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๑. เกร่ินนํา 
 ในขณะท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญกับสถานการณของความขัดแยงในมิติตางๆ นั้น ไดมีนักคิด 
นักวิชาการสายสังคม จิตวิทยา การเมือง และการศาสนาไดออกมานําเสนอทางออกท่ีนาสนใจหลาย
ทางเลือก แตประเด็นท่ีมักจะมีการนําเสนอและกลาวถึงอยางมากในสถานการณปจจุบันคือ “สันติวิธี” วา 
นาจะเปนทางเลือก และทางออกท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง    

 คําถามท่ีเกิดข้ึนก็คือ “สันติวิธีในบริบทตางๆ เหลานั้นมีความหมายอยางไร  และมี ความเปนมา
อยางไร   และปญหาสําคัญประเด็นตอไปก็คือ สันติวิธีเกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีใน
ระดับองคกร สังคม และการเมืองอยางไร  เม่ือมีการเปรียบเทียบสันติวิธีในพระพุทธศาสนา มีประเด็นท่ี
นาสนใจ ท้ังในแงของ “จุดรวม” และ “จุดตาง”   อยางไร  เหลานี้เปนประเด็นท่ีผูเขียนจะนําเสนอ “โดย
สรุป”  เพื่อช้ีใหเห็นวา เม่ือเปรียบเทียบหลักการ และแนวทางการปฏิบัติกับสันติวิธีท่ีปรากฏอยูในสังคมไทย
ปจจุบันนี้  เราจะสามารถนําหลักการ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาพัฒนาเปนรากฐานในการพัฒนา
สันติวิธีในสังคมไทยปจจุบันอยางไร  
 
 
๒. ความเปนมาของสันติวิธี  และเปาหมายในการนําเสนอแนวคิดสันติวิธี 
 คําวา “การไมใชความรุนแรง”  (Non-Violence) ตามแนวคิดของนักสันตินิยมบางกลุม  และคํา
วา “สันติวิธี”  นั้น แมจะมีการอนุโลมใชกันในยุคสังคมปจจุบันนี้  แตเม่ือวิเคราะห “ท่ีมา” และ 
“ประวัติศาสตร” ของคําวา “การไมใชความรุนแรง” และ “สันตินิยม” บางกลุมพบวาเกิดข้ึนบนซาก
ปรักหักพังของ “สงคราม” และความรุนแรง  ท่ีผูนําทางการเมืองไดใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาทางออก
ใหแกความขัดแยงเกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศเพื่อแยงชิงผลประโยชน และความตองการของตนเอง 
หรือรัฐของตนเอง  
 ฉะนั้น กลุมนี้  จึงมองวา การใช “สงคราม” อันเปนเคร่ืองหมายของความรุนแรงเพื่อใหไดมาซ่ึง
สันติภาพ หรือความตองการนั้น  นาจะเปนทางเลือกท่ีมนุษยไมพึงจะกระทํา หรือใชแกปญหาความขัดแยง 
ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการแสวงหาทางออกในมิติอ่ืน ๆ ดังจะเห็นไดจากกฎบัตรสหประชาชาติขอท่ี ๓ เกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี ไดมีการนําเสนอตามกระแสความตองการของสังคมโลก จะเห็นวา การ



นําเสนอแนวคิด “การไมใชความรุนแรง” มีเปาประสงคเพื่อ “ลดทอน” การใช “สงคราม”  หรือการใช 
“อํานาจรัฐ” เพื่อเขาไปครอบงํารัฐอ่ืน ๆ โดยไมชอบธรรม ดวยเหตุดังกลาวนี้ เปาหมายหลักของการนําเสนอ
แนวคิดคือ “การสรางสังคมใหเกิดสันติภาพ”   
 คําวา “สันติภาพ” ตามแนวคิดของกลุมสันตินิยมมองไดหลายมิติเชนกัน  ไมวาจะเปนการตีความ 
“สันติภาพเชิงสังคม” วา “สันติภาพคือสภาพท่ีไรสงคราม” “สันติภาพคือการไรความรุนแรง” หรือ 
“สันติภาพคือสภาพท่ีไรความขัดแยง” หรือ “สันติภาพคือสภาพท่ีไรความขัดแยง และไรความรุนแรง”  ซ่ึง
การตีความของนักสันตินิยมแตละกลุมนั้น  มิอาจจะท่ีจะตัดสินไดวา การตีความของกลุมใดถูกตองหรือไม  
หรือวาครอบคลุมหรือไม  เพราะการสรางนิยาม หรือวาทกรรมเก่ียวกับสันติภาพของแตละกลุมนั้น สรางข้ึน
บนฐานของสภาพท่ีเปนจริงในแตละสังคม แตละเวลา และแตละสถานการณ 
 สวนคําวา “สันติวิธี” ท่ีสังคมไทยประดิษฐวาทกรรมนี้ข้ึนมาใชนั้น  เปนการนําเสนอบนฐานท่ี
สังคมไมคอยไดประสบกับสภาวะวิกฤติ หรือเผชิญหนากับ “สงครามและความรุนแรง” ในลักษณะท่ีกลุม
สันตินิยมบางกลุมเผชิญ  ฉะนั้น การนําเสนอแนวคิด “สันติวิธี” ตามท่ีใชในสังคมไทยจึงผูกยึด หรือยืนอยู
บนฐานของแนวคิด และการตีความตามแนวพระพุทธศาสนาเปนหลัก จะเห็นวา การตีความสันติวิธีของ
สังคมไทยนั้น จะมุงเนนไปท่ี “การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี” กลาวคือ สันติวิธีตามแนวนี้พยายาม
ตอบปญหาวา เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล กลุมบุคคลกับกลุมบุคคล
แลว จะจัดการ แกไข หรือแปรเปล่ียนความขัดแยงใหกลายเปนบวก หรือสลายความขัดแยงอยางไร จึงไม
กอใหเกิดความรุนแรงตามมาในท่ีสุด  ประเด็นเหลานี้คือโจทยสําคัญท่ีสังคมไทยพยายามหาทางออก 
 อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหจาก “ฐานของพุทธศาสนา”  พบวา แม “สันติวิธี” ตามแนวนี้จะยืนอยู
บนฐานของความขัดแยงท่ีพัฒนาไปสูความรุนแรงท้ังในแงของสงคราม และความขัดแยงและความรุนแรง
ในสังคม แตคําวา “สันติวิธี” มิไดมีความหมายเพียงแค “การไมใชความรุนแรง” เทานั้น  แตมีความหมายท่ี
ครอบคลุมไปถึงมิติอื่น ๆ ดวย  กลาวคือ เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล  คูกรณีอาจจะ
เจรจากันเอง หรือคนกลางไดใชสันติวิธีเขาไปจัดการ       ความขัดแยง  การจัดการกันเอง หรือการใชคน
กลางนั้น มิไดนัยเพียงแงมุมที่วาไมใชความรุนแรงใน   การจัดการเทานั้น  แตการพัวพันเต็มไปดวย
บรรยากาศของความรัก ความสงสาร  ความเปนธรรม เชน ความโปรงใส  ความยุติธรรม ความเท่ียงธรรม  
เปนตน  ท่ีมองคูกรณีประดุจเพื่อนมนุษยท่ีตองเกิดแกเจ็บ และตายเหมือนกัน ซ่ึงทาทีเชนนี้นอกจากจะมอง
ความขัดแยงในเชิงบวกแลว ยังเปนทาทีท่ีมองคูขัดแยงในแงบวกเชนกัน  ฉะนั้น ฐานแนวคิด และการ
ปฏิบัติการของพระพุทธศาสนาจึงมีนัยท่ีกวางกวาแนวคิดของคําวา “การไมใชความรุนแรง” หรือ “Non-
Violence”   
 นอกจากนั้น   สันติวิธีตามแนวพุทธไมได “หยุดตัว” หรือ “ชะลอตัว” เม่ือสังคมเกิดสันติสุขแลว
เทานั้น  หากแตส่ิงท่ีมนุษยตองเดินทางตอไปตามแนวพุทธก็คือ การท่ีมนุษยในสังคมนั้นจะตองอาศัย
ประโยชนจาก “สังคมท่ีสันติสุข”  โดยใชสันติท่ีเกิดในสังคมนั้นเปน “พื้นท่ี” ในการแสวงหา และพัฒนาตน
ตามแนวของ “ไตรสิกขา ซ่ึงไดแก ศีล สมาธิ และปญญา” เพื่อเขาถึงสันติท่ีแทจริงซ่ึงเปน  “สันติท่ีซอนอยู



ภายในใจ” ตอไป   ซ่ึงตางจากแนวคิดของตะวันตกท่ีมุงใหสังคมเกิดสันติภาพ และอยูรวมกันอยางปกติสุข
ในสังคมโดยไมมีสงคราม และความรุนแรงเทานั้น 
 
๓. รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 ดังท่ีไดกลาวในเบ้ืองตนวา รูปแบบการจัดการความขัดแยง แกไข ระงับ หรือแปรสภาพความ
ขัดแยงตามแนวคิดของประเทศตะวันตกนั้น  คอนขางจะสอดรับกับแนวคิดของพระพุทธศาสนาในประเด็น
ท่ีมนุษยพยายามหาออกเชิงสันติใหแกตัวมนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคม จึงไดพยายามสรางรูปแบบ (Model) 
ในการจัดการความขัดแยงข้ึนมาใชกับมนุษยในสังคม เพื่อใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุข  
 การนําเสนอรูปแบบของตะวันตกนั้น นับไดวามีความประสานสอดคลองกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่เคยไดรับการออกแบบและใชจัดการความขัดแยงมา กวา ๒,๕๐๐ ปแลว  ถึงกระนั้น  
หลักการใหญ ๆ ในการจัดการความขัดแยงอาจจะสอดรับกัน แตในแงของวิธีการและ   การปฏิบัติการแลว 
อาจมีบางประเด็นที่แตกตางกัน  เพราะวา ในแงของธรรม  พระพุทธเจาทรงใชหลักการไกลเกล่ียคนกลางท่ี
นําไปจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนท้ังในฝายคฤหัสถและบรรพชิต แตสําหรับหลักการแหงวินัยพระองคทรง
ใชหลักอธิกรณสมถะ ๗ ประการ เพื่อจัดการ “อธิกรณ” หรือ “ขอพิพาท” ท่ีเกิดขึ้นใน “สังคมสงฆ” โดยตรง 
จะเห็นวา สันติวิธีในแงของวินัยนั้นจึงจํากัดตัวอยูเฉพาะในสังคมสงฆแตเพียงประการเดียว  แตถึงกระนั้น 
แนวคิด และหลักการนี้ก็สามารถท่ีประยุกตใชเพื่อจัดการความขัดแยงใน “สังคมฆราวาส” ไดเชนเดียวกัน  
ดังจะเห็นไดจากการต้ังขอสังเกตจากนักวิชาการหลายทานวาแนวคิดท่ีใชแกปญหาแบบสันติวิธีในยุค
ปจจุบันนี้ไดกอตัวมาพรอมๆ กับความรุนแรง 
 ถึงกระนั้น สังคมตะวันตกพยายามที่จะพัฒนาหลักการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติ
วิธีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน  หลักการนี้ ยอมเปนท่ีประจักษวา นอกจากจะใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
จัดการความขัดแยงของฆราวาสแลว ยังสามารถมาประยุกตใชไดกับ “สังคมสงฆ” ไดเชนเดียวกัน   เหตุผลท่ี
เปนเชนนี้ผูวิจัยมองวา เม่ือวิเคราะหในแงของ “สังคม” แลว หลักการจัดการความขัดแยงไมวาจะถูก
ประดิษฐในมุมใดของโลก หรือโดยบุคคลใดก็ตาม  บุคคล หรือกลุมบุคคลเหลานั้น  ตางมองปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในกลุมมนุษยเชนเดียวกัน และวิธีการในการหาทางออกใหแกความขัดแยงท่ีสรางโดยมนุษย
นั้น ยอมมีความสอดรับกัน แมจะไมเคยไดศึกษาหลักการและแนวคิดของกันและกันมากอนก็ตาม   
 ฉะนั้น ในลําดับตอไปนี้  ผูวิจัยจะเปรียบหลักการในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของ
แนวคิดตะวันตก และนักคิดตาง ๆ ในสังคมโลก กับหลักการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีเพื่อให
มองเห็นถึง “จุดรวม” และ “จุดท่ีแตกตาง” กันดังนี้ 
 (๑) การเจรจา    เม่ือกลาวถึงการเจรจากันเองของคูกรณีจะเห็นวา แนวคิดของตะวันตกกับ
พระพุทธศาสนาน้ันมีความสอดรับการอยางสูงในแงของหลักการและวิธีการ  เนื่องจากคูกรณีมองเห็นวา
ประเด็นความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถหาทางออก หรือแกไขระหวางคูกรณีดวยกันเองได   หลักการนี้มี
การใชในกรณีท่ีคูขัดแยงมองวา นาจะหาทางออกรวมกันได และเปนทางออกท่ีสามารถคงพ้ืนท่ีของ



ความสัมพันธใหดําเนินตอไป  ถึงกระนั้น หลักการตามท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาน้ัน คูกรณีขัดแยงในเชิง
ท่ีสรางสรรค กลาวคือ มุงหวังประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตัวสังคมสวนใหญ  จะเห็นวา หากความขัดแยงท่ีจาก
เจตนาท่ีดี มุงใหเกิดผลประโยชนแกองคกร และสังคมเปนท่ีต้ังแลว การเจรจามักจะพบทางออกไดเสมอ  
 (๒) การไตสวน    แนวคิดของตะวันตกไดนําเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการไตสวนในกรณีท่ีการ
เจรจาพบทางตัน การไตสวนศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือสหประชาชาติ รวมไปถึงรัฐอาจจะมีการตั้ง
คณะกรรมการเขาไปตรวจสอบเหตุการณความรุนแรง  ความขัดแยง หรือขอพิพาทในลักษณะตาง ๆ ท่ี
คูกรณีนําเสนอ หรืออาจจะไมนําเสนอก็ได  ซ่ึงการไตสวนในลักษณะน้ีคณะกรรมการไมมีอํานาจสิทธ์ิขาด
ในการตัดสินความถูกหรือผิดของขอพิพาท ซ่ึงหนาท่ีหลักคือ การนําเสนอ หรือเสนอแนะทางเลือก หรือ
ทางออกวาควรจะทําอยางไร ในกรณีตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  และหลังจากนั้นจึงสงประเด็นตางๆ ใหแกรัฐ หรือศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศใหพิจารณาตอไป วาจะตัดสินใจดําเนินการอยางไร  
 หลักการนี้ คอนขางสอดรับกับหลักการของ “อุพพาหิกา” ซ่ึงมีลักษณะเปนการไตสวน
เชนเดียวกัน  คณะกรรรมการชุดนี้จะไดรับการแตงต้ังโดยสังฆสภาใหดําเนินการ ในกรณีท่ีสังฆสภามองวา 
มีผูมีสวนเกี่ยวของจํานวนมาก  จําเปนตองเรียกเอกสาร และพยานจํานวนมาก อีกท้ังอาจจะเกิดความไม
สะดวกในการพิจารณาอธิกรณในลักษณะอยางใดอยางหน่ึง   ดวยเหตุนี้   สังฆสภาจึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดยอยข้ึนมา  ในความเปนจริงแลว คณะกรรมการไตสวนแมจะมีอํานาจในการตัดสินคดี แต
ตามท่ีปรากฏในหลักฐานทางคัมภีรพบวา ไดมีการสงอธิกรณท่ีพิจารณาเสร็จแลวกลับคืนไปยังสังฆสภา
เพื่อใหดําเนินการช้ีขาดในลําดับตอไป 
 (๓) การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง  การเจรจาไกลเกล่ียคนกลางเปนชุดของวิธีท่ีมีความสอดรับกัน
ระหวางแนวคิด และการปฏิบัติของตะวันตกและพระพุทธศาสนา เพราะหลักการนี้เปนแนวทางที่คูกรณีไม
สามารถท่ีแสวงหาทางออกรวมกันใหแกขอพิพาทไดจึงตองหาคนกลางเขามาชวยไกลเกล่ีย แตประเด็นท่ี
นาสนใจก็คือ ท้ังสองแนวคิดมักมุงเนนไปที่ความนาเช่ือถือของคนกลาง หรือบุคคลที่สามวาควรท่ีจะเปน
กลาง และไมมีสวนไดสวนเสียกับการไกลเกล่ีย ซ่ึงคนกลางดังกลาวตองเกิดจากความพึงพอใจของคูกรณีท่ี
มองเห็นคุณสมบัติดังกลาวจึงเชิญเขามาเปนคน  ไกลเกล่ีย  
 สําหรับพระพุทธเจาซ่ึงมี “ตนทุนทางสังคมสูง” และประชาชนรูจักกิตติศัพทของพระองคอยู
แลว  การเขาไปทําหนาท่ีไกลเกล่ียของพระองคจึงเกิดจากการตระหนักรูถึงหายนะท่ีจะเกิดข้ึนจากขอพิพาท
ของคูกรณี  ฉะนั้น จะเห็นวา พระองคเขาไปทําหนาท่ีโดยท่ีคูกรณีไมจําเปนตองเขามานิมนตแตประการใด  
ฉะนั้น ในบางกรณีจะเห็นวา การไกลเกล่ียประสบความลมเหลว ซ่ึงความลมเหลวมิไดปรากฏมีเฉพาะ
พระองคเทานั้น   ในสังคมยุคปจจุบันแมคูกรณีจะเชิญคนกลางเขาไปทําหนาท่ีไกลเกล่ียก็ตาม แตถึงกระนั้น  
หลายกรณีก็ประสบความลมเหลวเชนเดียวกัน   ตัวแปรสําคัญจึงไมไดอยูท่ีคนกลางแตเพียงประการเดียว 
หากแตอยูท่ีคูกรณีดวยวา สามารถยอมรับแนวทางท่ีคูกรณีแตละฝายนําเสนอหรือไมมากกวา และประเด็น
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ คนกลางไมมีอํานาจในการชี้ถูกช้ีผิดใหแกคูกรณี  หากแตหนาท่ีสําคัญก็คือ การ



ทําใหบรรยากาศของการพูดคุยเปนไปอยางมีเปาหมาย และมีทิศทางมากยิ่งข้ึน อันเกิดจากการสรางทางเลือก
รวมกันของคูกรณี และคนกลาง 
 (๔) การประนีประนอมยอมความ  การประนีประนอมยอมความของสองแนวคิด แมวาจะมี
ความสอดรับกันในแงของขอพิพาทท่ีเปนประเด็นเล็กนอยเทานั้น ดังท่ีปรากฏในพระวินัยวา ตองเปนอาบัติ
ในระดับเบาเทานั้น  ซ่ึงสอดรับกับแนวคิดของตะวันตกท่ีมุงเนนโทษทางแพง หรืออาญาบางอยางท่ีมิได
กอใหเกิดผลเสียตอคูกรณี และสังคมอยางรุนแรง ซ่ึงแนวทางเหลานี้สามารถทางออกรวมกันโดยการ
ประนีประนอมขอพิพาทได 
 เหตุผลในการนําเสนอแนวคิดแบบ “ติณวัตถารกะ” ซ่ึงแปลวา “กลบดวยหญา” หรือการ
ประนีประนอมตามหลักวินัยนั้น เปนเพราะขอวิตกท่ีวา เนื่องจากอธิกรณหรือความขัดแยงดังกลาวแมจะมี
อาบัติเบา (ลหุกาบัติ) หรือขอขัดแยงในระดับเบา แตเนื่องจากผูท่ีเขาไปมีสวนไดสวนเสียในเหตุการณ
ดังกลาวนั้นมีเปนจํานวนมาก ฉะนั้น เม่ือคูกรณีจํานวนพยายามท่ีจะโจท หรือกลาวหาซ่ึงกันและกันก็จะทํา
ใหเกิดความขัดแยงไดขยายตัวท้ังในแงของประมาณ และความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข้ึน  ดวยเหตุนี้จึงใหคูกรณี
ดังกลาวไดประนีประนอมขอพิพาทระหวางกัน  และสวดญัตติกรรมเพ่ือยกเวนความผิดตางๆ ท่ีคูกรณีเคย
กระทํา และเพ่ือท่ีจะไดเร่ิมตนอยูรวมกันอีกคร้ังโดยปลอยวางสิ่งตาง ๆ ท่ีเคยทําผิดมาแลว  แนวคิดนี้
คอนขางสอดรับกับหลักการ “นิรโทษกรรม” ในยุคปจจุบันนี้  จะเห็นวา การประนีประนอมในลักษณะน้ีจะ
เปนลักษณะของความผิดท่ีคูกรณีไดกระทํา ถึงกระนั้น ก็มิไดหมายความ “บาป” หรือ “อกุศลกรรม” ท่ีเกิด
จากการะทําผิดดังกลาวจะมลายหายไป ฉะนั้น คําวา “สัจธรรม”  จึงเปนส่ิงท่ีไมสามารถประนีประนอมได 
 อยางไรก็ตาม แนวคิดท่ีวาดวยการประนีประนอมขอพิพาทของตะวันตกในระหวางประเทศ 
หรือของนักคิดบางกลุมนั้น มักจะดํารงอยูบนฐานของการประนีประนอมวัตถุ ความตองการ และ
ผลประโยชนเปนท่ีต้ังดังจะปรากฏในแนวคิดเร่ือง “การแบงสม”1 หรือ “การทําช้ินเคกใหใหญข้ึน”2  ท่ี

                                                           
1 ทฤษฏีการแบงสม เกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลสองกลุมเขาไปในรานขายสมในเวลาเดียวกัน  แลวแสดง

วัตถุประสงควาตองการซื้อสมทั้งหมดที่มีอยูในรานเชนเดียว  คําถามมีวา เจาของรานจะแกปญหาดังกลาวอยางไร  คําถามก็
คือ เจาของรานจึงถามคูกรณีวาตองการนําสมไปทําอะไร  กลุมแรกช้ีแจงวาตองการนําไปเล้ียงเด็ก  กลุมที่สองช้ีแจงวา
ตองการเปลือกสมไปทําเคร่ืองสําอาง บทสรุปก็คือ เจาของรานจึงสั่งใหพนักงานขาย และเจาหนาที่ทั้งหมดชวยกันปอกผล
สม แลวขายเน้ือสมใหแกกลุมแรก และขายเปลือกสมใหแกกลุมที่สอง  กระบวนการเหลาน้ี เรียกวา “การบริหารความ

ตองการของคูกรณี”  ใหเกิดความพอใจรวมกัน อันเปนการลดทอนจุดยืนที่วาตองการสมทั้งหมดที่มีอยูในราน   
2 ทฤษฏีการแบงเคก หรือการทําชิ้นเคกใหใหญขึ้น เกิดจากการท่ีเด็กสองคนมีความรูสึกวา ไมมีความยุติธรรม

ในการแบงเคก  เหตุผลก็คือ เมื่อเด็กคนใดคนหน่ึงเปนผูทําหนาที่ในการแบงเคก  ก็จะแบงช้ินสวนใหญสวนหน่ึงใหใหญ
กวาอีกสวนหน่ึง  แลวมักจะอางสิทธิของการแบงแลวเลือกเอาสวนที่ใหญกวา  ฉะน้ัน ทางออกที่สามารถสรางความเปน
ธรรมในกรณีน้ีก็คือ ตองใหผูที่มิไดทําหนาที่ในการแบงเคกเลือกช้ินเคกกอน   สวนผูที่แบงจะไดรับช้ินที่เหลือ   หากกติกา
เปนไปในลักษณะน้ีก็จะทําใหผูแบงเคกจะพยายามตัดเคกใหมีขนาด และปริมารณเทาเทียมกันมากที่สุด เพราะมิฉะน้ัน 
ตัวเองก็จะไดรับเคกที่มีจํานวนในขนาดและปริมาณที่นอยกวา. 



คูกรณีพบทางตันเกี่ยวกับแบงปนจนนําไปสูการแยงชิงในท่ีสุด ฉะนั้น ทางออกก็คือ การประนีประนอมเพ่ือ
แบงสันปนสวนตางๆ อยางชอบธรรม และเท่ียงธรรม  และเม่ือทุกฝายไดรับสวนแบงอยางเทาเทียมแลว
ปญหาก็อาจจะระงับได  แตประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ การประนีประนอมในลักษณะนี้มิไดหมายความวา
ปญหา หรือความขัดแยงจะหมดส้ินไป  ความขัดแยงจะยังไมปรากฏตัวตราบเทาท่ี “การแบงปน” เกิดการ 
“สัมนัย” หรือ “สมดุล” ระหวางคูกรณี  
 (๕) การลงมติเพื่อตัดสินขอพิพาท   การตัดสินความถูกผิด หรือพิจารณาผูชนะหรือในลักษณะ
ของการลงมตินี้ หลายองคการโดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรสหประชาชาติมักใชวิธีการลงคะแนนโดยเสียงขาง
มาก (Majority) ซ่ึงการลงคะแนนเสียงโดยเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสินดังนี้  (๑) เสียงขางมากธรรมดา เปน
การลงคะแนนเสียงโดยอาศัยเสียงขางมากเกินกึ่งหนึ่ง  และ (๒) เสียงขางมากตามท่ีกําหนด เปนการ
ลงคะแนนเสียงท่ีอาศัยเสียงมากกวาเสียงขางมากธรรมดา แลวแตจะกําหนดข้ึน เชน ๒ ใน ๓, ๓ ใน ๔, หรือ 
๓ ใน ๕   สําหรับวิธีลงคะแนนเสียงมักจะใชวิธี (๑) การลงคะแนนโดยเสียงเปดเผย  เชน การยกมือ (๒) การ
ลงคะแนนเสียงโดยการบันทึก (๓) การลงคะแนนเสียงโดยใชอุปกรณทางเทคนิค  (๔) การลงคะแนนลับ 
(๕) การลงคะแนนเสียงทางจดหมาย  
 แตถึงกระนั้น วิธีการลงมติในลักษณะมักจะทําใหเกิดการต้ังคําถามอยูเนืองๆ วารัฐใหญท่ีมี
อํานาจทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจมากกวา มักจะใชวิธีการในการล็อบบ้ี (Lobby) ชาติเล็ก ๆ ให
เห็นดวยกับขอเสนอของตน หรืออาจจะมีการรวมกลุมตาง ๆ เพื่อตอรองอํานาจทางผลประโยชนดาน
เศรษฐกิจ การเมืองระหวางประเทศ และทางการทหาร  และหลายคราวท่ีผลการลงมติกับขอเท็จจริงนั้นกลับ
มิไดดํารงอยูในลักษณะสอดรับกันดังจะเห็นไดจากประเทศสหรัฐตอกรณีนํากองกําลังบุกอีรักโดยมิไดสนใจ
ผลการลงมติของสหประชาชาติ  
 จะเห็นวาบนเวทีทางการเมืองระหวางประเทศนั้น การลงมติแตละคร้ังมักจะถูกแทรกแซงจาก
กลุมประเทศมหาอํานาจอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการใหสิทธ์ิแกประเทศใหญในการที่จะวีโต (Veto) ผลการ
ลงมติของกลุมประเทศเล็ก ๆ ได แมวาการลงมติของกลุมประเทศเล็กๆ จะเต็มไปดวยความถูกตองและชอบ
ธรรมสักปานใดก็ตาม  
 เม่ือวิเคราะหหลักการโหวตตามนัยของพระพุทธศาสนาพบวาใหความสําคัญแกเสียงขางมาก 
(เยภุยยสิกา) เชนเดียวกัน   ประเด็นท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ คําวา “เสียงขางมาก” ในมิตินี้ มิไดเนน
ปริมาณ แตเนนคุณภาพเปนท่ีต้ัง เพื่อใหผลการลงมติดํารงอยูบนฐานของความถูกตอง ชอบธรรม ท้ังในแง
ของความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดเปนท่ีต้ัง   
 สําหรับวิธีการลงมติ  พระพุทธเจาใหใชวิธีกระซิบ การจับสลาก และโหวตแบบเปดเผย พระองค
ทรงเนนวา หากในท่ีประชุมมีธรรมวาทีบุคคลมากกวา ใหโหวตแบบเปดเผยได แตหากธรรมวาทีมีนอยกวา 
ก็ใหใชวิธีการกระซิบ หรือจับสลาก  ส่ิงสําคัญก็คือ การลงมติจะเกิดข้ึนไมไดหากผูเขารวมประชุมเพื่อลงมติ
นั้นมีอธรรมวาทีบุคคลมากกวา เพราะเม่ือผูลงมติไมยุติธรรม หรือไมชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอม
ปรากฏออกมาในแงของความไมชอบธรรมเชนกัน คําถามก็คือ เราจะหาธรรมวาทีบุคคล และกติกาท่ีชอบ



ธรรมไดอยางไร  ตามนัยนี้พระองคทรงใหโอกาสแกท่ีประชุมสงฆไดชวยกันกล่ันกรองบุคคล หลักการและ
ข้ันตอนตาง ๆ อยางเท่ียงธรรมและชอบธรรม หากท่ีมาของบุคคลชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอมชอบ
ธรรมเชนกัน 

  (๖) อนุญาโตตุลาการ   หลักการนี้เปนหลักการที่คูกรณีพยายามหาทางเลือกโดยการขอรองให
บุคคลท่ีสามซ่ึงคูกรณีมองเห็นวามีความเขาใจตอประเด็นท่ีจะพิจารณาเปนอยางดี รวมไปถึงเปนบุคคลท่ี
คูกรณีมองวามีความเปนกลาง และมีความยุติธรรมซ่ึงสามารถที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมใหแกคูกรณีได  คน
กลางดังกลาวอาจมีจํานวน ๑ แบบผสม หรือหลายคนก็ได  อยางไรก็ตามผลการช้ีขาดน้ัน ถือเปนท่ีสุดและมี
ผลผูกพันคูพิพาทใหตองปฏิบัติตามทันที  แตบางคราวหากคูกรณีมองวาไมไดรับความเปนธรรมอาจยื่นเร่ือง
ใหศาลสูงพิจารณาก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอตกลงเบ้ืองตนท่ีคูกรณีไดรางสัญญา แตโดยปกตินั้น กรณีนี้มักจะ
ไมมีการอุทธรณ เพราะคูกรณีตองการใหประเด็นดังกลาวไดรับการแกไข 
 ในประเด็นเดียวกันนี้มีปรากฏในหลักการทางวินัยเชนกัน  จะเห็นวา เม่ือเกิดขอพิพาทระหวาง
พระภิกษุกับพระภิกษุ  ทานสามารถท่ีขอรองใหพระเถระท่ีอยูในวัดตางๆ ชวยพิจารณาตัดสินอธิกรณ  ซ่ึง
กลุมพระเถระนั้นอาจจะเปนรูปเดียวหรือหลายรูปได  และหากคูกรณีสามารถรับตามเง่ือนไขของพระเถระ
ได รวมถึงการท่ีทานมองวาตัวเองมีศักยภาพท่ีจะตัดสินอธิกรณได ทานก็จะดําเนินการพิจารณาไตสวน
อธิกรณ และตัดสิน  แตถึงกระนั้น คูกรณีอาจไมยอมรับผลการตัดสินได หากมองวาไมไดรับความเปนธรรม  
หรือหากพบทางตันแลวก็อาจจะนําอธิกรณดังกลาวเขาสู “สังฆสภา” ในลําดับสุดทาย 
 (๗) กระบวนการทางศาล  กระบวนการทางศาลที่ปรากฏในยุคปจจุบันนี้ก็คือ กระบวนการทาง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือศาลโลก และศาลของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซ่ึงศาลจะนําหนาท่ีในการพิจารณา
ตัดสินคดีขอพิพาทตาง ๆ ท่ีคูกรณีไดรองตอศาล  โดยมีทนายของโจทก และจําเลยเปนผูซักถามขอมูลตางๆ  
ซ่ึงศาลโดยองคคณะผูพิพากษาก็จะดําเนินการพิจารณาตัดสินคดีจากพยานบุคคล พยานทางเอกสาร  พยาน
ทางวัตถุ เปนตน  ซ่ึงผลการตัดสินเปนเชนใดนั้น คูกรณีสามารถยื่นอุทธรณ  และหากศาลฏีกาตัดสินยืนตาม
ศาลชั้นตน  และศาลอุทธรณคดีก็เปนอันส้ินสุด คูกรณีจะตองปฏิบัติตามท่ีศาลส่ัง 
 หลักการทางวินัยก็มีนัยเชนเดียวกัน “สังฆสภา” จะเปนจุดสูงสุดในการท่ีจะพิจารณากล่ันกรอง
คํารองของคูกรณีเกี่ยวกับอธิกรณท่ีเกิดข้ึน ศาลสงฆจะสมมติพระภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการ
ซักถามประเด็นตาง ๆ จากโจทกและจําเลย ซ่ึงแนวทางนี้คอนขางจะคลายคลึงกับคําวา “อัยการ”  และทาน
จะเปนผูเรียกเอกสาร ประจักษพยานของโจทกและจําเลยมาซักถามตอสังฆสภา  เม่ือไดขอมูลตาง ๆ 
เพียงพอตอการตัดสินคดีแลว สังฆสภาก็จะดําเนินการพิจารณาตัดสิน ซ่ึงผลการพิจารณาตัดสินนั้น ยอมถือ
เปนอันส้ินสุดเชนเดียวกันกับศาลฆราวาส แตวาผลการตัดสินนั้นของศาลสงฆมักจะยึดโยงเกี่ยวกับประเด็น
ทางวินัย  เพราะวาหากจําเลยผิดดังท่ีโจทกไดกลาวหา สงฆก็จะสงฆลงตัสสปาปยสิกกรรมอันเปนการตัด
สิทธ์ิท่ีจะพึงมีพึงไดในกลุมพระสงฆดังท่ีไดนําเสนอแลว  หากจําเลยไมผิด ลงโทษโจทกในกรณีท่ีมีการใส
ราย หรือกลาวโดยไมมีมูลความผิด ซ่ึงการลงโทษโจทกอาจจะกระทําโดยการปรับอาบัติ หรือการลงตัชชนี
ยกรรม เปนตน 



 (๘) สันติวิธีทางเลือกชนิดอ่ืน ๆ  เม่ือกลาวถึงสันติวิธีท่ีถือไดวาเปนทางเลือกอ่ืน ๆ เชน การ
เผชิญหนา  การโนมนาว  การหลีกเล่ียง การมีสวนรวม การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปนตนนั้น  ก็นับไดวา
มีความสอดคลองกันอยางสูงระหวางแนวคิดของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา   ผูวิจัยมองวา  ชุดของสันติ
วิธีทางเลือกนี้จัดไดวาเปนสันติวิธีท่ีใชเสริมชุดของสันติวิธี เชน การเจรจากันเอง และการเจรจาไกลเกล่ียคน
กลางใหสามารถเกิดความหลากหลายในแงของการประยุกตใช และเปนการเพ่ิมพลังใหแกกระบวนการ
จัดการขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๔. บทสงทาย 
 เม่ือกลาวโดยสรุปแลว  การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของตะวันตกและพระพุทธศาสนา
นั้น นับไดวามีความสอดคลองกับในหลักการใหญ ๆ หลายประการดวยกัน แตถึงกระนั้น วิธี และขอปฏิบัติ
ปลีกยอยบางประการอาจจะมีความแตกตางกันบาง เพราะหลักการทางพุทธนั้นพระพุทธเจาไดออกแบบมา
เพื่อใชกับสังคมสงฆ แตถึงกระนั้น แนวคิดดังกลาวก็สามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชในโลกคฤหัสถได
เชนกัน ดังจะเห็นไดจากการที่แนวคิดนี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในประเทศตะวันตก  แนวคิดเหลานี้มิ
สามารถชี้วา แนวคิดของกลุมใดเกิดข้ึนมากอน หรือพัฒนาไดดีกวา แตส่ิงท่ีนาสนใจมากกวานั้นก็คือ 
แนวคิดนี้ไดพัฒนาเคียงคูกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน  ถึงกระนั้น หากนําจุดรวม
และจุดตางบางประเด็นมาบูรณาการกันแลว นาจะเปนทําใหแนวคิด และหลักการสันติวิธีทางเลือกมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  
  
 


