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ลักษณะและสาเหตขุองปัญหาความขัดแย้ง 
ตามกรอบธรรมเนียมขององคก์รสงฆ์๑ 
 

 สิ่งท่ีเป็นปัญหาหรอืบางทีไม่ใช่ปัญหา แตเ่ป็นกิจท่ีจะตอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการใหส้  าเรจ็ลลุว่ง
ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบาย เรยีกตามภาษาพระพทุธศาสนา
วา่ อธิกรณ ์ พระพทุธศาสนาพดูถงึอธิกรณ ์ ๔ อย่าง๒ ในท่ีนีจ้ะอภิปรายเฉพาะวิวาทาธิกรณ ์ วา่ดว้ย
ปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัหลกัการในองคก์รสงฆ ์
   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 

                                                 

  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 ่ ๑ เกิดจากคน ๒ คนหรอืฝ่ายมีความคดิเห็นแตกตา่งตรงกนัขา้มกนั โดยหาขอ้ยตุิ
ไม่ได ้เช่น ฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีธ้รรม อีกฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีอ้ธรรม ฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีว้ินยั อีกฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ 
นีไ้ม่ใช่วินยั ฝ่ายหนึ่งเห็นวา่ นีเ้ป็นอาบตัิ อีกฝ่ายหนึ่งเหน็วา่ นีไ้ม่เป็นอาบตัิ 
  ลกัษณะที ่๒ เกิดจากคน ๒ คนหรอืฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีแสดงความเห็นบิดเบือน เชน่ แสดงอธรรมวา่
เป็นธรรม แสดงธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงสิ่งท่ีมิใช่วินยัวา่เป็นวินยั แสดงวินยัวา่มิใช่วินยั แสดงกรณีท่ี
เป็นอาบตัิวา่ไม่เป็นอาบตัิ แสดงกรณีท่ีไมเ่ป็นอาบตัิวา่เป็นอาบตัิ  กบัฝ่ายท่ีแสดงความเห็นตามความ
เป็นจรงิ เช่น แสดงอธรรมวา่เป็นอธรรม แสดงธรรมวา่เป็นธรรม๓ รวมเป็น ๙ คูก่รณี ๑๘ ประเดน็ ปัญหา
ความขดัแยง้อย่างนีใ้นองคก์รสงฆ ์ ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเก่ียวกบัหลกัการ เป็นทิฏฐิในกระบวนการ
กลุม่ เป็นกระแสท่ีมีพลงัมากในสงัคมสงฆ ์ ถา้จดัการไมเ่ป็นระบบ จะท าใหเ้กิดความลกุลามใหญ่โต
น าไปสูค่วามแตกแยกในองคก์รหรอืสงัคมประเทศชาติ และทา้ยท่ีสดุอาจท าใหเ้กิดความลม่สลายได ้

 เรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสมัพีเป็นกรณีท่ีควรศกึษาอย่างย่ิง  
  เรื่องมีอยู่วา่๔ ณ อาวาสแห่งหนึ่งในกรุงโกสมัพี มีภิกษุอยู่ ๒ กลุม่ คือ กลุม่สตุตนัติกะ ซึง่
เช่ียวชาญพระสตูร และกลุม่วินยัธร ซึง่เช่ียวชาญพระวินยั วนัหนึ่ง พระอปัุชฌาย์๕ของพวกสตุตนัติกะเขา้
หอ้งสขุาผวจักฎีุ) เหลือน า้ช าระไวใ้นภาชนะแลว้ออกมา พระอปัุชฌายข์องพวกวินยัธรเขา้ไปทีหลงั เห็น
น า้นัน้จงึออกมาถามภิกษุสตุตนัติกะวา่ “ท่านเหลือน า้ไวห้รอื ?” 

  ภิกษุสตุตนัติกะตอบวา่ “ผมเหลือน า้ไว”้ 

  ภิกษุวินยัธรถามวา่ “ในกรณีนี ้ท่านไมรู่ว้า่เป็นอาบตัิหรอื ?” 

  ภิกษุสตุตนัติกะตอบวา่ “ผมไมรู่ว้า่เป็นอาบตัิ”  
  ภิกษุวินยัธรกลา่ววา่ “ท่าน ในกรณีนีมี้อาบตัิอยู่” 

  ภิกษุสตุตนัติกะกลา่ววา่ “ถา้มีอาบตัิ ผมจะแสดงอาบตัิ” 

  ภิกษุวินยัธรกลา่ววา่ “ท่าน ถา้ไม่จงใจ ไม่มีสติ กไ็มมี่อาบตัิ” 

                                                 

  
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 

  เมื่อภิกษุวินยัธรกลา่วอย่างนี ้ ภิกษุสตุตนัติกะจงึมีความเห็นในอาบตัินัน้วา่ไม่เป็นอาบตัิ  ฝ่าย
ภิกษุวินยัธรบอกพวกนิสิต(ศิษย)์ของตนวา่ “ภิกษุสตุตนัติกะนี ้ แมต้อ้งอาบตัิก็ไม่รู”้ พวกนิสิตของภิกษุ
วินยัธรจงึไปกลา่วกะพวกภกิษุสตุตนัติกะวา่ “อปัุชฌายข์องพวกท่าน แมต้อ้งอาบตัิแลว้ก็ยงัไม่รูว้า่เป็น
อาบตั”ิ  พวกภิกษุสตุตนัตกิะจงึไปบอกแก่พระอปัุชฌายข์องตน 

  พระอปัุชฌายข์องพวกภิกษุสตุตนัติกะกลา่ววา่ “ในตอนตน้ ภิกษุวินยัธรนีก้ลา่ววา่ ‘ไม่มีอาบตั’ิ 
แตต่อนนีก้ลบักลา่ววา่ ‘มีอาบตัิ’ ภิกษุวินยัธรนีพ้ดูเท็จ” พวกภิกษุสตุตนัติกะจงึไปกลา่วกะพวกภิกษุ
วินยัธรวา่ “อปัุชฌายข์องพวกท่านพดูเท็จ”๖  ในขณะเดียวกนั ภิกษุวินยัธรก็ลงอกุเขปนียกรรม๗แก่ภิกษุ
สตุตนัติกะ โดยกลา่วหาวา่ “ตอ้งอาบตัิแลว้ไม่รูว้า่เป็นอาบตัิ” จากนัน้ ทัง้ ๒ กลุม่กก็่อความทะเลาะกนั
ขยายวงกวา้งออกไปจนถงึพวกอบุาสกอบุาสิกาผูถ้วายความอปุถมัภแ์ก่พวกภิกษุ ๒ กลุม่นี ้ 
  ปัญหาความขดัแยง้ในหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสมัพีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงความเห็นวา่ นีธ้รรม นี ้
อธรรม นีว้ินยั นีไ้ม่ใช่วินยั นีอ้าบตัิ(เป็นอาบตัิ) นีอ้นาบตัิ(ไม่เป็นอาบตัิ) นีอ้าบตัิเบา นีอ้าบตัิหนกั เป็นตน้
ดงักลา่วมานัน้  ซึง่ถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นพฤติกรรมกลุม่ไม่ใช่ปัจเจกะ 
  ในองคก์ร สงัคม ประเทศชาติก็เช่นเดียวกนั ถา้เป็นเรื่องของสามีกบัภรรยาทะเลาะกนั พ่ีนอ้ง
ทะเลาะกนั เพ่ือนบา้นทะเลาะกนั อย่างนีถื้อเป็นเรื่องปัจเจกะ ไม่ใช่เรื่องท่ีมีนยัส  าคญัอะไร ถงึจะลกุลาม
ใหญ่โตแคก่็ไม่มีผลท าใหอ้งคก์ร สงัคมประเทศแตกแยกลม่สลาย เพราะเป็นเพียงอารมณค์วามรูส้กึท่ี
ชอบไม่ชอบ เป็นเรื่องผลประโยชนท่ี์ไมล่งตวั เป็นเรือ่งการแก่งแย่งอะไรบางอย่าง แตปั่ญหาความขดัแยง้
ท่ีถือวา่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือท่ีเก่ียวกบัหลกัการ เช่น หลกัศาสนา แนวความคิดทางการเมือง ซึง่บางที
สาเหตไุม่ไดม้าจากผลประโยชน ์ ไม่ไดม้าจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ไดม้าจากกิเลสตณัหา
อื่นใดเลย แตม่าจากความคิดเห็นของแตล่ะกลุม่ท่ีไมต่รงกนัจรงิๆ  
  เมื่อน าเอากรอบหรอืวงัวนความขดัแยง้ ๙ กรณี ๑๘ ประเดน็รวมทัง้กรณีความขดัแยง้ของพวก
ภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่มาวางทาบกบัเหตกุารณค์วามขดัแยง้ในสงัคมปัจจบุนั จะเห็นไดช้ดัวา่ อยู่
ในกรอบหรอืวงัวนเดียวกนั   แตจ่ะมีขอ้แตกตา่งกนัตรงท่ีวิธีการตดัสินขัน้สดุทา้ยวา่ “ฝ่ายไหนถกู ฝ่าย
ไหนผิด” ซึง่จะอภิปรายในโอกาสตอ่ไป ขอยกกรณีความขดัแยง้ทางการเมืองเป็นตวัอย่าง   
                                                 

  
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 “นโยบายนีถ้กูตอ้ง เป็นธรรม” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนีไ้มถ่กูตอ้ง ไม่
เป็นธรรม” ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมาย” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบาย
นีไ้ม่ถกูตอ้ง ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมาย” 

  ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีร้ฐับาลชดุก่อนไดท้ ามาแลว้” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนี ้
รฐับาลชดุก่อนไม่ไดท้  ามา” ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “กฎหมายนีร้ฐับาลชดุก่อนตราเอาไว”้ ฝ่ายคา้นบอกวา่ 
“กฎหมายนี ้รฐับาลชดุก่อนไม่ไดต้ราไว”้ 

  ฝ่ายรฐับาลบอกวา่ “นโยบายนีถ้กูกฎหมาย” ฝ่ายคา้นบอกวา่ “นโยบายนีผิ้ดกฎหมาย” หรอื
บางกรณีฝ่ายรฐับาลอาจจะบอกวา่ “ผิดกฎหมาย” ในขณะท่ีฝ่ายคา้นบอกวา่ “ถกูกฎหมาย” โดยสรุป
ก็คือมีความเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกบัหลกัการ นโยบาย วิธีคิด ซึง่กลา่วเฉพาะในดา้นความรูส้กึแลว้ ตดัสิน
ไม่ไดว้า่ฝ่ายไหนถกู ฝ่ายไหนผิด  ทกุฝ่ายลว้นเห็นวา่ตวัเองถกูทัง้สิน้ 
  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 เรยีกวา่ ทิฏฐุปาทาน” ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความเห็น(ทิฏฐิ) เป็นหลกั ไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานดา้นผลประโยชนส์ว่นตน อาจมีเรื่องผลประโยชนเ์ขา้มา
เก่ียวขอ้งเลก็นอ้ย มีกรณีตวัอย่างในวงการศาสนาสมยัพระพทุธเจา้ เชน่ ความคิดเห็นแยง้กนัของภิกษุ
กลุม่ตา่งๆในพระพทุธศาสนาดว้ยกนัเอง หรอืความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ลทัธิตา่งๆ กรณีตวัอย่างในวง
สงัคมหรอืการเมือง เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งพรรคการเมือง ระหวา่งองคก์รท่ีไมมี่ผลประโยชน์
(NGO)กบัหน่วยงานราชการ ระหวา่งผูน้  าทางศาสนากบัผูน้  าทางการเมือง 



 ๕ 

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ตามกรอบธรรมเนียมขององคก์รสงฆ ์
 

  ปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมมีอยู่หลายระดบัและหลายลกัษณะ  ความขดัแยง้บางกรณีไม่ใช่
เรื่องท่ีจะตอ้งด าเนินการใหแ้กไ้ขตามกรอบทฤษฎีใดๆ ไม่วา่จะเป็นหลกัพระธรรมวินยัหรอืทฤษฎีของนกั
คิดตะวนัตก เช่น พระ ก.ขดัแยง้กบัพระ ข. บิดามารดากบัลกูขดัแยง้กนั พ่ีชายนอ้งชายทะเลาะกนั พ่ีสาว
นอ้งสาวทะเลาะกนั  ความขดัแยง้แบบนีเ้ป็นเรื่องปัจเจกะ ถา้ถงึขัน้ท่ีจะมีการฟ้องรอ้งกนัตาม
กระบวนการแห่งกฎหมายบา้นเมืองก็เป็นอีกประเดน็หนึ่ง จะไม่น ามากลา่วในท่ีนี ้

  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
ใหญ่โตออกไปเรื่อยๆ ภิกษุผูเ้ป็นธรรมวาทีรูปหนึ่ง ไม่ประสงคจ์ะใหพ้ระพทุธองคต์อ้งมาล าบากกบัการ
ไกลเ่กลี่ยพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ๒ กลุม่นี ้จงึกราบทลูตอบพระพทุธองค ์๓ ครัง้เช่นเดียวกนัวา่ 

ขอพระผูมี้พระภาคผูท้รงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อน ขอพระองคจ์งทรงขวนขวาย
นอ้ยประกอบตามสขุวิหารธรรมในปัจจบุนัอยูเ่ถิด พวกขา้พระพทุธเจา้จะปรากฏเพราะ
ความบาดหมาง เพราะความทะเลาะ เพราะความขดัแยง้ เพราะการวิวาทนัน้เอง 
พระพทุธเจา้ขา้๘ 

                                                 

  
๘ ขอ้ความน้ีแปลใหเ้ขา้ใจชดัก็หมายถึงวา่ “ขอพระพทุธองคจ์งทรงปลีกตวัออกไปดูอยูห่่างๆ  อยา่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียวกบั

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



 ๖ 

  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 ้๙ 

พระพทุธเจา้ขา้ พวกขา้พระองคน์ัน้เขา้ไดเ้ขา้ไปตัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรมทัง้ตอ่หนา้และลบัหลงัในกนัและกนั เอาใจใสถ่นอมน า้ใจกนัและกนั 
ช่วยกนัท างานคนละไมค้นละมือ และนั่งประชมุสนทนาธรรมกนัทกุๆ ๕ วนั 

  ธรรมเหลา่นีล้ว้นเป็นพืน้ฐานแห่งความสามคัคีทัง้ในองคก์รสงฆแ์ละสงัคมคฤหสัถ ์ นยัหนึ่ง
เหมือนกบัเป็นปุ๋ ยท่ีท าใหค้วามสามคัคีเจรญิงอกงาม อีกนยัหนึ่งก็เป็นเหมือนยาท่ีจะก าจดัหรอืละลาย
เชือ้อนัจะน าไปสูค่วามขดัแยง้ซึง่อาจจะเกิดขึน้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง วนันีไ้ม่เกิด วนัหนา้อาจจะเกิดถา้ไม่มี
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  ความเป็นธรรมหรอื

                                                 

  
๙
 ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖-๓๕๙. 



 ๗ 

ความไม่เป็นธรรมขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะและบทบาทขององคป์ระชมุ คือผูท่ี้เขา้รว่มประชมุเป็นธรรมวาที
หรอือธรรมวาที และฝ่ายไหนมีบทบาทในการชีน้  ามากกวา่ระหวา่งธรรมวาทีกบัอธรรมวาที  
  ค าวา่ “ธรรมวาที” แปลวา่ ผูม้กักลา่วถกูตอ้งตามหลกัการ 
  ค าวา่ “อธรรมวาที” แปลวา่ ผูม้กักลา่วไม่ถกูตอ้งตามหลกัการ 
  สมัมขุาวินยัท่ีช่ือวา่ไมเ่ป็นธรรม อาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น ๓ กรณี ดงันี ้๑๐ 
  กรณทีี ่ ๑  ผูเ้ขา้รว่มประชมุเกือบจะทัง้หมดเป็นธรรมวาที มีเพียงหนึ่งรูปเท่านัน้เป็นอธรรมวาที 
แตอ่ธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรอืมีวาทะเฉียบคม 
สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหยิ้นยอมเห็นคลอ้ย
ตาม จนกระทั่งปัญหายตุิ อย่างนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไม่เป็นธรรม 

  กรณทีี ่๒ ผูเ้ขา้รว่มประชมุเกือบจะทัง้หมดเป็นธรรมวาที มีเพียงสองถงึสามรูปเทา่นัน้เป็นอธรรม
วาที แตพ่วกอธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอทิธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรอืมีวาทะ
เฉียบคม สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุใหยิ้นยอม
เห็นคลอ้ยตาม จนกระทั่งปัญหายตุิ  อย่างนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไม่เป็นธรรม 
  กรณทีี ่ ๓ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสว่นหนึ่งเป็นธรรมวาที มีผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวนตัง้แต ่ ๔ รูปขึน้เป็น
อธรรมวาที แตพ่วกอธรรมวาทีเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรอืมีวา
ทะเฉียบคม สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุให้
ยินยอมเห็นคลอ้ยตาม จนกระทั่งปัญหายตุิ  อย่างนีช่ื้อวา่สมัมขุาวินยัท่ีไม่เป็นธรรม 

  สมัมขุาวินยัท่ีไม่เป็นธรรมอย่างนี ้ แมจ้ะท าใหปั้ญหาความขดัแยง้ยตุิก็ถือวา่ไมถ่กูตอ้ง เพราะ
องคป์ระชมุถกูอทิธิพลฝ่ายอธรรมครอบง า คนดีมีคณุธรรมไม่มีอสิระทางความคิดท่ีจะกระท าการใดๆ
ตามท่ีตวัตอ้งการได ้ 
  สว่นสมัมขุาวินยัท่ีช่ือวา่เป็นธรรมนัน้ ไดแ้กก่ารท่ีฝ่ายธรรมวาทีมีจ านวนหนึ่งคน จ านวนสองถงึ
สามคนหรอืจ านวนตัง้แต ่ ๔ คนขึน้ไปเป็นผูมี้บารมีมีอิทธิพล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
หรอืมีวาทะเฉียบคม สามารถจดัระบบความคิดแสดงเหตผุลไดช้ดัเจน จงึมีบทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุ
ใหยิ้นยอมเห็นคลอ้ยตาม จนกระทั่งปัญหายตุ ิ
  เห็นไดช้ดัวา่ บทสรุปของการแกปั้ญหาตามกรอบแห่งสมัมขุาวินยันัน้ ไม่ไดถื้อเอาตามมตเิสียง
เอาขา้งมากเป็นประมาณ แตย่ดึถือคณุสมบตัิของผูล้งมติเป็นส าคญั กลา่วคือ มติท่ีน าไปสูก่ารยตุิปัญหา
ตอ้งมาจากบคุคล คณะ หรอืสงฆท่ี์เป็นฝ่ายธรรมวาที ซึง่อาจเป็นเสียงขา้งนอ้ยหรอืเสียงขา้งมากก็ได ้

                                                 

  
๑๐

 ว.ิจู.(ไทย) ๖/๑๘๗-๑๘๘/๒๙๖-๒๙๙. 



 ๘ 

อย่างไรก็ตาม ถา้ปัญหาไม่สามารถใหย้ตุิไดต้ามกระบวนการแห่งสมัมขุาวินยั แนวทางแกปั้ญหาก็จะ
พฒันาไปสูอ่กีกระบวนการหนึ่ง ซึง่จะอภิปรายในโอกาสตอ่ไป 
 ตอ่มา คือวิธีการแห่งสมัมขุาวินยัเป็นอย่างไร ?๑๑ สาระส าคญัในกระบวนการแห่งสมัมขุาวินยัอยู่
ท่ีความพรอ้ม ๔ ประการ ประกอบดว้ย (๑)ความพรอ้มหนา้สงฆ ์ (๒)ความพรอ้มหนา้ธรรม (๓)ความ
พรอ้มหนา้วินยั และ(๔)ความพรอ้มหนา้บคุคล 
  ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้สงฆ”์ หมายถงึกรณีความขดัแยง้นัน้ๆ ตอ้งการองคป์ระชมุจ านวน
เท่าไรมารว่มประชมุแกปั้ญหา เช่น ๔ รูปขึน้ไป ๕ รูปขึน้ไป ๑๐ รูปขึน้ไป หรอื ๒๐ รูปขึน้ไป๑๒ มีผูม้า
ประชมุครบตามจ านวน ผูอ้ื่นซึง่เกินจ านวนองคป์ระชมุไปและอยู่ในวสิยัท่ีจะตอ้งมาประชมุดว้ยแต่
บงัเอิญมาประชมุไม่ไดด้ว้ยเหตสุดุวิสยัก็ไดม้อบฉนัทามติมาแลว้ และผูท่ี้มารว่มประชมุนัน้ไม่มีแมแ้ตค่น
เดียวท่ีคดัคา้น 

  ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้ธรรม ความพรอ้มหนา้วินยั” หมายถงึ กรณีความขดัแยง้นัน้ๆ ระงบัโดย
ธรรม โดยวินยั ๑๓ โดยสตัถศุาสน์๑๔ 
 ค าวา่ “ความพรอ้มหนา้บคุคล” หมายถงึ โจทกแ์ละจ าเลยทัง้สองซึง่เป็นคูก่รณีอยู่พรอ้มหนา้กนั 

  ในทางปฏิบตัิ เมื่อบคุคล ๒ ฝ่ายเกิดกรณีความคิดเห็นขดัแยง้กนัเกี่ยวกบัหลกัการดงักลา่วมา ถา้
สามารถตกลงกนัได ้ ปัญหาความขดัแยง้ยตุิ ก็ไม่ตอ้งใชก้ระบวนการสมัมขุาวินยั แตถ่า้ไม่สามารถตกลง
กนัได ้ ปัญหาความขดัแยง้ยงัคงมีอยู่ จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการสมัมขุาวินยั โดยผูซ้ึง่เป็นท่ียอมรบัของ
ทกุฝ่ายจะท าหนา้ท่ีจดัใหก้ระบวนแกปั้ญหาด าเนินไป นั่นคือ จดัใหมี้การประชมุสงฆ(์ความพรอ้มหนา้
สงฆ)์ น ากรณีความขดัแยง้ไปเทียบเคียงกบัหลกัพระธรรมวินยั(ความพรอ้มหนา้ธรรม ความพรอ้มหนา้
วินยั) และเรยีกคูก่รณีมาอยู่พรอ้มหนา้กนัในท่ีประชมุสงฆน์ัน้(ความพรอ้มหนา้บคุคล) ท าการวินิจฉยั
กรณีความจนกวา่ปัญหาจะยตุิ 

                                                 

  
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 

  
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” 



 ๙ 

  ในกรณีท่ีกระบวนการแกปั้ญหาก าลงัด าเนินไปอยู่ และก าลงัมีการวินิจฉยักรณีความอยู่ มีเสยีง
คดัคา้นหรอืสนบัสนนุดงัเซง็แซจ่นเกิดความวุน่วายในท่ีประชมุ ท่ีประชมุตอ้งเลือกภิกษุบางรูปในท่ี
ประชมุนัน้ผูมี้คณุสมบตัิเชน่ เป็นผูมี้ศลี เป็นพหสูตู จ าปาติโมกขไ์ด ้ รูก้ฎระเบียบดี ตัง้เป็นคณะท างาน๑๕

แลว้มอบหมายใหน้ ากรณีความไปวินิจฉยัเพ่ือหาขอ้ยตุ ิ แจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ในกรณีท่ีแมจ้ะตัง้
คณะท างานวินิจฉยัแลว้ก็ไม่สามารถยตุิปัญหาได ้จะตอ้งน าไปสูก่ระบวนการขัน้ตอ่ไปท่ีเรยีกวา่ “เยภยุย
สิกาวินยั”๑๖ 

 
      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)

                                                 

  
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 



 ๑๐ 

สงฆจ์ะไม่แตกกนัและ(๗)รูว้ิธีปอ้งกนัไม่ใหส้งฆแ์ตกกนั ตอ้งมั่นใจวา่ เม่ือถงึขัน้ตอนการจบัสลาก (๘)
พวกธรรมวาทีจะพรอ้มเพรยีงกนั(๙)จบัสลากโดยชอบธรรม และ(๑๐)จบัตามความคิดเห็นของตวัเอง 
โดยไม่มีใครชีน้  า เม่ือมั่นใจวา่มีองคป์ระกอบครบถว้นทัง้หมดดงักลา่วนี ้สงฆ(์ภิกษุ)คอ่ยด าเนินการใหจ้บั
สลาก จงึจะถือวา่ชอบธรรม ถา้ขาดองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หนึ่งไปถือวา่การจบัสลากนัน้ไม่ชอบธรรม 

  ในทางปฏิบตัิ เมื่อสงฆไ์ดแ้ตง่ตัง้บคุคลผูมี้คณุสมบตัคิรบ ๕ อย่างดว้ยวิธีเป็นทางการท่ีเรยีกวา่ 
“ญตัติทตุิยกรรมวาจา” แลว้ สงฆต์อ้งท าใหก้ระบวนการด าเนินไปอย่างชดัเจน มีมติเห็นชอบรบัรองทกุ
ขัน้ตอน การจบัสลากมี ๓ วิธี คือ (๑)วิธีปกปิด (๒)วิธีกระซิบบอก (๓)วิธีเปิดเผย ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่กบัความ
ยินยอมของพวกภิกษุคูก่รณี 

 วิธีการแบบปกปิดมีหลกัการส าคญั ๓ อย่างคือ (๑)แบง่สลากออกเป็นสลากมีสีกบัไมมี่สี (๒)
สลากท่ีถกูจบัขึน้ตอ้งปิดเป็นความลบั (๓)ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ ฝ่ายธรรมวาทีมีมากกวา่ โดยภิกษุเจา้หนา้ท่ี
ตอ้งชีแ้จงใหท้กุฝ่ายเขา้ใจขัน้ตอนอย่างชดัเจน วธีิการกระซิบบอกมีหลกัการเหมือนกบัวิธีการปกปิด 
ตา่งกนัแตเ่พียงวา่ไม่ตอ้งท าเป็นสลากมีสีกบัไม่มีสี สว่นวิธีการเปิดเผยก็คือเป็นกระบวนการเปิดเผยทกุ
ขัน้ตอน 

  กรณีความท่ียตุิโดยใชว้ิธีการดงักลา่วมานี ้ เรยีกวา่ยตุิโดยกระบวนการสมัมขุาวินยัและเยภยุยสิ
กาวินยั 
 

      ๒.๓  ตณิวัตถารกะ 
 

  ตามหลกัพระวินยั การแกปั้ญหาความคิดเห็นขดัแยง้กนั มีแนวปฏิบตัิใหเ้ลือกได ้๒ ทางเท่านี ้คอื 
สมัมขุาวินยักบัเยภยุยสกิา แต่บางกรณีท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาจนท าใหค้วามขดัแยง้ยตุิลงได ้ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีความซบัซอ้นและมีทีท่าวา่จะลกุลามไปสูค่วามรุนแรง ท าใหเ้กิดความแตกแยก 
และคูก่รณีก็ตระหนกัรูข้อ้เท็จจรงินี ้ กรณีอย่างนีอ้าจน าไปสูก่ระบวนการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ี ๓ ก็ได้๑๗ นั่น
คือการประนีประนอม ท่ีเรยีกวา่ ติณวตัถารกะ แปลตามตวัอกัษรวา่ กลบไวด้ว้ยหญา้ 
  มี ๒ กรณีท่ีน่าสนใจซึง่ดเูหมือนวา่ปัญหาจะยตุิลงดว้ยติณวตัถารกะ หนึ่งคือกรณีความขดัแยง้
ของพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี สองคือกรณีความขดัแยง้ระหวา่งพวกภิกษุวชัชีบตุรชาวกรุงเวสาลกีบัภิกษุ
ตา่งถ่ินมีพระยสกากณัฑกบตุรเป็นตน้เกี่ยวกบัวตัถ ุ ๑๐ ประการ โดยพวกภิกษุวชัชีบตุรเห็นวา่ถือปฏิบตัิ

                                                 

  
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” 



 ๑๑ 

ได ้ ไม่ผิดพระวินยั ในขณะท่ีภิกษุพวกอื่นเห็นวา่ถือปฏิบตัิไม่ได ้ ผิดพระวินยั๑๘ ซึง่ความเห็นแยง้กนันี ้
น  าไปสูก่ารท าทตุิยสงัคายนา(สงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ในอนิเดีย) 
  เฉพาะปัญหาความขดัแยง้ของหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสมัพีเท่านัน้ ท่ีเน่ืองจากเป็นพฤติกรรมกลุม่ จงึ
เป็นเรื่องยากท่ีจะแกไ้ขดว้ยหลกัการและวิธีการท่ีเป็นระบบใดระบบหนึ่ง  ไดมี้การใชห้ลกัการและวิธีการ
หลายอย่างผสมกนั เช่น กระบวนการทางสงัคมทัง้ฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์ทา้ยท่ีสดุแลว้ดเูหมือนวา่จะ
ใชก้ระบวนการติณวตัถารกะ(แมจ้ะไมมี่หลกัฐานระบไุวช้ดัเจนก็ตาม) โดยในเบือ้งตน้ อบุาสกและ
อบุาสิกาชาวกรุงโกสมัพีครัน้ทราบวา่ พระพทุธเจา้เสดจ็หลีกไปอยูท่ี่ป่าปารไิลยกะและเสดจ็ตอ่ไปยงักรุง
สาวตัถีเพราะกรณีความขดัแยง้ของพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี จงึเห็นรว่มกนัวา่จะไม่อภิวาท ไม่ลกุรบั ไม่
ท าอญัชลีกรรม ไม่ท าสามีจิกรรม ไมส่กัการะ ไม่เคารพ ไม่นบัถือ ไม่คบหา ไม่บชูาพวกภิกษุชาวกรุง
โกสมัพี ท าใหพ้วกเธอเกิดความส านกึผิด จงึชวนกนัไปเฝา้พระพทุธเจา้และระงบัขอ้พิพาทในส านกัของ
พระพทุธองค ์ณ กรุงสาวตัถี  ระหวา่งทางจากกรุงโกสมัพีถงึกรุงสาวตัถีก็ถกูระบวนการทางสงัคมลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณี เม่ือไปถงึกรุงสาวตัถีแลว้ จงึเริม่กระบวนการประนีประนอม๑๙ โดยยกเลิกอกุเขปนี
ยกรรมท่ีลงแก่ภิกษุผูต้อ้งอาบตัิ มีการท าสงัฆสามคัคีรว่มกนั ตอ่จากนัน้มีการท าอโุบสถยกปาติโมกขข์ึน้
แสดง 
  หลกัการและวิธีการของติณวตัถารกะเป็นอย่างไร ? หลกัการและวิธีการท่ีส  าคญัคือ กรณีความท่ี
จะระงบัดว้ยกระบวนการตณิวตัถารกะนัน้ ตอ้งมาจากสาเหตท่ีุไม่รุนแรงแตมี่ทีท่าวา่จะลกุลาม(เหมือน
กรณีน า้ผึง้หยดเดียว) เชน่กรณีการปรบัอาบตัิปาจิตตียก์นัของพวกภิกษุกรุงโกสมัพี ในทางปฏิบตัิ มี
ขัน้ตอนดงันี ้๒๐ 
  ขัน้ท่ี ๑ ภิกษุผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุรูปประชมุกนั ภิกษุรูปหนึ่งในท่ีประชมุนัน้ซึง่เป็นคนกลาง ท า
หนา้ท่ีตัง้เรื่อง(จดัวาระหรอืตัง้ญตัติ)อย่างเป็นทางการใหท่ี้ประชมุทราบวา่ จะมีการระงบักรณีความดว้ย
ติณวตัถารกะ 

                                                 

  
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. 

  
๒๐

 ว.ิจู.(ไทย) ๖/๒๑๒-๒๑๔/๓๒๖-๓๓๐.  



 ๑๒ 

 ขัน้ท่ี ๒ ภิกษุผูเ้ป็นตวัแทนของคูก่รณีแตล่ะฝ่ายในท่ีประชมุนัน้ ท าหนา้ท่ีตัง้เรื่องอย่างเป็น
ทางการใหท่ี้ประชมุทราบวา่ จะมีการระงบักรณีความดว้ยตณิวตัถารกะ โดยพรอ้มท่ีจะแสดงอาบตัิ
(ความผิด)ของกนัและกนัท่ีประชมุนัน้ 

  ขัน้ท่ี  ๓ ภิกษุผูเ้ป็นตวัแทนของคูก่รณีแตล่ะฝ่ายในท่ีประชมุนัน้ ท าหนา้ท่ีตัง้เรื่องอย่างเป็น
ทางการใหท่ี้ประชมุทราบวา่ จะมีการระงบักรณีความดว้ยติณวตัถารกะ โดยพรอ้มท่ีจะแสดงอาบตัิ
(ความผิด)ของกนัและกนัท่ีประชมุนัน้ ตอ่จากนัน้ก็ประกาศขอมติ ถา้ไมมี่ใครคดัคา้น ถือวา่กรณีความ
นัน้ๆ ยตุ ิ
  เมื่อน าล  าดบัขัน้วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ตามกรอบธรรมเนียมสงฆ ์ ตัง้แตข่ัน้สมัมขุาวินยั 
เยภยุยสิกาวินยั และติณวตัถารกะมาวางทาบกบัวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคมปัจจบุนั จะเห็น
ความเหมือนและความตา่งท่ีชดัเจนดงันี ้

  ความเหมือน:  
   เมื่อความขดัแยง้๒๑เกิดขึน้ในสงัคมคฤหสัถ ์ บางครัง้บางกรณีก็ด  าเนินการระดบัความขดัแยง้โดย
การประชมุพรอ้มเพรยีงกนัของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทัง้หมด (ความพรอ้มหนา้สงฆแ์ละความพรอ้มหนา้
บคุคล) มีการน าขอ้กฎหมายมาเป็นเกณฑว์ินิจฉยัความถกูความผิด(ความพรอ้มหนา้วินยั) กระบวนการ
นีเ้ทียบไดก้บัวิธีสมัมขุาวินยัในธรรมเนียมสงฆ ์ บางครัง้บางกรณีมีการแตง่ตัง้บคุคลขึน้มาด าเนินการ มี
การประชมุคูก่รณี ด าเนินการลงมติ(ลงคะแนน) แลว้วินิจฉยัตดัสินโดยเสยีงขา้งมาก กรณีนีเ้ทียบไดก้บั
วิธีเยภยุยสิกาวินยัในธรรมเนียมสงฆ ์ บางครัง้บางกรณีมีการเสนอจากคูก่รณีหรอืจากบคุคลใดๆใหมี้คน
กลางด าเนินการใหคู้ก่รณีไกลเ่กลี่ยยตุิความขดัแยง้กนั กรณีนีเ้ทียบไดก้บัวิธีติณวตัถารกะในธรรมเนียม
สงฆ ์โดยสรุปคือ กรอบด าเนินการหรอืกระบวนการขัน้ตอนในการระงบัความขดัแยง้ตามธรรมเนียมสงฆ์
และสงัคมคฤหสัถมี์ความเหมือนกนัเป็นสว่นมาก 
 ความต่าง:  
  ความตา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนกค็ือ ในธรรมเนียมสงฆเ์นน้ความเป็นธรรมในหลกัการ  ขอ้ส  าคญัอยูท่ี่ 
“ความเป็นธรรม”  ความเป็นธรรมขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะและบทบาทขององคป์ระชมุ กลา่วคือ ใน
จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุนัน้ ฝ่ายธรรมวาทีอาจมีจ านวนนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่ก็ได ้ แตจ่ะตอ้งเป็นผูมี้
บทบาทในการชีน้  าท่ีประชมุมากกวา่ฝ่ายอธรรมวาที ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงกเ็ช่นเดยีวกนั ก่อน
การลงคะแนน ระหวา่งลงคะแนน และหลงัลงคะแนน จะตอ้งใหแ้น่ใจไดว้า่ คะแนนเสยีงท่ีมากกวา่นัน้มา

                                                 

  
๒๑

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



 ๑๓ 

จากฝ่ายธรรมวาที ไม่ใชม่าจากฝ่ายอธรรมวาที ในขณะท่ีสงัคมคฤหสัถพ์ดูถงึ “ความเป็นธรรม”

เหมือนกนั แตไ่ม่ไดพ้ดูถงึบทบาทของฝ่ายท่ีเป็นธรรมวาทีหรอือธรรมวาที ซึง่เป็นท่ีมาแห่งความเป็นธรรม
หรอืความไม่เป็นธรรมอย่างแทจ้รงิ ผูท่ี้มีบทบาทชีน้  าท่ีประชมุจะมีสมบตัิหรอืลกัษณะอย่างไรก็แลว้แต ่
ทา้ยท่ีสดุ ถา้ท่ีประชมุเหน็ตามก็ถือเป็นขอ้ยตุิตามนัน้ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงตดัสนิ ใหย้ดึเอา
คะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ โดยไม่ค  านงึวา่จะเป็นคะแนนเสียงท่ีมาจากฝ่ายธรรมวาทีหรอือธรรม
วาที น่ีเป็นความตา่งกนัประการท่ี ๑ 
  ประการท่ี ๒ ในขัน้ตอนก่อนน ากรณีความเขา้สูก่ระบวนการวินิจฉยัตดัสิน ธรรมเนียมสงฆมี์หลกั
อยู่วา่ คูก่รณีตอ้งมีสตสิมัปชญัญะและมีเหตผุลพอเจรจากนัรูเ้รื่อง จงึจะด าเนินการแกปั้ญหาตาม
กระบวนการนัน้ๆ ถา้รูช้ดัวา่คูก่รณีขาดสติสมัปชญัญะและไมมี่เหตผุล ก็จะปลอ่ยใหก้รณีความขดัแยง้
นัน้ไดร้บัการแกไ้ขโดยกระบวนการอื่นๆ เช่น กรณีความขดัแยง้ของพวกภิกษุชาวกรุงโกสมัพี ในขณะท่ี
สงัคมคฤหสัถมี์แนวปฏิบตัิท่ีตายตวัวา่ ความขดัแยง้อย่างนี ้ ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการนี ้ ความขดัแยง้อย่าง
นัน้ ตอ้งเขา้สูก่ระบวนนัน้ และมีการผลกัดนัใหเ้ขา้สูก่ระบวนการโดยไม่ค  านงึวา่คูก่รณีจะมี
สติสมัปชญัญะและมีเหตผุลหรอืไม่ก็ตาม 

  ประการท่ี ๓ ธรรมเนียมสงฆถื์อเอาความเป็นเอกฉนัทท์ัง้ในดา้นคณุภาพและปรมิาณเป็นเกณฑ ์ 
ดา้นคณุภาพก็คือ คูก่รณีตอ้งมีความรูส้กึยินดพีอใจและรูส้กึวา่ไดร้บัความเป็นธรรมกบัขอ้ยตุินัน้ 
บางครัง้แมค้วามขดัแยง้จะยตุิแลว้ตามหลกัพระธรรมวินยั แตถ่า้ยงัมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมพ่อใจ ก็ตอ้งมี
การสลากตดัสนิจนเป็นท่ีพอใจของทกุฝ่าย ดา้นปรมิาณก็คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสยีง ฝ่ายเสียงขา้ง
มากตอ้งเป็นเอกฉนัท ์  ในขณะท่ีสงัคมคฤหสัถจ์ะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม นั่นคือ เสยีงขา้งมากไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเอกฉนัท ์และไม่ค  านงึถงึความรูส้กึของผูแ้พว้า่จะพอใจหรอืไม่พอใจ 

 


