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พทุธศาสนามองวา่ทกุข์เป็นสภาวะพืน้ฐานของธรรมชาติ 

ครอบคลมุสรรพสิ่ง ทัง้สิง่มีชีวิตและไมมี่ชีวิต ทัง้รูปธรรมและ

นามธรรม สภาวะท่ีเรียกวา่ทกุข์(หรือทกุขลกัษณะ)นีไ้ด้แก่ภาวะ

ท่ีไมค่งตวั คงอยูใ่นสภาพเดิมไมไ่ด้ เพราะมีความกดดนั บีบคัน้ 

ขดัแย้งอยูใ่นตวัเองและกบัสิ่งรอบตวัอยูต่ลอดเวลา  

ความขดัแย้งกบัทกุข์เป็นสิ่งท่ีแยกจากกนัไมไ่ด้ ทกุข์เกิดเพราะ

ความขดัแย้งบีบคัน้ (เช่นความเจ็บป่วยเกิดจากความขดัแย้งบีบ

คัน้ระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ ในร่างกาย และระหวา่งร่างกาย

กบัเชือ้โรค) ขณะเดียวกนัทกุข์ก็นําไปสูค่วามขดัแย้งได้ด้วย (เช่น

ความเสื่อมของอวยัวะบางสว่นในร่างกายก็ทําให้เกิดความ

ขดัแย้งกบัอวยัวะสว่นอ่ืนท่ีปกต ิเกิดสภาวะท่ีไมส่มดลุใน

ร่างกาย) 

ด้วยเหตนีุค้วามขดัแย้งจงึเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งเช่นเดียวกบั

ทกุข์ นีห้มายความวา่ในชีวิตของบคุคล และในความเป็นไปของ

สงัคม เราไม่สามารถหลกีหนีความขดัแย้งได้ ไมว่า่ความขดัแย้ง

กบัตนเอง และความขดัแย้งกบัผู้ อ่ืน ความขดัแย้งสามารถ

เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา แตเ่ม่ือพดูวา่ความขดัแย้งเป็นเร่ืองธรรมดา 

นัน่มิได้หมายความวา่เราไมส่ามารถทําอะไรกบัมนัได้ ทกุข์นัน้มี

หลายระดบัหลายประเภท บางประเภทเราไมส่ามารถขจดัไปได้ 

เช่น ความแก่และความตาย ทําได้อยา่งมากแคช่ะลอ แตบ่าง



ประเภท เราสามารถระงบัได้ เชน่ ความหิว ความเจ็บปวด ฉนัใด

ก็ฉนันัน้ มีความขดัแย้งบางอยา่งท่ีเราสามารถจดัการได้ เราไม่

สามารถห้ามความขดัแย้งทางความคิดได้ แม้กระทัง่พระอรหนัต์

ท่ีรู้แจ้งในสจัธรรมและปลอดพ้นจากกิเลส ก็ยงัมีความเห็น

แตกตา่งกนั ดงัมีตวัอยา่งมากมายในพระไตรปิฎก (เช่น 

ความเห็นไมต่รงกนัระหวา่งพระอรหนัต์ ๕๐๐ รูปท่ีทําสงัคายนา

ครัง้ท่ี ๑ ในข้อท่ีวา่สิกขาบทเลก็น้อยท่ีพระพทุธเจ้าทรงอนญุาต

ให้เพิกถอนนัน้หมายถงึอะไร) แตเ่ราสามารถเปลีย่นความ

ขดัแย้งท่ีเป็นความวิวาทบาดหมางให้เป็นความกลมเกลียว

สามคัคีกนัได้ 

ท่าทีต่อการไกล่เกล่ียความขัดแย้ง 

ในเร่ืองความขดัแย้งทางสงัคม หรือความขดัแย้งใน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้คนนัน้ ทา่ทีของพทุธศาสนาก็คือ ไมค่วร

น่ิงดดูาย หรือวางเฉยปลอ่ยให้เขารับกรรมกนัไปเอง หากควรเข้า

ไปจดัการแก้ไขให้กลบัคนืดี การช่วยเหลือและสง่เสริมให้ผู้คนคืน

ดีกนั เป็นการกระทําท่ีพระพทุธองค์ทรงสรรเสริญ ดงัมีพทุธพจน์

วา่ 

“เมือ่คนเหล่าอืน่ขดัแยง้กนัอยู่ ผูใ้ดพยายามประสานใหพ้วกเขาคืนดีกนั ผูน้ ัน้ชือ่ว่า

เป็น คนมีความรบัผิดชอบ เป็นผูจ้ดัธุระทีย่อดเยีย่ม” (ข.ุชา. ๒๗/๕๔๙) 

“ท่านทัง้หลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภยั และความไม่วิวาทโดยความ

ปลอดภยัจงมีความพร้อมเพรียงกนั มีความประนีประนอม นีเ้ป็นคําสอนของ

พระพทุธเจ้า” (ข.ุอป.๓๒/๑) 

การไกลเ่กลีย่ความขดัแย้งเป็นเร่ืองท่ีพระพทุธเจ้าให้ความสําคญั

มาก เห็นได้จากวินยัของพระสงฆ์ ซึง่มีข้อกําหนดหรือสิกขาบท

มากมายเก่ียวกบัการระงบัความขดัแย้ง(อธิกรณ์)ในหมูส่งฆ์ ท่ี



เรียกวา่”อธิกรณสมถะ” รวมทัง้กําหนดคณุสมบตัิของผู้ ไกลเ่กลี่ย

ไว้ด้วย 

นอกจากนัน้พระจริยาของพระพทุธเจ้ายงัเป็นแบบอยา่งอนัดีใน

เร่ืองทา่ทีของชาวพทุธตอ่ความขดัแย้ง เม่ือยงัทรงพระชนม์ชีพอยู่ 

พระองค์ได้ทรงมีบทบาทเป็นผู้ ไกลเ่กลีย่ความขดัแย้งหลายครัง้ 

อาทิ ความขดัแย้งถงึขัน้จะทําสงครามกนัระหวา่งแคว้นโกลิยะ

และแคว้นศากยะในกรณีพิพาทเก่ียวกบัแมนํ่า้โรหิณี ความ

ขดัแย้งระหวา่งพระเจ้าวฑิฑูภะกบัแคว้นศากยะในกรณีดหูม่ิน

ชาติตระกลู  

ตรงกนัข้ามกบัชาวพทุธเป็นอนัมากท่ีเห็นวา่ควรปลอ่ยวางเม่ือ

ผู้ อ่ืนมีความขดัแย้งหรือกระทบกระทัง่กนั พระพทุธองค์ทรงเห็น

วา่เป็นหน้าท่ีของชาวพทุธในการเข้าไปแทรกแซงเม่ือมีความ

ขดัแย้งกนัในชมุชน ดงัคราวหนึง่ได้ทรงตําหนิพระอานนท์และหมู่

คณะท่ีวางเฉยเม่ือเกิดความขดัแย้งระหวา่งพระสารีบตุรกบัพระ

อทุายี ครัง้นัน้พระอทุายีได้คดัค้านคําสอนของพระสารีบตุรถงึขัน้

จ้วงจาบจนพระสารีบตุรน่ิงเงียบ พระพทุธองค์ได้ตรัสกบัพระ

อานนท์วา่ 

“ดูกรอานนท์ ไฉนพวกเธอจึงวางเฉยต่อภิกษุผูเ้ถระซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู่ เพราะการ 

ปล่อยใหพ้ระเถระถูกจ้วงจาบ ไม่ถือว่าเป็นความกรุณา” (อง.ปญจก.๒๒/๑๑๖) 

วเิคราะห์ความขัดแย้งแบบพุทธ 

ความขดัแย้งนัน้ถือวา่เป็นทกุข์อยา่งหนึง่ ในการจดัการกบัความ

ทกุข์ พทุธศาสนาเหน็วา่จะต้องมองให้ถงึสมทุยัคือสาเหตขุอง

ทกุข์ ด้วยเหตนีุเ้ม่ือจะระงบัความขดัแย้ง เราจําต้องมองให้เห็น

ถงึสาเหตขุองความขดัแย้ง และจดัการกบัสาเหตดุงักลา่ว 



กรณีขดัแย้งตา่ง ๆ กลา่วโดยทัว่ไปมีองค์ประกอบหลกัๆ ๓ 

ประการ คือ 

๑.ประเดน็ปัญหา หรือข้อเรียกร้อง  

๒.บคุคลหรือคูข่ดัแย้ง 

๓.กระบวนการหรือปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั  

๑.ประเด็นปัญหาหรือข้อเรียกร้อง 

ประเดน็ปัญหาหรือข้อเรียกร้องสว่นใหญ่จะอยูใ่นขา่ย ๓ 

ประการนีค้ือ 

ก.ผลประโยชน์ทางวตัถ ุ(เช่น ขอขึน้คา่แรง หรือขอให้ระงบั

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าเน่ืองจากไมต้่องการสญูเสียท่ีดิน หรือ

กระทบตอ่การยงัชีพ) 

ข.อํานาจ ศกัดิ์ศรี (เช่น คดัค้านการกระจายอํานาจจาก

สว่นกลางสูท้่องถ่ิน หรือประท้วงภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาดหูม่ิน

ประเทศ) 

ค.ความเช่ือ ลทัธิ อดุมการณ์ (เช่น เรียกร้องให้มีกระทรวง

พระพทุธศาสนา หรือคดัค้านการละเมิดสิทธิชนกลุม่น้อย) 

กรณีขดัแย้งสว่นใหญ่จะไมไ่ด้จํากดัวา่เป็นเร่ืองผลประโยชน์ทาง

วตัถ ุอํานาจ และความเช่ือ เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ หาก

เก่ียวข้องกบัทัง้ ๓ อยา่ง มากบ้างน้อยบ้าง ตวัอยา่งเช่น ความ

ขดัแย้งเก่ียวกบัโครงการสร้างเข่ือน จะเก่ียวข้องกบัการได้หรือ

เสียผลประโยชน์ทางวตัถ ุ(เช่น ได้งบประมาณเพ่ิม สญูเสียท่ีทํา

กิน ) มีผลทําให้บางฝ่ายมีอํานาจมากขึน้ (เชน่ ได้เลื่อนตําแหน่ง 

ได้คะแนนเสยีง) อีกทัง้ยงัเป็นผลจากความแตกตา่งทางความคิด

ในเร่ืองการแก้ปัญหานํา้ทว่ม ฝนแล้ง รวมไปถงึแนวทางการ

พฒันาและการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

 



๒.บคุคลหรือคู่ขดัแยง้ 

ประเดน็ปัญหาหรือข้อเรียกร้องเหลา่นีนํ้าไปสูค่วามขดัแย้งและ

ลกุลามไปเป็นความรุนแรงได้ก็เพราะผู้คนท่ีเก่ียวข้องตา่งยืน

กรานในจดุยืนของตนด้วยความยดึมัน่อยา่งใดอย่างหนึง่ใน ๓ 

ประการนีค้ือ 

ก.ตณัหา คือความยดึมัน่ในผลประโยชน์ ไมอ่ยากสญูเสีย

ผลประโยชน์ เช่น ต้องการงบประมาณเพ่ิมขึน้ ต้องการคา่ชดเชย

มากขึน้ ไมต้่องการสญูเสยีผลตอบแทนจากโครงการ 

ข.มานะ คือความถือตน ยดึถือในศกัดิ์ศรี และอยากมีอํานาจ 

เช่น ต้องการให้หน่วยงานของตนมีอํานาจและเจ้าหน้าท่ี

เหมือนเดิม รวมไปถงึ ไมยิ่นยอมเพราะกลวัเสียหน้า  

ค.ทิฏฐิ คือความยดึมัน่ในความเช่ือของตน เช่ือมัน่วา่ความคิด

ของตนถกูต้อง เช่น เห็นวา่วิธีการของตนเทา่นัน้ถงึจะแก้ปัญหา

ได้ มองวา่ความคิดของคนอ่ืนผิดหมด 

ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ในทางพทุธศาสนาเรียกวา่ปปัญจะ ๓ คือ

กิเลส ๓ ประการท่ีทําให้เน่ินช้า เป็นตวัการทําให้เกิดปัญหาตา่ง 

ๆ ทัง้ยงัทําให้ปัญหาค้างคาเน่ินนานออกไป เน่ืองจากเป็นตวัการ

ขดัขวางไมใ่ห้เข้าถงึความจริง หรือทําให้ไมอ่าจแก้ปัญหาอยา่ง

ถกูต้องได้  

โดยเหตท่ีุประเดน็ปัญหาและข้อเรียกร้องสว่นใหญ่มกัจะ

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางวตัถอํุานาจหรือศกัดิ์ศรี และความ

เช่ือ ทัง้ ๓ ประการ ในสดัสว่นท่ีมากบ้างน้อยบ้างดงัได้กลา่วแล้ว

ข้างต้น ดงันัน้ความติดยดึของบคุคลหรือคูก่รณีในความขดัแย้ง

จงึมิได้มีแค ่ตณัหา มานะ ทิฏฐิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ หากมีกิเลส

ทัง้ ๓ ประการผสมผสานกนัมากบ้างน้อยบ้างตามลกัษณะของ



ประเดน็ปัญหาหรือข้อเรียกร้อง 

นอกจากความติดยดึในสิ่งท่ีตนมีหรืออยากมีอนัได้แก่ตณัหา 

มานะ ทิฏฐิ แล้ว สิง่ท่ีต้องคํานงึในการทําความเข้าใจกบักรณี

ขดัแย้งก็คือ ทศันคติในระหวา่งคูข่ดัแย้ง อนัได้แกอ่คติท่ีมีตอ่กนั 

ซึง่ทําให้ความขดัแย้งลกุลามได้งา่ย อคติดงักลา่วได้แก ่

ก.โทสาคติ อคติเน่ืองจากความเกลยีดชงั 

ข. ภยาคต ิอคติเน่ืองจากความกลวั 

ค.โมหาคติ อคติเน่ืองจากความหลงหรือความไม่รู้ 

อคติ ๒ ประการแรกจะมีอยูม่ากในความขดัแย้งทัว่ไป ทัง้นีโ้ดยมี

ความหลงหรือความไมรู้่เป็นตวัปรุงแตง่หนนุเสริมให้อคติ ๒ 

ประการดํารงอยูห่รือเพ่ิมพนูมากขึน้ เช่น การไมรู้่จกักนั หรือการ

ได้ยินคําร่ําลืออยา่งผิด ๆ ก็ทําให้ตา่งฝ่ายตา่งวาดภาพอีกฝ่ายวา่

เป็นคนเลวร้าย ขีฉ้้อ ไมรั่กชาติ รับเงินเขามาประท้วง ฯลฯ  

นอกจากอคติ ๓ ประการดงักลา่วแล้ว อคติประการท่ี ๔ ได้แก่

ฉนัทาคต ิคือความลําเอียงเพราะชอบ ก็มีอิทธิพลตอ่ความ

ขดัแย้งด้วยเช่นกนั แม้จะไมไ่ด้มีผลตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

คูก่รณีโดยตรง แตก็่มีผลตอ่ผู้คนท่ีสนบัสนนุคูก่รณีแตล่ะฝ่าย 

บอ่ยครัง้การให้ความสนบัสนนุคูก่รณีแตล่ะฝ่ายมิได้เกิดจาก

ความเข้าใจในปัญหาหรือเกิดจากวิจารณญาณ แตเ่กิดจาก

ความชอบพอกนัเป็นสว่นตวั หรือชอบท่ีมีความเช่ือคล้ายกนั มี

อาชีพเหมือนกนั พดูงา่ย ๆ คือเป็น “พวก”เดียวกนั 

ทัง้อคติ ๔ ประการ และความติดยดึ ๓ ประการนี ้หากจะสรุป

รวมสัน้ ๆ ก็คือสิ่งท่ีพทุธศาสนาเรียกวา่อกศุลมลูนัน่เอง ได้แก ่



โลภะ โทสะ โมหะ ซึง่เป็นอารมณ์พืน้ฐานในความขดัแย้งทกุชนิด 

จะเหน็ได้วา่กรณีขดัแย้งนัน้ไมใ่ช่เป็นเร่ืองของเหตผุลล้วนๆ หรือ

เป็นเร่ืองถกูเร่ืองผิดเทา่นัน้ หากยงัมีเร่ืองของอารมณ์เข้ามา

เก่ียวข้องด้วย ในการวิเคราะห์หรือทําความเข้าใจกบัความ

ขดัแย้งตา่ง ๆ เราจงึไมอ่าจละเว้นการทําความเข้าใจและจดัการ

กบัอารมณ์ดงักลา่วในตวัคูข่ดัแย้งได้ 

๓.ปฏิสมัพนัธ์หรือกระบวนการ 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคูก่รณีตลอดจนกระบวนการท่ีใช้ในการ

จดัการกบัความขดัแย้งมีผลอยา่งมากในการเพ่ิมหรือลดความ

ขดัแย้ง ความขดัแย้งจะลกุลามมากขึน้ ถ้าอีกฝ่ายหรือตา่งฝ่าย

ใช้วิธีการตอ่ไปนี ้

-เจรจาด้วยอารมณ์โกรธ เกลียด ฉนุเฉียว หงดุหงิด  

-ใช้ทา่ทีไมส่ภุาพ 

-วิธีการท่ีไมโ่ปร่งใส 

-ไมรั่บฟังความคิดเห็น 

-เอาแตไ่ด้ คิดแตเ่อาชนะ  

-กลา่วร้าย ใสค่วาม ปลอ่ยขา่วลือ 

-ใช้ความรุนแรง 

วิธีการเหลา่นีทํ้าให้ความขดัแย้งลกุลามขึน้ เพราะทําให้อคติ

เพ่ิมพนู และทําให้อีกฝ่ายติดยดึในจดุยืนของตนเองหนกัแน่นขึน้ 

โดยท่ีบอ่ยครัง้ก็ทําให้ประเดน็ความขดัแย้งเปลี่ยนไป เชน่ ความ

ขดัแย้งกรณีแมนํ่า้โรหิณี เดิมเป็นความขดัแย้งเก่ียวกบัการแยง่

นํา้ แตพ่อมีการทะเลาะวิวาทกนั มีการดา่โคตรวงศ์ตระกลูกนั 

ประเดน็ก็เปลี่ยนจากการแยง่นํา้ (ตณัหา) มาเป็นเร่ืองการรักษา



ศกัดิ์ศรีหน้าตา (มานะ) จนถงึขัน้จะทําสงครามกนั 

หลักการของการไกล่เกล่ีย 

ในกรณีท่ีคูก่รณีไมส่ามารถแก้ไขความขดัแย้งด้วยตนเองได้ ผู้

ไกลเ่กลีย่มีความสําคญัมากในการระงบัความขดัแย้ง หรือ

เปลี่ยนความขดัแย้งให้เป็นการคืนดีกนั 

การไกลเ่กลีย่แบบพทุธมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

 

๑. ใหค้วามสําคญักบั “คน” หรือมิติทางดา้นอารมณ์ 

แม้วา่ประเดน็ปัญหาหรือข้อเรียกร้องจะเป็นจดุเร่ิมต้นของความ

ขดัแย้ง แตเ่ม่ือความขดัแย้งเกิดขึน้แล้ว อปุสรรคท่ีทําให้ความ

ขดัแย้งแก้ได้ยาก ก็คืออารมณ์ของคูข่ดัแย้ง ซึง่บอ่ยครัง้กลบัมี

ความสําคญัย่ิงกวา่ประเดน็ปัญหา และมกัทําให้คูข่ดัแย้งยากท่ี

จะทําความเข้าใจกบัประเดน็ปัญหาได้ตรงตามความจริงหรือ

คํานงึถงึความถกูต้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้ ๒ ฝ่ายถกูอารมณ์เข้ามา

บดบงั ดงันัน้จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีผู้ ไกลเ่กลี่ยจะต้องเร่ิมต้น

ด้วยการให้ความสําคญักบัอารมณ์ความรู้สกึของคูก่รณี ตอ่เม่ือ

อารมณ์ความรู้สกึของคูข่ดัแย้งเร่ิมคลี่คลายแล้ว การเจรจาเพ่ือ

พิจารณาประเดน็ปัญหาหรือข้อเรียกร้องจงึจะเกิดขึน้ได้ 

๒. ช่วยขจดัอกศุลมูลในใจคู่ขดัแยง้ 

ความขดัแย้งแม้จะลงเอยด้วยการท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บรรลขุ้อ

เรียกร้อง แตห่ากวา่อคติหรืออกศุลมลูยงัดํารงอยูโ่ดยเฉพาะใน

จิตใจของอีกฝ่ายท่ีต้องยอมตามข้อเรียกร้องจะด้วยเหตผุลใดก็

ตาม ความขดัแย้งนัน้ก็ยากท่ีจะยตุิไปได้อยา่งแท้จริง หากพร้อม

จะประทขุึน้มาได้อีกเร่ือย ๆ ดงักรณีการสร้างเข่ือนหลายแหง่ใน

ประเทศไทย แม้เข่ือนจะสร้างได้เสร็จ แตผ่่านมาหลายปีแล้ว ก็

ยงัมีความขดัแย้งในรูปลกัษณ์อ่ืน ๆ สืบเน่ืองตามมากระทัง่ทกุ



วนันี ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะความระแวงและความไมพ่อใจยงัไมห่มดไป

จากใจของคูก่รณี 

ในการแก้ไขความขดัแย้ง ผู้ ไกลเ่กลี่ยมีหน้าท่ีสําคญัประการแรก

คือขจดัอกศุลมลูในคูข่ดัแย้งให้หมดไป ไมว่า่ โลภะ โทสะ โมหะ 

ทัง้นีโ้ดยให้กศุลมลู คืออโลภะ อโทสะ และอโมหะ เข้ามาแทนท่ี 

มีหลกัธรรมหลายข้อท่ีสามารถขจดัอกศุลมลู หรือเปลี่ยนให้เป็น

อกศุลมลูได้ อาทิพทุธพจน์ตอ่ไปนี ้

“พงึเอาชนะความโกรธด้วยการไมโ่กรธตอบ 

พงึเอาชนะความชัว่ด้วยความดี 

พงึเอาชนะความตระหน่ีด้วยการให้ 

พงึเอาชนะความเท็จด้วยสจัจะ” (ข.ุธ.๒๕/๒๗) 

๒.๑ ลดโทสะ 

ผู้ ไกลเ่กลี่ยควรช่วยให้คูข่ดัแย้งลดความโกรธหรือความเกลียดลง 

ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ดงันี ้

-ชีใ้ห้คูข่ดัแย้งตระหนกัถงึโทษของความโกรธ วา่ทําให้ความ

ขดัแย้งแก้ได้ยาก อีกทัง้ยงั ไมเ่ป็นประโยชน์แก่ตนหากปลอ่ยให้

ความโกรธครอบงําจิตใจ  

-ช่วยให้คูข่ดัแย้งเข้าใจความรู้สกึของอีกฝ่ายหนึง่ เช่น ช่วยให้

นายจ้างเข้าใจความ ยากลําบากของลกูจ้าง ขณะเดียวก็ช่วยให้

ลกูจ้างเข้าใจวา่เหตใุดนายจ้างจงึระแวง ลกูจ้างวา่จะเรียกร้องไม่

จบสิน้ 

-ช่วยให้ทัง้ ๒ ฝ่ายมีเมตตาตอ่กนั เน่ืองจากเห็นความทกุข์

ลําบากและความตัง้ใจดีของ อีกฝ่าย 

-ชีใ้ห้คูข่ดัแย้งเห็นวา่การกระทําของตนมีสว่นทําให้อีกฝ่ายแขง็

กร้าวหรือใช้ทา่ทีก้าวร้าว กบัตน 



-ชีใ้ห้คูข่ดัแย้งเห็นวา่อีกฝ่ายไมไ่ด้เลวร้าย น่ากลวั หรือมีเจตนา

ร้ายอยา่งท่ีคิด 

๒.๒ ลดโมหะ 

ผู้ ไกลเ่กลี่ยสามารถเข้าใจสถานการณ์ถกูต้องตามความเป็นจริง 

ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้

-ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องแก้คูข่ดัแย้ง 

-ช่วยให้คูข่ดัแย้งตระหนกัวา่อีกฝ่ายมิได้มีมือท่ีสามหนนุหลงัหรือ

ทําเพราะผลประโยชน์ สว่นตวั  

-ช่วยให้คูข่ดัแย้งเข้าใจข้อจํากดัของอีกฝ่ายวา่เหตใุดจงึไมย่อม

ตามข้อเรียกร้องของตน 

-ช่วยให้คูข่ดัแย้งตระหนกัมมุมองของอีกฝ่าย ซึง่อาจช่วยให้เห็น

ความจริงอีกด้านหนึง่ท่ี ถกูละเลยไป  

 

๒.๓ ลดโลภะ 

ผู้ ไกลเ่กลี่ยควรช่วยให้คูข่ดัแย้งลดความโลภหรือติดยดึใน

ผลประโยชน์ ด้วยวิธีการดงันี ้

-ชีใ้ห้คูข่ดัแย้งเห็นวา่ข้อเรียกร้องของตนเกินเลยไปอยา่งไร 

-ชีใ้ห้คูข่ดัแย้งเห็นคณุคา่อยา่งอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผลประโยชน์ทางวตัถ ุ

หรือชีใ้ห้เห็นถงึประโยชน์ ระยะยาวย่ิงกวา่คํานงึถงึผลได้ระยะสัน้ 

เช่นชีใ้ห้เห็นวา่การทําทกุวิถีทางเพ่ือให้บรรลขุ้อ เรียกร้อง ในท่ีสดุ

อาจได้ไมคุ่้มเสีย เพราะถงึจะได้ตามข้อเรียกร้องแตก็่ต้องแลก

ด้วย ความร้าวฉานสญูเสียนานปัการ เช่น มีศตัรูเพ่ิมขึน้ หรืออยู่

อยา่งหวาดระแวงซึง่กนัและ กนัไปตลอด 

๓.กระตุน้ใหคู่้ขดัแยง้ฉกุคิด ไดส้ติและหนัมาพิจารณาตนเอง 

ในการลดอกศุลมลูในใจของคูข่ดัแย้ง บอ่ยครัง้เป็นการยากท่ีผู้

ไกลเ่กลีย่จะทําได้ด้วยการเทศนาสัง่สอน สิ่งท่ีสามารถทําได้และ



น่าทําเป็นอยา่งย่ิงคือการช่วยให้คูข่ดัแย้งเกิดฉกุคดิและเห็น

ปัญหาด้วยตนเอง กลา่วอีกนยัหนึง่ผู้ ไกลเ่กลีย่ควรช่วยให้ทกุฝ่าย

ได้สต ิทัง้นีโ้ดยอาจพดูให้สะดดุใจหรือตัง้คําถามให้คิด ตวัอยา่ง

ได้แก ่ความขดัแย้งกรณีแมนํ่า้โรหิณี เม่ือกษัตริย์แคว้นโกลิยะ

และแคว้นศากยะยกทพัมาเผชิญหน้าเพ่ือจะรบพุง่กนั พระพทุธ

องค์ได้เสดจ็ไปห้ามไมใ่ห้ทัง้ ๒ ฝ่ายทําสงครามกนั พระองค์

เร่ิมต้นด้วยการถามกษัตริย์ของทัง้ ๒ ฝ่ายวา่จะรบพุง่ด้วยเร่ือง

อะไร ปรากฏวา่กษัตริย์ทัง้ ๒ พระองค์ตอบไมไ่ด้ เม่ือไลเ่ลียง

เสนาบด ีตามลําดบัไปจนถงึชาวบ้าน ก็ได้คําตอบวา่ ทะเลาะกนั

เพราะเร่ืองนํา้ เม่ือได้คําตอบเช่นนัน้ พระองค์จงึถามกษัตริย์ทัง้ 

๒ ฝ่ายวา่ นํา้และกษัตริย์ อะไรมีคา่กวา่กนั เม่ือกษัตริย์ตอบวา่ 

กษัตริย์มีคา่หาประมาณมิได้ พระองค์จงึถามผู้คนทัง้ ๒ ฝ่ายวา่ 

“การท่ีทา่นทัง้หลายจะทําให้กษัตริย์ซึง่หาคา่มิได้ ต้องฉิบหาย

เพียงเพราะเร่ืองนํา้ซึง่มีราคาน้อย ควรแล้วหรือ?” ทนัทีท่ีพระองค์

ตรัสจบ ทัง้ ๒ ฝ่ายก็น่ิงเงียบ และในท่ีสดุก็ถอนทพักลบัเมือง 

เลิกราตอ่กนั 

ในกรณีพระเจ้าวิฑฑูภะท่ีจะยกทพัไปทําลายแคว้นศากยะซึง่เป็น

เครือญาติ พระพทุธองค์ก็ใช้วิธีการคล้ายกนันี ้โดยเสดจ็ประทบั

ใต้ร่มเงาไม้โปร่งต้นหนึง่กลางทาง เม่ือพระเจ้าวิฑฑูภะเห็นจงึ

ถามพระพทุธองค์วา่ ทําไมไมป่ระทบัใต้ร่มไม้ท่ีทบึ แดดจะได้ไม่

สอ่ง คําตอบของพระองค์คือ “มหาบพิตร ร่มเงาของญาติยอ่ม

ร่มเย็นกวา่” คําตรัสของพระพทุธองค์ทําให้วิฑฑูภะได้คิด และยก

ทพักลบัไป  

๔.ช่วยใหคู่้ขดัแยง้หาคําตอบดว้ยตนเอง 

ผู้ ไกลเ่กลี่ยไมค่วรเป็นผู้หาทางออกให้แก่คูข่ดัแย้ง แตค่วรช่วยให้

คูข่ดัแย้งหาคําตอบและบรรลขุ้อตกลงด้วยตนเอง กลา่วอีกนยั



หนึง่ผู้ ไกลเ่กลี่ยมิใช่ผู้ พิพากษาหรืออนญุาโตตลุาการท่ีมีหน้าท่ี

คิดค้นคําตอบให้คูข่ดัแย้งปฏิบตัิตาม ทัง้นีก็้เพราะผู้ ไกลเ่กลี่ยไม่

มีอํานาจท่ีจะบงัคบัคูข่ดัแย้งได้ ความขดัแย้งจะเปลี่ยนเป็นความ

คืนดีได้ก็ตอ่เม่ือคูข่ดัแย้งพอใจข้อตกลง และคูข่ดัแย้งจะพอใจ

ข้อตกลงได้ตอ่เม่ือเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของตนเอง 

จากตวัอยา่งการไกลเ่กลีย่ของพระพทุธเจ้า ๒ กรณี จะเหน็วา่

พระพทุธองค์มิได้เป็นผู้ ชีถ้กูชีผิ้ด แตใ่ห้ทัง้ ๒ ฝ่ายพิจารณาด้วย

ตนเองวา่ควรจะทําอยา่งไรตอ่ไป ตวัอยา่งกรณีแมนํ่า้โรหิณียงัชี ้

อีกวา่ การตัง้คําถามให้คิดนัน้มีความสําคญัไมน้่อยในการ

กระตุ้นให้คูข่ดัแย้งค้นพบคําตอบด้วยตวัเอง กลา่วอีกนยัหนึง่ ใน

การแก้ไขความขดัแย้ง บอ่ยครัง้คําถามมีความสําคญัย่ิงกวา่

คําตอบ หน้าท่ีประการหนึง่ของผู้ ไกลเ่กลี่ยจงึได้แก่การตัง้คําถาม

แก่คูข่ดัแย้ง และควรเป็นคําถามเปิด (คําถามท่ีมิได้ลงท้ายวา่ ใช่

หรือไม?่) เพ่ือมิให้เป็นการจํากดัคําตอบ เช่น กรณีขดัแย้งเร่ือง

เข่ือน ขณะท่ีผู้คนในสงัคมโต้เถียงกนัแคว่า่ จะเอาเข่ือนหรือไม ่ผู้

ไกลเ่กลีย่ควรตัง้คําถามวา่ จะแก้นํา้ทว่มอยา่งไร ? แทนท่ีจะถาม

วา่จะเอาป่าหรือเอาไฟฟ้า ควรถามวา่ จะได้ทัง้ป่าและไฟฟ้าได้

อยา่งไร?  

 

๕.สร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนกบัคู่ขดัแยง้ 

ความไว้วางใจอยา่งแรกท่ีต้องสร้างขึน้ก็คือความไว้วางใจในตวัผู้

ไกลเ่กลีย่ หากคูข่ดัแย้งเห็นวา่ผู้ ไกลเ่กลี่ยไมเ่ป็นกลาง ลําเอียง

เข้าข้างอีกฝ่ายหนึง่ การไกลเ่กลีย่ยอ่มล้มเหลวตัง้แตแ่รก 

เม่ือคูข่ดัแย้งไว้วางใจในตวัผู้ ไกลเ่กลี่ยแล้ว สิ่งท่ีต้องทําตอ่ไปคือ

การทําให้คูข่ดัแย้งไว้วางใจซึง่กนัและกนั คือไว้วางใจวา่ทัง้ ๒ 

ฝ่ายจะสามารถหาทางออกร่วมกนัได้ด้วยการเจรจา ไมมี่การซือ้



เวลาโดยใช้การเจรจาหรือการไกลเ่กลี่ยเป็นข้ออ้าง ผู้ ไกลเ่กลี่ย

พงึตระหนกัวา่ เม่ือเกิดความขดัแย้งถงึขัน้ทะเลาะวิวาทกนั ไมมี่

อะไรท่ีสําคญัและหายากเทา่กบัความไว้วางใจกนั 

๖.พดูดว้ยสจัจะ เมตตา ขนัติ และสติ 

คณุธรรมของผู้ ไกลเ่กลี่ยเป็นสิ่งสําคญัมากในการสร้างความ

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ในการแก้ไข

ความขดัแย้งแบบสนัติวิธี  

พทุธพจน์ข้างลา่งนีเ้ป็นสิง่สําคญัสําหรับผู้ ไกลเ่กลีย่ 

“ตถาคตย่อมกล่าววาจาทีจ่ริง ทีแ่ท ้และประกอบดว้ยประโยชน์ 
แต่วาจาอนัไม่เป็นทีร่กั ไม่เป็นทีช่อบใจของผูอื้น่ ในข้อนัน้ตถาคตย่อมรู้กาล 

(เลือกเวลา)ทีจ่ะกล่าววาจานัน้.....ข้อนัน้เป็นเพราะเหตไุร เพราะตถาคตมีความ 
เอ็นดูในสตัว์ทัง้หลาย.......  
เราจกักล่าวโดยกาลอนัควร จกัไม่กล่าวโดยกาลอนัไม่ควร 
เราจกักล่าวคําจริง จกัไม่กล่าวคําไม่จริง 
เราจกักล่าวคําอ่อนหวาน จกัไม่กล่าวคําหยาบ 
เราจกักล่าวคําทีเ่ป็นประโยชน์ จกัไม่กล่าวคําทีไ่ม่เป็นประโยชน์ 

เราจกักล่าวดว้ยเมตตาจิต จกัไม่กล่าวดว้ยโทสะ” (ม.ม.๑๓/๙๔) 

พทุธพจน์ข้างต้นเน้นสจัจะ เมตตา และปัญญาของผู้ ไกลเ่กลี่ย 

แตจ่ะทําเช่นนัน้ได้ต้องมีขนัติและสติมาประกอบด้วย หาก

ปราศจากขนัติ ผู้ ไกลเ่กลี่ยยอ่มเกิดโทสะได้งา่ยเม่ือเจอกบัความ

โกรธ ความดือ้ดงึ หรือความหวาดระแวงของคูข่ดัแย้ง ใน

ขณะเดียวกนัก็ต้องมีสติ เพ่ือรักษาความเป็นกลาง ไมใ่ห้อคติ

เกิดขึน้ในใจตน อนัจะสง่ผลบัน่ทอนความไว้วางใจของคูข่ดัแย้ง

ได้โดยไมรู้่ตวั 

๗. คณุสมบติัของผูไ้กล่เกลีย่ 

คณุสมบตัิของผู้ ไกลเ่กลีย่ กลา่วโดยสรุป มีดงันี ้ 



-เป็นผู้ มีสต ิมีความประพฤติเรียบร้อย  

-มีคณุธรรมท่ีทัง้ ๒ ฝ่ายยอมรับ 

-พดูได้ชดัแจ้ง มีความสามารถในการสื่อสารอยา่งถกูต้องแมน่ยํา

จากคูข่ดัแย้งฝ่ายหนึง่ ไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ 

-มีทกัษะในการถาม และควบคมุเหตกุารณ์โดยไมใ่ช้การบีบ

บงัคบั 

-มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัเร่ืองราวขององค์กรหรือตวับคุลคู่

ขดัแย้ง 

-มีความออ่นน้อมถ่อมตวั 

-สมัพนัธ์กบัคูข่ดัแย้งท่ีมีฐานะตําแหน่งตา่งกนัอยา่งเทา่เทียม มี

ความเคารพ และเมตตา 

สู่การไกล่เกล่ียที่ครบองค์ประกอบ 

หลกัการไกลเ่กลี่ยท่ีกลา่วมาข้างต้นเน้นเร่ืองตวับคุคลและ

อารมณ์ของคูข่ดัแย้ง ซึง่เป็นเพียงองค์ประกอบ ๑ ใน ๓ ของ

ความขดัแย้ง จนดเูหมือนวา่พทุธศาสนาให้ความสําคญัแก่

เฉพาะเร่ืองจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สกึเทา่นัน้ ท่ีจริง

องค์ประกอบอีก ๒ สว่นคือ ประเดน็ปัญหาและกระบวนการใน

การจดัการกบัความขดัแย้ง ก็เป็นเร่ืองท่ีพทุธศาสนาให้

ความสําคญัเช่นกนัและถือวา่เป็นสิ่งท่ีละเลยไมไ่ด้ในการแก้ไข

ความขดัแย้ง การไกลเ่กลี่ยความขดัแย้งจะประสบผลสําเร็จได้ก็

ตอ่เม่ือคํานงึถงึองค์ประกอบครบทัง้ ๓ ประการ การจดัการแต่

อารมณ์ความรู้สกึของคูข่ดัแย้งอยา่งเดียวยอ่มไมเ่พียงพอ ถงึแม้

คูก่รณีจะเร่ิมมีความรู้สกึท่ีดีตอ่กนั แตถ้่าหากขาดกระบวนการใน

การเจรจาท่ีด ีก็อาจเกิดปัญหาได้ หรือไมไ่ด้ผลดีเทา่ท่ีควร เชน่ 

ลงเอยด้วยการท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยอม (lose/win) หรือ

ประนีประนอม คือได้คนละคร่ึง ซึง่ก็ยงัไมด่ีเทา่กบัท่ีคูข่ดัแย้ง 



เป็นฝ่าย “ได้” ทัง้ ๒ ฝ่าย (win/win) 

พทุธศาสนาให้ความสําคญักบักระบวนการแก้ไขความขดัแย้ง

อยา่งไร เห็นได้จากในวินยัของพระสงฆ์ (ซึง่มิได้มีแคส่ิกขาบท 

๒๒๗ ข้ออยา่งท่ีเข้าใจกนั) มีข้อกําหนดอยา่งละเอียดเก่ียวกบั

การระงบัความขดัแย้งในหมูส่งฆ์ (อธิกรณสมถะ) โดยใช้วิธีการ

ตา่ง ๆ เช่น การตดัสินโดยเสียงข้างมาก (เยภยุยสกิา) การคืนดี

ทัง้ ๒ ฝ่าย โดยให้เลิกแล้วตอ่กนั (ติณวตัถารกวินยั) อยา่งไรก็

ตามวิธีการระงบัความขดัแย้งดงักลา่วใช้เฉพาะกบัพระสงฆ์ มิได้

ใช้ทัว่ไป อีกทัง้ในทางปฏิบตัิก็เอามาใช้ภายในหมูพ่ระสงฆ์น้อย

มากจนแทบจะเลือนหายไป ดงันัน้จงึมิได้มีการพฒันาให้

สอดคล้องกบัสงัคมสมยัใหมเ่ลย 

อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัได้มีการพฒันากระบวนการไกลเ่กลีย่

มากพอสมควร ทําให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายมาก อนัอาจ

นําไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีทกุฝ่ายพงึพอใจ ขณะเดียวกนัในสว่นท่ีเก่ียวกบั

ประเดน็ปัญหาซึง่เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ของความขดัแย้ง 

ปัจจบุนัได้มีการพฒันาแนวคิดและวธีิการในการจดัการกบั

องค์ประกอบข้อนีม้ากเชน่กนั (เช่น การแยกแยะระหวา่ง 

“จดุยืน” หรือ position กบั “ความต้องการ” หรือ interest) 

แนวคิดและวิธีการเหลา่นีมี้ประโยชน์มาก และสอดคล้องกบั

หลกัการระงบัความขดัแย้งแบบพทุธ ดงันัน้จงึน่าท่ีจะนํามา

ประยกุต์ให้เข้ากบักระบวนการไกลเ่กลี่ยแบบพทุธได้โดยไมย่าก 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการกบัความขดัแย้งแบบพทุธครอบคลมุทัง้ ๓ 

องค์ประกอบ  

ควรกลา่วในท่ีนีว้า่กระบวนการไกลเ่กลี่ยแบบพทุธตามท่ีกลา่วมา

ข้างต้น แม้จะยงัไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ แตก็่สามารถเข้ามาเสริม



กบัวิธีการไกลเ่กลี่ยแบบตะวนัตกได้เป็นอยา่งด ีทัง้นีเ้พราะการ

ระงบัความขดัแย้งแบบตะวนัตกนัน้มกัจะให้ความสําคญักบัเร่ือง

ประเดน็ปัญหาและกระบวนการมาก ขณะท่ีเร่ืองคนและอารมณ์

ความรู้สกึดเูหมือนจะไมค่อ่ยได้รับความสนใจมากนกั ตรงนีเ้อง

ท่ีกระบวนการไกลเ่กลี่ยแบบพทุธจะเข้ามาเสริมได้ เพราะให้

ความสําคญักบัเร่ืองความติดยดึและอารมณ์ความรู้สกึท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การระงบัความขดัแย้ง กลา่วได้วา่มิติด้านอารมณ์นัน้

เป็นทัง้จดุเร่ิมต้นของกระบวนการไกลเ่กลี่ยท่ีพงึปรารถนา และ

เป็นจดุสดุท้ายท่ีชีว้ดัวา่การไกลเ่กลีย่นัน้ประสบผลหรือไม ่การ

ไกลเ่กลีย่ใด ๆ แม้จะมีข้อสรุป แตถ้่าไมส่ามารถขจดัอคติและ

ความระแวงตอ่กนัได้แล้ว ยอ่มไมอ่าจเรียกได้วา่เป็นความสําเร็จ

ได้เลย 

 


