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ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง 
ตามกรอบธรรมเนียมขององคก์รสงฆ์๑ 
 

 สิ่งท่ีเป็นปัญหาหรือบางทีไม่ใชปั่ญหา แตเ่ป็นกิจท่ีจะตอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบาย เรียกตามภาษาพระพทุธศาสนาวา่ อธิกรณ ์
พระพทุธศาสนาพดูถึงอธิกรณ ์ ๔ อยา่ง๒ ในท่ีนีจ้ะอภิปรายเฉพาะวิวาทาธิกรณ ์ วา่ดว้ยปัญหาความขดัแยง้
เก่ียวกบัหลกัการในองคก์รสงฆ ์
   วิวาทาธิกรณ ์ คือ กรณีท่ีแสดงออกทางกายและวาจาแสดงถึงความบาดหมาง ความทะเลาะ ความ
แก่งแยง่ ความวิวาท ความกลา่วตา่งกนั ความกลา่วโดยประการอ่ืน การพดูเพ่ือความกลดักลุม้ใจ การด่าทอใน
เรื่องนัน้ๆ เรียกรวมๆวา่ ความคดิเห็นขดัแยง้กนัในเรื่องท่ีวา่ (๑)นีธ้รรม (๒)นีอ้ธรรม (๓)นีว้นิยั(๔)นีไ้ม่ใช่วนิยั 
(๕)นีต้ถาคตภาษิตไวต้รสัไว ้ (๖)นีต้ถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ ไม่ไดต้รสัไว ้ (๗)นีจ้ริยาวตัรทีต่ถาคตไดป้ระพฤตมิา 
(๘)นีจ้ริยาวตัรทีต่ถาคตไม่ไดป้ระพฤตมิา (๙)นีต้ถาคตบญัญตัไิว ้ (๑๐)นีต้ถาคตไม่ไดบ้ญัญตัไิว ้ (๑๑)นีอ้าบตัิ 
(๑๒)นีอ้นาบตั ิ(๑๓)นีอ้าบตัิเบา(๑๔) นีอ้าบตัิหนกั (๑๕)นีอ้าบตัมิีสว่นเหลอื (๑๖)นีอ้าบตัไิม่มีสว่นเหลือ (๑๗) 
นีอ้าบตัชิั่วหยาบ (๑๘)นีอ้าบตัไิม่ชั่วหยาบ  
  ความขดัแยง้ในประเดน็ดงักลา่วอาจเกิดขึน้ไดใ้น ๒ ลกัษณะ คือ 
  ลกัษณะที ่๑ เกิดจากคน ๒ คนหรือฝ่ายมีความคดิเห็นแตกตา่งตรงกนัขา้มกนั โดยหาขอ้ยตุไิมไ่ด ้เชน่ 
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นีธ้รรม อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นีอ้ธรรม ฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีว้ินยั อีกฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีไ้ม่ใชว่ินยั ฝ่าย
หนึ่งเห็นวา่ นีเ้ป็นอาบตั ิอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นีไ้มเ่ป็นอาบตัิ 

                                                 

  ๑ วิ.จ.ู (ไทย) ๖/๒๑๕-๒๒๖/๓๓๐-๓๔๕. 

  
๒

 อธิกรณอ์ีก ๓ อยา่งที่เหลอื คือ (๑)อนวุาทาธิกรณ ์ไดแ้ก่ การท่ีภิกษุโจทกนัดว้ยสลีวิบตัิ อาจารวิบตัิ ทิฏฐิวิบตัิ หรอื
อาชีววิบตัิ เป็นลกัษณะการโจท การกลา่วหา การฟอ้งรอ้ง การประทว้ง (๒)อาปัตตาธิกรณ ์ไดแ้ก่อาบตัิทัง้ ๕ กอง อาบตัิทัง้ ๗ 
กอง ประกอบดว้ย ปาราชิก สงัฆาทิเสส ปาจิตตีย ์ปาฏิเทสนียะ ถลุลจัจยั ทกุกฎ ทพุภาษิต (๓)กิจจาธิกรณ ์ไดแ้ก่ ภาระหนา้ที่
ตามพระธรรมวินยั ซึง่เป็นธรรมเนียมโดยเฉพาะของสงฆ ์ ประกอบดว้ยอปโลกนกรรม ญตัติกรรม ญตัติทตุิยกรรม และญตัติ
จตตุถกรรม 



 ๒ 

  ลกัษณะที ่๒ เกิดจากคน ๒ คนหรือฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีแสดงความเห็นบดิเบือน เชน่ แสดงอธรรมวา่เป็น
ธรรม แสดงธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงสิ่งท่ีมิใชว่ินยัวา่เป็นวินยั แสดงวินยัวา่มิใช่วินยั แสดงกรณีท่ีเป็นอาบตัิวา่
ไมเ่ป็นอาบตั ิ แสดงกรณีท่ีไมเ่ป็นอาบตัิวา่เป็นอาบตั ิ  กบัฝ่ายท่ีแสดงความเห็นตามความเป็นจรงิ เชน่ แสดง
อธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงธรรมวา่เป็นธรรม๓ รวมเป็น ๙ คูก่รณี ๑๘ ประเด็น ปัญหาความขดัแยง้อยา่งนีใ้น
องคก์รสงฆ ์ ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเก่ียวกบัหลกัการ เป็นทิฏฐิในกระบวนการกลุม่ เป็นกระแสท่ีมีพลงัมากใน
สงัคมสงฆ ์ ถา้จดัการไมเ่ป็นระบบ จะท าใหเ้กิดความลกุลามใหญ่โตน าไปสู่ความแตกแยกในองคก์รหรือสงัคม
ประเทศชาต ิและทา้ยท่ีสดุอาจท าใหเ้กิดความลม่สลายได ้

 เรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสมัพีเป็นกรณีท่ีควรศกึษาอยา่งยิ่ง  
  เรื่องมีอยูว่่า๔ ณ อาวาสแหง่หนึ่งในกรุงโกสมัพี มีภิกษุอยู่ ๒ กลุม่ คือ กลุม่สตุตนัตกิะ ซึ่งเช่ียวชาญพระ
สตูร และกลุม่วินยัธร ซึ่งเช่ียวชาญพระวินยั วนัหนึ่ง พระอปัุชฌาย์๕ของพวกสตุตนัตกิะเขา้หอ้งสขุาผวจักฎีุ) 
เหลือน า้ช  าระไวใ้นภาชนะแลว้ออกมา พระอปัุชฌายข์องพวกวินยัธรเขา้ไปทีหลงั เห็นน า้นัน้จงึออกมาถามภิกษุ
สตุตนัตกิะว่า “ทา่นเหลือน า้ไวห้รือ ?” 

  ภิกษุสตุตนัติกะตอบว่า “ผมเหลือน า้ไว”้ 

  ภิกษุวินยัธรถามวา่ “ในกรณีนี ้ทา่นไมรู่ว้า่เป็นอาบตัหิรือ ?” 

  ภิกษุสตุตนัติกะตอบว่า “ผมไมรู่ว้า่เป็นอาบตัิ”  
  ภิกษุวินยัธรกล่าววา่ “ทา่น ในกรณีนีมี้อาบตัอิยู”่ 

  ภิกษุสตุตนัติกะกลา่ววา่ “ถา้มีอาบตั ิผมจะแสดงอาบตัิ” 

  ภิกษุวินยัธรกล่าววา่ “ทา่น ถา้ไมจ่งใจ ไมมี่สต ิก็ไมมี่อาบตัิ” 

  เม่ือภิกษุวินยัธรกลา่วอยา่งนี ้ ภิกษุสตุตนัติกะจงึมีความเห็นในอาบตันิัน้วา่ไมเ่ป็นอาบตั ิ  ฝ่ายภิกษุ
วินยัธรบอกพวกนิสิต(ศษิย)์ของตนว่า “ภิกษุสตุตนัติกะนี ้ แมต้อ้งอาบตัก็ิไมรู่”้ พวกนิสิตของภิกษุวินยัธรจงึไป
กลา่วกะพวกภิกษุสตุตนัตกิะวา่ “อปัุชฌายข์องพวกทา่น แมต้อ้งอาบตัแิลว้ก็ยงัไมรู่ว้า่เป็นอาบตัิ”  พวกภิกษุ
สตุตนัตกิะจงึไปบอกแก่พระอปัุชฌายข์องตน 

                                                 

  
๓
 คนท่ีแสดงอธรรมวา่เป็นธรรม หรือแสดงธรรมวา่เป็นอธรรม  แสดงสิง่ที่มใิชว่ินยัวา่เป็นวินยั หรอืแสดงวินยัวา่มิใช่

วินยั เป็นตน้ จดัเป็นฝ่ายอธรรมวาท ี ส่วนคนท่ีแสดงอธรรมวา่เป็นอธรรม หรือแสดงธรรมวา่เป็นธรรม แสดงสิง่ที่มิใชว่ินยัวา่
มิใชว่ินยั หรอืแสดงวินยัวา่เป็นวนิยั  เป็นตน้ จดัเป็นฝ่ายธรรมวาท.ี ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๘/๓๖๒-๓๖๔. 

  
๔
 ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๕๑-.../๓๓๓-...., ว.ิอ.(บาลี) ๓/๔๕๑/๒๔๓,  

                   มหามกฏุราชวทิยาลยั, พระธรรมปทฏัฐกถา แปล ภาค ๑, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๔, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุราช
วทิยาลยั, ๒๕๓๑), หนา้  ๗๔-๗๔. 

  
๕

 “อุปัชฌาย”์ เป็นช่ือเรียกพระเถระหรือพระมหาเถระผูท้  าหนา้ท่ีบวชใหค้นท่ีประสงคจ์ะบวชเป็นภิกษุ 



 ๓ 

  พระอปัุชฌายข์องพวกภิกษุสตุตนัตกิะกลา่วว่า “ในตอนตน้ ภิกษุวินยัธรนีก้ลา่วว่า ‘ไมมี่อาบตั’ิ แต่
ตอนนีก้ลบักลา่วว่า ‘มีอาบตั’ิ ภิกษุวินยัธรนีพ้ดูเท็จ” พวกภิกษุสตุตนัตกิะจงึไปกล่าวกะพวกภิกษุวินยัธรว่า 
“อปัุชฌายข์องพวกท่านพดูเท็จ”๖  ในขณะเดียวกนั ภิกษุวินยัธรก็ลงอกุเขปนียกรรม๗แก่ภิกษุสตุตนัตกิะ โดย
กลา่วหาวา่ “ตอ้งอาบตัแิลว้ไมรู่ว้า่เป็นอาบตัิ” จากนัน้ ทัง้ ๒ กลุม่ก็ก่อความทะเลาะกนัขยายวงกวา้งออกไป
จนถึงพวกอบุาสกอบุาสิกาผูถ้วายความอปุถมัภแ์ก่พวกภิกษุ ๒ กลุม่นี ้ 
  ปัญหาความขดัแยง้ในหมูภิ่กษุชาวกรุงโกสมัพีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงความเห็นว่า นีธ้รรม นีอ้ธรรม นี ้
วินยั นีไ้มใ่ชว่ินยั นีอ้าบตั(ิเป็นอาบตั)ิ นีอ้นาบตั(ิไมเ่ป็นอาบตั)ิ นีอ้าบตัเิบา นีอ้าบตัหินกั เป็นตน้ดงักลา่วมานัน้ 
 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นพฤติกรรมกลุม่ไมใ่ชปั่จเจกะ 
  ในองคก์ร สงัคม ประเทศชาตก็ิเชน่เดียวกนั ถา้เป็นเรื่องของสามีกบัภรรยาทะเลาะกนั พ่ีนอ้งทะเลาะ
กนั เพ่ือนบา้นทะเลาะกนั อยา่งนีถื้อเป็นเรื่องปัจเจกะ ไมใ่ชเ่รื่องท่ีมีนยัส าคญัอะไร ถึงจะลกุลามใหญ่โตแคก็่ไม่
มีผลท าใหอ้งคก์ร สงัคมประเทศแตกแยกลม่สลาย เพราะเป็นเพียงอารมณค์วามรูส้ึกท่ีชอบไมช่อบ เป็นเรื่อง
ผลประโยชนท่ี์ไมล่งตวั เป็นเรื่องการแก่งแย่งอะไรบางอย่าง แตปั่ญหาความขดัแยง้ท่ีถือวา่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือท่ี
เก่ียวกบัหลกัการ เชน่ หลกัศาสนา แนวความคดิทางการเมือง ซึ่งบางทีสาเหตไุมไ่ดม้าจากผลประโยชน ์ ไม่
ไดม้าจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมไ่ดม้าจากกิเลสตณัหาอ่ืนใดเลย แตม่าจากความคิดเห็นของแต่
ละกลุม่ท่ีไมต่รงกนัจรงิๆ  
  เม่ือน าเอากรอบหรือวงัวนความขดัแยง้ ๙ กรณี ๑๘ ประเดน็รวมทัง้กรณีความขดัแยง้ของพวกภิกษุ
ชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่มาวางทาบกบัเหตกุารณค์วามขดัแยง้ในสงัคมปัจจบุนั จะเห็นไดช้ดัว่า อยูใ่นกรอบหรือ
วงัวนเดียวกนั   แตจ่ะมีขอ้แตกตา่งกนัตรงท่ีวิธีการตดัสินขัน้สดุทา้ยวา่ “ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหนผิด” ซึ่งจะ
อภิปรายในโอกาสตอ่ไป ขอยกกรณีความขดัแยง้ทางการเมืองเป็นตวัอย่าง   
  ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีถ้กูตอ้ง เป็นธรรม” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนีไ้มถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็น
ธรรม” ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมาย” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนีไ้ม่
ถกูตอ้ง ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมาย” 

                                                 

  
๖
 การกล่าวหาวา่ “พดูเท็จ” ในธรรมเนียมสงฆ ์เท่ากบัเป็นการปรับอาบติัปาจิตตีย ์กล่าวคือ พวกภิกษุสุตตนัติกะก าลงั

บอกวา่ “อุปัชฌายข์องพวกภิกษุวนิยัธร ตอ้งอาบติัปาจิตตียเ์พราะพดูเทจ็”. ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒/๑๘๖. 

  
๗

 “อุกเขปนียกรรม” แปลวา่ กรรมอนัสงฆพึ์งท าแก่ภิกษุอนัจะพึงยกเสีย หมายถึงวธีิการลงโทษท่ีสงฆพึ์งกระท าแก่
ภิกษุผูต้อ้งอาบติัแลว้ไม่ยอมรับวา่เป็นอาบติั หรือไม่ยอมท าคืน(แสดง)อาบติั หรือมีความเห็นชัว่ร้าย(ทิฏฐิบาป) ไม่ยอมสละ 
ในทางปฏิบติัคือ ไม่ใหภิ้กษุนั้นฉนัร่วม ไม่ใหอ้ยูร่่วม ไม่ใหมี้สิทธิเสมอกบัภิกษุทั้งหลาย กล่าวโดยสรุปก็คือถูกตดัสิทธิท่ีภิกษจะ
พึงมีพึงไดช้ัว่คราว. ว.ิจู.(ไทย) ๖/๔๖-๗๔/๘๕-๑๕๒. 



 ๔ 

  ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีร้ฐับาลชดุก่อนไดท้  ามาแลว้” ฝ่ายคา้นบอกว่า “นโยบายนี ้ รฐับาลชดุ
ก่อนไมไ่ดท้  ามา” ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “กฎหมายนีร้ฐับาลชดุก่อนตราเอาไว”้ ฝ่ายคา้นบอกวา่ “กฎหมายนี ้
รฐับาลชดุก่อนไมไ่ดต้ราไว”้ 

  ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีถ้กูกฎหมาย” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนีผ้ิดกฎหมาย” หรือบาง
กรณีฝ่ายรฐับาลอาจจะบอกวา่ “ผิดกฎหมาย” ในขณะท่ีฝ่ายคา้นบอกว่า “ถกูกฎหมาย” โดยสรุปก็คือมี
ความเห็นไมต่รงกนัเก่ียวกบัหลกัการ นโยบาย วิธีคิด ซึ่งกลา่วเฉพาะในดา้นความรูส้ึกแลว้ ตดัสินไมไ่ดว้า่ฝ่าย
ไหนถกู ฝ่ายไหนผิด  ทกุฝ่ายลว้นเห็นวา่ตวัเองถกูทัง้สิน้ 
  ความเห็นขดัแยง้กนัไมว่า่จะเป็นเรื่องสว่นตวัหรือสว่นรวม ในเบือ้งตน้ ลว้นแลว้แตเ่กิดจากลกัษณะ
นิสยัสว่นบคุคลหรือปัจเจกะทัง้สิน้ เชน่ ความเป็นผูมี้ลกัษณะนิสยัโกรธง่ายหายยาก ชอบลบหลูตี่เสมอคนอ่ืน มี
นิสยัรษิยา อวดดี ปรารถนาชั่ว มีความเห็นผิด ยดึถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ คนเชน่นีม้กัไมมี่ความเคารพ 
ไมมี่ความย าเกรงในพระรตันตรยั ไมห่มั่นปฏิบตัิบ  าเพ็ญในไตรสิกขา ผูท่ี้มีจิตประกอบดว้ยความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เม่ือถึงคราวแสดงความคดิเห็นก็แสดงความคดิอนัน าไปสูค่วามขดัแยง้ เม่ือตกอยูใ่นอ านาจ
กิเลสเหลา่นีม้ากๆเขา้ก็ท าใหข้าดความอดทน(ขนัต)ิและความสงบเสง่ียม(โสรจัจะ) แสดงอารมณฉ์นุเฉียว
รุนแรงใสก่นัและกนั เหลา่นีเ้ป็นสาเหตฝุ่ายอกศุลคือฝ่ายชั่ว  
  ไมเ่พียงแตเ่ทา่นัน้ เฉพาะในประเดน็ความเห็นเก่ียวกบัหลกัการท่ีวา่ นีธ้รรม นีอ้ธรรม นีว้ินยั นีไ้มใ่ช่
วินยั  นีเ้ป็นอาบตั ินีไ้มเ่ป็นอาบตัิ นีอ้าบตัเิบา นีอ้าบตัหินกั นโยบายนีเ้ป็นธรรม นโยบายนีไ้มเ่ป็นธรรม นโยบาย
นีถ้กูกฎหมาย นโยบายนีไ้มถ่กูกฎหมาย เป็นตน้นี ้ แมแ้ตผู่มี้จิตปราศจากความโลภ ปราศจากความโกรธ 
ปราศจากความหลงก็ยงัมีความคดิเห็นขดัแยง้กนัได ้ ทัง้ๆ ท่ีมีจิตเป็นกศุล เพราะอยา่งท่ีกลา่วแลว้นั่นเองวา่ 
“หลกัการของแตล่ะบคุคลเป็นเรื่องความคดิเห็น และความเช่ือในความคิดเห็นนัน้จนเกิดความยดึมั่นถือมั่น
ขึน้มา เรียกวา่ ทิฏฐุปาทาน” ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเห็น(ทิฏฐิ) เป็นหลกั ไมไ่ดอ้ยู่บน
พืน้ฐานดา้นผลประโยชนส์ว่นตน อาจมีเรื่องผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งเล็กนอ้ย มีกรณีตวัอย่างในวงการ
ศาสนาสมยัพระพทุธเจา้ เช่น ความคิดเห็นแยง้กนัของภิกษุกลุม่ตา่งๆในพระพทุธศาสนาดว้ยกนัเอง หรือความ
ขดัแยง้ระหว่างเจา้ลทัธิตา่งๆ กรณีตวัอยา่งในวงสงัคมหรือการเมือง เชน่ ความขดัแยง้ระหวา่งพรรคการเมือง 
ระหวา่งองคก์รท่ีไมมี่ผลประโยชน(์NGO)กบัหนว่ยงานราชการ ระหว่างผูน้  าทางศาสนากบัผูน้  าทางการเมือง 
 
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ตามกรอบธรรมเนียมขององคก์รสงฆ ์
 

  ปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมมีอยูห่ลายระดบัและหลายลกัษณะ  ความขดัแยง้บางกรณีไมใ่ชเ่รื่องท่ี
จะตอ้งด าเนินการใหแ้กไ้ขตามกรอบทฤษฎีใดๆ ไมว่า่จะเป็นหลกัพระธรรมวินยัหรือทฤษฎีของนกัคดิตะวนัตก 
เชน่ พระ ก.ขดัแยง้กบัพระ ข. บดิามารดากบัลกูขดัแยง้กนั พ่ีชายนอ้งชายทะเลาะกนั พ่ีสาวนอ้งสาวทะเลาะกนั  



 ๕ 

ความขดัแยง้แบบนีเ้ป็นเรื่องปัจเจกะ ถา้ถึงขัน้ท่ีจะมีการฟ้องรอ้งกนัตามกระบวนการแหง่กฎหมายบา้นเมืองก็
เป็นอีกประเด็นหนึ่ง จะไมน่  ามากลา่วในท่ีนี ้

  ปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัหลกัการทางศาสนา แนวคิดทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม 
รวมทัง้วิธีคิดของคนในองคก์ร ในสงัคมประเทศชาติดงัท่ีกลา่วมาแลว้ ท่ีเรียกวา่วิวาทาธิกรณ ์ จ าเป็นตอ้งไดร้บั
การแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ ตามหลกัการและวิธีการท่ีนกัคิดแนวสนัตวิิธีวางกรอบเอาไวบ้า้ง ท่ีนกัรฐัศาสตรว์าง
กรอบเอาไวบ้า้ง ท่ีนกัการศาสนาวางกรอบเอาไวบ้า้ง ในท่ีนีจ้ะเสนอธรรมพืน้ฐานเพ่ือการอยูร่ว่มกนัดว้ยความ
สามคัคี พรอ้มกบัหลกัการและวิธีการท่ีพระพทุธเจา้ไดว้างเอาไวแ้ละถือปฏิบตัิในสมยัพทุธกาล  
 
  ๑. ธรรมพืน้ฐาน 
 

 เม่ือกรณีความขดัแยง้ของภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่ลกุลามใหญ่โตมากขึน้ พระพทุธเจา้ทรง
พยายามไกลเ่กล่ียโดยตรสัถึง ๓ ครัง้วา่ “อยา่เลย ภิกษุทัง้หลาย พวกเธออย่างบาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่า
ขดัแยง้ อย่าวิวาทกนัเลย” ก็ไมมี่ผลท าใหภิ้กษุเหล่านีห้นัมาสมานสามคัคีกนั และมีทีทา่จะลกุลามใหญ่โต
ออกไปเรื่อยๆ ภิกษุผูเ้ป็นธรรมวาทีรูปหนึ่ง ไมป่ระสงคจ์ะใหพ้ระพทุธองคต์อ้งมาล าบากกบัการไกลเ่กล่ียพวก
ภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่นี ้จงึกราบทลูตอบพระพทุธองค ์๓ ครัง้เชน่เดียวกนัว่า 

ขอพระผูมี้พระภาคผูท้รงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อน ขอพระองคจ์งทรงขวนขวายนอ้ย
ประกอบตามสขุวิหารธรรมในปัจจบุนัอยูเ่ถิด พวกขา้พระพทุธเจา้จะปรากฏเพราะความ
บาดหมาง เพราะความทะเลาะ เพราะความขดัแยง้ เพราะการวิวาทนัน้เอง พระพทุธเจา้ขา้๘ 

  พระพทุธเจา้ทรงเห็นวา่ภิกษุเหลา่นัน้ดืน้ดา้น ท าใหส้ามคัคีกนัไมไ่ดง้่าย จงึเสดจ็หลีกไป เม่ือเสดจ็ไปถึง
ท่ีแหง่หนึ่งช่ือปาจีนวงัสทายวนั ซึ่งเป็นท่ีพกัจ าพรรษาของพระอนรุุทธะ พระนนัทิยะ และพระกิมพิละ ทัง้ ๓ 
ทา่นมีความสามคัคีกนัอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างดา้นความสามคัคีของพระสงฆใ์นสมยัพทุธกาล  พระพทุธเจา้
ตรสัถามวิธีการอยูร่ว่มกนัดว้ยความสามคัคี ภิกษุทัง้ ๓ รูปกราบทลูถึงวิธีคดิในการอยู่รว่มกนัก่อนวา่ “พวกขา้
พระองคจ์ะคิดอยูเ่สมอวา่ ‘นบัเป็นโชคเป็นลาภ เป็นความดีงามแลว้ท่ีไดอ้ยู่ร่วมกบัเพ่ือนพรหมจารีนี”้ 
ตอ่จากนัน้ ไดก้ราบทลูวิธีการ สรุปความไดด้งันี ้๙ 

พระพทุธเจา้ขา้ พวกขา้พระองคน์ัน้เขา้ไดเ้ขา้ไปตัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรมทัง้ตอ่หนา้และลบัหลงัในกนัและกนั เอาใจใส่ถนอมน า้ใจกนัและกนั ชว่ยกนัท างาน
คนละไมค้นละมือ และนั่งประชมุสนทนาธรรมกนัทกุๆ ๕ วนั 

                                                 

  
๘ ขอ้ความน้ีแปลใหเ้ขา้ใจชดัก็หมายถึงวา่ “ขอพระพทุธองคจ์งทรงปลีกตวัออกไปดูอยูห่่างๆ  อยา่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียวกบั

การทะเลาะววิาทกนัน้ีเลย พวกภิกษุท่ีทะเลาะกนัเม่ือประสบความทุกขย์ากมากเขา้ ไม่ชา้ไม่นานก็จะรู้สึกส านึกไดแ้อง”. ว.ิม. 
(ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 

  
๙
 ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖-๓๕๙. 



 ๖ 

  ธรรมเหลา่นีล้ว้นเป็นพืน้ฐานแหง่ความสามคัคีทัง้ในองคก์รสงฆแ์ละสงัคมคฤหสัถ ์ นยัหนึ่งเหมือนกบั
เป็นปุ๋ ยท่ีท าใหค้วามสามคัคีเจรญิงอกงาม อีกนยัหนึ่งก็เป็นเหมือนยาท่ีจะก าจดัหรือละลายเชือ้อนัจะน าไปสู่
ความขดัแยง้ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง วนันีไ้มเ่กิด วนัหนา้อาจจะเกิดถา้ไมมี่ธรรมพืน้ฐานคือเมตตา
ทางกาย วาจา ใจ การถนอมน า้ใจ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั และการนั่งสนทนาเก่ียวกบัความดีงามทกุๆ ๕ วนั 
 
  ๒. หลักการและวิธีการ 

 

    ๒.๑ สัมมุขาวินัย 
 

  อยา่งท่ีอภิปรายไวใ้นตอนตน้วา่ เหตกุารณค์วามแยง้ในองคก์รสงฆก์บัสงัคมคฤหสัถจ์ะอยูใ่นกรอบหรือ
วงัวนเดียวกนั แตจ่ะมีขอ้แตกตา่งกนัตรงท่ีวิธีการตดัสินขัน้สดุทา้ยวา่ “ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหนผิด” และก็อยา่งท่ี
บอกไวแ้ลว้เชน่กนัวา่ “ในดา้นความรูส้ึกแลว้ ตดัสินไมไ่ดว้า่ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหนผิด  ทกุฝ่ายลว้นเห็นวา่ตวัเอง
ถกูทัง้สิน้” ในการหาขอ้ยตุิ จะอภิปรายกรณีขององคก์รสงฆก์่อน เม่ือเกิดกรณีความขด้แยง้จะใชว้ิธีการท่ี
เรียกวา่ สมัมขุาวินยัอย่างไร ? 
  วา่ดว้ยหลกัการก่อน สมัมขุาวินยั แปลวา่ ระงบัปัญหาความขดัแยง้ในท่ีพรอ้มหนา้ หมายถึงการท่ีทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาประชมุพรอ้มหนา้กนั น าประเด็นปัญหามาพดูคยุกนัแลว้หาขอ้ยตุิและมีความเป็นธรรม 
ประเดน็ส าคญัอยูท่ี่ “ความเป็นธรรม”  ขอ้นีมี้นยัท่ีควรศกึษาอย่างยิ่ง  ความเป็นธรรมหรือความไมเ่ป็นธรรม
ขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะและบทบาทขององคป์ระชมุ คือผูท่ี้เขา้รว่มประชมุเป็นธรรมวาทีหรืออธรรมวาที และฝ่าย
ไหนมีบทบาทในการชีน้  ามากกวา่ระหวา่งธรรมวาทีกบัอธรรมวาที  
  ค าวา่ “ธรรมวาที” แปลวา่ ผูม้กักลา่วถกูตอ้งตามหลกัการ 
  ค าวา่ “อธรรมวาที” แปลว่า ผูม้กักลา่วไมถ่กูตอ้งตามหลกัการ 
  สมัมขุาวินยัท่ีช่ือวา่ไมเ่ป็นธรรม อาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น ๓ กรณี ดงันี ้๑๐ 
  กรณทีี ่ ๑  ผูเ้ขา้รว่มประชมุเกือบจะทัง้หมดเป็นธรรมวาที มีเพียงหนึ่งรูปเท่านัน้เป็นอธรรมวาที แต่
อธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรือมีวาทะเฉียบคม สามารถ
จดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหย้ินยอมเห็นคลอ้ยตาม จนกระทั่ง
ปัญหายตุ ิอยา่งนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไมเ่ป็นธรรม 

  กรณีที ่ ๒ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเกือบจะทัง้หมดเป็นธรรมวาที มีเพียงสองถึงสามรูปเทา่นัน้เป็นอธรรมวาที 
แตพ่วกอธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรือมีวาทะเฉียบคม 
สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหย้ินยอมเห็นคลอ้ยตาม 
จนกระทั่งปัญหายตุิ  อยา่งนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไมเ่ป็นธรรม 

                                                 

  
๑๐

 ว.ิจู.(ไทย) ๖/๑๘๗-๑๘๘/๒๙๖-๒๙๙. 



 ๗ 

  กรณีที ่๓ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสว่นหนึ่งเป็นธรรมวาที มีผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวนตัง้แต ่๔ รูปขึน้เป็นอธรรม
วาที แตพ่วกอธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรือมีวาทะเฉียบคม 
สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหย้ินยอมเห็นคลอ้ยตาม 
จนกระทั่งปัญหายตุิ  อยา่งนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไม่เป็นธรรม 

  สมัมขุาวินยัท่ีไมเ่ป็นธรรมอย่างนี ้ แมจ้ะท าใหปั้ญหาความขดัแยง้ยตุิก็ถือวา่ไมถ่กูตอ้ง เพราะองค์
ประชมุถกูอิทธิพลฝ่ายอธรรมครอบง า คนดีมีคณุธรรมไมมี่อิสระทางความคดิท่ีจะกระท าการใดๆตามท่ีตวั
ตอ้งการได ้ 
  สว่นสมัมขุาวินยัท่ีช่ือว่าเป็นธรรมนัน้ ไดแ้ก่การท่ีฝ่ายธรรมวาทีมีจ านวนหนึ่งคน จ านวนสองถึงสามคน
หรือจ านวนตัง้แต ่ ๔ คนขึน้ไปเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรือมีวาทะ
เฉียบคม สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุให้ยินยอมเหน็
คลอ้ยตาม จนกระทั่งปัญหายตุิ 
  เห็นไดช้ดัว่า บทสรุปของการแกปั้ญหาตามกรอบแหง่สมัมขุาวินยันัน้ ไมไ่ดถื้อเอาตามมตเิสียงเอาขา้ง
มากเป็นประมาณ แตย่ดึถือคณุสมบตัขิองผูล้งมตเิป็นส าคญั กลา่วคือ มตท่ีิน าไปสู่การยตุปัิญหาตอ้งมาจาก
บคุคล คณะ หรือสงฆท่ี์เป็นฝ่ายธรรมวาที ซึ่งอาจเป็นเสียงขา้งนอ้ยหรือเสียงขา้งมากก็ได ้ อย่างไรก็ตาม ถา้
ปัญหาไมส่ามารถใหย้ตุไิดต้ามกระบวนการแหง่สมัมขุาวินยั แนวทางแกปั้ญหาก็จะพฒันาไปสูอี่กกระบวนการ
หนึ่ง ซึ่งจะอภิปรายในโอกาสตอ่ไป 
 ตอ่มา คือวิธีการแหง่สมัมขุาวินยัเป็นอยา่งไร ?๑๑ สาระส าคญัในกระบวนการแหง่สมัมขุาวินยัอยู่ท่ี
ความพรอ้ม ๔ ประการ ประกอบดว้ย (๑)ความพรอ้มหนา้สงฆ ์ (๒)ความพรอ้มหนา้ธรรม (๓)ความพรอ้มหนา้
วินยั และ(๔)ความพรอ้มหนา้บคุคล 
  ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้สงฆ”์ หมายถึงกรณีความขดัแยง้นัน้ๆ ตอ้งการองคป์ระชมุจ านวนเทา่ไร
มารว่มประชมุแกปั้ญหา เชน่ ๔ รูปขึน้ไป ๕ รูปขึน้ไป ๑๐ รูปขึน้ไป หรือ ๒๐ รูปขึน้ไป๑๒ มีผูม้าประชมุครบตาม
จ านวน ผูอ่ื้นซึ่งเกินจ านวนองคป์ระชมุไปและอยูใ่นวิสยัท่ีจะตอ้งมาประชมุดว้ยแตบ่งัเอิญมาประชมุไมไ่ดด้ว้ย
เหตสุดุวิสยัก็ไดม้อบฉันทามติมาแลว้ และผูท่ี้มารว่มประชมุนัน้ไมมี่แมแ้ตค่นเดียวท่ีคดัคา้น 

                                                 

  
๑๑

 ว.ิจู. (ไทย) ๖/๒๒๘-๒๓๐/๓๔๔-๓๔๘. 

  
๑๒

 ค าวา่ “กรณี” ในท่ีน้ีหมายถึง “กรรม” เช่น พิธีลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข ์ เป็นกรรมอยา่งหน่ึงเรียกวา่ ญตัติ
กรรม ตอ้งการพระภิกษุมาเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป พิธีอุปสมบทเป็นกรรมอยา่งหน่ึง เรียกวา่ ญตัติจตุตถกรรม ในเขต
ชนบทห่างไกลความเจริญ ตอ้งการพระภิกษุมาเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่ ๕ รูปข้ึนไป ในเขตเมือง ตอ้งการพระภิกษุมาเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่ ๑๐ รูปข้ึนไป 



 ๘ 

  ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้ธรรม ความพรอ้มหนา้วินยั” หมายถึง กรณีความขดัแยง้นัน้ๆ ระงบัโดยธรรม 
โดยวินยั ๑๓ โดยสตัถศุาสน์๑๔ 
 ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้บคุคล” หมายถึง โจทกแ์ละจ าเลยทัง้สองซึ่งเป็นคูก่รณีอยูพ่รอ้มหนา้กนั 

  ในทางปฏิบตั ิ เม่ือบคุคล ๒ ฝ่ายเกิดกรณีความคดิเห็นขดัแยง้กนัเก่ียวกบัหลกัการดงักลา่วมา ถา้
สามารถตกลงกนัได ้ ปัญหาความขดัแยง้ยตุ ิ ก็ไม่ตอ้งใชก้ระบวนการสมัมขุาวินยั แตถ่า้ไมส่ามารถตกลงกนัได ้
ปัญหาความขดัแยง้ยงัคงมีอยู ่ จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการสมัมขุาวินยั โดยผูซ้ึ่งเป็นท่ียอมรบัของทกุฝ่ายจะท า
หนา้ท่ีจดัใหก้ระบวนแกปั้ญหาด าเนินไป นั่นคือ จดัใหมี้การประชมุสงฆ(์ความพรอ้มหนา้สงฆ)์ น ากรณีความ
ขดัแยง้ไปเทียบเคียงกบัหลกัพระธรรมวินยั(ความพรอ้มหนา้ธรรม ความพรอ้มหนา้วินยั) และเรียกคูก่รณีมาอยู่
พรอ้มหนา้กนัในท่ีประชมุสงฆน์ัน้(ความพรอ้มหนา้บคุคล) ท าการวินิจฉยักรณีความจนกวา่ปัญหาจะยตุิ 
  ในกรณีท่ีกระบวนการแกปั้ญหาก าลงัด  าเนินไปอยู ่ และก าลงัมีการวินิจฉัยกรณีความอยู ่ มีเสียง
คดัคา้นหรือสนบัสนนุดงัเซ็งแซจ่นเกิดความวุ่นวายในท่ีประชมุ ท่ีประชมุตอ้งเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชมุนัน้ผู้
มีคณุสมบตัเิชน่ เป็นผูมี้ศีล เป็นพหสูตู จ  าปาติโมกขไ์ด ้ รูก้ฎระเบียบดี ตัง้เป็นคณะท างาน๑๕แลว้มอบหมายให้
น ากรณีความไปวินิจฉยัเพ่ือหาขอ้ยตุิ แจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ในกรณีท่ีแมจ้ะตัง้คณะท างานวินิจฉยัแลว้ก็ไม่
สามารถยตุปัิญหาได ้จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการขัน้ตอ่ไปท่ีเรียกวา่ “เยภยุยสิกาวินยั”๑๖ 
 
      ๒.๒  เยภุยยสิกาวินัย 
   

  เยภยุยสิกาวินยั แปลวา่ ระงบัปัญหาความขดัแยง้ตามเสียงขา้งมาก เหมือนกระบวนการประชาธิปไตย 
แตมี่หลกัการส าคญัประกอบการพิจารณาด าเนินการอยู ่๒ ประการ คือ  

                                                 

  
๑๓

 ค าวา่ “โดยธรรม โดยวนิยั” หมายถึง (๑)มติท่ีใชต้ดัสินเป็นของฝ่ายธรรมวาที (๒)กระบวนการทั้งหมดมีรากฐาน
มาจากกศุลเจตนา (๓)เป็นท่ียอมรับไดต้ามความรู้สึกของโจทกแ์ละจ าเลย (๔)สอดคลอ้ง/คลอ้ยตามหลกักศุลธรรมทั้งหมด โดย
สรุปคือน าเอาหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามพระธรรมวนิยัมาใชป้ฏิบติั มีการวนิิจฉยัถูกธรรม ถูกวนิยั 

  
๑๔

 ค าวา่ “สตัถุศาสน์” แปลวา่ ค  าสอนของพระศาสดา ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นค าสร้อยของค าวา่ “ธรรม” 

  
๑๕

 กระบวนการน้ีเรียกวา่ “อุพพาหิกวธีิ” คือ วธีิระงบัปัญหาความขดัแยง้(ววิาทาธิกรณ์)ในกรณีท่ีประชุมสงฆมี์ความ
ไม่สะดวกดว้ยเหตุบางอยา่ง (เช่นเกิดเสียงดงัเซ็งแซ่) สงฆจึ์งเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชุมนั้น ตั้งเป็นคณะแลว้มอบเร่ืองใหน้ าไป
วนิิจฉยั.  ว.ิอ.(บาลี) ๓/๒๓๑/๒๙๙. 

  
๑๖

 อยา่งไรก็ตาม กรณีความท่ีจะตอ้งน าไปสู่กระบวนการเยภุยยสิกาวนิยั บางกรณีก็ไม่ไดผ้า่นกระบวการ “อุพ
พาหิกวธีิ” เสมอไป จากขอ้มูลในคมัภีร์วนิยัปิฎกภาษาไทย (ว.ิจู.๖/๒๓๕/๓๕๔-๓๕๕) ดูเหมือนวา่ บางกรณีก็ผา่น
กระบวนการสมัมุขาวนิยัหลายรูปแบบ เช่น ใหส้งฆ ์ใหพ้ระเถระหลายรูป ใหพ้ระเถระ ๓ รูป ใหพ้ระเถระ ๒ รูป หรือใหเ้ถระ ๑ 
รูปเป็นผูมี้บทบาทในการด าเนินการ หรือแมก้ระทัง่วา่ ใหส้งฆว์ดัน้ีด าเนินการแลว้ คู่กรณีไม่พอใจก็ไปใหส้งฆว์ดัโนน้
ด าเนินการ เม่ือไดท้ดลองทุกวธีิการตามหลกัพระธรรมวนิยัแลว้ก็ยงัไม่เป็นท่ีพอใจของคู่กรณี แมต้ามหลกัพระธรรมวนิยัจะถือ
วา่ “กรณีความยติุแลว้” แต่จะตอ้งน าไปสู่กระบวนการเยภุยยสิกาวนิยั เพ่ือใหเ้กิดความพอใจของทุกฝ่าย 



 ๙ 

  ประการท่ี ๑ การแตง่ตัง้บคุคลขึน้มาด าเนินการ โดยสงฆพ์งึแตง่ตัง้ภิกษุใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจบัสลาก 
ภิกษุผูส้มควรไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งมีคณุสมบตัิ ๕ อยา่งคือ (๑)ไมล่  าเอียงเพราะชอบ (๒)ไมล่  าเอียงเพราะชงั 
(๓)ไมล่  าเอียงเพราะหลง (๔)ไมล่  าเอียงเพราะกลวั (๕)รูจ้กัสลากท่ีจบัแลว้และยงัมิไดจ้บั   
  ประการท่ี ๒ การจบัสลากท่ีถือว่าไมช่อบธรรมและชอบธรรม กรณีท่ีตอ้งน าไปสูก่ระบวนการเยภยุยสิ
กานัน้ สงฆผ์ูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบตอ้งใครค่รวญโดยถว้นถ่ีจนมั่นใจไดว้า่ (๑)ปัญหาความขด้แยง้นัน้ ไมใ่ชเ่รื่อง
เล็กนอ้ย (๒)แตเ่ป็นเรื่องใหญ่โตลกุลามไปไกล ตอ้งมั่นใจวา่(๓)ภิกษุคูก่รณีมีสตสิมัปชญัญะและมีเหตผุลพอ
เจรจากนัรูเ้รื่อง ตอ้งมั่นใจวา่ในหมูภิ่กษุผูมี้สว่นรว่มในความขดัแยง้นัน้ (๔)พวกธรรมวาทีมีมากกวา่ ตอ้งมั่นใจ
วา่แมข้ณะนัน้ธรรมวาทีจะมีนอ้ยกวา่ แตเ่ม่ือกรณีความเขา้สูก่ระบวนการจบัสลาก (๕)ธรรมวาทีจะพงึมี
มากกวา่ ตอ้งมั่นใจวา่ เม่ือแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการนี ้(๖)สงฆจ์ะไมแ่ตกกนัและ(๗)รูว้ิธีปอ้งกนัไมใ่หส้งฆแ์ตก
กนั ตอ้งมั่นใจว่า เม่ือถึงขัน้ตอนการจบัสลาก (๘)พวกธรรมวาทีจะพรอ้มเพรียงกนั(๙)จบัสลากโดยชอบธรรม 
และ(๑๐)จบัตามความคิดเห็นของตวัเอง โดยไมมี่ใครชีน้  า เม่ือมั่นใจว่ามีองคป์ระกอบครบถว้นทัง้หมดดงักลา่ว
นี ้ สงฆ(์ภิกษุ)คอ่ยด าเนินการใหจ้บัสลาก จงึจะถือวา่ชอบธรรม ถา้ขาดองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หนึ่งไปถือว่าการ
จบัสลากนัน้ไมช่อบธรรม 

  ในทางปฏิบตั ิเม่ือสงฆไ์ดแ้ตง่ตัง้บคุคลผูมี้คณุสมบตัิครบ ๕ อย่างดว้ยวิธีเป็นทางการท่ีเรียกวา่ “ญตัติ
ทตุยิกรรมวาจา” แลว้ สงฆต์อ้งท าใหก้ระบวนการด าเนินไปอยา่งชดัเจน มีมตเิห็นชอบรบัรองทุกขัน้ตอน การ
จบัสลากมี ๓ วิธี คือ (๑)วิธีปกปิด (๒)วิธีกระซิบบอก (๓)วิธีเปิดเผย ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่กบัความยินยอมของพวก
ภิกษุคูก่รณี 

 วิธีการแบบปกปิดมีหลกัการส าคญั ๓ อย่างคือ (๑)แบง่สลากออกเป็นสลากมีสีกบัไมมี่สี (๒)สลากท่ี
ถกูจบัขึน้ตอ้งปิดเป็นความลบั (๓)ตอ้งใหแ้นใ่จวา่ ฝ่ายธรรมวาทีมีมากกวา่ โดยภิกษุเจา้หนา้ท่ีตอ้งชีแ้จงใหท้กุ
ฝ่ายเขา้ใจขัน้ตอนอย่างชดัเจน วิธีการกระซิบบอกมีหลกัการเหมือนกบัวิธีการปกปิด ตา่งกนัแตเ่พียงวา่ไมต่อ้ง
ท าเป็นสลากมีสีกบัไมมี่สี สว่นวิธีการเปิดเผยก็คือเป็นกระบวนการเปิดเผยทกุขัน้ตอน 

  กรณีความท่ียตุโิดยใชว้ิธีการดงักลา่วมานี ้เรียกวา่ยตุโิดยกระบวนการสมัมขุาวินยัและเยภยุยสิกาวินยั 
 

      ๒.๓  ตณิวัตถารกะ 
 

  ตามหลกัพระวินยั การแกปั้ญหาความคิดเห็นขดัแยง้กนั มีแนวปฏิบตัใิหเ้ลือกได ้๒ ทางเทา่นี ้คือ สมัมุ
ขาวินยักบัเยภยุยสิกา แต่บางกรณีท่ีไมส่ามารถแกปั้ญหาจนท าใหค้วามขดัแยง้ยตุิลงได ้ โดยเฉพาะปัญหา
ความขดัแยง้ท่ีมีความซบัซอ้นและมีทีทา่วา่จะลกุลามไปสูค่วามรุนแรง ท าใหเ้กิดความแตกแยก และคูก่รณีก็



 ๑๐ 

ตระหนกัรูข้อ้เท็จจรงินี ้  กรณีอย่างนีอ้าจน าไปสูก่ระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ี ๓ ก็ได้๑๗ นั่นคือการ
ประนีประนอม ท่ีเรียกวา่ ติณวตัถารกะ แปลตามตวัอกัษรวา่ กลบไวด้ว้ยหญา้ 
  มี ๒ กรณีท่ีน่าสนใจซึ่งดเูหมือนวา่ปัญหาจะยตุลิงดว้ยตณิวตัถารกะ หนึ่งคือกรณีความขดัแยง้ของ
พวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี สองคือกรณีความขดัแยง้ระหวา่งพวกภิกษุวชัชีบตุรชาวกรุงเวสาลีกบัภิกษุตา่งถ่ินมี
พระยสกากณัฑกบตุรเป็นตน้เก่ียวกบัวตัถ ุ ๑๐ ประการ โดยพวกภิกษุวชัชีบตุรเห็นวา่ถือปฏิบตัไิด ้ ไมผ่ิดพระ
วินยั ในขณะท่ีภิกษุพวกอ่ืนเห็นวา่ถือปฏิบตัไิมไ่ด ้ ผิดพระวินยั๑๘ ซึ่งความเห็นแยง้กนันีน้  าไปสู่การท าทตุยิ
สงัคายนา(สงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ในอินเดีย) 
  เฉพาะปัญหาความขดัแยง้ของหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสมัพีเท่านัน้ ท่ีเน่ืองจากเป็นพฤตกิรรมกลุม่ จงึเป็น
เรื่องยากท่ีจะแกไ้ขดว้ยหลกัการและวิธีการท่ีเป็นระบบใดระบบหนึ่ง  ไดมี้การใชห้ลกัการและวิธีการหลายอยา่ง
ผสมกนั เชน่ กระบวนการทางสงัคมทัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์ ทา้ยท่ีสดุแลว้ดเูหมือนวา่จะใชก้ระบวนการ
ตณิวตัถารกะ(แมจ้ะไมมี่หลกัฐานระบไุวช้ดัเจนก็ตาม) โดยในเบือ้งตน้ อบุาสกและอบุาสิกาชาวกรุงโกสมัพีครัน้
ทราบว่า พระพทุธเจา้เสดจ็หลีกไปอยู่ท่ีป่าปารไิลยกะและเสดจ็ตอ่ไปยงักรุงสาวตัถีเพราะกรณีความขดัแยง้ของ
พวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี จึงเห็นรว่มกนัวา่จะไมอ่ภิวาท ไมล่กุรบั ไมท่  าอญัชลีกรรม ไมท่  าสามีจิกรรม ไม่
สกัการะ ไมเ่คารพ ไมน่บัถือ ไมค่บหา ไมบ่ชูาพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ท าใหพ้วกเธอเกิดความส านกึผิด จงึ
ชวนกนัไปเฝา้พระพทุธเจา้และระงบัขอ้พิพาทในส านกัของพระพทุธองค ์ ณ กรุงสาวตัถี  ระหวา่งทางจากกรุง
โกสมัพีถึงกรุงสาวตัถีก็ถกูระบวนการทางสงัคมลงโทษตามสมควรแก่กรณี เม่ือไปถึงกรุงสาวตัถีแลว้ จงึเริ่ม
กระบวนการประนีประนอม๑๙ โดยยกเลิกอกุเขปนียกรรมท่ีลงแก่ภิกษุผูต้อ้งอาบตัิ มีการท าสงัฆสามคัคีรว่มกนั 
ตอ่จากนัน้มีการท าอโุบสถยกปาตโิมกขข์ึน้แสดง 

                                                 

  
๑๗

 ว.ิจู.(ไทย) ๖/๒๔๐/๓๖๕-๓๖๖. พระพทุธเจา้ตรัสเป็นแนวทางไว ้ สรุปความไดว้า่ “กรณีท่ีพวกภิกษุบาดหมาง 
ทะเลาะววิาทกนั พดูและท าส่ิงท่ีไม่สมควรมากมาย ต่อมาส านึกไดว้า่ การบาดหมาง ทะเลาะววิาทกนั ปรับอาบติักนัและกนั ยิง่
จะท าใหก้รณีความลุกลามไปสู่ความรุนแรง ความแตกแยก จึงหนัหนา้มาปรึกษากนั กรณีระลึกไดแ้ละเห็นร่วมกนัอยา่งน้ี 
อนุญาตใหร้ะงบักรณีความดว้ยติณวตัถารกะ-การประนีประนอม” 

  
๑๘

 ว.ิจู.(ไทย) ๗/๔๔๖-.../๓๙๓-... เช่น พวกภิกษุวชัชีบุตระเห็นวา่ การฉนัโภชนะในเวลาวกิาลเม่ือเงา( ของดวง
อาทิตย)์ เลย (เวลาเท่ียงวนั) ไป ๒ องคุลี (น้ิว) พวกภิกษุวชัชีบุตรเห็นวา่ท าไดไ้ม่ผดิพระวนิยั ในขณะท่ีภิกษุพวกอ่ืนเห็นวา่ “ตอ้ง
อาบติัปาจิตตีย ์เพราะฉนัโภชนะในเวลาวกิาล” ตามบทบญัญติัแห่งสิกขาบทท่ี ๗ โภชนวรรค. ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๔๘/๔๐๕. 

  
๑๙

 ดูจากค าพดูของภิกษุเหล่านั้นแลว้ เห็นชดัวา่มีนยัเชิงประนีประนอม(ติณวตัถารกะ) ดงัน้ี “ท่านท้ังหลาย ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความขดัแย้ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์ การท า
สงฆ์ให้เป็นต่างๆ กันได้มแีล้วเพราะเร่ืองใด ภิกษรูุปน้ันผู้ต้องอาบัติถกูลงอุกเขปนียกรรมแล้ว เห็นอาบัติและสงฆ์รับเข้าหมู่แล้ว 
เอาละ พวกเราจะท าสังฆสามคัคีเพ่ือระงับเร่ืองน้ัน”. ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๗๕/๓๖๙. 



 ๑๑ 

  หลกัการและวิธีการของตณิวตัถารกะเป็นอยา่งไร ? หลกัการและวิธีการท่ีส าคญัคือ กรณีความท่ีจะ
ระงบัดว้ยกระบวนการตณิวตัถารกะนัน้ ตอ้งมาจากสาเหตท่ีุไมรุ่นแรงแตมี่ทีทา่ว่าจะลกุลาม(เหมือนกรณีน า้ผึง้
หยดเดียว) เชน่กรณีการปรบัอาบตัปิาจิตตียก์นัของพวกภิกษุกรุงโกสมัพี ในทางปฏิบตัิ มีขัน้ตอนดงันี ้๒๐ 
  ขัน้ท่ี ๑ ภิกษุผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุรูปประชมุกนั ภิกษุรูปหนึ่งในท่ีประชมุนัน้ซึ่งเป็นคนกลาง ท าหนา้ท่ีตัง้
เรื่อง(จดัวาระหรือตัง้ญตัต)ิอยา่งเป็นทางการใหท่ี้ประชมุทราบว่า จะมีการระงบักรณีความดว้ยตณิวตัถารกะ 
 ขัน้ท่ี ๒ ภิกษุผูเ้ป็นตวัแทนของคูก่รณีแตล่ะฝ่ายในท่ีประชมุนัน้ ท าหนา้ท่ีตัง้เรื่องอยา่งเป็นทางการใหท่ี้
ประชมุทราบวา่ จะมีการระงบักรณีความดว้ยตณิวตัถารกะ โดยพรอ้มท่ีจะแสดงอาบตัิ(ความผิด)ของกนัและ
กนัท่ีประชมุนัน้ 

  ขัน้ท่ี  ๓ ภิกษุผูเ้ป็นตวัแทนของคูก่รณีแตล่ะฝ่ายในท่ีประชมุนัน้ ท าหนา้ท่ีตัง้เรื่องอย่างเป็นทางการใหท่ี้
ประชมุทราบวา่ จะมีการระงบักรณีความดว้ยตณิวตัถารกะ โดยพรอ้มท่ีจะแสดงอาบตั(ิความผิด)ของกนัและ
กนัท่ีประชมุนัน้ ตอ่จากนัน้ก็ประกาศขอมติ ถา้ไมมี่ใครคดัคา้น ถือวา่กรณีความนัน้ๆ ยตุิ 
  เม่ือน าล าดบัขัน้วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ตามกรอบธรรมเนียมสงฆ ์ตัง้แตข่ัน้สมัมุขาวินยั เยภยุยสิ
กาวินยั และตณิวตัถารกะมาวางทาบกบัวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคมปัจจบุนั จะเห็นความเหมือน
และความตา่งท่ีชดัเจนดงันี ้

  ความเหมือน:  
   เม่ือความขดัแยง้๒๑เกิดขึน้ในสงัคมคฤหสัถ ์ บางครัง้บางกรณีก็ด าเนินการระดบัความขดัแยง้โดยการ
ประชมุพรอ้มเพรียงกนัของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทัง้หมด (ความพรอ้มหนา้สงฆแ์ละความพรอ้มหนา้บคุคล) มีการ
น าขอ้กฎหมายมาเป็นเกณฑว์ินิจฉยัความถกูความผิด(ความพรอ้มหนา้วินยั) กระบวนการนีเ้ทียบไดก้บัวิธีสมัมุ
ขาวินยัในธรรมเนียมสงฆ ์บางครัง้บางกรณีมีการแตง่ตัง้บคุคลขึน้มาด าเนินการ มีการประชมุคูก่รณี ด าเนินการ
ลงมต(ิลงคะแนน) แลว้วินิจฉยัตดัสินโดยเสียงขา้งมาก กรณีนีเ้ทียบไดก้บัวิธีเยภยุยสิกาวินยัในธรรมเนียมสงฆ ์
บางครัง้บางกรณีมีการเสนอจากคูก่รณีหรือจากบคุคลใดๆใหมี้คนกลางด าเนินการใหคู้ก่รณีไกลเ่กล่ียยตุคิวาม
ขดัแยง้กนั กรณีนีเ้ทียบไดก้บัวิธีติณวตัถารกะในธรรมเนียมสงฆ ์โดยสรุปคือ กรอบด าเนินการหรือกระบวนการ
ขัน้ตอนในการระงบัความขดัแยง้ตามธรรมเนียมสงฆแ์ละสงัคมคฤหสัถมี์ความเหมือนกนัเป็นสว่นมาก 
 ความต่าง:  
  ความตา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ ในธรรมเนียมสงฆเ์นน้ความเป็นธรรมในหลกัการ  ขอ้ส าคญัอยู่ท่ี 
“ความเป็นธรรม”  ความเป็นธรรมขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะและบทบาทขององคป์ระชมุ กลา่วคือ ในจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุนัน้ ฝ่ายธรรมวาทีอาจมีจ านวนนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ก็ได ้แตจ่ะตอ้งเป็นผู้มีบทบาทในการชีน้  า

                                                 

  
๒๐

 ว.ิจู.(ไทย) ๖/๒๑๒-๒๑๔/๓๒๖-๓๓๐.  

  
๒๑

 “ความขดัแยง้” ในท่ีน้ี หมายถึงการแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกนัจนน าไปสู่การววิาทบาดหมางกนั เป็นเร่ืองของ 
“ทิฏฐิ” ของคณะ กลุ่ม ฝ่ายในสงัคม ไม่ใช่เร่ืองผิดกฎหมายบา้นเมือง 



 ๑๒ 

ท่ีประชมุมากกวา่ฝ่ายอธรรมวาที ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงก็เชน่เดียวกนั ก่อนการลงคะแนน ระหวา่ง
ลงคะแนน และหลงัลงคะแนน จะตอ้งใหแ้นใ่จไดว้่า คะแนนเสียงท่ีมากกวา่นัน้มาจากฝ่ายธรรมวาที ไมใ่ชม่า
จากฝ่ายอธรรมวาที ในขณะท่ีสงัคมคฤหสัถพ์ดูถึง “ความเป็นธรรม”เหมือนกนั แตไ่มไ่ดพ้ดูถึงบทบาทของฝ่าย
ท่ีเป็นธรรมวาทีหรืออธรรมวาที ซึ่งเป็นท่ีมาแหง่ความเป็นธรรมหรือความไมเ่ป็นธรรมอยา่งแทจ้รงิ ผูท่ี้มีบทบาท
ชีน้  าท่ีประชมุจะมีสมบตัหิรือลกัษณะอย่างไรก็แลว้แต ่ ทา้ยท่ีสดุ ถา้ท่ีประชมุเห็นตามก็ถือเป็นขอ้ยตุิตามนัน้ 
กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงตดัสิน ใหย้ึดเอาคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์โดยไมค่  านงึวา่จะเป็นคะแนนเสียง
ท่ีมาจากฝ่ายธรรมวาทีหรืออธรรมวาที น่ีเป็นความตา่งกนัประการท่ี ๑ 
  ประการท่ี ๒ ในขัน้ตอนก่อนน ากรณีความเขา้สู่กระบวนการวินิจฉยัตดัสิน ธรรมเนียมสงฆมี์หลกัอยูว่า่ 
คูก่รณีตอ้งมีสตสิมัปชญัญะและมีเหตผุลพอเจรจากนัรูเ้รื่อง จงึจะด าเนินการแกปั้ญหาตามกระบวนการนัน้ๆ 
ถา้รูช้ดัวา่คูก่รณีขาดสตสิมัปชญัญะและไมมี่เหตผุล ก็จะปลอ่ยใหก้รณีความขดัแยง้นัน้ไดร้บัการแกไ้ขโดย
กระบวนการอ่ืนๆ เชน่ กรณีความขดัแยง้ของพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ในขณะท่ีสงัคมคฤหสัถ์มีแนวปฏิบตัิท่ี
ตายตวัว่า ความขดัแยง้อยา่งนี ้ตอ้งเขา้สู่กระบวนการนี ้ความขดัแยง้อยา่งนัน้ ตอ้งเขา้สูก่ระบวนนัน้ และมีการ
ผลกัดนัใหเ้ขา้สูก่ระบวนการโดยไมค่  านงึวา่คูก่รณีจะมีสติสมัปชญัญะและมีเหตผุลหรือไมก็่ตาม 

  ประการท่ี ๓ ธรรมเนียมสงฆถื์อเอาความเป็นเอกฉนัทท์ัง้ในดา้นคณุภาพและปรมิาณเป็นเกณฑ ์  ดา้น
คณุภาพก็คือ คูก่รณีตอ้งมีความรูส้กึยินดีพอใจและรูส้ึกว่าไดร้บัความเป็นธรรมกบัขอ้ยตุนิัน้ บางครัง้แมค้วาม
ขดัแยง้จะยตุแิลว้ตามหลกัพระธรรมวินยั แตถ่า้ยงัมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมพ่อใจ ก็ตอ้งมีการสลากตดัสินจนเป็นท่ี
พอใจของทกุฝ่าย ดา้นปรมิาณก็คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียง ฝ่ายเสียงขา้งมากตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ ในขณะท่ี
สงัคมคฤหสัถจ์ะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม นั่นคือ เสียงขา้งมากไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ และไมค่  านงึถึง
ความรูส้กึของผูแ้พว้า่จะพอใจหรือไมพ่อใจ 
 


