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ความขดัแยงทีเ่กิดขึน้มาระหวางผคูนท้ังสองฝายท่ีเปนปฏปิกษกนั มหีลายกรณ ี หาก
จะเลาโดยละเอยีดทำใหเสยีเวลา แตกค็วรจะรกูรณทีีเ่ปนจดุกอใหเกดิความขดัแยงในเรือ่งอะไร
บางเปนประเดน็หลกั ขอจดักรณทีีเ่กดิความขดัแยง ทีเ่ปนปรปกษกนั สรปุใหเหน็งายๆ เปน ๔
กลมุ ดงันี้

ก. กรณีระหวางบุคคลกับบุคคล
ข. กรณีระหวางบุคคลกับกลุมคน
ค. กรณีระหวางกลุมคนกับกลุมคน
ง. กรณีระหวางรัฐตอรัฐ

ก. กรณีระหวางบุคคลกับบุคคล(เรื่องสวนตัว)
ความขดัแยงระหวางบคุคลกบับคุคล ฝายหนึง่เปนผกูอเหต ุ เรยีกวา ฝายกระทำ อกี

ฝายเปนผูเสียหาย เรียกวา ผูถูกกระทำ โดยท่ีฝายกระทำไดสรางความเจ็บช้ำน้ำใจกอความ
อาฆาตพยาบาท อจิฉา รษิยา ทำใหอกีฝายสูญเสียทัง้ทรพัยสนิ หรอื ชวีติ ทัง้สองฝายบาง
เรือ่งกอความเสียหายในชาติปจจบุนั บางเร่ืองเวรกอกรรมเปนคเูวร คกูรรม กนัชนิดขามภพขาม
ชาต ิดงัเรือ่งยอตอไปนี้

๑) ความขัดแยงระหวางพระเจาพรหมทัต กบัทฆีาวกุมุาร๑

เรือ่งมวีา พระเจาพรหมทตั ผคูรองแควนกาส ีไดยกทพัไปลาอาณาจกัรของพระเจาทฆีี
ตโิกศล แควนโกศล  พระเจาพรหมทตัรบชนะ พระเจาทฆีติโิกศลพรอมมเหสีเสดจ็หน ีปลอม

ความขดัแยงและวธิแีกไขในพระไตรปฎก
ผศ.อภริมย  สดีาคำ

หวัหนาสาขาวิชารัฐศาสตร มจร. วทิยาเขตเชียงใหม

๑ ดูรายละเอียดใน ทีฆาวุกุมารชาดก, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๓-๒๔๔/๒๕๒-๒๖๒.
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พระองคเปนปรพิาชกมาอาศยัในเมอืงพาราณส ีเมือ่มเหสปีระสตูพิระโอรส จงึขนานนามวา ทฆีา
วกุมุาร เพือ่ความปลอดภัยของโอรส จงึใหโอรสอยนูอกเมืองใหศกึษาวิชาความร ูตอมาท้ังสอง
พระองคถกูจบัเปนเชลย พระเจาพรหมทตัส่ังประหารชวีติกษตัรยิขาศกึ ในวนัทีพ่ระชนกชนนถีกู
แหประจานนำไปแดนประหาร ทฆีาวกุมุารตัง้ใจไปเย่ียมพระชนกชนนี กไ็ดพบภาพสะเทือนใจ
เชนนัน้ เดนิเขาไปหาทันที

เมือ่พระชนกชนนเีหลอืบเหน็ทฆีาวกุมุารเดนิมาแตไกล จงึตรสักบัทฆีาวกุมุารโดยตรง เพือ่
เตอืนสตพิระโอรส วา “พอทฆีาว ุเจาอยาเหน็แกยาว เจาอยาเหน็แกสัน้”ทกุคนกค็ดิวาคนใกล
ตายคงวกิลจรติบาเพอเจอ ไมมใีครสนใจ และกลาวพระราชาพดูไมรเูรือ่ง วาทฆีาวเุปนใคร พระ
เจาทีฆีติโกศล ตรัสตอบวา “เราไมไดวิกลจริต ผูใดรูเรื่อง ผูนั้นจักเขาใจ” แลวเพชฌฆาต
นำพระองคไปแดนประหาร ลงดาบประหารชีวติส้ินพระชนมพรอมมเหสี

ทีฆาวุกุมาร เสียพระทัยมาก จึงวางแผนแกแคน โดยไปสมัครเปนลูกศิษยนาย
หตัถาจารย(คนฝกชางของราชาพรหมทัต) ทำงานดวยความเอาใจใสจนนายหัตถาจารยพอใจ
ทายสุดไดเลือ่นตำแหนงขยับจนเขาถงึองคพระเจาพรหมทัตไดเปนราชวัลลภใกลชดิ วนัหน่ึงพระ
เจาพรหมทตัจะประพาสปาลาเน้ือ จงึสัง่ใหทฆีาวกุมุารเทยีมราชรถเปนสารถีขบัไป เมือ่ถงึปา
ทฆีาวกุมุารกค็วบมานำราชรถเขาปาลกึไมมเีสนาใดตามทนั เหน็วาไกลแลวกห็ยดุพกั พระเจา
พรหมทตักพ็กัเหนือ่ยและบรรทมเอาพระเศยีรหนนุบนตกัทฆีาวกุมุาร หลบัไป

เมือ่ศตัรมูาอยใูนเงือ้มมอืเชนนี ้ทฆีาวกุมุารกน็กึถงึความแคนทีร่าชาพรหมทตัแยงชงิดนิ
แดนและประหารชีวติพระชนกชนนีของพระองค ความแคนแนนอก เมือ่พบคเูวรในโอกาสเปน
ใจเชนนี ้กช็กัพระขรรคขึน้มาหมายจะบัน่เศยีรพระเจาพรหมทตัใหขาด แตโอวาทพระบดิาทีส่ัง่
กอนถกูประหารผุดขึน้มาเตอืนสต ิทฆีาวกุมุาร ยัง้พระทยัได พระองคเวยีนชักพระขรรคถงึ ๓
ครัง้ กห็ยดุยัง้ไดถงึ ๓ ครา

ขณะน้ัน ราชาพรหมทัตสะดงุตืน่ขึน้มา คงสำเหนยีกในกระแสจิตทีอ่าฆาตรุนแรง เลา
ใหทฆีาวุกมุารฟงวา “พระองคฝนวาทฆีาวุกมุารกำลังเอาพระแสงประหารพระองค” ทฆีาวุกมุาร
ก็จับพระเศียรของราชาพรหมทัตชักพระขรรคเง้ือขึ้นพรอมกลาวสำทับวา “ขาพระองค คือ

๒ดรูายละเอยีดใน เรือ่ง วฑิฑูภะ, ธมัมปทฏัฐกถาแปล ภาค ๓, หนา ๓- ๓๘.
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ทฆีาวกุมุาร ทีถ่กูราชาพรหมทตัทำรายบดิามารดา แยงอาณาจักร จะขอลางแคนวนัน้ี” ราชา
พรหมทตักก็มเศยีรยอมแพรองขอชวีติจากทฆีาวกุมุาร  ทฆีาวกุมุารกลบับอกวา “ผทูีจ่ะประทาน
ชวีติใหทฆีาว ุกค็อืพระเจาพรหมทตัตางหาก” ทายสดุตางฝายตางสาบานใหอภยัชวีติแกกนัและ
กนั ศตัรกูก็ลายมาเปนมติรทีร่กัน้ำใจกนัอยางยิง่ ราชาพรหมทตักป็ระทานพระราชธิดาใหอภิเษก
กบัทีฆาวกุมุาร ความขดัแยงกส็งบลงดวยดี

ข. กรณรีะหวางบคุคลกบักลมุคน
๑) ความขดัแยงระหวางเจาชายวฑิฑูภะกบักลมุชาวศากยะ๒

คือ ความอาฆาตของเจาวิฑูฑภะกับชาวศากยะ  พระเจาปเสนทิโกศล ไดนางวาสภ
ขัตติยา ธิดาที่เกิดจากสนมทาสีกับพระเจามหานาม กษัตริยกรุงกบิลพัสดุที่สืบราชสมบัติตอ
จากการสวรรคตของพระเจาสทุโธทนะ พระพทุธบดิา โอรส คอื วฑิฑูภะ ไดไปเยีย่มพระญาติ
ฝายมารดาท่ีกบลิพสัด ุแตถกูชาวศากยะ มมีานะถอืตวัจดั หยิง่ในศกัดิศ์ร ีทัง้ทีว่ฑิฑูภะเปนโอรส
แควนโกศลซ่ึงมอีำนาจเหนือกบิลพสัด ุกลบัดหูมิน่วาเปนเพียงหลานนางทาสี ตอนรับไมสมเกียรติ
เมือ่วทิฑูภะกลับ ชาวศากยะจึงใหเอาน้ำนมมาลางอาสนะท่ีวฑิฑูภะน่ัง  ความทราบถึงวทิฑูภะ
จงึผกูอาฆาตวา”ตอนนีพ้วกเจาชาวศากยะเอาน้ำนมลางทีเ่รานัง่ไปกอน ภายหลงัเราจะเอาเลือด
ในลำคอพวกชาวศากยะลางพระบาทเรา” ภายหลังวิฑูฑภะไดครองราชยแทนพระบิดาปเสน
ทโิกศล จงึยกทพัไปกำจดัชาวศากยะ เอาเลอืดจากคอชาวศากยะลางพระบาทและอาสนะทีต่นเคย
นัง่ ลางแคนเกอืบหมดเช้ือชาวศากยะ

ค. กรณรีะหวางกลมุคนกับกลมุคน
๑) ความขดัแยงระหวางกลมุพระสงฆชาวโกสมัพ ี๓

ประเดน็ตอมาเปนเรือ่งความเหน็ไมลงรอยระหวางสงฆสองฝาย คอื ฝายพระวนิยัธร(พระ
ฝายเครงวนิยั) กบัฝายพระธรรมธร(พระฝายนกัเทศน) ชาวเมอืงโกสมัพ ีอยวูดัโฆสติาราม ตอน
นัน้ พระพทุธเจากป็ระทบัอยดูวย วนัหน่ึง เมือ่พระธรรมธรไปทำสรรีกจิทีห่องน้ำ เหลือน้ำชำระ

๓ดรูายละเอยีดใน  เรือ่ง โกสมัพกิภกิษุ, ธมัมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ หนา ๗๔-๙๐.
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ไวในภาชนะชำระ ทำเนยีมวนิยัเมือ่ใชภาชนะชำระเสรจ็ตองคว่ำเกบ็ไว แตพระธรรมธรไมไดทำ
เมื่อพระวินัยธรเขาไปภายหลังพบเชนนั่นก็กลับมาถามพระธรรมธรวาไมทราบธรรมเนียมหรือ
ทานตองอาบตัแิลวนะ พระธรรมธรบอกวา ผมไมทราบวามธีรรมเนยีมเชนน้ี พระวนิยัธรกบ็อกวา
ไมทราบไมเปนอาบตั ิแตเมือ่กลับไปคณะสงฆฝายตนกน็นิทาวา พระธรรมธรไมรวูนิยั ตองอาบตัิ
กไ็มร ูยงัอวดวาเปนพระธรรมกถกึ นกัเทศนเอกอกี ลกูศษิยกป็ากพลอยไปซบุซบิกบัลกูศษิยพระ
ธรรมธร วา อาจารยทานตองอาบตักิไ็มร ูเรือ่งเขาหพูระธรรมธร ดวยความโกรธท่ีถกูหกัหนา
กก็ลาววา พระวนิยัธรชางเจรจาสับปลบั ตอนแรกบอกวาไมรไูมเปนอาบตั ิตอนน้ีกลับปรับอาบัติ
เรา พระอะไรเจรจาไมอยกูบัรองกบัรอย เมือ่ตางฝายกลาวหากนัเชนน้ี เรือ่งทะเลาะววิาทกล็กุลาม
จากลูกศษิยพระ ขยายออกไปยังลกูศษิยฆราวาส สงฆสองฝายทำสงครามน้ำลายกัน ไมยอม
เลกิรา เรือ่งวิวาทใหญขึน้เพราะน้ำผึง้หยดเดียวดุจไฟลามทงุ พระพุทธเจาทรงเสด็จมาหามปราม
กไ็มมฝีายใดยอม ตางคนตางเกง กราบทูลพระพุทธเจาวา “อยามายงุเร่ืองพวกตนเลย” เมือ่
หามไมฟง พระพุทธเจาทรงระอา จงึเสด็จหลีกไปปลีกวเิวกในปารกัขิตวนั เปนทีร่กูนัจนเกิดพระ
พทุธรูปปางปาลิไลยกะท่ีมชีางกับลงิอปุฏฐาก ขนาดพระพุทธเจายงัปรามไมอย ูนีก่เ็ปนอทุาหรณ
วา บางเรือ่งเมือ่ทะเลาะกนัขยายวงกวาง ผใูหญกต็องหลบมมุความขดัแยงของฝงูนกกระจาบ๔

การทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบปา เรือ่งมีวา มนีกกระจาบฝูงหน่ึง หากินเสร็จแลว
กม็าจับกลมุนอนท่ีตนไมใหญ  นายพรานนกเห็นเชนน้ัน กเ็อาตาขายลอมไว หวงัจบัทัง้ฝูง แต
เมือ่มภียัถึงตวั นกกระจาบทกุตวั กช็วยกนัเอาหวัสอดเขาตาขายแลวพรอมใจกนับนิขึน้พรอมกนั
กย็กตาขายนายพรานไปทิง้เสยีทกุครัง้  ตอมาวนัหน่ึง ขณะทีจ่บัคอนนอนกนัน้ัน นกกระจาบ
ตวัหนึง่เผลอกระทบกระทัง่กบันกอกีตวั เรือ่งกเ็ลยมปีากเสยีงกันอางความสำคญัของตวัวา ที่
ยกตาขายนายพรานไปไดเพราะตวัเปนหลกั อกีตวักไ็มยอม บอกวา ขานีแ้หละตวัจกัรสำคญั ตาง
ตวักม็พีวกถอืหาง ทายสดุเม่ือถกูตาขายครัง้หลงั เกีย่งงอนกันวา “เอาส ิถาพวกแกแน ลองยก
ตาขายออกไปส”ิ ปรากฏวา ไมสามารถยกตาขายบนิออกไปได พวกทีน่อนรอกนิกำลงัเพือ่นกถ็กู
นายพรานเหมารวบหมด เพราะไมมใีครยอมกัน เกีย่งงอนกันทำงาน ถอืตวัวา หากขาดเราจะรสูกึ
ทำนองน้ี หายนะก็มาเยือน

๔พระสตุตนัตปฎก ขทุทกนกิาย ขทุทกะปาฐะ, วฏัฏกชาดก, อรรถกถาวัฏฏกชาดก เลม ๔ ภาค ๑ หนา ๕๔๐.
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ง. กรณีระหวางรฐัตอรฐั
๓) ความขัดแยงระหวางศากยะกับโกลิยะ (พระญาติแยงน้ำ)๕

เมอืงกบิลพสัด ุมอืงพระญาตฝิายบดิากบัเมอืงเทวทหะเมอืงพระญาตฝิายมารดาของพระ
พทุธเจา ระหวางเขตแดนเมืองทัง้สอง มแีมน้ำโรหิณเีปนเสนแบงอย ูชาวเมืองกัน้ทำนบอาศยั
น้ำจากลำน้ำโรหณิ ีทำนา ตอมาสมยัหน่ึง ในฤดทูำนา ถงึเดอืน ๗ เกดิน้ำขาดแคลนเพราะ
ฝนแลง พากขาทาสทัง้หลายท่ีทำนากเ็จรจากันวา บดัน้ี น้ำนอย หากพวกเราท้ังสองฝายตาง
วดิน้ำเขานา น้ำก็จะไมพอ หรอืหากฝายเรา หรอืฝายทานวดิน้ำเอาทัง้หมด ขาวกลาขอพวก
เราฝายใดฝายหนึง่กจ็ะตายแลง ขาวกลาของฝายเรากำลงังาม จะออกรวงแลว หากไดน้ำฤดู
นีก้จ็ะไดผลด ีขอใหเรานะ อกีฝายกต็อรองทำนองเดยีวกนั โดยกลาววา ขอเราเถดิ ทายสดุไม
ยอมเพราะกลาววา เมือ่ฉางขาวทานเตม็ พวกเราคงตองถอืกระสอบขอทานแลวละ  เกดิดาทอกนั
ลามปามไปถึงโคตรวงศขดุคนประวัตบิรรพบุรษุขึน้มาประณามกัน

ชาวโกลิยะ ดาชาวศากยะถึงโคตรเดมิของชาวศากยะวา “เกดิจากพีน่องสมสกูนัเอง ไม
อาย ทำตวัเหมอืนสนุขับาน และสนุขัจิง้จอก กองทพัศากยะไรน้ำยา”  ฝายโกลยิะกก็ลบัถกูดา
โตคนืวา “พวกแกเปน ลกูหลานคนขีเ้รือ้น หนจีากบานไรทีอ่าศยัเหมอืนเดยีรฉาน ไปอยอูาศยั
ปาโกละ อาวธุพวกแกแนแคไหน”  จากทะเลาะแคคนงาน กล็ามไปถงึ ระดบัเจานาย ฝายเจา
นายก็โกรธโดยไมสอบสวน กลายเปนศกึปกปองศักดิศ์รขีองสองตระกูล ยกทัพมาประจันหนา
กนั ร่ำๆจะลงมือลัน่กองรบ

พระพุทธเจาทราบขาวเสด็จไปเพ่ือทรงระงับสงครามระหวางพระญาติทัง้สองฝายทรง
ประชุมพระญาติทัง้สองฝายแลวซกัถามถึงตนตอของตัวปญหาเพ่ือไลเลียงสอบถามเร่ืองทีท่ะเลาะ
ววิาทกนั ดงัคำสนทนาวา

พระพุทธเจา ทะเลาะกันเรื่องอะไร
พระญาติ เรื่องน้ำ

๕พระสตุตนัตปฎก ขทุทกนกิาย สตุตนบิาต, สมัมาปรพิพาชนยิสตูร, อรรถกถาสมัมาปริพพาชนยิสูตร เลม ๑
ภาค ๖ หนา ๓๓๙-๓๔๕, กนุาลชาดก และอรรถกถากุนาลชาดก  เลม ๔ภาค ๑หนา ๕๓๖-๕๔๑ และธมัมปทัฏฐกถาแปล
ภาค ๖, สขุวรรค เรือ่ง พระญาตแิยงน้ำทำนา, หนา ๑๘๓.
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พระพุทธเจา น้ำตรีาคาเทาใด
พระญาติ ราคานอย
พระพุทธเจา กษตัรยิ ตรีาคาเทาใด
พระญาติ ประเมนิคามไิด
พระพุทธเจา ระหวางน้ำกบัชวีติคน อยางไหนจะมคีามากกวากนั
พระญาติ ชวีติคนมคีามากกวา
พระพุทธเจา ควรจะทะเลาะกนัฆากนัเพราะน้ำทีม่รีาคานอยหรอืไม
พระญาติ ดษุณภีาพทกุคน ไมมใีครกราบทลู
พระพุทธเจา “ถาเราตถาคตไมมาทีน่ีว่นัน้ีทะเลเลอืดจะไหลนอง”

พระญาตทิัง้สองฝายเลยเลกิทพักลับมาปรองดองกนั

สาเหตุของการวิวาท
การขัดแยงคงมิไดเกดิมาเพราะความบังเอิญลอยๆโดยปราศจากท่ีมาท่ีไป สรรพส่ิงยอม

เกดิมาจากเหต ุเมือ่จะสาวหาสาเหตตุามหลกัคดิทางพระพทุธศาสนา สามารถจดักลมุออกเปน
๒ กลมุ ดงัน้ี

๑. สาเหตแุรก เกดิจากปจจยัภายใน
ในทางพระพทุธศาสนา ระบหุลกัใหญเกีย่วกบัความไมลงรอยกนั ขดัแยงกนัเอาไว ๒

ปจจยั คอื ทฏิฐวิสิามญัญตา และ ศลีวสิามญัญตา โดยท่ี
ทฏิฐวิสิามญัญตา หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ตางกัน มคีานิยมท่ีขดักนั ในเร่ืองความงาม

ความดี ความถูกตอง ความยุตธิรรม และความสุข เปนตน เพราะแตละคนยอมมกีรอบคิดไป
คนละอยางและเปาหมายของการดำรงชวีติกต็างกนัไป  เชน คนทีม่หีลักคดิเฉพาะเรือ่งคานยิม
ในความสขุทางวตัถ ุกจ็ะมงุแสวงหา กอบโกยวตัถเุอาไวใหมาก เพราะถอืวา วตัถสุิง่ของ เปน
เครือ่งสนองความสขุ ในขณะทีอ่กีคนอาจจะมองเหน็วา วตัถสุิง่ของเปนเพยีงอปุกรณใชจำเปน
พืน้ฐานในการดำรงชวีติ แตเหนอืกวาวตัถ ุคอื ความสนัโดษยนิดทีางจติใจ กลาวงายๆ คอืความ
สขุอยทูีใ่จ  อกีตวัอยางทีเ่หน็ชดั คอื ความคดิทางดานเศรษฐกจิ กลมุทนุนยิม จะเนนการเสพบรโิภค
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กระตนุใหเกดิการบรโิภคมากๆ สวนกลมุอดุมคตนิยิม หรอืจตินยิมจะเนนไปทีเ่ศรษฐกจิพอเพียง
อยางทีข่ดัแยงกนัในการบรหิารประเทศชวง ๑๐ ปมาน้ีเอง และ

ศลีวิสามญัญตาเปนความเห็นตางในเร่ืองกรอบจารีตปฏิบตั ิกลมุอนรุกัษนยิม ชอบยึด
ถอืจารตีประเพณี เหน็คนรนุใหม ประพฤตินอกกรอบจารีตกไ็มสบายใจ พยายามจัดระเบยีบสงัคม
ดงึกลับเขาสสูิง่ทีต่นคดิวา ดงีาม ขณะที่กลมุเสรนียิม ตองการอสิรภาพ ตามกระแสโลก ตอง
การความเปลีย่นแปลงทีเ่ชือ่วา เปนความทนัสมยั ไมตกยคุ เปนตน

ถาจำแนกปจจยัภายในทีเ่ปนแรงกระตนุ ใหเกดิการทะเลาะววิาทกนั  ตามท่ีระบใุนอตั
ตทณัฑสูตร และกลหวิวาทสูตร๖ จะพบส่ิงตอไปน้ี คอื ตณัหา(ความอยาก) หรอื โลภะ(ความ
โลภ)  ความตระหน่ี (ผลประโยชนขดักนั)  ทฏิฐิ (ความเหน็ผิด เหน็แยงตอกนั) มานะ(ความถือ
ตวั และไมยอมเขาใจกัน) โทสะ (ความโกรธ) ขยายเปนความอาฆาต พยาบาท จองเวร ความมี
อคต ิ๔ (ลำเอยีงเพราะชอบ ชงัรงัเกลยีด กลวั และหลงงมงายไมร)ู  รษิยา(ความไมอยากใหผู
อืน่ไดด)ี  รวมถงึพฤตกิรรมทางวาจา เชน การดา สอเสยีด

คนเราเมือ่เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลงมมีานะ ทฏิฐิ ความเหน็แกตวัเปนฐาน
เหน็ผอูืน่คดิไมเหมอืนตน กพ็ยายามผลกัดนัเปล่ียนใหผอูืน่ตองคดิเหมอืนตวัคดิ มนักเ็ลยขดัแยง
ลมืนกึถงึเร่ืองนานาจิตตงั คนเราคิดตางกันได ทำตางกันได แตควรท่ีจะเคารพสิทธขิองผอูืน่ สงวน
จดุตาง แสวงจดุรวม แตกลบัไมไดคดิในจดุน้ี

๒. สาเหตหุลงั เกดิจากปจจยัภายนอก
ปจจยัภายนอก ทีเ่ปนสิง่ทำใหเกดิความตางกัน  ไดแก อำนาจ ผมูอีำนาจ กพ็ยายาม

ออกกฎกตกิามาบงัคบัขมเหงผอูืน่ โดยไมสอบถามผถูกูบงัคบัปฏบิตัวิาเหน็ดวยหรอืไม คดัคาน
หรอืไม ประการตอมา กเ็ปนเศรษฐกิจ หมายความวา เศรษฐกจิแบบกระแสโลก ทีป่ลอยการคา
แบบเสรี แบบมอืใครยาวสาวไดสาวเอา ผทูีด่อยศกัยภาพทางเศรษฐกจิ ทนุรอนไมมาก สายปาน
ไมยาว กแ็ขงขนัสไูมได ดงักรณคีวามขดัแยงระหวางรานคาปลกี หรอืรานโชวหวยตามหวัเมอืง

๖ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๘๖๙/๗๐๘.
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กับหางสรรพสินคาของบริษัทขามชาติ ที่มาทำมาหากินในเมืองไทย  นอกจากน้ีก็เปนเรื่อง
วฒันธรรมตามกระแสโลกาภิวตันทีข่ายผานทางส่ือทกุชนดิ วฒันธรรมใดดอยกวา ยอมจะถูก
วฒันธรรมท่ีแกรงกวากลืนกนิ ผทูีอ่อนแอยอมหาทางปกปอง ขณะท่ีผทูีแ่กรงกวากห็าชองทาง
ทีจ่ะฉกฉวย  อนึง่ความขัดแยงในดินแดนทางใตของประเทศไทย จนเกิดไฟใตลกุลามมานาน กเ็ปน
เรือ่งเช้ือชาต ิและศาสนาทีต่างกนั อกีฝายกลาวหาวา เชือ้ชาตหินึง่จะกลนือกีเชือ้ชาตหินึง่ ศาสนิก
หนึง่จะทำลายศาสนิกหนึง่  ในขาวทีก่ลาวหากันกเ็ปนเรือ่งของการเมืองการปกครองท่ีถกูตาง
ชาตแิทรกแซง กอความไมสงบ หลายประการทีร่ะบมุา แมจะไมหมด กถ็อืวา เปนปจจยัภาย
นอกท่ีตอกลิม่ขยายชองความเขาใจกนัใหถางออกไปจนอยคูนละข้ัว

ผลเสยีของการววิาทขดัแยงทัง้สวนบคุคลและสวนรวม เมือ่เกดิขึน้มา มผีลเสยีหายหลาย
ประการ เชน เสยีความรสูกึทีเ่คยดกีอกนั เสียเพือ่น เสียมติร  เสียชวีติ และทรพัยสนิ เสียโอกาส
ทีจ่ะพฒันาประเทศ  เสยีเวลาในการทำมาหากิน ไมไวใจกนัตองมวัระแวงและระวงัวา อกีฝาย
จะกอหายนะอะไรบางแกตน ตางคนตางมมีอืกมุอาวธุทัง้เพือ่ปองกนัตน และเพือ่ทำรายผอูืน่ ความ
สงบสุข สนัตภิาพไมอาจเกิดขึน้มาได เดอืดรอนไปทุกหวัระแหง

เมือ่อยดูวยกันดีๆ  ไมแตกกัน คนเราก็ไมมคีวามจำเปนตองสมาน  แตเมือ่แตกกันเปน
ฝกเปนฝาย กต็องการกลับไปคืนดกีนั หรอื หนัหนาเขาหากัน  สมานฉันท เปนหลักแหงการอยู
รวมกนัทัง้กอนการแตกแยกเปนกกเปนฝาย และหลังจากการแตกแยกในกรณีกอนการแตกแยก
ไมมใีครเหน็คณุคาของความสมานฉนัท แตเมือ่แตกกนัแลว กลับเรียกรองหาความสมานฉนัท

สมานฉนัท เปนภาษาบาล ี (สมาน + ฉนฺทฺ  = สมาน แปลวา เสมอกนั เทากนั สวน
ฉนัทะ แปลวา ความพอใจ) แปลวา ความมใีจเปนอนัหน่ึงอนัเดยีวกัน ความพรอมใจกนั  ชาว
ไทยนำคำนีม้าใชผานคำสอนทางศาสนาพุทธ มคีำไทยทีค่นุและใกลกบับาล ีคอื สมาน หมาย
ถงึ ทำใหตดิ เชน สมานแผล คอื ทำใหแผลตดิ เชือ่มผกูเขาดวยกัน เชน สมานมติร คอื ผกูมติร
มคีำบาลทีีม่คีวามหมายเขากลมุกบัสมานฉันทอยหูลายคำ คอื สมคัรสมาน (ความกลมเกลียว)
และ สามคัค ี  (ความพรอมเพรยีงกนั ความปรองดองกนั)

ขอความเพือ่สรางสมานฉนัทจากพระไตรปฎก
ววิาท ํ ภยโต  ทสิวฺา อววิาทจฺ   เขมโต
สมคฺคา  สขลิา  โหถ เอสา  พทุธฺานุสาสนี



ความขัดแยงและวิธีแกไขในพระไตรปฎก 281

“ทานทัง้หลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเปนภัย   และเห็นความไมววิาท โดยความ
ปลอดภัยแลว เปนผพูรอมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิด  นีเ้ปนพระพุทธานุสาสนี”๗ “สขุา 
สงฆฺสสฺ  สามคคฺ”ี “ความสามคัคพีรอมเพรยีงแหงหมนูำสุขมาให”๘

แนวทางสรางสันติและสมานฉันทเชิงพุทธ
วธิกีารสรางสมานฉนัท ทีป่รากฏในพระไตรปฎก พบวา พระพุทธเจาเปนเหมือนแพทย

ทีร่กัษาอาการปวย จะวางยาตามอาการกำเรบิของโรค และโรคอยางเดยีวกนั ดจุการแกไขความ
ขดัแยงในสงัคมสมยัใหม บางกรณ ีตองใชหลกันติศิาสตร บางกรณตีองใชหลกัรฐัศาสตร บาง
กรณตีองใชควบคกูนัโดยปรบัใหเหมาะสม จะนำเสนอเปน ๒ แนวทาง คอื

๑. วิธีการสรางสมานฉันทแบบวินัยปฎก(อธิกรณสมถะ)๙หรือหลักนิติศาสตร
พระพุทธเจาไดทรงบัญญตัพิระวินยั เพือ่เปนแนวในการประพฤติปฏบิตัขิองพระสงฆ แต

การบัญญตัวินิยันัน้กท็รงบัญญตัเิปนพระสงฆมไิดบญัญตัติามลำพัง ตองใหเกดิเร่ืองกอน แลว
ประชมุสอบสวนแลวบญัญัตพิระวินยัทามกลางพระสงฆ ดวยความเห็นชอบของพระสงฆตางพรอม
ใจกันนำไปปฏบิตั ิการทำกรรมตาง ๆ ของสงฆ ยกเวนอปโลกนกรรม ลวนใหทำเปนการสงฆ
ทัง้สิน้ กลาวคือ

๑) ญตัตกิรรม-ทำดวยสงฆ จตวุรรค คอื ๔ รปู ขึน้ไป เชน การสวดปาตโิมกข
๒) ญตัตทิตุยิกรรม-ทำดวยสงฆ ปญจวรรคคอื ๕ รปู ขึน้ไป เชน เรือ่งกฐนิ
๓) ญตัตจิตตุถกรรม-ทำดวยสงฆ ทสวรรค คอื ตัง้แต ๑๐ รปูขึน้ไปยกเวนในท่ีกนัดาร

เชน การอุปสมบท
๔) การใหมานัตต การสวดอัพภาน กต็องใชสงฆตัง้แต ๒๑ รปูขึน้ไป
จงึกลาวไดวาพระวนิยั คอื รฐัธรรมนูญ และกฎหมายตางๆ

๗ข.ุจรยิา.(ไทย)  ๓๓/๓๕/๕๙๕.
๘ข.ุธ.(ไทย)  ๒๕/ ๒๔/ ๔๑.
๙ข.ุภกิขฺนุ.ี(ไทย) ๓/๕๐๓/๓๒๘.
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พระสงฆ คอื สมาชกิสภาผแูทน
คณุสมบตัขิองพระสงฆ คอื คณุสมบตัขิองสมาชกิ
อำนาจพระสงฆ คอื อำนาจอธิปไตย

กรณีเมือ่เกิดความขัดแยง เหน็ตางเก่ียวกับบทบัญญตั ิหรอืมกีารละเมิดบทบัญญตั ิใน
เรือ่งวนิยั พระพทุธเจา เรยีกวา “อธกิรณ” หมายถงึเกดิเรือ่งขึน้แลวตองจดัการใหสงบ ม ี๔
อยาง คอื

ววิาทาธิกรณ  ไดแก การเถียงกนัปรารภพระธรรมวินยั  เรือ่งน้ี ตองไดรบัการช้ีขาด
วาถกู หรอืผดิ จากทานผรู ูทางบานเมือง เมือ่ตีความขอกฎหมาย ยงัตองอาศัยผรูกูฎหมาย
วนิจิฉยั เพือ่วางเปนแบบแผนตามหลกันติธิรรม

อนวุาทาธกิรณ  ไดแก การกลาว โจทฟองกนัวา ตองอาบตั ิคอืทำความผดิ เรือ่งน้ี
ตองไดรบัการวนิจิฉยั ตดัสนิวา จรงิหรอืไมจรงิ   จากทานผรู ูชีม้ลูตามขอเทจ็จรงิ

อาปตตาธิกรณ ไดแกการตองอาบตั ิทำความผดิบญัญตั ิวนิยั ถกูปรบัอาบตั ิเมือ่ผดิ
ตองปรบัปรงุตวัทำใหถกูและระวงัไมทำความผดิซ้ำ

กจิจาธิกรณ  ไดแกกจิทีส่งฆชวยกนัทำ สงัฆกรรม ขอน้ีอาจจะเก่ียวกบัการประชุมสวด
สมนภุาสนา(สวดหามภกิษไุมใหดือ้รัน้ ในการกระทำอันมชิอบ)หรอือพัภานในกลมุอาบัตสิงัฆาทิเสส
หรอืการอปุสมบท

ทีเ่หน็วา เก่ียวกบัเรือ่งขดัแยงโดยตรงกม็ ีเพียง ๓ อธกิรณ ขางตน  การระงบัขอขดั
แยงตามพระวินยั ระบวุธิกีารเอาไว ๗ ประการ ทีเ่รยีกวา อธกิรณสมถะ ดงัน้ี

๑. วธิแีบบ สมัมขุาวินยั กระบวนการนี ้ตองนำคกูรณเีขามาในท่ีประชมุหมคูณะ แลว
ระงบัเรือ่งทะเลาะกันตอหนาโจทกและจำเลย ใหถกูตองตามธรรม ตามวินยั

๒. วธิแีบบ สตวินิยั กระบวนการนี ้ใหในกรณทีีม่ผีกูลาวหาพระอรหนัตวา ตองอาบัติ
แตสงฆทราบวา คณุสมบตัขิองพระอรหนัตคอื ความเปนผมูสีตสิมบรูณ คนมสีตจิะไมทำผิด เพราะ
รตูวัเสมอ

๓. วธิแีบบ อมูฬหวนิยั แบบน้ี ใชในกรณีผทูำผดิในขณะท่ีวกิลจริต เมือ่หายบาแลว
กย็กผลประโยชนให กรณีเชนนี ้ทางกฎหมายก็ไมเอาผิดคนท่ีทำผดิเพราะสติไมสมประกอบ
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๔. วธิแีบบ ปฏญิญาตกรณะ กรณนีี ้ใหระงบัตามทีผ่ทูำผดิสารภาพตามความผดิทีท่ำ
ลงไป

๕. วธิแีบบ เยภยุยสกิา กรณนีี ้ใชเสยีงสวนมาก แบบคณะลูกขนุ หรอืความเห็นแบบ
ประชาพิจารณ

๖. วธิแีบบ ตสัสปาปยสกิา ใชในกรณ ี ทีผ่ทูำผดิ ไมยอมรบัสารภาพ แตจำนนดวย
หลกัฐาน จงึตดัสนิตามความผิดทีล่ะเมดิลงไป

๗. วธิแีบบ ตณิวตัถารกะ ใชในกรณทีีเ่รือ่งยงุยาก กระทบตอความมัน่คง ลำบากจะเขา
ขางฝายใด จงึเลอืกวธิปีระนีประนอมกันทัง้สองฝาย ไมฟนความเกา สางชำระความเดิม ไม
ฟนฝอยหาตะเขบ็ ใหเลกิแลวตอกนั  ดจุเหน็ส่ิงไมสะอาด จงึนำหญามากลบเสีย สมานฉันท
คงจะใชแบบนีก้ไ็ด คอื การประนปีระนอม

ทัง้อธกิรณและการระงับตองทำเปนการสงฆเปนสวนใหญ ดจุการตัง้กรรมาธิการฝาย
ตาง ๆ ฉะน้ันจงึเปนการทำงานเปนกลมุเปนทมีและในการประชุมทำกรรมตางๆ เปนการสงฆ
นัน้ ตองมมีตเิปนเอกฉนัท จรงิๆ ถามขีอของใจมสีทิธิ ยบัยัง้ (Vote) ได แมเพียงเสียงเดยีวสงฆ
ทัง้หมดกต็องฟงดงัทายกรรมวาจาวา”ยสสฺายสฺมโต  ขมต.ิ...........โส ตณุหฺสสฺ  ยสสฺ น ขมต ิโส
ภาเสยยฺ” “ถากรรมน้ี ชอบใจตอทานผใูด ทานผนูัน้พงึเงียบ ถาไมชอบใจตอทานผใูดทานผนูัน้
พงึพดูข้ึน”

อนึ่งการทำกรรมอันใดก็ตาม พระวินัยจะตองพรอมเพรียงกัน  ดังคำข้ึนตน ของ
กรรมวาจาวา  “ยท ิ สงฆฺสสฺ  ปตตฺกลลฺ”ํ  ซึง่แปลวา  “ถาความพรัง่พรอมของสงฆ พรอม
แลว..สงฆพึงทำ...”ดังนี้.๑๐

ทีก่ลาวมาเปนเรือ่งของแบบเลอืกในการหาทางสงบขอขัดแยงตามพระวนิยั ดจุการตดัสนิ
อรรถคดีทางกฎหมายบานเมืองในศาลสถิตยตุธิรรมตามหลักนติศิาสตร หรอื นติธิรรม

๒. วธิสีรางสมานฉนัทแบบพระสตุตนัตปฎกหรอืแนวรฐัศาสตร
วธิสีรางสมานฉนัท ทีป่รากฏในพระสตุตนัตปฎก เรยีกแบบแนวสมยัใหมวา ระงบัโดย

หลกัรฐัศาสตร เทาทีพ่บมหีลายวธิ ี แยกตามกรณทีีเ่กดิความขดัแยง
๑๐ ว.ิม.(ไทย)  ๔/๗๐/๙๘.
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๑) หลกัเสรภีาพทางความคดิ
 พระพุทธเจาไดใหโอกาสแกชาวกาลามะในการท่ีจะเช่ือหรือไมเชือ่ คำสอนของนัก

บวช ทีม่าเผยแผคำสอนดวยขอความวา  “ดกูรกาลามะทัง้หลาย ทานทัง้หลายอยาเชือ่ เพยีง
เพราะ

๑. การฟงตามกนัมา (มา อนสุสฺเวน)
๒. การถอืกนัสบืๆ มา (มา ปรมปฺราย)
๓. ขาวเลาลอื (มา อติกิริาย)
๔. การอางตำรา (มา ปฏกสมปฺทาเนน)
๕. การใชตรรกะ (มา ตกกฺเหต)ุ
๖. การอนมุาน (มา นยเหต)ุ
๗. การตรึกตรองตามอาการ (มา อาการปรวิติกเฺกน)
๘. เขาไดกบัทฤษฎีทีต่นคิดไว (มา ทฏิฐินิชฌฺานขนฺตยิา)
๙. มองเห็นลกัษณะวานาเช่ือได (มา ภพพฺรปูตาย)
๑๐. สมณะ นีเ้ปนครขูองเรา (มา สมโณ โน ครตู)ิ
ตอเม่ือใดรเูขาใจ ดวยตนเองวา ธรรมเหลานัน้ เปนอกุศล เปนกศุล มโีทษ ไมมโีทษ

เปนตนแลว จงึควรละ หรอื ถอืปฏิบตัติามน้ัน” ๑๑

๒) หลักความเสมอภาค 
ในพระธรรมวนิยั จะเหน็ไดจากหลกัความอศัจรรยของพระธรรมวนิยั ๘ อยางเปรยีบ

เทยีบกบัความอศัจรรยของมหาสมทุร ๘ อยาง ดงัน้ี
๑. ธรรมวินยั หรอืพระพุทธศาสนามีการศึกษาตามลำดับ  ทำตามลำดับ ปฏบิตัติาม

ลำดบั แทงตลอดอรหัตตมรรค ดวยการทำตอเน่ืองดุจมหาสมุทรลมุลกึตามลำดบั
๒. สาวกของพระพทุธเจาทีแ่ทไมลวงสกิขาบททีท่รงบญัญตัแิลว แมจะตองสละชวีติ

กย็อม ดจุมหาสมทุรไมลนฝง

๑๑ อง.ฺตกิ. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
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๓. สงฆ ยอมกนัคนชัว่ใหหางไกล ดจุทะเลซดัซากศพใหเขาสฝูง  ฉะน้ัน
๔. วรรณะ ๔ ออกบวชแลวยอมละซ่ึงชื่อ โคตร ในกาลกอนถึงการนับวาเปน

สมณศากยบตุร ดจุน้ำจากแมน้ำทัง้หลาย เมือ่ถงึมหาสมทุรแลว กเ็ปนน้ำมหาสมทุรอนัเดยีวกนั
๕. แมฝนตก มหาสมุทรก็ไมปรากฏความพรองและความเต็ม ฉนัใด ภกิษใุนธรรม

วนิยั ทีด่บักเิลสดวยนิพพานธาตุ ยอมไมทำนพิพานใหเตม็
๖. พระธรรมวนิยั มรีสเดยีว คอื วมิตุตริส  รสแหงความหลุดพน  ดจุมหาสมทุรมรีส

เดยีวคือ รสเคม็ (เอกรโส-โลณรโส, เอกรโส-วมิตุตฺริโส)
๗.มหาสมุทรเต็มไปดวยรตันะนานาประการ ฉนัใด พระธรรมวินยักม็ากดวย ธรรม

รตันะ คอื สตปิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรค ๘
ฉันนั้น

๘. มหาสมุทร เปนทีอ่ยขูองสัตวมชีวีติใหญๆ  เชน ปลาติมติมิงัคลา ตปิรมิงัคลา อสรู
นาค คนธรรพ ฉนัใด พระธรรมวนิยักม็อีรยิบุคคล ๔ และผปูฏบิตัเิพือ่เปนอรยิบุคคล ๔ ฉนัน้ัน.
เหตุนี ้จงึทำใหภกิษยุนิดยีิง่ในธรรมวินยั.๑๒

๓) หลกัความเปนพีเ่ปนนองกนั หรอื ภราดรภาพ คอื สหธรรมิก ผปูฏบิตัธิรรมรวม
กนั ควรมธีรรมตอไปนี้

ก. สงัคหวตัถ ุ๔ คอื แบงปน, พดูไพเราะ, บำเพญ็ประโยชนและวางตัวเคยีงบา
เคยีงไหล รวมสขุรวมทกุข๑๓

ข. สาราณยีธรรม ๖ คอืจะพดู จะทำ จะคดิ กป็ระกอบดวย เมตตาจติ แบงปนลาภ
กนัอยางทัว่ถงึ, มศีลีเสมอกนัและมทีศันะเสมอกนั๑๔

ค. หลกัอปรหิานยิธรรม ๗ คอื
- หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย
- เมือ่ประชมุกพ็รอมกนัเขาประชมุ และพรอมเพรยีงกนัเลกิประชมุ
- ไมทำลายหลกัการเดมิ

๑๒ องฺ อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๐๙/๒๐๐๗.
๑๓ อง.ฺ จตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒.
๑๔ อง.ฺ ฉกกฺ. (ไทย) ๒๒/๒๘๒/๓๒๑.
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- เคารพผหูลกัผใูหญ
- คมุครองกุลสตรี มใิหถกูขมเหง
- เคารพ เจดยี อนสุาวรยีคนสำคญัของชาติ
- ใหการคมุครองอารักขาสมณะชีพราหมณ ผปูฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในรัฐ๑๕

๔) หลกัการใชอธปิไตย พระพทุธเจาทรงนยิม ธรรมาธปิไตย คอื เอาหลกัการเปน
ใหญ มใิช อตัตาธปิไตย เอาตนเปนใหญ หรอื โลกาธปิไตย เอาโลกหรอืพวกพองเปนใหญ ดงั
พระองคแสดงไวอยางชัดเจน  “ทีใ่ดไมมสีตับรุษุ  ทีน่ัน้มใิชสภา”

สตับรุษุ คอื ผรูจูกัเหตุผล-รจูกัคน รจูกัประมาณ-รจูกักาล-รจูกัชมุชมุ และรจูกัความ
สมัพันธระหวางบคุคล จงึอาจกลาวไดวา

“พระธรรมวนิยั ของพระพทุธเจาเปนหลักการปกครองของพระสงฆ โดยพระสงฆ และ
เพือ่พระสงฆอนัมปีระโยชน ๑๐ อยาง เปนเปาหมาย คอื

๑. เพือ่หมคูณะยอมรบัวาดี
๒. เพ่ือใหหมคูณะมคีวามผาสกุ
๓. เพ่ือขมคนชัว่
๔. เพือ่ปกปองคนดี
๕. เพือ่ขจดัทกุขในปจจบุนั
๖. เพือ่ตดัทกุขในอนาคต
๗. เพือ่ผทูีย่งัไมศรทัธาไดมคีวามศรทัธา
๘. เพือ่รกัษาจิตของคนท่ีศรทัธาอยแูลว ใหเลือ่มใสย่ิงๆ ขึน้ไป
๙. เพือ่ความตัง้มัน่แหงพระสทัธรรม คอื พระพทุธศาสนา
๑๐. เพือ่อนเุคราะหพระวนิยั คอื หลักการอนัดงีาม ของการอยรูวมกนัโดยสนัต ิอยางที่

เรยีกวา “มสีนัตสิขุในสวนตน และสนัติภาพในสวนรวม”

๑๕ อง.ฺ สตตฺก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘.
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สรปุความวา ผลท่ีไดรบัจากวิธกีารสรางความสมานฉันททีป่รากฏในพระไตรปฎก พระ
พทุธเจาทรงใชระงับความขัดแยง ทำใหพระญาติเขาใจกัน เปนหน่ึงน้ำใจเดียวกัน เลกิทพั หนั
มาใหการชวยเหลอืกนั ถอยทถีอยอาศยั กอ็ยรูอดทัง้สองฝาย ในสวนของพระสงฆชาวโกสมัพี
เมือ่ถูกชาวบานคว่ำบาตร เกดิสำนกึตวัได ขอขมากันและกัน แตชาวบานยงัไมยอม ใหไปขอขมา
พระพุทธเจากอน กวาจะออกพรรษาก็ลำบากทั้งสองฝาย ในที่สุดก็ปรองดองกันเพราะเห็น
ผลกรรมการทะเลาะววิาท

สมานฉันททีป่รากฏในพระไตรปฎก อาจจะไมใชตำราวเิศษ หรอื คาถาวิเศษ เสกออก
ไปสงัคมสงบสขุไดทนัท ีและทัง้หมด  เพราะคนเรายังมอีคต ิคานิยม โลภะ โทสะ ไมเหมอืนกนั
การจะเขาไปแกปญหา ตองใชแบบท่ีเหมาะสม เพยีงแคการเอยปากขอโทษ กย็งัดกีวาปากแข็ง
มมีานะถอืตวัจดั อณุหภมูคิวามขดัแยงกล็ดความรอนแรงลงมาระดบัหนึง่แลว

มองแตแงดีเถิด
เขามีสวน เลวบาง ชางหวัเขา
จงเลือกเอา สวนดี เขามีอยู
เปนประโยชน ตอโลกบาง ยงันาดู
สวนท่ีชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย
จะหาคน มีดี เพียงสวนเดียว
อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย
เหมือนเท่ียวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย
ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง.

(ทานพุทธทาสภิกขุ)
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