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 ดุษฎีนิพนธ�นี้มีวัตถุประสงค� ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพป#ญหาความขัดแย)งทางสังคมไทยใน
ป#จจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม ๓) เพ่ือบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย)งทางสังคมด)วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร)างองค�ความรู)
ใหม7เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย)งทางสังคมด)วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”  
 การวิจัยครั้ งนี้  เป:นการวิจัยเชิ งคุณภาพศึกษาจากคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนา คือ 
พระไตรป;ฎก หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง และมีการเก็บข)อมูลจากการ
สัมภาษณ�เชิงลึกจากผู)ทรงคุณวุฒิและผู)เชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ ท7าน นํามาวิเคราะห�และบูรณาการการ
จัดการความขัดแย)งทางสังคม  
 ผลการวิจัยพบว9า 
 ๑. ความขัดแย�งทางสังคมไทยในป=จจุบันมี ๕ ด�าน ประกอบด)วย ๑) ความขัดแย)งด)าน
การเมือง ๒) ความขัดแย)งด)านข)อมูล ๓) ความขัดแย)งด)านโครงสร)าง ๔) ความขัดแย)งด)าน
ผลประโยชน� และ ๕) ความขัดแย)งด)านค7านิยม  
 ๒. หลักพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด)วย   
 ก. สาราณียธรรม ๖ ได)แก7 ๑) เมตตากายกรรม ๒) เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตามโนกรรม ๔) สา
ธารณโภคี ๕) สีลสามัญญตา และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา 
 ข. วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ได)แก7 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป:นนิตย� ๒) การพร)อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจกรรมต7าง ๆ ๓) การไม7บัญญัติสิ่งใหม7และเพิกถอนธรรมเนียม
ข)อปฏิบัติด้ังเดิม ๔) การเคารพเชื่อฟ#งถ)อยคําของผู)ใหญ7ในบ)านเมือง ๕) การให)เกียรติและคุ)มครอง
สิทธิเด็กและสตรี ๖) การเคารพและทําพลีกรรมต7อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู7บ)านคู7เมืองมิให)เสื่อมหายไป 
และ ๗) การคุ)มครองปIองกันนักบวชหรือผู)ทรงธรรมในสังคม 
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 ๓. บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
ประกอบด)วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม ด)วยการนํามาบูรณาการปรับใช)เป:นกระบวนวิธี
ในการจัดการความขัดแย)งทางสังคมท้ัง ๕ ด)าน ตามกรอบมาตรการ ๔ ได)แก7 ๑) มาตรการปAองกัน     
บูรณาการด)วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ข)อ ๒) มาตรการกําจัด บูรณาการด)วยหลักสาราณียธรรม 
๓ ข)อ คือ ทิฏฐิสามัญญตา, สีลสามัญญตา และสาธารณโภคี ๓) มาตรการพัฒนาความร9วมมือ 
บูรณาการด)วยหลัก สาราณียธรรม ๓ ข)อ คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม  และเมตตามโนกรรม 
และ ๔) มาตรการเฝAารักษาผลท่ีเกิดข้ึน บูรณาการด)วยหลักสาราณียธรรม ๓ ข)อ คือทิฏฐิสามัญญตา 
สีลสามัญญตา และเมตตามโนกรรม  
 ๔. องค�ความรู�ใหม9ท่ีได�จากการวิจัย รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย)งทาง
สังคมด)วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม เม่ือนํามาบูรณาการ
ปรับใช)เป:นกระบวนวิธีเก่ียวกับการจัดการป#ญหาความขัดแย)งทางสังคมได)อย7างเหมาะสมแล)วย7อม
ส7งผลให)เกิดความเข)าใจ (Wisdom) ตรงกัน นําไปสู7การพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีงาม และมี
จิตสํานึก (Awareness) รับผิดชอบร7วมกัน โดยสามารถสรุปเป:นแนวทางหรือรูปแบบการจัดการ
ป#ญหาความขัดแย)งทางสังคม เรียกว7า “WBA MODEL” ย7อมสามารถขจัดป#ญหาความขัดแย)งทาง
สังคมให)บรรลุข)อยุติหรือคลี่คลายสถานการณ�ให)เบาบางลดน)อยลงไปได)  
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ABSTRACT 
 

  The objectives of this research were as follows; 1) to study social conflicts in Thai 
society, 2) to study Saraniyadhamma and Aparihaniyadhamma principls,  3) to integrate  the 
social conflict management with Tharavada Buddhist Philosophy, and 4) to propose the 
guideline and the  new knowledge on “The Integration Model of Social Conflict 
Management in Tharavada Buddhist Philosophy”. 
  This research was qualitative and collected the data from Buddhist scriptures,  
books, academic documents, relevant research works and in-depth interview with 10 
experts.  
The results of the study found that: 
 1. Social conflicts in Thailand had 5 issues; 1) political conflict, 2) information conflict, 
3) social structure conflict, 4) interest conflict and 5) value conflict.  
  2. Tharavada Buddhist Philosophy consisted of A) Saraniyadhamma principles; 1) To 
be amiable in deed, 2) To be amiable in word, 3) To be amiable in thought, 4) To share any 
lawful gains with virtues, 5) To keep the rules of conduct with one;s fellow without blemish, 
and 6) To be endowed with right views along with one’s fellow. and B) Aparihaniya- 
dhamma principles; 1) to hold regular and frequent meetings, 2) To meet together in 
harmony, disperse in harmony and do their business in harmony, 3) To introduce no 
revolutionary ordinance, or break up no established ordinance, but abide by the original 
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principles, 4) To honour and respect the elders and deem them worthy of listening to, 5) To 
protect children’s and women’s rights, 6) to respect and worship the shrines, monuments 
and objects of worship, and not neglect those righteous ceremonies held before for them, 
and 7) To provide the rightful protection, shelter and support for monks and virtue ones.   
 3. The social conflict management can be integrated with Tharavada Buddhist 
Philosophy in 4 aspects; 1) Preventive regulation can be integrated with all 7 principles of  
Aparihaniyadhamma,  2) Eliminative  regulation can be  integrated with 3 principles of 
Saraniyadhamma; To be endowed with right views along with one’s fellow, To share any 
lawful gains with virtues, and To keep the rules of conduct with one;s fellow without 
blemish, 3) Collaborative development regulation can beintegrated with 3 principles of 
Saraniyadhamma; To be amiable in deed, To be amiable in word, and To be amiable in 
thought,  and 4) Outcome monitor regulation with To be amiable in thought, To keep the 
rules of conduct with one’s fellow without blemish, and To be endowed with right views 
along with one’s fellow.  
 4. The new knowledge obtained from the integration of Saraniyadhamma and 
Aparihaniyadhamma with social conflict management can be used as the processes in 
solving the social conflicts appropriately, and it would result to wisdom, appropriate 
behavior development and common social awareness respectively. It could be concluded 
to “WBA MODEL” which at least can help reduce social conflicts and eliminate them in the 
long run. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลงได�เพราะได�รับการสนับสนุนส�งเสริมช�วยเหลือและความเมตตา
กรุณาจากบุคคลหลายฝ*าย ดังต�อไปนี้ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย�ทุกท�านท่ีได�
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู�จนสามารถนําความรู�มาเขียนวิทยานิพนธ�นี้ได�และกรุณาชี้แนะนํา
ทางในการศึกษาค�นคว�า  

ขอกราบขอบพระคุณผู�เมตตาสนับสนุนทุนการศึกษา คือ พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)     
พระราชภัทราจาร (แคล�ว อภโย) พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ป>ยธมฺโม)  และเจริญพรขอบคุณคุณหญิงดร.รัตน� 
ประธานราษฎร�นิกร  

ขอขอบคุณคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ�และผู�ทรงคุณวุฒิทุกท�านท่ีได�
ตรวจสอบวิทยานิพนธ� และเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยจนแล�วเสร็จเรียบร�อย 

ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� พระเทพวิสุทธิกวี (ดร.) ประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย� ดร.สุวิญ รักสัตย� อาจารย�ท่ีปรึกษา และ พระมหามฆวินทร� ปุริสุตฺตโม (ผศ.
ดร.)  ท่ีกรุณาแก�ไข เพ่ิมเติมเนื้อหา แนะนําเก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพ�ดุษฎีนิพนธ�ให�ถูกต�องตาม
รูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตลอดถึง พระมหาบุญศรี             
Bาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีเมตตาให�คําปรึกษาด�วยดี
เสมอมา 

 ขอขอบคุณเพ่ือนร�วมรุ�นปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ�นท่ี ๑ ทุก
รูป/คน ท่ีมีความเปEนกัลยาณมิตรรัก ปรารถนาดีและให�กําลังใจต�อผู�วิจัยมาโดยตลอด 

ท�ายท่ีสุดขอเจริญพรขอบพระคุณครอบครัวตระกูลกําเหนิดกลับทุก ๆ คนท่ีได�ให�กําลังใจ 
แสดงความรักความห�วงใยอยู�ตลอดเวลา ตลอดถึงครูบาอาจารย� ผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงานและ 
กัลยาณมิตรทุกท�าน ท่ีมีส�วนช�วยสนับสนุนดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้จนสําเร็จลงได�ด�วยดีทุกประการ 

 
 
 
     พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล (กําเหนิดกลับ) 



สารบัญ  

      

   หน
า 
บทคัดย�อภาษาไทย   ก-ข 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ   ค-ง 
กิตติกรรมประกาศ   จ 
สารบัญคําย�อ   ฉ-ช 
สารบัญ   ซ-ญ 
สารบัญตาราง   ฎ-ฏ 
สารบัญแผนภาพ   ฐ 
สารบัญแผนภูมิ   ฑ 
บทที่ ๑ บทนํา   ๑ 
 ๑.๑ ความเป2นมาและความสําคัญของป4ญหา  ๑ 
 ๑.๒ ป4ญหาท่ีต
องการทราบ  ๘ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค9ของการวิจัย  ๘ 

 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๙ 

 ๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย  ๑๐ 

 ๑.๖ ประโยชน9ท่ีคาดว�าจะได
รับ  ๑๔ 

 ๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง  ๑๔ 

 ๑.๘ คํานิยามศัพท9เฉพาะท่ีใช
ในการวิจัย  ๕๔ 

 ๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช
ในการวิจัย  ๕๔ 

บทที่ ๒  สภาพป4ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยในป4จจุบัน   ๕๗ 

 ๒.๑   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความขัดแย"งทางสังคม  ๕๗ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแย"งทางสังคม  ๕๙ 

 ๒.๑.๒ ประเภทของความขัดแย"ง  ๖๓ 

 ๒.๑.๓ กระบวนการของความขัดแย"ง  ๗๕ 

 ๒.๑.๔ สาเหตุของความขัดแย"ง  ๘๓ 
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 ๒.๑.๕ วิธีการจัดการกับความขัดแย"ง  ๙๘ 

 ๒.๒  ป0ญหาความขัดแย"งทางสังคมไทยในป0จจุบัน  ๑๑๑ 

 ๒.๒.๑ ความเป4นมาของป0ญหาความขัดแย"งทางสังคมไทยในป0จจุบัน  ๑๑๑ 

 ๒.๒.๒ ประเภทของป0ญหาความขัดแย"งทางสังคมไทยในป0จจุบัน  ๑๑๕ 

 ๒.๒.๓ สรุปป0ญหาความขัดแย"งทางสังคมไทยในป0จจุบัน  ๑๓๔ 

บทที่ ๓  หลกัสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท   ๑๓๖ 

 ๓.๑   หลักสาราณียธรรม  ๑๓๖ 

 ๓.๑.๑  ความเป4นมาของสาราณียธรรมท่ีปรากฏในพระไตรป8ฎก  ๑๓๗ 

 ๓.๑.๒  ความเป4นมาของสาราณียธรรมท่ีปรากฏในอรรถกถา  ๑๔๔ 

 ๓.๑๓  ความหมายและความสําคัญของสาราณียธรรม  ๑๔๗ 

 ๓.๑.๔  องค;ประกอบของสาราณียธรรม  ๑๕๕ 

 ๓.๒   หลักวัชชีอปริหานิยธรรม  ๑๗๑ 

 ๓.๒.๑ ความเป4นมาของวัชชีอปริหานิยธรรมในพระไตรป8ฎก  ๑๗๑ 

 ๓.๒.๒ ความหมายและความสําคัญของอปริหานิยธรรม  ๑๘๐ 

 ๓.๒.๓ องค;ประกอบของราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม  ๑๘๒ 

 ๓.๒.๔ สรุปหลักวัชชีอปริหานยิธรรม  ๑๙๙ 

บทที่ ๔  บูรณาการการจัดการความขัดแย
งทางสังคมด
วยหลักพุทธปรัชญาเถร
วาท 

 

๒๐๓ 

 ๔.๑ บูรณาการการจัดการความขัดแย"งด"านการเมือง  ๒๐๔ 

 ๔.๒ บูรณาการการจัดการความขัดแย"งด"านข"อมูล  ๒๒๐ 

 ๔.๓ บูรณาการการจัดการความขัดแย"งด"านโครงสร"าง  ๒๓๗ 

 ๔.๔ บูรณาการการจัดการความขัดแย"งด"านผลประโยชน;  ๒๕๔ 

 ๔.๕ บูรณาการการจัดการความขัดแย"งด"านคAานิยม  ๒๖๙ 

 ๔.๖ บทสรุป  ๒๘๕ 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย และข
อเสนอแนะ   ๒๙๔ 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย  ๒๙๕ 

 ๕.๒ องค;ความรู"และข"อค"นพบท่ีได"จากการวิจัย  ๓๑๔ 

 ๕.๓ ข"อเสนอแนะ  ๓๒๐ 
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 ๕.๓.๑ ข
อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๓๒๐ 

 ๕.๓.๒ ข
อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  ๓๒๒ 

บรรณานุกรม   ๓๒๓ 

ภาคผนวก   ๓๓๒ 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห;ผู"เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ๓๓๓ 

 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห;สัมภาษณ;ข"อมูลเขียนงานดุษฎีนิพนธ;  ๓๓๗ 

 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ;งานวิจัย  ๓๔๘ 

 ภาคผนวก ง ภาพการสัมภาษณ;ผู"ทรงคุณวุฒิ ๑๐ ทAาน  ๓๕๖ 

ประวัติผู
วิจัย   ๓๖๗ 
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สารบัญคําย
อ 

 ผู�วิจัยใช�พระไตรป�ฎกและอรรถกถาบาลีและแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ"เนื่องใน
วโรกาสครบ ๒๐๐ ป- แห.งกรุงรัตนโกสินทร" พุทธศักราช ๒๕๒๕ ในการอ�างอิง โดยมีคําย.อและคํา
เต็มดังต.อไปนี้ 

   คําย
อ คําเต็ม 

 พระบาลี 

   วิ.จุ. วินยป�ฏก จุลฺลวคฺค 

   ที.ม. สุตฺตนฺตป�ฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

   ที .ปา.  สุตฺตนฺตป�ฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
   ม.มู.  สุตฺตนฺตป�ฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
   องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตป�ฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
   องฺ .ฉกฺก.  สุตฺตนฺตป�ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 
   องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตป�ฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
   ขุ.อ. สุตฺตนฺตป�ฏก ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

   ขุ.เถร. สุตฺตนฺตป�ฎก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

   ขุ.ธ. สุตฺตนฺตป�ฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

 พระอรรถกถา 

   วิ.อ.  สมนฺตปาสาทิกา วินยฏ<ฐกถา 

   ที.ม.อ.  สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคฏ<ฐกถา 

   องฺ.ฉกฺก.อ. มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏ<ฐกถา  

   ขุ.อุ.อ.  ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏ<ฐกถา 

   ธ.อ.  ธมฺมปทฏ<ฐกถา 

   ม.ฎีกา.  ลีนตฺถปกาสนา ฎีกา 

   เนตฺต.อ.  เนตฺติปกรณฏ<ฐกถา 
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 สําหรับการอ�างอิงเลขท่ีอยู
หลังช่ือย
อของคัมภีร"มี ๒ แบบ คือ  

 ๑. แบบ ๓ ตอน คือ พระไตรป�ฎกในดุษฎีนิพนธ"นี้ ใช�การอ�างอิงแบบ ๓ ตอน และ ๒ 
ตอน  การอ�างแบบ ๓ ตอน เล.ม/ข�อ/หน�า เช.น ที.ปา. ๑๑/๑/๑. หมายถึง คัมภีร"พระบาลีชื่อ   
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค เล.มท่ี ๑๑ ข�อท่ี ๑ หน�าท่ี ๑ เปDนต�น 

๒. แบบ ๒ ตอน คือ เล.ม/หน�า เช.น ที.ม.อ. ๑๓/๓๓๗. หมายถึง อ�างในอรรถกถาชื่อ

คัมภีร" ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคฏ<Fฐกถา เล.มท่ี ๑๓ หน�าท่ี ๓๓๗. เปDนต�น 

 



ฎ 
 

สารบัญตาราง 
 

  

หน�า 
ตารางท่ี ๒.๑  แสดงรูปแบบการจัดการความขัดแย�ง ๑๐๓ 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการแก�ป�ญหาความขัดแย�งโดยใช�รูปแบบ XYZ ๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๑  สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านการเมืองของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน  

๒๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�าน
การเมือง  

๒๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน  

๒๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�าน
ข�อมูล 

๒๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน  

๒๕๓ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�าน
โครงสร�าง  

๒๕๔ 

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน  

๒๖๘ 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน4 

๒๖๙ 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านค/านิยมของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔  

๒๘๓ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�าน
ค/านิยม  

๒๘๔ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลัก
การบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมในประเด็นป�ญหาท้ัง ๕ ด�าน 
ตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ มาตรการ 

๒๘๕ 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงประเด็นหลักการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคม ๒๘๖ 



ฏ 
 

ตารางท่ี ๕.๑  แสดงสรุปกรอบการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาทตามองค4ความรู�ใหม/
เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคม 

๓๑๕ 
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สารบัญแผนภาพ 
  หน�า 
แผนภาพท่ี ๒.๑  แสดงภาพวงกลมของความขัดแย�ง : วันชัย วัฒนศัพท#และคณะ ๖๖ 
แผนภาพท่ี ๒.๒  แสดง (approach – approach conflict) ๗๐ 
แผนภาพท่ี ๒.๓  แสดง (avoidance – avoidance conflict) ๗๑ 
แผนภาพท่ี ๒.๔  แสดง (approach – avoidance conflict)   ๗๑ 
แผนภาพท่ี ๒.๕  แสดงโครงสร�างวิภาษวิธีของเฮเกล ๗๗ 
แผนภาพท่ี ๒.๖  แสดงโครงสร�างกระบวนการความขัดแย�งทางสังคมระบบชนช้ัน ๗๘ 
แผนภาพท่ี ๒.๗  แสดงกระบวนการความขัดแย�งของฟFลเลย# ๘๐ 
แผนภาพท่ี ๒.๘  แสดงวงจรของความขัดแย�ง ๘๑ 
แผนภาพท่ี ๒.๙ แสดงกระบวนการของความขัดแย�ง ๘๑ 
แผนภาพท่ี ๒.๑๐  แสดงกระบวนการของสังสารวัฏ ๙๔ 
แผนภาพท่ี ๒.๑๑  แสดงข้ันตอนการจัดการความขัดแย�งของฟFซเซอร# ๑๐๓ 
แผนภาพท่ี ๕.๑ แสดงกรอบแนวคิด “WBA” MODEL ๓๑๖ 
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สารบัญแผนภูม ิ
  หน�า 
แผนภูมิท่ี ๑.๑  แสดงกรอบแนวคิดวิธีดําเนินการวิจัย ๑๓ 

แผนภูมิท่ี ๑.๒ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย ๕๕ 

 

 

     



 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ความขัดแย�งเป�นเหตุการณ�ท่ีไม�สามารถหลีกเลี่ยงได�ในหน�วยงาน สังคมหรือองค�การทุก
ประเภท ทุกขนาด และทุกระดับชั้น เช�น ความขัดแย�งระหว�างประเทศ ความขัดแย�งในหน�วยงานหรือ
องค�การ ความขัดแย�งระหว�างบุคคลหรือกลุ�มบุคคลในสังคม เป�นต�น เป�นแต�เพียงความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนจะมีความรุนแรงมากน�อยต�างกันไปตามเหตุการณ�และสภาพของความขัดแย�ง ๆ นั้น กล�าวคือ 
ความขัดแย�งระหว�างประเทศ ความขัดแย�งระหว�างองค�การหรือหน�วยงาน หรือความขัดแย�งระหว�าง
กลุ�มบุคคลในสังคม ย�อมมีผลกระทบต�อสังคมในวงกว�างและรุนแรงมากกว�าความขัดแย�งระหว�าง
ป/จเจกบุคคล อย�างไรก็ดีเม่ือมีความขัดแย�งเกิดข้ึนในสังคมใด ผู�นําหรือผู�มีอํานาจท่ีเก่ียวข�องจะต�อง
พยายามแก�ป/ญหาความขัดแย�งนั้นให�หมดสิ้นไปโดยเร็ว ท้ังนี้เพ่ือให�การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
นั้นอยู�ร�วมกันด�วยความสงบสุข 

ความขัดแย�ง (Conflict) หมายถึง ความเป�นฝ@ายตรงกันข�าม หรือความเป�นปรป/กษ�ต�อกัน
ระหว�างบุคคลหรือคณะบุคคลสองฝ@าย ความเป�นปรป/กษ�ต�อกันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช�น เกิดจาก
ความคิดเห็นไม�เหมือนกัน ความไม�เข�าใจซ่ึงกันและกัน หรืออาจเกิดจากการยุยงแทรกแซงของบุคคล
หรือกลุ�มบุคคลท่ีสาม๑ เป�นต�น อย�างไรก็ดี เม่ือวิเคราะห�ความขัดแย�งตามแหล�งท่ีมาส�วนใหญ�พบว�า 
ความขัดแย�งเกิดจากกรณีดังต�อไปนี้คือ ความจํากัดของสิ่งตอบแทน ความไม�ชัดเจนของบทบาทหน�าท่ี 
ความเป�นอาณาจักร ความยึดม่ันถือม่ัน ความกลัว ความอึดอัดสิ้นหวัง และการต�องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน 
 สําหรับวิกฤตการณ�ความขัดแย�งทางสังคมและการเมืองในประเทศไทยป/จจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ 
– ๒๕๕๔) เป�นชุดเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนมาอย�างต�อเนื่อง โดยเป�นความขัดแย�งระหว�างกลุ�มเคลื่อนไหว
                                                           

๑รศ.ดร.ประชุม รอดประเสริฐ, “ความขัดแย�ง : ปรากฏการณ%ทางธรรมชาติของหน*วยงาน
ท่ีต�องได�รับการแก�ไข” ในวารสารศึกษาศาสตร�, จัดพิมพ�โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร�, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), หน�า ๑.  

 

 



 
 

๒ 

ทางการเมืองเพ่ือต�อต�านและสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงวิกฤตการณ�
ดังกล�าวทําให�เกิดข�อสงสัยเก่ียวกับเสรีภาพสื่อ เสถียรภาพทางการเมืองในไทย ความไม�เสมอภาคและ
ความแตกแยกระหว�างชาวเมืองและชาวชนบท การละเมิดอํานาจและผลประโยชน�ซับซ�อน จนส�งผล
ให�เกิดความแตกแยกและการขาดความสามัคคีข้ึนแก�คนในชาติ ซ่ึงได�บ่ันทอนความสงบสุขของ
ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๕-๖ ปQท่ีผ�านมา 
 แม�ว�าป/ญหาความขัดแย�งของสังคมไทยได�ก�อตัวข้ึนมาจากป/จจัยทางการเมืองภายในประเทศ
ก็ตาม ยังมีป/จจัยภายนอกซ่ึงเป�นตัวแปรสําคัญท่ีสนับสนุนป/ญหาความขัดแย�งให�เพ่ิมมากข้ึน คือ 
กระแสความเป�นโลกาภิวัตน� (Globalization) ท่ีได�แปรเปลี่ยนสังคมไทยไปสู�สังคมไร�พรมแดนด�าน
ข�อมูลข�าวสารซ่ึงกําลังเปลี่ยนผ�านไปในทุกมิติของสังคม เช�น มิติทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ค�านิยม ทัศนคติ ฯลฯ ทําให�เกิดผลกระทบต�อสังคมไทยป/จจุบันอย�างรวดเร็วและ
รุนแรง ความขัดแย�งในหลากหลายรูปแบบได�ปะทุข้ึนและสะท�อนออกมาเป�นรูปธรรมอย�างชัดเจน มี
การรวมตัวของกลุ�มคนท่ีขัดแย�งกันจนเกิดเป�นปรากฏการณ�ประท�วงหรือม็อบ (Mobs) เพ่ือเรียกร�อง
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ผลประโยชน�และกลุ�มชาติพันธุ� 
 อย�างไรก็ตาม ประเด็นท่ีน�าเป�นห�วงอย�างมากในป/จจุบันคือ ความคิดเห็นท่ีแตกแยกของผู�คน
ในสังคมไทยซ่ึงเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เกิดการแบ�งพรรคแบ�งฝ@ายอย�างชัดเจน โดยมีกลุ�มคนท่ีไม�
เห็นด�วยกับการชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ได�ออกมาคัดค�านท้ังโดยวิธีการท่ีสงบและ
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน มีการคัดค�านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการก�อสร�างโรงงานแยกก\าส ความขัดแย�ง
ในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น การแย�งชิงทรัพยากรน้ํา การแย�งชิงท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย ฯลฯ 
เม่ือวิเคราะห�ประเด็นป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยป/จจุบันพอสรุปได�ดังนี้ ๑) ความขัดแย�ง
ด�านอุดมการณ�ทางการเมือง ๒) ความข�อแย�งด�านโครงสร�างอํานาจ-หน�าท่ี ๓) ความขัดแย�งด�านความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ๔) ความขัดแย�งด�านศาสนา-วัฒนธรรม และ ๕) ความไม�เป�นธรรมในสังคม 
ซ่ึงคณะรัฐบาล นักวิชาการและองค�กรด�านสิทธิมนุษยชนหลาย ๆฝ@ายต�างพยายามเรียกร�องให�ใช�สันติ
วิธีเป�นแนวทางในการจัดการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน เพราะไม�เช�นนั้นแล�วอาจเป�นปมชนวน
ให�ประเทศชาติล�มสลายลงได�โดยง�าย  ดังกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวท่ีได�
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก�ประชาชนชาวไทย ในวโรกาสวันข้ึนปQใหม�เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๔ ว�า 

 “…ประวัติศาสตร�ได�แสดงให�ปรากฏตลอดมาว�าชาติใดเสื่อมสูญย�อยยับอับปางไป ก็
เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป�นหมู�คณะ เป�นพรรคเป�นพวก คอยเอารัด 
เอาเปรียบ ประหัตประหารซ่ึงกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป�นไส�ศึกให�ศัตรูมาจู�
โจมทําลายชาติของตนดังนี้ ข�าพเจ�าจึงขอชักชวนพ่ีน�องชาวไทยท้ังหลาย ให�ระลึกถึง
พระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงได�กอบกู�รักษาบ�านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให�จงหนัก แล�ว
ถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส�วนตัวเพ่ือประโยชน�ยิ่งใหญ�ของประเทศชาติ



 
 

๓ 

เป�นคุณธรรมประจําใจอยู�เนืองนิตย� จึงขอให�พ่ีน�องชาวไทยท้ังหลาย จงบําเพ็ญกรณีกิจ
ของตนแต�ละคน ด�วยซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทนและกล�าหาญ แล�วอุทิศความ
เสียสละส�วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลําบากยากแค�น เป�นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู� ซ่ึงได�
ก�อสร�างชาติเป�นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้”๒ 

 ตามพระราชดํารัสข�างต�นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงแสดงเหตุความล�มสลายของ
ประเทศชาติบ�านเมืองว�า เกิดจากความแตกสามัคคี การแบ�งพรรคแบ�งพวก จนนําไปสู�การแย�งชิงและ
การทําร�ายกันและกัน ซ่ึงพระองค�ทรงเตือนสติให�ประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักในความรักสามัคคี
และความยอมเสียสละ โดยการปฏิบัติหน�าท่ีของตนด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน
และกล�าหาญ พร�อมกับอุทิศเสียสละประโยชน�ส�วนตัวเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน�อันยิ่งใหญ� คือ 
ประเทศชาติ                                       
 ในขณะท่ีอดีตคณะรัฐบาลภายใต�การนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได�
ออกแถลงการณ�ผ�านโทรทัศน�รวมการเฉพาะกิจแห�งประเทศไทย เก่ียวกับสถานการณ�ความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยป/จจุบัน อันเป�นช�วงความผันผวนทางการเมืองซ่ึงมีหลายสาเหตุ บางเรื่องเป�น
ป/ญหาการเมืองโดยตรง บางเรื่องเป�นป/ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ฉะนั้น เพ่ือ
คลี่คลายสถานการณ�ความขัดแย�งทางการเมืองท่ีสะสมป/ญหามาเป�นเวลาหลายปQ คณะรัฐบาลจึงได�
เสนอแนวทางสร�างกระบวนการปรองดองแห�งชาติข้ึนมา เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึง
ประกอบด�วย ๕ องค�ประกอบสําคัญ คือ 
 ๑. ปกปcองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�ให�มีความม่ันคงในการเป�นศูนย�รวมจิตใจและ
ความรักสามัคคีของคนในชาติ 
 ๒. สร�างความเป�นธรรมในสังคม สร�างความปรองดองสมานฉันท�บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง 
ยุติธรรมและความยอมรับของทุกภาคส�วน 
 ๓. สร�างสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ ต�องมีกลไกอิสระเข�ามากํากับอย�างแท�จริง เพ่ือดูแลการใช�สื่อ
อย�างสร�างสรรค� 
 ๔. ต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริง ให�ความเป�นธรรมกับทุกฝ@ายและให�
ความจริงกับสังคม 
 
 
 

                                                           

๒“พระบรมราโชวาทในวโรกาสต*าง ๆ”, วันท่ี  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓,
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Kings%20Proverbs.htm.  



 
 

๔ 

 ๕. พัฒนาระบบการเมืองและประชาธิปไตยให�มีความม่ันคง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
บังคับใช�กฎหมายอย�างเสมอภาค เป�นธรรมกับทุกฝ@าย๓ 
 กระบวนการสร�างความปรองดองท้ัง ๕ ประการนี้ เป�นท่ีคาดหวังกันว�า อาจเป�นแนว
ทางแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนให�หมดไปได� หากได�รับความร�วมมือจากทุกฝ@ายท้ังภาครัฐบาล 
รัฐสภา ข�าราชการและประชาชนทุกหมู�เหล�า หรืออย�างน�อยก็ทําให�สถานการณ�ความไม�สงบใน
บ�านเมืองได�เดินหน�าต�อไป สร�างสรรค�นําความสุขสงบให�เกิดข้ึนได�บ�าง ท้ังยังเป�นการแก�ไขป/ญหาใน
เชิงสันติวิธีท่ีรัฐไม�ได�ใช�อํานาจกดข่ีบังคับและความรุนแรงอีกด�วย 
 อย�างไรก็ดี ภายใต�สถานการณ�ของประเทศไทยในช�วงท่ีผ�านมาต�องประสบกับป/ญหาความ
คิดเห็นท่ีแตกต�างกันของผู�คนในสังคม ซ่ึงส�งผลต�อความแตกสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ 
จึงก�อให�เกิดนโยบายเร�งด�วนท่ีจะต�องดําเนินการในปQแรกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ� ชินวัตร ซ่ึงได�
กําหนดป/ญหาสําคัญท่ีสังคมไทยเผชิญอยู�และต�องเร�งแก�ไขให�ลุล�วงไปโดยเร็ว เพ่ือให�สังคมไทยกลับสู�
ความสงบสุข เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ คือ การสร�างความปรองดองสมานฉันท�ของคน
ในชาติ การสร�างความม่ันคงให�เกิดข้ึนในสังคมและการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพ่ือให�คนไทยหัน
กลับมาอยู�ร�วมกันอย�างพ่ีอย�างน�อง มีความสามัคคี สังคมไทยมีความสงบสุข...๔ โดยรัฐบาลได�กําหนด
เปcาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธิ์และวิธีการดําเนินการท่ีสําคัญไว�ภายใต�แผนการบริหารราชการแผ�นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 จากความพยายามท่ีจะคลี่คลายหรือแก�ไขสถานการณ�ความขัดแย�งท่ีปรากฏอยู�ท่ัวไปใน
สังคมไทย ซ่ึงกําลังขยายวงกว�างเป�นการแบ�งฝ/กแบ�งฝ@ายไปสู�ทุกภูมิภาคของผู�คนในสังคม ส�งผล 
กระทบสร�างความเสียหายต�อประเทศชาติและสันติสุขของสังคม ดังท่ีภาครัฐ องค�กร หน�วยงาน 
นักวิชาการและประชาชนทุกภาคส�วน ได�ร�วมกันระดมความคิดหรือแสวงหาวิธีการแก�ไขจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมให�หมดไป ซ่ึงวิธีการหรือรูปแบบท่ีถูกนําเสนอข้ึนนั้นส�วนใหญ�ได�มุ�งเปcาไปสู�สันติวิธี 
คือ การแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งโดยวิธีการแห�งสันติ หรือการไม�ใช�ความรุนแรงในการแก�ไขป/ญหา
ความขัดแย�ง ซ่ึงมีปรากฏอยู�มากมายในคัมภีร�พระไตรปuฎก อรรถกถาและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว�า “สันติวิธีแนวพุทธปรัชญา” 

                                                           

 
๓สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางประเทศ

ไทยในมิติวัฒนธรรม ภายใต�แผนปรองดองแห*งชาติ”, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๕๓), หน�า ๒๖-๒๗. 
 

๔ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ� ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔, หน�า ๑๑. 



 
 

๕ 

คําว�า สันติ หมายถึง ความสงบ, การอยู�ร�วมกันโดยสันติ๕ นับเป�นแกนกลางสําคัญแห�งการ
บรรลุถึงความสุขสูงสุดของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังพระพุทธพจน�ท่ีว�า “สุขอ่ืนยิ่งกว�า
ความสงบย�อมไม�มี” (นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ)๖ และ “ความไม�เบียดเบียนเป�นสุขในโลก” (อพฺยาปชฺฌํ สุขํ 
โลเก)๗ ตามนัยนี้พระพุทธศาสนาถือเป�นศาสนาฝ/กใฝ@ในสันติบท โดยไม�นิยมการใช�ความรุนแรงท้ัง
ทางตรงและทางอ�อมทุกรูปแบบสําหรับการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�ง ซ่ึงแนวคิดนี้อาจวิเคราะห�จาก
กรณีสงครามน้ําระหว�างเจ�าศากยะและเจ�าโกลิยะ สงครามฆ�าล�างเผ�าพันธุ�ระหว�างพระเจ�าวิทูฑภะกับ
เจ�าศากยะ สงครามการแย�งชิงรัฐกันชนและทรัพยากรระหว�างพระเจ�าปเสนทิโกศลกับพระเจ�าอชาต
ศัตรู๘ พฤติกรรมท่ีแตกต�างกันทางศีลสามัญญตาของภิกษุชาวเมืองโกสัมพี๙ และการแก�ไขป/ญหา
ขัดแย�งด�วยวิธีเจรจาไกล�เกลี่ยกรณีการแบ�งพระบรมสารีริกธาตุของโทณพราหมณ�๑๐ 

 ในขณะท่ีพระธรรมโกศาจารย� (พุทธทาส อินฺทป|ฺโญ) มักใช�คําว�า “สันติภาพ” แทน “สันติ
วิธี” ดังข�อความท่ีปรากฏอยู�หน�าศาลาธรรมโฆษณ�ว�า “ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของ 
โลก” สันติสุขของบุคคล จะสร�างสันติภาพของโลก  สันติภาพจึงเป�นสิ่งจําเป�นต�องมีเพ่ือยุติป/ญหา
ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนนําไปสู�ความสงบสุขในสังคม ซ่ึงสันติภาพในมิติของท�านพุทธทาสนั้นมีนัยสําคัญ 
๒ ประการคือ การให�คุณค�าของสันติภาพในเชิงโลกียะและสันติภาพในเชิงโลกุตตระ การมองใน
ลักษณะนี้เป�นการชี้ให�เห็นว�าสังคมใดหรือกลุ�มชนใดดํารงชีวิตอยู�บนฐานของความเป�นปกติสุข ไม�
กระทบกระท่ังเบียดเบียนกัน อยู�ร�วมกันด�วยความรัก ความเมตตา ความยิ้มแย�มแจ�มใส ลักษณะเช�นนี้
ก็มีนัยท่ีส�อแสดงให�เห็นถึงนิพพานในเชิงโลกียะ ส�วนสันติภาพในเชิงโลกุตตระก็คือ ความจริงสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนาอันหมายถึง พระนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงถือได�ว�าเป�นสันติภาพท่ีแท�จริงใน

                                                           

 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทนานมีบุ\คส�พับลิเคชั่นส� จํากัด ๒๕๔๒), หน�า ๑๑๖๖. 
 

๖ขุ.ธ.๒๕/๒๗๒/๕๒. 
 

๗ขุ.อุ.๒๕/๕๑/๘๕. 
 

๘ดูเพ่ิมเติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดย
พุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ�มน้ําแม�ตาช�าง จ.เชียงใหม�,วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย), ๒๕๔๗, หน�า ๗. 
 

๙ธ.อ.๔๐/๗๘. 
 ๑๐โทณพราหมณ� เป�นพราหมณ�ผู�ใหญ�ซ่ึงมีฐานะเป�นครูอาจารย�เป�นท่ีเคารพนับถือของคน
จํานวนมากในชมพูทวีป เป�นผู�แบ�งพระบรมสารีริกธาตุให�สําเร็จได�โดยสันติวิธี. 



 
 

๖ 

พระพุทธศาสนา๑๑ นอกจากนี้แล�ว ท�านพุทธทาสยังได�เสนอกระบวนการแห�งสันติวิธีหรือวิธีการในการ
สร�างสันติสุขให�เกิดข้ึน คือ การมุ�งเน�นปฏิบัติไปตามอริยมรรค ๘ ประการ โดยป/จเจกบุคคลและสังคม
ต�องร�วมกันต้ังปณิธาน ๓ ประการ คือ ๑) ทุกคนต�องเข�าถึงหัวใจแห�งศาสนาของตน ๒) ยอมรับและ
ทําความเข�าใจความแตกต�างระหว�างศาสนา และ ๓) ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม๑๒ 

สําหรับสันติวิธีหรือกระบวนการสลายความขัดแย�งในทัศนะของพระพรหมคุณภรณ� (ป.อ. 
ปยุตฺโต) นั้น ท�านเห็นว�า ความขัดแย�งหรือความคิดแตกต�างเป�นเรื่องธรรมดาของมนุษย� คือ มันเป�น
ธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย ท่ีแต�ละอย�างมีความเป�นไปของมัน เม่ือต�างอย�างต�างส�วนเป�นไปคนละทางก็
ย�อมขัดแย�งกัน๑๓ ประเด็นสําคัญในมุมมองของท�านคือ มนุษย�สามารถใช�ป/ญญาแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนไปสู�การสร�างสรรค�เชิงบวกหรือเป�นประโยชน�ได� หากต้ังอยู�บนฐานของเจตนาดีท่ีมุ�ง
ไปสู�ความปรารถนาดีต�อกัน ความดีงาม ความเจริญและความสงบสุขของสังคม โดยใช�วิธีปฏิบัติท่ี
สุภาพคือเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม ท�านยังเสนอต�อว�าหลักการ
ประนีประนอม (Compromise) หลักการสอดประสาน (Harmonize) และหลักการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน ก็เป�นหลักการท่ีถือว�าสมบูรณ�ท่ีควรนํามาแก�ไขเยียวยาป/ญหาความขัดแย�งให�หมดไปได� 

ในงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ�ม
น้ําแม�ตาช�าง จ.เชียงใหม�” ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) สรุปไว�ว�า ความขัดแย�งนั้น
ถูกแบ�งออกเป�น ๒ ระดับ คือ ในระดับโลกิยวิสัยนั้น พระพุทธศาสนามองว�า ความขัดแย�งจัดได�ว�าเป�น
ทุกข� หรือเป�นธรรมชาติท่ีถือว�าเป�นสิ่งจําเป�น (Necessity) ของบุคคลและสังคมประการหนึ่ง แต�ใน
ระดับโลกุตตระนั้น พระพุทธศาสนามองว�า เป�นสภาวะท่ีไร�ความขัดแย�ง สําหรับป/จจัยท่ีก�อให�เกิด
ความขัดแย�งพระพุทธศาสนายอมรับว�า เกิดจากการทํางานร�วมกันระหว�างป/จจัยภายในคือ กุศลมูล
และอกุศลมูล รวมถึง ตัณหา ทิฏฐิและมานะ ผนวกกับป/จจัยภายนอกคือ การเมือง ข�อเท็จจริง 
โครงสร�าง ผลประโยชน� และค�านิยม ด�วยเหตุนี้ พระพุทธเจ�าจึงได�นําเสนอชุดของสันติวิธีในการ
จัดการความขัดแย�งซ่ึงประกอบไปด�วย การเจรจากันเอง การไกล�เกลี่ยคนกลาง การต้ังคณะกรรมการ

                                                           

 
๑๑พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, มนุษย%กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�ง

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน�า ๔๒๖. 
 ๑๒เรื่องเดียวกัน, หน�า ๔๒๗. 
 ๑๓พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย�ง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก 
จํากัด, ๒๕๔๖), หน�า ๒. 



 
 

๗ 

ไต�สวน การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา ซ่ึงกลยุทธ�ประกอบด�วย การตัดสินโดยการเงียบ การใช�เสียง
ข�างมาก การโน�มน�าว การประนีประนอม เป�นต�น ดังท่ีปรากฏในอธิกรณสมถะ๑๔ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย�งในสังคมไทย
ป/จจุบัน” ทพญ.กษิรา เทียนส�องใจ ได�เสนอรูปแบบสําหรับการจัดการป/ญหาความขัดแย�งใน
สังคมไทยด�วยหลักอภัยทาน ซ่ึงผู�วิจัยมองว�า อภัยทานถือเป�นมหาทาน มีความหมายว�า การให�ความ
ไม�มีภัย การพัฒนาอภัยทานเริ่มท่ีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ซ่ึงเป�นหลักพ้ืนฐานเพ่ือให�เกิด
อภัยทานท่ีประกอบไปด�วย เมตตาธรรม ขันติธรรมและศีล ๕ สําหรับกรอบแนวทางแห�งการปฏิบัติ
ของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรมและสังคหวัตถุ ๔ โดยวิธีการปฏิบัตินั้นแบ�งออกได�
เป�น อภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจาและอภัยทานทางกาย อภัยทานจึงเป�นพุทธสันติวิธีท่ีสามารถ
ใช�เป�นเครื่องมือในการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งได� และสามารถยับยั้งปcองกันไม�ให�ความขัดแย�งก�อตัว
ได�อีกด�วย๑๕ 

การพยายามเสนอทางออกเพ่ือแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งด�วยกระบวนการแห�งพุทธสันติ
ดังกล�าวข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะรวบรวมแนวคิดหรือหลักปรัชญาสําคัญท่ีปรากฏอยู�ในพุทธปรัชญา
เถรวาทมาศึกษาวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาว�า ภาพรวมของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาเป�น
ความขัดแย�งในเรื่องใด พระพุทธองค�ทรงใช�หลักธรรมหรือวิธีการเช�นไรในการแก�ไขป/ญหาความ
ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสถานการณ�ต�าง ๆและมีหลักธรรมหรือชุดของหลักธรรมกลุ�มใดบ�างท่ี
สามารถนํามาบูรณาการเป�นรูปแบบหรือกระบวนวิธีบริหารจัดการป/ญหาความขัดแย�งท่ีเหมาะสมกับ
สภาพป/ญหาและสถานการณ�ในสังคมไทย โดยท่ีผู�วิจัยได�ต้ังกรอบประเด็นป/ญหาความขัดแย�งทาง
สังคมไว�ในเบ้ืองต�น คือ ความขัดแย�งด�านการเมือง ความขัดแย�งด�านข�อมูล ความขัดแย�งด�าน
โครงสร�าง ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� และความขัดแย�งด�านค�านิยม๑๖ 

                                                           

 
๑๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี 

: ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ�มน้ําแม�ตาช�าง จ.เชียงใหม�, วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย), ๒๕๔๗, หน�า ๔๒๖-๔๒๘. 
 ๑๕ทพญ. กษิรา เทียนส�องใจ, การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย�งใน
สังคมไทยป/จจุบัน, วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน�า ๓๔๗-๓๔๙. 
 

๑๖การกําหนดกรอบประเด็นป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมเบ้ือนต�นนี้ ผู�วิจัยสรุปมาจาก
แนวคิดของศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท� ท่ีกล�าวไว�ในหนังสือเรื่องความขัดแย�ง : 
หลักการและเครื่องมือแก�ป/ญหา และจากแนวคิดของทพญ.กษิรา เทียนส�องใจ ท่ีแสดงไว�ในงาน
วิทยานิพนธ�เรื่องการศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย�งในสังคมไทยป/จจุบัน (ผู�วิจัย) 



 
 

๘ 

โดยท่ีงานวิจัยชิ้นนี้ผู�วิจัยมุ�งหมายท่ีจะแสวงหากระบวนวิธีระงับความขัดแย�งตามกรอบ
แนวคิดของสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม๑๗ มาเป�นแกนหลักในการศึกษาวิเคราะห� โดยจะ
แบ�งกระบวนการหรือยุทธศาสตร�การบริหารจัดการความขัดแย�ง (Conflict Management Process) 
ออกเป�น ๔ มาตรการคือ ๑) มาตรการปcองกัน ๒) มาตรการกําจัด ๓) มาตรการพัฒนา และ ๔) 
มาตรการรักษา ท้ังนี้ เพราะผู�วิจัยเห็นด�วยกับทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ีมองว�า 
ความขัดแย�งนั้นเป�นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของมนุษย� ท่ีอาจเกิดข้ึนได�ในทุกมิติของสังคม ฉะนั้น 
สารัตถะสําคัญของงานวิจัยเล�มนี้จึงมุ�งท่ีจะศึกษาวิเคราะห�ถึงหลักธรรมหรือชุดของหลักธรรมต�าง ๆว�า 
ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีแนวคิด หลักการ อุบายวิธีหรือชุดของหลักธรรมสําคัญอะไรบ�าง ท่ี
สามารถประยุกต�ใช�หรือนําไปบูรณาการเป�นวิธีการหรือยุทธศาสตร�การบริหารจัดการความขัดแย�งทาง
สังคมภายใต�กรอบแนวคิดใน ๔ มาตรการดังกล�าว เพ่ือนําผลการวิจัยไปแก�ป/ญหาความขัดแย�งทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสังคมไทยป/จจุบัน และสร�างรูปแบบ “บูรณาการการจัดการความขัดแย�ง
ทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ท่ีเหมาะสมต�อสภาพป/ญหาหรือสถานการณ�ความขัดแย�ง
ทางสังคมเป�นลําดับไป 
 

๑.๒ ป�ญหาที่ต�องการทราบ 
 ๑.๒.๑ สภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป/จจุบันคืออะไร 
 ๑.๒.๒ หลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีใช�แก�ไขป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมคืออะไร 
 ๑.๒.๓ การบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถร 
          วาทเป�นอย�างไร 
 ๑.๒.๔ การนําเสนอแนวทางและการสร�างองค�ความรู�ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการ 
          จัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” เป�นอย�างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค%ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป/จจุบัน 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม 
๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

                                                           

 
๑๗หลักอปริหานิยธรรม ธรรมอันไม�เป�นท่ีต้ังแห�งความเสื่อม เป�นไปเพ่ือความเจริญฝ@ายเดียว 

สําหรับหมู�ชนหรือผู�บริหารบ�านเมือง ซ่ึงในพระไตรปuฎกมีปรากฏหมวดธรรมชื่อนี้อยู�หลายท่ี งานวิจัย
ชิ้นนี้จะนําหลักอปริหานิยธรรมของกษัตริย�วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม มาเป�นหมวดธรรมหลักใน
การวิเคราะห�ข�อมูล. 



 
 

๙ 

 ๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร�างองค�ความรู�ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณา
    การการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”  
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  
 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้  เป�นการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated Research 
Methodology) ท่ีมุ�งศึกษาวิเคราะห�ถึงหลักการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท โดยจะบูรณาการหลักการวิจัยระหว�างการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ� (Interview Research) ซ่ึงผู�วิจัยจะเก็บ
ข�อมูลจากเอกสารมาศึกษาวิเคราะห�เป�นหลัก จากนั้นจะนําข�อมูลไปแปรผลด�วยการสัมภาษณ�กับ
นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีองค�ความรู�เก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด�านประชากร ได�แก� กลุ�มตัวอย�างการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากนักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�มีองค�ความรู�เก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคม
จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยผู�วิจัยได�กําหนดกลุ�มผู�ให�สัมภาษณ�เชิงลึกออกเป�น ๓ กลุ�ม คือ ๑) กลุ�มผู�มี
ความรู�ดีเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จํานวน ๓ รูป ๒) กลุ�มนักการเมืองระดับชาติ จํานวน ๓ 
ท�าน และ ๓) กลุ�มนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�ง จํานวน ๔ ท�าน ท้ังนี้ เพ่ือจะ
ได�รับข�อมูลเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคมได�อย�างครบถ�วนสมบูรณ�ในทุกมิติ  

๑.๔.๒ ขอบเขตด�านเนื้อหา  
ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของเนื้อหาเพ่ือการวิจัยดังนี้ คือแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ

การจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยสันติวิธี โดยท่ีสภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยใน 
ระยะเวลาท่ีผ�านมา (พ.ศ.๒๕๔๙-ป/จจุบัน) มีความสลับซับซ�อนและขยายวงกว�างไปในทุกมิติของสังคม 
ป/ญหาความขัดแย�งจึงมีความแตกต�างกันไปในแต�ละสภาพของพ้ืนท่ีข้ึนอยู�กับความรุนแรงของป/ญหา
ว�าเก่ียวข�องกับจํานวนมวลชนท่ีได�รับผลกระทบมากหรือน�อยกว�ากันเท�านั้น ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้จะ
กําหนดประเด็นป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมออกเป�น ๕ ประเด็นหลักคือ  

๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง  
๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล 
๓. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� 
๕. ความขัดแย�งด�านค�านิยม 
โดยผู�วิจัยจะนําหลักสาราณียธรรมและหลักวัชชีอปริหานิยธรรมตลอดถึงชุดของหลักธรรม

อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�องมาบูรณาการประยุกต�ใช�เป�นกรอบความคิดเพ่ือสร�างเป�นเครื่องมือนําไปสู�



 
 

๑๐ 

กระบวนการหรือยุทธศาสตร�เก่ียวกับการจัดการความแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ซ่ึง
ประกอบด�วย ๔ มาตรการ ดังนี้ 

๑. มาตรการปcองกันความขัดแย�งทางสังคม  
๒. มาตรการกําจัดความขัดแย�งทางสังคม  
๓. มาตรการพัฒนาความร�วมมือเพ่ือการจัดการความขัดแย�งทางสังคม  
๔. มาตรการรักษากระบวนการการจัดการความขัดแย�งทางสังคม  
สําหรับกระบวนวิธีหรือมาตรการท้ัง ๔ ข�างต�นนี้ ผู�วิจัยได�สังเคราะห�กรอบแนวความคิดมา

จากหลักปธาน ๔ ได�แก� ๑) สังวรปธาน (เพียรระวัง) ๒) ปหานปธาน (เพียรกําจัด) ๓)ภาวนาปธาน 
(เพียรก�อให�เกิด) และ ๔) อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา) นํามาปรับใช�เป�นเครื่องมือหรือยุทธวิธีสําคัญ
ในการทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด�านเวลา เนื่องจากบริบทของสภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมใน
ประเทศไทยได�มีพัฒนาการมาเป�นเวลาหลายปQ (ต้ังแต�ปQ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔) เพ่ือให�ผลการวิจัย
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงแหล�งข�อมูลต�าง ๆ ตามปรากฏการณ�ท่ีเป�นจริง ผู�วิจัยจึง
ใช�เวลาทําการวิจัยครั้งนี้ประมาณ ๕ ปQ เริ่มต้ังแต�ปQ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบบูรณา

การ (Integrated Research Methodology) โดยจะทําการศึกษาวิเคราะห�การบูรณาการการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยแบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview Research) มุ�งศึกษาวิเคราะห�ข�อมูลจากคัมภีร�พระไตรปuฎก วรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ต�าง ๆ (Documentary Research) และเอกสารงานเผยแผ�เก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคม 
ท้ังในส�วนท่ีเป�นแนวคิดและทฤษฎีต�าง ๆ แล�วนํามาวิเคราะห� สังเคราะห� สรุปเป�นองค�ความรู�เก่ียบกับ 
“รูปแบบบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” พร�อมกับ
การศึกษาสถานการณ�ความขัดแย�งในบริบทของสังคมไทยในป/จจุบันจากเอกสารของทางราชการใน
ส�วนท่ีเปuดเผยได� และจากสื่อสารมวลชนแขนงต�าง ๆ จากนั้นจะนําข�อมูลท่ีได�มาบูรณาการกับแบบ
การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�เชี่ยวชาญอย�างเป�นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึกจะนํามาศึกษาวิเคราะห�เป�นแบบ
เชิงพรรณนา โดยการจัดรวบรวมข�อมูลเข�าเป�นหมวดหมู�ของชุดข�อมูลแล�วนํามาวิเคราะห�ด�วยเหตุผล
ตามหลักวิชาการเพ่ือตอบโจทย�หรือวัตถุประสงค�ของการวิจัย ซ่ึงสามารถแบ�งการศึกษาวิจัยออกเป�น 
๔ ข้ันตอนดังต�อไปนี้ 



 
 

๑๑ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�ง และสภาพป/ญหาความ
ขัดแย�งทางสังคมในประเทศไทยป/จจุบัน ซ่ึงผู�วิจัยจะทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการ
จัดการความขัดแย�ง โดยเริ่มศึกษาต้ังแต�แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภท สาเหตุ กระบวนการ
และวิธีการจัดการความขัดแย�ง จากนั้นจะศึกษาถึงสภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมภายใต�บริบท
ของสังคมไทย เพ่ือนําข�อมูลมาเป�นกรอบศึกษาวิเคราะห�ถึงประเด็นป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมท่ี
กําลังเกิดข้ึนในประเทศไทยป/จจุบัน ๕ ด�าน คือ ด�านการเมือง ด�านข�อมูล ด�านโครงสร�าง ด�าน
ผลประโยชน�และด�านค�านิยม ซ่ึงผู�วิจัยจะใช�วิธีดําเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการ
จัดการความขัดแย�ง ตลอดถึงสภาพป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยป/จจุบัน โดยการศึกษาค�นคว�า
รวบรวมข�อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปuฎก และจากเอกสารข้ันทุติย
ภูมิ (Secondary Source) ได�แก� คัมภีร�ชั้นอรรถกถา ฎีกา ปกรณ�พิเศษ ตํารา บทความ วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและสื่อสารมวลชนแขนงต�าง ๆ ตลอดถึงข�อมูลจากอินเตอร�เน็ต  

ข้ันตอนท่ี ๒ ศึกษาแนวคิดและหลักการสําคัญเก่ียวกับหลักพุทธปรัชเถรวาทคือ สาราณีย
ธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม โดยผู�วิจัยจะทําการศึกษาสํารวจแนวคิดและหลักการสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม ด�วยการศึกษาสํารวจและเก็บรวบรวม
ข�อมูลเก่ียวกับแนวคิดหรือสารัตถะสําคัญในหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม โดย
การศึกษาค�นคว�าจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary sources) คือ พระไตรปuฎก (ภาษาบาลี/ไทย) และจาก
เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ได�แก� อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ�วิเสส วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา พร�อมท้ังเอกสารและงานการวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เม่ือได�ศึกษาสํารวจข�อมูลเบ้ืองต�น
เก่ียวกับแนวคิดและหลักการสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชี    อปริ
หานิยธรรม เรียบร�อยแล�วผู�วิจัยจะทําการตีความ อธิบายขยายความโดยการวิเคราะห�สังเคราะห�
แยกแยะและสรุปผลข�อมูลหรือชุดของข�อมูลท่ีมีนั้น เพ่ือนํามาบูรณาการเป�นแนวทางหรืออุบายวิธี
สําหรับการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทใน ๔ มาตรการหรือ
ยุทธศาสตร�สําคัญ คือ มาตรการปcองกัน มาตรการกําจัด มาตรการพัฒนาความร�วมมือ และมาตรการ
เฝcารักษา 

ข้ันตอนท่ี ๓ ศึกษาวิเคราะห�รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วย
หลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม โดยผู�วิจัยจะนําผลของชุดข�อมูลท่ีได�จากการศึกษา
วิเคราะห�ข�อมูลจากข้ันตอนท่ี ๑ และข้ันตอนท่ี ๒ มาทําการสังเคราะห�และบูรณาการเป�นแนวทาง
หรือรูปแบบการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทย ด�วยหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมท่ี
ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท จากนั้นผู�วิจัยจะนําองค�ความรู�ท่ีได�จากการบูรณาการของชุดข�อมูล
ดังกล�าวเสนอเป�นร�างรูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท แล�วนําผลท่ีได�ไปสัมภาษณ�เชิงลึกกับนักวิชาการหรือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ



 
 

๑๒ 

เก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยจํานวน ๑๐ รูป/คน แล�วนําผลท่ีได�รับนั้นมาทําการ
วิเคราะห� สังเคราะห� ตีความ ขยายความและสรุปผลเป�นองค�ความรู� เพ่ือนําเสนอเป�นร�างรูปแบบการ
จัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทต�อไป  

ข้ันตอนท่ี ๔ นําเสนอแนวทางและการสร�างองค�ความรู�ใหม�เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการ
การจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เม่ือผู�วิจัยได�สรุปผลข�อมูลเป�นร�าง
รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทแล�ว ก็จะนําผล
ท่ีได�จากการวิเคราะห�สังเคราะห�เนื้อหาท้ังหมดมาทําการบูรณาการกับบทสัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือสรุป
แนวคิดรวบยอดเสนอเป�น “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย แบ�งออกเป�นลําดับต�อไปนี้ 
 ๑. นําบทสัมภาษณ�ท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึกมาวิเคราะห�กับร�างรูปแบบการบูรณาการ
การจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ตามกรอบประเด็นป/ญหาความ
ขัดแย�งทางสังคมท้ัง ๕ ด�าน โดยนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมซ่ึงเป�นหลักธรรม
สําคัญในพุทธปรัชญาเถรวาทมาวิเคราะห�สังเคราะห�แล�วนําเสนอผลการวิจัยต�อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ�เพ่ือตรวจสอบความเป�นไปได�และแก�ไขปรับปรุง 
 ๒. นําเสนอรูปแบบและผลงานวิจัยท่ีค�นพบต�อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ท้ัง ๓ 
ท�าน แล�วเชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ท้ัง ๓ ท�านมาประชุมร�วมกัน เพ่ือพิจารณาความ
เป�นไปได�ของรูปแบบและผลงานวิจัยท่ีได�นําเสนอเพ่ือนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�มาปรับปรุงแก�ไขงานวิจัย 
 ๓. นําวิทยานิพนธ�ฉบับปรับปรุงแก�ไข เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ให�ความ
เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติขอสอบ 
 ๔. ส�งงานวิจัยฉบับแก�ไขต�อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ�ท้ัง ๓ ท�านประชุมร�วมกันเพ่ือพิจารณารอบท่ี ๒ ปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�และนําเสนอเป�นรายงานการวิจัยต�อไป ซ่ึงปรากฏตามกรอบ
แนวคิดวิธีดําเนินการวิจัย (Research Process) ดังต�อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดวิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

ป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยป�จจุบัน 

๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง 
๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล 
๓.ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� 
๕. ความขัดแย�งด�านค�านิยม 

แนวคิดเกี
ยวกบักระบวนการ

การจัดการความขัดแย้งทาง

สังคมด้วยพุทธปรัชญาเถร

วาท 

แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
สาราณียธรรม 
เมตตากายกรรม, เมตตาวจีกรรม,เมตตา
มโนกรรม,สาธารณโภคี,สีลสัญญตา และทิฏฐิ
สามัญญตา 

วัชชีอปริหานิยธรรม 
หม่ันประชุมกันเนืองนิตย� , พร�อมเพรียงกัน
ประชุม เลิกประชุม ทํากิจท่ีพึงทํา, ไม�บัญญัติ
ส่ิงท่ีมิได�บัญญัติไว�, เคารพผู�ใหญ�ในสังคม, ดูแล
กุลสตรีมิให�ถูกรังแกข�มเหง, เคารพสักการบูชา
เจดีย�และปcองกันคุ�มครองผู�ดํารงธรรม 

 

ร�างรูปแบบ
การจัดการ
ความ
ขัดแย�งทาง
สังคมไทย
ด�วยหลัก
พุทธ
ปรัชญาเถร
วาท 

๑. มาตรการปDองกัน  
๒. มาตรการกําจัด  
๓. มาตรการพัฒนาความร*วมมือ  
๔. มาตรการเฝDารักษา  

ปธาน ๔ 

วิเคราะห% 

บูรณาการ สัมภาษณ%เชิงลึก 

รูปแบบการบูรณา
การการจัดการ
ความขัดแย�งทาง
สังคมด�วยหลัก
พุทธปรัชญาเถร
วาท 

 

ปรับปรุง 

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการการจัดการ
ความขัดแย�งทางสังคมด�วย
พุทธปรัชญาเถรวาท 



 
 

๑๔ 

๑.๖ ประโยชน%ที่คาดว*าจะได�รับ 
 ๑.๖.๑ ทําให�ทราบถึงประเด็นหรือลักษณะของป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป/จจุบัน 

๑.๖.๒ ทําให�เข�าใจแนวคิดและหลักคําสอนเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคมตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

๑.๖.๓ ทําให�เกิดการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคม
ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

๑.๖.๔ ทําให�เกิดแนวทางและการสร�างองค�ความรู�ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ
จัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”  

 

๑.๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค�หลักคือ การศึกษาวิเคราะห�รูปแบบการจัดการความขัดแย�งทาง
สังคมในบริบทของสังคมไทยป/จจุบันตามหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมใน  พุทธปรัชญา
เถรวาท โดยผู�วิจัยจะได�ทําการศึกษาสํารวจแนวคิดและทฤษฎีต�าง ๆจากหลักฐานในพระไตรปuฎก 
อรรถกถา ฏีกา ปกรณ�พิเศษ ตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ดัง
สาระสําคัญต�อไปนี้ 
 ๑.๗.๑ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
  ก. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง 
  ข. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
  ค. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
   - แนวคิดเก่ียวกับหลักสาราณียธรรม  
   - แนวคิดเก่ียวกับหลักวัชชีอปริหานิยธรรม  
   - แนวคิดเก่ียวกับหลักปธาน  
 ๑.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ซ่ึงจะได�อธิบายขยายความไปตามลําดับดังนี้ 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 

 ๑.๗.๑ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 ก. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง 
 ๑) ความหมายและความสําคัญของความขัดแย�ง 
 คําว�า “ความขัดแย�ง” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว�า “Conflict” ซ่ึงพัฒนามาจากภาษาลาติน
ว�า “Confligere” แปลว�า การต�อสู� การทําสงคราม การไม�สอดคล�องหรือเข�ากันไม�ได�๑๘ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได�ให�คํานิยามไว�ว�า คําว�า “ขัดแย�ง” ประกอบด�วยคําสอง
คํา คือ “ขัด” หมายถึง การไม�ทําตาม ฝ@าฝ�น ขืนไว� แย�งกัน ไม�ลงรอยกัน๑๙ และ “แย�ง” หมายถึง การ
ไม�ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต�านไว� ทานไว�๒๐ 
 มอร%เฮดและกริฟฟMน (Moorhead & Griffin) กล�าวว�า ความขัดแย�ง คือความไม�ลงรอยกัน
ภายในกลุ�ม ซ่ึงอาจส�งผลได�ท้ังทางบวกและทางลบ ความขัดแย�งอาจเกิดข้ึนในตัวบุคคล ระหว�าง
บุคคลหรือระหว�างกลุ�ม โดยปกติความขัดแย�งมักเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหนึ่งหรือกลุ�มหนึ่ง เชื่อว�าการจะ
ไปสู�ความสําเร็จตามเปcาหมายนั้น ถูกขัดขวางโดยบุคคลอ่ืนหรือกลุ�มอ่ืน ถึงแม�ว�าความขัดแย�งอาจทํา
ให�เกิดอันตรายและเป�นสิ่งทีควรหลีกเลี่ยงก็ตาม แต�ก็ช�วยไม�ให�เกิดความเฉ่ีอยชาและหลงลืม การทํา
ให�ความขัดแย�งอยู�ในระดับปานกลางจะช�วยให�เกิดแนวความคิดใหม� เกิดการเปรียบเทียบและกระตุ�น
ให�เกิดพฤติกรรมท่ีต�องการ๒๑ 
 ซัลลิเวน อี.เจ และเดกเกอร% พี.เจ. (Sullivan E.J. & Decker P.J. ), ได�แสดงความหมาย
ของความขัดแย�งท้ังทางพฤติกรรมและกระบวนการไว�ว�า ความขัดแย�งด�านพฤติกรรมจะเป�นสภาวะท่ี
รับรู�ว�าสองฝ@ายมีเปcาหมายต�างกัน และมีโอกาสท่ีจะขัดขวางการไปสู�เปcาหมายของอีกฝ@ายหนึ่ง ส�วน
ด�านกระบวนการเกิดข้ึนจากการรับรู�ความแตกต�างของเปcาหมาย ค�านิยม ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความรู�สึกและการกระทําของบุคคลหรือกลุ�ม๒๒  

                                                           

๑๘Webster, New Dictionary of the American Language, 1967, p. 308. 
 ๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ\คส�พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖), หน�า ๑๗๖. 
 ๒๐เรื่องเดียวกัน, หน�า ๙๑๗. 
 

๒๑พันตํารวจโท ศิริพงษ� เศาภายน, “การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การจัดการกับความขัดแย�งของตํารวจชุมชน”, วิทยานิพนธ%ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๕, หน�า ๔๐. 
 ๒๒Sullivan E.J. & Decker P.J., Effective Manegement in Nursing, Menlo Park, 
California : Addison – Wesley Publishing Company, ๑๙๘๘), หน�า ๘. 



 
 

๑๖ 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ% ได�อธิบายความหมายของความขัดแย�งโดยสรุปว�า ความขัดแย�งของ
บุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลต�องตัดสินใจเลือกอย�างใดอย�างหนึ่ง โดยท่ีการเลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกหรือ
จําใจเลือกก็ได� ความขัดแย�งระหว�างบุคคลเป�นสถานการณ�ท่ีการกระทําของฝ@ายหนึ่งไปขัดขวางหรือ
สะกัดก้ันการกระทําของอีกฝ@ายหนึ่ง ในการท่ีจะบรรลุเปcาหมายของเขาหรือการท่ีบุคคลแตกต�างกันใน
ค�านิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปcาหมาย แล�วต�องมาติดต�อกัน ทํางานด�วยกันหรืออยู�ร�วมกันใน
สังคมเดียวกัน โดยท่ีความแตกต�างนี้เป�นสิ่งท่ีไม�สอดคล�องกันหรือไปด�วยกันไม�ได�๒๓ 
 แสงมณี ทรัพย%เมือง ได�กล�าวสรุปความหมายของความขัดแย�งไว�ว�า หมายถึง ความรู�สึกท่ี
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ�มบุคคลมีความแตกต�างกันในการรับรู� ค�านิยม จุดสนใจ ความคิดและ
เปcาหมาย รวมท้ังการขัดขวางการไปสู�เปcาหม�ายของอีกฝ@ายหนึ่ง๒๔ 
 พันตํารวจโทศิริพงษ% เศาภายน ได�สรุปความหมายของความขัดแย�งว�า ความขัดแย�งเป�นสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ความรู�สึกนี้เป�นสิ่งท่ีบุคคลจะต�องตัดสินใจอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีไม�ตรงกับ
ความคิดเห็นของตนเอง ทําให�มีการแสดงออกในด�านความคับข�องใจ หรือพฤติกรรมท่ีต�อต�านกับ
บุคคลอ่ืน ผลของความขัดแย�งอาจส�งผลกระทบต�อองค�กรท้ังในทางสร�างสรรค�และในทางท่ีทําให�
องค�กรด�อยประสิทธิภาพลง๒๕ 
 ศ. นายแพทย%วันชัย วัฒนศัพท% เห็นว�า ความขัดแย�งเป�นเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนได�ทุกท่ีทุก
เวลาท้ังภายในตัวเราเอง ในครอบครัว ในชุมชน ในองค�กร ในประเทศชาติหรือแม�แต�ระหว�างประเทศ 
ความขัดแย�งจึงไม�ใช�เรื่องเลวร�ายหากความขัดแย�งนั้นสามารถคลี่คลายตัวเองและเปลี่ยนไปในทาง
สร�างสรรค� นําไปสู�ข�อยุติหรือหาทางออกได�๒๖ ซ่ึงท�านยังได�ขยายความเพ่ิมเติมว�า คําว�า ความขัดแย�ง 
(Conflict) และ ข�อพิพาท (dispute) เป�นคําท่ีใช�สลับไปมากันได� แต�บางกรณีจะมีความหมายเฉพาะ
ลงไปว�า ความขัดแย�งเป�นเรื่องของความเห็นหรือความเชื่อท่ีต�างกัน คู�ขัดแย�งยังสามารถอยู�ร�วมกันได�

                                                           

 ๒๓เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ� ,ความขัดแย�ง : การบริหารเพ่ือความสร�างสรรค% , 
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๑๗ 

ตามปกติ แต�เม่ือขยายเป�นข�อพิพาทจะกลายเป�นเรื่องท่ีผู�เก่ียวข�องมุ�งหมายท่ีจะเอาชนะให�ได�เพ่ือ
เปcาหมายสูงสุดของตนเอง 
 รองศาสตราจารย% ดร.ชัยวัฒน% สถาอานันท% ได�แสดงความหมายของความขัดแย�งบนฐาน
แนวคิดทางสังคมวิทยาว�า ความขัดแย�งมีปรากฏอยู�ท่ัวไป เป�นเรื่องธรรมดาและฝ/กรากลึกอยู�ในสังคม 
ความขัดแย�งเกิดข้ึนต้ังแต�มีมนุษย� ๒ คนในโลกนี่แล�ว การดํารงอยู�ของมนุษย�อีกคนหนึ่ง หมายถึง 
โอกาสท่ีมนุษย�คนแรกจะเข�าไปสวมบทบาท ครอบครองทรัพย�สินหรือดํารงตนอยู�ในท่ีของอีกคนนั้น
เป�นสิ่งท่ีเป�นไปได�ยากยิ่ง๒๗ 
 ทพญ. กษิรา เทียนส*องใจ ได�กล�าวสรุปความหมายของความขัดแย�งไว� ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความหมายของความขัดแย�งในแง�บวก หมายถึง ความขัดแย�งท่ีก�อให�เกิดในเชิงสร�างสรรค� 
และก�อให�เกิดผลดีต�อตัวเอง องค�กรและสังคม ท้ังในแง�ทัศนคติและพฤติกรรม ในบางคราวเม่ือเกิด
ความขัดแย�งแล�วก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท� 
 ๒. ความหมายของความขัดแย�งในแง�ลบ หมายถึง ความขัดแย�งท่ีก�อให�เกิดผลเสีย และ
บรรยากาศท่ีไม�ดีต�อตัวเอง องค�กรและสังคม อันเป�นการสะท�อนรูปลักษณ�ของความขัดแย�งออกมาใน
มิติของความรุนแรง ไม�ว�าจะเป�นการด�ากัน การทะเลาะวิวาท ทําร�ายร�างกายและทําสงคราม
ประหัตประหารซ่ึงกันและกัน๒๘ 
 จากบทนิยามความหมายของความขัดแย�งดังกล�าวข�างต�น พอสรุปได�ว�า ความขัดแย�งเป�น
ปรากฏการณ�ปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลหรือกลุ�มบุคคล โดยแสดงปฏิกิริยาสะท�อนของ
ความรู�สึกท่ีแตกต�างกันในด�านค�านิยม ทัศนคติ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความสนใจ วิธีการและ
เปcาหมาย ซ่ึงนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทําได�ท้ังในมิติของการสร�างสรรค�และการ
ใช�ความรุนแรง 
 ๒) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง 
 ด�วยเหตุท่ีป/ญหาความขัดแย�งเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยู�เป�นประจําในชีวิตของมนุษย�ต้ังแต�อดีตจนถึง
ป/จจุบันหรือแม�แต�ในอนาคต นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช�น อิมมานูเอล คานท� 
(Immanuel Kant) คาร�ล มาร�กซ� (Karl Marx) จอร�จ ซิมเมล (George Simmel) เลวิส โคเซอร� 
(Lewis Coser) หรือ ราล�ฟ ดาห�เรนดอร�ฟ (Ralf Dahrendorf) เป�นต�น ต�างพยายามคิดค�นแสวงหา
ทฤษฎีความขัดแย�ง (Conflic Theory) เพ่ือนํามาแนวทางหรืออุบายวิธีสําหรับการจัดการความ

                                                           

 
๒๗ชัยวัฒน� สถาอานันท�, สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก�วการ

พิมพ�, ๒๕๓๘), หน�า ๑๙. 
 ๒๘ทพญ. กษิรา เทียนส�องใจ, “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย�งใน
สังคมไทยป/จจุบัน”, อ�างแล�ว, หน�า ๒๓. 



 
 

๑๘ 

ขัดแย�งให�หมดไปจากสังคมมนุษย� ดังท่ีผู�วิจัยจะได�นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการ
ความขัดแย�งของนักคิดหรือนักวิชาการต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 เม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการของนักวิชาการท่ีได�นําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับความ
ขัดแย�งในยุคต�น ๆ คงต�องกล�าวถึงนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ คือ โสเครติส ท่ีได�ใช�ความขัดแย�งเปuด
ประเด็นการสนทนาด�วยการถามตอบหรือแสดงวาทศิลป� เพ่ือแสวงหาความรู� ท่ี ถูกต�องและ
สมเหตุสมผลมากกว�าเดิม ซ่ึงเป�นความขัดแย�งในทางความรู�และความคิดเห็นของบุคคลสองฝ@าย คือ ผู�
ถามกับผู�ตอบ โดยผู�ถามจะถามจนผู�ตอบไม�สามารถโต�แย�งได�และยอมจํานนจึงจะบอกคําตอบท่ี
ถูกต�องให� ความขัดแย�งแบบนี้ เรียกว�า ความขัดแย�งแบบสมเหตุสมผลมากกว�าเดิม (Logical 
Consistency) ซ่ึงเป�นวิธีการท่ีโสเครติสใช�สอนในสมัยนั้น ท�านโสเครติสนับว�าเป�นนักปราชญ�ท่ีได�
นําเสนอทฤษฎีความขัดแย�งในยุคแรก ๆ 
 หลักจากโสเครติสเสียชีวิตเม่ือ ๓๓๙ ปQก�อนคริสต�ศักราชแล�ว ไม�พบว�ามีผู�ใดนําแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�งไปศึกษาอย�างจริงจัง กระท่ังถึงคริสต�ศตวรรษท่ี ๑๘ ทฤษฎีความขัดแย�ง
ถูกนํามาใช�อีกครั้งหนึ่ง โดยนักทฤษฎีความขัดแย�งชาวเยอรมันคือ อิมมานูเอล คานท� ได�เสนอทฤษฎี
ความขัดแย�งมีสารัตถะสําคัญคือ ความขัดแย�ง (Dialectic) ของมนุษย�เริ่มจาก “ข�อเสนอเบ้ืองต�น” 
(Thesis) แล�วมี “ข�อขัดแย�ง” (Antithesis) ท้ังนั้ อิมมานูเอล คานท� เชื่อว�ามนุษย�แต�ละคนจะมีความ
ขัดแย�งธรรมชาติ (Natural Dialectics) คือ ความขัดแย�งในจิตใจ ท่ีประกอบด�วยภาวะสําคัญ ๒ ส�วน 
คือ  
 ๑. ภาวะท่ีคล�ายพระผู�เป�นเจ�า (Homo Noumenon) คือ ความดีงาม ความบริสุทธิ์หรือ
ระบบคุณธรรมสูงสุดท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
 ๒. ภาวะท่ีเป�นมนุษย%ธรรมดา (Homo Phenomenon) คือ ภาวะอันแท�จริงของมนุษย�ท่ีมี
ความเห็นแก�ตัว การละเมิดศีลธรรมต�าง ๆ การเอารัดเอาเปรียบผู�อ่ืน อันเป�นภาวะท่ีไม�พึงประสงค� 
 ตามทัศนะของอิมมานูเอล คานท� เห็นว�ามนุษย�แต�ละคนจะพยายามบังคับตนเองเพ่ือไปสู�
ภาวะอันคล�ายคลึงกับพระผู�เป�นเจ�า แต�ในขณะเดียวกันก็ถูกบงการด�วยความรู�สึก อารมณ� ความ
ต�องการต�าง ๆ ท่ีเป�นภาวะมนุษย�ธรรมดา จึงทําให�มนุษย�แต�ละคนมีความขัดแย�งในจิตใจเหมือนกับ
เกิดสงครามอยู�ตลอดเวลา ความขัดแย�งดังกล�าวนี้จะนํามนุษย�ไปสู�ความก�าวหน�าคือ มีศีลธรรมเพ่ิมข้ึน
เสมอ แต�ไม�สามารถท่ีจะก�าวหน�าไปถึงภาวะอันสมบูรณ�ของพระเจ�าได� ความขัดแย�งจึงยังคงมีอยู�ในตัว
มนุษย�ตลอดไปไม�มีวันหมดสิ้น๒๙ 

                                                           

 
๒๙ผศ.สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (Principlo of Sociology), พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๕๓), หน�า ๘๐-๘๑. 



 
 

๑๙ 

 เฟรดริซ เฮเกล มีความเห็นแตกต�างไปจาก อิมมานูเอล คานท� บางประการ โดยเสนอว�า
ภาวะของพระผู�เป�นเจ�าไม�ใช�ความดีงาม ความบริสุทธิ์หรือระบบคุณธรรมอันสูงสุด แต�เป�นภาวะของ
ความเป�นอยู�ท่ีสมบูรณ�แบบและไม�มีท่ีสิ้นสุด โดยมีธรรมชาติเป�นเจ�าในด�านอาณาเขต ประวัติศาสตร�
คือพระผู�เป�นเจ�าในด�านพัฒนาการทางเวลา ดังนั้น พระผู�เป�นเจ�ากับโลกจึงเป�นสิ่งเดียวกัน เรียกว�า 
“โลกตน” (World-Self) ความขัดแย�งเป�นความขัดแย�งระหว�างรัฐจะเกิดข้ึนเม่ือผู�ปกครองรัฐบางรัฐ
พยายามจะครอบครองและควบคุมรัฐอ่ืน ๆ ไว�ท้ังโลก จึงเกิดสงครามระหว�างรัฐข้ึน ความขัดแย�งนี้
เรียกว�า “ความขัดแย�งทางประวัติศาสตร�” (Historical Conflict) ในทัศนะของเฮเกล มองว�า ความ
ขัดแย�งมีลักษณะเป�น ๓ เส�า คือ 
 ๑. ข�อเสนอ ได�แก� การท่ีมีรัฐหนึ่งซ่ึงมีอิสระ มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป�นของตนเอง
แตกต�างออกไปจากรัฐอ่ืน ๆ พยายามครอบครองรัฐอ่ืน ๆ 
 ๒. ข�อขัดแย�ง ได�แก� การเกิดสงครามระหว�างรัฐต�าง ๆ ข้ึน 
 ๓. ข�อประสาน ได�แก� การท่ีสงครามระหว�างรัฐสิ้นสุดลง โดยมีรัฐใดรัฐหนึ่งเป�นผู�ชนะ
สามารถยุติความขัดแย�งได� ภาวะของพระผู�เป�นเจ�าท่ีแท�จริงจึงได�แก�การท่ีโลกท้ังโลกมีเพียงรัฐเดียวไม�
มีความแตกต�างกันไม�มีความขัดแย�งอีกต�อไป๓๐ 
 หลุยส% โคเซอร% ได�เสนอแนวทฤษฎีท่ีจะนํามาเสริมกับแนวทฤษฎีโครงสร�างการหน�าท่ี โดย
เชื่อมความขัดแย�งเข�ากับการทํางานประสานกันของส�วนต�าง ๆ ในสังคม งานเขียนท่ีสําคัญของเขาคือ 
The Function of Social Conflict ซ่ึงเน�นประเด็นใหญ� ๒ ประเด็นคือ 

๑. ความสลับซับซ�อนของความขัดแย�ง โคเซอร�เห็นว�า ความขัดแย�งมิได�เกิดข้ึนเพียง
ระหว�างชั้นและกลุ�มผลประโยชน�เท�านั้น แต�ความขัดแย�งนั้นเกิดท่ัวไปในความสัมพันธ�สังคมท่ีสานกัน
โยงใยเป�นตาข�าย ความขัดแย�งจึงเป�นเสมือนใยแมงมุม เพราะฉะนั้น ในความสัมพันธ�บางด�านอาจจะ
ขัดกัน แต�บางด�านอาจจะร�วมมือกัน หรือในคู�สัมพันธ�หนึ่งก็มีท้ังเข�ากันได�ในระนาบหนึ่ง แต�ระนาบอ่ืน
ขัดแย�งกัน ความสัมพันธ�ในสังคมนั้นตัดสลับกันไปมา ซ่ึงประกอบไปด�วยท้ังด�านขัดแย�งและ
ประสานกัน อันเป�นการผูกเชื่อมสังคมเข�าไว�ด�วยกัน และในขณะเดียวกันก็มีการต�อสู�แย�งชิงและการ
เผชิญหน�า 

๒. ผลของความขัดแย�ง โคเซอร�เห็นว�า ความขัดแย�งนั้นก�อผลไปสู�ความเปลี่ยนแปลง บาง
กรณีก็เป�นการกระตุ�นให�เกิดสิ่งใหม� ๆ อย�างไรก็ตาม แม�ว�าความขัดแย�งจะส�งผลท้ังในทางลบและใน
ทางบวก แต�ทฤษฎีนี้พยายามเน�นถึงผลประการหลัง คือ การวิเคราะห�ถึงบทบาทของความขัดแย�งใน
การรักษา ส�งเสริมการยึดเหนี่ยวกันของส�วนต�าง ๆ ในสังคม เพราะฉะนั้น โดยนัยแล�วทฤษฎีนี้ถือแนว
ทฤษฎีโครงสร�างหน�าท่ีเป�นพ้ืนฐานในการวิเคราะห�สังคม โดยเพ่ิมแนวคิดความขัดแย�งเสริมเข�าไปใน

                                                           

 
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๑. 



 
 

๒๐ 

การอธิบายถึงความสมดุลในสังคม ความขัดแย�งจึงไม�จําเป�นต�องขัดขวางหรือทําลายความสมดุล 
ตรงกันข�ามความขัดแย�งนั้นสามารถช�วยเสริมความขัดแย�งได� 

ในหนังสือเล�มดังกล�าว โคเซอร�ยังได�แสดงถึงเนื้อหาทางทฤษฎีโดยแบ�งความขัดแย�งออกเป�น 
๒ ชนิด คือ  

๑. ความขัดแย�งภายนอก เป�นความขัดแย�งระหว�างกลุ�ม กล�าวคือภายในกลุ�มไม�มีความ
ขัดแย�ง แต�กลุ�มหนึ่งมีความขัดแย�งกับอีกกลุ�มหนึ่งหรือกลุ�มอ่ืน ๆ ความขัดแย�งภายนอกเป�นการ
กระทําให�สมาชิกภายในกลุ�มรู�สึกรวมตัวกันมากข้ึน มีความสํานึกถึงความเป�นพรรคพวกเดียวกัน แต�
ละส�วนรู�สึกว�าตนเองเป�นส�วนหนึ่งของกลุ�ม ความขัดแย�งกับภายนอกจึงมีหน�าท่ีและบทบาทในการ
สร�างความรวมตัวกันได� จึงเกิดความเป�นป�กแผ�นของหน�วย กลุ�ม หรือองค�กร 

๒. ความขัดแย�งภายใน เป�นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ�ม ความขัดแย�งภายในมิใช�ว�า
ก�อให�เกิดผลตรงกันข�าม คือ ความเสื่อมสลายของกลุ�มเสมอไป การวิเคราะห�ของทฤษฎีสายนี้เน�นถึง
ด�านท่ีความขัดแย�งภายในสามารถเสริมการดํารงอยู� ความเหนี่ยวแน�นและความม่ันคงของกลุ�มได�
เช�นกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในกลุ�มระดับเล็กท่ีโยงใยกันแน�นแฟcน นอกจากนั้นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน
ภายในกลุ�มยังเป�นเสมือนการระบายท่ีกดอัดอยู�หรือตามสํานวนท่ีว�า เป�นลิ้นเปuดให�ไอน้ําพุ�งออกเพ่ือ
ปcองกันมิให�หม�อน้ําระเบิด เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึนภายในกลุ�มก็เท�ากับทําให�ความสมดุลท่ีเป�นอยู�เสีย
ไป เม่ือความขัดแย�งได�ถูกขับออกจาก “หม�อน้ํา” แล�วก็เกิดความสมดุลใหม�ข้ึน “ลิ้นทางออกของไอ
น้ํา” นี้เป�นสิ่งจําเป�นสําหรับกลุ�มและระบบท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ความขัดแย�งภายในจึงมีบทบาท
หน�าท่ีในเชิงบวก เป�นการสร�างความกลมเกลียวข้ึนใหม� ซ่ึงเท�ากับส�งผลให�ปรับเปลี่ยนกระตุ�นให�มี
ชีวิตชีวาข้ึน และถ�าไม�มีลิ้นนี้ความขัดแย�งท่ีสั่งสมเก็บอยู�ก็จะปะทุออกมาในรูปของความรุนแรงได�๓๑  
 ส�วน มาร%ซและไซมอน (March and Simon) ได�เสนอแนวความคิดเก่ียวกับความขัดแย�ง
ออกเป�น ๓ ประเภทคือ ความขัดแย�งต�อตนเอง ความขัดแย�งในองค�การและความขัดแย�งระหว�าง
องค�การ สาระสําคัญมีดังต�อไปนี้ 

๑. ความขัดแย�งต*อตนเอง (Individual Conflict) เป�นความขัดแย�งภายในใจของตัวบุคคล 
(Internal Conflict) ซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคคลมีป/ญหาเก่ียวกับการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทางเลือกใด ๆ 
เก่ียวกับการปฏิบัติภาระหน�าท่ีของตน แบ�งออกได� ๓ ลักษณะ คือ 

  ๑.๑ ความขัดแย�งท่ีเกิดจากความต�องการเท*าเทียมกัน (Approach-approach 
conflict) หมายถึง กรณีท่ีบุคคลมีความต�องการของสองสิ่งในเวลาเดียวกัน แต�ด�วยข�อจํากัดบาง
ประการจําเป�นต�องเลือกเพียงสิ่งเดียว 

                                                           

๓๑พระเกียรติศักด์ิ ม�วงมิตร, “การจัดการความขัดแย�งในชุมชนพ้ืนท่ีราบสูง”, วิทยานิพนธ%
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๔๕, หน�า ๘.   



 
 

๒๑ 

๑.๒ ความขัดแย�งท่ีเ กิดจากความไม*ต�องการท้ังสองอย*าง  (Avoidance–
avoidance conflict ) หมายถึงการท่ีบุคคลไม�มีความประสงค�หรือต�องการบางสิ่งบางอย�าง แต�มี
เหตุการณ�บังคับต�องให�กระทําสิ่งนั้น จึงจําให�ต�องทํา โดยไม�สามารถหลีกเลี่ยงได� 
  ๑.๓ ความขัดแย�งท่ีเกิดจากความจําใจ (Approach–Avoidance Conflict) 
หมายถึง สถานการณ�ท่ีบุคคลเผชิญกับเหตุการณ�หรือทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ โดยท่ีเหตุการณ�
ดังกล�าวมีท้ังผลบวกและผลลบในขณะเดียวกัน  
 ๒. ความขัดแย�งในองค%การ (Organizational Conflict) ความขัดแย�งในองค�การเป�นความ
ขัดแย�งระหว�างบุคคลในองค�การเดียวกัน หรือความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานต�าง ๆ อาจเป�นความ
ขัดแย�ง ท่ีเ กิดข้ึนระหว�างบุคคลต�อบุคคล หรือระหว�างกลุ�มต�อกลุ�ม ความขัดแย�งดังกล�าวมี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
  ๒.๑ ความขัดแย�งระหว*างบุคคล บุคคลในหน�วยงานเดียวกันต�างก็จะมีภูมิหลังท่ี
แตกต�างกันไป ความแตกต�างของภูมิหลังทําให�บุคคลมีความแตกต�างกันในด�านความคิด การมองโลก
และวิธีการทํางาน เม่ือลงมือปฏิบัติงานร�วมกันมักจะมีป/ญหา ทําให�ขาดความสามัคคี บางครั้งความ
ขัดแย�งรุนแรงทําให�กลายเป�นความทะเลาะวิวาท ใส�ร�ายปcายสี การผนึกกําลังกันทํางานก็ล�มเหลว 
ส�งผลต�อความล�าช�าและไม�ประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร 
  ๒.๒ ความขัดแย�งระหว*างกลุ*ม การทํางานในองค�จําเป�นท่ีจะต�องจัดต้ังกลุ�มบุคคล
ในรูปของการทํางานหรือทีมงาน กลุ�มต�าง ๆ เหล�านี้อาจไม�ลงรอยกัน เนื่องจากความแตกต�างใน
วิธีการทํางาน ภาระหน�าท่ีต�างกัน เปcาหมายหรือวัตถุประสงค�ต�างกัน และอํานาจหน�าท่ีต�างกัน 
ตัวอย�างความขัดแย�งระหว�างกลุ�ม ได�แก� กลุ�มบริหาร (Line) มักจะไม�ลงรอยกับกลุ�มท่ีปรึกษา (Staff)  
 ๓. ความขัดแย�งระหว*างองค%การ (Inter – Organizational Conflict) หมายถึง การไม�ลง
รอยกันระหว�างหน�วยงานหนึ่งกับอีกหน�วยงานหนึ่ง เช�น ความขัดแย�งระหว�างฝ@ายผลิตกับฝ@ายขาย 
(เรื่องคุณภาพของสินค�า) ความเห็นท่ีแตกต�างกันในการปกครองระหว�างกลุ�มผู�บริหารโรงเรียนกับ
คณะกรรมการแนะแนว เป�นต�น ความขัดแย�งประเภทนี้มักจะสร�างพลังต�อรองระหว�างกลุ�มอิทธิพล
ของกลุ�มใดมีมากกว�าก็ได�รับชัยชนะ ทําให�เกิดภาวะการแพ� - ชนะ ข้ึนซ่ึงอาจสร�างบรรยากาศท่ี
เสียหายได�๓๒ 
  คาร%ล มาร%กซ% (Karl Marx) ซ่ึงเป�นนักทฤษฎีความขัดแย�งชาวเยอรมันคนสําคัญ ท่ีเห็นว�า 
ความขัดแย�งเกิดข้ึนเนื่องจากความเป�นวัตถุนิยม โดยเศรษฐกิจเป�นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการเปลี่ยนแปลง
หรือกําหนดโครงสร�างของสังคม (Economic Determinism) การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจจะ

                                                           

๓๒James G. march  and Herheri A. Simon, Organization, (New York : John  Wiley and 
sons, InC., 1998), P. 20. 



 
 

๒๒ 

กําหนดการจัดระเบียบทางสังคม โครางสร�างชนชั้น การจัดระเบียบของสถาบันต�าง ๆ ค�านิยม ความ
เชื่อ ศาสนาและระบบความคิดต�าง ๆ เป�นพลังท่ีก�อให�เกิดการปฏิวัติหรือขัดแย�งทางชนชั้นในสังคมข้ึน 
 โครงสร�างของสังคมแบ�งออกเป�น ๒ ส�วน คือ 
 ๑. โครงสร�างส*วนบน (Superstructure) ได�แก� สถาบันทางสังคมต�าง ๆ เช�น กฎหมาย 
ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณ� ค�านิยม ศิลปะ เป�นต�น มีหน�าท่ี ๒ ประการ คือ ๑) สร�าง
ความชอบธรรมในกฎหมาย จริยธรรม ซ่ึงพวกชนชั้นปกครองบัญญัติไว�เพ่ือผลประโยชน�ในกลุ�มตน  
๒) เป�นเครื่องมือของชนชั้นผู�ปกครอง เพ่ือรักษาสถานภาพและบทบาทท่ีเหนือกว�าเอาไว� 
 ๒. โครงสร�างส*วนล*าง (Substructure) เป�นรากฐานทางเศรษฐกิจ ได�แก� พลังการผลิต 
ทรัพยากร เทคโนโลยี เป�นต�น โครงสร�างส�วนล�างนี้จะเป�นตัวกําหนดโครงสร�างส�วนบนอีกทีหนึ่ง และ
ถือว�าเป�นรูปแบบของการผลิต (Mode of Production) ซ่ึงมี ๒ ส�วน คือ  
  ๒.๑ พลังการผลิต (Productive Forces) ได�แก� ทรัพยากร วัตถุดิบ เทคโนโลยีท่ี
นํามาใช�ในการผลิต เป�นต�น 
  ๒.๒ ความสัมพันธ%ของการผลิต (Productive Relation) คือการท่ีบุคคลหรือกลุ�ม
คนมีความสัมพันธ�กันในเรื่องพลังการผลิต ซ่ึงจะทําให�เกิดชนชั้นในสังคมข้ึน ๒ ชนชั้น คือ เจ�าของ
ป/จจัยการผลิตและผู�ไม�ได�เป�นเจ�าของป/จจัยในการผลิตซ่ึงมีเป�นจํานวนมาก 
 ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีกล�าวมานี้ ทําให�เกิดความขัดแย�งทางสังคมและนําไปสู�การต�อสู�ระหว�าง
ชนชั้นข้ึน คาร�ล มาร�กซ� เชื่อว�าความขัดแย�งของมนุษย�เป�นเรื่องเก่ียวกับการครอบครองการใช�
ประโยชน�และการแบ�งป/นทรัพย�สินท้ังสิ้น โดยสามารถแบ�งสังคมตามวิวัฒนาการของความขัดแย�ง
ออกเป�น ๕ ยุค คือ 
 ๑. สังคมบุพกาลหรือสังคมคอมมิวนิสต%ดั้งเดิม (Primitive Communist) เป�นสังคมในยุค
แรกเริ่มของมนุษย� ยังไม�มีการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สินและสิ่งต�าง ๆ มีการแบ�งป/นผลผลิตของ
สังคมอย�างดี ไม�มีการแบ�งชนชั้นในสังคม ความขัดแย�งจึงยังไม�เกิดข้ึน 
 ๒. สังคมทาส Slavery) เป�นสังคมต�อจากสังคมบุพกาล ในยุคนี้มนุษย�เริ่มเกิดความเห็นแก�
ตัว มีการถือครองในทรัพย�สินต�าง ๆทําให�เกิดชนชั้นทาสกับนายทาสข้ึน และนําไปสู�ความขัดแย�ง ใน
ท่ีสุดระบบทาสก็ถูกทําลายไปสู�สังคมยุคท่ี ๓ 
 ๓. สังคมศักดินา (Feudalist) เป�นสังคมท่ีเป�นข�อเสนอประสานระหว�างทาสกับนายทาส ใน
สังคมยุคนี้มีชนชั้น ๒ ชนชั้น คือ ชาวไร�ชาวนากับเจ�าผู�ครองนคร โดยเจ�าผู�ครองนครเป�นผู�ครอบครอง
ป/จจัยในการผลิต และชาวไร�ชาวนาไม�ได�เป�นเจ�าของป/จจัยในการผลิต ต�องทํางานในไร�ต�าง ๆเพ่ือแลก
กับการดํารงชีวิต ในท่ีสุดก็เกิดความขัดแย�งกันข้ึน ระบบศักดินาถูกทําลายไปสู�สังคมยุคท่ี ๔ 
 ๔. สังคมทุนนิยม (Capitalist) เป�นสังคมท่ีเกิดข้ึนต�อจากสังคมศักดินา ในยุคนี้สังคมจะแบ�ง
ออกเป�น ๒ ชนชั้น คือ นายทุน ซ่ึงเป�นผู�ครอบครองป/จจัยในการผลิต กับชนชั้นกรรมาชีพท่ีไม�ได�



 
 

๒๓ 

ครอบครองป/จจัยในการผลิต ทําให�เกิดความขัดแย�งระหว�างชนชั้นท้ังสองข้ึน และชนชั้นกรรมาชีพ
เป�นฝ@ายชนะในท่ีสุด ทําให�เกิดสังคมยุคท่ี ๕ ข้ึน 
 ๕. สังคมคอมมิวนิสต% เป�นสังคมท่ีเกิดข้ึนจากผลของความขัดแย�งในสังคมทุนนิยม เป�นสังคม
ท่ีไม�มีการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน มีการแบ�งป/นผลผลิตอย�างเท�าเทียมกันและไม�มีชนชั้นอีก
ต�อไป ทําให�ความขัดแย�งในสังคมหมดไปด�วย สังคมคอมมิวนิสต�ทําให�มนุษย�ลดความเห็นแก�ตัวลง 
เสียสละความสุขส�วนตัวเพ่ือส�วนรวม มีความเสมอภาคกันในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป�น
มนุษย�ของชุมชนอย�างแท�จริง๓๓ 
 ทฤษฎีความขัดแย�งของคาร�ล มาร�กซ� เป�นท่ียอมรับของนักทฤษฎีและนักปฏิวัติสังคมในหลาย
ประเทศ และเป�นท่ีมาของประเทศท่ีใช�ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ความคิดของมาร�กซ�แสดงให�
เห็นพ้ืนฐานทฤษฎีความขัดแย�งร�วมสมัยและสังคมวิทยาก�าวหน�ารุนแรงท่ีมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจนถึง
ป/จจุบัน  
 จอร%จ ซิมเมล นักทฤษฎีความขัดแย�งชาวเยอรมัน มีความคิดเห็นแตกต�างไปจากคาร�ล 
มาร�กซ� กล�าวคือ ไม�เห็นด�วยกับความเชื่อท่ีว�า ความขัดแย�งในสังคมเกิดจากความขัดแย�งระหว�างชน
ชั้นสองชนชั้น และมีลักษณะท่ีรุนแรง ในท่ีสุดจะเกิดการล�มล�างระบบสังคมเดิม แต�มีความเห็นว�า 
ความขัดแย�งท่ีเกิดจากคนกลุ�มต�าง ๆ ในสังคมไม�จําเป�นต�องนําไปสู�ความรุนแรงหรือการล�มล�างระบบ
สังคมเดิมเสมอไป ตรงกันข�ามถ�าหากเกิดข้ึนในระดับตํ่าแล�วจะทําให�ระบบสังคมมีความม่ันคงยิ่งข้ึน 
เนื่องจากคนท้ังสองกลุ�มได�เข�าใจถึงความต�องการของกันและกัน ได�ทบทวนวัตถุประสงค�ร�วมกันใหม� 
และเกิดการประนีประนอมกันข้ึน นับว�าเป�นนักทฤษฎีความขัดแย�งท่ีมองความขัดแย�งไปในทางบวก
และเป�นผลดีต�อสังคม๓๔ จากแง�คิดนี่เองสาระความคิดเก่ียวกับองค�การสังคมของซิมเมลท่ีต�างจากของ
มาร�กซ�จึงพอสรุปได�ดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธ�ทางสังคมจะเกิดข้ึนในภาวะสังคมเป�นระบบ ซ่ึงความสัมพันธ�ทางสังคมอาจ
สืบเนื่องมาจากกระบวนการทางอินทรียภาพสองกระบวนการคือ กระบวนการก�อสัมพันธ�และ
กระบวนการแตกสัมพันธ� 
 ๒. กระบวนการดังกล�าวเป�นผลสืบเนื่องมาจากท้ังแรงขับสัญชาตญาณและความจําเป�นอัน
สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ�ทางสังคมประเภทต�าง ๆ 
 ๓. ดังนั้น กระบวนการขัดแย�งจึงเป�นสิ่งเก�าแก�แต�โบราณของสังคม แต�ไม�จําเป�นว�าจะต�อง
เป�นสิ่งทําลายระบบสังคมหรือก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป 

                                                           

๓๓ผศ.สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (Principle of Sociology), อ�างแล�ว, หน�า ๘๒-
๘๔. 
 

๓๔เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๕. 



 
 

๒๔ 

 ๔. ตามความเป�นจริงแล�วการขัดแย�งเป�นกระบวนการสําคัญอย�างหนึ่งท่ีดําเนินไปเพ่ือดํารง
รักษาสังคมหรือส�วนประกอบบางอย�างของสังคม๓๕ 
 กล�าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย�งในทัศนะของซิมเมลนั้นชี้ให�เห็นผลทางด�านบวก
ของความขัดแย�ง ท่ีทําให�เกิดกระบวนการธํารงรักษาความม่ันคงแบบหนึ่งในสังคมและหน�วยย�อยต�าง 
ๆของสังคม สัญชาตญาณการเกลียดชังและการต�อสู�ไม�ได�เป�นปฏิป/กษ�หรือเชื้อร�ายของสังคมเสมอไป 
แต�อาจให�ได�รับผลประโยชน�หรือส�งเสริมแรงกระตุ�นให�มีความสัมพันธ�สมัครสมานหรือสัญชาตญาณ
แห�งความรักแก�กันและกันก็ได�  
 เลวิส โคเซอร% นักทฤษฎีความขัดแย�งชาวอเมริกันมีแนวความคิดทํานองเดียวกันกับจอร�จ    
ซิมเมล โดยเชื่อว�า ความขัดแย�งหากไม�รุนแรงและไม�เกิดข้ึนบ�อย ๆแล�วเป�นสิ่งท่ีดี สังคมประกอบด�วย
ส�วนต�าง ๆท่ีทํางานร�วมกัน ส�วนต�าง ๆเหล�านี้จะมีความแตกต�างกันและมักจะเกิดความขัดแย�ง
ระหว�างกันเสมอ ความขัดแย�งของส�วนต�าง ๆนี้หากไม�รุนแรงจะปรับตัวเข�าหากันได� ความขัดแย�งของ
ส�วนต�าง ๆของสังคมอย�างรุนแรงจนนําไปสู�การเปลี่ยนรูปแบบของสังคมนั้นเกิดข้ึนได�ยาก แต�อาจจะ
เกิดข้ึนในสังคมท่ีมีรูปแบบของสังคมเปลี่ยนยาก (Rigid System) เป�นสังคมท่ีไม�เปuดโอกาสให�มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนเท�านั้น แนวความคิดนี้เรียกว�า แนวความคิดแบบการทํางานร�วมกันของส�วน
ต�าง ๆ ท่ีขัดแย�งกัน (Conflict Functionlism) ซ่ึงสอดคล�องกับแนวความคิดของจอร�จ ซิมเมล ท่ี
กล�าวมาแล�ว๓๖ 
 ราล%ฟ ดาห%เรนดอร%ฟ นักทฤษฎีความขัดแย�งเชิงวิภาษวีธี (Dialectical Conflict Theory) 
ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับความขัดแย�งว�า องค�การสังคมโดยท่ัวไปต้ังแต�กลุ�มสังคม ชุมชนไปจนถึงสังคม
มนุษย�ประกอบไปด�วยบทบาทจํานวนหนึ่ง แต�ละบทบาทจะมีอํานาจบังคับผู�อ่ืนจํานวนหนึ่ง ในทัศนะ
ของดาห�เรนดอร�ฟ องค�การสังคมเป�นเรื่องของความสัมพันธ�อํานาจและอํานาจในองค�การถือได�ว�าเป�น
สิทธิอํานาจ (authority) เพราะบทบาทเหล�านั้นเป�นตําแหน�งท่ียอมรับกันในองค�การ ดังนั้น ความเป�น
ระเบียบทางสังคมจะดํารงอยู�ได�ก็โดยการพยายามซ�อมบํารุงกระบวนการสร�างความสัมพันธ�แห�งสิทธิ
อํานาจเอาไว� ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากการท่ีบางครั้งอํานาจมีอยู�น�อย หายาก กลุ�มย�อยต�าง 
ๆในสังคมจึงต�องแข�งขันต�อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงอํานาจจํานวนน�อยนั้นจึงเป�นท่ีมาของสาเหตุแห�งความ
ขัดแย�งข้ึนในสังคม ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญตามแนวคิดของดาห�เรนดอร�ฟได�ดังนี้ 
 ๑. การขัดแย�งมีโอกาสเกิดข้ึนได� หากสมาชิกของกลุ�มขัดแย�งรู�แน�ว�าผลประโยชน�ของตนคือ
อะไร และสามารถรวมตัวกันเป�นกลุ�มก�อนเพ่ือมุ�งผลประโยชน�นั้น 

                                                           

 
๓๕สัญญา สัญญาวิวัฒน�, ทฤษฎีสังคมวิทยา เนื้อหาและแนวทางการใช�ประโยชน%เบ้ืองต�น, 
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๓๖ผศ.สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (Principle of Sociology), อ�างแล�ว, หน�า ๘๕. 



 
 

๒๕ 

 ๒. ความขัดแย�งจะเข�มข�น หากเง่ือนไขทางเทคนิค (เช�น มีเครื่องอํานวยความสะดวก) 
เง่ือนไขทางการเมือง (เช�น กฎหมายเปuดช�องไว�บ�างหรือผู�มีอํานาจบางคนสนับสนุน) และเง่ือนไขทาง
สังคม (เช�น มีคนร�วมด�วยจํานวนมากพอ) ย�อมสนับสนุนการรวมกลุ�มขัดแย�งได�ง�ายข้ึน 
 ๓. ความขัดแย�งจะมีความเข�มข�น หากการกระจายสิทธิอํานาจและรางวัลเก่ียวเนื่องสัมพันธ�
กัน (ทําให�มีกําลังทวีคูณ) 
 ๔. ความขัดแย�งจะมีความเข�มข�น หากการสับเปลี่ยนโยกย�ายบุคคลไปมาระหว�างกลุ�มท่ีผู�มี
อํานาจกับกลุ�มผู�ไม�มีอํานาจเป�นไปได�โดยยาก 
 ๕. ความขัดแย�งจะรุนแรง หากเง่ือนไขการรวมกลุ�มคนด�านเทคนิค ด�านการเมืองและด�าน
สังคมไม�อํานวยหรืออํานวยให�ทําได�น�อย 
 ๖. ความขัดแย�งรุนแรง หากมีการเสียประโยชน�ในการแบ�งรางวัล สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยน
เกณฑ�จากเกณฑ�ตายตัว (หรือเกณฑ�วัตถุวิสัย เห็นได� วัดได�ชัดเจน) ไปเป�นเกณฑ�เชิงเปรียบเทียบ 
(หรือเกณฑ�จิตวิสัย เช�น ใครทําดีกว�าใคร ใครทําเก�งกว�าใคร) 
 ๗. ความขัดแย�งจะรุนแรง ถ�ากลุ�มขัดแย�งไม�สามารถจะสร�างข�อตกลงควบคุมการขัดแย�ง
ระหว�างกันข้ึนมาได� 
 ๘. ความขัดแย�งท่ีเข�มข�น จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างและการจัดองค�การใหม�
ข้ึนในองค�การสังคมแห�งการขัดแย�งนั้น 
 ๙. ความขัดแย�งท่ีรุนแรง จะก�อให�เกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างและการจัด
ระเบียบใหม�ในองค�การสังคมท่ีเกิดการขัดแย�งนั้นอย�างสูง๓๗ 
 แนวคิดความขัดแย�งในทัศนะของดาห�เรนดอร�ฟสรุปได�ว�า ความขัดแย�งทางสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้น 
เป�นเรื่องของความขัดแย�งในผลประโยชน�ขององค�การสังคมระหว�างกลุ�มผู�มีอํานาจเหนือกว�ากับกลุ�มท่ี
มีอํานาจตํ่ากว�า กล�าวคือ ผู�ท่ีมีอํานาจเหนือกว�าพยายามรักษาอํานาจของตนเอาไว� แต�ผู�ท่ีมีอํานาจ
น�อยกว�าหรือไม�มีอํานาจพยายามเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา เม่ือความขัดแย�งเพ่ิมข้ึนถึงขันรุนแรงขีด
สุด การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะมีความรุนแรงและทําให�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างสังคมเกิดข้ึนอย�าง
รวดเร็ว 
 โรเบิร%ต ปาร%ค นักจิตวิทยาและสังคมวิทยาเห็นว�า สังคมวิทยาเป�นศาสตร�ท่ีค�นหาวิถีทาง
เข�าถึงกฎธรรมชาติและหลักการพ้ืนฐานโดยคํานึงถึงธรรมชาติของมนุษย�และสังคม โดยไม�คํานึงถึง
กาลเวลาและสถานท่ี กฎธรรมชาติเป�นข�อความท่ีอธิบายพฤติกรรมชนชั้นของสรรพสิ่ง ซ่ึงสังคมก็
เหมือนระบบอ่ืน ๆในธรรมชาติ ท้ังนี้ ปาร�คเน�นพ้ืนฐานเชิงนิเวศวิทยาโดยเฉพาะอย�างยิ่งการกระจาย
ตัวของบุคคลและกลุ�มตามพ้ืนท่ี ทัศนะของปาร�คสัมพันธ�กับทฤษฎีความขัดแย�งท่ีเน�นประเด็นเก่ียวกับ

                                                           

 
๓๗เรื่องเดียวกัน, หน�า ๖๘-๗๐. 



 
 

๒๖ 

การต�อสู�ด้ินรนเชิงนิเวศของมนุษย�ท่ีปรารถนาความอยู�รอด ผลก็คือกระบวนการพลวัต เช�น ความ
ขัดแย�งและการผ�อนปรนเข�าหากัน (Accommodation) เป�นพัฒนาการท่ีดําเนินอยู�ในสังคมมีลักษณะ
ชั่วคราว ดังนั้นกระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะอย�างยิ่งการแข�งขันให�ได�มาซ่ึงทรัพยากรจึงเป�น
ลักษณะสากลทางชีววิทยาและวัฒนธรรม  
 ปาร�คเห็นว�า สังคมต้ังอยู�บนพ้ืนฐานระเบียบเชิงนิเวศวิทยาท่ีสําคัญ และการแข�งขันตาม
กระบวนการธรรมชาติรวมท้ังวิวัฒนาการ ตามแนวความคิดนี้ระบบสังคมประกอบด�วยระเบียบทาง
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ การเมืองและศีลธรรม ผลสะท�อนกระบวนการและหน�าท่ีความสําคัญประการ
แรกคือ การควบคุมบุคคลและกระบวนการแข�งขัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบนี้นําไปสู�ข้ัน
พัฒนาการคือ การแข�งขัน ความขัดแย�ง การผ�อนปรนเข�าหากันและการผสมกลมกลืนสัมพันธ�กัน 
ทฤษฎีความขัดแย�งเชิงนิเวศวิทยานี้คล�ายกับแนวคิดของมาร�กซ�ท่ีมุ�งศึกษาความขัดแย�งในด�านท่ีเป�น
หน�าท่ีการควบคุมสังคมทางธรรมชาติและสากล ข้ันวิวัฒนาการของพัฒนาการทางสังคมและพ้ืนฐาน
สังคมด�านปรากฏการณ�เชิงบรรทัดฐาน การศึกษาป/ญหาสังคมแบบนี้เป�นวิธีการพลวัตสังคมบน
พ้ืนฐานของโครงสร�างความขัดแย�ง๓๘  
 พระมหาสนอง ปจฺโจปการี ได�กล�าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการไม�เป�นระเบียบในสังคม (The 
Social disorganization Theory) และทฤษฎีความขัดแย�งในคุณค�า (The Value Conflict 
Theory) ไว�อย�างน�าสนใจว�า ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑ มีการอพยพเข�าสู�ตัวเมืองมาก การมีเมือง
เกิดข้ึนและมีการอุตสาหกรรม สิ่งเหล�านี้ได�ทวีจํานวนมากข้ึน โดยคนท่ีอพยพมาใหม�ไม�สามารถ
ปรับตัวเข�ากับชีวิตในท่ีผิดแผกจากท่ีตนเคยประสบ เช�น สังคมเมืองจะมีประชากรหลายจําพวก จนใน
ท่ีสุดกลายเป�นแนวคิดทฤษฎีการไม�เป�นระเบียบทางสังคม ทฤษฎีนี้ถือว�า “สังคมได�เกิดจากการรวม
ตัวอย�างมีระเบียบกฎเกณฑ�แน�นอนท่ีคาดหวังให�สมาชิกต�องปฏิบัติ การเสียระเบียบทางสังคมเกิดจาก
กฎเกณฑ�เหล�านี้ล�มเหลว” ทําให�ไม�มีผู�ปฏิบัติตาม ความล�มเหลวของกฎเกณฑ�อาจมาจากสาเหตุ ๓ 
ประการ คือ 
 ๑. การไร�กฎเกณฑ% : เป�นภาวะท่ีคนเราไม�มีกฎเกณฑ�คอยบอกว�าจะต�องทําอย�างไร 
 ๒. ความขัดแย�งของกฎเกณฑ% : เป�นภาวะท่ีคนเรารู�สึกถูกบีบบังคับให�กระทําตาม 
 ๓. การฝsาฝtน : เป�นภาวะท่ีรู�สึกว�าการเชื่อกฎเกณฑ�ไม�ได�ทําให�ตนได�รับประโยชน� 
 บุคคลท่ีได�รับผลจากการเสียระเบียบทางสังคมนี้ อาจจะทําให�กลายเป�นไม�สนใจจะทําตาม
ระเบียบ เช�น การติดยาเสพติดหรือประกอบอาชญากรรม และสังคมเองก็จะรู�สึกได�รับแรงกระทบจาก

                                                           

 
๓๘รศ.บุญเดิม พันรอบ, สังคมวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี (Sociclogy 

History of Ideas and Theories), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบุรพา, ๒๕๔๕), หน�า ๙๘-
๙๙. 



 
 

๒๗ 

ความไร�ระเบียบนั้น อาจจะแก�ไขด�วยการเปลี่ยนกฎเกณฑ�บางอย�างหรืออาจจะรักษากฎเกณฑ�ท่ี
ขัดแย�งนั้นไว� หรือไม�ก็เลิกกฎเกณฑ�ดังกล�าวเสีย 
 สําหรับทฤษฎีความขัดแย�งในคุณค�านี้ถือว�า พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของบุคคลจากกฎเกณฑ�ท่ี
ได�กําหนดไว�นั้น ไม�จําเป�นต�องเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นบกพร�องหรือกฎเกณฑ�ของสังคมบกพร�อง แต�
เป�นเพียงสภาวการณ�ท่ีไม�สอดคล�องกับคุณค�าท่ีกลุ�มยืดถือ สภาวการณ�นี้เองก�อให�เกิดป/ญหาซ่ึงเป�น
ปกติวิสัยในสังคมท่ีซับซ�อนท่ีมีกลุ�มต�าง ๆ กันมากมายท่ีมีคุณค�าหรือผลประโยชน�แตกต�างกันออกไป 
ส�วนป/ญหา (ความขัดแย�ง) ทางสังคมในกรณีนี้จะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือกลุ�มต�าง ๆ ยึดถือแตกต�างกัน เช�น 
เจ�าของบ�านก็อยากได�ค�าเช�าบ�านในราคาสูง ผู�เช�าก็อยากเสียค�าเช�าในราคาตํ่าท่ีสุด ถ�าเจ�าของบ�าน
พยายามข้ึนค�าเช�าให�สูง การขัดแย�งย�อมเกิดข้ึนแน� การขัดแย�งอาจจะมีผลนานาประการ แต�ว�าจะ
ขัดแย�งมากน�อยเพียงไร ข้ึนอยู� กับการเจรจาตกลงหรือการประนีประนอมกัน ถ�ารุนแรงก็คง
ประนีประนอมกันยาก เพราะต�างฝ@ายมุ�งจะเอาชนะอีกฝ@ายหนึ่ง การแก�ไขความขัดแย�งอาจดําเนินการ
ได�ด�วยการเห็นพ�องต�นกัน การต�อรองและการทําตามท่ีตนเห็นสมควรไม�ว�าฝ@ายหนึ่งฝ@ายใดจะพอใจ
หรือไม�๓๙  
 ข. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�ง 
 การจัดการความขัดแย�ง ( Conflict Management) เป�นกระบวนการออกแบบและรักษา
สภาพแวดล�อมของกิจกรรมทางสังคมมนุษย�ให�มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กล�าวคือ 
มนุษย�มีการรวมกลุ�มกันเพ่ือความสําเร็จในเปcาหมายอย�างใดอย�างหนึ่ง โดยท่ีมนุษย�ไม�สามารถก�าว
ผ�านไปสู�ความสําเร็จได�โดยลําพังตัวคนเดียว การจัดการจึงเป�นสิ่งสําคัญในการรวมกลุ�มของบุคคลและ
สังคม ซ่ึงแต�ละกลุ�มก็จะขยายใหญ�โตข้ึนจําเป�นต�องอาศัยกระบวนการการจัดการเพ่ือให�บรรลุ
จุดมุ�งหมายของกลุ�มหรือองค�การต�าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการป/ญหาความขัดแย�งทางสังคม
จําเป�นต�องใช�เครื่องมือการบริหารจัดการเข�าช�วยในการวางแผน การจัดองค�การ การชักนําหรือการ
ควบคุมเพ่ือขจัดป/ญหาความขัดแย�งให�ลดน�อยลงไป ในท่ีนี้ผู�วิจัยจึงขอเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การจัดการความขัดแย�งสําหรับใช�เป�นแนวทางการศึกษาวิเคราะห�ในงานวิจัยเล�มนี้ต�อไป 
 เม่ือพูดถึงป/ญหาความขัดแย�งนักทฤษฎีความขัดแย�งต�างยอมรับกันท่ัวไปว�า ข�อขัดแย�งนั้นเป�น
ปรากฏการณ�ธรรมชาติทางสังคมท่ีต�องเกิดข้ึนในท�ามกลางหมู�มนุษย�ท่ีอยู�ร�วมกันอย�างหลากหลาย ใน
บางครั้งความขัดแย�งก็ก�อให�เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงนําไปสู�ความสูญเสียมากมาย แต�ในบางครั้งความ
ขัดแย�งก็ช�วยปรับสมดุลให�สังคมมีความม่ังคงและเจริญพัฒนาได�เช�นกัน นักทฤษฎีความขัดแย�งต�าง
พยายามแสวงหาเครื่องมือหรือแนวทางสําหรับการบริหารจัดการป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนดังนี้  

                                                           

 
๓๙ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, มนุษย์กบัสังคม, อา้งแลว้, หนา้ ๓๘๑-๓๘๒. 



 
 

๒๘ 

 นิวแมนและบรูห%ล (Pnueman and Bruehl) ได�อธิบายว�า เม่ือบุคคลเผชิญกับความขัดแย�ง
จะใช�วิธีการจัดการความขัดแย�ง ๓ วิธี คือ 
 ๑. การอยู*เฉย ๆ เป�นทางเลือกแรกของบุคคลเม่ือเผชิญกับความขัดแย�ง พฤติกรรมท่ี
แสดงออกมีหลายรูปแบบ เช�น ไม�สนใจว�ามีความขัดแย�งเกิดข้ึน ปฏิเสธว�ามีความขัดแย�งในหน�วยงาน 
ไม�ยอมรับว�าเป�นหน�าท่ีของตนท่ีจะไปแก�ป/ญหาความขัดแย�ง เลือกสนใจเฉพาะป/ญหาความขัดแย�งท่ี
ตนได�ประโยชน� บุคลากรท่ีเลือกวิธีนี้ถือคติว�าเม่ือเวลาผ�านไปความขัดแย�งจะลดลงไปเอง แต�อันตราย
ของการอยู�เฉย ๆก็คือ จะทําให�ความขุ�นเคืองหรือความเป�นปฏิป/กษ�ระหว�างกันเพ่ิมข้ึนหรือรุนแรงข้ึน 
จนเป�นการทําลายไม�ให�องค�การบรรจุเปcาหมาย หรือยากแก�การควบคุมหรือแก�ไขอย�างนิ่มนวลได� 
 ๒. การระงับความขัดแย�ง เป�นทางเลือกท่ีสองของบุคคลก็คือการเข�าระงับหรือบังคับให�
ความขัดแย�งสิ้นสุด บุคคลจะเผชิญในลักษณะใดข้ึนกับวิธีท่ีเขามองความขัดแย�ง ถ�ามองว�าเลวร�ายเขา
จะระงับให�สิ้นสุดหรือไม�ให�เกิดข้ึน แต�ถ�ามองว�าเขาอาจแพ� เขาจะพยายามให�ชนะหรือแพ�น�อยท่ีสุด 
ในทางตรงกันข�ามถ�าสถานการณ�นั้นเขาอาจชนะ เขาจะพยายามชนะให�มากท่ีสุด คนมีอํานาจมักระงับ
ความขัดแย�งด�วยกําลังหรือข�มขู� โดยแสดงพฤติกรรมรูปแบบต�าง ๆเช�น การพูดให�ร�ายหรือโจมตีให�
เสื่อมเสีย บิดเบือนหรือไม�ให�อีกฝ@ายได�ชี้แจงเหตุผล การระงับความขัดแย�งลักษณะนี้เป�นสถานการณ�ท่ี
แพ�ท้ังสองฝ@าย ฝ@ายแพ�ถือว�าไม�ได�ความเป�นธรรมจะสะสมความโกรธ ความเกลียดและอคติ ไม�ให�
ความร�วมมือ ปฏิบัติงานระดับตํ่า ไม�ทําเต็มความสามารถ สัมพันธภาพระหว�างท้ังสองฝ@ายจะ
เปราะบางแตกหักง�าย ผลท่ีได�รับคือ ท้ังสองฝ@ายอยู�อย�างไม�มีศักด์ิศรี องค�การไม�บรรจุเปcาหมาย 
 ๓. การบริหารความขัดแย�ง เป�นทางเลือกท่ีสามของบุคคล การบริหารความขัดแย�งกับการ
แก�ป/ญหาความขัดแย�งไม�เหมือนกัน การแก�ป/ญหาความขัดแย�งเป�นยุทธศาสตร�ในการบริหารความ
ขัดแย�ง ความสําคัญในการบริหารความขัดแย�งก็คือการรักษาสภาพสมดุลระหว�างประสิทธิภาพและ
ความคิดสร�างสรรค�ในหน�วยงาน ในการบริหารความขัดแย�งผู�บริหารอาจใช�วิธีการดังนี้ 
 ๑) รักษาระดับความสนใจและข�อมูลเก่ียวกับความขัดแย�ง 
 ๒) เฝcาสังเกตดูสภาพการณ�ของความขัดแย�ง 
 ๓) ใช�วิธีในการแก�ไขความขัดแย�งอย�างเหมาะสม๔๐ 
 จอร%จ ซิมเมล ได�แสดงให�เห็นว�ามีวิธีการอยู� ๒ วิธี ท่ีจะทําให�ความขัดแย�งสิ้นสุดลงคือ 
 ๑. การทําให�เหตุแห*งความขัดแย�งหมดไป เป�นวิธีท่ีทําให�คู�ขัดแย�งแยกออกจากเหตุแห�ง
ความขัดแย�ง วิธีนี้อาจทําได�ในทันทีทันใด โดยท่ีคู�ขัดแย�งอาจยังไม�ได�เตรียมตัวหรือไม�รู�ตัว ผลจากการ

                                                           

 
๔๐แสงมณี ทรัพย�เมือง, “การจัดการความขัดแย�งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม�”, วิทยานิพน%รัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), 
๒๕๔๖, หน�า ๒๑-๒๒. 



 
 

๒๙ 

แก�ป/ญหาความขัดแย�งโดยวิธีนี้ อาจทําให�มีความขัดแย�งต�อเนื่อง เพราะแม�จะไม�มีเหตุแห�งความ
ขัดแย�งอันเดิมแล�วก็ตาม แต�ละฝ@ายก็อาจหาเหตุแห�งความขัดแย�งข้ึนมาใหม� 
 ๒. ให�ฝsายหนึ่งชนะเป�นวิธีท่ีง*ายท่ีสุด ในการเปลี่ยนจากการต�อสู�เป�นสันติภาพ การให�ฝ@าย
หนึ่งเป�นฝ@ายชนะเป�นผลมาจากท่ีฝ@ายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝ@ายหนึ่ง ฝ@ายอ�อนแอกว�าจะต�องยอมรับ
ความพ�ายแพ�ท้ังทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ถ�าหากฝ@ายอ�อนแอกว�าไม�ยอมรับความพ�ายแพ� ก็อาจ
สร�างความขัดแย�งต�อไปใหม� โดยการตําหนิ วิพากษ�วิจารณ�หรือการต�อสู�ลับหลัง 
 ๓. การประนีประนอม วิธีนี้ท้ังสองฝ@ายจะต�องตกลงท่ีจะแบ�งเหตุแห�งความขัดแย�ง ไม�มีฝ@าย
ใดชนะท้ังหมดหรือแพ�ท้ังหมด ซ่ึงความขัดแย�งทุกประเภทอาจไม�สามารถทําให�สิ้นสุดลงด�วยวิธีการ
เช�นนี้ เพราะเหตุแห�งความขัดแย�งบางอย�างไม�สามารถจะแบ�งได� เช�น ต�างฝ@ายต�างชอบผู�หญิงคน
เดียวกัน หรือต�างฝ@ายต�างก็อยากได�ตําแหน�งเดียวกัน เป�นต�น 
 ๔. การคืนดีกัน เป�นการปรับทัศนคติหรือขยายทัศนคติ ซ่ึงนําไปสู�ความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับอารมณ�ซ่ึงนําไปสู�พฤติกรรมท่ีสงบสุข การคืนดีกันคล�าย ๆกับการให�
อภัยกัน เพราะท้ังสองอย�างเก่ียวข�องกับการเสียสละอย�างไม�ค�อยจะมีเหตุผล เช�น การเลิกรากันไป
ของคู�สมรสโดยเกิดจากความขัดแย�ง การเปลี่ยนทัศนคติจะทําให�คู�สมรสคืนดีกัน๔๑ 
 โทมัส และคิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann) ได�ศึกษาว�า ในกรณี
ท่ีคนเราต�องเผชิญกับความขัดแย�ง เราจะมีวิธีการจัดการ (หรือขจัด) ความขัดแย�งนั้นอย�างไร ซ่ึงผล
จากการศึกษาได�จําแนกวิธีการจัดการกับความขัดแย�งออกเป�น ๕ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. การเอาชนะ (Competition) เม่ือคนเราพบกับความขัดแย�ง จะมีบางคนท่ีแก�ไขความ
ขัดแย�งนั้น ด�วยวิธีการเอาชนะ โดยมุ�งเน�นชัยชนะของตนเองเป�นสําคัญ จึงพยายามใช�อิทธิพล วิธีการ
หรือช�องทางต�าง ๆ เพ่ือจะทําให�คู�กรณียอมแพ�หรือพ�ายแพ�ตนเองให�ได� การแก�ไขความขัดแย�งใน
แนวทางนี้จะทําให�เกิดผลลัพธ�ในลักษณะ “ชนะ-แพ�” 
 ๒. การยอมรับ (Accommodation) จะเป�นพฤติกรรมท่ีเน�นการเอาใจผู�อ่ืน อยากเป�นท่ี
ยอมรับและได�รับความรัก มุ�งสร�างความพอใจให�แก�คู�กรณี โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการ
แก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ เกิดผลลัพธ�ในลักษณะ “ชนะ-แพ�” 
 ๓. การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป�นวิธีจัดการกับความขัดแย�งในลักษณะไม�สู�ป/ญหา ไม�ร�วมมือ
ในการแก�ไขป/ญหา ไม�สนใจความต�องการของตนเองและผู�อ่ืน พยายามวางตัวอยู�เหนือความขัดแย�ง พูดง�าย ๆ 
ก็คือทําตัวเป�นพระอิฐพระปูนนั่นเอง แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ มักเกิดผลลัพธ�ในลักษณะ 
“แพ�-แพ�” เป�นส�วนใหญ� 

                                                           

 
๔๑ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, ความขัดแย�ง : การบริหารเพ่ือความสร�างสรรค%, อ�างแล�ว, หน�า 

๒๘. 



 
 

๓๐ 

 ๔. การร*วมมือ (Collaboration) เป�นพฤติกรรมของคนท่ีมุ�งจัดการความขัดแย�ง โดย
ต�องการให�เกิดความพอใจท้ังแก�ตนเองและผู�อ่ืน เป�นความร�วมมือร�วมใจในการแก�ไขป/ญหาท่ีมุ�งให�เกิด
ประโยชน�ท้ังสองฝ@ายซ่ึงวิธีการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งในแบบนี้ เรียกได�ว�าเป�นวิธีการแก�ไขความ
ขัดแย�งท่ี Win-Win ท้ังสองฝ@ายแนวทางการแก�ไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ�ในลักษณะ “ชนะ-ชนะ” 
 ๕. การประนีประนอม (Compromising) เป�นความพยายามท่ีจะให�คู�กรณีท้ังสองฝ@ายได�รับ
ความพอใจบ�าง และต�องยอมเสียสละบ�าง แต�ก็มีแนวโน�มท่ีจะใช�วิธีท่ี ๑ คือวิธีเอาชนะมากกว�าวิธีอ่ืน 
แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งแบบนี้ จึงเกิดผลลัพธ�ในลักษณะ “แพ�-แพ�” หรือ “ชนะ-แพ�”๔๒ 
 เดเนียล ซี. เฟลด%แมน (Daniel C. Feldman) และฮิวช� เจ. อาร�โนลด� (Hugh J. Arnold) 
ได�สรุปแนวทางการจัดการความขัดแย�งไว� ๔ ประการ คือ 
 ๑. การหลีกเล่ียง (avoidance) วิธีการนี้พยายามท่ีจะซ�อนความขัดแย�งไว� โดยการเพิกเฉย
ความขัดแย�งหรือพยายามท่ีจะแก�ป/ญหา วิธีการนี้อาจจะเหมาะสมกับป/ญหาท่ีไม�สําคัญและมีการ
ปcองกันเสียต้ังแต�ต�นลม 
 ๒.การสลายตัว (defusion) ด�วยวิธีนี้ก็จะเป�นการพยายามทําให�ข�อขัดแย�งนั้นสลายตัว ทําให�
อารมณ�ของสมาชิกกลุ�มเย็นลง โดยการไมแสดงความสําคัญของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน หรือไปสร�าง
เปcาหมายท่ีสุงกว�าท่ีทําให�กลุ�มท่ีขัดแย�งต�องมาร�วมมือกันเพ่ือความสําเร็จของเปcาหมายนั้น 
 ๓. การจํากัดวง (containment) ด�วยวิธีการนี้ก็จะปล�อยให�ความขัดแย�งบางอย�างมีอยู�ได�
บ�าง แต�ก็คอยระมัดระวังแก�ไขบางประเด็นด�วย ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดป/ญหาและข้ันตอนต�าง 
ๆ ซ่ึงผู�แทนของกลุ�มท่ีขัดแย�งสามารถมาเจรจาและต�อรองกันได� แต�วิธีการนี้จะใช�ก็ต�อเม่ือกลุ�มท่ี
ขัดแย�งกันมีอํานาจพอ ๆกัน 
 ๔. การเผชิญหน�า (confrontation) วิธีการนี้จะตรงกันข�ามกับวิธีการหลีกเลี่ยง โดยจะมีการ
เผชิญกันโดยตรงและนําประเด็นต�าง ๆ ข้ึนมาเจรจากันอย�างเปuดเผย และพยายามท่ีจะทําให�ท้ังสอง
ฝ@ายเกิดความพึงพอใจซ่ึงอาจจะเป�นการแก�ป/ญหาระหว�างกันหรืแม�แต�ออกแบบงานหรือความ
รับผิดชอบเสียใหม� เพ่ือท่ีจะแก�ไขความขัดแย�ง วิธีการนี้จะใช�ได�เหมาะสมเม่ือกลุ�มมีความไว�ใจต�อกัน
ในระดับตํ่าท่ีสุด และเม่ือสถานการณ�นั้นไม�มีป/ญหาเรื่องเวลา และเม่ือกลุ�มต�องการร�วมมือกันเพ่ือท่ีจะ
ทําให�งานสําเร็จผล๔๓ 

                                                           

 
๔๒แสงเดือน วิลัยพันธ�,บูรณาการความร�วมมือระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลด�วยหลัก  สา

ราณียธรรม”, วิทยานิพนธ%ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๕, หน�า ๔๙-๕๑. 
 

๔๓สร�อยตระกูล (ติวยานนท�) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค%การ ทฤษฎีและการประยุกต%, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๑), หน�า ๒๒๓-๒๒๔. 



 
 

๓๑ 

 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�จําแนกพฤติกรรมเม่ือเกิดความขัดแย�งไว�ดังนี้ 
 ๑. การแข*งขันเอาชนะ เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความต�องการท่ีจะผลักดันให�บรรลุเปcาประสงค�
ของตน โดยไม�คํานึงถึงการประสานความร�วมมือกับผู�อ่ืน “ทางของฉัน” อาจเป�นการแสดงถึงคนท่ีมี
ความแข�งขันสูง ผู�ซ่ึงอาจจะใช�อํานาจอะไรก็ได�ท่ีจะทําให�บรรลุเปcาหมาย วัตถุประสงค� ถึงแม�จะต�อง
ทําให�ผู�อ่ืนสูญเสีย หรือบางครั้งคนเราอาจแข�งขันเม่ือเห็นว�าจําเป�นต�องลุกข้ึนมาต�อสู�สําหรับหลักการ
หรือสิทธิ 
 ๒. การยอมรับ อาจเป�นวิธีท่ีใช�เม่ือมีความใส�ใจในการประสานความร�วมมือมากหรือมีความ
สนใจผลักดันให�บรรลุในเปcาหมายของตนน�อย จุดมุ�งหมายอาจเป�นข�อตกลงท่ีเหมาะสมกับบุคคลอ่ืน 
โดยท่ีตนเองเสียประโยชน� พฤติกรรมการยอมรับเป�นการเชื่อฟ/งคําสั่ง การยอมรับแนวความคิดหรือ
ยอมตามความต�องการของบุคคลอ่ืน ลักษณะนิสัยการยอมรับนี้จะถูกมองว�าเป�นความอ�อนแอ หรือ
สามารถปuดปากด�วยสินบน 
 ๓. การประนีประนอม เป�นรูปแบบท่ีเดินสายกลางระหว�างการผลักดันให�บรรลุเปcาประสงค�
ของตนและการประสานความร�วมมือ เป�นการหาสิ่งท่ีเหมือนกันหรือแยกสิ่งท่ีเป�นไปไม�ได�ออกไป การ
ประนีประนอมอาจจะไม�เหมาะสมหรือใช�ไม�ได�ผล ในกรณีท่ีความขัดแย�งเป�นเรื่องเก่ียวกับโลกทัศน�
หรือค�านิยมพ้ืนฐาน 
 ๔. การหลีกเล่ียงหรือถอนตัว หมายถึง การไม�ยืนยันในวัตถุประสงค�และไม�ประสานความ
ร�วมมือ เป�นการแสดงถึงความสําคัญต�อความสัมพันธ�และการบรรลุเปcาประสงค�น�อย การหลีกเลี่ยง
และการยอมรับเป�นสิ่งท่ีถูกมองว�า เป�นการช�วยรักษาความสัมพันธ�และเห็นว�าเป�นการช�วยรักษาท้ัง
ของตนเองและผู�อ่ืน 
 ๕. การประสานความร*วมมือหรือผสมผสานในการแก�ป�ญหา การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะทํา
ให�บรรลุวัตถุประสงค�ของตนเอง แต�ในขณะเดียวกันก็คํานึงความต�องการของฝ@ายอ่ืนด�วย มีการยืนยัน
ว�าการท่ีจะพยายามประสานผลประโยชน�ของทุกฝ@ายท่ีเก่ียวข�อง เป�นการแก�ไขกรณีพิพาทโดยการ
เจรจาต�อรอง หรือการไกล�เกลี่ยบนพ้ืนฐานของประโยชน�๔๔ 
 ในขณะท่ี พระธรรมปMฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได�กล�าวถึงแนวทางการสลายความขัดแย�งว�า ความ
ขัดแย�งนั้นในแง�หนึ่งก็เป�นเรื่องธรรมดาของมนุษย� คือมันเป�นธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย ท่ีแต�ละอย�างมี
ความเป�นไปของมัน เม่ือต�างฝ@ายต�างส�วนเป�นไปคนละทิศละทางก็ย�อมมีความขัดแย�งกัน ป/ญหาสําคัญ

                                                           

 
๔๔สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น, การจัดการความขัดแย�งและการมีส*วนร*วม

สาธารณะ, (สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น : บริษัทเอเลกษ� จีโบวสก้ีและคณะ จํากัด, 
๒๕๔๐), หน�า ๑๐๕-๑๐๖. 



 
 

๓๒ 

คือมนุษย�สมารถถือเอาประโยชน�จากความขัดแย�งหรือปรับเปลี่ยนความขัดแย�งให�เป�นการประสาน
เสริมส�วนเติมเต็มแก�กันและกันได�อย�างไร ซ่ึงท�านได�เสนอวิธีการไว� ๒ ข้ันตอน คือ 
 ๑. ความขัดแย�งต�องเกิดจากเจตนาท่ีดี หมายความว�า ถ�าความขัดแย�งนั้นเกิดจากเจตนาท่ี
เป�นกุศล โดยปรารถนาดีต�อกันมุ�งหมายเพ่ือความดีงามความเจริญ เพ่ือความก�าวหน�าของ
ประเทศชาติ เพ่ือให�สังคมส�วนรวมมีความร�มเย็นเป�นสุข ไม�คิดเบียดเบียนกัน ถ�าเราต้ังเจตนาไว�เช�นนี้
จะช�วยให�ความขัดแย�งนั้นมีประโยชน�เพราะสามารถสร�างจุดหรือร�วมจุดประสานท่ีมุ�งหมายสู�จุดหมาย
เดียวกัน 
 ๒. วิธีการระงับความขัดแย�ง เม่ือต้ังเจตนาท่ีดีเป�นกุศลแล�ว ในทางปฏิบัติเพ่ือกําจัดความ
ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนเราต�องแสดงพฤติกรรมท่ีดีต�อกัน กล�าวคือ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและ
เมตตามโนกรรม หมายความว�า ด�านท่ีแสดงออกทางกาย ก็ทําด�วยเมตตาคือมีกิริยาอาการท่ีทําด�วย
ความเอ้ือเฟ� อท้ังต�อบุคคลและสังคมท้ังหมด ด�านวาจาก็พูดด�วยเจตนาดี มีถ�อยคําสุภาพอ�อนโยน ส�วน
ด�านจิตใจก็ให�ประกอบด�วยเมตตาปรารถนาดีหวังดีต�อกัน เม่ือปฏิบัติตามวิธีการเช�นนี้ย�อมใช�ความ
ขัดแย�งให�เกิดประโยชน�ในทางสร�างสรรค�ได�๔๕ 

รองศาสตราจารย% ดร. ประชุม รอดประเสริฐ ได�กล�าวถึงรูปแบบการตัดสินใจเพ่ือแก�ไข
ป/ญหาความขัดแย�งไว�ในบทความเรื่อง “ความขัดแย�ง : ปรากฎการณ�ทางธรรมชาติของหน�วยงานท่ี
ต�องได�รับการแก�ไข” ว�า รูปแบบการตัดสินใจเพ่ือแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งนั้น ผู�มีอํานาจในการแก�ไข
ความขัดแย�ง อาจพิจารณาตามข�อมูลแล�วตัดสินใจได� ๔ รูปแบบ คือ 

๑. ชนะ (Win) หมายถึง การตัดสินใจของผู�แก�ไขความขัดแย�ง ซ่ึงเม่ือวิเคราะห�ข�อมูลโดย
ละเอียดรอบคอบแล�วตัดสินใจให�ฝ@ายท่ีมีข�อมูลชัดเจน ข�อมูลมีความเป�นเหตุเป�นผลหรือเป�นฝ@ายท่ีมี
ความถูกต�องเป�น “ผู�ชนะ” ในกรณีความขัดแย�งนั้น 

๒. แพ� (Lose) หมายถึง การตัดสินใจให�ฝ@ายท่ีขาดเหตุผล ขาดข�อมูลหรือเป�นฝ@ายท่ีกระทํา
ผิดจริงเป�น “ผู�แพ�” 

๓. ชนะ – ชนะ (Win – Win) หมายถึง การตัดสินใจให�ท้ังสองฝ@ายเป�นผู�ชนะ โดยถือว�า 
ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนเป�นเรื่องท่ีประนีประนอมกันได� ท้ังสองฝ@ายต�างมีเหตุผลอันควรแก�การยอมรับ 
จึงตัดสินใจให�ท้ังสองฝ@ายได�รับประโยชน�ท้ังคู� 

๔. แพ� – แพ� (Lose – Lose) หมายถึง การตัดสินใจให�ท้ังสองฝ@ายเป�นผู�แพ� โดยถือว�า ท้ัง
สองฝ@ายต�างสร�างป/ญหาหรือความขัดแย�งซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของความไม�ถูกต�อง ไม�มีเหตุผลอัน

                                                           

 
๔๕พระธรรมปuฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย�ง, อ�างแล�ว, หน�า ๓-๕. 



 
 

๓๓ 

สมควรแย�งชิงผลประโยชน�ท่ีไม�สมควรจะได�รับท้ังสองฝ@ายจึงตัดสินใจเพ่ือเป�นการลงโทษแก�บุคคล
ผู�สร�างความขัดแย�งท้ังสองฝ@าย โดยเสมอกันหรือเท�าเทียมกัน๔๖ 
  อนันต%ชัย คงจันทร% ได�กล�าวถึงกลยุทธ�หรือวิธีการในการบริหารความขัดแย�งในองค�การอาจ
แบ�งออกได�เป�น ๔ ประเภท คือ  
 ๑. กลยุทธ%การหลีกเล่ียงความขัดแย�ง (conflict avoidance strategies) ซ่ึงวิธีการนี้
สามารถแยกย�อยได�เป�น ๒ วิธี คือ ๑) การละเลยหรือวางเฉยต�อความขัดแย�ง (Ignoring the 
conflict) ๒) การกําหนดทางเลือกในการแก�ป/ญหา (Imposing a solution) 
 ๒. กลยุทธ%การระงับความขัดแย�ง (conflict defusion strategies) วิธีการในการแก�ป/ญหา
ความขัดแย�งโดยกลยุทธ�นี้ อาจแบ�งออกได�เป�น ๒ วิธี คือ ๑) การไกล�เกลี่ย (smoothing) ๒) การจูงใจ
โดยกําหนดเปcาหมายร�วมกัน (appealing to superrordinate goals) 
 ๓. กลยุทธ%การควบคุมความขัดแย�ง (conflict containment strategies) วิธีการควบคุม
ความขัดแย�งด�วยกลยุทธ�นี้อาจแบ�งออกได�เป�น ๒ วิธี คือ ๑) การต�อรอง (bargaining) ๒) การกําหนด
ความสัมพันธ�ระหว�างกลุ�ม (structuring the interaction between groups)  
 ๔. กลยุทธ%การเผชิญหน�าความขัดแย�ง (conflict confrontation strategies) วิธีการใช�
การเผชิญหน�าความขัดแย�งนี้ อาจแบ�งออกได�เป�น ๒ วิธี คือ ๑) การแก�ป/ญหาร�วมกัน (integrative 
problem solving) ๒) การออกแบบโครงสร�างขององค�กรใหม� (redesigning the organization)๔๗ 
 ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ได�แสดงแนวทางแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งในระดับของความ
รุนแรงทางตรงว�า มีแนวทางแก�ไขอยู� ๓ วิธี คือ 
 ๑. การจัดการกับความขัดแย�ง (Conflict Management) เป�นแนวทางแก�ป/ญหาความ
ขัดแย�งท่ีใช�กันมาก มักจะต้ังอยู�บนสมมติฐานท่ีว�า ความขัดแย�งเป�นสิ่งท่ีเลว จึงจําเป�นต�องพยายามให�
ลดลงหรือไม�เพ่ิมข้ึน ส�วนใหญ�มักท่ีจะจัดการกับความขัดแย�งท่ีแสดงออกมาแล�วในรูปของทัศนคติหรือ
พฤติกรรมท่ีสัมผัสได�มากกว�าท่ีจะจัดการกับรากเหง�าของความขัดแย�ง ซ่ึงก็คือการท่ีมีจุดมุ�งหมายท่ีไป
ด�วยกันไม�ได�ดํารงอยู� 
 ๒. การควบคุมความขัดแย�งหรือทําให�ความขัดแย�งอยู*ตัว (Conflict Control and 
Institutionlization) สําหรับการควบคุมความขัดแย�งไม�ให�เลยเถิดไปนั้น อาจมองได�ว�าเป�นการวาง

                                                           

๔๖รศ.ดร.ประชุม รอดประเสริฐ, “ความขัดแย�ง : ปรากฏการณ%ทางธรรมชาติของ
หน*วยงานท่ีต�องได�รับการแก�ไข” อ�างแล�ว, หน�า ๖๖.  
 

๔๗อนันต�ชัย คงจันทร�, มนุษย%กับสันติภาพ : การบริหารความขัดแย�งเพ่ือสร�างสันติภาพใน
องค%การ, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน�า 
๒๓๘-๒๔๔.  



 
 

๓๔ 

มาตรการหรือกฎเกณฑ�บางอย�างเพ่ือตกรอบความขัดแย�งเอาไว�ไม�ให�มีความขัดแย�งหรือความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน แต�ก็หาได�ทําให�ความขัดแย�งหมดไปไม� หากแต�เป�นการทําให�เกิดความเคยชินว�ามีความขัดแย�ง
อยู�จนถือเป�นเรื่องปกติธรรมดา นับได�ว�าเป�นการแก�ป/ญหาความขัดแย�งในระดับของการแสดงออกทาง
ทัศนคติหรือพฤติกรรมเท�านั้น ไม�ได�แก�ท่ีรากเหง�าของความขัดแย�ง 
 ๓. การสลายความขัดแย�ง (Conflict Resolution) เป�นความพยายามคิดค�นหาวิธีการแก�ไข
ป/ญหาความขัดแย�ง โดยการจัดการกับรากเหง�าของความขัดแย�ง การสลายความขัดแย�งมีอยู�หลาย
แนวทางท่ียังหาความชัดเจนได�ยาก๔๘ 
 พรรณราย ทรัพยะประภา ได�จําแนกวิธีการบริหารจัดการความขัดแย�งไว�ดังนี้ 
 ๑. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง ผู�ท่ีใช�วิธีนี้จะแก�ไขความขัดแย�งด�วยการปฏิเสธว�าไม�มีความขัดแย�ง
เกิดข้ึน ผลท่ีเกิดตามมาคือ ความรู�สึกว�าฝ@ายหนึ่งชนะ แต�อีกฝ@ายหนึ่งแพ� วิธีเหมาะสมเม่ือป/ญหานั้นไม�
สําคัญเท�าไรนัก เวลายังไม�เหมาะสม ถ�าปล�อยเวลาไปให�สงบลงเสียก�อนจะเหมาะสมกว�า และควรใช�
ในระยะสั้น แต�วิธีนี้ไม�เหมาะสมเม่ือป/ญหานั้นเป�นป/ญหาสําคัญหรือเม่ือป/ญหาไม�หมดไป แต�ยังคงอยู�
หรือจะลุกลามต�อไป 
 ๒. เก็บกดหรือกลบเกล่ือน ผู�ท่ีใช�วิธีนี้จะแก�ไขความขัดแย�งด�วยการกลบเกลื่อนหรือเก็บกด
ป/ญหา เสแสร�งว�าไม�ขัดแย�งหรือยังมีความสัมพันธ�ท่ีดี ผลท่ีตามมาคือ ความรู�ว�าฝ@ายหนึ่งแพ�และอีก
ฝ@ายหนึ่งชนะ ฝ@ายท่ีรู�สึกว�าตนเองแพ�จะรู�สึกหงุดหงิด โกรธเคือง ปกปcองตนเองและแค�นใจอยู�เงียบ ๆ 
ถ�าเขาเก็บกดป/ญหาความขัดแย�งนั้น ๆเอาไว�เสมอ ในอนาคตอาจระเบิดออกมาได� ซ่ึงให�ผลเป�นทางลบ 
วิธีนี้เหมาะสมเช�นเดียวกับวิธีการหลีกเลี่ยง แต�เพ่ิมความสําคัญในการรักษาสัมพันธภาพระหว�างบุคคล
เอาไว�ด�วย จําเป�นต�องยอมแพ�เพราะว�าอีกฝ@ายหนึ่งเป�นคนสําคัญหรือมีอํานาจสูงกว�า แต�วิธีนี้ไม�
เหมาะสมเนื่องจากว�าความลังเลใจท่ีจะจัดการกับป/ญหาถูกมองข�ามไป และไม�เหมาะสมถ�าคนท่ี
เก่ียวข�องกับการแก�ไขป/ญหานั้นมีความพร�อมและความเต็มใจท่ีจะแก�ป/ญหานั้น แต�เขาไม�มีโอกาส 
รวมท้ังการเสแสร�งทําตนว�าไม�ขัดแย�งนั้นเป�นการหลอกตนเอง 
 ๓. ใช�อํานาจหรือการบังคับ ผู�ท่ีใช�วิธีนี้จะใช�อํานาจหรือตําแหน�งตามสิทธิหน�าท่ีของตนอย�าง
เต็มท่ี รวมท้ังใช�กฎระเบียบข�อบังคับหรือกฎหมาย ผลท่ีตามมาคือ ความรู�สึกว�าฝ@ายหนึ่งชนะและอีก
ฝ@ายหนึ่งแพ� ถ�าฝ@ายท่ีถูกใช�อํานาจรู�สึกว�าตนเองหมดหวังใด ๆแล�ว วิธีนี้เหมาะสมเม่ือบุคคลผู�นั้นมี
อํานาจเต็มตามตําแหน�ง หรือตามสายการบังคับบัญชาอย�างถูกต�องเหมาะสมแล�วและการใช�อํานาจ
ดังกล�าวโดยปราศจากความโกรธแค�นชิงชังเป�นส�วนตัวและเหมาะสม ถ�าผู�ท่ีมีส�วนกับความขัดแข�งได�

                                                           

 
๔๘ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล, มนุษย%กับสันติภาพ :สันติภาพภายใต�เง่ือนไขของความขัดแย�ง

ทางสังคมและการเมือง, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน�า ๕๒-๕๔. 



 
 

๓๕ 

ตกลงร�วมใจกัน แต�วิธีนี้จะไม�เหมาะสมถ�าผู�แพ�ไม�มีโอกาสได�แสดงออกตามความต�องการของตน 
หรือไม�เปuดโอกาสให�เขาพูด ผลเสียท่ีตามมาในอนาคตก็คือ ความรู�สึกกดดันว�าถูกบีบบังคับโดยการใช�
อํานาจบาตรใหญ� และเม่ือถูกกดดันมาก ๆ ก็อาจจะระเบิดออกมาเป�นเรื่องใหญ�ได�เช�นเดียวกัน 
 ๔. ประนีประนอมหรือเจรจาต*อรอง แต�ละฝ@ายท่ีมีความขัดแย�งกันต�างก็ยอมเสียสละ
บางอย�างเพ่ือให�มาพบกันครึ่งทาง ผลท่ีตามมาเป�นการชนะ-แพ� ถ�าการพบกันครึ่งทางดังกล�าวต้ังอยู�
บนเง่ือนไขบางประการท่ีไม�เป�นธรรม วิธีนี้เหมาะสมถ�าท้ังสองฝ@ายมีอิสระมากเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ 
และทรัพยากรต�าง ๆมีจํากัด เง่ือนไขในการเสียสละเป�นสิ่งยอมรับกันได� รวมท้ังไม�ปรารถนาสภาพการ
ชนะ-แพ� แต�วิธีนี้จะไม�เหมาะสมถ�าฝ@ายท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในป/ญหาท่ีขัดแย�งนั้นเกิดความสงสัยใน
ข�อตกลงท่ีกระทํากันไว� อาจจะมีความไม�พอใจแอบแฝงซ�อนเร�นอยู�ได� 
 ๕. ร*วมมือร*วมใจกันแก�ป�ญหาความขัดแย�ง วิธีนี้เป�นวิธีท่ีท้ังสองฝ@ายมาร�วมมือร�วมใจกันหา
ข�อตกลงร�วมกันของกลุ�ม ต�างฝ@ายต�างนําเอาความสามารถความชํานาญของตนมาใช�ให�เกิดประโยชน�
อย�างสร�างสรรค� ทุกคนเข�าใจชัดเจนและตรงกันว�าตําแหน�งของตนเป�นอย�างไร ผลท่ีตามมาคือทุกฝ@าย
รู�สึกชนะ วิธีนี้เหมาะสมเม่ือมีเวลามากเพียงพอท่ีจะดําเนินการจัดการแก�ป/ญหาไปตามกระบวนการ 
ทุกฝ@ายมีความรับผิดชอบร�วมกัน และรู�วิธีการต�าง ๆท่ีจะนํามาใช�ในกระบวนการแก�ไขป/ญหาความ
ขัดแย�ง แต�วิธีนี้จะไม�เหมาะสมถ�าไม�ทําความกระจ�างแจ�งในเรื่องเง่ือนไขของเวลา ความสามารถท่ีจะ
นํามาใช�และข�อตกลงหรือความรับผิดชอบร�วมกัน๔๙  
 จากการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธีการจัดการความขัดแย�งของนักวิชาการดังกล�าวมานี้ พอ
สรุปได�ว�า การบริหารจัดการความขัดแย�งมีวิธีการเป�นไปใน ๔ กลุ�มใหญ� คือ  
 ๑) การหลีกเล่ียงความขัดแย�ง ได�แก� การอยู�เฉย ๆ การเก็บกดหรือกลบเกลื่อน การยอมรับ 
และการคืนดี เป�นต�น 
  ๒) การควบคุมความขัดแย�ง ได�แก� การควบคุม การจํากัดวง การจัดการสาเหตุแห�งความ
ขัดแย�งให�หมดไปและการสลาย 
 ๓) การระงับความขัดแย�ง ได�แก� มีเจตนาดีท้ังทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม การ
ประนีประนอม การเจรจาต�อรอง การร�วมมือร�วมใจ  
  ๔) การเผชิญหน�ากับความขัดแย�ง ได�แก� การใช�อํานาจบังคับให�ฝ@ายหนึ่งฝ@ายใดชนะหรือแพ� 
เป�นต�น 
 

                                                           

 
๔๙ประกาทิพย� ผาสุก, “การจัดการความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาสัดกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต ๑”, วิทยานิพนธ%ศึกษาศาสตร%มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๕๑, หน�า ๓๔-๓๕. 



 
 

๓๖ 

 ค. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๑. แนวคิดเก่ียวกับหลักสาราณียธรรม  
 หลักสาราณียธรรมนับเป�นหลักธรรมสําคัญในการประสานความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลหรือ
กลุ�มบุคคลต�าง ๆให�ดําเนินชีวิตไปด�วยความสงบสุข เป�นอยู�ด�วยความรักความเมตตาปราณีต�อกันท้ัง
ทางกาย วาจา ใจ มีความเอ้ืออาทรเก้ือกูลป/จจัย ๔ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู�จํากัดให�เกิดความสมดุลต�อ
ทุกฝ@าย โดยปราศจากอคติท้ังในแง�ของความคิดเห็นหรือกฎระเบียบทางสังคมท่ีมีมุมมองแตกต�างกัน 
สาราณียธรรมจึงเป�นหลักธรรมท่ีช�วยให�สังคมมีความรักความเคารพกัน เป�นไปเพ่ือความสงเคราะห�
กัน เพ่ือความไม�วิวาททะเลาะกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือความเป�นหนึ่งเดียวกัน ดังข�อความใน
สามคามสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค� ท่ีพระผู�มีพระภาคเจ�าตรัสแก�พระอานนท� ความว�า ดูกรอานนท� 
ธรรมเป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความรัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน 
เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ ประการ คือ 
 ดูกรอานนท� ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด�วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร�วม
ประพฤติพรหมจรรย� ท้ังในท่ีแจ�งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป�นท่ีตั้งแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความ
รัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด�วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร�วม
ประพฤติพรหมจรรย� ท้ังในท่ีแจ�งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป�นท่ีตั้งแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความ
รัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด�วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร�วม
ประพฤติพรหมจรรย� ท้ังในท่ีแจ�งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป�นท่ีตั้งแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความ
รัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีลาภใด ๆ เกิดโดยธรรม ได�แล�วโดยธรรม ท่ีสุดแม�
เพียงอาหารติดบาตร เป�นผู�ไม�แบ�งกันเอาลาภเห็นปานนั้นไว�บริโภคแต�เฉพาะผู�เดียว ย�อมเป�นผู�บริโภค
เฉลี่ยท่ัวไปกับเพ่ือนร�วมประพฤติพรหมจรรย�ผู�มีศีล นี้ก็ธรรมเป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุ
ก�อความรัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือ
เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป�นผู�เสมอกันโดยศีลในศีลท้ังหลาย ท่ีไม�ขาด 
ไม�ทะลุ ไม�ด�าง ไม�พร�อย เป�นไท อันวิญ|ูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม�แตะต�อง เป�นไปพร�อม
เพ่ือสมาธิ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร�วมประพฤติพรหมจรรย�อยู� ท้ังในท่ีแจ�งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป�นท่ีต้ัง



 
 

๓๗ 

แห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความรัก ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน 
เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป�นผู�เสมอกันโดยทิฐิ ในทิฐิท่ีเป�นของพระ
อริยะ อันนําออก ชักนําผู�กระทําตามเพ่ือความสิ้นทุกข�โดยชอบ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร�วมประพฤติ
พรหมจรรย�อยู� ท้ังในท่ีแจ�งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความรัก 
ก�อความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  
 ดูกรอานนท� นี่แล ธรรม ๖ อย�าง เป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึงกัน เป�นเหตุก�อความรัก ก�อ
ความเคารพ เป�นไปเพ่ือสงเคราะห�กัน เพ่ือไม�วิวาทกัน เพ่ือความพร�อมเพรียงกัน เพ่ือเป�นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน๕๐ 
 พระธรรมปMฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได�อธิบายหลักสาราณียธรรมไว�ว�า สาราณียธรรม คือธรรม
สําหรับการพัฒนาตนเองให�มีความเสียสละ เมตตากรุณา กตัญ|ูกตเวทีและมีความสามัคคีกัน (ธรรม
เป�นเหตุให�ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม ทําต�อกันด�วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต�อเพ่ือนร�วมงาน 
ร�วมกิจกรรม ร�วมชุมชน ด�วยการช�วยเหลือกิจธุระต�าง ๆโดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพ
นับถือกัน ท้ังต�อหน�าและลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม พูดต�อกันด�วยเมตตา คือ ช�วยบอกแจ�งสิ่งท่ีเป�นประโยชน� สั่งสอนหรือ
แนะนําตักเตือนกันด�วยความหวังดี กล�าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต�อหน�าและลับ
หลัง 
 ๓) เมตตามโนกรรม คิดต�อกันด�วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน�แก�
กัน มองกันในแง�ดี มีหน�าตายิ้มแย�มแจ�มใสต�อกัน 
 ๔) สาธารณโภคี ได�มาแบ�งป/นกันกินใช� คือ แบ�งป/นลาภผลท่ีได�มาโดยชอบธรรม แม�เป�นของ
เล็กน�อยก็แจกจ�ายให�ได�มีส�วนร�วมบริโภคใช�สอยท่ัวกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให�ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบ
วินัยของส�วนรวม ไม�ทําตนให�เป�นท่ีน�ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก�หมู�คณะ 

                                                           

 
๕๐ที.ปา. ๑๔/๕๑–๖๕/๔๐–๔๙. 



 
 

๓๘ 

 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข�ากันได� คือ เคารพรับฟ/งความคิดเห็นกัน มีความ
เห็นชอบร�วมกัน ตกลงกันได�ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห�งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกัน๕๑ 
 ป�ญญา ใช�บางยาง ได�กล�าวว�า สาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึง ธรรม
เป�นเหตุให�ระลึกถึงกัน หลักการอยู�ร�วมกัน ๖ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง คือ
ช�วยเหลือกิจธุระของผู�ร�วมหมู�คณะด�วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังต�อ
หน�าและลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง คือ ช�วย
แจ�งสิ่งท่ีเป�นประโยชน� สั่งสอน แนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล�าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกันท้ังต�อหน�าและลับหลัง 
 ๓) เมตตามโนกรรม ต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง คือ ต้ัง
จิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน�แก�กัน มองกันในแง�ดี มีหน�าตายิ้มแย�มต�อกัน 
 ๔) สาธารณโภคี ได�ของท่ีชอบธรรมมาก็แบ�งป/น ไม�หวังไว�ใช�ผู�เดียว 
 ๕) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง คือ มี
ความประพฤติสุจริตดีงามถูกต�องตามระเบียบวินัย ไม�ทําตนให�เป�นท่ีรังเกียจของหมู�คณะ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังต�อหน�าและลับหลัง คือ มี
ความเห็นชอบร�วมกันในข�อท่ีเป�นหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความหลุดพ�นสิ้นทุกข�หรือขจัดป/ญหาต�าง 
ๆได�๕๒ 
 สรุปได�ว�า แนวคิดเก่ียวกับหลักสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป�นท่ีต้ังแห�งความระลึกถึงกัน 
ธรรมท่ีส�งเสริมความรักความสามัคคีปรองดองเป�นหนึ่งเดียวกัน ธรรมอันเป�นเครื่องมือกําจัดความ
ขัดแย�ง แตกแยกและการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ซ่ึงประกอบด�วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา ผลแห�งการปฏิบัติตามย�อม
ก�อให�เกิดความเคารพนับถือกัน มีความรักใคร�เมตตาปราณีต�อกัน มีการแบ�งป/นช�วยเหลือเก้ือกูลกัน มี

                                                           

 
๕๑พระธรรมปuฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร%ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน�า ๒๓๓ – ๒๓๔. 
 

๕๒ป/ญญา ใช�บางยาง, ธรรมาธิบาย เล*ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�รติธรรม, 
๒๕๔๖), หน�า ๑๒๒–๑๒๓. 



 
 

๓๙ 

ความประพฤติสุจริตเสมอเหมือนกัน เกิดความเข�าใจร�วมกัน มีความพร�อมเพรียงสมัครสมานสามัคคี
เป�นหนึ่งเดียวกัน 
 ๒. แนวคิดเก่ียวกับหลักวัชชีอปริหานิยธรรม  
 หลักวัชชีอปริหานิยธรรม นับเป�นชุดของหลักธรรมสําคัญท่ีช�วยให�นักปกครองหรือผู�ทําหน�าท่ี
ในการบริหารกิจการบ�านเมืองดําเนินไปสู�ความเจริญม่ันคง ไม�ก�อให�เกิดความเสื่อมเสียแก�หมู�คณะข้ึน 
ดังข�อความท่ีปรากฏในสารันททสูตร คัมภีร�อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ซ่ึงพระผู�มีพระภาคเจ�าได�ตรัส
กับเจ�าลิจฉวีท้ังหลายว�า  
 ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก�ท�านท้ังหลาย ท�านท้ังหลาย
จงฟ/ง จงใส�ใจให�ดี เราจักกล�าว เจ�าลิจฉวีเหล�านั้นทูลรับพระผู�มีพระภาคแล�ว พระผู�มีพระภาคได�ตรัส
ว�า ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป�นไฉน คือ  
 ชาววัชชีจักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย� เพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได�แน�นอน ไม�พึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ชาววัชชีเม่ือประชุมก็จักพร�อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม
และจักพร�อมเพรียงช�วยกันทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�แน�นอน ไม�พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ชาววัชชีจักไม�บัญญัติสิ่งท่ียังไม�บัญญัติ จักไม�ถอนสิ่งท่ีท�านบัญญัติไว�แล�ว ประพฤติม่ันอยู�ใน
ธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณ ตามท่ีท�านบัญญัติไว� เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�แน�นอน ไม�
พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท�านวัชชีผู�ใหญ�ท้ังหลาย และจักสําคัญถ�อยคําแห�ง
ท�านเหล�านั้น ว�าเป�นถ�อยคําอันตนพึงเชื่อฟ/ง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�แน�นอน ไม�พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ชาววัชชีจักไม�ข�มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�
แน�นอน ไม�พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในและภายนอก 
และไม�ลบล�างพลีกรรมอันชอบธรรม ซ่ึงเคยให� เคยทําแก�เจติยสถานเหล�านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญได�แน�นอน ไม�พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น  
 ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุ�มครอง ปcองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต�ท้ังหลาย 
เป�นอย�างดี ด�วยหวังว�า ไฉนพระอรหันต�ท้ังหลายท่ียังไม�มาพึงมาสู�แว�นแคว�น และท่ีมาแล�ว พึงอยู�เป�น
สุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�แน�นอน ไม�พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  



 
 

๔๐ 

 ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักต้ังอยู�ในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏ
อยู�ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได�แน�นอนไม�พึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๕๓ 
 จากข�อความข�างต�นนี้ชี้ให�เห็นว�า ตราบใดท่ีกษัตริย�เจ�าลิจฉวีท้ังหลายต้ังม่ันอยู�ในหลักวัชชี 
อปริหานิยธรรมเหล�านี้ ย�อมไม�มีความเสื่อม มีแต�ความเจริญม่ังคงเพียงอย�างเดียว สามารถนําไปใช�ใน
การบริหารกิจการบ�านเมืองหรือการปกครองหมู�ชนให�สงบสุขอยู�ตราบนั้น 
 พระธรรมปMฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได�อธิบายว�า อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย�วัชชี หรือวัชชีอป
ริหานิยธรรม ๗ คือ หลักธรรมอันไม�เป�นท่ีต้ังแห�งความเสื่อม เป�นไปเพ่ือความเจริญฝ@ายเดียว สําหรับ
หมู�ชนหรือผู�บริหารบ�านเมือง ประกอบด�วย 
 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย� 
 ๒) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 
 ๓) ไม�บัญญัติสิ่งท่ีมิได�บัญญัติไว� (อันขัดต�อหลักการเดิม) ไม�ล�มล�างสิ่งท่ีบัญญัติไว� (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว�เดิม 
 ๔) ท�านเหล�าใดเป�นผู�ใหญ�ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท�านเหล�านั้น เห็นถ�อยคําของท�านว�า
เป�นสิ่งอันควรรับฟ/ง 
 ๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีท้ังหลาย ให�อยู�ดีโดยมิถูกข�มเหงหรือฉุดคร�าขืนใจ 
 ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย� (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย�ต�าง ๆ) ของวัชชี 
(ประจําชาติ) ท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม�ปล�อยให�ธรรมิกพลีท่ีเคยให�เคยทําแก�เจดีย�เหล�านั้น
เสื่อมทรามไป 
 ๗) จัดให�ความอารักขา คุ�มครอง ปcองกัน อันชอบธรรม แก�พระอรหันต�ท้ังหลาย (ในท่ีนี้กิน
ความกว�าง หมายถึง บรรพชิตผู�ดํารงธรรมเป�นหลักใจของประชาชนท่ัวไป) ต้ังใจว�า ขอพระอรหันต�
ท้ังหลายท่ียังมิได�มา พึงมาสู�แว�นแคว�น ท่ีมาแล�วพึงอยู�ในแว�นแคว�นโดยผาสุก  
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ�าตรัสแสดงแก�เจ�าวัชชีท้ังหลาย ผู�ปกครองรัฐ โดย
ระบอบสามัคคีธรรม (Republic) ซ่ึงรัฐคู�อริยอมรับว�า เม่ือชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะ
เอาชนะด�วยการรบไม�ได� นอกจากจะใช�การเกลี้ยกล�อมหรือยุแยกให�แตกสามัคคี๕๔ 
 นายประยงค� พรมมา ได�กล�าวสรุปหลักอปริหานิยธรรมไว�ว�า หมายถึง ธรรมอันเป�นท่ีต้ังแห�ง
ความไม�เสื่อม ๗ ประการ ผู�ปฏิบัติตามธรรมนี้จะเป�นไปเพ่ือความเจริญ ดังนี้ 

                                                           

 
๕๓องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๙/๑๗-๑๘. 

 
๕๔พระธรรมปuฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร%ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี 

๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน จํากัด, ๒๕๔๕), หน�า ๒๘๙–๒๙๐. 



 
 

๔๑ 

 ๑) การประชุมกันเป�นนิตย� หมายถึงการประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุย การ
ประสานงานกันอยู�เป�นประจํา เพ่ือแก�ไขป/ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุม หมายถึง การประชุม-เลิกประชุมและทํากิจกรรมท่ีควรทําโดย
พร�อมเพรียงกัน การลงมติเห็นชอบร�วมกัน ซ่ึงเป�นการมีส�วนร�วมภายในองค�กร ทําให�เกิดความสามัคคี
ภายในองค�กร 
 ๓) การไม�บัญญัติหรือล�มเลิกข�อบัญญัติตามอําเภอใจ หมายถึง การไม�บัญญัติหรือล�มเลิก
ระเบียบกฎเกณฑ�ต�าง ๆขององค�กร หรือกฎระเบียบข�อบังคับอ่ืน ๆตามความต�องการของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือตามความต�องการของกลุ�มคนใดกลุ�มคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่ง โดยไม�
คํานึงถึงความถูกต�องและชอบธรรม 
 ๔) การเชื่อฟ/งผู�บังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งผู�บังคับบัญชา เพ่ือให�บรรลุ
ไปตามวัตถุประสงค�ขององค�กร และนโยบายขององค�กร เพ่ือให�บรรลุพันธกิจขององค�กรและเพ่ือให�
บรรลุภารกิจท่ีผู�บังคับบัญชาได�มอบหมายให� ด�วยความซ่ือสัตย�ขยันหม่ันเพียร ความเคารพ เชื่อฟ/ง
และให�เกียรติผู�บังคับบัญชา 
 ๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิสตรี หมายถึง การเปuดโอกาสให�สตรีมีส�วนร�วมและบริหาร
ภายในองค�กร โดยมีบทบาทหน�าท่ีในตําแหน�งต�าง ๆขององค�กร ในสัดส�วนท่ีทัดเทียมกับผู�ชาย และ
ได�รับความคุ�มครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
 ๖) การส�งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง การส�งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท�องถ่ินท่ีมีความสําคัญ การปลูกฝ/งจิตสํานึกให�ประชาชนรักท�องถ่ิน
ของตนเอง การสนับสนุนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท�องถ่ินนั้น ๆท่ีเป�นประโยชน�ต�อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๗) การอารักขา คุ�มครอง ปกปcอง อันชอบธรรม หมายถึง การคุ�มครอง การปกปcองและการ
ดํารงรักษา พระพุทธศาสนาให�คงอยู�ตลอดไปโดยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ด�วยการถวายป/จจัยสี่ 
ด�วยการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร�อน ด�วยการปลูกฝ/งจิตสํานึกการมีส�วนร�วมกิจกรรม
ในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช�เพ่ือการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต๕๕ 
 สรุปได�ว�า แนวคิดเก่ียวกับหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ นับเป�นหลักธรรมสําคัญใน
การบริหารปกครองบ�านเมืองให�เป�นไปอย�างม่ันคง เข�มแข็งและเป�นป�กแผ�น เป�นธรรมท่ีช�วยให�ผู�

                                                           

 
๕๕ประยงค� พรมมา, “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค�การบริหารส�วน

จังหวัดขอนแก�น”, วิทยานิพนธ%ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน�า ๔๐-๔๑. 



 
 

๔๒ 

ประพฤติปฏิบัติตามแล�วจะไม�ทําให�สังคมหรือองค�กรนั้น ๆเสื่อมเสีย แต�กลับมุ�งส�งเสริมให�มีแต�ความ
เจริญฝ@ายเดียว เป�นหลักธรรมท่ีนักปกครองหรือประชาชนทุกหมู�เหล�าควรยึดถือเป�นหลักปฏิบัติ
เพ่ือให�การดําเนินชีวิตเป�นไปอย�างมีความรับผิดชอบท้ังต�อตนเองและสังคมส�วนร�วม และเพ่ือการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติสุข 
 ๓. แนวคิดเก่ียวกับหลักปธาน  
  หลักปธานหรือสัมมัปปธาน ๔ ประการ เป�นหลักธรรมท่ีพระพุทธองค�ทรงแสดงแก�พระภิกษุ
เพ่ือการใช�ความเพียรในการกําจัดทําลายบาปอกุศลธรรมให�หมดสิ้นไป ส�งเสริมให�คุณความดีหรือกุศล
ธรรมเจริญยิ่งข้ึน เม่ือประยุกต�หลักธรรมชุดนี้เพ่ือนําไปใช�เป�นหลักธรรมท่ีมุ�งส�งเสริมความเพียร
พยายามในการประกอบกิจการงานต�าง ๆให�บรรลุถึงความสําเร็จได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามท่ีต�องการ นับเป�นหลักธรรมท่ีเสริมสร�างกระบวนการขับเคลื่อนให�ผู�ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตามประสบผลสําเร็จได�อย�างยอดเยี่ยม ดังข�อความในปธานสูตร คัมภีร�อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
พระผู�มีพระภาคเจ�าทรงแสดงหลักแห�งความเพียร ๔ ไว�ว�า  
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี้ คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนา
ปธาน และอนุรักขนาปธาน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สังวรปธานเป�นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย�อมยังฉันทะให�เกิด 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว� เพ่ือให�อกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไม�เกิดมิให�เกิดข้ึน นี่
เรียกว�า สังวรปธาน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปหานปธานเป�นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย�อมยังฉันทะให�เกิด พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว� เพ่ือละอกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแล�ว นี่เรียกว�า 
ปหานปธาน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภาวนาปธานเป�นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย�อมยังฉันทะให�เกิด พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว� เพ่ือให�กุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให�เกิดข้ึน นี่เรียกว�า ภาวนาปธาน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อนุรักขนาปธานเป�นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย�อมยังฉันทะให�เกิด 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว� เพ่ือความดํารงอยู� เพ่ือให�หลงลืม เพ่ือความเจริญ
ยิ่งข้ึน เพ่ือความไพบูลย� เพ่ือเพ่ิมพูน เพ่ือความบริบูรณ�แห�งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล�ว นี่เรียกว�า        
อนุรักขนาปธาน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู�มีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกข�ได�ด�วยปธานเหล�าใด 
ปธาน ๔ เหล�านี้คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธานและอนุรักขนาปธาน อันพระพุทธเจ�าผู�เป�น
เผ�าพันธุ�แห�งพระอาทิตย�ทรงแสดงไว�แล�ว๕๖ 

                                                           

 
๕๖องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๙/๘๕-๘๖. 



 
 

๔๓ 

 พระพรหมคุณาภรณ% (ป.อ.ปยุตฺโต) ได�อธิบายปธาน ๔ ไว�ว�า หมายถึง ความเพียร,      
ความเพียรชอบ ท่ีเป�นสัมมาวายามะ มี ๔ อย�าง คือ 
 ๑) สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลท่ียังไม�เกิด มิให�เกิดข้ึน 
 ๒) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแล�ว 
 ๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญทํากุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให�เกิดข้ึน 
 ๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล�วไม�ให�เสื่อมไปและให�เพ่ิมไพบูลย�๕๗ 
 แนวคิดเก่ียวกับหลักปธาน ๔ ประการท่ีปรากฏอยู�ในปธานสูตรและคําอธิบายศัพท�ของ   
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ข�างต�นนี้ ชี้ให�เห็นว�า หลักธรรมชุดนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือใช�ความ
เพียรพยายามสร�างกลไกหรือกระบวนการในการปcองกัน การกําจัด การพัฒนาให�เกิดข้ึนและการตาม
รักษาเก่ียวกับอกุศลธรรมและกุศลธรรมโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการขจัดทําลายความทุกข�ให�หมดสิ้นไป 
จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีของหลักปธาน ๔ นี้ผู�วิจัยจึงได�นํามาประยุกต�ใช�เป�นเครื่องมือในการสร�าง
ฐานคิดเก่ียวกับกระบวนวิธีหรือมาตรการสําคัญในการกําจัดป/ญหาความขัดแย�งทางสังคม ซ่ึงสามารถ
แบ�งออกเป�น ๔ มาตรการ คือ ๑) มาตรการปcองกัน ๒) มาตรการกําจัด ๓) มาตรการพัฒนาความ
ร�วมมือ และ ๔) มาตรการเฝcารักษา 
 ๑.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 นคภิญญ% เมฆธูป ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความขัดแย�งของผู�นําชุมชน : กรณีศึกษาตําบลด�านแม�
คํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ�” ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว�า  
 ๑. สาเหตุของความขัดแย�งของผู�นําชุมชนในด�านต�าง ๆ ได�แก� ด�านข�อมูลข�าวสาร ด�าน
พฤติกรรมของบุคคล ด�านผลประโยชน� ด�านค�านิยมและด�านโครงสร�าง ผู�นําชุมชนมีความคิดเห็นว�า 
สาเหตุด�านโครงสร�างเป�นสาเหตุท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�งในระดับมาก และท่ีเหลืออยู�ในระดับปาน
กลาง 
 ๒. ทางเลือกและวิธีแก�ป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดจากสาเหตุต�าง ๆได�แก� ด�านข�อมูลข�าวสาร 
ด�านพฤติกรรมของบุคคล ด�านค�านิยมและด�านโครงสร�าง ผู�นําชุมชนส�วนใหญ�เห็นด�วยกับแนวทางการ
แก�ไขป/ญหาด�านต�าง ๆเหล�านี้ในระดับมาก๕๘ 

                                                           

 
๕๗พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร%ฉบับประมวลศัพท%, พิมพ�

ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หน�า ๒๐๐. 
 

๕๘นคภิญญ� เมฆธูป, “ความขัดแย�งของผู�นําชุมชน : กรณีศึกษาตําบลด�านแม�คํามัน อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ�”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก�น), ๒๕๕๐, ๑๐๙ หน�า. 



 
 

๔๔ 

 สุภาพ บุญสว*าง ได�ทําการวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย�งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : 
กรณีศึกษาตําบลแม�นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ผลจากการศึกษาพบว�า สาเหตุความขัดแย�ง
นั้นเกิดจาก ๓ ประเด็น คือ 
 ประการแรก ผลกระกระทบจากการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม เจ�าของโรงงานเป�น
คนนอกชุมชนและขาดมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน ก�อสร�างโรงงานไม�ถูกสุขลักษณะลักลอบปล�อยน้ํา
เสียลงสู�ลําคลองสาธารณะ ไม�ให�ความร�วมมือหรือยอมรับความคิดเห็นของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ประการท่ีสอง ผลกระทบท่ีเกิดจากผลได�ผลเสียของชุมชน คือชุมชนไม�ทราบข�าวการก�อสร�าง
และผลประโยชน�ท่ีชุมชนจะได�รับนั้นมีน�อย ไม�คุ�มค�ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเสียไป 
ชุมชนได�รับผลกระทบจากน้ําเสียท่ีโรงงานปล�อยออกมามีผลต�อสุขภาพของคนในครัวเรือนและพืช
ผลผลิตของชุมชน  
 ประการท่ีสาม การดําเนินงานของภาครัฐเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ีชุมชนของรัฐ
ไม�มีความเป�นธรรมและส�วนใหญ�จะเอ้ือประโยชน�ต�อพวกกลุ�มนายทุน ไม�ได�ตรวจสอบผลได�และ
ผลเสียอย�างจริงจังในการก�อต้ังโรงงานอุตสาหกรรมและไม�ได�ดําเนินการตามหน�าท่ีท่ีมีอยู�เคร�งครัด 
 กลวิธีการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งได�มีการดําเนินการโดยชุมชนดําเนินการประท�วงและ
ร�องเรียนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการจัดการและแก�ไขป/ญหาในการดําเนินการท่ีไม�เป�นธรรม รัฐต�องเข�ามา
ตรวจสอบและดําเนินการอย�างต�อเนื่องด�วยความรวดเร็วและจริงจัง โรงงานต�องชดใช�ค�าเสียหายกับ
ครอบครัวในชุมชนท่ีได�รับผลกระทบ ก�อสร�างบ�อบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม ปรับปรุงคุณภาพบ�อบําบัดน้ํา
เสียให�มีคุณภาพและมีความเพียงพอ และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน๕๙ 
 อนุสรณ% ไชยมงคล ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย�งในการใช�น้ําของชุมชนในลุ�ม
น้ําแม�ตาช�าง กรณีศึกษาการจัดการเชิงสถาบัน ป/ญหาและอุปสรรค” ผลการศึกษาพบว�า ภายใต�
บริบทท่ีรัฐและตลาดทุนได�ขยายตัวอย�างเข�มข�นในลุ�มแม�น้ําตาช�าง รวมท้ังเกิดความขัดแย�งในการใช�
น้ําท่ีได�เกิดข้ึนเป�นประจําทุกปQ ชุมชนแต�ละกลุ�มมีการแก�ไขป/ญหาท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผู�ท่ี
มีฐานะด�อยกว�าในทางเศรษฐกิจและสังคม ต�องด้ินรนเข�าไปมีส�วนร�วมในการจัดการป/ญหาท่ีเกิดข้ึน 
ได�รวมตัวกันเป�นเครือข�ายองค�กรชุมชนในฐานะสถาบันทางสังคม ในนามของ “คณะกรรมการศึกษา

                                                           

 
๕๙สุภาพ บุญสว�าง, “การจัดการความขัดแย�งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตําบล

แม�นาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”, วิทยานิพนธ%ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๔๘, ๙๕ หน�า. 



 
 

๔๕ 

ฟ� นฟูและจัดการลุ�มแม�น้ําตาช�าง” การทํางานของคณะกรรมการพบป/ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ๔ 
ประเด็น คือ 
 ๑. ความหลากหลายของกลุ�มคนในลุ�มแม�น้ําตาช�าง มีกลุ�มคนภายนอกชุมชนเข�ามาใช�
ประโยชน�จากแม�น้ําตาช�างเป�นจํานวนมาก การขอความร�วมมือในการแก�ป/ญหาไม�ได�รับความร�วมมือ
เท�าท่ีควร 
 ๒. ข�อจํากัดของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องไม�สามารถประสานขอความร�วมมือหรือจัดการกับ
สถานการณ�ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนได� 
 ๓. การรับรู�การทํางานและกิจกรรมของคณะกรรมการไม�ท่ัวถึงท้ังลุ�มน้ํา 
 ๔. การลดลงของฐานสมาชิกท่ีเป�นแกนนําและผู�ใช�น้ําในลุ�มแม�น้ําตาช�าง 
 ภายใต�สถานการณ�ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน ผู�วิจัยพบว�า ชุมชนมีการปรับตัวต�อสถานการณ�ท่ี
เกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบ โดยผู�วิจัยได�แบ�งเป�น ๓ ระดับ คือ ระดับป/จเจกชน ระดับชุมชนและระดับ
เครือข�ายลุ�มแม�น้ํา ซ่ึงการปรับตัวท้ัง ๓ ระดับ แสดงให�เห็นถึงความไม�หยุดนิ่งตายตัว เป�นพลวัต และ
การปรับเปลี่ยนการเข�าถึงทรัพยากรน้ํา ตามบริบทและสถานการณ�ท่ีแตกต�างกันออกไป โดย
การศึกษาได�ข�อค�นพบท่ีสําคัญ ๓ ประเด็น คือ 
 ๑. ศักยภาพและความเข�มแข็งของชุมชน มีคณะกรรมการท่ีเป�นตัวประสานให�แต�ละส�วนเข�า
มาเจรจาแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งโดยสันติวิธี รวมท้ังเกิดการร�างกฎกติกาการใช�ทรัพยากรร�วมกัน ได�
แสดงให�เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการสร�างกฎเกณฑ�ข้ึนมาใช�ในการจัดการทรัพยากร  
  ๒. การปรับใช�และการผสมผสานกับองค�ความรู�สมัยใหม� เป�นการนําองค�ความรู�ท�องถ่ิน
ผสมผสานกับองค�ความรู�แบบสมัยใหม� นํามาใช�ในการจัดการทรัพยากร เช�น ระบบเหมือฝาย การทํา
แนวกันไฟ การจัดการป@าชุมชนและการทําแผนท่ีการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร� (GIS) 
 ๓. กระบวนการร�างหรือการสร�างการยอมรับใน “กติกา” หรือข�อตกลงร�วม การสร�าง
ข�อตกลงร�วมนี้เป�นการเปuดพ้ืนท่ีทางสังคมให�กับชุมชนท�องถ่ินได�เข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ซ่ึงเป�นกระบวนการท่ีต�องใช�เวลาในการสร�างความยอมรับจากทุกฝ@าย เพราะเป�น
กระบวนการสร�างหรือนิยามความหมายของการจัดการทรัพยากร โดยผ�านการโต�เถียงกันในเชิง
อุดมการณ�และศีลธรรมในสังคม๖๐ 

                                                           

 
๖๐อนุสรณ� ไชยมงคล, “การจัดการความขัดแย�งในการใช�น้ําของชุมชนในลุ�มน้ําแม�ตาช�าง 

กรณีศึกษาการจัดการเชิงสถาบัน ป/ญหาและอุปสรรค”, วิทยานิพนธ%ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม�), ๒๕๔๘, ๑๓๒ หน�า. 



 
 

๔๖ 

 พันตํารวจโทศิริพงษ% เศาภายน ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการจัดการกับความขัดแย�งของตํารวจชุมชน” ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ�งหมาย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความขัดแย�งของตํารวจชุมชน 
ได�แก� ความขัดแย�งภายในตัวตํารวจชุมชน ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างบุคคลหรือความขัดแย�ง
ภายในสถานีตํารวจ ความขัดแย�งท่ีเกิดจากความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต�อตํารวจชุมชน และความ
ขัดแย�งของตํารวจชุมชนท่ีมีต�อสํานักงานตํารวจแห�งชาติ โดยการพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเป�นการ
ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มี ๔ ข้ันตอน คือ 
 ๑. การศึกษาและวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน เป�นการเก็บข�อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังการจัดกลุ�มสนทนากับตํารวจชุมชน เพ่ือศึกษาความขัดแย�งประเภทต�าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกับตํารวจชุมชน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว�า ความขัดแย�งจากการปฏิบัติหน�าท่ีของตํารวจ
ชุมชนประกอบด�วย ความขัดแย�งภายในตัวตํารวจชุมชน ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างบุคคลหรือ
ความขัดแย�งภายในสถานีตํารวจ ความขัดแย�งท่ีเกิดจากความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต�อตํารวจ
ชุมชน และความขัดแย�งของตํารวจชุมชนท่ีมีต�อสํานักงานตํารวจแห�งชาติ วิธีการท่ีจะช�วยจัดการกับ
ความขัดแย�งเหล�านี้ ได�แก� การให�การฝ�กอบรมโดยวิธีการท่ีตํารวจชุมชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการ
แสดงความคิดเห็นด�วย 
 ตอนท่ี ๒ การสร�างหลักสูตรฝ�กอบรมประกอบด�วยหลักการและเหตุผล แนวคิดพ้ืนฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม วัตถุประสงค�ของหลักสูตรฝ�กอบรม โครงสร�างหลักสูตรฝ�กอบรม
ประกอบด�วยหน�วยการเรียน ๕ หน�วย ในแต�ละหน�วยประกอบด�วยคําอธิบายหน�วยการเรียน 
วัตถุประสงค�การเรียน เค�าโครงเนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อการฝ�กอบรม การวัดและประเมินผล 
เนื้อหาหลักสูตรฝ�กอบรมประกอบด�วยหลักการตํารวจชุมชน ความเป�นมาของตํารวจชุมชนของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ หน�าท่ีตํารวจ แบบของความขัดแย�ง และความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแย�งในการปฏิบัติงาน วิธีการฝ�กอบรมใช�วิธีการบรรยายของวิทยากร การอภิปรายกลุ�ม 
บทบาทสมมุติ และการศึกษาเป�นรายกรณี มีการนําโครงร�างหลักสูตรการฝ�กอบรมไปให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล�อง หลังจากนั้นนําผลมาปรับปรุงตามข�อเสนอนะ 
 ตอนท่ี ๓ การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝ�กอบรม โดยการนําหลักสูตรฝ�กอบรมท่ี
ปรับปรุงแล�วไปทดลองใช�กับตํารวจชุมชนซ่ึงเป�นกลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๔๐ คน รูปแบบการทดลอง
เป�นแบบ pretest – posttest control group design โดยฝ�กอบรมเฉพาะกลุ�มทดลอง ๒๐ คน ผล
การทดลองปรากฏว�า กลุ�มทดลองมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย�งสูงกว�ากลุ�มควบคุม 
และมีพัฒนาการด�านนี้สูงข้ึนกว�าก�อนฝ�กอบรม แสดงว�าหลักสูตรฝ�กอบรมช�วยทําให�ผู�เข�ารับการอบรม
มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย�งได�ดีข้ึน 



 
 

๔๗ 

 ตอนท่ี ๔ การปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรฝ�กอบรม เป�นการประเมินการทดลองใช�หลักสูตร
ฝ�กอบรมเม่ือสิ้นสุดการฝ�กอบรม โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรมประเมินความเหมาะสมในด�านวัตถุประสงค� 
เนื้อหา กิจกรรมการฝ�กอบรม สื่อการฝ�กอบรม ระยะเวลาการฝ�กอบรม และวิทยากรผู�ให�การฝ�กอบรม 
ซ่ึงพบว�าหลักสูตรฝ�กอบรมมีความเหมาะสมทุกองค�ประกอบ เสนอให�ขยายเวลาเพ่ิมจาก ๓๐ ชั่วโมง 
เป�น ๓๓ ชั่วโมง ควรมีผู�บังคับบัญชาระดับสูงท่ีกําหนดนโยบายตํารวจชุมชนมาร�วมเป�นวิทยากร และ
ขอให�มีการบรรจุหลักสูตรนี้อยู�ในหลักสูตรของตํารวจทุกระดับ เพ่ือท่ีจะให�การปฏิบัติงานของตํารวจ
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ผลจากการดําเนินการดังกล�าว ทําให�ได�หลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการความขัดแย�งของตํารวจชุมชน ซ่ึงสามารถนําไปใช�ในหลักสูตรการฝ�กอบรมของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติทุกหลักสูตร๖๑ 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความ
ขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ�มน้ําแม�ตาช�าง จ. เชียงใหม�”  ซ่ึงผู�วิจัยได�สรุปการบูร
ณาการรูปแบบการจัดการความขัดแย�งในมิติต�าง ๆท้ัง ท่ีปรากฎในประเทศตะวันตก ใน
พระพุทธศาสนาและในลุ�มน้ําแม�ตาช�างออกเป�น ๓ นัย คือ 

๑. การบูรณาการความขัดแย�งและเหตุป/จจัยท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�ง การมองมิติความ
ขัดแย�งนั้น ไม�ควรมุ�งเน�นเฉพาะมิติใดมิติหนึ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่งมิติท่ีเป�นความขัดแย�งภายนอกในเชิง
ปรากฎการณ�ทางสังคมเท�านั้น แต�ควรท่ีจะมองมิติภายในท่ีผลักดันให�ความขัดแย�งได�แตกตัวออกมา
ภายนอกด�วย ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงให�ความหมายของความขัดแย�ง ๓ ข้ันตอนก็คือ ข้ันต้ังตัว ข้ันต่ืนตัว
และข้ันแตกตัว ซ่ึงพัฒนาการของความขัดแย�งท้ัง ๓ ดังกล�าวจะสามารถอธิบายปรากฏการณ�ความ
ขัดแย�งได�ท้ังมิติภายในและภายนอกแบบคู�ขนาน อย�างไรก็ดี ความขัดแย�งท่ีมุ�งเน�นในงานวิจัยเรื่องนี้ก็
คือ ความขัดแย�งด�านข�อเท็จจริง ด�านผลประโยชน� ด�านความสัมพันธ� ด�านค�านิยม ด�านโครงสร�างและ
ด�านธรรมวินัย ซ่ึงการแบ�งความขัดแย�งออกเป�น ๖ ชนิดก็เพราะว�า ความขัดแย�งเหล�านี้เป�นประเด็น
หลักตามท่ีได�ค�นพบ และมักจะปรากฎในสังคมยุคป/จจุบัน และเหตุผลสําคัญท่ีจะต�องแยกความ
ขัดแย�งด�านธรรมวินัยออกมาเป�นประเภทหนึ่ง ก็เพราะวิธีการในการจัดการความขัดแย�งบางอย�างมี
ข�อปลีกย�อยท่ีแตกต�างกัน แต�เม่ือกล�าวโดยภาพรวมจะเห็นว�า สารัตถะของวิธีการในการจัดการนั้นมี
ความสอดรับกันอย�างยิ่ง และเม่ือกล�าวถึงการบูรณาการตัวแปรท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�งนั้นจะพบว�า 
ตัวแปรภายในมีความสอดคล�องกัน กล�าวคือมีรากฐานมาจากปป/ญจธรรม กุศลมูลและอกุศลมูล แต�ท่ี
แตกต�างกันก็คือตัวแปรภายนอก ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับบริบทต�าง ๆ ของความขัดแย�ง 

                                                           

 
๖๑พันตํารวจโท ศิริพงษ� เศาภายน, “การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การจัดการกับความขัดแย�งของตํารวจชุมชน”, อ�างแล�ว, ๒๑๕ หน�า. 



 
 

๔๘ 

๒. ธัมมิกมัชฌิมวิธี : พุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการ ประเด็นท่ีน�าสนใจก็คือ ชุดของพุทธสันติวิธี
ในการจัดการความขัดแย�ง ซ่ึงพุทธสันติวิธีตามความมุ�งหมายในการวิจัยเรื่องนี้คือ “มัชฌิมวิธี” โดยมี 
“ธัมมิกวิธี” เป�นตัวหล�อเลี้ยง สรุปก็คือ พุทธสันติวิธีหมายถึงวิธีแบบกล�าง ๆ หรือข�อปฏิบัติแบบกลาง 
(มัชฌิมวิธี) ท่ีประสานสอดคล�องพอเหมาะพอดี โดยการวิเคราะห�และการประเมินจากทางเลือกหลาย 
ๆ ทางท่ีผู�มีส�วนได�ส�วนเสียร�วมกันหาทางออกและมีฉันทามติร�วมกันว�า เป�นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
นอกจากนี้  จุดเด�นของมัชฌิมวิธีก็คือ  ต�องเป�นวิธีท่ีก�อให�เกิด “ความชอบธรรม” (ธัมมิกวิธี) กล�าวคือ
ทุกฝ@ายมีความพร�อมเพรียงกัน โปร�งใส ถูกต�อง เหมาะสม สามารถปฏิบัติได�ไม�ผิดต�อกฎหมาย 
ก�อให�เกิดประโยชน�ร�วมกันในสังคม ฉะนั้น พุทธสันติวิธีก็คือ “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” 
 สําหรับวิธีการหรือข�อปฏิบัติแบบกลาง ๆ ท่ีสามารถนําไปจัดการความขัดแย�งนั้นประกอบไป
ด�วยชุดวิธีใหญ� ๆ ๗ ชุด กล�าวคือ การเจรจากันเอง การเจรจาไกล�เกลี่ยคนกลาง การไต�สวน การมี
ส�วนร�วม การใช�อนุญาโตตุลาการ การใช�กระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย ซ่ึงชุดวิธีเหล�านี้
จําเป�นท่ีจะต�องใช�กลยุทธ�ต�าง ๆ เช�น การประนีประนอม การโน�มน�าว การโอนอ�อนผ�อนตาม และการ
เผชิญหน�า เป�นต�น วิธีการเหล�านี้เป�นวิธีในการจัดการความขัดแย�งมาก�อนสมัยพุทธกาล และเม่ือถึง
สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ�าก็ได�ทรงใช�วิธีการเหล�านี้จัดการความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในคณะสงฆ� และใน
บางสถานการณ�พระองค�ก็ทรงนําไปจัดการความขัดแย�งในกลุ�มของคฤหัสถ�ด�วย ผลสําเร็จของการใช�
วิธีดังกล�าวจัดการความขัดแย�งนั้นเป�นสิ่งท่ีไม�สามารถชี้ชัดได�ว�า วิธีการใดดีท่ีสุด หรือได�ผลมากท่ีสุด 
เพราะวิธีหรือชุดวิธีนั้นจะต�องข้ึนอยู�กับเง่ือนไขและตัวแปรอ่ืน ๆ ในบริบทต�าง ๆ 

๓. รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธีในลุ�มน้ําแม�ตาช�าง จ. เชียงใหม� จากการ
นําชุดของ “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” ไปสัมภาษณ�และสนทนากลุ�มในลุ�มน้ําแม�ตาช�างพบว�า ประชาคมลุ�มน้ํา
ได�นําวิธีการบางอย�างเช�น การเจรจากันเองหรือการเจรจาไกล�เกลี่ยคนกลางไปประยุกต�บ�างแล�ว และ
สามารถจัดการความขัดแย�งได�บางส�วน อย�างไรก็ดี การจัดการความขัดแย�งในระยะเวลาท่ีผ�านมานั้น
เป�นการจัดการแบบไม�ยั่งยืน กล�าวคือ ความขัดแย�งมักจะไม�ปรากฏในฤดูกาลท่ีมีน้ํามาก และในเดือน
ท่ีมีน้ําน�อยมักจะมีความขัดแย�งกันอยู�เนือง ๆ ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงได�นําเสนอชุดวิธี และวิธีในการ
จัดการความขัดแย�งแบบบูรณาการซ่ึงประกอบไปด�วยวิธีแก�ไขความขัดแย�ง ได�แก� การเจรจากันเอง 
การเจรจาไกล�เกลี่ยคนกลาง การไต�สวน และการดําเนินการตามข�อกฎหมาย และวิธีการในการเสริม/
ปcองความขัดแย�ง ซ่ึงได�แก� การสร�างการมีส�วนร�วมในการจัดการคน การจัดการน้ํา การจัดการป@าต�น
น้ําและการออกกฎหมาย โดยให�ประชาชนในลุ�มน้ําได�มีส�วนร�วมทุกข้ันทุกตอน ต้ังแต�ร�วมคิดไปจนถึง
การประชาพิจารณ�หรือการสนทนาประชาชน ถึงกระนั้น วิธีการต�าง ๆ หรือกระบวนการต�าง ๆ นั้น
จะต�องประกอบไปด�วยธรรมหรือมีความชอบธรรมเช�นกัน ซ่ึงประชาชนในลุ�มน้ําท่ีเข�ารับการสัมภาษณ�
หรือสนทนากลุ�มเห็นพ�องร�วมกันว�า คําว�า “ชอบธรรม” หมายถึง ต�อง (๑) ดําเนินการต�อหน�าของผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย (๒) ดําเนินการด�วยความโปร�งใส (๓) ยุ ติธรรม (๔) สามารถตรวจสอบได�             



 
 

๔๙ 

(๕) รับผิดชอบต�อผลดีหรือผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน (๖) ถูกต�อง (๗) ทุกฝ@ายสามารถปฏิบัติร�วมกันได�จริง 
(๘) เหมาะสมกับ สถานการณ�สถานการณ�และเหตุป/จจัย (๙) ได�ประโยชน�ทุกฝ@าย และ (๑๐) เคารพ
ในสิทธิของผู�อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน๖๒ 
 ปรมินท% จารุวร ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความขัดแย�งและการประนีประนอมในตํานาน
ปรัมปราไทย” โดยผู�วิจัยพบว�า กระบวนทัศน�ของตัวละครในตํานานปรัมปราไทยจําแนกได�เป�น ๔ 
กระบวนทัศน� คือ ๑) ตัวละครในกระบวนทัศน�ของความเชื่อด้ังเดิม ๒) ตัวละครในกระบวนทัศน�ของ
ชนกลุ�มต�าง ๆ ๓) ตัวละครในกระบวนทัศน�ของความเชื่อทางพุทธศาสนา ๔) ตัวละครในกระบวนทัศน�
ของตัวเชื่อม (mediator)  
 ด�วยการวิเคราะห�ลักษณะร�วมของตัวละครในแต�ละกระบวนทัศน�ดังกล�าวจึงทําให�พอจะ
อนุมานได�ว�า สารท่ีสะท�อนจากตัวละครในกระบวนทัศน�ของความเชื่อด้ังเดิม ก็คือการส�งสารว�า 
“ความเชื่อด้ังเดิมหรืออํานาจเหนือธรรมชาตินั้นมีท้ังด�านดีและด�านร�ายต�อมนุษย�” อันสะท�อนให�เห็น
ว�ามนุษย�เกิดความขัดแย�งกับอํานาจเหนือธรรมชาติ สารท่ีสะท�อนจากตัวละครในกระบวนทัศน�ของชน
กลุ�มต�าง ๆก็คือ “ผู�คนหลายกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีอาศัยอยู�ในดินแน ไทย-ไท นี้มีท้ังท่ีเป�นไมตรีกันและ
ขัดแย�งกัน แต�ก็ได�หันมานับถือพุทธศาสนาร�วมกัน” อันสะท�อนให�เห็นถึงความขัดแย�งระหว�างผู�คน
กลุ�มต�าง ๆ สารท่ีสะท�อนจากตัวละครในกระบวนทัศน�ของความเชื่อทางพุทธศาสนาก็คือ “มีการมุ�ง
ประดิษฐานพุทธศาสนาในดินแดน ไทย-ไท และพุทธศาสนาสามารถช�วยเหลือคนไทย-ไท ในด�านต�าง 
ๆ” และสุดท�ายสารท่ีสะท�อนจากตัวละครในกระบวนทัศน�ของตัวเชื่อม ต�องการส�งสารว�า “ความเชื่อ
ด้ังเดิมมีความขัดแย�งกับพุทธศาสนา แต�ก็มีความพยายามท่ีจะเชื่อมประสานความขัดแย�งระหว�าง
ความเชื่อท้ังสองนี้เข�าด�วยกัน” เม่ือนําสารท่ีอนุมานได�จากกระบวนทัศน�ของตัวละครเหล�านี้มา
วิเคราะห�ให�ลึกซ้ึงลงไปจึงเห็นได�ชัดเจนว�า ความขัดแย�งท่ีสะท�อนจากตํานานปรัมปราไทยผ�าน
กระบวนทัศน�ของตัวละครต�าง ๆนี้เป�นเรื่องของความขัดแย�งระหว�างมนุษย�กับอํานาจเหนือธรรมชาติ 
และความเชื่อด้ังเดิมกับพุทธศาสนา อันเป�นเรื่องของความขัดแย�งทางความเชื่อทางศาสนาประการ
หนึ่ง และเป�นเรื่องของความขัดแย�งระหว�างผู�คนท่ีอาศัยอยู�ในดินแดน ไทย-ไทนี้ อันเป�นความขัดแย�ง
ระหว�างกลุ�มชนต�าง ๆอีกประการหนึ่ง 
 การนําตํานานปรัมปราท้ังสังคมวัฒนธรรมไทยมาศึกษาในเชิงโครงสร�าง แสดงให�เห็นว�า
นอกจากตํานานปรัมปราไทยท่ีรวบรวมได�จะมีบทบาทส�องสะท�อนให�เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมไทยต้ังแต�ยุคสร�างโลกมาจนถึงยุคท่ีคนไทยหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนาแล�ว ตํานาน
ปรัมปราไทยยังมีคุณค�าในฐานะท่ีเป�นข�อมูลคติชนวิทยาท่ีมีบทบาทในการบันทึกร�องรอยความขัดแย�ง

                                                           

๖๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติ
วิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ�มน้ําแม�ตาช�าง จ. เชียงใหม�”, อ�างแล�ว, ๔๕๐ หน�า.  



 
 

๕๐ 

ทางความเชื่อทางศาสนา และร�องรอยความขัดแย�งระหว�างกลุ�มชนต�าง ๆ โดยเป�นการบันทึกทัศนคติ
ของบรรพชนไทย-ไทแต�ครั้งอดีตกาลส�งผ�านมาให�คนรุ�นหลังได�รับทราบมากกว�าท่ีจะเป�นการบันทึก
ข�อเท็จจริงโดยตรง และด�วยทัศนคติของบรรพชนไทยท่ีถ�ายทอดอยู�ในตํานานปรัมปราไทยนั้นเอง ได�
ทําให�เราประจักษ�ว�าบรรพชนไทยมีวิธีการแก�ป/ญหาความขัดแย�งด�วยการประนีประนอมไม�เลือกเข�า
กับฝ@ายใดฝ@ายหนึ่ง แต�เป�นการหาจุดสมดุลโดยมองความสัมพันธ�ของสิ่งต�าง ๆอย�างเป�นองค�รวม และ
ตระหนักถึงความสัมพันธ�อันสมดุลซ่ึงจะช�วยเชื่อมประสานคู�ของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน 
 ดังนั้น การท่ีบรรพชนไทยเลือกท่ีจะประนีประนอมความขัดแย�งทางความเชื่อทางศาสนาและ
ความขัดแย�งระหว�างกลุ�มต�าง ๆจึงส�งผลให�คนไทยสามารถดํารงอยู�ร�วมกันได�ท�ามกลางความ
หลากหลายทางชาติพันธุ�และความหลายหลายทางวัฒนธรรม และก�อให�เกิดภาพของสังคมไทยท่ีมี
ลักษณะของสังคมแห�งการประนีประนอม หรือกล�าวได�อีกอย�างหนึ่งว�าทัศนคติเก่ียวแก�ความขัดแย�ง
และการประนีประนอมในตํานานปรัมปราไทยมีความสัมพันธ�กับความเป�นจริงของสังวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงเป�นสังคมแห�งการประนีประนอมและเป�นสังคมท่ีผู�คนสามารถดํารงอยู�ร�วมกันได�ท�ามกลางความ
หลากหลายทางชาติพันธุ�และความหลากหลายทางวัฒนธรรม๖๓ 
 ทพญ.กษิรา เทียนส*องใจ ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย�ง
ในสังคมไทยป/จจุบัน” โดยผลการวิจัยพบว�า อภัยทานเป�นพุทธวิธีอย�างหนึ่งท่ีจะสามารถนํามาจัดการ
ความขัดแย�งได� โดยในแง�ของการปcองกันหรือเป�นภูมิคุ�มกันความขัดแย�ง ให�ยึดหลักศีล ๕ ในการ
ดําเนินชีวิตตามความหมายของอภัยทานท่ีปรากฏอยู�ในพระไตรปuฎก และโดยในแง�ของการจัดการ
ความขัดแย�ง เม่ือมีเหตุการณ�ความขัดแย�งเกิดข้ึนแล�ว ซ่ึงแบ�งออกเป�น ๓ วิธี คือ อภัยทางทางใจ ทาง
วาจาและทางกาย 
 อภัยทานทางใจ นับว�ามีบทบาทสําคัญแรกสุดในการจัดการความขัดแย�ง ซ่ึงเป�นการ
แก�ป/ญหาตรงจุด เป�นการแก�ท่ีรากเหง�าคือทิฏฐิ ท่ีถือได�ว�าเป�นแกนกลางของความขัดแย�งท่ีอยู�ลึกท่ีสุด 
เพราะเป�นการยึดม่ันถือม่ันในตัวตน เม่ือเกิดอภัยทานทางใจแล�ว จากนั้นจะส�งผลสอดคล�องเชื่อมโยง
มายังอภัยทานทางวาจาและกายต�อไป สําหรับบทบาทของการขอโทษในการจัดการความขัดแย�งนั้น 
ต�องเป�นการขอโทษอย�างจริงใจท่ีมาจากการสํานึกผิด การขอโทษจึงจะมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย�ง 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทอภัยทานและการให�อภัย (Forgiveness) ในการจัดการ
ความขัดแย�งพบว�า อภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนาถือว�ามีบทบาทท้ังการปcองกันและและการ

                                                           

๖๓ปรมินท� จารุวร, ความขัดแย�งและการประนีประนอมในตํานานปรัมปราไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร�ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙), ๔๓๖ หน�า. 



 
 

๕๑ 

จัดการป/ญหาความขัดแย�ง ส�วนการให�อภัยของทางตะวันตกพบว�า ยังไม�มีบทบาทในการปcองกันความ
ขัดแย�งอย�างเด�นชัด มีเฉพาะบทบาทในการแก�ไขและเยียวยาความขัดแย�งในแนวจิตวิทยาสังคม การ
ให�อภัยมักจะเข�ามาเก่ียวข�องหลังจากท่ีความขัดแย�งได�เกิดข้ึนแล�ว โดยใช�หลักจิตวิทยาเพ่ือชดเชย 
เยียวยา หรือกลับมาคืนดีกัน๖๔ 
 วงศา คงดี และ รศ.ดร.สุวิทย% เลาหศิริวงศ% ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห�
ประสบการณ�และงานเอกสารงานวิจัยการจัดการความขัดแย�งในประเทศไทย” ซ่ึงผลการวิจัยพบว�า 
ความขัดแย�งเป�นการรับรู�หรือเป�นภาวะท่ีมีการเข�ากันไม�ได�ของบุคคลหรือกลุ�มต้ังแต�สองคนหรือกลุ�ม
ข้ึนไป มีสาเหตุมาจากการขัดกันหรือไปกันไม�ได�ในเรื่องค�านิยม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
ผลประโยชน� ความขัดแย�งถูกมองว�า เป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�เสมอไม�สามารถห�ามได� แต�คนมักหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย�งอาจมีประโยชน�และพึงปรารถนาถ�าจะนํามาซ่ึงความร�วมมือต่ืนตัวในการหาข�อมูล สาเหตุ 
ประเด็นป/ญหาและก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ความขัดแย�งไม�ใช�สาเหตุของความรุนแรง แต�การ
จัดการป/ญหาท่ีไม�ถูกต�องอาจก�อให�เกิดความรุนแรงได� ความรุนแรงเป�นอุปสรรคท่ีขัดขวางต�อความ
ต�องการพ้ืนฐานของมนุษย� อาจเป�นความรุนแรงทางกายภาพ ทางจิตใจหรือทางโครงสร�าง สันติศึกษา
เป�นสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง มีการประสานความร�วมมือ ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ป/ญหาความขัดแย�งในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการแย�งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด 
การท่ีรัฐรวมศูนย�อํานาจในการดูแล จัดการทรัพยากร แยกคนออกจากป@า ประชาชนในท�องถ่ินไม�มี
ส�วนร�วมในการจัดการ ความไม�เสมอภาคของอํานาจและผลประโยชน�ซ่ึงแนวโน�มของความขัดแย�งจะ
มีมากข้ึนเรื่อย ๆ คนไทยส�วนใหญ�มักหลีกเลี่ยงความขัดแย�งด�วยการเงียบ หนีสถานการณ� แต�ถ�ามี
ป/ญหามากข้ึนมักพ่ึงผู�นําหรือผู�ท่ีทุกฝ@ายเชื่อถือช�วยการไกล�เกลี่ย ในความขัดแย�งของบุคคลหรือชุมชน
กับกลุ�มธุรกิจเอกชน ถ�าตกลงกันไม�ได�อาจมีการร�องเรียนต�อเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ถ�าไม�ได�รับการจัดการท่ี
พึงพอใจอาจมีการชุมนุมประท�วง เช�นเดียวกับกรณีความขัดแย�งของหน�วยงานของรัฐกับประชาชนท่ีมี
หลายกรณีท่ีมีการชุมนุมเพ่ือเรียกร�อง มีการเผชิญหน�าและหลายครั้งใช�ความรุนแรงในการแก�ไข
ป/ญหา แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก�ไขความขัดแย�งคือ การมีคนกลางไกล�เกลี่ย (mediator) การให�

                                                           

๖๔ทพญ.กษิรา เทียนส�องใจ, การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย�งใน
สังคมไทยป/จจุบัน, อ�างแล�ว, ๔๐๐ หน�า. 



 
 

๕๒ 

ประชาชนมีส�วนร�วมการจัดการสิ่งแวดล�อม โดยการทําประชาพิจารณ�หรือการตัดสินใจร�วม (shared 
decision making) ในการท่ีจะตัดสินใจดําเนินการโครงการท่ีเก่ียวกับสาธารณะ๖๕ 
 พระเกียรติศักดิ์ ม*วงมิตร ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย�งในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง” 
ซ่ึงผลการวิจัยพบว�า ความขัดแย�งของชุมชนท้ังในอดีตและป/จจุบัน มาจากป/จจัย ๒ หลักประการคือ 
 ๑. ความขัดแย�งจากผลประโยชน�และการแย�งชิงทรัพยากร ได�แก� การเอารัดเอาเปรียบจาก
บุคคลภายนอก การบุกรุกป@าและท่ีทํากินของชุมชน การลักลอบเข�ามาแสวงหาผลประโยชน�ในชุมชน 
 ๒. ความขัดแย�งจากค�านิยม ความเชื่อและโลกทัศน� ได�แก� ค�านิยมท่ีต�างกันระหว�างคู�ขัดแย�ง 
ความเชื่อเก่ียวกับการฟ� นฟูและจัดการป@าของชาวบ�านและหน�วยงานรัฐ และโลกทัศน�ท่ีแตกต�างของ
รัฐและชาวบ�าน ซ่ึงรัฐมองว�าคนอยู�ร�วมกับป@าไม�ได� ในขณะท่ีชาวบ�านหรือชุมชนมองว�าคนอยู�ร�วมกับ
ป@าได�  
 ในขณะท่ีเง่ือนไขอันส�งผลต�อความขัดแย�งของชุมชนในอดีตมี ๒ ประการคือ ๑) นโยบายรัฐ
ในการส�งเสริมปลูกพืชทดแทนฝu¡น และ ๒) ความอ�อนแอของชุมชน ได�แก� ชาวบ�านจํานวนมากติดสาร
เสพติด ขาดการรวมกลุ�มและขาดผู�นําท่ีเข�มแข็ง สําหรับเง่ือนไขส�งผลต�อความขัดแย�งในป/จจุบันมี ๔ 
ประการ คือ ๑) นโยบายป@าไม�ของรัฐ ๒) นโยบายการส�งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการส�งเสริม
การลงทุนของชาวต�างชาติ ๓) ความสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติ และ ๔) วิถีชีวิตของชาวบ�านท่ี
ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในอดีตชุมชนใช�ระบบคุณค�าในการจัดการความขัดแย�ง ได�แก� การเคารพและให�ความสําคัญ
กับฮีโข�และผู�อาวุโส การให�ความสําคัญกับความเป�นเครือญาติ การไม�ข�มเหงเบียดเบียนกัน โดยมี
กลไกในการจัดการความขัดแย�ง ได�แก� ผู�นํา เช�น ฮีโข�และผู�อาวุโส กลุ�มองค�กรและเครือข�ายชาวบ�าน 
และกลไกรัฐ เช�น เจ�าหน�าท่ีรัฐและศาล ฯลฯ วิธีการในการจัดการความขัดแย�ง ได�แก� การปรับใช�
คุณค�าทางวัฒนธรรมของชุมชน การเจรจาตกลงแบบไม�เป�นทางการ การรวมตัวเคลื่อนไหวคัดค�าน
และต�อต�าน การสร�างเครือข�ายองค�กรชาวบ�านและการประสานงานกับรัฐ 
 สําหรับในป/จจุบันระบบคุณค�าท่ีใช�ในการจัดการความขัดแย�งมีข�อจํากัดมากข้ึน โดยเฉพาะ
การจัดการความขัดแย�งกับภายนอก สถานการณ�ความขัดแย�งท่ีซับซ�อนข้ึนทําให�ชุมชนต�องใช�กลไกท่ี
หลากหลายมากข้ึน ได�แก� ผู�นําชุมชน เช�น ฮีโข� ผู�อาวุโส ผู�นําทางความคิด กลุ�มองค�กรชุมชนและ
เครือข�ายองค�กรชุมชน บุคคลหรือหน�วยงานภายนอก มีวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีหลากหลายและ
ผสมผสานมากข้ึน ท้ังการปรับใช�วัฒนธรรมประเพณี การเจรจาตกลงแบบไม�เป�นทางการ การรวมตัว

                                                           

๖๕วงสา คงดี และ รศ.ดร.สุวิทย� เลาหศิริวงศ�, การสังเคราะห%ประสบการณ%และงานเอกสาร
การวิจัยการจัดการความขัดแย�งในประเทศไทย, (สถาบันสันติศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก�น), 
๒๕๓๙, ๑๔๕ หน�า. 



 
 

๕๓ 

เคลื่อนไหวคัดค�านและต�อต�าน การสร�างเครือข�ายองค�กรชาวบ�านเพ่ืออํานาจการต�อรอง การ
ประสานงานกับรัฐและการประสานงานกับหน�วยงานภายนอก๖๖  
 ปริสา สมภมิตร ได�ศึกษาวิเคราะห�เรื่อง “การจัดการความขัดแย�งของชุมชนอันเนื่องมาจาก
นโยบายการเวนคืนท่ีดินของรัฐ : กรณีศึกษาชุมชนแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว�า ชุมชนแหลมฉบังมีประวัติความเป�นมาต้ังแต�สมัยอดีต ต้ังแต�สมัยราชกาลท่ี ๕ คนใน
ชุมชนมีวิถีชีวิตทางด�านประมงเป�นหลัก ทางการท�าเรือต�องการใช�พ้ืนท่ีในเขตชุมชนเพ่ือการก�อสร�าง
ท�าเทียบเรือแหลมฉบัง จึงได�มีนโยบายเวนคืนท่ีดินซ่ึงเป�นท่ีมาของป/ญหาความขัดแย�งระหว�างการ
ท�าเรือกับชาวบ�านแหลมฉบัง 
 นโยบายการเวนคืนท่ีดินของรัฐท่ีมาจากการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล�าง (top-down) 
ก�อให�เกิดป/ญหาความขัดแย�งเรื้อรังระหว�างการท�าเรือแหลมฉบังกับคนในชุมชน และมีผลกระทบใน
ด�านลบต�อคนในชุมชนทางด�านเศรษฐกิจ ด�านการปกครองและด�านกายภาพ 
 กระบวนการการจัดการความขัดแย�งโดยการท�าเรือใช�รูปแบบการใช�วาทกรรม คือ การให�
ข�อมูลเฉพาะส�วนท่ีไม�ก�อให�เกิดป/ญหา หรือ การว�าจ�างสื่อมวลชนทําการประชาสัมพันธ� และการใช�
กลไกของรัฐด�านการปราบปราม คือการใช�อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายและกําลังตํารวจ หรือการตัดน้ํา
ตัดไฟชาวบ�าน เพ่ือต�องการให�คนในชุมชนออกจากพ้ืนท่ี แต�ไม�ประสบผลสําเร็จ 
 กระบวนการการจัดการความขัดแย�งโดยชุมชน ใช�รูปแบบการจัดองค�กรชุมชนและการชุมนุม
ประท�วง ชาวบ�านในหมู�บ�านแหลมฉบังได�ต�อต�านนโยบายการเวนคืนท่ีดินของรัฐได�อย�างมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ชาวบ�านสามารถท่ีจะอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีการเวนคืนของการท�าเรือได� มาจาก
ป/จจัยสําคัญ ๒ ประการคือ การรวมตัวกันของชาวบ�านท่ีมาจากพ้ืนฐานการเป�นเครือญาติ และระบบ
เศรษฐกิจท่ีผูกพันกับทะเล 
 ดังนั้น แนวทางการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งท่ีต้ังอยู�บนป/จจัยป/ญหาการเวนคืนท่ีดิน คือ รัฐ
ต�องเปลี่ยนกลยุทธใหม� โดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย รวมท้ังรัฐต�องเปuดรับ
ในมุมมองของประชาชน๖๗ 
 
 

                                                           

๖๖พระเกียรติศักด์ิ ม�วงมิตร, “การจัดการความขัดแย�งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง”, วิทยานิพนธ%
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อ�างแล�ว, ๑๒๒ หน�า. 

๖๗ปริสา สมภมิตร, “การจัดการความขัดแย�งของชุมชนอันเนื่องมาจากนโยบายการเวนคืน
ท่ีดินของรัฐ : กรณีศึกษาชุมชนแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ%รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๖, ๑๔๕ หน�า.  



 
 

๕๔ 

๑.๘ คํานิยามศัพท%เฉพาะที่ใช�ในการวิจัย 

 ความขัดแย�งทางสังคม หมายถึง ความไม�ลงรอยเป�นหนึ่งเดียวกัน การทะเลาะวิวาทกัน การ
มีความคิดเห็น หลักการหรืออุดมการณ�ท่ีแตกต�างกันในสังคม โดยงานวิจัยเล�มนี้ผู�วิจัยมองความ
ขัดแย�งในเชิงลบ คือ มุ�งศึกษาป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมท้ังในด�านการเมือง ข�อมูล โครงสร�าง 
ผลประโยชน�และค�านิยมท่ีปรากฏเป�นป/ญหาความแตกแยกอยู�ในสังคมไทยป/จจุบัน 
 พุทธปรัชญา หมายถึง แนวคิด หลักการ วิธีการ ข�อปฏิบัติหรือชุดของวิธีการอย�างใดอย�าง
หนึ่งท่ีพระพุทธเจ�าและพระสาวกของพระองค�ได�ใช�เป�นเครื่องมือในการจัดการกับป/ญหาความขัดแย�ง 
ซ่ึงในงานวิจัยเล�มนี้ผู�วิจัยได�ใช�ชุดหลักธรรม ๒ กลุ�ม คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มา
บูรณาการปรับใช�เป�นอุบายวิธีเพ่ือแก�ไขกับป/ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสังคมไทยป/จจุบัน  
   การจัดการความขัดแย�งทางสังคม หมายถึง การกําหนดกรอบยุทธวิธีทางทฤษฎีหรือแนว
ทางแก�ไขป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยู�ในสังคมไทยป/จจุบัน 
 บูรณาการ หมายถึง การแสวงหากรอบแนวคิด ทฤษฎี องค�ความรู�หรือกระบวนวิธีตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด�วยหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ และหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ เพ่ือนํามาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางแก�ไขหรือระงับป/ญหาความขัดแย�งทางสังคม ๕ ด�าน ได�แก� 
ด�านการเมือง ด�านข�อมูล ด�านโครงสร�าง ด�านผลประโยชน�และด�านค�านิยมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย
ป/จจุบันได�อย�างเหมาะสม  
 

๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช�ในการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ ผู�วิจัย
ได�กําหนดหลักพุทธปรัชญาเถรวาทออกเป�น ๒ กลุ�ม คือ ๑) หลักสาราณียธรรม ๖ ได�แก� เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ๒) หลัก
วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ได�แก� การประชุมปรึกษาหารือกันเป�นนิตย� การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํา
กิจกรรมต�าง ๆ การไม�บัญญัติสิ่งใหม�และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม การเคารพเชื่อฟ/ง
ถ�อยคําของผู�ใหญ�ในบ�านเมือง การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี การเคารพและทําพลีกรรม
ต�อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู�บ�านคู�เมืองมิให�เสื่อมหายไป และการคุ�มครองปcองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน
สังคม โดยนํามาบูรณาการกับบทสัมภาษณ�เชิงลึกเพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการแก�ไขป/ญหาความขัดแย�ง
ทางสังคม ๕ ด�าน คือ ๑) ความขัดแย�งด�านการเมือง ๒) ความขัดแย�งด�านข�อมูล ๓) ความขัดแย�งด�าน
โครงสร�าง ๔) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� และ ๕) ความขัดแย�งด�านค�านิยม โดยสามารถสรุปเป�น
กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย ได�ดังนี้ 
 
 



 
 

๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑.๔ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาข�อมูลจากคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนา ได�แก� 
คัมภีร�พระไตรปuฎก อรรถกถา ตํารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องของหลักสาราณียธรรม ๖ และวัชชี
อปริหานิยธรรม ๗ แล�วนําข�อมูลท่ีได�มาทําการศึกษาวิเคราะห� สังเคราะห� จัดประเภท หมวดหมู� และ
บูรณาการกับป/ญหาความขัดแย�งทางสังคม ๕ ด�าน พร�อมกับจัดทําแบบสัมภาษณ�เชิงลึก และนําไปทํา
การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�เชี่ยวชาญจํานวน ๑๐ ท�าน จากนั้นนําข�อมูลท่ีได�ท้ังจากเอกสารและการ
สัมภาษณ�เชิงลึก มาบูรณาการด�วยการตีความ วิเคราะห� สังเคราะห�และเรียบเรียงข�อมูล นําเสนอเป�น

บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถร

วาทเถรวาท 

ป�ญหาความขัดแย�งทางสังคม 
๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง 
๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล 
๓. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน% 
๕. ความขัดแย�งด�านค*านิยม 

 
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑. สาราณียธรรม 
๒. วัชชีอปริหานิยธรรม 

เอกสาร/สัมภาษณ%เชิงลึก 

รูปแบบบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

MODEL 

บูรณาการด�วยมาตรการ ๔ 
๑. ปDองกัน  ๒. กําจัด 
๓.พัฒนาความร*วมมือ ๔. เฝDารกัษา 

วิเคราะห% 



 
 

๕๖ 

องค�ความรู�ใหม� (NEW MODEL) “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการแก�ไขหรือระงับป/ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยต�อไป 



 

 

 

บทท่ี  ๒ 
สภาพป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป�จจุบัน 

 ในบทนี้ ผู
วิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะห�ถึงประเด็นป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยใน
ป!จจุบันท่ีเก่ียวข
องกับมิติต,าง ๆ ของความขัดแย
งท้ังในแง,ของ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย 
ความสําคัญ ประเภท สาเหตุ กระบวนการและแนวทางการจัดการความขัดแย
งทางสังคมไทย เพ่ือนํา
ผลของข
อมูลเบ้ืองต
นไปวิเคราะห�สังเคราะห�และสรุปเป4นองค�ความรู
นําไปสู,การบูรณาการกับหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาทอย,างเหมาะสม สําหรับใช
เป4นแนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย
งทาง
สังคมไทยเป4นลําดับไป 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคม 
 ป!ญหาความขัดแย
งเป4นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษย�ท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธ�ต,อกัน  นับต้ังแต,มี
การบันทึกประวัติศาสตร�ของมนุษยชาติเป4นต
นมา  ได
มีหลักฐานอ
างอิงเก่ียวกับข
อพิพาทระหว,างสามี 
– ภรรยา  ระหว,างคนในครอบครัวเดียวกัน  ระหว,างเพ่ือนบ
าน  ระหว,างชนเผาต,างชาติพันธุ�  
ระหว,างผู
ร,วมงาน  ระหว,างองค�กร  ระหว,างชุมชน  ระหว,างประชาชนกับรัฐบาลและระหว,างประเทศ  
มนุษย�ทุกยุคทุกสมัยพยายามแสวงหาวิธีการแก
ไขป!ญหาความแตกต,างด
านความคิดและผลประโยชน�
ต,าง ๆ  เพ่ือลดป!ญหาความขัดแย
งท่ีอาจเกิดข้ึน เพราะความขัดแย
งอาจเกิดจากป!ญหาเล็ก ๆ ถ
าไม,ได

รับการปฏิบัติแก
ไขท่ีดี  ก็จะแผ,ขยายเป4นวงกว
างและก,อให
เกิดความสูญเสียท้ังทางร,างกายและ
ทรัพยากร ในการแสวงหาวิธีการจัดการแก
ไขป!ญหาเหล,านี้  ได
 มีความพยายามท่ีจะพัฒนา
กระบวนการให
มีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจในทุก ๆ ฝ>าย ลดสภาวะความขัดแย
ง
และความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม,จําเป4น 
 รากเหง
าอย,างหนึ่งของความขัดแย
ง เกิดจากความไม,เพียงพอหรือความขาดแคลน  
(Scracity)  โดยท่ีความขาดแคลนนี้ส,วนหนึ่งถูกกําหนดโดยกรอบทางสังคม ความไม,พอใจและ
ข
อเท็จจริงต,าง ๆ เก่ียวกับความขาดแคลนเป4นสิ่งท่ีเป4นไปตามธรรมชาติ  และเป4นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม,ได

ท่ีจะนําไปสู,การแข,งขันเพ่ือจะได
ทรัพยากรท่ีต
องการ  ในกระบวนการแข,งขันนั้น  บางคนใช
อํานาจท่ี
เหนือกว,า ใช
ป!ญญาท่ีมีมากกว,า ใช
ความรวดเร็วหรือใช
วิธีการต,าง ๆ เพ่ือท่ีจะทําให
ตนมีชัยชนะในการ
แข,งขันเหนือคนอ่ืน  โดยปกติแล
วผู
ท่ีได
รับผลประโยชน�มากกว,ามักจะหาวิธีท่ีทําให
เขาสามารถรักษา
ทรัพยากรและผลประโยชน�ท่ีตัวเองได
รับมาแล
ว และทรัพยากรหรือผลประโยชน�ต,าง ๆท่ีคาดว,าจะ
ได
รับอีกในอนาคต ดังนั้น การดําเนินการเพ่ือคงอํานาจต,อไปจึงต
องจัดรูปแบบของการจัดการ ด
วย



๕๘ 
 

การใช
กําลังบังคับหรือการออกกฎระเบียบต,าง  ๆ ซ่ึงจะส,งผลต,อการได
เปรียบเสียเปรียบจนกลายเป4น
ผลให
เกิดความขัดแย
งข้ึนนั่นเอง๑ 
 เม่ือความขัดแย
งเป4นปรากฏการณ�ปกติของสังคม การทําความเข
าใจอย,างถ,องแท
เก่ียวกับ
ธรรมชาติของความขัดแย
ง  ย,อมเป4นพ้ืนฐานสําคัญกว,าการมุ,งแสวงหาวิธีการแก
ไขแต,เพียงอย,างเดียว  
สถานการณ�ความขัดแย
งท่ีเป4นป!ญหาและสมควรได
รับการวิเคราะห�ก็คือ  สภาพท่ีความขัดแย
งเป4นท้ัง
เหตุและผลในตัวเอง  ท้ังนี้เพราะความขัดแย
งหนึ่งอาจนําไปสู,ความขัดแย
งอีกเรื่องหนึ่งได
เสมอ ถ
า
หากการแก
ไขป!ญหาไม,ได
คํานึงถึงธรรมชาติของความขัดแย
งท่ีเป4นอยู, และขาดการคาดการณ�ถึง
ผลลัพธ�อันเกิดจากการเลือกใช
วิธีการแก
ไขท่ีไม,เหมาะสม  โดยเฉพาะอย,างยิ่ง  โครงสร
างอํานาจนิยม
ในสังคมไทย  ยังมีรากฐานทางความเชื่อ  ทัศนคติและพฤติกรรมท่ียังต
องใช
เวลาอีกยาวนานกว,าท่ีจะ
มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให
ดีข้ึน  และโครงสร
างอํานาจนิยมก็เป4นเสมือนเง่ือนไขความขัดแย
งท่ีมีอยู,
ในสังคมไทยอยู,แล
ว  การปรับใช
วิธีการแก
ไขป!ญหาบางวิธีจึงอาจไร
ผล  ซ่ึงอุปสรรคเหล,านี้เป4น
ประเด็นท่ีต
องศึกษาเพ่ือนํามาเป4นเครื่องมือในการแก
ไขป!ญหาความขัดแย
งในสังคมไทยต,อไป 
 เนื่องจากความขัดแย
งเป4นกระบวนการทางสังคม  ซ่ึงนักขัดแย
งวิทยา (Conflict Theorists) 
ท่ีจัดอยู,ในกลุ,มนักสังคมวิทยา (Social Theorists) มองว,า มนุษย�เป4นสัตว�สังคม (Social Animals)  
ท่ีเป4นส,วนหนึ่งของสังคมและเป4นส,วนหนึ่งของผลผลิตจากการคบหาสมาคมซ่ึงกันและกันของบุคคล
ในสังคม ซ่ึงการท่ีมนุษย�จะสามารถดํารงชีวิตอยู,รอดในสังคมได
นั้น จําเป4นท่ีจะต
องอาศัยป!จจัยทาง
ชีวภาพและป!จจัยด
านอ่ืน ๆ เพ่ือสนอง “ความต
องการ” ของตนเอง ซ่ึง “กัลตุง” (Johan  Galtung)  
ชี้ให
เห็นว,า มนุษย�นั้นมีความต
องการข้ันพ้ืนฐาน ๔ ประการ คือ ๑) การดํารงชีวิต (Survival)  ๒) การ
มีความเป4นอยู,ท่ีดี (Welfare) ๓) การมีเสรีภาพ (Freedom) และ ๔) การมีเอกลักษณ�และความรู
สึกมี
ความหมายในชีวิต (Identity) แต,การท่ีมนุษย�ไม,ได
รับการตอบสนองความต
องการหรือไม,สามารถท่ี
จะสนองตอบความต
องการข้ันพ้ืนฐานดังกล,าวให
แก,ตัวเองได
อย,างเพียงพอ จึงทําให
มนุษย�เกิดความ
ขัดแย
งข้ึน๒   
 จากเหตุผลดังกล,าวข
างต
น จึงทําให
เกิดประเด็นท่ีควรศึกษาคือ ความหมาย ความสําคัญ
ประเภท กระบวนการ พลวัต  และเหตุป!จจัยท่ีก,อให
เกิดความขัดแย
งทางสังคมคืออะไร สภาพป!ญหา

                                                           

๑บุญเกียรติ การะเวกพันธ�, “การจัดการความขัดแย
งระหว,างภาครัฐกับราษฎร : กรณีศึกษา
เข่ือนปากมูล”, ภาคนิพนธ*รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�), 
๒๕๔๓, หน
า ๖. 

๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย
งโดยพุทธสันติวิธี 
: ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ,มน้ําแม,ตาช
าง  จ. เชียงใหม,”, วิทยานิพนธ*พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย), ๒๕๔๗, หน
า ๒๙ – ๓๐. 



๕๙ 
 

ของความขัดแย
งในสังคมไทยป!จจุบันเป4นมาอย,างไร มีแนวคิดหรือทฤษฎีใดใช
เป4นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนได
บ
าง ดังจะกล,าวศึกษาวิเคราะห�ถึงรายละเอียดต,อไปนี้ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของความขัดแย�งทางสังคม 
 จากหัวข
อเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
องในบทท่ี ๑ ผู
วิจัยได
สรุปความหมายของความ
ขัดแย
งไว
ในเบ้ืองต
นว,า หมายถึง “ความขัดแย
งเป4นปรากฏการณ�ปกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึนภายในตัว
บุคคลหรือกลุ,มบุคคล โดยแสดงปฏิกิริยาสะท
อนของความรู
สึกท่ีแตกต,างกันในด
านค,านิยม ทัศนคติ 
ความคิดเห็น ความเชื่อ ความสนใจ วิธีการและเปpาหมาย ซ่ึงนําไปสู,การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
การกระทําได
ท้ังในมิติของการสร
างสรรค�และการใช
ความรุนแรง” ซ่ึงในท่ีนี้ผู
วิจัยจะได
อธิบายถึง
ความหมายของความขัดแย
งอีกครั้งหนึ่งโดยนํามาเชื่อมโยงกับความหมายความขัดแย
งทางสังคม ดัง
จะได
ศึกษาวิเคราะห�รายละเอียดต,อไปนี้  
 “ความขัดแย�ง” มาจากภาษาอังกฤษว,า “Conflict” มาจากภาษาละตินว,า “Confligere”  
แปลว, า  การต,อสู
  ( Fight)  การ ทํ าสงคราม  (Warfare)  ความไม, ล งรอยหรือ เข
 า กัน ไม, ได
  
(Incompatibility) การขัดซ่ึงกันและกันหรือการเป4นปรป!กษ� (Opposition) หมายถึง “การท่ีบุคคล
สองคน กลุ,มบุคคลมีความเห็น ความเชื่อ ความต
องการไม,เหมือนกัน โต
แย
งหรือโต
เถียงกันและด้ินรน 
ต,อสู
และแข,งขันกัน๓ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
ให
ความหมายของคําว,า “ขัดแย
ง”  
หมายถึง ไม,ลงรอยกัน๔ ซ่ึงได
อธิบายคําว,า “ขัด” หมายถึง ไม,ทําตาม ฝ>าฝtน ขืนไว
 และ “แย
ง”  
หมายถึง ไม,ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต
านไว
 ทานไว
๕ จากนัยนี้จึงสรุปได
ว,า ความขัดแย
ง หมายถึง การ
ท่ีบุคคลไม,ลงรอยเดียวกัน จึงพยายามท่ีจะฝ>าฝtนหรือต
านทานบุคคล กลุ,มบุคคลท่ีมีความคิด ความ
เชื่อไม,ตรงกับแนวทางของตน หรือการกระทําท่ีไปด
วยกันไม,ได
ในลักษณะตรงกันข
าม 
 ศ.นายแพทย*วันชัย วัฒนศัพท* มองว,า ความขัดแย
งเป4นเรื่องท่ีเกิดข้ึนทุกเม่ือเชื่อวันในตัวเรา
เองคนเดียว ในครอบครัว ในชุมชน ในองค�กร ในประเทศของเราหรือระหว,างประเทศ ไม,ใช,เรื่อง 
เลวร
ายหากความขัดแย
งนั้นสามารถคลี่คลายตัวเองและเปลี่ยนไปในทางสร
างสรรค� นําไปสู,ข
อยุติได

หรือหาทางออกได
๖ 

                                                           

๓เรื่องเดียวกัน,  หน
า  ๓๐. 
๔ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส� พับลิเคชันส�, ๒๕๔๒), หน
า ๑๗๖. 
๕เรื่องเดียวกัน, หน
า ๙๑๗.  
๖ศ.นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�, เรื่องความขัดแย�ง : หลักการและเครื่องมือแก�ป�ญหา, อ
าง

แล
ว, หน
า ๑๐. 



๖๐ 
 

 ในขณะท่ี พระธรรมป<ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ให
ความหมายของความขัดแย
งคล
าย ๆกันว,า ความ
ขัดแย
งนั้นในแง,หนึ่งก็เป4นเรื่องธรรมดา คือ มันเป4นธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย ท่ีแต,ละอย,างมีความ
เป4นไปของมัน เม่ือต,างฝ>ายต,างส,วนเป4นไปคนละทาง ก็ย,อมขัดแย
งกัน แม
แต,เม่ือดํารงอยู,ตามปกติ สิ่ง
ท้ังหลายก็ย,อมมีความแตกต,างเป4นธรรมดาอยู,แล
ว ความแตกต,างนั้นขัดกันบ
าง เข
ากันบ
าง แล
วทําให

เกิดความหลากหลายและความสมบูรณ� แต,มนุษย�เป4นธรรมชาติส,วนพิเศษท่ีสามารถจัดสรรความ
เป4นไปต,าง ๆให
เป4นไปตามเจตนาของตนได
 มนุษย�จึงเอาประโยชน�จากความขัดแย
งก็ได
 ปรับเปลี่ยน
ความขัดแย
งให
เป4นความประสานเสริมกันก็ได
 แม
แต,ความแตกต,างแทนท่ีจะให
เป4นความขัดแย
ง 
มนุษย�ท่ีฉลาดก็อาจทําให
กลายเป4นส,วนเติมเต็มของกันและกัน๗ 
 ศ.อรุณ รักธรรม กล,าวว,า ความขัดแย
ง คือ ความไม,เห็นพ
องต
องกันระหว,างสมาชิกกลุ,มของ
องค�กร ซ่ึงเกิดข้ึนจากข
อเท็จจริงเก่ียวกับว,าพวกเขาต
องมีส,วนร,วมในทรัพยากรท่ีจํากัด หรือมีความ
แตกต,างในด
านสถานภาพ เปpาหมาย ค,านิยม การรับรู
 ทัศนคติ และความเห็นซ่ึงต,างกัน อย,างไรก็ดี 
ท,านยังได
กล,าวถึงความขัดแย
งในด
านปฏิกิริยาสัมพันธ�ซ่ึงเป4นการมองความขัดแย
งในแง,ดีและ
สร
างสรรค� กล,าวคือ ความขัดแย
งเป4นสิ่งจําเป4น ควรจะกระตุ
นให
เกิด เพราะถ
าองค�กรใดปราศจาก
ความขัดแย
ง องค�กรนั้นย,อมหยุดอยู,กับท่ี ไม,เกิดความก
าวหน
า๘ 
 พระเกียรติศักดิ์ มBวงมิตร กล,าวว,า ความขัดแย
ง หมายถึง การแสดงออกการกระทําของ
บุคคล กลุ,มบุคคล หน,วยงาน ท่ีต
องการจะดําเนินงานให
บรรลุความปรารถนาของตน เกิดปะทะกับ
การต,อต
านของอีกฝ>ายหนึ่งหรืออีกหลาย ๆฝ>าย ในท่ีนี้ได
แก,ความขัดแย
งระหว,างชุมชนกับรัฐ ความ
ขัดแย
งระหว,างชุมชนกับผู
มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ความขัดแย
งระหว,างชุมชนใกล
เคียงกันและความ
ขัดแย
งภายในชุมชนเอง ซ่ึงป!จจัยท่ีทําให
เกิดความขัดแย
งได
แก, ความขัดแย
งจากข
อมูล ความขัดแย
ง
จากผลประโยชน� ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง ความขัดแย
งด
านความสัมพันธ�และความขัดแย
งด
าน
ค,านิยม๙ 
 ในส,วนของนักขัดแย
งวิทยาตะวันตก ได
แสดงความหมายของความขัดแย
งไว
หลากหลาย
แง,มุมดังนี้ 

                                                           

๗พระธรรมปuฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย�ง (นิติศาสตร*-รัฐศาสตร*-เศรษฐศาสตร* 
แนวพุทธ), (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสื่อเกษตร จํากัด, ๒๕๔๖),หน
า ๒. 

๘ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งในสังคมไทย
ป!จจุบัน, อ
างแล
ว, หน
า ๒๐-๒๑. 

๙พระเกียรติศักด์ิ ม,วงมิตร, “การจัดการความขัดแย
งในชุมชนบนพ้ืนท่ีราบสูง”, อ
างแล
ว,  
หน
า ๑๑. 



๖๑ 
 

 อิมมานูเอล คานท* (Immanuel Kant) นักทฤษฎีความขัดแย
งชาวเยอรมัน กล,าวว,า ความ
ขัดแย
ง (Dialectic) ของมนุษย� เริ่มจาก “ข
อเสนอเบ้ืองต
น” (Thesis) แล
วมี “ข
อขัดแย
ง” 
(Antithesis) มนุษย�แต,ละคนจะมีความขัดแย
งธรรมชาติ (Natural Dialectics) คือ ความขัดแย
งใน
จิตใจ ท่ีประกอบด
วยภาวะสําคัญ ๒ ส,วน คือ  
 ๑. ภาวะท่ีคล�ายพระผู�เปOนเจ�า (Homo Noumenon) คือ ความดีงาม ความบริสุทธิ์หรือ
ระบบคุณธรรมสูงสุดท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
 ๒. ภาวะท่ีเปOนมนุษย*ธรรมดา (Homo Phenomenon) คือ ภาวะอันแท
จริงของมนุษย�ท่ีมี
ความเห็นแก,ตัว การละเมิดศีลธรรมต,าง ๆ เอารัดเอาเปรียบผู
อ่ืน ซ่ึงเป4นภาวะท่ีไม,พึงประสงค� 
 มนุษย�แต,ละคนจะพยายามบังคับตนเองเพ่ือไปสู,ภาวะอันคล
ายคลึงกับพระผู
เป4นเจ
า แต,ใน
ขณะเดียวกันก็ถูกบงการด
วยความรู
สึก อารมณ� ความต
องการต,าง ๆท่ีเป4นภาวะมนุษย�ธรรมดา จึงทํา
ให
มนุษย�แต,ละคนมีความขัดแย
งในจิตใจเหมือนกับเกิดสงครามอยู,ตลอดเวลา ความขัดแย
งดังกล,าวนี้
จะนํามนุษย�ไปสู,ความก
าวหน
า คือ มีศีลธรรมเพ่ิมข้ึนเสมอ แต,ไม,สามารถท่ีจะก
าวหน
าไปถึงภาวะอัน
สมบูรณ�ของพระเจ
าได
 ความขัดแย
งจึงจะยังคงมีอยู,ในตัวมนุษย�ตลอดไปไม,มีวันหมดสิ้น๑๐ 
 คาร*ล มาร*กซ* (Karl Marx) นักทฤษฎีความขัดแย
งคนสําคัญท่ีสุด มองว,า ความขัดแย
ง
เกิดข้ึนเนื่องจากความเป4นวัตถุนิยม โดยเศรษฐกิจเป4นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนด
โครงสร
างของสังคม (Economic Determinism) การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจจะกําหนดการจัด
ระเบียบทางสังคม โครงสร
างชนชั้น การจัดระเบียบของสถาบันต,าง ๆ ค,านิยม ความเชื่อ ศาสนา และ
ระบบความคิดต,าง ๆ เป4นพลังท่ีก,อให
เกิดการปฏิวัติหรือขัดแย
งทางชนชั้นในสังคมข้ึน๑๑ 
 กอร*ดอน (Gordon) กล,าวว,า ความขัดแย
ง คือ เรื่องของความไม,ลงรอยกัน ความตรงกัน
ข
ามกันหรือการต,อสู
ระหว,าง ๒ ฝ>ายข้ึนไป ซ่ึงเกิดข้ึนจากความไม,เท,าเทียมกันทางอิทธิพลและรวมถึง
ความแตกต,างทางอํานาจของแต,ละฝ>าย๑๒ 
 บราว*  (Brown) กล,าวว,า ความขัดแย
งเป4นพฤติกรรมท่ีไม,ลงรอยกัน หรือพฤติกรรมท่ีไป
ด
วยกันไม,ได
ระหว,างฝ>ายต,าง ๆท่ีมีความสนใจแตกต,างกัน พฤติกรรมท่ีไปด
วยกันไม,ได
ในท่ีนี้ หมายถึง 
 
 

                                                           

๑๐ผศ.สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา (Principle of Sociology), อ
างแล
ว, หน
า ๘๐-
๘๑. 

๑๑เรื่องเดียวกัน, หน
า ๘๒. 
๑๒ดร.ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, Conflict Management (การจัดการความขัดแย�งในองค*กร),

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร�เน็ท จํากัด, ๒๕๕๐), หน
า ๑๐. 
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การกระทําของฝ>ายหนึ่งท่ีตั้งใจไปยับยั้ง สกัดก้ัน หรือสร
างความคับข
องใจให
อีกฝ>ายหนึ่ง๑๓ 
 แคทซ*และคาห*น (Katz & Kahn) ได
แสดงความหมายไว
ว,า ความขัดแย
งเป4นปฏิสัมพันธ�
โดยตรงระหว,างบุคคล กลุ,มบุคคล องค�การหรือระหว,างประเทศต้ังแต, ๒ ฝ>าย หรือมากกว,า ๒ ฝ>ายข้ึน
ไป โดยท่ีฝ>ายหนึ่งพยายามท่ีจะปpองกันหรือบีบบังคับเพ่ือผลประโยชน�บางอย,าง  ในขณะท่ีอีกฝ>ายหนึ่ง
พยายามต,อต
าน ความขัดแย
งเป4นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได
 อาจเป4นคําพูดหรือไม,ใช,คําพูด  แสดงออก
โดยพยายามขัดขวาง บีบบังคับทําอันตราย ต,อต
านหรือทําการแก
เผ็ดฝ>ายตรงกันข
าม๑๔ 
 โยฮัน กัลปfตุง (Johan Galtung) ชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งมักเก่ียวข
องกับพฤติกรรมของ
บุคคล กล,าวคือ การท่ีบุคคลหรือกลุ,มบุคคลมีทัศนคติท่ีเป4นอริต,อกัน เช,น เกิดข้ึนเม่ือคน ๆหนึ่งเห็นว,า
คนอีกคนหนึ่งกําลังขัดขวางเขาในอันท่ีจะได
มาซ่ึงสิ่งท่ีเขาต
องการ ซ่ึงแสดงให
เห็นว,า ทัศนคติดังกล,าว
เป4นอาการอย,างหนึ่งของความขัดแย
ง และอาจจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมในรูปแบบท่ีท
าทาย  ทําร
ายหรือ
ก,อให
เกิดความเสียหายต,อคู,อริ หรือแม
ต,อตนเอง๑๕ 
 จากคํานิยามศัพท�ข
างต
น พอสรุปได
ว,า ความขัดแย
ง หมายถึง ความไม,ลงรอยเดียวกัน หรือ
การต,อต
านขัดขวางระหว,างบุคคลหรือกลุ,มบุคคลต้ังแต, ๒ กลุ,มข้ึนไป ท่ีมีความสนใจหรือเปpาหมาย
แตกต,างกัน เพ่ือปpองกันหรือรักษาผลประโยชน�ของตนหรือกลุ,มตนไว
 ในท่ีนี้ ได
แก, ความขัดแย
ง
ระหว,างชุมชนกับรัฐ ความขัดแย
งระหว,างชุมชนกับผู
มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ความขัดแย
งระหว,าง
ชุมชนใกล
เคียงกันและความขัดแย
งภายในชุมชนเอง   
 อย,างไรก็ดี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และ ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ ต,างเห็นสอดคล
องกัน
เก่ียวกับความหมายของความขัดแย
ง โดยได
ให
นิยามความหมายของความขัดแย
งออกเป4น ๒ 
ความหมายหลัก คือ 
 ๑. ความหมายของความขัดแย�งในแงBบวก หมายถึง ความขัดแย
งท่ีก,อให
เกิดในเชิง
สร
างสรรค� และก,อให
เกิดผลดีต,อตนเอง องค�กรและสังคม ท้ังในแง,ของทัศนคติและพฤติกรรม ในบาง
คราวเม่ือเกิดความขัดแย
งแล
ว ก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท� 
 ๒. ความหมายของความขัดแย�งในแงBลบ หมายถึง ความขัดแย
งท่ีก,อให
เกิดผลเสียและ
บรรยากาศท่ีไม,ดีต,อตัวเอง องค�กรและสังคม อันเป4นการสะท
อนรูปลักษณ�ของความขัดแย
งออกมาใน

                                                           

๑๓ปริสา สมภมิตร, “การจัดการความขัดแย
งของชุมชนอันเนื่องมาจากนโยบายการเวนคืน
ท่ีดินของรัฐ : กรณีศึกษาชุนแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวังชลบุรี”, วิทยานิพนธ*รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๖, หน
า ๑๖. 

๑๔เรื่องเดียวกัน,   
๑๕Johan Gultung, Peace : Research, Education, Action : Essays in Peace 

Research 1, (Copenhagen : Christian Ejlers, ๑๙๗๕), p. ๘๑. 
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มิติของ “ความรุนแรง” ไม,ว,าจะเป4นการด,ากัน การทะเลาะวิวาท ทําร
ายร,างกายและทําสงคราม
ประหัตประหารซ่ึงกันและกัน๑๖ 
 จากคํานิยามความหมายของความขัดแย
งข
างต
น ผู
วิจัยเห็นว,า ความขัดแย
งนั้นเป4นเรื่องท่ี
ก,อให
เกิดประโยชน�อย,างหนึ่ง เรียกว,า "ความขัดแย�งท่ีสร�างสรรค*” และความขัดแย
งท่ีก,อให
เกิดโทษ
หรือความรุนแรงข้ึนอีกอย,างหนึ่ง เรียกว,า “ความขัดแย�งท่ีไมBสร�างสรรค*” อย,างไรก็ตาม หาก
พิจารณาถึงกระบวนทัศน�หรือผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย
งแล
ว สามารถสรุปความหมายของ
ความขัดแย
งได
เป4น ๒ ความหมายใหญ, ๆ คือ 
 ๑. ความขัดแย�งเปOนเรื่องธรรมชาติของมนุษย* ดังท่ีพระธรรมปuฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) และ ศ.
นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท� เห็นพ
องกันว,า ความขัดแย
งเป4นปรากฏการณ�ท่ีสามารถเกิดข้ึนได
ทุกขณะ 
ความขัดแย
งเป4นธรรมชาติของสิ่งท้ังหลาย ท่ีมีความหลากหลายและความแตกต,างกัน ซ่ึงความ
แตกต,างกันดังกล,าวจะทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึน 
 ๒. ความขัดแย�งเปOนกระบวนการหลBอหลอมหรือพัฒนาพลังการขับเคล่ือนทางสังคม ดัง
จะเห็นได
จากแนวความคิดของคาร�ล มาร�กซ� ท่ีมองว,าโครงสร
างทางเศรษฐกิจ โครงสร
างชนชั้น 
ระเบียบทางสังคม ค,านิยม ความเชื่อ ศาสนา และระบบความคิดต,าง ๆ เป4นพลังท่ีก,อให
เกิดการ
ปฏิวัติหรือขัดแย
งทางชนชั้นในสังคมข้ึน 
 อย,างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความขัดแย
งท่ีเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมย,อม
หมายถึง สถานการณ�ความขัดแย
งอย,างใดอย,างหนึ่งท่ีคนในสังคมนั้น ๆ ถือว,าเป4นสิ่งท่ีคุกคามต,อ
เปpาหมาย บรรทัดฐานหรือค,านิยมของพวกเขา พวกเขาจึงตกลงใจร,วมกันท่ีจะแก
ไขหรือกําจัด
สถานการณ�ความขัดแย
งนั้นให
หมดไป ท้ังประเด็นป!ญหาเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว,างป!จเจกบุคคล
กับสังคม หรือป!ญหาการปรับตัวของป!จเจกบุคคลให
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และป!ญหา
เก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว,างกลุ,มต,อกลุ,มหรือการจัดระเบียบภายในสังคมนั่นเอง 
 ๒.๑.๒  ประเภทของความขัดแย�ง 
 เม่ือได
ศึกษาถึงความหมายของความขัดแย
งทางสังคมแล
ว การศึกษาเพ่ือทําความเข
าใจ
กระบวนการของความขัดแย
งจําเป4นต
องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของความขัดแย
ง  โดยเฉพาะท่ีมา
หรือสาเหตุของความขัดแย
ง  ซ่ึงจะทําให
สามารถจําแนกประเภทของความขัดแย
งตามสาเหตุและ
ท่ีมานั้น  ๆ  ได
ถูกต
อง  นักพฤติกรรมศาสตร�ได
เสนอทัศนะเก่ียวกับเรื่องดังกล,าวไว
หลายลักษณะ  
ดังนี้ 
 ยศ สันตสมบัติ ได
จําแนกประเภทของความขัดแย
งในสังคมไว
 ๔ ลักษณะ คือ 

                                                           

๑๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย
งโดยพุทธสันติ
วิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ,มน้ําแม,ตาช
าง จ.เชียงใหม,”, อ
างแล
ว, หน
า ๓๓–๓๔. 
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 ๑. ความขัดแย�งระหวBางชุมชนกับรัฐ มักเกิดจากป!ญหาในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายท่ี
ขัดแย
งกันอย,างน
อย ๒ ประการ คือ ประการแรก รัฐพยายามยึดทรัพยากรป>าคืนจากชาวบ
าน โดย
อ
างว,าเพ่ือการอนุรักษ� เช,น การปลูกป>าและการประกาศเขตอุทยาน แห,งชาติเพ่ิมเติม ซ่ึงขัดกับ
นโยบายการให
ประชาชนมีส,วนร,วมในการรักษาป>า และประการท่ีสอง เจ
าหน
าท่ีของรัฐเข
มงวด
กวดขันการใช
ประโยชน�จากป>า แต,ขณะเดียวกันรัฐก็มีนโยบายส,งเสริมการปลูกพืชพาณิชย�เพ่ือส,งออก 
นโยบายท่ีขัดแย
งกันเองท้ังสองประการนี้บางครั้งก,อให
เกิดความขัดแย
งอย,างรุนแรงระหว,างรัฐกับ
ชุมชน เพราะมีลักษณะเป4นการเลือกปฏิบัติ โดยเลือกใช
นโยบายอนุรักษ�เฉพาะกับชาวบ
าน แต,
อนุญาตให
เอกชนเช,าป>าเพ่ือทําสวนผลไม
พาณิชย�ได
 
 ๒. ความขัดแย�งระหวBางชุมชนกับผู�มีอํานาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแย,งใช
ทรัพยากร
ป>า ท่ีดินและน้ําของท
องถ่ินโดยนายทุนจากภายนอก จนเกิดผลกระทบหรือสร
างป!ญหาต,อการดํารง
ชีพของชาวบ
าน บ,อยครั้งท่ีการเข
ามาของผู
มีอิทธิพลได
รับการสนับสนุนจากช,องว,างทางกฎหมาย 
หรือมีเจ
าหน
าท่ีของรัฐหนุนช,วย เช,น การได
รับหรือแอบอ
างสัมปทานจากรัฐ เป4นต
น ความขัดแย
งใน
ลักษณะนี้ มีรากเหง
ามาจากความลักลั่นของกฎหมายและนโยบาย และการเลือกปฏิบัติของเจ
าหน
าท่ี
โดยเฉพาะนโยบายท่ีสนับสนุนภาคธุรกิจให
สามารถใช
ทรัพยากรธรรมชาติได
โดยไม,คํานึงถึงผลกระทบ
ต,อสภาพแวดล
อม และขาดการตรวจสอบอย,างจริงจังจากเจ
าหน
าท่ีของรัฐ ในขณะท่ีชุมชนขาด
อํานาจและการสนับสนุนจากกฎหมายเพ่ือปกปpองทรัพยากรของท
องถ่ิน เม่ือนายทุนไม,ยอมปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�จารีตประเพณีของท
องถ่ิน ชุมชนก็ไม,สามารถบังคับเอาผิดหรือกระทําการอย,างใดอย,าง
หนึ่งเพ่ือแก
ป!ญหาได
 นอกจากจะใช
วิธีลุกข้ึนประท
วงต,อต
านโดยตรง 
 ๓. ความขัดแย�งระหวBางชุมชนใกล�เคียงกัน ความขัดแย
งประเภทนี้มักเป4นการละเมิดสิทธิ
การใช
ทรัพยากรระหว,างกันและกัน บางชุมชนจะรักษาป>าของตนแต,ไปบุกรุกป>าของหมู,บ
านอ่ืน ซ่ึง
ส,วนใหญ,เกิดจากการไม,ยอมรับอํานาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ความขัดแย
งระหว,างชุมชน
มีสาเหตุหลักมาจากทิศทางการพัฒนาซ่ึงสร
างแรงกดดันให
ชาวบ
านยากจนต
องใช
ป>าเพ่ิมเติม และจาก
การท่ีสิทธิของชุมชนไม,ได
รับการยอมรับตามกฎหมาย อย,างไรก็ตาม ความขัดแย
งระหว,างชุมชน
ใกล
เคียงมักลงเอยด
วยการประนีประนอม 
 ๔. ความขัดแย�งภายในชุมชน เกิดจากการแย,งชิงทรัพยากรระหว,างกลุ,มท่ีมีฐานะและ
ผลประโยชน�แตกต,างกัน เช,น กลุ,มเหมืองฝาย และเจ
าของนาซ่ึงต
องการรักษาป>าขัดแย
งกับกลุ,มท่ีมี
ผลประโยชน�จากการตัดไม
ซ่ึงมักมีฐานะยากจน ในบางกรณีผู
ใหญ,บ
านจะเป4นผู
ค
าไม
กับนายทุน
ภายนอกเสียเองและเกิดขัดแย
งกับผู
นําอ่ืน ๆท่ีต
องการอนุรักษ�ป>า๑๗ 

                                                           

 
๑๗ยศ สันตสมบัติ, ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิป�ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนา

อยBางย่ังยืน, (เชียงใหม, : นพบุรีการพิมพ�, ๒๕๔๒), หน
า ๑๐-๑๑. 



๖๕ 
 

 มาร*ซ และ ไซมอน (March and Simon) ได
เสนอแนวความคิดของความขัดแย
งออกเป4น  
๓  ประเภท  คือ 
 ๑.  ความขัดแย�งตBอตนเอง ความขัดแย
งต,อตนเอง (Individual Conflict) เป4นความขัดแย
ง
ภายในใจของตัวบุคคล (Internal Conflict) ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลมีป!ญหาเก่ียวกับการตัดสินใจ
เพ่ือกําหนดทางเลือกใด ๆเก่ียวกับการปฏิบัติภาระหน
าท่ีของตน แบ,งออกได
 ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความ
ขัดแย
งท่ีเกิดจากความต
องการเท,าเทียมกัน (Approach - approach conflict) ๒) ความขัดแย
งท่ี
เกิดจากความไม,ต
องการท้ังสองอย,าง (Avoidance – avoidance conflict ) ๓) ความขัดแย
งท่ีเกิด
จากความจําใจ (Approach – Avoidance Conflict)   
 ๒. ความขัดแย�งในองค*การ (Organizational Conflict) ความขัดแย
งในองค�การเป4นความ
ขัดแย
งระหว,างบุคคลในองค�การเดียวกัน หรือความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในหน,วยงานต,าง ๆ อาจเป4นความ
ขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนระหว,างบุคคลต,อบุคคล หรือระหว,างกลุ,มต,อกลุ,ม ความขัดแย
งดังกล,าว เช,น ความ
ขัดแย
งระหว,างบุคคล ความขัดแย
งระหว,างกลุ,ม เป4นต
น 
 ๓. ความขัดแย�งระหวBางองค*การ (Inter – Organizational Conflict) หมายถึง การไม,ลง
รอยกันระหว,างหน,วยงานหนึ่งกับอีกหน,วยงานหนึ่ง เช,น ความขัดแย
งระหว,างฝ>ายผลิตกับฝ>ายขาย  
(เรื่องคุณภาพของสินค
า) ความเห็นท่ีแตกต,างกันในการปกครองระหว,างกลุ,มผู
บริหารโรงเรียนกับ
คณะกรรมการแนะแนว เป4นต
น ความขัดแย
งประเภทนี้มักจะสร
างพลังต,อรองระหว,างกลุ,มอิทธิพล
ของกลุ,มใดมีมากกว,าก็ได
รับชัยชนะ ทําให
เกิดภาวะการแพ
 - ชนะ ข้ึนซ่ึงอาจสร
างบรรยากาศท่ี
เสียหายได
๑๘ 
 ศ.นายแพทย*วันชัย วัฒนศัพท* และ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกBน ได
แยก
ประเภทของความขัดแย
งไว
  ๕  ประเภท คือ 
 ๑.  ความขัดแย�งด�านข�อมูล (Data Conflict) เป4นผลมาจากการขาดข
อมูลข,าวสารเก่ียวกับ
ประเด็นหลักต,าง ๆ การท่ีมีข
อมูลไม,ต
องกัน มีความเข
าใจผิดของผู
ท่ีเก่ียวข
องในชุดข
อมูลเดียวกัน มี
การสื่อสารเก่ียวกับข
อมูลบกพร,อง มีความแตกต,างในวิธีการ การประเมินหรือแปลข
อมูลข,าวสาร  
ต,าง ๆและมีความแตกต,างในการรับรู
ข
อมูลท่ีเหมือนกันของกลุ,มต,าง ๆ หรือแม
แต,ข
อมูลมากไป
บางครั้งก็เป4นป!ญหาความแตกต,างในการรับรู
ข
อมูล (Perception) สาเหตุด
านข
อมูลเหล,านี้บางครั้งก็
เป4นป!ญหาความขัดแย
งกันได
 
 ๒. ความขัดแย�งจากผลประโยชน* (Interest Conflict) เป4นผลมาจากการแย,งชิงทรัพยากร
ท่ีมีอยู,อย,างจํากัด การแข,งขันเก่ียวกับการดําเนินงาน การแย,งชิงผลประโยชน�ในสิ่งท่ีดูเหมือนมีหรือมี
                                                           

๑๘James G. march and Herheri A. Simon, Organization, (New York : John Wiley  
and sons, InC..., 1998), P. 20. 
 



 

ไม,เพียงพอ ซ่ึงอาจเก่ียวข
องท้ังประเด็นด
านตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา หรืออารมณ�
ความรู
สึกด
วย 
 ๓. ความขัดแย�งทางด�านโครงสร�าง 
เก่ียวกับอํานาจ การใช
อํานาจ การกระจายอํานาจ ป!ญ
ภูมิศาสตร� ระยะเวลาและระบบ 
ควบคุม ความเป4นเจ
าของ 
 ๔. ความขัดแย�งทางด�านความสัมพันธ*
บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีเข
ากันไม,ได

ความคาดหวังแตกต,างกัน  มี
จัดการกับป!ญหาต,างกัน 
 ๕. ความขัดแย�งด�านคBานิยม
ความเชื่อ ความแตกต,างในค,านิยม
ประเพณี ความเป4นมาของบุคคลและการเลี้ยงดู
 การแยกแยะความขัดแย
งออกไปแต,ละชนิดช,วยให
เห็นความชัดเจนของความขัดแย
งว,ามี
องค�ประกอบอะไร เพ่ือนําไปสู,การแก
ไขให
ถูกต
อง
เฉพาะชนิดในชนิดหนึ่ง แต,จริง ๆแล
วจะผสมผสานกันอยู,เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน 
อาจแตกต,างกันในความรุนแรงหรือการคลี่คลายป!ญหาความขัดแย
งของแต,ละประเภทเท,านั้น ดัง
วงกลมของความขัดแย
ง ท่ี ศ
แบ,งตามชนิดของความขัดแย
งออกเป4น 

  
แผนภาพท่ี ๒.๑ 

เจรจาได้ง่ายกว่า

ไม,เพียงพอ ซ่ึงอาจเก่ียวข
องท้ังประเด็นด
านตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา หรืออารมณ�

ความขัดแย�งทางด�านโครงสร�าง (Structural Conflict) เป4น
การใช
อํานาจ การกระจายอํานาจ ป!ญหาโครงสร
างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ

ภูมิศาสตร� ระยะเวลาและระบบ เกิดความไม,เสมอภาคหรือความไม,ยุติธรรมเก่ียวกับอํานาจ 
ควบคุม ความเป4นเจ
าของ การกระจายทรัพยากรหรือกระบวนการในการทํางาน

ความขัดแย�งทางด�านความสัมพันธ* (Relationship Conflict
และพฤติกรรมท่ีเข
ากันไม,ได
 อารมณ�ท่ีรุนแรง ความเข
าใจผิด การสื่อสารท่ีบกพร,อง

ความคาดหวังแตกต,างกัน  มีทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงของกันและกันต,างกันออกไป  มีวิธีการในการ

ความขัดแย�งด�านคBานิยม (Values Conflict)  เป4นผลมาจากความแตกต,างของ
ความแตกต,างในค,านิยม ความแตกต,างในประวัติศาสตร� วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ความเป4นมาของบุคคลและการเลี้ยงดู 
การแยกแยะความขัดแย
งออกไปแต,ละชนิดช,วยให
เห็นความชัดเจนของความขัดแย
งว,ามี

องค�ประกอบอะไร เพ่ือนําไปสู,การแก
ไขให
ถูกต
อง แต,ไม,ได
หมายความว,า ความขัดแย
งต,าง ๆจะมี
ฉพาะชนิดในชนิดหนึ่ง แต,จริง ๆแล
วจะผสมผสานกันอยู,เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน 
อาจแตกต,างกันในความรุนแรงหรือการคลี่คลายป!ญหาความขัดแย
งของแต,ละประเภทเท,านั้น ดัง

วามขัดแย
ง ท่ี ศ.วันชัย วัฒนศัพท�และคณะ ได
ใช
เป4นเครื่องมือวิเคราะห�ความขั
แบ,งตามชนิดของความขัดแย
งออกเป4น ๕ ชนิด ดังนี้ 

 

๑ แสดงภาพวงกลมของความขัดแย�ง : วันชัย วัฒนศัพท*และคณะ

ค่านิยม

(values)

ผลประโยชน์

(Interest)

ขอ้มูลข่าวสาร

(Data)

ความสัมพนธ์

(Relationshps)

โครงสร้าง

(Structure)
เจรจาได้ยาก

เจรจาได้ง่ายกว่า

๖๖ 

ไม,เพียงพอ ซ่ึงอาจเก่ียวข
องท้ังประเด็นด
านตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา หรืออารมณ�

เป4นผลมาจากการแย,งชิง
หาโครงสร
างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท

เกิดความไม,เสมอภาคหรือความไม,ยุติธรรมเก่ียวกับอํานาจ การ
การกระจายทรัพยากรหรือกระบวนการในการทํางาน 

Relationship Conflict) เป4นผลมาจากการมี
อารมณ�ท่ีรุนแรง ความเข
าใจผิด การสื่อสารท่ีบกพร,อง มี

ทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงของกันและกันต,างกันออกไป  มีวิธีการในการ

เป4นผลมาจากความแตกต,างของโลกทัศน�  
ความแตกต,างในประวัติศาสตร� วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การแยกแยะความขัดแย
งออกไปแต,ละชนิดช,วยให
เห็นความชัดเจนของความขัดแย
งว,ามี
แต,ไม,ได
หมายความว,า ความขัดแย
งต,าง ๆจะมี

ฉพาะชนิดในชนิดหนึ่ง แต,จริง ๆแล
วจะผสมผสานกันอยู,เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน 
อาจแตกต,างกันในความรุนแรงหรือการคลี่คลายป!ญหาความขัดแย
งของแต,ละประเภทเท,านั้น ดัง

วันชัย วัฒนศัพท�และคณะ ได
ใช
เป4นเครื่องมือวิเคราะห�ความขัดแย
งท่ี

 

วันชัย วัฒนศัพท*และคณะ 

เจรจาได้ยาก



๖๗ 
 

 จากภาพวงกลมดังกล,าว จะเห็นได
ว,า ความขัดแย
ง ๓ ประเภทด
านบน คือ ความขัดแย
งด
าน
ข
อมูลข,าวสาร ด
านผลประโยชน�และด
านความสัมพันธ� มีแนวโน
มจะเจรจาได
ง,ายกว,า ความขัดแย
งท่ี
สัมพันธ�กับค,านิยมและโครงสร
าง๑๙ 
 ในขณะท่ี ดร.ชัยเสฏฐ� พรหมศรี เห็นว,า ความขัดแย
งและการแข,งขันเป4นสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันปกติของมนุษย� ความขัดแย
งไม,ได
เป4นเรื่องท่ีไม,ดีเสมอไป แต,อาจส,งผลดีต,อการทํางาน 
ถ
าผู
บริหารสามารถจัดการความขัดแย
งได
อย,างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากพิจารณาถึงป!ญหาความ
ขัดแย
งในเชิงหน,วยงานหรือองค�กรแล
ว ประเภทของความขัดแย
งจึงถูกแบ,งออกเป4น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความขัดแย�งท่ีสร�างสรรค* (Functional Conflict) หมายถึง การเผชิญหน
าระหว,างกลุ,ม
หรือสมาชิกในองค�กร เพ่ือสร
างประโยชน�หรือผลในเชิงบวกให
แก,บุคลากร กลุ,มและองค�กร ความ
ขัดแย
งประเภทนี้เปuดโอกาสให
บุคลากรในองค�ได
ระบุถึงป!ญหาและโอกาสท่ีถูกมองข
าม ซ่ึงทําให
เกิด
ความคิดสร
างสรรค�และการคิดค
นนวัตกรรมใหม, ๆข้ึนในองค�กร 
 ๒. ความขัดแย�งท่ีไมBสร�างสรรค* (Dysfunctional Conflict) หมายถึง การเผชิญหน
า
ระหว,างกลุ,มหรือสมาชิกในองค�กรเพ่ือสร
างผลเสีย หรือผลกระทบในเชิงลบให
แก,บุคลากร กลุ,มและ
องค�กร ความขัดแย
งประเภทนี้มักเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ,มในองค�กรไม,สามารถทํางานร,วมกันได
 
เนื่องจากความเกลียดชังหรือเป4นปกป!กษ�ต,อกัน หรือมีความเห็นไม,สอดคล
องกัน ความขัดแย
งแบบนี้
ทําให
ระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานลดลง อาจมีการขาดงาน และนําไปสู,การลาออก
จากงาน ทําให
ผลผลิตในการทํางานลดน
อยลง ซ่ึงเป4นอันตรายต,อการบรรลุเปpาหมายขององค�กรเป4น
อย,างมาก ดังนั้น ผู
บริหารจําเป4นอย,างยิ่งท่ีจะต
องหาทางขจัดความขัดแย
งประเภทนี้ให
หมดไปจาก
องค�กร๒๐  
 การจัดประเภทความขัดแย
งของดร.ชัยเสฏฐ� พรหมศรี ข
างต
นนี้มีนัยคล
ายคลึงกับแนวคิดของ
กิติมา ปรีดีดิลก ท่ีได
แบ,งประเภทของความขัดแย
งโดยคํานึงถึงผลงานเป4นหลัก ๒ ประเภทคือ 
 ๑. ความขัดแย�งในทางสร�างสรรค* หมายถึง ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนแล
วทําให
องค�การเจริญ
หรือพัฒนาได
 อาจกล,าวได
ว,าองค�การได
รับประโยชน�จากความขัดแย
งนั่นเอง 

                                                           

๑๙ศ.นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�, เรื่องความขัดแย�ง : หลักการและเครื่องมือแก�ป�ญหา, 
อ
างแล
ว, หน
า ๑๓-๑๔. 

๒๐ดร.ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, Conflict Management (การจัดการความขัดแย�งในองค*กร), 
อ
างแล
ว, หน
า ๑๖. 
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 ๒. ความขัดแย�งในทางเส่ือม หมายถึง ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนแล
วทําให
กิจกรรมขององค�การ
ไม,เจริญ ทําให
องค�การเสื่อมสลายหรือต
องล
มเลิกไป๒๑ 
 ส,วน วอลตัน (Walton) ได
จัดแบ,งความขัดแย
งโดยพิจารณาตามสภาวะทางป!ญญาหรือ
อารมณ�ออกเป4น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความขัดแย�งในด�านเนื้อหาสาระ (Substantive issues) เป4นความขัดแย
งเก่ียวกับการ
ตกลงกันไม,ได
ในเรื่องต,าง ๆทีเก่ียวกับนโยบาย การปฏิบัติแข,งขันกันในด
านทรัพยากรชนิดเดียวกัน มี
แนวคิดแตกต,างกันเก่ียวกับกฎเกณฑ� กฎหมาย ระเบียบข
อบังคับ และบทบาทท่ีสัมพันธ�กัน เป4นต
น 
 ๒. ความขัดแย�งทางอารมณ* (Emotional issues) เป4นความขัดแย
งเก่ียวกับความรู
สึกท่ีไม,ดี
ต,อกันระหว,างคู,แข,งขัน ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความโกรธเคือง ไม,ไว
วางใจกัน ด,าทอกัน เกรงกลัว
และปฏิเสธกันและกัน เป4นต
น๒๒ 
 อย,างไรก็ดี  นักวิชาการทางด
านจิตวิทยาบางท,านก็ได
แบ,งย,อยเก่ียวกับความขัดแย
งออกเป4น  
๔ ประเภทด
วยกันคือ 
 ๑.  ความขัดแย�งด�านเปqาหมาย คือความขัดแย
งอันเนื่องมาจากการท่ีเปpาหมายท่ีแตกต,างกัน  
ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหนึ่งมีความต
องการต,อสิ่งท่ีจะได
รับแตกต,างกันจากอีกบุคคลหนึ่ง 
 ๒. ความขัดแย�งด�านความคิด คือความขัดแย
งอันเนื่องมาจากการท่ีแต,ละฝ>ายมีความคิดเห็น
ท่ีไม,ลงรอยกัน 
 ๓. ความขัดแย�งด�านความรู�สึก คือความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือบุคคลหนึ่งมีทัศนคติหรือ
ความรู
สึกท่ีขัดแย
งกับอีกฝ>ายหนึ่ง  ตัวอย,างความขัดแย
งแบบนี้สามารถพบเห็นได
จากบุคคล  ๒  คนท่ี
มีความชอบและรสนิยมไม,เหมือนกัน 
 ๔. ความขัดแย�งด�านพฤติกรรม คือความขัดแย
งอันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลหนึ่งกระทําบาง
สิ่งบางอย,าง ซ่ึงไม,เป4นท่ียอมรับของอีกฝ>ายหนึ่ง เช,น พูดจาหยาบคาย หรือดูหม่ินเหยียดหยาม๒๓ 
 ในขณะท่ี เอกชัย ก่ีสุขพันธ� ได
แบ,งประเภทของความขัดแย
งโดยพิจารณาจากทางไหลการ
สื่อสาร (Communication Flow) ได
 ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ความขัดแย�งตามแนวตั้ง (Vertical Conflict) เป4นความขัดแย
งเก่ียวข
องกับสายแกน
บังคับบัญชา นับต้ังแต,ผู
บริหารระดับสูงขององค�กรจนถึงผู
ปฏิบัติงาน ความขัดแย
งประเภทนี้มักมี

                                                           

๒๑ประกาทิพย� ผาสุข, การจัดการความขัดแย
งของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาบําพูนเขต ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๒. 

๒๒เรื่องเดียวกัน, หน
า ๑๑. 
๒๓พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย
งโดยพุทธสันติ

วิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ,มน้ําแม,ตาช
าง จ.เชียงใหม,”, อ
างแล
ว, หน
า ๓๕. 
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ความสัมพันธ�กับการสื่อสาร ภาวะผู
นําและการจูงใจของผู
บริหาร เช,น ความขัดแย
งระหว,างผู
จัดการ
กับหัวหน
าแผนก เป4นต
น 
 ๒. ความขัดแย�งตามแนวนอน (Horizontal Conflict) เป4นความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู
บริหารหรือผู
ปฏิบัติงานท่ีอยู,ในระดับเดียวกัน ซ่ึงต,างฝ>ายต,างก็มีอํานาจตามตําแหน,งของตนเอง 
ความขัดแย
งประเภทนี้มักมีความสัมพันธ�กับการสื่อสาร การประสานงานและความร,วมมือ เช,น ความ
ขัดแย
งระหว,างผู
จัดการฝ>ายบุคคลกับผู
จัดการฝ>ายตลาด เป4นต
น ถึงแม
ว,าอํานาจตามตําแหน,งจะอยู,ใน
ระดับเดียวกันก็ตาม บางคนอาจจะมีอํานาจบารมีมากกว,า 
 ๓. ความขัดแย�งตามแนวทแยงมุม (Diagonal Conflict) เป4นความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู
บริหารหรือผู
ปฏิบัติงานระดับในระดับหนึ่งกับต,างระดับ ต,างสายงานบังคับบัญชา ความขัดแย
ง
ประเภทนี้มักมีความสัมพันธ�กับการสื่อสาร การประสานงานและความร,วมมือ เช,น ความขัดแย
ง
ระหว,างงานขายกับฝ>ายการเงิน เป4นต
น๒๔ 
 ถวัลย* วรเทพพุฒิพงษ* ได
แบ,งประเภทของความขัดแย
งในเชิงการบริหารองค�การได
 ๓ 
ประเภท คือ 
 ๑. ความขัดแย�งทางความคิด (Conflict of Ideas) โดยท่ัวไปมักมีสาเหตุจากสิ่งต,อไปนี้ 
   ๑.๑  ทัศนคติ ค,านิยมและความเชื่อท่ีแตกต,างกัน จึงทําให
เกิดความคิดไม,ตรงกัน 
   ๑.๒ ความรู
ความสามารถท่ีแตกต,างกัน จึงทําให
เกิดความคิดความอ,านแตกต,างกัน 
   ๑.๓ ประสบการณ�ท่ีแตกต,างกัน จึงทําให
มองป!ญหาไม,เหมือนกัน 
   ๑.๔ ความคาดหมายในบทบาทจากเจ
าหน
าท่ีหลายฝ>ายท่ีแตกต,างกัน 
 ๒. ความขัดแย�งกันในด�านผลประโยชน* (Conflict of Interest) ซ่ึงมักจะมีสาเหตุมาจาก
เรื่องต,อไปนี้ 
   ๒.๑ ความต�องการท่ีแตกตBางกัน เช,น สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ข
าราชการของ
หน,วยงานหนึ่ง ส,วนใหญ,ต
องการนําเงินป!นผลสหกรณ�ฯ มาแบ,งในบรรดาสมาชิก แต,กรรมการบริหาร
สหกรณ�ฯ ต
องนําไปซ้ือรถเก�งให
ผู
 บังคับบัญชาเพ่ือตัวเองจะได
รับผลประโยชน�ตอบแทนจาก
ผู
บังคับบัญชาในรูปของความเจริญก
าวหน
าในตําแหน,งราชการ เป4นต
น 
   ๒.๒ ความจํากัดของทรัพยากรบางอยBางท่ีจะตอบสนองความต�องการ เช,น ใน
หน,วยงานหนึ่งมีโควต
าสําหรับเลื่อนเงินเดือนสองข้ัน ๑๐ คน แต,คนท่ีอยากได
 ๒ ข้ัน มี ๑๕ คน เป4น
ต
น คนท่ีไม,ได
ก็ผิดหวังและอาจทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึนได
 

                                                           

 
๒๔เอกชัย ก่ีสุขพันธ�, การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติ, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�สุขภาพใจ, ๒๕๓๘), หน
า ๑๖๓. 
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   ๒.๓ การแขBงขันชิงดีชิงเดBนกัน ถ
าเป4นไปในทางท่ีไม,ชอบไม,ควร อาจเกิดป!ญหา
ความขัดแย
งข้ึนได
 เช,น การแข,งขันกันว,าผู
ใต
บังคับบัญชาของใครจะได
เลื่อนเงินเดือนสองข้ันมากกว,า
กัน โดยไม,คํานึงว,าจะได
มาโดยวิธีใด เป4นต
น 
  ๓. ความขัดแย�งอันเกิดจากบุคลิกภาพขัดกัน (Conflict of Personality) ความขัดแย
ง
ประเภทนี้บางทีเรียกว,า “ศรศิลป�ไม,กินกัน” คนบางคนพบกันครั้งแรกก็ถูกโฉลกกัน พูดคุยกันสนิท
สนมรวดเร็วเหมือนกับว,ารู
จักกันมาหลายป� แต,บางคนตรงกันข
ามพอเห็นหน
าท,าทางก็ไม,ชอบกันทันที
ท้ัง ๆท่ีไม,เคยรู
จักกันมาก,อน ท้ังนี้เนื่องจากบุคลิกภาพขัดกันนั่นเอง๒๕ 
 พันตํารวจโทศิริพงษ* เศาภายน ได
แยกประเภทของความขัดไว
 ๓ ประการ คือ 
 ๑. ความขัดแย�งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict) เป4นความขัดแย
งในตัวบุคคลเอง
เป4นสภาพความคับข
องใจ เกิดความลําบากในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ ความขัดแย
งภายใน
บุคคลอาจแบ,งย,อยออกได
 ๓ ลักษณะ คือ 
   ๑.๑ สภาพความคับข�องใจ ในสถานการณ�ท่ีบุคคลต
องตัดสินใจเลือกเพียงอย,างใด
อย,างหนึ่งในเง่ือนไขท่ีมีความปรารถนาเท,า ๆ กันท้ัง ๒ อย,าง และสามารถบรรลุเปpาหมายได
ท้ังคู, แต,
จําเป4นต
องเลือกเอาอย,างใดอย,างหนึ่ง เคอร�ท เลวิน (Kurt Lewin) เรียกความขัดแย
งแบบนี้ว,า ความ
ขัดแย
งแบบเข
าใกล
 – เข
าใกล
 (approach – approach conflict) ความขัดแย
งท่ีเกิดจากการท่ีต
อง
เลือกเอาระหว,างเปpาหมายท่ีมีความพอใจเท,า ๆ กัน สามารถแสดงให
เห็นได
ตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

       เปpาหมาย   

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดง (approach – approach conflict) 

   ๑.๒ สภาพความคับข�องใจ ในสถานการณ�ท่ีบุคคลต
องตัดสินใจเลือกเพียงอย,างใด
อย,างหนึ่งในเง่ือนไขอันเป4นท่ีไม,ปรารถนาท้ัง ๒ อย,างเท,า ๆ กัน หนึ่ง เคอร�ท เลวิน (Kurt Lewin) 
                                                           

 
๒๕ประกาทิพย� ผาสุข, “การจัดการความขัดแย
งของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาบําพูนเขต ๑”, อ
างแล
ว, หน
า ๙-๑๐. 

บุคคล 

+ 

+ 
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เรียกความขัดแย
งแบบนี้ว,า ความขัดแย
งแบบหลีกเลี่ยง (avoidance – avoidance conflict) ความ
ขัดแย
งท่ีเกิดจากการท่ีต
องเลือกเอาระหว,างเปpาหมายท่ีไม,พอใจเท,า ๆ กัน สามารถแสดงให
เห็นได
ตาม
แผนภาพดังนี้ 

 

 

      เปpาหมาย 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดง (avoidance – avoidance conflict) 

 ๑.๓ สภาพความคับข�องใจ ท่ีบุคคลต
องเลือกทําในสิ่งท่ีปรารถนาและไม,ปรารถนาในเวลา
เดียวกัน เคอร�ท เลวิน (Kurt Lewin) เรียกความขัดแย
งแบบนี้ว,า ความขัดแย
งแบบเข
าใกล
 – 
หลีกเลี่ยง (approach – avoidance conflict) ความขัดแย
งสามารถบรรลุเปpาหมายได
แต,เปpาหมาย
นั้นมีท้ังชอบและไม,ชอบ สามารถแสดงให
เห็นได
ตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดง (approach – avoidance conflict)   

 ๒. ความขัดแย�งระหวBางบุคคล (Interpersonal Conflict) มีผู
รู
ได
ทําการศึกษาและกล,าวถึง
สาเหตุของความขัดแย
งระหว,างบุคคลไว
ดังต,อไปนี้ 
   ๒.๑ ความแตกตBางของบุคลิกภาพ ความแตกต,างของบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ระหว,างบุคคลเป4นสาเหตุท่ีทําให
บุคคลขัดแย
งกันได
 

บุคคล 

- 

- 

บุคคล +  - 
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   ๒.๒ ความแตกตBางของคBานิยม คล
ายกันกับความแตกต,างของบุคลิกภาพ ต,างกันท่ี
ค,านิยมเกิดจากการเรียนรู
หรือการท่ีถูกสั่งสอนมา ความขัดแย
งท่ีเกิดจากคนท่ีมีค,านิยมแตกต,างกัน
ต
องมาอยู,ร,วมกันหรือทํางานร,วมกัน ย,อมเกิดป!ญหาในการอยู,ร,วมกันอย,างแน,นอน 
   ๒.๓ ความแตกตBางของการรับรู� เกิดจากการท่ีบุคคลมีประสบการณ�แตกต,างกันใน
สถานการณ�ท่ีคล
ายคลึงกัน เม่ือต
องมาพบสถานการณ�ใหม,จึงมักจะนําประสบการณ�ท่ีเคยรับรู
มาสรุป
หรือพิจารณา แล
วลงความเห็นหรือตัดสินใจ ด
วยเหตุท่ีแต,ละคนมีประสบการณ�ต,างกัน จึงทําให
คนมี
การรับรู
ท่ีแตกต,างกันก็ได
 
   ๒.๔ ความแตกตBางของเปqาหมาย ในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานของแต,ละคน
ย,อมมีเปpาหมาย ถ
าเปpาหมายเหล,านั้นไม,สอดคล
องกัน ก็เป4นเหตุนําไปสู,ความขัดแย
ง 
   ๒.๕ การแขBงขันเพ่ือท่ีจะได�รับทรัพยากรท่ีมีจํากัด ในโลกเรานี้ทรัพยากรบางอย,าง
มีอยู,จํากัดไม,เพียงพอต,อความต
องการของทุกคน จึงต
องมีการแย,งชิงกัน ความขัดแย
งจึงเกิดข้ึนได
 
   ๒.๖ การพ่ึงพาอาศัยกันของบุคคล ในการทํางานท่ีแต,ละคนต
องพ่ึงพาอาศัยกัน
ย,อมมีโอกาสท่ีจะกระทบกระท่ังขัดแย
งกันเป4นธรรมดา องค�กรใดท่ีมีโครงสร
างท่ีทําให
คนในองค�การ
ต
องพ่ึงพออาศัยกันมาก ๆ จะนําไปสู,ความขัดแย
งได
ง,ายข้ึน 
   ๒.๗ ความกดดันตBอบทบาท ทุกตําแหน,งในระบบราชการจะมีการกําหนดว,า 
ตําแหน,งนั้น ๆ จะต
องทําหน
าท่ีอะไรบ
าง และจะมีพฤติกรรมท่ีคาดหวังกํากับไว
ด
วย ว,าแต,ละคน
จะต
องปฏิบัติอย,างไร ความคาดหวังในบทบาทเป4นตัวกําหนดแนวทางปฏิบัติของแต,ละตําแหน,ง เม่ือผู

ดํารงตําแหน,งแสดงบทบาทตามความคาดหวังก็จะไม,เกิดความขัดแย
ง แต,ถ
าผู
ดํารงตําแหน,งแสดง
บทบาทไม,เป4นไปตามท่ีคาดหวังก็จะเกิดความขัดแย
งข้ึนได
 
   ๒.๘ ความแตกตBางของสถานภาพ สถานภาพเป4นรูปแบบหนึ่งของการยอมรับ
บุคคลอาจเป4นพิธีการซ่ึงเป4นผลมาจากตําแหน,งหน
าท่ีในองค�การหรือเป4นแบบไม,เป4นพิธีการซ่ึงเป4นผล
มาจากความอาวุโสหรือความเชี่ยวชาญ เม่ือการได
รับสถานภาพของคนหนึ่งเป4นการแทรกแซงหรือ
เอาเปรียบผู
อ่ืน ก็อาจเกิดความขัดแย
งได
 
 ๓. ความขัดแย�งภายในองค*การ (Organizational Conflict)  
 ได
อธิบายถึงประเภทของความขัดแย
งภายในบุคคล และความขัดแย
งระหว,างบุคคลมาแล
ว 
ในหัวข
อนี้จะศึกษาและอธิบายถึงสาเหตุของความขัดแย
งภายในองค�การ ซ่ึงเป4นผลสืบเนื่องมาจาก
ความขัดแย
งภายในบุคคลและความขัดแย
งระหว,างบุคคลนั่นเอง แต,อย,างไรก็ตามเม่ือคนเราอยู,
ร,วมกันในองค�การ อาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีกท่ีจะทําให
เกิดความขัดแย
งในองค�การข้ึน เช,น ความแตกต,าง
ระหว,างเปpาหมายของบุคคลและเปpาหมายขององค�การ ลักษณะโครงสร
างของหน,วยงาน ความไม,
สอดคล
องกันระหว,างคําสั่งท่ีเป4นทางการและคําสั่งท่ีไม,เป4นทางการ ความขาดแคลนทรัพยากร 
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ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและลักษณะของบุคคล ซ่ึงองค�ประกอบเหล,านี้ต,างเป4นต
นเหตุให
ความ
ขัดแย
งเกิดข้ึนได
๒๖ 

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สxฺญโต) ได
แสดงทัศนะเก่ียวกับประเภทของความขัดแย
งผ,าน
มุมมองของพระพุทธศาสนาไว
 ในหนังสือเรื่อง “พุทธวิธีบริหารความขัดแย
ง” ซ่ึงท,านได
 จําแนก
ประเภทของความขัดแย
งออกเป4น ๙ ประเภท ดังนี้ 

๑. ความขัดแย�งระหวBางบุคคลกับบุคคล หรืออาจหมายถึงกลุ,มบุคคลก็ได
 เม่ือบุคคลเกิด
ความขัดแย
งกับบุคคล ท่ีบางครั้งก็สามารถคลี่คลายป!ญหาได
 บางครั้งก็ไม,สามารถแก
ป!ญหาได
เลย  
บางครั้งแก
ได
แต,ต
องสูญเสียใหญ,หลวง บางครั้งแก
ได
แต,ต
องใช
เวลายาวนาน และต
องอาศัยความ
เสียสละอย,างสูง ตัวอย,างเช,น ความขัดแย
งระหว,างชนชาติชาวเยอรมัน ท่ีต
องแบ,งเป4นตะวันตก-
ตะวันออกอยู,นานหลายสิบป�ถึงจะมารวมกันได
อีก 

๒. ความขัดแย�งระหวBางคนกับสัตว* ข
อนี้สัตว�ทุกชนิดจะเสียเปรียบมนุษย�เสมอ แต,เม่ือไรท่ี
สัตว�ถูกมนุษย�ทําลายหมดไปจากโลก มนุษย�เราก็จะประสบความเดือดร
อน เกิดความทุกข�ยากลําบาก
ข้ึนได
อย,างชนิดท่ีอาจจะค
นหาสาเหตุแทบไม,เจอ ซ่ึงท่ีจริงแล
วสาเหตุนั้นมาจากการท่ีมนุษย�ไปทําลาย
สัตว�ลงไปหมดสิ้นนั้นเอง เข
าในทํานองเดียวกับ “เพรี้ยมากเพราะนกหมด” นั่นเอง   

๓. ความขัดแย�งระหวBางมนุษย*กับพืชพันธุ* พืชพันธุ�อาจขัดแย
งกับมนุษย� แต,ไม,เคยทําลาย
มนุษย� ส,วนมนุษย�มักจะสร
างความขัดแย
งกับพืชพันธุ�และหาทางทําลายพืชพันธุ�อยู,ตลอดเวลา ปวงพืช
พันธุ�ในโลกนี้มากมายมหาศาลท่ีได
สูญสิ้นไปเพราะน้ํามือของมนุษย� อย,าได
คิดว,ามนุษย�มีสิทธิ์เหนือสิ่ง
อ่ืนใดแล
วจ
องทําลายอะไรไปทุกอย,าง เพราะนั่นคือความขัดแย
งกับธรรมชาติ โลกมนุษย�กําลังขาด
แคลนเครื่องมือปpองกันภัยธรรมชาติ เพราะพืชพันธุ�ถูกทําลายไปโดยฝ�มือมนุษย� สิ่งเหล,านี้จึงไม,
สามารถเป4นอุปกรณ�หรือเครื่องมือท่ีใช
สําหรับปpองกันภัยให
มนุษย�ได
 

๔. ความขัดแย�งระหวBางคนกับดิน หมายถึง การท่ีมนุษย�เองเป4นผู
ทําลายดิน โดยท่ีดินไม,
ได
มาขัดแย
งอะไรกับมนุษย�เลย ท่ีว,ามนุษย�เป4นผู
สร
างความขัดแย
งกับดินก็เพราะเหตุว,า มนุษย�ได
รุก
ล้ําทําลายดินมากมาย หลายรูปแบบ หลายวัตถุประสงค�และหลายวิธีการ ท่ีสําคัญมนุษย�ได
เป4นผู
ทําให

หน
าดินต
องแห
งผากจนในท่ีสุดมนุษย�ก็อยู,อาศัยแผ,นดินได
ยากยิ่งข้ึนทุกที 

๕. ความขัดแย�งระหวBางคนกับน้ํา ความขัดแย
งนี้ก็เป4นอีกอย,างหนึ่ง ท่ีน้ําไม,ได
มาขัดแย
ง
อะไรกับคนแต,คนต,างหากท่ีทําลายน้ําในหลายรูปแบบ หลายวิธีการ การทําให
น้ําเสียสภาพ การทําให

น้ําเสียดุลยภาพ การทําให
น้ําเสียศักยภาพ มีผลให
เกิดเหตุการณ�น้ํามากเกิดไปบ
าง น้ําน
อยเกินไปบ
าง  

                                                           

 
๒๖พันตํารวจโท ศิริพงษ� เศาภายน, “การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การจัดการกับความขัดแย
งของตํารวจชุมชน”, อ
างแล
ว, หน
า ๔๔-๔๘. 
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น้ําเสียคุณภาพเกินไปบ
าง น้ําไม,รู
สึกทุกข�อะไรแต,มนุษย�ท่ีเป4นผู
ทําลายน้ํากลับทุกข�มากข้ึนตามลําดับ  
เพราะมนุษย�เองไปสร
างความขัดแย
งกับน้ํา 

๖. ความขัดแย�งระหวBางคนกับไฟ ไฟเป4นธรรมชาติให
คุณอนันต� ให
โทษมหันต�เป4นปกติ  
พลังไฟเป4นพลังงานสําคัญยิ่ง แต,บางครั้งมนุษย�ใช
ไฟมากเกินไปบ
าง ใช
ไฟน
อยเกินไปบ
าง เกิดความ
ขัดแย
งระหว,างไฟกับมนุษย� โดยท่ีไฟมิได
มีความมุ,งหวังขัดแย
งหรือทําลายมนุษย� แต,มนุษย�เองเล,นกับ
ไฟจนเกิดความเสียหายใหญ,หลวง   

๗. ความขัดแย�งระหวBางคนกับลม ในกรณีนี้หมายถึง การท่ีมนุษย�เราไปหาเรื่องขัดแย
งกับ
ลม ขวางลมท่ีพัดอยู,ตามธรรมชาตินั้น แม
จะเบาบ
างแรงบ
าง มีศักยภาพมีพลานุภาพท่ีต,างกันไป แต,
ลมจะทําลายมนุษย�ก็ต,อเม่ือมนุษย�ต้ังใจฝtนธรรมชาติของลม แสดงความขัดแย
งขวางต,อลมออกมา
แบบอหังการ และสุดท
ายก็ต
องพ,ายแพ
แก,ลมเสียมากต,อมาก การทําลายป>าไม
ก็เป4นสาเหตุให
ลม
ทําลายเอาประการหนึ่ง 

๘. ความขัดแย�งระหวBางคนกับอากาศ อากาศไม,ได
มาก,อเหตุสร
างความขัดแย
งขัดเคือง
อะไรกับมนุษย� แต,มนุษย�ท้ัง ๆ ท่ีได
รับประโยชน�และความสุขจากอากาศอย,างมหาศาลกลับเป4น
ผู
สร
างเง่ือนไขขัดแย
งกับอากาศ ทําให
อากาศเสีย ทําให
อากาศแปรสภาพเป4นมลพิษ ทําให
อากาศร
อน
เกินเย็นเกิน จนในท่ีสุดมนุษย�ก็ต
องรับกรรมกันอยู,ในป!จจุบัน 

๙. ความขัดแย�งระหวBางมนุษย*กับอมนุษย* ความขัดแย
งประเภทนี้อาจจะเป4นความขัดแย
ง
กับสัตว�นรก เปรต อสุรกายหรือกับเทวดา แม
สิ่งเหล,านี้เราจะมองไม,เห็นด
วยสายตา แต,พระพุทธเจ
า
ทรงแสดงว,ามีอยู,จริง แต,มีอยู,ต,างมิติกับมนุษย�เรา แต,ก็ไม,ได
อยู,ไกลตัวเรา การทําลายพ้ืนดิน        
การทําลายต
นไม
 ถือว,าเป4นการสร
างเง่ือนไขความขัดแย
งกับสัตว�ต,างมิติกับมนุษย�เรา๒๗ 

จากทัศนะข
างต
นนี้ แม
มิใช,เป4นป!ญหาของความขัดแย
งในมิติทางสังคมโดยตรง แต,ผู
เขียนได

นําแนวคิดมาอ
างอิงไว
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีมีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทอย,างครบถ
วน 
ท้ังนี้นับเป4นการเสนอแง,มุมท่ีกว
างขวางลุ,มลึก เป4นความจริงตามสภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนและกําลัง
เป4นอยู,จริงในสังคมป!จจุบัน จะเห็นได
ว,า สภาพป!ญหาของความขัดแย
งกําลังเกิดมากข้ึน สลับซับซ
อน
ข้ึน หลากหลายนัยข้ึน แก
ได
ยากข้ึน หากจะแก
ป!ญหาความขัดแย
งประเภทนั้น ๆ ให
ถาวรจําเป4นต
อง
ให
ทุนรอนมากข้ึน ต
องให
ศีลธรรมเข
มข
นข้ึนอย,างมากมาย ประการสําคัญคือสังคมมนุษย�จะต
องจัด
ระเบียบสังคมใหม,แล
วปฏิบัติตามกันอย,างเคร,งครัด 
 เม่ือพิจารณาจากประเภทของความขัดแย
งข
างต
นแล
ว ชี้ให
เห็นว,า นักการศึกษาทางสังคม
วิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร�และนักวิชาการทางศาสนาได
จําแนกประเภทของความขัดแย
งแตกต,างกัน
                                                           

๒๗พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม ส�ฺญโต), พุทธวิธีบริหารความขัดแย�ง, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ� ห.ส.น. เจี้ยฮ้ัว, ๒๕๕๔), หน
า ๑๗ – ๒๒. 
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ไปข้ึนอยู,กับหลักคิดหรือเกณฑ�มาเป4นกรอบใช
ในการพิจารณา อาจกล,าวโดยสรุปได
ว,า ความขัดแย
งท่ี
เกิดข้ึนนั้นสามารถแบ,งออกเป4น ๒ ประเภทใหญ, ๆ คือ ความขัดแย
งภายใน ได
แก, ความขัดแย
งในแง,
ของอารมณ� ความคิด ความรู
สึก ความเชื่อ พฤติกรรม เปpาหมายและทัศนคติท่ีขัดแย
งกันเองภายใน
ตัวบุคคล และความขัดแย
งภายนอก ได
แก, การแสดงออกทางพฤติกรรมของกลุ,มบุคคล ชุมชน 
องค�การ หน,วยงานหรือระหว,างมนุษย�กับสิ่งแวดล
อม ท่ีต
องการดําเนินงานให
บรรลุตามเปpาหมายของ
พวกตนจนเกิดการปะทะหรือต,อต
านจากอีกฝ>ายหนึ่งหรือหลาย ๆ ฝ>ายท่ีมีเปpาหมายหรือวัตถุประสงค�
แตกต,างกันได
แก, ความขัดแย
งระหว,างชุมชนกับรัฐ ความขัดแย
งระหว,างชุมชนกับผู
มีอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ ความขัดแย
งระหว,างชุมชนใกล
เคียงกันและความขัดแย
งภายในชุมชนเอง  โดยเหตุป!จจัยท่ี
ทําให
เกิดความขัดแย
ง คือ ความขัดแย
งท่ีเกิดจากข
อมูล จากผลประโยชน� จากความสัมพันธ� จาก
ค,านิยมและจากโครงสร
างทางสังคมท่ีแตกต,างกันนั่นเอง 
 ๒.๑.๓  กระบวนการของความขัดแย�ง 
 ความขัดแย
งเป4นกระบวนการทางสังคมท่ีมนุษย�ไม,อาจหลีกเลี่ยงได
 ท้ังนี้เพราะความขัดแย
ง
เกิดข้ึนเม่ือแต,ละฝ>ายมีจุดมุ,งหมายท่ีไปด
วยกันไม,ได
 มีผลประโยชน�และค,านิยมท่ีแตกต,างกัน ความ
ขัดแย
งจึงเป4นกระบวนการทางสังคมอย,างหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการอยู,ร,วมกันเป4นสังคม แต,
กระบวนการทางสังคม (Social Process) มองว,าความขัดแย
งเป4นพฤติกรรมป!จเจกบุคคล หากแต,
ความขัดแย
งท่ีเกิดกับป!จเจกบุคคลบางครั้งไม,สามารถจะคลี่คลายป!ญหาลงได
 จึงจําเป4นต
องรวมกลุ,ม
กับป!จเจกชนอ่ืน ๆ ท่ีไม,ได
รับความพึงพอใจ ฝ>ายท่ีมีความขัดแย
งจึงรวมกลุ,มกันเพ่ือเป4นการต,อรอง
หรือเข
าต,อสู
กับอีกฝ>ายหนึ่ง๒๘ การศึกษาวิเคราะห�ถึงกระบวนการเก่ียวกับพัฒนาการของความขัดแย
ง  
จึงจําเป4นท่ีจะต
องมองสถานการณ�ของความขัดแย
งหรือข้ันตอนต,าง ๆ ของความขัดแย
งในหลาย ๆ  
ด
าน เช,น สภาพแวดล
อม บุคคล พฤติกรรมและความสัมพันธ�ระหว,างบุคคล ในท่ีนี้จะเสนอให
เป4น
ภาพรวมของสถานการณ�ความขัดแย
งตามแนวคิดของแมคและสไนเดอร� (Mack & Snyder)  
ดังต,อไปนี้ 
 แมคและสไนเดอร�ได
วิเคราะห�สถานการณ�ของความขัดแย
งว,า มีองค�ประกอบทางพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแสดงออกและมีความสัมพันธ�ระหว,างบุคคลในสถานการณ�ของความขัดแย
ง ดังนี้ 
 ๑. การขัดแย
งกันจะต
องมีอย,างน
อย ๒ ฝ>าย ๆ ในท่ีนี้อาจเป4นบุคคลหรือกลุ,มบุคคลก็ได
 
 ๒. ความขัดแย
งมักเกิดจากการมีตําแหน,งไม,พอหรือมีทรัพยากรไม,เพียงพอ 

                                                           

๒๘สุวิทย� รุ,งวิสัย, ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม, (เชียงใหม, : ดาราวรรณการพิมพ�,  
๒๕๔๒), หน
า ๒๑–๒๒. 
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 ๓. พฤติกรรมของความขัดแย
งเป4นพฤติกรรมท่ีมุ,งการทําลาย การทําร
าย การสกัดก้ันหรือ
การควบคุมอีกฝ>ายหนึ่ง ความสัมพันธ�ในความขัดแย
งก็คือการท่ีฝ>ายหนึ่งจะได
รับหรือจะชนะก็ต,อเม่ือ
อีกฝ>ายหนึ่งสูญเสียหรือพ,ายแพ
 
 ๔. ความขัดแย
งจะต
องมีปฏิสัมพันธ� (Interaction) ระหว,างฝ>ายต,าง ๆ และมีการกระทําท่ี
ตรงกันข
าม 
 ๕. ความสัมพันธ�ในความขัดแย
งเก่ียวข
องกับความพยายามท่ีจะควบคุมทรัพยากรท่ีมีไม,
เพียงพอ หรือต
องการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของอีกฝ>ายในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ความสัมพันธ�ใน
ความขัดแย
งจึงเก่ียวข
องกับความพยายามท่ีจะมีอํานาจหรือใช
อํานาจ 
 ๖. ความสัมพันธ�ในความขัดแย
งก,อให
เกิดกระบวนการการปฏิสัมพันธ�ทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน  
อันเป4นผลสําคัญท่ีเกิดข้ึนตามมา 
 ๗. กระบวนการของความขัดแย
งจะทําให
ปฏิสัมพันธ�ทางสังคมระหว,างฝ>ายต,าง ๆ ขาดช,วงลง
ชั่วคราว 
 ๘. ความสัมพันธ�ในความขัดแย
งมิใช,ตัวการท่ีทําให
ปฏิสัมพันธ�หยุดชะงักลง แต,จะเป4นตัวเร,งท่ี
ทําให
เกิดการเปลี่ยนมาตรฐานและความคาดหวัง๒๙ 
 จากแนวคิดนี้จะเห็นว,า การเกิดความขัดแย
งข้ึนมานั้นจะต
องประกอบด
วยคนสองฝ>าย ท่ีมี
ผลประโยชน� จุดมุ,งหมายหรือค,านิยมแตกต,างกัน ซ่ึงอาจจะเกิดจากอํานาจหรือทรัพยากรมีไม,เพียงพอ  
และต,างก็มีพฤติกรรมท่ีกดดันฝ>ายตรงกันข
ามเพ่ือให
ฝ>ายตนได
รับชัยชนะ ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคล
องกับ
กระบวนการความขัดแย
งในทัศนะของเฮเกล (Hegel) นักปรัชญาในกลุ,มจิตนิยม (Idealism) ท่ีเริ่ม
เสนอสิ่งท่ีเรียกว,า วิภาษวิธี (Dialectic) เป4นคนแรก  
 โดยเฮเกลมองว,า การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร�และพัฒนาการของความคิดทางปรัชญา 
เป4นการเปลี่ยนแปลงแบบวิภาษวิธี คือเป4นการเปลี่ยนแปลง ๓ ข้ันตอน โดยข้ันแรกจะเป4นสภาพความ
เป4นจริงหรือสภาพปกติท่ีเรียกว,า (reality) หรือ definite being ท่ีเป4นรูปธรรม ต,อมาก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีสิ่งท่ีขัดแย
งกับ reality ดังกล,าวกลายเป4นสิ่งท่ีมีลักษณะตรงกันข
ามเรียกว,า self 
contradictory หรือ indefinite being หรือนามธรรม ในท่ีสุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันท่ีสาม ท่ี
เป4นการหลอมรวมสภาพความเป4นจริงเบ้ืองต
นกับสภาพท่ีขัดแย
งตรงกันข
าม เฮเกลเรียกการ
เปลี่ยนแปลงข้ันท่ีสามว,า totality ในทางปรัชญาการเปลี่ยนแปลงข้ันนี้คือ การพัฒนาข้ึนไปถึงข้ัน 
absolute idea หรือ absolute spirit คือการคลี่คลายของจิตวิญญาณท่ีนําไปสู,จิตวิญญาณสูงสุด 
หรือ absolute spirit ซ่ึงเบอร�ทรันด� รัสเซล ได
ยกตัวอย,างท่ีทําให
เข
าใจง,าย ๆ ว,า การเปลี่ยนแปลง

                                                           

๒๙บุญเกียรติ การะเวกพันธ�, “การจัดการความขัดแย
งระหว,างภาครัฐกับราษฎร : กรณีศึกษา
เข่ือนปากมูล”, อ
างแล
ว, หน
า ๘. 



๗๗ 
 

แบบ วิภาษาวิธีเปรียบเหมือนลุงกับหลานขัดแย
งกัน สิ่งท่ีเรียกว,า reality เปรียบเหมือนลุง แล
วลุงก็มี
หลานเป4นประเภทท่ีชอบโต
แย
งลุง ชอบเถียง หลานจึงเป4น self contradictory หลังความขัดแย
งใน
ท่ีสุดหลานกับลุงก็จะหลอมรวมเป4นลุงและหลาน แต,ลุงและหลานในท่ีสุดตรงข้ันสุดท
าย จะไมใช,ลุง
และหลานคนเดิม เป4นลุงและหลานท่ีผ,านการขับเค่ียวกันมาแล
ว นี่คือสิ่งท่ีเฮเกลพยายามครุ,นคิดจาก
การศึกษาประวัติศาสตร�ของมนุษยชาติ เขายืนยันว,า สิ่งท่ีจริงต
องเป4นสิ่งท่ีมีเหตุผล การวิเคราะห�เชิง
วิภาษวิธีนี้ใช
หลักเหตุและผล อาจสรุปโครงสร
างของหลักวิภาษาวิธีตามแนวคิดของเฮเกลดังแผนภาพ
ต,อไปนี้ 

Hegelian Dialectic 

ข
อสรุป 
(Synthesis) 

 
 
 

   ข
อเสนอ      ข
อโต
แย
ง 
   (Thesis)       (Anti – Thesis) 

แผนภาพท่ี ๒.๕ แสดงโครงสร�างวิภาษวิธีของเฮเกล 

 ตามแผนภาพข
างต
น ข
อเสนอ (thesis) คือ สภาพความเป4นจริงแบบหนึ่งหรือความเชื่อแบบ
หนึ่งท่ีมีอยู,เดิม สิ่งท่ีมีลักษณะขัดแย
งตรงข
ามเราเรียกว,า ข
อโต
แย
ง (anti-thesis) มีลักษณะขัดแย
งกับ
ข
อเสนอ ในท่ีสุดก็จะคลี่คลายออกเป4นการสรุปรวมหรือหลอมรวมหรือสังเคราะห� (synthesis) นั่นคือ 
การสังเคราะห�รวมเอาข
อเสนอในตัวของมันเองและข
อโต
แย
งท้ังสองไปไว
รวมกัน๓๐ 
 ในขณะท่ีเฮเกลนําเสนอรูปแบบวิธีภาษาวิธีในลักษณะเป4นอุดมคติ (Idealist) อธิบาย
กระบวนการของความขัดแย
งออกเป4นสามข้ันดังกล,าว มาร�กซ�ได
นําแนวความคิดทางปรัชญาของเฮ
เกลนี้มาพัฒนาต,อโดยปฏิเสธความคิดแบบจิตนิยมของเฮเกล แต,ให
ความสนใจสิ่งท่ีเป4นรูปธรรมของ
การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ มาร�กซ�เห็นว,า วิภาษาวิธี คือ ศาสตร�ของกฎแห,งการเคลื่อนไหวท่ัวไป ท่ี
รวมถึงการเคลื่อนไหวของโลกภายนอกและความคิดของมนุษย� วิภาษวิธีของมาร�กซ�เป4นแบบท่ีเรียกว,า 
วิภาษวิธีวัตถุนิยม (dialectical materialism) ท่ีไม,ได
เริ่มจากการสมมติหรือสิ่งลึกลับ ไม,ได
ต
องการ
ความสูงส,งของปรัชญาใด ๆ เหนือไปกว,าความเป4นจริงท่ีจับต
องได
 ทุก ๆ ปรากฏการณ�จะมีจุดเริ่มต
น
                                                           

 
๓๐สุภางค� จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห,ง

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน
า ๗๔-๗๕. 



๗๘ 
 

และจุดสิ้นสุด ดังนั้น มาร�กซ�ได
ใช
วิภาษวิธีอธิบายกระบวนของความขัดแย
งตามระบบเศรษฐกิจและ
พัฒนาการของสังคมมนุษย�ท่ีแบ,งสังคมทุนนิยมออกเป4นสองส,วน คือ โครงสร
างส,วนบนและโครงสร
าง
ส,วนล,าง 
 โครงสร
างส,วนบน (Super Structure) เป4นส,วนท่ีเก่ียวกับเรื่องของความคิด ปรัชญา ค,านิยม 
อุดมการณ�และกฎหมาย โครงสร
างส,วนล,าง (Substructure) เป4นการผลิตในทางเศรษฐกิจ โครงสร
าง
ส,วนล,องก็คือ วิถีการผลิต (mode of production) ท่ีมีองค�ประกอบ ๒ ส,วน คือ ๑) พลังการผลิต
ประกอบด
วย แรงงานและเครื่องมือในการผลิต ๒) ความสัมพันธ�ในการผลิต ประกอบด
วย ทุนและ
ท่ีดิน สามารถอธิบายกระบวนการของความขัดแย
งตามโครงสร
างดังต,อไปนี้๓๑ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๖ แสดงโครงสร�างกระบวนการความขัดแย�งทางสังคมระบบชนช้ัน 
 

                                                           

 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน
า ๘๑. 

โครงสร
างส,วนบน (superstructure) 
(ค,านิยม กฎหมาย การเมือง อุดมการณ�และ

ปรัชญา) 

โครงสร
างส,วนล,าง (substructure) 

วิธีการผลิต (mode of production) 

พลังการผลิต 

(แรงงาน เครื่องมือ) 
(ฝ>ายแรงงาน) 

ความสัมพันธ�ในป!จจัยการผลติ 

(ทุน ท่ีดิน) 

(ฝ>ายนายทุน) 

ความขัดแย�ง/การตBอสู�ทางชนช้ัน 
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 เม่ือความขัดแย
งเป4นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตร�ของสังคมระหว,างบุคคลหรือกลุ,ม
บุคคล ๒ ฝ>ายหรือมากกว,าตามหลักแนวคิดของเฮเกลและมาร�กซ�เช,นนี้แล
ว การท่ีจะกําหนดกรอบ
หรือทิศทางเก่ียวกับพัฒนาการของความขัดแย
ง  เพ่ือให
รู
กระบวนการหรือข้ันตอนท่ีถูกต
องชัดเจนได

นั้น ควรจะเริ่มศึกษาวิเคราะห�ตรงจุดใดก,อน ซ่ึงในประเด็นนี้ อลัน ฟuลเลย� (Alan Filley) ได
เสนอแนะ
ไว
ว,า กระบวนการของความขัดแย
งสามารถแบ,งออกเป4น ๖ ข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. สภาพการณ*กBอนเกิดความขัดแย�ง (Antecedent Conditions of Conflict) เป4น
ลักษณะของสภาพการณ�ท่ีอาจปราศจากความขัดแย
ง แต,จะนําไปสู,ความขัดแย
ง เช,น ความคลุมเครือ
ของขอบเขตอํานาจ ความขัดแย
งของผลประโยชน� อุปสรรคในการสื่อความหมาย เป4นต
น 
 ๒. ความขัดแย�งท่ีรับรู�ได� (Perceived Conflict) เป4นการรับรู
จากสภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนของ
ฝ>ายต,าง ๆ ว,ามีความขัดแย
งเกิดข้ึน การรับรู
สภาพการณ�ท่ีจะนําไปสู,ความขัดแย
งได
 ๒ ทาง คือ การ
รับรู
ในเหตุการณ�ว,าถูกต
องหรือไม,ถูกต
อง และฝ>ายหนึ่งรับรู
ว,ามีลักษณะคุกคามเกิดข้ึน 
 ๓. ความขัดแย�งท่ีรู�สึกได� (Felt Conflict) เป4นความรู
สึกของบุคคลว,าเกิดความขัดแย
งข้ึน  
โดยอาจมีความรู
สึกว,าถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง 
 ๔. พฤติกรรมท่ีปรากฎชัด (Manifest Behavior) เป4นการแสดงออกของบุคคลเม่ือรับรู
หรือ
รู
สึกว,ามีความขัดแย
งเกิดข้ึน เช,น แสดงความก
าวร
าว ต,อต
าน 
 ๕. การแก�ป�ญหาหรือระงับความขัดแย�ง (Conflict Resolution or Suppression) เป4น
การทําให
ความขัดแย
งสิ้นสุดลง โดยอาจให
ทุกฝ>ายตกลงกันหรือให
ฝ>ายใดฝ>ายหนึ่งชนะฝ>ายหนึ่งแพ
  
ให
ฝ>ายหนึ่งชนะบางส,วนและอีกฝ>ายหนึ่งแพ
บางส,วน หรือให
ทุกฝ>ายชนะ 
 ๖. ผลจากการแก�ป�ญหา (Resolution Aftermath) เป4นผลท่ีตามมาภายหลังจากการ
แก
ป!ญหาความขัดแย
งไปแล
ว การแก
ป!ญหาข
อขัดแย
งอย,างหนึ่งจะส,งผลกระทบต,อท้ังสองฝ>ายใน
อนาคต และส,งผลต,อทัศนคติท่ีมีต,อกัน ถ
าหากการแก
ป!ญหาเป4นแบบแพ
ชนะ ฝ>ายท่ีแพ
ก็ต
องพยายาม
ท่ีจะชนะบ
าง โดยอาจแสดงพฤติกรรมท่ีไม,ให
ความร,วมมือ ไม,ไว
วางใจ บิดเบือนการสื่อความหมาย  
สิ่งเหล,านี้ก็จะนําไปสู,ความขัดแย
งต,อไปอีก ความขัดแย
งย,อมจะทําให
แต,ละฝ>ายมีทัศนคติท่ีดีหรือไม,ดี
ต,อกัน ทัศนคติท่ีแตกต,างกันก็จะส,งผลให
เกิดความขัดแย
งอย,างใหม,อีก๓๒ 
 กระบวนการของความขัดแย
งในทัศนะของฟuลเลย�ท้ัง ๖ ข้ันตอนนี้ สามารถเขียนเป4นแผนภูมิ
ได
ดังนี้ 

 

                                                           

๓๒บุญเกียรติ การะเวกพันธ�, “การจัดการความขัดแย
งระหว,างภาครัฐกับราษฎร : กรณีศึกษา
เข่ือนปากมูล”, อ
างแล
ว, หน
า ๙–๑๐. 
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สถานการณ�ก,อนเกิดความขัดแย
ง 

 ความขัดแย
งท่ีรับรู
ได
     ความขัดแย
งท่ีรู
สึกได
 

พฤติกรรมท่ีปรากฎชัด 

การแก
ป!ญหาหรือระงับความขัดแย
ง 

ผลจากการแก
ป!ญหา 

แผนภาพท่ี ๒.๗ แสดงกระบวนการความขัดแย�งของฟ<ลเลย* 

 กระบวนการหรือพัฒนาการของความขัดแข
งในทัศนะของ โยฮัน กัลป�ตุง แสดงให
เห็นว,า 
ความขัดแย
งมีวงจรชีวิตของมันเองราวกับสิ่งมีชีวิต ความขัดแย
งเริ่มต
นข้ึนแล
วดําเนินไปถึงจุดท่ี
อารมณ�คุกกรุ,นแล
วกลายเป4นความรุนแรง หลังจากนั้นความขัดแย
งก็ค,อย ๆ บรรเทาเบาบางและจาง
หายไปและบ,อยครั้งก็ปรากฏข้ึนอีก ตรรกะเบ้ืองหลังปรากฏการณ�นี้คือ การท่ีท้ังป!จเจกบุคคลและ
กลุ,มคน (เช,น ชาติหรือรัฐ) ล
วนมีเปpาหมายของตนอยู, ตามกระบวนการของความขัดแย
ง ดังนี้ 
 ๑. เปpาหมายต,าง ๆอาจเข
ากันไม,ได
และเป4นอุปสรรคต,อกัน เช,น รัฐสองแห,งต
องการดินแดน
ผืนเดียวกัน หรือสองชาติต
องการครอบครองรัฐเดียวกัน 
 ๒. เม่ือเปpาหมายเข
ากันไม,ได
 ความขัดแย
งเป4นตรงข
ามหรือป!ญหาก็เกิดข้ึน 
 ๓. ความคับข
องใจอาจนําไปสู,ความก
าวร
าว กลายเป4นทัศนคติความเกลียดชังเม่ือถูกเก็บงําไว

ภายใน และแสดงออกเป4นพฤติกรรมความรุนแรงทางวาจาและกายภาพ 
 ๔. ความเกลียดชังและความรุนแรงอาจมุ,งเปpาไปท่ีผู
มีเปpาหมายและเป4นอุปสรรค แต,ก็ไม,ได
 
“เป4นเหตุเป4นผล” เช,นนี้เสมอไป 
 ๕. ความรุนแรงมุ,งทําอันตรายและทําร
าย (รวมท้ังต,อตนเอง) และอาจก,อให
เกิดวงจรการ
ต,อต
านความรุนแรงในรูปแบบการปpองกันหรือการแก
แค
น 
 ๖. วงจรความรุนแรงนี้อาจกลายเป4นอภิความขัดแย
ง (เสมือนการลุกลามของมะเร็ง) พัฒนา
ไปเกินกว,าเปpาหมายการรักษาและทําลายล
าง 
 ด
วยเหตุนี้ ความขัดแย
งอาจดํารงอยู,เป4นนิรันดร� เพ่ิมพูนแล
วเสื่อมถอย หายไปแล
วปรากฏข้ึน
ใหม, ตามวัฏจักรของวงจรความขัดแย
ง ดังแผนภูมิสามเหลี่ยม ดังนี้ 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จากแผนภูมิข
างต
น 

       

แผนภาพท่ี 

 จากกระบวนการของความขัดแย
ง
บุคคลหรือกลุ,มบุคคลมีความแตกต,างกันใน

                                                          

๓๓โยฮัน กัลป�ตุง, 
Transcend Method)
๒๕๕๐), หน
า ๗-๙. 

ความขดัแย้ง

A
ทัศนคติ

(ความเกลียดชัง ความไม,ไว
วางใจ      
ความไม,ใส,ใจ การเอาใจเขามาใส,ใจเรา

แผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงวงจรของความขัดแย�ง 

จากแผนภูมิข
างต
น ก็จะได
กระบวนการหรือวงจรของความขัดแย
งดังนี้๓๓

แผนภาพท่ี ๒.๙ แสดงกระบวนการของความขัดแย�ง 

จากกระบวนการของความขัดแย
ง นี้ชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งเป4นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลหรือกลุ,มบุคคลมีความแตกต,างกันในเง่ือนไขของค,านิยม ทัศนคติ จุดสนใจ 

                   

 การแปลงเปล่ียนขับเคล่ือนความขัดแย�งด�วยสันติวิธี 
), แปลโดย เดชา ต้ังสีฟpา, (กรุงเทพมหนคร : โครงการจัดพิมพ�คบไฟ

B 

พฤติกรรม

A

ทัศนคติ

(ความรุนแรงทางกายภาพและวาจา)
พฤติกรรม 

B 

A 
ทัศนคติ 

ความเกลียดชัง ความไม,ไว
วางใจ      
ความไม,ใส,ใจ การเอาใจเขามาใส,ใจเรา) 

C 
ความขัดแย�งเปOนตรงข�าม

(ถูกขัดขวาง ถูกกีดกัน ความคิด

๘๑ 

ก็จะได
กระบวนการหรือวงจรของความขัดแย
งดังนี้๓๓ 

 

 

นี้ชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งเป4นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
จุดสนใจ ความคิดและ

การแปลงเปล่ียนขับเคล่ือนความขัดแย�งด�วยสันติวิธี (วิธีการก�าวข�าม-
โครงการจัดพิมพ�คบไฟ, 

C

ความขัดแย้งเป็น

ตรงข้าม

ความขัดแย�งเปOนตรงข�าม 

ถูกขัดขวาง ถูกกีดกัน ความคิดสร
างสรรค�) 
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เปpาหมาย จนกระท่ังนําไปสู,สถานการณ�ของความขัดแย
ง คือ ความคับข
องใจ ความเกลียดชังและ
พัฒนาการเป4นการใช
พฤติกรรมความรุนแรงทางวาจาหรือทางกายตามลําดับ 
 สําหรับ โธมัส (Thomas) ได
เสนอรูปแบบของกระบวนการของความขัดแย
งระหว,างบุคคลว,า 
ประกอบด
วย ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. ความคับข�องใจ (frustration) เป4นข้ันตอนแรกสุดของความขัดแย
ง ข้ันตอนนี้จะเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลเกิดการรับรู
ว,า ฝ>ายตรงกันข
ามหรือบุคคลอ่ืนไม,ทําตามความต
องการหรือเปpาหมายของ
ตนเอง การปฏิเสธความต
องการ การทําผิดข
อตกลง การดูถูก การแข,งขันเพ่ือให
ได
มาซ่ึงทรัพยากรท่ี
จํากัด การไม,ปฏิบัติตามระเบียบหรือการไม,สนใจความรู
สึกของบุคคลอ่ืน ทําให
บุคคลเกิดความคับ
ข
องใจเก่ียวกับความแตกต,างท่ีเกิดข้ึน 
 ๒. ความคิดรอบยอด (conceptualization) เป4นความคิดท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ�ความ
ขัดแย
งต,อจากการเกิดความคับข
องใจ โดยเกิดจากการประเมินความต
องการและความคับข
องใจท่ี
เกิดข้ึนของท้ังสองฝ>าย เม่ือมีการรับรู
ว,าตนเองหรืออีกฝ>ายหนึ่งเกิดความคับข
องใจ ทําให
เกิดความคิด
รวบยอดของความขัดแย
งว,า ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุอะไรและลักษณะท่ีเกิดข้ึนเป4น
อย,างไร 
 ๓. พฤติกรรม (behavior) เป4นการกระทําของบุคคลท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดความคิดรวบยอด
ในประเด็นของความขัดแย
ง ซ่ึงการกระทําของบุคคลข้ึนอยู, กับองค�ประกอบ ๓ ประการ คือ          
๑) คุณลักษณะของบุคคลว,าบุคคลนั้นชอบท่ีจะตอบสนองต,อตนเอง เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจ หรือ
บุคคลนั้นชอบท่ีจะทําให
ผู
อ่ืนเกิดความพึงพอใจหรือตอบสนองความต
องการของผู
อ่ืน ๒) วัตถุประสงค� 
บุคคลนั้นต
องการให
เกิดผลอย,างไรเม่ือมีความขัดแย
งเกิดข้ึน ๓) วิธีการ บุคคลนั้นจะใช
วิธีการแบบ
ไหนในการจัดการความขัดแย
ง บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือการจัดการกับความขัดแย
ง ๕ ลักษณะ 
ได
แก, การปรองดองหรือการยอมให
 (accommodating) การประนีประนอม (compromising) การ
แข,งขันหรือการเอาชนะ (competing) การหลีกเลี่ยง (avoiding) และการร,วมมือ (collaborating) 
พฤติกรรมของฝ>ายหนึ่งจะทําให
อีกฝ>ายหนึ่งเกิดปฏิกิริยาตามมา 
 ๔. ปฏิกิริยา (reaction) เป4นข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากพฤติกรรมท่ีเห็นต้ังแต,เริ่มแรก และ
การใช
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนของฝ>ายตรงข
าม ทําให
อีกฝ>ายหนึ่งรับรู
และเกิด
ความพอใจหรือไม,พอใจในพฤติกรรมนั้น โดยแสดงปฏิกิริยาให
คู,กรณีเห็นด
วยหรือไม,เห็นด
วยกับการ
จัดการความขัดแย
งนั้น 
 ๕. ผลลัพธ* (outcome) เป4นผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการกับความขัดแย
งซ่ึงอาจเกิดผลดี
หรือผลเสียก็ได
 หากผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนไม,เป4นผลดีและไม,เป4นท่ีพึงพอใจของท้ังสองฝ>าย ความขัดแย
งก็
จะเกิดข้ึนต,อไป ซ่ึงอาจจะรุนแรงน
อยกว,าหรือมากกว,าท่ีเคยเกิดข้ึนก็ได
 ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในระยะ
ท่ีสองนี้ก็จะมีข้ันตอนเช,นเดียวกับกระบวนการของความขัดแย
งในระยะแรก ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน
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ใหม,อาจจะเกิดจากสาเหตุเดิม หรือความคับข
องใจท่ีเกิดจากการตกลง การคัดค
านหรือความไม,
ไว
วางใจท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของฝ>ายตรงกันข
าม ในขณะท่ีมีการต,อรองทําให
เกิดความขัดแย
ง
ต,อเนื่อง และถ
าความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนใหม,ไม,ได
รับการจัดการให
หมดไป ก็จะเกิดความขัดแย
ง
ต,อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ หากผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนเป4นท่ีพอใจของท้ังสองฝ>าย ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนได
รับการ
จัดการให
หมดไป กระบวนการของความขัดแย
งก็จะยุติลง๓๔ 
 จากการศึกษากระบวนการของความขัดแย
งข
างต
น อาจกล,าวได
ว,า การวางกรอบเก่ียวกับ
ลําดับข้ันตอนของกระบวนการ พัฒนาการหรือวงจรของความขัดแย
ง ย,อมถือได
ว,ามีส,วนสําคัญในการ
ช,วยเหลือบุคคล หรือกลุ,มบุคคลท่ีจะเข
าไปจัดการกับป!ญหาความขัดแย
งได
อย,างถูกต
องและเหมาะกับ
สถานการณ� เพราะหากเราไม,สามารถวิเคราะห�ได
อย,างชัดเจนว,า ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในแต,ละ
ขณะนั้นอยู,ในข้ันตอนใด หรือมีความสัมพันธ�กันอย,างไร จะทําให
เกิดความยุ,งยากในการแก
ไขป!ญหา
และอาจจะลุกลามไปสู,ความขัดแย
งในมิติอ่ืน  ๆ ได
 
 ๒.๑.๔ สาเหตุของความขัดแย�ง 
 การศึกษาวิเคราะห�ถึงปรากฏการณ� ประเภทและกระบวนการของความขัดแย
ง ย,อมเป4นการ
ไม,เพียงพอสําหรับการแก
ไขจัดการป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน หากไม,พิจารณาถึงสาเหตุของความ
ขัดแย
งเป4นส,วนประกอบในการวิเคราะห�ด
วย เพราะความขัดแย
งนั้นเกิดข้ึนจากมิติทางสังคมท่ี
หลากหลายแตกต,างกัน ไม,ว,าจะเป4นเรื่องความขัดแย
งระหว,างบุคคล ระหว,างกลุ,มบุคคลหรือระหว,าง
องค�กรและชุมชนก็ตาม ฉะนั้น การทําความเข
าใจถึงมูลเหตุของความขัดแย
งอาจทําให
ทราบชัดถึง
แหล,งเกิดของป!ญหาได
ดียิ่งข้ึน ซ่ึงในท่ีนี้จะกล,าวถึงสาเหตุของความขัดแย
งใน ๒ ลักษณะ คือ สาเหตุ
ของความขัดแย
งในมิติของนักวิชาการ และสาเหตุของความขัดแย
งในมิติของพุทธปรัชญาเถรวาท 
ดังต,อไปนี้ 
 ก. สาเหตุของความขัดแย�งในมิติของนักวิชาการ 
 เม่ือกล,าวถึงสาเหตุของความขัดแย
งได
มีนักวิชาการทางด
านสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร�
หรือเศรษฐศาสตร�จํานวนหลายท,าน ท่ีสนใจศึกษาป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมได
แสดงแหล,งท่ีมา
หรือสาเหตุของความขัดแย
งไว
แตกต,างกันออกไปหลายนัยดังต,อไปนี้ 
 ศาศวัต เพBงแพ ได
ทําการศึกษาและสรุปเหตุป!จจัยท่ีเป4นสาเหตุของความขัดแย
งจากนัก
การศึกษาเรื่องความขัดแย
งออกเป4น ๕ กลุ,มใหญ, ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาในกลุBมแรก มองสาเหตุของความขัดแย
งว,า เกิดข้ึนมาจากสันดานมนุษย�และ
สัตว�ในทุกสังคม ดังท่ี คอนรัด ลอนเรนซ� (Konrad Lonrenz) นักชาติพันธุ�วิทยา ได
อธิบายว,า ความ 

                                                           

 
๓๔แสงมณี ทรัพย�เมือง, “การจัดการความขัดแย
งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม,”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๐-๑๑. 
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ขัดแย
งของมนุษย�นั้นเกิดจากพ้ืนฐานของแนวความคิดสัญชาตญาณความก
าวร
าว (instinctual 
theories of aggression) การขัดแย
งและการต,อสู
 ความขัดแย
งเป4นกระบวนการเพ่ือการทดแทน
หรือชดเชยสิ่งท่ีเป4นสัญชาตญาณก
าวร
าวทําลายล
างของมนุษย�โดยผ,านทางการต,อสู
หรือแข,งขัน 
 ๒. การศึกษาในกลุBมท่ีสอง ให
ความสนใจในสาเหตุของความขัดแย
งในมุมมองเชิงโครงสร
าง
สังคม ข
อเสนอของทฤษฎีนี้อธิบายว,า ความขัดแย
งเกิดจากการกดข่ีขูดรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะใน
สังคมทุนนิยม ท่ีโครงสร
างสังคมมีการแบ,งชนชั้นสูง ซ่ึงเป4นชนชั้นท่ีกดข่ีขูดรีด ดังนั้น ความขัดแย
งจึง
เป4นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม,ได
 จากการขัดแย
งกันในผลประโยชน�ของชนชั้น เนื่องจากความสํานึกของชนชั้น
ท่ีก,อตัวข้ึนมากลายเป4นความขัดแย
งทางสังคม ผู
นําทางความคิดคนสําคัญของกลุ,มความคิดนี้คือ 
คาร�ล มาร�กซ� (Karl Maex) ในหนังสือเรื่อง “Capital” โดย Marcuse ได
จําแนกตัวแปลพ้ืนฐานของ
การขัดแย
งว,า ความขัดแย
งไม,ได
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ แต,เป4นผลพวงจากสังคมทุนนิยมและโครงสร
าง
ทางเศรษฐกิจท่ีมีการกดข่ีและการขัดแย
งในผลประโยชน�ทางสังคมซ่ึงไม,ได
เป4นอยู,อย,างถาวร แต,จะ
คลี่คลายโดยการปฏิวัติความขัดแย
งทางสังคม  
 ซ่ึงดาห�เรนดอร�ฟ (Dahrendorf) ก็มีความเห็นเช,นเดียวกันว,า ความขัดแย
งทางสังคมเกิดจาก
การกดข่ีระหว,างกลุ,มต,าง ๆ แต,แตกต,างจากการกดข่ีทางชนชั้นอย,างแนวคิดของมาร�กซ�ตรงท่ีดาห�
เรนดอร�ฟเห็นว,า ความขัดแย
งเรื่องผลประโยชน�ในสังคมเป4นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม,ได
ก็จริง แต,แหล,งกําเนิด
อันเป4นท่ีมาของความขัดแย
งในสังคมนั้น เกิดจากการรวมตัวข้ึนเป4นองค�กรของกลุ,มในสังคม เช,น 
ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา มักจะเกิดจากกลุ,มต,าง ๆ ท่ีมีการจัดต้ังเป4นองค�กร เช,น กลุ,ม
สหภาพแรงงานรวมตัวกันเพ่ือปกปpองผลประโยชน�และความเสมอภาคของกลุ,มตน เป4นต
น 
 ๓. การศึกษาในกลุBมท่ีสาม เสนอแนวความคิดในแนวบูรณภาพและฉันทานุภาพ 
(consensus and integration) กล,าวคือมองความขัดแย
งว,า เกิดจากความแปรปรวนหรือความ
บกพร,องในกระบวนการทางสังคม นักคิดสําคัญในกลุ,มนี้คือ พาร�สัน (Parson) ซ่ึงได
อธิบายว,า สังคม
เป4นระบบของการรวมเอาความยึดเหนี่ยวระหว,างปทัสฐานของความเห็นพ
องต
องกัน และความชอบ
ธรรมของท้ังระบบสังคม และบทบาทของสถานะของสมาชิกในสังคมควบคู,กันไป ตามแนวความคิดนี้
ความเป4นระเบียบในสังคมไม,จําเป4นต
องถูกครอบงําโดยกลุ,มอํานาจ เพราะว,าแนวความคิดนี้คํานึงถึง
ความชอบธรรมเป4นหลักในการอยู,รอดของสังคม และเม่ือใดท่ีเกิดความขัดแย
งในสังคมนั้นหมายถึงว,า 
ได
เกิดภาวะตึงเครียดข้ึนในสังคม เป4นการคุกคามต,อภาวะดุลยภาพของระบบสังคม ซ่ึงยิ่งความตึง
เครียดมีสูงข้ึนเท,าไร ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีถึงข้ันรุนแรงปฏิวัติ รัฐประหารก็จะเกิดข้ึนได
 
เนื่องจากภาวะชอบธรรมของระบบสังคมถูกทําลาย  
 ในขณะท่ี จอห�นสัน (Johnson) เห็นว,าการอยู,ร,วมกันในสังคมของสมาชิก เป4นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน�ซ่ึงกันและกัน การร,วมมือกันเป4นสิ่งปกติในสังคม แต,ความขัดแย
งเป4นสิ่ง
ผิดปกติและเป4นการสนองตอบต,อภาวะท่ีไม,มีดุลยภาพในระบบสังคมท่ีสูญเสียความชอบธรรม 
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 ๔. การศึกษาในกลุBมท่ีส่ี อธิบายว,าความขัดแย
งนั้นเกิดจากการทําหน
าท่ีอย,างหนึ่งของระบบ
สังคม ความขัดแย
งไม,ได
เกิดข้ึนโดยสันดาน หรือความบกพร,องของระบบสังคม ดังท่ี โคเซอร� (Coser) 
ได
อธิบายโดยชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งจะช,วยสร
างความสมานฉันท�ในสังคม เพราะความขัดแย
งเป4น
อาการท่ีบอกให
รู
ถึงการปฏิเสธความสัมพันธ�ในรูปแบบเดิมระหว,างคู,กรณี อํานาจของคู,กรณีได
รับการ
จัดสรรโดยกระบวนการขัดแย
ง ดุลยภาพและสัมพันธภาพรูปแบบใหม,ถูกสถาปนาข้ึนได
จากท่ี
โครงสร
างสังคมเปuดช,องให
มีการขัดแย
งเพ่ือลดเง่ือนไขของความไม,เสมอภาคลง โดยการขยาย
ความสัมพันธ�ทางอํานาจ อันจะช,วยแบ,งแยกโดดเด่ียวในสังคม และช,วยการรวมหน,วยบรรดากลุ,มต,าง 
ๆ ท่ีเป4นปฏิป!กษ�ต,อกัน ในโครงสร
างท่ีมีความขัดแย
งปรากฏอยู,อย,างหลากหลายนั้นจะเป4นกลไกโน
ม
นําให
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ�ระหว,างกัน ซ่ึงในท่ีสุดจะเป4นการสัมพันธ�กันในกิจกรรมสาธารณของสังคม
โดยส,วนรวม  
 เช,นเดียวกับ โอเบอสแชลล� (Oberschall) ท่ีมีความเห็นทํานองเดียวกันว,า ความขัดแย
งเป4น
ระบบหน
าท่ีของสังคม เช,น สงครามกับต,างชาติ อาจก,อให
เกิดการยึดเหนี่ยวภายในชาติ มีความ
แข็งแกร,งมากข้ึน 
 ๕. การศึกษาของกลุBมท่ีห�า กลุ,มนี้เน
นการศึกษาความขัดแย
งระหว,างประเทศ แนวความคิด
นี้มีความเห็นว,า ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนระหว,างสังคมนั้น เกิดจากการขัดแย
งกันในผลประโยชน�
แห,งชาติ คําว,า ผลประโยชน�แห,งชาตินั้นเก่ียวข
องกับสิ่งท่ีเรียกว,า ความม่ันคง อํานาจ ศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิของชาติ การแข,งขันกันในเรื่องผลประโยชน�แห,งชาติ การคํานวณท่ีผิดพลาดของผู
นําและ
การประเมินอํานาจท่ีสูงเกินไป ตัวแปรต,าง ๆ เหล,านี้ล
วนเป4นชนวนให
เกิดสงครามระหว,างประเทศ 
ตัวอย,างของผู
ศึกษาในแนวความคิดนี้ เช,น คิซซินเกอร� และเคนอร� (Kissinger and Knorr) ท่ีใช

ป!จจัยทางการเมืองและดุลอํานาจเป4นตัวแปรในการวิเคราะห�ความขัดแย
งระหว,างประเทศประกอบ
กับการใช
อํานาจยับยั้ง การปuดก้ัน ขอบเขตอํานาจ ความม่ันคงและผลประโยชน�แห,งชาติมาเป4นตัว
แปรหลักในการวิเคราะห�ตามแนวความคิดนี้ 
 ๖. การศึกษาของกลุBมท่ีหก มีแนวความคิดว,าความขัดแย
งเป4นผลมาจากการติดต,อสื่อสารท่ี
ไร
ประสิทธิภาพ การรับรู
 ท่ีผิดพลาด ความเข
าใจท่ีคลาดเคลื่อน การกล,อมเกลาทางสังคมและ
กระบวนการของการขาดสติยับยั้ง เน
นการศึกษาพฤติกรรมความขัดแย
ง โดยอาศัยความแตกต,างใน
ผลประโยชน� มุ,งสนใจท่ีตัวการกระทํา ลักษณะการตัดสินใจของผู
นํา ความแตกต,างในอิทธิพลรับรู

ข,าวสาร จากการติดต,อสื่อสารระหว,างฝ>ายท่ีขัดแย
ง ค,านิยมและทัศนคติเก่ียวกับอิทธิพลของ
พฤติกรรมความขัดแย
ง ความแปรปรวนทางด
านบุคลิกภาพ อันจะก,อให
เกิดสงครามหรือสันติภาพ 
เช,น นอร�ธ (North) มีความเห็นว,า การเกิดสงครามเป4นผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดในการรับรู
และ
การประเมินท่ีผิดพลาด เช,น กรณีสงครามเวียดนาม เกิดจากลักษณะทางด
านจิตใจและการรับรู
ท่ี
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ผิดพลาดในการประเมินสถานการณ�ของบุคคลสําคัญของอเมริกาท่ีเก่ียวข
องกับการตัดสินใจใน
นโยบายเอเซียตะวันออกเฉียงใต
 เป4นต
น๓๕ 
 อัลแดกและสเติร*นส*  (Aldag & Sterns)๓๖  ได
ระบุแหล,งท่ีมาของความขัดแย
งท่ีไม,ใช,ป!จจัย
ส,วนบุคคล โดยกําหนดแหล,งท่ีมาของความขัดแย
งออกเป4น ๖ ประเภท คือ ๑) การพ่ึงพากันระหว,าง
หน,วยงาน (Task Interdependence) ๒) ความมุ,งหวังต,างกัน (Goal–Incom-patibility) ๓) การ
แบ,งป!นทรัพยากรในหน,วยงาน (Shared Resources) ๔) ข
อแตกต,างบางประการในหน,วยงาน  
(Differentiation)  ๕) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล
อม (Uncertainty) และ ๖) ระบบการให

รางวัล (Reward System) นอกจากแหล,งท่ีมาของความขัดแย
ง ๖ ประการดังกล,าวแล
วนั้น     
แมคฟาแลนด� ได
เสนอสาเหตุของความขัดแย
งระหว,างบุคคลไว
อีก ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความคิดเห็น คนทุกคนย,อมมีความคิดท่ีแตกต,างกันไปไม,มากก็น
อย ในลักษณะท่ีเรียกว,า  
“นานาจิตตัง” ท้ังนี้เป4นเพราะความแตกต,างในเรื่องของโอกาสการฝ�กอบรม ประสบการณ�การเรียนรู
  
ทําให
การแสดงออกในเรื่องการใช
เหตุผลแตกต,างกันไป บางครั้งมีลักษณะท่ีเรียกว,า “มองต,างมุม” 
 ๒. การรับรู� ความแตกต,างของกระบวนการรับรู
ทําให
บุคคลเกิดความเข
าใจ (Perception)  
แตกต,างกัน ดังนั้น สถานการณ�เดียวกันบุคคลอาจจะมีความเข
าใจท่ีแตกต,างกันไปบ
าง บางคนอาจ
เห็นว,าเรื่องนั้นถูกต
องท้ังหมด อีกฝ>ายอาจเห็นว,า ถูกเป4นบางส,วน เป4นต
น 
 ๓. คBานิยม บุคคลท่ีมีค,านิยมต,างกันจะยึดม่ันในสาระท่ีแตกต,างกัน เพราะค,านิยม หมายถึง
การท่ีบุคคลเห็นว,า สิ่งใดถูกต
องหรือไม,ถูกต
อง ควรปฏิบัติหรือไม,ควรปฏิบัติ ซ่ึงจะไม,มีเหตุผลเป4นแก,น
สารท่ีแท
จริง ค,านิยมจึงเป4นเกณฑ�การตัดสินใจของบุคคล 
 ๔. อคติ อคติเป4นความรู
สึกส,วนบุคคลท่ีแฝงเร
นอยู,ภายใน มีอิทธิพลต,อพฤติกรรมก,อให
เกิด
ก,อให
เกิดความลําเอียง ฉันทาคติ หมายถึง ความลําเอียงเพราะรัก–ชอบ ภยาคติ เป4นความลําเอียงท่ี
เกิดข้ึนเพราะความเกลียดชัง อคติมีอิทธิพลต,อการตัดสินใจของบุคคลอยู,เสมอ 
 ๕. ผลประโยชน* ผลประโยชน�หมายถึงสถานการณ�ท่ีบุคคลคาดหวังผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึนและ
ตนเองจะเป4นเจ
าของ และหากไม,เป4นไปตามท่ีคาดหวัง การแสดงออกในลักษณะท่ีด้ินรนแสดงพลัง
เพ่ือให
ได
มาซ่ึงผลประโยชน�ก็มักจะเกิดข้ึน ความขัดแย
งผลประโยชน�มักจะมีความรุนแรง ดังคํา
โบราณท่ีกล,าวว,า “ผลประโยชน�ขัดกันก็บรรลัย” 

                                                           

 
๓๕ศาศวัต เพ,งแพ, “ความขัดแย
งและการแก
ไขความขัดแย
งในสังคมไทย : ศึกษากรณี

โครงการก,อสร
างท,อส,งก�าซยาดานา”, วิทยานิพนธ*รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน
า ๑๗ -๑๙. 

๓๖Aldag Ramon J. and Timothy M. Sterns, Managament, (Ohio : South  
Western, 1987), p. 40-53. 
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 ๖. วิธีการทํางาน บุคคลย,อมยึดม่ันในหลักการและวิธีการทํางานของตนเอง หากไม,ได
รับ
มอบหมายภาระหน
าท่ีร,วมกัน การยึดม่ันดังกล,าวก็จะเป4นสาเหตุของความขัดแย
ง การขัดแย
งท่ีเป4น
สาเหตุจากวิธีการทํางาน หากได
รับการแก
ไขจะเป4นการสร
างสรรค�คุณค,าของการทํางานให
เกิดข้ึน 
 ๗. จุดมุBงหมาย บุคคลมีเปpาหมายหรือวัตถุประสงค�การทํางานเสมอ หากจุดมุ,งหมายต,างกัน
จะส,งผลต,อวิธีการทํางานท่ีแตกต,างกันโดยสิ้นเชิง เรียกว,า “เริ่มต
นเดินกันคนละทิศ” ดังนั้น การสร
าง
ความเข
าใจร,วมกันเม่ือเริ่มต
นทํางานจึงเป4นสิ่งจําเป4น 
 การกําหนดกรอบแหล,งท่ีมาหรือสาเหตุของความขัดแย
งระหว,างบุคคลหรือกลุ,มบุคคล
ดังกล,าว มีนัยคล
ายคลึงกับแนวคิดของ ไพบูลย� ฉ่ิงทองคํา๓๗  ท่ีได
แสดงหรือระบุสาเหตุของความ
ขัดแย
งระหว,างบุคคลไว
 ๕ ประเด็น คือ ๑) ความคิดเห็นแตกต,างกัน ๒) ความต
องการต,างกัน        
๓) ค,านิยมต,างกัน ๔) มีอคติต,อกัน และ ๕) ผลประโยชน�ขัดกัน 
 นิวแมน และ บรูเอล (Pheuman and Bruehl) ได
ระบุถึงสาเหตุของความขัดแย
งไว
เป4น ๓ 
กลุ,มใหญ, ดังนี้ 
 ๑. องค*ประกอบด�านบุคคล เป4นสาเหตุของความขัดแย
งท่ีเกิดจากบุคคลหรือกลุ,มบุคคลซ่ึง
มุ,งพิจารณาท่ีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของบุคคล ท่ีสามารถแบ,งออกเป4น ๔ ส,วนใหญ, ๆ คือ 
   ๑.๑ ภูมิหลัง สาเหตุอย,างหนึ่งท่ีทําให
เกิดความขัดแย
งก็คือ การท่ีแต,ละบุคคลมีภูมิ
หลังท่ีแตกต,างกัน เช,น ความแตกต,างทางวัฒนธรรม ทางการศึกษา ค,านิยม ความเชื่อและ
ประสบการณ� 
   ๑.๒ แบบฉบับ สาเหตุของความขัดแย
งอีกอย,างหนึ่งคือ ความแตกต,างของแบบ
ฉบับของแต,ละบุคคล มนุษย�ต,างก็มีการกระทํา พฤติกรรมและการแสดงออกท่ีเป4นแบบฉบับของ
ตนเอง แบบฉบับของบุคคลอาจพิจารณาได
ดังนี้ 
   ก. แบบฉบับทางจิตวิทยา คาร�ล จุง ซ่ึงเป4นนักจิตวิทยายืนยันให
เห็นว,า แต,ละคนก็
มีแบบฉบับทางจิตวิทยาเป4นของตัวเอง ไม,ว,าจะเป4นวิธีคิด ความรู
สึกหรือประสาทสัมผัส  
  ข. แบบฉบับทางอารมณ* แบบฉบับของบุคคลจะแตกต,างกันไปตามแบบฉบับทางอารมณ� 
บางคนชอบท่ีจะเป4นมิตรช,วยเหลือคนอ่ืน แต,บางคนก็ชอบท่ีจะข,มเหงหรือก
าวร
าวคนอ่ืน 
   ค. แบบฉบับของการเจรจา เป4นผลมาจากแบบฉบับทางอารมณ� หากบุคคลชอบ
พินิจไตร,ตรอง มีอารมณ�เย็น แบบฉบับของการเจรจาก็เป4นแบบหนึ่ง หากเป4นคนอารมณ�ร
อน  
ก
าวร
าว แบบฉบับของการเจรจาก็เป4นอีกแบบหนึ่ง  

                                                           

๓๗สุภาพ บุญสว,าง, “การจัดการความขัดแย
งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตําบล
แม,นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวังพะเยา”,วิทยานิพนธ*ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,), ๒๕๔๘, หน
า ๘.   
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   ง. แบบฉบับทางภาวะผู�นํา จําแนกได
หลายวิธี เช,น แบ,งเป4นผู
นําท่ีมุ,งงานกับมุ,งคน 
หรือมุ,งสัมพันธ� เป4นต
น ถ
าผู
นําเป4นแบบเดียวกับผู
ตาม ป!ญหาก็อาจไม,เกิด แต,ถ
าผู
นําและผู
ตามเป4น
คนละแบบกัน ความขัดแย
งย,อมเกิดข้ึนแน, 
   ๑.๓ การรับรู� สาเหตุท่ีสําคัญอย,างหนึ่งของความขัดแย
งก็คือ การรับรู
ท่ีส,งผลต,อการ
เกิดความขัดแย
ง แบ,งเป4น ๒ อย,าง คือ การรับรู
ท่ีบิดเบือน และการรับรู
ท่ีแตกต,าง 
   ๑.๔ ความรู�สึกของคนมีความรู�สึกท่ีแตกตBางกัน ทําให
เกิดความสับสนและนําไปสู,
ความขัดแย
งได
 
 ๒. ประเด็นป�ญหาของการปฏิสัมพันธ*ท่ีเปOนสาเหตุของความขัดแย�ง ปฏิสัมพันธ�ท่ีเป4น
สาเหตุของความขัดแย
งคือ การสื่อสาร (Communication) ท่ีไม,ดีหรือไม,มีคุณธรรม การสื่อสารท่ีไม,ดี
จะทําให
เกิดความเข
าใจผิด ท้ังในแง,ของข,าวสารและเจตนาของข,าวสาร ซ่ึงจะทําให
รับดับของความ
ขัดแย
งเกิดมากข้ึน ความขัดแย
งอาจเกิดจากส,วนประกอบท้ังสามส,วนของสาระกระบวนการสื่อสาร 
คือ ผู
ส,งสาร สื่อท่ีใช
ส,งข,าวสาร และผู
รับข,าวสาร เช,น 
   ๒.๑ ป�ญหาจากผู�สBงสาร ได
แก, ส,งข,าวสารท่ีไม,สมบูรณ�คลุมครือหรือไม,ชัดเจนหรือ
เปลี่ยนความคิดออกเป4นสื่อเพ่ือการส,งข,าวสารได
ไม,ถูกต
องและสมบูรณ� เช,น เปลี่ยนความคิดออกเป4น
ภาษาเขียนหรือคําพูดได
ไม,ถูกต
อง เป4นต
น 
   ๒.๒ ป�ญหาจากส่ือท่ีใช�สBงขBาวสาร ได
แก, การบิดเบือนข
อมูลโดยไม,ได
ต้ังใจของผู
ส,ง
สาร ซ่ึงอาจเกิดจากถ
อยคําหรือท,าทางท่ีใช
หรือการทําจนเคยชิน 
   ๒.๓ ป�ญหาจากผู�รับขBาวสาร ได
แก, ความสามารถของผู
รับข,าวสารท่ีจะแปล
ความหมายของข
อมูลจากสื่อเป4นความคิด เป4นต
นว,าผู
รับข,าวสารไม,เข
าใจภาษาท่ีใช
ในการสื่อสาร 
ย,อมจะทําให
เกิดความขัดแย
งได
 หรือเกิดจากความเข
าใจไม,ตรงกันระหว,างผู
รับข,าวสารกับผู
ส,ง
ข,าวสาร 
 ๓. สภาพองค*การท่ีเปOนสาเหตุของความขัดแย�ง เช,น การมีทรัพยากรท่ีจํากัด ความ
คลุมเครือในโครงสร
าง และความคลุมเครือในบทบาท กฎเกณฑ�ในองค�กรท่ีเข
มงวดเกินไป การแข,งขัน
เพ่ือให
ได
ทรัพยากรท่ีมีอยู,อย,างจํากัด และการมีข
อยกเว
นสําหรับบุคคลบางคนในองค�การ เป4นต
น๓๘ 
 ส,วน ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� ได
สรุปสาเหตุของความขัดแย
งไว
ดังนี้ 
 ๑. การจัดสรรทรัพยากร เช,น เงิน วัสดุอุปกรณ� สถานท่ี คน เป4นสิ่งท่ีหน,วยงานต
องจัดสรร
ให
แก,กลุ,มต,าง ๆ ป!ญหาเกิดข้ึนเนื่องจากการแบ,งสันป!นส,วนไม,เป4นไปตามความต
องการ ทรัพยากรมี
น
อยไม,เพียงพอกับความต
องการ เช,น การให
 ๒ ข้ันไม,ท่ัวถึง 

                                                           

 
๓๘เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, ความขัดแย�งการบริหารเพ่ือความสร�างสรรค*, อ
างแล
ว, หน
า 

๑๒-๑๔. 
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 ๒. ความแตกตBางในด�านเปqาหมายของบุคคลกับองค*การ สิ่งท่ีเราต้ังไว
ไม,เป4นไปตาม
เปpาหมาย เนื่องจากแต,ละบุคคลมีเปpาหมายแตกต,างกัน เม่ือมาอยู,รวมกันทําให
เกิดความแตกต,าง
ระหว,างเปpาหมายส,วนบุคคลกับเปpาหมายองค�การ ทําให
คนเราเลือกปฏิบัติแตกต,างกันไปด
วย 
 ๓. ความไมBสัมพันธ*กันระหวBางคําส่ังอยBางเปOนทางการกับคําส่ังท่ีไมBเปOนทางการโดยท่ัวไป 
สิ่งท่ีเป4นคําสั่งควรเป4นแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล
องกัน แต,บางครั้งหน,วยงานมีคําสั่งท่ีถูกต
อง มีระเบียบ 
มีการเลือกปฏิบัติ สําหรับบางคนมีข
อยกเว
น เช,น การมาทํางานสาย การขาดงาน หรือในกรณีท่ีคําสั่ง
ท่ีเป4นลายลักษณ�อักษรกับคําสั่งด
วยวาจาไม,ตรงกันก็มี 
 ๔. ลักษณะโครงสร�างขององค*การ แต,ละแผนกมีความแตกต,างกัน แผนกขายกับแผนกบัญชี
มีลักษณะหน
าท่ีและงานท่ีแตกต,างกันอยู, ทําให
เกิดความสําคัญและเปpาหมายของงานและลักษณะ
ผู
ปฏิบัติงานอาจเห็นความแตกต,างของการเลือกปฏิบัติของฝ>ายบริหารท่ีให
ความสําคัญไม,เท,ากัน ทํา
ให
เกิดความขัดแย
งได
 
 ๕. ความแตกตBางในด�านพฤติกรรมสBวนบุคคล เช,น บุคลิกภาพเปpาหมายส,วนตัว ความเชื่อ 
ค,านิยม ซ่ึงแตกต,างจากคนอ่ืนทําให
เกิดการยึดถือ เชื่อม่ันในความคิดของตนเอง การปฏิบัติของตนทํา
ให
เกิดความขัดแย
งกันได
 
 ๖. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป4นความไม,สัมพันธ�ระหว,างงานท่ีปฏิบัติกับความเชื่อความคิด 
ความสามารถของตน บางคนมีแนวความคิดเช,นนี้ แต,ต
องปฏิบัติตามคําสั่งหรืองานท่ีทําอยู,นั้น แต,
ความสามารถท่ีตนเองทําสูง ทําให
เกิดความเบ่ือหน,ายและมีความเห็นขัดแย
งกับคนอ่ืนในเรื่องการ
ทํางาน นอกจากนี้การไม,ได
กําหนดหน
าท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนก็ทําให
การทํางานมีความ
ขัดแย
งกันได
๓๙ 
 สาเหตุของความขัดแย
งข
างต
นนี้ มีสาระสําคัญใกล
เคียงกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม ท่ีได

สรุปสาเหตุของความขัดแย
งไว
 ๑๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑. การจัดทรัพยากร เนื่องจากองค�การทุกขนาดและทุกรูปแบบมีทรัพยากรอยู,อย,างจํากัด 
ได
แก, ทรัพยากรกําลังคน เงินทุน วัสดุอุปกรณ�และพ้ืนท่ีในจํานวนจํากัดนั่นเอง เม่ือมีการจัดสรร
ทรัพยากรดังกล,าวในแต,ละครั้งก็จะมีบางกลุ,มในองค�การได
ทรัพยากรน
อยกว,าความต
องการของ
ตนเองอย,างหลีกเลี่ยงไม,ได
 ถึงแม
จะมีการจัดสรรทรัพยากรอย,างเข
มงวด ในหลักการท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของแต,ละกลุ,มก็ตาม ผู
นําของแต,ละกลุ,มก็มักจะโต
แย
งเก่ียวกับความจําเป4นและ
ความสําคัญของกลุ,มตนเองเสมอ 

                                                           

 
๓๙ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดีด 

จํากัด, ๒๕๔๔), หน
า ๑๕๙-๑๖๐. 
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 ๒. ความต�องการผลประโยชน* กลุ,มบุคคลหรือบุคคลในองค�การล
วนแล
วแต,ต
องการ
ผลประโยชน� เช,น ต
องการความปลอดภัย ความรัก ความเป4นเจ
าของ ความนับถือ เกียรติยศชื่อเสียง 
และความต
องการความสําเร็จในชีวิต เป4นต
น เม่ือผลประโยชน�ขัดกันหรือได
รับผลประโยชน�น
อยไม,
เพียงพอต,อความต
องการก็จะเกิดความขัดแย
งข้ึน 
 ๓. ความแตกตBางในเปqาหมาย กลุ,มต,าง ๆในองค�การมักจะมีความชํานาญงานเฉพาะอย,าง 
จึงทําให
มีเปpาหมายของงานท่ีแตกต,างกัน ทุกกลุ,มต,างปฏิบัติงานให
สําเร็จตามเปpาหมายของตน เพ่ือ
หวังผลประโยชน�ทางด
านรางวัลตอบแทน และการจัดสรรทรัพยากรท่ีกล,าวมาแล
วเพ่ิมข้ึนจาก
องค�การ จึงเป4นเหตุให
เกิดความขัดแย
งกันข้ึนในระหว,างกลุ,ม เช,น เก่ียวกับเรื่องลําดับก,อนหลังของ
การปฏิบัติงานของแต,ละกลุ,ม เป4นต
น 
 ๔. ข�อมูลหรือข�อเท็จจริง อาจจะเป4นท่ีมาของความขัดแย
งระหว,างกลุ,มในองค�การได
 ถ
าหาก
ว,าแต,ละกลุ,มมีข
อมูลท่ีแตกต,างกัน หรือรู
ความจริงมาคนละอย,างสําหรับกรณีเดียวกัน กล,าวคือ บุคคล
ในสองกลุ,ม ซ่ึงมีข
อมูลแตกต,างกันจึงเข
าใจไปคนละด
านในข
อมูลสําคัญ ๆอันเป4นสาเหตุท่ีทําให
มี
ความเห็นท่ีแตกต,างกันออกไป 
 ๕. คBานิยม เรื่องค,านิยมนี้เป4นสิ่งท่ีสําคัญในการท่ีทําให
เกิดความขัดแย
งระหว,างกลุ,มใน
องค�การ เช,น ดุลยพินิจด
านค,านิยม (Value Judgement) ซ่ึงมักจะแตกต,างกันไปในแต,ละกลุ,ม เป4น
เรื่องความเห็นในด
าน ดีหรือเลว 
 ๖. ความแตกตBางด�านการรับรู� ความแตกต,างในเปpาหมายระหว,างกลุ,มต,าง ๆภายในองค�การ 
มักจะตามมาด
วยความแตกต,างกันในการรับรู
ท่ีสามารถนําไปสู,ความขัดแย
งได
 เช,น แผนกวิศวกรรม
อาจมีการรับรู
ในเรื่องคุณภาพของสินค
า การออกแบบท่ีถึงพร
อมด
วยหลักทางวิศวกรรมและความ
คงทนถาวรของสินค
า ในขณะท่ีแผนกสินค
ากลังมีความคิดไปในทางด
านการออกแบบให
ง,าย ๆ เพ่ือ
ประหยัดต
นทุนการผลิต เป4นต
น 
 ๗. ความเช่ือ ความเชื่อของแต,ละกลุ,มซ่ึงมีความแตกต,างกัน เช,น กลุ,มท่ีมาจากสาขาวิชาชีพ
ท่ีแตกต,างกัน เป4นต
นว,า ฝ>ายการเงิน ฝ>ายการผลิตและฝ>ายการตลาด จะมีความเชื่อแตกต,างกันไป ซ่ึง
จะทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึนภายในองค�กรเสมอ 
 ๘. ความคิดเห็นและความรู�ของแตBละกลุBมท่ีแตกตBางกัน เป4นผลมาจากการได
รับการศึกษา
อบรมมาโดยตลอด จนกลายเป4นสามัญสํานึกท่ีว,า “...ต,างฝ>ายต,างก็ถือศักด์ิศรีของตนด
วยกันท้ังนั้น...” 
ซ่ึงจะเป4นชนวนของความขัดแย
งในองค�การท้ังในป!จจุบันและอนาคตได
 
 ๙. โครงสร�างขององค*การ อาจเป4นสาเหตุของความขัดแย
งระหว,างกลุ,มในองค�การได
 
โดยเฉพาะโครงสร
างขององค�การแบบระบบราชการซ่ึงประกอบด
วยการบังคับบัญชาตามลําดับข้ันมี
กฎและระเบียบข
อบังคับ แบ,งงานตามความถนัดและทักษะความชํานาญ งานเป4นของส,วนกลาง 
(องค�การ) มิใช,เป4นเรื่องส,วนตัว (Impersonal) และเหตุผลอยู,ท่ีกฎหมายซ่ึงกําหนดไว
 เป4นระบบท่ีฝtน
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ความรู
สึกตามธรรมชาติของมนุษย� เช,น การขาดโอกาสในการใช
ความคิดริเริ่ม จึงรวมกลุ,มต,อสู
เพ่ือ
เอาชนะกลุ,มผู
บังคับบัญชา จึงเป4นท่ีมาของความขัดแย
งในองค�การนั่นเอง 
 ๑๐. การเปล่ียนแปลง ไม,ว,าจะเป4นการเปลี่ยนแปลงโครงสร
างองค�การ หรือพฤติกรรมใน
องค�การ (ทัศนคติ ค,านิยม ความเชื่อ ทักษะ วิธีการทํางาน การวินิจฉัยสั่งการ เป4นต
น 
 ๑๑. การติดตามส่ือข�อความ การติดต,อสื่อข
อความท่ีเลว เป4นอีกสาเหตุหนึ่งของความ
ขัดแย
งภายในองค�การ เช,น การติดต,อสื่อข
อความทางเดียวจากผู
บังคับบัญชาลงมาถึงผู
ใต
บังคับบัญชา 
และข
อมูลท่ีกลุ,มผู
ใต
บังคับบัญชาได
รับไม,ตรงกับเจตจํานงของผู
สั่งการ เนื่องจากภาษา ความรู
 
ค,านิยม หรือความเชื่อของท้ังสองฝ>ายต,างกัน จึงทําให
เกิดการเข
าใจผิด อันเป4นเหตุทําให
เกิดความ
ขัดแย
งข้ึนได
ในองค�การ 
 ๑๒. พฤติกรรมของกลุBม ได
แก, ความพึงพอใจในบทบาทและสถานภาพท่ีได
รับในองค�การ 
บุคลิกภาพของผู
นําแต,ละกลุ,ม และการปะทะสังสรรค�ระหว,างกลุ,มในสังคมองค�การ เป4นต
น ก็สามารถ
เป4นสาเหตุแห,งความขัดแย
งระหว,างกลุ,มในองค�การได
เช,นกัน๔๐ 
 จากความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีได
นําเสนอทัศนะเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแย
งดังกล,าว 
อาจสรุปได
ว,า สาเหตุของความขัดแย
งมาจากความแตกต,างกันของบุคคล กลุ,มบุคคลหรือชุมชน 
ตลอดถึงประเทศชาติในองค�ประกอบ ๓ ด
าน ดังนี้  
 ๑. องค*ประกอบด�านโครงสร�างทางสังคม ได
แก, การขัดแย
งในผลประโยชน�แห,งชาติ ความ
ม่ันคง อํานาจ ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของชาติ ความแปรปรวนหรือความบกพร,องในกระบวนการทาง
สังคม การกดข่ีขูดรีดทางชนชั้นในระบบสังคมทุนนิยม เป4นต
น 
 ๒. องค*ประกอบด�านการปฏิ สัมพันธ*ของกลุBมบุคคล ได
แก,  การติดต,อสื่อสารท่ีไร

ประสิทธิภาพ ความไม,สัมพันธ�ระหว,างคําสั่งอย,างเป4นทางการและไม,เป4นทางการ ความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล
อมในองค�กร การรับรู
ข
อมูลหรือข
อเท็จจริง กลุ,มผลประโยชน� วิธีการทํางาน การ
พ่ึงพากัน การแบ,งป!นทรัพยากรท่ีมีจํากัด เป4นต
น 
 ๓. องค*ประกอบด�านสBวนบุคคล ได
แก, สันดานดิบของมนุษย�หรือสัญชาตญาณความก
าวร
าว 
ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ ค,านิยม อคติ ความคับข
องใจ ผลประโยชน� เปpาหมาย พฤติกรรม
ส,วนบุคคลหรือบุคลิกภาพ เป4นต
น   
 อย,างไรก็ดี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได
กล,าวถึงเหตุป!จจัยของความขัดแย
งโดยการจัดกลุ,ม
ตามแนวความคิดออกเป4น ๖ กลุ,มใหญ, ๆ  คือ 

                                                           

 
๔๐ประกาทิพย� ผาสุข, “การจัดการความขัดแย
งของผู
บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต ๑”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๙-๒๑. 
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 ๑. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากป�จจัยภายใน ซ่ึงแนวคิดของกลุ,มนี้ส,วนใหญ,จะเป4น
นักคิดทางศาสนาและนักคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร� ท่ีเห็นว,า ป!จจัยท่ีเป4นสาเหตุของความขัดแย
งนั้น
ได
แก, กิเลส เช,น อวิชชา ตัณหา ความโลภ ความโกรธและความหลง เป4นต
น ส,วนนักพฤติกรรม
ศาสตร� เห็นว,า พฤติกรรมในแง,สัญชาตญาณและสันดานของมนุษย� เป4นป!จจัยพ้ืนฐานในการแสดง
ความก
าวร
าว รุนแรง โดยผ,านทางความขัดแย
งหรือการแข,งขัน 
 ๒. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากความต�องการ นักคิดในกลุ,มนี้ประกอบด
วย ศ.ดร.
เทียนฉาย กีระนันท� ท่ีชี้ว,า ความต
องการด
านเศรษฐกิจและสังคมเป4นตัวแปรสําคัญประการหนึ่งท่ีทํา
ให
เกิดความขัดแย
งในสังคม สิ่งท่ีเขานํามายืนยันข
อสมมติฐานก็คือ ดัชนีชี้ความแตกต,างทางเศรษฐกิจ
ได
แก, รายได
 สินทรัพย�ถือครอง และการมีงานทํา เป4นต
น ส,วนตัวแปรความต
องการด
านสังคมก็คือ  
ระดับการศึกษา ความทันสมัยและฐานะทางสังคม ซ่ึงความแตกต,างดังกล,าวจัดได
ว,า เป4นสิ่งกระตุ
นให

คนในสังคมเกิดความขัดแย
งระหว,างกัน ในขณะท่ี ชัยวัฒน� สถาอานันท� วิเคราะห�คล
ายกันว,า ตัวแปร
ในด
านสังคมและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพทําให
เกิดความขัดแย
งด
านชนชั้น และช,วงชิง
ทรัพยากรในระดับต,าง ๆ 
 ๓. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากอํานาจ นักคิดคนสําคัญท่ีมีอิทธิพลต,อการมองว,า  
ความขัดแย
งเกิดจากอํานาจ คือ ราล�ฟ ดาห�เรนดอร�ฟ (Ralf Dahrendorf) โดยเขาได
ชี้ให
เห็นว,า  
บางครั้งอํานาจมีอยู,น
อย หายาก กลุ,มย,อย ๆ ในองค�การทางสังคม จึงต
องแข,งขันต,อสู
เพ่ือให
ได
มาซ่ึง
อํานาจอันน
อยนั้น ด
วยเหตุนี้จึงทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึนในกลุ,มของสังคม 
 ๔. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากคBานิยม เม่ือกล,าวถึงคําว,า “ค,านิยม” (Values)  
ประกอบไปด
วยประเด็นหลัก ๆ ท่ีน,าสนใจหลายประการ กล,าวคือ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  
ศาสนา ภาษาหรือชาติพันธุ� เป4นต
น อันเป4นสิ่งท่ีแสดงออกทางความคิดหรือการกระทํา 
 ๕. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากโครงสร�างสังคม คาร�ล มาร�กซ� (Karl Marx) จัดได
ว,า
เป4นผู
นําทางความคิดในกลุ,มนี้ โดยเขาได
กล,าวไว
ในหนังสือเรื่อง “Capital” Marcuse และ C.  
Wright Mills ว,า ความขัดแย
งเกิดจากการกดข่ีขูดรีดทางชนชั้น โดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซ่ึง
โครงสร
างสังคมมีการแบ,งชนชั้นสูง และเป4นชนชั้นท่ีกดข่ีขูดรีด ดังนั้น ความขัดแย
งจึงเป4นสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไม,ได
 ซ่ึงขัดแย
งกันในผลประโยชน�ของชนชั้น เนื่องจากความสํานึกของชนชั้นท่ีก,อตัวข้ึนมา
กลายเป4นความขัดแย
ง ได
ทําการจําแนกตัวแปรพ้ืนฐานของการขัดแย
งว,า ความขัดแย
งไม,ได
เกิดข้ึน
โดยบังเอิญแต,เป4นผลพวงจากสังคมทุนนิยมและโครงสร
างทางเศรษฐกิจกิจการกดข่ีและการขัดแย
ง
ทางสังคม ซ่ึงผู
สนับสนุนแนวความคิดนี้มี เลนิน (Lenin) และเหมา เจ�อ ตุง (Mao Tse-Tung) 
 ๖. กลุBมท่ีมองวBา ความขัดแย�งเกิดจากข�อมูลขBาวสารหรือการส่ือสารท่ีไร�ประสิทธิภาพ  
นอร�ทและเคลแมน (North & Kelman) มองว,า “การรับรู
ท่ีผิดพลาด ความเข
าใจท่ีคลาดเคลื่อน” มี
ส,วนสําคัญท่ีทําให
เกิดความขัดแย
ง โดยพวกเขาได
ย้ําว,า “การเกิดของสงครามเป4นผลสืบเนืองจาก
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ความผิดพลาดในการรับรู
และการประเมินท่ีผิดพลาด” ประเด็นตัวอย,างท่ีพวกเขาได
นํามาสนับสนุน
ข
อคิดเห็นก็คือกรณีสงครามเวียดนาม “สงครามเวียดนาม เกิดจากลักษณะทางด
านจิตใจและการรับรู

ท่ีผิดพลาดในการประเมินสถานการณ�ของบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวข
องกับการตัดสินใจในนโยบายเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ของอเมริกา” จะเห็นว,า ในหลายสถานการณ�ท่ีนําไปสู,ความขัดแย
งและความรุนแรง
นั้นมีรากฐานมาจากการสื่อสารท่ีไร
ประสิทธิภาพเสมอ ผู
วิจัยมองว,า เขาพยายามสรุปเช,นนั้น แต,ความ
จริงก็คือมีตัวแปรมากมายท่ีทําให
เกิด “สงคราม” แต,ในป!จจุบันนี้ข
อกังวลของเขาดูประหนึ่งว,าไม,ค,อย
มีความจําเป4นและสําคัญเท,าใดนัก เพราะระบบการสื่อสารในยุคนี้มีความคล,องตัวและทันสมัยอย,างยิ่ง 
 จากแนวความคิดต,าง ๆข
างต
น กล,าวโดยสรุปได
ว,า สาเหตุท่ีก,อให
เกิดความขัดแย
งข้ึนนั้นมีตัว
แปรใน ๒ มิติหลัก ๆ ด
วยกัน คือ   
 ๑. ตัวแปรภายใน ตัวแปรภายในนี้มุ,งเน
นไปท่ีพฤติกรรมด้ังเดิมหรือสัญชาตญาณก
าวร
าวของ
มนุษย� เช,น ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ ค,านิยม อคติ ความคับข
องใจ ผลประโยชน� และ
เปpาหมายส,วนบุคคลท่ีแตกต,างกัน   
 ๒. ตัวแปรภายนอก  ตัวแปรภายนอกนี้ มุ, ง เน
นไปท่ีสภาพแวดล
อมภายนอก เช,น  
ผลประโยชน�แห,งชาติ ความม่ันคง อํานาจ ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของชาติ ความแปรปรวนหรือความ
บกพร,องในกระบวนการทางสังคม การกดข่ีขูดรีดทางชนชั้นในระบบสังคมทุนนิยม สภาพทาง
เศรษฐกิจ การติดต,อสื่อสารท่ีไร
ประสิทธิภาพ ความไม,สัมพันธ�ระหว,างคําสั่งอย,างเป4นทางการและไม,
เป4นทางการ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล
อมในองค�กร การรับรู
ข
อมูลหรือข
อเท็จจริง กลุ,ม
ผลประโยชน� วิธีการทํางาน การพ่ึงพากัน และการแบ,งป!นทรัพยากรท่ีมีจํากัด  ล
วนเป4นเหตุป!จจัยท่ี
ทํามนุษย�ได
แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของความขัดแย
งท้ังสิ้น 
 ข. สาเหตุของความขัดแย�งในมิติของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 จากแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแย
งท่ีผู
วิจัยได
กล,าวสรุปไว
ในตอนต
นว,า เกิดข้ึนมา
จากตัวแปร ๒ ลักษณะ คือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ซ่ึงในท่ีนี้ ผู
วิจัยจะได
ทําการศึกษา
วิเคราะห�ถึงสาเหตุของความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนจากตัวแปรภายใน เนื่องจากพิจารณาเห็นว,าเหตุป!จจัย
ของความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนจากตัวแปรภายใน เช,น ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ ค,านิยม อคติ 
ความคับข
องใจ ผลประโยชน� และเปpาหมายส,วนบุคคลท่ีแตกต,างกันนั้น มีความสําคัญกว,าตัวแปร
ภายนอกในแง,ของการกระตุ
นหรือควบคุมสันดานเดิมหรือสัญชาตญาณก
าวร
าวของมนุษย�เบ้ืองต
น 
เพ่ือสกัดก้ันไม,ให
พัฒนาไปสู,ป!ญหาความขัดแย
งในรูปแบบต,าง ๆได
  ฉะนั้น ผู
วิจัยจะได
ศึกษาวิเคราะห�
ถึงสาเหตุของความขัดแย
งท่ีเกิดจากตัวแปรภายในตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงมีอกุศลธรรม
ปรากฏอยู, ๒ กลุ,ม คือ ๑) อกุศลมูล ได
แก, โลภะ โทสะและโมหะ ๒) ปป!ญจธรรม ได
แก, ตัณหา มานะ
และทิฏฐิ ซ่ึงจะได
อธิบายขยายความไปตามลําดับดังนี้ 
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 ๑. อกุศลมูล 
 หลักพุทธปรัชญาเถรวาทมีแนวคิดหรือหลักคําสอนสําคัญเก่ียวกับระบบสังสารวัฏหรือการ
เวียนเกิดเวียนตายของมนุษย� คําว,า “สังสารวัฏ” มาจากคําว,า “สังสาระ” แปลว,า การท,องเท่ียวไป 
กับ “วัฏฏะ” แปลว,า วนหรือวงกลม มี ๓ คือ กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะและวิปากวัฏฏะ ดังแผนภาพ
ดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑๐ แสดงกระบวนการของสังสารวัฏ 

 สภาพท้ัง ๓ อย,างนี้เรียกว,า วัฏฏะ หรือ วน เพราะเป4นสภาพท่ีเกิดวนเวียนต,อเนื่องกันไปเป4น
วงกลม เป4นสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับมนุษย�โดยตรง พุทธปรัชญาถือว,ามนุษย�ธรรมดาท่ัวไปผู
เป4นปุถุชน คือ 
เป4นผู
ท่ีหนาแน,นด
วยกิเลสในการดํารงชีวิตอยู,ในโลก บุคคลต
องมีการกระทําทางกายบ
าง ทางวาจา
บ
าง ทางใจบ
าง ท่ีเรียกว,า กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม สิ่งท่ีทําให
การกระทําของบุคคลจัดเป4น
กรรมก็คือ เจตนาท่ีเกิดจากแรงหนุนของกิเลส กิเลสจึงเป4นสิ่งท่ีทําให
เกิดกรรม เม่ือมีกรรมคือการ
กระทํา วิบากซ่ึงเป4นผลของกรรมก็เกิดมีข้ึนหมุนเวียนเป4นวงกลมอย,างนี้เรื่อยไป 
 เม่ือพิจารณาถึงวงจรชีวิตข
างต
นนี้ชี้ให
เห็น เม่ือใดท่ีเรากําจัดกิเลสให
หมดไป การกระทําและ
ผลของการกระทําก็ย,อมสิ้นสุดลงด
วย กิเลสจึงนับเป4นสาเหตุเบ้ืองต
นในการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย�จนกระท่ังพัฒนาส,งเสริมนําไปสู,สาเหตุของความทุกข� ป!ญหาหรือความขัดแย
งในสังคม โดยท่ี
พุทธปรัชญาเถรวาทได
แสดงรากเหง
าของกิเลสไว
 ๓ ชนิด เรียกว,า อกุศลมูล คือ โลภะ (ความโลภ)  
โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) โดยพระพุทธองค�ทรงแสดงให
เห็นไว
อย,างชัดเจนว,า สาเหตุ
หรือรากเหง
าท่ีแท
จริงในกระบวนการเกิดความขัดแย
งนั้น เกิดจากอกุศลมูลซ่ึงเป4นรากเหง
าแห,งการ
วิวาท ดังพุทธพจน�ท่ีว,า  

   “รางแห,งอกุศล ๓ เป4นมูลเหตุแห,งวิวาทาธิกรณ�๔๑ กล,าวคือ ภิกษุ 
   ท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิต 

                                                           

 
๔๑คําว,า วิวาทาธิกรณ� หมายถึง วิวาทท่ีจัดเป4นอธิกรณ� คือ การวิวาทกันในป!ญหาทาง     

พระธรรมวินัยท่ีสงฆ�จะต
องเอาเป4นธุระดําเนินการพิจารณาระงับ เช,น เถียงกันว,า สิ่งนี้เป4นธรรม เป4น
วินัย สิ่งนี้ไม,ใช,ธรรม ไม,ใช,วินัย เป4นต
น. 

กรรม

วบิาก

กเิลส
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   หลงวิวาทกันว,า นี้เป4นธรรม นี้อธรรม นี้เป4นวินัย นี่มิใช,วินัย...นี้เป4น 
   อาบัติชั่วหยาบ นี้เป4นอาบัติไม,ชั่วหยาบ รากแห,งอกุศล ๓ อย,างนี้ เป4น 
   มูลแห,งวิวาทาธิกรณ�”๔๒ 

 นอกจากนี้ อกุศลมูล ๓ ยังเป4นสาเหตุแห,งอนุวาทาธิกรณ�อีกด
วย ดังพุทธพจน�ท่ีว,า 

   “อกุศลมูล ๓ เป4นมูลเหตุแห,งอนุวาทาธิกรณ�๔๓ กล,าวคือ ดูกรภิกษุ 
   ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย,อมมีจิตโลภโจท ย,อมมีจิตโกรธ  
   โจท ย,อมมีจิตหลงโจทภิกษุ ด
วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐวิบัติหรือ 
   อาชีววิบัติ อกุศลมูล ๓ อย,างนี้ เป4นมูลแห,งอนุวาทาธิกรณ�”๔๔ 

 จากพุทธพจน�ข
างต
นนี้ชี้ให
เห็นว,า อกุศลมูล ๓ เป4นสาเหตุเบ้ืองต
นของการทะเลาะวิวาทหรือ
การโจทย�กล,าวหากัน ซ่ึงอาจพัฒนานําไปสู,ความขัดแย
งในระดับต,าง ๆท่ีรุนแรงข้ึนได
 เช,นเดียวกับ
ทัศนะของพระไพศาล วิสาโล ท่ีได
แสดงความเห็นสอดคล
องกันว,า พระพุทธองค�ทรงสอนว,า ความ
ขัดแย
งเกิดข้ึนจากโลภะ โทสะและโมหะ ซ่ึงในทางปฏิบัติแล
ว สิ่งเหล,านี้จะพบเห็นได
ในความขัดแย
ง
ท้ังปวง ดังท่ีท,านอธิบายเพ่ิมเติมไว
ว,า 
 โลภะ ความขัดแย
งมักเก่ียวข
องกับความต
องการการเปลี่ยนแปลงโดยเอาตนเองเป4นใหญ, 
ฝ>ายหนึ่งต
องการให
มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีอีกฝ>ายหนึ่งต
องการต,อต
านเพ่ือรักษาผลประโยชน�
ของตน สิ่งท่ีเป4นเดิมพันได
แก, ทรัพย� สมบัติ ท่ีดิน อํานาจ ความร่ํารวย ความพึงพอใจ ความนับหน
า
ถือตา เป4นต
น การเรียกร
องหรือการต,อต
านการเปลี่ยนแปลงล
วนเกิดจากความโลภ เม่ือมีความ
ขัดแย
ง ความเห็นแก,ตัวจะทวีข้ึนเนื่องจากแต,ละฝ>ายจ
องจะหาผลประโยชน�ของตนโดยการเบียดเบียน
ผู
อ่ืน 
 โทสะ ความขัดแย
งต
องมีความขุ,นเคืองและความเป4นปฏิป!กษ�เข
ามาเก่ียวข
องด
วยเสมอ 
บ,อยครั้งจะพบว,า เม่ือความขัดแย
งเกิดข้ึนแล
ว การปฏิบัติต,อกันระหว,างคู,ขัดแย
งได
สร
างความทุกข�
ให
แก,อีกฝ>ายหนึ่งมากกว,าท่ีเกิดจากสาเหตุแรกเริ่มเสียอีก ความรู
สึก ความทรงจํา และความคิดท่ีได

ปรุงแต,งผสมผสานจนกลายเป4นความขุ,นเคืองและความเป4นปฏิป!กษ�นั้นจะนําไปสู,ความโกรธเกลียดใน
ท่ีสุด 

                                                           

 
๔๒วิ.จุ. ๖/๖๓๙/๓๓๔. 

 
๔๓อนุวาทาธิกรณ� หมายถึง การโจทท่ีจัดเป4นอธิกรณ� คือ การท่ีสงฆ�โจทย�กันหรือกล,าวหากัน

ด
วยอาบัติประเภทต,าง ๆ.  
 

๔๔วิ.จุ. ๖/๖๔๔/๓๓๕. 



๙๖ 
 

 โมหะ ความขัดแย
งเก่ียวโยงกับภาพของตนเองและภาพของ “ศัตรู” ในจิตใจของคู,ขัดแย
ง 
การท่ีท้ังสองฝ>ายมองตนเองอย,างไรจะมีผลกําหนดความสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน การวิเคราะห�ความ
ขัดแย
งจําเป4นท่ีจะต
องรู
ถึงความเห็น ความรับรู
 ความติดยึดและอารมณ�ความรู
สึกของแต,ละฝ>าย 
“บ,อยครั้งความขัดแย
งมักจะเกิดข้ึนภายในจิตใจของตนเอง” ตัณหาหรือความทะยานอยากจะนําเรา
ไปในทิศทางท่ีตรงกันข
าม และทําให
เราขวนขวายจะเป4นสิ่งท่ีเราไม,ได
เป4น แล
วความขัดแย
งก็ทําให

สถานการณ�แย,ลง เม่ือเราพยายามปกปpองความหลงของเราราวกับวามันเป4นความจริง๔๕ 
 กล,าวโดยสรุป ความขัดแย
งส,วนมากหรือจะว,าท้ังหมดก็ได
ต,างมีอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ
และโมหะเป4นแกนท้ังสิ้น เพราะรากเหง
าของความขัดแย
งคือ การถือตนเป4นใหญ, ขาดสติและพ้ืนฐาน
จิตใจประกอบด
วยอกุศลมูลนี่เอง 
  ๒. ปป�ญจธรรม 
 คําว,า “ปป!ญจธรรม” หมายถึง ธรรมเป4นเหตุแห,งความเนิ่นช
า คัมภีร�อภิธานวรรณนา ได

นิยามความหมายไว
 ๒ นัย ว,า “กว
างขวาง” และ “พิสดาร”  ดังบทวิเคราะห�ว,า “ปป�ฺจยเตติ ปป�ฺ
โจ ความกว
างขวาง ชื่อว,า ปป!ญจะ”๔๖  
 ส,วนคัมภีร�อรรถกถาปรมัตถทีปนี ได
อธิบายความหมายของ ปป!ญจะ ไว
ดังนี้ สตฺเต สํสาเร 
ปป�ฺเจนฺตีติ ปป�ฺจา แปลว,า “ธรรมท่ีเป4นเหตุให
สัตว� ท้ังหลายเนิ่นช
าอยู,สังสารวัฏ เรียกว,า 
ปป!ญจะ”๔๗ สตฺตสนฺตานํ สํสาเร ปป�ฺเจนฺติ วิตฺถาเรนฺตีติ ปป�ฺจา, ราคาทโย มานาทโย  แปลว,า 
“กิเลสท้ังหลายมีราคะ มานะ เป4นต
น ท่ีขยายชีวิตของเหล,าสัตว�ไว
ในสังสารวัฏอย,างกว
างขวาง”๔๘ 
ปป�ฺเจติ สํสาเร จิรํ ฐเปนฺตีติ ปป�ฺจา แปลว,า “กิเลสท่ีทําให
สัตว�เนิ่นช
ากล,าวคือ ยึดสัตว�ไว
ใน
สังสารวัฏนานชื่อว,า ปป!ญจะ”๔๙ ปป�ฺจนฺติ สตฺตา สํสาเร จิรายติ เอเตหีติ ปป�ฺจา แปลว,า “ธรรมท่ี
เป4นเหตุให
สัตว�ท้ังหลายเนิ่นช
าอยู,ในสังสารวัฏเรียกว,า ปป!ญจะ”๕๐ 
 จากบทวิเคราะห�ข
างต
น ปป!ญจธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป4นเหตุให
สัตว�ท้ังหลายประพฤติเนิ่น
ช
าอยู,ในสังสารวัฏได
แก, ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ 

                                                           

 
๔๕จอห�น แมคคอนแนล , ศาสตร*และศิลปfแหBงการระงับความขัดแย�ง, แปลโดย พระไพศาล 

วิสาโล, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๙), หน
า ๒๒๑-๒๒๒. 
 

๔๖พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร*อภิธานวรรณนา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ประยูรวงศ�พริ้นท�ติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗), หน
า ๙๔๗. 
 

๔๗ขุ.อุ.อ. ๔๐๐. 
 

๔๘ขุ.เถร. ๒/๑๘๐. 
 

๔๙เนตฺต.อ. ๑๐๙. 
 

๕๐ม.ฎีกา. ๑/๘๖. 



๙๗ 
 

 วศิน อินทสระ อธิบายว,า ปป!ญจธรรม คือ สิ่งท่ีทําให
เนิ่นช
า เป4นอุปสรรคต,อการบรรลุธรรม 
ได
แก, ตัณหา ทิฏฐิและมานะ ความหมายตํ่าลงมา คือ ทําให
จิตใจฟุpงซ,านสับสนไม,อาจแก
ป!ญหาให
ตรง
ตามความเป4นจริง ทําให
ยถาภูตญาณทรรศนะเสียไป เหมือนคนตาดีท่ีมีความรู
 มองสิ่งต,าง ๆในท่ีแจ
ง 
ย,อมเห็นเป4นสิ่งนั้นตามความจริง แต,ถ
าตาไม,ดีหรืออยู,ในท่ีมืด ย,อมเห็นผิดเพ้ียนไปจากความจริง๕๑ 
 พระธรรมป<ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล,าวว,า ปป!ญจธรรม คือ ธรรมเครื่องเนิ่นช
า ถ
าจะแปลให
ง,าย
ก็ว,า กิเลสตัวป!�น คือ ป! นแต,งเรื่องราว ป!นใจให
ทุกข� ป!�นหัวใจให
เรื่องมาก ทําให
ยืดเยื้อ เยิ่นเย
อ ยุ,ง
เหยิง ยืดยาว ฟ>ามเฝtอ ล,าช
า วกวน วุ,นว,าย นุงนัง สับสน สลับซับซ
อน ทําให
เขวห,างหรือไถลเชือนแฉ
ออกไปจากความเป4นจริงง,าย ๆ เปuดเผย ป!ญหาท่ียังไม,มีก็ทําให
มีข้ึน ป!ญหาท่ีมีอยู,แล
วก็ไม,อาจแก
ไข
อย,างตรงไปตรงมาตามเหตุ แต,กลับทําให
ยุ,งยากซับซ
อนนุงนังยิ่งข้ึน เป4นตัวบงการพฤติกรรมท่ีทําให

มนุษย�พล,านไปมา ขัดแย
ง แข,งขัน แย,งชิงกัน ตลอดจนก,อสงครามระหว,างพวกระหว,างฝ>าย๕๒ 
 จากแนวคิดดังกล,าวชี้ให
เห็นว,า พุทธปรัชญาเถรวาทมองสาเหตุของป!ญหาความขัดแย
งทาง
สังคมเกิดข้ึนจากอํานาจของปป!ญจธรรม ๓ ประการ คือ ตัณหา ทิฏฐิและมานะ เป4นตัวผลักดันหรือ
สนับสนุนจิตใจในเบ้ืองต
น ก,อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเป4นความรุนแรง เช,น การรบราฆ,าฟ!น เอา
อาวุธมายิงกันหรือการทําร
ายประหัตประหารกัน เป4นต
น 
 ในขณะเดียวกัน ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ ได
อธิบายในเชิงวิเคราะห�ว,า สาเหตุของการเกิด
ความขัดแย
งนั้นเป4นการทํางานประสานสัมพันธ�กันของกลุ,มปป!ญจธรรม คือ ตัณหา มานะและทิฏฐิ 
และเป4นเหตุป!จจัยของกันและกัน เพียงแต,ว,าตัวใดตัวหนึ่งจะแสดงออกมาเป4นตัวเด,นในการกําหนด
พฤติกรรมของมนุษย� เพราะถ
าสืบสาวลึกลงไปในเบ้ืองหลังจะเห็นว,ามีกิเลสตัวท่ีเหลือคอยหนุนหลังอยู, 
ถึงแม
จากหลักอริยสัจ ๔ ท่ีว,า ตัณหาเป4นสาเหตุแห,งความทุกข� (สมุทัย) ในท่ีนี้ไม,ได
หมายเอาเฉพาะ
ตัณหาเพียงอย,างเดียว หากแต,ยกตัณหาข้ึนมาในฐานะเป4นตัวเด,นเท,านั้น แท
ท่ีจริงแล
วก็คือการพูดถึง
มานะและทิฏฐิโดยอ
อมนั่นเอง แต,ถ
ามองในแง,กิเลสท่ีเป4นแกนกลางก็ต
องยกให
ทิฏฐิ เพราะเม่ือบุคคล
มีความเห็นความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล
ว มานะและตัณหาก็จะแสดงบทบาทเพ่ือตอบสนอง
ความเห็นความเชื่อนั้น ๆ เช,น บุคคลมีความเชื่อว,า มีตัวตนท่ีเป4นศูนย�กลาง (ทิฏฐิ) ก็จะทําให
เกิด
ความอยาก ท่ีจะหาวัตถุมาบําเรอปรนเปรอตน (ตัณหา) และความทะนงตน อยากใหญ,ใฝ>เด,น ก็จะ
เกิดตามมา (มานะ)๕๓ 

                                                           

 
๕๑วศิน อินทสระ, ปป�ญจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ�บรรณกิจ ๑๘๘๑ 

จํากัด, ๒๕๔๙), หน
า ๓. 
 

๕๒ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งใน
สังคมไทยป!จจุบัน, อ
างแล
ว, หน
า ๕๑.  
 

๕๓เรื่องเดียวกัน, หน
า ๕๒. 



๙๘ 
 

 กล,าวโดยสรุป พุทธปรัชญาเถรวาทเห็นว,า สาเหตุของการเกิดความขัดแย
งข้ึนนั้นเกิดจาก
รากเหง
าท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ ตัณหา ทิฏฐิและมานะ ท่ีเรียก ปป!ญจธรรม เพราะเป4นสิ่งฉุดรั้ง
มนุษย�ให
เกิดความเนิ่นช
าในการพัฒนาศักยภาพมนุษย� และเหนี่ยวรั้งการพัฒนาองค�กร ชุมชนและ
สังคมด
วย ดังจะเห็นได
จากปรากฏการณ�ต,าง ๆทางสังคมท่ีเก่ียวข
องกับความขัดแย
งในแง,มุมต,าง ๆจน
พัฒนากลายเป4นความรุนแรงล
วนเกิดจากรากเหง
าของกิเลสประเภทปป!ญจธรรมเหล,านี้ท้ังสิ้น  กา ร
ทําความเข
าใจแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแย
งท้ังในแง,ของนักวิชาการและแง,ของพุทธปรัชญา
เถรวาทดังกล,าวนี้ ช,วยให
เราได
เห็นท่ีมาท่ีไปของป!ญหาความขัดแย
งอย,างถูกต
องครบถ
วนในทุกมิติ
ของความขัดแย
ง จะส,งผลให
เราได
วางแนวทางหรือวิธีการจัดการกับความขัดแย
งอย,างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ดังจะได
นําเสนอในหัวข
อต,อไป 
 ๒.๑.๕ วิธีการจัดการกับความขัดแย�ง 
 นักพฤติกรรมศาสตร�มีความเชื่อว,า ความขัดแย
งนั้นมีท้ังคุณและโทษ และถ
าหากบุคคล
สามารถจัดการป!ญหาความขัดแย
งได
อย,างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย
งก็จะกลายเป4นผลประโยชน�ต,อ
ส,วนรวม เพราะเหตุว,าความขัดแย
งเป4นพลวัตอย,างหนึ่งท่ีอาจนําความเปลี่ยนแปลงมาสู,สังคม สิ่ง
สําคัญท่ีต
องดําเนินการหรือแสวงหาก็คือ “วิธีการหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย
งนั้นควรเป4นเช,น
ไร” จึงจะทําให
ความขัดแย
งนั้นเป4นไปในเชิงบวกหรือสร
างสรรค�สังคมให
ได
รับคุณประโยชน�มากท่ีสุด   
 การกําหนดแนววิธีการปpองกันหรือจัดการป!ญหาความขัดแย
งนั้น ย,อมเป4นภาระท่ีผู
บริหาร
หรือกลุ,มบุคคลท่ีเ ก่ียวข
องควรใส,ใจหรือมุ,งแสวงหากลยุทธ� ท่ีแตกต,างกันพร
อมท้ังคํานึงถึง
ความสามารถในการดัดแปลง ปรับปรุงนํามาใช
ให
เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ� สาเหตุและ
พฤติกรรมความขัดแย
งท่ีเ กิดข้ึน ท้ังนี้หากวิธีการจัดการป!ญหาความขัดแย
งเป4นไปอย,างมี
ประสิทธิภาพแล
ว ก็จะช,วยให
ลักษณะความขัดแย
งกลายเป4นบรรยากาศท่ีเอ้ือประโยชน�ในการ
เปลี่ยนแปลงกลไกทางสังคมได
 ดังท่ี เนลเจ,น (Neilgen) ได
เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการ
ความขัดแย
งไว
 ๙ ประการ ดังนี้ 
 ๑.  การแยกกลุBม กรณีความขัดแย
งระหว,างบุคคลออกจากกัน เพราะหากปล,อยให
ทํางาน
ร,วมกันอาจเป4นป!ญหา ดังนั้น จึงควรแยกหน
าท่ีการงานไม,ใช
ท้ังสองฝ>ายต
องพ่ึงพากันต,อไป 
 ๒. ยึดม่ันในกฎระเบียบ การตัดสินป!ญหาในบางครั้งก็ต
องใช
อํานาจหน
าท่ี ๆตนมีอยู,อัน
เรียกว,า “ยึดหลักนิติศาสตร�” 
 ๓. การทบทวนบทบาทหน�าท่ีของกลุBมขัดแย�ง หมายถึง การกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของบุคคล  หรือกลุ,มท่ีขัดแย
งโดยทําความตกลงร,วมกัน  และเริ่มต
นทํางานตามข
อกําหนด
ท่ีได
ตกลงกันไว
 
 ๔. แตBงตั้งบุคคลประสานความขัดแย�ง  ในบางครั้งบุคคลท่ีมีอํานาจบารมีและเป4นท่ียอมรับ
นับถือของกลุ,มท่ีขัดแย
ง  จะสามารถทําหน
าท่ีไกล,เกลี่ยข
อพิพาทต,าง ๆได
 



๙๙ 
 

 ๕. ให�มีการเผชิญหน�ากัน  หมายถึง ให
ฝ>ายขัดแย
งได
อภิปรายโต
แย
งหรือเจรจากันเพ่ือหาข
อ
ยุติ กรณีดังกล,าวต
องอาศัยความสามารถของประธานท่ีประชุมและต
องยึดหลักธรรม  การประชุม  ๓  
ประการ คือ ป!ญญาธรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม 
 ๖. ตั้งคนนอกรBวมแก�ไข บุคคลภายนอกหมายถึงบุคคลท่ีไม,มีส,วนได
ส,วนเสียใด ๆ กับ
ประเด็นความขัดแย
ง และมีคุณสมบัติชํานาญในเรื่องนั้น ๆ เทคนิควิธีการนี้จําเป4นสําหรับป!ญหาความ
ขัดแย
งท่ีเกิดทางตัน (dead look) 
 ๗. การสับเปล่ียนตําแหนBง การหมุนเวียนสับเปลี่ยนตําแหน,งบุคลากรเป4นการเปuดโอกาสให

บุคลากรได
รับประสบการณ�หลาย ๆ ด
าน ช,วยสร
างโลกทัศน�ของเขาให
กว
างข้ึน  
 ๘. ผู�บังคับบัญชารับผิดชอบ ในบางกรณีเม่ือเกิดป!ญหาข้ึนทุกฝ>ายจะป!ดป!ญหาความ
รับผิดชอบหรือต,างฝ>ายต,างโยนกลอง หากเป4นป!ญหาของส,วนรวมเป4นหน
าท่ีท่ีผู
บังคับบัญชาจะต
อง
ประกาศความรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ทันที และอาจสร
างจิตสํานึกร,วมกันแก
ไขป!ญหานั้น 
 ๙. จัดโครงการฝ�กอบรม การจัดโครงการฝ�กอบรมในเชิงปฐมนิเทศ (Orientation) จะช,วย
ให
บุคลากรได
รับความรู
เบ้ืองต
นเก่ียวกับภาระหน
าท่ีของตน และเป4นการสร
างความคุ
นเคยระหว,าง
กันด
วย๕๔ 
 ส,วนทัศนะของแมรี ฟอลเล็ตต� (Mary Follett) ชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งถ
าหากเราเข
าใจ
อย,างถูกต
องและจัดการอย,างเหมาะสมแล
ว ย,อมก,อให
เกิดความเจริญงอกงามได
 ดังนั้น ความขัดแย
ง
จึงเป4นไปได
ท้ังการสร
างสรรค�หรือทําลาย พร
อมท้ังเสนอวิธีการจัดการความขัดแย
งไว
 ๓ วิธี คือ 
 ๑.  การเอาชนะ (Domination) 
 ๒. การประนีประนอม (Compromise) 
 ๓. การบูรณาการ (Integation) 
 การเอาชนะ หมายถึงการจัดการกับความขัดแย
งโดยท่ีฝ>ายหนึ่งมีชัยชนะเหนืออีกฝ>ายหนึ่ง  
นั่นคือจะมีฝ>ายท่ีชนะและฝ>ายท่ีแพ
  นับเป4นวิธีการจัดการท่ีง,ายท่ีสุดและเร็วท่ีสุด แต,เป4นวิธีการท่ี
ได
ผลน
อยท่ีสุด  ในการจัดการความขัดแย
งการประนีประนอมเป4นวิธีท่ีใช
กันมากท่ีสุด  เป4นวิธีท่ีแต,ละ
ฝ>ายลดความต
องการลง  เพ่ือท่ีจะก,อให
เกิดสันติสุข  ท้ังสองฝ>ายไม,ได
รับผลเต็มตามต
องการ  ถ
าหาก
นําเอาความคิดของท้ังสองฝ>ายมาบูรณาการหรือผสมผสานกัน เป4นวิธีแก
ป!ญหาท่ีผสมเอาความ
ต
องการของท้ังสองฝ>ายเข
าด
วยกัน  วิธีนี้จะได
ผลดีท่ีสุดสําหรับการจัดการกับความขัดแย
ง   
 แต,ส,วนใหญ,มักจะใช
วิธีแก
ไขเพียง ๒ วิธีแรกเท,านั้น  การแก
ป!ญหาโดยวิธีบูรณาการหรือการ
ผสมผสานกันเป4นการแสวงหาทางออกทุกทางท่ีอาจเป4นไปได
  มิใช,แต,เพียงทางออกท่ีคู,ขัดแย
งเสนอ

                                                           

๕๔E.H. Neilgen, Understanding and Managing and Managing Conflict,  
(Homewood : Irwin, 1972), P. 30. 
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มาเท,านั้น แต,โดยมากมักแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดยวิธีประนีประนอมมากกว,าวิธีบูรณาการ และมักจะ
ติดสินใจแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดยวิธีประนีประนอม  ซ่ึงไม,ได
สํารวจหรือพิจารณาความเป4นไปได
ของ
การแก
ป!ญหาโดยวิธีบูรณาการ๕๕ 
 อย,างไรก็ดี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย
งท่ีมองมิติต,าง  ๆ ทางสังคมได
ครอบคลุม
และเหมาะสมสําหรับใช
แก
ป!ญหาในภาพรวมนั้น อรุณ รักธรรม ได
เสนอแนวทางการจัดการความ
ขัดแย
ง โดยวิธีลดและระงับความขัดแย
งซ่ึงสามารถสรุปได
ดังนี้ 
 ๑. การจัดหาทรัพยากรเพ่ิมข้ึน ความขัดแย
งเกิดข้ึนเพราะการท่ีไม,สามารถจัดสรรทรัพยากร
ให
กับทุกฝ>ายหรือทุกกลุ,มบุคคลได
 ซ่ึงอาจจะให
วิธีการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมข้ึนสามารถช,วยระงับความ
ขัดแย
งลงได
 
 ๒. ให�ข�อมูลท่ีเปOนไมตรีระหวBางกลุBม  กล,าวคือ ในกลุ,มหรือชุมชนท่ีมีความขัดแย
งกัน  ควร
จะนําข
อมูลท่ีเป4นไมตรีหรือข
อมูลท่ีดีของแต,ละกลุ,มไปให
อีกฝ>ายหนึ่งรับรู
  เพ่ือให
เกิดความรู
สึกท่ีดีต,อ
กัน 
 ๓. เพ่ิมความสัมพันธ*ทางสังคมระหวBางกลุBมให�มากข้ึน  คือ  การเพ่ิมความสร
างสรรค�   
การทํางานร,วมกัน  สิ่งเหล,านี้จะทําให
กลุ,มมีความใกล
ชิดคุ
นเคยกันมากข้ึน  ทําให
ลดข
อสงสัยหรือไม,
เกิดการระแวงซ่ึงกันและกัน 
 ๔. การหลีกเล่ียงความขัดแย�ง  คือ  ความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงข
อขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน  เช,น  
อาจยุติการดําเนินการ  การย
ายออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือแก
ไขป!ญหา 
 ๕. การแลกเปล่ียนทัศนะ  ในการท่ีกลุ,มมีความขัดแย
งต,อกลุ,มอ่ืน  ๆ มากมายหลายกลุ,ม  ซ่ึง
กลุ,มอาจจะมองทัศนะของพวกตนเป4นหลักเท,านั้น  ดังนั้น  ถ
ามีการแลกเปลี่ยนทัศนะ  มีการทํางาน
ร,วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน  ก็อาจจะทําให
เกิดความเข
าใจร,วมกันได
  และ
สามารถปรับทัศนคติเพ่ือช,วยลดป!ญหาความขัดแย
งได
 
 ๖. การประนีประนอม  คือ  การท่ีให
กลุ,มซ่ึงมีความขัดแย
งกันเปuดรับความคิดหรือยอมรับ
การตัดสินใจของบุคคลท่ีเข
ามาไกล,เกลี่ยเพ่ือให
เกิดการประนีประนอมกัน  ทําให
ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน
ลดน
อยลงได
 
 ๗. การใช�อํานาจ  เป4นวิธีการซ่ึงผู
มีอํานาจท่ีอยู,ในระดับสูงข้ึนไปสามารถใช
อํานาจบังคับกลุ,ม  
ได
ออกคําสั่งชี้ขาดลงไปเพ่ือระงับความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน  แต,วิธีการดังกล,าวอาจทําให
เกิดป!ญหาท่ี
รุนแรงมากกว,าเดิม  ถ
าอีกฝ>ายไม,ได
รับความเป4นธรรม 

                                                           

๕๕บุญเกียรติ การะเวกพันธ�, “การจัดการความขัดแย
งระหว,างภาครัฐกับราษฎร : กรณีศึกษา
เข่ือนปากมูล”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑. 
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 ๘. การแก�ป�ญหารBวมกัน คือ การนําเอากลุ,มท่ีมีความท่ีมีความขัดแย
งกันมาร,วมกันอภิปราย
ถึงป!ญหา  หรือหัวข
อความขัดแย
งท่ีเกิดการพิพาทซ่ึงกันและกัน ซ่ึงป!ญหาระหว,างกลุ,มดังกล,าว
สามารถท่ีจะถูกเปลี่ยนให
เกิดการแก
ป!ญหาร,วมกัน และหาข
อยุติซ่ึงแต,ละฝ>ายเกิดการยอมรับ
ร,วมกัน๕๖  
 วรนารถ แสงมณี ได
กล,าวถึงวิธีการจัดการความขัดแย
งไว
 ๓ วิธี ดังนี้ 
 ๑. การกระตุ�นความขัดแย
ง ควรกระทําเม่ือพบว,าในหน,วยงานมีแต,ความเฉ่ือยชาไม,มี
ความก
าวหน
า ไม,มีความคิดริเริ่ม ผู
บริหารจําเป4นต
องกระตุ
นโดยใช
วิธีการต,าง ๆ เช,น การวาง
โครงสร
างขององค�การใหม, ให
บุคลากรภายนอกท่ีมีความรู
 ค,านิยมหรือทัศนคติท่ีแตกต,างจากท่ี
เป4นอยู,เดิมมาชี้แจงวางแนวทางใหม, การส,งเสริมให
มีการแข,งขันหรือให
สิ่งตอบแทนในรูปแบบต,าง ๆ 
เป4นต
น 
 ๒. การลดการขัดแย�ง ผู
บริหารส,วนใหญ,สนใจท่ีจะลดระดับความขัดแย
งเพราะทําให
เกิด
บรรยากาศท่ีสงบมากกว,าท่ีจะกระตุ
นให
เกิดความขัดแย
ง การลดความขัดแย
งนั้น อาจทําได
โดย
พยายามท่ีจะให
ข
อมูลด
านบวกของคู,กรณีแก,กันและกัน เพ่ือเขาจะได
มีความรู
สึกในด
านดีต,อกัน 
พยายามปรับปรุงวิธีการสื่อสารในองค�การให
มีประสิทธิภาพเพ่ือทุกหน,วยงานจะได
ทราบการ
เคลื่อนไหวของแต,ละหน,วยมีความเข
าใจกัน และไม,ระแวงซ่ึงกันและกัน 
 ๓. วิธีแก�ป�ญหาความขัดแย�ง ก,อนท่ีจะแก
ป!ญหาได
จะต
องทําให
ทุกคนยอมรับว,า ความ
ขัดแย
งเป4นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม,ได
และมิใช,สิ่งเลวร
าย ทุกฝ>ายจะต
องช,วยกันเปลี่ยนความขัดแย
งให
เป4น
ป!ญหาท่ีต
องช,วยกันแก
ไขแทนท่ีจะโยนความผิดให
กัน พยายามหาวิธีแก
ไขและนํามาใช
ประโยชน�ด
วย
วิธีต,าง ๆ ดังนี้ 
   ๓.๑ การบังคับและกดดัน ซ่ึงจะทําให
มีการแพ
 – ชนะ โดยฝ>ายหนึ่งฝ>ายใดใช

อํานาจหน
าท่ีท่ีเป4นทางการ เช,น ในกรณีความขัดแย
งของผู
บังคับบัญชาและผู
ใต
บังคับบัญชา โดย
ผู
บังคับบัญชาบังคับให
ยุติความขัดแย
งโดยอาศัยกฎระเบียบต,าง ๆ 
   ๓.๒ การประนีประนอม หมายถึง การใช
วิธีเจรจาต,อรองเปลี่ยนความยินยอมถ,อยที
ถ,อยอาศัย หรือท่ีเรียกว,าพบกันคนละครึ่งทาง หลักสําคัญคือคู,กรณีแต,ละฝ>ายต,างก็ได
ประโยชน�และ
ต
องยอมเสียสละประโยชน�บ
าง มิใช,ฝ>ายหนึ่ งได
หรือเสียแต,อย,างเดียว อีกวิธีหนึ่งของการ
ประนีประนอมคือ แยกกลุ,มท่ีขัดแย
งกัน จนกว,าจะหาข
อยุติได
 เลี่ยงการเผชิญหน
ากันหรือการให

สิ่งของตอบแทนแก,กลุ,มหนึ่ง เพ่ือยุติข
อขัดแย
ง 

                                                           

 
๕๖สุภาพ บุญสว,าง, “การจัดการความขัดแย
งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตําบล

แม,นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวังพะเยา”, อ
างแล
ว, หน
า ๙-๑๐. 
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   ๓.๓ การแก�ป�ญหารBวมกัน ควรจะเปลี่ยนความขัดแย
งให
เป4นป!ญหาท่ีคู,กรณีจะต
อง
ร,วมมือแก
ไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสม ผู
บริหารควรทําให
ผู
ใต
บังคับบัญชารู
สึกว,าตนมีส,วนร,วมใน
การออกความคิดเห็นและแก
ป!ญหา ถ
าหาวิธีการแก
ป!ญหาด
วยการเห็นพ
องต
องกันเป4นเอกฉันท�ได
ก็
จะเป4นการดีแต,ใช
เวลามาก๕๗ 
 จอร*จ ซิมเมล (Georg Simmel) เห็นว,าสันติภาพและความขัดแย
งเป4นสิ่งผกผันซ่ึงกันและ
กัน นั่นคือ เม่ือสันติภาพมีมากความขัดแย
งก็จะมีน
อย ในทางตรงกันข
ามเม่ือสันติภาพมีน
อยความ
ขัดแย
งก็จะมีมาก โดยชี้ให
เห็นว,ามีวิธีการอยู, ๔ วิธี ท่ีจะทําให
ความขัดแย
งสิ้นสุดลง คือ 
 ๑. ทําให�เหตุแหBงความขัดแย�งหมดไป วิธีนี้อาจทําได
ในทันทีทันใด โดยทีคู,ขัดแย
งอาจยัง
ไม,ได
เตรียมตัวหรือไม,รู
ตัว ผลจากการแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดยวิธีนี้อาจทําให
มีความขัดแย
งต,อเนื่อง 
ในแง,ของจิตวิทยาและมีพฤติกรรมขัดแย
งต,อไปอีก แม
จะไม,มีเหตุแห,งความขัดแย
งอันเดิมแล
วก็ตาม 
แต,ละฝ>ายก็อาจหาสาเหตุแห,งความขัดแย
งข้ึนมาใหม, การทําให
ความขัดแย
งสิ้นสุดลงโดยการทําให

เหตุแห,งความขัดแย
งหมดไปนั้น ความขัดแย
งจะค,อย ๆ ลดหายไปตามอารมณ�ท่ีลดลงของคู,กรณี แต,
คู,กรณีก็อาจมีความขัดแย
งต,อไปอีก โดยสร
างเหตุแห,งความขัดแย
งอย,างใหม,ข้ึนมา 
 ๒. การให�ฝ�ายหนึ่งมีชัยชนะ ซ่ึงเป4นวิธีท่ีง,ายท่ีสุดในการเปลี่ยนจากการต,อสู
เป4นสันติภาพ 
การให
ฝ>ายหนึ่งชนะเป4นผลมาจากการท่ีฝ>ายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝ>ายหนึ่ง ฝ>ายอ,อนแอกว,าจะต
อง
ยอมรับความพ,ายแพ
ท้ังทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรม ถ
าหากอ,อนแอกว,าไม,ยอมรับความพ,ายแพ
 ก็
อาจสร
างความขัดแย
งต,อไปใหม,โดยการตําหนิวิพากษ�วิจารณ�หรือการต,อสู
ลับหลัง 
 ๓. การประนีประนอม วิธีนี้ท้ังสองฝ>ายจะต
องตกลงท่ีจะแบ,งเหตุแห,งความขัดแย
ง ไม,มีฝ>าย
ใดชนะท้ังหมดหรือแพ
ท้ังหมด ความขัดแย
งทุกประเภท อาจไม,สามารถทําให
สิ้นสุดด
วยวิธีการเช,นนี้ 
เพราะเหตุแห,งความขัดแย
งบางอย,างไม,สามารถจะแบ,งได
 โดยได
ชี้ให
เห็นว,า การประนีประนอมเป4น
การคิดค
นท่ียิ่งใหญ,ท่ีสุดอย,างหนึ่งของมนุษย�  เพราะช,วยให
ความขัดแย
งของมนุษย�สิ้นสุดลงก,อนท่ีจะ
เกิดสงครามหรือการใช
กําลัง 
 ๔. การทําให�ความขัดแย�งส้ินสุดลงด�วยการคืนดีกัน การคืนดีกันต,างจากการประนีประนอม 
โดยท่ีการประนีประนอมเป4นการแบ,งของหรือแบ,งรางวัลอย,างเป4นวัตถุวิสัยโดยไม,มีอารมณ�เข
าไป
เก่ียวข
อง การคืนดีกันเป4นการปรับทัศนคติหรือขยายทัศนคติ ซ่ึงจะนําไปสู,การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในท่ีสุด๕๘ 

                                                           

 
๕๗วรนารถ แสงมณี, องค*การและการจัดการองค*การ, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ระเบียงทองการพิมพ�, ๒๕๔๔), หน
า ๑๒. 
 

๕๘ศาศวัต เพ,งแพ, “ความขัดแย
งและการแก
ไขความขัดแย
งในสังคมไทย : ศึกษากรณี
โครงการก,อสร
างท,อส,งก�าซยาดานา”, อ
างแล
ว, หน
า ๒๔-๒๕. 



๑๐๓ 
 

 สําหรับฟuซเซอร� กล,าวว,า การจัดการความขัดแย
งโดยท่ัวไปประกอบด
วยข้ันตอนท่ีสําคัญ  ๓ 
ข้ันตอน ได
แก, การวิเคราะห� (Analysis) การเผชิญหน
า (Confrontation) และการแก
ป!ญหา 
(Resolution) ดังกระบวนการจัดการความขัดแย
งตามแผนภาพด
านล,างนี้ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑๑ แสดงข้ันตอนการจัดการความขัดแย�งของฟ<ซเซอร* 
 ๑. ข้ันวิเคราะห* (Analysis Stage) ข้ันแรกของข้ันตอนการจัดการความขัดแย
งท่ีพบ
โดยท่ัวไปคือ ข้ันวิเคราะห� ซ่ึงเป4นข้ันตอนท่ีกําหนดว,า กลยุทธ�การจัดการความขัดแย
งแบบใดท่ี
เหมาะสมกับแต,ละสถานการณ� กลยุทธ�หรือรูปแบบท่ีใช
จัดการความขัดแย
งประกอบด
วย การควบคุม 
(Dictation) การใช
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การไกล,เกลี่ย (Mediation) และการเจรจาต,อรอง 
(Negotiation) ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

รูปแบบ สถานการณ* บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
การควบคุม คู,กรณีไม,มีเหตุผลและไม,สามารถบรรลุ

ข
อตกลงได
 เมื่อการแก
ป!ญหาท่ีรวดเร็ว
เป4นท่ีต
องการ 

คู,กรณี ไม,ยินดี ท่ีจะประนีประนอมและ
ร,วมมือกันเพ่ือแก
ป!ญหา และไม,เต็มใจท่ีจะ
ยอมรับความรับผิดชอบสําหรับความขัดแย
ง
ในส,วนของตน 

อนุญาโตตุลาการ คู,กรณีต
องการท่ีจะจัดการความแตกต,างท่ี
เกิดข้ึน แต,ไม,สามารถบรรลุข
อตกลงได
 

คู,กรณีมีเหตุผลและเต็มใจท่ีจะยอมรับความ
รับผิดชอบของความขัดแย
งในส,วนของตน 
แต,ไม,เห็นด
วยในการแก
ป!ญหาท่ีสร
างความ
พึงพอใจแก,ท้ัง ๒ ฝ>าย 

การไกลBเกล่ีย คู,กรณีตั้งใจท่ีจะจัดการความแตกต,าง 
และสามารถท่ีจะระดมสมองหาทางเลือก
ท่ีบรรลุข
อตกลงท่ีสร
างความพึงพอใจแก,
ท้ัง ๒ ฝ>าย และคงไว
ซ่ึงปริมาณของความ
ไว
เน้ือเช่ือใจกันและกันและผู
ไกล,เกลี่ย
เล็กน
อย 

คู,กรณีมี เหตุผลและสามารถท่ีจะบรรลุ
ข
อตกลงได
ด
วยตนเอง และมีความไว
เน้ือ
เช่ือใจซ่ึงกันและกัน และต,อกระบวนการ 
ท้ังคู,มีทักษะทางการสื่อสารท่ีดี 

การเจรจาตBอรอง เมื่อเปpาหมายสามารถเจรจาต,อรองได
 
และทุกฝ>ายเต็มใจท่ีจะยกเลิกในประเด็นท่ี
มีสาระสําคัญน
อยท่ีสุด 

ทุกฝ>ายเต็มใจท่ีจะให
และรับ ทุกฝ>ายต
องมี
ทักษะการสื่อสารท่ีดี และเข
าสู,สถานการณ�
ด
วยมุมมองแบบ ชนะ-ชนะ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงรูปแบบการจัดการความขัดแย�ง 

การวเิคราะห์ การเผชิญหน้า การแก้ปัญหา



๑๐๔ 
 

 ๒. ข้ันเผชิญหน�า (Confrontion Stage) ข้ันนี้ทุกฝ>ายตกลงท่ีจะเข
าร,วมในสถานการณ�เพ่ือ
ช,วยผลักดันความขัดแย
งไปสู,ข้ันตอนในการแก
ป!ญหา อาจเรียกได
ว,าเป4นข้ันตอนของการอธิบายถึง
ป!ญหาของท้ัง ๒ ฝ>าย เพราะในข้ันนี้ เรากําลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติจาก “นี่คือป!ญหาของฉัน นี่คือ
เปpาหมายของฉัน” ไปสู, “นี่คือเปpาหมายของเรา นี่คือป!ญหาของเรา” ในข้ันตอนนี้การต้ังคําถามจึงมี
ส,วนสําคัญในการสร
างความชัดเจนมากข้ึน 
 ๓. ข้ันแก�ป�ญหา (Resolution Stage) แม
ว,าในความเป4นจริงความขัดแย
งไม,สามารถแก
ไขได

ท้ังหมด แต,การแก
ป!ญหาท่ีมีประสิทธิภาพก็เป4นวิธีการท่ีช,วยเพ่ิมแนวโน
มของการแก
ไขความขัดแย
ง 
ซ่ึงวิธีการในการแก
ไขป!ญหาแบบร,วมมือกันมีท้ังสิ้น ๖ ข้ันตอน คือ 
   ๑) ทุกฝ>ายตระหนักถึงป!ญหา 
   ๒) กําหนดสาเหตุแห,งป!ญหา 
   ๓) ระดมสมองและกําหนดทางเลือกในการแก
ป!ญหา 
   ๔) ทุกฝ>ายเลือกทางออกในการแก
ป!ญหาท่ีดีท่ีสุด 
   ๕) นําข
อตกลงร,วมกันไปใช
แก
ป!ญหา 
   ๖) ทุกฝ>ายต
องหม่ันตรวจสอบถานการณ�เพ่ือสร
างความแน,ใจ 
 การแก
ป!ญหาความขัดแย
งท่ีกล,าวถึงนี้ จะเป4นการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคล 
เพ่ือท่ีจะเผชิญหน
ากับบุคคลท่ีมีความขัดแย
งอยู,ได
อย,างเหมาะสม โดยไม,ไปทําลายความสัมพันธ�
ระหว,างบุคคล วิธีการนี้เป4นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เรียกว,า การแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดยใช
รูปแบบ 
XYZ ปรากฎตามตาราง ดังนี้๕๙ 

 ริเริ่มการแก�ป�ญหาความขัดแย�ง 
ข้ันท่ี ๑ วางแผนท่ีจะคงสถานะความเป4นผู
รับผิดชอบต,อป!ญหาโดยใช
รูปแบบ XYZ 
ข้ันท่ี ๒  นําแผนท่ีวางไปใช
 
ข้ันท่ี ๓ สร
างข
อตกลงต,อการเปลี่ยนแปลง 
 การโต�ตอบป�ญหาความขัดแย�ง 
ข้ันท่ี ๑ ฟ!งและสรุปป!ญหาตามความเข
าใจโดยใช
รูปแบบ XYZ 
ข้ันท่ี ๒ ยอมรับบางแง,มุมของการแสดงความคับข
องใจ 
ข้ันท่ี ๓ ถามถึงทางเลือกในการแก
ป!ญหาหรือให
ทางเลือกในการแก
ป!ญหา 
ข้ันท่ี ๔ สร
างข
อตกลงต,อการเปลี่ยนแปลง 
 ไกลBเกล่ียป�ญหาความขัดแย�ง 
                                                           

 
๕๙ดร.ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, Conflict Management (การจัดการความขัดแย�งในองค*การ), 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซ�เปอร�เน็ท จํากัด, ๒๕๕๐), หน
า ๖๗–๗๓. 



๑๐๕ 
 

ข้ันท่ี ๑ ให
แต,ละฝ>ายได
แสดงความคับข
องใจโดยใช
รูปแบบ XYZ 
ข้ันท่ี ๒ ยอมรับป!ญหา 
ข้ันท่ี ๓ พัฒนาทางเลือกในการแก
ป!ญหา 
ข้ันท่ี ๔ สร
างข
อตกลงต,อการเปลี่ยนแปลงและติดตามผล 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการแก�ป�ญหาความขัดแย�งโดยใช�รูปแบบ XYZ 

 วันชัย วัฒนศัพท*, สุวิทย* เลาหศิริวงศ*และวงศา คงดี ได
แสดงวิธีการจัดการความขัดแย
ง 
โดยเน
นท่ีการจัดระดับความต,อเนื่องของการจัดการความขัดแย
ง และการเลือกใช
กลวิธีการแก
ไข
ความขัดแย
ง ซ่ึงมีกระบวนการเป4นแบบแผนของรูปแบบท่ีแตกต,างกัน วิธีการเฉพาะตัวท่ีเลือกใช
 
บุคคลท่ีเก่ียวข
อง บทบาทของบุคคลท่ีสาม ประเภทของการตัดสินใจท่ีจะใช
ได
ผล และความเข
มข
น
ของการบีบค้ันกดดันโดยกลุ,มผู
ท่ีมีข
อพิพาทกัน โดยมีรายละเอียดของการเลือกใช
วิธีการต,าง ๆ
ดังต,อไปนี้ 
 ๑. การหลีกเล่ียงความขัดแย�ง ความไม,ลงรอยกันส,วนมากมักจะได
รับการแก
ไขอย,างไม,เป4น
ทางการ โดยคนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย
งเนื่องจากคนไม,ชอบความไม,สบายใจท่ีมาพร
อมกับ
ความขัดแย
ง และอาจจะมองว,าประเด็นป!ญหานั้นยังไม,ค,อยสําคัญ การไม,มีอํานาจในการท่ีจะเข
าไป
เก่ียวข
องและทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงได
 หรืออาจจะยังไม,พร
อมท่ีจะเจรจาไกล,เกลี่ย 
 ๒. การเจรจาแก�ป�ญหาอยBางไมBเปOนทางการ วิธีการนี้มักจะเป4นวิธีท่ีทําให
ความขัดแย
งส,วน
ใหญ,จบลงได
ในชีวิตประจําวัน อาจเป4นเพราะข
อขัดแย
งสามารถแก
ไขได
อย,างเรียบร
อยจนเป4นท่ีพอใจ
ของผู
เก่ียวข
อง หรือเพราะประเด็นป!ญหาถูกยกเลิกเพราะหมดความสนใจหรือไม,อาจลุกลามต,อไปได
 
 ๓. การเจรจาตBอรอง การเจรจาต,อรองเป4นการสร
างความสัมพันธ�ของการต,อรองระหว,าง
กลุ,มท่ีรู
สึกว,าจะเกิดความขัดแย
ง หรือเกิดความขัดแย
งแล
ว แต,ละกลุ,มจะรวมกันสร
างความสัมพันธ�
ระหว,างกันข้ึนชั่วคราว เพ่ืออธิบายหรือบอกเล,าความต
องการและผลได
ผลเสียของเขา ท้ังนี้เพ่ือข
อ
แลกเปลี่ยนบางอย,างกัน หรือเพ่ือแก
ป!ญหาในประเด็นท่ีไม,ซับซ
อนนัก เช,น ร,วมกันสร
างความสัมพันธ�
เพ่ือเตรียมการสําหรับอนาคตหรือสร
างกระบวนการแก
ไขป!ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๔. การเจรจาไกลBเกล่ียโดยมีผู
ไกล,เกลี่ยเป4นคนกลาง บุคคลท่ีสามนี้ไม,ได
มีอํานาจหน
าท่ีใน
การตัดสินป!ญหาโดยตรง แต,คนกลางนี้จะช,วยคู,กรณีท่ีเกิดความขัดแย
งกัน เพ่ือให
บรรลุข
อตกลงท่ีเป4น
ท่ียอมรับโดยความเห็นพ
องต
องกัน ในประเด็นข
อพิพาทท้ัง “การเจรจาต,อรอง” หรือ “การเจรจาไกล,
เกลี่ยคนกลาง” จะเปuดทางให
อํานาจแห,งการตัดสินใจอยู,ท่ีคู,กรณีท่ีมีความขัดแย
งกัน การเจรจาไกล,
เกลี่ยคนกลาง จะเป4นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย,างสมัครใจ โดยท่ีคู,กรณีต
องเต็มใจท่ีจะยอมรับความ
ช,วยเหลือจากผู
อ่ืนท่ีมาช,วยจัดการแก
ป!ญหาความขัดแย
ง การเจรจาไกล,เกลี่ยคนกลางมักจะเกิดข้ึน
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เม่ือคู,กรณีมีความเห็นว,าพวกเขาไม,อาจจะร,วมกันแก
ไขได
โดยลําพัง และเม่ือหนทางการแก
ป!ญหามี
เพียงการอาศัยการช,วยเหลือของบุคคลท่ีสามเท,านั้น 
 ๕. วิธีการตัดสินป�ญหาข�อพิพาทของผู�บริหาร ในกรณีนี้บุคคลท่ีสามอาจจะไม,จําเป4นต
อง
เป4นกลางนัก อาจจะเป4นผู
ตัดสินใจในกรณีพิพาทนั้นก็ได
 กระบวนการนี้อาจจะเป4นเรื่องส,วนตัว ถ
า
ความขัดแย
งนั้นเกิดข้ึนภายในองค�กรเอกชน หรือในกลุ,มผู
ร,วมงานกันเองหรืออาจจะเป4นทางการ ถ
า
เหตุขัดแย
งนั้นเกิดในหน,วยงานราชการ ผู
ตัดสินอาจจะเป4นนายกเทศมนตรี เจ
าหน
าท่ีของรัฐ 
 ๖. อนุญาโตตุลาการ เป4นคําท่ีใช
หมายถึง กระบวนการท่ีคู,ขัดแย
งสมัครใจท่ีจะขอร
องให

บุคคลท่ีสามท่ีเป4นกลาง ไม,มีส,วนได
ส,วนเสียเป4นผู
ช,วยตัดสินใจในป!ญหาความขัดแย
ง ผลการตัดสินใจ
อาจจะเป4นเพียงคําแนะนําหรือสิ่งผูกมัดท่ีจะต
องปฏิบัติตาม อนุญาโตตุลาการอาจดําเนินการโดยคน
คนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได
 ประเด็นสําคัญคือเขาเหล,านั้นจะต
องไม,เก่ียวข
องกับความขัดแย
งนั้น ๆ 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป4นกระบวนการในลักษณะส,วนตัวซ่ึงบ,อยครั้งท่ีการตัดสินหรือผลการ
พิจารณาไม,จําเป4นจะต
องให
สาธารณชนมีส,วนร,วมด
วย คนท่ีเลือกใช
วิธีนี้มักเป4นผู
ท่ีชอบความเป4น
ส,วนตัว ในลักษณะท่ีไม,เป4นทางการ ไม,เสียค,าใช
จ,ายสูงนัก และรวดเร็วกว,ากระบวนการทางศาล ใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยท่ัวไปคู,กรณีสามารถเลือกผู
ท่ีจะมาทําหน
าท่ีตัดสินได
 ซ่ึงทําให
ท้ังคู,
รู
สึกสบายใจมากกว,าการใช
คนกลางซ่ึงถูกกําหนดโดยผู
มีอํานาจ หรือโดยองค�กรของรัฐ 
 ๗. กระบวนการทางศาล หมายถึง การท่ีสถาบันซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามระบบท่ีสังคมยอมรับเข
ามา
ช,วยจัดการแก
ไขข
อพิพาท วิธีนี้ได
เปลี่ยนจากการแก
ป!ญหาระหว,างกันเองไปสู,กระบวนการของรัฐ ซ่ึง
คู,กรณีมักจะจ
าง “ทนายความ” เพ่ือทําหน
าท่ีเป4นตัวแทนในการสู
คดี ซ่ึงจะมีการนําสืบต,อหน
าบุคคล
ท่ีสามท่ีเป4นกลาง คือ “ผู
พิพากษา” หรือ “คณะลูกขุน” แล
วแต,ระบบ ผู
ท่ีทําหน
าท่ีพิพากษาเหล,านี้ 
นอกจากจะพิจารณาถึงข
อขัดแย
ง ความห,วงกังวลและผลประโยชน�ของคู,กรณีแล
ว ยังต
องมองไกล
ออกไปถึงค,านิยมและมาตรฐานของสังคม ผู
พิพากษาและคณะลูกขุน จะต
องตัดสินใจไปบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมาย และต
องเป4นไปตามตัวบทกฎหมาย ผลการตัดสินมักจะเป4นการ แพ
 – ชนะ คือ ตัดสิน
ว,าใครแพ
เพราะอะไร ชนะเพราะอะไร และเนื่องจากการตัดสินนี้ เป4นการตัดสินท่ีได
รับอํานาจจาก
สังคม ผลของการตัดสินจึงมีผลใช
บังคับตามกฎหมาย คู,กรณีไม,มีอํานาจการติดสินใจ แต,ก็จะได
รับ
โอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอย,างหนักแน,น และจากการตัดสินใจท่ีสะท
อนถึงลักษณะความ
เป4นไปในสังคม 
 ๘. กระบวนการออกกฎหมาย เพ่ือแก
ป!ญหาข
อพิพาท เป4นวิธีการแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดย
รัฐอีกวิธีหนึ่งท่ีอาศัยวิธีการทางกฎหมาย วิธีนี้มักจะใช
กับข
อพิพาทใหญ, ๆ ท่ีมีผลกระทบต,อคน
ส,วนมาก แต,ก็อาจจะเกิดผลต,อคนบางกลุ,ม วิธีการนี้การตัดสินใจก็เป4นกระบวนการท่ีมีผลออกมาเป4น 
“แพ
 – ชนะ” โดยการลงคะแนนออกเสียง คนท่ัวไปมีอิทธิพลต,อผลการตัดสินใจเฉพาะการท่ีเขาหรือ
ผู
ท่ีมีความเห็นด
วยกับเขา สามารถจะสร
างกระแสหรือผลักดันให
ผู
ท่ีจะออกกฎหมายเห็นสอดคล
อง
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กับเขา และให
คะแนนตามความเห็นนั้น ๆ ยิ่งไปกว,านั้น ประเด็นแพ
หรือชนะอาจจะทําให
อ,อนลงด
วย
ข
อความท่ีประนีประนอมท่ีเขียนลงไปในกฎหมายนั้น ๆ 
 ๙. วิธีการท่ีไมBใช�ความรุนแรงหรืออหิงสา จะอาศัยคนหรือกลุ,มคนท่ีร,วมกระทําการอย,างใด
อย,างหนึ่ง หรือละเว
นการกระทําอย,างใดอย,างหนึ่ง เพ่ือทําให
คู,กรณีปฏิบัติตามท่ีกลุ,มต
องการ การ
กระทํานี้ไม,รวมถึงการออกแรงบีบบังคับ หรือใช
กําลังรุนแรง และมักจะเป4นรูปแบบท่ีจะไม,ทําให

เกิดผลเสียทางจิตใจ หรือเกิดน
อยท่ีสุด กระบวนการไม,ใช
ความรุนแรงนี้ได
ผลดีท่ีสุดเม่ือคู,กรณีต
อง
อาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในการดํารงชีพให
เป4นปกติสุข ในกรณีเช,นนี้ คู,กรณีหนึ่งอาจจะบีบบังคับให

อีกฝ>ายหนึ่งให
สิทธิพิเศษ โดยการปฏิเสธท่ีจะให
ความร,วมมือ หรือโดยการทําอะไรท่ีอีกฝ>ายไม,
ปรารถนา 
 การปฏิบัติการไม,ใช
ความรุนแรงหรืออหิงสานี้ รวมถึงการแสดงออกถึงการไม,ยอมรับหรือไม,
เชื่อฟ!งประชาคม เช,น การฝ>าฝtนกฎ หรือการปฏิบัติฝ>าฝtนสิ่งท่ีสังคมยอมรับ เพ่ือจะให
คู,กรณียอมรับ 
หรือเพ่ือแสดงให
สาธารณชนทราบว,า เขาเห็นว,าสิ่งท่ีสาธารณชนถือปฏิบัติอยู,ไม,ยุติธรรมหรือไม,เสมอ
ภาค การปฏิบัติการโดยไม,ใช
ความรุนแรงนี้อาจจะทําคนเดียวหรือเป4นกลุ,ม และอาจจะทําอย,างเป4น
ทางการหรือไม,เป4นทางการก็ได
 
 ๑๐. การใช�ความรุนแรงหรือใช�กําลัง (violence of physical coercion) แนวความคิดของ
กระบวนการนี้อยู,บนพ้ืนฐานท่ีว,า ถ
าคู,กรณีหรือทรัพย�สินของคู,กรณีมีคุณค,าสูงและคุณค,าของการ
ดํารงอยู,ในสถานภาพของเขานั้นสูงพอ จะทําให
เกิดการยินยอมให
เกิดสิทธิพิเศษ สิ่งท่ีจะทําให
การใช

ความรุนแรงได
ผล คือ คู,กรณีจะต
องสร
างอํานาจต,อรองท่ีเพียงพอท่ีจะทําลายคู,ต,อสู
 และต
องสามารถ
ท่ีจะลวงให
อีกฝ>ายเห็นว,า ตนมีพลังพอและพร
อมท่ีจะใช
มัน๖๐ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย
งดังกล,าว  อาจสรุปได
ว,า การแก
ไขหรือจัดการกับ
ป!ญหาความขัดแย
งนั้น  สามารถดําเนินการได
หลายวิธีการท้ังนี้ ข้ึนอยู,กับความเหมาะสมและ
สถานการณ�ของห,วงเวลาท่ีเกิดความขัดแย
งข้ึน อาจพิจารณาองค�ประกอบหลายอย,าง เช,น สาเหตุของ
ความขัดแย
ง กระบวนการหรือข้ันตอนของความขัดแย
ง ระดับของความขัดแย
ง เป4นต
น  
 ในทัศนะของผู
วิจัยมองว,า  การจัดการป!ญหาความขัดแย
งนั้นควรเป4นไปตามแนวคิดของแมรี 
ฟอลเล็ท  คือการนําวิธีการบูรณาการมาใช
แก
ไขป!ญหาความขัดแย
ง  เพราะบริบทของป!ญหาความ
ขัดแย
งในหลาย  ๆกรณีนั้นมีมิติท่ีแตกต,างกันไป  การบูรณาการยุทธวิธีต,าง ๆมาผสมผสานหรือควบคู,
กันไป  จึงน,าจะแนวทางท่ีก,อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการความขัดแย
งของสังคมไทย
ป!จจุบัน โดยเฉพาะอย,างยิ่งการนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมาปรับใช
เหมาะสมกับสถานการณ�ของ

                                                           

 
๖๐ศาศวัต เพ,งแพ, “ความขัดแย
งและการแก
ไขความขัดแย
งในสังคมไทย : ศึกษากรณี

โครงการก,อสร
างท,อส,งก�าซยาดานา”, อ
างแล
ว, หน
า ๒๗-๓๐. 
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ความขัดแย
ง ก็น,าจะเป4นอีกยุทธวิธีหนึ่งท่ีสามารถปpองกันหรือระงับป!ญหาความขัดแย
งได
 ดังท่ี 
ทพญ.กษิรา เทียงส,องใจ ได
ทําการศึกษาวิเคราะห�หลักอภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย
งใน
สังคมไทยป!จจุบัน ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไว
ว,า 
 อภัยทาน เป4นพุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งท่ีจะสามารถนํามาจัดการความขัดแย
งได
 โดยในแง,ของ
การปpองกันหรือเป4นภูมิคุ
มกันความขัดแย
ง ให
ยึดหลักศีล ๕ ในการดําเนินชีวิตตามความหมายของ
อภัยทานท่ีปรากฏอยู,ในพระไตรปuฎก และโดยในแง,ของการจัดการความขัดแย
ง เม่ือมีเหตุการณ�ความ
ขัดแย
งเกิดข้ึนแล
ว ซ่ึงแบ,งเป4น ๓ วิธี คือ อภัยทานทางใจ ทางวาจาและทางกาย จากการศึกษา
เปรียบเทียบบทบาทอภัยทานและการให
อภัย (Forgiveness) ในการจัดการความขัดแย
ง พบว,า 
อภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนาถือว,ามีบทบาท ท้ังการปpองกัน และการจัดการป!ญหาความขัดแย
ง 
ส,วนการให
อภัยของทางตะวันตก พบว,า ยังไม,มีบทบาทในการปpองกันความขัดแย
งอย,างเด,นชัด มี
เฉพาะบทบาทในการแก
ไขและเยียวยาความขัดแย
งในแนวจิตวิทยาสังคม การให
อภัยมักจะเข
ามา
เก่ียวข
องหลังจากท่ีความขัดแย
งได
เกิดข้ึนแล
ว โดยใช
หลักจิตวิทยาเพ่ือชดเชย เยียยาหรือกลับมาคืนดี
กัน 
 สรุปได
ว,า อภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนามีบทบาทท่ีมีความสําคัญอย,างยิ่ง ท่ีจะนํามา
ปpองกันและจัดการความขัดแย
งของสังคมไทย เพราะประชาชนโดยส,วนใหญ,นับถือพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานความรู
ความเข
าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู,แล
ว จากการศึกษา
วิเคราะห�อย,างลึกซ้ึง จนความรู
นั้นตกผลึก ผู
วิจัยได
นํามาเสนอเป4นองค�ความรู
ใหม,ในเรื่องอภัยทานกับ
การจัดการความขัดแย
งในสังคมไทยป!จจุบัน ซ่ึงเป4นการพิสูจน�ความเป4นสิ่งท่ีปฏิบัติได
และให
ผลได
ไม,
จํากัดกาล (อกาลิโก) ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ
า ด
วยการแสดงให
เห็นว,า อภัยทานเป4นสิ่งท่ี
ชาวพุทธสามารถปฏิบัติได
จริง เป4นการใช
ป!ญญาเพ่ือพัฒนาชีวิต พัฒนาจิตใจของเรา สอดคล
องกับ
ข
อเท็จจริงในยุควัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม รวมไปถึงสภาพแวดล
อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย,างรวดเร็วใน
สังคมไทยป!จจุบัน๖๑  
 จากผลการวิจัยข
างต
นนี้แสดงให
เห็นว,า หลักอภัยทานในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น สามารถ
นํามาเป4นเครื่องปpองกันและบริหารจัดการป!ญหาความขัดแย
งได
อย,างมีประสิทธิภาพ และเป4นวิธีท่ี
เน
นรูปแบบเชิงสันติแนวพุทธอีกด
วย ซ่ึงการปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย
งโดยสันติวิธีนั้น  
ถือเป4นกระบวนการแก
ป!ญหาความขัดแย
งอย,างสันติ  โดยการแปรสภาพการณ�ให
เข
าใจกันและกัน
มากข้ึน  และในขณะเดียวกันก็ไม,ใช
ความรุนแรงในการแก
ไขป!ญหา  ในงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
จัดการความขัดแย
งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ,มน้ําแม,ตาช
าง จ.เชียงใหม, ของพระมหา

                                                           

 
๖๑ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งใน

สังคมไทยป!จจุบัน”, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔๙–๓๕๐.  



๑๐๙ 
 

หรรษา  ธมฺมหาโส  ผู
วิจัยได
สรุปกรอบหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย
งโดยสันติวิธี  ออกเป4น  ๓  
ชุดของวิธี ดังนี้๖๒ 
 ๑.  วิธีทางการทูตเชิงสันติ  (Peaceful  Diplomaic  Means)  ได
แก,  การจัดการความ
ขัดแย
งโดยวิธีแห,งการทูตเชิงสันติ  ซ่ึงสามารถจําแนกสันติวิธีตามแนวนี้ได
  ๔  วิธี  คือ 
   ๑.๑  การเจรจา  (Negotiation)  การเจรจา  หมายถึง  กระบวนการของการ
แสดงออก  ซ่ึงข
อเสนอท่ีต
องการให
ได
รับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชน�ร,วมกันในเรื่องท่ีมีการ
ขัดแย
งทางผลประโยชน�  เป4นต
น  โดยท่ัวไป  การเจรจาเป4นการสร
างความสัมพันธ�ของการต,อรอง
ระหว,างกลุ,มท่ีรู
สึกว,าจะเกิดความขัดแย
ง  หรือเกิดความขัดแย
งแล
ว  แต,ละกลุ,มจึงพบปะ  พูดคุย  
แลกเปลี่ยนข
อมูล  และปรึกษาหารือกันระหว,างรัฐหรือบุคคลท่ีเป4นคู,พิพาท  เพ่ือแสดงออกใน
ข
อเสนอท่ีต
องการให
ได
รับการตกลงบนพ้ืนฐานร,วมกัน  อันเป4นการแสดงถึงความต้ังใจและความ
พยายามในการเจรจาท่ีมุ,งหมายให
มีการตกลงระหว,างกัน  จึงจําเป4นต
องดําเนินการต,อรองเพ่ือให
ได

บรรลุผลเป4นการตกลงท่ีจะถือปฏิบัติต,อกันในอนาคต 
   ๑.๒  การไตBสวน  (Inquiry)  แนวทางนี้เป4นวิธีท่ีมุ,งเน
นการจัดการข
อพิพาทท้ังใน
ระหว,างประเทศและภายในประเทศ  เม่ือกล,าวถึงระบบการไต,สวนในระหว,างประเทศเพ่ือระงับข
อ
พิพาทระหว,างประเทศนั้น  เกิดข้ึนจากผลการประชุมสันติภาพครั้งแรกท่ีกรุงเฮก  ประเทศ
เนเธอร�แลนด�  ในป�  ค.ศ. ๑๘๙๙  ในมาตรา  ๘  และ  ๑๔  มีสาระสําคัญเก่ียวกับการไต,สวนว,า  
หากไม,สามารถตกลงกันได
โดยทางการทูตอันเนื่องมาจากมีความเห็นขัดแย
งกัน  ให
จัดต้ัง
คณะกรรมาธิการไต,สวนข้ึนอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิเคราะห�ป!ญหา  โดยหาข
อเท็จจริงอันแน,
ชัดด
วยการสืบสวนท่ีปราศจากความลําเอียง  และด
วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๑.๓ การไกลBเกล่ีย  (Reconciliation)  การไกล,เกลี่ยเป4นการปฏิบัติการของรัฐท่ี
สามหรือบุคคลท่ีสาม  ในกรณีท่ีคู,กรณีไม,สามารถแก
ป!ญหาด
วยตนเอง  โดยทางการเจรจาเพ่ือให

คู,กรณีทําความตกลงกันในป!ญหาท่ีพิพาท  แต,ในลักษณะของการไกล,เกลี่ย  ก็มีแนวทางในการ
ดําเนินการออกเป4น  ๒  ลักษณะ  คือ  การไกล,เกลี่ยโดยคนกลาง  (Mediation)  และการไกล,เกลี่ย
โดยคนกลางเป4นเพียงผู
ช,วยติดต,อ  (Good  Officers  or  Facilitator) 
   ๑.๔ การประนีประนอม  เม่ือกล,าวถึงการประนีประนอมในระหว,างประเทศเป4น
วิธีการระงับข
อพิพาทโดยให
คณะกรรมาธิการ  หรือตัวแทนระหว,างประเทศอ่ืน  ซ่ึงคู,กรณีท่ีขัดแย
งกัน
ได
ตกลงแต,งต้ังข้ึน  พยายามประนีประนอมโดยมุ,งแสวงหาข
อแก
ไขท่ีสมเหตุสมผลในความขัดแย
ง
เพ่ือให
คู,กรณีสามารถตกลงกันได
 

                                                           

 
๖๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย
งโดยพุทธสันติ

วิธี : ศึกษาวิเคราะห�กรณีลุ,มน้ําแม,ตาช
าง จ. เชียงใหม,”, อ
างแล
ว, หน
า ๙๖–๑๐๕. 



๑๑๐ 
 

 ๒. วิธีทางกฎหมายเชิงสันติ  (Peaceful Legal Means) เม่ือกล,าวถึงการจัดการความ
ขัดแย
งโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันตินั้น  สามารถจําแนกสันติวิธีตามแนวนี้ได
 ๓ วิธี คือ 
   ๒.๑  อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  หมายถึง  กระบวนการท่ีท้ังคู,สมัครใจ
ขอให
บุคคลท่ีสามท่ีเป4นกลาง  ไม,มีส,วนได
เสียเป4นผู
ช,วยตัดสินใจในป!ญหาความขัดแย
ง  ซ่ึงวิธีการนี้
เป4นวิธีการระงับข
อพิพาทซ่ึงมีมานานนับพันป�แล
ว  ท้ังในสมัยกรีกและโรมันก็ได
นําวิธีการนี้มาใช
  เม่ือ
ศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบว,า  อนุญาโตตุลาการถูกนํามาใช
เพ่ือระงับข
อพิพาท
ระหว,างรัฐกับรัฐ  ข
อพิพาทระหว,างเอกชนกับเอกชน  และข
อพิพาทระหว,างรัฐกับเอกชน  ท้ังนี้ก็ด
วย
เหตุว,าข
อพิพาทระหว,างรัฐนั้น  อาจนํามาซ่ึงการใช
กําลังอาวุธเข
าต,อสู
กัน 
   ๒.๒ กระบวนการทางศาล  (Judicial  Approach)  หมายถึง  การท่ีสถาบันซ่ึง
จัดต้ังข้ึนตามระบบท่ีสังคมยอมรับเข
ามาช,วยจัดการแก
ไขข
อพิพาท  ซ่ึงวิธีการนี้เป4นการเปลี่ยนจาก
การแก
ป!ญหาระหว,างกันเองไปสู,กระบวนการของรัฐ  โดยคู,กรณีดําเนินการจ
างทนายความ  ให
ทํา
หน
าท่ีเป4นตัวแทนในการสู
คดี  ซ่ึงมีการนําสืบต,อหน
าบุคคลท่ีสามท่ีเป4นกลางคือ  ผู
พิพากษาหรือคณะ
ลูกขุนแล
วแต,ระบบ 
   ๒.๓ กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative  Approach)  กระบวนการออก
กฎหมายจัดได
ว,าเป4นการแก
ป!ญหาความขัดแย
ง  หรือข
อพิพาทได
อีกประการหนึ่งเช,นเดียวกัน  
วิธีการนี้ดําเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย  ในรูปแบบของพระราชกําหนด
หรือพระบัญญัตินิรโทษกรรม  (Amnesty  Act)  ซ่ึงประเด็นนี้อาจจะเป4นความขัดแย
งในประเด็น
ใหญ,  ๆ และมีผู
มีส,วนได
ส,วนเสียเข
ามาเก่ียวข
องเป4นจํานวนมาก  ซ่ึงหากนําผู
กระทําผิดมาลงโทษ
อาจจะก,อให
เกิดความโกลาหลได
  กรณีเช,นนี้เห็นได
จากการท่ีรัฐออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรม
เรื่องปtน  และนิรโทษกรรมเก่ียวกับการปฏิวัติรัฐประหาร  เป4นต
น  ถึงกระนั้น  การออกกฎหมายใน
ลักษณะนี้ไม,ครอบคลุมถึงความผิดเก่ียวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นท่ีรุนแรง 
 ๓.  ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน  ๆ  (Peaceful Alternative Means)  เม่ือกล,าวถึงสันติวิธีชนิดนี้
เป4นทางเลือกอ่ืน  ๆ ตามท่ีมักจะมีการใช
ในโลกนี้ประกอบด
วย ๑) การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว  
(Avoiding or Withdrawing) ๒) การเผชิญหน
า (Confrontation) ๓) การโน
มน
าว (Persuasion)  
๔) การสนับสนุน (Supporting) ๕) การบังคับและการผลักดัน (Competing, Forcing and  
compelling) ๖) การโอนอ,อนผ,อนตามหรือทําให
ราบรื่น (Accommodating or Smoothing)     
๗)  การร,วมมือกันหรือการแก
ป!ญหา (Collaborating,  integrating, or  problem  solving) และ  
๘)  การมีส,วนร,วม (Participation)   
 จะเห็นได
ว,า  การปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย
งโดยวิธีการเชิงสันติเหล,านี้  เป4น
แนวทางสําหรับใช
แก
ป!ญหาความขัดแย
งท่ีไม,ก,อให
เกิดความรุนแรงหรือส,งผลให
ป!ญหาขยายวงกว
าง
ออกไป  หากแต,พยายามสร
างกระบวนการการมีส,วนร,วมของประชาชนให
ได
เข
ามามีบทบาทสําคัญใน



๑๑๑ 
 

การแก
ไขป!ญหา  เช,น  การร,วมคิด  ร,วมวางแผน  ร,วมสังเกตการณ�  ร,วมรับผิดชอบและร,วมรับ
ผลประโยชน�  เป4นต
น 
 จากการศึกษาวิเคราะห�แนวคิดทฤษฎีความขัดแย
งทางสังคม ความหมายของความขัดแย
ง
ทางสังคม ประเภทของความขัดแย
ง กระบวนการของความขัดแย
ง สาเหตุของความขัดแย
งและ
วิธีการจัดการกับความขัดแย
งดังกล,าวนี้ ช,วยให
ผู
วิจัยได
ทราบข
อมูลเบ้ืองต
นเก่ียวกับการจัดการป!ญหา
ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในมิติต,าง ๆทางสังคมท่ีผ,านมา ท้ังท่ีเป4นความขัดแย
งระหว,างบุคคล ระหว,าง
กลุ,มบุคคล ระหว,างชุมชนหรือระหว,างประเทศชาติ ท้ังนี้เพ่ือแสวงหารูปแบบหรือวิธีการจัดการป!ญหา
ความขัดแย
งนํามาปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสภาพป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยในป!จจุบัน ดัง
จะได
กล,าวถึงในหัวข
อต,อไป  
 
๒.๒ ป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป�จจุบัน 
 ๒.๒.๑ ความเปOนมาของป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป�จจุบัน 
 ประเทศไทยเป4นเมืองพุทธศาสนาท่ีมุ,งดําเนินชีวิตแบบสันติ แม
แต,เพลงชาติไทยก็ยังมีเนื้อร
อง
ว,า “ไทยนี้รักสงบ” แต,ความขัดแย
งเป4นเรื่องธรรมดาของมนุษย�จะให
ความขัดแย
งหมดไปนั้นคงผิด
ธรรมชาติของความเป4นธรรมดา เพราะแม
แต,ในครั้งพุทธกาล พระสงฆ�ทะเลาะกัน พระพุทธเจ
าทรง
ขอให
ยุติก็ยังไม,หยุดทะเลาะกัน ต
องอาศัยสังคมเข
ามาควบคุมคือชาวบ
านรําคาญเลยงดใส,บาตรจึงยุติ
การทะเลาะวิวาทกันไป ความขัดแย
ง (Conflict) จึงเป4นปรากฏการณ�หนึ่งในสังคมท่ีเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา เพราะตราบใดท่ีมนุษย�เรายังอยู,ร,วมกัน มีปฏิสัมพันธ�ต,อกันและต
องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน ท่ีผ,านมาการชุมนุมเรียกร
องในประเทศไทยจะเก่ียวข
องอยู, 5 เรื่องใหญ, ๆ คือ ป!ญหาท่ีดินทํากิน
ป!ญหาอันเกิดจากการก,อสร
างโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบต,อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 
ป!ญหาหนี้สิน ป!ญหาเข่ือนหรือโรงไฟฟpา และการบริหารราชการหรือการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 
เพราะว,าเป4นเรื่องใกล
ตัวและเป4นเรื่องปากท
องหรือเรื่องของสิทธิท่ีประชาชน ควรจะได
รับ 
 รศ.ฉันทนา บรรพศิริโชติ๖๓ ได
กล,าวถึงธรรมชาติของความขัดแย
งในสังคมไทยว,า ในยุค
สงครามเย็นประเทศไทยได
ผ,านการต,อสู
เพ่ือแย,งชิงความเป4นใหญ,ทางอุดมการณ� คนไทยจับอาวุธต,อสู

กันด
วยเหตุผลเพ่ือช,วงชิงอํานาจทางการเมือง สังคมในเวลานั้นตกอยู,ในภาวะวิกฤตด
วยความ 
ขัดแย
งอันเกิดจากแรงผลักดันสองด
าน ด
านหนึ่งคือความต
องการการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ส,วนอีกด
านหนึ่งคือการกดข่ีทางการเมืองและการรักษาความม่ันคงแห,งชาติ ความขัดแย
ง

                                                           

 
๖๓รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก
ว, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับสันติวิธีและ

ธรรมชาติของความขัดแย�งในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�แห,งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน
า ๒-๓. 
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ถูกสะท
อนว,าเป4นการต,อสู
ระหว,างผู
ปกครองหรือชนชั้นนําทางการเมือง ท่ีผนวกเข
ากับกลุ,มนายทุน
และจักรวรรดินิยมกับประชาชนผู
ถูกปกครองซ่ึงประกอบไปด
วยชาวไร,ชาวนาและกรรมาชีพ มีการ
ประเมินว,า ในช,วงสงครามเย็นประเทศไทยมีแนวโน
มของการเกิดสงครามการเมือง (Civil War)  
 ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีมีอยู,ยืดเยื้อนั้นเป4นผลเนื่องจากป!ญหาความเดือดร
อนของ
ประชาชนได
ขยายตัวออกไปอย,างกว
างขวาง โดยท่ีการเมืองไม,สามารถตอบสนองต,อป!ญหานั้นได
 
แนวความคิดเรื่องชนชั้นมิอิทธิพลอย,างมากต,อการอธิบายความขัดแย
งในสังคมไทยในเวลานั้น ป!ญหา
การเมืองถูกวิเคราะห�ว,ามีรากฐานมาจากความขัดแย
งทางชนชั้นท่ีเป4นต
นเหตุของป!ญหาการเอารัดเอา
เปรียบ กดข่ีและขูดรีดผู
เสียเปรียบในสังคม ในยุคสงครามเย็นป!ญหาเศรษฐกิจ สังคมเป4นความรุนแรง
ท่ีคุกรุ,นอยู,ในโครงสร
างซ่ึงถูกกดไว
ด
วยการเมืองท่ีไม,เปuดกว
าง การแก
ป!ญหาความขัดแย
งทาง
โครงสร
างเป4นเรื่องของการใช
อํานาจและกําลังบังคับ อันเป4นลักษณะของความสัมพันธ�การเมืองแบบ
อํานาจนิยม การใช
อํานาจและกําลังบังคับถือว,าเป4นวิธีการแก
ป!ญหาข้ันตํ่าสุด เนื่องจากเป4นการตัดสิน
ป!ญหาโดยใช
ความรุนแรงท่ีเป4นป!จจัยนําไปสู,การขยายตัวของความขัดแย
งมากย่ิงข้ึน 
 ลักษณะการแก
ป!ญหาความขัดแย
งโดยใช
ความรุนแรงในสังคมไทยมีมาต้ังแต,อดีตแล
ว เช,น 
สงครามแย,งชิงราชบัลลังค�สมัยกรุงสุโขทัย กบฏยึดราชบังลังก�สมัยกรุงศรีอยุธยา กบฎโค,นอํานาจพระ
เจ
าตากสินมหาราช กบฎและรัฐประการอีกไม,น
อยกว,า ๒๗ ครั้งในสมัยรัตนโกสินทร� จนไปถึงการก,อ
กบฏเปลี่ยนแปลงการปกครองวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย
งเชิง
อุดมการณ�ระหว,างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต�แห,งประเทศไทยต้ังแต,ป�พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๒๕ และ
สิ้นสุดลงด
วยนโยบายการให
อภัยตามคําสั่งท่ี ๖๖/๒๕๒๓ ต,อมาก็เป4นความขัดแย
งระหว,างรัฐบาล
เผด็จการกับกระแสเรียกร
องประชาธิปไตยของประชาชนอันก,อให
เกิดเหตุการณ� ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
และเหตุการณ�พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ซ่ึงยุติลงด
วยการเจรจาไกล,เกลี่ยคนกลาง 
 อย,างไรก็ตามความขัดแย
งท่ีผ,านมาในประวัตศาสตร�นั้น ก็ยังไม,มีความรุนแรงและยืดเยื้อ
เท,ากับความขัดแย
งทางการเมืองและสังคมไทยท่ีเรื้อรังอยู,ในขณะนี้ ท่ีเริ่มต
นเม่ือปลายป� ๒๕๔๘ และ
พัฒนามาเป4นเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย,างต,อเนื่อง โดยมีสาเหตุท่ีเริ่มต
นมาจากหลายฝ>าย ซ่ึงมีความเห็น
ว,า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ควรลาออกจากตําแหน,งนายกรัฐมนตรี ในขณะท่ีคนจํานวนมาก
อีกกลุ,มกลับให
ความสนับสนุน พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพันธมิตรอย,างล
นหลามด
วย
ความเชื่อม่ันว,า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือตัวแทนระบบทางการเมืองท่ีพึงปรารถนา จาก
วิกฤตการณ�ดังกล,าวได
นําไปสู,เหตุการณ�รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงการทํารัฐประหาร
ครั้งนี้นอกจากจะไม,สามารถแก
ป!ญหาความขัดแย
งทางการเมืองได
แล
ว ยังก,อให
เกิดความขัดแย
ง
รุนแรงตามมาอีก และนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนด
วยรูปแบบและวิธีการต,างๆ อย,างหลากหลาย
ก,อให
เกิดผลเสียต,อประเทศชาติในหลาย ๆ ด
านอย,างคาดไม,ถึง สถานการณ�ความขัดแย
งของมวลชน
กลุ,มต,างๆ ด
วยกัน หรือความขัดแย
งท่ีเกิดกับฝ>ายรัฐบาลมักจะต
องมีนักการเมือง หรือกลุ,มทาง
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การเมืองเป4นผู
ให
การสนับสนุน หรือเป4นผู
นํามวลชนไปสู,ความขัดแย
ง จนพัฒนากลายมาเป4นความ
ขัดแย
งระหว,างกลุ,มคน “เสื้อเหลือง” กับ “เสื้อแดง” อยู,จนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงความขัดแย
งดังกล,าวยังไม,มี
ความชัดเจนว,าจะยุติลงเม่ือไรหรือด
วยวิธีการเช,นใด หากแต,ได
ก,อเกิดผลกระทบต,อสังคมและ
ประเทศชาติในหลายด
านด
วยกัน ดังนี้ 
 ๑. ความขัดแย
งดังกล,าวถูกกระพือให
เป4นความขัดแย
งร
าวลึกระหว,างประชาชน ลุกลามไป
ทุกท่ีไม,ว,าในครอบครัว ในบรรดาเพ่ือนฝูงท่ีทํางาน หรือแม
ระหว,างคนในภูมิภาคต,าง ๆ โดยเฉพาะคน
ภาคเหนือและภาคอีสานฝ>ายหนึ่ง กับคนภาคใต
อีกฝ>ายหนึ่ง ถึงข้ันท่ีมีการต้ังคําถามถึงเอกภาพและ
บูรณภาพของความเป4นชาติไทยเลยทีเดียว หากไม,สามารถระงับความรู
สึกแตกแยกรุนแรงนี้ให
ยุติลง
ได
ในอนาคตอันใกล
แล
ว ก็ไม,แน,ว,าอุดมการณ�ความเป4นชาติไทยหนึ่งเดียวจะสั่นคลอนเพียงใด 
 ๒. ไม,มีความขัดแย
งครั้งใดท่ีเกือบทุกสถาบันหลักของประเทศถูกต้ังคําถามถึงความชอบธรรม 
และบทบาทมากเท,าช,วงเวลานี้ รัฐบาลพรรคพลังประชาชนของอดีตนายรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช 
และนายสมชาย วงศ�สวัสด์ิ ก็ถูกคนเสื้อเหลืองประท
วงยืดเยื้อ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ถูกคน
เสื้อแดงประท
วงไม,เลิก รัฐสภาก็ถูกต้ังฉายาท่ีแสดงให
เห็นการไม,ยอมรับ องค�กรอิสระก็ถูกท
าทายและ
ไม,ยอมรับ ศาลซ่ึงไม,เคยถูกวิพากษ�วิจารณ�ก็ถูกวิพากษ�อย,างเปuดเผย สถาบันองคมนตรีซ่ึงควรอยู,เหนือ
ความขัดแย
งทางการเมือง ก็เป4นเปpาการโจมตีของคนบางกลุ,ม วิกฤตความเป4นธรรมนี้บ่ันทอนความ
เชื่อมัน (Trust) ในสถาบันท้ังหลายและอาจนํามาซ่ึงความล,มสลายของประชาธิปไตยได
หากปล,อยให

ยืดเยื้อต,อไป 
 ๓. หลักนิติธรรมและความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายในบ
านเมือง ถูกสั่นคลอนอย,างรุนแรงโดยรัฐ
เองและประชาชน การทุจริตท่ีปรากฏเป4นข,าวมากมายในฝ>ายการเมืองและข
าราชการแสดงให
เห็น
ความไม,แยแสต,อกฎหมายของผู
มีอํานาจ ความไม,สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
 และการท่ีฝูงชน
ท้ังเสื้อเหลืองเสื้อแดงสามารถกระทําการท
าทายความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายได
โดยไม,มีอะไรเกิดข้ึน 
ทําให
มีการต้ังคําถามกันว,า รัฐไทยเป4นรัฐท่ีล
มเหลว (Failed State) ท่ีไม,สามารถควบคุมสถานการณ�
ความรุนแรงในประเทศได
หรือไม, ยิ่งถ
าดูเทียบกับดัชนีวัดหลักนิติธรรมของสถาบันธนาคารโลก 
(World Bank Institute) แล
ว ก็จะพบว,า ในป� ๒๕๕๐ สถานะของหลักนิติธรรมในอาเซียนนั้นเรา
ดีกว,าเพียงพม,า กัมพูชา ลาว เวียดนามและฟuลิปปuนส�เท,านั้น 
 ๔. การลุกลามของความขัดแย
งในประเทศเป4นป!ญหาระหว,างประเทศของไทยกับเพ่ือนบ
าน 
คือ กัมพูชา ซ่ึงถ
าไม,จัดการให
ดีก็จะกระทบกับผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว,าง
ประเทศ ท้ังอาจลุกลามไปสู,ภูมิภาคก็อาจเป4นได
 
 ๕. ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น ยังไม,มีสถาบันใดทําตัวเลขให
เห็นชัดสําหรับความสูญเสีย
ดังกล,าวของประเทศ แต,ถ
าเทียบกับประเทศเกาหลีใต
ท่ีความรุนแรงของความขัดแย
งทางสังคมน
อย
กว,าไทยมาก ก็จะเห็นความน,ากลัวจากรายงานของสถาบันพัฒนาเกาหลี (Korean Development 
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Institute) ในป� ๒๕๔๙ ซ่ึงระบุว,า มีการเดินขบวน ๑๑,๐๓๖ ครั้ง ทําให
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ถึง ๕.๖ – ๙.๖ พันล
านดอลลาร�สหรัฐ ประเทศไทยมีความรุนแรงกว,ามาก แต,ยังไม,มีใครทําตัวเลข
ออกมาท้ังหมดท่ีกล,าวมาเป4นผลท่ีเกิดข้ึนแล
ว แต,ถ
าดูผลท่ียังไม,เกิดข้ึน ซ่ึงจะเกิดข้ึนในระยะต,อ ๆไปก็
คือ ความเชื่อม่ันของสังคมโลกต,อประเทศไทย ท้ังในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม คงถูกกระทบ
อย,างรุนแรงอย,างท่ีไม,เคยมีมาก,อนในประวัติศาสตร�๖๔ 
 หากพิจารณาอย,างผิวเผินความขัดแย
งนี้เป4นเรื่องขัดกันระหว,างบุคคล คือ ระหว,างอดีต
นายกรัฐมนตรีและผู
สนับสนุนกับฝ>ายต,อต
าน ถ
าวิเคราะห�ในลักษณะนี้เราจะเห็นทางออกของป!ญหา
ได
ว,า หากอดีตนายกรัฐมนตรีและแนวร,วมท้ังสองฝ>าย หยุดการปลุกระดมหรือเลิกรากันไปด
วยวิธีการ
อย,างใดก็ตาม ความขัดแย
งนี้ก็จะยุติลงได
ด
วยดี  
 อย,างไรก็ตาม แม
ว,าสังคมไทยจะมีป!ญหาความขัดแย
งในหลายครั้งหลายคราแต,ก็สามารถก
าว
ผ,านมาได
ทุกครั้ง ท้ังนี้เพราะสังคมได
เรียนรู
และเปuดกว
างมากข้ึนในทางการเมือง ประชาชนมี
ประสบการณ�ในการต,อสู
 และมีส,วนร,วมทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน แต,ก็ต
องคํานึงตลอดเวลาว,า ความ
ขัดแย
งมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความซับซ
อนมากข้ึนทุกทีเช,นกัน ส,วนหนึ่งก็เพราะว,า ความขัดแย
งได

พัฒนาหรือขยายตัวไปพร
อมยุทธศาสตร�การเร,งรัดความเจริญเติมโต ประเด็นสําคัญคือ การเจริญเติม
โตทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนในขณะท่ีโครงสร
างอํานาจนิยมยังไม,เปลี่ยนแปลงท้ังในหมู,ประชาชนเองและ
สถาบันทางการเมืองหลัก ๆ แนวโน
มการเผชิญหน
าและการแก
ป!ญหาการเข
ากันไม,ได
 จึงเป4นเรื่องการ
ใช
อํานาจหรือกําลังบังคับ หรือวิธีความรุนแรงสําหรับจัดการกับป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนอยู,
บ,อยครั้ง โดยเฉพาะการแก
ด
วยการทํารัฐประหารดูเสมือนเป4นทางออกหนึ่งในการแก
ป!ญหาความ
ขัดแย
งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 สภาพการณ�ทางสังคมการเมืองไทยในป!จจุบันนั้นเต็มไปด
วยความขัดแย
งแตกแยกท่ีมี
แนวโน
มไปสู,ความรุนแรงมากกว,าท่ีจะใช
เหตุผลในการแก
ป!ญหาทางการเมือง ประกอบกับลักษณะ
ของประเทศไทยท่ียังเป4นประเทศกําลังพัฒนา มีความเหลื่อมล้ํากันอย,างมากระหว,างสังคมชนบทและ
สังคมเมือง การเป4นปฏิป!กษ�ต,อกันของกลุ,มท่ีสนับสนุนแนวความคิดท่ีต,างกัน ผลประโยชน�ต,างกัน  
และระบบเกษตรกรรมท่ียังไม,พัฒนาเท,าท่ีควร เป4นต
น ซ่ึงท้ังหมดนี้เป4นป!ญหาทําให
เกิดความตึง
เครียด อันนําไปสู,ความบาดหมาง การประชดประชันและความเกลียดชังระหว,างกัน ถือเป4นอุปสรรค
ท่ีแท
จริงต,อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อย,างไรก็ดี ในภาวะท่ีสังคมไทยมีป!ญหาวิกฤตของการ
ปกครอง (Crisis of Governance) ท่ีรัฐอ,อนแอ พลเมืองมีสํานึกรับผิดชอบต,อสังคมค,อนข
างตํ่า 
ประเด็นความขัดแย
งจึงมีแนวโน
มพัฒนาไปสู,ความรุนแรงมากข้ึน เป4นป!ญหาเร,งด,วนท่ีต
องรีบแก
ไข 

                                                           

 
๖๔ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, ความขัดแย�งในประเทศไทย : สาเหตุ ผลกระทบและทางแก�, 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓, <https://www.thairath.co.th> 



๑๑๕ 
 

โดยจําเป4นต
องหาทฤษฎีในการอธิบายว,า แท
จริงแล
วความขัดแย
งนี้มีรากฐานมาจากสิ่งใด เพ่ือท่ีจะทํา
ความเข
าใจและแสวงหาแนวทางในการแก
ไขป!ญหาได
ถูกต
องเหมาะสม แม
ว,านักวิชาการจะสามารถ
แสวงหาวิธีการท่ีได
ทําการทดลองใช
ในท่ีอ่ืนเพ่ือแก
ไขความขัดแย
งจนสําเร็จ ก็ไม,ได
หมายความว,าจะ
สามารถลดป!ญหาหรือคลี่คลายสถานการณ�ความขัดแย
งในสังคมไทยได
เสมอไป ท้ังนี้เพราะยังมีเรื่องท่ี
ต
องทําความเข
าใจอีกมากเก่ียวกับธรรมชาติของความขัดแย
งทางสังคมไทย โดยเฉพาะการศึกษา
วิเคราะห�ถึงรากเหง
าของสาเหตุหรือประเภทของป!ญหาความขัดแย
งท่ีแท
จริง ย,อมช,วยแสวงหา
แนวทางหรือกระบวนการท่ีสอดคล
องเหมาะสมกับวิธีการแก
ไขป!ญหาความขัดแย
งเหล,านั้นได
ดังจะ
นําเสนอต,อไป 
 ๒.๒.๒ ประเภทของป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป�จจุบัน 
  จากการศึกษาวิเคราะห�ประเภทของความขัดแย
งไว
ในเบ้ืองต
น นักวิชาการส,วนใหญ,ได
แบ,ง
ประเภทของความขัดแย
งตามลักษณะการแบ,งของคริสโตเฟอร� มัวร� ออกเป4น ๕ ประเภท คือ ๑) 
ความขัดแย
งด
านข
อมูล ๒) ความขัดแย
งด
านผลประโยชน� ๓) ความขัดแย
งด
านความสัมพันธ� ๔) 
ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง และ ๕) ความขัดแย
งด
านคุณค,าหรือค,านิยม โดยผู
วิจัยจะนําหลักการแบ,ง
ประเภทของความขัดแย
งดังกล,าวนี้มาใช
เป4นกรอบการศึกษาป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทย
ป!จจุบัน เพ่ือท่ีจะนําเสนอรายละเอียดหรือมุมมองของป!ญหาความขัดแย
งท่ีชัดเจนว,ามีองค�ประกอบ
อะไรบ
าง เพ่ือท่ีจะได
นําไปสู,วิธีการแก
ไขป!ญหาท่ีถูกต
องต,อไป 
 อย,างไรก็ดี ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย
งในประเทศไทยของสถาบัน
พระปกเกล
าท่ี ศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�และคณะจัดทําข้ึนปรากฏว,า ประชาชนมี
ความเห็นว,าประเทศไทยมีความขัดแย
งในด
านต,าง ๆ มากน
อยแตกต,างกัน ดังนี้ ประเด็นความขัดแย
ง
ทางการเมือง ร
อยละ ๔๔.๘ ความขัดแย
งระหว,างบุคคล ร
อยละ ๒๕.๗ ความขัดแย
งระหว,างรัฐกับ
ชุมชน ร
อยละ ๒๑.๗ ความขัดแย
งระหว,างครอบครัว ร
อยละ ๑๕.๕ ความขัดแย
งระหว,างชุมชน ร
อย
ละ ๑๓.๘ และ ความขัดแย
งในโรงเรียน ร
อยละ ๑๑.๒๖๕ จากตัวเลขทางสถิติข
างต
นนี้ชี้ให
เห็นว,า 
ความขัดแย
งในสังคมไทยนั้น ประชาชนส,วนใหญ,ให
ความสําคัญกับป!ญหาความขัดแย
งทางการเมือง
มากท่ีสุด  
 ในขณะเดียวกันผลการรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�แห,งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง ความขัดแย
งและทางออกของการเมืองไทย ก็กล,าวสรุปไว
ทํานอง
เดียวกันว,า ความขัดแย
งทางการเมืองไทยในป!จจุบัน เป4นความขัดแย
งระหว,างชนชั้นกลางและชนชั้น
ล,าง เป4นผลอันเนื่องมาจากการพัฒนาท่ียึดเอาแบบอย,างของประเทศตะวันตกมากจนละเลยวิถีชีวิต

                                                           

 
๖๕วันชัย วัฒนศัพท� และคณะ, รายงานการสํารวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย�ง

ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล
า, ๒๕๔๖), หน
า ๔-๑๖.  



๑๑๖ 
 

ของสังคมไทยท่ีมีวิวัฒนาการมาอย,างยาวนาน โดยเฉพาะความขัดแย
งด
านการเมือง ชนชั้นกลางและ
ชนชั้นล,างมีความเข
าใจในเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยท่ีแตกต,างกัน...เหตุท่ีความขัดแย
งทางการ
เมืองไทยในป!จจุบันมีแนวโน
มท่ีรุนแรง นอกจากจะเกิดจากความเหลื่อยมล้ําและความขัดกันทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชนชั้นกลางกับชนชั้นล,างแล
ว สถานการณ�ทางการเมืองยังก,อให
เกิด
วาทกรรมท่ีรุนแรง โจมตีไปมาระหว,างกันกลายเป4นสิ่งยั่วยุให
เกิดความวุ,นวายจนป!ญหาบานปลาย
ออกไป๖๖  

ผลของข
อมูลเก่ียวกับประเด็นป!ญหาความขัดแย
งในสังคมไทยข
างต
นนี้ ผู
วิจัยมองว,า ป!ญหา
ความขัดแย
งในสังคมไทยท่ีก,อตัวข้ึนและพัฒนาการนําไปสู,ความขัดแย
งด
านอ่ืน ๆท่ีสลับซับซ
อน 
กว
างขวาง ลุ,มลึก กระจายครอบคลุมไปท้ังระดับครอบครัว องค�กรและชุมชนท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศนั้น ล
วนมีพ้ืนฐานหรือแกนกลางมาจากป!ญหาความขัดแย
งทางการเมืองท้ังสิ้น ดังท่ีพระ
ไพศาล วิสาโล ได
แสดงความเห็นว,า “ความขัดแย
งทางการเมืองระหว,างคนต,างสีท่ีเป4นอยู,ทุกวันนี้ 
มิใช,เป4นเพียงความขัดแย
งระหว,างบุคคล และดูจะมีนัยสําคัญมากกว,าการต,อสู
ระหว,าง พันตํารวจโท 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพวก กับฝ>ายตรงข
ามเท,านั้น หากความขัดแย
งดังกล,าว เป4นเรื่องของการช,วง
ชิงผลประโยชน�ระหว,างชนชั้นนําทางการเมืองเท,านั้น ย,อมมิอาจขยายวงไปอย,างกว
างขวางท่ัว
ประเทศได
เลย การท่ีผู
คนระดับรากหญ
าจํานวนนับแสน ถือตัวเองว,าเป4นพวกเดียวกันกับกลุ,มของ พัน
ตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และกล
าท
าทายอํานาจรัฐ ย,อมมิใช,เพราะอํานาจเงินของ พันตํารวจโท 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร เท,านั้น หากยังเป4นการแสดงออกของประชาชนจํานวนมากท่ีไม,พึงพอใจกับสภาพ
เศรษฐกิจการเมืองท่ีเป4นอยู,และเชื่อว,า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป4นตัวแทนของระบอบ
การเมืองท่ีพึงปรารถนาของพวกเขา ไม,ผิดหากจะกล,าวว,านี่เป4นความขัดแย
งระหว,างอุดมการณ�ต,างสี 
ท่ีมองเห็นระบอบการเมืองท่ีพึงปรารถนาแตกต,างกัน โดยเฉพาะนิยามของประชาธิปไตยและ
ความสัมพันธ�ทางอํานาจระหว,างสถาบัน และกลุ,มชนต,างๆ และสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําให

ผู
คนท้ังประเทศมองเปpาหมายทางการเมืองแตกต,างกันเป4นสองฝ>ายอย,างชัดเจนก็คือ ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว,างคนในชาติ จะเห็นได
ว,าการต,อสู
ทางการเมืองระยะนี้ แม
ว,าด
านหนึ่ง

                                                           

 
๖๖รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�แห,งชาติ ครั้งท่ี ๑๐ (พ.ศ. 

๒๕๕๒), ความขัดแย�งและทางออกของการเมืองไทย, (ม.ป.ป.), หน
า ๑๕๙๗. 



๑๑๗ 
 

จะเป4นการต,อสู
เพ่ือช,วงชิงอํานาจและผลประโยชน�ทางการเมือง แต,ไม,อาจปฏิเสธได
ว,ามีการต,อสู
ใน
เชิงอุดมการณ�ทางการเมืองด
วยเช,นเดียวกัน”๖๗  

จากผลการสํารวจทัศนคติของประชาชน เรื่องความขัดแย
งในประเทศไทย ของ
ศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�และคณะก็ดี ผลรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร�และรัฐ
ประศาสนศาสตร�แห,งชาติ เรื่องความขัดแย
งและทางออกของการเมืองไทยก็ดี หรือความคิดเห็นของ
พระไพศาล วิสาโล เก่ียวกับประเด็นความขัดแย
งทางสังคมไทยท่ีไม,อาจปฏิเสธได
ว,ามีการต,อสู
ในเชิง
อุดมการณ�ทางการเมืองท่ีแตกต,างกันก็ดี ด
วยเหตุผลดังกล,าวข
างต
นนี้ ผู
วิจัยมองว,า ประเด็นป!ญหา
ความขัดแย
งทางการเมืองมีความสําคัญยิ่งเพราะเป4นป!ญหาท่ีสังคมไทยได
รับผลกระทบอยู,เฉพาะหน
า
และทุกฝ>ายต
องร,วมกันหาแนวทางแก
ไขจัดการโดยเร,งด,วน จึงได
จําแนกประเภทของป!ญหาความ
ขัดแย
งทางสังคมไทยท่ีปรากฏอย,างเด,นชัดอยู,ในป!จจุบัน สําหรับนํามาเป4นกรอบในการทําการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ออกเป4น ๕ ประเภท คือ 

๑.  ความขัดแย
งด
านการเมือง  
๒. ความขัดแย
งด
านข
อมูล 
๓. ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง 
๔. ความขัดแย
งด
านผลประโยชน� 
๕. ความขัดแย
งด
านค,านิยม 

 ดังจะได
อธิบายขยายความไปตามลําดับดังต,อไปนี้ 
 ๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง 

ประเทศไทยได
เกิดภาวะวิกฤตการณ�ทางการเมือง ซ่ึงก,อให
เกิดผลกระทบต,อประเทศชาติ 
และประชาชน พลเมืองไทย เป4นอย,างมาก ท้ังผลกระทบด
านเศรษฐกิจ ด
านสังคม โดยเฉพาะอย,างยิ่ง 
ในด
านความแตกแยกแบ,งฝ>ายของผู
คนในสังคม จนอาจนับได
ว,า ประเทศไทย ขาดซ่ึงความรัก ความ
สามัคคีในชาติ ท้ังทําให
ภาพลักษณ�ของประเทศไทยในสังคมโลก เป4นประเทศท่ีถูกมองว,าไม,มีความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพสําหรับสายตาของชาวโลก และถูกลดลําดับความเชื่อม่ันในด
านความปลอดภัย 
ความม่ันคงภายในประเทศ ปรากฏการณ�ความขัดแย
งทางการเมือง ซ่ึงก,อตัวข้ึนต้ังแต, พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ในช,วงปลายรัฐบาลของ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการรวมตัวของกลุ,มคนในนามกลุ,ม
ประชาชนเพ่ือชาติและราชบัลลังก� และพันธมิตรชุมชนและกลุ,มประชาชนเพ่ือชาติศาสนาเพ่ือขับไล, 

                                                           

 
๖๗พระไพศาล วิสาโล, ป�ญหาท�าทายและทางออกของสังคมไทย. ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒, 

<http://www.prachatai.com/05web/th/home/16508> 
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พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตําแหน,ง โดยมีการรวมตัวเป4นครั้งแรกใน วันท่ี ๒๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ความขัดแย
งดังกล,าวขยายวงกว
างข้ึนในช,วงปลาย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี นาย
สนธิ ลิ้มทองกุล และรายการเมืองไทยรายสัปดาห�เป4นผู
เรียกร
องหลักให
 พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร ออกจากตําแหน,ง ในขณะเดียวกันมีกลุ,มประชาชนจากต,างจังหวัดจํานวนมากได
รวมตัวกันเพ่ือ
สนับสนุน พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป4นนายกรัฐมนตรีต,อไป วิ ก ฤ ต ก า ร ณ� ก า ร เ มื อ ง ใ น
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓  คือ เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย,างต,อเนื่อง โดยมีสาเหตุท่ีเริ่มต
นมา
จากหลายฝ>าย ซ่ึงมีความเห็นว,า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ควรลาออกจากตําแหน,ง
นายกรัฐมนตรี ในขณะท่ีคนจํานวนมากอีกกลุ,มกลับให
ความสนับสนุน พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร และพันธมิตรอย,างล
นหลามด
วยความเชื่อม่ันว,า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือตัวแทน
ระบบทางการเมืองท่ีพึงปรารถนา จากวิกฤตการณ�ดังกล,าวได
นําไปสู,เหตุการณ�รัฐประหาร พ.ศ. 
๒๕๔๙ และนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนด
วยรูปแบบและวิธีการต,างๆ อย,างหลากหลายก,อให
เกิด
ผลเสียต,อประเทศชาติในหลายๆ ด
านอย,างคาดไม,ถึง สถานการณ�ความขัดแย
งของมวลชนกลุ,มต,างๆ 
ด
วยกัน หรือความขัดแย
งท่ีเกิดกับฝ>ายรัฐบาลมักจะต
องมีนักการเมือง หรือกลุ,มทางการเมืองเป4นผู
ให

การสนับสนุน หรือเป4นผู
นํามวลชนปลุกกระแสเรียกร
องอุดมการณ�ทางการเมืองอันนําไปสู,ความ
ขัดแย
งทําให
วิกฤตการณ�ยังคงดําเนินมาจนถึงป!จจุบันนี้ 
 ดังท่ี พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได
กล,าวว,า ความขัดแย
งทางการเมืองครั้งนี้เก่ียวพันอย,างแยก
ไม,ออกกับการต,อสู
ระหว,าง ๕ อุดมการณ�ทางการเมืองหลักในสังคมไทยและกลุ,มท่ีสนับสนุน
อุดมการณ�ทางการเมืองนั้นๆ ได
แก, 

๑. อนุรักษ*นิยมใหมB (Neo-Conservative) มีความเชื่อว,า โลกาภิวัฒน�นํามาซ่ึงความม่ังค่ัง 
กําแพงภาษีระหว,างประเทศควรถูกกําจัด เปuดโอกาสให
ทุนไหลเวียนอย,างเสรี และหลักคิดการ
บริหารธุรกิจภาคเอกชนเท,านั้นท่ีมีประสิทธิภาพ กลุ,มการเมืองท่ีมีอุดมการณ�แบบนี้คือกลุ,มทุนใหม, 
ซ่ึงมีทุนโทรคมนาคมเป4นแกนนํา พรรคการเมืองท่ีกลุ,มผู
บริหารพรรคมีอุดมการณ�นี้คือ อดีตพรรคไทย
รักไทย ซ่ึงกลายสภาพเป4นพรรคพลังประชาชนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ อย,างไรก็ตามบุคคลท่ีมี
อุดมการณ�เช,นนี้แทรกซึมอยู,แทบทุกพรรคการเมือง แม
ว,าจะมีระดับความมากน
อยและความเข
มข
น
ในเชิงอุดมการณ�แตกต,างกันบ
าง 

๒. อุดมการณ*อุปถัมภ*นิยม (Clientelism) เป4นอุดมการณ�หลักท่ีครอบงําสังคมการเมืองไทย
มาอย,างยาวนาน ในระยะหลังความเข
มข
นของอุดมการณ�นี้ลดลงในกลุ,มชนชั้นกลาง แต,ยังคงมีความ
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เข
มข
นในกลุ,มชนชั้นชาวบ
าน และชนชั้นนําทางการเมือง ท้ังระดับชาติและท
องถ่ิน อาศัยอุดมการณ�
อุปถัมภ�เป4นกลไกในการสร
างเครือข,ายหัวคะแนน และจัดต้ังมวลชนในชนบทให  
มาสนับสนุนตนเอง 
เม่ือเกิดกรณีการต,อสู
ทางการเมืองท้ังในเรื่องการเลือกต้ัง และการชุมนุมประท
วง อุดมการณ�นี้แทรก
ซึมอยู,ทุกพรรคการเมือง ท้ังพรรคใหญ,บ
าง พรรคเล็กบ
าง แต,จะมีมากในพรรคท่ีถูกจัดต้ังโดยกลุ,มอดีต 
ส.ส.ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. อุดมการณ*อนุรักษ*นิยมดั้งเดิม (Traditional Conservative) เชื่อในเรื่อง การรักษา
สถานภาพเดิมของสังคม เชิดชูความม่ันคงสถาบันหลักของสังคม กลุ,มท่ีดํารงอุดมการณ�แบบนี้คือ 
กลุ,มทุนเก,า เช,น ทุนการเงิน และอุตสาหกรรมหนักบางประเภท กลุ,มข
าราชการส,วนใหญ, บางครั้ง
กลุ,มนี้ได
รับการเรียกว,า เป4นกลุ,มอํามาตยาธิปไตย กลุ,มนี้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายชี้นํา
สังคมไทยมายาวนาน แต,บทบาทเริ่มลดลงเม่ือมีการปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. ๒๕๔๐ และในเวลาต,อมา
ได
ถูกสั่นคลอนอย,างหนักจากระบอบทักษิณ ซ่ึงนําพาอุดมการณ�อนุรักษ�นิยมใหม,เข
ามาจัดการภายใน
ระบบราชการ พรรคการเมืองท่ีมีแนวโน
มยึดถือในอุดมการณ�นี้คือ พรรคชาติไทย และพรรคประชา
ราช เป4นต
น 

๔. อุดมการณ*เสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal Democracy) มีความเชื่อพ้ืนฐานว,า 
เสรีภาพ และความเป4นป!จเจกบุคคลเป4นสิ่งท่ีมีคุณค,าของมนุษย� กลุ,มท่ีมีแนวคิดเช,นนี้คือกลุ,มชนชั้น
กลางซ่ึงประกอบด
วยพ,อค
า นักธุรกิจรายย,อย ข
าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับกลาง พนักงาน
เอกชนระดับกลาง และผู
ประกอบอาชีพอิสระท้ังหลาย กลุ,มนี้เป4นกลุ,มท่ีมีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน
ภายหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ และขยายตัวจนกลายเป4นพลังในการต,อต
านระบอบทักษิณ พรรคการเมืองท่ี
อาจถือได
ว,าเป4นตัวแทนของกลุ,มอุดมการณ�นี้ คือพรรคประชาธิป!ตย� 

๕. อุดมการณ*ประชาสังคมประชาธิปไตย (Civil Society Democracy) มีความเชื่อว,า การ
มีส,วนร,วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับเป4นสิ่งท่ีมีคุณค,าสําหรับสังคม กลุ,มท่ีนําอุดมการณ�นี้
ไปปฏิบัติการทางการเมืองคือ กลุ,มองค�การพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และนักการเมืองบางกลุ,ม กลุ,ม
นี้มีความมุ,งหมายท่ีจะผลักดันให
สังคมเป4นสังคมแห,งการมีส,วนร,วม โดยให
ประชาชนสามารถเข
าไปมี
ส,วนร,วมในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล
อม ท้ังในระดับท
องถ่ิน 
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และระดับชาติ รวมท้ังส,งเสริมให
ประชาชนพ่ึงตนเอง และสามารถบริหารจัดการชุมชนด
วยตนเองได
 
ป!จจุบันยังไม,มีพรรคการเมืองใดท่ีใช
อุดมการณ�นี้ไปปฏิบัติการทางการเมืองในลักษณะนี้๖๘  

ในขณะท่ี ชมพู โกติรัมย�  ได
วิเคราะห�ป!ญหาการเมืองของประเทศไทยเก่ียวกับความขัดแย
ง 
และการแบ,งฝ>ายของคนในสังคมท่ีไม,เคยมีมาก,อนในห
วงเวลาท่ีผ,านมา และดูจะยังไม,มีทีท,าว,าจะดีข้ึน 
และส,งผลกระทบร
ายแรงต,อประเทศในด
านต,างๆ ในวงกว
างซ่ึงสาเหตุสําคัญของขัดแย
งทางการเมือง
ท่ีเกิดข้ึนในช,วงป� พ.ศ. ๒๕๔๗ –๒๕๕๓  เกิดข้ึนจากการต
องการอํานาจทางการเมืองเพ่ือให
ได
มาซ่ึง
ผลประโยชน�ของตนโดยเก่ียวข
องกับเรื่องคอร�รัปชั่นของนักการเมืองแล
วได
ขยายไปสู,ประเด็นทาง
การเมืองภาคประชาชนท่ีทําให
เกิดความขัดแย
งอย,างรุนแรงในสังคม โดยแยกเป4นประเด็นท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

๑. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของความต
องการอํานาจทางการเมือง 
 ๒. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุจากของการเข
าสู,อํานาจทางการเมือง
ของฝ>ายการเมืองต,างๆ 

๓. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของความต
องการผลประโยชน� 
 ๔ .  ค ว า ม ขั ด แ ย
 ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ม า จ า ก ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ค อ ร� รั ป ชั่ น 
 ๕ ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของความไม,เท,าเทียมกันในสังคม 
 ๖. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของการรับรู
ข,าวสารท่ีไม,ตรงกัน ของ
ประชาชน 

๗ . ค ว า ม ขั ด แ ย
 ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ม า จ า ก ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร รั ฐ 
 ๘. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของการทํารัฐประหาร เม่ือวันท่ี ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๙. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของการนําสถาบันพระมหากษัตริย�เข
ามา
เก่ียวข
องทางการเมือง 

                                                           

 
๖๘พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อนาคตการเมืองไทยทBามกลางความขัดแย�ง. ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๒ , <http://www.meeboard.com/view.asp?user=liwliw&groupid=2&rid=31&qid=5> 
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๑๐. ความขัดแย
งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุของป!ญหาระหว,างประเทศไทยกับ
กัมพูชา เรื่องประสาทเขาพระวิหาร ได
ถูกนํามาเป4นประเด็นความขัดแย
งทางการเมือง
ภายในประเทศ๖๙ 
 จากทัศนคติเก่ียวกับอุดมการณ�ทางการเมืองท่ีแตกต,างกันและสาเหตุหรือพลวัตของความ
ขัดแย
งท่ีชมพู โกติรัมย�  ได
สรุปไว
นี้ ส,งผลให
สภาพป!ญหาความขัดแย
งทางการเมืองในสังคมไทยกําลัง
เพ่ิมข้ึนอย,างต,อเนื่อง และยังมีแนวโน
มท่ีอาจจะนําไปสู,การใช
ความรุนแรงต,อกันระหว,างฝ>ายท่ีมี
ความเห็นท่ีแตกต,างกัน เพราะสถานการณ�ของป!ญหาในระบบการเมืองท่ีเน
นภาคประชาชน ท่ีผ,านมา
สถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกสร
างข้ึนในเมืองไทย ยังมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีขัดแย
ง
กับเจตนารมณ�ของประชาธิปไตยอย,างสิ้นเชิง แม
ว,าในป!จจุบันการเมืองไทยจะมีรูปแบบเป4น
ประชาธิปไตยมากข้ึน แต,การก
าวเข
าสู,อํานาจทางการเมืองยังเต็มไปด
วยเรื่องทุจริตทางการเมือง เป4น
ลักษณะท่ีเรียกว,า “ธนาธิปไตย” อย,างเต็มท่ี เงิน คือ กุญแจสําคัญทําให
บุคคลสามารถเข
ามาเล,น
การเมืองได
 กล,าวคือ มีนักธุรกิจท่ีจะพยายามเข
ามาสู,เส
นทางทางการเมือง เพ่ือหวังกอบโกย
ผลประโยชน�ท่ีได
จากตําแหน,งหน
าท่ีทางการเมือง ซ่ึงอาจจะไม,ได
หมายถึงการคอรัปชั่นเพียงอย,าง
เดียว แต,เป4นอีกลักษณะหนึ่งท่ีจะสามารถหาผลประโยชน�ให
กับตัวเองได
โดยไม,เข
าข,ายท่ีผิดกฎหมาย 
ในลักษณะท่ีเรียกว,า ผลประโยชน�ทับซ
อน (Conflict of Interests) จึงเกิดประเด็นหรือท่ีมาของความ
ขัดแย
งทางการเมืองในป!จจุบัน๗๐ จนพัฒนากลายเป4นประเด็นป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยใน
ป!จจุบัน และถือเป4นป!ญหาเร,งด,วนท่ีรัฐหรือประชาชนชาวไทยต
องรีบแสวงหาวิธีการคลี่คลายป!ญหา
โดยเร็ว 
 นอกจากนี้ การรายงานผลการวิจัยของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค
นหาความจริง
เพ่ือความปรองดองแห,งชาติ (คอป.) ได
ศึกษาวิเคราะห�รากเหง
าของป!ญหาความขัดแย
งทางการ
เมืองไทย โดยพิจารณาความขัดแย
งในสังคมไทยช,วงระยะการช,วงชิงอํานาจ (Power Struggle) และ
ท่ีได
แปรเปลี่ยนเป4นความรุนแรง (violence) นั้น เกิดจากความขัดแย
งของสองกลุ,มท่ีเป4นปรป!กษ�กัน
อย,างชัดเจนเข
ามาช,วงชิงอํานาจรัฐ  ซ่ึงในระยะท่ีความขัดแย
งเข
าสู,ข้ันของการช,วงชิงอํานาจและแปร
เปลี่ยนเป4นความรุนแรงได
มีป!จจัยท่ีมีส,วนกระตุ
นให
ความขัดแย
งกลายเป4นความรุนแรงในหลายมิติ 
ดังนี้ 
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สังคมไทยป!จจุบัน”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๐๘-๑๐๙.  
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 ๑. ความเข
าใจระบบประชาธิปไตยแตกต,างกัน ระหว,างกลุ,มท่ีเชื่อว,า ประชาธิปไตยเป4นเรื่อง
ของเสียงข
างมาก และกลุ,มท่ีเชื่อว,าประชาธิปไตยเป4นเรื่องของความชอบธรรม ความโปร,งใส การถูก
ตรวจสอบได
และผู
มีอํานาจรัฐต
องพร
อมท่ีจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา 
 ๒. การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล เม่ือ “สื่อรูปแบบใหม,” สามารถเผยแพร,ข
อมูล
ได
โดยไม,ต
องผ,านกลไกกลั่นกรองหรือตรวจสอบใด ๆ โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือถ
อยคําท่ี
ทําให
เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ทางการเมืองจึงสามารถทําถูกเผยแพร,ซํ้าในวงกว
างได

โดยง,าย ผ,านสื่อบุคคลท้ังท่ีเป4นเครือข,ายสังคมออนไลน� และเว็บบอร�ดต,าง ๆได
อย,างรวดเร็วและ
ต,อเนื่อง 
 ๓. เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป4นประมุข (คปค.) โดยมี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ผู
บัญชาการทหารบกเป4น
หัวหน
า ได
กระทําการ “รัฐประหาร” ยึดอํานาจการปกครองของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แม

การรัฐประหารดังกล,าวจะได
รับการสนับสนุนจากประชาชนบางส,วน แต,ก็เป4นป!จจัยหนึ่งท่ีกระตุ
นให

เกิดความรุนแรงเช,นกัน เพราะรัฐประหารเป4นกระบวนการท่ีอาจขัดขวางการแก
ไขป!ญหาตามระบอบ
ประชาธิปไตยและขัดต,อหลักนิติรัฐอีกด
วย 
 ๔. ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม (Rule of Law) ของประเทศไทย เกิดจากความไม,
ไว
วางใจต,อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมท้ังระบบ เนื่องจากสังคมมีความสงสัย
เก่ียวกับความเป4นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงจากการเมืองของหน,วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงเป4นประเด็นท่ีถูกวิพากษ�วิจารณ�อย,างต,อเนื่องนับต้ังแต,การประกาศใช
รัฐธรรมนูญแห,ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเฉพาะอย,างยิ่งในกรณีคําวินิจฉัย “คดีซุกหุ
น” เม่ือป� 
๒๕๔๔ ศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีการกล,าวอ
างว,าเป4นการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย เนื่องจากมีการ
นําเอาคะแนนเสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเคยลงมติว,า คดีไม,อยู,ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
และไม,ได
วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีเข
าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีวินิจฉัยว,า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ไม,มีความผิด แล
วสรุปเป4นมติเสียงข
างมาก รวมถึงกรณีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป4นประมุขท่ีขัดต,อหลักนิติธรรมอย,างชัดเจน เช,น กําหนดให

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรค แม
ว,าจะเป4นการกระทําก,อนท่ีประกาศมีผลใช
บังคับ 
ซ่ึงขัดกับหลักท่ีว,าห
ามใช
กฎหมายย
อนหลังไปเป4นผลร
ายแก,บุคคล เนื่องจากบุคคลจําเป4นท่ีจะต
อง
ทราบผลร
ายจากการกระทําของตนในขณะท่ีกระทําการนั้น หรือการแต,งต้ังบุคคลท่ีปฏิป!กษ�มาทํา
หน
าท่ีตรวจสอบ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ ซ่ึง
สะท
อนถึงการนิรโทษกรรม และ มาตรา ๒๓๗ เรื่องยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงถูกวิพากษ�วิจารณ�ว,าขัดต,อหลักความได
สัดส,วนและความ
พอสมควรแก,เหตุ 
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 นอกจากนี้ การท่ีนักกฎหมายยอมรับประกาศคณะรัฐประหารเหล,านี้ในฐานะกฎหมาย และ
การยอมรับการนิรโทษกรรมตามมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ เม่ือผนวกกับกรณีป!ญหาอ่ืน ๆ เช,น กรณีการฆ,าตัดตอนในการดําเนินนโยบายประกาศ
สงครามยาเสพติด การทุจริตคอร�รัปชั่นและการมีผลประโยชน�ทับซ
อน (Conflict of Interest) ของ
ฝ>ายบริหาร เป4นต
น ทําให
เกิดการถกเถียงในสังคมเก่ียวกับการละเมิดหลักนิติธรรมในประเทศมาอย,าง
ต,อเนื่อง และสร
างความเคลือบแคลงของสาธารณชนต,อหน,วยงานท่ีใช
อํานาจรัฐและหน,วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ทําให
เกิดแนวร,วมในทางอุดมการณ�เพ่ือต,อต
านอํานาจรัฐ อันเป4นรากเหง
า
สําคัญท่ีนํามาสู,การชุมนุมเรียกร
องท่ียกระดับไปสู,เหตุการณ�ความไม,สงบ 
 ๕. ตุลาการภิวัฒน� เม่ือโครงสร
างการถ,วงดุลอํานาจระหว,างฝ>ายบริหารกับฝ>ายนิติบัญญัติเสีย
ดุลไป ฝ>ายตุลาการจึงเข
ามามีบทบาทมากข้ึนในการถ,วงดุลอํานาจ ทําให
เกิดข
อวิพากษ�วิจารณ�ใน
ลักษณะท่ีไม,ยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม 
 ๖. การแทรกแซงองค�กรอิสระ ส,งผลให
องค�กรอิสระต,าง ๆ ถูกวิพากษ�วิจารณ�ว,าทําอย,างไม,มี
ประสิทธิภาพและถูกแทรกแซงจากฝ>ายการเมือง ทําให
ปฏิบัติหน
าท่ีอย,างไม,โปร,งใสและไม,เป4นกลาง 
โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการปpองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห,งชาติ จนกลายเป4นสาเหตุประการหนึ่งท่ีนําไปสู,ความขัดแย
งทางการเมืองใน
เวลาต,อมา 
 ๗. การต้ังข
อกล,าวหาท่ีรุนแรงเกินจริง โดยเฉพาะการต้ังข
อกล,าวหาการก,อการร
ายกับกลุ,มผู

ชุมชน และการควบคุมตัวผู
ชุมนุมในข
อหาละละเมิดคําสั่งตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําให
เกิดการต,อต
านและความอาฆาตแค
นท่ีนําไปสู,ความรุนแรงมาก
ข้ึน 
 ๘. การสร
างการรับรู
ว,ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการกล,าวอ
างว,ามีการ
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมท้ังในด
านการบังคับใช
กฎหมาย และการทําหน
าท่ีขององค�กรอิสระ 
ทําให
เกิดความเคลือบแคลงต,อหลักนิติธรรม และความรู
สึกว,าไม,ได
รับความเป4นธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรม 
 ๙. การกล,าวอ
างสถาบันพระมหากษัตริย�เพ่ือประโยชน�ทางการเมือง เนื่องจากผู
ท่ีมีส,วน
เก่ียวข
องในความขัดแย
งพยายามรักษาสถานภาพของตน (status quo) โดยการกล,าวอ
างสถาบัน
พระมหากษัตริย�หรือดึงสถาบันพระมหากษัตริย�มาเป4นประเด็นในทางการเมือง เพ่ือสร
างความชอบ
ธรรมจากมวลชนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน รวมท้ังมีการกระทําในลักษณะท่ีจาบจ
วงหรือ
กระทบกระท่ังต,อสถาบันและการใช
กฎหมายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย�เป4นเครื่องมือในการโจมตี
ฝ>ายตรงข
ามว,าไม,จงรักภักดีต,อสถาบันพระมหากษัตริย� 
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 ๑๐. สังคมขาดองค�ความรู
ในการจัดการความขัดแย
งและสันติวิธี ส,งผลให
ผู
ท่ีเก่ียวข
องกับ
ความขัดแย
งใช
วิธีการแก
ไขป!ญหาความขัดแย
งด
วยความรุนแรง กล,าวคือ กลุ,มผู
ต,อต
านฝ>ายท่ีมี
อํานาจรัฐมุ,งท่ีจะยั่วยุให
เกิดความรุนแรง เพราะเชื่อว,าหากเกิดความรุนแรงแล
วรัฐจะใช
กําลังในการ
ปราบปรามเพ่ือให
ฝ>ายตรงข
ามแพ
 โดยท้ังสองฝ>ายจะถือว,าฝ>ายใดท่ีใช
กําลังก,อนเป4นผู
แพ
 
 ๑๑. การใช
ทหารจัดการกับความขัดแย
ง มาตรการท่ีรัฐใช
ในการควบคุมและดําเนินการกับ
ผู
เข
าร,วมชุมนุมท้ังในเหตุการณ�การชุมนุมเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และระหว,างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม,สอดคล
องกับบทบาททหารท่ีถูกฝ�กข้ึนมาเพ่ือปราบปรามศัตรูผู
รุกรานมากกว,าท่ี
จะดําเนินการกับผู
ชุมนมซ่ึงมีความเชื่อหรืออุดมการณ�ท่ีต,างกัน การขาดความรู
ความชํานาญและการมี
ค,านิยมของหน,วยงานท่ีต
องปราบปรามฝ>ายตรงข
ามจึงเป4นป!จจัยท่ีกระตุ
นให
ความรุนแรงขยายตัวมาก
ยิ่งข้ึน 
 ๑๒. การโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) ส,งผลให
กลุ,มผู
สนับสนุนจะ
เกิดความฮึกเหิม แต,ในขณะเดียวกันกลุ,มตรงข
ามเกิดความรู
สึกต,อต
านและไม,ไว
วางใจ 
 ๑๓. การป>วนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงความเกลียดชัง และตอกย้ําข
อขัดแย
งท่ีมีอยู,เดิม 
มีการแสดงออกท่ีแสดงถึงความเกลียดชัง ยั่วยุให
เกิดความแตกแยกแบ,งพรรคแบ,งพวก โดยใช
ความ
จริงเพียงบางส,วนเป4นตัวตอกย้ําเพ่ือขยายความขัดแย
งให
ร
าวลึก 
 ๑๔. ความขัดแย
งแบบเดิมพันสูง ลักษณะความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนเป4นแบบผู
ชนะกินรวบ จนแต,
ละฝ>ายรู
สึกแพ
ไม,ได
 เพราะมีต
นทุนท่ีจะสูญเสียเป4นจํานวนมาก และจะต
องถูกแก
แค
นเอาคืนอย,างถึง
รากถึงโคนจากฝ>ายผู
ชนะ นอกจากนี้ ยังมีการระดมกําลังและมวลชน และนําเสนอข
อเรียกร
องใน
ลักษณะท่ีไม,ให
ทางเลือกหรือประนีประนอมรอมซอมกับฝ>ายท่ีเป4นคู,ขัดแย
งแต,อย,างใด 
 ๑๕. รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประเด็นการแก
ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากคนบางส,วนยังให
ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซ่ึงได
ชื่อว,าเป4นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จึงมีทัศนคติในทางลบกับฉบับ ๒๕๕๐ ซ่ึงมีการยก
ร,างข้ึนภายหลังจากท่ีมีการรัฐประหาร๗๑ 
 จากสภาพของรากเหง
าเก่ียวกับป!ญหาความขัดแย
งทางการเมืองข
างต
นนี้ ชี้ให
เห็นว,า ความ
ขัดแย
งด
านการเมืองในสังคมไทยนั้นมีป!จจัยหลายประการท่ีเชื่อมโยงกันและสนับสนุนส,งผลกระตุ
น
กันและกันจนนําไปสู,ความรุนแรงไม,ได
เกิดจากป!จจัยใดป!จจัยหนึ่งโดยเฉพาะ แต,จะมีลักษณะเป4นองค�

                                                           

 
๗๑คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค
นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห,งชาติ (คอป.), 

รายงานฉบับสมบูรณคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหBงชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕, (ม.ป.ป.), หน
า ๑๓–๑๗. 



๑๒๕ 
 

รวมซ่ึงเกิดจากการผสมผสานป!จจัยหลาย ๆด
านท่ีมีความสลับซับซ
อน เนื่องจากป!จจัยเหล,านี้เชื่อมโยง
กันแบบแยกไม,ออกและมีความเป4นพลวัตอยู,ตลอดเวลา 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมเก่ียวกับประเด็นป!ญหาความขัดแย
งด
านการเมืองท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยป!จจุบันนั้น ประกอบด
วย ๑) ความขัดแย
งระหว,างบุคคลหรือกลุ,มบุคคลท่ีมีความแตกต,าง
กันทางความคิดหรืออุดมการณ�ทางการเมือง ๒) ความขัดแย
งจากการเข
าแทรกแซงทางการเมืองของ
ทหารด
วยการรัฐประหาร ๓) ความขัดแย
งท่ีเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรม และ ๔) ความขัดแย
งท่ีเกิดจากการช,วงชิงอํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว
ซ่ึง
ผลประโยชน�ซับซ
อนของกลุ,มตน 
 ๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล 
 ความขัดแย
งด
านข
อมูล จัดว,าเป4นองค�ประกอบพ้ืนฐานของป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทย 
ท่ีสามารถพบเห็นได
ต้ังแต,หน,วยย,อยท่ีสุดของสังคม คือ ครอบครัว และขยายวงกว
างออกไปเป4น
องค�กร ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�และคณะ ได
ศึกษา
ทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย
งในประเทศไทย พบว,า ส,วนใหญ,ถ
าอยู,ในระดับครอบครัว 
องค�กรและชุมชน มักจะเป4นป!ญหาด
านการสื่อสารท่ีขาดการพูดคุยอย,างสมํ่าเสมอ ขาดการมีส,วนร,วม
ในกิจกรรม ขาดการสื่อสารกลับสองทางและพูดคุยกันไม,รู
เรื่อง ซ่ึงป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนนั้น
ส,วนใหญ,จะเกิดจากการท่ีขาดการพูดคุยกันอย,างสมํ่าเสมอ๗๒ สําหรับป!ญหาความขัดแย
งใน
ระดับประเทศ จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย
งนั้น ประชาชนให
ความเห็นว,า 
ป!ญหาท่ีมีความรุนแรงสูงสุด คือ ข
อมูลถูกบิดเบือน ขาดข
อมูลท่ีถูกต
องเหมาะสมและไม,เพียงพอ 
นอกจากนี้ประชาชนไม,มีเวทีสื่อสารกับผู
บริหารประเทศ๗๓ ในบางครั้งมีข
อมูลน
อยเกินไป การแปลผล
ข
อมูลผิดพลาด การวิเคราะห�ข
อมูลด
วยความคิดเห็นต,างกัน หรือแม
แต,ข
อมูลมากไปบางครั้งก็เป4น
ป!ญหาความแตกต,างในการรับรู
ข
อมูล (Perception) ก็อาจก,อเป4นป!ญหาความขัดแย
งข้ึนได
  
 ลักษณะป!ญหาความขัดแย
งด
านข
อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ตัวอย,างเช,น ความขัดแย
งท่ี
เกิดข้ึนจากการทําประชาพิจารณ�โครงการพัฒนาแหล,งก�าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย ท่ีแสดงให
เห็น
ถึงนโยบายความสามารถของรัฐและข
อจํากัดของผู
ผลิตรายการข,าวโทรทัศน�ท่ีเป4นอุปสรรคต,อการทํา
หน
าท่ีในการเป4นผู
สร
างความเข
าใจอันดีให
กับสังคม ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว,า ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
จากการประชาพิจารณ�ครั้งนั้น รายการข,าวโทรทัศน�แสดงบทบาทหน
าท่ีเพียงผู
รายงานสถานการณ�
อย,างกว
าง ๆ ไม,มีรายละเอียดประเด็นความขัดแย
งท่ีเด,นชัดเพียงพอท่ีจะให
สังคมเข
าใจอย,างถูกต
อง 

                                                           

 
๗๒วันชัย วัฒนศัพท� และคณะ, รายงานการสํารวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย�ง

ในประเทศไทย, อ
างแล
ว, หน
า ๔-๑๗. 
 

๗๓เรื่องเดียวกัน, หน
า ๔-๒๐. 



๑๒๖ 
 

และช,วยลดป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้เป4นผลมาจากป!จจัยต,าง ๆ หลายด
าน ไม,ว,าจะเป4นใน
เรื่องของนโยบายรัฐท่ีเก่ียวข
องกับการควบคุมสื่อโทรทัศน� การขาดความรู
ความเข
าใจในการใช

รายการข,าวโทรทัศน�ของนักการเมืองไทย การขาดคุณลักษณะในการเป4นมืออาชีพของผู
ผลิตรายการ
ข,าวโทรทัศน� รวมท้ังความเข
าใจท่ีไม,ถูกต
องเก่ียวกับการทําประชาพิจารณ�๗๔  
 ดังนั้น ป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในวันนี้ จึงเป4นผลพวงท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
รับรู
ป!ญหาของบุคคลในภาครัฐยังมีลักษณะปuด และไม,เปuดโอกาสให
ภาคประชาชนเข
าไปมีส,วนร,วมใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ ความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนจากกรณีศึกษาครั้งนี้ มีผลพวงมาจาก
การใช
รายการโทรทัศน�ของนักการเมืองไทยป!จจุบัน ท่ียังขาดประสิทธิภาพและไม,สามารถใช

ประโยชน�ได
อย,างคุ
มค,า กล,าวคือ นักการเมืองยังไม,ได
เรียนรู
วิธีการท่ีจะสร
างสรรค�ให
รายการข,าว
โทรทัศน� เป4นเครื่องมือท่ีก,อให
เกิดประโยชน�ต,อการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย,างแท
จริง ส,วนใหญ,ยังคงใช
รายกายข,าวโทรทัศน�เพ่ือประโยชน�ในด
านการประชาสัมพันธ�
ตนเองเท,านั้น 
 อีกตัวอย,างหนึ่งท่ีแสดงให
เห็นป!ญหาความขัดแย
งด
านข
อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย คือ ป!ญหา
การแย,งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีตัวแปรสําคัญเป4นเครื่องบ,งชี้ว,า การแย,งชิงทรัพยากรธรรมชาติ
ก,อให
เกิดป!ญหาความขัดแย
งด
านข
อมูล กล,าวคือ ประเด็นท่ีว,าด
วยความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการส,ง
สารและรับสาร การสื่อความหมาย หรือการใช
ภาษาท่ีไม,สอดรับตรงกัน ส,งผลให
ประชาชนในชุมชน
นั้นมีความขัดแย
งกันข้ึนและได
พัฒนาไปสู,ความรุนแรง เช,น จากการศึกษากรณีตัวอย,างความขัดแย
ง
กรณีลุ,มแม,น้ําตาช
าง จ.เชียงใหม, พบว,า เม่ือวิเคราะห�สภาพการณ�ทางภูมิศาสตร� สถานท่ีอยู,ของกลุ,ม
คนต
นน้ํา กลุ,มคนกลางน้ําและปลายน้ํานั้น มีสันเขาเป4นฐานท่ีม่ันสําหรับคนแต,ละกลุ,ม ชาวเขาเผ,าม

งซ่ึงเป4นกลุ,มคนต
นน้ํา มีฐานท่ีม่ันอยู,ในอําเภอเมือง และอยู,บนยอดดอยปุย ในขณะท่ีกลุ,มคนกลางน้ํา
และปลายน้ําอยู,ในเขตอําเภอหางดง สภาพทางภูมิศาสตร�ดังกล,าวได
ทําให
การสื่อสารข
อมูลระหว,าง
กลุ,มคนท้ังลุ,มน้ําไม,สมนัยและท่ัวถึง ด
วยเหตุดังกล,าว กลุ,มคนปลายน้ําและกลางน้ําจึงพากันวิเคราะห�
บนฐานของการใช
ตรรกะว,า สาเหตุสําคัญท่ีทําให
ขาดแคลนน้ํา ก็เพราะว,าชาวม
งซ่ึงเป4นกลุ,มคนต
นน้ํา
พากันตัดไม
ทําลายป>า จึงทําให
ฝนไม,ตกต
องตามฤดูกาล ซ่ึงในความเป4นจริงชาวเขาเผ,าม
งท่ีนําโดยพ,อ
หลวงไตรภพ แซ,หยาง ก็พยายามชี้แจ
งว,า ข
ออ
างดังกล,าวไม,เป4นความจริงแต,ประการใดท้ังสิ้น 
อย,างไรก็ตาม ผลจากการท่ีกลุ,มคนต
นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ไม,ได
มีการสร
างเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยน

                                                           

 
๗๔มาโนช มงคลเจริญ, “การใช
รายการข,าวโทรทัศน�แก
ป!ญหาความขัดแย
งในสังคมไทย

กรณีศึกษา : ความขัดแย
งในการทําประชาพิจารณ�โครงการพัฒนาแหล,งก�าซธรรมชาติไทย – 
มาเลเซีย”, วิทยานิพนธ*ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�), 
๒๕๔๓, หน
า ๖๔–๖๕. 



๑๒๗ 
 

เรียนรู
ข
อมูลระหว,างกันโดยผ,านเวทีการประชุมหรือสัมมนากันอย,างต,อเนื่อง จึงทําให
เกิดภาวะ 
“สุญญากาศ” ทางการสื่อสารข
อมูล จึงทําให
ความขัดแย
งได
ก,อตัวข้ึนอย,างชัดเจนในเวลาต,อมา๗๕ 
 ประเด็นป!ญหาความขัดแย
งในสังคมไทยท่ีเกิดจากความขัดแย
งด
านข
อมูล ยังมีมิติอ่ืน ๆอีก
มากมาย เช,น ความขัดแย
งในนโยบายสาธารณะระหว,างรัฐกับประชาชน ความขัดแย
งในครอบครัว 
ความขัดแย
งระหว,างแพทย�กับผู
ป>วย เป4นต
น ซ่ึงพบว,า มีองค�ประกอบของความขัดแย
งด
านข
อมูลท่ียัง
ขาดการสื่อสารอย,างถูกต
อง ไม,มีประสิทธิภาพ จนกลายเป4นองค�ประกอบพ้ืนฐานของป!ญหาความ
ขัดแย
งในสังคมไทยป!จจุบัน 
 ๓. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
 ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง นับเป4นประเด็นป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาช
า
นาน ป!ญหาส,วนใหญ,จะเป4นเรื่องของอํานาจ การแย,งชิงอํานาจ การใช
อํานาจ การกระจายอํานาจ 
ป!ญหาโครงสร
างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร� ระยะเวลาและระบบท่ีไม,เป4นธรรม เช,น 
เรื่องการกระจายอํานาจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สถานะภาพทางสังคมและอํานาจระหว,างชนชั้นกลาง
กับชนชั้นล,าง ความเหลื่อมล้ําระหว,างคนเมืองและชนบท ระหว,างคนรวยกับคนจน การออกหรือไม,
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เป4นต
น เหล,านี้ล
วนเป4นป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดจากโครงสร
าง
ท้ังสิ้น นอกจากนี้ความขัดแย
งด
านโครงสร
างยังหมายรวมถึง ในโครงสร
างหนึ่ง ๆ หากคนท่ีอยู,ใน
โครงสร
างเดียวกันของสังคม เช,น อยู,ในระบบบริการสุขภาพเดียวกันแต,ได
รับบริการไม, 
เท,ากัน หรือเม่ืออยู,ในเมืองได
รับบริการดีกว,า โอกาสรอดชีวิตสูงกว,า เป4นต
น เหล,านี้ล
วนเป4นท่ีมาของ
ป!ญหาความขัดแย
งทางสังคมไทย 
 ผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับความขัดแย
งในประเทศไทย พบว,า ในเรื่องการรับรู
ป!ญหาความ
ขัดแย
งมาจากด
านโครงสร
างทางสังคม ประชาชนส,วนมากเห็นด
วยว,า ป!ญหาต,าง ๆ เรียงลําดับดังนี้ 
คือ อํานาจอิทธิพลและเงินยังใช
ได
ผล สังคมยังใช
ระบบอุปถัมภ�มากกว,าระบบคุณธรรม ผู
มีอํานาจยัง
ใช
อํานาจสั่งการหรือตัดสินใจแบบเดิม ๆ คือ จากบนลงล,าง ผู
มีส,วนได
เสียไม,มีโอกาสท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงการศึกษาชี้ให
เห็นว,า ความขัดแย
งในสังคมบางครั้งไม,ได
เกิดข้ึนเพราะป!ญหาเรื่องของ
ผลประโยชน�หรือทรัพย�สินโดยตรง แต,เป4นการได
มาซ่ึงสิทธิและอํานาจ๗๖ 
 นอกจากนั้นแล
วความขัดแย
งท่ีเป4นป!ญหาใหญ,ยังมีพ้ืนฐานจากการกระทบกระท่ังศักด์ิศรีแห,ง
ความเป4นมนุษย�และความเป4นเอกลักษณ�ของเผ,าพันธุ�ของตน การศึกษากรณีความขัดแย
งท่ียืดเยื้อ 
(protracted conflict) สะท
อนให
เห็นว,าบ,อเกิดของความขัดแย
งนอกจากจะมาจากพ้ืนฐานของสังคม

                                                           

 
๗๕ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งใน

สังคมไทยป!จจุบัน”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๗-๑๑๘. 
 

๗๖เรื่องเดียวกัน, หน
า ๑๓๗. 



๑๒๘ 
 

และชุมชนท่ีมีองค�ประกอบของสมาชิกท่ีหลากหลายแล
ว ภายในโครงสร
างของความหลากหลายนั้นมี
ความไม,เท,าเทียมกันอยู,มาก และกลไกของรัฐหรือสังคมไม,สามารถตอบสนองความต
องการพ้ืนฐานได

อย,างเสมอภาคกัน ส,งผลกระทบกระเทือนถึงป!ญหาพ้ืนฐานอันได
แก, ความม่ันคงในชีวิตความเป4นอยู, 
และการได
รับการยอมรับนับถืออย,างมีศักด์ิศรี โดยมากแล
วกลุ,มท่ีมีอํานาจทางการเมืองน
อยกว,าก็จะ
อยู,ในภาวะท่ีล,อแหลมต,อการถูกกดข่ี ความขัดแย
งใดถ
ากระทบกระเทือนถึงป!ญหาพ้ืนฐานของมนุษย�
ก็จะมีแนวโน
มยืดเยื้อเพราะไม,สามารถหาจุดท่ีจะประนีประนอมหรือหาสิ่งทดแทนได
ง,าย (trade-off) 
ดังนั้น ความต
องการพ้ืนฐานของผู
คนเป4นเรื่องสําคัญท่ีอาจจะเป4นเครื่องชี้ได
ว,า สังคมมีความม่ันคง
เพียงพอหรือไม, และมีเง่ือนไขท่ีเป4นสาเหตุของความขัดแย
งแฝงอยู,ภายในเพ่ือรอการปะทุข้ึนมาเม่ือ
การพัฒนามีลักษณะไม,สมดุล โอกาสท่ีผลของการพัฒนาท่ีไม,เท,าเทียมกันจะสั่งสมเป4นป!ญหาเชิง
โครงสร
างท่ีเป4นเง่ือนไขความขังแย
งภายในสังคมเองย,อมเป4นไปได
มาก๗๗ 
 ศาสตราจารย� ดร.ลิขิต ธีรเวคิน กล,าวว,า ความขัดแย
งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ก็จัดเป4นป!ญหาทางสังคมไทยได
เช,นเดียวกัน สังคมท่ีเคยเป4นสังคมเกษตรกรรมเม่ือมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกิดข้ึน มีการย
ายถ่ินจากชนบทไปสู,แหล,งท่ีมีการผลิตสินค
าทางอุตสาหกรรมท่ีต้ังของ
โรงงานและท่ีพักของคนงานท่ีอยู,กันเป4นกลุ,มใหญ, ๆ มีการจัดต้ังเป4นสหภาพ มีการจัดต้ังเป4นชมรม 
เป4นต
น ย,อมทําให
เกิดความแตกต,างระหว,างสังคมสองส,วน คือ ส,วนของชนบทท่ีเป4นภาคเกษตรกับ
ส,วนของชุมชนเมืองท่ีเป4นภาคอุตสาหกรรม รูปแบบการดําเนินชีวิตของชนบทและในเมืองต,างกัน 
กล,าวคือ วิถีชีวิตของคนท่ีอยู,ในเมืองส,วนใหญ,ต
องเร,งรีบ ตรงต,อเวลา มีความฉลาดในการแก
ป!ญหา
ส,วนตัว ความสัมพันธ�ของมนุษย�ท่ีค,อนข
างจะไม,เป4นกันเอง ยึดผลประโยชน�เป4นท่ีต้ัง เป4นต
น 
นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมประกอบด
วยผู
เป4นเจ
าของป!จจัยการผลิตอันได
แก, เจ
าของโรงงาน
อุตสาหกรรม เจ
าของกิจการบริการขนาดใหญ, ขณะเดียวกันก็มีผู
ใช
แรงงานและลูกจ
างท่ีกินเงินเดือน
จากเจ
าของกิจการ ความขัดแย
งระหว,างคนสองกลุ,ม กลุ,มผู
เป4นเจ
าของป!จจัยการผลิต เจ
าของกิจการ
บริการกับผู
ใช
แรงงานหรือลูกจ
างในเรื่องของค,าจ
าง สวัสดิการ ความยุติธรรม เกียรติและศักด์ิศรีของ
ความเป4นมนุษย�ในแง,ท่ีอยู,อาศัย อาหารการกินและจํานวนชั่วโมงของการทํางาน ย,อมนําไปสู,ความ
ขัดแย
งอย,างหลีกเลี่ยงไม,ได
 ความขัดแย
งในส,วนนี้ คาร�ล มาร�กซ� ถือว,าเป4นความขัดแย
งของชนชั้น 
และหลีกเลี่ยงไม,ได
ท่ีจะนําไปสู,การแก
ไขป!ญหาโดยใช
ความรุนแรงด
วยการลุกฮือข้ึนปฏิวัติของชนชั้น
กรรมาชีพ เพ่ือล
มอํานาจของชนชั้นกระฎ©มพี๗๘ 

                                                           

 
๗๗รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก
ว, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับสันติวิธีและ

ธรรมชาติของความขัดแย�งในสังคมไทย, อ
างแล
ว, หน
า ๑๘-๑๙. 
 

๗๘ศาสตราจารย� ดร. ลิขิต ธีรเวคิน, ความขัดแย�งและการแก�ป�ญหา, (ม.ป.ป.), หน
า ๕-๖. 



๑๒๙ 
 

 ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย� น.พ.ประเวศ วสี เห็นว,า วัฒนธรรมและโครงสร
างอํานาจของ
สังคมไทยต้ังแต,ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป4นต
นมา เป4นโครงสร
างท่ีมีความสัมพันธ�เชิงอํานาจระหว,างนายกับ
ไพร, คือ ระหว,างผู
มีอํานาจกับผู
ไม,มีอํานาจ เป4นความสัมพันธ�ทางด่ิงซ่ึงสังคมใดท่ีมีความสัมพันธ�ทาง
ด่ิงนี้จะมีความขัดแย
งและความรุนแรงเกิดข้ึนเสมอ แต,ถ
าสังคมใดมีความสัมพันธ�ทางราบมากก็จะเป4น
สังคมท่ีมีวิธีการท่ีจะอยู,ร,วมกันมากข้ึน การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ�ด
วยอํานาจหรือความสัมพันธ�ทาง
ด่ิงไปสู,ความสัมพันธ�ท่ีเป4นกัลยาณมิตร คือ ความเป4นชุมชน ความเป4นประชาคมท่ีเรียกว,า ประชา
สังคมให
มากข้ึน เพราะภายใน ๒๐ ป�จากนี้โลกจะเปลี่ยนโครงสร
างใหม,กลายเป4นโครงสร
างเครือข,าย
ของความเป4นชุมชนหรือความเป4นประชาสังคม  
 นอกจากนี้การใช
กฎหมายและอํานาจรัฐเป4นเครื่องมือของรัฐตามสํานักออสตริน ประเทศ
อังกฤษ ท่ีนักกฎหมายไทยหลายคนไปเรียนมาแล
วรับเอาความคิดดังกล,าวมา แต,ประเทศอังกฤษเป4น
ประชาธิปไตยมากกว,าประเทศไทย ในขณะท่ีประเทศไทยยังเป4นอํานาจรัฐรวมสูง เม่ือเป4นอํานาจรัฐ
รวมสูง ความคิดของกฎหมายท่ีใช
เป4นเครื่องมือของรัฐจึงค,อนข
างรุนแรงกับราษฎร เช,น กําหมายป>า
สงวน พ.ศ. ๒๕๐๗ ได
ให
อํานาจรัฐในการกําหนดเขตป>าสงวน เม่ือเป4นเช,นนี้ เม่ือใดรัฐได
กําหนดเขตใด
เป4นเขตสงวนจึงต
องมีราษฎรเดือดร
อนถูกไล, ท่ี ทําให
 เกิดความขัดแย
งจากการใช
กฎหมาย 
พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู,หัว ทรงรับสั่งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๖ กับคณะกรรมการจัดงานวันระพีว,า 
“กฎหมายไปบุกรุกราษฎรก็ยังแก
ไม,ได
 เพราะอะไรท่ีเป4นกฎหมายแล
วนี่มันแก
ได
ยากและจะไปโทษ
คนท่ีใช
อํานาจตามกฎหมายมันก็โทษยาก เพราะเขาก็ใช
อํานาจตามกฎหมาย กฎหมายมีไว
 
แต,ก็มีคนเดือนร
อน”  อย,างนี้เป4นตัวอย,างของความขัดแย
งเชิงโครงสร
างท่ีไม,มีฝ>ายใดผิดฝ>ายใดถูก 
ใครดีใครเลว แต,ตัวโครงสร
างนําผู
คนเข
ามาสู,ความขัดแย
งกัน๗๙   
 ลักษณะป!ญหาความขัดแย
งด
านโครงสร
างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ได
แก, กรณีข
อพิพาทและ
ความขัดแย
งป!ญหาท่ีดินในประเทศไทยพบว,า ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เป4นภาคท่ีมี
สถานการณ�การกว
านซ้ือท่ีดินโดยกลุ,มผู
มีอิทธิพลจํานวนมาก ลักษณะของป!ญหาคือ เจ
าหน
าท่ีรัฐเข
า
ไปบุกรุกป>าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห,งชาติ และเขตป>าสงวนแห,งชาติขายให
กับประชาชน รวมท้ังบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน�ท่ีประชาชนใช
ร,วมกัน ซ่ึงก,อให
เกิดป!ญหาน้ําเสีย และมีการบุกรุกท่ีดินเข
าไปในลํา
น้ํา นอกจากนั้นยังมีการกว
านซ้ือท่ีดินโดยกลุ,มทุนร,วมกับนักการเมืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและ

                                                           

 
๗๙รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ, เรื่องกระบวนการแก�ป�ญหาความขัดแย�งในสังคมไทย

กับรัฐธรรมนูญใหมB, (ม.ป.ป.) หน
า ๑๓-๑๔. 



๑๓๐ 
 

ระยองจํานวนมาก โดยท่ีประชาชนต
องสูญเสียท่ีดินซ่ึงมีต้ังแต,การเต็มใจขายท่ีดินและถูกบังคับหว,าน
ล
อมให
ขายท่ีดิน เป4นต
น๘๐ 
 ๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน* 
 ความขัดแย
งจากผลประโยชน� (Interest Conflict)  เป4นผลมาจากการแย,งชิงทรัพยากรท่ีมี
อยู,อย,างจํากัด การแข,งขันเก่ียวกับการดําเนินงาน การแย,งชิงผลประโยชน�ในสิ่งท่ีดูเหมือนมีหรือมีไม,
เพียงพอ ซ่ึงอาจเก่ียวข
องท้ังประเด็นด
านตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา หรืออารมณ�ความรู
สึก
ด
วย ส,วนใหญ,เม่ือเราพูดถึงความขัดแย
งด
านผลประโยชน�เรามักจะนึกถึงแต,เรื่อง ทรัพย�สิน เงินทอง
หรือเนื้อหาเท,านั้น ความจริงผลประโยชน�ในท่ีนี้จะหมายรวมถึง กระบวนการ กล,าวคือ ในการทําอะไร
ก็แล
วแต, หากไม,ถูกข้ันตอนก็อาจจะทําให
เกิดความขัดแย
งได
 เช,น ขาดกระบวนการการมีส,วนร,วมมี
แต,สั่งมาจากข
างบน และยังหมายรวมถึงด
านจิตวิทยาหรืออารมณ�ด
วย ฉะนั้น การจะดําเนินการอะไร
ก็แล
วแต,ต
องระมัดระวัง เช,น การไปชี้หน
าด,าท,านประธาน อบต. ท่ีเคยเป4นลูกน
องในท่ีประชุมเกิด
ความเสียหน
าจนไม,อาจทนได
 หยิบปtนมายิงอบต.ผู
นั้นเสียชีวิต เป4นต
น๘๑ 
 อย,างไรก็ตาม รูปธรรมของป!ญหาความขัดแย
งท่ีเก่ียวข
องกับผลประโยชน� ถูกรวบรวมไว
ใน
การศึกษาของประภาส ปu�นตบแต,ง๘๒ เป4นเรื่องท่ีดินทํากินของเกษตรกรรายย,อย ซ่ึงเป4นผลสืบ
เนื่องมาจากการประกาศพ้ืนท่ีอุทยานซ
อนทับกับท่ีดินทํากินของชาวบ
าน นอกจากนั้นยังเป4นกรณีของ
การต,อต
านโครงการขนาดใหญ,ของรัฐท่ีคาดว,า จะก,อให
เกิดผลกระทบต,อครอบครัวและชุมชนของ
เกษตรกรจํานวนหนึ่ง การเรียกร
องค,าชดเชย การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ ผลกระทบทางสิ่งแวดล
อมจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนกระท่ังเรื่องการใช
ประโยชน�จากทรัพยากรท่ีไปด
วยกันไม,ได
ระหว,าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต,างกัน 
 ในขณะท่ี รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชต ได
ศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนใน
ภาคตะวันออก วิ เคราะห�ให
 เห็นว,า กรณีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ!� งตะวันออกทําให
คนได
รับ 
“ผลประโยชน�” ทางใดทางหนึ่ง  แต,ก็แฝงไปด
วยเง่ือนไขของความขัดแย
ง ต้ังแต,การถูกรุกคืบของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ,ในท่ีต้ังท่ีดีท่ีสุดของภาคตะวันออก และการถอยร,นของชาวประมงขนาดเล็ก
และเกษตรกรรายย,อย โดยการเปลี่ยนอาชีพและการแตกกระจายไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน นอกจากนั้น

                                                           

 
๘๐ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งใน

สังคมไทยป!จจุบัน”, อ
างแล
ว, หน
า ๑๔๑. 
 

๘๑ศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�, เรื่องความขัดแย�ง : หลักการและเครื่องมือ
แก�ป�ญหา, อ
างแล
ว, หน
า ๑๔-๑๕. 
 

๘๒รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก
ว, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับสันติวิธีและ
ธรรมชาติของความขัดแย�งในสังคมไทย, อ
างแล
ว, หน
า ๒๗-๓๐. 



๑๓๑ 
 

การใช
ประโยชน�จากทรัพยากรชายฝ!�งทะเลยังหลากหลายแต,ไปด
วยกันไม,ค,อยได
 จนเกิดการแข,งขัน
กัน อาทิ ระหว,างกิจกรรมการท,องเท่ียวกับอุตสาหกรรม การประมงชายฝ!�งกับอุตสาหกรรมและการ
ท,องเท่ียว การกระทบกระท่ังกันระหว,างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมีป!ญหามลภาวะ
อุตสาหกรรมเป4นเชื้อไฟ ป!ญหาเรื่องอากาศเป4นพิศจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การหาท่ีต้ัง
โรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีระยอง กรณีเรื่องปลากะตักป!�นไฟ โรงไฟฟpาจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
กรณีชาวนาข
าวกับชาวนากุ
ง หรือกรณีพิพาทเรื่องการบุกรุกท่ีดินบนเกาะสีชังและท่ีอ่ืน ๆ เป4นต
น 
 แม
ว,าความขัดแย
งจํานวนมากเป4นเรื่องผลประโยชน� รัฐบาลหลายสมัยก็มักจะแสดงออกซ่ึง
ความเข
าใจเช,นนี้ ส,วนหนึ่งเป4นเพราะไม,ต
องการให
ความชอบธรรมกับบรรดากลุ,มผลประโยชน�หรือ
กลุ,มผู
ประท
วงท้ังหลาย  ดังนั้นเป4นการง,ายท่ีจะป!ดให
เรื่องของการเรียกร
องมีภาพของผลประโยชน�
เฉพาะกลุ,มทําให
สาธารณชนเบ่ือหน,ายการประท
วง แต,อีกส,วนหนึ่งเป4นเพราะไม,ต
องการแก
ไขป!ญหา
ให
มากไปกว,าการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน�ให
กลุ,มท่ีเรียกร
อง และทางเลือกสําหรับการแก
ป!ญหาก็
มีไม,มากนัก เพียงแค,หาจุดท่ีพอจะตกลงกันได
เท,านั้น ตัวอย,างเช,น ถ
ารัฐบาลเข
าใจว,าการเรียกร
อง
ค,าชดเชยจากผลกระทบของโครงการขนาดใหญ,เป4นเรื่องของผลประโยชน� คําตอบก็มีให
เลือกระหว,าง
จ,าย ไม,จ,ายหรือจ,ายเท,าไร มากกว,าท่ีจะลงลึกไปถึงสภาพป!ญหาของผู
ได
รับผลกระทบโดยรวม และอัน
ท่ีจริงแล
วหากความขัดแย
งจํากัดขอบเขตอยู,ท่ีเรื่องผลประโยชน� การแก
ไขก็คงไม,หนักหนาเพราะต,าง
ฝ>ายต,างมีเปpาหมายเดียวกัน สามารถท่ีจะเจรจากันได
ไม,ว,าจะด
วยวิธีต,อรองหรือไกล,เกลี่ย การต,อรอง
เรื่องผลประโยชน�ท่ีเห็นได
ชัด คือ เรื่องราคาผลผลิต ค,าจ
างแรงงานหรือแม
แต,เรื่องค,าชดเชย
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ,บางกรณี๘๓ 
 ในขณะท่ีถวัลย� วรเทพพุฒิพงษ� กล,าวถึงความขัดแย
งกันในด
านผลประโยชน� (Conflict of 
Interest) ภายในองค�กรซ่ึงมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องต,อไปนี้ 
  ๑) ความต�องการท่ีแตกตBางกัน เช,น สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ข
าราชการของหน,วยงาน
หนึ่ง ส,วนใหญ,ต
องการนําเงินป!นผลสหกรณ�ฯ มาแบ,งในบรรดาสมาชิก แต,กรรมการบริหารสหกรณ�ฯ 
ต
องนําไปซ้ือรถเก�งให
ผู
บังคับบัญชาเพ่ือตัวเองจะได
รับผลประโยชน�ตอบแทนจากผู
บังคับบัญชาในรูป
ของความเจริญก
าวหน
าในตําแหน,งราชการ เป4นต
น 
 ๒) ความจํากัดของทรัพยากรบางอยBางท่ีจะตอบสนองความต�องการ เช,น ในหน,วยงาน
หนึ่งมีโควต
าสําหรับเลื่อนเงินเดือนสองข้ัน ๑๐ คน แต,คนท่ีอยากได
 ๒ ข้ัน มี ๑๕ คน เป4นต
น คนท่ี
ไม,ได
ก็ผิดหวังและอาจทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึนได
 

                                                           

 
๘๓เรื่องเดียวกัน, หน
า ๓๑-๓๒. 



๑๓๒ 
 

  ๓) การแขBงขันชิงดีชิงเดBนกัน ถ
าเป4นไปในทางท่ีไม,ชอบไม,ควร อาจเกิดป!ญหาความขัดแย
ง
ข้ึนได
 เช,น การแข,งขันกันว,าผู
ใต
บังคับบัญชาของใครจะได
เลื่อนเงินเดือนสองข้ันมากกว,ากัน โดยไม,
คํานึงว,าจะได
มาโดยวิธีใด เป4นต
น๘๔ 
 การประท
วงเรียกร
องท่ีมีพ้ืนฐานของผลประโยชน�เช,นนี้ ไม,ว,าจะเป4นกรณีความขัดแย
ง
ระหว,างรัฐกับประชาชน ระหว,างกลุ,มชุมชนกับชุมชนอ่ืน ๆ หรือระหว,างประชาชนภายในองค�กรด
วย
กันเอง ถือเป4นองค�ประกอบท่ีสําคัญของป!ญหาความขัดแย
งด
านผลประโยชน� เพราะในสภาพความ
เป4นจริงการแย,งชิงผลประโยชน�เป4นปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม และถ
าสังคมใดไม,สามารถสร
าง
ดุลยภาพภายในสังคมระหว,างกลุ,มต,าง ๆ สังคมนั้นย,อมเกิดความขัดแย
งข้ึนได
 อาจพัฒนาไปสู,การใช

วิธีการท่ีรุนแรงสําหรับแก
ไขป!ญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะต,างฝ>ายต,างเห็นแต,ผลประโยชน�ส,วนตัวมาก
จนเกินไป ตัวอย,างเช,น ความขัดแย
งทางการเมืองของสังคมไทยป!จจุบัน มีประเด็นร
อนท่ีกําลังเป4นท่ี
ถกเถียงกันถึงจริยธรรมของนักการเมืองไทยอยู,ในขณะนี้ คือ เรื่อง “ผลประโยชน�ทับซ
อน” เป4นป!ญหา
ท่ีนักการเมืองใช
เป4นช,องทางกอบโกยผลประโยชน�ส,วนตัว ท่ีได
รับจากตําแหน,งหน
าท่ีทางการเมือง ซ่ึง
ส,วนใหญ,มักเป4นผลประโยชน�ท่ีมีความเก่ียวข
องกับเงินทองและความร่ํารวยเป4นประการสําคัญ 
นอกจากนั้นก็จะเป4นผลประโยชน�แอบแฝงในรูปแบบอ่ืน ๆท่ีทําให
ผู
รับมีความพึงพอใจ ดังนั้น การท่ีผู

ดํารงตําแหน,งทางการเมืองซ่ึงอยู,ในฐานะท่ีจะปกปpองผลประโยชน�ของประชาชนหรือผลประโยชน�
สาธารณะ แต,กลับใช
อํานาจหน
าท่ีตําแหน,งทางการเมืองนั้นแสวงหาผลประโยชน�แก,ตนเองและพวก
พ
องเสียเอง ป!ญหาความขัดแย
งท่ีเก่ียวข
องกับผลประโยชน�จึงหลีกเลี่ยงไม,ได
 และจัดเป4นสาเหตุสําคัญ
ของความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยป!จจุบันอีกประการหนึ่ง  

๕. ความขัดแย�งด�านคBานิยม 
 ความขัดแย
งด
านค,านิยม เป4นป!ญหาท่ีต้ังอยู,บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย�หรือ
สัญชาตญาณความก
าวร
าว ความคิดเห็น ทัศนคติ ค,านิยม อคติ ความคับข
องใจ ผลประโยชน� 
เปpาหมาย พฤติกรรมส,วนบุคคลหรือบุคลิกภาพ เป4นต
น ตลอดถึงความแตกต,างในเรื่องวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร� การอบรมเลี้ยงดูท่ีหล,อหลอมบุคคลข้ึนมา เรื่องความเชื่อเป4น
เรื่องท่ีบางทีคนท่ีอยู,กันคนละวัฒนธรรมอาจจะไม,เข
าใจ หรือไม,ยอมรับความเชื่อของคนท่ีอยู,ใน
วัฒนธรรมหรือศาสนาท่ีแตกต,างกัน ประวัติศาสตร�ของแต,ละชุมชนหรือประเทศก็อาจก,อให
เกิดความ
ขัดแย
งได
 ถ
าทุกคนมองแต,อดีตท่ีไม,สามารถเปลี่ยนแปลงได
๘๕  

                                                           

 
๘๔ประกาทิพย� ผาสุข, “การจัดการความขัดแย
งของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาบําพูนเขต ๑”, อ
างแล
ว, หน
า ๙-๑๐. 
 

๘๕ศาสตราจารย�นายแพทย�วันชัย วัฒนศัพท�, เรื่องความขัดแย�ง : หลักการและเครื่องมือ
แก�ป�ญหา, อ
างแล
ว, หน
า ๑๖. 



๑๓๓ 
 

 โดยเฉพาะอย,างยิ่ง ป!ญหาท่ีมีลักษณะเป4นอัตวิสัย (Subjectivity) คือ เรื่องของอคติ ท่ีฝ!งซ,อน
อยู,ภายในตัวบุคคลซ่ึงถูกสร
างข้ึนมาจากความแตกต,างทางชนชั้น กลุ,มชาติพันธุ� เชื่อชาติ หรือศาสนา 
และความเป4นมาทางประวัติศาสตร�ของสังคม อคติในสังคมไทยป!จจุบันยังครอบคลุมป!ญหาระหว,างผู

มีอํานาจกับประชาชน รัฐบาลกับองค�กรพัฒนาเอกชน เจ
าของโครงการพัฒนากับชาวบ
านผู
ได
รับ
ผลกระทบ คนในเมืองกับคนชนบทและกลุ,มผู
ชุมนุมประท
วง หญิงกับชาย นายจ
างกับลูกจ
าง เป4นต
น 
คําถามมีว,า ทําไมอคติระหว,างกลุ,มคนจึงเกิดข้ึนและมีผลต,อการก,อและขยายตัวของความขัดแย
ง ? 
เราสามารถแยกพิจารณาประเด็นนี้ได
เป4นสองระดับ คือ อคติในจิตใจของคน กับอคติท่ีเป4นผลจาก
ป!ญหาเชิงโคร
างสร
าง ได
แก, ความไม,เท,าเทียมกัน ในทางความเป4นจริงอคติในใจคนกับอคติจาก
โครงสร
างมีส,วนท่ีเสริมสร
างกันและกันโดยกระบวนการกล,อมเกลาทางสังคมและการเมือง 
(Socialization)  
 ชัยวัฒน� สถาอานันท� ได
วิเคราะห�ป!ญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากอคติได
อย,างชัดเจน โดย
ชี้ให
เห็นว,า ปรากฏการณ�ความขัดแย
งและความรุนแรงในสังคมท้ังหลาย อาทิ สงครามระหว,างชนชั้น 
สงครามศาสนา จักรวรรดินิยม และสงครามล
างเผ,าพันธุ� หรือสงครามระหว,างประเทศ เป4นต
น เม่ือ
พิจารณาให
ดีแล
วจะเห็นว,ามีลักษณะร,วมกันท่ีสําคัญ คือ การยึดเอาตัวเอง และพวกเดียวกันเป4น
ศูนย�กลาง มีคําท่ีใช
อธิบายลักษณะของการยึดตัวเองเป4นศูนย�กลางหลายคํา ได
แก, ชนชั้นตนเองเป4น
จุดหลัก (Class Centeredness) การยึดศาสนาเป4นศูนย�กลาง ลัทธิเชื้อชาตินิยม (Ethnocentrism) 
และลัทธิชาตินิยม (Nationalism) กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีเป4นส,วนก,อให
เกิดปรากฏการณ�ทาง
สังคมข
างต
นนั้นเป4นสิ่งท่ีคุ
นเคยกันแล
ว นั่นคือ อัตนิยม (Ecocentrism) หรืออย,างท่ีทางพุทธศาสนา
เรียกว,ามี อัตตาแรง การมองเห็นตนเองเป4นศูนย�กลางหรือเหนือกว,าผู
 อ่ืนนั้นแท
จริงเป4นสิ่งท่ีถูก
กําหนดข้ึนเองโดยมนุษย� ไม,ได
เป4นความแตกต,างตามธรรมชาติ๘๖ 
 อย,างไรก็ตาม การศึกษาถึงประเด็นป!ญหาความขัดแย
งด
านค,านิยมท่ีปรากฏอยู,ในสังคมไทย
ป!จจุบันท่ีแสดงให
เห็นเป4นรูปธรรม ได
แก,  กรณีป!ญหาความขัดแย
งในการแย,งชิงทรัพยากรน้ํา ศึกษา
กรณีลุ,มแม,น้ําตาช
าง จากการวิเคราะห�ตัวแปรท่ีเก่ียวกับค,านิยมของประชาชนในลุ,มน้ําพบว,า 
ประชาชนในลุ,มน้ํามีชาติพันธุ�ท่ีแตกต,างกัน ในขณะท่ีกลุ,มคนกลางน้ําและปลายน้ํามองว,าตนเองคือ 
คนเมืองซ่ึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีสูงกว,า ดีกว,า และมีความเป4นสากลมากกว,าชุมชนท่ีอยู,ต
นน้ํา 
ซ่ึงเป4นชาวเขาเผ,าม
ง ท่ีอาศัยอยู,ตามป>าเขา มีสภาพความเป4นอยู,แบบคนป>า ไร
อารยธรรม ไร
ความ
งดงามทางด
านประเพณีและวัฒนธรรม ด
วยเหตุนี้ กลุ,มคนเมืองจึงมักจะมีทัศนคติท่ีบิดเบ้ียวต,อกลุ,ม
คนต
นน้ําว,าเป4น “คนชายขอบ” และสิ่งท่ีสะท
อนให
เห็นท,าทีเก่ียวกับการดูหม่ินทางชาติพันธุ�ท่ีชัดเจน

                                                           

 
๘๖รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก
ว, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับสันติวิธีและ

ธรรมชาติของความขัดแย�งในสังคมไทย, อ
างแล
ว, หน
า ๕๗-๕๘. 



๑๓๔ 
 

อีกประการหนึ่งก็คือ การเรียกชาวม
งว,า “แมงม
ง” ซ่ึงเป4นการตีค,าและให
คุณค,าชาวม
งว,าเป4นแมลง
ชนิดหนึ่ง๘๗ 
 ตัวอย,างของความขัดแย
งด
านค,านิยมอีกกรณีหนึ่ง คือ ป!ญหาความขัดแย
งใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ของไทย ถือเป4นป!ญหาความขัดแย
งท่ีเรื้อรังมาเป4นระยะเวลานาน ส,งผลกระทบอย,าง
กว
างขวางท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงได
บ่ันทอนความเชื่อม่ันของประเทศในภาพรวม 
โดยรากเหง
าของป!ญหาความขัดแย
งมีสาเหตุสะสมต,อเนื่องมาจากลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมและ
ศาสนาของประชาชนส,วนใหญ,ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต,างไปจากพ้ืนท่ีส,วนอ่ืนของประเทศไทย ในขณะท่ีทิศ
ทางการพัฒนาของภาครัฐมุ,งเน
น “ทุนนิยม” ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐท่ีมุ,งสร
าง
เอกภาพ โดยขาดความเข
าใจและยอมรับในอัตลักษณ�และวิถีชีวิตของประชาชน เกิดการปฏิบัติท่ีขาด
หลักนิติธรรม นําไปสู,การไม,ยอมรับอํานาจรัฐและต,อต
านเจ
าหน
าท่ีของรัฐในบางคนบางส,วนและบาง
พ้ืนท่ี๘๘ 
 การวิเคราะห�รากเหง
าของป!ญหาความขัดแย
งด
านค,านิยมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
 ในกรณี
ท่ีว,า "เจ
าหน
าท่ีรัฐไม,เข
าใจอัตลักษณ�ของท
องถ่ิน การปฏิบัติท่ีไม,เคารพศักด์ิศรีความเป4นมนุษย� ทิศ
ทางการพัฒนาทุนนิยม ทําลายวิถีชุมชน" นั้น เป4นข
อวิเคราะห�ท่ีอาจจะก,อให
เกิดความเข
าใจผิดว,า 
เจ
าหน
าท่ีรัฐท้ังหมดท่ีส,งไปจากส,วนกลางทุกคน ไม,เข
าใจอัตลักษณ� มีการปฏิบัติท่ีไม,เคารพศักด์ิศรีความ
เป4นคน ตลอดจนเข
าไปทําลายวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนท
องถ่ินภาคใต
ใช,หรือไม, ก็ยังเป4นป!ญหาท่ีหลาย
ฝ>ายท่ีมีส,วนเก่ียวข
องกําลังหาคําตอบอยู,จนทุกวันนี้ แต,ประเด็นท่ีน,าพิจารณาคือ ป!ญหาการใช
ภาษาท่ี
แตกต,างกันระหว,างเจ
าหน
าท่ีของรัฐกับประชาชนในท
องถ่ิน จึงทําให
เกิดช,องว,างในการสื่อสารข
อมูล 
เหตุผลหรือความต
องการระหว,างกันได
 เม่ือแต,ละกลุ,มไม,สามารถท่ีจะสื่อสารข
อมูลท่ีกลุ,มของตน
ต
องการจะสื่อได
 จึงทําให
ความไม,เข
าใจหรือความขัดแย
งท่ีก,อตัวอยู,บ
างแล
วได
แปรสภาพเป4นความ
ขัดแย
งท่ีพัฒนาไปสู,การใช
ความรุนแรงอยู,ในป!จจุบัน  
 ๒.๒.๓ สรุปป�ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป�จจุบัน 
 กล,าวโดยสรุป การทําความเข
าใจถึงสภาพป!ญหาความขัดแย
งในสังคมไทย โดยการพิจารณา
แยกแยะประเภทหรือสาเหตุของความขัดแย
ง เพ่ือชี้ให
เห็นถึงกระบวนการและพัฒนาการของความ
ขัดแย
งท่ีถูกต
องชัดแจ
งเก่ียวกับธรรมชาติของความขัดแย
งท่ีปรากฏอยู,ในสังคมไทยป!จจุบัน น,าจะเป4น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งกว,าการมุ,งแสวงหาวิธีการแก
ไขเพียงอย,างเดียว สถานการณ�ของความขัดแย
งท่ีเป4น

                                                           

 
๘๗ทพญ.กษิรา เทียนส,องใจ, “การศึกษาวิเคราะห�อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย
งใน

สังคมไทยป!จจุบัน”, อ
างแล
ว,หน
า ๑๔๓. 
 

๘๘รายงานสรุปผลการประชุม กลุ,มท่ี ๕, สัญญาประชาคมใหมB : พลังขับเคล่ือนสังคมสูB
สมดุล, (ม.ป.ป.), หน
า ๓. 



๑๓๕ 
 

ป!ญหาและสมควรได
รับการวิเคราะห�ก็คือสภาพของความขัดแย
งท่ีเป4นท้ังสาเหตุและผลอยู,ในตัวเอง 
ความขัดแย
งหนึ่งอาจนําไปสู,ความขัดแย
งอีกเรื่องหนึ่งได
เสมอ ถ
าหากการแก
ป!ญหาไม,ได
คํานึงถึง
ธรรมชาติของความขัดแย
งท่ีเป4นอยู,และขาดการคาดการณ�ถึงผลลัพธ�จากการเลือกใช
วิธีแก
ไขป!ญหา
ความขัดแย
งท่ีไม,เหมาะสม ประเด็นป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยป!จจุบันนั้นได
แบ,ง
ออกเป4น ๕ ประเภทด
วยกัน คือ 

๑.  ความขัดแย
งด
านการเมือง  
๒. ความขัดแย
งด
านข
อมูล 
๓. ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง 
๔. ความขัดแย
งด
านผลประโยชน� 
๕. ความขัดแย
งด
านค,านิยม 

 ซ่ึงในแต,ละประเภทนั้น ผู
วิจัยได
นําเสนอป!ญหาความขัดแย
งในมิติต,าง ๆ เช,น ป!ญหาความ
ขัดแย
งระหว,างบุคคลหรือกลุ,มบุคคลท่ีมีความแตกต,างกันทางความคิดหรืออุดมการณ�ทางการเมือง 
ป!ญหาความขัดแย
งจากการเข
าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด
วยการรัฐประหาร ป!ญหาความ
ขัดแย
งท่ีเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ป!ญหาความขัดแย
งท่ี
เกิดจากการช,วงชิงอํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว
ซ่ึงผลประโยชน�ซับซ
อนของกลุ,มตน ป!ญหาการทํา
ประชาพิจารณ�โครงการพัฒนาแหล,งก�าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย  ป!ญหาการแย, งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ป!ญหาการรวมศูนย�การใช
กฎหมายและอํานาจรัฐอย,างไม,เป4นธรรม ป!ญหาการ
แย,งท่ีดินทํากิน ป!ญหาการใช
ประโยชน�จากทรัพยากรน้ํา หรือป!ญหาความขัดแย
งใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
 เป4นต
น ซ่ึงป!ญหาเหล,านี้ได
กลายเป4นองค�ประกอบสําคัญท่ีทําให
เกิดความขัดแย
งข้ึน
ในสังคมไทยป!จจุบัน 
 หลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธองค�ทรงเคยใช

เป4นเครื่องมือสําหรับแก
ไขป!ญหาความขัดแย
งเม่ือครั้งอดีต และนักวิชาการหลายท,านก็ได
ศึกษา
วิเคราะห�ว,า หลักธรรมท้ัง ๒ กลุ,มนี้สามารถนํามาใช
จัดการกับป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยได
 ดังท่ีผู
วิจัยได
ต้ังเป4นข
อสมมุติฐานไว
ในเบ้ืองต
น ดังนั้น ผู
วิจัยจะได
ทําการศึกษาวิเคราะห�
หลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท สําหรับนํามาบูรณาการ
ใช
เป4นเครื่องมือหรือแนวทางการจัดการกับป!ญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยต,อไป 



 

 

 

บทท่ี ๓ 

หลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ในบทนี้ ผู
วิจัยจะได
นําเสนอหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท เพ่ือนําแนวคิดทฤษฎี องค.ความรู
และหลักการปฏิบัติมาบูรณาการปรับใช
ให
เหมาะสม

กับแนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย
งทางสังคมไทยต1อไป 

๓.๑ หลักสาราณียธรรม 

 สาราณียธรรม (States of conciliation; virtues for fraternal living) ได
แก1 ธรรมเปDน

ท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน ธรรมเปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ธรรมเปDนเหตุให
ไม1ลืมกัน ธรรมท่ีทําให
เกิด

ความสามัคคี หลักการอยู1ร1วมกัน ทําให
มีความเคารพกัน ช1วยเหลือกันและสามัคคีพร
อมเรียงกัน๑   

สาราณียธรรมนี้ เปDนข
อปฏิบัติสําหรับสร
างความรักความสามัคคีแก1คนท่ีอยู1ร1วมกันในสังคม เปDน

หลักธรรมท่ีสมาชิกในสังคมควรตระหนัก เอาใจใส1และร1วมกันสร
างสรรค.พัฒนาให
เกิดข้ึน สังคมใดท่ี

เจริญรอยตามหลักสาราณียธรรมนี้ สังคมนั้นย1อมดํารงอยู1ด
วยความสงบสุข ปราศจากปIญหาความ

ขัดแย
ง มีความรักสมัครสมานกลมเกลียวกันเปDนหนึ่งเดียว มีความเจริญก
าวหน
าและม่ันคงอย1างยั่งยืน  

 ประการสําคัญหลักสาราณียธรรมสามารถนํามาใช
เปDนเครื่องมือในการสร
างความปรองดอง

สมานฉันท.ให
เกิดข้ึนในสังคมได
อย1างดียิ่ง ดังท่ีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได
กล1าวไว
ใน

รายการเดินหน
าประเทศไทย เรื่อง ธรรมะสร
างความสมานฉันท.ทางสถานี้โทรทัศน.เอ็นบีซีเม่ือวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว1า หากต
องการแก
ไขปIญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในประเทศ คนไทยควรน
อมนํา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ
า คือ “สาราณียธรรม ๖” หรือหลักธรรมแห1งความรักความสามัคคี 

๖ ประการมาปรับใช
...เพ่ือให
ได
วิสัยทัศน.และแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยต1อไป๒ ดังนั้น ผู
วิจัยจะ

                                                           

 
๑พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสน$ฉบับประมวลศัพท$, พิมพ.

ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ. บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หน
า ๔๔๓. 
 

๒พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “มส.แนะนําหลักสาราณียธรรม ๖ สร*างความ
ปรองดอง”, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗, <www.komchadluek.net>. 
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ได
ทําการศึกษาวิเคราะห.หลักสาราณียธรรมท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทในประเด็นสําคัญ ๆ 

ดังต1อไปนี้ 

 ๓.๑.๑ ความเป/นมาของสาราณียธรรมท่ีปรากฎในพระไตรป4ฎก 

 หลักสาราณียธรรมถือเปDนธรรมสําคัญและมีคุณค1ายิ่ง สําหรับใช
เปDนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการสังคมมนุษย.ให
อยู1อย1างสงบสุข ร1มเย็น ดําเนินกิจกรรมต1าง ๆไปด
วยความรักความสามัคคีและ

ความเปDนหนึ่งเดียวกัน เปDนธรรมท่ีช1วยระงับปIญหาความขัดแย
งหรือการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดข้ึนได
 ท้ัง

ยังเปDนหลักธรรมท่ีเสริมสร
างความปรองดองให
เกิดข้ึนในสังคมมนุษย. ต้ังอดีตจนถึงปIจจุบัน 

พระพุทธเจ
าจึงทรงแสดงหลักธรรมกลุ1มนี้ไว
มากมายในท่ีต1าง ๆ ตามท่ีปรากฏในพระไตรปeฎกดังนี้ 

 ๑) คัมภีร$ปริวาร กติปุจฉาวาร พระวินัยป4ฎก ได
กล1าวถึงสาราณียธรรม ๖ ประการ ดังนี้ 

 ในหัวข
อเหล1านั้น ธรรมเปDนท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน ๖ เปDนไฉน 

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข
าไปต้ังกายกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังใน

ท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน ทําให
เปDนท่ีรัก ทําให
เปDนท่ีเคารพ เปDนไป

เพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือความเปDนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

 อนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังวจีกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งท้ัง

ในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน...  

 อนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งท้ัง

ในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน...  

 อนึ่ง ภิกษุเปDนผู
ไม1หวงลาภท่ีเกิดโดยธรรม ท่ีตนหาได
โดยชอบธรรม โดยท่ีสุดแม
แต1อาหารท่ี

นับเนื่องในบาตรไว
บริโภค เปDนผู
บริโภคร1วมกับเพ่ือนสพรหมจารีผู
มีศีล ธรรมแม
นี้เปDนท่ีต้ังแห1งความ

ให
ระลึกถึงกัน... 

 อนึ่ง ภิกษุเปDนผู
มีศีลเสมอกับเพ่ือนพรหมจารีในศีลท้ังหลาย ท่ีไม1ขาด ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1

พร
อย เปDนไท อันวิญfูชนสรรเสริญ อันกิเลสไม1จับต
องเปDนไปเพ่ือสมาธิ ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับอยู1 

ธรรมแม
นี้เปDนท่ีตั้งแห1งความให
ระลึกถึงกัน... 

 อนึ่ง ภิกษุเปDนผู
มีศีลเสมอกับเพ่ือนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข. นําไป

เพ่ือความสิ้นทุกข.โดยชอบแก1ผู
ทําตามพร่ําสอน ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนท่ีต้ังแห1งความให
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ระลึกถึงกัน ทําให
เปDนท่ีรัก ทําให
เปDนท่ีเคารพ เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน 

เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน นี่คือสาราณียธรรม ๖๓ 

 ๒) สามคามสูตร 

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ
าทรงแสดงหลักสาราณีธรรมไว
ในสามคามสูตร ด
วยทรงปรารภ

เหตุการขัดใจทะเลาะวิวาทของพวกนิครนถ. ดังมีเรื่องโดยย1อว1า สมัยหนึ่ง พระผู
มีพระภาคประทับอยู1

ท่ีหมู1บ
านสามคาม ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครนถ.นาฏบุตรตายลงใหม1 ๆท่ีเมืองปาวา เพราะการ

ตายของนิครนถ.นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถ.จึงแตกกันเปDน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสีกัน

และกันด
วยฝjปากว1า ท1านไม1รู
ท่ัวถึงพระธรรมวินัยนี้ เรารู
ท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ไฉนท1านจักรู
ท่ัวถึงธรรม

วินัยนี้ ท1านปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ของเรามีประโยชน. ของท1านไม1มีประโยชน. คําท่ีควรพูดก1อนท1าน

พูดทีหลัง คําท่ีควรพูดทีหลังท1านพูดก1อน ข
อปฏิบัติท่ีเคยชินอย1างดียิ่งของท1านกลายเปDนผิด แม
วาทะ

ของท1านท่ียกข้ึนมา เราก็ข1มได
 ท1านจงเท่ียวแก
คําพูดหรือจงถอนคําเสียเถิด...ครั้งนั้นแล พระจุนทะได


จําพรรษาท่ีเมืองปาวาได
ทราบเรื่องราวนั้นจึงเข
าไปหาพระอานนท.เพ่ือไปเข
าเฝkาพระผู
มีพระภาคให


ทรงวินิจฉัยปIญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึน ด
วยความเปDนห1วงว1า เหตุการณ.การทะเลาะวิวาทเช1นนี้อาจ

เกิดข้ึนในหมู1สงฆ.เม่ือพระผู
มีพระภาคทรงล1วงลับไปแล
ว 

 พระผู
มีพระภาคเจ
า จึงตรัสว1า “ดูกรอานนท. ธรรมเปDนท่ีตั้งแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อ

ความรัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDน

อันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ ประการ คือ 

 ดูกรอานนท. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด
วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร1วม

ประพฤติพรหมจรรย. ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเปDนท่ีตั้งแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความ

รัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDน

อันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ดูกรอานนท. ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด
วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร1วม

ประพฤติพรหมจรรย. ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเปDนท่ีตั้งแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความ

รัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDน

อันหนึ่งอันเดียวกัน  

                                                           

 
๓วิ.ม. ๘/๘๕๖/๓๗๘–๓๘๐. 
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 ดูกรอานนท. ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด
วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร1วม

ประพฤติพรหมจรรย. ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเปDนท่ีตั้งแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความ

รัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDน

อันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ดูกรอานนท. ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีลาภใด ๆ เกิดโดยธรรม ได
แล
วโดยธรรม ท่ีสุดแม


เพียงอาหารติดบาตร เปDนผู
ไม1แบ1งกันเอาลาภเห็นปานนั้นไว
บริโภคแต1เฉพาะผู
เดียว ย1อมเปDนผู
บริโภค

เฉลี่ยท่ัวไปกับเพ่ือนร1วมประพฤติพรหมจรรย.ผู
มีศีล นี้ก็ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุ

ก1อความรัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือ

เปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ดูกรอานนท. ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเปDนผู
เสมอกันโดยศีลในศีลท้ังหลาย ท่ีไม1ขาด 

ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1พร
อย เปDนไท อันวิญfูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม1แตะต
อง เปDนไปพร
อม

เพ่ือสมาธิ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร1วมประพฤติพรหมจรรย.อยู1 ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเปDนท่ีต้ัง

แห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความรัก ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน 

เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ดูกรอานนท. ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเปDนผู
เสมอกันโดยทิฐิ ในทิฐิท่ีเปDนของพระ

อริยะ อันนําออก ชักนําผู
กระทําตามเพ่ือความสิ้นทุกข.โดยชอบ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร1วมประพฤติ

พรหมจรรย.อยู1 ท้ังในท่ีแจ
งท้ังในท่ีลับ นี้คือธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความรัก 

ก1อความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน  

 ดูกรอานนท. นี่แล ธรรม ๖ อย1าง เปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุก1อความรัก ก1อ

ความเคารพ เปDนไปเพ่ือสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือเปDนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน๔ 

 สารัตถะสําคัญในพระสูตรนี้ พระพุทธองค.ทรงแสดงหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ คือ 

เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา 

                                                           

 
๔ที.ปา. ๑๔/๕๑–๖๕/๔๐–๔๙. 

 



๑๔๐ 
 

ว1าเปDนธรรมอันเปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึงกัน เปDนเหตุเสริมสร
างความรักความเคารพแก1กันและกัน 

เปDนไปเพ่ือการสงเคราะห.กัน เพ่ือไม1ทะเลาะวิวาท เพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๓) โกสัมพิยสูตร 

 สมัยหนึ่ง  พระผู
มีพระภาคประทับอยู1 ณ โฆสิตาราม พระนครโกสัมพี ในคราวนั้น พวกภิกษุ

ในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจ ทะเลาะวิวาท ท่ิมแทงกันและด
วยปาก ไม1พยายามปรับความเข
าใจกันไม1

ปรารถนาความเข
าใจกัน ไม1พยายามสร
างความปรองดองกัน ไม1ปรารถนาความปรองดองกัน ครั้งนั้น

แล มีภิกษุรูปหนึ่งเข
าไปเฝkาพระพุทธองค.พร
อมกับกราบทูลเรื่องราวให
ทรงทราบ... พระผู
มีพระภาค

เจ
าจึงตรัสบอกแก1ภิกษุท้ังหลายว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทํา

ความรักกัน ทําความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อม

เพรียงกัน ธรรม ๖ ประการนั้น คือ 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษูในธรรมวินัยนี้ เข
าไปต้ังกายกรรมอันประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือนส

พรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความ

เคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือความ

เปDนพวกเดียวกัน 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข
อหนึ่งภิกษุเข
าไปต้ังวจีกรรมอันประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือน 

สพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทํา

ความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือ

ความเปDนพวกเดียวกัน 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข
อหนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังมโนกรรมอันประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือน 

สพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับ ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทํา

ความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือ

ความเปDนพวกเดียวกัน 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข
อหนึ่ง ภิกษุมีลาภเกิดข้ึนโดยธรรม ได
มาโดยธรรม ท่ีสุดเปDนลาภสักว1า

อาหารท่ีเนื่องในบาตร ก็บริโภคโดยไม1กีดกันไว
เพ่ือตน บริโภคเปDนสาธารณะกับเพ่ือน สพรหมจารีผู
มี

ศีล ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.

กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือความเปDนพวกเดียวกัน 



๑๔๑ 
 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข
อหนึ่ง ภิกษุมีศีลไม1ขาด ไม1เปDนช1อง ไม1ด1าง ไม1พร
อย เปDนไท อันท1าน

ผู
รู
สรรเสริญ อันตัณหาทิธรรมไม1ครอบงํา เปDนไปเพ่ือสมาธิ ถึงความเปDนผู
มีศีลเสมอกันในศีลเช1นนั้น

กับเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับอยู1 ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรัก

กัน ทําความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน 

เพ่ือความเปDนพวกเดียวกัน 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข
อหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากข
าศึก เปDนนิยยานิกธรรม อันนําออกซ่ึง

บุคคลผู
ทําตามนั้น เพ่ือความสิ้นทุกข.โดยชอบ ถึงความเปDนผู
เสมอกันด
วยทิฏฐิในทิฏฐิเช1นนั้นกับ

เพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับอยู1 ธรรมแม
นี้เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรัก 

กัน ทําความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน 

เพ่ือความเปDนพวกเดียวกัน 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความ

เคารพกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน. ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปDนข
าศึก เปDนนิยยานิกธรรม นําออกซ่ึงบุคคลผู
ทําตามนั้น เพ่ือความ

สิ้นทุกข.โดยชอบนี้ เปDนยอดยึดคุมธรรม ๖ ประการนี้ ท่ีเปDนเหตุให
ระลึกถึงกันไว
๕  

 สารัตถะสําคัญในพระสูตรนี้ พระพุทธองค.ทรงอธิบายว1า สาราณียธรรมท้ัง ๖ ประการ เปDน

เหตุให
ระลึกถึงกัน ทําความรักความเคารพกัน เปDนไปเพ่ือความอนุเคราะห.สงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1

ทะเลาะวิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนพวกเดียวกัน ประการสําคัญทรงเน
นย้ําท่ีข
อสุดท
าย คือ 

ทิฏฐิสามัญญตา ว1า เปDนยอดของหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะอาศัยความคิดเห็นหรือความเชื่อท่ี

เสมอเหมือนกันย1อมทําให
สังคมดําเนินไปในทิศทางเดียว มีเปkาหมายและความสําเร็จอย1างเดียว 

เปรียบเหมือนยอดของเรือนเปDนท่ียึดคุมเรือนยอดไว
ได
 ฉันใด ทิฏฐิอันเปDนนิยยานิกธรรม๖ ย1อมเปDน

ยอดหลักท่ียึดคุมสาราณียธรรมไว
เปDนเหตุให
ระลึกถึงกันได
 ฉันนั้น 

 

                                                           

 
๕ม.มู ๑๒/๕๔๐-๕๔๒/๔๑๑-๔๑๖. 

 
๖นิยยานิกธรรม แปลว1า ธรรมเปDนเครื่องนําสัตว.ออกไปจากกองทุกข. หากนํามาใช
ในแง1การ

จัดการกับปIญหาความขัดแย
ง หมายถึง หลักการท่ีช1วยระงับหรือบริหารจัดการปIญหาความขัดแย
งให

หมดสิ้นหรือลดน
อยลงไป – ผู
วิจัย. 
 



๑๔๒ 
 

 ๔) ทสุตตรสูตร 

 สมัยหนึ่ง พระผู
มีพระภาคพร
อมด
วยภิกษุสงฆ.หมู1ใหญ1ประมาณ ๕๐๐ รูป ประทับอยู1 ณ ฝIqง

สระโบกขรณีชื่อ คัคครา นครจัมปา ในคราวนั้น ท1านพระสารีบุตรได
เรียกภิกษุท้ังหลายมาเพ่ืออบรม

สั่งสอนโดยการแจกแจงธรรมถึง ๑๐ หมวด สําหรับเปลื้องกิเลสเครื่องร
อยรัดท้ังหมด เพ่ือถึงพระ

นิพพาน เพ่ือกระทําท่ีสุดแห1งทุกข....ซ่ึงท1านพระสารีบุตรได
กล1าวถึงสาราณียธรรมว1าเปDนธรรมมีอุปาระ

มากดังปรากฏข
อความว1า  ธรรม ๖ อย1างท่ีมีอุปการะมากเปDนไฉน ได
แก1 สาราณียธรรม ๖ คือ  

 ดูกรผู
มีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข
าไปต้ังกายกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือน

พรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
นี้ก็เปDนสาราณียธรรม กระทําให
เปDนท่ีรัก ให
เปDนท่ี

เคารพ เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงกัน เพ่ือความเปDน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 อีกข
อหนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข
าไปต้ังวจีกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย.

ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
นี้ก็เปDนสาราณียธรรม... 

 อีกข
อหนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข
าไปต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือน

พรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
นี้ก็เปDนสาราณียธรรม... 

 อีกข
อหนึ่ง ภิกษุย1อมแบ1งปIนลาภอันประกอบด
วยธรรม ได
มาโดยธรรม โดยท่ีสุดแม
มาตรว1า

อาหารอันนับเนื่องในบาตร คือ เฉลี่ยกันบริโภคกับเพ่ือนพรหมจรรย.ผู
มีศีลท้ังหลาย แม
นี้ก็เปDน สา

ราณียธรรม... 

 อีกข
อหนึ่ง ภิกษุเปDนผู
มีศีลเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง ใน

ศีลอันไม1ขาด ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1พร
อย เปDนไท อันวิญfูชนสรรเสริญแล
ว อันตัณหาและทิฐิไม1แตะต
อง

แล
ว เปDนไปเพ่ือสมาธิ แม
นี้ก็เปDนสาราณียธรรม... 

 อีกข
อหนึ่ง ภิกษุเปDนผู
มีทิฐิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง ใน

ทิฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข. นําผู
ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกข.โดยชอบ แม
นี้ก็เปDนสาราณียธรรม 

กระทําให
เปDนท่ีรัก ให
เปDนท่ีเคารพ เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความ

พร
อมเพรียงกัน เพ่ือความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ อย1างเหล1านี้มีอุปการะมาก๗ 

                                                           

 
๗ที.ปา. ๑๑/๔๒๒/๓๐๐. 

 



๑๔๓ 
 

 สารัตถะสําคัญในพระสูตรนี้ พระสารีบุตรได
ยกย1องสาราณียธรรมว1า เปDนธรรมท่ีมีอุปการะ

มาก เพราะเอ้ือประโยชน.ให
ผู
ปฏิบัติตามมีความรักความเคารพ คอยช1วยเหลือสงเคราะห.อนุเคราะห.

กัน ไม1ทะเลาะวิวาทกัน มีความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๕) สาราณิยสูตรท่ี ๑ 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปDนไฉน คือ ภิกษุในธรรม

วินัยนี้ เข
าไปต้ังกายกรรมประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับ
หลัง แม
ข
อนี้ก็เปDนสาราณิยธรรม ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังวจีกรรมประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย.
ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ข
อนี้ก็เปDนสาราณิยธรรม ฯ 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย.
ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ข
อนี้ก็เปDนสาราณิยธรรม ฯ 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ1งปIนลาภท้ังหลายท่ีประกอบด
วยธรรมได
มาโดยธรรม  แม
โดย
ท่ีสุดบิณฑบาต ย1อมบริโภคร1วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ผู
มีศีลแม
ข
อนี้ก็เปDนสาราณิย
ธรรม ฯ 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปDนผู
มีศีลไม1ขาด ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1พร
อย เปDนไทย อันวิญfูชน
สรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไม1ยึดถือเปDนไปพร
อมเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย 
ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ข
อนี้ก็เปDนสาราณิยธรรม ฯ 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเปDนอริยะ เปDนเครื่องนําออก นําออกไปเพ่ือความสิ้นทุกข.โดย

ชอบแก1ผู
กระทําตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ข
อนี้ก็เปDน    

สาราณิยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้แล๘ 

๖) สาราณิยสูตรท่ี ๒ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปDนท่ีต้ังแห1งการให
ระลึกถึง กระทําให
เปDนท่ีรัก 
เปDนท่ีเคารพ ย1อมเปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.เพ่ือความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงเปDน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการเปDนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข
าไปต้ังกายกรรม
ประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ธรรมข
อนี้ก็เปDนท่ีต้ัง
แห1งการระลึกถึงกัน กระทําให
เปDนท่ีรัก เปDนท่ีเคารพ ย1อมเปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือ
ความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังวจีกรรมประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย.
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ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง… 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข
าไปต้ังมโนกรรมท่ีประกอบด
วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย.
ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง...  
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ1งปIนลาภท้ังหลายท่ีประกอบด
วยธรรมได
มาโดยธรรม  แม
โดยท่ีสุด
บิณฑบาต ย1อมบริโภคร1วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายผู
มีศีล...  
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู
มีศีลไม1ขาด ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1พร
อย เปDนไท อันวิญfูชนสรรเสริญ 
อันตัณหาทิฐิไม1ยึดถือ เปDนไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายท้ังต1อหน
าและลับ
หลัง...  
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเปDนอริยะ เปDนเครื่องนําออก นําออกไปเพ่ือความสิ้นทุกข.โดย

ชอบแก1ผู
กระทําตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายท้ังต1อหน
าและลับหลัง แม
ธรรมข
อนี้ก็เปDน

ท่ีตั้งแห1งการระลึกถึงกัน กระทําให
เปDนท่ีรัก เปDนท่ีเคารพ ย1อมเปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือความไม1

วิวาทกันเพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล  

เปDนท่ีตั้งแห1งการระลึกถึงกัน กระทําให
เปDนท่ีรัก เปDนท่ีเคารพ ย1อมเปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กัน เพ่ือ

ความไม1วิวาทกัน เพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน๙ 

 ตามนัยจากพระสูตรเหล1านี้จะเห็นได
ว1า หลักสาราณียธรรม เปDนธรรมสําคัญอย1างยิ่งสําหรับ

ใช
เปDนเครื่องมือในการบริหารจัดการความขัดแย
งทางสังคม เพราะเม่ือใดท่ีมนุษย.ดําเนินชีวิตไปด
วย

ความมีเมตตาท้ังทางกาย วาจาและใจท่ีดีต1อกัน มีความเอ้ือเฟuvอเสียสละแบ1งปIนกัน มีข
อปฏิบัติและ

ความคิดเห็นเปDนไปในแนวทางเดียวกัน เม่ือนั้น ความรักเคารพกัน ความปรองดองสมานฉันท.กันและ

ความพร
อมเพรียงเปDนหนึ่งเดียวกันก็ย1อมเกิดข้ึน โดยเฉพาะสถานการณ.ความขัดแย
งอันเกิดการ

ทะเลาะวิวาท แบ1งแยกหรือบาดหมางกันก็จักไม1เกิดข้ึนในสังคมอย1างแน1นอน 

 ๓.๑.๒ ความเป/นมาของสาราณียธรรมท่ีปรากฏในอรรถกถา 

 ๑) อรรถกถาคัมภีร$ปริวาร กติปุจฉาวารวัณณนา พระธัมมสังคาหกาจารย.ได
แสดง

ความหมายของคําท่ีว1า “สาราณียา ธมฺมา นี้ เปDนคําถามถึงธรรมท่ีทําความไม1มีแห1งมูลของวิวาทและ

อนุวาท” พร
อมกับได
อธิบายวินิจฉัยในสาราณียธัมมนิทเทสไว
ดังนี้ 

 คําว1า เมตตากายกรรม คือ กายกรรมท่ีกระทําด
วยจิตประกอบด
วยเมตตาท้ังต1อหน
าและลับ

หลัง เมตตากายกรรมต1อหน
าได
แก1 การถึงความเปDนสหายในการงานท้ังหลายมีจีวรกรรมเปDนอาทิ 
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ของภิกษุใหม1ท้ังหลาย ส1วนสามีจิกรรมท้ังปวง แม
ต1างโดยกิจมีล
างเท
าและพัดลมเปDนต
นให
 พระเถระ

ท้ังหลายก็ชื่อ เมตตากายกรรมต1อหน
า การเก็บงําภัณฑะท้ังหลาย มีภัณฑะไม
เปDนต
น ท่ีภิกษุใหม1หรือ

พระเถระท้ัง ๒ พวกเก็บงําไว
ไม1ดี ไม1ทําความดูหม่ินในภิกษุใหม1หรือพระเถระเหล1านั้น ประหนึ่งเก็บงํา

สิ่งของท่ีตนเก็บไว
ไม1ดีฉะนั้น ชื่อเมตตากายกรรมลับหลัง 

 ธรรมคือเมตตากายกรรมนี้อันเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายพึงระลึกถึง อธิบายว1า บุคคลใดยัง

สติให
เกิดข้ึน กระทําธรรมกล1าวคือเมตตากายกรรมแล
ว บุคคลนั้นมีจิตเลื่อมใสแล
ว ย1อมระลึกถึง

บุคคลนั้นว1าเปDนสัตบุรุษจริง กายกรรมนั้นย1อมทําบุคคลนั้น ให
เปDนท่ีรัก เปDนไปเพ่ือความเปDนผู
อัน

เพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลายพึงสงเคราะห. เพ่ือความไม1วิวาท เพ่ือความเปDนผู
พร
อมเพรียง เพ่ือความเปDน

พวกเดียวกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.เหล1านั้น 

 พึงทราบวินิจฉัยในคําว1า เมตตาวจีกรรม เปDนต
นดังนี้ การกล1าวยกย1องต1อหน
า ชื่อเมตตา

วจีกรรมต1อหน
า ส1วนการกล1าวถ
อยคําท่ีส1อความรักของบุคคลผู
ถามไถ1ถึงท1าน ในเม่ือท1านไม1อยู1ใน

สํานักอย1างนี้ว1า ท1านผู
นั้นผู
นี้ไปไหน  เม่ือไรหนอท1านจักมา ชื่อ เมตตาวจีกรรมลับหลัง ก็แลการลืมตา

อันสนิทด
วยความรัก มีเมตตาแลดูด
วยหน
าอันชื่นบานชื่อ เมตตามโนกรรมต1อหน
า การคําถึงถึงบุคคล

อ่ืนเสมอว1า ขอจงเปDนผู
ไม1มีโรค มีอาพาธน
อย ชื่อ เมตตามโนกรรมลับหลัง 

 คําว1า การแบ1งบริโภคโดยเฉพาะ หมายความว1า ย1อมแบ1งอามิสไว
สําหรับตัวแล
วบริโภคหา

มิได
 แบ1งไว
เฉพาะบุคคลแล
วบริโภคหามิได
 ก็ภิกษุใด ย1อมแบ1งไว
บริโภคว1า เราจักให
แก1ภิกษุเหล1าอ่ืน

เท1านั้น จักบริโภคด
วยตนเองเท1านี้ หรือว1า เราจักให
แก1ภิกษุโน
นและภิกษุโน
นเท1านี้ จักบริโภคด
วย

ตนเองเท1านี้ ภิกษุนี้ชื่อว1า ผู
แบ1งบริโภคโดยเฉพาะ ฝwายภิกษุผู
ต้ังอยู1ในสาราณียธรรมไม1ทําอย1างนั้น 

ถวายบิณฑบาตอันตนนํามาต้ังแต1ท่ีพระเถระแล
วฉันส1วนท่ียังเหลือจากท่ีพระเถระรับเอาไว
 พระอรรถ

กถาจารย.กล1าวว1า แม
จะไม1ให
แก1บุคคลผู
ทุศีลก็ควร  แต1อันภิกษุผู
บําเพ็ญสาราณียธรรมพึงให
แก1ผู
มีศีล

และผู
ทุศีลท้ังปวงทีเดียว๑๐  

 ๒) อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค พระอรรถกถาจารย.ได
อธิบายขยาย

ความหลักสาราณียธรมไว
ว1า  

 คําว1า เมตตากายกรรม ได
แก1 กายกรรมท่ีพึงทําด
วยเมตตาจิต แม
ในวจีกรรมและมโนกรรมก็

มีนัยนี้เหมือนกัน ก็กรรมท้ัง ๓ นี้ มาโดยเปDนของเหล1าภิกษุ แม
ในเหล1าคฤหัสถ.ก็ใช
ได
 จริงอยู1 สําหรับ

เหล1าภิกษุการบําเพ็ญธรรมคือ อภิสมาจารด
วยเมตตาจิตชื่อว1า เมตตากายกรรม สําหรับคฤหัสถ.กิจมี
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เปDนต
นอย1างนี้ คือ การไปไหว
พระเ จดีย. ไหว
ต
นโพธิ์ นิมนต.สงฆ. การพบเหล1าภิกษุเข
าบ
านไป

บิณฑบาตแล
วต
อนรับ รับบาตร ปูอาสนะ เดินตาม ทาน้ํามัน ชื่อว1า เมตตากายกรรรม 

 สําหรับเหล1าภิกษุการสอนอาจาระ บัญญัติสิกขาบทและกรรมฐาน และการแสดงธรรม แม


พระไตรปeฎก พุทธวจนะด
วยเมตตาจิตชื่อว1า เมตตาวจีกรรม สําหรับคฤหัสถ.ในเวลากล1าวเปDนต
นว1า 

พวกเราไปไหว
พระเจดีย.  ไปไหว
ต
นโพธิ์ กระทําการฟIงธรรม ให
ทําการบูชาด
วยดอกไม
ธูปเทียน 

สมาทานประพฤติสุจริต ๓ ถวายสลากภัตร ถวายผ
าอาบน้ําฝน ถวายปIจจัย ๔ แก1สงฆ. นิมนต.สงฆ. จัด

ถวายของเค้ียว ปูอาสนะ ต้ังน้ําฉัน ต
อนรับสงฆ.นํามาให
นั่งเหนืออาสนะท่ีปูไว
 เกิดฉันทะอุตสาหะ ทํา

การขวยขวาย ชื่อว1า เมตตาวจีกรรม สําหรับภิกษุลุกข้ึนแต1เช
าตรู1 ปฏิบัติสรีระและทําวัตรท่ีลานพระ

เจดีย.เปDนต
น นั่งเหนืออาสนะอันสงบคิดว1า ขอภิกษุท้ังหลายในวัดนี้ จงมีสุข ไม1มีเวร ไม1เบียดเบียนกัน

เปDนต
น ชื่อว1า เมตตามโนกรรม สําหรับคฤหัสถ.คิดว1า ขอพระผู
เปDนเจ
าจงมีสุข ไม1มีเวร ไม1เบียดเบียน

กัน ชื่อว1า เมตตามโนกรรม... 

 คําว1า การบริโภคท่ัวไปแก1ผู
มีศีลท้ังหลายนั้น เปDนลักษณะของภิกษุผู
บริโภคท่ัวไป ภิกษุได


ลาภใด ๆ อันประณีต ให
ลาภนั้นแก1พวกคฤหัสถ.โดยหน
าคือการต1อลาภด
วยลาภก็หามิได
 บริโภคด
วย

ตนเองก็หามิได
 เม่ือรับก็ถือว1าจงท่ัวไปกับสงฆ. เห็นลาภท่ีเขาเคาะระฆังแล
วบริโภคเหมือนสงฆ. ถามว1า 

ใครบําเพ็ญหรือไม1บําเพ็ญสาราณียธรรมนี้ ตอบว1า ภิกษุผู
ทุศีลไม1บําเพ็ญ เพราะภิกษุผู
มีศีลไม1ยอมรับ

ของ ๆภิกษุนั้น ส1วนภิกษุผู
บริสุทธิ์บําเพ็ญวัตรไม1ขาด... คําว1า ความเปDนผู
มีศีลเสมอกันอยู1 ได
แก1 จักมี

ศีลเสมอกับภิกษุผู
อยู1ในทิศาภาคนั้นอยู1 จริงอยู1 ศีลของพระโสดาบันเปDนต
น ย1อมเสมอกับศีลของ  

พระโสดาบันเปDนต
นเหล1าอ่ืน ผู
อยู1ในระหว1างสมุทรก็ดี ในเทวโลกก็ดี ความแตกต1างกันในศีลท่ี

ประกอบด
วยมรรคผลไม1มี ท1านหมายเอาข
อนี้ จึงกล1าวคํานี้... คําว1า ความเปDนผู
มีทิฏฐิเสมอกัน 

หมายความว1า จักเปDนผู
เข
าถึงความเปDนผู
มีทิฏฐิเสมอกันอยู1๑๑ 

 ๓) อรรถกถาปฐมสาราณียสูตรท่ี ๑ พระอรรถกถาจารย.ได
อธิบายหลักสาราณียธรรม

เหมือนกันกับท่ีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรข
างต
น แต1ได
แสดงถึงธรรมเนียมการปฏิบัติในข
อ       

สาธารณโภคี และอานิสงส.ของการปฏิบัติหลักสาราณียธรรมไว
อย1างละเอียด ความว1า  

  ในการบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้ให
บริบูรณ.ได
นั้น มีธรรมเนียมดังนี้ ก็ภิกษุใดต้ังใจให
ของแก1

มารดาก็ดี แก1บิดาก็ดี แต1อาจารย.และอุปIชฌาย.เปDนต
นก็ดี ภิกษุนั้น ชื่อว1า ย1อมให
สิ่งท่ีควรให
แก1คนท่ี

ควรให
 แต1ไม1ชื่อว1า มีสาราณียธรรม มีแต1เพียงการปฏิบัติผู
ท่ีควรห1วงใย เพราะว1า สาราณียธรรมย1อม

                                                           

 
๑๑ที.ม.อ. ๑๓/๓๕๘–๓๖๖. 



๑๔๗ 
 

เหมาะกับผู
ท่ีพ
นจากปลิโพธ (ความห1วงใย) แล
ว ก็ผู
ท่ีจะบําเพ็ญสาราณียธรรมนั้น เม่ือจะให
โดย

เจาะจงควรให
แก1ภิกษุไข
 ผู
พยาบาลภิกษุไข
 ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู
เตรียมตัวจะเดินทาง และภิกษุ

ผู
บวชใหม1ยังไม1รู
การรับสังฆาฏิและการรับบาตร ครั้นให
แก1ภิกษุเหล1านี้แล
ว ยังมีของเหลือนับจําเดิม

แต1อาสนะแห1งพระเถระไป ภิกษุใดจะรับเท1าใด ควรให
ภิกษุนั้นเท1านั้น โดยไม1ให
องค.ละเล็กละน
อย 

เม่ือไม1มีของเหลือออกไปบิณฑบาตอีก ควรให
ส1วนท่ีประณีตนั้น ๆ จําเดิมแต1อาสนะแห1งพระเถระไป 

ตัวเองบริโภคส1วนท่ีเหลือ...ก็ภิกษุผู
มีสาราณียธรรมบริบูรณ.อย1างนี้ ย1อมไม1มีความริษยา ไม1มีความ

ตระหนี่ ย1อมเปDนท่ีรักของมนุษย.ท้ังหลาย เปDนท่ีรักของอมนุษย.ท้ังหลาย หาปIจจัยได
ง1าย แม
ของท่ีเขา

ถวายแก1เธอผู
มีสาราณียธรรมบริบูรณ.ย1อมไม1สิ้นไป เธอย1อมได
สิ่งของมีค1าในฐานะท่ีเธอจําแนกแจก

สิ่งของ เม่ือประสบภัยหรือความหิวโหยเทวดาท้ังหลายย1อมช1วยเหลือ๑๒ 

๔) อรรถกถาทุติยสาราณียสูตร พระอรรถกถาจารย.ได
อธิบายเพ่ิมเติมไว
ว1า สาราณียธรรม 
ชื่อว1า ปeยกรณา เพราะกระทําผู
ท่ีบําเพ็ญธรรมเหล1านั้นให
บริบูรณ. ให
เปDนท่ีรักของเพ่ือนสพรหมจารี
ท้ังหลาย  ชื่อว1า ครุกรณา เพราะกระทําให
เปDนผู
น1าเคารพ เปDนไปเพ่ือประโยชน.แก1การสงเคราะห. เพ่ือ
ประโยชน.แก1การไม1ทําการวิวาทกัน เพ่ือประโยชน.แก1ความสามัคคี เพ่ือประโยชน.แก1ความเปDนอัน
เดียวกัน...๑๓ 

หลักสาราณียธรรมท่ีปรากฏในอรรถกถาข
างต
นนี้  พระอรรถกถาจารย.ได
อธิบายถึง
ความสําคัญของหลักธรรมหมวดนี้ว1า เม่ือใดท่ีผู
อาศัยอยู1ร1วมกันต้ังม่ันอยู1ในเมตตาธรรมท้ังทางกาย 
วาจา ใจ ท้ังต1อหน
าและลับหลัง มีจิตเสียสละแบ1งปIนกันและกัน มีความประพฤติเสมอกัน มีทิฏฐิ
เสมอตรงกัน ผู
ท่ีปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรมได
อย1างสมบูรณ.เช1นนี้ ย1อมเปDนท่ีรัก ท่ีเคารพของกัน
และกัน ไม1ก1อให
เกิดการทะเลาะวิวาทกัน หากแต1เปDนไปเพ่ือประโยชน.แก1การสงเคราะห. อนุเคราะห.
ช1วยเหลือเก้ือกูลต1อกัน เปDนไปเพ่ือความสามัคคีเปDนหนึ่งเดียวกัน ก็จักช1วยปkองกันหรือขจัดปIญหา
ความขัดแย
งทางสังคมให
หมดสิ้นไปได
 
 ๓.๑.๓ ความหมายและความสําคัญของสาราณียธรรม 

 จากข
อความในพระไตรปeฎกและอรรถกถาข
างต
น ชี้ให
เห็นว1า หลักสาราณียธรรมนี้ พระผู
มี

พระภาคเจ
าทรงแสดงไว
ในวาระต1าง ๆหลายท่ีด
วยกัน ส1วนใหญ1มักมีเรื่องราวท่ีเก่ียวข
องกับการ

ทะเลาะวิวาท ความบาดหมางหรือมีปIญหาความขัดแย
งเกิดข้ึนระหว1างบุคคล กลุ1มบุคคลหรือสังคม

หมู1ใหญ1 พระพุทธองค.ก็ทรงนําหลักสาราณียธรรมนี้มาใช
แก
ไขปIญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนดังข
อความ

                                                           

 
๑๒องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๒/๕๓๙. 

 
๑๓องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๓/๕๔๗. 



๑๔๘ 
 

ท่ีปรากฎใน สามคามสูตร โกสัมพิยสูตรหรือทสุตตรสูตร ท้ังนี้ เพ่ือสร
างความรักความเคารพต1อกัน 

เพ่ือการสงเคราะห.คอยช1วยเหลือกัน เพ่ือความไม1ทะเลาะวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีเปDนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน นํามาซ่ึงความปรองดองสมานฉันท.ให
เกิดข้ึนในสังคม ดังท่ีนาวาเอกนภดล บงกชกาญจน. 

กล1าวว1า หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ  เปDนหลักการอยู1ร1วมกันอย1างมีเมตตาจิตต1อกัน ปรารถนา

ความสุขความเจริญแก1กันและกัน เม่ืออยู1ร1วมกันได
เช1นนี้แล
ว ก็จะก1อให
เกิดเปDนความรัก ความเคารพ 

การสงคราะห.กัน การไม1ทะเลาะวิวาทกัน เปDนไปเพ่ือความสมานสามัคคี สร
างเอกภาพต1อสถาบัน

สังคมและประเทศชาติ๑๔ ให
ม่ันคงเปDนปzกแผ1นเดียวกัน 

 เปล้ือง ณ นคร ได
แสดงความหมายของสาราณียธรรมไว
ในพจนานุกรมไทย–ไทย ว1า       

สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมอันเปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึง มี ๖ อย1าง คือ เมตตาด
วยกาย เมตตา

ด
วยวาจา เมตตาด
วยใจ ลาภ (ให
ลาภแก1เพ่ือน) ศีล (รักษาศีล) ทิฐิ (เห็นชอบกับเพ่ือน) (เหมือน      

สาราณิยธรรม)๑๕ 

 รองศาสตราจารย$ ดร. ทองหล@อ วงษ$ธรรมา อธิบายหลักสาราณียธรรม แปลว1า ธรรมเปDน

เหตุให
ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมท่ีทําให
คนเราไม1เห็นแก1ตัว แต1จะคิดถึงคนอ่ืน เอ้ือเฟuvอเผื่อแผ1แก1

ผู
อ่ืน เข
าใจคนอ่ืนมากข้ึน๑๖ 

 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) ให
ความหมายเก่ียวกับหลักสาราณียธรรมไว
ใน

วิทยานิพนธ.การศึกษาเชิงวิเคราะห.หลักรัฐศาสตร.ท่ีปรากฏในพระไตรปeฎก กล1าวคือ หลักสาราณียธรรม คือ 

หลักธรรมท่ีจะทําให
ประชาชนภายในชาติอยู1ด
วยความสามัคคีทําให
ประเทศชาติเปDนเอกภาพซ่ึงเปDน

หน
าท่ีหรือข
อปฏิบัติท่ีประชาชนควรปฏิบัติต1อผู
อ่ืนในสังคม๑๗ 

                                                           

 
๑๔นาวาเอกนพดล บงกชกาญจน., “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย.

ซ1อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ”, วิทยานิพนธ$พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน
า ๔๖. 
 

๑๕เปลื้อง ณ นคร, พจนานุกรมไทย-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร., ๒๕๔๓), หน
า ๑๘๗. 
๑๖รศ.ดร.ทองหล1อ วงษ.ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน$, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ
าส., 

๒๕๓๘), หน
า ๑๐๖. 
๑๗พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห.หลักรัฐศาสตร.ท่ีมีในพระไตรปeฎก”, 

วิทยานิพนธ$ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, 
หน
า ๑๑๓.  



๑๔๙ 
 

 พระครูนนทวีรวัฒน$  วีรธมฺโม ได
กล1าวสรุปเก่ียวกับหลักสาราณียธรรมไว
ว1า สาราณียธรรม 

๖ เปDนหลักธรมในพระพุทธศาสนาท่ีมีการกล1าวถึง การช1วยเหลือกิจธุระของผู
ร1วมคณะด
วยความเต็ม

ใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช1วยบอกแจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่งสอน แนะนํา 

ตักเตือนด
วยความหวังดี กล1าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง ซ่ึงเปDน

ส1วนหนึ่งของพุทธวิธีการบริหาร เปDนแนวทางท่ีดีท่ีควรนํามาปฏิบัติ เพ่ือทําให
เกิดผลท่ีดีแก1ชุมชน 

สังคมและหน1วยงาน๑๘ 

 พระมหาเอกมร � ิตปHฺโญ (คงตางาม) อธิบายว1า หลักสาราณียธรรม คือ ธรรมเปDนท่ีต้ัง

แห1งความระลึกถึงกัน หลักการอยู1ร1วมกันอย1างสงบสุข ซ่ึงประกอบด
วยเมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา ผลแห1งการปฏิบัติย1อม

ก1อให
เกิดการระลึกกัน เกิดความรักใคร1ปรองดองกัน เกิดความเคารพมีสัมมาคารวะต1อกัน เกิดการ

สงเคราะห.ช1วยเหลือเก้ือกูลกัน เกิดความไม1วิวาทบาดหมางกัน เกิดความพร
อมเพรียงสมัครสมาน

สามัคคีกัน และทําให
เกิดความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน๑๙ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ*า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงความหมายของหลัก
สารณียธรรมว1า หมายถึง ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความให
ระลึกถึง, ธรรมเปDนเหตุให
ระลึกถึงกัน, ธรรมท่ีทํา
ให
เกิดความสามัคคี, หลักการอยู1ร1วมกัน มีอยู1ท้ังสิ้น ๖ ประการ ได
แก1 

๑. เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย. ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ
ช1วยเหลือกิจธุระของผู
ร1วมหมู1คณะด
วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังต1อ
หน
าและลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย. ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ช1วยบอก
แจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่งสอน แนะนํา ตักเตือนด
วยความหวังดี กล1าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ 
นับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง  
                                                           

 
๑๘พระครูนนทวีรวัฒน.  วีรธมฺโม (มีนุสรณ.), “การบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณีย

ธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายยาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ$พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน
า 
๔๕. 
 

๑๙พระมหาเอกมร � ิตปfฺโญ (คงตางาม), “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต1อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค.การบริหารส1วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี”, 
วิทยานิพนธ$พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, หน
า ๔๕–๔๖. 



๑๕๐ 
 

๓. เมตตามโนกรรม ต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย. ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ต้ังจิต
ปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปDนประโยชน.แก1กัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตายิ้มแย
มแจ1มใสต1อกัน 

๔. สาธารณโภคี ได
ของสิ่งใดมาก็แบ1งปIนกัน คือ เม่ือได
สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม
เปDนของเล็กน
อย 
ก็ไม1หวงไว
ผู
เดียวนํามาแบ1งปIนเฉลี่ยเจือจาน ให
ได
มีส1วนร1วมใช
สอยบริโภคท่ัวกัน (ข
อนี้ใช
อัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได
) 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต
องตามระเบียบวินัย ไม1ทําตนให
เปDนท่ีน1ารังเกียจของหมู1คณะ  
 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

คือ มีความเห็นชอบร1วมกัน ในข
อท่ีเปDนหลักการสําคัญอันจะนําไปสู1ความหลุดพ
น สิ้นทุกข.หรือขจัด

ปIญหา๒๐ 

 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได
กล1าวถึงสาราณียธรรมว1า หมายถึง ธรรมเปDนเหตุให


ระลึกถึงกัน คือ เปDนหลักธรรมท่ีเสริมสร
างความสัมพันธ.กับผู
อ่ืนท่ีเปDนเพ่ือนงาน ร1วมกิจการหรือร1วม

ชุมชน ตลอดจนพ่ีน
องร1วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักอยู1ร1วมกัน ได
แก1 

 ๑. เมตตากายกรรม ทําต1อกันด
วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต1อเพ่ือนร1วมงาน 

ร1วมกิจการ ร1วมชุมชน ด
วยการช1วยเหลือกิจธุระต1าง ๆ ด
วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ 

เคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 ๒. เมตตาวจีกรรม พูดต1อกันด
วยเมตตา คือ ช1วยบอกแจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน.สั่งสอนหรือ

แนะนําตักเตือนกันด
วยความหวังดี กล1าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับ

หลัง 

 ๓. เมตตามโนกรรม คิดดีต1อกันด
วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดสิ่งท่ีเปDนประโยชน.ต1อ

กัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตายิ้มแย
มแจ1มใสต1อกัน 

 ๔. สาธารณโภคี ได
มาแบ1งปIนกันกินกันใช
 คือ แบ1งปIนลาภผลท่ีได
มาโดยชอบธรรม แม
เปDน

ของเล็กน
อยก็แจกจ1ายให
ได
มีส1วนร1วมใช
สอยบริโภคด
วยกัน 

 ๕. สีลสามัญญตา ประพฤติให
ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบ

วินัยของส1วนรวม ไม1ทําตนให
เปDนท่ีน1ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก1หมู1คณะ 

                                                           

๒๐สมเด็จพระมหาสมณเจ
า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาช้ันโท), พิมพ.ครั้งท่ี ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ.มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หน
า ๑๕. 
 



๑๕๑ 
 

 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นให
เข
ากันได
 คือ เคารพรับฟIงความคิดเห็น มีความ

เห็นชอบร1วมกัน ตกลงกันได
ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห1งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด

อันเดียวกัน๒๑ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) ได
ให
ความหมายและหลักการปฏิบัติของสาราณีย

ธรรมไว
ว1า ตามสัญชาตญาณของคนท่ีอยู1ร1วมกันนั้น ยังปรารถนาความรัก ความอบอุ1น ความปลอดภัย 

ต
องการสิ่งท่ีพึงพํานักอาศัย ต
องการได
มีการพักผ1อนหย1อนใจ ต
องการให
มีสันทนาการ ในด
านต1าง ๆ

ซ่ึงเปDนลักษณะความเรียกร
อง ตามต
องการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ในทางพระพุทธศาสนา กลุ1ม

พุทธบริษัทท้ังฝwายคฤหัสถ.และบรรพชิต เม่ือมาอยู1ร1วมกันในวัฒนธรรมของชาวพุทธแล
ว จําเปDนท่ี

จะต
องอยู1ด
วยความมีคุณธรรมเปDนจุดกลางทางความคิดท่ีมาพบกัน โดยการปลูกฝIงให
เกิดความรัก

ความเคารพต1อกัน ซ่ึงความรักความเคารพต1อกันนั้น เปDนผลซ่ึงจะเกิดข้ึนอาจจากการแสดงความมี

น้ําใจ คือ สงเคราะห. อนุเคราะห. เม่ือมีความรักความเคารพต1อกัน ให
การสงเคราะห.อนุเคราะห.ต1อกัน

แล
ว การทะเลาะวิวาทกันก็จะไม1เกิดข้ึน ความสามัคคีซ่ึงเปDนผลความปรารถนาของหมู1คณะ ไม1ว1ายุค

ใด สมัยใดก็จะบังเกิดข้ึน จากนั้น เอกภาพ คือ ความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกันทางกิจกรรม ทาง

ผลประโยชน. ทางการศึกษา ทางการประพฤติปฏิบัติ ก็จะบังเกิดข้ึนติดตามมา เหล1านี้เปDนเหตุเปDนผล

ของกันและกัน แต1ในขณะเดียวกัน สิ่งท่ีดีงามเหล1านี้เปDนผลรวมยอดซ่ึงกันและกัน โดยการสร
างเหตุ

เฉพาะในท่ีนี้ทรงแสดงว1า เปDนสาราณียธรรม คือ ธรรมท่ีจะนําใจของบุคคลให
ระลึกถึงกัน ผูกพัน

เชื่อมโยงบุคคลไว
ด
วยน้ําใจ ประกอบด
วย ๖ ประการ คือ 

 ๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ให
ทําด
วยเมตตา ได
แก1 การแสดงความมีน้ําใจช1วยเหลือ 

ขวนขวายในกิจการงานต1าง ๆ ท่ีควรของเพ่ือนพระภิกษุสามเณร ของเพ่ือนอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย 

ไม1ว1าจะเปDนต1อหน
าหรือลับหลังก็ตาม 

 ๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็ประกอบด
วยเมตตา ได
แก1 การพูดจาท่ีเปDนคําสัตย. คําสมาน

สามัคคี กระซับสามัคคี พูดแต1คําไพเราะอ1อนหวานและคําท่ีมีประโยชน.นั้นเปDนคําท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก

เมตตา ต1อคนท่ีตนพูดด
วยและท่ีตนพูดถึง พูดต1อหน
าอย1างไรลับหลังก็ต
องพูดอย1างนั้น ลับหลัง

อย1างไรต1อหน
าก็ต
องพูดอย1างนั้น 

                                                           

 
๒๑พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ.ครั้งท่ี ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗), หน
า ๒๓. 



๑๕๒ 
 

 ๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอย1างไรก็คิดกันด
วยเมตตา ได
แก1 การต้ังความรู
สึกในคนและสัตว.

ท้ังหลายว1า ชีวิตแต1ละชีวิตไม1ต
องการความทุกข. แต1ต
องการความสุข ฉันใด เพราะฉะนั้น ขอให
บุคคล

นั้น ๆ ดํารงชีวิตอยู1ด
วยความไม1มีเวร ไม1มีภัย ไม1เบียดเบียนกัน ไม1ประทุษร
ายกัน ให
แต1ละคนอยู1ดีมี

สุขตามสมควรแก1ฐานะของตน เม่ือจะคิดถึงใครก็ตามไม1ได
จําเพาะเจาะจงว1า เปDนภิกษุสามเณรเท1านั้น 

ให
คิดถึงกันด
วยเมตตา เพราะพร
อมท่ีจะแสดงออกทางกาย ทางวาจา ท้ังต1อหน
าและลับหลังบุคคล

เหล1านั้น 

 ๔. แบ@งปKนลาภท่ีตนได*มาในทางท่ีชอบธรรม ให
แก1เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม1หวงไว
บริโภค

เฉพาะเพียงผู
เดียว คือ หลักการอยู1ร1วมกันของพระภิกษุสามเณรนั้น ต
องเลี้ยงชีพด
วยลําแข
งของ

ตนเอง เท่ียวภิกขาจารบิณฑบาตอาหารจากชาวบ
านผู
มีจิตศรัทธา เปDนการได
อาหารมาในทางท่ีชอบ

ธรรม แต1ว1าการได
ปIจจัย ๔ นั้น คนเรามีวาสนาบารมีไม1เหมือนกัน บางคนได
มากจนเหลือกินเหลือใช
 

บางคนได
น
อยจนไม1พอกินพอใช
 เพราะฉะนั้น คนท่ีได
ลาภผลมาในทางท่ีชอบมาก จึงต
องแสดงออก

ซ่ึงทางกายกรรม ทางวจีกรรม ท่ีสะท
อนออกมาจากใจ ด
วยการเอ้ือเฟuvอแบ1งปIน เปDนการอนุเคราะห.

สงเคราะห. เฉลี่ยความสุขให
แก1กันและกัน 

 ๕. รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ ไม1ทําตนให
เปDนท่ีรังเกียจของผู
อ่ืน 

คือการอยู1ร1วมกันของพระภิกษุสามเณรนั้นค1อนข
างจะอาถรรพ. แม
จะโง1ไปบ
างจะเซ1อไปบ
าง แต1ถ
าไม1

มีปIญหาเรื่องประพฤติปฏิบัติแล
ว ย1อมเปDนท่ียอมรับนับถือของผู
ท่ีเก่ียวข
องกัน แม
จะเปDนเพ่ือนรักร1วม

ใจกัน ถ
าคนหนึ่งละเมิดศีลท่ีพระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
จะกลายเปDนท่ีรังเกียจ ดูหม่ินของเพ่ือนภิกษุ

สามเณรด
วยกัน การอยู1ร1วมกันโดยปกติสุขท่ีประสงค.จะเกิดข้ึนไม1ได
 ดังนั้น จึงต
องพยายามปฏิบัติตน

ให
ถูกต
องตรงตามหลักของศีลท่ีพระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
 โดยให
มองว1า ข
อนี้พระพุทธเจ
าทรงบัญญัติ

ไว
อย1างไร ใครปฏิบัติถูกต
องตรงหลักท่ีพระพุทธเจ
าบัญญัติไว
ก็ปฏิบัติไปตามเขา ทําให
เกิดเปDนความ

เรียบร
อยสวยงามข้ึน ท่ีพระพุทธเจ
าตรัสเรียกว1า สังฆโสภโณ คือ หมู1คณะท่ีงดงาม 

 ๖. มีความเห็นร@วมกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ ไม1วิวาทกับใคร ๆ เพราะมีความเห็นผิด

กัน เรื่องของความเห็นนั้น ในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ
าเปDนความเห็นเก่ียวกับวินัย ก็ต
อง

เอาวินัยเปDนมาตรการกําหนดตัดสินว1า ความเห็นของใครถูกต
องหรือไม1ถูกต
อง ถ
าเปDนเรื่องเก่ียวกับ

ธรรมะก็ตรวจสอบเทียบเคียง สอบทานหลักธรรมะว1า ข
อนี้พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
อย1างไร แล
วก็หา

จุดกลางทางความคิดมาพบกัน แต1บางอย1างเปDนเรื่องของกิจการงานหรือแม
แต1เรื่องความเห็นท่ัวไป 

อาจจะมีความขัดแย
งในหลักการและวิธีการบางอย1าง แต1ว1าสามารถประสบผลเช1นเดียวกันได
 ก็ต
อง



๑๕๓ 
 

ประนีประนอมกัน ไม1ก1อเหตุทะเลาะวิวาท เพราะเหตุว1าความขัดแย
งกัน เว
นไว
แต1บุคคลนั้นมีความคิด

ขัดแย
งกับพระธรรมวินัย ซ่ึงภิกษุสามเณรผู
ห1วงใยในพระพุทธศาสนา จะต
องถือเปDนภาระหน
าท่ีท่ีจะ

ขจัดปรับวาทเหล1านั้นให
ยุติลงด
วยความเรียบร
อย๒๒ 

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง ได
กล1าวว1า สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปDนท่ีต้ังแห1ง

ความระลึกถึงกัน คือ ผู
ประพฤติธรรมเหล1านั้นย1อมเปDนเหตุให
ระลึกถึงความดีท่ีทําต1อกัน เปDนท่ีเคารพ

นับถือของผู
อ่ืน และสมานสามัคคีกลมเกลียวในหมู1คณะไว
ได
 มี ๖ ประการ คือ 

 ๑. การเข
าไปต้ังกายกรรมประกอบด
วยเมตตา คือ การช1วยขวนขวายทํากิจธุระของกันและ

กันด
วยกาย ไม1ว1าจะเปDนกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช1วยทํากิจธุระนั้นจนสําเร็จ ไม1นิ่งดูดายเพราะถือว1า

ไม1ใช1หน
าท่ี เรื่องอะไรจะทําให
เหนื่อยแรงลําบากกาย 

 ๒. การเข
าไปต้ังวจีกรรมประกอบด
วยเมตตา คือ การแนะนําสั่งสอนบอกกันในทางท่ีดีถูกต
อง 

เม่ือทําตามแล
วเกิดความดีงาม ไม1มีผลทําให
ผู
ทําตามต
องได
รับความเดือดร
อนภายหลัง 

 ๓. การเข
าไปต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตา คือ การต้ังจิตเปDนเมตตาปรารถนาแต1ความไม1

มีเวรมีภัยต1อกัน มุ1งหวังแต1ความสุขความเจริญและประโยชน.ต1อกันและกัน 

 ๔. การแบ1งปIนลาภท่ีหามาได
ไม1หวงไว
บริโภคผู
เดียว คือ การแบ1งปIนสิ่งของท่ีตนหามาได
โดย

ชอบธรรมแก1ผู
อ่ืนตามควรแก1ของท่ีตนได
มา เพ่ือเปDนการเก้ือกูลต1อผู
ท่ีมีลาภน
อย ไม1หวงไว
บริโภคผู


เดียว 

 ๕. รักษาศีลให
บริสุทธิ์เสมอกับผู
อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให
เรียบร
อยดีไม1มีโทษ ปฏิบัติ

ตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม1ให
ขาดหรือด1างพร
อยเสมอกันกับผู
อ่ืน 

 ๖. การมีความเห็นร1วมกันกับผู
อ่ืน คือ การมีความเห็นพ
องต
องกันตามพระธรรมวินัย เปDน

เหตุให
เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน
าท่ีต1าง ๆ ได
อย1างไม1ขาดตกบกพร1อง ไม1มี

ความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู
อ่ืน ๆ จนเปDนเหตุแห1งความแตกร
าวบาดหมางยอมรับมติของส1วนมาก 

 ธรรม ๖ อย1างนี้ ทําให
ผู
ปฏิบัติเปDนท่ีรักท่ีเคารพของผู
อ่ืน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กันและ

กัน เปDนไปเพ่ือความไม1วิวาทกันและกัน เปDนไปเพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน๒๓ 

                                                           

 
๒๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท คลังวิชา จํากัด, ๒๕๓๖), หน
า ๓๔. 
 

๒๓คณาจารย.สํ านักพิมพ. เลี่ ยงเ ซียง,  หนังสือบูรณาการแผนใหม@  นักธรรมช้ันตรี , 
(กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๖), หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 



๑๕๔ 
 

 ปKญญา ใช*บางยาง กล1าวว1า สาราณียธรรม คือ ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความระลึกถึง ธรรมเปDน

เหตุให
ระลึกถึงกัน หลักการอยู1ร1วมกัน ๖ ประการ 

 ๑. เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ 

ช1วยเหลือกิจธุระของผู
ร1วมหมู1คณะด
วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังต1อ

หน
าและลับหลัง 

 ๒. เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ช1วย

แจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่งสอน แนะนําตักเตือนด
วยความหวัดดี กล1าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ

นับถือกันท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 ๓. เมตตามโนกรรม ต้ังมโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ต้ังจิต

ปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปDนประโยชน.แก1กัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตายิ้มแย
มต1อกัน 

 ๔. สาธารณโภคี ได
ของท่ีชอบธรรมมาก็แบ1งปIน ไม1หวงไว
ผู
เดียว 

 ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ มี

ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต
องตามระเบียบวินัย ไม1ทําตนให
เปDนท่ีรังเกียจของหมู1คณะ 

 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ มี

ความเห็นชอบร1วมกันในข
อท่ีเปDนหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู1ความหลุดพ
นสิ้นทุกข.หรือขจัดปIญหา๒๔ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา ได
ให
ความของ หลักสาราณียธรรม ๖ ว1า หมายถึง ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1ง

ความระลึกถึงกัน ถือว1าเปDนธรรมท่ีเปDนพลังในการสร
างความสามัคคีมีอยู1 ๖ ข
อ คือ 

 ๑. กายกรรมอันประกอบด*วยเมตตา คือ การกระทําทางกายท่ีประกอบด
วยเมตตา เช1น 

การให
การอนุเคราะห. ช1วยเหลือและเอ้ือเฟuvอต1อผู
อ่ืน ไม1รังแกทําร
ายผู
อ่ืน 

 ๒. วจีกรรมอันประกอบด*วยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี สุภาพอ1อนหว1าน พูดมีเหตุผล ไม1พูด

ให
ร
ายผู
อ่ืน ทําให
ผู
อ่ืนเดือดร
อน 

 ๓. มโนกรรมอันประกอบด*วยเมตตา คือ ความคิดท่ีประกอบด
วยเมตตาท้ังต1อหน
าและลับ

หลัง เปDนการคิดดีต1อกันไม1คิดอิจฉาริษยาหรือไม1คิดมุ1งร
ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล
วปฏิบัติ

เหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม 

                                                           

 
๒๔ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ.รติธรรม, 

๒๕๔๖), หน
า ๑๑๒–๑๒๓.  



๑๕๕ 
 

 ๔. สาธารณโภคี คือ การรู
จักแบ1งปIนสิ่งของให
กันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความ

รักความหวังดีของผู
ท่ีอยู1ในสังคมเดียวกัน 

 ๕. สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร1สามัคคี รักษาศีลอย1างเคร1งครัดเหมาะสมตามสถานะของ

ตน มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ.ของหมู1คณะ ไม1เอารัดเอาเปรียบผู
อ่ืน 

 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นร1วมกัน ไม1เห็นแก1ตัว รู
จักเคารพและรับฟIงความคิดเห็น

ของผู
อ่ืน ร1วมมือร1วมใจในการสร
างสรรค.สังคมให
เกิดความสงบ 

 ธรรม ๖ ประการนี้ ผู
ใดได
ประพฤติจะเกิดความสามัคคีเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน เก้ือกูลกัน ไม1

ทะเลาะวิวาทกัน อันจะเปDนสิ่งท่ีก1อให
เกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป๒๕ 

 กล1าวโดยสรุป หลักสาราณียธรรม คือ กลุ1มธรรมท่ีเปDนเหตุให
บุคคลระลึกถึงความดีของกัน

และกัน ทําให
ผู
ปฏิบัติเปDนท่ีรักท่ีเคารพของผู
อ่ืน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.กันและกัน เปDนไปเพ่ือ

ความไม1วิวาทกันและกัน เปDนไปเพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน ช1วยให
การดําเนิน

กิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมต1าง ๆท้ังทางกาย วาจาและใจประกอบด
วยเมตตาจิต ปkองกันความ

ทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน เปDนหลักธรรมท่ีขจัดปIญหาความขัดแย
ง สร
างความสมานฉันท.หรือความ

ปรองดองให
เกิดข้ึนในสังคมท้ังในระดับบุคคล ชุมชนหรือประเทศชาติได
 

 ๓.๑.๔ องค$ประกอบของสาราณียธรรม 

 จากข
อความในคัมภีร.ปริวารแห1งพระวินัย สามคามสูตร โกสัมพิยสูตรและทสุตตรสูตรข
างต
น 

พระพุทธเจ
าได
ทรงแสดงเนื้อหาสาระของหลักสาราณียธรรมไว
คล
ายคลึงกันว1า มีองค.ประกอบ ๖ 

ประการ ดังนี้ 

(๑) เมตตากายกรรม   ทําต1อกันด
วยเมตตา  
(๒) เมตตาวจีกรรม  ต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด
วยเมตตา 
(๓) เมตตามโนกรรม  ต้ังมโนกรรมท่ีประกอบด
วยเมตตา  
(๔) สาธารณโภคี  แบ1งปIนลาภผลท่ีได
มาโดยชอบธรรม  
(๕) สีลสามัญญตา  มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส1วนร1วม  

 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา  มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร1วมกัน  
  ดังจะได
ศึกษาวิเคราะห.และอธิบายรายละเอียดในแต1ละข
อต1อไปนี้ 

 ๑) เมตตากายกรรม ทําต@อกันด*วยเมตตา  
                                                           

 
๒๕ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห1งสติ สาราณียธรรม ๖, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕, 

<http://www.facebook.com/note.php/?note_id=381199362396> 



๑๕๖ 
 

 ในอรรถกถาคัมภีร.ปริวาร กติปุจฉาวารวัณณนา พระอรรถกถาจารย.ได
อธิบายว1า กายกรรมท่ี

กระทําด
วยจิตประกอบด
วยเมตตาท้ังต1อหน
าและลับหลังชื่อว1า เมตตากายกรรม กล1าวคือ การถึง

ความเปDนสหายในการงานท้ังหลายมีจีวรกรรมเปDนอาทิ ของภิกษุใหม1ท้ังหลายชื่อ เมตตากายกรรมต1อ

หน
า ส1วนสามีจิกรรมท้ังปวง แม
ต1างโดยกิจมีล
างเท
าและพัดลม เปDนต
นให
แก1พระเถระท้ังหลายก็ชื่อ 

เมตตากายกรรมต1อหน
า การเก็บงําภัณฑะท้ังหลาย มีภัณฑะไม
 เปDนต
น ท่ีภิกษุใหม1หรือพระเถระท้ัง 

๒ พวกเก็บงําไว
ไม1ดี ไม1ทําความดูหม่ินในภิกษุใหม1หรือพระเถระเหล1านั้น ประหนึ่งเก็บงําสิ่งของท่ีตน

เก็บไว
ไม1ดีฉะนั้นชื่อ เมตตากายกรรมลับหลัง๒๖ 

 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค อธิบายคํา เมตตํ กายกมฺมํ ได
แก1 

กายกรรมท่ีพึงทําด
วยเมตตาจิต โดยเปDนหน
าท่ีของเหล1าภิกษุ แม
ในเหล1าคฤหัสถ.ก็ใช
ได
 จริงอยู1 

สําหรับเหล1าภิกษุการบําเพ็ญธรรมคือ อภิสมาจารด
วยเมตตาจิตชื่อว1า เมตตากายกรรม สําหรับ

คฤหัสถ.กิจมีเปDนต
นอย1างนี้ คือ การไปไหว
พระเ จดีย. ไหว
ต
นโพธิ์ นิมนต.สงฆ. การพบเหล1าภิกษุเข
า

บ
านไปบิณฑบาตแล
วต
อนรับรับบาตร ปูอาสนะ เดินตาม ทาน้ํามันชื่อว1า เมตตากายกรรรม๒๗ 

 อรรถกถาปฐมสาราณียสูตรท่ี ๑ อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต อธิบายไว
คล
าย ๆกันว1า เมตตา

กายกรรม ได
แก1 กายกรรมท่ีพึงกระทําด
วยจิตประกอบด
วยเมตตา ก็แลเมตตากายกรรมพระผู
มีพระ

ภาคตรัสไว
เฉพาะแก1ภิกษุก็จริง แต1คฤหัสถ.ท้ังหลายก็นําไปปฏิบัติได
 กล1าวคือ สําหรับภิกษุท้ังหลาย

การบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรด
วยเมตตาจิต ชื่อว1า เมตตากายกรรม สําหรับคฤหัสถ.ท้ังหลาย

กรรมมีอาทิอย1างนี้ว1า การเดินทางไป เพ่ือไหว
พระเจดีย. เพ่ือไหว
โพธิพฤกษ. เพ่ือนิมนต.พระสงฆ. การ

เห็นภิกษุท้ังหลายผู
เข
าไปสู1บ
านเพ่ือบิณฑบาต แล
วลุกข้ึนต
อนรับ การรับบาตร การปูลาดอาสนะและ

การตามส1ง ชื่อว1า เมตตากายกรรม๒๘ ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า เมตตากายกรรม 

หมายถึง การทําความดีต1อกัน สนับสนุนช1วยเหลือกันทางด
านกําลังกายมีความอ1อนน
อมถ1อมตน รู
จัก

                                                           

 
๒๖วิ.ม.อ. ๘/๘๖๐/๓๘๒-๓๙๑. 

 
๒๗ที.ม.อ. ๑๓/๓๕๘–๓๖๖. 

 
๒๘องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๒/๕๓๙. 



๑๕๗ 
 

สัมมาคารวะ ไม1เบียดเบียนหรือรังแกกันไม1ทําร
ายกัน ให
ได
รับความทุกขเวทนาทําแต1ในสิ่งท่ีถูกต
องต1อ

กันอยู1ตลอดเวลา๒๙ 

 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า เมตตากายกรรม ทําต1อกันด
วยเมตตา คือ 

แสดงไมตรีและความหวังดีต1อเพ่ือนร1วมงาน ร1วมกิจการ ร1วมชุมชน ด
วยการช1วยเหลือกิจธุระต1าง ๆ 

ด
วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง๓๐ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ให
ทําด
วย

เมตตา ได
แก1 การแสดงความมีน้ําใจช1วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานต1าง ๆ ท่ีควรของเพ่ือน

พระภิกษุสามเณร ของเพ่ือนอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย ไม1ว1าจะเปDนต1อหน
าหรือลับหลังก็ตาม๓๑ 

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า เมตตากายกรรม คือ การเข
าไปต้ังกายกรรม

ประกอบด
วยเมตตา คือ การช1วยขวนขวายทํากิจธุระของกันและกันด
วยกาย ไม1ว1าจะเปDนกิจธุระอะไร

ก็ตามก็เต็มใจช1วยทํากิจธุระนั้นจนสําเร็จ ไม1นิ่งดูดายเพราะถือว1าไม1ใช1หน
าท่ี เรื่องอะไรจะทําให
เหนื่อย

แรงลําบากกาย๓๒ 

 ปKญญา ใช*บางยาง อธิบายว1า เมตตากายกรรม คือ การต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือน

พรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ช1วยเหลือกิจธุระของผู
ร1วมหมู1คณะด
วยความเต็มใจ แสดง

อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังต1อหน
าและลับหลัง๓๓ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า กายกรรมอันประกอบด
วยเมตตา คือ การกระทําทางกายท่ี

ประกอบด
วยเมตตา เช1น การให
การอนุเคราะห. ช1วยเหลือและเอ้ือเฟuvอต1อผู
อ่ืน ไม1รังแกทําร
ายผู
อ่ืน๓๔ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า เมตตากายกรรม (Metta-kayakamma) คือ การมีเมตตา 

มีไมตรีจิตต1อกันทางการกระทํา ในเพ่ือนสมาชิก ได
แก1 ช1วยเหลือกิจธุระของสมาชิกในหมู1คณะด
วย 

 
                                                           

๒๙สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 
 

๓๐พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 
 

๓๑พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔. 
 

๓๒คณาจารย.สํานักพิมพ.เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม@ นักธรรมช้ันตรี, อ
างแล
ว, 
หน
า ๑๐๘ – ๑๐๙. 
 

๓๓ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๒–๑๒๓. 
 

๓๔ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห1งสติ สาราณียธรรม ๖, อ
างแล
ว. 



๑๕๘ 
 

ความเต็มใจ จริงใจ และแสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง๓๕ 

กล1าวโดยสรุป เมตตากายกรรม หมายถึง การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายต1อเพ่ือน
มนุษย.ในสังคมเดียวกัน แบ1งปIนน้ําใจคอยช1วยเหลือกันและกัน จะทําอะไรก็ทําต1อกันด
วยเมตตา คือ 
แสดงไมตรีและความหวังดีต1อเพ่ือนภิกษุสามเณร เพ่ือนร1วมงาน ร1วมกิจการ ร1วมชุมชน ด
วยการ
ช1วยเหลือกิจธุระต1าง ๆ โดยความสมัครใจ ขวนขวายในกิจการงานต1าง ๆของผู
ร1วมหมู1ร1วมคณะด
วยความ
เต็มใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย
มแจ1มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ ท้ังต1อหน
าและลับหลัง เม่ือ
บุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช1นนี้ ย1อมจรรโลงสังคมให
น1าอยู1 สงบสุข เปDนหลักธรรมท่ีสร
างเสริม
ความปรองดองสมานฉันท.ให
เกิดข้ึนในสังคม ส1งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีและมีเปkาหมาย
เดียวกัน ท้ังยังสามารถปkองกันการทะเลาะวิวาทหรือปIญหาความขัดแย
งในสังคมได
 

๒) เมตตาวจีกรรม ตั้งวจีกรรมท่ีประกอบด*วยเมตตา 
 ในอรรถกถาคัมภีร$ปริวาร อธิบายว1า การกล1าวยกย1องอย1างนี้ว1า ท1านเทวเถระ ท1านติสสเถระ 

ชื่อเมตตาวจีกรรมต1อหน
า ส1วนการกล1าวถ
อยคําท่ีส1อความรักของบุคคลผู
สอบถามถึงท1าน ในเม่ือท1าน

ไม1อยู1ในสํานักอย1างนี้ว1า ท1านเทวเถระของพวกเราไปไหน? ท1านติสสเถระของพวกเราไปไหน? เม่ือไร

หนอท1านจักมา? ดังนี้ ชื่อ เมตตาวจีกรรมลับหลัง๓๖ 

 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร อธิบายว1า สําหรับเหล1าภิกษุการสอนอาจาระ บัญญัติ

สิกขาบทและกรรมฐาน และการแสดงธรรม แม
พระไตรปeฎก พุทธวจนะด
วยเมตตาจิตชื่อว1า เมตตา

วจีกรรม สําหรับคฤหัสถ.ในเวลากล1าวเปDนต
นว1า พวกเราไปไหว
พระเจดีย.  ไปไหว
ต
นโพธิ์ กระทําการ

ฟIงธรรม ให
ทําการบูชาด
วยดอกไม
ธูปเทียน สมาทานประพฤติสุจริต ๓ ถวายสลากภัตรเปDนต
น ถวาย

ผ
าอาบน้ําฝน ถวายปIจจัย ๔ แก1สงฆ. นิมนต.สงฆ. จัดถวายของเค้ียวเปDนต
น ปูอาสนะ ต้ังน้ําฉันต
อนรับ

สงฆ.นํามาให
นั่งเหนืออาสนะท่ีปูไว
 เกิดฉันทะ อุตสาหะ ทําการขวนขวาย ชื่อว1า เมตตาวจีกรรม๓๗ 

 อรรถกถาปฐมสาราณียสูตรท่ี ๑ อธิบายว1า สําหรับภิกษุท้ังหลาย การบอกสอนอาจาร

บัญญัติ การบอกกรรมฐาน การแสดงธรรม การบอกพระพุทธพจน.คือพระไตรปeฎกแก1ภิกษุสามเณร 

ด
วยเมตตาจิต ชื่อว1า เมตตาวจีกรรม. 

                                                           

 
๓๕วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ(สาราณียธรรม ๖), ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘, <ibc.ac.th/thai/note/4206> 
 

๓๖วิ.ม.อ. ๘/๘๖๐/๓๘๒-๓๙๑ 

 
๓๗ที.ม.อ. ๑๓/๓๕๘–๓๕๙. 



๑๕๙ 
 

 สําหรับคฤหัสถ.ท้ังหลาย ในเวลาท่ีกล1าวคํา (ชักชวน) เปDนต
นว1า พวกเราจักไปเพ่ือไหว
พระ

เจดีย. พวกเราจักไปเพ่ือไหว
โพธิพฤกษ. พวกเราจักกระทําการฟIงธรรม พวกเราจักกระทําการบูชาด
วย

ประทีป ระเบียบและดอกไม
 พวกเราจักสมาทานซ่ึงสุจริต ๓ พวกเราจักถวายสลากภัตร เปDนต
น พวก

เราจักถวายผ
าจํานําพรรษา วันนี้พวกเราจักถวายปIจจัย ๔ แก1พระสงฆ. ท1านท้ังหลายจงนิมนต.

พระสงฆ.แล
วจัดแจงของขบฉันเปDนต
น พวกท1านจงปูลาดอาสนะ พวกท1านจงต้ังน้ําด่ืม พวกท1านจง

ต
อนรับนําพระสงฆ.มา พวกท1านจงให
พระสงฆ.นั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแล
ว เกิดอุตสาหะ กระทําไวยาวัจ

กิจ ดังนี้ ชื่อว1า เมตตาวจีกรรม๓๘ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า เมตตาวจี กรรม คือ 

การต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย. ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ช1วยบอกแจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่ง

สอน แนะนํา ตักเตือนด
วยความหวังดี กล1าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ นับถือกัน ท้ังต1อหน
าและ

ลับหลัง๓๙ 

 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า เมตตากายกรรม ทําต1อกันด
วยเมตตา คือ 

แสดงไมตรีและความหวังดีต1อเพ่ือนร1วมงาน ร1วมกิจการ ร1วมชุมชน ด
วยการช1วยเหลือกิจธุระต1าง ๆ 

ด
วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง๔๐ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็

ประกอบด
วยเมตตา ได
แก1 การพูดจาท่ีเปDนคําสัตย. คําสมานสามัคคี กระซับสามัคคี พูดแต1คําไพเราะ

อ1อนหวานและคําท่ีมีประโยชน.นั้นเปDนคําท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเมตตา ต1อคนท่ีตนพูดด
วยและท่ีตนพูดถึง 

พูดต1อหน
าอย1างไรลับหลังก็ต
องพูดอย1างนั้น ลับหลังอย1างไรต1อหน
าก็ต
องพูดอย1างนั้น๔๑  

                                                           

 
๓๘องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๒/๕๓๗. 

 
๓๙สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 
 

๔๐พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 
 

๔๑พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔. 



๑๖๐ 
 

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า เมตตาวจีกรรม การเข
าไปต้ังวจีกรรม

ประกอบด
วยเมตตา คือ การแนะนําสั่งสอนบอกกันในทางท่ีดีถูกต
อง เม่ือทําตามแล
วเกิดความดีงาม 

ไม1มีผลทําให
ผู
ทําตามต
องได
รับความเดือดร
อนภายหลัง๔๒ 

 ปKญญา ใช*บางยาง อธิบายว1า เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อ

หน
าและลับหลัง คือ ช1วยแจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่งสอน แนะนําตักเตือนด
วยความหวัดดี กล1าววาจา

สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันท้ังต1อหน
าและลับหลัง๔๓ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า วจีกรรมอันประกอบด
วยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี สุภาพ

อ1อนหว1าน พูดมีเหตุผล ไม1พูดให
ร
ายผู
อ่ืน ทําให
ผู
อ่ืนเดือดร
อน๔๔ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า เมตตาวจีกรรม (Metta-vacikamma) คือ การมีไมตรีจิต

ต1อกันทางวาจา ได
แก1 ช1วยบอกสิ่งท่ีเปDนประโยชน. สั่งสอน แนะนําตักเตือนด
วยความหวัดดี มีมิตร

ไมตรีกล1าวแต1วาจาสุภาพ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ท้ังต1อหน
าและลับหลัง๔๕ 

 กล1าวโดยสรุป เมตตาวจีกรรม หมายถึง การต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด
วยเมตตา แสดง
ความรักใคร1กันด
วยวาจา การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต1อกันทางวาจา จะพูดอะไรก็พูด
ด
วยเมตตา การพูดถึงผู
อ่ืนในด
านดี มีการเจรจากันด
วยเหตุผล ช1วยบอกแจ
งสิ่งท่ีเปDนประโยชน.สั่งสอน 
หรือแนะนําตักเตือนด
วยความหวังดี กล1าววาจาสุภาพพูดจริง ไม1พูดถึงผลประโยชน.ท่ีจะเกิดข้ึนแก1
ตนเองฝwายเดียว  แต1พูดด
วยความปรารถนาดีต1อกัน มีจิตสํานึกในผลประโยชน.สุขร1วมกัน ต
องการ
สร
างสรรค.ความสามัคคีเปDนหนึ่งเดียวกันด
วยการเจรจาให
เข
าใจกัน ไม1กล1าวร
ายเสียดสีกัน ไม1ด1าทอ 
นินทา หรือพูดคําหยาบคาย เม่ือสังคมมีปIญหาความขัดแย
งหรือเกิดข
อพิพาทข้ึน ก็ใช
วิธีการทางทูต
เจรจาไกล1เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข
าใจของกลุ1มบุคคลให
เปDนไปในทิศทางเดียวกัน 

๓) เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมท่ีประกอบด*วยเมตตา 
ในอรรถกถาคัมภีร$ปริวาร อธิบายว1า ก็แลการลืมตาอันสนิทด
วยความรัก กล1าวคือเมตตา

แลดูด
วยหน
าอันชื่นบานชื่อ เมตตามโนกรรมต1อหน
า การคําถึงถึงเสมอว1า ท1านเทวเถระ ท1านติสส 
 

                                                           

 
๔๒คณาจารย.สํานักพิมพ.เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม@ นักธรรมช้ันตรี, อ
างแล
ว, 

หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 
 

๔๓ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๒–๑๒๓.  
 

๔๔ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห@งสติ สาราณียธรรม ๖, อ
างแล
ว. 
 

๔๕ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สาราณียธรรม ๖), 
อ
างแล
ว. 



๑๖๑ 
 

เถระ จงเปDนผู
ไม1มีโรค มีอาพาธน
อยชื่อ เมตตามโนกรรมลับหลัง๔๖ 
 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร อธิบายว1า สําหรับภิกษุลุกข้ึนแต1เช
าตรู1 ปฏิบัติสรีระและทํา

วัตรท่ีลานพระเจดีย.เปDนต
น นั่งเหนืออาสนะอันสงบคิดว1า ขอภิกษุท้ังหลายในวัดนี้ จงมีสุข ไม1มีเวร ไม1

เบียดเบียนกันเปDนต
น ชื่อว1า เมตตามโนกรรม สําหรับคฤหัสถ.คิดว1า ขอพระผู
เปDนเจ
าจงมีสุข ไม1มีเวร 

ไม1เบียดเบียนกัน ชื่อว1า เมตตามโนกรรม๔๗ ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

ส@วนอรรถกถาสาราณียสูตรท่ี ๑ มีคําอธิบายคล
าย ๆกันว1า สําหรับภิกษุท้ังหลายลุกข้ึนแต1
เช
าตรู1 กระทําการปฏิบัติสรีระก็ดี กระทําวัตรท่ีลานพระเจดีย. เปDนต
นก็ดี นั่งบนอาสนะท่ีสงัดแล
วคิด
ว1า ภิกษุท้ังหลายในวิหารนี้ จงมีความสุข ไม1มีเวร ไม1มีทุกข. ดังนี้ ชื่อว1า เมตตามโนกรรม สําหรับ
คฤหัสถ.ท้ังหลายการคิดว1า ขอพระผู
เปDนเจ
าท้ังหลายจงอยู1เปDนสุข ไม1มีเวร ไม1มีทุกข. ดังนี้ ชื่อว1า 
เมตตามโนกรรม ส1วนการลืมตาอันสนิทสนนด
วยสิเนหา มองดูด
วยใบหน
าอันแจ1มใส ชื่อว1า เมตตา
มโนกรรมต1อหน
า การมุ1งดี (เอาใจช1วย) ว1า ขอท1านเทวเถระ ท1านติสสเถระ จงไม1มีโรค ไม1มีอาพาธ 
ดังนี้ ชื่อว1า มโนกรรมลับหลัง๔๘ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า เมตตามโนกรรม การต้ัง
เมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย. ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปDน
ประโยชน.แก1กัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตายิ้มแย
มแจ1มใสต1อกัน๔๙ 
 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า เมตตามโนกรรม คิดดีต1อกันด
วยเมตตา คือ 

ต้ังจิตปรารถนาดี คิดสิ่งท่ีเปDนประโยชน.ต1อกัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตายิ้มแย
มแจ1มใสต1อกัน๕๐ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า เมตตามโนกรรม คือจะคิดอย1างไรก็คิด

กันด
วยเมตตา ได
แก1 การต้ังความรู
สึกในคนและสัตว.ท้ังหลายว1า ชีวิตแต1ละชีวิตไม1ต
องการความทุกข. 

แต1ต
องการความสุข ฉันใด เพราะฉะนั้น ขอให
บุคคลนั้น ๆ ดํารงชีวิตอยู1ด
วยความไม1มีเวร ไม1มีภัย ไม1

เบียดเบียนกัน ไม1ประทุษร
ายกัน ให
แต1ละคนอยู1ดีมีสุขตามสมควรแก1ฐานะของตน เม่ือจะคิดถึงใครก็

                                                           

 
๔๖วิ.ม.อ. ๘/๘๖๐/๓๘๙. 

 
๔๗ที.ม.อ. ๑๓/๓๕๙. 

 
๔๘องฺ.ฉกฺก. อ. ๓๖/๒๘๒/๕๓๗-๕๓๘. 

 
๔๙สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 
 

๕๐พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 



๑๖๒ 
 

ตามไม1ได
จําเพาะเจาะจงว1า เปDนภิกษุสามเณรเท1านั้น ให
คิดถึงกันด
วยเมตตา เพราะพร
อมท่ีจะ

แสดงออกทางกาย ทางวาจา ท้ังต1อหน
าและลับหลังบุคคลเหล1านั้น๕๑ 

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า เมตตามโนกรรม คือ การเข
าไปต้ังมโนกรรม

ประกอบด
วยเมตตา ได
แก1 การต้ังจิตเปDนเมตตาปรารถนาแต1ความไม1มีเวรมีภัยต1อกัน มุ1งหวังแต1

ความสุขความเจริญและประโยชน.ต1อกันและกัน๕๒ 

 ปKญญา ใช*บางยาง อธิบายว1า เมตตามโนกรรม คือการต้ังมโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ัง

ต1อหน
าและลับหลัง ได
แก1 ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปDนประโยชน.แก1กัน มองกันในแง1ดี มีหน
าตา

ยิ้มแย
มต1อกัน๕๓ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า เมตตามโนกรรม คือ มโนกรรมอันประกอบด
วยเมตตา ได
แก1 

ความคิดท่ีประกอบด
วยเมตตาท้ังต1อหน
าและลับหลัง เปDนการคิดดีต1อกันไม1คิดอิจฉาริษยาหรือไม1คิด

มุ1งร
ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล
วปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม๕๔ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า เมตตามโนกรรม (Metta-manokamma) คือ การมี

เมตตา มีไมตรีจิตต1อกันอย1างจริงใจ ต้ังจิตปรารถนาดีต1อกัน คิดทําสิ่งท่ีเปDนประโยชน.แก1กัน มองกันใน

แง1ดี มีหน
าตาท1าทางยิ้มแย
มแจ1มใส มีความชื่นชมยินดีต1อกัน พัฒนาจิต เริ่มต
นจากจิตใจท่ีเบิกบาน 

จิตใจ 

ท่ีสงบและอิสระ ในการพิจารณาจัดการกับสิ่งใด พวกเราต
องคําถึงถึงจุดยืนของผู
อ่ืน ดังท่ีภิกษุอาวุโส

ป�อหยวน กล1าวไว
ว1า เราควรปฏิบัติจนถึงข้ันจิตใจใสสะอาด บริสุทธิ์และสงบ๕๕ 

 อมร โสภณวิเชษฐ$วงศ$ และดร.กวี อิศริวรรณ อธิบายว1า เมตตามโนธรรม ได
แก1 การเข
าไป

ต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตาในประเทศเพ่ือนบ
านท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือคิดแต1สิ่งท่ีเปDน

                                                           

 
๕๑พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
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างแล
ว, 

หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 
 

๕๓ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๒–๑๒๓. 
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างแล
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อ
างแล
ว. 



๑๖๓ 
 

ประโยชน.แก1กันและกัน หมายถึง มีจิตใจปรารถนาดีต1อมิตรประเทศไม1คิดหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน

ให
คําแนะนําในสิ่งท่ีเปDนประโยชน.ต1อการพัฒนาแก1ประเทศเพ่ือนบ
าน๕๖ 

กล1าวโดยสรุป เมตตาโนกรรม หมายถึง การต้ังใจท่ีประกอบด
วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนา
ดีต1อผู
อ่ืน เปDนการแสดงความรักใคร1กันทางใจ คิดทําสิ่งท่ีเปDนประโยชน.แก1เพ่ือนภิกษุสามเณร เพ่ือน
ร1วมสังคม ร1วมหมู1คณะเดียวกัน มองกันในแง1ดี ไม1มีความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีหน
าตายิ้มแย
ม
แจ1มใสต1อกัน จะคิดอะไรก็คิดต1อกันด
วยเมตตา มีความหวังดีต1อกัน โดยการคิดมุ1งหวังทําให
เกิด
ประโยชน.สุขแก1ส1วนรวม คิดสร
างสรรค.สังคมให
เจริญก
าวหน
าและมีไมตรีจิตต1อกันอย1างจริงใจ เม่ือมี
ปIญหาความขัดแย
งหรือการทะเลาะบาดหมางอย1างใดข้ึน ย1อมมีความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน มีจิตเมตตาต1อกัน ก็สามารถแก
ไขปIญหาหรือกําจัดปIญหาต1าง ๆท่ีเกิดข้ึนได
  

๔) สาธารณโภคี แบ@งปKนลาภผลท่ีได*มาโดยชอบธรรม  
ในอรรถกถาคัมภีร$ปริวาร อธิบายว1า สาธารณโภคี ไม1ได
หมายถึงการแบ1งอามิสไว
สําหรับตัว 

แล
วจึงบริโภค หรือแบ1งให
เฉพาะบุคคลแล
วบริโภค ก็ภิกษุใดย1อมแบ1งไว
บริโภคว1า เราจักให
แก1ภิกษุ
เหล1าอ่ืนเท1านั้น จักบริโภคด
วยตนเองเท1านี้ หรือว1า เราจักให
แก1ภิกษุโน
นและภิกษุโน
นเท1านี้ จัก
บริโภคด
วยตนเองเท1านี้ ภิกษุนั้นชื่อว1า ผู
แบ1งบริโภคโดยเฉพาะ  

แต1ภิกษุผู
ตั้งอยู1ในสาราณียธรรมนี้ไม1ทําอย1างนั้น ถวายบิณฑบาตอันตนนํามาแด1พระเถระแล
ว
ฉันส1วนท่ียังเหลือจากพระเถระรับเอาไว
 ท1านอธิบายเพ่ิมเติมว1า แม
จะไม1ให
แก1บุคคลผู
ทุศีลก็ควร 
เพราะพระบาลีว1า สีลวนฺเตหิ แต1ภิกษุผู
บําเพ็ญสาราณียธรรมพึงให
แก1ผู
มีศีลและผู
ทุศีลท้ังปวงทีเดียว 

แม
เลือกให
แก1ภิกษุผู
อาพาธและพยาบาลไข
 ผู
อาคันตุกะ ผู
เตรียมจะไปและผู
ขวนขวายในการ
งานมีจีวรกรรม เปDนต
นก็ควร เพราะว1าภิกษุเลือกบุคคลเหล1านั้นแล
วให
อยู1 จะชื่อว1าเปDนการทําการ
จําแนกบุคคลหามิได
 จริงอยู1 ภิกษุท้ังหลายผู
เช1นนั้นเปDนผู
มีลาภฝuดเคือง จังควรทําให
เปDนส1วนพิเศษแท
 
เพราะฉะนั้น บุคคลผู
บําเพ็ญสาราณียธรรมข
อนี้ จึงควรทําการเลือกให
๕๗ 

 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร อธิบายว1า สาธารณโภคี คือ การแบ1งปIจจัย ๔ มีจีวรเปDนต
น 
ท่ีได
มาด
วยภิกขาจารวัตรโดยชอบธรรม เว
นมิจฉาชีพมีการหลอกหลวงเปDนต
น โดยอย1างตํ่าท่ีสุด แม

เพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพี ท่ีอยู1ในบาตร  แต1ไม1ควรแบ1งด
วยจิตคิดอย1างนี้ว1า เราจักให
เท1านี้ จักไม1ให
เท1านี้ 
ดังนี้ จัดเปDนอามิสปฏิวิภัตต. (แบ1งจําเพาะอามิส) การแบ1งด
วยจิตคิดอย1างนี้ว1า เราจักให
แก1องค.โน
น 
ไม1ให
แก1องค.โน
น ดังนี้ จัดเปDนบุคคลปฏิวิภัตต. (แบ1งจําเพาะบุคคล) ฝwายภิกษุไม1ทําอย1างนั้นท้ัง ๒ 

                                                           

๕๖อมร โสภณวิเชษฐ.วงศ. และดรกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 
พระพุทธศาสนาช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี ๕, พิมพ.ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 
หน
า ๕๖. 
 

๕๗
 วิ.ม.อ. ๘/๘๖๐/๓๘๙. 



๑๖๔ 
 

อย1าง บริโภคปIจจัยท่ียังไม1ได
แบ1ง ชื่อว1า อปฏิวิภัตตโภคี๕๘ การแบ1งลาภหรือปIจจัยท่ีได
มาแก1ภิกษุท้ังผู

มีศีลและผู
ทุศีลก็ควร หรือแจกจ1ายให
แก1คฤหัสถ.ท้ังหลาย ชื่อว1า บําเพ็ญสาราณียธรรมเช1นกัน 
 อรรถกถาสาราณียสูตรท่ี ๑ อธิบายว1า การแบ1งลาภท่ีเกิดข้ึนโดยภิกขาจาริยวัตร โดยธรรม 

สมํ่าเสมอ โดยเว
นมิจฉาอาชีวะ ต1างโดยโกหก (หลอกลวง) เปDนต
น แม
เพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพี ท่ีเนื่อง

แล
วในบาตรคืออยู1ติดก
นบาตร การแบ1งปIนมี ๒ อย1างคือ การแบ1งปIนอามิสอย1างหนึ่ง การแบ1งปIน

บุคคลอย1างหนึ่ง ใน ๒ อย1างนั้น การแบ1งปIนโดยคิดอย1างนี้ว1า เราจักให
เท1านี้ ไม1ให
เท1านี้ ชื่อว1า การ

แบ1งปIนอามิส การแบ1งปIนโดยคิดอย1างนี้ว1า เราจักให
แก1ภิกษุรูปโน
น ไม1ให
รูปโน
น ดังนี้ ชื่อว1า แบ1งปIน

บุคคล ภิกษุผู
ไม1หวงลาภบริโภค โดยไม1กระทําท้ัง ๒ อย1างนั้น ชื่อว1า อัปปฏิวิภัตตโภคี ลักษณะของ

ผู
บริโภคร1วมกันต1อเพ่ือนพรหมจรรย.ผู
มีศีล คือ ภิกษุได
อาหารใด ๆ ท่ีประณีต ไม1ยอมให
แก1คฤหัสถ.

ท้ังหลายโดยมุ1งเอาลาภต1อลาภ ท้ังไม1บริโภคด
วยตนเอง และเม่ือจะรับก็รับด
วยคิดว1า จงเปDนของ

สาธารณะกับหมู1สงฆ. ย1อมเห็นเสมือนเปDนของสงฆ. ท่ีจะต
องตีระฆังให
มาบริโภคร1วมกัน ถามว1า ก็ใคร

บําเพ็ญสาราณียธรรมนี้ให
บริบูรณ.ได
 ใครไม1บําเพ็ญให
บริบูรณ.ได
? ตอบว1า ผู
ทุศีลย1อมบําเพ็ญให


บริบูรณ.ไม1ได
ก1อน เพราะภิกษุผู
มีศีลท้ังหลายจะไม1ยอมรับสิ่งของของผู
ทุศีลนั้น ส1วนภิกษุผู
มีศีลบริสุทธิ์

ไม1ยอมให
วัตรด1างพร
อย ย1อมบําเพ็ญให
บริบูรณ.ได
๕๙  

สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า สาธารณโภคี  คือ การ ได

ของสิ่งใดมาก็แบ1งปIนกัน คือ เม่ือได
สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม
เปDนของเล็กน
อย ก็ไม1หวงไว
ผู
เดียวนํามา
แบ1งปIนเฉลี่ยเจือจาน ให
ได
มีส1วนร1วมใช
สอยบริโภคท่ัวกัน (ข
อนี้ใช
อัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได
)๖๐ 
 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า สาธารณโภคี ได
มาแบ1งปIนกันกินกันใช
 คือ 

แบ1งปIนลาภผลท่ีได
มาโดยชอบธรรม แม
เปDนของเล็กน
อยก็แจกจ1ายให
ได
มีส1วนร1วมใช
สอยบริโภค

ด
วยกัน๖๑ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า สาธารณโภคี คือ การแบ1งปIนลาภท่ีตน

ได
มาในทางท่ีชอบธรรม ให
แก1เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม1หวงไว
บริโภคเฉพาะเพียงผู
เดียว คือ หลักการอยู1

ร1วมกันของพระภิกษุสามเณรนั้น ต
องเลี้ยงชีพด
วยลําแข
งของตนเอง เท่ียวภิกขาจารบิณฑบาตอาหาร

                                                           

 
๕๘ที.ม.อ. ๑๓/๓๕๙. 

 
๕๙องฺ.ฉกฺก. อ. ๓๖/๒๘๒/๕๓๘-๕๓๙. 

 
๖๐สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 
 

๖๑พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต,อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 



๑๖๕ 
 

จากชาวบ
านผู
มีจิตศรัทธา เปDนการได
อาหารมาในทางท่ีชอบธรรม แต1ว1าการได
ปIจจัย ๔ นั้น คนเรามี

วาสนาบารมีไม1เหมือนกัน บางคนได
มากจนเหลือกินเหลือใช
 บางคนได
น
อยจนไม1พอกินพอใช
 

เพราะฉะนั้น คนท่ีได
ลาภผลมาในทางท่ีชอบมาก จึงต
องแสดงออกซ่ึงทางกายกรรม ทางวจีกรรม ท่ี

สะท
อนออกมาจากใจ ด
วยการเอ้ือเฟuvอแบ1งปIน เปDนการอนุเคราะห.สงเคราะห. เฉลี่ยความสุขให
แก1กัน

และกัน๖๒ 

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า สาธารณโภคี คือ การแบ1งปIนลาภท่ีหามาได
ไม1

หวงไว
บริโภคผู
เดียว ได
แก1 การแบ1งปIนสิ่งของท่ีตนหามาได
โดยชอบธรรมแก1ผู
อ่ืนตามควรแก1ของท่ีตน

ได
มา เพ่ือเปDนการเก้ือกูลต1อผู
ท่ีมีลาภน
อย ไม1หวงไว
บริโภคผู
เดียว๖๓ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า สาธารณโภคี คือ การรู
จักแบ1งปIนสิ่งของให
กันและกันตาม

โอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรักความหวังดีของผู
ท่ีอยู1ในสังคมเดียวกัน๖๔ 

 รศ.คูณ โทขันธ$ อธิบายว1า สาธารณโภคี คือ แบ1งปIนผลประโยชน.ท่ีเกิดข้ึนหรือได
มาโดยชอบ

ธรรมแก1มิตรประเทศ หมายถึงการช1วยเหลือกันและกันระหว1างประเทศ กล1าวคือประเทศร่ํารวยควร

ให
ความช1วยเหลือแก1ประเทศท่ียากจนกว1า หรืออีกประการหนึ่ง แม1น้ําบางสายแม
จะมีต
นกําเนิดจาก

ประเทศของเรา  ถ
าไหลผ1านเข
าไปสู1ประเทศเพ่ือนบ
าน เราก็ควรรักษาอย1างดี ไม1สร
างมลพิษให


กลายเปDนสายน้ําเสีย๖๕ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า สาธารณโภคี (Sadharana-bhogi) คือ การมีความเสมอ

ภาค ไม1เห็นแก1ส1วนตัว ชีวิตของบรรพชิตเรียบง1าย ได
รับมาเท1าใดก็ให
ไปเท1านั้น แบ1งปIนซ่ึงกันและกัน

ให
เท1าเทียมกัน เม่ือได
ของสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม
เปDนของเล็กน
อยก็นํามาแบ1งปIนกัน ให
มีส1วนได
ใช


โดยท่ัวกัน๖๖ 

                                                           

 
๖๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔. 

 
๖๓คณาจารย.สํานักพิมพ.เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม@ นักธรรมช้ันตรี, อ
างแล
ว, 

หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 
 

๖๔ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห@งสติ สาราณียธรรม ๖, อ
างแล
ว. 
 

๖๕รศ.คูณ โทขันธ., พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ
าส., 
๒๕๓๗), หน
า ๘๒. 
 

๖๖วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ(สาราณียธรรม ๖), 
อ
างแล
ว. 



๑๖๖ 
 

กล1าวโดยสรุป สาธารณโภคี หมายถึง แบ1งปIนลาภผลท่ีได
มาโดยชอบธรรม แม
จะเปDนของ
เล็กน
อย ก็แจกจ1ายให
ได
มีส1วนร1วมบริโภคใช
สอยท่ัวกันแก1เพ่ือนภิกษุสามเณร หรือเพ่ือนร1วมหมู1คณะ
ร1วมสังคม การมีกินมีใช
ร1วมกัน หรือมีการแบ1งปIนเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ1ต1อกันหรือการมุ1งช1วยเหลือและ
บําเพ็ญประโยชน.ต1อสาธารณะโดยการไม1เห็นแก1ตัว แบ1งปIนสิ่งท่ีได
มาโดยชอบธรรม ย1อมนํามาซ่ึง
ความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ช1วยปkองกันปIญหาความขัดแย
งหรือการแย1งชิงทรัพยากรต1าง ๆไม1ให

เกิดข้ึนในสังคมได
 

๕) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส@วนร@วม 
ในอรรถกถาคัมภีร$ปริวาร อธิบายว1า สีลสามัญญตา คือ ความเปDนผู
ปฏิบัติในศีลไม1ให
ขาด 

ไม1ให
ทะลุ ไม1ให
ด1าง ไม1ให
พร
อย ก็ศีลเหล1านี้นั้น พระผู
มีพระภาคเจ
าตรัสว1า เปDนไท เพราะทําความ
เปDนไท อันวิญfูชนสรรเสริญ เพราะเปDนศีลท่ีท1านผู
รู
ยกย1อง อันกิเลสไม1จับต
อง เพราะเปDนศีลท่ีตัณหา
และทิฏฐิจับต
องไม1ได
  เปDนไปเพ่ือสมาธิ เพราะยังอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิให
เปDนไป 
พร
อม บุคคลมีศีลเปDนผู
เข
าถึงความเสมอกันกับภิกษุท้ังหลายผู
มีศีลงดงาม ซ่ึงอยู1ในทิศาภาคเหล1านั้น 
ๆ จัดเปDน สีลสามัญญตา๖๗ 
 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร อธิบายว1า สีลสามัญญาตา คือ ความเปDนผู
มีศีลสมบูรณ.โดยไม1

ขาด ไม1ทะลุ ไม1ด1าง ไม1พร
อย ประพฤติสมํ่าเสมอกับภิกษุผู
อยู1ในทิศาภาคนั้น ๆ จริงอยู1 ศีลของพระ

โสดาบัน เปDนต
น ย1อมเสมอกับศีลของพระโสดาบันเปDนต
นเหล1าอ่ืน ผู
อยู1ในระหว1างสมุทรก็ดี ในเท

วโลกก็ดี ความแตกต1างกันในศีลท่ีประกอบด
วยมรรคผลไม1มี ท1านกล1าวหมายเอาอย1างนี้๖๘ 

 อรรถกถาสาราณียสูตรท่ี ๑ อธิบายไว
คล
ายกันว1า สีลสามัญญตา คือ เปDนผู
มีปกติเข
าถึง

ความเปDนผู
เสมอกันด
วยภิกษุท้ังหลายผู
อยู1ในทิศาภาคเหล1านั้น ๆ เพราะว1า ศีลของพระโสดาบันเปDน

ต
น ผู
อยู1ในระหว1างแห1งมหาสมุทรบ
าง ในเทวโลกบ
าง เพราะฉะนั้น ในมรรคศีล (ศีลในองค.มรรค) จึง

ไม1มีความแตกต1างกัน พระผู
มีพระภาคเจ
าตรัสคํานี้ไว
 โดยทรงหมายเอาศีลของพระโสดาบันเปDนต
น

นั้น๖๙ 

                                                           

 
๖๗

 วิ.ม.อ. ๘/๘๖๐/๓๙๐. 
 

๖๘ที.ม.อ. ๑๓/๓๖๕. 
 

๖๙องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๒/๕๔๕. 



๑๖๗ 
 

สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า สีลสามัญญตา คือ การมี
ศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง กล1าวคือ มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม ถูกต
องตามระเบียบวินัย ไม1ทําตนให
เปDนท่ีน1ารังเกียจของหมู1คณะ๗๐  
 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า สีลสามัญญตา การประพฤติให
ดีเหมือนเขา 

คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส1วนรวม ไม1ทําตนให
เปDนท่ีน1ารังเกียจ หรือ

เสื่อมเสียแก1หมู1คณะ๗๑ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า สีลสามัญญตา คือ การรักษาศีลบริสุทธิ์

เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ ไม1ทําตนให
เปDนท่ีรังเกียจของผู
 อ่ืน คือการอยู1ร1วมกันของ

พระภิกษุสามเณรนั้นค1อนข
างจะอาถรรพ. แม
จะโง1ไปบ
างจะเซ1อไปบ
าง แต1ถ
าไม1มีปIญหาเรื่องประพฤติ

ปฏิบัติแล
ว ย1อมเปDนท่ียอมรับนับถือของผู
ท่ีเก่ียวข
องกัน แม
จะเปDนเพ่ือนรักร1วมใจกัน ถ
าคนหนึ่ง

ละเมิดศีลท่ีพระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
จะกลายเปDนท่ีรังเกียจ ดูหม่ินของเพ่ือนภิกษุสามเณรด
วยกัน 

การอยู1ร1วมกันโดยปกติสุขท่ีประสงค.จะเกิดข้ึนไม1ได
 ดังนั้น จึงต
องพยายามปฏิบัติตนให
ถูกต
องตรง

ตามหลักของศีลท่ีพระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
 โดยให
มองว1า ข
อนี้พระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
อย1างไร 

ใครปฏิบัติถูกต
องตรงหลักท่ีพระพุทธเจ
าบัญญัติไว
ก็ปฏิบัติไปตามเขา ทําให
เกิดเปDนความเรียบร
อย

สวยงามข้ึน ท่ีพระพุทธเจ
าตรัสเรียกว1า สังฆโสภโณ คือ หมู1คณะท่ีงดงาม๗๒  

 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า สีลสามัญญตา คือ การรักษาศีลให
บริสุทธิ์เสมอ

กับผู
อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให
เรียบร
อยดีไม1มีโทษ ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตาม

ภาวะของตนไม1ให
ขาดหรือด1างพร
อยเสมอกันกับผู
อ่ืน๗๓ 

 ปKญญา ใช*บางยาง อธิบายว1า สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังต1อ

หน
าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต
องตามระเบียบวินัย ไม1ทําตนให
เปDนท่ีรังเกียจ

ของหมู1คณะ๗๔ 

                                                           

 
๗๐สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 
 

๗๑พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 
 

๗๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔. 
 

๗๓คณาจารย.สํานักพิมพ.เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม@ นักธรรมช้ันตรี, อ
างแล
ว, 
หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 
 

๗๔ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๒–๑๒๓. 



๑๖๘ 
 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร1สามัคคี รักษาศีลอย1าง

เคร1งครัดเหมาะสมตามสถานะของตน มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ.ของหมู1คณะ ไม1เอา

รัดเอาเปรียบผู
อ่ืน๗๕ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า สีลสามัญญา (Sila-samannata) คือ การรักษาและปฏิบัติ

ให
มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนสมาชิกท้ังหลาย คือ มีความประพฤติสุจริตถูกต
องดีงามต
องตาม

ระเบียบวินัย ไม1ทําตนให
เปDนท่ีน1ารังเกียจของหมู1คณะหรือทําลายหมู1คณะ๗๖ 

 กล1าวโดยสรุป สีลสามัญญตา หมายถึง ความประพฤติสุจริตถูกต
องดีงามตามพระวินัยหรือ
ระเบียบกติกากฎข
อบังคับของสังคม เปDนผู
มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณร หรือรักษา
กฎหมายกิริยามารยาทให
เท1าเทียมกับเพ่ือนร1วมหมู1คณะ ร1วมกลุ1มสมาชิกในสังคมเดียวกัน  มีความ 
ประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีร1วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส1วนร1วม ไม1ทําตนให

เปDนท่ีน1ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก1หมู1คณะหรือทําลายหมู1คณะให
เกิดความเดือดเนื้อร
อนใจเพราะ
ความเห็นแก1ตัวของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข
อบังคับหรือวินัยต1าง ๆ อย1างเดียวกัน เคารพใน
สิทธิเสรีภาพของบุคคล สามารถช1วยปkองกันความขัดแย
งหรือแก
ไขปIญหาข
อพิพาทต1าง ๆได
 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร@วมกัน  
 ในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร และอรรถกถาสาราณียสูตรท่ี ๑  ได
อธิบายไว
คล
ายคลึงกัน
ว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ เปDนผู
เข
าถึงความเปDนผู
มีทิฏฐิเสมอกัน ได
แก1 มีสัมมาทิฏฐิท่ีประกอบด
วย
มรรค อันไม1มีโทษ เปDนเครื่องนําออกจากทุกข. เปDนไปเพ่ือความสิ้นทุกข.ในวัฏฏะท้ังปวง๗๗ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ*ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ  
มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร1วมกัน ใน
ข
อท่ีเปDนหลักการสําคัญอันจะนําไปสู1ความหลุดพ
น สิ้นทุกข.หรือขจัดปIญหา๗๘ 
 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นให
เข
ากันได
 
คือ เคารพรับฟIงความคิดเห็น มีความเห็นชอบร1วมกัน ตกลงกันได
ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ 
 
 
                                                           

 
๗๕ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห@งสติ สาราณียธรรม ๖, อ
างแล
ว. 

 
๗๖วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ(สาราณียธรรม ๖), 

อ
างแล
ว. 
 

๗๗ที.ม.อ. ๑๓/๓๖๕-๓๖๖, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๒๘๒/๕๔๕. 
 

๗๘สมเด็จพระมหาสมณเจ
ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาช้ันโท), อ
างแล
ว, หน
า ๑๕๓. 



๑๖๙ 
 

หลักแห1งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๗๙ 
 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นร1วมกัน
กับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืน ๆ ไม1วิวาทกับใคร ๆ เพราะมีความเห็นผิดกัน เรื่องของความเห็นนั้น ใน
ฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ
าเปDนความเห็นเก่ียวกับวินัย ก็ต
องเอาวินัยเปDนมาตรการกําหนด
ตัดสินว1า ความเห็นของใครถูกต
องหรือไม1ถูกต
อง ถ
าเปDนเรื่องเก่ียวกับธรรมะก็ตรวจสอบเทียบเคียง 
สอบทานหลักธรรมะว1า ข
อนี้พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
อย1างไร แล
วก็หาจุดกลางทางความคิดมาพบกัน 
แต1บางอย1างเปDนเรื่องของกิจการงานหรือแม
แต1เรื่องความเห็นท่ัวไป อาจจะมีความขัดแย
งในหลักการ
และวิธีการบางอย1าง แต1ว1าสามารถประสบผลเช1นเดียวกันได
 ก็ต
องประนีประนอมกัน ไม1ก1อเหตุ
ทะเลาะวิวาท เพราะเหตุว1าความขัดแย
งกัน เว
นไว
แต1บุคคลนั้นมีความคิดขัดแย
งกับ         พระธรรม
วินัย ซ่ึงภิกษุสามเณรผู
ห1วงใยในพระพุทธศาสนา จะต
องถือเปDนภาระหน
าท่ีท่ีจะขจัดปรับวาทเหล1านั้น
ให
ยุติลงด
วยความเรียบร
อย๘๐ 
 คณาจารย$สํานักพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร1วมกันกับ

ผู
อ่ืน คือ การมีความเห็นพ
องต
องกันตามพระธรรมวินัย เปDนเหตุให
เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันใน

การปฏิบัติหน
าท่ีต1าง ๆ ได
อย1างไม1ขาดตกบกพร1อง ไม1มีความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู
อ่ืน ๆ จนเปDน

เหตุแห1งความแตกร
าวบาดหมางยอมรับมติของส1วนมาก๘๑ 

 ปKญญา ใช*บางยาง อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือน

พรหมจรรย.ท้ังต1อหน
าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร1วมกันในข
อท่ีเปDนหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู1

ความหลุดพ
นสิ้นทุกข.หรือขจัดปIญหา๘๒ 

 ษุภณัฏฐ$ กนกพารา อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นร1วมกัน ไม1เห็นแก1ตัว รู
จัก

เคารพและรับฟIงความคิดเห็นของผู
อ่ืน ร1วมมือร1วมใจในการสร
างสรรค.สังคมให
เกิดความสงบ๘๓ 

 ท@านธรรมาจารย$เว@ยวู อธิบายว1า ทิฏฐิสามัญญตา (Ditthi-samannata) คือ การมีทิฏฐิเสมอ

กันกับเพ่ือนสมาชิกท้ังหลาย ให
ความเคารพและให
เกียรติต1อความคิดเห็นของผู
อ่ืน มีความเห็นชอบ

                                                           

 
๗๙พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต,อ
างแล
ว, หน
า ๒๓. 

 
๘๐พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมะสําหรับประชาชน, อ
างแล
ว, หน
า ๓๔. 

 
๘๑คณาจารย.สํานักพิมพ.เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม@ นักธรรมช้ันตรี, อ
างแล
ว, 

หน
า ๑๐๘–๑๐๙. 
 

๘๒ปIญญา ใช
บางยาง, ธรรมาธิบาย เล@ม ๑, อ
างแล
ว, หน
า ๑๑๒–๑๒๓. 
 

๘๓ษุภณัฏฐ. กนกพารา, หยดน้ําหยดหนึ่งแห@งสติ สาราณียธรรม ๖, อ
างแล
ว. 



๑๗๐ 
 

ร1วมกันในเรื่องกรรมและผลแห1งกรรม และหลักการสําคัญอันจะนําไปสู1ความหลุดพ
นซ่ึงเปDนเปkาหมาย

สูงสุด๘๔ 

 กล1าวโดยสรุป ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง ความคิดเห็นร1วมกันเปDนไปในแนวทางเดียวกันกับ
เพ่ือนภิกษุสามเณร เพ่ือนร1วมหมู1ร1วมคณะหรือร1วมสังคมเดียวกัน ไม1วิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็น
ผิดแผกแตกต1างกัน  กล1าวคือ การอยู1ร1วมกับบุคคลอ่ืนนั้นเราต
องยอมรับในกฎกติกาหรือระเบียบของ
สังคมท่ีกําหนดไว
ไม1กระทําตนเสมือนว1าเปDนการฝwาฝuนมติของสังคม เพราะในชุมชน สังคมหรือ
ประชาคมโลกนั้นไม1มีใครท่ีจะสามารถอยู1อย1างโดดเด่ียวตามลําพังได
 แต1ละคนแต1ละกลุ1มต
องพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน การทําผิดฝwาฝuนมติเอารัดเอาเปรียบหรือข1มเหงรังแกกัน มีแต1จะสร
างความ
แตกแยกร
าวฉาน สร
างความทุกข.เดือดร
อนให
แก1ตนและสังคมอยู1เรื่อยไป การยึดหลักทิฏฐิสามัญญตา
นี้ ย1อมช1วยทําให
สังคมมีความรักเคารพนับถือกัน อยู1ร1วมกันอย1างสันติสุขเพราะต1างฝwายต1างปรับ
ความเห็นให
สอดคล
องกับเปkาหมายเดียวกัน เปDนไปเพ่ือความสงเคราะห.อนุเคราะห.กันและกัน เปDนไป
เพ่ือความไม1ทะเลาะวิวาทหรือก1อให
เกิดปIญหาความขัดแย
งระหว1างบุคคล ระหว1างสังคมหรือระหว1าง
ประเทศ ท้ังเปDนไปเพ่ือความพร
อมเพรียงเปDนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลก 
 หลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ประการท่ีผู
วิจัยนําเสนอนี้ ได
แก1 เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา นับเปDนกลุ1มธรรมสําคัญท่ีจะยึดโยง
หมู1ชนหรือสังคมให
ดํารงอยู1อย1างรู
รักสามัคคีเปDนหนึ่งเดียวกัน แสดงความเคารพเอ้ืออาทรต1อกันและ
กัน ท่ีสําคัญช1วยให
สังคมสามารถข
ามพ
นจากปIญหาความขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนได
 หากสังคมไทยต
องการจะ
สร
างความปรองดองสมานฉันท.ให
เกิดข้ึน มีความจําเปDนอย1างยิ่งท่ีจะต
องสร
างอัตลักษณ.ทางสังคม
แห1งประชาธิปไตยใหม1 ด
วยการบูรณาการนําหลักการเชิงพุทธปรัชญาท้ัง ๖ ประการนี้คือ ๑) ทําด
วย
เมตตาจิต ๒) พูดด
วยเมตตาจิต ๓) คิดด
วยเมตตาจิต ๔) แบ1งปIนตามควร ๕) มีศีลเสมอกัน และ ๖) มี
ความเห็นตรงกัน เม่ือสังคมมีความรักและความปรารถนาดีต1อกันซ่ึงต้ังอยู1บนพ้ืนฐานของเมตตาธรรม
เช1นนี้ ย1อมจะนําไปสู1ความร1วมมือร1วมใจกันในกิจการท่ีชาติบ
านเมืองต
องการ ความเปDนฝIกฝwายคือ
รัฐบาลกับฝwายค
าน กลุ1มคนเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองเปDนต
น ก็จะค1อย ๆ ลดบทบาทในลักษณะของการ
แข1งขันหรือแบ1งแยกกัน ช1วยให
เส
นขนานทางทัศนคติและความคิดท่ีแตกต1างลดน
อยลง เม่ือบทบาทท่ี
เปDนปฏิปIกษ.ต1อกันหมดไป ความปรองดองสมานฉันท.ท่ีสังคมไทยต
องการก็จะเกิดข้ึน เม่ือนั้นความ
ขัดแย
งทางสังคมท่ีแบ1งเปDนพวกเปDนฝIกฝwายก็จะหมดไป 
 
 
                                                           

 
๘๔วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ(สาราณียธรรม ๖), 

อ
างแล
ว. 
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๓.๒ หลักวัชชีอปริหานิยธรรม 

 วัชชีอปริหานิยธรรม (Condition of welfare) เปDนหลักธรรมสําหรับใช
ในการปกครอง เพ่ือ

ปkองกันมิให
การบริหารหมู1คณะเสื่อมถอย แต1กลับเสริมให
เจริญรุ1งเรืองเพียงอย1างเดียว สามารถ

นําไปใช
ได
ท้ังการบริหารกลุ1มพระภิกษุสงฆ.เรียกว1า ภิกขุอปริหานิยธรรม และการบริหารกิจการ

บ
านเมืองเรียกว1า วัชชีอปริหานิยธรรม ซ่ึงในท่ีนี้ผู
วิจัยจะได
ศึกษาวิเคราะห.ถึงหลักวัชชีอปริหานิยธรรม

ท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือนําเนื้อหามาบูรณาการเปDนองค.ความรู
หรือพัฒนาเปDนรูปแบบการ

จัดการความขัดแย
งในสังคมไทยปIจจุบัน ดังจะได
อธิบายไปตามลําดับดังนี้ 

 ๓.๒.๑ ความเป/นมาของวัชชีอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในพระไตรป4ฎก 

 อปริหานิยธรรม (อ + ปริ + หานิยะ + ธัมมะ) แปลว1า ธรรมไม1เปDนท่ีต้ังแห1งความเสื่อม แต1

เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว กล1าวคือ หากบุคคลใด หมู1คณะใด ชุมชนใด สังคมใด ประเทศใด ยึด

ปฏิบัติตามหลักธรรมกลุ1มนี้ บุคคลนั้น หมู1คณะนั้น ชุมชนนั้น สังคมนั้นหรือประเทศนั้นจะมีแต1ความ

เจริญก
าวหน
าในชีวิต ไม1มีความเสื่อมความเสียหายเกิดข้ึน เปDนหลักธรรมท่ีมีอุปการะมากสําหรับ

ผู
บริหารปกครองชุมชนหรือบ
านเมือง ประการสําคัญเปDนหลักธรรมท่ีช1วยปkองกันและระงับความ

ขัดแย
งท่ีเกิดข้ึนในสังคม สร
างความสมานฉันท.ปรองดองให
เกิดข้ึนได
ดียิ่ง ด
วยเหตุนี้ เม่ือมีเรื่องราว

เก่ียวกับข
อพิพาทหรือความขัดแย
งท่ีรุนแรงถึงระดับการทําสงครามกันข้ึน พระพุทธเจ
าจึงมักทรง

แสดงหลักอปริหานิยธรรมนี้ไว
เปDนแนวทางเครื่องปkองกันปIญหาความขัดแย
งนั้น ๆ   

 หลักอปริหานิยธรรมนี้พระพุทธเจ
าตรัสไว
ในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตรแบ1ง

ออกเปDน ๒ กลุ1มใหญ1 ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ซ่ึงตรัสไว
สําหรับกษัตริย.แห1ง

แคว
นวัชชี และภิกขุอปริหานิยธรรม ท่ีตรัสไว
สําหรับภิกษุ อปริหานิยธรรมท้ัง ๒ กลุ1มนี้ พระพุทธเจ
าตรัส

กับเจ
าลัจฉวีท่ีสารันททเจดีย. ใกล
พระนครเวสาลี และตรัสเนื่องจากทรงปรารภ พระดําริของพระเจ
า

อชาตศัตรู กษัตริย.ผู
ครองแคว
นมคธ จะทําสงครามกับแคว
นวัชชี ได
ทรงส1งวัสสการพราหมณ.มาเฝkา

พระพุทธเจ
า ขณะประทับอยู1ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห. เพ่ือขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ
า

เก่ียวกับการทําสงครามกับแคว
นวัชชี ดังปรากฏข
อความอยู1ในพระไตรปeฎกดังนี้ 

 ๑) สารันททสูตร 

 สมัยหนึ่ง พระผู
มีพระภาคประทับอยู1 ณ สารันททเจดีย. ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล
ว เจ
า

ลิจฉวีหลายพระองค.ด
วยกัน พากันเข
าไปเฝkาพระผู
มีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผู
มีพระ

ภาคแล
ว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรส1วนข
างหนึ่ง ครั้นแล
ว พระผู
มีพระภาคได
ตรัสกะเจ
าลิจฉวีเหล1านั้นว1า 
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  ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก1ท1านท้ังหลาย ท1านท้ังหลาย

จงฟIง จงใส1ใจให
ดี เราจักกล1าว เจ
าลิจฉวีเหล1านั้นทูลรับพระผู
มีพระภาคแล
ว พระผู
มีพระภาคได
ตรัส

ว1า ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปDนไฉน คือ  

 ชาววัชชีจักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย. เพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึง

หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ชาววัชชีเม่ือประชุมก็จักพร
อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร
อมเพรียงกันเลิกประชุม

และจักพร
อมเพรียงช1วยกันทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวัง

ความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ชาววัชชีจักไม1บัญญัติสิ่งท่ียังไม1บัญญัติ จักไม1ถอนสิ่งท่ีท1านบัญญัติไว
แล
ว ประพฤติม่ันอยู1ใน

ธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณ ตามท่ีท1านบัญญัติไว
 เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1

พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท1านวัชชีผู
ใหญ1ท้ังหลาย และจักสําคัญถ
อยคําแห1ง

ท1านเหล1านั้น  ว1าเปDนถ
อยคําอันตนพึงเชื่อฟIง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวัง

ความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ชาววัชชีจักไม1ข1มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได


แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในและภายนอก 

และไม1ลบล
างพลีกรรมอันชอบธรรม ซ่ึงเคยให
 เคยทําแก1เจติยสถานเหล1านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง

ความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น  

 ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุ
มครอง ปkองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต.ท้ังหลาย 

เปDนอย1างดี ด
วยหวังว1า  ไฉนพระอรหันต.ท้ังหลายท่ียังไม1มาพึงมาสู1แว1นแคว
น และท่ีมาแล
ว  พึงอยู1

เปDนสุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน  ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

 ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักต้ังอยู1ในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏ

อยู1ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอนไม1พึงหวังความ

เสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๘๕ 

                                                           

 
๘๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๙/๑๗-๑๘. 

 



๑๗๓ 
 

 จากข
อความข
างต
นนี้  พระพุทธเจ
าทรงแสดงหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการแก1เจ
าลิจฉวี

ท้ังหลาย ว1า ตราบใดท่ีเจ
าลิจฉวีท้ังหลายต้ังอยู1ในอปริหานิยธรรมเหล1านี้ ย1อมไม1มีความเสื่อม มีแต1 

ความเจริญม่ังคงเพียงอย1างเดียว สําหรับการบริหารกิจการบ
านเมืองหรือการปกครองหมู1ชนอยู1ตราบ

นั้น คือ 

 ๑. หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย. 

 ๒. พร
อมเพรียงกันประชุม พร
อมเพรียงกันเลิกประชุม พร
อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 

 ๓. ไม1บัญญัติสิ่งท่ีมิได
บัญญัติไว
 ไม1ล
มล
างสิ่งท่ีบัญญัติไว
เดิม ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรมท่ีวางไว


เดิม 

 ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท1านวัชชีผู
ใหญ1ท้ังหลาย และเห็นถ
อยคําของท1านเหล1านั้น  

ว1าเปDนถ
อยคําอันตนพึงเชื่อฟIง 

 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให
อยู1ดีโดยไม1ถูกข1มเหงหรือฉุดคร1าขืนใจ 

 ๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานท้ังภายในและภายนอก และไม1ลบล
างพลีกรรมอัน

ชอบธรรม ซ่ึงเคยให
เคยทําแก1เจติยสถานเหล1านั้นเสื่อมหายไป 

 ๗. ถวายความอารักขา ความคุ
มครอง ปkองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต.ท้ังหลายเปDน

อย1างดี ด
วยหวังใจว1า  เม่ือไรพระอรหันต.ท้ังหลายท่ียังไม1มาพึงมาสู1แว1นแคว
น และท่ีมาแล
ว  พึงอยู1

เปDนสุขเถิด 

 ๒) มหาปรินิพพานสูตร (อปริหานิยธรรมหมวด ท่ี๑) 

 ในพระสุตตันตปeฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ
าได
ตรัสกับวัสสกา

รพราหมณ. ท่ีพระเจ
าอชาตศัตรูทรงส1งมาเพ่ือทูลถามคําพยากรณ.จากพระองค.เก่ียวกับการทําสงคราม

กับแคว
นวัชชีบุตรว1า  

 ดูกรท1านพราหมณ. สมัยหนึ่ง ตถาคตอยู1 ณ วิหารสารันททะเจดีย. ในพระนครเวสาลี ในท่ีนั้น 

ตถาคตได
แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการเหล1านี้แก
เจ
าวัชชีท้ังหลาย ดูกรท1านพราหมณ. ก็อปริ

หานิยธรรม ๗ ประการเหล1านี้ ยังจักต้ังอยู1ในเจ
าวัชชีท้ังหลายและเจ
าวัชชีท้ังหลายจักเห็นดีร1วมกันใน

อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหล1านี้ ตลอดกาลเพียงไร ดูกรพราหมณ. เจ
าวัชชีท้ังหลายพึงหวังความ

เจริญอย1างเดียว หาความเสื่อมมิได
 

 ครั้นพระผู
มีพระภาคได
ตรัสดังนี้แล
ว วัสสการพราหมณ.ได
กราบทูลว1า ข
าแต1พระโคดมผู
เจริญ 

เจ
าวัชชีท้ังหลายประกอบด
วยอปริหานิยธรรมแม
เพียงข
อหนึ่งข
อเดียว ก็พึงหวังความเจริญได
โดยแท
 



๑๗๔ 
 

หาความเสื่อมมิได
 จะกล1าวไปใยถึงเจ
าวัชชีท้ังหลายท่ีประกอบด
วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการเล1า ข
า

แต1พระโคดมผู
เจริญ  พระราชาอชาตศัตรูผู
เปDนใหญ1ในแคว
นมคธ พระโอรสของพระนางเวเทหิ ไม1

ควรทําการรบกับเจ
าวัชชีท้ังหลาย นอกจากการเจรจาปรองดอง นอกจากจะยุยงทําให
แตกแยกกัน

และกัน ดังนี้แล
วจึงกราบทูลลากลับ 

  เม่ือมหาอํามาตย.แห1งแคว
นมคธกลับไปแล
วไม1นาน พระผู
มีพระภาคตรัสกับพระอานนท.ว1า 

ดูกรอานนท. เธอจงไปเรียกภิกษุท่ีอาศัยอยู1ในเมืองราชคฤห.ท้ังหมดมาประชุมกันในอุปIฏฐานศาลา 

ดังนี้แล
วทรงแสดงภิกษุอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไม1เปDนท่ีตั้งแห1งความเสื่อมของภิกษุ) ๗ ประการว1า 

   ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักหม่ันประชุมกันเนืองๆ อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึงความ

เจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ 

       ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักพร
อมเพรียงกันประชุม จักพร
อมเพรียงกันเลิกประชุม 

และจักพร
อมเพรียงช1วยกันทํากิจท่ีสงฆ.พึงกระทํา อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึงความเจริญอย1างเดียว ไม1มี

เสื่อม เพียงนั้น ฯ 

       ๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักไม1บัญญัติสิ่งท่ีมิได
บัญญัติไว
แล
วจักไม1ถอนสิ่งท่ีได
บัญญัติ

ไว
แล
ว จักสมาทานประพฤติอยู1ในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีได
บัญญัติไว
แล
ว อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึง

ความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ 

       ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู
เปDนเถระ ผู
รัตตัญfู 

บวชนาน เปDนสังฆบิดร เปDนสังฆปริณายก และจักเชื่อฟIงถ
อยคําของท1านเหล1านั้นอยู1เพียงใด พึงหวังได


ซ่ึงความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ 

       ๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักไม1ลุอํานาจแก1ตัณหาอันจะก1อให
เกิดภพใหม1ซ่ึงบังเกิดข้ึน

แล
ว อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึงความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ 

       ๖. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเปDนผู
ยินดีในเสนาสนะปwา อยู1เพียงใดพึงหวังได
ซ่ึงความ

เจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 

 ๗. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเข
าไปต้ังสติไว
ในภายในว1า ไฉนหนอ เพ่ือนพรหมจรรย.ผู
มี

ศีลเปDนท่ีรักท่ียังมิได
มา พึงมาเถิดและท่ีมาแล
ว พึงอยู1เปDนผาสุก ดังนี้ อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึงความ

เจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 



๑๗๕ 
 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยู1ในหมู1ภิกษุ และหมู1ภิกษุจักสนใจในอปริ

หานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยู1เพียงใด หมู1ภิกษุพึงหวังได
ซ่ึงความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อม   เพียงนั้น ๘๖ 

 ข
อความในมหาปรินิพพานสูตรนี้กับท่ีปรากฏในภิกขุสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มี

เนื้อหาเหมือนกัน กล1าวคือ พระพุทธเจ
าทรงแสดงหลักภิกษุอปริหานิยธรรม ได
แก1 ธรรมอันไม1เปDน

ท่ีตั้งแห1งความเสื่อม เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว สําหรับใช
เปDนข
อปฏิบัติแก1หมู1พระภิกษุสงฆ.มี ๗ 

ประการ คือ  

  ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย.  

  ๒. เม่ือประชุมก็พร
อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร
อมเพรียงกันเลิกประชุม

และจักพร
อมเพรียงช1วยกันทํากิจท่ีสงฆ.พึงทํา  

  ๓. จักไม1บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ
ามิได
ทรงบัญญัติไว
 จักไม1เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติแล
ว จัก

ประพฤติม่ันในสิกขาบทตามท่ีบัญญัติไว
แล
ว 

  ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุผู
เปDนเถระ เปDนรัตตัญfู บวชมานาน เปDนสังฆ

บิดรเปDนสังฆปริณายก และถือถ
อยคําของท1านเหล1านั้นว1า เปDนถ
อยคําท่ีควรเชื่อฟIง 

  ๕. ไม1ตกอยู1ในอํานาจตัณหาท่ีเกิดข้ึน อันเปDนเหตุให
เกิดในภพต1อไป  

  ๖. จักพอใจอยู1ในเสนาสนะปwา 

  ๗. จักเข
าไปต้ังความระลึกอยู1เสมอว1า เพ่ือนพรหมจรรย.ผู
มีศีลดีงามท่ียังไม1มา ขอให


มาและท่ีมาแล
วพึงอยู1เปDนสุข  

 ๓) กรรมสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๒) 

 ข
อความในกรรมสูตรแห1งคัมภีร.อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธเจ
าทรงแสดงอปริหานิย

ธรรม ๗ ประการไว
อีกหมวดหนึ่งความว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ

แก1เธอท้ังหลาย  กล1าวคือ ภิกษุท้ังหลายจักไม1ยินดีการงาน จักไม1ขวนขวายความยินดีการงาน, จักไม1

ยินดีการคุย, จักไม1ยินดีความหลับ, จักไม1ยินดีการคลุกคลีด
วยหมู1คณะ, จักไม1เปDนผู
มีความปรารถนา

ลามก จักไม1ตกอยู1ในอํานาจแห1งความปรารถนาลามก, จักไม1คบมิตรชั่ว จักไม1มีสหายชั่ว จักไม1มีเพ่ือน

ชั่ว, จักไม1ถึงความท
อถอยเสียในระหว1างท่ีบรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กน
อย เพียงใด ภิกษุท้ังหลายพึงหวัง 

 

 

                                                           

 
๘๖ที.ม. ๑๐/๖๙-๗๐/๘๙-๙๐, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๑/๒๑. 
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ความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๘๗ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในกรรมสูตรนี้ พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
อีกหมวดหนึ่ง เม่ือภิกษุ

ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ก็ย1อมมีแต1ความเจริญรุ1งเรือง หาความเสื่อมไม1ได
 คือ 

 ๑. การเปDนผู
ไม1ชอบการงาน ไม1ยินดีการงาน ไม1มัวหมกมุ1นเพลิดเพลินการงานเกินไป 

       ๒. การเปDนผู
ไม1ชอบการคุย ไม1ยินดีหรือเพลินกับการคุยมากเกินไป    

 ๓. การเปDนผู
ไม1ชอบการนอนหลับ ไม1ยินดีหรือเพลินกับการนอนหลับ        

 ๔. การเปDนผู
ไม1คลุกคลีด
วยหมู1 ไม1ยินดีแล
วในความคลุกคลีด
วยหมู1คณะเกินไป        

 ๕. การเปDนผู
ไม1มีความปรารถนาลามก ไม1ลุอํานาจแก1ความปรารถนาอันลามก 

       ๖. การเปDนผู
ไม1มีมิตรชั่ว ไม1มีสหายชั่วไม1คบคนชั่ว        

 ๗. การเปDนผู
ไม1ถึงความนอนใจในระหว1าง เพราะการบรรลุคุณวิเศษเพียงข้ันตํ่า ๆ 

 ๔. สัทธิยสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๓) 

       ข
อความในสัทธิยสูตรแห1งคัมภีร.อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธเจ
าได
ทรงแสดงอปริ

หานิยธรรม ๗ ประการไว
อีกหมวดหนึ่ง ความว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ 

ประการแก1เธอท้ังหลาย  กล1าวคือ ภิกษุท้ังหลายจักเปDนผู
มีศรัทธา, จักเปDนผู
มีหิริ, จักเปDนผู
 มี

โอตตัปปะ, จักเปDนพหุสูต, จักปรารภความเพียร, จักเปDนผู
มีสติ, จักเปDนผู
มีปIญญาอยู1 เพียงใด ภิกษุ

ท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๘๘ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในสัทธิยสูตรนี้ พระพุทธเจ
าทรงแสดงหลักคุณธรรมไว
แก1ภิกษุ

ท้ังหลายอีกหมวดหนึ่งว1า เปDนไปเพ่ือความเจริญ หาความเสื่อมมิได
 คือ ๑) การมีศรัทธา ๒) มีหิริ  

(ความละอายบาป) ๓) มีโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) ๔) พหุสูต (ผู
เรียนรู
มาก) ๕) มีความเพียร 

๖) มีสติ และ ๗) มีปIญญา 

 ๕. โพธิยสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๔) 

 ข
อความในโพธิยสูตรแห1งคัมภีร.อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธเจ
าได
ทรงแสดง    อปริ

หานิยธรรม ๗ ประการไว
อีกหมวดหนึ่ง ความว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ 

ประการแก1 เธอท้ังหลาย กล1าวคือ ภิกษุ ท้ังหลายจักเจริญสติสัมโพชฌงค. ,  จักเจริญธรรม

                                                           

 
๘๗องฺ.สตฺตก. ๒๖/๒๒/๒๓. 

 
๘๘องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๓/๒๕. 
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วิจยสัมโพชฌงค., จักเจริญวิริยสัมโพชฌงค., จักเจริญปjติสัมโพชฌงค., จักเจริญปIสสัทธิสัมโพชฌงค., จัก

เจริญสมาธิสัมโพชฌงค., จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค.อยู1 เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญได


แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  ฯ๘๙ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในโพธิยสูตรนี้ พระพุทธเจ
าทรงแสดงหลักธรรมท่ีเปDนองค.แห1ง

การตรัสรู
หรือเปDนคุณสมบัติแห1งการตรัสรู
แก1ภิกษุท้ังหลายอีกหมวดหนึ่งว1า เปDนไปเพ่ือความเจริญ หา

ความเสื่อมมิได
 คือ ๑) การเจริญสติสัมโพชฌงค. ๒) การเจริญวิจยธรรมสัมโพชฌงค. ๓) การเจริญ     

วิริยสัมโพชฌงค. ๔) การเจริญปjติสัมโพชฌงค. ๕) การเจริญปIสสัทธิสัมโพชฌงค. ๖) การเจริญสมาธิสัม

โพชฌงค. และ ๗) การเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค. 

 ๖. สัญญาสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๕) 

 ข
อความในสัญญาสูตรแห1งคัมภีร.อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธเจ
าได
ทรงแสดงอปริ

หานิยธรรม ๗ ประการไว
อีกหมวดหนึ่ง ความว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ 

ประการแก1เธอท้ังหลาย  กล1าวคือ ภิกษุท้ังหลายจักเจริญอนิจจสัญญา, จักเจริญอนัตตสัญญา, จัก

เจริญอสุภสัญญา, จักเจริญอาทีนวสัญญา, จักเจริญปหานสัญญา, จักเจริญวิราคสัญญา, จักเจริญนิโรธ

สัญญา อยู1เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้นฯ๙๐ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในสัญญาสูตรนี้ พระพุทธเจ
าทรงแสดงหลักธรรมอันเปDนคุณ

เครื่องกําหนดรู
หรือความจําได
หมายรู
หรือความคิดความเข
าใจสําหรับใช
กําหนดพิจารณษในการเจริญ

กรรมฐานแก1ภิกษุท้ังหลายอีกหมวดหนึ่งว1า เปDนไปเพ่ือความเจริญ หาความเสื่อมมิได
 คือ ๑) การ

เจริญอนิจจสัญญา ๒) การเจริญอนัตตสัญญา ๓) การเจริญอสุภสัญญา ๔) การเจริญอาทีนวสัญญา ๕) 

การเจริญปหานสัญญา ๖) การเจริญวิราคสัญญา และ ๗) การเจริญนิโรธสัญญา 

 ๗) อปริหานิยสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๖) 

 ข
อความในอปริหานิยสูตรแห1งพระสุตตันตปeฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระพุทธเจ
าได


ทรงแสดงหลักอปริหานิยธรรมไว
เพียง ๖ ประการ ความว1า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิย

ธรรม ๖ ประการนี้ คือ ความเปDนผู
ไม1ชอบการงาน ๑ ความเปDนผู
ไม1ชอบคุย ๑ ความเปDนผู
ไม1ชอบ

หลับ ๑ ความเปDนผู
ไม1ชอบคลุกคลีด
วยหมู1คณะ ๑ ความเปDนผู
ว1าง1าย ๑ ความเปDนผู
มีมิตรดี ๑ ดูกร

ภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชนเหล1าใดเหล1าหนึ่งในอดีตกาล 

                                                           

 
๘๙องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๔/๒๖. 
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๑๗๘ 
 

ไม1เสื่อมแล
วจากกุศลธรรม ชนเหล1านั้นท้ังปวงก็ไม1เสื่อมแล
วจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้

แล ชนเหล1าใดเหล1าหนึ่งในอนาคตกาล จักไม1เสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหล1านั้นท้ังปวง ก็จักไม1เสื่อมจาก

กุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ชนเหล1าใดเหล1าหนึ่งในปIจจุบัน ย1อมไม1เสื่อมจากกุศลธรรม ชน

เหล1านั้นท้ังปวง ก็ย1อมไม1เสื่อมจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้แลฯ๙๑ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในอปริหานิยสูตรนี้มีใจความสําคัญเหมือนกันกับกรรมสูตรท่ี

กล1าวไว
ข
างต
น หากแต1ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
เพียง ๖ ประการเท1านั้น ซ่ึงแตกต1างจาก

ภิกษุอปริหานิยธรรมในหมวดอ่ืน ๆ สารัตถะสําคัญในพระสูตรนี้ พระองค.ทรงแสดงหลักธรรมอันเปDน

เหตุแห1งความไม1เสื่อมไปจากกุศลธรรมท้ังในอดีต ในอนาคตและในปIจจุบันมี ๖ ประการ คือ ๑) ความ

เปDนผู
ไม1ชอบการงาน (มากเกินไป) ๒) ความเปDนผู
ไม1ชอบคุย (มากเกินไป)  ๓) ความเปDนผู
ไม1ชอบหลับ 

(มากเกินไป) ๔) ความเปDนผู
ไม1ชอบคลุกคลีกับหมู1คณะ (มากเกินไป) ๕) ความเปDนผู
ว1าง1าย และ ๖) 

ความเปDนผู
มีมิตรดี  

 ๘) มหาปรินิพพานสูตร (ภิกขุอปริหานิยธรรมหมวดท่ี ๗) 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการอีกหมวดหนึ่งแก1พวกเธอ พวกเธอ

จงฟIง จงใส1ใจให
ดี ภิกษุเหล1านั้นทูลรับพระดํารัสของพระผู
มีพระภาคเจ
าแล
ว พระผู
มีพระภาคเจ
าได


ตรัสว1า 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจักเข
าไปต้ังกายกรรมประกอบด
วยเมตตา, จักเข
าไปต้ังวจีกรรม

ประกอบด
วยเมตตา, จักเข
าไปต้ังมโนกรรมประกอบด
วยเมตตา, จักเปDนผู
แบ1งปIนลาภอันเปDนธรรม ท่ี

ได
มาโดยธรรม โดยท่ีสุดแม
มาตรว1าอาหารอันนับเนื่องในบาตรคือเฉลี่ยกันบริโภค, จักมีศีลเสมอกัน, 

จักเปDนผู
มีทิฐิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย.ท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจ
งและในท่ีลับ อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึง

ความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อม เพียงนั้น...ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรมท้ัง ๖ ประการนี้ จัก

ต้ังอยู1ในหมู1ภิกษุ และหมู1ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมท้ัง ๖ นี้ อยู1เพียงใด พึงหวังได
ซ่ึงความเจริญ

อย1างเดียว ไม1มีเสื่อม  เพียงนั้น ฯ๙๒ 

 ภิกขุอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรนี้พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
ว1า มี ๖ 

ประการเช1นเดียวกับอปริหานิยสูตรข
างต
น แต1มีใจความสําคัญหรือเนื้อหาสาระแตกต1างกัน กล1าวคือ 
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๑๗๙ 
 

ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ
าทรงแสดงภิกษุอปริหานิยธรรมโดยมีสารัตถะสําคัญเหมือนกันกับหลัก      

สาราณียธรรมท่ีผู
วิจัยกล1าวในเบ้ืองต
น อันประกอบด
วย ๖ ประการ คือ  

 ๑. ต้ังเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 ๒. ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 ๓. ต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 ๔. แบ1งปIนลาภท่ีได
มาโดยถูกต
อง โดยท่ีสุดแม
อาหารบิณฑบาตแก1เพ่ือนพรหมจารีผู
มีศีล

ท้ังหลาย 

 ๕. มีศีลสมบูรณ. ไม1ถูกตัณหา และทิฏฐิครอบงํา เปDนไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีท้ัง

ต1อหน
าและลับหลัง 

 ๖. มีทิฏฐิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารี ท้ังต1อหน
าและลับหลัง 

 กล1าวโดยสรุป อปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น พระพุทธองค.ทรง

จําแนกออกเปDน ๒ กลุ1มใหญ1 ๆ คือ  ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม เปDนธรรม

สําหรับปกครองหมู1ชนหรือผู
บริหารบ
านเมือง มี ๗ ประการ ดังปรากฎในสารันททสูตร และภิกขุ

อปริหานิยธรรม เปDนธรรมสําหรับข
อปฏิบัติของภิกษุท้ังหลาย มี ๗ หมวด ๆ ละ ๗ ประการ ดัง

ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร กรรมสูตร สัทธิยสูตร โพธิยสูตรและสัญญาสูตร ส1วนภิกขุอปริหานิย

ธรรมท่ีมี  6 ประการนั้น มีเพียง ๒ หมวด ดังข
อความท่ีปรากฏอยู1ในอปริหานิยสูตรและมหา

ปรินิพพานสูตรดังกล1าวแล
ว 

 ในอปริหานิยธรรมท้ัง ๒ กลุ1มนี้ ผู
วิจัยจะนําหลักราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิย

ธรรมมาเปDนแนวคิดหรือข
อหลักธรรมสําคัญสําหรับการทําการศึกษางานวิจัยเล1มนี้ โดยผู
วิจัยเห็น

ว1า ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรมนั้น จัดเปDนธรรมสําคัญท่ีช1วยปkองกันยับยั้งเหตุ

แห1งความเสื่อม นําไปสู1ความเจริญเพียงอย1างเดียว เม่ือใดท่ีบุคคล หมู1ชน หรือนักปกครองปฏิบัติ

ตามหลักธรรมกลุ1มนี้แล
ว ย1อมจะพัฒนาชีวิตสังคมให
มีแต1ความเจริญก
าวหน
าและม่ันคง โดยไม1มี

ความเสื่อมเสียหรือปIญหาความแตกแยกใด ๆเกิดข้ึนได
 วัชชีอปริหานิยธรรมจึงถือเปDนธรรมท่ีมี

อุปการะมากต1อการนํามาใช
เปDนเครื่องมือในปkองกันหรือบริหารจัดการกับปIญหาความขัดแย
งใน

สังคม สร
างสรรค.ความรักสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันท.กัน ดังท่ีวัสสการพราหมณ.ได
กราบ

ทูลถวายความเห็นต1อพระพุทธเจ
าว1า “ข
าแต1พระโคดมผู
เจริญ เจ
าวัชชีท้ังหลายประกอบด
วยอปริ

หานิยธรรมแม
เพียงข
อหนึ่งข
อเดียว ก็พึงหวังความเจริญได
โดยแท
 หาความเสื่อมมิได
 จะกล1าวไป



๑๘๐ 
 

ใยถึงเจ
าวัชชีท้ังหลายท่ีประกอบด
วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการด
วยเล1า พระราชาอชาตศัตรูไม1

ควรทําการรบประกอบศึกสงครามกับเจ
าวัชชีท้ังหลาย นอกจากการใช
วิธีการเจรจาปรองดองเท1า

นั้นเอง” 

 ๓.๒.๒ ความหมายและความสําคัญของอปริหานิยธรรม 

 ข
อความในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตรได
แสดงความหมายของอปริหานิยธรรม ไว


เหมือนกันคือ หมายถึง ธรรมท่ีนําไปสู1ความเจริญรุ1งเรืองอย1างเดียว ไม1มีความเสื่อมเสีย ดังข
อความว1า    

 “ยาวกีว  fฺจ ภิ กฺขเว อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขูสุ ฐสฺสนฺติ  อิเมสุ จ  

 สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ  ภิ กฺขู  สนฺทิสฺสิสฺสนฺติ วุฑฺฒิ เยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ 

 ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้  จัก

 ต้ังอยู1ใน หมู1ภิกษุ และหมู1ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยู1เพียงใด หมู1

 ภิกษุพึง หวังได
ซ่ึงความเจริญอย1างเดียว ไม1มีเสื่อม เพียงนั้น”๙๓ 

 สมเด็จพระสังฆราชเจ*า กรมหลวงวชิรญาณวงศ$ ให
ความหมายคําว1า อปริหานิยธรรม ไว
ว1า 

“ธรรมเปDนท่ีตั้งของความไม1เสื่อม หรือธรรมไม1เปDนท่ีตั้งของความเสื่อม๙๔ 

 พระธรรมป4ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได
ให
ความหมายคําว1า อปริหานิยธรรม ไว
ว1า “อปริหานิยธรรม 

ธรรมไม1เปDนท่ีตั้งแห1งความเสื่อม ธรรมท่ีทําให
ไม1เสื่อม เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว๙๕ 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ U4ตHาโณ) ได
อธิบายความหมายของคําว1า อปริหานิยธรรม ไว


ว1า “อปริหานิยธรรม คือ ธรรมท่ีจะนําไปสู1ความเจริญอย1างเดียว จะไม1ประสพความเสื่อมเลย ตราบ

เท1าท่ียังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล1านี้อยู1๙๖ 

 คณาจารย$แห@งโรงพิมพ$เล่ียงเซียง อธิบายว1า อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม1เปDนท่ีตั้งแห1ง 
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๑๘๑ 
 

ความเสื่อม คือ เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว เรียกตามพระสูตรว1า ภิกขุอปริหานิยธรรม๙๗ 

 ไพฑูรย$ นูมหันต$ กล1าวว1า อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมไม1เปDนท่ีต้ังแห1งความเสื่อม แต1

เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว กล1าวคือ ถ
าบุคคลใด หมู1ใด คณะใด ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ บุคคล

นั้น หมู1นั้น คณะนั้น จะมีแต1ความเจริญความก
าวหน
า ไม1มีความเสื่อมความเสียหาย เปDนธรรมท่ีมี

อุปการะมากสําหรับผู
บริหารหมู1ชนหรือบ
านเมือง๙๘ 

 อุดร จันทวัน ได
ให
ความหมายของคําว1า อปริหานิยธรรม ไว
ว1า “อปริหานิยธรรมในความหมาย

นั้นหมายถึง ธรรมท่ีประพฤติปฏิบัติแล
วจะไม1ทําให
องค.กรและสังคมนั้น ๆ เสื่อมทรามลง คือมีแต1

ความเจริญฝwายเดียว๙๙ 

 ประยงค$ พรมมา ได
สรุปความหมายของ อปริหานิยธรรมไว
ว1า หมายถึง เครื่องแสดงหรือ

คุณภาพท่ีมีประจําตัวโดยเฉพาะของอปริหานิยธรรม ซ่ึงได
แก1 ความไม1เสื่อมหรือความเจริญก
าวหน
า 

สําหรับอปริหานิยธรรมท่ีทําให
การปกครองมีความเจริญโดยท่ีไม1มีความเสื่อมนั้น จะต
องประกอบด
วย

สิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ ผู
ปกครองเปDนผู
มีธรรม ผู
ถูกปกครองหรือประชาชนเปDนผู
มีธรรม และมี

หลักการบริหารการปกครองท่ีดี หลักธรรมดังกล1าวนี้เปDนหลักธรรมท่ีประชาชนหรือสมาชิกในรัฐควร

ยึดถือเปDนหลักปฏิบัติ และเปDนหลักธรรมท่ีสอนให
ดําเนินชีวิตอย1างมีความรับผิดชอบท้ังต1อตนเองและ

ต1อสังคมโดยรวม๑๐๐ 

 พระมหาอานนท$ อานนฺโท ได
กล1าวสรุปหลักอปริหานิยธรรมว1า เปDนหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาท่ีมีการกล1าวถึงความเปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว สําหรับหมู1ชนหรือผู
บริหาร

                                                           

 
๙๗คณาจารย.แห1งโรงพิมพ.เลี่ยงเซียง, คู@มือสําหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรี, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ.เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๕), หน
า ๙๕. 
 ๙๘ไพฑูรย. นูมหันต.,“การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 
กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1, ปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๕๕, หน
า ๒๐. 
 ๙๙อุดร จันทวัน, “พระพุทธศาสนากับการปกปkองคุ
มครองสิทธิมนุษยชน”, สารนิพนธ$พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน
า ๓๕๗. 
 ๑๐๐ประยงค. พรมมา, “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค.การบริหารส1วน
จังหวัดขอนแก1น”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน
า ๓๘. 



๑๘๒ 
 

บ
านเมือง ซ่ึงเปDนส1วนหนึ่งของหลักธรรมมาภิบาล เปDนพุทธวิธีการบริหารซ่ึงเปDนแนวทางท่ีดีท่ีควร

นํามาปฏิบัติ เพ่ือทําให
เกิดผลท่ีดีแก1หน1วยงาน๑๐๑ 

 พระครูวิลาศกาญจธรรม (เล็ก สุธมฺมปHฺโH) ได
อธิบายความหมายของหลักภิกขุอปริหานิย

ธรรมไว
ว1า เปDนหลักธรรมอันนํามาซ่ึงความสงบสุขของสังคม กล1าวคือ เปDนหลักธรรมแห1งการอยู1

ร1วมกัน ซ่ึงจําเปDนอย1างยิ่งในด
านการบริหารงาน เพราะเปDนหลักธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินชีวิต

ของพระภิกษุอย1างแท
จริง ท้ังยังเอ้ือประโยชน.ต1อบุคคลรอบข
าง ด
วยหลักธรรมนี้จะสามารถนําไปสู1

วิถีทางแห1งการแก
ปIญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในวงการคณะสงฆ. ซ่ึงเปDนไปเพ่ือความรุ1งเรืองแห1ง

พระพุทธศาสนาสืบไป๑๐๒ 

 กล1าวโดยสรุป อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมเปDนท่ีต้ังของความไม1เสื่อมหรือธรรมไม1เปDน

ท่ีต้ังของความเสื่อม เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว ตราบเท1าท่ียังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล1านี้อยู1 

กล1าวคือ หากบุคคลหรือสังคมใดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้  บุคคลหรือสังคมนั้นย1อมีแต1ความ

เจริญรุ1งเรือง ไม1มีความเสื่อมเสียเกิดข้ึน ถือเปDนหลักธรรมสําคัญของการอยู1ร1วมกันสําหรับหมู1ชนหรือ

ผู
บริหารปกครองบ
านเมือง ท่ีสามารถใช
เปDนแนวทางแห1งการแก
ไขปIญหาความขัดแย
งหรืออุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนได
 

 ๓.๒.๓ องค$ประกอบของราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 

 ในเบ้ืองต
นผู
วิจัยได
กล1าวสรุปไว
ว1า หลักอปริหานิยธรรมนี้มีปรากฏอยู1ในพุทธปรัชญาเถรวาท

แบ1งเปDน ๒ กลุ1มใหญ1 คือ ภิกขุอปริหานิยธรรม (ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความไม1เสื่อมของภิกษุ) และราช

อปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม (ธรรมเปDนท่ีต้ังแห1งความไม1เสื่อมของพระราชานักปกครอง

หรือเจ
าลิจฉวี) ซ่ึงในงานวิจัยเล1มนี้ ผู
วิจัยจะเน
นการศึกษาวิเคราะห.เฉพาะหลักราชอปริหานิยธรรม

หรือวัชชีอปริหานิยธรรมเท1านั้น  

                                                           

 
๑๐๑พระมหาอานนท. อานนฺโท, “การบริหารกิจการคณะสงฆ.ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ

ประยุกต.ใช
หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน
า ๓๕. 
 

๑๐๒พระครูวิลาศกาญจธรรม (เล็ก สุธมฺมปfฺโf), “การปกครองคณะสงฆ.ตามหลักภิกขุอปริ
หานิยธรรม ๗ ของคณะสงฆ.อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”,ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน
า ๖๐. 
 



๑๘๓ 
 

 ท้ังนี้ เพราะผู
วิจัยเห็นว1า ธรรมกลุ1มนี้มีความสัมพันธ.เก่ียวข
องกับการอยู1ร1วมกันของชุมชน

และการบริหารกิจการบ
านเมืองของนักปกครอง เปDนไปเพ่ือความเจริญผาสุก เพ่ือความรักสามัคคีและ

ความปรองดองสมานฉันท.ของสังคม ส1งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในระบอบประชาธิไตย 

ซ่ึงถือว1าคนทุกคนมีความเท1าเทียมกัน ธรรมกลุ1มนี้จึงถือเปDนหลักการท่ีควบคู1กับหลักเสรีภาพส1งเสริม

ให
ประชาชนแสดงออกถึงการเปDนเจ
าของอํานาจอธิปไตย ท้ังยังเปDนหลักการสําคัญของการปkองกัน

หรือระงับความขัดแย
งทางสังคมไทย ประกอบด
วย  ๗ ประการ ดังนี้ 

 ๑. หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย. 

 ๒. พร
อมเพรียงกันประชุม พร
อมเพรียงกันเลิกประชุม พร
อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 

 ๓. ไม1บัญญัติสิ่งท่ีมิได
บัญญัติไว
 ไม1ล
มล
างสิ่งท่ีบัญญัติไว
เดิม ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรมท่ีวางไว


เดิม 

 ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท1านวัชชีผู
ใหญ1ท้ังหลาย และเห็นถ
อยคําของท1านเหล1านั้น  

ว1าเปDนถ
อยคําอันตนพึงเชื่อฟIง 

 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให
อยู1ดีโดยไม1ถูกข1มเหงหรือฉุดคร1าขืนใจ 

 ๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานท้ังภายในและภายนอก และไม1ลบล
างพลีกรรมอัน

ชอบธรรม ซ่ึงเคยให
เคยทําแก1เจติยสถานเหล1านั้นเสื่อมหายไป 

 ๗. ถวายความอารักขา ความคุ
มครอง ปkองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต.ท้ังหลายเปDน

อย1างดี ด
วยหวังใจว1า  เม่ือไรพระอรหันต.ท้ังหลายท่ียังไม1มาพึงมาสู1แว1นแคว
น และท่ีมาแล
ว  พึงอยู1

เปDนสุขเถิด 

 ดังจะได
ศึกษาวิเคราะห.และอธิบายขยายความไปตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑.  หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย$ 

 จากข
อความในสารันททสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธเจ
าได
ทรงแสดงหลักวัชชี

อปริหานิยธรรมแก1ชาววัชชีไว
 โดยทรงอธิบายเนื้อหาของข
อท่ีหนึ่งคือ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย.ว1า 

เม่ือหมู1ชนชาววัชชีจักหม่ันประชุมกันอยู1เนื่องนิตย. ตราบใด ย1อมนําไปสู1ความเจริญก
าวหน
าของหมู1

คณะเพียงอย1างเดียว ไม1มีความเสื่อมเสียใด ๆ เกิดข้ึน ตราบนั้น๑๐๓ 

                                                           

 
๑๐๓องฺ.สตฺตก. ๒๖/๑๙/๑๗-๑๘. 



๑๘๔ 
 

 พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า การประชุมของคนท่ีอยู1เปDนหมวดหมู1นั้น 

จําเปDนจะต
องมีการประชุมปรึกษาในกิจการงานและกระทํากิจกรรมต1าง ๆ ตามหน
าท่ี การประชุมจึง

ต
องมีบ1อย ๆ เพ่ือให
สามารถติดตามศึกษา และสามารถแก
ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนได
ทันท1วงที๑๐๔ 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อธิบายว1า หม่ันประชุมกันเนืองนิตย. คือ หม่ันพบปะ

ปรึกษาหารือกันเพ่ือระดมสมองช1วยกันแก
ปIญหาต1าง ๆ ของกิจการบ
านเมือง ไม1ควรทําอะไรตาม

ลําพังหรือเมินเฉยต1อเหตุการณ.บ
านเมือง๑๐๕ 

 ไพทูรย$ นูมหันต$ ได
อธิบายว1า การประชุมเปDนหลักในการเมืองการปกครอง โดยมีความขยัน

หม่ันประชุมกันเปDนนิตย. หลักธรรมข
อนี้มุ1งหมายให
นักปกครองปรึกษาหารือกันอย1างสมํ่าเสมอ เพ่ือ

เสนอแนวคิด ทฤษฎีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน รับฟIงข
อคิดใหม1 ๆ ในโลกปIจจุบัน ท่ี

ทันต1อเหตุการณ.เอามาวิเคราะห.รับฟIงเสนอความเห็นของกันและกัน เม่ือเห็นว1าความคิดเห็นท่ี

นําเสนอมีคุณค1ามีเหตุผลต1อองค.การเกิดประโยชน.ข้ึนต1อส1วนรวม ก็นําไปยึดถือปฏิบัติต1อไป...

เพราะฉะนั้น การปกครองบ
านเมืองหมู1คณะและประเทศชาติท่ัวโลก จึงควรมีการประชุมกันเปDนนิตย. 

เช1น การประชุมรัฐสภาไทย ส.ว. ส.ส. คณะรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรม ประชุมคณะกรรมาธิการ เปDน

ต
น๑๐๖ 

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การอยู1ร1วมกัน การทํางานร1วมกันของคนในสังคมจะต
องมีการ

พบปะประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแก
ไขปIญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต
องท่ี เปDนประโยชน. เพ่ือความเข
าใจท่ีดีต1อกัน ของทุกคนในสังคม ย1อมนํามา

ซ่ึงความเจริญ ไม1มีความเสื่อมทุกกรณี เช1น พ1อ แม1 ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ1น ปIญหา

                                                           

 
๑๐๔พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน$, พิมพ.ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ.มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน
า ๑๐๖-๑๐๙. 
 

๑๐๕ผศ.ปฐมพงศ.  ทินบรรเจิดฤทธิ์ ,  พุทธวิธีการปกครอง ,  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 
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๑๐๖ไพฑูรย. นูมหันต., “การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 
กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”,อ
างแล
ว, หน
า ๒๖. 



๑๘๕ 
 

ลูกไปติดยาเสพติดก็จะไม1เกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหน
ามีการประชุมปรึกษากับผู
ร1วมงานทุกครั้ง

งานก็จะราบรื่น หากมีข
อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน๑๐๗ 

 กันต$ สาระทิศ กล1าวว1า นักปกครองควรพบปะปรึกษาหารือกัน แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข
อ

ยุติความขัดแย
งโดยใช
วิธีการอภิปรายในรัฐสภา ข
อขัดแย
งต1าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นักปกครองควรใช


วิธีการลงมติอภิปรายในสังคม ไม1ใช
อํานาจความรุนแรงในการแก
ปIญหา ส1งเสริมให
ประชาชนได
เข
า

ร1วมกิจกรรมทางการเมืองเท1า ๆ กัน ดังนั้น นักปกครองจะต
องส1งเสริมให
ประชาชนได
รับฟIงข1าวสาร

ทางการเมือง มีการชักชวนให
ประชาชนได
พบปะหารือกัน เพ่ือแสดงความคิดเห็น ตลอดท้ังการ

อภิปรายมีการพูดคุยถกเถียงปIญหาทางการเมือง โดยการเข
าไปมีส1วนร1วมในการตัดสินใจแก
ปIญหา

สังคม การติดตามความเคลื่อนไหวของทางราชการและการเสนอแนการแก
ปIญหาของสังคมให
แก1

รัฐบาล๑๐๘ 

 กล1าวโดยสรุป การหม่ันประชุมกันเนืองนิตย. ได
แก1 นักปกครองหรือบุคคลท่ีอยู1ร1วมกันเปDน

หมวดหมู1 จะต
องหม่ันพบปะรวมกลุ1ม ปรึกษาหารือ ประชุมกันอย1างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาในกิจการ

งานและการกระทํากิจกรรมต1าง ๆ ตามหน
าท่ีของแต1ละฝwาย แก
ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข
อยุติความขัดแย
ง โดยใช
วิธีการอภิปราย การ

พูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและมีส1วนร1วมในการตัดสินใจ

แก
ปIญหาสังคม 

 ๒. พร*อมเพรียงกันประชุม พร*อมเพรียงกันเลิกประชุม พร*อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีสอง

ไว
ว1า เม่ือชาววัชชีประชุมก็จักพร
อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร
อมเพรียงกันเลิกประชุมและ

จักพร
อมเพรียงช1วยกันทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความ

เสื่อมเลย เพียงนั้น๑๐๙  
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องค$กร, (ม.ป.ป.), หน
า ๓. 
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<kantacandidate.blogspot/2012> 
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๑๘๖ 
 

 พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายเพ่ิมเติมว1า ในการเข
าประชุมนั้นต
องพร
อมเพรียง

กันประชุม เพราะกรรมในพระพุทธศาสนาท่ีถือว1าถูกต
อง จะต
องพร
อมเพรียงกันกระทําไม1ใช1ต1างคน

ต1างทําหรือว1าคนหนึ่งทํา คนหนึ่งไม1เห็นด
วย และเม่ือประชุมไปแล
วก็ต
องอยู1ในระเบียบวินัย ไม1ใช1ว1า

นึกจะลุกกลางคันก็ลุกไป แต1จะต
องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริง ๆ จึง

ออกไปตามมติของสงฆ.ได
 แต1จะต
องยอมรับมติต1าง ๆซ่ึงสงฆ.ได
ร1วมกันลงในขณะท่ีเราไม1อยู1ในท่ี

ประชุม กิจการอันใดท่ีเปDนภาระของหมู1คณะ ไม1ว1าภายในบ
านหรือว1าภายในวัด หรือว1าภายในสังคม

ตลอดถึงประชาติก็ตาม จะต
องพร
อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล1านั้นให
สําเร็จลุล1วงไปด
วยดี และ

พร
อมเพรียงกันทํางานอันเปDนหน
าท่ีความรับผิดชอบของหมู1คณะนั้น ๆ ไม1ให
มีความบกพร1อง๑๑๐ 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อธิบายว1า พร
อมเพรียงกันประชุมและพร
อมเพรียงกันเลิก 

คือ เม่ือถึงเวลานัดหมายหรือมีหนังสือเชิญประชุม ก็มาประชุมให
ตรงต1อเวลาโดยพร
อมเพรียงกัน และ

ถ
ายังไม1หมดวาระการประชุมหรือยังมิได
ปeดประชุม ก็ไม1สมควรหลบหนีออกจากท่ีประชุมโดยไม1มีเหตุ

อันควร๑๑๑  

 ไพทูรย$ นูมหันต$ ได
อธิบายรายละเอียดไว
ว1า เม่ือประชุมก็พร
อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิก

ประชุมก็พร
อมเพรียงกันเลิก และพร
อมเพรียงกันช1วยทํากิจกรรมท่ีควรทํา ท้ังผู
นําท้ังผู
ตามพร
อม

เพรียงกันทํา ในการประชุมก็ดี ในการเข
าประชุมก็ดี การเลิกประชุมและการทําใด ๆก็ดี องค.การ

จะต
องยึดหลักสามัคคีธรรมเปDนสําคัญ ต
องฝIกใฝwจดจ1อใส1ใจในจิตสํานึกต1อเรื่องการประชุม ไม1ขาดไม1

อ
างติดงานหลวงงานราษฎร. ไม1หลบหนีการประชุม เม่ือเจ็บแบบกะทันหันมีกิจสําคัญจําเปDนอย1างยิ่ง 

เข
าประชุมไม1ได
ก็บอกลา ใบลาหรือบอกกล1าวล1วงหน
าให
ท่ีประชุมทราบ เม่ือประชุมก็ต
องรักษาความ

สามัคคี รักษามารยาท เคารพเหตุผลตนเอง เคารพเหตุผลผู
อ่ืน ๆ ด
วยไม1ถือทิฏฐิมานะ ไม1พูดจา

ก
าวร
าวหรือถากถางคนอ่ืน ๆ ด
วยไม1ยกตนข1มท1าน เวลาแสดงความคิดเห็นต1อท่ีประชุม เคารพ

สถานท่ีประชุม มีสัมมาคารวะต1อท่ีประชุม มีความสุภาพอ1อนหวาน มีมิตรไมตรีอ1อนโยน เม่ือถูกคน

อ่ืนในหมู1คณะโต
เถียงโดยเหตุโดยผลโดยหลักการ ก็ไม1ถือโทษโกรธเคือง รู
จักเอาใจเขามาใส1ใจเรา อย1า

เห็นแก1ตัว เชื่อม่ันตนเองมากเกินไป เคารพความรู
ความคิดเห็นของคนอ่ืน มีน้ําอดน้ําทน ไม1ฉุนเฉียว

                                                           

 
๑๑๐พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน$, อ
างแล
ว, หน
า ๑๐๖-๑๐๙. 
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๑๘๗ 
 

เกรี้ยวกราด หรือแสดงอํานาจบาตรใหญ1ต1อท่ีประชุม เม่ือผู
เข
าประชุมทุกคนสํานึกในหน
าท่ีของการ

เข
าประชุมอย1างนี้ และปฏิบัติอย1างนี้ การประชุมก็จะดําเนินไปด
วยดีเกิดการเปDนปzกแผ1นความ

เรียบร
อยต1อองค.กร 

 เวลาเลิกประชุมก็ต
องรักษาสามัคคีธรรม กล1าวคือ เม่ือท่ีประชุมยังดําเนินการประชุมอยู1 ยังมี

เรื่องพิจารณาเรื่องต1าง ๆ อยู1 ยังไม1ถึงเวลาเลิกการประชุม ก็ต
องอยู1ร1วมการประชุมจนตลอด ไม1หนี

ประชุมกลางครัน เว
นแต1จะมีเรื่องด1วนสําคัญหรือกิจจําเปDนจริง ๆ ต
องให
ความสําคัญต1อการประชุม 

ถือเปDนกฎหมายรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติอย1างนี้ ชื่อว1าพร
อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 เม่ือมีกรณีใด ๆ เกิดข้ึนซ่ึงเปDนหน
าท่ีท่ีจะต
องจัดต
องทํา ก็ต
องร1วมมือกัน ช1วยกันทํากิจนั้นให


สําเร็จลุล1วงไปตามเปkาหมาย ไม1หนีงานหรือหลบหลีกเลี่ยงงาน โดดงาน เวลาทํางานก็ต
องรู
จักหน
าท่ี

ว1า รับผิดชอบอะไรได
รับมอบหมายให
ทําสิ่งใด ก็ต
องรู
จักรับผิดชอบต1อสิ่งนั้น ทําการนั้นด
วยความ

ต้ังใจและจริงใจ โดยอาศัยหลักคุณธรรมประจําใจคือ อิทธิบาท ๔ อย1าง เปDนหลักปฏิบัติงาน ได
แก1 

ทํางานด
วยความพอใจ เอาใจใส1งาน มีใจรักงานมีความพอใจการงาน มีความอุตสาหพยายามอย1าง

แรงกล
า มีจิตใจม่ันคงจดจ1อต1อการงานท่ีทําอยู1อย1างเต็มความสามารถ และมีความพินิจวิเคราะห.ด
วย

วิจารณปIญญา การท่ีบุคลากรในองค.การพร
อมเพรียงกันปฏิบัติได
อย1างนี้ ชื่อว1า พร
อมเพรียงกันทํากิจ

ท่ีควรทํา๑๑๒ 

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า พร
อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีควรทํา เพ่ือให


เกิดความยุติธรรมเปDนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู1คนท่ีอยู1ร1วมกัน ไม1กินแหนงแคลงใจกัน จะทํางาน

อะไรก็สําเร็จได
 เช1น ในครอบครัวมีปIญหาอะไรปรึกษาหารือกันก็ต
องอยู1พร
อม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได


ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปด
วยความเต็มใจ๑๑๓ 

 กันต$ สาระทิศ กล1าวว1า พร
อมเพรียงกันประชุม คือ นักปกครองควรส1งเสริมให
ประชาชนรู
จัก

ระเบียบกฎเกณฑ.ท่ีได
ตกลงกันไว
ในการร1วมมือกันทํากิจการต1าง ๆ เม่ือทําการใดก็ช1วยกันและทํา

                                                           

 
๑๑๒ไพฑูรย. นูมหันต., “การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 

กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”, อ
างแล
ว, หน
า ๒๖. 
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๑๘๘ 
 

พร
อมกัน เลิกพร
อมกัน ไม1อิดออดล1าช
า หรือถ1วงเวลา รับผิดชอบต1อหน
าท่ีท่ีได
รับมอบหมายจาก

ส1วนรวมและในสังคม ประชาชนมีความเสมอภาคทางด
านการเมืองเท1า ๆกัน๑๑๔  

 กล1าวโดยสรุป การพร
อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีควรทํา ถือเปDนสิ่งสําคัญใน

การสร
างความสัมพันธ.อันดีระหว1างนักปกครองกับประชาชน หรือระหว1างหมู1คณะท่ีอยู1ร1วมกัน ใน

สังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได
พร
อมเพรียงกันประชุม พร
อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร
อมเพรียงกันทํา

กิจการต1าง ๆท่ีได
รับมอบหมายด
วยความต้ังใจและจริงใจ อาศัยความสามัคคีร1วมแรงร1วมใจเปDนหนึ่ง

เดียวกัน ทุกภาคส1วนในสังคมแสดงความรู
ความคิดเห็นอย1างเท1าเทียมกันเช1นนี้ ย1อมทําให
เปkาหมาย

ของชุมชน องค.การ สังคมหรือประเทศชาติ สามารถดําเนินไปสู1ความสําเร็จลุล1วงลงได
ด
วยดี 

 ๓. ไม@บัญญัติส่ิงท่ีมิได*บัญญัติไว* ไม@ล*มล*างส่ิงท่ีบัญญัติไว*เดิม ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรมท่ี

วางไว*เดิม 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีสาม

ไว
ว1า เม่ือชาววัชชีจักไม1บัญญัติสิ่งท่ียังไม1บัญญัติ จักไม1ถอนสิ่งท่ีท1านบัญญัติไว
แล
ว ประพฤติม่ันอยู1ใน

ธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณ ตามท่ีท1านบัญญัติไว
 เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1

พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น๑๑๕  

 พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า หลัก(วัชชี) อปริหานิยธรรมข
อ ๓ นี้ 

พระพุทธเจ
าทรงตรัสถึงหลักการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ
า ผู
ท่ี

นับถือพระพุทธศาสนาจะต
องปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของพระองค. ดังนั้น เรื่องอะไรท่ีพระองค.

ทรงบัญญัติไว
 ก็ถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ไม1มีการบัญญัติเพ่ิมเติม ไม1มีการแก
ไขสิ่งท่ีทรงบัญญัติไว
 

ทรงบัญญัติไว
ว1าอย1างไร ก็ต
องยึดถือประพฤติปฏิบัติไปอย1างนั้น ถ
าหากว1าไม1พอใจหรือไม1อาจปฏิบัติ

ได
 ก็สึกออกไปเปDนฆราวาส ไม1ใช1จะมาแก
ไขดัดแปลงพระธรรมวินัย เพ่ือให
ตนปฏิบัติได
โดยไม1ยอมรับ

นับถือหลักท่ีพระพุทธเจ
าทรงบัญญัติไว
 สิกขาบทบางอย1างถึงแม
ว1าในยุคสมัยนี้ได
มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ไปมากก็ตาม แต1ก็ต
องยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น๑๑๖ 

                                                           

 
๑๑๔กันต. สาระทิศ, พุทธสันติวิธีเพ่ือสร*างความปรองดอง, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 

<kantacandidate.blogspot/2012> 
 

๑๑๕องฺ.สตฺตก. ๒๖/๑๙/๑๗-๑๘. 
 

๑๑๖พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน$, อ
างแล
ว, หน
า ๑๐๖-๑๐๙. 



๑๘๙ 
 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ กล1าวว1า ไม1ทําอะไรนอกเหนือจากระเบียบข
อบังคับ คือ ได


บัญญัติสิ่งใดไว
เปDนข
อบังคับ ก็ประชุมไปตามระเบียบนั้นและไม1เหยียบย่ํากฎเกณฑ.ท่ีได
วางไว
 ไม1

ถือเอาตามอําเภอใจใคร1ต1อความสะดวก ข
อกําหนดหรือกฎเกณฑ.อันใด ยังมิได
กําหนดบัญญัติไว
ก็ไม1

กล1าวอ
างหรือกําหนดข้ึนมาเอง๑๑๗ 

 ไพทูรย$ นูมหันต$ อธิบายว1า การบัญญัติสิ่งท่ีไม1ได
บัญญัติไว
 ไม1เพิกถอนในสิ่งท่ีบัญญัติไว
แล
ว 

ถือปฏิบัติตามธรรมของชาววัชชีตามท่ีได
บัญญัติไว
 ได
แก1 การถือหลักกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 

ขนมธรรมเนียมประเพณี เปDนสําคัญ กล1าวคือ ไม1แก
ไข พ.ร.บ. ข
อบัญญัติสิ่งใดท่ีขัดต1อข
อกฎหมาย

ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ท่ีเคยปฏิบัติกันมาและถือปฏิบัติกันอยู1 ไม1

เพิกถอนสิ่งท่ีได
บัญญัติไว
แล
วอันเปDนการท่ีดีงาม เปDนกฎระเบียบ แบบแผนกติกาท่ีสร
างสรรค.ต1อ

องค.กร หน1วยงาน ชุมชน หมู1คณะและสังคม ให
มีระเบียบวินัย ไม1มีความสับสนวุ1นวาย คงอนุรักษ.สิ่งท่ี

ดีงามนั้นไว
คงอยู1ต1อไป และถือปฏิบัติสืบต1อไปด
วยความเคารพต1อกฎระเบียบทําให
เปDนตัวอย1าง

ตลอดไป  

 จารีตประเพณีอันดีงามใด ๆ ท่ีเคยถือปฏิบัติกันมาแต1โบราณและถือปฏิบัติกันอยู1 ก็อนุรักษ.

รักษาเอาไว
หรือปรับเปลี่ยนการกระทําบางอย1างโดยอนุโลม เพ่ือให
สอดคล
องกับยุคโลกาภิวัตน.และ

สอดคล
องกับกาลสมัย เช1น ประเพณีสงกรานต. สารทและลอยกระทง ไหว
พระกลางเดือนห
า เวียน

เทียน เปDนต
น แม
จารีตประเพณีท
องถ่ินอันเปDนเรื่องดีท่ีงดงามก็ควรยึดถือปฏิบัติกันต1อไปโดยอนุโลม

ไปตามกาลสมัย๑๑๘ 

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การไม1บัญญัติสิ่งท่ียังไม1ได
บัญญัติและไม1เลิกล
มสิ่งท่ีบัญญัติไว
แล
ว 

กล1าวคือ บ
านเมืองจะสงบสุขได
 ทุกคนจะต
องไม1บัญญัติและเลิกล
มระเบียบกฎเกณฑ.ต1าง ๆ ของคณะ

                                                           

 
๑๑๗ผศ.ปฐมพงศ.  ทินบรรเจิดฤทธิ์ ,  พุทธวิธีการปกครอง ,  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 
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๑๑๘ไพฑูรย. นูมหันต., “การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 
กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”,อ
างแล
ว, หน
า ๒๗-
๒๘. 



๑๙๐ 
 

หรือสังคมตามความพอใจของตนหรือของกลุ1ม โดยไม1คํานึงถึงความถูกต
อง ตัวอย1างเช1น นักเรียน

จะต
องแต1งเครื่องแบบของนักเรียนเพ่ือความเปDนระเบียบเรียบร
อย จะแต1งกายตามใจตนเองไม1ได
๑๑๙ 

 กันต$ สาระทิศ กล1าวว1า นักปกครองจะต
องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ.ทางสังคม ไม1ล
มล
างสิ่งท่ีไม1บัญญัติ (ตามหลักการเดิม) ถือว1าเปDนกฎหมายท่ีประชาชนส1วน

ใหญ1ได
ให
การยอมรับ เพราะถ
าหากคนส1วนใหญ1ไม1เห็นชอบกับตัวบทกฎหมายใด ๆ ก็สามารถท่ีจะ

ผลักดันให
มีการแก
ไขปIญหานั้น ๆ ได
 โดยอาศัยกลไกทางการเมืองการปกครอง๑๒๐ 

 กล1าวโดยสรุป ไม1บัญญัติสิ่งท่ีมิได
บัญญัติไว
 ไม1ล
มล
างสิ่งท่ีบัญญัติไว
เดิม หมายถึง การยึดถือ

หลักการ บทบัญญัติ ระเบียบกฎเกณฑ. แบบแผนหรือจารีตประเพณีท่ีดีงามท่ีบรรพบุรุษได
กําหนดไว


เปDนข
อปฏิบัติของสังคม โดยไม1พยายามบัญญัติใหม1หรือล
มเลิกเสีย ท้ังไม1ควรเหยียบย่ําทําลาย

กฎเกณฑ.อันเปDนกติกาด้ังเดิมของสังคมเสีย หากแต1ต
องรักษาและเคารพกฎกติกาเหล1านั้น  เพ่ือความ

เปDนระเบียบเรียบร
อยดีงามและความสงบสุขของหมู1คณะในสังคม 

 ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท@านวัชชีผู*ใหญ@ท้ังหลาย และเห็นถ*อยคําของท@านเหล@านั้น  

ว@าเป/นถ*อยคําอันตนพึงเช่ือฟKง 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีสี่ไว


ว1า เม่ือชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท1านวัชชีผู
ใหญ1ท้ังหลาย และจักสําคัญถ
อยคําแห1งท1าน

เหล1านั้น  ว1าเปDนถ
อยคําอันตนพึงเชื่อฟIง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวัง

ความเสื่อมเลย เพียงนั้น๑๒๑  

 พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ) อธิบายว1า หลัก(วัชชี) อปริหานิยธรรมข
อ ๔ นี้ คือ ในหมู1

คณะท่ีอยู1ร1วมกัน มีผู
หลักผู
ใหญ1ท่ีลดหลั่นกันลงมาจําเปDนจะต
องให
ความเคารพนับถือต1อท1านท่ีเปDน

ผู
ใหญ1ในท่ีนั้น เช1น ภายในวัดก็ให
ความเคารพนับถือต1อเจ
าอาวาสและพระเถระผู
ใหญ1ท่ีเหนือตนข้ึนไป 

                                                           

 
๑๑๙ชญานิศ เขียวสด, อปริหานิยธรรม : หลักธรรมกับความสําเร็จและความม่ันคงของ

องค$กร, อ
างแล
ว, หน
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๑๙๑ 
 

ข
อความท่ีท1านแนะนําสั่งสอน แม
จะมีการดุด1าตําหนิไปบ
างแต1ถือว1าเปDนคําสอนท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาดี 

ผู
ท่ีอยู1ในสํานักของท1านจะต
องเชื่อถือและปฏิบัติตาม๑๒๒ 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อธิบายว1า แสดงความเคารพให
เกียรติท1านผู
ใหญ1ในท่ีประชุม 

ผู
ใหญ1ย1อมมีประสบการณ.มาก พบเห็นหรือเผชิญกับปIญหาต1าง ๆมาก1อน ควรรับฟIงคําแนะนําท
วงติง

ของท1าน โดยเฉพาะท1านผู
ใหญ1ท่ีเปDนประธานในท่ีประชุม ต
องฟIงคําตักเตือนของท1านด
วยความ

เคารพ๑๒๓ 

 ไพทูรย$ นูมหันต$ อธิบายว1า หลักธรรมข
อนี้ เปDนหลักธรรมมุ1งหมายให
เห็นความสําคัญของ

ผู
ใหญ1 เพราะผู
ใหญ1นั้นไม1ว1าจะเปDนผู
ใหญ1โดยแท
หรือโดยอาวุโส โดยคุณธรรมหรือโดยชาติกําเนิดก็

ตาม เปDนผู
มีความหนักแน1นด
วยเปDนผู
เกิดมานานเห็นโลกมานาน รู
เห็นกิจการทรงจําเรื่องราวไว
ได
มาก 

รู
เห็นความเสื่อมความเจริญมามาก ได
รับบทเรียนในชีวิตผ1านเหตุการณ.มามาก เปDนผู
มีบารมีมากก็

ย1อมเปDนท่ีพ่ึงได
ในกิจการท้ังปวง ข
อคิดความเห็นข
อตักเตือนหรือโอวาทของผู
ใหญ1 ย1อมถือเปDน

มาตรฐานได
 การเคารพนับถือผู
ใหญ1จึงเปDนเหตุให
มีความเจริญไม1มีความเสื่อม นักปกครองควร

ตระหนักในข
อนี้ให
มาก 

 นักบริหารนักปกครองบางคนขาดความสําเหนียกในข
อนี้ เม่ือตนมีอํานาจหน
าท่ี บังคับบัญชา

ก็พูดจาโอหัง เห็นคนสูงอายุเปDนคนโบราณคร่ําครึไปหมด โดยเฉพาะผู
ใต
บังคับบัญชา แม
จะมีอายุ

มากกว1าตน ทํางานมาก1อนตน ก็เห็นไม1สําคัญ ชอบพูดอย1างกับทาส ถืออํานาจบาตรใหญ1เปDนสําคัญ 

การกระทําท่ีขาดคารวะเช1นนั้น ไม1เปDนมงคลแก1ตัว มีแต1จะฉุดตัวเองให
ตํ่าลง มีผู
บริหารบางคนมิได


ประพฤติเช1นนั้น แม
ตนเองจะมีตําแหน1งสูงเพียงใด ก็ไม1ดูถูกดูหม่ินคนสูงอายุกว1า แม
จะอยู1ใต
บังคับ

บัญชาของตนเอง คนเช1นนี้ย1อมจะได
รับการยกย1องนับถือโดยท่ัวไป ดังนั้น การเคารพนับถือผู
ใหญ1 จึง

เปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว ไม1มีทางเสื่อมเลย๑๒๔ 

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การเคารพนับถือผู
ใหญ1 การเคารพและรับฟIงคําสั่งสอนของผู
ใหญ1 

ถือว1าเปDนสิ่งท่ีดีเพราะผู
ใหญ1เกิดก1อน ผ1านประสบการณ.มามากกว1า ประกอบกับการอยู1ร1วมกันใน

                                                           

 
๑๒๒พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน$, อ
างแล
ว, หน
า ๑๐๖-๑๐๙. 

 
๑๒๓ผศ.ปฐมพงศ.  ทินบรรเจิดฤทธิ์ ,  พุทธวิธีการปกครอง ,  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 

<www.mcu.ac.th/site/articlecontent> 
 

๑๒๔ไพฑูรย. นูมหันต., “การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 
กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”,อ
างแล
ว, หน
า ๒๘. 



๑๙๒ 
 

สังคมต
องมีผู
นํา ถ
าเราให
การเคารพและเชื่อฟIงผู
นํา สังคมก็จะไม1วุ1นวาย เช1น ถ
าลูกเชื่อฟIงพ1อแม1 ก็จะ

เปDนคนดีได
เพราะไม1มีพ1อแม1คนไหนอยากให
ลูกตัวเองเปDนคนชั่ว๑๒๕ 

 กันต$ สาระทิศ อธิบายว1า การสักการะเคารพนับถือผู
ใหญ1 นักปกครองจะต
องเคารพต1อ

ผู
ใหญ1ในบ
านเมือง ต
องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให
ความสําคัญต1อประชาชน โดยการรับฟIง

ความคิดเห็นข
อเสนอแนะ และความต
องการของประชาชน ไม1เลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีความเสมอภาค

ทางสังคม คนทุกคนจะต
องได
รับความเคารพ ไม1มีอุปสรรคจอมปลอมเปDนเครื่องกีดขวางการคบค
า

สมาคมระหว1างระหว1างผู
ใหญ1กับผู
น
อย คนรวยกับคนจนหรือคนต1างอาชีพกัน...๑๒๖ 

 กล1าวโดยสรุป การแสดงความเคารพนับถือต1อผู
ใหญ1หรือผู
มีอาวุโสในสังคม ย1อมนําชีวิตเรา

ให
มีแต1ความดีงาม ความเปDนสิริมงคลและความเจริญรุ1งเรืองฝwายเดียว เพราะผู
ใหญ1ในบ
านเมืองหรือ

ชุมชนนั้น ท1านผ1านการเรียนรู
 ผ1านประสบการณ.มามาก พบเห็นหรือเผชิญกับปIญหาต1าง ๆมา

มากมาย ได
รับบทเรียนชีวิตผ1านเหตุการณ.เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ีเลวร
ายมามาก ย1อมมีปIญญาท่ีสามารถ

แยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต1าง ๆได
 การแสดงความเคารพต1อผู
ใหญ1ในสังคม ด
วยการเชื่อ

ฟIงความคิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท
วงติงหรือโอวาทคําพร่ําสอนของท1าน ย1อมเปDนเหตุให


ชีวิตมีแต1ความเจริญก
าวหน
าฝwายเดียว ไม1มีทางเสื่อมทางตกตํ่าเลย 

 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให*อยู@ดีโดยไม@ถูกข@มเหงหรือฉุดคร@าขืนใจ 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีห
า

ไว
ว1า เม่ือชาววัชชีจักไม1ข1มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได


แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น๑๒๗  

 หมายความว1า ผู
ท่ีเปDนผู
บริหารปกครองบ
านเมืองหรือชุมชนนั้น จะต
องค1อยหม่ันดูแลปกปkอง

พวกผู
หญิงท่ีอยู1ในการปกครองของตนให
ดี เพราะหมู1สตรีโดยปกติเปDนเพศท่ีอ1อนแอและอ1อนไหวต1อ

อารมณ.หรือเรื่องราวต1าง ๆได
เร็ว การเฝkาระวังรักษาคุ
มครองให
พวกเธออยู1อย1างปลอดภัยไร
การข1ม

เหงรังแกท้ังจากคนในครอบครัวเองหรือคนนอกครอบครัว การปฏิบัติของผู
นําชุมชนหรือหัวหน
า

                                                           

 
๑๒๕ชญานิศ เขียวสด, อปริหานิยธรรม : หลักธรรมกับความสําเร็จและความม่ันคงของ

องค$กร, อ
างแล
ว, หน
า ๓. 
 

๑๒๖กันต. สาระทิศ, พุทธสันติวิธีเพ่ือสร*างความปรองดอง, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 
<kantacandidate.blogspot/2012> 
 

๑๒๗องฺ.สตฺตก. ๒๖/๑๙/๑๗-๑๘. 



๑๙๓ 
 

ครอบครัวเช1นนี้ ย1อมนําไปสู1ความสุขความเจริญความอบอุ1นในครอบครัวหรือชุมชนฝwายเดียว หา

ความเสื่อมเสียมิได
 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ได
อธิบายว1า การให
เกียรติแก1สตรีและเด็ก คือ ไม1ปล1อยให


สตรีและเด็กตกอยู1ในอันตรายท่ีจะถูกข1มเหงรังแก เพราะโดยธรรมชาติแล
ว สตรีและเด็กย1อมมีสรีระ

ร1างกายอ1อนแอกว1า หากไม1คอยช1วยเหลือคุ
มครองจะทําให
พวกจิตทรามทําร
ายได
ง1าย๑๒๘ 

 ไพทูรย$ นูมหันต$ อธิบายขยายความไว
ว1า การคุ
มครองปกปkองกุลสตรีหรือกุลกุมารีท้ังหลาย 

มิให
ถูกข1มเหงรังแกฉุดคร1าขืนใจ ถือเปDนหลักธรรมท่ีมุ1งปราบปรามอาชญากรรมเก่ียวกับเพศ มุ1ง

ปราบปรามและปkองกันภัยทางสังคม โดยประสงค.จะให
สตรีมีความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะอย1าง

ยิ่งสตรีสาววัยรุ1นหรือวัยกลางคน ซ่ึงท1านเห็นว1า ในยุคโลกาภิวัตน.ปIจจุบันบิดามารดานิยมส1งลูกสาวลูก

ชายไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงและเมืองใหญ1 ๆ ปIญหาการขายตัวหรือการแต1งตัวไปยั่วยวนผู
ชาย 

การอยู1บ
านพักคนเดียวหรือหอพักโดยลําพัง การเดินทางไปโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยตาม

หนทางท่ีเปลี่ยว การแต1งตัวนําแฟชั่น ยั่วยวนสายตาผู
ชายท่ีคิดไม1ดี ความทะเยอทะยานอยากมีของใช


นําสมัยราคาแพงให
เท1าเทียมเพ่ือนในสังคม ล
วนเปDนท่ีมาของปIญหาการข1มขืนหรืออาชญากรรมอีก

มากมาย 

 การปกครองของรัฐบาลไทยก็ปล1อยให
เด็กหญิงเด็กชายและหญิงสาวถูกข1มเหง ผู
มีอํานาจก็

ยังมีการใช
อํานาจหน
าท่ีกับเลขาท่ีเปDนผู
หญิงหรือผู
ชายหนุ1มน
อยมาในแนวให
ความช1วยเหลือหางานให


ทํา ตําแหน1งหน
าท่ี ขีดข้ันหรือผลประโยชน.ตอบแทน นี่คือปIญหาในสังคมท่ีเปDนจริงอย1างบ
าน

เมืองไทย การถูกลักพาตัวไปขายตัว การถูกบังคับให
เปDนโสเภณี ย1อมเปDนท่ีสะเทือนใจผู
ปกครองอย1าง

ยิ่ง หญิงไทยต
องตกเปDนสินค
า เปDนวัตถุให
คนต1างด
าวใช
เปDนเครื่องมือทํามาหากิน เพราะเมืองไทยเปDน

สังคมท่ีอ1อนแอ เศรษฐกิจเปeดการแข1งขันจึงไม1มีความเสมอภาคในสังคม คนยากจนก็มีคนต1างด
าวใช


อํานาจเงินทองบังคับล1อใจหญิงไทย ถูกต
อนไปขายยังต1างประเทศ บางครั้งสตรีไทยย1อมถูกเหยียด

หยาม ถูกกดข่ีอย1างทารุณ เรื่องร
ายแรงถึงเพียงนี้ผู
ปกครองก็ไม1ยอมเหลียวแล มิได
หาทางแก
ไข สตรี
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๑๙๔ 
 

ไทยจึงถูกมอมเมาเปDนทางของเงินตรา...๑๒๙  ผู
นําหรือนักปกครองท่ีหวังความเจริญก
าวหน
าของชุมชน

หรือประเทศชาติ จําเปDนอย1างยิ่งท่ีจะต
องหาวิธีปkองกันสตรีท้ังหลาย ให
ปลอดภัยจากอํานาจมืดต1าง ๆ 

หม่ันเฝkาระวังดูแลให
มีชีวิตท่ีสุขสงบ หากทําได
เช1นนี้ สังคมก็มีแต1ความเจริญม่ันคงฝwายเดียว ไม1มีความ

เสื่อมเสียเกิดข้ึน  

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การไม1ข1มเหงล1วงเกินสตรี เพราะสตรีถือว1าเปDนเพศแม1เปDนเพศท่ี

อ1อนแอ บุรุษควรให
เกียรติให
การยกย1อง ปกปkองไม1ให
ใครละเมิดสิทธิหรือข1มเหงรังแก ถ
าสังคมใด ๆ

ผู
หญิงถูกฉุดคร1าข1มขืนมาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น๑๓๐ 

 กันต$ สาระทิศ เห็นว1า การปกปkองคุ
มครองเด็กและสตรีไม1ให
ถูกข1มเหงน้ําใจนั้น นักปกครอง

จะต
องส1งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ความเสมอภาคทางด
านสังคมและ

ความเสมอภาคในโอกาส เด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได
รับความคุ
มครองโดยรัฐ จาก

การใช
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม1เปDนธรรม...ชายและหญิงมีสิทธิเท1าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ

โดยไม1เปDนธรรมต1อบุคคล เพราะเหตุแห1งความแตกต1างในเรื่องถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

สภาพทางกายหรือสถานของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม1ขัดต1อบทบัญญัติแห1งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
๑๓๑ 

 กล1าวโดยสรุป จากคําอธิบายของนักวิชาการข
างต
นเก่ียวกับการปกปkองคุ
มครองกุลสตรีกุล

กุมารีท้ังหลาย ให
อยู1ดีโดยไม1ถูกข1มเหงหรือฉุดคร1าขืนใจ ถือเปDนภาระหน
าท่ีอันสําคัญของผู
นําชุมชน

หรือนักบริหารปกครองท้ังหลาย เพราะวัชชีอปริหานิยธรรมข
อนี้มีความมุ1งหมายเพ่ือการปราบปราม

อาชญากรรมเก่ียวกับเพศ มุ1งปราบปรามและปkองกันภัยทางสังคมเก่ียวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความ

เสมอภาพโดยเฉพาะสตรีหรือเด็กซ่ึงเปDนเพศท่ีอ1อนแอและมักเปDนจุดอ1อนให
โจรผู
ร
ายหรือผู
ไม1หวังดีใช


เปDนช1องทางกระทําความผิดได
ง1าย ฉะนั้น จําเปDนอย1างยิ่งท่ีคนกลุ1มนี้จะต
องได
รับการปกปkองคุ
มครอง
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หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 

กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”,อ
างแล
ว, หน
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๑๙๕ 
 

เปDนกรณีพิเศษโดยอํานาจรัฐหรือชนชั้นผู
ปกครองท้ังหลาย จําเปDนต
องอยู1ภายใต
การดูแลของ

ครอบครัว ชุมชนหรือสถานบันทางสังคมอย1างเข
มแข็ง เพ่ือให
มีภราดรภาพและความปลอดภัยท้ังใน

ด
านชีวิตและทรัพย.สิน เม่ือปฏิบัติได
เช1นนี้ ชุมชนหรือสังคมก็มีความผาสุกนําไปสู1ความเจริญก
าวหน
า

ฝwายเดียว ปIญหาความเสื่อมทรามย1อมไม1มีเปDนแน1แท
 

 ๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานท้ังภายในและภายนอก และไม@ลบล*างพลีกรรม

อันชอบธรรม ซ่ึงเคยให*เคยทําแก@เจติยสถานเหล@านั้นเส่ือมหายไป 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีหก

ไว
ว1า เม่ือชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในและภายนอก 

และไม1ลบล
างพลีกรรมอันชอบธรรม ซ่ึงเคยให
 เคยทําแก1เจติยสถานเหล1านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง

ความเจริญได
แน1นอน ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น๑๓๒  

 หมายความว1า ตราบใดท่ีนักปกครองหรือผู
นําชุมชนยังมีการปฏิบัติสักการะ แสดงความ

เคารพนับถือบูชาสถานท่ีสําคัญอันบรรพบุรุษได
ร1วมกันสร
างข้ึน ท้ังท่ีอยู1ภายในหรือภายนอกแว1น

แคว
นหรือประเทศชาติก็ตาม หากไม1ล
มเลิกพิธีกรรมการบวงสรวงอ
อนวอนท่ีถูกต
องตามประเพณีนิยม

แล
ว ย1อมเปDนเครื่องยืนยังถึงความเจริญรุ1งเรือง ไม1มีความเสื่อมถอยปรากฏแก1ชุมชน สังคมหรือ

ประเทศนั้น ๆ 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อธิบายว1า การแสดงความเคารพบูชาปูชนียสถานของชาติ ปู

ชนียวัตถุ ปูชนียสถานท่ีบรรพบุรุษได
ก1อสร
างไว
เปDนสมบัติของชาติ เช1น เจดีย. อนุสาวรีย.ประจําชาติ 

สิ่งเหล1านี้เปDนเครื่องเตือนความทรงจํา เร
าให
กระทําความดี และเปDนท่ีรวมจิตใจของหมู1ชน จึงไม1ควร

ละเลยต1อพิธีการท่ีแสดงถึงความเคารพบูชาอันพึงทําต1ออนุสรณ.สถานเหล1านั้น๑๓๓ 

 ไพฑูรย$ นูมหันต$ อธิบายว1า หลักธรรมข
อนี้ เปDนหลักเสริมสร
างความภักดีต1อพระพุทธศาสนา

และสิ่งท่ีตนเคารพบูชาและเชื่อถือ อันเปDนไปเพ่ือความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปDนปzกแผ1นม่ันคงของ

สังคม ด
วยหมู1ชนท่ีมีความศรัทธามีความจงรักภักดีต1อสิ่งเดียวกัน ย1อมจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวกัน มี

วิญญาณ จิตใจ กาย วาจา ร1วมเปDนหนึ่งเดียวกันไม1แตกแยกในทางจิตใจ ย1อมจะคบหากันได
สนิทใจ

กันแม
แต1จะมีชาติพันธุ.ต1างกันในหมู1คณะของสังคม 
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๑๙๖ 
 

 สําหรับประเทศไทยประชาชนส1วนใหญ1นับถือพระพุทธศาสนา ย1อมมีความเคารพบูชาเจดีย. 

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุร1วมกัน มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจร1วมกัน จึงไม1มีความแตกแยกกันใน

ทางด
านจิตใจ แม
จะมีความขัดแย
งกันในบางครั้งบางคราว ก็เปDนเพียงเรื่องส1วนตัวไม1เก่ียวกับสิ่งท่ีตนมี

ความเคารพบูชาและความภักดีอยู1 อาจกล1าวได
ว1าตราบใดท่ีประชาชนชาวไทย ยังมีความเคารพบูชา

เจดีย. ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุในทางพระพุทธศาสนาร1วมกันอยู1ตราบนั้น สังคมไทยก็ยังจะมีความ

สามัคคีปรองดองกัน ประเทศไทยเราก็จะมีความเจริญม่ันคงตลอดไป๑๓๔ 

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การสักการะเคารพพระเจดีย. หมายถึง การให
ความเคารพและ

ปกปkองรักษาปูชนียสถานท่ีสําคัญในศาสนา เพ่ือจะเปDนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ1มคนในหมู1คณะท่ี

อยู1ร1วมกันและระลึกถึงกัน เช1น การเคารพพระปฐมเจดีย. เปDนต
น๑๓๕ 

 กันต$ สาระทิศ กล1าวว1า การเคารพสักการบูชาปูชียสถานและปูชนียวัตถุนั้น นักปกครอง

จะต
องเคารพสักการบูชาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย.ท่ีเคารพสักการะสืบต1อกันมา

แต1โบราณ อันเปDนศูนย.รวมจิตใจเปDนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ มีความยึดม่ันใจสิ่งท่ีเคารพ

สักการะอันเดียวกัน๑๓๖ 

 กล1าวโดยสรุป การแสดงสักการะเคารพบูชาเจดีย. ปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุนั้น ถือเปDน

หลักเสริมสร
างความภักดีต1อพระพุทธศาสนาและสิ่งท่ีตนเคารพศรัทธานับถือท่ีบรรพบุรุษกระทําสืบ

ต1อกันมาแต1โบราณ อันเปDนไปเพ่ือความเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปDนปzกแผ1นม่ันคงของหมู1ชนใน

สังคม ด
วยหมู1ชนท่ีมีความศรัทธามีความจงรักภักดีต1อสิ่งเดียวกัน ย1อมจะเปDนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

หรือเปDนศูนย.รวมใจเดียวกัน มีจิตวิญญาณและร1างกายร1วมเปDนหนึ่งเดียวกัน ไม1แตกแยกกันในทาง

จิตใจ ย1อมจะคบหาสมาคมกันได
สนิทใจแม
จะมีชาติพันธุ.เพศต1างกันในหมู1คณะของสังคม การ

ประพฤติปฏิบัติอย1างนี้ ย1อมช1วยจรรโลงหมู1ชนในสังคมให
มีความเปDนเอกภาพเดียว 
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๑๙๗ 
 

  ๗. ถวายความอารักขา ความคุ*มครอง ปXองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต$ท้ังหลายเป/น

อย@างดี ด*วยหวังใจว@า  เม่ือไรพระอรหันต$ท้ังหลายท่ียังไม@มาพึงมาสู@แว@นแคว*น และท่ีมาแล*ว  พึง

อยู@เป/นสุขเถิด 

 ข
อความในสารันททสูตร พระพุทธเจ
าทรงแสดงความหมายของวัชชีอปริหานิยธรรมข
อท่ีเจ็ด

ไว
ว1า เม่ือชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุ
มครอง ปkองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต.ท้ังหลาย 

เปDนอย1างดี ด
วยหวังว1า  ไฉนพระอรหันต.ท้ังหลายท่ียังไม1มาพึงมาสู1แว1นแคว
น และท่ีมาแล
ว  พึงอยู1

เปDนสุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได
แน1นอน  ไม1พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น๑๓๗  

 พระพรหมคุณาภรณ$ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว1า นักบริหารปกครองต
องจัดให
มีความอารักขา

คุ
มครองปkองกันอันชอบธรรมแก1พระอรหันต. หมายถึง บรรพชิตท่ีเปDนหลักใจของประชาชน ต้ังใจให


ท1านท่ียังไม1ได
มาพึงมาสู1แว1นแคว
น ท่ีมาแล
วพึงอยู1โดยผาสุก๑๓๘ 

 ผศ.ปฐมพงศ$ ทินบรรเจิดฤทธิ์ กล1าวว1า การคุ
มครองอารักขาผู
ทรงศีล ให
ความอารักขาบํารุง

อันชอบธรรมแก1ผู
ทรงศีล ทรงธรรม เต็มใจต
อนรับและหวังให
ท1านอยู1อย1างเปDนสุข๑๓๙ 

 ไพฑูรย$ นูมหันต$ อธิบายว1า หลักธรรมข
อนี้ เปDนหลักเพ่ือความอยู1รอดปลอดภัยของ

พระพุทธศาสนา เพราะความคงอยู1หรือเสื่อมสลายไปของพระพุทธศาสนานั้น ข้ึนอยู1 กับ

พุทธศาสนิกชนท้ังหลายเปDนสําคัญ ถ
าพุทธบริษัทไม1เอาใจใส1ปกปkองคุ
มครองไว
 ปล1อยให
เกิดภัยพิบัติ 

ปล1อยให
ถูกบ1อนทําลาย พระพุทธศาสนาก็อาจเสื่อมสลายได
 ดังท่ีเคยเสื่อมมาแล
วในประเทศอินเดีย 

เม่ือพระพุทธศาสนาเสื่อมสลายแล
วชาวไทยท้ังชาติโดยเฉพาะชาวพุทธ ย1อมจะเกิดความว
าเหว1ว
าวุ1น

ใจ หาท่ีพ่ึงทางใจไม1ได
 ประชาชนในชาติก็จะขาดความสามัคคี เพราะไม1มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจร1วมกัน  

 ความเปDนปzกแผ1นของประชาชนต
องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเปDนหนึ่งเดียว คือ ความเชื่อศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือปฏิบัติ ต
องอาศัยการปกปkองของพุทธศาสนิกชนเปDนสําคัญ โดยมุ1ง

ศึกษาเล1าเรียนนําไปใช
ในชีวิตประจําวันให
เปDนวิถีแห1งการดําเนินชีวิต นับเปDนการเอาใจใส1คุ
มครอง

ปกปkองไว
ภายในตนเอง ฉะนั้น การส1งเสริม อารักขาและปลูกฝIงคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอด

ถึงการประพฤติปฏิบัติต1อหลักธรรมวินัยอย1างเคร1งครัด สนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
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โรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนอย1างต1อเนื่อง ผู
ใหญ1ก็ถือปฏิบัติทําเปDนตัวอย1าง เม่ือกระทําได
เช1นนี้ 

ความอยู1ดีมีสุขในชุมชนสังคมหรือประเทศชาติก็ย1องคาดหวังถึงความเจริญม่ันคงได
อย1างเดียว ความ

เสื่อมทรามในสังคมก็จะหมดไปในท่ีสุด๑๔๐    

 ชญานิศ เขียวสด กล1าวว1า การให
การอารักขาคุ
มครองแก1พระอรหันต. คือ การคุ
มครอง

บรรพชิตซ่ึงเปDนผู
สืบทอดพระพุทธศาสนาให
คงอยู1ตลอดไป เช1น การทําบุญด
วยปIจจัย ๔ เปDนต
น๑๔๑ 

 กันต$ สาระทิศ อธิบายว1า การบํารุงรักษาผู
มีธรรมท้ังหลายท่ีเปDนท่ีพ่ึงของประชาชนนั้น นัก

ปกครองควรให
การสนับสนุนผู
ท่ีมีคุณธรรมท้ังหลาย ให
ได
รับโอกาสท่ีจะใช
ความสามารถในการได
รับ

การศึกษา โอกาสท่ีจะแสวงหาเพ่ือความเจริญก
าวหน
าในการดํารงชีพหรือการเลื่อนฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม กล1าวคือ รัฐจะต
องให
ความอุปถัมภ.คุ
มครองพระพุทธศาสนา ส1งเสริมความเข
าใจ

อันดีและสร
างความสมานฉันท.ระหว1างพุทธศาสนิกชน รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาใช
เพ่ือเสริมสร
างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต๑๔๒ 

 กล1าวโดยสรุป หลักวัชชีอปริหานิยธรรมข
อสุดท
ายนี้ พระพุทธเจ
าทรงแสดงไว
เพ่ือให
ผู
นํา

ชุมชนหรือนักบริหารปกครองตลอดถึงหมู1ชนท้ังหลายได
ช1วยกันปกปkองคุ
มครองและอุปถัมภ.บรรดา

นักพรต นักบวช ผู
บําเพ็ญธรรมปราชญ.ชาวบ
านหรือคนดีมีศีลธรรมในสังคม เพ่ือจักได
เปDนท่ีพ่ึงทางใจ 

เปDนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปDนศูนย.ร1วมแห1งศรัทธา เพราะท1านเหล1านี้ล
วนเปDนทรัพยากรบุคคลท่ี

ทรงคุณค1าสูงยิ่งในแง1ของธํารงรักษาไว
ซ่ึงหลักธรรมหรือหลักปรัชญา สําหรับใช
ในการพัฒนาความ

เจริญทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอันดีงานแก1คนในสังคม เม่ือเราอุปถัมภ.คุ
มครองบุคคลกลุ1มนี้ไว


ด
วยดี ย1อมเปDนเครื่องหมายการสนับสนุนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให
มีความม่ังคงเปDนหลักฐาน

อันแน1นอนชัดเจนไปในตัวด
วยเช1นกัน เม่ือทุกฝwายปฏิบัติได
อย1างนี้ ก็จักสามารถเสริมสร
างคุณธรรม

                                                           

 
๑๔๐ไพฑูรย. นูมหันต., “การประยุกต.ใช
หลักอปริหานิยธรรมในการเมืองการปกครองไทย : 

กรณีศึกษาองค.การบริหารส1วนตําบลแช1ช
าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม1”,อ
างแล
ว, หน
า ๓๑-
๓๒. 
 

๑๔๑ชญานิศ เขียวสด, อปริหานิยธรรม : หลักธรรมกับความสําเร็จและความม่ันคงของ
องค$กร, อ
างแล
ว, หน
า ๓. 
 

๑๔๒กันต. สาระทิศ, พุทธสันติวิธีเพ่ือสร*างความปรองดอง, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 
<kantacandidate.blogspot/2012> 
 
 



๑๙๙ 
 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
คนในสังคมให
มีแต1ความเจริญก
าวหน
าโดยแท
 ความเสื่อมทรามอันเกิด

จากปIญหาท่ีผู
คนไร
ซ่ึงศีลธรรมก็จะหมดไปในท่ีสุด 

 ๓.๒.๔ สรุปหลักวัชชีอปริหานิยธรรม  

 จากการศึกษาสํารวจข
อมูลเก่ียวกับหลักราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรมดังกล1าว

มา ท้ังข
อความจากพระไตรปeฎกและคําอธิบายของนักวิชาการท้ังหลายบ1งชี้ว1า หลักธรรมกลุ1มนี้เปDน

ท่ีต้ังแห1งความไม1เสื่อม ผู
ปฏิบัติตามเปDนไปเพ่ือความเจริญฝwายเดียว อย1างไรก็ดี ผู
วิจัยเห็นว1า  ธรรม

กลุ1มนี้สามารถนํามาพัฒนาเปDนเครื่องปkองกันหรือแนวทางสําหรับการประยุกต.ใช
แก
ปIญหาความ

ขัดแย
งทางสังคมในมิติต1าง ๆ สร
างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท.ให
เกิดข้ึนได
 ดังท่ี กันต. สาระทิศ 

กล1าวไว
ว1า  

  “(วัชชี) อปริหานิยธรรม ๗ ประการ สามารถท่ีจะส1งเสริมให
นัก 

  ปกครอง และประชาชนผู
ใต
ปกครองให
มีความสามัคคีปรองดองในการ 

  สร
างความเจริญให
แก1ประเทศชาติ  อยู1ร1วมกันเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  ทําให
เกิดความเข
าใจอันดีต1อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีความเปDน 

  เอกภาพ ทําให
เกิดความสมดุลพอดี มีความเสมอภาคด
านต1าง ๆ... 

  ส1งเสริมความเข
าใจอันดีและความสมานฉันท.ระหว1างศาสนิกชนของ 

  ศาสนา”...๑๔๓ 

 ข
อความข
างต
นนี้ยังสอดคล
องกับแนวคิดของอรปรียา วสุมหันต. ท่ีกล1าวไว
ในงานวิจัยเรื่อง 

“พุทธวิธีจัดการความขัดแย
งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล” ความว1า 

  “การจัดการความขัดแย
งโดยใช
ท้ังแนวคิดเชิงรุกและเชิงรับประกอบ 

  กัน ซ่ึงจะให
ผลท่ีดียิ่งข้ึน..คือ อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ซ่ึงหมายถึง  

  ธรรมท่ีเปDนเหตุให
เกิดความเจริญโดยส1วนเดียว ไม1มีเสื่อม  (พระพุทธ 

  องค.) ทรงย้ําเตือนให
 พระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามแนวทางดังกล1าว  

                                                           

 
๑๔๓เรื่องเดียวกัน. 



๒๐๐ 
 

  อปริหานิยธรรมมีท้ังกระบวนการเชิงรุกและรับในตัวเอง จึงเปDน 

  รากฐานท่ีสําคัญอย1างยิ่งต1อการ พัฒนาการของพุทธสันติวิธี”๑๔๔  

 ในขณะท่ี วรภาส ประสมสุข และ รศ.นิพนธ. กินาวงศ. ได
แสดงความเห็นเก่ียวกับการนําหลัก

วัชชีอปริหานิยธรรมไปประยุกต.ใช
ในการจัดการความขัดแย
งในวงการบริหารการศึกษาว1า 

  “ผู
บริหารการศึกษาควรยึดหลัก (วัชชี) อปริหานิยธรรม ๗ ในการ 

  ครองใจคน ประยุกต.ใช
กับทักษะภาวะผู
นํา และ การบริหารความ 

  ขัดแย
ง ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ.กล1าวว1า คนมีส1วนร1วมในการปกครอง 

  ทีดี โดยเฉพาะคนในสังคม ประชาธิปไตยพึงรู
หลักและปฏิบัติดังนี้ ก.รู
 

  หลักอธิปไตย คือ รู
หลักความเปDน ใหญ1ท่ีเรียกว1า อธิปไตย ๓ ข. มี 

  ส1วนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการ ร1วมรับผิดชอบท่ีจะช1วย 

  ปkองกันความเสื่อมนําไปสู1ความเจริญรุ1งเรืองโดยส1วน เดียว”๑๔๕  

 จากหลักฐานข
างต
นนี้ ผู
วิจัยมองว1า หลักวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ประการ นั้น ถือเปDน

หลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทอีกกลุ1มหนึ่ง ท่ีสามารถนํามาบูรณาการปรับใช
เปDนเครื่องปkองกัน

หรืแก
ไขปIญหาความขัดแย
งทางสังคมไทยในปIจจุบันได
อย1างเหมาะสม ดังนี้ 

 ๑. การประชุมเปDนนิตย. ได
แก1 การประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุย การพบปะสังสรรค.

และการประสานงานกันอยู1เปDนประจําสมํ่าเสมอ ย1อมช1วยให
กลุ1มคนในสังคมมีความใกล
ชิดกันมากข้ึน 

มีความสามัคคีปรองดองกัน เม่ือมีปIญหาข
อพิพาทหรือความขัดแย
งใด ๆเกิดข้ึน ย1อมสามารถคลี่คลาย

ได
ทันท1วงที เพราะหมู1ชนมีสัมพันธภาพทีดีต1อกัน สามารถปรับเปลี่ยนแสดงความคิดความเห็นซ่ึงกัน

และกันได
ตลอดเวลา 

 ๒. การพร
อมเพียงกันประชุม เลิกประชุมและการทํากิจท่ีควรทํา ได
แก1 การประชุม-เลิก

ประชุมหรือช1วยกระทํากิจท่ีควรทําโดยพร
อมเพรียงกัน ย1อมช1วยให
กลุ1มคนในสังคมมีความรักสามัคคี

ปรองดองกัน เพราะยึดม่ันอยู1ในระบบระเบียบทางสังคมเดียวกัน มีความยุติธรรมเสมอภาคกัน ทุกคน

                                                           

 
๑๔๔อรปรียา วสุมหันต., “พุทธวิธีจัดการความขัดแย
งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล”, 

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, หน
า ๘๘-๘๙. 
 

๑๔๕ประสมสุข และ นิพนธ. กินาวงศ., หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม, ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘, <www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/> 



๒๐๑ 
 

ทุกฝwายมีสิทธิในการลงมติเห็นชอบร1วมกัน นับเปDนการส1งเสริมให
มีส1วนร1วมในการแก
ไขหรือตัดสิน

ปIญหาข
อพิพาทและความขัดแย
งต1าง ๆ ท้ังเปDนการสร
างความสมานฉันท.ให
เกิดข้ึนแก1หมู1ชนในสังคม

ได
เปDนอย1างดี 

 ๓. การไม1บัญญัติหรือล
มเลิกข
อบัญญัติตามอําเภอใจ ได
แก1 การไม1บัญญัติหรือไม1ล
มเลิก

หลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ.ต1าง ๆของสังคม หรือกฎหมายข
อบังคับอ่ืน ๆตามความต
องการของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความต
องการของกลุ1มคนใดกลุ1มคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่ง 

โดยไม1คํานึงถึงความถูกต
องและชอบธรรม ย1อมช1วยให
หมู1ชนในสังคมนั้น ๆ มีความรักสามัคคี

ปรองดองกัน มีสิทธิเสรีภาพเท1าเทียมกัน เม่ือต1างฝwายต1างกลุ1มปฏิบัติอยู1เช1นนี้ ย1อมเปDนเครื่องปkองกัน

ปIญหาความขัดแย
งหรือการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นในกรอบกติกาท่ีแตกต1างกันได
 

 ๔. การเคารพเชื่อฟIงผู
ใหญ1หรือผู
บังคับบัญชา ได
แก1 การแสดงความเคารพนับถือต1อผู
ใหญ1

หรือผู
บังคับบัญชาด
วยความจริงใจ มีความซ่ือสัตย. เคารพเชื่อฟIง อ1อนน
อมถ1อมตนและให
เกียรติกับ

ผู
ใหญ1ในบ
านเมือง ซ่ึงเปDนกลุ1มคนท่ีมีประสบการณ.มาก มีวุฒิภาวะและความรู
สูง ผู
ปฏิบัติได
เช1นนี้  

ย1อมช1วยให
การดําเนินชีวิตมีความเจริญก
าวหน
าดีงามฝwายเดียว หาความเสื่อมเสียไม1ได
 เพราะยึดม่ัน

ในคุณธรรมสําคัญคือ กตัญfูกตเวทิตาธรรม 

 ๕ การปกปkองคุ
มครองและให
เกียรติสตรี ได
แก1 การให
ความสําคัญด
านสิทธิสตรีซ่ึงนับเปDน

หน
าท่ีของผู
นําหรือผู
ปกครองจะต
องค1อยปkองกันดูแล เพ่ือให
มีชีวิตความเปDนอยู1ท่ีสงบสุข ปลอดภัย

จากอุปสรรคหรืออันตรายท้ังปวง ย1อมจะช1วยปkองกันข
อพิพาทหรือปIญหาความขัดแย
งเก่ียวกับสตรี

เพศในมิติต1าง ๆได
 

 ๖. การสักการะเคารพบูชาปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุ ได
แก1 การแสดงความเคารพบูชาสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์คู1บ
านคู1เมืองอันเปDนศูนย.รวมจิตใจของสังคม ตลอดถึงการส1งเสริมและรักษาวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีอันงดงามของท
องถ่ินท่ีมีคุณค1าทางจิตใจ การช1วยกันปลูกฝIงจิตสํานึกให
มีความรักศรัทธา

และหวงแหนต1อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ โบสถ. วิหาร เจดีย.ต1าง ๆ ย1อมเปDนประโยชน.ในฐานะเปDน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต เม่ือปฏิบัติได
อย1างนี้ ชุมชนและสังคมนั้นก็จะมีแต1ความ

สามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร1ปรองดองกัน  

 ๗. การอารักขา ปกปkอง คุ
มครองและอุปถัมภ. พระอรหันต.หรือนักพรตนักบวช ได
แก1 การ

ช1วยกันปกปIกษ.รักษาซ่ึงศาสนบุคคลท่ีทรงคุณค1าในพระพุทธศาสนาให
คงอยู1ตลอดไป การทํานุบํารุง

พระภิกษุสามเณรด
วยการถวายปIจจัย ๔ การสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร
อน การปลูกฝIง



๒๐๒ 
 

จิตสํานึกให
มีส1วนร1วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนส1งเสริมหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนามาใช
เพ่ือเสริมสร
างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ย1อมช1วยให
สังคมและ

ชุมชนมีวิธีชีวิตท่ีสงบสุข ปราศจากการแบ1งแยกขัดแย
งกัน ไม1ข1มเหงเบียดเบียนกัน เพราะอาศัย

บรรพชิตหรือนักบวชท่ีคอยแนะนําพร่ําสอนให
แนวทางท่ีถูกต
องดีงามนี่เอง 

 หลักวัชชีอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ ประการนี้ เปDนธรรมสําคัญท่ีทําให
ชุมชนและสังคมเกิดความ

รัก ความสมัครสมานสามัคคีกัน มีความปรองดองสมานฉันท.เปDนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน นําไปสู1ความเจริญ

ม่ันคงส1วนเดียว โดยไม1มีความเสื่อมเสียเกิดข้ึน ฉะนั้น ผู
นําชุมชน นักปกครองหรือหมู1ชนท่ียึด

หลักธรรมชุดนี้เปDนข
อปฏิบัติ ย1อมสามารถปkองกันหรือใช
เปDนแนวทางการจัดการความขัดแย
งในสังคม

ให
หมดไปได
 หลักวัชชีอปริหานิยธรรมจึงเปDนหลักการทางพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมสําหรับการ

นําไปใช
บูรณาการเปDนเครื่องมือบริหารจัดการกับปIญหาความขัดแย
งทางสังคมท้ัง ๕ ด
าน คือ        

๑) ความขัดแย
งด
านการเมือง ๒) ความขัดแย
งด
านข
อมูล ๓) ความขัดแย
งด
านโครงสร
าง ๔) ความ

ขัดแย
งด
านผลประโยชน. และ ๕) ความขัดแย
งด
านค1านิยม ให
บรรลุข
อยุติต1อไป 

 อย1างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการปIญหาความขัดแย
งทางสังคม

ด
วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ผู
วิจัยจะนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท้ัง ๒ ชุด คือ หลักสาราณีย

ธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมดังกล1าวข
างต
นมาบูรณาการปรับใช
เปDนแนวทางแก
ไขปIญหาความ

ขัดแย
งทางสังคมภายใต
กรอบมาตรการ ๔ มาตรการสําคัญ คือ ๑) มาตรการปkองกัน ๒) มาตรการ

กําจัด ๓) มาตรการพัฒนาความร1วมมือ และ ๔) มาตรการรักษา ซ่ึงมาตรการท้ัง ๔ ประการนี้ผู
วิจัยได


ทําการสังเคราะห.มาจากกรอบแนวความคิดของหลักปธาน ๔ ท่ีพระพุทธองค.ทรงแสดงกระบวนวิธี

หรือแนวทางเก่ียวกับการใช
ความเพียรในการกําจัดทําลายบาปอกุศลให
หมดสิ้นไป ดังจะได


ทําการศึกษาวิเคราะห.ในบทท่ี ๔ ต1อไป 

 

  



 

บทท่ี ๔ 

บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
การศึกษาวิจัยเรื่องบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถร

วาท เป'นการมุ)งศึกษาการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยใน ๕ ด�าน คือ ๑) ความขัดแย�งด�าน
การเมือง ๒) ความขัดแย�งด�านข�อมูล ๓) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ๔) ความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน4 และ ๕) ความขัดแย�งด�านค)านิยม โดยการบูรณาการกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๒ 
กลุ)มใหญ) ดังนี้  

๑. หลักสาราณียธรรม ประกอบด�วย ๑) เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา) ๒) เมตตา
วจีกรรม (พูดต)อกันด�วยเมตตา) ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) ๔) สาธารณโภคี (การ
เฉลี่ยแบ)งป<นกัน) ๕) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน)  

๒. หลักวัชชีอปริหานิยธรรม ประกอบด�วย ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4 ๒) การ
พร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ ๓) การไม)บัญญัติสิ่งใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ
ปฏิบัติดั้งเดิม ๔)  การเคารพเชื่อฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง ๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิ
เด็กและสตรี ๖) การเคารพและทําพลีกรรมต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองมิให�เสื่อมหายไป และ  
๗) การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม  

ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ เอกสาร หลักฐานต)าง ๆ ท้ังท่ีเป'น
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และบทสัมภาษณ4เชิงลึกจากผู�ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะจํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือนําผลข�อมูลท่ีได�มาเติมเต็มให�เนื้อหามีความสมบูรณ4ยิ่งข้ึน 

สําหรับเนื้อหาของบทนี้ ผู�วิจัยจะศึกษาการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือใช�เป'น
กรอบเครื่องมือหรือแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยใน ๔ มาตรการสําคัญ 
ได�แก) ๑) มาตรการปFองกัน ๒) มาตรการกําจัด ๓) มาตรการพัฒนา และ ๔) มาตรการรักษา ซ่ึงใน
เบ้ืองต�นผู�วิจัยจะสรุปประเด็นต)าง ๆ ท่ีได�ศึกษาสํารวจมาแล�วในบทท่ี ๒ ว)าด�วยสภาพป<ญหาความ
ขัดแย�งในสังคมไทยป<จจุบัน และบทท่ี ๓ ว)าด�วยหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท และต)อไปจะได�ทําการศึกษาวิเคราะห4หลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีบูรณาการกับ
ประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป<จจุบันท้ัง ๕  ด�านข�างต�น โดยจะทําการศึกษาวิเคราะห4
ภายใต�กรอบของมาตรการท้ัง ๔ มิติดังกล)าว เพ่ือนําผลการวิเคราะห4ข�อมูลเสนอเป'นแนวทางและการ



๒๐๔ 
 

สร�างองค4ความรู�ใหม)เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท” ต)อไป 

๔.๑ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านการเมือง  

  จากวิกฤตการณ4ป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองในประเทศไทยต้ังแต)ป] พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง

ป<จจุบัน เป'นชุดเหตุการณ4ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย)างต)อเนื่องและนําไปสู)การใช�ความรุนแรงในหลาย ๆ 

กรณี โดยมีสาเหตุท่ีเริ่มต�นมาจากหลายฝaาย ซ่ึงมีความเห็นว)า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ควรลาออก

จากตําแหน)งนายกรัฐมนตรี ในขณะท่ีคนจํานวนมากอีกกลุ)มหนึ่งกลับให�ความสนับสนุน พ.ต.ท.ดร.

ทักษิณ ชินวัตร และพันธมิตรอย)างมากมาย ด�วยความเชื่อม่ันว)า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือ

ตัวแทนระบบทางการเมืองท่ีพึงปรารถนา จากวิกฤตการณ4ดังกล)าวได�นําไปสู)เหตุการณ4รัฐประหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ จนเหตุการณ4ได�พัฒนาไปสู)การแบ)งแยกของสังคมทุกชนชั้น ทุกสถาบันและทุกภูมิภาค

ของประเทศ และนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนด�วยรูปแบบและวิธีการต)างๆ อย)างหลากหลาย 

ก)อให�เกิดผลเสียหายต)อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและประเทศชาติในหลาย ๆ ด�านด�วยกัน  

 จากการศึกษาวิเคราะห4รากเหง�าของป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยจากนักวิชาการและ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือความปรองดองแห)งชาติ (คอป.)  โดยพิจารณา

ความขัดแย�งในสังคมไทยช)วงระยะการช)วงชิงอํานาจ (Power Struggle) และท่ีได�แปรเปลี่ยนเป'น

ความรุนแรง (violence) นั้น เกิดจากความขัดแย�งของสองกลุ)มท่ีเป'นปรป<กษ4กันอย)างชัดเจนเข�ามา

ช)วงชิงอํานาจรัฐ  ซ่ึงในระยะท่ีความขัดแย�งเข�าสู)ข้ันของการช)วงชิงอํานาจและแปรเปลี่ยนเป'นความ

รุนแรงได�มีป<จจัยท่ีมีส)วนกระตุ�นให�ความขัดแย�งกลายเป'นความรุนแรงในหลายมิติ ประกอบด�วย     

๑) ความขัดแย�งระหว)างบุคคลหรือกลุ)มบุคคลท่ีมีความแตกต)างกันทางความคิดหรืออุดมการณ4ทาง

การเมือง ๒) ความขัดแย�งจากการเข�าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด�วยการรัฐประหาร ๓) ความ

ขัดแย�งท่ีเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และ ๔) ความขัดแย�งท่ี

เกิดจากการช)วงชิงอํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน4ซับซ�อนของกลุ)มตน 

 จากสภาพของรากเหง�าของป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองข�างต�นนี้ ชี้ให�เห็นว)า ความ

ขัดแย�งด�านการเมืองในสังคมไทยนั้นมีป<จจัยหลายประการท่ีเชื่อมโยงกันและสนับสนุนส)งผลกระตุ�น

กันและกันจนนําไปสู)ความรุนแรงไม)ได�เกิดจากป<จจัยใดป<จจัยหนึ่งโดยเฉพาะ แต)จะมีลักษณะเป'นองค4

รวมซ่ึงเกิดจากการผสมผสานป<จจัยหลาย ๆ ด�านท่ีมีความสลับซับซ�อน เนื่องจากป<จจัยเหล)านี้

เชื่อมโยงกันแบบแยกไม)ออกและมีความเป'นพลวัตอยู)ตลอดเวลา แม�ว)ารัฐบาล นักการเมือง 



๒๐๕ 
 

นักวิชาการ หน)วยงานหรือองค4กรกลุ)มต)าง ๆ พยายามช)วยกันคลี่คลายป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองด�วยวิธีการต)าง ๆ เช)น พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร4 ออกมาไกล)เกลี่ยสร�างปรองดองทาง

การเมือง แต)ก็ยังไม)เป'นผลสําเร็จ เนื่องจากความขัดแย�งในครั้งนี้เป'นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนใน

ระดับประเทศ ไม)ใช)เพียงความขัดแย�งของกลุ)มฝaายผู�บริหารและนักการเมืองเท)านั้น หรือผลสรุปของ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห)งชาติ (คอป.) ได�เรียกร�องต)อ

ทุกฝaายให�ความสําคัญต)อการแสวงหาแนวทางร)วมกันเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งและความรุนแรง

อย)างจริงจัง โดยร)วมกันรักษาบรรยากาศของการปรองดอง ยุติการกระทําท่ีจะนําไปสู)ความขัดแย�ง 

และการพัฒนากลไกหรือการส)งเสริมการแก�ไขป<ญหาป<ญหาความขัดแย�งในสังคมทุกระดับ โดยผู�นํา

ทางการเมืองและสังคมต�องเป'นแบบอย)างในการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�วยแนวทางของสันติวิธี๑ 

เป'นต�นก็ตาม แต)สถานการณ4ความขัดแย�งทางการเมืองไทยก็ยังไม)มีข�อยุติจนกระท่ังทุกวันนี้  

ดังนั้น ป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีสลับซับซ�อนเช)นนี้ การนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

มาบูรณาการปรับใช�เพ่ือสร�างเป'นยุทธวิธีหรือแนวทางการจัดการความขัดแย�งทางการเมืองไทย อาจ

เป'นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีเหมาะสมต)อสถานการณ4ความขัดแย�งของการเมืองไทยท่ีเกิดข้ึน และ

อาจจําเป'นต�องใช�ความหลากหลายทางวิธีการหรือทําการบูรณาการให�สมดุลกับสภาวการณ4ป<จจุบัน 

ย)อมช)วยปFองกันหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งให�บรรลุข�อยุติลงได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งการปรับใช�

วิธีการหรือวางมาตรการตามแนวทางของหลักพุทธปรัชญาเถรวาทออกเป'น ๔ มิติ คือ 

๔.๑.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านการเมือง 

 ประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและพัฒนาไปสู)ความรุนแรงในหลาย

รูปแบบ ก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)

เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล)าว 

สามารถปFองกันหรือสกัดก้ันป<ญหามิให�ขยายตัวไปสู)สถานการณ4ท่ีรุนแรงได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิย

ธรรมในข�อท่ีว)าด�วย 

                                                           

 
๑คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห)งชาติ (คอป.), 

รายงานฉบับสมบูรณคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห/งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕, (ม.ป.ป.), หน�า ๓๔. 
 

 



๒๐๖ 
 

 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป9นนิตย: ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ี

เกิดข้ึนด�วยการท่ีกลุ)มบุคคลหรือสมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู)ในสังคม หม่ันพบปะพูดคุย 

ปรึกษาหารือหรือประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาในกิจการงานและการกระทํากิจกรรมต)าง ๆ 

ตามหน�าท่ีของแต)ละฝaายให�ถูกต�องสมบูรณ4 ร)วมกันแก�ไขป<ญหาข�อขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข�อยุติในประเด็นความขัดแย�งนั้น ๆ เสียแต)เบ้ืองต�น 

โดยใช�วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและการ

มีส)วนร)วมในการตัดสินใจแก�ป<ญหาข�อพิพาทต)าง ๆในสังคม สามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ทางการเมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต/าง ๆ ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีทุกฝaายพร�อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิก

และร)วมกันทํากิจกรรมต)าง ๆด�วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�าง

ความสัมพันธ4อันดีระหว)างนักปกครองกับประชาชน หรือระหว)างผู�นําชุมชนกับหมู)คณะท่ีอยู)ร)วมกันใน

สังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํา

กิจการต)าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและจริงใจ อาศัยความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจเป'นหนึ่ง

เดียวกัน เม่ือทุกภาคส)วนในสังคมแสดงความรู�ความคิดเห็นอย)างเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมทําให�

เปFาหมายของชุมชน องค4การ สังคมหรือประเทศชาติ สามารถดําเนินไปสู)ความสําเร็จลุล)วงได�ด�วยดี 

และยังสามารถช)วยปFองกันสกัดก้ันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๓) การไม/บัญญัติส่ิงใหม/และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ในการปFองกันป<ญหา

ความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบ

กฎเกณฑ4 แบบแผนหรือจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เป'นแบบอย)างแห)งการดําเนิน

ชีวิต หรือเป'นบรรทัดฐานข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม)พยายามบัญญัติสิ่งใหม)หรือล�มเลิกสิ่งเก)าตาม

ความต�องการหรือความนึกคิดเฉพาะตนหรือกลุ)มตนเท)านั้น หากแต)ต�องรักษาและเคารพธรรมเนียม

ปฏิบัติเหล)านั้น  เพ่ือความเป'นระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบสุขของหมู)คณะหรือสังคม ย)อม

สามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งหรือข�อพิพาทด�านการเมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๔) การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ/ในบ�านเมือง ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมแสดงความเคารพนับถือต)อผู�ใหญ)หรือผู�มีอาวุโสในสังคม 

ย)อมทําบุคคลและสังคมให�มีแต)ความงอกงามไพบูลย4 มีความเป'นสิริมงคลและความเจริญรุ)งเรืองฝaาย



๒๐๗ 
 

เดียว เพราะผู�ใหญ)ในบ�านเมืองหรือชุมชนนั้น ท)านได�ผ)านการเรียนรู� ผ)านประสบการณ4มามาก พบ

เห็นหรือเผชิญกับป<ญหาต)าง ๆมามากมาย ได�รับบทเรียนชีวิตผ)านเหตุการณ4เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ี

เลวร�ายมาก)อน ย)อมมีป<ญญาท่ีสามารถแยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต)าง ๆได� การแสดงความ

เคารพต)อผู�ใหญ)ในสังคม ด�วยการเชื่อฟ<งความคิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาท

คําพร่ําสอนของท)านเหล)านั้น สามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองไทยได� 

๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมให�เกียรติหรือปกปFองคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรีท้ังหลาย 

ให�อยู)ดีโดยไม)ถูกข)มเหง เอารัดเอาเปรียบหรือฉุดคร)าขืนใจ ถือเป'นภาระหน�าท่ีอันสําคัญของผู�นํา

ชุมชนหรือนักบริหารปกครองท้ังหลาย ด�วยหลักอปริหานิยธรรมข�อนี้มีความมุ)งหมายเพ่ือการ

ปราบปรามอาชญากรรมเก่ียวกับเรื่องเพศ มุ)งปราบปรามและปFองกันภัยทางสังคมเก่ียวกับเรื่องสิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาพโดยเฉพาะสตรีหรือเด็กซ่ึงเป'นเพศท่ีอ)อนแอและมักเป'นจุดอ)อนให�โจรผู�ร�าย

หรือผู�ไม)หวังดีใช�เป'นช)องทางกระทําความผิดได�ง)าย ฉะนั้น จําเป'นอย)างยิ่งท่ีคนกลุ)มนี้จะต�องได�รับการ

ปกปFองคุ�มครองเป'นกรณีพิเศษโดยอํานาจรัฐหรือชนชั้นผู�ปกครองท้ังหลาย และภายใต�การดูแลของ

ครอบครัว ชุมชนหรือสถานบันทางสังคมอย)างเข�มแข็ง เพ่ือให�มีภราดรภาพและความปลอดภัยท้ังใน

ด�านชีวิตและทรัพย4สิน ตลอดถึงศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4 เม่ือผู�นําชุมชนหรือนักบริหารบ�านเมืองปฏิบัติ

ได�เช)นนี้ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็มีแต)ความสงบสุขร)มเย็นนําพาประเทศชาติไปสู)ความเจริญก�าวหน�าฝaาย

เดียว หาความเสื่อมทรามไม)ได� ท้ังยังสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านการ

เมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๖) การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เส่ือมหายไป การแสดง

ความเคารพบูชาต)อสถานท่ีสําคัญหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองอย)างสมํ่าเสมอ นับเป'นอุบายวิธีท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองได� กล)าวคือ หากสมาชิกใน

สังคมมีความเคารพหม่ันกระทําการสักการะบูชาต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองโดยพร�อมเพรียงกัน

เนืองนิตย4 ย)อมช)วยให�ผู�คนในสังคมมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร)กลมเกลียวกัน ท้ังนี้เพราะสถานท่ี

เหล)านั้นถือเป'นศูนย4รวมจิตใจของสังคม เป'นสิ่งท่ีสังคมได�ยึดถือปฏิบัติสืบต)อกันมาจนกลายเป'น

บรรทัดฐานท่ีทุกคนควรปฏิบัติตาม เพ่ือประสานความสามัคคีและความสงบสุขท้ังต)อตัวเองและสังคม

โดยรวม ตลอดถึงการส)งเสริมและรักษาไว�ซ่ึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันงดงามของ

ท�องถ่ินท่ีมีคุณค)าทางจิตใจ การช)วยกันปลูกฝ<งจิตสํานึกให�มีความรักศรัทธาและหวงแหนต)อศาสน



๒๐๘ 
 

สถาน ศาสนวัตถุ โบสถ4 วิหาร เจดีย4ต)าง ๆ ย)อมเป'นประโยชน4ในฐานะเป'นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ

สมาชิกในสังคมให�เป'นหนึ่งเดียวกัน เม่ือทุกคนปฏิบัติได�อย)างนี้ ชุมชนและสังคมนั้นก็จะมีแต)ความ

สามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร)ปรองดองกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ทางการเมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนได�อีกด�วย 

 ๗) การคุ�มครองป+องกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม การปกปFองคุ�มครองและอุปถัมภ4

บรรดานักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญธรรม ปราชญ4ชาวบ�านหรือคนดีท่ีทรงธรรมในสังคมท้ังหลาย นับเป'น

กลไกหรืออุบายวิธีท่ีสําคัญอีกประหนึ่งท่ีช)วยให�สมาชิกในสังคมได�มีท่ีพ่ึงทางใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

หรือมีศูนย4ร)วมแห)งศรัทธาเดียวกัน เพราะท)านเหล)านั้นล�วนเป'นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค)ายิ่งในแง)

ของการธํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมหรือหลักปรัชญาอันเป'นบรรทัดฐานท่ีถูกต�องดีงามทางสังคม 

ท้ังยังเป'นเครื่องมือในการพัฒนาความเจริญทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอันงดงามแก)สมาชิกในสังคม 

ช)วยส)งเสริมความเข�าใจอันดีและสร�างความสมานฉันท4ระหว)างฝaายต)าง ๆได�เป'นอย)างดี หากทุกฝaาย

ปฏิบัติต)อนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคมได�อย)างนี้ ก็จักสามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมท่ี

งดงาม ช)วยสร�างเสริมคุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคมให�มีแต)ความสุขสงบเจริญก�าวหน�านํามาซ่ึงความ

ปรองดองรักใคร)กลมเกลียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทย

ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้ย)อมนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือในการปFองกัน

ป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไม)ให�เกิดข้ึนได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระสาสนโสภณ 

(พิจิตร � ิตวณฺโณ) ท่ีกล)าวไว�ว)า “หลักวัชชีอปริหานิยธรรมนี้ถือเป'นหลักธรรมสําคัญท่ีพระพุทธองค4

ทรงใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งหรือการก)อตัวของภาวะสงครามในครั้ง

อดีต เพราะตราบใดท่ีบุคคลหรือสมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู)ในสังคม หม่ันพบปะพูดคุย 

ปรึกษาหารือหรือประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาในกิจการงานและการกระทํากิจกรรมต)าง ๆ 

ตามหน�าท่ีของแต)ละฝaายให�ถูกต�องสมบูรณ4 เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิกและร)วมกันทํา

กิจกรรมต)าง ๆด�วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�างความสัมพันธ4อันดี

ระหว)างนักปกครองกับประชาชน หรือระหว)างผู�นําชุมชนกับหมู)คณะท่ีอยู)ร)วมกันในสังคม สามารถ



๒๐๙ 
 

ช)วยปFองกันสกัดก้ันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยไม)ให�เกิดข้ึนขยายเป'นป<ญหาใหญ)โตต)อไป

ได�”๒  

 ในขณะท่ี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ เห็นว)า “หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้สามารถ

นํามาปรับใช�เป'นแนวทางสําหรับการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนได�ดี หากแต)ผู�มีอํานาจทาง

การเมืองหรือรัฐบาลต�องนําไปสู)การปฏิบัติอย)างจริงจัง โดยเฉพาะอย)างยิ่งการหม่ันประชุมกันเนื่อง

นิตย4เพ่ือแสวงหาจุดร)วมท่ีเป'นไปในทิศทางเดียวกัน ส)วนประเด็นไหนท่ียังมีความคิดเห็นแตกต)างหรือ

ยังหาข�อยุติไม)ได�ก็ให�ละท้ิงป<ญหาไว�ก)อน แล�วค)อยนําไปสู)การประชุมในครั้งต)อ ๆไป เม่ือทุกฝaายดําเนิน

ไปตามแนวทางนี้ย)อมช)วยยับยั้งป<ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนหรือบรรลุถึงข�อยุติได�”๓  

 ฝaาย นายอํานวย สุวรรณคีรี กล)าวว)า “การจะปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ี

เกิดข้ึน จําเป'นต�องสร�างความเข�าใจเรื่องประชาธิปไตยให�ฝaายต)าง ๆ ได�รับรู�ข�อมูลอย)างถูกต�อง ท้ัง

กลุ)มนักการเมืองในรัฐสภา กลุ)มผู�สนับสนุนหรือสมาชิกพรรคการเมืองและกลุ)มข�าราชการต)าง ๆ 

ฉะนั้น หลักวัชชีอปริหานิยธรรมท้ังหมดนี้สามารถนํามาเป'นเครื่องมือสําหรับการแก�ไขป<ญหาข�อ

ขัดแย�งในเบ้ืองต�นได� เช)น การหม่ันพบปะประชุมกันเพ่ือปรึกษาหารือ การร)วมกันทํากิจกรรม

สร�างสรรค4สังคมด�วยความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือแม�แต)การเคารพเชื่อฟ<งผู�หลักผู�ใหญ)ในสังคม 

ย)อมช)วยปFองกันสกัดก้ันป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองให�ลดน�อยลงได�”๔  

 ส)วน ดร.นาที รัชกิจประการ มองว)า “ในประเด็นการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองนั้น เราสามารถนําหลักวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�เป'นแนวทางปFองกันหรือ

สกัดก้ันป<ญหาความขัดแย�งได�ดี โดยเฉพาะอย)างยิ่งการท่ีทุกฝaายมีการประชุมกันเนืองนิตย4และพร�อม

เพรียงกันประชุมและร)วมกันทํากิจกรรมต)าง ๆด�วยความสามัคคี จะช)วยให�สภาพป<ญหาความขัดแย�งท่ี

กําลังจะเกิดข้ึนยุติลงได� หากมีการพูดคุยหรือเจรจากัน ทําความเข�าใจกันในท่ีประชุมเสียก)อนท่ีป<ญหา

                                                           

 
๒สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณโฺณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๓สัมภาษณ4ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รักษาการผู� อํานวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร4, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๔สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๑๐ 
 

จะลุกลามกลายเป'นป<ญหาขัดแย�งท่ีใหญ)โตข้ึนไป ฉะนั้น การใช�หลักวัชชีอปริหานิยธรรมย)อมช)วย

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองได�”๕ 

๔.๑.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านการเมือง 

ประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู)ความรุนแรงในหลาย

รูปแบบ ก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)

เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล)าว 

สามารถกําจัดหรือระงับได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร)วมหมู)ร)วม

คณะหรือร)วมสังคมเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน  รู�จัก

เคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4

สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน 

เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจ

กันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการ

แข)งขันหรือแบ)งแยกกันก็จะค)อย ๆลดบทบาทลง ช)วยให�เส�นขนานทางทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ี

แตกต)างกันลดน�อยลงไป   ย)อมสามารถช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�าน

การเมืองต)าง ๆให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได�  

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งทางการเมือง หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกับเพ่ือน

ร)วมหมู)คณะ  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของ

ส)วนร)วม เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

ท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมือง

อย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นปฏิป<กษ4ท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือไม)เคารพกฎหมายก็จะค)อย ๆ

                                                           

 
๕สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘.  
  



๒๑๑ 
 

ลดลง ช)วยให�เส�นขนานเก่ียวกับระเบียบวินัยหรือการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายบ�านเมืองลด

น�อยลงไป  เม่ือประเด็นท่ีเก่ียวกับระเบียบวินัยหรือการบังคับใช�กฎหมายอันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป 

ย)อมสามารถช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านการเมืองต)าง ๆให�หมดไปได�  

๓) สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ/งปBนกัน) การกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งทางการเมือง

ด�วยวิธีการแบ)งป<นหรือจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยชอบธรรมแก)กลุ)มสมาชิกในสังคมได�

อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวกพ�องของตนเท)านั้น 

หากแต)มีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายความสุขให�แก)กันและกัน มุ)งอนุเคราะห4สงเคราะห4เฉลี่ย

ผลประโยชน4แก)ผู�ท่ีอาศัยอยู)ในสังคมเดียวกันอย)างเหมาะสมและเสมอภาคกันในทุก ๆฝaาย เม่ือสมาชิก

ในสังคมมีจิตใจเอ้ือเฟmnอเฉลี่ยแบ)งป<นผลประโยชน4อย)างเหมาะสมเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความ

รักสามัคคีปรองดองกันร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ความ

เป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกันแสวงหาผลประโยชน4ก็จะค)อย ๆลดลงไป ช)วย

ให�เส�นขนานทางด�านการจัดสรรผลประโยชน4ลดช)องว)างลง  เม่ือสภาวการณ4ท่ีเก่ียวกับจัดสรร

ผลประโยชน4อันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป ย)อมสามารถช)วยกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งหรือ

แก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านการเมืองไทยต)าง ๆให�หมดสิ้นไปได� 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการกําจัด

ป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านการเมืองต)างๆ ให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได� ซ่ึง

สอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของนายนิพนธ: บุญญามณี ท่ีกล)าวว)า “ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นสามารถใช�หลักสาราณียธรรมเหล)านี้มาบริหารจัดการแก�ไขก็

น)าจะเป'นไปได� ท้ังนี้ หากประชาชนส)วนใหญ)มีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในทิศทางเดียวกัน รู�จัก

เคารพ ให�เกียรติและยอมรับฟ<งความคิดเห็นของกันและกัน หรือการท่ีทุกฝaายมีความเคารพใน

กฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวมอย)างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะอย)างยิ่ง

การแบ)งป<นหรือจัดสรรทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนสามารถกระจายไปสู)กลุ)มสมาชิกในสังคมได�อย)างเท่ียงธรรม

หรือเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวกพ�องของตนเท)านั้น แต)พยายาม

แสดงความจริงใจด�วยการมีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายทรัพยากรให�ท่ัวถึงกับทุกกลุ)มทุกฝaาย เม่ือผู�มี



๒๑๒ 
 

อํานาจหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส)วนปฏิบัติได�เช)นนี้ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองให�

หมดไปได�”๖  

ในขณะท่ี ดร.นาที รัชกิจประการ มีความคิดว)า “หลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ข�อนั้นนับเป'น

เครื่องมือสําคัญท่ีสามารถนํามาใช�กําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองได� เพราะป<ญหาความขัดแย�ง

ท่ีเกิดข้ึนส)วนใหญ) ล�วนเป'นผลมาจากทิฏฐิ คือ มีความคิดเห็นท่ีแตกต)างกันนี่เอง ถ�าเราสามารถ

ปรับแก�เรื่องทัศนคติให�เป'นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว)า ต)างฝaายต)างยอมรับความคิดเห็นของ

กันและกัน เข�าลักษณะท่ีว)าแสวงหาจุดร)วม สงวนจุดต)าง เรื่องของศีลหรือกฎหมาย ระเบียบกติกา

ของสังคม ก็จัดเป'นมาตรการสําหรับการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองได� ท้ังนี้เพราะความ

วุ)นวายท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยสืบเนื่องมาจากต)างฝaายต)างไม)เคารพในกฎกติกาของบ�านเมือง หรือแม�แต)

การเฉลี่ยแบ)งป<นทรัพยากรอย)างเท)าเทียมกัน โดยการจัดสรรไปสู)ประชาชนทุกหมู)ทุกเหล)าให�ได�รับ

การจัดสรรท่ีเป'นธรรม ก็จะช)วยคลี่คลายหรือกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองลงได�”๗ 

ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของ ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ท่ีมองว)า “ป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองท่ี

กําลังเกิดข้ึนในสังคมป<จจุบัน คือ การท่ีคนเรามักยึดม่ันอยู)กับอัตตาตัวตน มองเฉพาะความคิดเห็นของ

ตนเท)านั้นว)าเป'นสิ่งท่ีถูกต�อง ฉะนั้น หากเราได�นําหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ข�อนี้มาใช�เพ่ือสร�างความ

สามัคคีปรองดองกัน พยายามปรับความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายส)วนรวม ย)อมนําไปสู)ความ

ร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะ

ของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกันก็จะค)อย ๆ หมดลง”๘ 

๔.๑.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านการเมือง 

ในประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู)ความรุนแรงใน

หลายรูปแบบ ก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหาย

แก)เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมือง

                                                           

 
๖สัมภาษณ4 นายนิพนธ4 บุญญามณี, นายกองค4การบริหารส)วนจังหวัดสงขลา, ๑๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๗สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘.  
 

๘สัมภาษณ4 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู� อํานวยการศูนย4การเรียนรู�การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๑๓ 
 

ดังกล)าว สามารถวางมาตรการหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองได� โดยการท่ี

สมาชิกในสังคมหม่ันอบรมกาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกัน

ทํากิจกรรมต)าง ๆ ของสังคมให�สําเร็จลุล)วงไปตามเปFาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเมตตา

กรุณามุ)งความปรารถนาดีต)อกันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) เมตตากายกรรม (ทําต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วย

การแสดงออกซ่ึงความเมตตาทางกายต)อเพ่ือนมนุษย4ในสังคมเดียวกัน แบ)งป<นน้ําใจคอยช)วยเหลือกัน

ละกัน จะทําอะไรก็ทําต)อกันด�วยเมตตาธรรม คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะ 

ด�วยการช)วยเหลือกิจธุระต)าง ๆ โดยความสมัครใจ ขวนขวายในกิจการงานต)าง ๆของผู�ร)วมหมู)ร)วมคณะ

ด�วยความเต็มใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ)มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ ท้ังต)อหน�าและลับ

หลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช)นนี้ ย)อมจรรโลงสังคมให�น)าอยู) สงบสุข เป'นหลักธรรมท่ี

สร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคม ส)งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีให�ดําเนิน

กิจกรรมต)าง ๆไปสู)เปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบัติได�เช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือ

สําหรับการพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองด�านกายสามัคคีได�เป'นอย)างดี และนับเป'นต�นทุนทาง

สังคมท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต/อกันด�วยเมตตา) ในการพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองด�วยหลัก

เมตตาวจีกรรม คือการพูดจาปราศรัยกันด�วยเมตตา เป'นการต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อ

เพ่ือนร)วมหมู)คณะหรือสังคมเดียวกัน นิยมใช�ถ�อยคําท่ีประกอบด�วยไมตรีจิตเพ่ือสร�างความรักสามัคคี

กันระหว)างผู�ใหญ)กับผู�น�อยหรือผู�ท่ีเสมอกัน การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต)อกันทางวาจา 

จะพูดอะไรก็พูดด�วยเมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนก็เป'นไปในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช)วยบอกแจ�ง

สิ่งท่ีเป'นประโยชน4 คําสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล)าววาจาสุภาพพูดจริง ไม)พูดถึง

ผลประโยชน4ท่ีจะเกิดข้ึนแก)ตนเองฝaายเดียว  แต)พูดด�วยความปรารถนาดีต)อกัน มีจิตสํานึกใน

ผลประโยชน4สุขร)วมกัน ต�องการสร�างสรรค4ความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน 

ไม)กล)าวร�ายเสียดสีกัน ไม)ด)าทอ นินทา หรือพูดคําหยาบคาย เม่ือสังคมมีป<ญหาความขัดแย�งหรือเกิด

ข�อพิพาทข้ึน ก็ใช�วิธีการทางทูตเจรจาไกล)เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ)ม

บุคคลให�เป'นไปในทิศทางเดียวกัน การพูดจากันด�วยเมตตาธรรมย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับ



๒๑๔ 
 

การพัฒนาความร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ยุติหรือ

ลดน�อยลงได�  

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองด�วย

เมตตามโนกรรม คือ ต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ี

เป'นประโยชน4แก)เพ่ือนร)วมสังคมร)วมหมู)คณะเดียวกัน มองกันในแง)ดี  มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและ

กัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วยเมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)

ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ เม่ือมีป<ญหาความ

ขัดแย�งหรือการทะเลาะบาดหมางอย)างใดข้ึน ก็มีความเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน โดยไม)ยึด

ม่ันอยู)กับความคิดเห็นของตนเท)านั้นว)าเป'นสิ่งท่ีถูกต�อง หากแต)พยายามประสานทัศนคติหรือความ

คิดเห็นท่ีแตกต)างกันให�สังคมดําเนินต)อไปได�ในลักษณะ “แสวงหาจุดร/วม สงวนจุดต/าง” แสดงน้ําจิต

น้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตาเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของส)วนรวม เม่ือ

สมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมีความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือ

สําหรับการพัฒนาความร)วมมือด�านจิตใจของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการ

เมืองไทยให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให�มีความร)วมมือสมานฉันท4เป'นหนึ่งเดียวกัน มีความรักใคร)ปองดอง

สามัคคีกันได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ได�กล)าวไว�ว)า “การท่ี

บ�านเมืองเกิดป<ญหาความขัดแย�งข้ึนก็เพราะขาดหลักเมตตาธรรมนี่เอง ฉะนั้น หากสังคมหรือกลุ)ม

การเมืองต)าง ๆ มีความรักความเมตตาต)อกันหรือหวังดีต)อกันท้ังทางกาย วาจา ใจ แสดงพฤติกรรมท่ี

เป'นกัลยาณมิตรต)อกันทุกฝaายแล�ว ย)อมช)วยพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองให�ดําเนินไปสู)ความสงบ

สุขหรือสร�างความม่ันคงในระบบการเมือง ช)วยลดป<ญหาความขัดแย�งลงได�”๙  

ฝaาย ดร.นาที รัชกิจประการ เห็นว)า “หากเราสามารถส)งเสริมหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ 

ประการ คือ การทํา การพูด และการคิดของทุกคนทุกฝaายให�ปรากฏออกมาอย)างเป'นรูปธรรมชัดเจน 

ก็จะสามารถทําให�คู)หรือกลุ)มขัดแย�งเห็นถึงความจริงใจของกันและกันเช)นนี้แล�ว ย)อมช)วยให�กิจกรรม

ทางการเมืองเป'นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงถือเป'นหลักธรรมท่ีช)วยสร�างสรรค4สังคมการเมืองไปสู)ความ

                                                           

 
๙สัมภาษณ4 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, ผู�อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกล�า, ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๑๕ 
 

เจริญก�าวหน�าได�เป'นอย)างดี”๑๐ และสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย สุวรรณคีรี ท่ีให�

ทัศนะไว�ว)า “การพัฒนาความร)วมมือทางการเมือง ด�วยการพัฒนากาย วาจา และใจให�มีความรัก

ความสามัคคีเป'นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้น ต�องใช�หลักสาราณียธรรมเข�ามาใช�กับทุกคนทุกฝaาย คือต�องมี

จิตท่ีประกอบด�วยเมตตาเป'นท่ีตั้งก)อน เม่ือเราคิดว)าทุกคนเป'นพวกเราแล�ว ทําให�เรากับเขาเป'นคนคน

เดียวกัน เม่ือจะนึก-จะคิด-จะทําอะไรก็นึก-คิด-ทําเพ่ือตนเอง เสมือนว)าเราหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ ทุกคนก็

จะคิด-พูด-ทําด�วยจิตท่ีประกอบด�วยเมตตา อย)างนี้ชื่อว)าเป'นเหตุให�ระลึกนึกถึงกัน สุดท�ายสังคมก็จะ

เกิดความสามัคคีปรองดองกันรวมใจกันพัฒนาความร)วมมือทางการเมืองแก�ป<ญหาความขัดแย�งได�” ๑๑ 

๔.๑.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านการเมือง 

ในประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู)ความรุนแรงใน
หลายรูปแบบ ก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหาย
แก)เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางการเมือง
ดังกล)าว สามารถบรรลุข�อยุติหรือแก�ไขจัดการกับป<ญหาท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีกลุ)มการเมือง ผู�นําชุมชน
หรือสมาชิกในสังคมทุกภาคส)วน ได�ช)วยกันเฝFาระวัง ติดตามรักษา  กํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือ
เพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยการท่ีทุกฝaาย
ยึดม่ันอยู)ในหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น  จําเป'นอย)างยิ่งท่ีสมาชิกในสังคมทุก

ภาคส)วนควรมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับสังคมส)วนรวม ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมาง

กันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความ

เห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับ

ความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เป'นไปเพ่ือความพร�อมเพรียงเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

ประชาคมโดยรวม เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

                                                           

 
๑๐สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘.  
 

๑๑สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๑๖ 
 

ความร)วมมือร)วมใจกันสอดส)องกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�นขนานทาง

ทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีแตกต)างกันลดน�อยลงไป   ทิฏฐิสามัญญตานับเป'นเครื่องมือสําคัญในการ

เฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองต)าง ๆให�ดําเนินไปได�อย)างเหมาะสม 

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

สุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษา

กิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกันทุกฝaาย  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วม

ในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส)วนร)วม ไม)ทําตนให�เป'นท่ีน)ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก)หมู)

คณะหรือทําลายหมู)คณะให�เกิดความเดือดเนื้อร�อนใจเพราะความเห็นแก)ตัวของตน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข�อบังคับหรือวินัยต)าง ๆ อย)างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอ

เหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความประพฤติท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ สีลสามัญญตานับเป'น

เครื่องมือสําคัญในการเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองต)าง ๆให�ดําเนินไป

ได�อย)างเหมาะสม 

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากทุกฝaายต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน 

แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)สังคมส)วนรวม มองกันในแง)ดี 

ไม)มีความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วย

เมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคม

ให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตา

เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของสังคมประเทศชาติ เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมี

ความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมช)วยให�การเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านการเมืองต)าง ๆดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการเฝFารักษา
ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัด และการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือ



๒๑๗ 
 

แก�ไขป<ญหาความขัดแย�งระหว)างบุคคลหรือกลุ)มบุคคลท่ีมีความแตกต)างกันทางความคิดหรือ
อุดมการณ4ทางการเมือง ความขัดแย�งจากการเข�าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด�วยการ
รัฐประหาร ความขัดแย�งท่ีเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และ
ความขัดแย�งท่ีเกิดจากการช)วงชิงอํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน4ซับซ�อนของกลุ)มตน 
ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย สุวรรณคีรี ท่ีแสดงทัศนะไว�ว)า “การเฝFาระวัง ติดตาม 
กํากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการการปFองกัน การกําจัด และการพัฒนา
ความร)วมมือทางการเมืองให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้นทุกภาคส)วนต�องร)วมมือกันในทุกด�าน 
โดยพยายามเปoดใจรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืนให�มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ต�องปรับลดทัศนคติของ
ตนให�น�อยลง มองป<ญหาส)วนร)วมสําคัญกว)าป<ญหาส)วนตัว ฉะนั้น เม่ือทุกฝaายมีจิตใจกว�างขวาง 
ประกอบด�วยมิตรไมตรีและเคารพในกฎกติกาของบ�านเมืองอย)างเสมอภาคกัน ในท่ีสุดทุกคนทุกฝaายก็
จะช)วยคุ�มครองปFองกันความดีความถูกต�องหรือความเป'นธรรมของสังคมเอาไว�ได� หลักสาราณียธรรม
ท้ัง ๓ ประการนั้นจึงสามารถนํามาเป'นเครื่องมือปรับใช�ในการเฝFาระวังรักษากระบวนการแก�ไขป<ญหา
ความขัดแย�งทางด�านการเมืองได�”๑๒ 

ฝaาย ดร.นาที รัชกิจประการ กล)าวว)า “หากเราพิจารณาถึงสถานการณ4ความขัดแย�งทาง
สังคมการเมืองไทยในป<จจุบัน ก็จะเห็นว)าล�วนเป'นผลท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากความคิดเห็นในข�อ
กฎหมายหรือกติกาของบ�านเมืองท่ีแตกต)างกันนี้เอง ฉะนั้น ถ�าทุกกลุ)มท่ีขัดแย�งกันในสังคมหรือพรรค
การเมืองฝaายต)าง ๆได�เคารพในความคิดเห็นของผู�อ่ืนและยึดม่ันในกฎหมายบ�านเมืองอย)างเท)าเทียม
กัน มีน้ําจิตน้ําใจเอ้ืออาทรต)อกันทุกฝaายก็จะทําให�ป<ญหาความขัดแย�งต)าง ๆหมดไปได� หลักสาราณีย
ธรรมท้ัง ๓ ประการนี้ จึงนับเป'นกลไกสําคัญท่ีสามารถใช�ในการเฝFาระวัง ติดตามหรือกํากับป<ญหา
ความขัดแย�งทางการเมืองได�ในทุกมิติ หากทุกฝaายน�อมนํามาประพฤติปฏิบัติอย)างจริงจัง”๑๓ 

ในขณะท่ีนายนิพนธ: บุญญามณี เห็นว)า “จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองในครั้ง
นี้ เม่ือเราคลี่คลายปมประเด็นของป<ญหาแล�วก็จะพบว)ามีสาเหตุมาจากการบังคับใช�กฎหมายท่ีอ)อนแอ 
หลายฝaายต)างก็ไม)เคารพกฎหมายของบ�านเมือง และเม่ือการบังคับใช�กฎหมายอ)อนแอก็ส)งผลให�
สมาชิกทางการเมืองทําผิดอะไรก็ได� โดยไม)เกรงกลัวโทษทางกฎหมาย จึงก)อให�เกิดความไม)เป'นธรรม
ข้ึนในสังคม จากเหตุผลนี้เองทําให�พัฒนาการของความขัดแย�งเติบโตข้ึนและได�นําไปสู)ความแตกแยก
ในมิติอ่ืน ๆทางสังคมอีกมากมาย ดังนั้น หากประชาชนทุกหมู)เหล)าสามารถจัดการกับป<ญหาความ

                                                           

 
๑๒สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๑๓สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘.  



๒๑๘ 
 

เหลื่อมล้ําของการบังคับใช�ข�อกฎหมายนี้ได� กล)าวคือ ให�ยึดม่ันอยู)ในกฎกติกาอย)างเคร)งครัดเท)าเทียม
กัน (สีลสามัญญตา) กอปรกับการมีมโนสํานึก (เมตตามโนกรรม) ท่ียึดเอาผลประโยชน4ส)วนรวมเป'น
ท่ีตั้งแล�ว ก็จักช)วยให�กระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองนั้นดําเนินไปได�ด�วยดี”๑๔ 

จากข�อมูลคําให�สัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจํานวน ๑๐ ท)าน สามารถสรุปความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งในประเด็นด�านการเมืองได�ดังตารางต)อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๑๔สัมภาษณ4 นายนิพนธ4 บุญญามณี, นายกองค4การบริหารส)วนจังหวัดสงขลา, ๑๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 



๒๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านการเมืองของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน จากการวิเคราะห: สังเคราะห:
และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 

 

 

บูรณาการหลักการจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๑. หลักการจัดการความขัดแย�งด�านการเมือง           

๑.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านการเมือง           

การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4 �   � �    �  

การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ �   � �    �  

การไม/บัญญัติสิ่งใหม/และเพิกถอนธรรมเนยีมข�อปฏิบัติด้ังเดิม  �   � �    �  

การเคารพเช่ือฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง �   � �    �  

การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี �   � �    �  
การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เสือ่มหายไป  

�   � �    �  

การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม   �   � �    �  

๑.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านการเมือง           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)    �    �  � 
สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)     �    �  � 
สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ)งป<นกัน)      �    �  � 
๑.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านการเมือง            

เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา)     �   �  �  

เมตตาวจีกรรม พูดต)อกันด�วยเมตตา)     �   �  �  

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)    �   �  �  

๑.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดขึ้นด�านการเมือง           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)     �     � � 
สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)    �     � � 
เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)    �     � � 
 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 



๒๒๐ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิดังตาราง
ข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการ
ความขัดแย�งด�านการเมืองท่ีสามารถบูรณาการกระบวนวิธีแก�ไขป<ญหาตามมาตรการท้ัง ๔ ด�านได�ด�วย
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�ง
ด�านการเมือง จากการศึกษาวิเคราะห: สังเคราะห:และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 
 

 

 

หลักการจัดการความขัดแย�งด�านการเมือง 
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๑. การปFองกันความขัดแย�งด�านการเมือง �   � �    �  

๒. การกําจัดความขัดแย�งด�านการเมือง    �    �  � 

๓. การพัฒนาความร)วมมือด�านการเมือง     �   �  �  

๔. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านการเมือง    �     � � 

 
หมายเหตุ �= เห็นด�วย 
 

๔.๒ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล  

ความขัดแย�งด�านข�อมูลนับเป'นองค4ประกอบพ้ืนฐานของป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทย ท่ี

สามารถพบเห็นได�ตั้งแต)หน)วยย)อยท่ีสุดของสังคม คือ ครอบครัว และขยายวงกว�างออกไปเป'นองค4กร 

ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ดังท่ีศาสตราจารย4นายแพทย4วันชัย วัฒนศัพท4และคณะ ได�ศึกษาทัศนคติ

ของประชาชนเรื่องความขัดแย�งในประเทศไทย พบว)า ส)วนใหญ)ถ�าอยู)ในระดับครอบครัว องค4กรและ

ชุมชน มักจะเป'นป<ญหาด�านการสื่อสารท่ีขาดการพูดคุยอย)างสมํ่าเสมอ ขาดการมีส)วนร)วมในกิจกรรม 

ขาดการสื่อสารกลับสองทางและพูดคุยกันไม)รู�เรื่อง ซ่ึงป<ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนนั้นส)วนใหญ)จะเกิด



๒๒๑ 
 

จากการท่ีขาดการพูดคุยกันอย)างสมํ่าเสมอ๑๕ สําหรับป<ญหาความขัดแย�งในระดับประเทศ จาก

การศึกษาทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย�งนั้น ประชาชนให�ความเห็นว)า ป<ญหาท่ีมีความ

รุนแรงสูงสุด คือ ข�อมูลถูกบิดเบือน ขาดข�อมูลท่ีถูกต�องเหมาะสมและไม)เพียงพอ นอกจากนี้

ประชาชนไม)มีเวทีสื่อสารกับผู�บริหารประเทศ๑๖ 

ป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีเป'นรูปธรรม ตัวอย)างเช)น ความขัดแย�ง

ท่ีเกิดข้ึนจากการทําประชาพิจารณ4โครงการพัฒนาแหล)งกpาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย ท่ีแสดงให�เห็น

ถึงนโยบายความสามารถของรัฐและข�อจํากัดของผู�ผลิตรายการข)าวโทรทัศน4ท่ีเป'นอุปสรรคต)อการทํา

หน�าท่ีในการเป'นผู�สร�างความเข�าใจอันดีให�กับชุมชน หรือป<ญหาการแย)งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีตัว

แปรสําคัญเป'นเครื่องบ)งชี้ว)า การแย)งชิงทรัพยากรธรรมชาติก)อให�เกิดป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล 

กล)าวคือ ประเด็นท่ีว)าด�วยความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการส)งสารและรับสาร การสื่อความหมาย หรือ

การใช�ภาษาท่ีไม)สอดรับตรงกัน ส)งผลให�ประชาชนในชุมชนนั้นมีความขัดแย�งกันข้ึนและได�พัฒนาไปสู)

ความรุนแรง เช)น กรณีความขัดแย�งของกลุ)มคนต�นน้ํา กลุ)มคนกลางน้ําและปลายน้ําในลุ)มแม)น้ํา

ตาช�าง จ.เชียงใหม) เป'นต�น 

อย)างไรก็ดี ประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลอีกกรณีหนึ่ง คือ การขยายตัวของสื่อ

การเมืองและสื่อบุคคล จัดเป'น “สื่อรูปแบบใหม)” ท่ีใช�เป'นช)องทางปลุกระดมมวลชนหรือบิดเบือน

ข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4ทางการเมืองของกลุ)มตน เพราะสามารถเผยแพร)

ข�อมูลได�โดยไม)ต�องผ)านกลไกกลั่นกรองหรือตรวจสอบใด ๆ โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือใช�

ถ�อยคําท่ีทําให�เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ทางการเมืองจึงสามารถผลิตซํ้าเพ่ือเผยแพร)ในวง

กว�างได�โดยง)าย ผ)านสื่อบุคคลท้ังท่ีเป'นเครือข)ายสังคมออนไลน4 และเว็บบอร4ดต)าง ๆได�อย)างรวดเร็ว

และต)อเนื่อง๑๗ นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย�งด�านข�อมูลอ่ืน ๆอีก เช)น ความขัดแย�งในนโยบาย

สาธารณะระหว)างรัฐกับประชาชน ความขัดแย�งในครอบครัว ความขัดแย�งระหว)างแพทย4กับผู�ปaวย 
                                                           

 
๑๕วันชัย วัฒนศัพท4 และคณะ, รายงานการสํารวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย�ง

ในประเทศไทย, อ�างแล�ว, หน�า ๔-๑๗. 
 

๑๖เรื่องเดียวกัน, หน�า ๔ – ๒๐. 
 

๑๗คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห)งชาติ (คอป.), 
รายงานฉบับสมบูรณคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห/งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕, (ม.ป.ป.), หน�า ๑๕. 
 



๒๒๒ 
 

เป'นต�น ซ่ึงพบว)า มีองค4ประกอบของความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ียังขาดการสื่อสารอย)างถูกต�อง ไม)มี

ประสิทธิภาพ จนกลายเป'นองค4ประกอบพ้ืนฐานของป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยป<จจุบัน 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลเก่ียวกับการทําประชาพิจารณ4โครงการพัฒนา

แหล)งกpาซธรรมชาติไทย – มาเลเซียก็ดี การแย)งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ)มคนต�นน้ํา กลุ)มคนกลางน้ํา

และคนปลายน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม)ก็ดี การใช�สื่อสังคมออนไลน4เพ่ือปลุกระดมมวลชนหรือ

บิดเบือนข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4ทางการเมืองก็ดี เม่ือนําหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทมาบูรณาการปรับใช�เป'นยุทธวิธีหรือแนวทางการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล ย)อม

ช)วยปFองกันหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งในสังคมให�ยุติเบาบางลงได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งการปรับใช�

วิธีการหรือวางมาตรการตามแนวทางของหลักพุทธปรัชญาเถรวาทออกเป'น ๔ มิติ คือ 

๔.๒.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านข�อมูล 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับ

ฟ<งข)าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต)าง ๆท่ีสอดรับกับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท)านั้น 

จนก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)เศรษฐกิจ 

สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล)าว สามารถ

ปFองกันหรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรมในข�อท่ีว)าด�วย   

๑) หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย:  ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลนั้น หากรัฐหรือ

สมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู) หม่ันพบปะพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน ประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือปFองกันข�อขัดแย�งท่ีจะพึงเกิดข้ึนจากข�อมูลข)าวสารท่ีผิดพลาดต)าง ๆ  หรือแก�ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึน

แล�วด�วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข�อยุติความขัดแย�ง โดยใช�

วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและมีส)วนร)วม

ในการตัดสินใจแก�ป<ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลหรือ

แก�ไขป<ญหาข�อพิพาทระหว)างฝaายต)าง ๆให�ลดน�อยลงได�  

๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต/าง ๆ ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านข�อมูลนั้น หากทุกฝaายหม่ันพร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีควรทําด�วยความสมัคร

สมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�างความสัมพันธ4อันดีระหว)างนักปกครองกับประชาชน 

หรือระหว)างหมู)คณะท่ีอยู)ร)วมกันในสังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียง

กันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํากิจการต)าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและจริงใจ อาศัย
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ความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมทําให�ข�อมูลข)าวสารเก่ียวกับเปFาหมายของ

ชุมชน องค4การ สังคมหรือประเทศชาติ สามารถดําเนินไปสู)ความสําเร็จตามวัตถุประสงค4ดังท่ีต�องการ

ได�ด�วยดี ย)อมสามารถเป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาท

ระหว)างฝaายต)าง ๆให�ลดน�อยลงได�  

๓) การไม/บัญญัติส่ิงใหม/และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ในการปFองกันป<ญหา

ความขัดแย�งด�านข�อมูลนั้น หากสมาชิกในสังคมยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบกฎเกณฑ4 แบบ

แผนหรือจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เป'นแบบอย)างแห)งการดําเนินชีวิต หรือเป'น

บรรทัดฐานข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม)พยายามบัญญัติสิ่งใหม)หรือล�มเลิกสิ่งเก)าตามความต�องการ

เฉพาะตนหรือกลุ)มตนเท)านั้น หากแต)ต�องรักษาและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติเหล)านั้น  เพ่ือความเป'น

ระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบสุขของหมู)คณะหรือสังคม ผู�ทําหน�าท่ีการสื่อสารก็ทําไปด�วย

ความเท่ียงตรง ไม)บิดเบือนข�อมูลด�วยความอคติใด ๆ ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๔) การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ/ในบ�านเมือง ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลนั้น หากสมาชิกในสังคมแสดงความเคารพนับถือต)อผู�ใหญ)หรือผู�มีอาวุโสในสังคม ย)อมช)วย

จรรโลงสังคมให�มีแต)ความงอกงามไพบูลย4 มีความเป'นสิริมงคลและความเจริญรุ)งเรืองฝaายเดียว เพราะ

ผู�ใหญ)ในบ�านเมืองหรือชุมชนนั้น ท)านได�ผ)านการเรียนรู� ผ)านประสบการณ4มามาก พบเห็นหรือเผชิญ

กับป<ญหาต)าง ๆมามากมาย ได�รับบทเรียนชีวิตผ)านเหตุการณ4เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ีเลวร�ายมาก)อน 

ย)อมมีป<ญญาท่ีสามารถแยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต)าง ๆได� การแสดงความเคารพต)อผู�ใหญ)

ในสังคม ด�วยการเชื่อฟ<งความคิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาทคําพร่ําสอนของ

ท)านเหล)านั้นอย)างตรงไปตรงมา ไม)บิดเบือนข�อมูลให�คลาดเคลื่อนจากข�อเท็จจริง ย)อมสามารถใช�เป'น

เครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลได� 

๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลนั้น หากประชาสังคมทุกฝaายให�เกียรติหรือปกปFองคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรีท้ังหลาย โดยไม)ให�

ถูกข)มเหงรังแก เอารัดเอาเปรียบหรือฉุดคร)าขืนใจ ด�วยหลักอปริหานิยธรรมข�อนี้มีความมุ)งหมายเพ่ือ

การปราบปรามอาชญากรรมเก่ียวกับเรื่องเพศ มุ)งปราบปรามและปFองกันภัยทางสังคมเก่ียวกับเรื่อง

สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพ โดยไม)นําเด็กและสตรีมาเป'นเครื่องมือต)อรองหรือสร�างข�อมูลเท็จ

เพ่ือทําลายความสงบสุขของบ�านเมือง  ฉะนั้น จําเป'นอย)างยิ่งท่ีคนกลุ)มนี้จะต�องได�รับการปกปFอง
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คุ�มครองเป'นกรณีพิเศษโดยอํานาจรัฐหรือชนชั้นผู�ปกครองท้ังหลาย และภายใต�การดูแลของครอบครัว 

ชุมชนหรือสถานบันทางสังคมอย)างเข�มแข็ง เพ่ือให�มีภราดรภาพและความปลอดภัยท้ังในด�านชีวิตและ

ทรัพย4สิน ตลอดถึงศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4 เม่ือทุกฝaายปฏิบัติได�เช)นนี้ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็มีแต)ความ

สงบสุขร)มเย็นนําพาประเทศชาติไปสู)ความเจริญก�าวหน�าฝaายเดียว หาความเสื่อมทรามไม)ได� ท้ังยัง

สามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลได� 

๖) การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เส่ือมหายไป การแสดง

ความเคารพบูชาต)อสถานท่ีสําคัญหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองอย)างสมํ่าเสมอ นับเป'นอุบายวิธีท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งข�อมูลได� กล)าวคือ หากสมาชิกในสังคม

หม่ันกระทําการสักการะบูชาต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองโดยพร�อมเพรียงกันเนืองนิตย4 ย)อมช)วย

ให�ผู�คนในสังคมมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร)กลมเกลียวกัน เม่ือมีประเด็นป<ญหาเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธ4ข�อมูลข)าวสารท่ีไม)ถูกต�องตรงตามข�อเท็จจริงก็จะได�พูดคุยปรับความเข�าใจกันเสียใหม) 

เพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจตรงกัน เม่ือทุกคนปฏิบัติได�อย)างนี้ ชุมชนและสังคมนั้นก็จะมีแต)ความ

สามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร)ปรองดองกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลไม)ให�เกิดข้ึนได�อีกด�วย 

 ๗) การคุ�มครองป+องกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม การปกปFองคุ�มครองและอุปถัมภ4

บรรดานักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญธรรม ปราชญ4ชาวบ�านหรือคนดีท่ีทรงธรรมในสังคมท้ังหลาย นับเป'น

กลไกหรืออุบายวิธีท่ีสําคัญอีกประหนึ่งท่ีช)วยให�สมาชิกในสังคมได�มีท่ีพ่ึงทางใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

หรือมีศูนย4ร)วมแห)งศรัทธาเดียวกัน เพราะท)านเหล)านั้นล�วนเป'นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค)ายิ่งในแง)

ของการธํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมหรือหลักปรัชญาอันเป'นบรรทัดฐานท่ีถูกต�องดีงามทางสังคม 

ท้ังยังเป'นเครื่องมือในการพัฒนาความเจริญทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอันงดงามแก)สมาชิกในสังคม 

ช)วยส)งเสริมความเข�าใจอันดีและสร�างความสมานฉันท4ระหว)างฝaายต)าง ๆได�เป'นอย)างดี หากทุกฝaาย

ปฏิบัติต)อนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคมได�อย)างนี้ ก็จักสามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมท่ีดี

งาม ช)วยสร�างเสริมคุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคมให�มีแต)ความเจริญก�าวหน�านํามาซ่ึงความปรองดอง

รักใคร)กลมเกลียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลไม)ให�เกิดข้ึนได� 

หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลในประเด็นการทําประชาพิจารณ4โครงการพัฒนาแหล)งกpาซ

ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย การแย)งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ)มคนต�นน้ํา กลุ)มคนกลางน้ําและกลุ)มคนปลาย
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น้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม) และการใช�สื่อสังคมออนไลน4เพ่ือปลุกระดมมวลชนหรือบิดเบือน

ข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4แก)กลุ)มตนได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4

ของร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ท่ีกล)าวว)า “ป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยนั้น นับเป'น

ประเด็นป<ญหาท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน กลไกสําคัญท่ีภาครัฐจะต�องบริหารจัดการความขัดแย�งเก่ียวกับ

ข�อมูล คือ หลักการมีส)วนร)วมของภาคประชาชนหรือการมีส)วนร)วมสาธารณะ ท่ีจําเป'นต�องกระจาย

ข�อมูลข)าวสารให�ครอบคลุมไปสู)ประชาชนทุกชนชั้น ท้ังนี้ เพราะการมีส)วนร)วมนั้นถือว)าความคิดเห็น

ของประชาชนเป'นองค4ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีจะดําเนินนโยบายอัน

สามารถตอบสนองต)อเจตนารมณ4ของเสียงส)วนใหญ) และช)วยสร�างความพึงพอใจในวงกว�างกว)าได� 

ฉะนั้น การเปoดเผยข�อมูลอย)างตรงไปตรงมาและท่ัวถึงแก)ทุกฝaาย จะช)วยให�อํานาจการตัดสินใจ

สอดคล�องกับความรู�สึกในด�านค)านิยมและเหตุผลของชุมชน ทําให�ความสัมพันธ4ของแต)ละฝaายดีข้ึน 

ย)อมสามารถลดความรู�สึกขัดแย�งระหว)างฝaายสนับสนุนและฝaายต)อต�านลงได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งเม่ือ

เราได�นําหลักวัชชีอปริหานิยธรรมในข�อท่ีเก่ียวกับการหม่ันประชุมกันหรือพร�อมเพรียงกันประชุมโดย

สมํ่าเสมอ เพ่ือใช�เป'นเวทีสาธารณะให�ทุกฝaายได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� ปรึกษาหารือกันและกันก็จะนําไปสู)

การกําหนดเปFาหมายร)วมกัน ก็จักช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลได�ในท่ีสุด”๑๘ ซ่ึงสอดรับ

กับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “การปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ทางด�านข�อมูลนั้น ทุกฝaายต�องต้ังจิตท่ีเป'นกัลยาณมิตรอันดีงามถูกต�องไว�เป'นอันดับแรกก)อนว)า เราจะ

สามัคคีพร�อมเพรียงกันร)วมกันประชุมปรึกษาหารือร)วมกัน รับรู�ร)วมกันทําความเข�าใจกันเก่ียวกับ

ข�อมูลท่ีถูกต�อง ร)วมกันคิดร)วมกันทํา และร)วมกันเลิกประชุม เม่ือทําได�อย)างนี้ ได�ชื่อว)าเป'นการ

ปFองกันป<ญหาข�อขัดแย�งอันจะเกิดข้ึนในอนาคตได�”๑๙ 

ในขณะท่ีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส มองว)า “วิธีการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง 
(Prevention) นั้น วิธีการหนึ่งท่ีนิยมใช�กันอย)างแพร)หลายคือ เราต�องพยายามประสานสังคมให�มีส)วน
ร)วมกันทุกฝaาย (Participation) ฉะนั้น การนําหลักวัชชีอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการนั้นมาบูรณา
การปรับใช�อย)างเหมาะสมแล�วก็จะช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลไม)ให�แตกประเด็นไปเป'น
ป<ญหาท่ีขัดแย�งกันได� โดยเฉพาะการให�ความสําคัญและกระจายข)าวสารแก)สมาชิกทางสังคมให�ได�รับรู�
                                                           

 
๑๘สัมภาษณ4 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู� อํานวยการศูนย4การเรียนรู�การเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๑๙สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๒๖ 
 

กันทุกกลุ)มไม)ว)าจะเป'นผู�เฒ)าผู�แก) เด็ก สตรีหรือนักพรตนักบวชก็ตามที ดังนั้น การนําหลักวัชชีอปริ
หานิยธรรมมาเป'นเครื่องมือในการปFองปรามเหตุของความขัดแย�งเราสามารถบูรณาการปรับใช�ได�ทุก
ข�อ เช)น การหม่ันประชุมกันเนืองนิตย4 การดูแลเด็กและสตรี หรือการไม)พยายามเพิกถอนข�อปฏิบัติท่ี
ดีงามด้ังเดิมออกเสีย เป'นต�น ซ่ึงหากเราพิจารณาถึงป<ญหาความขัดแย�งในป<จจุบันก็จะพบได�ว)า เกิด
จากความต�องการท่ีจะรื้อรัฐธรรมนูญของฝaายต)าง ๆ ในประเด็นการบัญญัติสิ่งใหม)นั้นต�องทํากันทุก
ภาคส)วน มิใช)ทําโดยกลุ)มใดกลุ)มหนึ่ง เรื่องของการดูแลสมณะนักบวชหรืออนุสาวรีย4เจดีย4ของเก)าของ
แก)ด�วยการรักษาไว�ให�ม่ังคง เพราะเป'นศูนย4รวมแห)งคุณค)าทางจิตใจก็ถือว)าเป'นสิ่งท่ีสามารถนํามาเป'น
เครื่องปFองกันความขัดแย�งได�ท้ังหมด เพราะชุดของหลักวัชชีอปริหานิยธรรมนี้พระพุทธเจ�าทรงแสดง
ไว�เพ่ือปFองกันความเสื่อมเสียท่ีจะพึงเกิดข้ึนในอนาคตนั่นเอง”๒๐ 

๔.๒.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านข�อมูล 

ในประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากการเลือกรับฟ<ง

ข)าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต)าง ๆท่ีสอดรับกับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท)านั้น จน

ก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)เศรษฐกิจ 

สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล)าว สามารถ

กําจัดได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ๑) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�ง

ทางการเมืองนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร)วมหมู)

ร)วมคณะหรือร)วมสังคมเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน

เก่ียวกับฐานของข�อมูลท่ีต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบ

ร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�

สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ 

ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�น

ขนานทางทัศนคติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับข�อมูลลดน�อยลงไป  ย)อมสามารถช)วยกําจัดป<ญหาความ

ขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านข�อมูลให�หมดสิ้นไปได�  

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ 

                                                           

 
๒๐สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๒๗ 
 

กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกับเพ่ือน

ร)วมหมู)คณะ  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของ

ส)วนร)วม เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

ท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมือง

อย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นปฏิป<กษ4ท่ีเกิดจากการเลือกรับข�อมูลหรือไม)เคารพกฎหมายก็จะค)อย 

ๆลดลง ช)วยให�เส�นขนานเก่ียวกับระเบียบวินัยหรือการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายบ�านเมืองลด

น�อยลงไป  เม่ือประเด็นท่ีเก่ียวกับระเบียบวินัยหรือการบังคับใช�กฎหมายอันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป 

ย)อมสามารถช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านข�อมูลให�หมดไปได�  

๓) สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ/งปBนกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งข�อมูลด�วย

วิธีการแบ)งป<นหรือจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยชอบธรรมแก)กลุ)มสมาชิกในสังคมได�

อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวกพ�องของตนเท)านั้น 

หากแต)มีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายความสุขให�แก)กันและกัน มุ)งอนุเคราะห4สงเคราะห4เฉลี่ย

ผลประโยชน4แก)ผู�ท่ีอาศัยอยู)ในสังคมเดียวกันอย)างเหมาะสมและเสมอภาคกันในทุก ๆฝaาย เม่ือสมาชิก

ในสังคมมีจิตใจเอ้ือเฟmnอเฉลี่ยแบ)งป<นผลประโยชน4อย)างเหมาะสมเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความ

รักสามัคคีปรองดองกัน ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกันแสวงหา

ผลประโยชน4ก็จะค)อย ๆลดลงไป ช)วยให�เส�นขนานทางด�านการจัดสรรผลประโยชน4ลดช)องว)างลง  เม่ือ

สภาวการณ4ท่ีเก่ียวกับจัดสรรผลประโยชน4อันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป ย)อมสามารถช)วยกําจัดทําลาย

ป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�หมดสิ้นไปได� 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับกําจัดป<ญหา

ความขัดแย�งด�านข�อมูลในประเด็นการทําประชาพิจารณ4โครงการพัฒนาแหล)งกpาซธรรมชาติไทย-

มาเลเซีย การแย)งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ)มคนต�นน้ํา กลุ)มคนกลางน้ําและกลุ)มคนปลายน้ําในลุ)มแม)น้ํา

ตาช�าง จ.เชียงใหม) และการใช�สื่อสังคมออนไลน4เพ่ือปลุกระดมมวลชนหรือบิดเบือนข�อมูลเพ่ือสร�าง

ความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4ทางการเมืองดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของ   

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีกล)าวไว�ว)า “โดยท่ัวไปแล�ววิธีการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�ง 

(Conflict Management) นั้นมีอยู) ๓ วิธี คือ ๑) การปFองกันความขัดแย�ง (Prevention) ๒) การ

เปลี่ยนผ)านความขัดแย�ง (Transform) และ ๓) การแก�ไขหรือกําจัดความขัดแย�ง (Resolution) ซ่ึงใน

กรณีของการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลนี้ เราอาจจะแก�ไขป<ญหาด�วยวิธีการเปลี่ยนผ)าน คือ 



๒๒๘ 
 

การเปลี่ยนประเด็นความขัดแย�งจากรูปหนึ่งไปสู)อีกรูปหนึ่ง เพ่ือซ้ือเวลาสําหรับการคลี่คลายป<ญหา

จากหนักไปหาเบา จากรุนแรงให�เจือจางคลายตัวลง ซ่ึงการแก�ไขป<ญหาด�วยวิธีนี้จําเป'นจะต�องใช�

กระบวนการการสื่อสารท่ีถูกต�องและรวดเร็วมาช)วยบริหารจัดการเพ่ือทําความเข�าใจหรือปรับเปลี่ยน

ทัศนคติให�อยู)ร)วมกันได� (ทิฏฐิสามัญญตา) การเคารพในกฎระเบียบบ�านเมืองหรือการร)วมกันคัดสรร

ทรัพยากรให�เป'นธรรมแก)ทุกฝaาย (สาธารณโภคี) อย)างเท)าเทียมกัน หลักสาราณียธรรมท้ังหมดนี้จึง

สามารถนํามาเป'นเครื่องมือกําจัดป<ญหาความขัดแย�งให�เบาบางลดหายลงได� อย)างไรก็ตาม การนํา

กระบวนวิธีเก่ียวกับการระงับอธิกรณ4ด�วยอธิกรณสมถะ ๗ ประการ มาสนับสนุนส)งเสริมเข�าด�วยก็ย)อม

เป'นได�ท้ัง “การปFองกัน” “การปFองปราม” และ “การปราบปราม” เก่ียวกับประเด็นป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลได�เช)นกัน เพราะวิธีการของอธิกรณสมถะนั้นช)วยส)งเสริมให�เปFาหมายของการจัดการ

กับป<ญหาความขัดแย�งเป'นไปเพ่ือการพัฒนากาย วาจาและพฤติกรรมของคู)ขัดแย�งให�ดําเนินชีวิตไป

ตามกฎกติกาของสังคมส)วนรวม เม่ือกล)าวถึงกระบวนการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งด�วยหลักอธิ

กรณสมถะก็จะประกอบไปด�วยวิธีการสําคัญ ๕ วิธีใหญ) ๆ ด�วยกัน คือ ๑) การเจรจาไกล)เกลี่ยกันเอง

ของคู)กรณีตามแนวทางสัมมุขาวินัย ๒) การแสวงหาคนกลางเข�ามาตัดสินคดีตามแนวทางสัมมุขาวินัย 

๓) การนําคดีข้ึนสู)ศาลสงฆ4 หรือ “สังฆสภา” เพ่ือพิจารณาตัดสินตามแนวทางของสัมมุขาสินัยกับตัส

สปาปoยสิกา ๔) การใช�เสียงข�างมากในการลงมติตามแนวทางสัมมุขาวินัยกับเยภุยยสิกา และ ๕) การ

ประนีประนอมข�อพิพาทโดยความเห็นชอบของสังฆสภาตามแนวทางของสัมมุขาวินัยและติณวัตถาร

กะ ซ่ึงวิธีการเหล)านี้นับเป'นเครื่องมือสําคัญในการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งได�อย)างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเช)นเดียวกัน ”๒๑ 

ในขณะเดียวกัน พระไพศาล วิสาโล  ก็ได�แสดงมุมมองท่ีคล�ายคลึงกันว)า “วิธีการกําจัด

ป<ญหาความขัดแย�งเก่ียวกับข�อมูลนั้น เราสามารถนําหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการ คือ ทิฏฐิ

สามัญญตา สีลสามัญญตาและสาธารณโภคี มาแก�ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึนในป<จจุบันได� เพราะประเด็น

ความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนอยู) ในขณะนี้ล�วนเป'นผลจากความเห็นแย�งต)างกันในเรื่อง

ประชาธิปไตยหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ การไม)เคารพในกติกาบ�านเมือง ตลอดถึงการกระจายข�อมูลท่ี

ผิดพลาดขาดความชอบธรรมนั่นเอง เช)น การท่ีรัฐนําเสนอข�อมูลแก)ชุมชนเพียงแง)เดียวเพ่ือสร�างความ

ถูกต�องเป'นธรรมในโครงการท่ีรัฐได�ต้ังธงหรือกําหนดเปFาหมายไว�แล�ว การบิดเบือนข�อมูลของ

ผู�ประกอบการเก่ียวกับการก)อสร�างโรงงานท่ีมีขยะสารพิษต)อสภาพแวดล�อมบริเวณชุมชนต)าง ๆ เป'น

                                                           

 
๒๑เรื่องเดียวกัน. 



๒๒๙ 
 

ต�น อย)างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล�วหากเราได�นําหลักอกุศลมูล ๓ คือ 

โลภะ (Greed) โทสะ (Hatred) และโมหะ (Delusion) มาเป'นตัวช)วยส)งเสริมเข�าด�วย คือ ทําอย)างไร

ไม)ให�อกุศลมูลท้ัง ๓ นี้เกิดข้ึนได� ก็ย)อมจะช)วยให�การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลหมดสิ้นไปได� 

เพราะอกุศลมูลถือเป'นรากเหง)าของป<ญหาความขัดแย�งต)าง ๆนั่นเอง”๒๒ 

ฝaาย นายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล 

หากทุกฝaายต้ังกัลยาณจิตท่ีประกอบด�วยเมตตาในการแก�ไขป<ญหา ในการปรับมุมมองทัศนคติมีความรู�

ความเข�าใจในข�อมูลข)าวสารร)วมกัน มีความเคารพกฎระเบียบกติกาของสังคม มีจิตใจท่ีประกอบด�วย

ความเอ้ือเฟmnอแบ)งป<นข�อมูลข)าวสารอันเป'นประโยชน4กันอย)างเป'นธรรมเสมอภาคไม)เอารัดเอาเปรียบ

กันตามหลักสาราณียธรรม และทุกฝaายต�องไม)เปลี่ยนแปลงหลักการท่ีถูกต�องดีงามเป'นธรรมของสังคม

ไป เพ่ือเบียดบังผลประโยชน4ส)วนรวมมาเป'นของตนและพวกพ�องด�วยการปoดบังข�อมูลและสร�าง

เง่ือนไขอ่ืนข้ึนมารองรับ ทําได�ดังนี้ ได�ชื่อว)าเป'นการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลได�”๒๓ 

๔.๒.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านข�อมูล 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับ

ฟ<งข)าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต)าง ๆท่ีสอดรับกับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท)านั้น 

จนก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)เศรษฐกิจ 

สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล)าว สามารถวาง

มาตรการหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาความร)วมมือด�านข�อมูล โดยการท่ีสมาชิกในสังคมหม่ันอบรม

กาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต)าง ๆของสังคม

ให�สําเร็จลุล)วงไปตามเปFาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเมตตากรุณามุ)งความปรารถนาดีต)อ

กันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย 

๑) เมตตากายกรรม (ทําต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล

ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยการแสดงออกซ่ึงความ

เมตตาทางกายต)อเพ่ือนมนุษย4ในสังคมเดียวกัน แบ)งป<นน้ําใจคอยช)วยเหลือกันละกัน จะทําอะไรก็ทํา

ต)อกันด�วยเมตตาธรรม คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะ ด�วยการช)วยเหลือกิจธุระ

                                                           

 
๒๒สัมภาษณ4 พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดปaาสุคะโต, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 
๒๓สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๓๐ 
 

ต)าง ๆ โดยความสมัครใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ)มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ ท้ังต)อหน�า

และลับหลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช)นนี้ ย)อมจรรโลงสังคมให�น)าอยู) สงบสุข เป'น

หลักธรรมท่ีสร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคม ส)งเสริมความรักสมัครสมาน

สามัคคีให�ดําเนินกิจกรรมต)าง ๆไปสู)เปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบัติได�เช)นนี้ ย)อม

สามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร)วมมือด�านข�อมูลได�เป'นอย)างดี และนับเป'นต�นทุน

ทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ี

เกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยหลักเมตตาวจีกรรม คือ 

การพูดจาปราศรัยกันด�วยเมตตา เป'นการต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะหรือ

สังคมเดียวกัน นิยมใช�ถ�อยคําท่ีประกอบด�วยไมตรีจิตเพ่ือสร�างความรักสามัคคีกันระหว)างผู�ใหญ)กับ

ผู�น�อยหรือผู�ท่ีเสมอกัน การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต)อกันทางวาจา จะพูดอะไรก็พูดด�วย

เมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนก็เป'นไปในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช)วยบอกแจ�งสิ่งท่ีเป'นประโยชน4 

คําสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล)าววาจาสุภาพพูดจริง ไม)พูดถึงผลประโยชน4ท่ีจะ

เกิดข้ึนแก)ตนเองฝaายเดียว  แต)พูดด�วยความปรารถนาดีต)อกัน มุ)งสร�างสรรค4ความสามัคคีเป'นหนึ่ง

เดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน ไม)กล)าวร�ายเสียดสีกัน ไม)ด)าทอ นินทา หรือพูดคําหยาบคาย เม่ือ

สังคมมีป<ญหาความขัดแย�งหรือเกิดข�อพิพาทเก่ียวกับข�อมูลใด ๆข้ึน ก็ใช�วิธีการทางทูตเจรจาไกล)เกลี่ย

ประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ)มบุคคลให�เป'นไปในทิศทางเดียวกัน การพูดจากัน

ด�วยเมตตาธรรมย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือ

แก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล

ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยเมตตามโนกรรม คือ ต้ัง

จิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)เพ่ือน

ร)วมสังคมร)วมหมู)คณะเดียวกัน มองกันในแง)ดี  มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อ

กันด�วยเมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4

สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ เม่ือมีป<ญหาความขัดแย�งหรือการทะเลาะ

บาดหมางเก่ียวกับข�อมูลอย)างใดข้ึน ก็มีความเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน โดยไม)ยึดม่ันอยู)กับ

ความคิดเห็นของตนเท)านั้นว)าเป'นสิ่งท่ีถูกต�อง หากแต)พยายามประสานทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ี



๒๓๑ 
 

แตกต)างกันให�สังคมดําเนินต)อไปได�ในลักษณะ “แสวงหาจุดร/วม สงวนจุดต/าง” แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ี

เสียสละและประกอบด�วยเมตตาเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของส)วนรวม เม่ือสมาชิก

ส)วนใหญ)ในสังคมมีความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการ

พัฒนาความร)วมมือด�านจิตใจของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ยุติหรือลด

น�อยลงได�  

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

ความร)วมมือเพ่ือบริหารจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลในประเด็นการทําประชาพิจารณ4

โครงการพัฒนาแหล)งกpาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย การแย)งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ)มคนต�นน้ํา กลุ)ม

คนกลางน้ําและกลุ)มคนปลายน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม) และการใช�สื่อสังคมออนไลน4เพ่ือปลุก

ระดมมวลชนหรือบิดเบือนข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4ทางการเมือง ซ่ึง

สอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีกล)าวไว�ว)า “ประเด็นความขัดแย�งด�านข�อมูลนั้น 

เราอาจนําหลักธรรมข�อ เมตตาวจีกรรม ในสาราณียธรรมมาบูรณาการพัฒนาความร)วมมือด�านข�อมูล

ได� เพราะเมตตาวจีกรรม คือ การไม)พยายามสื่อสารหรือกล)าวกันด�วยถ�อยคําท่ีรุนแรง (Harsh 

Speech) การไม)พูดดูถูกดูแคลนผู�อ่ืน การไม)ใช�น้ําคําไปในลักษณะเหยียดสีผิดกัน การไม)พูดใส)ร�าย

ปFายสีกัน เป'นต�น ซ่ึงสิ่งเหล)านี้จะต�องระมัดระวังไม)ให�เกิดความรู�สึกเป'นปฏิฆะต)อกัน ดังนั้น การพูดจา

ปราศัยกันด�วยมิตรไมตรี แสดงถ�อยคําท่ีหวังดีมีเมตตาปรารถนาดีต)อกัน นับเป'นอุบายวิธีท่ีสามารถ

พัฒนาการมีส)วนร)วมในกิจกรรมทางสังคมการเมืองได�เป'นอย)างดี ซ่ึงหากมองอีกแง)หนึ่งวิธีการนี้อาจ

เป'นเครื่องปFองกันความขัดแย�งได�ด�วย”๒๔ 

ในขณะท่ีรศ.ดร.โคทม อารียา เห็นว)า “คําว)าป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลนี้ จริง ๆแล�วตัว

ข�อมูลเองมันไม)ใช)ความขัดแย�งโดยตรง แต)มันถูกใช�เป'นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร�างความขัดแย�ง

ให�มันบิดเบ้ียวไปหรือเอียงเอนไป ผิดเพ้ียนไป ผิดพลาดไป หรือบางกรณีเราอาจจะนําข�อมูลท่ีเป'นบวก

กับความต�องการของเราเท)านั้น ข�อมูลท่ีเป'นลบกับความต�องการของเรา ๆก็ไม)พูดถึง เม่ือใช�ข�อมูลชุด

นี้แล�วจะทําให�เปFาหมายของเรามีเหตุผลรองรับหรือมีความชอบธรรมมากข้ึน ฉะนั้น กระบวนการท่ีเรา

พยายามยุยงส)งเสริมให�เกิดความเกลียดชังสร�างอคติกันด�วยการบิดเบือนข�อมูลท่ีแสดงออกด�าน

พฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ โดยปราศจากความรักความเมตตาปราณีต)อกัน การควบคุมพฤติกรรม

ท้ัง ๓ นี้ให�แสดงออกมาด�วยความหวังดีต)อกัน มีมิตรไมตรีมุ)งสร�างสรรค4ความสมานฉันท4ปรองดองกัน 

                                                           

 
๒๔สัมภาษณ4 พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดปaาสุคะโต, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๓๒ 
 

จึงน)าจะตอบโจทย4หรือเป'นวิธีการพัฒนากาย วาจา ใจ ให�ลดความขัดแย�งด�านข�อมูลนี้ได�”๒๕ ซ่ึง

สอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย สุวรรณคีรี ท่ีแสดงทัศนะไว�ว)า “การพัฒนาความร)วมมือ

ด�านข�อมูล ด�วยการพัฒนากาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน โดยทุกฝaายท่ีมี

ส)วนเก่ียวข�องจะต�องต้ังจิตท่ีเป'นกัลยาณมิตรไว�ก)อนว)า เราต)างก็เป'นเพ่ือนกัน เป'นญาติกัน เป'นผู�ท่ี

อาศัยอยู)ในสังคมประเทศชาติเดียวกัน การสร�างความเดือนร�อนให�ผู�อ่ืนก็เปรียบเสมือนสร�างความ

ทุกข4ร�อนให�ตนเอง ฉะนั้น เราจึงไม)ควรแสดงพฤติกรรมก�าวร�าวรุนแรงต)อผู�อ่ืน เพราะมีทิฏฐิความเห็น

ท่ีไม)เหมือนตรงกันกับเรา หรือเพราะมีอุดมการณ4แตกต)างจากเรา เม่ือระลึกได�อย)างนี้ การท่ีเราจะคิด 

จะพูด จะทําก็จักประกอบด�วยเมตตาหวังดีต)อกัน อย)างนี้ชื่อว)าพัฒนาความร)วมมือด�านข�อมูลด�วยการ

พัฒนากาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันตามหลักสาราณียธรรมซ่ึงสามารถ

แก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ลดน�อยได�”๒๖ 

๔.๒.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านข�อมูล 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับ
ฟ<งข)าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต)าง ๆท่ีสอดรับกับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท)านั้น 
จนก)อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ)งฝaายเป'นกลุ)มหรือสีต)าง ๆ สร�างความเสียหายแก)เศรษฐกิจ 
สังคมและประเทศชาติอย)างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล)าว สามารถ
บรรลุข�อยุติหรือแก�ไขจัดการกับป<ญหาท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีกลุ)มนักการเมือง ผู�นําชุมชนหรือสมาชิกใน
สังคมทุกภาคส)วน ได�ช)วยกันเฝFาติดตามรักษา  กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ
ขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยการท่ีทุกฝaายยึดม่ันอยู)ในหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น  จําเป'นอย)างยิ่งท่ีสมาชิกในสังคมทุกภาคส)วน

ควรมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับสังคมส)วนรวม ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน

                                                           

 
๒๕สัมภาษณ4  รศ.ดร . โคทม อารี ยา ,  ผู� อํ านวยการ ศูนย4 ศึกษาและพัฒนาสัน ติวิ ธี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๒๖สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๓๓ 
 

เพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความ

เห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับ

ความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เป'นไปเพ่ือความพร�อมเพรียงเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

ประชาคมโดยรวม เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

ความร)วมมือร)วมใจกันสอดส)องกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�นขนานทาง

ทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีแตกต)างกันลดน�อยลงไป ทิฏฐิสามัญญตานับเป'นเครื่องมือสําคัญในการเฝFา

รักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปได�อย)างถูกต�องเหมาะสม 

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริต

ถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�

งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกันทุกฝaาย  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน 

รักษาระเบียบวินัยของส)วนร)วม ไม)ทําตนให�เป'นท่ีน)ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก)หมู)คณะหรือทําลายหมู)

คณะให�เกิดความเดือดเนื้อร�อนใจเพราะความเห็นแก)ตัวของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ

หรือวินัยต)าง ๆ อย)างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  สีลสามัญญตา

นับเป'นเครื่องมือสําคัญในการเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปได�

อย)างถูกต�องเหมาะสม 

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากทุกฝaายต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดง

ความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)สังคมส)วนรวม มองกันในแง)ดี ไม)มี

ความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วยเมตตา 

มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�

เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตา

เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของสังคมประเทศชาติ เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมี

ความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมช)วยให�การเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมูลดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 



๒๓๔ 
 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการเฝFารักษา 
ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการกําจัด การ
ปFองกันและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลในประเด็นการทําประชา
พิจารณ4โครงการพัฒนาแหล)งกpาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย การแย)งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ)มคนต�น
น้ํา กลุ)มคนกลางน้ําและกลุ)มคนปลายน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม) และการใช�สื่อสังคมออนไลน4
เพ่ือปลุกระดมมวลชนหรือบิดเบือนข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน4ทางการเมือง
ดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�องกับคําให�สัมภาษณ4ของรศ.ดร.โคทม อารียา ได�กล)าวไว�ว)า “เม่ือกล)าวถึง
กระบวนวิธีการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งนั้น มีสํานักคิดอยู) ๒ สํานัก คือ สํานักท่ีใช�วิธีการแก�ไขหรือ
กําจัดความขัดแย�ง (Prevention)  และสํานักท่ีใช�วิธีการแปรเปลี่ยนความขัดแย�ง (Transform) จาก
รูปแบบหนึ่งไปสู)อีกรูปแบบหนึ่ง หรือจากลักษณะหนึ่งไปสู)อีกลักษณะหนึ่ง โดยวัตถุประสงค4สําคัญ
ของการทําให�ความขัดแย�งแปรเปลี่ยนไป ก็คือการลดโอกาสต)อการใช�ความรุนแรงเพ่ือตัดสินป<ญหา 
หากมองในแง)นี้การลดทิฏฐิมานะเป'นเรื่องท่ีกระทําได�ยาก แต)ถ�าสามารถทําได�บ�างก็เป'นผลดีต)อ
กระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งได� ในทัศนะส)วนตัวมองว)า การวางจิตใจให�เป'นกลาง ไม)ติดยึด
อยู)กับมุมมองของตน ยอมรับฟ<งความเห็นความเชื่อของกันและกันบ�าง ด�วยการพยายามปรับจิตใจ
ของแต)ละฝaายให�มองเห็นแก)ประโยชน4ส)วนรวม มีความรักความเมตตาเอ้ืออาทรต)อกัน (เมตตา
มโนกรรม) น)าจะเป'นวิธีการเฝFาระวังข�อขัดแย�งต)าง ๆมิให�เกิดข้ึนได�”๒๗ 

ฝaาย ดร.นาที รัชกิจประการ มองว)า “หลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ข�อนั้นสามารถนํามาเป'น
เครื่องมือในการเฝFาระวังความขัดแย�งด�านข�อมูลได� ท้ังนี้ หากเราพิจารณาถึงสภาพการณ4ของความ
ขัดแย�งทางสังคมในป<จจุบันแล�วจะเห็นได�ว)า เป'นผลท่ีเกิดข้ึนจากทัศนคติท่ีแตกต)างกัน หรือไม)ก็เป'น
เรื่องความไม)เป'นธรรมของการบังคับใช�กฎหมาย ตลอดถึงการมีจุดยืนทางความคิดท่ีต)างกัน ฉะนั้น 
การนําหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการมาบูรณาการสร�างกลไกข้ึนอย)างเหมาะสมแก)ทุกฝaายย)อมช)วย
ให�มาตรการการเฝFาระวังความขัดแย�งเข�มแข็งข้ึน”๒๘ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย 
สุวรรณคีรี ท่ีแสดงทัศนะไว�ว)า “การเฝFารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับ
กระบวนการหรือวิธีการแก�ไขความขัดแย�งนั้น จําเป'นจะต�องอาศัยคุณภาพทางจิตใจท่ีประกอบด�วย
ความรักความเมตตาเป'นสําคัญ (เมตตามโนกรรม) เพราะตราบใดท่ีเราสามารถควบคุมจิตใจให�เป]}ยม

                                                           

 
๒๗สัมภาษณ4  รศ.ดร . โคทม อารี ยา ,  ผู� อํ านวยการ ศูนย4 ศึกษาและพัฒนาสัน ติวิ ธี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๒๘สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘. 



๒๓๕ 
 

ล�นไปด�วยความถูกต�องดีงาม มีความคิดท่ีเสียสละ มุ)งประโยชน4สุขของสังคมเป'นท่ีต้ังแล�ว ย)อมเชื่อม่ัน
ได�ว)าความคิดท่ีจะเป'นปฏิป<กษ4หรือขัดแย�งต)อกันนั้นย)อมเกิดข้ึนได�ยาก”๒๙ 

จากข�อมูลคําให�สัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจํานวน ๑๐ ท)าน สามารถสรุปความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งในประเด็นด�านข�อมูลได�ดังตารางต)อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๒๙สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  



๒๓๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน จากการวิเคราะห: สังเคราะห:
และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 

 

 

บูรณาการหลักการจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๒. หลักการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล           

๒.๑  การป+องกันความขัดแย�งด�านข�อมลู           

การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4  �      � �  

การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ  �      � �  

การไม/บัญญัติสิ่งใหม/และเพิกถอนธรรมเนยีมข�อปฏิบัติด้ังเดิม   �      � �  

การเคารพเช่ือฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง  �      � �  

การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี  �      � �  
การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เสือ่มหายไป   �      � �  

การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม    �      � �  

๒.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านข�อมูล           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)  � �      �  

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)   � �      �  

สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ)งป<นกัน)    � �      �  

๒.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านข�อมลู           

เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา)    �   �   �  

เมตตาวจีกรรม พูดต)อกันด�วยเมตตา)    �   �   �  

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)   �   �   �  

๒.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดขึ้นด�านข�อมลู           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)     �  �   �  

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)    �  �   �  

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)    �  �   �  

 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 



๒๓๗ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิดังตาราง
ข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)านมีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการ
ความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีสามารถบูรณาการกระบวนวิธีแก�ไขป<ญหาตามมาตรการท้ัง ๔ ด�านได�ด�วย
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๔ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�ง
ด�านข�อมูลด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จากการศึกษาวิเคราะห: สังเคราะห:และตีความโดยผู�วิจัย 
ดังนี้ 

 

 

หลักการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล 
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๑. การปFองกันความขัดแย�งด�านข�อมูล  �      � �  

๒. การกําจัดความขัดแย�งด�านข�อมูล  � �      �  

๓. การพัฒนาความร)วมมือด�านข�อมูล   �   �   �  

๔. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านข�อมูล    �  �   �  

 
หมายเหตุ �= เห็นด�วย 

 

๔.๓ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�าง  
 ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง  นับเป'นประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาช�า
นาน สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีตมีความไม)เท)าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมมา
โดยตลอด (socio-economic structures) ป<ญหาส)วนใหญ)จะเป'นลักษณะของสัมพันธภาพเชิง
อํานาจท่ีไม)เท)าเทียมกัน จึงก)อให�เกิดความขัดแย�งในสังคมด�วยการแย)งชิงอํานาจ การใช�อํานาจ การ
กระจายอํานาจ ตลอดถึงป<ญหาโครงสร�างเก่ียวกับกฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร4 ระยะเวลาและ
ระบบท่ีไม)เป'นธรรม สะท�อนให�เห็นได�จากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว)างสังคมเมืองและชนบท 
ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน 
การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�



๒๓๘ 
 

เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนินกระบวนการทางศาลยุติธรรมท่ีไม)
สอดคล�องกับหลักนิติธรรม เป'นต�น ลักษณะป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
ได�แก) กรณีข�อพิพาทและความขัดแย�งป<ญหาท่ีดินในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ท่ีมีสถานการณ4การกว�านซ้ือท่ีดินโดยกลุ)มผู�มีอิทธิพลจํานวนมาก ลักษณะของป<ญหาคือ เจ�าหน�าท่ีรัฐ
เข�าไปบุกรุกปaาในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห)งชาติ และเขตปaาสงวนแห)งชาติขายให�กับประชาชน รวมท้ังบุก
รุกท่ีสาธารณประโยชน4ท่ีประชาชนใช�ร)วมกัน ซ่ึงก)อให�เกิดป<ญหาน้ําเสีย และมีการบุกรุกท่ีดินเข�าไปใน
ลําน้ํา นอกจากนั้นยังมีการกว�านซ้ือท่ีดินโดยกลุ)มทุนร)วมกับนักการเมืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ระยองจํานวนมาก โดยท่ีประชาชนต�องสูญเสียท่ีดินซ่ึงมีต้ังแต)การเต็มใจขายท่ีดินและถูกบังคับหว)าน
ล�อมให�ขายท่ีดิน๓๐ หรือแม�แต)กรณีเข่ือนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี กรณีโครงการท)อส)งกpาซและโรง
แยกกpาซ ท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรณีการสร�างโรงไฟฟFา ท่ีอําเภอบ)อนอก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ4๓๑ ซ่ึงความเหลื่อมล้ําทางสังคมเช)นนี้ล�วนเป'นผลมาจากป<ญหาความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างท้ังสิ้น 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

ระหว)างสังคมเมืองและชนบท ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การ

ครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบายและกลไกการจัดการ

ของรัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนิน

ตามกระบวนการศาลยุติธรรมท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรม ดังกล)าวนั้น เม่ือนําหลักพุทธปรัชญาเถร

วาทมาบูรณาการปรับใช�เป'นยุทธวิธีหรือแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ย)อม

ช)วยปFองกันหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยให�เบาบางและยุติลงได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งการ

ปรับใช�วิธีการหรือวางมาตรการตามแนวทางของหลักพุทธปรัชญาเถรวาทออกเป'น ๔ มิติ ดังนี้ 

 ๔.๓.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 

  จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความไม)

เท)าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) 

สะท�อนให�เห็นความแตกต)างระหว)างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความแตกต)างระหว)างภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน หรือการบังคับใช�
                                                           

 
๓๐ทพญ.กษิรา เทียนส)องใจ, “การศึกษาวิเคราะห4อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย�งใน

สังคมไทยป<จจุบัน”, อ�างแล�ว,หน�า ๑๔๑. 
 

๓๑สมชัย จิตสุชน, ความเล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจกับความขัดแย�งในสังคม : ทฤษฎี ประสบ
การร:และแนวทางสมานฉันท:, (ม.ป.ป.), หน�า ๑๐. 



๒๓๙ 
 

กฎหมายท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเป'นประเด็นป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยมาช�า

นาน ซ่ึงประเด็นป<ญหาด�านโครงสร�างดังกล)าวสามารถปFองกันหรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริ

หานิยธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย   

 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป9นนิตย: ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ี

เกิดข้ึน ด�วยการท่ีกลุ)มบุคคลหรือสมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู)ในสังคม หม่ันพบปะพูดคุย 

ปรึกษาหารือหรือประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาในกิจการงานและการกระทํากิจกรรมต)าง ๆ 

ตามหน�าท่ีของแต)ละฝaายให�ถูกต�องสมบูรณ4 ร)วมกันแก�ไขป<ญหาข�อขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข�อยุติในประเด็นความขัดแย�งนั้น ๆ เสียแต)เบ้ืองต�น 

โดยใช�วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและการ

มีส)วนร)วมในการตัดสินใจแก�ป<ญหาข�อพิพาทต)าง ๆในสังคม สามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต/าง ๆ ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีทุกฝaายพร�อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิก

และร)วมกันทํากิจกรรมต)าง ๆด�วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�าง

ความสัมพันธ4อันดีระหว)างนักปกครองกับประชาชน หรือระหว)างผู�นําชุมชนกับหมู)คณะท่ีอยู)ร)วมกันใน

สังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํา

กิจการต)าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและจริงใจ อาศัยความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจเป'นหนึ่ง

เดียวกัน เม่ือทุกภาคส)วนในสังคมแสดงความรู�ความคิดเห็นอย)างเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมทําให�

เปFาหมายของชุมชน องค4การ สังคมหรือประเทศชาติ สามารถดําเนินไปสู)ความสําเร็จลุล)วงได�ด�วยดี 

และยังสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๓) การไม/บัญญัติส่ิงใหม/และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ในการปFองกันป<ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบ

กฎเกณฑ4 แบบแผนหรือจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เป'นแบบอย)างแห)งการดําเนิน

ชีวิต หรือเป'นบรรทัดฐานข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม)พยายามบัญญัติสิ่งใหม)หรือล�มเลิกสิ่งเก)าตาม

ความต�องการหรือความนึกคิดเฉพาะตนหรือกลุ)มตนเท)านั้น หากแต)ต�องรักษาและเคารพธรรมเนียม

ปฏิบัติเหล)านั้น  เพ่ือความเป'นระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบสุขของหมู)คณะหรือสังคม เม่ือทุก
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ฝaายปฏิบัติได�เช)นนี้ ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งหรือข�อพิพาทด�านโครงสร�างไม)ให�

เกิดข้ึนได� 

๔) การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ/ในบ�านเมือง ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมแสดงความเคารพนับถือต)อผู�ใหญ)หรือผู�มีอาวุโสในสังคม 

ย)อมทําบุคคลและสังคมให�มีแต)ความงอกงามไพบูลย4 มีความเป'นสิริมงคลและความเจริญรุ)งเรืองฝaาย

เดียว เพราะผู�ใหญ)ในบ�านเมืองหรือชุมชนนั้น ท)านได�ผ)านการเรียนรู� ผ)านประสบการณ4มามาก พบ

เห็นหรือเผชิญกับป<ญหาต)าง ๆมามากมาย ได�รับบทเรียนชีวิตผ)านเหตุการณ4เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ี

เลวร�ายมาก)อน ย)อมมีป<ญญาท่ีสามารถแยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต)าง ๆได� การแสดงความ

เคารพต)อผู�ใหญ)ในสังคม ด�วยการเชื่อฟ<งความคิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาท

คําพร่ําสอนของท)านเหล)านั้น ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างได� 

๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีสมาชิกในสังคมให�เกียรติหรือปกปFองคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรีท้ังหลาย 

ให�อยู)ดีโดยไม)ถูกข)มเหง เอารัดเอาเปรียบหรือฉุดคร)าขืนใจ ฉะนั้น จําเป'นอย)างยิ่งท่ีคนกลุ)มนี้จะต�อง

ได�รับการปกปFองคุ�มครองเป'นกรณีพิเศษโดยอํานาจรัฐหรือชนชั้นผู�ปกครองท้ังหลาย และภายใต�การ

ดูแลของครอบครัว ชุมชนหรือสถานบันทางสังคมอย)างเข�มแข็ง เพ่ือให�มีภราดรภาพและความ

ปลอดภัยท้ังในด�านชีวิตและทรัพย4สิน ตลอดถึงศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4 เม่ือทุกภาคส)วนปฏิบัติได�

เช)นนี้ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็มีแต)ความสงบสุขร)มเย็นนําพาประเทศชาติไปสู)ความเจริญก�าวหน�าฝaาย

เดียว หาความเสื่อมทรามไม)ได� ท้ังยังสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง

ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๖) การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เส่ือมหายไป ในการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมมีความเคารพหม่ันกระทําการ

สักการะบูชาต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองโดยพร�อมเพรียงกันเนืองนิตย4 ย)อมช)วยให�ผู�คนในสังคมมี

ความสมัครสมานสามัคคีรักใคร)กลมเกลียวกัน ท้ังนี้เพราะสถานท่ีเหล)านั้นถือเป'นศูนย4รวมจิตใจของ

สังคม เป'นสิ่งท่ีสังคมได�ยึดถือปฏิบัติสืบต)อกันมาจนกลายเป'นบรรทัดฐานท่ีทุกคนควรปฏิบัติตาม เพ่ือ

ประสานความสามัคคีและความสงบสุขท้ังต)อตัวเองและสังคมโดยรวม เม่ือทุกคนปฏิบัติได�อย)างนี้ 

ชุมชนและสังคมนั้นก็จะมีแต)ความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร)ปรองดองกัน ย)อมสามารถใช�เป'น

เครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างไม)ให�เกิดข้ึนได� 
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 ๗) การคุ�มครองป+องกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึน ด�วยการปกปFองคุ�มครองและอุปถัมภ4บรรดานักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญธรรม 

ปราชญ4ชาวบ�านหรือคนดีท่ีทรงธรรมในสังคมท้ังหลาย นับเป'นกลไกหรืออุบายวิธีท่ีสําคัญอีกประหนึ่ง

ท่ีช)วยให�สมาชิกในสังคมได�มีท่ีพ่ึงทางใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือมีศูนย4ร)วมแห)งศรัทธาเดียวกัน 

เพราะท)านเหล)านั้นล�วนเป'นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค)ายิ่งในแง)ของการธํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบ

คุณธรรมหรือหลักปรัชญาอันเป'นบรรทัดฐานท่ีถูกต�องดีงามทางสังคม ท้ังยังเป'นเครื่องมือในการ

พัฒนาความเจริญทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอันงดงามแก)สมาชิกในสังคม ช)วยส)งเสริมความเข�าใจ

อันดีและสร�างความสมานฉันท4ระหว)างฝaายต)าง ๆได�เป'นอย)างดี หากทุกฝaายปฏิบัติต)อนักบวชหรือผู�

ทรงธรรมในสังคมได�อย)างนี้ ก็จักสามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมท่ีงดงาม ช)วยสร�างเสริม

คุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคมให�มีแต)ความสุขสงบเจริญก�าวหน�านํามาซ่ึงความปรองดองรักใคร)กลม

เกลียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว)างสังคมเมือง

และชนบท ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)า

เทียมกัน การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม)สามารถสร�างความ

เป'นธรรมให�เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนินตามกระบวนการศาล

ยุติธรรมท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทให�สัมภาษณ4ของร.ต.อ.สมนึก 

กุลมณี ท่ีได�กล)าวไว�ว)า “ความขัดแย�งด�านโครงสร�างนั้นเป'นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาก

สภาพทางสังคมท่ีเคยเป'นสังคมเกษตรกรรม เม่ือมีการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึน การย�ายถ่ินฐานจาก

ชนบทไปสู)เมืองหรือแหล)งท่ีมีการผลิตสินค�าในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดท่ีต้ังของโรงงานและท่ีพัก

ของคนงานก็จะขยายตัวข้ึนตามลําดับ ซ่ึงในประเด็นนี้ย)อมก)อให� เกิดความขัดแย�งระหว)าง

ผู�ประกอบการกับชุมชนท�องถ่ินข้ึนได� เช)น การขยายขนาดพ้ืนท่ีต้ังโรงงานย)อมส)งผลให�พ้ืนท่ีภาค

เกษตรลดน�อยลง ความขัดแย�งเรื่องสภาพแวดล�อมเป'นพิษ แม)น้ําลําคลองเน)าเสีย ขยะสารพิษ เป'นต�น 

นอกจากนี้แล�วในภาคอุตสาหกรรมเองก็ประกอบไปด�วยผู�เป'นเจ�าของป<จจัยการผลิต อันได�แก) เจ�าของ

โรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็มีผู�ใช�แรงงานและลูกจ�างท่ีทํางานกินเงินเดือนจากผู�ประกอบการ 

ความขัดแย�งระหว)างคนสองกลุ)ม คือ ผู�เป'นเจ�าของป<จจัยการผลิตกับผู�ใช�แรงงานหรือค)าจ�าง ความ

ยุติธรรม สวัสดิการ เกียรติและศักด์ิศรีของความเป'นมนุษย4ในประเด็นท่ีพักอาศัย อาหารการกินและ
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จํานวนชั่วโมงของการทํางาน ย)อมจะนําไปสู)ความขัดแย�งอย)างหลีกเลี่ยงไม)ได� ซ่ึงคาร:ล มาร:กซ: 

เรียกว)า ความขัดแย�งของชนชั้น ฉะนั้น การทําความเข�าใจกับชุมชนด�วยการหม่ันประชุมปรึกษาหารือ

กันบ)อยก็ดี การเอาใจใส)ดูแลบุคคลหรือสังคมชุมชนในทุกภาคส)วนก็ดี การเปoดโอกาสให�ทุกฝaายได�มี

ส)วนร)วมในการนําเสนอหรือตัดสินใจร)วมกันก็ดี ย)อมช)วยปFองกันไม)ให�ป<ญหาความขัดแย�งเกิดข้ึนได� ซ่ึง

หลักอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการนั้นเม่ือพิจารณาในส)วนของเนื้อหาแล�วย)อมนํามาบูรณาการ

ประยุกต4ใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างได�”๓๒ 

 เช)นเดียวกับพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีเห็นว)า “ป<ญหาเชิงโครงสร�างนั้นเป'นป<ญหาความ

ขัดแย�งท่ีละเอียดอ)อน บางครั้งอาจขัดแย�งกันด�วยผลประโยชน4 แต)บางครั้งก็อาจขัดกันในเรื่องของ

อารมณ4 ความรู�สึกและศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4ก็ได� ซ่ึงการปFองกันความขัดแย�งด�านโครงสร�างนี้อาจใช�

วิธีการเปลี่ยนผ)าน (Transform) เพ่ือซ้ือเวลาสําหรับคลี่คลายป<ญหาจากหนักไปหาเบา จากรูปแบบ

หนึ่งไปสู)อีกรูปแบบหนึ่ง เช)น การสานเสวนากัน (Dialogue) การประชุมกันเพ่ือต้ังโตpะเจรจากันเอง 

การไกล)เกลี่ย การประนีประนอมหรือการโน�มน�าว เป'นต�น อย)างไรก็ตาม ผู�ท่ีมีส)วนเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ 

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนจะต�องพยายามประสานสังคมให�มีส)วนร)วมกันทุกฝaาย (Participation) 

ดังนั้น การนําหลักวัชชีอปริหานิยธรรมนั้นมาใช�ก็น)าจะช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งมิให�ลุกลาม

ขยายเป'นวงกว�างออกไปได� เพราะทุกกลุ)มได�รับการดูแลอย)างเท)าเทียมกัน”๓๓  

ในขณะท่ีนายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง
ทางด�านโครงสร�างนั้น ทุกฝaายท่ีเป'นส)วนประกอบของโครงสร�างทางสังคม ประการแรกต�องมีจิตใจท่ีดี 
(กัลยาณจิต) มีมิตรไมตรีเมตตาต)อกันทุกฝaาย ประการต)อมาภาครัฐและภาคเอกชน หรือ
ผู�ประกอบการกับประชาชนในชุมชนต�องช)วยกันสร�างความแข็งแกร)งและม่ันคงของโครงสร�าง กลไก
และกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส)วนในสังคม ให�ต้ังอยู)บนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยท่ีสอดรับกับวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ตลอดถึงสังคมการเมืองกลุ)มต)าง ๆ ด�วยการยึด
โยงกับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคําสอนท่ีทรงคุณค)าบนพ้ืนฐานของศาสนา 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีประชาหรือวิถีชาวบ�าน (Folkways) ท่ีคนไทยยึดม่ัน เม่ือพิจารณาใน
แง)นี้การนําหลักวัชชีอปริหาริยธรรม เช)น การหม่ันประชุมปรึกษาหารือด�วยความพร�อมเพรียงสามัคคี

                                                           

 
๓๒สัมภาษณ4 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู� อํานวยการศูนย4การเรียนรู�การเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๓๓สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๔๓ 
 

กันบ)อย ๆ การดูแลและคุ�มครองประชาชนทุกฝaายให�ได�รับความเป'นธรรมอย)างเสมอภาค ตลอดถึง
การดํารงรักษาไว�ซ่ึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมและหลักคําสอนท่ีดีงามต)าง ๆ เป'นต�น ก็ย)อมช)วยปFองกัน
ป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ลดน�อยลงไปได�”๓๔ 

๔.๓.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านโครงสร�าง  

จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความไม)

เท)าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) 

สะท�อนให�เห็นความแตกต)างระหว)างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความแตกต)างระหว)างภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน หรือการบังคับใช�

กฎหมายท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเป'นประเด็นป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยมาช�า

นานนั้น สามารถกําจัดทําลายได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร)วมหมู)ร)วม

คณะหรือร)วมสังคมเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกันเก่ียวกับ

ฐานของข�อมูลท่ีต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบร)วมมือ

ร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�

สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ 

ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�น

ขนานทางทัศนคติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับป<ญหาโครงสร�างทางสังคมลดน�อยลงไป  ย)อมสามารถ

ช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านโครงสร�างให�หมดสิ้นไปได�  

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียม

กับเพ่ือนร)วมหมู)คณะ  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบ

วินัยของส)วนร)วม เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความ

ประพฤติท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารกิจการของชาติ

                                                           

 
๓๔สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  



๒๔๔ 
 

บ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นปฏิป<กษ4ท่ีเกิดจากป<ญหาโครงสร�างทางสังคมก็จะค)อย ๆ

ลดลงไป เม่ือประเด็นข�อขัดแย�งเก่ียวกับระเบียบวินัยหรือการบังคับใช�กฎหมายอันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกัน

หมดไป ย)อมสามารถช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านโครงสร�างให�หมดไป

ได�  

๓) สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ/งปBนกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างด�วยวิธีการแบ)งป<นหรือจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยชอบธรรมแก)กลุ)มสมาชิก

ในสังคมได�อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวกพ�องของ

ตนเท)านั้น หากแต)มีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายความสุขให�แก)กันและกัน มุ)งอนุเคราะห4สงเคราะห4

เฉลี่ยผลประโยชน4แก)ผู�ท่ีอาศัยอยู)ในสังคมเดียวกันอย)างเหมาะสมและเสมอภาคกันในทุก ๆฝaาย เม่ือ

สมาชิกในสังคมมีจิตใจเอ้ือเฟmnอเฉลี่ยแบ)งป<นผลประโยชน4อย)างเหมาะสมเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

ความรักสามัคคีปรองดองกัน ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกันแสวงหา

ผลประโยชน4ก็จะค)อย ๆลดลงไป ช)วยให�เส�นขนานทางด�านการจัดสรรผลประโยชน4ลดช)องว)างลง  เม่ือ

สภาวการณ4ท่ีเก่ียวกับจัดสรรผลประโยชน4อันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป ย)อมสามารถช)วยกําจัดทําลาย

ป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�หมดสิ้นไปได� 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับกําจัดป<ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว)างสังคมเมืองและชนบท 

ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียม การ

กระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�

เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไม)สอดคล�องกับ

หลักนิติธรรมดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�องกับคําให�สัมภาษณ4ของดร.นาที รัชกิจประการ ท่ีกล)าวว)า “เม่ือ

เรามองป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างในสังคมไทยนั้น ถือว)าเป'นรากเหง)าของป<ญหาความเหลื่อม

ล้ํามายาวนาน รัฐจําเป'นจะต�องสร�างกลไกหรือระบบเรื่องโครงสร�างนี้ให�สมดุลกันในทุกด�าน เช)น 

โครงสร�างการศึกษา โครงสร�างอํานาจนิติบัญญัติ โครงสร�างความสัมพันธ4ระหว)างฝaายบริหารและนิติ

บัญญัติ โครงสร�างกระบวนการศาลยุติธรรม โครงสร�างความสัมพันธ4เชิงอํานานหรือผลประโยชน4

ระหว)างนักการเมือง ข�าราชการ นักธุรกิจและประชาชน เป'นต�น ดังนั้น การใช�มาตรการหรือกระบวน

วิธีสําหรับการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างนั้น ผู�ท่ีมีอํานาจทางสังคมการเมืองโดยเฉพาะ

ภาครัฐควรท่ีจะกําหนดบทบาทหน�าท่ีของฝaายต)าง ๆให�เป'นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย)าง



๒๔๕ 
 

เท)าเทียมกัน (สีลสามัญญตา) หากมีความขัดแย�งข้ึนก็ควรให�คู)ขัดแย�งท้ัง ๒ ฝaายได�หันหน�าพูดจากัน

เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ (ทิฏฐิสามัญญตา) หรือโน�มน�าวแรงจูงใจเพ่ือช)วยกันวิเคราะห4เหตุป<จจัยและ

สภาพของป<ญหาร)วมกัน เพ่ือแก�ไขเยียวยาหรือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกฝaาย (สาธารณโภคี) การ

นําหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการนั้นมาปรับใช�จึงเห็นว)าน)าจะเป'นวิธีการการกําจัดป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างให�เบาบางไปได�”๓๕ 

ในขณะท่ี รศ.ดร.โคทม อารียา เห็นว)า “การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของ

สังคมนั้น อาจนําหลักสาราณียธรรมข�อ สีลสามัญญตา มาช)วยแก�ไขป<ญหาได�หากเราตีความคําว)า 

“ศีล” คือ ความพยายามช)วยกันจรรโลงสังคมให�ยึดกฎกติกาท่ีเสมอภาคกัน ประเด็นสําคัญเม่ือเกิด

ความขัดแย�งข้ึนแล�ว เราจะไม)ใช�ความรุนแรง (Harshness) ในการแก�ไขป<ญหา แต)อาจจะเปลี่ยนผ)าน

รูปของความขัดแย�งไปสู)อีกมิติหนึ่งก็ได� ดังนั้น การนํากรอบของศีลมาเป'นเครื่องมือจัดการกับป<ญหา

ความขัดแย�งก็เป'นวิธีการท่ีสามารถใช�ได� เพราะเนื้อหาของศีลนั้นใช�ควบคุมเรื่องความไม)ใช�ความ

รุนแรงหรือการไม)เบียดเบียนผู�อ่ืนเป'นหลักอยู)แล�ว ตัวอย)างเช)น ในสมัยก)อนความต�องการอํานาจนั้น 

จําเป'นจะต�องใช�กําลังของกองทัพท่ีเข�มแข็งเป'นเครื่องมือในการต)อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงอํานาจ แต)ใน

ป<จจุบันเราอาจจะใช�เหตุผลท่ีแยบยลเหนือกว)าเขาจนคนอ่ืนยอมรับมาเป'นเครื่องมือในการให�ได�มาซ่ึง

อํานาจก็ได� เป'นต�น นี้เรียกว)า การต)อสู�กันด�วยเหตุผล ไม)ใช)สู�กันด�วยอาวุธ ซ่ึงสมัยใหม)มีมิติท่ีจะให�

ต)อสู�กันมากมาย เช)น การใช�เหตุผล ความดี ความเก)ง ความกล�าหาญ ความมีสุนทรีย4 เป'นต�นก็ได�๓๖ 

ส)วนนายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง

นั้น หากทุกฝaายเข�าใจความสัมพันธ4เชิงอํานาจระหว)างนักการเมืองและข�าราชการประจําระหว)างกลุ)ม

นายทุนและลูกจ�าง หรือระหว)างผู�ประกอบการกับประชาชนในชุมชน ซ่ึงต�องปฏิรูปเพ่ือให�คานอํานาจ

ของกันและกันได� ด�วยการกําหนดแนวทางปฏิรูปใหม)โดยสภาพัฒนาการเมืองท่ีมุ�งเน�นการบริหาร

บ�านเมืองด�วยหลักธรรมาภิบาล ส)งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหม)ท้ังระบบ โดยเฉพาะอย)างยิ่งการ

วางรากฐานโครงสร�างทางสังคมท่ีต�องประกอบด�วยจิตใจอันงดงาม ด�วยการเข�าใจเข�าถึงและพัฒนา

ตามแนวพระราชดํารัส มีความคิดเห็นร)วมกัน อยู)ภายใต�กรอบกฎกติกาทางสังคมเดียวกัน เคารพ

                                                           

 
๓๕สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘. 
 

๓๖สัมภาษณ4  รศ.ดร . โคทม อารี ยา ,  ผู� อํ านวยการ ศูนย4 ศึกษาและพัฒนาสัน ติวิ ธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๔๖ 
 

ยึดถือปฏิบัติจารีตประเพณีเดียวกัน ไม)ถืออํานาจอภิสิทธิ์ชนเป'นใหญ) มีน้ําใจเฉลี่ยแบ)งป<นกันภายใต�

กรอบสหธรรมิกเป'นเพ่ือนร)วมสุขร)วมทุกข4ด�วยกัน เม่ือใดท่ีสังคมดําเนินไปตามหลักสาราณียธรรม

ดังกล)าว ก็จะช)วยให�การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างทางสังคมท่ีเกิดข้ึนได�”๓๗ 

 ๔.๓.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านโครงสร�าง 

  จากป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความไม)เท)า

เทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) 

สะท�อนให�เห็นความแตกต)างระหว)างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความแตกต)างระหว)างภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน หรือการบังคับใช�

กฎหมายท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเป'นประเด็นป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยมาช�า

นาน ซ่ึงประเด็นป<ญหาด�านโครงสร�างดังกล)าวสามารถบรรลุข�อยุติหรือแก�ไขบริหารจัดการกับป<ญหา

ได�ด�วยการพัฒนาความร)วมมือด�านโครงสร�าง โดยการท่ีสมาชิกในสังคมหม่ันอบรมกาย วาจา ใจให�มี

ความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต)าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล)วงไป

ตามเปFาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเมตตากรุณามุ)งความปรารถนาดีต)อกันและกันด�วย

หลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) เมตตากายกรรม (ทําต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยการแสดงออก

ซ่ึงความเมตตาทางกายต)อเพ่ือนมนุษย4ในสังคมเดียวกัน แบ)งป<นน้ําใจคอยช)วยเหลือกันละกัน จะทํา

อะไรก็ทําต)อกันด�วยเมตตาธรรม คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะ ด�วยการ

ช)วยเหลือกิจธุระต)าง ๆ โดยความสมัครใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ)มใสแสดงอาการกิริยา

สุภาพ ท้ังต)อหน�าและลับหลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช)นนี้ ย)อมจรรโลงสังคมให�น)าอยู) 

สงบสุข เป'นหลักธรรมท่ีสร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคม ส)งเสริมความรักสมัคร

สมานสามัคคีให�ดําเนินกิจกรรมต)าง ๆไปสู)เปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบัติได�เช)นนี้ ย)อม

สามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร)วมมือด�านโครงสร�างทางสังคมได�เป'นอย)างดี และ

                                                           

 
๓๗สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  
 



๒๔๗ 
 

นับเป'นต�นทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ยุติหรือลด

น�อยลงได�  

๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยหลักเมตตา

วจีกรรม คือ การพูดจาปราศรัยกันด�วยเมตตา เป'นการต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อเพ่ือนร)วม

หมู)คณะหรือสังคมเดียวกัน นิยมใช�ถ�อยคําท่ีประกอบด�วยไมตรีจิตเพ่ือสร�างความรักสามัคคีกันระหว)าง

ผู�ใหญ)กับผู�น�อยหรือผู�ท่ีเสมอกัน การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต)อกันทางวาจา จะพูดอะไร

ก็พูดด�วยเมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนก็เป'นไปในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช)วยบอกแจ�งสิ่งท่ีเป'น

ประโยชน4 คําสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล)าววาจาสุภาพพูดจริง ไม)พูดถึง

ผลประโยชน4ท่ีจะเกิดข้ึนแก)ตนเองฝaายเดียว  แต)พูดด�วยความปรารถนาดีต)อกัน มุ)งสร�างสรรค4ความ

สามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน ไม)กล)าวร�ายเสียดสีกัน ไม)ด)าทอ นินทา หรือพูดคํา

หยาบคาย เม่ือสังคมมีป<ญหาความขัดแย�งหรือเกิดข�อพิพาทเก่ียวกับโครงสร�างทางสังคมใด ๆข้ึน ก็ใช�

วิธีการทางทูตเจรจาไกล)เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ)มบุคคลให�เป'นไปใน

ทิศทางเดียวกัน การพูดจากันด�วยเมตตาธรรมย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความ

ร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

 ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยเมตตา

มโนกรรม คือ ต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'น

ประโยชน4แก)เพ่ือนร)วมสังคมร)วมหมู)คณะเดียวกัน มองกันในแง)ดี  มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน 

จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วยเมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)

ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ เม่ือมีป<ญหาความ

ขัดแย�งหรือการทะเลาะบาดหมางเก่ียวกับโครงสร�างทางสังคมข้ึน ก็พยายามประสานทัศนคติหรือ

ความคิดเห็นท่ีแตกต)างกันให�สังคมดําเนินต)อไปได�ในลักษณะ “แสวงหาจุดร/วม สงวนจุดต/าง” แสดง

น้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตาเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของ

ส)วนรวม เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมีความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'น

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�าน

โครงสร�างให�ยุติหรือลดน�อยลงได� 



๒๔๘ 
 

 หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจระหว)างสังคมเมืองและชนบท ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียม การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบายและกลไกการจัดการ

ของรัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมดังกล)าวนั้นได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของ

ดร.นาที รัชกิจประการ ท่ีกล)าวไว�ว)า “การนําหลักธรรมท้ัง ๓ ประการ คือ การกระทํา การพูดและ

การคิดของทุกคนทุกฝaายด�วยท)าทีดีต)อกัน ประกอบด�วยความเมตตาปราณีต)อกันอย)างเป'นรูปธรรม 

อันแสดงถึงความจริงใจในการใช�ชีวิตร)วมกันอย)างสามัคคีปรองดอง ย)อมจะช)วยให�สถานการณ4ป<ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างลดน�อยลงไปได� อย)างไรก็ตาม หากเราจะพัฒนาความร)วมมือในกิจกรรม

ทางสังคมการเมืองเพ่ือลดระดับของความขัดแย�งลง จําเป'นท่ีจะต�องสร�างกลไกหรือกระบวนการ

สําหรับการพัฒนาข้ึน อาจปรากฏในรูปขององค4กรหรือสถาบันท่ีจะเข�าไปขับเคลื่อนประเทศ เช)น สภา

ประชาชน สภาศีลธรรมคุณธรรมแห)งชาติ สภาพลังงานและสิ่งแวดล�อม เป'นต�น นอกจากนี้รัฐควร

กําหนดธรรมนูญชีวิตของสมาชิกในสังคมให�ต้ังอยู)บนฐานของศีลธรรม มุ)งเน�นหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ

เสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย ประชาชนควรมีอํานาจถ)วงดุลในการถอด

ถอนนักการเมืองได� หรือประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบนโยบายของภาครัฐและกลไกการ

ดําเนินงานของระบบข�าราชการได� ฉะนั้น การบริหารบ�านเมืองท่ีดีจึงควรให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส)วน

ร)วมเสนอหรือซักถามข�อสงสัยตลอดถึงมีส)วนร)วมพิจารณาประเด็นป<ญหาข�อพิพาทต)าง ๆ  เพ่ือให�หัน

กลับมาดูท่ีต�นเหตุของความขัดแย�งในแต)ละกรณีสําหรับร)วมกันแสวงหามาตรการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งนั้น ๆให�เสร็จสิ้นลงไป”๓๘ 

 ในขณะท่ีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส เห็นว)า “ประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างนั้น 

เป'นเรื่องท่ีความคิดเห็นของกลุ)มต)าง ๆมีจุดยืนท่ีแตกต)างกันเหลื่อมล้ํากัน กล)าวคือ สมาชิกพรรค

ประชาธิป<ตย4กับสมาชิกพรรคเพ่ือไทยอาจมีมุมมองในเรื่องกฎกติกาทางสังคมการเมืองไม)เหมือนกัน 

การตีความเรื่องประชาธิปไตยอาจแตกต)างกัน รัฐบาลกับประชาชนอาจมีท)าทีในเรื่องการจัดระเบียบ

สังคมแตกต)างกัน นายจ�างกับลูกจ�างอาจเห็นแย�งกันในเรื่องค)าจ�างและสวัสดิการ เป'นต�น ซ่ึงทัศนคติท่ี

                                                           

 
๓๘สัมภาษณ4 ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘. 



๒๔๙ 
 

แตกต)างกันเช)นนี้ย)อมก)อให�เกิดป<ญหาความขัดแย�งข้ึนได� ดังนั้น หากเราสามารถนําหลักสาราณียธรรม

มาบูรณาการปรับใช�เป'นแนวทางสําหรับการพัฒนาความร)วมมือของทุกฝaายให�มีความรักเมตตาต)อกัน

ท้ังทางกาย วาจา ใจได� ก็ย)อมจะช)วยคลี่คลายความขัดแย�งให�เบาบางไปได�”๓๙  

 เช)นเดียวกับบทสัมภาษณ4ของนายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “การพัฒนาความ

ร)วมมือด�านโครงสร�าง ด�วยการพัฒนากาย วาจา ใจ ให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันได�นั้น 

ทุกภาคส)วนของโครงสร�างทางสังคมต�องมีเมตตาจิตหรือพลังจิตท่ีงดงาม (Willpower) เป'นท่ีต้ังก)อน 

เริ่มจากร)วมกันคิดร)วมกันบอกกล)าวแนะนําตักเตือน ร)วมกันทําด�วยจิตท่ีคิดถึงประโยชน4สุขของ

ประเทศชาติเป'นสําคัญ เม่ือทุกคนมีความสําเหนียกความเป'นเจ�าของประเทศชาติอยู)เช)นนี้ ก็จะไม)คิด

ทําลายเบียนเบียนกันและกัน ดํารงชีวิตอยู)ด�วยการทําหน�าท่ีของตนตามโครงสร�างภาระหน�าท่ีทาง

สังคมอย)างสมบูรณ4ถูกต�องดีงาม เพ่ือจรรโลงไว�ซ่ึงความผาสุกแห)งสังคมด�วยกัน การบูรณาการ

ประยุกต4ใช�หลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการนั้นมาใช�พัฒนาความร)วมมือทางด�านโครงสร�างจึงเป'น

หลักคิดท่ีดียิ่ง”๔๐ 

๔.๓.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านโครงสร�าง 

จากป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความไม)เท)า

เทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) 

สะท�อนให�เห็นความแตกต)างระหว)างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความแตกต)างระหว)างภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียมกัน หรือการบังคับใช�

กฎหมายท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเป'นประเด็นป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยมาช�า

นาน ซ่ึงประเด็นป<ญหาด�านโครงสร�างดังกล)าวสามารถบรรลุข�อยุติหรือแก�ไขบริหารจัดการกับป<ญหา

ได� ด�วยการท่ีกลุ)มคนทุกภาคส)วนคอยเฝFารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล

เก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอ ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

                                                           

 
๓๙สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๔๐สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๕๐ 
 

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น  จําเป'นอย)างยิ่งท่ีสมาชิกในสังคมทุกภาค

ส)วนควรมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับสังคมส)วนรวม ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน

เพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความ

เห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับ

ความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เป'นไปเพ่ือความพร�อมเพรียงเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

ประชาคมโดยรวม เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

ความร)วมมือร)วมใจกันเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปได�

อย)างมีประสิทธิภาพ 

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

สุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษา

กิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกันทุกฝaาย  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วม

ในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส)วนร)วมไว�ด�วยดี  เม่ือทุกฝaายปฏิบัติได�เช)นนี้ย)อมช)วยให�การ

เฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างดําเนินไปได�อย)างถูกต�องเหมาะสม 

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากทุกฝaายต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน 

แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)สังคมส)วนรวม มองกันในแง)ดี 

ไม)มีความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วย

เมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�

เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตา

เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของสังคมประเทศชาติ เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมี

ความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมช)วยให�การเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 



๒๕๑ 
 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการเฝFารักษา 

ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการกําจัด การ

ปFองกันและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อม

ล้ํ าทางเศรษฐกิจระหว) างสั งคมเ มืองและชนบท ความแตกต)างระหว) างภาคเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)าเทียม การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม นโยบาย

และกลไกการจัดการของรัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�

กฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไม)สอดคล�องกับหลักนิติธรรมดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�อง

กับบทสัมภาษณ4ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีกล)าวไว�ว)า “หากจะนําหลักสาราณียธรรมมาเป'น

แนวทางในการเฝFาระวังกระบวนการแก�ไขความขัดแย�งด�านโครงสร�างก็สามารถทําได� โดยเฉพาะ

หลักทิฏฐิสามัญญตานั้น ถือว)าเป'นการแสวงหาฉันทามติ (Consensus) ท่ีสอดคล�องลงรอยเดียวกัน 

การแชร4ข�อมูลกัน การแบ)งป<นข�อมูลกัน การปรับจูนทัศนคติกัน การปรับความเข�าใจกัน ปรับกระบวน

ทัศน4กันหรือปรับแง)มุมท่ีแตกต)างกัน อันมีลักษณะเป'นธัมมสากัจฉา คือ การพูดคุยทําข�อตกลงร)วมกัน

ด�วยความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับข�อมูลข)าวสารในเชิงสร�างสรรค4 นับเป'นการแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

แก)กลุ)มสมาชิกทางสังคม ( Best Alternative) นั่นเอง”๔๑  

ฝaาย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ เห็นว)า “หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถปรับใช�เป'น

แนวทางสําหรับการเฝFาระวังติดตามกระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งได� หากรัฐบาลหรือผู�มี

อํานาจทางการเมืองนําไปสู)การปฏิบัติอย)างจริงจัง โดยเฉพาะอย)างยิ่ง ความพยายามท่ีจะยึดโยงทุก

กลุ)มทุกฝaายให�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจ (Participation) ต)อประเด็นด�านนโยบายสาธารณะหรือการ

บังคับใช�กฎหมายระเบียบข�อบังคับต)าง ๆ เพ่ือแสวงหาจุดร)วมด�วยกัน ส)วนประเด็นไหนท่ียังมีความ

คิดเห็นแตกต)างหรือหาข�อยุติไม)ได� ก็ให�ท้ิงไว�ก)อนแล�วค)อยนํามาสู)โตpะเจรจาหาแนวทางพูดคุยกันใน

ครั้งต)อไป”๔๒ 

                                                           

 
๔๑สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๔๒สัมภาษณ4 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รักษาการผู�อํานวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร4, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
  



๒๕๒ 
 

 ในขณะท่ีนายอํานวย สุวรรณคีรี ได�ให�ทัศนะไว�ว)า “ในการเฝFาระวังรักษาติดตามกํากับดูแล

ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการการกําจัด การปFองกันและการพัฒนาความร)วมมือให�

ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้นเป'นสิ่งท่ีถูกต�อง หากทุกฝaายท่ีเป'นส)วนหนึ่งของสังคมต�องต้ังจิตท่ี

เป'นกัลยาณมิตรก)อน คือ วางใจให�เป'นกลางไม)คิดอคติต)อใคร ๆ (เมตตามโนกรรม) โดยเฉพาะ

โครงสร�างอํานาจตุลาการนั้นต�องดําเนินการอย)างถูกต�องเท่ียงธรรม ฝaายบริหารและนิติบัญญัติควร

พัฒนาออกแบบโครงสร�างให�ท้ัง ๒ อํานาจสามารถถ)วงดุลกันได�อย)างเหมาะสม โดยแยกออกจากกัน

ตามอํานาจหน�าท่ีของตนเองภายใต�หลักธรรมาภิบาล ท้ังควรมีกระบวนการปลูกฝ<งด�านคุณธรรมและ

จริยธรรมให�กับประชาชนในชาติดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน หากปฏิบัติได�อย)างนี้ป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างก็ย)อมจางหายไปจากสังคมไทยได�”๔๓   

จากข�อมูลคําให�สัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจํานวน ๑๐ ท)าน สามารถสรุปความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งในประเด็นด�านโครงสร�างได�ดังตารางต)อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๔๓สัมภาษณ4 นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 



๒๕๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน จากการวิเคราะห: สังเคราะห:
และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 
 

 

บูรณาการหลักการจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๓. หลักการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�าง           

๓.๑  การป+องกันความขัดแย�งด�านโครงสร�าง           

การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4  �      � �  

การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ  �      � �  

การไม/บัญญัติสิ่งใหม/และเพิกถอนธรรมเนยีมข�อปฏิบัติด้ังเดิม   �      � �  

การเคารพเช่ือฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง  �      � �  

การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี  �      � �  
การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เสือ่มหายไป   �      � �  

การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม    �      � �  

๓.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านโครงสร�าง           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)    �  �   �  

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)     �  �   �  

สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ)งป<นกัน)      �  �   �  

๓.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านโครงสร�าง           

เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา)   �  �     �  

เมตตาวจีกรรม พูดต)อกันด�วยเมตตา)   �  �     �  

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)  �  �     �  

๓.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดขึ้นด�านโครงสร�าง           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)   �   �    �  

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)  �   �    �  

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา)  �   �    �  

 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 



๒๕๔ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิดังตาราง
ข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการ
ความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีสามารถบูรณาการกระบวนวิธีแก�ไขป<ญหาตามมาตรการท้ัง ๔ ด�านได�
ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๖ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�ง
ด�านโครงสร�างด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จากการศึกษาวิเคราะห: สังเคราะห:และตีความโดย
ผู�วิจัย ดังนี้ 
 
 

 

หลักการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
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๑. การปFองกันความขัดแย�งด�านโครงสร�าง  �      � �  

๒. การกําจัดความขัดแย�งด�านโครงสร�าง    �  �   �  

๓. การพัฒนาความร)วมมือด�านโครงสร�าง  �  �     �  

๔. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านโครงสร�าง  �   �    �  

 
หมายเหตุ �= เห็นด�วย 

 

๔.๔ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน: 
 ความขัดแย�งจากผลประโยชน4 (Interest Conflict)  เป'นผลมาจากการแย)งชิงทรัพยากรท่ีมี
อยู)อย)างจํากัด การแข)งขันเก่ียวกับการดําเนินงาน การแย)งชิงผลประโยชน4ในสิ่งท่ีดูเหมือนมีหรือมีไม)
เพียงพอ รูปธรรมของป<ญหาความขัดแย�งท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน4  เช)น ป<ญหาเรื่องท่ีดินทํากินของ
เกษตรกรรายย)อย ซ่ึงเป'นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพ้ืนท่ีอุทยานซ�อนทับกับท่ีดินทํากินของ
ชาวบ�าน หรือประเด็นป<ญหาท่ี รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ ได�ศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชนในภาคตะวันออก วิเคราะห4ให�เห็นว)า กรณีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ<}งตะวันออกทําให�คนได�รับ 
“ผลประโยชน4” ทางใดทางหนึ่ง  แต)ก็แฝงไปด�วยเง่ือนไขของความขัดแย�ง ต้ังแต)การถูกรุกคืบของ



๒๕๕ 
 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ)ในท่ีต้ังท่ีดีท่ีสุดของภาคตะวันออก และการถอยร)นของชาวประมงขนาดเล็ก
และเกษตรกรรายย)อย โดยการเปลี่ยนอาชีพและการแตกกระจายไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน นอกจากนั้น
การใช�ประโยชน4จากทรัพยากรชายฝ<}งทะเลยังหลากหลายแต)ไปด�วยกันไม)ค)อยได� จนเกิดการแข)งขัน
กัน อาทิ ระหว)างกิจกรรมการท)องเท่ียวกับอุตสาหกรรม การประมงชายฝ<}งกับอุตสาหกรรมและการ
ท)องเท่ียว การกระทบกระท่ังกันระหว)างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมีป<ญหามลภาวะ
อุตสาหกรรมเป'นเชื้อไฟ ป<ญหาเรื่องอากาศเป'นพิศจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การหาท่ีต้ัง
โรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีระยอง กรณีเรื่องปลากะตักป<}นไฟ โรงไฟฟFาจังหวัดประจวบคีรีขันธ4 
กรณีชาวนาข�าวกับชาวนากุ�ง หรือกรณีพิพาทเรื่องการบุกรุกท่ีดินบนเกาะสีชังและท่ีอ่ืน ๆ เป'นต�น 

จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดจากป<ญหาการประกาศเขตพ้ืนท่ี

อุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ)ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ี

ประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป<ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว)างการทําประมง

ชายฝ<}งกับกิจกรรมการท)องเท่ียว และป<ญหามลภาวะเป'นพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีนั้น เม่ือนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมาบูรณาการปรับใช�เป'นยุทธวิธีหรือแนวทางการจัดการ

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน4 ย)อมช)วยปFองกันหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยให�เบาบาง

และยุติลงได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งการปรับใช�วิธีการหรือวางมาตรการตามแนวทางของหลักพุทธปรัชญา

เถรวาทออกเป'น ๔ มิติ คือ 

 ๔.๔.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านผลประโยชน:  

 จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวเนื่องมาจาก

ความขัดแย�งทางผลประโยชน4ของผู�ท่ีไม)ต�องการสูญเสียผลประโยชน4ตนหรือพวกพ�องของตน นํามาซ่ึง

การใช�อํานาจทางการเมืองโดยไม)ชอบและการแทรกแซงหน)วยงานของรัฐและองค4กรอิสระ โดยไม)

คํานึงถึงผลกระทบต)อประชาชนและประเทศชาติส)วนรวม ซ่ึงประเด็นป<ญหาดังกล)าว สามารถปFองกัน

หรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย   

 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป9นนิตย: ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4

ท่ีเกิดข้ึน ด�วยการท่ีกลุ)มบุคคลหรือสมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู)ในสังคม หม่ันพบปะพูดคุย 

ปรึกษาหารือหรือประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน4ท่ี

เกิดข้ึนตามหน�าท่ีของแต)ละฝaายให�ถูกต�องเท่ียงธรรม หากมีป<ญหาข�อขัดแย�งเกิดข้ึน ก็ปรึกษาหารือกัน

เพ่ือหาข�อยุติในประเด็นความขัดแย�งนั้น ๆ เสียแต)เบ้ืองต�น โดยใช�วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง 



๒๕๖ 
 

การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและการมีส)วนร)วมในการตัดสินใจแก�ป<ญหาข�อ

พิพาทต)าง ๆในสังคม ก็จักสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต/าง ๆ ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนด�วยการท่ีทุกฝaายพร�อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกัน

เลิกและร)วมกันทํากิจกรรมต)าง ๆด�วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�าง

ความสัมพันธ4อันดีระหว)างฝaายต)าง ๆท่ีอยู)ร)วมกันในสังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม 

พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํากิจการต)าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและ

จริงใจ อาศัยความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๓) การไม/บัญญัติส่ิงใหม/และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ในการปFองกันป<ญหา

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบ

กฎเกณฑ4 แบบแผนหรือจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เป'นแบบอย)างแห)งการดําเนิน

ชีวิต หรือเป'นบรรทัดฐานข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม)พยายามบัญญัติสิ่งใหม)หรือล�มเลิกสิ่งเก)าตาม

ความต�องการหรือความนึกคิดเฉพาะตนหรือกลุ)มตนเท)านั้น หากแต)ร)วมกันรักษาและเคารพธรรม

เนียมปฏิบัติเหล)านั้นไว�  เพ่ือความเป'นระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบสุขของหมู)คณะหรือสังคม 

เม่ือทุกฝaายปฏิบัติได� เช)นนี้  ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งหรือข�อพิพาทด�าน

ผลประโยชน4ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๔) การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ/ในบ�านเมือง ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมแสดงความเคารพนับถือต)อผู�ใหญ)หรือผู�มีอาวุโสในสังคม 

ย)อมทําบุคคลและสังคมให�มีแต)ความงอกงามไพบูลย4 เพราะผู�ใหญ)ในบ�านเมืองหรือชุมชนนั้น ท)านได�

ผ)านการเรียนรู� ผ)านประสบการณ4มามาก พบเห็นหรือเผชิญกับป<ญหาต)าง ๆมามากมาย ได�รับ

บทเรียนชีวิตผ)านเหตุการณ4เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ีเลวร�ายมาก)อน ย)อมมีป<ญญาท่ีสามารถแยกแยะถึง

เหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต)าง ๆได� การแสดงความเคารพต)อผู�ใหญ)ในสังคม ด�วยการเชื่อฟ<งความ

คิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาทคําพร่ําสอนของท)านเหล)านั้น ย)อมสามารถใช�

เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ต)าง ๆได� 

๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมยกย)องให�เกียรติหรือปกปFองคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี



๒๕๗ 
 

ท้ังหลาย ให�มีความเป'นอยู)ดี โดยไม)ให�ถูกข)มเหงรังแก เอารัดเอาเปรียบหรือมุ)งหวังผลประโยชน4ท่ีจะ

พึงเกิดข้ึนจากเด็กและสตรีได� ก็จะเก้ือกูลภราดรภาพและความปลอดภัยท้ังในด�านชีวิตและทรัพย4สิน 

ตลอดถึงศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4 เม่ือทุกภาคส)วนปฏิบัติได�เช)นนี้ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็มีแต)ความสงบ

สุขร)มเย็นนําพาประเทศชาติไปสู)ความเจริญก�าวหน�าฝaายเดียว หาความเสื่อมทรามไม)ได� ท้ังยังสามารถ

ใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๖) การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เส่ือมหายไป ในการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมมีความเคารพหม่ันกระทํา

การสักการะบูชาต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองโดยพร�อมเพรียงกันเนืองนิตย4 ย)อมช)วยให�ผู�คนใน

สังคมมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร)กลมเกลียวกัน ท้ังนี้เพราะสถานท่ีเหล)านั้นถือเป'นศูนย4รวม

จิตใจของสังคม เป'นสิ่งท่ีสังคมได�ยึดถือปฏิบัติสืบต)อกันมาจนกลายเป'นบรรทัดฐานท่ีทุกคนควรปฏิบัติ

ตาม เพ่ือประสานความสามัคคีและความสงบสุขท้ังต)อตัวเองและสังคมโดยรวม เม่ือทุกคนปฏิบัติได�

อย)างนี้ ชุมชนและสังคมนั้นก็จะมีแต)ความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร)ปรองดองกัน ย)อมสามารถใช�

เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๗) การคุ�มครองป+องกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน ด�วยการปกปFองคุ�มครองและอุปถัมภ4บรรดานักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญ

ธรรม ปราชญ4ชาวบ�านหรือคนดีท่ีทรงธรรมในสังคมท้ังหลาย นับเป'นกลไกหรืออุบายวิธีท่ีสําคัญอีก

ประหนึ่งท่ีช)วยให�สมาชิกในสังคมได�มีท่ีพ่ึงทางใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือมีศูนย4ร)วมแห)งศรัทธา

เดียวกัน เพราะท)านเหล)านั้นล�วนเป'นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค)ายิ่งในแง)ของการธํารงรักษาไว�ซ่ึง

ระบบคุณธรรมหรือหลักปรัชญาอันเป'นบรรทัดฐานท่ีถูกต�องดีงามทางสังคม ช)วยส)งเสริมความเข�าใจ

อันดีและสร�างความสมานฉันท4ระหว)างฝaายต)าง ๆได�เป'นอย)างดี หากทุกฝaายปฏิบัติต)อนักบวชหรือผู�

ทรงธรรมในสังคมได�อย)างนี้ ก็จักสามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมท่ีงดงาม นํามาซ่ึงความ

ปรองดองรักใคร)กลมเกลียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4

ไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดจากป<ญหาการประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับ

ท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ)ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของ

ประชาชนในภาคตะวันออก ป<ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว)างการประมงชายฝ<}งกับกิจกรรมการ



๒๕๘ 
 

ท)องเท่ียว และป<ญหามลภาวะเป'นพิศจากนิคมอุตสาหกรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล)าวนั้นได� ซ่ึง

สอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ท่ีกล)าวไว�ว)า “หลักวัชชีอปริหานิยธรรม

เหล)านี้สามารถนํามาเป'นแนวทางเครื่องปFองกันความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ได� โดยเฉพาะเรื่องการ

พร�อมเพรียงกันประชุมสัมมนากันบ)อย ๆ เพ่ือส)งเสริมการมีส)วนร)วมของทุกฝaาย การใช�วาจาพูดคุยท่ี

มุ)งสร�างเสริมความสมานฉันท4ไม)ให�เกิดการตอบโต�กันและกัน ประเด็นป<ญหาอะไรท่ีจะนําไปสู)ความ

ขัดแย�งต�องระมัดระวังหรือเรื่องท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะก)อให�เกิดความขัดแย�งต�องระวังเป'นพิเศษ ฉะนั้น 

การเคารพเชื่อฟ<งผู�ใหญ)ก็ดี การคุ�มครองสิทธิเด็ก-สตรีก็ดี ซ่ึงจัดเป'นระบบอุปถัมภ4ของสังคมไทยก็

สามารถนํามาใช�ปFองกันความขัดแย�งได�ในระดับหนึ่ง ส)วนการปกปFองดูแลผู�ทรงธรรมหรือปราชญ4

ชาวบ�านนั้นใช�ได�เฉพาะบางกรณีหรือในกลุ)มสังคมเล็ก ๆ ไม)สามารถใช�ได�ท้ังประเทศหรือสังคมส)วน

ใหญ)”๔๔ 

 ในขณะท่ี ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี มองว)า “ป<ญหาเรื่องข�อพิพาทด�านผลประโยชน4นี้ถือเป'น

ประเด็นป<ญหาท่ีเกิดข้ึนอยู)ตลอดเวลาในการพัฒนาประเทศ จําเป'นท่ีภาครัฐจะต�องสร�างกระบวนวิธี

หรือกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดสรรสาธารณประโยชน4ให�เสมอภาคกัน ส)วนตัวเห็นว)า

การใช�หลักการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนในสังคม หรือการมีส)วนร)วมสาธารณะให�ครอบคลุมทุกชน

ชั้นทางสังคม ย)อมช)วยสร�างความพึงพอใจให�อยู)ร)วมกันได�อย)างสมานฉันท4 เม่ือพิจารณาถึงหลักวัชชี

อปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการแล�วน)าจะเป'นหลักธรรมท่ีช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งเรื่อง

ผลประโยชน4ได� เพราะวัชชีอปริหานิยธรรมคือชุดของหลักธรรมท่ีช)วยยึดโยงชนชั้นทางสังคมให�ได�รับ

การเอาใจใส)ดูแลอย)างเท)าเทียมกัน ในฐานะท่ีทุกคนเป'น “พลเมือง” ท่ีอยู)ภายใต�กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ฉบับเดียวกัน ฉะนั้น บทบาทหรือหน�าท่ีของภาครัฐจําเป'นจะต�องแปรเปลี่ยนนโยบายจากรัฐจัดสรร

หรือรัฐสงเคราะห4มาเป'นการจัดการแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) มากข้ึน โดยมุ)งส)งเสริมและ

คุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควบคู)กับการเปoดพ้ืนท่ีการมีส)วนร)วมของประชาชนในการกําหนด

นโยบายกระจายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจสู)ท�องถ่ินอย)างสมดุลกัน ก็จะช)วยปFองกันป<ญหา

                                                           

 
๔๔สัมภาษณ4 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, ผู�อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกล�า, ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๕๙ 
 

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนระหว)าง (กลุ)มทุนใหม)กับกลุ)มทุนเก)า)  (วัฒนธรรมแบบไพร)ฟFา

กับเสรีนิยมความเป'นพลเมือง) หรือ (ชนชั้นนํากับประชาชนระดับรากหญ�า) ให�ลดน�อยลงได�”๔๕ 

 ฝaาย พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ได�แสดงทัศนะไว�ว)า “การปFองกันป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4นั้น ทุกฝaายทราบกันดีว)าผลประโยชน4ไม)เข�าใครออกใคร ใครมือยาวสาวได�

สาวเอา ฉะนั้น การใช�หลักวัชชีอปริหานิยธรรมข�อท่ีว)าด�วยความสามัคคีพร�อมเพรียงกันประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือร)วมกัน มีผลประโยชน4อะไรท่ีทับซ�อนกันไม)ลงรอยกันก็ให�มานั่งจับเข)าคุยกันบนโตpะ

เจรจา ก็ย)อมช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางด�านผลประโยชน4มิให�เกิดข้ึนได�”๔๖ 

๔.๔.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน: 

จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวเนื่องมาจาก

ความขัดแย�งทางผลประโยชน4ของผู�ท่ีไม)ต�องการสูญเสียผลประโยชน4ตนหรือพวกพ�องของตน นํามาซ่ึง

การใช�อํานาจทางการเมืองโดยไม)ชอบและการแทรกแซงหน)วยงานของรัฐและองค4กรอิสระ โดยไม)

คํานึงถึงผลกระทบต)อประชาชนและประเทศชาติส)วนรวม ซ่ึงประเด็นป<ญหาดังกล)าว สามารถกําจัด

ทําลายได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4นั้น หากสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร)วมหมู)

ร)วมคณะหรือร)วมสังคมเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน

เก่ียวกับการจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน  หากแต)รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน 

มีความเห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการพัฒนาสังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับ

ความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทาง

เดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารจัดการผลประโยชน4ของชาติบ�านเมืองอย)าง

เต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�นขนานทางทัศนคติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับป<ญหาผลประโยชน4ลด

                                                           

 
๔๕สัมภาษณ4 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู� อํานวยการศูนย4การเรียนรู�การเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๔๖สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 



๒๖๐ 
 

น�อยลงไป  ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านผลประโยชน4ให�หมดสิ้น

ไปได�  

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4นั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียม

กับเพ่ือนร)วมหมู)คณะ  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบ

วินัยของส)วนร)วม เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความ

ประพฤติท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้  ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันบริหารจัดการ

ผลประโยชน4ของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ความเป'นปฏิป<กษ4ท่ีเกิดจากป<ญหาผลประโยชน4

ก็จะค)อย ๆลดลงไป ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านผลประโยชน4ให�

หมดสิ้นไปได�  

๓) สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ/งปBนกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4 ด�วยวิธีการแบ)งป<นหรือจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยชอบธรรมแก)กลุ)ม

สมาชิกในสังคมได�อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวก

พ�องของตนเท)านั้น หากแต)มีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายความสุขให�แก)กันและกัน มุ)งอนุเคราะห4

สงเคราะห4เฉลี่ยผลประโยชน4แก)ผู�ท่ีอาศัยอยู)ในสังคมเดียวกันอย)างเหมาะสมและเสมอภาคกันในทุก ๆ

ฝaาย เม่ือสมาชิกในสังคมมีจิตใจเอ้ือเฟmnอเฉลี่ยแบ)งป<นผลประโยชน4อย)างเหมาะสมเท)าเทียมกันเช)นนี้ 

ย)อมนําไปสู)ความรักสามัคคีปรองดองกัน ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกัน

แสวงหาผลประโยชน4ก็จะค)อย ๆลดลงไป ช)วยให�เส�นขนานทางด�านการจัดสรรผลประโยชน4ลดช)องว)าง

ลง  เม่ือสภาวการณ4ท่ีเก่ียวกับจัดสรรผลประโยชน4อันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป ย)อมสามารถกําจัด

ทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�หมดสิ้นไปได� 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือการกําจัดป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดจากป<ญหาการประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของ

เกษตรกร ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ)ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาค

ตะวันออก ป<ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว)างการประมงชายฝ<}งกับกิจกรรมการท)องเท่ียว และ

ป<ญหามลภาวะเป'นพิศจากนิคมอุตสาหกรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล)าวนั้นได� ซ่ึงสอดคล�องกับบท

สัมภาษณ4ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได�กล)าวไว�ว)า “เม่ือพูดถึงป<ญหาความขัดแย�งด�าน



๒๖๑ 
 

ผลประโยชน4นั้นจะขอพูดถึงข�อพิพาทท่ีเกิดจากผลประโยชน4ใน ๒ มิติ คือ ความขัดแย�งนานาชาติ 

(International Conflict) กับความขัดแย�งภายในประเทศ (Domestic Conflict) โดยเครื่องมือ

สําหรับการกําจัดหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งระดับนานาชาตินั้นอาจจะใช�องค4การสหประชาชาติ 

(United Nations) เข�ามาบริหารจัดการ ส)วนการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งภายในประเทศนั้นก็

อาจใช�การพูดคุยเจรจากันเอง ตามบริบทของสภาพสังคมนั้น ๆเป'นกรณี ๆไป อย)างไรก็ตาม หากจะ

บูรณาการหลักสาราณียธรรมมาเป'นเครื่องมือในการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4เห็น

ควรจะนําข�อสาธารณโภคี อันหมายถึง การแบ)งป<นสมบัติสาธารณะ แบ)งป<นผลประโยชน4และความ

ต�องการ แบ)งป<นอํานาจและหน�าท่ี ไม)ว)าจะเป'นอํานาจท่ีเกิดจากนิติบัญญัติ บริหารหรือตุลาการก็ตาม 

โดยเฉพาะฝaายบริหารซ่ึงมีสมบัติสาธารณะอยู)มากมายภายในประเทศ รัฐจะต�องจัดสรรหรือแบ)งป<น

ภาษี แบ)งป<นผลประโยชน4ให�กับกลุ)มผลประโยชน4ต)าง ๆ ในสังคมอย)างไรให�มีความเสมอภาคเท)าเทียม

กัน เรียกว)าต�องจัดสรรผลประโยชน4ให�ลงตัวกับทุกฝaาย ก็จะช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนได�”๔๗ 

ในขณะท่ี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ มองว)า “การกําจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน4

สามารถนําหลักทิฏฐิสามัญญตาและสีลสามัญญตามาบริหารจัดการได� แต)ต�องต้ังอยู)บนเง่ือนไขของ

การมีผลประโยชน4ร)วมกัน ไม)เอนเอียงไปข�างใดข�างหนึ่ง โดยเฉพาะผู�มีอํานาจทางสังคมการเมืองไม)

ควรทําการทุจริตคอร4รัปชั่นและการมีผลประโยชน4ทับซ�อน (Conflict of Interest) หากแต)พึง

สําเหนียกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบในฐานผู�ท่ีอาสารับใช�ประชาชน โดยทําหน�าท่ีอย)างเป'นธรรม 

เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย4 มุ)งรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน4ของชาติและส)วนรวมเป'นสําคัญ เม่ือปฏิบัติได�อย)างนี้ก็

จะช)วยกําจัดป<ญหาความขัดด�านผลประโยชน4ให�หมดไปได�”๔๘ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระ

สาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ได�ให�ความเห็นไว�ว)า “การกําจัดความขัดแย�งทางด�านผลประโยชน4

นั้น ข�อแรกต�องอาศัยหลักทิฏฐิสามัญญตา รู�เห็นและเข�าใจร)วมกัน หากตกลงผลประโยชน4กันลงตัว มี

ความเห็นร)วมกันแล�วความขัดแย�งไม)เกิด ข�อ ๒ ต�องยึดกฎระเบียบอยู)ภายใต�กติกาสังคมเดียวกันแล�ว

จะไม)ขัดแย�งกัน ข�อ ๓ มีจิตใจเผื่อแผ)แบ)งป<นเอ้ือเฟmnอส)วนท่ีเหลือแก)สังคม โดยไม)มุ)งหวังแต)เพียง

                                                           

 
๔๗สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๔๘สัมภาษณ4 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รักษาการผู�อํานวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร4, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๖๒ 
 

ผลประโยชน4ส)วนตนและพวกพ�องเท)านั้น การทําตามหลักสาราณียธรรมดังกล)าวนั้นได�  ก็จะสามารถ

กําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�หมดสิ้นลงได�”๔๙ 

 ๔.๔.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านผลประโยชน:  

  จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวเนื่องมาจาก

ความขัดแย�งทางผลประโยชน4ของผู�ท่ีไม)ต�องการสูญเสียผลประโยชน4ตนหรือพวกพ�องของตน นํามาซ่ึง

การใช�อํานาจทางการเมืองโดยไม)ชอบและการแทรกแซงหน)วยงานของรัฐและองค4กรอิสระ โดยไม)

คํานึงถึงผลกระทบต)อประชาชนและประเทศชาติส)วนรวม ซ่ึงประเด็นป<ญหาดังกล)าว สามารถกําจัด

ทําลายได�ด�วยการพัฒนาความร)วมมือด�านผลประโยชน4อย)างสร�างสรรค4 แสดงพฤติกรรมทางกาย 

วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต)าง ๆของสังคมให�

สําเร็จลุล)วงไปตามเปFาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเมตตามุ)งความปรารถนาดีต)อกันและ

กันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) เมตตากายกรรม (ทําต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยการ

แสดงออกซ่ึงความเมตตาทางกายต)อเพ่ือนมนุษย4ในสังคมเดียวกัน แบ)งป<นน้ําใจคอยช)วยเหลือกันละ

กัน จะทําอะไรก็ทําต)อกันด�วยเมตตาธรรม คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะ ด�วย

การช)วยเหลือกิจธุระต)าง ๆ โดยความสมัครใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ)มใสแสดงอาการ

กิริยาสุภาพ ท้ังต)อหน�าและลับหลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช)นนี้ ย)อมจรรโลงสังคมให�น)า

อยู) สงบสุข เป'นหลักธรรมท่ีสร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคม ส)งเสริมความรัก

สมัครสมานสามัคคีให�ดําเนินกิจกรรมต)าง ๆไปสู)เปFาหมายเดียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือ

สําหรับการพัฒนาความร)วมมือด�านผลประโยชน4ได�เป'นอย)างดี และนับเป'นต�นทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่ง

สําหรับการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยหลักเมตตา

วจีกรรม คือ การพูดจาปราศรัยกันด�วยเมตตา เป'นการต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อเพ่ือนร)วม

หมู)คณะหรือสังคมเดียวกัน นิยมใช�ถ�อยคําท่ีประกอบด�วยไมตรีจิตเพ่ือสร�างความรักสามัคคีกันระหว)าง

                                                           

 
๔๙สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๖๓ 
 

ผู�ใหญ)กับผู�น�อยหรือผู�ท่ีเสมอกัน การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต)อกันทางวาจา จะพูดอะไร

ก็พูดด�วยเมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนก็เป'นไปในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช)วยบอกแจ�งสิ่งท่ีเป'น

ประโยชน4 คําสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล)าววาจาสุภาพพูดจริง ไม)พูดถึง

ผลประโยชน4ท่ีจะเกิดข้ึนแก)ตนเองฝaายเดียว  แต)พูดด�วยความปรารถนาดีต)อกัน มุ)งสร�างสรรค4ความ

สามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน ไม)กล)าวร�ายเสียดสีกัน ไม)ด)าทอ นินทา หรือพูดคํา

หยาบคาย เม่ือสังคมมีป<ญหาความขัดแย�งหรือเกิดข�อพิพาทเก่ียวกับผลประโยชน4ใด ๆข้ึน ก็ใช�วิธีการ

ทางทูตเจรจาไกล)เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ)มบุคคลให�เป'นไปในทิศทาง

เดียวกัน การพูดจากันด�วยเมตตาธรรมย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร)วมมือ

ของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

 ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยเมตตา

มโนกรรม คือ ต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'น

ประโยชน4แก)เพ่ือนร)วมสังคมร)วมหมู)คณะเดียวกัน มองกันในแง)ดี  มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน 

จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วยเมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)

ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ เม่ือมีป<ญหาความ

ขัดแย�งหรือการทะเลาะบาดหมางเก่ียวกับผลประโยชน4ข้ึน ก็พยายามประสานทัศนคติหรือความ

คิดเห็นท่ีแตกต)างกันให�สังคมดําเนินต)อไปได�ในลักษณะ “แสวงหาจุดร/วม สงวนจุดต/าง” แสดงน้ําจิต

น้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตาเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของส)วนรวม เม่ือ

สมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมีความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือ

สําหรับการพัฒนาความร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�

ยุติหรือลดน�อยลงได� 

 หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดจากป<ญหาการ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ)ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป<ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว)าง

การประมงชายฝ<}งกับกิจกรรมการท)องเท่ียว และป<ญหามลภาวะเป'นพิศจากนิคมอุตสาหกรรมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนได� ซ่ึงสอดคล�องกับทําให�สัมภาษณ4ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีกล)าวไว�ว)า 



๒๖๔ 
 

“หลักเมตตาวจีกรรมในสาราณียธรรมดูจะเป'นธรรมะท่ีสําคัญในการพัฒนาความร)วมมือระหว)างกันได� 

หมายความว)า เม่ือเกิดความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ข้ึนแล�ว กลุ)มผลประโยชน4หรือคู)ขัดแย�งนั้นไม)ควร

กล)าวถ�อยคําท่ีรุนแรง (Harsh Speech) หรือการพูดแบบใส)ร�ายปFายสีให�เกิดความเกลียดชังกัน ขณะท่ี

ภาครัฐควรเปoดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือเปoดเผยข�อมูลและชี้แจงเหตุผลให�ประชาชนรับทราบอย)างชัดเจน มี

การจัดเวทีสาธารณะ การสานเสวนาหรือการประชาเสวนาหาทางออกเพ่ือให�กลุ)มผู�มีส)วนได�ส)วนเสีย

และผู� ท่ีได�รับผลกระทบสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยทําความเข�าใจกัน อันเป'นช)องทางในการ

ประนีประนอมกัน นําไปสู)ความรักความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจกันเพ่ืออยู)ในสังคมเดียวกันได�

ท)ามกลางความแตกต)างอย)างสันติสุข”๕๐ 

 ส)วน ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี เห็นว)า “หลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการนั้นจะช)วยให�สังคมเกิด

ความรักความเมตตาต)อกันได� กล)าวคือ ตราบใดท่ีสมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังทาง

กาย วาจา ใจ ต)างเป]}ยมล�นไปด�วยความหวังดี มีมิตรไมตรีต)อกัน จะทํา จะพูด จะคิดก็ประกอบด�วย

เมตตาเอ้ืออาทรต)อกันฉันท4พ่ีน�องท�องเดียวกัน การร)วมมือกันพัฒนาสังคมประเทศชาติก็ย)อมเกิดข้ึน

ได�โดยง)าย เพียงแต)ว)าเม่ือสังคมเกิดป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ข้ึนแล�ว ขอให�ทุกฝaายพึงยึด

ม่ันในแนวทางปฏิบัติท่ีไม)ใช�ความรุนแรง (Nonviolent Action) สําหรับการแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทต)าง 

ๆ โดยพยายามร)วมมือร)วมใจกันหาทางออกด�วยสันติวิธี พูดจากันด�วยความรักความเข�าใจต)อกันและ

กัน ก็ย)อมช)วยให�สังคมเกิดความสมานฉันท4ปรองดองกันได�ในท่ีสุด”๕๑ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4

ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ได�แสดงทัศนะไว�ว)า “การพัฒนาความร)วมมือทางด�าน

ผลประโยชน4ด�วยการพัฒนากาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นอันหนึ่งเดียวกันได�นั้น ต�องยึด

เมตตาเป'นหลัก คําว)าเมตตามาจากคําว)ามิตร คือเพ่ือนกัน เราต�องทําตัวให�เป'นพวกเดียวกัน เสมือน

คนเดียวกัน ทําลายเพ่ือนเหมือนทําลายตนเอง ฉะนั้น ทุกคนทุกฝaายต�องคิด ต�องพูด และต�องกระทํา

ด�วยจิตท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อกันในการท่ีจะจัดสรรผลประโยชน4ทุกอย)างด�วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

อย)างภราดรภาพพ่ีน�องกันมีทุกข4ร)วมกันต�านมีสุขร)วมกันเสพ เม่ือปฏิบัติได�อย)างนี้ก็ย)อมจะช)วยพัฒนา

                                                           

 
๕๐สัมภาษณ4 พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดปaาสุคะโต, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 ๕๑สัมภาษณ4 ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู� อํานวยการศูนย4การเรียนรู�การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๖๕ 
 

ความร)วมมือกันแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท้ังของส)วนตน ประโยชน4ผู� อ่ืน และ

ประโยชน4ส)วนรวมได�”๕๒ 

๔.๔.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านผลประโยชน:  

จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวเนื่องมาจาก

ความขัดแย�งทางผลประโยชน4ของผู�ท่ีไม)ต�องการสูญเสียผลประโยชน4ตนหรือพวกพ�องของตน นํามาซ่ึง

การใช�อํานาจทางการเมืองโดยไม)ชอบและการแทรกแซงหน)วยงานของรัฐและองค4กรอิสระ โดยไม)

คํานึงถึงผลกระทบต)อประชาชนและประเทศชาติส)วนรวม ซ่ึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน4ดังกล)าว สามารถบรรลุข�อยุติหรือแก�ไขบริหารจัดการกับป<ญหาได�ด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น  จําเป'นอย)างยิ่งท่ีสมาชิกในสังคมทุก

ภาคส)วนควรมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมี

ความเห็นผิดแผกแตกต)างกัน  รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบ

ร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�

สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เป'นไปเพ่ือความพร�อมเพรียงเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคม

โดยรวม เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือ

ร)วมใจกันเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ดําเนินไปได�อย)างมี

ประสิทธิภาพ 

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

สุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษา

                                                           

 ๕๒สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

  



๒๖๖ 
 

กิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกันทุกฝaาย  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วม

ในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส)วนร)วมไว�ด�วยดี  เม่ือทุกฝaายปฏิบัติได�เช)นนี้ย)อมช)วยให�การ

เฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ดําเนินไปได�อย)างถูกต�องเหมาะสม 

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน4ให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากทุกฝaายต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน 

แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)สังคมส)วนรวม มองกันในแง)ดี 

ไม)มีความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วย

เมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�

เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตา

เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของสังคมประเทศชาติ เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมี

ความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมช)วยให�การเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งผลประโยชน4ดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการเฝFารักษา 

ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการกําจัด การ

ปFองกันและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีเกิดจากป<ญหา

การประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ)ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป<ญหาการกระทบกระท่ังกัน

ระหว)างการประมงชายฝ<}งกับกิจกรรมการท)องเท่ียว และป<ญหามลภาวะเป'นพิศจากนิคมอุตสาหกรรม

กับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล)าวนั้นได� ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ี

กล)าวไว�ว)า “วิธีการเฝFาระวังรักษานี้ ควรจะตีความหมายไปในแง)ของการรักษาผลท่ีดีอยู)แล�ว หรือ

รักษากระบวนวิธีท่ีเสริมสร�างสันติภาพให�ดํารงอยู)เป'นปกติ เพ่ือไม)ให�ป<ญหาความขัดแย�งเชิงลบเกิดข้ึน

ได�อีก ฉะนั้น การนําหลักสาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการนั้นมาใช�เป'นกลไกหรือยุทธวิธีสมานความ

ขัดแย�งให�เบาบางไปนั้น นับเป'นจุดแข็งของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถเปลี่ยนผ)าน



๒๖๗ 
 

สภาพป<ญหาความขัดแย�งให�สูญสลายไป ซ่ึงในขณะเดียวกันก็เป'นกระบวนการสร�างความรู�ความเข�าใจ

อันดีต)อกันได�ด�วย”๕๓ 

ในขณะท่ีพระไพศาล วิสาโล มองว)า “คําว)าการเฝFาระวังรักษากระบวนวิธีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

การบริหารจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ในท่ีนี้ เราอย)าไปแปลความหมายของผลประโยชน4ว)า 

ทรัพยากรของชาติเป'นสิ่งท่ีรัฐจะต�องเป'นแบ)งป<นให�อย)างเดียว หากแต)การเก็บภาษีจากคนรวยและคน

จนก็ควรจะแตกต)างกันด�วย หรืแม�แต)การเก็บภาษีมรดกของคนรวยก็ต�องดูให�เหมาะสมด�วยเช)นกัน 

นับเป'นการลดช)องว)างความเหลื่อมล้ําทางสังคมได� อย)างนี้จึงจะเรียกว)าเป'นการจัดสรรผลประโยชน4ได�

อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกันอย)างแท�จริง”๕๔  เช)นเดียวกับบทสัมภาษณ4ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร 

� ิตวณฺโณ) ท่ีให�ทัศนะไว�โดยสรุปว)า “การเฝFาระวังรักษาติดตามกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล

เก่ียวกับกระบวนการการกําจัดการปFองกันและการพัฒนาความร)วมมือให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่อง

สมํ่าเสมอได�นั้น ทุกฝaายควรใช�ธรรมะข�อทิฏฐิสามัญญตาและเมตตามโนกรรมมาเป'นหลักยึดท่ีสําคัญ 

เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจให�เป'นไปในทิศทางเดียวกัน ร)วมกัน ไม)แปลกแยกกัน ประเด็นสําคัญทุกฝaายต�อง

ช)วยกันปกปFองรักษาความยุติธรรม ความเสมอภาค ความถูกต�องดีงามให�ดํารงม่ันอยู)ในสังคม แม�

ป<จจุบันคนดีนั้นหายากข้ึนทุกวัน ก็ต�องพยายามสนับสนุนส)งเสริมให�คนดีได�เข�ามามีอํานาจบริหาร

ประเทศ อย)าได�ส)งเสริมคนไม)ดีให�ได�เข�ามามีอํานาจในบ�านเมือง เม่ือทุกฝaายได�ช)วยกันเฝFาระวังรักษา

เหตุป<จจัยเหล)านี้ได� ก็ย)อมสามารถเติมเต็มกระบวนวิธีเก่ียวกับการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนา

ความร)วมมือของคนทุกกลุ)มในสังคมให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอได�แน)นอน”๕๕ 

จากข�อมูลคําให�สัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจํานวน ๑๐ ท)าน สามารถสรุปความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งในประเด็นด�านผลประโยชน4ได�ดังตารางต)อไปนี้ 

 

                                                           

 
๕๓สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

๕๔สัมภาษณ4 พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดปaาสุคะโต, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๕๕สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน:
ของผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน จากการวิเคราะห: 
สังเคราะห:และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 
 

 

บูรณาการหลักการจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๔. หลักการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน:           

๔.๑  การป+องกันความขัดแย�งด�านผลประโยชน:           

การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4 �      � �   

การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ �      � �   

การไม/บัญญัติสิ่งใหม/และเพิกถอนธรรมเนยีมข�อปฏิบัติด้ังเดิม  �      � �   

การเคารพเช่ือฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง �      � �   

การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี �      � �   
การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เสือ่มหายไป  

�      � �   

การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม   �      � �   

๔.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน:           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน) � �   �      

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)  � �   �      

สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ)งป<นกัน)   � �   �      

๔.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านผลประโยชน:           

เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา)  �  �     �   

เมตตาวจีกรรม พูดต)อกันด�วยเมตตา)  �  �     �   

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) �  �     �   

๔.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดขึ้นด�านผลประโยชน:           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)  � � �        

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) � � �        

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) � � �        

 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 



๒๖๙ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิดังตาราง
ข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการ
ความขัดแย�งด�านผลประโยชน4ท่ีสามารถบูรณาการกระบวนวิธีแก�ไขป<ญหาตามมาตรการท้ัง ๔ ด�านได�
ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๘ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�ง
ด�านผลประโยชน:ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จากการศึกษาวิเคราะห: สังเคราะห:และตีความ
โดยผู�วิจัย ดังนี้ 
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๑. การปFองกันความขัดแย�งด�านผลประโยชน4 �      � �   

๒. การกําจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน4 � �   �      

๓. การพัฒนาความร)วมมือด�านผลประโยชน4 �  �     �   

๔. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านผลประโยชน4 � � �        

 
หมายเหตุ �= เห็นด�วย 
 

๔.๕ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านค/านิยม  

ความขัดแย�งด�านค)านิยม เป'นป<ญหาท่ีต้ังอยู)บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย4
หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความคิดเห็น ทัศนคติ ค)านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน4 
เปFาหมาย พฤติกรรมส)วนบุคคลหรือบุคลิกภาพ เป'นต�น ตลอดถึงความแตกต)างในเรื่องวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร4 การอบรมเลี้ยงดูท่ีหล)อหลอมบุคคลข้ึนมา เรื่องความเชื่อเป'น
เรื่องท่ีบางทีคนท่ีอยู)กันคนละวัฒนธรรมอาจจะไม)เข�าใจ หรือไม)ยอมรับความเชื่อของคนท่ีอยู)ใน
วัฒนธรรมหรือศาสนาท่ีแตกต)างกัน ประวัติศาสตร4ของแต)ละชุมชนหรือประเทศก็อาจก)อให�เกิดความ



๒๗๐ 
 

ขัดแย�งได� ถ�าทุกคนมองแต)อดีตท่ีไม)สามารถเปลี่ยนแปลงได�๕๖ โดยเฉพาะอย)างยิ่ง ป<ญหาท่ีมีลักษณะ
เป'นอัตวิสัย (Subjectivity) คือ เรื่องของอคติ ท่ีฝ<งซ)อนอยู)ภายในตัวบุคคลซ่ึงถูกสร�างข้ึนมาจากความ
แตกต)างทางชนชั้น กลุ)มชาติพันธุ4 เชื่อชาติ หรือศาสนา และความเป'นมาทางประวัติศาสตร4ของสังคม
อคติในสังคมไทยป<จจุบันยังครอบคลุมป<ญหาระหว)างผู�มีอํานาจกับประชาชน รัฐบาลกับองค4กรพัฒนา
เอกชน เจ�าของโครงการพัฒนากับชาวบ�านผู�ได�รับผลกระทบ คนในเมืองกับคนชนบทและกลุ)มผู�ชุมนุม
ประท�วง หญิงกับชาย นายจ�างกับลูกจ�าง เป'นต�น  
 ชัยวัฒน4 สถาอานันท4 ได�วิเคราะห4ป<ญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากอคติได�อย)างชัดเจน โดย
ชี้ให�เห็นว)า ปรากฏการณ4ความขัดแย�งและความรุนแรงในสังคมท้ังหลาย อาทิ สงครามระหว)างชนชั้น 
สงครามศาสนา จักรวรรดินิยม และสงครามล�างเผ)าพันธุ4 หรือสงครามระหว)างประเทศ เป'นต�น เม่ือ
พิจารณาให�ดีแล�วจะเห็นว)ามีลักษณะร)วมกันท่ีสําคัญ คือ การยึดเอาตัวเอง และพวกเดียวกันเป'น
ศูนย4กลาง  ได�แก) ชนชั้นตนเองเป'นจุดหลัก (Class Centeredness) การยึดศาสนาเป'นศูนย4กลาง 
ลัทธิเชื้อชาตินิยม (Ethnocentrism) และลัทธิชาตินิยม (Nationalism) กระบวนการทางจิตวิทยาท่ี
เป'นส)วนก)อให�เกิดปรากฏการณ4ทางสังคมข�างต�นนั้นเป'นสิ่งท่ีคุ�นเคยกันแล�ว นั่นคือ อัตนิยม 
(Ecocentrism) หรืออย)างท่ีทางพุทธศาสนาเรียกว)ามี อัตตาแรง การมองเห็นตนเองเป'นศูนย4กลาง
หรือเหนือกว)าผู� อ่ืนนั้นแท�จริงเป'นสิ่งท่ีถูกกําหนดข้ึนเองโดยมนุษย4 ไม)ได�เป'นความแตกต)างตาม
ธรรมชาติ๕๗ 
 อย)างไรก็ตาม การศึกษาถึงประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีปรากฏอยู)ในสังคมไทย
ป<จจุบันท่ีแสดงให�เห็นเป'นรูปธรรม ได�แก)  ป<ญหาความขัดแย�งในการแย)งชิงทรัพยากรน้ํา ศึกษากรณี
ลุ)มแม)น้ําตาช�าง จากการวิเคราะห4ตัวแปรท่ีเก่ียวกับค)านิยมของประชาชนในลุ)มน้ําพบว)า ประชาชนใน
ลุ)มน้ํามีชาติพันธุ4ท่ีแตกต)างกัน ในขณะท่ีกลุ)มคนกลางน้ําและคนปลายน้ํากลับมองว)า ตนเอง คือ คน
เมืองซ่ึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีสูงกว)า ดีกว)า และมีความเป'นสากลมากกว)าชุมชนท่ีอยู)ต�นน้ํา ซ่ึง
เป'นชาวเขาเผ)าม�ง ท่ีอาศัยอยู)ตามปaาเขา มีสภาพความเป'นอยู)แบบคนปaา ไร�อารยธรรม ไร�ความงดงาม
ทางด�านประเพณีและวัฒนธรรม๕๘ หรือกรณีป<ญหาความขัดแย�งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย 
ถือเป'นป<ญหาความขัดแย�งท่ีมีสาเหตุสะสมต)อเนื่องมาจากลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมและศาสนา

                                                           

 
๕๖ศาสตราจารย4นายแพทย4วันชัย วัฒนศัพท4, เรื่องความขัดแย�ง : หลักการและเครื่องมือ

แก�ปBญหา, อ�างแล�ว, หน�า ๑๖. 
 

๕๗รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก�ว, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับสันติวิธีและ
ธรรมชาติของความขัดแย�งในสังคมไทย, อ�างแล�ว, หน�า ๕๗-๕๘. 
 

๕๘ทพญ.กษิรา เทียนส)องใจ, “การศึกษาวิเคราะห4อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย�งใน
สังคมไทยป<จจุบัน”, อ�างแล�ว,หน�า ๑๔๓. 



๒๗๑ 
 

ของประชาชนส)วนใหญ)ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต)างไปจากพ้ืนท่ีส)วนอ่ืนของประเทศไทย ในขณะท่ีทิศทางการ
พัฒนาของภาครัฐมุ)งเน�น “ทุนนิยม” ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐท่ีมุ)งสร�างเอกภาพ โดย
ขาดความเข�าใจและยอมรับในอัตลักษณ4และวิถีชีวิตของประชาชน เกิดการปฏิบัติท่ีขาดหลักนิติธรรม 
นําไปสู)การไม)ยอมรับอํานาจรัฐและต)อต�านเจ�าหน�าท่ีของรัฐในบางคนบางส)วนและบางพ้ืนท่ี๕๙ 
 จากประเด็นป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึนจากป<ญหาความขัดแย�งการแย)งชิง
ทรัพยากรน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง และป<ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทยนั้น เม่ือ
นําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมาบูรณาการปรับใช�เป'นยุทธวิธีหรือแนวทางการจัดการความขัดแย�งด�าน
ค)านิยม ย)อมช)วยปFองกันหรือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยให�เบาบางและยุติลงได� โดยเฉพาะ
อย)างยิ่งการปรับใช�วิธีการหรือวางมาตรการตามแนวทางของหลักพุทธปรัชญาเถรวาทออกเป'น ๔ มิติ 
คือ 
 ๔.๕.๑ การป+องกันความขัดแย�งด�านค/านิยม  
 จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีตั้งอยู)บนฐานของความแตกต)างเก่ียวกับความเชื่อ 
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค)านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน4 เปFาหมาย พฤติกรรมส)วนบุคคล
หรือบุคลิกภาพ เป'นต�น ตลอดถึงความแตกต)างในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร4 การอบรมเลี้ยงดู หรือวิถีชีวิตของแต)ละชุมชนหรือประเทศชาติจนก)อให�เกิดความ
ขัดแย�งข้ึนนั้น สามารถปFองกันป<ญหาความขัดแย�งดังกล)าวได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ในข�อท่ีว)า
ด�วย   
 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป9นนิตย: ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ี

เกิดข้ึน ด�วยการท่ีกลุ)มบุคคลหรือสมาชิกท่ีอยู)ร)วมกันเป'นหมวดหมู)ในสังคม หม่ันพบปะพูดคุย 

ปรึกษาหารือหรือประชุมกันอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหรือวางแนว

ทางการบริหารกิจการของสังคมให�เป'นไปตามอํานาจหน�าท่ีของแต)ละฝaายให�ถูกต�องเหมาะสม เม่ือมี

ป<ญหาข�อขัดแย�งเกิดข้ึน ก็ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข�อยุติในประเด็นความขัดแย�งนั้น ๆ เสียแต)เบ้ืองต�น 

โดยใช�วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและการ

มีส)วนร)วมในการตัดสินใจแก�ป<ญหาข�อพิพาทต)าง ๆในสังคม ก็จักสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต/าง ๆ ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึน ด�วยการท่ีทุกฝaายพร�อมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิก

                                                           

 
๕๙รายงานสรุปผลการประชุม กลุ)มท่ี ๕, สัญญาประชาคมใหม/ : พลังขับเคล่ือนสังคมสู/

สมดุล, (ม.ป.ป.), หน�า ๓. 



๒๗๒ 
 

และร)วมกันทํากิจกรรมต)าง ๆด�วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถือเป'นสิ่งสําคัญในการสร�าง

ความสัมพันธ4อันดีระหว)างฝaายต)าง ๆท่ีอยู)ร)วมกันในสังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม 

พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํากิจการต)าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและ

จริงใจ อาศัยความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๓) การไม/บัญญัติส่ิงใหม/และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ในการปFองกันป<ญหา

ความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบกฎเกณฑ4 

แบบแผนหรือจารีตประเพณีอันดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เป'นแบบอย)างแห)งการดําเนินชีวิต หรือ

เป'นบรรทัดฐานข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม)พยายามบัญญัติสิ่งใหม)หรือล�มเลิกสิ่งเก)าตามความต�องการ

หรือความนึกคิดเฉพาะตนหรือกลุ)มตนเท)านั้น หากแต)ร)วมกันรักษาและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติ

เหล)านั้นไว�  เพ่ือความเป'นระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบสุขของหมู)คณะหรือสังคม เม่ือทุกฝaาย

ปฏิบัติได�เช)นนี้ ย)อมสามารถช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งหรือข�อพิพาทด�านค)านิยมไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๔) การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ/ในบ�านเมือง ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ค)านิยมท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมแสดงความเคารพนับถือต)อผู�ใหญ)หรือผู�มีอาวุโสในสังคม ย)อม

จรรโลงสังคมให�มีแต)ความงอกงามไพบูลย4 เพราะผู�ใหญ)ในบ�านเมืองหรือชุมชนนั้น ท)านได�ผ)านการ

เรียนรู� ผ)านประสบการณ4มามาก พบเห็นหรือเผชิญกับป<ญหาต)าง ๆมามากมาย ได�รับบทเรียนชีวิต

ผ)านเหตุการณ4เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ีเลวร�ายมาก)อน ย)อมมีป<ญญาท่ีสามารถแยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณ

โทษของสิ่งต)าง ๆได� การแสดงความเคารพต)อผู�ใหญ)ในสังคม ด�วยการเชื่อฟ<งความคิดเห็น คําแนะนํา

สั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาทคําพร่ําสอนของท)านเหล)านั้น ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกัน

ป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีแตกต)างกันได� 

๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ค)านิยมท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมยกย)องให�เกียรติหรือปกปFองคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรีท้ังหลาย

ให�มีความเป'นความสงบสุข โดยไม)ให�ถูกข)มเหงรังแก เอารัดเอาเปรียบหรือสร�างความเกลียดชังต)อ

กลุ)มเด็กและสตรีท่ีมีความเชื่อ ศาสนาหรือวัฒนธรรมแตกต)างกัน หม่ันเก้ือกูลดูแลให�เกิดภราดรภาพ

และความปลอดภัยท้ังในด�านชีวิตและทรัพย4สิน ตลอดถึงศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4 เม่ือทุกภาคส)วน

ปฏิบัติได� เช)นนี้  ชุมชนหรือสังคมนั้นก็มีแต)ความสงบสุขร)มเย็นนําพาประเทศชาติไปสู)ความ
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เจริญก�าวหน�าฝaายเดียว หาความเสื่อมทรามไม)ได� ท้ังยังสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมไม)ให�เกิดข้ึนได� 

๖) การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เส่ือมหายไป ในการ

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึน หากสมาชิกในสังคมหม่ันกระทําการสักการะบูชาต)อ

สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองโดยพร�อมเพรียงกันเนืองนิตย4 ย)อมช)วยให�ผู�คนในสังคมมีความสมัคร

สมานสามัคคีรักใคร)กลมเกลียวกัน ท้ังนี้เพราะสถานท่ีเหล)านั้นถือเป'นศูนย4รวมจิตใจของสังคม เป'นสิ่ง

ท่ีสังคมได�ยึดถือปฏิบัติสืบต)อกันมาจนกลายเป'นบรรทัดฐานท่ีทุกคนควรปฏิบัติตาม เพ่ือประสานความ

สามัคคีและความสงบสุขท้ังต)อตัวเองและสังคมโดยรวม เม่ือทุกคนปฏิบัติได�อย)างนี้ ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติก็จะมีแต)ความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักใคร)ปรองดองกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่อง

ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมไม)ให�เกิดข้ึนได� 

 ๗) การคุ�มครองป+องกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม ในการปFองกันป<ญหาความขัดแย�ง

ด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึน ด�วยการปกปFองคุ�มครองและอุปถัมภ4บรรดานักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญธรรม 

ปราชญ4ชาวบ�านหรือคนดีท่ีทรงธรรมในสังคมท้ังหลายให�อยู)ดีมีสุข นับเป'นกลไกหรืออุบายวิธีท่ีสําคัญ

อีกประหนึ่งท่ีช)วยให�สมาชิกในสังคมได�มีท่ีพ่ึงทางใจ มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือมีศูนย4ร)วมแห)ง

ศรัทธาเดียวกัน เพราะท)านเหล)านั้นล�วนเป'นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค)ายิ่งในแง)ของการธํารงรักษา

ไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมหรือหลักปรัชญาอันเป'นบรรทัดฐานท่ีถูกต�องดีงามทางสังคม ช)วยส)งเสริมความ

เข�าใจอันดีและสร�างความสมานฉันท4ระหว)างฝaายต)าง ๆได�เป'นอย)างดี หากทุกฝaายปฏิบัติต)อนักบวช

หรือผู�ทรงธรรมในสังคมได�อย)างนี้ ก็จักสามารถดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบคุณธรรมท่ีงดงาม นํามาซ่ึงความ

ปรองดองรักใคร)กลมเกลียวกัน ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมไม)ให�

เกิดข้ึนได� 

 หลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการ
ปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดจากป<ญหาความขัดแย�งการแย)งชิงทรัพยากรน้ําในลุ)ม
แม)น้ําตาช�าง และป<ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทยดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�อง
กับคําให�สัมภาษณ4ของนายนิพนธ: บุญญามณี ท่ีกล)าวไว�ว)า “การปFองกันป<ญหาความขัดแย�งด�าน
ค)านิยมนั้นนับเป'นเรื่องท่ีละเอียดอ)อนในสังคมไทย เพราะในป<จจุบันสภาพทางสังคมได�แปร
เปลี่ยนเป'นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมยิ่งข้ึนทุกวัน จึงจําเป'นยิ่งท่ีสมาชิกทางสังคมทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
ต�องระมัดระวังท่ีจะไม)สร�างความเกลียดชัง (No Hatred) ให�แก)กันและกัน อาจจะเริ่มต�นด�วยข้ันตอน
ง)าย ๆ โดยการไม)แบ)ง “พวกเขา” ออกจาก “พวกเรา” ซ่ึงมักเป'นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนควบคู)กับอคติ
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พ้ืนฐานว)า กลุ)มของเราเหนือกว)ากลุ)มอ่ืน ศาสนาของเราดีกว)าศาสนาอ่ืน ซ่ึงในไม)ช�าคําว)า “พวกเขา” 
จะ ถูกมองว) าน) า รั ง เ กลี ยด เ ดียด ฉันท4  ตํ่ าต� อยถ� อยค) าจนไม) หลง เหลื อความ เป' นมนุษย4 
(Dehumanization) กระท่ังกลายเป'นผู�ร�ายท่ีน)ากลัว (Demonization) และต�องกําจัดให�สิ้นซาก ซ่ึง
เม่ือเราเห็นคนกลุ)มอ่ืนว)าไม)ใช)มนุษย4เหมือนกับเรา การนิยมใช�ความรุนแรงกับเขาก็เป'นเรื่องง)ายดาย 
เม่ือพิจารณาถึงหลักวัชชีอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการท่ีกล)าวนั้นย)อมช)วยให�สังคมมีความเข�าใจซ่ึงวิถี
ชีวิตท่ีแตกต)างกันของกลุ)มคนทุกชนชั้น การไม)เพิกเฉยท่ีจะปกปFองคุ�มครองประชาชนทุกคน ทุกเชื้อ
ชาติและทุกศาสนาให�ได�รับความเอาใส)ใจอย)างเสมอภาคกันก็ดี การไม)สร�างความเหลื่อมล้ําระหว)างคน
รวยและคนจนหรือระหว)างกลุ)มชาติพันธุ4ท่ีมีค)านิยมหรือศรัทธาต)างกันก็ดี การบังคับใช�กฎหมายท่ีไร�
ความเป'นธรรมอย)างเท)าเทียมกันก็ดี ตลอดจนการปoดก้ันโอกาสของประชาชนทุกกลุ)มท่ีจะมีส)วนร)วม
ในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนตนเองก็ดี ท้ังหมดนี้ถือเป'นกลไกสําคัญยิ่งในการปFองกันป<ญหา
ความขัดแย�งด�านค)านิยมให�ลดน�อยลงไปได�”๖๐ 
 ฝaาย นายอํานวย สุวรรณคีรี มองว)า “หลักอปริหานิยธรรมนั้นสามารถใช�เป'นเครื่องปFองกัน
ป<ญหาความขัดแย�งเ ก่ียวกับค)านิยมได� โดยเฉพาะการมุ)งเน�นให�ประชาชนทุกกลุ)มได�ประชุม
ปรึกษาหารือร)วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�จารีตประเพณีหรือศาสนาวัฒนธรรมของกันและกัน แม�ว)า
จะมีค)านิยมหรือความเชื่อในศาสนาแตกต)างกัน ก็สามารถอยู)ร)วมกันได�อย)างสันติสุขเพราะต)างฝaาย
ต)างเคารพในศักด์ิศรีความเป'นมนุษย4อย)างเท)าเทียมกันนั่นเอง”๖๑ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของ
พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ)  ท่ีได�กล)าวเสริมไว�ว)า “การปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางด�าน
ค)านิยมนั้น ต�องใช�หลักความสามัคคีเป'นฐานใจก)อน หมายความว)า ทุกฝaายต�องพร�อมใจกันยอมรับ
กระบวนทัศน4ของผู�อ่ืน โดยไม)ก�าวล)วงค)านิยมหรือศรัทธาท่ีต)างกัน หากแต)ควรสร�างพ้ืนท่ีให�ทุกฝaายหัน
หน�ามานั่งพูดคุยเจรจาเพ่ือปรับความเข�าใจกันเป'นนิตย4 เม่ือมีความเข�าใจในวิถีชีวิตหรือข�อปฏิบัติท่ี
แตกต)างกันของกลุ)มต)าง ๆแล�วก็จะช)วยปFองกันป<ญหาความขัดแย�งทางด�านค)านิยมได�ไม)ให�เกิดข้ึน
ได�”๖๒ 
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 ๔.๕.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านค/านิยม  
 จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีตั้งอยู)บนฐานของความแตกต)างเก่ียวกับความเชื่อ 
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค)านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน4 เปFาหมาย พฤติกรรมส)วนบุคคล
หรือบุคลิกภาพ เป'นต�น ตลอดถึงความแตกต)างในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร4 การอบรมเลี้ยงดู วิถีชีวิตของแต)ละชุมชนหรือประเทศชาติจนก)อให�เกิดความขัดแย�งข้ึน
นั้น สามารถกําจัดป<ญหาความขัดแย�งดังกล)าวได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ค)านิยมนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร)วมหมู)ร)วม

คณะหรือร)วมสังคมเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต)างกันเก่ียวกับ

ค)านิยมของกลุ)มต)าง ๆ  หากแต)รู�จักเคารพ ให�เกียรติและรับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบ

ร)วมมือร)วมใจในการพัฒนาสังคมให�อยู)รวมกันอย)างสันติสุขภายใต�หลักความเชื่อ ศาสนาหรือ

วัฒนธรรมท่ีแตกต)างกัน ต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายสังคมโดยรวม เม่ือ

สมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกัน

บริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย)างเต็มประสิทธิภาพ ช)วยให�เส�นขนานทางทัศนคติหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับป<ญหาค)านิยมลดน�อยลงไป  ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อ

พิพาทด�านค)านิยมให�หมดสิ้นไปได�  

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกับเพ่ือน

ร)วมหมู)คณะ  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของ

ส)วนร)วม เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน  เม่ือสมาชิกในสังคมมีความประพฤติ

ท่ีเป'นไปในแนวทางเดียวกันเช)นนี้ ความเป'นปฏิป<กษ4ท่ีเกิดจากป<ญหาค)านิยมท่ีต)างกันก็จะค)อย ๆ

ลดลงไป ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป<ญหาข�อพิพาทด�านค)านิยมให�หมดสิ้นไปได�  

๓) สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ/งปBนกัน) ในการกําจัดทําลายป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยม

ท่ีเกิดข้ึน ด�วยวิธีการแบ)งป<นหรือจัดสรรผลประโยชน4ท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยชอบธรรมแก)กลุ)มสมาชิก

ในสังคมได�อย)างเสมอภาคเท)าเทียมกัน โดยไม)เห็นแก)ตัวหรือหวงแหนไว�เฉพาะตนหรือพวกพ�องของ

ตนเท)านั้น หากแต)มีความเอ้ือเฟmnอเก้ือกูลแจกจ)ายความสุขให�แก)กันและกัน มุ)งอนุเคราะห4สงเคราะห4

เฉลี่ยผลประโยชน4แก)ผู�ท่ีอาศัยอยู)ในสังคมเดียวกันอย)างเหมาะสมและเสมอภาคกันในทุก ๆฝaาย เม่ือ



๒๗๖ 
 

สมาชิกในสังคมมีจิตใจเอ้ือเฟmnอเฉลี่ยแบ)งป<นผลประโยชน4อย)างเหมาะสมเท)าเทียมกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)

ความรักสามัคคีปรองดองกัน ความเป'นฝ<กฝaายในลักษณะของการแข)งขันหรือแบ)งแยกกันแสวงหา

ผลประโยชน4ก็จะค)อย ๆลดลงไป ช)วยให�เส�นขนานทางด�านการจัดสรรผลประโยชน4ลดช)องว)างลง  เม่ือ

สภาวการณ4ท่ีเก่ียวกับจัดสรรผลประโยชน4อันเป'นปฏิป<กษ4ต)อกันหมดไป ย)อมสามารถกําจัดทําลาย

ป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมให�หมดสิ้นไปได� 

 หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับกําจัดป<ญหา
ความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดข้ึนจากป<ญหาความขัดแย�งการแย)งชิงทรัพยากรน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง 
และป<ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทยได� ซ่ึงสอดคล�องกับคําให�สัมภาษณ4ของ
รศ.ดร.โคทม อารียา ได�กล)าวไว�ว)า “ป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมนั้นถือเป'นเรื่องใหญ)และมี
ความสําคัญอย)างยิ่ง เพราะมนุษย4เราส)วนมากก็จะยึดติดอยู)ค)านิยม อัตลักษณ4และความเชื่อของ
ตนเอง ซ่ึงเป'นภาพทางความคิดท่ีผูกติดอยู)กับมนุษย4ทุกคนต้ังแต)เกิดจนตาย อย)างไรก็ตาม หากเรา
สามารถนําหลักสาราณียธรรมมาปรับแก�ไขค)านิยมท่ีเกิดข้ึนก็เห็นจะเป'นข�อทิฏฐิสามัญญตา อัน
หมายถึง ความพยายามท่ีจะลดช)องว)างเก่ียวกับความคิดเห็นหรือความเชื่อของตนให�สั้นลง 
ยกตัวอย)างเช)น ความศรัทธาเชื่อถือของชาวพุทธก็ย)อมมีความเชื่อท่ีแตกต)างกับคนมุสลิมอยู)ร่ําไป 
อย)างไรก็ดี หากเราสามารถมองเห็นหรือทําความเข�าใจความเหมือนในความต)างนั้นได� โดยพยายาม
มองสิ่งต)าง ๆในมิติท่ีกว�างข้ึนกว)าความเชื่อเดิม เช)น มีความเป'นคนเหมือนกัน เป'นพลเมืองของ
ประเทศชาติเดียวกัน เป'นต�น ซ่ึงการท่ีเราพยายามเปoดพ้ืนท่ีความเชื่อให�กว�างข้ึนพร�อม ๆกับการ
ยอมรับในความแตกต)างระหว)างกัน ก็จะช)วยให�ป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมค)อย ๆหมดไปได�”๖๓ 
 ฝaายพระไพศาล วิสาโล มองว)า “วิธีการกําจัดป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมนั้น เรา
สามารถใช�หลักสาราณียธรรมมาบูรณาการแก�ไขได� โดยเฉพาะข�อทิฏฐิสามัญญตาท่ีทุกฝaายต�อง
พยายามลดตัณหา มานะและทิฏฐิของตนลงก)อนแล�วจึงเปoดใจให�กว�างยอมรับฟ<งความคิดเห็นของกัน
และกัน ประการสําคัญต�องพยายามกําจัดตัวฐานรากของความขัดแย�งซ่ึงได�แก) อกุศลมูล ๓ 
(Unwholesome Roots) ควบคู)กันไปด�วย ก็จะช)วยกําจัดปมป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมให�หมด
สิ้นไปได�”๖๔ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ท่ีแสดงทัศนะไว�
ว)า “การกําจัดป<ญหาความขัดแย�งทางด�านค)านิยมนั้น ทุกฝaายต�องพยายามหันหน�าเข�าหากันด�วย
ความรักความสามัคคี ตามหลักสาราณียธรรมในข�อท่ีว)าด�วยทุกคนต�องพยายามลดละอัตตาตัวตนลง
ก)อน จากนั้นจึงค)อยปรับเปลี่ยนความคิดเห็นร)วมกัน ตรงกัน เป'นไปในทิศทางเดียวกัน นี้เรียกว)า ทิฏฐิ

                                                           

 
๖๓สัมภาษณ4  รศ .ดร . โ คทม อารี ยา , ผู� อํ านวยการ ศูนย4 ศึกษาและพัฒนาสั น ติ วิ ธี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๖๔สัมภาษณ4 พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดปaาสุคะโต, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๗๗ 
 

สามัญญตา เม่ือทัศนคติของกลุ)มบุคคลมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันแล�ว การท่ีฝaายต)าง 
ๆเคารพต)อความเชื่อหรือค)านิยม ตลอดถึงการดํารงตนอยู)ภายใต�กฎกติกาเดียวกัน เสมอกันด�วย
ระเบียบวินัยไม)มีอภิสิทธิ์ชนคอยเอาเปรียบผู�อ่ืนนี่เรียกว)า สีลสามัญญตา พร�อมกับมีจิตแบ)งป<นคอย
ช)วยเหลือสังคมไม)เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน นี่เรียกว)า สาธารณโภคี  เม่ือสังคมปฏิบัติได�เช)นนี้ก็
ย)อมช)วยกําจัดป<ญหาความขัดแย�งทางด�านค)านิยมให�ลดน�อยลงได�”๖๕ 
 ๔.๕.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านค/านิยม 
 จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีตั้งอยู)บนฐานของความแตกต)างเก่ียวกับความเชื่อ 
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค)านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน4 เปFาหมาย พฤติกรรมส)วนบุคคล
หรือบุคลิกภาพ เป'นต�น ตลอดถึงความแตกต)างในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร4 การอบรมเลี้ยงดู วิถีชีวิตของแต)ละชุมชนหรือประเทศชาติจนก)อให�เกิดความขัดแย�งข้ึน
นั้น สามารถพัฒนาความร)วมมือต)อป<ญหาดังกล)าวได�ด�วยการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจให�มี
ความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต)าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล)วงไป
ตามเปFาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเมตตามุ)งความปรารถนาดีต)อกันและกันด�วยหลัก   
สาราณียธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย  

๑) เมตตากายกรรม (ทําต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ค)านิยมท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยการแสดงออกซ่ึง

ความเมตตาทางกายต)อเพ่ือนมนุษย4ในสังคมเดียวกัน แบ)งป<นน้ําใจคอยช)วยเหลือกันละกัน จะทําอะไร

ก็ทําต)อกันด�วยเมตตาธรรม คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะ ด�วยการช)วยเหลือกิจ

ธุระต)าง ๆ โดยความสมัครใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ)มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ ท้ังต)อ

หน�าและลับหลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช)นนี้ ย)อมจรรโลงสังคมให�น)าอยู) สงบสุข เป'น

หลักธรรมท่ีสร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรมได�เป'นอย)างดี การ

แสดงพฤติกรรมธรรมต)อด�วยเมตตาธรรมนับเป'นต�นทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการแก�ไขป<ญหา

ความขัดแย�งด�านค)านิยมให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยม

ท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยหลักเมตตาวจีกรรม คือ 

                                                           

๖๕สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  

 



๒๗๘ 
 

การพูดจาปราศรัยกันด�วยเมตตา เป'นการต้ังวจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตาต)อเพ่ือนร)วมหมู)คณะหรือ

สังคมเดียวกัน นิยมใช�ถ�อยคําท่ีประกอบด�วยไมตรีจิตเพ่ือสร�างความรักสามัคคีกันระหว)างกลุ)มชนท่ีมี

หลักศรัทธา ศาสนาหรือวัฒนธรรมต)างกัน การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต)อกันทางวาจา 

จะพูดอะไรก็พูดด�วยเมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนก็เป'นไปในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช)วยบอกแจ�ง

สิ่งท่ีเป'นประโยชน4 คําสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล)าววาจาสุภาพพูดจริง ไม)พูดถึง

ผลประโยชน4ท่ีจะเกิดข้ึนแก)ตนเองฝaายเดียว  แต)พูดด�วยความปรารถนาดีต)อกัน มุ)งสร�างสรรค4ความ

สามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน ไม)กล)าวร�ายเสียดสีกัน ไม)ด)าทอ นินทา หรือพูดคํา

หยาบคาย เม่ือสังคมมีป<ญหาความขัดแย�งหรือเกิดข�อพิพาทเก่ียวกับความแตกต)างด�านค)านิยมใด ๆ

ข้ึน ก็ใช�วิธีการทางทูตเจรจาไกล)เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ)มต)าง ๆให�

เข�าใจถูกต�องตรงกัน การพูดจากันด�วยเมตตาธรรมย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

ความร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

 ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งด�าน

ค)านิยมท่ีเกิดข้ึน จําเป'นต�องอาศัยการพัฒนาความร)วมมือของทุก ๆฝaายในสังคม ด�วยเมตตามโนกรรม 

คือ ต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)

เพ่ือนร)วมสังคมร)วมหมู)คณะเดียวกัน มองกันในแง)ดี  มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็

คิดต)อกันด�วยเมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังทําให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิด

สร�างสรรค4สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ เม่ือมีป<ญหาความขัดแย�งหรือการ

ทะเลาะบาดหมางเก่ียวกับค)านิยมเกิดข้ึน ก็พยายามประสานทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีแตกต)างกัน

ให�สังคมดําเนินต)อไปได�ในลักษณะ “แสวงหาจุดร/วม สงวนจุดต/าง” แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและ

ประกอบด�วยเมตตาเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของส)วนรวม เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ใน

สังคมมีความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความ

ร)วมมือของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมให�ยุติหรือลดน�อยลงได�  

 หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
ความร)วมมือเก่ียวกับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิด
จากป<ญหาความขัดแย�งการแย)งชิงทรัพยากรน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง และป<ญหาความขัดแย�งใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทยดังกล)าวได� ซ่ึงสอดคล�องกับคําให�สัมภาษณ4ของพระมหาหรรษา     
ธมฺมหาโส ท่ีได�แสดงความเห็นไว�ว)า “วิธีการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�าน
ค)านิยมนั้น อาจจะใช�วิธีการเปลี่ยนผ)านจากร�อนเป'นเย็น เปลี่ยนผ)านจากทุกข4เป'นสุข เปลี่ยนจาก



๒๗๙ 
 

ป<ญหาไปสู)สภาพท่ีไร�ป<ญหา ก็จําเป'นท่ีจะต�องใช�การพัฒนากาย วาจา ใจ นั่นเอง ท่ีเรียกว)า “สันติ
ภาวนาเสวนา”  หรือ “Inside Dialogue Meditation” อันเป'นการสมานความขัดแย�งไว�ได�ชั่ว
ระยะหนึ่ง ซ่ึงวิธีการนี้พระพุทธเจ�าเองก็ทรงเคยใช�ได�ผลมาแล�ว เช)น กรณีเกิดข�อพิพาททะเลาะกันใน
สงฆ4 ๒ ฝaาย พระองค4ก็ได�เสด็จหลีกเร�นจากกรุงโกสัมพีไปประทับอยู)ในปaา เป'นต�น”๖๖ 
 ในขณะท่ี ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ มองว)า “มาตการการพัฒนาความร)วมมือด�วยหลัก
สาราณียธรรมท้ัง ๓ ประการนั้นก็สามารถนํามาปรับใช�ได� แม�ว)าโดยความหมายแล�วหลักธรรมเหล)านี้
จะมุ)งไปทางนามธรรมเกินไปก็ตามที แต)หากผู�นําชุมชน (Community Leaders) หรือผู�มีส)วน
เก่ียวข�องพยายามส)งเสริมให�ประชาชนได�ยึดเป'นแนวทางในการสร�างความปรองดองสมานฉันท4 โน�ม
น�าวให�ทุกฝaายเห็นความสําคัญของความรักความเมตตา ช)วยกันควบคุมหรืออบรมพฤติกรรมท้ังทาง
กาย วาจาและใจให�ดําเนินไปสู)สันติภาพ โดยต้ังอยู)บนฐานหรือเปFาหมายแห)งการพัฒนาสังคมเดียวกัน 
โดยเฉพาะการทําให�ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต)างกันนั้นสามารถเข�าอกเข�าใจกันมากข้ึน มีสิทธิ
เสรีภาพและความเป'นอยู)ท่ีดีข้ึน เพ่ืออยู)ร)วมกันได�อย)างสงบสุขภายใต�ค)านิยมและปทัฏฐานทางสังคมท่ี
แตกต)างกัน”๖๗ ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ท่ีมีทัศนะว)า 
“การพัฒนาความร)วมมือด�านค)านิยมด�วยการพัฒนากายวาจาใจให�มีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่ง
เดียวนั้น ทุกคนต�องร)วมไม�ร)วมมือเป'นหนึ่งเดียวกัน อยู)กันด�วยความเมตตาหวังดีต)อกัน ความเป'น
เพ่ือนกัน พวกเดียวกัน เม่ือกระแสค)านิยมเป'นเพ่ือนกันพวกเดียวกันแล�วการพัฒนากายวาจาใจท่ี
เรียกว)าเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม ก็จะนําไปสู)ความความร)วมมือหรือการ
อยู)ร)วมกันในสังคมอย)างปกติสุข มีความสัมพันธ4แบบเครือญาติหรือพ่ีน�องเดียวกัน แม�ว)าในชุมชนนั้น 
ๆจะมีหลายศาสนา หลายชนเผ)า มีความต)างกันในด�านภาษา ค)านิยม ประเพณีวัฒนธรรมก็ตาม”๖๘ 

๔.๕.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านค/านิยม  

จากสภาพป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีตั้งอยู)บนฐานของความแตกต)างเก่ียวกับความเชื่อ 

ความคิดเห็น ทัศนคติ ค)านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน4 เปFาหมาย พฤติกรรมส)วนบุคคล

หรือบุคลิกภาพ เป'นต�น ตลอดถึงความแตกต)างในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

                                                           

 
๖๖

 สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 ๖๗สัมภาษณ4 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รักษาการผู�อํานวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร4, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

๖๘สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  
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ประวัติศาสตร4 การอบรมเลี้ยงดู หรือวิถีชีวิตของแต)ละชุมชนหรือประเทศชาติจนก)อให�เกิดความ

ขัดแย�งข้ึนนั้น สามารถบริหารจัดการป<ญหาความขัดแย�งดังกล)าวได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว)า

ด�วย  

๑) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร/วมกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น  จําเป'นอย)างยิ่งท่ีสมาชิกในสังคมทุกภาค

ส)วนควรมีความคิดเห็นร)วมกัน เป'นไปในแนวทางเดียวกัน ไม)ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะมีความเห็น

ผิดแผกแตกต)างกันเก่ียวกับความเชื่อ ค)านิยม ศาสนาหรือวัฒนธรรม  หากแต)รู�จักเคารพ ให�เกียรติและ

รับฟ<งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบร)วมมือร)วมใจในการสร�างสรรค4สังคมให�อยู)รวมกันอย)าง

สันติสุข เพราะต)างฝaายต)างปรับความเห็นให�สอดคล�องกับเปFาหมายเดียวกัน เป'นไปเพ่ือความพร�อม

เพรียงเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโดยรวม เม่ือสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นท่ีเป'นไปใน

แนวทางเดียวกันเช)นนี้ ย)อมนําไปสู)ความร)วมมือร)วมใจกันเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมให�ดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

๒) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากสมาชิกในสังคมมีความประพฤติสุจริต

ถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาหรือข�อบังคับของสังคมส)วนรวม รักษากิริยามารยาทให�

งดงามเรียบร�อยเท)าเทียมกันทุกฝaาย  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู)ร)วมในสังคมเดียวกัน 

รักษาระเบียบวินัยของส)วนร)วมไว�ด�วยดี  เม่ือทุกฝaายปฏิบัติได�เช)นนี้ย)อมช)วยให�การเฝFารักษา

กระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมดําเนินไปได�อย)างถูกต�องเหมาะสม 

๓) เมตตามโนกรรม (คิดต/อกันด�วยเมตตา) ในการเฝFาระวังติดตามรักษาเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านผลค)านิยมให�ดําเนินไปอย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น หากทุกฝaายต้ังจิตปรารถนาดีต)อผู�อ่ืน 

แสดงความรักใคร)ปรารถนาดีกันทางใจ คิดทําแต)สิ่งท่ีเป'นประโยชน4แก)สังคมส)วนรวม มองกันในแง)ดี 

ไม)มีความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจต)อกันและกัน จะคิดอะไรก็คิดต)อกันด�วย

เมตตา มีความหวังดีต)อกัน โดยการคิดมุ)งหวังให�เกิดประโยชน4สุขแก)ส)วนรวม คิดสร�างสรรค4สังคมให�

เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิตต)อกันอย)างจริงใจ แสดงน้ําจิตน้ําใจท่ีเสียสละและประกอบด�วยเมตตา



๒๘๑ 
 

เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงประโยชน4หรือเปFาหมายสูงสุดของสังคมประเทศชาติ เม่ือสมาชิกส)วนใหญ)ในสังคมมี

ความรู�สึกนึกคิดเป'นหนึ่งเดียวกันเช)นนี้ ย)อมช)วยให�การเฝFารักษากระบวนการแก�ไขป<ญหาความ

ขัดแย�งด�านค)านิยมดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

หลักสาราณียธรรมเหล)านี้สามารถนํามาบูรณาการปรับใช�เป'นเครื่องมือสําหรับการเฝFารักษา 

ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการปFองกัน การ

กําจัดและการพัฒนาความร)วมมือเพ่ือแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีเกิดจากป<ญหาความ

ขัดแย�งการแย)งชิงทรัพยากรน้ําในลุ)มแม)น้ําตาช�าง และป<ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต�ของไทยได� ซ่ึงสอดคล�องกับคําให�สัมภาษณ4ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีกล)าวว)า “การ

เฝFาระวังรักษาด�วยหลักสาราณียธรรมนี้ ก็คือ การรักษาไว�ซ่ึงกระบวนวิธีท่ีเสริมสร�างสันติภาพให�ดํารง

อยู)อย)างเป'นปกติ เพ่ือสกัดก้ันไม)ให�มีป<ญหาความขัดแย�งในแง)ลบเกิดข้ึนได� นับเป'นจุดแข็งแห)งหลักคํา

สอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีแนวคําสอนเป'นสากล เช)น การสอนไม)ให�ยึดม่ันถือม่ันในอัตตาตัวตน 

สอนไม)ให�มีระบบชั้นวรรณะ เป'นต�น ฉะนั้น การท่ีประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาหรือทุกชนชั้นช)วยกัน

ทําลายกําแพงแห)งการมีอคติต)อกัน การยึดถือศักด์ิศรี ตลอดถึงการมีอคติท่ีเกิดจากความไม)เท)าเทียม

กันในการเข�าถึงทรัพยากร สิทธิเสรีภาพ อํานาจการตัดสินใจ และการตีคุณค)า (Value Conflict) ของ

ชาติพันธุ4อ่ืนให�ลดน�อยลงไป ก็จะทําให�พลวัตของการเฝFาระวังรักษาผลท่ีดีตามกระบวนพุทธวิธี

ดังกล)าวปรากฏเป'นรูปธรรมข้ึนได�๖๙  

ในขณะเดียวกัน นายนิพนธ: บุญญามณี มีมุมมองว)า “ในสังคมประชาธิปไตยท่ีเน�นความ

เสมอภาคและเท)าเทียมกัน อันต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของทุนนิยมและการแข)งขัน ได�ส)งผลกระทบต)อความ

เลวร�ายของสถานการณ4ความขัดแย�งในทุกระดับของประเทศไทย กล)าวคือ การพยายามสร�างวาท

กรรมให�ยึดม่ันในอุดมการณ4ทางการเมืองท่ีต)างกันและตอบโต�เพ่ือเอาชนะกัน หรือในระดับชุมชน

ท�องถ่ินการใช�ความสัมพันธ4ท่ีผูกยึดอยู)กับค)านิยม ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีแตกต)างมาเป'น

ชนวนปลุกกระแสความรู�สึกเกลียดชังเพ่ือให�มีอคติต)อกันก็เริ่มแพร)หลายไปท่ัวประเทศ ดังนั้น การ

ช)วยกันประสานความรู�สึกว)าเป'นพวกเดียวกันก็ดี การเคารพในความเชื่อ ค)านิยมและบรรทัดฐานทาง

สังคมท่ีต)างกันก็ดี การแสดงมิตรไมตรีท่ีดีต)อกันด�วยความเข�าใจในศักด์ิศรีของความเป'นมนุษย4อย)าง

                                                           

 
๖๙สัมภาษณ4 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช)วยอธิการบดีฝaายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๒๘๒ 
 

เท)าเทียมกันก็ดี ย)อมช)วยจรรโลงสังคมแบบพหุวัฒนธรรมให�อยู)ร)วมกันอย)างสันติสุขและยั่งยืนได�”๗๐ 

ซ่ึงสอดคล�องกับบทสัมภาษณ4ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ) ท่ีแสดงทัศนะไว�ว)า “การเฝFา

ระวังรักษาผลอันเกิดจากกระบวนการ การปFองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร)วมมือให�ดําเนินไป

อย)างต)อเนื่องสมํ่าเสมอนั้น สังคมจําเป'นจะต�องสร�างค)านิยมแห)งศีลธรรมและความดีให�มากข้ึน 

โดยเฉพาะการแสดงความเคารพและให�เกียรติต)อสิ่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู�อ่ืน การไม)ดูหม่ิน

เหยียดหยามกัน การไม)กดข่ีข)มเหงกัน ไม)เอารัดเอาเปรียบกัน เม่ือสังคมปฏิบัติได�อย)างนี้ก็จะช)วย

สนับสนุนกระบวนวิธีในการเฝFาระวังรักษาการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งได�อย)างยั่งยืนตลอดไป”๗๑ 

จากข�อมูลคําให�สัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจํานวน ๑๐ ท)าน สามารถสรุปความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งในประเด็นด�านค)านิยมได�ดังตารางต)อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๗๐สัมภาษณ4 นายนิพนธ4 บุญญามณี, นายกองค4การบริหารส)วนจังหวัดสงขลา, ๑๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘.  
๗๑สัมภาษณ4 พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.  

 

 



๒๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งด�านค/านิยมของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท/าน ท่ีแบ/งออกตามมาตรการท้ัง ๔ ด�าน จากการวิเคราะห: สังเคราะห:
และตีความโดยผู�วิจัย ดังนี้ 
 

 

บูรณาการหลักการจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๕. หลักการจัดการความขัดแย�งด�านค/านิยม           

๕.๑  การป+องกันความขัดแย�งด�านค/านิยม           

การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4 �        � � 
การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต)าง ๆ �        � � 
การไม/บัญญัติสิ่งใหม/และเพิกถอนธรรมเนยีมข�อปฏิบัติด้ังเดิม  �        � � 
การเคารพเช่ือฟ<งถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง �        � � 
การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี �        � � 
การเคารพและทําพลีกรรมต/อสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์คู/บ�านคู/เมืองมิให�เสือ่มหายไป  

�        � � 
การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม   �        � � 
๕.๒ การกําจัดความขัดแย�งด�านค/านิยม           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน) �  �   �     

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)  �  �   �     

สาธารณโภคี (การเฉล่ียแบ)งป<นกัน)   �  �   �     

๕.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�านค/านิยม           

เมตตากายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา)  � �   �      

เมตตาวจีกรรม พูดต)อกันด�วยเมตตา)  � �   �      

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) � �   �      

๕.๔ การเฝ+ารักษาผลท่ีเกิดขึ้นด�านค/านิยม           

ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน)  � �        � 
สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) � �        � 
เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) � �        � 
 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 



๒๘๔ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของผู�ทรงคุณวุฒิดังตาราง
ข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการ
ความขัดแย�งด�านค)านิยมท่ีสามารถบูรณาการกระบวนวิธีแก�ไขป<ญหาตามมาตรการท้ัง ๔ ด�านได�ด�วย
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�ง
ด�านค/านิยมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จากการศึกษาวิเคราะห: สังเคราะห:และตีความโดย
ผู�วิจัย ดังนี้ 
 

 

หลักการจัดการความขัดแย�งด�านค/านิยม 
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๑. การปFองกันความขัดแย�งด�านค)านิยม �        � � 

๒. การกําจัดความขัดแย�งด�านค)านิยม �  �   �     

๓. การพัฒนาความร)วมมือด�านค)านิยม � �   �      

๔. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านค)านิยม � �        � 

 
หมายเหตุ �= เห็นด�วย 
  

 เม่ือพิจารณาโดยรวมจากการศึกษาวิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความบทสัมภาษณ4เชิงลึกของ

ผู�ทรงคุณวุฒิดังกล)าวข�างต�น กล)าวได�ว)า ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ ท)านต)างมีทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ี

สอดคล�องกันเก่ียวกับหลักการจัดการความขัดแย�งทางสังคมท่ีสามารถบูรณาการเป'นกระบวนวิธีแก�ไข

ป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมท้ัง ๕ ด�าน ตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ มาตรการสําคัญด�วยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ได�ดังต)อไปนี้ 

 

 

 



๒๘๕ 
 

 ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

หลักการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมในประเด็นปBญหาท้ัง ๕ ด�าน ตามกรอบ

มาตรการท้ัง ๔ มาตรการด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 

ท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิ 
ประเด็นปBญหาความขัดแย�งทางสังคม 

การเมือง ข�อมูล โครงสร�าง ผลประโยชน: ค/านิยม 

๑ พระสาสนโสภณ �   � � 

๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  � � � � 

๓ พระไพศาล วิสาโล  �  � � 

๔ ดร.นาที รัชกิจประการ � � �   

๕ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ �  � � � 

๖ รศ.ดร.โคทม อารียา  � �  � 

๗ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ �   �  

๘ ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี � � � �  

๙ นายอํานวย สุวรรณคีรี � � �  � 

๑๐ นายกนิพนธ: บุญญามณี �    � 

หมายเหตุ �= เห็นด�วย 

 

๔.๖ บทสรุป 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท” ครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยออกเป'น ๕ ด�าน 

คือ ๑) ความขัดแย�งด�านการเมือง ๒) ความขัดแย�งด�านข�อมูล ๓) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง         

๔) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน4 และ ๕) ความขัดแย�งด�านค)านิยม ซ่ึงผู�วิจัยได�เสนอกระบวนวิธีหรือ

ยุทธวิธีสําหรับใช�เป'นแนวทางแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งท้ัง ๕ ด�านนั้น ด�วยการบูรณาการกับหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทมาปรับใช�เป'นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนให�ลด

น�อยลงหรือหมดสิ้นไปจากสังคมไทย 



๒๘๖ 
 

สําหรับหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีได�นํามาใช�เป'นเครื่องมือในการบริหารจัดการแก�ไขป<ญหา
ความขัดแย�งทางสังคมไทยในงานวิจัยเล)มนี้ ได�แก) หลักสาราณียธรรม ประกอบด�วย ๑) เมตตา
กายกรรม (ทําต)อกันด�วยเมตตา) ๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต)อกันด�วยเมตตา) ๓) เมตตามโนกรรม (คิด
ต)อกันด�วยเมตตา) ๔) สาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ)งป<นกัน) ๕) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริต
เสมอกัน) และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร)วมกัน) และหลักวัชชีอปริหานิยธรรม 
ประกอบด�วย ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรม
ต)าง ๆ ๓) การไม)บัญญัติสิ่งใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม ๔)  การเคารพเชื่อฟ<งถ�อยคํา
ของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง ๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ๖) การเคารพและทําพลีกรรม
ต)อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู)บ�านคู)เมืองมิให�เสื่อมหายไป และ ๗) การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรม
ในสังคม โดยผู�วิจัยได�ทําการศึกษาสํารวจเอกสาร (Documentary Research) และบทสัมภาษณ4เชิง
ลึก (Indepth Interview) จากผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ท)าน แล�วนําข�อมูลมาทําการบูรณาการ
วิเคราะห4 สังเคราะห4และตีความชุดของหลักพุทธปรัชญาเถวรวาทท้ัง ๒ กลุ)มนี้ เพ่ือประยุกต4ปรับใช�
เป'นรูปแบบหรือกระบวนการแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยตามกรอบมาตรการ ๔ มาตรการ
สําคัญ ประกอบด�วย ๑) มาตรการปFองกัน ๒) มาตรการกําจัด ๓) มาตรการพัฒนาความร)วมเมือ และ 
๔) มาตรการเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือคลี่คลายสถานการณ4ความขัดแย�งหรือกําจัดทําลายป<ญหา
ความขัดแย�งทางสังคมไทยให�หมดสิ้นไป ท้ังในประเด็นป<ญหาท่ีเกิดจากด�านการเมือง ด�านข�อมูล ด�าน
โครงสร�าง ด�านผลประโยชน4และด�านค)านิยม ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นการบูรณาการการจัดการความ
ขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทตามกรอบมาตรการ ๔ ด�านได�ดังต)อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงประเด็นหลักการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วย
หลักพุทธปรัชญาเถรวาทตามกรอบมาตรการหรือยุทธวิธี ๔ ด�าน 
ปBญหาความขัดแย�งทาง

สังคมไทยในปBจจุบัน 

ยุทธวิธีหรือมาตรการ ๔ ด�าน บูรณาการด�วยหลักสาราณีย

ธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 

๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง : 

๑) ความขัดแย�งระหว)างบุคคลหรอื

กลุ)มบุคคลท่ีมีความแตกต)างกันทาง

ความคิดหรืออุดมการณ4ทางการเมือง  

๒) ความขัดแย�งจากการเข�า

แทรกแซงทางการเมืองของทหาร

ด�วยการรัฐประหาร  

๑.๑ การป+องกันปBญหาความ

ขัดแย�งทางการเมือง 

 

บูรณาการด�วยหลักวัชชีอปริหานิย
ธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย การประชุม
ปรึกษาหารือกันเป'น นิตย4 ,  การ
พร�อมเพรียง กันประชุมและทํา
กิจกรรมต)าง ๆ, การไม)บัญญัติสิ่ง
ใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ
ปฏิบัติดั้งเดิม, การเคารพเช่ือฟ<ง
ถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง,การ
ให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและ



๒๘๗ 
 

๓) ความขัดแย�งท่ีเกิดจากกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและ

กระบวนการยตุิธรรม และ  

๔) ความขัดแย�งท่ีเกิดจากการช)วงชิง

อํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว�ซึง่

ผลประโยชน4ซับซ�อนของกลุ)มตน 

สตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต)อ
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู)บ�านคู)เมืองมิให�
เสื่ อมหายไป และการคุ�มครอง
ปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน
สังคม    

 

 

 

 

๑.๒ การกําจัดปBญหาความขัดแย�ง

ทางการเมือง 

 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี

ความคิดเห็นร)วมกัน), สลีสามัญญตา 

(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 

และสาธารณโภคี (การเฉลี่ย 

แบ)งป<นกัน)   

 ๑.๓ การพัฒนาความร/วมมือทาง

การเมืองด�วยการพัฒนากาย วาจา 

ใจให�มีความรักความสามัคคีเป9น

หนึ่งเดียวกัน  

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต)อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 

พูดต)อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) 

 ๑.๔ การตามรักษาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการการป+องกัน การกําจัด

และการพัฒนาความร/วมมือให�

ดํารงอยู/อย/างต/อเนื่องสม่ําเสมอ 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี

ความคิดเห็นร)วมกัน) สลีสามัญญตา 

(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)และ

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วย

เมตตา)  

๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล : 

๑) การทําประชาพิจารณ4โครงการ

พัฒนาแหล)งกpาซธรรมชาติไทย – 

มาเลเซีย 

๒.๑ การป+องกันปBญหาความ

ขัดแย�งด�านข�อมลู 

 

บูรณาการด�วยหลักวัชชีอปริหานิย

ธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย การประชุม

ปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4, การ

พร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต)าง ๆ, การไม)บัญญัตสิิ่ง
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๒)การแย)งชิงทรัพยากรนํ้าของกลุ)ม

คนต�นนํ้า กลุ)มคนกลางนํ้าและปลาย

นํ้าในลุ)มแม)นํ้าตาช�าง จ.เชียงใหม) 

๓) การใช�สื่อสังคมออนไลน4เพ่ือปลุก

ระดมมวลชนหรือบิดเบือนข�อมลูเพ่ือ

สร�างความชอบธรรมและหวัง

ผลประโยชน4ทางการเมือง 

ใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ

ปฏิบัติดั้งเดิม, การเคารพเช่ือฟ<ง

ถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง,การ

ให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและ

สตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต)อ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู)บ�านคู)เมืองมิให�

เสื่อมหายไป และการคุ�มครอง

ปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน

สังคม    

 ๒.๒ การกําจัดปBญหาความขัดแย�ง

ด�านข�อมูล 

 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี

ความคิดเห็นร)วมกัน), สลีสามัญญตา 

(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 

และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ)งป<น

กัน)   

 ๒.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�าน

ข�อมูล ด�วยการพัฒนากาย วาจา 

ใจให�มีความรักความสามัคคีเป9น

หนึ่งเดียวกัน  

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต)อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 

พูดต)อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) 

 ๒.๔ การตามรักษาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการการป+องกัน การกําจัด 

และการพัฒนาความร/วมมือให�

ดํารงอยู/อย/างต/อเนื่องสม่ําเสมอ 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี

ความคิดเห็นร)วมกัน) สลีสามัญญตา 

(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน)และ 

เมตตามโนกรรม (คิดต)อกันด�วย

เมตตา) 

๓. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง : 

๑) ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

๓.๑ การป+องกันปBญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�าง 

บูรณาการด�วยหลักวัชชีอปริหานิย

ธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย การประชุม

ปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4, การ
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ระหว)างสังคมเมืองและชนบท  

๒)ความแตกต)างระหว)างภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรม  

๓) การครอบครองทรัพยากรท่ีไม)เท)า

เทียม  

๔) การกระจายรายได�ไม)เป'นธรรม  

๕) นโยบายและกลไกการจัดการของ

รัฐไม)สามารถสร�างความเป'นธรรมให�

เกิดข้ึนในสังคมได�  

๖) การบังคับใช�กฎหมายและการ

ดําเนินกระบวนการยตุิธรรมท่ีไม)

สอดคล�องกับหลักนิติธรรม 

 พร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต)าง ๆ, การไม)บัญญัตสิิ่ง

ใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ

ปฏิบัติดั้งเดิม, การเคารพเช่ือฟ<ง

ถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง,การ

ให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและ

สตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต)อ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู)บ�านคู)เมืองมิให�

เสื่อมหายไป และการคุ�มครอง

ปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน

สังคม    

 ๓.๒ การกําจัดปBญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�าง 

 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน), สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ)งป<น
กัน)   

 ๓.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�าน

โครงสร�าง ด�วยการพัฒนากาย 

วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคี

เป9นหนึ่งเดียวกัน  

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต)อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 

พูดต)อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) 

 ๓.๔ การตามรักษาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการการป+องกัน การกําจัด 

และการพัฒนาความร/วมมือให�

ดํารงอยู/อย/างต/อเนื่องสม่ําเสมอ 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน) สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และ เมตตามโนกรรม (คิดต)อกัน
ด�วยเมตตา) 
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๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน: : 

๑) ป<ญหาการประกาศเขตพ้ืนท่ี

อุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของ

เกษตรกร  

๒) ป<ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ)บุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ

ของประชาชาชน 

๓) ป<ญหาการกระทบกระท่ังกัน

ระหว)างการทําประมงชายฝ<}งกับ

กิจการการท)องเท่ียว  

๔) ป<ญหามลภาวะเป'นพิษจากนิคม

อุตสาหกรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๑ การป+องกันปBญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน: 

 

บูรณาการด�วยหลักวัชชีอปริหานิย

ธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย การประชุม

ปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4, การ

พร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต)าง ๆ, การไม)บัญญัตสิิ่ง

ใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ

ปฏิบัติดั้งเดิม, การเคารพเช่ือฟ<ง

ถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง,การ

ให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและ

สตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต)อ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู)บ�านคู)เมืองมิให�

เสื่อมหายไป และการคุ�มครอง

ปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน

สังคม    

 ๔.๒ การกําจัดปBญหาความขัดแย�ง

ด�านผลประโยชน: 

 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน), สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ)งป<น
กัน)   

 ๔.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�าน

ผลประโยชน:ด�วยการพัฒนากาย 

วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคี

เป9นหนึ่งเดียวกัน  

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต)อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 

พูดต)อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) 

 ๔.๔ การตามรักษาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการการป+องกัน การกําจัด 

และการพัฒนาความร/วมมือให�

ดํารงอยู/อย/างต/อเนื่องสม่ําเสมอ 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน) สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และ เมตตามโนกรรม (คิดต)อกัน
ด�วยเมตตา) 
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๕. ความขัดแย�งด�านค/านิยม : 

๑) ป<ญหาการแย)งชิงทรัพยากรนํ้าใน

ลุ)มแม)นํ้าตาช�าง 

 ๒) ป<ญหาความขัดแย�งในพ้ืนท่ี ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย 

 

๕.๑ การป+องกันปBญหาความ

ขัดแย�งด�านผลประโยชน 

 

บูรณาการด�วยหลักวัชชีอปริหานิย

ธรรม ในข�อท่ีว)าด�วย การประชุม

ปรึกษาหารือกันเป'นนิตย4, การ

พร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต)าง ๆ, การไม)บัญญัตสิิ่ง

ใหม)และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ

ปฏิบัติดั้งเดิม, การเคารพเช่ือฟ<ง

ถ�อยคําของผู�ใหญ)ในบ�านเมือง,การ

ให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและ

สตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต)อ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู)บ�านคู)เมืองมิให�

เสื่อมหายไป และการคุ�มครอง

ปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมใน

สังคม    

 ๕.๒ การกําจัดปBญหาความขัดแย�ง

ด�านผลประโยชน: 

 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน), สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ)งป<น
กัน)   

 ๕.๓ การพัฒนาความร/วมมือด�าน

ผลประโยชน:ด�วยการพัฒนากาย 

วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคี

เป9นหนึ่งเดียวกัน  

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว)าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต)อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 

พูดต)อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต)อกันด�วยเมตตา) 

 ๕.๔ การตามรักษาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการการป+องกัน การกําจัด 

และการพัฒนาความร/วมมือให�

ดํารงอยู/อย/างต/อเนื่องสม่ําเสมอ 

บูรณาการด�วยหลักสาราณียธรรม 
ในข�อท่ีว)าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มี
ความคิดเห็นร)วมกัน) สีลสามัญญตา 
(มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 
และ เมตตามโนกรรม (คิดต)อกัน
ด�วยเมตตา) 
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 ดังนั้น การนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว)าด�วยหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม

มาบูรณาการปรับใช�เป'นรูปแบบหรือแนวทางแก�ไขป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมตามกรอบมาตรการ

ท้ัง ๔ ด�านนั้น ย)อมลดภาวะขัดแย�งหรือกําจัดป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมท้ัง ๕ ประเด็นดังกล)าวให�

หมดสิ้นไปได� เพราะตราบใดท่ีสมาชิกในสังคมยึดปฏิบัติอยู)ในหลักสาราณียธรรม ซ่ึงเป'นคุณธรรมของ

การอยู)ร)วมกันอย)างสันติสุข ด�วยการท่ีทุกฝaายแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ อันประกอบด�วย

ความรักความเมตตาต)อกัน ไม)กล)าวร�ายกันด�วยถ�อยคําท่ีรุนแรง (Harsh Speech)ทุกคนมีส)วนร)วมใน

การแสดงออกทางความคิดท่ีเป'นไปในทิศทางเดียวกัน มีเปFาหมายร)วมกัน ช)วยกันประสานสังคมให�มี

ส)วนร)วมกันทุกฝaาย (Participation) มีความประพฤติสุจริตถูกต�องตรงตามกฎหมาย ระเบียบ กติกา

และข�อบังคับของสังคมเดียวกัน มีจิตใจเอ้ือเฟmnอเสียสละมุ)งอนุเคราะห4สงเคราะห4เฉลี่ยแบ)งป<น

ทรัพยากรหรือผลประโยชน4ของชาติอย)างเป'นธรรมและเสมอภาคกัน เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบัติได�

เช)นนี้ ย)อมช)วยจรรโลงสังคมให�สงบสุข ไม)มีความขัดแย�งทะเลาะวิวาทกัน สาราณียธรรมจึงเป'นชุด

หลักธรรมท่ีช)วยในการบริหารจัดการป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมให�บรรลุข�อยุติหรือลดน�อยลงไปได� 

ท้ังยังเป'นเครื่องมือในการสร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท4ให�เกิดข้ึนในสังคมไทยได�อย)างยั่งยืน

และถาวรม่ันคง 

 ในขณะเดียวกัน หลักวัชชีอปริหานิยธรรมก็นับเป'นหลักธรรมท่ีช)วยปFองกันหรือกําจัดความ

เสื่อมเสียท่ีเกิดข้ึนในสังคมให�หมดสิ้นไปได� พร�อมกับการพัฒนาสร�างสรรค4ความเจริญให�เกิดข้ึนอยู)ได�

ตราบเท)าท่ีสมาชิกในสังคมได�ยึดปฏิบัติตามหลักวัชชีอปริหานิยธรรมเหล)านี้อยู)เป'นนิตย4 ด�วยการท่ีทุก

ภาคส)วนในสังคมมีความรักความสามัคคีเป'นหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันประชุมหรือเลิกประชุมเพ่ือ

แสวงหาจุดร)วมสงวนจุดต)าง หม่ันปรึกษาหารือพูดคุยสานเสวนากัน (Dialogue) ในกิจการต)าง ๆของ

สังคมเพ่ือให�สําเร็จลุลวงไปสู) เปFาหมายเดียวกัน ร)วมมือร)วมใจกันสร�างสรรค4สัมพันธภาพ 

(Relationships) อันดีต)อกันระหว)างนักปกครองหรือประชาชน หรือระหว)างผู�นําชุมชนกับหมู)คณะท่ี

อาศัยอยู)ภายในสังคมเดียวกัน โดยต้ังอยู)บนพ้ืนฐานของเจตนาท่ีบริสุทธิ์และจริงใจต)อกัน เม่ือมีป<ญหา

ความขัดแย�งเกิดข้ึนก็ช)วยกันแสวงหาฉันทามติ (Consensus) หรือปรึกษาหารือกันด�วยสันติภาวนา

เสวนา (Inside Dialogue Meditation) ท่ีสอดคล�องลงรอยเดียวกัน การดําเนินกิจกรรมต)าง ๆทาง

สังคมก็เป'นไปเพ่ือความเข�าใจ เข�าถึงและพัฒนาร)วมกันทุกฝaาย เม่ือสมาชิกในสังคมทุกภาคส)วนได�ยึด

ปฏิบัติตามหลักวัชชีอปริหานิยธรรมอย)างสมํ่าเสมอเช)นนี้ ย)อมช)วยให�เปFาหมายของชุมชน องค4กร 

สถาบันทางสังคมและประเทศชาติสามารถดําเนินไปสู)ความสําเร็จร)วมกันได�ด�วยดี ท้ังยังสามารถ
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บูรณาการใช�เป'นเครื่องมือช)วยปFองกันหรือกําจัดป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมท้ัง ๕ ด�านนั้นให�บรรลุ

ข�อยุติหรือลดน�อยลงไปได�  

 อย)างไรก็ดี การนํากระบวนวิธีเก่ียวกับการระงับข�อขัดแย�งด�วยหลักอธิกรณสมถะในพุทธ

ปรัชญาเถรวาทมาสนับสนุนส)งเสริมเข�าด�วยกันย)อมสามารถใช�เป'นเครื่องมือสําหรับ “การปFองกัน” 

“การปFองปราม” และ “การปราบปราม” เก่ียวกับประเด็นป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมได�เช)นกัน 

เพราะวิธีการของอธิกรณสมถะนั้นมีเปFาหมายของการจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งเป'นไปเพ่ือการ

พัฒนากาย วาจาและพฤติกรรมของคู)ขัดแย�งให�ดําเนินชีวิตไปตามกฎกติกาของสังคมส)วนรวม ยุติ

ป<ญหาความขัดแย�งได�อย)างสิ้นเชิง อธิกรณสมถะนับเป'นเครื่องมือสําคัญในการจัดการป<ญหาความ

ขัดแย�งได�อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช)นเดียวกัน 

 ฉะนั้น จากการศึกษาวิจัยหลักการบูรณการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลัก      

สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมตามกรอบมาตรการ ๔ มาตรการดังกล)าว ด�วยการนํามาปรับ

ประยุกต4ใช�เป'นกระบวนวิธีเพ่ือสร�างเป'นแนวทางแก�ไขจัดการกับป<ญหาความขัดแย�งทางสังคมซ่ึงจะ

ส)งผลให�เกิดความเข�าใจ (Wisdom) ตรงกัน นําไปสู)การพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีงาม และ

สร�างเสริมให�เกิดจิตสํานึก (Awareness) ความรับผิดชอบร)วมกัน ย)อมช)วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการความขัดแย�งทางสังคมให�เกิดแนวทางหรือองค4ความรู�

ใหม)เป'น “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 

ต)อไป 
 



 

 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บูรณการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท” ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดวัตถุประสงค/การวิจัยไว� ๔ ประการ คือ 

 ๑) เพ่ือศึกษาสภาพป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป4จจุบัน 

 ๒) เพ่ือศึกษาหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม 

 ๓) เพ่ือบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร�างองค/ความรู�ใหม9เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ

จัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 

 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาสํารวจและเก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสารต9าง ๆท่ีเก่ียวข�อง และการ

สัมภาษณ/เชิงลึกจากผู�ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด�านการบริหารจัดการความขัดแย�งทาง

สังคมจํานวน ๑๐ ท9าน โดยได�กําหนดกรอบประเด็นป4ญหาของความขัดแย�งไว� ๕ ด�าน คือ ๑) ความ

ขัดแย�งด�านการเมือง ๒) ความขัดแย�งด�านข�อมูล ๓) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ๔) ความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน/ และ ๕) ความขัดแย�งด�านค9านิยม ภายใต�การจําแนกกระบวนวิธีหรือกระบวนการแก�ไข

ป4ญหาความขัดแย�งใน ๕ ด�านนั้นตามกรอบมาตรการ ๔ มิติ อันประกอบด�วย ๑) มาตรการปAองกัน  

๒) มาตรการกําจัด ๓) มาตรการพัฒนาความร9วมมือ ๔) มาตรการเฝAารักษาผลท่ีเกิดข้ึน มาบูรณาการ

ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๒ กลุ9มใหญ9 คือ 

 ก. หลักสาราณียธรรม ประกอบด�วย ๑) เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) ๒) เมตตา

วจีกรรม (พูดต9อกันด�วยเมตตา) ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) ๔) สาธารณโภคี (การ

เฉลี่ยแบ9งป4นกัน) ๕) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (มี

ความคิดเห็นร9วมกัน)   

 ข. หลักวัชชีอปริหานิยธรรม ประกอบด�วย ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/ ๒) การ

พร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต9าง ๆ ๓) การไม9บัญญัติสิ่งใหม9และเพิกถอนธรรมเนียมข�อ

ปฏิบัติด้ังเดิม ๔) การเคารพเชื่อฟ4งถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง ๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิ
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เด็กและสตรี ๖) การเคารพและทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�เสื่อมหายไป และ  

๗) การคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม 
 เม่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาทําการวินิจฉัย วิเคราะห/ สังเคราะห/และตีความตามระเบียบวิธี

วิจัยท่ีถูกต�อง เพ่ือให�ได�รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท สามารถสรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 สภาพการณ/ทางสังคมการเมืองไทยในยุคป4จจุบันนั้นเต็มไปด�วยความขัดแย�งแตกแยกท่ีมี

แนวโน�มนําไปสู9การใช�ความรุนแรงมากกว9าท่ีจะใช�เหตุผลในการแก�ไขบริหารจัดการกับป4ญหาความ

ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีลักษณะของประเทศไทยจัดเปJนประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีระบบโครงสร�างทาง

สังคมอ9อนแอ มีความเหลื่อมล้ํากันอย9างมากระหว9างสังคมชนบทกับสังคมเมือง หรือสังคม

อุตสาหกรรมกับสังคมเกษตรกรรม การเปJนปฏิป4กษ/ต9อกันของกลุ9มท่ีสนับสนุนแนวความคิดท่ีต9างกัน 

มีผลประโยชน/ต9างกัน ค9านิยมต9างกัน ตลอดถึงการท่ีประชาชนส9วนใหญ9ของประเทศท่ีอยู9ในภาค

การเกษตรยังไม9ได�รับการพัฒนาเท9าท่ีควร องค/ประกอบเหล9านี้ถือเปJนมูลเหตุท่ีก9อให�เกิดความตึง

เครียดนําไปสู9ความบาดหมาง การประชดประชันและสร�างความเกลียดชังระหว9างกัน นับเปJน

อุปสรรคสําคัญต9อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ภายใต�บริบทความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในช9วงเวลาท่ีประเทศชาติเกิดป4ญหาวิกฤต

เก่ียวกับการปกครอง (Crisis of Governance) ท่ีอํานาจรัฐมีความอ9อนแอ ประชาชนมีสํานึก

รับผิดชอบต9อสังคมส9วนรวมค9อนข�างตํ่า ประเด็นความขัดแย�งจึงมีแนวโน�มพัฒนาไปสู9ความรุนแรงเพ่ิม

มากข้ึน จัดเปJนป4ญหาเร9งด9วนท่ีสังคมไทยต�องรีบจัดการแก�ไข โดยเฉพาะอย9างยิ่ง การแสวงหาทฤษฎี

หรือกระบวนวิธีในการอธิบายว9า แท�จริงแล�วความขัดแย�งนี้มีรากฐานมาจากสิ่งใด ประกอบด�วยเหตุ

ป4จจัยอะไรบ�าง เพ่ือท่ีจะได�ทําความเข�าใจและแสวงหาแนวทางในการแก�ไขจัดการกับป4ญหาได�ถูกต�อง

เหมาะสม เพราะแม�ว9านักวิชาการหรือผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับความขัดแย�งจะสามารถแสวงหาวิธีการท่ีได�

ทําการทดลองใช�ในท่ีอ่ืนเพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งจนประสบผลสําเร็จมาแล�ว ก็ไม9ได�แปลความว9า 

วิธีการนั้นจะสามารถลดป4ญหาหรือคลี่คลายสถานการณ/ความขัดแย�งในสังคมไทยได�เสมอไป ท้ังนี้ 

เพราะยังมีตัวแปรหรือเหตุป4จจัยท่ีต�องทําความเข�าใจเก่ียวกับธรรมชาติของความขัดแย�งทางสังคมไทย

อีกมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห/ถึงรากเหง�าของป4ญหาหรือประเภทของป4ญหาความขัดแย�ง
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ท่ีแท�จริง นับเปJนกลไกสําคัญในการแสวงหาแนวทางหรือกระบวนการท่ีสอดคล�องเหมาะสมกับวิธีการ

แก�ไขป4ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนได� 

 ๕.๑.๑ ความขัดแย�งทางสังคมไทย ๕ ด�าน 

 ก. ความขัดแย�งด�านการเมือง ผลการศึกษาพบว9า สภาพสังคมไทยได�เกิดภาวะวิกฤตทาง
การเมืองอันก9อให�เกิดผลกระทบต9อประเทศชาติและประชาชนเปJนอย9างมาก ท้ังผลกระทบด�าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะอย9างยิ่งการสร�างความร�าวลึกให�เกิดความแตกแยกแบ9ง
พรรคแบ9งฝ\ายของผู�คนในสังคมไทย จนอาจกล9าวได�ว9าสังคมไทยเปJนสังคมท่ีไร�ซ่ึงความรักความ
สามัคคีต9อกัน ขณะเดียวกันภาพลักษณ/ของประเทศไทยในเวทีโลกถูกมองว9า ไม9มีความปลอดภัยและ
ม่ันคงจนถูกลดลําดับความเชื่อม่ันในด�านความปลอดภัยและม่ันคงลง ปรากฏการณ/ความขัดแย�ง
ทางด�านการเมืองไทยนับต้ังแต9 พ.ศ. ๒๕๔๙ – ป4จจุบัน คือเหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนอย9างต9อเนื่อง โดยมี
สาเหตุมาจากทัศนคติเก่ียวกับอุดมการณ/ทางการเมืองแตกต9างกันระหว9าง ๕ อุดมการณ/ทางการเมือง
หลักในสังคมไทยและกลุ9มผู�สนับสนุนอุดมการณ/ทางการเมืองนั้น ๆ ได�แก9 ๑) กลุ9มอนุรักษ/นิยมใหม9 
(Neo-Conservative) ๒) กลุ9มอุดมการณ/อุปถัมภ/นิยม (Clientelism) ๓) กลุ9มอุดมการณ/อนุรักษ/นิยม
ด้ังเดิม (Traditional Conservative) ๔) กลุ9มอุดมการณ/เสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal 
Democracy) และ ๕) กลุ9มอุดมการณ/ประชาสังคมประชาธิปไตย (Civil Society Democracy)  
 จากรากเหง�าของป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองข�างต�นนี้ ชี้ให�เห็นว9า ความขัดแย�งด�าน
การเมืองในสังคมไทยนั้นมีป4จจัยหลายประการท่ีเชื่อมโยงกันและสนับสนุนส9งผลกระตุ�นกันและกันจน
นําไปสู9ความรุนแรงไม9ได�เกิดจากป4จจัยใดป4จจัยหนึ่งโดยเฉพาะ แต9จะมีลักษณะเปJนองค/รวมซ่ึงเกิด
จากการผสมผสานป4จจัยหลาย ๆด�านท่ีมีความสลับซับซ�อน เนื่องจากป4จจัยเหล9านี้เชื่อมโยงกันแบบ
แยกไม9ออกและมีความเปJนพลวัตอยู9ตลอดเวลา เม่ือพิจารณาในภาพรวมเก่ียวกับประเด็นป4ญหาความ
ขัดแย�งด�านการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยป4จจุบันนั้น อาจสรุปสาเหตุของประเด็นป4ญหา คือ ๑) 
ความขัดแย�งระหว9างบุคคลหรือกลุ9มบุคคลท่ีมีความแตกต9างกันทางความคิดหรืออุดมการณ/ทาง
การเมือง ๒) ความขัดแย�งจากการเข�าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด�วยการรัฐประหาร ๓) ความ
ขัดแย�งท่ีเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และ ๔) ความขัดแย�งท่ี
เกิดจากการช9วงชิงอํานาจทางการเมืองเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน/ซับซ�อนของกลุ9มตน 
 ข.ความขัดแย�งด�านข�อมูล ผลการศึกษาพบว9า ความขัดแย�งด�านข�อมูลนั้นนับเปJน
องค/ประกอบพ้ืนฐานของป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทย โดยสามารถพบเห็นได�ต้ังแต9หน9วยย9อย
ท่ีสุดของสังคม คือ ระดับครอบครัว และขยายวงกว�างออกไปเปJนองค/กร ชุมชนจนถึงระดับประเทศ 
ซ่ึงผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับความขัดแย�งในประเทศไทย พบว9า ป4ญหาส9วนใหญ9
หากอยู9ในระดับครอบครัว องค/กรหรือชุมชน มักจะเปJนป4ญหาด�านการสื่อสารท่ีขาดการพูดคุยกัน
อย9างสมํ่าเสมอ ขาดการมีส9วนร9วมในกิจกรรม ขาดการศึกษากลับสองทางและพูดคุยกันไม9รู�เรื่อง 
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ในขณะท่ีผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย�งนั้น พบว9า ป4ญหาท่ีมีความรุนแรงสูงสุด 
คือ ข�อมูลถูกบิดเบือน ขาดข�อมูลท่ีถูกต�องเหมาะสมและไม9เพียงพอ นอกจากนี้ ประชาชนไม9มีเวทีสื่อ
สาธารณะกับผู�บริหารประเทศ ในบางครั้งมีข�อมูลน�อยเกินไปการแปลผลข�อมูลผิดพลาด การวิเคราะห/
ข�อมูลด�วยความคิดเห็นต9างกัน หรือแม�แต9ข�อมูลมากไปบางครั้งก็เปJนป4ญหาความแตกต9างในการรับรู�
ข�อมูล (Perception) ก็อาจเกิดเปJนประเด็นป4ญหาความขัดแย�งข้ึนได� โดยลักษณะของป4ญหาความ
ขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เช9น ความขัดแย�งท่ีเกิดจากการทําประชาพิจารณ/โครงการ
พัฒนาแหล9งกlาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย ท่ีแสดงให�เห็นถึงความล�มเหลวในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของรัฐ และข�อจํากัดของผู�ผลิตรายการข9าวโทรทัศน/ท่ีเปJนอุปสรรคต9อการทําหน�าท่ีในฐานะ
เปJนผู�สร�างความเข�าใจอันดีต9อชุมชนหรือสังคม  เปJนต�น  
 ป4ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยทุกวันนี้ จึงเปJนผลพวงท่ีเกิดจากการรับรู�ป4ญหาของ
บุคคลในภาครัฐท่ียังมีลักษณะปmด และไม9เปmดโอกาสให�ภาคประชาชนเข�าไปมีส9วนร9วมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเท9าท่ีควร ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากกรณีศึกษาข�างต�นเปJนผลพวงมาจากการใช�สื่อ
รายการโทรทัศน/ของนักการเมืองไทยป4จจุบันท่ียังขาดประสิทธิภาพและไม9สามารถใช�ประโยชน/ได�
อย9างคุ�มค9า กล9าวคือ นักการเมืองยังไม9ได�เรียนรู�วิธีการท่ีจะสร�างสรรค/ให�สื่อสาธารณะเปJนเครื่องมือท่ี
ก9อให�เกิดประโยชน/ต9อการทําความเข�าใจแก9ประชาชนเพ่ือให�รับรู�ถึงข�อมูลข9าวสารเก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศชาติหรือการสร�างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย9างแท�จริง ส9วนใหญ9ยังคง
ใช�สื่อโทรทัศน/เพ่ือประโยชน/ในด�านการประชาสัมพันธ/ตนเองเท9านั้น ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งใน
สังคมไทยท่ีเกิดจากความขัดแย�งด�านข�อมูล ยังมีมิติอ่ืน ๆอีกมากมาย เช9น ความขัดแย�งในนโยบาย
สาธารณะระหว9างรัฐกับประชาชน ความขัดแย�งในครอบครัว ความขัดแย�งระหว9างแพทย/กับผู�ป\วย 
ความขัดแย�งกรณีลุ9มแม9น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม9 เปJนต�น ซ่ึงพบว9า มีองค/ประกอบของความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลท่ียังขาดการสื่อสารอย9างถูกต�อง ไม9มีประสิทธิภาพ จนกลายเปJนองค/ประกอบพ้ืนฐานของ
ป4ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยป4จจุบัน 
 ค. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว9า ความขัดแย�งด�านโครงสร�างนับเปJน
ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาช�านาน ป4ญหาส9วนใหญ9จะเปJนเรื่องของอํานาจ 
การแย9งชิงอํานาจ การใช�อํานาจ การกระจายอํานาจ ป4ญหาโครงสร�างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท 
ภูมิศาสตร/ ระยะเวลาและระบบท่ีไม9เปJนธรรม เช9น เรื่องการกระจายอํานาจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
สถานะภาพทางสังคมและอํานาจระหว9างชนชั้นกลางกับชนชั้นล9าง ความเหลื่อมล้ําระหว9างคนเมือง
และชนบท ระหว9างคนรวยกับคนจน การออกหรือไม9ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เปJนต�น เหล9านี้
ล�วนเปJนป4ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดจากโครงสร�างท้ังสิ้น  
 ผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับความขัดแย�งในประเทศไทย พบว9า ในเรื่องการรับรู�ป4ญหาความ
ขัดแย�งมาจากด�านโครงสร�างทางสังคม ประชาชนส9วนใหญ9เห็นด�วยว9า ป4ญหาต9าง ๆ เรียงลําดับดังนี้ 
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คือ อํานาจอิทธิพลและเงินยังใช�ได�ผล สังคมยังใช�ระบบอุปถัมภ/มากกว9าระบบคุณธรรม ผู�มีอํานาจยัง
ใช�อํานาจสั่งการหรือตัดสินใจแบบเดิม ๆ คือ จากบนลงล9าง ผู�มีส9วนได�เสียไม9มีโอกาสท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงการศึกษาชี้ให�เห็นว9า ความขัดแย�งในสังคมบางครั้งไม9ได�เกิดข้ึนเพราะป4ญหาเรื่องของ
ผลประโยชน/หรือทรัพย/สินโดยตรง แต9เปJนการได�มาซ่ึงสิทธิและอํานาจ อย9างไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงมิติ
ทางวัฒนธรรมและโครงสร�างอํานาจของสังคมไทยต้ังแต9ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปJนต�นมา เปJนโครงสร�างท่ี
มีความสัมพันธ/เชิงอํานาจระหว9างนายกับไพร9 คือ ระหว9างผู� มี อํานาจกับผู� ไม9 มีอํานาจ เปJน
ความสัมพันธ/ทางด่ิงซ่ึงสังคมใดท่ีมีความสัมพันธ/ทางด่ิงนี้จะมีความขัดแย�งและความรุนแรงเกิดข้ึน
เสมอ แต9ถ�าสังคมใดมีความสัมพันธ/ทางราบมากก็จะเปJนสังคมท่ีมีวิธีการท่ีจะอยู9ร9วมกันมากข้ึน การ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ/ด�วยอํานาจหรือความสัมพันธ/ทางด่ิงไปสู9ความสัมพันธ/ท่ีเปJนกัลยาณมิตร คือ 
ความเปJนชุมชน ความเปJนประชาคมท่ีเรียกว9า ประชาสังคมให�มากข้ึน เพราะภายใน ๒๐ ปoจากนี้โลก
จะเปลี่ยนโครงสร�างใหม9กลายเปJนโครงสร�างเครือข9ายของความเปJนชุมชนหรือความเปJนประชาสังคม
มากข้ึน จากเหตุป4จจัยต9าง ๆข�างต�นช9วยให�เข�าใจถึงลักษณะป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทย ตัวอย9างเช9น กรณีข�อพิพาทและความขัดแย�งป4ญหาท่ีดินในประเทศไทยพบว9า 
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เปJนภาคท่ีมีสถานการณ/การกว�านซ้ือท่ีดินโดยกลุ9มผู�มีอิทธิพลจํานวน
มาก ลักษณะของป4ญหาคือ เจ�าหน�าท่ีรัฐเข�าไปบุกรุกป\าในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห9งชาติ และเขตป\าสงวน
แห9งชาติขายให�กับประชาชน รวมท้ังบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน/ท่ีประชาชนใช�ร9วมกัน ซ่ึงก9อให�เกิด
ป4ญหาน้ําเสีย และมีการบุกรุกท่ีดินเข�าไปในลําน้ํา นอกจากนั้นยังมีการกว�านซ้ือท่ีดินโดยกลุ9มทุน
ร9วมกับนักการเมืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและระยองจํานวนมาก โดยท่ีประชาชนต�องสูญเสียท่ีดิน
ซ่ึงมีตั้งแต9การเต็มใจขายท่ีดินและถูกบังคับหว9านล�อมให�ขายท่ีดิน เปJนต�น 
 ง. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน) ผลการศึกษาพบว9า ความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ 
(Interest Conflict)  เปJนผลมาจากการแย9งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู9อย9างจํากัด การแข9งขันเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน การแย9งชิงผลประโยชน/ในสิ่งท่ีดูเหมือนมีหรือมีไม9เพียงพอ ซ่ึงอาจเก่ียวข�องท้ังประเด็น
ด�านตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา หรืออารมณ/ความรู�สึกด�วย ส9วนใหญ9เม่ือเราพูดถึงความ
ขัดแย�งด�านผลประโยชน/เรามักจะนึกถึงแต9เรื่อง ทรัพย/สิน เงินทองหรือเนื้อหาเท9านั้น ความจริง
ผลประโยชน/ในท่ีนี้จะหมายรวมถึง กระบวนการ กล9าวคือ ในการทําอะไรก็แล�วแต9 หากไม9ถูกข้ันตอน
ก็อาจจะทําให�เกิดความขัดแย�งได� เช9น ขาดกระบวนการการมีส9วนร9วมมีแต9สั่งมาจากข�างบน และยัง
หมายรวมถึงด�านจิตวิทยาหรืออารมณ/ด�วย  
 รูปธรรมของป4ญหาความขัดแย�งท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน/ถูกรวบรวมไว�ในการศึกษา
เก่ียวกับเรื่องท่ีดินทํากินของเกษตรกรรายย9อย ซ่ึงเปJนผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพ้ืนท่ีอุทยาน
ซ�อนทับกับท่ีดินทํากินของชาวบ�าน นอกจากนั้นยังเปJนกรณีของการต9อต�านโครงการขนาดใหญ9ของรัฐ
ท่ีคาดว9า จะก9อให�เกิดผลกระทบต9อครอบครัวและชุมชนของเกษตรกรจํานวนหนึ่ง การเรียกร�อง
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ค9าชดเชย การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ ผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมจากโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนกระท่ัง
เรื่องการใช�ประโยชน/จากทรัพยากรท่ีไปด�วยกันไม9ได�ระหว9างกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต9างกัน 
ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในภาคตะวันออก ได�ชี้ให�เห็นว9า กรณีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ4qงตะวันออกทําให�คนได�รับ “ผลประโยชน)” ทางใดทางหนึ่ง  แต9ก็แฝงไปด�วยเง่ือนไข
ของความขัดแย�ง ต้ังแต9การถูกรุกคืบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ9ในท่ีต้ังท่ีดีท่ีสุดของภาคตะวันออก 
และการถอยร9นของชาวประมงขนาดเล็กและเกษตรกรรายย9อย โดยการเปลี่ยนอาชีพและการแตก
กระจายไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน นอกจากนั้นการใช�ประโยชน/จากทรัพยากรชายฝ4qงทะเลยังหลากหลาย
แต9ไปด�วยกันไม9ค9อยได� จนเกิดการแข9งขันกัน อาทิ ระหว9างกิจกรรมการท9องเท่ียวกับอุตสาหกรรม 
การประมงชายฝ4qงกับอุตสาหกรรมและการท9องเท่ียว การกระทบกระท่ังกันระหว9างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
กับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมีป4ญหามลภาวะอุตสาหกรรมเปJนเชื้อไฟ ป4ญหาเรื่องอากาศเปJนพิศจากนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด การหาท่ีตั้งโรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรมท่ีระยอง กรณีเรื่องปลากะตักป4qนไฟ 
โรงไฟฟAาจังหวัดประจวบคีรีขันธ/ กรณีชาวนาข�าวกับชาวนากุ�ง หรือกรณีพิพาทเรื่องการบุกรุกท่ีดินบน
เกาะสีชังและท่ีอ่ืน ๆ เปJนต�น ซ่ึงป4จจัยต9าง ๆเหล9านี้จัดเปJนสาเหตุสําคัญของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยป4จจุบัน 
 จ. ความขัดแย�งด�านค,านิยม ผลการศึกษาพบว9า ความขัดแย�งด�านค9านิยม เปJนป4ญหาท่ี
ต้ังอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความคิดเห็น 
ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือบุคลิกภาพ 
เปJนต�น ตลอดถึงความแตกต9างในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร/ การอบรม
เลี้ยงดูท่ีหล9อหลอมบุคคลข้ึนมา เรื่องความเชื่อเปJนเรื่องท่ีบางทีคนท่ีอยู9กันคนละวัฒนธรรมอาจจะไม9
เข�าใจ หรือไม9ยอมรับความเชื่อของคนท่ีอยู9ในวัฒนธรรมหรือศาสนาท่ีแตกต9างกัน ประวัติศาสตร/ของ
แต9ละชุมชนหรือประเทศก็อาจก9อให�เกิดความขัดแย�งได� ถ�าทุกคนมองแต9อดีตท่ีไม9สามารถ
เปลี่ยนแปลงได� โดยเฉพาะอย9างยิ่ง ป4ญหาท่ีมีลักษณะเปJนอัตวิสัย (Subjectivity) คือ เรื่องของอคติ 
ท่ีฝ4งซ9อนอยู9ภายในตัวบุคคลซ่ึงถูกสร�างข้ึนมาจากความแตกต9างทางชนชั้น กลุ9มชาติพันธุ/ เชื่อชาติ 
หรือศาสนา และความเปJนมาทางประวัติศาสตร/ของสังคม อคติในสังคมไทยป4จจุบันยังครอบคลุม
ป4ญหาระหว9างผู�มีอํานาจกับประชาชน รัฐบาลกับองค/กรพัฒนาเอกชน เจ�าของโครงการพัฒนากับ
ชาวบ�านผู�ได�รับผลกระทบ คนในเมืองกับคนชนบทและกลุ9มผู�ชุมนุมประท�วง หญิงกับชาย นายจ�างกับ
ลูกจ�าง เปJนต�น  
 หากวิเคราะห/ป4ญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากอคติท่ีชัดเจน สามารถค�นพบได�จาก
ปรากฏการณ/ความขัดแย�งและความรุนแรงในสังคมท้ังหลาย อาทิ สงครามระหว9างชนชั้น สงคราม
ศาสนา จักรวรรดินิยม และสงครามล�างเผ9าพันธุ/ หรือสงครามระหว9างประเทศ เปJนต�น เม่ือพิจารณา
ให�ดีแล�วจะเห็นว9ามีลักษณะร9วมกันท่ีสําคัญ คือ การยึดเอาตัวเอง และพวกเดียวกันเปJนศูนย/กลาง มี
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คําท่ีใช�อธิบายลักษณะของการยึดตัวเองเปJนศูนย/กลางหลายคํา ได�แก9 ชนชั้นตนเองเปJนจุดหลัก 
(Elass centeredness) การยึดศาสนาเปJนศูนย/กลาง ลัทธิเชื้อชาตินิยม (Ethnocentrism) และลัทธิ
ชาตินิยม (Nationalism) กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีเปJนส9วนก9อให�เกิดปรากฏการณ/ทางสังคมข�างต�น
นั้นเปJนสิ่งท่ีคุ�นเคยกันแล�ว นั่นคือ อัตนิยม (Ecocentrism) หรืออย9างท่ีทางพุทธศาสนาเรียกว9ามี 
อัตตาแรง  
 การมองเห็นตนเองเปJนศูนย/กลางหรือเหนือกว9าผู�อ่ืนนั้นแท�จริงเปJนสิ่งท่ีถูกกําหนดข้ึนเองโดย
มนุษย/ ไม9ได�เปJนความแตกต9างตามธรรมชาติ อย9างไรก็ตาม การศึกษาถึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง
ด�านค9านิยมท่ีปรากฏอยู9ในสังคมไทยป4จจุบันท่ีแสดงให�เห็นเปJนรูปธรรม ได�แก9  กรณีป4ญหาความ
ขัดแย�งในการแย9งชิงทรัพยากรน้ํา ศึกษากรณีลุ9มแม9น้ําตาช�าง จากการวิเคราะห/ตัวแปรท่ีเก่ียวกับ
ค9านิยมของประชาชนในลุ9มน้ําพบว9า ประชาชนในลุ9มน้ํามีชาติพันธุ/ท่ีแตกต9างกัน ในขณะท่ีกลุ9มคน
กลางน้ําและปลายน้ํามองว9าตนเองคือ คนเมืองซ่ึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีสูงกว9า ดีกว9า และมี
ความเปJนสากลมากกว9าชุมชนท่ีอยู9ต�นน้ํา ซ่ึงเปJนชาวเขาเผ9าม�ง ท่ีอาศัยอยู9ตามป\าเขา มีสภาพความ
เปJนอยู9แบบคนป\า ไร�อารยธรรม ไร�ความงดงามทางด�านประเพณีและวัฒนธรรม ด�วยเหตุนี้ กลุ9มคน
เมืองจึงมักจะมีทัศนคติท่ีบิดเบ้ียวต9อกลุ9มคนต�นน้ําว9าเปJน “คนชายขอบ” และสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็น
ท9าทีเก่ียวกับการดูหม่ินทางชาติพันธุ/ท่ีชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ การเรียกชาวม�งว9า “แมงม�ง” ซ่ึง
เปJนการตีค9าและให�คุณค9าชาวม�งว9าเปJนแมลงชนิดหนึ่ง หรือในกรณีป4ญหาความขัดแย�งใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต�ของไทย โดยรากเหง�าของป4ญหาความขัดแย�งมีสาเหตุสะสมต9อเนื่องมาจากลักษณะ
พิเศษทางวัฒนธรรมและศาสนาของประชาชนส9วนใหญ9ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต9างไปจากพ้ืนท่ีส9วนอ่ืนของ
ประเทศไทย ในขณะท่ีทิศทางการพัฒนาของภาครัฐมุ9งเน�น “ทุนนิยม” ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิบัติของรัฐท่ีมุ9งสร�างเอกภาพ โดยขาดความเข�าใจและยอมรับในอัตลักษณ/และวิถีชีวิตของ
ประชาชน เกิดการปฏิบัติท่ีขาดหลักนิติธรรม นําไปสู9การไม9ยอมรับอํานาจรัฐและต9อต�านเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ในบางคนบางส9วนและบางพ้ืนท่ี กระท่ังกลายเปJนประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยมในท่ีสุด 
 ๕.๑.๒ หลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว,าด�วยสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม  

 ก. หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ประกอบด�วย 

๑) เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) ผลการศึกษาพบว9า เมตตากายกรรมเปJนการ
แสดงออกถึงความเมตตาทางกายต9อเพ่ือนมนุษย/ในสังคมเดียวกัน แบ9งป4นน้ําใจคอยช9วยเหลือกันและ
กัน จะทําอะไรก็ทําต9อกันด�วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต9อเพ่ือนร9วมงาน ร9วมกิจการ ร9วม
ชุมชน ด�วยการช9วยเหลือกิจธุระต9าง ๆ โดยความสมัครใจ ขวนขวายในกิจการงานต9าง ๆของผู�ร9วมหมู9ร9วม
คณะด�วยความเต็มใจ มีความเคารพนับถือกันและกัน ยิ้มแย�มแจ9มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ ท้ังต9อหน�าและ
ลับหลัง เม่ือบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมเช9นนี้ ย9อมจรรโลงสังคมให�น9าอยู9 สงบสุข เปJนหลักธรรมท่ี
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สร�างเสริมความปรองดองสมานฉันท/ให�เกิดข้ึนในสังคม ส9งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีและมี
เปAาหมายเดียวกัน ท้ังยังสามารถปAองกันการทะเลาะวิวาทหรือป4ญหาความขัดแย�งในสังคมได� 

 ๒) เมตตาวจีกรรม (พูดต9อกันด�วยเมตตา) ผลการศึกษาพบว9า เมตตาวจีกรรมเปJนการต้ัง
วจีกรรมท่ีประกอบด�วยเมตตา แสดงความรักใคร9กันด�วยวาจา การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนา
ดีต9อกันทางวาจา จะพูดอะไรก็พูดด�วยเมตตา การพูดถึงผู�อ่ืนในด�านดี มีการเจรจากันด�วยเหตุผล ช9วย
บอกแจ�งสิ่งท่ีเปJนประโยชน/สั่งสอน หรือแนะนําตักเตือนด�วยความหวังดี กล9าววาจาสุภาพพูดจริง ไม9
พูดถึงผลประโยชน/ท่ีจะเกิดข้ึนแก9ตนเองฝ\ายเดียว  แต9พูดด�วยความปรารถนาดีต9อกัน มีจิตสํานึกใน
ผลประโยชน/สุขร9วมกัน ต�องการสร�างสรรค/ความสามัคคีเปJนหนึ่งเดียวกันด�วยการเจรจาให�เข�าใจกัน 
ไม9กล9าวร�ายเสียดสีกัน ไม9ด9าทอ นินทา หรือพูดคําหยาบคาย เม่ือสังคมมีป4ญหาความขัดแย�งหรือเกิด
ข�อพิพาทข้ึน ก็ใช�วิธีการทางทูตเจรจาไกล9เกลี่ยประนีประนอมกัน เพ่ือประสานความเข�าใจของกลุ9ม
บุคคลให�เปJนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓) เมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) ผลการศึกษาพบว9า เมตตามโนกรรมเปJนการ
ต้ังใจท่ีประกอบด�วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดีต9อผู�อ่ืน เปJนการแสดงความรักใคร9กันทางใจ คิดทํา
สิ่งท่ีเปJนประโยชน/แก9เพ่ือนร9วมสังคม ร9วมหมู9คณะเดียวกัน มองกันในแง9ดี ไม9มีความระแวงสงสัยซ่ึง
กันและกัน มีหน�าตายิ้มแย�มแจ9มใสต9อกัน จะคิดอะไรก็คิดต9อกันด�วยเมตตา มีความหวังดีต9อกัน โดย
การคิดมุ9งหวังทําให�เกิดประโยชน/สุขแก9ส9วนรวม คิดสร�างสรรค/สังคมให�เจริญก�าวหน�าและมีไมตรีจิต
ต9อกันอย9างจริงใจ เม่ือมีป4ญหาความขัดแย�งหรือการทะเลาะบาดหมางอย9างใดข้ึน ย9อมมีความเคารพ
ในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีจิตเมตตาต9อกัน ก็สามารถแก�ไขป4ญหาหรือกําจัดป4ญหาต9าง ๆท่ีเกิดข้ึน
ได�  

๔) สาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน) ผลการศึกษาพบว9า สาธารณโภคีเปJนการแบ9งป4น
ลาภผลท่ีได�มาโดยชอบธรรม แม�จะเปJนของเล็กน�อย ก็แจกจ9ายให�ได�มีส9วนร9วมบริโภคใช�สอยท่ัวกันแก9
เพ่ือนร9วมหมู9คณะร9วมสังคม การมีกินมีใช�ร9วมกัน หรือมีการแบ9งป4นเอ้ือเฟwxอเผื่อแผ9ต9อกันหรือการมุ9ง
ช9วยเหลือและบําเพ็ญประโยชน/ต9อสาธารณะโดยการไม9เห็นแก9ตัว แบ9งป4นสิ่งท่ีได�มาโดยชอบธรรม 
ย9อมนํามาซ่ึงความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ช9วยปAองกันป4ญหาความขัดแย�งหรือการแย9งชิงทรัพยากร
ต9าง ๆไม9ให�เกิดข้ึนในสังคมได� 
 ๕) สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) ผลการศึกษาพบว9า สีลสามัญญตาเปJน
ความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามพระวินัยหรือระเบียบกติกากฎข�อบังคับของสังคม เปJนผู�มีศีล
บริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณร หรือรักษากฎหมายกิริยามารยาทให�เท9าเทียมกับเพ่ือนร9วมหมู9
คณะ ร9วมกลุ9มสมาชิกในสังคมเดียวกัน  มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีร9วมในสังคมเดียวกัน 
รักษาระเบียบวินัยของส9วนร9วม ไม9ทําตนให�เปJนท่ีน9ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก9หมู9คณะหรือทําลายหมู9
คณะให�เกิดความเดือดเนื้อร�อนใจเพราะความเห็นแก9ตัวของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ
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หรือวินัยต9าง ๆ อย9างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล สามารถช9วยปAองกันความขัดแย�งหรือ
แก�ไขป4ญหาข�อพิพาทต9าง ๆได� 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน) ผลการศึกษาพบว9า ทิฏฐิสามัญญตาเปJนความ
คิดเห็นร9วมกันเปJนไปในแนวทางเดียวกันกับเพ่ือนร9วมหมู9ร9วมคณะหรือร9วมสังคมเดียวกัน ไม9วิวาท
บาดหมางกันเพราะมีความเห็นผิดแผกแตกต9างกัน  กล9าวคือ การอยู9ร9วมกับบุคคลอ่ืนนั้นเราต�องยอมรับ
ในกฎกติกาหรือระเบียบของสังคมท่ีกําหนดไว�ไม9กระทําตนเสมือนว9าเปJนการฝ\าฝwนมติของสังคม 
เพราะในชุมชน สังคมหรือประชาคมโลกนั้นไม9มีใครท่ีจะสามารถอยู9อย9างโดดเด่ียวตามลําพังได� แต9ละ
คนแต9ละกลุ9มต�องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การทําผิดฝ\าฝwนมติเอารัดเอาเปรียบหรือข9มเหงรังแกกัน มี
แต9จะสร�างความแตกแยกร�าวฉาน สร�างความทุกข/เดือดร�อนให�แก9ตนและสังคมอยู9เรื่อยไป การยึด
หลักทิฏฐิสามัญญตานี้ ย9อมช9วยทําให�สังคมมีความรักเคารพนับถือกัน อยู9ร9วมกันอย9างสันติสุขเพราะ
ต9างฝ\ายต9างปรับความเห็นให�สอดคล�องกับเปAาหมายเดียวกัน เปJนไปเพ่ือความสงเคราะห/อนุเคราะห/
กันและกัน เปJนไปเพ่ือความไม9ทะเลาะวิวาทหรือก9อให�เกิดป4ญหาความขัดแย�งระหว9างบุคคล ระหว9าง
สังคมหรือระหว9างประเทศ ท้ังเปJนไปเพ่ือความพร�อมเพรียงเปJนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลก 

 ข. หลักวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ประกอบด�วย 

 ๑) การประชุมปรึกษาหารือกันเป<นนิตย) ผลการศึกษาพบว9า การหม่ันประชุมกันเปJนนิตย/

เปJนหลักธรรมท่ีนักปกครองหรือบุคคลท่ีอยู9ร9วมกันเปJนหมวดหมู9 จะต�องหม่ันพบปะรวมกลุ9ม 

ปรึกษาหารือ ประชุมกันอย9างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาในกิจการงานและการกระทํากิจกรรมต9าง ๆ ตาม

หน�าท่ีของแต9ละฝ\าย แก�ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ปรึกษาหารือกัน

เพ่ือหาข�อยุติความขัดแย�ง โดยใช�วิธีการอภิปราย การพูดคุยถกเถียง การแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส9วนร9วมในการตัดสินใจแก�ป4ญหาสังคม 

 ๒) การพร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจกรรมต,าง ๆ ผลการศึกษาพบว9า การ

พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต9าง ๆ เปJน

หลักธรรมสําคัญในการสร�างสรรค/ความสัมพันธ/อันดีระหว9างนักปกครองกับประชาชน หรือระหว9างหมู9

คณะท่ีอยู9ร9วมกันในสังคม เม่ือใดท่ีประชาคมได�พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม

และพร�อมเพรียงกันทํากิจการต9าง ๆท่ีได�รับมอบหมายด�วยความต้ังใจและจริงใจ อาศัยความสามัคคี

ร9วมแรงร9วมใจเปJนหนึ่งเดียวกัน ทุกภาคส9วนในสังคมแสดงความรู�ความคิดเห็นอย9างเท9าเทียมกันเช9นนี้ 

ย9อมทําให�เปAาหมายของชุมชน องค/การ สังคมหรือประเทศชาติ สามารถดําเนินไปสู9ความสําเร็จลุล9วง

ลงได�ด�วยดี 
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 ๓) การไม,บัญญัติส่ิงใหม,และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว9า การ

ไม9บัญญัติสิ่งใหม9หรือเพิกถอนสิ่งเก9าท้ิงเสียเปJนการยึดถือหลักการ บทบัญญัติ ระเบียบกฎเกณฑ/ แบบ

แผนหรือจารีตประเพณีท่ีดีงามท่ีบรรพบุรุษได�กําหนดไว�เปJนข�อปฏิบัติของสังคม โดยไม9พยายาม

บัญญัติใหม9หรือล�มเลิกเสีย ท้ังไม9ควรเหยียบย่ําทําลายกฎเกณฑ/อันเปJนกติกาด้ังเดิมของสังคมเสีย 

หากแต9ต�องรักษาและเคารพกฎกติกาเหล9านั้น  เพ่ือความเปJนระเบียบเรียบร�อยดีงามและความสงบ

สุขของหมู9คณะในสังคม 

 ๔)  การเคารพเช่ือฟBงถ�อยคําของผู�ใหญ,ในบ�านเมือง ผลการศึกษาพบว9า การเคารพเชื่อฟ4ง

ผู�ใหญ9ในบ�านเมืองเปJนการแสดงความเคารพนับถือต9อผู�ใหญ9หรือผู�มีอาวุโสในสังคม ย9อมนําชีวิตเราให�

มีแต9ความดีงาม ความเปJนสิริมงคลและความเจริญรุ9งเรืองฝ\ายเดียว เพราะผู�ใหญ9ในบ�านเมืองหรือ

ชุมชนนั้น ท9านผ9านการเรียนรู� ผ9านประสบการณ/มามาก พบเห็นหรือเผชิญกับป4ญหาต9าง ๆมา

มากมาย ได�รับบทเรียนชีวิตผ9านเหตุการณ/เรื่องราวท้ังท่ีดีและท่ีเลวร�ายมามาก ย9อมมีป4ญญาท่ีสามารถ

แยกแยะถึงเหตุผลหรือคุณโทษของสิ่งต9าง ๆได� การแสดงความเคารพต9อผู�ใหญ9ในสังคม ด�วยการเชื่อ

ฟ4งความคิดเห็น คําแนะนําสั่งสอน คําตักเตือนท�วงติงหรือโอวาทคําพร่ําสอนของท9าน ย9อมเปJนเหตุให�

ชีวิตมีแต9ความเจริญก�าวหน�าฝ\ายเดียว ไม9มีทางเสื่อมทางตกตํ่าเลย 

 ๕) การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี ผลการศึกษาพบว9า การให�เกียรติและ

คุ�มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและสตรีท้ังหลายเปJนการปกปAองคุ�มครองกุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให�

อยู9ดีโดยไม9ถูกข9มเหงหรือฉุดคร9าขืนใจ ถือเปJนภาระหน�าท่ีอันสําคัญของผู�นําชุมชนหรือนักบริหาร

ปกครองท้ังหลาย เพราะอปริหานิยธรรมข�อนี้มีความมุ9งหมายเพ่ือการปราบปรามอาชญากรรม

เก่ียวกับเพศ มุ9งปราบปรามและปAองกันภัยทางสังคมเก่ียวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาพ

โดยเฉพาะสตรีหรือเด็กซ่ึงเปJนเพศท่ีอ9อนแอและมักเปJนจุดอ9อนให�โจรผู�ร�ายหรือผู�ไม9หวังดีใช�เปJน

ช9องทางกระทําความผิดได�ง9าย ฉะนั้น จําเปJนอย9างยิ่งท่ีคนกลุ9มนี้จะต�องได�รับการปกปAองคุ�มครองเปJน

กรณีพิเศษโดยอํานาจรัฐหรือชนชั้นผู�ปกครองท้ังหลาย จําเปJนต�องอยู9ภายใต�การดูแลของครอบครัว 

ชุมชนหรือสถานบันทางสังคมอย9างเข�มแข็ง เพ่ือให�มีภราดรภาพและความปลอดภัยท้ังในด�านชีวิตและ

ทรัพย/สิน เม่ือปฏิบัติได�เช9นนี้ ชุมชนหรือสังคมก็มีความผาสุกนําไปสู9ความเจริญก�าวหน�าฝ\ายเดียว 

ป4ญหาความเสื่อมทรามย9อมไม9มีเปJนแน9แท� 

 ๖) การเคารพและทําพลีกรรมต,อสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู,บ�านคู,เมืองมิให�เส่ือมหายไป ผล

การศึกษาพบว9า การแสดงเคารพหรือพร�อมเพรียงกันทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมือง
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อย9างสมํ่าเสมอเปJนการแสดงสักการะเคารพบูชาเจดีย/ ปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุนั้น ถือเปJนหลัก

เสริมสร�างความภักดีต9อพระพุทธศาสนาและสิ่งท่ีตนเคารพศรัทธานับถือท่ีบรรพบุรุษกระทําสืบต9อกัน

มาแต9โบราณ อันเปJนไปเพ่ือความเปJนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปJนปzกแผ9นม่ันคงของหมู9ชนในสังคม 

ด�วยหมู9ชนท่ีมีความศรัทธามีความจงรักภักดีต9อสิ่งเดียวกัน ย9อมจะเปJนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเปJน

ศูนย/รวมใจเดียวกัน มีจิตวิญญาณและร9างกายร9วมเปJนหนึ่งเดียวกัน ไม9แตกแยกกันในทางจิตใจ 

ย9อมจะคบหาสมาคมกันได�สนิทใจแม�จะมีชาติพันธุ/เพศต9างกันในหมู9คณะของสังคม การประพฤติ

ปฏิบัติอย9างนี้ ย9อมช9วยจรรโลงหมู9ชนในสังคมให�มีความเปJนเอกภาพเดียว 

 ๗) การคุ�มครองปFองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม ผลการศึกษาพบว9า การปกปAอง

คุ�มครองนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคมนับเปJนหลักธรรมสําคัญท่ีพระพุทธเจ�าทรงแสดงไว�เพ่ือให�ผู�นํา

ชุมชนหรือนักบริหารปกครองตลอดถึงหมู9ชนท้ังหลายได�ช9วยกันปกปAองคุ�มครองและอุปถัมภ/บรรดา

นักพรต นักบวช ผู�บําเพ็ญธรรมปราชญ/ชาวบ�านหรือคนดีมีศีลธรรมในสังคม เพ่ือจักได�เปJนท่ีพ่ึงทางใจ 

เปJนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปJนศูนย/ร9วมแห9งศรัทธา เพราะท9านเหล9านี้ล�วนเปJนทรัพยากรบุคคลท่ี

ทรงคุณค9าสูงยิ่งในแง9ของธํารงรักษาไว�ซ่ึงหลักธรรมหรือหลักปรัชญา สําหรับใช�ในการพัฒนาความ

เจริญทางจิตวิญญาณและศีลธรรมอันดีงามแก9คนในสังคม เม่ือเราอุปถัมภ/คุ�มครองบุคคลกลุ9มนี้ไว�

ด�วยดี ย9อมเปJนเครื่องหมายการสนับสนุนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให�มีความม่ังคงเปJนหลักฐาน

อันแน9นอนชัดเจนไปในตัวด�วยเช9นกัน เม่ือทุกฝ\ายปฏิบัติได�อย9างนี้ ก็จักสามารถเสริมสร�างคุณธรรม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคมให�มีแต9ความเจริญก�าวหน�าโดยแท� ความเสื่อมทรามอันเกิด

จากป4ญหาท่ีผู�คนไร�ซ่ึงศีลธรรมก็จะหมดไปในท่ีสุด 

 ๕.๑.๓ บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 การนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9าด�วยสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ

ปรับใช�เปJนแนวทางหรือกระบวนวิธีในการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยในประเด็นป4ญหาท้ัง ๕ 

ด�าน ตามกรอบมาตรการ ๔ มาตรการ เพ่ือคลี่คลายสถานการณ/ความขัดแย�งหรือกําจัดทําลายป4ญหา

ความขัดแย�งทางสังคมไทยให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได�ตามกระบวนการดังนี้ 

 ๑) บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านการเมือง 

 จากสภาพป4ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองท่ีเกิดจากประเด็นป4ญหาความขัดแย�งระหว9าง
บุคคลหรือกลุ9มบุคคลท่ีมีความแตกต9างกันทางความคิดหรืออุดมการณ/ทางการเมือง ความขัดแย�งจาก
การเข�าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด�วยการรัฐประหาร ความขัดแย�งท่ีเกิดจากกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และความขัดแย�งท่ีเกิดจากการช9วงชิงอํานาจทาง
การเมืองเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน/ซับซ�อนของกลุ9มตน สามารถนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9า
ด�วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJนแนวทางหรือกระบวนวิธีการ
จัดการความขัดแย�งด�านการเมืองตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ ดังนี้ 
 ก. การปFองกันความขัดแย�งด�านการเมือง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู9ความรุนแรงในหลายรูปแบบ ก9อให�เกิดความแตกแยกทาง
สังคมท่ีแบ9งฝ\ายเปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9าง
กว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล9าว สามารถปAองกันหรือสกัดก้ันป4ญหามิ
ให�ขยายตัวไปสู9สถานการณ/ท่ีรุนแรงได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย  การประชุม
ปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต9าง ๆ, การไม9บัญญัติสิ่งใหม9
และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อฟ4งถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�
เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�
เสื่อมหายไป และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่อง
ปAองกันป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยมิให�เกิดข้ึนได� 
 ข. การกําจัดความขัดแย�งด�านการเมือง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู9ความรุนแรงในหลายรูปแบบ ก9อให�เกิดความแตกแยกทาง
สังคมท่ีแบ9งฝ\ายเปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9าง
กว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล9าว สามารถกําจัดหรือระงับได�ด�วยหลัก
สาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความ
ประพฤติสุจริตเสมอกัน) และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือ
สําหรับการกําจัดป4ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป4ญหาข�อพิพาทด�านการเมืองต9างๆ ให�บรรลุข�อยุติหรือ
หมดสิ้นไปได� 
 ค. การพัฒนาความร,วมมือด�านการเมือง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู9ความรุนแรงในหลายรูปแบบ ก9อให�เกิดความแตกแยกทาง
สังคมท่ีแบ9งฝ\ายเปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9าง
กว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล9าว สามารถวางมาตรการหรือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาความร9วมมือทางการเมืองได� โดยการท่ีสมาชิกในสังคมหม่ันอบรมกาย วาจา ใจให�มี
ความรักความสามัคคีเปJนหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต9าง ๆ ของสังคมให�สําเร็จลุล9วงไป
ตามเปAาหมายเดียวกัน ด�วยการท่ีทุกฝ\ายต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของเมตตากรุณามุ9งความปรารถนาดีต9อกัน
และกันตามหลักสาราณียธรรมในข�อท่ีว9าด�วย เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม 
(พูดต9อกันด�วยเมตตา) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือ
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สําหรับการพัฒนาความร9วมมือสมาชิกในสังคมให�มีความสามัคคีปองดองสมานฉันท/เปJนหนึ่งเดียวกัน
ท้ังทางกาย วาจา ใจ  เพ่ือบริหารจัดการแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองให�บรรลุข�อยุติหรือ
หมดสิ้นไปได� 
 ง. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านการเมือง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนและกําลังพัฒนาไปสู9ความรุนแรงในหลายรูปแบบ ก9อให�เกิดความแตกแยกทาง
สังคมท่ีแบ9งฝ\ายเปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9าง
กว�างขวาง ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองดังกล9าว สามารถรักษาผลท่ีเกิดจากอุบายวิธี
หรือยุทธวิธีให�ดําเนินไปสู9เปAาหมายแห9งความสมานฉันท/สามัคคีปรองดองกันได�ด�วยการท่ีกลุ9ม
การเมือง ผู�นําชุมชนหรือสมาชิกในสังคมทุกภาคส9วน ได�ช9วยกันเฝAาระวัง ติดตามรักษา  กํากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีเกิดข้ึน จากกระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัดและการ
พัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองไทยให�ดําเนินไปอย9างต9อเนื่องสมํ่าเสมอ
ตามหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มี
ความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา)  มาบูรณาการปรับใช�เปJน
เครื่องมือสําหรับการเฝAารักษาผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัด และ
การพัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ม่ันคงถาวรยิ่ง ๆข้ึนไป 
  ๒) บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล 

  จากสภาพป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดจากประเด็นป4ญหาการทําประชาพิจารณ/
โครงการพัฒนาแหล9งกlาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย การแย9งชิงทรัพยากรน้ําของกลุ9มคนต�นน้ํา กลุ9ม
คนกลางน้ําและคนปลายน้ําในลุ9มแม9น้ําตาช�าง จ.เชียงใหม9 และการใช�สื่อสังคมออนไลน/เพ่ือปลุก
ระดมมวลชนหรือบิดเบือนข�อมูลเพ่ือสร�างความชอบธรรมและหวังผลประโยชน/ทางการเมือง สามารถ
นําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9าด�วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJน
แนวทางหรือกระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ ดังนี้ 
 ก. การปFองกันความขัดแย�งด�านข�อมูล ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับฟ4งข9าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต9าง ๆท่ีสอดรับ
กับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท9านั้น จนก9อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ9งฝ\าย
เปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9างกว�างขวาง ซ่ึง
ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล9าว สามารถปAองกันหรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริ
หานิยธรรมในข�อท่ีว9าด�วย การประชุมปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํา
กิจกรรมต9าง ๆ, การไม9บัญญัติสิ่งใหม9และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อฟ4ง
ถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, การเคารพและทําพลี
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กรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�เสื่อมหายไป และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรง
ธรรมในสังคม มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องปAองกันป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลมิให�เกิดข้ึนได� 
 ข. การกําจัดความขัดแย�งด�านข�อมูล ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากการเลือกรับฟ4งข9าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต9าง ๆท่ีสอดรับกับ

มุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท9านั้น จนก9อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ9งฝ\ายเปJน

กลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9างกว�างขวาง ซ่ึงประเด็น

ป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล9าว สามารถกําจัดได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิ

สามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และสาธารณ

โภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน)  มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับกําจัดป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได� 

 ค. การพัฒนาความร,วมมือด�านข�อมูล ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับฟ4งข9าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต9าง ๆท่ีสอดรับ

กับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท9านั้น จนก9อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ9งฝ\าย

เปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9างกว�างขวาง ซ่ึง

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล9าว สามารถวางมาตรการหรือกําหนดทิศทางการพัฒนา

ความร9วมมือด�านข�อมูลโดยการท่ีสมาชิกในสังคมหม่ันอบรมกาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคี

เปJนหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต9าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล9วงไปตามเปAาหมายเดียวกัน 

โดยต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของเมตตากรุณามุ9งความปรารถนาดีต9อกันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อ

ท่ีว9าด�วย เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม พูดต9อกันด�วยเมตตา) และเมตตา

มโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร9วมมือ

สมาชิกในสังคมให�มีความสามัคคีปองดองสมานฉันท/เปJนหนึ่งเดียวกันท้ังกาย วาจา ใจ เพ่ือการบริหาร

จัดการกับป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�บรรลุข�อยุติและหมดสิ้นไปได� 

 ง. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านข�อมูล ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีสืบเนื่องจากการเลือกรับฟ4งข9าวสารข�อมูลหรือสื่อแขนงต9าง ๆท่ีสอดรับ

กับมุมมองของตนหรือเฉพาะพวกพ�องของตนเท9านั้น จนก9อให�เกิดความแตกแยกทางสังคมท่ีแบ9งฝ\าย

เปJนกลุ9มหรือสีต9าง ๆ สร�างความเสียหายแก9เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย9างกว�างขวาง ซ่ึง

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลดังกล9าว สามารถรักษาผลท่ีเกิดจากอุบายวิธีหรือยุทธวิธีให�
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ดําเนินไปสู9เปAาหมายแห9งความสมานฉันท/สามัคคีปรองดองกันได�ด�วยการท่ีกลุ9มนักการเมือง ผู�นํา

ชุมชนหรือสมาชิกในสังคมทุกภาคส9วน ได�ช9วยกันเฝAาติดตามรักษา  กํากับดูแล ตรวจสอบ และ

ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร9วมมือ

เพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�ดําเนินไปอย9างต9อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยการท่ีทุกฝ\ายยึดม่ัน

อยู9ในหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มี

ความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJน

เครื่องมือสําหรับการเฝAารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการ

หรือแนวทางการปAองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ข�อมูลให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและม่ันคงถาวรยิ่ง ๆข้ึนไป 

 ๓) บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 

 จากสภาพป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างท่ีเกิดจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว9าง
สังคมเมืองและชนบท ความแตกต9างระหว9างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การครอบครอง
ทรัพยากรท่ีไม9เท9าเทียมกัน การกระจายรายได�ไม9เปJนธรรม นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม9
สามารถสร�างความเปJนธรรมให�เกิดข้ึนในสังคมได� หรือการบังคับใช�กฎหมายและการดําเนินตาม
กระบวนการศาลยุติธรรมท่ีไม9สอดคล�องกับหลักนิติธรรม สามารถนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9า
ด�วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJนแนวทางหรือกระบวนวิธีการ
จัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ ดังนี้ 
 ก. การปFองกันความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากความไม9เท9าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจ

และสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) สะท�อนให�เห็นความแตกต9างระหว9างสังคม

เมืองกับสังคมชนบท ความแตกต9างระหว9างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครอง

ทรัพยากรท่ีไม9เท9าเทียมกัน หรือการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม9สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเปJน

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยมาช�านาน ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง

ดังกล9าวสามารถปAองกันหรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย  การประชุม

ปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต9าง ๆ, การไม9บัญญัติสิ่งใหม9

และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อฟ4งถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�

เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�
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เสื่อมหายไป และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่อง

ปAองกันป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างมิให�เกิดข้ึนได� 

 ข. การกําจัดความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากความไม9เท9าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจ

และสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) สะท�อนให�เห็นความแตกต9างระหว9างสังคม

เมืองกับสังคมชนบท ความแตกต9างระหว9างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครอง

ทรัพยากรท่ีไม9เท9าเทียมกัน หรือการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม9สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเปJน

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยมาช�านาน สามารถกําจัดทําลายได�ด�วยหลักสาราณียธรรม 

ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอ

กัน) และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน)  มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับกําจัดป4ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�บรรลุข�อยุติและหมดสิ้นไปได� 

 ค. การพัฒนาความร,วมมือด�านโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากความไม9เท9าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจ

และสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) สะท�อนให�เห็นความแตกต9างระหว9างสังคม

เมืองกับสังคมชนบท ความแตกต9างระหว9างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครอง

ทรัพยากรท่ีไม9เท9าเทียมกัน หรือการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม9สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเปJน

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยมาช�านาน ซ่ึงประเด็นป4ญหาด�านโครงสร�างดังกล9าวสามารถ

บรรลุข�อยุติหรือแก�ไขบริหารจัดการกับป4ญหาได�ด�วยการพัฒนาความร9วมมือด�านโครงสร�าง โดยการท่ี

สมาชิกในสังคมหม่ันอบรมกาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเปJนหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกัน

ทํากิจกรรมต9าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล9วงไปตามเปAาหมายเดียวกัน โดยต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของเมตตา

กรุณามุ9งความปรารถนาดีต9อกันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย เมตตากายกรรม (ทํา

ต9อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม พูดต9อกันด�วยเมตตา) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) 

มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร9วมมือสมาชิกในสังคมให�มีความสามัคคี

ปองดองสมานฉันท/เปJนหนึ่งเดียวกันท้ังทางกาย วาจา ใจ เพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง

ให�บรรลุข�อยุติและหมดสิ้นไปได� 

 ง. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านโครงสร�าง ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านโครงสร�างท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สืบเนื่องจากความไม9เท9าเทียมกันในเชิงโครงสร�างทางเศรษฐกิจ
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และสังคมมาโดยตลอด (socio-economic structures) สะท�อนให�เห็นความแตกต9างระหว9างสังคม

เมืองกับสังคมชนบท ความแตกต9างระหว9างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครอง

ทรัพยากรท่ีไม9เท9าเทียมกัน หรือการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม9สอดคล�องกับหลักนิติธรรมจนกลายเปJน

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยมาช�านาน ซ่ึงประเด็นป4ญหาด�านโครงสร�างดังกล9าวสามารถ

บรรลุข�อยุติหรือแก�ไขบริหารจัดการกับป4ญหาได� ด�วยการท่ีกลุ9มคนทุกภาคส9วนคอยเฝAารักษา ติดตาม 

กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการกําจัด การปAองกันและ

การพัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�ดําเนินไปอย9างต9อเนื่อง

สมํ่าเสมอด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน),            

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณา

การปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการเฝAารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับ

กระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัด และการพัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหาความ

ขัดแย�งด�านโครงสร�างให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและม่ันคงถาวรยิ่ง ๆข้ึนไป  

 ๔) บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน)  

 จากสภาพป4ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวเนื่องมาจาก
ความขัดแย�งทางผลประโยชน/ของผู�ท่ีไม9ต�องการสูญเสียผลประโยชน/ตนหรือพวกพ�องของตน นํามาซ่ึง
การใช�อํานาจทางการเมืองโดยไม9ชอบและการแทรกแซงหน9วยงานของรัฐและองค/กรอิสระ โดยไม9
คํานึงถึงผลกระทบต9อประชาชนและประเทศชาติส9วนรวม จนกลายเปJนประเด็นป4ญหาการประกาศ
เขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป4ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ9ท่ีบุก
รุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป4ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว9างการทํา
ประมงชายฝ4qงกับกิจกรรมการท9องเท่ียว และป4ญหามลภาวะเปJนพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี สามารถนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9าด�วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิย
ธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJนแนวทางหรือกระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ตาม
กรอบมาตรการท้ัง ๔ ดังนี้ 
 ก. การปFองกันความขัดแย�งด�านผลประโยชน) ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาการ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป4ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ9ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป4ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว9าง

การทําประมงชายฝ4qงกับกิจกรรมการท9องเท่ียว และป4ญหามลภาวะเปJนพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประเด็นป4ญหาดังกล9าวสามารถปAองกันหรือระงับยับยั้งได�ด�วยหลักวัชชีอปริ
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หานิยธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย  การประชุมปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต9าง ๆ, การไม9บัญญัติสิ่งใหม9และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อฟ4ง

ถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, การเคารพและทําพลี

กรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�เสื่อมหายไป และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรง

ธรรมในสังคม มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องปAองกันป4ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน/มิให�เกิดข้ึน

ได� 

 ข. การกําจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน) ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาการ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป4ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ9ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป4ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว9าง

การทําประมงชายฝ4qงกับกิจกรรมการท9องเท่ียว และป4ญหามลภาวะเปJนพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประเด็นป4ญหาดังกล9าวสามารถกําจัดทําลายได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อ

ท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) 

และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการกําจัดป4ญหา

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ให�บรรลุข�อยุติและหมดสิ้นไปได� 

 ค. การพัฒนาความร,วมมือด�านผลประโยชน) ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาการ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป4ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ9ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป4ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว9าง

การทําประมงชายฝ4qงกับกิจกรรมการท9องเท่ียว และป4ญหามลภาวะเปJนพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประเด็นป4ญหาดังกล9าวสามารถกําจัดทําลายได�ด�วยการพัฒนาความร9วมมือด�าน

ผลประโยชน/อย9างสร�างสรรค/ แสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจให�มีความรักความสามัคคีเปJนหนึ่ง

เดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต9าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล9วงไปตามเปAาหมายเดียวกัน โดย

ต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของเมตตามุ9งความปรารถนาดีต9อกันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย 

เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม (พูดต9อกันด�วยเมตตา) และเมตตามโนกรรม 

(คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความร9วมมือสมาชิกใน

สังคมให�มีความสามัคคีปองดองสมานฉันท/เปJนหนึ่งเดียวกันท้ังทางกาย วาจา ใจ เพ่ือแก�ไขป4ญหา

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ให�บรรลุข�อยุติและหมดสิ้นไปได� 
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 ง. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านผลประโยชน) ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาการ

ประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานทับซ�อนกับท่ีดินทํากินของเกษตรกร ป4ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ9ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออก ป4ญหาการกระทบกระท่ังกันระหว9าง

การทําประมงชายฝ4qงกับกิจกรรมการท9องเท่ียว และป4ญหามลภาวะเปJนพิษจากนิคมอุตสาหกรรมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ดังกล9าว สามารถบรรลุข�อยุติหรือ

แก�ไขบริหารจัดการกับป4ญหาได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความ

คิดเห็นร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วย

เมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการเฝAารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และ

ประเมินผลเก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร9วมมือเพ่ือ

แก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและม่ันคงถาวรยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 ๕) บูรณาการการจัดการความขัดแย�งด�านค,านิยม 

 จากสภาพป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยม ท่ีต้ังอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของ
มนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความคิดเห็น ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ 
ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือบุคลิกภาพท่ีแตกต9างกัน โดยเฉพาะอย9างยิ่ง ป4ญหา
ท่ีมีลักษณะเปJนอัตวิสัย (Subjectivity) คือ เรื่องของอคติ ท่ีฝ4งซ9อนอยู9ภายในตัวบุคคลซ่ึงถูกสร�าง
ข้ึนมาจากความแตกต9างทางชนชั้น กลุ9มชาติพันธุ/ เชื่อชาติ หรือศาสนา และความเปJนมาทาง
ประวัติศาสตร/ของสังคมอคติในสังคมไทยป4จจุบันยังครอบคลุมป4ญหาระหว9างผู�มีอํานาจกับประชาชน 
รัฐบาลกับองค/กรพัฒนาเอกชน เจ�าของโครงการพัฒนากับชาวบ�านผู�ได�รับผลกระทบ คนในเมืองกับ
คนชนบทและกลุ9มผู�ชุมนุมประท�วง หญิงกับชาย นายจ�างกับลูกจ�าง  ตลอดถึงประเด็นป4ญหาความ
ขัดแย�งการแย9งชิงทรัพยากรน้ําในลุ9มแม9น้ําตาช�าง และป4ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต�ของไทย สามารถนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีว9าด�วย สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม 
มาบูรณาการปรับใช�เปJนแนวทางหรือกระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งด�านค9านิยมตามกรอบ
มาตรการท้ัง ๔ ดังนี้ 
 ก. การปFองกันความขัดแย�งด�านค,านิยม ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านค9านิยมท่ีตั้งอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความ

คิดเห็น ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือ

บุคลิกภาพท่ีแตกต9างกัน จนกลายเปJนป4ญหาความขัดแย�งเรื่องการแย9งชิงทรัพยากรน้ําในลุ9มแม9น้ํา

ตาช�าง และป4ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย สามารถปAองกันหรือยับยั้ง

ป4ญหาความขัดแย�งดังกล9าวได�ด�วยหลักวัชชีอปริหานิยธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย  การประชุมปรึกษาหารือ
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กันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํากิจกรรมต9าง ๆ, การไม9บัญญัติสิ่งใหม9และเพิกถอน

ธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อฟ4งถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�เกียรติและ

คุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, การเคารพและทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�เสื่อม

หายไป และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่อง

ปAองกันป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยมมิให�เกิดข้ึนได� 

 ข. การกําจัดความขัดแย�งด�านค,านิยม ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ค9านิยมท่ีต้ังอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความ

คิดเห็น ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือ

บุคลิกภาพท่ีแตกต9างกัน จนกลายเปJนป4ญหาความขัดแย�งเรื่องการแย9งชิงทรัพยากรน้ําในลุ9มแม9น้ํา

ตาช�าง และป4ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย สามารถกําจัดป4ญหาความ

ขัดแย�งดังกล9าวได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน สีล

สามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเหมือนกัน) และสาธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน)  มาบูรณาการ

ปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับกําจัดป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยมให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได� 

 ค. การพัฒนาความร,วมมือด�านค,านิยม ผลการศึกษาพบว9า ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน

ค9านิยมท่ีต้ังอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความ

คิดเห็น ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือ

บุคลิกภาพท่ีแตกต9างกัน จนกลายเปJนป4ญหาความขัดแย�งเรื่องการแย9งชิงทรัพยากรน้ําในลุ9มแม9น้ํา

ตาช�าง และป4ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย สามารถพัฒนาความร9วมมือต9อ

ป4ญหาดังกล9าวได�ด�วยการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจของสมาชิกในสังคมให�มีความรักความ

สามัคคีเปJนหนึ่งเดียวกัน พร�อมเพรียงกันทํากิจกรรมต9าง ๆของสังคมให�สําเร็จลุล9วงไปตามเปAาหมาย

เดียวกัน โดยต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของเมตตามุ9งความปรารถนาดีต9อกันและกันด�วยหลักสาราณียธรรม ใน

ข�อท่ีว9าด�วย เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา) เมตตาวจีกรรม (พูดต9อกันด�วยเมตตา) และ

เมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา) มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความ

ร9วมมือสมาชิกในสังคมให�มีความสามัคคีปองดองสมานฉันท/เปJนหนึ่งเดียวกันท้ังทางกาย วาจา ใจ เพ่ือ

แก�ไขป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยมให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไปได� 

 ง. การเฝFารักษาผลท่ีเกิดข้ึนด�านค,านิยม ผลการศึกษาพบว9า  ประเด็นป4ญหาความขัดแย�ง

ด�านค9านิยมท่ีตั้งอยู9บนฐานของความเชื่อ สันดานดิบของมนุษย/หรือสัญชาตญาณความก�าวร�าว ความ
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คิดเห็น ทัศนคติ ค9านิยม อคติ ความคับข�องใจ ผลประโยชน/ เปAาหมาย พฤติกรรมส9วนบุคคลหรือ

บุคลิกภาพท่ีแตกต9างกัน จนกลายเปJนป4ญหาความขัดแย�งเรื่องการแย9งชิงทรัพยากรน้ําในลุ9มแม9น้ํา

ตาช�าง และป4ญหาความขัดแย�งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย สามารถบริหารจัดการป4ญหา

ความขัดแย�งดังกล9าวได�ด�วยหลักสาราณียธรรม ในข�อท่ีว9าด�วย ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็น

ร9วมกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วยเมตตา)  

มาบูรณาการปรับใช�เปJนเครื่องมือสําหรับการเฝAารักษา ติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล

เก่ียวกับกระบวนการหรือแนวทางการปAองกัน การกําจัดและการพัฒนาความร9วมมือเพ่ือแก�ไขป4ญหา

ความขัดแย�งด�านค9านิยมให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและม่ันคงถาวรยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 ผลจากการศึกษาวิจัยหลักการบูรณการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักสาราณีย

ธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ มาตรการดังกล9าว ด�วยการนํามาปรับ

ประยุกต/ใช�เปJนกระบวนวิธีเพ่ือสร�างเปJนแนวทางแก�ไขจัดการกับป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมซ่ึงจะ

ส9งผลให�เกิดความเข�าใจ (Wisdom) ตรงกัน นําไปสู9การพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีงาม มี

จิตสํานึก (Awareness) รับผิดชอบร9วมกัน ย9อมช9วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสร�างความ

ม่ันคงถาวรเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการความขัดแย�งทางสังคมให�เกิดแนวทางหรือองค/ความรู�ใหม9

เปJน “รูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”  

๕.๒ องค)ความรู�และข�อค�นพบที่ได�จากการวิจัย 

 องค/ความรู�ใหม9ท่ีได�จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ (Body of Knowledge) คือ สภาพป4ญหา

ความขัดแย�งทางสังคมไทยนั้นสามารถเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา ตราบใดท่ีสมาชิกทางสังคมการเมืองมี

ความเห็นแก9ตัว ไม9มีระเบียบวินัย ยึดม่ันอยู9กับอุดมการณ/ ค9านิยมและผลประโยชน/ของตนหรือพวก

พ�องของตนเท9านั้น  พลวัติของป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมก็จักดําเนินไปอยู9ตราบนั้น หากแต9ป4ญหา

ความขัดแย�งเหล9านี้สามารถแก�ไขจัดการได�ด�วยการนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรม

และวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ มาตรการเพ่ือสร�างเปJน

กระบวนวิธีหรือแนวทางการจัดการป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมท่ีเกิดข้ึนดังข�อค�นพบองค/ความรู�ใหม9

เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมได�ตามตารางต9อไปนี้ 
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 ตารางท่ี ๕.๑ แสดงสรุปกรอบการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาทตามองค)ความรู�ใหม,

เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคม 

องค)ความรู�ใหม, สรุปกรอบการบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
W = Wisdom ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นร9วมกัน) และเมตตามโนกรรม (คิดต9อกันด�วย

เมตตา 
B = Behavior การประชุมปรึกษาหารือกันเปJนนิตย/, การพร�อมเพรียงกันประชุมและทํา

กิจกรรมต9าง ๆ, เมตตากายกรรม (ทําต9อกันด�วยเมตตา), เมตตาวจีกรรม (พูด
ต9อกันด�วยเมตตา), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตเสมอกัน), และ     สา
ธารณโภคี (การเฉลี่ยแบ9งป4นกัน) 

A = Awareness การไม9บัญญัติสิ่งใหม9และเพิกถอนธรรมเนียมข�อปฏิบัติด้ังเดิม, การเคารพเชื่อ
ฟ4งถ�อยคําของผู�ใหญ9ในบ�านเมือง, การให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิเด็กและสตรี, 
การเคารพและทําพลีกรรมต9อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู9บ�านคู9เมืองมิให�เสื่อมหายไป, 
และการคุ�มครองปAองกันนักบวชหรือผู�ทรงธรรมในสังคม 

  

 เม่ือนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทดังกล9าวมาปรับใช�เปJนกระบวนวิธีเก่ียวกับการจัดการป4ญหา

ความขัดแย�งทางสังคมตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ มาตรการได�อย9างเหมาะสมแล�ว ย9อมส9งผลให�ประชา

สังคมเกิดความเข�าใจ (Wisdom) ตรงกัน นําไปสู9การพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีงาม และมี

จิตสํานึก (Awareness) รับผิดชอบร9วมกัน โดยสามารถสรุปเปJนแนวทางหรือรูปแบบการจัดการกับ

ป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ “WBA MODEL” ตามข�อค�นพบดัง

แผนภาพต9อไปนี้ 
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แผนภาพท่ี ๕.๑ แสดงกรอบแนวคิด “WBA” MODEL 

 คํานิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิด “WBA” MODEL 

  W = Wisdom   หมายถึง  ความเข�าใจ 

  B = Behavior   หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม 

  A = Awareness  หมายถึง จิตสํานึก 

 ๕.๒.๑ Wisdom ความเข�าใจ หมายถึง การท่ีสมาชิกในสังคมท้ังในระดับประเทศ องค/กร 

สถาบันหรือชุมชน ช9วยกันเปmดพ้ืนท่ีสร�างเวทีสาธารณะเพ่ือให�ทุกภาคส9วนได�เรียนรู�หรือทําความเข�าใจ

เก่ียวกับประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�านต9าง ๆ อย9างชัดเจน โดยการหม่ันสานเสวนา (Dialogue) 

พูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน ปรับทัศนคติและความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือ

แสวงหามาตรการหรือแนวทางปAองกันแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนให�เปJนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยเฉพาะอย9างยิ่ง ภาครัฐหรือผู�มีอํานาจทางสังคมควรพยายามสร�างกลไกหรือกระบวนการการมีส9วน

ร9วม (Participation) ของภาคประชาชนให�ได�รับโอกาสในการเข�าถึงข�อมูลข9าวสารโดยถูกต�อง

ครบถ�วนและเท9าเทียมกัน เพราะการพยายามทําความเข�าใจด�วยการเปmดเผยข�อมูลอย9างตรงไปตรงมา

ย9อมช9วยสร�างความพึงพอใจหรือช9วยให�อํานาจการตัดสินใจสอดคล�องกับเจตนารมณ/หรือความรู�สึกใน

ด�านอุดมการณ/ ผลประโยชน/ ค9านิยมและเหตุผลของชุมชนหรือเสียงส9วนใหญ9ของสังคมให�ดําเนินไปสู9

เปAาหมายเดียวกัน บรรลุถึงวัตถุประสงค/อย9างเดียวกัน ท้ังยังส9งผลให�ความสัมพันธ/ของแต9ละฝ\ายแสดง
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ความเปJนกัลยาณมิตรท่ีดีต9อกันมากข้ึน ก็จักสามารถลดความรู�สึกขัดแย�งระหว9างฝ\ายสนับสนุนและ

ฝ\ายต9อต�านลงได�  

 เม่ือประชาสังคมได�มีการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหาริยธรรม มาประยุกต/ปรับใช�เปJนแนวทางแก�ไขป4ญหาความ

ขัดแย�งภายใต�กรอบมาตรการท้ัง ๔ ด�านอย9างเหมาะสมแล�ว ย9อมช9วยทําให�เกิดความเข�าใจอันดีต9อกัน 

สามารถบรรลุถึงความสําเร็จตามเปAาหมายท่ีร9วมกันกําหนดไว�ด�วยดี จักนํามาซ่ึงความสามัคคี

ปรองดองสมานฉันท/กัน นับเปJนเครื่องมือสําคัญในการลดป4ญหาความขัดแย�งในสังคมไทย และ

ปAองกันเหตุความรุนแรงหรือความสูญเสียท่ีจะพึงเกิดข้ึนในอนาคตได�  

 ๕.๒.๒ Behavior พฤติกรรม หมายถึง การท่ีสมาชิกในสังคมทุกภาคส9วนท้ังในระดับท�องถ่ิน

และระดับประเทศชาติช9วยกันพัฒนาหรือควบคุมพฤติกรรมของตนให�ยึดม่ันอยู9ในกฎกติกาทางสังคม

เดียวกัน มีความประพฤติสุจริตถูกต�องดีงามตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข�อบังคับของสังคมส9วนรวม 

ร9วมกันแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ท่ีต้ังอยู9บนพ้ืนฐานของความรัก ความเมตตา

ปราณีและความหวังดีต9อกัน แสดงมิตรไมตรีมีน้ําใจอันดีต9อกัน รักษากิริยามารยาทให�งดงามเรียบร�อย

เท9าเทียมกัน มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีอยู9ร9วมในสังคมเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืนเสมอเหมือนกับตน โดยไม9แสดงพฤติกรรมท่ีก�าวร�าวรุนแรงหรือทําตนให�เปJนท่ีน9ารังเกียจ

เบียดเบียนหมู9คณะให�ได�รับความลําบากเพราะความเห็นแก9ตัวของตน หากแต9รู�จักเคารพ ให�เกียรติ

และรับฟ4งความคิดเห็นของผู�อ่ืน มีความเห็นชอบร9วมมือร9วมใจในการสร�างสรรค/สังคมให�อยู9ร9วมกัน

อย9างสันติสุข เพราะต9างฝ\ายต9างพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให�สอดคล�องกับเปAาหมาย

เดียวกัน เปJนไปเพ่ือความสงเคราะห/อนุเคราะห/กันและกัน เปJนไปเพ่ือความไม9ทะเลาะวิวาทหรือ

ก9อให�เกิดป4ญหาความขัดแย�งระหว9างกันและกัน  

 เม่ือประชาสังคมได�มีการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาประยุกต/ปรับใช�เปJนแนวทางแก�ไขป4ญหาความ

ขัดแย�งภายใต�กรอบมาตรการท้ัง ๔ ด�านอย9างเหมาะสมแล�ว ย9อมนําไปสู9ความร9วมไม�ร9วมมือกัน

บริหารกิจการของชาติบ�านเมืองอย9างเต็มประสิทธิภาพ ความเปJนฝ4กฝ\ายในลักษณะของการแข9งขัน

หรือแบ9งแยกกันก็จะค9อย ๆลดบทบาทลง ช9วยให�เส�นขนานเก่ียวกับอุดมการณ/หรือทัศนคติทาง

การเมือง ข�อมูล โครงสร�างทางสังคม ผลประโยชน/และค9านิยมท่ีแตกต9างกันลดน�อยลงไป ย9อม
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สามารถช9วยกําจัดป4ญหาความขัดแย�งหรือแก�ไขป4ญหาข�อพิพาทต9าง ๆให�บรรลุข�อยุติหรือหมดสิ้นไป

ได�ในท่ีสุด  

 ๕.๒.๓  A = Awareness จิตสํานึก หมายถึง การท่ีสมาชิกทางสังคมการเมืองทุกระดับชั้นมี

ความสําเหนียกสํานึกในคุณค9าของความเปJนมนุษย/อย9างเสมอภาคเท9าเทียมกัน โดยการไม9พยายาม

สร�างความแตกแยกเปJนฝ\ายเขาฝ\ายเราแบบสุดโต9งหรืออัตนิยมจัด (Ecocentrism) การไม9ยึดเอา

ตัวเองหรือชนชั้นของตนเองเปJนจุดศูนย/กลางหลัก (Class Centeredness) ไม9คลั่งไคลในลัทธิเชื้อ

ชาตินิยม (Ethnocentrism) หรือ ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) มากเกินไปจนกลายเปJนการสร�าง

ความรู�สึกอคติเกลียดชัง (Hatred) ให�แก9กันและกัน ซ่ึงเปJนปฏิกิริยาเกิดข้ึนควบคู9กับความเชื่อพ้ืนฐาน

ท่ีว9า “กลุ9มของเราเหนือกว9ากลุ9มอ่ืน” “วัฒนธรรมของเรามีความเปJนอารยะมากกว9าวัฒนธรรมอ่ืน” 

หรือ “ศาสนาของเราดีกว9าศาสนาอ่ืน” ซ่ึงในท่ีสุดคําว9า “พวกเขา” จะถูกมองว9าน9ารังเกลียด

เดียดฉันท/ ตํ่าต�อยถ�อยค9าจนไม9หลงเหลือความเปJนมนุษย/ (Dehumanization) เปJนผู�ร�ายท่ีน9ากลัว 

(Demonization) และต�องกําจัดให�สิ้นซาก กระท่ังนําไปสู9การนิยมใช�ความรุนแรงในการแก�ไขป4ญหา

ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้น ภายใต�บริบททางสังคมท่ีกําลังแปรเปลี่ยนเปJนสังคมแบบพหุวัฒนธรรมท่ี

มีความหลากหลายทางชาติพันธุ/ ความคิด อุดมการณ/ ความเชื่อ ค9านิยม ศาสนา วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร/เพ่ิมมากข้ึน จําเปJนอย9างยิ่งท่ีสมาชิกทางสังคมทุกเชื้อชาติศาสนาต�องช9วยกันสร�างสรรค/

จิตสํานึกให�รู�สึกถึงความเปJนพวกเดียวกัน ร9วมกันแสดงเจตจํานงพัฒนาสังคมให�รู�รักสามัคคีมีเอกภาพ

เปJนหนึ่งเดียวกัน ระมัดระวังท่ีจะไม9สร�างความรู�สึกเกลียดชัง (No Hatred) ต9อกันและกัน เคารพใน

สิทธิเสรีภาพของกันและกัน ตระหนักเห็นคุณค9าและศักด์ิศรีของความเปJนมนุษย/อย9างเท9าเทียมกัน ก็

จักสามารถขจัดป4ญหาความขัดแย�งต9าง ๆให�ลดน�อยลงไปได�  

 เม่ือประชาสังคมทุกหมู9เหล9าได�มีการบูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลัก

พุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาประยุกต/ปรับใช�เปJนแนวทางแก�ไข

ป4ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนภายใต�กรอบมาตรการท้ัง ๔ ด�านอย9างเหมาะสมแล�ว ย9อมช9วยให�สังคมมี

ความเข�าใจเข�าถึงซ่ึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต9างกันมากข้ึน หม่ันร9วมแรงร9วมใจกันพัฒนาสังคม

และประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�าและถาวรม่ันคงท่ัวถึงแก9ทุกฝ\าย ภาครัฐหรือผู�มีอํานาจทางสังคมก็

พยายามทําหน�าท่ีโดยความสุจริตและเท่ียงธรรม คอยปกปAองคุ�มครองประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุก

เชื้อชาติและทุกศาสนาให�ได�รับความเอาใส9ใจดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยและการอยู9ดีกินดีอย9างเสมอ

ภาคกันทุกชนชั้น พยายามลดความเหลื่อมล้ําระหว9างคนรวยและคนจนให�มีช9องว9างน�อยลง ช9วยกัน
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ปรับเปลี่ยนโครงสร�างทางสังคมให�เกิดความสมดุลในทุกระดับ การบังคับใช�กฎหมายก็ให�ต้ังอยู9บนฐาน

ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย9างเท9าเทียมกันทุกฝ\าย พยายามเปmดโอกาสให�ประชาชนทุกกลุ9มได�มีส9วน

ร9วมในกําหนดนโยบายสาธารณะหรือการจัดสรรทรัพยากรของชาติอย9างท่ัวถึงและเหมาะสม เม่ือ

ประชาคมสามารถยึดปฏิบัติตามรูปแบบหรือแนวทางดังกล9าวนี้ได�อย9างสมบูรณ/ ก็จะช9วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเก่ียวกับการบริหารจัดการกับประเด็นป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทย

ให�บรรลุถึงข�อยุติหรือคลี่คลายสถานการณ/ให�เบาบางลดน�อยลงไปได� 

 ดังนั้น แนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแย�งทางสังคมไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถร

วาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJนกระบวนวิธีสําหรับการแก�ไข

ป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยท้ังในด�านการเมือง ด�านข�อมูล ด�านโครงสร�าง ด�านผลประโยชน/และ

ด�านค9านิยม ภายใต�กรอบยุทธวิธีหรือมาตรการท้ัง ๔ มิติ คือ มาตรการปAองกัน มาตรการกําจัด 

มาตรการพัฒนาความร9วมมือและมาตรการเฝAารักษา ย9อมสามารถสร�างสรรค/สังคมไทยท่ีกําลังเปลี่ยน

ผ9านจากสังคมท่ีมีความขัดแย�งสูงไปสู9สังคมแห9งความสามัคคีปรองดองสมานฉันท/กันได� หาก

ประชาคมทุกฝ\ายช9วยกันทําความเข�าใจถึงรากเหง�าของความขัดแย�งหรือความจริงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให�

สังคมเข�าใจประเด็นความขัดแย�งชัดเจนยิ่งข้ึน โดยภาครัฐหรือผู�มีอํานาจต�องคํานึงถึงการมีส9วนร9วม

ของประชาชนเปJนหลักสําคัญ ทุกฝ\ายจึงควรพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู�และทําความเข�าใจกันและกัน

ด�วยท9าทีแห9งกัลยาณมิตร หม่ันประชุมกันจัดเวทีสาธารณะเพ่ือการสานเสวนาหรือสันติภาวนาเสวนา

หาทางออกด�วยการประนีประนอมต9อกัน เพ่ือให�ผู�ท่ีมีความคิดเห็นไม9ตรงกันได�แสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับฟ4งความคิดเห็นหรือเปAาหมายท่ีแตกต9างกันภายใต�เง่ือนไขสังคมแบบพหุวัฒนธรรมท่ีไม9มีใครได�

หรือเสียตลอดเวลา ทุกฝ\ายควรมีส9วนร9วมในการสร�างกลไกหรือวางมาตรการเพ่ือพัฒนาสมาชิกใน

สังคมให�สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเรียบร�อยดีงามท้ังทางกาย วาจา ใจ โดยต้ังอยู9บน

พ้ืนฐานแห9งสันติภาพ ประการสําคัญทุกฝ\ายต�องช9วยกันปลูกฝ4งจิตสํานึกของความรู�สึกเปJนพวก

เดียวกัน สามารถข�ามพ�นจากอคติหรืออัตวิสัยของตนและพวกพ�องตนเสียได� โดยไม9คิดแบ9งแยกเปJน

ฝ4กเปJนฝ\าย เม่ือประชาสังคมทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวทางแห9งสันติวิธีนี้ได�อย9างสมบูรณ/ ก็จัก

ส9งผลให�กระบวนการเก่ียวกับการจัดการแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งทางสังคมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามารถก�าวข�ามความขัดแย�งไปสู9ความปรองดองสมานฉันท/และสันติสุขได�ในท9ามกลาง

ความแตกต9างกัน 
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๕.๓ ข�อเสนอแนะ 

 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบว9า สถานการณ/ความขัดแย�งทางสังคมไทยประกอบด�วยประเด็น

ป4ญหาความขัดแย�งด�านการเมือง ความขัดแย�งด�านข�อมูล ความขัดแย�ง ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน/และความขัดแย�งด�านค9านิยม จึงมีข�อเสนอแนะเชิงนโยบายว9า ควรนํา

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาบูรณาการปรับใช�เปJน

กระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งทางสังคมในแต9ละด�าน ดังต9อไปนี้ 

 ๑. ความขัดแย�งด�านการเมือง รัฐบาลหรือผู� มีส9วนเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบาย

สาธารณะควรนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการ

ท้ัง ๔ มาตรการ เพ่ือกําหนดเปJนนโยบายแห9งรัฐช9วยขจัดป4ญหาความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนให�

ลดน�อยลงไป โดยการท่ีทุกฝ\ายร9วมกันทําความเข�าใจในข�อเท็จจริงของเหตุการณ/และรากเหง�าของ

ป4ญหาความขัดแย�งอย9างถูกต�องชัดเจน ร9วมกันปรับโครงสร�างข้ันพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

การเมือง (Socio-Economic Structures) ของประเทศ ซ่ึงส9งผลต9อความสามัคคีปรองดองเปJนหนึ่ง

เดียวกัน ช9วยกันลดความหวาดระแวงและความเหลื่อมล้ําระหว9างชนชั้นในสังคม ร9วมกันขจัดความ

อ9อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและขบวนการศาลยุติธรรม ตลอดถึงการใช�

สื่อเปJนเครื่องมือขยายผลของความขัดแย�งต9าง ๆในสังคมไทยให�กลับมามีดุลยภาพท่ีม่ันคงถาวรจน

สามารถก�าวข�ามป4ญหาความขัดแย�งนําไปสู9สังคมแห9งสันติสุขได� 

 ๒. ความขัดแย�งด�านข�อมูล รัฐบาลหรือผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

ควรนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ 

มาตรการ เพ่ือกําหนดเปJนนโยบายแห9งรัฐช9วยขจัดป4ญหาความขัดแย�งเก่ียวกับข�อมูลท่ีเกิดข้ึนให�ลด

น�อยลงไป โดยการท่ีทุกฝ\ายต�องเปmดใจกว�างพร�อมท่ีจะรับฟ4งและยอมรับในความแตกต9างของกันและ

กัน รัฐบาล ภาคการเมือง ภาคประชาชนและสื่อมวลชนควรเพ่ิมความตระหนักและมีความรับผิดชอบ

ต9อการเปmดเผยข�อมูลท่ีไม9บิดเบือนจากข�อเท็จจริง ยุติการเผยแพร9ข�อมูลหรือข�อความในลักษณะท่ียั่วยุ

ให�เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต9อกัน ช9วยกันขจัดข�อมูลบางประเด็นท่ีถูกนําไปขยายผลใน

ลักษณะท่ีเพ่ิมความขัดแย�งให�ลุกลามหรือเปmดประเด็นข�อโต�แย�งใหม9ข้ึน ซ่ึงไม9สอดรับกับเปAาหมายหรือ

วัตถุประสงค/ของสังคมส9วนรวม มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพระหว9างกัน ตลอดถึงการไม9เลือกรับ

ฟ4งข�อเท็จจริงเพียงบางส9วนท่ีเปJนประโยชน/แก9ฝ\ายตนแล�วนํามาเสนอต9อสาธารณชนอย9างไม9ครบถ�วน
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รอบด�าน หากทุกฝ\ายร9วมกันปฏิบัติตามแนวนโยบายเช9นนี้ย9อมก9อให�เกิดสันติภาพและสันติสุขข้ึนใน

สังคมได� 

 ๓. ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง รัฐบาลหรือผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบาย

สาธารณะควรนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการ

ท้ัง ๔ มาตรการ เพ่ือกําหนดเปJนนโยบายแห9งรัฐช9วยขจัดป4ญหาความขัดแย�งเก่ียวกับโครงสร�างท่ี

เกิดข้ึนให�ลดน�อยลงไป โดยการท่ีทุกฝ\ายควรทําความเข�าใจรากเหง�าของความขัดแย�งเก่ียวกับ

โครงสร�างทางสังคมท่ีไม9มีความเท9าเทียมกันมาต้ังแต9อดีตเพ่ือหาแนวทางร9วมกันในการแก�ไขป4ญหาเชิง

โครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให�สามารถเปลี่ยนผ9าน (Society in Transition) ความขัดแย�ง

ไปสู9สังคมแห9งอารยะ ทุกคนพึงมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะได�รับการคุ�มครองจากภาครัฐอย9างเท9าเทียมกัน 

ภาครัฐและภาคประชาคมควรช9วยกันลดช9องว9างความแตกต9างระหว9างสังคมเมืองและชนบท ความ

แตกต9างระหว9างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทัพยากรท่ีไม9เท9าเทียม การ

กระจายรายได�ไม9เปJนธรรม การบังคับใช�กฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไม9สอดรับกับ

หลักนิติธรรมอย9างแท�จริง เม่ือภาครัฐหรือผู�มีอํานาจสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมตามแนวทาง

เช9นนี้ได�ย9อมช9วยรักษาดุลยภาพระหว9างชนชั้นผู�ปกครองกับชนชั้นผู�อยู9ใต�ปกครองซ่ึงเปJนคนส9วนใหญ9

ของสังคมให�มีความเชื่อม่ันในคุณค9าของตนเองมากข้ึน ตระหนักรู�ในสิทธิและหน�าท่ีของตนมากข้ึน 

ตลอดถึงการเกิดจิตสํานึกความเปJนพลเมืองเดียวกันก็จะส9งผลให�สังคมเกิดความสงบสุขอย9างยั่งยืน 

 ๔. ความขัดแย�งด�านผลประโยชน) รัฐบาลหรือผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบาย

สาธารณะควรนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการ

ท้ัง ๔ มาตรการ เพ่ือกําหนดเปJนนโยบายแห9งรัฐช9วยขจัดป4ญหาความขัดแย�งเก่ียวกับผลประโยชน/ท่ี

เกิดข้ึนให�ลดน�อยลงไป โดยการท่ีทุกฝ\ายร9วมกันกําหนดนโยบายเก่ียวกับผลประโยชน/ท่ีไม9กระทบต9อ

ฝ\ายต9าง ๆซ่ึงไม9ต�องการสูญเสียผลประโยชน/ของตนอย9างเสมอภาคเท9าเทียมกัน โดยเฉพาะการใช�

อํานาจทางการเมืองโดยมิชอบและการแทรกแซงหน9วยงานของภาครัฐและองค/กรอิสระ โดยไม9

คํานึงถึงผลกระทบต9อวิถีชุมชนหรือความม่ันคงของประชาชนท�องถ่ิน รัฐบาลหรือผู�มีส9วนเก่ียวข�องจึง

ควรสํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผู�ท่ีอาสารับใช�ประชาชน ด�วยการทําหน�าท่ีอย9าง

ซ่ือสัตย/สุจริต ไม9ประพฤติทุจริตคอร/รัปชั่นและหวังผลประโยชน/ทับซ�อน (Conflict of Interest) เม่ือ

ทุกฝ\ายมีจิตสํานึกเก่ียวกับรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน/ของส9วนรวมหรือประเทศชาติเปJนสําคัญ ย9อม
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สามารถขจัดความขัดแย�งด�านผลประโยชน/ท่ีเกิดข้ึนได�อย9างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช9วยกัน

พัฒนาชาติบ�านเมืองนําไปสู9ความเจริญม่ันคงในอนาคตได� 

 ๕. ความขัดแย�งด�านค,านิยม รัฐบาลหรือผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

ควรนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการปรับใช�ตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ 

มาตรการ เพ่ือกําหนดเปJนนโยบายแห9งรัฐช9วยขจัดป4ญหาความขัดแย�งด�านค9านิยมท่ีเกิดข้ึนให�ลด

น�อยลงไป โดยการท่ีทุกฝ\ายต�องช9วยกันเผยแพร9หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให�เปJน

ความรู�พ้ืนฐานของประชาชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา มุ9งส9งเสริมค9านิยมประชาธิปไตยท้ังในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค/กรต9าง ๆในสังคม ให�มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปJน

ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ/ ภาครัฐต�องสนับสนุนหรือสร�างกลไกให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและ

กันเพ่ือปรับพ้ืนฐานความเข�าใจเก่ียวกับทัศนคติ ความเชื่อ ค9านิยมและอัตลักษณ/ของกลุ9มต9าง ๆใน

สังคม โดยเฉพาะอย9างยิ่งการนําหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารจัดการท่ีดี (Good 

Governance) มาประยุกต/เพ่ือให�การบริหารปกครองประเทศเปJนไปอย9างมีประสิทธิภาพ โปร9งใส

และตรวจสอบได�แก9ทุกฝ\าย ก็จะช9วยคลี่คลายสถานการณ/ความขัดแย�งเก่ียวกับค9านิยมให�บรรลุถึงข�อ

ยุติและหมดสิ้นไปได� 

 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปJนการวิจัยเชิงบูรณาการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งทางสังคม

ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท คือ สาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาปรับใช�เปJนแนวทางหรือ

รูปแบบการแก�ไขป4ญหาความขัดแย�งตามกรอบมาตรการท้ัง ๔ ด�าน ซ่ึงหากมีผู�ประสงค/จะ

ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับหัวข�อการวิจัยท่ีใกล�เคียงกับเรื่องนี้ ควรทําการศึกษาเก่ียวกับแนวทางหรือ

กระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งด�วยหลักธรรมหรือทฤษฎีทางปรัชญาสาขาอ่ืน ๆ ตัวอย9างเช9น 

 ๑) เรื่อง “การบูรณาการกระบวนวิธีการจัดการความขัดแย�งด�วยหลักสัมมัปปธาน ๔” 

 ๒) เรื่อง “วิธีสร�างความปรองดองสมานฉันท/ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 

 ๓) เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักอริยสัจ ๔” 
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 เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๖. 
คณาจารย�แห�งโรงพิมพ� เลี่ยงเซียง. คู- มือสําหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรี . 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๕. 
คูณ โทขันธ�.รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน.  กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ1าส�, ๒๕๓๗. 
จอห�น แมคคอนแนล. ศาสตร?และศิลป@แห-งการระงับความขัดแยBง. แปลโดย พระไพศาล วิสาโล. 
 พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๙. 
ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก1ว.รศ.ดร. ความเขBาใจเบ้ืองตBนเก่ียวกับสันติวิธีและธรรมชาติของ
 ความขัดแยBงในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๗. 
ชญานิศ เขียวสด. อปริหานิยธรรม : หลักธรรมกับความสําเร็จและความม่ันคงขององค?กร. 
 (ม.ป.ป.). 
ชัยวัฒน� สถาอานันท�. สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก1วการพิมพ�, ๒๕๓๘. 
ชัยเสฏฐ� พรหมศรี.ดร.  Conflict Management (การจัดการความขัดแยBงในองค?กร). 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร�เน็ท จํากัด, ๒๕๕๐. 
ทองหล�อ วงษ�ธรรมา. รศ.ดร. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน?. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ1าส�, ๒๕๓๘. 
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บุญเดิม พันรอบ. รศ. สังคมวิทยา : ประวัติแนวความคิดและทฤษฎี (Sociclogy History of 
 Ideas  and Theories. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบุรพา, ๒๕๔๕. 
ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดีด จํากัด, 
 ๒๕๔๔. 
ปFญญา ใช1บางยาง. ธรรมาธิบาย เล-ม ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�รติธรรม, ๒๕๔๖.  
เปลื้อง ณ นคร. พจนานุกรมไทย – ไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๔๓. 
พระเทพดิลก (ระแบบ � ิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน?. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สHฺญโต). พุทธวิธีบริหารความขัดแยBง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�  
 ห.ส.น. เจี้ยฮ้ัว, ๒๕๕๔. 
พระธรรมปJฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน? ฉบับประมวลศัพท?. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐.
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร�.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส� จํากัด, 2546. 
พระธรรมปJฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร?ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐, 
 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน จํากัด, ๒๕๔๕. 
พระธรรมปJฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร?ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, 
 (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระธรรมปJฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). สลายความขัดแยBง (นิติศาสตร?-รัฐศาสตร?-เศรษฐศาสตร? แนวพุทธ). 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทสื่อเกษตร จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรรมพุทธศาสน?ฉบับประมวลศัพท?. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๕. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ� บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). สลายความขัดแยBง. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ�ครั้งท่ี ๓๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
 สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗. 
พระมหาสนอง ปFจโจปการี. มนุษย?กับสังคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร?อภิธานวรรณนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ� 
 พริ้นท�ติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ � ิตญาโณ). ธรรมะสําหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท คลัง
 วิชา จํากัด, ๒๕๓๖. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ RJตญาโณ). ธรรมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๕. 
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พฤทธิสาณ ชุมพล. ม.ร.ว. มนุษย?กับสันติภาพ :สันติภาพภายใตBเง่ือนไขของความขัดแยBงทางสังคม
 และการเมือง. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๒.  
ยศ สันตสมบัติ. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปbญญาทBองถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย-างย่ังยืน. 
 เชียงใหม� : นพบุรีการพิมพ�, ๒๕๔๒. 
โยฮัน กัลปTตุง. การแปลงเปล่ียนขับเคล่ือนความขัดแยBงดBวยสันติวิธี (วิธีการกBาวขBาม- Transcend 
 Method). แปลโดย เดชา ต้ังสีฟVา. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ�คบไฟ, ๒๕๕๐. 
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนบริหารราชการแผ-นดิน พ.ศ. 
 ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ? ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
 นานมีบุXคส�พับลิเคชั่นส� จํากัด, ๒๕๔๒. 
ลิขิต ธีรเวคิน. ศ. ดร. ความขัดแยBงและการแกBปbญหา (ม.ป.ป.). 
วงสา คงดี และ สุวิทย� เลาหศิริวงศ�. รศ.ดร. การสังเคราะห?ประสบการณ?และงานเอกสารการวิจัย
 การจัดการความขัดแยBงในประเทศไทย. สถาบันสันติศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 
วรนารถ แสงมณี. องค?การและการจัดการองค?การ. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ระเบียงทอง
 การพิมพ�, ๒๕๔๔. 
วศิน อินทสระ. ปปbญจธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ�บรรณกิจ ๑๘๘๑ จํากัด, ๒๕๔๙. 
วันชัย วัฒนศัพท� และคณะ. รายงานการสํารวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแยBงในประเทศ
 ไทย. กรุงเทพมหานคร : สถบันพระปกเกล1า, ๒๕๔๖. 
วันชัย วัฒนศัพท�, ศ. เรื่องความขัดแยBง : หลักการและเครื่องมือแกBปbญหา. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. นนทบุรี : 
 สถาบันพระปกเกล1า, ๒๕๔๗. 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น. การจัดการความขัดแยBงและการมีส-วนร-วมสาธารณะ. 
 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น : บริษัทเอเลกษ� จีโบวสก้ีและคณะ จํากัด, 
 ๒๕๔๐. 
สนธยา พลศรี, ผศ. หลักสังคมวิทยา (Principlo of Sociology). พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร 
 : สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๕๓. 
สมชัย จิตสุชน. ความเล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจกับความขัดแยBงในสังคม : ทฤษฎี ประสบการร?และ
 แนวทางสมานฉันท?. (ม.ป.ป.). 
สมเด็จพระมหาสมณเจ1า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและธรรม
 ศึกษาช้ันโท). พิมพ�ครั้งท่ี ๓๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 



๓๒๖ 
 

สมเด็จพระสังฆราชเจ1า กรมหลวงวชิรญาณวงศ�. ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
 วิทยาลัย, ๒๕๑๕. 
สร1อยตระกูล ( ติวยานนท� )  อรรถมานะ.  พฤติกรรมองค?การ ทฤษฎีและการประยุกต? . 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๔๑. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน�. ทฤษฎีสังคมวิทยา เนื้อหาและแนวทางการใชBประโยชน?เบ้ืองตBน. พิมพ�ครั้งท่ี 
 ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ทิศทางประเทศไทยในมิติ
 วัฒนธรรม  ภายใตBแผนปรองดองแห-งชาติ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, 
 ๒๕๕๓. 
สุภางค� จันทวานิช. ทฤษฎีสังคมวิทยา. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
สุวิทย�  รุ�งวิสัย.  ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม. เชียงใหม� : ดาราวรรณการพิมพ�,  ๒๕๔๒. 
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�. ความขัดแยBง : การบริหารเพ่ือความสรBางสรรค?. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพ�ตะเกียง, ๒๕๓๔. 
อนันต�ชัย คงจันทร�. มนุษย?กับสันติภาพ : การบริหารความขัดแยBงเพ่ือสรBางสันติภาพในองค?การ.
 พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  
อมร โสภณวิเชษฐ�วงศ� และดรกวี อิศริวรรณ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 
 พระพุทธศาสนาช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี ๕. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 
 ๒๕๔๓. 
เอกชัย ก่ีสุขพันธ�. การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติ. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
 สุขภาพ ใจ, ๒๕๓๘. 
 

 ๒. บทความ 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค1นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห�งชาติ (คอป.). รายงานฉบับ
 สมบูรณ?คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคBนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห-งชาติ 
 (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕. (ม.ป.ป). 
ประชุม  รอดประเสริฐ, ดร.,รศ. ความขัดแยBง : ปรากฏการณ?ทางธรรมชาติของหน-วยงานท่ีตBอง

ไดBรับการแกBไข. วารสารศึกษาศาสตร� ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร� : 
มหาวิทยาลัยบูรพา,  ๒๕๕๓. 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ. เรื่องกระบวนการแกBปbญหาความขัดแยBงในสังคมไทยกับ
 รัฐธรรมนูญใหม-. (ม.ป.ป.). 
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รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�แห�งชาติ ครั้งท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒). 
 ความขัดแยBงและทางออกของการเมืองไทย. (ม.ป.ป.). 
รายงานสรุปผลการประชุม กลุ�มท่ี ๕. สัญญาประชาคมใหม- : พลังขับเคล่ือนสังคมสู-สมดุล.
 (ม.ป.ป.). 
 

 ๓. วิทยานิพนธ? 
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๓๓๑ 
 

 ง. หนังสือภาษาอังกฤษ 
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Webster. New Dictionary of the American Language, 1967. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือของความอนุเคราะห�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�สัมภาษณ�ข�อมูลเขียนงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แบบสัมภาษณ�งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพการสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ ท+าน 



 

 

แบบสัมภาษณ
 
สัมภาษณ
แบบมีโครงสร�าง 

เร่ือง   “บูรณาการการจัดการความขัดแย�งทางสังคมด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 

 แบบสัมภาษณ�ชุดนี้ ใช�สัมภาษณ� ผู�ให�ข�อมูลท่ีเป�นผู�เชี่ยวชาญทางด�านการจัดการความขัดแย�ง
และหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือให�ได�ข�อมูลตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� โดยแบ/งแบบสัมภาษณ�ออกเป�น 
๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ� 
 ตอนท่ี ๒ ข�อมูลเก่ียวกับป3ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป3จจุบัน 
 ตอนท่ี ๓ ข�อมูลเก่ียวกับการนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการกับ
มาตรการ ๔ มิติเพ่ือแก�ไขป3ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป3จจุบัน 
 
ตอนท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับป-จจัยส.วนบุคคลผู�ให�สัมภาษณ
 

๑) ชื่อ.......................................................................... ฉายา..................................................
นามสกุล.................................................................อายุ................ป: พรรษาท่ีบวช.............................. 
ท่ีอยู/บ�านเลขท่ี..............................หมู/ท่ี...............ซอย..................................ถนน................................ 
ตําบล.......................................... อําเภอ.......................................... จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย�..............................โทร..............................................E-mail......................................... 

๒) ระดับการศึกษา................................................................................................................ 
๓) สถานท่ีทํางาน................................................................................................................. 
๔) ตําแหน/ง.......................................................................................................................... 
๕) ระยะเวลาการดํารงตําแหน/งทางด�านการเมือง / การศึกษา / พระสังฆาธิการ   
     จํานวน...............ป:       จํานวน .......................สมัย 

 
ตอนท่ี ๒  ข�อมูลเก่ียวกับป-ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป-จจุบัน  รวม  ๕ ด�าน  คือ 
 ๒.๑  ป-ญหาความขัดแย�งด�านการเมือง 

๒.๑.๑ ท/านคิดว/าป3ญหาความขัดแย�งด�านการเมือง ท่ีเป�นป3ญหาสําคัญและเร/งด/วนคืออะไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



๓๕๐ 

 

๒.๑.๒ ท/านคิดว/าจะนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาแก�ไขป3ญหาความ
ขัดแย�งด�านการเมืองได�หรือไม/ อย/างไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

๒.๑.๓ ท/านมีข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม/ ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒.๒  ป-ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล 

๒.๒.๑ ท/านคิดว/าป3ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล ท่ีเป�นป3ญหาสําคัญและเร/งด/วนคืออะไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

๒.๒.๒ ท/านคิดว/าจะนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาแก�ไขป3ญหาความ
ขัดแย�งด�านข�อมูลได�หรือไม/ อย/างไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

๒.๒.๓ ท/านมีข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม/ ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒.๓  ป-ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 

๒.๓.๑ ท/านคิดว/าป3ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ท่ีเป�นป3ญหาสําคัญและเร/งด/วนคืออะไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 



๓๕๑ 

 

๒.๓.๒ ท/านคิดว/าจะนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาแก�ไขป3ญหาความ
ขัดแย�งด�านโครงสร�างได�หรือไม/ อย/างไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
๒.๓.๓ ท/านมีข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม/ ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
  
 ๒.๔  ป-ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน
 

๒.๔.๑ ท/านคิดว/าป3ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ท่ีเป�นป3ญหาสําคัญและเร/งด/วนคือ
อะไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

๒.๔.๒ ท/านคิดว/าจะนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาแก�ไขป3ญหาความ
ขัดแย�งด�านผลประโยชน�ได�หรือไม/ อย/างไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
๒.๔.๓ ท/านมีข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม/ ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
  
 
 



๓๕๒ 

 

 ๒.๕  ป-ญหาความขัดแย�งด�านค.านิยม 
๒.๕.๑ ท/านคิดว/าป3ญหาความขัดแย�งด�านค/านิยม ท่ีเป�นป3ญหาสําคัญและเร/งด/วนคืออะไร?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
๒.๕.๒ ท/านคิดว/าจะนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรม มาแก�ไขป3ญหาความ

ขัดแย�งด�านค/านิยมได�หรือไม/ อย/างไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
๒.๕.๓ ท/านมีข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม/ ? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี ๓ ข�อมูลเก่ียวกับการนําหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมมาบูรณาการกับ
มาตรการ ๔ ด�าน เพ่ือการจัดการป-ญหาความขัดแย�งทางสังคมไทยในป-จจุบัน 
 ๓.๑ ท.านคิดว.าหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมข�อใด ท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับมาตรการแก�ไขป-ญหาความขัดแย�งด�านการเมืองให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได� ? 
 ๑) มาตรการกําจัด สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒) มาตรการปJองกัน สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
  



๓๕๓ 

 

 ๓) มาตรการพัฒนา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๔) มาตรการรักษา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๓.๒ ท.านคิดว.าหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมข�อใด ท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับมาตรการแก�ไขป-ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได� ? 
 ๑) มาตรการกําจัด สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒) มาตรการปJองกัน สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๓) มาตรการพัฒนา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๔) มาตรการรักษา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
  
 ๓.๓ ท.านคิดว.าหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมข�อใด ท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับมาตรการแก�ไขป-ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได� ? 
 ๑) มาตรการกําจัด สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง ? 



๓๕๔ 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
 ๒) มาตรการปJองกัน สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๓) มาตรการพัฒนา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๔) มาตรการรักษา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
 ๓.๔ ท.านคิดว.าหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมข�อใด ท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับมาตรการแก�ไขป-ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน
ให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได� ? 
 ๑) มาตรการกําจัด สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒) มาตรการปJองกัน สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๓) มาตรการพัฒนา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 



๓๕๕ 

 

 ๔) มาตรการรักษา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
 ๓.๕ ท.านคิดว.าหลักสาราณียธรรมและวัชชีอปริหานิยธรรมข�อใด ท่ีสามารถนํามาบูรณา
การกับมาตรการแก�ไขป-ญหาความขัดแย�งด�านค.านิยมให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนได� ? 
 ๑) มาตรการกําจัด สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๒) มาตรการปJองกัน สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๓) มาตรการพัฒนา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 ๔) มาตรการรักษา สามารถบูรณาการด�วยหลักธรรมข�อใดได�บ�าง? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

    ขอขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณผู�ทรงคุณวุฒิทุกท/าน 

    ท่ีกรุณาให�คําสัมภาษณ�และข�อเสนอแนะต/าง ๆ 

     พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล (กําเหนิดกลับ) 

    นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๓๕๗ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร � ิตวณฺโณ), เจ�าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ), 
เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 

 



๓๕๘ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),รศ.ดร., ผู�ช4วยอธกิารบดีฝ6ายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 



๓๕๙ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

พระไพศาล วิสาโล, เจ�าอาวาสวัดป6าสุคะโต, เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 

 

 



๓๖๐ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

นายอํานวย สุวรรณคีรี, อดีตสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจังหวัดสงขลา, 
เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 



๓๖๑ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

รศ.ดร.โคทม อารียา, ผู�อํานวยการศูนยAศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 

เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 



๓๖๒ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

ดร.นาที รัชกิจประการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง, เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 

 



๓๖๓ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

นายนิพนธA บุญญามณี, นายกองคAการบริหารส4วนจังหวัดสงขลา, 
เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 

 



๓๖๔ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, รักษาการผู�อํานวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA, 

เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 

 

 



๓๖๕ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี, ผู�อํานวยการศูนยAการเรียนรู�การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี ๓ (ภาคใต�), เม่ือ

วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 

 



๓๖๖ 
 

ภาพการสัมภาษณ� 

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ, ผู�อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล�า, 
เม่ือวันท่ี๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

 

 





























๓๖๗ 
 

 

 

ประวัติของผูวิจัย 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล : พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล  (กําเหนิดกลับ) 

วัน/เดือน/ป  เกิด  : วันจันทร!ท่ี ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ชาติภูมิ   : บ*านวัดประตูเขียน  ต. ม/วงงาม  อ. สิงหนคร  จ. สงขลา 

บรรพชา  : ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดภูตบรรพต  ต. ชะแล*  อ. สิงหนคร    

     จ. สงขลา 

อุปสมบท  : ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘  ณ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล 

     เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สังกัดป%จจุบัน  : วัดดอนรัก  ต. บ/อยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา 

การศึกษา  

 พ.ศ. ๒๕๓๑ : นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สํานักเรียนวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๐ : เปรียญธรรม ๕ ประโยค  (ป.ธ.๕)สํานักเรียนวัดราชาธิวาส   

       กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช   

       วิทยาลัย  

 พ.ศ. ๒๕๔๙ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสบการณ* 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ : กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม แม/กองธรรมสนามหลวง 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ : อาจารย!ประจําพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต        

     ศรีธรรมาโศกราช ศูนย!การศึกษาสงขลา 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ : ครูสอนปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลีสํานักเรียนวัดดอนรัก         

      ต.บ/อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา 

 พ.ศ. ๒๕๕๒ : เปCนเลขานุการรองเจ*าคณะจังหวัดสงขลา–สตูล (ธ) 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ : เปCนเลขานุการเจ*าคณะอําเภอเมืองสงขลา (ธ) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ : เปCนอาจารย!ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

     วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ : ดํารงตําแหน/งเปCนหัวหน*าศูนย!การศึกษาสงขลาจนถึงปEจจุบัน 
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