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พุทธวิธแี กปญ
 หาความขัดแยงโดยกรอบแหงอธิกรณสมถะ ๗ :
ศึกษาแนวการประยุกตใชสมั มุขาวินยั เยภุยยสิกาวินยั และติณวัตถารกะ
พระศรีคมั ภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺโฺ), รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
R


⌫
สิง่ ทีเ่ ปนปญหาหรือบางทีไมใชปญ
 หา แตเปนกิจทีจ่ ะตองไดรบั การบริหารจัดการใหสำเร็จ
ลุลว งไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงคตามนโยบาย เรียกตามภาษาพระ
พุทธศาสนาวา อธิกรณ พระพุทธศาสนาพูดถึงอธิกรณ ๔ อยาง๒ ในทีน่ จี้ ะอภิปรายเฉพาะ
วิวาทาธิกรณ วาดวยปญหาความขัดแยงเกีย่ วกับหลักการในองคกรสงฆ
วิวาทาธิกรณ คือ กรณีทแี่ สดงออกทางกายและวาจา แสดงถึงความบาดหมาง ความ
ทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความกลาวตางกัน ความกลาวโดยประการอืน่ การพูดเพือ่
ความกลัดกลุมใจ การดาทอในเรื่องนั้นๆ เรียกรวมๆวา ความคิดเห็นขัดแยงกันในเรื่องที่วา
(๑) นีธ้ รรม (๒) นีอ้ ธรรม (๓) นีว้ นิ ยั (๔) นีไ้ มใชวนิ ยั (๕) นีต้ ถาคตภาษิตไวตรัสไว (๖) นี้
ตถาคตไมไดภาษิตไว ไมไดตรัสไว (๗) นีจ้ ริยาวัตรทีต่ ถาคตไดประพฤติมา (๘) นีจ้ ริยาวัตรทีต่ ถาคต
ไมไดประพฤติมา (๙) นีต้ ถาคตบัญญัตไิ ว (๑๐) นีต้ ถาคตไมไดบญ
ั ญัตไิ ว (๑๑) นีอ้ าบัติ (๑๒) นี้
อนาบัติ (๑๓) นีอ้ าบัตเิ บา (๑๔) นีอ้ าบัตหิ นัก (๑๕) นีอ้ าบัตมิ สี ว นเหลือ (๑๖) นีอ้ าบัตไิ มมสี ว น
เหลือ (๑๗) นีอ้ าบัตชิ วั่ หยาบ (๑๘) นีอ้ าบัตไิ มชวั่ หยาบ
๑
วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๕-๒๒๖/๓๓๐-๓๔๕.
๒
อธิกรณอกี ๓ อยางทีเ่ หลือ คือ (๑) อนุวาทาธิกรณ ไดแก การทีภ่ กิ ษุโจทกันดวยสีลวิบตั ิ อาจาร
วิบตั ิ ทิฏฐิวบิ ตั ิ หรืออาชีววิบตั ิ เปนลักษณะการโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง (๒) อาปตตาธิกรณ
ไดแกอาบัตทิ งั้ ๕ กอง อาบัตทิ งั้ ๗ กอง ประกอบดวย ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ถุลลัจจัย
ทุกกฎ ทุพภาษิต (๓) กิจจาธิกรณ ไดแก ภาระหนาทีต่ ามพระธรรมวินยั ซึง่ เปนธรรมเนียมโดยเฉพาะของสงฆ
ประกอบดวยอปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทตุ ยิ กรรม และญัตติจตุตถกรรม

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

18

ความขัดแยงในประเด็นดังกลาวอาจเกิดขึน้ ไดใน ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ เกิดจากคน ๒ คนหรือฝายมีความคิดเห็นแตกตางตรงกันขามกัน โดย
หาขอยุตไิ มได เชน ฝายหนึง่ เห็นวา นีธ้ รรม อีกฝายหนึง่ เห็นวา นีอ้ ธรรม ฝายหนึง่ เห็นวา นีว้ นิ ยั
อีกฝายหนึง่ เห็นวา นีไ้ มใชวนิ ยั ฝายหนึง่ เห็นวา นีเ้ ปนอาบัติ อีกฝายหนึง่ เห็นวา นีไ้ มเปนอาบัติ
ลักษณะที่ ๒ เกิดจากคน ๒ คนหรือฝาย คือ ฝายทีแ่ สดงความเห็นบิดเบือน เชน
แสดงอธรรมวาเปนธรรม แสดงธรรมวาเปนอธรรม แสดงสิง่ ทีม่ ใิ ชวนิ ยั วาเปนวินยั แสดงวินยั
วามิใชวนิ ยั แสดงกรณีทเี่ ปนอาบัตวิ า ไมเปนอาบัติ แสดงกรณีทไี่ มเปนอาบัตวิ า เปนอาบัติ กับฝาย
ทีแ่ สดงความเห็นตามความเปนจริง เชน แสดงอธรรมวาเปนอธรรม แสดงธรรมวาเปนธรรม๓
รวมเปน ๙ คกู รณี ๑๘ ประเด็น ปญหาความขัดแยงอยางนีใ้ นองคกรสงฆ ถือเปนเรือ่ งใหญ เพราะ
เกีย่ วกับหลักการ เปนทิฏฐิในกระบวนการกลมุ เปนกระแสทีม่ พี ลังมากในสังคมสงฆ ถาจัดการ
ไมเปนระบบ จะทำใหเกิดความลุกลามใหญโตนำไปสคู วามแตกแยกในองคกรหรือสังคมประเทศ
ชาติ และทายทีส่ ดุ อาจทำใหเกิดความลมสลายได
เรือ่ งของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเปนกรณีทคี่ วรศึกษาอยางยิง่
เรือ่ งมีอยวู า ๔ ณ อาวาสแหงหนึง่ ในกรุงโกสัมพี มีภกิ ษุอยู ๒ กลมุ คือ กลมุ สุตตันติกะ
ซึง่ เชีย่ วชาญพระสูตร และกลมุ วินยั ธร ซึง่ เชีย่ วชาญพระวินยั วันหนึง่ พระอุปช ฌาย ๕ ของพวก
สุตตันติกะเขาหองสุขา (วัจกุฎ)ี เหลือน้ำชำระไวในภาชนะแลวออกมา พระอุปช ฌายของพวก
วินยั ธรเขาไปทีหลัง เห็นน้ำนัน้ จึงออกมาถามภิกษุสตุ ตันติกะวา “ทานเหลือน้ำไวหรือ ?”

๓

คนที่แสดงอธรรมวาเปนธรรม หรือแสดงธรรมวาเปนอธรรม แสดงสิ่งที่มิใชวินัยวาเปนวินัย
หรือแสดงวินัยวามิใชวินัย เปนตน จัดเปนฝายอธรรมวาที สวนคนที่แสดงอธรรมวาเปนอธรรม หรือแสดง
ธรรมวาเปนธรรม แสดงสิง่ ทีม่ ใิ ชวนิ ยั วามิใชวนิ ยั หรือแสดงวินยั วาเปนวินยั เปนตน จัดเปนฝายธรรมวาที.
วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒-๓๖๔.
๔
วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๑/๓๓๓, วิ.อ.(บาลี) ๓/๔๕๑/๒๔๓, มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏ
ฐกถา แปล ภาค ๑, พิมพครัง้ ที่ ๑๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๗๔-๗๔.
๕
“อุปช ฌาย” เปนชือ่ เรียกพระเถระหรือพระมหาเถระผทู ำหนาทีบ่ วชใหคนทีป่ ระสงคจะบวชเปน
ภิกษุ
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ภิกษุสตุ ตันติกะตอบวา “ผมเหลือน้ำไว”
ภิกษุวนิ ยั ธรถามวา “ในกรณีนี้ ทานไมรวู า เปนอาบัตหิ รือ ?”
ภิกษุสตุ ตันติกะตอบวา “ผมไมรวู า เปนอาบัต”ิ
ภิกษุวนิ ยั ธรกลาววา “ทาน ในกรณีนมี้ อี าบัตอิ ย”ู
ภิกษุสตุ ตันติกะกลาววา “ถามีอาบัติ ผมจะแสดงอาบัต”ิ
ภิกษุวนิ ยั ธรกลาววา “ทาน ถาไมจงใจ ไมมสี ติ ก็ไมมอี าบัต”ิ
เมือ่ ภิกษุวนิ ยั ธรกลาวอยางนี้ ภิกษุสตุ ตันติกะจึงมีความเห็นในอาบัตนิ นั้ วาไมเปนอาบัติ
ฝายภิกษุวนิ ยั ธรบอกพวกนิสติ (ศิษย)ของตนวา “ภิกษุสตุ ตันติกะนี้ แมตอ งอาบัตกิ ไ็ มร”ู พวกนิสติ
ของภิกษุวนิ ยั ธรจึงไปกลาวกะพวกภิกษุสตุ ตันติกะวา “อุปช ฌายของพวกทาน แมตอ งอาบัตแิ ลว
ก็ยงั ไมรวู า เปนอาบัต”ิ พวกภิกษุสตุ ตันติกะจึงไปบอกแกพระอุปช ฌายของตน
พระอุปชฌายของพวกภิกษุสุตตันติกะกลาววา “ในตอนตน ภิกษุวินัยธรนี้กลาววา
‘ไมมอี าบัต’ิ แตตอนนีก้ ลับกลาววา ‘มีอาบัต’ิ ภิกษุวนิ ยั ธรนีพ้ ดู เท็จ” พวกภิกษุสตุ ตันติกะจึงไป
กลาวกะพวกภิกษุวนิ ยั ธรวา “อุปช ฌายของพวกทานพูดเท็จ”๖ ในขณะเดียวกัน ภิกษุวนิ ยั ธรก็ลง
อุกเขปนียกรรม๗ แกภกิ ษุสตุ ตันติกะ โดยกลาวหาวา “ตองอาบัตแิ ลวไมรวู า เปนอาบัต”ิ จากนัน้
ทัง้ ๒ กลมุ ก็กอ ความทะเลาะกันขยายวงกวางออกไปจนถึงพวกอุบาสกอุบาสิกาผถู วายความอุปถัมภ
แก พวกภิกษุ ๒ กลมุ นี้
ปญหาความขัดแยงในหมภู กิ ษุชาวกรุงโกสัมพีเกีย่ วของกับการแสดงความเห็นวา นีธ้ รรม
นีอ้ ธรรม นีว้ นิ ยั นีไ้ มใชวนิ ยั นีอ้ าบัต(ิ เปนอาบัต)ิ นีอ้ นาบัต(ิ ไมเปนอาบัต)ิ นีอ้ าบัตเิ บา นีอ้ าบัติ
หนัก เปนตนดังกลาวมานัน้ ซึง่ ถือเปนเรือ่ งใหญ เปนพฤติกรรมกลมุ ไมใชปจ เจกะ
๖

การกลาวหาวา “พูดเท็จ” ในธรรมเนียมสงฆ เทากับเปนการปรับอาบัตปิ าจิตตีย กลาวคือ พวก
ภิกษุสตุ ตันติกะกำลังบอกวา “อุปช ฌายของพวกภิกษุวนิ ยั ธร ตองอาบัตปิ าจิตตียเ พราะพูดเท็จ”. วิ.มหา.(ไทย)
๒/๒/๑๘๖.
๗
“อุกเขปนียกรรม” แปลวา กรรมอันสงฆพงึ ทำแกภกิ ษุอนั จะพึงยกเสีย หมายถึงวิธกี ารลงโทษ
ทีส่ งฆพงึ กระทำแกภกิ ษุผตู อ งอาบัตแิ ลวไมยอมรับวาเปนอาบัติ หรือไมยอมทำคืน(แสดง)อาบัติ หรือมีความเห็น
ชัว่ ราย(ทิฏฐิบาป) ไมยอมสละ ในทางปฏิบตั คิ อื ไมใหภกิ ษุนนั้ ฉันรวม ไมใหอยรู ว ม ไมใหมสี ทิ ธิเสมอกับภิกษุ
ทั้งหลาย กลาวโดยสรุปก็คือถูกตัดสิทธิที่ภิกษุจะพึงมีพึงไดชั่วคราว. วิ.จู.(ไทย) ๖/๔๖-๗๔/๘๕-๑๕๒.
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ในองคกร สังคม ประเทศชาติกเ็ ชนเดียวกัน ถาเปนเรือ่ งของสามีกบั ภรรยาทะเลาะกัน
พีน่ อ งทะเลาะกัน เพือ่ นบานทะเลาะกัน อยางนีถ้ อื เปนเรือ่ งปจเจกะ ไมใชเรือ่ งทีม่ นี ยั สำคัญอะไร
ถึงจะลุกลามใหญโตแตกไ็ มมผี ลทำใหองคกร สังคม ประเทศแตกแยกลมสลาย เพราะเปนเพียง
อารมณความรสู กึ ทีช่ อบไมชอบ เปนเรือ่ งผลประโยชนทไี่ มลงตัว เปนเรือ่ งการแกงแยงอะไรบางอยาง
แตปญ
 หาความขัดแยงทีถ่ อื วาเปนเรือ่ งใหญกค็ อื ทีเ่ กีย่ วกับหลักการ เชน หลักศาสนา แนวความ
คิดทางการเมือง ซึง่ บางทีสาเหตุไมไดมาจากผลประโยชน ไมไดมาจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ไมไดมาจากกิเลสตัณหาอืน่ ใดเลย แตมาจากความคิดเห็นของแตละกลมุ ทีไ่ มตรงกันจริง ๆ
เมือ่ นำเอากรอบหรือวังวนความขัดแยง ๙ กรณี ๑๘ ประเด็นรวมทัง้ กรณีความขัดแยง
ของพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ กลมุ มาวางทาบกับเหตุการณความขัดแยงในสังคมปจจุบนั จะเห็น
ไดชดั วา อยใู นกรอบหรือวังวนเดียวกัน แตจะมีขอ แตกตางกันตรงทีว่ ธิ กี ารตัดสินขัน้ สุดทายวา
“ฝายไหนถูก ฝายไหนผิด” ซึง่ จะอภิปรายในโอกาสตอไป ขอยกกรณีความขัดแยงทางการเมือง
เปนตัวอยาง
ฝายรัฐบาลบอกวา “นโยบายนีถ้ กู ตอง เปนธรรม” ฝายคานบอกวา “นโยบายนีไ้ มถกู
ตอง ไมเปนธรรม” ฝายรัฐบาลบอกวา “นโยบายนีถ้ กู ตอง สอดคลองกับกฎหมาย” ฝายคานบอกวา
“นโยบายนีไ้ มถกู ตอง ไมสอดคลองกับกฎหมาย”
ฝายรัฐบาลบอกวา “นโยบายนีร้ ฐั บาลชุดกอนไดทำมาแลว” ฝายคานบอกวา “นโยบาย
นี้ รัฐบาลชุดกอนไมไดทำมา” ฝายรัฐบาลบอกวา “กฎหมายนีร้ ฐั บาลชุดกอนตราเอาไว” ฝายคาน
บอกวา “กฎหมายนี้ รัฐบาลชุดกอนไมไดตราไว”
ฝายรัฐบาลบอกวา “นโยบายนีถ้ กู กฎหมาย” ฝายคานบอกวา “นโยบายนีผ้ ดิ กฎหมาย”
หรือบางกรณีฝา ยรัฐบาลอาจจะบอกวา “ผิดกฎหมาย” แตฝา ยคานบอกวา “ถูกกฎหมาย” โดยสรุป
ก็คอื มีความเห็นไมตรงกันเกีย่ วกับหลักการ นโยบาย วิธคี ดิ ซึง่ กลาวเฉพาะในดานความรสู กึ แลว
ตัดสินไมไดวา ฝายไหนถูก ฝายไหนผิด ทุกฝายลวนเห็นวาตัวเองถูกทัง้ สิน้
ความเห็นขัดแยงกันไมวา จะเปนเรือ่ งสวนตัวหรือสวนรวม ในเบือ้ งตน ลวนแลวแตเกิด
จากลักษณะนิสยั สวนบุคคลหรือปจเจกะทัง้ สิน้ เชน ความเปนผมู ลี กั ษณะนิสยั โกรธงายหายยาก
ชอบลบหลตู เี สมอคนอืน่ มีนสิ ยั ริษยา อวดดี ปรารถนาชัว่ มีความเห็นผิด ยึดถือความเห็นของ
ตนเปนใหญ คนเชนนี้มักไมมีความเคารพ ไมมีความยำเกรงในพระรัตนตรัย ไมหมั่นปฏิบัติ
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บำเพ็ญในไตรสิกขา ผทู มี่ จี ติ ประกอบดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ ถึงคราวแสดง
ความคิดเห็นก็แสดงความคิดอันนำไปสคู วามขัดแยง เมือ่ ตกอยใู นอำนาจกิเลสเหลานีม้ าก ๆ เขา
ก็ทำใหขาดความอดทน(ขันติ) และความสงบเสงีย่ ม(โสรัจจะ) แสดงอารมณฉนุ เฉียวรุนแรง
ใสกนั และกัน เหลานีเ้ ปนสาเหตุฝา ยอกุศลคือฝายชัว่
ไมเพียงแตเทานัน้ เฉพาะในประเด็นความเห็นเกีย่ วกับหลักการทีว่ า นีธ้ รรม นีอ้ ธรรม
นีว้ นิ ยั นีไ้ มใชวนิ ยั นีเ้ ปนอาบัติ นีไ้ มเปนอาบัติ นีอ้ าบัตเิ บา นีอ้ าบัตหิ นัก นโยบายนีเ้ ปนธรรม
นโยบายนีไ้ มเปนธรรม นโยบายนีถ้ กู กฎหมาย นโยบายนีไ้ มถกู กฎหมาย เปนตนนี้ แมแตผมู จี ติ
ปราศจากความโลภ ปราศจากความโกรธ ปราศจากความหลงก็ยงั มีความคิดเห็นขัดแยงกันได ทัง้ ๆ
ทีม่ จี ติ เปนกุศล เพราะอยางทีก่ ลาวแลวนัน่ เองวา “หลักการของแตละบุคคลเปนเรือ่ งความคิดเห็น
และความเชือ่ ในความคิดเห็นนัน้ จนเกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ ขึน้ มา เรียกวา ทิฏุปาทาน” ปญหาที่
เกิดขึ้นตั้งอยูบนพื้นฐานของความเห็น(ทิฏฐิ) เปนหลัก ไมไดอยูบนพื้นฐานดานผลประโยชน
สวนตน อาจมีเรือ่ งผลประโยชนเขามาเกีย่ วของเล็กนอย มีกรณีตวั อยางในวงการศาสนาสมัย
พระพุทธเจา เชน ความคิดเห็นแยงกันของภิกษุกลมุ ตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาดวยกันเอง หรือ
ความขัดแยงระหวางเจาลัทธิตา ง ๆ กรณีตวั อยางในวงสังคมหรือการเมือง เชน ความขัดแยงระหวาง
พรรคการเมือง ระหวางองคกรทีไ่ มมผี ลประโยชน (NGO) กับหนวยงานราชการ ระหวางผนู ำ
ทางศาสนากับผนู ำทางการเมือง

⌫ 
 
⌫
ปญหาความขัดแยงในสังคมมีอยหู ลายระดับและหลายลักษณะ ความขัดแยงบางกรณี
ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะตองดำเนินการใหแกไขตามกรอบทฤษฎีใด ๆ ไมวา จะเปนหลักพระธรรมวินยั หรือ
ทฤษฎีของนักคิดตะวันตก เชน พระ ก. ขัดแยงกับพระ ข. บิดามารดากับลูกขัดแยงกัน พีช่ าย
นองชายทะเลาะกัน พีส่ าวนองสาวทะเลาะกัน ความขัดแยงแบบนีเ้ ปนเรือ่ งปจเจกะ ถาถึงขัน้ ที่
จะมีการฟองรองกันตามกระบวนการแหงกฎหมายบานเมืองก็เปนอีกประเด็นหนึง่ จะไมนำมากลาว
ในที่นี้
ปญหาความขัดแยงเกีย่ วกับหลักการทางศาสนา แนวคิดทางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม รวมทัง้ วิธคี ดิ ของคนในองคกร ในสังคมประเทศชาติดงั ทีก่ ลาวมาแลว ทีเ่ รียก
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วาวิวาทาธิกรณ จำเปนตองไดรบั การแกไขอยางเปนระบบ ตามหลักการและวิธกี ารทีน่ กั คิดแนว
สันติวธิ วี างกรอบเอาไวบา ง ทีน่ กั รัฐศาสตรวางกรอบเอาไวบา ง ทีน่ กั การศาสนาวางกรอบเอาไว
บาง ในทีน่ จี้ ะเสนอธรรมพืน้ ฐานเพือ่ การอยรู ว มกันดวยความสามัคคี พรอมกับหลักการและวิธกี าร
ทีพ่ ระพุทธเจาไดวางเอาไวและถือปฏิบตั ใิ นสมัยพุทธกาล

๑. ธรรมพืน้ ฐาน
เมือ่ กรณีความขัดแยงของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ กลมุ ลุกลามใหญโตมากขึน้ พระ
พุทธเจาทรงพยายามไกลเกลีย่ โดยตรัสถึง ๓ ครัง้ วา “อยาเลย ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธออยาบาดหมาง
อยาทะเลาะ อยาขัดแยง อยาวิวาทกันเลย” ก็ไมมผี ลทำใหภกิ ษุเหลานีห้ นั มาสมานสามัคคีกนั และ
มีทที า จะลุกลามใหญโตออกไปเรือ่ ย ๆ ภิกษุผเู ปนธรรมวาทีรปู หนึง่ ไมประสงคจะใหพระพุทธองค
ตองมาลำบากกับการไกลเกลีย่ พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ กลมุ นี้ จึงกราบทูลตอบพระพุทธองค
๓ ครัง้ เชนเดียวกันวา
ขอพระผมู พี ระภาคผทู รงเปนธรรมสามีทรงโปรดรอไปกอน ขอพระองคจงทรง
ขวนขวายนอยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระ
พุทธเจาจะปรากฏเพราะความบาดหมาง เพราะความทะเลาะ เพราะความ
ขัดแยง เพราะการวิวาทนัน้ เอง พระพุทธเจาขา๘
พระพุทธเจาทรงเห็นวาภิกษุเหลานั้นดื้อดาน ทำใหสามัคคีกันไมไดงาย จึงเสด็จ
หลีกไป เมือ่ เสด็จไปถึงทีแ่ หงหนึง่ ชือ่ ปาจีนวังสทายวัน ซึง่ เปนทีพ่ กั จำพรรษาของพระอนุรทุ ธะ
พระนันทิยะ และพระกิมพิละ ทัง้ ๓ ทานมีความสามัคคีกนั อยางยิง่ เปนแบบอยางดานความ
สามัคคีของพระสงฆในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสถามวิธกี ารอยรู ว มกันดวยความสามัคคี ภิกษุ
ทัง้ ๓ รูปกราบทูลถึงวิธคี ดิ ในการอยรู ว มกันกอนวา “พวกขาพระองคจะคิดอยเู สมอวา ‘นับเปน
โชคเปนลาภ เปนความดีงามแลวทีไ่ ดอยรู ว มกับเพือ่ นพรหมจารีน”ี้ ตอจากนัน้ ไดกราบทูลวิธกี าร
สรุปความไดดงั นี้ ๙
๘

ขอความนีแ้ ปลใหเขาใจชัดก็หมายถึงวา “ขอพระพุทธองคจงทรงปลีกตัวออกไปดูอยหู า งๆ อยา
ไดเขามายงุ เกีย่ วกับการทะเลาะวิวาทกันนีเ้ ลย พวกภิกษุทที่ ะเลาะกันเมือ่ ประสบความทุกขยากมากเขา ไมชา
ไมนานก็จะรสู กึ สำนึกไดเอง”. วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓.
๙
วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖-๓๕๙.
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พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคนั้นไดเขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรมทั้งตอหนาและลับหลังในกันและกัน เอาใจใส
ถนอมน้ำใจกันและกัน ชวยกันทำงานคนละไมคนละมือ และนั่งประชุม
สนทนาธรรมกันทุก ๆ ๕ วัน
ธรรมเหลานี้ลวนเปนพื้นฐานแหงความสามัคคีทั้งในองคกรสงฆและสังคมคฤหัสถ
นัยหนึง่ เหมือนกับเปนปยุ ทีท่ ำใหความสามัคคีเจริญงอกงาม อีกนัยหนึง่ ก็เปนเหมือนยาทีจ่ ะกำจัด
หรือละลายเชือ้ อันจะนำไปสคู วามขัดแยงซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ในเวลาใดเวลาหนึง่ วันนีไ้ มเกิด วัน
หนาอาจจะเกิดถาไมมธี รรมพืน้ ฐานคือเมตตาทางกาย วาจา ใจ การถนอมน้ำใจ การชวยเหลือ
เกือ้ กูลกัน และการนัง่ สนทนาเกีย่ วกับความดีงามทุก ๆ ๕ วัน

๒. หลักการและวิธกี าร
๒.๑ สัมมุขาวินยั
อยางทีอ่ ภิปรายไวในตอนตนวา เหตุการณความขัดแยงในองคกรสงฆกบั สังคมคฤหัสถ
จะอยใู นกรอบหรือวังวนเดียวกัน แตจะมีขอ แตกตางกันตรงทีว่ ธิ กี ารตัดสินขัน้ สุดทายวา “ฝายไหน
ถูก ฝายไหนผิด” และก็อยางที่บอกไวแลวเชนกันวา “ในดานความรูสึกแลว ตัดสินไมไดวา
ฝายไหนถูก ฝายไหนผิด ทุกฝายลวนเห็นวาตัวเองถูกทัง้ สิน้ ” ในการหาขอยุติ จะอภิปรายกรณี
ขององคกรสงฆกอ น เมือ่ เกิดกรณีความขัดแยงจะใชวธิ กี ารทีเ่ รียกวา สัมมุขาวินยั อยางไร ?
วาดวยหลักการกอน สัมมุขาวินยั แปลวา ระงับปญหาความขัดแยงในทีพ่ รอมหนา
หมายถึงการทีท่ กุ ฝายทีเ่ กีย่ วของมาประชุมพรอมหนากัน นำประเด็นปญหามาพูดคุยกันแลวหา
ขอยุตแิ ละมีความเปนธรรม ประเด็นสำคัญอยทู ี่ “ความเปนธรรม” ขอนีม้ นี ยั ทีค่ วรศึกษาอยางยิง่
ความเปนธรรมหรือความไมเปนธรรมขึน้ อยกู บั คุณลักษณะและบทบาทขององคประชุม คือผทู ี่
เขารวมประชุมเปนธรรมวาทีหรืออธรรมวาที และฝายไหนมีบทบาทในการชีน้ ำมากกวาระหวาง
ธรรมวาทีกบั อธรรมวาที
คำวา “ธรรมวาที” แปลวา ผมู กั กลาวถูกตองตามหลักการ
คำวา “อธรรมวาที” แปลวา ผมู กั กลาวไมถกู ตองตามหลักการ
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สัมมุขาวินยั ทีช่ อื่ วาไมเปนธรรม อาจแยกพิจารณาไดเปน ๓ กรณี ดังนี้ ๑๐
กรณีที่ ๑ ผเู ขารวมประชุมเกือบจะทัง้ หมดเปนธรรมวาที มีเพียงหนึง่ รูปเทานัน้ เปน
อธรรมวาที แตอธรรมวาทีเปนผมู บี ารมีมอี ทิ ธิพล เปนทีเ่ กรงใจของผเู ขารวมประชุมทัง้ หมด หรือ
มีวาทะเฉียบคม สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลไดชดั เจน จึงมีบทบาทในการชีน้ ำทีป่ ระชุม
ใหยนิ ยอมเห็นคลอยตาม จนกระทัง่ ปญหายุติ อยางนีช้ อื่ วาสัมมุขาวินยั ทีไ่ มเปนธรรม
กรณีที่ ๒ ผเู ขารวมประชุมเกือบจะทัง้ หมดเปนธรรมวาที มีเพียงสองถึงสามรูปเทานัน้
เปนอธรรมวาที แตพวกอธรรมวาทีเปนผมู บี ารมีมอี ทิ ธิพล เปนทีเ่ กรงใจของผเู ขารวมประชุม
ทัง้ หมด หรือมีวาทะเฉียบคม สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลไดชดั เจน จึงมีบทบาทใน
การชีน้ ำทีป่ ระชุมใหยนิ ยอมเห็นคลอยตาม จนกระทัง่ ปญหายุติ อยางนีช้ อื่ วาสัมมุขาวินยั ทีไ่ มเปน
ธรรม
กรณีที่ ๓ ผเู ขารวมประชุมสวนหนึง่ เปนธรรมวาที มีผเู ขารวมประชุมจำนวนตัง้ แต
๔ รูปขึน้ เปนอธรรมวาที แตพวกอธรรมวาทีเปนผมู บี ารมีมอี ทิ ธิพล เปนทีเ่ กรงใจของผเู ขารวมประชุม
ทัง้ หมด หรือมีวาทะเฉียบคม สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลไดชดั เจน จึงมีบทบาท
ในการชีน้ ำทีป่ ระชุมใหยนิ ยอมเห็นคลอยตาม จนกระทัง่ ปญหายุติ อยางนีช้ อื่ วาสัมมุขาวินยั ที่
ไมเปนธรรม
สัมมุขาวินยั ทีไ่ มเปนธรรมอยางนี้ แมจะทำใหปญ
 หาความขัดแยงยุตกิ ถ็ อื วาไมถกู ตอง
เพราะองคประชุมถูกอิทธิพลฝายอธรรมครอบงำ คนดีมคี ณ
ุ ธรรมไมมอี สิ ระทางความคิดทีจ่ ะกระทำ
การใดๆตามทีต่ วั ตองการได
สวนสัมมุขาวินยั ทีช่ อื่ วาเปนธรรมนัน้ ไดแกการทีฝ่ า ยธรรมวาทีมจี ำนวนหนึง่ คน จำนวน
สองถึงสามคนหรือจำนวนตัง้ แต ๔ คนขึน้ ไปเปนผมู บี ารมีมอี ทิ ธิพล เปนทีเ่ กรงใจของผเู ขารวม
ประชุมทัง้ หมด หรือมีวาทะเฉียบคม สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลไดชดั เจน จึงมีบทบาท
ในการชีน้ ำทีป่ ระชุมใหยนิ ยอมเห็นคลอยตาม จนกระทัง่ ปญหายุติ
เห็นไดชดั วา บทสรุปของการแกปญ
 หาตามกรอบแหงสัมมุขาวินยั นัน้ ไมไดถอื เอาตาม
มติเสียงขางมากเปนประมาณ แตยดึ ถือคุณสมบัตขิ องผลู งมติเปนสำคัญ กลาวคือ มติทนี่ ำไปสู
๑๐

วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๗-๑๘๘/๒๙๖-๒๙๙.
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การยุตปิ ญ
 หาตองมาจากบุคคล คณะ หรือสงฆทเี่ ปนฝายธรรมวาที ซึง่ อาจเปนเสียงขางนอยหรือ
เสียงขางมากก็ได อยางไรก็ตาม ถาปญหาไมสามารถใหยตุ ไิ ดตามกระบวนการแหงสัมมุขาวินยั
แนวทางแกปญ
 หาก็จะพัฒนาไปสอู กี กระบวนการหนึง่ ซึง่ จะอภิปรายในโอกาสตอไป
วิธกี ารแหงสัมมุขาวินยั เปนอยางไร ?๑๑ สาระสำคัญในกระบวนการแหงสัมมุขาวินยั
อยทู คี่ วามพรอม ๔ ประการ ประกอบดวย (๑) ความพรอมหนาสงฆ (๒) ความพรอมหนาธรรม
(๓) ความพรอมหนาวินยั และ(๔) ความพรอมหนาบุคคล
คำวา “ความพรอมหนาสงฆ” หมายถึงกรณีความขัดแยงนัน้ ๆ ตองการองคประชุมจำนวน
เทาไรมารวมประชุมแกปญ
 หา เชน ๔ รูปขึน้ ไป ๕ รูปขึน้ ไป ๑๐ รูปขึน้ ไป หรือ ๒๐ รูปขึน้ ไป๑๒ มี
ผมู าประชุมครบตามจำนวน ผอู นื่ ซึง่ เกินจำนวนองคประชุมไปและอยใู นวิสยั ทีจ่ ะตองมาประชุม
ดวยแตบงั เอิญมาประชุมไมไดดว ยเหตุสดุ วิสยั ก็ไดมอบฉันทามติมาแลว และผทู มี่ ารวมประชุมนัน้
ไมมแี มแตคนเดียวทีค่ ดั คาน
คำวา “ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินยั ” หมายถึง กรณีความขัดแยงนัน้ ๆ
ระงับโดยธรรม โดยวินยั ๑๓ โดยสัตถุศาสน ๑๔
คำวา “ความพรอมหนาบุคคล” หมายถึง โจทกและจำเลยทัง้ สองซึง่ เปนคกู รณีอยพู รอม
หนากัน

๑๑
วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๒๘-๒๓๐/๓๔๔-๓๔๘.
๑๒
คำวา “กรณี” ในทีน่ หี้ มายถึง “กรรม” เชน พิธลี งอุโบสถสวดพระปาติโมกข เปนกรรมอยาง
หนึง่ เรียกวา ญัตติกรรม ตองการพระภิกษุมาเปนองคประชุมตัง้ แต ๔ รูปขึน้ ไป พิธอี ปุ สมบทเปนกรรมอยาง
หนึ่ง เรียกวา ญัตติจตุตถกรรม ในเขตชนบทหางไกลความเจริญ ตองการพระภิกษุมาเปนองคประชุมตั้งแต
๕ รูปขึน้ ไป ในเขตเมือง ตองการพระภิกษุมาเปนองคประชุมตัง้ แต ๑๐ รูปขึน้ ไป
๑๓
คำวา “โดยธรรม โดยวินยั ” หมายถึง (๑) มติทใี่ ชตดั สินเปนของฝายธรรมวาที (๒) กระบวน
การทัง้ หมดมีรากฐานมาจากกุศลเจตนา (๓) เปนทีย่ อมรับไดตามความรสู กึ ของโจทกและจำเลย (๔)สอดคลอง/
คลอยตามหลักกุศลธรรมทัง้ หมด โดยสรุปคือนำเอาหลักเกณฑทกี่ ำหนดไวตามพระธรรมวินยั มาใชปฏิบตั ิ มีการ
วินจิ ฉัยถูกธรรม ถูกวินยั
๑๔
คำวา “สัตถุศาสน” แปลวา คำสอนของพระศาสดา ในทีน่ ี้ ผเู ขียนเห็นวาเปนคำสรอยของ
คำวา “ธรรม”
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ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ บุคคล ๒ ฝายเกิดกรณีความคิดเห็นขัดแยงกันเกีย่ วกับหลักการดังกลาว
มา ถาสามารถตกลงกันได ปญหาความขัดแยงยุติ ก็ไมตอ งใชกระบวนการสัมมุขาวินยั แตถา
ไมสามารถตกลงกันได ปญหาความขัดแยงยังคงมีอยู จะตองนำไปสกู ระบวนการสัมมุขาวินยั โดย
ผซู งึ่ เปนทีย่ อมรับของทุกฝายจะทำหนาทีจ่ ดั ใหกระบวนแกปญ
 หาดำเนินไป นัน่ คือ จัดใหมกี ารประชุม
สงฆ (ความพรอมหนาสงฆ) นำกรณีความขัดแยงไปเทียบเคียงกับหลักพระธรรมวินยั (ความ
พรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินยั ) และเรียกคกู รณีมาอยพู รอมหนากันในทีป่ ระชุมสงฆนนั้
(ความพรอมหนาบุคคล) ทำการวินจิ ฉัยกรณีความจนกวาปญหาจะยุติ
ในกรณีทกี่ ระบวนการแกปญ
 หากำลังดำเนินไปอยู และกำลังมีการวินจิ ฉัยกรณีความอยู
มีเสียงคัดคานหรือสนับสนุนดังเซ็งแซจนเกิดความวนุ วายในทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมตองเลือกภิกษุ
บางรูปในทีป่ ระชุมนัน้ ผมู คี ณ
ุ สมบัตเิ ชน เปนผมู ศี ลี เปนพหูสตู จำปาติโมกขได รกู ฎระเบียบดี
ตัง้ เปนคณะทำงาน๑๕ แลวมอบหมายใหนำกรณีความไปวินจิ ฉัยเพือ่ หาขอยุติ แจงใหทปี่ ระชุม
รับทราบ ในกรณีที่แมจะตั้งคณะทำงานวินิจฉัยแลวก็ไมสามารถยุติปญหาได จะตองนำไปสู
กระบวนการขัน้ ตอไปทีเ่ รียกวา “เยภุยยสิกาวินยั ” ๑๖
๒.๒ เยภุยยสิกาวินยั
เยภุยยสิกาวินยั แปลวา ระงับปญหาความขัดแยงตามเสียงขางมาก เหมือนกระบวน
การประชาธิปไตย แตมหี ลักการสำคัญประกอบการพิจารณาดำเนินการอยู ๒ ประการ คือ

๑๕

กระบวนการนีเ้ รียกวา “อุพพาหิกวิธ”ี คือ วิธรี ะงับปญหาความขัดแยง(วิวาทาธิกรณ) ในกรณี
ทีป่ ระชุมสงฆมคี วามไมสะดวกดวยเหตุบางอยาง (เชนเกิดเสียงดังเซ็งแซ) สงฆจงึ เลือกภิกษุบางรูปในทีป่ ระชุม
นัน้ ตัง้ เปนคณะแลวมอบเรือ่ งใหนำไปวินจิ ฉัย. วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๓๑/๒๙๙.
๑๖
อยางไรก็ตาม กรณีความที่จะตองนำไปสูกระบวนการเยภุยยสิกาวินัย บางกรณีก็ไมไดผาน
กระบวนการ “อุพพาหิกวิธ”ี เสมอไป จากขอมูลในคัมภีรว นิ ยั ปฎกภาษาไทย (วิ.จู.๖/๒๓๕/๓๕๔-๓๕๕) ดูเหมือน
วา บางกรณีก็ผานกระบวนการสัมมุขาวินัยหลายรูปแบบ เชน ใหสงฆ ใหพระเถระหลายรูป ใหพระเถระ
๓ รูป ใหพระเถระ ๒ รูป หรือใหเถระ ๑ รูปเปนผมู บี ทบาทในการดำเนินการ หรือแมกระทัง่ วา ใหสงฆวดั นี้
ดำเนินการแลว คกู รณีไมพอใจก็ไปใหสงฆวดั โนนดำเนินการ เมือ่ ไดทดลองทุกวิธกี ารตามหลักพระธรรมวินยั
แลวก็ยงั ไมเปนทีพ่ อใจของคกู รณี แมตามหลักพระธรรมวินยั จะถือวา “กรณีความยุตแิ ลว” แตจะตองนำไปสู
กระบวนการเยภุยยสิกาวินยั เพือ่ ใหเกิดความพอใจของทุกฝาย
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ประการที่ ๑ การแตงตั้งบุคคลขึ้นมาดำเนินการ โดยสงฆพึงแตงตั้งภิกษุใหเปนผู
ดำเนินการจับสลาก ภิกษุผสู มควรไดรบั การแตงตัง้ ตองมีคณ
ุ สมบัติ ๕ อยางคือ (๑) ไมลำเอียง
เพราะชอบ (๒) ไมลำเอียงเพราะชัง (๓) ไมลำเอียงเพราะหลง (๔) ไมลำเอียงเพราะกลัว
(๕) รจู กั สลากทีจ่ บั แลวและยังมิไดจบั
ประการที่ ๒ การจับสลากที่ถือวาไมชอบธรรมและชอบธรรม กรณีที่ตองนำไปสู
กระบวนการเยภุยยสิกานัน้ สงฆผมู หี นาทีร่ บั ผิดชอบตองใครครวญโดยถวนถีจ่ น (๑) มัน่ ใจไดวา
ปญหาความขัดแยงนัน้ ไมใชเรือ่ งเล็กนอย (๒) แตเปนเรือ่ งใหญโตลุกลามไปไกล (๓) ตองมัน่ ใจ
วาภิกษุคกู รณีมสี ติสมั ปชัญญะและมีเหตุผลพอเจรจากันรเู รือ่ ง (๔) ตองมัน่ ใจวาในหมภู กิ ษุผมู ี
สวนรวมในความขัดแยงนัน้ พวกธรรมวาทีมมี ากกวา (๕) ตองมัน่ ใจวาแมขณะนัน้ ธรรมวาทีจะมี
นอยกวา แตเมือ่ กรณีความเขาสกู ระบวนการจับสลาก ธรรมวาทีจะพึงมีมากกวา (๖) ตองมัน่ ใจ
วา เมื่อแกปญหาดวยกระบวนการนี้ สงฆจะไมแตกกัน (๗) รูวิธีปองกันไมใหสงฆแตกกัน
(๘) ตองมัน่ ใจวา เมือ่ ถึงขัน้ ตอนการจับสลาก พวกธรรมวาทีจะพรอมเพรียงกัน (๙) จับสลาก
โดยชอบธรรม และ (๑๐) จับตามความคิดเห็นของตัวเอง โดยไมมใี ครชีน้ ำ เมือ่ มัน่ ใจวามีองค
ประกอบครบถวนทัง้ หมดดังกลาวนี้ สงฆ(ภิกษุ) คอยดำเนินการใหจบั สลาก จึงจะถือวาชอบธรรม
ถาขาดองคประกอบขอใดขอหนึง่ ไปถือวาการจับสลากนัน้ ไมชอบธรรม
ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ สงฆไดแตงตัง้ บุคคลผมู คี ณ
ุ สมบัตคิ รบ ๕ อยางดวยวิธเี ปนทางการ
ทีเ่ รียกวา “ญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา” แลว สงฆตอ งทำใหกระบวนการดำเนินไปอยางชัดเจน มีมติ
เห็นชอบรับรองทุกขัน้ ตอน การจับสลากมี ๓ วิธี คือ (๑) วิธปี กปด (๒) วิธกี ระซิบบอก (๓) วิธี
เปดเผย ทัง้ นีต้ อ งขึน้ อยกู บั ความยินยอมของพวกภิกษุคกู รณี
วิธกี ารแบบปกปดมีหลักการสำคัญ ๓ อยางคือ (๑) แบงสลากออกเปนสลากมีสกี บั ไมมี
สี (๒) สลากทีถ่ กู จับขึน้ ตองปดเปนความลับ (๓) ตองใหแนใจวา ฝายธรรมวาทีมมี ากกวา โดย
ภิกษุเจาหนาทีต่ อ งชีแ้ จงใหทกุ ฝายเขาใจขัน้ ตอนอยางชัดเจน วิธกี ารกระซิบบอกมีหลักการเหมือน
กับวิธกี ารปกปด ตางกันแตเพียงวาไมตอ งทำเปนสลากมีสกี บั ไมมสี ี สวนวิธกี ารเปดเผยก็คอื เปน
กระบวนการเปดเผยทุกขัน้ ตอน
กรณีความทีย่ ตุ โิ ดยใชวธิ กี ารดังกลาวมานี้ เรียกวายุตโิ ดยกระบวนการสัมมุขาวินยั และ
เยภุยยสิกาวินยั
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๒.๓ ติณวัตถารกะ
ตามหลักพระวินยั การแกปญ
 หาความคิดเห็นขัดแยงกัน มีแนวปฏิบตั ใิ หเลือกได ๒ ทาง
เทานี้ คือ สัมมุขาวินยั กับเยภุยยสิกา แตบางกรณีทไี่ มสามารถแกปญ
 หาจนทำใหความขัดแยงยุติ
ลงได โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงทีม่ คี วามซับซอนและมีทที า วาจะลุกลามไปสคู วามรุนแรง ทำให
เกิดความแตกแยก และคกู รณีกต็ ระหนักรขู อ เท็จจริงนี้ กรณีอยางนีอ้ าจนำไปสกู ระบวนการแก
ปญหาดวยวิธที ี่ ๓ ก็ได ๑๗ นัน่ คือการประนีประนอม ทีเ่ รียกวา ติณวัตถารกะ แปลตามตัวอักษร
วา กลบไวดว ยหญา
มี ๒ กรณีที่นาสนใจซึ่งดูเหมือนวาปญหาจะยุติลงดวยติณวัตถารกะ หนึ่งคือกรณี
ความขัดแยงของพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี สองคือกรณีความขัดแยงระหวางพวกภิกษุวชั ชีบตุ ร
ชาวกรุงเวสาลีกบั ภิกษุตา งถิน่ มีพระยสกากัณฑกบุตรเปนตนเกีย่ วกับวัตถุ ๑๐ ประการ โดยพวก
ภิกษุวชั ชีบตุ รเห็นวาถือปฏิบตั ไิ ด ไมผดิ พระวินยั แตภกิ ษุพวกอืน่ เห็นวาถือปฏิบตั ไิ มได ผิดพระวินยั ๑๘
ซึง่ ความเห็นแยงกันนีน้ ำไปสกู ารทำทุตยิ สังคายนา (สังคายนาครัง้ ที่ ๒ ในอินเดีย)
เฉพาะปญหาความขัดแยงของหมภู กิ ษุชาวกรุงโกสัมพีเทานัน้ ทีเ่ นือ่ งจากเปนพฤติกรรม
กลมุ จึงเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะแกไขดวยหลักการและวิธกี ารทีเ่ ปนระบบใดระบบหนึง่ ไดมกี ารใชหลัก
การและวิธกี ารหลายอยางผสมกัน เชน กระบวนการทางสังคมทัง้ ฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ทาย
ทีส่ ดุ แลวดูเหมือนวาจะใชกระบวนการติณวัตถารกะ(แมจะไมมหี ลักฐานระบุไวชดั เจนก็ตาม) โดย
ในเบือ้ งตน อุบาสกและอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีครัน้ ทราบวา พระพุทธเจาเสด็จหลีกไปอยทู ปี่ า
ปาริไลยกะและเสด็จตอไปยังกรุงสาวัตถีเพราะกรณีความขัดแยงของพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี จึง
๑๗

วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๔๐/๓๖๕-๓๖๖. พระพุทธเจาตรัสเปนแนวทางไว สรุปความไดวา “กรณีทพี่ วก
ภิกษุบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกัน พูดและทำสิง่ ทีไ่ มสมควรมากมาย ตอมาสำนึกไดวา การบาดหมาง ทะเลาะ
วิวาทกัน ปรับอาบัตกิ นั และกัน ยิง่ จะทำใหกรณีความลุกลามไปสคู วามรุนแรง ความแตกแยก จึงหันหนามา
ปรึกษากัน กรณีระลึกไดและเห็นรวมกันอยางนี้ อนุญาตใหระงับกรณีความดวยติณวัตถารกะ-การประนีประนอม”
๑๘
วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓ เชน พวกภิกษุวัชชีบุตรเห็นวา การฉันโภชนะในเวลาวิกาลเมื่อเงา
(ของดวงอาทิตย) เลย (เวลาเทีย่ งวัน) ไป ๒ องคุลี (นิว้ ) พวกภิกษุวชั ชีบตุ รเห็นวาทำไดไมผดิ พระวินยั แต
ภิกษุพวกอื่นเห็นวา “ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล” ตามบทบัญญัติแหงสิกขาบทที่ ๗
โภชนวรรค. วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๔๘/๔๐๕.
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เห็นรวมกันวาจะไมอภิวาท ไมลกุ รับ ไมทำอัญชลีกรรม ไมทำสามีจกิ รรม ไมสกั การะ ไมเคารพ
ไมนบั ถือ ไมคบหา ไมบชู าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ทำใหพวกเธอเกิดความสำนึกผิด จึงชวนกัน
ไปเฝาพระพุทธเจาและระงับขอพิพาทในสำนักของพระพุทธองค ณ กรุงสาวัตถี ระหวางทาง
จากกรุงโกสัมพีถงึ กรุงสาวัตถีกถ็ กู ระบวนการทางสังคมลงโทษตามสมควรแกกรณี เมือ่ ไปถึงกรุง
สาวัตถีแลว จึงเริม่ กระบวนการประนีประนอม๑๙ โดยยกเลิกอุกเขปนียกรรมทีล่ งแกภกิ ษุผตู อ งอาบัติ
มีการทำสังฆสามัคคีรว มกัน ตอจากนัน้ มีการทำอุโบสถยกปาติโมกขขนึ้ แสดง
หลักการและวิธกี ารของติณวัตถารกะเปนอยางไร ? หลักการและวิธกี ารทีส่ ำคัญคือ กรณี
ความที่จะระงับดวยกระบวนการติณวัตถารกะนั้น ตองมาจากสาเหตุที่ไมรุนแรงแตมีทีทาวา
จะลุกลาม (เหมือนกรณีน้ำผึง้ หยดเดียว) เชนกรณีการปรับอาบัตปิ าจิตตียก นั ของพวกภิกษุกรุง
โกสัมพี ในทางปฏิบตั ิ มีขนั้ ตอนดังนี้ ๒๐
ขัน้ ที่ ๑ ภิกษุผมู สี ว นเกีย่ วของทุกรูปประชุมกัน ภิกษุรปู หนึง่ ในทีป่ ระชุมนัน้ ซึง่ เปนคนกลาง
ทำหนาทีต่ งั้ เรือ่ ง (จัดวาระหรือตัง้ ญัตติ) อยางเปนทางการใหทปี่ ระชุมทราบวา จะมีการระงับกรณี
ความดวยติณวัตถารกะ
ขัน้ ที่ ๒ ภิกษุผเู ปนตัวแทนของคกู รณีฝา ยหนึง่ ในทีป่ ระชุมนัน้ ทำหนาทีต่ งั้ เรือ่ งอยางเปน
ทางการใหทปี่ ระชุมทราบวา จะมีการระงับกรณีความดวยติณวัตถารกะ โดยพรอมทีจ่ ะแสดง
อาบัต(ิ ความผิด) ของกันและกันในทีป่ ระชุมนัน้
ขัน้ ที่ ๓ ภิกษุผเู ปนตัวแทนของคกู รณีอกี ฝายหนึง่ ในทีป่ ระชุมนัน้ ทำหนาทีต่ งั้ เรือ่ งอยาง
เปนทางการใหทปี่ ระชุมทราบวา จะมีการระงับกรณีความดวยติณวัตถารกะ โดยพรอมทีจ่ ะแสดง
อาบัต(ิ ความผิด) ของกันและกันในทีป่ ระชุมนัน้

๑๙

ดูจากคำพูดของภิกษุเหลานัน้ แลว เห็นชัดวามีนยั เชิงประนีประนอม(ติณวัตถารกะ) ดังนี้ “ทาน
ทั้งหลาย ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความขัดแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหง
สงฆ ความแบงแยกแหงสงฆ การทำสงฆใหเปนตาง ๆ กันไดมแี ลวเพราะเรือ่ งใด ภิกษุรปู นัน้ ผตู อ งอาบัตถิ กู
ลงอุกเขปนียกรรมแลว เห็นอาบัตแิ ละสงฆรบั เขาหมแู ลว เอาละ พวกเราจะทำสังฆสามัคคีเพือ่ ระงับเรือ่ งนัน้ ”.
วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๗๕/๓๖๙.
๒๐
วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑๒-๒๑๔/๓๒๖-๓๓๐.
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ตอจากนัน้ ก็ประกาศขอมติ ถาไมมใี ครคัดคาน ถือวากรณีความนัน้ ๆ ยุติ
เมื่อนำลำดับขั้นวิธีการแกปญหาความขัดแยงตามกรอบธรรมเนียมสงฆ ตั้งแตขั้น
สัมมุขาวินยั เยภุยยสิกาวินยั และติณวัตถารกะมาวางทาบกับวิธกี ารแกปญ
 หาความขัดแยงในสังคม
ปจจุบนั จะเห็นความเหมือนและความตางทีช่ ดั เจนดังนี้
ความเหมือน :
เมือ่ ความขัดแยง๒๑ เกิดขึน้ ในสังคมคฤหัสถ บางครัง้ บางกรณีกด็ ำเนินการระดับความ
ขัดแยงโดยการประชุมพรอมเพรียงกันของผมู สี ว นเกีย่ วของทัง้ หมด (ความพรอมหนาสงฆและความ
พรอมหนาบุคคล) มีการนำขอกฎหมายมาเปนเกณฑวนิ จิ ฉัยความถูกความผิด(ความพรอมหนาวินยั )
กระบวนการนีเ้ ทียบไดกบั วิธสี มั มุขาวินยั ในธรรมเนียมสงฆ บางครัง้ บางกรณีมกี ารแตงตัง้ บุคคล
ขึน้ มาดำเนินการ มีการประชุมคกู รณี ดำเนินการลงมติ(ลงคะแนน) แลววินจิ ฉัยตัดสินโดยเสียง
ขางมาก กรณีนเี้ ทียบไดกบั วิธเี ยภุยยสิกาวินยั ในธรรมเนียมสงฆ บางครัง้ บางกรณีมกี ารเสนอจาก
คกู รณีหรือจากบุคคลใด ๆ ใหมคี นกลางดำเนินการใหคกู รณีไกลเกลีย่ ยุตคิ วามขัดแยงกัน กรณีนี้
เทียบไดกบั วิธตี ณ
ิ วัตถารกะในธรรมเนียมสงฆ โดยสรุปคือ กรอบดำเนินการหรือกระบวนการขัน้
ตอนในการระงับความขัดแยงตามธรรมเนียมสงฆและสังคมคฤหัสถมคี วามเหมือนกันเปนสวนมาก
ความตาง :
ความตางทีเ่ ห็นไดชดั เจนก็คอื ในธรรมเนียมสงฆเนนความเปนธรรมในหลักการ ขอสำคัญ
อยูที่ “ความเปนธรรม” ความเปนธรรมขึ้นอยูกับคุณลักษณะและบทบาทขององคประชุม
กลาวคือ ในจำนวนผเู ขารวมประชุมนัน้ ฝายธรรมวาทีอาจมีจำนวนนอยกวาหรือมากกวาก็ได แต
จะตองเปนผมู บี ทบาทในการชีน้ ำทีป่ ระชุมมากกวาฝายอธรรมวาที ในกรณีทมี่ กี ารลงคะแนนเสียง
ก็เชนเดียวกัน กอนการลงคะแนน ระหวางลงคะแนน และหลังลงคะแนน จะตองใหแนใจไดวา
คะแนนเสียงทีม่ ากกวานัน้ มาจากฝายธรรมวาที ไมใชมาจากฝายอธรรมวาที สวนสังคมคฤหัสถ
พูดถึง “ความเปนธรรม”เหมือนกัน แตไมไดพดู ถึงบทบาทของฝายทีเ่ ปนธรรมวาทีหรืออธรรมวาที
๒๑

“ความขัดแยง” ในทีน่ ี้ หมายถึงการแสดงความคิดเห็นไมตรงกันจนนำไปสกู ารวิวาทบาดหมาง
กัน เปนเรือ่ งของ “ทิฏฐิ” ของคณะ กลมุ ฝายในสังคม ไมใชเรือ่ งผิดกฎหมายบานเมือง
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ซึง่ เปนทีม่ าแหงความเปนธรรมหรือความไมเปนธรรมอยางแทจริง ผทู มี่ บี ทบาทชีน้ ำทีป่ ระชุมจะมี
สมบัตหิ รือลักษณะอยางไรก็แลวแต ทายทีส่ ดุ ถาทีป่ ระชุมเห็นตามก็ถอื เปนขอยุตติ ามนัน้ กรณีที่
มีการลงคะแนนเสียงตัดสิน ใหยดึ เอาคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ โดยไมคำนึงวาจะเปนคะแนน
เสียงทีม่ าจากฝายธรรมวาทีหรืออธรรมวาที นีเ่ ปนความตางกัน ประการที่ ๑
ประการที่ ๒ ในขัน้ ตอนกอนนำกรณีความเขาสกู ระบวนการวินจิ ฉัยตัดสิน ธรรมเนียม
สงฆมหี ลักอยวู า คกู รณีตอ งมีสติสมั ปชัญญะและมีเหตุผลพอเจรจากันรเู รือ่ ง จึงจะดำเนินการแก
ปญหาตามกระบวนการนัน้ ๆ ถารชู ดั วาคกู รณีขาดสติสมั ปชัญญะและไมมเี หตุผล ก็จะปลอยให
กรณีความขัดแยงนัน้ ไดรบั การแกไขโดยกระบวนการอืน่ ๆ เชน กรณีความขัดแยงของพวกภิกษุ
ชาวกรุงโกสัมพี สวนสังคมคฤหัสถมีแนวปฏิบัติที่ตายตัววา ความขัดแยงอยางนี้ ตองเขาสู
กระบวนการนี้ ความขัดแยงอยางนั้น ตองเขาสูกระบวนการนั้น และมีการผลักดันใหเขาสู
กระบวนการโดยไมคำนึงวาคกู รณีจะมีสติสมั ปชัญญะและมีเหตุผลหรือไมกต็ าม
ประการที่ ๓ ธรรมเนียมสงฆถอื เอาความเปนเอกฉันททงั้ ในดานคุณภาพและปริมาณ
เปนเกณฑ ดานคุณภาพก็คอื คกู รณีตอ งมีความรสู กึ ยินดีพอใจและรสู กึ วาไดรบั ความเปนธรรม
กับขอยุตนิ นั้ บางครัง้ แมความขัดแยงจะยุตแิ ลวตามหลักพระธรรมวินยั แตถา ยังมีฝา ยใดฝายหนึง่
ไมพอใจ ก็ตอ งมีการจับสลากตัดสินจนเปนทีพ่ อใจของทุกฝาย ดานปริมาณก็คอื กรณีทมี่ กี ารลง
คะแนนเสียง ฝายเสียงขางมากตองเปนเอกฉันท สวนสังคมคฤหัสถจะมีลกั ษณะตรงกันขาม
นัน่ คือ เสียงขางมากไมจำเปนตองเปนเอกฉันท และไมคำนึงถึงความรสู กึ ของผแู พวา จะพอใจ หรือ
ไมพอใจ
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