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บทบาทพระสงฆในการแกไขปญหาความขัดแยง
ในสังคมปจจุบนั
พระมาศ อิสสฺ รธมฺโม
พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๕๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค


ปฏิบตั ขิ องพระสงฆทเี่ ปนการชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ พระสงฆมบี ทบาทในการ
ชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ ตอไปนี้

ดานการศึกษา
ในสมัยกอน การศึกษามีเฉพาะในวัดและในวัง ในวัดพระสงฆเปนผูจัดการศึกษา
และเปนผสู อน ในวังพระมหากษัตริยท รงจัดการศึกษา โดยใหราชบัณฑิต คือ ผทู ลี่ าสิกขาจาก
พระภิกษุบา งเปนผสู อน การศึกษามี ๓ ระดับคือ
๑. ระดับเด็กวัด ครอบครัวทีไ่ มรหู นังสือ เมือ่ มีเด็กชายอายุได ๗-๘ ปกน็ ำไปถวาย พระ
เจาอาวาสหรือพระผใู หญในวัดใกลบา นใหเปนเด็กวัด ซึง่ นอกจากจะทำหนาทีร่ บั ใชพระสงฆแลว
ยังไดรบั การศึกษาตามระดับอันเทียบไดกบั ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับสามเณร ครอบครัวทีร่ หู นังสือพอสมควร สอนบุตรของตนเองภายในบานให
อานออกเขียนได เมือ่ มีเด็กชายอายุได ๑๔-๑๕ ปกน็ ำไปบวชเปนสามเณรในวัดทีค่ นุ เคย เด็กวัด
ทีม่ อี ายุพอกันก็จะบวชเปนสามเณร ศึกษาภาษา โคลง กลอนซึง่ เทียบไดกบั การศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา
๓. ระดับพระภิกษุ เมือ่ อายุครบอุปสมบท สามเณรหรือคนภายนอกก็สามารถอุปสมบท
ได ซึง่ พระภิกษุจะไดเรียนธรรมะ ภาษาบาลี ฝกเทศนา วิชาชาง การศึกษาระดับนีเ้ ทียบไดกบั
ระดับ อุดมศึกษา ในสมัยตอมาจนปจจุบนั พระสงฆชว ยเหลือในดานการศึกษาดังนี้ คือ
๑. ใหใชอาคารวัดในการศึกษา
๒. พระสงฆเปนครูในระดับประถมศึกษา ในกรณีขาดแคลนครู
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ใหใชทวี่ ดั สรางโรงเรียน
ใหการอุปถัมภ อุปกรณ แกโรงเรียน
อบรมศีลธรรมแกนกั เรียน
รับเด็กวัดใหเรียนทีโ่ รงเรียนทีต่ งั้ ในวัด
จัดตัง้ โรงเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย เพือ่ ใหเยาวชนไดรบั การศึกษา

ดานสุขภาพจิตและกาย
๑. พระสงฆบางรูปเปนหมอยาใชวธิ รี กั ษาแผนโบราณ โดยใชสมุนไพรชนิดตางๆ สามารถ
รักษาโรคบางชนิดใหหายได
๒. พระสงฆสามารถแนะนำประชาชนใหรจู กั ปองกันโรคตางๆ รักษาสภาพแวดลอมใน
บานใหสะอาดรับประทานอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ รกู ารไปพบแพทย
๓. พระสงฆสอนใหประชาชนเขาใจเหตุผล รเู ทาทันความเปนจริง สามารถระงับทุกข
ไดดว ยตัวเอง
๔. พระสงฆสามารถแนะนำผทู มี่ คี วามทุกขใหไปปรึกษานักวิชาการตามชนิดของความ
เดือดรอน

ดานความเปนอยขู องการดำเนินชีวติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แนะนำอบรมแตละคนในครอบครัว ปฏิบตั ติ นใหถกู ตองตามหนาที่
แนะนำใหทกุ คนเวนจากอบายมุข สิง่ เสพยตดิ และสาเหตุของโรคเอดส
แนะนำใหตงั้ อยใู นประโยชนปจ จุบนั ๔ ประการ
เปนสือ่ กลางระหวางรัฐบาลกับประชาชน
สนับสนุนและใหความรวมมือดานอาคารสถานที่
เปนผปู ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา ตามประเพณีปฏิบตั ิ

ดานพัฒนาชุมชน
๑. พระสงฆรเิ ริม่ และเปนผนู ำการพัฒนาชุมชนโดยการขอความรวมมือ
๒. ขอรองประชาชนสละทรัพยเพือ่ การพัฒนาชุมชน
๓. แนะนำประชาชนรวมมือกับราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
๔. เปนสือ่ สารในการนำสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา โทรศัพท
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ดานสังคมสงเคราะหอนื่ ๆ
๑. ใชวดั เปนทีบ่ รรเทาสาธารณภัย
๒. ใหการสงเคราะหเด็กกำพรา
๓. ใหการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
๔. จัดอบรมคนงานใหดี มีความซือ่ สัตย

⌫ 
หนาทีข่ องพระสงฆมที งั้
๑. หนาทีโ่ ดยพระธรรมวินยั
๒. หนาทีต่ อ สังคม

หนาทีโ่ ดยพระธรรมวินยั
หนาทีโ่ ดยพระธรรมวินยั หมายถึง หนาทีท่ พี่ ระธรรมวินยั โดยตรง รวมทัง้ หนาทีท่ คี่ ณะสงฆ
กำหนดให โดยมีดงั ตอไปนี้
๑. รักษาศีลใหบริสทุ ธิ์ โดยทีต่ อ งรักษาคือ จาตุปาริสทุ ธิศลี เชน ปาฏิโมกขสังวรศีล
อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสทุ ธิศลี ปจจยสันนิสติ ศีล
๒. ทำกิจวัตรตางๆใหครบถวน กลาวคือ ขอปฏิบตั ทิ ตี่ อ งทำเปนประจำ
๓. ศึกษาไตรสิกขา อันไดแก สีลสิกขา คือ การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอย จิตตสิกขา
คือ การทำจิตใหสงบ ปญญาสิกขา คือ การใชปญ
 ญาในการแกไขปญหา
๔. บริหารคณะสงฆตามตำแหนงหนาที่ พระภิกษุทอี่ ปุ สมบทแลวหลายพรรษาและมี
ความรทู างพระธรรมวินยั พอสมควร มักจะไดรบั การแตงตัง้ เปนผบู ริหาร ซึง่ แตละตำแหนงมีหนา
ทีป่ ฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ อำนวยความสะดวกแกประชาชน
๕. เผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวางออกไป โดยสามารถกระทำไดทงั้ ในวัด นอกวัด
แมแตการเดินทางไปไหนตอไหนดวยอาการสำรวมก็ถอื วาเปนการเผยแผไปดวย
๖. ปฏิสงั ขรณเสนาสนะ และปูชนียสถานในวัด ซึง่ นอกจากการซอมแซมแลวยังตอง
สรางเพิม่ เติม
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๗. สืบตอพระพุทธศาสนา ซึง่ เปนหนาทีท่ ตี่ ดิ ไปตลอดการครองสมณเพศตลอดชีวติ
หนาทีต่ อ สังคม โดยจะมีทงั้ หมด ๗ อยาง ดังนี้
๑. อบรมใหประชาชนมีคณ
ุ ธรรม ไมทำความชัว่ รจู กั การนำหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาไปประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน ซึง่ การทีจ่ ะทำกิจกรรมดังกลาวนีพ้ ระสงฆสามารถทำนอก
เหนือจากการกระทำปกติ
๒. จัดใหมกี ารอบรมสมาธิเพือ่ ใหประชาชนมีความสงบในจิตใจและมีความเจริญ
ทางปญญาสูง
๓. อุปถัมภบำรุงโรงเรียนทีอ่ ยใู นวัด และนอกวัด
๔. นำประชาชนมาประกอบพิธใี นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๕. อนุรกั ษศลิ ปวัตถุ ปูชนียวัตถุ และปูชนียสถาน และแนะนำประชาชนใหอนุรกั ษ
ดวย
๖. แนะนำสงเสริมใหประชาชนพัฒนาทองถิน่ และรักษาสิง่ แวดลอม
๗. แนะนำประชาชนใหชว ยกันรักษาปา และสงวนพันธสุ ตั วปา
หนาทีข่ องพระสงฆเปนการแสดงวาพระสงฆนนั้ เปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา ทัง้ นี้
ถาในยุคใดพระสงฆปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวคลาดเคลือ่ น ในยุคนัน้ ประชาชนก็จะขาดความนับถือ
สังคมไมเห็นคุณคาทางพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็จะเสือ่ มลง แตถา ในยุคใดทีพ่ ระ
สงฆปฏิบตั หิ นาทีค่ รบถวน ในยุคนัน้ พระสงฆกจ็ ะมีประชาชนนับถือมาก และพระพุทธศาสนาก็จะ
รงุ เรือง ซึง่ ทำใหเปนศูนยรวมทางจิตใจ และเมือ่ มีประชาชนมานับถือก็จะสรางโบราณวัตถุและ
โบราณสถาน ดังนัน้ พระสงฆจงึ มีความสำคัญในฐานะเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาทีส่ บื ตอ
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง

หนาทีข่ องพระสงฆในการศึกษา ปฏิบตั ิ และเผยแผพระพุทธศาสนา
ผทู เี่ ขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนผทู สี่ ละแลวซึง่ ความสุขในทางโลกและความเปน
อยแู บบชาวบาน ยินยอมพรอมใจจะประพฤติพรหมจรรย อันมีหลักการสำคัญอยู ๒ ประการ
คือ
๑. นิสสัย ๔ หมายถึง ตองอาศัยปจจัย ๔ อยางดำรงชีวติ ไดแก
๑. ถือบิณฑบาตเปนกิจวัตร คือ รับประทานอาหารชาวบานเลีย้ งชีพ ไมประกอบ
อาชีพใดๆ
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๒. อยโู คนตนไมเปนกิจวัตร คืออาศัยอยใู นปา ตามโคนตนไม ถ้ำ เปนตน ไมมที ี่
อยถู าวร (ตอมาอนุญาตใหอยเู ปนทีไ่ ดตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน และอยปู ระจำในวัดทีป่ ระชาชน
สรางถวาย)
๓. ถือผาบังสุกลุ เปนกิจวัตร คือนำเศษผาทีเ่ ขาทิง้ แลวมาเย็บทำจีวร (ตอมาอนุญาต
ใหใชจวี รสำเร็จรูปทีป่ ระชาชนนำมาถวายได)
๔. ฉันยาดองดวยน้ำมูตรเนา หมายถึง ฉันยาสมุนไพรทีห่ าไดตามมีตามเกิด
๒. อกรณียกิจ ๔ หมายถึง ไมควรกระทำสิง่ เหลานี้ คือ
๑. ไมเกีย่ วของทางกามารมณ
๒. ไมลกั ทรัพย
๓. ไมฆา สัตวตดั ชีวติ
๔. ไมอวดคุณวิเศษทีไ่ มมใี นตน
นอกจากนีพ้ ระสงฆยงั มีหนาทีห่ ลักทีจ่ ะพึงปฏิบตั หิ ลังจากบวชเขามาแลว ๒ ประการ ไดแก
หนาทีใ่ นการศึกษาอบรม เมือ่ บวชเขามาแลวตองไดรบั การศึกษาอบรมทุกดาน เริม่ ตัง้ แตกริ ยิ ามรรยาท
การพูดจา การเคลือ่ นไหวอิรยิ าบถ ตลอดถึงการกระทำตางๆสรุปวาตองฝกอบรมกาย วาจา และ
ใจ โดยมีอปุ ช ฌายผทู ำหนาทีเ่ สมือนบิดาบังเกิดเกลาในทางธรรม และอาจารยผทู ำหนาทีเ่ สมือน
พีค่ อยแนะนำพร่ำสอน การฝกฝนอบรมนัน้ เนนใหครบสมบูรณใน ๓ ดานตอไปนีค้ อื
๑. ดานศีล ตองควบคุมกาย วาจา ใหเปนระเบียบเรียบรอย งดเวนจากขอหามที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัตไิ ว ศีลของพระภิกษุสงฆมอี ยู ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ศีลในปาติโมกข หมายถึงศีลทีส่ ำคัญ ๒๒๗ ขอ (สำหรับภิกษุสงฆ) และ ๓๑๑
ขอ (สำหรับภิกษุณสี งฆ)
๑.๒ ศีลนอกปาติโมกข หมายถึงศีลเล็กๆ นอยๆ นอกเหนือจาก ๒๒๗ ขอ และ
๓๑๑ ขอขางตน เชน ขอบัญญัตเิ กีย่ วกับมรรยาทตางๆ เพือ่ ความดีงามของสถาบันสงฆ
๒. ดานสมาธิ ตองฝกฝนจิตใจดวยการฝกสมาธิวปิ ส สนา ซึง่ อาจทำทัง้ ๒ วิธคี วบคู
กันไปคือ
๒.๑ ฝกสมถภาวนา ไดแก การหาวิธหี รืออุปกรณเพือ่ ใหจติ ยึดเหนีย่ วเปนสมาธิ เมือ่
จิตเปนสมาธิแลวจิตก็จะสงบ สามารถขจัดสิง่ มัวหมองทีเ่ ปนอุปสรรคตอการพัฒนาจิตใจ ซึง่ เรียก
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วา นิวรณ ออกจากใจได ผลของการฝกเชนนีเ้ ปาหมายคือทำใหจติ ใจใหสงบขมกิเลสไดชวั่ ครัง้
ชัว่ คราว วิธฝี ก มี ๒๐ วิธแี ตกตางกันออกไป
๒.๒ ฝกวิปส สนาภาวนา ไดแก การฝกตามวิธกี ารในขอ ๑ นัน่ เอง พอจิตเปน
สมาธิหรือสงบระดับหนึง่ แลว ก็ใชสมาธินนั้ เปนพืน้ ฐานพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแท ความเปน
ทุกข ความไมมตี วั ตนแทจริงของสรรพสิง่ จนกระทัง่ เกิดการหยัง่ รสู ภาวะทัง้ หลายตามเปนจริง จิต
ปลอยวางจากการยึดมัน่ ถือมัน่ เปนอิสระแทจริงจากพันธะของกิเลส เปาหมายของการฝกจิตแบบ
นีม้ งุ ไปทีป่ ญ
 ญาความรแู จง และสละกิเลสไดเด็ดขาดจิตทีผ่ า นการฝกฝนดวยวิธกี ารทัง้ ๒ ขาง
ตนนัน้ จะเปนจิตทีส่ มบูรณใน ๓ ดาน คือ มีความนมุ นวลออนโยน เชน เมตตากรุณา ความ
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ เห็นอกเห็นใจคนอืน่ (มีสขุ ภาพจิตดี) มีความเขมแข็ง เชน มีขนั ติ (ความอดทน)
ความยับยัง้ ชัง่ ใจ ความเพียร ความกลาหาญ การไมยอ ทอตออุปสรรค ความใฝสมั ฤทธิส์ งู (มี
สมรรถภาพจิตดี) มีความสุขสบาย ผอนคลายโปรงใส เชน มีปต ิ โสมนัส ความไมยดึ มัน่ ถือมัน่
รจู กั เขาใจคนอืน่ และใหอภัยคนอืน่ (มีสขุ ภาพจิตดี)
๓. ดานปญญา พระสงฆจะตองศึกษาอบรมตนใหเปนผมู ปี ญ
 ญา ใหสมกับเปนผนู ำทาง
สติปญ
 ญาของชาวบาน ปญญามี ๒ ระดับคือ
๓.๑ ปญญาระดับสุตะ คือความรรู ะดับโลกิยะทีค่ นทัว่ ๆไปจะพึงมี เชนการศึกษา
เลาเรียนดวยการฟง การจำขอมูลตางๆทีเ่ ปนประโยชน กลาวสัน้ ๆก็คอื สรรพวิทยาการทัง้ หลาย
นัน่ เอง พระสงฆตอ งเรียนรวู ชิ าการดานตางๆทีจ่ ำเปน จนกระทัง่ เปน “พหูสตู ” (ผคู งแกเรียน)
เพือ่ ทีจ่ ะไดใหคำแนะนำชาวบานได และทีส่ ำคัญความรเู หลานีจ้ ะไดเปนเครือ่ งมือหรือ “สือ่ ” สำหรับ
ถายทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี เชน พระสงฆทมี่ คี วามรเู รือ่ งวิทยาศาสตร ยอม
สามารถอธิบายหลักธรรมของพระพุทธเจา ในแงวทิ ยาศาสตรแกนกั วิทยาศาสตรไดเปนอยางดี
เปนตน
๓.๒ ปญญาระดับญาณ คือความหยัง่ รสู งิ่ ทัง้ หลายตามความเปนจริง ปญญาระดับ
นีไ้ มจำเปนจะตองตอมาจากปญญาระดับสุตะ หมายความวา คนทีค่ งแกเรียน มีความรวู ทิ ยาการ
มากๆไมจำเปนจะตองมีญาณหรือเกิดญาณไดงา ย ชาวไรชาวนาทีม่ วี ถิ ชี วี ติ อยางเรียบงาย อาจมี
ความรรู ะดับญาณไดงา ยกวานักปราชญกไ็ ด ปญญาระดับญาณนี้ เกิดไดทางเดียวคือผานการฝก
สมาธิวปิ ส สนา ปญญาระดับนีว้ ดั ไดดว ยการเขาใจโลกและชีวติ การปลอยวางความติดยึดตามลำดับ
การลดละความโลภ โกรธ หลง ใหลดลง จนกระทัง่ หมดไปโดยสิน้ เชิง
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พระสงฆในอุดมคตินนั้ ทานสามารถปฏิบตั ติ นใหเพียบพรอมดวยศีล สมาธิ และ ปญญา
ดังกลาวมาแลว จึงอยใู นฐานะเปนปูชนียบุคคลของชาวพุทธ

หนาทีใ่ นการปฏิบตั แิ ละเผยแผพระพุทธศาสนา
เมือ่ ฝกฝนอบรมตนใหพรอมทัง้ ดานศีล สมาธิ และปญญาแลว พระสงฆยงั จะตอง
ปฏิบตั ภิ ารกิจทีส่ ำคัญ คือ การเผยแผพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา การเผยแผพระธรรมจะได
ผลดีนนั้ พระสงฆตอ งทำตนใหเปน “กัลยาณมิตร” คือเพือ่ นทีแ่ ท ทีค่ อยชีแ้ นะแนวทางใหพทุ ธ
ศาสนิกดวยความหวังดี ซึง่ ขอกลาวโดยสรุป ๕ ประการ คือ
๑. สรางศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทำตนเปนตัวอยางทีด่ ี พระสงฆตอ งพยายาม
ชักชวนและชีแ้ จงใหประชาชนเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใหมนั่ ใจในหลักคำสอนของพระ
พุทธศาสนา เชน ถามีบางคนเขาใจวาพระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมที่สูงเกินไปกวาสามัญ
ชนจะปฏิบตั ไิ ด ก็ชแี้ จงใหเขาเขาใจวา ทีจ่ ริงแลวพระพุทธศาสนาสอนธรรมะไวถงึ ๓ ระดับ คือ
ระดับพืน้ ฐาน เนนไปทีก่ ารประสบความสำเร็จ การมีความสุขแบบชาวโลก การพึง่ ตนไดทาง
เศรษฐกิจ ระดับกลาง เนนไปทีค่ วามมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ ระดับสูง เนนไปทีก่ ารลดละกิเลส
ไดเด็ดขาด ธรรมะคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงเหมาะแกคนทุกระดับ ใครพอใจหรือมีความ
สามารถปฏิบตั ไิ ดแคไหนก็เอาแคนนั้ แลวคอยพัฒนาใหกา วสูงขึน้ ไปตามลำดับ
อนึง่ วิธสี รางศรัทธาทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การสอนดวยตัวอยาง พระสงฆทปี่ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
งดงามไปดวยศีล สมบูรณไปดวยคุณธรรม มีสติปญ
 ญาเฉลียวฉลาด ถึงจะไมสงั่ สอนอะไรใครมาก
ก็ทำใหผพู บปะเสวนาดวยเกิดความเลือ่ มใสไดเปนอยางดี
๒. สรางความรคู วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ในบางครัง้ บางคนอาจ
จะไมเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มิใชเพราะพระพุทธศาสนาสอนไมดี แตเพราะไมเขาใจ
หรือเขาใจผิด จึงเหมาเอาวาพระพุทธศาสนาไมดี ไมนา เลือ่ มใสศรัทธา ยกตัวอยางเชน กลาวหา
วาพระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมทีข่ ดั กับการพัฒนาคนและสังคม เพราะพระพุทธศาสนาสอน
ใหกำจัดตัณหา โดยเขาใหเหตุผลวา การจะพัฒนาอะไรไดนนั้ ตองเราใหคนเกิดความอยาก เกิด
ความตองการ เมือ่ ตองการมากๆก็จะกระทำหรือพัฒนาตนมากขึน้ เอง พระพุทธศาสนาสอนใหละ
ความอยากก็เทากับสอนใหคนงอมืองอเทา ไมสรางสรรคนนั่ เองพระสงฆผเู ผยแผธรรมะจะตอง
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สามารถชีแ้ จงใหเกิดความเขาใจใหไดวา ความอยากทีเ่ รียกวา “ตัณหา” นัน้ เปนความโลภและ
ทุจริต คนทีอ่ ยากดวยอำนาจความโลภและทุจริต ยอมจะกระทำการอะไรเพือ่ ตนเองและสรางความ
เดือดรอนแกสงั คมเปนอยางมาก ถายิง่ เราใหคนเกิดความอยากชนิดนีม้ ากเทาใด สังคมก็จะเต็ม
ไปดวยคนโลภ คนทุจริต คนทีเ่ อารัดเอาเปรียบสังคม หาความสงบสุขไดยาก ความอยากอยางนี้
พระพุทธเจาตรัสสอนใหพยายามลดละใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได แตความอยากสรางสรรค เชน
อยากทำความดี อยากชวยเหลือคนอืน่ อยากเรียนหนังสือใหมคี วามรมู ากๆเพือ่ ออกไปรับใชชาติ
ทานเรียกวา “ธรรมฉันทะ” คนทีม่ คี วามอยากชนิดนีเ้ ปนคนไมโลภ ไมทจุ ริต จะตัง้ หนาตัง้ ตาทำ
งานดวยความขยันหมัน่ เพียร ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ความอยากชนิดนีเ้ ทานัน้ ทีส่ นับสนุนสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง สรุปใหเขาใจงายๆก็คอื “พระพุทธศาสนาสอนใหกำจัดความ อยาก
ทีเ่ รียกวาตัณหา แตใหพฒ
ั นาความอยากทีเ่ รียกวา ธรรมฉันทะ”
๓. สอนใหละความชัว่ คนทุกคนชอบความดีเกลียดความชัว่ แตทงั้ ๆ ทีช่ อบความ
ดีเกลียดความชัว่ ในบางครัง้ บางคนก็อดทำความชัว่ ไมได เพราะความหลงผิดบาง เพราะจิตใจ
ไมเขมแข็งพอบาง หนาทีข่ องพระสงฆอกี ประการหนึง่ ก็คอื พยายามหาวิธใี หคนละทำความชัว่ แต
ใหทำความดีใหได สิง่ ใดบอกใหเขาใจไดกบ็ อก สิง่ ใดบอกดวยปากไมไดผลก็ตอ งทำใหดเู ปนตัวอยาง
ดังกรณีสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) เดินไปเห็นเนือ้ ติดบวงนายพรานอยจู งึ ปลอยเนือ้ ตัวนัน้ แลว
เอาบวงผูกขาตนเองแทน เมือ่ นายพรานเจาของบวงมาพบเขา จึงสำนึกวาทานมาแสดงปริศนา
ธรรม มาสัง่ สอนตนใหงดเวนการฆาสัตวตดั ชีวติ ซึง่ นายพรานก็ยอมทำตามคำสัง่ สอนของสมเด็จ
พระพุฒาจารย จึงเลิกอาชีพการเปนนายพรานนับตัง้ แตบดั นัน้ ดังนีเ้ ปนตน
๔. สนับสนุนใหทำความดี พระสงฆตอ งสรางเสริมกำลังใจใหคนทำความดี มีเทคนิค
วิธแี นะนำทีเ่ หมาะแกบคุ คล เพราะคนเรานัน้ มีพนื้ ฐานและความสนใจไมเหมือนกัน ผสู อนจึงตอง
รจู กั ปรับวิธกี ารแนะนำสัง่ สอนใหเหมาะแกคนแตละคนวาจะเปนเรือ่ งใด ดังกรณีผปู ฏิบตั สิ มาธิ บน
กับอาจารยสอนสมาธิรปู หนึง่ วา เขาหมดกำลังใจปฏิบตั แิ ลว ยิง่ ปฏิบตั เิ ทาใดก็มแี ตความฟงุ ซาน
ไมไดผลอะไรเลย อาจารยตอบวา “อยางนอยโยมก็ไดแลว คือไดความรวู า จิตโยมฟงุ ซาน ถา
ปฏิบตั ติ อ ไปเรือ่ ยๆโยมก็อาจจะไดมากกวานี้ ขอใหทำตอไปเถอะ ความดีมใิ ชวา ทำไดภายในวัน
สองวัน อยางนีเ้ ปนตน
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๕. สรางบุคลากรที่มีคุณภาพไวสืบทอดพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธเจาจะเสด็จ
ดับขันธปรินพิ พานแลว พระธรรมวินยั (พระพุทธศาสนา) ก็ยงั คงอยู เพราะไดรบั การปฏิบตั สิ บื
ตอกันมา พุทธบริษทั ทัง้ หลาย โดยเฉพาะภิกษุบริษทั มีหนาทีส่ บื ทอดพระพุทธศาสนาโดยตรงจึงตอง
สรางศาสนทายาททีม่ คี ณ
ุ ภาพไวดว ย ศาสนทายาททีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ คือ
๑. มีความรพู ระพุทธศาสนาดี
๒. มีความประพฤติดี สามารถปฏิบตั ติ ามหลักพระพุทธศาสนาจนไดรบั ผลแหงการ
ปฏิบตั ิ
๓. มีความสามารถในการถายทอดคือชีแ้ จงหลักการของพระพุทธศาสนาใหคนอืน่
เขาใจได
๔. เมือ่ มีภยั เกิดขึน้ แกพระพุทธศาสนา พรอมทีจ่ ะปกปอง
การสรางบุคลากรไวสบื ทอดพระพุทธศาสนานัน้ เปรียบไดดงั่ ตระกูลทีไ่ มมที ายาทสืบทอด
แมจะมัง่ คัง่ มัน่ คงเพียงใดในเบือ้ งตน ทีส่ ดุ ก็จะอยไู มได เฉกเชนเดียวกับพระพุทธศาสนา แมจะมี
คำสอนทีด่ วี เิ ศษเพียงใด ถาขาดศาสนทายาทสืบทอดตอๆกันมา ก็สญ
ู สลายไปเชนนัน้ ” ฉะนัน้
พระสงฆทมี่ องการณไกลทานจึงพยายามสรางบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไวสบื ทอดพระพุทธศาสนาให
มัง่ คงสถาพรตอไป


ความหมาย และความเปนมา
ความขัดแยง (Conflict) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับจุดมงุ หมาย
หรือวิธกี าร หรือทัง้ สองอยางแตเปนการพึง่ พาอาศัยในทางลบอาจกลาวอยางกวางๆไดวา ความ
ขัดแยง หมายถึง การทีแ่ ตละฝายไป ดวยกันไมไดในเรือ่ งเกีย่ วกับความตองการ ไมวา จะเปนความ
ตองการจริง หรือศักยภาพทีจ่ ะเกิดตามตองการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ๒๕๔๐ : ๑๑) สวน
แนวคิดเกีย่ วกับความขัดแยงในปจจุบนั เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ( ๒๕๔๐) ไดรวบรวมประเด็น
ความขัดแยงไววา ความขัดแยงอาจเปนการสงเสริมการปฏิบตั งิ านในองคการ ควรจะมีการบริหาร
ความขัดแยงใหเกิดผลดีทสี่ ดุ ความขัดแยงอาจจะมีประโยชนหรืออาจมีโทษขึน้ อยกู บั วิธกี ารบริหาร
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ในองคการทีด่ ที สี่ ดุ จะมีความขัดแยงในระดับทีเ่ หมาะสมซึง่ จะชวยกระตนุ แรงจูงใจใหคนปฏิบตั งิ าน
อยางมีประสิทธิภาพ ความขัดแยงเปนสวนหนึง่ ในองคการ ความขัดแยงเปนของดีเพราะจะชวย
กระตนุ ใหคนพยายามหาทางแกปญ
 หาซึง่ มีปจ จัยหลายอยางทีส่ ง ผลตอการทำงานของคน ปจจัย
เหลานีผ้ บู ริหารไมสามารถควบคุมได เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา นักทฤษฎีทางดานจิตวิทยา ได
ศึกษาพฤติกรรมเกีย่ วกับความขัดแยง และมีบทความขอเขียนทางดานวิชาการหลายทาน ไดให
แนวคิดเกีย่ วกับปญหาความขัดแยง(Robbihns,๑๙๘๓ อางใน สิทธพงศ สิทธขจร, ๒๕๓๕) โดย
ไดจำแนกแนวความคิดเกีย่ วกับความขัดแยงเปน ๓ กลมุ ซึง่ แตกตางกัน ดังนี้
๑. แนวคิดสมัยดัง้ เดิม (Traditional View) สันนิษฐานวา ความขัดแยงเปนสิง่ ไมดี
และมีผลกระทบดานลบตอองคการอยเู สมอ ดังนัน้ หากหลีกเลีย่ งไดควรหลีกเลีย่ ง ผบู ริหารจะตอง
มีความรับผิดชอบทีจ่ ะตองกำจัดความขัดแยงขององคการ วิธแี กปญ
 หาความขัดแยง ก็คอื การออก
กฎระเบียบ กระบวนการทีเ่ ขมงวด เพือ่ ทีจ่ ะทำใหความขัดแยงหมดไป แตตามความเปนจริงแลว
ความขัดแยงก็ยงั คงมีอยู
๒. แนวคิดดานมนุษยสมั พันธ (Human Relations View) ยืนยันวา ความขัดแยง
อาจจะเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ และหลีกเลีย่ งไมไดภายในทุกองคการ เนือ่ งจากไมสามารถหลีกเลีย่ ง
ความขัดแยงได มุมมองดานมนุษยสมั พันธ จึงสนับสนุนการยอมรับความขัดแยง โดยอธิบายไว
วา เหตุผลของการมีความขัดแยง เพราะไมสามารถถูกกำจัดได และความขัดแยงอาจจะมีประโยชน
ตอภายในองคการไดบา งในบางเวลา มุมมองดานมนุษยสมั พันธนี้ ไดครอบงำความคิดของนัก
วิชาการเกีย่ วกับความขัดแยงตัง้ แตปลายป ๒๔๘๓ จนถึงป ๒๕๑๓
๓. แนวคิดสมัยใหม (Contemporary View) เมือ่ แนวคิดดานมนุษยสมั พันธยอมรับ
ความขัดแยง มุมมองทีเ่ ปนแนวความคิดสมัยใหม จึงสนับสนุนความขัดแยงบนรากฐานทีว่ า องคการ
ทีม่ คี วามสามัคคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความรวมมือ หากไมยอมรับปญหาทีเ่ กิด
ขึน้ จากความขัดแยง การใหความรวมมือแกองคการจะกลายเปนความเฉือ่ ยชา อยเู ฉย และไม
ตอบสนองตอความตองการเพือ่ การเปลีย่ นแปลง และการคิดคนใหมๆ ดังนัน้ แนวความคิดสมัย
ใหมสนับสนุนใหผบู ริหารรักษาระดับความขัดแยงภายในองคการใหอยใู นระดับต่ำสุดเพียงพอที่
จะทำใหองคการเจริญเติบโตและสรางสรรค
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ประเภทของความขัดแยง
ความขัดแยงแบงออกเปนหลายประเภทดังนี้
๑. ความขัดแยงของบุคคล อาจเปนความขัดแยงภายในตัวบุคคล( Intrapersonal
Conflict) เปนสภาวะทีบ่ คุ คลรับรถู งึ ความขัดแยงในจิตใจตนเองเมือ่ เผชิญเปาหมาย คานิยม
ความเชือ่ ความตองการหลายๆอยางทีแ่ ตกตางในเวลาเดียวกัน ซึง่ เปนลักษณะทีต่ นชอบทัง้ คหู รือ
ตองเลือกพียงอยางเดียว หรือสิง่ ทีจ่ ะตองเลือกมีทงั้ ขอดีขอ เสียทีต่ นเองชอบและขอเสียทีต่ นอง
ไมชอบ ทำใหตดั สินใจลำบากวาจะเลือกหรือไมเลือก นอกจากไดอาจเปนความขัดแยงในบทบาท
ความขัดแยงภายในบุคคลยังเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลมีความไมแนใจวาเขาถูกคาดหมายใหปฏิบตั งิ าน
อะไรหรือถูกคาดหมายใหปฏิบัติงานเกินความสามารถของตน ความขัดแยงระหวางบุคคล
(Interpersonal Conflict) สวนใหญเปนผลมาจากบุคลิกภาพคอนขางกาวราว ยอมจะเกิดความ
ขัดแยงกับผอู นื่ ไดงา ย โดยเฉพาะกับบุคคลทีม่ คี วามรสู กึ ไว และความขัดแยงของบุคคลยอมมีผล
ตอความขัดแยงขององคการโดยสวนรวมดวย เพราะบุคคลเปนองคประกอบขององคการ
๒. ความขัดแยงขององคการ ความขัดแยงขององคการเปนการตอสดู นิ้ รนทีแ่ สดงออก
จนเปนทีส่ งั เกตเห็นดวยกันไดทงั้ สองฝาย และความขัดแยงขององคการเกีย่ วของกับสภาพแวดลอม
หรือระบบองคการทีบ่ คุ คลตองมีปฏิสมั พันธตอ กันในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีแ้ ลวความขัดแยง
เปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ งเกิดขึน้ เสมอในหนวยงานแตจะแสดงออกมาใหเห็นไดเดนชัดในลักษณะ
ตางๆ หรือไมนนั้ ก็ขนึ้ อยกู บั สาเหตุและผลกระทบวาจะรุนแรงมากนอยแคไหน การเกิดกรณีความ
ขัดแยงนัน้ มีลกั ษณะเปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ ง โดยตองมีจดุ เริม่ ตนหรือสาเหตุหรือจุดกอตัวกอน
แลวจึงพัฒนาขึน้ เปนสายโซทตี่ อ เนือ่ งกัน
ความขัดแยงในสังคมยอมเกิดขึน้ ไดเสมอ โดยเฉพาะความขัดแยงในองคกรในสวนของ
นายจางกับลูกจาง เพราะวาคนทัง้ สองฝายมีจดุ ประสงคและจุดมงุ หมายตางกัน จากการศึกษาของ
March และ Simon (๑๙๘๕: ๑๐๒ อางถึงใน วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ http://www.kmutt.ac.th/
organization/ssc334/asset5.html) พบวาความขัดแยงแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑. ความขัดแยงตอตนเอง (Individual Conflict) เปนความขัดแยงทีบ่ คุ คลมีตอ การ
กระทำของตนเอง แบงออกเปน
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๑.๑ รักพีเ่ สียดายนอง (Approach-Approach Conflict) เปนความตองการหรือ
พอใจทัง้ สองอยาง แตเลือกไดเพียงอยางเดียว
๑.๒ หนีเสือปะจระเข (Avoidance-Avoidance Conflict) เปนความรสู กึ ทีไ่ มตอ ง
การไมปรารถนาทัง้ ๒ อยาง แตตอ งเลือก ๑ อยาง
๑.๓ เกลียดตัวกินไข (Approach-Avoidance Conflict) คือมีทงั้ สิง่ ทีพ่ อใจไมพอใจ
อยรู ว มกัน จำเปนตองเผชิญหนาทัง้ ๒ อยางในเวลาเดียวกัน
๒. ความขัดแยงในองคการ(Organizational Conflict) เมือ่ คนแตละคนมาอยรู ว มกัน
ทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน จะมีความคิดเห็นตางกัน มีวธิ กี ารคิดทีไ่ มเหมือนกัน คานิยมอคติ การ
รับรู ผลประโยชน เกิดจากการแบงทรัพยากรและงบประมาณมีจำนวนจำกัด หรือเกิดการเปลีย่ น
แปลงเทคนิคในการทำงาน ความแตกตางในหนาทีก่ ารทำงาน ลวนเปนสาเหตุทจี่ ะทำใหเกิดความ
ขัดแยงไดทงั้ สิน้
๓. ความขัดแยงระหวางองคการ(Inter organization Conflict) เปนความขัดแยงทีเ่ กิด
ขึน้ ระหวางองคกรกับองคการหรือระหวางกลมุ กับกลมุ เชนผลประโยชนขดั กัน

สาเหตุของความขัดแยง
สาเหตุของความขัดแยงอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
๑. ลักษณะงานทีต่ อ งพึง่ พาซึง่ กันและกัน (Task interdependence) ปจจัยประการ
แรก หมายถึง การทีห่ นวยงานสองหนวยงานหรือมากกวานัน้ ไมสามารถเปนอิสระแกกนั ได จะตอง
มีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งขอมูล ความชวยเหลือหรือการประสาน
งานกัน เปนตน ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำใหการทำงานประสบผลสำเร็จ การทีง่ านของหนวยงานตางๆ ใน องคกร
ไมสามารถเปนอิสระแกกนั ได อาจนำไปสคู วามขัดแยงซึง่ มีอยู ๓ รูปแบบดวยกัน
ประการแรก ความขัดแยงอาจเกิดขึน้ จากการทีห่ นวยงานหรือกลมุ ตางๆ ในองคกรอาจ
จะไมจำเปนตองมีความสัมพันธกนั โดยตรงก็ได แตเมือ่ หนวยงานหนึง่ เกิดทำงานผิดพลาดขึน้ อยาง
รายแรง ก็อาจจะสงผลกระทบตอการทำงานของอีกหนวยงานหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของ และจะนำไปสคู วาม
ขัดแยงตอกัน
ประการทีส่ อง มีรปู แบบทีว่ า การปฏิบตั งิ านของหนวยงานหนึง่ จะเริม่ ลงมือปฏิบตั ไิ ด
ก็ตอเมื่อ งานของอีกหนวยหนึ่งไดทำสำเร็จลงแลว ในลักษณะเชนนี้ หากการทำงานของ
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หนวยงานแรกเกิดความลาชา ก็จะสงผลใหงานของหนวยงานหลังตองลาชาตามไปดวย เพราะ
ตองรอใหหนวยงานแรกปฏิบตั งิ านเสร็จเสียกอน เงือ่ นไขเชนนี้ ยอมนำไปสคู วามขัดแยงระหวาง
สองหนวยงานอยางหลีกเลีย่ งไมพน และ
ประการสุดทาย เปนลักษณะทีก่ ารทำงานของกลมุ หรือหนวยงานตางๆ จะตองพึง่ พาอาศัย
ซึ่งกันและกัน จึงจะทำใหงานสำเร็จลุลวงได เชน หนวยงานวิจัยตองอาศัยขอมูลจากฝาย
ปฏิบตั กิ าร ในขณะเดียวกันฝายปฏิบตั กิ ารก็ตอ งอาศัยขอมูลหรือผลการวิจยั จากฝายวิจยั เพือ่ เปนแนว
ทางในการปฏิบตั งิ าน หากหนวยงานหรือกลมุ จากสองหนวยงานนีไ้ มสามารถรวมมือกันได หรือ
ตางฝายตางไมยอมรับกันก็จะมีผลนำไปสคู วามขัดแยงในทายทีส่ ดุ
๒. การแบงงานตามความชำนาญเฉพาะดานมีมากขึน้ (Increased specialization) เกิดปญหามากมายหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งของความขัดแยง ซึง่
จากผลการวิจยั ของนักวิชาการหลายทาน ไดมกี ารคนพบวา การแบงงานตามความชำนาญมาก
เทาใด ยิง่ เกิดความขัดแยงเพิม่ มากขึน้ เพราะจะทำใหบคุ ลากรแตละกลมุ มีโครงสรางในการทำงาน
และพัฒนาการในการเรียนรู หรือแนวความคิดทีจ่ ำกัดอยแู ตเฉพาะในงานของตนเอง สภาพเชน
นีท้ ำใหบคุ ลากรในแตละหนวยงานมีแนวความคิดตอการปฏิบตั ิ และแกไขปญหาตางๆ ของงาน
แตกตางกันไปตามความถนัดของแตละบุคคล และเมือ่ มีความจำเปนทีจ่ ะตองประสานงานหรือ
ทำงานรวมกันแลว โอกาสทีจ่ ะนำไปสคู วามขัดแยงก็จะเกิดขึน้ ได
๓. การกำหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของงานไมชดั เจน (Ambiguously defined
responsibilities) ความขัดแยงมักเกิดจากความไมชดั เจนของการกำหนดหนาทีร่ บั ผิดชอบในการ
ทำงานในองคการทำใหเกิดความสับสน กาวกายในการทำงานหรือทำงานซ้ำซอนกัน ซึง่ เปน
บอเกิดของความขัดแยง สาเหตุสำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำใหองคกรขาดความชัดเจนในการกำหนด
หนาทีร่ บั ผิดชอบ คือในขณะทีส่ ภาพแวดลอมขององคกรมีการเปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา ซึง่ มีผลทำ
ใหเกิดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของงานใหมๆ ขึน้ มามากมาย แตองคกรสวนใหญมกั จะไมมกี ารเปลีย่ น
แปลงลักษณะขอบขายของงาน ซึง่ ระบุถงึ หนาทีค่ วามรับผิดชอบใหทนั สมัยตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไป ดวยสภาพเชนนีจ้ ะทำใหบคุ ลากร กลมุ หรือหนวยงานแตละฝายไมสามารถตกลงกัน
ได วาใครจะเปนผรู บั ผิดชอบในการทำงานนัน้ ๆ ซึง่ บางครัง้ อาจจะทำใหเกิดการแบงงานกันทำ หรือ
ปดความรับผิดชอบใหกบั ฝายอืน่ และความขัดแยงตามมาอยางหลีกเลีย่ งไมได
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๔. อุปสรรคของการติดตอสือ่ สารหรือการสือ่ ขอความ (Communication obstruction) อาจจะเกิดขึ้นจากความคลองตัวของงานที่เปนอยูภายในหรือระหวางหนวยงาน ไมมี
ประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากอุปสรรคดานภาษา ซึง่ เกิดจากการทีบ่ คุ ลากรในแตละหนวยงานมี
พืน้ ฐานความรู การศึกษา หรือการอบรมทีแ่ ตกตางกัน เชน วิศวกร นายแพทย และนักสังคม
ศาสตร เปนตน มักจะมีภาษาทีใ่ ชสอื่ ความหมายเฉพาะตัวตามสาขาอาชีพตน ซึง่ แตกตางกันอยาง
มากมาย สภาพเชนนีอ้ าจจะมีผลทำใหการติดตอสือ่ สารระหวางบุคคล กลมุ หรือหนวยงานขาด
ความเขาใจ หรือเกิดการเขาใจผิดซึง่ กันและกัน ซึง่ มีผลทำใหไมสามารถประสานงานและรวมมือ
รวมใจกันไดตามทีค่ วรจะเปน เงือ่ นไขเชนนีอ้ าจจะนำไปสคู วามขัดแยงตามมาในทายทีส่ ดุ
๕. การแขงขันเพือ่ แยงชิงทรัพยากรทีม่ จี ำกัด (Competition for limited sources)
บุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ภายในองคการมักจะเผชิญปญหาทีเ่ กีย่ วกับการแกงแยง เพือ่ ใหได
มาซึง่ ทรัพยากรขององคกรทีม่ คี อ นขางจำกัด เชน ในเรือ่ งของงบประมาณ วัสดุ หรือทรัพยากร
มนุษย เปนตน

ผลของความขัดแยง
ความขัดแยงมีทงั้ แงดแี ละแงไมดี หมายความวา ความขัดแยงอาจเปนในลักษณะใน
ทางสรางสรรคและทำลาย ถาหากความขัดแยงในองคกรมีมากเกินไป ผลทีต่ ามมาก็จะเปนไปใน
ทางลบ (Negative consequences) ซึง่ มีลกั ษณะทำลายประสิทธิผลขององคการแตถา ความขัด
แยงอยใู นจุดทีเ่ หมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก (Positive consequences) ซึง่ มีลกั ษณะเปนการ
สรางสรรค ประสิทธิผลใหกบั องคการ อยางไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ บางครัง้ เปนเรือ่ งทีค่ อ นขางยาก
ทีจ่ ะกำหนดวาความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวาเปนจุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ตอปญหาดังกลาวนี้
ไดมนี กั วิชาการเสนอแนะวา กลยุทธทจี่ ะชวยตัดสินใจไดดที สี่ ดุ ก็คอื การสังเกตผลทีต่ ามมาของ
ความขัดแยงทัง้ สองประการนัน่ เอง กลาวคือ ถาผลของความขัดแยงออกมาในทางบวกก็เรียกวา
ความขัดแยงอยใู นจุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แตถา ผลออกมาในทางลบก็ถอื ไดวา เปนจุดทีค่ วามขัดแยง
นำไปสกู ารทำลายมากกวาการสรางสรรค ดังนัน้ ผลของความขัดแยงจึงมี ๒ ลักษณะ คือ
ความขัดแยงทีส่ ง ผลในทางบวก มีลกั ษณะตางๆ ดังตอไปนี้
๑. นำไปสกู ารเปลีย่ นแปลงในเชิงสรางสรรค
๒. สามารถทำใหบคุ ลากรในองคกรเกิดแรงจูงใจในการทำงานและพบแนวทางในการ
ทำงานไดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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๓. กอใหเกิดความสามัคคีในกลมุ
๔. ทำใหเกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเปาหมายเดิมขององคกรทีไ่ มสอดคลองกับความ
เปนจริง
๕. สมาชิกในองคการไดมกี ารแลกเปลีย่ นความรคู วามคิดเห็นซึง่ กันและกัน
๖. องคการมีการปรับตัวใหเขากับความเปลีย่ นแปลงในสังคมไดอยางตอเนือ่ ง
๗. มีการเลือกตัวแทนทีเ่ ขมแข็งมีความรคู วามสามารถมาเปนผนู ำ
๘. ไดมกี ารระบายขอขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลมุ ซึง่ เก็บกดไวเปนเวลานาน
๙. ทำใหเกิดแนวทางแกไขปญหาตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนกบั องคกรหรือทำใหเกิดคุณภาพ
ในการตัดสินใจ
๑๐. ทำใหลดความตึงเครียดในองคกรไดหรือทำใหความสัมพันธของบุคคลในองคกรดีขนึ้
๑๑. ทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ การทำงานของบุคลากรในองคกรดีขนึ้ ยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล รจู กั การปรับตัว และการประสานงานรวมกัน
ความขัดแยงทีส่ ง ผลในทางลบ มีลกั ษณะตางๆ ดังตอไปนี้
๑. นำไปสูความตึงเครียดมากขึ้น หรือมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของคนในองคกร
มากขึน้
๒. ทำใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป
๓. ทำใหเกิดการแบงเปนพรรค เปนพวกขึน้ ทำใหอกี ฝายหนึง่ มีความรสู กึ วาตนเองเปน
ฝายชนะ (Winner) และอีกฝายหนึง่ รสู กึ วาเปนผแู พ (Loser) ลักษณะเชนนีม้ ผี ลทำลายความ
สัมพันธของสมาชิกในองคการขาดการประสานงานกัน และไมมคี วามรวมมือรวมใจในการทำงาน
ซึง่ มีผลทำใหประสิทธิผลขององคการตามมาได
๔. มงุ จะเอาชนะกันมากกวาทีจ่ ะมองถึงผลกระทบตอเปาหมายขององคกรโดยสวนรวม
๕. นำไปสคู วามยงุ เหยิงและไรซงึ่ เสถียรภาพขององคการ

การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)
ความขัดแยงเปนปรากฏการณสามัญในสังคมทีใ่ หทงั้ ประโยชนและโทษตอบุคคลและ
องคการ จึงเกิดคำถามวา ทำอยางไรใหไดประโยชนมากทีส่ ดุ และเกิดโทษนอยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผบู ริหาร
จำเปนตองมีความรู ความสามารถในการจัดการกับความขัดแยง หรือ บริหารความขัดแยง (Conflict
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Management) เพือ่ นำองคการทีต่ นเองรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา ดังนัน้ องคการจึงจำเปนตอง
มีความขัดแยงเปนเครือ่ งหลอเลีย้ ง ถาไมมคี วามขัดแยงหรือนอยเกินไปก็จะทำใหองคการมีความ
เสือ่ ม ระดับความขัดแยงทีพ่ อเหมาะจะทำใหเกิดความสรางสรรค มีความสามัคคี สรางความเจริญ
ใหแกองคการแตถา ความขัดแยงสูงหรือมีมากเกินไปจะทำใหเกิดความแตกแยกเปนปญหาแก
องคการเปนอยางยิง่ ผบู ริหารควรจะตองมีเครือ่ งมือหรือวิธกี ารในการบริหารความขัดแยงในองคการ
วิธกี ารในการบริหารความขัดแยง คือ
๑. การกระตนุ ความขัดแยง
๒. การแกปญ
 หาความขัดแยง
๓. การปองกันปญหาความขัดแยงในองคการ

การกระตนุ ความขัดแยง
องคการทีม่ คี วามขัดแยงนอยจะทำใหสมาชิกเฉือ่ ยชาไมมบี รรยากาศในการแขงขันกัน
ทำงาน เพราะสภาพเชนนีส้ มาชิกของกลมุ จะยอมรับสิง่ ตางๆทีเ่ ปนอยทู ำใหละเลยตอจุดออนหรือ
ขอบกพรองของบุคคลอืน่ ไมมกี าร feedback ไมเกิดผลดีตอ องคการ ผบู ริหารจึงควรกระตนุ ให
เกิดความขัดแยงขึน้ จะชวยใหเกิดการปรับตัวของบุคคลากรและแกไขขอบกพรอง สรางความกระตือ
รือรนใหเกิดขึน้ แตตอ งระมัดระวังควบคุมใหเกิดขึน้ ในทางบวก สโตนเนอร (Stoner) ไดเสนอ
เทคนิคการกระตนุ ความขัดแยง ดังตอไปนี้
๑. การใชบคุ คลภายนอกในองคการ ทีม่ กี ารบริหารทีแ่ ตกตางไปจากทีเ่ ปนอยเู ขามารวม
ในองคการ กอใหเกิดความขัดแยงเพิม่ ขึน้ ปลาไดน้ำใหมกต็ นื่ ตัว
๒. เพิม่ ขอมูลขาวสารใหมากขึน้ เปนการกระตนุ ใหเกิดความคิด
๓. เปลีย่ นโครงสรางขององคการ เปลีย่ นทีมงานใหม โยกยายพนักงานทำใหเกิดความ
รสู กึ ใหม มีหนาทีร่ บั ผิดชอบใหม เกิดการปรับตัวและปรับปรุงวิธกี ารทำงานใหมๆ
๔. สงเสริมใหมกี ารแขงขัน โดยการเพิม่ โบนัส เพิม่ เงินเดือน ถามีการแขงขันมากจะทำ
ใหเกิดความขัดแยงมากขึน้
๕. การเลือกผนู ำกลมุ ทีเ่ หมาะสม เพราะผรู ว มงานอาจเฉือ่ ยชาเพราะผนู ำเผด็จการไม
ยอมรับทัศนะทีต่ นเองไมเห็นดวย
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การแกปญ
 หาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Supervision) เปน
การทำใหความขัดแยงสิน้ สุดลง อาจโดยใหทกุ ฝายตกลงกัน หรือใหฝา ยหนึง่ ฝายใดชนะไป วิธี
การแกไขความขัดแยงมี ๓ วิธี ไดแก
๑. วิธชี นะ-แพ (Win-Lose Method) คือ มีฝา ยหนึง่ ฝายใดไดสงิ่ ทีต่ อ งการเปนฝาย
ชนะไป สวนอีกฝายเปนฝายแพ เหตุของการแพอาจเกิดจากการใชอำนาจหนาที่ หรือการใชเสียง
ขางมากในการดำเนินการ เสียงขางนอยจึงแพ ซึง่ ผแู พอาจเกิดความรสู กึ สูญเสียและภาวะคับของ
ใจเกิดขึน้ วิธแี บบนีป้ ระกอบดวยวิธยี อ ยๆ คือ
๑. วิธกี ารบังคับ (Forcing) โดยอีกฝายหนึง่ มีอำนาจเหนือกวาอีกฝาย และอำนาจ
ของตนเองบังคับใหอกี ฝายยินยอมและยุตขิ อ ขัดแยง ซึง่ วิธนี อี้ าจนำไปสคู วามคิดแกแคน เพราะ
การแกไขแบบนีม้ ใิ ชการแกทสี่ าเหตุของปญหา จึงทำใหปญ
 หายังคงอยู
๒. วิธกี ารทำใหสถานการณของความขัดแยงสงบลง (Smoothing) วิธกี ารแบบนี้
มีลกั ษณะเปนการเขาไปทำใหสถานการณของความขัดแยงทีก่ ำลังเกิดขึน้ ใหสงบลงมาเพือ่ ไมใหความ
ขัดแยงขยายวงกวางขวางมากขึน้ โดยการเขาไปขอรองใหยตุ คิ วามขัดแยง พยายามชักจูงคกู รณี
ใหเห็นวาปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไมมคี วามสำคัญเพียงพอ ทีจ่ ะตองเสียเวลาไปกับมันทำใหสมาชิกของกลมุ
ที่ ขัดแยงกันเห็นถึงความสำคัญของการเปนอันหนึง่ อันเดียวกันและเห็นถึงผลเสียของการแตกแยก
กัน วิธกี ารนีไ้ มใชเปนการเขาไปแกทสี่ าเหตุของปญหา หากแตเปนการแกปญ
 หาทีป่ ลายเหตุ ดัง
นัน้ ปญหายังจะดำรงอยตู อ ไป โดยเฉพาะอยางยิง่ กับบุคคลหรือกลมุ ทีม่ คี วามรสู กึ วาตนเองเปน
ฝายแพ เพราะการทีพ่ วกเขายอมยุตคิ วามขัดแยง อาจจะมาจากสาเหตุของการขอรอง หรือเห็น
แกบคุ คลอืน่ ก็ได ในสภาพเชนนีค้ วามขัดแยงทีย่ ตุ ลิ งไปนัน้ จึงเปนความสงบชัว่ คราวเทานัน้ และ
ความขัดแยงพรอมทีจ่ ะปะทุขนึ้ มาอีกเมือ่ ไรก็ได
๓. วิธกี ารหลีกเลีย่ ง (Avoiding) วิธกี ารแบบนีม้ ลี กั ษณะเปนการทีผ่ บู ริหารไมสนใจ
ที่จะเขาไปเผชิญกับสถานการณของความขัดแยงที่กำลังเกิดขึ้น อาจจะทำเปนไมรูวามีความ
ขัดแยงเกิดขึน้ เฉยเมยหรือไมมกี ารตอบสนองตอขอเรียกรองของผใู ตบงั คับบัญชา หรือพยายาม
ยืดเวลาโดยไมยอมตัดสินใจแกปญ
 หาเปนตน การใชวธิ กี ารแบบนีไ้ มสามารถกอใหเกิดประสิทธิผล
ในการแกไขความขัดแยงไดเลยเพราะการหลีกเลีย่ งแททจี่ ริงก็คอื การไมยอมเขาไปแกไขทีส่ าเหตุของ
ปญหานัน่ เองและทีร่ า ยไปกวานัน้ หากผบู ริหารใชวธิ กี ารแบบนีก้ บั การเรียกรองของผใู ตบงั คับบัญชา
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แลว จะทำใหเกิดความรสู กึ กลายเปนผแู พขนึ้ มา เพราะขอเสนอของพวกเขาไมไดรบั ความสนใจ
เลย สภาพเชนนีจ้ ะทำใหความขัดแยงยิง่ บานปลายและรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ และแทนทีค่ วาม
ขัดแยงควรจะถูกลดลงมาใหกลายเปนสภาวะทีส่ รางสรรค กลับมีลกั ษณะเปนการทำลายมากขึน้
๒. วิธแี พทงั้ คู (Lose-Lose methods) หมายถึงวา เปนวิธที ที่ ำใหทงั้ สองฝายทีเ่ ปนคู
กรณีของความขัดแยงนีไ้ มสามารถบรรลุวตั ถุประสงคตามทีต่ นเองตองการไดทงั้ หมด แตอาจจะได
มาเปนบางสวนเทานัน้ ดังนัน้ จึงเรียกวาทัง้ สองฝายเปนผแู พ วิธกี ารแบบนีต้ งั้ อยบู นพืน้ ฐานของ
ความคิดทีว่ า การไดมาบางสวนดีกวาไมไดเลย ซึง่ มีนกั วิชาการหลายทานเห็นวาเปนวิธกี ารแกไข
ความขัดแยงทีด่ กี วาวิธกี ารทีฝ่ า ยหนึง่ เปนผชู นะและอีกฝายหนึง่ เปนผแู พ สำหรับวิธกี ารประการ
ทีส่ องทีน่ ยิ มใชกนั นี้ ไดแก การประนีประนอม (Compromising) หรือบางครัง้ อาจจะเรียกอีกอยาง
หนึง่ วาเปนการเจรจาตอรอง (Bargaining) ซึง่ มีลกั ษณะเปนการแกไขความขัดแยงโดยการพบกัน
ครึง่ ทาง ซึง่ แตละฝายจะไมสามารถบรรลุวตั ถุประสงคตามทีต่ นเองตองการไดทงั้ หมด ตองมีการ
ลดเปาหมายของตนเองลงไปบาง วิธกี ารแบบนีก้ ม็ จี ดุ ออนในการนำมาใชแกไขความขัดแยงเชน
กัน เพราะไมสามารถนำไปสกู ารแกไขสาเหตุของความขัดแยงไดอยางแทจริง อันเนือ่ งมาจากวา
เปาหมายทีแ่ ทจริงของคกู รณียงั ไมสามารถบรรลุไดตามทีต่ อ งการนัน่ เอง ดังนัน้ ความขัดแยงอาจ
จะยุตลิ งเพียงชัว่ คราวเทานัน้ และทีร่ า ยไปกวานัน้ วิธกี ารประนีประนอมจะไมสามารถนำไปสกู าร
สรางสรรคขนึ้ มาไดเลย
๓. วิธกี ารทีท่ งั้ สองฝายเปนผชู นะ (Win-Win methods) วิธกี ารนี้ คกู รณีของความขัด
แยง ประสบผลสำเร็จในการแกปญ
 หารวมกัน และทำใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคไดตามทีท่ งั้
สองฝายตองการ ดังนัน้ ทัง้ สองฝายจึงเปนผชู นะ สำหรับวิธกี ารทีน่ ยิ มใชกนั คือ การแกไขปญหา
รวมกัน (Integrative problem solving) ซึง่ บางครัง้ มีนกั วิชาการเรียกอีกอยางหนึง่ วา การเผชิญ
หนากัน (Confrontation) วิธกี ารแบบนีจ้ ะไมมกี ารเขาไปกำจัดความขัดแยง หรือประนีประนอม
กันใดๆ ทัง้ สิน้ หากแตเปนการเปดโอกาสใหคกู รณีของความขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาที่
เกิดขึน้ กับตัวพวกเขาทัง้ นีเ้ พือ่ หาแนวทางแกไขทีท่ งั้ สองฝายพึงพอใจและยอมรับกันได ในการใช
วิธกี ารแบบนีผ้ บู ริหารจะตองทำใหผใู ตบงั คับบัญชาหรือคกู รณีของความขัดแยงเกิดความรสู กึ ขึน้ มา
วา สมาชิกภายในองคกรทุกคนสามารถทำงานรวมกันไดเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงครว มกัน
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การปองกันความขัดแยง
สามารถทำไดโดยการสรางบรรยากาศใหคกู รณีของความขัดแยงสามารถแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ กลาวคือ ใชกลยุทธ ดังนี้
๑. กลยุทธการมีความเห็นสอดคลองโดยยึดหลักการหาวิธกี ารแกปญ
 หาทีจ่ ะเปนทีย่ อม
รับรวมกันจากทุกฝายทีม่ ปี ญ
 หา มงุ ตอบสนองความตองการของทัง้ ๒ ฝาย ใหบรรลุเปาหมาย ซึง่
ทัง้ ๒ ฝายทีม่ คี วามขัดแยงกันตองดำเนินการใหความชวยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยมีหลักสำคัญคือ
๑.๑ ยอมรับแนวความคิดสมัยใหมทวี่ า ความขัดแยงเปนสิง่ ทีม่ ปี ระโยชนทนี่ ำมา
ซึง่ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง สรางสรรคสงิ่ ใหมๆ ใหเกิดขึน้ และความขัดแยงไมใชสงิ่ ทีม่ าคุกคาม
หรือทำใหเกิดการตอตาน
๑.๒ มงุ มองทีต่ วั ปญหามากกวาตัวบุคคล โดยพยายามคนหาสาเหตุของปญหาให
ได และเนนการแกปญ
 หา หรือเอาชนะปญหา มากกวาเนนเรือ่ งความตองการ ความปรารถนา
สวนบุคคล
๑.๓ มงุ หาขอเท็จจริงทีเ่ กีย่ วของกับปญหาใหมากทีส่ ดุ ไมกลาวโจมตีวา ใครผิดหรือ
ถูก
๑.๔ มีความจริงใจ เปดเผยและใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นผอู นื่ ไมยดึ มัน่ ใน
ความคิดของตนฝายเดียว
๑.๕ หลีกเลีย่ งการเนนถึงความตองการของตนโดยทีค่ วามตองการนัน้ ไปขัดความ
ตองการของผอู นื่
๑.๖ อาจตองอาศัยบุคคลทีส่ ามเขามาดำเนินการชวยเหลือ และควรหลีกเลีย่ งการ
ใชเสียงขางมากตัดสิน หรือใชการแลกเปลีย่ นแบบ “หมูไปไกมา” หรือ “ยืน่ หมูยนื่ แมว”
๒. กลยุทธการตัดสินใจแบบผสมผสานวิธกี ารนีเ้ กีย่ วเนือ่ งจากผลสืบเนือ่ งของกระบวน
การตัดสินใจ ซึง่ ตองอาศัยลำดับขัน้ ตอนมากขึน้ เพราะตางฝายทีข่ ดั แยงกันยังยึดหลักของวิธกี าร
แกปญ
 หาบางประการของตนไว และแตละฝายจะนำจุดมงุ หมายหรือเปาหมายของตนมารวมกัน
และจึงจะนำไปสกู ารหาวิธกี ารแกปญ
 หาโดยใหมกี ารยอมรับรวมกัน องคประกอบของการตัดสินใจ
และผสมผสานมีดงั นี้
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๒.๑ การทบทวนและการปรับตัวโดยเนนทางดานความสัมพันธทดี่ ตี อ กันดานการ
รับรแู ละดานทัศนคติ
๒.๒ ระบุปญ
 หาใหชดั เจน
๒.๓ การแสวงหาแนวทางการแกไข
๒.๔ ตัดสินใจแบบใหมคี วามเห็นสอดคลองกัน
วิธกี ารแกไขปญหารวมกัน หรือแบบชนะทัง้ คู (Win-Win Method) สามารถนำไปสกู าร
แกไขปญหาของความขัดแยงไดอยางแทจริง เพราะมันเปนวิธกี ารทีจ่ ะนำไปสกู ารคนหาแหลงทีม่ า
ของปญหา และสามารถกำหนดวิธกี ารแกไขไดอยางสมเหตุสมผล ซึง่ ในทายทีส่ ดุ จะ ทำใหเกิด
ผลในทางสรางสรรคตอ องคการจากการศึกษา วิธกี ารแกไขความขัดแยงทีม่ ลี กั ษณะดังกลาวมาขาง
ตนนี้ จะเห็นวาวิธกี ารแกไขปญหารวมกัน เปนเพียงวิธกี ารเดียวเทานัน้ ทีส่ ามารถนำไปสกู ารแกไข
ปญหาความขัดแยงไดอยางแทจริง และจากการศึกษาและวิจยั ของนักวิชาการตางๆ ก็ได คนพบและ
ยืนยันใหเห็นวา การใชวธิ กี ารแกไขปญหารวมกันนี้ จะทำใหสมาชิกในองคกรเกิดความรสู กึ ทีด่ ตี อ
กัน ทำใหเกิดผลในทางสรางสรรคตอ องคกรหรือทำใหองคกรเกิดประสิทธิผลขึน้ ได และผบู ริหาร
ทีป่ ระสบผลสำเร็จสวนใหญมกั จะเลือกใชวธิ กี ารแบบนีใ้ นการแกความขัดแยง

 
สิ่งที่จะมีสวนชวยสรางสันติภาพในสังคมไทยก็คือสถานการณที่ตางฝายตางชนะ
(win-win situation) เกิดจากการรจู กั ถอยคือใหยอมแพศกึ แตชนะสงคราม ไมใชชนะศึกแตแพ
สงคราม ถาตางฝายตางชนะก็เปนธรรมาธิปไตย ไมใชตางฝายตางแพซึ่งเปนอนาธิปไตย
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันที่พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๓๕ ในเหตุการณพฤษภาทมิฬ มีขอ ความตอนหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับอนาธิปไตยทีต่ า งฝาย
ตางแพ ดังตอไปนี้
“เวลาคนมีการปฏิบตั ริ นุ แรงมันลืมตัว ลงทายเขาไมรวู า ตีกนั เพราะอะไร แลวก็จะแก
ปญหาอะไร เพียงแตวา จะตองเอาชนะ แลวก็ใครจะชนะ ไมมที าง อันตรายทัง้ นัน้ มีแตแพ คือ
ตางคนตางแพ ผทู เี่ ผชิญหนาก็แพ แลวทีแ่ พทสี่ ดุ ก็คอื ประเทศชาติ ประชาชนจะเปนประชาชน
ทัง้ ประเทศ ไมใชประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถาสมมติวา เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสีย

บทบาทพระสงฆในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมปจจุบัน

563

หายไป ประเทศก็เสียหายไปทัง้ หมด แลวก็จะมีประโยชนอะไรทีจ่ ะทะนงตัววาชนะ เวลาอยบู นกอง
ซากปรักหักพัง”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงมีพระราชดำรัสแกพสกนิกรทีเ่ ขาเฝาฯ ถวายพระพรชัย
มงคล ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทรงแนะนำให
คนไทยปฏิบตั ติ ามธรรมเพือ่ ความสมานฉันทแหงชาติดงั นี้
“ประการแรก คือ การทีท่ กุ คนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา มงุ ดี มงุ เจริญตอกัน
ประการทีส่ อง คือ การทีแ่ ตละคนตางชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชนกนั ใหงานทีท่ ำสำเร็จผลทัง้ แกตนแกผอู นื่ และกับประเทศชาติ
ประการทีส่ าม คือ การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นความสุจริต ในกฎกติกา และ
ในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการทีส่ ี่ คือ การทีต่ า งคนตางพยายามนำความคิด ความเห็นของตนใหถกู ตอง เทีย่ ง
ตรง และมัน่ คงอยใู นเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตั ทิ ลี่ งรอยเดียวกัน”
พุทธธรรมในพระราชดำรัสนีเ้ รียกวาสาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ซึง่
มีทมี่ าในพระไตรปฎก
ประการแรก ทีว่ า “คิด พูด ทำดวยเมตตา” มาจากสาราณียธรรม ๓ ขอ คือ เมตตา
กายกรรม (ทำดวยเมตตา) เมตตาวจีกรรม (พูดดวยเมตตา) และเมตตามโนกรรม (คิดดวยเมตตา)
ประการทีส่ อง ทีว่ า “การทีแ่ ตละคนตางชวยเหลือเกือ้ กูลกัน” ตรงกับสาราณียธรรมขอ
สาธารณโภคี(แบงปนใหเทาเทียมกัน)
ประการทีส่ าม การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นกรอบกติกาโดยเทาเทียมกัน ตรงกับ
สาราณียธรรมขอสีลสามัญญตา(มีศลี เสมอกัน)
ประการทีส่ ี่ การทีต่ า งคนตางพยายามปรับความคิดความเห็นของตนใหถกู ตองลงรอยเดียว
กัน ตรงกับสาราณียธรรมขอทิฎฐิสามัญญตา(มีความเห็นลงรอยเดียวกัน)
สาราณียธรรมในทางปฏิบตั เิ ริม่ ตน ดวยทิฏฐิสามัญญตาคือปรับความคิดเห็นใหลงรอย
แบบเดียวกันวาเราทัง้ ผองเปนพีน่ อ งกัน มีพอ หลวงคือพระเจาอยหู วั องคเดียวกัน แมจะตางศาสนา
กันแตกเ็ ปนคนไทยดวยกัน เมือ่ ปรับความคิดเห็นไดอยางนีแ้ ลวเราก็จะเกิดความรรู กั สามัคคี คิด
พูดทำตอกันดวยเมตตา เกือ้ กูลแบงปนกันและกัน ปฏิบตั ติ อ กันตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันดวย
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สีลสามัญญตาและปรับความคิดเห็นใหมเี หตุผลลงรอยเดียวกันมากยิง่ ขึน้ ดวยทิฏฐิสามัญญตา
พระสงฆตอ งชวยกันประกาศเผยแผสาราณียธรรมตามนัยแหงพระราชดำรัสนีอ้ ยางเต็ม
สติกำลัง เมือ่ คนไทยปฏิบตั ติ ามสาราณียธรรมในพระราชดำรัสนีแ้ ลว ก็จะเกิดสันติภาพทีย่ งั่ ยืน
ในสังคมไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เมือ่ สันติภาพเกิดขึน้ แลว ความร่ำรวยและ
ความรงุ โรจนกจ็ ะตามมาดังมีเรือ่ งเลาวา
ผหู ญิงคนหนึง่ กำลังปรุงอาหารเย็นรอสามีกลับมาทานทีบ่ า น เธอมองไปนอกหนาตางเห็น
ชายชราสามคนนัง่ ผิงไฟอยใู ตสะพานลอย จึงบอกลูกชายใหไปเชิญชายชราทัง้ สามคนมาทาน
ซุปรอนในบานกอน ลูกชายวิง่ หายไปสักครหู นึง่ แลว กลับมารายงานคุณแมวา “คุณลุงบอกวา
ไมเคยเขาบานพรอมกันทัง้ สามคน พวกเขาตัง้ กติกาวาจะเขาบานไดครัง้ ละหนึง่ คน คุณแมจะให
เชิญคนไหนครับ” แมบอกลูกชายใหไปถามชือ่ ลุงแตละคนเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ลูกชายไป
ถามชือ่ แลวกลับมารายงานวา “คนแรกชือ่ นายสันติ คนทีส่ องชือ่ นายร่ำรวย คนทีส่ ามชือ่ นายรงุ โรจน
แมจะใหผมเชิญคนไหนเขาบาน” แมสั่งลูกชายใหไปเชิญนายสันติเขาบาน ลูกชายก็ไปเชิญ
นายสันติ ปรากฏวานายสันติเขาบานมาพรอมดวยนายร่ำรวยและนายรงุ โรจนเดินตามหลังมาดวย
แมอดสงสัยไมไดจงึ ถามวา “ตอนแรกลุงบอกวาจะเขาบานไดเพียงคนเดียว ตอนนีท้ ำไมมาพรอม
กันสามคน” ลุงทัง้ สามชวยกันอธิบายวา “คุณนายครับ นัน่ ขึน้ อยวู า คุณนายเชิญใครเขาบาน ถา
เชิญนายร่ำรวยเขาบาน คุณนายจะไดนายร่ำรวยเพียงคนเดียว เพราะบานใด ร่ำรวย บานนัน้
มักตีกันและแยงสมบัติกัน ถาคุณนายเชิญนายรุงโรจนเขาบานก็จะไดนายรุงโรจนคนเดียว
บานใดมีคนดังเยอะจะแยงกันเดน แขงกันเปนหัวหนา บานนัน้ ยากทีจ่ ะสงบและร่ำรวย แตวนั นี้
คุณนายเชิญนายสันติเขาบานจึงไดครบทุกอยาง ทีใ่ ดมีสนั ติคอื ความสงบ ทีน่ นั่ ก็มคี วามร่ำรวยและ
ความเจริญรงุ เรือง
ทีใ่ ดมีความสงบสันติ ทีน่ นั่ มีความร่ำรวยและความรงุ โรจน ถาประเทศไทยไมมสี นั ติภาพ
เพราะมีเสียงระเบิดดังขึน้ บอยครัง้ หนุ ก็จะตกระนาว เศรษฐกิจจะเสียหายหลายพันลานบาท นัก
ลงทุนตางชาติจะพากันยายถิน่ ฐานการลงทุน ความร่ำรวยก็จะอันตรธานไปพรอมกับชือ่ เสียงอัน
ดีทเี่ คยมีวา ไทยนีร้ กั สงบ ดวยอำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและคุณความดีทที่ กุ ทานไดบำเพ็ญมาใน
การปฏิบตั ศิ าสนกิจจงมารวมกันเปนตบะเดชะพลวปจจัยอำนวยอวยพรใหทกุ ทาน มีความรงุ เรือง
เจริญงอกงามไพบูลยในรมธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีความรรู กั สามัคคี มีสนั ติภาพ
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ในใจ และทำงานรวมกับทุกฝายไดอยางกลมเกลียวประสานกันกอใหเกิดพลังและความสำเร็จ
มหาศาล ปรารถนาสิง่ ใดทีช่ อบประกอบดวยธรรมก็ขอใหความปรารถนานัน้ ๆ จงพลันสำเร็จสม
ความปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ


 
ชีวติ ทางสังคมเต็มไปดวยปญหา ปญหาตัวเอง ปญหาของคนอืน่ พอแม สามีภรรยา
ญาติมติ รเพือ่ นฝูง บุตรหลาน เพือ่ นรวมงาน และเด็กและเยาวชน เปนตน ตลอดเสนทางของ
ชีวติ ตัง้ แตเกิดจนตาย มีปญ
 หาแทรกซึมเจือปนเกิดขึน้ อยตู ลอดเวลา ปญหาทุกปญหามีสาเหตุ
มิใชเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ หากแตเกิดจากสาเหตุตา งๆ หลายสาเหตุ ทีอ่ งิ อาศัยโยงใยสัมพันธ
กันเกิดขึน้ ในการศึกษาปญหาสังคม นักสังคมวิทยาพยายามคิดคนหาแนวทางแกกนั และดับปญหา
ตางๆ ทัง้ หลาย เชน ปญหาชีวติ ศีลธรรมจริยธรรม ครอบครัว เศรษฐกิจ ความยากจน เด็กและ
เยาวชน โสเภณี คอรรปั ชัน่ เปนตน สวนมากมงุ ไปทีเ่ หตุปจ จัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมทาง
สังคม กันและแกจากเหตุปจ จัยภายนอกมาสภู ายใน เพือ่ ปองกันแกไขเปลีย่ นแปลงและกำจัดปญหา
เหลานัน้
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา “ปญหาทุกปญหาเกิดแตเหตุ ถาจะแกและดับปญหา
ตองแกและดับทีเ่ หตุแหงปญหานัน้ ” พระพุทธศาสนามองเห็นความจริงของโลกทางสังคม จะมี
ปญหาหรือไมเปนปญหาขึน้ อยกู บั เหตุปจ จัย สอนใหแกและดับปญหาทีเ่ หตุดว ยปญญาการกระทำ
ของมนุษยเอง ใหปอ งกันและแกไขปญหาตามเหตุและผล ทัง้ ภายใน (รางกายและจิตใจ) และ
ภายนอก (สภาพแวดลอมทางสังคม) แกกันและดับใหถูกจุด จุดสำคัญในการแกปญหา
(อริยสัจ ๔) คือ
๑. ตองศึกษาคนหาตัวปญหาใหได (ทุกข)
๒. สาเหตุแหงปญหาหรือทีม่ าของปญหา (สมุทยั )
๓. ตองแกและดับปญหาใหไดและสำเร็จ (นิโรธ)
๔. วิธกี ารทีจ่ ะแกและดับ (มรรค)
หลัก ๔ ประการนีเ้ ปนหลักสำคัญสากลในการแกและดับปญหาทัง้ หลาย เริม่ ตนทีต่ วั
ปญหา ศึกษาคนควาเขาใจปญหาใหละเอียดถองแท แลวสืบคนหาสาเหตุปญ
 หาเพือ่ ทีจ่ ะแกและ
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ดับ ในขณะเดียวกันตองกำหนดเปาหมายใหชดั เจน จะทำอะไรตองมีจดุ หมายทีแ่ นนอน ทีไ่ หนอยาง
ไรเปนไปไดหรือไม เมือ่ มีจดุ หมายแนชดั ความตัง้ ใจทีแ่ นวแน แลวคิดหาแนวทางแกและดับเหตุ
แหงปญหา เพือ่ การบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ใจกำหนดเอาไว นักสังคมวิทยาสวนใหญสนใจแกและดับ
ปญหาทีเ่ หตุภายนอก เปนการแกและปองกันทีป่ ลายเหตุ ไมถกู จุดและไมสมบูรณ พระพุทธศาสนา
ตองแกและดับทีต่ น เหตุแหงปญหา ไมวา ภายในหรือภายนอก ตองศึกษาวิเคราะหคน หาสาเหตุที่
แทจริงของปญหา แกใหถกู จุดตรงประเด็น ปญหาสวนใหญเกิดจากตัวมนุษยเอง มนุษยเปนผกู ระทำ
กอและสรางเอง ไมใชเทพพระเจาหรือพระพรหมเปนผลู ขิ ติ กำหนดบันดาลสรางขึน้ ไมใชแกและ
กันดวยการออนวอนวิงวอนตอเทพเจาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทธศาสนาตองแกและดับปญหาทีต่ น เหตุ
ดวยตัวมนุษยเอง ดวยการกระทำเพียรพยายามอยางตอเนือ่ งอยางมีเหตุผลถูกตองเพียงพอ กลาว
โดยทัว่ ไป พระพุทธศาสนาสอนเนนแกปญ
 หาทีเ่ หตุภายในดวยปญญาเปนสำคัญ โดยมองเห็นปญหา
สวนมากมาจากธรรมชาติภายใน (จิตใจ) ของมนุษย ไมวา ชนชัน้ ไหนเชือ้ ชาติไหนหรือนับถือศาสนา
อะไร ลวนมีธรรมชาติของมนุษยเหมือนกัน มีลกั ษณะทางจิตไมแตกตางกัน กลาวคือ มีความโง
ไมรจู ริง (อวิชชา) มีความกระหายอยากตองการ (ตัณหา) มีความยึดมัน่ ถือมัน่ วาตัวกูของกู (อุปาทาน)
มีความโลภ โกรธ หลง รักสุขเกลียดทุกข เปนตน เหมือนกัน ตองแกและกันดวยการฝกฝนอบรม
พัฒนาใหดใี หพรอมสมบูรณเพียงพอ เปนการจัดระเบียบพฤติกรรมการกระทำทีจ่ ะดำเนินเปนไป
ดวยดีในโลกทางสังคม กระบวนการศึกษาเรียนรฝู ก ฝนอบรมพัฒนาเปนกระบวนปรุงแตงสรางสรรค
ชีวติ ใหดมี คี ณ
ุ ภาพ เปนตัวกำหนดเข็มทิศชีน้ ำทิศทางเปนไป เปนตัวแกนสำคัญในกระบวนการ
แสดงพฤติกรรมการกระทำทางสังคม จะแกและกันปญหาตองเริม่ แกทตี่ วั บุคคลเปนสำคัญ แต
ถึงอยางไร พระพุทธศาสนาก็ไมละเลยการแกปญ
 หาทีเ่ หตุภายนอกหรือสาเหตุทางสังคม ทีเ่ กีย่ ว
ของสัมพันธกบั ชีวติ มนุษย สอนไมใหกอ ปญหาสรางความเดือดรอนในสังคม เชน สอนไมใหฆา
ทำราย เบียดเบียน ลักขโมยถือเอาสิง่ ของของคนอืน่ ไมใหพดู เท็จคำหยาบโกหกหลอกลวง สอน
ใหมคี วามเมตตากรุณา เอือ้ อาทรชวยเหลือเสียสละแบงปน เปนหลักศีลธรรมความประพฤติเกีย่ ว
ของสัมพันธทางสังคม เพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองดีงามทางสังคม เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล
และความสุขของชีวติ และสังคม เพือ่ แกกนั และดับปญหาสังคม กลาวโดยยอ พระพุทธศาสนามี
หลักปฏิบตั เิ พือ่ แกและดับปญหาอยู ๓ ประการ (สิกขา หรือไตรสิกขา ๓) คือ
๑. ศีล หลักความประพฤติสจุ ริตทางกายและวาจา หลักฝกฝนอบรมพัฒนามนุษยให
มีศลี ระเบียบวินยั มีพฤติกรรมเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดความเคยชิน เปนการจัดระเบียบชีวติ ให
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สอดคลองสัมพันธกบั ปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมทางสังคม เพือ่ การอยรู ว มกันและดำเนิน
ชีวติ ทีด่ งี ามไรปญ
 หา เปนหลักแกและกันปญหาเบือ้ งตน
๒. สมาธิ เปนการฝกจิตใหมสี มรรถภาพและคุณภาพจิตทีด่ ี ใหจติ มีคณ
ุ ธรรมความ
อดทน เขมแข็ง แนวแน มัน่ คง สะอาด สวาง สงบ ปราศจากสิง่ รบกวนเครือ่ งเศราหมอง พรอม
ทีจ่ ะทำงานตางๆ อยางไรกงั วลปญหา
๓. ปญญา เปนหลักฝกฝนอบรมพัฒนามนุษยใหเกิดความรคู วามเขาใจสิง่ ตางๆ ทัง้
หลายตามความเปนจริง รจู กั คิดไตรตรองตรวจสอบ วิเคราะหแยกแยะมีเหตุผล เปนความรทู ถี่ กู
ตองไมบดิ เบือนไมมกี เิ ลสตัณหามาครอบงำ รเู ทาทันขอเท็จจริงความเปนไปและการเปลีย่ นแปลง
ของโลกและชีวติ ทางสังคม คิดพิจารณาแกไขปองกันปญหาตางๆ อยางมีเหตุผลถูกตองแมนยำ
เปนหลักสำคัญของการดำเนินชีวติ ทีด่ งี ามในสังคมมนุษย เปนหลักปองกันแกไขและดับปญหาตางๆ
ทัง้ หลาย ใหปลอดภัยปราศจากปญหาไรทกุ ขกงั วลใจในชีวติ ทางสังคม (ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค, ๒๕๓๘:
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๑, ขอที่ ๒๒๘, หนาที่ ๒๓๒)
เพือ่ ความเขาใจการแกและดับปญหาทัง้ หลายในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงขอยก
ตัวอยาง ในเรือ่ งการศึกษาเลาเรียน นักเรียนบางคนสอบตกหรือสอบไดคะแนนไมดี นอยใจไม
สบายใจกระวนกระวายใจกลมุ ใจทุกขใจ เมือ่ สอบไมไดตามความอยากตองการ ก็ผดิ หวังเสียใจ เมือ่
ผิดหวังเสียใจ ก็หาทางออกแกไขปญหา เมือ่ หาทางออกแกไขไมได ก็ลงเอยดวยการฆาตัวตาย ความ
ตาย คือการจบทุกสิง่ ทุกอยางของปญหา การคิดแกและดับปญหาอยางนีผ้ ดิ ไมถกู จุดไมตรงเปาหมาย
พระพุทธศาสนาสอนวา ปญหาทุกปญหามาจากเหตุควรรเู ทาทันทำความเขาใจถึงสาเหตุทแี่ ทจริง
ของปญหา อะไรเปนสาเหตุแหงปญหาทำใหสอบตก ความเกียจครานไมใสใจในการเรียน ไมมี
เวลาดูหนังสือพอเพียง สุขภาพไมดไี มเอือ้ อำนวยในการศึกษาเลาเรียน เราทำเหตุดพี อเพียงถึงที่
หรือยัง ทำเหตุดผี ลก็ออกมาดี ทำเหตุไมดผี ลก็ออกมาไมดี การสอบไดสอบตกเปนไปตามเหตุปจ จัย
แกไขปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไดตามเหตุปจ จัย ใหคดิ ทบทวนไปทีต่ น เหตุของปญหา หรือสาเหตุทเี่ รา
สอบตก แลวแกและดับทีเ่ หตุแหงปญหานัน้ ไมใชแกปญ
 หาดวยการฆาตัวตาย เปนการแกปญ
 หา
ผิดไมถกู จุด เปนการแกปญ
 หาทีป่ ลายเหตุ นอกจากเปนการแกปญ
 หาไมถกู ตองแลว ยังเปนการ
สรางปญหาใหยงุ ยากซับซอนขึน้ ไปอีก
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ในเรือ่ งของความรัก ความรักเปนสิง่ ทีด่ งี ามมีคณ
ุ คาความหมายตอทุกๆ คน หากมีเหตุผล
ถูกตองเพียงพอ ความรักควรมีเหตุผลอยเู หนืออารมณ หนมุ สาวเวลามีความรัก หากสมหวังราบ
รืน่ ดูอะไรตอมิอะไร ก็สดสวยสดใสไปหมด แตถา ผิดหวัง ดูอะไรตอมิอะไรก็มดื มนไปทุกทิศทุกทาง
เมือ่ ผิดหวังพลัดพรากจากสิง่ ทีต่ นรักหรือรักไมสมหวังดังตัง้ ใจ ก็เปนปญหาผิดหวังเสียใจ แลวมัก
แกไขหาทางออกตัดสินปญหาดวยวิธกี ารรุนแรง โดยการทุบตีฆา ทำรายรางกาย แกปญ
 หาดวย
อารมณโกรธอาฆาตพยาบาท ทำใหเกิดความเสียหายทางรางกายและทรัพยสนิ เปนการแกปญ
 หา
ผิดไมถกู จุด นอกจากไมใชวธิ แี กปญ
 หาทีถ่ กู ตองแลวยังเปนการเพิม่ ปญหา เราควรกำหนดรคู วรรู
เทาทันถึงความจริงของสาเหตุปญ
 หา ความรักเปนอารมณความรสู กึ อยางหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
เกิดขึน้ ตามเหตุปจ จัย ควรรเู ทาทันเขาใจอารมณความรัก ควรรเู ขาใจรักกันอยางมีเหตุผลประมาณ
ขอบเขต ควรรักใหเปนรักไมเปนก็เปนปญหา ควรรักกันโดยทำใหเราและผทู เี่ รารักกาวเดินไปดวย
กันอยางมีความสุขและมัน่ คง หากจะแกและดับตองแกและดับทีส่ าเหตุแหงปญหา คือความรัก
ใครหลงใหลยึดติดในกามคุณ ไมใชแกและดับโดยการฆาทำลายกัน การแกปญ
 หาในลักษณะนี้
สวนใหญมาจากอารมณความรสู กึ ไรเหตุผล ตองแกและดับทีค่ วามรักใครหลงใหล จึงจะเปนการ
แกปญ
 หาทีถ่ กู ตองตรงประเด็นทีส่ ดุ
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