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วิธแี กปญ
 หาความขัดแยงในสังคมไทย
ดวยการสมานฉันทแนวพุทธ
R

ศ.พิเศษอดิศกั ดิ์ ทองบุญ
ราชบัณฑิต


เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาในสังคมไทยปจจุบัน ไมมีปญหาใดยิ่งใหญและรุนแรง
เทาปญหาความขัดแยงทางความคิดเห็นกันทัง้ ในดานสังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ
ซึง่ สงผลใหเกิดความแตกแยกเปนฝกฝายอยางชัดแจง และกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุข
ของสังคมเกือบจะทุกดาน เปนอุปสรรคสำคัญตอการปกครองบานเมือง รวมทัง้ เปนสาเหตุหนึง่ ที่
ทำใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยใู นปจจุบนั
ปญหาดังกลาวนี้ แมมผี หู วังดีเสนอทางแกไขแนวสมานฉันท ใหรกั -สามัคคีกนั หลาย
แนวมาแลวก็ตาม แตยงั ไมมผี ลเปนรูปธรรมทีท่ ำใหยตุ คิ วามขัดแยงลงได ในทางตรงกันขาม กลับ
ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เชน ในงานวันมาฆบูชาของสภาองคกรพระพุทธศาสนา ณ ทองสนาม
หลวง กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธทผี่ า นมา ขณะทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจำนวนมาก นัง่
ฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตอยใู นมณฑลพิธนี นั้ ไดมเี สียงจากเครือ่ งขยายเสียงสอดแทรกเขา
มารบกวนเปนระยะๆ เสียงนัน้ ประกาศวา “พวกเขาขโมยอำนาจรัฐของพวกเราไป และไดออก
กฎหมายมาฆาพวกเรา ขอใหพวกเราฆาพวกเขาทันทีทฆี่ า ได”
ทามกลางความขัดแยงทางความคิดเห็นของคน ๒ ฝายนี้ ยังมีชาวสังคมจำนวนมากที่
วางตัวเปนกลาง หรือทีม่ กั เรียกกันวา “พลังเงียบ” คนเหลานีต้ า งเฝามองอยางมีความหวังวา ปญหา
ดังกลาวจะยุตลิ งดวยดีโดยมีบคุ คลหรือกลมุ บุคคลผหู วังดีตอ ประเทศชาติอยางจริงใจ มาชวย
ประนีประนอมใหเรือ่ งรายกลายเปนดีในทีส่ ดุ เพราะเชือ่ วา “อยุธยาไมสนิ้ คนดี”
ผเู ขียนเชือ่ วา ผหู วังดีตอ ประเทศชาติอยางจริงใจโดยไมมผี ลประโยชนสว นตนแอบแฝง
นัน้ มีอยเู ปนจำนวนมาก ถาไดรบั แรงบันดาลทีด่ แี ละมัน่ ใจได ทานเหลานัน้ จะรวมพลังกันทำเรือ่ ง
รายใหกลายเปนดีไดตามทีห่ วัง ผเู ขียนยังเชือ่ ตอไปวา เพราะประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปน
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รากฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถชี วี ติ ของประชาชนชาวไทยมายาวนาน
ชาวไทยสวนใหญในปจจุบนั ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ นับถือพระพุทธเจา พระธรรมเจา และ
พระสังฆเจา เปนทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก และดำเนินชีวติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจาอยแู ลว ถา
นำพุทธวิธใี นการแกปญ
 หาความขัดแยงทีท่ รงแสดงแกพระภิกษุสงฆมาประยุกตใชกบั ปญหาดังกลาว
นาจะทำใหสงั คมไทยยอมรับไดและชวยเปนแรงบันดาลใจใหผหู วังดีทงั้ หลายไดทำเรือ่ งรายใหกลาย
เปนดีสมตามความหวังของสังคม
ผเู ขียนจึงขอเสนอวิธแี กปญ
 หาความขัดแยงดวยการสมานฉันทตามแนวทีพ่ ระพุทธเจา
๑
ทรงแสดงไวในกันติสตู ร คัมภีรม ชั ฌิมนิกาย อุปริปณ
 ณาสก พระไตรปฎก เลม ๑๔ เพือ่ เปน
แนวพิจารณาของผหู วังดีตอ ประเทศชาติตอ ไป

  
กินติสตู ร แปลวา “พระสูตรทีว่ า ดวยภิกษุคดิ อยางไรในพระพุทธเจา” คือกลาวถึงวิธแี ก
ปญหาความขัดแยงกันของภิกษุทั้งหลาย พระพุทธองคทรงแสดงพระสูตรนี้แกภิกษุทั้งหลาย
ขณะประทับอยู ณ ปาชัฏอันเปนสถานทีบ่ วงสรวงพลีกรรม เขตกรุงกุสนิ ารา แควนมัลละ โดย
ตรัสถามนำใหภกิ ษุเหลานัน้ คิดตอบคำถาม คำถามและคำตอบมีดงั นี้
ตรัสถามd:dภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายมีความคิดอยางไรในเราบางหรือ(ไม) วา “พระ
สมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหงจีวร พระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหงบิณฑบาต
พระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหงเสนาสนะ หรือพระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุ
แหง(ความสุขใน)ภพนอยและภพใหญ ดวยอาการอยางนี”้
ทูลตอบd:dขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายไมมีความคิดในพระผูมีพระ
ภาคอยางนีเ้ ลยวา “พระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหงจีวร พระสมณโคดมแสดงธรรม
เพราะเหตุแหงบิณฑบาต พระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหงเสนาสนะ หรือพระสมณ
โคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแหง (ความสุขใน) ภพนอยและภพใหญ ดวยอาการอยางนี”้

๑

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔-๔๐/๔๓-๔๙
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ตรัสถามd:d... ถาเชนนัน้ เธอทัง้ หลายมีความคิดอยางไรในเราเลา
ทูลตอบd:dขาพระองคทงั้ หลายมีความคิดในพระผมู พี ระภาคอยางนีว้ า “พระผมู พี ระภาค
ทรงมีความเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกือ้ กูล อาศัยความอนุเคราะห จึงทรงแสดงธรรม”
พระพุทธองคทรงรับรองวา เปนความคิดเห็นทีช่ อบ จากนัน้ ทรงยกประเด็นปญหาความ
คิดเห็นขัดแยงกันในหมสู งฆมาใหภกิ ษุเหลานัน้ คิดหาวิธแี กไขรวม ๓ ประเด็น คือวิธรี ะงับความ
เห็นขัดแยงในการอธิบายธรรม วิธกี ลาวหาผตู อ งอาบัติ (ผลู ว งละเมิดพระวินยั ) และวิธรี ะงับความ
แตกสามัคคี
๑. วิธรี ะงับความเห็นขัดแยงในการอธิบายธรรม
พระพุทธองคตรัสวา ธรรมทีค่ วรรยู งิ่ ทีพ่ ระองคทรงแสดงแกภกิ ษุทงั้ หลายมี ๓๗ ประการ
(ซึง่ เรียกวา โพธิปก ขิยธรรม คือธรรมทีเ่ ปนฝายแหงความตรัสรู หรือธรรมทีเ่ กือ้ หนุนแกอริยมรรค)
ไดแก สติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และอริยมรรค
มีองค ๘ ใหภกิ ษุทงั้ หมดสามัคคีกนั รวมใจกัน ตัง้ ใจศึกษา อยาวิวาทกัน
ทรงตัง้ ประเด็นขึน้ วา ถาภิกษุ ๒ พวก มีความเห็นตางกัน มีวาทะตางกันในการอธิบาย
ธรรมเหลานัน้ ควรปฏิบตั อิ ยางไร ทรงแนะนำใหมภี กิ ษุผเู ปนกลางทำหนาทีร่ ะงับความขัดแยง
ดังตอไปนี้
(๑) ถาเห็นวา ภิกษุ ๒ พวก มีความเห็นขัดแยงกันทัง้ โดยอรรถ (อธิบายความหมาย
ตางกัน) และโดยพยัญชนะ (ใชคำศัพทตา งกัน) พึงจำขอขัดแยงนัน้ วา ภิกษุเหลานัน้ ยึดถือผิด
โดยอรรถอยางไรและยึดถือผิดโดยพยัญชนะอยางไร จากนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ในแต
ละพวกทีเ่ ห็นวา พอจะแนะนำ ทำความเขาใจกันไดโดยงาย แลวชีแ้ จงใหเขาใจถูกตองตามหลัก
ธรรมเหลานัน้ วา ทัง้ ๒ พวกเห็นผิดทัง้ โดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขออยา ไดววิ าทกัน
(๒) ถาเห็นวา ภิกษุ ๒ พวก มีความเห็นขัดแยงกันโดยอรรถ เห็นตรงกันโดยพยัญชนะ
พึงจำขอขัดแยงนัน้ วา ภิกษุเหลานัน้ ยึดถือผิดกันโดยอรรถอยางไร ยึดถือถูกตองโดยพยัญชนะอยาง
ไร จากนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ในแตละพวกทีเ่ ห็นวาพอจะแนะนำทำความเขาใจกันได
โดยงาย แลวชีแ้ จงใหเขาใจถูกตองตามหลักธรรมเหลานัน้ วา ทัง้ ๒ พวกเห็นผิดกันโดยอรรถ เห็น
ตรงกันโดยพยัญชนะ ขออยาไดววิ าทกัน
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(๓) ถาเห็นวา ภิกษุ ๒ พวกมีความเห็นตรงกันโดยอรรถ เห็นขัดแยงกันโดยพยัญชนะ
พึงจำขอขัดแยงนั้นวา ภิกษุเหลานั้นยึดถือถูกตองโดยอรรถอยางไร ยึดถือผิดโดยพยัญชนะ
อยางไร จากนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ในแตละพวกทีเ่ ห็นวาพอจะแนะนำทำความเขาใจ
กันไดโดยงาย แลวชีแ้ จงใหเขาใจถูกตองตามหลักธรรมเหลานัน้ วา ทัง้ ๒ พวกเห็นตรงกันโดย
อรรถ เห็นผิดกันโดยพยัญชนะซึง่ เปนเรือ่ งเล็กนอย ขออยาไดววิ าทกัน
(๔) ถาเห็นวา(จริงๆแลว) ภิกษุ ๒ พวก มีความเห็นตรงกันทัง้ โดยอรรถ และโดย
พยัญชนะ พึงจำขอทีภ่ กิ ษุเหลานัน้ ยึดถือถูกตองตรงกัน จากนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ใน
แตละพวกทีเ่ ห็นวาพอจะแนะนำทำความเขาใจกันไดโดยงาย แลวชีแ้ จงใหเขาใจถูกตองตามหลัก
ธรรมเหลานัน้ วา ทัง้ ๒ พวก เห็นตรงกันทัง้ โดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขออยาไดววิ าทกันเลย
๒. วิธกี ลาวหาผตู อ งอาบัติ
พระพุทธเจาตรัสวา เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายสามัคคีกนั รวมมือกัน ไมววิ าทกัน ตัง้ ใจศึกษา
ธรรมเหลานั้นอยู ถามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตองอาบัติ(ลวงละเมิดพระวินัย) ภิกษุทั้งหลายควร
ปฏิบตั อิ ยางไร ทรงแนะนำใหมภี กิ ษุผเู ปนกลางทำหนาทีก่ ลาวหาผตู อ งอาบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ไมควรกลาวหาภิกษุรปู นัน้ ดวยขอกลาวหาในเรือ่ งนัน้ ทันที ควรพิจารณาบุคคล
กอนวา “ความไมลำบากจักมีแกเรา และความไมขดั ใจจักมีแกบคุ คลอืน่ (ผตู อ งอาบัต)ิ เพราะบุคคล
นัน้ เปนผไู มมกั โกรธ ไมผกู โกรธ ไมดอื้ รัน้ สละคืน(ยอมรับและทำตาม)ไดงา ย และเราสามารถ
จะใหเขาออกจากอกุศล(อาบัต)ิ แลวใหดำรงอยใู นกุศล(ความไมมอี าบัต)ิ ได ดวยอาการอยางนี”้ ถา
มีความเห็นอยางนี้ ก็ควรกลาวหา
(๒) มีความเห็นวา “ความไมลำบากจักมีแกเรา แตความขัดใจจักมีแกบคุ คลอืน่
เพราะบุคคลนัน้ เปนผมู กั โกรธ ผูกโกรธ ดือ้ รัน้ แตสละคืนไดงา ย และเราสามารถจะใหเขาออก
จากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลได เรือ่ งความขัดใจของบุคคลอืน่ นี้ เปนเรือ่ งเล็กนอย สวนเรือ่ ง
ทีเ่ ราสามารถจะใหเขาออกจากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลไดนนั้ เปนเรือ่ งใหญกวา” ถามีความเห็น
อยางนี้ ก็ควรกลาวหา
(๓) มีความเห็นวา “ความลำบากจักมีแกเรา แตความไมขดั ใจจักมีแกบคุ คลอืน่ เพราะ
บุคคลนัน้ เปนผไู มมกั โกรธ ไมผกู โกรธ แตดอื้ รัน้ สละคืนไดยาก ถึงอยางนัน้ เราก็สามารถใหเขา
ออกจากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลได เรือ่ งความลำบากของเราเปนเรือ่ งเล็กนอย สวนเรือ่ งที่
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เราสามารถจะใหเขาออกจากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลไดนนั้ เปนเรือ่ งใหญกวา” ถามีความเห็น
อยางนี้ ก็ควรกลาวหา
(๔) มีความเห็นวา “ความลำบากจักมีแกเราดวย ความขัดใจจักมีแกบคุ คลอืน่ ดวย
เพราะบุคคลนัน้ เปนผมู กั โกรธ ผูกโกรธ ดือ้ รัน้ สละคืนไดยาก แตเราสามารถจะใหเขาออกจากอกุศล
แลวใหดำรงอยใู นกุศลได เรือ่ งความลำบากของเรา และความขัดใจของบุคคลอืน่ เปนเรือ่ งเล็กนอย
สวนเรือ่ งทีเ่ ราสามารถจะใหเขาออกจากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลไดนนั้ เปนเรือ่ งใหญกวา” ถา
มีความเห็นอยางนี้ ก็ควรกลาวหา
(๕) มีความเห็นวา “ความลำบากจักมีแกเราดวย ความขัดใจจักมีแกบคุ คลอืน่ ดวย
เพราะบุคคลนัน้ เปนผมู กั โกรธ ผูกโกรธ ดือ้ รัน้ สละคืนไดยาก และเราก็ไมสามารถจะใหเขาออก
จากอกุศลแลวใหดำรงอยใู นกุศลได” ในกรณีอยางนี้ ควรมีอเุ บกขา
๓. วิธรี ะงับความแตกสามัคคี
พระพุทธเจาตรัสวา เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายสามัคคีกนั รวมใจกัน ไมววิ าทกัน ตัง้ ใจศึกษา
ธรรมเหลานีอ้ ยู ถามีการพูดยุแหยกนั มีความเห็นแตกแยกกัน ผูกใจเจ็บ ไมเ ชือ่ ถือกัน ไมยนิ ดี
ตอกัน ควรปฏิบตั อิ ยางไร ทรงแนะนำใหมภี กิ ษุผเู ปนกลาง ทำหนาทีร่ ะงับความแตกสามัคคี ดัง
ตอไปนี้
(๑) ควรเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ในพวกทีแ่ ตกแยกกันฝายหนึง่ ทีเ่ ห็นวาเปนผตู กั
เตือนไดงา ยกวา แลวพูดนำใหคดิ วา ถาพระพุทธองคทรงทราบเรือ่ งนี้ จะทรงตำหนิไดหรือไม และ
ถาไมเลิกทะเลาะกัน จะบรรลุนพิ พานไดหรือไม
(๒) ควรเขาไปหาภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ในอีกฝายหนึง่ ทีเ่ ห็นวาเปนผตู กั เตือนไดงา ยกวา
แลวพูดแนะนำโดยนัยเดียวกัน
ทรงสรุปวา ถาภิกษุเหลาอืน่ ถามภิกษุผทู ำหนาทีด่ งั กลาวขางตนวา “ทานผมู อี ายุ ทาน
ทำใหภกิ ษุเหลานัน้ ออกจากอกุศล ใหดำรงอยใู นกุศลแลวหรือ” ภิกษุนนั้ ควรตอบวา “ทานทัง้ หลาย
ในเรือ่ งนี้ กระผมไดเขาไปเฝาพระผมู พี ระภาค ณ ทีป่ ระทับ พระผมู พี ระภาคทรงแสดงสารณีย ธรรมแกกระผม กระผมฟงธรรมของพระองคแลว ไดบอกแกภกิ ษุเหลานัน้ ภิกษุเหลานัน้ ฟงธรรม
นัน้ แลว ออกจากอกุศล ดำรงอยใู นกุศลไดแลว” เมือ่ ชีแ้ จงอยางนี้ ชือ่ วาไมยกตน ไมขม บุคคลอืน่
และชือ่ วาชีแ้ จงอยางสมเหตุสมผล ไมเปนเหตุใหถกู ตำหนิได
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สารณียธรรมหรือสาราณียธรรม คือธรรมทีท่ ำใหระลึกถึงกัน ทำใหเปนทีร่ กั ทำใหเปน
ทีเ่ คารพ เปนไปเพือ่ ความสงเคราะหกนั เพือ่ ความไมววิ าทกัน เพือ่ ความสามัคคีกนั เพือ่ ความ
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน มี ๖ ประการ ไดแก
๑. เมตตากายกรรม ตัง้ กายกรรมประกออบดวยเมตตาในเพือ่ นพรหมจรรย (ภิกษุ
สามเณร) ทัง้ ตอหนาและลับหลัง
๒. เมตตาวจีกรรม ตัง้ วจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพือ่ นพรหมจรรย ทัง้ ตอหนาและ
ลับหลัง
๓. เมตตามโนกรรม ตัง้ มโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพือ่ นพรหมจรรย ทัง้ ตอหนา
และลับหลัง
๔. สาธารณโภคิตา แบงปนลาภทีไ่ ดมาโดยธรรมแกเ พือ่ นพรหมจรรย
๕. สีลสามัญญตา มีศลี บริสทุ ธิเ์ สมอกันกับเพือ่ นพรหมจรรย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นถูกตองดีงาม เสมอกันกับเพือ่ นพรหมจรรย ทัง้ ตอหนา
และลับหลัง๒
สารณียธรรม ๖ ประการนี้ นอกจากเปนธรรมสำหรับผปู ระสานสามัคคีแลวยังปองกัน
มิใหเกิดอธิกรณ(คดีความ)ขึน้ ในสงฆ ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวในสามคามสูตร๒ ในคัมภีรม ชั ฌิม
นิกาย อุปริปณ
 ณาสก คือเปนพระสูตรที่ ๔ ตอจากกินติสตู ร ทีก่ ลาวถึงขางตน ในพระสูตรนี้
พระพุทธองคต รัสหลักธรรมไว ๔ หมวด คือ มูลเหตุววิ าท ๒ ประการ อธิกรณ ๔ ประการ วิธี
ระงับอธิกรณ ๗ ประการ และธรรมสำหรับปองกันมิใหเกิดอธิกรณ คือสารณียธรรม ๖ ประการ
คุณธรรมหมวดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงอธิบายขยายความ
ไวในพระราชดำรัสทีต่ รัสตอบพระบรมวงศานุวงศ คณะรัฐมนตรี ขาราชการ และประชาชนที่
เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม เนือ่ งในงาน ๖๐ ปแหงการ
ครองราชสมบัติ เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยทรงรวมขอความประการที่ ๑-๓ เขาดวย
กัน ดังความสำคัญตอไปนี้
๒

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครัง้ ที่ ๑๐
(กรุงเทพฯ : คณะผศู รัทธารวมกัยจัดพิมพเปนธรรมทาน, ๒๕๔๕), หนา ๒๐๐-๒๐๑.
๓
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๑-๕๔/๕๐-๖๑
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“ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดมาอยใู นทามกลางมหาสมาคม พรอมพรัง่ ดวยบุคคล
จากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอำนวยพร และการเฉลิมฉลอง
ยิง่ ใหญ ทีท่ กุ คนตัง้ ใจจัดใหขา พเจาเปนพิเศษ ทัง้ รัฐบาลไดจดั งานครัง้ นีไ้ ดเรียบรอยและงดงาม น้ำใจ
ไมตรีของประชาชนชาวไทยทีไ่ ดรว มกันแสดงออกทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ทีพ่ รอมเพรียงกันมาในวันนี้
นาปลาบปลืม้ ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ ใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอ
ขอบใจทุกๆ คน จิตใจทีเ่ ปย มไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของทุกคน
ทุกฝาย ทำใหขา พเจาเห็นแลวมีกำลังใจมากขึน้ นึกถึงคุณธรรมซึง่ เปนทีต่ งั้ ของความรัก ความสามัคคี
ทีท่ ำใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบา นเมืองใหเจริญรงุ เรืองสืบตอกัน
ไปไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือ การทีท่ กุ คนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา มงุ ดี มงุ เจริญตอกัน
ประการทีส่ อง คือ การทีแ่ ตละคนตางชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน
กัน ใหงานทีท่ ำสำเร็จผล ทัง้ แกตน แกผอู นื่ และแกประเทศชาติ
ประการทีส่ าม คือ การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นความสุจริต ในกฎ กติกา และ
ในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการทีส่ ี่ คือ การทีต่ า งคนตางพยายามทำความคิด ความเห็นของตนใหถกู ตอง เทีย่ ง
ตรง และมัน่ คงอยใู นเหตุผล
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตั ทิ ลี่ งรอยเดียวกันในทางทีด่ ี ทีเ่ จริญนีย้ งั มี
พรอมมูลในกาย ในใจของคนไทย ก็มนั่ ใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดำรงมัน่ คงอยตู ลอดไปได จึง
ขอใหทา นทัง้ หลายในมหาสมาคมนี้ ทัง้ ประชาชนชาวไทยทุกหมเู หลา ไดรกั ษาจิตใจและคุณธรรม
นีไ้ วใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนีก้ นั ตอไปอยาใหขาดสาย เพือ่ ใหประเทศชาติของ
เราดำรงยืนยงอยดู ว ยความรมเย็นเปนสุขทัง้ ในปจจุบนั และในภายหนา...”
พระราชดำรัสในตอนทาย ทรงชีใ้ หเห็นความสำคัญของคุณธรรมหมวดนีแ้ ละทรงชักชวน
ใหทกุ คนนำไปประพฤติปฏิบตั แิ ละถายทอดสอู นุชนตอๆ กันไป อยาใหขาดสาย

⌫ 
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นัน้ ถือไดวา เปนวิธกี ารสมานฉันทแนวพุทธ ถาตัง้ ใจศึกษารายละเอียดในพระสูตรทัง้ สอง แลว
นำวิธกี ารเหลานัน้ มาประยุกตใชในการแกปญ
 หาความขัดแยงกันในสังคมไทยปจจุบนั ไดอยางถูก
ตอง เหมาะสมกับสาเหตุของความขัดแยงแตละกรณี เชือ่ แนวา จะเปนวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว ยใหสามารถ
แกปญ
 หาความขัดแยงในกรณีนนั้ ๆ ได การประยุกตพทุ ธวิธสี มานฉันทดงั กลาว ควรประกอบดวย
หลักการสำคัญ ดังตอไปนี้
๑. ตองมีบคุ คลหรือคณะบุคคลทีว่ างตัวเปนกลาง ทำหนาทีส่ านสัมพันธ เพือ่ ใหเกิด
สมานฉันทขนึ้ ในกลมุ ตางๆ ทีข่ ดั แยงกัน
ผทู ำหนาทีส่ านสัมพันธเพือ่ ใหเกิดสมานฉันทตอ งมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๑.๑ ตองมีจติ สาธารณะ (public mind) คือมีความเสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนของประเทศชาติอยางแทจริง โดยมงุ หวังความสงบสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติเปนสำคัญ ไมหวังผลประโยชนสว นตน หรือพวกพองของตนทัง้ โดยตรงและโดยออม
๑.๒ ตองมีจติ อาสา (voluntary mind) คือสมัครใจและเต็มใจอาสาเขามาชวย
แกปญ
 หาของสังคมประเทศชาติ แมรตู ระหนักวาเปนเรือ่ งยากลำบาก เสีย่ งตอความทุกข ความ
เสือ่ มเสียอยางใดอยางหนึง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ แตยอมทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ โดยอนุโลม
ตามคุณสมบัติ ๔ ประการของภิกษุผทู ำหนาทีก่ ลาวหาผตู อ งอาบัตดิ งั กลาวขางตน
๑.๓ ตองมีจติ ใจใฝธรรมมงุ ดีมงุ เจริญตอผอู นื่ (spiritual mind) คือยึดมัน่ ในหลัก
สารณียธรรม (ธรรมเปนทีต่ งั้ แหงความรัก) ๖ ประการ หรือ ๔ ประการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจา
อยหู วั ทรงประยุกตขนึ้ เปนพระราชดำรัส พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในงาน ๖๐ ปแหงการ
ครองราชสมบัติ เมือ่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
๑.๔ ตองมีจติ เปนนักเหตุผล (rational mind) คือมีสติปญ
 ญา รหู ลักเหตุผลตาม
แนวอริยสัจ ๔ เขาใจเรือ่ งราวทีเ่ ปนขอขัดแยงกันไดชดั สามารถชีแ้ จงใหคกู รณีมองเห็นผลดี ผลราย
ของการขัดแยงนัน้ ๆ ไดอยางมีเหตุผลเชือ่ ถือได
ถาถามวา บุคคลผมู คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวมานีม้ หี รือไม ตอบวา มี แตเนือ่ งจากในปจจุบนั
คนในสังคมไมไววางใจกัน มองตางมุมกันทุกเรือ่ ง ไมยอมรับวาจะมีผใู ดเปนคนดีมคี ณ
ุ ธรรมดัง
กลาวไดจริง คนดีทวี่ า มานีจ้ งึ ไมแสดงตัว เพราะทานทราบดีวา การทำความดีกต็ อ งทำใหถกู กาละ
และเทศะดวย จึงจะเกิดผล
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๒. หนาทีข่ องผสู านสัมพันธเพือ่ ใหเกิดสมานฉันท
ผทู ำหนาทีส่ านสัมพันธควรทำหนาทีต่ ามขัน้ ตอน ดังนี้
๒.๑ ศึกษาปญหาความขัดแยงใหเขาใจชัดวาเปนเรือ่ งอะไร มีความเปนมาอยางไร
มีอะไรเปนสาเหตุแท มีอะไรเปนสาเหตุเทียม แตละฝายเห็นอยางไร ตางกันตรงไหน ขอแตกตา ง
กันนัน้ เปนขอเท็จจริง หรือเปนเพียงความคิดเห็น แลวสรุปผลทีไ่ ดจากการศึกษาเก็บไวเพือ่ ใชเปน
ขอมูลตอไป
๒.๒ ศึกษาบุคคลหรือกลมุ บุคคลของแตละฝายทีพ่ อจะขอพบปะเพือ่ เจรจาทำความ
เขาใจกันไดโดยงาย และพอจะเปนตัวแทนของกลมุ หรือฝายได
๒.๓ ขอพบปะเจรจาขอขัดแยงกับตัวแทนของแตละฝาย ตางกรรมตางวาระกัน เพือ่
ขอฟงความเห็นทีเ่ ปนสาระสำคัญ ซึง่ แตละฝายยึดถือ โดยเสนอฐานความคิดในการเจรจาวา ไม
มีฝา ยใดเห็นผิด ๑๐๐ เปอรเซ็นต หรือเห็นถูก ๑๐๐ เปอรเซ็นต ถาทัง้ ๒ ฝายสามารถมานัง่
สนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรคู วามคิดเห็นของกันและกันได จะทำใหขจัดความเห็นทีผ่ ดิ ของแตละ
ฝายออกไป นำความเห็นทีถ่ กู ตองของทัง้ ๒ ฝายมารวมกันเพือ่ ใหไดความถูกตองเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ซึง่ ทำใหความขัดแยงยุตลิ งและเกิดสมานฉันทระหวางกันได
๒.๔ นำความเห็นของแตละฝายมาศึกษาเปรียบเทียบหาแนวทางสกู ารสมานฉันท
แลวนัดพบตัวแทนแตละฝายชีแ้ จงใหทราบวา ขอขัดแยงทีแ่ ทจริงอยตู รงไหน ถาประนีประนอม
กันไมไดจะเกิดผลรายแกชาติบา นเมืองอยางไร และถาตัวแทนแตละฝายเห็นดวยก็ใหนำไปทำความ
เขาใจกับฝายของตน เพือ่ สานสัมพันธใหเกิดสมานฉันทตอ ไป
อยางไรก็ดี สมานฉันทจะเกิดขึน้ เมือ่ ตางฝายยอมรับความจริงวา เปนความจริง และ
ยอมรับความเท็จวา เปนความเท็จ ไมถอื ทิฐมิ านะ ไมอา งเหตุผลเขาขางตัวเอง และไมถอื ประโยชน
สวนตนสำคัญกวา ประโยชนสว นรวม



บทความนี้ เขียนขึน้ ดวยเจตนาเปนมหากุศล และมีความปรารถนาดวยความบริสทุ ธิ์
ใจ ๓ ประการ คือ (๑) อยากเห็นสังคมไทยสงบสุขสมกับเปนเมืองพุทธ (๒) อยากเห็นคนไทยซึง่
สวนใหญนบั ถือพระพุทธศาสนาเปนทีพ่ งึ่ ไดใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกปญ
 หาของประเทศ
ชาติอยางจริงจัง (๓) อยากใหทา นผมู จี ติ สาธารณะ มีจติ อาสา มีจติ ใจใฝธรรมมงุ ดีมงุ เจริญตอประเทศ
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ชาติ และมีจติ เปนนักเหตุผล พิจารณาดูวา พุทธวิธแี กปญ
 หาความขัดแยงดวยการสมานฉันท
ดังกลาวมาขางตนนั้น มีความเหมาะสมเพียงใด สามารถนำไปใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมได
หรือไม
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