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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาแนวคิดเรื่องความขัดแย้ง,	 รูปแบบ 
ความขดัแยง้	และวธิจีดัการความขดัแยง้ตามหลกัพระพทุธศาสนา	การศกึษาพบวา่	ความขดัแยง้ 
เกิดจากสาเหตุหลัก	 คือ	 ตัณหา	 ทิฏฐิมานะและเหตุภายนอก	 คือ	 ข้อมูล	 ผลประโยชน์	 
ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	รูปแบบความขัดแย้งมีทั้งความขัดแย้งภายในตน	ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล	 ความขัดแย้งด้านประโยชน์	 ความขัดแย้งเร่ืองอำานาจ	 ความขัดแย้งด้านทิฏฐิ	 และ 
ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์	 ซึ่งวิธีบริหารจัดการความขัดแย้งมีดังน้ี	 คือ	 เริ่มจากการจัดการ 
ความขัดแย้งในตนเองด้วยการเรียนรู้จริตตนเองและปรับแก้จริตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์	 
ขจัดสนิมภายในใจ	 (ปุริสมละ)	 พยายามพ่ึงตนเองให้ได้ตามหลักนาถกรณธรรม	 และพยายาม
เอาชนะตนเองให้ได้คือวิธีการท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในการขจัดความขัดแย้งในตนเอง	 จากน้ันก็จัดการ
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดยใช้หลักสาราณียธรรมโดยมีความปรารถนาเอื้อเฟื้อด้วยเมตตา	

จัดการพูดในสิ่งสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งจัดการความขัดแย้งในครอบครัว	
ด้วยการบริหารทรัพย์สินในครอบครัวให้ลงตัวทั้งระดับส่วนตัว	 ครอบครัวและส่วนรวม	 และ 
ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยหลักเมตตา	 ซ่ึงแนวคิดในการขจัดความขัดแย้งทั่วไปเริ่มต้นด้วยความอดทน	

(ขันติ)	 ขจัดความขัดแย้งโดยกรอบอธิกรณสมถะด้วย	 วิธีระงับปัญหาด้วยพยานและหลักฐาน 

ที่พร้อมหน้า	 (สัมมุขาวินัย)	 ใช้เสียงข้างมาก	 (เยภุยยสิกาวินัย)	 วิธีการประนีประนอม	 
(ติณวัตถารกะ)	และวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
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Abstract
	 This	research	is	qualitative	and	focuses	on	studying	the	concepts	of	
conflicts,	patterns	of	conflicts,	and	ways	 to	 resolute	conflicts	according	 to	
Buddhism.	The	result	of	research	were	found	as	follows	:
	 1.The	conflicts	occurring	from	internal	causes	are	desire	(Tanฺha),	view	
(Ditฺtฺhi),	and	haughtiness	(Mana),	while	the	conflicts	occurring	from	external	
causes	are	data,	benefits,	relationships,	and	races.	
	 2.	Patterns	of	conflicts	include	intrapersonal,	interpersonal,	beneficial,	
power,	convictive,	and	racial	conflicts.
	 3.	Conflict	management	combines	with:	A)	the	beginning	of	manag-
ing	self	conflicts	with	learning	characteristic	behavior	(Carita)	and	adjusting	it	
in	creative	ways,	getting	rid	of	rust	in	one’s	mind,	trying	to	be	with	oneself	
according	to	virtues	which	Make	for	protection,	and	attempting	to	overcome	
mind	control	which	is	the	best	way	to	eliminate	self	conflict.	B)	Managing	
interpersonal	conflicts	by	following	states	of	conciliation	(Saraniyadhamma)	and	
wishing	to	forgive	with	generosity	(Metta),	speaking	with	control	in	creative	
ways.	C)	Expelling	family	conflicts	by	managing	family	property	fairly,	admin-

istrating	family	benefits	effectively	including	the	benefits	of	oneself,	family,	and	

the	public	and	spending	lives	together	with	generosity.	D)	Concepts	of	getting	
rid	of	the	general	conflicts	beginning	with	patience	(Khanti)	to	eliminate	the	
conflicts	by	 settling	disagreements	 including	a	case(Adhikaranasamatha)	by	

Witnesses	and	evidence	(Sammukhavinaya),	voting	(Yebhuiyasika),or	compromis-

ing	(Tinavitdharaka),	and	E)	using	mediators	to	aid	negotiation.

Keywords	:	Conflict,	Management,	Buddhist	Perspective



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี20

บทนำา
	 ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา	ปรากฏเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้และวธิกีารจัดการ
ความขัดแย้งในทุก	ๆด้าน	ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องชนชั้น	ความขัดแย้งในฐานะเครื่องมือ
ขัดเกลาทางสังคม	 หรือแม้แต่ความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์หรือสิทธิอำานาจ	 ซึ่งพระพุทธเจ้า 
ได้ทรงใช้วิธีการจัดการและบริหารความขัดแย้งในรูปแบบที่แตกต่างกัน	จึงนับว่ามีความน่าสนใจ 
ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธ
ศาสนา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้		มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	ดังนี้
	 1.	เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา	
	 2.	 เพื่อศึกษาเร่ืองราวความขัดแย้งรูปแบบต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์
พระพุทธศาสนา
	 3.	เพื่อศึกษาวิธีบริหารจัดการความขัดแย้งรูปตามหลักพระพุทธศาสนา

ขอบเขตการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยจะศกึษาเอกสาร

ทั้งระดับปฐมภูมิ	(primary	source)	ได้แก่	แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง	รูปแบบความขัดแย้ง	

และการจัดการความขัดแย้ง	 ในคัมภีร์พระไตรปิฎก	 และระดับทุติยภูมิ	 (secondary	 source)	
ได้แก่	งานนิพนธ์ที่นักปราชญ์	ผู้รู้	นักวิชาการได้นิพนธ์ไว้	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)	

ผลการวิจัย
แนวคิดเรื่องความขัดแย้งในพระพุทธศาสนา
	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเน้นตัวมนุษย์เองเป็นสำาคัญ	 ดังน้ัน	 เมื่อพิจารณา

เรื่องความขัดแย้ง	 พระพุทธศาสนาจะเน้นที่ตัวมนุษย์	 และจุดเริ่มต้นหรือสาเหตุที่สำาคัญก็คือ 

ตัวมนุษย์เองซึ่งเริ่มต้นจากสาเหตุภายในคือกิเลสของมนุษย์	 ในเบ้ืองต้นความขัดแย้งสามารถ 
เกิดขึ้นได้ภายในตัวมนุษย์	 ความขัดแย้งตามแนวคิดท่ัวไป	 ตามด้วยความขัดแย้งตามแนวคิด
พระพุทธศาสนา	ดังนี้
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 ความขัดแย้งตามแนวคิดพระพุทธศาสนานั้น	แบ่งเป็น	2	ประเด็น	คือ	ประเด็นแรก
ความหมายของความขดัแย้งในแงข่องธรรมหมายถงึ	การทีบ่คุคล	หรอืกลุม่บคุคลมคีวามตอ้งการ	
ความเห็น	 การปฏิบัติค่านิยม	 และโครงสร้างที่มีความขัดกันไม่ลงรอยกัน	 ความหมายของ 
ความขัดแย้งในแง่ของธรรม	มีหลายนัย	กล่าวคือ	ความบาดหมาง(ภณฺฑน)	การทะเลาะ	(กลห)	
การแก่งแย่ง(วิคฺคห)	การวิวาท	(วิวาท)	การมุ่งร้ายกัน	(เมธคา)	การถกเถียงกัน	(โวหาร)	และ	
ประเด็นที่สองความหมายในแง่ของวินัย	 หมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่เรียกว่า 
อธิกรณ์
	 สาเหตุแห่งความขัดแย้งสาเหตุแห่งความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา	คือ	ตัณหา	
หรือความทะยานอยาก	ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอ	เรียกว่า	ตัณหา	ที่มุ่งประสงค์เอาเวทนา
และต้องการสิ่งสำาหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนเปรอตัวตน	 และความต้องการ
คุณภาพชีวิตเรียกว่า	ฉันทะ	(พระเทพเวที(ป.อ.ปยุตฺโต)	2532	:	494)	
	 เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในคัมภีร์สำาคัญทางพระพุทธ
ศาสนาจะพบคำาตอบใน	2	ประเดน็ใหญ่ๆ ดว้ยกนั	ดงัทีพ่ระมหาหรรษา	ธมมฺหาโส	(2553	:	3-11)	
ได้วิเคราะห์และสรุปไว้ว่า	
	 •	เหตุปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ได้แก่	“ปปัญจธรรม”	กล่าวคือ	ตัณหา	
ทิฏฐิ	 และมานะ	 (ขุ.ม.	 (บาลี)	 29/74/157)*	ทั้งสามประการถือได้ว่า	 มีอิทธิพล	และมีความ
สำาคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในบุคคล	หรือกลุ่มบุคคล
	 •	 เหตุปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งข้อเท็จจริง	 หรือข้อมูล,	 ผลประโยชน์	
หรือความต้องการ,	ความสัมพันธ์	และชาติพันธุ์
	 เร่ืองราวความขดัแยง้ทีป่รากฏในพระไตรปฎิกและคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาสามารถสรปุได้	 
ดังนี้
	 1.	ความขดัแยง้ภายในตน	ดงักรณขีองนางมาคนัทยิาผกูอาฆาตพระศาสดาเพราะได้ยนิ 
พระดำารัสของพระศาสดาและรู้สึกโกรธท่ีพระพุทธองค์ตำาหนิประณามว่าร่างกายของนางเต็ม 
ไปด้วยอุจจาระปัสสาวะ	 ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องนางแม้ด้วยเท้า	 กรณีเหตุการณ์	 
ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพระประสงคจ์ะเจรจาไกลเ่กลีย่เพือ่ใหพ้ระเจา้วฑิฑูภะประนปีระนอมยอมความ 
กับเจ้าศากยะ	แต่วาระสุดท้ายก็ไม่สามารถทำาให้พระองค์เปลี่ยนพระทัยได้	เพราะตัวแปรที่สำาคัญ 
“ความเกลยีดชงั” แสดงใหเ้หน็ความขุน่เคอืงขดัแยง้ภายในพระองคท์ีไ่มต่่อสูก้นัระหวา่งมโนสำานกึ
ฝ่ายดีและฝ่ายเลว	ซึ่งในที่สุดมโนสำานึกฝ่ายเลวก็ชนะ	
	 2.	ความขัดแย้งระหว่างบุคคล	ดังจะเห็นจากความขัดแย้งระหว่างพระนางมาคันทิยา

*การอ้างข้อมูลจากพระไตรปิฎกในวารสารนี้ใช้รูปแบบ	เล่ม/ข้อ/หน้า	เช่น	29/74/157	หมายความว่าเล่มที่	29	ข้อ	74	หน้า	157	
ส่วนฉบับที่อ้างอิงขึ้นอยู่กับผู้นิพนธ์ซึ่งจะระบุไว้ในบรรณานุกรม	 เช่น	 ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ส่วนคำาอธิบายอักษรย่อชื่อ
คัมภีร์	เช่น	ขุ.ธ.	อยู่ที่ส่วนท้ายของวารสาร
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กับพระนางสามาวดี	 พระปัณฑุกะกับพระโลหิตกะท่ีชอบก่อความบาดหมาง	 ทะเลาะวิวาทชอบ
กล่าวยุยงให้พวกภิกษุเอาชนะการโต้ตอบกับทุกคนที่เป็นคู่กรณี
	 3.	 ความขัดแย้งด้านประโยชน์ความขัดแย้งกรณีน้ีจะเห็นชัดเจนจากความขัดแย้ง 
กรณีแย่งชิงทรัพยากรน้ำาในแม่น้ำาโรหิณีระหว่างเจ้าศากยวงศ์กับโกลิยวงศ์	 กรณีความต้องการ
ในลาภสักการะของพระเทวทัตต์	 ที่ได้ออกอุบายให้อชาตศัตรูราชกุมารศรัทธาในตนเองและ 
เกลี้ยกล่อมให้เป็นพรรคพวกซึ่งยังโยงไปถึงความต้องการอำานาจในการปกครองคณะสงฆ์คือ 
ความเป็นใหญ่ในคณะสงฆ์	 จนก่อให้เกิดความเสียหายคณะสงฆ์แตกแยกเรื่องราวนางกุณฑล 
เกสีที่ออกอุบายผลักโจรหนุ่มที่ตนหลงรักแต่หวังทรัพย์ในตัวนางให้ตกตายในเหวลึกเป็นต้น
	 4.	 ความขัดแย้งเรื่องอำานาจ	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 พระพุทธเจ้าคงจักเล็งเห็น 
ความขัดแย้งเรื่องอำานาจในการปกครองคณะสงฆ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นแน่แท้	 จึงได้วาง 
หลักเกณฑ์การบริหารองค์กรหลังการปรินิพพานของพระองค์ไว้ว่า	 ขอให้ยึดกฎระเบียบ 
ขององค์กร	 กล่าวคือพระธรรมวินัย	 โดยที่พระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งบุคคลใดเป็นศาสดาสืบทอด 
ตอ่จากพระองคเ์พราะทรงใหค้วามสำาคญักบัธรรมและวนิยัทีพ่ระองคไ์ด้ทรงแสดงไวดี้แล้วมากกวา่
ที่จะให้ความสำาคัญกับตัวบุคคลผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 ซึ่งการกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยของ 
พระสุภัททะและพฤติกรรมสังฆเภทของพระเทวทัตต์ก็ถือเป็นกรณีหน่ึงที่เป็นสัญญาณอันตราย
เรื่องการครองอำานาจในการปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า	 จึงถือว่าพระพุทธองค์ทรง 
มองการณไ์กลเหน็วา่	อาจเกดิเหตทุีเ่ปน็อนัตรายตอ่พระพทุธศาสนาไดจ้ากพฤตกิรรมของพระสงฆ ์

เช่นนี้	 ในการสังคายนาทั้ง	 2	 ครั้งก็ถือว่ามีประเด็นเรื่องอำานาจเข้ามาเก่ียวข้องด้วย	 รวมทั้ง

กรณีการแย่งน้ำาในแม่น้ำาโรหิณี	จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดประเด็นการสนทนาด้วย
คำาถาม	พบว่า	เป็นการถามนำาเพื่อให้พระญาติของพระองค์เปิดเผยประเด็นต่าง	ๆ	ออกมาเอง 
แล้วนำาคำาตอบที่ได้รับนั้นมาขยายผลต่อ	 “หม่อมฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดูแม่น้ำา	 เพื่อต้องการ 

เที่ยวเล่น	 และก็ไม่ได้ท่ีนี่เพ่ือดูความร่มร่ืนของป่าไม้	 หากแต่มาเพื่อต้องการเริ่มสงคราม”   

จากการตอบคำาถามของพระพุทธองค์ก็ทำาให้เราทราบชัดว่า	 ความร้าวฉานที่เกิดขึ้นนั้นมิได้ 
มีสาเหตุหลักมาจากน้ำา	 เพราะหมู่ญาติถวายบังคมทูลว่า	 “ไม่ได้มาที่ น่ีเพื่อจะดูแม่น้ำา”	 
(พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	2553	 :	8-9)	แต่เพื่อแสดงอำานาจของตนต่อฝ่ายตรงข้าม	ยิ่งถ้า

โยงไปถงึเรือ่งพระเจา้วฑิฑูภะกจ็ะเหน็ความขดัแยง้เรือ่งอำานาจอยา่งชดัเจน	ดงัจะเหน็ไดจ้ากตอน

ความลับของพระเจ้าวิฑูฑภะถูกเปิดเผย	 ทำาให้พระเจ้าวิฑูฑภะคิดแก้แค้นเจ้าศากยะ  สามารถ 
ชิงบัลลังก์จากพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ท้ังท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นผู้มีพระคุณล้นพ้นในชีวิต	 
ได้ยกทัพหลวงออกไปฆ่าเจ้าศากยะ  แม้พระพุทธเจ้าจะทรงใช้ความพยายาม  3	 ครั้งใน 
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การเจรจาไกล่เกลี่ย	 แต่เนื่องจากความแค้นส่วนตนของพระองค์ที่ถูกเหยียดหยาม	 และดูหมิ่น 
จากเจา้ศากยะ จงึตดัสนิพระทยัทำาสงครามฆา่ลา้งเผา่พนัธุข์องเจา้ศากยะ	ไมเ่วน้แมก้ระทัง่ทารก 
ที่ยังต้องดื่มน้ำานมจากมารดาอยู่  และนำาเลือดจากลำาคอของเจ้าศากยะเหล่านั้นไปล้างแผ่น
กระดานที่พระองค์ เคยประทับนั่ง (พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	2553	:	13-15)
	 5.	ความขัดแยง้ดา้นทฏิฐิ	ความขัดแยง้ดา้นนีป้รากฏในหลายๆเรื่อง	ไมว่า่จะเปน็กรณ ี
แย่งชิงทรัพยากรน้ำาในแม่น้ำาโรหิณี	 ดังจะเห็นได้จากกรณีที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสนทนา 
จนได้ข้อมูลอย่างพอเพียงแล้ว	 และตั้งคำาถามว่า  “น้ำาตีราคาเท่าไร”  ถึงแม้คำาตอบที่ได้รับว่า   
“มีราคาน้อย”  “กษัตริย์ท้ังหลาย	 มีราคาเท่าไร”	 “ขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ทั้งหลายหาค่ามิได้”	 
จากการตอบคำาถามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมานะและทิฏฐิ	 และพระองค์ได้กระตุ้นวิธีคิดด้วย
คำาถามว่า	 “การที่ท่านทั้งหลาย	 ยังพวกกษัตริย์ซ่ึงหาค่ามิได้ให้ฉิบหาย	 เพราะอาศัยน้ำา	 ซึ่งมี
ประมาณนอ้ย ควรแลว้ละหรอื”	ซึง่กษตัรยิเ์หลา่นัน้ไดย้อมรบัในประเด็นน้ีหากวเิคราะห์แล้วพบวา่ 
เป็นการยอมรับตั้งแต่เร่ิมแรกของความร้าวฉานว่า  “น้ำามีค่าสู้กษัตริย์ไม่ได้”	 แต่ที่ยอมไม่ได้ก็
เพราะมานะและทิฏฐิ	นั่นเอง
	 อีกกรณีหนึ่งคิดความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ชาวโกสัมพี	 2	 รูป	 คือพระธรรมกถึก
และพระวินัยธร	กล่าวคือ	พระธรรมกถึกได้เข้าไป	ทำาธุระส่วนตัวในห้องส้วมและได้ทำาการชำาระ
ด้วยน้ำาแต่เหลือน้ำาไว้ครึ่งหนึ่งพระที่เรียนวินัย	 เข้าห้องน้ำาในภายหลังเห็นน้ำาที่เหลืออยู่จึงเข้าไป 
บอกวา่ผดิพระวนิยั	เปน็อาบตั	ิพระนกัเทศนเ์มือ่รูว้า่เปน็อาบตักิจ็ะปลงอาบตั	ิแตพ่ระวนิยัธรกลบั

บอกว่าเมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัติ	 พอลับหลังกลับไปบอกศิษย์ของตน	พวกลูกศิษย์ของพระวินัยธร 

ก็ไปล้อลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกว่า	 อาจารย์ของพวกท่านเป็นอาบัติแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ	 
เกิดเรื่องราวต่อว่ากันต่อว่ากันจนแบ่งแยกกันออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายพระวินัยธร	500	รูป	
และฝ่ายพระธรรมกถึก	 500	 รูป	 ซึ่งฐานรากของการของข้อพิพาทนั้น	 น่าจะหยั่งลึกจนกลาย 

เป็นประเด็น	 ทิฏฐิที่ยากต่อการแก้ไข	 และนอกจากนั้นมานะซึ่งเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของ

หน้าตาศักดิ์ศรีก็เป็นตัวจักรสำาคัญที่ทำางานอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้
	 ในการสังคายนาครั้งที่	1	ก็เช่นเดียวกัน	ได้เกิดความขัดแย้งกันในทางความเห็นของ
คณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุม	 และคณะสงฆ์ท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม	 โดยมีประเด็นความขัดแย้งกัน	

ความขัดแย้งเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยว่า	 อะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยที่จะถอนตามที่พระพุทธเจ้า 

ได้เคยตรัสกับพระอานนท์ไว้ก่อนปรินิพพาน	และความขัดแย้งเรื่องวัตถุ	8	ประการที่พระปุราณะ
ทักท้วงไม่เห็นด้วย	โดยเสนอว่า	พระวินัยทั้ง	8	ประการนี้	เป็นพุทธานุญาตพิเศษที่ให้พระภิกษุ
สามารถกระทำาไดไ้มเ่ปน็อาบตัใินคราวเกดิขา้วยากหมากแพง	2	ครัง้	คอื	ทีเ่มอืงเวสาลแีละเมอืง
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ราชคฤห์	 แต่เมื่อยุคข้าวยากหมากแพงผ่านพ้นไปแล้ว	 ทรงห้ามมิให้ภิกษุกระทำา	 พระปุราณะ 
และลูกศิษย์ของท่านคงจะได้ทราบเฉพาะเวลาที่ทรงอนุญาต	 จึงปฏิบัติไปอย่างน้ัน	 (อภิชัย	 
โพธิประสิทธิศาสตร์	 2539	 :	 10-11)ข้อมูลความเห็นที่ขัดแย้งกันทั้ง	 2	 เหตุการณ์ดังกล่าว	 
แสดงให้เห็นว่าแม้ในสมัยหลังพุทธกาลไม่นานนักนั้นก็มีกลุ่มบุคคลที่ยึดถือและปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัยเฉพาะที่ตนได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น	 ไม่เห็นด้วยกับความคิดของ 
พระภิกษุกลุ่มอื่น	 แสดงให้เห็นถึงเค้าของความแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่มี
ขึ้นในระหว่างหมู่สงฆ์ในสมัยนั้น	
	 นอกจากนี้	 ในการสังคายนาครั้งที่	 2	 ก็พบว่าเกิดจากความเห็น	 (ทิฏฐิ)	 ไม่ตรงกัน 
ในเรื่องการประพฤติตามพระวินัยเล็กๆน้อย	 จำานวน	 10	 ประการของภิกษุวัชชีบุตร  เช่น	 
ควรเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เพ่ือรับประทานได้	 ควรฉันอาหารยามวิกาลได้	 ควรรับเงินทองได้	
เป็นต้น	 พระยสกากัณฑกบุตรจึงชวน	 พระเถระต่างๆให้ช่วยกันวินิจฉัย	 แก้ความถือผิดครั้งนี้ 
(พระมหาพุทธรักษ์	ปราบนอก	2547	:	9-10)	แต่พวกภิกษุชาวเมืองวัชชีกลับประกาศปฏิสาร 
ณียกรรมแก่ท่านพระยสเถระ	 โดยให้ท่านขอโทษคฤหัสถ์ที่ท่านได้ห้ามปรามไม่ให้ปฏิบัติตามวัตถุ	
10	 ประการตามพระภิกษุชาววัชชีบุตร	 แต่พระยสเถระกลับถือโอกาสน้ันชี้แจงให้พวกคฤหัสถ์ 
ทราบความจริงวา่เปน็สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งตามพระธรรมวนิยัจนกระทัง่เหลา่คฤหสัถเ์หลา่นัน้เปลีย่นใจ 
มาปฏิบัติตามที่ท่านอธิบายต่อประเด็นดังกล่าว	พุทธรักษ์	ปราบนอก(2555	:	11)	แสดงทัศนะ
ว่าพระวินัยทั้ง	 10	 ข้อข้างต้นไม่ใช่พระวินัยที่ร้ายแรงนัก	 แต่การที่คณะสงฆ์วินิจฉัยว่าผิดอาจ

เป็นเพราะกลุ่มพระเถระที่มีบทบาทในการวินิจฉัยสืบทอดแนวปฏิบัติมาจากพระมหาเถระเมื่อ 

คร้ังการสังคายนาครั้งที่	 1	 ซึ่งเป็นผู้มีความเคร่งครัดและไม่นิยมที่จะถอดถอนพระวินัย 
ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แม้จะเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงก็ตาม	 นั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่ลงรอยใน
เรื่องความคิดและมุมมองที่ต่างฝ่ายต่างมีต่อกันในฐานะฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้าม	 จนกระทั่งนำาไปสู่

การแตกแยกออกเป็น	 2	 ฝ่ายท่ีชัดเจนส่วนพวกพระภิกษุชาวเมืองวัชชีไม่ยอมรับการวินิจฉัย	 

ก็ได้ชักชวนภิกษุคณะต่าง	 ๆที่มีความคิดเห็นเหมือนกันและมีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไข 
พระธรรมเขา้เปน็พวกดว้ยแลว้พากนัแยกออกไปทำาสงัคายนา	จงึเกดิมพีระธรรมวนิยัทีแ่ตกตา่งกนั 
ทำาให้คณะสงฆ์แตกแยกออกเป็น	2	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายเถรวาท	และฝ่ายอาจริยวาท	ตั้งแต่นั้นเป็นต้น

มาก็มีการแตกแยกออกมาเป็นนิกายต่างๆรวมท้ังสิ้น	 18	 นิกาย	 เป็นนิกายที่แยกจากฝ่าย 

มหาสังฆิกะ	7	นิกาย	และที่แยกจากฝ่ายเถรวาท	11	นิกาย	ด้วยกัน	
	 ในคัมภีร์สันสกฤตของฝ่ายมหายานชื่อเภทธรรมติจักรศาสตร์ระบุว่า	 การสังคายนา 
ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความเห็นผิดเก่ียวกับคุณสมบัติของพระอรหันต์	 5	 ประการเรียกว่า	 
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ปัญจวัสตุ	 พระมหาเทวะเป็นผู้เสนอความคิดเห็น	 5	 ข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระอรหันต์	 
พวกภิกษุฝ่ายที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	(ธรรมวาที)	จึงคัดค้านประกาศทั้ง	5	ข้อของพระมหา
เทวะว่าเป็นความคิดเห็นที่ผิด	 และเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 แต่มีพระภิกษุจำานวนน้อยกว่าฝ่ายเห็นด้วย
กับพระมหาเทวะ	 เมื่อหาข้อยุติไม่ได้	 พระเจ้ากาฬาโศก	 จึงต้องเสด็จมาห้ามด้วยพระองค์เอง	 
แต่พระองค์ก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร	จึงตรัสถามพระมหาเทวะ	พระมหาเทวะถวายความเห็นให้ตัดสิน
ด้วยวิธีเสียงข้างมาก	(เยภุยยสิกา)	ปรากฏว่า	ฝ่ายพระมหาเทวะเป็นฝ่ายชนะ	พระเจ้ากาฬาโศก
จึงประกาศให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามความเห็นของพระมหาเทวะ
	 5.	ความขดัแยง้ดา้นชาตพินัธุ	์กรณกีารแยง่ชงิทรพัยากรน้ำาในแมน่้ำาโรหณนีัน้	นอกจาก
เรื่องผลประโยชน์แล้ว	 จะพบว่า	 มีการนำาประเด็นเร่ืองชาติพันธุ์ของกษัตริย์แต่ละฝ่ายมาเป็น 
ตัวเสริมน้ำาหนักในการต่อสู้ชิงน้ำา	 สถานการณ์จึงไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มของทาสและกรรมกร	 หาก
แต่ได้ขยายวงจากกรรมกรไปสู่อำามาตย์	เสนาบดี	และกษัตริย์ของทั้งสองแคว้น จึงทำาให้กษัตริย์
ทัง้สองแควน้ตดัสนิใจจะทำาสงครามแยง่ชงิน้ำาใหไ้ด	้อกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ปน็ความขดัแยง้ดา้นชาตพินัธุ์
ถึงขั้นล้างเผ่าพันธุ์	 คือความขัดแย้งกรณีพระเจ้าวิฑูทภะซึ่งได้สะท้อนความขัดแย้งที่น่าจะมี 
ความหลากหลายมากกว่าทุก	 ๆ	 เร่ืองท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 โดยจุดเริ่มต้นจาก 
ความคดิในเชงิบวกแตส่ง่ผลทา้ยในเชงิลบถงึขัน้ลา้เผา่พนัธุท์เีดยีว	เริม่ตน้จากพระเจา้ปเสนทโิกศล  
อยากนับญาติกับพระพุทธเจ้าจึงส่งทูตไปขอพระธิดาของเจ้าศากยะมาเป็นมเหสี แต่ฝ่ายศากยะ
กลับถือทิฏฐิเรื่องชาติพันธุ์แต่ก็เกรงพระบารมีของพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงยกนางวาสภขัตติยา 

ให้แก่ทูตแทนพระธิดาของตัวเองซึ่งประเด็นสำาคัญคือปัญหาเร่ือง“ชาติพันธุ์”  โดยมองว่า   

“กเ็มือ่วา่โดยสกลุแลว้	ทา้วเธอไมเ่สมอกบัเราเลย” ซึง่เหตผุลประเดน็หลงันีเ่องทีท่ำาใหเ้กดิสงคราม 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะ	 (พระมหาหรรษา	 ธมฺมหาโส	 2553	 :	 13-15)	 เร่ืองราว 
ดงักลา่วนอกจากเรือ่งชาตพินัธุแ์ลว้	ยงัสะทอ้นเรือ่งชนชัน้หรอืวรรณะอกีดว้ย	ดังทีใ่นอคัคญัสูตร	

เพราะความขดัแยง้เรือ่งระบบชนชัน้	เริม่ตน้จากการคดิวา่	พวกตนเทา่นัน้ประเสรฐิหรอืดกีวา่ใคร	

ๆดงัคำาทีว่า่	“วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณเ์ทา่นัน้วรรณะอืน่เลววรรณะทีข่าวคอืพราหมณ์
เท่าน้ันวรรณะอืน่ดำาพราหมณเ์ทา่นัน้บรสิทุธิผ์ูท้ีไ่มใ่ชพ่ราหมณไ์มบ่รสุิทธิพ์ราหมณเ์ทา่น้ันเปน็บตุร
เป็นโอรสเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาท

ของพระพรหม”	 ล้วนเป็นคำาท่ีแสดงให้เห็นการยึดติดว่า	 กลุ่มหรือพวกของตนเหนือกว่าผู้อื่น	 

ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำาว่า	 “ธรรมเท่านั้นประเสริฐท่ีสุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”	 
(ที.ปา.	11/115-116/71-72)
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วิธีบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา
	 1.	การจัดการความขัดแย้งในตนเอง
	 พระพุทธศาสนามหีลกัการเบือ้งทีส่อนใหม้นษุย์สำาเหนยีกกอ่นเรือ่งอืน่ๆ	คอื	กฎธรรมชาติ 
ของโลก	 ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะรักเท่ากับตนเอง	 (สำ.ส.	 15/29/8)	 ซึ่งถือเป็นอัตตาที่นำาไปสู่ 
ความอยากคือตัณหา	และตัณหาก็ก่อตัวอุปาทานไม่ว่าจะเป็นกามุปาทาน	(ความยึดติดในกาม)	
ทิฏฐุปาทาน	(ความยึดมั่นในความเห็นหรือทฤษฎีส่วนตัว)	หรือว่าอัตตวาทุปาทาน	(ความยึดมั่น 
ในวาทะของตน)	 ทำาให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตน	 เมื่อรู้และเข้าใจธรรมชาติเช่นนี้แล้ว	 การที่
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดก็จะง่ายขึ้น	การแก้ไขความขัดแย้งในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนามีดังนี้
	 	 1.2	รูจ้กัจรติตนเองและปรบัแกจ้รติเพือ่แกไ้ขความขดัแยง้ในตนเองจรติ	คอื	
ความประพฤติ	พื้นนิสัยหรือพื้นเพแห่งจิตใจของคนทั้งหลายที่หนักไปในด้านใดด้านหนึ่งแตกต่าง
กนัไป	(พระราชวรมนุ	ี2528	:	38-39)	ธรรมชาตขิองแตล่ะจรติสามารถแกไ้ขได้	กล่าวคอื	ราคจรติ 
เป็นบุคคลทีรั่กสวยรักงาม	แกไ้ขดว้ยอสภุะและกายคตาสตโิทสจรติ	เปน็บคุคลทีม่คีวามรวดเรว็ทนัใจ 
แก้ไขด้วยพรหมวิหารธรรมโมหจริต	 เป็นบุคคลที่มีลักษณะเซื่องซึม	งมงาย	ไม่รอบคอบ	แก้ไข
ด้วยอานาปาณสติ	 คือการกำาหนดลมหายใจเข้าออก,	 สัทธาจริต	 หมายถึง	 บุคคลที่เชื่อง่าย	
แก้ไขด้วยอนุสติ	6	ข้อ	(พุทธานุสสติ	ธัมมานุสสติสังฆานุสสติ	สีลานุสสติ	จาคานุสสติ	เทวตา
นุสสติ),	พุทธิจริต	ชอบเหตุผล	ไม่เชื่อง่าย	มั่นใจในตัวเองสูง	แก้ไขด้วยมรณสติ	และ	วิตกจริต	
คือผู้ที่มีความกังวล	 คิดมาก	 ลังเล	 ฟุ้งซ่านแก้ไขด้วยอานาปานสติหรือเพ่งกสิณเป็นต้น	 (พระ

ชัชวาล	ศรีสุข	2541	:	51-3)		

	 	 1.3	ปลกูอรยิทรพัย์ขึน้ภายในใจขจดัความขดัแยง้ภายในตน	กลา่วคอื	มนษุย์
ตอ้งสรา้งคณุสมบตัภิายใน	7	ขอ้นีใ้หม้ัน่คงไมว่า่จะเปน็ศรทัธาความเชือ่ทีม่เีหตุผล	มัน่ใจในหลักทีถ่อื 
และในการดทีีท่ำาศลีประพฤตถิกูตอ้งดงีาม	หริคิวามละอายใจตอ่การทำาชัว่โอตตปัปะความเกรงกลวั 

ตอ่ความชัว่พาหสุจัจะความเปน็ผูไ้ดศ้กึษาเลา่เรยีนมาก	จาคะความเสยีสละ	เอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่และ

ปัญญาความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล	 ดีชั่ว	 ถูกผิดคุณโทษ	 ประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้คิด	 
รูพ้จิารณาและรู้ทีจ่ะจดัทำาอรยิทรพัย์	เปน็ทรพัย์อันประเสรฐิอยูภ่ายในจติใจ	ดกีวา่ทรพัยภ์ายนอก
เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง	 ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆทำาใจให้ไม่อ้างว้างยากจนและเป็นทุน

สร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย	(พระธรรมปิฎก	2546	:	77)

	 	 1.4	 ล้างสนิมภายในใจขจัดความขัดแย้งภายในตนนอกจากจากการ 
สร้างทรัพย์ภายในแล้ว	ยังต้องชำาระสะสางสนิมที่เกาะกินใจของตนเอง	ในพระพุทธศาสนาเรียก
ว่า	มล	(มะละ)	แปลว่า	สนิมหรือมลทินที่เกาะกินใจ	ได้แก่	ปุริสมละ	คือ	สิ่งที่ทำาให้คนเสียหาย	 
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9	 ประการด้วยกันคือความโกรธ	 (โกธะ)	 ลบหลู่ผู้มีคุณ	 (มักขะ)	 ริษยาผู้อื่น	 (อิสสา)	 ตระหนี่	
(มัจฉริยะ)	 เจ้าเล่ห์	 (มายา)โอ้อวด	 (สาเฐยยะ)	 โกหก	 (มุสา)	 คิดชั่ว	 (ปาปิจฉตา)	 เห็นผิด 
เป็นชอบ	(มิจฉาทิฎฐิ)
	 	 1.5	สร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้	เพื่อขจัดความขัดแย้งภายในตนกล่าวคือ
หลกัการสำาหรับการทำาตนให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้	พร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบตนเอง	ไม่ทำาตวัให้เป็นปัญหา
หรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ	หรือหมู่ญาติ	10	ข้อ	คือ	ความประพฤติดี	(ศีล),	ความมีการศึกษาดี	
(พาหุสัจจะ),	ความมีมิตรดี	(กัลยาณมิตตตา)	ความเป็นคนสอนง่าย	(โสวจัสสตา)	การช่วยงาน 
สังคม	 (กิงกรณีเยสุ	 ทักขตา)	 ความขยัน	 (ทักขตา)	 ความรักความถูกต้อง	 (ธัมมกามตา)	 
ความสันโดษ	(สันตุฎฐี)	ความมีสติ	(สติ)และความรอบรู้	(ปัญญา)	(ที.ปา.	11/357/281)
	 2.	การเอาชนะตนเองได้คือวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขจัดความขัดแย้งในตนเอง
	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมนุษย์	 โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์	 เพราะพระพุทธเจ้า 
ทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถปราบศัตรูภายในตนคือกิเลสทั้งปวงได้สำาเร็จ	 
อนัแสดงใหเ้หน็วา่	ศกัดิศ์รทีีไ่ดเ้กดิมาเปน็มนษุยเ์ปน็สิง่สงูสง่	เพราะมนุษยใ์นโลกน้ีเทา่น้ันทีส่ามารถ
พฒันาตนเองใหไ้ดรั้บความสขุทัง้โลกปจัจบุนั	โลกหนา้	และบำาเพญ็บารมเียีย่งพระโพธสิตัวจ์นได้
ตรัสรู้พระโพธิญาณ	 เป็นพระพุทธเจ้า	 และบรรลุนิพพานก็ในโลกมนุษย์นี้	 (Suwadhano	 P.P.	
2541	 :	 412)	 พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้วิงวอนขอความช่วยเหลือจากเทวดา	 เพราะเทวดา 
ไม่สามารถจะต้านทานหรือกีดกันความเพียรพยายามของมนุษย์ได้	 (ขุ.จตุ.	 27/505/159)
เทวดาหรือพรหมย่อมไม่สามารถกีดกันความสามารถของมนุษย์ที่รู้จักฝึกตนและประกอบ 
ความดีได้	 (ขุ.ธ.	 25/104-105/62)	 นอกจากนี้	 มนุษย์ยังเป็นสัตว์โลกเผ่าพันธุ์เดียว 
ที่มีปัญญา	เป็น	“เวไนยสัตว์”	คือสัตว์โลกที่ควรแนะนำาหรือสามารถฝึกอบรมได้	และสิ่งที่ทำาให้
มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่นๆคือความสามารถในการฝึกตนที่เรียกว่า	“สิกขา”ซึ่งพระธรรมปิฎก
ได้ให้ความหมายว่า	หมายถึงการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต)	2540	:	1)	
	 การพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมตนเองนี่เองท่ีส่งผลทำาให้มนุษย์หลุดพ้นจากความลำาบาก 
ในภาวะบบีคัน้ทัง้หลาย	ดงัตวัอยา่งผลลพัธจ์ากการถอืระบบวรรณะทีต่อ้งทำาหนา้ทีต่ามความเชือ่
ที่ว่า	 พระพรหมเป็นผู้กำาหนดหน้าที่ให้มนุษย์อย่างเด็ดขาดแล้ว	 จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น 
ไม่ได้	 ซึ่งความเชื่อเช่นนี้เป็นเครื่องกีดกั้นการพัฒนาตนเองของมนุษย์อย่างสูงยิ่งปัจจัยที่จะบ่งชี้
ว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรีหรือคุณค่าสูงส่งในมิติของพระพุทธศาสนานั้น	 ย่อมจะพบว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรี
เหนือสิ่งใดๆในโลก	ดังที่พระพุทธองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์จากอาสภิวาจาที่ว่า	“เรา
คอืผูเ้ลศิของโลก	เราคอืผูเ้จรญิทีส่ดุของโลกเราคอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก	ชาตนิีเ้ปน็ชาตสิดุทา้ย
บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”	(ที.ม.	10/32/14)
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	 ศักยภาพในการเอาชนะกิเลสดังกล่าวนี้	 หากกล่าวโดยง่าย	 ได้แก่	 การควบคุมตน
คือฝืนอำานาจกิเลสใฝ่ต่ำา	 ซึ่งผลลัพธ์เกิดจากการควบคุมกิเลสดังกล่าวนั้น	 คือ	 มนุษย์สามารถ
ที่จะทำาอะไรได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมประสบคุณค่าอันแท้จริงของคนซึ่งเป็นอิสระจากอัตตาและตัณหา	 
อยูเ่หนอืปญัหาและความขดัแย้งทัง้ปวงได	้การทำาดทีีส่ดุจงึหมายถงึการฝนืกเิลสฝา่ยต่ำาใหไ้ดม้าก
ที่สุด	แม้จะถูกกดดันบีบคั้นและเย้ายวนเพียงใดก็ตาม	หากสามารถเอาชนะตนเองได้	ก็สามารถ
เอาชนะปัญหาทั้งปวงได้	โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด	ๆ	
	 3.	การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล
	 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้น	สามารถกระทำาได้โดยหลักการ
ดังต่อไปนี้
	 	 3.1	สาราณยีธรรม	:	หลกัการปฏบิตัติอ่กนัเพือ่ปอ้งกนัความขดัแยง้	แก่นของ 
สาราณียธรรมข้างต้น	คือความปรารถนาดีต่อกัน	เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน	ไม่ว่าจะพูด	ทำา	หรือคิด	 
กใ็หเ้ปน็ไปดว้ยเมตตา	(กายกรรม	วจกีรรมมโนกรรม)	แบง่สิง่ของใหก้นัและกนัตามโอกาสอนัควร	
(สาธารณโภค)ีประพฤตสิจุรติตามกฎเกณฑข์องหมูค่ณะไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูอ้ืน่ (สลีสามญัญตา)	
และปรับความเห็นให้ตรงกัน	(ทิฏฐิสามัญญตา)
	 	 3.2	พละ	:	ใชพ้ลงัสรา้งสรรคข์จดัความขดัแยง้กบัผูอ้ืน่ประกอบดว้ย	ใชพ้ลงั
แห่งความเชื่อมั่นศรัทธา	(สัทธาพละ)	ใช้พลังความเพียรทำาความดีและเพียรรักษาความดี	และ
เพิ่มพูดให้งอกงามยิ่ง	ๆ	(วิริยพละ)ใช้พลังแห่งการระลึกได้ก่อนคิด	ก่อนพูด	ก่อนทำาไม่ประมาท	

(สติพละ)	 ตั้งใจทำาให้สิ่งที่ถูกต้องถูกธรรม	 (สมาธิพละ)	 และมีความรอบรู้	 รู้ลึก	 รู้จริง	 ไม่หลง

งมงาย	(ปัญญาพละ)	
	 	 3.3	การจดัการวจกีรรมเพือ่ปอ้งกนัและขจดัความขดัแยง้	การจดัการวจกีรรม 
คอืใชห้ลกัวธิกีารพูดใหถ้กูตอ้ง	เปน็วธิหีนึง่ทีส่ามารถปอ้งกนัและขจัดความขดัแยง้ได	้ในพระพทุธ

ศาสนามีหลักการพูดที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ดังนี้	เป็นคำาพูดไม่มีโทษ	วิญญูชนติเตียนไม่ได้	 

ไม่ทำาตนให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ทำาให้ได้ทรัพย์	 ทำาประโยชน์ให้สำาเร็จ	 ทำาให้ได้สิ่งของ	
สมควรแกค่ำาพดู	คนชืน่ชมพน้จากความตาย	นำาประโยชนม์าใหแ้กต่นและผูอ้ืน่	นำามาซึง่โลกยีสขุ 
และโลกุตรสุข	ทำาให้บรรลุพระอรหันต์ทำาให้บรรลุปัจเจกโพธิ	ทำาให้หมดกิเลส	และทำาให้สิ้นทุกข์ 

หรอือกีหลกัการหนึง่ในในศลีขอ้	4	คอื	มสุาวาท	กลา่วคอืการหา้มมใิหพ้ดูปดมดเทจ็	ซึง่มปีระโยชน	์

คอื	เพือ่ปอ้งกนัการทำาลายประโยชน์ของคนอืน่เพือ่ให้คนอยู่ร่วมกนัด้วยความซือ่สตัย์ต่อกนั	เพือ่
ความสามัคคีในหมู่คณะ	 และ	 คนไม่พูดเท็จย่อมได้รับการเชื่อถืออย่างสูง	 (ชัยวัฒน์	 อัตพัฒน์ 
2523	:	60)
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	 นอกจากนี้	พระพุทธเจ้ายังได้วางหลักการพูดไว้ในอภัยราชสูตร	ดังนี้	
	 •	 คำาพูดที่ไม่จริง  ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น 
 พระองค์ไม่กล่าว
	 •	คำาพูดทีจ่รงิ ถกูตอ้ง ไมเ่ปน็ประโยชน ์ไมเ่ปน็ทีร่กั	ไมเ่ปน็ทีช่อบใจของผูอ้ืน่ พระองค์
ไม่กล่าว
	 •	พูดที่จริง ถูกต้อง	เป็นประโยชน์	ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์
เลือกกาลกล่าว
	 •	 คำาพูดที่ไม่จริง	 ไม่ถูกต้อง	 ไม่เป็นประโยชน์  ถึงเป็นที่รัก	 เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืน	
พระองค์ไม่กล่าว
	 •	คำาพดูทีจ่รงิ ถกูตอ้ง ไมเ่ปน็ประโยชน ์ถงึเปน็ทีร่กั เปน็ทีช่อบใจของผูอ้ืน่ พระองค์
ไม่กล่าว
	 •	คำาพูดที่จริง ถูกต้อง  เป็นประโยชน์  เป็นที่รัก  เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์
เลือกกาลกล่าว
	 4.	การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว	
	 การจัดการความขัดแย้งในระดับครอบครัวนั้นมีขั้นตอนดังนี้
	 	 4.1	 จัดการทรัพย์สินในครอบครัวให้ลงตัว	 ให้เข้าข่ายการบริโภคใช้สอย	 
4	ลักษณะคือได้ทรัพย์มาแล้ว	เก็บสะสมทรัพย์	เลี้ยงตนเองให้เป็นไปตามที่ควร	ทำาประโยชน์ตน 

และใช้สร้างความดี	 ช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน	 จัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้สอยทรัพย์สมบัติ 

เลี้ยงตนและเผื่อแผ่เจือจุนแก่สังคมทำาความดี	แต่ไม่มีความยึดมั่น	ยึดติด	ไม่มัวเมา	ไม่หมกมุ่น	
มีสติปัญญารู้เท่าทันโทษ	และทางออกที่ทำาตนให้เป็นอิสระอยู่โภคทรัพย์ทั้งปวง	
	 	 4.2	หลกัการการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งสมาชกิในครอบครวั	ในเบือ้งตน้

ตอ้งตกลงเร่ืองผลประโยชนใ์นครอบครวัใหล้งตวัทัง้ประโยชนต์น(อตัตทตัถประโยชน)์	และประโยชน์

ของครัวพร้อมส่วนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(ปรัตถประโยชน์)	หลักใหญ่สำาคัญประการหนึ่งคือ	สมาชิก
ในครอบครัว	จะต้องละเว้นจากอบายมุขตามหลักคิหิปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนัน	
	 	 4.3	หลกัการประสานความกลมเกลยีวในครอบครวั	สิง่ทีจ่ะปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิ

ความขัดแย้ง	และขจัดความขัดแย้งในครอบครัวได้นั้น	เบื้องต้นต้องตั้งจิตต่อกันด้วยเมตตาตาม

หลักสาราณียธรรม	 ต้องให้เกียรติคู่ชีวิตคือสามี-ภรรยา	 และยึดหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม	 คือหลัก
การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงแก่ตระกูลได้แก่	ของหายต้องรีบหามาชดเชย	ของเก่าชำารุดต้อง
รีบซ่อมแซมรู้จักประมาณในการกินการใช้	ให้ผู้มีศีลธรรมเป็นหัวหน้าครอบครัว
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	 5.	แนวคิดในการขจัดความขัดแย้งทั่วไป
	 ขจัดสาเหตุจากภายในสู่การสลายความขัดแย้งภายนอก	 หลักการใหญ่ที่ป้องกันและ
ขจัดความขัดแย้งได้ในเบื้องต้นคือ	 ขันติคือความอดกลั้นที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ในโอวาท 
ปาฏิโมกข	์แสดงใหเ้หน็จดุยนืของพระพทุธศาสนาทีไ่มเ่คยรกุรานใคร	และยดึสันติวธิใีนทกุ	ๆ 	ด้าน 
และเน้นหลักการ	 “เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร	 ซึ่งการจัดการ
ความขัดแย้งหรือการระงับเวรนั้น	สามารถทำาได้ดังนี้	ถอนความยึดมั่น	(ดับไฟคือราคะ)	แบ่งปัน 
ความรัก	(ดับไฟคือโทสะ)	ประจักษ์สรรพสิ่งชัดด้วยปัญญา	(ดับไฟคือโมหะ)
	 	 5.1	ขจดัความขดัแย้งโดยกรอบอธกิรณสมถะ	กลา่วคอืวธิกีารระงบัอธกิรณ์
หรือสิ่งที่เป็นคดีความของพระสงฆ์	ซึ่งสามารถทำาได้ดังนี้	
	 •	 สัมมุขาวินัยคือ  ระงับปัญหาความขัดแย้งในที่พร้อมหน้าหมายถึงการที่ทุกฝ่ายที
เกี่ยวข้องมาประชุมพร้อมหน้ากันนำาประเด็นปัญหามาพูดคุยกันแล้วหาข้อยุติ
	 •	เยภุยยสิกาวินัย	ระงับปัญหาความขัดแย้งตามเสียงข้างมาก	เหมือนกระบวนการ
ประชาธิปไตย
	 •	 ติณวัตถารกะบางกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาจนทำาให้ความขัดแย้งยุติลงได้	 โดย
เฉพาะปญัหาความขดัแยงทีม่คีวามซบัซอนและจะลกุลามไปสูค่วามรนุแรงทำาใหเ้กดิความแตกแยก	
และคู่กรณีก็ตระหนักรู้ข้อเท็จจริงนี้ 	กรณีอย่างนี้อาจนำาไปสู่กระบวนการแก้	ปัญหาด้วยวิธีที่	3	
ก็ได้นั่นคือการประนีประนอม	ที่เรียกว่า	“ติณวัตถารกะ”

	 6.	 วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงพุทธ	 วิธีหลักวิธีหนึ่งใน 

การจดัการความขดัแยง้ตามหลกัพระพทุธศาสนาไดแ้ก	่วธิไีกลเ่กลีย่โดยบคุคลทีเ่ปน็กลาง	ซึง่ผูท้ี่
ทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัอยา่งมากมายทีป่รากฏในคมัภรีค์อืพระพทุธเจา้	ซึง่พระองคไ์ดท้ำาหนา้ทีน่ีใ้นหลาย
กรณดีว้ยกนั	ทัง้ในกรณคีวามขดัแยง้ในคณะสงฆ	์ความขดัแยง้ในวงศพ์ระญาติและความขดัแยง้

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	อื่น	ๆ	วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถสรุปประมวลได้	ดังนี้

	 	 6.1	 ท่าทีต่อการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง	 มนุษย์ไม่ควรน่ิงดูดายในกรณี 
ความขัดแย้งทางสังคม	 หากควรเข้าไปจัดการแก้ไขให้กลับคืนดี	 การช่วยเหลือและส่งเสริม 
ให้ผู้คนคืนดีกันเป็นหน้าท่ีของชาวพุทธในการเข้าไปแทรกแซงเมื่อมีความขัดแย้งกันในชุมชน	 

ดังคราวหนึ่งได้ทรงตำาหนิพระอานนท์และหมู่คณะท่ีวางเฉยเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่าง 

พระสารีบุตรกับพระอุทายี	 คร้ังนั้นพระอุทายีได้คัดค้านคำาสอนของพระสารีบุตรถึงขั้นจ้วงจาบ
จนพระสารีบุตรนิ่งเงียบ	 พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า	 “ดูกรอานนท์	 ไฉนพวกเธอจึง 
วางเฉยตอ่ภกิษผุูเ้ถระซึง่ถกูเบยีดเบยีนอยู	่เพราะการปลอ่ยใหพ้ระเถระถกูจว้งจาบ	ไมถ่อืวา่เปน็
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ความกรุณา”	(องฺ.ปญจก.	22/116)
	 	 6.2	หลกัการของการไกลเ่กลีย่	ในกรณทีีคู่ก่รณไีมส่ามารถแกไ้ขความขดัแยง้ 
ด้วยตนเองได้	ผู้ไกล่เกลี่ยมีความสำาคัญมากในการระงับความขัดแย้ง	หรือเปลี่ยนความขัดแย้ง
ให้เป็นการคืนดีกัน	ซึ่งมีหลักการดังนี้	
	 •	ให้ความสำาคัญกับ	“คน”	หรือมิติทางด้านอารมณ์	เพราะอุปสรรคที่ทำาให้ความขัด
แยง้แกไ้ดย้าก	กค็อือารมณข์องคูข่ดัแยง้	ทำาใหคู้ข่ดัแยง้ยากทีจ่ะทำาความเขา้ใจกบัประเดน็ปญัหา
ได้ตรงตามความจริงหรือคำานึงถึงความถูกต้อง
	 •	ชว่ยขจดัอกศุลมลูในใจคูข่ดัแย้ง	ผูไ้กลเ่กลีย่มหีนา้ทีส่ำาคญัประการแรกคอืขจดัอกศุล
มูลในคู่ขัดแย้งให้หมดไป	ไม่ว่า	โลภะ	โทสะ	โมหะตามหลักการ“พึงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่
โกรธตอบพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดี	พึงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้	พึงเอาชนะความ
เท็จด้วยสัจจะ”
	 •	 กระตุ้นให้คู่ขัดแย้งฉุกคิด	 ได้สติและหันมาพิจารณาตนเอง	 ในการลดอกุศลมูลใน
ใจของคู่ขัดแย้ง	บ่อยครั้งเป็นการยากที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะทำาได้ด้วยการเทศนาสั่งสอน	สิ่งที่สามารถ
ทำาได้และน่าทำาเป็นอย่างยิ่งคือการช่วยให้คู่ขัดแย้งเกิดฉุกคิดและเห็นปัญหาด้วยตนเอง		
	 •	ชว่ยใหคู้ข่ดัแย้งหาคำาตอบดว้ยตนเอง	ผูไ้กลเ่กลีย่ควรชว่ยใหคู้ข่ดัแยง้หาคำาตอบและ
บรรลขุอ้ตกลงดว้ยตนเอง	ความขดัแยง้จะเปลีย่นเปน็ความคนืดไีดก้ต็อ่เมือ่คูข่ดัแยง้พอใจขอ้ตกลง		
และคู่ขัดแย้งจะพอใจข้อตกลงได้ต่อเมื่อเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของตนเอง

	 •	สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคู่ขัดแย้ง	ความไว้วางใจอย่างแรกที่ต้องสร้างขึ้นก็

คือความไว้วางใจในตัวผู้ไกล่เกลี่ย	หากคู่ขัดแย้งเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยไม่เป็นกลาง	ลำาเอียงเข้าข้าง
อีกฝ่ายหนึ่ง	การไกล่เกลี่ยย่อมล้มเหลวตั้งแต่แรก
	 •	พูดด้วยสัจจะ	เมตตา	ขันติ	และสติ	ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีสัจจะ	เมตตา	และปัญญา	

แต่จะทำาเช่นนั้นได้ต้องมีขันติและสติมาประกอบด้วย

	 7.	รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสังคม
	 พระพุทธศาสนามีหลักการที่สามารถนำาไปปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมได้	 
โดยวางหลกัปฏบิตั	ิเร่ิมจากการชืน่ชมและการตเิตยีนทีถ่กูตอ้ง	กลา่วคอืยกยอ่งคนทีค่วรยกยอ่ง	

(ปคฺคณฺเห	ปคฺคหารหำ)	และการติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน	(นิคฺคณฺเห	นิคฺคหารหำ)	โดยวิธีดังนี้

	 	 7.1	 การยกย่องสามารถทำาได้โดย	 1)	 ปัคคัณหะ	 หมายถึงการยกย่อง	 
การเชิดชู	เทิดทูน	สนับสนุน	2)	สักการะ	หมายถึงการบูชาด้วยเรื่องสักการะ	เช่น	นำากระเช้า
ดอกไม้ไปอวยพรวันเกิด	 ถ้าจัดการทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่า	 อามิสบูชา	 คือ	 การบูชา
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ด้วยสิ่งของ	 3)	 สัมมานะ	 หมายถึงการยอมรับนับถือ	 ยึดเป็นคติเป็นแบบอย่าง	 รวมไปถึง 
การเชื่อฟังโอวาท	 คำาแนะนำาแล้วปฏิบัติตามคำาสอน	 หรือคำาแนะนำาที่ชอบ	 ธรรมนั้น	 จัดเข้า 
ในหลักปฏิบัติบูชา	หมายถึง	การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำาสั่งสอน
	 	 7.2	การตเิตยีนบคุคลทีค่วรตเิตยีน	ทีม่พีฤติกรรมจำาพวก	1	คนพาล	พดู	ทำา 
และคิดชั่วเป็นนิสัย	 2)	 บาปบุคคล	 หมายถึง	 บุคคลท่ีชอบทำาบาปหรือบุคคลชั่วเน่ืองจากเป็น
บุคคลที่ทำาชั่วทั้งกาย	วาจา	และใจ	หมกมุ่นอยู่ในความชั่ว	 ไม่สนใจความดี	 และ	3)	ทุมเมธ
บุคคล	หมายถึง	บุคคลที่มือบอดจากปัญญา	ได้แก่	บุคคลที่ดำาเนินชีวิตด้วยโมหะ	ความเขลา	
ปราศจากปัญญา	ทำาให้ชีวิตประสบกับความหายนะ	ความถดถอย	นอกจากนี้ยังสร้างปัญหาให้
แก่บุคคล	และสังคมอีกด้วย
	 	 7.3	ใช้หลักการแห่งความเอื้ออาทร	อันเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา	
เพราะพุทธเจ้าได้ทรงใช้หลักการในการเผยแพรพระพุทธศาสนามาต้ังแต่ต้น	 กล่าวคือ	 ทำาส่ิงใด 
ก็แล้วแต่	 ให้เป็นไปดังนี้	1)	พหุชนหิตาย	เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก	2)	พหุชนสุขาย	เพื่อ 
ความสุขของชนหมู่มาก	 3)	 โลกานุกมฺปาย	 เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก	 ถ้ามนุษย์ดำารงตนใน 
หลักการแห่งความเอื้ออาทร	 ดังต่อไปนี้	 นอกจากจะไม่ก่อความขัดแย้งแล้วยังก่อให้เกิด 
ความสงบสุขในสังคมได้อีกมากอันประกอบด้วย	1)	ทาน		การให้	เป็นหลักการเบื้องต้นของคำา
สอนด้านสังคมที่มุ่งให้คนเอื้ออาทรต่อกัน	2)	จาคะ	การเสียสละทั้งสิ่งของและความไม่ดีไม่งาม
ตัวเอง	แต่ในประเด็นบทความนี้มุ่งถึงการเสียสละสิ่งของภายนอกตัวที่ไม่หวังผลตอบแทนใด	ๆ	

3)	อโลภะ	ความไม่โลภ	ที่มุ่งสอนให้คนรู้จักพอ	ใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรด้วยเฉพาะเรื่อง

ของการบริโภคที่ไม่มุ่งเพื่อตัวเองเป็นสำาคัญ	 4)	 สันโดษ	 ความมักน้อย	 โดยมีหลักการปฏิบัติ	 
3	ประการ	คอื	ยถาลาภะ	ควรแกฐ่านะหรอืสถานภาพของตวัเราเองยถาพละ	ควรแกส่มรรถภาพ
หรือความสามารถของตนเอง	และ	ยถาสารุปปะ	ควรแก่ศักดิ์ศรี	หมายถึง	ยินดีในสิ่งที่จะได้มา 

อย่างสุจริต	 แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตามก็เป็นสิ่งท่ีน่ายินดี	 และหลักการสุดท้ายได้แก่	 

เวยยาวัจจมัย	คือ	ความดีที่เกิดจากการทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นหลักที่มุ่งให้
คนรู้จักบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่คนอื่นและสังคม

อภิปรายผล 

	 จากผลการวิจัยข้างต้น	ผู้วิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้	ดังต่อไปนี้
	 1.	 สาเหตุแห่งความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา	 จากผลการวิจัยที่ค้นพบว่า	 
ในพระพุทธศาสนาสาเหตุหลักของความขัดแย้ง	 คือ	 ตัณหา	 หรือความทะยานอยาก	 คือ 
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ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอ	 ทำาให้เห็นความแตกต่างจากศาสนาอ่ืน	 ๆ	 โดยกลุ่มเทวนิยม 
อย่างยูดาย	 คริสต์	 อิสลาม	 หรือฮินดูก็จะมีแนวคิดท่ีต่างกันคือ	 ความขัดแย้งเป็นเจตจำานง 
ของพระเจ้า	 เกิดขึ้นจากการรับรู้ของพระเจ้า	 และปัญหาและความวุ่นวายในโลกคือเป้าหมาย 
ในการตดัสนิของพระเจา้	ความขดัแยง้จะสามารถแกไ้ขได้กต็อ้งดว้ยพระประสงคข์องพระผูเ้ปน็เจา้ 
เท่าน้ัน	 นอกจากนี้	 สาเหตุใหญ่	 ๆ	 2	 กลุ่มตามหลักพระพุทธศาสนา	 คือ	 สาเหตุ
ภายใน	 ได้แก่	 “ปปัญจธรรม”	 กล่าวคือ	 ตัณหา	 ทิฏฐิ	 และมานะ	 และสาเหตุภายนอก	
ได้แก่ข้อเท็จจริง	 หรือข้อมูล	 ผลประโยชน์	 หรือความต้องการความสัมพันธ์	 และ
ชาติพันธุ์	 ซึ่งที่จริงแล้วยังอาจจะกล่าวได้ว่า	 ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถเป็นสาเหตุให้เกิด 
ความขัดแย้งได้	ไม่ว่าจะเป็น	อกุศลมูลทั้ง	3	คือ	ราคะ	โทสะ	โมหะ	ยังสอดรับกับแนวคิดของ 
นักทฤษฎีตะวันตก	 คือ	 เวเบอร์	 แมคเคียววาลี	 (Machiavelli)	 และโทมัสฮอบส์ที่อธิบาย
พฤตกิรรมของมนษุยว์า่มคีวามเหน็แกต่วัเปน็ทีต่ัง้ซึง่นำาไปสูก่ารปฏบิตัหิรอืการละเมดิล่วงเกนิผูอ้ืน่	 
(Randall	Collins	1974	:	56-61)	นอกจากนี้	ในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ทั่วไป	จะเห็นได้ว่า	
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นอคติ	ทั้ง	4	คือ	ฉันทาคติ	 โมหาคติ	 โทสาคติ	และภยาคติ	
หมายถึง	 การเลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นท่ีตั้ง	 ไม่ว่าจะเป็นความชอบ	 ความลุ่ม
หลง	ความโกรธ	และความกลวั	อนัจกัเปน็สนมิทีเ่กาะกนิใจของตนเองทีพ่ระพทุธศาสนาเรยีกวา่	 
มล	(มะละ)	
	 2.	 รูปแบบความขัดแย้งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 จากผล

การวิจัยที่พบว่า	ความขัดแย้งมีอยู่	5	รูปแบบ	กล่าวคือ	ความขัดแย้งภายในตน,ความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคล	ความขัดแย้งด้านประโยชน์ความขัดแย้งเรื่องอำานาจความขัดแย้งด้านทิฏฐิ	และ
ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์จะเห็นได้ว่า	 มีความสอดคล้อง	 และแตกต่างจากแนวคิดและผลการ
วิจัยอื่นๆพอสมควร	 ดังเช่น	 ความขัดแย้งภายในตนและความขัดแย้งระหว่างบุคคล	 มาร์กซ์

ให้ความเห็นว่า	 มนุษย์ไม่มีทางท่ีจะหลีกเลี่ยงวิถีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ขัดต่อเจตจำานง 

ของตนเอง	ซึง่หมายถงึการไดร้บัผลตอบแทนในเชงิวตัถหุรอืผลประโยชน	์ความสมัพนัธข์องกลไก
เชิงผลประโยชน์ก่อให้เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม	 ซึ่งนำาไปสู่โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น	 ๆ 
ทั้งทางกฎหมายและการเมือง	อันเป็นผลประโยชน์ของชีวิตและสังคม	และก่อให้เกิดเงื่อนไขชีวิต

ทั้งทางสังคม	 การเมืองและปัญญา	 ซึ่งบ่งชี้ว่า	 วิถีคิดของมนุษย์ไม่ใช่ตัวกำาหนดการดำารงอยู่ 

ของมนษุย	์แตก่ารดำารงอยู่ทางสงัคมตา่งหากทีเ่ปน็ตวักำาหนดวถิขีองมนษุย	์(Marx,	Karl	1971	:	
20)	ในขณะทีแ่รบพาพอรต์	(Rapparport)	(กญุชร	ีคา้ขาย	2548	:	1)	แบง่ประเภทความขดัแยง้ 
โดยนำาเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเกณฑ์	ได้	5ประเภทคือ	ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลซึ่ง
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จะเกิดขึ้นเมื่อพบทางเลือกหลาย	 ๆ	 ทางและต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล	 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นไม่สอดคล้องกันความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม	 
เกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกกลุ่มไม่ทำาตามข้อตกลงของกลุ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีม	 เกิดเมื่อ
แตล่ะทมีมจีดุมุง่หมายทีแ่ตกตา่งกนั	และตอ้งขึน้อยูก่บักนัและกนัในการทำางานใหบ้รรลจุดุมุง่หมาย
นั้น	และความขัดแย้งระหว่างองค์การ	เกิดขึ้นจากระบบการแข่งขันเสรีและจากการแข่งขันก็นำา
ไปสู่ความขัดแย้ง	และผลการวิจัยของกษิราเทียนส่องใจ	ที่ระบุว่า	ความขัดแย้งแบ่งตามปัจจัย
ภายนอกมี	5	ประการ	คือ	1)ความขัดแย้งด้านข้อมูล(Data	Conflict)	2)	ความขัดแย้งด้านผล
ประโยชน์	(Interest	Conflict)	3)	ความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพ	(Relationship	Conflict)	 
4)	ความขดัแยง้ดา้นโครงสรา้ง	(Structural	Conflict)	และ	5)	ความขดัแยง้ดา้นคณุคา่	(Value	
Conflict)	ซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้
	 3.	 สนิมภายในใจสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้	 นอกจากจากการสร้างทรัพย์ 
ภายในแลว้	ยงัตอ้งชำาระสะสางสนมิทีเ่กาะกนิใจของตนเอง	ในพระพทุธศาสนาเรยีกวา่	มล	(มะละ) 
แปลว่า	สนิมหรือมลทินที่เกาะกินใจ	ได้แก่	ปุริสมละ	คือ	สิ่งที่ทำาให้คนเสียหาย	9	ประการด้วย
กันคือความโกรธ	(โกธะ)	ลบหลู่ผู้มีคุณ	(มักขะ)	ริษยาผู้อื่น	(อิสสา)	ตระหนี่	(มัจฉริยะ)	เจ้าเล่ห์	
(มายา)	 โอ้อวด	(สาเฐยยะ)	 โกหก	(มุสา)	คิดชั่ว	 (ปาปิจฉตา)	 เห็นผิดเป็นชอบ	(มิจฉาทิฎฐิ)	
แนวคิดข้างต้น	สอดคล้องกับที่พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	ได้กล่าวไว้	ซึ่งนอกจากความรักแล้ว
ยังมีองค์ประกอบอื่น	ๆ	ด้วย	ได้แก่	การจัดการความขัดแย้งทำาได้โดย	1)	การถอนความยึดมั่น	

กลา่วคอืดบัไฟคอืราคะ	2)	การแบง่ปนัความรกั	(กลา่วคอืการดบัไฟคอืโทสะ	3)	รูเ้ทา่ทนัสรรพสิง่ 

ให้ประจกัษช์ดัดว้ยปญัญา	กลา่วการดบัไฟคอืการดับโมหะได	้ใชป้ญัญาทีป่ระกอบดว้ยเมตตาและ
กรุณา	(พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส	2553	:	2-3)
	 4.	 การเป็นท่ีพ่ึงตนเองได้และเอาชนะตนเองได้ไม่ก่อความขัดแย้งและสามารถระงับ 

ความขัดแย้งได้	 จากที่ผู้วิจัยได้เสนอว่า	 วิถีท่ีจะขจัดความขัดแย้งภายในตนกล่าวคือการทำาตน 

ให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้	พร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบตนเอง	ไม่ทำาตวัให้เป็น็ปัญหาหรอืเป็นภาระถ่วงหมูค่ณะ	
เรียกว่า	นาถกรณธรรม	และสิ่งสำาคัญที่สุดคือการเอาชนะตนเองได้จะเป็นวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งได้ดีที่สุด	 เพราะศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสูงส่ง	

มนุษยใ์นโลกเทา่นัน้ทีส่ามารถพฒันาตนเองใหไ้ดร้บัความสขุทัง้โลกปจัจบุนั	โลกหนา้	และบำาเพญ็

บารมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้	(Suwadhano	P.P.	2541	:	412)	เทวดาหรือพรหมย่อม 
ไม่สามารถกีดกันความสามารถของมนุษย์ที่รู้จักฝึกตนและประกอบความดีได้	 (ขุ.ธ.	 25/104-
105/62)	 นอกจากนี้	 มนุษย์ยังเป็นสัตว์โลกเผ่าพันธุ์เดียวที่มีปัญญา	 เป็น	 “เวไนยสัตว์”	 
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คือสัตว์โลกที่ควรแนะนำาหรือสามารถฝึกอบรมได้	 และสิ่งที่ทำาให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์โลกอื่น	ๆ
คือความสามารถในการฝึกตนที่เรียกว่า	“สิกขา”ซึ่งพระธรรมปิฎกได้ให้ความหมายว่า	หมายถึง
การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา	 (พระธรรมปิฎก	 2540	 :	 1)	 เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นนัยยะแห่งการ
เอาชนะตนเองทั้งสิ้น	
	 แนวคิดที่ผู้วิจัยเสนอสอดคล้องกับแนวคิดของท่านติชนัทฮัน	 ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า	 
เมือ่มบีคุคลขดัแยง้กบัเรา	เราจำาตอ้งปฏบิตัติอ่บคุคลเหลา่นีด้ว้ยกายกรรมและวจีกรรมทีป่ระกอบ
ดว้ยเมตตา	เพือ่เยยีวยาพวกเขาจากความทกุขท์รมานจากสิง่ทีพ่วกเขาประสบ	โดยไมต้่องประหัต
ประหารหรือใช้อาวุธระเบิดแต่ประการใด	เพราะความโกรธเกลียด	อาฆาต	การเบียดเบียน	และ
การก่อการร้ายล้วนเกิดจากแนวคิดผิดๆ	 ท่ีไม่สามารถทำาลายล้างได้ด้วยระเบิด	 แต่ทำาลายล้าง
ด้วยแรงแห่งเมตตาธรรมที่ประกอบด้วยความเข้าใจ	หลักอริยสัจ	4	ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะ
สามารถถอนรากถอนโคนลัทธิก่อการร้าย	การเบียดเบียน	และความขัดแย้งได้	 (Thich	Naht	
Hanh	2007	:	34)	และแนวคิดที่กษิรา	เทียนส่องใจ	(2550	:	226)	ได้เสนอแนวทางการขจัด 
ความขัดแย้งด้วยอภัยทานซึ่งเป็นสันติวิธีเชิงพุทธ	 ท่ีใช้นำามาเป็นรูปแบบสำาหรับการป้องกัน 
การเกิดความขัดแย้งและจัดการเมื่อเกิดความขัดแย้งในสังคม	 โดยเฉพาะอย่างอภัยทานทางใจ 
ที่นับว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการพัฒนาให้มีความอดทน	 มีความเมตตา	 ไม่อาฆาตพยาบาท 
โกรธแค้น	 วิธีการอภัยทานดังกล่าวนี้จะทำาให้การยึดมั่นในอัตตาสลายลง	 สามารถแก้ไข 
ความขัดแย้งได้ในที่สุดซึ่งถ้าจะทำาให้ได้ดีที่สุดนั้น	ท่านติชนัทฮัน	เสนอว่า	จะต้องปลูกฝังอำานาจ

ทางจติวญิญาณของมนษุย์	3	ทาง	ได้แก	่อำานาจแกง่การสละ	หมายถงึการสละราคะ	(craving)	

โมหะ	(hate)	โทสะ	(anger)	อำานาจแห่งปัญญา	(The	power	of	wisdom)	และ	อำานาจ
แห่งความรัก	 (The	 power	 of	 love)	 อันก่อให้เกิดการให้อภัย	 การยอมรับกันและกันและ 
เป็นเครื่องมือระงับพลังแห่งโทสะและโมหะ	(Thich	Naht	Hanh	2007	:	30-41)	ซึ่งจะนำาไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาขัดแย้งได้ในที่สุด	

	 5.	 การจัดการวจีกรรมเพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้ง	 จากผลการวิจัยที่ระบุว่า	 
การจัดการวจีกรรมคือใช้หลักวิธีการพูดให้ถูกต้อง	 เป็นวิธีหน่ึงที่สามารถป้องกันและขจัด 
ความขดัแยง้ไดใ้นพระพุทธศาสนามหีลกัการพดูทีไ่มก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้	ดงันี	้เปน็คำาพดูไมม่โีทษ 

วิญญูชนติเตียนไม่ได้	 ไม่ทำาตนให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ทำาให้ได้ทรัพย์	 ทำาประโยชน์

ให้สำาเร็จ	 ทำาให้ได้สิ่งของ	 สมควรแก่คำาพูด	 คนช่ืนชม	 พ้นจากความตาย	 นำาประโยชน์มาให้
แก่ตนและผู้อื่น	 นำามาซึ่งโลกียสุขและโลกุตรสุข	 ทำาให้บรรลุพระอรหันต์ทำาให้บรรลุปัจเจกโพธิ	 
ทำาให้หมดกิเลส	และทำาให้สิ้นทุกข์	หรืออีกหลักการหนึ่งในในศีลข้อ	4	คือ	มุสาวาท	กล่าวคือ 
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การห้ามมิให้พูดปดมดเท็จ	ซึ่งมีประโยชน์	คือ	เพื่อป้องกันการทำาลายประโยชน์ของคนอื่นเพื่อให้ 
คนอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ต่อกัน	เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ	และ	คนไม่พูดเท็จย่อมได้รับ
การเชื่อถืออย่างสูง	(ชัยวัฒน์	อัตพัฒน์	2523	:	60)	และหลักการพูดในอภัยราชสูตร	อาทิคำาพูด 
ทีไ่ม่จรงิ ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ปน็ประโยชนไ์มเ่ปน็ทีร่กั ไมเ่ปน็ทีช่อบใจของผูอ้ืน่ พระองคไ์มก่ลา่วคำาพดู
ที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รัก	ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่กล่าวเป็นต้น	
	 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าธรรมเทศกธรรม	5	ประการก็สามารถนำามาประยุกต์
ใช้ในการพูดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง	 กล่าวคือ	 อนุบุพพิกถาพูดให้มีขั้นตอนถูกลำาดับ 
ปริยายทัสสาวีจับจุดสำาคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผลอนุทยตามีจิตเมตตาปรารถนาดีอนามิสันดร 
ไม่มุ่งผลประโยชน์	และ	อนุปหัจจ์ไม่พูดกระทบตนและผู้อื่นอีกหลักการหนึ่ง	คือ	หลักการสั่งการ 
ได้แก่	 สันทัสสนาชี้แจงแสดงเหตุผลให้ชัดเจนสมาทปนาชวนให้ปฏิบัติสมุตเตชนาเร้าให้กล้า 
สัมปหังสนาปลุกให้ร่าเริง	(พระธรรมปิฎก	2544	:	67-68)	นอกจากนี้	ยังสามารถใช้วจีกรรม
สุจริต	ดังที่ธนัชกร		กีรติเสถีย	ร(2550	:	42-43)	ได้เสนอไว้	คือ	1)	พูดจริงได้แก่พูดจริงดำารง
คำาสัตย์เพราะสืบทอดคำาสัตย์ไว้ด้วยความจริง2)พูดไม่ส่อเสียดได้แก่การพูดคำาที่ทำาให้เกิดความ
สามคัคแีตกคอกนั	3)	พดูคำาสภุาพไดแ้กก่ารกลา่ววาจาทีไ่มม่โีทษไพเราะโสตคอืวาจาสบายหแูละ	
4)	 พูดพอประมาณได้แก่พูดถูกกาลตามกำาหนดเวลาที่ควรพูดกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์
ปราศจากโทษ
	 6.	 การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 ในการจัดการ 

ความขัดแย้งในระดับครอบครัวนั้น	 ให้เริ่มต้นจากการทรัพย์สินในครอบครัวให้ลงตัว	 สมาชิก 

ในครอบครัว	 จะต้องละเว้นจากอบายมุข	 ตั้งจิตต่อกันด้วยเมตตาตามหลักสาราณียธรรม	 
ให้เกียรติคู่ชีวิตคือสามี-ภรรยา	 ซึ่งแม่ชีวงเพชร	 คงจันทร์	 (2554	 :	 268)	 ได้เสนอแนวคิดว่า	 
หลักธรรมที่สามารถช่วยระงับความรุนแรงภายในครอบครัวมี	4	ข้อ	คือ	(1)	สัจจะ	ความจริง	

คือ	ความมั่นในสัจจะ	ซื่อตรง	ซื่อสัตย์	จริงใจ	ทำาจริง	จะทำาอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือได้		(2)	ทมะ	

ฝกึตน	คอืบงัคบัควบคมุตนเองได้	รูจ้กัปรบัตวัแกไ้ข	ปรบัปรงุตนเองให้กา้วหน้าดงีามอยูเ่สมอ	(3)	
ขันติ	อดทน	คือ	มุ่งหน้าทำาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร	เข้มแข็งอดทน	ไม่หวั่นไหว	
มั่นใจจุดหมายมื้อถอย	 (4)	จาคะ	 เสียสละ	คือมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อ	ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล	บำาเพ็ญ

ประโยชน์	สละโลก	ละทิฏฐิมานะได้	

	 7.	 การนำาหลักอธิกรณสมถะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขจัดความขัดแย้ง	 
จากผลการวิจัยที่พบว่า	ขจัดสาเหตุจากภายในสู่การสลายความขัดแย้งภายนอก	หลักการใหญ่
ที่ป้องกันและขจัดความขัดแย้งได้ในเบื้องต้นคือ	 ขันติคือความอดกล้ันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 37

ไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์	แสดงให้เห็นจุดยืนของพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยรุกรานใคร	และยึดสันติวิธี 
ในทุก	ๆ	ด้าน	และเน้นหลักการ	"เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร" 
ซึ่งการจัดการความขัดแย้งหรือการระงับเวรนั้น	 สามารถทำาได้ดังน้ี	 1)	 ถอนความยึดมั่น	 
(ดบัไฟคอืราคะ)	แบง่ปนัความรกั	(ดบัไฟคอืโทสะ)	ประจกัษส์รรพสิง่ชดัดว้ยปญัญา	(ดบัไฟคอืโมหะ) 
นอกจากนี	้ตามหลกัพระวนิยั	การขจดัความขดัแยง้สามารถทำาได้โดยกรอบอธกิรณสมถะหรอืวธิี
การระงับอธิกรณ์ซึ่งกระทำาได้โดย	1)	สัมมุขาวินัยคือ ระงับปัญหาความขัดแย้งในที่พร้อมหน้า 
หมายถึงการที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาประชุมพร้อมหน้ากันนำาประเด็นปัญหามาพูดคุยกันแล้วหา
ข้อยุติ	 2)	 เยภุยยสิกาวินัย	 ระงับปัญหาความขัดแย้งตามเสียงข้างมาก	 เหมือนกระบวนการ
ประชาธิปไตยและ	 3)	 ติณวัตถารกะบางกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาจนทำาให้ความขัดแย้งยุติ 
ลงได้	 โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งท่ีมีความซับซ้อนและจะลุกลามไปสู่ความรุนแรงทำาให้เกิด
ความแตกแยก	และคู่กรณีก็ตระหนักรู้ข้อเท็จจริงกรณีอย่างนี้อาจนำาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา
ดว้ยวธิทีี	่3	กไ็ดน้ัน่คอืการประนปีระนอม	ทีเ่รยีกวา่	ตณิวตัถารกะ	วธิรีะงบัอธกิรณดั์งกล่าวผูว้จัิย 
เห็นว่า	สามารถนำาไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งอื่น	ๆ	ได้	 เช่น	ความขัดแย้งทางการเมือง	 
ความขัดแย้งเรื่องพื้นที่	 หรืออื่นๆก็จักสามารถนำาไปสู่ความปรองดองได้	 แนวคิดการปรองดอง
ดังกล่าวปรากฏในงานของพระมหาประกาศิต	อาจารปาลี		(2554	:	235)ซึ่งได้เสนอแนวทาง
ปรองดองตามหลักพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 กติกาการดำาเนินชีวิตที่เรียกว่า	 สาชีพ	 หมายถึง	
สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสำาหรับผู้อยู่ร่วมกัน	 ดำาเนินชีวิตร่วมกัน	 มีความปรองดอง

เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติที่ดีทำาให้มีชีวิตร่วมเป็นอันเดียวกัน	 ทำาให้ภิกษุทั้งหลายผู้มา

จากถิ่นฐานตระกูลต่าง	 ๆ	 กันให้มีความเป็นอยู่เสมอเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 ภิกษุผู้ทำาลาย 
ความปรองดองในหมู่สงฆ์หรือประพฤติตามภิกษุตามภิกษุผู้ทำาลายความปรองดองในหมู่สงฆ์	 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส	 (ครุกาบัติ)	 ผู้ทำาให้การยุยงให้แตกกัน	 (สังฆเภท)	 เป็นอนันตริยกรรม	

นอกจากนี้ยังกำาหนดสายสัมพันธ์แห่งความปรองดองในหมู่สงฆ์ไว้ด้วย	 เรียกว่า	 วัตร	 เช่น	 

อุปัชฌายวัตร	 สัทธิวิหาริกวัตร	 อาจริยวัตร	 อันเตวาสิกวัตร	 หากภิกษุทำาวัตรต่าง	ๆ	 ต่อกัน	 
สิ่งที่จะเกิดตามมา	คือ	ความปรองดองในหมู่สงฆ์	ซึ่งถ้ามองตามนัยของสังคมทั่วไปก็หมายถึง
หลักปฏิบัติที่มนุษย์ในสังคมควรจะต้องทำาหน้าที่ที่พึงมีต่อกันตามบทบาทให้ดีที่สุดตามกฎ	กติกา	

มารยาทของสังคม	ซึ่งจะมีความสงบสุขมาสู่สังคมอย่างแน่นอน
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	หนว่ยงานทางพระพทุธศาสนาสามารถนำาผลการวจิยัไปใชเ้ปน็แนวทาง
การในการเผยแพร่และอบรมสั่งสอนประชาชนตลอดทั้งบุคลากรหน่วยงานต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี
	 	 1.2	อาจารย์ด้านสาขาปรัชญาและศาสนาในทุกสถาบันการศึกษา	สามารถ
นำาผลการวจิยัไปเปน็สว่นประกอบการในแผนการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพทุธ
ศาสนาหรือวิชาที่สอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพราะความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้เสมอ
	 	 1.3	 ในระดับปัจเจกบุคคลสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการใน
ระงับความขัดแย้งภายในตนได้	
	 	 1.4	 ศาลยุติธรรมทุกระดับสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการระงับความขัด
แย้งหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้		
	 2.	เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยมีข้อเสนอในการทำาการวิจัยครั้งต่อไป	ตามประเด็นดังต่อไปนี้
	 	 2.1	การศกึษาวเิคราะหค์วามขดัแยง้ในเชงิชาตพินัธุใ์นคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา
	 	 2.2	การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแยง้ภายในตนตามหลกัจรติ	
6	ในพระพุทธศาสนา
	 	 2.3	การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแยง้ตามหลักสาราณยีธรรม

ในพระพุทธศาสนา

	 	 2.4	การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งในครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา
	 	 2.5	การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแยง้ในองคก์รตามหลกัอธกิ

รณสมถะในพระพุทธศาสนา	

	 	 2.6	รูปแบบการตั้งรับต่อความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา
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