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อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

บทน�ำ
 ความขัดแย้งเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ที่ใดมีมนุษย์ท่ีน้ันย่อมมีความขัดแย้ง แม้แต่ในคัมภีร์

พระไตรปิฎก ในอัคคัญญสูตร
1
 แปลว่าพระสูตรว่าด้วยต้นก�าเนิดของโลก ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรง

ตรสัถงึความขดัแย้งเอาไว้ตัง้แต่สามเณรสองรปูทีต่นเองเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนได้โต้เถยีงกนัในเร่ืองของ

การเกดิขึน้ของมนษุย์ตามหลกัความเชือ่เดมิทีว่่า ด้วยเร่ืองของวรรณะซ่ึงเป็นแนวความคดิทางด้านการแบ่ง

ชนช้ันทางสงัคมของอนิเดยีในโบราณ แม้แต่ในปัจจบุนัก็ยงัคงรสชาตทิีเ่ข้มข้นเหมอืนดัง่รสของแม่น�า้คงคา

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้นว่า พราหมณ์เกิดจากปากพระพรหม ดังนั้นพราหมณ์จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ 

สะอาด แตกต่างจากชนกลุ่มอื่น เพราะพราหมณ์เป็นผู้สามารถสื่อสารติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรง 

ใครต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลืออะไรกต้็องมาตดิต่อ สอบถาม โดยผ่านพราหมณ์ด้วยวธิกีารบวงสรวงแล้ว

แต่พราหมณ์จะเรียกโดยอ้างเอาความต้องการของพระเจ้ามาบังหน้าเป็นต้น ในที่สุดพระองค์ได้ตรัสกับ

สามเณรทัง้สองว่า มนุษย์นัน้ไม่ได้เกิดข้ึนมาจากพระพรหมตามทีพ่ราหมณ์กล่าวอ้าง พราหมณ์นัน้พูดโกหก

มาตั้งแต่เกิด ทั้งที่ตนเองเกิดจากท้องของแม่ โตขึ้นมาเพราะน�้านมในอกของแม่แท้ ๆ ยังเที่ยวไปโกหก 

ชาวบ้านว่าเกิดจากพระพรหม (พราหมณ์อกตัญญู) นี้เป็นความขัดแย้งทางด้านความคิด ความเชื่อและ

ศาสนา อีกความขัดแย้งประเด็นต่อมาคือ เรื่องของมนุษย์ในยุคแรกเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวมีความโลภ 

ไม่แบ่งปันและถือเอาของคนอ่ืนมาครอบครองเป็นของตนเอง เลยเกิดความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ยุคนั้น  

ขอยกตวัอย่างมาให้ดู
2
 “ สตัว์นัน้ก็รกัษาส่วนของตนไว้แล้ว ถอืเอาส่วนอืน่ทีเ่ขาไม่ให้มาบรโิภค คนทัง้หลาย

ได้พากันจับเขาแล้ว กล่าวค�าน้ีว่า ...คุณ คุณท�ากรรมช่ัว ที่รักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วนอื่นที่เขา 

ไม่ให้มาบริโภค คุณอย่างได้ท�าอย่างนี้อีก..คนเหล่าอื่น ใช้ฝ่ามือบ้าง ก้อนดินบ้าง ท่อนไม้บ้าง ท�าร้าย  

วาเสฎฐะและภารทวาชะ ในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุ การถือเอาส่ิงของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จึงปรากฏ  

การครหาจึงปรากฏ การพูดเท็จจึงปรากฏ การถือทัณฑาวุธ จึงปรากฏ..” 

 ด้วยเหตุนี้เองสังคมใด ๆ ที่มีคนอยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปล้วนแล้วแต่จะน�าไปสู่ความขัดแย้ง 

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ความแตกแยก แตกความสามัคคีของผู้คนในสังคมและประเทศชาติ โดยหลัก 

ใหญ่ ๆ ของความขัดแย้งทางด้านสังคมสมัยปัจจุบันนั้น มีสาเหตุและมูลเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่ ๓ 

 1
 ที.ม.(ไทย) ๑๑ (บทน�า/๒๑)

 2
 ที.ปา.(ภาษาไทย).๑๑/๑๒๙/๙๖.
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ประเภทด้วยกัน คือ
3
 (๑) ความขัดแย้งท่ีมุง่เปลีย่นรปูแบบการปกครองหรอืโครงสร้างอ�านาจรฐั(อดุมการณ์

ทางการเมือง) (๒) ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองหรือจัดสรร 

ผลประโยชน์(กลุ่มอ�านาจ/ผลประโยชน์) (๓) ความขัดแย้งที่มุ่งแยกตัวเป็นรัฐอิสระ(อัตลักษณ์/ชาติพันธุ์)

ความขดัแย้งเหล่านีม้กัจะเป็นการต่อสูก้นัระหว่างกลุม่คนทีม่คีวามแตกต่างกนัทางความเชือ่ ชาติพนัธุห์รอื

สถานะทางสังคมเศรษฐกิจและอาจท�าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ก่อให้เกิดความสูญเสียทางชีวิต 

และจิตใจระหว่างผู้คนในสังคม เกิดการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน มีทัศนคติที่เป็นศัตรูต่อกันโดยมุ่งตอบโต้ 

ท�ารา้ยกนัถงึในระดบัทีก่ารด�ารงอยู่ของอกีฝ่ายเปน็อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตน รวมถึงเกดิแรงต้าน

ต่อความพยายามใด ๆ ที่จะประนีประนอม

 ประเด็นที่ว่า ความขัดแย้ง แล้วน�าไปสู่ความแตกแยก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและสังคมนั้น  

มีเหตุปัจจัยคล้าย ๆ กันก็คือเรื่องของมนุษย์ ท่ีใดไม่มีมนุษย์ ท่ีนั้นไม่มีความขัดแย้ง ที่ใดมีมนุษย์ที่นั้น 

ล้วนแต่จะน�าไปสู่ความขัดแย้ง เพราะอะไร เพราะมนุษย์ มีวิชชาและอวิชชาหรือมีจิตที่เป็นทั้งอกุศลและ

กุศล มีทั้งเห็นแก่ตัวกับเห็นแก่ตัวน้อยหรืออาจจะไม่เห็นแก่ตัวเลย ถ้ามนุษย์นั้นพัฒนาตนเองก้าวพ้นจาก

มนุษย์ไปเป็นอารยชน แต่สิ่งที่เป็นบริบทอันน�าไปสู่ความขัดแย้ง แตกแยก แตกความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่สุด ก็คือ เรื่องของตัณหาเรื่องของมานะและเรื่องของทิฏฐิ ถ้าหากมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยน 

หรือแก้ไขส่ิงที่กล่าวมาข้างต้นได้ ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งให้กับชีวิต 

และสังคมได้ แม้จะไม่เต็มร้อยก็ตาม อย่างน้อยเราก็จะได้พบกับผู้คนในสังคมไม่เห็นแก่ตัว ยังสามารถ 

พึงพาอาศัยกันได้ มีทิฏฐิสามัญญตา มีศีลสามัญญตา เมตตาสามัญญตา กรุณาสามัญญตา มุทิตา- 

สามัญญตาและอุเบกขาสามัญญตาเหมือนกัน เสมอกันและเท่าเทียมกัน เป็นต้น 

ควำมหมำยของควำมขัดแย้ง
 หนงัสอืพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค�าว่าขัดแย้งคอื

4
 ขดัแย้งประกอบ

ด้วยค�าสองค�า กล่าวคือ ขัด ซึ่งหมายถึงการไม่ท�าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และ
5
 แย้งหมายถึงไม่ตรงหรือ 

ลงรอยกันต้านไว้ ทานไว้
6

 3
 รายงานวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา: แนวทาง 

การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร.(กรุงเทพมหานคร: บริษัทงานดีครีเอชั่น, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕.

 4
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นามมีบุ๊คส์  

พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖.

 5
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๙๑๗.

 6
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๖.
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 สเตลลา (Stella)ให้ความหมายของความขัดแย้ง(Conflict)หมายถึง
7
 ความไม่ลงรอยกนัหรอืสภาวะ

ที่ไม่เห็นฟ้องต้องกัน หรือความเป็นปฏิปักษ์กัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ กลุ่มขึ้นไป โดยมี

สาเหตมุาจากวตัถปุระสงค์ทีไ่ม่สามารถเข้ากนัได้ ความไม่ลงรอยกนั ทางด้านความต้องการ ความปรารถนา 

ค่านิยม ความเชื่อและหรือทัศนคติ

 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ได้ให้ความหมายค�าว่า ขัดแย้งคือ
8
 ความขัดแย้ง(Conflict)และข้อพิพาท

(Dispute)เป็นค�าที่ใช้สลับไปมากันได้ แต่ในบางกรณีจะมีความหมายเฉพาะไปว่า ความขัดแย้งเป็นเร่ือง

ของความคิดเห็นหรือความเชื่อท่ีต่างกัน แต่คู่กรณี ยังสามารถท�างานร่วมกันได้ คู่สมรสก็อยู่ด้วยกันได ้

ปกติสุข แต่เม่ือขยายกลายเป็นข้อพิพาทจะกลายเป็นเรื่องผู้ท่ีเกี่ยวข้องมุ่งหมายที่จะเอาชนะให้ได้  

เพื่อเป้าหมายสูงสุดของตนเอง ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะต้องไป อย่างไรก็ดี มีนักวิชาการบางสถาบันใช้ใน

ความหมายสลับกันคือ กรณีพิพาทจะรุนแรงน้อยกว่าความขัดแย้งก็มี

ควำมขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบัน

 ความขัดแย้ง เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของสัตว์ โลกมนุษย์จัดว่า เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผล  

แต่ความมีเหตุผลของมนุษย์เป็นมูลเหตุหรือปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องมือน�าไปสู่การอธิบายหาสาเหตุของ 

ความขัดแย้งจะด้วยปัจจัยของตัณหา มานะ หรือทิฏฐิ
 
หรือแม้แต่การละเลยการประกอบอกุศลกรรมบถ 

๑๐
9
 หรือแม้แต่ในข้อปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ประการ ได้แก่

10
 ๑. วาจาชอบ(สัมมาวาจา) ๒. การกระท�า

ชอบ(สัมมากัมมันตะ) ๓. เลี้ยงชีพชอบ(สัมมาอาชีวะ) หรือในหลักของสิกขาบท ๕ ประการอันเป็นหน้าที่

ของชาวพุทธหรือแม้แต่ชาวโลกจะต้องยึดถือ น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ
11

 ๑. งดเว้นจากการปลง

ชีวิตสัตว์ทั้งปวง ๒. งดเว้นจากการเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้หรือการขโมย ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิด 

ในกาม หรือการประพฤติล่วงประเพณี ๔. งดเว้นจากการพูดเท็จหรือโกหก ๕. งดเว้นจากการดื่มน�้าเมา 

เหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนที่เป็นเครื่องมือน�าไปสู่บริบทของการอธิบายทางตรรกะแล้วน�าไปสู่ความขัดแย้ง

 7
 ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, “กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน”, 

วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙.

 8
 อ้ำงใน: ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, “กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทย

ปัจจุบัน”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, หน้า ๒๐.

 9
  ไสว มาลาทอง, บุรี แก้วเล็ก, คู่มือกำรศึกษำจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๐๒.

 10
 ดร.เขมานันท์ เขมานันโท, เขียน, ดร.สุจิตรา อ่อนน้อม; แปล, สันติภำพ..ทำงเลือกเดียวและศีลห้ำ(ปัญจศีล)

พุทธวิธีสู่โลกสันต,ิ พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:อุษาการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓.

 11
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔.
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ของคนไทย หรือแม้แต่คนทั่วโลก แต่ในที่นี้จะขอน�าเอาความขัดแย้งในสังคมไทยมาเป็นกรณีศึกษาว่า 

เป็นด้วยเหตุ-ผล กลใด กล่าวคือ
12

 ๑. การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกิดความไม่ชัดเจนและช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น ก็เพราะเกิดความ

ขัดแย้งภายใน(ปปัญจธรรม) 

  ๑.๑ ต้องการให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเอื้อต่อการด�าเนินภารกิจของตัวเอง 

ถึงแม้ว่าข้อมูล หรือข้อเท็จจริงจะมีนัยที่ตรงข้ามก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลด้วย 

วิธีการที่ไม่ชอบธรรม(ตัณหา) 

  ๑.๒ ความถือตัวถือตน ว่ากลุ่มของตัวเองมีข้อมูลที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง(มานะ)ซึ่งการแสดงออกในลักษณะดังกล่าวอาจท�าให้กลุ่มอื่น เกิดความไม่พอใจ นอกจากนั้น 

กลุม่ทีไ่ม่มีข้อมูลกอ็าจจะเกดิความรูส้กึในเชงิลบต่อตนเองหรอืกลุม่ตวัเองว่า ไม่มศีกัยภาพในอนัทีจ่ะได้มา

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

  ๑.๓ การมีจิตใจคับแคบ(ทิฏฐิ)เพราะเกิดความรู้สึกหวงข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ จึงไม่ยินยอมเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่กลุ่มตัวเองมีอยู่แก่กลุ่มอื่น ๆ โดยมองว่า กลุ่มอื่นจะได้เปรียบหรือค้นพบ

ทางออก ด้วยเหตุนี้จึงพยายามปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 ๒. การเกดิเจตนาทีไ่ม่ด(ีอกศุลมลู)เพราะเม่ือเกดิข้ึนภายในใจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลแล้วจะท�าให้

เกิดการกระท�าดังต่อไปนี้

  ๒.๑ การแก่งแย่งช่วงชิงข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยปราศจากความชอบธรรม(โลภะ)

  ๒.๒ ไม่พอใจกลุ่มอื่น ๆ ที่น�าเสนอข้อมูลพาดพิงในทางร้ายหรืออาจจะมาจากการไม่ยินยอมที่

จะให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริงหรือตามที่กลุ่มของตัวเองต้องการ(โทสะ)

  ๒.๓ ความเข้าใจ คลาดเคลือ่นหรอืยดึมัน่ในข้อมลูทีไ่ด้มาว่าเป็นข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ว่า หรืออาจจะ

ยึดมั่นในข้อมูลของตัวเองว่าดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จึงท�าให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่น�าเสนอนั้นคลาดเคลื่อน

(โมหะ) พระพทุธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรสัถงึมลูเหตท่ีุท�าให้เกิดววิาทหรอืขดัแย้งกนัม ี๖ ประการประกอบด้วย
13

 

   ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ ไม่มีความเคารพาย�าเกรง ในพระศาสดา 

พระธรรม และพระสงฆ์ ไม่เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในสิกขา 

   ๒. เป็นผูม้คีวามหลบหลู ่แสดงอาการเหยยีดหยาม ต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืต่อผูม้พีระคณุ ตเีสมอ 

ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ต�่าที่สูง 

 12
 ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน, หน้า 

๑๔๕.

 13
 อ้างใน มชัฌมินิกายอปุริปัณณาสก์, เล่ม ๓ ภาค ๑ หน้า ๗๗-๘๘, สุรย์ี มผีลกจิ, คณุธรรม จรยิธรรม สำมคัคธีรรม 

ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม จ�ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖๐-๑๖๑.
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   ๓. มีความริษยา ความอยาก ความต้องการ ความปรารถนา ไม่อยากเห็นผู้อื่นได้ดี มีความ

ตระหนี่ ตระหนี่ทรัพย์ ตระหนี่ความรู้เป็นต้น 

   ๔. เป็นผู้พูด โอ้อวด พูดยกตัว อวดมั่ง อวดมี เป็นผู้มีมายาหลอกลวงแสร้างท�ามีเล่ห์กล  

หรือเลศนัยต่าง ๆ นานา 

   ๕.  เป็นผู้ปรารถนาลามก มีความอยากได้ต้องการในสิ่งที่หยาบช้า เลวทราม มีความเห็นผิด

ว่า การกระท�าไม่มีผล เห็นผิดว่า เที่ยง เห็นผิดว่าขาดสูญ เป็นต้น 

   ๖.  เป็นผู้ถือเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ มีความด้ือรัน แก้ไข สละคืนความเห็นผิด 

ได้ยาก ..พระองค์ได้ทรงเน้นย�้าอีกว่า
14

   “...อานนท์ ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาท ทั้ง ๖ ประการนี้แล้ว พึงละ 

จากมูลเหตุน้ันเสีย เพื่อมิให้มูลเหตุนั้นลุกลามต่อไปในที่นั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข  

แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายเถิด เพราะว่า หากความวิวาทเกิดขึ้นท่ามกลางสงฆ์แห่งนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ 

ไม่เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย....

   “...ก็เมื่อภิกษุสองรูปวิวาทกัน แตกออกเป็นสองฝ่าย ศิษย์ของภิกษุเหล่านั้นในวิหารก็ย่อม

วิวาทกันต่อจากน้ัน ผู้อุปัฏฐากของภิกษุเหล่าน้ันก็ย่อมวิวาทกัน ล�าดับนั้น อารักขเทวดาของพวกมนุษย์ 

ก็แตกเป็นสองฝ่าย ต่อจากนั้น ภุมมัฏฐเทวดา ผู้เป็นมิตรของอารักขเทวดาย่อมแตกกัน เทวดาและมนุษย์

ทั้งหลาย (เว้นอริยบุคคล)ย่อมแตกเป็นสองพวก ความวิวาทเกิดติดต่อโยงกันไปเช่นนี้จนถึงพรหมโลก...”

 เหตแุห่งความขัดแย้งหรอืทะเลาะววิาทเหล่านี ้เป็นธรรมชาติทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ ในทกุระดับชนช้ัน

ทางสังคม หากคนในสังคม องค์กร บริษัท มีมิจฉาทิฏฐิ มักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู่ มีพฤติกรรม หยามเหยียด 

ไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้มีพระคุณ มีความอิจฉา อาฆาต พยาบาท โอ้อวด หลอกลวง มีความ

ปรารถนาชั่ว สกปรก ไม่สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ตัวเอง แน่นอนว่าสังคม องค์กรหรือหน่วยงานเหล่านั้น 

ย่อมถึงซึ่งความเสื่อม ล่มสลายไปในที่สุด ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงแสดงกฎแห่งธรรม  

อันเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคี เอาไว้ว่า
15

 “...ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธา มีความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุ-ผล ยึดมันในหลักธรรม 

ที่ถือ ท�าแต่ในสิ่งท่ีดี เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน  

เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ภิกษุนั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียว...

 ...ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีหิริ มีความละอายในการกระท�าชั่ว ย่อมไม่ประพฤติผิด 

จากพระธรรมวินัย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ ละจากอกุศล เจริญกุศล ละจากสิ่งที่มีโทษ รักษา

 14
 สุรีย์ มีผลกิจ, คุณธรรม จริยธรรม สำมัคคีธรรม ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ-

มหานคร : คอมฟอร์ม จ�ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖๑.

 15
 สุรีย์ มีผลกิจ, คุณธรรม จริยธรรม สำมัคคีธรรม ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ, หน้า ๑๕๖.
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ตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุนั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียว ...ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีโอตตัปปะ  

คือมีความเกรงกลัวต่อบาป ต่อการกระท�าความชั่ว เกรงจะถูกติเตียน ถูกลงอาชญา หรือเกรงภัยในอบาย

คือ นรก เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย จงึเว้นจากการกระท�าบาปอกุศล ภิกษนุัน้พึงหวงัความเจริญอย่างเดียว..

ภิกษุทั้งหลาย..เมื่อเธอทั้งหลายเป็นพหูสูต เป็นผู้ศึกษา ได้ยินได้ฟังมาก ทรงจ�าแม่นย�า ท่องบนพระสูตร 

พทุธพจน์ชดัเจน สาธยายธรรมคล่องแคล่ว มคีวามเข้าใจลึกซ้ึงในธรรมทีพิ่จารณา ประจักษ์สภาพธรรมนัน้ 

ด้วยปัญญา ท้ังในความหมายและเหตุผล ภิกษุนั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียว..ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอ 

ทั้งหลายเป็นผู้ปรารภความเพียรคือเพียรขจัดอกุศลท่ีเกิดข้ึนให้หยุดอยู่ ๑ เพียรระวังอกุศลท่ียังไม่เกิด 

ไม่ให้เกิด ๑ เพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๑ เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไพบูลย์งอกงามยิ่งขึ้น ๑ 

ภกิษุนัน้พงึหวงัความเจรญิอย่างเดยีว ..ภิกษท้ัุงหลายเมือ่เธอมีสตสิมัปชญัญะ หมัน่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ได้แก่

การพิจารณากายานุปัสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสนา- 

สติปัฏฐาน ภิกษุนั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียว..ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญา คบหา

สัตบุรุษ สนทนากับท่านผู้ทรงความรู้ ฟังพระสัทธรรม เอาใจใสหาความรู้จริง คิดค้นหาเหตุ-ผลโดยถูกวิธี 

ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ประพฤติตนอยู่ในขอบเขตตามความมุ่งหมายเพื่อความงอกงาม

แห่งปัญญา ภิกษุนั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียว...

 ดังน้ัน การที่ผู ้เขียนยกเอาพุทธพจน์มาเป็นหลักการเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ให้เกิด 

การพิจารณาว่า หลักของธรรมทางด้านพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสสอน 

วางเป็นแนวทางที่จะต้องประพฤติ ปฏิบัติต่อตน ต่อชุมชนและต่อสังคมอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นหลักของ  

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ หลักของ สาราณียธรรม ส�าหรับคฤหัสถ์ ๖ ประการ หลัก สัปปุริสธรรม ๗ 

หรือหลักธรรม ๑๐ ประการ อันเป็นเหตุให้ไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือหลักของกัลยาณมิตร เป็นต้น จึงกล่าว

สรุปได้ว่า สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง ความปรองดอง สามัคคีธรรม คือธรรมที่ท�าให้เกิดความ 

พร้อมเพรียง ในหมู่ชนทั้งหลาย และสมานฉันท์คือความพอใจร่วมกัน มีความเห็นฟ้องต้องกัน ทั้งในความ

คิดและการกระท�า

จุดจบของควำมขัดแย้งที่สังคมควรทบทวน
 ถ้าเราจะพจิารณาตามกฎของอนจิจลักษณะในไตรลกัษณ์ ว่าทกุสิง่ทกุสรรสิง่ เมือ่เกดิขึน้แล้ว ตัง้อยู่

และสุดท้าย ดับหรือสลายไป(เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป)ไม่มีสรรพสังขารใด ไม่เป็นไปตามกฎของความจริง

ดังกล่าว ด้วยเหตุนั้น เมื่อมีความขัดแย้ง เมื่อความขัดแย้งนั้นด�ารงอยู่ตามเหตุปัจจัย สุดท้ายเหตุปัจจัย 

เหล่านั้น ก็จะถูกรื้อถอนด้วยกระบวนการที่ไม่คงทน ไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของการ

ให้อภัยในด้านต่าง ๆ ของสังคม ได้แก่
16

 16
 ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน, หน้า 

๓๐๔-๓๐๕.
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 ๑. อภัยทานทางใจ เป็นวธิกีารให้ความไม่มีภยั ทีถ่อืว่าเป็นจุดเร่ิมแรกทีจ่ะเดินเข้าไปสู่กระบวนแห่ง

อภัยทานในการจัดการความขัดแย้ง โดยการเปิดใจ เพื่อรื้อถอน สลายการยึดมั่นถือมั่น(ทิฏฐิ)ในตัวตน 

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความรวมไปถึง การเปิดใจพร้อมท่ีจะส�านึกผิดหรือยอมรับผิดในส่ิงท่ี

กระท�าต่อกัน อภัยทานทางใจนั้น ยังเป็นการฝึกใจ ให้มีความอดทน เป็นอิสระจากความอาฆาต พยาบาท  

โกรธแค้นทัง้ปวง ปรบัเปลีย่นใจให้มีเมตตาต่อเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั แม้ว่าจะเป็นคูก่รณ ีในความขดัแย้งกต็าม

ซึ่งถือได้ว่า เป็นการเอาชนะใจตัวเองและเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ผู้มีจิตใจสูง

 ๒. อภัยทานทางวาจา เป็นวิธีการให้ความไม่มีภัย โดยการใช้วจนะภาษา ในการจัดการปัญหา  

ความขัดแย้ง กล่าวคือเป็นศิลปะ การใช้ค�าพูด ที่อาจแสดงออกรวมกับการใช้ภาษากาย เช่น ท่าทาง  

แววตา การตั้งใจฟัง การให้อภัยทาน ทางวาจา ยังถือว่า เป็นวิธีการสื่อสารของสุภาพชน ในการที่จะน�ามา

ซึง่ความเข้าใจซึง่กันและกนั เช่น
17

 (๑) กล่าวค�าพดูทีส่ภุาพ ไพเราะ ไม่หยาบคาย (๒) กล่าวค�าพดูทีซ่ือ่สตัย์

จรงิใจเหมาะแก่กาลและเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง (๓) กล่าวค�าพดูทีพ่ดูด้วยความปรารถนาดต่ีอกนั เป็นค�าพดู

ที่ไม่เบียดเบียน ท�าร้ายผู้อื่น ไม่ดูถูกเหยียดหยาม เช่น กล่าวค�าพูดที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง เหนือกว่าหรือ

ยกตนข่มท่าน (๔) กล่าวค�าพดูทีก่่อให้เกดิความสมานฉนัท์ หลีกเลีย่งการใช้ค�าพดูทีย่ยุงให้เกดิการแตกแยก

หรือเกิดความรุนแรง

 ๓. อภัยทานทางกาย เป็นวิธีการของอภัยทานที่แสดงออกอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับอภัยทานทาง

วาจา เป็นการกระท�าที่สื่อเชื่อมโยงมาจากอภัยทานทางใจ และวาจา ซ่ึงวิธีการของอภัยทานทางกายใน

การน�ามาจดัการปัญหาของความขัดแย้ง จะมลัีกษณะการแสดงออกต่าง ๆ  ได้หลายประการคอื การเคารพ

และให้เกียรติในความคิดของผู้อื่น โดยควรฟังอย่างตั้งใจ ในการรับทราบข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ และการ

ฟังอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการ ความทุกข์ที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจของแต่ละคนที่ได้เปิดเผยออกมา 

อย่างเป็นอิสระ การฟังอย่างตั้งใจ อย่างลึกซึ้งนั้นถือว่า เป็นวิธีการของอภัยทานทางกายที่ส�าคัญ  

เพราะเป็นการแสดงออกของอภัยทานทางใจ ที่จะบ่งบอกถึงการเปิดใจ ท�าลายก�าแพงของการยึดมั่น 

ถือมั่นในตัวตน ยอมรับความจริงในความคิดที่แตกต่างหลากหลาย เป็นการถ่ายทอด หมุนเวียนในอารมณ์  

ความรู้สึก ความนึกคิดของกันและกัน ซึ่งจะน�าพาไปสู่ความเข้าใจต่อกันได้ในที่สุด

 ท้ายที่สุดแล้ว ความสามัคคี การปรองดอง ความสมานฉันท์จะเกิด ด�ารงอยู่ได้ในชีวิตและสังคม 

ประเทศชาติ ประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน มั่นคง ถาวร เพื่อสันติภาพ สันติสุขได้นั้นทุกองคาพยพในสังคม

ต้องตัดตัวอัตตา ตัวตน หรือถอนตัว ตัณหา ตัวทิฏฐิและตัวมานะออกจากตัวตนให้ได้เสียก่อน วิธีการที่ดี

ที่สุดก็คือจะต้องแสดงบทแห่งความรักให้เกิดข้ึนในจิตใจของแต่ละคนก่อนในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 

“เมตตา” ความรัก ความปรารถนาดี ให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า  

 17
 เรื่องเดียวกัน,หน้า ๓๐๕-๓๐๖-๓๐๗.
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ดังมีบทแผ่เมตตาเพื่อแสดงออกถึงความรักเอาไว้
18

 คือ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพ่ือนทุกข์  

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย 

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนีฆา โหนตุ  

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ 

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

 การแผ่เมตตา ตามหลักของพระพุทธศาสนาบ่งบอกถึงใจเขาและใจเรา เรามีความรักตัวกลัวตาย

อย่างใดสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เรามีความปรารถนาต้องการความสุข ไม่ต้องการความทุกข์เช่นใด  

สรรพสัตว์ท้ังหลายในโลกก็มีความปรารถนาเฉกเช่นเดียวกัน และเหมือนกัน เพราะธรรมชาติของสัตว์ 

เกลียดกลัวความทุกข์ ต้องการความสุขเสมอเหมือนกัน สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการแผ่เมตตานั้น มีอานิสงส์ 

คือ
19

 ผลดีหรือผลที่น่าปรารถนาน่าพอใจ อันสืบเนื่องหรือพลอยได้ จากกรรมดี ผลงอกเงยแห่งบุญกุศล 

คุณข้อดี ผลก�าไร ผลได้พิเศษ “อานิสงส์”มีความหมายต่างจากผลที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยขอบเขตที่กว้าง

หรือแคบกว่ากัน หรือโดยตรงโดยอ้อม เช่น ท�ากรรมดี โดยคิดต่อคนอื่นด้วยเมตตา แล้วเกิดผลดีคือมีจิตใจ

แช่มชื่น สบาย ผ่อนคลาย เลือดลมเดินดี มีสุขภาพ ตลอดถึงว่า ถ้าตายด้วยจิต อย่างนั้นก็ไปเกิดดี นี้เป็น

วบิาก พร้อมกันน้ัน กม็ผีลพ่วงอืน่ ๆ  เช่น หน้าตา ผ่องใส เป็นทีร่กัใคร่ชอบใจของคนอ่ืน อย่างนีเ้ป็นอานสิงส์

ของการแผ่เมตตาหรือเจริญเมตตา เช่น หลับเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย สรุปแล้ว  

ความเมตตา จดัว่าเป็นความรกัสากล ท่ีไม่ได้เลอืกแสดงความรกัเฉพาะใคร บคุคลใด หรอืสตัว์ใดโดยเฉพาะ

และมิใช่เฉพาะสัตว์ในภพ ภูมิใดเพียงอย่างเดียว เพราะขึ้นชื่อว่า สัพเพ สัตตา ซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลาย 

ทั้งปวงนั้น ในความหมายมิได้ยกเว้นสัตว์ใด ๆ ที่เกิดในภพภูมิใด โดยเฉพาะเจาะจงแต่หมายถึง สรรพสัตว์

ทั่วโลกจักรวาล อันเป็นสากลนั้นเอง 

 ดังนั้น ค�าว่าเมตตาธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้มีกล่าวเอาไว้มากมายอย่างเช่น เมตตาใน 

พรหมวิหาร ๔ ประการ หมายถึงความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่น สัตว์อื่นมีความสุข โดยไม่มุ่งหวัง 

สิ่งตอบแทนเป็นสภาวะจิตท่ีมีคุณภาพท่ีดี คิดเกื้อกูลด้วยประโยชน์สุข ปราศจากความเห็นแก่ตัว  

ความล�าเอียง ความเกลียดชังและการเบียดเบียนเป็นต้นหรือ เมตตาในสารณียธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุให้

ระลึกถงึกัน หลกัการอยูร่่วมกนัโดยทัว่ไปและการอยูร่่วมกนัต้องมคีวามเคารพ ความสามคัค ีความเอือ้เฟ้ือ 

เผื่อแผ่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมี (๑) เมตตากายกรรม หมายถึงแสดงกิริยาอาการสุภาพช่วยเหลือท�ากิจ 

ธุระด้วยความเต็มใจ ต่อหน้าและลับหลัง (๒) เมตตาวจีกรรม หมายถึงการกล่าวค�าสุภาพอ่อนหวานและมี

 18
 คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบุรณ์, รวบรวมจำก คู่มืออุบำสก อุบำสิกำ สวนโมกขพลำรำม, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๔๕.

 19
 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นต์แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๔๓
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สาระประโยชน์ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตลอดถึงการแนะน�าตักเตือนกันด้วยความหวังดี (๓) เมตตา

มโนกรรม หมายถึง มองดูกันด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส มีความปรารถนาดีและคิดท�าประโยชน์ต่อกัน 

ในส่วนของเมตตาในเบญจธรรม หมายถงึ กลัยณธรรม ๕ ประการ คอืเป็นธรรมท�าให้บคุคลเป็นกลัยาณชน

หรือคนดีประกอบด้วย (๑) เมตตา กรุณา (๒) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพในทางสุจริต (๓) กามสังวร ส�ารวม

ในการ (๔) สัจจะ ความซื่อสัตย์ (๕) สติสัมปชัญญะ ความระลึกได้และความรู้สึกตัวเป็นต้น แม้แต่ใน 

ปฐมอาฆาตวินยสูตร พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงตรัสการเจริญเมตตาเป็นการเจริญเพื่อละความอาฆาต

ในจิตใจของทุก ๆ คนดังพุทธด�ารัสที่ว่า
20

 “...ภิกษุทัง้หลาย ธรรมเป็นทีร่ะงบัความอาฆาต ซึง่เกดิขึน้แก่ภกิษโุดยประการทัง้ปวง ๕ ประการนี้ 

๕ ประการ เป็นไฉน คือ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาต

พงึบงัเกิดขึน้ในบคุคลใด พงึเจรญิกรณุาในบุคคลน้ัน ๑ ความอาฆาตพงึบงัเกิดขึน้ในบคุคลใด พงึเจรญิมทุติา

ในบคุคลนัน้ ๑ ความอาฆาตพงึบังเกดิข้ึนในบุคคลใดพงึเจรญิอเุบกขาในบคุคลนัน้ ๑ ความอาฆาตพงึบงัเกดิ

ขึ้นในบุคคลใดพึงถึงการไม่นึกใฝ่ใจในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาต พึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงนึกถึงความเป็น

ผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผาพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง  

จักท�ากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นทายาท(ผู้รับผล)ของกรรมนั้นดับนี้ ๑...”

 มิใช่เพียงเฉพาะหลักของเมตตาธรรมเท่านั้น หลักของธรรมที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักของ 

เมตตาธรรมก็คือ ขันติธรรม ได้แก่
21

 ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่

เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต ขันติจะมีองค์ธรรมประกอบด้วยอโทสะเจตสิก มีลักษณะความไม่คิด

ประทุษร้าย กิริยาที่ไม่คิดประทุษร้าย ภาวะที่ไม่คิดประทุษร้าย ความไม่พยาบาท ความไม่เบียดเบียน  

มีความไม่ดุร้าย ไม่พิโรธเป็นเครื่องหมายมีแยบคาย ซึ่งจะท�าให้เกิดความอดทน 

 แท้จริงแล้วการเริ่มต้นความเมตตา ความรัก ความสมานฉันท์ ความปรองดองหรือความสามัคคีนั้น 

ในหลักการทางด้านพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ด้วยการเร่ิมต้นท่ีตัวเองก่อน ทุกข้ันตอน ทุกกระบวนการ 

เพราะว่าสิ่งที่จะเกิด จะมี จะเป็น จะด�ารงอยู่ได้นั้นก็ด้วยอาศัยองค์ประกอบ ๓ ด้านของมนุษย์ คือ
22

 

กายทวาร บาปที่เกิดขึ้นทางกายมี ๓ อย่าง คือ (ก) การฆ่าสัตว์ (ข) การลักทรัพย์ (ค) การประพฤติผิด 

ในกาม วจีทวาร บาปที่เกิดขึ้นทางวาจา มี ๔ อย่าง คือ (ก) พูดเท็จ (ข) พูดส่อเสียด (ค) พูดค�าหยาบ  

(ง) พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล มโนทวาร บาปที่เกิดขึ้นทางใจมี ๓ อย่างคือ (ก) อภิชฌา โลภอยากได้ของผู้อื่น

 20
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๒.

 21
 ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, “กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน”, 

หน้า ๒๕๘.

 22
 พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร, (น้อยวัน), กำรวิเครำะห์เชิงปรัชญำเรื่องบำปในพระพุทธศำสนำเถรวำท, 

วิทยานิพนธ์, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๕-๖.
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มาเป็นของตน (ข) พยาบาท คือท�าร้ายคนอื่น (ค) มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของมนุษย ์

ทีจ่�าน�ามาเป็นเกณฑ์ของการคิดตดัสนิใจท่ีสะท้อนพฤติกรรมออกไปเพือ่ประกอบสิง่ท่ีเรยีกว่า ความศรทัธา 

อันเป็นความเช่ือของตนเองก็คือ ความคิดเห็น ทัศนคติหรือทฤษฏีที่ตนเองยึดถือว่าเป็นแนวทาง  

เป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิด แรงจูงใจอ้วยการแสดงออกทางกาย ทางวาจาและ 

ทางใจ ทัง้ทีเ่ป็นฝ่ายกศุบ(บญุ/ความด)ีอกศุล(บาป/ความชัว่)เช่นเกณฑ์การตัดสินว่า ล่วงการกระท�ากรรมบถ

ต่าง ๆ ทางด้านวจีทวารประกอบไปด้วยการล่วงกรรมบถ “มุสาวาท” ๔ ประการ
23

 

  ๑. อตฺถวตฺถุ  สิ่งของหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นจริง

  ๒. วิสวาทนฺจิตฺตตา มีจิตคิดมุสา

  ๓. ปโยโค  พยายามมุสาด้วยวาจาตามความประสงค์ของตน

  ๔. ปรสฺสตทตฺถวิชานน� ผู้อื่นมีความเชื่อตามเนื้อความที่มุสานั้น

 การล่วงละเมิดกรรมบถ “ปิสุณวาจา” มี

  ๑. ภินฺทิตพฺโพ  ผู้ที่ท�าให้แตกจากกัน

  ๒. เภทปุเรกฺขาโร มีเจตนามุ่งให้แตกจากกัน

  ๓. ปโยโค  ท�าความเพียรเพื่อให้แตกจากกัน

  ๔. ตทตฺถวิชานน� ผู้ฟังรู้เรื่องความนั้น

 การกล่าวล่วงกรรมบถ “ผรุสวาจา” มี ๓ ประกอบด้วย

  ๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร มีคนอื่นที่ตนพึงดา

  ๒. กุปิตจิตต�  มีจิตโกรธ

  ๓. อกฺโกสนา  กล่าววาจาด่า

 การกล่าวล่วงกรรมบถ “สัมผัปปลาปะ”มี ๒ ประกอบด้วย

  ๑. นิรตฺถกถาปุเรกฺขารตา  ตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์

  ๒. ตถารูปิก� พากลน�  กล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์

 การกล่าวล่วงละเมิดกรรมบถดังกล่าว จึงเป็นเหตุ-ผล เป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคม ท่ีก�าลัง

เป็นไปและด�ารงอยู่ในสังคม ณ เวลานี้ หลักการส�าคัญที่ควรน�ามาพิจารณา ทบทวนให้การศึกษาตระหนัก

รู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านสติปัญญาและด้านความคิดให้แก่สังคมในเวลานี้และจะต้องช่วยกันเผยแพร ่

ก็คือหลักของ “สัมมาทิฏฐิ”
24

 ปัญญาอันเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ เห็นชอบตามคลองธรรมว่าท�าด ี

 23
 เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๐-๑๑.

 24
 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

เอส.อาร์.พริ้นต์แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๕.
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มีผลด ีท�าชัว่มผีลชัว่ ซึง่เป็นหลกัสจัธรรมทีจ่ะช่วยลดระดับและท�าลายความคดิเหน็ทีไ่ม่ถกูต้อง มจิฉาทฏิฐิ 

ในสังคม ให้สังคมที่อุดมไปด้วยความรู้ (วิชชา)หรือปัญญา ให้มาก สามารถมีความรู้ เข้าใจ มีความบนเส้น

ทางเดินแห่งปัญญาและความคิดของผู้คนในสังคมได้ครอบคลุมมากขึ้น หลักของสัมมาทิฏฐิ ที่จะยกมา 

เพื่อจะบอกว่าคืออะไร อย่างไร ส�าคัญเช่นใดก็คือ
25

  “..ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ เป็นหัวหน้าอย่างไร เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จึงพอเหมาะได้  

เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา จึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ จึงพอเหมาะได้ เมื่อมี

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมี  

สัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสมาธิ  

สัมมาญาณจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาญาณ สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้..”หรือแม้แต่สัมมาทิฏฐิในระดับ

โลกียะคือ
26

 ความเห็นชอบในระดับโลกีย์คือยังเนื่องในโลก ขึ้นต่อโลก ได้แก่ ความเห็น ความเชื่อ  

ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้องต้องตามหลักแห่งความดี เป็นไปตามคลองธรรมหรือสอดคล้อง

กับศีลธรรม ดังนั้น เมื่อใดที่สัมมาทิฏฐิ มีความเจริญงอกงามในหมู่สังคม ก็จะเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือที่จะ

ก่อให้เกิดความปรองดอง ความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์องค์ประกอบของหลักธรรมที่ส�าคัญได้แก่
27

  “ ..ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันมีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คอยหนุน(อนุเคราะห์)ย่อมมีเจโตวิมุตติ

และปัญญาวิมุตติ เป็นผลานิสงส์ องค์ประกอบ ๕ อย่างนั้นคือ ศีล(ความประพฤติดีงาม สุตะ(ความรู้จัก

สดับ เล่าเรียน อ่านต�ารา การแนะน�า สั่งสอนเพิ่มเติม)สากัจฉา(การสนทนา ถกเถียง อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นสอบค้นความรู ้สมถะ(ความสงบ การท�าใจให้สงบ การไม่มีความฟุง้ซ่านวุน่วายใจ) และวปัิสสนา

(การใช้ปัญญาพิจารณา เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามสภาวะข้องมันคือตามที่มันจริง)

 บทที่ส�าคัญท่ีจะไม่น�าไปสู่ความขัดแย้ง พยาบาท ผูกอาฆาต ควรที่จะน้อมน�าหลักการให้อภัยที่

พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในอภัยราชกุมารสูตรว่า
28

  “...ตถาคตรู้ว่า วาจาท่ีไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจาน้ันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็น 

ที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าวค�านั้น ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และ

วาจานัน้ไม่เป็นทีร่กั ไม่เป็นทีช่อบใจของคนอืน่ ตถาคตไม่กล่าวค�านัน้ ตถาคตรู้วาจาทีจ่ริง ทีแ่ท้และประกอบ

ด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าวาจานั้น 

 25
 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า 

๗๓๔.

 26
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓๗.

 27
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๗๔๘.

 28
 ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, กำรศึกษำวิเครำะห์อภัยทำนเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน, หน้า 

๒๗๖.
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ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น 

ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น ตถาคตรู้วาจาท่ีจริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจาน้ันเป็นที่รัก  

เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น ตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และ

วาจานั้น เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ในข้อนั้น ตถาคตรู้กาล ที่จะกล่าววาจานั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร 

เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย...” ฉะน้ัน พุทธวจนะท่ีพระองค์ทรงตรัสแสดงและ 

สั่งสอน จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะบอกว่า การจะพูด จะกล่าวสิ่งใด ๆ ออกไปต่อสาธารณะจะต้องระมัดระวัง 

ต้องตรวจสอบ ส�ารวม พิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรองให้รอบคอบและรอบด้านทุกด้านว่าจะ ผลดี  

ผลเสยีหายทีจ่ะเกดิข้ึนท้ังตนเองและบุคคลอ่ืนหรอืสงัคมอย่างไร รูต้น รูค้น รูเ้ขา รูเ้รา รูก้าลเวลา ควรไม่ควร 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงใด ถ้าหากขาดหลักการส�ารวจ ตรวจสอบ ไม่ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นที่ชอบหรือถูกต้อง หรือขาดหลักสัมมาสังกัปปะได้แก่
29

การด�าริชอบ แต่เป็นมิจฉาสังกัปปะ
30

 

ด�าริผิด ได้แก่ด�าริแสไปในกาม ด�าริพายาบาท ด�าริเบียดเบียนเขา ซึ่งประกอบด้วย กามสังกัปปะหรือ 

กามวิตก คือความด�าริที่เกี่ยวข้องกับกาม ความนึกคิดในทางที่จะแสวงหา หรือหมกมุ่นพัวพัน ติดข้องอยู่

ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕ หรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทานต่าง ๆ  ความคิดในทางเห็นแก่ตัว 

เป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะหรือโลภะ พยาบาทสังกัปปะ หรือพยาบาทวิตก คือความด�าริที่ประกอบด้วย

ความเคียดแค้นชิงชัง ขัดเคือง ไม่พอใจ คิดเห็น เพ่งมองในแง่ร้ายต่าง ๆ มองคนอื่นเป็นศัตรู ผู้มากระทบ

กระทั่ง เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจ เป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบ(ตรงข้ามกับ

เมตตา) วิหิงสาสังกัปปะ หรือวิหิงสาวิตก คือความด�าริในทางที่จะเบียดเบียน ท�าร้าย ตัดรอน และท�าลาย 

อยากไปกระทบกระทั่งรุกรานผู้อื่น อยากท�าให้เขาประสบความทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นความนึกคิดใน

ฝ่ายโทสะ แง่จะไปกระทบ(ตรงข้ามกับกรุณา)

บทสรุป
 การที่จะน�าไปสู่การปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี ความรัก ความเมตตา ความสงสารในหมู่สังคม

ได้นั้น จะต้องสร้างความรู้ให้กับสังคมในหลักของ สัมมาทิฏฐิ
31

 การมองเห็นถูกต้อง มีความเห็นถูกต้อง 

ทฤษฎีถูกต้องและมีความเข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของเหตุปัจจัยต่อองค์ประกอบกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม

สัมมาสังกัปปะ
32

 หมายถึงความด�าริชอบเป็นกุศลจิตที่ปราศจากกิเลสอันเนื่องมาจาก อกุศลวิตก ได้แก่

 29
 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท,์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพ-

มหานคร : บริษัทเอส.อาร์.พริ้นต์แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๖.

 30
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑๙.

 31
 สุวัฒน์ จันทรจ�านง, แก่นพุทธธรรม (The Buddha s core Teaching), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

ตถาตาพับลิเคชั่น, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๒.

 32
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๖.*
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กามวิตก ได้แก่ความคิดฝ่ายราคะ และโลภะที่จะแสวงหาสิ่งเสพ ความคิดอยากได้ หมกมุ่นพัวพัน ติดข้อง 

อยู่กับสิ่งสนองความต้องการทางประสาทสัมผัส สนองตัณหาอุปาทานต่าง ๆ พยาบาทวิตก ได้แก่  

ความคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองไม่พอใจ เคียดแค้น คิดเห็นในแง่ร้ายต่าง ๆ ปราศจากความเมตตา

วิหิงสาวิตก ความคิดในทางโทสะที่จะเบียดเบียนท�าร้าย ข่มเหง รังแก ก่อทุกข์ เพื่อท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

และให้ลดละ เลิกการเห็นแก่ตัวคืออุปาทานหรือแม้แต่ธรรมอันท�าให้เนินช้า ปปัญจธรรม กิเลสเครื่อง 

เนิ่นช้า, กิเลสที่ปั่นให้เชือนแชชักช้าอยู่ในสังสารวัฏหรือปั่นสังสารวัฎให้เวียนวนยืดเยื้อกิเลสท่ีเป็นตัวการ

ปั่นเรื่องท�าให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อแผกเพี้ยนพิสดารพาให้เขวออกไปจากความเป็นจริงและก่อปัญหาความ 

ยุ่งยากเดือดร้อนเพิ่มขยายทุกข์มี ๓ คือตัณหา มานะ ทิฏฐิ ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นตัวขัดแย้ง เป็นตัวยึดเหนี่ยว 

ถ่วงไว้ ไม่ก่อให้เกิด การปลดปล่อยโซ่ตรวนที่พันธนาการ คล้องกาย วาจาและใจ ไม่เป็นอิสระ มีเสรีภาพ 

ดังนั้น มนุษย์จะพ้นบ่วงจากการคล้องความมีอิสรภาพ เสรีภาพและอธิปไตย เป็นของตนเองได้ มนุษย ์

จะต้องมีความรัก มีความเมตตา มีความกรุณาและมีความสงสาร พร้อมทั้งการรู้รักสามัคคี พัฒนาและ 

ให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้แก่ตนและบุคคลอื่น 
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