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บทน�า
 สังคมไทยในปัจจุบันมีปัจจัยส�าหรับการด�าเนินชีวิตที่เอื้ออ�านวยให้มีความสุขสบายมากขึ้น  

ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้และรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

แต่ในความเป็นจริงคนในสังคมไทยบางส่วนกลับมีสภาพที่ขาดความไว้วางใจ ไร้มิตรภาพ และความ 

เช่ือม่ันระหว่างกัน เนื่องจากรอยร้าวแห่งความขัดแย้ง แตกแยก และบาดแผลเก่าในอดีตจากปัญหา

การเมอืงของกลุม่เสือ้เหลอืงเสือ้แดงตลอดทศวรรษท่ีผ่านมายงัไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดส้ิน ส่งผลให้เกดิ

ความสูญเสียแก่ประเทศไทยและคนไทยมากมาย รัฐบาลที่ผ่านมาจนกระทั่งในยุคปัจจุบันโดยการ 

น�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความพยายามที่จะสร้างความสมานฉันท์เพื่อน�าพาประเทศไทย 

ก้าวพ้นความเจ็บปวดในอดีต ก้าวไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ความพยายามในการ

แก้ไขความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองดังกล่าว ถือว่ามีความก้าวไปในระดับหนึ่ง 

แต่ในส่วนลึก ๆ แล้วความรู้สึกขัดแย้ง ขุ่นเคือง หวาดระแวงยังแฝงอยู่ในใจของผู้เป็นคู่กรณีแห่งความ

ขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ การตอบโต้กล่าวหาซึ่งกันและกันอยู่เนือง ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ 

ในบทความนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเสนอ

แนวทางการสร้างความปรองดองหรือสมานฉันท์ด้วยพุทธวิธีซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความขัดแย้งหรือความไม่เป็นมิตรในสังคม
 ความขัดแย้งเป็นสภาพความอันเป็นปกติธรรมดาในสังคม ดังที่มอริสได้กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้ง

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ และยังมี

ความจริงอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีการสูญเสีย

ตามมา หรอืในบางครัง้อาจจะก่อให้เกดิหายนะอนัร้ายแรงได้เช่นกัน อย่างไรกต็าม ความขดัแย้งสามารถ

ส่งผลเชิงปฏิฐานได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ท�าให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งม ี

การบูรณาการแนวคิดใหม่ๆ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีและการพัฒนามากย่ิงขึ้น ซึ่งโดย 

ทั่วไปแล้ว ย่อมจะขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งของสมาชิกในสังคมนั้น
1

 
1
 อ้างใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. อาวุธมีชีวิต: แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕-๑๗. 
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 ส�าหรับการวิเคราะห์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในแต่ละสังคม สามารถกระท�าได้ไม่ใช่แค่เพียง 

ด�าเนินการวิเคราะห์แยกแยะและระบุมุมมองของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่กรณี ตลอดจนการ 

หาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง มุมมองหรือทัศนคติระหว่างกัน แต่รวมถึงความสัมพันธ์

ระหว่างกันทีใ่นช่วงเวลาท่ีผ่านมา รปูแบบและวธิกีารทีบ่คุคลเหล่านัน้ใช้ในการจดัการความขดัแย้ง และ

ขยายกว้างออกไปจนถงึการพจิารณาถงึบรบิททางประวตัศิาสตร์ การประเมนิทางเลอืก ความเป็นไปได้

ในการที่จะท�าการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งมีหลายรูปแบบที่เหมาะสม ตามบริบทของปรากฏการณ์ในแต่ละ

สังคม แต่ที่รู้จักกันมากคือ การเจรจาโดยค้นหาจุดยืนและจุดสนใจร่วมกัน

 อย่างไรกต็าม เมือ่เกดิมคีวามขดัแย้งและความรนุแรงในสงัคมแล้ว ทางเลอืกของสมาชกิในสงัคม

และผูมี้ส่วนร่วมในการสญูเสยีและได้รบัผลประโยชน์ ในการจดัการกบัความขดัแย้งนัน้มอียู ่๒ ทางหลกั

คือ 

 ๑)  การเลือกใช้ความรุนแรง เพื่อแก้ไขกับปัญหาความขัดแย้ง  

 ๒)  การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น 

 ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้น ย่อมมีพลวัตทั้งในรูปแบบที่มีการขยายตัวมาก 

ยิง่ขึน้หรอืลดขนาดให้เลก็ลงไป ในกรณทีีค่วามขดัแย้งมกีารขยายตวัยกระดบัขึน้มาจนถงึข้ันทีท่�าให้เกดิ

การมุ่งท่ีจะท�าให้มีการแพ้หรือชนะกันมากข้ึน ย่อมจะมีกระบวนการเข้ามาจัดการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

นั้น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหลีกหนีปัญหา การใช้คนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Mediation) 

การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง (Negotiation) การใช้อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การฟ้องร้อง 

(Litigation) การใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย หรือแม้กระทั่งการชุมนุมประท้วงและ

การใช้ความรุนแรง

 คริสโตเฟอร์ มัวร์ ได้แบ่งลักษณะของความขัดแย้ง ออกเป็น ๕ ประเภท คือ
2

 ๑. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิด

จากการได้รับข้อมูลน้อยไป การแปรผลข้อมูลผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาด้วยความเห็น 

ต่างกัน หรือแม้แต่ความแตกต่างในรูปแบบของการรับรู้ข้อมูล (Perception) ซึ่งบางครั้งก็เป็นปัญหา 

ที่ขัดแย้งกันได้

 ๒. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นผลของการแก่งแย่งผลประโยชน์

ระหว่างกัน ในเรื่องที่ดูเหมือนว่ามีหรือไม่มีอย่างพอเพียงมีว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหา กระบวนการ

และ/หรือจิตวิทยา

 2
 Christopher W. Moore, Practical Strategies for Resolving ConFlict, 4th ed., (San Francisco, 

CA: Jossey-Bass, 2014), pp. 39-42.
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 ๓.  ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structure Conflict) เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของอ�านาจ  

จงึเป็นกระบวนการแย่งชงิอ�านาจ หรอืการกระจายอ�านาจ อนัเป็นปัญหาด้านโครงสร้างทีข่ยายรวมไปถงึ 

กฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา และระบบ

 ๔.  ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้านความสัมพันธ ์

เชิงบุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ที่รุนแรง ความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่บกพร่อง

 ๕.  ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเชื่อ ความแตกต่าง

ในค่านิยม ขนบประเพณี ประวัติการเลี้ยงดูที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนของแต่ละปัจเจกบุคคลขึ้นมา

 หากขยายการวิเคราะห์ไปถึงสภาพความขัดแย้งภายในรัฐ (Intrastate Conflict) ที่ยืดเยื้อและ

รุนแรงถึงขั้นมีการสูญเสียชีวิต โดยหลักการแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
3

 ก)  ความขดัแย้งทีมุ่ง่เปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครองหรอืโครงสร้างอ�านาจรฐั (อดุมการณ์ทาง 

การเมอืง) 

 ข)  ความขัดแย้งท่ีมุง่เปลีย่นแปลงรฐับาล หรอืเพือ่ให้ได้มาซึง่อ�านาจในการปกครอง หรอืจดัสรร 

ผลประโยชน์ (กลุม่อ�านาจ/ผลประโยชน์) 

 ค)  ความขัดแย้งที่มุ่งแยกตัวเป็นรัฐอิสระ (อัตลักษณ์/ชาติพันธุ์) อย่างเช่นในประเทศเมียนมาร ์

ที่มีกองก�าลังกะเหรี่ยงอิสระ กองก�าลังรัฐฉาน ความขัดแย้งแบบนี้ มักจะมีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคน

ที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ ชาติพันธุ์ หรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งอาจก่อให้เกิด

ไม่ใช่แค่เพียงความแตกแยกในสังคม ความสูญเสียทางชีวิตและจิตใจระหว่างผู้คนในสังคม และการ 

แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน แต่รวมถึงการมีทัศนคติท่ีมองเห็นฝ่ายตรงข้าม เป็นศัตรูที่ต้องมุ่งตอบโต้ท�าร้าย 

กันถึงระดับที่มีความมั่นใจว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งยังคงอยู่ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตน จึงก่อ 

ให้เกิดแรงต้านต่อความพยายามใดๆ ในอันที่จะสร้างการประนีประนอม

ความขัดแย้งในสังคมไทย

 ความขัดแย้งของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้น รากเหง้าของปัญหา

ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใดเพียงล�าพังที่จะสามารถ

อธิบายว่าท�าไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงหรือสะท้อนความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ดีท่ีสุด 

เนือ่งจากความขัดแย้งท่ีเกดิข้ึนน้ันมกีารก่อตัวบ่มเพาะและปะทเุป็นวงจรทีต่่อเนือ่งยาวนาน และมปัีจจยั

 
3
 Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and William I. Zartman (eds.). The SAGE Handbook of 

Conflict Resolution. London: Sage, 2009), pp 52-59.
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ที่หลากหลายซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสังคมไทยในอดีตมีความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมมาโดยตลอด ในที่นี้ขอประมวลสรุปปัจจัยที่สาคัญ ดังนี้
4

  ๑) ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ที่มีการกระจายความเจริญ อย่างไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพาะกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและความเจรญิในทกุๆ ด้านในขณะทีช่นบท

เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ ดังจะ

เห็นได้จากสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่มี

มากกว่าในชนบท 

 ๒) ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนของรายได ้

แตกต่างกันมาก แรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีจ�านวนร้อยละ ๔๐ ของแรงงาน

ทั้งหมด แต่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของ GDP ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มี

รายได้ประมาณร้อยละ ๓๓ ของ GDP กลับมีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ ๑๙ ของ

แรงงานทัง้ประเทศ ผูท้ีอ่ยูใ่นภาคเกษตรกรรมซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจงึเป็นกลุ่มทีม่ฐีานะ

ยากจนและอาศัยอยู่ในชนบท ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้เป็นนายทุนที่อาศัยอยู่

ในเมืองเป็นกลุ่มที่มีฐานะดีกว่า

 ๓) การครอบครองทรพัยากรทีไ่ม่เท่าเทยีม โดยเฉพาะการครอบครองปัจจยั การผลติซึง่นายทนุ

เป็นผู้ครองอ�านาจในการซ้ือ ในขณะท่ีคนชนบทและเกษตรกรส่วนใหญ่มี ความยากจนและไม่ได้เป็น

เจ้าของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะท่ีดินท�ากินในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนซ่ึงเป็นคนส่วนน้อย 

เพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่าคนละ ๑๐๐ ไร่ ในขณะที่คนอีก 

ร้อยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินไม่เกินคนละ ๑ ไร่ นอกจากนี้ ที่ดินประมาณร้อยละ ๗๐ ถูกทิ้งร้างไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ถือครองที่ดินเพื่อเก็งก�าไร

 ๔) การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม จากความเจรญิทีก่ระจกุตวัอยูแ่ต่ในเมอืงและ ความเหลือ่มล�า้

ทางรายได้ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทาให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยู่กับคนเมือง 

ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ โดยกลุ่มประชากร ๑ ใน ๕ ที่มีรายได้สูงสุดของประเทศ มีรายได้ 

รวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้รวมของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มประชากร ๑ ใน ๕ ที่มี

รายได้ต�่าที่สุด มีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ ๓.๘๔ ของรายได้รวมทั้งประเทศเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่า กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุดประมาณ ๑๓ เท่า 

 4
 สรุปความจาก คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพือ่การปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.) รายงาน

ฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 
๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙๗-๒๑๗.
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 ๕) นโยบายและกลไกการจดัการของรฐัไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสงัคมได้ 

โครงสร้างและระบบภาษไีม่สามารถกระจายความมัง่คัง่จากคนรวยไปสู่คนจนได้ ท�าให้ช่องว่างระหว่าง

คนรวยกับคนจนเพิ่มมากข้ึน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง แต่ช่องว่างระหว่างชนชั้น 

ทางสังคมกลับยิ่งห่างมากขึ้น พร้อม ๆ กับที่การด�าเนินนโยบายรัฐมีสองมาตรฐานหรือมากกว่า และ

กฎหมายท่ีเอื้อประโยชน์แก่คนรวย ท�าให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคมเหล่านี้สร้างความเหลื่อมล�้า

ในทางเศรษฐกจิและความเหลือ่มล�า้ของโอกาสในการเข้าถงึบรกิารพืน้ฐานของรฐั เช่น บรกิารสาธารณสขุ 

และการศึกษา ที่ท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 ๖) การบังคบัใช้กฎหมายและการด�าเนินกระบวนการยติุธรรมทีไ่ม่สอดคล้องกับหลกันติิธรรม 

รากเหง้าของปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาที่เกิด

จากความคับข้องใจ เมื่อระบบการเมืองมีปัญหาและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุด รวมท้ังมีการ

รัฐประหารหลายครั้ง ท�าให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ยอมรับค�าส่ัง

ของคณะปฏิวติัในฐานะผูท้รงอ�านาจรัฐว่าถูกต้อง และบางฝ่ายไม่ยอมรบักตกิาสงัคมทีม่อียูใ่นการจดัการ

ความขดัแย้ง ความขดัแย้งจงึลกุลามบานปลายและเกิดความรนุแรงขึน้ ท้ายทีส่ดุจงึน�าไปสูก่ระบวนการ

ตุลาการภิวัฒน์ซึ่งท�าให้เป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา กฎหมายเป็นกลไกการควบคุมทาง

สังคมที่เป็นทางการซึ่งมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม หรือควบคุมทางสังคมที่น้อยที่สุด ต่างจากกลไกทาง

วัฒนธรรมซึ่งเป็นกลไกท่ีมีอ�านาจมากและมีอิทธิพลมากกว่ากฎหมาย โดยเป็นกฎเกณฑ์แบบไม่เป็น

ทางการ เช่น การตั้งข้อรังเกียจทางสังคม (social sanction) แต่ในสังคมไทยพบว่า กลไกดังกล่าวยังไม่

เข้มแข็งพอที่จะท�าให้คนในสังคมตระหนัก และเกรงกลัวที่จะท�าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 จากลักษณะทั้ง ๖ ประการดังกล่าว ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างในสังคม ส่งผล

ให้สังคมไทยมีชนชั้นอยู่ ๒ ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นผู้ปกครองที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือครอง

ปัจจัยการผลิตและมีอ�านาจทางการเมือง กับ ชนช้ันผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือประชาชนที่ด้อยโอกาส 

ในลักษณะของสัมพันธภาพเชิงอ�านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน โดยลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ท�าให้เกิดความ

ขัดแย้งในสังคม แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ปรากฏอาการและไม่แสดงออกถึงความรุนแรง เพราะสังคม

ยังคงมีดุลยภาพระหว่างชนชั้นทั้งสองอยู่ เนื่องจากมีโครงสร้างทางสังคมที่ท�าหน้าที่ในการรักษาสมดุล

ทางอ�านาจในสังคมท่ามกลางพลวัตที่เกิดขึ้นในสังคม กลไกดังกล่าว คือ  

 ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม คือ วัฒนธรรมที่ผู้อยู่ใต้ 

การปกครองมกัอยูใ่นฐานะผูร้อรบัผลประโยชน์ทางการเมอืง โดยไม่เข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการ

เสนอความต้องการของตนเองต่อระบบ โดยเห็นว่าตนเองไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อกลุ่มผู้ปกครอง 
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 ๒) การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” และการต่อรองอ�านาจและผลประโยชน์ที่ลงตัว 

ในกลุ่มชนชั้นน�า ท�าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของอ�านาจอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มี

สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ และไม่มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ท�าให้การปกครองเป็นเรื่องของ

การต่อรองอ�านาจเฉพาะกลุม่ชนชัน้น�า ซึง่ประกอบด้วย ทหาร ข้าราชการ นกัการเมอืง และกลุ่มนายทุน 

ซึ่งเป็นไปในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกัน ถึงแม้จะมี ความขัดแย้งและแย่งชิงอ�านาจระหว่างทหาร 

ข้าราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุนเป็นผู้สนับสนุน แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ปะทุขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ความขดัแย้งจงึเป็นทีต่กลงกนัได้หากผลประโยชน์ลงตัว หรือกล่าวอกีนยัหนึง่ว่า การเมอืงเป็นเร่ืองของ

ชนชั้นน�า (Elite) ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 

 ๓) บทบาทของรัฐเป็นแบบรัฐสงเคราะห์หรือรัฐจัดการ รัฐยังคงรวมศูนย์อ�านาจการจัดการ 

การให้บรกิารสาธารณะ หรือสวสัดิการสงัคม ในขณะท่ีประชาชนยงัไม่ตระหนกัถงึศกัยภาพในการพัฒนา

ตนเอง ทั้งในระดับปัจเจก และระดับชุมชน บทบาทของรัฐจึงเป็น “ผู้ให้” ในขณะที่ประชาชนเป็น  

“ผู้ขอ” และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรง 

 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่าน้ีสามารถสร้างดุลอ�านาจในสังคมได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

เนื่องจากสังคมมีลักษณะเป็นพลวัต จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ 

กระแสโลกาภิวัฒน์ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองแบบประชาธิปไตย ท�าให้มีการ

ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญและการปรับตัวสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยมี

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดง

ถึงการปรับตัวของสังคมให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ และกระทบต่อสมดุลอ�านาจทางสังคมที่อาจ 

เหมาะสมในช่วงเวลานั้น แตไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไป เช่น  

การพฒันาไปสูค่วามเป็นประชาธปิไตยซึง่ต้องอาศัยการมส่ีวนร่วมของประชาชนมากขึน้ ท�าให้ประชาชน

เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยยิ่งข้ึน การสร้างดุลยภาพแบบเดิมโดย

ใช้กลไก ๓ ประการข้างต้น จึงไม่สามารถสร้างสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป 

 เม่ือสงัคมไม่สามารถจดัการความขดัแย้งได้อย่างเหมาะสม เมือ่มปัีจจัยอืน่เป็นตัวกระตุ้น ประกอบ

กับกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีด้อยประสิทธิภาพ ความขัดแย้งจึงยกระดับไปสู่ความรุนแรง 

ความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น ได้มีการขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นเร่ือยๆ ตามความเป็นไป 

แห่งกาลเวลาด้านกายภาพ เพราะว่าได้มีการประมวลเพ่ือให้กลายเป็นหนี่งเดียวอย่างเหนียวแน่นซ่ึง 

‘ความรู้สึก’ ของแต่ละฝ่ายว่า ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อ�านาจที่ไม่เป็นธรรมในการด�าเนินการตามความมั่นใจ

ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือ ท�าเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเท่านั้น อาทิเช่น ได้มีการ

แทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ หรือมีการท�ารัฐประหาร จนที่สุดแล้ว สภาพของการ
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มเีพยีงความรูส้กึน้ัน ได้กลบักลายเป็นความขัดแย้งอย่างจรงิจังท่ีมคีวามรนุแรงซึง่ปรากฏออกมาเป็นการ

กระท�าซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่แต่ละฝ่ายสามารถ 

ระดมมวลชนให้มาเป็นฐานสนับสนุนกลุ่มของตน อีกท้ังส่ือมวลชนบางส�านักก็ได้ผสมโรงเป็นแนวร่วม

เข้าไปด้วย โดยไม่ได้ด�าเนินการให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนอย่างจริงใจ 

 เมื่อความขัดแย้งปรากฏ ได้เกิดสองกลุ่มท่ีเป็นปรปักษ์กันอย่างชัดเจนเข้ามาช่วงชิงอ�านาจรัฐ  

ในระยะที่ความขัดแย้งเข้าสู่ขั้นของการช่วงชิงอ�านาจและแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง ได้มีปัจจัยที่เป็น

ตัวกระตุ้นให้แปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงหลายประการ ดังนี้ 

 ๑) ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน 

 ๒) การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล สื่อเหล่านี้รัฐไม่สามารถควบคุมได้ โดยสื่อแต่ละ

ฝ่ายจะท�าหน้าทีผ่ลติและขยายภาพความดขีองฝ่ายตนให้ใหญ่กว่าปกติ ในขณะเดียวกนักล็ดขนาดภาพ

ความดขีองฝ่ายตรงข้ามให้เลก็กว่าปกต ิและขยายภาพความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามให้ใหญ่กว่าปกติ 

เป็นลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือการเผยแพร่ถ้อยค�าที่ท�าให้เกิดความเกลียดชัง 

(Hate Speech) จึงท�าได้ง่าย และข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกน�าไปเผยแพร่ซ�้าในวงกว้างโดยการส่งข้อมูล 

ต่อๆ กัน ผ่านสื่อบุคคลทั้งที่เป็นเครือข่ายสังคม และเว็บบอร์ดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 ๓) การต้ังข้อกล่าวหาท่ีรุนแรงเกินจริงของผู ้ที่มีอ�านาจรัฐต่อผู ้ต่อต้าน โดยเฉพาะการตั้ง 

ข้อกล่าวหาการก่อการร้ายกับกลุ่มผู้ชุมนุม 

 ๔) การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน 

 ๕) การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในความขัดแย้ง ซึ่งไม่ต้องการสูญเสียอ�านาจหรือผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ที่เกิดขึ้น จึงพยายามรักษาสถานภาพ (status quo) ของตนโดยการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์

หรือดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นในทางการเมือง เพื่อสร้างความชอบธรรมจากมวลชน 

ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน ท�าให้ปัญหาทางการเมืองลุกลามบานปลาย 

 ๖)  สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความ 

ขัดแย้งใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรง 

 ๗) การใช้ทหารจัดการกบัความขดัแย้ง มาตรการทีผู่ม้อี�านาจรฐัใช้ในการควบคมุและด�าเนนิการ

กับผู้เข้าร่วมชุมชนทั้งในเหตุการณ์การชุมนุมเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และระหว่างเดือนเมษายน-

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกบับทบาท เพราะเป็นทหารทีถ่กูฝึกขึน้มาเพือ่ปราบปรามศตัรผููร้กุราน

มากกว่าที่จะด�าเนินการกับผู้ชุมนุมซึ่งมีความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่ต่างกัน
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หลักการโดยทั่วไปในการขจัดความขัดแย้งในสังคม
 ๑.  สร้างความสมานฉันท์ ค�าว่า ความสมานฉันท์ หรือบางทีใช้ค�าว่า ความปรองดองบ้าง  

ความปรองดองสมานฉันท์บ้าง ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้ทั้งสามค�าด้วยความหมายเหมือนกัน ซึ่งตรง 

กับค�าภาษาอังกฤษว่า “Reconciliation” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

ความหมายไว้ว่า ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์
5
 กล่าวคือ  

เป็นความเหน็พ้องต้องกนัในด้านความคดิเหน็ ความไว้เนือ้เชือ่ใจกนั อย่างไรกต็าม ความหมายทีส่งัคมไทย

ปัจจุบันเข้าใจและใช้กันดูเหมือนว่าจะมีขอบเขตที่อยู ่นอกเหนือจากความหมายที่พจนานุกรม 

ได้บัญญัติไว้ โดยน�าไปใช้ในความหมายด้านความสามัคคี การให้อภัยกัน รวมไปถึง การเลิกแล้วต่อกัน

จากความขัดแย้งที่มีในอดีต

 โดยหลกัการแล้ว การปรองดองสมานฉนัท์ในภาคปฏบิติัคอื การท�าตามกระบวนการหรือข้ันตอน

ที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามข้อก�าหนดที่มีในทฤษฎี แต่ความพยายามท่ีจะสร้างความ

สมานฉันท์ตามกระบวนการ หรือข้ันตอนในภาคปฏิบัตินั้นอาจมีความยากล�าบาก และต้องการระยะ

เวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถคาดเดาได้ อีกทั้งยังมีความซับซ้อน เพราะความพยายามดังกล่าว  

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยมีขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งยังต้อง

มีการกระท�าอย่างต่อเน่ืองท่ีซับซ้อนมากข้ึน เพราะว่า เราไม่สามารถแยกสังคมที่มีปัญหาเร่ืองความ 

ขดัแย้งและความหวาดกลวัอย่างรนุแรงออกไปจากกนัได้ เนือ่งจากว่าเรือ่งดงักล่าวนัน้ เป็นกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเช่น การมีสันติธรรมแทนการแก้แค้น การจัดการความทรงจ�า

ร่วมกัน ตลอดจนการให้ค�าอธิบายถึงมุมมองต่างๆ ของคู่ขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน

 ความปรองดอง อาจมองได้ในเชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ โดยความหมายเชิงทฤษฎีนั้น 

มแีนวคดิว่า ความปรองดองเกดิจากกระบวนการต่างๆ ทีป้่องกนัและแก้ไขเพือ่ไม่ให้ความขดัแย้งเกดิข้ึน

มาใหม่อีก โดยการสร้างสนัติภาพ หยดุยัง้วงจรของความรนุแรง และสร้างสถาบนัทีเ่ป็นประชาธปิไตย 

ให้กลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง แต่ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติน้ันหมายถึง กระบวนการที่น�าไปสู่การลด 

ความเกลยีดชงั รวมถงึการแตกแยกทัง้ทางด้านกายภาพและจิตใจ และขณะเดียวกนักม็กีารสร้างความ 

ไว้วางใจกนั เพือ่ฟ้ืนคนืซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่คนทีเ่คยขดัแย้งกันอย่างรนุแรง โดยอาศยัการแสดง

ความรับผดิชอบต่อการกระท�าด้านลบท่ีได้เกดิข้ึนแล้วในอดตี การยอมรบัความจริงทีเ่กดิข้ึน การเมตตา

ให้อภัย ตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจากนักวิชาการที่ให ้

ความหมายของกระบวนการสร้างความปรองดองในอกีด้านหนึง่ นัน่คอื กระบวนการเยยีวยาบาดแผล

 5
 ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรงุเทพมหานคร :  บรษิทั ศิรวิฒันา

อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๗๑.
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ของทั้งผู้ถูกกระท�าและผู้กระท�าหลังจากเหตุการณ์ของความรุนแรงได้เกิดขึ้นแล้ว และเป็นการยุติ 

ความสัมพนัธ์ด้านลบต่อกนั อีกท้ังไม่น�าไปสู่ซึง่ความเป็นศตัรกูนัในหลกัการ ตลอดจนการมกีระบวนการ

สร้างบคุคลทีส่ามข้ึนมา เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานความสมัพันธ์ระหว่างผูก้ระท�า และผูท้ีเ่ป็นเหยือ่ของกระท�า 

ทัง้นีผู้ท้ีเ่ป็นเหยือ่ของการกระท�าสามารถให้อภัย หรอืเรยีกร้องให้ผูก้ระท�าผดิชดใช้ หรอืไม่เช่นนัน้กต้็อง

ได้รบัการลงโทษ หรือแม้กระท่ังด�าเนินการล้างแค้น ส�าหรบัผูก้ระท�าผดิอาจจะยอมรบัผดิ หรอืถกูลงโทษ

จากผูก้ระท�ากอ็าจเป็นไปได้
6

 ความหมายของค�าว่า ปรองดอง ตามตามทัศนะของโคทม อาริยา คือ ออมชอม ประนีประนอม 

ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
7
 

 หลักการสร้างความสมานฉันท์ที่ส�าคัญประกอบด้วย
8
 

 ๑) การเสวนา (dialogue) การเสวนานี้อาจเกิดจากการริเริ่มของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ท�าการ

เชิญชวนให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมการเสวนา และด�าเนินการเสวนากันเอง หรือเชิญบุคคลที่สามมา 

ช่วยประสานท�าให้การเสวนาเกิดขึ้น หรือเป็นการริเร่ิมของบุคคลที่สามท�าหน้าท่ีเชิญชวนคู่กรณีทั้ง 

สองฝ่ายเข้าร่วมและประสานการเสวนา ส่วนการเสวนาท่ีแท้จริงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีมาร่วม

สนทนากัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือต้องการท่ีจะบรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน โดยมีความพร้อมท่ีจะก่อ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุมมอง ความรู้สึกโกรธและ/หรือเกลียดที่มีต่อกัน การประสานให้มีการเสวนา

ที่แท้จริง จึงจะน�าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ได้ 

 ๒) การจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึของคน การเปิดเผยอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง สามารถ

เยยีวยาข้อขดัแย้งในดีตและความเจบ็ปวดในปัจจบุนัได้ และช่วยให้มแีง่มมุของความยตุธิรรมทีส่�าคญัมาก

คือ การเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจ็บปวด โดยมีกระบวนการที่จะจัดการกับคนที่เกลียดชังกันให้

สามารถหันหน้ากลับมาพูดคุยกันได้ 

 ๓) การให้อภัย 

 6
 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and  

Civilization. (London: Sage Publications, 1998), p. 69; Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and 
William I. Zartman (eds.). The SAGE Handbook of Conflict Resolution. (London: Sage, 2009), 
pp.71-81. 
 7

 โคทม อาริยา, “การปรองดองในสังคมประชาธิปไตยไทย” ใน ดุลด�านาจในการเมืองการปกครองไทย, 
สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓๒-๑๓๔.
 8

 Abu-Nimer, Mohammed (ed.). Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and 
Practice. (Lanham, MD: Lexington Books, 2001) pp.194-209; Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, 
and William I. Zartman (eds.). ob.cit., pp. 105-119.
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 ๔)  การใช้ศาสนาเป็นองค์ประกอบในการแก้ไขความขัดแย้ง 

 ๕) การบูรณาการแบบองค์รวมทั้งด้านจิตใจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและการเมือง 

โดยให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแห่งการเกิดปัญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซ่ึงมี 

เป้าหมายส�าคัญคือ การสร้างสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงแม้จะมีความคิดเห็นต่างกัน แต่สามารถ

ด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (Peaceful Coexistence) เครือ่งมอืในการสร้างความสมานฉันท์  

เพือ่ก่อให้เกดิการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตแิละเกดิความไว้วางใจ อกีทัง้สร้างความเหน็อกเหน็ใจซ่ึงกนัและกนั

ให้เกดิขัน้ ตลอดจนการมวีฒันธรรมประชาธปิไตย ซ่ึงประกอบด้วย 

  ๑. การเยยีวยาทางด้านจติใจ (Healing) 

  ๒. กระบวนการยติุธรรมสมานฉนัท์ (Restorative Justice) 

  ๓. การเล่าความจรงิ (Truth-telling) 

  ๔. การชดเชย (Reparation) 

 ๒. สร้างความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน มีวิธีการที่พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
9
 

  ๑.  การฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด (Criminal Prosecutions) เป็นการด�าเนินการ 

ทางกฎหมาย ทีท่�าให้ผูไ้ด้กระท�าความผดิแล้วนัน้ ต้องมส่ีวนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เลวร้ายทีไ่ด้เกดิขึน้

  ๒.  การนิรโทษกรรม (Amnesty) เป็นการทีผู่ก้ระท�าผดิได้รบัยกเว้นจากการลงโทษ ซ่ึงอาจจะ

เป็นผลมาจากการต่อรองกนัระหว่างผูเ้คยมอี�านาจแต่ก่อนและผู้ทีเ่ข้ามามอี�านาจใหม่ หรือในบางกรณ ี

ที่อาจจะเป็นไปได้คือ ผู้กระท�าผิดได้รับการยกเว้นจากการลงโทษ ด้วยการที่ผู้กระท�าผิดน้ันยอมรับ 

อย่างเป็นทางการว่าได้กระท�าความผดิลงไป

  ๓.  การตั้งคณะกรรมาธิการค้นหาความจริง (Truth Commissions) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ท�าหน้าที่เพื่อให้ความจริงได้ปรากฏ (Establish the Truth) โดยเอาข้อมูลจากการไต่สวน (Inquiry) 

และการค้นหาความจริง (Truth Seeking) ในช่วงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น (Focus on the Past)  

เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริง ในอันที่จะท�าให้ผู้ได้รับผลกระทบ (เหยื่อโดยตรง) หรือครอบครัวของผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ (เหยื่อทางอ้อม) ตลอดจนสังคมส่วนรวม ได้ทราบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น

แล้วอย่างถูกต้องแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เป็นเหยื่อ ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ตนได้มี

กับเหตุการณ์ดังกล่าว

  ๔.  โครงการช่วยเหลือเยียวยา (Restoration Programs) เป็นการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย 

เยียวยา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สิน 

 9
 ดูเพิ่มเติมใน Luc Huyse, 1998. “Transitional Justice.” in Democracy and Deep-Rooted  

Conflict : Options for Negotiators, eds., Peter Harris and Ben Reilly, (Sweden, Lujbljana, 1998), pp. 36.
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โดยด�าเนินการผ่านโครงการหรือการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับรวมไปถึงการ 

กล่าวค�าขอโทษจากคู่ปรปักษ์อย่างเป็นทางการ (Official/ State Apologies)

  ๕. การระลึกถึงผู ้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (Memorialization of Victims)  

เป็นกระบวนการท่ีท�าให้สงัคม ยอมรบัและตระหนกัรู ้ (Recognition) พร้อมทัง้กระตุ้นให้เกดิจติส�านกึ 

ในทางศลีธรรม (Raise Moral Consciousness) ถึงความรุนแรงท่ีผ่านมาแล้วนัน้ เพ่ือจะไม่ท�าให้เกดิ

เหตุการณ์ซ�้ารอยขึ้นมาอีก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจ�า 

(Memorial)

  ๖.  การปฏริปูสถาบัน (Institution Reform) เป็นกระบวนการปรบัปรงุองค์กรหรือหน่วยงาน

ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น หน่วยงานของทหาร ต�ารวจ สื่อสารมวลชน 

กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพื่อท่ีจะป้องกันไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวนั้น สามารถใช้วิธีการ

แบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจน�าความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง

พุทธวิธีในการสลายความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง
 แนวความคดิทางพระพทุธศาสนาเพือ่สลายความขดัแย้งและสร้างความปรองดองหรอืสมานฉนัท์

ทีส่�าคัญประการหนึง่คอืหลกัความเป็นกัลยาณมติรต่อกนั กลัยาณมติรเป็นจดุเริม่ต้นในการชกัน�าบคุคล

เข้าสูว่ถิชีีวติทีด่งีาม เป็นพืน้ฐานให้เกดิสมัมาทิฏฐไิด้ ตามหลกัการเสรมิสร้างสัมมาทฏิฐนิัน้ต้องประกอบ

ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ๒ ประการ คือ 

 ๑) ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น, การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะน�า  

การเรียนรู้จากผู้อื่น) ซึ่งปรโตโฆสะที่ดีก็คือกัลยาณมิตรนั่นเอง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านหมายเอา 

พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญา สามารถสั่งสอนแนะน�า

เป็นทีป่รกึษาได้ แม้จะอ่อนวยักว่า ส่วนนีเ้รยีกว่าปัจจยัภายนอกหรอืปัจจยัทางสงัคม ถอืเป็นวธิกีารแห่ง

ศรัทธา 

 ๒) โยนิโสมนสิการ (การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น หรือคิดอย่างมีระเบียบ)  

เรียกว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งการเสริมสร้างสัมมาทิฏฐินั้นต้องอาศัยปัจจัย

ทั้งสองอย่างประกอบกัน

 ส�าหรบัการสลายความขดัแย้งนัน้ กลัยาณมติรถอืว่าเป็นองค์ประกอบหรอืปัจจยัทางสงัคมทีส่�าคญั

ยิง่ทีจ่ะช่วยขจัดความขดัแย้งได้ ซึง่กลัยาณมติรในทีน่ีห้มายเอาทัง้ตวับคุคลผูอ้บรมสัง่สอน แนะน�า ชีแ้นะ 

เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนหรือมิตรแท้ เป็นต้น ทั้งคุณสมบัติของผู้สอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ์ 

อุบายต่าง ๆ ในการสอน การแนะน�า ชี้แนะ รวมทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด บทบาท
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ของกัลยาณมิตรท่ีท�าให้เกิดความสมานฉันท์ ดังกรณีตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรของ

พระญาต ิพระสาวก และเหล่าประชาชนคนทัว่ไป โดยพระองค์ทรงเป็นทีพ่ึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น

ผู้ประสานประโยชน์ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในกลุ่มของพระญาติ พระสงฆ์สาวกและประชาชน เช่น

กรณีการเตือนสติเหล่าพระภิกษุแห่งเมืองโกสัมพีที่ไม่สามัคคีกันนั้น พระองค์ใช้วิธีให้ภิกษุเหล่านั้น 

เกิดจิตส�านึกเห็นความบกพร่องของตนเอง และพระองค์ทรงหลีกหนีไปที่อื่น เมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับใจ

ได้มจีติส�านกึและมคีวามสามคัคกีนัแล้วได้ไปทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้กลบัมาประทบั ณ วดัโฆสติาราม 

แล้วพระองค์ได้ทรงแสดงสาราณียธรรม ๖ ประการ ซึ่งหลักธรรมนี้ท�าให้เป็นที่รักท�าให้เป็นที่เคารพ  

เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน และเพื่อความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน 

 คุณธรรมที่ส�าคัญของกัลยาณมิตรที่เสริมสร้างความปรองดอง ประกอบด้วย (๑) ศรัทธา ศีล สุตะ 

จาคะ วริิยะ สต ิและปญัญา (๒) กลัยาณมติรธรรม ๗ ได้แก่ นา่รัก น่าเคารพ น่าเจรญิใจ นา่รบัฟัง อดทน

ต่อถ้อยค�า กล่าวถ้อยค�าหรือเรื่องที่ลึกซึ้ง มีความเป็นพหูสูต (๓) การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทิศ ๖  

เช่น หน้าที่ของเพื่อนต่อเพื่อน ได้แก่ มีการให้แบ่งปันอย่างไม่เห็นแก่ตัว(ทาน) มีมธุรสวาจาต่อกันเสมอ 

(ปิยวาจา) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่กันและกัน (อัตถจริยา) วางตนต่อมิตรสหายอย่างไม่มี

เปลี่ยนแปลง (สมานัตตตา) มีความจริงใจไม่มีความหลอกลวง (อวิสังวาทนตา) ซึง่ในทีน่ีเ้น้นคณุธรรม 

เรือ่ง ทาน โดยเฉพาะอภยัทาน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญของกัลยาณมิตร
10

 เพราะเป็นการให้โอกาส 

ผู้ส�านึกผิดได้พัฒนาตนไปสู่ความดีงาม อันเป็นการสร้างบารมีขั้นสูงที่เรียกว่ามหาทาน เพราะเป็นการ

ละปาณาติบาตหรือการให้ความไม่มีภัย และไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น อันเป็นมหากุศลท่ีน�าสุขมาให้

แก่ผู้ปฏิบัติ

 บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเมื่อจ�าแนกตามประเภทของมิตรแท้แล้วก็คือ เป็นผู้มีอุปการะ

ต่อกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน แนะน�าประโยชน์ต่อกัน และมีความรักใคร่กัน คุณลักษณะของมิตรแท้ทั้ง ๔ 

ประเภทดังกล่าวมาแล้วนั้น ก็คือประเภทของกัลยาณมิตรนั่นเอง ซึ่งเมื่อกัลยาณมิตรได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อกันตามหลักค�าสอนเรื่องทิศ ๖ แล้ว ย่อมก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างกันมากยิ่งข้ึน มิตรภาพในท่ีนี้

หมายถึง ความเป็นผู้มีใจเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลต่อกัน มีไมตรีจิตต่อกัน เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน 

บิดามารดาต่อบุตรธิดา ครูอาจารย์ต่อลูกศิษย์ หรือนายจ้างต่อลูกจ้าง ซึ่งบางคร้ังเราเรียกว่า 

 10
 ด ูพระมหาไพรชัน์ ธมมฺทโีป และคณะ, รายงานการวจิยั เรือ่งกลัยาณมติรในพระพทุธศาสนากบัปรชัญา

ตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร, ๒๕๕๙); 
บทความวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : 
๕๔-๖๙.
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เป็นกัลยาณมิตรระหว่างกัน ดังท่ีเรียกว่า บิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรของบุตรธิดา ครูอาจารย ์

เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์ หรือนายจ้างเป็นกัลยาณมิตรของลูกจ้าง เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อน 

ในการเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนั้น มีคุณธรรมพื้นฐานที่ส�าคัญประการหนึ่งที่แทรกซ้อนอยู่กับคุณธรรม

หรือหน้าทีห่ลกัทีพ่งึปฏบัิตต่ิอกนัตามหลกัทศิ ๖ คอื ทานหรอืการให้ ซึง่จะขอยกมาพอเป็นตวัอย่างดงันี้

 ๑. หน้าที่ของบิดามารดาที่พึงปฏิบัติอนุเคราะห์ต่อบุตรธิดา ได้แก่ ๑) ห้ามหรือยับยั้งไม่ให้บุตร

ธิดาก่ออกุศล ความชั่วความไม่ดีทั้งหลาย ๒) พยายามสั่งสอนให้กระท�าแต่ความดีและกรรมที่เป็นกุศล 

๓) ส่งเสริมให้ได้ศึกษาศิลปวิทยา ๔) หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ ๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร

 ๒. หน้าทีข่องบตุรธิดาที่พงึปฏิบัติตอบแทนต่อบิดามารดา ได้แก่ ๑) ต้องให้การเล้ียงดูท่ีดีตามความ

สามารถ เพราะท่านได้เลี้ยงดูจนบุตรธิดาเจริญเติบโต ๒) รับช่วงท�ากิจของท่านที่ท่านได้ท�าอยู่ ๓) ด�ารง

ไว้ซึง่วงศ์ตระกูลและเชือ้สายสืบไป ๔) ประพฤตตินให้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทายาทของท่าน ๕) ท�าบญุอทุศิ

ส่วนกุศลให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

 ๓. หน้าที่ของมิตรสหายต่อมิตรสหาย ได้แก่ ๑) มีการให้แบ่งปันอย่างไม่เห็นแก่ตัว(ทาน)  

๒) มีมธุรสวาจาต่อกันเสมอ (ปิยวาจา) ๓) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่กันและกัน (อัตถจริยา)  

๔) วางตนต่อมิตรสหายอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลง (สมานัตตตา) ๕) มีความจริงใจไม่มีความหลอกลวง  

(อวิสังวาทนตา)

 ๔.  หน้าที่ของมิตรสหายพึงปฏิบัติตอบแทนต่อมิตรสหาย ได้แก่ ๑) ท�าการปกป้องมิตรผู้ 

ประมาทแล้ว ๒) ท�าการป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ของมิตรผู้ประมาทแล้ว ๓) สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ 

เมื่อมีภัย ๔) ไม่ละทิ้งเพื่อนเมื่อมีภัยมา ๕) เคารพนับถือสมาชิกในวงศ์ตระกูลของญาติมิตร

 จากตัวอย่างข้างบนนั้น แสดงให้เห็นคู่แห่งกัลยาณมิตรหรือความมีมิตรภาพต่อกันระหว่างบิดา

มารดากับบุตรธิดา และมิตรสหายต่อมิตรสหาย ซึ่งหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันจะมีคุณธรรมเรื่องทานหรือ

การให้แทรกซึมเป็นพื้นฐานอยู่เสมอ เช่น บิดามารดาพึงให้บุตรธิดาได้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่ 

เหมาะสมให้ และมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร หรือในกรณีที่มิตรสหายก็ได้มีการให้การแบ่งปัน

แก่กันอย่างไม่เห็นแก่ตัว จะเห็นได้ว่าถ้าขาดเสียซึ่งการอนุเคราะห์เกื้อกูลหนุนน�าแบ่งปันหรือการให้

ไมตรจิีตมิตรภาพก็ไม่เกดิ ทีเ่คยเกดิมอียูแ่ล้วกจ็ะขาดสายสมัพนัธ์ทีด่ไีม่มคีวามมัน่คงแน่นแฟ้น อกีต่อไป 

ดงัพทุธพจน์ทีว่่า ผูใ้ห้ย่อมผกูมติรไมตรไีว้ได้
11

 และผูใ้ห้ย่อมเป็นทีร่กั คนหมูม่ากย่อมคบเขา
12

 นัน่กค็อื 

ทานหรือการให้เป็นคุณธรรมส�าคัญประการหน่ึงของกัลยาณมิตร และเป็นหลักธรรมท่ีเป็นหลักปฏิบัติ

ส�าหรับคนหมู่มากจะเริ่มต้นด้วยทานเสมอ ดังค�าสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ ทาน ศีล และ

 
11

 ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓.
 12

 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖.
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ภาวนา
13

 ซึ่งเป็นหลักการแห่งการบ�าเพ็ญบุญจากขั้นพื้นฐานคือการให้ทานและก้าวพัฒนาไปสู่ขั้นสูง

คือการรักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการเข้าถึงพระนิพพาน

 ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน สิ่งที่เป็นวัตถุและมิใช่วัตถุ เพื่ออนุเคราะห์ สงเคราะห์หรือ 

บูชาคุณ โดยมุ่งเจตนาอันบริสุทธิ์เป็นหลักใหญ่ ในคัมภีร์อรรถกถาจริยาปิฎกท่านจ�าแนกการให้ทานไว้ 

๓ ประเภท คือ
14

 ๑.  วัตถุทาน การให้วัตถุที่ควรให้ บางคัมภีร์เรียกว่า อามิสทาน
15

 ๒.  ธรรมทาน การให้พระธรรมค�าสั่งสอน

 ๓.  อภัยทาน การให้อภัยแก่คนหรือสัตว์

 บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นมีคุณสมบัติพร้อมที่จะให้ทานได้ทั้ง ๓ ประเภท ซึ่งการให้ทานแต่ละ

ประเภทก็มีอานิสงส์หรือประโยชน์เกื้อกูลต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการให้อภัยทานในด้านที่เป็น

ประโยชน์เก้ือกูลช่วยลดและขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมได้ซ่ึง

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้จ�าแนกประเภทของอภัยทานไว้ว่ามีอยู่ ๓ ประเภท ได้แก่
16

 ๑.  การให้อภัยโทษ ให้ขมาโทษ คือยอมรับการขมาโทษ เรียกว่า ให้อภัยโทษ

 ๒.  การไม่เบียดเบียน ไม่ประทุษร้ายใคร จงเป็นอยู่อย่างไม่เบียดเบียน อย่างไม่ประทุษร้ายใคร 

ที่เรียกกันว่า “ศีล” ศีล คือ อภัยทาน เราไม่ประทุษร้าย ไม่เบียดเบียนแก่ชีวิตแก่ร่างกาย หรือแก่น�้าใจ 

ไม่เบียดเบียนเน้ือตัวของใคร ไม่เบียดเบียนจิตใจของใคร ไม่ท�าลายชีวิตของใครทุกระดับ นับต้ังแต ่

สัตว์เดรัจฉานขึ้นมา จนถึงมนุษย์ จนกระทั่งเทวดา หรือพรหม

 ๓.  การแผ่เมตตาจิตอยู่เป็นปกติ ทุกวัน ทุกคืน ทุกลมหายใจเข้าออก ซึ่งเป็นการให้อภัยทานที ่

ไม่ต้องลงทุนสักสตางค์หนึ่ง ถ้าเราต้องสร้างโบสถ์หลังหนึ่งต้องเสียหลายแสน แต่ว่าการท�าอภัยทาน

ประเภทนี้ ไม่ต้องให้สตางค์สักสตางค์หนึ่งก็ท�าได้ แล้วยังจะมีผลสูงกว่าเสียด้วย

 การให้อภยัต่อกนัส�าหรบัคูข่ดัแย้งบางกรณีอาจมหีรือเกดิข้ึนได้ยาก แต่ส�าหรับบคุคลท่ีมมีติรภาพ

หรือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วการให้อภัยต่อกันเป็นเรื่องง่าย และการให้อภัยต่อกันนั้นย่อมมีคุณค่า

เป็นประโยชน์เกือ้กลูน�ามาซึง่ความร่มเยน็เป็นปกติสุขในสังคม จึงพอประมวลสรุปได้ ๓ ประการ ดังนี้
17

 13
 องฺ.อฏฺก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๔.

 14
 ขุ.จริยา.อ.(บาลี) ๙/๓๕๒.

 
15

 ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓.
 16

 พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ,๒๕๓๓), หน้า  ๒๙-๓๑.
 17

 พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส. อภยัทานกบัการสร้างความสมานฉันท์ในสงัคมไทย. [ออนไลน์], (แหล่งทีม่า):  
http://www.ps.mcu.ac.th/?p=1530 ([๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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 ๑.  การให้อภยัท�าให้เกดิความสมานฉนัท์และสรรสร้างมติรภาพยัง่ยนื กล่าวคอืการขออภยั และ

การให้อภัยนั้น น�าไปสู่การรื้อฟื้นมิตรภาพขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าการรื้อฟื้นดังกล่าว จะน�าไป

สูแ่ง่มุมในเชิงบวกต่อสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างมนษุย์ได้ดยีิง่ขึน้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉนัท์

ได้ดังค�ากล่าวที่ว่า “หากว่าในโลกนี้ โทษไม่มี ความผิดไม่มี และเวรทั้งหลายไม่สงบ บุคคลในโลกนี ้

พงึเป็นผูฉ้ลาดได้อย่างไร” เมือ่เป็นเช่นนี ้ความฉลาด หรอืปัญญาจะเกดิขึน้จากคูก่รณ ีทีไ่ด้มกีารตระหนกั

รู้ถึงความผิดพลาดบกพร่องท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ด้วยเหตุนี้ สัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้นดังที่คัมภีร ์

พระพุทธศาสนาว่า คนทีรู่โ้ทษทีต่นล่วงเกินแล้ว และคนทีรู้่จักการให้อภยั  ทัง้ ๒ คนนัน้จะสมคัรสมานกนั

ยิง่ขึน้ ความสนทิสนมของพวกเขาย่อมไม่เสือ่มคลาย
18

 และผู้ใดเมือ่ชนเหล่าอืน่ล่วงเกนิกนั  เขาสามารถ

ประสานชนเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง   ผู้นั้นแหละเป็นผู้ยอดเยี่ยม

 ๒.  การให้อภัยเป็นการให้โอกาสผูส้�านึกผดิได้พฒันาตนไปสูค่วามดีงาม การให้อภยัเป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญ ที่จะท�าให้คู่กรณีได้มีโอกาสแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อกัน ดังจะเห็นได้จากการที่

พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ เช่น นิโครธปริพาชก
19

 ซึ่งได้ยอมรับผิดว่า “ข้าแต่พระองค์

ผูเ้จรญิ ความผดิได้ครอบง�าข้าพระองค์ผูโ้ง่ เขลา ไม่ฉลาด… ขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของ

ข้าพระองค์ตามความผิดเถิด เพื่อจะได้ส�ารวมต่อไป” โดยพระองค์ได้ทรงให้อภัยว่า “นิโครธ เอาเถิด 

ความผิดได้ครอบง�าท่านผู้โง่ เขลา ไม่ฉลาด ซ่ึงได้กล่าวกับเราอย่างนี้ แต่เธอเห็นความผิดว่าเป็น 

ความผิดแล้วสารภาพตามความเป็นจริง ดังนั้น เราขอรับทราบความผิดนั้นของท่าน ก็ผู้ที่เห็นความผิด

ว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริง รับว่าจะส�ารวมต่อไป วิธีนี้เป็นความเจริญใน  

อรยิวนัิย” หรอือกีกรณีหน่ึง ทีพ่ระองค์ได้ทรงให้อภยัแก่พระเจ้าอชาตศตัร ู ผู้สมรูร่้วมคดิกับพระเทวทตั

ลอบท�าร้ายพระองค์ในรูปแบบต่าง ๆ แต่พระองค์ก็ได้ทรงให้อภัยในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ 

นิโครธปริพพาชก การที่พระองค์ได้ทรงให้อภัยแก่นิโครธปริพพาชก และพระเจ้าอชาตศัตรูนั้นจัดได้ว่า

เป็นการให้โอกาสผู้ส�านึกผิดได้พัฒนาตนไปสู่ความดีงาม

 ๓.  การให้อภัยเป็นการสร้างบารมีขั้นสูงสุด  พระพุทธศาสนายอมรับว่า การให้อภัยเป็นการ

บ�าเพญ็บารมีขัน้สงูโดยจะเหน็ได้จากการเรียกการให้ทานชนดินีก้ล่าวคอืการละปาณาตบิาตหรอืการให้

ความไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนชวีติสตัว์อืน่ว่า “มหาทาน”
20

 เพราะว่าการให้ในลกัษณะนีเ้ป็นมหาบญุและ

มหากศุล น�าสขุมาให้ ให้อารมณ์อนัเลศิมสีขุเป็นผล เป็นไปเพ่ือสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพ่ือส่ิงทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ทุกฝ่าย ในมังคลัตทีปนีได้จัดอภัยทานอยู่ใน

 18
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๗/๑๖๖.

 19
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๗/๕๕.

 20
 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐.
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ประเภทธรรมทาน
21

 ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง จึงจะเห็นว่าการให้

อภัยเป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาโดยทั่วไปจะท�าได้ยากอย่างยิ่ง และเพราะเป็นการกระท�าที่ท�าได้ยากนี่เอง 

การให้อภัยจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน หรือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ และยากต่อการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

จะแสดงออกหรอืกระท�าได้ ยิง่กว่านัน้ พระพทุธเจ้าได้พยายามท่ีจะย�า้ให้เหน็อย่างหนกัแน่นโดยความว่า 

ความดีเป็นสิ่งที่คนดีท�าได้ง่าย แต่ความดีเป็นสิ่งที่คนไม่ดีท�าได้ยาก ฉะนั้น ตามนัยนี้คนที่มีพื้นฐานทาง

จิตใจอันดีงามอยู่แล้ว ย่อมสามารถให้อภัยแก่คนอื่นๆ ได้ง่ายกว่า และยังสามารถแสดงออกซ่ึงการ 

ไม่ผูกใจเจ็บได้ง่ายกว่า

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการสร้างความปรองดองไว้หลายประการ จะเห็นได้จาก 

หลกัธรรมทีป่รากฏในพุทธภาษติและหมวดธรรมอืน่ ๆ  จากการศกึษาพทุธประวตั ิจะได้ทราบเรือ่งประวตัิ

ของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการสลายความขัดแย้งต่าง ๆ ดังกรณีตัวอย่าง เช่น

 กรณีแรก คือ กรณีที่พระพุทธองค์ทรงห้ามทัพของพระญาติท้ัง ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายศากยะกับ 

ฝ่ายโกลิยะ ที่จะเปิดศึกรบกันเพื่อแย่งชิงแม่น�้าโรหิณี ทรงสั่งสอนชี้แจงท�าให้พระญาติทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มอง

เห็นส่ิงที่ควรไม่ควร ระงับโทสะกันได้แล้วเลื่อมใสในธรรม สงบศึกกัน ไม่เสียเลือดเนื้อ ตกลงกันได ้

ในทางสันติ ซึ่งนอกจากจะตกลงกันได้แล้ว ยังได้เห็นคุณของพระพุทธองค์ จึงตกลงกันให้พวกเจ้าชาย

ทั้งหลายที่จะมารบกันนั้นมาบวชกับพระพุทธองค์ทั้งหมดรวมถึง ๕๐๐ พระองค์ด้วยกัน

 กรณีที่สอง เรื่องที่พระเจ้าวิฑูฑภะ ยกทัพจะไปล้างเผ่าศากยะ พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปประทับ

ในระหว่างทาง เป็นเหตทุ�าให้พระเจ้าวฑูิฑะภะยกทพักลบัถงึ ๓ ครัง้ หลงัจากนัน้ทรงปล่อยไม่ทรงเข้าไป

เกี่ยวข้องอีก

 ทั้งสองกรณี เป็นการชี้ให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งช่วยฝ่ายบ้านเมือง 

ในฐานะพระญาติ และในบทบาทของความเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นบทบาทของฝ่ายศาสนา ซ่ึงจะช่วย

ระงับศึกสงครามได้ กล่าวคือ ทั้งสองกรณีนี้พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติด้วยการทรงแนะน�าสั่งสอนให้เห็น

คุณค่าชีวิตของผู้ที่จะมารบและเทียบกับคุณค่าของแม่น�้า เท่ากับให้เห็นคุณค่าของความสงบ ด้วยการ

แนะน�าโดยทางธรรมน้ี กเ็ป็นเรือ่งของกรณแีรก ส่วนกรณทีีส่องกเ็สดจ็ไปพอเป็นการให้รูใ้ห้เข้าใจเอาเอง 

ส่วนที่เป็นเรื่องการเมืองจะปฏิบัติต่อกันเองนั้น พระพุทธองค์ไม่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้อง
22

 อาจกล่าวได้ว่า 

ส�าหรับพระพทุธศาสนาแล้ว เป้าหมายในการสลายความขดัแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉนัท์น้ัน 

นอกจากเพือ่สนัตสิขุของสงัคมแล้ว กเ็พือ่เอือ้ประโยชน์ให้แต่ละคนได้พัฒนาคณุธรรมหรือยกจิตวญิญาณ

 21
 มงฺคล. (ไทย) ๓/๒. 

 22
 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๖-๑๗.
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ของตนให้สูงขึ้น อันจะส่งให้ผลดีต่อกลไกในการพัฒนาระบบการปกครองของรัฐหรือประเทศ ทั้งนี้  

การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวพุทธคือการพัฒนาไปสู่การปกครองแบบธรรมรัฐ หรือ 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นการปกครองที่มีระบบวัฒนธรรมที่ส่งเสริม ควบคุม และ

ก�าหนดจริยธรรม ศีลธรรมของบุคคลชุมชน ธรรมรัฐยังมุ่งส่งเสริมให้บุคคลหมั่นส�ารวจ ฝึกฝน ปรับปรุง 

เคารพ เชือ่มัน่ช่วยเหลอืและรบัผดิชอบตวัเอง และยงัสอนให้คนเรารู้จักเหตุผล กาลเทศะรู้จักธรรมชาติ

และความต้องการของผูอ้ืน่ตามความเป็นจรงิ รวมทัง้มหีลักเกณฑ์ในการปกครองหมูค่ณะหรือปกครอง

ประเทศ และส่งเสริมให้มนุษย์มีความรับผิดชอบในการปกครอง โดยมุ่งไปท่ีมีการตรวจสอบภายใน  

เพือ่ก่อให้เกิดการปรบัปรงุตนเองและการพฒันาจติใจเป็นส�าคญัตามหลกัทีว่่า “...บคุคลพึงยงัตนนัน้แล

ให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน พึงพร�่าสอนผู้อ่ืนภายหลัง...”
23

 ดังนั้น หากปัจเจกบุคคลแต่ละคน

สามารถปกครองตัวเองให้อยู่ในภายในขอบเขตแห่งกฎศีลธรรมแล้ว ย่อมมีผลท�าให้สังคมดีตามข้ึนไป

ด้วยเช่นกัน กล่าวคือแต่ละคนจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเพื่อเป็นกัลยาณมิตรของคนอื่น  

โดยถือความถูกต้อง ถือธรรมคือความจริง ความดีงามเป็นใหญ่ที่เรียกว่า ธรรมาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะ 

ที่ส�าคัญคือ
24

 ๑. เป็นคนมีหลักการไม่เลื่อนลอย ไหลไปตามกระแส เอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม 

ความเป็นไปตามเหตุผล และกฎกติกาเป็นเกณฑ์ตัดสิน

 ๒. ใช้ปัญญาและพฒันาปัญญาอยูเ่สมอ เพือ่ให้รูเ้ท่าทันข้อมลูความเป็นไปตามความเป็นจรงิ และ

เพื่อให้รู้เข้าใจ เข้าถึงหลักการความถูกต้องดีงามและเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ  เพื่อให้สามารถรักษาหลักการ 

ความจริง ความถูกต้องไว้ได้

 ๓. มีความจริงใจ บริสุทธ์ิใจ สุจริตใจในการใช้ปัญญาพิจารณาการตัดสินใจ ไม่เอนเอียงไปด้วย

อคติ

 ๔. รักธรรม รักความจริงความถูกต้องดีงาม ท�าอะไรก็จะมุ่งให้ศึกษาธรรมและเป็นไปตามธรรม 

มุ่งให้ได้ความจรงิ มุง่ให้เกิดความถกูต้องดงีาม จนข้ามพ้นความยดึถอืในตวัไปได้ ให้ธรรมเป็นใหญ่เหนอื

เกียรติและศักดิ์ศรีของตน และเพราะรักธรรม มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมนั้น จึงเป็นคนที่พูดด้วยง่าย  

รับฟังข้อมูลและเหตุผล ไม่ดื้อรั้นในทิฐิ

 23
 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖.

 24
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๒๘.

07. �������� (66-85).indd   82 30/4/2561   19:43:25



พุทธวิธีในการปรองดอง 83

 ใน ๔ ข้อนี้ ข้อสุดท้ายเป็นตัวตัดสินความเป็นธรรมาธิปไตย แต่ในการปฏิบัติจะขาด ๓ ข้อแรก 

กไ็ม่ได้ ต้องมไีว้ครบทัง้หมด จงึจะชือ่ว่าเป็นธรรมาธปิไตยโดยแท้ ผู้ปกครองทีถ่อืธรรมเป็นใหญ่นีถ้้าเป็น

พระราชาก็เรียกว่าธรรมราชา เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเอง
25

บทสรุป
 แนวความคดิทางพระพทุธศาสนาเพือ่สลายความขดัแย้งและสร้างความปรองดองหรอืสมานฉนัท์

ทีส่�าคัญประการหนึง่คอืหลกัความเป็นกลัยาณมติรต่อกัน เพราะกลัยาณมติรเป็นจดุเริม่ต้นในการชกัน�า

บุคคลเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นพื้นฐานให้เกิดสัมมาทิฏฐิตามหลักการเสริมสร้างสัมมาทิฏฐินั้นต้อง

ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ๒ ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ หรือกัลยาณมิตร และ ๒) โยนิโสมนสิการ 

กัลยาณมิตรในที่นี้หมายเอาทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอน แนะน�า ชี้แนะ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน

หรือมิตรแท้ เป็นต้น ทั้งคุณสมบัติของผู้สอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ์ อุบายต่าง ๆ ในการสอน  

การแนะน�า ช้ีแนะ รวมท้ังการบรหิารจดัการเกีย่วกบัเรือ่งนีท้ัง้หมด บทบาทของกลัยาณมติรทีท่�าให้เกิด

ความสมานฉนัท์ คอืคณุธรรมทีเ่ป็นแบบอย่างในตัวของกลัยาณมติรท่ีปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม หรือ

การกระท�าทีด่งีาม ประกอบด้วย (๑) ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ วริยิะ สต ิและปัญญา (๒) กลัยาณมติรธรรม 

๗ ได้แก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ น่ารับฟัง อดทนต่อถ้อยค�า กล่าวถ้อยค�าหรือเร่ืองท่ีลึกซ้ึง  

มีความเป็นพหูสูต (๓) การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ เช่น หน้าที่ของเพื่อนต่อเพื่อน ได้แก่ มีการให้

แบ่งปันอย่างไม่เห็นแก่ตัว(ทาน) มีมธุรสวาจาต่อกันเสมอ (ปิยวาจา) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 

แก่กันและกัน (อัตถจริยา) วางตนต่อมิตรสหายอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลง (สมานัตตตา) มีความจริงใจไม่มี

ความหลอกลวง (อวิสังวาทนตา) ซึง่ในทีน่ีเ้น้นคณุธรรม เรือ่ง ทาน โดยเฉพาะอภยัทาน ซึ่งเป็นคุณธรรม

ที่ส�าคัญของกัลยาณมิตร 

 การให้อภยัไม่ได้หมายความว่า การปล่อยคนผดิให้ลอยนวล โดยไม่มกีารด�าเนนิคดตีามกฎหมาย 

แต่เป็นการให้อภัยโดยมีเง่ือนไข ส่วนท่ีเป็นความผิดตามอาญาตราแผ่นดินก็ต้องด�าเนินการไปตามกฎ

กตกิา แต่ว่าในส่วนท่ีพอให้อภัยกันได้ กค็วรมนี�า้ใจมไีมตรจีติมิตรภาพต่อกนัด้วยการให้อภยัหรือภยัทาน 

ซึ่งมีความหมายในแง่หนึ่งก็คือ การยินยอมพร้อมใจกันยุติเร่ืองกรณีพิพาทหรือเหตุการณ์ที่ท�าให้

บาดหมางกัน ด้วยการยอมให้อภัย ยกโทษ ไม่โกรธ ไม่เคืองแค้นต่อกัน อันจะน�าไปสู่มิตรภาพที่ดี  

มีความมุ่งหวังความสงบสุขต่อตนและคนอื่น มีความเป็นอยู่เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีการ

แบ่งปันทุกข์สุขต่อกันด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ นั่นคือมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วชีวิตจะมีความสุข

 25
 ดู พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, “วิถีแห่งผู้น�าและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม” 

ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๒-๓๕.
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ความเจริญ ดังค�ากล่าวท่ีว่า “กัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า ลดความเศร้าให้เบาบาง  

สร้างความรักสามัคคี เพื่อชีวีสุขสบาย”

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) รายงานฉบับ

สมบรูณ์คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่การปรองดองแห่งชาติ 

(คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๕. (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, ๒๕๕๕.

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

โคทม อารยา. “การปรองดองในสังคมประชาธปิไตยไทย” ใน ดลุอ�านาจในการเมืองการปกครองไทย. 

สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘.
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