมาทิฏฐิ  เป็นเหมือนเหรัญญิก  
ผูท้  าหนา้ท่ีวนิิจฉยัตดัสินวา่เป็นเหรียญแทห้รือเหรียญปลอม  อีกตวัอยา่งหน่ึง  สมัมาสงักปัปะ  เปรียบเหมือนคนท่ี
คอยจบัท่อนซุงพลิก   ท าใหช่้างถาก คือ สมัมาทิฏฐิ ท าการถากไดถ้นดัและถากไดต้ามตอ้งการ. วสุิทฺธิ.   / ๐ . 



  ๒ 

 

มีความไม่พอใจ ไม่ชอบใจเป็นตวัน า ไม่ไดใ้ชค้วามคิดวเิคราะห์ ตามหลกัโยนิโสมนสิการแลว้ ก็จะ
ท าให้เกิด มิจฉาสังกปัปะ ซ่ึงมี   อย่าง ๗๔ คือ ( ) กามสังกปัปะ หรือ กามวิตก คือความด าริท่ี
เก่ียวขอ้งกบักาม ความนึกคิดในทางท่ีจะแสวงหาส่ิงเสพ ความคิดอยากได ้หรือความหมกมุ่นพวัพนั
ติดขอ้งอยู่กบัส่ิงสนองความตอ้งการทางประสาททั้ง ๕ หรือสนองตณัหา อุปาทานต่างๆ ความคิด
ในทางเห็นแก่ตวั เป็นความคิดในฝ่ายราคะหรือ โลภะ (๒) พยาบาทสังกปัปะ หรือพยาบาทวิตก คือ 
ความด าริท่ีประกอบดว้ยความขดัเคือง ไม่พอใจ เคียดแคน้ ชิงชงั คิดเห็นในแง่ร้ายต่างๆ ขาดความ
เมตตา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบ(ตรงขา้มกบัเมตตา) และ ( ) วิหิงสาสังกปัปะ 
หรือวิหิงสาวิตก คือ ความด าริในทางท่ีจะเบียดเบียน ท าร้าย การคิดท่ีจะข่มเหง รังแก ตอ้งการก่อ
ความทุกข ์ท าใหค้นและสัตวท์ั้งหลายเดือดร้อน ไม่มีความกรุณา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะ
ออกไปกระทบ (ตรงขา้มกบักรุณา) ดงันั้นจากการวเิคราะห์สัมมาสังกปัปะซ่ึงเป็นแกนน าของมรรค
สมงัคีในการพฒันาของอภยัทาน สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภูมิท่ี  .  ดงัน้ี ๗๕ 

 

แผนภูมิที ่๓.๓  แสดงสัมมาสังกปัปะในการพฒันาอภัยทาน  

 

 

 

                

 

 ดงันั้น ในการพฒันาการเกิดอภยัทานในระบบมรรคสมงัคีนั้น สามารถสรุปเป็นล าดบั
ขั้นตอน และแสดงเป็นแผนภูมิท่ี  .๔ ดงัน้ี ๗๖( ) เร่ิมตน้ท่ีสัมมาทิฏฐิ ความเห็น ความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยัปัจจยั ท่ีน าไปสู่การเกิดสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ดา้น  คือ ปัจจยัภายนอก  หรือ ปรโตโฆ

                                                           

  ๗๔ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๗๔๙. 
 ๗๕ ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,  ‚การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อการจัดการความขัดแยง้ใน

สังคมไทยปัจจุบนั‛, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๐), หนา้  ๕ . 

 ๗๖ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๕ - ๕๒. 

เนกขมั 

อพยาบาท 

อวหิิงสา 

สัมมาสังกปัปะ 

 

เมตตา 

กรุณา 

เสียสละ 



    

 

สะ  และปัจจยัภายใน หรือโยนิโสมนสิการ  (๒) เม่ือเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นแกนน าดงักล่าวแลว้ ก็จะ
พฒันาน าไปสู่การเกิดองค์มรรคอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนั ไม่สามารถท่ีจะท างานเด่ียวๆ แยก
ออกจากกันได้ ท่ีเรียกว่า เกิดมรรคสมงัคี ซ่ึงส าหรับชุดของมรรคสมงัคีท่ีจะพฒันาต่อการเกิด
อภยัทานท่ีเด่นชดั คือ ชุดท่ี๒ ท่ีท าให้เกิดองคม์รรค อนัได ้แก่ สัมมาสังกปัปะ โดยมี องคม์รรคอีก  
  องค์ คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ  และสัมมาสติ   จะแสดงบทบาทเป็นแกนหลกัยืนตวัอยู่
ตลอดเวลา  โดยสัมมาทิฏฐิจะท าหน้าท่ีเป็นแกนน าส าคญั  ส่วนสัมมาวายามะ  และสัมมาสติ  จะ
เป็นแนวร่วมสนบัสนุนท่ีจะพฒันาให้สัมมาสังกปัปะเจริญไพบูลย ์ และ( ) เม่ือสัมมาสังกปัปะได้
พฒันาเกิดข้ึนแลว้ ความคิดท่ีถูกตอ้ง อนัไดแ้ก่ ความคิดท่ีปราศจากโลภะ เกิดความรู้สึกเสียสละ  
ความคิดท่ีปราศจากโทสะ ซ่ึงเป็นความคิดไม่มีความเคียดแคน้ชิงชงั ขดัเคือง หรือเพ่งมองในแง่ร้าย
ต่างๆ และความคิดท่ีไม่มีการเบียดเบียน การคิดท าร้าย หรือท าลาย ซ่ึงความคิดท่ีถูกตอ้งดงักล่าว ก็
จะน าไปสู่ หรือก่อให้เกิดการกระท า ประพฤติปฏิบติั ท่ีออกมาในลกัษณะของการกระท าท่ีเป็น
อภยัทาน คือ เป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความเสียสละ เมตตา และกรุณา มีความปรารถนาดี 
ความมีไมตรี ตอ้งการใหผู้อ่ื้นมีความสุข และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทุกข ์
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สัมมาสังกปัปะ 

 

ปรโตโฆสะ(เสียงจากผูอ่ื้น) 

โยนิโสมนสิการ(คิดถูกวธีิ) 

สัมมาทฏิฐิ 

เนกขมั 

อพยาบาท 

อวหิิงสา 

เมตตา 

กรุณา 

มรรคสมงัคี 

สมัมาทิฏฐิ 

สมัมาวายามะ 

สมัมาสติ 

เสียสละ 

แผนภูมิที ่๓.๔ แสดงหลกัการพฒันาอภัยทานในระบบมรรคสมังคี 
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 วิธีการปฏิบติัของอภยัทานในบริบทของวิธีการจดัการความขดัแยง้ จะแบ่งออกเป็น   
ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซ่ึงในทศันะพุทธศาสนาจะถือว่าในการกระท าทั้ง   นั้น 
มโนกรรมจะเป็นกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะมโนกรรมหรือเจตนาจะเป็น ตวัก าหนด การกระท าทาง
กายและวาจา ดงันั้น วธีิการปฏิบติัของอภยัทาน ก็จะตอ้งเร่ิมปฏิบติัท่ีใจเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจะน าไปสู่ 
กาย และวาจา ในล าดบัต่อไป ๗๗  

 ๑) วธีิการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางใจ 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ ในทศันะทางพระพุทธศาสนานั้น รากเหงา้ท่ีเป็นสาเหตุหรือตน้ตอ
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากเหตุปัจจยัภายใน คือ  ทิฏฐิหน่ึงในปปัญจธรรมท่ีถือวา่เป็นแกนกลางของ
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ในอุดมการณ์  ถา้ทิฏฐินั้นประกอบไป
ด้วยอกุศลมูล อนัได้แก่ โลภะ โทสะและโมหะ ซ่ึงจะก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ผนวกกับเหตุปัจจยั
ภายนอก คือ ขอ้มูล ความสัมพนัธ์ อ านาจและผลประโยชน์ โครงสร้างของสังคมท่ีก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้ งความแตกต่างของค่านิยม เช้ือชาติ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีก็จะกลายเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้เกิดสภาวะ และบรรยากาศของความขดัแยง้ไดป้รากฏตวัข้ึน จนน าไปสู่
ความรุนแรงในท่ีสุด 

 ดงันั้น วธีิการของอภยัทานทางใจ จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย การร้ือถอน และสลายความยึดมัน่
ถือมัน่ในทางท่ีผิด คือ การปรับเปล่ียนความเห็นจากมิจฉาทิฏฐิ ให้เป็นสัมมาทิฏฐิซ่ึงเป็นแกนน า
และเป็นจุดเร่ิมตน้ในหลกัการพฒันาอภยัทานดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ บางคนไม่สามารถท่ีจะให้อภยัทาน
ไดเ้พราะยงัมีมิจฉาทิฏฐิ จึงมีความเห็นผิดท่ีว่า การให้อภยัทานเป็นเร่ืองของการยอมแพ ้เสียหน้า 
เป็นส่ิงท่ีไม่ยุติธรรมต่อตวัเอง เราตกเป็นเหยื่อหรือเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท า  ซ่ึงการเห็นผิดดงักล่าว 
สามารถคาดเดาได้เลยว่า มีโอกาสเส่ียงท่ีจะน าเราไปสู่วงจรของการล้างแคน้ ซ่ึงจบลงด้วยความ
สูญเสียอยา่งเบด็เสร็จ ดงัตวัอยา่ง เช่น ในกรณีความแคน้ของพระเจา้วฑูิฑภะ  ในทางตรงกนัขา้ม ถา้
เป็นสัมมาทิฏฐิ การให้อภยัทานนั้นกลบัเป็นชัยชนะอนัยิ่งใหญ่ไม่ใช่การยอมแพ ้เพราะเป็นการ
เอาชนะใจตวัเอง เป็นอิสระจากความโกรธ เกลียดอาฆาตแคน้ 

 การโตต้อบดว้ยความโกรธอาฆาตแคน้ดว้ยพฤติกรรมในทางท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นอาจจะสา
สมหรือยุติธรรมต่อศตัรู แต่หารู้ไม่ว่าความโกรธอาฆาตแคน้นั้นก็กลบัมาท าร้ายตนเองอยา่งสาสม
ดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการบัน่ทอนศกัยภาพแห่งความสุข สงบเยน็ ท่ีพึงเกิดข้ึนในใจ
ของเรา อย่างน้ีแลว้เราควรจะให้ยุติธรรมกบัใคร ระหวา่งใจของเรากบัศตัรูของเรา  ดงันั้นเม่ือเรามี

                                                           

  ๗๗ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๘ - ๘๖. 
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อภยัทานทางใจ ปรับเปล่ียนความเห็นจากมิจฉาทิฏฐิ ใหเ้ป็นสัมมาทิฏฐิ จิตใจก็ปราศจากความโกรธ 
อาฆาตแคน้ และจะถูกแทนท่ีดว้ยความรักเมตตา ท าใหน้ าไปสู่ อภยัทาน ทางกาย และวาจาต่อไป 

 นอกจากอภยัทานทางใจจะเป็นการเอาชนะใจตวัเอง เป็นอิสระจากความโกรธ เกลียด
อาฆาตแคน้แล้ว อภยัทานทางใจยงัเป็นการปฏิบติั ในการร้ือถอนและสลายความยึดมัน่ถือมัน่ใน
ความคิดของตนเอง เพราะการยึดมัน่ หรือมีทิฏฐิในความคิดใดความคิดหน่ึง ก็จะเสมือนเป็นการ
เอาชนะเขา้ขา้งความคิดของตนเอง ยงัอกุศลจิตท่ีเป็นทั้งโมหะและโทสะให้เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ในการพฒันาอภยัทาน เป็นหนทางน าไปสู่การกระท าท่ีให้ความไม่ปลอดภยัหรือมีภยัต่อทั้งตนเอง
และผูอ่ื้น ดังนั้น วิธีการปฏิบติัอภยัทานทางใจอีกทางหน่ึง คือ จะตอ้งเปิดใจด้วยความจริงใจท่ี
จะตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งขอ้มูลต่างๆใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะอาจจะตอ้งรับฟังขอ้มูล 
ค าอธิบาย ช้ีแจงต่างๆจาก คู่กรณี เพราะในบางคร้ังการรับฟังค าอธิบายหรือค าช้ีแจงของคู่กรณี 
อาจจะท าใหเ้กิดความเขา้ถึงและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั   

 ๒) วธีิการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางวาจา   

  (๑) การใช้วาจาที่เหมาะสม คือ ค าพูดจะประกอบไปด้วยค าไพเราะอ่อนหวาน
นุ่มนวล เป็นค าพดูท่ีไม่เบียดเบียนท าร้ายผูอ่ื้น ซ่ึงจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี เป็นค าพูดท่ีเป็นจริง ไม่
พูดส่อเสียด ก่อให้เกิดความแตกแยก เป็นค าพูดท่ีไม่มีโทษ ร่ืนหู สุภาพ ไม่หยาบคาย และจะตอ้ง
เป็นค าพดูท่ีพดูดว้ยความปรารถนาดีต่อกนั และเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้งดว้ย   

 โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ หลกัการใชว้าจาของพระพุทธเจา้ พระองคจ์ะทรงเนน้ท่ีการกล่าว
วาจานั้นเป็นจริง และเป็นประโยชน์ก่อน และถ้าวาจานั้นผูฟั้ง ฟังแลว้พอใจหรือ ผูฟั้งฟังแลว้ไม่
พอใจ พระองค์จะทรงกล่าวในกาลท่ีเหมาะสม เพราะบางคร้ังถึงแมว้่าการพูดส่ือสารดว้ยขอ้มูลท่ี
เป็นความจริง และเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง แต่ผูฟั้งไม่พอใจ เกิดอาการขดัเคือง โกรธ กลบัก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ข้ึน การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเหมาะแก่กาลดว้ย   

 ดงันั้นวธีิการปฏิบติัของอภยัทานทางวาจา จะตอ้งยดึหลกัการใชว้าจาของพระพุทธเจา้ 
คือนอกจากจะเป็นการใชค้  าพดูท่ีจดัอยูก่รอบของศีลขอ้ท่ี ๔ แลว้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา คือ 
กาลท่ีเหมาะสมในการท่ีจะกล่าววาจานั้นดว้ย  

  (๒) การกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ค าวา่ ‚ขอโทษ‛ จดัเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหเ้กิด
อภยัทานทั้งผูท่ี้กระท า และผูท่ี้ถูกท่ีกระท า เพราะผูใ้ดท่ีกล่าว ค าวา่ ‚ขอโทษ‛ได ้แสดงวา่ ผูน้ั้นมีจิต
ท่ีปราศจากความโกรธ ไม่พยาบาท อาฆาตแคน้ ปราศจากทิฏฐิ มานะ เป็นการกล่าวท่ีแสดงถึงการ
ต าหนิตวัเอง ยอมรับผดิ เป็นการขอขมาทางวาจา แสดงถึงความเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัใน
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พระวนิยัปิฎก พระพุทธเจา้ทรงแสดงหลกัการลงปฏิสารณียกรรม ๗๘ คือ การใหไ้ปขอโทษคฤหสัถ ์
แก่ภิกษุผูด่้า บริภาษคฤหสัถ ์ 

 พระสารีบุตรอคัรสาวกเบ้ืองขวา ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า มีปัญญามากกว่า
สาวกทั้งหมด คร้ังหน่ึงท่านถูกพระรูปหน่ึงด่าประจาน หาวา่อวดดี ถือตวัวา่เป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา 
ท าผดิแลว้ไม่รู้จกั ‚ขอโทษ‛  

 พระพุทธเจา้ตรัสเรียกท่านมาถาม  

 ท่านก็กราบทูลวา่ ‚ไม่รู้ตวัวา่ไดท้  าอะไรผดิไว‛้ 

 พระรูปนั้นบอกว่า ‚ท่านจ าไม่ไดห้รอก ว่า วนัหน่ึงชายจีวรของท่านไดป้ลิวมากระทบ
ศีรษะของผม แลว้ท่านยงัไม่ไดข้อโทษผม‛ 

 พอไดฟั้งเพียงเท่าน้ี พระสารีบุตรท่านกม้ลงกราบขอโทษพระรูปนั้นทนัที ท าให้พระรูป
นั้นรู้สึกอบัอาย และส านึกผดิท่ีมุ่งเอาผดิจากท่านผูไ้ม่มีความผดิ พระสารีบุตรท่านยอมกราบขอโทษ 
ทั้งๆ ท่ี การกระท าของท่านไม่เป็นความผดิเลย เพราะพระรูปท่ีกล่าวถึงน้ี มีอายุพรรษานอ้ยกวา่ท่าน 
ทั้งยงัเป็นปุถุชนอยู่ แต่พระสารีบุตรท่านก็ยงัไม่แสดงความรังเกียจท่ีจะกราบขอโทษ กลบัท าให้
ท่านยิง่ไดรั้บการยกยอ่งจากพระพุทธเจา้ และไดรั้บความเคารพนบัถือจากพระทัว่ไปมากข้ึน ๗๙ 

 ดงันั้นการกล่าวค าวา่ ‚ขอโทษ‛ (ทั้งท่ีบางคร้ังตนเองอาจจะไม่มีความผิดเลย) เป็นการ
ลดทิฏฐิ มานะท่ีบางคนอาจคิดว่าเป็นความเสียเกียรติ เสียศกัด์ิศรีนั้น ในทางตรงกนัขา้มกลบัจะ
ไดรั้บเกียรติ และความนบัถือมากข้ึนเท่านั้น และท่ีส าคญั ‚การขอโทษ‛ จะตอ้งเป็นการกระท าดว้ย
ใจจริง ไม่ใช่กล่าวกระแทกแดกดนั หรือกล่าวประชดปะชนัอยา่งเสียไม่ได ้

 บางคร้ังการขอโทษอาจจะเกิดข้ึนทนัทีในขณะนั้น ถา้มีผูท่ี้กระท าผิดชดัเจน แต่ถา้ใน
เหตุการณ์การทะเลาะเบาะแวง้นั้น ถา้ต่างฝ่ายก็คิดวา่ตวัเองเป็นผูถู้กกระท า ทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะไม่ยอมให้
อภยัซ่ึงกนัและกนั การขอโทษอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัเม่ือเหตุการณ์นั้นจบไปแลว้ และเม่ือฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง(ท่ีแต่เดิมคิดว่าตวัเองเป็นผูถู้กกระท า) ปราศจากทิฏฐิ มานะ ปราศจากความโกรธ ไม่
พยาบาท อาฆาตแคน้ นัน่หมายถึงวา่เป็นการให้อภยัทานแก่ตนเองเป็นอนัดบัแรกและยงัมีผลท่ีจะ
เหน่ียวน าจิตใจของฝ่ายผูท่ี้รับการขอโทษเกิดอภยัทานดว้ยเช่นกนั 

 มีอีกค ากล่าวหน่ึงท่ีเป็นการตอบรับการขอโทษ ซ่ึงแสดงให้รู้ว่า ผูท่ี้ไดรั้บการขอโทษ
นั้นไดใ้ห้อภยั หรือยกโทษให้ นัน่ คือ ค าว่า ‚ไม่เป็นไร‛ เป็นค าท่ีใช้แพร่หลายมากในสังคมไทยท่ี
                                                           

  ๗๘ ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๕/ ๐  
  ๗๙ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔/ ๐ - ๐๕.  



  ๘ 

 

เป็นสังคมของชาวพุทธ เป็นการสะทอ้นถึงการให้อภยัทาน ไม่ถือโกรธ ในท านอง ‚ท าใจ‛ หรือ 
‚ตดัใจ‛ ไม่ยึด ไม่ติดใจ ไม่ขอ้งใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ และไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขให้กลบัคืนเป็นอยา่ง
เดิม หรือเป็นอยา่งอ่ืนได ้ 

 การมองโลกมองชีวิตแบบ ‚ไม่เป็นไร‛นั้น เขา้กบัหลกัทางพระพุทธศาสนา วา่ดว้ยการ
อิงอาศยักนัของเหตุปัจจยัของส่ิงต่างๆ คือ หลกัของปฏิจจสมุปบาท มีความเขา้ใจอยา่งประจกัษแ์จง้
วา่ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเกิดข้ึนโดยปราศจากเหตุปัจจยัอ่ืน รวมทั้ง ยงัเขา้กบักฎธรรมชาติแห่งสรรพส่ิง คือ
มองเห็นตามความเป็นจริงว่าส่ิงทั้งหลายมีความแปรเปล่ียน ตามกฏของพระไตรลกัษณ์ และเม่ือ
เขา้ใจในธรรมชาติ ความเป็นไปของสรรพส่ิงเช่นน้ี ก็สามารถวางใจ ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ และยอมรับได้
ดว้ยความเขา้ใจในเหตุและผล      

 ๓) กายกรรม: วธีิการปฏิบัติในการให้อภัยทานทางกาย 

 อภยัทานทางกาย เป็นวธีิการของอภยัทานท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัอภยัทาน
ทางวาจา  เป็นการกระท าท่ีส่ือเช่ือมโยงมาจากอภยัทานทางใจ และวาจา ซ่ึงวิธีการของอภยัทานทาง
กาย จะมีลกัษณะการแสดงออกต่างๆไดห้ลายประการ ดงัน้ี คือ 

  (๑) การฟังอย่างลึกซ้ึง หรือ การฟังอย่างตั้งใจ  ในพระพุทธศาสนา การฟังตรงกบั
ค าวา่ สุตะ หรือ สุติ หมายถึง ความรู้ท่ีไดส้ดบัฟังเล่าเรียนถ่ายทอดกนัมา การฟังเป็นหลกัค าสอนท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึง ดงัพุทธภาษิตวา่ ฟังดว้ยดีย่อมไดปั้ญญา ๘๐ ในมงคลสูตร พระพุทธเจา้ไดต้รัสว่า 
ความเป็นผูส้ดบัฟังมาก ๘  และ ฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลอนัสูงสุด  ๘๒ หรือในวุฑฒิธรรม พระ
พุทธองคต์รัสวา่ การฟังสัทธรรม(สัทธมัมสัสวนะ)เป็นไปเพื่อความเจริญดว้ยปัญญา ๘  

 การฟัง ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการสร้างสัมมาทิฏฐิ โดยเกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ ปรโตโฆสะ ซ่ึงเป็นการฟังเสียงจากภายนอก เป็นการยอมรับฟังความคิดของผูอ่ื้น และ
โดยเกิดจากปัจจยัภายใน คือ โยนิโสมนสิการ กล่าวคือ การฟังท่ีเป็นโยนิโสมนสิการ จะเป็นการฟัง
อย่างแยบคาย แยกแยะส่ิงทั้งหลายให้เห็นความจริงตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั จึงเรียกให้
เขา้ใจง่ายๆ วา่เป็นการฟังอย่างลึกซ้ึง โดยใช้ปัญญา และใช้เหตุผลรอบดา้นท่ีสุด ซ่ึงจ าเป็นตอ้งฟัง
อยา่งตั้งใจ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการรับทราบ ขอ้มูลเร่ืองราวต่างๆ  เป็นการยอมรับฟังถึงความ
ตอ้งการ ความทุกข ์ท่ีอยูใ่นส่วนลึกของจิตใจ ของแต่ละคนท่ีไดเ้ปิดเผยออกมาอยา่งเป็นอิสระ การ
                                                           

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



  ๙ 

 

ฟังจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะปัญหาส่วนใหญ่ของคนทัว่ไปก็คือ ไม่ทนัฟัง ไม่ยอมฟัง ไม่ตั้งใจฟัง คิด
แต่จะท าอยา่งเดียว แยง่กนัพดูแยง่กนัท าจนลืมฟังผูอ่ื้น  

 เพราะฉะนั้น การฟังอย่างลึกซ้ึงหรืออย่างตั้งใจนั้น จึงเป็นวิธีการของอภยัทางกายท่ี
ส าคญัซ่ึงควรกระท าก่อนการกระท าอ่ืนใด เปิดใจฟังอยา่งลึกซ้ึงให้เขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมดอยา่งรอบ
ดา้นท่ีสุด แลว้วธีิการใหอ้ภยัทางกายอ่ืนๆ ก็จะแสดงออกตามมาอยา่งสอดคลอ้งกนัเอง  

  (๒) การเคารพ และให้เกียรติชีวิตของผู้อื่นและสัตว์อื่น  แมว้า่พระพุทธเจา้จะตรัส
ว่า ‚ความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี‛ แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็ตรัสเตือนเช่นเดียวกนั‚เรารักสุข 
เกลียดกลวัความทุกข ์ฉนัใด คนอ่ืนๆ ก็รักสุขเกลียดกลวัความทุกข ์ฉนันั้น‛ ซ่ึงเป็นการช้ีให้เราได้
ตระหนกัรู้วา่ แมเ้ราจะรักตวัเองมากมายเพียงใด แต่ก็ไม่ควรท่ีจะปล่อยให้ตวัเอง ไปท าลายผูอ่ื้นและ 
สัตวอ่ื์น เหตุผลก็เพราะมนุษย ์และสัตว ์ก็มีความรักในชีวติตวัเองเช่นเดียวกนั จะเห็นวา่ การท่ีเราไม่
เคารพ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั จึงเป็นท่ีมาของการท าลายลา้ง และประหตัประหารซ่ึงกนัและ
กนั  

   (๓) การเคารพ และให้เกียรติในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่คุกคามหรือแก่งแยง่ ช่วงชิง
ทรัพยสิ์นของคนอ่ืน โดยการประกอบอาชีพท่ีสุจริต รวมทั้งการไม่ท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น อนั
เน่ืองมาจากความโกรธแคน้ นอกจากน้ีแลว้การเคารพ และให้เกียรติในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นนั้น ยงั
รวมไปถึงการไม่คอรัปชัน่ดว้ย ซ่ึงการคอรัปชัน่นั้นถือวา่เป็นการกระท าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมา
จากความโลภ ไม่ซ่ือสัตย ์เป็นการลกัทรัพยจ์ากเงินภาษีอากรของประชาชน      

  (๔) การเคารพ และให้เกียรติในสิทธิคู่ครอง และ ปฏิญญาที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม  แมว้่ามนุษยจ์ะไดช่ื้อว่าเป็นสัตวช์นิดหน่ึง แต่ก็เป็นสัตวท่ี์มีมโนธรรมสูงกวา่สัตวเ์ดรัจฉาน  
ดว้ยเหตุน้ี มนุษยจึ์งตอ้งตระหนกัรู้ว่า คู่ครองของบุคคลอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นสิทธิโดยกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑท์างสังคมท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเคารพ และให้เกียรติ  เพราะชีวิตของคนอ่ืนเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั
ครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของสังคมด้วย ฉะนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่สมควรจะเขา้ไปกา้วล่วง 
หรือสร้างแตกร้าวใหแ้ก่สถาบนัครอบครัวของคนอ่ืน 

  (๕) การแบ่งปันทรัพยากร หรือส่ิงอืน่ เพือ่เป็นการชดเชยหรือเยียวยา โดยธรรมดา
มนุษย ์เม่ือยงัไม่ได้พฒันา จิตใจก็มุ่งท่ีจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตวั ยึดติดในผลประโยชน์ ท าให้
สังคมมีความเหล่ือมล ้ าต ่าสูง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของรายได้ ทรัพยสิ์น เป็นช่องทางน าสู่ความ
ขดัแยง้และแตกแยกได้ แต่ถ้ามนุษยท่ี์มีการพฒันาแล้ว ก็จะเป็นจิตท่ีเมตตา ปราศจากโลภะ จะมี
ความสุขจากการให้มากกว่าการไดรั้บ และถา้เราพิจารณาในแง่มุมของความยุติธรรมแล้ว การ



 ๔๐ 

 

แบ่งปันทรัพยากร และส่ิงอ่ืนแก่เพื่อนมนุษยน์ั้น ก็เท่ากบัเป็นการชดเชย และเยียวยาให้กบัผูเ้สียหาย
นัน่เอง 

 สรุปว่า วิธีการปฏิบัติของอภยัทานในการจดัการความขดัแยง้นั้ น ทางใจถือว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีมีความส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นอภยัทางกาย และทางวาจา เพราะการปฏิบติั
ของอภยัทานทางใจนั้นเป็นการเอาชนะใจตวัเอง ท่ีจะเป็นอิสระออกจากความโกรธ เกลียดอาฆาต
แค้น เป็นการปฏิบติัท่ีร้ือถอนและสลายความยึดมัน่ถือมัน่ในความคิดของตนเอง ท่ีเป็นสาเหตุ
ส าคญัอนัจะน าไปสู่การเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้

 ๓.๘.๓ วิธีตามแนวทางแห่งพระวินัย ดงัท่ีกล่าววิธีไวข้้างต้นว่าในการจดัการความ
ขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในพระวินัยนั้น จะมุ่งเน้นไปท่ี ‚อธิกรณสมถะ ๗ ประการ‛ ๘๔ อนัเป็น
เคร่ืองมือเพื่อใชร้ะงบัอธิกรณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่ในปัจจุบนัพบว่า
หลกัการดงักล่าวก็ไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นจดัการความขดัแยง้ในสังคมฆราวาสดว้ย พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส ท่านไดส้รุปวธีิการจดัการท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

 ๑) การไต่สวน หรือ ตามแนวทาง ‚อุพพาหิกวิธี‛ ๘๕ เป็นการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ สืบสวน สอบสวนข้อมูล หรือพยานต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว จึงน าคดีกลับไป
น าเสนอต่อ ‚สังฆสภา‛ เพื่อให้สงฆ์ลงมติอีกคร้ังหน่ึง คณะกรรรมการชุดน้ีจะได้รับการแต่งตั้ง
โดยสังฆสภาให้ด าเนินการ ในกรณีท่ีสังฆสภามองวา่ มีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ านวนมาก  จ าเป็นตอ้ง
เรียกเอกสาร และพยานจ านวนมาก อีกทั้งอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการพิจารณาอธิกรณ์ใน
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี   สังฆสภาจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนมา  ในความ
เป็นจริงแลว้ คณะกรรมการไต่สวนแมจ้ะมีอ านาจในการตดัสินคดี แต่ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานทาง
คมัภีร์พบวา่ ไดมี้การส่งอธิกรณ์ท่ีพิจารณาเสร็จแลว้กลบัคืนไปยงัสังฆสภาเพื่อให้ด าเนินการช้ีขาด
ในล าดบัต่อไป 

 ๒) การประนีประนอมยอมความ  หรือ ตามแนวทาง ‚ติณวตัถารกะ‛ หมายถึง ‚การ
กระท า หรือการระงบัอธิกรณ์ประดุจการกลบเอาไวด้ว้ยหญา้‛ ๘๖  หรือ ‚การระงบัอธิกรณ์โดยการ

                                                           

  ๘๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพทุธสนัติวธีิ:ศึกษาวเิคราะห์
กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้ ๒๗๘-๒๗๙. 
  ๘๕ อุพพาหิกวิธี คือ วิธีระงับวิวาทธิกรณ์ ในกรณีท่ีประชุมสงฆ์มีความไม่สะดวกด้วยเหตุบาง
ประการ  สงฆจึ์งเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชุมนั้น ตั้งเป็นคณะแลว้มอบเร่ืองใหน้ าไปวินิจฉัย  วิ.อ. /๒  /๒๙๙. 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒  -๒  / ๔๙/ ๕๒. 
  ๘๖ ว.ิจู.อ.  /๒ ๒/๒๙๔-๒๙๕. ม.อุ.อ.  /๕ /  . 



 ๔  

 

ประนีประนอม หลกัการน้ีใชจ้ดัการความขดัแยง้ในกรณีท่ีพระภิกษุ คณะสงฆห์มู่ใหญ่ หรือจ านวน
มาก  ตอ้งลหุกาบติั หรืออาบติัระดบัเบา เช่น อาบติัทุกกฎ หรือปาจิตตีย ์เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดหมาง ทะเลาะ และววิาทกนัจนน าไปสู่ความรุนแรง พระสงฆส์ามารถ
ใช้ ‚สังฆสภา‛ เป็นเคร่ืองมือในการหาทางออกให้แก่ปัญหาดังกล่าว โดยการใช้ ‚วิธีการ
ประนีประนอมขอ้พิพาท‛ ดงักล่าว เพราะมิฉะนั้น หากสงฆ์ในสังฆสภามุ่งเน้นท่ีจะโจท ใส่ร้าย 
หรือปรับอาบติัซ่ึงกนัและกนัจากกรณีการทะเลาะวิวาทดงักล่าวก็จะท าให้ ‚อุณหภูมิ‛ ของความ
ขดัแยง้ไดข้ยายตวัออกไปอยา่งรวดเร็วจนท าให้สงฆ์แตกกนัในท่ีสุด ดงันั้นเพื่อป้องกนัผลเสียท่ีจะ
เกิดข้ึน  สังฆสภาสามารถใชว้ธีิการน้ีก็ได ้

 ๓) การลงมติเสียงข้างมาก หรือ ตามแนวทาง “เยภุยยสิกา” ส าหรับวิธีการลงมตินั้น  
พระพุทธเจา้ให้ใชว้ิธีกระซิบ การจบัสลาก และโหวตแบบเปิดเผย หวัใจของค าวา่ ‚เสียงขา้งมาก‛ 
ตามนยัของพระพุทธเจา้คือ ‚คุณภาพส าคญักว่าปริมาณ‛ กล่าวคือ พระภิกษุจะมีจ านวนเท่าใดไม่
ส าคญั แต่ส่ิงส าคญัก็คือ ต้องมีธรรมวาทีภิกษุมากกว่า ซ่ึงได้แก่ ภิกษุท่ีประชุมสงฆ์ได้ช่วยกัน
กลัน่กรองบุคคล หลกัการและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเท่ียงธรรมและชอบธรรม หากท่ีมาของบุคคล
ชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอ่มชอบธรรมเช่นกนั เพราะหากรูปการเป็นไปในลกัษณะน้ีย่อมท า
ให้เกิดความเช่ือมัน่ในแง่ของ ‚ความชอบธรรม‛ อนัหมายถึง ความโปร่งใส่  ความบริสุทธ์ิ  ความ
ยุติธรรม และความเท่ียงธรรม เป็นต้น พระพุทธเจา้ทรงย  ้าว่า ตอ้งมัน่ใจว่า มีพระภิกษุธรรมวาที  
คณะธรรมวาที หรือสังฆธรรมวาทีมากกวา่เท่านั้นจึงจะท าได ้ ถา้หากมีนอ้ยกวา่ การจบัฉลากในแต่
ละคร้ังยอ่มถือวา่ ‚ขาดความชอบธรรม‛ ประเด็นน้ีจะเรียกวา่ ‚เสียงขา้งมาก‛ ไม่ได ้ซ่ึงหากในกรณี
ท่ีประชุมมีธรรมวาทีบุคคลมากกว่า ให้โหวตแบบเปิดเผยได ้และหากธรรมวาทีมีนอ้ยกวา่ ก็ให้ใช้
วธีิการกระซิบ หรือจบัสลาก 

 ๔) กระบวนการทางศาล หรือ “สังฆสภา” ซ่ึงจะเป็นจุดสุดทา้ย หรือจุดสูงสุดท่ีรองรับ
ปัญหา หรือแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ศาลสงฆจ์ะสมมติพระภิกษุรูปหน่ึงซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการ
ซกัถามประเด็นต่าง ๆ จากโจทก์และจ าเลย ซ่ึงแนวทางน้ีค่อนขา้งจะคลา้ยคลึงกบัค าวา่ ‚อยัการ‛ 
และท่านจะเป็นผูเ้รียกเอกสาร ประจกัษ์พยานของโจทก์และจ าเลยมาซักถามต่อสังฆสภา เม่ือได้
ขอ้มูลต่าง ๆ เพียงพอต่อการตดัสินคดีแลว้ สังฆสภาก็จะด าเนินการพิจารณาตดัสิน ซ่ึงผลการ
พิจารณาตดัสินนั้น ยอ่มถือเป็นอนัส้ินสุดเช่นเดียวกนักบัศาลฆราวาส  

 

 

 



 ๔๒ 

 

๓.๙สรุป 

 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความหมายของ
ความขดัแยง้ในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นยั กล่าวคือ เป็นความขดัแยง้ในแง่ของธรรม และความ
ขดัแยง้ในแง่ของวินัย  ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวนั้น ครอบคลุมทั้งความหมายในเชิงโลกและเชิง
ธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรพชิต และคฤหัสถ์ ส่วนการมองความขดัแยง้ในมิติของธรรมนั้น เป็นการ
มองท่ีค่อนข้างจะกวา้งกว่าวินัย ซ่ึงการคิด การพูด หรือการกระท าในแง่ของธรรมจะมีความ
หลากหลายมากกวา่ 

 ส าหรับแนวคิดความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนานั้น พบวา่ ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย ์ซ่ึงอธิบายได้ภายใตก้ฎไตรลกัษณ์ นอกจากน้ียงัพบอีกว่า เป็นแนวคิดท่ีมีทศันะในเชิง
บวก กล่าวคือ ความขดัแยง้เป็นท่ีมาการพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์นเชิงบุคคล  ระบบการเมืองการ
ปกครอง และการบญัญติัพระวนิยั ในการจดัระดบั หรือการพฒันาของความขดัแยง้ จะแบ่งออกเป็น 
๔ ระดบั คือ เร่ิมพฒันาตั้งแต่ความบาดหมาง  การทะเลาะ  การแก่งแยง่ และการวิวาทกนั การวิวาท
นั้นป็นถอ้ยค าท่ีบ่งช้ีระดบัของความขดัแยง้วา่รุนแรงท่ีสุดตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

 ในทางพระพุทธศาสนา เม่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง รากเหง้าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ จะ
สามารถอธิบายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ และ 
ปปัญจธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ตณัหา มานะและทิฏฐิ ซ่ึงทิฏฐินั้นถือไดว้า่เป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ี
อยู่ลึกท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ในอุดมการณ์ ถ้าทิฏฐินั้นประกอบไปด้วยอกุศลมูล ซ่ึง
ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะน าพาความขดัแยง้นั้นไปสู่ความรุนแรงได ้ นัน่หมายถึงวา่ แมแ้ต่กิเลสท่ี
เป็นรากเหงา้ของอกุศล   ตวั คือ โลภะ โทสะ และโมหะ  ก็ลว้นแต่แสดงบทบาทอยูบ่นฐาน
ของทิฏฐิ หรือความเช่ือวา่มีตวัตนเป็นศูนยก์ลางทั้งส้ิน ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความขดัแยง้นั้นสะทอ้นให้เห็นทั้งในเชิงบวกในประเด็นของการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์และ 
เชิงลบใน ๒ ประเด็น คือ ผลเสียเชิงจิตภาพ และกายภาพ จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถานั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ประเด็น
หลกั ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ดา้นพระวินยั ความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ความขดัแยง้ดา้นชาติ
พนัธ์ุ และความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่งประเทศ  

 หลกัธรรม หรือ แนวคิดพื้นฐานเพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ ในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ ไดแ้บ่งออกเป็น ๒ หมวด ไดแ้ก่ ระดบับุคคล และระดบัสังคม หลกัธรรมใน
ระดบับุคคลนั้น ประกอบดว้ย หลกัอปัปมาทธรรม ไตรลกัษณ์ ขนัติธรรม พรหมวิหารธรรม และ



 ๔  

 

หลกักรรม ส าหรับในระดบัสังคม จะประกอบไปดว้ย หลกัสามคัคีธรรม อปริยหานิยธรรม สารณีย
ธรรม สังคหวตัถุธรรม และ หลกัศีลธรรม 

 วิธีการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา พบการใช้ปฏิบติัการเพื่อเขา้ไปจดัการ
ความขดัแยง้ในรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ ‚การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง‛ และ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการ
เป็นนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางคือ ‚พระพุทธเจา้‛ ซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีส าคญั ท่ีพระองคท์รง
ท าการเจรจาไกล่เกล่ีย มีทั้ งหมด   เหตุการณ์ ได้แก่ ( ) ความขดัแยง้ด้านพระวินัย ซ่ึงเป็น
กรณีศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง
ทางพระวินยัท่ีว่าดว้ย ‚การเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นกระบวย‛ (๒) ความขดัแยง้เก่ียวกบัการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ 
และ ( ) ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ในประเด็นการดูหม่ินชาติพนัธ์ุระหวา่งเจา้ศากยะกบัพระเจา้
วทิูฑภะ 

 นอกจากวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางแล้ว อภยัทานยงัเป็นอีกวิธีหน่ึงในการจดัการ
ความขดัแยง้การปฏิบติัของอภยัทานในบริบทของวิธีการจดัการความขดัแยง้ จะแบ่งออกเป็น   
ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซ่ึงในทศันะพุทธศาสนาจะถือว่าในการกระท าทั้ง   นั้น 
มโนกรรมจะเป็นกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะมโนกรรมหรือเจตนาจะเป็น ตัวก าหนด การกระท าทาง
กายและวาจา ดงันั้น วธีิการปฏิบติัของอภยัทาน ก็จะตอ้งเร่ิมปฏิบติัท่ีใจเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจะน าไปสู่ 
กาย และวาจา 

 ในการจดัการความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในพระวินยันั้น จะมุ่งเนน้ไปท่ี ‚อธิกรณสมถะ ๗ 
ประการ‛ อนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อใชร้ะงบัอธิกรณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่
ในปัจจุบนัพบวา่หลกัการดงักล่าวก็ไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นจดัการความขดัแยง้ในสังคมฆราวาสดว้ย 
ซ่ึงไดแ้ก่ ( ) การไต่สวน หรือ ตามแนวทาง ‚อุพพาหิกวธีิ‛ (๒) การประนีประนอมยอมความ  หรือ 
ตามแนวทาง ‚ติณวตัถารกะ‛ ( ) การลงมติเสียงขา้งมาก หรือ ตามแนวทาง “เยภุยยสิกา” และ (๔) 
กระบวนการทางศาล หรือ “สังฆสภา” 

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ วิธีการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจา้
ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับสังคมสงฆ์ซ่ึงมีมากว่า ๒๕๐๐ กว่าปีแล้ว แต่เม่ือเปรียบกับวิธีการใน
ปัจจุบนั พบวา่มีความสอดคลอ้งกนัในหลกัการใหญ่ๆ อยา่งเช่น วิธีการของการเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลาง ซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ เป็นหัวใจใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ความรู้ท่ีไดท้ั้งหมด น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับสังคมไทยซ่ึง
เป็นสังคมของชาวพุทธในการจดัการความขดัแยง้ ดงัจะไดน้ าเสนอในบทท่ี ๔ เป็นล าดบัต่อไป 



 

บทที ่๔  

 

หลกัการ และรูปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่เชิงพุทธ 

  

 เราคงจะตอ้งยอมรับกนัวา่ความขดัแยง้นั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
และก็เป็นเร่ืองปกติตราบใดท่ีมนุษย์เราจะต้องมีความสัมพนัธ์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ถ้าเราลอง
พิจารณาดูว่า ในแต่ละวนัท่ีเราด าเนินชีวิตประจ าวนันั้น เราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของความ
ขดัแยง้ไดต้ลอดเวลา เช่น ขดัแยง้กบัพ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อนเรียน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้า 
หรือ แทบจะทุกคนท่ีเราสัมพนัธ์ดว้ย ซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจจะเป็นความขดัแยง้ท่ีมีการ
ทะเลาะเบาะแวง้กนัโดยตรง มีความรู้สึกโกรธ และมีความคิดว่าอีกฝ่ายหน่ึงผิด หรืออาจจะเป็น
ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีเห็นไม่พอ้งตอ้งกนั ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่า ประเด็นปัญหาความขดัแยง้
นั้นอาจจะเกิดได้ตั้งแต่ระดบับุคคล องค์กร หรือสังคม จนถึงระดบัประเทศได ้ซ่ึงการจดัการกบั
ปัญหาความขดัแยง้บางคร้ังอาจจะจบลงได้โดยง่าย ถ้าคู่กรณีสามารถท่ีจะตกลงกนัเองได ้แต่ถ้า
คู่กรณีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกนั การจดัการความขดัแยง้ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัคนกลางหรือบุคคลท่ี
สาม ซ่ึงเรียกวธีิน้ีวา่ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

 

๔.๑ แนวคิดการเจรจาไกล่เกลีย่เชิงพุทธ 

 ก่อนอ่ืนใดผูว้ิจยัลองถามตวัเองว่า ปัญหาความขัดแยง้ท่ีตวัเองเคยประสบมาอย่าง
มากมายในชีวิตกว่าห้าสิบปีท่ีผ่านมานั้น หาทางจดัการแกไ้ขอยา่งไร  บางคร้ังก็ปรึกษา ครูอาจารย ์
หรือบุคคลท่ีนบัถือ เพื่อนรัก หรือคนรอบขา้งท่ีสนิท ช่วยให้ค  าปรึกษาในเร่ืองท่ียุ่งยากส้ินหวงัก็
เหลือคณานบัทีเดียว  จึงครุ่นคิดตระหนกัวา่ แมต้วัผูว้ิจยัก็มีประสบการณ์ของการเป็นหน่ึงในคู่กรณี
มาก่อนเช่นกนั ผูว้จิยัจึงตอ้งมาพิจารณาวา่ ตวัเองไดมี้ระบบในการจดัการความขดัแยง้ของตนเองได้
อยา่งไร มีคนกลาง (Mediator) หรือไม่อยา่งไร 

 หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดก้า้วเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนาอยา่งจริงจงัแลว้ ในการจดัการปัญหา
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองทุกคร้ังท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัได้ใช้หลักธรรมค าสอนมาเป็นหลักคิด
พิจารณาในการตัดสินใจ หรือกระท าการต่างๆท่ีไม่ต้องขดักับหลักธรรมค าสอนเสมอ นั่นคือ 
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เปรียบเสมือนมีหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ีไม่ใช่ตวับุคคลจริงๆ มา
ช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้ง ส่ิงแรกท่ีผูว้ิจยันึกถึงของความเป็นศาสนาพุทธซ่ึงจดัอยู่
ในประเภทแบบธรรมชาตินิยม  ก็ คือ ค ากล่าวของเจ้าชายสิทธทัตถะในขณะท่ีพระองค์
ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งส่ี ท่ีวา่ ‚ธรรมดาวา่ส่ิงทั้งหลายยอ่มมีของคู่กนั ตรงกนัขา้มกนั เช่นมีมืดก็มี
สวา่ง มีโรคภยัก็มีโอสถส าหรับรักษา โดยนยัเดียวกนัน้ี เม่ือมีภาวะท่ีเป็นความเกิด แก่ เจ็บ และตาย 
ก็น่าจะมีภาวะท่ีตรงกนัขา้มกนั คือ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย” ซ่ึงจากค าพูดดงักล่าวของพระองค ์
ท าใหผู้ว้จิยัไดห้ลกัคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ ท่ีวา่ ‚เม่ือมีภาวะความขดัแยง้ซ่ึงเป็น
ธรรมชาติ ก็จะตอ้งมีภาวะท่ีไร้ความขดัแยง้ท่ีเป็นของคู่กนั และก็มีความเป็นธรรมชาติเช่นกนั‛ ซ่ึง
ภาวะไร้ความขดัแยง้น้ีเองท่ีผูว้จิยัจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการคน้หาวธีิในการท่ีจะเขา้สู่ภาวะนั้น 

 ผู ้วิจ ัยได้ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการศึกษาวิจัย  มีเหตุการณ์หน่ึงกล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกท่ีผูว้ิจยัมีความประทบัใจเป็นอยา่งมาก และน ามาใชเ้ป็นหลกัคิดในการแกปั้ญหาทาง
พระพุทธศาสนา คือ ‚อะไรเกิดท่ีเหตุ ก็ให้ดบัท่ีเหตุนั้น‛ เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์หลงัจากท่ี
พระผูมี้พระภาคได้ส่งพระอรหันตสาวกออกเผยแผ่พุทธพจน์ไปทัว่แควน้ต่าง ๆ ในชมพูทวีปแล้ว 
พุทธสาวกรูปหน่ึง มีฉายาวา่ พระอสัสชิ ซ่ึงไดเ้ขา้ไปบิณฑบาตยงักรุงราชคฤห์ดว้ยอิริยาบถอนัสงบ 
น่าเล่ือมใส ขณะนั้นอุปติสสปริพาชกผูเ้ป็นศิษยข์องท่านสัญชยัเวลฏับุตร ไดเ้ห็นปฏิปทาของท่าน 
เกิดความประทบัใจ เดินตามท่านไป รอจนท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เขา้ไปเรียนถามถึง
หลกัธรรมของพระศาสนาท่ีท่านบวชอุทิศอยู ่พระอสัสชิตอบว่า ท่านเป็นผูบ้วชใหม่ เพิ่งมาสู่พระ
ธรรมวินยัของพระศาสดายงัไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิศดาร แต่จะกล่าวแต่ใจความโดยยอ่ อุป
ติสสปริพาชกกราบเรียนท่านพระอสัสชิวา่  ‚เอาเถอะ ผูมี้อายจุะนอ้ยหรือมากก็ตาม จงกล่าวเถิด จง
กล่าวแต่ใจความแก่ขา้พเจา้ขา้พเจา้ตอ้งการแต่ใจความเท่านั้น ท่านจกัท าพยญัชนะให้มากไปท าไม‛ 
พระอสัสชิจึงไดบ้รรยายธรรมแก่อุปติสสปริพาชกวา่ 

 ‚ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดบัแห่ง
ธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยา่งน้ี‛ 

 ทนัทีท่ีพระอสัสชิบรรยายธรรมจบ ธรรมจกัษุไดเ้กิดข้ึนแก่อุปติสสปริพาชกว่า ‚ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งปวงมีความดบัไปเป็นธรรมดา‛ จึงกล่าววา่ ‚ถา้ธรรมน้ี 
มีเพียงน้ี ท่านก็ไดรู้้แจง้แทงตลอดทางอนัหาความโศกมิไดแ้ลว้ อนัเป็นทางท่ีพวกขา้พเจา้ยงัไม่ได้
เห็น ล่วงเลยมาแล้วหลายหม่ืนกปั‛ หลงัจากลาพระอสัสชิแลว้ อุปติสสปริพาชกกลบัไปเล่าธรรม
คาถาดังกล่าวให้สหายโกลิตปริพาชกฟัง ทนัทีท่ีฟังจบโกลิตปริพาชกก็ได้ธรรมจกัษุเหมือนกัน 
ต่อมาทั้งสองคนไดพ้าปริพาชกอีก ๒๕๐ คนเขา้เฝ้าพระผูมี้พระภาคท่ีเวฬุวนัวิหารแลว้ กราบทูลขอ



๑๔๖ 
 

บรรพชาอุปสมบททุกคน ภิกษุบริวาร ๒๕๐ รูปไดบ้รรลุอรหนัตต์ั้งแต่วนัแรกอุปสมบทแลว้ ส่วน
พระโกลิตไดส้ดบัธาตุกมัมฏัฐาน๑ในวนัที่ ๗ จึงบรรลุอรหัตผล ได้รับการขนานนามว่า ‚โมคคลั
ลานะ‛ ดา้นพระอุปติสสะไดส้ดบัทีฆนขสูตร๒ บรรลุอรหนัตใ์นวนัท่ี ๑๕ ไดรั้บการขนานนามวา่ 
‚สารีบุตร‛ ทั้งสองท่านไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผพุ่ทธธรรมต่อมา๓ 

 ๔.๑.๑ ทฏิฐิ : รากฐานของความขัดแย้ง 

 ‚อะไรเกิดท่ีเหตุ ก็ให้ดบัท่ีเหตุนั้น‛ หลกัคิดในการแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนา ผูว้ิจยั
จึงได้ศึกษาค้นควา้มุ่งประเด็นไปท่ีเหตุของปัญหาความขดัแยง้ ในทางพระพุทธศาสนาพบว่า 
‚ปปัญจธรรม‛ ท่ีเป็นช่ือรวมใชเ้รียกกลุ่มกิเลส ๓ ตวั คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐิ นั้น เป็นเหตุภายใน
หรือรากเหงา้ของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดส้อดรับและตรงประเด็นของเหตุ
ปัจจยัดงัน้ี ๑) ตณัหา คือ ความใฝ่แสวงหาผลประโยชน์ เห็นแก่การเสพบ ารุงบ าเรอ ๒) มานะ คือ 
ความทะยานอยากแสวงหาอ านาจ ตอ้งการความยิง่ใหญ่ ปรารถนาจะครอบง าผูอ่ื้น และ ๓) ทิฏฐิ คือ 
การยึดติดในความเช่ือ ถือร้ันในลทัธินิยมอุดมการณ์ ท่ีไม่เปิดกวา้งรับฟังใคร และก่อทศันคติแบบ
แบ่งแยก๔ 

 ในการด าเนินชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัการรับรู้โลกของมนุษยน์ั้น มีความแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคล ซ่ึงจะส่งผลท าให้ทิฏฐิในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกนัไปดว้ย  กิเลสกลุ่มปปัญจธรรมจะเร่ิมเขา้
มาแสดงบทบาทในกระบวนการรับรู้ (the process of perception) นบัตั้งแต่สัญญาเป็นตน้ไป  
กล่าวคือ เม่ือบุคคลเสวยเวทนา (sensation) ท่ีเป็นสุข  ทุกข ์ หรือเฉย ๆ  สัญญาจะท าหนา้ท่ีก าหนด
หมายขอ้มูลนั้นเอาไว ้ จากนั้น ‚สังขาร‛ ซ่ึงมีตณัหา มานะ และทิฏฐิ คอยบงการอยูเ่บ้ืองหลงั ก็จะ
เขา้มาแสดงบทบาทปรุงแต่งสร้างสรรค์ขอ้มูลนั้นให้แผกผนัพิสดารออกไป สภาพของขอ้มูลท่ี
สัญญาก าหนดหมายเอาไวใ้นคร้ังแรก ถูกสังขารปรุงแต่งให้แผกผนัพิสดารออกไป แลว้สัญญาก็เขา้
มาก าหนดหมายขอ้มูลท่ีแผกผนัออกไปนั้นทบัซ้อนเขา้ไปอีก  เรียกสัญญาประเภทน้ีวา่ ‚ปปัญจ
สัญญาสังขา‛๕ หรือสัญญาท่ีซบัซอ้นหลากหลาย   ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 

                                                           

 ๑ ดูรายละเอียดใน องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๖–๑๑๙. 
 ๒ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๑–๒๐๖/๒๓๙–๒๔๔. 
 ๓ดูรายละเอียดใน ว.ิม. (ไทย) ๔/๖๐–๖๓/๗๒–๗๙. 
 ๔ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หนา้ 
๔๙-๕๐. 

๕ปปัญจสัญญาสังขา  แปลตามศพัท์วา่ แง่ต่าง ๆ แห่งสัญญาอนัประกอบดว้ยกิเลสเป็นเหตุเน่ินชา้ 
คือ  ตณัหา  มานะ  และทิฏฐิ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๑/๒๑๐. 
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       จกัขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศยัจกัขุและรูปารมณ์  ความประจวบกนัแห่งธรรมทั้ง 3 เป็น
ผสัสะเพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจึงเกิด บุคคลเสวยอารมณ์ใดยอ่มหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา) 
บุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้น (วิตกักะ) บุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่ง
อารมณ์นั้น (ปปัญจะ) บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใด เพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่
ต่าง ๆ แห่งปปัญจสัญญา (ปปัญจสัญญาสังขา) ยอ่มครอบง าบุรุษ ในรูปทั้งหลายท่ีจะพึงรู้แจง้
ทางตา ทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั๖ 

ศาสตราจารย ์ดร. เดวดิ เจ คลุปาหนะ ไดต้ั้งขอ้สังเกตจากพุทธพจน์วา่ กระบวนการรับรู้
ตั้งแต่ตน้จนถึงเวทนา  เป็นลกัษณะการบรรยายให้เห็นภาพความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยัลว้น ๆ ยงั
ไม่มีเร่ืองตวัตนเขา้มาเก่ียวขอ้ง  แต่กระบวนการท่ีรับช่วงต่อจากเวทนาไป จะมีค าวา่ ‚บุคคล‛ เขา้มา
เก่ียวขอ้งในฐานะเป็นผูก้ระท าหรือผูท้  าหนา้ท่ีเสวย (subject) และมีส่ิงท่ีถูกกระท าหรือถูกเสวย 
(object) ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะกระบวนการรับรู้ถูกแทรกแซง (intrusion) ดว้ยจิตส านึกว่ามีตวัตน 
(ego-consciousness) ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลของกิเลสกลุ่มปปัญจธรรมนัน่เอง๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๖ม.มู. (ไทย) ๑๒ / ๒๐๔ / ๒๑๓.  
๗David J. Kalupahana, Causality : The Central Philosophy of Buddhism (Honolulu:  The 

University Press of Hawaii, 1975), p. 122.  



๑๔๘ 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑  แสดงบทบาทของปปัญจธรรมในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ 

(พระมหาสมบูรณ์ พรรณา)๘ 

      กระบวนการรับรู้แบบบริสุทธ์ิ                                    กระบวนการรับรู้แบบเสพเสวยโลก 

                 กระแสปกติตามธรรมชาติ                                      มีตวัตนผูเ้สวย (subject) + มีส่ิงท่ีถูกเสวย (object) 

  

 

        

           

  

 

 จากแผนภูมิจะเห็นวา่ กระบวนธรรมหรือกระบวนการรับรู้โลกของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 
ช่วง โดยมีเวทนาเป็นจุดเช่ือมต่อ  คือ ช่วงแรก  ตั้งแต่อายตนะถึงเวทนา เป็นกระบวนการรับรู้
บริสุทธ์ิ กล่าวคือ เป็นตอนท่ีตณัหา  มานะ และทิฏฐิ  ยงัไม่ไดเ้ขา้มาร่วมแสดงบทบาท และช่วงท่ี
สอง ตั้งแต่เวทนาถึงปปัญจสัญญาสังขา  เป็นกระบวนการรับรู้แบบเสพเสวยโลก  กล่าวคือ เป็นช่วง
ท่ีตณัหา  มานะ และทิฏฐิ เขา้มาแสดงบทบาทบงการให้สังขาร (วิตกักะ+ปปัญจะ) ปรุงแต่ง
สร้างสรรคข์อ้มูลท่ีสัญญาก าหนดหมายไวใ้ห้แผกผนัพิสดารออกไป  ในช่วงการรับรู้แบบเสพเสวย
โลกน้ี จะเห็นวา่ มีตวัฉนั (อหงัการ) เป็นศูนยก์ลางในฐานะผูเ้สวย  และมีส่ิงท่ีถูกเสวย (มมงัการ) 
ทั้งน้ีก็เพราะวา่มีกิเลส 3 ตวั คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐิ  เขา้มาแสดงบทบาทบงการกระบวนการ
รับรู้โลกของมนุษยน์ัน่เอง๙ 

                                                           

 ๘ พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา, ‚การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความส าคญัของสัมมาทิฏฐิในการ
พฒันาชีวิตตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพระไตรปิฎก‛, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะศิลป
ศาสตร์: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๒.  

๙ เร่ืองเดียวกนั,หนา้ ๒๒-๒๓. 

อายตนะ+อารมณ์+วญิญาณ = ผสัสะ เวทนา สญัญา

า 

วติกักะ ปปัญจะ 

ปปัญจสญัญาสงัขา 

สงัขาร 



๑๔๙ 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ค าสอนของพุทธปรัชญาเร่ืองกระบวนธรรมการรับรู้โลกของมนุษย์ 
พบวา่๑๐ ในเบ้ืองตน้พุทธปรัชญามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันกัปรัชญาตะวนัตกท่านหน่ึงคือ นอร์
วดู รัสเซลล ์แฮนสัน(Noorwood Russell Hansan) ในขอ้เสนอของเขาเร่ือง การพว่งมากบัทฤษฎีของ
การสังเกตุ(Theory-ladenness of observation) ทศันะทางพุทธปรัชญาอธิบายว่า เม่ือมนุษยรั์บรู้
เหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ (โลกภายนอก) กระบวนการรับรู้ของมนุษยจ์ะไม่หยุดแค่ขั้นของผสัสะ
(อายตนะภายใน+อายตนะภายนอก+วิญญาณ)เท่านั้น แต่ทว่ามนุษยย์งัได้ท าความเขา้ใจส่ิงท่ีรับรู้
เพิ่มเติมว่าเป็นส่ิงนั้นส่ิงน้ีในขั้นท่ีเรียกว่า “สัญญา” โดยการเทียบเคียงประสบการณ์ใหม่ท่ีเรารับรู้
กบัความรู้เดิมท่ีเราเก็บรวบรวมไว ้(ความรู้หรือทฤษฎีท่ีเรามีอยูก่่อนแลว้) และนัน่ก็หมายความว่า
ความรู้ท่ีเราไดจ้ากประสบการณ์ใหม่เป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่(ไม่เป็นอิสสระ) กบัความรู้เดิมท่ีเรามีอยูก่่อน
แลว้ ดงันั้นการท่ีเราจะหมายรู้ส่ิงท่ีเราเห็นหรือรับรู้วา่เป็นอะไรนั้นก็ตอ้งข้ึนอยูก่บักรอบความรู้หรือ
ความเช่ือบางอยา่งซ่ึงเป็นเร่ืองของประสบการณ์ท่ีเรามีอยู่ก่อนแลว้อย่างไม่รู้ตวัจนเราไม่สามารถ
ขจดัส่ิงเหล่าน้ีออกไปรับรู้โลกภายนอกอย่างท่ีมนัเป็นจริงได้ ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้
เก่ียวกบัโลกภายนอกของมนุษยจึ์งมีขอ้จ ากดั 

 ถึงแมใ้นเบ้ืองตน้พุทธปรัชญาจะเห็นด้วยว่าดว้ยธรรมชาติของมนุษยบ์างประการนั้น
(การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกตุ)ได้ท าให้ความสามารถในการเข้าถึงความรู้เก่ียวกับโลก
ภายนอกของมนุษยจึ์งมีขอ้จ ากดั แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเราศึกษาค าสอนท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็นญาณ
วิทยาของพุทธปรัชญาทั้งระบบแลว้ เราจะพบว่าพุทธปรัชญายืนยนัอย่างชดัเจนวา่มนุษยส์ามารถ
เขา้ถึงความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัโลกภายนอกได้ โดยการฝึกฝนตนเองตามกระบวนการท่ีเรียกว่า 
“ไตรสิกขา” 

 การท างานของกลุ่มปปัญจธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐินั้น จะท างานประสาน
สัมพนัธ์กนัและเป็นเหตุปัจจยัของกนัและกนั เพียงแต่วา่ตวัใดตวัหน่ึงจะแสดงออกมาเป็นตวัเด่นใน
การก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์ส่วนตวักิเลสท่ีเหลือนั้นจะคอยหนุนหลงัอยู ่และเม่ือสาวลึกลงไป
ถึงรากฐานของความขดัแยง้ พบว่า ความยึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิหรืออุดมการณ์ (Ideology) เป็น
แกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยู่ลึกสุด ดงัตวัอย่างท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ในกรณีการเกิดสงครามเย็น
ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ระหวา่งค่ายมหาอ านาจ ๒ ค่าย คือ เสรีประชาธิปไตย กบั 
คอมมิวนิสต ์ซ่ึงเป็นปัญหาความขดัแยง้คร้ังยิง่ใหญ่ของโลก รากฐานท่ีมาของสงครามนั้นท าให้เห็น

                                                           

 ๑๐ ไพรินทร์ กะทิพรมราช, “พทุธปรัชญาเถรวาทกบัปัญหาเร่ืองความรู้เก่ียวกบัโลกภายนอก”, 
วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (คณะอกัษรศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้ ๖๒-
๖๓. 



๑๕๐ 
 

การท างานประสานสัมพนัธ์ของกิเลสกลุ่มปปัญจธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี  กล่าวคือ แกนกลางของความ
ขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กสุด  เป็นเร่ืองของความยดึมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิหรืออุดมการณ์ การต่อสู้ช่วงชิงเพื่อให้ได้
เป็นประเทศมหาอ านาจของโลก  เป็นเร่ืองของมานะ ส่วนการแย่งชิงผลประโยชน์เพื่อจะได้
ครอบครองทรัพยากรของโลกใหไ้ดม้ากท่ีสุด  เป็นเร่ืองของตณัหา๑๑ 

 ค าวา่ ‚ทิฏฐิ‛ ในฐานะเป็นกิเลสกลุ่มปปัญจธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฏฐิ ในท่ีน้ีก็จะ
หมายถึงความเห็นผิดเหมือนกนั๑๒ หรือ ‚มิจฉาทิฏฐิ‛ โดยเฉพาะความเห็นชนิดท่ียึดเอาอตัตาเป็น
ศูนยก์ลาง เช่นเดียวกนักบัในกรณีท่ีใชก้ล่าวถึงทิฏฐินอกพุทธศาสนา เช่น ลทัธิครูทั้ง 6 และทิฏฐิ 62 
แต่อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ ‚ทิฏฐิ‛ ซ่ึงเป็นศพัทว์ิชาการทางพุทธศาสนา (technical term) นั้น ถูกใชใ้น
ความหมายและขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก บางคร้ังอาจน าไปใชใ้นความหมายกลาง ๆ เพื่อส่ือถึง
ระบบความคิดความเช่ือทัว่ ๆ ไป โดยไม่ไดช้ี้ชดัลงไปวา่ถูกหรือผดิก็ได ้

 ตามทศันะของท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ทิฏฐิน้ีเป็นตวัก าหนด
ความเป็นไปในชีวติของมนุษยแ์ละคติของสังคมทั้งหมด  เม่ือเช่ือ  เม่ือเห็น  หรือนิยมอยา่งไร  ก็คิด
การ  พูดจาสั่งสอนชกัชวนกนั  และท าการต่าง ๆ ไปตามท่ีเช่ือท่ีเห็นท่ีนิยมอย่างนั้น  ถา้เป็น
มิจฉาทิฏฐิ  การด าริ  พูดจา  และท าการ  ก็ด าเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาไปดว้ย  ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิ  
การด าริ  การพูดจา  และการกระท าต่าง ๆ ก็ด าเนินไปในทางท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมาไปดว้ย๑๓ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ทิฏฐินั้นเป็นกรรมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ “มโนกรรม” นัน่เอง เป็นพลงัขบัเคล่ือน
ชีวิตและสังคมของมนุษย  ์ ซ่ึงมีผลรุนแรงกวา้งขวางท่ีสุด เพราะแสดงบทบาทช้ีน า และบงการอยู่
เบ้ืองหลงักรรมชนิดอ่ืน ๆ 

 ในทศันะของพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ไม่มีขณะใดเลยท่ีบุคคลผูย้งัมีกิเลสจะเป็นอยู่
โดยปราศจากทิฏฐิ  ดงัค ากล่าวของท่านพุทธทาสท่ีวา่ ‚ใครจะพูดวา่ ตนไม่มีปัญหาอะไรเก่ียวกบั
เร่ืองทิฏฐิน้ีเป็นไปไม่ได ้  เพราะโดยแทจ้ริงแลว้  คนเราท่ีเป็นอยูก่นัน้ี ลว้นแต่อยูด่ว้ยทิฏฐิดว้ยกนั
ทั้งนั้น‛๑๔ โดยทิฏฐิท่ียึดถือนั้นอาจจะเป็นสัมมาหรือมิจฉาก็ได ้  อาจจะออกมาในรูปของค่านิยม 
                                                           

๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ ,  
(กรุงเทพมหานคร:  บริษทั  ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๑๘.  

๑๒ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล  อังกฤษ-ไทย ,(กรุงเทพมหานคร: หจก. อรุณ
การพิมพ,์ ๒๕๔๒), หนา้ ๑๐๖.  

๑๓พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร:  บริษทั 
อมรินทร์พร้ินติ้ง กรุ๊ฟ จ ากดั, ๒๕๓๑), หนา้ ๒๓. 

๑๔พทุธทาสภิกขุ, ความเป็นเจ้าโลก, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๘),  หนา้ 
๕๒. 



๑๕๑ 
 

ความเช่ือ  แนวคิดทฤษฎี  หรืออุดมการณ์ก็ได ้  ดงันั้น  เม่ือพดูถึงพลงัท่ีขบัเคล่ือน  พระพุทธศาสนา
จึงให้น ้ าหนกัไปท่ีทิฏฐิมากกวา่พลงัตวัอ่ืน ๆ  เพราะทิฏฐิเป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่ความเจริญหรือ
ความเส่ือม  และเป็นตวัช้ีขาดในเบ้ืองตน้ดว้ยวา่ชีวติและสังคมจะไดรั้บคุณค่าสูงสุดตามท่ีมุ่งหวงัไว้
หรือไม่  ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแมอ้ยา่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ี
ยงัไม่เกิดก็เกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลยย์ิ่งข้ึนเหมือนสัมมาทิฏฐิน้ี‛๑๕   
และพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแมอ้ยา่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมท่ียงัไม่
เกิดก็เกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลยย์ิง่ข้ึนเหมือนมิจฉาทิฏฐิน้ี‛๑๖ 

 เม่ือผูว้ิจยัศึกษามาถึงจุดน้ี แลว้พบว่า เหตุหรือรากเหงา้ของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ 
คือ ความยึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิหรืออุดมการณ์ ซ่ึงเป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยู่ลึกสุด 
เพราะฉะนั้ นในการจัดการปัญหาของความขัดแย้ง  ตามหลัก คิดในการแก้ปัญหาทาง
พระพุทธศาสนา ‚อะไรเกิดท่ีเหตุ ก็ให้ดับท่ีเหตุนั้น‛ นั่นคือ ท าอย่างไรท่ีจะท าให้ทิฏฐิหรือ
อุดมการณ์ซ่ึงเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” นั้นเปล่ียนเป็น “สัมมาทิฏฐิ” และสัมมาทิฏฐิน้ีเองท่ีจะน าไปสู่ภาวะ
ไร้ความขดัแยง้ 

 ๔.๑.๒ สัมมาทฏิฐิ : ภาวะไร้ความขัดแย้ง 

 “สัมมาทิฏฐิ” มีความหมายอยา่งไร ในพระไตรปิฎก ค าท่ีใชเ้ป็นไวพจน์ (synonym) ของ
สัมมาทิฏฐิโดยตรงมีนอ้ย  เท่าท่ีปรากฏ เช่น ในสัมมาทิฏฐิสูตร  ท่านพระสารีบุตรใชค้  าวา่ ‚ทิฏฐิท่ี
ด าเนินไปตรง (อุชุคตา)‛๑๗ และคมัภีร์อรรถกถาไดข้ยายความต่อไปว่า ‚ความเห็นท่ีดีงามดว้ย 
ประเสริฐดว้ย  จึงช่ือวา่ สัมมาทิฏฐิ‛๑๘ ท่านพุทธทาสภิกขุให้ความหมายของสัมมาทิฏฐิวา่ คือ ความ
เห็นชอบ หรือความเห็นท่ีถูกตอ้ง ค าวา่ ‚เห็น‛ ในท่ีน้ีไม่ใช่เห็นดว้ยตา  แต่เห็นดว้ยใจ เรียกง่าย ๆวา่ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ความเช่ือท่ีถูกตอ้งหรือความรู้สึกนึกคิดท่ีถูกตอ้งนัน่เอง๑๙ 
และสัมมาทิฏฐิน้ีเอง จะเป็นตวัแสดงบทบาทน ากระบวนการพฒันาตนเองตามหลกัไตรสิกขา ซ่ึง
จะตอ้งพฒันาไปพร้อม ๆ กนัทั้ง ๓ ดา้น เป็นหลกัธรรมท่ีเก้ือกลูกนั คือ ทั้งทางดา้นศีล (อธิศีลสิกขา) 
ดา้นจิตใจ (อธิจิตตสิกขา) และดา้นปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) จดัเป็นกระบวนการพฒันาชีวิตของ

                                                           
๑๕องฺ.เอกก. (ไทย)  ๒๐ / ๒๙๙/ ๓๘.  
๑๖องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/ ๒๙๘ / ๓๘.   
๑๗ม.มู. (ไทย)  ๑๒ / ๘๙ / ๖๓. 
๑๘ม.มู.อ. (บาลี)  ๑ / ๘๙ / ๒๐๙.  
๑๙พินิจ  รักทองหล่อ,  ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์  ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๓,  (กรุงเทพมหานคร:  

ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๐), หนา้  ๒๙๓ . 



๑๕๒ 
 

มนุษยอ์ยา่งบูรณาการ ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม ความประพฤติท่ีดีงาม ท าให้สังคม และประเทศชาติมี
ความสงบสุขได ้

 ในการสร้างเหตุปัจจยัเพื่อการเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐินั้น จะเนน้ความสมดุลของปัจจยั
ทั้ง ๒ ดา้น คือ ทั้งปัจจยัภายนอก (external factor) และปัจจยัภายใน (internal factor) ปัจจยัภายนอก
เรียกวา่ ‚ปรโตโฆสะ‛ ส่วนปัจจยัภายในเรียกวา่ ‚โยนิโสมนสิการ‛ ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ปัจจยัให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ ๒ อยา่งน้ี ปัจจยั ๒ อยา่ง อะไรบา้ง  คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ‛๒๐ 

 ๑) ปรโตโฆสะ หรือ กัลยาณมิตร การสร้างสัมมาทิฏฐิดว้ยปัจจยัภายนอก แปลตามศพัท์
ว่า เสียงจากผูอ่ื้นหรือเสียงจากภายนอก  มีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกทุก
ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมชีวิตของบุคคล  ไม่วา่จะเป็นค าแนะน าสั่งสอน  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูลข่าวสาร  ค าอธิบายช้ีแจง   ตลอดจนการเรียนรู้   และการเลียนแบบจากแหล่ง
ภายนอกต่าง ๆ อาจจะเรียกว่า ปัจจยัทางสังคม หรือกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมก็ได ้
(socialization) โดยแหล่งส าคญัของการเรียนรู้ประเภทน้ี  เช่น พ่อแม่  ครู อาจารย ์มิตรสหาย คนมี
ช่ือเสียงในสังคม ส่ือมวลชนทุกแขนง ตลอดถึงสถาบนัศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้๒๑ ในท่ีน้ี
หมายเอาเฉพาะปรโตโฆสะท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัโลกและชีวิตในทางถูกตอ้งดีงามเท่านั้น โดย
เฉพาะปรโตโฆสะท่ีเป็นบุคคล หรือท่ีเรียกวา่ ‚กลัยาณมิตร‛ 

 กลัยาณมิตร ไดแ้ก่ บุคคลผูเ้พียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัท่ีดีงาม พร้อมท่ีจะแนะน าสั่งสอน 
ช้ีแจงชกัจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูอ่ื้นไดด้ าเนินตามอยา่งถูกตอ้ง๒๒ บางคร้ัง
เรียกวา่ ‚บณัฑิต‛ หรือ ‚สัตบุรุษ‛ การไดเ้สวนาหรือไดส้มาคมกบักลัยาณมิตร  นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลสูงมากต่อการพฒันาชีวิตของบุคคล  ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้ความในมงคลสูตร พระพุทธองค์
ไดส้รรเสริญการคบบณัฑิตวา่เป็นมงคลอนัสูงสุดเลยทีเดียว๒๓ นอกจากนั้น ยงัมีพุทธพจน์ท่ียกยอ่ง
การมีกลัยาณมิตรวา่มีประโยชน์เหนือกวา่ปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืน ๆ ดงัขอ้ความท่ีวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย  
เม่ือภิกษุผูเ้ป็นพระเสขะยงัไม่บรรลุ…เราไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืนใดท่ีจะมีประโยชน์มาก
เหมือนความเป็นผูมี้กลัยาณมิตรน้ีเลย‛๒๔  ในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพุทธโฆษาจารย ์ไดย้กตวัอยา่ง

                                                           
๒๐ม.มู. (ไทย)  ๑๒ / ๔๕๒ / ๔๙๑. 
๒๑ พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๒๕), หนา้ ๑๗๒.  
๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๖๒๓. 
๒๓ข.ุธ. (ไทย)  ๒๕ / ๓ / ๗.  
๒๔ข.ุอิติ. (ไทย)  ๒๕ / ๑๗ / ๓๖๑.  



๑๕๓ 
 

บุคคลท่ีถือวา่เป็นกลัยาณมิตร เช่น พระพุทธเจา้  พระอรหนัตสาวก ครู อาจารย ์ และท่านผูเ้ป็น
พหูสูตทางปัญญาสามารถสั่งสอนแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาได ้ แมจ้ะอ่อนวยักวา่ก็ตาม๒๕  

 สรุปไดว้่า องค์ประกอบภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะก่อให้เกิด
สัมมาทิฐฏิ  ซ่ึงเป็นตวัแสดงบทบาทน ากระบวนการพฒันาตนเองอย่างบูรณาการ ท่ีจะน าไปสู่
แนวทางของการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ปัจจยัภายนอกท่ีเราไดรั้บมาไม่เป็นไป
ในทางถูกตอ้งและดีงาม การจดัการปัญหาความขดัแยง้นั้น อาจจะคล่ีคลายลงไดย้าก ตวัอย่างเช่น 
เม่ือมีเหตุการณ์ของความขดัแยง้เกิดข้ึน ถ้าเราไดรั้บปัจจยัภายนอก เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ดีไม่
ถูกตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีบิดเบือนไปจากความจริง เป็นขอ้มูลท่ียุแหย่ให้เกิดความแตกแยก หรือผูท่ี้ให้
ค  าปรึกษาไม่มีคุณสมบติัของกลัยาณมิตร ก็อาจจะชกัจูงให้ให้มีการตอบโตใ้นลกัษณะท่ีก่อให้เกิด
ความรุนแรงข้ึนได ้ 

 อยา่งไรก็ตาม  แมอ้งคป์ระกอบภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ จะสามารถเป็นปัจจยัให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ แต่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิท่ีอยูใ่นขั้นของศรัทธา  คือ มีศรัทธาคอยหนุนหลงัอยู่๒๖ ถา้หยุดไว้
เพียงแค่น้ีโดยไม่มีปัจจยัภายในเขา้มาเสริมหรือมารับช่วงต่อ  กระบวนการพฒันาก็ไปไม่ตลอดรอด
ฝ่ัง  ไม่ถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  เพราะเม่ืออยูเ่พียงแค่ขั้นศรัทธา   ตวัผูมี้ศรัทธานั้นก็
ยงัข้ึนต่อกลัยาณมิตร  คอยพึ่งอาศยัครูอาจารย  ์  พฤติกรรมก็ยงัอยูใ่นลกัษณะของการท าตามหรือ
เลียนแบบ  ทางแกคื้อตอ้งพยายามหาทางเช่ือมโยงให้กา้วเขา้สู่องคป์ระกอบภายในให้ได ้  นัน่คือ 
โยนิโสมนสิการ 

 ๒) โยนิโสมนสิการ(internal factor) การสร้างสัมมาทิฏฐิดว้ยวิธีการแห่งปัญญา เม่ือ
วิเคราะห์โดยรูปศพัท์ ค าวา่ ‚โยนิโสมนสิการ‛  ประกอบดว้ย  โยนิโส + มนสิการ  โยนิโส  มาจาก
ค าวา่ ‚โยนิ‛  แปลวา่ตน้เหตุ ตน้เคา้  แหล่งเกิด  ส่วนค าวา่ ‚มนสิการ‛  แปลวา่ การท าในใจ  การคิด  
ค านึง  นึกถึง  ใส่ใจ  พิจารณา  เม่ือรวมสองค าเขา้ดว้ยกนั  มกัแปลสืบๆ กนัมาวา่ การท าในใจโดย
แยบคาย๒๗  หมายถึง  การใชค้วามคิดถูกวิธี  คิดอยา่งมีระเบียบ  คิดหาเหตุผล  สืบคน้ถึงตน้เคา้  สืบ
สาวใหต้ลอดสาย  แยกแยะส่ิงทั้งหลายให้เห็นความจริงตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั โดยไม่เอา
ความรู้สึกดว้ยตณัหาอุปาทานของตนเขา้จบั๒๘ โยนิโสมนสิการจดัเป็นองคป์ระกอบภายใน ซ่ึงถือวา่

                                                           
๒๕วสุิทธิ. ๑ / ๑๒๓-๑๒๕.  

 ๒๖ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๖๔๔. 
 ๒๗ พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยตฺุโต), วธีิคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร:  ส านกัพิมพ์
ปัญญา, ๒๕๓๕), หนา้ ๓๑. 
 ๒๘ พระราชวรมุนี(ประยทุธ์  ปยตฺุโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, หนา้ ๑๗๒.  



๑๕๔ 
 

มีความส าคญัอยา่งมากต่อการเกิดข้ึนของสัมมาทิฏฐิ  ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือดวง
อาทิตยก์ าลงัจะอุทยั  ยอ่มมีแสงอรุณข้ึนมาก่อน  เป็นบุพนิมิต ฉนัใด  ความถึงพร้อมดว้ยโยนิโส
มนสิการ  ก็เป็นตวัน า  เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดข้ึนแห่งอริยมรรคมีองค ์๘ ฉนันั้น‛๒๙   

 โดยสรุป กระบวนการพฒันาชีวิตของมนุษย์อย่างบูรณาการ ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม 
ความประพฤติท่ีดีงาม ท าให้สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุขได้นั้น มนุษยต์อ้งสร้างเสริม
กระบวนการทางความคิดโดยอาศยัสัมมาทิฏฐิก่อน ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้น มี ๒ ดา้น 
คือ ปรโตโฆษะ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก โดยสรุปนั้นหมายถึง การไดศึ้กษาหาความรู้ การรับฟังขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆจากภายนอก ท่ีถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ เช่น การฟังธรรม การอ่านหนงัสือ หรือการ
ไดป้รึกษาหารือกบับุคคลท่ีเป็นกลัยาณมิตร  และโยนิโสมนสิการซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน ซ่ึงปรโต
โฆษะนั้นจะเป็นฐานหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญั ในการท่ีจะท าให้เกิดโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ภายในการสร้างสัมมาทิฏฐิ ในการท่ีจะก่อให้เกิดวิธีคิดท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเปรียบเสมือนรากเหงา้แห่งการ
ปลุกเร้าให้เกิดการพฒันาและการเรียนรู้ เป็นการหล่อหลอมจิตใจเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมทั้งหลาย
ใหเ้กิดข้ึน 

 สัมมาทิฏฐินั้นเป็นตวัแสดงบทบาทน ากระบวนการพฒันาตนเองตามหลกัไตรสิกขา ซ่ึง
จะตอ้งพฒันาไปพร้อม ๆ กนัทั้ง ๓ ดา้น เป็นหลกัธรรมท่ีเก้ือกลูกนั คือ ทั้งทางดา้นศีล (อธิศีลสิกขา) 
ดา้นจิตใจ (อธิจิตตสิกขา) และดา้นปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเช่ือวา่ ถา้เราได้
พฒันาชีวติไดค้รบถว้นตามสิกขาสามประการน้ี เราก็จะมีชีวิตท่ีสงบไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อน
ทั้ งแก่ตนและสังคม สังคมซ่ึงประกอบด้วยหน่วยย่อยท่ีมีคุณภาพเช่นน้ี ย่อมสงบสุข มั่นคง 
ปราศจากความขดัแยง้  

 จากแนวคิดของการจดัการความขดัแยง้เชิงพุทธท่ีผู ้วิจยัไดน้ าเสนอดงักล่าว สรุปไดว้่า 
ประเด็นท่ีส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ คือ ปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบัตวัเราท่ี
อาจเป็นหน่ึงในคู่กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และน่ีเองเป็นค าตอบ หรือกุญแจส าคญัท่ีจะมาไข
ค าตอบในการกระบวนการของการไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ถา้เรายอ้นกลบัมาพิจารณาถึงความหมายของ
การไกล่เกล่ีย (Mediation)  ท่ีกล่าวไวว้า่ เป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ โดยจะตอ้ง
มีบุคคลท่ีสามหรือคนกลาง มาท าหน้าท่ีเป็นผูเ้สนอแนะ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประโยชน์ 
และหนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดให้แก่คู่กรณี นัน่คือ บุคคลท่ีสาม หรือคนกลาง ก าลงัท าหนา้ท่ี
เป็นปัจจยัภายนอก คือ “กลัยาณมิตร” ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบั
คู่กรณี เพราะคู่กรณีจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ตามหลัก

                                                           

 ๒๙ ส .ม. (ไทย) ๑๙/ ๕๕ /๔๔.  



๑๕๕ 
 

พระพุทธศาสนา จากบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการน ามาคิดพิจารณา เพื่อให้สามารถบรรลุ
ขอ้ตกลง และขจดัความขดัแยง้ลงได ้โดยความสมคัรใจของคู่กรณีเองทั้งสองฝ่าย ซ่ึงก็หมายถึงว่า
คู่กรณีนั้นตอ้งเกิดความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาไดด้ว้ยตนเอง นัน่ก็คือ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกิด 
“โยนิโสมนสิการ”  ซ่ึงเป็นการครบกระบวนการของปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิ  ท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายสูงสุดของการไกล่เกล่ีย คือ การรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งคู่กรณีและก่อให้เกิดบรรยากาศ
ท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย สรุปไดเ้ป็นแผนภูมิดงัน้ี 

  

แผนภูมิที ่ ๔.๒ แสดงแนวคิดการเจรจาไกล่เกลีย่เชิงพุทธ (ผูว้จิยั)  

 

  

  

     

 

๔.๒ การเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 

 ในหัวข้อผู ้วิจ ัยจะท าการการศึกษาวิ เคราะห์กรณีความขัดแย้ง ท่ีปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎก โดยมีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง และพระพุทธเจา้
ทรงด ารงฐานะเป็นคนกลาง หรือผูไ้กล่เกล่ีย ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งหมด ๓ กรณี ดงัน้ี คือ กรณีความ
ขดัแยง้ของพระภิกษุชาวโกสัมพี กรณีแย่งชิงทรัพยากรน ้ าระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ และ 
กรณีความขดัแยง้ทางเช้ือชาติระหว่างเจา้ศากยะ และ เจา้ชายวิฑูฑภะ ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
ขดัแยง้แต่ละกรณี ผูว้ิจ ัยจะท าการศึกษาใน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก จะเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบของความขดัแยง้ ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และ ขั้นตอน
สุดทา้ย เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกล่ียในการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวใน
รายละเอียดต่อไป  

 ๔.๒.๑ กรณขีองพระภิกษุชาวโกสัมพ ี

 ความขดัแยง้ของพระภิกษุในเมืองโกสัมพีนั้น เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง 
ทางพระวินัยท่ีว่าด้วย ‚การเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นกระบวย‛ ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจาก ‚โกสัมพี
ศึกษา‛  พบวา่ หลงัจากท่ีพระธรรมกถึกไดเ้ขา้ห้องสุขาเพื่อท าภารกิจส่วนตวัเม่ือออกมาจากห้องน ้ า 

 กลัยาณมิตร 

โยนิโสมนสิการ  
สัมมาทิฏฐิ ภาวะไร้ความ

ขดัแยง้ 



๑๕๖ 
 

แต่เม่ือพระวนิยัธรไดเ้ขา้ไปในหอ้งน ้าคราวหลงั    กลบัพบวา่ พระธรรมกถึกเม่ือช าระกายแลว้เหลือ
น ้ าเอาไวใ้นกระบวย ซ่ึงพระวินยัธรก็ไดช้ี้ให้เห็นว่า การกระท าดงักล่าวนั้นผิดวินยั๓๐  พระธรรม
กถึกก็บอกว่าท่านไม่ทราบขอ้เท็จจริงดงักล่าว  แต่ก็ไม่ไดบ้อกวา่ ท่านมีเจตนาท่ีจะเหลือน ้ าเอาไว้
หรือไม่ ถึงกระนั้น เม่ือพระธรรมกถึกไดรั้บการแนะน าวา่การกระท าดงักล่าวผิดตามท่ีพระวินยัธร
บอก ท่านก็ยนิดีปลงอาบติั  ประเด็นก็คือ พระวนิยัธรเป็นผูส้รุปเอาเองวา่ การไม่ทราบก็ดี ผนวกกบั
การไม่ตั้งใจก็ดี  ไม่จดัวา่เป็นอาบติั และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปลงอาบติั 

 แต่ส่ิงท่ีท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายก็คือ การท่ีบรรดาลูกศิษยข์องพระวินยัธร ตอ้งการท่ีจะ
ต าหนิ หรือสร้างมลทินให้แก่พระธรรมกถึก จึงพยายามพาดพิงในเชิงของการสร้างความเสียหาย
ให้แก่อาจารย ์และลูกศิษยว์า่ ‚พระธรรมกถึกรูปน้ี  ตอ้งอาบติัก็ไม่รู้‛  ในขณะเดียว กนัเม่ือลูกศิษย์
ของพระธรรมกถึกน าประเด็นดงักล่าวมาบอก  ท่านจึงเกิดความรู้สึกวา่ พระวนิยัธรไดป้ระจาน และ
ใส่ความตวัท่าน  ทั้งท่ีไดคุ้ยกนัแลว้วา่ ไม่เป็นอาบติั ปัญหาความขดัแยง้จึงไดเ้กิดข้ึนและบานปลาย
ออกไป พระธรรมกถึกจึงตั้งขอ้หาทางวินยัแก่พระวินยัธรว่า ‚พูดมุสา‛๓๑ ลูกศิษยข์องท่านจึงน า
ประเด็นน้ีไปขยายผล โดยการโจมตีพระวินยัธรวา่ ‚เล่าความเท็จ‛ ความขดัแยง้ดงักล่าวไดข้ยายวง
ออกไปเร่ือย ๆ ซ่ึงพระวนิยัธรไดอ้าศยัช่องทางดงักล่าวลง ‚อุกเขปนียกรรม‛๓๒ พระธรรมกถึก ดว้ย
เหตุน้ี  สถานการณ์ความขดัแยง้จึงได ้‚แตกตวั‛ และขยายวงออกไปอยา่งต่อเน่ือง น าเสนอไดด้งั
แผนภูมิท่ี ๔.๓ 

 

 

 

                                                           

 ๓๐ พระภิกษุไม่พึงเหลือน ้ าท่ีจากการใชช้ าระเอาไวใ้นกระบวน  เพราะหากรูปใดเหลือเอาไว ้      ตอ้ง
อาบติัทุกกฎ  ว.ิม. (ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓.  
 ๓๑ ‚ภิกษุตอ้งอาบติัปาจิตตีย ์เพราะกล่าวเท็จทั้งท่ีรู้‛, ว.ิม. (ไทย) ๒/๑๘๖. 
 ๓๒ กรรมอนัสงฆ์พึงท าแก่ภิกษุอนัจะพึงยกเสีย หมายถึง วิธีการลงโทษท่ีสงฆ์กระท าแก่ภิกษุผูต้อ้ง
อาบติัแลว้ ไม่ยอมรับวา่เป็นอาบติั หรือไม่ยอมท าคืนอาบติั หรือมีความเห็นชัว่ร้าย (ทิฏฐิบาป) ไม่ยอมสละซ่ึงเป็น
ทางเสียสีลสามญัญตา หรือ ทิฏฐิสามญัญตา โดยยกเธอเสียจากการสมโภคกบัสงฆ ์คือ ไม่ใหฉ้นัร่วม ไม่ใหอ้ยูร่่วม 
ไม่ใหมี้สิทธิเสมอกบัภิกษุทั้งหลาย พูดง่ายๆ วา่ ถูกตดัสิทธิแห่งภิกษุชัว่คราว ท่ีมาจาก พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุ
โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖), 
หนา้ ๓๕๘. 
 



๑๕๗ 
 

แผนภูมิที ่๔.๓ แสดงพฒันาการความขัดแย้งกันเองของพระภิกษุชาวโกสัมพ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระวนิยัธร พระธรรมกถึก 

ความจริงผิดเป็นอาบติั แต่
ตีความว่า เม่ือไม่รู้ และถา้ไม่
มีเจตนา ไม่ตอ้งแสดงอาบติั 

ไม่ทราบขอ้น้ีวา่เป็นอาบติั  
แต่ก็พร้อมท่ีจะแสดงอาบติั 
แต่พอไดรั้บค าช้ีแนะจึงไม่
เห็นวา่เป็นอาบติั 

ประเด็น ‚การเหลือน ้ า
ช าระเอาไวใ้นภาชนะ‛  
จดัเป็นอาบติัทั้งท่ีไม่รู้ 
หรือ ไม่เป็นอาบติั 

พระวินยัธรน าเหตุการณ์ไป

บอกแก่ลูกศิษยว์า่ พระธรรม

กถึก แมเ้ป็นอาบติัทั้งท่ีไม่รู้ 

ลูกศิษยน์ ากรณีนั้นไปต าหนิ

พระธรรมกถึกผา่นลูกศิษย ์

ลูกศิษยพ์ระธรรมกถึกไดน้ า

เร่ืองท่ีไดย้นิไปบอกอาจารย ์

พระธรรมกถึกช้ีแจงวา่ พระ
วินยัธรช้ีแนะวา่ไม่เป็นอาบติั
ในตอนแรก แต่กลบับอกวา่
เป็นอาบติัในตอนหลงั แสดง

วา่พระวินยัธรพดูเทจ็ 

ลูกศิษยพ์ระธรรมกถึกจึง
กล่าวหาพระวินยัธรวา่พดูเทจ็
ผา่นลูกศิษย ์

ผา่นลูกศิษย ์

ผา่นลูกศิษย ์

พระวินยัธร ใชช่้องทางวินยั
ประชุมลง อุกเขปนียกรรม 
เพราะไม่เห็นอาบติัแก่พระ
ธรรมกถึก 

ลูกศิษยพ์ระวินยัธรไดน้ าขอ้

กล่าวหาไปบอกอาจารย ์

 
พระธรรมกถึกชกัชวนหา
พรรคพวกพระภิกษุและ
ฆราวาส 
ท่ีเป็นเพ่ือนกนัในชนบท ความขัดแย้งลกุลามถึงขั้น

เกดิการตกีนัของพระสงฆ์ 



๑๕๘ 
 

  ๔.๒.๑.๑ วิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง (Analysis of Key Conflict 
Factors) 

๑) องค์ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors) 

  ในกรณีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุชาวโกสัมพี เราสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ 
มี องค์ประกอบท่ีส าคญัอยู่ ๓ ดา้น คือ  ด้านสังคม ดา้นการบริหารการปกครอง และ ดา้นความ
มัน่คง ซ่ึงองคป์ระกอบดา้นสังคมนั้น ความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนใน ๒ ระดบั คือ ในระดบัอาจารยท่ี์
เป็นหวัหนา้ของแต่ละฝ่าย อนัไดแ้ก่ พระวนิยัธร และ พระธรรมกถึก อีกระดบัหน่ึงเป็นระดบัของ
ฝ่ายท่ีสนบัสนุน ซ่ึงรวมทั้งลูกศิษย ์ท่ีเป็นทั้งพระภิกษุ พระภิกษุณี โยมอุปัฏฐาก ฆราวาส และยงั
แผข่ยายไปยงักลุ่มของเทวดา ตามหลกัฐานท่ีปรากฎ ซ่ึงจะอธิบายดงัต่อไปน้ี 

  (๑) ดา้นสังคม 

  -  ระดบัหวัหนา้ 

 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีมูลเหตุจากระดบัของพระอาจารยท่ี์เป็นหัวหน้าของทั้ง ๒ ฝ่าย 
คือ พระวินัยธรท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มพระสงฆ์ท่ีศึกษาทางด้านพระวินัย และพระธรรมกถึก ท่ีเป็น
หวัหนา้กลุ่มของพระสงฆท่ี์ศึกษาทางดา้นพระสูตร จากการท่ีวนัหน่ึงพระธรรมกถึกไดเ้ขา้ห้องสุขา
เพื่อท าภารกิจส่วนตวั ช าระกายแลว้เหลือน ้ าเอาไวใ้นภาชนะ เม่ือพระวินยัธรไดเ้ขา้ไปในห้องน ้ า
คราวหลงั พบเห็นการเหลือน ้าเอาไวใ้นภาชนะ ซ่ึงการเหลือน ้ าไวใ้นภาชนะนั้น ในทางพระวินยันั้น
ถือว่าเป็นอาบติั พระธรรมกถึกไม่รู้ถึงกฏขอ้น้ี และยงัไดก้ล่าวว่าจะแสดงอาบติัดว้ยถา้มีอาบติั แต่
พระวนิยัธรไดก้ล่าวตอบวา่ ถา้พระธรรมกถึกไม่มีเจตนา ก็ไม่อาบติั ซ่ึงท าให้พระธรรมกถึกเช่ือตาม
พระวนิยัธร วา่ไม่อาบติัจึงไม่แสดงอาบติัในวนันั้น 

  -  ระดบักลุ่มผูส้นบัสนุน 

 เหตุการณ์ดูเหมือนว่าน่าจะจบลงดว้ยความเขา้ใจทั้งสองฝ่ายในระดบัพระหัวหน้า แต่
กลบัเป็นวา่เหตุการณ์ในวนันั้นไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ซ่ึงไดข้ยายวงกวา้งไปยงักลุ่ม
ผูส้นบัสนุนในเวลาต่อมา เม่ือพระวินยัธร ไดน้ าเร่ืองน้ีไปเล่าให้กบัลูกศิษยต์นเองฟังวา่ พระธรรม
กถึกรูปน้ี แมต้อ้งอาบติัก็ไม่รู้ ลูกศิษยข์องพระวินยัธรเม่ือไดฟั้งดงันั้น ก็ไดไ้ปกล่าวต่อกบัลูกศิษย์
ของพระธรรมกถึกวา่ ‚พระอาจารยข์องพวกท่าน แมต้อ้งอาบติัแลว้ก็ยงัไม่รู้วา่เป็นอาบติั‛  

 ความดงักล่าวไดรู้้ถึงหูของพระธรรมกถึก เม่ือลูกศิษยต์นเองน าความนั้นมาบอก พระ
ธรรมกถึกจึงเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนว่า ส่ิงท่ีพระวินยัธรพูดกบัท่านต่อหน้า และส่ิงท่ีพระวินยัธรพูดกบั
เหล่าศิษยน์ั้นไม่ตรงกนั  คือ พระวินยัธรแนะวา่ไม่เป็นอาบติัในตอนแรก แต่กลบับอกวา่เป็นอาบติั
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ในตอนหลงั จึงไดต้ั้งขอ้หาทางวินัยแก่พระวินัยธรว่าพูดเท็จ ลูกศิษยข์องพระธรรมกถึกจึงไดน้ า
เร่ืองน้ีไปโจมตีกลบัต่อลูกศิษยข์องพระวินยัธรว่า ‚พระอาจารยข์องพวกท่าน พูดความเท็จ‛ ใน
ท านองเดียวกนั ความน้ีก็รู้ถึงหูของพระวินยัธร โดยผ่านทางลูกศิษย ์ซ่ึงในการตอบโตก้นักลบัไป
กลบัมาก็ไดก่้อใหเ้กิดความเกลียดชงักนัและต่างฝ่ายต่างหาหนทางท่ีจะแกแ้คน้โตต้อบไปมาทั้งฝ่าย
พระวนิยัธร และพระธรรมกถึก จนน าไปสู่อารมณ์ท่ีรุนแรงกา้วร้าวของฝ่ายลูกศิษย ์ความขดัแยง้จึง
ไดท้วเีป็นความรุนแรงเกิดข้ึนในท่ีสุด 

 (๒) ดา้นการบริหารปกครอง 

 ความขดัแยง้ดงักล่าวไดข้ยายวงออกไปเร่ือย ๆ ในระดบัหวัหนา้ทั้งฝ่ายพระวินยัธรและ
พระธรรมกถึก ไดใ้ชก้ลยุทธ์ในเชิงการบริหารปกครอง หาพรรคพวกสับสนุนตนเอง โดยฝ่ายพระ
วนิยัธร ไดเ้รียกประชุมผูส้นบัสนุนฝ่ายตน และไดใ้ชช่้องทางทางพระวนิยัลงอุกเขปนียกรรม เพราะ
ไม่เห็นอาบติั แก่พระธรรมกถึก ทางฝ่ายพระธรรมกถึกเองก็ออกหาพวก ทั้งในหมู่พระภิกษุและ
ฆราวาสท่ีท่านเคยสอนธรรม โดยท่านไดแ้พร่ข่าวออกไปและส่งทูตไปตามส านักสงฆ์ต่าง ๆ ใน
ชนบทท่ีเป็นเพื่อนเคยคบกนัมา บอกวา่ท่านถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายมาเป็น
พวกของท่านดว้ย ดว้ยเหตุน้ีพระธรรมกถึกจึงไดพ้ระภิกษุชาวชนบทท่ีเป็นเพื่อนเคยคบกนัมาเป็น
พวกมากมาย และยงัไดพ้วกจากฆราวาสท่ีท่านสอนธรรมอีกดว้ย 

 (๓) ดา้นความมัน่คง 

 ดงันั้นจากสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีได้ขยายวงกวา้งออกไป ท าให้เมืองโกสัมพีเกิด
ความระส ่ าระสาย ขาดความมัน่คง โดย มีการแตกแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย นบัตั้งแต่พวกอุปัฏฐากผู ้
ถวายปัจจยั ก็แบ่งเป็นสองฝ่าย พวกพระภิกษุณีผูรั้บโอวาทก็ดี หรือแมแ้ต่พวกเทวดาท่ีเป็นเพื่อนคบ
หาก็ดี ก็แบ่งเป็นสองฝ่าย ตลอดจนพรหมโลกก็โกลาหลกึกกอ้งเป็นเสียงเดียวในความขดัแยง้คร้ังน้ี 
จนกระทัง่เกิดสถานการณ์ความรุนแรง มีการแสดงกายกรรม วจีกรรม ท่ีไม่สมควรต่อกนัและกนั 
จนถึงขั้น ฉุดร้ังกนัในโรงอาหาร ในละแวกบา้น นับว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเขา้จดัการความ
ขดัแยง้ 

 ๒)  องค์ประกอบทีเ่ป็นรากเหง้า (Structural Conflict Factors) 

 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความขดัแยง้ ในระดบัท่ีลึกลงไปว่า
องค์ประกอบอะไรบา้งท่ีเป็นน่าจะเป็นสาเหตุรากเหง้า หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้เชิง
ประจกัษ ์จากการวิเคราะห์ความขดัแยง้เชิงประจกัษ ์ท่ีมีองคป์ระกอบทั้ง ๓ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม 
ด้านการปริหารปกครอง และด้านความมั่นคงนั้ น น่าจะมีสาเหตุ หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องจาก
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องคป์ระกอบท่ีเป็นรากเหงา้ ทั้งในระดบัหวัหนา้ คือ พระวินยัธร และพระธรรมกถึก และ ในระดบั
ผูส้นบัสนุนทั้ง ๒ ฝ่าย ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ทิฏฐิ และ มานะ 
 จากจุดเร่ิมตน้ของสถานการณ์ความขดัแยง้จนไปถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน น่าจะมาจาก 
ความมีทิฏฐิ และ มานะในตวัระดบัหัวหน้าทั้งของพระวินยัธร และ พระธรรมกถึก เป็นประเด็น
หน่ึง อีกประเด็นหน่ึง น่าจะมาจาก การส่ือสาร และการฟังความผ่านบุคคลอ่ืน  จะเห็นไดว้่า ทั้ง 
พระวนิยัธร และ พระธรรมกถึก มี มีทิฏฐิ และ มานะ ในการท่ีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมหนัหนา้เขา้หากนั
ในการท่ีจะหาหนทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จนน าไปสู่ความรุนแรงในท่ีสุด 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่าทั้งฝ่ายพระวินยัธร และ พระธรรมถึก ต่างก็มีความยึดมัน่ถือมัน่ว่า
ตวัเองเป็นฝ่ายถูก มีจุดยืนของตวัเอง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความมีมานะของทั้ง ๒ ฝ่าย ท่ี
อยากจะเด่นเหนือกวา่อีกฝ่าย ทางฝ่ายพระวนิยัธรท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นพระวินยั ส่วนพระธรรม
กถึกท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นพระสูตร โดยพระวินยัธรเองไดย้ืนยนัในภายหลงัว่า พระธรรมกถึก
ต้องอาบัติแล้วยงัไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ จนน าไปสู่ การลงอุกเขปนียกรรม เกิดความแตกแยกของ
พระสงฆ์ ในฝ่ายพระธรรมถึกก็ได้ประกาศว่า ท่านได้ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม เพราะพระ
วนิยัธรนั้นพดูความเทจ็ วา่ พระวนิยัธรแนะวา่ท่านไม่เป็นอาบติัในตอนแรก เพราะไม่ไดมี้เจตนาใน
การเหลือน ้าไวใ้นภาชนะ แต่กลบัมาบอกวา่เป็นอาบติัในตอนหลงั พระธรรมกถึกจึงไดอ้อกหาพวก
ให้สนบัสนุนตนเอง จากพระภิกษุและฆราวาสท่ีท่านเคยสอนธรรม รวมทั้งพระภิกษุชาวชนบทท่ี
เป็นเพื่อนเคยคบกนัมา 
 (๒) การตีความและการแปรผลขอ้มูล 

 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ความขดัแยง้เชิงประจกัษ์ จะเห็นไดว้่า อีกประเด็นหน่ึงท่ี
น่าจะเป็นสาเหตุของความขดัแยง้น่าจะมาจากการท่ีพระวนิยัธร และ พระธรรมกถึก ไดรั้บฟังขอ้มูล
ข่าวสารโดยผา่นทางลูกศิษยข์องแต่ละฝ่าย ซ่ึงขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงน้ี  ถือไดว้า่เป็นตวัแปรส าคญัท่ี
จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  ซ่ึงเหตุปัจจยัหลกั ท่ีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงน ามาซ่ึงความขดัแยง้ก็เพราะวา่  
การตีความ การแปรผลขอ้มูล และการส่ือสารท่ีผดิแผกแตกต่างออกไปจากขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจจะเกิด
การไม่ยอมรับ และมองว่าขอ้มูลดงักล่าวนั้นอาจจะไม่ใช่ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงก็ได้ ซ่ึงในกรณีความ
ขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีน้ี จดัไดว้า่ เป็นแนวคิดของการตีความขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง
เป็นท่ีมาของความขดัแยง้ ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้า่ เร่ืองกรณีความขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาวโกสัมพี
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ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค โกสัมพิกขนัธกะ  ได้แสดงเหตุแห่งความแตกสามคัคี ๑๘ 
ประการ อนัเป็นลกัษณะของอธรรมวาทีบุคคล คือ๓๓ 

 (๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมวา่เป็นธรรม 

 (๒) แสดงส่ิงท่ีเป็นธรรมวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรม 

 (๓) แสดงส่ิงท่ีมิใช่วนิยัวา่ เป็นวนิยั 

 (๔) แสดงวนิยัวา่ มิใช่วนิยั 

 (๕) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าวไวว้า่ ตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ล่าวไว ้

 (๖) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ล่าวไวว้า่ ตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าวไว ้

 (๗) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมาวา่ ตถาคตไดป้ระพฤติมา 

 (๘) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไดป้ระพฤติมาวา่ ตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมา 

 (๙) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไวว้า่ ตถาคตไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๐) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดบ้ญัญติัไวว้า่ ตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่อาบติัวา่เป็นอาบติั 

 (๑๒) แสดงอาบติัวา่เป็นไม่ใช่อาบติั 

 (๑๓) แสดงอาบติัเบาวา่เป็นอาบติัหนกั 

 (๑๔) แสดงอาบติัหนกัวา่เป็นอาบติัเบา 

 (๑๕) แสดงอาบติัท่ีมีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือ 

 (๑๖) แสดงอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีมีส่วนเหลือ 

 (๑๗) แสดงอาบติัชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัไม่ชัว่หยาบ 

 (๑๘) แสดงอาบติัไม่ชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัชัว่หยาบ 

 เม่ือน าประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นเหตุแห่งความแตกสามคัคี ๑๘ ประการ ก่อให้เกิด
การหมาดหมาง การทะเลาะ แก่งแยง่ และววิาทดงักล่าวมาวเิคราะห์ ในกรณีความขดัแยง้กนัเองของ
พระภิกษุชาวโกสัมพี ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในกรณีดังกล่าวเขา้เกณฑ์ขอ้ท่ี ๑๒ และ ๑๑  กล่าวคือ 

                                                           

 ๓๓ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒. และดูเทียบเคียงใน ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๑.  
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เบ้ืองตน้แสดงอาบติัวา่ไม่เป็นอาบติั แต่คราวหลงักลบัแสดงไม่เป็นอาบติัวา่เป็นอาบติั    ในเบ้ืองตน้
วา่ไม่เป็นอาบติั คือ จากการท่ีพระวินยัธรไดก้ล่าวกบัพระธรรมกถึกเป็นเชิงเง่ือนไขให้คลอ้ยตามวา่ 
ถา้ไม่ไดต้ั้งใจ ไม่มีสติ การท่ีพระธรรมกถึกเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นภาชนะนั้นไม่จดัวา่เป็นอาบติั ซ่ึง
พระธรรมกถึกก็หลงเช่ือและคลอ้ยตาม จึงไม่ท าการแสดงอาบติัตั้งแต่แรก แต่คราวหลงัต่อมาได้
บอกว่าเป็นอาบติั เม่ือพระวินัยธรกลบัน าเสนอขอ้มูลใหม่โดยไปเล่าสู่ลูกศิษยข์องท่านว่า ‚พระ
ธรรมถึกอาบติัทั้ง ๆ ท่ีไม่รู้‛ โดยท่ีไม่ได้เล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดว่า ตวัท่านเองนั้นเป็นผูท่ี้
ช้ีแนะพระธรรมถึกว่าไม่เป็นอาบติั จะเห็นไดว้่า องค์ประกอบส าคญัท่ีให้เกิดสถานการณ์เช่นน้ีก็
เพราะพระวินัยธร และพระธรรมกถึก เข้าถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกัน โดยพระวินัยธรทราบว่า
พระพุทธเจา้ไดบ้ญัญติัวนิยัขอ้ดงักล่าว แต่พระธรรมกถึกไม่ทราบขอ้เทจ็จริงดงักล่าว และดว้ยการท่ี
ทั้งคู่เขา้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนันั้น ไดท้  าใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ดงักล่าว  

 จากการศึกษาองค์ประกอบท่ีเป็นรากเหง้า ในการอธิบายนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นการ
อธิบายแยกแยะ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย อยา่งไรก็ตามความเห็นของผูว้ิจยั องคป์ระกอบท่ีเป็น
รากเหงา้ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงและกนั ไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัไดอ้ย่าง
ชดัเจน พบว่าจากความขดัแยง้ในระดบัหัวหน้าระหว่างพระวินยัธร และ พระธรรมกถึก ไดข้ยาย
ออกวงกวา้งไปถึงความขดัแยง้ระหวา่งผูส้นบัสนุนทั้ง ๒ ฝ่าย เม่ือพระวินยัธรไดแ้ปรขอ้มูลอนัเป็น
ส่วนตวั ไปสู่ลูกศิษยข์องตน และในท านองเดียวกนั ท่ีพระธรรมมกถึกก็ไดแ้ปรขอ้มูลของตนเอง 
ไปยงัลูกศิษยข์องตนเช่นกนั ถา้วิเคราะห์ให้ลึกลงไปวา่ ท าไมลูกศิษยข์องทั้ง ๒ ฝ่าย จึงไดน้ าขอ้มูล
ดงักล่าวไปบอก ในลกัษณะท่ีจะท าให้ฝ่ายตรงขา้มเกิดความเสียหาย หรือพลาดท่า จนท าให้ดูดอ้ย
กว่า หรือ ท าให้ฝ่ายตนเองดูเหนือหรือเด่นกว่า ค  าตอบน่าจะมาจากสาเหตุจาก ทิฏฐิ และมานะ
นัน่เอง เพราะการท่ีมีการแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายอยา่งชดัเจนของฝ่ายลูกศิษย ์จึงท าให้เกิดความรู้สึก
ของการเป็นพวกพอ้งเดียวกนั (group identification)  จนท าให้รู้สึกถึง ความเป็น “เรา หรือ “กลุ่ม
เรา” ต่างจาก “เขา” หรือ “กลุ่มเขา” และประกอบกับทั้ง ๒ ฝ่าย น่าจะมีการแข่งขนักันอยู่แล้ว  
รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีไม่ค่อยจะลงรอยกนั องคป์ระกอบดงักล่าวทั้งหมดจึงน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ี
ลุกลามไปอยา่งกวา้งขวาง และ รวดเร็ว จนเกิดความรุนแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาทกนัทั้งกายกรรม และ
วจีกรรม 

  ๔.๒.๑.๒  วเิคราะห์บุคคลผู้ทีม่ีบทบาทเกีย่วข้อง (Actor Analysis) 

 ในการวิเคราะห์ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั (actor) ในสถานการณ์ความขดัแยง้ของพระภิกษุ
สงฆช์าวโกสัมพี จะแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ระดบั คือในระดบัหวัหนา้ คือ พระวินยัธร และ พระธรรม
กถึก และในระดบัผูส้นบัสนุน คือ ซ่ึงรวมทั้งลูกศิษย ์ท่ีเป็นทั้งพระภิกษุ พระภิกษุณี โยมอุปัฏฐาก 
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ฆราวาส ซ่ึงการวเิคราะห์ดงักล่าวจะเป็นการวเิคราะห์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือ actor แต่ละตวั ในหลาย
ประเด็นดว้ยกนั คือ ความตอ้งการท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของแต่ละactor  ภาวะซ่อนเร้น  ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง actor  ส่ิงท่ี actor มีอยู ่และ ส่ิงท่ี actor ตอ้งการเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่ 

 ๑) พระวนัิยธร 

 พระวินัยธรนั้น อาจถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุด ถ้าเร่ิมวิเคราะห์จาก
จุดเร่ิมตน้ ท่ีเป็นการสนทนาในวนัท่ีพระธรรมกถึกเขา้ห้องสุขาเพื่อท าภารกิจส่วนตวั ช าระกายแลว้
เหลือน ้ าเอาไวใ้นภาชนะโดยท่ีไม่รู้วา่เป็นอาบติั  เม่ือพระวินยัธรไดเ้ขา้ไปในห้องน ้ าคราวหลงั พบ
เห็นการเหลือน ้ าเอาไวใ้นภาชนะ ซ่ึงพระวินยัธรไดก้ล่าวแนะพระธรรมกถึกอยา่งชดัเจนวา่ “ถา้ไม่
จงใจ ไม่มีสติ ก็ไม่มีอาบติั” แต่ในเวลาท่ีเล่าให้ลูกศิษยฟั์ง กลบัเล่าวา่ “พระธรรมกถึกรูปน้ี แมต้อ้ง
อาบติัก็ไม่รู้” ถ้าจะวิเคราะห์ว่าท าไมพระวินัยธร พูดไม่ตรงกนั จะวิเคราะห์ได้ ๒ กรณี คือ พระ
วนิยัธรมีวาระซ่อนเร้น หรือ อาจจะไม่มีวาระซ่อนเร้นก็ได ้

 ในกรณีท่ีพระวินยัธรมีภาวะซ่อนเร้น คือ ในประโยคท่ีกล่าวกบัพระธรรมกถึกวา่  “ถา้
ไม่จงใจ ไม่มีสติ ก็ไม่มีอาบติั” เป็นการกล่าวท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อท่ีจะหลอกล่อให้ พระธรรมกถึก
หลงเช่ือวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งปลงอาบติั เพื่อจะหวงัท าลายช่ือเสียงในภายหลงั โดยกลบัไปเล่าให ้ลูกศิษย์
ฟังวา่ “พระธรรมกถึกรูปน้ี แมต้อ้งอาบติัก็ไม่รู้” โดยมีวาระซ่อนเร้น เพื่อเป็นการกล่าวต าหนิ พระ
ธรรมกถึกให้ดูด้อยกว่าตนเอง พร้อมทั้งมีเจตนาเล่าไม่ครบในรายละเอียด ว่าตวัท่านเองเป็นคน
กล่าวแนะกบัพระธรรมกถึกว่า ไม่เป็นอาบติั เพื่อให้ลูกศิษยเ์ขา้ใจผิดคิดว่า พระธรรมกถึก อาบติั
แลว้ก็ยงัไม่รู้ การมีวาระซ่อนเร้นดงักล่าว อาจจะสนบัสนุน จากการวเิคราะห์ไดจ้ากส่ิงท่ีพระวินยัธร
มีอยูแ่ลว้ คือ ความเป็นหน่ึงและมีช่ือเสียงในทางพระวินยัอยูแ่ลว้ แต่มีความตอ้งการท่ีจะเด่นหรือ 
เหนือกว่าพระธรรมกถึก ซ่ึงจะวิเคราะห์ได้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีน่าจะมีความขดัแยง้กันโดยไม่
แสดงออกมาระหวา่งพระวนิยัธร กบั พระธรรมกถึก 

 ในกรณีท่ีพระวินัยธรไม่มีวาระซ่อนเร้น ซ่ึงเป็นการแนะน าท่ีอาจมีความปรารถนาดี
จริงๆ ในขณะนั้น ท่ีมีต่อพระธรรมกถึก ว่าไม่อาบติั เพราะไม่มีเจตนาของการเหลือน ้ านั้น ไวใ้น
ภาชนะ ถา้เป็นเช่นนั้น ท าไมถึงไปพดูกบัลูกศิษยใ์นทางตรงกนัขา้มวา่ พระธรรมกถึก นั้นทั้งท่ีอาบติั
ก็ยงัไม่รู้ การท่ีพระวนิยัธรกล่าวเช่นน้ี เป็นเพียงการสอนในเร่ืองพระวนิยั โดยยกเร่ืองของพระธรรม
กถึกเป็นกรณีศึกษา ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์จาก คุณสมบติัของพระวินยัธรตามท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสแลว้
พบวา่  พระวินยัธร มีปัญญา มีความละอาย ใคร่ในการศึกษา ก็อาจจะเป็นเจตนาท่ีดีต่อการสอนลูก
ศิษยใ์นการน าเสนอประเด็นดงักล่าว 
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 แต่ทา้ยท่ีสุดอนัเน่ืองดว้ย ทิฎฐิ มานะ ท่ีมีในตวัท่าน ประกอบกบัอกุศลมูล ท่ีเขา้ครอบง า 
ท าใหพ้ระวินยัธรเรียกประชุมผูส้นันสนุนฝ่ายตน และไดอ้าศยัช่องทางของพระวินยัลงอุปเขกนียก
รรมแก่พระธรรมกถึก กลุ่มพระสงฆเ์กิดการแตกแยกกนัอยา่ชดัเจน 

 ๒) พระธรรมกถึก  

 พระธรรมกถึก ก็ถือได้ว่าเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดเช่นกัน เม่ือวิเคราะห์
เหตุการณ์ในวนัท่ีท่านเหลือน ้ าไวใ้นภาชนะ และเช่ือในค ากล่าวของพระวินยัธรวา่ การกระท าของ
ท่านไม่เป็นอาบติั เพราะไม่รู้วา่เป็นอาบติั เน่ืองจากวา่ไม่มีสติ  และไม่ไดต้ั้งใจ เหตุการณ์ในวนันั้น 
จะวิเคราะห์ไดใ้น ๒ กรณีเช่นกนัวา่ การกระท าของพระธรรมกถึก มีวาระซ่อนเร้น หรือ ไม่มีวาระ
ซ่อนเร้น 

 กรณีท่ีมีวาระซ่อนเร้น นัน่คือ พระธรรมกถึกรู้อยู่แก่ใจว่า ตนเองมีเจตนาท่ีเหลือน ้ าไว ้
ถึงแมว้่าไม่รู้ว่าเป็นอาบติั การท่ีมีเจตนาดงักล่าว พระธรรมกถึกจะตอ้งท าการปลงอาบติั แต่การท่ี
ท่านกล่าววา่ “ถา้มีอาบติัผมจะปลงอาบติั” การกล่าวเช่นนั้น ถึงแมจ้ะเป็นการแสดงถึงความบริสุทธ์ิ
ใจว่าท่านไม่รู้ในพระวินัยขอ้น้ีก็ตาม และการท่ีท่านไม่ปลงอาบติัโดยเช่ือในค าแนะน าของพระ
วนิยัธร โดยอา้งวา่ไม่มีเจตนา  เพราะท่านมีวาระซ่อนเร้น คือกลวัการเสียช่ือเสียง และรู้สึกอบัอายท่ี
ไม่รู้พระวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลงอาบติัต่อหน้าพระวินัยธร ซ่ึงเป็นพระผูใ้หญ่ในระดับ
เดียวกัน  เพราะจะท าให้ท่านดูด้อยกว่า หรือเป็นรองพระวินัยธร ถ้าวิเคราะห์ลงลึกในระดับ
ความสัมพนัธ์ น่าจะเป็นไปในลกัษณะท่ีมีการแข่งขนักนั ซ่ึงอาจจะเป็นความขดัแยง้ท่ีไม่ยงัแสดง
ออกมา ในกรณีท่ีไม่มีวาระซ่อนเร้นนั้น อาจเป็นไปไดว้า่ ในเหตุการณ์วนันั้น ท่านมีความเช่ือโดย
สนิทใจว่า ไม่เป็นอาบติั เพราะเคารพในความรู้ของพระวินยัธร ท่ีเป็นผูท่ี้มีความช านาญทางพระ
วนิยั จึงไม่ท าการปลงอาบติั ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

 หลงัจากนั้นต่อมา สถานการณ์ความขดัแยง้ยงัคงด าเนินต่อไป เม่ือลูกศิษยไ์ดน้ าความ
จากลูกศิษยฝ่์ายพระวนิยัธรมาบอกกบัท่านวา่ “พระธรรมกถึกรูปน้ี แมต้อ้งอาบติัก็ไม่รู้” เป็นเหตุให้
พระธรรมกถึกกล่าวออกมาต่อหน้าลูกศิษยข์องตนเองว่า “พระวินยัธรพูดเท็จ” การกล่าวเช่นนั้น 
อาจวเิคราะห์ไดเ้ป็น ๒ กรณีเช่นกนั วา่ พระธรรมกถึกมีวาระซ่อนเร้น หรือไม่มีวาระซ่อนเร้น การมี
วาระซ่อนเร้นนั้น คือ ต่างฝ่ายต่างแข่งขนักนั ไม่อยากให้ตวัเองดูดอ้ยกว่าอีกฝ่าย พระธรรมกถึกจึง
ตอบโตก้ลบัดงักล่าว โดยมีเจตนาท่ีจะตอ้งการให้ฝ่ายพระวินยัธรเป็นผูผ้ิด การไม่มีวาระซ่อนเร้น
นั้น อาจเป็นเพียงการอธิบายกบัลูกศิษยข์องท่านวา่ ส่ิงท่ีท่านไดส้นทนากบัพระวินยัธรในเหตุการณ์
วนันั้น กบัส่ิงท่ีลูกศิษยข์องท่านไดฟั้งมาไม่ตรงกนั แต่ลูกศิษยก์ลบัน าความไปบอกต่อ จนความ
ขดัแยง้ขยายวงกวา้งออกไป 



๑๖๕ 
 

 ๓) ลูกศิษย์  

 ถา้วิเคราะห์ในกรณีท่ีพระวินัยธรและพระธรรมกถึกไม่มีวาระซ่อนเร้นเลย ตั้งแต่ใน
เหตุการณ์ท่ีเป็นมูลเหตุของความขดัแยง้ จนกระทัง่พระวินยัธรลงอุปเขนียกรรมแก่พระธรรมกถึก 
และฝ่ายพระธรรมกถึกเองก็ออกหาพวก เพื่อเป็นการบอกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้า
พิจารณาจากเหตุการณ์ความขดัแยง้ จะเห็นไดว้่าความขดัแยง้ไดก่้อตวัข้ึนเม่ือลูกศิษยข์องทั้งฝ่าย
พระวินยัธร และพระธรรมกถึก ไดน้ าค ากล่าวของพระอาจารยฝ่์ายตนไปกล่าวให้กบัอีกฝ่าย โดย
ทางลูกศิษยฝ่์ายพระวินยัธรกล่าวกบัลูกศิษยฝ่์ายพระธรรมกถึกวา่“อาจารยข์องท่าน อาบติัทั้งๆท่ีไม่
รู้” และ ลูกศิษยฝ่์ายพระธรรมกถึกก็กล่าวโตต้อบลูกศิษยฝ่์ายพระวินยัธรเช่นกนัว่า “อาจารยข์อง
ท่านพดูเทจ็ ในเร่ืองน้ีเช่นกนั” ซ่ึงการกล่าวของลูกศิษยฝ่์ายพระวินยัธร เป็นการกล่าวท่ีมีวาระซ่อน
เร้น เพื่อเจตนาท่ีจะดูถูกฝ่ายพระธรรมกถึกว่า แมแ้ต่อาจารยข์องท่านเองอาบติัทั้งๆท่ีไม่รู้ว่าอาบติั 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดความอบัอายขายหนา้กบัอีกฝ่าย ในท านองเดียวกนัท่ีลูกศิษยฝ่์ายพระธรรมกถึกได้
กล่าวโตต้อบ ว่าฝ่ายพระวินยัธรพูดโกหก ซ่ึงเป็นการกล่าวท่ีมีวาระซ่อนเร้นเช่นกนั คือ เป็นการ
กล่าวท่ีมีเจตนาท่ีจะต าหนิ และยื่นข้อหาว่ามีความผิดทางพระวินัยฐานพูดความเท็จ การกล่าว
โตต้อบไปมาดงักล่าวบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงรอยกนั เฉพาะระหวา่งลูกศิษย ์ท่ีมีการแข่งขนั
เพื่อใหฝ่้ายตนเองดูเด่นหรือเหนือกวา่อีกฝ่าย 

 ส่วนผูส้นับสนุนอ่ืนๆ เช่น พระสงฆ์ท่ีไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรง พระภิกษุณี ฆราวาส 
อุปัฏฐาก เทวดา ของแต่ละฝ่าย ต่างก็แตกแยกกนัเพื่อท่ีจะสนบัสนุนฝฝ่ายของตนเอง โดยมีวาระ
ซ่อนเร้นเช่นเดียวกนั คือ พยายามท่ีจะให้ฝ่ายตนเองท่ีสนบัสนุนอยู่นั้นเหนือหรือเด่นกว่าฝ่ายตรง
ขา้ม 

  ๔.๒.๑.๓ วเิคราะห์กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy) 

 ในการวิเคราะห์ความสามารถของนักจดัการความขดัแยง้ท่ีจะก่อให้เกิดความสงบ 
หลงัจากเกิดความขดัแยง้ขั้นรุนแรงในหมู่พระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพี ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุด
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว คือ พระพุทธเจา้ พระองค์ทรงเป็นกลัยาณมิตร หรือคนกลาง ท่ีใช้กล
ยุทธหลากหลาย โดยมุ่งเน้นไม่เฉพาะแต่เพียงการรักษาความสงบในขั้นต้น (peace keeping) 
พระองค์ยงัทรงมุ่งเน้นถึงการสร้างความสงบอย่างถาวร (sustainable peace) ท่ีเหตุการณ์ความ
ขดัแยง้นั้นจะไม่เกิดข้ึนอีกในสังคมนั้น ซ่ึงนบัวา่เป็นเป้าหมายสูงสุดของนกัจดัการความขดัแยง้ 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้ในส่วนท่ีวเิคราะห์ถึงรากเหงา้ของความขดัแยง้ กรณีความขดัแยง้ในหมู่
พระภิกษุสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพี ซ่ึงก็คือ ทิฏฐิ ท่ีเป็นรากฐานหรือเป็นตวัเด่น ประกอบกบัความมี
มานะ เพราะคู่กรณีเป็นพระระดบัหัวหน้า คือ พระวินัยธร ซ่ึงถือว่าเป็นพระชั้นผูใ้หญ่ท่ีมีความ



๑๖๖ 
 

เช่ียวชาญในเร่ืองพระวนิยัและ พระธรรมกถึก ซ่ึงถือวา่เป็นพระชั้นผูใ้หญ่ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
พระสูตร ความขดัแยง้ไดข้ยายวงกว้างไปจนถึงกลุ่มของลูกศิษยข์องแต่ละฝ่าย การจดัการความ
ขดัแยง้ในกรณีน้ี จึงถือได้ว่ามีความยากเป็นท่ีสุด แต่ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการ
ด าเนินการจดัการความขดัแยง้ ทา้ยท่ีสุดความสงบสุขอย่างถาวรก็ไดเ้กิดข้ึนในหมู่พระภิกษุสงฆ์
ชาวเมืองโกสัมพี ซ่ึงผูว้จิยัจะไดท้  าการวเิคราะห์ และอธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 ๑) กลยุทธ์ในการรักษาความสงบในข้ันต้น เป็นการใช้กลยุทธ์ ท่ีพระองค์ทรงน ามา
จดัการความขดัแยง้ในระยะแรก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพระภิกษุทั้งสองฝ่ายต่างมีทิฎฐิมานะ และอารมณ์
โกรธรุนแรง  จนมีความปรารถนาวา่จะทะเลาะววิาทกนัต่อไป จากการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ จะ
เห็นวา่ พระพุทธองคท์รงเลือกใชก้ลยทุธ์ในการเผชิญหนา้กบัคู่กรณีร่วมกบักลยทุธ์ในการโนม้นา้ว 

  (๑) กลยทุธ์ในการเผชิญหนา้กบัคู่กรณีโดยแยกเจรจาทีละฝ่าย 

 ในสถานการณ์ความขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีน้ี พระองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ย
การเขา้ไปเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ความขดัแยง้โดยตรง  เพื่อให้ความสงบเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ ไม่
น าไปสู่หายนะท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีสงฆแ์ตกแยกกนั พระองคเ์ขา้ไปท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียโดยท่ีคู่กรณี
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้มานิมนตแ์ต่ประการใด ดว้ยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผูน้ าองคก์ร
สงฆ ์ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบต่อการด ารงอยูข่ององคก์ร พระองคท์รงเลือกการเผชิญหนา้ทีละฝ่าย เพื่อลด
ความรุนแรงของการเผชิญหนา้พร้อมกนัในยามท่ีต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์และมีความขดัแยง้กนัสูงสุด 
การเผชิญหน้าทีละฝ่ายจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีน้ี เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิมานะ
กล่าวหากนัไปมาผา่นทางลูกศิษยไ์ม่ยอมมาเจรจากนัโดยตรงอยูแ่ลว้ และอีกทั้งอารมณ์โกรธแคน้ก็
ก าลงัร้อนแรงจนบดบงัปัญญาของพระภิกษุทั้งสองฝ่าย 

   (๒) กลยทุธ์ในการโนม้นา้ว   

 เป็นวธีิการท่ีพระพุทธเจา้ทรงน ามาใชใ้นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน
แก่คู่กรณีหากคู่กรณีไม่ยอมมาเจรจากนั  และโน้มน้าวให้คู่กรณีได้เห็นถึงความส าคญัของความ
สามคัคี  อยา่งไรก็ตามกลไกท่ีมีความส าคญัของวธีิน้ีก็คือ ‘บารมี’ ของผูไ้กล่เกล่ีย ท่ีจะตอ้งส่งผลต่อ
ความน่าเช่ือถือของการส่ือสารให้กบัคู่กรณี ส าหรับในกรณีความขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาว
โกสัมพีนั้น พระพุทธองค์ทรงเป็นผูเ้จรจาไกล่เกล่ียเอง จึงไม่น่าจะมีปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือแต่
อยา่งใด ในการไปเผชิญหนา้ทีละฝ่ายและโนม้นา้วมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

  -  พระพุทธองคเ์สด็จไปพบฝ่ายพระวนิยัธรก่อน 



๑๖๗ 
 

 พระพุทธเจา้ทรงตระหนกัถึงความส าคญัของความขดัแยง้ในสถานการณ์ท่ีก่อตวัเด่นชดั
แลว้ ทรงพิจารณาวา่ควรแยกกระบวนการเผชิญหนา้ทีละฝ่ายในเบ้ืองตน้เสียก่อน จึงไดเ้ขา้ไปตรัส
เตือนกลุ่มพระวนิยัธรซ่ึงเป็นท่ีมาของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดวา่  

 ‚ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าคิดอย่างน้ีว่า ‘เร่ืองน้ีแจ่มแจง้แก่พวกเรา เร่ืองน้ีแจ่มแจง้แก่
พวกเรา’ แลว้จอ้งแต่จะลงอุกเขปนียกรรมภิกษุในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง‛ ๓๔ 

 การท่ีพระองคท์รงย  ้าขอ้ความน้ี เร่ืองน้ีแจ่มแจง้แก่พวกเรา ๆ เป็นการบ่งช้ีวา่พระองคไ์ม่
เห็นดว้ยกบัพฤติกรรมดงักล่าวของพระวินยัธรท่ีใชอ้ารมณ์ร่วมกบัทิฏฐิมานะโดยการอาศยัช่องวา่ง
ทางขอ้วนิยัท่ีตวัเองถนดัไปลงโทษคนอ่ืน 

 พระองค์ทรงช้ีให้เห็นว่า กลุ่มพระภิกษุฝ่ายพระวินัยธรควรเลิกวางตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางวนิยั ท่ีคอยตดัสินพระภิกษุผูป้ระพฤติผดิวนิยั หลกัฐานท่ีน ามาอา้งก็เป็นแค่ส่ิงท่ีเห็นเท่านั้น(เห็น
เฉพาะน ้ าในภาชนะท่ีเหลือ ไม่รู้ว่ามีเจตนาหรือไม่) และค าตดัสินในเร่ืองอาบติัน้ีก็เป็นเพียงความ
คิดเห็น เป็นอนัวา่การทะเลาะววิาทของทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดอยูเ่หนือกวา่ฝ่ายใด 

 พระองค์ทรงขอให้เหล่าพระภิกษุฝ่ายพระวินยัธร ไดพ้ิจารณาพระภิกษุคู่กรณีซ่ึงก็คือ 
พระธรรมกถึก ว่าเป็นอย่างไร มิใช่มองแต่ในแง่อาบติัท่ีไดก้ระท าลงไปเท่านั้น  แต่ให้พิจารณาถึง
การฝึกฝนอบรมตนและความดีงามของพระภิกษุรูปนั้นดว้ยวา่ พระธรรมกถึกรูปน้ีเป็นพหูสูตร ใฝ่
ในการศึกษา อีกนัยหน่ึงก็คือ พระองค์ทรงช้ีชวนให้มีการมองอย่างรอบด้านมากข้ึน เพื่อไม่ให้
ประเด็นความผดิของบุคคลผูน้ั้นมาปิดบงัเราจนไม่เห็นคุณค่าของเขา 

 ต่อเน่ืองจากการมองอยา่งรอบคอบรอบดา้นแลว้ พระองคก์ระตุน้เตือนให้เหล่าพระภิกษุ
พิจารณาความขดัแยง้และความร้าวฉานภายในคณะสงฆอ์นัจะเกิดข้ึนต่อไป หากจะลงอุกเขปนียก
รรมแก่พระภิกษุรูปน้ี  ซ่ึงจะมีผลก่อให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์ หรือท่ีเรียกว่า ‚สังฆเภท‛ 
อยา่งแน่นอน อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียในประเด็นใหญ่ ๆ หลายประการดว้ยกนั เช่น   ตอ้งท าอุโบสถ
แยกกนั ปวารณาแยกกนั ท าสังฆกรรมแยกกนั และฉนัแยกกนั เป็นตน้   ซ่ึงการกระท าดงักล่าวเป็น
เหตุผลส าคญัให้ความขดัแยง้ในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น การบาดหมาง การทะเลาะกนั การแก่งแย่ง 
การววิาท ความแตกแยก ความร้าวราน และความแบ่งพรรคแบ่งพวก ไดข้ยายตวัออกไปเร่ือย ๆ ซ่ึง
ท าใหพ้ระพุทธเจา้มองวา่ การลงอุกเขปนียกรรมดงักล่าวนั้น เกิดข้ึนมาจากเป้าหมายลวงอนัเป็นเหตุ
ปัจจยัของทิฏฐิมานะส่วนตนทั้งส้ิน 

  -  พระพุทธองคเ์สด็จไปพบฝ่ายพระธรรมกถึก 

                                                           

 ๓๔  ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๕๓/๓๓๗. 



๑๖๘ 
 

 พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญัของการเผชิญหนา้ทีละฝ่าย จึงไดเ้ขา้ไปตรัสเตือนกลุ่ม
พระธรรมกถึกซ่ึงเป็นคู่กรณีดว้ยเช่นกนั ทรงช้ีให้เห็นวา่พระธรรมกถึกเองก็มีส่วนในความขดัแยง้ 
เพราะโดยหลกัการแลว้ ความผิดก็ยงัคงเป็นความผิดอยูดี่ ดงันั้น หากเรารู้วา่ผิดจึงควรแสดงอาบติั 
ทรงตั้งขอ้สังเกตแต่แรกดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะหกัลา้งความคิดของลูกศิษยฝ่์ายพระธรรมกถึกท่ีคิด
วา่ตวัเองถูกตอ้ง ทรงขอใหเ้หล่าพระภิกษุไดใ้คร่ครวญเร่ืองน้ีวา่ 

 เป็นเร่ืองของการแสดงความเห็นท่ีต่างกันของพระภิกษุผู ้ช านาญและอาวุโสท่ีมี
สถานภาพเท่าเทียมกัน ทรงกระตุ้นเตือนให้มองอีกฝ่ายอย่างรอบด้านว่าท่านเป็นพหูสูตร ใฝ่
การศึกษา  ซ่ึงคงจะไม่มีอคติต่อกรณีของการท าผดิพระวนิยั  อีกนยัหน่ึงก็คือให้เคารพพระวินยั โดย
ใหพ้ิจารณาขอ้กล่าวหาวา่มีอะไรถูกตอ้งบา้ง แทนท่ีจะบอกปัดและตอบโตก้ลบัมา 

 พระองค์ทรงกระตุ้นให้ตระหนักถึงผลกระทบของความขดัแยง้และความร้าวฉาน
ภายในคณะสงฆอ์นัจะเกิดข้ึน จึงพึงแสดงอาบติันั้นเสีย (เพราะถึงอยา่งไรก็ตามความผิดก็ยงัคงเป็น
ความผดิอยูดี่) แมว้า่ในขณะน้ีจะเป็นการกระท าดว้ยเห็นแก่ผูอ่ื้น 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าพระองค์จะใชว้ิธีการโน้มนา้วในประเด็นดงักล่าว แต่หาไดเ้กิดผล
ในทางปฏิบติัไม่ เพราะพระภิกษุทั้งสองฝ่ายไดท้ะเลาะวิวาทกนัในโรงครัวจนน าไปสู่ความรุนแรง
ดว้ยการตบตีกนั  พระพุทธเจา้ก็ไดเ้ขา้ไประงบัเหตุดงักล่าว และส่ิงท่ีท าไดดี้ท่ีสุดในขณะนั้นก็คือ 
การต าหนิ การกระท าของพระภิกษุเหล่านั้น  ถึงกระนั้น พระพุทธเจา้ก็ไดเ้สด็จเขา้ไปห้ามปรามอีก 
๒ คร้ัง ทรงตรัสวา่  

 ‚อย่าเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าบาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่าขดัแยง้ อย่าวิวาทกนั
เลย‛๓๕   

 แต่พระภิกษุฝ่ายพระธรรมกถึกก็ไดทู้ลพระพุทธเจา้ข้ึนในท่ามกลางสงฆว์า่ 

  ‚ขอใหพ้ระองคโ์ปรดรอไปก่อน ขอจงทรงขวนขวายนอ้ยเถิด...‛๓๖  

 อนัเป็นการแสดงให้พระพุทธเจา้ไดป้ระจกัษว์่าพวกเราจะบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกนั
ต่อไป๓๗  

                                                           

 ๓๕ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 ๓๖ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 ๓๗ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 



๑๖๙ 
 

 แต่ในคร้ังท่ี ๓ พระองค์ก็ยงัไม่ทรงละความพยายามท่ีจะสร้างความสมานฉันท์ให้แก่
พระสงฆส์องฝ่าย  ในคร้ังน้ีพระองคท์รงน าเสนอขอ้คิดเพิ่มเติม โดยยกตวัอยา่งของพระเจา้ทีฆาวุ
กุมารท่ีไม่ผูกใจโกรธพระเจา้พรหมทตักาสีราชท่ีปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ โดยได้
ทรงสรุปในประเด็นน้ีวา่  

 ‚เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร‛๓๘ 

  และย  ้าเนน้เพิ่มเติมวา่  

 ‚การท่ีเธอบวชในพระธรรมวินยัน้ี ควรท่ีจะมีความอดทนและความสงบเสง่ียม ก็จะพึง
งดงามในธรรมวนิยั ประดุจพระราชาผูท้รงมีขนัติโสรัจจะ‛๓๙ 

 อย่างไรก็ตาม พระภิกษุฝ่ายพระธรรมกถึกก็ยืนยนัในเจตนารมณ์เดิมของตวัเองว่าจะ
ทะเลาะววิาทกนัต่อไป  จนท าใหพ้ระองคด์ าริวา่  

 ‚พวกโมฆบุรุษเหล่าน้ีด้ือร้ันนัก จะท าให้สามคัคีกนัไม่ใช่ง่าย‛๔๐ พระราชด ารัสใน
ประโยคน้ีของพระองค ์เป็นพระราชด ารัสท่ีมีนยัอยา่งมาก เพราะพระองคท์รงเล็งเห็นแลว้ว่า ฐาน
รากของความขดัแยง้ภายในไดห้ย ัง่รากลึกของทั้ง ๒ ฝ่าย นั้นเป็นประเด็นเร่ือง ‚ทิฏฐิ‛ ท่ียึดมัน่ยาก
ต่อการแกไ้ข และนอกจากนั้น ‚มานะ‛ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีว่าดว้ยเร่ืองของ ‚หน้าตา‛  ‚เกียรติ‛ และ 
‚ศกัด์ิศรี‛ นั้นก็เป็นตวัจกัรส าคญัท่ีท างานอยู่เบ้ืองหลงัความขดัแยง้ดงักล่าว  ทิฏฐิ และมานะ 
ระหว่างคน และกลุ่มคน ไดบ้ดบงัปัญญาของคู่กรณี และดว้ยทิฏฐิมานะของทั้งสองฝ่าย ไดแ้ปร
ประเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริงไป ท าให้อีกฝ่ายไดอ้าศยัช่องว่างของขอ้วินยัและจุดบกพร่องของอีกฝ่าย
หน่ึง ไปลงโทษอีกฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงการกระท าดงักล่าวไม่ไดถื้อวา่เป็นความถูกตอ้งและชอบธรรมแต่
ประการใด  

 จากการท่ีพระองคไ์ดท้รงเผชิญหนา้ทีละฝ่ายและโนม้นา้วให้เหตุผลแลว้ก็ตาม ดว้ยทิฏฐิ
มานะจึงท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาวา่จะทะเลาะวิวาทกนัต่อไป ซ่ึงเช่ือว่าน่าจะมีกลุ่มพวกหัว
รุนแรงมีมิจทิฏฐิ (peace spoilers) ท่ีไม่อยากจะให้ความสงบเกิดข้ึนในสังคม ทั้งยงัเป็นตวักระตุน้
ก่อให้เกิดความรุนแรง ถึงกบักล้ากล่าวค าพูดห้ามมิให้พระองค์มาเก่ียวข้องด้วย ดังขอ้ความว่า 
‚ขอให้พระองคโ์ปรดรอไปก่อน ขอจงทรงขวนขวายนอ้ยเถิด...‛ อนัเป็นการแสดงให้พระพุทธเจา้

                                                           

 ๓๘ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 ๓๙ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 ๔๐ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
 



๑๗๐ 
 

ไดท้รงประจกัษว์า่ ทั้งสองฝ่ายจะบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกนัต่อไป ฉะนั้นการสลายความขดัแยง้ท่ี
จะน าไปสู่ความสงบสุขอย่างย ัง่ยืน ต่อกรณีน้ีก็คือ การถอนรากเหงา้ของทิฏฐิมานะซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากภายในนัน่เอง ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีจะน ามาใชน้ั้น จะไดก้ล่าวต่อไป  

 ๒) กลยุทธ์ในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน  จากการวิเคราะห์การจดัการความขดัแยง้
ของพระพุทธองค์ในเบ้ืองตน้ เพื่อท่ีจะรักษาความสงบให้เกิดข้ึนก่อนนั้น โดยการใช้วิธีเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลางในรูปของการเผชิญหนา้ทีละฝ่าย เพื่อด าเนินการประนีประนอมพระภิกษุทั้งสองฝ่าย 
จนน าไปสู่การใชว้ธีิการโนม้นา้ว ไม่สามารถท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้นกรณีท่ีรากเหงา้ของความขดัแยง้นั้น
มาจากของทิฏฐิมานะ การสลายทิฏฐิมานะนั้นจะตอ้งเกิดมาจากภายในของคู่กรณีเอง (insight 
knowledge) จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ในการสร้างสันติภาพอย่างย ัง่ยืนของพระองค์นั้น สามารถ
วเิคราะห์ไดว้า่ เป็นการจดัการความขดัแยง้ท่ีจะตอ้งมององคป์ระกอบของความขดัแยง้นั้นอยา่งเป็น
ระบบ (system) คือ เป็นการมององคป์ระกอบนั้น อยา่งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะไดก้ล่าว
ในรายละเอียดต่อไป 

  (๑) กลยทุธ์ในการมองเชิงระบบ 

 ในสังคมหน่ึงๆ เราจะเห็นไดว้่ามีหลายองค์ประกอบท่ีอยู่ในสังคมนั้นประกอบกนัข้ึน
เป็นระบบ โดยความจริงแล้วจะพบว่าไม่มีองค์ประกอบใดท่ีจะแยกอยู่เ ด่ียวๆได้ โดยไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืน และถา้องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็นอ้ย  

 การท่ีพระองค์จะต้องเสด็จออกจากเมืองโกสัมพี ซ่ึงถ้ามองอย่างผิวเผินอาจจะดู
เหมือนวา่พระองคท์รงเล่ียงท่ีจะไม่จดัการความขดัแยง้ดงักล่าว เพราะทั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาวา่จะ
ทะเลาะววิาทกนัต่อไป พระองคท์รงเก็บบาตรและจีวรเสด็จไปท่ามกลางสงฆแ์ลว้ประกาศวา่  

          ‚ภิกษุมีเสียงดงัเป็นเสียงเดียวกนั ท่ีจะรู้สึกว่าตนเป็นพาลนั้นไม่มีเลยสักรูปเดียว ยิ่งเม่ือ
สงฆแ์ตกกนัก็ไม่ไดค้  านึงถึงเร่ืองอ่ืน พวกเธอขาดสติ แสดงตนวา่เป็นบณัฑิต เจา้คารม พูดไดต้ามท่ี
ปรารถนา จะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะ... การเท่ียวไปคนเดียวประเสริฐกว่า เพราะคุณ
เคร่ืองความเป็นสหายไม่มีในคนพาล บุคคลนั้นพึงเท่ียวไปคนเดียว และไม่ท าบาป...‛๔๑ 

 พระองคท์รงเสด็จไปเยีย่มพระภคุท่ีพาลกโลณกคาม และพระอนุรุทธ พระนนัทิยะ และ
พระกิมพิละท่ีปาจีนวงัสทายวนั และเสด็จเขา้ไปปฏิบติัธรรมในป่าปาลิเลยยกะ โดยมีพญาชา้ง และ

                                                           

 ๔๑ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๔/๓๕๔-๓๕๕. 



๑๗๑ 
 

ลิงคอยให้การอุปัฏฐาก  การแสดงออกในลักษณะน้ีท าให้ดูประหน่ึงว่าพระองค์เสด็จไปเยี่ยม
พระภิกษุอนัเป็นส่ิงท่ีพระองคจ์ะพึงท าเท่านั้น จนถึงการเขา้ไปปฏิบติัธรรมอยูใ่นป่า   

 ค าถามคือว่า เหตุผลใดท่ีพระองค์ตอ้งเสด็จไป ถ้าวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ในการมองเชิง
ระบบของพระพุทธองคน์ั้น พระองคท์รงวิเคราะห์แลว้วา่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จออกจากเมืองโกสัม
พี แล้วไม่ยอ้นกลับมาอีก เพราะพระองค์เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ และสัมพนัธ์กับ
องคป์ระกอบอ่ืนอยา่งมากในสังคมเมืองโกสัมพี การเสด็จออกไปของพระองคถื์อวา่เป็นจุดพลิกผนั
ท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อสังคม ท าให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง หรือมีการตอบสนอง 
ซ่ึงสามารถวเิคราะห์เป็นล าดบัไดด้งัน้ี  

 - การท่ีพระองค์เลือกเสด็จไปกรุงสาวตัถี แควน้โกศล แทนท่ีจะยอ้นกลบัไปท่ีเมือง
โกสัมพีอีกคร้ัง  ซ่ึงหากพระพุทธองค์ไม่ออกจากโกสัมพีไปเลย หรือยอ้นกลบัมาโกสัมพีอีก 
ผลกระทบของความขดัแยง้กนัเองจนถึงขั้นตีกนัในโรงครัว ในละแวกบา้น ของพระภิกษุสองฝ่าย ก็
อาจจะไม่มีใครให้ความสนใจมากนกั เพราะคิดวา่คงไม่มีใครจะกลา้ทะเลาะกนัต่อหนา้ต่อตาอยา่ง
ยดืเยื้อโดยไร้เหตุผลขณะท่ีพระองคท์รงประทบัอยู ่

 -  ในระยะหลงัของความขดัแยง้ เม่ือพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จจากโกสัมพีไปแลว้ และผา่นไป
ประทบัยงัท่ีต่าง ๆ จนในทา้ยท่ีสุดทรงไปประทบัท่ีพระเชตวนั ท่ีอนาถบิณฑิกคหบดีสร้างถวาย ซ่ึง
ช่วงน้ีเองเป็นช่วงท่ีความขดัแยง้ไดท้วีความรุนแรงถึงขีดสุดและค่อย ๆ ทรงตวั จากนั้นต่อมาความ
ขดัแยง้ไดย้ืดเยื้อเป็นเวลานานเขา้ ๆ จนได้รับผลกระทบต่อตา้นจากสังคมชาวโกสัมพี เน่ืองจาก
อุบาสกและอุบาสิกาไดป้รึกษาหารือกนัว่าพระภิกษุเมืองโกสัมพีเป็นตน้เหตุให้พระพุทธเจา้ตอ้ง
เสด็จหลีกหนีไปประทบัอยู่ในกรุงสาวตัถี  ต่างพากนัไม่เคารพ กราบไหว ้และไม่ถวายอาหาร
บิณฑบาต 

 - เม่ือสถานการณ์บีบบงัคบั อนัเน่ืองมาจากประชาชนไม่เคารพ กราบไหว ้และถวาย
อาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุเมืองโกสัมพี เช่นน้ี พระภิกษุเมืองโกสัมพีก็แทบจะอดตาย ทะเลาะ
วิวาทกนัไปก็ไม่เกิดประโยชน์อนัใดกนัทั้งสองฝ่าย จนตอ้งพบกบั ‚ทางตนั‛ ไม่รู้จะท าอย่างไรดี 
หากพระภิกษุทั้งสองฝ่ายไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีคงตอ้งอดตายอย่าง
แน่นอน ทั้งสองฝ่ายจึงไดค้ลายทิฏฐิมานะลง และตั้งสติเกิดปัญญาหาทางคล่ีคลายความขดัแยง้ท่ี
ยดืเยื้ออยา่งไร้ประโยชน์ บทสรุปท่ีไดก้็คือ ‚ท่านทั้งหลาย เอาเถิด พวกเราพึงเดินทางไปกรุงสาวตัถี 
แลว้ระงบัอธิกรณ์น้ี ในส านกัของพระผูมี้พระภาคเจา้‛๔๒ 

                                                           

 ๔๒ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๗/๓๖๑. 



๑๗๒ 
 

 จะเห็นไดว้า่ การท่ีพระองคจ์ะตอ้งเสด็จออกจากเมืองโกสัมพี ไม่ใช่การเล่ียงท่ีจะจดัการ
ความขดัแยง้ แต่เป็นการหลีกเล่ียงของพระองค์อย่างตั้งใจ (intention avoiding) เพื่อท่ีจะเดินหน้า
จดัการความขดัแยง้นั้นต่อไป โดยใชก้ลยทุธ์มององคป์ระกอบความขดัแยง้อยา่งเป็นระบบ การมอง
เป็นระบบดงักล่าวยงัน าไปสู่กลยุทธ์การมีส่วนร่วม และการสร้างความสมานฉนัทคื์นกลบัสู่สังคม 
ซ่ึงจะตอ้งเป็นการร่วมมือจากทุกองคป์ระกอบในสังคมนั้น  

  (๒) กลยทุธ์ในการมีส่วนร่วม  เพื่อแสวงหาฉนัทามติ 

 เม่ือพระภิกษุทั้งสองฝ่ายมาถึงนั้น แทนท่ีจะพบกบัฝันร้ายดงัท่ีเคยเกิดข้ึนในกรุงโกสัมพี  
แต่กลบัไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากพุทธบริษทัในกรุงสาวตัถี  ดว้ยสถานการณ์ผอ่นคลายลงเช่นน้ี 
จึงท าใหพ้ระสงฆใ์นฝ่ายของพระธรรมกถึกตอ้งเร่ิมตน้ในการท่ีสร้างกระบวนการในการเจรจาไกล่
เกล่ียกนัเองกบัฝ่ายของพระวนิยัธร โดยการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายในความพร้อมเพรียงกนัระงบั
อธิกรณ์ในส านกัของพระพุทธองค ์ โดยท่ีพระองคใ์นฐานะท่ีเป็นผูเ้จรจาไกล่เกล่ียไม่ไดท้รงตดัสิน
ใด ๆ เพียงแต่ใหค้  าแนะน าเท่านั้น ทั้งสองฝ่ายต่างร่วมมือกนัคิดหาวธีิระงบัอธิกรณ์ 

 พระองค์ทรงแนะน าให้สงฆ์รับพระภิกษุผูถู้กลงอุกเขปนียกรรมเขา้หมู่ แล้วทรงแนะ
วิธีการท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะยุติความขดัแยง้ ซ่ึงเรียกว่าสังฆสามคัคี โดยมีการประชุมพระภิกษุ
ร่วมกนัทุกรูปและมีการลงมติร่วมกนัเป็นฉันทามติของคณะสงฆ์ โดยประกาศให้สงฆ์ทราบดว้ย
ญตัติทุติยกรรมวาจา วา่ดงัน้ี 

  ‚ท่านผูเ้จริญ ขอสงฆ์จงฟังขา้พเจา้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความขดัแยง้ ความ
ววิาท ความแตกแห่งสงฆ ์ความร้าวรานแห่งสงฆ ์ความแบ่งแยกแห่งสงฆ ์การท าให้สงฆเ์ป็นต่าง ๆ 
กนัไดมี้แลว้เพราะเร่ืองใด ภิกษุรูปนั้นผูต้อ้งอาบติัถูกลงอุกเขปนียกรรม เห็นอาบติัและสงฆเ์รียกเขา้
หมู่แลว้ ถา้สงฆพ์ร้อมแลว้ สงฆพ์ึงท าสังฆสามคัคีเพื่อระงบัเร่ืองนั้น น่ีเป็นญตัติ 

 ท่านผูเ้จริญ ขอสงฆ์จงฟังขา้พเจา้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความขดัแยง้ ความ
ววิาท ความแตกแห่งสงฆ ์ความร้าวรานแห่งสงฆ ์ความแบ่งแยกแห่งสงฆ ์การท าให้สงฆเ์ป็นต่าง ๆ 
กนัไดมี้แลว้เพราะเร่ืองใด ภิกษุรูปนั้นผูต้อ้งอาบติัถูกลงอุกเขปนียกรรม เห็นอาบติัและสงฆเ์รียกเขา้
หมู่แลว้ ถา้สงฆ์พร้อมแลว้ สงฆ์พึงท าสังฆสามคัคีเพื่อระงบัเร่ืองนั้น ท่านรูปใดเห็นดว้ยกบัการท า
สังฆสามคัคีเพื่อระงบัเร่ืองนั้น ท่านรูปนั้นพึงน่ิง ท่านรูปใดไม่เห็นดว้ย ท่านรูปนั้นพึงทกัทว้ง 



๑๗๓ 
 

 สงฆ์ท าสังฆสามคัคีเพื่อระงบัเร่ืองนั้นแลว้ ความแตกแห่งสงฆ์ถูกก าจดัแลว้ ความร้าว
รานแห่งสงฆ์ถูกก าจดัแลว้ ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์ถูกก าจดัแลว้ การท าให้สงฆ์เป็นต่าง ๆ กนัถูก
ก าจดัแลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะเหตุนั้นจึงน่ิง ขา้พเจา้ขอถือความน่ิงเป็นมติอยา่งน้ี‛๔๓ 

 ต่อจากนั้นใหท้  าอุโบสถยกพระปาฏิโมกขข้ึ์นแสดง 

  ดงันั้น การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางของพระพุทธเจา้ ในกรณีความขดัแยง้กนัเองของ
พระภิกษุชาวโกสัมพี จึงเป็นท่ีมาของประกาศปฏิญญาคร้ังแรกในพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือวา่ ‚สังฆ
สามคัคี‛ ท่ามกลางสงฆห์มู่ใหญ่ อนัท าใหค้วามขดัแยง้ทั้งมวลยติุลงในท่ีสุด 

  (๓) กลยทุธการสนบัสนุนเพื่อสร้างความสมานฉนัทคื์นกลบัสู่สังคม 

 เน่ืองจากสังคมชาวเมืองโกสัมพี มีความบอบช ้าจากแตกแยกของสังคมออกเป็น  ๒ ฝ่าย 
ทั้งฝ่ายพระภิกษุและฝ่ายฆราวาส ยงัไม่รู้วา่จะวางตวั หรือ ปฏิบติัตวัอยา่งไรท่ีจะท าให้สังคมกลบัคืน
สู่สภาพสงบสุขดังเดิม พระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง มีสาระหลาย
ประการ ท่ีพระพุทธองค์ไดท้รงแนะน าวิธีปฏิบติัต่อพระภิกษุทั้งสองฝ่ายแก่เหล่าพุทธบริษทัสาวก
ทั้งหลายในกรุงสาวตัถี ได้แก่พระภิกษุ พระภิกษุณี รวมไปถึงอุบาสก อุบาสิกา เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนและเอ้ืออ านวยให้กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางด าเนินไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค ์
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายสมานฉนัท ์ แสดงถึงความรู้สึกตอ้นรับและเห็นใจพระภิกษุชาว
โกสัมพีท่ีหนีร้อนมาพึ่งเยน็ โดยมีสาระส าคญัในการสนบัสนุนดงัน้ี 

- พระสารีบุตรทูลถามวธีิปฏิบติัต่อพระภิกษุชาวโกสัมพี 

 ขณะท่ีพระองค์เสด็จประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถี พระภิกษุผูก่้อความ
ทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ายก็พากนัเก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่พระเชตวนั
เพื่อขอระงบัอธิกรณ์ในส านกัของพระพุทธองค ์

 ท่านสารีบุตรไดท้ราบข่าววา่พระภิกษุผูก่้อความทะเลาะวิวาทนั้นก าลงัเดินทางมาจึงเขา้
เฝ้าพระพุทธองค ์ทูลถามถึงวธีิปฏิบติั พระองคจึ์งตรัสบอก ‚ใหว้างตวัอยา่งชอบธรรม‛๔๔  

 พระสารีบุตรกราบทูลถามวา่ จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม 

 พระองค์ได้ตรัสวตัถุ ๑๘ ประการท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกอันเป็นลักษณะของ  
‚อธรรมมวาทีบุคคล‛๔๕ คือ 

                                                           

 ๔๓ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๗๕/๓๗๐. 
 ๔๔ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒. 



๑๗๔ 
 

 (๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมวา่เป็นธรรม 

 (๒) แสดงส่ิงท่ีเป็นธรรมวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรม 

 (๓) แสดงส่ิงท่ีมิใช่วนิยัวา่  เป็นวนิยั 

 (๔) แสดงวนิยัวา่  มิใช่วนิยั 

 (๕) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าวไวว้า่  ตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ล่าวไว ้

 (๖) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดภ้าษิตไว ้ ไดก้ล่าวไวว้า่  ตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าวไว ้

 (๗) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมาวา่  ตถาคตไดป้ระพฤติมา 

 (๘) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไดป้ระพฤติมาวา่  ตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมา 

 (๙) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไวว้า่  ตถาคตไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๐) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดบ้ญัญติัไวว้า่  ตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่อาบติัวา่เป็นอาบติั 

 (๑๒) แสดงอาบติัวา่เป็นไม่ใช่อาบติั 

 (๑๓) แสดงอาบติัเบาวา่เป็นอาบติัหนกั 

 (๑๔) แสดงอาบติัหนกัวา่เป็นอาบติัเบา 

 (๑๕) แสดงอาบติัท่ีมีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือ 

 (๑๖) แสดงอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีมีส่วนเหลือ 

 (๑๗) แสดงอาบติัชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัไม่ชัว่หยาบ 

 (๑๘) แสดงอาบติัไม่ชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัชัว่หยาบ 

 ส่วนลกัษณะ ‚ธรรมวาทีบุคคล‛๔๖มีดงัน้ีคือ 

 (๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรมวา่ไม่ใช่ธรรม 

 (๒) แสดงส่ิงท่ีเป็นธรรมวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรม 

 (๓) แสดงส่ิงท่ีมิใช่วนิยัวา่  มิใช่วนิยั 

                                                                                                                                                                      

 ๔๕ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒-๓๖๓. 
 ๔๖ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๓-๓๖๔. 



๑๗๕ 
 

 (๔) แสดงวนิยัวา่  เป็นวนิยั 

 (๕) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าวไวว้า่ ตถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดก้ล่าว
ไว ้

 (๖) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดภ้าษิตไว ้ ไดก้ล่าวไวว้า่  ตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ล่าวไว ้

 (๗) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมาวา่  ตถาคตไม่ไดป้ระพฤติมา 

 (๘) แสดงจริยวตัรท่ีตถาคตไดป้ระพฤติมาวา่  ตถาคตไดป้ระพฤติมา 

 (๙) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไวว้า่  ตถาคตไม่ไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๐) แสดงส่ิงท่ีตถาคตไดบ้ญัญติัไวว้า่  ตถาคตไดบ้ญัญติัไว ้

 (๑๑) แสดงส่ิงท่ีไม่ใช่อาบติัวา่ไม่ใช่อาบติั 

 (๑๒) แสดงอาบติัวา่เป็นอาบติั 

 (๑๓) แสดงอาบติัเบาวา่เป็นอาบติัเบา 

 (๑๔) แสดงอาบติัหนกัวา่เป็นอาบติัหนกั 

 (๑๕) แสดงอาบติัท่ีมีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีมีส่วนเหลือ 

 (๑๖) แสดงอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือวา่เป็นอาบติัท่ีไม่มีส่วนเหลือ 

 (๑๗) แสดงอาบติัชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัชัว่หยาบ 

 (๑๘) แสดงอาบติัไม่ชัว่หยาบวา่เป็นอาบติัไม่ชัว่หยาบ 

 -  วธีิปฏิบติัต่อสหธรรมมิกดว้ยกนั 

 นอกจากท่านพระสารีบุตรแลว้ ยงัมีสหธรรมิกอีก ๑๑ ท่าน ต่างเขา้เฝ้าและทูลถามวิธี
ปฏิบติั ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  (๑) ท่านพระมหาโมคคลัลานะ  (๒) ท่านพระมหากสัสปะ  (๓) ท่าน
พระมหากจัจายนะ  (๔) ท่านพระมหาโกฏฐิตะ  (๕) ท่านพระมหากปัปินะ ( ๖) ท่านพระมหาจุนทะ  
(๗) ท่านพระมหาอนุรุทธ  (๘) ท่านพระเรวตะ  (๙) ท่านพระอุบาลี  (๑๐) ท่านพระอานนท์ และ 
(๑๑) ท่านพระราหุล 

 พระพุทธองค์ได้แสดงวิธีปฏิบติัต่อพวกพระภิกษุชาวโกสัมพี ๒ ฝ่ายในฐานะท่ีเป็น
สหธรรมิกดว้ยกนั ดงัน้ี 

 (๑) จงวางตนอยูอ่ยา่งชอบธรรม 
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 (๒) ให้ก าหนดเอาวตัถุ ๑๘ ประการ ทั้งท่ีเป็นลกัษณะอธรรมวาทีและธรรมวาทีมาเป็น
หลกัตดัสินวา่บุคคลไหนควรไดรั้บการปฏิบติัต่ออยา่งไร 

 (๓) จดัเสนาสนะท่ีวา่งใหเ้ป็นท่ีพกัอาศยั 

 (๔) ถา้ไม่มีเสนาสนะท่ีวา่ง พึงจดัเสนาสนะใหว้า่งแลว้ใหแ้ก่พระภิกษุเหล่านั้น 

 (๕) ถา้พึงมีอามิสเกิดข้ึน พึงแบ่งอามิสใหเ้ท่า ๆ กนั๔๗ 

 -  วธีิปฏิบติัส าหรับพระภิกษุณี 

 พระนางมหาปชาบดีโคตรมีเขา้เฝ้ากราบทูลถามวิธีปฏิบติั  พระพุทธองคต์รัสวิธีปฏิบติั
ต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีทั้งสองฝ่ายนั้นวา่ จงฟังธรรมแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่าย คร้ันฟังแลว้ จงพอใจ
ความเห็นของฝ่ายธรรมวาที และวตัรปฏิบติัใดท่ีพระภิกษุณีสงฆพ์ึงหวงัจากพระภิกษุสงฆ ์พึงหวงั
เฉพาะจากฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้น๔๘ 

 -  วธีิปฏิบติัส าหรับอุบาสกอุบาสิกา 

 อนาถบิณฑิกคหบดีและนางวิสาขามิคารมาตาเขา้เฝ้าทูลถามวิธีปฏิบติั พระพุทธองค์
ตรัสวธีิปฏิบติัต่อพระภิกษุชาวโกสัมพีทั้งสองฝ่ายนั้นวา่ จงถวายทานแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่าย จงฟัง
ธรรมแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่าย คร้ันฟังแลว้ จงพอใจความเห็นความเช่ือของฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้น๔๙ 

 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางได้ทรงตระหนักถึง
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่พระภิกษุเมืองโกสัมพีทั้งสองฝ่ายท่ีหนีร้อนมาพึ่งเยน็ จึงไดท้รงสนบัสนุน
การมาเจรจาไกล่เกล่ียของทั้งสองฝ่ายให้ราบร่ืน โดยทรงแนะน าให้พระภิกษุสาวกถึง ๑๒ รูป เช่น 
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ  และพระราหุล เป็นตน้ รวมไปถึงพระภิกษุณี ไดว้างตนอยู่อย่าง
ชอบธรรม นอกจากนั้นก็ไดแ้นะน าใหอ้นาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขาถวายอาหารบิณฑบาตแก่
พระภิกษุทั้ งสองฝ่ายตามปกติ และสั่งให้พระสารีบุตรตระเตรียมท่ีพกัอาศัย และวตัถุส่ิงของ
เคร่ืองใชเ้อาไวใ้หพ้ร้อม  ซ่ึงการด าเนินการตระเตรียมส่ิงต่างๆ  

 พระพุทธเจา้ทรงเป็นกลัยาณมิตร ในฐานะนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางไดท้รงแสดงถึง
ความเป็นกลางอยา่งแทจ้ริง ไม่ไดเ้ขา้ขา้งฝ่ายใด ไม่ไดต้ดัสินแมว้า่จะทรงท าไดก้็ตามและไม่ไดท้  า
เพื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หากแต่ทรงมุ่งหวงัให้สังคมสงฆ์เป็น สังคมแห่งสันติ จะเห็นว่า เม่ือ

                                                           

 ๔๗ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๙/๓๖๔-๓๖๕. 
 ๔๘ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๗๐/๓๖๕-๓๖๖. 
 ๔๙ ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๗๑/๓๖๖-๓๖๗. 
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กล่าวถึงกระบวนการในเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางนั้น ไม่ไดห้มายความว่า ตอ้งมุ่งเน้นวิธีการเพื่อ  
‚โนม้นา้ว‛ เท่านั้น หากแต่เป็นการด ารงสถานะของความเป็นคนกลางท่ีพร้อมจะเอ้ือเฟ้ือ สนบัสนุน 
และเปิดเวทีให้คู่กรณีสามารถพบปะพูดคุย และแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัแบบ ‚ทวิภาคี‛ จน
น าไปสู่การไดข้อ้ตกลงร่วมกนัในท่ีสุด 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ กลยุทธ์การมองเชิงระบบของพระพุทธองค์ ในฐานะนกัเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลาง เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการน ามาจดัการความขดัแยง้ของพระภิกษุ
สงฆช์าวเมืองโกสัมพี ถึงแมว้า่ในตอนแรกพระองคไ์ดใ้ชก้ลยทุธ์ในการเผชิญหนา้ทีละฝ่ายและโนม้
นา้วใหเ้หตุผลแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองดว้ยทิฏฐิมานะจึงท าใหท้ั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาวา่จะทะเลาะวิวาท
กนัต่อไป ไม่สามารถท่ีจะยติุความขดัแยง้ได ้จะเห็นไดว้า่การมองเชิงระบบของพระองคน์ั้น จะเป็น
การมองเชิงวิเคราะห์องค์ประกอบทุกส่วนในสังคมว่า มีความส าคญัและสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
ไม่ใช่การมองท่ีมุ่งเนน้เฉพาะองคป์ระกอบท่ีเป็นปัญหาและมุ่งเนน้ท่ีจะหาทางแกไ้ขปัญหาแต่เพียง
เดียว ซ่ึงนกัจดัการความขดัแยง้ทัว่ไปอาจจะท าเช่นนั้น และเม่ือพบทางตนั ก็ไม่สามารถท่ีจะจดัการ
ความขดัแยง้นั้นได ้ดงันั้นตวัอยา่งกรณีความขดัแยง้ของพระภิกษุสงฆช์าวเมืองโกสัมพีจึงนบัวา่เป็น
ตวัอย่างท่ีดีมากท่ีสุดตวัอย่างหน่ึงของการจดัการความขดัแยง้ ท่ีน าไปสู่ความสงบสุขของสังคมท่ี
ย ัง่ยนื 

 ๔.๒.๒ กรณแีย่งชิงทรัพยากรน า้ระหว่างศากยวงศ์และโกลยิวงศ์ 

 ความขดัแยง้เก่ียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และอรรถกถานั้น  ประเด็นท่ีถือไดว้า่ควรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
เร่ืองน้ีก็คือ ‚ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแย่งชิงทรัพยากร ‘น ้ า’ ของชาวศากยะ และชาวโกลิยะ‛๕๐ 
อยา่งไรก็ตาม ความขดัแยง้ดงักล่าวเป็นท่ีประเด็นเก่ียวกบั ‚การแยง่ชิงทรัพยากรน ้ า‛ เม่ือวิเคราะห์
ให้ลึกลงไป พบว่า สถานการณ์ความขดัแยง้นั้น ไดก้ลบักลายมาเป็นประเด็นท่ีมาของกษตัริยม์า
กล่าวพาดพิง ท่ีทั้งสองฝ่ายไดห้ยิบยกข้ึนมาเสียดสี และดูถูกเหยียดหยามซ่ึงกนัและกนั จนเกือบจะ
เกิดสงคราม 

  ๔.๒.๒.๑  วิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง (Analysis of Key Conflict 
Factors) 

 จากการศึกษาประวติัและความเป็นมาของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์พบว่า ทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง โดยมีพระเจา้ราม และพระนางปิยา

                                                           

 ๕๐ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐. 
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เป็นผูเ้ช่ือมโยงวงศท์ั้งสองเขา้ดว้ยกนั  นอกจากนั้นแลว้  พระราชบุตร และพระราชธิดาของแควน้
ทั้ งสองก็มักจะท าการอภิเษกสมรสซ่ึงกันและกัน  การอภิเษกสมรสระหว่างกลุ่มชนทั้ งสอง 
นอกจากจะสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการด ารงอยูแ่ลว้  ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อยา่ง
แนบแน่นในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงผลจากความสัมพนัธ์ในเชิงการเมืองการปกครอง
ระหว่างแควน้จึงท าให้แควน้ทั้ งสองตกลงใจท่ีจะสร้างเข่ือนข้ึนมาเพื่อเก็บกักน ้ าเอาไวใ้ช้เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงกสิกรรม  แม่น ้ าท่ีทั้งสองรัฐไดเ้ลือกท่ีจะสร้างเข่ือนก็คือ ‚แม่น ้ าโรหิณี‛ ซ่ึงแม่น ้ า
สายน้ีมีตน้น ้าอยูท่ี่ ภูเขาหิมาลยั และไหลผา่นกลางเมืองทั้งสอง ในขณะเดียวกนั แม่น ้ าสายน้ีก็ถือได้
วา่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหวา่งแควน้ทั้งสอง๕๑อยา่งชดัเจน โดยมิไดเ้กิดขอ้พิพาทในเร่ืองเขตแดน
ระหว่างแควน้ทั้งสองแต่อย่างใด  จะเห็นว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมานั้น  ราชวงศ์และชาวเมืองทั้งสอง
แควน้ต่างก็มีความปรองดองกนั ไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกนั นอกจากน้ียงั
รวมไปถึง การแลกเปล่ียนวฒันธรรม ความรู้ ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมิไดมี้ความขดัแยง้ หรือมีขอ้
พิพาทเพื่อแยง่สิทธิของการเป็นเจา้ของทรัพยากรทางธรรมชาติในดา้นใดดา้นหน่ึงแต่ประการใด 

 แต่อย่างไรก็ตามทุกส่ิงย่อมมีการเปล่ียนแปลง ร่องรอยของความเส่ือมถอยเก่ียวกับ
การเมืองและความสัมพนัธ์ระหวา่งแควน้ทั้งสองเร่ิมปรากฏข้ึน จนกลายเป็นความขดัแยง้ท่ีปรากฏ
อย่างชดัเจนนั้น สามารถวิเคราะห์ไดว้่า มี องค์ประกอบเชิงประจกัษ์ท่ีส าคญัอยู่ ๒ ดา้น คือ  ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นความมัน่คง ดงัจะไดอ้ธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 ๑) องค์ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors) 

(๑) เศรษฐกิจ 

 เม่ือภัยแล้งซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเก่ียว แม่น ้ าโรหิณีซ่ึงเคยอุดมสมบูรณ์ 
สถานการณ์น ้ าลดเร่ิมปรากฏข้ึน จึงท าให้ชาวเมืองทั้งสองเกิดความวิตกว่าน ้ าท่ีมีอยู่อาจจะไม่
เพียงพอเพราะขา้วกลา้เร่ิมเห่ียวเฉาลง ต่างฝ่ายต่างก็อยากแยง่ชิงน ้าเขา้สู่ท่ีนาของตน  ดงันั้นในระยะ
ตน้ความขดัแยง้ระหวา่งแควน้ทั้งสองจึงเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการแยง่ชิงทรัพยากรน ้า 

 จากการศึกษาพบวา่ ทั้งสองฝ่ายไดมี้การเจรจาต่อรองในการใชน้ ้า โดยมีชาวเมืองโกลิยะ
คนหน่ึงไดพ้ยายามท่ีจะน าเสนอทางออกในกรณีท่ีน ้ าไม่เพียงพอแก่ขา้วกลา้ในสองแควน้ โดยเป็น
การปลูกขา้วร่วมกนั โดยใหท้างฝ่ายศากยะปล่อยน ้า ใหม้าเขา้พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วของทางฝ่ายโกลิยะ 
ซ่ึงคงจะมีการตกลงในผลผลิตภายหลงั แต่ทางฝ่ายศากยะปฏิเสธในขอ้เสนอดงักล่าว พร้อมกบัยื่น

                                                           

 ๕๑ G.P. MalalaSekera, Dictionary  of  Pali  ProPer  Names Vol.II (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1998),  p.763. 
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ขอ้เสนอในท านองเดียวกนัน้ี ยอ้นกลบั คือให้ทางฝ่ายโกลิยะยอมปล่อยน ้ าทั้งหมด เพื่อปลูกขา้ว
ร่วมกนัในพื้นท่ีของทางศากยะ และก็เช่นเดียวกนั ทางฝ่ายโกลิยะก็ตอบปฏิเสธ  ดงันั้น การเจรจาตก
ลงในเบ้ืองตน้จึงประสบความลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

  (๒) ความมัน่คง 

 เม่ือการเจรจาต่อรองเร่ืองน ้ าไม่ประสบผลส าเร็จ ต่างฝ่ายก็ต่างตอ้งการน ้ าเขา้ท่ีนาของ
ตน อารมณ์ความรุนแรงก็เกิดข้ึนตามมา เม่ือกรรมกรคนหน่ึง ลุกข้ึนไปตบตีกรรมกรอีกคนหน่ึง  
และกรรมกรท่ีถูกทุบตีนั้นก็ไปตีคนอ่ืนๆ ต่อไปอีก การท าร้ายร่างกายได้ขยายออกเป็นวงกวา้ง
ออกไป ความขดัแยง้ด าเนินไปสู่สถานการณ์ท่ีรุนแรงมากข้ึน เม่ือต่างฝ่ายต่างไดง้ดัเอาประเด็นท่ีวา่
ดว้ยเร่ืองชาติพนัธ์ุของสถาบนัพระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นท่ีรัก โดยไดก้ล่าววาจาดูหม่ินเยาะเยย้ซ่ึงกนั
และกัน จะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาของความขดัแยง้ ได้ขยายวงกวา้งจาก ประเด็นการแย่งชิง
ทรัพยากรน ้า ไปสู่ประเด็นท่ีมาชาติพนัธ์ุของพระมหากษตัริย ์ระดบัของความขดัแยง้จากระดบัทาส
และกรรมกรของแต่ละฝ่ายจึงไดข้ยายวงกวา้งไปสู่กษตัริยแ์ควน้โกลิยะ และศากยะ  ทั้งสองฝ่ายได้
ตระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อท าการรบกับฝ่ายตรงข้าม สถานการณ์ความขัดแย้งนั้ นได้
แปรเปล่ียนเขา้สู่สภาวะสงคราม 

 ๒) องค์ประกอบที่เป็นรากเหง้า (Structural Conflict Factors ) 

  (๑) ตัณหา  

 จากสถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้แม่น ้ าโรหิณีซ่ึงเคยอุดมสมบูรณ์ กลับมีปริมาณ
น ้ าในแม่น ้ าลดลง จนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข ้าวได้ทั้ งสองแคว ้น แท้ที่จ ริงปัญหา
ดังกล่าวน่าจะตกลงกันได้ในการเจรจาต่อรอง แต่ด ้วยสาเหตุที่ทั้ งสองฝ่ายต้องการหา
ผลประโยชน์เข้าตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ยอมที่จะเสียสละให้แก่กันบ้าง (ตัณหา) 
เ มื ่อวิเคราะห์จากทฤษฎีการ เจรจาต่อรอง๕๒ (Negotiation)  ท  า ให้เ ราพบความจ ริงอยู่
ประการหน่ึงว่า  การเจรจาใดที่มุ่งผลประโยชน์ เป้าหมายหรือความต้องการของตนแต่

                                                           
๕๒ การเจรจา คือ กระบวนการแกปั้ญหาท่ีประกอบดว้ยคนสองคน  หรือมากกวา่นั้น สมคัรใจพูดคุย

ปรึกษาถึงความแตกต่างในเร่ืองความคิดเห็น และพยายามให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัถึงแนวทางแก้ปัญหาใน
ประเด็นท่ีมีความกงัวลเหมือนกนั (ดูเพ่ิมเติมใน ศ.นพ. วนัชยั  วฒันศพัท์ (แปลและเรียบเรียง), คู่มือการเพ่ิมพลงั
ความสามารถกระบวนการจดัการขอ้พิพาท (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๒๐.) 



๑๘๐ 
 

เพียงฝ่ายเดียว โดยที่คนอ่ืนก าล ังเสียเปรียบนั้ น การเจรจานั้ นจะประสบความล้มเหลว๕๓ 
ดังจะเห็นได้จากแผนผัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (๒) ทิฏฐิ มานะ  

 ในเม่ือไม่สามารถท่ีจะตกลงกันได้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
ประกอบกบัความมีทิฏฐิ มานะ ในเร่ืองของชาติพนัธ์ุ ความตอ้งการอยากเอาชนะ มีเกียรติยศ และ
ศกัด์ิศรีท่ีเหนือกวา่อีกฝ่าย ทั้งทาสีและกรรมกรฝ่ายโกลิยะ และศากยะ ต่างก็น าเอาท่ีมาของชาติพนัธ์ุ
ของพระมหากษตัริย์ มากล่าวดูถูกเหยียดหยามเยาะเยย้ซ่ึงกันและกัน  และเม่ือกษตัริย์ทั้ งสอง
รับทราบข่าวสาร  กระแสของมานะและทิฏฐิของความเป็นกษตัริยท่ี์มีในจิตใจท าให้เกิดความเคียด
แคน้ ทาสกรรมกร และกษตัริยฝ่์ายตรงขา้ม จึงไดต้ระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อท าการรบกบัฝ่าย
ตรงขา้ม เพื่อท่ีจะเอาชนะกนั สถานการณ์ความขดัแยง้ไดแ้ปรเปล่ียนเขา้สู่สภาวะสงคราม 

  ๔.๒.๒.๒  วเิคราะห์บุคคลผู้ทมีีบทบาทเกีย่วข้อง (Actor Analysis) 

 ในกรณีความขดัแยง้ระหว่างแควน้โกลิยะและศากยะจะเห็นได้ว่าความขดัแยง้นั้ น
เร่ิมตน้ จากประเด็นการแยง่ชิงทรัพยากรน ้ าของทาสีและกรรมกรเพื่อน ามาใชใ้นการปลูกขา้ว และ

                                                           
๕๓ ดูทฤษฎีเกม (Game theory) เพ่ิมเติม ใน สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 

(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์ลัลิชช่ิง จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๙–๓๑. 
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๑๘๑ 
 

ต่อมาจึงขยายวงกวา้งมาท่ีประเด็นท่ีมาชาติพนัธ์ุของพระมหากษตัริย ์จนสถานการณ์นั้นเกือบจะ
แปรเปล่ียนเป็นสงครามระหว่างสองแควน้ ดงันั้นถ้าวิเคราะห์ถึงผูท่ี้มีบทบาทในเหตุการณ์ความ
ขัดแยง้ จะพบว่ามี ๒ ระดับ คือ ระดับทาสและกรรมกร และ ระดับกษัตริย์ ซ่ึงจะได้อธิบาย
ดงัต่อไปน้ี 

๑) ฝ่ายทาสและกรรมกร 

 จะเห็นไดว้่า ในระยะแรกของเหตุการณ์ ทางฝ่ายทาสและกรรมกรชาวเมืองโกลิยะนั้น
ไดย้ื่นขอ้เสนอ ท่ีจะน ามาซ่ึงทางแกไ้ขปัญหาน ้ าไม่เพียงพอ โดยกล่าวว่า ‚ถึงอย่างไร น ้ าท่ีปิดกั้น
เอาไวน้ี้ ถา้จะปล่อยเขา้นาทั้งสองฝ่าย ก็ไม่พอเพียงแก่ตน้ขา้วของพวกเรา และพวกท่าน ก็ขา้วกลา้
ของพวกเราจกัส าเร็จเพราะน ้ าคราวเดียวเท่านั้น พวกท่านจงให้น ้ า น้ีแก่พวกเราเถิด‛ ซ่ึงการยื่น
ขอ้เสนอน้ี อาจจะมีวาระซ่อนเร้น คือ เป็นวธีิทางหน่ึงท่ีจะมีน ้าไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอในการปลูกขา้วใน
พื้นท่ีของตน โดยการขอน ้าจากทางฝ่ายศากยะนั้น มาใชป้ลูกขา้วร่วมกนัในพื้นท่ีนาของฝ่ายตน   

 แต่จากขอ้เสนอดงักล่าวนั้นท าให้กลุ่มกรรมกรเมืองศากยะซ่ึงตอ้งการน ้ าเช่นเดียวกนั
เกิดความไม่ไวว้างใจ ต่อข้อเสนอของทาสและกรรมกรแค้วโกลิยะ ในการท่ีจะอ้างสิทธิการ
ครอบครองน ้ าเพียงฝ่ายเดียว ประกอบกบัความหยิ่งทะนงในศกัด์ิศรีของฝ่ายศากยะ ถึงแม้จะมี
ทรัพยสิ์นเงินทอง แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะตกเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งร้องขอขา้วจากฝ่ายโกลิยะได ้จึงไดก้ล่าว
โตต้อบกลบัว่า ‚เม่ือพวกท่านท าฉางให้เต็มแลว้ พวกขา้พเจา้จกัไม่อาจถือเอาทองท่ีมีสีสุก แกว้สี
เขียว แก้วสีด า และกหาปณะ แลว้มีกระเช้าและกระสอบเป็นตน้ในมือ เท่ียวไปท่ีประตูเรือนของ
พวกท่าน‛๕๔ และพร้อมกบัยื่นขอ้เสนอดงักล่าวกลบัคืนวา่ ‚ขา้วกลา้ของขา้พเจา้ก็จกัส าเร็จดว้ยน ้ า
คราวเดียวเหมือนกนั พวกท่านจึงควรให้น ้ าแก่พวกขา้พเจา้เถิด‛๕๕ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้พวกชาว
ศากยะก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีชาวโกลิยะจะยอมรับได้ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า 
เง่ือนไขน้ีถูกน าเสนอโดยชาวโกลิยะก่อนในตอนแรก ดงันั้นค าตอบของทั้งสองฝ่ายท่ีไดรั้บยอ่มจะ
เป็นค าตอบเดียวกนั นัน่ก็คือ ‚พวกเราจกัไม่ให้‛ ดว้ยเหตุน้ี ชาวศากยะจึงไม่ยินยอมตามขอ้เสนอ
เบ้ืองตน้ท่ีชาวโกลิยะได้เสนอ ดังนั้น การเจรจาตกลงในเบ้ืองตน้จึงประสบความล้มเหลวอย่าง
ส้ินเชิง 

 เม่ือไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได ้ประกอบดว้ยอารมณ์รุนแรงของทั้งสองฝ่าย 
สถานการณ์ความขดัแยง้ไดเ้พิ่มทวคีวามรุนแรงมากข้ึน โดยมีการท าร้ายร่างกายกนั และท่ีส าคญัคือ 
มีการยกเอาประเด็นท่ีมาชาติพนัธ์ุของพระมหากษตัริย ์มากล่าวดูถูกเหยียดหยามเยาะเยย้ โดยทาง
                                                           

 ๕๔ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐. 
 ๕๕ ข.ุชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๑๐. 



๑๘๒ 
 

ฝ่ายโกลิยะไดก้ล่าวออกมาว่า  ‚พวกมึงจึงพาพวกเด็กๆ ศากยะซ่ึงอยูใ่นเมืองกบิลพสัดุ์ ไปเถิดอา้ย
พวกสังวาสกบันอ้งสาวของตวัเองเหมือนสัตวเ์ดรัจฉาน มีหมาบา้นและหมาป่าเป็นตน้ ถึงจะมีก าลงั
เป็นตน้วา่ ชา้งมา้ โล่ และอาวธุ ก็จกัท าอะไรพวกกไูด‛้๕๖  

 ในขณะเดียวกนัเม่ือสถาบนัพระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นท่ีรักของชาวศากยะถูกดูหม่ิน  แมว้า่
ประเด็นท่ีถูกน ามากล่าวถึงนั้นจะมีร่องรอยความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ก็ตาม แต่ชาวศากยะก็
มองว่าประเด็นดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่ควรจะน ามากล่าวถึง ดว้ยเหตุน้ี ชาวศากยะซ่ึงรู้ท่ีมาเก่ียวชาติ
พนัธ์ุชาวโกลิยะ เช่นเดียวกันกับการท่ีชาวโกลิยะรู้จักประวติัศาสตร์ของชาวศากยะ จึงได้น า
ประเด็นซ่ึงวา่ดว้ยชาติพนัธ์ุของกษตัริยม์ากล่าวโตต้อบเช่นกนัวา่ ‚พวกมึงก็เช่นเดียวกนั จงพาพวก
เด็กข้ีเร้ือนไปเสียในบัดน้ี อ้ายพวกอนาถาหาท่ีไปไม่ได้ เ ท่ียวอาศัยอยู่ในโพรงไม้กระเบา
เช่นเดียวกบัสัตวเ์ดรัจฉาน ถึงจะมีโยธาหาญเป็นตน้วา่ ชา้ง มา้ โล่ และอาวธุก็จะท าอะไรพวกกไูด‛้ 

 การน าเอาประเด็นท่ีเก่ียวกบัท่ีมาของกษตัริยม์ากล่าวพาดพิง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ค า
กล่าวขา้งตน้ก็มีนยัท่ีแฝงเอาไวด้ว้ยความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ เพราะกษตัริยช์าวศากยะเองก็
อภิเษกสมรสซ่ึงกนัและกนัจริง แต่ประเด็นท่ีชาวศากยะมองว่า พระราชาของตนเองถูกดูหม่ินดู
แคลนก็เพราะวา่ มีการน าพฤติกรรมดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบั ‚หมา‛ ซ่ึงไม่วา่จะเป็นหมาบา้นหรือ
หมาป่าต่างก็มีเพศซ่ึงกนัและกนัโดยมิไดแ้ยกแยะวา่สัตวต์วัใดเป็นพี่หรือเป็นนอ้ง ค ากล่าวของชาว
ศากยะท่ีกล่าวพาดพิงไปถึงเด็กข้ีเร้ือนว่าเป็นพวกอนาถาหาท่ีพึ่งมิได ้จนตอ้งไปอาศยัอยูต่ามโพรง
ไมน้ั้น ก็สอดรับกบัแง่มุมท่ีพระเจา้ ‚ราม‛ ซ่ึงเป็นโรคเร้ือนเสด็จออกจากเมืองประดุจคนอนาถา 
และไปอาศยัอยู่ในโพรงต้นไม้ แต่ประเด็นท่ีชาวโกลิยะยอมรับไม่ได้ก็คือ การน ากริยาอาการ
ดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบัสัตวเ์ดรัจฉาน 

 ท าไมประเด็นความขดัแยง้จึงกลายมาเป็นประเด็นท่ีมาของชาติพนัธ์ุของกษตัริย ์ซ่ึงมี
ความเป็นไปไดข้องวาระซ่อนเร้นท่ีว่า ทั้งสองฝ่ายอาจมีพวกหัวรุนแรง ท่ีตอ้งการให้ความขดัแยง้
นั้น กลายเป็นสงคราม เพื่อท่ีจะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได ้ทั้งในแง่ของการท าร้ายจิตใจของฝ่ายตรงขา้ม 
โดยการการลบหลู่ หรือดูหม่ิน กษตัริย ์ซ่ึงคือ สมมติเทพ หรือผูป้กครองสูงสุดท่ีประชาชนในแต่ละ
แควน้ให้การยอมรับ และทั้งในแง่ของการหาแนวร่วมโดยดึงสถาบนักษตัริยท่ี์มีกองก าลงัอาวุธ
เพียบพร้อมมาเขา้ร่วม ในการสนบัสนุนขอ้พิพาทการแยง่ชิงทรัพยากรน ้า   

๒) ฝ่ายกษตัริย ์

                                                           

 ๕๖ มหามกุฎราชวิทยาลยั, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, พิมพค์ร้ังท่ี ๔ 
(กรุงเทพฯ: มหามกฎุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๖๓. 



๑๘๓ 
 

 ทางฝ่ายกษัตริย์เอง เม่ือได้รับทราบข่าวสาร ก็ยอมไม่ได้ท่ีชาติพนัธ์ุของตนเองถูก
กระทบกระเทียบ และเปรียบเปรยเช่นนั้น จึงไดจ้ดัเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ท าการรบกบัฝ่ายตรง
ขา้ม เพื่อท่ีจะเอาชนะกนัใหไ้ด ้โดยทางฝ่ายโกลิยะไดก้ล่าววา่ ‚พวกเราจะส าแดงเร่ียวแรงและก าลงั
ของคนท่ีสังวาสกบันอ้งใหป้รากฏ‛ ซ่ึงทางฝ่ายศากยะก็ไดก้ล่าวโตต้อบกลบัเช่นกนัวา่ ‚พวกเราก็จะ
ส าแดงให้เห็นเร่ียวแรง และก าลงัของคนท่ีอาศยัอยูใ่นตน้กระเบา‛ การกล่าวลกัษณะเช่นน้ีนั้น เป็น
การกล่าวท่ีเต็มไปดว้ยความเคียดแคน้ และตอ้งการเอาชนะหรือ เหนือกว่าอีกฝ่าย โดยยกท่ีมาชาติ
พนัธ์ุตนเองในเชิงประชดประชนั แมจ้ะเป็นชาติพนัธ์ุของคนท่ีอาศยัอยูใ่นตน้กระเบาในฝ่ายโกลิยะ 
หรือ แมจ้ะเป็นชาติพนัธ์ุของคนท่ีสังวาสกบันอ้งในฝ่ายศากยะ 

  ๔.๒.๒.๓ วเิคราะห์กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy) 

 ในกรณีความขดัแยง้ดงักล่าวน้ี พระพุทธเจา้ทรงเป็นกลัยาณมิตรในการเจรจาไกล่เกล่ีย 
ทรงสามารถจดัการความขดัแยง้ท่ีก าลงัจะกลายไปเป็นสงครามระหว่างแควน้โกลิยะและแควน้
ศากยะ กลบัสู่ความสงบและก่อใหเ้กิดสันติภาพท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย การวเิคราะห์การจดัการความขดัแยง้
ของพระองคใ์นฐานะนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ คือ 
กลยทุธ์ในการท าใหเ้กิดความสงบ และเกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยนื ดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 ๑) กลยุทธ์ในการท าให้เกดิความสงบ 

 ส่ิงท่ีพระองคท์รงท าเป็นอนัดบัแรก คือ การท าใหห้มู่พระญาติหยดุความบาดหมาง หรือ
ความร้าวฉานระหวา่งกนั เพื่อไม่ใหมี้การสู้รบหรือสงครามเกิดข้ึน โดยทรงตรัสวา่  ‚เม่ือเราไม่ไป 
พวกญาติจกัฉิบหาย การท่ีเราไปก็ควร‛ และ “เม่ือเราไม่มีอยู ่ในวนัน้ี แม่น ้าคือโลหิตจกัไหลนอง‛ 
พระองคท์รงด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 (๑) พระองคท์รงวางตวัเป็นกลาง พระองคท์รงไปปรากฏตวั  เป็นการด ารงอยูท่่ามกลาง
กลุ่มชนทั้งสองแควน้ ท่ีก าลงัขดัแยง้กนัโดยการ ‚ประทบันัง่โดยบลัลงัก์ในอากาศ ณ ท่ามกลาง
แม่น ้ าโรหิณี‛๕๗ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได ้ถึงความเป็นนกัจัดการความขดัแยง้ของพระองค์ท่ีทรง
วางตวัเป็นกลาง ไม่ไดฝั้กใฝ่ฝ่ายใด ถึงแมว้า่พระบิดาเป็นฝ่ายศากยะ พระมารดาเป็นชาวโกลิยะและ
เม่ือพระองค์ทรงปรากฏตวัข้ึนแล้ว พระญาติทั้งหลาย เม่ือไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ก็ไดพ้ากนัทิ้งอาวุธ 
และถวายบงัคม๕๘ ซ่ึงแสดงถึงพุทธนุภาพของพระองค ์

                                                           

 ๕๗ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที ่๑ ภาคที ่๒ ตอนที ่๓, หนา้  ๓๖๔. 
 ๕๘ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๓๖๔. 



๑๘๔ 
 

 (๒) พระองค์ทรงท าการเจรจาไกล่เกล่ีย ในช่วงแรกแมพ้ระองค์จะทรงทราบดว้ยพระ
ญาณแลว้วา่  ความสัมพนัธ์ของพระญาติร้าวฉานจนเกือบจะท าสงครามกนันั้น เป็นเพราะประเด็น
ท่ีวา่ดว้ยเร่ือง ‚ชาติพนัธ์ุ‛ มากกวา่ประเด็นท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการแยง่ชิงทรัพยากร ‚น ้ า‛ การเจรจาไกล่
เกล่ียของพระองค์เป็นการตั้ งค  าถาม ท่ีจะท าให้ทั้ งกษตัริย์สองฝ่ายได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่าง
รอบคอบ หาเหตุและผล เพื่อใหเ้กิดสัมมาทิฏฐิ ข้ึนดว้ยตนเอง 

 ค าถามของพระองคเ์ร่ิมตน้วา่ ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย ท าไม พวกท่านมาท่ีน่ี‛ ทั้งๆ ท่ี
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่ามีอาวุธท่ีกองเรียงรายอยู่ขา้งกายของกษตัริย์เหล่านั้น ค าตอบคือ 
‚หม่อมฉนัไม่ไดม้าท่ีน่ีเพื่อจะดูแม่น ้า เพื่อตอ้งการเท่ียวเล่น และก็ไม่ไดท่ี้น่ีเพื่อดูความร่มร่ืนของป่า
ไม ้หากแต่มาเพื่อตอ้งการเร่ิมสงคราม” ซ่ึงถา้วิเคราะห์จากค าตอบท่ีวา่ “ไม่ไดม้าท่ีน่ีเพื่อจะดูแม่น ้ า” 
ก็แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่ประเด็นของความแตกแยกจริงๆ ไม่ไดอ้ยูท่ี่ “น ้า” 

 แต่พระองค์ก็ยงัทรงถามต่อไปว่า ‚ก็แล้วพวกเธอทะเลาะกนัเพราะเร่ืองอะไรเล่า?‛ 
กษตัริยท์ั้งสองฝ่ายพากนัน่ิงเงียบ และตอบวา่ “ไม่ทราบ” ซ่ึงถา้วิเคราะห์จากบทสนทนา จะเห็นได้
ว่า การตอบว่า “ไม่ทราบ” ของกษัตริย์นั้ น แม้จะเป็นการตอบในลักษณะท่ีผู ้ฟังฟังแล้วไม่
สมเหตุสมผลเลยในค าตอบ เพราะ สถานการณ์ความขดัแยง้นั้นรุนแรงจนจะท าให้เกิดภาวะสงคราม
แลว้ โดยกษตัริยท์ ั้งสองแควน้ไดพ้ากนัยกทพั และขนอาวธุยทุโธปกรณ์มากมายขนาดน้ี จะไม่ทราบ
สาเหตุท่ีแท้จริงได้อย่างไร การตอบในลักษณะดังกล่าว อาจวิเคราะห์ได้ว่า เป็นการตอบท่ีจะ
พยายามเล่ียงตอบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงวา่ กษตัริยเ์หล่านั้นไม่ไดท้ะเลาะกนัเพราะการแยง่ชิงทรัพยากร
น ้ าแต่ประการใด  หากแต่ถูกพาดพิงถึงในเชิงดูหม่ินเก่ียวกบัท่ีมาของชาติพนัธ์ุ ดงัจะเห็นไดจ้าก
ถอ้ยค าท่ีวา่ ‚พวกเราจกัแสดงเร่ียวแรงและก าลงัของเหล่าชนผูท่ี้อยูร่่วมกบัพวกพี่สาวนอ้งสาว‛ และ 
‚พวกเราจกัส าแดงเร่ียวแรงและก าลงัของเหล่าชนผูอ้ยูท่ี่ตน้กระเบา‛๕๙  

 พระองค์ได้ทรงถามต่อไปว่า ‚บดัน้ีใครจกัทราบ‛ ซ่ึงเม่ือซักถามไปโดยล าดบัตั้งแต่
อุปราชลงไปเป็นทอดๆ สุดทา้ยผูท่ี้เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริง ก็คือ ‚ทาสและ
กรรมกร” ในประเด็นการแยง่ชิงน ้าเพื่อใชใ้นการปลูกขา้ว 

 แต่อยา่งไรก็ตาม กษตัริยท์ ั้งสองฝ่ายในฐานะท่ีเป็นผูน้ าของประชาชน ก็มิอาจจะท่ีหลีก
หนีความรับผิดชอบต่อ   สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนได้  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากค าถามท่ี
พระพุทธเจา้ทรงถามกษตัริยว์า่ ‚น ้ าตีราคาเท่าไร?‛ ค าตอบท่ีไดรั้บคือ ‚มีราคานอ้ย‛ พระองคไ์ด้
ทรงซักถามโดยมุ่งเน้นไปท่ีกษตัริยโ์ดยตรงวา่ ‚กษตัริยท์ั้งหลาย มีราคาเท่าไร?‛ ค าถามเชิงรุกใน
ลกัษณะน้ี แสดงถึงวา่พระองคก์ าลงัจะน าเอาประเด็นของกษตัริยข้ึ์นมาเปรียบเทียบกบัน ้ าในแง่ของ
                                                           

 ๕๙ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๕๓. 



๑๘๕ 
 

ราคา  ซ่ึงการตีราคาในลกัษณะน้ีเป็นการมุ่งหมายถึงการตีราคาในแง่ของคุณค่าภายในอนัถือไดว้่า
เป็น ‚คุณค่าแท‛้ มิใช่ ‚คุณค่าเทียม‛ การเปรียบเทียบในลกัษณะน้ียอ่มเป็นการง่ายท่ีกษตัริยจ์ะตอบ
โดยอาศยัตวัเองเป็นศูนยก์ลาง (Center) วา่ ‚ข้ึนช่ือวา่กษตัริยท์ ั้งหลายหาค่า มิได‛้    ในขณะเดียวกนั 
หากน าค าถามเดียวกนัน้ีไปถามทาสและกรรมกร ในภาวะภยัแลง้ น ้ าจะกลายเป็นส่ิงท่ีมีค่าส าหรับ
ทาสและกรรมกร 

 (๓) พระองคท์รงแสดงธรรม- อุปมาอุปไมย (metaphor) ให้กษตัริยท์ ั้งสองเห็นโทษของ
ฟังเร่ืองราวท่ีขาดสติ และโทษของการทะเลาะวิวาทกนั พระองคท์รงยกตวัอย่างเร่ืองราวชาดก ๓ 
เร่ือง คือ ผนัทนชาดก  ทุททภชาดก และ ลฏุกิกชาดก 

 ใน ‚ทุททภชาดก‛  พระองคท์รงสอนให้เห็นถึงการฟังเร่ืองราวต่างๆโดยปราศจากการ
ไตร่ตรอง พิจารณาอยา่งรอบคอบ จนน าไปสู่ความขดัแยง้ทะเละวิวาทกนั พระองคต์รัสวา่ ‚ดูก่อน
มหาราชทั้งหลาย  เกิดมาเป็นคนไม่ควรหันไปตามเหตุท่ีถึงของบุคคลอ่ืน (คือไม่ควรเก็บเอาเร่ือง
ของคนอ่ืนมาคิด)‛๖๐ และเพื่อให้มองเห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน  พระองค์จึงไดน้ าประเด็นเร่ือง 
‚กระต่ายต่ืนตูม‛ มาตรัสวา่ กระต่ายต่ืนตูมเพราะเสียงหล่นของลูกมะพร้าว  การต่ืนตูมของกระต่าย
ป่านั้น  ได้ท าให้พวกสัตวน์้อยใหญ่อ่ืนๆ พลอยตกใจกลัวไปด้วย เพราะกระต่ายป่าได้ร้องว่า 
แผน่ดินจะถล่มแลว้ การยกประเด็นดงักล่าวมาอา้งถึงก็เพื่อท่ีจะย  ้าสอนกษตัริยท์ั้งหลายวา่ ‚อยา่เป็น
คนต่ืนตูม‛  โดยการน าประเด็นท่ีคนอ่ืนกล่าวถึงมาสร้างมายาภาพให้แก่ตนเอง  เพราะในขณะท่ี
ทาสและกรรมกร  อุปราช อ ามาตยแ์ละเสนาบดีพากนัวุน่วายกบัขอ้มูลท่ีส่งต่อกนัมาตามขั้นตอนนั้น 
กษตัริยเ์ม่ือไดรั้บการรายงานเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน แทนท่ีจะพากนัสงบ และกลัน่กรองขอ้มูล พร้อมทั้ง
แสวงหาทางออกในเชิงสันติวิธี  กลบัไปหลงเช่ือ และคลอ้ยตามแหล่งข่าว จนท าให้เกิดความร้าว
ฉานในหมู่กษตัริยจ์นอยากแก่การควบคุม 

 เม่ือวิเคราะห์เน้ือหาโดยรวมจาก ‚ผนัทนชาดก‛ จะพบวา่ พระพุทธเจา้ไดเ้ปิดประเด็น
ส าคญัโดยมุ่งไปท่ีปัญหาท่ีแทจ้ริงวา่ ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย ข้ึนช่ือวา่ การหายใจคล่อง เพราะเหตุ
ทะเลาะวิวาทกนัไม่มีเลย ดว้ยวา่รุกขเทวดาตนหน่ึงกบัหมีตวัอาฆาตกนั เพราะเหตุทะเลาะวิวาทกนั 
เวรนั้นก็ติดตามอยู่ตลอดกปัป์ทั้งส้ิน‛๖๑  ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัรุกขเทวดาและหมีซ่ึง
ทะเลาะวิวาทกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่ในท่ีสุดไมต้ะคร้อท่ีรุกขเทวดาอาศยัอยู่ก็กลายเป็นลอ้เกวียน 
โดยมีหนงัหมีหุม้ลอ้ 

                                                           

 ๖๐ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกายชาดก  เล่มที ่๓ ภาคที ่๔ , หนา้ ๕๓๐–๕๓๗. 
 ๖๑ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๕๗–๗๖๔. 



๑๘๖ 
 

 เม่ือวิเคราะห์จาก ‚ลฏุกิกชาดก‛  ท าให้เราไดเ้ห็นแง่คิดท่ีพระองคท์รงน ามาเป็นฐานใน
การรองรับหลกัการท่ีพระองคไ์ดน้ าเสนอต่อกษตัริยใ์นประเด็นน้ีก็คือ การท่ีจะเอาชนะซ่ึงกนัและ
กนันั้น ก าลงัจะมากหรือนอ้ยไม่ใช่ประเด็นส าคญั  แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ‚ปัญญา‛  เพราะเม่ือใดก็
ตามหมู่มนุษยถู์กเมฆหมอกแห่งอวิชชาครอบง าปัญญาแลว้  ปัญญาก็มิอาจท่ีจะส่องแสงได ้ และท า
ให้เกิดความหายนะแก่ชีวิตของตนเองในท่ีสุด  ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย  บางคราวผูท่ี้มีก าลงันอ้ย
กว่าก็หาช่องท าลายผูท่ี้มีก าลงัมากได ้ บางคราวผูท่ี้มีก าลงัมากก็ได้ช่องท าลายผูท่ี้มีก าลงัน้อยได ้ 
แมแ้ต่นางนกไซย้งัฆ่าพญาชา้งตวัประเสริฐได‛้ 

 ๒) กลยุทธ์ในการเกดิสันติภาพทีย่ัง่ยนื 

 จากการท่ีพระองค์ในฐานะนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง พระองค์ได้ทรงด าเนินการ
จดัการความขดัแยง้ไม่ใหเ้ขา้สู่ภาวะสงคราม ความสงบไดเ้กิดข้ึน กษตัริยท์ ั้งสองฝ่ายและกองทพัได้
วางอาวธุ เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการท่ีจะไม่ท าสงครามแลว้ พระองคย์งัทรงใชก้ลยุทธ์ในการท่ีจะให้เกิด
สันติภาพท่ีย ัง่ยนืของทั้งสองฝ่าย นัน่คือ ตอ้งเขา้ถึงการจดัการสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริงหรือ
รากเหง้าของความขดัแยง้  พระองค์ทรงยกตวัอย่างเร่ืองราวของชาดกอีก ๒ เร่ือง เป็นลกัษณะ
อุปมาอุปไมย (metaphor)เช่นกนั คือ รุกขธรรมชาดก และ วฏัฏกชาดก โดยเนน้ถึงเร่ืองความสามคัคี 
จากนั้นพระองคท์รงน าเสนอ “อตัตทณัฑสูตร” เป็นประเด็นสุดทา้ย ซ่ึงมีเน้ือหามุ่งเนน้ไปท่ีจุดซ่ึง
ถือไดว้่าเป็น ‚หัวใจ‛ หรือ ‚รากเหงา้‛ ของความขดัแยง้นัน่คือในเร่ืองของทิฏฐิมานะท่ีมีอยู่ใน
กษตัริยท์ ั้งสองฝ่าย 

 เม่ือวิเคราะห์ ‚รุกขธรรมชาดก‛  จะท าให้เราไดท้ราบถึงพุทธประสงค์ท่ีจะน าเสนอ
ประเด็นท่ีวา่ดว้ยการสร้างความสมานฉนัทอ์ยา่งแจ่มชดั ‚มหาบพิตรทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายไดน้าม
วา่เป็นญาติกนั  ควรจะสมคัรสมานสามคัคีร่วมใจกนั  เพราะวา่  เม่ือญาติทั้งหลายยงัสามคัคีกนัอยู ่ 
หมู่ปัจจามิตร (ขา้ศึก) ยอ่มไม่มีโอกาส‛๖๒  การตรัสเช่นน้ีท าใหเ้ราไดม้องเห็นวสิัยทศัน์ของพระองค์
วา่ การท่ีญาติทะเลาะกนันั้น คนท่ีไดป้ระโยชน์ในเชิงการเมือง การทหารก็คือ ‚ขา้ศึก‛ ของแควน้ทั้ง
สองนั่นเอง  และเพื่อให้ประเด็นชัดเจนมากยิ่งข้ึน  พระองค์ทรงอุปมาอุปไมย ความสามคัคีนั้น
เปรียบเสมือนกบัต้นไม ้ว่า ‚ลมพายุไม่สามารถท่ีจะท าลายป่ารังท่ีเกาะประสานกันอยู่เป็นกลุ่ม
เดียวกนัได ้ แต่ลมสามารถพดัพาตน้ไมใ้หญ่ท่ีตั้งอยูโ่ดดเด่ียวใหล้ม้ลงได‛้๖๓ 

 การแสดงธรรมเชิงอุปมาอุปไมยของพระองค์ดงักล่าว  มีเป้าหมายเพื่อท่ีจะช้ีให้พระ
ญาติของพระองค์ไดเ้กิดปัญญาข้ึนกบัตนเองว่า ทั้งสองฝ่ายควรจะด าเนินชีวิตอยู่ดว้ยกนัอย่างเป็น
                                                           

 ๖๒ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย  เอกนิบาตชาดก  เล่มที ่๓ ภาคที ่๒, หนา้ ๒๐๐.  
 ๖๓ เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๑๙๙. 



๑๘๗ 
 

เอกภาพ (Unity)  มีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัทั้งในแง่เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  เม่ือ
แควน้ทั้งสองแตกแยกกนั  ผลเสียอยา่งใหญ่หลวงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนก็คือ ประเด็นท่ีวา่ดว้ยการ
เจรจาต่อรองทั้งในแง่การเมืองระหว่างรัฐ รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐทั้งสองก็จะขาด
หายไป  นอกจากนั้นผลเสียในเชิงนโยบายทางการทหารก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกนั  สาเหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพราะวา่ การท่ีรัฐทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในมิติต่างๆ นั้น ส่ิงท่ีเช่ือมโยงอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 
‚ความเป็นญาติ‛ หรือ ‚ความเป็นเอกภาพในแง่ของชาติพนัธ์ุ‛  ดงันั้น การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึง
จะรุกรานทางดา้นการทหารก็จะท าให้ไดย้ากยิ่งข้ึน  เพราะวา่การรบกบัรัฐหน่ึงก็เท่ากบัรบกบัสอง
รัฐ   ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธเจา้จึงทรงย  ้าอยูต่ลอดเวลาของการไกล่เกล่ียก็คือ ‚หากสามคัคีกนัแลว้ หมู่
ปัจจามิตรก็ท าอะไรไม่ได‛้ 

 เม่ือวิเคราะห์ “วฏัฏกชาดก” นั้นช้ีให้เราไดเ้ห็นแนวคิดท่ีพระองค์ตอ้งการจะตอกย  ้าให้
พระญาติของพระองค์ไดม้องเห็นถึงความหายนะท่ีจะเกิดข้ึน จากการแตกความสามคัคีกนั ในอีก
มิติหน่ึง สามคัคีจะกลายเป็นพลงัอยา่งมหาศาล ‚ดูก่อนมหาราชทั้งหลาย เม่ือฝูงนกกระจาบพร้อม
เพรียงกนัอยู่ นายพรานก็ไม่อาจหาช่องท าร้ายได ้ต่อเม่ือใดฝูงนกกระจาบเกิดการแก่งแยง่ข้ึน เม่ือ
นั้นบุตรนายพรานคนหน่ึงจึงท าลายเอานกกระจาบเหล่านั้นไปเสีย ข้ึนช่ือว่า ความหายใจคล่องใน
การทะเลาะวิวาทย่อมไม่ดีเลย‛๖๔ ค าตรัสในลกัษณะน้ี ดูประหน่ึงพระองค์ก าลงัจะบอกพระญาติ
ทั้งหลายว่า หากไม่ตอ้งการท่ีจะถูกจบั และถูกฆ่าตายเช่นฝงูนกกระจาบ ก็จงไดโ้ปรดสมคัรสมาน
สามคัคีกนัเอาไว ้

 พระองคท์รงน าเสนอ “อตัตทณัฑสูตร” เป็นประเด็นสุดทา้ย ซ่ึงมีเน้ือหามุ่งเนน้ไปท่ีจุด
ซ่ึงถือไดว้า่เป็น ‚หวัใจ‛ หรือ ‚รากเหงา้‛ ของความขดัแยง้ นัน่คือเร่ืองของ “ทิฏฐิและมานะ” จาก
การศึกษาวิเคราะห์ เน้ือหาสาระ ตามท่ีปรากฏในพระสูตรน้ี พบว่าแมว้่ากษตัริยจ์ะเล่ียงปกปิด
เหตุผลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัท่ีมาของความแตกแยกร้าวฉาน พระองคก์็ทรงมิไดเ้ขา้ไปแตะตอ้งถึงสาเหตุ
ในเชิงลึกเก่ียวกบัการทะเลาะกนัในตอนแรก แต่ส าหรับพระสูตรน้ี  กลบัมีเน้ือหามุ่งเนน้ไปท่ีจุดซ่ึง
ถือไดว้า่เป็น ‚หวัใจ‛ หรือ ‚รากเหงา้‛ ของความขดัแยง้ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระด ารัสท่ีวา่ ‚ภยัเกิด
แลว้แต่อาชญาของตน  ท่านทั้งหลายจงเห็นคนทะเลาะกนั   เราจกัแสดงความสลดใจตามท่ีเราได้
สลดมาแลว้‛๖๕  เหตุการณ์เช่นใดท่ีท าใหพ้ระองคบ์งัเกิดความ ‚สลดใจ‛ มาแลว้ในอดีต  ‚เราไดเ้ห็น

                                                           

 ๖๔ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย  เอกนิบาตชาดก  เล่มที ่๓ ภาคที ่๒, หนา้ ๔๔๕-๔๕๐. 
 ๖๕ มหามกฎุราชวทิยาลยั, ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖, พิมพค์ร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: มหา

มกฎุราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗), หนา้ ๘๓๙. 



๑๘๘ 
 

หมู่สัตวก์  าลงัด้ินรนอยูด่ว้ย ‘ตณัหา และทิฐิ’ เหมือนเปล่าในอ่างน ้ านอ้ย ฉะนั้น  ภยัไดเ้ขา้มาถึงเรา
แลว้  เพราะไดเ้ห็นคนทั้งหลายผูท่ี้โกรธกนัและกนั‛๖๖ 

 พระด ารัสดงักล่าวท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจวา่ พระองคก์ าลงัน าเสนอสาเหตุท่ีแทจ้ริงของความ
ขดัแยง้ท่ีซ่อนเร่นอยูภ่ายในใจของกษตัริยท์ ั้งหลาย นัน่ก็คือ ‚ตณัหา และทิฐิ‛ ซ่ึงอาจจะรวม ‚มานะ‛ 
เขา้ไวด้ว้ยนอกจากน้ีแลว้ พระองค์ยงัไดใ้ห้เหตุผลในเชิงลึกเช่นเดิมว่า ‚มุนีเป็นผูมี้สัจจะ ไม่คนอง 
ไม่มีมายา ละการเสียดสี เป็นผูไ้ม่โกรธ พึงขา้มความโลภและความตระหน่ีเสีย‛๖๗  การตรัสใน
ประเด็นน้ีกลบัช้ีเพิ่มเติมวา่ การกลา้ท่ีจะยอมรับความจริง (สัจจะ) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมาของชาติพนัธ์ุ
ซ่ึงเป็นประดุจมายาภาพแลว้ ก็ไม่ควรท่ีจะไปโกรธ เสียดสีซ่ึงกนัและกนั และส่ิงท่ีควรจะท าลาย
ออกไปจากใจก็คือ ความโลภ อยากจะเอาชนะในเร่ืองของชาติพนัธ์ุ โดยใช้การท าสงครามเป็น
ทางออกในการตดัสิน  

 พระองค์ทรงสรุปจบพระสูตรน้ีดว้ยพระด ารัสท่ีน่าสนใจว่า ‚ธรรมชาติเคร่ืองปรุงแต่ง
อะไรๆ ยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่หว ัน่ไหว ผูรู้้แลว้… มุนียอ่มไม่กล่าวยกยอ่งตนในบุคคลท่ีเสมอกนั ผูต้  ่ากวา่ 
ผูสู้งกว่า มุนีนั้นเป็นผูส้งบปราศจากความตระหน่ี  ย่อมไม่ยึดมัน่ถือมัน่…‛๖๘  การสรุปจบใน
ลกัษณะน้ี ท าให้ปัญญาของกษตัริยท์ ั้งหลายท่ีถูกครอบง าดว้ย ทิฏฐิ ตณัหา และมานะ สวา่งข้ึนมา
โดยพร้อมเพรียงกนั  ซ่ึงเป็นการส้ินสุดของความแตกแยกร้าวฉาน และเป็นจุดเร่ิมตน้อีกคร้ังหน่ึง
ของการกลบัมาของสันติภาพท่ีย ัง่ยืนในทั้งสองแควน้  โดยวิเคราะห์จากเหตุการณ์ท่ีกษตัริยท์ ั้งสอง
ฝ่าย ได้ถวายพระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ พระองค์แด่พระพุทธเจา้  เพื่อให้พระองค์ประทานการ
บรรพชาอุปสมบท  แมว้่าพระราชกุมารบางพระองค์จะไม่ปรารถนาก็ตาม  สุดทา้ยแลว้ พระราช
กุมารเหล่านั้นก็เป็นประดุจเป็นสัญญาท่ีทั้งสองฝ่ายท าการสงบศึก และพร้อมกบัเป็น‚สัญลกัษณ์‛  
ท่ีแสดงออกถึง‚สันติภาพท่ีย ัง่ยนื‛ ท่ีเกิดข้ึนในแควน้ทั้งสอง 

 ๔.๒.๓ กรณคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าศากยะและเจ้าชายวฑูิฑภะ 

 คร้ันเม่ือ พระเจา้ปเสนทิโกศล ภายหลงัจากท่ีทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธสาวกแลว้ 
พระองค์ตอ้งการมีความใกลชิ้ดกบัพระพุทธเจา้ จึงให้คนไปสู่ขอ ‚ขตัติยานี‛ ในตระกูลศากยะมา
เป็นพระมเหสี ทางฝ่ายศากยะไดรั้บสาส์นแลว้ไดป้ระชุมปรึกษากนั และเห็นว่าสายเลือดของพระ
เจา้ปเสนทิโกศลต ่า พวกศากยะไม่อาจยอมรับไดซ่ึ้งศากยะถือวา่สายเลือดของศากยะเป็นสายเลือด
บริสุทธ์ิ แต่พวกศากยะตกอยูใ่นสภาวะท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้จึงช่วยกนัหาทางออก พระเจา้มหานามะ
                                                           

 ๖๖ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๓๙. 
 ๖๗ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๔๐. 
 ๖๘ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๔๓. 



๑๘๙ 
 

เสนอให้ส่งบุตรีของนางทาสีช่ือวาสภขตัติยาโดยไม่ได้บอกความจริงเพื่อให้นางช่วยแก้ขดัใน
ปัญหาดงักล่าว ในท่ีประชุมจึงตกลงส่งนางวาสภขตัติยาไปถวายพระเจา้ปเสนทิโกศ 

 ฝ่ายพระเจา้ปเสนทิโกศล ก็โสมนสัพระทยัท่ีไดเ้ป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตระกูล
ศากยะ และไดท้รงตั้งนางวาสภขตัติยาเป็นอคัรมเหสีทนัที ต่อมาพระนางไดป้ระสูติพระโอรสพระ
นามวา่วิฑูฑภะ เม่ือเจริญวยัเป็นหนุ่มข้ึนไดเ้ป็นพระราชกุมารไดเ้สด็จไปเยี่ยมพระเจา้มหานามะ ท่ี
กรุงกบิลพสัดุ ์แต่ไม่ไดรั้บการตอ้นรับเท่าท่ีควร ตอนเสด็จกลบั มหาดเล็กลืมดาบไดก้ลบัมาเอาดาบ
ท่ีพระราชวงัชั้นใน เห็นนางทาสีก าลงัเอานมโคลา้งท่ีประทบัท่ีพวกเจา้ศากยะจดัให้พระเจา้วิฑูฑภะ
ประทบั โดยท่ีนางทาสีลา้งไปพลางและด่าไปพลาง มหาดเล็กของพระเจา้วิฑูฑภะจึงสอบถามทราบ
ความจริงจากพวกนางทาสีของเจา้ศากยะวา่ พระเจา้วฑูิฑภะเป็นลูกของนางทาสีท่ีพวกศากยะส่งไป 
แลว้มหาดเล็กก็ไดน้ าความนั้น มากราบทูลพระเจา้วิฑูฑภะ พระเจา้วิฑูฑภะไดท้รงทราบ ได้เกิด
ความอาฆาตวา่ วนัน้ีศากยะเอาน ้ านมลา้งท่ีประทบัของเรา สักวนัหน่ึงเม่ือเรามีอ านาจก็จะเอาเลือด
จากล าพระศอ ของพวกเจา้ศากยะมาลา้งเทา้เราใหไ้ด ้

 พระเจา้ปเสนทิโกศลไดท้ราบเร่ืองทรงพิโรธมาก ทรงปลดพระมเหสีและพระราชโอรส
ออกจากต าแหน่ง จึงไดย้กพลเพื่อไปรบกบัพวกศากยะ พอดีพระพุทธเจา้เสด็จมาห้ามไว ้และได้
แสดงใหเ้ขา้ใจวา่ ‚เช้ือสายของมารดาไม่ส าคญั ทางบิดาส าคญักวา่ หรือวา่ท่ีจริงแลว้คนชั้นไหนไม่
ส าคญั ถา้เป็นคนดีแลว้ถือว่าใชไ้ด ้สมยัโบราณ ลูกคนตดัฟืนยงัไดเ้ป็นมหาราชเป็นท่ีเคารพย  าเกรง
ของคนทัว่ประเทศเพราะเป็นคนดีเพราะเป็นคนดีมีศีลธรรม...‛ พระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงเช่ือจึงคืน
ต าแหน่งแก่มเหสีและพระโอรสตามเดิม ดว้ยความแคน้ยงัไม่ส้ิน พระเจา้วิฑูฑภะจึงไดท้  าการปฏิวติั 
และยดึอ านาจพระราชบิดา สถาปนาพระองค ์เป็นพระมหากษตัริย ์และไดย้กกองทพัไปเพื่อฆ่าลา้ง
ตระกูลพวกศากยะ พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึง ๓ คร้ัง แต่คร้ังท่ี ๔ พระพุทธองคท์รงพิจารณาเห็นว่า 
เป็นบาปกรรมแต่ปางก่อนของพวกศากยะท่ีเคยเอายาพิษใส่ลงน ้ าท าให้ปลาและสัตวอ่ื์นๆ ตาย สุดท่ี
จะห้ามหรือป้องกนัได ้จึงมิไดท้รงห้ามในคร้ังสุดทา้ย  พระเจา้วิฑูฑภะรบชนะแลว้จึงสั่งให้ฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุเจา้ศากยะไม่เวน้ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เอาเลือดล าพระศอลา้งพระบาท และไดเ้ผาบา้นเมืองวอด
วายหมดส้ิน 

  ๔.๒.๓.๑ การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง (Analysis of Key Conflict 
Factors) 

  ๑)องค์ประกอบเชิงประจักษ์ (Proximate Conflict Factors) 

 ในประเด็นความขัดแยง้ทางเช้ือชาติระหว่างเจ้าศากยะ และ เจ้าชายวิฑูฑภะ ท่ีไม่
สามารถหาทางออกของการจดัการปัญหาดงักล่าว จนทา้ยท่ีสุดตอ้งจบลงดว้ยการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเจา้
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ศากยะ  สามารถวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของความขดัแยง้เชิงประจกัษ ์ไดใ้น ๓ ประเด็น คือ ทาง
การเมืองการปกครอง ทางดา้นสังคม และ ทางดา้นความมัน่คง 

  (๑) ทางการเมืองการปกครอง  

 มูลเหตุของความขดัแยง้นั้น  เร่ิมจากการท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น  ต้องการสร้าง
ความคุน้เคย หรือเป็นพระญาติกบัพระพุทธเจา้ เน่ืองจากวา่ พระเจา้ปเสนทิโกศลไม่สบายพระทยั
กรณีท่ีพระองคนิ์มนต์ให้พระภิกษุจ านวน ๕๐๐  รูปไปรับนิตยภตัจากพระองค์ทุกวนั  แต่เม่ือผ่าน
ไปได้ ๗ วนัพระองค์ทรงลืมออกมาถวายอาหาร  เน่ืองจากพระองค์ไม่ได้สั่งไว ้ จึงไม่มีใครกล้า
ถวายอาหารบิณฑบาตแทนพระองค์  พระภิกษุจึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต  เม่ือพระองค์นึกไดจึ้ง
ออกมาถวายอาหาร แต่พบพระอานนท์รูปเดียวเท่านั้น  จึงไปถามพระพุทธเจา้ว่า เพราะเหตุไร? 
พระภิกษุ ๕๐๐ รูปจึงไม่ให้ความส าคญัแก่พระองค ์ พระพุทธเจา้ไดท้รงช้ีให้เห็นว่า พระภิกษุไม่มี
ความคุน้เคยกบัพระองค ์จึงไม่รอรับอาหารบิณฑบาต  จากเหตุผลดงักล่าว พระองคจึ์งส่งทูตไปขอ
พระธิดาของเจา้ศากยะมาเป็นมเหสี    เน่ืองจากเจา้ศากยะไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอดงักล่าว     
เพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นทรงมีอิทธิพลทางทหาร และการเมืองระหว่างประเทศต่อกรุง
กบิลพัสดุ์ ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่า ‚พวกศากยะเป็นผู ้ใกล้ชิด และอยู่ในอ านาจของ
พระราชาปเสนทิโกศล… ก็พวกศากยะย่อมท าการตอ้นรับ ท าการอภิวาท ลุกข้ึนยืนรับ ท าอญัชลี
กรรมและสามีจิกรรมในพระราชาปเสนทิโกศล‛๖๙ ‛ เจา้ศากยะจึงมอบนางวาสภขตัติยาซ่ึงเป็นบุตร
ของนางทาสี ใหแ้ก่ทูตแทนพระธิดาองคใ์ดองคห์น่ึงของตวัเอง ฝ่ายพระเจา้ปเสนทิโกศล ก็โสมนสั
พระทยัท่ีไดเ้ป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตระกูลศากยะ และไดท้รงตั้งนางวาสภขตัติยาเป็นอคัร
มเหสีทนัที ต่อมาพระนางไดป้ระสูติพระโอรสพระนามวา่วฑูิฑภะ 

 เจา้ชายวฑูิฑภะ ไดท้  าการแยง่ชิงราชสมบติัจากพระเจา้ปเสนทิโกศล ในขณะท่ีพระเจา้ป
เสนทิโกศลไปเฝ้าพระพุทธเจา้ โดยการยุแหยข่องเสนาบดีทีฆการายตนะซ่ึงหาช่องทางในการท่ีจะ
แก้แค้นพระเจ้าปเสนทิโกศลแทนพนัธุลเสนาบดี ซ่ึงทีฆการายนะนั้น เป็นหลานของพนัธุละ
เสนาบดี  ซ่ึงพนัธุลเสนาบดีนั้น พระเจา้ปเสนทิโกศล  ไดส้ั่งให้ทหารลอบฆ่าพร้อมกบัลูกๆ จ านวน 
๓๒  คน เน่ืองจากพระองค์ระแวงวา่พนัธุลเสนาบดีจะแย่งชิงพระราชสมบติัของพระองค ์ แต่เม่ือ
ส่งสายลบัไปสืบแล้ว กลบัพบความจริงว่า นางมลัลิกาเทวีซ่ึงเป็นภรรยาของพนัธุลเสนาบดีและ
ลูกสะใภไ้ม่ไดมี้ความคิด และพฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าว   ดว้ยความส านึกผิดพระองคจึ์งไดต้ั้ง
หลานของพนัธุลเสนาบดีข้ึนด ารงต าแหน่งเสนาบดีในโอกาสต่อมา 

                                                           

 ๖๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๑/๕๑. 
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 ทีฆการายตนะซ่ึงหาช่องทางในการท่ีจะแกแ้คน้แทนพนัธุลเสนาบดี ไดใ้ชโ้อกาสท่ีพระ
เจา้ปเสนทิโกศลเขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ น าเคร่ืองพระราชกกุธภณัฑท์ั้ง ๕๗๐ ท่ีพระองค ์ฝากเอาไวไ้ป
ให้พระเจา้วิฑูฑภะ และอภิเษกพระเจา้วิฑูฑภะเป็นพระราชาครองนครสาวตัถีแทน   แต่พระเจา้ป
เสนทิโกศลก็ไม่สามารถท่ีจะแย่งชิงพระราชสมบติักลบัคืนมาได้  เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน 
ประเด็นการแยง่ชิงราชสมบติัน้ี  พระมหาหรรษา๗๑สันนิษฐานวา่ พระเจา้วิฑูฑภะอาจไม่ไดมี้ส่วนรู้
เห็น และร่วมวางแผนตั้งแต่แรก  เพราะจากหลกัฐานในคมัภีร์อรรถกถาได้พยายามท่ีจะบอกว่า
พระองคก์็ไม่ทราบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน จึงไดถ้าม ฑีฆการายนะเสนาบดีว่า ‚พระชนกของขา้พเจา้ไป
แลว้หรือ‛ ในขณะท่ีเสนาบดีพยายามท่ีจะใช้เหตุผลเชิงจิตวิทยา ดว้ยการบอกว่า ‚ถ้าท่านไม่รับ
ต าแหน่งพระราชา ขา้พเจา้จะเป็นพระราชาเอง‛ เจา้ชายวฑูิฑภะจึงยนิยอมท่ีจะรับต าแหน่งดงักล่าว  

  (๒) ทางสังคม 

 เจ้าชายวิฑูฑภะ พระองค์ได้ประสบกับเหตุการณ์ท่ีส าคัญ ๔ ประการ ท่ี เ ป็น
องคป์ระกอบของความขดัแยง้ทางดา้นสังคม กล่าวคือ 

 - พระองค์สังเกตเห็นว่า ในวยั ๗ ขวบของพระองค์ เม่ือเห็นของเล่นเป็นช้าง มา้ ของ
กุมารอ่ืน ๆ ท่ีถูกส่งมาเป็นเคร่ืองบรรณาการจากตระกูลของยาย จึงถามพระมารดาของตนเองว่า 
‚เจา้แม่ ใคร ๆ เขาก็น าบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอ่ืน พระประยรูญาติไม่ส่ง
บรรณาการอะไรมาเพื่อหม่อมฉนับา้งเลยหรือ เจา้แม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือ?‛ นางวาสภขตัติ
ยาลวงพระองคว์่า ‚เจา้ศากยะเป็นยายของเจา้มีอยู ่แต่อยู่ไกล เหตุนั้น พวกท่าน (จึง) มิไดส่้งเคร่ือง
บรรณาการไร ๆ มาเพื่อเจา้‛ ซ่ึงจากสถานการณ์ดงักล่าว อาจท าให้พระองคเ์กิดความสงสัยข้ึนไดใ้น
สัมพนัธภาพระหวา่งพระองคก์บัเจา้ศากยะ 

 -  จนกระทัง่วยั   ๑๖  ส่ิงท่ีพระองคไ์ดรั้บค าตอบจากพระมารดา เม่ือพระองคท์รงขอไป
เยี่ยมตระกูลของพระเจ้ายาย คือ ‚อย่าเลย ลูกเอ๋ย ลูกจักไปท าอะไร‛ แต่พระองค์ก็ทรงรบเร้า
จนกระทัง่นางวาสภขตัติยาทนรบเร้าไม่ไว ้จึงอนุญาต พระองคจึ์งขออนุญาตพระราชบิดาไปพร้อม
บริวารเป็นจ านวนมาก ทางกบิลพสัดุ์ก็รับทราบถึงการไปของพระองค์ จึงไดมี้การเกณฑ์กุมารท่ีมี
อายุนอ้ยกว่าพระองค์ไปท่ีอ่ืนเสียเพื่อไม่ตอ้งพบกบัพระองค ์และ ‚ไม่อาจไหวไ้ด‛้ เพราะเกรงว่า
กุมารศากยะท่ีอายุนอ้ยกวา่จะตอ้งไหวเ้จา้ชายวิฑูฑภะซ่ึงเป็นบุตรของนางทาสี ซ่ึงกรณีน้ีวิฑูฑภะก็

                                                           

 ๗๐ เคร่ืองประดบัเกียรติของพระเจา้แผน่ดินมี ๕ อยา่งคือ แสจ้ามรี มงกฎุ พระขรรค ์ธารพระกร  และ
ฉลองพระบาท  แต่บางแห่งวา่ พระขรรค ์ เศวตฉตัร มงกฎุ ฉลองพระบาท แบะพดัวาลวชีนี 

 ๗๑ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยกร),  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี: 
ศึกษาวเิคราะห์กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้ ๑๕๙. 
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ผิดสังเกตเม่ือไหว ้‚พระเจา้ตา พระเจา้ลุง และไหวศ้ากยะทั้งหมด‛  แต่ไม่เห็นมีใครไหวต้นกลบั
บา้ง  ‚ท าไม...ไม่มีเจา้ศากยะไหว.้..บา้ง‛   

 - ในขณะท่ีพระองคก์ าลงัเสด็จกลบั มหาดเล็กคนหน่ึงลืมอาวุธ จึงไดก้ลบัเขา้ไปในเมือง
กบิลพสัดุ์ ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเร่ืองชาติพนัธ์ุจึงปรากฏข้ึน เม่ือมหาดเล็กไดย้ินเสียง
ของนางทาสีของเจ้าศากยะ บริภาษพระองค์ว่า ‚น้ีเป็นแผ่นกระดานท่ีบุตรของนางทาสีช่ือ
วาสภขตัติยานัง่‛ และประเด็นส าคญัก็คือ นางทาสีไดน้ าน ้ านมไปลา้งแผน่กระดานท่ีพระกุมารนัง่ 
จึงน าเหตุการณ์ดงักล่าวไปเล่าใหไ้พร่พลดว้ยกนัฟังจนท าใหส้ถานการณ์บานปลายออกไปอีก 

 - พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงทราบความจริงดงักล่าว ก็พิโรธท่ีเจา้ศากยะมอบนางทาสี
ให้แก่พระองค์ จึงริบเคร่ืองบริหารทั้งหมดจากนางทาสีและบุตร และให้การดูแลทั้งคู่เท่าท่ีฐานะ
ของทาสและทาสีควรจะไดรั้บ 

  (๓) ทางดา้นความมัน่คง  

 ฝ่ายพระเจา้พระเจา้ปเสนทิโกศลเม่ือทรงทราบเร่ืองท่ีเจา้ศากยะส่งบุตรีของนางทาสี มา
เป็นพระมเหสีทรงพิโรธมาก จึงไดย้กพลเพื่อจะไปรบกบัพวกศากยะ พอดีพระพุทธเจา้เสด็จมาห้าม
ไว ้และไดแ้สดงให้เขา้ใจวา่  เช้ือสายของมารดาไม่ส าคญั ทางบิดาส าคญักวา่ พระเจา้ปเสนทิโกศล 
ทรงเช่ือ แลว้คืนต าแหน่งแก่มเหสีและพระโอรสตามเดิม 

  ๒)  องค์ประกอบทีเ่ป็นรากเหง้า (Structural Conflict Factors) 

 องคป์ระกอบท่ีเป็นรากเหงา้กรณีความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ศากยะและเจา้ชายวิฑูฑภะนั้น
มาจาก ๒ ประเด็น คือ  

  (๑) ทิฏฐิ มานะของเจา้ศากยะในเร่ืองของชาติพนัธ์ุ  

 จากการศึกษาประวติัศาสตร์ และความเป็นมาของ ‚วงศ์ศากยะ‛ นั้น พบว่า มีหลาย
ประเด็นท่ีแสดงถึงทิฏฐิ มานะของทั้งเจา้ศากยะในเร่ืองของชาติพนัธ์ุ ซ่ึงกลบักลายเป็นชนวนท่ี
ก่อใหเ้กิดท าลายลา้งเผา่พนัธ์ุตวัเอง ในทา้ยท่ีสุด ดงัจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส๗๒ ได้วิเคราะห์ ค าว่า “ศากยวงศ์” ท่ีท าให้เราได้คน้พบ
ค า ตอบ เ ก่ี ย วกับประวัติ และความ เ ป็นมาของศ ากยวงศ์อ ย่ า ง น่ าสนใจ  ค า ว่ า  ‚ศาก
ยวงศ์‛  ประกอบดว้ยศพัท์ ๒ ศพัท์ กล่าวคือ ‚สักกะ‛ และ ‚วงศ์‛  ซ่ึงหมายถึง ‚วงศ์แห่งศากยะ‛
 การตั้งช่ือว่า ‚สักกะ‛  หรือ ‚ศากยะ‛ นั้นเป็นการตั้งวงศ์ข้ึนสอดรับกบัสถานท่ีตั้งของ

                                                           

 ๗๒ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔๘. 



๑๙๓ 
 

เมือง  เพราะว่าสถานท่ีตั้ งเมืองนั้น มีต้น ‚สากะ‛ ข้ึนอยู่เรียงราย  ดังหลักฐานตามท่ีปรากฏใน
อมัพฏัฐสูตร ‚พระราชกุมารเหล่านั้น....ก็เสด็จออกไปอาศยัอยู่ ณ ราวป่าไมส้ากะใหญ่  ริมฝังสระ
โบกขรณี  เชิงเขาหิมพานต์‛  ในขณะท่ีความหมายในแง่ของการแสดงออกจากการท่ีพระเจา้โอก
กากราช ซ่ึงเป็นพระราชบิดาทรงขนานพระนามกลุ่มของพระราชบุตรท่ีหนีออกจากเมืองไปอยูต่าม
ป่าตามค าของร้องของพระองค์  เน่ืองจากพระองค์ได้รับปากว่าจะให้พรแก่พระมเหสีองค์หน่ึง
หลงัจากท่ีคลอดพระโอรส พระนางจึงขอให้พระราชายกพระราชสมบติัให้แก่พระราชบุตรของ
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกนั พระองคก์็เกรงวา่  พระโอรสคนอ่ืน ๆ ของพระองคจ์ะไม่ปลอดภยั อนัมี
สาเหตุมาจากการแยง่ช่ิงพระราชสมบติั 

 จากสถานการณ์ของความไม่ปลอดภยัในลกัษณะดงักล่าวจึงท าใหพ้ระองคอ์อกอุบายให้
พระราชบุตรเสด็จออกจากพระนครไปอาศยัอยู่ในป่า  โดยทรงแนะน าให้พระราชบุตรว่าเม่ือ
พระองค์ส้ินพระชนม์แล้วจึงค่อยกลบัมาชิงพระราชสมบติั  การตดัสินพระทยัเช่นนั้น ท าให้บุตร
ของพระมเหสีองค์ท่ี ๑ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน  ๙ พระองค์  ซ่ึงประกอบดว้ยพระราชบุตร ๔ พระองค ์
และพระราชธิดา ๕ พระองคเ์ดินทางออกไปสร้างเมืองใหม่ ซ่ึงมีช่ือวา่ ‚เมืองกบิลพสัดุ์‛ เม่ือสร้าง
เสร็จแลว้ พระราชกุมารเหล่านั้นทรงอยูร่่วมเป็นสามีภรรยากบัพระภคินีของพระองคเ์อง เน่ืองจาก
เกรงวา่พระชาติจะปะปนกบัผูอ่ื้น ฉะนั้นความกลา้ท่ีแต่งงานกนัเองในระหวา่งพี่น้องดว้ยกนั จึงท า
ใหพ้ระเจา้โอกกากราชผูซ่ึ้งเป็นพระราชบิดาทรงเรียกพระราชบุตร และพระราชธิดาของพระองคว์า่ 
‚เป็นผูมี้ความสามารถ‛ ดังเน้ือความท่ีปรากฏในอัมพัฎฐสูตรว่า ‚ท่านทั้ งหลาย พวกกุมารมี
ความสามารถ (ศากยะ) พวกกุมารมีความสามารถยอดเยี่ยม‛ และค าวา่ ‚ศากยะ‛ จึงไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่
บดันั้น เป็นตน้มา 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ยงัได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ค  าว่า ‚ศากยะ‛ นอกจากสะท้อน
แง่มุมของความกลา้ท่ีจะแต่งงานกนัระหวา่งพี่นอ้งดว้ยกนัเองแลว้ ‚ความกลา้หาญ‛  ดงักล่าวน่าจะ
สะทอ้นแง่มุมของความกลา้หาญในการตั้งเมืองใหม่ข้ึนมา โดยให้ช่ือวา่ ‚เมืองกบิลพสัดุ์‛  ซ่ึงเป็น
การตั้งช่ือเมืองหลวงโดยอาศยัช่ือของ ‚กบิลฤาษี‛  ท่ีอยูอ่าศยัในป่าสากะมาก่อน  ทั้งท่ีในความเป็น
จริงแลว้ กองก าลงัของเหล่าราชกุมาร สามารถท่ีจะไปตีเอาเมืองใดเมืองหน่ึงแลว้ยึดครองก็สามารถ
ท่ีจะท าได้ ส่ิงท่ีสามารถยืนยนัถึงข้อสมมติฐานดังกล่าวก็คือข้อความท่ีพระราชกุมารได้พากัน
ปรึกษาหารือว่า กองทพัน้ีใหญ่โต ถา้พวกเราย  ่ายีพระราชาในประเทศใกลเ้คียงบางแห่งแลว้ ยึดเอา
ชนบทแมพ้ระราชาเหล่านั้นก็คงไม่สามารถสู้ได ้  จะมีประโยชน์อะไรกบัการเบียดเบียนผูอ่ื้น  ชมพู
ทวีปน้ียงักวา้งใหญ่ พวกเราจกัพากนัสร้างป่าในเมือง  จากเหตุผลดังท่ีน าเสนอมาในมติต่าง ๆ 
ขา้งตน้นั้น จึงท าใหว้งศก์ษตัริยเ์หล่าน้ี  ไดรั้บการเรียกขานวา่ ‚ศากยวงศ‛์ 



๑๙๔ 
 

 จากการศึกษาประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย๗๓ พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิ
โร ไดก้ล่าวถึง ศากยวงศไ์วว้า่ ‚เป็นพวกท่ีนบัถือในศาสนาพราหมณ์เคร่งครัด และเช่ือถือในระบบ
วรรณอย่างสุดโต่ง โดยเช่ือว่าวรรณะทั้ง ๔ ไม่สามารถท่ีจะแต่งงานร่วมกนัได ้ถา้แต่งงานบุตรจะ
กลายเป็นจณัฑาลทนัที พวกเขาถือวา่ตนยิง่ใหญ่ และบริสุทธ์ิกวา่สายเลือดอ่ืน จึงแต่งงานดว้ยกนัเอง
ภายในหมู่พี่นอ้งและวงศาคณาญาติ ซ่ึงมีอยู ่๒ ตระกูล คือ ๑. ศากยวงค ์ ๒. โกลิยวงศ‛์ นอกจากน้ี
พระมหาดาวสยาม ยงัอธิบายเพิ่มเติมถึงลกัษณะเฉพาะของศากยวงศต่์อไปอีกวา่ ‚เพราะความถือตวั
จดัน้ีเองท่ีท าให้กรุงกบิลพสัดุด์ถูกท าลายอย่างย่อยยบัด้วยอ านาจของพระเจา้วิฑูฑภะ โอรสพระ
เจา้ปเสนทิโกศลแห่งสาวตัถี ซ่ึงพระเจา้วฑูิฑภะเอง ก็ใช่อ่ืนไกลเป็นพระนดัดาของพระเจา้มหานาม
แห่งกรุงกบิลพสัดุน์ั้นเอง‛ 

 ตามหลกัฐานท่ีกล่าวไว ้ในพระไตรปิฏก ตอนเหตุการณ์ท่ีสมาชิกของศากยวงศ์ออก
บวช  ซ่ึงมีการกล่าวถึงการถือตวัของศากยวงศ ์แต่เป็นการกล่าวในอีกมุมมองหน่ึงท่ีแสดงถึงการตดั
มานะของศากยวงศ์เอง ในการยอมให้ “อุบาลี” ซ่ึงถือว่า เป็นคนชั้นล่างในระบบวรรณะ และเป็น
คนรับใช้บวชก่อนนั้น เท่ากบัเป็นช้ีชดัให้เห็นวา่ ไม่มีระบบชนชั้นวรรณะ จึงเท่ากบัเป็นการเสมอ
กนัดว้ยศีลของพระภิกษุ ซ่ึงกล่าวไวด้งัน้ี  

  เจา้อนุรุทธะจึงตดัสินใจออกบวช เพราะทรงเห็นการงานไม่มีท่ีจบส้ิน แมม้ารดาบิดา ปู่ ยา่ตา
ยายจะตายไปหมด พระเจา้ภทัทิยศากยะ เจา้อนุรุทธศากยะ เจา้อานนท์ เจา้ภคุ เจา้กิมพิละ ถือ
ตวัวา่เป็นศากยวงศ ์เพื่อจะตดัมานะจึงยอมใหอุ้บาลีบวชก่อน 

 จากการศึกษา ของ ดร. บรรจบ บรรณรุจิ๗๔ ท่ีกล่าวถึง ศากยวงศ์เช่นเดียวกนั ใน“ อสีติ
มหาสาวก” ถึงเหตุการณ์ท่ีสมาชิกของศากยวงศท่ี์ออกบวช วา่ ‚พวกขา้พระองคเ์ป็นเจา้ชายเช้ือสาย
ศากยะถือตวัจดั อุบาลีน้ีก็รับใชพ้วกขา้พระองคม์านาน ขอพระผูมี้พระภาคไดโ้ปรดบวชให้เขาก่อน
เถิด พวกขา้พระองคจ์กัไดไ้หวเ้ขา้ได ้ดว้ยวธีิการอยา่งน้ีจะช่วยให้พวกขา้พระองคล์ดความถือตวัเอง
พระเจา้ขา้‛ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ แมแ้ต่ตวัของสมาชิกในศากยวงศ์ก็ยอมรับถึงความเป็นชาติพนัธ์ุ
นิยมของตนเอง   

                                                           

 ๗๓ พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิโร, “ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนาในอนิเดยี”, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐. 
 ๗๔ บรรจบ บรรณรุจิ, “อสีตมิหาสาวก : พระอรหันตสาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า”, (นนทบุรี :  
     กองทุนศึกษาพทุธสถาน), ๒๕๓๗. 
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 นอกจากน้ีในอมัพฏัฐสูตร๗๕ยงัปรากฏถึงเร่ืองราวของศากยวงศ์ ท่ีไม่ให้ความเคารพ 
สักการะแมก้ระทัง่บุคคลท่ีเป็นถึงวรรณะพราหมณ์  ขณะท่ีอมัพฏัฐมานพผูท่ี้ไปเพื่อธุระของอาจารย์
โปกขรสาติ กล่าวตรัสตอบกับพระพุทธศาสนาในประเด็นการโต้วาทะธรรมกัน และอมัพฎัฐ
มาณพ  ไดก้ล่าวถึง ศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช ้ถึง ๓ คร้ัง พระพุทธเจา้จึงตรัสถามไปว่า ‚เหล่าศาก
ยวงศท์  าผดิอนัใดต่อเธอ‛ อมัพฎัฐมาณพจึงตรัสตอบไปวา่ 

“คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้เดินทางไปกรุงกบิลพสัดุ์ดว้ยธุระของพราหมณ์โปกขรสาติผูเ้ป็นอาจารย์
เขา้ไปท่ีทอ้งพระโรงของพวกศากยะ เวลานั้นพวกศากยะและศากยกุมารจ านวนมาก ก าลงันัง่
ใชน้ิ้วมือสะกิดหยอกลอ้ กนัอยู่บนอาสนะสูงในทอ้งพระโรง เห็นจะหวัเราะเยาะขา้พเจา้เป็น
แน่ ไม่มีใคร เช้ือเชิญให้ขา้พเจา้นั่งเลย ท่านพระโคดมการท่ีคนชาติศากยะซ่ึงเป็นคนดุร้าย 
หยาบชา้ วูว่าม พูดพล่าม เป็นคนรับใช้ ไม่ยอมสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา นอบนอ้มพวก
พราหมณ์ เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลย‛  

 ค าสอนพระพุทธองค์ทรงสรุปไวอ้ย่างชัดเจน ในปราภวสูตร๗๖ว่า “คนกระดา้งเพราะ
ชาติ กระดา้งเพราะทรัพย ์และกระดา้งเพราะโคตร ชอบดูหม่ินญาติของตน นั้นเป็นทางของความ
เส่ือม” ซ่ึงการเป็นชาตินิยมของศากยวงศ ์ เป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั เพราะการท่ีพวกศากยะมอง
วา่ชาติตระกลูของตวัเองนั้นประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุท่ีมี ‚สายพนัธ์ุเดียว‛ เท่านั้น โดยไม่เจือปนกบั
สายพนัธ์ุอ่ืน เกิดความหยิ่ง ทะนงตน อวดดี จึงเป็นเหตุท่ีท าให้คิดว่า ชาติพนัธ์ุของตนนั้นดีกว่า
บริสุทธ์ิกวา่ จนท าให้ไปดูถูก เหยียดหยาม และดูหม่ินคนอ่ืน ๆ ในสังคม เพราะนอกจากการท่ีจะดู
หม่ินพระเจา้ปเสนทิโกศล ซ่ึงมีสถานะเป็นกษตัริยเ์ช่นเดียวกนั โดยการมอบบุตรีของนางทาสีไป
เป็นมเหสีแลว้ ยงัดูหม่ิน เหยยีดหยามเจา้ชายวฑูิฑภะซ่ึงเป็นลูกของนางทาสีโดยการใชน้ ้ านมลา้งตัง่
ท่ีพระองคป์ระทบันัง่ และไม่ยอมให้ลูกของตวัเองไหวเ้จา้ชายวิฑูฑภะซ่ึงมีอายุมากกวา่ดว้ยการพา
หนีไปอยูน่อกเมือง 

  (๒) ความพยาบาทอาฆาตแคน้ของเจา้ชายวิฑูฑภะ ท่ีถูกเหยียดหยาม และดูหม่ิน
จากเจา้ศากยะ จนกลายเป็นความรุนแรง 

 ‚ฐานแห่งการเกลียดชงั ความพยาบาทอาฆาตแคน้ ท่ีฝังในจิตใจ‛ รุนแรงและสะสมมา
ตั้งแต่เยาวว์ยัของเจา้ชายวิฑูฑภะท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในองค์ประกอบความขดัแยง้ทางสังคม 
จนกระทัง่ถึงจุดระเบิด พระองคท์รงมีมิจฉาทิฏฐิ แกแ้คน้ต่อศากยวงศ ์โดยใชค้วามรุนแรงอยา่งท่ีสุด 
ในการกระท า “สงครามลา้งเผา่พนัธ์ุ” ดงัค าอาฆาตแคน้ของพระองค ์ท่ีวา่ “เม่ือเราไดร้าชสมบติัแลว้ 
                                                           

 ๗๕ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๖๔-๒๖๖/๙๑-๙๒. 
 ๗๖ ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔/๕๒. 
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เราจึงเอาเลือดในล าคอของพวกศากยะ...ลา้งแผน่กระดานท่ีเรานัง่”  เม่ือเจา้ชายวฑูิฑภะไดค้รองพระ
ราชสมบติัแลว้ จึงตดัสินพระทยัท าสงครามฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุของเจา้ศากยะ  ไดย้กทพัหลวงออกไปฆ่า
เจา้ศากยะ ไม่เวน้แมก้ระทัง่ทารกท่ียงัตอ้งด่ืมน ้ านมจากมารดาอยู่ และน าเลือดจากล าคอของเจา้
ศากยะเหล่านั้นไปล้างแผ่นกระดานท่ีพระองค์เคยประทบันั่ง๗๗ แต่เจา้ชายวิฑูฑภะไม่ไดฆ่้าเจา้
ศากยะมหานามและบริวาร  เพราะมองวา่เป็นพระเจา้ตาของพระองค ์ แต่หลงัจากนั้นไม่นานพระ
เจา้มหานามะก็พยายามท่ีจะฆ่าตวัตายในสระน ้ า  เพื่อหลีกหนีการเสวยพระกระยาหารร่วมกบัพระ
เจ้าวิฑูฑภะ  เพราะยึดทิฏฐิมานะท่ีว่าแม้กษตัริย์จะส้ินพระชนม์ ก็ไม่ยอมเสวยพระกระยาหาร
ร่วมกบับุตรนางทาสี  

 จากเหตุการณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า เจา้ชายวิฑูฑภะ มีจิตใจพยาบาทอาฆาตแคน้ท่ี
หย ัง่ลึก ปราศจากจิตท่ีเป็นอภยัทาน ซ่ึงถา้วิเคราะห์ตามหลกัการพฒันาอภยัทานแลว้๗๘ พระองค์มี
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความคิดท่ีขาดโยนิโสมนสิการ ขาดสติสัมปชญัญะ ปล่อยความนึกคิดให้แล่นไปตาม
ความพยาบาทอาฆาตแคน้ เป็นมิจฉาสังกปัปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาทสังกปัปะและ วิหิงสา
สังกปัปะ คือ ความด าริท่ีประกอบดว้ยความขดัเคือง ไม่พอใจ เคียดแคน้ ชิงชงั คิดเห็นในแง่ร้าย
ต่างๆ ขาดความเมตตา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบ(ตรงขา้มกบัเมตตา) และความด าริ
ในทางท่ีจะเบียดเบียน ท าร้าย การคิดท่ีจะข่มเหง รังแก ตอ้งการก่อความทุกข์ ท าให้คนและสัตว์
ทั้งหลายเดือดร้อน ไม่มีความกรุณา เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะออกไปกระทบ (ตรงขา้มกบั
กรุณา) ซ่ึงส่งผลใหเ้จา้ชายวฑูิฑภะตดัสินใจท าสงคราม ‚ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเจา้ศากยะ‛ ซ่ึงเป็นการฆ่าท่ี
เห้ียมโหดและทารุณ ไม่เวน้แมก้ระทัง่เด็กท่ียงัไม่หยา่จากนมมารดา 

 ๔.๒.๓.๒ วเิคราะห์บุคคลผู้ทีม่ีบทบาทเกีย่วข้อง (Actor Analysis) 

 เม่ือวิเคราะห์ความขดัแยง้ชาติพนัธ์ุในกรณีน้ี พบว่า ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเหตุการณ์
ดงักล่าว ไดแ้ก่ พระเจา้ปเสนทิโกศล เจา้ศากยะ เจา้ชายวฑูิฑภะ และ ทีฆการายตนะเสนาบดี 

๑) พระเจา้ปเสนทิโกศล 

 จะเห็นไดว้่า ปฐมบทของความขดัแยง้ เร่ิมท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศล ภายหลงัจากท่ีทรง
ประกาศพระองคเ์ป็นพุทธสาวกแลว้ ตอ้งการสร้างความคุน้เคย หรือเป็นพระญาติกบัพระพุทธเจา้ 

                                                           

 ๗๗ แผ่นกระดานดงักล่าว เป็นแผ่นกระดานท่ีพระเจา้วิฑูฑภะเคยประทบันัง่ แต่เน่ืองจากเจา้ศากยะ
ทรงรังเกียจแผน่กระดานดงักล่าว จึงสัง่ใหน้างทาสีน าน ้ านมไปชะลา้ง 
 ๗๘ ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ, “ การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย”, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๒๒๗- ๒๓๒. 
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จึงให้คนไปสู่ขอ ‚ขตัติยานี‛ ในตระกูลศากยะมาเป็นพระมเหสี ซ่ึงก็แสดงถึง ความต้องการมี
สัมพนัธไมตรีอนัดีกบัทางศากยะวงศ ์

๒) เจา้ศากยะ 

 ถึงแมว้่าปฐมบทของความขดัแยง้ เร่ิมท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศล ในการท่ีตอ้งการสร้าง
ความคุน้เคย หรือเป็นพระญาติกบัพระพุทธเจา้ จึงให้คนไปสู่ขอ ‚ขตัติยานี‛ ในตระกูลศากยะมา
เป็นพระมเหสี ตามท่ีกล่าวไปแลว้นั้น แต่สาเหตุท่ีแทจ้ริง ท่ีท าให้เร่ืองราวท่ีเป็นสิริมงคล ในการ
เช่ือมสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าปเสนทิโกศลกับเจ้าศากยะ กลับกลายเป็นเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมของชาวศากยะเองไปในท่ีสุด ก็เป็นเพราะ ทางศากยะนั้นเห็นวา่สายเลือดของพระ
เจา้ปเสนทิโกศลต ่า พวกศากยะไม่อาจยอมรับได ้ซ่ึงศากยะถือวา่สายเลือดของศากยะเป็นสายเลือด
บริสุทธ์ิ  ดงัท่ีเจา้ศากยะไดก้ล่าวว่า “ก็เม่ือว่าโดยสกุลแล้ว ทา้วเธอไม่เสมอกบัเราเลย” แต่พวก
ศากยะตกอยูใ่นสภาวะท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้ดงัท่ีกล่าววา่ “พระราชาเป็นฝ่ายอ่ืน ถา้พวกเราไม่ให้แลว้
ไซร้ ทา้วเธอจกัท าให้เราฉิบหาย” เพราะพระเจา้ปเสนทิโกศลนั้นทรงมีอิทธิพลทางทหาร และ
การเมืองระหวา่งประเทศต่อกรุงกบิลพสัดุ์ ทางฝ่ายศากยะไดป้ระชุมปรึกษากนั พระเจา้มหานามะ
เสนอใหส่้งบุตรีของนางทาสีช่ือวาสภขตัติยาโดยไม่ไดบ้อกความจริง ไปถวายพระเจา้ปเสนทิโกศ  

 การกระท าดงักล่าวของเจา้ศากยะ นั้นเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ในการปกป้องภยั
ท่ีจะเกิดจากทางการทหาร และการเมือง จากรัฐใหญ่ ต่อรัฐเล็กระหวา่งกบิลพสัดุ์ กบัโกศล อีกทั้งยงั
เป็นการปกป้อง “ความเป็นชาติพนัธ์ุ” ของศากยวงศด์ว้ย ซ่ึงถือวา่การกระท าดงักล่าวของเจา้ศากยะ
เป็นการกระท าท่ีมีวาระซ่อนเร้น เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัพระเจา้ปเสนทิโกศล ในการรังเกียจ
ท่ีมาของชาติพนัธ์ุของพระองคท่ี์ไม่ชดัเจน  และการไม่ยอมรับอิทธิพลของพระเจา้ปเสนทิโกศลท่ี
เหนือกวา่เจา้ศากยะ ทั้งท่ีมีชาติพนัธ์ุท่ีต ่ากวา่ตามท่ีเจา้ศากยะคิด ในขณะท่ีฝ่ายพระเจา้ปเสนทิโกศล 
ก็โสมนสัพระทยัท่ีไดเ้ป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตระกลูศากยะ และไดท้รงตั้งนางวาสภขตัติยา
เป็นอคัรมเหสีทนัที 

๓) เจา้ชายวฑูิฑภะ 

 เจา้ชายวฑูิฑภะ เม่ือพระองคท์รงล่วงรู้ถึงความจริงวา่พระองคเ์ป็นลูกของนางทาสี ถูกดู
ถูกเหยียดหยามจากเจา้ศากยะ จึงทรงประกาศอย่างชดัเจนในการแก้แคน้อย่างเห้ียมโหดว่า  “เจา้
ศากยะเหล่านั้น จงลา้งแผน่กระดานท่ีเรานัง่ดว้ยน ้ านมก่อน แต่ในกาลท่ีเราด ารงราชสมบติัแลว้ เรา
จกัเอาเลือดในล าคอของเจา้ศากยะเหล่านั้น ลา้งแผน่กระดานท่ีเรานัง่” ซ่ึงแสดงถึง เป็นความเกลียด
ชงัท่ีฝังแน่นในจิตใจมีต่อเจา้ศากยะท่ีไม่สามารถจะลบเลือนได ้ จึงเป็นเหตุให้พระองคต์อ้งการท่ีจะ
ลา้งแคน้ โดยการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเจา้ศากยะในทนัที ท่ีครองราชสมบติั 
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๔) ทีฆการายตนะเสนาบดี 

 ทีฆการายตนะเสนาบดี ถือว่าเป็นอีกผูห้น่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการยุแหย่ให้ เจา้ชาย
วฑูิฑภะยดึครองอ านาจจากพระเจา้ปเสนทิโกศล ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของพระองคเ์อง โดยกล่าววา่ 
“ถา้ท่านไม่รับต าแหน่งพระราชา ขา้พเจา้จะเป็นพระราชาเอง”  การกระท าดงักล่าวของทีฆการายต
นะเสนาบดี เป็นการกระท าท่ีมีวาระซ่อนเร้น เพราะตนเองนั้นตอ้งการจะแกแ้คน้พระเจา้ปเสนทิ
โกศลแทนพนัธุลเสนาบดีซ่ึงตนเองมีศกัด์ิเป็นหลาน โดยเหตุท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศล  ไดส้ั่งให้ทหาร
ลอบฆ่าพร้อมกบัลูกๆ จ านวน ๓๒  คน เน่ืองจากพระองค์ทรงระแวงว่าพนัธุลเสนาบดีจะแย่งชิง  
พระราชสมบติัของพระองค ์

  ๔.๒.๓.๓ วเิคราะห์กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลีย่ (Analysis of Mediation Strategy) 

 เจ้าชายวิฑูฑภะได้ท าการปฏิวติั และยึดอ านาจพระราชบิดา สถาปนาพระองค์ เป็น
พระมหากษตัริย ์และไดย้กกองทพัไปเพื่อฆ่าลา้งตระกลูพวกศากยะ พระพุทธเจา้ทรงห้ามถึง ๓ คร้ัง 
โดยพระองค์ตรัสว่า “ช่ือว่า เงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็น” แต่คร้ังท่ี ๔ พระพุทธองค์ทรง
พิจารณาเห็นว่า เป็นบาปกรรมแต่ปางก่อนของพวกศากยะท่ีเคยเอายาพิษใส่ลงน ้ าท าให้ปลาและ
สัตวอ่ื์นๆ ตาย สุดท่ีจะหา้มหรือป้องกนัได ้จึงมิไดท้รงห้ามในคร้ังสุดทา้ย เจา้ศากยะเหล่านั้นจึงตอ้ง
รับผลของกฎแห่งกรรมท่ีตวัเองไดเ้คยกระท ามาแลว้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ เจา้ชายวิฑูฑภะเม่ือรบ
ชนะแลว้จึงสั่งใหฆ่้าลา้งเผา่พนัธ์ุศากยะวงศอ์ยา่งเห้ียมโหด และทารุณไม่เวน้ทั้งเด็กและผูใ้หญ่  

 แต่ก่อนหนา้ท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศลจะถูกยดึครองราชสมบติั พระองคเ์องก็ไดย้กกองทพั
เพื่อจะไปรบกบัพวกศากยะ เม่ือทรงทราบเร่ืองท่ีเจา้ศากยะส่งบุตรีของนางทาสี มาเป็นพระมเหสี 
พระองคท์รงพิโรธมาก พอดีพระพุทธเจา้เสด็จมาห้ามไว ้และทรงเตือนสติพระองค์วา่ เจา้วิฑูฑภะ 
ถึงแมจ้ะมีเช้ือสายของมารดาท่ีเป็นลูกของนางทาสี แต่เช้ือสายของบิดานั้นจะมีความส าคญักวา่ และ
ท่ีส าคญักวา่นั้น คือการเป็นคนดีมีศีลธรรม 

  จะเห็นไดว้า่ในกรณีศึกษาเจา้วฑูิฑภะ พระพุทธเจา้ไดท้รงพยายามอยา่งมากในฐานะนกั
เจรจาไกล่เกล่ีย เพื่อไม่ใหเ้กิดสงครามก่อน ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นการใชก้ลยุทธ์ในการรักษาความสงบใน
ขั้นตน้ ยงัไม่ไดมุ้่งแกไ้ขปัญหาของความขดัแยง้ท่ียงัคงด าเนินอยู ่ ถึงแมจ้ะประสบผลส าเร็จ ตอนท่ี
พระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงพิโรธและจะยกกองทพัไปรบกบัพวกศากยะ เม่ือทรงทราบเร่ืองท่ีเจา้
ศากยะส่งบุตรีของนางทาสี มาเป็นพระมเหสีของพระองค์ แต่ในกรณีเจ้าวิฑูฑภะนั้น กลับไม่
ประสบผลส าเร็จในการเจรจาไกล่เกล่ีย ท่ีจะหยุดกองทพัของเจ้าวิฑูฑภะได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
พระองค์ทรงห้ามได ้ถึง ๓ คร้ัง เป็นการ ”ขวางเพื่อหยุด” ซ่ึงไดผ้ลในการยุติความรุนแรงไดใ้น
เบ้ืองตน้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไป  



๑๙๙ 
 

 ๑)  กลยุทธ์ในการรักษาความสงบในข้ันต้น แบ่งออกเป็น ๒ กรณีดงัน้ี  

  (๑) กลยทุธ์ในการรักษาความสงบในขั้นตน้กรณีพระเจา้ปเสนทิโกศล 

 เม่ือพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงทราบความจริงภายหลงั พระองค์ก็ทรงพิโรธ และตรัสว่า 
‚พวกศากยะไดใ้ห้ธิดานางทาสีแก่เรา‛ เป็นการถูกหลอกโดนยอ้มแมวขาย ประหน่ึงเสียรู้พวกศาก
ยวงศ ์ซ่ึงเท่ากบัเสียเกียรติยศ ศกัด์ิศรี เสียหนา้และแพต่้อกลของเหล่าศากยวงศ ์อาจส่งผลกระทบต่อ
สถานะของการปกครองต่อรัฐอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแควน้โกศล จึงเป็นเหตุของความ
โกรธท่ีน าไปสู่ความรุนแรงและแสดงออกผา่นอ านาจของกษตัริยด์ว้ยการ ‚ริบ‛ ฐานะอยา่งกษตัริย์
แก่นางวาสภขตัติยาอนัถือวา่เป็นสมาชิกของศากยวงศแ์ละวฑูิฑภะ และไดพ้ระราชทานเพียงส่ิงของ
อนัทาสและนางทาสจะพึงได ้

 พระเจา้ปเสนทิโกศลเขา้ไปทูลถามพระพุทธเจา้วา่ เจา้ศากยวงศไ์ม่น่าจะท ากบัพระองค์
ดงัน้ี พระพุทธองค์ทรงเตือนสติพระเจา้ปเสนทิโกศล โดยตรัสว่า “ มหาบพิตร อาตมาขอทูลถาม
พระองค์ว่า พระนางวาสภขตัติยานั้น เป็นราชธิดาของขตัติยราช ได้อภิเษกในพระราชมณเฑียร
ของขตัติยราช ฝ่ายวิฑูฑภะกุมารก็อาศยัขตัติยราชนั้นประสูติแล้ว ธรรมดาสกุลฝ่ายมารดาจะท า
อะไรได ้สกุลฝ่ายบิดานัน่แหละส าคญั” ๗๙ ซ่ึงก็หมายความวา่ นางวาสภขตัติยานั้นเป็นธิดาของพระ
มหานาม ซ่ึงเป็นศากยราช คือเป็นกษตัริย ์แลว้เม่ือมาอภิเษกสมรสกบัพระองค์ พระองค์เองก็เป็น
กษตัริย ์แต่เช้ือของบิดานั้นจะส าคญักวา่ เช้ือมารดาไม่ส าคญั 

 พระพุทธเจ้าตรัสกัฏฐหาริยชาดก๘๐ ทรงช้ีให้เห็นว่า บางคนเป็นคนจันฑาลแท้ๆ ก็
สามารถข้ึนครองราชย ์เพราะวา่ ฝ่ายบิดาของเขาเป็นใหญ่ พระองคต์รัสวา่ “โบราณบณัฑิตทั้งหลาย
ไดพ้ระราชทานต าแหน่งอคัรมเหสี แก่หญิงยากจน ช่ือ กฏัฐหาริกา (หญิงหาบฟืน)  และพระกุมารท่ี
เกิดจากทอ้งของนางนั้นๆ ก็ได้เป็นพระเจา้พาราณสี หมายความว่า พระเจา้พาราณสีองค์หน่ึงยก
ต าแหน่งอคัรมเหสีให้แก่หญิงหาบฟืนคนน้ี แต่วา่ลูกของหญิงหาบฟืนคนน้ี ในท่ีสุดไดเ้ป็นพระเจา้
พาราณสี เร่ืองน้ีมีปรากฏมาแต่อดีตกาลแล้ว จึงถือว่าเช้ือสายของบิดานั้นส าคญักว่าฝ่ายมารดา 
ดงันั้นพระองค์ไม่ควรเสียพระทยัไป เพราะว่าพระมหานามนั้นก็เป็นกษตัริย์ พระองค์เองก็เป็น
กษตัริย ์เจา้วิฑฑูภะก็ถือวา่เป็นกษตัริย”์ พอพระเจา้ปเสนทิโกศลไดฟั้งนั้นก็ทรงคืนค าแหน่งให้แก่
พระนางวาสภขตัติยาและเจา้วฑิฑูภะตามเดิม 

  (๒) กลยทุธ์ในการรักษาความสงบในขั้นตน้ในกรณีเจา้วฑูิฑภะ  

                                                           

 ๗๙ อรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคท่ี ๔ 
 ๘๐ ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๗/๓. 



๒๐๐ 
 

 พระองค์ทรงใช้พุทโธบาย โดยท่ีพระองค์ทรงเลือกท่ีจะประทบันั่งใตโ้คนไมซ่ึ้งมีเงา
โปร่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตแดนของศากยวงศ ์ถึงแมว้่าในบริเวณนั้น จะมีตน้ไมท่ี้มีใบหนา และมีเงาทึบ 
ซ่ึงเป็นทั้งการสร้างจุดสนใจ และสร้างความสงสัยให้กบัเจา้วิฑูฑภะ จึงถาม พระองค์ว่า “ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จริญ เพราะเหตุไร พระองคจึ์งประทบันัง่แลว้ท่ีโคนไมเ้งาปรุโปร่ง ในเวลาร้อนเห็นปาน
น้ี ขอพระองค์ไดโ้ปรดประทบันั่งท่ีโคนไทร มีเงาอนัสนิทนั่นเถิดพระเจา้ขา้”  พระพุทธเจา้ตรัส
ตอบทนัทีว่า “ช่างเถิด มหาบพิตร ช่ือว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็น”  ซ่ึงในประเด็นน้ี อาจ
ตีความได ้๒ กรณี กล่าวคือ 

 (๑) “เงาของหมู่พระญาติเป็นของเยน็” เป็นการกระตุน้ให้คิด เตือนสติ เจา้วิฑูฑภะ ว่า 
การท่ีจะยกทพัไปท าลายแควน้ศากยะนั้นไม่ใช่ใครอ่ืน เป็นเครือญาติของพระองคเ์อง  และพระญาติ
นั้ นเป็นส่ิงส าคัญ  ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุท าให้พระองค์ยกทัพกลับไป ถึง ๓ คร้ัง การช้ีให้เห็น
ความส าคญั ของการมีอยู่ของญาตินั้น ในฐานะท่ีพระพุทธองค์ก็เป็นญาติถา้นบัทางสายเลือดกบั
ศากยะ และในเวลาเดียวกันก็นับว่าเจ้าวิฑูฑภะก็ถือว่าเป็นสมาชิกในสายเลือดของศากยะด้วย
เช่นกนั แมจ้ะต่างกนัในลกัษณะของความเป็น ‚ชั้น‛ ทางสังคม ดงันั้นการท่ีพระพุทธองคท์รงเจรา
จาเพื่อให้เห็นความส าคญัของ ‚เลือด‛ ท่ีสัมพนัธ์ถึงความเป็น ‚ญาติ‛ จึงไดผ้ลในเบ้ืองตน้   ต่อการ
ยติุความรุนแรงอนัจะเกิดกบัประยรูญาติ 

 (๒) การท่ีพระองค์ตรัสเช่นนั้น อาจจะตีความได้อีกประเด็นหน่ึงว่า แมพ้ระองค์จะ
ประทบันัง่ใตต้น้ไมแ้มจ้ะร้อนเพียงใด หากเป็นตน้ไมท่ี้อยูใ่นเขตของพระญาติจดัไดว้า่ พระญาติคือ
เงาท่ีสามารถท าให้เกิดความเย็นได ้ต่างจากประทบันัง่ใตต้น้ไมท่ี้มีเงาหนาทึบ แต่ตน้ไมด้งักล่าว
ไม่ใช่ของพระญาติ แมจ้ะเยน็เพียงใดก็ยงัจดัไดว้า่ร้อนกวา่เงาของพระญาติ ท่าทีเช่นน้ีท าให้พระเจา้
วิฑูฑภะก็ประจกัษ์เป็นอย่างดีดงัจะเห็นไดจ้ากการด าริของพระองค์ว่า “พระศาสดาเสด็จมาเพื่อ
ประสงคจ์ะรักษาหมู่ญาติ”๘๑ซ่ึงอาจเป็นเหตุท าใหก้ารเจรจาประสบความลม้เหลว ในคร้ังท่ี ๔ 

 

๔.๓ ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลีย่ 

 ๔.๓.๑ วเิคราะห์กรณขีองพระภิกษุชาวโกสัมพ ี

 การท่ีพระพุทธเจา้ทรงสามารถท าหนา้ท่ีเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางให้พระภิกษุทั้งสองฝ่าย
ยุติความขดัแยง้ จนกลายมาเป็นสร้างความสมานฉันทอ์ยา่งย ัง่ยืนในการท าสังฆสามคัคีไดน้ั้น เกิด

                                                           

 ๘๑ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยกร),  ‚รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี: 
ศึกษาวเิคราะห์กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาชา้ง จ.เชียงใหม่‛, หนา้ ๒๔๖-๒๔๗. 



๒๐๑ 
 

จากปัจจยัท่ีส าคญั คือ ปัจจยัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของสังคม เพราะในสังคมหน่ึงๆนั้น จะ
มีหลายองคป์ระกอบท่ีอยูใ่นสังคมนั้นประกอบกนัข้ึนเป็นระบบ และจะพบวา่ไม่มีองคป์ระกอบใด
ท่ีจะแยกอยู่เ ด่ียวๆได้ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน และถ้าองค์ประกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็นอ้ย ส าหรับในกรณีความ
ขดัแยง้ของพระภิกษุชาวโกสัมพี แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้นระหว่างสังคม
สงฆ์ กบัสังคมของฆราวาส โดยประชาชนคิดว่า สาเหตุท่ีพระพุทธเจา้อยูใ่นกรุงโกสัมพีไม่ไดจ้น
ตอ้งหลีกหนีไปอยูท่ี่อ่ืน ก็เพราะมีสาเหตุมาจากพระภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะวิวาทกนัเอง จาก
ความคิดดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อพระภิกษุเมืองโกสัมพีอย่างมาก ท าให้ประชาชนชาวโกสัมพี
ไม่เคารพ กราบไหว ้และถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุ และเม่ือสถานการณ์บีบบงัคบัจนถึง
ทางตนั พระภิกษุทั้งสองฝ่ายได้คลายทิฏฐิมานะลง เกิดปัญญาท่ีจะหาทางคล่ีคลายปัญหาความ
ขดัแยง้ จึงพากนัเดินทางไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีกรุงสาวตัถี  

 ๔.๓.๒ วเิคราะห์กรณแีย่งชิงทรัพยากรน า้ระหว่างศากยวงศ์และโกลยิวงศ์ 

 การท่ีพระพุทธเจา้ทรงสามารถท าให้คู่กรณียุติความขดัแยง้นั้น เกิดจากปัจจยัท่ีส าคญั 
คือ “พระบารมี” ของพระองค์ทั้งในสถานะของความเป็นพระพุทธเจา้ และสถานะของกษตัริย์
ก่อนท่ีพระองค์ทรงออกผนวช เพราะในขณะท่ีพระองค์ทรงปรากฎตวัประทบันั่งโดยบลัลงัก์ใน
อากาศ ณ ท่ามกลางแม่น ้ าโรหิณี และเม่ือพระองคท์รงปรากฏตวัข้ึนแลว้ พระญาติทั้งหลาย เม่ือได้
เห็นพระองคก์็ไดพ้ากนัทิ้งอาวธุ และถวายบงัคม ซ่ึงแสดงถึงพระบารมีของพระองค์ในการท่ีจะทรง
ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียได้โดยง่าย นั่นแสดงถึงว่า นักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง จะตอ้งมีบารมี 
หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี “ตน้ทุนทางสังคมสูง” ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั
อีกปัจจยัหน่ึงในการท่ีจะท าใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียนั้นประสบผลส าเร็จ 

 ๔.๓.๓ วเิคราะห์กรณคีวามขัดแย้งระหว่างเจ้าศากยะ และเจ้าชายวิฑูฑภะ: เปรียบเทียบ 
ระหว่างพระเจ้าปเสนทโิกศล และเจ้าวฑูิฑภะ 

 จากการใช้กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกล่ียเพื่อการรักษาความสงบขั้นตน้ ผลของการไกล่
เกล่ียไดรั้บต่างกนั คือ ประสบผลส าเร็จในกรณีของพระเจา้ปเสนทิโกศล แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
ของกรณีเจา้วฑูิฑภะ จากการศึกษาวเิคราะห์พบวา่ มีปัจจยั ๓ ประการท่ีมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 ๑) ความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธเจา้ระหว่างพระเจา้ปเสนทิโกศล กบั เจา้วิฑูฑภะ (มี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่กรณี) จะเห็นได้ว่า ในกรณีของพระเจา้ปเสนทิโกศลนั้น พระองค์ทรงมี



๒๐๒ 
 

ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงมีความรักความเคารพในพระพุทธเจา้มาก และทรง
น าเอา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆว์า่เป็นท่ีพึ่งท่ีเคารพ ดงัปรากฏในทหรสูตร๘๒ 

  พระองคท์รงเล่ือมใสศรัทธาในลทัธิศาสนาอ่ืนมาก่อน เจา้ลทัธิในสมยันั้นไดแ้ก่ครูทั้ง
หก มีสัญชัยเวลัฏฐบุตรเป็นต้น  วนัหน่ึงพระองค์ได้เชิญครูทั้ งหกเข้าไปฉันอาหารใน
พระบรมมหาราชวงั และไดท้รงถามครูทั้งหกวา่ ผูใ้ดสามารถบอกไดว้า่ท่านเป็น ‚ผูรู้้‛ (พุทธะ) เจา้
ลทัธิไม่มีใครกลา้ยนืยนัวา่ตนเป็น ‚ผูรู้้‛ เพราะวา่ถา้ตอบวา่ ‚รู้‛ ก็เกรงอาญาแผน่ดิน หากถูกจ าไดว้า่
รู้ไม่จริง คร้ันจะตอบว่า ‚ไม่รู้‛ ก็เกรงจะขาดศรัทธา จึงพากนันัง่น่ิงเสีย ต่อมาเม่ือพระเจา้ปเสนทิ
โกศลได้พบพระพุทธเจ้าได้ทรงทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ครูทั้ งหกเป็นผู ้มีอายุมากแล้ว มี
ประสบการณ์ก่อน ท าไมจึงไม่กลา้ยืนยนัว่าเป็นผูรู้้ แต่พระพุทธเจา้ทรงมีอายุน้อยกว่า กลบักล้า
ยนืยนัวา่เป็นผูรู้้ พระพุทธเจา้ตรัสตอบวา่มหาบพิตรไม่ควรดูถูกของ ๔ อยา่งคือ ๑. ไฟวา่มีประมาณ
เล็กนอ้ย  ๒.งูอสรพิษวา่ตวัเล็ก  ๓. ยาพิษ  ๔. พระภิกษุผูส้ าเร็จอรหนัตแ์ลว้แมมี้อายุนอ้ย ในท่ีสุด
พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงเกิดความเล่ือมใสศรัทธาหนัมานบัถือพระพุทธศาสนา ทรงมีความรักความ
เคารพในพระพุทธเจา้มาก และทรงน าเอา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆว์่าเป็นท่ีพึ่งท่ีเคารพ 
ดงันั้นดว้ยความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธเจา้ พระองคท์รงคืนค าแหน่งใหแ้ก่พระนางวาสภขตัติยาและ
เจา้วฑิฑูภะตามเดิม 

 แต่ในขณะท่ี เจา้วิฑูฑภะ ตั้งแต่เยาวว์ยั จนถึงตอนท่ีพระองค์ทรงกระท าสงครามนั้น  
ความสัมพันธ์  หรือการเ ก่ียวข้องระหว่างพระองค์  กับพระพุทธเจ้าไม่ เคยบัง เกิดข้ึนเลย 
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดมี้ต่อกนั อาจเป็นเหตุท าให้ พระเจา้วิฑูฑภะคิดว่า พระพุทธเจา้ตอ้งการท่ีจะ
สงเคราะห์พระญาติของพระองค์ จนน าไปสู่การตีความไดว้า่ พระองคต์อ้งการท่ีจะช่วยเหลือ และ
เขา้ขา้งญาติของพระองค์ การคิดอยา่งน้ีจึงเป็นท่ีมาของ การไม่ไวว้างใจ (trust) หรือ ความไม่เป็น
กลาง (bias )ในการท าหนา้ท่ีของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง โดยท่ีพระพุทธเจา้ทรงเลือกประทบันัง่
ใตเ้งาไมโ้ปร่ง ซ่ึงอยูใ่นอาณาเขตของเมืองสาวตัถีอนัเป็นท่ีของพระญาติ ไม่ทรงเลือกประทบันัง่ใต้
ตน้ไมเ้งาทึบซ่ึงเป็นอาณาเขตของพระเจา้วฑูิฑภะ 

 ๒) องค์ประกอบของความขดัแยง้ท่ีเป็นรากเหง้า ในกรณีพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น 
พระองค์ทรงพิโรธ เป็นแค่การเสียรู้พวกศากยวงศ์  ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะของการ
ปกครองต่อรัฐอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแควน้โกศล แต่ในกรณีเจา้วิฑูฑภะ พระองคท์รงมี
มิจฉาทิฏฐิ ความอาฆาตพยาบาทท่ีฝังลึก มาแต่ทรงพระเยาว ์ดว้ยสถานการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้พระองค์
ตระหนกัวา่ ตวัเองตกเป็นผูถู้กกระท า ตั้งแต่ ๗ ขวบ ท่ีพระญาติไม่เหลียวแล เหมือนกุมารคนอ่ืนๆ 
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ท่ีมกัจะไดรั้บของเล่นจากตระกลูของยาย จนกระทัง่วยั ๑๖ ท่ีพระองคใ์นฐานะยุวกษตัริยแ์ห่งแควน้
โกศล ไดเ้ดินทางไปเมืองเกิดของพระราชมารดา แต่ไดรั้บการตอ้นรับในแบบท่ีไม่ใช่ยุวกษตัริยห์รือ
ญาติท่ีกระพึงท าต่อญาติ รวมทั้งการตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการกระท าท่ีรุนแรงจากนางทาสีแสดงออกต่อ
ฐานะของยุวกษตัริย์อย่างวิฑูฑภะ ว่าพระองค์เป็นลูกของนางทาสี จึงต้องล้างแผ่นกระดานท่ี
พระองค์นั่งด้วยน ้ านม   และเม่ือกลบัมาสู่แว่นแควน้พระราชบิดาก็โกรธเม่ือทรงทราบความจริง 
และน าไปสู่การถอดยศลดฐานะ จากยุวกษตัริยม์าเป็นเช่นเดียวกับทาส สถานการณ์ดังกล่าวท่ี
พระองค์ตกเป็นผูถู้กกระท า จึงกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทฝังลึกท่ีสะสมอยู่ในจิตใจ เป็นท่ีมา
ของประโยคท่ีแสดงออกถึงปฏิกิริยาการตอบโตอ้ย่างรุนแรง ในการท าสงครามลา้งเผ่าพนัธ์ุศาก
ยวงศ ์วา่ ‚เม่ือเราไดร้าชสมบติัแลว้ เราจึงเอาเลือดในล าคอของพวกศากยะ...ลา้งแผน่กระดานท่ีเรา
นัง่‛ 

 ๓) ปัจจยัเร่ือง “กรรมเก่า”  การไม่ประสบผลส าเร็จของพระพุทธเจา้ ท่ีทรงท าหนา้ท่ีนกั
เจรจาไกล่เกล่ีย กรณีเจา้วิฑูฑภะ จดัเป็นกรณีศึกษากรณีเดียวเท่านั้น แต่เน่ืองดว้ยเหตุและปัจจยัใน
เร่ืองของกฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครท่ีจะสามารถหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงขยายความในอรรถกถาดงัน้ี๘๓  

  มหาชนยงักถาให้ตั้งข้ึนวา่ ‚ความตายของเจา้ศากยะทั้งหลาย ไม่สมควรเลย, ความตายน่ี คือ     
พวกเจา้ศากยะ อนัพระเจา้วฑูิฑภะทุบแลว้ ๆ ช่ืออยา่งน้ีใหต้าย จึงสมควร‛ 

  พระศาสดาทรงสดบัเร่ืองนั้นแลว้ จึงตรัสวา่ ‚ภิกษุทั้งหลาย ความตายอยา่งน้ี ไม่สมควรแก่เจา้
ศากยะทั้ง หลายในลกัษณะน้ีก็จริง ถึงอย่างนั้นความตายท่ีพวกเจา้ศากยะนัน่ไดแ้ลว้ ก็ควรแก่
กรรมท่ีเขา ท าไวใ้นปางก่อน‛  

  พวกพระภิกษุจึงทูลถามว่า ‚ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญก็เจา้ศากยะทั้งหลายนัน่ไดก้ระท ากรรม
อะไรไวใ้นปางก่อนพระเจา้ขา้?‛ 

   พระศาสดา ‚ในปางก่อน พวกเจา้ศากยะนัน่ร่วมกนัโปรยยาพิษในแม่น ้า‛ 

  ดงันั้นประเด็นเร่ือง กรรมเก่า จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีนกัเจรจาไกล่เกล่ีย อาจจะตอ้งพึง
พิจารณา ในขณะท่ีด าเนิน การเจรจาไกล่เกล่ียแลว้เกิดความลม้เหลวข้ึนมา ซ่ึงเราไม่สามารถท่ีจะไป
กล่าวต าหนิว่าวิธีดงักล่าว นั้นไม่ดี หรือไม่เหมาะกบัสถานการณ์ บางคร้ังหากนกัไกล่เกล่ียไดท้  า
หนา้ท่ีอยา่งสุดความสามารถแลว้ หากไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือคู่กรณีได ้ก็จ  าเป็นตอ้งยอมรับความ
จริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความจริงในเร่ืองของกรรมเก่าของแต่ละบุคคล 
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 กรณีตวัอยา่งดงักล่าวน้ี เปรียบเสมือนหน่ึงบทเรียนส าหรับนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 
ได้ตระหนกัว่า ความขดัแยง้ในเร่ืองของชาติพนัธ์ุนับว่าเป็นปัญหาท่ียากต่อการแก้ไขจดัการ ไม่
เพียงแต่กรณีศึกษาของเจา้วฑูิฑภะ ท่ีถูกบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกเท่านั้น แมแ้ต่ในโลกปัจจุบนัก็ยงั
มีปรากฎให้เห็น ดงัตวัอย่าง กรณีฮิตเลอร์ กบักรณีชาวยิว ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  
กบันโยบายดา้นเช้ือชาติ ต่อการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ปอยา่งนอ้ย ๑๑ ลา้นคน ซ่ึงนบัเป็นชาวยิวถึง 
๖ ลา้นคน รวมถึงเหตุการณ์ท่ีนานจิง (Nánjing) ในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เป็นเหตุการณ์ท่ี
ญ่ีปุ่นเขา้ยึดครองจีน(นานจิง)ในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑  และมีขอ้มูลว่าการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุใน
คร้ังนั้นไม่ต ่ากวา่  ๓  แสนคน หรือการสังหารหมู่ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐-๑,๐๗๑,๐๐๐ คนในประเทศ
รวนัดา โดยชนพื้นเมืองชาวตุดซี (Tutsi) และชนพื้นเมืองชาวฮูตู (Hutu ระหวา่ง ในช่วงเวลา ๑๐๐ 
วนัตั้งแต่วนัท่ี ๖ เมษายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ค.ศ.๑๙๙๔)  )  รวมไป
ถึงสงครามกลางเมือง ท่ีขดัแยง้กนัในเร่ืองศาสนาและชาติพนัธ์ุในบอสเนีย (Bosnia) ท่ีส่งผลให้เกิด
การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุกวา่ ๒ แสนคน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘  สงครามกลางเมืองในซูดาน ท่ี
ขดัแยง้กนัในเร่ืองศาสนาและชาติพนัธ์โดยกลุ่มเช้ือชาติอาหรับเป็นรัฐบาลและตอ้งการใช้หลัก
ศาสนาอิสลามเป็นกฎหมายปกครองประเทศ แต่ฝ่ายแอฟริกนัไม่ยอม น าไปสู่ความขดัแยง้ และเป็น
หน่ึงในสาเหตุของสงครามกลางเมืองซ่ึงเร่ิมเม่ือปี ๒๕๒๖ และคร่าชีวิตชาวซูดานไปประมาณ ๒ 
ลา้นคน และมีผูอ้พยพในค่ายผูล้ี้ภยัจ  านวนมาก เหตุการณ์ท่ียกมาเหล่าน้ีลว้นเป็นตวัอยา่งของความ
รุนแรงท่ีค าว่า ‚ชาติพนัธ์ุ‛  ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือและส่งผลเป็นความสูญเสียอย่างท่ีปรากฏเป็น
ประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ 

 ถึงแม้บทเรียนน้ี ท าให้เราตระหนักว่า ปัญหาความขัดแยง้ด้านชาติพนัธ์ุ ยากท่ีจะ
คล่ีคลายหรือ บรรเทาลงได ้แต่จากการศึกษาคน้ควา้ในพระไตรปิฎกพบวา่ มีค าสอนของพระพุทธ
องค์ ในหลายพระสูตร ท่ีสอนให้เรามีความเขา้ใจในเร่ืองของชาติพนัธ์ุในแนวทางท่ีถูกตอ้ง เกิด
สัมมาทิฏฐิ ท่ีจะไม่น าไปสู่ความขดัแยง้ และความรุนแรงในท่ีสุด  

 พระพุทธศาสนานั้นเห็นวา่ ชาติพนัธ์ุเป็นเพียงฐานของการเกิดตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้
มองว่าเป็นส่ิงส าคญั ดงัปรากฏในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค ปาติโมกขฏัฐปนขนัธกะ ว่าดว้ยความ
อศัจรรยใ์นพระธรรมวนิยั ๘ ประการ๘๔  

    มหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมหี    ไหลลงสู่มหาสมุทรแลว้    ยอ่มละช่ือและ
โคตรเดิมของตน  รวมเรียกวา่ ‘มหาสมุทร’ ทั้งส้ิน ภิกษุทั้งหลาย การท่ีวรรณะ ๔  เหล่าน้ี  คือ  
กษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศูทร ออกจากเรือนบวช  เป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศ

                                                           

 ๘๔  ว.ิจู. (ไทย)  ๗/๓๘๕/๒๘๓. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B9&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537


๒๐๕ 
 

แลว้ ยอ่มละช่ือและ โคตรเดิมของตน รวมเรียกวา่  ‘สมณศากยบุตร’ ทั้งส้ิน  น้ีเป็น  ธรรมท่ีน่า
อศัจรรย ์ ไม่เคยปรากฏประการท่ี ๔  ในธรรมวนิยัน้ี ท่ีภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว้ต่างพากนัยินดี
ในธรรมวนิยัน้ี  

 พระพุทธองคม์องวา่ เม่ือเขา้มาบวชเป็นสมาชิกในพระพุทธศาสนา ความเป็นชาติพนัธ์ุก็
หมดไป เหลือเพียงพระภิกษุในพระธรรมวินยัท่ีมีเป้าหมายปลายทาง เพื่อการหลุดพน้จากชาติพนัธ์ุ
ในเบ้ืองตน้ และมีนิพพานเป็นผลในเบ้ืองปลาย   ดงันั้นไม่วา่จะเป็นกษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศุทร 
ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับชาติก าเนิด และเผ่าพนัธ์ุ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเพียงสมมติ
บญัญติัคือส่ิงท่ีเกิดมาในภายหลงั 

 นอกจากน้ี ในวสลสูตร๘๕ กล่าวไวว้า่ “คนท่ีเรากล่าวมาทั้งหมดน้ี เราเรียกวา่เป็นคนเลว 
คนจะช่ือวา่เป็นคนเลวเพราะชาติก าเนิดก็หามิได ้  จะช่ือวา่เป็นพราหมณ์เพราะชาติก าเนิดก็หามิได ้
แต่ช่ือว่าเป็นคนเลวเพราะกรรม  ช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรม” พระสูตรน้ี กล่าวถึงการไม่ให้
ความส าคญักบัฐานเกิดไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูล หรืออ่ืนใด แต่จะให้ความส าคญักบั กรรมอนัเป็น
หลกัการในทางพระพุทธศาสนาต่อการอนุเคราะห์ รวมไปถึงการสร้างความสมดุลในการอยูร่่วมกนั
ในสังคม ท่ีเรียกวา่กรรม    

 นอกจากน้ียงัมีหลกัฐานเก่ียวกบัการให้ความหมายของความเป็น ‚โคตร-ชาติก าเนิด-
เผา่พนัธ์ุ‛ ซ่ึงเป็นทศันะในทางพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏใน วาเสฏฐสูตร๘๖ วา่  

   อนัท่ีจริง ช่ือและโคตรท่ีเขาก าหนดใหก้นันั้น 

 เป็นเพียงสมมติบญัญติัในโลก 

 ช่ือและโคตรปรากฏอยูไ่ดเ้พราะรู้ตามกนัมา 

 ญาติสาโลหิตก าหนดไวใ้นการเกิดนั้นๆ 

   ช่ือและโคตรท่ีก าหนดเรียกกนัน้ี 

 เป็นความเห็นท่ีฝังแน่นอยูใ่นใจมานานของคนผูไ้ม่รู้ความจริง 

 เม่ือไม่รู้จึงกล่าววา่ บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติก าเนิด 

   บุคคลจะช่ือวา่ เป็นพราหมณ์เพราะชาติก าเนิดก็หามิได ้

                                                           

 ๘๕ ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๑๔๒/๕๓๒. 
 ๘๖ ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/ ๖๕๔- ๖๕๙/ ๖๕๓-๖๕๔. 
 



๒๐๖ 
 

 จะช่ือวา่มิใช่พราหมณ์เพราะชาติก าเกิดก็หามิได ้

 แต่ช่ือวา่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม 

 ช่ือวา่มิใช่พราหมณ์เพราะกรรม 

   บุคคลช่ือวา่เป็นชาวนาเพราะกรรม 

 ช่ือวา่เป็นช่างศิลป์ เป็นพอ่คา้ เป็นคนรับใช ้ก็เพราะกรรม 

 ช่ือวา่เป็นโจร เป็นทหารอาชีพ เป็นปุโรหิต 

 แมก้ระทัง่เป็นพระราชา ก็เพราะกรรมทั้งนั้น 

 หากพิจารณาแลว้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไม่สนบัสนุนให้เกิดความยึดติดในโคตร 
สกุล สถานะทางสังคม พระพุทธศาสนามองว่าเป็นเพียงบัญญัติ เป็นส่ิงท่ีสมมติซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของการเวลา มีการเกิดข้ึนและตั้งอยูต่ามช่วงเวลาของสภาพ
นั้น ๆ  เช่น คนไม่ไดเ้ป็นเศรษฐีเพราะชาติก าเนิด คนไม่ไดเ้ป็นรัฐมนตรีเพราะชาติตระกูล  หรือคน
เป็นยาจกเข็ญใจก็มิใช่เป็นการเกิดก็หามิได ้ พระพุทธศาสนามุ่งมองในเร่ืองของ ‚กรรม‛ คือ การ
กระท า คนจะดีเลว ชั่ว ไม่ได้อยู่ท่ีการเกิด แต่อยู่ตรงท่ีว่าท าอะไร ดงันิยามท่ีท่านยกมา ‚คนเป็น
ชาวนา ช่างศิลป์ โจร ทหาร พระราชา เพราะกรรม‛ 

 ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่พระพุทธศาสนามองเร่ืองชาติพนัธ์ุ ชาติก าเนิด หรือเผา่พนัธ์ุเป็น
เพียงบัญญัติท่ี ถูกแต่งเติมตามเง่ือนไขของสถานท่ีเกิด และสภาพแวดล้อม  พร้อมกันนั้ น
พระพุทธศาสนาให้ความส าคญักบัการกระท าของมนุษยใ์นฐานะเป็นปัจเจกท่ีมีเป้าหมายปลายทาง
เพื่อการพน้ทุกข ์และสังคมในฐานะเป็นสมาชิกต่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม  ดงักรณีพระพุทธองค์
ทรงจดัตั้ง ‚สังฆะ‛ ข้ึนมา เพื่อหลอมรวมความแตกต่างในเชิงชาติพนัธ์ุนัน่เอง 

 

๔.๔ คุณลกัษณะโดดเด่นของการเป็นนักเจรจาไกล่เกลีย่ของพระพุทธเจ้า 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเป็นชุดของวิธีท่ีมีความสอดรับกนัระหวา่งแนวคิดและการ
ปฏิบติัการของตะวนัตกและพระพุทธศาสนา เพราะหลกัการน้ีเป็นแนวทางสันติวิธี โดยคู่กรณีเม่ือ
ไม่สามารถท่ีจะแสวงหาทางออกร่วมกนัให้แก่ขอ้พิพาทไดแ้ลว้ จึงตอ้งหาคนกลางเขา้มาช่วยไกล่
เกล่ียโดยสมานฉนัท ์ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ทั้งสองแนวคิดต่างมุ่งเนน้ไปท่ีความน่าเช่ือถือของคน
กลาง หรือบุคคลท่ีสามวา่ ควรท่ีจะเป็นกลาง และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการไกล่เกล่ีย ซ่ึงคนกลาง
ดงักล่าวตอ้งเกิดจากความพึงพอใจของคู่กรณีท่ีมองเห็นคุณสมบติัดงักล่าวจึงเชิญเขา้มาเป็นคนไกล่



๒๐๗ 
 

เกล่ีย  ส าหรับพระพุทธเจา้ซ่ึงพระองคท์รงเป็นบุคคลท่ีมี ‚ตน้ทุนทางสังคมสูง‛ และประชาชนรู้จกั
กิตติศพัทข์องพระองค ์จึงมีความเหมาะสมในคุณลกัษณะความเป็นนกัไกล่เกล่ียอยูแ่ลว้ 

 คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของพระพุทธเจา้ซ่ึงต่างจากแนวคิดของนักเจรจาไกล่เกล่ียทาง
ตะวนัตกก็คือ การเขา้ไปท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียของพระองค์นั้น เกิดจากการตระหนกัรู้ถึงหายนะท่ีจะ
เกิดข้ึนจากขอ้พิพาทของคู่กรณี โดยเฉพาะในกรณีความขดัแยง้กนัเองของพระภิกษุชาวโกสัมพีซ่ึง
จะลุกลามบานปลายท าให้องค์กรสงฆ์แตกแยกกนัท่ีเรียกว่า สังฆเภท  เพราะฉะนั้น จะเห็นว่า 
พระองค์เขา้ไปท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียคนกลางโดยท่ีคู่กรณีไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้มานิมนต์แต่ประการใด 
ดว้ยถือเป็นความรับผดิชอบโดยตรงในฐานะเป็นผูน้ าองคก์รสงฆ ์ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบต่อการด ารงอยู่
ขององคก์รดว้ยการสร้างความสมานฉนัทโ์ดยสันติวธีิ 

 อยา่งไรก็ตาม กรณีความขดัแยง้อ่ืน ๆ ตามแนวคิดตะวนัตกไม่วา่การเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลางจะส าเร็จหรือล้มเหลวจะไม่มีผลต่อผูเ้จรจาไกล่เกล่ียคนกลางแต่อย่างใด แมใ้นสังคมยุค
ปัจจุบนั คู่กรณีจะเชิญคนกลางเขา้ไปท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียก็ตาม แต่ถึงกระนั้น หลายกรณีก็ประสบ
ความลม้เหลว ซ่ึงก็ไม่มีผลต่อคนกลาง ตวัแปรส าคญัจึงไม่ไดอ้ยู่ท่ีคนกลางแต่เพียงประการเดียว 
หากแต่อยูท่ี่คู่กรณีดว้ยวา่ สามารถยอมรับแนวทางท่ีคู่กรณีแต่ละฝ่ายน าเสนอหรือไม่มากกวา่ และ
ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ คนกลางไม่มีอ านาจในการช้ีถูกช้ีผดิใหแ้ก่คู่กรณี  หากแต่หนา้ท่ี
ส าคญัก็คือ การท าให้บรรยากาศของการพูดคุยเป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย และมีทิศทางมากยิ่งข้ึน อนั
เกิดจากการสร้างทางเลือกร่วมกนัของคู่กรณี และคนกลาง 

 

๔.๕ หลกัการ และวธีิการการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเชิงพุทธ 

 นอกเหนือจากการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาการเจรจา
ไกล่เกล่ียคนกลางในพระไตรปิฎก ซ่ึงอยูใ่นส่วนของภาคทฤษฎีแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดใ้ชเ้วลาอนัยาวนาน
กว่า ๓ ปี ในการศึกษาหาความรู้จากการเขา้ฝึกอบรมท่ีลุ่มลึกในหลกัสูตรการจดัการความขดัแยง้ 
และรวมไปถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารรัฐกิจและกฏหมายมหาชน(ปรม
๖) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 (๒)ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้ นสูง นักเจรจาไกล่เกล่ียรุ่นท่ี ๓ สถาบัน
พระปกเกลา้  

 (๓) อบรมประกาศนียบตัร รุ่นท่ี ๑ จากส านกัระงบัขอ้พิพาท ศาลอาญา 
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 (๔) ฝึกอบรมผูป้ระนอมศาลอาญา และสอบเป็นผูป้ระนอมศาลอาญา รวมถึงการท า
หนา้ท่ีผูป้ระนอมศาลอาญา 

 (๕) ศึกษาดูงานในหลกัสูตรปริญญาโท Conflict Analysis and Management ท่ี
มหาวทิยาลยั Royal Road ในประทศแคนาดา 

 (๖) ท าหนา้ท่ีผูป้ระนอมศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวดัปทุมธานี 

 (๗) ท าหน้าท่ีอนุกรรรมการจริยธรรม ของทนัตแพทยสภา ฝ่ายสอบสวนขอ้เท็จจริง
กรณีฟ้องร้อง 

 (๘) บรรยาย และจดัท า workshop ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา การจดัการความขดัแยง้ใน
ทศันะทางพระพุทธศาสนา ในหลกัสูตรปริญญาโท สาขาการจดัการความขดัแยง้ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 จากการศึกษาหาความรู้ทั้งหมด ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ท่ีกล่าวมา ท าให้ผูว้ิจยั
สามารถท่ีจะสรุปไดถึ้งหลกัารและวิธีการของกระบวนการการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ดงัจะได้
อธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

 ๔.๕.๑ คุมสติ (Mindfulness)  

 โดยทัว่ไป เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะประสบกนัเป็นประจ า คือ เราจะมี
สติรู้ตวันอ้ยลง หรืออาจจะไม่มีสติเลย ท่ีเราพดูกนัติดปากวา่ “สติแตก” เพราะจิตของเราขณะนั้นถูก
ครอบง าดว้ยอกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซ่ึงจะท าให้เรามีปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งรวดเร็ว 
ล่วงละเมิดทั้งทางกาย วาจา และใจ ดังนั้นในกระบวนการของการไกล่เกล่ียผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็น
กลัยาณมิตรหรือคนกลางนั้น จะตอ้งมีสติรู้ตวัอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะไดช่้วยให้คู่กรณีเรียกสติกลบัคืนมา 
หรือ มีสติมากข้ึน เพราะเม่ือต่างฝ่ายตอ้งมาเผชิญหน้ากนั บรรยากาศย่อมตึงเครียด คุกรุ่นไปดว้ย
โทสะและความระแวงของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 “สติ” แปลกนัง่ายๆว่า ความระลึกได ้ถา้กล่าวในแง่ปฏิเสธ หมายถึง ความไม่เผลอ ไม่
เลินเล่อ เป็นการส าทบัถึง ความระมดัระวงั ความต่ืนตวัต่อหนา้ท่ี ภาวะท่ีพร้อมอยูเ่สมอในอาการท่ี
คอยรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง และตระหนกัว่า ควรปฏิบติัต่อส่ิงนั้นๆอย่างไร ในทางค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา จะเน้นความส าคญัของสติเป็นอย่างมาก ในการปฏิบติัจริยธรรมทุกขั้น การ
ด าเนินชีวติ หรือการประพฤติปฏิบติัโดยมีสติก ากบัอยูเ่สมอ มีช่ือเรียกโดยเฉพาะวา่ “อปัปมาท” คือ 
ความไม่ประมาท ในแง่ของความส าคญั อปัปมาท จดัเป็นองคป์ระกอบภายในเช่นเดียวกบัโยนิโส
มนสิการ คู่กบัหลกักลัยาณมิตรท่ีเป็นองคป์ระกอบภายนอก ทั้งโยนิโสมนสิการและอปัปมาทธรรม
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นั้น มีความส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ต่างแง่กนั คือ โยนิโสมนสิการ เป็นองคป์ระกอบฝ่ายปัญญา เป็น
อุปกรณ์ส าหรับใชท้  าการ เพื่อสร้างปัญญา ส่วนอปัปมาทเป็นองคป์ระกอบฝ่ายสมาธิ เป็นตวัควบคุม 
และเร่งเร้าการใชอุ้ปกรณ์นั้น และกา้วหนา้ต่อไปไม่หยดุ 

 ในค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น สติจะมีความส าคญัในทุกเร่ือง อยา่งท่ีกล่าววา่ สติจ า
ปรารถนา (คือตอ้งน ามาใช้) ในกรณีทั้งปวง หรือ สติมีประโยชน์ในทุกกรณี และเปรียบสติเหมือน
เกลือท่ีตอ้งใชใ้นกบัขา้วทุกอยา่ง ความส าคญัของสติในการเจรจาไกล่เกล่ียกล่าวไดด้งัน้ี คือ  

 ๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะท่ีตอ้งการ ทั้งผูท่ี้เป็นกลัยาณมิตรหรือคนกลาง 
และผูท่ี้เป็นคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 ๒.ท าใหร่้างกายและจิตใจอยูใ่นสภาพท่ีเรียกไดว้า่เป็นตวัของตวัเอง เพราะมีความโปร่ง
เบา ผอ่นคลาย พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเป็นไปต่างๆ และจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

 ๓. ในภาวะท่ีจิตปราศจากความฟุ้งซ่าน สติจะช่วยเหน่ียวน ากระบวนการรับรู้ และ
กระแสความคิด ท าขอบเขตการรับรู้และความคิดให้ขยายออกไปโดยมิติต่างๆ ในการหาทางเลือก 
หรือทางออกของปัญหาความขดัแยง้ 

 ดังนั้ น สติ หรือ อัปปมาทธรรม จึงเป็นแกนน าของหลักธรรมต่างๆท่ีใช้ ในการ
กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ีย เพราะเป็นตวัควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงอารมณ์ต่างๆให้อยู่ใน
แนวทางท่ีตอ้งการ  และยงัเป็นตวัคอยป้องกนัยบัย ั้งตนเองท่ีจะมกัหลงไปไดง่้ายในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง
โดยเฉพาะกลัยาณมิตรหรือคนกลาง จะตอ้งคอยควบคุมตวัเองให้มีสติอยูต่ลอดเวลา วา่ก าลงัจะคิด 
จะพดู หรือจะท าอยา่งไรในท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีก าลงัเผชิญอยูเ่บ้ืองหนา้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือมีการเอนเอียงเขา้ขา้งขา้งใดขา้งหน่ึงอยา่งไม่เป็นกลาง เพื่อท่ีจะไดเ้กิดเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
สามารถท่ีจะใหค้วามรู้ในทางท่ีถูกตอ้ง ค าแนะน า ช้ีแจงชกัจูง หรือทางออกของปัญหา ให้กบัคู่กรณี
ไดคิ้ดพิจารณา และตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

 ๔.๕.๒ ท าหน้าทีก่ลัยาณมิตร (Education process) 

 ในกระบวนการของการไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ขั้นตอนน้ี คนกลางจะตอ้งท าหน้าท่ีหรือ
แสดงบทบาทกัลยาณมิตรของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง คือ พร้อมท่ีจะให้ความรู้ในทางท่ี
ถูกตอ้ง ค าแนะน า ช้ีแจงชกัจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือทางออกของปัญหา ให้กบัคู่กรณีไดคิ้ด
พิจารณา และตดัสินใจดว้ยตวัเองในการจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ นัน่หมายถึงวา่ คนกลางหรือ
กัลยาณมิตร ต้องเป็นกลางทั้งสองฝ่าย ไม่เข้าร่วม หรือท าการตดัสินใดๆ เป็นผูท่ี้อ  านวยความ
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สะดวกในการไกล่เกล่ีย ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งใหค้วามรู้และความเขา้ใจในการไกล่เกล่ีย โดย
ให้ตระหนกัถึงประโยชน์ในการร่วมกนัแกปั้ญหา คนกลางนั้นจะไม่มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการ
ตดัสินใจ และ เม่ือคู่พิพาทหรือคู่กรณีสามารถตกลงกนัได ้คนกลางจะมีหนา้ท่ีช่วยในการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้มาท าหนา้ท่ีของคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ หรือ
กลัยาณมิตรของคู่กรณี จึงควรมีคุณสมบติัท่ีเพรียบพร้อมตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้ง
คุณสมบติัภายในและภายนอกดงัน้ี 

 ๑) คุณสมบติัภายใน  คือ คุณสมบติัท่ีพฒันาข้ึนภายในตวัของกลัยาณมิตร  ซ่ึงท าให้
สามารถท าหนา้ท่ีต่อบุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  เรียกวา่ สัปปุริสธรรม  แปลวา่ ธรรมของสัตบุรุษ  
หรือธรรมของคนดี มี ๗ ประการ ดงัน้ี๘๗ 

 (๑) ธมัมญัํุตา รู้จกัเหตุ คือรู้หลกัความจริงของธรรมชาติ  รู้หลกัการ  กฎเกณฑ์แบบ
แผน  หนา้ท่ี  ซ่ึงจะเป็นเหตุใหก้ระท าการไดส้ าเร็จผลตามความมุ่งหมาย   

 (๒) อตัถญัํุตา รู้จกัผล คือ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลกัธรรมหรือหลกัการ 
กฎเกณฑ ์หนา้ท่ี และรู้ผลท่ีประสงคข์องกิจท่ีจะกระท านั้น 

(๓) อตัตญัํุตา รู้จกัตน คือ รู้ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลงั ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม ของตนตามเป็นจริง เพื่อประพฤติปฏิบติัให้เหมาะสมและใหเ้กิดผล 

(๔) มตัตญัํุตา รู้จกัประมาณ คือรู้จกัความพอเหมาะพอดี เช่น รู้จกัประมาณในการ
บริโภคอาหาร ในการใชจ่้ายทรัพย ์เป็นตน้ 

(๕) กาลญัํุตา รู้จกักาล เช่น รู้วา่เวลาไหน ควรท าอะไร รู้จกัเวลาท างาน เวลาพกัผอ่น 
เป็นตน้ 

(๖) ปริสัญํุตา รู้จกัชุมชน คือ รู้จกัถ่ิน รู้จกัท่ีชุมนุม รู้จกัมารยาท ระเบียบวนิยั  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอ้ควรรู้ควรปฏิบติัอ่ืน ๆ ต่อชุมชนนั้น ๆ  

(๗)  ปุคคลญัํุตา รู้จกับุคคล คือ รู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งในดา้นอธัยาศยั 
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นตน้ เพื่อปฏิบติัต่อผูน้ั้นโดยถูกตอ้ง เช่นวา่ จะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ในลกัษณะอยา่งไร หรือควรท่ีจะแนะน าสั่งสอนอยา่งไรจึงจะไดผ้ลดี เป็นตน้ 
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๒) คุณสมบติัท่ีแสดงออกภายนอก คือ คุณสมบติัในแง่ท าหน้าท่ีต่อผูอ่ื้น  หรือ
คุณสมบติัท่ีปรากฏต่อสายตาของบุคคลอ่ืนหรือต่อสังคม  เรียกวา่ กลัยาณมิตรธรรม หรือธรรมของ
ผูท่ี้เป็นกลัยาณมิตร ๗ ประการ ดงัน้ี๘๘ 

(๑) ปิโย เป็นคนน่ารัก คือ เขา้ถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกนัเอง ชวนใจ
ผูฟั้งใหอ้ยากเขา้ไปปรึกษาไต่ถาม 

(๒) ครุ เป็นคนน่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นใจ  เป็นท่ีพึ่งไดแ้ละปลอดภยั 

(๓) ภาวนีโย เป็นคนน่าเจริญใจ คือมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแทจ้ริง และเป็นผูฝึ้กฝน
ปรับปรุงตนอยูเ่สมอ เป็นท่ีน่ายกยอ่ง ควรเอาอยา่ง ท าให้ผูท่ี้รู้จกัเอ่ยอา้งและร าลึกถึงดว้ยความ
ซาบซ้ึง มัน่ใจ และภาคภูมิใจ 

(๔) วตัตา เป็นคนฉลาดในการพดู คือพูดเป็น รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้จกัจงัหวะและเวลาท่ี
ควรพดูและไม่ควรพดู คอยใหค้  าแนะน าวา่กล่าว ตกัเตือน และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

(๕) วจนกัขโม อดทนต่อถอ้ยค าได ้ คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษาค าซกัถามแมจุ้กจิก  
ตลอดจนค ากล่าวล่วงเกินและค าตกัเตือนวพิากษว์จิารณ์ต่าง ๆ สามารถอดทนฟังไดด้ว้ยจิตเป่ียมดว้ย
เมตตา  ไม่เบ่ือหน่าย  และไม่เสียอารมณ์ 

(๖) คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา  แถลงเร่ืองล ้าลึกได ้  คือ  กล่าวช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีลึกซ้ึง
ซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้

(๗) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกัน าในฐานะท่ีไม่ควร คือ ไม่ชกัจูงไปในทางเส่ือมเสีย
หรือเร่ืองเหลวไหลไม่สมควร ชกัน าแต่เร่ืองท่ีอยูใ่นท านองคลองธรรม เป็นประโยชน์เก้ือกลูแก่การ
พฒันาชีวติในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

 จากประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัได้ไปปฏิบติัหน้าท่ีเป็นคนกลาง คุณสมบติัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
นั้น ผูว้ิจยั ขอสรุปย  ้าอีกคร้ังหน่ึงว่า นัน่คือ คุณสมบติัของผูท่ี้เป็นกลัยาณมิตรของคู่กรณี หรือ คน
กลางในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูท่ี้มีคุณสมบติัเพรียบพร้อม
ดงักล่าว ก็จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความเป็นกลางไดโ้ดยอตัโนมติัในตวัเอง คือ รู้จกัเหตุ และ
ผล ของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง  หมายถึง รู้หลกัความจริงของธรรมชาติของความขดัแยง้  รู้
หลกัการการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ตลอดจนบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองในฐานะคนกลาง ซ่ึง
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จะเป็นเหตุให้การเจรจาไกล่เกล่ียนั้นส าเร็จผลตามความมุ่งหมายท่ีคาดไว ้ ซ่ึงความเป็นกลาง หรือ
ความท่ีไม่เขา้กบัฝ่ายใดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการไกล่เกล่ียโดยคนกลาง รวมทั้งคุณสมบติัโดยรวม
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  การเก็บรักษาความลบั การมีความอดทนและอดกลั้น มีจิตใจเยือกเยน็ มีความเมตตา
กรุณาต่อคู่พิพาท เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งมีความรอบรู้ใน
หลายๆดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท 

 นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่า ไดมี้การกล่าวถึงคุณสมบติัของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลางในพระไตรปิฎก ขณะท่ีพระอุบาลีไดก้ราบทูลถามพระพุทธเจา้ถึงคุณสมบติัของพระภิกษุท่ี
เหมาะสมในการจดัการปัญหาความขดัแย้งในคณะสงฆ์ และพระพุทธองค์ได้ทรงบรรยายตอบ
คุณสมบติัดงักล่าว ดงัน้ี 

             ‚เบ้ืองตน้ ภิกษุมีศีลไม่ด่างพร้อย 

          มีมารยาทสงบเสง่ียม ศตัรูต าหนิไม่ไดโ้ดยธรรม 

          เพราะไม่มีความผดิท่ีจะต าหนิได ้

             เธอผูเ้ช่นนั้น ตั้งอยูใ่นสีลวสุิทธิ กลา้หาญ พดูจาฉะฉาน 

          เขา้ท่ีประชุมก็ไม่หวาดหวัน่ ไม่ประหม่า พดูมีเหตุผลไม่เสียความ 

         เม่ือเธอถูกถามปัญหาในท่ีประชุมก็คงเป็นเช่นนั้น 

         ไม่น่ิงอ้ึง ไม่เกอ้เขิน เป็นผูช้  านาญการ พดูถูกกาล สามารถตอบได ้

          เป็นท่ีชอบใจของวญิํูชน เคารพภิกษุผูมี้พรรษามากกวา่ 

          แกลว้กลา้ในอาจารริยวาทของตน วพิากษว์จิารณ์ได ้

          พดูไดค้ล่อง สามารถจบัขอ้ผดิพลาดของศตัรูได ้

          เป็นเหตุใหศ้ตัรูตอ้งพา่ยแพแ้ละมหาชนก็นิยม 

           เธอยอ่มไม่ลบลา้งความเช่ือคืออาจาริยวาทของตน 

           สามารถในการแกปั้ญหา 

           สามารถท างานทูตและรับท ากิจของสงฆ ์

           ดุจรับบิณฑบาตของคนท่ีมีคนน ามาบูชาฉะนั้น 

           เม่ือถูกสงฆส่์งไปเจรจาก็ไม่ทะนงตนวา่ตนท าได ้
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           เพราะการท าหนา้ท่ีเจรจานั้น 

          ภิกษุตอ้งอาบติัเพราะวตัถุมีประมาณเท่าใด 

          และการออกจากอาบติัยอ่มมีดว้ยวธีิใด 

          วภิงัคท์ั้งสองนั้นมาแลว้ดว้ยดีแก่ภิกษุรูปนั้น 

          ผูซ่ึ้งฉลาดในวธีิออกจากอาบติั 

            อน่ึง ภิกษุท ากรรมมีก่อความบาดหมางเป็นตน้เหล่าใด 

          ยอ่มถึงการขบัออกและถูกขบัออกดว้ยเร่ืองเช่นใด 

          เธอฉลาดในวภิงัค ์ยอ่มเขา้ใจวธีิการรับเขา้หมู่แมน้ั้น 

 ท่ีควรท าแก่ภิกษุผูป้ระพฤติวตัรนั้นเสร็จแลว้ 

 เธอเคารพภิกษุทั้งหลายผูมี้พรรษามากกวา่ 

 คือ ทั้งท่ีเป็นเถระ มชัฌิมะ และนวกะ 

 เป็นบณัฑิต ท าประโยชน์แก่มหาชนในโลกน้ี 

 ภิกษุเช่นน้ีจึงควรแก่การยกยอ่งในธรรมวนิยัน้ีแล‛๘๙ 

 สรุปจากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เป็นคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของนกัเจรจา
ไกล่เกล่ียคนกลาง จนกล่าวได้ว่า เป็นคุณสมบติัของนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางในทศันะพุทธ
ศาสนา มีดงัน้ี คือ 

 (๑) เป็นผูมี้ศีล 

 (๒) มีความประพฤติและการปฏิบติัท่ีไม่อาจต าหนิได ้

 (๓) มีความสามารถในการใช้วาจา ไดแ้ก่ พูดจาฉะฉาน พูดมีเหตุผล พูดถูกกาล ตอบ
ปัญหาไดจ้นเป็นท่ีพอใจ ท าใหคู้่กรณียอมรับฟัง สามารถวพิากษว์จิารณ์ได ้

 (๔) มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายและยดืหยุน่ตามสถานการณ์ 

 (๕) มีความสามารถในการทูตโดยการเป็นตวัแทนในการเจรจา 
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 (๖) มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองราวขององคก์รภายในหรือระหวา่งหน่วยงานท่ีตอ้งไป
เจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

 (๗) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตวั ไม่ทะนงตน  

 (๘) มีความรอบรู้เก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือพระวนิยั 

 (๙) มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่กรณีและมีสัมมาคารวะต่อผูท่ี้ควรใหค้วามเคารพ 

 จากคุณสมบติัดงักล่าวของกลัยาณมิตร หรือ ผูไ้กล่เกล่ียในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ 
จะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ่กล่เกล่ียไดเ้พรียบพร้อมสมบูรณ์ ดงัน้ี 

 (๑) เป็นตวักลางในการส่ือสารให้ทั้งสองฝ่ายเขา้ใจถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน
ร่วมกนั 

 (๒) ช่วยใหคู้่กรณีเกิดการตระหนกั คิดพิจารณาและหาทางออกท่ีเป็นความตอ้งการหรือ
ขอ้ตกลงร่วมกนั 

 (๓) รู้เท่าทนัสถานการณ์ความขดัแยง้และรู้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดจากทั้ง ๒ ฝ่าย 

 (๔) รู้วา่แต่ละฝ่ายมีความเขา้ใจต่อความขดัแยง้อยา่งไรและมีอารมณ์เป็นอยา่งไร 

 (๕) เขา้ใจถึงจุดยนืหรือท่าทีในการแกไ้ขความขดัแยง้และขอ้เรียกร้องของทั้งสองฝ่าย 

 (๖) ให้ความสนิทสนมกบัแต่ละฝ่ายเท่าๆกนั  โดยมีการพบปะและสร้างความสัมพนัธ์
กบัทั้งสองฝ่าย  เร่ืองน้ีจะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ดัแยง้ทราบ  เขา้ใจ  และยอมรับ 

 (๗) ช่วยลดแรงปะทะ  คล่ีคลายอารมณ์ ใหเ้กิดความสงบและเห็นใจกนั 

 (๘) ช่วยประสานใหเ้กิดการจดัเวทีในการเจรจาร่วมกนั 

 สรุปไดว้า่ บทบาทหนา้ท่ีของกลัยาณมิตรของคู่กรณีหรือ คนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ีย
เชิงพุทธ เป็นบทบาทท่ีเด่นและมีความส าคญัมาก เพราะ ถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัของคู่กรณี 
ท่ีจะท าให้คู่กรณีเกิดสัมมาทิฐฏิ กล่าวคือ เป็นผูเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประโยชน์ 
และหนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดในทางถูกตอ้งและดีงามให้แก่คู่กรณี น าไปสู่แนวทางของการ
แก้ปัญหาความขัดแยง้ คือ คู่กรณีทั้ งสองฝ่ายสมคัรใจ สามารถหาข้อตกลงของทางออก หรือ
ทางเลือก ในการจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวได ้
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 ๔.๕.๓ ส่ือสารอย่างลกึซ้ึง (Deep Communication) 

 ในการเจรจาไกล่เกล่ียนั้น บทบาทหนา้ท่ีของกลัยาณมิตรหรือคนกลาง ในการให้ความรู้
ในทางท่ีถูกต้อง ค าแนะน าต่างๆให้กับคู่กรณีได้คิดพิจารณา และตัดสินใจด้วยตัวเองนั้ น 
กระบวนการท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ กระบวนการของการส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง 

จากคุณสมบติัภายนอกของกลัยาณมิตร ในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธท่ีเก่ียวกบัการพูด
และการฟังโดยตรง จะกล่าวไว ้๓ ประการ ในการพดูนั้น ไดแ้ก่ (๑) วตัตา หมายถึง เป็นคนฉลาดใน
การพูด คือพูดเป็น รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้จกัจงัหวะและเวลาท่ีควรพูดและไม่ควรพูด คอยให้
ค  าแนะน าวา่กล่าว ตกัเตือน และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี และ (๒) คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา หมายถึง แถลง
เร่ืองล ้าลึกได ้คือ  กล่าวช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีลึกซ้ึงซบัซ้อนให้เขา้ใจได ้ส าหรับในส่วนของการฟังอีก
หน่ึงประการ ไดแ้ก่  วจนกัขโม อดทนต่อถอ้ยค าได ้ คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษาค าซกัถามแม้
จุกจิก  ตลอดจนค ากล่าวล่วงเกินและค าตกัเตือนวิพากษว์ิจารณ์ต่าง ๆ สามารถอดทนฟังไดด้ว้ยจิต
เป่ียมดว้ยเมตตา  ไม่เบ่ือหน่าย  และไม่เสียอารมณ์ 

หลกัเกณฑใ์นการพดูตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงปรากฎใน อภยราชกุมาร
สูตร๙๐  พระพุทธเจา้พยายามท่ีจะตรัสเตือนพระภิกษุให้พยายามหลีกเล่ียงถ้อยค าท่ีขดัแยง้กนัอนั
น าไปสู่การทะเลาะวิวาทกนั๙๑ ด่ากนัและเสียดสี๙๒กนั กล่าวโดยสรุป ส่ิงท่ีเรียกได้ว่าเป็น ‚วาจา
สุภาษิต‛ ของพระพุทธเจา้นั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยค าท่ี ‚จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามคัคี 
มีประโยชน์ และประกอบไปดว้ยเมตตาธรรม‛ ดงันั้น ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีของกลัยาณมิตร หรือ คนกลาง 
จะตอ้งยึดหลกัการเหล่าน้ีในการพูด รวมทั้งท่ีจะตอ้งพยายามน าพาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ด าเนินการ
เจรจาให้อยูใ่นกรอบของหลกัการดงักล่าว ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นหลกัพื้นฐานส าคญัของกระบวนการการ
ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง ในการเจรจาไกล่เกล่ีย ท่ีจะไม่น าไปสู่การทะเลาะววิาทหรือความขดัแยง้ 

 ส าหรับในส่วนของการฟัง ในกระบวนการของการส่ือสารอย่างลึกซ้ึงนั้น จะตอ้งเป็น
การฟังอย่างลึกซ้ึง หรือ การฟังอย่างตั้งใจ  ในพระพุทธศาสนา การฟังตรงกบัค าวา่ สุตะ หรือ สุติ 
หมายถึง ความรู้ท่ีไดส้ดบัฟังเล่าเรียนถ่ายทอดกนัมา การฟังเป็นหลกัค าสอนท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ดงั
พุทธภาษิตว่า ฟังดว้ยดีย่อมไดปั้ญญา๙๓ ในมงคลสูตร พระพุทธเจา้ไดต้รัสว่า ความเป็นผูส้ดบัฟัง

                                                           

 ๙๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๗/๘๘. 
 ๙๑ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๒-๒๐๓. ดูเทียบใน ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๘๓๒/๗๐๐. 
 ๙๒ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๙๘/๓๐๓. 

 ๙๓ ส .ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓, ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๑๘๘/๕๔๔. 



๒๑๖ 
 

มาก๙๔ และ ฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลอนัสูงสุด ๙๕ หรือในวุฑฒิธรรม พระพุทธองคต์รัสวา่ การ
ฟังสัทธรรม(สัทธมัมสัสวนะ)เป็นไปเพื่อความเจริญดว้ยปัญญา๙๖ 

 กระบวนการของการส่ือสารอยา่งลึกซ้ึงในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ส าหรับในส่วน
ของการฟัง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก และอีกทั้งยงัตอ้งน าพา หรือ
ควบคุมสถานการณ์ ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับในการฟังซ่ึงกนัและกนั เพราะในขณะท่ีคู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายเม่ือตอ้งมาเผชิญกนั จิตใจจะฟุ้งซ่านซดัส่าย ความสามารถในการฟังจะลดลง แมว้า่ภายนอก
จะดูเหมือนฟังอย่างตั้ งใจ  แต่จริงๆแล้ว ต่างฝ่ายอาจจะหมกหมุ่นอยู่กับการคิดปกป้องตนเอง 
มากกว่าท่ีจะพยายามฟังว่าอีกฝ่ายก าลงั พูดอะไร จึงท าให้ต่างฝ่ายอาจคิดอะไรท่ีคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง เพราะละเลยส่ิงท่ีอีกฝ่ายตอ้งการจะพดู หรือพยายามส่ือสารใหเ้ขา้ใจ 

  การฟังนั้นถือว่าเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในกระบวนการของของการส่ือสารอย่าง
ลึกซ้ึงในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพราะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัในกระบวนการสร้าง
สัมมาทิฏฐิ คือ เป็นการฟังเสียงจากภายนอก เป็นการยอมรับฟังความคิดของผูอ่ื้น ส่งเสริมกบัปัจจยั
ภายใน คือ โยนิโสมนสิการ กล่าวคือ จะเป็นการฟังอยา่งแยบคาย แยกแยะส่ิงทั้งหลายให้เห็นความ
จริงตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั จึงเรียกให้เขา้ใจง่ายๆ วา่เป็นการฟังอยา่งลึกซ้ึง โดยใชปั้ญญา 
และใช้เหตุผลรอบด้านท่ีสุด ซ่ึงจ าเป็นตอ้งฟังอย่างตั้งใจ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการรับทราบ 
ขอ้มูลเร่ืองราวต่างๆ  เป็นการยอมรับฟังถึงความตอ้งการ ความทุกข ์ท่ีอยูใ่นส่วนลึกของจิตใจ ของ
แต่ละฝ่ายท่ีไดเ้ปิดเผยออกมาอยา่งเป็นอิสระ การฟังจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะปัญหาส่วนใหญ่ของ
คนทัว่ไปก็คือ ไม่ทนัฟัง ไม่ยอมฟัง ไม่ตั้งใจฟัง คิดแต่จะท าอยา่งเดียว แย่งกนัพูดแย่งกนัท าจนลืม
ฟังผูอ่ื้น ดงันั้น การฟังอย่างลึกซ้ึงหรืออย่างตั้งใจนั้น จึงเป็นกระบวนการของการส่ือสารท่ีส าคญั 
เป็นการเปิดใจฟังอยา่งลึกซ้ึงให้เขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมดอยา่งรอบดา้นท่ีสุด แลว้วิธีการหรือทางออก
ของปัญหา ก็จะแสดงออกตามมาอยา่งสอดคลอ้งกนัเอง 

กระบวนการของการส่ือสารอยา่งลึกซ้ึงทั้งการพูด และการฟัง จึงจดัไดว้่ามีส่วนส าคญั
อยา่งยิ่งของกระบวนการในการเจรจาไกล่เกล่ีย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสร้างบรรยากาศของ
ความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึน ในขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ระหว่างผูไ้กล่
เกล่ีย กบั คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หรือ ระหวา่งคู่กรณีดว้ยกนัเอง 

 
                                                           

 ๙๔ ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๕/๕/๗, ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒.  
 ๙๕ ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๙/๘, ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๘/๕๖๒. 
 ๙๖ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๘. 



๒๑๗ 
 

๔.๕.๔ วเิคราะห์เร่ืองราว (Issues Analysis) 

ในสถานการณ์ความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้น สาเหตุของปัญหารวมทั้งเหตุปัจจยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่ไดม้าเป็นสูตรส าเร็จเหมือนกบัการปรุงอาหาร หรือการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
บ่อยคร้ังท่ีพบวา่ สาเหตุของปัญหาความขดัแยง้มกัจะมีความโยงใยและซบัซอ้น ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาอาจจะไม่ใช่เพียงคู่กรณีท่ีอยูต่่อหนา้ ซ่ึงอาจจะมีผูอ่ื้น หรือปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย 
ดงันั้นในขั้นตอนน้ี จึงถือว่าเป็นงานหลกัท่ีมีความทา้ทายอย่างมากส าหรับผูไ้กล่เกล่ีย ในการท่ี
จะตอ้งรับรู้รายละเอียด ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัคู่กรณี
ทั้งสองฝ่าย และจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดเ้หล่านั้นมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อท่ีจะได้
น าไปสู่ทางออก หรือหนทางในการจดัการปัญหาร่วมกนั 

 ส าหรับเทคนิคท่ีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือการจดัการกบั
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากกระบวนการของการส่ือสารอย่างลึกซ้ึง ทั้งการพูดและการฟังของคู่กรณีนั้น ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็น  บทบาทท่ีส าคญัอีกอย่างยิ่งของคนกลางอย่างเป็นรูปธรรม คือ คนกลางนั้นจะตอ้งมี
เทคนิค หรือกลยทุธ์ในการท่ีจะตอ้งพูดสรุป หรือทวนเน้ือหาของแต่ละฝ่ายเป็นระยะๆ เพราะตามท่ี
กล่าวแลว้ขา้งตน้ ในขณะท่ีมีการพูด และการฟังของแต่ละฝ่ายของคู่กรณี ท่ีจะตอ้งมาเผชิญหนา้กนั
ท่ามกลางสถานการณ์ของความขดัแยง้นั้น บางคร้ังเร่ืองราวต่างๆท่ีพูดกนั อาจจะมีความยุ่งเหยิง
สับสน ต่างฝ่ายอาจจะไม่สามารถท่ีจบัใจความท่ีอีกฝ่ายพูดไดท้ั้งหมด และบางคร้ังขอ้มูลท่ีไดรั้บ
อาจจะคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง ดงันั้นคนกลางจะตอ้งมีท าหน้าท่ีในการทวนเน้ือความ 
(paraphrase) ของเร่ืองราวต่างๆของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลหรือเร่ืองราว
ท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้ง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะตอ้งใช้
หลกัหรือวธีิการในการทวนเน้ือความดงัน้ี 

 (๑) จะตอ้งมีความรอบคอบ ระมดัระวงัในค าพดู  ไม่ใหเ้อนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 (๒) พยายามทวนเน้ือความโดยใช้ค  าพูดของตนเอง ให้ตรงประเด็นครอบคลุมเน้ือหา
ทั้งหมด มีความกระชบัรัดกุม  

 (๓)  ควรเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีการทกัทว้ง ถา้ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้มูลในการ
ทวนเน้ือความท่ีผูไ้กล่เกล่ียไดเ้สนอ ซ่ึงเท่ากบัเป็นโอกาสให้ผูไ้กล่เกล่ียไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวต่างๆได้
กระจ่างข้ึน 

(๔) ในการทวนเน้ือความ ควรหลีกเล่ียงลกัษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ การตดัสิน
ถูกผดิ หรือการพดูท่ีเป็นลกัษณะของการสั่งสอน 



๒๑๘ 
 

ในการวิเคราะห์เร่ืองราวของสถานการณ์ความขดัแยง้นั้น มี ๒ หัวข้อใหญ่ท่ีจะตอ้ง
ศึกษาวิเคราะห์ คือ (๑) องค์ประกอบของสถานการณ์ความขัดแย้ง ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 
องค์ประกอบเชิงประจกัษ์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบภายนอก กับ องค์ประกอบเชิงรากเหง้า ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบภายใน และ (๒) บุคคลผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา
ไวแ้ลว้ทั้ง ๓ กรณีท่ีพระพุทธเจา้ทรงด ารงฐานะเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ีย ในกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธนั้น การศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ของความขดัแยง้นั้น จะ
ให้ความส าคญัมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเป็นรากเหงา้เป็นหลกั เพราะนัน่ คือ
สาเหตุท่ีแทจ้ริง หรือตน้ตอของปัญหา  

 หลกัในการวิเคราะห์เร่ืองราวของสถานการณ์ความขดัแยง้ในกระบวนการการเจรจา
ไกล่เกล่ียเชิงพุทธนั้ น จะต้องท าการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติ ซ่ึงตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นกลาง ท่ีเรียกว่า “อคติ ๔” ซ่ึง 
หมายถึง ความไม่เท่ียงธรรม หรือ ความล าเอียง ๔ ประการ คือ (๑) ฉนัทาคติ แปลวา่ ความล าเอียง
เพราะชอบ (๒) โทสาคติ แปลวา่ ความล าเอียง เพราะชงั (๓) โมหาคติ แปลวา่ ความล าเอียงเพราะ
หลง และ (๔) ภยาคติ แปลวา่ ความล าเอียง เพราะกลวั ซ่ึงผูท่ี้ไกล่เกล่ียจะตอ้งมีสติควบคุม พิจารณา
ตนเองอยู่เนืองๆ ว่าไดถู้กอิทธิพลของความล าเอียงทั้ง ๔ ประการ มาบดบงัความเป็นกลางในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีหรือไม่ เพราะบ่อยคร้ังเม่ือคนกลางหรือผูไ้กล่เกล่ีย ได้ฟังเร่ืองราวของความขดัแยง้
จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย แลว้อาจจะมีเอนเอียง เกิดความพึงพอใจชอบฝ่ายหน่ึง หรือเกิดความโกรธ ไม่
พอใจอีกฝ่ายหน่ึง จนผูไ้กล่เกล่ียนั้นกลบักลายเป็นคู่กรณีเสียเอง 

 ๔.๕.๕ เข้าถึงวธีิการ (Approach to Strategies) 

 ทิฏฐิถือไดว้่าเป็นรากเหงา้ของความขดัแยง้ท่ีอยู่ลึกท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ใน
อุดมการณ์ของตนเอง และถา้ทิฏฐินั้นประกอบไปดว้ยอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะซ่ึง
ก่อใหเ้กิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะน าพาความขดัแยง้นั้นไปสู่ความรุนแรงได ้แต่อยา่งไรก็ตามการท างานของ
กลุ่มปปัญจธรรม คือ ทั้งตณัหา มานะ และทิฏฐินั้น จะท างานประสานสัมพนัธ์กนัและเป็นเหตุ
ปัจจยัของกนัและกนั เพียงแต่วา่ตวัใดตวัหน่ึงจะแสดงออกมาเป็นตวัเด่นในการก าหนดพฤติกรรม
ของมนุษย ์

 จากการศึกษาถึงบทบาทของปปัญจธรรมในกระบวนการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล จะส่งผลท าให้ทิฏฐิในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกนั และยงัยึดมัน่ถือมัน่
ในทิฏฐินั้นดว้ย นัน่คือท่ีมาหรือรากเหงา้ของความขดัแยง้ ซ่ึงกิเลสกลุ่มปปัญจธรรมจะเร่ิมเขา้มา
แสดงบทบาทในกระบวนการรับรู้  นบัตั้งแต่สัญญาเป็นตน้ไป และถูกสังขารปรุงแต่ง จึงเรียก
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สัญญาประเภทน้ีวา่ ‚ปปัญจสัญญาสังขา‛ และจากการศึกษาในทศันะพุทธปรัชญา อาจกล่าวไดว้า่ 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากความสามารถในการเขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัโลกภายนอกอยา่งท่ีเป็น
จริงของมนุษยมี์ขอ้จ ากดั อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถขจดักรอบความเช่ือเดิมหรือสัญญาท่ีมีอยู่
ก่อนอยา่งไม่รู้ตวั 

 ดงันั้นในขั้นตอนน้ี จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ หรือวิธีการในรูปแบบต่างๆ ของกระบวนการ
ของการเจรจาไกล่เกล่ีย ท่ีคนกลาง จะตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งเต็มตวั ในการป้อนสัญญา หรือความรู้ใหม่
ให้กบัคู่กรณี เกิดความคิดปรุงแต่งท่ีเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง สามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหาได ้
กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เป็นการเพิ่มความสามารถให้กับคู่กรณี ในการเข้าถึงความรู้เก่ียวกับโลก
ภายนอกอยา่งท่ีเป็นจริง ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ตามล าดบั คือ กลยุทธ์ใน
การท่ีจะรักษาความสงบในเบ้ืองตน้ และ กลยทุธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดสันติภาพอยา่งย ัง่ยนื 

 กลยุทธ์ในการท่ีจะรักษาความสงบในเบ้ืองตน้นั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีควรจะท าเป็นล าดบั
แรก เพราะ เม่ือทั้งสองฝ่ายตกอยูใ่นสถานการณ์ของความขดัแยง้ มกัส่งผลใหเ้กิดแรงกดดนัและเก็บ
กดอารมณ์เอาไว ้ คร้ันเม่ือแสดงอารมณ์ออกมา  ก็มกัจะมาพร้อมกบัความโกรธและความขุ่นเคือง 
ซ่ึงอารมณ์ท่ีถูกเก็บกดน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรม และการตดัสินใจของคู่ขดัแยง้ ดงันั้นคนกลางจึง
จะตอ้งใชก้ลยทุธ์ต่างๆเพื่อท่ีจะควบคุมภาวะอารมณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสงบ และ
เพื่อท่ีจะน าไปสู่บรรยากาศของความเป็นมิตร ในการใหค้วามร่วมมือต่างๆท่ีจะจดัการกบัปัญหา กล
ยทุธ์ท่ีมกัจะน ามาใชมี้ดงัน้ี คือ 

 (๑) กลยทุธ์ในการเผชิญหนา้กบัคู่กรณีโดยแยกเจรจาทีละฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสท่ีจะให้แต่
ละฝ่ายไดเ้ล่าสถานการณ์ของความขดัแยง้ในมุมมองของตนเอง ซ่ึงจะเท่ากบัให้แต่ละฝ่ายไดเ้ป็น
การระบายความทุกข์ หรือความคบัแคน้ใจต่างๆออกมาอยา่งเต็มท่ี ผลท่ีจะไดรั้บมกัจะพบว่า  เม่ือ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างไดร้ะบายความทุกขร้์อนออกไปบา้ง ความทุกขร้์อนดงักล่าวก็จะผอ่นคลายเบา
บางลงได ้

 (๒) กลยทุธ์ในการโนม้นา้ว เป็นขั้นตอนท่ีหวงัผลให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย มีท่าทีโอนอ่อน
หนัหนา้เขา้กนั หรือให้ความร่วมมือในการจดัการกบัปัญหาท่ีจะน ามาซ่ึงประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
การโนม้นา้วดงักล่าว คนกลางอาจจะตอ้งพูดเนน้ถึงผลดี และผลเสีย ท่ีจะเกิดแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ในกรณีท่ีตกลงกนัไม่ได ้เช่น ตอ้งเสียเวลา และค่าใชจ่้าย ไม่สามารถท่ีจะเลือกหนทางในการจดัการ
กบัปัญหาไดด้ว้ยตนเอง และยงัตอ้งรอคอยกบัความไม่แน่นอนในผลของค าตด้สินของผูพ้ิพากษา 
ซ่ึงจะตอ้งมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นผูแ้พห้รือผูช้นะ 
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 ส าหรับในส่วนของกลยุทธ์ในการท่ีจะให้เกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยืน หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึง 
คือ การหวงัผลท่ีจะให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกนั ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการปัญหาความ
ขดัแยง้ไม่วา่จะเป็นการจดัการในวธีิการใดๆ แต่จากการปฏิบติังานจริงของผูว้ิจยันั้น พบวา่ อาจจะมี
ความเป็นไปไดย้าก ในการติดตามผลดงักล่าว เพราะโดยส่วนใหญ่แลว้ การปฏิบติังานจะส้ินสุดลง 
เม่ือต่างฝ่ายต่างยินยอมในขอ้ตกลงท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงก็ไม่ไดห้มายความวา่ทั้ง
สองฝ่ายนั้นจะตอ้งคืนดีกนั  ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีครบกระบวนการ ผูว้ิจยัจะขอน าตวัอยา่ง
กรณีศึกษาท่ีพระพุทธเจา้ทรงท าการไกล่เกล่ีย ซ่ึงพระองคท์รงเป็นนกัเจรจาไกล่เกล่ียชั้นยอด ในการ
ท่ีท าให้เกิดความสมานฉันท์ ให้กบัคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนั้น ท่ีจะน ามาซ่ึงสันติภาพอนัย ัง่ยืน คือ ทั้ง
สองฝ่ายเกิดสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริง ซ่ึงเท่ากับเป็นการถอนรากเหง้า ท่ีเป็นต้นตอของปัญหา 
พระองคท์รงใชก้ลยทุธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 (๑) กลยทุธ์ในการมองเชิงระบบ ในกรณีศึกษาพระภิกษุชาวโกสัมพี พระองคท์รงมีพระ
ปรีชาญาณ ท่ีจะสลายทิฏฐิมานะ ของพระผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย โดยท่ีพระองค์ทรงวิเคราะห์แล้วว่า 
พระองค์จะต้องเสด็จออกจากเมืองโกสัมพี แล้วไม่ย ้อนกลับมาอีก เพราะพระองค์ทรงเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั และสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืนอยา่งมากในสังคมเมืองโกสัมพี การ
เสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีของพระองค์ถือว่าเป็น “จุดพลิกผนั” สถานการณ์ท่ีส าคญั ท่ีส่งผล
กระทบอย่างมากต่อสังคม ท าให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง หรือมีการตอบสนองอย่างเด่นชดั คือ 
ทั้งอุบาสกและอุบาสิกา ต่างพากันลงความเห็นว่า พระภิกษุเมืองโกสัมพีเป็นต้นเหตุส าคญัให้
พระพุทธเจา้ตอ้งเสด็จหลีกหนีไปประทบัอยู่ในกรุงสาวตัถี  จึงพากนัไม่เคารพ กราบไหว ้และไม่
ถวายอาหารบิณฑบาต ผลสุดทา้ยพระภิกษุเมืองโกสัมพีก็แทบจะอดตาย การทะเลาะวิวาทกนัไปก็
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใด ทั้งสองฝ่ายจึงไดค้ลายทิฏฐิมานะลง และเกิดปัญญาหาทางคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ท่ียดืเยื้อ จึงพากนัเขา้เฝ้าพระพุทธองคท่ี์กรุงสาวตัถี 

 การมองอยา่งเป็นระบบ เม่ือกล่าวถึงตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง หลกั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงถา้จะส่ือความหมายให้ชดัเจนถูกตอ้ง ค าวา่ระบบนั้น ควร
เรียกว่า ‚ระบบความสัมพนัธ์‛๙๗ซ่ึงไม่ใช่หมายถึงเป็นแต่ระบบเพียงอย่างดียว เพราะว่า
องคป์ระกอบต่างๆ จะเป็นองคร์วมข้ึนได ้จะตอ้งมีการประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งถูกตอ้ง ระบบจึงจะ
เกิดความสมดุลด ารงอยูไ่ดด้ว้ยดี 

                                                           

 ๙๗ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), สลายความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หนา้
๔๒. 
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 ผูว้ิจ ัยจะสรุปเน้นย  ้ าอีกคร้ังว่า การมองเชิงระบบของพระองค์นั้น เป็นการมองเชิง
วเิคราะห์องคป์ระกอบทุกส่วนในสังคมวา่ มีความส าคญัและสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ถา้องคป์ระกอบ
ใดองค์ประกอบหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็น้อย ในการจดัการ
ปัญหาความขดัแยง้นั้น จะไม่ใช่เพียงการมองท่ีมุ่งเนน้เฉพาะองคป์ระกอบท่ีเป็นปัญหาและมุ่งเนน้ท่ี
จะหาทางแกไ้ขปัญหาแต่เพียงเดียว ซ่ึงนกัจดัการความขดัแยง้ทัว่ไปอาจจะท าเช่นนั้น ดงันั้นตวัอยา่ง
กรณีความขดัแยง้ของพระภิกษุสงฆช์าวเมืองโกสัมพีจึงนบัวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีมากท่ีสุดตวัอยา่งหน่ึง
ของการจดัการความขดัแยง้ ในการท่ีจะสร้างสันติภาพใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

 (๒) กลยทุธ์ในการแสดงธรรมเชิงอุปมาอุปไมย ในกรณีศึกษาของประเด็นปัญหาความ
ขดัแยง้ในการแยง่ชิงทรัพยากรน ้ าระหวา่งศากยวงศแ์ละโกลิยวงศ์ หลงัจากท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รง
ด าเนินการจดัการความขดัแยง้ในฐานะนักเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง จนกษตัริย์ทั้งสองฝ่ายและ
กองทพัไดว้างอาวุธ ในการท่ีจะไม่ท าสงครามแลว้ ความสงบได้เกิดข้ึนไม่ไดเ้ขา้สู่ภาวะสงคราม 
พระองคย์งัทรงใชก้ลยุทธ์ในการท่ีจะให้เกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยืนของทั้งสองฝ่าย นัน่คือ ตอ้งเขา้ถึงการ
จดัการสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริงหรือรากเหง้าของความขดัแยง้  พระองค์ทรงยกตวัอย่าง
เร่ืองราวของชาดกอีก ๓ เร่ือง เป็นลกัษณะอุปมาอุปไมย (metaphor) คือ รุกขธรรมชาดก และ วฏัฏก
ชาดก โดยเนน้ถึงเร่ืองความสามคัคี จากนั้นพระองคท์รงน าเสนอ “อตัตทณัฑสูตร” เป็นประเด็น
สุดทา้ย ซ่ึงมีเน้ือหามุ่งเนน้ไปท่ีจุดซ่ึงถือไดว้า่เป็น ‚หวัใจ‛ หรือ ‚รากเหงา้‛ ของความขดัแยง้นัน่คือ
ในเร่ืองของทิฏฐิมานะท่ีมีอยูใ่นกษตัริยท์ ั้งสองฝ่าย 

 ประด็นการใชก้ลยุทธ์ในการแสดงธรรมเชิงอุปมาอุปไมย ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัการเล่า
เร่ืองในทางท่ีจะชกัจูงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย เกิดสัมมาทิฏฐิ กลบัมาคืนดีกนัเกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยืนได้
นั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ีย จะตอ้งเป็นผูท่ี้คู่กรณีให้
ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง หรือเป็นผูท่ี้มีบารมี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
ของกลัยาณมิตรท่ีเพรียบพร้อม ในการท่ีจะสร้างศรัทธาให้กบัคู่กรณีให้เกิดข้ึนก่อน ท่ียอมฟังการ
เล่าเร่ืองราวต่างๆ จนกระทัง่เกิดปัญญาข้ึนดว้ยตนเอง หรือโยนิโสมนสิการ 

 ๔.๕.๖ คิดอย่างแยบคาย (Thinking Wisely) 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ
นั้น จะท าหนา้ท่ีของกลัยาณมิตร คือ เป็นผูเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ประโยชน์ และ
หนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดในทางถูกตอ้งและดีงามให้แก่คู่กรณี เพื่อท่ีจะน าไปสู่แนวทางของ
การแก้ปัญหาความขดัแยง้ คือ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมคัรใจ สามารถหาขอ้ตกลงของทางออก หรือ
ทางเลือก ในการจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวได ้ซ่ึงความสมคัรใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย



๒๒๒ 
 

นั้น ก็คือ ทั้งสองฝ่ายตอ้งคิดหาหนทางดว้ยตนเอง ในการคล่ีคลายปัญหา กระบวนการคิดดงักล่าว
ถือวา่ เป็นกระบวนการในการสร้างโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัภายในในการ
ท่ีจะเกิดสัมมาทิฏฐิ ในการน าไปจดัการปัญหาความขดัแยง้ 

 ลกัษณะการคิดแบบโยนิโสมนสิการน้ี ท่านพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดป้ระมวล
ออกมาจากพระไตรปิฎก ๑๐ วธีิดว้ยกนั คือ๙๘ 

 ๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  คือ การคิดท่ีเร่ิมสภาพท่ีเป็นผล  หรือการพิจารณา
สภาพท่ีเป็นปัญหาแลว้หาหนทางแกไ้ข  ดว้ยการคน้หาสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์ส่งผลสืบ
ทอดกนัมา  อาจเรียกวา่ วิธีคิดแบบอิทปัปัจจยตา  หรือคิดตามหลกัปฏิจจสมุปบาทก็ได ้เช่น การคิด
แบบปัจจยัสัมพนัธ์ตามหลกัอิทปัปัจจยตาท่ีว่า ‚เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึง
เกิดข้ึน เพราะส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดบัไป ส่ิงน้ีจึงดบัไป‛๙๙ 

 ๒) วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือการคิดแบบวิเคราะห์  คือ การคิดแบบกระจาย
เน้ือหา  มุ่งให้มองและให้รู้จกัส่ิงทั้งหลายตามสภาวะของมนัเอง  ในทางธรรม  ท่านมกัใชพ้ิจารณา
เพื่อให้เห็นความไม่มีแก่นสารหรือความไม่เป็นตวัเป็นตนท่ีแทจ้ริงของส่ิงทั้งหลาย  เพื่อไม่ให้มี
ความยึดมัน่ถือมัน่ในสมมติบญัญติั  โดยเฉพาะพิจารณาเห็นสัตวบุ์คคลเป็นเพียงการประชุมกนัเขา้
ของขนัธ์ ๕  เม่ือแยกขนัธ์ต่างๆ ท่ีมาประชุมกนัออกแลว้  ก็ไม่เหลือส่ิงใดท่ียึดถือไดว้า่เป็นตวัตนท่ี
เท่ียงแทถ้าวร  ดงัขอ้ความท่ีวา่ ‚เม่ือขนัธ์ทั้งหลายมีอยู ่การสมมติวา่สัตวก์็มีได ้  เหมือนค าวา่รถมีได้
เพราะประกอบส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั‛๑๐๐ 

 ๓) วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์  คือ การคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดาของส่ิงท่ีปัจจยัปรุงแต่ง
ทั้งหลาย  ท่ีวา่คิดให้รู้เท่าทนัธรรมดานั้น  ไดแ้ก่ คิดเห็นอาการท่ีส่ิงทั้งหลายทั้งปวงท่ีเกิดจากปัจจยั
ปรุงแต่ง  เม่ือเกิดข้ึนแลว้ก็จะตอ้งดบัไป  ไม่เท่ียงแท ้ ไม่คงท่ี  ไม่ย ัง่ยืน  ไม่คงอยูต่ลอดไป  เรียกวา่ 
อนิจจงั  เม่ือส่ิงท่ีไม่เท่ียงเขา้มาสัมพนัธ์กนัจึงเกิดความขดัแยง้  ท าให้ส่ิงเหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้น
กดดนั  ไม่อาจคงอยูใ่นสภาพเดิมได ้    เรียกวา่ ทุกข ์  ในเม่ือตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยั  มนัจึงไม่
เป็นไปตามอ านาจและความปรารถนาของใคร  ไม่มีใครสามารถบงัคบัมนัได ้  และไม่มีใครเป็น
เจา้ของครอบครองมนัไดจ้ริง  จึงเรียกวา่ เป็นอนตัตา  ดงัค ากล่าวของท่านพระสารีบุตรท่ีวา่ ‚ท่าน

                                                           

 ๙๘ พระราชวรมุนี (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, หนา้ ๑๗๙-๑๙๖. 
 ๙๙ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/ ๓๗ / ๗๙. 
 ๑๐๐ ส .ส. (ไทย) ๑๕ /๑๗๑ /๒๒๘.  



๒๒๓ 
 

โกฏฐิตะ อุปาทานขนัธ์ ๕ ประการน้ี อนัภิกษุผูไ้ดส้ดบัควรมนสิการโดยแยบคาย โดยความเป็นของ
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ฯลฯ เป็นอนตัตา…‛๑๐๑ 

 ๔) วิธีคิดแบบแกปั้ญหาหรือแบบอริยสัจ เป็นการคิดท่ีสัมพนัธ์กบัการปัญหาความทุกข์
ของชีวติโดยตรง   คือ คิดเร่ิมตน้จากปัญหาหรือทุกข ์ โดยก าหนดรู้  ท าความเขา้ใจปัญหาหรือความ
ทุกขใ์ห้ชดัเจนก่อน(ขั้นทุกข)์ จากนั้นจึงคิดไล่เลียงสืบสาวหาสาเหตุอนัเป็นท่ีมาของปัญหาวา่ คือ
อะไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง (ขั้นสมุทยั) พร้อมกนันั้นก็ให้คิดก าหนดวางเป้าหมายของตนให้แน่
ชดัวา่คืออะไร อยูท่ี่ไหน จะเป็นไปไดห้รือไม่ (ขั้นนิโรธ) ขั้นสุดทา้ย คือ คิดหาวิธีปฏิบติัหรือหา
มรรควธีิท่ีจะก าจดัสาเหตุของปัญหา โดยสอดคลอ้งกบัจุดหมายท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น (ขั้นมรรค) 

 ๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  คือ การคิดให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง 
‚ธรรม‛(หลกัการ) กบั ‚อรรถ‛(จุดมุ่งหมาย)  ค าวา่ ‚ธรรม‛ แปลวา่ หลกัการ  หลกัความจริง  หลกั
ความดีงาม  หลกัการปฏิบติั  หรือหลกัท่ีจะเอาไปใชป้ฏิบติั  ส่วนค าวา่ ‚อรรถ‛ แปลวา่ความหมาย  
ความมุ่งหมาย  จุดหมาย  ประโยชน์ท่ีตอ้งการ  หรือสาระท่ีพึงประสงค์   ในการปฏิบติัธรรมหรือ
การกระท าอะไรก็ตาม  จะตอ้งมีความเขา้ใจความหมายและความมุ่งหมายของธรรมหรือหลกัการ
นั้นๆ วา่ ปฏิบติัหรือท าไปเพื่ออะไร  ธรรมหรือหลกัการนั้นก าหนดวางไวเ้พื่ออะไร  เม่ือปฏิบติัแลว้
จะน าไปสู่ผลหรือท่ีหมายใดบา้ง  ทั้งจุดหมายสุดทา้ยปลายทาง  และเป้าหมายระดบัยอ่ยท่ีจะส่งทอด
ไปยงัธรรมหรือหลกัการในระดบัท่ีสูงข้ึนไป  เม่ือเขา้ใจหลกัการและจุดมุ่งหมายไดถู้กตอ้งก็จะ
น าไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดว้ย  เรียกวา่ ธรรรมานุธรรมปฏิบติั  หมายถึง การปฏิบติัธรรมนอ้ย
คลอ้ยแก่ธรรมใหญ่  หรือการปฏิบติัตามหลกัปลีกยอ่ยใหค้ลอ้ยตามหลกัการใหญ่ 

 ๖) วธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก คือ การคิดหรือการพิจารณาส่ิงท่ีตนครอบครอง
หรือก าลงัไดเ้สวยอยูอ่ยา่งรอบดา้น  ให้เห็นทุกแง่ทุกมุม  ถือวา่เป็นวิธีคิดท่ีส าคญัมากส าหรับผูท่ี้ยงั
เก่ียวขอ้งอยูก่บัอารมณ์ของโลกหรือความสุขอยา่งโลกๆ  เรียกวา่เป็นการคิดแบบเผื่อใจไวร้องรับ
ความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา  ทั้งในดา้นท่ีน่าชอบใจ(อิฏฐารมณ์) และไม่น่าชอบใจ
(อนิฏฐารมณ์) พร้อมกนันั้นก็คิดหาทางท่ีจะยกจิตให้เหนือสภาวะท่ีแปรปรวนเหล่านั้น   โดยมีหลกั
ในการคิด ๓ ดา้น คือ ( ๑)  อสัสาทะ คือ การคิดในส่วนดี  ส่วนอร่อย  ส่วนหวานช่ืน   ส่วนท่ีน่าใคร่  
น่าปรารถนา  และน่าพึงพอใจ ( ๒) อาทีนวะ  คือ การคิดในส่วนเสีย  ส่วนดอ้ย  ส่วนท่ีมีโทษ  หรือ
ขอ้บกพร่อง (๓) นิสสรณะ คือ การคิดหาทางออก  ทางหลุดรอด  หรือภาวะท่ีไร้จากปัญหา  มีความ
สมบูรณ์ในตวั  หรือเป็นภาวะท่ีอยูเ่หนือทั้งขอ้ดีขอ้เสีย   

                                                           

 ๑๐๑ ส .ข. (ไทย) ๑๗ / ๑๒๓ /๒๑๗. 



๒๒๔ 
 

 วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออกน้ี  ถือว่าเป็นจุดหักเล้ียวท่ีส าคญัซ่ึงผลกัดนัให้
เจา้ชายสิทธตัถะเสด็จออกผนวช  ดงัท่ีพระองคต์รัสไวว้า่  

 ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือก่อนเราเป็นโพธิสัตว ์  ยงัไม่ไดต้รัสรู้  ไดมี้ความคิดดงัน้ีวา่ อะไรเป็นคุณ  
ในโลก  อะไรเป็นโทษ  อะไรเป็นเคร่ืองสลดัออกจากรูป… เรานั้นไดมี้ความคิดวา่สภาพท่ีสุข
โสมนสัอาศยัรูปเกิดข้ึน น้ีเป็นคุณของรูป สภาพท่ีรูปไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ มีความผนัแปรเป็น
ธรรมดาน้ี เป็นโทษของรูป ธรรมเป็นท่ีก าจดัฉนัทราคะ ธรรมเป็นท่ีละฉนัทราคะในรูป น้ีเป็น
เคร่ืองสลดัออกจากภพ๑๐๒ 

 ๗) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม คือ การคิดท่ีสัมพนัธ์กบัการใช้สอยหรือการ
บริโภค  เป็นวิธีคิดแบบสกดักั้นเส้นทางกิเลสตณัหา  ไม่ให้เขา้มาแสดงอิทธิพลครอบง าจิตใจแลว้
ชกัจูงพฤติกรรมต่อๆ ไป  วิธีคิดแบบน้ีมีประโยชน์ในการใชชี้วิตประจ าวนั  เพราะเก่ียวขอ้งกบัการ
บริโภคใชส้อยปัจจยั ๔ ดงัพุทธพจน์ท่ีเก่ียวกบัการใชส้อยจีวรของภิกษุท่ีวา่ ‚ภิกษุพิจารณาโดยแยบ
คายแลว้ฉนับิณฑบาต  ไม่ใช่เพื่อเล่น  ไม่ใช่เพื่อมวัเมา  ไม่ใช่เพื่อประดบั  ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง  แต่
เพียงเพื่อให้กายน้ีด ารงอยูไ่ด ้ เพื่อให้ชีวิตินทรีย(์อินทรียคื์อชีวิต) เป็นไป    เพื่อบ าบดัความหิว  เพื่อ
อนุเคราะห์พรหมจรรย…์‛๑๐๓  โดยปกติมนุษยจ์ะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ  เพราะมีความตอ้งการ
และเห็นวา่ส่ิงนั้นๆ จะสนองความตอ้งการของตนได้  ส่ิงใดสามารถสนองความตอ้งการไดดี้  ก็จะ
ตดัสินส่ิงนั้นวา่มีคุณค่า   และคุณค่าน้ีจ  าแนกไดเ้ป็น ๒ ประเภท  ตามชนิดของความตอ้งการ คือ 

  (ก) คุณค่าแท ้ หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลาย ในแง่ท่ีส่งเสริม
คุณภาพชีวิตโดยตรง หรือท่ีมนุษยน์ ามาใชแ้กปั้ญหาของตนเพื่อความดีงามและความด ารงอยูด่ว้ยดี
ของชีวิต คุณค่าน้ีอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองตีค่าหรือวดัราคา จะเรียกวา่คุณค่าท่ีสนองปัญญาก็ได ้ เช่น 
คุณค่าของอาหารอยูท่ี่การบ ารุงเล้ียงร่างกายให้ด ารงอยู่ได ้ มีสุขภาพดี เป็นอยูผ่าสุก และมีก าลงั
เก้ือกลูแก่การบ าเพญ็กิจหนา้ท่ี เป็นตน้  

  (ข) คุณค่าเทียม หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลาย ท่ีมนุษยพ์อกเสริม
ให้แก่ส่ิงนั้น ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุณค่าน้ีอาศยัตณัหาเป็น
เคร่ืองตีค่า หรือจะเรียกว่าเป็นคุณค่าสนองตณัหาก็ได ้ เช่น การมองคุณค่าของอาหารอยู่ท่ีความ
เอร็ดอร่อย ความสนุกสนาน ความมีหนา้มีตาในสังคม เป็นตน้ 

                                                           

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



๒๒๕ 
 

 ๘) วธีิคิดแบบเร้าคุณธรรม  เป็นวิธีคิดท่ีสกดักั้นหรือบรรเทาตณัหาอีกวิธีหน่ึง  หมายถึง 
การคิดในแนวทางท่ีจะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม  หรือการพยายามสร้างสมพฤติกรรมการคิดของจิต
ในแง่ท่ีดีๆ อาจเรียกวา่การเลือกมองโลกและชีวิตในแง่ดีก็ได ้  การคิดแบบเร้าคุณธรรมน้ี  มี
ความส าคญัทั้งในแง่ท่ีท าให้เกิดความคิดและการกระท าท่ีดีงามในขณะนั้นๆ และในแง่ท่ีช่วยแก้
นิสัยความเคยชินร้ายๆ ของจิตท่ีไดส้ั่งสมไวแ้ต่เดิม  พร้อมกนันั้น  ก็เป็นการสร้างความเคยชินใหม่ๆ 
ให้แก่จิตดว้ย   เช่น  การคิดถึงความตาย  ถา้มีโยนิโสมนสิการ  ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกต่ืนตวั  ไม่
ประมาท  รีบขวนขวายกระท ากิจท่ีควรท า  เร่งประพฤติปฏิบติัธรรม  ตลอดจนท าให้รู้เท่าทนัคติ
ธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ดงัพุทธพจน์ท่ีไวใ้นตอนใกลจ้ะเสด็จดบัขนัธปรินิพพานว่า ‚ภิกษุ
ทั้งหลาย บดัน้ีเราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจง
ท าหนา้ท่ีให้ส าเร็จดว้ยความไม่ประมาทเถิด‛๑๐๔  ในทางกลบักนั ถา้คิดโดยไม่มีโยนิโสมนสิการ ก็
จะท าให้เกิดความหดหู่   ความห่อเห่ียวในจิตใจ   เกิดความทอ้แทท้อ้ถอย หมดแรงก าลงัใจท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ  

 ๙) วธีิคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั  คือ การคิดท่ีอยูก่บัอารมณ์ปัจจุบนั   เป็นการคิดในแนวทาง
ของปัญญา  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการคิดแบบหวนละห้อยถึงส่ิงล่วงไปแลว้  หรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านเล่ือน
ลอยไปกบัภาพฝันในอนาคตท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นฐานแห่งความเป็นจริง  การคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนัน้ี
ไม่ไดห้มายความวา่  พุทธศาสนาสอนให้ยึดเอาแต่เหตุการณ์เฉพาะหนา้ในขณะน้ีเท่านั้น  โดยไม่
สนใจบทเรียนในอดีตและเตรียมการเพื่ออนาคต  แทท่ี้จริงแลว้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองปัจจุบนั  เร่ืองอดีต  
หรือเร่ืองอนาคต   ถา้รู้จกัน ามาคิดคิดในแนวทางแห่งปัญญา  ก็จดัเป็นการคิดแบบอยูปั่จจุบนัได้
เช่นเดียวกนั  ในขณะเดียวกนั  ถา้คิดไปในแนวทางของตณัหา  แมจ้ะคิดถึงเร่ืองท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
ก็ไม่ช่ือวา่เป็นการคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั  ดงัจะเห็นไดว้า่เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนั  
หรืออนาคตก็ตาม  เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีความส าคญัตามค าสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดบั  
ทั้งในระดบัชีวิตประจ าวนั เช่น การสั่งสอนให้นึกถึงบทเรียนในอดีตดว้ยการยกอดีตนิทานมาเล่า  
หรือสอนใหเ้ตรียมรับมือกบัภยัท่ีจะมาถึงในอนาคต เป็นตน้  ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ ‚บุคคลควรท าความ
เพียรตั้งแต่วนัน้ีทีเดียว ใครเล่าจะรู้วา่ ความตายจกัมีในวนัพรุ่งน้ี เพราะวา่ความพดัเพี้ยนกบัมจัจุราช
ผูมี้เสนามากนั้น ยอ่มไม่มีแก่เราทั้งหลาย‛๑๐๕ และแมใ้นระดบัการรู้แจง้สัจธรรมรวมถึงการบ าเพ็ญ
พุทธกิจ ก็ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอดีตและอนาคตเหมือนกนั เช่น ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ญาณหยัง่
รู้เหตุการณ์ในอดีต) และอนาคตงัสญาณ (ญาณหยัง่รู้เหตุการณ์ในอนาคต) เป็นตน้   
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 ๑๐) วิธีคิดแบบวิภชัชวาท เป็นลกัษณะการคิด  การพูด หรือการแสดงความจริงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ส าคญัของพุทธศาสนา  เพราะค าวา่ ‚วิภชัชวาท‛ ถือวา่เป็นช่ือเรียกระบบความคิดของ
พุทธศาสนาทั้งหมด เม่ือมองโดยสาระส าคญั การคิดแบบวิภชัชวาท หมายถึง การคิดและการแสดง
ความจริงโดยแยกแยะออกใหเ้ห็นทุกแง่ทุกมุม ไม่จบัเอาเฉพาะบางแง่บางมุมข้ึนมาวินิจฉยัแลว้ด่วน
สรุปวา่เป็นจริงอยา่งนั้นทั้งหมด เช่น เม่ือกล่าวถึงบุคคลผูห้น่ึงวา่เขาดีหรือไม่ดีอยา่งไร ก็แยกแยะช้ี
ประเด็นใหเ้ห็นความจริงเป็นดา้นๆ ไปวา่ แง่มุมนั้นหรือดา้นนั้น เขาดีอยา่งไร หรือไม่ดีอยา่งไร เป็น
ตน้ 

 ในกระบวนการวธีิคิดทั้ง ๑๐ วธีิดงักล่าวนั้น ถา้ถามวา่วิธีใดเป็นวิธีท่ีเหมาะสม หรือเป็น
วิธีท่ีสามารถน ามาใช้ในการจดัการความขดัแยง้ ค  าตอบก็คือ ทั้ ง ๑๐ วิธี สามารถท่ีจะน ามาใช้
ทั้งหมด แต่ถา้ถามวา่วธีิใดท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด จากประสบการณ์ของผูว้จิยั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ วิธี
คิดแบบวภิชัชวาท นั้นเป็นวธีิท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด ในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง เพราะเป็นวิธีคิด
ท่ีแยกแยะ แสดงความจริงออกให้เห็นทุกแง่ทุกมุม หรือกล่าวไดว้่า เป็นวิธีคิดท่ีตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบด้าน ว่าส่ิงใดดีไม่ดี ถูกตอ้ง หรือไม่ถูกตอ้งอย่างไร เพราะหลกัคิดแบบวิภชัวาท เป็นระบบ
ความคิดของทางสายกลางทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการใช้ปัญญาไตร่ตรองจากขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่าง
รอบดา้นมากท่ีสุด แลว้วเิคราะห์ปัญหาแบบองคร์วม (Holistic Approach)   ซ่ึงจะสามารถพบแบบท่ี
ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหน่ึง ก็คือทางเลือกท่ีเป็นกลาง และเป็นทางสายกลางส าหรับกรณีนั้นๆ 

 ๔.๕.๗ หาจุดสนใจ (Interest Finding) 

 จากการด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ตามกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด
นั้น ยงัไม่สามารถท่ีเห็นจะแนวทางการจดัการความขดัแยง้นั้น วา่จะลงเอยกนัอยา่งไร หรือดว้ยวิธี
ใด เพราะยงัขาดความเป็นรูปธรรมในการท่ีจะบ่งช้ีทางออกของปัญหา ในการหาความเป็นรูปธรรม
ส าหรับการเจรจาไกล่เกล่ีย ค าตอบท่ีคนกลางร่วมกบัคู่กรณี จะตอ้งสรุปให้ไดก่้อนจากการวิเคราะห์
ในขอ้มูล หรือเร่ืองราวทั้งหมดอยา่งรอบดา้น  นัน่ก็คือ อะไรคือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคู่กรณีทั้ง
สองฝ่าย ซ่ึงมีศัพท์ทางวิชาการเป็นภาษาองักฤษ เรียกว่า ‚Interest‛ ๑๐๖หมายถึง จุดสนใจท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัจุดยืน หรือส่ิงท่ีคู่กรณีให้ความส าคญั ซ่ึงรวมถึงความวิตกกงัวลใจของคู่กรณี จุดสนใจน้ี
สามารถท่ีจะต่อรองหรือปรับเปล่ียนได ้ถา้คู่กรณีให้ความร่วมมือกนัในการจดัการความขดัแยง้ จุด
สนใจนั้นสามารถท่ีจะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ีจบัต้องได้ (Substantial interest) 
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน เช่น ผลประโยชน์ทางทรัพยสิ์น และประเภททางจิตวิทยา (Psychological 
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interest) ซ่ึงเป็นประเภทท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความตอ้งการการยอมรับ การไดรั้บความเคารพนบัถือ 
การไดรั้บความนิยมชมชอบ 

 การหาจุดสนใจ หรือ ความต้องการท่ีแท้จริงในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางทาง
พระพุทธศาสนานั้น คือ การหารากเหง้าท่ีเป็นตน้ตอของปัญหาความขดัแยง้ ได้แก่ ตณัหา ทิฏฐิ 
มานะนัน่เอง ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธในขั้นตอนน้ี คือ 
ความพยายามท่ีจะท าการไกล่เกล่ียให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ลด ตณัหา ทิฏฐิ มานะลง จนกระทัง่จุด
สนใจหรือความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายนั้น มีความประสานกลมกลืนกนั (harmonize) จนไม่มี
ความขดัแยง้เหลืออยู่ ซ่ึงจะท าให้เกิดความสามคัคี และความเป็นเอกภาพ๑๐๗ ในการลดระดบัของ 
ตณัหา ทิฏฐิ มานะทางพระพุทธศาสนาในการจดัการความขดัแยง้นั้น จะตอ้งเกิดจากการให้ หรือ 
ความเสียสละของคู่กรณี ซ่ึงภายใตจิ้ตท่ีมีเมตตาเป็นพื้นฐานส าคญั 
 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัในการปฏิบติัหน้าท่ีของนกัเจรจาไกล่เกล่ียคน
กลาง พบวา่ถา้ในการเจรจาไกล่เกล่ียนั้นไม่ไปถึงจุดท่ีมีความประสานกลมกลืนกนั โดยไม่สามารถ
ท่ีจะลดตณัหา ทิฏฐิ มานะของทั้งสองฝ่ายได ้ กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกนั เป้าหมายของการ
เจรจาไกล่เกล่ียนั้น ก็จะแปรเปล่ียนมาอยูท่ี่จุดของความประนีประนอม (compromise) ซ่ึง เป็นการ
ชดเชย ตณัหา ทิฏฐิ มานะ โดยให้ทั้งสองฝ่ายได้มากกว่าเสีย หรือ ต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ ท่ี
เรียกวา่ ‚win-win solutions‛ นัน่เอง ปัญหาความขดัแยง้นั้นก็สามารถท่ีจะสงบหรือยุติลงได้ เพราะ
เป็นการจ ายอมของทั้งฝ่าย ตรงกบัส านวนทางตะวนัตกท่ีวา่๑๐๘ “ไดข้นมปังคร่ึงกอ้นดีกวา่ไม่ไดเ้ลย 
(Half a loaf is better than no bread)”  

  การท่ีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือกนั จนจุดสนใจของทั้งสองฝ่ายสามารถท่ีจะ
ต่อรองหรือปรับเปล่ียนไดน้ั้น ถือวา่มีความส าคญัอยา่งมากในการเจรจาไกล่เกล่ีย ไม่วา่ผลท่ีออกมา
นั้น จะเป็นการประสานกลมกลืนกนั (harmonize) หรือ การประนีประนอมแบบต่างฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ (win-win solutions) ก็เป็นการเปิดหนทางให้กบัทางออกของปัญหาทั้งสองแบบ ซ่ึงทั้ง
สองฝ่ายต่างก็พึงพอใจในบางส่วนท่ียอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม แต่แตกต่างกนัท่ีทั้งสองฝ่ายจะยอมรับไดอ้ยา่งเตม็ใจ หรือ ยอมรับไดอ้ยา่งจ ายอมก็ตาม 

 ๔.๕.๘ น าเสนอทางเลอืก (Option Creating) 

 ในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธนั้น ขั้นตอนน้ีถือไดว้่า เป็นขั้นตอนท่ี
จะตอ้งไดม้าซ่ึงทางออก หรือ ทางเลือกในการจดัการปัญหา ซ่ึงในการหาทางออกของปัญหานั้น 
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ถึงแมว้่าผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นคนกลาง จะไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสิน เพราะ แนวทางหรือทางออก
ของปัญหานั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องสมัครใจท่ีจะตกลงร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม หน้าท่ีหรือ
บทบาทของคนกลางในขั้นตอนน้ี สามารถท่ีจะน าเสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือ 
พิจารณาร่วมกบัคู่กรณีในการหาแนวทาง ซ่ึงหลกัการท่ีน ามาประยุกต์ใช ้คือ “เกณฑ์ตดัสินคุณค่า
ของพุทธจริยศาสตร์” ซ่ึงเป็นหลกัในการพิจารณาวา่ แนวทางหรือทางออกของปัญหานั้น เป็นการ
กระท าท่ีถูกตอ้ง หรือ ไม่ถูกตอ้งอยา่งไร โดยแบ่งออกได ้เป็น ๒ ระดบัคือ เกณฑ์หลกัและเกณฑ์
รอง๑๐๙ 

 เกณฑ์หลกั คือ เกณฑ์ท่ีตดัสินดว้ยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล โดยพิจารณามูลเหตุว่า 
เป็นเจตนาเกิดจากกุศลมูล หรือเกิดจากอกุศลมูล และพิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพเก้ือกูลแก่
ชีวติจิตใจ ท าใหจิ้ตสบาย ปลอดโปร่งผอ่งใสสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของ
จิต ช่วยให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามข้ึน ในส่วนของเกณฑ์รองนั้น คือ เกณฑ์ท่ีตดัสินดว้ย
การใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของตนเองพิจารณาว่า การท่ีกระท านั้นตนเองติเตียน
ตนเองไดห้รือไม่ เสียความเคารพตนเองหรือไม่ และพิจารณาความยอมรับของบณัฑิตชน วา่เป็นส่ิง
ท่ียอมรับกนั บณัฑิตช่ืนชมสรรเสริญ หรือต าหนิติเตียน รวมทั้งพิจารณาลกัษณะ (วิธีการในการ
กระท า) และผลของการกระท าต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น วา่เป็นการเบียดเบียนตนและผูอ่ื้นหรือไม่ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข ์ทั้งแก่ตน และผูอ่ื้นหรือไม่  

  จากหลกัเกณฑต์ดัสินคุณค่าของพุทธจริยศาสตร์ดงักล่าว ในการน าเสนอทางเลือก เพื่อ
เป็นทางออกของปัญหาความขดัแยง้นั้น จะตอ้งพิจารณาว่า แนวทางหรือทางเลือกท่ีว่านั้น มีท่ีมา
จากเจตนาท่ีเป็นบุญหรือบาป เพราะหลกัทางพระพุทธศาสนาเป็นการตดัสินวา่ เป็นแนวทางท่ีเป็น
กรรมดี หรือ กรรมชัว่ หรือไม่อยา่งไร จากนั้นก็พิจารณาวา่แนวทางนั้น ส่งผลเป็นสุขหรือทุกขแ์ก่
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงผลต่อบุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของทั้ง
สองฝ่ายดว้ย  เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะมีความสัมพนัธ์โยงใยกระทบถึงกนัหมด อาจกล่าวไดว้า่ 
ในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ระบบจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาท่ีน ามาประยุกตใ์ช้นั้น จะมี
ลกัษณะค่อนไปในทางประโยชน์นิยม ซ่ึงจะวนิิจฉยักรรม (นอกเหนือจากกรรมดีหรือกรรมชัว่แลว้) 
จะตอ้งพิจารณาท่ีคุณภาพของผลกระทบว่าเป็น ทุกขห์รือโทษ  สุขหรือประโยชน์ และผลกระทบ
นั้นกระทบกบัตวัเองเป็นหลกัหรือกระทบคนอ่ืนเป็นหลกั หรือทั้งสองดา้นอยา่งไรบา้ง 

 สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ตัดสินคุณค่าของพุทธจริยศาสตร์ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอทางเลือกนั้น เป็นหลกัการคิดพิจารณอย่างรอบด้าน อย่างเป็นองค์รวม ท าให้ผูไ้กล่เกล่ีย 
                                                           

 ๑๐๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, หนา้ ๑๗๙-๑๘๐. 



๒๒๙ 
 

หรือ คนกลาง ไม่ด่วนท่ีจะสรุปหรือตดัสินใจท่ีรวดเร็วเกินไปในการคิดพิจารณาหาทางออก เม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาของความขดัแยง้ ซ่ึงมีลกัษณะโยงใย และซบัซอ้นในตวัของมนัเอง 

 ๔.๕.๙ สร้างสัมพนัธภาพอนัดี (New Relationship Building)   

  ในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ส่ิงท่ีจะเป็นเป้าหมายสูงสุด ก็คือ การกลบัมาคืนดีกนั
ใหม่ เพื่อสันติภาพของสังคมท่ีย ัง่ยืน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การให้อภัยทานซ่ึงกันและกัน ใน
กระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางก็เช่นเดียวกนั ถึงแมว้่าในความเป็นจริงอาจจะดูเหมือนว่า
กระท าไดย้าก เพราะดว้ยขีดจ ากดัของเวลา ในการท่ีจะท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขา้ถึงการให้อภยัซ่ึง
กนัและกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ในขั้นตอนน้ีก็ยงัถือวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดอีกบทบาทหน่ึง
ของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นคนกลาง ในกระบวนการของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั
อภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนานั้ น ผู ้วิจ ัยได้ท าการสรุปเน้ือหาดังกล่าว โดยมีท่ีมาจาก
วิทยานิพนธ์ของ ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ ในหวัขอ้เร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์อภยัทานเพื่อจดัการ
ความขดัแยง้ในปัจจุบนั”๑๑๐ ซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้บา้งในบทท่ี ๓ 

 อภยัทานนั้น ถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัไว ้และ
เป็นส่ิงท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ท่ีไดถู้กท าลายลงไป ให้กลบัมามีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัใหม่ 
ดงัท่ีปรากฏเป็นตวัอย่างท่ีน่าประทบัใจท่ีพระพุทธเจา้ได้ทรงแสดงไวใ้นกรณีความขดัแยง้ของ
พระภิกษุโกสัมพี ซ่ึงปรากฎในพระวินยัปิฎก มหาวรรค ทีฆาวุวตัถุ๑๑๑ และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
                                                           

๑๑๐ ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,  ‚การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อการจัดการความขัดแยง้ใน
สงัคมไทยปัจจุบนั‛, หนา้ ๑๒๓-๑๒๕. 
 ๑๑๑ เร่ืองมีอยูว่า่ ทีฆาวกุมุารเป็นพระราชโอรสของพระเจา้ทีฆีติกรุงโกศล ต่อมาพระเจา้พรหมทตัซ่ึง
เป็นกษตัริยก์รุงพาราณสีไดย้กทพัมายดึกรุงโกศล พระเจา้พรหมทตัไดจ้บัพระเจา้ทีฆีติและพระมเหสีเพื่อเตรียมจะ
ประหารชีวิต ขณะนั้นทีฆาวุกุมารไดเ้สด็จกลบัจากนอกเมืองพบพระเจา้ทีฆีติซ่ึงก าลงัจะถูกประหาร ท่านทรง
รับสัง่โอวาทคร้ังสุดทา้ยกบัทีฆาวกุมุารวา่   
 ‚ทีฆาว ุ พอ่อยา่เห็นยาวดีกวา่สั้น  อยา่เห็นสั้นดีกวา่ยาว  เวรยอ่มไม่ระงบัดว้ยเวร  แต่เวรยอ่มระงบัได้
ดว้ยไม่ผูกเวร‛   และพวกเพชฌฆาตก็ไดป้ระหารชีวิตพระเจา้ทีฆีติและพระมเหสี  ฝ่ายทีฆาวุไดเ้ห็นเหตุการณ์
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  เกิดความสลดใจเป็นอย่างยิ่งและหาอุบายท่ีจะแกแ้คน้พระเจา้พรหมทตั  ในท่ีสุดทีฆาวุก็ได้
ปลอมตวัเป็นมหาดเล็กของพระเจา้พรหมทตั  ทีฆาวหุาโอกาสเพ่ือจะปลงพระชนมพ์ระเจา้พรหมทตัไดแ้ลว้  แต่
เม่ือนึกถึงค าของพระบิดาก็ยบัย ั้งใจเอาไวไ้ด ้ จนในท่ีสุดพระเจา้พรหมทตัทราบความจริง  จึงไดพ้ระราชทานกรุง
โกศลคืนให้กบัทีฆาวพุร้อมทั้งพระราชธิดาของพระองคแ์ก่ทีฆาว ุ ไดเ้ป็นผูมี้มิตรไมตรีต่อกนัให้อภยัซ่ึงกนัและ
กนั จากวลีท่ีว่า ‚อย่าเห็นยาวดีกวา่สั้น‛นั้น หมายถึง การผูกเวรดว้ยความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกนันั้นยาว มุ่ง
ลา้งผลาญกนัไม่รู้จกัส้ิน น ามาแต่ความเดือดร้อน ส่วนการไม่จองเวรเป็นเร่ืองสั้น สามารถจบไดง่้าย คนท่ีหวงั
ความสุขจึงไม่ควรเห็นการผูกพยาบาทจองเวรดีกวา่ให้อภยักนั และจากวลีท่ีวา่ ‚อยา่เห็นสั้นดีกวา่ยาว‛ หมายถึง 



๒๓๐ 
 

ของการให้อภยัทาน ตามหลกัพระพุทธศาสนาถือวา่ อภยัทานนั้นเป็นการยุติผลกรรมขา้มภพชาติ 
เพราะจิตท่ีไม่ให้อภยั อาฆาตพยาบาทผูกเวร จะท าลายเราขา้มภพชาติ  ดงัเช่นเร่ือง ‚เสริววาณิช
ชาดก‛ โทษของการจองเวร ให้ผลข้ามชาติ ๑๑๒  ได้กล่าวถึงปฐมเหตุท่ีพระเทวทัตจองเวร

                                                                                                                                                                      

การท าลายมิตรเป็นเร่ืองสั้น ส่วนการผกูมิตรโดยมีมิตรไมตรีต่อกนันั้นเป็นเร่ืองยาว ดงันั้น ไม่ควรเห็นการท าลาย
มิตรดีกวา่การผกูไมตรี. ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๒/๓๔๓. 
 ๑๑๒ ในอดีตกาล ในกปัท่ี ๕ นบัแต่ภทัรกปัน้ี พระโพธิสัตว ์คือพระพุทธเจา้ของเราสมยัท่ียงัมิไดต้รัส
รู้ ไดเ้กิดในตระกูลพ่อคา้เร่ ในแควน้เสริวะ มีช่ือวา่ เสริวะ ไดเ้ดินทางไปคา้ขายยงัอริฏฐบุรีกบัพ่อคา้เร่ผูโ้ลภมาก
คนหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวา่ เสริวะ เหมือนกนั โดยแยกกนัเดินขายของ ในนครนั้น มีตระกูลเศรษฐีตกยากอยูต่ระกูลหน่ึง
เหลือเพียงยายกบัหลานเท่านั้น เล้ียงชีพดว้ยการรับจา้งผูอ่ื้น ในเรือนนั้นมีถาดทองท่ีบรรพบุรุษของยายหลานคู่น้ี
เคยใชส้อยเก็บรวบรวมอยูก่บัของใชอ่ื้นๆ มีฝุ่ นจบัหนาจนไม่เห็นเน้ือทอง ทั้งยายหลานก็ไม่ทราบวา่ถาดนั้นเป็น
ทอง เม่ือพ่อคา้ผูโ้ลภมากเดินเท่ียวร้องขายของมาจนถึงบา้นของยายหลานนั้น เด็กหญิงท่ีเป็นหลาน ไดย้ินพ่อคา้
ร้องขายเคร่ืองประดบัก็อยากไดร้บเร้าใหย้ายซ้ือให ้เม่ือยายบอกวา่เราเป็นคนจนไม่มีเงินซ้ือ เด็กหญิงก็บอกให้เอา
ถาดนั้นไปแลกของเพราะเก็บไวก็้ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร ยายจึงเรียกพ่อคา้เขา้มา ขอซ้ือเคร่ืองประดบัแลกกบั
ถาดใบนั้น พ่อคา้ตรวจดูถาดแลว้ ลองเอาเข็มขีดหลงัถาดดู รู้แน่วา่เป็นทอง แต่เพราะความท่ีตนเป็นคนโลภมาก 
อยากไดถ้าดใบนั้นโดยใหร้าคาไม่ถึงคร่ึงมาสก แลว้ก็โยนถาดลงบนพ้ืน ออกจากบา้นไปหมายใจวา่เม่ือเสร็จธุระ
จะกลบัมาเอาถาดใบน้ี 
 ฝ่ายพระโพธิสตัว ์เดินเร่ขายของมาจนถึงบา้นยายหลานคู่นั้น ร้องขายเคร่ืองประดบั หลานสาวไดย้ิน
ก็รบเร้าให้ยายซ้ือเคร่ืองประดบั โดยเอาถาดใบนั้นแลกของ ยายก็บอกวา่พ่อคา้คนก่อนเขาบอกว่าถาดไม่มีราคา
แลว้เราจะเอาอะไรไปแลกเคร่ืองประดบัเล่า หลานก็บอกวา่พอ่คา้คนก่อนพดูจาไม่น่าฟัง แต่พอ่คา้คนน้ีพดูจาน่าฟัง 
เขาอาจจะรับแลกถาดของเรา ยายจึงเรียกพระโพธิสัตวเ์ขา้มา แลว้ขอแลกเคร่ืองประดับกับถาดใบนั้น พระ
โพธิสตัวต์รวจดูถาดแลว้รู้วา่เป็นถาดทอง จึงกล่าววา่ ยาย ถาดใบน้ีราคาตั้งแสนแมน้ของท่ีฉันน ามาขายทั้งหมดน้ี 
ก็มีราคาไม่ถึงแสน ยายกบัหลานจึงกล่าววา่ พอ่คา้คนก่อนบอกวา่ ถาดใบน้ีราคาไม่ถึงคร่ึงมาสกไม่รับแลกของ ซ ้ า
ยงัโยนถาดท้ิงลงบนพ้ืน แต่ท่านกลบับอกวา่ถาดใบน้ีเป็นถาดทอง นัน่เป็นเพราะบุญของท่าน เราจึงใหถ้าดใบน้ีแก่
ท่าน ขอใหท่้านใหข้องแก่เราบา้งแลว้รับเอาถาดไปเถิด พระโพธิสัตวจึ์งมอบสินคา้ของตนทั้งหมดท่ีน ามามีมูลค่า 
๕๐๐ กหาปณะ และเงินสดท่ีตนมีอยูอี่ก ๕๐๐ กหาปณะใหย้ายหลาน พระโพธิสตัวข์อไวเ้พียงตาชัง่ ถุงใส่ของและ
ค่าเรือโดยสารอีก ๘ กหาปณะเท่านั้น  พระโพธิสัตวรั์บเอาถาดทองแลว้เดินทางไปท่ีฝ่ังแม่น ้ านีลพาหะ เอาเงิน
ค่าจา้งใหค้นเรือพาตนขา้มแม่น ้ า 
 ฝ่ายพอ่คา้โลภมากคนนั้น ไดย้อ้นกลบัมาท่ีเรือนของยายหลานคู่นั้นอีก บอกวา่เราจะใหข้องบางอยา่ง
แก่ท่าน ท่านจงน าถาดใบนั้นมาให้เรา นางจึงต่อวา่พ่อคา้โลภมากวา่ ถาดของเราเป็นทองมีราคาตั้งแสนแต่ท่านตี
ราคาไม่ถึงคร่ึงมาสก บดัน้ีพอ่คา้อีกคนท่ีมีใจเป็นธรรม ไดใ้หข้องของเขาท่ีน ามา และมอบเงินทั้งหมดรวมมูลค่า ๑ 
พนัแก่เรา รับเอาถาดนั้นไปแลว้ พอ่คา้ผูโ้ลภมากไดฟั้งดงันั้นก็เสียใจมาก เสียดายถาดทองค าอนัมีค่าใบนั้น ถึงกบั
ส้ินสติไป พอฟ้ืนข้ึนมาก็โปรยเงินและขา้วของของตนท้ิงไวห้น้าประตูบา้น เอาคนัชั่งมาท าเป็นไมค้อ้น ออก
ติดตามพระโพธิสัตวอ์ยู่ในเรือกลางแม่น ้ า ก็ร้องบอกคนเรือให้กลบัมารับตนดว้ย พระโพธิสัตวส์ั่งคนเรือไม่ให้



๒๓๑ 
 

พระพุทธเจา้ และจากตวัอยา่งการจองเวรของพระเทวทตัดงักล่าว จะเห็นไดช้ดัวา่ การท่ีพระเทวทตั
ไม่ใหอ้ภยัทาน ผกูความอาฆาตแคน้ต่อพระพุทธเจา้ กรรมนั้นไดส่้งผลขา้มภพขา้มชาติ เป็นตวัอยา่ง
ของการไม่ใหอ้ภยัทานท่ีน่าสะพรึงกลวัอยา่งยิ่ง ดงันั้นการให้อภยัทานจึงมีคุณค่าและมีความส าคญั
อย่างยิ่ง เพราะเป็นการพฒันาสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้มีความรักเมตตา ความเป็นมิตร เป็นจิตใจท่ี
ปราศจากความโกรธ ความอาฆาตเคียดแคน้ อภยัทานจึงท าให้เศษกรรมต่างๆ แทนท่ีจะติดตามเรา
ไปขา้มภพขา้มชาติ ก็จะถูกสลดัออกเป็นอโหสิกรรมนัน่เอง 

 ส าหรับรูปแบบของอภยัทานทางพระพุทธศาสนาในการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงวิธีการ
จดัการความขดัแยง้โดยการใช้อภยัทานเชิงบูรณาการน้ี สามารถกระท าได ้๓ ทาง คือ ทางใจ ทาง
วาจา และ ทางกาย ท่ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัและกนั ดงัน้ี 

 ๑) อภยัทานทางใจ เป็นวิธีการให้ความไม่มีภยั ท่ีถือว่าเป็นจุดเร่ิมแรกท่ีจะเดินเขา้ไปสู่
กระบวนแห่งอภยัทานในการจดัการความขดัแยง้ โดยการ เปิดใจ เพื่อร้ือถอนสลายการยึดมัน่ถือมัน่
(ทิฏฐิ)ในตวัตน ยอมรับกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหมายความรวมไปถึงการเปิดใจพร้อมท่ีจะ
ส านึกผิด หรือ ยอมรับผิด ในส่ิงท่ีกระท าต่อกนั อภยัทานทางใจนั้น ยงัเป็นการฝึกใจ ให้มีความ
อดทน เป็นอิสระจากความอาฆาต พยาบาทโกรธแคน้ทั้งปวง ปรับเปล่ียนใจให้มีเมตตาต่อเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนัแมว้่าจะเป็นคู่กรณีในความขดัแยง้ก็ตาม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการเอาชนะใจตวัเอง และ
เป็นชยัชนะท่ียิง่ใหญ่ของมนุษยผ์ูมี้จิตใจสูง 

 วิธีการของอภยัทานทางใจ โดยการเปิดใจสลายตวัตนนั้น จะตอ้งกระท าไปพร้อมกบั
ความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง  โดยถือเป็นการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อตนเองและคู่กรณี
เปิดใจสลายทั้งความเป็นผูถู้กกระท าและผูก้ระท า สร้างความเช่ือใจต่อความเป็นมนุษยด์ว้ยกนั ถือ
เป็นการสร้างโอกาสกระท าความดีท่ียิ่งใหญ่ให้ตนเอง เป็นการเปิดพื้นท่ีของการเรียนรู้ผูอ่ื้นเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความเช่ือ และทศันะท่ีแตกต่างจากตนเอง  เป็นการหนัหนา้เขา้หากนั เพื่อ
จะไปรับฟังอย่างตั้ งใจ ฟังอย่างลึกซ้ึง ถึงข้อมูล ปัญหา ความทุกข์เดือดร้อน ความหวาดกลัว   
ขั้นตอนดังกล่าวน้ีถือว่า เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงจะสอดคล้องเช่ือมโยงไปยงัวิธีการ
อภยัทานทางวาจาและทางกาย ต่อไป 

                                                                                                                                                                      

กลบั เรือจึงแล่นไกลฝ่ังออกไปทุกทีพอ่คา้โลภมากไม่อาจจะติดตามไปไดเ้พราะไม่มีเรือ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ
มากจนถึงกบักระอกัออกมาเป็นเลือด มีหวัใจแตกสลาย ผกูอาฆาตในพระโพธิสตัวแ์ลว้ส้ินชีวติลง ณ ท่ีนั้นเอง 
พ่อคา้ผูโ้ลภมากผูน้ั้นก็คือ พระเทวทตัซ่ึงต่อมา ไม่วา่ชาติใดท่ีเกิดมาแลว้ไดพ้บพระพุทธเจา้ ก็มกัจะตามจองลา้ง
จองผลาญพระพทุธเจา้อยูร่ ่ าไป ดว้ยแรงแคน้ท่ีผกูใจอาฆาตไวแ้ต่คร้ังนั้น ท่ีมาจาก ข.ุสุ.อ. (บาลี) ๒/๑๗๘. 



๒๓๒ 
 

 ๒) อภยัทานทางวาจา เป็นวิธีการให้ความไม่มีภยั โดยการใช้วจันภาษาในการจดัการ
ปัญหาความขดัแยง้ กล่าวคือ เป็นศิลปะการใช้ค  าพูด ท่ีอาจแสดงออกร่วมกบัการใช้ภาษากาย เช่น 
ท่าทาง แววตา การตั้งใจฟัง  การให้อภยัทานทางวาจายงัถือว่าเป็นวิธีการส่ือสารของสุภาพชนใน
การท่ีจะน ามาซ่ึงความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 วธีิการของอภยัทานทางวาจา เป็นการกล่าวค าพดู ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี คือ (๑) กล่าวค าพูด ท่ี
สุภาพ ไพเราะ ไม่หยาบคาย  (๒) กล่าวค าพูดท่ี ซ่ือสัตยจ์ริงใจ เหมาะแก่กาล และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูฟั้ง  (๓) กล่าวค าพดูท่ีพดูดว้ยความปรารถนาดีต่อกนั เป็นค าพดูท่ีไม่เบียดเบียนท าร้ายผูอ่ื้น ไม่ดูถูก
เหยยีดหยาม เช่น กล่าวค าพดูท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ตนเองเหนือกวา่หรือ ยกตนข่มท่าน (๔) กล่าวค าพูด
ท่ีก่อให้เกิดความสมานฉันท์ หลีกเล่ียงการใช้ค  าพูดท่ีพูดยุยงให้เกิดการแตกแยกหรือเกิดความ
รุนแรง 

 การกล่าวค าว่า ‚ขอโทษ‛ เป็นวิธีหน่ึงของวิธีการอภยัทานทางวาจา โดยเป็นค าท่ีนิยม
มากท่ีสุด เช่ือไดว้า่เป็นประสบการณ์ตรงของคนทุกคนในชีวิตท่ีจะเคยเป็นฝ่ายไดย้ิน หรือเป็นฝ่าย
กล่าวค าขอโทษนั้นเอง การกล่าวขอโทษในท่ีน้ีไม่ไดมุ้่งเน้นเป็นการกล่าวตามมารยาทเท่านั้น ใน
เร่ืองของความขดัแยง้ การกล่าวขอโทษจะตอ้งมีเจตนารมณ์ในการกล่าวอย่างจริงใจท่ีพร้อมจะ
แสดงออกถึงการยอมรับผดิ และส านึกผดิในส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไป เพราะผูใ้ดท่ีกล่าว ค าวา่ ‚ขอโทษ‛
ได ้แสดงวา่ ผูน้ั้นมีจิตท่ีปราศจากความโกรธ ไม่พยาบาท อาฆาตแคน้ ปราศจากทิฏฐิ มานะ เป็นการ
กล่าวท่ีแสดงถึงการต าหนิตวัเอง ยอมรับผิด เป็นการขอขมาทางวาจา แสดงถึงความเสียใจต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  หากท าไดต้ามเจตนารมณ์ดงักล่าว ค าขอโทษจึงจะเป็นวจันภาษาท่ีแสดงออกถึง
อภยัทานทางวาจาอยา่งแทจ้ริง นอกจากค าขอโทษแลว้ ยงัมีกลุ่มค าอ่ืน ๆ อีกท่ีมีนยัเดียวกนั ไดแ้ก่  
‚เสียใจจริง ๆ นะคะ‛  ‚ขออภยัอยา่งสูงนะคะ‛  ‚ฉนัไม่ไดมี้เจตนาจริง ๆ ค่ะ‛  ‚ผดิไปแลว้ค่ะ 

 ๓) อภยัทานทางกาย  เป็นวิธีการของอภยัทานท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ
อภยัทานทางวาจา  เป็นการกระท าท่ีส่ือเช่ือมโยงมาจากอภยัทานทางใจ และวาจา ซ่ึงวิธีการของ
อภยัทานทางกาย ในการน ามาจดัการปัญหาของความขดัแย้ง คือ การให้ความไม่มีภยั โดยการ
เคารพใหเ้กียรติในชีวติและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น การตอบโตจ้องเวรโดยการท าร้ายร่างกายและท าลาย
ทรัพยสิ์นนั้น  เป็นการใช้ความรุนแรงในการจดัการความขดัแยง้ มีแต่จะท าให้ความขดัแยง้นั้น
รุนแรงและขยายวงกวา้งยิ่งข้ึน ส าหรับวิธีการการเคารพในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นนั้น นอกจากการไม่
ท าลายทรัพย์สินโดยตรงแล้ว ยงัหมายถึง การไม่ลักขโมยหรือยกัยอกทรัพย์ซ่ึงรวมไปถึงการ
คอร์รัปชัน่ หรือแมก้ระทัง่การไดท้รัพยสิ์นมาครอบครองโดยไม่ชอบธรรม 



๒๓๓ 
 

 ยิง่ไปกวา่นั้น วิธีการของอภยัทานทางกาย สามารถแสดงออกไดด้ว้ยภาษากาย ทางแวว
ตา กิริยาท่าทางท่ีสุภาพ การยกมือไหว ้หรือ การขอขมา ก็ถือวา่เป็นวธีิการของอภยัทานทางกายดว้ย
เช่นกนั  ประการสุดทา้ยท่ีส าคญั คือ การเสียสละ แบ่งปัน เพื่อเป็นการชดเชย และเยียวยา ก็จดัว่า
เป็นวธีิของอภยัทานทางกาย เพราะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในหลายสถานการณ์ท่ีมีองคป์ระกอบดา้น
ผลประโยชน์และความตอ้งการนั้น เป็นส่ิงท่ีสามารถหาทางออกร่วมกนัได ้หากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
พยายามท่ีจะตระหนักรู้ถึงความอยู่รอดของอีกฝ่ายหน่ึง โดยการ เสียสละแบ่งปัน ทรัพยากร เงิน 
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของผูท่ี้เสียผลประโยชน์ จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกข้ึนได้ และมีผลต่อคุณค่าภายในจิตใจของแต่ละบุคคลท าให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 

๔.๖ รูปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเชิงพุทธ (Model of Buddhist Mediation) 

 หลกัการและวธีิการในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ซ่ึงไดแ้ก่  

 (๑) คุมสติ  - Mindfulness  

 (๒) ท าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร - Education Process 

 (๓) ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง - Deep Communication  

 (๔) วเิคราะห์เร่ืองราว   - Issues Analysis 

 (๕) เขา้ถึงวธีิการ  - Approaching to Strategies  

 (๖) คิดอยา่งแยบคาย  - Thinking Wisely   

 (๗) หาจุดสนใจ  - Interest Finding  

 (๘) เสนอทางเลือก  - Option Creating 

 (๙) สร้างสัมพนัภาพอนัดี  - New Relationship Building 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และง่ายต่อการจดจ า ผูว้ิจยัจึงใชค้  าข้ึนตน้ท่ีเป็นภาษาองักฤษของ
แต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นหลกัในการจ า ซ่ึงจะตรงกบัค าว่า “MEDIATION” รูปแบบของพุทธวิธีการ
เจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Buddhist Mediation) ซ่ึงทั้ง ๙ ขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี จะแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ (๑) ขั้นตอนกลัยาณมิตร (๒) ขั้นตอนโยนิโสมนสิการ และ (๓) ขั้นตอนการจดัการ
ปัญหาความขดัแยง้  



๒๓๔ 
 

 ๑) ขั้นตอนกัลยาณมิตร จะอยู่ใน ๕ ขั้นตอนแรก คือ (๑) คุมสติ  (๒) ท าหน้าท่ี
กลัยาณมิตร (๓) ส่ือสารเชิงพุทธ (๔) วิเคราะห์เร่ืองราวและ (๕) เขา้ถึงวิธีการ ซ่ึงทั้ง ๕ ขั้นตอนน้ี 
ถือว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของคนกลางโดยตรง สรุปได้ดังน้ี อันดับแรก คือ การสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลางจะตอ้งคุมสติทั้งของตนเอง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ไม่ให้การด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางนั้น ตกอยู่ในบรรยากาศของความตึงเครียด นั่นคือ 
จะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศของความเป็นกนัเอง ดบัอารมณ์ท่ีคุกรุ่นของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายใน
การท่ีจะตอ้งมาเผชิญหนา้กนั จากนั้นคนกลาง จะตอ้งท าหนา้ท่ีสวมบทบาทของกลัยาณมิตร สร้าง
ศรัทธาให้เกิดข้ึน ในการให้ค  าช้ีแจง หรือ ค าแนะน าต่างๆท่ีถูกตอ้งให้กบัคู่กรณี ไม่ท าการตดัสิน
ใดๆ วางตวัอย่างเป็นกลางไม่เอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ควบคุมให้เกิดการส่ือสารทั้งผูท่ี้เป็น
คนกลาง และคู่กรณี ในการพดูและการฟัง ซ่ึงจากกระบวนการการส่ือสาร ก็จะท าใหค้นกลางนั้นได้
รับทราบขอ้มูลต่างๆของปัญหาความขดัแยง้ ท่ีจะสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็น
ปัจจยัภายนอก และรู้ถึงสาเหตุท่ีเป็นรากเหงา้ เพื่อท่ีจะน าไปสู่วิธีการหรือกลยุทธ์ ในการท่ีการป้อน
สัญญา หรือความรู้ใหม่ให้กบัคู่กรณี เกิดความคิดปรุงแต่งท่ีเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง สามารถท่ี
จะจดัการกบัปัญหาได ้

 ๒) ขั้นตอนโยนิโสมนสิการ เป็นขั้นตอนท่ี ๖ คือ  การคิดอยา่งแยบคาย ขั้นตอนดงักล่าว
น้ี จดัวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอยา่งมาก เพราะเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัภายใน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความคิดท่ี
จะตอ้งร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว ทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งร่วมมือกนั 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ท่ีจะน าไปสู่หนทางการในแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงหลกั
หรือวธีิการในการคิด ไดแ้ก่  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง ๑๐ ประการ ซ่ึงวิธีคิดแบบวิภชัวาทนั้น 
เป็นวธีิคิดท่ีถือวา่เป็นแกนหลกั และครอบคลุมท่ีสุด ส าหรับนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง ในการท่ีจะ
น ามาเป็นหลกัคิดในการจดัการความขดัแยง้ เพราะเป็นวิธีคิดท่ีแยกแยะ แสดงความจริงออกให้เห็น
ทุกแง่ทุกมุม หรือกล่าวไดว้า่ เป็นวธีิคิดท่ีตอ้งพิจารณาอยา่งรอบดา้น วา่ส่ิงใดดีไม่ดี ถูกตอ้ง หรือไม่
ถูกตอ้งอย่างไร เพราะหลักคิดแบบวิภชัวาท เป็นระบบความคิดของทางสายกลางทางพุทธจริย
ศาสตร์ เป็นการใช้ปัญญาไตร่ตรองจากขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างรอบด้านมากท่ีสุด แลว้วิเคราะห์ปัญหา
แบบองค ์(Holistic Approach) ซ่ึงจะสามารถพบแบบท่ีไม่สุดโต่งไปทางใดทางหน่ึง ก็คือทางเลือก
ท่ีเป็นกลาง และเป็นทางสายกลางส าหรับกรณีนั้นๆ 

 ๓) ขั้นตอนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  ซ่ึงได้แก่  (๗) หาจุดสนใจ  (๘) เสนอ
ทางเลือก และ (๘) สร้างสัมพนัธภาพอนัดี ในขั้นตอนน้ีทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้ง
สองฝ่าย จะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีร่วมกนั  เพราะเม่ือเกิดระบบความคิดท่ีถูกตอ้งแลว้ ก็จะน าให้ไดม้า



๒๓๕ 
 

ซ่ึง จุดสนใจอย่างแทจ้ริงของคู่กรณี ท่ีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นการแกปั้ญหาท่ี
ตรงจุดอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อจะน าไปสู่แนวทางหรือทางออกในการแกไ้ขปัญหา จนกระทัง่ทั้งสอง
ฝ่ายสามารถท่ีจะหวนกลบัมาคืนดี หรือ ใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด  

 ทั้ง ๓ ขั้นตอนท่ีกล่าวมา สามารถท่ีจะสรุปเป็นแผนภูมิท่ีท าใหง่้ายต่อการเขา้ใจไดด้งัน้ี 

 

แผนภูมิที ่ ๔.๔ แสดงรูปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเชิงพุทธ (ผูว้จิยั) 

 ( Model of Buddhist Mediation) 

 

  

  

     

 

 

 

 

  

  

 

 

๔.๗ สรุป  

 เหตุหรือรากเหงา้ของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ คือ ความยึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิหรือ
อุดมการณ์ ซ่ึงเป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กสุด เพราะประเด็นท่ีส าคญัในการจดัการความ
ขดัแยง้ คือ ปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบัตวัเราท่ีอาจเป็นหน่ึงในคู่กรณีหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ในกระบวนการการไกล่เกล่ียเชิงพุทธนั้น บุคคลท่ีสาม หรือคนกลาง จะท าหน้าท่ีเป็น
ปัจจยัภายนอก คือ “กลัยาณมิตร” ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบัคู่กรณี 

(๑) กลัยาณมติร 
(คนกลาง ) 
คุมสติ (M) 

ท าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร (E) 
ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง (D) 
วเิคราะห์เร่ืองราว (I) 
เขา้ถึงวธีิการ (A) 

 
 

(๒) โยนิโสมนสิการ 
(คนกลาง  คู่กรณี) 
คิดอยา่งแยบคาย (T)  

หาจุดสนใจ (I) 
เสนอทางเลือก (O) 

 
 
 
 

สมัพนัธภาพอนัดี (N) 
-อภยัทาน 

สัมมาทฏิฐิ 

 

(๓) จดัการปัญหาความขัดแย้ง 

(คนกลาง  คู่กรณี) 
 

 



๒๓๖ 
 

เพราะคู่กรณีจะไดรั้บฟังขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
จากบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการน ามาคิดพิจารณา เพื่อให้สามารถบรรลุขอ้ตกลง และขจดั
ความขดัแยง้ลงได ้โดยความสมคัรใจของคู่กรณีเองทั้งสองฝ่าย ซ่ึงก็หมายถึงวา่คู่กรณีนั้นตอ้งเกิด
ความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาไดด้ว้ยตนเอง นัน่ก็คือ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกิด “โยนิโสมนสิการ”  
ซ่ึงเป็นการครบกระบวนการของปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิ  ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
การไกล่เกล่ีย คือ การรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งคู่กรณีและก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย 

 หลกัการและวธีิการในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ประกอบไปดว้ย ๙ ขั้นตอน ซ่ึงไดแ้ก่  
(๑) คุมสติ – Mindfulness  (๒) ท าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร - Education Process (๓) ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง - 
Deep Communication (๔) วิเคราะห์เร่ืองราว - Issues Analysis (๕) เขา้ถึงวิธีการ- Approaching to 
Strategies (๖) คิดอยา่งแยบคาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ - Interest Finding (๘) เสนอ
ทางเลือก - Option Creating และ (๙) สร้างสัมพนัภาพอนัดี -New Relationship Building ทั้ง ๙ ขอ้ท่ี
กล่าวมาน้ี สามารถสรุปไดเ้ป็นรูปแบบของการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 
๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (๑) ขั้นตอนกลัยาณมิตร (๒) ขั้นตอนโยนิโสมนสิการ และ (๓) ขั้นตอนการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้  ในขั้นตอนกลัยาณมิตรนั้น คนกลางจะตอ้งรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ี
โดยตรง แต่ในขั้นตอนท่ี ๒ และ ๓ ทั้งผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งมี
บทบาทหนา้ท่ีร่วมมือกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอยา่งแทจ้ริงของ
คู่กรณี และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีของทั้งสองฝ่าย  

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ จึงเป็นหน่ึงในพุทธสันติวิธี ท่ีใชน้ ามาเป็นรูปแบบ
ส าหรับจดัการปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงไม่เพียงแต่สามารถใช้ไดใ้นรูปแบบการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้แลว้ ยงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนดงัเช่นการให้อภยัทาน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
การจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา 

 

   



 

บทที ่๕ 

 

สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเก่ียวกบั การเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นพุทธสันติวิธีท่ีจะน ามาจดัการ
ความขดัแยง้ในสังคมไทยปัจจุบนัไดอ้ย่างไรนั้น ท าให้สามารถสรุปประเด็นค าตอบท่ีสอดรับกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ๓ ประการ ดงัต่อไปน้ี คือ 

 ๕.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎ ีความขัดแย้ง และ การเจรจา ในการเจราไกล่เกลีย่คนกลาง 

 ความขดัแยง้ ถือไดว้า่เป็น ธรรมชาติ หรือ ธรรมดา ของมนุษย ์ท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่ มี
ความเห็นวา่เป็น ส่ิง หรือภาวะจ าเป็น ท่ีมนุษยซ่ึ์งอยูด่ว้ยกนัในสังคมในลกัษณะเป็นสัตวส์ังคม ไม่
สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้ สังคมไทยในปัจจุบนัก็เช่นเดียวกนั ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็น
ปัญหาท่ีอาจจะหลีกเล่ียงไดย้าก ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้ตั้งแต่ ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ใน
ครอบครัว ท่ีท างาน โรงเรียน หรือเป็นปัญหาระดบัสังคม เช่น ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาการฟ้อง
แพทย ์จนกระทัง่เป็นปัญหาระดบัชาติ เช่น ปัญหาทางการเมือง ปัญหานโยบายสาธารณะ และ
ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 ความหมายของความขัดแยง้ สามารถสรุปออกเป็น ๒ ความหมายหลัก  กล่าวคือ  
ความหมายในแง่บวก และความหมายในแง่ลบ ซ่ึงการให้นิยามของความขดัแยง้ โดยส่วนใหญ่จะมี
แนวโน้มเป็นไปในเชิงลบ ซ่ึงหมายถึง ความขดัแยง้ท่ีก่อให้เกิดผลเสีย และบรรยากาศท่ีไม่ดีต่อ
ตวัเอง องค์กรและสังคม  อนัเป็นการสะทอ้นรูปลกัษณ์ของความขดัแยง้ออกมาในมิติของความ
รุนแรง ไม่วา่จะเป็นการด่ากนั การทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกาย และท าสงครามประหตัประการซ่ึง
กนัและกนั แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีนกัวิชาการบางท่าน ไดใ้ห้ความหมายในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึง  
ความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดในเชิงสร้างสรรค ์และก่อให้เกิดผลดีต่อตวัเอง  องคก์ร  และสังคมทั้งในแง่
ของทศันคติ และพฤติกรรม ในบางคราวเม่ือเกิดความขดัแยง้แลว้ ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิง
สมานฉนัท ์



๒๓๘ 

 

 แนวคิดของคุณลกัษณะความขดัแยง้ในทศันะปัจจุบนัสามารถสรุปไดว้า่ เป็นแนวคิดท่ี
มองความขดัแยง้ไปในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ คือ ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษยแ์ละสังคม 
ความขดัแยง้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรืออาจกล่าวไดว้่า เป็นการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
และความขดัแยง้ก่อการปฏิสัมพนัธ์ท่ีจะท าใหส้ังคมเกิดความกลมเกลียวและเป็นเอกภาพมากยิง่ข้ึน 

 ความขดัแยง้สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลกั กล่าวคือ ความขดัแยง้ภายใน 
(Internal Conflict) อนัไดแ้ก่  ความขดัแยง้ในแง่ความคิด  ความรู้สึก คุณค่า และรสนิยมท่ีแตกต่าง  
และความขดัแยง้ภายนอก (External Conflict)  อนัได้แก่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์  
ผลประโยชน์  ขอ้มูล โครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเน้ือหาสาระของการแบ่งประเภทของ
ความขดัแยง้ออกไปในแต่ละประเภทนั้น จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในประเด็นปัญหา
ความขดัแยง้นั้น ว่ามีองค์ประกอบอะไรบา้ง ง่ายต่อการเจรจา หรือยากต่อการเจรจา เพื่อท่ีจะได้
ก าหนดประเด็นปัญหาไดต้รงประเด็นท่ีสุด และน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม  

 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงพฒันาการของความขดัแยง้วา่ มี๓ ลกัษณะดงัน้ี คือ ๑) ความ
ขดัแยง้ท่ีซ่อนอยู่ หรือความขดัแยง้แฝง ๒)ความขดัแยง้ท่ีปรากฏข้ึน หรือความขดัแยง้ก าลงัก่อตวั
เกิดข้ึน และ ๓) ความขดัแยง้ท่ีปรากฏชดัเจน หรือความขดัแยง้ท่ีปรากฏออกมาแลว้ ซ่ึงการศึกษา
ดงักล่าวยอ่มถือไดว้า่มีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อท่ีจะเขา้ไปจดัการกบั
ความขดัแยง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะกบัสถานการณ์  เพราะหากเราไม่สามารถวิเคราะห์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขณะนั้นอยูใ่นขั้นตอนใด  หรือมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  
จะท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการแกไ้ข และการแกไ้ขอาจจะลุกลามไปสู่ความขดัแยง้ในมิติอ่ืน ๆ ได ้

 ส าหรับเหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นั้น จะมีทั้งเหตุปัจจยัภายใน และเหตุปัจจยั
ภายนอก  ซ่ึงเหตุปัจจยัภายนอกจะมุ่งเน้นไปท่ี สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  ค่านิยม อ านาจ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมา  

 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขดัแยง้ มี ๒ ดา้น คือ ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบใน
เชิงลบ ซ่ึงผลกระทบในเชิงบวก จะท าให้เกิดการพฒันาองค์กร และสมาชิกในองค์กร ทั้งยงัเกิด
ความสามคัคีกลมเกลียว และส่งเสริมสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย ส่วนผลผลกระทบในเชิงลบนั้น จะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผลกระทบของความขดัแยง้นั้น อาจจะ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก และท่ีส าคญัคือ การรู้จกั และเขา้ใจในวิธีการด าเนินการการจดัการความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยการใชส้ันติวธีินัน่เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง หรือเกิดผลกระทบในเชิงลบใหน้อ้ยท่ีสุด 

 ปัญหาของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมิใช่การขจดัความขดัแยง้ให้หมดส้ินไป  เพราะเป็นไป
ไม่ไดใ้นทางปฏิบติั แต่เป็นเร่ืองของวธีิการท่ีจะเราจะตอ้งจดัการ หรือหาทางออกให้กบัปัญหาความ
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ขดัแยง้ วธีิการในการจดัการความขดัแยง้ อาจแบ่งออกเป็น ๒ ระบบใหญ่ ๆกล่าวคือ วิธีท่ีไม่ใช่ทาง
กฎหมาย และวธีิทางกฎหมาย 

 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางนบัวา่เป็นอีกวิธีหน่ึงของวิธีท่ีไม่ใช่ทางกฎหมาย ในการจดั
ความขดัแยง้ เพื่อจะให้เกิดผลกระทบเชิงลบให้น้อยท่ีสุด จากการศึกษาความหมายของ“การไกล่
เกล่ีย”จากหลายทศันะ สามารถสรุปได้ว่า การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการระงับขอ้พิพาทหรือขอ้
ขดัแยง้ โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลาง มาท าหน้าท่ีเป็นผูเ้สนอแนะ แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
ประโยชน์ และหนทางท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดให้แก่คู่กรณี อีกทั้งยงัช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง
ระหว่างคู่กรณีหรือคู่ความ เพือให้สามารถบรรลุขอ้ตกลง และขจดัความขดัแยง้ลงได ้โดยความ
สมคัรใจของคู่กรณี ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะของผูไ้กล่เกล่ีย ไม่ถือเป็นขอ้ผกูพนัท่ีจะบงัคบัให้คู่กรณีหรือ
คู่ความต้องปฏิบัติแต่อย่างใด การไกล่เกล่ียนั้นจะช่วยรักษาสัมพนัธภาพระหว่างคู่กรณีและ
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย โดยท่ีคู่กรณียงัคงรักษาสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัไวไ้ด ้

 ดงันั้น การไกล่เกล่ียนั้นเป็นหน่ึงในสันติวิธีท่ีจะน ามาจดัการความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะลด
ผลกระทบเชิงลบใหน้อ้ยท่ีสุด เพราะเป็นกระบวนการท่ีคู่เจรจาตกลงสมคัรใจท่ีจะมาเจรจากนัโดยมี
บุคคลท่ีสามหรือคนกลางท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่ายหรือทุก ๆ ฝ่าย การเจรจาไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะ
มาเอาชนะกนัหรือใหไ้ดม้ากท่ีสุดเหมือนในกรณีการเจรจาต่อรองธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการส่ือสาร
ท่ีใช ้ก็เป็นไปอยา่งโปร่งใสมีความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ผลส าเร็จของการเจรจา
ไกล่เกล่ีย คือความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่าย โดยใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ การเจรจาโดยยึดประโยชน์
ร่วม เป้าหมายของการเจรจา คือ ขอ้ยติุท่ีต่างฝ่ายร่วมกนัเลือกทางเลือกต่าง ๆ ท่ีร่วมกนัและแสวงหา 
จึงนบัวา่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน ามาจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งสันติ   

 ๕.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎ ีและการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา 

 ความหมายของความขดัแยง้ในทศันะของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า ความหมายของ
ความขดัแยง้ในพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ นยั กล่าวคือ เป็นความขดัแยง้ในแง่ของธรรม และความ
ขดัแยง้ในแง่ของวินัย  ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวนั้น ครอบคลุมทั้งความหมายในเชิงโลกและเชิง
ธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรพชิต และคฤหัสถ์ ส่วนการมองความขดัแยง้ในมิติของธรรมนั้น เป็นการ
มองท่ีค่อนข้างจะกวา้งกว่าวินัย ซ่ึงการคิด การพูด หรือการกระท าในแง่ของธรรมจะมีความ
หลากหลายมากกวา่ 

 ส าหรับแนวคิดความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนานั้น พบวา่ ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย ์ซ่ึงอธิบายไดภ้ายใตก้ฎไตรลกัษณ์ นอกจากน้ียงัพบอีกว่า เป็นแนวคิดท่ีมีทศันะในเชิง
บวก กล่าวคือ ความขดัแยง้เป็นท่ีมาการพฒันาศกัยภาพมนุษยใ์นเชิงปัจเจก  ระบบการเมืองการ
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ปกครอง และการบญัญติัพระวนิยั ในการจดัระดบั หรือการพฒันาของความขดัแยง้ จะแบ่งออกเป็น 
๔ ระดบั คือ เร่ิมพฒันาตั้งแต่ความบาดหมาง  การทะเลาะ  การแก่งแยง่ และการวิวาทกนั การวิวาท
นั้นป็นถอ้ยค าท่ีบ่งช้ีระดบัของความขดัแยง้วา่รุนแรงท่ีสุดตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

 ในทางพระพุทธศาสนา เม่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง รากเหง้าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ จะ
สามารถอธิบายในมุมมองของอกุศลธรรม ๒ กลุ่ม คือ อกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ และ 
ปปัญจธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ตณัหา มานะและทิฏฐิ ซ่ึงทิฏฐินั้นถือไดว้า่เป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ี
อยู่ลึกท่ีสุด เพราะเป็นการยึดมัน่ถือมัน่ในอุดมการณ์ ถ้าทิฏฐินั้นประกอบไปด้วยอกุศลมูล ซ่ึง
ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็จะน าพาความขดัแยง้นั้นไปสู่ความรุนแรงได ้ นัน่หมายถึงวา่ แมแ้ต่กิเลสท่ี
เป็นรากเหงา้ของอกุศล ๓ ตวั คือ โลภะ โทสะ และโมหะ  ก็ลว้นแต่แสดงบทบาทอยูบ่นฐาน
ของทิฏฐิ หรือความเช่ือวา่มีตวัตนเป็นศูนยก์ลางทั้งส้ิน ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความขดัแยง้นั้นสะทอ้นให้เห็นทั้งในเชิงบวกในประเด็นของการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์และ 
เชิงลบใน ๒ ประเด็น คือ ผลเสียเชิงจิตภาพ และกายภาพ 

 จากการศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก และ
อรรถกถานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเด็นหลกั ได้แก่ ความขดัแยง้ด้านพระวินัย ความ
ขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ และความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่ง
ประเทศ  

 หลกัธรรม หรือ แนวคิดพื้นฐานเพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ ในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการความขดัแยง้ ได้แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ ระดับปัจเจกหรือบุคคล และระดับสังคม 
หลกัธรรมในระดบัปัจเจกนั้น ประกอบดว้ย หลกัอปัปมาทธรรม ไตรลกัษณ์ ขนัติธรรม พรหมวิหาร
ธรรม และหลกักรรม ส าหรับในระดบัสังคม จะประกอบไปดว้ย หลกัสามคัคีธรรม อปริยหานิย
ธรรม สารณียธรรม สังคหวตัถุธรรม และ หลกัศีลธรรม 

 วิธีการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา พบการใช้ปฏิบติัการเพื่อเขา้ไปจดัการ
ความขดัแยง้ในรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ “การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง” และ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการ
เป็นนกัเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางคือ “พระพุทธเจา้” ซ่ึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีส าคญั ท่ีพระองคท์รง
ท าการเจรจาไกล่เกล่ีย มีทั้ งหมด ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ (๑) ความขดัแยง้ด้านพระวินัย ซ่ึงเป็น
กรณีศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุเมืองโกสัมพี ในเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง
ทางพระวินยัท่ีว่าดว้ย “การเหลือน ้ าช าระเอาไวใ้นกระบวย” (๒) ความขดัแยง้เก่ียวกบัการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าของชาวศากยะและชาวโกลิยะ 
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และ (๓) ความขดัแยง้ดา้นชาติพนัธ์ุ ในประเด็นการดูหม่ินชาติพนัธ์ุระหวา่งเจา้ศากยะกบัพระเจา้
วทิูฑภะ 

 นอกจากวธีิการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางแลว้ อภยัทานยงัเป็นอีกวิธีหน่ึงในกาจดัการความ
ขดัแยง้การปฏิบติัของอภยัทานในบริบทของวิธีการจดัการความขดัแยง้ จะแบ่งออกเป็น ๓ ทาง คือ 
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซ่ึงในทศันะพุทธศาสนาจะถือวา่ในการกระท าทั้ง ๓ นั้น มโนกรรมจะ
เป็นกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะมโนกรรมหรือเจตนาจะเป็น ตวัก าหนด การกระท าทางกายและวาจา 
ดงันั้น วิธีการปฏิบติัของอภยัทาน ก็จะตอ้งเร่ิมปฏิบติัท่ีใจเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจะน าไปสู่ กาย และ
วาจา ส าหรับการจดัการความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏในพระวินยันั้น จะมุ่งเนน้ไปท่ี “อธิกรณสมถะ ๗ 
ประการ” อนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อใชร้ะงบัอธิกรณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมสงฆ์เพียงประการเดียว แต่
ในปัจจุบนัพบวา่หลกัการดงักล่าวก็ไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นจดัการความขดัแยง้ในสังคมฆราวาสดว้ย 
ซ่ึงไดแ้ก่ (๑) การไต่สวน หรือ ตามแนวทาง “อุพพาหิกวธีิ” (๒) การประนีประนอมยอมความ  หรือ 
ตามแนวทาง “ติณวตัถารกะ” (๓) การลงมติเสียงขา้งมาก หรือ ตามแนวทาง “เยภุยยสิกา” และ (๔) 
กระบวนการทางศาล หรือ “สังฆสภา” 

 ๕.๑.๓ หลกัการ และรูปแบบการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเชิงพุทธ 

 เหตุหรือรากเหงา้ของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ คือ ความยึดมัน่ถือมัน่ในทิฏฐิหรือ
อุดมการณ์ ซ่ึงเป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยูลึ่กสุด เพราะฉะนั้นในการจดัการปัญหาของความ
ขดัแยง้ ตามหลกัคิดในการแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนา “อะไรเกิดท่ีเหตุ ก็ให้ดบัท่ีเหตุนั้น” นัน่คือ 
ท าอย่างไรท่ีจะท าให้ทิฏฐิหรืออุดมการณ์ซ่ึงเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” นั้นเปล่ียนเป็น “สัมมาทิฏฐิ” และ
สัมมาทิฏฐิน้ีเองท่ีจะน าไปสู่ภาวะไร้ความขดัแยง้ 

 ในการสร้างเหตุปัจจยัเพื่อการเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฏฐินั้น จะเนน้ความสมดุลของปัจจยั
ทั้ง ๒ ดา้น คือ ทั้งปัจจยัภายนอก (external factor) และปัจจยัภายใน (internal factor) ปัจจยัภายนอก
เรียกวา่ “ปรโตโฆสะ” หรือ “กลัยาณมิตร” ส่วนปัจจยัภายในเรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ” ปรโตโฆ
สะ หรือ กัลยาณมิตร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดสัมมาทิฐฏิ  ซ่ึงเป็นตวัแสดงบทบาทน า
กระบวนการพฒันาตนเองอย่างบูรณาการ ท่ีจะน าไปสู่แนวทางของการแก้ปัญหาความขดัแยง้ 
อยา่งไรก็ตาม  แมอ้งคป์ระกอบภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ จะสามารถเป็นปัจจยัให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
แต่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิท่ีอยูใ่นขั้นของศรัทธา  คือ มีศรัทธาคอยหนุนหลงัอยู ่ถา้หยดุไวเ้พียงแค่น้ีโดยไม่
มีปัจจยัภายในเขา้มาเสริมหรือมารับช่วงต่อ  กระบวนการพฒันาก็ไปไม่ตลอดรอดฝ่ัง  ไม่ถึง
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  เพราะเม่ืออยูเ่พียงแค่ขั้นศรัทธา   ตวัผูมี้ศรัทธานั้นก็ยงัข้ึนต่อ
กลัยาณมิตร  คอยพึ่งอาศยัครูอาจารย  ์  พฤติกรรมก็ยงัอยูใ่นลกัษณะของการท าตามหรือเลียนแบบ  
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ทางแก ้คือตอ้งพยายามหาทางเช่ือมโยงให้กา้วเขา้สู่องคป์ระกอบภายในให้ได ้  นัน่คือ โยนิโส
มนสิการ 

 จากแนวคิดของการจดัการความขดัแยง้เชิงพุทธท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอดังกล่าวขา้งตน้ สรุป
ไดว้า่ ประเด็นท่ีส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ คือ ปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบัตวั
เราท่ีอาจเป็นหน่ึงในคู่กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และน่ีเองเป็นค าตอบ หรือกุญแจส าคญัท่ีจะมาไข
ค าตอบในการกระบวนการของการไกล่เกล่ียเชิงพุทธ  บุคคลท่ีสาม หรือคนกลางนั้น จะท าหนา้ท่ี
เป็นปัจจยัภายนอก คือ “กลัยาณมิตร” ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดข้ึนกบั
คู่กรณี เพราะคู่กรณีจะไดรั้บฟังขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถ
บรรลุข้อตกลง และขจัดความขัดแยง้ลงได้ โดยความสมคัรใจของคู่กรณีเองทั้งสองฝ่าย ซ่ึงก็
หมายถึงวา่ คู่กรณีนั้นตอ้งเกิดความเห็นชอบยอมรับ คิดพิจารณาไดด้ว้ยตนเอง นัน่ก็คือ คู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายเกิด “โยนิโสมนสิการ”  ซ่ึงเป็นการครบกระบวนการของปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฏฐิ  ท่ี
จะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการไกล่เกล่ีย คือ การรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งคู่กรณีและก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีข้ึนทั้งสองฝ่าย 

 หลกัการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ซ่ึงไดแ้ก่  (๑) คุมสติ - Mindfulness 
(๒) ท าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร - Education Process (๓) ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง - Deep Communication (๔) 
วิเคราะห์เร่ืองราว - Issues Analysis (๕) เขา้ถึงวิธีการ- Approaching to Strategies (๖) คิดอยา่งแยบ
คาย - Thinking Wisely (๗) หาจุดสนใจ - Interest Finding (๘) เสนอทางเลือก - Option Creating 
และ (๙) สร้างสัมพนัภาพอนัดี -New Relationship Building ทั้ง ๙ ขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี สามารถสรุปได้
เป็นรูปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Buddhist Mediation) จะแบ่งออกเป็น ๓ 
ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 

 ๑) ขั้นตอนกลัยาณมิตร ประกอบไปดว้ย ๕ ขั้นตอนแรก คือ (๑) คุมสติ  (๒) ท าหนา้ท่ี
กลัยาณมิตร (๓) ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง (๔) วเิคราะห์เร่ืองราวและ (๕) เขา้ถึงวธีิการ ซ่ึงทั้ง ๕ ขั้นตอนน้ี 
ถือวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัของคนกลางโดยตรง 

 ๒) ขั้นตอนโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ขั้นตอนท่ี ๖ คือ  การคิดอย่างแยบคาย ขั้นตอน
ดงักล่าวน้ี จดัว่าเป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัภายใน เพราะเป็นการเก่ียวเน่ืองกบัความคิดท่ี
จะตอ้งร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว ทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งร่วมมือกนั 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ท่ีจะน าไปสู่หนทางการในแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

  ๓) ขั้นตอนการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ประกอบไปดว้ย ๓ ขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงไดแ้ก่  
(๗) หาจุดสนใจ  (๘) เสนอทางเลือก และ (๘) สร้างสัมพนัธภาพอนัดี ในขั้นตอนน้ีทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
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เป็นคนกลาง และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีร่วมกนั  ในการหาจุดสนใจ หรือจุด
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของคู่กรณี ท่ีทั้งสองฝ่าย จะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นการแกปั้ญหาท่ีตรงจุด
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะน าไปสู่แนวทางหรือทางออกในการแกไ้ขปัญหา จนกระทัง่ทั้งสองฝ่าย
สามารถท่ีจะหวนกลบัมาคืนดี หรือ ให้อภยัซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ี
ย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการความขดัแยง้ 

  

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง “ การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ” ผูว้ิจยัเห็นวา่มีประเด็นท่ี
ควรค่าแก่การเสนอแนะเพื่อใหเ้กิดผลเชิงพฒันา (Research and Development) ในล าดบัต่อไปน้ี 

  ๕.๒.๑.๑ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะไดร่้วมมือกนั มีการส่งเสริม และเผยแพร่ให้ประชาชน
น ารูปแบบของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ อนัเป็นการประยุกต์และบูรณาการหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจา้ เพื่อน ามาจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ในสังคมไทย ซ่ึงในปัจจุบนั การเจรจาไกล่
เกล่ียคนกลางนั้น ก าลงัเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยม และน ามาใช้อยา่งแพร่หลาย ทั้งในศาลแพ่ง ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง และศาลอาญา ซ่ึงเป็นคดีท่ีเป็นความผิดอนั
ยอมความได ้ 

  ๕.๒.๑.๒ มหาวิทยาลยัสงฆ์ทั้งสองแห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ควรจะไดมี้การสนบัสนุน ส่งเสริม ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย
พุทธสันติวิธี ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ือง การเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธโดยมีการจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรม “การเจรจาไกล่เกล่ีย บูรณาการเชิงพุทธกบัศาสตร์ร่วมสมยั” ซ่ึงในเน้ือหาของการอบรม
จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธและศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั   

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  

 ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ถึงแมว้่า ผูว้ิจยั จะไดมุ้่งเน้นไปท่ีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งการวิจยั
เชิงเอกสาร และเชิงปฏิบติัการ แต่เน่ืองด้วยเวลาท่ีจ ากัด ยงัขาดการศึกษาวิจยัเชิงทดลองใน
ภาคสนามอย่างจริงจงั ท่ีจะมุ่งเน้นการปฏิบติัการการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ในการด าเนินการ
เจรจาไกล่เกล่ีย เพื่อท่ีจะไดแ้สดงวา่ รูปแบบของการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธนั้น สามารถท่ีจะน าไป
จดัการปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด โดยอาจมีการ
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จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย เช่นในศาลแพง่ ศาลอาญา และ ศาลยติุธรรม ตลอดจนมีการประเมินผลก่อนและหลงั
การอบรม  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  การวิจยัเชิงทดลองในภาคสนามอย่างจริงจงัน้ี เป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อท่ีจะสรุปได้ว่า การเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ เป็น
รูปแบบท่ีสามารถน ามาจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ไดจ้ริง เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ยงัก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ท่ีไดน้ าการเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธ 
ซ่ึงเป็นพุทธสันติวธีิมาจดัการปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฏกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๐๐. 

                   . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๓๙. 

                   . อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานครมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

                    . ฎีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖. 

                    . ปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 

                    . ฎีกาปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖. 

มหามกุฎราชวิทยาลยั.  พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล. ชุด ๙๑ เล่ม.  กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั. ๒๕๓๔. 

 

 ข.ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 

กษิรา เทียนส่องใจ.“ การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย ” . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 
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ขจรจบ กุสุมาวลี.  รายงานการวิจยั เร่ือง ความขดัแยง้ระหว่างรัฐ ทุน และทอ้งถ่ิน: ศึกษากรณีจาก
การการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณต าบลเกาะเพชร และต าบลท่าซอม อ าเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช.  กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพิมพ,์ ๒๕๔๗. 

ควอริช เวลส์. การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา
พานิชย,์ ๒๕๒๗. 

แคทเธอรีน มอริส.  การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ.  แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วนัชยั 
วฒันศพัท ์และคณะ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศ์าลาแดง จ ากดั,  ๒๕๔๗. 

เจมส์ โค และคณะ.  คู่มือการเพิม่พลงัความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท.  แปลโดย วนัชยั 
วฒันศพัท ์และคณะ.  นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๕. 

ฉนัทนา  บรรพศิริโชติ. ความขัดแย้งเบือ้งต้นเกี่ยวกับ สันติวิธี และธรรมชาติของความขัดแย้งใน
สังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

ชัชชัย คุ้มทวีพร. จริยศาสตร์: ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรม . พิมพ์คร้ังท่ี ๓.
 กรุงเทพมหานคร: บริษทั น าทองการพิมพ ์จ ากดั, ๒๕๔๘. 

ชยัวฒัน์ สถาอานนัท.์  สันติทฤษฎ/ีวถิีวฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๓๙. 

                     . อภัยวิถี: มิตร ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๓. 

โชติช่วง ทพัวงศ.์ จัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท: ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการไกล่
 เกลีย่ข้อพพิาท. กรุงเทพมหานคร: ส านกัขอ้พิพาทศาลยติุธรรม, ๒๕๕๐. 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. จริยธรรมนักการเมืองไทย: ผลประโยชน์ทับซ้อน..การคอรัปช่ัน.
 กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพส์ายธาร, ๒๕๔๙. 

ธีรยทุธ  บุญมี.  Road Map ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๗. 

เธียร เจริญวฒันา. ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัสุโขทยั
 ธรรมธิราช, ๒๕๒๘. 

นรินทร์ องคอิ์นทรี.ธนิการต ์มาฆะศิรานนท์. From Conflict to Creativity. กรุงเทพมหานคร: 
 ธรรกมลการพิมพ,์ ๒๕๔๙. 
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บรรจบ บรรณรุจิ. “อสีติมหาสาวก : พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า”. นนทบุรี : กองทุน
ศึกษาพุทธสถาน, ๒๕๓๗. 

บรรตพต ตนัธีรวงศ์ .  ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาททางการแพทย์: เข้าใจ อยู่กับ จัดการ ความขัดแย้ง .
กรุงเทพมหานคร: บริษทั สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั, ๒๕๕๐. 

ป่ิน มุทุกนัต.์ พุทธศาสตร์ ภาค ๒ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

ปรัชญา อยูป่ระเสริฐ. ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธนา
 เพรส จ ากดั, ๒๕๕๐. 

                       . เทคนิค จิตวทิยา และการส่ือสาร สําหรับการไกล่เกลีย่. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านกัระงบัขอ้พิพาทศาลยติุธรรม, ๒๕๕๐. 

ปรีชา ชา้งขวญัยืน. มนุษย์กบัศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

พรนพ พุกกะพนัธ์ุ.  การบริหารความขัดแย้ง.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพเ์พช็ร, ๒๕๔๒. 

พุทธทาสภิกข.ุ ความเป็นเจ้าโลก.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๘. 

                      .ใจความแห่งคริสต์ธรรมเท่าทีพุ่ทธบริษัทควรทราบ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทาน
 มูลนิธิ, ๒๕๒๘), หนา้ ๓๓๒-๓๓๓.  

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

                    . กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง กรุ๊ฟ 
 จ ากดั, ๒๕๓๑. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาเพื่อสันติภาพ. พิมพ์คร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร: 
 สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๘. 

                       .นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๑. 

                      .ธรรมนูญชีวิต :พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพค์ร้ังท่ี๑๗๔. กรุงเทพมหานคร: 
หอรัตนชยัการพิมพ,์ ๒๕๓๘.  

                       .พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 
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                       .พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒,กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

                       .พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

                      .มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร:  บริษทั 
ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๔๒.  

                      .สลายความขัดแย้ง.  กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๖. 

                      .วธีิคิดตามหลกัพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพปั์ญญา, ๒๕๓๗. 

พระมหาดาวสยาม ปญญาวชิโร. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระมหาสมปอง  มุทิโต (ผูแ้ปลและเรียบเรียง). คัมภีร์อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์ูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๕.  

พิชยัศกัด์ิ หรยางกรู. รวมข้อคิดเกีย่วกบัการระงับข้อพพิาทในทางการค้า. กรุงเทพมหานคร: 
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 

พิธินัย ไชยแสงสุวกุล และคณะ. วิจัยพื้นฐานตามกฎหมายล้านนาโบราณ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒. 

พินิจ  รักทองหล่อ. ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์  ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร:  
ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๐. 

ไพโรจน์ บาลัน แปลและเรียบเรียง.  การเจรจาต่อรอง  Negotiation.  พิมพ์คร้ังท่ี ๑. 
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ต จ ากดั, ๒๕๔๙. 

ม่ิงสรรพ์  ขาวสะอาด และคณะ. แนวนโยบายการจัดการนํ้าสําหรับประเทศไทย เล่ม ๒ 
กรุงเทพมหานคร:  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, ๒๕๔๔. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมี
บุคส์ พบัลิเคชนัส์, ๒๕๔๖. 
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                        .พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล  อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: หจก. อรุณการ
พิมพ,์ ๒๕๔๒.  

วนัชัย  วัฒนศัพท์.  ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา . พิมพ์คร้ังท่ี ๒ .   
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

                       . คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท. นนทบุรี: สถาบนั
พระปกเกลา้, ๒๕๔๕.  

วนัชัย วฒันศพัท์ และคณะ (แปลและเรียบเรียง).  การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศ์าลาแดง จ ากดั, ๒๕๔๗. 

                        . รายงาน การสํารวจทัศนคติของประชาชน เร่ืองความขัดแย้งในประเทศไทย . 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๖. 

ศยามล ไกรยูรวงศ์  และคณะ .  ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญ หาที่ดินในประเทศไทย . 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), ๒๕๔๙. 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ล่ียงเซียง, ๒๕๓๗. 

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง. กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พลัลิชช่ิง จ  ากดั, ๒๕๔๕. 

สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา มนุษย์สังคมและจริยธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 
 ส านกัพิมพศ์ยาม, ๒๕๔๘. 

                       . ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: หจก.อรุณการพิมพ์, 
 ๒๕๔๙. 

                      .การโคลนมนุษย์ และวิจัยเซลล์ต้นแบบ : ทัศนะทางพระพุทธศาสนา , 
 กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่ชาติ, ๒๕๔๗-๒๕๔๙. 

                      .กิน : มุมมองของพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

สุนทร ณ รังสี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒ 

ส านักระงบัขอ้พิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม. คู่มือการะงับข้อพิพาทสําหรับประชาชน.
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อุดมบวัศรี และคณะ. เจ้าโคตร: การระงับความขัดแย้งในวัฒนธรรมอีสาน. นนทบุรี: สถาบนั
พระปกเกลา้, ๒๕๔๖. 
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เมษายน, ๒๕๓๘) : ๕๕. 

สม อินทร์พยุง .  “หลักเกณฑ์การประนอมและไกล่เกล่ียข้อพิพาท”.  วารสารทนายความ 
 (สิงหาคม-กนัยายน, ๒๕๔๕): ๑๐, ๓๘. 

โสต สุตานนัท์, “การไกล่เกล่ียแนวพุทธ และสากล”, ดุลพาห, ปีท่ี ๕๗ เล่มท่ี๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๓) :  ๑๙๘-๒๐๙. 

(๓) วทิยานิพนธ์ 

ชวติั พิสุทธิพนัธ์. “วธีิการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘. 
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 สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
 นิติศาสตร์. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 
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พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).  “รูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพุทธสันติวิธี : 
ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน ้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๔๗. 

พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา. “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความส าคญัของสัมมาทิฏฐิในการ
พฒันาชีวิตตามหลักมชัฌิมาปฏิปทาในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิต. คณะศิลปศาสตร์: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

ไพรินทร์ กะทิพรมราช.“พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเร่ืองความรู้เก่ียวกับโลกภายนอก”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต .คณะอกัษรศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

สุกนัยา กองศรี. “บทบาทของทนายความในการะงบัขอ้พิพาทโดยวธีิการไกล่เกล่ีย”.  วทิยานิพนธ์
 ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ ๒๕๕๑. 
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รายงานวิชาการฝึกอบรมหลกัสูตรผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาล. กลยุทธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท.  
๒๕๔๗. (อดัส าเนา) 

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล. การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแย้ง . 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๕. (อดัส าเนา) 

อรุณ รักธรรม. องค์การ: พฤติกรรมความขัดแย้ง . กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๓๗. (อดัส าเนา) 

                     .  ความขัดแย้งในกรุงเทพมหานคร :  กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. ส านกัวิจยัสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. (อดัส าเนา) 
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 University Press, 1959. 

Coleman, T. Peter. Power and Conflict. The Handbook Conflict Resolution: Theory and 
 Practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000. 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ    นาย ชลากร  เทียนส่องใจ 

วนั เดือน ปีเกดิ      ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สถานทีเ่กดิ      นครราชสีมา 

ประวตัิการศึกษา   :ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  

(มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๒๘) 

:วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๓๒) 

:Doctor of Philosophy  

(Tokyo Medical and Dental University 1997) 

ตําแหน่งและสถานทีท่าํงาน      : พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๙  

รับราชการ ในต าแหน่งอาจารยภ์าควชิาทนัตกรรมบูรณะ  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น    จ. ขอนแก่น 

: พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบนั 

ทนัตแพทยเ์อกชน  นกัวชิาการอิสระ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   ๔๑/๒๑  ซ. ๗  ถ. เสนานิคม ๑ 

    เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐   
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