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ปัญหาความขัดแย้งในมุมมองพระพุทธศาสนา๑ 
 

 สิ่งท่ีเป็นปัญหาเรยีกตามภาษาพระพทุธศาสนาวา่ อธิกรณ ์ พระพทุธศาสนาพดูถงึอธิกรณ ์ ๔ 
อย่าง๒ กรณีท่ีเป็นปัญหาความขดัแยง้เรยีกวา่ วิวาทาธิกรณ ์เป็นปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัหลกัการใน
องคก์รสงฆ ์
   วิวาทาธิกรณ ์ คือ กรณีท่ีแสดงออกทางกายและวาจาแสดงถงึความบาดหมาง ความทะเลาะ 
ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความกลา่วตา่งกนั ความกลา่วโดยประการอื่น การพดูเพ่ือความกลดักลุม้ใจ 
การดา่ทอในเรื่องนัน้ๆ เรยีกรวมๆวา่ ความคิดเหน็ขดัแยง้กนัในเรื่องท่ีวา่ (๑)นีธ้รรม (๒)นีอ้ธรรม (๓)นี ้
วนิยั(๔)นีไ้ม่ใช่วนิยั (๕)นีต้ถาคตภาษิตไวต้รสัไว ้ (๖)นีต้ถาคตไม่ไดภ้าษิตไว ้ไม่ไดต้รสัไว ้ (๗)นีจ้รยิาวตัร
ทีต่ถาคตไดป้ระพฤตมิา (๘)นีจ้ริยาวตัรทีต่ถาคตไม่ไดป้ระพฤตมิา (๙)นีต้ถาคตบญัญตัไิว ้ (๑๐)นี ้
ตถาคตไม่ไดบ้ญัญตัไิว ้(๑๑)นีอ้าบตั ิ(๑๒)นีอ้นาบตั ิ(๑๓)นีอ้าบตัเิบา(๑๔) นีอ้าบตัหินกั (๑๕)นีอ้าบตัมิี
ส่วนเหลือ (๑๖)นีอ้าบตัไิม่มีส่วนเหลอื (๑๗) นีอ้าบตัชิั่วหยาบ (๑๘)นีอ้าบตัไิม่ชั่วหยาบ  
  ความขดัแยง้ในประเดน็ดงักลา่วอาจเกิดขึน้ไดใ้น ๒ ลกัษณะ คือ 
  ลกัษณะที ่ ๑ เกิดจากคน ๒ คนหรอืฝ่ายมีความคดิเห็นแตกตา่งตรงกนัขา้มกนั โดยหาขอ้ยตุิ
ไม่ได ้เช่น ฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีธ้รรม อีกฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีอ้ธรรม ฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีว้ินยั อีกฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ 
นีไ้ม่ใช่วินยั ฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีเ้ป็นอาบตัิ อีกฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีไ้ม่เป็นอาบตัิ 

                                                 

  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 คนหรอืฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีแสดงความเห็นบิดเบือน เชน่ แสดงอธรรมวา่
เป็นธรรม แสดงธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงสิ่งท่ีมิใช่วินยัวา่เป็นวินยั แสดงวินยัวา่มิใช่วินยั แสดงกรณีท่ี
เป็นอาบตัิวา่ไม่เป็นอาบตัิ แสดงกรณีท่ีไมเ่ป็นอาบตัิวา่เป็นอาบตัิ  กบัฝ่ายท่ีแสดงความเห็นตามความ
เป็นจรงิ เช่น แสดงอธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงธรรมวา่เป็นธรรม๓  
  ความเห็นขดัแยง้กนัไม่วา่จะเป็นเรื่องสว่นตวัหรอืสว่นรวม ในเบือ้งตน้ ลว้นแลว้แตเ่กิดจาก
ลกัษณะนิสยัสว่นบคุคลหรอืปัจเจกะทัง้สิน้ เชน่ ความเป็นผูมี้ลกัษณะนิสยัโกรธงา่ยหายยาก ชอบลบหลู่
ตีเสมอคนอื่น มีนิสยัรษิยา อวดดี ปรารถนาชั่ว มีความเห็นผิด ยดึถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ คนเช่นนี ้
มกัไม่มีความเคารพ ไมมี่ความย าเกรงในพระรตันตรยั ไม่หมั่นปฏิบตัิบ าเพ็ญในไตรสิกขา ผูท่ี้มีจิต
ประกอบดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง เม่ือถงึคราวแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดอนัน าไปสู่
ความขดัแยง้ เมื่อตกอยู่ในอ านาจกิเลสเหลา่นีม้ากๆเขา้ก็ท าใหข้าดความอดทน(ขนัติ)และความสงบ
เสง่ียม(โสรจัจะ) แสดงอารมณฉ์นุเฉียวรุนแรงใสก่นัและกนั เหลา่นีเ้ป็นสาเหตฝุ่ายอกศุลคือฝ่ายชั่ว  
  ไม่เพียงแตเ่ท่านัน้ เฉพาะในประเดน็ความเห็นเก่ียวกบัหลกัการท่ีวา่ นีธ้รรม นีอ้ธรรม นีว้ินยั นี ้
ไม่ใช่วินยั  นีเ้ป็นอาบตัิ นีไ้ม่เป็นอาบตัิ นีอ้าบตัิเบา นีอ้าบตัิหนกั นโยบายนีเ้ป็นธรรม นโยบายนีไ้ม่เป็น
ธรรม นโยบายนีถ้กูกฎหมาย นโยบายนีไ้ม่ถกูกฎหมาย เป็นตน้นี ้ แมแ้ตผู่มี้จิตปราศจากความโลภ 
ปราศจากความโกรธ ปราศจากความหลงก็ยงัมีความคิดเห็นขดัแยง้กนัได ้ ทัง้ๆ ท่ีมีจิตเป็นกศุล เพราะ
อย่างท่ีกลา่วแลว้นั่นเองวา่ “หลกัการของแตล่ะบคุคลเป็นเรื่องความคิดเห็น และความเช่ือในความ
คิดเห็นนัน้จนเกิดความยดึมั่นถือมั่นขึน้มา เรียกวา่ ทิฏฐุปาทาน” ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความเห็น(ทิฏฐิ) เป็นหลกั ไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานดา้นผลประโยชนส์ว่นตน อาจมีเรื่องผลประโยชนเ์ขา้มา
เก่ียวขอ้งเลก็นอ้ย มีกรณีตวัอย่างในวงการศาสนาสมยัพระพทุธเจา้ เชน่ ความคิดเห็นแยง้กนัของภิกษุ
กลุม่ตา่งๆในพระพทุธศาสนาดว้ยกนัเอง หรอืความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ลทัธิตา่งๆ กรณีตวัอย่างในวง
สงัคมหรอืการเมือง เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งพรรคการเมือง ระหวา่งองคก์รท่ีไมมี่ผลประโยชน์
(NGO)กบัหน่วยงานราชการ ระหวา่งผูน้  าทางศาสนากบัผูน้  าทางการเมือง 
 
พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

                                                 

  
๓
 คนท่ีแสดงอธรรมวา่เป็นธรรม หรือแสดงธรรมวา่เป็นอธรรม  แสดงสิง่ที่มใิชว่ินยัวา่เป็นวินยั หรอืแสดงวินยัวา่มิใช่

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



 ๓ 

 ปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัหลกัการทางศาสนา แนวคิดทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สงัคม รวมทัง้วิธีคิดของคนในองคก์ร ในสงัคมประเทศชาติดงัท่ีกลา่วมาแลว้ ท่ีเรยีกวา่วิวาทาธิกรณ ์
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอย่างเป็นระบบ ตามหลกัการและวิธีการท่ีนกัคิดแนวสนัติวิธีวางกรอบเอาไว้
บา้ง ท่ีนกัรฐัศาสตรว์างกรอบเอาไวบ้า้ง ท่ีนกัการศาสนาวางกรอบเอาไวบ้า้ง ในท่ีนีจ้ะเสนอธรรมพืน้ฐาน
เพ่ือการอยู่รว่มกนัดว้ยความสามคัคี พรอ้มกบัหลกัการและวิธีการท่ีพระพทุธเจา้ไดว้างเอาไวแ้ละถือ
ปฏิบตัิในสมยัพทุธกาล  

 
  ๑. ธรรมพืน้ฐาน 
 

 เมื่อกรณีความขดัแยง้ของภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่ลกุลามใหญ่โตมากขึน้ พระพทุธเจา้ทรง
พยายามไกลเ่กลี่ยโดยตรสัถงึ ๓ ครัง้วา่ “อย่าเลย ภิกษุทัง้หลาย พวกเธออย่างบาดหมาง อย่าทะเลาะ 
อย่าขดัแยง้ อย่าวิวาทกนัเลย” กไ็มมี่ผลท าใหภิ้กษุเหลา่นีห้นัมาสมานสามคัคีกนั และมีทีท่าจะลกุลาม
ใหญ่โตออกไปเรื่อยๆ๔ 

  พระพทุธเจา้ทรงเห็นวา่ภิกษุเหลา่นัน้ดืน้ดา้น ท าใหส้ามคัคีกนัไม่ไดง้า่ย จงึเสดจ็หลีกไป เม่ือ
เสดจ็ไปถงึท่ีแห่งหนึ่งช่ือปาจีนวงัสทายวนั ซึง่เป็นท่ีพกัจ าพรรษาของพระอนรุุทธะ พระนนัทิยะ และพระกิ
มพิละ ทัง้ ๓ ท่านมีความสามคัคีกนัอย่างย่ิง เป็นแบบอย่างดา้นความสามคัคีของพระสงฆใ์นสมยั
พทุธกาล  พระพทุธเจา้ตรสัถามวิธีการอยูร่ว่มกนัดว้ยความสามคัคี ภิกษุทัง้ ๓ รูปกราบทลูถงึวิธีคิดใน
การอยู่รว่มกนัก่อนวา่ “พวกขา้พระองคจ์ะคิดอยู่เสมอวา่ ‘นบัเป็นโชคเป็นลาภ เป็นความดีงามแลว้ท่ีได้
อยู่รว่มกบัเพ่ือนพรหมจารนีี”้ ตอ่จากนัน้ ไดก้ราบทลูวิธีการ สรุปความไดด้งันี ้๕ 

พระพทุธเจา้ขา้ พวกขา้พระองคน์ัน้เขา้ไดเ้ขา้ไปตัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรมทัง้ตอ่หนา้และลบัหลงัในกนัและกนั เอาใจใสถ่นอมน า้ใจกนัและกนั 
ช่วยกนัท างานคนละไมค้นละมือ และนั่งประชมุสนทนาธรรมกนัทกุๆ ๕ วนั 

  ธรรมเหลา่นีล้ว้นเป็นพืน้ฐานแห่งความสามคัคีทัง้ในองคก์รสงฆแ์ละสงัคมคฤหสัถ ์ นยัหนึ่ง
เหมือนกบัเป็นปุ๋ ยท่ีท าใหค้วามสามคัคีเจรญิงอกงาม อีกนยัหนึ่งก็เป็นเหมือนยาท่ีจะก าจดัหรอืละลาย
เชือ้อนัจะน าไปสูค่วามขดัแยง้ซึง่อาจจะเกิดขึน้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง วนันีไ้ม่เกิด วนัหนา้อาจจะเกิดถา้ไม่มี

                                                 

  
๔ ขอ้ความน้ีแปลใหเ้ขา้ใจชดัก็หมายถึงวา่ “ขอพระพทุธองคจ์งทรงปลีกตวัออกไปดูอยูห่่างๆ  อยา่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียวกบั

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

  
๕

 ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖-๓๕๙. 



 ๔ 

ธรรมพืน้ฐานคือเมตตาทางกาย วาจา ใจ การถนอมน า้ใจ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั และการนั่งสนทนา
เก่ียวกบัความดีงามทกุๆ ๕ วนั 

 
  ๒. หลักการและวิธีการ 

 

    ๒.๑ สัมมุขาวินัย 
 

  อย่างท่ีอภิปรายไวใ้นตอนตน้วา่ เหตกุารณค์วามแยง้ในองคก์รสงฆก์บัสงัคมคฤหสัถจ์ะอยู่ใน
กรอบหรอืวงัวนเดยีวกนั แตจ่ะมีขอ้แตกตา่งกนัตรงท่ีวิธีการตดัสินขัน้สดุทา้ยวา่ “ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหน
ผิด” และก็อย่างท่ีบอกไวแ้ลว้เช่นกนัวา่ “ในดา้นความรูส้กึแลว้ ตดัสินไมไ่ดว้า่ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหนผิด  
ทกุฝ่ายลว้นเห็นวา่ตวัเองถกูทัง้สิน้” ในการหาขอ้ยตุิ จะอภิปรายกรณีขององคก์รสงฆก์่อน เมื่อเกิดกรณี
ความขด้แยง้จะใชว้ิธีการท่ีเรยีกวา่ สมัมขุาวินยัอย่างไร ? 
  วา่ดว้ยหลกัการก่อน สมัมขุาวินยั แปลวา่ ระงบัปัญหาความขดัแยง้ในท่ีพรอ้มหนา้ หมายถงึการ
ท่ีทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาประชมุพรอ้มหนา้กนั น าประเดน็ปัญหามาพดูคยุกนัแลว้หาขอ้ยตุิและมีความ
เป็นธรรม ประเดน็ส  าคญัอยู่ท่ี “ความเป็นธรรม”  ขอ้นีมี้นยัท่ีควรศกึษาอย่างย่ิง  สมัมขุาวินยัท่ีช่ือวา่
เป็นธรรมนัน้ ไดแ้ก่การท่ีฝ่ายธรรมวาทีมีจ านวนหนึ่งคน จ านวนสองถงึสามคนหรอืจ านวนตัง้แต ่ ๔ คน
ขึน้ไปเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรอืมีวาทะเฉียบคม สามารถ
จดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหยิ้นยอมเหน็คลอ้ยตาม 
จนกระทั่งปัญหายตุิ ในทางปฏิบตัิ เมื่อบคุคล ๒ ฝ่ายเกิดกรณีความคิดเห็นขดัแยง้กนัเกี่ยวกบัหลกัการ
ดงักลา่วมา ถา้สามารถตกลงกนัได ้ปัญหาความขดัแยง้ยตุิ ก็ไม่ตอ้งใชก้ระบวนการสมัมขุาวินยั แตถ่า้ไม่
สามารถตกลงกนัได ้ ปัญหาความขดัแยง้ยงัคงมีอยู่ จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการสมัมขุาวินยั โดยผูซ้ึง่เป็น
ท่ียอมรบัของทกุฝ่ายจะท าหนา้ท่ีจดัใหก้ระบวนแกปั้ญหาด าเนินไป นั่นคือ จดัใหมี้การประชมุสงฆ(์ความ
พรอ้มหนา้สงฆ)์ น ากรณีความขดัแยง้ไปเทียบเคียงกบัหลกัพระธรรมวินยั(ความพรอ้มหนา้ธรรม ความ
พรอ้มหนา้วินยั) และเรยีกคูก่รณีมาอยูพ่รอ้มหนา้กนัในท่ีประชมุสงฆน์ัน้(ความพรอ้มหนา้บคุคล) ท าการ
วินิจฉยักรณีความจนกวา่ปัญหาจะยตุิ 
  ในกรณีท่ีกระบวนการแกปั้ญหาก าลงัด าเนินไปอยู่ และก าลงัมีการวินิจฉยักรณีความอยู่ มีเสยีง
คดัคา้นหรอืสนบัสนนุดงัเซง็แซจ่นเกิดความวุน่วายในท่ีประชมุ ท่ีประชมุตอ้งเลือกภิกษุบางรูปในท่ี



 ๕ 

ประชมุนัน้ผูมี้คณุสมบตัิเชน่ เป็นผูมี้ศลี เป็นพหสูตู จ าปาติโมกขไ์ด ้ รูก้ฎระเบยีบดี ตัง้เป็นคณะท างาน๖

แลว้มอบหมายใหน้ ากรณีความไปวินิจฉยัเพ่ือหาขอ้ยตุ ิ แจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ในกรณีท่ีแมจ้ะตัง้
คณะท างานวินิจฉยัแลว้ก็ไม่สามารถยตุิปัญหาได ้จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการขัน้ตอ่ไปท่ีเรยีกวา่ “เยภยุย
สิกาวินยั” 

 
      ๒.๒  เยภุยยสิกาวินัย 
   

  เยภยุยสิกาวินยั แปลวา่ ระงบัปัญหาความขดัแยง้ตามเสยีงขา้งมาก เหมือนกระบวนการ
ประชาธิปไตย แตมี่หลกัการส าคญัประกอบการพิจารณาด าเนินการอยู ่๒ ประการ คือ  
  ประการท่ี ๑ การแตง่ตัง้บคุคลขึน้มาด าเนินการ โดยสงฆพ์งึแตง่ตัง้ภิกษุใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจบั
สลาก ภิกษุผูส้มควรไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งมีคณุสมบตัิ ๕ อย่างคือ (๑)ไม่ล  าเอียงเพราะชอบ (๒)ไม่
ล  าเอียงเพราะชงั (๓)ไมล่  าเอียงเพราะหลง (๔)ไม่ล  าเอียงเพราะกลวั (๕)รูจ้กัสลากท่ีจบัแลว้และยงัมิได้
จบั   
  ประการท่ี ๒ การจบัสลากท่ีถือวา่ไม่ชอบธรรมและชอบธรรม กรณีท่ีตอ้งน าไปสูก่ระบวนการ
เยภยุยสิกานัน้ สงฆผ์ูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบตอ้งใครค่รวญโดยถว้นถ่ีจนมั่นใจไดว้า่ (๑)ปัญหาความขด้แยง้
นัน้ ไม่ใช่เรือ่งเลก็นอ้ย (๒)แตเ่ป็นเรื่องใหญ่โตลกุลามไปไกล ตอ้งมั่นใจวา่(๓)ภิกษุคูก่รณีมี
สติสมัปชญัญะและมีเหตผุลพอเจรจากนัรูเ้รื่อง ตอ้งมั่นใจวา่ในหมู่ภิกษุผูมี้สว่นรว่มในความขดัแยง้นัน้ 
(๔)พวกธรรมวาทีมีมากกวา่ ตอ้งมั่นใจวา่แมข้ณะนัน้ธรรมวาทีจะมีนอ้ยกวา่ แตเ่มื่อกรณีความเขา้สู่
กระบวนการจบัสลาก (๕)ธรรมวาทีจะพงึมีมากกวา่ ตอ้งมั่นใจวา่ เมื่อแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการนี ้ (๖)
สงฆจ์ะไม่แตกกนัและ(๗)รูว้ิธีปอ้งกนัไม่ใหส้งฆแ์ตกกนั ตอ้งมั่นใจวา่ เม่ือถงึขัน้ตอนการจบัสลาก (๘)
พวกธรรมวาทีจะพรอ้มเพรยีงกนั(๙)จบัสลากโดยชอบธรรม และ(๑๐)จบัตามความคิดเห็นของตวัเอง 
โดยไม่มีใครชีน้  า เม่ือมั่นใจวา่มีองคป์ระกอบครบถว้นทัง้หมดดงักลา่วนี ้สงฆ(์ภิกษุ)คอ่ยด าเนินการใหจ้บั
สลาก จงึจะถือวา่ชอบธรรม ถา้ขาดองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หนึ่งไปถือวา่การจบัสลากนัน้ไม่ชอบธรรม 
 

      ๒.๓  ตณิวัตถารกะ 
 

                                                 

  
๖
 กระบวนการน้ีเรียกวา่ “อุพพาหิกวธีิ” คือ วธีิระงบัปัญหาความขดัแยง้(ววิาทาธิกรณ์)ในกรณีท่ีประชุมสงฆมี์ความ

ไม่สะดวกดว้ยเหตุบางอยา่ง (เช่นเกิดเสียงดงัเซ็งแซ่) สงฆจึ์งเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชุมนั้น ตั้งเป็นคณะแลว้มอบเร่ืองใหน้ าไป
วนิิจฉยั.  ว.ิอ.(บาลี) ๓/๒๓๑/๒๙๙. 



 ๖ 

  ตามหลกัพระวินยั การแกปั้ญหาความคิดเห็นขดัแยง้กนั มีแนวปฏิบตัิใหเ้ลือกได ้๒ ทางเท่านี ้คอื 
สมัมขุาวินยักบัเยภยุยสกิา แต่บางกรณีท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาจนท าใหค้วามขดัแยง้ยตุิลงได ้ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีความซบัซอ้นและมีทีท่าวา่จะลกุลามไปสูค่วามรุนแรง ท าใหเ้กิดความแตกแยก 
และคูก่รณีก็ตระหนกัรูข้อ้เท็จจรงินี ้  กรณีอย่างนีอ้าจน าไปสูก่ระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ี ๓ กไ็ด ้ นั่น
คือการประนีประนอม ท่ีเรยีกวา่ ติณวตัถารกะ แปลตามตวัอกัษรวา่ กลบไวด้ว้ยหญา้ 
   

 


