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๑. เกริ่นนํา
ในขณะที่สังคมไทยกําลังเผชิญกับสถานการณของความขัดแยงในมิติตางๆ นั้น ไดมีนักคิด
นัก วิช าการสายสั ง คม จิต วิ ท ยา การเมื อ ง และการศาสนาไดอ อกมานํ า เสนอทางออกที่น า สนใจหลาย
ทางเลือก แตประเด็นที่มักจะมีการนําเสนอและกลาวถึงอยางมากในสถานการณปจจุบันคือ “สันติวิธี” วา
นาจะเปนทางเลือก และทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
คําถามที่เกิดขึ้นก็คือ “สันติวิธีในบริบทตางๆ เหลานั้นมีความหมายอยางไร และมี ความเปนมา
อยางไร และปญหาสําคัญประเด็นตอไปก็คือ สันติวิธีเกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีใน
ระดับองคกร สังคม และการเมืองอยางไร เมื่อมีการเปรียบเทียบสันติวิธีในพระพุทธศาสนา มีประเด็นที่
นาสนใจ ทั้งในแงของ “จุดรวม” และ “จุดตาง” อยางไร เหลานี้เปนประเด็นที่ผูเขียนจะนําเสนอ “โดย
สรุป” เพื่อชี้ใหเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบหลักการ และแนวทางการปฏิบัติกับสันติวิธีที่ปรากฏอยูในสังคมไทย
ปจจุบันนี้ เราจะสามารถนําหลักการ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาพัฒนาเปนรากฐานในการพัฒนา
สันติวิธีในสังคมไทยปจจุบันอยางไร

๒. ความเปนมาของสันติวิธี และเปาหมายในการนําเสนอแนวคิดสันติวิธี
คําวา “การไมใชความรุนแรง” (Non-Violence) ตามแนวคิดของนักสันตินิยมบางกลุม และคํา
วา “สันติวิธี” นั้น แมจะมีการอนุโลมใชกันในยุคสังคมปจจุบันนี้ แตเมื่อวิเคราะห “ที่มา” และ
“ประวัติศาสตร” ของคําวา “การไมใชความรุนแรง” และ “สันตินิยม” บางกลุมพบวาเกิดขึ้นบนซาก
ปรักหักพังของ “สงคราม” และความรุนแรง ที่ผูนําทางการเมืองไดใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาทางออก
ใหแกความขัดแยงเกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศเพื่อแยงชิงผลประโยชน และความตองการของตนเอง
หรือรัฐของตนเอง
ฉะนั้น กลุมนี้ จึงมองวา การใช “สงคราม” อันเปนเครื่องหมายของความรุนแรงเพื่อใหไดมาซึ่ง
สันติภาพ หรือความตองการนั้น นาจะเปนทางเลือกที่มนุษยไมพึงจะกระทํา หรือใชแกปญหาความขัดแยง
ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการแสวงหาทางออกในมิติอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากกฎบัตรสหประชาชาติขอที่ ๓ เกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี ไดมีการนําเสนอตามกระแสความตองการของสังคมโลก จะเห็นวา การ

นําเสนอแนวคิด “การไมใชความรุนแรง” มีเปาประสงคเพื่อ “ลดทอน” การใช “สงคราม” หรือการใช
“อํานาจรัฐ” เพื่อเขาไปครอบงํารัฐอื่น ๆ โดยไมชอบธรรม ดวยเหตุดังกลาวนี้ เปาหมายหลักของการนําเสนอ
แนวคิดคือ “การสรางสังคมใหเกิดสันติภาพ”
คําวา “สันติภาพ” ตามแนวคิดของกลุมสันตินิยมมองไดหลายมิติเชนกัน ไมวาจะเปนการตีความ
“สันติภาพเชิงสังคม” วา “สันติภาพคือสภาพที่ไรสงคราม” “สันติภาพคือการไรความรุนแรง” หรือ
“สันติภาพคือสภาพที่ไรความขัดแยง” หรือ “สันติภาพคือสภาพที่ไรความขัดแยง และไรความรุนแรง” ซึ่ง
การตีความของนักสันตินิยมแตละกลุมนั้น มิอาจจะที่จะตัดสินไดวา การตีความของกลุมใดถูกตองหรือไม
หรือวาครอบคลุมหรือไม เพราะการสรางนิยาม หรือวาทกรรมเกี่ยวกับสันติภาพของแตละกลุมนั้น สรางขึ้น
บนฐานของสภาพที่เปนจริงในแตละสังคม แตละเวลา และแตละสถานการณ
สวนคําวา “สันติวิธี” ที่สังคมไทยประดิษฐวาทกรรมนี้ขึ้นมาใชนั้น เปนการนําเสนอบนฐานที่
สังคมไมคอยไดประสบกับสภาวะวิกฤติ หรือเผชิญหนากับ “สงครามและความรุนแรง” ในลักษณะที่กลุม
สันตินิยมบางกลุมเผชิญ ฉะนั้น การนําเสนอแนวคิด “สันติวิธี” ตามที่ใชในสังคมไทยจึงผูกยึด หรือยืนอยู
บนฐานของแนวคิด และการตีความตามแนวพระพุทธศาสนาเปนหลัก จะเห็นวา การตีความสันติวิธีของ
สังคมไทยนั้น จะมุงเนนไปที่ “การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี” กลาวคือ สันติวิธีตามแนวนี้พยายาม
ตอบปญหาวา เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล กลุมบุคคลกับกลุมบุคคล
แลว จะจัดการ แกไข หรือแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหกลายเปนบวก หรือสลายความขัดแยงอยางไร จึงไม
กอใหเกิดความรุนแรงตามมาในที่สุด ประเด็นเหลานี้คือโจทยสําคัญที่สังคมไทยพยายามหาทางออก
อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหจาก “ฐานของพุทธศาสนา” พบวา แม “สันติวิธี” ตามแนวนี้จะยืนอยู
บนฐานของความขัดแยงที่พัฒนาไปสูความรุนแรงทั้งในแงของสงคราม และความขัดแยงและความรุนแรง
ในสังคม แตคําวา “สันติวิธี” มิไดมีความหมายเพียงแค “การไมใชความรุนแรง” เทานั้น แตมีความหมายที่
ครอบคลุมไปถึงมิติอื่น ๆ ดวย กลาวคือ เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล คูกรณีอาจจะ
เจรจากันเอง หรือคนกลางไดใชสันติวิธีเขาไปจัดการ ความขัดแยง การจัดการกันเอง หรือการใชคน
กลางนั้น มิไดนัยเพียงแงมุมที่วาไมใชความรุนแรงใน การจัดการเทานั้น แตการพัวพันเต็มไปดวย
บรรยากาศของความรัก ความสงสาร ความเปนธรรม เชน ความโปรงใส ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม
เปนตน ที่มองคูกรณีประดุจเพื่อนมนุษยที่ตองเกิดแกเจ็บ และตายเหมือนกัน ซึ่งทาทีเชนนี้นอกจากจะมอง
ความขัดแยงในเชิงบวกแลว ยังเปนทาทีที่มองคูขัดแยงในแงบวกเชนกัน ฉะนั้น ฐานแนวคิด และการ
ปฏิบัติการของพระพุทธศาสนาจึงมีนัยที่กวางกวาแนวคิดของคําวา “การไมใชความรุนแรง” หรือ “NonViolence”
นอกจากนั้น สันติวิธีตามแนวพุทธไมได “หยุดตัว” หรือ “ชะลอตัว” เมื่อสังคมเกิดสันติสุขแลว
เทานั้น หากแตสิ่งที่มนุษยตองเดินทางตอไปตามแนวพุทธก็คือ การที่มนุษยในสังคมนั้นจะตองอาศัย
ประโยชนจาก “สังคมที่สันติสุข” โดยใชสันติที่เกิดในสังคมนั้นเปน “พื้นที่” ในการแสวงหา และพัฒนาตน
ตามแนวของ “ไตรสิกขา ซึ่งไดแก ศีล สมาธิ และปญญา” เพื่อเขาถึงสันติที่แทจริงซึ่งเปน “สันติที่ซอนอยู

ภายในใจ” ตอไป ซึ่งตางจากแนวคิดของตะวันตกที่มุงใหสังคมเกิดสันติภาพ และอยูรวมกันอยางปกติสุข
ในสังคมโดยไมมีสงคราม และความรุนแรงเทานั้น
๓. รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ดังที่ไดกลาวในเบื้องตนวา รูปแบบการจัดการความขัดแยง แกไข ระงับ หรือแปรสภาพความ
ขัดแยงตามแนวคิดของประเทศตะวันตกนั้น คอนขางจะสอดรับกับแนวคิดของพระพุทธศาสนาในประเด็น
ที่มนุษยพยายามหาออกเชิงสันติใหแกตัวมนุษยที่อยูรวมกันในสังคม จึงไดพยายามสรางรูปแบบ (Model)
ในการจัดการความขัดแยงขึ้นมาใชกับมนุษยในสังคม เพื่อใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุข
การนําเสนอรูปแบบของตะวันตกนั้น นับไดวามีความประสานสอดคลองกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่เคยไดรับการออกแบบและใชจัดการความขัดแยงมา กวา ๒,๕๐๐ ปแลว ถึงกระนั้น
หลักการใหญ ๆ ในการจัดการความขัดแยงอาจจะสอดรับกัน แตในแงของวิธีการและ การปฏิบัติการแลว
อาจมีบางประเด็นที่แตกตางกัน เพราะวา ในแงของธรรม พระพุทธเจาทรงใชหลักการไกลเกลี่ยคนกลางที่
นําไปจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งในฝายคฤหัสถและบรรพชิต แตสําหรับหลักการแหงวินัยพระองคทรง
ใชหลักอธิกรณสมถะ ๗ ประการ เพื่อจัดการ “อธิกรณ” หรือ “ขอพิพาท” ที่เกิดขึ้นใน “สังคมสงฆ” โดยตรง
จะเห็นวา สันติวิธีในแงของวินัยนั้นจึงจํากัดตัวอยูเฉพาะในสังคมสงฆแตเพียงประการเดียว แตถึงกระนั้น
แนวคิด และหลักการนี้ก็สามารถที่ประยุกตใชเพื่อจัดการความขัดแยงใน “สังคมฆราวาส” ไดเชนเดียวกัน
ดังจะเห็นไดจากการตั้งข อสังเกตจากนัก วิชาการหลายทานวาแนวคิดที่ใช แกปญหาแบบสันติวิธีในยุค
ปจจุบันนี้ไดกอตัวมาพรอมๆ กับความรุนแรง
ถึงกระนั้น สังคมตะวันตกพยายามที่จะพัฒนาหลักการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติ
วิธีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน หลักการนี้ ยอมเปนที่ประจักษวา นอกจากจะใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
จัดการความขัดแยงของฆราวาสแลว ยังสามารถมาประยุกตใชไดกับ “สังคมสงฆ” ไดเชนเดียวกัน เหตุผลที่
เปนเชนนี้ผูวิจัยมองวา เมื่อวิเคราะหในแงของ “สังคม” แลว หลักการจัดการความขัดแยงไมวาจะถูก
ประดิษฐในมุมใดของโลก หรือโดยบุคคลใดก็ตาม บุคคล หรือกลุมบุคคลเหลานั้น ตางมองปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในกลุมมนุษยเชนเดียวกัน และวิธีการในการหาทางออกใหแกความขัดแยงที่สรางโดยมนุษย
นั้น ยอมมีความสอดรับกัน แมจะไมเคยไดศึกษาหลักการและแนวคิดของกันและกันมากอนก็ตาม
ฉะนั้น ในลําดับตอไปนี้ ผูวิจัยจะเปรียบหลักการในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของ
แนวคิดตะวันตก และนักคิดตาง ๆ ในสังคมโลก กับหลักการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีเพื่อให
มองเห็นถึง “จุดรวม” และ “จุดที่แตกตาง” กันดังนี้
(๑) การเจรจา
เมื่อกลาวถึงการเจรจากันเองของคูกรณีจะเห็นวา แนวคิดของตะวันตกกับ
พระพุทธศาสนานั้นมีความสอดรับการอยางสูงในแงของหลักการและวิธีการ เนื่องจากคูกรณีมองเห็นวา
ประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น สามารถหาทางออก หรือแกไขระหวางคูกรณีดวยกันเองได หลักการนี้มี
การใชในกรณีที่คูขัดแยงมองวา นาจะหาทางออกรวมกันได และเปนทางออกที่สามารถคงพื้นที่ของ

ความสัมพันธใหดําเนินตอไป ถึงกระนั้น หลักการตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้น คูกรณีขัดแยงในเชิง
ที่สรางสรรค กลาวคือ มุงหวังประโยชนที่จะเกิดขึ้นตัวสังคมสวนใหญ จะเห็นวา หากความขัดแยงที่จาก
เจตนาที่ดี มุงใหเกิดผลประโยชนแกองคกร และสังคมเปนที่ตั้งแลว การเจรจามักจะพบทางออกไดเสมอ
(๒) การไตสวน แนวคิดของตะวันตกไดนําเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการไตสวนในกรณีที่การ
เจรจาพบทางตัน การไตสวนศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือสหประชาชาติ รวมไปถึงรัฐอาจจะมีการตั้ง
คณะกรรมการเขาไปตรวจสอบเหตุการณความรุนแรง ความขัดแยง หรือขอพิพาทในลักษณะตาง ๆ ที่
คูกรณีนําเสนอ หรืออาจจะไมนําเสนอก็ได ซึ่งการไตสวนในลักษณะนี้คณะกรรมการไมมีอํานาจสิทธิ์ขาด
ในการตัดสินความถูกหรือผิดของขอพิพาท ซึ่งหนาที่หลักคือ การนําเสนอ หรือเสนอแนะทางเลือก หรือ
ทางออกวาควรจะทําอยางไร ในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นจึงสงประเด็นตางๆ ใหแกรัฐ หรือศาล
ยุติธรรมระหวางประเทศใหพิจารณาตอไป วาจะตัดสินใจดําเนินการอยางไร
หลักการนี้ คอนขางสอดรับกับหลักการของ “อุพพาหิกา” ซึ่งมีลักษณะเปนการไตสวน
เชนเดียวกัน คณะกรรรมการชุดนี้จะไดรับการแตงตั้งโดยสังฆสภาใหดําเนินการ ในกรณีที่สังฆสภามองวา
มีผูมีสวนเกี่ยวของจํานวนมาก จําเปนตองเรียกเอกสาร และพยานจํานวนมาก อีกทั้งอาจจะเกิดความไม
สะดวกในการพิจารณาอธิกรณในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยเหตุนี้ สังฆสภาจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยขึ้นมา ในความเปนจริงแลว คณะกรรมการไตสวนแมจะมีอํานาจในการตัดสินคดี แต
ตามที่ปรากฏในหลักฐานทางคัมภีรพบวา ไดมีการสงอธิกรณที่พิจารณาเสร็จแลวกลับคืนไปยังสังฆสภา
เพื่อใหดําเนินการชี้ขาดในลําดับตอไป
(๓) การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเปนชุดของวิธีที่มีความสอดรับกัน
ระหวางแนวคิด และการปฏิบัติของตะวันตกและพระพุทธศาสนา เพราะหลักการนี้เปนแนวทางที่คูกรณีไม
สามารถที่แสวงหาทางออกรวมกันใหแกขอพิพาทไดจึงตองหาคนกลางเขามาชวยไกลเกลี่ย แตประเด็นที่
นาสนใจก็คือ ทั้งสองแนวคิดมักมุงเนนไปที่ความนาเชื่อถือของคนกลาง หรือบุคคลที่สามวาควรที่จะเปน
กลาง และไมมีสวนไดสวนเสียกับการไกลเกลี่ย ซึ่งคนกลางดังกลาวตองเกิดจากความพึงพอใจของคูกรณีที่
มองเห็นคุณสมบัติดังกลาวจึงเชิญเขามาเปนคน ไกลเกลี่ย
สําหรับพระพุทธเจาซึ่งมี “ตนทุนทางสังคมสูง” และประชาชนรูจักกิตติศัพทของพระองคอยู
แลว การเขาไปทําหนาที่ไกลเกลี่ยของพระองคจึงเกิดจากการตระหนักรูถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นจากขอพิพาท
ของคูกรณี ฉะนั้น จะเห็นวา พระองคเขาไปทําหนาที่โดยที่คูกรณีไมจําเปนตองเขามานิมนตแตประการใด
ฉะนั้น ในบางกรณีจะเห็นวา การไกลเกลี่ยประสบความลมเหลว ซึ่งความลมเหลวมิไดปรากฏมีเฉพาะ
พระองคเทานั้น ในสังคมยุคปจจุบันแมคูกรณีจะเชิญคนกลางเขาไปทําหนาที่ไกลเกลี่ยก็ตาม แตถึงกระนั้น
หลายกรณีก็ประสบความลมเหลวเชนเดียวกัน ตัวแปรสําคัญจึงไมไดอยูที่คนกลางแตเพียงประการเดียว
หากแตอยูที่คูกรณีดวยวา สามารถยอมรับแนวทางที่คูกรณีแตละฝายนําเสนอหรือไมมากกวา และประเด็น
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ คนกลางไมมีอํานาจในการชี้ถูกชี้ผิดใหแกคูกรณี หากแตหนาที่สําคัญก็คือ การ

ทําใหบรรยากาศของการพูดคุยเปนไปอยางมีเปาหมาย และมีทิศทางมากยิ่งขึ้น อันเกิดจากการสรางทางเลือก
รวมกันของคูกรณี และคนกลาง
(๔) การประนีประนอมยอมความ การประนีประนอมยอมความของสองแนวคิด แมวาจะมี
ความสอดรับกันในแงของขอพิพาทที่เปนประเด็นเล็กนอยเทานั้น ดังที่ปรากฏในพระวินัยวา ตองเปนอาบัติ
ในระดับเบาเทานั้น ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของตะวันตกที่มุงเนนโทษทางแพง หรืออาญาบางอยางที่มิได
กอใหเกิดผลเสียตอคูกรณี และสังคมอยางรุนแรง ซึ่งแนวทางเหลานี้สามารถทางออกรวมกันโดยการ
ประนีประนอมขอพิพาทได
เหตุผลในการนําเสนอแนวคิดแบบ “ติณวัตถารกะ” ซึ่งแปลวา “กลบดวยหญา” หรือการ
ประนีประนอมตามหลักวินัยนั้น เปนเพราะขอวิตกที่วา เนื่องจากอธิกรณหรือความขัดแยงดังกลาวแมจะมี
อาบัติเบา (ลหุกาบัติ) หรือขอขัดแยงในระดับเบา แตเนื่องจากผูที่เขาไปมีสวนไดสวนเสียในเหตุการณ
ดังกลาวนั้นมีเปนจํานวนมาก ฉะนั้น เมื่อคูกรณีจํานวนพยายามที่จะโจท หรือกลาวหาซึ่งกันและกันก็จะทํา
ใหเกิดความขัดแยงไดขยายตัวทั้งในแงของประมาณ และความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้จึงใหคูกรณี
ดังกลาวไดประนีประนอมขอพิพาทระหวางกัน และสวดญัตติกรรมเพื่อยกเวนความผิดตางๆ ที่คูกรณีเคย
กระทํา และเพื่อที่จะไดเริ่มตนอยูรวมกันอีกครั้งโดยปลอยวางสิ่งตาง ๆ ที่เคยทําผิดมาแลว แนวคิดนี้
คอนขางสอดรับกับหลักการ “นิรโทษกรรม” ในยุคปจจุบันนี้ จะเห็นวา การประนีประนอมในลักษณะนี้จะ
เปนลักษณะของความผิดที่คูกรณีไดกระทํา ถึงกระนั้น ก็มิไดหมายความ “บาป” หรือ “อกุศลกรรม” ที่เกิด
จากการะทําผิดดังกลาวจะมลายหายไป ฉะนั้น คําวา “สัจธรรม” จึงเปนสิ่งที่ไมสามารถประนีประนอมได
อยางไรก็ตาม แนวคิดที่วาดวยการประนีประนอมขอพิพาทของตะวันตกในระหวางประเทศ
หรือของนักคิดบางกลุมนั้น มักจะดํารงอยูบนฐานของการประนีประนอมวัตถุ ความตองการ และ
ผลประโยชนเปนที่ตั้งดังจะปรากฏในแนวคิดเรื่อง “การแบงสม”1 หรือ “การทําชิ้นเคกใหใหญขึ้น”2 ที่
1

ทฤษฏีการแบงสม เกิดขึ้นจากการที่บุคคลสองกลุมเขาไปในรานขายสมในเวลาเดียวกัน แลวแสดง
วัตถุประสงควาตองการซื้อสมทั้งหมดที่มีอยูในรานเชนเดียว คําถามมีวา เจาของรานจะแกปญหาดังกลาวอยางไร คําถามก็
คือ เจาของรานจึงถามคูกรณีวาตองการนําสมไปทําอะไร กลุมแรกชี้แจงวาตองการนําไปเลี้ยงเด็ก กลุมที่สองชี้แจงวา
ตองการเปลือกสมไปทําเครื่องสําอาง บทสรุปก็คือ เจาของรานจึงสั่งใหพนักงานขาย และเจาหนาที่ทั้งหมดชวยกันปอกผล
สม แลวขายเนื้อสมใหแกกลุมแรก และขายเปลือกสมใหแกกลุมที่สอง กระบวนการเหลานี้ เรียกวา “การบริหารความ
ตองการของคูกรณี” ใหเกิดความพอใจรวมกัน อันเปนการลดทอนจุดยืนที่วาตองการสมทั้งหมดที่มีอยูในราน
2
ทฤษฏีการแบงเคก หรือการทําชิ้นเคกใหใหญขึ้น เกิดจากการที่เด็กสองคนมีความรูสึกวา ไมมีความยุติธรรม
ในการแบงเคก เหตุผลก็คือ เมื่อเด็กคนใดคนหนึ่งเปนผูทําหนาที่ในการแบงเคก ก็จะแบงชิ้นสวนใหญสวนหนึ่งใหใหญ
กวาอีกสวนหนึ่ง แลวมักจะอางสิทธิของการแบงแลวเลือกเอาสวนที่ใหญกวา ฉะนั้น ทางออกที่สามารถสรางความเปน
ธรรมในกรณีนี้ก็คือ ตองใหผูที่มิไดทําหนาที่ในการแบงเคกเลือกชิ้นเคกกอน สวนผูที่แบงจะไดรับชิ้นที่เหลือ หากกติกา
เปนไปในลักษณะนี้ก็จะทําใหผูแบงเคกจะพยายามตัดเคกใหมีขนาด และปริมารณเทาเทียมกันมากที่สุด เพราะมิฉะนั้น
ตัวเองก็จะไดรับเคกที่มีจํานวนในขนาดและปริมาณที่นอยกวา.

คูกรณีพบทางตันเกี่ยวกับแบงปนจนนําไปสูการแยงชิงในที่สุด ฉะนั้น ทางออกก็คือ การประนีประนอมเพื่อ
แบงสันปนสวนตางๆ อยางชอบธรรม และเที่ยงธรรม และเมื่อทุกฝายไดรับสวนแบงอยางเทาเทียมแลว
ปญหาก็อาจจะระงับได แตประเด็นที่นาสนใจก็คือ การประนีประนอมในลักษณะนี้มิไดหมายความวา
ปญหา หรือความขัดแยงจะหมดสิ้นไป ความขัดแยงจะยังไมปรากฏตัวตราบเทาที่ “การแบงปน” เกิดการ
“สัมนัย” หรือ “สมดุล” ระหวางคูกรณี
(๕) การลงมติเพื่อตัดสินขอพิพาท การตัดสินความถูกผิด หรือพิจารณาผูชนะหรือในลักษณะ
ของการลงมตินี้ หลายองคการโดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรสหประชาชาติมักใชวิธีการลงคะแนนโดยเสียงขาง
มาก (Majority) ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสินดังนี้ (๑) เสียงขางมากธรรมดา เปน
การลงคะแนนเสียงโดยอาศัยเสียงขางมากเกินกึ่งหนึ่ง และ (๒) เสียงขางมากตามที่กําหนด เปนการ
ลงคะแนนเสียงที่อาศัยเสียงมากกวาเสียงขางมากธรรมดา แลวแตจะกําหนดขึ้น 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 วิธีการลงมติในลักษณะมักจะทําใหเกิดการตั้งคําถามอยูเนืองๆ วารัฐใหญที่มี
อํานาจทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจมากกวา มักจะใชวิธีการในการล็อบบี้ (Lobby) ชาติเล็ก ๆ ให
เห็นด วยกับขอเสนอของตน หรืออาจจะมีการรวมกลุมตาง ๆ เพื่อตอรองอํานาจทางผลประโยชนดาน
เศรษฐกิจ การเมืองระหวางประเทศ และทางการทหาร และหลายคราวที่ผลการลงมติกับขอเท็จจริงนั้นกลับ
มิไดดํารงอยูในลักษณะสอดรับกันดังจะเห็นไดจากประเทศสหรัฐตอกรณีนํากองกําลังบุกอีรักโดยมิไดสนใจ
ผลการลงมติของสหประชาชาติ
จะเห็นวาบนเวทีทางการเมืองระหวางประเทศนั้น การลงมติแตละครั้งมักจะถูกแทรกแซงจาก
กลุมประเทศมหาอํานาจอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการใหสิทธิ์แกประเทศใหญในการที่จะวีโต (Veto) ผลการ
ลงมติของกลุมประเทศเล็ก ๆ ได แมวาการลงมติของกลุมประเทศเล็กๆ จะเต็มไปดวยความถูกตองและชอบ
ธรรมสักปานใดก็ตาม
เมื่อวิเคราะหหลักการโหวตตามนัยของพระพุทธศาสนาพบวาใหความสําคัญแกเสียงขางมาก
(เยภุยยสิกา) เชนเดียวกัน ประเด็นที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ คําวา “เสียงขางมาก” ในมิตินี้ มิไดเนน
ปริมาณ แตเนนคุณภาพเปนที่ตั้ง เพื่อใหผลการลงมติดํารงอยูบนฐานของความถูกตอง ชอบธรรม ทั้งในแง
ของความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดเปนที่ตั้ง
สําหรับวิธีการลงมติ พระพุทธเจาใหใชวิธีกระซิบ การจับสลาก และโหวตแบบเปดเผย พระองค
ทรงเนนวา หากในที่ประชุมมีธรรมวาทีบุคคลมากกวา ใหโหวตแบบเปดเผยได แตหากธรรมวาทีมีนอยกวา
ก็ใหใชวิธีการกระซิบ หรือจับสลาก สิ่งสําคัญก็คือ การลงมติจะเกิดขึ้นไมไดหากผูเขารวมประชุมเพื่อลงมติ
นั้นมีอธรรมวาทีบุคคลมากกวา เพราะเมื่อผูลงมติไมยุติธรรม หรือไมชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอม
ปรากฏออกมาในแงของความไมชอบธรรมเชนกัน คําถามก็คือ เราจะหาธรรมวาทีบุคคล และกติกาที่ชอบ

ธรรมไดอยางไร ตามนัยนี้พระองคทรงใหโอกาสแกที่ประชุมสงฆไดชวยกันกลั่นกรองบุคคล หลักการและ
ขั้นตอนตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมและชอบธรรม หากที่มาของบุคคลชอบธรรม ผลของการลงมติก็ยอมชอบ
ธรรมเชนกัน
(๖) อนุญาโตตุลาการ หลักการนี้เปนหลักการที่คูกรณีพยายามหาทางเลือกโดยการขอรองให
บุคคลที่สามซึ่งคูกรณีมองเห็นวามีความเขาใจตอประเด็นที่จะพิจารณาเปนอยางดี รวมไปถึงเปนบุคคลที่
คูกรณีมองวามีความเปนกลาง และมีความยุติธรรมซึ่งสามารถที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมใหแกคูกรณีได คน
กลางดังกลาวอาจมีจํานวน ๑ แบบผสม หรือหลายคนก็ได อยางไรก็ตามผลการชี้ขาดนั้น ถือเปนที่สุดและมี
ผลผูกพันคูพิพาทใหตองปฏิบัติตามทันที แตบางคราวหากคูกรณีมองวาไมไดรับความเปนธรรมอาจยื่นเรื่อง
ใหศาลสูงพิจารณาก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตนที่คูกรณีไดรางสัญญา แตโดยปกตินั้น กรณีนี้มักจะ
ไมมีการอุทธรณ เพราะคูกรณีตองการใหประเด็นดังกลาวไดรับการแกไข
ในประเด็นเดียวกันนี้มีปรากฏในหลักการทางวินัยเชนกัน จะเห็นวา เมื่อเกิดขอพิพาทระหวาง
พระภิกษุกับพระภิกษุ ทานสามารถที่ขอรองใหพระเถระที่อยูในวัดตางๆ ชวยพิจารณาตัดสินอธิกรณ ซึ่ง
กลุมพระเถระนั้นอาจจะเปนรูปเดียวหรือหลายรูปได และหากคูกรณีสามารถรับตามเงื่อนไขของพระเถระ
ได รวมถึงการที่ทานมองวาตัวเองมีศักยภาพที่จะตัดสินอธิกรณได ทานก็จะดําเนินการพิจารณาไตสวน
อธิกรณ และตัดสิน แตถึงกระนั้น คูกรณีอาจไมยอมรับผลการตัดสินได หากมองวาไมไดรับความเปนธรรม
หรือหากพบทางตันแลวก็อาจจะนําอธิกรณดังกลาวเขาสู “สังฆสภา” ในลําดับสุดทาย
(๗) กระบวนการทางศาล กระบวนการทางศาลที่ปรากฏในยุคปจจุบันนี้ก็คือ กระบวนการทาง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือศาลโลก และศาลของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งศาลจะนําหนาที่ในการพิจารณา
ตัดสินคดีขอพิพาทตาง ๆ ที่คูกรณีไดรองตอศาล โดยมีทนายของโจทก และจําเลยเปนผูซักถามขอมูลตางๆ
ซึ่งศาลโดยองคคณะผูพิพากษาก็จะดําเนินการพิจารณาตัดสินคดีจากพยานบุคคล พยานทางเอกสาร พยาน
ทางวัตถุ เปนตน ซึ่งผลการตัดสินเปนเชนใดนั้น คูกรณีสามารถยื่นอุทธรณ และหากศาลฏีกาตัดสินยืนตาม
ศาลชั้นตน และศาลอุทธรณคดีก็เปนอันสิ้นสุด คูกรณีจะตองปฏิบัติตามที่ศาลสั่ง
หลักการทางวินัยก็มีนัยเชนเดียวกัน “สังฆสภา” จะเปนจุดสูงสุดในการที่จะพิจารณากลั่นกรอง
คํารองของคูกรณีเกี่ยวกับอธิกรณที่เกิดขึ้น ศาลสงฆจะสมมติพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ซักถามประเด็นตาง ๆ จากโจทกและจําเลย ซึ่งแนวทางนี้คอนขางจะคลายคลึงกับคําวา “อัยการ” และทาน
จะเปนผูเรียกเอกสาร ประจักษพยานของโจทกและจําเลยมาซักถามตอสังฆสภา เมื่อไดขอมูลตาง ๆ
เพียงพอตอการตัดสินคดีแลว สังฆสภาก็จะดําเนินการพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินนั้น ยอมถือ
เปนอันสิ้นสุดเชนเดียวกันกับศาลฆราวาส แตวาผลการตัดสินนั้นของศาลสงฆมักจะยึดโยงเกี่ยวกับประเด็น
ทางวินัย เพราะวาหากจําเลยผิดดังที่โจทกไดกลาวหา สงฆก็จะสงฆลงตัสสปาปยสิกกรรมอันเปนการตัด
สิทธิ์ที่จะพึงมีพึงไดในกลุมพระสงฆดังที่ไดนําเสนอแลว หากจําเลยไมผิด ลงโทษโจทกในกรณีที่มีการใส
ราย หรือกลาวโดยไมมีมูลความผิด ซึ่งการลงโทษโจทกอาจจะกระทําโดยการปรับอาบัติ หรือการลงตัชชนี
ยกรรม เปนตน

(๘) สันติวิธีทางเลือกชนิดอื่น ๆ เมื่อกลาวถึงสันติวิธีที่ถือไดวาเปนทางเลือกอื่น ๆ เชน การ
เผชิญหนา การโนมนาว การหลีกเลี่ยง การมีสวนรวม การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปนตนนั้น ก็นับไดวา
มีความสอดคลองกันอยางสูงระหวางแนวคิดของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา ผูวิจัยมองวา ชุดของสันติ
วิธีทางเลือกนี้จัดไดวาเปนสันติวิธีที่ใชเสริมชุดของสันติวิธี เชน การเจรจากันเอง และการเจรจาไกลเกลี่ยคน
กลางใหสามารถเกิดความหลากหลายในแงของการประยุกตใช และเปนการเพิ่มพลังใหแกกระบวนการ
จัดการขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. บทสงทาย
เมื่อกลาวโดยสรุปแลว การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีของตะวันตกและพระพุทธศาสนา
นั้น นับไดวามีความสอดคลองกับในหลักการใหญ ๆ หลายประการดวยกัน แตถึงกระนั้น วิธี และขอปฏิบัติ
ปลีกยอยบางประการอาจจะมีความแตกตางกันบาง เพราะหลักการทางพุทธนั้นพระพุทธเจาไดออกแบบมา
เพื่อใชกับสังคมสงฆ แตถึงกระนั้น แนวคิดดังกลาวก็สามารถที่จะนําไปประยุกตใชในโลกคฤหัสถได
เชนกัน ดังจะเห็นไดจากการที่แนวคิดนี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในประเทศตะวันตก แนวคิดเหลานี้มิ
สามารถชี้วา แนวคิดของกลุมใดเกิดขึ้นมากอน หรือพัฒนาไดดีกวา แตสิ่งที่นาสนใจมากกวานั้นก็คือ
แนวคิดนี้ไดพัฒนาเคียงคูกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ถึงกระนั้น หากนําจุดรวม
และจุดตางบางประเด็นมาบูรณาการกันแลว นาจะเปนทําใหแนวคิด และหลักการสันติวิธีทางเลือกมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น

