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ความขัดแยงและวิธแี กไขในพระไตรปฎก

ผศ.อภิรมย สีดาคำ
หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร มจร. วิทยาเขตเชียงใหม

ความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ มาระหวางผคู นทัง้ สองฝายทีเ่ ปนปฏิปก ษกนั มีหลายกรณี หาก
จะเลาโดยละเอียดทำใหเสียเวลา แตกค็ วรจะรกู รณีทเี่ ปนจุดกอใหเกิดความขัดแยงในเรือ่ งอะไร
บางเปนประเด็นหลัก ขอจัดกรณีทเี่ กิดความขัดแยง ทีเ่ ปนปรปกษกนั สรุปใหเห็นงายๆ เปน ๔
กลมุ ดังนี้
ก. กรณีระหวางบุคคลกับบุคคล
ข. กรณีระหวางบุคคลกับกลุมคน
ค. กรณีระหวางกลุมคนกับกลุมคน
ง. กรณีระหวางรัฐตอรัฐ

ก. กรณีระหวางบุคคลกับบุคคล(เรื่องสวนตัว)

ความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล ฝายหนึง่ เปนผกู อ เหตุ เรียกวา ฝายกระทำ อีก
ฝายเปนผูเสียหาย เรียกวา ผูถูกกระทำ โดยที่ฝายกระทำไดสรางความเจ็บช้ำน้ำใจกอความ
อาฆาตพยาบาท อิจฉา ริษยา ทำใหอกี ฝายสูญเสียทัง้ ทรัพยสนิ หรือ ชีวติ ทัง้ สองฝายบาง
เรือ่ งกอความเสียหายในชาติปจ จุบนั บางเรือ่ งเวรกอกรรมเปนคเู วร คกู รรม กันชนิดขามภพขาม
ชาติ ดังเรือ่ งยอตอไปนี้
๑) ความขัดแยงระหวางพระเจาพรหมทัต กับทีฆาวุกมุ าร๑
เรือ่ งมีวา พระเจาพรหมทัต ผคู รองแควนกาสี ไดยกทัพไปลาอาณาจักรของพระเจาทีฆี
ติโกศล แควนโกศล พระเจาพรหมทัตรบชนะ พระเจาทีฆติ โิ กศลพรอมมเหสีเสด็จหนี ปลอม
๑

ดูรายละเอียดใน ทีฆาวุกุมารชาดก, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๓-๒๔๔/๒๕๒-๒๖๒.
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พระองคเปนปริพาชกมาอาศัยในเมืองพาราณสี เมือ่ มเหสีประสูตพิ ระโอรส จึงขนานนามวา ทีฆา
วุกมุ าร เพือ่ ความปลอดภัยของโอรส จึงใหโอรสอยนู อกเมืองใหศกึ ษาวิชาความรู ตอมาทัง้ สอง
พระองคถกู จับเปนเชลย พระเจาพรหมทัตสัง่ ประหารชีวติ กษัตริยข า ศึก ในวันทีพ่ ระชนกชนนีถกู
แหประจานนำไปแดนประหาร ทีฆาวุกมุ ารตัง้ ใจไปเยีย่ มพระชนกชนนี ก็ไดพบภาพสะเทือนใจ
เชนนัน้ เดินเขาไปหาทันที
เมือ่ พระชนกชนนีเหลือบเห็นทีฆาวุกมุ ารเดินมาแตไกล จึงตรัสกับทีฆาวุกมุ ารโดยตรง เพือ่
เตือนสติพระโอรส วา “พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสนั้ ”ทุกคนก็คดิ วาคนใกล
ตายคงวิกลจริตบาเพอเจอ ไมมใี ครสนใจ และกลาวพระราชาพูดไมรเู รือ่ ง วาทีฆาวุเปนใคร พระ
เจาทีฆีติโกศล ตรัสตอบวา “เราไมไดวิกลจริต ผูใดรูเรื่อง ผูนั้นจักเขาใจ” แลวเพชฌฆาต
นำพระองคไปแดนประหาร ลงดาบประหารชีวติ สิน้ พระชนมพรอมมเหสี
ทีฆาวุกุมาร เสียพระทัยมาก จึงวางแผนแกแคน โดยไปสมัครเปนลูกศิษยนาย
หัตถาจารย(คนฝกชางของราชาพรหมทัต) ทำงานดวยความเอาใจใสจนนายหัตถาจารยพอใจ
ทายสุดไดเลือ่ นตำแหนงขยับจนเขาถึงองคพระเจาพรหมทัตไดเปนราชวัลลภใกลชดิ วันหนึง่ พระ
เจาพรหมทัตจะประพาสปาลาเนือ้ จึงสัง่ ใหทฆี าวุกมุ ารเทียมราชรถเปนสารถีขบั ไป เมือ่ ถึงปา
ทีฆาวุกมุ ารก็ควบมานำราชรถเขาปาลึกไมมเี สนาใดตามทัน เห็นวาไกลแลวก็หยุดพัก พระเจา
พรหมทัตก็พกั เหนือ่ ยและบรรทมเอาพระเศียรหนุนบนตักทีฆาวุกมุ าร หลับไป
เมือ่ ศัตรูมาอยใู นเงือ้ มมือเชนนี้ ทีฆาวุกมุ ารก็นกึ ถึงความแคนทีร่ าชาพรหมทัตแยงชิงดิน
แดนและประหารชีวติ พระชนกชนนีของพระองค ความแคนแนนอก เมือ่ พบคเู วรในโอกาสเปน
ใจเชนนี้ ก็ชกั พระขรรคขนึ้ มาหมายจะบัน่ เศียรพระเจาพรหมทัตใหขาด แตโอวาทพระบิดาทีส่ งั่
กอนถูกประหารผุดขึน้ มาเตือนสติ ทีฆาวุกมุ าร ยัง้ พระทัยได พระองคเวียนชักพระขรรคถงึ ๓
ครัง้ ก็หยุดยัง้ ไดถงึ ๓ ครา
ขณะนัน้ ราชาพรหมทัตสะดงุ ตืน่ ขึน้ มา คงสำเหนียกในกระแสจิตทีอ่ าฆาตรุนแรง เลา
ใหทฆี าวุกมุ ารฟงวา “พระองคฝน วาทีฆาวุกมุ ารกำลังเอาพระแสงประหารพระองค” ทีฆาวุกมุ าร
ก็จับพระเศียรของราชาพรหมทัตชักพระขรรคเงื้อขึ้นพรอมกลาวสำทับวา “ขาพระองค คือ
๒

ดูรายละเอียดใน เรือ่ ง วิฑฑู ภะ, ธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, หนา ๓- ๓๘.
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ทีฆาวุกมุ าร ทีถ่ กู ราชาพรหมทัตทำรายบิดามารดา แยงอาณาจักร จะขอลางแคนวันนี”้ ราชา
พรหมทัตก็กม เศียรยอมแพรอ งขอชีวติ จากทีฆาวุกมุ าร ทีฆาวุกมุ ารกลับบอกวา “ผทู จี่ ะประทาน
ชีวติ ใหทฆี าวุ ก็คอื พระเจาพรหมทัตตางหาก” ทายสุดตางฝายตางสาบานใหอภัยชีวติ แกกนั และ
กัน ศัตรูกก็ ลายมาเปนมิตรทีร่ กั น้ำใจกันอยางยิง่ ราชาพรหมทัตก็ประทานพระราชธิดาใหอภิเษก
กับทีฆาวุกมุ าร ความขัดแยงก็สงบลงดวยดี

ข. กรณีระหวางบุคคลกับกลมุ คน

๑) ความขัดแยงระหวางเจาชายวิฑฑู ภะกับกลมุ ชาวศากยะ๒
คือ ความอาฆาตของเจาวิฑูฑภะกับชาวศากยะ พระเจาปเสนทิโกศล ไดนางวาสภ
ขัตติยา ธิดาที่เกิดจากสนมทาสีกับพระเจามหานาม กษัตริยกรุงกบิลพัสดุที่สืบราชสมบัติตอ
จากการสวรรคตของพระเจาสุทโธทนะ พระพุทธบิดา โอรส คือ วิฑฑู ภะ ไดไปเยีย่ มพระญาติ
ฝายมารดาทีก่ บิลพัสดุ แตถกู ชาวศากยะ มีมานะถือตัวจัด หยิง่ ในศักดิศ์ รี ทัง้ ทีว่ ฑิ ฑู ภะเปนโอรส
แควนโกศลซึง่ มีอำนาจเหนือกบิลพัสดุ กลับดูหมิน่ วาเปนเพียงหลานนางทาสี ตอนรับไมสมเกียรติ
เมือ่ วิทฑู ภะกลับ ชาวศากยะจึงใหเอาน้ำนมมาลางอาสนะทีว่ ฑิ ฑู ภะนัง่ ความทราบถึงวิทฑู ภะ
จึงผูกอาฆาตวา”ตอนนีพ้ วกเจาชาวศากยะเอาน้ำนมลางทีเ่ รานัง่ ไปกอน ภายหลังเราจะเอาเลือด
ในลำคอพวกชาวศากยะลางพระบาทเรา” ภายหลังวิฑูฑภะไดครองราชยแทนพระบิดาปเสน
ทิโกศล จึงยกทัพไปกำจัดชาวศากยะ เอาเลือดจากคอชาวศากยะลางพระบาทและอาสนะทีต่ นเคย
นัง่ ลางแคนเกือบหมดเชือ้ ชาวศากยะ

ค. กรณีระหวางกลมุ คนกับกลมุ คน

๑) ความขัดแยงระหวางกลมุ พระสงฆชาวโกสัมพี ๓
ประเด็นตอมาเปนเรือ่ งความเห็นไมลงรอยระหวางสงฆสองฝาย คือ ฝายพระวินยั ธร(พระ
ฝายเครงวินยั ) กับฝายพระธรรมธร(พระฝายนักเทศน) ชาวเมืองโกสัมพี อยวู ดั โฆสิตาราม ตอน
นัน้ พระพุทธเจาก็ประทับอยดู ว ย วันหนึง่ เมือ่ พระธรรมธรไปทำสรีรกิจทีห่ อ งน้ำ เหลือน้ำชำระ
๓
ดูรายละเอียดใน เรือ่ ง โกสัมพิกภิกษุ, ธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ หนา ๗๔-๙๐.
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ไวในภาชนะชำระ ทำเนียมวินยั เมือ่ ใชภาชนะชำระเสร็จตองคว่ำเก็บไว แตพระธรรมธรไมไดทำ
เมื่อพระวินัยธรเขาไปภายหลังพบเชนนั่นก็กลับมาถามพระธรรมธรวาไมทราบธรรมเนียมหรือ
ทานตองอาบัตแิ ลวนะ พระธรรมธรบอกวา ผมไมทราบวามีธรรมเนียมเชนนี้ พระวินยั ธรก็บอกวา
ไมทราบไมเปนอาบัติ แตเมือ่ กลับไปคณะสงฆฝา ยตนก็นนิ ทาวา พระธรรมธรไมรวู นิ ยั ตองอาบัติ
ก็ไมรู ยังอวดวาเปนพระธรรมกถึก นักเทศนเอกอีก ลูกศิษยกป็ ากพลอยไปซุบซิบกับลูกศิษยพระ
ธรรมธร วา อาจารยทา นตองอาบัตกิ ไ็ มรู เรือ่ งเขาหูพระธรรมธร ดวยความโกรธทีถ่ กู หักหนา
ก็กลาววา พระวินยั ธรชางเจรจาสับปลับ ตอนแรกบอกวาไมรไู มเปนอาบัติ ตอนนีก้ ลับปรับอาบัติ
เรา พระอะไรเจรจาไมอยกู บั รองกับรอย เมือ่ ตางฝายกลาวหากันเชนนี้ เรือ่ งทะเลาะวิวาทก็ลกุ ลาม
จากลูกศิษยพระ ขยายออกไปยังลูกศิษยฆราวาส สงฆสองฝายทำสงครามน้ำลายกัน ไมยอม
เลิกรา เรือ่ งวิวาทใหญขนึ้ เพราะน้ำผึง้ หยดเดียวดุจไฟลามทงุ พระพุทธเจาทรงเสด็จมาหามปราม
ก็ไมมฝี า ยใดยอม ตางคนตางเกง กราบทูลพระพุทธเจาวา “อยามายงุ เรือ่ งพวกตนเลย” เมือ่
หามไมฟง พระพุทธเจาทรงระอา จึงเสด็จหลีกไปปลีกวิเวกในปารักขิตวัน เปนทีร่ กู นั จนเกิดพระ
พุทธรูปปางปาลิไลยกะทีม่ ชี า งกับลิงอุปฏ ฐาก ขนาดพระพุทธเจายังปรามไมอยู นีก่ เ็ ปนอุทาหรณ
วา บางเรือ่ งเมือ่ ทะเลาะกันขยายวงกวาง ผใู หญกต็ อ งหลบมุมความขัดแยงของฝูงนกกระจาบ๔
การทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบปา เรือ่ งมีวา มีนกกระจาบฝูงหนึง่ หากินเสร็จแลว
ก็มาจับกลมุ นอนทีต่ น ไมใหญ นายพรานนกเห็นเชนนัน้ ก็เอาตาขายลอมไว หวังจับทัง้ ฝูง แต
เมือ่ มีภยั ถึงตัว นกกระจาบทุกตัว ก็ชว ยกันเอาหัวสอดเขาตาขายแลวพรอมใจกันบินขึน้ พรอมกัน
ก็ยกตาขายนายพรานไปทิง้ เสียทุกครัง้ ตอมาวันหนึง่ ขณะทีจ่ บั คอนนอนกันนัน้ นกกระจาบ
ตัวหนึง่ เผลอกระทบกระทัง่ กับนกอีกตัว เรือ่ งก็เลยมีปากเสียงกันอางความสำคัญของตัววา ที่
ยกตาขายนายพรานไปไดเพราะตัวเปนหลัก อีกตัวก็ไมยอม บอกวา ขานีแ้ หละตัวจักรสำคัญ ตาง
ตัวก็มพี วกถือหาง ทายสุดเมือ่ ถูกตาขายครัง้ หลัง เกีย่ งงอนกันวา “เอาสิ ถาพวกแกแน ลองยก
ตาขายออกไปสิ” ปรากฏวา ไมสามารถยกตาขายบินออกไปได พวกทีน่ อนรอกินกำลังเพือ่ นก็ถกู
นายพรานเหมารวบหมด เพราะไมมใี ครยอมกัน เกีย่ งงอนกันทำงาน ถือตัววา หากขาดเราจะรสู กึ
ทำนองนี้ หายนะก็มาเยือน
๔
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกะปาฐะ, วัฏฏกชาดก, อรรถกถาวัฏฏกชาดก เลม ๔ ภาค ๑ หนา ๕๔๐.
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ง. กรณีระหวางรัฐตอรัฐ

๓) ความขัดแยงระหวางศากยะกับโกลิยะ (พระญาติแยงน้ำ)๕
เมืองกบิลพัสดุ มืองพระญาติฝา ยบิดากับเมืองเทวทหะเมืองพระญาติฝา ยมารดาของพระ
พุทธเจา ระหวางเขตแดนเมืองทัง้ สอง มีแมน้ำโรหิณเี ปนเสนแบงอยู ชาวเมืองกัน้ ทำนบอาศัย
น้ำจากลำน้ำโรหิณี ทำนา ตอมาสมัยหนึง่ ในฤดูทำนา ถึงเดือน ๗ เกิดน้ำขาดแคลนเพราะ
ฝนแลง พากขาทาสทัง้ หลายทีท่ ำนาก็เจรจากันวา บัดนี้ น้ำนอย หากพวกเราทัง้ สองฝายตาง
วิดน้ำเขานา น้ำก็จะไมพอ หรือหากฝายเรา หรือฝายทานวิดน้ำเอาทัง้ หมด ขาวกลาขอพวก
เราฝายใดฝายหนึง่ ก็จะตายแลง ขาวกลาของฝายเรากำลังงาม จะออกรวงแลว หากไดน้ำฤดู
นีก้ จ็ ะไดผลดี ขอใหเรานะ อีกฝายก็ตอ รองทำนองเดียวกัน โดยกลาววา ขอเราเถิด ทายสุดไม
ยอมเพราะกลาววา เมือ่ ฉางขาวทานเต็ม พวกเราคงตองถือกระสอบขอทานแลวละ เกิดดาทอกัน
ลามปามไปถึงโคตรวงศขดุ คนประวัตบิ รรพบุรษุ ขึน้ มาประณามกัน
ชาวโกลิยะ ดาชาวศากยะถึงโคตรเดิมของชาวศากยะวา “เกิดจากพีน่ อ งสมสกู นั เอง ไม
อาย ทำตัวเหมือนสุนขั บาน และสุนขั จิง้ จอก กองทัพศากยะไรน้ำยา” ฝายโกลิยะก็กลับถูกดา
โตคนื วา “พวกแกเปน ลูกหลานคนขีเ้ รือ้ น หนีจากบานไรทอี่ าศัยเหมือนเดียรฉาน ไปอยอู าศัย
ปาโกละ อาวุธพวกแกแนแคไหน” จากทะเลาะแคคนงาน ก็ลามไปถึง ระดับเจานาย ฝายเจา
นายก็โกรธโดยไมสอบสวน กลายเปนศึกปกปองศักดิศ์ รีของสองตระกูล ยกทัพมาประจันหนา
กัน ร่ำๆจะลงมือลัน่ กองรบ
พระพุทธเจาทราบขาวเสด็จไปเพือ่ ทรงระงับสงครามระหวางพระญาติทงั้ สองฝายทรง
ประชุมพระญาติทงั้ สองฝายแลวซักถามถึงตนตอของตัวปญหาเพือ่ ไลเลียงสอบถามเรือ่ งทีท่ ะเลาะ
วิวาทกัน ดังคำสนทนาวา
พระพุทธเจา ทะเลาะกันเรื่องอะไร
พระญาติ
เรื่องน้ำ
๕
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต, สัมมาปริพพาชนิยสูตร, อรรถกถาสัมมาปริพพาชนิยสูตร เลม ๑
ภาค ๖ หนา ๓๓๙-๓๔๕, กุนาลชาดก และอรรถกถากุนาลชาดก เลม ๔ภาค ๑หนา ๕๓๖-๕๔๑ และธัมมปทัฏฐกถาแปล
ภาค ๖, สุขวรรค เรือ่ ง พระญาติแยงน้ำทำนา, หนา ๑๘๓.
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พระพุทธเจา น้ำตีราคาเทาใด
พระญาติ
ราคานอย
พระพุทธเจา กษัตริย ตีราคาเทาใด
พระญาติ
ประเมินคามิได
พระพุทธเจา ระหวางน้ำกับชีวติ คน อยางไหนจะมีคา มากกวากัน
พระญาติ
ชีวติ คนมีคา มากกวา
พระพุทธเจา ควรจะทะเลาะกันฆากันเพราะน้ำทีม่ รี าคานอยหรือไม
ดุษณีภาพทุกคน ไมมใี ครกราบทูล
พระญาติ
พระพุทธเจา “ถาเราตถาคตไมมาทีน่ วี่ นั นีท้ ะเลเลือดจะไหลนอง”
พระญาติทงั้ สองฝายเลยเลิกทัพกลับมาปรองดองกัน

สาเหตุของการวิวาท
การขัดแยงคงมิไดเกิดมาเพราะความบังเอิญลอยๆโดยปราศจากทีม่ าทีไ่ ป สรรพสิง่ ยอม
เกิดมาจากเหตุ เมือ่ จะสาวหาสาเหตุตามหลักคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถจัดกลมุ ออกเปน
๒ กลมุ ดังนี้
๑. สาเหตุแรก เกิดจากปจจัยภายใน
ในทางพระพุทธศาสนา ระบุหลักใหญเกีย่ วกับความไมลงรอยกัน ขัดแยงกันเอาไว ๒
ปจจัย คือ ทิฏฐิวสิ ามัญญตา และ ศีลวิสามัญญตา โดยที่
ทิฏฐิวสิ ามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นตางกัน มีคา นิยมทีข่ ดั กัน ในเรือ่ งความงาม
ความดี ความถูกตอง ความยุตธิ รรม และความสุข เปนตน เพราะแตละคนยอมมีกรอบคิดไป
คนละอยางและเปาหมายของการดำรงชีวติ ก็ตา งกันไป เชน คนทีม่ หี ลักคิดเฉพาะเรือ่ งคานิยม
ในความสุขทางวัตถุ ก็จะมงุ แสวงหา กอบโกยวัตถุเอาไวใหมาก เพราะถือวา วัตถุสงิ่ ของ เปน
เครือ่ งสนองความสุข ในขณะทีอ่ กี คนอาจจะมองเห็นวา วัตถุสงิ่ ของเปนเพียงอุปกรณใชจำเปน
พืน้ ฐานในการดำรงชีวติ แตเหนือกวาวัตถุ คือ ความสันโดษยินดีทางจิตใจ กลาวงายๆ คือความ
สุขอยทู ใี่ จ อีกตัวอยางทีเ่ ห็นชัด คือ ความคิดทางดานเศรษฐกิจ กลมุ ทุนนิยม จะเนนการเสพบริโภค
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กระตนุ ใหเกิดการบริโภคมากๆ สวนกลมุ อุดมคตินยิ ม หรือจิตนิยมจะเนนไปทีเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
อยางทีข่ ดั แยงกันในการบริหารประเทศชวง ๑๐ ปมานีเ้ อง และ
ศีลวิสามัญญตาเปนความเห็นตางในเรือ่ งกรอบจารีตปฏิบตั ิ กลมุ อนุรกั ษนยิ ม ชอบยึด
ถือจารีตประเพณี เห็นคนรนุ ใหม ประพฤตินอกกรอบจารีตก็ไมสบายใจ พยายามจัดระเบียบสังคม
ดึงกลับเขาสสู งิ่ ทีต่ นคิดวา ดีงาม ขณะที่กลมุ เสรีนยิ ม ตองการอิสรภาพ ตามกระแสโลก ตอง
การความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ชือ่ วา เปนความทันสมัย ไมตกยุค เปนตน
ถาจำแนกปจจัยภายในทีเ่ ปนแรงกระตนุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ตามทีร่ ะบุในอัต
ตทัณฑสูตร และกลหวิวาทสูตร๖ จะพบสิง่ ตอไปนี้ คือ ตัณหา(ความอยาก) หรือ โลภะ(ความ
โลภ) ความตระหนี่ (ผลประโยชนขดั กัน) ทิฏฐิ (ความเห็นผิด เห็นแยงตอกัน) มานะ(ความถือ
ตัว และไมยอมเขาใจกัน) โทสะ (ความโกรธ) ขยายเปนความอาฆาต พยาบาท จองเวร ความมี
อคติ ๔ (ลำเอียงเพราะชอบ ชังรังเกลียด กลัว และหลงงมงายไมร)ู ริษยา(ความไมอยากใหผู
อืน่ ไดด)ี รวมถึงพฤติกรรมทางวาจา เชน การดา สอเสียด
คนเราเมือ่ เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงมีมานะ ทิฏฐิ ความเห็นแกตวั เปนฐาน
เห็นผอู นื่ คิดไมเหมือนตน ก็พยายามผลักดันเปลีย่ นใหผอู นื่ ตองคิดเหมือนตัวคิด มันก็เลยขัดแยง
ลืมนึกถึงเรือ่ งนานาจิตตัง คนเราคิดตางกันได ทำตางกันได แตควรทีจ่ ะเคารพสิทธิของผอู นื่ สงวน
จุดตาง แสวงจุดรวม แตกลับไมไดคดิ ในจุดนี้
๒. สาเหตุหลัง เกิดจากปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก ทีเ่ ปนสิง่ ทำใหเกิดความตางกัน ไดแก อำนาจ ผมู อี ำนาจ ก็พยายาม
ออกกฎกติกามาบังคับขมเหงผอู นื่ โดยไมสอบถามผถู กู บังคับปฏิบตั วิ า เห็นดวยหรือไม คัดคาน
หรือไม ประการตอมา ก็เปนเศรษฐกิจ หมายความวา เศรษฐกิจแบบกระแสโลก ทีป่ ลอยการคา
แบบเสรี แบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา ผทู ดี่ อ ยศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทุนรอนไมมาก สายปาน
ไมยาว ก็แขงขันสไู มได ดังกรณีความขัดแยงระหวางรานคาปลีก หรือรานโชวหว ยตามหัวเมือง
๖
ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๖๙/๗๐๘.
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กับหางสรรพสินคาของบริษัทขามชาติ ที่มาทำมาหากินในเมืองไทย นอกจากนี้ก็เปนเรื่อง
วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวตั นทขี่ ายผานทางสือ่ ทุกชนิด วัฒนธรรมใดดอยกวา ยอมจะถูก
วัฒนธรรมทีแ่ กรงกวากลืนกิน ผทู อี่ อ นแอยอมหาทางปกปอง ขณะทีผ่ ทู แี่ กรงกวาก็หาชองทาง
ทีจ่ ะฉกฉวย อนึง่ ความขัดแยงในดินแดนทางใตของประเทศไทย จนเกิดไฟใตลกุ ลามมานาน ก็เปน
เรือ่ งเชือ้ ชาติ และศาสนาทีต่ า งกัน อีกฝายกลาวหาวา เชือ้ ชาติหนึง่ จะกลืนอีกเชือ้ ชาติหนึง่ ศาสนิก
หนึง่ จะทำลายศาสนิกหนึง่ ในขาวทีก่ ลาวหากันก็เปนเรือ่ งของการเมืองการปกครองทีถ่ กู ตาง
ชาติแทรกแซง กอความไมสงบ หลายประการทีร่ ะบุมา แมจะไมหมด ก็ถอื วา เปนปจจัยภาย
นอกทีต่ อกลิม่ ขยายชองความเขาใจกันใหถา งออกไปจนอยคู นละขัว้
ผลเสียของการวิวาทขัดแยงทัง้ สวนบุคคลและสวนรวม เมือ่ เกิดขึน้ มา มีผลเสียหายหลาย
ประการ เชน เสียความรสู กึ ทีเ่ คยดีกอ กัน เสียเพือ่ น เสียมิตร เสียชีวติ และทรัพยสนิ เสียโอกาส
ทีจ่ ะพัฒนาประเทศ เสียเวลาในการทำมาหากิน ไมไวใจกันตองมัวระแวงและระวังวา อีกฝาย
จะกอหายนะอะไรบางแกตน ตางคนตางมีมอื กุมอาวุธทัง้ เพือ่ ปองกันตน และเพือ่ ทำรายผอู นื่ ความ
สงบสุข สันติภาพไมอาจเกิดขึน้ มาได เดือดรอนไปทุกหัวระแหง
เมือ่ อยดู ว ยกันดีๆ ไมแตกกัน คนเราก็ไมมคี วามจำเปนตองสมาน แตเมือ่ แตกกันเปน
ฝกเปนฝาย ก็ตอ งการกลับไปคืนดีกนั หรือ หันหนาเขาหากัน สมานฉันท เปนหลักแหงการอยู
รวมกันทัง้ กอนการแตกแยกเปนกกเปนฝาย และหลังจากการแตกแยกในกรณีกอ นการแตกแยก
ไมมใี ครเห็นคุณคาของความสมานฉันท แตเมือ่ แตกกันแลว กลับเรียกรองหาความสมานฉันท
สมานฉันท เปนภาษาบาลี (สมาน + ฉฺนทฺ = สมาน แปลวา เสมอกัน เทากัน สวน
ฉันทะ แปลวา ความพอใจ) แปลวา ความมีใจเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ความพรอมใจกัน ชาว
ไทยนำคำนีม้ าใชผา นคำสอนทางศาสนาพุทธ มีคำไทยทีค่ นุ และใกลกบั บาลี คือ สมาน หมาย
ถึง ทำใหตดิ เชน สมานแผล คือ ทำใหแผลติด เชือ่ มผูกเขาดวยกัน เชน สมานมิตร คือ ผูกมิตร
มีคำบาลีทมี่ คี วามหมายเขากลมุ กับสมานฉันทอยหู ลายคำ คือ สมัครสมาน (ความกลมเกลียว)
และ สามัคคี (ความพรอมเพรียงกัน ความปรองดองกัน)
ขอความเพือ่ สรางสมานฉันทจากพระไตรปฎก
วิวาทํ ภยโต ทิสวฺ า
อวิวาทฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ
เอสา พุทธฺ านุสาสนี
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“ทานทัง้ หลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเปนภัย และเห็นความไมววิ าท โดยความ
ปลอดภัยแลว เปนผพู รอมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิด นีเ้ ปนพระพุทธานุสาสนี”๗ “สุขา
สงฺฆสฺส สามคฺค”ี “ความสามัคคีพรอมเพรียงแหงหมนู ำสุขมาให”๘

แนวทางสรางสันติและสมานฉันทเชิงพุทธ
วิธกี ารสรางสมานฉันท ทีป่ รากฏในพระไตรปฎก พบวา พระพุทธเจาเปนเหมือนแพทย
ทีร่ กั ษาอาการปวย จะวางยาตามอาการกำเริบของโรค และโรคอยางเดียวกัน ดุจการแกไขความ
ขัดแยงในสังคมสมัยใหม บางกรณี ตองใชหลักนิตศิ าสตร บางกรณีตอ งใชหลักรัฐศาสตร บาง
กรณีตอ งใชควบคกู นั โดยปรับใหเหมาะสม จะนำเสนอเปน ๒ แนวทาง คือ
๑. วิธีการสรางสมานฉันทแบบวินัยปฎก(อธิกรณสมถะ)๙หรือหลักนิติศาสตร
พระพุทธเจาไดทรงบัญญัตพิ ระวินยั เพือ่ เปนแนวในการประพฤติปฏิบตั ขิ องพระสงฆ แต
การบัญญัตวิ นิ ยั นัน้ ก็ทรงบัญญัตเิ ปนพระสงฆมไิ ดบญ
ั ญัตติ ามลำพัง ตองใหเกิดเรือ่ งกอน แลว
ประชุมสอบสวนแลวบัญญัตพิ ระวินยั ทามกลางพระสงฆ ดวยความเห็นชอบของพระสงฆตา งพรอม
ใจกันนำไปปฏิบตั ิ การทำกรรมตาง ๆ ของสงฆ ยกเวนอปโลกนกรรม ลวนใหทำเปนการสงฆ
ทัง้ สิน้ กลาวคือ
๑) ญัตติกรรม-ทำดวยสงฆ จตุวรรค คือ ๔ รูป ขึน้ ไป เชน การสวดปาติโมกข
๒) ญัตติทตุ ยิ กรรม-ทำดวยสงฆ ปญจวรรคคือ ๕ รูป ขึน้ ไป เชน เรือ่ งกฐิน
๓) ญัตติจตุตถกรรม-ทำดวยสงฆ ทสวรรค คือ ตัง้ แต ๑๐ รูปขึน้ ไปยกเวนในทีก่ นั ดาร
เชน การอุปสมบท
๔) การใหมานัตต การสวดอัพภาน ก็ตอ งใชสงฆตงั้ แต ๒๑ รูปขึน้ ไป
จึงกลาวไดวา พระวินยั คือ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายตางๆ
๗
ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๓๕/๕๙๕.
๘
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/ ๒๔/ ๔๑.
๙
ขุ.ภิกขฺ นุ .ี (ไทย) ๓/๕๐๓/๓๒๘.
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พระสงฆ คือ สมาชิกสภาผแู ทน
คุณสมบัตขิ องพระสงฆ คือ คุณสมบัตขิ องสมาชิก
อำนาจพระสงฆ คือ อำนาจอธิปไตย
กรณีเมือ่ เกิดความขัดแยง เห็นตางเกีย่ วกับบทบัญญัติ หรือมีการละเมิดบทบัญญัติ ใน
เรือ่ งวินยั พระพุทธเจา เรียกวา “อธิกรณ” หมายถึงเกิดเรือ่ งขึน้ แลวตองจัดการใหสงบ มี ๔
อยาง คือ
วิวาทาธิกรณ ไดแก การเถียงกันปรารภพระธรรมวินยั เรือ่ งนี้ ตองไดรบั การชีข้ าด
วาถูก หรือผิด จากทานผรู ู ทางบานเมือง เมือ่ ตีความขอกฎหมาย ยังตองอาศัยผรู กู ฎหมาย
วินจิ ฉัย เพือ่ วางเปนแบบแผนตามหลักนิตธิ รรม
อนุวาทาธิกรณ ไดแก การกลาว โจทฟองกันวา ตองอาบัติ คือทำความผิด เรือ่ งนี้
ตองไดรบั การวินจิ ฉัย ตัดสินวา จริงหรือไมจริง จากทานผรู ู ชีม้ ลู ตามขอเท็จจริง
อาปตตาธิกรณ ไดแกการตองอาบัติ ทำความผิดบัญญัติ วินยั ถูกปรับอาบัติ เมือ่ ผิด
ตองปรับปรุงตัวทำใหถกู และระวังไมทำความผิดซ้ำ
กิจจาธิกรณ ไดแกกจิ ทีส่ งฆชว ยกันทำ สังฆกรรม ขอนีอ้ าจจะเกีย่ วกับการประชุมสวด
สมนุภาสนา(สวดหามภิกษุไมใหดอื้ รัน้ ในการกระทำอันมิชอบ)หรืออัพภานในกลมุ อาบัตสิ งั ฆาทิเสส
หรือการอุปสมบท
ทีเ่ ห็นวา เกีย่ วกับเรือ่ งขัดแยงโดยตรงก็มี เพียง ๓ อธิกรณ ขางตน การระงับขอขัด
แยงตามพระวินยั ระบุวธิ กี ารเอาไว ๗ ประการ ทีเ่ รียกวา อธิกรณสมถะ ดังนี้
๑. วิธแี บบ สัมมุขาวินยั กระบวนการนี้ ตองนำคกู รณีเขามาในทีป่ ระชุมหมคู ณะ แลว
ระงับเรือ่ งทะเลาะกันตอหนาโจทกและจำเลย ใหถกู ตองตามธรรม ตามวินยั
๒. วิธแี บบ สติวนิ ยั กระบวนการนี้ ใหในกรณีทมี่ ผี กู ลาวหาพระอรหันตวา ตองอาบัติ
แตสงฆทราบวา คุณสมบัตขิ องพระอรหันตคอื ความเปนผมู สี ติสมบูรณ คนมีสติจะไมทำผิด เพราะ
รตู วั เสมอ
๓. วิธแี บบ อมูฬหวินยั แบบนี้ ใชในกรณีผทู ำผิดในขณะทีว่ กิ ลจริต เมือ่ หายบาแลว
ก็ยกผลประโยชนให กรณีเชนนี้ ทางกฎหมายก็ไมเอาผิดคนทีท่ ำผิดเพราะสติไมสมประกอบ
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๔. วิธแี บบ ปฏิญญาตกรณะ กรณีนี้ ใหระงับตามทีผ่ ทู ำผิดสารภาพตามความผิดทีท่ ำ
ลงไป
๕. วิธแี บบ เยภุยยสิกา กรณีนี้ ใชเสียงสวนมาก แบบคณะลูกขุน หรือความเห็นแบบ
ประชาพิจารณ
๖. วิธแี บบ ตัสสปาปยสิกา ใชในกรณี ทีผ่ ทู ำผิด ไมยอมรับสารภาพ แตจำนนดวย
หลักฐาน จึงตัดสินตามความผิดทีล่ ะเมิดลงไป
๗. วิธแี บบ ติณวัตถารกะ ใชในกรณีทเี่ รือ่ งยงุ ยาก กระทบตอความมัน่ คง ลำบากจะเขา
ขางฝายใด จึงเลือกวิธปี ระนีประนอมกันทัง้ สองฝาย ไมฟน ความเกา สางชำระความเดิม ไม
ฟน ฝอยหาตะเข็บ ใหเลิกแลวตอกัน ดุจเห็นสิง่ ไมสะอาด จึงนำหญามากลบเสีย สมานฉันท
คงจะใชแบบนีก้ ไ็ ด คือ การประนีประนอม
ทัง้ อธิกรณและการระงับตองทำเปนการสงฆเปนสวนใหญ ดุจการตัง้ กรรมาธิการฝาย
ตาง ๆ ฉะนัน้ จึงเปนการทำงานเปนกลมุ เปนทีมและในการประชุมทำกรรมตางๆ เปนการสงฆ
นัน้ ตองมีมติเปนเอกฉันท จริงๆ ถามีขอ ของใจมีสทิ ธิ ยับยัง้ (Vote) ได แมเพียงเสียงเดียวสงฆ
ทัง้ หมดก็ตอ งฟงดังทายกรรมวาจาวา”ยสฺสายสฺมโต ขมติ............โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส น ขมติ โส
ภาเสยฺย” “ถากรรมนี้ ชอบใจตอทานผใู ด ทานผนู นั้ พึงเงียบ ถาไมชอบใจตอทานผใู ดทานผนู นั้
พึงพูดขึน้ ”
อนึ่งการทำกรรมอันใดก็ตาม พระวินัยจะตองพรอมเพรียงกัน ดังคำขึ้นตน ของ
กรรมวาจาวา “ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล”ํ ซึง่ แปลวา “ถาความพรัง่ พรอมของสงฆ พรอม
แลว..สงฆพึงทำ...”ดังนี้.๑๐
ทีก่ ลาวมาเปนเรือ่ งของแบบเลือกในการหาทางสงบขอขัดแยงตามพระวินยั ดุจการตัดสิน
อรรถคดีทางกฎหมายบานเมืองในศาลสถิตยุตธิ รรมตามหลักนิตศิ าสตร หรือ นิตธิ รรม
๒. วิธสี รางสมานฉันทแบบพระสุตตันตปฎกหรือแนวรัฐศาสตร
วิธสี รางสมานฉันท ทีป่ รากฏในพระสุตตันตปฎก เรียกแบบแนวสมัยใหมวา ระงับโดย
หลักรัฐศาสตร เทาทีพ่ บมีหลายวิธี แยกตามกรณีทเี่ กิดความขัดแยง
๑๐

วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๐/๙๘.
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๑) หลักเสรีภาพทางความคิด
พระพุทธเจาไดใหโอกาสแกชาวกาลามะในการทีจ่ ะเชือ่ หรือไมเชือ่ คำสอนของนัก
บวช ทีม่ าเผยแผคำสอนดวยขอความวา “ดูกรกาลามะทัง้ หลาย ทานทัง้ หลายอยาเชือ่ เพียง
เพราะ
๑. การฟงตามกันมา (มา อนุสสฺ เวน)
๒. การถือกันสืบๆ มา (มา ปรมฺปราย)
๓. ขาวเลาลือ (มา อิตกิ ริ าย)
๔. การอางตำรา (มา ปฏกสมฺปทาเนน)
๕. การใชตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ)
๖. การอนุมาน (มา นยเหตุ)
๗. การตรึกตรองตามอาการ (มา อาการปริวติ กฺเกน)
๘. เขาไดกบั ทฤษฎีทตี่ นคิดไว (มา ทิฏฐนิ ชิ ฌ
ฺ านขนฺตยิ า)
๙. มองเห็นลักษณะวานาเชือ่ ได (มา ภพฺพรูปตาย)
๑๐. สมณะ นีเ้ ปนครูของเรา (มา สมโณ โน ครูต)ิ
ตอเมือ่ ใดรเู ขาใจ ดวยตนเองวา ธรรมเหลานัน้ เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษ ไมมโี ทษ
เปนตนแลว จึงควรละ หรือ ถือปฏิบตั ติ ามนัน้ ” ๑๑
๒) หลักความเสมอภาค
ในพระธรรมวินยั จะเห็นไดจากหลักความอัศจรรยของพระธรรมวินยั ๘ อยางเปรียบ
เทียบกับความอัศจรรยของมหาสมุทร ๘ อยาง ดังนี้
๑. ธรรมวินยั หรือพระพุทธศาสนามีการศึกษาตามลำดับ ทำตามลำดับ ปฏิบตั ติ าม
ลำดับ แทงตลอดอรหัตตมรรค ดวยการทำตอเนือ่ งดุจมหาสมุทรลมุ ลึกตามลำดับ
๒. สาวกของพระพุทธเจาทีแ่ ทไมลว งสิกขาบททีท่ รงบัญญัตแิ ลว แมจะตองสละชีวติ
ก็ยอม ดุจมหาสมุทรไมลน ฝง
๑๑

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
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๓. สงฆ ยอมกันคนชัว่ ใหหา งไกล ดุจทะเลซัดซากศพใหเขาสฝู ง ฉะนัน้
๔. วรรณะ ๔ ออกบวชแลวยอมละซึ่งชื่อ โคตร ในกาลกอนถึงการนับวาเปน
สมณศากยบุตร ดุจน้ำจากแมน้ำทัง้ หลาย เมือ่ ถึงมหาสมุทรแลว ก็เปนน้ำมหาสมุทรอันเดียวกัน
๕. แมฝนตก มหาสมุทรก็ไมปรากฏความพรองและความเต็ม ฉันใด ภิกษุในธรรม
วินยั ทีด่ บั กิเลสดวยนิพพานธาตุ ยอมไมทำนิพพานใหเต็ม
๖. พระธรรมวินยั มีรสเดียว คือ วิมตุ ติรส รสแหงความหลุดพน ดุจมหาสมุทรมีรส
เดียวคือ รสเค็ม (เอกรโส-โลณรโส, เอกรโส-วิมตุ ตฺ ริ โส)
๗. มหาสมุทรเต็มไปดวยรัตนะนานาประการ ฉันใด พระธรรมวินยั ก็มากดวย ธรรม
รัตนะ คือ สติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรค ๘
ฉันนั้น
๘. มหาสมุทร เปนทีอ่ ยขู องสัตวมชี วี ติ ใหญๆ เชน ปลาติมติ มิ งั คลา ติปริมงั คลา อสูร
นาค คนธรรพ ฉันใด พระธรรมวินยั ก็มอี ริยบุคคล ๔ และผปู ฏิบตั เิ พือ่ เปนอริยบุคคล ๔ ฉันนัน้ .
เหตุนี้ จึงทำใหภกิ ษุยนิ ดียงิ่ ในธรรมวินยั .๑๒
๓) หลักความเปนพีเ่ ปนนองกัน หรือ ภราดรภาพ คือ สหธรรมิก ผปู ฏิบตั ธิ รรมรวม
กัน ควรมีธรรมตอไปนี้
ก. สังคหวัตถุ ๔ คือ แบงปน, พูดไพเราะ, บำเพ็ญประโยชนและวางตัวเคียงบา
เคียงไหล รวมสุขรวมทุกข๑๓
ข. สาราณียธรรม ๖ คือจะพูด จะทำ จะคิด ก็ประกอบดวย เมตตาจิต แบงปนลาภ
กันอยางทัว่ ถึง, มีศลี เสมอกันและมีทศั นะเสมอกัน๑๔
ค. หลักอปริหานิยธรรม ๗ คือ
- หมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย
- เมือ่ ประชุมก็พรอมกันเขาประชุม และพรอมเพรียงกันเลิกประชุม
- ไมทำลายหลักการเดิม
๑๒
องฺ อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๐๙/๒๐๐๗.
๑๓
องฺ. จตุกกฺ . (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒.
๑๔
องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๒/๓๒๑.
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- เคารพผหู ลักผใู หญ
- คมุ ครองกุลสตรี มิใหถกู ขมเหง
- เคารพ เจดีย อนุสาวรียค นสำคัญของชาติ
- ใหการคมุ ครองอารักขาสมณะชีพราหมณ ผปู ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบในรัฐ๑๕
๔) หลักการใชอธิปไตย พระพุทธเจาทรงนิยม ธรรมาธิปไตย คือ เอาหลักการเปน
ใหญ มิใช อัตตาธิปไตย เอาตนเปนใหญ หรือ โลกาธิปไตย เอาโลกหรือพวกพองเปนใหญ ดัง
พระองคแสดงไวอยางชัดเจน “ทีใ่ ดไมมสี ตั บุรษุ ทีน่ นั้ มิใชสภา”
สัตบุรษุ คือ ผรู จู กั เหตุผล-รจู กั คน รจู กั ประมาณ-รจู กั กาล-รจู กั ชุมชุม และรจู กั ความ
สัมพันธระหวางบุคคล จึงอาจกลาวไดวา
“พระธรรมวินยั ของพระพุทธเจาเปนหลักการปกครองของพระสงฆ โดยพระสงฆ และ
เพือ่ พระสงฆอนั มีประโยชน ๑๐ อยาง เปนเปาหมาย คือ
๑. เพือ่ หมคู ณะยอมรับวาดี
๒. เพือ่ ใหหมคู ณะมีความผาสุก
๓. เพือ่ ขมคนชัว่
๔. เพือ่ ปกปองคนดี
๕. เพือ่ ขจัดทุกขในปจจุบนั
๖. เพือ่ ตัดทุกขในอนาคต
๗. เพือ่ ผทู ยี่ งั ไมศรัทธาไดมคี วามศรัทธา
๘. เพือ่ รักษาจิตของคนทีศ่ รัทธาอยแู ลว ใหเลือ่ มใสยิง่ ๆ ขึน้ ไป
๙. เพือ่ ความตัง้ มัน่ แหงพระสัทธรรม คือ พระพุทธศาสนา
๑๐. เพือ่ อนุเคราะหพระวินยั คือ หลักการอันดีงาม ของการอยรู ว มกันโดยสันติ อยางที่
เรียกวา “มีสนั ติสขุ ในสวนตน และสันติภาพในสวนรวม”

๑๕

องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘.
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สรุปความวา ผลทีไ่ ดรบั จากวิธกี ารสรางความสมานฉันททปี่ รากฏในพระไตรปฎก พระ
พุทธเจาทรงใชระงับความขัดแยง ทำใหพระญาติเขาใจกัน เปนหนึง่ น้ำใจเดียวกัน เลิกทัพ หัน
มาใหการชวยเหลือกัน ถอยทีถอ ยอาศัย ก็อยรู อดทัง้ สองฝาย ในสวนของพระสงฆชาวโกสัมพี
เมือ่ ถูกชาวบานคว่ำบาตร เกิดสำนึกตัวได ขอขมากันและกัน แตชาวบานยังไมยอม ใหไปขอขมา
พระพุทธเจากอน กวาจะออกพรรษาก็ลำบากทั้งสองฝาย ในที่สุดก็ปรองดองกันเพราะเห็น
ผลกรรมการทะเลาะวิวาท
สมานฉันททปี่ รากฏในพระไตรปฎก อาจจะไมใชตำราวิเศษ หรือ คาถาวิเศษ เสกออก
ไปสังคมสงบสุขไดทนั ที และทัง้ หมด เพราะคนเรายังมีอคติ คานิยม โลภะ โทสะ ไมเหมือนกัน
การจะเขาไปแกปญ
 หา ตองใชแบบทีเ่ หมาะสม เพียงแคการเอยปากขอโทษ ก็ยงั ดีกวาปากแข็ง
มีมานะถือตัวจัด อุณหภูมคิ วามขัดแยงก็ลดความรอนแรงลงมาระดับหนึง่ แลว

มองแตแงดีเถิด
เขามีสวน
จงเลือกเอา
เปนประโยชน
สวนที่ชั่ว
จะหาคน
อยามัวเที่ยว
เหมือนเทีย่ วหา
ฝกใหเคย

เลวบาง
สวนดี
ตอโลกบาง
อยาไปรู
มีดี
คนหา
หนวดเตา
มองแตดี

ชางหัวเขา
เขามีอยู
ยังนาดู
ของเขาเลย
เพียงสวนเดียว
สหายเอย
ตายเปลาเลย
มีคุณจริง.
(ทานพุทธทาสภิกขุ)

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต
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