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บทคัดย่อ
 รปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแย้งในพระพุทธศาสนา มจุีดมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์ความขดัแย้ง

และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยวิเคราะห์จากพุทธวิธีการบริหารจัดการ 

ของพระพุทธองค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแก้ไขปัญหาให้กับสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์  

ผ่านกระบวนการของอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ (ทุกข์) สาเหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) หนทางแห่งความดับทุกข์  

(มรรค) และความดับทุกข์ (นิโรธ) ด้วยวิธีการที่หลากหลายและได้น�าเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ 

ตะวันตกมาบูรณาการกับแนวคิดทางตะวันออกด้วย เพื่ออธิบายกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็น 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์พระไตรปิฎกเท่าที่สืบค้นได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการ; ความขัดแย้ง; มิติทางพระพุทธศาสนา
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Abstract
 Conflict Management Model in Buddhism It aims to analyze conflicts and how to 

resolve conflicts that appear in the Tripitaka. By analyzing from the Buddhist  

management methods of the Buddha in propagating Buddhism and solving problems  

for all beings out of suffering through the process of the Four Noble Truths, Namely  

Suffering (Suffering), The Cause of Suffering (Samudaya), The Path to the End of  

Suffering (Mak), and the End of Suffering (Nirodha) through various methods. And has 

brought the principles, Concepts, Theories of the West to integrate with the ideas of  

the East to explain the problem solving process to be more concrete From the  

analysis of the Tripitaka as far as I have discovered, We have discovered a variety of  

solutions to problems.

Keywords: Administration; conflict; Buddhist approach

บทน�า
 รูปแบบการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ในโลกนี้ มีวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันตามแนวคิดแห่งศาสตร์นั้น ๆ 

ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการศึกษาตามฐานคิดของแต่ละศาสตร์ บางทีศาสตร์เดียวกันก็แยกสาขาตาม 

การแยกย่อยของจุดประสงค์การศึกษาและตามความต้องการของผู้ศึกษาจนกลายเป็นการแบ่งแยก 

ฐานคิดและเป็นการศึกษาแบบแยกส่วนบางกลุ่มก็พยายามให้ศึกษาแบบองค์รวมและเกิดการบูรณาการ

ระหว่างสาขาวิชาของศาสตร์ต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้แทรกอยู่ใน

องค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ
1
 ด้วยความเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาจะส่งเสริมองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  นั้น

ให้เหมาะสมและสมบรูณ์ ในบรบิทสงัคมไทย
2
 การบรหิารจดัการความขดัแย้งในพระพทุธศาสนาทีป่รากฏ

ในพระไตรปิฎกจงึถูกนิยาม การศกึษาและถูกปรบัรปูแบบวธีิการศกึษาเพือ่ให้บรูณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่

ปัจจุบันทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกบางทีผู้ศึกษาก็อาจเกิดความสับสน แม้แต่ในวงการการศึกษา

พระพทุธศาสนา มนีกัวชิาการและปราชญ์หลายท่านทีอ่ธบิายศพัท์ อธบิายความหมาย อธิบายกระบวนการ

ศึกษารูปแบบและวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนา กับวิธีการศึกษาของศาสตร์สมัยใหม่แตกต่างกันไปตาม

บรบิทแห่งความคดิทีแ่ตกต่างกนั จนบางทผีูก้�าลังศกึษาเกดิความสับสนว่า รูปแบบวิธกีารศกึษาพระพุทธ-

ศาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างไร เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า “พระพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของวิธ ี

 1
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชาติรอด, (กรุงเทพมหานคร :  

ส�านักพิมพ์พิมพลักษณ,์ ๒๕๕๓),หน้า ๑๑.
 2

 ประมวล เพ็งจันทร์, การศึกษาพุทธปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, (ธรรมจักร, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑.
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การศกึษาเชิงปรชัญาไม่เกีย่วกบัทางปฏิบัตเิป็นเพียงทฤษฎี วธิกีารศึกษาพระพทุธ ศาสนาทีแ่ท้นัน้เป็นหลกั

ปฏิบตัติรง ๆ  เพือ่พ้นทกุข์”
3
 การศกึษาอนัเกดิจากการศกึษาวเิคราะห์ (Analysis) และการวพิากษ์วจิารณ์ 

(Criticism) แบบกระบวนการทางวิชาการสมัยใหม่ จะท�าให้เกิดการสังเคราะห์ (Synthesis) ให้เกิดการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ ตามกระบวนการศึกษาแบบพระพุทธศาสนาได้อย่างไรและเราจะควรหยิบเอา 

ส่วนไหน ของวธิกีารศกึษาพระพทุธศาสนามาบรูณาการกบัวธิกีารศกึษาเชิงวชิาการสมยัใหม่ การน�าเสนอ

เน้ือหาพระพุทธศาสนาในรูปแบบเชิงวิชาการจะท�าให้กระบวนการศึกษาของพระพุทธศาสนาบิดเบือน 

จากวัตถุประสงค์เดิมหรือไม่
4
 ผู้ศึกษาต้องการจะมุ่งหาค�าตอบและค�าอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ความขัดแย้งในมิติของพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์พระไตรปิฎก เพื่อน�ามาเปรียบเทียบรูปแบบ 

วิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน ์

ให้กับวงวิชาการในสังคมไทย

การบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางพระพุทธศาสนา
 พระไตรปิฎกประกอบด้วยคัมภีร์ส�าคัญ ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎกว่าด้วยวินัยหรือข้อปฏิบัต ิ

เก่ียวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการด�าเนินการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และ 

ภิกษุณีสงฆ์ พระสตุตนัตปิฎกว่าด้วยพระสตูร หรือเทศนาทีต่รัสแก่บคุคลต่าง ๆ  ในเวลาและสถานทีต่่างกนั 

เป็นรูปค�าสนทนาโต้ตอบบ้าง เป็นรูปร้อยกรองบ้าง ร้อยแก้วบ้าง ร้อยแก้วผสม ร้อยกรองบ้าง ตลอดถึง

เทศนาของพระสาวกองค์ส�าคัญ พระอภิธรรมปิฎกว่าด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการล้วน ๆ 

ไม่เก่ียวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ ส่วนมากเป็นค�าสอนด้านจิตวิทยาและอภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา
5
 

เน้ือความทั้งหมดของพระไตรปิฎกจัดแบ่งเป็นหมวด ๆ หรือขันธ์ มีจ�านวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  

แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และ 

พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

	 ๑.		โครงสร้างของพระไตรปิฎก

 พระธรรมวนิยัทีบ่รรจอุยูใ่นพระไตรปิฎกนัน่ เป็นหลักในการจัดหมวดหมูข่องพระไตรปิฎกธรรมและ

วินัย ๒ อย่าง ท่านน�ามาเก็บรวมจัดใหม่แยกเป็น ๓ ปิฎก คือ

	 วินัย ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับส�าหรับชีวิตและชุมชนของภิกษุและภิกษุณี จัดไว้เป็นคัมภีร์หนึ่ง  

เรียกว่า วินัยปิฎก

 3
 พทุธทาสภกิข,ุ คูม่อืมนษุย์, (กรงุเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมไทยวัฒนาพานชิ, ๒๕๕๓), 

หน้า ๓๑.
 4

 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดเพื่อความม่ันคงแห่ง 
พระพุทธศาสนา”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน ์มจร, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑, (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๓๒.
 5

 เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ค�าบรรยายพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๓.
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	 ธรรม จัดแยกเป็น ๒ คัมภีร์ คือ

  ๑.  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องไปต่าง ๆ ให้เหมาะกับบุคคลสถานที่เหตุการณ ์

มีเรื่องราวประกอบจัดรวมไว้ เรียกว่า สุตตันตปิฎก

  ๒.  ธรรมที่แสดงเป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ ไม่มีเรื่องราว

ประกอบจัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า อภิธรรมปิฎก 

 รปูแบบการบรหิารจดัการความขดัแย้งในพระพุทธศาสนา มจุีดมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์ความขดัแย้ง

และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยวิเคราะห์จากพุทธวิธีการบริหารจัดการ 

ของพระพุทธองค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแก้ไขปัญหาให้กับสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์  

ผ่านกระบวนการของอรยิสจั ๔ คอื ทกุข์ (ทกุข์) สาเหตแุห่งทกุข์ (สมุทยั) หนทางแห่งความดบัทกุข์ (มรรค) 

และความดับทุกข์ (นิโรธ) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และได้น�าเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของตะวันตก 

มาบูรณาการกับแนวคิดทางตะวันออกด้วย เพื่ออธิบายกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

มากยิง่ขึน้ จากการวเิคราะห์พระไตรปิฎกเท่าทีสื่บค้นได้ค้นพบวธิกีารแก้ไขปัญหาทีห่ลากหลาย ทีส่ามารถ

จ�าแนกออกเป็น ๑๕ วิธีการ โดยมีกรณีศึกษา จ�านวน ๑๕ กรณี ได้แก่

  ๑. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการลงโทษ

  ๒. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการบัญญัติพระวินัย

  ๓. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง

  ๔. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สติปัญญา

  ๕. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการวางตัวเป็นกลาง

  ๖. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้อิทธิปาฏิหาริย์

  ๗. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเผชิญหน้า

  ๘. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการหลีกเลี่ยง

  ๙. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเจรจา

  ๑๐. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการประนีประนอม

  ๑๑. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการให้รางวัล

  ๑๒. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กุศโลบาย

  ๑๓. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการพิสูจน์ความจริง

  ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กฎแห่งธรรมชาติ

  ๑๕. วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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  กรณีศึกษาที่	๑	:	เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

 ครั้งนั้น มีภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร (ช�านาญด้านพระวินัย) กับพระธรรมกถึก (ช�านาญด้าน 

พระธรรม) ต่างก็มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้อยู่ที่โฆสิตาราม ใกล้เมืองโกสัมพี วันหนึ่ง พระธรรมกถึกไปฐาน 

(ส้วม) แล้วทิ้งน�้าที่เหลือจากการช�าระไว้ในภาชนะในฐานนั้นก็ออกมา ภายหลังพระวินัยธรเข้าไปฐานและ

เห็นน�้านั้น ออกมาถามก็ทราบว่าพระธรรมกถึกเหลือน�้าไว้ จึงกล่าวว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าท�าอย่างนั้น

เป็นอาบัติ ถ้าท่านไม่ได้แกล้งท�า แต่เพราะขาดสติก็ไม่เป็นอาบัติ” ส่วนพระธรรมกถึกเห็นว่าไม่น่าจะเป็น

อาบัติ แต่ก็บอกว่า “เอาเถอะ ถ้าอย่างนั้น ผมจะปลงอาบัติ” ฝ่ายพระวินัยธร ได้บอกแก่บริวารตนว่า  

“พระธรรมกถึกรูปนี้ ต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้” บริวารของพระวินัยธรก็ไปกล่าวล้อบริวารของพระธรรมกถึก

ว่า “พระอุปัชฌาย์ของท่านแม้ต้องอาบัติแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ” บริวารของพระธรรมกถึกก็ไปเล่าให้

พระอุปัชฌาย์ของตนฟัง พระธรรมกถึก จึงได้พูดว่า “พระวินัยธรรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่า ไม่เป็นอาบัติ เดี๋ยวนี้

กลับพูดว่า เป็นอาบัติ พระวินัยธรนั้นพูดมุสา” บริวารของพระธรรมกถึกนั้นจึงไปกล่าวล้อบริวารของ 

พระวินัยธรว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกท่านนั้น พูดมุสา” และด้วยเหตุนี้เอง บริวารของพระวินัยธรและ

พระธรรมกถกึนัน้ กท็�าความทะเลาะกนัและกนัลุกลามมากขึน้ ภายหลัง พระวนิยัธรได้โอกาสแล้วจึงได้ท�า

อุกเขปนียกรรม (กรรมที่สงฆ์พึงท�าแก่ภิกษุผู้มีความผิด) แก่พระธรรมกถึก เพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัติ
6

 ต่อมาได้มภิีกษรูุปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า และกราบทลูถงึการท่ีภกิษทุะเลาะกนั พระพทุธองค์

ทรงส่งโอวาทไปว่า “ภิกษทุัง้หลายจงพร้อมเพรยีงกนั” ถงึ ๒ ครัง้ ทรงสดับว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ภิกษุ

ทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน” คร้ันหนท่ี ๓ ทรงสดับว่า “ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว”  

จึงเสด็จไปสู่ส�านักของเธอทั้งหลายที่โฆสิตารามนั้นแล้ว ตรัสห้ามว่า “อย่าเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกท่าน 

อย่าได้ท�าการแตกร้าวกัน” แล้วตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นช่ือว่าการแตกร้าว การทะเลาะ การแก่ง  

แย่งและการวิวาทนั่น ท�าความฉิบทายให้แท้จริง แม้นางนกลฏุกิกา (นกไส้) อาศัยการทะเลาะกัน ยังอาจ

ท�าพระยาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิต” แล้วตรัสลฏุกิกชาดก ทรงตรัสต่ออีกว่า “ภิกษุท้ังหลาย ขอพวกท่าน 

จงพร้อมเพรียงกันเถิด อย่าวิวาทกันเลย เพราะว่า แม้นกกระจาบดังหลายพันอาศัยความวิวาทกันได้ถึง

ความสิ้นชีวิต”

 แต่พวกภิกษน้ัุนกไ็ม่เช้ือถือถ้อยค�าของพระบรมศาสดา ท�าให้พระพทุธองค์ทรงระอาพระทยั จงึเสดจ็

เที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี ไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์แล้วเสด็จไปทาง

บ้านปารเิลยยกะ เสดจ็ประทับจ�าพรรษาอยูท่ี่ควงไม้สาละใหญ่ในราวป่ารกัขติวนั มช้ีางปารเิลยยกะอปัุฏฐาก 

อยู่เป็นผาสุก ฝ่ายพวกอุบาสก ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีเมื่อไปสู่วิหารไม่เห็นพระศาสดาสอบถามทราบความว่า 

 6
 พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต (อายุมั่น), “สันติวิธีเชิงพุทธ : แนวคิดและวิถีแห่งการปฏิบัติในสังคมร่วมสมัย”, 

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๐๖-๑๑๗.
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พระพทุธองค์เสดจ็ไปสูป่่าปารเิลยยกะเสยีแล้วเพราะเหตทุีภ่กิษทุัง้หลายทะเลาะกนั ท�าให้พวกเขาไม่พอใจ

ที่ไม่ได้พบพระศาสดาเพราะภิกษุเหล่านั้น จึงพร้อมใจกันไม่แสดงความเคารพ ไม่ถวายอาหาร เมื่อได้รับ

ความล�าบากท�าให้ภิกษุเหล่านั้นคลายทิฐิ ต่างก็ขอขมาและขออภัยต่อกัน ถึงกระนั้น พวกอุบาสกก็ยัง 

ไม่ยอมถวายการอปุถมัภ์ ถ้ายงัไม่ได้ขอขมาพระศาสดา แต่เพราะเป็นภายในพรรษาภกิษทุัง้หลายไม่สามารถ

ไปเฝ้าพระศาสดาได้ ท�าให้พรรษานั้นล่วงไปด้วยความล�าบาก ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ทราบว่าพระศาสดา

เสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้ว จึงได้ไป ณ ที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา ฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับว่า 

“พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ที่ก่อการแตกร้าวจะมาเข้าเฝ้าพระศาสดา” จึงไม่อยากให้เข้ามาสู่แว่นแคว้น

ของพระองค์ และได้ทูลความนั้นแก่ศาสดา แต่ก็ถูกพระพุทธองค์คัดค้านว่า “อย่าท�าอย่างนั้นเลยมหาราช 

ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีล แต่ว่าไม่เชื่อฟังค�าอาตมภาพจึงได้วิวาทกันและกัน แต่บัดนี้ได้ส�านึกผิดมา 

เพื่อต้องการขอขมาอาตมภาพ” แม้ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะก็ไม่อยากให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหาร 

ของตน แต่ถูกพระศาสดาทรงห้ามเหมือนอย่างนั้น และเมื่อภิกษุมาถึงกรุงสาวัตถีโดยล�าดับแล้ว พระผู้มี

พระภาคเจ้ารับสั่งให้จัดเสนาสนะอันสงัดแก่พวกเธอ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ภิกษุเหล่าอื่นก็ไม่นั่ง ไม่ยืน ร่วมกับ

ภิกษุชาวโกสัมพีเหล่านั้น ฝ่ายประชาชนผู้มาแล้ว ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหน

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกร้าว” พระศาสดาตรัสว่า “พวกนั่น” เมื่อพวกเธอถูกชาวบ้านชี้นิ้วว่า 

“น่ันคือหมู่ภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน” จึงได้แต่ก้มหน้าเพราะความอาย ทั้งหมดจึงฟุบลงแทบบาทมูล 

แห่งพระศาสดา แล้วทูลขอขมาต่อพระพุทธองค์ พระศาสดาตรัสว่า “เธอทั้งหลายท�ากรรมหนักแล้ว  

เมื่อบวชในส�านักของพระพุทธเจ้าผู ้เช่นเรา ผู ้ท�าความสามัคคีอยู ่แต่ไม่ตามค�าของเรา ฝ่ายบัณฑิต 

ในปางก่อน สดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ถูกประหารชีวิต เมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่  

ก็ไม่ล่วงโอวาทนั้น ภายหลังได้ครองราชสมบัติใน ๒ แว่นแคว้น” เมื่อตรัสเทศนาจบแล้ว ภิกษุเหล่านั้น

ส�าเร็จเป็นพระอรหัต
7
 

วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการลงโทษ
	 ขั้นตอนการวิเคราะห์

  ๑.  ก�าหนดปัญหา : การใช้น�้าในห้องน�้า

  ๒.  หาสาเหตุของปัญหา : พระธรรมกถึกใช้น�้าจนหมด เป็นเหตุให้พระวินัยธรต�าหนิว่า  

“ผิดพระวินัย”

  ๓.  ก�าหนดทางเลือก : ไตรลักษณ์, อริยสัจ ๔, พรหมวิหาร ๔, สาราณียธรรม ๖

  ๔.  ตัดสินใจเลือกทางเลือก : สาราณียธรรม ๖

 7
 วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๑-๔๖๗/๓๓๓-๓๖๑.
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  ๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตรัสห้ามเพื่อมิให้เกิดการทะเลาะกัน, เทศนาโทษของความวิวาท, 

เทศนาอานิสงค์ของความสามัคคี

  ๖.  ประเมนิผล : พระภกิษโุกสมัพ ีหนัหน้ามาสามคัคกีนั ได้เดนิทางไปขอขมาพระพทุธองค์ และ

ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน

	 วิธีการสังเคราะห์

  ๑.  ทกุข์ : พระภกิษโุกสมัพเีกดิความล�าบากท้ังกายและเป็นทุกข์ทางใจเพราะโดนชาวบ้านต�าหนิ

ว่าไม่เชื่อฟังค�าสอนของพระพุทธองค์ จึงไม่พากันใส่บาตร เข้าวัดฟังธรรม

  ๒.  สาเหตุแห่งทุกข์ : พระภิกษุโกสัมพีทะเลาะกันเรื่องการใช้น�้าในห้องน�้า เมื่อพระองค์ทรง 

ตักเตือนก็มิได้ฟังและปฏิบัติตาม

  ๓.  ความดับทุกข์ : ได้เกิดดวงตาเห็นธรรม เพราะเข้าใจกฎสภาวธรรมของการอยู่ร่วมกัน  

โดยต้องมีจิตเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน จึงจะน�าพาซึ่งความสุขมาให้แก่หมู่คณะ

  ๔.  หนทางแห่งความดับทุกข์ : ได้พิจารณาเห็นว่าการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุน�าทุกข์มาให้แก่ 

หมู่คณะ จึงเกิดความละอายใจ หันหน้ามาคุยกัน ปรับความเข้าใจ และอภัยแก่กันและกัน

	 หลักการ/แนวคิด

	 แนวคิดตะวันออก	

 ปัจจัยภายใน

  ๑. ตัณหา : อยากเป็นฝ่ายชนะ 

  ๒. ทิฏฐิ : ส�าคัญตนว่า ตัวเองถูกเสมอ 

  ๓. มานะ : ไม่ยอมรับผิด

 ปัจจัยภายนอก

  ๑. ข้อมูล : ความเข้าใจไม่ตรงกัน 

  ๒. ความต้องการ : คาดหวังให้ผู้อื่นยอมรับในหมูคณะ 

  ๓. ความสัมพันธ์ : เป็นเพื่อนร่วมส�านักเดียวกัน

วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางพระพุทธศาสนา
 พระพทุธองค์ทรงแก้ไขปัญหาโดยการลงโทษ โดยไปจ�าพรรษาอยูป่่า เพ่ือให้ภกิษโุกสัมพีเกดิความ

ละอายใจ ได้กลับมาสามัคคีกันดังเดิม

	 กรณีศึกษาที่	๒	เรื่องพระสาคตเถระ	

 พระสาคตเถระ นามเดมิ สาคตะ ชาวเมอืงสาวตัถ ีสาคตมาณพเป็นผูส้นใจใคร่ศกึษาได้รบัทราบข่าว

พระศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงธรรมไพเราะ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ 
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โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าได้แจ่มแจ้ง วันหนึ่งมีโอกาสจึงเข้าไปเฝ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนาเกิดศรัทธา 

จึงทูลขอบรรพชา ครั้นบวชแล้วเจริญฌานได้สมาบัติ ๘ มีความช�านาญในฌานสมาบัติ พระสาคตเถระ 

ได้ปราบอัมพติตถนาคราช จนสิ้นฤทธ์ิเดชด้วยเตโชธาตุสมาบัติของท่าน ชาวบ้านที่เคยได้รับความทุกข์ 

จากนาคราชนั้นดีใจ เลื่อมใสท่าน ทุกบ้านได้จัดสุราถวายเวลาท่านไปบิณฑบาต ท่านจิบสุราบ้านละน้อย

เพื่อฉลองศรัทธาครั้นหลายบ้านเข้าจึงเกิดเมาสุรา ไปล้มหมดสติที่กองขยะ พระศาสดาทรงทราบจึงทรง 

ให้พระมาประคองเอาไปทรงตเิตยีนและชีโ้ทษของสุรา หลังจากนัน้ท่านเกดิความสลดใจปฏบิติัสมณธรรม

ไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลเพราะท่านเป็นผู้ช�านาญเตโชธาตุสมาบัติ สามารถแสดงฤทธิ์เก่ียวกับไฟ 

ได้หลายอย่าง เช่นท�าให้เกิดแสงสว่างในที่มืด และท�าให้เกิดความมืดในที่สว่าง เป็นต้น จึงท�าให้ประชาชน

ผู้พบเห็นเลื่อมใสเป็นจ�านวนมาก

 พระศาสดาทรงปรารภความสามารถในการเข้าเตโชธาตุสมาบัติของท่าน จึงทรงตั้งท่านไว้ใน

เอตทัคคะว่า พระสาคตเถระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ฉลาดในการเข้าเตโชสมาบัติ
8

วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการบัญญัติพระธรรมวินัย
	 ขั้นตอนการวิเคราะห์

  ๑.  ก�าหนดปัญหา : พระพุทธองค์ทรงติเตียนและชี้โทษของสุรา

  ๒.  หาสาเหตุของปัญหา : พระสาคตะจิบสุราจนเมาล้มหมดสติอยู่ที่กองขยะ

  ๓.  ก�าหนดทางเลือก : ไตรลักษณ์, อริยสัจ ๔, ขันติธรรม, บัญญัติสิกขาบท

  ๔.  ตัดสินใจเลือกทางเลือก : บัญญัติสิกขาบท

  ๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตรัสห้ามเพื่อมิให้กระท�าอีก, เทศนาโทษของสุรา, เทศนาอานิสงค์

ของความเป็นสมณเพศ

  ๖.  ประเมินผล : ท่านได้เกิดความสลดใจ, ได้ปฏิบัติสมณธรรมอย่างเคร่งครัด, ได้บรรลุธรรม 

เป็นพระอรหันต์

	 วิธีการสังเคราะห์

  ๑.  ทุกข์ : พระพุทธองค์ทรงต�าหนิติเตียน

  ๒.  สาเหตุแห่งทุกข์ : พระสาคตะ ดื่มสุราจนหมดสติ ไม่สามารถเดินทางกลับวัดได้

  ๓.  ความดับทุกข์ : ได้เกิดความละอายใจ หันมาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด จนส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์

  ๔.  หนทางแห่งความดับทุกข์ : พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุด่ืมสุรา ผู้ใดด่ืม

ต้องอาบัติ “ปาจิตตีย์”

 8
 วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๒๖-๓๒๗/๔๖๒-๔๖๕.
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	 หลักการ/แนวคิด

	 แนวคิดตะวันออก	

 ปัจจัยภายใน

  ๑.  ตัณหา : อยากแสดงฤทธิ์

  ๒.  ทิฏฐิ : ส�าคัญตนว่าตัวเองต้องชนะ

  ๓.  มานะ : ยึดมั่นว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์

 ปัจจัยภายนอก

  ๑.  ข้อมูล : ความเข้าใจว่าสามารถดื่มได้

  ๒.  ความต้องการ : ช่วยเหลือชาวบ้าน

  ๓.  ความสัมพันธ์ : ฉลองศรัทธา

วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางพระพุทธศาสนา
 พระพุทธองค์ทรงแก้ไขปัญหาโดยการบัญญัติพระธรรมวินัย เพื่อให้ภิกษุเกิดการส�ารวม กาย วาจา 

ใจ ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย

	 กรณีศึกษาที่	๓	เรื่องพระจูฬปันถกเถระ

 พระจูฬปันถกเถระ นามเดิมว่า ปันถกะ เพราะเกิดในระหว่างทางขณะที่มารดาเดินทางกลับไปยัง

บ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดาและเพราะเป็นน้องชายของมหาปันถกะ จึงมีชื่อว่าจูฬปันถกะ เด็กชายจูฬปันถกะ 

เพราะบดิาและมารดาต่างวรรณะกนั จงึอยูใ่นฐานะเด็กจณัฑาลตาม ค�าสอนของพราหมณ์แม้ช่วงเวลาหนึง่

จะได้รบัความล�าบาก เพราะบิดาและมารดายากจนมาก แต่ต่อมาอยูก่บัเศรษฐผีูเ้ป็นตาและยาย ได้รบัการ

เลี้ยงดูอย่างดี หลังจากที่พระมหาปันถกเถระบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุพระอรหัตแล้วพิจารณา

เห็นว่า ความสุขอันเกิดจากมรรคผลนิพพานนั้น เป็นความสุขชั้นสูงสุด อยากให้น้องชายได้รับความสุข 

เช่นนั้นบ้าง จึงไปขออนุญาตธนเศรษฐีผู้เป็นตาพาน้องชายมาบวช ซ่ึงเศรษฐีก็ยินดีอนุญาต จูฬปันถกะ 

จึงได้บวชในพระพุทธศาสนา

 พระจูฬปันถกเถระนั้นครั้นบวชแล้ว พระมหาปันถกเถระผู้เป็นพี่ชาย ได้พยายามอบรมสั่งสอน  

แต่ท่านมีปัญญาทึบ พี่ชายให้ท่องคาถา ๔ บาท ใช้เวลา ๔ เดือนยังท่องไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากวัด  

ท่านเสยีใจยนืร้องไห้อยูท่ีซุ่ม้ประตพูระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นัน้ จึงเสดจ็มาปลอบเธอแล้วได้ประทาน

ผ้าขาวผืนหนึ่งให้แล้วตรัสสอนให้บริกรรมว่า รโชหรณ รโชหรณ (ผ้าเช็ดธุลี) พร้อมกับให้เอามือลูบผ้านั้น

ไปมา ท่านได้ปฏบัิตติามนัน้ไม่นานนกัผ้าขาวผนืนัน้ก็ค่อยๆ หมองไปสดุท้ายกด็�าเหมอืนกบัผ้าเชด็หม้อข้าว 

ท่านเกดิญาณว่า แม้ผ้าขาวบรสิทุธิอ์าศยัร่างกายของมนษุย์ยงัต้องกลายเป็นสดี�าอย่างนีจ้ติของมนษุย์เดิมที

เป็นของบริสุทธิ์ อาศัยกิเลสจรมาก็ย่อมเกิดความเศร้าหมองเหมือนกับผ้าผืนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต ่
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เป็นของไม่เที่ยงแท้ ท่านบริกรรมผ้านั้นไปจนจิตสงบแล้วได้บรรลุฌาน และเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้บรรล ุ

พระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญา

 พระจูฬปันถกเถระ ถึงแม้ท่านจะมีปัญญาทึบเพียงนั้น แต่อาศัยพระศาสดาผู้ฉลาดในอุบายและ

อาศัยท่านเป็นผู้มีความเพียร จิตใจแน่วแน่ ไม่ย่นย่อท้อถอย ก็กลับเป็นคนฉลาดสามารถบรรลุผลที่สูงสุด

ของชีวิตได้ พระจูฬปันถกเถระ เป็นผู้มีฤทธิ์ทางใจ สามารถเนรมิตกายที่ส�าเร็จด้วยใจได้และฉลาดในการ

พลกิแพลงจติ (จากสมาธใิห้เป็นวปัิสสนา) พระศาสดาจงึยกย่องท่านว่าเป็นผูเ้ลศิกว่าภกิษท้ัุงหลายผูเ้นรมติ

กายอันส�าเร็จด้วยฤทธิ์และผู้พลิกแพลงจิต
9

วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง
	 ขั้นตอนการวิเคราะห์

  ๑.  ก�าหนดปัญหา : ท่องพระคาถา ๔ บาท ไม่ได้

  ๒.  หาสาเหตุของปัญหา : พระพี่ชายขับไล่ออกจากวัด

  ๓.  ก�าหนดทางเลือก : ไตรสิกขา, พรหมวิหาร ๔, วจีสุจริต ๔, โยนิโสมนสิการ

  ๔.  ตัดสินใจเลือกทางเลือก : โยนิโสมนสิการ

  ๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ให้บริกรรมผ้าเช็ดธุลี

  ๖. ประเมินผล : ท่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผ้าจากสีขาวเปล่ียนเป็นสีด�า, ได้เข้า 

สภาวธรรรมที่เกิดขึ้นกับใจของตน, ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

 วิธีการสังเคราะห์

  ๑.  ทุกข์ : ท่องพระคาถาไม่ได้

  ๒.  สาเหตุแห่งทุกข์ : พระมหาปัณหก พี่ชายไล่ออกจากวัดจึงท�าให้ท่านเสียใจ

  ๓.  ความดับทุกข์ : ได้ยกสภาวะจิตขึ้นสู ่วิปัสสนา จนส�าเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย 

ปฏิสัมภิทาและอภิญญา

  ๔. หนทางแห่งความดับทุกข์ : พระพุทธองค์ให้บริกรรมผ้าเช็ดธุลีจนจิตของ 

 ท่านเกิดสมาธิ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผ้าจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีด�าจึงเปรียบเทียบผ้าขาว

เหมือนจิตของตนที่อาศัยกิเลสท�าให้เกิดความทุกข์

	 หลักการ/แนวคิด

	 แนวคิดตะวันออก 

 ปัจจัยภายใน

  ๑.  ตัณหา : อยากแสดงฤทธิ์
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  ๒.  ทิฏฐิ : ส�าคัญตนว่าตัวเองต้องชนะ

  ๓.  มานะ : ยึดมั่นว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์

 ปัจจัยภายนอก

  ๑.  ข้อมูล : ท่านมีปัญญาทึบ

  ๒.  ความต้องการ : ท่องคาถาให้ได้

  ๓.  ความสัมพันธ์ : พี่ชายกับน้องชาย

วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางพระพุทธศาสนา
 พระพุทธองค์ทรงแก้ไขปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง ผ่านการบริกรรมผ้าเช็ดธุลีที่พระพุทธองค ์

มอบให้จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

	 หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนการจัดการความขัดแย้ง

 หลกัธรรมค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นค�าสอนทีมุ่ง่ประโยชน์โดยตรงส�าหรบัพทุธศาสนกิชน 

ให้สติปัญญาและสามารถน�าไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงชี้ให้มองเห็นคุณงามความดีและความส�าคัญ

ของบุคคลและสิ่งต่าง ๆ  ชี้ให้เห็นสัจธรรม คือความจริงแท้ของชีวิตและกฎธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด

คอืการหลดุพ้นจากวงจรแห่งทุกข์ท้ังปวง หัวใจของพุทธศาสนาคอื ละเว้นความชัว่ หม่ันท�าความดี ท�าจติใจ

ให้บริสุทธิ์
10

 

 หลกัพทุธธรรมท่ีสนบัสนนุในวธิกีารแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพระพุทธศาสนา พบว่า พระพุทธองค์ 

มิได้ทรงใช้หลักการหรือหลักธรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นแก้ไขปัญหา หากแต่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ 

ได้ทรงใช้หลักธรรมอื่น ๆ มาสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

   ๑.	หลักขนัตธิรรม คมัภีร์พระไตรปิฎก พระพทุธเจ้าตรสัพทุธจรยิธรรม เรือ่ง ขนัติไว้ในมหาปทานสตูร

ว่า “ขันติ คือ ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง นี้เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 

ขันติ ในบริบทของพุทธสันติวิธีนี้ หมายถึง ความอดทนที่เกิดขึ้นจากการที่เราถูกกระท�าโดยฝ่ายตรงข้าม 

ไม่ว่าจะเป็น “โจทก์” หรือ “คู่กรณี” ของเราก็ตาม ซึ่งค�าว่า “ถูกกระท�า” นั้น อาจจะเป็นการถูกกระท�า

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
11

	 ๒.	หลักสามคัคธีรรม	ค�าว่า สามคัค ีในบรบิทของการจดัการความขดัแย้งนี ้หมายถงึ ความพร้อมเพรยีง

ของหมู่คณะ ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญว่า “ธรรมอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นในโลก  

 10
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.

 11
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีศึกษาวิเคราะห์

กรณีลุ่มน�้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖.
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ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก

เกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

 จะเห็นว่า “หลักการสามัคคี” ในพระพุทธศาสนานี้เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่ และส�าคัญอย่างมาก  

ดังจะเห็นได้จากหลักฐานต่าง ๆ ท่ีช้ีให้เราได้ประจักษ์แล้วข้างต้น ฉะนั้น หลักการนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญให้พระพุทธเจ้าได้ด�าเนินแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความขัดแย้งในบริบทต่างๆ

	 ๓.		ไตรสิกขา ไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
12

 เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนการจัดการ

ความขัดแย้ง เพราะการอบรมกาย วาจา ใจ และสติปัญญาให้บริบูรณ์ มีความเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกัน 

และกัน คือ ศีลเป็นรากฐานของสมาธิเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีแล้ว เวลาท�าสมาธิจิตก็จะสงบ เมื่อจิตสงบ ปัญญา 

ก็จะเกิดขึ้นตามล�าดับ

	 ๔.		พละ	๔	ประการ คอื ปัญญาพละ (ก�าลงัคอืปัญญา) วริยิพละ (ก�าลงัคอืวริยิะ) อนวชัชพละ (ก�าลงั

คือกรรมที่ไม่มีโทษ) และสังคหพละ (ก�าลังคือการสงเคราะห์)
13

 

 พละ หมายถึง ธรรมอันเป็นก�าลัง เป็นธรรมที่มีก�าลังในการปกป้องคุ้มครองจิตใจไม่ให้อกุศลเข้ามา

ครอบง�าได้ หรอืเป็นเกราะป้องกนัจติ ไม่ให้กระท�าในสิง่ทีไ่ม่ดไีม่งามทัง้หลาย ซึง่สามารถส่งผลให้ผูท้ีป่ฏิบตัิ

มีความส�าเร็จได้ตามที่ปรารถนา

 เพื่อความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้ ถึงทราบวิธีตอบปัญหา (ปัญหาพยากรณ์) ๔ อย่าง คือ

  ๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบอย่างเดียวเด็ดขาด

  ๒. วิภัชชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ

  ๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยย้อนถาม

  ๔. ฐปนะ การยั้งหรือหยุด พับปัญหาเสีย ไม่ตอบ

 วิธีตอบ ๔ อย่างนี้ แบ่งตามลักษณะของปัญหา ดังนั้น ปัญหาจึงแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ตรงกับ 

วิธีตอบเหล่านั้น จะยกตัวอย่างปัญหาตามที่แสดงไว้ในคัมภีร์รุ่นหลังมาแสดงประกอบความเข้าใจดังนี้

  ๑. เอกงัสพยากรณยีปัญหา ปัญหาทีค่วรแยกแยะหรือจ�าแนกตอบ เช่น ถามว่าส่ิงท่ีไม่เท่ียง ได้แก่ 

จักษุใช่ไหม พึงตอบได้ทีเดียวแน่นอนลงไปว่าใช่

  ๒.  วภิชัชพยากรณยีปัญหา ปัญหาท่ีควรแยกแยะหรือจ�าแนกตอบ เช่น ถามว่าส่ิงท่ีไม่เท่ียง ได้แก่ 

จักษุใช่ไหม พึงแยกแยะตอบว่า ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น แม้โสตะ ฆานะ เป็นต้น ก็ไม่เที่ยง

  ๓.  ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่ไม่ควรตอบโดยย้อนถาม เช่น ถามว่าจักษุฉันใดโสตะ 

ก็ฉันนั้น โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใช่ไหม พึงย้อนถามว่า มุ่งความหมายแง่ใด ถามใด หมายถึง แง่ใช้ดูหรือ

เห็น ก็ไม่ใช่ แต่ถ้ามุ่งความหมายแง่ว่าไม่เที่ยงก็ใช่

 12
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๙/๓๑๗.

 13
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๓/๒๑๕.
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  ๔.  ฐปนียปัญหา ปัญหาท่ีพึงยับยั้ง หรือพับเสีย ไม่ควรตอบ เช่น ถามว่า ชีวะกับสรีระ คือ 

สิ่งเดียวกันใช่ไหม พึงยับยั้งเสียไม่ต้องตอบ

 นี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น เมื่อว่าโดยใจ ความปัญหา
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