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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องเปนการนําเสนอรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย คือ การสรางวงลอแหงสันติภาพ -ลอมวงลอดวย บวร. 
-มุงพัฒนาตามหลัก 4 D อันประกอบดวย วงลอท่ี ๑ การสรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ อัน
มาจากรากฐานคําสอนและหลักปฏิบัติทางศาสนา วงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม คือ ผูมีสวน
รวมทุกฝายนับต้ังแตผูนําศาสนา องคกรศาสนา นักวิชาการ ตางก็ตองรวมมือประสานในการสรางวิถี
สันติวัฒนธรรมวงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ คือ การพัฒนาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในงานสรางสันติภาพ 
บุคลากรเหลานี้ตองฝกใหมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีเรียกวา วิศวกรสันติภาพ ท้ังนี้วงลอท้ัง ๓ จะขับเคลื่อน
ไดตองอาศัยการรวมพลังของบาน วัด และโรงเรียน ท่ีจะมาชวยลอมวงลอและสงพลังใหสามารถ
ขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและมีทิศทาง กลาวคือ รวมพลัง บวร. เปน สถานี BTS (BAN – TAMPLE- 
SCHOOL) เพ่ือสันติสุข และมีการพัฒนาท่ีตามหลักการพัฒนา ๔ ดาน คือ การพัฒนาทางกายภาพ 
การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปญญา ซ่ึงจะเปนแผนแมแบบการสราง
สันติภาพในสังคมไทยใหมีความยั่งยืน ตานกระแสแหงความขัดแยงท่ีซุกซอนอยูในจิตใจและพรอมท่ี
จะเปนไวรัสในการแพรกระจายสูสังคม   
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ABSTRACT 

This research is intended to purpose the knowledge model in peace as to 

be the guided path in developing the Peace Building Process in Thai Society 
which is the building of the wheel of peace; -the forming of circle with BTS.; -
the intending to develop by adopting the 4D principles which were Wheel 1: To 
formulate the rooted soul of peace which is derived from the root of the teachings 
and principles in Buddhism, Wheel 2: to build the multi-cultural path to peace which 
means all participants starting from the religious leaders, religious organizations, 
scholars have to corporate hands in hands in building the path to cultural peace, 
Wheel 3: to produce the peace engineer which means the developing of individuals 
who will be in the peace building work. These people will be trained to acquire the 
specific quality which is called the peace engineer. In this regards, these 3 wheels 
can be driven by the forces of BAN (house), Temple, School that come together to 
form the circle and release the energy to drive these wheels with continuity and 
directionality; that is to conjoin these forces of BTS station (BAN – TAMPLE – 
SCHOOL) for peace and development. By doing so, the researchers have adopted 4 
dimensions of development according to the principle which are physical 
development, social development, mental development and intellectual 
development. This concept will be implemented as the master plan in building the 
peace in Thai society to sustain permanently. It will withstand the stream of conflict 
hidden in the mind and be ready to spread like a virus to the society.  
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แผนภาพท่ี ๔.๒๐ ภาพสมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖                               ๑๘๓ 
แผนภาพท่ี ๕.๑  สรุปเกณฑชี้วัดมิติทางศาสนาตามกรอบการพัฒนาสันติภาพ ๔ ดาน              ๒๑๖ 
แผนภาพท่ี ๕.๒  นักสันติภาพกับแนวทางสรางสันติภาพในมิติศาสนา                                 ๒๑๘       
แผนภาพท่ี ๕.๓  แสดงภาพวงลอท่ี ๑ สรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ                        ๒๓๙   
แผนภาพท่ี ๕.๔  แสดงภาพวงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม                                     ๒๔๐ 
แผนภาพท่ี ๕.๕  แสดงภาพวงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ                                            ๒๔๑ 
แผนภาพท่ี ๕.๖  แสดงภาพโมเดล                                                                          ๒๔๗ 
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บทท่ี๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมไทยและสังคมโลกไดวิวัฒนาการหมุนเวียนเปลี่ยนความเจริญอยางไมสิ้นสุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมโลกยุคดิจิทัล จนทําใหเกิดกระบวนการสื่อสารไรพรมแดน เกิดกระแส
โลกาภิวัฒนท่ีมิไดนําพาความเจริญดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแตยังสรางความทาทายใหกับสังคมโลก๑ ดวย
เหตุนี้ จึงกอใหเกิดสังคมท่ีเต็มไปดวยความ “ไรระเบียบ” (Chaos)๒   ตัวแปรสําคัญของสภาวะดังกลาว
นั้นซอนตัวอยูบนพ้ืนฐานของสังคมท่ีมีความแตกตาง และหลากหลายไปดวยคานิยม ทัศนคติ ภาษา 
ศาสนา  ความตองการ ผลประโยชน และกลุมชาติพันธุ ท่ีพยายามจะดํารงและรักษาความเปนอัตลักษณ 
และผลประโยชนของกลุมตัวเองเอาไว   ดวยเหตุนี้  จึงทําให “ความไมสมนัย” ของตัวแปรตางๆ เกิด
อาการ  “ขบเหลี่ยม”  จนกลายเปน “ภาวะไรความสมดุล”  และกอใหเกิด “ผลขางเคียง” (Side 
Effect)  จนนําไปสู “ความขัดแยง” (Conflict)    ในท่ีสุด 

จากประเด็นปญหาดังกลาว จึงทําใหเกิดกระบวนการท่ีวาดวย “การระงับขอพิพาท
ทางเลือก” (Alternative Dispute Resolution :ADR)๓ ข้ึนมา เพ่ือท่ีจะจัดการความขัดแยงในมิติตางๆ 

    ๑Jim Sheffield, Globalization: Yesterday, Today, and Tomorrow, (New York: Emergent 
Publications:2013), p. 19. 

๒ ทฤษฎี “ไรระเบียบ”  (Chaos Theory หรือ  Theory of Complex System) เปนแนวคิดทางฟสิกส
ใหม ซึ่ง Ilya Prigogine ไดนําเสนอในงานเรื่อง The Law of Chaos  โดยไดช้ีใหเห็นวา แนวคิดเก่ียวกับความไร
ระเบียบน้ีทําใหนักวิทยาศาสตร และนักสังคมศาสตรตองทําความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานของกฎธรรมชาติใหม เน่ืองจาก
ความคิดท่ีผานมาวิทยาศาสตรมักจะมองกฎธรรมชาติวา เปนสิ่งท่ีถูกกําหนดไวอยางตายตัว ซึ่งแนวคิดน้ีไดเปลี่ยนไปเมื่อ
มีการคนพบทฤษฏีเรื่อง Chaos  เพราะแนวคิดน้ีไดย้ําใหเห็นวา รากฐานของธรรมชาติ คือ สภาวะแหงการไรเสถียรภาพ  
ดูเพ่ิมเติมใน ยุค  ศรีอาริยะ, มายาโลกาภิวัตน, (กรุงเทพฯ:โครงการวิถีทรรศน, ๒๕๔๑), หนา ๑๑๑-๑๑๙. 

ดวยเหตุดังกลาวน้ี ชัยวัฒน  ถิระพันธุ จึงสรุปแนวคิดดังกลาวดวยแวนของนักวิทยาศาสตรวา “ความไร
ระเบียบในความหมายทางวิทยาศาสตร หมายถึง สภาพ และกระบวนการของระบบท่ีไรเสถียรภาพ (Unstable) อันมี
ความออนไหวสูงยิ่ง และเปราะบางเมื่อมีการกระทบเพียงเล็กนอย”  ดูเพ่ิมเติมใน ชัยวัฒน  ถิระพันธุ, ทฤษฏีไรระเบียบ
กับทางแพรงของสังคมสยาม, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๔๒), หนา ๓๒. 

อยางไรก็ตาม  ธีรยุทธ บุญมีไดกลาวย้ําประเด็นดังกลาวผานมุมมองของนักสังคมวิทยาวา “โลกในยุค
ปจจุบันเปนโลกท่ีซับซอน (Complex World) เมื่อซับซอนสูงก็จะทําใหเกิดความขัดแยงกันสูง  ดวยเหตุน้ีจึงตองมอง
โลกใหกวาง เปนการมองใหพนไปจากกลุมสังคม หรือรัฐชาติของตนเอง เชน ชาติพันธุ  วัฒนธรรม และความเช่ือ  ดู
เพ่ิมเติมใน  ธีรยุทธ  บุญมี,  Road Map ประเทศไทย, กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๔๗), หนา ๘๑. 

จากกฎเกณฑดังกลาวน้ัน ยุค ศรีอาริยะ ไดเปรียบเทียบแนวคิดดังกลาววา สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง
อนิจจัง และทุกขังในพระพุทธศาสนา โดยช้ีใหเห็นถึงความสอดคลองกันวา ความไรระเบียบเกิดข้ึนจากการท่ีสิ่งตาง ๆ 
น้ัน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาไมมีสิ่งใดท่ีจะสามารถดํารงคงอยูได  ตลอดไป   

๓ วันชัย  วัฒนศัพท และคณะ (แปลและเรียบเรียง), คูมือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการ
ขอพิพาท, (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕). 

                                                           



๒ 

ไมวาจะเปนความขัดแยงท่ีนําไปสู “ความรุนแรง” อันเกิดจากสงคราม หรือความขัดแยงท่ีนําไปสูความ
รุนแรงในลักษณะอ่ืน ๆ เชน ปญหาเก่ียวกับสิทธิทางทรัพยากรธรรมชาติ    

นอกจากนั้นแลว ผลกระทบจากความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนี้ไดขยายผลเปนวง
กวางเกิดมโนทัศนทางสังคมท่ีเพรียกหาสังคมท่ีมีคุณภาพในชีวิตท้ังในมิติความเจริญภายนอกและการอยู
รวมกันอยางสันติสุขและมีสันติภาพในสังคม  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากนานาประเทศในการ
แกปญหาจึงเปนท่ีมาของการรวมตัวจัดตั้งองคกรสหประชาชาติ (The United Nations) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ, พัฒนาสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ ยึดหลักสิทธิเทาเทียมกัน, รวมมือกันแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
ประสานการดําเนินการของสหประชาชาติท้ังหลายไปยังจุดมุงหมายเดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติตามท่ีระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ ๒ ประการคือ หมวดท่ี ๖ วาดวยการ
แกไขขอพิพาทดวยสันติวิธี (Chapter VI : Pacific Settlement of Disputes : ขอ ๓๓-๓๘) และหมวด
ท่ี ๗ วาดวยการดําเนินการเพ่ือระงับภัยคุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทําใน
ลักษณะรุกราน (Chapter VII : Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the 
Peace, and Acts of Aggression : ขอ ๓๙-๕๑ ) ซ่ึงถือเปนมาตรการการใชกําลังเพ่ือใหเกิดสันติภาพ 
(peace enforcement) กองกําลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติถือกําเนิดข้ึนจาก
สถานการณความขัดแยงในบริเวณดินแดนปาเลสไตนและอิสราเอลเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) เพ่ือ
เฝาระวังสถานการณและติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงสงบศึกซ่ึงนับวาเปนภารกิจแลกและทําใหไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปจจุบันท่ัวโลกมีการจัดตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมสันติภาพและ
สนับสนุนใหใชสันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยงและบางองคกรไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซ่ึง
แตละองคกรมีแนวคิด องคความรูและวิถีปฏิบัติแตกตางกันไปตามบริบทของปญหาหรือสถานการณ
ความขัดแยง นับวาเปนประเด็นท่ีนักสันติภาพหรือผูท่ีสนใจแนวคิดเรื่องสันติภาพ แนวทางสันติวิธีควร
ศึกษาทําความเขาใจเรียนรูการทํางานขององคกรสําคัญท่ีมีบทบาทในการสงเสริมสันติภาพโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสันติภาพโลกบังเกิดข้ึนไดมิไดอาศัยเพียงแตการทํางาน
ขององคกรในระดับโลก เพราะปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององคกรสากลระดับโลกท่ีผานมาก็มิไดสําเร็จ
ในภารกิจทุกครั้งบางกรณีก็ประสบความลมเหลว อยางเชน ประสบการณความลมเหลวของปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพขององคกรสหประชาชาติ ในประเทศรวันดา โซมาเลีย และบอสเนีย-เฮอรเซโกวินา                 
ซ่ึงเปนปฏิบัติการในลักษณะท่ีมีการใชกําลังเพ่ือใหเกิดสันติภาพในขณะท่ีการแกปญหาความขัดแยงใน
บางประเทศสามารถสําเร็จผลไดดวยผูนําหรือนักตอสูเพ่ือสันติภาพในประเทศนั้นท่ีสามารถสรางแรง
บันดาลใจและความเชื่อม่ันจุดยืนของสังคมในการเลือกใชสันติวิธีเพ่ือแกปญหาความขัดแยง ซ่ึงชวยให
ระดับความรุนแรงของปญหาไมลุกลามถึงข้ันตองประหัตประหารชีวิตเพ่ือนมนุษย ผลงานการตอสูของ
ผูนําเหลานั้นไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปนนักสันติภาพโลกท่ีสรางแรงบันดาลใจในการตอสูเพ่ือ
เรียกรองสิทธิ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ดวยสันติวิธีและการไมใชความรุนแรง อาทิเชน มารตินลู
เทอรคิง จูเนียร(Martin Luther King Jr.), มหาตมะ คานธีแมชีเทเรซา(Mother Teresa), ทะไลลามะ 
องคท่ีสิบสี่ เทนซินเกียตโซ ออง ซาน ซูจี, (Aung San Suu Kyi),เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela), 
มะลาละห ยูซัฟซัย (Malala Yousafzai)เปนตน นักสันติภาพเหลานี้ตางก็มีท่ีมาแนวคิด บริบทของการ
เรียกรองสันติภาพท่ีแตกตางกันไป การรวบรวมองคความรู แนวคิด วิถีปฏิบัติของบุคคลเหลานี้นับวาเปน



๓ 

ประเด็นสําคัญเพ่ือใหนักสันติภาพหรือผูสนใจแนวคิดดานสันติภาพไดเรียนรูถอดบทเรียนเสนทางของนัก
สันติภาพผูตอสูเรียกรองการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีในบริบทของปญหาความขัดแยงท่ีตางกัน 

นอกจากนี้ สถานการณความขัดแยงในหลายทศวรรษท่ีผานมาสะทอนใหเห็นการให
ความสําคัญตอแนวคิดเรื่องสันติภาพ หรือความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข ซ่ึงถูก
ฉายภาพผานวาทกรรมท่ีหลากหลายถอยคํา เชน “สันติภาพ” (Peace) “สันติวิธี” (Peaceful Means) 
“ความสมานฉันท” (Reconciliation) และความปรองดอง (Harmony) ถอยคําเหลานี้ถูกนํามาใชใน
บริบทแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยมีเสนแบงแหงเวลา และผลประโยชน
หรือความตองการ และสถานการณ เปนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป๔ ทําใหเกิดประเด็นคําถามวา “สังคม
โลกไมมีสันติภาพท้ังภายในและภายนอก หรือมีเชิงคุณภาพนอยจริงหรือไม” เม่ือวิเคราะหผานมุมมอง
สถานการณความขัดแยงและความรุนแรงจากปรากฏการณท่ีผานมา เปนสิ่งท่ียืนยันหรือสะทอนใหเห็น
วิธีการท่ีเลือกนํามาใชแกปญหาท่ีขาดวัฒนธรรมแบบแบบสันติวิธี และมักใชความรุนแรงเปนเครื่องมือ
หรือทางออก คําถามจึงมีอีกวาจะใชเครื่องมืออะไรในการจัดการความขัดแยงและทําใหเกิดสันติภาพได
อยางไรโดยมิตองใชความรุนแรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรอบแนวคิด ทัศนะหรือมุมมองการใหความหมายของคํา
วา สันติภาพ ท่ีไดรับการตีความตางกันไปและเปนเหตุใหนําไปสูวิถีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน จึงมีนักคิดหรือ
สํานักสันติภาพตางๆ ท่ีแสดงทัศนะเก่ียวกับการสรางสันติภาพไวหลากหลายประเด็น  

แมวาแนวคิดดานสันติภาพกลุมนักคิดและนักสันติภาพของสํานักตางๆ จะถูกหยิบยกนํามาใช
เปนแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงอยูบอยครั้งแตแนวคิดเรื่องศาสนากับสันติภาพนับวาเปน
ประเด็นท่ีสังคมคาดหวัง ความปรารถนาท่ีจะใหศาสนาเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสราง
สันติภาพและจัดการความขัดแยงในสังคม  สําหรับพระพุทธศาสนาไดย้ําถึงไมมีความสุขใดจะยิ่งไปกวา
สันติสุข๕  อีกท้ังไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงหลักธรรม
ขอนี้  เปนหลักในการดําเนินชีวิต ทําใหรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย  มุงความสําเร็จ  คือ  ความสุข  
สะอาด  สวาง  สงบ คือ ศีล สมาธิ และปญญาหรือหลักไตรสิกขา ท่ีจะชวยใหมนุษยเกิดสันติภาพ
ภายนอกและสันติภาพภายใน สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาเนนใหเห็นความสําคัญของสันติภาพในระดับภาย
นอกนั้นเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูสันติภายใน โดยพัฒนาในระดับศีลอันเปนพ้ืนฐานไปสูระดับสมาธิ 
และปญญา ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับสูงหรือเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาในขณะท่ีศาสนาคริสต บิช็
อบคารลอสฟลิเป ซีเมเนสเบโล ไดกลาวถึงบริบทของ Christian spirituality  ศาสนศาสตรเชิงจิต
วิญญาณจําแนกความแตกตาง ระหวางสันติภาพของบุคคลหรือสันติภาพภายใน กับสันติภาพของสังคม
หรือสันติภาพภายนอกไววา สันติภาพของบุคคลนั้นเปนความสงบสุขท่ีถือกําเนิดจากจิตวิญญาณภายใน
และการตระหนักรูถึง สัมพันธภาพของตนกับพระผูเปนเจาและกับผูอ่ืน สวนสันติภาพทางสังคมนั้น เปน
การอยูรวมกันภายใตกฎระเบียบทางสังคมอยางสงบ สําหรับศาสนาอิสลาม สอนใหมีศรัทธาบริสุทธิ์ 
ยอมรับในเอกภาพของพระศาสดา  และมีจุดมุงหมายใหสรางดุลยภาพของชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดยชี้
ทางใหมนุษยปฏิบัติตามเพ่ือสันติสุขท้ังดานขัดเกลาจิตใจและการดํารงสันติภาพระหวางเพ่ือนมนุษยสุชาติ 

 ๔ ดูเพ่ิมเติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแยง. (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่), ๒๕๕๔. 

๕ “สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี” (นตฺถิ  สนฺติปร ํ สุขํ), ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๒/๕๒ 

                                                           



๔ 

เศรษฐมาลินี ไดศึกษาถึงความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
คําสอนอิสลามเปนแหลงคุณคาของการสรางสันติภาพเชน คุณคาเก่ียวกับความยุติธรรม (adl) คุณธรรม
ความดีงาม (ihsan), และการใชวิทยปญญา (hikmah) ลวนเปนคุณคาสากลท่ีเปนองคประกอบสําคัญ
ของกรอบคิดและยุทธวิธีในการสรางสันติภาพ  และสําหรับ ศาสนาพราหมณหรือฮินดู สอนใหรักษาและ
ปฏิบัติหนาท่ีระหวางบุคคลตอบุคคลดวยการกระทําตามหนาท่ีตามหลักอาศรม ๔  การพูดท่ีดีตอกัน การ
เสียสละ ซ่ือตรงตอมิตร มุงเสียสละชีวิต เพ่ือชาติ เพ่ือธรรม ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความ
รุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย เปนตน การศึกษาหลักศาสนาเพ่ือการ
เขาถึงสันติภาพจึงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองศึกษาทําความเขาใจ ดังนั้นการศึกษาท่ีรวบรวม “องค
ความรูดานแนวคิดเรื่องสันติภาพ” ผานมิติคําสอนหลักการสันติภาพทางศาสนา องคกรสันติภาพโลก 
รวมถึงแนวคิดวิถีปฏิบัติของนักสันติภาพโลกสามารถนํามาหลอมรวมบูรณาการใหไดองคความรู แนวคิด
และวิถีปฏิบัติท่ีสามารถนําไปสรางกระบวนการสันติภาพท่ีสอดคลองกับบริบทตางๆ ไดอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริบทในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงในสังคมไทย 

 สําหรับแนวคิดกระบวนการสรางสันติภาพนั้นจอหน พอล เลอเดอรัค (John Paul 
Lederach) ไดแสดงทัศนะไววา กระบวนการสันติภาพนั้นไมสามารถจะพิจารณาไดจากกรอบของ
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขสภาพแวดลอมเปนตัวจําแนกหากแตโดยแทแลว การสรางสันติภาพคือการ
ประกอบสรางสังคมอยางมีพลวัตและ จําตองพิจารณาในแงของกระบวนการทางสังคมชนิดหนึ่ง 
กระบวนการสรางสันติภาพเปนมากกวาการบูรณะหลังการเจรจาสันติภาพ หากแตเปนท้ังมโนทัศนท่ี
ครอบคลุมกวางขวางเก่ียวกับกระบวนการ แนวการวิเคราะหปญหา ตลอดจนจังหวะกาวท่ีจําเปนตอการ
เปลี่ยนผานความขัดแยงไปสูความสัมพันธท่ีอยูบนฐานของสันติภาพท่ียั่งยืน (Lederach, ๑๙๙๗: ๒๐)
กระบวนการสรางสันติภาพจึงมีอาณาเขตท่ีกวางขวาง ท้ังกิจกรรมและบทบาทหนาท่ีในหวงเวลาท่ีวางอยู
ท้ังกอนและหลังขอตกลงสันติภาพอยางเปนทางการ และไมวาขอตกลงดังกลาวจะมีเนื้อหาท่ีออกแบบให
สังคมในพ้ืนท่ีความขัดแยงในอนาคตจะมีหนาตาเปนเชนไรก็ตาม ท้ังบุคคลและองคกร รวมถึงชุมชนตางก็
มีความสําคัญ ซ่ึงกระบวนการสรางสันติภาพไมจําเปนจะตองถูกกําหนดมาจากขางบน (top down 
approach) หากแตสามารถเปนการสรางมาจากขางลาง (bottom up approach) ไดดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนําของบุคคลในระดับตางๆ ท่ีมีความซับซอนและมีโครงสรางหนาท่ีท่ี
หลากหลาย  

คําถามวา จะทราบไดอยางไรวากระบวนการสรางสันติภาพท่ีนํามาใชในการแกปญหาความ
ขัดแยงนั้นประสบความสําเร็จในเม่ือบุคคล องคกร หรือชุมชน ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ
ตางก็มีบริบทภายใตแงมุมท่ีแตกตาง ดังนั้น การนําองคความรู ท่ีไดจากการบูรณาองคความรูดาน
สันติภาพสามารถเปนแนวทางคนหา “เกณฑช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพ” ท้ังนี้ก็
เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาสันติภาพในสังคมสามารถมีเครื่องมือในการประเมินและชี้วัดความสําเร็จของ
กระบวนการสรางสันติภาพท้ังในระดับปจเจกและในระดับสังคมทําใหไดคามาตรฐานในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพ  ซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะไปสัมพันธกับเนื้อหา กิจกรรม โครงการ และเปาหมาย
ในการพัฒนาในระดับตางๆ เพ่ือใหการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพมีความเปนรูปธรรม และมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 



๕ 

สําหรับกรณีสถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีหลาย
โครงงานและหลายภาคสวนตางก็ใหความสนใจในการหาวิถีทางท่ีจะสรางความสงบและสันติภาพในพ้ืนท่ี
ภาคใต สําหรับโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในภาคใตของประเทศไทย หรือ 
Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP) และรัฐบาลไทย โดยมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการตั้งแตป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ผลการ
เรียนรูจากโครงการวิจัยนี้คือ เรื่องของการสรางสันติภาพของ “คนใน” การมีสวนรวมขององคกร ประชา
สังคมและประชาชนในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต แนวคิดเรื่องความเขมแข็งของชุมชนจึงเปน
ประเด็นสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางสันติภาพใหประสบความสําเร็จนอกจากนี้  จาก
การวิจัยสํารวจสถานภาพองคกรประชาสังคมในชายแดนใตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (๒๕๕๕) 
พบวา บทบาทขององคกรประชาสังคมในภาคใต ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเครือขายจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไมคือ กรอบแนวคิดองคกรประชาสังคมในพ้ืนท่ีท่ีมีกรอบการมองปญหาท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
เปนสิ่งท่ีสัมพันธและนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหาท่ีตางกัน การใหน้ําหนักปญหาความ
ขัดแยงท่ีตางกันสงผลถึงลําดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว
ท่ีตางกัน นั่นหมายถึงจุดหมายหรือการเขาถึงความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพท่ีแตกตางกัน 
งานวิจัยนี้สะทอนใหเห็นถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ชุมชนหรือเครือขายของภาคประชาคมท่ีเขมแข็งจะเกิดข้ึนไดทุกฝายตองอาศัยเลนสในการมอง
ปญหาในทางเดียวกัน การสรางสันติภาพจะเกิดข้ึนไดตองเริ่มจากรากฐานสังคมพ้ืนฐาน นั่นคือการอยู
รวมกันในชุมชน  

ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจชุมชนท่ีมีความขัดแยง อันเนื่องมาจากความหลากหลายความ
เชื่อทางศาสนา ความเปนชาติพันธุ สามารถกาวขามผานความขัดแยงและสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติภาพและมีสันติสุข มีความสามัคคีปรองดอง สามารถพ่ึงพาตนเองได  เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยถอด
บทเรียนทําความเขาใจการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนหรือ
หมูบานท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบโดยอาศัยเครื่องมือคือเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ สามารถนํามาเปนตนแบบของชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี 
๒๖ ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นการพัฒนามนุษยใหเขาถึงชีวิตท่ีสะอาดจะเปนรากฐานหรือพ้ืนฐานความดี
งามของประเทศ ทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีการอยูรวมกันอยางมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย บนฐาน
ของความรัก แบงปน เคารพ และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

กลาวโดยสรุป การศึกษารวบรวมแนวคิดเรื่องสันติภาพ โดยบูรณาการองคความรูดาน
สันติภาพท่ีไดจากการศึกษาองคกรสันติภาพ นักสันติภาพ และสันติภาพในหลักศาสนา ชวยทําใหไดองค
ความรู แนวคิด วิถีปฏิบัติท่ีสามารถนํามาสรางเครื่องมือหรือเกณฑชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการสราง
สันติภาพ ประกอบกับการถอดบทเรียนชุมชนตนแบบท่ีผานกระบวนการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนสันติ
สุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จะทําใหเกิด“ชุดความรูดานสันติภาพ: การบูรณาการองคความรูดาน
สันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย” ท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ี
ศึกษานําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางสันติภาพท้ังในแวดวงการศึกษา หนวยงานภาครัฐ หรือ



๖ 

องคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมในการแกปญหาความขัดแยงและการ
สรางสันติภาพท่ียั่งยืนในสังคมไทย 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและ

นักสันติภาพโลก 
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง 
 ๑.๒.๔ เพ่ือสังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 สําหรับงานวิจัยนี้เปนการนําผลการศึกษาท้ัง ๓ โครงการยอยมาสังเคราะหรูปแบบองคความรู
ดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทยและนําเสนอเปนชุด
ความรู : การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย 
ขอบเขตการวิจัย งานวิจัยนี้แบงการศึกษาวิจัยออกเปน ๓ โครงการยอย ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ งานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดขอบเขตการศึกษาในแตละโครงการยอย ดังนี้  
 โครงการยอยท่ี ๑ ศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
(The Knowledge Integration of Principles and Practicing According to Religious Way for 
Developing Peace Building Process) เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงศึกษาดานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือสรางสันติภาพในศาสนาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐไทย ไดแก 
ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิกข พรอมท้ังสัมสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนนักการศาสนาท้ัง ๕ 
ศาสนา  
 โครงการยอย ๒ เกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและ 
นักสันติภาพโลก (Key Performance Indicators Related to Peace Building Process of 
Organizations and World Peace Makers) เปนการศึกษาวิเคราะหท่ีมุงศึกษาถึง 2 9แนวคิด วิสัยทัศน 
พฤติกรรม องคประกอบของกระบวนการสรางสันติภาพ และการปฏิบัติหนาท่ีการงานตามบทบาทในทาง
สันติในภาคท่ีปรากฏในสังคมขององคกรสันติภาพ ของนักสันติภาพโลก และองคกรสันติภาพในระดับ
สากล รวมกับ29การสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณในสาขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพจํานวน ๒๕ 
ทานและการสนทนากลุมประกอบดวยผูมีประสบการณในกระบวนการยุติธรรมในศาล กระบวนการ
เยียวยาและการสรางความสมานฉันทรวม ๔ ทาน 

 โครงการยอย ๓ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความขัดแยง (Peace Community in the 26 th Buddhist Century: Knowledge Learned 
from Peace Communities in Conflict Areas) โดยศึกษาถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี ๓ ชุมชน ไดแก ชุมชน



๗ 

แพรกหนามแดง ชุมชมหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน เพ่ือนําเสนอแนวทางกระบวนการ
สรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ เครื่องมือท่ีใช คือ การสัมภาษณเชิงลึก กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๓๐ คน ประกอบกับการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม 

๑.๔  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
  ๑.๔.๑ ชุดความรูดานสันติภาพ หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในการทํางานหรือ

แนวคิด วิถีปฏิบัติของนักสันติภาพโลก องคกรสันติภาพในระดับสากลโลก หลักสันติภาพในศาสนา  นัก
คิดและสํานักสันติภาพในสังคมท้ังตะวันตกและตะวันออก และการศึกษากรณีตัวอยางกระบวนการสราง
สันติภาพในชุมชน เพ่ือสกัดเปนชุดความรูท่ีประกอบดวย ๑) ดานแนวคิดทฤษฎีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ศาสตรดานสันติภาพในมิติดานศาสนา ๒) ดานการสรางเครื่องมือเกณฑชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการ
สรางสันติภาพ ๓) ดานการเรียนรูถอดบทเรียนและแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติภาพ ๔) ดาน
การวิเคราะหกระบวนการสรางสันติภาพในมิติของจริยศาสตร และจริยธรรมของสังคม 

 ๑.๔.๒ บูรณาการองคความรู หมายถึง การนําองคความรูท่ีไดจากผลการศึกษาโครงการวิจัย
ท้ัง ๓ โครงการ ไดแก โครงการยอย ๑ ผลการศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสราง
สันติภาพในศาสนา, โครงการยอย ๒ เกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพของ
องคกรและ นักสันติภาพโลก และโครงการยอย ๓ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียน
จากชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง มาสังเคราะหสรางรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย 
 ๑.๔.๓ สันติภาพ หมายถึง  วิธีการไมใชความรุนแรง หรือวิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการ
ดําเนินชีวิต โดยการนําสันติวิธีมาใชเพ่ือแกปญหาความขัดแยง และปฏิเสธการใชความรุนแรงในการ
แกปญหา และแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ทามกลางความเห็นท่ี
แตกตาง ความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา  

   ๑.๔.๔ สันติวิธี หมายถึง เครื่องมือท่ีสําคัญในการนําไปสู สันติภาพ ท้ังมิติสันติภาพภายใน
และสันติภาพภายนอก ท้ังในเชิงปจเจกและสังคม เปนท้ังเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง และ
เปาหมายในการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม  

 ๑.๔.๕ สันติภาพในหลักศาสนา หมายถึง หลักคําสอนในทางศาสนาท่ีแสดงถึงหลักสันติภาพ  
แนวคิด วิถีปฏิบัติท่ีศาสนาสอนและทําใหเกิดสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ในงานวิจัยนี้ศึกษา
คําสอนเรื่องสันติภาพใน ๕ ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ ซิกส  อิสลาม ฮินดูและคริสต ซ่ึงเปนศาสนาท่ี
รัฐบาลประเทศไทยใหการรับรอง 

 ๑.๔.๖ นักสันติภาพโลก หมายถึง บุคคลท่ีไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในฐานะผู
ขับเคลื่อน และมีบทบาทสําคัญในการสรางสันติภาพ สนับสนุนการใชสันติวิธีในการแกปญหาความ
ขัดแยงในบริบทตางๆ  

 ๑.๔.๗ องคกรสันติภาพ หมายถึง องคกรในระดับสากลท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการสราง
สันติภาพในประเทศตางๆ การใชกระบวนการสันติภาพไปแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน
สังคม รวมถึงการแกปญหาความเลื่อมล้ํา 

 ๑.๔.๘ กระบวนการสรางสันติภาพ หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีพัฒนา สงเสริม เยียวยา
ประสาน ไกลเกลี่ย ประนีประนอม การสรางความสัมพันธเพ่ือใหเกิดสันติภาพในสังคม  



๘ 

๑.๔.๙ เกณฑช้ีวัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ หมายถึง เกณฑสําคัญเชิง
คุณภาพในการชี้วัดหรือบงชี้ถึงความสําเร็จตามเปาประสงคในการนําไปสูสันติภาพ ท้ังมิติสันติภาพภายใน
และสันติภาพภายนอก ท้ังในเชิงปจเจกและสังคม รวมถึงเกณฑสําคัญในการชี้วัดหรือบงชี้ถึงความสําเร็จ
ตามเปาประสงคในการจัดการความขัดแยงเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม    
 ๑.๔.๑๐ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ หมายถึง ชุมชนท่ีสังคมในยุคปจจุบันและใน
สังคมอนาคตตางก็พึงปรารถนา กลาวคือ เปนการอยูรวมกันเปนชุมชน หมูบาน ท่ีมีความเขมแข็งสามารถ
พึงตนเองได และมีความสามัคคีในชุมชนแมวาจะมีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
กัน ความสัมพันธในชุมชนมีความเอ้ืออาทรและพึงพิงกัน สามารถรวมกันปองกันภัยอันตรายท้ังดานการ
ใชความรุนแรง การปลอดจากภัยเสพติด และอบายมุข เปนชุมชนตนแบบของการอยูรวมกันอยางสันติสุข  
และมีสันติภาพในชุมชน ใชสันติวิธีในการแกปญหาและพัฒนาชุมชนทําใหชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุข
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
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๑.๕ กรอบแนวคิดงานวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพใน
สังคมไทย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Document Research) โดยใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสราง 
-นักสันติภาพโลก  
-องคกรสันติภาพ 
 

ชุดองคความรู 
ดานเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จ
กระบวนการ
สรางสันติภาพ 
 

แนวคิด วิถีปฏิบตัิ               
-นักวิชาการ 
-นักสันติภาพโลก                 
-องคกรสันติภาพ 
-ศาสนา  

ปจจัยนาํเขา (Input) กระบวนการศกึษา (Process) 

กรณีศึกษา 
ชุมชนตนแบบ  
-บุคคล 
-กระบวนการ 
 

วิเคราะหรูปแบบ 
กระบวนการสรางสันติภาพ 
องคประกอบของสันติภาพใน
ระดับบุคคล และองคกร  

วิเคราะหแนวคิด วิถวีิถีปฏิบัติ  
-นักสันติภาพโลก ๑๐ คน  
-องคกรสันติภาพ ๑๐ แหง           
-สันติภาพใน ๕ ศาสนา พุทธ  
คริสต  อิสลาม ซิกส  ฮินดู 

วิเคราะหกระบวนการสราง
สันติภาพของหมูบาน โดย             
-เคร่ืองมือเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จกระบวนการ
สรางสันติภาพ 
-กรอบดานมิติศาสนา  
 

องค คว าม รู แนว คิด
ดานสันติภาพ และวิถี
ปฏิบัติ ทั้งในมิติของ
บุคคล องคกร และ
ศาสนา  
 

ชุดองคความ 
รูดานศึกษากรณี
ตัวอยาง 
กระบวนการ
สรางสันติภาพใน
สังคมไทย 
 

Output Outcome Impact 

ชุดองคความรู
บูรณาการแนวคิด
วิถีปฏบิัติดาน
สันติภาพใน
ศาสนา 
 

อ งค ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
เกณฑชี้วัดความสําเร็จ
กระบวนกา รสร า ง
สันติภาพทั้งในมิติของ
บุคคล ชุ มชน  และ
องคกร 
 

องคความรูจากการ
ถ อ ด บ ท เ รี ย น ด า น
กระบวนกา รสร า ง
สันติภาพในชุมชน 
 

ชุดความรูดานสันติภาพ:
บูรณาการแนวคิดดาน
สันติภาพเพื่อพัฒนาการ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร า ง
สันติภาพในสังคมไทย 
 

ฐานความรูดาน
สันติภาพสําหรับ 
-แวดวงการศึกษา 
-การแกปญหา
ความขัดแยงใน
ระดับบุคคล 
องคกร 
ชุมชน 
สังคม 
-นโยบายภาครัฐ
ในการสงเสริม
กิจกรรมการสราง
สันติภาพใน
ประเทศ 
-ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเร่ือง
สันติภาพมากขึ้น 
-เปนแนวทางใน
การเตรียมพรอม
การอยูรวมกันใน
ประชาคม
อาเซียน 
 



๑๐ 

๑.๖ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แนวคิดทฤษฎีดานสันติภาพ/สันติวิธี 
พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)  อีกทานหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับการนิยามสันติภาพวาสภาพท่ีไร

สงคราม  “คนท่ัวไปมักจะมองวา สันติภาพหมายถึงภาวะไรสงคราม ไมมีความขัดแยง ไมมีการรบราฆา
ฟนเบียดเบียนกันท่ีรุนแรง” คําถามก็คือทานมองประเด็นนี้อยางไร “ถามองใหลึกซ้ึงลงไป สันติภาพไมใช
เพียงแคนี้  ภาวะขาดสันติมีอยูในท่ีอ่ืน และในรูปลักษณะอ่ืนๆ แมวาจะไมไดมีการรบราฆาฟนกันก็ตาม 
เชน สังคมท่ีมีการแกงแยงแขงขันกัน ตางคนตางมุงหาผลประโยชน เอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ไมมีการ
ชวยเหลือเก้ือกูนกัน จึงจัดไดวาเปนสันติภาพไมได เพราะไมมีความสงบและความสุขท่ีแทจริง” ดังนั้น 
“ภาวะขาดสันติภาพในโลกนี้จึงมีหลายแบบ”๖นอกจากนี้ยังไดแสดงทัศนะตอสันติภาพโลกผานภูมิหลัง
อารยธรรมโลกาภิวัฒน บางสวนในบทสรุปแนวคิดเรื่องสันติภาพ กลาวไววา ๑) ปฏิบัติตอทิฏฐิใหถูกตอง   
๒) ไมเอาความตางศาสนามาซํ้าเติมความตางพวก ๓) สรางจิตสํานึกใหมในการรวมกลุมของมนุษย ๔) 
พัฒนาภาวะจิตใจไรพรหมแดน ๕) ยอมรับความจริงสากล คือ หลักความจริงสากลท่ีเปนกลางๆ มีผล
เสมอเหมือนกันแกทุกคนทุกท่ี รวมท้ังทุกศาสนา ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล ความมีเมตตาท่ีเปนสากล 
คือ แผความรูสึกเปนมิตรไมตรี มีความรักปรารถนาประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไม
มีการจํากัดหรือแบงแยก ๖) การยอมรับการมีทาทีอนุรักษสัจจะ: ตอเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจธรรม
ดวยปญญา ศาสนามีคุณคาตอมนุษย ทําหนาท่ีตอมนุษย คือ อํานวยประโยชนสุขแกมนุษย ท้ังเฉพาะแต
ละบุคคล และท่ีรวมกันเปนสังคม และ ชวยนํามนุษยใหเขาถึงสัจธรรม คือความจริงซ่ึงเปนภาวะของตัว
ชีวิตของเขาเอง๗ 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดนําเสนอความหมายของ “สันติภาพ” หรือ 
“สันติ” ในทางพระพุทธศาสนาไวในหนังสือ Buddhist Worldview: โลกทัศนชาวพุทธ วาหมายรวมถึง
ความสงบท้ังภายในและภายนอก ความสงบภายในนั้นรูจักกันโดยท่ัวไปวา “ความสงบใจ” ซ่ึงเปนสภาวะ
จิตใจท่ีเปนอิสระจากความคิดหรืออารมณอันกระสับกระสาย อึดอัดรําคาญ ความสงบภายในเปนตัว
กอใหเกิดความสงบภายนอกอันเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ผูท่ีไดชื่อวามีความสงบภายนอก 
จะสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในโลกไดอยางกลมกลืน ความสงบภายนอกจึงรวมถึงความสงบในชุมชน ใน
ชาติ และในโลก ความสงบข้ึนอยูกับบุคคลพอๆ กับท่ีข้ึนอยูกับกลุมบุคคลหรือองคกรตางๆ ความสงบ
ภายในตัวบุคคลจะสามารถสรางฐานใหกับโครงสรางท้ังหมดของความสงบในสังคมท่ีบุคคลนั้นๆ อาศัยอยู 
นั่นแสดงวาสังคมจะอยูอยางสงบสุขไดก็ตอเม่ือสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นๆ ตางก็มีจิตใจท่ีสงบสุขเชนกัน 
ดังนั้นจึงกลาวไดวา หากปราศจากความสงบภายในแลว ก็ไมอาจท่ีจะมีความสงบภายนอกได๘ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)ไดระบุถึงพุทธวิธีในการสรางสันติภาพแกปญหา
ความขัดแยง   ในหนังสือ “พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง” 
ความโดยสรุปวา  สันติวิธี เปนหลักการและเครื่องมือท่ีมนุษยชาติไดนํามาประยุกตใชในสถานการณความ

๖พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก 
จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๔. 

๗พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺ โต),มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิ วัตน , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๑๘๓-๑๙๐. 

๘พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต), A Buddhist Worldview : โลกทัศนชาวพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๙๙. 

                                                           



๑๑ 

ขัดแยงจากความขัดแยงอันเนื่องมาจากผลประโยชน ขอมูลความสัมพันธ คานิยม โครงสรางไมสมนัยกัน
โดยนําเสนอทางเลือกเปนทางเลือกในการจัดการความขัดแยง โดยนําเครื่องมือจัดการความขัดแยงทาง
โลกตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําหลักการในพระพุทธศาสนา มาบูรณาการกับ
องคความรู เพ่ือใหไดแงมุมของความขัดแยง สันติวิธี และสันติภาพรอบดานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการ
เปดพ้ืนท่ีท่ีสามารถเลือกใชเครื่องมือเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณความขัดแยงในสภาวการณปจจุบัน 
โดยนําหลักการ มัชฌิมวิธี ท่ีสอดรับกับความชอบธรรมหรือธรรมิกะ ในพระพุทธศาสนาท่ีถือวาเปน
จุดเดน๙นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องศีล ๕ และ สันติวิธีไวในหนังสือ เรื่อง พุทธสันติวิธี : การบูรณาการ
หลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง ไววา ศีล ๕ ถือเปนชุดแนวความคิดท่ีนําสันติสุขมาสู ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ โดยมีเปาหมายคือสันติภาพ และ กลาวถึง“พุทธสันติวิธี วาคือ วิธีการ และเครื่องมือ 
ท่ีกอใหเกิด ความสงบ ท้ังทางกาย วาจา และใจ อันเปนผลจากการ รู –ตื่น – และเบิกบาน” การท่ีจะ
เปนเชนนี้ก็คือการมีศีลธรรมและแนวทางปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนา หรือ แมแตความขัดแยงก็ถือ
เปนการจัดการทางสันติวิธีเชนกันแตตองใชวิธีการในการจัดการอยางเหมาะสม๑๐ 

พระไพศาล วิสาโล  ไดพูดถึงสันติภาพไววา  “เม่ือพูดถึงสันติภาพ เรามักนึกถึงสิ่งท่ีตรงกัน
ขามกับสงคราม อันไดแก ภาวะท่ีปลอดพนจากจาการรบราฆาฟนกัน และความโกลาหลอลหมาน  
ความหมายนัยลบดังกลาวแมจะไมผิด แตก็ยังไดความไมครบถวนสมบูรณ”๑๑ปญหาก็คือการมองสงคราม
แบบครบถวนหรือแบบองครวมควรจะมองอยางไร “เราตองมองความหมายในเชิงบวกดวย กลาวคือ
ภาวะท่ีสงบ ราบรื่น ผูคนดํารงชีวิตเปนสุข และมีสมานฉันทตอกัน”๑๒และไดกลาวถึง คําวา สันติมิใชการ
ยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย ปลอยใหอีกฝายกระทําโดยไมตอบโต แทท่ีจริงสันติวิธีคือการตอบโตอีกแบบ
หนึ่งโดยไมใชความรุนแรง ท้ังนี้เพ่ือหยุดยั้งพฤติกรรมอันไมถูกตองหรือเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานการณให
เปนไปในทางสันติ๑๓ 

ศ.นพ.ประเวศ วะสีไดใหความเห็นไววา “คําวา สันติ มีหลายมิติ มิติหนึ่งหมายถึง การสิ้นสุด
ของสภาวะสงคราม”  แตถึงกระนั้น “สันติภาพยังมีความหมายในนัยอ่ืนๆ อีก  เชน สันติภาพในสังคม 
สันติภาพในครอบครัว สันติภาพในตนเอง อันมีความหมายอยางเดียวกับอิสรภาพ”  ซ่ึงหมายถึง “สภาวะ
ท่ีเปนอิสระจากการถูกบีบค้ัน ความบีบค้ัน ๔ ดาน คือ (๑) ความบีบค้ันทางกายหรือทางวัตถุ  (๒) ความ
บีบค้ันทางสังคม  (๓) ความบีบค้ันทางจิต  และ (๔) ความบีบค้ันทางปญญา๑๔ 

๙พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม(กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), ปกหลัง. 

๑๐พ.ม.หรรมษาธมฺมหาโส,รศ.,ดร., หนังสือ, พุทธสันติวิธี : การบุรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแยง, กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่ ,๒๕๕๔, หนา ๑๖๕-๒๑๕.  

๑๑พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, กาญจนา แกวเทพ 
บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 

๑๒พระไพศาล วิสาโล“องครวมแหงสันติภาพ”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐ ป สันติภาพไทย, (กรุงเทพฯ: เรือน
แกวการพิมพ, ๒๕๓๘),  หนา ๒๔–๒๗. 

๑๓พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), 
หนา ๑๓๔-๑๔๕. 

๑๔ประเวศ วะสี, “สันติวรบท: เอกสภาวธรรม”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐ ป สันติภาพไทย, (กรุงเทพฯ: เรือน
แกวการพิมพ, ๒๕๓๘), บทนํา. 

                                                           



๑๒ 

โคทม  อารียา ไดแสดงความเห็นดานสันติภาพไววา “สันติภาพมีความหมายท่ีกวาง มิใชการ
ปลอดจากสงครามอยางเดียวหากหมายรวมถึงการปลอดภาวะรุนแรงทางกายภาพ และทางโครงสราง
ดวย สันติภาพคือสภาพสังคมอันเปนอุดมคติซ่ึงมนุษยไมกระทําความรุนแรงตอตนเอง ตอเพ่ือนมนุษย ตอ
สิ่งมีชีวิตและตอธรรมชาติแวดลอม”   แตประเด็นท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับการมองสันติภาพก็คือ 
“สันติภาพเปนท้ังเปาหมาย (Goal) ตัวบงชี้สภาพปญหา (Indicator) และกระบวนการแกไขความขัดแยง 
(Process)” 14

๑๕ 
มหาตมะคานธี (Manatma Gandhi)ไดนําเสนอวา “รากฐานของอหิงสาหรือการไม

เบียดเบียนนั้นเริ่มตนจากศรัทธาในสัจจะหรือพระเปนเจาซ่ึงดํารงอยูทุกหนทุกแหงดังนั้นจะไมอาจใช
ความรุนแรงตอชีวิตของฝายตรงขามไดไมอาจเกลียดชังเขาไดแตท่ีตองเปนศัตรูดวยคือความชั่วและความ 
อยุติธรรมตาง ๆการตอสูกับความอยุติธรรมเหลานี้จักตองใชอหิงสาเปนหลักและพรอมท่ีจะเผชิญกับ
ความทุกขยากในลักษณะตางๆซ่ึงจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูปฏิบัติสัตยาเคราะหหรือผูท่ีใชอหิงสามีศรัทธาใน
พระเปนเจาหรือสัจจะซ่ึงสิ่งท่ีเปนขอมูลยืนยันแนวคิดดังกลาวขางตนก็คือสถานการณการตอสูเพ่ือเอก
ราชของอินเดียท่ีคานธีไดชี้ใหเห็นวา “หากทานคิดวาเราจะสามารถไดเอกราชมาดวยวิธีการไมใชความ
รุนแรงนั่นก็หมายความวาผูคนจํานวนมากในประเทศจะตองจัดองคกรกันดวยการไรความรุนแรงถา
ปราศจากคลื่นมหาชนท่ีหันมาใชอหิงสาแลวเราก็ไมอาจเปนไทแกตัวโดยอาศัยเสนทางแหงการไมใชความ
รุนแรงได”๑๖ 

ยีนชารป(Gene Sharp) ไดนําเสนอหลักการ “สันติวิธี” ไว3ประเด็นคือ 
ก.การประทวงหรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรงเปนวิธีการในเชิงสัญลักษณท่ีมีจุดหมายเพ่ือชัก

จูงฝายตรงขามหรือคนอ่ืนๆใหมาเห็นดวยกับฝายตนหรือเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความไมพอใจของกลุมเชน
การชุมนุมเดินขบวนการเสียดสีลอเลียนการสงจดหมายเปดผนึก 

ข.การไมใหความรวมมือวิธีการนี้อาจแบงเปนกลุมใหญๆได3กลุมคือ 
 (๑) การไมใหความรวมมือทางสังคมคือการปฏิเสธท่ีจะมีความสัมพันธทางสังคมตามปกติกับ

บุคคลท่ีมุงจะคัดคานการระงับกิจกรรมทางศาสนาคือบุคลากรทางศาสนาหยุดทําพิธีทางศาสนาแกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือบางทีก็ไมใชวิธีการรวมมือกับกิจกรรมประเพณีและสถาบันสังคมบางกลุมใชวิธีอพยพ
ออกเพ่ือประทวงอันเปนการแสดงออกถึงการไมรับอํานาจของสถาบันทางการเมืองโดยสิ้นเชิง 

(๒) การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจเปนการหยุดยั้งหรือปฏิเสธท่ีจะมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจอยางเฉพาะเจาะจง  อาจแบงแยกออกไดเปนสองกลุมหลักคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและ
นัดหยุดงาน 

(๓) การไมใหความรวมมือทางการเมือง  เปนการปฏิบัติท่ีจะไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
ในรูปแบบท่ีเคยมีภายใตสภาพการณเปนจริงในทางปฏิบัติจะตองมีประชาชนจํานวนมากเขารวมดวยการ
ไมใหความรวมมือทางการเมืองนี้อาจปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีรัฐบาลหรือแมแตโดยรัฐบาลเอง  ความสําคัญ
ของความไมรวมมือทางการเมืองจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนของผูคนท่ีเขารวมการไมใหความรวมมือทาง

๑๕โคทม  อารียา, “ขอชวนพิจารณาเรื่องสันติภาพ”, ใน ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, ประชุมสุข  อาชว
อํารุง, ยุพิน พิพิธกุลบรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๙๖–๒๙๗. 

๑๖M.K. Gandhi, My Non-violence, (Ahmedabad: Navajivan, 1960), p.4. 

                                                           



๑๓ 

การเมืองมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับสถานการณเชนการปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือกองกําลังของรัฐการคว่ําบาตร
การเลือกตั้งเปนตน 

ค) การแทรกแซงโดยไมใชความรุนแรงวิธีการประเภทนี้แตกตางจากสองประเภทแรกตรงท่ี
วิธีการนี้เปนการเขาแทรกแซงเขาไปในสถานการณซ่ึงสามารถใหผลไดท้ังในแงบวกและแงลบอาจจะ
แยกสลายหรือแมแตทําลายแบบแผนพฤติกรรมท่ีมีอยู  นโยบายความสัมพันธหรือสถาบันท่ีควรคัดคาน
วิธีการประเภทนี้บางครั้งก็ตอใหเกิดแบบพฤติกรรมหรือสถาบันใหมท่ีประชาชนพอใจวิธีการแทรกแซง
โดยไมใชความรุนแรงนี้อาจเปนการมุงแทรกแซงทางจิตวิทยาทางกายภาพทางสังคมเศรษฐกิจหรือ
การเมืองไดเชนอาจหมายถึงการอดอาหารประทวงการนั่งยืดเยื้อ การขวางกันพาหนะกีดขวางทางเดิน
การยึดพ้ืนท่ีกอสรางเปนตน๑๗ 

นริศ  มณีขาว กลาววาการสื่อสารอยางสันติเปนวิธีการหนึ่งท่ีเรียบงายและมีพลัง  เปน
ทางเลือกหนึ่งทามกลางความพยายามอีกมากมายหลากหลายวิธีในกระแสแหงการสรางสันติ ท่ีมุง
สนับสนุนใหมนุษยเราอยูรวมกันอยางสงบสุข  ชวยใหเราเห็นหนทางของการมีสวนรวมสรางบรรยากาศ
แหงสันติ  บรรยากาศแหงการอยูรวมกันดวยความกรุณา  อยูรวมกันดวยความรักและความเขาใจเพ่ือน
มนุษยดวยกัน  และเกิดความม่ันใจวาเราเปนคนหนึ่งท่ีสามารถรวมสรางสันติไดท่ีนี่ และเดี๋ยวนี้  เริ่มได
จากตัวเราเอง ขยายออกไปสูคนรอบขาง สูครอบครัว ท่ีทํางาน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไดในทุกๆ 
ขณะ ทุกๆ วันของชีวิต๑๘ 

 
แนวคิดทฤษฎีความขัดแยง/การจัดการความขัดแยง 
คารล  มารกซ (Karl Marx) เชื่อวา โครงสรางของสังคมเปนผลมาจากการจัดระเบียบทาง

เศรษฐกิจและตําแหนงของบุคคล  ในการผลิตจะเปนตัวกําหนดแบบการดําเนินชีวิต โอกาสความเชื่อ   
พฤติกรรมและสํานึกของบุคคลจะมีชีวิต สํานึกและคุณธรรมในลักษณะเดียวกัน ตามหลักตัวกําหนดทาง
เศรษฐกิจและวิภาษวิธีแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ในลําดับแรก (Thesis) ปจเจกชน (Individuals)  ถูก
ควบคุมภายใตชนชั้นท่ีตนอยูแล ในระดับท่ีสอง  (Anti - Thesis) เกิดความไมพอใจ เกิดการขัดแยง ทําให
ชนชั้นทางสังคมภายใตระบบการผลิตนั้นๆ ถูกทําลาย และนํา ไปสูการสรางชนชั้นและความสัมพันธข้ึน
ใหมในระดับท่ีสาม  (Syn-Thesis) ๑๙ 

เจมส   โค(James Kho) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของความขัดแยงไววา  
ความขัดแยง คือ การตอสูกันระหวางความคิด  ความเห็น ความสนใจหรือผลประโยชน  มุมมอง   
รสนิยม   คานิยม   แนวทาง   ความชอบ  อํานาจ   สถานภาพ   ทรัพยากร๒๐ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความขัดแยง วา ความ
อยากได   อยากใหญและใจแคบถือไดวาเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดความหวาดกลัว  ระแวงและ

๑๗ชัยวัฒนสถาอานันท, ทาทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรง, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๓๓), หนา ๑๑๓–๑๒๒. 

๑๘นริศ มณีขาว,  สื่อสารอยางสันติ, (กรุงเทพมหานคร: เสมสิขาลัย,๒๕๕๔), หนา คํานํา.   
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทปรัชญา  อังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร:อมรินทรการพิมพ, 

๒๕๓๒), หนา   ๒๙.  
๒๐เจมส โค และคณะ , คูมือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท,  แปลโดยวันชัย 

วัฒนศัพท และคณะ, (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕),  หนา   ๒. 

                                                           



๑๔ 

ไมไวใจกัน๒๑ 
ชัยวัฒน สถาอานันท  ไดพูดถึงความขัดแยงไววาการที่ประชาชนทั่วไปมักจะมองวา 

สงครามเปนเรื่องปกติของมนุษยนั ้น   เกิดจากการที่สังคมมนุษยทั่วไป ตกอยูภายใตอิทธิพลของ
กระบวนทัศนชนิดหนึ ่งที่มองวา ความรุนแรงหรือสงครามเทานั ้นที่จะชวยแก ปญหาหรือความ
ขัดแยงตางๆ ได   การกลาววาความรุนแรงหรือสงครามเปนวิธีการแกความขัดแยงวิธีสุดทายหรือ
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั่นเปนการคิดภายใตกระบวนทัศนชนิดหนึ่งเทานั้น  มิใชความเปน
จริงชนิดที่ทาทายไมไดแตประการใด๒๒สาเหตุของความขัดแยงในมิติตัวแปรที่สัมพันธกันอยาง
ซับซอน เชน ตัวแปรที่เกี่ยวกับความตองการในการดํารงชีพของคน  การแสวงหาความตองการใน
การดํารงชีพของคน   อันทําใหเกิดความขัดแยง  เพื่อแสวงหาการควบคุมภาวะแวดลอมของมนุษย   
ตัวแปรทางจิตวิทยาไดแกความตองการและการขัดขืนอํานาจของมนุษย    สําหรับตัวแปรในทาง
สภาพภูมิศาสตรกอใหเกิดกรณีพิพาท ดานพรมแดนระหวางประเทศ  ตัวแปรทางสังคมเศรษฐกิจ
อันทําใหเกิดความขัดแยงทางชนชั้น  ตลอดจนการชวงชิงทรัพยากรในระดับชาติดวยรูปแบบตางๆ  
และตัวแปรในทางวัฒนธรรมกอใหเกิดความขัดแยงทางดานศาสนา๒๓ 

เบอรนารด เมเยอร(Bernard Mayer)๒๔นักจิตวิทยาลือนามท่ีมากดวยประสบการณ อาทิ
ในวิชาชีพนักจัดการความขัดแยงในฐานะนักไกลเกลี่ย ผูเอ้ือกระบวนการ นักฝกอบรม นักวิจัย นักบริหาร
โครงการ และนักออกแบบระบบความขัดแยง ไดชวยเหลือประชาชนในการจัดการความขัดแยงใน
รูปแบบตางๆ และยังใหความชวยเหลือรัฐบาลและสมาคมอเมริกันพ้ืนเมือง องคกรกลาง องคกรของรัฐ 
และองคกรทองถ่ิน รวมึงใหความชวยเหลือแกบริษัทตางๆ กลุมผลประโยชนสาธารณะ สหภาพแรงงาน 
สมาคมวิชาชีพ โรงเรียนรัฐบาล มหาวิทยาลัย โครงการสงเคราะหเด็ก บริการสุขภาพจิต และเขายังเปน
ผูรวมงานคนหนึ่งของ CDR Associates ซ่ึงเปนองคกรดานการจัดการความขัดแยงและฝกอบรมท่ีมี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ เขาทํางานเปนนักบําบัดวัยรุนและครอบครัว เปนผูบริหารโครงการบําบัดผูติดยา
เสพติดและสุขภาพจิต และเปนผูบริหารฝายคลีนิคของโครงการบําบัดรักษาประจําบานสําหรับเยาวชนท่ี
มีความผิดปกติทางจิต เปนตน เขาไดใหแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนมากไวในหนังสือ “พลวัตการจัดการ
ความขัดแยง” (The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide) โดยไดแสดงให
เห็นถึงวิธีพัฒนาจุดมุงเนนภายในอยางตอเนื่อง และการตระหนักถึงการคอยๆ เปลี่ยนความคิดของคน
กลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของเม่ือเขาเขาไปใหความชวยเหลือ หนังสือเลมนี้จึงเปนการนําเสนอกระบวนทัศนใหม
วาดวยการจัดการความขัดแยงท่ีชวยใหผูอํานวยความสะดวกสามารถท่ีจะใหการชวยเหลือดวยวิธีการท่ีให

๒๑พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  วิถีสูสันติภาพ,  พิมพครั้งท่ี ๑,  (กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, ๒๕๔๖), 
หนา  ๑๒. 

๒๒ชัยวัฒนสถาอานันท,  ทาทายทางเลือก: ความรุนแรง และการไมใชความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, #*$$), หนา  ๖๐–๖๑. 

๒๓ชัยวัฒนสถาอานันท, “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ”  ในสันติศึกษากับการแกปญหา
ความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙),  หนา ๖๙. 

๒๔เบอรนารด เมเยอร (เขียน), นายแพทยบรรพต ตนธีรวงศ (แปล), พลวัตการจัดการความขัดแยง (The 
Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide), (กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 
๒๕๕๓), หนา คํานําโครงการจัดพิมพคบไฟ คํานําผูแปล คํานําผูเขียน และบทสรุป, หนา ๑๓-๒๒, และ ๓๔๑-๓๕๖.    

                                                           



๑๕ 

ความเคารพตอความเปนอิสระสวนบุคคล ใหคําแนะนําแกผูมีสวนรวมในความขัดแยงในการกาวขาม
ความโกรธเคืองและความหวาดกลัว แลวตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางชาญฉลาดแทน ชี้แนะวิธีการเสริม
อํานาจใหแกคูขัดแยงในการจัดการความขัดแยงท่ีรุนแรง เสริมสรางความเอาใจใสยิ่งข้ึนตอความแตกตาง
หลากหลายของผูคน และชวยคูขัดแยงคนหาวิธีการรับมือกับความขัดแยงใหดีกวาเดิม และไมเปนไป
ในทางทําลาย โดยจุดประสงคของหนังสือเลมนี้ คือ การนําเสนอชุดของแนวคิดเชิงปฏิบัติเพ่ือชวยใหเขา
ใจความขัดแยงและการระงับหรือจัดการความขัดแยง ซ่ึงนักไกลเกลี่ยคนกลาง (mediator) หรือนัก
จัดการความขัดแยงควรใชทักษะสวนบุคคล ความรูความเขาใจ และแนวคิดประสบการณท่ีเคยปฏิบัติมา 
ควบคูไปกับแนวปฏิบัติ หลักการทางทฤษฎี และกระบวนการรวมท้ังเครื่องมือตางๆ ท่ีมีอยูดวย แนวทาง
ดังกลาวนี้จึงเปนการใชประโยชนจากการผสมผสานระหวางแนวคิดภาคทฤษฎีกับประสบการณ
ภาคปฏิบัติอันจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของการระงับหรือการจัดการความขัดแยง และเกิดการ
พัฒนาเปนวิชาชีพแขนงนี้มากข้ึน เบอรนารด มีความเชื่อม่ันเปนอยางยิ่งวาการมีคานิยมในการแกปญหา
ความขัดแยงในแบบรวมมือประสานประโยชน จะทําใหเกิดการรักษาความเปนกลางไดดีอีกท้ังยังเชื่อม่ัน
วาบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาของตนได กลุมเปาหมายของเขาคือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ความขัดแยงในลักษณะของการปฏิบัติวิชาชีพ ไดแก นักไกลเกลี่ย ผูเอ้ือกระบวนการ ท่ีปรึกษาองคกร นัก
ฝกอบรม ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการมีสวนเก่ียวของของประชาชน นักจัดการชุมชน นักบําบัด ครอบครัว 
และนักเจรจาตอรองอาชีพ โดยเขากลาวไววาหนังสือเลมนี้มิใชการทบทวนวรรณกรรม แตจัดเปนแนวคิด
เชิงปฏิบัติอันเกิดจากการทํางานซ่ึงเขาคิดวาชวยไดมากท้ังในแงของการปฏิบัติงานและการสอน 

เจเรมี ซีบรุก๒๕ผูเขียนหนังสือ “คูมือเขาใจชนชั้น วรรณะ ความเหลื่อมล้ํา (The No-
Nonsense Guide to CLASS, CASTE & HIERARCHIES”ไดวิเคราะหใหเห็นภาพไวอยางนาสนใจ
เก่ียวกับความเหลื่อมล้ําทางชนชั้น และวรรณะวายังคงปรากฏอยูในโลกนี้ และยังไมมีทีทาวาจะอันตรธาน
ไป เนื่องจากคนชั้นสูงสุดของสังคมไมมีทางท่ีจะยอมเสียผลประโยชนของตน เขาไดชี้ใหเห็นถึงเหตุผลวา
เหตุใดชนชั้น และความไมเสมอภาคในสังคมโลกจึงยังคงมีอยู และมีผลกระทบตอชีวิตผูคนเรื่อยมาจนถึง
ยุคโลกาภิวัตน หนึ่งในสาเหตุมาจากทฤษฎีการไลลาหาความสุข (Pursuing Happiness) มักอิงอยูกับนัก
เศรษฐศาสตรในแตละยุคสมัย เชน สแตนลีย ลีเบอกอตต(Stanley Lebergott) นักเศรษฐศาสตรชาว
อเมริกันในยุคท่ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกิดใหมๆ ไดเคยเสนอไวอยางอาจหาญวา ความตองการของ
มนุษยคือความจําเปนทางเศรษฐกิจ เขาพยายามทําใหสินคาฟุมเฟอยและไรสาระเปนเรื่องเดียวกับ
หลักการท่ีบงการชีวิตมนุษย นั่นคือการแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด และดวยเหตุนี้จึงทําใหสินคา
ฟุมเฟอยกลายเปนสิ่งสําคัญตอการอยูรอด เปนตน 

จอหน  แมคคอนแนลและคริสโตเฟอรมัวร๒๖ไดแยกความขัดแยงออกเปน ๕ ประเด็น
ดวยกัน คือ๒๗ (๑) ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) ไดแก ขอมูลขัดกัน ขาดขอมูล เขาใจผิด ขาด

๒๕เจเรมี ซีบรุก (เขียน), ทองสุก เกตุโรจน และ สายพิณ ศุพุทธมงคล (แปล), คูมือเขาใจชนชั้น วรรณะ 
ความเหลื่อมล้ํา (The No-Nonsense Guide to CLASS, CASTE & HIERARCHIES), (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, ๒๕๕๔ หนา ๑๓-๑๘ (คํานํา), ๑๐๖-๑๐๘.  

๒๖Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving Conflict, 
2nd ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), p.60–61. 

                                                           



๑๖ 

การสื่อสาร หรือสื่อสารไมถูกตอง  สับสนเรื่องหนาท่ี  มุมมองตางกันในเรื่องของขอมูล (๒) ความขัดแยง
ดานผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก ขัดแยงเก่ียวกับทรัพยากรทางดานธรรมชาติ  หรือสิ่งตาง ๆ 
ท่ีปรารถนาและตองการ  เชน อํานาจ ตําแหนงหนาท่ี (๓) ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship 
Conflict) ไดแก บุคลิกภาพ และพฤติกรรมท่ีตางกัน พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าซาก และวิธีการในการ
ทําสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน เชน วิธีการทํางานตางกัน การตัดสินใจตางกัน (๔) ความขัดแยงดานโครงสราง  
(Structural Conflict)  ไดแก  การแกงแยง โดยเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑเดิมดวย  ขัดแยงเก่ียวกับ
ระเบียบปฏิบัติ  ขัดแยงเนื่องจากขาดความ ยุติธรรม (๕) ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value 
Conflict)  ไดแก ศาสนา โลกทัศนหรือความเชื่อตางกัน  การใหความสําคัญท่ีตางกัน  เกณฑประเมิน
ตางกัน  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางกัน  ภูมิหลังสวนบุคคลตางกันพ้ืนฐานทางประวัติศาสตรตางกัน 

เฮนกิ้น(Henkin)๒๘และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท๒๙มองวา “ความขัดแยง” นั้น มีการซอนตัว 
เกิดข้ึน  ดํารงอยู  และปรากฏตัวอยางตอเนื่องในบุคคล หรือกลุมบุคคลนั้น  โดยชี้ใหเห็นวา (๑) ความ
ขัดแยงท่ีซอนอยู  หรือความขัดแยงแฝง (Latent Conflict)  หมายถึง  สภาวการณของความขัดแยงท่ีมี
แนวโนมท่ีจะเกิดความขัดแยง  หรือความขัดแยงท่ีซอนตัว และครุกรุนอยูภายในจิตใจ หรือภายนอกของ
บุคคล หรือกลุมบุคคล  ซ่ึงความขัดแยงชนิดนี้ไมมีลักษณะท่ีปรากฏอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม  เม่ือ
บุคคลหรือกลุมบุคคลไมตระหนัก หรือใหความใสใจตอความขัดแยงชนิดนี้  สถานการณความขัดแยงก็จะ
เริ่มสําแดงและปรากฏออกมาภายนอก ใหเราไดเห็นอยางชัดเจน (๒) ความขัดแยงท่ีปรากฏข้ึน หรือ
ความขัดแยงกําลังกอตัวเกิดข้ึน (Emerging Conflict)  หมายถึง สถานการณท่ีคูกรณีหรือประเด็นท่ี
คูกรณีมีสวนเก่ียวของมองเห็น และรับรูรวมกันแลววา ความขัดแยงไดเกิดข้ึนแลว  ซ่ึงคูกรณีอาจจะมี
ความตึงเครียดท่ีเห็นไดอยางชัดเจน  แตอาจจะยังไมจําเปนตองมีการโตเถียงกัน  การเจรจา หรือการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน (๓) ความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน  หรือความขัดแยงท่ีปรากฏออกมาแลว 
(Manifest Conflict) หมายถึง  สถานการณท่ีคูกรณีตางก็ไดเขาไปมีสวนรูเห็นในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยู
แลว จนพบกับสภาพความขัดแยงท่ีไมมีทางออกบางครั้งความขัดแยงท่ีเห็นไดชัดก็อาจเปนผลมาจาก
ความขัดแยงท่ียังแฝงตัวอยูไมปรากฏข้ึนอยางชัดเจน  เชน  กรณีเพ่ือนบานใกลเคียงมีเรื่องขัดแยงกันโดย
มีการโตเถียงกันในประเด็นท่ีเก่ียวกับการใชท่ีดินหรือนโยบายสิ่งแวดลอมเปนสวนสําคัญ ตัวคูกรณีอาจ
ไมไดตระหนักวา แทจริงแลวมีความขัดแยงท่ีซอนเรนดานนโยบาย แตเขาไมไดคิดถึง คํานึงถึงนโยบาย  
หรือขอกฎหมายใดๆ  

รองศาตราจารย ดร. ฉันทนาบรรพศิริโชติ หวันแกว ไดพูดถึงลักษณะของความ
ขัดแยงในประเทศไทยในอดีตวา แนวความคิดเรื่องชนชั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการอธิบายความ
ขัดแยงในสังคมไทยในเวลานั้น  ปญหาการเมืองถูกวิเคราะหวามีรากฐานมาจากความขัดแยงทาง

๒๗จอหน  แมคคอนแนล อางใน  จินตนา ยูนิพันธ และลิลิต ศรีทรัพอนันต, “การจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลกับคุณภาพบัณฑิต”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, ๒๕๔๒, (๑๑): ๓๓-๓๗. 

๒๘Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based 
managed schools”. Journal of Educational Administration 38(2).2000 : 16-17. 

๒๙วันชัย  วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการ และเคร่ืองมือแกปญหา, (ขอนแกน: โรงพิมพศิริภัณฑ ออฟ
เซ็ท, ๒๕๓๗), หนา ๑๒. 

                                                                                                                                                                            



๑๗ 

ชนชั้น  ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาการเอารัดเอาเปรียบ  กดขี่และขูดรีดผูเสียเปรียบในสังคม   การ
แกปญหาความขัดแยงทางโครงสรางเปนเรื่องของการใชอํานาจและกําลังบังคับ  การใชอํานาจและ
กําลังบังคับถือวาเปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงขั้นตํ่าสุด  เนื่องจากเปนการตัดสินปญหาโดยใช
ความรุนแรง   ซ่ึงจะเปนปจจัยไปสูการขยายตัวของความขัดแยงมากยิ่งข้ึน๓๐ 

แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลองคกร 
นภดล รมโพธิ์  นําเสนอไวว าการวัดผลการปฏิบั ติงานขององคกร (Performance 

Measurement) เปนสิ่งสําคัญอยางมากตอความอยูรอดขององคกรในปจจุบัน องคกรตางๆ ท้ังองคกรท่ี
มุงแสวงหากําไร (For-Profit Organization) และองคกรท่ีไมมุงแสวงหาผลกําไร (Nonprofit 
Organization) ตางก็ใหความสําคัญตอระบบการวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจท่ีผานมา ทําใหผูบริหารองคกรตางๆ ไดตระหนักถึง
ขอบกพรองของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม ซ่ึงนอกจากไมเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานท่ีแทจริงแลว ยังมีสวนสําคัญทําใหองคกรดําเนินธุรกิจไปผิดทาง ซ่ึงสงผลใหองคกรไดรับความ
เสียหายเปนอันมาก ดังนั้นในปจจุบันนี้องคกรตางๆ จึงไดกลับมาใหความสําคัญและเอาใจใสในระบบการ
วัดผลและการปฏิบัติงานขององคกรกันอีกครั้ง โดยจะเห็นไดจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงบทความและ
งานวิจัยในดานการวัดการปฏิบัติงานท่ีออกมาอยางตอเนื่องและเปนจํานวนมาก ซ่ึงในระยะหลังนี้แนวคิด
ทางดานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรไดมีออกมาอยางมากมาย อยางไรก็ไดแนวคิดของการ
วัดผลการปฏิบัติงานองคกรท่ีไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางและเปนท่ีนิยมสําหรับองคกรจํานวนมาก
ไดแกแนวคิดการวัดผลองคกรแบบสมดุลหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อของ Balanced Scorecard ๓๑ 

สรอยตระกูล (ติ วยานนท )  อรรถะมานะ นํ า เสนอไว ว าทรัพยากรการบริหาร 
(administrative resources) ท่ีสําคัญคือ คน (Man) เงิน (Money) สิ่งของ (Material) และการจัดการ 
(Management) และเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเชนกันวา “คน” นั้น เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุด คนจะเปนท่ีมาของประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดของงาน แตคนก็ยากแกการศึกษาท่ีสุดเชนกัน ใน
บรรดาสิ่งของ และแมแตเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงอาจมีความยุงยากสลับซับซอนมากเทาใดก็ตามแตก็ดู
เหมือนจะทําความเขาใจไดงายและสามารถเขาไปจัดการไดงายกวาปจจัยมนุษยมาก การตระหนักใน
ความสําคัญของปจจัยมนุษยในองคการนั้นมิไดเพ่ิงเกิดข้ึนในสมัยปจจุบัน แตมีมาในอดีตนานมาแลว 
ดังนั้นจึงปรากฏความสนใจศึกษาเรื่องเก่ียวกับ “คน” ในการทํางานอยางมากมาย๓๒ 

แนวคิดการมีสวนรวม 
เจมสแอลเครตัน  (James L. Creighton) ไดพูดถึงการมีสวนรวมไววา   (๑)  เปนการ

สรางภูมิคุมกันตอความรูสึกสูญเสียอํานาจ  (๒) เปนชองทางท่ีจะนําประชาชนมารวมกัน เพ่ือแกปญหา

๓๐รศ. ดร. ฉันทนาบรรพศิริโชติ หวันแกว,   ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของ
ความขัดแยงในสังคมไทย,  (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา , ๒๕๔๗), หนา ๓. 

๓๑นภดล รมโพธ์ิ, การวัดผลองคกร แบบสมดุล, (กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), คํานํา. 

๓๒สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถะมานะ. พฤติกรรมองคการ: ทฤษฎีและการประยุกต, พิมพครั้งท่ี ๔. 
(กรุงเทพมหานคร: สามลดา, ๒๕๕๓), หนา ๑๒. 

                                                           



๑๘ 

ของสวนรวม โดยสรางความรูสึกวา “นี่เปนปญหาของเรา”(๓) เปนชองทางท่ีจะสรางใหเกิดการสื่อสาร
ระหวางกลุมในชุมชนเพ่ือท่ีเขาจะไดมาทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุมและสราง
ความสัมพันธท่ีดีจะยับยั้งการกระทําท่ีสุดโตง (๔) เปนชองทางอีกทางหนึ่งในการสรางชุมชนชนิดตางๆ สิ่ง
ท่ีแรกคือ ฝกอบรมผูท่ีจะเปนผูนําในอนาคต  ในขณะท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในโครงการ เขาจะได
เรียนรูวิธีท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนไดอยางไร และรวมกันสรางความรวมมือไดอยางไร (๕) สามารถสราง
ใหเห็นสถานภาพของชุมชนวาเปนอยางไร มันยังบงชี้ถึงการเปนชุมชนท่ีสรางสรรค จากการทํางาน
รวมกันเพ่ือท่ีจะแกปญหานี้ มันบอกถึงความเปนชุมชนท่ีเปดเผย จากการตัดสินใจอยางโปรงใส บอกถึง
ความเปนชุมชนท่ีไวเนื้อเชื่อใจกัน๓๓ 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ไดกลาววา ในขณะท่ีชุมชนและสังคมกําลัง
เผชิญหนากับความแตกแยกและแบงฝายอยางราวลึกในชวย ๑๐ กวาป บทบาทท่ีถือไดวาเปนภารกิจ
เรงดวนของพระสงฆ คือ การเขาไปทําหนาท่ี “วิศวกรสันติภาพ” เพ่ือเสริมสรางความปรองดองใหเกิดข้ึน
แกสังคมไทยตามนโยบายของรัฐบาล และขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริง เพ่ือการปรองดองแหงชาติท่ีวา บุคลากรทางศาสนาควรเพ่ิมบทบาทในการลดความแตกแยก 
สงเสริมสันติภาพและแกไขความขัดแยงในสังคมโดยสันติวิธี ฉะนั้น ทุกฝายควรใหความสําคัญกับการ
ฟนฟูหลักศีลธรรมและจริยธรรม พรอมท้ังสนับสนุนใหสถาบันศาสนาเขามามีบทบาทในการลดความ
ขัดแยงและยุติการใชความรุนแรง โดยการเปดพ้ืนท่ีใหพระสงฆเขาไปเปนผูนํากระบวนการกลุม เปดเวที
พูดคุย เพราะคุณสมบัติเดนของพระสงฆ คือ “การเปนนักฟงท่ีดี” (Mindful Listening) เพราะดํารง
ความเปนกลางระหวางผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ๓๔ 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของจะเห็นไดวาการเขาใจศาสตรดานสันติภาพ
นั้น มีมิติท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงนักวิชาการแตละทานก็มีความเห็นตางกันไป 
ดังนั้นการจะศึกษาทําความเขาใจถึงวิธีการ แนวคิดและหลักปฏิบัติของกระบวนการสรางสันติภาพท้ังใน
ระดับปจเจกและระดับสังคมในกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสันติภาพโลกจําเปนตองใชกรอบแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ เหลานี้มาอาศัยวิเคราะห ตีความ เพ่ือความเขาใจ เขาถึง วิถีแหงสันติภาพในสังคม ซ่ึงการจะ
รวบรวมองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันสิตภาพจําเปนตอง
อาศัยกรอบการศึกษา โดยคณะผูวิจัยไดออกแบบกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับการวัดสันติภาพ:สุวรา แกวนุยสถานวิจัยความขัดแยง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) ไดกลาวถึงกิจกรรมระหวางวันท่ี 13-15ตุลาคม 
2557ไวอย างน าสนใจว า  ทางสถานวิจัยความขัดแย งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในนามของคณะทํางานสรางพ้ืนท่ีสันติภาพจากคนใน (IPP) และศูนย
ทรัพยากรสันติภาพ (Peace-building Resource Center/PRC) ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

๓๓เจมสแอลเครตัน, วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, 
หนา ๖-๗. 

๓๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสองทศวรรษ
หนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๐. 

                                                           



๑๙ 

ติดตามตรวจสอบและการรายงานสันติภาพ (Peace Monitoring and Reporting Workshop) ข้ึน โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนถกเถียงในประเด็นการวัด “สันติภาพ” ในบริบท
ของความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผูมีความรูความสามารถ
ดานกระบวนการและการวัดสันติภาพ ท้ังในและตางประเทศมารวมใหความรูและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การประชุมเริ่มตนดวยประเด็นการทําความเขาใจสันติภาพและกระบวนการสันติภาพ โดย มาร
โค มาซเซอรรา (MarcoMazzera) ท่ีปรึกษาอาวุโสของศูนยทรัพยากรสันติภาพนอรเวย (Norwegian 
Peace-building Resource Center, NOREF) มีการนําเสนอประเด็นหลักๆ เชน 1)ประเด็นการเขาใจ
ภูมิทัศนและแนวโนมความขัดแยง: เนื่องจากการทําความเขาใจสันติภาพและกระบวนการสันติภาพนั้น 
จะตองมีความเขาใจในภูมิทัศนและแนวโนมของความขัดแยงดวยไดแก (๑)จากความขัดแยงในระดับ
นานาชาติ มีการสงผลสูความขัดแยงภายในประเทศ (๒)กระบวนการสันติภาพและขอตกลงตางๆ มีความ
ลมเหลวจนนําไปสูความขัดแยง และ (๓) วิกฤติของรัฐและกลุมตัวแทนขาดความชอบธรรมจนนําไปสู
ความขัดแยง และ (๔) ความขัดแยงมีแนวโนมเก่ียวกับการพัฒนารวมตัวกันเปนภูมิภาค 2)ประเด็นการ
ทําความเขาใจในการสรางสันติภาพ: ประกอบดวย (๑)การวัดความขัดแยงงายกวาการสรางสันติภาพ 
เนื่องจากการสรางสันติภาพเปนกระบวนการซับซอน เปนกระบวนการท่ีลอยตัว มิใชเปนไปตามข้ันตอนท่ี
เรียงลําดับไดตามความตองการ มีความทับซอนหลายเรื่องและปญหาสามารถยอนกลับมาใหมไดเสมอ 
(๒) กระบวนการสรางสันติภาพบางทีก็ไมสามารถทํางานได แตหลายครั้งประชาคมนานาชาติอาจ
คาดหวังเรื่องเปาหมายท่ีเกินกวาจะบรรลุได (๓) มีคนหลายฝายเขามาอยูรวมในการดําเนินการ และมีการ
ดําเนินการอยางเปนพลวัต ความสนใจในประเด็นสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยตลอด (๔) พยายามทํา
ความเขาใจเก่ียวกับการสรางสันติภาพท้ังกระบวนการ ไมใชเพียงแตวิธีการกระแสหลักเพ่ือสราง
นวัตกรรมใหมข้ึนมา (๕) ตองมีการสรางสภาวะในการสรางพ้ืนท่ีรวมของการทํางาน (๖) ตองมีการ
วิเคราะหการสรางสมดุลของการจัดการความขัดแยง และ (๗) การสรางสันติภาพเปนการสรางศักยภาพ
ในกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองท้ังการทํางานเฉพาะหนาและงานในระยะยาว 3)ประเด็นในการ
พิจารณาการวัดกระบวนการสันติภาพ: การวัดกระบวนการสันติภาพมีประเด็นท่ีตองพิจารณา ดังนี้ (๑) 
การวัดกระบวนการสันติภาพสามารถมองผานจากเสา ๕ หลักในการสรางสันติภาพของสหประชาชาติ 
(UN’s 5 Pillars of Peace-building) อันประกอบดวยเรื่อง ก) ความม่ันคงและความปลอดภัยข)
กระบวนการทางการเมือง ค) สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม ง) มิติทางเศรษฐกิจ และ จ) พ้ืนฐานบริการ
ตางๆ (๒)การวัดผลกระบวนการสันติภาพมีเครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย แตมีกรอบ # สวนท่ีตองเขาใจ 
คือ กรอบในการวิเคราะหบริบทเชิงสถาบัน และความจําเปนในการทําความเขาใจทองถ่ิน ท่ีมิใชเรื่องใน
เชิงเทคนิคลวนๆ (๓)การประเมินกระบวนการสันติภาพผานสถาบันระหวางประเทศกับสถาบันทวิภาคี 
(๔)ทําการวิเคราะหการเมือง ท้ังในระดับประเทศ และโลก และ (๕)การคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
ตัวชี้วัดแบบสากล และแบบเจาะจงสําหรับบริบทเฉพาะ แบบกวางท่ีเปนสากลขอดีดานบวกสามารถ
เปรียบเทียบกับท่ัวโลกได แตเชิงเจาะจงดีแงในการเปนลักษณะเฉพาะ และไดเลือกมาแลวปรับเขากับ
ทองถ่ิน %)ประเด็นการประเมินผลการไกลเกล่ียดานสันติภาพ: การทํางานในมุมการไกลเกลี่ย หรือการ
เจรจาสันติภาพมีทิศทางเพ่ิมข้ึนหลายเทา โดยกระบวนการสันติภาพมีผลลัพธท่ีตองการท่ีหลากหลาย 
ตั้งแตสันติภาพเชิงลบท่ีตองการยุติความรุนแรง และเปาหมายสันติภาพเชิงบวกท่ีสูงสุด มุงแกไขท่ี
รากเหงาของความขัดแยงดวย โดยกรอบในการประเมินประสิทธิผลของการไกลเกลี่ยจะพิจารณา 3ดาน 
ไดแก (๑) การประเมินตั้งแตผลเชิงลบไปจนถึงผลเชิงบวก นิยามความสําเร็จของสันติภาพเชิงบวก เพ่ือ



๒๐ 

นําไปสูการเปลี่ยนผานความขัดแยง ในระยะนั้น เราก็พัฒนาตัวชี้วัดในแตละข้ันตอน ตัวละคร เปลี่ยน
ทาทีอยางไร จากไมคุยกัน เปดเผยกับสื่อมากข้ึน และทาทีออนลง เปนตน (๒) ตัวชี้วัดตองดูวามีขอตกลง
สันติภาพหรือไม ตั้งแตหยุดยิงจนมองครอบคลุมทุกเรื่อง การประเมินหลังความขัดแยงดวยมาตรฐาน
ระดับโลก ก็ดูจะเปนเรื่องสิทธิมนุษยชนดวยวามีการปฏิบัติอยางไร มุมมองภายนอกใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้และ(๓) การใหไดมาซ่ึงสันติภาพเชิงบวก ในการเปลี่ยนผาน คือ ระยะในการนําขอตกลงตางๆ มา
ปฏิบัติ การพลิกโฉม การเปลี่ยนโฉม เปนงานระยะยาวท่ีผูมีสวนไดเสียตองเขามามีสวนรวมใหมากข้ึนใน
ข้ันตอนนี้๓๕  
 

การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต ครั้งท่ี ๑ (Peace Survey)๓๖ 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครั้งท่ี 1 (Peace Surveyจากรายนามความรวมมือในการจัดทําในการอางอิงดานลาง โดยมีผลการศึกษา
จากการสํารวจฯ โดยยอจากบทสรุปผูบริหารพอสังเขป ดังนี้ 

พฤติกรรมการสื่อสารและการติดตามขาวสาร: พบวาผูตอบแบบสอบถามมีทักษะในการใช
ภาษาไทยกลางสูงท่ีสุด โดยมีชองทางหรือแหลงของการสื่อสารท่ีติดตามอยางใกลชิด ๕ อันดับท่ีลดหลั่น
กันตามลําดับ คือ ๑) ทีวี ๒) ขาวจากเพ่ือนสนิทหรือคนใกลชิด ๓) เฟสบุค ไลน ทวิตเตอร วอสแอพ ๔) 
ขาวจากเพ่ือนบานและคนในชุมชน และ ๕) ขาวจากมัสยิด โดยเฉพาะชองทางอันดับท่ี ๔) ไดรับความ
นิยมคอนขางมาก สะทอนใหเห็นปรากฏการณใหมของการเปดรับขาวสารจากคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีมีความกาวหนาควบคูไปกับการสื่อสารแบบเกาท่ีใชการดูดวยตาและฟงดวยสื่อจากตัวบุคคล 

มุมมองตอกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข และทางออกตอปญหา: พบวาประชาชนสวนใหญ
มองวา กระบวนการสันติภาพหมายถึง “การท่ีรัฐบาลและขบวนการตางปรับตัวและประนีประนอมกัน” 
เม่ือพิจารณาถึงความชอบของคําวา “สันติภาพ” และ “สันติสุข” พบวา ประชาชนสวนใหญรูสึกวาสอง
คํานี้ไมมีความแตกตางกัน  

 ๓๕หองเรียนสันติภาพ: การวัดสันติภาพ (๑) ปูพ้ืนฐานสรางความเขาใจ, สุวรา แกวนุย, สถานวิจยัความ
ขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD), <www.http//deepsouthwatch.org/node/6418>, 21 
พ.ย. 2557. 
 ๓๖อนุเคราะหขอมูลโดย ดร.นพ.บรรพต ตนธีรวงศ,  บทสรุปผูบริหาร: การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี ๑ (Peace Survey), จัดทําโดย สถานวิจัยความ
ขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงลานครินทร, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงลานครินทร ,  ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร , คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงลานครินทร, สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงลานครินทร, สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ศูนยความรวมมือทรัพยากรสันติภาพ, ศูนยเฝา
ระวังสถานการณภาคใต, สภาประชาสังคมชายแดนใต, มูลนิธิเอเชีย และ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกลา, พ.ค. ๒๕๕๙  

                                                           



๒๑ 

    นิยามความหมายของคําวา “สันติภาพ” และ “สันติสุข” ในมุมมองของประชาชน พบวา 
สันติภาพ หมายถึงการดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพและเสรีภาพ และมีความยุติธรรมและความเปนธรรม 
โดยไมมีความรุนแรง และ“สันติสุข” หมายถึง การท่ีคนในสังคมอยูวมกันไดดวยความสามัคคีไมมีความ
รุนแรง และมีความยุติธรรมและความเปนธรรม และในประเด็นฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของตอการสราง
สันติภาพในพ้ืนท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามระบุถึงบุคคล กลุม องคกรท่ีเก่ียวของกับการสรางสันติภาพ 
๓ อันดับแรก ไดแก ๑) รัฐบาล ๒) ผูนําศาสนาอิสลาม ๓) นักการเมืองระดับชาติ และนักการเมืองทองถ่ิน 
โดยประชาชนคิดวารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขท่ีสําคัญ 
ไดแก การท่ีองคกรภาคประชาสังคมรวมตัวกันนําเสนอความตองการของประชาชนตอท้ังสองฝายบนโตะ
พูดคุย และการท่ีองคกรภาคประชาสังคมมีอิสระในการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นโดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐ 

ขอเสนอจากประชาชนตอรัฐบาล: มีวา 

(๑) การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประชาชนในพ้ืนท่ี อาทิ ปญหาราคายางพารา ปญหา
ปากทองชาวบาน ความเปนอยู คาครองชีพ เพ่ิมคาแรงงาน รวมถึงปญหาความยากจนในพ้ืนท่ี, การ
กําหนดกรอบและแนวทางในการจัดการปญหายาเสพติด, การยอมรับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา 
อัตลักษณ และลักษณะความเฉพาะตัวของพ้ืนท่ี, การจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและมีการ
สนับสนุนดานการศึกษากับประชาชนในพ้ืนท่ี, มีการสงเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
และใหองคกรทองถ่ิน อบต.องคกรดานศาสนา มีบทบาทในการพัฒนา เชน การขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจ 
รวมถึงการสงเสริมในภารกิจตางๆ เปนตน 

(๒) แนวทางและหลักการในการจัดการความขัดแยงในพ้ืนท่ี อาทิ การเปดใจรับฟงขอเสนอ
จากผูมีความเห็นตางและนําขอเสนอเดิมมาพิจารณา หาแนวทางในการจัดการปญหารวมกันอีกครั้ง, การ
ยุติความรุนแรงและการใชกําลังอาวุธ การลดอาวุธ และการถอนทหารออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต, ตองจริงใจ จริงจัง ในการแกปญหา ลดทิฐิระหวางกัน และตองมีการสรางความเชื่อม่ันใหกลุมผู
เห็นตางและดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยวิธีการสมานฉันท สรางความเทาเทียม เปนธรรม ยุติธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ, ใหมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการปญหาอยางโปรงใส ยุติธรรม แกปญหาไดตรงจุด, 
ใหมีการออกแบบและจัดทํามาตรการคุมครองความปลอดภัยแกประชาชนท่ีเหมาะสมกับบริบทและ
ประชาชนในแตละพ้ืนท่ี รวมถึงใหมีการจัดระบบการเยียวยาผูกระทบอยางเทาเทียมและยุติธรรม เปนตน 

(๓) การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน อาทิ การเปดรับฟงความคิดเห็นตอ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของในแนวทางการจัดการปญหาในพ้ืนท่ี และควรมีการสรางความเขาใจ ปรับทัศนคติของ
คนภายนอกพ้ืนท่ีตอสถานการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึน 

ขอเสนอจากประชาชนตอกลุมผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ: มีวา 

(๑) แนวทางในการจัดการความขัดแยงในพ้ืนท่ี อาทิ การยุติความรุนแรงตอประชาชนผู
บริสุทธิ์ทุกกลุมในพืนท่ี, การปรับเปลี่ยนวิธีการตอสูจากการทหารเปนการตอสูดวยสันติวิธีทางการเมือง
และการปกครอง, ตองยอมรับแนวทางในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ีดวยกระบวนการพูดคุย/เจรจา
สันติภาพ รวมถึง การยอมรับขอเสนอของรัฐบาลและการสรางความตอเนื่องในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพระหวางรัฐบาลไทยและกลุมผูเห็นตาง เปนตน 



๒๒ 

(๒) หลักการในการจัดการปญหาอาทิ ตองแกปญหาดวยความจริงใจ จริงจัง ลดทิฐิระหวาง
กัน, มีความตรงไปตรงมาในการจัดการปญหา, มีการทําความเขาใจกันและปรับความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
และตองมีการสรางความเชื่อม่ันใหฝายรัฐ เปนตน 

(๓) การรวมมือกับรัฐบาลในการจัดการปญหาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ ชวย
แกปญหาเศรษฐกิจ ปญหายาเสพติด การศึกษา และ การอํานวยความยุติธรรม ความเปนธรรมใหกับ
ประชาชน เปนตน  

ขอเสนอจากประชาชนตอภาคประชาสังคม: มีวา 

(๑) ภาคประชาสังคมตองพยายามผลักดันและนําเสนอขอมูลเพ่ือสนับสนุนการสราง
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ีหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยทุกสวนรวมมือกันเพ่ือสันติสุข ดวย
ความจริงใจและตั้งใจจริง 

(๒) การสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ี เชน การจัดเวที
รับความคิดเห็นของกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี และเปนสื่อกลางสรางเวทีประชาคมเพ่ือใหประชาชนไดแสดง
ความเห็น และเพ่ือเปนสื่อกลางใหประชาชน 

(๓) การสรางความเขาใจและคามเขมแข็งในการจัดการปญหาฯ ใหประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง
การชวยเหลือในเรื่องท่ัวไป การเยียวยา การพบปะเยี่ยมเยียนผูไดรับผลกระทบ 

(๔) การหนุนเสริมและสนับสนุนโครงการท่ีมีการดําเนินงานเชือมโยงกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการท่ีเก่ียวกับเยาวชน การศึกษา และ 
อาชีพ 

(๕) การสนับสนุนการดําเนินงานดานกลไกยุติธรรมในพ้ืนท่ี และชวยติดตามประเด็นสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนท่ี และ 

(๖) การรวมกันพัฒนา ท้ังการรวมคิด รวมทํา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมให
เปนรากฐานท่ีม่ันคง เพ่ือจะไดอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

 งานวิจัยแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติสุข ใน
พ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนใต: ประจวบ ทองศรี ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการเก็บขอมูลพ้ืนท่ี
ภาคสนามโดยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณแบบ
ไมเปนทางการ รวมถึงการสนทนากลุมพบวา แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพ่ือ
เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตท่ีเปนรูปธรรม ไดแก ๑) การพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ศาสนาดานกระบวนการมีสวนรวม  ๒) การพัฒนาศักยภาพของผูนําศาสนาใหเปนผูกลาแสดงความ
คิดเห็น  ๓) การสรางความตระหนักในชุมชนรวมกันโดยใชวิธีการและข้ันตอนในการเรียนรูดวยตนเอง ๔) 
การสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางสรรคและบูรณาการบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอยางสมดุลอยางตอเนื่อง
สําหรับการเสริมสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมทางสังคม  ๕) การสรางความรูสึกของความภาคภูมิใจ
สําหรับการปฏิบัติในการรักษา  และ๖) การใหผูนําศาสนาไดมีบทบาทในการจัดอบรมรวมกับหนวยงาน



๒๓ 

ภาครัฐท่ีจะลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเก่ียวกับภาษา วัฒนธรรมและประเพณีของคนในพ้ืนท่ี๓๗กลาวไดวาเปน
งานวิจัยท่ีมีประโยชนตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําศาสนาดวยกัน และระหวางผูนําตาง
ศาสนาและหนวยงานภาครัฐ ในฐานะการมีสวนรวมในกระบวนการแหงการสรางและการทําใหเกิด
สันติภาพในการดําเนินชีวิตรวมกัน  

 อภิรดี ศรีสยาม และคณะวิจัยไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสันติภาพท่ี
เนนการคิดวิเคราะหเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาตามแนวสันติวิธีสําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยนิยามคําวาสันติภาพวา หมายถึง ความสุขสงบท้ังในระดับภายในตนระดับสังคม และ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และกลาวถึงเกณฑของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ วาก็ไดระบุถึงความมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปน
กําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู ดานจิตใจคือมีคุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมถึงเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพและตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมุงใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงลักษณะอันพึง
ประสงคประกอบดวย รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงในการ
ทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีการระบุถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการอันเปน
ค ว า ม จํ า เ ป น ใ น ก า ร เ รี ย น รู ใ น โ ล ก ยุ ค ป จ จุ บั น  ไ ด แ ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communication)ความสามารถในการคิด (Thinking) ความสามารถในการแกปญหา (Problem 
Solving) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (Life Skill) และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
(Technology)  โดยผลการวิจัยมีวา(๑) พบองคประกอบท่ีสําคัญในหนวยการเรียนรู ๖ องคประกอบ 
คือ@)โลกแหงความแตกตาง ๒)สันติภาพนั้นสําคัญไฉน ๓)สิทธิมนุษยชนกับสันติภาพ  ๔) เคารพ ยอมรับ 
สังคมเปนสุข ๕)รวมมือรวมใจเขาใจเพ่ือสันติและ ๖)สันติภาพเริ่มตนดวยความรัก (๒) นักเรียนท่ีเรียน
รายวิชาสันติภาพไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ๓๘

งานวิจัยนี้มีความนาสนใจในมุมมองพ้ืนฐานของการจัดการทางการศึกษาแกเยาวชนไทยใหเกิดทักษะใน
การแกไขปญหาเพ่ือความสามารถในการอาศัยรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสันติสุข ซ่ึงจัดเปนสวนหนึ่ง

๓๗ดร. ประจวบ ทองศรี, อาจารยประจําแผนกวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี, “แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําศาสนาเพ่ือ
เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต”, รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป ๒๕๕๙,หนา บทคัดยอ, <http://www.google.co.th>, สืบคนเมื่อ 
๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐. 

๓๘นส.อภิรดี ศรีสยาม นิสิตมหาบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษา และ ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสันติภาพท่ีเนนการคิดวิเคราะหเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาตามแนวสันติวิธี
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน, หนา 1-4,OJED An Online Journal of Education, Vol. 7, No. 1, 2012, pp. 
2286-2297, <http://www.chula.ac.th/ojed/doc>,สืบคนเมือ 13 ตค. 2560. 

                                                           



๒๔ 

ของความสําเร็จในการจัดการเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพโดยองครวมของชาติผานสถาบันทาง
การศึกษา 

 อาทิตย ทองอินทร ไดเรียบเรียงและทบทวนแบบแผนของสันติภาพและความรุนแรงใน
ระดับโลก ในระยะ ๙-๑๐ ปท่ีผานมา รวมท้ังวิเคราะหทบทวนภาพเก่ียวกับความรุนแรงในแตละระดับชั้น 
จากดัชนีชี้วัดสันติภาพโลก (Global Peace Index/GPI)อันเปนการวัดประเมินโดยอาศัยเกณฑจากองค
ความรูท่ีหลายทานไดมอบไวใหแกแวดวงการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสันติภาพสืบเนื่องมาจากโอกาสท่ีสถาบัน
เพ่ือเศรษฐกิจและสันติภาพ (The Institute for Economics and Peace/IEP) ไดเผยแพรรายงาน
ดัชนีช้ีวัดสันติภาพโลก (Global Peace Index/GPI) ประจําป ค.ศ. 2016/พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๘ 
มิ.ย.โดยไดใหภาพรวมวาดัชนีชี้วัดสันติภาพโลก หรือ GPI เปนการวัดประเมินโดยอาศัยเกณฑอัน
ประกอบดวยดัชนีชี้วัด ๒๓ ตัวแปร จําแนกเปน ๓ หมวดหมู คือ (๑) สถานการณความขัดแยงภายในและ
ระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึน (the ongoing domestic and international conflict) (๒) ความม่ันคง
ปลอดภัยของสังคม (the societal safety and security) และ (๓) กิจการและแสนยานุภาพทาง
การทหารในแตละพ้ืนท่ี (the militarisation) ท้ังหมดนี้จะเปนเกณฑนําไปเก็บขอมูลประเทศท่ัวโลก 
๑๖๓ ประเทศผลลัพธปรากฏวา ๑) โลกในภาพรวมของป 2016/#**+นี้ มีระดับสันติภาพนอยลงกวาเม่ือ
ปกอนพอสมควร โดยหมวดหมูของตัวแปรท่ีดูดีข้ึน คือ กิจการและแสนยานุภาพทางการทหาร ท่ีแมวา
บางประเทศจะยังหมกมุนกับการสะสมอาวุธ แตประเทศสวนใหญในโลกมีทิศทางของการตัดงบประมาณ
การทหารลง สวนหมวดหมูท่ีฉุดรั้งใหระดับสันติภาพโลกดูตกต่ําลง คือ สถานการณความขัดแยงภายใน
และระหวางประเทศ กับ ความม่ันคงปลอดภัยของสังคม ท้ังนี้ แชมเปยนของสถานการณสันติภาพตกต่ํา
มากท่ีสุดในป 2016/#**+นี้ ถานับในแงภูมิภาค ก็ไดแก ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ถา
นับในแงประเทศ ก็คือ ประเทศซีเรีย สวนแชมเปยนของสถานการณสันติภาพมากท่ีสุดในปเดียวกันนี้ ถา
นับในแงภูมิภาค ก็คือ ยุโรป สวนถานับในแงประเทศ ก็ไดแก ประเทศไอซแลนด #)แนวโนมระยะ ๑๐ ป
ท่ีผานมา: ชองวางความเหลื่อมล้ําทางสันติภาพ (Peace Inequality Gap): หากพิจารณาในภาพระยะ
ยาว ชวง ๘-๙9 ปท่ีผานมา ระดับสันติภาพของโลกในภาพรวมโดยเฉลี่ยกันทุกประเทศแลว มีความผัน
ผวนอยูตลอดเวลา และพบวาโลกเรามีสันติภาพนอยลง โดยอาจกลาวไดวา เปนชวง8-9 ปท่ีระดับของ
สันติภาพโลกถดถอยลงมากท่ีสุดในประวัติศาสตรหลังสงครามเย็นขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวมากข้ึน
เรื่อยๆ ของชองวางความเหลื่อมล้ําทางสันติภาพ (Peace Inequality) ระหวางกลุมประเทศท่ีมีสันติภาพ
มากท่ีสุด กับกลุมประเทศท่ีมีสันติภาพนอยท่ีสุดกลาวคือ ประเทศท่ีมีสันติภาพท่ีสุดในโลกจํานวนมากอยู
ในทวีปยุโรป ซ่ึงเปนผลสําคัญมาจากการลดลงอยางตอเนื่องของอัตราการเกิดฆาตกรรม การลดการใช
จายดานการทหาร และการถอนทหารออกจากอิรักและอัฟกานิสถาน และพบวา จาก ๒๐ ประเทศท่ีมี
สันติภาพท่ีสุดในโลกในการวัดประเมินปลาสุด เปนประเทศในทวีปยุโรปถึง ๑๔ ประเทศสําหรับกลุม
ประเทศท่ีระดับสันติภาพต่ํา ไดแก ซีเรีย ซูดานใต อิรัก อัฟกานิสถาน โซมาเลีย เยเมนแอฟริกากลาง 
ยูเครน และซูดาน ตัวเลขชี้วัดสันติภาพท่ีตกต่ํานั้นเปนผลสําคัญมาจากการขยายตัวมากข้ึนของความไม
สงบภายในประเทศ และความตึงเครียดมากข้ึนของความขัดแยงระหวางกลุมติดอาวุธ ซ่ึงจะเห็นวา 
จํานวนผูเสียชีวิตในความขัดแยงภายในประเทศท่ัวโลกเม่ือป ค.ศ. 2015/พ.ศ. ๒๕๕๘ พุงไปแตะถึง
ตัวเลข ๒๘๐,๐๐๐ คน คือเพ่ิมข้ึนจาก ค.ศ. 2010/พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๖๗% ขณะเดียวกัน ก็สงผลใหมี
การเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญของจํานวนผูอพยพลี้ภัยและผูถูกบังคับใหพลัดถ่ินในประเทศตนเอง ซ่ึงจัดได



๒๕ 

วามีสัดสวนราว ๑% ของประชากรโลกท้ังหมด ปจจัยเหลานี้เปนสถานการณการใชความรุนแรงท่ีฉุดรั้ง
ดัชนีชี้วัดสันติภาพโลกในภาพรวมชวงท่ีผานมาใหตกต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ3) ในสวนผลกระทบของการ
กอการราย พบวา ปฏิบัติการของกลุมท่ีใชวิธีการดังกลาวยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงการกอเหตุของ
พวกเขาคราชีวิตผูคนไปแลวราว 20,000 คนนับเฉพาะในรอบการวัดประเมินป 2015/๒๕๕๘ และ
จํานวนราว ๓๒,๐๐๐ คนนับเฉพาะรอบการวัดประเมินในป 2016/๒๕๕๙ แตก็นาสนใจวา ตัวเลข
ดังกลาวไมนับรวมการกอการรายท่ีกระทําโดยรัฐ ซ่ึงถาพูดกันอยางตรงไปตรงมานับเปนผูท่ีคราชีวิต
มนุษยดวยวิธีการกอการรายและสรางความสะพรึงกลัวมากท่ีสุดตลอดเสนทางประวัติศาสตรสมัยใหม ไม
วาจะเปนการอุมหาย การลักพาตัว การสังหารหมู การฆาลางเผาพันธุ ฯลฯอยางไรก็ตามหากเราทําตัว
กลมกลืนไปกับขอมูลของดัชนีชี้วัดสันติภาพโลก หรือ GPI ก็จะยังเห็นขอนาสนใจอีกสองขอ คือ หนึ่ง 
สวนใหญของจํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการราย เปนความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน ๕ ประเทศเทานั้น ไดแก 
อิรัก ไนจีเรีย อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และซีเรีย สองก็คือ ขณะท่ีการเกิดเหตุกอการรายเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
อัตราการเสียชีวิตตอการเกิดเหตุหนึ่งครั้ง กลับเพ่ิมสูงข้ึนในความเรงท่ีมากกวาเสียอีก แปลวา ศักยภาพ
ของการกอเหตุแตละครั้งเพ่ิมสูงข้ึน การลงมือครั้งหนึ่งทําใหคนตายไดมากข้ึน ซ่ึงเห็นแบบแผนนี้ชัดเจนยิ่ง 
ในชวงหลังป 2012/๒๕๕๕ เปนตนมาท้ังหมดตามการนําเสนอของคาตัวแปรของ IEP นี้ พอจะวัด
สันติภาพโลกไดอยางคราวๆ วา โลกในชวงทศวรรษท่ีผานมานั้น มีแนวโนมของสันติภาพท่ีตกต่ําลง ซ่ึงก็
แปลไดอีกแบบวา สถานการณความรุนแรงของโลกมีแนวโนมสูงข้ึน และการปรากฏชองวางถางออกจาก
กันมากข้ึนเรื่อยๆ ระหวางกลุมประเทศท่ีมีสันติภาพท่ีสุด กับกลุมประเทศท่ีเผชิญสถานการณความรุนแรง
มากท่ีสุด๓๙ 

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสราง

สันติภาพในสังคมไทย เปนโครงการท่ีมุงศึกษารวบรวมหลักคิด วิธีการ แนวทางการสรางสันติภาพตาม
หลักศาสนา เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 
และการศึกษาถอดบทเรียนชุมชนตนแบบเพ่ือนําเสนอชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ผลการศึกษา
โครงการวิจัยนี้ นําไปสูการสรางชุดความรูท่ีไดจากการบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย โดยข้ันตอนการวิจัยดําเนินการตามลําดับการศึกษาของโครงการ
ยอยท้ัง ๓ โครงการ ดังนี้ 

 ๑) ข้ันวางแผนกําหนดกลยุทธ ในการวิจัยประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 
  ๑.๑) กลยุทธการรวมรวมแนวคิดดานสันติภาพ ท่ีเปนองคความรูท่ีแฝงอยูในการทํางาน
ขององคกรสันติภาพ นักสันติภาพโลก และหลักศาสนาตาง ๆ ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข และ ฮินดู              
มาวิเคราะหเพ่ือบูรณาการองคความรูดานสันติภาพท้ังในดานแนวคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสันติภาพ 
  ๑.๒) กลยุทธการสรางเครื่องมือชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพ โดยนําองคความรูท่ีได
รวบรวมมาเปนแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะ พฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเปนนักสันติภาพหรือทํางาน

๓๙อาทิตย  ทองอินทร , “สันติภาพและความรุนแรงของโลก: มองผานดัชนีช้ีวัดสันติภาพโลก (GPI) 
2016”,<https://prachatai.com/journal/2016/06/66315>, (14/06/2016), (สืบคนเมื่อ ๕ ม.ค. ๒๕๖๑). 

                                                           



๒๖ 

ดานสันติภาพ การปฏิบัติและภาพท่ีปรากฏขององคกรท่ีจะทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนหรือสงเสริมการ
สรางสันติภาพ รวมถึงหลักการปฏิบัติของชุมชน ภาพท่ีปรากฏในทางสังคมท่ีสะทอนใหเห็นถึงชุมชน
สันติภาพควรมีลักษณะอยางไร 
  ๑.๓) กลยุทธการสะทอนภาพความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพ ผานการถอด
บทเรียนชุมชนสันติสุขตนแบบท่ีมีคุณลักษณะ หลักปฏิบัติและภาพท่ีปรากฏในสังคม มีความสอดคลอง
ตามเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ เพ่ือเปนกรณีศึกษาใหเห็นถึงหมูบานหรือชุมชน
ตนแบบสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ควรมีลักษณะและแนวทางในการพัฒนาอยางไร 

 ๒) ข้ันวางแผนดําเนินการ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยรวมกับทีมวิจัย ดังนี้ 
  ๒.๑) เนนการทํางานบนฐานทุนเดิมโดยใหความสําคัญกับทุนเดิมท่ีมีอยูท้ังในดานท่ีเปน
องคความรูท่ีแฝงอยูในหนังสือ ตํารา และผลงาน ของนักสันติภาพโลก การทํางานขององคกรสันติภาพใน
ระดับสากล สันติภาพในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
  ๒.๒) เนนการทํางานเชิงบูรณาการความรูท่ีไดในทางทฤษฎี แนวคิด วิถีปฏิบัติของ
บุคคล องคกรท่ีเ ก่ียวของกับงานสรางสันติภาพในระดับสากลมาเปนพ้ืนฐานการเรียนรู เ พ่ือหา
องคประกอบกระบวนการสรางสันติภาพและสรางเครื่องมือเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสราง
สันติภาพ โดยมีการตรวจสอบและการใหการยอมรับคุณภาพของเครื่องมือจากแวดวงนักวิชาการ 
หนวยงาน นักวิชากาศาสนา นักพัฒนาชุมชน เปนตน  
  ๒.๓) เนนการนําเครื่องมือเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพไปใชใน
การศึกษาพ้ืนท่ีหมูบานตัวอยางท่ีผานกระบวนการพัฒนาและมีสันติภาพในชุมชน โดยการวิเคราะหถอด
บทเรียนกระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน 
  ๒.๔) เนนการสรางชุดความรูท่ีแพรหลายท้ังทางหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการ
สัมมนาในระดับชาติและทองถ่ิน 

 ๓) ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา คัมภีรศาสนา ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสันติภาพใน
ศาสนา ๕ ศาสนา ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข และ ฮินดู พรอมกับการสัมภาษณเชิงลึกนักการศาสนา ๖ 
ทาน  
   ๓.๒) ศึกแนวคิดของนักสันติภาพโลกจํานวน ๔ ทาน ท่ีมีการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน 
และ แนวคิดการทํางานและผลการขับเคลื่อนการสรางสันติภาพขององคกรในระดับสากล  วิเคราะห
แยกแยะและบูรณาการองคความรูดานสันติภาพท่ีสะทอนใหเห็นแนวคิดและวิถีปฏิบัติกระบวนการสราง
สันติภาพในระดับบุคคล และองคกร วิเคราะหหาองคประกอบของกระบวนการสรางสันติภาพ และนํามา
หาเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท้ังในระดับบุคคล ชุมชน และองคกร และการหา
ความนาเชื่อถือของเครื่องมือหรือการยอมรับเครื่องมือผานการเปดเวทีสัมมนาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 
  ๓.๓) ศึกษาถอดบทเรียนกระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน โดยลงพ้ืนท่ีหมูบาน
ตัวอยาง ดวยการสังเกตการณอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก กับสมาชิกชุมชน ผูนํา พระสงฆ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ 



๒๗ 

  ๓.๔) การสงถอดขอมูลผลการศึกษา เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนในการรวบรวมองค
ความรูดานสันติภาพและกระบวนการสรางสันติภาพ ซ่ึงแฝงอยูในตัวบุคคล องคกร และหลักคําสอนใน
ศาสนา ท่ีนับวาเปนขุมทรัพยความรู ดังนั้นเพ่ือใหการรวมรวมองคความรูเปนไปตามลําดับการศึกษา และ
สามารถสงถอดองคความรูท่ีไดรับในโครงการยอย ๑ ท่ีมุงเนนศึกษาในเชิงเอกสาร โดยการวิเคราะห
ตีความเพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษาใหกับโครงการยอย ๒ ท่ีมุงเนนการสรางเครื่องมือโดยการประชุมกลุม
ยอย (Focus Group) และการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือศึกษาเก่ียวกับเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการ
สรางสันติภาพและโครงการยอยท่ี ๓ ท่ีเปนการศึกษาปรากฏการณจริงในสังคม โดยศึกษาหมูบาน
ตนแบบท่ีสามารถกาวขามความขัดแยง ความหลากหลายทางความเชื่อวัฒนธรรม และความเปนชาติ
พันธุ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สามารถนําเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพมา
ประยุกตใชตรวจสอบยืนยันการสรางสันติภาพในชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีศึกษา  

 ๔) การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการภาคสนาม มีดังนี้ 
   ๔.๑) การสังเกตการณ ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ 

พระสงฆ สมาชิกชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชน 
เพ่ือใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชุมชนดวยสันติวิธี 

  ๔.๒) การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews)  ผูนํา
ศาสนา สมาชิกชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการ
จัดการความขัดแยงเครื่องมือท่ีใชในการจัดการความขัดแยง กระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน เปนตน 

 ๕) การรวบรวมวิเคราะหสรุปผล  
 โดยการรวบรวมผลการวิจัยจากโครงการยอย ๑ , ๒ และ ๓ มาสังเคราะหองคความรูและ               

ใชเทคนิค SWOT โดยใชกรอบดานจริยศาสตรและจริยธรรมในการวิเคราะหกระบวนการสรางสันติภาพ
และแนวทางการเสริมสรางสันติภาพในชุมชน โดยมุงเนนการเชื่อมโยง ความรู  และกระบวนการเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการท่ีทําใหเกิดสันติภาพในท้ังในระดับบุคคล และชุมชนเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนแกการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย สรุปรายงานผลเปนพรรณาโวหาร 

๑.๘ ประโยชนท่ีไดรับ 
๑) นิสิต อาจารย นักวิชาการ ไดชุดเครื่องมือการเรียนรูแนวคิดดานสันติภาพ แนวคิด วิถี

ปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู ทําความเขาใจ องคความรูดาน
สันติภาพท่ีสามารถนํามาใชในการสรางกระบวนการสันติภาพ หรือพัฒนาเครื่องมือแกไขความขัดแยง 

๒) หนวยงานท่ีสนใจ เชน วัด โรงเรียน องคกรเอกชน  สามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ศึกษาเพ่ือแกไขจัดการความขัดแยงในองคกรและสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในองคกร 

๓) ประชาชน สามารถนําชุดความรูสันติภาพท่ีไดไปเผยแผในรูปแบบ การใหความรู
ประชาชน ผานสื่อ ภาพยนตร คูมือหมูบาน ชุมชน  

๔) ภาครัฐสามารถนําไปเผยแผในรูปแบบการอบรมใหเจาหนาท่ีรัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถมีองคความรูและเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง กรณีปญหาตางๆ ท่ีรัฐตองไปมีสวนรวมใน
การแกไข และภาครัฐสามารถถอดบทเรียนมาใชเปนแนวทางปองกันความขัดแยง และเสริมสราง
กระบวนการสรางสันติภาพในภาคนโยบาย ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 



 

 

บทท่ี ๒ 

บูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 

 บทนี้เปนศึกษาการบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา                  
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสังคมคาดหวังและปรารถนาท่ีจะใหศาสนาเขามา มีบทบาทหรือมีสวนรวมในการ
สรางสันติภาพและจัดการความขัดแยงในสังคม  ดังจะเห็นไดจากทุกหลักคําสอนทางไมวาจะเปน
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข หรือฮินดู ซ่ึงเปนศาสนาท่ีรัฐบาลไทยใหความอุปถัมภ 0 ตางก็สอนให
มนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขและสรางสันติภาพในหมูมวลมนุษยโลก แตท้ังนี้เนื่องจากท้ัง ๕ ศาสนา
ตางก็มีหลักปฏิบัติท่ีสอนใหเขาถึงความสันติภาพท้ังในระดับบุคคลและสังคมท่ีมีท้ังสวนท่ีคลายคลึง
และแตกตางกัน  

 ดังนั้น เพ่ือใหสังคมไทยไดเขาถึงองคความรูเรื่องสันติภาพในศาสนา การศึกษาวิจัยในบท
นี้จึงเปนการนําเสนอการสังเคราะหในเชิงบูรณาการ หลักคําสอนการสรางสันติภาพในศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม ซิกข และฮินดู เพ่ือแสดงใหเห็นวา แตละศาสนานั้นมีท้ังหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการ
สรางสันติภาพท่ีสามารถนํามาบูรณาการรวมกันได อันจะเปนประโยชนในแงของการสรางชุดความรูท่ี
ไดนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการสรางสันติภาพเพ่ือแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ทําให
สังคมไทยเกิดสันติภาพและสันติสุขอยางยั่งยืน  โดยมีลําดับการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ (๑) 
หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา  (๒) เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา (๓) บูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพใน
ศาสนา   

๒.๑ หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา  

ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นในการศึกษาเพ่ือแสดงใหเห็นวาแตละศาสนาไดแก 
พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข นั้นมีหลักการและวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือไปสูสันติภาพวาเปนอยางไร โดยมีรายะเอียดดังตอไปนี้  

   ๒.๑.๑ พระพุทธศาสนา ผลการศึกษาไดสรุปใหเห็นถึงหลักคิดพ้ืนฐานและแนวทาง
ปฏิบัติจากคําสอนในคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ีนําไปสูสันติภาพ โดยเริ่มตนจากการใหความหมายเรื่อง
สันติภาพมี ๒ ระดับ คือ สันติภาพในเชิงโลกิยะหรือสมมติสันติ ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับเบื้องตน
ของการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมมนุษย และสันติภาพในระดับสูงสุด คือ เขาถึงพระนิพพาน ซ่ึง
เปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ สันติภาพในระดับโลกิยะ หมายถึง สังคมแหงสันติ  
สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง กลาวคือ บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมอาจมีความขัดแยงกันทางการ
กระทํา การพูด และความคิดเห็นได  ตราบเทาท่ีการคิด การพูด หรือการกระทํานั้นไมพัฒนาตัวเอง
ไปสูความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออม  การไมใชวามรุนแรงในการแกไขปญหา  เครื่องมือวิธีการใน
การจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนความแรง หรือปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและ



 ๓๒ 

ทางออมและเปนวิธีท่ีประกอบไปดวยความรัก ความสงสาร ความเปนธรรม เชน ความโปรงใส 
บริสุทธิ์ยุติธรรม  และเท่ียงธรรม   

ในขณะท่ีสันติภาพในระดับเปาหมายสูงสุด คือ ภาวะแหงสันติภาพกับสภาวะแหงนิพพาน
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา กลาวไววาเปนสิ่งเดียวกัน เพราะสันติ แปลวา ความสงบ เปนชื่อหนึ่งของ
พระนิพพาน คือ คําท่ีใชแทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง๑  เปนสภาวะท่ีรูแจงโลกและชีวิต 
เขาใจสภาพความเปนจริง ปราศจากภาวะของความขัดแยงและความรุนแรงท้ังภายในและภายนอก 
“เปนอิสรภาพ คือ หลุดพนจากความบีบค้ัน ทําใหเกิดความสงบสุข  สันติภาพท่ีปราศจากความ
ขัดแยงและความรุนแรงจึงมีความหมายกินความไปถึงสันติภาพภายในคือการท่ีจิตสงบระงับดับกิเลส
และกองทุกข ภาวะท่ีเปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ๒    

 ถึงแมวา ในคัมภีรพระพุทธศาสนา จะมีคําสอนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ จาก
การศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติจากนักคิดในพระพุทธศาสนา นักคิดและนักปฏิบัติสวนใหญจะมี
แนวโนมในการนาํหลักคําสอนท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติในการเขาถึงสันติภาพ  โดยสามารถสรุปให
เห็นแนวทางท่ีเหมาะสมตอการสรางสันติภาพอยางเปนรูปธรรม คือ หลักโอวาทปาติโมกข หลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หลักสาราณียธรรม และศีล ๕  

 ก. หลักโอวาทปาติโมกข ซ่ึงเปนหลักการท่ีสะทอนสันติภาพสูงสุดหรือเปาหมายสูงสุด
ทางพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน  อันประกอบดวย หลักการ ๓ ขอ ไดแก (๑) การไมทําบาปท้ัง
ปวง  (๒) การทํากุศลใหถึงพรอม (๓) การชําระจิตของตนใหขาวรอบ อุดมการณ  ๔ ขอ ไดแก (๑) 
ความอดทน ไดแก ความอดกลั้น ไมทําบาปท้ังทางกาย วาจาใจ (๒) นิพพาน ไดแก การดับทุกขเปน
เปาหมายพระพุทธศาสนา (๓) ไมเบียดเบียน ไมทําราย รบกวน หรือเบียดเบียนผูอ่ืน (๔) ความสงบ
ท้ังทางกาย ทางวาจาและทางใจ และ วิธีการ ๖ ขอ ไดแก (๑) การไมวาราย ไดแก ไมกลาวใหราย
หรือกลาวโจมตีใคร (๒) การไมทําราย (๓) สํารวมในปาติโมกข ไดแก ความเคารพระเบียบวินัย กฎ
กติกา กฎหมาย (๔) รูจักประมาณ ไดแกรูจักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใชสอย (๕) อยูใน
สถานท่ีท่ีสงัด ไดแก อยูในสถานท่ีสงบมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม (๖)  ฝกหัดจิตใจใหสงบไดแกฝกหัด
ชําระจิตใหสงบมีสุขภาพคุณภาพ๓  

 ข. หลักมัชฌิมาปฏิปทา๔ อันเปนหลักหลักคําสอนสําคัญในทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดง
ถึงหลักปฏิบัติพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตใหเกิดสันติภาพ มัชฉมาปฏิปทาเปนการสําคัญเพ่ือไปสู
สันติภาพ ดวยเหตุวา มัชฌิมปฏิปทา เปนระบบพัฒนาชีวิตใหพนทุกขโทษ เขาใจธรรมชาติ ทะนุ

๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๕. 

๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 
(กรุงเทพมหานคร: เอส.อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๖๖. 

๓ดูรายละเอียดใน ที.ม.(ไทย) ๘/๙๐/๕๐. 
๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒-๕๙๖. 

                                                           



 ๓๓ 

ถนอมธรรมชาติ และอยูรวมกันเปนกลุมอยางมีสุข๕ ซ่ึงเปนหลักทางสายกลางสําหรับการอยูรวมกัน
ทามกลางความหลากหลายของมนุษยนั้น การยึดหลักการท่ีสุดโตงขางใดขางหนึ่งยอมไมอํานวย
ประโยชนตอการอยูรวมกัน ซํ้ารายอาจเปนการทําใหเกิดความบาดหมางทางจิตใจตอกันไปอีกดวย 
เม่ือมีความบาดหมางทางจิตใจยอมนําไปสูการทําลายทางกายและวาจาตามมา 

 กลาวไดวา หลักโอวาทปาติโมกขและหลักมัชฌิมาปฏิปทา มิเพียงแตเปนหลักปฏิบัติเพ่ือ
เขาถึงสันติในระดับสูงสุดแตเพียงเทานั้น แตยังสามารถนํามาใชในระดับของสันติในระดับโลกิยะ ซ่ึง
หากผูใดปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกข ยอมไมสรางความเดือดรอนหรือเบียดเบียนผูอ่ืนอันเปนเหตุ
แหงการสรางความขัดแยง และยังเปนแนวทางปฏิบัติท่ีทําใหชีวิตเกิดสันติสุขเนื่องจากรูจักการใชชีวิต
อยางพอเพียงการรักความสงบอันเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหใจเกิดความสุข แตอยางไรก็ตามความขัดแยง
เปนเรื่องธรรมชาติท่ีผูกติดอยูในจิตมนุษยตราบใดท่ียังไมบรรลุถึงฝงพระนิพพาน ความขุนของ ความ
ขัดเคืองความคิดความเห็นท่ีแตกตางยอมจะเกิดข้ึนไดเปนธรรมดา พระพุทธองคทรงจึงไดวางแนว
ปฏิบัติเพ่ือปองกันความขัดแยงและทําใหเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ เรียกวา หลักสาราณียธรรม 
๖ ซ่ึงนับวาเปนแนวปฏิบัติท่ีนําไปสูการสรางสันติภาพและสันติสุขในสังคม 

 ค. สาราณียธรรม ๖ แมวาเรื่องเลาในคัมภีรพระพุทธศาสนา หลายเรื่องราวก็ยังมี
ปรากฏการณความขัดแยงใหเห็น ดังเชนเรื่องเลาการแตกพรรคแตกฝายระหวางหมูพระภิกษุฝายท่ี
สนับสนุนพระวินัยธร และพระภิกษุฝายท่ีสนับสนุนพระธรรมถึก มิไดนํามาซ่ึงความไมสงบไมสันติใน
หมูพระภิกษุเทานั้น  แตยังไดขยายผลสูสังคมของอุบาสก อุบาสิกา ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุแหงการ
แสดง หมวดธรรมในการอยูรวมกันเปนหมูเปนสังคม ดวยปรารถนาสั่งสอนใหพระภิกษุมีความรัก
สามัคคีและมีความปรองดอง เปนหลักปฏิบัติตอกันท่ีจะชวยปองกันและสลายความขัดแยงในหมู
สังคม เรียกหลักปฏิบัตินี้วา หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ๖ สาราณียธรรมเปนธรรมท่ีทําใหเปนท่ีรัก
ทําใหเปนท่ีเคารพเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือ
ความเปนอันเดียวกัน อันเกิดจาก  (๑)  ตั้งม่ันเมตตากายกรรม  ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอหนา
และลับหลัง  (๒) ตั้งม่ันเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง ฯลฯ (๓) 
ตั้งม่ันเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง ฯลฯ (๔) บริโภคโดยไม
แบงแยก ลาภท้ังหลายท่ีประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม (๕) เปนผูมีศีลไมขาด  ไมทะลุ ไมดาง ไม
พรอย  เปนไท ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงํา เปนไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือน 
พรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง ฯลฯ  (๖) เปนผูมีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ  เปนนิยยานิก
ธรรม เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทําตาม  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารี ท้ังหลายท้ังตอหนาและลับ
หลัง ฯลฯ  หลักสาราณียธรรมดังกลาว เปนหลักพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอกันเม่ืออยูรวมกันเปนหมู
คณะ  

๕ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺโญ), ทางสายกลางของอาริสโตเติล กับมัชฌิมาปฏิปทาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท, http://ruur.igetweb.com/index.php?mo=3&art=603946 

๖ ม.มู (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๒. 

                                                           



 ๓๔ 

 ง. ศีล ๕๗ เปนเรื่องของการมีกฎกติการวมกัน หรือท่ีเรียกวา ศีล อันเปนแนวปฏิบัติสําคัญ
เม่ืออยูรวมกันกับคนหมูมากวินัยหรือศีลเปนสิ่งท่ีพึงกระทําตอกันดวยความเคารพท้ังตอตนเองและ
การเคารพผูอ่ืน สําหรับศีลข้ันพ้ืนฐานสําหรับอุบาสก อุบาสิกา ไดแก ศีล ๕ ซ่ึงเพียงแตสังคมมีศีล ๕             
ก็ยอมนําพาซ่ึงสันติสุขสูสังคมแลว แตอยางไรก็ตาม ในการแบงสรรทรัพยากรหรือประโยชนท่ีไดรับมา
ก็เปนเรื่องสําคัญ และเปนมูลเหตุหนึ่งของความขัดแยงหากไมไดรับการจัดสรรท่ีเปนธรรม และสรุป
ดวยสังคมจะสันติสุขได ในสังคมหมูนั้นตองมีความคิดเห็นหรือทัศนคติตอการดําเนินชีวิตท่ีเปนไป
ในทางเดียวกัน สําหรับสันติในระดับโลกิยะในทางพระพุทธศาสนา หลักการสําคัญท่ีสังคมควรเห็น
พองตองกัน คือ การไมใชความรุนแรง แมจะมีความขัดแยงสังคมตองปฏิเสธการใชความรุนแรงอยาง
เต็มกําลัง และในขณะเดียวกันตองเห็นพองตรงกันวาความแตกตางความหลากหลายเปนสิ่งท่ีสวยงาม
และเติมเต็มเปนเหตุปจจัยพ่ึงพิงอาศัยซ่ึงกันและกัน  

 ๒.๑.๒ ศาสนาคริสต: ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีเกิดจากพระเยซูทรงเผยแผศาสนาอยู ๓ ป 
คําสอนของพระเยซูนั้นปรากฏอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"   แบงออกเปน ๒ ภาค 
คือ คัมภีรเกา (Old Testament)  และคัมภีรใหม (New Testament) ศาสนาคริสตมีจุดหมาย

ปลายทางที่เปนความสุขนิรันดร การไดไปถึงอาณาจักรของพระเจา เพราะเชื่อวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงคร้ัง

เดียว ตายไปแลวก็จะไปอยูในนรกสวรรคชั่วนิรันดร นอกจากนี้ยังเชื่อวา เมื่อคนตายแลวไมสูญเพราะ

วิญญาณเปนอมตะ วิญญาณจะคอยวันพิพากษาโลก เมื่อถึงวันพิพากษาโลก ศาสนคริสตจึงเนนหลักตรีเอกา
นุภาพ เชื่อและศรัทธาในพระเจา กลาวคือ เชื่อในหลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) หมายถึง อานุภาพแหงพระ
เจาในฐานะทั้ง ๓ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิตคือ ใหยึดมั่นและเคารพองค ๓ ไดแก  ๑. พระยะโฮวา
(พระบิดา)  ๒. พระบุตร(พระเยซู) ๓. พระจิต (วิญญาณศักดิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน) สันติภาพ
ตามหลักศาสนาคริสตคือ การไดเขาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เปนอาณาจักรของพระเจาท่ีมีความรักเมตตา
ตอมนุษยเหมือนบิดามีตอบุตรอยางหาท่ีประมาณไมได 

  ดังนั้นลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตคือ สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา 
เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ 
เหมือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรัก
เพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรัก
พระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุป
เอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love)๘ 

หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสตท่ีสําคัญและมีความโดดเดนคือ การเนน
ความสําคัญของความรัก ซ่ึงเปนความรักแบบมิตรภาพ มีไมตรี เอ้ือเฟอ เผื่อแผ ปรารถนาใหผูอ่ืนได
พบกับความสุข คําสอนเหลานี้ไดสอนท้ังใน พระคริสตธรรมเกาและพระคริสตธรรมใหม ตางก็เนนคํา

๗ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, “กระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สําหรับผูนํา”, 
ดุษฏีนิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทคัดยอ. 

๘พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, (เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติและ
พัฒนาการความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘), หนา ๓. 

                                                           



 ๓๕ 

สอนเรื่องความรักโดยใหความสําคัญเรื่องความรัก เปนสิ่งท่ีอยูสูงสุด ความรักเปนสิ่งท่ียิ่ง และจําเปน
ตอผูคนท่ีอยูบนโลกใบนี้ ถาอยูอยางปราศจากความรัก โลกใบนี้คงจะไมมีความสุข ความรักของ
ศาสนาคริสต แบงออกเปน ๒ ประเภทไดแก ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา และ ความรักระหวาง
มนุษยกับมนุษย ความรักของพระเจานั้น พระองคมอบความรักใหแกมนุษยอยางไมมีสิ้นสุด 
เปรียบเสมือนความรักท่ีพระเยซูท่ียอมใหตัวเอง โดนลงโทษโดยการตรึงไวท่ีไมกางเขนท่ีหาสิ่งมา
ทดแทนไมได และ ไมไดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น หลักปฏิบัติตามหลักคําสอนในคัมภีรไบเบิล 
กลาวคือ บทบัญญัติ ๑๐ ประการ อันเปนวิถีปฏิบัติเพ่ือไปสูสันติภาพหรือการเขาถึงความเปนหนึ่ง
เดียวกับพระเจา 

38 บัญญัติ ๑๐ ประการ ไดแก  3 8 (๑) จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ)  (๒) 
อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร (๓) วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย)  (๔) จงนับ
ถือบิดามารดา  (๕) อยาฆาคน (๖) อยาลวงประเวณี (๗) อยาลักทรัพย (๘) อยาขโมย (๙) อยาเปน
พยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา (๑๐) อยาโลภอยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือน
บานนั้น๙ กลาวไดวา บัญญัติ ๑๐ ประการเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน เพราะเม่ือแตละคนมีแนว
ปฏิบัติท่ีเปนแบบเดียวกันก็ยอมไมมีความแตกตางและแปลกแยกบนวิถีแหงการดําเนินชีวิต และมีวิธี
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกันไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังเม่ือมีการกระทําผิดกฎเกณฑท่ีตั้งกันเอาไว ทําใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ๒.๑.๓ ศาสนาอิสลาม: เปนศาสนาท่ีมุงตอพระเปนเจาองคเดียว จึงมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สันติภาพในเชิงปจเจกชน คือ มีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอาน หรือตามคําสั่ง
สอนของพระอัลเลาะห จุดมุงหมายสูงสุดในคําสอนของศาสนาอิสลามคือ เชื่อวาพระอัลลอฮ                   
ทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง ทรงเปนผูกําหนดชะตากรรมของคนและสัตว พระอัลลอฮทรงสรางสวรรค
และแผนดินตลอดท้ังสรรพสิ่งอันมีอยู ในระหวางสวรรคและแผนดินตลอดเวลา ๖ วัน ทรงสราง
สวรรคข้ึนมา ๗ ชั้น ภายในเวลา ๒ วัน และทรงใชเวลาสรางแผนดินเพียง ๒ วัน เชนกัน แลวทรง
สรางสิ่งตางๆ  บนแผนดิน ทรงสรางมนุษยและทรงสรางสัตวตางๆ มาใหเปนพาหนะและอาหารแก
มนุษย  มุสลิมเชื่อวาโลกท่ีแทจริงคือโลกหนาหรือสวรรค ไดอยูกับพระเจาชั่วนิรันดร สวนโลกนี้ (ดุน
ยา) เปนเพียงมายา ไมจริงแท การท่ีอัลลอฮสรางโลกนี้ เพ่ือพิสูจนความเขมแข็งของจิตใจวา ศรัทธา
ตอพระอัลลอฮมากแคไหน ซ่ึงวัดไดจากการปฏิบัติตามหลักศรัทธา ๖ ประการ อันเปนหลักการเพ่ือ
ไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลาม และ หลักปฏิบัติหรือหนาท่ีในศาสนา (อิบาดะห)  ๕ ประการ เปน
วิถีทางเขาถึงสันติภาพในวิถีความเชื่อของศาสนาอิสลาม 

 ศรัทธา ๖ เปนหลักพ้ืนฐานคําสอนท่ีสําคัญ กลาวคือ หลักศรัทธา ๖ โดยมีหลักความเชื่อ  
๖ ประการ คือ  (๑) ศรัทธาในพระอัลเลาะหองคเดียว (๒) ศรัทธาในศาสดาองคกอนๆ และมีศรัทธา
เชื่อม่ันวาพระมะหะมัดเปนศาสดาองค สุดทาย (๓) ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน (๔) ศรัทธาเชื่อม่ันวา
เทพเปนผูนําคําสอนจากพระเจามาสูนบีมะหะมัด (๕) ศรัทธาเชื่อในวันพระเจาพิพากโลกหรือวันสิ้น

๙[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in 
dex  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๓๖ 

โลกซ่ึงเปนวันท่ีวิญญาณจะตองรับ ผลกรรมจากการกระทําขณะเม่ือมีชีวิตอยู (๖) ศรัทธามีความเชื่อ
วาสภาวะของโลกและชีวิตเปนไปตามเจตจํานงของพระอัลเลาะห๑๐  

 หลักปฏิบัติ ๕ ประการ (อิบาดะห)  เปนหลักปฏิบัติท่ีแสดงออกถึงพลังแหงศรัทธาท่ี
มุสลิม (ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม) ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด มี ๕ ประการ (๑) การปฏิญาณตน  
(๒) การละหมาด หรือ สวด (นมาซ หรือ นมัสการ  (๓) การถือศีลอด  (๔) การบริจาคศาสนทาน                 
ซะกาต  (๕) การประกอบพิธีฮัจญ      

จากหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลามท่ีสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวาศาสนา
อิสลามใหความสําคัญเปนอยางมากกับวิถีแหงความเชื่อท่ีสะทอนสูวิถีแหงการปฏิบัติท่ีเครงครัด ดวย
เพราะพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา การจะนํามวลหมูมนุษยไปสูสันติภาพจึงตองมีหลักการท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยว
อันเดียวกันเพราะหากปราศจากหลักการท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยอมยากท่ีจะปรกติสุข สงบได 
เพราะตางคนหรือตางฝายก็มีสิ่งท่ีเชื่อเปนของแตละบุคคล หลักการกับวิธีการปฏิบัติตองเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันดวย ซ่ึงเปนการเนนความสําคัญท้ังดาน จิตใจ และสิ่งภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูรวมกัน
ในสังคม ไมเพียงแตตนเองจะเปนผูท่ีมีวิธีการในการเปนไปเพ่ือสูสันติภาพเพียงตนเองแลว หากแตยัง
จะตองอนุเคราะหเก้ือหนุนแกสังคม และบุคคลอ่ืนรวมกันไปดวย  ศาสนาอิสลามจึงกลาวไดวา เปน
ศาสนาแหงสันติ บนพ้ืนฐานของการมีจิตใจท่ีภักดีตอพระเจาและยังจะตองสงตอหรือชวยเหลือผูอ่ืน
บนวิธีการท่ีสัมพันธกับหลักการ ๕ ประการขางตนอีกดวย 

๒.๑.๔ ศาสนาฮินดู: หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู กลาวไดวา เนน
เปาหมายสูงสุดก็คือ การเขาถึงปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางใน
สากลโลก ไดแก "พรหมัน" หรือปรมาตมันกับพรหมันจึงเปนสิ่งเดียวกัน  อยางไรก็ตามศาสนาฮินดูเชื่อ
วา วิญญาณท้ังหมดเปนสวนท่ีแยกออกมาจากปรมาตมัน วิญญาณยอยเหลานี้เม่ือแยกออกมาแลว ก็
เขาจุติในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา มนุษย สัตว และพืช มีสภาพดีบาง เลวบาง ตามแตพรหมจะ
ลิขิต ถึงกระนั้นก็ตามเปาหมายท่ีศาสนาฮินดูตองการไปใหถึงนั้นก็คือการบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ 
เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต ดวยการนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน   ถือวา
เปนหลักความดีสูงสุด ฉะนั้นแลว หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดูก็คือ การเปนอันหนึ่งอัน
เดียวท่ีไมแบงแยกหรือแปลกแยกออกเปนสอง หากแตมุงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรหมันหรือเขาถึง
ปรมาตมัน เพราะเม่ือเขาถึงความจริงนั้นแลว ก็สามารถเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตท่ีเห็นวา สิ่ง
ท้ังหลายนั้นเปนอยางเดียวกัน อาจเรียกขานเพียงนามสมมุติเทานั้นท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นแลว 
หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดูจึง ใหทุกคนไดเขาถึงหลักการสําคัญดังกลาวซ่ึงสัมพันธกับ
วิธีการหรือหลักปฏิบัติเพ่ือไปถึงของศาสนาฮินดู   

ปรัชญาภควัทคีตา ไดแก  (๑) กรรมโยคะ การทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน                     
(๒)ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง และ (๓) ภักติโยคะ ความรัก ความภักดีอุทิศ

๑๐ ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอมความหมายภาษาไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]), หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

                                                           



 ๓๗ 

ตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน วิธีการท้ัง ๓ ดังกลาวนั้น มีสวนสัมพันธกับหลักการท่ีมี
เปาหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูก็คือการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรหมัน ดังนั้นดวยอาศัยวิธีการ
ดังกลาวนี้ก็ยอมท่ีจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หากสามารถปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม วิธีการเพ่ือ
ไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู  นั้นกลาวไดวาเนนความเปนปจเจกบุคคลเปนอยางมาก แต
ขณะเดียวกันวิธีการดังกลาวก็ยอมอาศัยสิ่งภายนอกเปนอยางนอย ก็เนื่องดวย การปฏิบัติในเชิงวิธีการ
อยางไดผลนี้นั้น ยอมท่ีจะตองมีการผานกระบวนการข้ันตอนของชีวิตท่ีเรียกวา อาศรม ๔ มากอนดวย  

หลักอาศรม ๔  ไดแก อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม” ผูเขาสูอาศรม
นี้เรียกวา พรหมจารี เริ่มตั้งแตอายุ ๘-๒๕ ป  อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" 
คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอยูในชวงอายุ ๒๕-๕๐ ป อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  
วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปาอยูในชวงอายุ ๕๐-๗๕ ป อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี คือ 
เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสันยาสี บําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน  

กลาวไดวา วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดูนั้น เนนสิ่งภายในของปจเจกบุคคล
แตละคน และเปนการเปลี่ยนสิ่งท่ีอยูภายในหรือจิตวิญญาณเปนสิ่งสําคัญ เพราะเชื่อวา เม่ือเปลี่ยนจิต
วิญญาณแลวสิ่งอ่ืนหรือสิ่งภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไปตาม   

 ๒.๑.๕ ศาสนาซิกข: หลักคําสอนท่ีเปนจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตในศาสนาซิกข 
เปนความสุขท่ีแทจริงและนิรันดร คือ ความกลมกลืนเขากับชีวิตของพระเจา การเขาถึงนิรวาณ โดยมี
พระเจาผูเปนอันติมสัจจดวยความเขาใจโลกและมนุษย ความหลุดพนของมนุษยดวยการปฏิบัติธรรม
ของศาสนา  ชนะมารราย ๕ ประการ  คือ ตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง อหังการ ท้ังนี้
หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกข มีรากฐานความคิดมาจาก ๒ หลักการสําคัญ คือ (๑) 
ศาสนาซิกขเกิดจากความพยายามของคุรุนานักท่ีพยายามพัฒนาศาสนาท่ีรวมจิตวิญญาณของศาสนา
ฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน  ดังนั้นศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีประนีประนอมศาสนาตางๆ ใน
อินเดีย   โดยเฉพาะศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม  เพ่ือสรางความเปนเอกภาพหรือความเปนอัน
เดียวกัน  อันจะนํามาซ่ึงสันติภาพท่ีแทจริงสวน (๒) ศาสนาซิกขไมใชศาสนาท่ีรวมเอาหลักการของ
ศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน  แตเปนการเปดเผยข้ึนใหมของคุรุนานักตางหาก  ดังนั้น
ศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีพระเจาเปดเผยตอศาสดาคุรุนานัก  

 จากหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกขดังกลาว ทําใหเห็นไดวา ศาสนาซิกขนั้น
ตองการแกปญหาความขัดแยงในเรื่องดานความเชื่อท่ีแตกตางกันของศาสนา เพ่ือขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึน
ดังกลาว กลายเปนวาเกิดศาสนาใหมข้ึนมาเปนศาสนาซิกข ท่ีตองการผสมผสานความเชื่อของศาสนา
ท้ังสองเพ่ือตองการมุงในการอยูรวมกัน ในการใหมองในแงดานดีของแตละศาสนา แตอยางไรก็ตาม 
สาระสําคัญของหลักการสําคัญของศาสนานั้นตองการผสานจิตใจ ในมีคติในการอยูรวมกันในดานท่ี
เห็นวาศาสนานั้นเปนทางออกของปญหาไดดี หากมองในดานท่ีดีตอกัน ศาสนาซิกขจึงมีหลักการใน
การประนีประนอมเพ่ือการอยูรวมกัน แมนวาจะพึงมีความเชื่อท่ีตางกัน โดยไมจําเปนท่ีจะตองทําลาย
หรือทํารายตอกันและกันแมวาจะมีความเชื่อท่ีตางกัน หลักการเพ่ือการอยูรวมกันของสังคม ๖ ขอ คือ 
(๑) ยังคัดคานการกดข่ี และอยุติธรรม (๒) การใหโอกาส  (๓) มุงการทําชีวิตใหเปนประโยชนแกโลก 



 ๓๘ 

(๔) พระเจาอยูกับเรา (๕)เสียสละเพ่ือความเจริญของสังคมทุกคน (๖) สตรีมีฐานะเทาเทียมกับบุรุษ   
ท้ังนี้หลักปฏิบัติท่ีสําคัญของศาสนาซิกข ไดแก การรับศีล ๕ ประการ  

การรักศีล ๕ ประการ คือ การรับปฏิบัติตามสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ คือ 
(๑) เกศา  ผม หนวด เคราไว จะโกนไมได  (๒) กังฆะ คือ จะตองมีหวีเสียบหรือปกไวท่ีผมเสมอ  (๓) 
การา คือ กําไลเหล็กสวมขอมือ  (๔) กิรปาน คือ จะตองมีดาบประจําตัว  (๕) กฉา คือ จะตองมี
กางเกงขาสั้น  เดิมท่ีเดียวมุงใหปฏิบัติสําหรับนักรบเพ่ือความนาเกรงขามและความคลองตัว การท่ีคุรุ
โควินทสิงหไดบัญญัติศีลท้ัง ๕ ขอนี้ข้ึนมา  สาเหตุมาจากการทําสงคราม เชน การสวมกําไลเหล็กหรือ
มีดพกประจําตัวก็ใหรูวาเปนพวกเดียวกันหรือจะตองมีอาวุธไวเพ่ือปองกันตนเองและเปนเครื่อง
เตือนใจใหเขมแข็งเหมือนเหล็กเปนตน๑๑ นอกจากหลักปฏิบัติ ๕ ประการแลว ยังมีขอหามประพฤติ
ปฏิบัติ มี ๔ ประการ กลาวคือ  (๑) หามลวงเกินตอเกศา (๒) หามกินเนื้อสัตว (๓) หามมีเพศสัมพันธ 
กับบุคคลอ่ืน (๔) หามยาเสพติด 

เห็นไดวา ในแงของจากวิธีการท่ีสําคัญดังกลาวของศาสนาซิกขนี้มุงการทําความเขาใจเพ่ือ
อยูรวมกันโดยการพิจารณาแตแงท่ีดีตอกัน ดวยเหตุท่ีวาศาสนาท่ีผานมานั้นเห็นเพียงสิ่งท่ีศาสนาของ
ตนเองมองวาดีและนําไปสูการมองศาสนาอีกฝายวาไมดี ดังนั้น การเกิดข้ึนของศาสนาซิกขจึงมุงการ
ผสานเอาแตสิ่งท่ีดีของศาสนาตางๆ มาผนวกเขาดวยกันและเกิดเปนศาสนาใหมข้ึนมา แตอยางไรก็
ตาม การเกิดข้ึนของศาสนาซิกขนั้นก็ยอมกอใหเกิดความเห็นตางดวย จนนําไปสูการไมไววางใจอันดี
ตอกัน ดังนั้นแมวาหลักการท่ีวางเอาไวดีอยางไร แตหากปราศจากการมีวิธีการท่ีเขาถึงสถานการณท่ี
เปนจริงดีแลวยอมทําใหเกิดความรุนแรงท้ังทางดานกายภาพ และจิตใจของผูคนไปอีก ดังนั้น ศาสนา
ซิกขจึงเห็นวา ตองมีเอกลักษณเฉพาะของตนเพ่ือนําไปสูการมีสันติภาพ จึงไดวางเง่ือนไขทางดาน
กายภาพเรื่องการแตงกายดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ลักษณะท่ีแทจริงดานกายภาพนั้นไมใชลักษณะ
ของความเปนแกนแทท่ีศาสนาซิกขมุงเนน สิ่งท่ีศาสนาซิกขมุงเนนก็คือการผสานรวมของการอยูรวม
บนความแตกตาง ในแงของการมีจิตใจท่ีเขาอกเขาใจตอกันและกัน สวนศาสนานั้นเปนหนทางหนึ่ง
ของวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยางมีปกติสุข 

สรุป เห็นไดวาหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของแตละศาสนา ท้ัง ศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม ฮินดูและซิกขนั้น สะทอนใหเห็นวาทุกศาสนาตางๆ ในแงของหลักการและวิธีการท่ี
นําไปสูสันติภาพคอนขางสัมพันธกัน ถึงแมวาในดานจุดหมายสูงสุดของแตศาสนาจะมีปลายทางตาม
ความเชื่อท่ีแตกตางกันก็ตาม แตจุดรวมท่ีเหมือนกันคือ การเขาถึงสันติสุขท่ีสามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมดวยความไมเบียดเบียน การไมทํารายซ่ึงกันและกัน การใหความรักตอเพ่ือนมนุษยและสรรพ
สัตว ท้ังหลาย ดังนั้นในการบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพในศาสนา ท้ัง
พระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้น ผูวิจัยเห็นวาควรนําเสนอในประเด็นจุดรวม
และสงวนจุดตางในดานของความเชื่อความจริงอันสูงสุดในแตละศาสนา จุดรวมท่ีหลักคําสอนรวมถึง
วิถีปฏิบัติท่ีทุกศาสนาตางก็สามารถใชเปนหลักการและวิถีปฏิบัติรวมกันไดโดยไมขัดตอคําสอน 

๑๑ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey: Upper 
Saddle river, 2007), p.154. 

                                                           



 ๓๙ 

ของแตละศาสนา ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป 

 

๒.๒ เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา 

  ในการนําหลักคําสอนท้ัง ๕ ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข และฮินดู ท่ี
ตางก็มุงเนนไปในแนวเดียวกันคือ ตองการใหทุกคนเปนคนดี ทําแตสิ่งดีงาม แสวงหาสันติสุข รักความ
สงบ ดังนั้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข การเขาถึง
สันติภาพของมนุษยจึงเปนพ้ืนฐานคําสอนท่ีทุกศาสนาตางก็กลาวถึง อยางไรก็ตามเพ่ือแสดงใหเห็นจุด
รวมของคําสอนท่ีทุกศาสนาตางก็แสดงหลักการและวิธีการไวในทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงไดทําการ
สังเคราะหหลักคําสอนของท้ัง ๕ ศาสนา นําเสนอเปนประเด็นจุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอน
สากล ดังนี้ 

  (๑) การกระทําความดี ละเวนความช่ัว ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติสากลท่ีทุกศาสนาไดระบุเปน
คําสอนไวในการประพฤติท่ีดีงามของมนุษย สําหรับพระพุทธศาสนาคือ เบญจศีล และเบญจ
ธรรม หลักมรรคมีองค ๘ โดยมีความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนวายตายเกิดหรือสังสารวัฎ การ
กระทํายอมมีผลตามมา ทําดียอมไดรับผลดี ทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว ซ่ึงในศาสนาคริสต มีคําสอน
ลักษณะเดียวกันในบัญญัติ ๑๐ ประการ ไดแก อยาฆาคน อยาลวงประเวณี อยาลักทรัพย อยาขโมย 
อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา อยาโลภอยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
เพ่ือนบานนั้น และ คุณธรรมสูงสุด คือความรัก  ความเมตตากรุณา ความออนโยน  ความถอม
ตน  ความอดทนตอความทุกขท้ังปวง ในขณะท่ีศาสนาอิสลาม ยึดหลักปฏิบัติดวยการบริจาคทาน           
(ชะกาต) เพ่ือการเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือสังคม การถือศีลอดในเดือนเราะมะเพ่ือฝกฝนความอดทน
และความยับยั้งชั่งใจ เนนศรัทธาท่ีเรียบงาย มีเหตุมีผล การชําระลางจิตใหสะอาดบริสุทธิ์ รักสันติสุข 
มีเมตตาตอกัน สําหรับศาสนาฮินดู ก็เชนเดียวกัน มีหลักคําสอนวา อยาทําผูอ่ืนใหบาดเจ็บ ไมพึงทํา
รายผูอ่ืนท้ังทางใจและกาย อาศัยกรรมดี  กรรมชั่ว เปนปจจัยใหมีการเวียนวายตายเกิด และศาสนา
ซิกข มีหลักคําสอนวาไมมีความชั่วใดยิ่งกวาความโลภ  การทําความดีละเวนความชั่วคือ  เวนจาก
มุสาวาท กาม,โกรธ, โลภ, และโมหะ นับถือภรรยา เวนปรปกษตอศาสนา ตนเกิดมาเพ่ือนําความสุข
ใหแกผูมีทุกขและทําความเจริญใหแกชาติและศาสนา  

  (๒) การสงเคราะหและเสียสละ เปนหลักคําสอนท่ีเนนใหศาสนิกปฏิบัติท้ังนี้ก็เพ่ือให
มนุษยสละความเห็นแกตัว การเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน การทําใหเกิดสัมพันธท่ีดีตอกันในสังคม ซ่ึง
จะเปนพ้ืนฐานปองกันปญหาความขัดแยงเพราะมีตนทุนทางใจท่ีสะสมใหกันและกัน คําสอนใน
พระพุทธศาสนา ไดแก หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา 
และในศาสนาคริสต ในคัมภรไบเบิลระบุวา พระเจาทรงสอนสาวกและผูเลื่อมใสในพระองคใหรูจัก
การเสียสละดังท่ีพระองคไดแสดงเปนแบบอยาง ในขณะท่ีศาสนาอิสลาม ระบุไวในหลักปฏิบัติ ๕ 
ประการ คือ การบริจาคซากาต แกผูขัดสน ซ่ึงถือวาเปนหลักปฏิบัติท่ีสาวกตองกระทํา สําหรับศาสนา
ฮินดู ก็มีคําสอนในเรื่องการใหปนดวยอาการยินดีและเต็มใจใหในไตรริยอุปนิษัท และศาสนาซิกข ก็มี
หลักคําสอนท่ีใหชวยเหลือสังคม เพ่ือกําจัดมาร คือความโลภและตระหนี่ 



 ๔๐ 

  (๓) ความรักและเมตตา ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ
สุข แมวาจะมีปญหาความขัดแยงก็สามารถอยูรวมกันไดโดยไมทํารายกันก็เพราะจิตท่ีมีเมตตา สําหรับ
พระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนท่ีเรียกวา พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
ในขณะท่ีศาสนาคริสต เปนหลักคําสอนหลักของศาสนาคือ การใหความรักตอกันเฉกเชนในฐานะเปน
พ่ีเปนนองกันในนามบุตรของพระเจา สวนศาสนาอิสลามก็มีหลักคําสอนท่ีย้ําใหเห็นถึงความรักในพ่ี
นองมุสลิม และมองวามนุษยท้ังหลายตางก็เปนพ่ีนองกัน สําหรับศาสนาฮินดู สอนให สอนใหรัก
สันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย อยาทําใหผูอ่ืน
ไดรับบาดเจ็บ ไมพึงทํารายผูอ่ืนทางในหรือทางกาย ไมพึงเปลงวาจาท่ีกอเจ็บใจแกเพ่ือนมนุษย
ท้ังหลาย จงอดทนถอยคําท่ีลวงเกิน  ไมพึงดาตอบใคร ๆ ไมพึงเปนศัตรูของ ใคร ๆ อยาแสดงอาการ
โกรธตอบบุคคลท่ีโกรธ จงใหพรคนท่ีสาปแชง การไมทําราย  การมีสัจจะ การเวนจากการขโมย  การ
เวนจากการกําหนัดยินดี  การเวนจากความโกรธและความละโมบ และศาสนาซิกข สอนใหชําระจิต
ของตนใหบริสุทธิ์ ทุกคนมีความเสมอภาคกัน การใหอภัย มีกรุณา จงพูดคําสุภาพออนโยน จงถอมตน 
จงรักผูอ่ืน 

  (๔) การรูจักหนาท่ี เคารพสิทธิและ เสรีภาพ ซ่ึงนับวาเปนหลักปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีทุก
ศาสนาตางก็ย้ําใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติท่ีทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางสันติสุขเพราะตางก็รักษา
หนาท่ี เคารพใหเกียรติแกกันและกัน สําหรับพระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นอยูในหลักศีล ๕ เปนหลัก
ปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันทางกาย คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หลักประกันดานขอมูล
ขาวสาร หลักประกันดานความไววางใจ ในขณะท่ีศาสนาคริสตมีระบุไวในหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ 
กลาวคือ การนับถือบิดามารดา สอนใหบุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทําบาป ไม
โกรธ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สําหรับศาสนาอิสลาม สอนใหเห็นถึงการยกยองเคารพ
บิดามารดา การยึดหม่ันในความยุติธรรม ความเสมอภาค ความมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น นอกจากนี้
ในหลักศรัทธาและหลักบัญญัติตองอยูในเง่ือนไขการไมแบงชั้นวรรณะอยางชัดเจน เปนตน และ
ศาสนาซิกข เนนใหยกเลิกการถือชั้นวรรณะ คัดคานการกดข่ี และอยุติธรรม การใหโอกาส มุงการทํา
ชีวิตใหเปนประโยชนแกโลก เสียสละเพ่ือความเจริญของสังคมทุกคน สตรีมีฐานะเทาเทียมกับบุรุษ 
เปนตน  

การวิเคราะหจุดรวมคําสอนของทุกศาสนาท่ีเปนสากล นําไปสูการวิเคราะหเชิง                         
บูรณาการเพ่ือนําคําสอนในแตละศาสนาท่ีเปนหลักคําสอนท่ีมีความสอดคลองหรือจัดไดวาเปนคําสอน
ท่ีมีแนวคิดท่ีเหมือนกัน   นํามาเปนหลักมาตรฐานในการปฏิบัติรวมกัน  แตเพ่ือใหการอธิบายเห็นภาพ
ไดชัดเจนมากข้ึน ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ัง ๔ กรอบ โดยตั้งชื่อกรอบ
แนวคิดใหมวา (๑) หลักแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดาน
การสงเสริมอาชีพความเปนอยู  (๒) หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออก
ตอการอยูรวมกัน  (๓) หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
(๔) หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรู
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  เปนตน   



 ๔๑ 

ดังนั้น การบูรณาการคําสอนทุกศาสนาจะถูกอธิบายภายใตกรอบหลักภาวนา ๔ ซ่ึงจะ
กอใหเกิดการเมืองเห็นภาพของคําสอนท่ีหลอหลอมเปนชุดคําสอน  ท่ีสงเสริมสันติสุขเพ่ือการอยู
รวมกันแบบองครวม และเห็นภาพการสรางสันติภาพ หลักการ  วิธีการของแตละศาสนาตามหลัก
ภาวนา ๔ ท่ีสําคัญจะปรากฏเปนชุดคําสอนท่ีชวยเติมเต็มการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนเนื้อคําสอนท่ีมี
ลักษณะหนึ่งเดียวกัน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

๒.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติการสรางสันติภาพในศาสนา  

 

๒.๓.๑ บูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติในศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพ 
                       ในมิติทางกายภาพ 

หลักการแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ เปนกรอบคําสอนหรือหลักปฏิบัติท่ีสงเสริม
พัฒนาดานอาชีพ การเปนอยู สภาพแวดลอม ธรรมชาติท่ีปรากฏรอบตัวเรา ท้ังนี้เปนแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาใหดีข้ึน  เหมาะหรือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงในแตละศาสนาก็มีคําสอนหรือหลัก
ปฏิบัติท่ีอาจแตกตางกันไป แตปาหมายเดียวกัน คือ เปนไปเพ่ือสรางการความจําเปนข้ันพ้ืนฐานท่ี
สมบูรณพรอมตอการดํารงชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข ท้ังนี้การพัฒนาดานกายภาพเพ่ือสรางสันติภาพ
ท้ัง ๕ ศาสนา สรุปไดดังนี้ 

 

 

พระพุทธศาสนา: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางกายภาพ 

 กลาวคือ เปนการสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพในทางพระพุทธศาสนา
ไมใชการเปนการสงเสริมใหเกิดตัณหาความทะยานอยาก เพ่ือใหไดวัตถุมาบํารุงกายใหเจริญ 
พระพุทธศาสนา ไมสนับสนุนใหเกิดตัณหา ไมสงเสริมเครื่องมือท่ีจะเสพแสวงหาเพ่ือยื้อแยงโลกามิส๑๒ 
แตเพ่ือพัฒนาฝกปรือตนเองใหเจริญยิ่งข้ึน  ไมตกเปนเครื่องมือของวัตถุนิยม   พัฒนากายหรืออินทรีย
ใหรูเทาทัน   กลาวโดยรวม คือ พระพุทธศาสนามีชุดคําสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาอินทรีย ๖ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ  ซ่ึงเปนชองทางท่ีเขาไปสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ และทางธรรมชาติ
ท้ังหมด ฝกใหมีอินทรียสังวร ไดแก ดังพระพุทธพจนท่ีวา  

 “เธอท้ังหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา เราท้ังหลายจักเปน  ผูคุมครองทวารแลวใน
อินทรียท้ังหลาย เห็นรูปทางตาแลวไมรวบถือ  ไมแยกถือ จักปฏิบัติเพ่ือความสํารวมจักขุนทรีย ซ่ึงเม่ือ

๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๘/๒๗๒, องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕. 

                                                           



 ๔๒ 

ไมสํารวมแลว  ก็จะเปนเหตุใหถูกบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จักรักษาจักขุ
นทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. . . ฟงเสียงทางหู. . .ฯลฯ รูธรรมทางใจ..”๑๓   

แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพเปนการฝกฝนในดานการใช
งาน คือ  การฝกทักษะและเพ่ือฝกฝนในดานการเลือกสิ่งท่ีมีคุณคา และมีประโยชนมากท่ีสุด 
ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเวนจากสิ่งท่ีเปนภัย เปนโทษ  การวางตนใหพอเหมาะคือ รูเหตุ รูผล รูตน รู
ประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชนและรูบุคคล เรื่องราวท่ีตนไปเก่ียวของ และตองใชอินทรียนั้น ๆ อยาง
ระมัดระวังรอบคอบ๑๔ การเวนจากท่ีอโคจร และไปท่ีสูท่ีโคจร หมายถึง การไปมาหาสูในสถานท่ีอันไม
เหมาะสม เชนการไปมาหาสูหญิงแพศยา หญิงโสเภณี หญิงหมาย บัณเฑาะก โรงสุรา๑๕  การพัฒนา
ดานกายภาพทางพระพุทธศาสนา เม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียงเปนตน แลวปฏิบัติตามข้ันตอนการรับรู
อยางมีสติสัมปชัญญะ มีสติความตื่นตัว ไมประมาท ความเปนอยูอยางมีสติ ความไมเผลอ ความไม
เลินเลอเผลอสติ ความไมปลอยปละละเลย  

 อยางไรก็ตามในประเด็นนี้ พระราชปริยัติกวี ไดกลาวไววา ในวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของพระสงฆในการทํากิจกรรมรวมกัน สังฆะหรือหมูสงฆมีกิจกรรมท่ีจะตองประชุมรวมกันอยู
เปนประจําท้ังสวนท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในสวนท่ีเปนกิจกรรมใหไมเปนทางการก็ทํา
รวมกันเพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีท่ีมีอยูแลวใหยิ่งยิ่งข้ึนไป ในสวนท่ีเปนทางการ                   
ท่ีเรียกวา  สังฆกรรม กรรมท่ีเปนทางการของสงฆ มีการตั้งญัตติ สุณาตุ เม  ภันเต  สังโฆ จะทําเรื่อง
อะไรก็บอกกันไป เราก็จะจบลงท่ีเอสายญัตติ นี้คือญัตติเปนขอตกลงในเบื้องตนแลวก็สวดตอ สุณาตุ 
เม  ภันเต  สังโฆ บอกวาจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้สงท่ีมาประชุมรวมกันเห็นพองตองกัน มีสมานฉันท
หรือไมอยางไรถาใครไมเห็นดวยก็จงทักทวงข้ึน  ถาใครเห็นดวยก็จงนี่ถามีคนไมเห็นดวยแมแตคนเดียว
ทักทวงข้ึนตองเริ่มสวดใหมจนกระท่ังเห็นพองตองกันท้ังหมดในการประชุมกันของสงฆ ตองเปนเอก
ฉันททุกครั้งไป ถาไมเปนเอกฉันทก็ตองตรวจการตอแลว ก็หาวิธีอ่ืนในการตกลงการ ซ่ึงในความเปน
จริงการประชุมรวมกันของคนจํานวนมากจะทําใหเห็นพองตองกันท้ังหมดมันเปนไปไดยากมากตางคน
ก็ตางจิตตางใจแตวาอันไหนท่ีพอจะไปกันไดก็เก็บความไมเห็นดวยไมพอใจอันนั้นไวขางในหรือการนิ่ง
เปนหลักการสูสันติภาพพระเปนบอเกิดความสมัครสมานสามัคคีไมนําไปสูความขัดแยง  การนิ่งเสีย
บางเปนวัฒนธรรมอันดีงามของพระสงฆเปนลมหายใจของสันติภาพท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบ
หนึ่ง  ประการท่ี ๓  เวลามีความขัดแยงความไมลงรอยกันบางอยางบางประการเกิดข้ึนในองคกรสงฆ
ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดในสังคมของคฤหัสถญาติโยมท่ัว ๆ ไปดวย๑๖ 

 นอกจากนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ไดใหความเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนา
สิ่งแวดลอมดานกายภาพไววา  

๑๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕. 
๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๑๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐. 

 ๑๖ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                                           



 ๔๓ 

  “การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลัทธิของเพ่ือน การท่ีเราคิดวาลัทธิเราดี
ท่ีสุดนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเราเขากับคนอ่ืนไมได และนั่นก็คือตนตอของสงคราม
ทางศาสนาและตนตอของการใหมนุษยฉีกขาดออกจากกัน ท้ัง ๆ ท่ีมนุษยนั้นแตเดิม
นั้นเชื่อมโยงกันเชนเดียวกันกับพ้ืนดินและก็พ้ืนโลก ในยุคท่ีจักรวรรษนิยมทาง
ตะวันตกยังไมเขามาผืนแผนดินเอเชียอาคเนยนี้เราเปนพ่ีนองกันหมดนะ วันหนึ่ง
ฝรั่งเศสกับอังกฤษเขามาเขาแบงวาตรงนี้เปนของลาว ตรงนี้เปนของพมา แลวก็
หั่นๆๆ  สุดทายก็วางระเบิดเวลาเรียกไดวาประวัติศาสตรบาดมางยุใหคนในภูมิภาค
เดียวกันแตกกันทะเลาะกันจัดแยงกันเอง ผลจากการขีดเสนแบง แบงโลกออกเปน
สวน ๆ เสี้ยว ๆ ก็เกิดลัทธิชาติข้ึนมาทําใหโลกท้ังพองไมเชื่อมโยงถึงกัน ท้ัง ๆ  ท่ีกอน
หนานี่โลกท้ังพองมันเชื่อมโยงกันหมดนะ ในทางกายภาพทําไมแถวขอนแกน แถวนั้น
มีไดโนเสารเยอะแยะไปหมดเลย เคยคิดหรือไม เปลือกโลกตรงนั้นแตกอนมันเชื่อม
อยูแถว south Africa นี่ละทางกายภาพเม่ือกอนจนมันก็เลื่อน ๆ ฉะนั้นแทจริงแลว
มนุษษเคยเปนเนื้อเดียวกันมากอน ในทางพระพุทธศาสนาทานเรียก มนุษยและ 
สรรพสัตววาสัตวโลก คําเดียวเทากันหมด ฉะนั้นไมผูกขาดเพราะลัทธิเราดีท่ีสุด เรา
ตองกาวออกไปจากกรอบฟองไขหรือลัทธิของตัวเอง หรือลัทธิท่ีเราเปนสังกัด เชน  
อยากจะเรียนรูลัทธิมหายาน มหายานเองก็ตองออกมาเรียนรูลัทธิเถรวาท วัชรยานก็
ตองออกไปเรียนรูตันตระ ตันตระก็ตองออกไปเรียนรูเซน  

 

 นอกจากนี้ ทานไดขยายความเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอยูรวมกันของมนุษยชาติในโลกท่ี
มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม และความเชื่อวา  

  “การท่ีเรากระโดดออกจากลัทธิท่ีเราเปนสังกัดทางจิตวิญญาณมันจะ
ทําใหเราใจกวางแลวเราจะเห็นวา แทท่ีจริงแลวท่ีลัทธินิกายท่ีเรารูจักก็เปนอีกลัทธิ
หนึ่งในโลก  ซ่ึงเราไมควรจะตอนใครใหเห็นดีเห็นงามก็กับคนอ่ืนไปหมดท้ังสิ้น เชน
กับการท่ีเราเดินทางไปตางประเทศอยูเสมอเราจะเห็นวาประเทศไทยไมไดยิ่งใหญ
อะไรเลย  ประเทศสวนหยอมบนแผนท่ีโลกและความยึดติดถือม่ันวาประเทศเรานี่
สุดยอด สุดยอดบาอะไรคนตายเปนอันดับสองของโลกตอนนี้คอรัปชั่นเราติดหนึ่งใน
หาของโลกและก็ชอบเพลินวาเปนเมืองพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งของโลก  แตทําไม
ถึงวิบากขนาดนี้ เราจะไมคิดอยางนี้หรอก   ถาเราไมไปปะสังสรรคสันกับวัฒนธรรม
อ่ืน ฉะนั้นการมีโลกกระทัดคับแคบนี้จึงเปนอีกจุดหนึ่งซ่ึงทําใหเรารับใครไมเปน
เพราะเราถือวาเราดีท่ีสุดความคิด   เชนนี้นี่เปนความคิดแบบผูกขาดสัจจะธรรมเรา
ตองกาวออกไปไปเรียนรูลัทธิของเพ่ือนบาง” ๑๗  

 

๑๗ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



 ๔๔ 

 แนวคิด และมุมมองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีดังกลาว ถือไดวาเปนการทะลาย
กําแพงแหงการยึดม่ันในวิถีและวัฒนธรรมของตนเองจนไมสามารถอยูรวมและยอมรับวัฒนธรรมท่ีมี
ความเชื่อท่ีแตกตางกันได ซ่ึงจะทําใหมนุษยขังตัวเองอยูภายใตวิถีแหงการขาดขันติธรรม อันจะนําไปสู
การดูถูก และตําหนิสิ่งท่ีแตกตาง ท้ังท่ีในความเปนจริงนั้น ธรรมชาติออกแบบใหมนุษยมีความ
แตกตางอยูแลว เพ่ือใหมนุษยอาศัยประโยชนจากความแตกตางดังกลาว 

  ท้ังนี้ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ไดกลาวถึงดานกายภาพไววา สําหรับการอยูรวมกัน
ระหวางผมกับชุมชนแหงนี้ บังเอิญวาผมเองเปนคนในพ้ืนท่ีคือเปนชาวอยุธยาก็พอรูจักปญหา ถามวา
มาอยูใหมๆ มีปญหาไหม ก็มีปญหาเรื่องศาสนาเหมือนกัน เพราะวาอะไรก็ตามถามีความเห็นตางยอม
มีปญหา แตเม่ือผมเขามาแลว เราก็มีการพูดคุย การสรางความเขาใจในพ้ืนฐานเรื่องของศาสนา แตท่ี
ผานมาเราพยายามทํากิจกรรมรวมกัน เก่ียวกับชุมชน รายได สังคม แตเรื่องศาสนกิจก็ปฏิบัติตางคน
ตางทําตามหลักศาสนาของตน สิ่งสําคัญเลยตางคนก็แตกตางเรื่องผูนําศาสนา เราในฐานะผูนํา
พระพุทธศาสนา เขาก็มีผูนําศาสนาของเรา แตสิ่งหนึ่งท่ีตองมีความเขาใจในชีวิตของพ่ีนองชาวมุสลิม 
เขาจะมีสิ่งท่ีนับถือบุคคลอยู ๓ ประการ คือ ๑. พระเจา ๒. ผูนํา โตะอิหมาม ๓. ผูนําท่ีอาวุโส เปน
บุคคลท่ีเขาสามารถนับถือยึดถือเปนสวนตัว เพราะฉะนั้น บุคคล ๓ กลุมนี้เปนบุคคลสําคัญท่ีเรา
จะตองเขาไปทําในเรื่องการเจรจา พูดคุย แลวก็สรางความเขาใจกัน แลวก็ใหเขาท้ัง ๓ กลุมนี้ เขาไป
ในเวลามีโอกาสพูดคุยกับชาวมุสลิมดวยกัน วาเรื่องอะไร เปนเรื่องสังคม อะไรเปนเรื่องศาสนา เรา
อยาผสมกัน เพราะทุกศาสนาก็สอนใหทุกคนเปนคนดี แตอาจจะแตกตางกันในวิธีปฏิบัติ ความรุนแรง
ก็จะลดนอยลง  

 กลาวไดวา การพัฒนาดานกายในพระพุทธศาสนา คือ ใหความสําคัญตอสังคมรอบ
ขาง หรือสิ่งแวดลอมท่ีมากระทบ ไมเปนทุกขหรือหลุมหลงสุขกับมัน   แตใหพิจารณาสาเหตุไปหาผล  
มีปญหาจากสิ่งใด เชน การขาดหลักโยนิโสมนสิการ  จึงทําใหเกิดการลุมหลง มัวเมากับสิ่งแวดลอม
ท่ีมากระทบตางๆ๑๘    

 ศาสนาคริสต: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางกายภาพ 

 โดยพ้ืนฐานของแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาสนาคริสต อาศัย คัมภีร ๒ เลมกลาวคือ 
๑. คัมภีรเกา (Old Testament) และ ๒. คัมภีรใหม (New Testament) อยางไรก็ตาม ศาสนาคริสต
สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของ
ตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหง
ความรัก (The Religion of Love)๑๙ หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ศาสนาคริสต  คือ ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังหมดเนน
เรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวาง

๑๘สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๑๙พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการ

ความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 

                                                           



 ๔๕ 

มนุษยกับมนุษย  มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ไดกลาวถึงความสําคัญของกายภาพ คือ ศาสนา
คริสตเปนพวกเทวนิยม คือมีความเชื่อในองคพระเจาผูเดียว(Monotheism) คริสตศาสนิกตองให
ความเคารพ ตอสรรพสิ่งทีพระเจาทรงสรางสรรค เชน ธรรมชาติ โลก สิ่งแวดลอม สิ่งสรางท้ังมวลท้ัง
มนุษย ในพระคัมภีรไบเบิ้ลบทแรก ชื่อ “ปฐมกาล “ (Genesis) กลาวถึงพระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง 
รวมท้ังมนุษยชาติคูแรก พวกเราตองเขาใจวาหนังสือพระคัมภีรไบเบิ้ลเปนหนังสือเผยแสดงพระวจนะ
ของพระเจา คําสอนศาสนา ไมใชหนังสือวิทยาศาสตร ชายคนแรก หรือมนุษยชาติชื่ออดัม หรืออะดา
โม แปลวา ดิน เปรียบเสมือนมนุษยนั้นเปนเพียงดิน เขามาจากดินก็จะกลายเปนดิน คือพระคัมภีร
อยากจะสอนใจเราวา สิ่งท่ีสรางมวลไมถาวร บุบสลายได พระเจาจึงประทานลมหายใจให หมายถึงวา 
สิ่งท่ีเปนจิต เปนสิ่งท่ีอยูเบื้องบน เปนชีวิตสวนลึกของใจ เปนดวงวิญญาณท่ีมีชีวิต ขณะท่ีพระเจาทรง
สรางท้ังมวล สรรพสิ่ง สรรพสัตว ตนไม เปนตน แตวาไมมีอะไรท่ีเหมาะสมเปนเพือนชีวิตกับมนุษย
ชายคนแรกเลย พระองคจึงสรางผูหญิงท่ีชื่อวา เอวา หรืออีฟ ใหเปนคูครอง ภาษาฮีบรูตนฉบับผูหญิง
หมายถึง “Helpmeet or helper” เทียบกับคูรักนาจะเปน “Soulmate” คูจิตคูใจท่ีทําใหชีวิต
สมบูรณ แตทําไมตองสรางผูหญิงมาจากกระดูกซ่ีโครงของผูชายท่ีชื่ออาดัมเลา ? นี่ตองเปนเรื่อง
สอนใจทางศาสนาแนนอน ผูหญิงภาษาอังกฤษคือ “Women” หรือเลือดเนื้อเกิดจากชาย บางทาน
บอกวาในภาษาดั้งเดิม “Wif man” หรือ “Womb” ทองท่ีสามารถตั้งครรภ แปลวา เพศหญิงเปนผู
ตั้งครรภ ขอสรุปงายๆ วา นี่เปนเพียงสัญลักษณเพ่ือสอนเก่ียวกับธรรมชาติแทจริงของมนุษยชาติ 
ชาย-หญิงตองสงเสริมชีวิตซ่ึงกันและกันเพ่ือความสมบูรณ นักบุญออกัสติน (Saint Augustine) 
นักปราชญคาทอลิก อธิบายแบบงายๆ ทําไมพระเจาตองสรางผูหญิงจากระดูกซ่ีโครงจากผูชาย ทําไม
ไมสรางผูหญิงมาจากสวนหัวของผูชาย ทําไมไมสรางจากเทา หรือจากอะไรท้ังสิ้นท้ังๆ ท่ีในตัวมนุษย
ประกอบดวยกระดูก ๒๐๖ ชิ้น พระองคไมตองการสรางอีฟจากหัวของอาดัมคือไมตองการใหผูหญิง
กลายเปนเฉพาะนักคิด นักสั่งการ ใชสมองอยางเดียวเพ่ือควบคุมชาย หรือไมใชสรางจากเทาของ
อาดัมเพ่ือใหเปนขารับใชผูชายอยางเดียว ไมไดสรางจากมือชี้นิ้วเพ่ือใหผูหญิงสั่งการอยางเดียว แต
พระเจาเจาะจงสรางกระดูกซ่ีโครง ซ่ีโครงชิ้นนี้ติดกับหัวใจ คือ “marrow bone” เปนกระดูกท่ี
สามารถ “generate” สรางตัวมันเองได ถาวันใดวันหนึ่งมันหายไป มันสามารถสรางกระดูกใหม
ข้ึนมาได นี่เปนเจตนาคําสอนจากพระคัมภีรไบเบิ้ล คือ ชายหญิงท้ังคูตองชวยกันพัฒนาชีวิตให
สมบูรณ โดยมีสิ่ งสรางท้ังมวลอยูดวยแบบผสมผสานกลมกลืน เพราะฉะนั้นผูหญิงจึงเปน 
“Companion” ผูรวมเดินทาง เสริมชีวิตใหกับชายและหญิงจะตองเหมือนกับวา ดังนั้น women 
ออกมาจากชาย หมายถึงท้ังสองจะตองพัฒนาท่ีจะทะนุบํารุงสิ่งสรางท้ังมวลท้ังหลายในโลกนี้ 

ดวยเหตุนี้ ทางคริสตศาสนาตองเคารพซ่ึงกันและกัน ท้ังรางกายและวิญญาณ เรา
ตองเคารพ Human dignity หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีจะเอาอยางอ่ืนมาเทียบไมได ทวามนุษยท่ี
ขอจํากัดกลาวคือ รางกายท่ีวันหนึ่งจะตองสูญสลายไป ดังนั้นคําวา อดัม แปลวา ดิน ดังนั้น วันหนึ่งจะ
กลายเปนดิน เปนฝุนดิน สิ่งท่ีคงอยูตลอดกาลก็คือชีวิตทางจิตวิญญาณ รวมในพระสิริรุงโรจนกับพระ
เจา นี่เปนเรื่องจิตวิญญาณท่ีถาวร ดังนั้นเราตองพัฒนาเรื่องจิต ใหวิญญาณไปสูความรอด ดังนั้นนี่คือ
ผลแหงชีวิต 



 ๔๖ 

 เรื่องของสิ่งสรางหรือกายภาพจริงๆ ตองใหความเคารพตอสิ่งสรางท้ังมวล อยางเชน
ธรรมชาติ ตนไม แมดวงจันทร ดวงดาว ดังนั้นการทําลายธรรมชาติเปนความผิด ถาไมเอามาใชใหเกิด
ประโยชน หมายถึงวา เราไปทําลายรางธรรมชาติ และถาตองรับประทานสัตวเปนอาหาร พระเจา
ประทานให เราอยูกับธรรมชาติแบบกลมกลืน แตถาเอาสัตวไปทรมานแบบสนุกนี่เปนการทําลาย
ธรรมชาติ ไมเคารพสิ่งสราง นอกนั้นการทําลายชีวิตรูปแบบอ่ืนๆ เชนเอาไปสะเต็มเซลลโดยไร
ประโยชน ฉะนัน้ ไมคอยเห็นดวยหรือวาการทอดลองเพราะวามันตองเกิดการสูญเสียชีวิตจากสิ่งท่ีเรา
ทดลอง นอกจากนีเ้รื่องสิ่งสรางถือวาเปนพระพรของพระเจาท่ีใหมีสรรพสิ่ง สรรพสัตวมาในโลกนี้ เรา
ตองมีความเคารพใชใหถูก เพราะวาพระเจาประทานมา เราตองใชใหเกิดผลทางบวก๒๐  

 ศาสนาอิสลาม: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางกายภาพ 

 การพัฒนาดายกายภาพ มุมมองอิสลามเนนการสรางความเขมแข็งทางสังคมผาน
การกระทําดวยคุณธรรมและความดีงาม  อิสลามมาจากพ้ืนฐานในการชวยเหลือและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับผูท่ีออนแอหรือไรอํานาจในสังคม การตอสูเพ่ือตอตานการกดข่ี การชวยเหลือคนจนผู
ยากไร และการมองมนุษยอยางมีความเทาเทียมกัน   อิสลามเรียกรองใหมนุษยตองกระทําความดีตอ
ผูท่ีเปนบุพการีและผูท่ีเปนญาติพ่ีนอง  รวมถึงตองกระทําดีและรับผิดชอบตอผูท่ีเปนเด็กกําพรา คน
ยากจน ผูคนท่ีไมมีผูคอยใหความชวยเหลือ   หลักคําสอนเก่ียวกับการกระทําความดีงามในอิสลามนั้น
จะเปนพ้ืนฐานเพ่ือนําสูความยุติธรรมท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม๒๑  

ดังนั้น มุสลิมจึงตองมีความรับผิดชอบตอผูท่ีมีพระคุณและคนฐานะดอยกวาในชุมชนของ
เขา ดังตัวอยางเชน ทรงกลาววา “แทจริงผูใดฆาชีวิตหนึ่งโดยมิใชเปนการชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใช
เนื่องจากการบอนทําลายในแผนดินแลวก็ประหนึ่งวาเขาไดฆามนุษยท้ังมวล และผูใดไวชีวิตนั้น ก็
ประหนึ่งวาเขาไวชีวิตมนุษยท้ังมวล และแทจริงนั้นบรรดารอซูลของเราไดนําหลักฐานตาง ๆ อัน
ชัดเจนมายังพวกเขาแลวไดมีจํานวนมากมายในหมูพวกเขาเปนผูฟุมเฟอยในแผนดิน”๒๒ “และเราได
สั่งเสียมนุษยใหทําดีตอบิดามารดาของเขา๒๓  “และจงนอบนอมแกทานท้ังสอง ซ่ึงการถอมตน
เนื่องจากความเมตตา และจงกลาวขาแตพระเจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานท้ังสองเชนท่ีท้ังสอง
ไดเลี้ยงดูฉันเม่ือเยาววัย”๒๔ “จงทําดีตอผูบังเกิดเกลาท้ังสองและตอผูเปนญาติท่ีใกลชิด และเด็ก
กําพราและผูขัดสนและเพ่ือนบานใกลเคียง และเพ่ือนท่ีหางไกล และเพ่ือนขางเคียง  และผูเดินทาง 
และผูท่ีมือขวาของพวกเจาครอบครอง   แทจริงอัลลอฮฺไมทรงชอบผูยโส ผูโออวด”๒๕  

๒๐ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
  ๒๑ ดูเพ่ิมเติมใน ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอม
ความหมายภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]). 
 ๒๒ อัล-มาอิดะฮ ๕ : ๓๒, หนา ๒๕๒. 
 ๒๓ อัลอะฮก็อฟ ๔๘ : ๑๕, หนา ๑๓๐๙. 
 ๒๔ อัลอิสรออ ๑๗ : ๒๔, หนา ๖๖๗. 
 ๒๕ อัน-นิซาอ ๔ : ๓๖, หนา ๑๘๗. 

                                                           



 ๔๗ 

 ในมิติการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเพ่ือสรางสังคมแหงการแบงปนชวยเหลือ  อิสลาม 
เรียกวา การบริจาคซะกาด  หมายถึง การจายทานบังคับจากผูมีทรัพยสินครบรอบหนึ่งป แกคนท่ีมี
สิทธิ์รับบริจาคตามอัตรากําหนดซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของทรัพยสิน เปนการขัดเกลาจิตใจผูบริจาคให
สะอาดบริสุทธิ์ ลดความตระหนี่เหนียวแนนความเห็นแกตัว ใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนการเตือน
การสอนใหมนุษยไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมเกิดความละโมบ เพ่ือลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม
เปนการเสริมสรางหลักประกันของสังคมใหม่ันคงข้ึน สิ่งท่ีตองจายออกเปน็ ซะกาตไดแกทองคํา เงิน
แทง และเงิน ปศุสัตว พืชผล รายไดจากธุรกิจการคาขุมทรัพย  นอกจากนี้สิ่งท่ีจะบริจาคออกไป
จะตองเปนสิ่งท่ีดี การเลือกสิ่งท่ีไมใช สิ่งท่ีไมดีบริจาคออกไปไมเรียกวาบริจาคซะกาต๒๖ 

ในทายท่ีสุดมนุษยมันมีเอกภาพ หนึ่งก็คือเอกภาพท่ีเราเชื่อวามนุษยทุกคน มาจากผู
เปนพระเจาองคเดียว คือถูกสรางโดยพระผูเปนเจาองคเดียวไมมีหลายองค สองคือมนุษยทุกคนมาก
จากบิดาคนเดียว เอกภาพเหลานี้เปนเอกภาพท่ีมันจะนําไปสูการไมรุนแรง การเปนพ่ีเปนนองกัน การ
มีพอคนเดียวกันเราจะมาทะเลาะกันทําไมคิดงาย ๆ เพราะฉะนั้น มนุษยทุกคนไมวาจะมีชาติพันธุหรือ
ภาษาอะไรก็มาจากอดัม มาจากบิดาคนเดียวมนุษยมุกคนมีศัตรูคนเดียวกัน อันนี้สําคัญมากอิสลาม
สอนถึงประวัติของอดัมวา อดัมมีศัตรูเปนซาตานแลวมนุษยนั้นก็มีศัตรูเปนซาตาน ซานตานนี้พระพุทธ
สาสนาก็อธิบายเปนอยางนึง ในแตละศาสนาซาตานคือความชั่วรายท่ีมนุษยจะตองตอสูไมวาจะเปน
รูปธรรมหรือนามธรรมอะไรตาง ๆ แตวาซาตานคือสัญลักษณแหงความชั่วรายเราถือวามนุษยทุกคน 
ไมวาจะศาสนาไหนมีศัตรูคนเดียวกันมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาๆกัน มีธรรมชาติของ
ความรักในการท่ีจะอยูอยางสงบ ธรรมชาติเปนธรรมชาติท่ีถือวาพระผูเปนเจาใหกับมนุษยเทานั้น เรา
จะเห็นไดวาสัตวหลายประเภทเม่ือเจอกันเคาจะเปนศัตรูตอกันแตมนุษยไมใชอยางนั้นมนุษยจะยิ้ม
แยมใหกันและจะรูสึกวาตองอยูรวมกันสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งท่ีตองการจะบอกถึงแนวคิดหลักท่ี
ตองการท่ีจะใหมนุษยท่ีเกิดข้ึนแลวก็มีความหลากหลาย ความหลากหลายอันนี้ในอิสลามก็ถือวาเปน
พระประสงคของพระเจาพระเจาประสงคจะใหความหลากหลายแตความหลากหลายอันนี้พระเจา
ไมไดตองการท่ีจะมาใหหลากหลายในแงของเชิงลบแตเปนความหลากหลายเชิงบวกเปนความ
หลากหลายท่ีใหในภาษาอัลกุรอานเรียกวา ตะฮารุ 

 ตะฮารุ แปลวา รูจักกัน มีปฏิสัมพันกัน   เม่ือปฏิสัมพันกันรูจักกันมันก็มีความรูสึกท่ี
จะชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพราะฉะนั้น ในคัมภีรอัลกุรอาน แมวาจะมีบทบางสวนท่ีเก่ียวกับเรื่องสงคราม 
อันนี้ปฏิเสธไมได แตมัยจะปรากฏในบางสวนเทานั้นเพราะฉนั้นพอทานไปอานคัมภีรอัลกุรอานไปเจอ
บทท่ีวาดวยเรื่องสงครามเดี๋ยวจะเขาใจวาบทนั้นเราเอามาใชในภาวะปกติไมใชมันเปนบริบทเฉพาะ
เพราะวา มูฮัมหมัด ไมไดเปนนักบวช ทานเปนศาสนทูต เราเรียกทานวาศาสนทูตเราไมพยายามเรียก
ทานวา ศาสดา เพราะวาความหมายของศาสดาในพจนานุกรมจะอธิบายในแงของผูกอตั้งลัทธิข้ึนแต
วาสําหรับมูฮัมหมัดเราไมไดเชื่ออยางนั้น มูฮัมหมัดมีความเปนปุถุชนมีชีวิตในทุกมิติมีภรรยาหลายคน 

๒๖ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา  ๘. 

                                                           



 ๔๘ 

ในชีวิตของทานมีสงครามเพราะบริบทมันเปนอยางนั้นเพราะฉะนั้นมีสงครามก็จะมีบัญญัติเก่ียวกับ
เรื่องสงครามซ่ึงมันเปนเครื่องมือท่ีในทายท่ีสุดเม่ือหลีกเลี่ยงไมไดมันก็ตองมีสงคราม๒๗ 

 กลาวไดวา ความเปนอยูระหวางพ่ีนองมุสลิมและพ่ีนองชาวพุทธมันก็เหมือนกัน
สังคมท่ัวๆ ไป คือตองการปจจัย ๔ เรามีความรัก มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง เปนพ้ืนฐาน
ของมนุษยเหมือน ๆ กัน อันนี้ไมมีความตางกัน แตวาเราคิดตางกันเทานั้นเอง ท่ีเรานับถือท่ีเรามี
ศาสนานั้นมันเปนเรื่องสวนบุคคล เพราะวามนุษยท่ีอยูรวมกันเปนสังคมจะตองมีกฎหมายท่ีจะมา
คุมครอง สรางกฎระเบียบเพ่ือใหอยูรวมกัน แตวาในกฎหมายนั้นบางครั้งไมสามารถท่ีจะใหมนุษยอยู
อยางสงบสุขได เพราะวาถามนุษยไมเกรงกลัวในบาปแลว ก็ไมสามารถอยูรอดไดมากกวา ท่ีเรานับถือ
ศาสนา เพราะศาสนาทําใหเรามีความสุขในโลกนี้ และก็ทําใหอยูรอดพนในโลกได นี้คือความเชื่อของ
อิสลาม  ในเรื่องศาสนา เรามีเขาใจวาท้ังพุทธและอิสลามมีคําสอนท่ีคลายคลึงกัน เราจึงสามารถท่ีจะ
อยูรวมกันไดและมีความรักตอกันในฐานะท่ีเราเปนมนุษยเหมือนกัน   

ดังนั้นหลักปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ผูนําจะตองเปนคนท่ีแกปญหา ผูนํา
ไมใชผูสรางปญหา เราจะอยูกันดวยความรัก ความเขาใจกัน เพราะวาในอิสลาม ๆ สอนวาใหรักตัวเอง
และก็มีความรักปรารถนาดีแตผูอ่ืนดวย จะไดเปนอิสลามท่ีสมบูรณ  หนึ่งในความคิดของผูนําในการ
แกไขปญหา ถาเกิดมีปญหาข้ึนแลวเราปลอยใหมันบานปลาย ปญหาท่ีพบคือเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวางคนสองคน แตในสองคนนั้นเขามีพ่ีนอง มีญาติมิตร มันก็จะทําใหเราถาไมรูจักปญหาก็ขยาย
ออกเปนวงกวาง ในการแกไขปญหา เราตองมองปญหาท่ีใหญเปนเรื่องเล็ก ถาเกิดวาเรามองปญหา
ใหญแลวเราทําใหเปนเรื่องใหญ มันจะแกไขไดยาก๒๘ 

 ศาสนาฮินดู: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางกายภาพ 

ศาสนาฮินดูมาจากศาสนาพราหมณ  ซ่ึงเปนศาสนาดั้งเดิมของชนเผาอารยัน มีความ
เชื่อเรื่องพระเจาหลายองค โดยเฉพาะตรีมูรติ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ตอมาวิวัฒนาการเปน
ศาสนาฮินดู  ซ่ึงความเชื่อศาสนาฮินดูท่ีแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ ไดแก  เชื่อเรื่องวิญญาณเปน
อนันตะ คือเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพนโมกษะ๒๙ในศาสนาฮินดูมีคัมภีรพระเวท  ๔  
คัมภีร เรียกวา "ไตรเวท" คือ ๑. ฤคเวท ๒. ยชุรเวท ๓. สามเวท ๔. อถรวเวท หรือ อาถรรพเวท๓๐ 

๒๗ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
 ๒๙[ออนไลน ], แหล ง ท่ีมา : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 
/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
 ๓๐[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 
/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๔๙ 

หลักธรรมคําสอนสําคัญของศาสนาฮินดูท่ีเปนไปเพ่ือเสริมสรางสันติสุขนั้นมีหลาย
ระดับดวยกัน  เปนคําสอนท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ มีอยู ๓ ขอ ตอไปนี้๓๑ ๑. การปฏิบัติตาม
แนวอาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปนพราหมณวัยตางๆ โดย
กําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ ๒๕ ป ชวงชีวิตแตละชวง
เรียกวา อาศรม (วัย) ๒. การเขาถึงปรมาตมัน ๓. การบรรลุโมกษะ  ๔. หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา 
๕. ความเขาใจในหลักทรรศนะหก สวนขอปฏิบัติในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมสันติ
สุขตอชีวิตตนเองและสังคมมีท้ังท่ีเปนสวนเฉพาะและสวนรวมตองประพฤติปฏิบัติตามกฏประเพณีท่ี
ทําไว  แบงออกเปน ๔ หมวด คือ ๑. กฎวรรณะ ๒. พิธีประจําวัน ๓. พิธีศราทธ  และ๔. บูชาเทวดา 

บางคนไมนับถือศาสนา คือคนท่ีนับถือศาสนาจริงๆ แบบท่ีเปนพระเจาระลึกถึงพระ
ผูเปนเจาแตอีกคนหนึ่งบอกวา ไมจําเปนเทาไรหรอก ผมคิดวาผมทําความดีใหกับโลกมนุษยก็เพียงพอ
แลว แตผมคิดวาถูกท้ังคู แตท่ีแทจริงก็คือวาศาสดาทุกองคท่ีมาในโลกนี้สอนสองอยางใหกับทุกๆอยู
ตลอดเวลาวา these and that ไมวาจะพูดเก่ียวกับอะไร คราวนี้ตอไปก็คือเราเห็นนกพิราบ บังเอิญมี
ฝูงนกพิราบอยูกลุมหนึ่งอาศัยอยูในวัด ทํารังอยูบนวัด บังเอิญวัดนั้นเปนวัดฮินดูท่ีนี้บังเอิญเขาจะทํา
ความสะอาดวัด ทําความสะอาดเสร็จแลวก็ปรากฏวา นกพิราบตองยายถ่ินท่ีอยูออกไป ก็บินไปท่ีแหง
หนึ่ง ท่ีนั่นก็คือโบสถของพวกชาวยิว โบสถนั้นก็กําลังจัดงานคริสมาสนกก็ตองยายตอไปอีก ยายไปอยู
ในมัสยิดมุสลิม นกท่ีมัสยิดก็ยินดีใหอยู ชวงนั้นเปนชวงทําพิธีอะไรสักอยาง ฉะนั้นก็ตองยายถ่ินกลับไป
อยูวัดฮินดูคือวัดแรก ก็ไปอยูวัดเดิม บังเอิญลูกนกพิราบเห็นคนกําลังทะเลาะกัน ลูกก็ถามแมวาพวกนี้
คืออะไร แมก็บอกวาพวกนี้คือมนุษย คืออยางนี้คือคนท่ีเขาวัดเขาเรียกตัวเองวาฮินดู คนท่ีเขาโบสถ
เขาเรียกตัวเองวาคริสเตียน คนท่ีเขามัสยิดเรียกตัวเองวาอิสลามหรือมุสลิม ดังนั้น เม่ือเหตุการณนี้
เกิดข้ึน แมก็ถามลูกวา แลวทําไมเราไปอยูท่ีไหนเขาก็เรียกเรานกพิราบ เราจะเห็นไดวานกพิราบอยู
สันติภาพอยูตลอดเวลา ฟงดูแลวก็ศาสนาฮินดูก็ดูเหมือนไมไดยึดติดกับคําสอนหลักคําสอนของคนใด
คนหนึ่งแตจะมีหลักคําสอนท่ียอมรับในหลายๆสิ่งท่ีเกิดข้ึน ศาสนาอินดูเปนศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก
มีคนนับถือกวาพันลานคนแลวก็เปนศาสนาท่ีอยูในอันดับสามของโลกเปนศาสนาท่ีเชื่อวาคนและสัตว
ท่ีตายไปแลวตองเกิดใหม ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีสอนใหคนท้ังโลกเปนพ่ีนองเดียวกัน๓๒ 

คําสอนท้ังหมดมาจากคัมภีร Manu samariti ศาสนาฮินดูเลมหนึ่ง ท้ังหมดมีอยู 

๑๐ ขอ (๑) ไมมีความโกรธ คนโกรธลงโทษตัวเองกอน โลหิตสูงข้ึน เสียหายแตวา แตอยางนอย (๒) 
การไมลักขโมย (๓) ความควบคุมใจ (๔) การควบคุมประสาทสัมผัสท้ังหมด (๕) สติปญญาท่ีสะอาด
หมดจดปราศจากกิเลส (๖) จิตใจท่ีแนนแนม่ันคง (๗) การใหอภัย (๘) การท่ีเปนผูสัตยจริง (๙) ความ
สะอาดภายในคือจิตวิญญาณ และภายนอกรางกาย (๑๐) ความรู รวมไปถึงความรูข้ันต่ําและข้ันสูง 
หมายถึงทางดานโลกและธรรม สถิตย กุมาร ปาวา กลาววา หลักคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนา

๓๑[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename 
=index  [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๓๒ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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 ๕๐ 

ฮินดูเนน ๓ เรื่อง (๑) การควบคุมตัวเอง (๒) การให (๓) ความเมตตา ทุกคนตองประพฤติปฏิบัติ
ตาม๓๓ 

 ศาสนาซิกข: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางกายภาพ 

 ศาสนาซิกขเปนศาสนาประเภทเทวนิยม มีพระเจาเพียงองคเดียว คือ สัจจะ พระ
ผูสราง พระองคปราศจากความกลัว ความเคียดแคน เปนอมฤตไมเกิด มีข้ึนดวยพระองคเอง เปนผู
ยิ่งใหญ ทรงโอบออมอารี  คือ เชื่อวาพระเจาสรางโลก มีอํานาจยิ่งใหญและมีองคเดียว จึงนับวาเปน
ศาสนาประเภทเอกนิยม (Monotheism) และเปนศาสนาท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในศาสนาของโลก๓๔ คําวา 
"ซิกข" เปนภาษาปญจาบ แปลวา ผูศึกษา หรือศิษย คือชาวซิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือครู มี
ดวยกันท้ังสิ้น ๑๐ องค มีคุรุนานักเปนองคแรก คุรุโควินทสิงหเปนองคสุดทาย ชาวซิกขทุกคนตองทํา
พิธี "ปาหุล" คือพิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือ การรับศีล ๕ ประการ การรับศีล ๕ 
ประการ คือ การรับปฏิบัติตามสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ เดิมท่ีเดียวมุงใหปฏิบัติสําหรับ
นักรบเพ่ือความนาเกรงขามและความคลองตัว  การท่ีคุรุโควินทสิงหไดบัญญัติศีลท้ัง ๕ ขอนี้ข้ึนมา  
สาเหตุมาจากการทําสงครามเชนการสวมกําไลเหล็กหรือมีดพกประจําตัวก็ใหรูวาเปนพวกเดียวกัน
หรือจะตองมีอาวุธไวเพ่ือปองกันตนเองและเปนเครื่องเตือนใจใหเขมแข็งเหมือนเหล็กเปนตน๓๕  ศีล
ท้ัง ๕ มีดังตอไปนี้ (๑)  เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย (๒) กังฆา หวีขนาดเล็ก (๓) กฉา กางเกงขา
สั้น ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก ๕. กิรปาน ดาบ 

เนื่องจากศาสนาซิกขเกิดข้ึนเพ่ือจะเชื่อมสะพานระหวางศาสนฮินดูกับมุสลิม  คน
ท่ีมานับถือสวนมากมาจากศาสนาฮินดู  และนําเอาลักษณะการปฏิบัติทางศาสนาและสังคมแบบฮินดู
มาดวย   ศาสนาซิกขจึงเผชิญปญหาการดํารงเอกลักษณของตนไว  คนหนุมเปนจํานวนมากเลิกปฏิบัติ
ธรรมเนียม (ขาลสา) ของการไวผมและหนวด  แตก็มีบางพวกท่ียังคงไวผมและหนวดจึงทําใหยากท่ีจะ
แสดงความแตกตางระหวางชาวซิกขกับฮินดู๓๖ สําหรับผูท่ีทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา "สิงห" แปลวา 
สิงโต หรือ ราชสีห ตอทายเหมือนกันทุกคน ถือวาผานความเปนสมบัติของพระเจาแลว  ถาเปนหญิง
จะมีคําวา "กอร" (ผูกลา) ตอทายชื่อการทําพิธีลางบาปและรับอักษร ๕ ก. เพ่ือเปนชาวซิกขโดย
สมบูรณ๓๗   

 ๒.๓.๒ หลักการและวิถีปฏิบัติในศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพในทางพฤติกรรม 

๓๓ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๓๔[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
 ๓๕ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey : Upper 
Saddle river, 2007), p.154. 
 ๓๖ จินดา  จันทรแกว, ศาสนาปจจุบัน, หนา ๘๙-๙๐. 

๓๗ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-
sasna-sikh-sikhism [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๕๑ 

 หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกันในสังคม 
ทําใหมนุษยมุงพัฒนาชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสรางสุขใหกับตนเอง และทําใหสังคมมีสันติสุข  

  พระพุทธศาสนา: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางพฤติกรรม 
  การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานพฤติกรรมของพระพุทธศาสนา  คือ หลักศีล 
เปนหลักปฏิบัติเพ่ือใหบุคคลสามารถดํารงตนใหอยูรวมกับสังคม หรือ อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางปกติ
สุข ศีล แปลวา ปกติ   รักษากาย วาจา ใหเรียบรอยดีเปนปกติ  ศีล หมายถึง การไมมีภัย ไมมีเวร ไม
มีศัตรู ไมมีความเดือดรอน   ปลอดภัย ไมมีอันตราย   การต้ังกายกรรม วจีกรรม ไวดวยดี รักษากาย
ใหตั้งอยูในสุจริต ๓  วจีสุจริต ๔๓๘   โดยเม่ือกลาวสรุป คือ ไมประมาทใน ๔ สถาน คือ ในการละกาย
ทุจริต ประพฤติกายสุจริต ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโน
สุจริต และในการละมิจฉาทิฏฐิ แลวประพฤติสัมมาทิฏฐิ๓๙  

ลักษณะการรักษากาย วาจาใหเรียบรอยดีงาม  มีหิริ (ละอายชั่ว) และโอตตัปปะ 
(กลัวบาป)๔๐ การมีศีลคือ  การฝกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบวินัย การอยู
รวมกับผูอ่ืน และในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดวยดี ใหเก้ือกูลไมเบียดเบียน ไมทําลาย๔๑  การสํารวมระวัง
คอยปดก้ัน หลีกเวนไมใหความชั่วเกิดข้ึนนั่นเองเปนศีล และสภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิด
เบียดเบียนใครนั่นแหละเปนตัวศีล๔๒   

ในขณะเดียวกัน ศีลสอแสดงถึงนัยแหงการมีระเบียบวินัย ศีลก็เปนเครื่องปองกัน
ความชั่ว  ศีลยังชวยสงเสริมโอกาสสําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสรางความสัมพันธ ดวยกาย
วาจาท่ีดีงาม กับสภาพแวดลอม ในทางอุดมคติแลวศีลนั้น ตองการใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุข 
ปราศจากการเบียดเบียนทํารายกันและกัน และชวยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอํานวยใหอีก
ดวย๔๓  อีกมิติหนึ่ง แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานพฤติกรรม สามารถอธิบายมิติ
ของศีลผานองคมรรค ได ๓ หมวด  คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๔๔  กลาวคือ  

(๑) การส่ือสารท่ีถูกตอง (สัมมาวาจา) หมายถึง การละมุสาวาท  เวนการพูดเท็จ  
พูดคําจริง เรียกวา สัจจวาจา ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด  พูดคําสมานสามัคคี เรียกวา 
สมัคคกรณีวาจา ละผรุสวาจา คือ เวนจากพูดคําหยาบคาย  พูดแตคําออนหวานสุภาพ ไพเราะ นาฟง 

๓๘ พระธรรมธีรราชมหามุนี, (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิปสสนาญาณโสภณ, พิมพครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๗๔-๗๕. 

๓๙ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร, หนา  
๔๐๑–๔๐๒. 

๔๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕-๗๖. 
๔๑ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๔๑–๓๔๒. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖๗. 
๔๓ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๔๑๙. 
๔๔ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 

๒๕๔๖), หนา ๑๒-๑๓. 

                                                           



 ๕๒ 

ท่ีเรียกวา สัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ ขณะเดียว  พูดแต
คํามีประโยชน สรางสรรค นํามาแตคุณธรรมปรุงจิตใจใหราเริง เบิกบาน๔๕ ดังพระพุทธพจนท่ีทรงตรัส
ไววา  สัมมาวาจา คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด เจตนางดเวนจาก
วาจาหยาบ เจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ๔๖ 

(๒) การกระทําท่ีถูกตอง (สัมมากัมมันตะ) หมายถึง การงานถูกตอง   ไดแก การ
ละจากปาณาติบาต  เวนการทําลายชีวิตท้ังคนและสัตวทุกจําพวก  ชวยเหลือเก้ือกูลแกกัน ละ
อทินนาทาน คือ เวนการเอาทรัพยสมบัติ สิ่งของคนอ่ืนท่ีไมอนุญาต หรือ ไมไดมีเจตนาท่ีจะให  
บริจาคทรัพยใหทานตามโอกาส และฐานะ ละกาเมสุมิจฉาจารา คือ เวนความประพฤติผิดในกาม   
ไมลวงเกินในสามี ภรรยาอันเปนท่ีรักยิ่งของคนอ่ืน  ประพฤติพอใจในคูครองของตนเองเทานั้น๔๗ ดัง
พระพุทธพจนท่ีทรงตรัสไววา สัมมากัมมันตะ คือ เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต เจตนางดเวนจาก
การถือเอาของท่ีเขามิไดให เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย๔๘ 

  (๓) การมีวิถีชีวิตท่ีถูกตอง (สัมมาอาชีวะ) หมายถึง การเลี้ยงชีพถูกตอง ไดแก ละ
มิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หนาท่ีอัน
สุจริต แสวงหาทรัพยแลวใชสอยทรัพยนั้นโดยถูกตองชอบธรรม กลาวคือ   มุงใหมีปจจัย ๔ ท่ีพอเพียง
ท่ีจะเปนอยูได  รูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติตอทรัพย  ไมตกเปนทาสของทรัพยสิน ไมหลงมัวเมาในสมบัติท่ี
ตนหาได นําทรัพยท่ีหามาได ทําใหเกิดประโยชนตอเพ่ือนมนุษย แกตนเอง ครอบครัว สังคมใหเปนสุข 
ชวยเหลือแบงปนแกคนอ่ืน๔๙  และยังตองหลีกเวนอาชีพท่ีไมเหมาะ คือ คาขายอาวุธ คาขายมนุษย 
คาขายเนื้อสัตว คาขายน้ําเมา และคาขายยาพิษ๕๐ 

 นอกจากนี้ พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโญ) ไดกลาวถึงพฤติกรรมในการ
แกไขปญหาไววา  วิธีการแกไขปญหาของสังคมคณะสงฆ พระพุทธเจานี้วางหลักการวิธีการแกปญหา
ของคณะสงฆ ไว ๗ ประการก็จริงแปลวาในทางปฏิบัติธรรมจัดเปนชุดความคิดเอาไวแตในท่ีนี้จะกลาว
ไว ๓ อยางเชน  (๑) การประชุมพรอมกันนําคูกรณีนํากฎหมายนําธรรมะนําบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวกับ
เรื่องนี้เขามาเจรจาพูดคุยกันถาสามารถตกลงกันไดก็ยุติไปตามนั้นถายังไมตกลงกันไมมีขอยุติก็นําไปสู
ข้ัน (๒)การลงมติในธรรมเนียมสงนั้น อยางท่ีบอกไมมีการคัดคานอยางแทจริงท่ีมีคุณภาพและมี
ความชอบธรรม ก็ใหถือเสียงขางนอยนั้นดวยคือทายท่ีสุดแลวแมจะมีเสียงขางมากมีเสียงขางนอยชนะ
ไปแลวถายังมีเสียงขางนอยอยูหรือวายังไมสําเร็จ ไมมีขอยกเวนญัตติอยางนอยก็มีเสียงท่ียังไมเปนท่ี
พอใจเพราะฉะนั้นนําไปสูกระบวนการชุดความคิด และ (๓) ก็คือการไปในทิศทางเดียวกันเปนเอก

๔๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔๘–๑๔๙/๑๘๙. 
๔๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖-๑๒๘. 
๔๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔. 
๔๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ 
๔๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๑๙๔. 
๕๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๓๓. 

                                                           



 ๕๓ 

ฉันทใชวิธีประนีประนอมดีท่ีสุดแสวงจุดรวมสงวนจุดตาง ประนีประนอมเปนชุดความคิดท่ี ๓ อยางท่ี
พระพุทธเจาวางไวเปนเครื่องมือในการแกปญหา ๓ ประการนี้  

 ท้ัง ๓ ประเด็นนี้ เปนเครื่องแสดงชี้ใหเห็นความชัดเจนวาในพระพุทธศาสนารวมถึง
ศาสนาอ่ืนดวยมีธรรมชาติก็คือลมหายใจแหงสันติภาพอยูแลวติดตัวมาตั้งแตไหนแตไร เพราะฉะนั้น 
ในกระบวนการแกไขปญหาใดๆ ก็ตามในอดีตมิอาจละเลยเรื่องของศาสนา แตในปจจุบันหันมาสนใจ
เครื่องมือทางศาสนา การศึกษาทําความเขาใจเครื่องมือทางศาสนาแลวนํามาแกปญหาบางปญหายัง
ไปไมถึงจุดท่ีควรจะเปน ฉะนั้น การท่ีศาสนิกตางๆ เปดใจพูดคุยกัน จะทําใหเขาใจแกนของกันและกัน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหสามารถประยุกตสวนท่ีจะไปดวยกันไดแสวงจุดรวมสงวนจุดตาง จะสงผลตอ
การแกไขปญหาความไมสงบรมเย็นความขัดแยงในสังคมไดอยางแทจริง๕๑ 

ในขณะท่ีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มองวาตัวแปรท่ีจะทําใหสังคมนาอยู จะตอง
อาศัยแนวปฏิบัติท่ีหลากหลาย เปนเหตุเปนปจจัยเก้ือหนุนกัน ไมวาจะเปนการใหทาน  คือ การ
เสียสละ  การใหน้ําใจแกผูอ่ืนดวยความมีน้ําใจและเมตตาธรรมการเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือ
ความสุขสวนรวม  การมีศีล ประพฤติท่ีดีงาม ท้ัง กาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ   ยึดถือ
ความถูกตอง เท่ียงธรรมและเปนธรรม   ความซ่ือตรง คือ ความซ่ือตรงในฐานะท่ีเปนผูปกครอง ดํารง
อยูในสัตยสุจริต   ความอดทน คือ การมีความอดทน ความหนักแนน ถือความถูกตอง เท่ียงธรรมเปน
หลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ หรือลาภสักการะใด ๆ  และไมตกอยูภายใตอคติหรือ
ความลําเอียง  ลําเอียงเพราะรักหรือชอบกัน  ลําเอียงเพราะชัง  ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะ
กลัว๕๒ ซ่ึงแนวทางนี้สอดรับกับ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ท่ีชี้วา “การทํางาน คนไมชอบเราก็มีบาง 
มีแน ๆ แตวา เราคิดวาเม่ือเราทํางานแลว ในฐานะเราเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา แลวถาไมทํา 
ไมรูวาใครจะทํา ความอันตราย หรือการตัดพอ การดาวา กับตัวเรามีแน ๆ ท่ีผานมาเราก็ถูกมา
ตลอด”  

ถึงกระนั้น พระพิพัฒนศาสนกิจไดกลาวย้ําวา ในหลักพุทธศาสนาแลวเราตองอดทน 
คอย ๆ แกไข ยิ่งถาไมแกไขแลวปญหาก็จะเพ่ิมข้ึนจนไมสามารถยุติได ถึงทุกวันนี้จะไมสามารถ
แกปญหาไมไดหมดรอยเปอรเซ็นตมันยังมีอยูบาง แตก็ตองแกไขไปเรื่อยๆ โดยไมใชกําลัง เพราะถาใช
กําลังแกปญหา สําหรับท่ีนี่ทําอยางนั้นไมไดสูไมไดเพราะเขาเยอะกวา ดังนั้น จึงใชในเรื่องของการ
พูดคุยเจรจา เม่ือทราบปญหาทันทีก็เขาไปเจรจา พูดคุย ใหเหตุผลกอน๕๓  โดยพระมหากฤษฎา      
กิตฺติโสภณ ในฐานะพระลูกวัด ไดสนับสนุนแนวทางของพระพิพัฒนศาสนกิจซ่ึงเปนเจาอาวาสวา  
“หลวงพอเจาอาวาสฯ มีแนวคิดการจัดการสิ่งตางๆภายในวัดโดยเฉพาะการทองเท่ียววา ถามาวัดทา
การอง เหมือนกับวาไดมาเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว  ดังนั้นทานจึงไดวางแผนการจัดการ
ปรับปรุงพัฒนาวัดอยางเปนระบบ  ตั้งแตการจัดองคประกอบดานสถานท่ีใหมีความรมรื่น สวยงาม 

๕๑ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕๒ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



 ๕๔ 

สะดวกตอการมาทําบุญไหวพระหรือมาทองเท่ียว  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ก็ไดรับ
รางวัลหองน้ําดีเดนติดตอกันมาทุกป”๕๔  

จะเห็นวา วิถีแหงสันติภาพตามกรอบพระพุทธศาสนานั้น ผานมิติของหลักการ 
แนวคิด และวิถีชีวิตนั้น สะทอนแงมุมผานวิถึการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีรัก เคารพ ใหเกียรติ และ
ไมมีอคติตอกลุมคนท่ีมีวิถีแหงการคิด และการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากตัวเอง  หากแตเปนการเขาไป
สนับสนุน และสงเสริมการอยูรวมกันทามกลางความคิดและความเชื่อท่ีแตกตาง  แนวทางนี้จะเห็นได
จากวิถีของพระพุทธเจา เหลาสาวกตั้งแตอดีตจนถึงยุคปจจุบัน 

ศาสนาคริสต: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางพฤติกรรม 

ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัย
เสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหม่ือนรักตนเอง  ลักษณะ
สันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรัก
ตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุด
ความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ัง
ปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love)๕๕ โดยมีหลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ  
(๑) จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) (๒) อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร (๓) 
วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย) (๔) จงนับถือบิดามารดา (๕) อยาฆาคน (๖) อยาลวง
ประเวณี (๗) อยาลักทรัพย (๘) อยาขโมย (๙) อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา (๑๐) อยาโลภ
อยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น 

ศาสนาคริสต สอนหลักธรรมเรื่องหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ เชน สอนใหนับถือบิดา
มารดา อยาฆาคน อยางลวงประเวณี อยาคิดโลภ เปนตน สอนเรื่องหลักความรัก เชน จงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตัวเราเอง เปนตน ศาสนาคริสตสอนใหบุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทํา
บาป ไมโกรธ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย เปนตน๕๖ ศาสนาคริสตมี หลักธรรมท่ีหลอหลอม
ใหคริสตศาสนิกชนมีจิตเมตตา  มี ความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง    

อยางไรก็ตาม มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ไดกลาวไววา๕๗  พระวจนะของ
พระเจา ชีวิตตองยุติธรรม เหนือความยุติธรรมเหนือกฎแลวตองมีความเมตตา ความเมตตาอยูเหนือ
กฎ กฎความยุติธรรมสําคัญ ความยุติธรรมเรามีเชน เรื่องบัญญัติ ๑๐ ประการ คลายๆ กับศีลหาเลย 
เปนเรื่องพฤติกรรมท่ีควบคุม เพราะอะไร เพราะวาชีวิตมนุษยมีความออนแออยูเสมอ เราจะไวใจ

๕๔ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตตฺิโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๕พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการ

ความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 
๕๖[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in 

dex  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๕๗ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง

ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
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 ๕๕ 

ตัวเองไมได เม่ือไวใจตัวเองไมไดตองมีกฎเกณฑควบคุม แตวาถาคนเราทําอะไรตามกฎภายนอกมา
ควบคุมชีวิตก็จะไมไดเรื่อง เพราะไมไดออกมาจากใจ ชีวิตมีคุณภาพตองออกมาจากจิตใจดี เอากฎมา
บังคับอยางเดียวคงจะตึงและเครียด ดวยเหตุนี้เราตองฝกคนใหทําอะไรเราตองมีวินัย มีกฎเกณฑใน
ชีวิตดวยหัวใจ เม่ือมีกฎตองมีบทลงโทษ ดังนั้น  ในศาสนจักรคาทอลิก มีกฎหมายมากมาย เชนสมัย
โมเสสออกฎบัญญัติสิบประการสลักบนหิน เขาเลยบอกวาแผนศิลาอยูในหีบพระบัญญัติแลวคนก็แห
กันไปไหว แตวาบนฝาหีบพระบัญญัติจะมีรูปเทวดาประทับอยูเปนสัญลักษณวา เหลือกฎตางๆ มีพระ
เจาประทับอยูดวยความเมตตา ชีวิตเราอยาไปอยูกับกฎจนฆาตัวเราเอง เหนือไปกวาการเปน
กฎเกณฑ ถาเรามีเมตตามันจะควบคุมหมด ยุติธรรมบางครั้งมีนักกฎหมายเอามาเลนแรแปรธาตุเอา
กฎหมายมาเปนตัวตั้ง ก็เลยขาดความเมตตาก็เลยเกิดความขัดแยง ฉะนั้นเราจะทําอยางไร ความ
ยุติธรรมตองมีแตขณะเดียวกันเหนือความยุติธรรมนั้นจะตองมีความเมตตากรุณา รวมอยูท้ังหมดคือ
พระเจาคือความรักนั้นเอง 

 

ศาสนาอิสลาม: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางพฤติกรรม 

อิสลามมีมุมมองตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอเพ่ือนมนุษยดวยหลักปฏิบัติอยางอยาง 
คือ การใหเก้ือกูลเอ้ือเฟอตอกัน   ใหอภัย  มีเมตตา และมีความอดทน  ดังท่ีอัลลอฮฺ ไดตรัสวา “และ
พวกเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งท่ีเปนคุณธรรม และความยําเกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งท่ีเปนบาป 
และเปนศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด”๕๘  มุงเนนการทําความดีและการใหอภัยตอเพ่ือน
มนุษย  “เจาจงปรามความชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมรรยาทดี เพ่ือดึงดูด
จิตใจ ทําใหศัตรูกลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)”๕๙ “คําพูดท่ีดี และการให
อภัยนั้น ดียิ่งกวาทานท่ีมีการกอความเดือดรอนติดตามทานนั้นและอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงม่ังมี ผูทรง
หนักแนนเสมอ”๖๐  “ผูท่ีอดทนและใหอภัย แทจริงนั่น คือ สวนหนึ่งจากกิจการท่ีหนักแนนม่ันคง(และ
สําหรับผูท่ีอดทนจากการทําราย และใหอภัยเพ่ือพระพักตรของอัลลอฮฺ เพราะการอดทนแลการให
อภัยนั้นเปนกิจการท่ีนาสรรเสริญ)”๖๑  

อิสลามตองปฏิบัติตามหลักคุณธรรม คือ  ขอควรปฏิบัติหรือขออนุญาต  ขอไมควร
ปฏิบัติ   หรือการกระทําท่ีตองหาม คือ หามกระทําความชั่ว เชน  นําสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงอัลเลาะห ไม
กราบไหวบูชารูปปน  ไมเชื่อในเรื่องดวง  เครื่องรางของขลัง ไมเลนการพนันทุกชนิด  ไมกินหมู กิน
สัตวท่ีนําไปเซนไหว  การกินดอกเบี้ย  ไมดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมา  การผิดประเวณี  เปนตน   กลาว
โดยรวมก็คือ  (๑) หลักศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน (Iman) (๒) หลักปฏิบัติหรือ

 ๕๘ อัล-มาอิดะฮ ๕ : ๒, หนา ๒๔๐. 
 ๕๙ อัลมุอมินูน ๒๓ : ๙๖, หนา ๘๓๘. 
 ๖๐ อัล-บะเกาะเราะฮ ๒ : ๒๖๓, หนา ๙๐. 
 ๖๑ อัชชูรอ ๔๒ : ๔๓, หนา ๑๒๕๓. 

                                                           



 ๕๖ 

หนาท่ีในศาสนา เรียกวาอิบาดะห(Ibadat) (๓) หลักคุณธรรมหรือหลักความดี เรียกวาอิหซาน 
(Ishan)๖๒ 

หลัก  ๓ ประการอันเปนรากฐานของศาสนาอิสลามคือ ๑. หลักศรัทธา ๖ หรือความ
เชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน (Iman)  

๑) ศรัทธาตออัลเลาะห  มุสลิมจะตองเชื่อม่ันวาพระเจามีจริง พระอัลเลาะหเปนพระ
เจาองคเดียวและเปนผูทรงคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)  ทรงเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยางในเอกภาพ๒)  ทรง
เปนผูอยูตลอดเวลา ๓)  ทรงดํารงอยู ไมมีใครสรางพระองค ๔)  ทรงสรรพเดช สัพพัญู ๕)  ทรง
ความยุติธรรม ทรงพระเมตตา ๖)  ทรงเปนผูพิพากษาในการตัดสินชีวิตมนุษยในวันสุดทายท่ีเรียกวา
วันพิพากษา 

๒) ศรัทธาตอบรรดามลาอิกะหหรือเทวทูต  บรรดามลาอิกะหมีจํานวนมากมายสุ 
คุณสมบัติของบรรดามลาอิกะห ดังนี้ (๑) เปนสิ่งท่ีอัลเลาะหทรงสรางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีตางๆตามท่ี
พระองคกําหนด (๒) ไมตองการหลับนอน (๓) จําแลงเปนรูปตาง ๆ ได (๔) ไมมีบิดามารดา บุตร 
ภรรยา (๕) ปฏิบัติแตคุณธรรมลวน ๆ (๖) ไมละเมิดฝาฝนบัญชาของพระอัลเลาะหเลย (๗) ไมกิน ดื่ม 
ขับถาย ไมมีกิเลสตัณหา 

๓) ศรัทธาตอบรรดาพระคัมภีร   
๔) ศรัทธาตอบรรดารอซูลหรือศาสนทูต   
๕) ศรัทธาตอวันสิ้นโลก   
๖) ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวการณ   กฎท่ีควบคุมเอกภพหรือธรรมชาติท้ังหมด 

ท้ังนี้เพราะเม่ือพระเจาไดสรางสิ่งตางๆข้ึนแลว ก็ทรงสรางกฎท่ีจะควบคุมการทํางานของสิ่งเหลานั้นให
ดําเนินไปอยางเปนระเบียบ๖๓   

จากคําสอนของอิสลาม (๑) ตองมีความอดทนกอน (๒) คนตองอดทน เม่ือเกิด
ปญหาตองอดทน เพราะคนเรากําลังมีอารมณ ถาเกิดเราไปแกไปหา ก็เหมือนท่ีเขาสอนวาเวลาเขาจะ
ตัดสินอะไรกัน อยาตัดสินดวยอารมณ เพราะวาถาตัดสินดวยอารมณ ถายังมีอารมณอยูหามตัดสินคดี
ตาง ๆ ในอิสลามก็เหมือนกัน หามตัดสินกัน ระหวางท่ีพิจารณาตองหยุดการตัดสินทันที แลวก็ใหผอน
คลายแลวถึงคอยไปสอบสวนใหม หนึ่งตองมีความอดทนกอน อดทนแลวก็หาสาเหตุของปญหา 
ถึงแมวามันจะยากลําบาก มันตองมีทางออกอยางแนนอน ใหเขาคิดเอาไวอยางนี้ อิสลาม หมายความ
วา สันติ ท่ีเรารักท่ีเราอยูรวมกันอยางสงบสุขนั้น เพราะเราปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา เพราะวาสิ่ง
ตางๆท่ีมันเกิดข้ึน ถาเรามองจะเห็นวามันเกิดจากอารมณมากกวา เพราะอิสลามสอนใหละหมาดวัน
ละ ๕ เวลา การนมัสการพระผูเปนเจาวันละ ๕ ครั้ง เพราะการละหมาดนั้น พระผูเปนเจาบอกวามัน

 ๖๒ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑สาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๒. 
 ๖๓ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๓. 

                                                           



 ๕๗ 

จะยับยั้งสิ่งลามกและความชั่วท้ังหลาย ตอนท่ีอยูกับพระผูเปนเจาเราก็ไมสามารถท่ีจะไปทําความชั่ว
ตางๆ ได๖๔ 

ผูแทนศาสนาอิสลามเราก็ตองเชื่อวามนุษยทุกวันนี้ตั้งแตประวัติศาสตรโลกจนถึง
ปจจุบันก็ไมเคยปลอดจากสงครามเลย โลกนี้เราสรางสิ่งหนึ่งท่ีในพุทธศาสนาเคาเรียกวา ศาสตราวุธ  
เราขาดสิ่งท่ีเรียนวา ธรรมาวุธอันนี้สําคัญมาก ศาสนาตองการท่ีจะใหเราสรางสิ่งท่ีธรรมวุฒิ คืออาวุธท่ี
เปนธรรมาวุธ ท่ีเปนคําสอน แตวาเราจะเห็นไดวาโลกนี้มันรอน มันมีแตความรุนแรงเพราะวา เรา
ไมใหความสําคัญในเรื่องศาสตราวุฒิ ระเบิดนิวเคลียร เครื่องบินรบ อาวุธตางๆ ซ่ึงมีอาวุธทําลายลาง
มนุษย ซ่ึงตอไปนี้ในอนาคตมันจะสูงสุดแสงท่ีเราจะขามไปถึง ไมมีอะไรเกิดข้ึนกับโลกใบนี้ มีอะไรเกิด
ข้ึนกับคําสอนของศาสดา๖๕ 

ศาสนาฮินดู: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางพฤติกรรม 

 การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู 
เฉพาะท่ีเปนพราหมณวัยตาง ๆ โดยกําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ 
ตอน ตอนละ ๒๕ ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม(วัย) อาศรมท้ัง ๔ ชวง มีดังนี้ 

 อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม” ผูเขาสูอาศรมนี้เรียกวา 
พรหมจารี เริ่มตั้งแตอายุ ๘-๒๕ ป  

 อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอยูในชวง
อายุ ๒๕-๕๐ ป 

 อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปา
อยูในชวงอายุ ๕๐-๗๕ ป 

 อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสัน
ยาสี บําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน  อยูในชวงอายุตั้งแต ๗๕ ปข้ึนไป สําหรับผูปรารถนาความหลุด
พน(โมกษะ) จะออกบวชเปน "สันยาสี" เม่ือบวชแลวจะสึกไมได  

 หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา คือ ๑. กรรมโยคะ การทําความดีโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ๒. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง และ ๓. ภักติโยคะ ความรัก 
ความภักดีอุทิศตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน 

 หลักนิยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอควรปฏิบัติของศาสนิกฮินดู คือ ๑.  หรี   ความ
ละอายตอการทําความชั่ว   ๒. สันโตษะ  ความสันโดษ  การดําเนินชีวิตพอเพียง พอใจ ๓. ทาน  การ
ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน    ๔. อัสติกยะ  มีศรัทธาแนบแนนเชื่อในพระเปนเจา เชื่อในเสนทางท่ีจะ
ดําเนินไปสูโมกษะหรือความพนไปจากการเวียนวายตายเกิด   เชื่อในประเพณีทางศาสนาท่ีสืบทอดกัน

๖๔ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๖๕ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                           



 ๕๘ 

ตอๆมา  ภักดีตอพระเปนเจา ศรัทธาในสิ่งท่ีวงศตระกูลเคยเคารพนับถือ ๕. อีศวรปูชนะ  ปลูกฝง
ความภักดีตอพระเปนเจาดวยการบูชาและทําสมาธิมีหองพระไวในบาน ถวายดอกไมผลไมหรืออาหาร
แดพระเปนเจา  ทองจําบทสวดบูชาพระเปนเจาดวยใจท่ีเต็มไปดวยความภักดี ๖. สิทธานตศรวณะ 
ฟงคําสอน  ศึกษาคําสอนและรับฟงจากอาจารย (ทางศาสนา) ท่ีวงศตระกูลของตนเคารพนับถือ ๗. 
มติ   พัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน  แสวงหาความรูท่ีแทจริงเก่ียวกับพระเปนเจาจนกระท่ังเกิดความสวางข้ึน
ในภายใน ๘. วรตะ  ปฏิบัติพรต  อดอาหารตามวันท่ีกําหนดไวทางศาสนา ๙. ชปะ   สมาธิพรอมกับ
ทองมนตรจนใจจดจออยูท่ีมนตร   และ ๑๐. ตปส  บําเพ็ญตบะตามคําแนะนําของอาจารยเพ่ือขจัด
ความชั่วในจิต 

ในทัศนะของคานธี (Mahatma Gandhi) เห็นวา อหิงสาไมใชเพียงแคความคิดใน
ระดับสามัญสํานึก ทวาเปนขอปรัชญาท่ียึดโยงกับหลักการสําคัญอีกสองประการนั่นคือสัตยะ และ
สัตยาเคราะห โดยท่ีสัตยะหรือสัจจะเปนแกนกลางความคิดเรื่อง nonviolenceของคานธี คานธีเห็น
วาสัจธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีมีหลากหลายแงมุมและไมสามารถท่ีจะควาจับไดท้ังหมดดวยบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเทานั้น คานธีเชื่อวามนุษยทุกคนตางก็มีชิ้นสวนของสัจธรรมอยูแตเรามีความตองการชิ้นสวนสัจ
ธรรมของคนอ่ืนๆ ดวย เพ่ือท่ีเราจะไดดําเนินมุงไปสูสัจธรรมท่ียิ่งใหญกวา สิ่งนี้เองท่ีนําคานธีไปสูความ
เชื่อเรื่องคุณคาท่ีแฝงอยูในการโตตอบสนทนากับศัตรู และความปรารถนาอยางจริงใจท่ีจะเขาใจ
แรงผลักดันและแรงปรารถนาของศัตรู สวนสัตยาเคราะหหรือพลังแหงสัจจะ (truth force) มักจะถูก
นําไปเชื่อมกับกริยา “การดื้อแพง” (civil disobedience) ในฐานะของวิธีการตอสูในแนวทางแบบ
อหิงสา หรือสันติวิธีความสําเร็จของแนวทางอหิงสาโดยคานธีกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับกลุม
เคลื่อนไหวตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะกับ Martin Luther King ผูเลือกสันติวิถีเปนหนทางหลักในการ
ตอสูเพ่ือสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันอเมริกัน ซ่ึงในดานหนึ่งก็ถูกวิพากษจากกลุมเคลื่อนไหวเพ่ือ
ชาวแอฟริกันอเมริกันอ่ืน ๆ อยางรุนแรง๖๖ ท้ังนี้สถิตย กุมาร ปาวา กลาววา ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ี
พูดไววาเปนศาสนาท่ีไมมีคัมภีรเหมือนศาสนาอ่ืน ๆ เม่ือกลาวถึง Non-violence คือการไมทําราย สิ่ง
ท่ีมีชีวิตศาสนาฮินดูสอนวาพระผูเปนเจาคือผูท่ีปรากฏอยูทุกหนทุกแหง เราจะไมนิ่งดูดายเม่ือเจอ
ความทุกขเม่ือผูใดไดรับความทุกขเราจะตองมองความรักและความเมตตาตอคนเหลานั้นการใชความ
รุนแรงนั้นเกิดจากความโงของตนซ่ึงทําใหเราปราศจากความเมตตาตอผูอ่ืน๖๗ 

ศาสนาซิกข: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางพฤติกรรม 

 ขอหามประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ ๑) หามกระทําใด ๆ ท่ีลวงเกินตอเกศา 
(การตัด ถอน โกนเกศาหรือขนในรางกาย) ๒) หามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดยวิธี

๖๖ นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, สงครามและสันติภาพ, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) ปท่ี ๖ ฉบับ
ท่ี ๓๖ กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๔๘, หนา ๓-๔. 

๖๗ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



 ๕๙ 

ทรมาน ๓) หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือภรรยาของตนเอง ๔) หามเสพยาสูบหรือใช
ยาเสพติดทุกชนิด ทุกรูปแบบ๖๘ หลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล ๒๑ ประการ 

 ก. ขอปฏิบัติ คือ (๑) ใหนับถือศาสดาทุกองคเปนบิดา และถือวาตนเปนบุตรของ
บิดา (๒) ใหถือวาเมืองปาตลีบุตร(ปตนะในปจจุบัน)ท่ีโควินทสิงหเกิดกับเมืองอานันทปุระ (ท่ีโควินท
สิงหหลบไปตั้งหลักสูกับออรังเซบเม่ือรบแพ) วาเปนเมืองท่ีศักดิ์สิทธิ์ (๓) ใหยกเลิกการถือชั้นวรรณะ 
(๔) ใหสละชีพในสนามรบ (๕) ใหบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ๓ ประการ คือ (๑) สัจจะ (พระเจา) ศรี (ธรรมะ) 
อกาล (ความเท่ียงแทของพระเจา) (๒)ศาสโนวาท (คัมภีรอาทิครันถและทัสเวนปาทซาฮิบ) (๓) ความ
บริสุทธิ์  ๖. ใหมีศีลอันเปนสัญลักษณ ๕ คือ เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกขท่ีอยูใน
ตางประเทศตองมีมีดเล็กยาว ๒ นิ้วเสียบไวท่ีผม ๗. ใหมีชื่อลงทายวาสิงห (คือ ใหกลาหาญดังสิงโต)  
๘. ใหฝกข่ีมา ฟนดาบ มวยปล้ํา เปนนิตย ๙. ใหถือคติวาตนเกิดมาเพ่ือชวยเหลือเปลื้องทุกขใหผูอ่ืน 
๑๐. ใหนอบนอมพระเจาและตอนรับแขกโดยถือวาเปนเรื่องจําเปน 

ข. ขอหาม มีดังนี้คือ (๑๑) หามมิใหซิกขกับซิกขวิวาทกันเอง (๑๒) หามมิใหพูดปด 
(๑๓) หามทําผิดในเรื่องกามารมณ โลภ โกรธ หลง (๑๔) หามคบคนท่ีเปนปฏิปกษตอศาสนา (๑๕)
หามคบคนท่ีไมสงเสริมการกูชาติ (๑๖) หามนิยมใชสีแดง เชน เสื้อแดง หมวกแดง (๑๗) หามแกผา
โพกศีรษะออก นอกจากเวลาอาบน้ํา (๑๘) หามเลนการพนันทุกชนิด (๑๙) หามตัดผม โกนหนวด 
โกนผม โกนเครา (๒๐) หามเก่ียวของกับบุคคลท่ีเบียดเบียนศาสนา (๒๑) หามแตงกายหรูหราไรสาระ   

คานธี เปนบุคคลสําคัญในฐานะนักการเมืองและนักปรัชญาของโลก ความคิดของ
ทานมีอิทธิพลมากตอโลกปจจุบัน”สัตยาเคราะหเปนหนึ่งในความคิดท่ีทานมหาตมะ คานธี คิดคน
ข้ึนมา โดยมีพ้ืนฐานมาจากคํา สอนของศาสนาฮินดูท่ีทานนับถือ ศาสนาฮินดูเชื่อในความมีอยูของพระ
ผูเปนเจา เชื่อวาจักรวาลถูกควบคุมโดยอํา นาจของพระผูเปนเจาผูซ่ึงสถิตอยูทุกแหงและสถิตอยูในทุก
สิ่งทุกอยาง จิตใจของมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของพระผูเปนเจา ศาสนาตามทัศนะของมหาตมะ คานธี 
เปนสิ่งท่ีประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนลักษณะของสัจธรรมและอหิงสธรรม ดังนั้น ปรัชญาของ
มหาตมะ คานธี ท้ังหมดจึงข้ึนอยูกับหลักศีลธรรมหรือศาสนาสัตยาเคราะหเปนแนวความคิดท่ีทาน
มหาตมะ คานธี นํา มาประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงและความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
โดยมีหลักการท่ียึดม่ันในความจริง (Truth) เปนสํา คัญ เนื่องจากความจริงคือสัจจะ (Truth) หรือ
สัตย (Satya)เปนการแสดงออกถึงความรักในสรรพสิ่งและพระผูเปนเจา ตามทัศนะของมหาตมะ
คานธี สัตยก็คือพระผูเปนเจา ผูมีสัตยก็มีพระผูเปนเจา เม่ือใดท่ีเราเขาถึงสัตยเราก็จะเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระผูเปนเจาเพราะสัตยก็คือพระผูเปนเจาสูงสุดท่ีมนุษยจะไปถึงได๖๙ 

คัมภีรเปนตนกําเนิดวาเราควรดําเนินชีวิตอยางไร กลับไปท่ีคัมภีรของตนเอง ทุกคน
ตองกลับท่ีคัมภีรและประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง ในโลกนี้ไมมีใครทําใหเรารูไดยิ่งไปกวาพระผูเปนเจา 

 ๖๘ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๘-๑๗๖. 

๖๙ ชัยชนะ พิมานแมน, ความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี, เอกสารทางวิชาการกฎหมาย, 
๒๕๒๗, หนา ๑๐๕. 

                                                           



 ๖๐ 

คือความรูอันแทจริง จงหาความรูทางธรรมแลวนํามาประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังประโยชนจึงจะ
เกิดข้ึน ดังนั้นสิ่งดีงามจึงเกิดข้ึน นําไปเผยแพรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ปญญาอันแทคือการใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทน หรือท่ีเราบอกวาการวางใจ คือถาใหไปแลวก็จบกันไป ไมไปยึดติด ไมตองไปใสใจ
ดวย๗๐ 

๒.๓.๓ หลักการและวิถีปฏิบัติในศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพในทางจิตใจ 

พระพุทธศาสนา: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางใจ 

การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานจิตใจ หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขา               
หมายถึง การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง แนว
แน ควบคุมตนไดดี  เปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวน หรือ ทําใหเศราหมอง 
อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด๗๑ ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา“สมถะท่ีภิกษุเจริญแลว ยอม
ใหจิตเจริญ จิตท่ีเจริญแลว  ยอมละราคะได วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมใหปญญาเจริญ ปญญาท่ี
เจริญแลว ยอมละอวิชชาได”๗๒ บุคคลท่ีฝกฝนพัฒนาจิตดีแลว ยอมมี  ๓ ลักษณะ คือ  (๑) คุณภาพ
ของจิต คือ ใหมีคุณธรรมตาง ท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม  เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร มี
กรุณา  มีคารวะ มีความกตัญูเปนตน (๒) สมรรถภาพ  คือ  เปนจิตท่ีมีความสามารถ เชน มีสติดี มี
วิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือ อดทน มีสมาธิ คือ จิตตั้งม่ันแนวแน มีสัจจะ (๓) ดานสุขภาพของจิต 
คือ ใหเปนจิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข สดชื่น ราเริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส  ไมขุนมัวเศรา
หมอง ไมหดหูโศกเศรา เปนตน๗๓  

 แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางสมาธิ แบงเปน ๔๐ ประการ ไดแก กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และ อรูปฌาน ๔ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การฝกจิตโดยกสิณ กสิณ คือ การเพงดูวัตถุ มีวัตถุอันจูงใจ หรือ วัตถุสําหรับเพง 
คือ จูงจิตใหเปนสมาธิ กสิณมี ๑๐ ประการ มีเพงดินเปนอารมณ  เพงสีเขียวเปนอารมณ เพงอากาศ
เปนอารมณ เปนตน  

๒) การฝกจิตโดยใชอสุภะเปนอารมณ  โดยมองเปนของนาปฏิกูล มี ๑๐ ประการ มี
เอาซากศพท่ีข้ึนอืด  ซากศพท่ีมีสีเขียว ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหออกเปนอารมณ เปนตน๗๔ 

๗๐ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๑ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๙๑๕. 
๗๒ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖. 
๗๓ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ, 

พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๘๐-๘๑. 
๗๔ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๑๓/๑๔๐.  

                                                           



 ๖๑ 

๓) การฝกจิตโดยใชอนุสติเปนอารมณ มี ๑๐ อยาง มีพุทธานุสติ  กายคตาสติ คือ 
การตั้งสติไวในอาการ ๓๒  อานาปานสติ คือ การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก และอุปมานุสติ คือ 
การระลึกถึงคุณพระนิพพาน๗๕ เปนตน 

๔) การฝกจิตโดยหลักอัปปมัญญา ๔ (พรหมวิหาร) คือ การเจริญจิตภาวนาแผ
ออกไป ในสรรพสัตวท้ังหลาย  ไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต เปนตน๗๖ 

๕) การฝกจิตโดยพิจารณาอาหารเปนอารมณ การเจริญจิตภาวนาท่ีเก่ียวกับอาหาร
หมายถึง อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ การพิจารณาอาหารโดยความเปนของปฏิกูลนาเกลียด ไมนา
หลงไหล๗๗ เปนตน 

๖) วิธีเจริญจิตภาวนาโดยใชธาตุเปนอารมณ คือ การพิจารณาในธาตุ  ๔ คือ 
พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุ ๔ เพ่ือไมใหหลงใหลมัวเมาในรางกาย  

๗) นิมิต ไดแก เครื่องหมายสําหรับใหจิตกําหนด หรือสภาพท่ีเห็นในใจขณะเจริญ
สมาธิซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งท่ีใชเปนอารมณของกรรมฐาน มี ๓ ระดับ คือ  บริกรรมนิมิต  สิ่งใดก็
ตามท่ีกําหนดเพงเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน   อุคคหนิมิต  นึกกําหนดจนเห็นแมนยํากลายเปน
ภาพติดตาติดใจ  ปฏิภาคนิมิต แปลวานิมิตเสมือน นิมิตคูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง  สามารถนึก
ขยายหรือยอใหมาก ใหนอย ไดตามท่ีใจปรารถนา   

๘) การเจริญจิตภาวนาท่ีเปนรูปฌานและอรูปฌาน สมาธิในองคฌาน คือ รูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ รวมเปน ๘ อยาง เรียกวา ฌาน ๘ หรือสมาบัติ ๘ ประการ๗๘ 

 ในประเด็นนี้ พระราชปริยัติกวี ไดกลาววา ในหลักโอวาทปาติโมกข สามารถ
สะทอนแงมุมในประเด็นนี้ไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไมทําความชั่วทุกอยาง  และการทํา
ความดีใหสมบูรณนั้น นอมนําไปสูการพัฒนาจิตใจใหผองใส  ประเด็นนี้เปนหลักการเหมือนกับเปน
ดาวเหนือสําหรับยึดเสื้อกลามไปสูสันติภาพในการปฏิบัติทํา ไดมากนอยก่ีเปอรเซ็นตอันนั้นเปนเรื่อง
ของการปฏิบัติแปลวาก็เปนหลักยึดเอาไวเหมือนกับเปนดาวเหนือเปนสิ่งท่ีกอไวสําหรับเดินทางไปสู
เปาหมายของนักเดินทาง อุดมการณ ๔ ก็คือความโดยสรุปมี ๔ ประการก็คือ (๑) ขันติความอดทน
ความมีใจกวาง (๒) อวิหิงสา เปนอุดมการณท่ีตองไปใหถึง (๓) ก็คือสันติ (๔) ก็คือนิพพานเปน
อุดมการณท่ีจะตองไปใหถึงตั้งเปาหมายเอาไวจากหลักการ ๓ นั้นมาสู อุดมการณ ๔ มีวิธีการท่ีจะไปสู
เปาหมายเรียกวา วิธีการ ๖ ไมทํารายกันทางวาจาไมทํารายกันทางจิตใจเคารพยึดม่ันปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรูจักประมาณในการจับจายใชสอยซ่ึงเปนตนเหตุทําให
ชีวิตไมจะเสือกกระสนไมดิ้นรนไมตอสูมากเกินไป  รูจักปลีกวิเวกหามุมสงบในขณะเดียวกันก็สรางมุม

๗๕ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๗๙–๑๘๐/๓๙–๔๐ /๕๔. 
๗๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 
๗๗ องฺ.เอก. (บาลี) ๒๐/๒๒๔/๕๔ 
๗๘ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๘. 

                                                           



 ๖๒ 

สงบใหกับตนเองและสังคมและทายท่ีสุดฝกหัดกลอมเกลาจิตใจตนเองใหกิเลสเบาบางอยูตลอดเวลา 
อันนี้เปนลมหายใจของสันติภาพท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบของคําสอนทางพระพุทธศาสนา๗๙   

ขณะท่ี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มองวา “การใหอภัย เปนแนวทางสําคัญในการ
เสริมสรางการสรางสันติภาพในวิถีภายในจิตใจ”  โดยอภัยทานนั้น มี ๒ ความหมาย คือ 

(๑) อภัยเชิงลบ  มีใครสักคนเกิดทําผิด  เกิดสํานึกตัวได   มีใครคนหนึ่งเปนผูให
อภัย  เชน กรณีของพระเจาอชาต ศรัตรู  ทําปตุฆาต กินไดไมได หมอชีวิกโกมารภัทรพาไปหาพุทธ
เจา พระพุทธเจาทรงใหอภัย ใครบางคนเปนผูท่ีถูกกระทํา  แตไมวาจะถูกกระทําอยางไรก็ไมโกรธ  ไม
ตอบโตดวยความรุนแรงทุกกรณี ท้ังยังมีจิตเมตตาตอผูกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจ เชน มหาตมะ 
คานธี ท่ีถูกยิงประโยคสุดทายท่ีคานธีพูด คือ  “เฮ ราม”  หมายถึง  อยาเอาผิดกับเขา เพราะเขาไมรู   
ดวยกอนหนานั้นไดสั่งไววา อยางเอาผิดกับคนท่ีมาทํารายทาน  ทําไมเพราะเขาไมรู   สะทอนใหเห็น
วา รากฐานของอภัยนั้น คือ จิตใจโดยตรง  อองซาน ซูจี ถูกจับกุมและถูกกับบริเวณนานเกือบ ๒๐ ป  
แตในวันท่ีไดรับอิสระภาพ เธอกลับบอกวา เธอขอใหอภัยแกทุกคนท่ีกระทําตอเธอในอดีต  ไมมี
ประโยชนท่ีจะอาฆาตพยาบาท เพราะบรรพบุรุษของเราไดสะทอนใหเราเห็นแลววา วิธีเชนนั้นไมเคย
ชวยใหพมาดีข้ึน  จากสุนทรภจนนี้ ทําใหอองซานไดถูกคัดเลือกเปนคนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ   
และตะวันตกไดใชอองซานซูจีนเปนดาบท่ีท่ิมแทงทหารหรือสะเลาะ โดยการมอบรางวัลโนเบล ไพร 
ทําใหเห็นอองซานเปนบุคคลสําคัญของโลก  และโลกเฝาจับตาพมาผานซูจี รัฐบาลพมาไดจับมือกับซูจี
ไดสําเร็จเพราะผลจากการใหอภัย  รัฐบาลทหารพมาไดใชอองซานเปนเครื่องแสดงการเปดประเทศให
ชาวโลกไดรับรู  นี้คือความยอดเยี่ยมของการใหอภัย  ทําใหคนท่ีเห็นตาง  ท้ังท่ีถูกกระทําและเปน
ผูกระทําเกินกวา ๑๐ ปข้ึนไป กลายมาเปนจับมือกัน และนําพาประเทศเขาสูยุคทองความสุข  

(๒) อภัยเชิงบวก คือ การท่ีบุคคลมีความซ่ือสัตยสุจริต ทางกาย วาจา ใจ การไม
คิดรายตอคนอ่ืนอยางสิ้นเชิง รวมท้ังมีศักยภาพอยูกับคน สัตวและสิ่งแวดลอม อยูเก้ือกูลอยาง
กัลยาณมิตร กลาวคือ เปนคนดี ไมเบียดเบียนใคร กําลังเปนผูใหอภัยในตัว  ไมตองรอใหใครมาทําผิด
ตอเรา หรือทําทารุณตอเรา และไมตองรอใหเราเปนผูกระทําตอคนอ่ืน  เปนคนดีของเราดี ๆ นี่เอง 
เปนชีวิตของผูท่ีไมเบียนใคร คือ ชีวิตของผูท่ีใหอภัย  ฉนั้น มนุษยทุกคนเปนมุนี ผูใหอภัยได ถาเราอยู
ในครรลองของศีลธรรม  มุนีเปนตนทางของการใหอภัยดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน  มุนี คือ 
นักพรต นักปราชญ ปญญาชน  ใครก็ไดท่ีมีเมตตา กรุณาตอชีวิตท่ัวสากลโลก คนคนนั้นเปนมุนีแหง
ความรัก อภัย เมตตา สันติภาพ  ไมกอใหเกิดความกลัวใหแกใคร  ไมกอใหเกิดความพลั่นพลึงตอใคร  
ไมกอใหเกิดความอึดอัดขัดของแกใคร  ใครมาใกลแลวรูสึกวา มีความอบอุน ปลอดภัย เปนมงคลท่ี
ไดมาอยูรวม กิน อาศัยดวย๘๐  

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน มองวา “การให”  จะสงผลตอการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน การชวยเหลือ  เพราะจะทําใหมีจิตใจท่ีออนเบา และมีอารมณทางจิตใจท่ีลดความโลภ ความโกรธ 

 ๗๙ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๘๐ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



 ๖๓ 

และความหลง  แตถาเราอคติเหมือนหันหลังใหกันมันก็ไมจบ แตท่ีผานมา สําหรับผม เม่ือเขา
เดือดรอน เขามีทุกข เราก็เขาไปชวยเหลือ ใหมๆเขาอาจจะไมฟงเรา แตถาเราทําบอยๆเขา ดูแล 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มันก็เหมือนครอบครัวท่ีอยูใกลชิดกัน๘๑  ท้ังนี้ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ
ไดใหความเห็นวา  แนวทางเหลานี้ จะเสริมสรางการเปดใจเปดใจวาพ่ีนองมุสลิมก็คือคนไทย ไมใชคน
ชาติอ่ืน  ดังนั้น เราชาวพุทธจึงคิดวา เคาคือเพ่ือนของเรา ไมใชคนอ่ืน แตเปนญาติกัน๘๒ 

สรุปแลว หลักการในการเสริมสรางสันติภาพทางจิตใจนั้น ฐานคิดสําคัญคือ การ
พัฒนาสติ อันเปนการเปดพ้ืนท่ีใหรูเทาทันอารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบ ซ่ึงจะทําใหจิตใจมีเมตตา มี
ความม่ันคง ทนตออารมณตางๆ ท่ีเขามากระทบ และไมหลงไปตามกระแสกิเลสตางๆ  อันจะสงผลตอ
การอยูรวมกันอยางมีความสุขของกลุมตางๆ ท่ีอยูรวมกันในสังคม 

 ศาสนาคริสต: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางจิตใจ 

ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัย
เสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหมือนรักตนเอง ลักษณะ
สันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  
ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและ
สุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปน
ศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love)๘๓ หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของศาสนาคริสต  คือ ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรม
ท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก (๑) ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา  (๒) ความ
รักระหวางมนุษยกับมนุษย พระเยซูทรงเนนไวในปจฉิมโอวาทกอนสิ้นพระชนมวาความรักเปนสิ่งมีคา
ยิ่งกวาเงินทองและทรัพยสมบัติใดๆ ในโลก  และทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว รักเพ่ือน
บาน และรักเพ่ือนมนุษย แลวจะไดรับความรักจากโลกเปนสิ่งตอบแทน 

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต นั้น บทบัญญัติศาสนาคริสตท่ีสําคัญมีอยู ๒ ขอ รัก
พระเจามากท่ีสุด ท่ีนี้คนคานวาพระเจาคุณมองไมเห็นแลวจะรักไดอยางไร ?  รักพระเจาคือรักเพ่ือน
มนุษย ฉะนั้น ถาเราเห็นคนท่ีไมมีเครื่องนุงหม ไมมีอาหาร ไรท่ีอยู เจ็บปวย อยูในคุก เปนคนแปลก
หนา คนตองการท่ีพ่ึง เปนตน นั่นแหละถาเราชวยกันรับใชสังคมผานบุคคลเหลานี้ก็เทากับกระทําให
พระเจาเอง คือทําใหพระเยซูคริสตเอง คนท่ีขาดความยุติธรรมอันนี้แหละแตเรารักพระเจาท่ีเรารัก
เพ่ือนมนุษย ความรักของพระเจาผานทางเพ่ือมนุษย เวลาไปพูดเรื่องความรัก ในท่ีนี้หมายถึง ความ
รักแบบไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น รักดวยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ฉะนั้นศาสนาคริสตจึงย้ําคําสอนวา ถาเรา
ทําอะไร ใหสิ่งตอบแทน คํานวณบวกลบคูณหารแลวคุณตองตอบแทนเราแลวจะไดอะไรสิ่งนั้นไรคา
เลย อยางเชน พระเยซูคริสตไปเยี่ยมคนเจ็บ คนบาป คนปวยแลวไปเยี่ยมคนท่ีสังคมประณาม พระ

 ๘๑ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๘๒ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตตฺิโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 

 ๘๓พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการ
ความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 

                                                           



 ๖๔ 

เยซูมาเพ่ือใหคนเขาไดเขาใจวาจิตใจของคุณคาสําคัญกวาเงินทอง บอกวาเรารักพระเจาแตไมรักเพ่ือน
มนุษยไมได เม่ือรักพระเจาตองมีกิจการเพ่ือเพ่ือนมนุษยทุกรูปแบบ๘๔ 

ศาสนาอิสลาม: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางจิตใจ 

การสงเสริมพัฒนาดานจิตใจใหบริสุทธิ์ มีแนวทางปฏิบัติหลายระดับ เชน การนมาซ 
การยินยอมมอบกายและหัวใจตอพระผูเปนเจา  เชื่อม่ันศรัทธาในพระอัลเลาะห การแสดงความ
เคารพตอพระเจาท้ังกาย วาจา ใจ  การบริจาคซะกาต  การจายทานจากผูมีทรัพยสิน  คนผูมีสิทธิ์รับ
ซะกาตมี  คนอนาถา คนขัดสน และผูเขารับอิสลาม  การถือศีลอด  หมายถึง การละเวนจากการ
บริโภคอาหาร  น้ํา ละกิเลสตาง ๆ  ทําใจใหสงบ  ปฏิบัติตั้งแตแสงอาทิตยข้ึนจนแสงอาทิตยลับขอบ
ฟา  หลังจากนั้นจึงบริโภคไดปกติตลอดคืน การถือศีลอดโดยท่ัวไป  เรียกวา “ถือบวช” การทําพิธี
ฮัจญ  คือ  การเดินทางไปแสดงบุญท่ีนครเมกกะฮ  ซ่ึงก็สอดคลองกับหลักมุสลิมท่ีตองมีหลักปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน  คือ การปฏิญาณตน หัวใจของการเปนมุสลิมคือการกลาวคําปฏิญาณวา”ไมมีพระเจาอ่ืน
ใดนอกจากอัลเลาะห และมุฮัมมัดคือศาสนทูตแหงพระองค” 

 การละหมาด คือ (๑) ละหมาดซุบฮิ ตั้งแตแสงอรุณข้ึนจนกระท่ังถึงดวงอาทิตยข้ึน 
(๒) ละหมาดซุฮรี เริ่มเขาตั้งแตดวงอาทิตยคลอยผานจุดสูงสุด (solar noon) จนกระท่ังเงาของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง(อยางเชน ไม หรืออุปกรณอ่ืนๆ) ทอดยาวออกไปเทาตัว (๓) ละหมาดอัศรี เริ่มเม่ือเงาของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งยาวกวาเทาตัวของมัน ไปจนเม่ือดวงอาทิตยตก (๔) ละหมาดมักริบ เริ่มตั้งแตดวงอาทิตยตก
จนสิ้นแสงตะวัน (๕) ละหมาดอีซา เริ่มตั้งแตแสงตะวันลับขอบฟา จนถึง แสงอรุณเริ่มเปดฟาข้ึนมา
ใหม  คือการนมัสการพระเจา การแสดงความเคารพตอพระเจา เปนการปฏิบัติเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอพระเจา การสํารวมจิตระลึกถึงพระเจา การละหมาดเปนการขัดเกลาจิตใหสะอาดอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเปนการสรางพลังใหเขมแข็ง จะกระทําละหมาดวันละ ๕ เวลาคือเวลาย่ํารุง 
เวลากลางวัน เวลาเย็น เวลาพลบคํ่า เวลากลางคืน เม่ือไดเวลาทําละหมาด มุสลิมจะละหมาดท่ีใดก็ได
ไมจําเปนตองเปนสุเหราหรือมัสยิด แตตองเปนท่ีสะอาด๘๕   

การถือศีลอด หมายถึงการละเวนจากการกิน การดื่ม และเพศสัมพันธ ตลอดถึงการ
รักษาอวัยวะทุกสวนใหพนจากการทําความชั่ว ท้ังดานกาย วาจา และใจตั้งแตพระอาทิตยข้ึนจนพระ
อาทิตยตกในเดือนรอมฎอน เปนเวลา ๑ เดือน  ทุกคนตองถือศีลอด ยกเวนสําหรับบุคคลบางประเภท
ตอไปนี้คือ (๑) คนชรา (๒) คนปวยหรือคนสุขภาพไมดี (๓) หญิงมีครรภท่ีเกรงวาจะเปนอันตรายแก
บุตร (๔) บุคคลท่ีทํางานหนัก เชน กรรมกรแบกหาม (๕) บุคคลท่ีอยูระหวางการเดินทาง และ (๖)  
หญิงขณะมีรอบเดือนและหลังคลอด การประกอบพิธีฮัจญ คือ การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ 

๘๔ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๘๕ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา  ๔. 

                                                           



 ๖๕ 

เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอารเบีย  พิธีจะทําในเดือนซุล(เดือนท่ี ๑๒ ของฮิจเราะหศักราช) โดยใช
เวลาประมาณ ๑ สัปดาห๘๖ 

 สรุปนัยดังกลาว คือ การพัฒนาจิตใจของศาสนาอิสลามในวิถีดังกลาว  คือ การทําดี
อันเปนการปฏิบัติท่ีอยูในขอบเขตหรือวิสัยท่ีมนุษยสามารถปฏิบัติได แตตองมีเจตนา  คือ มีความจง
ใจในการกระทําสิ่งนั้นโดยเสรี ไมโออวด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมหวังผลตอบแทน  มีจิตท่ีมุง
ตออัลเลาะหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนจากผูใดท้ังสิ้น  ท้ังนี้จะชวยใหเกิดการเขาถึงเปาหมายของศาสนา
อิสลาม  ๒ ระดับ ระดับท่ี ๑ เปาหมายในโลกนี้  เปนเปาหมายเพ่ือใหตนเองมีความสุขท้ังกายและใจ 
หมดความทุกขความหวาดกลัวและเพ่ือใหสังคมมีความเปนอยูท่ีสงบสุข  และระดับท่ี ๒ เปาหมายใน
โลกหนา คือการพนจากการถูกลงโทษและไดเขาสวรรคมีความสุขตลอดไป อันถือเปนเปาหมายสูงสุด 
ในศาสนาอิสลามพูดถึง วะซะฏียะฮฺ แปลวา ทางสายกลางคือความยุติธรรมหรือดุลยภาพในความเชื่อ 
ดุลยภาพอุดมการณ ดุลยภาพในจริยธรรม ดุลยภาพในการประกอบศาสนกิจ  ดุลยภาพในการ
ปฏิสัมพันธ ไดมีการสอนเรื่องดุลยภาพไวเยอะมาก ดุลยภาพในท่ีนี้อธิบายงายๆคือไมสุดโตงและไม
หยอนยานสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกมุสลิมในขณะปจจุบันนี้เปนท่ีหนาเสียดายท่ีออกมาเปนเรื่องราวไมดี จึง
ทําใหเกลียดและกลัวอิสลามเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนไดอยางไรในเม่ือนั้นโดยชื่อและสัญลักษณมันก็บอกอยู
แลววาสันติ ศาสนาสอนใหเวลาเจอกันตองใหสลาม แปลวาขอความสันติ ขอความปราณีจากพระผู
เปนเจา โดยชื่อของศาสนาแปลวาสันติ มาจาก สลาม  อิสลามแปลวา ทําใหเกิดสันติ ทําใหเกิด
สันติภาพ๘๗ 

หลักการอิสลาม เม่ือสงครามเกิด หามทํารายเด็ก สตรี ผูท่ีไมมีทางตอสู ผูท่ียอม
จํานน ถาเขายกมือแบบนี้อิสลามหามทํารายเด็ดขาด หามเผาสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ในสถานท่ีวัด 
โบสถ อิสลามหามทําลาย นี่คือหลักการของอิสลาม หามทําลายสถานท่ี หามทําลายตนไม หามทําลาย
สิ่งเพาะปลูก เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีเราดูขาวสาร มันเกิดจากความเครียดแคนชิงชังโดยไมได
ยึดหลักการของศาสนา แตจากสื่อท้ังหมด ทําใหผูคนในโลกนี้ตอตานอิสลาม อยากจะขอเรียนฝากทุก
ทานวา เราเปนมนุษยเหมือนกัน มีความรัก มีความกลัว มีโลภ โกรธ หลง แตสิ่งตางๆท่ีเราจะดําเนิน
อยูนี้ มีศาสนาเทานั้นท่ีจะทําใหเรารอดพน อิสลามนั้น ปฏิบัติไปตามหลักการของอิสลาม เกรงกลัวแต
พระผูเปนเจา เราจึงปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด๘๘ 

ศาสนาฮินดู: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางจิตใจ 

วันสําคัญทางศาสนาของฮินดูมีอิทธิพลตอจิตใจของผูคนเปนอยาง กลาวคือ วันพระ
ทุรคาหรือพระอุมาชายาของพระศิวะ เปนวันบูชาพระอุมาชายาของพระศิวะเปนเวลา ๙ คืน  วัน
รักษาพันธัน   เปนพ่ีสาว นองสาวและพ่ีชาย นองชาย จะใชดายท่ีตกแตงอยางงดงามผูกแขนใหพ่ีชาย

 ๘๖ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา
สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๖.  

๘๗ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๘ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 

                                                           



 ๖๖ 

หรือนองชายเปนสัญลักษณวาพ่ีชายหรือนองชายนั้นจะตองปกปองคุมครองพ่ีสาวและนองสาว
ตลอดไป  วันศรีกฤษณชันมาษฐมี  เปนวันประสูติของพระกฤษณะอวตารปางท่ี ๘  จะอดอาหาร
ตั้งแตเชาถึงเท่ียงคืนเพ่ือเปนการบูชาพระกฤษณะ   วันนวราตรี   วันบูชาพระทุรคา ๙  วันรอบท่ี  ๒   
วันทีปาวลี (ทิวแถวของประทีป)  เปนวันท่ีพระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยาหลังท่ีไดสังหารราวณะหรือ
ทศกัณฐแลวในวันนี้ประชาชนจะจุดประทีปสวางไสวท่ัวบานท่ัวเมือง   ตอนเย็นจะมีการบูชาเทพ ๕ 
องคคือพระลักษมี (เทพีแหงโชคลาภ)  เปนตน พระลักษมีซ่ึงเปนเทพีผูประทานโชคลาภและความ
ร่ํารวยประชาชนจะตามประทีปท้ังคืนเพ่ือตอนรับพระองค วันศิวราตรี  กลางคืนแหงพระศิวะเปน
วันท่ีพระศิวะอภิเษกสมรสกับนางปารวตีธิดาของหิมวัต วันโหลิหรือโหลี  เปนเทศกาลท่ีเฉลิมฉลองกัน
อยางสนุกสนานท่ัวอินเดียคลายกับเทศกาลสงกรานตในประเทศไทย   นิยมใชสีฝุนหรือสีผสมน้ําสาด
เขาใสกัน๘๙  

ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอเพ่ือมนุษย๙๐  และศาสนาฮินดูมีหลักธรรมท่ีสําคัญ เรียกวา ฮินดูธรรม โดยรวมมีดังตอนี้  
ธฤติ   ไดแก   ความม่ันคง  ความกลาหาญ  คือ เ พียรพยายามจนสําเร็จประโยชนตามท่ี
ประสงค  กษมา  ไดแก  ความอดทนหรืออดกลั้น  คือ มีความพากเพียรพยายาม  ทมะ  ไดแก  การ
ระงับใจ  การขมจิตใจ  คือไมปลอยใจใหหวั่นไหว  อัสเตยะ  ไดแก การไมลักขโมย  ไมทํา
โจรกรรม  เศาจะ  ไดแก  ความบริสุทธิ์  การทําตนใหบริสุทธิ์ท้ังทางรางกายและจิตใจ   อินทรียนิคร
หะ  ไดแก  การระงับอินทรีย  ๑๐  ประการ  คือ  หม่ันสํารวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอวา  อินทรีย
ท้ัง ๑๐ ถูกนําไปปฏิบัติเพ่ือจุดประสงคท่ีไมตองการใหมนุษย ปลอยอินทรยมัวเมาลุมหลง  

สัตยาเคราะหสําหรับมหาตมะ คานธีเปนกฎแหงความรักท่ีมีความเปนสากล กลา
วคือ เปน หลักสากลท่ีนํามาใชกับสถานการณท่ัวไป เปนวิธีการท่ียึดถือหลักจริยศาสตรท่ีสามารถ
นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนพลังทางจิตหรือพลังแหงสัจจะและพลังของสัจจะจะแสดงผ
านอหิงสา ซ่ึงการเขาใจวาสัตยาเคราะหเปนเพียงแควิธีการอาจจะไมมีความหมาย เพราะสัตยา
เคราะหในเชิงปฏิบัติเปนเรื่องของระบบคุณคา อันเปนเปาหมายสูงสุด ซ่ึงคือสัจจะหรือพระผูเปนเจา  
ดังนั้น สัตยาเคราะหจึงจํา เปนตองมีพ้ืนฐานของความรัก แมแตความรักตอฝายตรงขาม ความเกลียด
ชังเปนสิ่งท่ีขัดขวางความสําเร็จของ  สัตยาเคราะห ฝายผูปฏิบัติสัตยาเคราะหตองมีความไวเนื้อเชื่อใจ
ในความดีของฝายตรงขาม และความรักท่ีมีตอฝายตรงขาม จะทําใหเขาตระหนักถึงการเปนพวก
เดียวกัน เราจึงตองมีความเคารพตอฝายตรงขาม สัตยาเคราะหตองการชักชวนใหผูกระทําผิดหยุดการ
กระทํานั้น เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติสัตยาเคราะหจึงตองมีความอดทน อดกลั้นเปนอยางมาก เนื่องจากผู
กระทําผิด ไมสามารถมองเห็นความผิดของตัวเองไดทันที แตเขาอาจตองใชเวลาในการเอาชนะความ
โกรธ ความเกลียดของเขา ผูปฏิบัติสัตยาเคราะหจะตองรออยางอดทน เพ่ือใหผูกระทําผิดสํานึกได 
มหาตมะคานธี ไดอธิบายเก่ียวกับเรื่องนี้วาสัตยาเคราะห คือ พลังท่ีตอตานความรุนแรง และความอ

๘๙กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๗-๑๓๖. 

๙๐[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam 
e=index  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๖๗ 

ยุติธรรม ความรุนแรงและความอยุติธรรม เปน ความชั่วรายซ่ึงเกิดจากการไมใส “ความจริง” 
แนวความคิดหรือปรัชญาท้ังหมดของมหาตมะ คานธีข้ึนอยูกับศาสนาหรือศีลธรรม  

ในทัศนะของมหาตมะ คานธี ศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาเปนคําท่ีใชแทนกันได 
ศาสนาตามความคิดของทานเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับทุกอยางท่ีเปนลักษณะของสัจธรรมและอหิงสธรรม
สําหรับมหาตมะ คานธี สัจธรรมหรือสัจจะเปนพระนามท่ี ๒ ของพระผูเปนเจา เปนอุดมคติท่ีตัวทาน
เองพยายามท่ีจะบรรลุ สัจจะ หรือ สัตย เปนการแสดงออกถึงความรักในสรรพสิ่งและพระผูเปนเจา ผู
มีสัตยก็มีพระผูเปนเจา เม่ือใดท่ีเราเขาถึงสัตยเราก็จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระผูเปนเจา เพราะสัตย
ก็คือพระผูเปนเจาสูงสุดท่ีมนุษยจะไปถึงได เพ่ือเขาสูความหลุดพนคือ โมกษะและวิถีทางท่ีจะนําไปสู
การบรรลุสัจจะหรือสัตยไดตองอาศัยหลักการของอหิงสา ซ่ึงอหิงสาเปนสิ่งท่ีครอบคลุมถึงศีลธรรม 
และเนนในเรื่องความรัก เมตตา การใหอภัย ไมเห็นแกตัว รวมถึงการละเวนจากการฆา การไมทําราย
ท้ังกาย วาจา และศาสนาเปนการคนหาความจริงอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เปนพลังรวมคนเขาดวยกัน
สงเสริมความรวมใจและขจัดความแตกแยก กลาวคือถือวาคนเปนพ่ีนองกัน และพระผูเปนเจาเปน
บิดา ศาสนาทุกศาสนาคนพบความจริงอันเดียวกัน เปนสิ่งท่ีพระผูเปนเจาประทานมา และเปน
สิ่งจําเปนแกหมูคนท่ีนับถือศาสนานั้น การแสวงหาพระผูเปนเจาไมไดอยูท่ีการจาริกแสวงบุญ จุดธูป
เทียนหรือเซนสังเวย แตอยูท่ีการตอสูกับความชั่วและรับใชเพ่ือนมนุษย เพราะพระเจามิไดอยูบน
สวรรคแตอยูในมนุษยทุกคน  

การมีศรัทธาในพระเจาอยางแทจริงนั้นเปนสิ่งพูดงายแตทําไดยาก คนท่ีพบความจริง
จะตองสามารถรักสิ่งท่ีเลวทรามท่ีสุดไดเทากับรักตัวเองและจะไมหนีไปจากชีวิตไมวาเรื่องใดทัศนะ
เก่ียวกับศาสนาอีกประการของมหาตมะ คานธี คือ สิ่งท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได ศาสนาเปนสิ่งท่ี
กําหนดการกระทํา การดําเนินชีวิต มนุษยตองรูจักหามใจตัวเองภายใตแนวทางของพระผูเปนเจา 
มหาตมะ คานธ ีมีความเชื่อเก่ียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา ความเชื่อเหลานี้สงผลใหทานไม
บริโภคเนื้อสัตว ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ใชชีวิตอยางเรียบงาย การกระทําเหลานี้ก็เพ่ือท่ีจะไดเขาถึงพระผู
เปนเจาลักษณะเดนในความคิดทางดานปรัชญาศาสนาของมหาตมะ คานธีอยูท่ีวา ทานเปนผูท่ีนับถือ
เหตุผล ทานเชื่อวาทุกศาสนามีจุดมุงหมายท่ีเหมือนกัน ศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี แตอาจมี
วิถีทางท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน และแมวาทานเองจะนับถือศาสนาฮินดู ทานก็มีความ
เคารพตอทุกศาสนาและยังศึกษาศาสนาอ่ืนๆ โดยท่ีทานเชื่อในหลักปรัชญาฮินดูท่ีสอนวา “ศาสนาทุก
ศาสนามีธาตุมูลแหงสัจธรรมดวยกันท้ังนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรใหความเคารพแกทุกศาสนา ท้ังนี้
หมายความวาเราใหความเคารพแกศาสนาของเราเปนปฐมบทอยูแลว การศึกษาและเขาใจถึงหลักคํา
สอนของศาสนาอ่ืนไมควรจะทําใหเราเคารพศาสนาของเราเองนอยลง ตรงกันขามการกระทําเชนนี้
ควรจะมีสวนชวยใหเราขยายความเคารพของเราใหกวางไกลออกไปถึงศาสนาอ่ืนอีกดวย๙๑ สถิตย 
กุมาร ปาวา กลาววา ศาสนาฮินดูใหอิสระความคิดแกละบุคคล สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได บุคคลท่ี

๙๑ นางสาววังกาญจน ประเสริฐลาภ, แนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะหของมหาตมะ คานธี ในการแกไข
ปญหาดวยสันติวิธี, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, หนา ๒๖-
๒๗. 

                                                           



 ๖๘ 

ไมมีความรู เขียนไมได เขาก็จะมีวิถีทาง นักปรัชญา นักปราชญ ก็มีวิถีทางไปหาพระผูเปนเจา มีความ
ไมเทียบเทากันอยูแลว ตามหลักของคัมภีร สภาวะจิตใจของแตละบุคคล เพราะวา ศาสนาฮินดูไมเชื่อ
เผด็จการ ใหความอิสระ เราสามารถถามไดโตแยงได จนตนพอใจ ไมมีใครสอนกันได เรารูดวยตนเอง  
การสวดมนตไปโดยไมรูไมไดประโยชนอะไร ไดรู เขาใจ นําไปปฏิบัติ๙๒  

   ศาสนาซิกข: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางจิตใจ 

 ความเขาใจโลกและมนุษย  ลักษณะท่ีแทจริงแลวโลกและมนุษยไมใชสิ่งท่ีตรงกัน
ขามจากพระเจา  พระเจาสิงสถิตอยูทุกหนแหงในโลก  แตก็อยูเหนือโลกแมพระเจาจะอยูในจิต
วิญญาณของมนุษยแตก็อยูเหนือความเขาใจของมนุษย โลกคือสถานท่ีท่ีสวยงามเปนพยานท่ีแสดงถึง
ความยิ่งใหญของพระเจา  ในขณะท่ีบุคคลผูรักแตตนเองก็จะพบวาโลกคือศัตรูจิตวิญญาณของมนุษยมี
ศักยภาพพอท่ีมีความสงบเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ความหลุดพนของมนุษย   พระเจาสามารถใหอภัย
แกบุคคลผูมีบาปหนาไดเม่ือบุคคลหันหนาเขามาหาพระเจาพระองคก็จะอภัยใหแกบุคคลนั้น  บุคคลท่ี
ไมไดรับการชวยเหลือจะไมสามารถหลุดพนจากความทุกขได  การเห็นและการฟงคุรุสอนก็ยังไม
เพียงพอ  บุคคลจะตองพยายามเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาภายในจิตใจของเขาเอง  การหลุดพนจึงจะ
เปนไปไดโดยการลางบาปคือการนับถือศาสนาซิกขนั่นเอง เปาหมายสูงสุดของศาสนาซิกขก็คือการ
เปนหนึ่งเดียวกับพระเจาซ่ึงจะทําใหมนุษยพบสันติภาพและความสุขท่ีเปนนิรันดร๙๓ การปฏิบัติธรรม
ของศาสนา  ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรม  เพ่ือเอาชนะมารราย ๕ ประการ  ซ่ึงเปนสาเหตุของ
ความขัดแยงท้ังปวง คือ   

ตัณหา : คือ ความอยากอันเปนกิเลสเนื่องในสันดานของมนุษย   การดํารงชีวิต หาม
ประพฤติผิดในกาม ไมลวงชายหรือหญิงท่ีไมใชสามีหรือภรรยาตน  ยกยองใหเกียรติสตรีอ่ืนดุจมารดา
พ่ีสาวนองสาวและบุตร ี

 ความโกรธ : สาเหตุพ้ืนฐานแหงการทะเลาะวิวาท   ทุกคนจะตองมีขันติมาควบคุม   

และรูจักการใหอภัยไมจองเวรหรืออาฆาตผูใด 

ความโลภ : คือ ความอยากไดเงินทองทรัพยสมบัติผลกําไรท่ีเกินขอบเขต  ใหพอใจ
ในทรัพยท่ีหามาได  และมีความสันโดษจึงจะสามารถควบคุมกิเลสได  

ความหลง : คือ ความไมรูจริงและเชื่อในสิ่งท่ีผิดยึดม่ันถือม่ัน  เพราะไมมีปญญา 
ใครครวญ  ตองเขาใจในสัจธรรม  ใหยกเลิกการยึดถือความเปนของกูตัวกู 

อหังการ :  ความอิจฉาริษยา จองหองอวดดี ยกตนขมทาน ซ่ึงจะทําลายความดีท่ีเรา
สะสมมาจนหมดสิ้น  ชาวซิกขจะตองออนนอมถอมตนใหอภัยและมีความเมตตากรุณารําลึกถึงคุณ
พระผูเปนเจาผูทรงประทานทุกสรรพสิ่งใหเรา 

๙๒ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๙๓ Warren Matthews, World Religions, p. 163. 

                                                           



 ๖๙ 

หลักในการปฏิบัติสัจจธรรมเพ่ือกําจัดมารท้ังหา ไดแก  (๑) สวดภาวนา “นาม-วาเฮ
คุร”ุ ทุกขณะจิต (๒) ฝกอบรมจิตใจ  ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ และศาสน
วินัย  (๓) ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมในรูปของฆราวาส (๔) รับใชบริการสังคมและเพ่ือน
มนุษยดวยกายวาจาใจและทรัพย  (๕) ดํารงชีวิตในรูปของฆราวาสไมลวงเกินสามีภรรยาหรือหญิง
ผูอ่ืน (๖) นับถือและเคารพสตรี เสมือนมารดาพ่ีสาว นองสาวบุตรีของตน๙๔   

๒.๓.๔ บูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติในศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพทางปญญา 

 หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การ
แสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  เปนตน 

 พระพุทธศาสนา: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางจิตใจ 

 แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญาตามหลักอริยมรรคคือ การ
อาศัย ความรู ความเขาใจ ความเห็นท่ีถูกตอง  เรียกวา สัมมาทิฏฐิ  การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิด
หรือคิดเปน ก็คือ การฝกฝนพัฒนาตน  รูจักบาป บุญ คุณ โทษ รูคุณบิดามารดา รูจักกตัญูเก้ือกูล
ตอเพ่ือนรวมสังคม โดยรวมตองอาศัยแนวทาง ๒ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ  มี
รายละเอียดดังนี้  

(๑) ความเห็นถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ)  ๙๕  หมายถึง การมองสิ่งท้ังหลายตามเหตุ
ปจจัยสอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ๙๖ ไดแก (๑) ความรูในทุกข สมุทัย นิโรธ และ
มรรค๙๗ (๒) รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล๙๘ (๓) เห็นไตรลักษณ๙๙ (๔) เห็นปฏิจจสมุป
บาท๑๐๐  องคประกอบท่ีทําใหปญญา ๕ ประการ ไดแก ศีล คือ ความประพฤติดีงาม สุตะ คือ ความรู
จากการสดับ เลาเรียน เปนตน สากัจฉา คือ การสนทนา อภิปราย สอบคนความรู สมถะ คือ อุบาย
สงบใจ และวิปสสนา คือ อุบายเรืองปญญา๑๐๑  ท้ังนี้ ก็ตองอาศัยเหตุปจจัยท่ีสงเสริม  ๒ ประการ 
ไดแก (๑) ปจจัยภายนอก ( ปรโตโฆสะ) แปลวา เสียงจากผูอ่ืน หรือเสียงบอกจากผูอ่ืน ไดแก การรับ
ถายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม๑๐๒  (๒) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) แปลวา การ
ทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปนใครครวญ   

(๒) ดําริถูกตอง (สัมมาสังกัปปะ) หมายถึง ความดําริชอบ ความคิด ความดําริตริ
ตรอง หรือคิดการตาง ๆ ท่ีไมเปนไปเพ่ือเบียนเบียนตนเองและผูอ่ืน ๓ ประการ ไดแก (๑) เนกขัมม

๙๔  [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.thaisikh.org   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
๙๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙–๑๐๔/๘๑–๑๐๐. 
๙๖ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๑๒-๑๓. 
๙๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
๙๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๑/๘๕. 
๙๙ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๓/๖๓, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๕/๑๗๙. 
๑๐๐ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๒/๒๐. 
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔๘. 
๑๐๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙/๕๓๙. 
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สังกัปปะ  ความดําริท่ีปลอดจากโลภะ  จากกาม จากความเห็นแกตัว  (๒) อพยาบาทสังกัปปะ  ความ
ดําริท่ีไมมีความเคียดแคน ชิงชัง ขัดเคือง หรือ เพงมองในแงราย มีเมตตา  (๓) อวิหิงสาสังกัปปะ  
ความดําริท่ีไมมีการเบียดเบียน โดยมุงเอากรุณามาเปนแนวปฏิบัติ๑๐๓ 

กลาว ในประเด็นนี้  การส ง เสริมพัฒนาชี วิตและสั งคมด านปญญาในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เปนการแสดงถึงความเขาใจใหชัดเจนในมิติตางๆ  สามารถแยกแยะเหตุผลตางๆ 
วา ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน และรูท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรูใน
กองสังขารมองเห็นตามเปนจริง๑๐๔ ความรูท่ีไดมานั้นมีคุณคาอยางไร จะเอาไปใชอยางไร  คนท่ีมี
ปญญาจะสามารถวินิจฉัยได เลือกเฟนไดวา ถาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสักอยางหนึ่ง จะตองเอาความรู
นี้ไปใชไปทําอยางไร   ความรูท่ีสามารถสืบสาวเหตุปจจัยของสิ่งตาง ๆ ความรูท่ีสามารถคิด พิจารณา
วินิจฉัยได เลือกเฟนกลั่นกรองได เชื่อมโยงประสานได  สามารถจัดสรร จัดการทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จ
ได๑๐๕ ตลอดถึงการมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามความเปนจริง 
ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเรา ของเรา๑๐๖  

ปญญาจึงมีหลายข้ันหลายระดับ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) สุตมยปญญา  คือ 
ปญญาท่ีเกิดจากการเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา  (๒)จินมยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการคิด
พิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง๑๐๗  และ (๓) ภาวนามยปญญา) คือ ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
ฝกหัดอบรม๑๐๘ 

แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญา หรือเหตุปจจัยใหเกิดการ
พัฒนาปญญาทางพระพุทธศาสนา คือ   

(๑) การอาศัยกัลยาณมิตร  หรือ เพ่ือนพรหมจารีท่ีนาเคารพรัก  มีศีล เปนพหูสูตร 
ปรารภความเพียร ไมพูดเรื่องติรัจฉานกถา เห็นความเกิดและความดับแหงเบญจขันธ๑๐๙  

(๒) การอาศัยภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติตาม คือ การฝกฝนพัฒนาอบรมตนท่ี
จะตองอาศัยบุคคลผูเปนกัลยาณมิตรกอน  ซ่ึงมี ๔ ประการ คือ (สัปปุริสังเสวะ) การคบหาสัตบุรุษ 
หรือการคบคนดี เสวนาคนดี (ธัมมัสสวนะ) การฟงคําแนะนําสั่งสอนของสัตบุรุษนั้น (โยนิโสมนสิการ) 
การพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายหรือรูจักคิดใหถูกวิธี (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) การนําไปปฏิบัติให
ถูกตองตามหลัก ตามความมุงหมาย๑๑๐  

๑๐๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒. 
๑๐๔ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๖๔. 
๑๐๕ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแทจริง, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๓), หนา ๑๘. 
๑๐๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔–๓๗. 
๑๐๗ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
๑๐๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๓/๒๗๑. 
๑๐๙ องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖–๒๐๐. 
๑๑๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗–๓๖๘. 
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(๓) อาศัยการสอบถามและการทรงจํา ดังตัวอยางการเฉลยปญหาแกมาณพ ท่ีเกิด
จากคําถามท่ีวา “บุคคลในโลกนี้ จะทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะ
ไดปญญา ขอทานจงไดโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญา บัดนี้ นรชนทําอยางไร จึงจะเปนผูมีปญญา”  
ถัดจากนั้น (สรภังคดาบาสนั้น) จึงเฉลยปญหาวา  “บุคคลในโลกนี้คบหาทานผูรูท้ังหลาย ละเอียดลออ 
เปนพหูสูตร  พึงเปนนักเรียนและไตถาม พึงตั้งใจฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยางนี้ จะเปนผูมี
ปญญา ผูมีปญญายอมพิจารณาเห็นกามคุณท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกขและเปนโรค 
ผูเห็นแจงอยางนี้ ยอมละความพอใจใน กามท้ังหลายอันเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได ผูนั้น
ปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ งดอาญาในสัตวทุกจําพวกแลว ไม
ถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนแหงพรหม”๑๑๑ และการมีความอุตสาหะ พรอมท้ังการทรงจําธรรมไวมาก 
ยอมเปนคุณธรรมท่ีมีอุปการะแกปญญาเครื่องพิจารณา เครื่องใครครวญเนื้อความ๑๑๒ 

จากประเด็นดังกลาวนั้น พระราชปริยัติกวี ไดอธิบายวา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เปนปาฏิโมกขเฉพาะพระพุทธเจา ทุกพระองคก็จะทรงมีโอวาทปาติโมกข หลักการ ๓ อุดมการณ 
๔  วิธีการ ๖   หลักการ ๓ ก็คือการไมทําความชั่วทุกอยางการทําความดีใหสมบูรณและทําจิตใจให
ผองใส อุดมการณ ๔ ก็คือความโดยสรุปมี ๔ ประการก็คือ (๑) ขันติความอดทนความมีใจกวาง (๒) 
อวิหิงสา เปนอุดมการณท่ีตองไปใหถึง ๓ ก็คือสันติ (๔) นิพพานเปนอุดมการณท่ีจะตองไปใหถึง
ตั้งเปาหมายเอาไวจากหลักการ ๓ นั้นมาสู อุดมการณ ๔ มีวิธีการท่ีจะไปสูเปาหมายเรียกวา วิธีการ ๖ 
ไมทํารายกันทางวาจาไมทํารายกันทางจิตใจเคารพยึดม่ันปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามรูจักประมาณในการจับจายใชสอยซ่ึงเปนตนเหตุทําใหชีวิตไมจะเสือกกระสนไมดิ้น
รนไมตอสูมากเกินไป  รูจักปลีกวิเวกหามุมสงบในขณะเดียวกันก็สรางมุมสงบใหกับตนเองและสังคม 
และทายท่ีสุดฝกหัดกลอมเกลาจิตใจตนเองใหกิเลสเบาบางอยูตลอดเวลา๑๑๓    

ในขณะท่ีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มองวิถีแหงการสรางสันติภาพดานจิตใจโดยยก
พระสูตรข้ึนมาอธิบายวา  “เราเองตองลงไปสังเกตการณ มองปญหาตางๆ อยางใกลชิด ไมใชในฐานะ
อยูขางใดขางหนึ่ง แตในฐานะของคนท่ีตองการจะศึกษา และนําเอาประสบการณท้ังหมดนั้น มากลั้น
มากรอง เปนสติปญญา ใหกับตัวเองและใหกับสังคม...ธรรมชาติของมนุษยก็เหมือนบัวสี่เหลา เราตอง
เลือกศาสนาท่ีเหมาะกับระดับสติปญญาของเรา ใน“อลคัททูปมสูตร”พระสูตรไดวาการจับงูผิด ทาน
บอกวาการทําเปนประหนึ่งแพ  เม่ือเราเดินทางธรรมเดินไปอาศัยแพเดินไปถึงฝงเสร็จแลวเดินไปวาง
แพลงตรงริมฝงแลวเดินข้ึนฝงไปอยาไปแบกแพตามข้ึนไปบนบอหรืออยาถอดองคประกอบของแพนั้น
มาฝาดหัวกัน  เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีลึกซ้ึงมาก สมัยเปนเณรก็ไมไดแปลไมไดรูเรื่องอยางไรหรอก จนไดมา
ศึกษาเรื่องสันติภาพจึงรูวาเรื่องพระสูตรนี้สําคัญท่ีสุด สําหรับคนทํางานสันติภาพเพราะเม่ือพระสูตรนี้
พระพุทธเจาสอนใหเรา เขาไปสูลัทธิสุดโตง  

๑๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๒-๘๕/๖๐๘–๖๐๙. 
๑๑๒ ม.ม. (ไทย) ๔๓๔/๕๔๓–๕๔๖. 

๑๑๓ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ ทานไดย้ําวา “พระองคทรงสอนทางสายกลาง ทางความคิด จําไวอยางหนึ่งวา
ทางสายกลางมีสองความหมาย หนึ่งทางสายกลางทางทฤษฏี คือ การไมเขาไปสูลัทธิสุดโตง  สองคือ
ทางสายกลางทางปฏิบัติ คือ มัชฌิชมาปฏิปาทาน คือ มรรคมีองคแปด ฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ
ท่ีสุด เพราะถาใครก็ตามหลุดเขาไปอยูในลัทธิสุดโตง เราผูกขาดสัจจะธรรม และเรายอมรับคนท่ีเห็น
ตางเชื่อตางไมได และตรงนั้นจะทําใหเราลดทอนศักดิ์ศรีของการเปนมนุษยของคนท่ีอยูตรงหนา๑๑๔  
โดยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ไดอธิบายในวิถีท่ีสอดรับกันวา เราใชหลักของพระพุทธเจาคือหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลาง ทางสายกลางก็หมายถึง การให การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
การชวยเหลือนี่แหละ มันทําใหออนเบามีอารมณลดลง แตถาเราอคติเหมือนหันหลังใหกันมันก็ไม
จบ๑๑๕ 

การเปดพ้ืนท่ีกลางใหทุกคนไดแบงปนกัน และชวยเหลือกันในวิถีแหงทางสายกลาง
นั้น พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ ไดกลาววา  ความสัมพันธท่ีดีระหวางพ่ีนองพุทธและมุสลิมทุก
วันนี้ เกิดจากการมีผูนําท่ีดี คือ ทานเจาอาวาสวัดทาการองและทานโตะอิหมาม จึงเกิดการพูดคุยใน
การปองกันปญหา การเสริมสรางความเขาใจ มากกวาท่ีจะปลอยใหเกิดปญหาแลวตามแกทีหลังซ่ึง
เปนเรื่องยาก อยางไรก็ตาม หาก ถาคนในทุกชุมชน ในสังคมไดเปดใจ เปดพ้ืนท่ีใหเราไดพูดคุยกันมาก
ข้ึนระหวางชาวพุทธกับพ่ีนองมุสลิม จะเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน  เขาถึงหัวใจของแตละฝาย  อัน
จะเปนพ้ืนฐานในการสรางสันติสุขใหเกิดข้ึนไดในทุกสังคม๑๑๖ 

จะเห็นวา ในวิถีแหงการใชปญญาเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพนั้น  ตัวแปร
สําคัญ คือ การเปดพ้ืนท่ีใหแตละคนไดทําความเขาใจกัน เพ่ือจะไดรูจักกันและกัน การไดคุยกัน 
แลกเปลี่ยนกัน จะสงผลใหคนกลุมตางๆ เขาใจกันมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ี
ดีระหวางกันและกัน  สิ่งสําคัญจึงอยูท่ีการแสวงหาเวทีกลาง หรือขอมูลท่ีเปนกลางโดยมิไดใสความ
เปนตัวตนหรืออคติเขาไปในเวทีเหลานั้น จะทําใหการเขาถึงกันและกัน และแบงปนความสุขและ
ความทุกขระหวางกันโดยมิไดแบงแยกความเปนเขาเปนเรา 

 

 

 

ศาสนาคริสต: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางปญญา 

 ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีเกิดจากพระเยซู  ทรงเผยแผศาสนาอยู ๓ ป คําสอนของ
พระเยซูนั้นปรากฎอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"   แบงออกเปน ๒ ภาค คือ คัมภีร
เกา (Old Testament)  และคัมภีรใหม (New Testament)  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตคือ

๑๑๔ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๕ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๑๖ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                           



 ๗๓ 

สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรัก
และปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืน ๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุป
ได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมี
จิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคํา
จํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The 
Religion of Love)๑๑๗   

 พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก (๑) ความรัก
ระหวางมนุษยกับพระเจา (๒) ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย   ทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รัก
ครอบครัว รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย ใหรักแมกระท่ังศัตรู ในพระคัมภีร ระบุไววา พระเยซู
ทรงทรงนั่งเริ่มเทศนสอน ขณะนั้นเหลาอาลักษณ และพวกฟาริสีไดนําหญิงนางหนึ่งซ่ึงทําผิดประเวณี
มายืนตรงกลางฝูงชน เขากลาวกับพระเยซูวา "ทานอาจารยหญิงคนนี้ถูกจับมา ขณะทําผิดประเวณี 
ตามกฎของโมเสสสั่งวาใหลงโทษโดยการถูกทุมดวยหิน ทานมีอะไรจะพูดหรือไม"  พระองคทรงยืนข้ึน
แลวกลาววา "ผูใดในพวกทานท่ีไมมีผิด ใหผูนั้นเอาหินขวางเขากอน" แลวพระองคทรงกมลง และ
เขียนบนพ้ืนดินตอไป  เม่ือฝูงชนไดยินดังนั้น ก็หนีหายไปทีละคนสองคน โดยเริ่มจากคนท่ีแกท่ีสุดกอน
จนกระท่ังคนสุดทายจากไป จนเหลือพระเยซูกับหญิงคนนั้นสองคนอยูตรงกลาง พระเยซูทรงยืด
พระองคข้ึนอีกครั้ง และกลาวา "หญิงเอย พวกเขาหายไปไหนกันหมด ไมมีใครทําโทษเจาหรือ ?" นาง
ตอบวา "ไมมีผูใดเจาคะ" พระเยซูทรงตอบวา "ถาเชนนั้นเราก็ไมทําโทษเจา จงไปเสียแลวอยาทําบาป
อีกเลย" 

    พระเยซูทรงแตกตางตรงท่ีพระองคชักชวนใหฝูงชนเหลานั้นมองลึกเขาไปในตัวตน
เอง หรือสํารวจตัวเอง แทนท่ีจะใหฝูงชนพิจารณาผลของการกระทํารุนแรงตอผูอ่ืน พระเยซูไมได
ละเมิดกฎของโมเสส แตพระองคทรงตรัสถามฝูงชนท่ีกําลังจะทําการตัดสินสตรีคนนั้น ใหแนใจวา
ตนเองสมควรท่ีจะตัดสินลงโทษนางหรือไม ในกระบวนการตรวจสอบตัวตนนั้นเอง ท่ีฝูงชนตระหนักวา
แตละคนลวนมีขอบกพรอง เปนคนบาป และดังนั้นไมกลาท่ีจะขวางหินใสสตรีนั้นเปนคนแรก๑๑๘  

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต กลาววา เราอยาไปคิดวาเรารูหมดทุกเรื่อง เพราะ
อะไร  ปรีชาญาณ (wisdom) มาจากเบื้องบน การไดมาซ่ึงปรีชาญาณ (wisdom)ทางคริสตเชื่อวาตอง
เปนการไขแสดงจากพระเจา องคความสวาง บางคนไมใฝรูดวยตนเองมันไมไดเพราะวาอะไร เชน 
พระอาจารยเซ็น (Zen) วันหนึ่งมีฝรั่งมาฉันอยากจะรูใหหมดเลยอยากจะได wisdom อยากจะได
ปญญา ทําอยางไรดี อยากจะรู พระอาจารยทานก็เลี้ยงน้ําชา แลวเทน้ําชาเทๆ จนน้ําชาลน พอลน
แกวเสร็จก็ปลอยใหลนเสื่อ คนท่ีมาศึกษาก็คิดวาฉันไมเอาแลวเพราะบาไปแลว พระทานอธิบายอยาง
นี้นะสติปญญามนุษยเนี่ยมีขอบเขตจํากัด แบบถวยชาเล็ก ๆ แตเราจะไปรูสรรพสิ่งบนโลก ทุกสิ่งทุก

๑๑๗พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, (เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติและ
พัฒนาการความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘), หนา ๓. 

๑๑๘ ปฏิบัติการสันติวิธีของ ๓ ศึกษาจากชีวิตของศาสดา ๓ ศาสนา พุทธ คริสต อิสลามโดย รศ.ดร.
ชัยวัฒน สถาอานันท  http://www.catholic.or.th/document/apostolic/santi๑/ 

                                                           



 ๗๔ 

อยาง คือใชคําวาถา wisdom เปนมหาสมุทร สติปญญาในมนุษยมีขีดจํากัด ยิ่งทําใหใจเราบริสุทธิ์ ยิ่ง
เรียนรู ยิ่งเปดใจ อยางนั้นทําใหเกิดปญญา 

ศาสนาคริสตเวลาเราเขาโบสถ เราตองสํานึกกอนวาเราเปนคนตํ่าตอย คนบาป มี
ความจํากัด ไมใชผูยิ่งใหญอะไรเปนคนธรรมดา ตองถอมตน ตองยอมรับวาเราเปนเพียงมนุษยเปนคน
บาป ศาสนาคริสต ถอมตน ดูศาสนาชินโตเวลาเขาวัดมีประตูโทริคือเสาใหญ ๆ  เพ่ือเตือนใจวา กําจัด
สิ่งชั่วออกไปจากตัวกอนจะไดปญญา ฉะนั้น เชน มุสลิม จะไปละหมาดไปสวดตองลางมือ ลางเทา 
ลางใจ เราตองยอมรับเราต่ําตอยมาก เราเปนคนบาป ไมมีอะไรสมบูรณในโลกนี้อันนี้แหละปญญาเกิด
แลว อันนี้การไดมาซ่ึงปญญาก็คือ การจะตองชําระตนเอง สํานึกตนเองถาเราไปโออวดวาตนเองรูหมด
เลยไมไดเรื่องแลว แสดงวาคุณไมมีอะไรเลย ปลอยใหพระเจาปลอยแสงสวางนําทางเรา๑๑๙ 

ศาสนาอิสลาม: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางปญญา 

 ชาวมุสลิมนั้นมีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอานเปนอยางมาก 
คัมภีรกรุอานมีความยาวประมาณ ๘๐,๐๐๐ คํา ชาวมุสลิมเชื่อวาเปนคําสั่งของ พระอัลเลาะห เทพ
เจาสูงสุดองคเดียวทรงมีเทวโองการโดยทรงกระซิบสั่งใหนบีมะหะหมัด ตลอดเวลาท่ีพระองคประกาศ
ศาสนาของพระเจาเปนเวลา ๒๓ ป ดวยเหตุนี้ชาวมุสลิมท่ัวโลกจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาท่ี
พระมะหะมัดรักษาไวในคัมภีรอัลกุรอาน  หลักคําสอนท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพในศาสนาอิสลาม
นั้น  มีคําสอนท่ีสําคัญ  ๒ ประการ คือ หลักศรัทธา  ๖ และ หลักปฏิบัติ  ๕๑๒๐สันติภาพท่ีแทจริงใน
ทัศนะอิสลามคือ สภาวะท่ีกลมกลืนกันท้ังทางดานกายภาพ จิตใจและจิตวิญญาน เปนการดํารงอยู
อยางสันติโดยยอมจํานนตอผูเปนเจา ตลอดจนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและดวยความยุติธรรมอันเปน
เปาหมาย   เชน “เจาจงปราบความชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือ ดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมารยาทด ี
เพ่ือดึงดูดจิตใจ ทําใหการเปนศัตรูกลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)” อัล-กุ
รอาน (๒๓: ๙๖) “และหากพวกเขาโอนออนมาเพ่ือการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพ่ือ
การนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด แทจริงนั้นพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” อัล-กุรอาน 
(๘: ๖๑)   “และความดีและความชั่วนั้นหาเทาเทียมกันไม เจาจงขับไล (ความชั่ว) ดวยสิ่งท่ีมันดีกวา
แลวเม่ือนั้นผูท่ีระหวางเจากับระหวางเขาเคยเปนอริกันก็จะกลับกลายเปนเยี่ยงมิตรท่ีสนิทกัน” อัล-กุ
รอาน (๔๑: ๓๔) “ทุกครั้งท่ีพวกเขาจุดไฟข้ึนเพ่ือทําสงคราม อัลลอฮก็ทรงดับไฟนั้นเสีย และพวกเขา
เพียรพยายามบอนทําลายในผืนแผนดิน และอัลลอฮนั้นไมทรงชอบผูบอนทําลายท้ังหลาย” อัล-กุ
รอาน (๕: ๖๔) และ“พวกเจาจงเขาไปในนั้นดวยความสันติปลอดภัยและเราไดขจัดความขุนแคนท่ีมี
อยูในหัวอกของพวกเขา (ความขุนแคนความโกรธความเกลียดชังท่ีมีอยูในโลกดุนยา) ใหกลายเปนพ่ี
นองกันโดยพํานักอยูบนเตียงหันหนาเขาหากัน” ๑๒๑ 

๑๑๙ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

๑๒๐[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?Page= 
sub&category=7&id=18170   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 

๑๒๑อัลฮิจร ๑๕ : ๔๖–๔๗, หนา ๖๑๙. 
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 ๗๕ 

 ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  ไดกลาววา 
อิสลามนั้น ปฏิบัติไปตามหลักการของอิสลาม เกรงกลัวแตพระผูเปนเจา เราจึงปฏิบัติศาสนกิจอยาง
เครงครัด สําหรับอิสลามผูปฏิบัติท่ีมีศรัทธาจริงๆ แตวาสิ่งท่ีนอกเหนือจากนั้นท่ีมีวาทกรรมวา อิสลาม
นั้นคือผูกอการราย ผมอยากใหเรานั้นมาพิจารณา เพราะจะทําใหเกิดผลเสียคือจะทําใหเราเกิดความ
แตกแยก ซ่ึงความสงบสุขก็จะไมเกิดข้ึนเลย๑๒๒ 

 อิสลามนั้นเปนคนท่ีปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางเครงครัด การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอยางเครงครัด ทําใหกลัวตอพระผูเปนเจา และเราหวังในโลกหนาจะไดรับการตอบแทนจาก
พระผูเปนเจา เราหวังวาทุกทานจะเขาใจในอิสลาม เรามีความเปนมนุษย มีความตองการ เหมือนกัน 
เรามีความกลัว เรามีความรัก เรารักความยุติธรรม เราอยากจะอยูอยางสันติ ปฏิบัติตามศาสนกิจของ
ตัวเองเพ่ือใหหลุดพน เพ่ือใหมีความสุขในโลกนี้ และก็มีความหลุดพนในโลก เพราะวาอิสลามนั้นสอน
วาทุกชีวิตจะตองตาย พระผูเปนเจาจึงตรัสวา หลังจากท่ีเราตายไปแลว ความดีแคผงธุลี วันนั้นพระผู
เปนเจาจะเอามาใหเราเห็น ความชั่วท้ังหมดเทาผงธุลี ธุลีมันจะละเอียด ดังนั้นสรุปแลว ถาเราทํา
ความชั่วอะไรในโลกนี้ เราจะตองรับผลตอบแทนในโลกหนาอยางแนนอน๑๒๓  

 ศาสนาฮินดู: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางปญญา 

 การเขาถึงปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากล
โลก ไดแก "พรหม" ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน  สภาวะแหงความเปนพระพรหมมีลักษณะ 
คือ  เกิดข้ึนเอง  เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งท้ังหลาย และเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นดวยตา  เปนศูนย
รวมแหงวิญญาณท้ังปวง  สรรพสิ่งลวนแยกออกมาจากพรหม   เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว  
เปนผูประทานญาณ ความคิด และความสันติ  และเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล                 
หลักปรมาตมัน มีความเชื่อวา ปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ เปนอมตะไมมีเบื้องตนและสิ้นสุด 
สวนวิญญาณยอยเรียกวา อาตมัน สามารถไปรวมกับปรมาตมันไดเม่ือบรรลุโมกษะ ความเชื่อของ               
ศานาฮินดูเชื่อวา วิญญาณท้ังหมดเปนสวนท่ีแยกออกมาจากปรมาตมัน วิญญาณยอยเหลานี้เม่ือแยก
ออกมาแลว ก็เขาจุติในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา มนุษย สัตว และพืช มีสภาพดีบาง เลวบาง 
ตามแตพรหมจะลิขิต การบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต 
ดวยการนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน ถือวาเปนหลักความดีสูงสุด ดังคําสอนของศาสนา
พราหมณ-ฮินดูสอนวา "ผูใดรูแจงในอาตมันของตนวาเปนหลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอม
พนจากสังสาระการเวียนวาย ตาย เกิด และจะไมปฏิสนธิอีก" 

ในวิถีแหงฮินดูนั้น “วิทยา” เปนความรูทางปญญา อันเปนการบงถึงความรู
ลึกซ้ึง   ขณะท่ี “สัตยะ”  ไดแก  ความจริง  ความเห็นอันบริสุทธิ์  คือมีความจริงใจใหกัน โดย
ท่ี “อโกธะ”  เปนความไมโกรธ โดยมีความอดทน  และมีโสรัจจะ คือ ความสงบเสง่ียม  นั่นคือ 
เอาชนะ ความโกรธ ดวยความไมโกรธ  ไมอาฆาตมุงรายตอใครสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมี

๑๒๒ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๑๒๓ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                           



 ๗๖ 

เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา  คําสอนทางศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใชในการดํารง ชีวิต  ชวย
พัฒนาสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข  มี ความปลอดภัย  เพราะทุกคําสอนมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือตอง การใหทําความดี  จะเวนชั่วและทําจิตใจใหบริสุทธิ์  มีเมตตาเปนหลัก  ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน  มีความอดทนอดกลั้นการ มีสัมมาคารวะ  รักกันฉันพ่ีนอง  ทําใหผูนับถือศาสนาเปนมิตรท่ี
ดีตอกันโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ  กอใหเกิดสันติสุขตอสังคมและตอโลก๑๒๔ 

แนวความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี มีพ้ืนฐานความคิดอิงหลักทางศาสนา
ฮินดู โดยการประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนาฮินดูและศาสนาอ่ืนๆ เชน พระพุทธศาสนาและ
คริสตศาสนา เปนตน คุณคาแนวความคิดของทานอาจแบงเปน ๒ สวน คือ สวนแรก คุณคาทางดาน
จิตใจ โดยทานไดนําวิธีการแบบ "อหิงสา" มาใชกับแนวความคิดทางการเมืองของทาน อหิงสาเปนผล
ของหลักสัตยาเคราะหในภาคปฏิบัติ หลักการสัตยาเคราะหเปนหลักการท่ีทานสรางข้ึนมาเอง โดย
ทานไดรับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคมระหวางศาสนาตางๆ การใชวิธีตอสูทางการเมืองแบบ 
"อหิงสา" เปนระบบจริยธรรมของอินเดีย คือการไมใชความรุนแรง (Non-Violence) และเนนพลัง
แหงความรัก พลังแหงความดีงามมาแกปญหาทางการเมือง รวมท้ังผูปกครองจะตองเอ้ืออํานวยตอ
วัตถุประสงคดังกลาว ทานเนนหลักธรรมสําหรับผูท่ีอยูในสังคมทุกคน สวนท่ีสอง ในทางการเมือง 
มหาตมะ คานธี นําวิธีการ "อหิงสา" มาเปนวิธีการตอตานผูปกครองท่ีไมเปนธรรมจนประสบ
ความสําเร็จนําเอกราชมาสูอินเดียได สัตยาเคราะหเปนท้ังกลักการ การบริหารจัดการและเปน
ขบวนการตอสูทางการเมืองแบบเฉพาะของ มหาตมะ คานธี หลักการเดนของ "สัตยาเคราะห" คือการ
ไมใชความรุนแรง (Non-Violence) เปนการตอสูระหวางความดีและความชั่ว สัตยาเคราะหข้ึนอยูกับ
หลักการ ๒ อยางคือ ๑) สัจธรรมและศรัทธาในสัจธรรม ๒) การดําเนินการอยางตอเนื่องและม่ันคง 
และหลักการสัตยาเคราะหนี้จะตองบรรลุถึงวัตถุประสงคตามหลักธรรม ๓ ประการคือ (๑) สัจธรรม 
(Truth) (๒) อหิงสธรรม (Non-Violence) (๓) ตปธรรม (Self-torture)๑๒๕

  

สถิตย กุมาร ปาวา ศาสนาฮินดู กลาววา ปญญาจะมีไดตอเม่ือมีผูสอน ครู อาจารยท่ี
สอนเขามีคําถามในศาสนาฮินดู ถาทานเห็นผูเปนเจา ถาเราเห็น กับอาจารยพรอมกัน เราควรกราบ
เทาใครกอน ตองกราบอาจารยกอน อาจารยถือความรูใหเรา ความรูกับปญญาผิดกันตรงไหน ผูรู
บุคคลคนหนึ่ง ท่ีถือตะเกียง ผูรูเปรียบเสมือนบุคคลท่ีกําลังถือตะเกียงอยูแตปญญาคือบุคคลท่ีตัวท้ังตัว
เปนผูกลายเปนตะเกียงไปแลว  นั่นคืออาจารยท่ีแทจริง บุคคลท่ีมีปญญาอันแทจริงตัวเขาเอง
กลายเปนตัวตะเกียง ไมไดถือตะเกียงใหเราเห็นอยางเดียว เขากลายเปนตะเกียงจะพาเราไปไหนก็มี
แสงสวางอยูตลอด ครูเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ๆ ถาไมมีครูไมสามารถเรียนรูอะไรไดเลย เพราะฉะนั้น
การท่ีจะเลือกครูบาอาจารยเปนเรื่องท่ียิ่งใหญมาก เพราะอาจารยสมัยกอน คัมภีรพระเวทจริง ๆ 
สมัยกอนไมมีผูเขียน ไมมีผูรู แตเวลาฤาษีท่ีทานนั่งอยูในสมาธิทานสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอยางได เม่ือ

๑๒๔ http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b๑.htm 
๑๒๕ นางสาวอัญญดา แกวกองกูล ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ : การประยุกตใช

หลักธรรมทางศาสนาในทางการเมืองตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุและมหาตมะ คานธี, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนา บทคัดยอภาษาไทย 

                                                           

http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm


 ๗๗ 

เขาสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดเขาก็จะจํามาแลวก็มาสอนคนตอไป เราเรียกวา เราไดเห็นไดสัมผัส
แลวเรามาเลาคนตอไป แลวตอมามีการเขียนลง๑๒๖ 

 

ศาสนาซิกข: หลักการและวิธีปฏิบัติการสรางสันติภาพทางปญญษ 

พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข  ศาสนิกชนจึง
ถือปฏิบัติตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดา   ศาสนสถานของซิกขซ่ึงเดิมเรียกวา “ธรรมศาลา” ไดรับ
การขนานนามเปน “คุรุดวารา” เม่ือไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองคประธานบน
บัลลังกในศาสนสถาน ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปน
องคประธานในหองโถงชุมนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนาบทสวด
“แรหราส” เสร็จสิ้นลง ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารในหอง 
“สุขอาศฺนะ” คําสอนของคุรุสําคัญ  ซ่ึงสรุปลงในหลักการใหญ ๔ ประการ คือ เรื่องความสามัคคี   
เรื่องความเสมอภาค   เรื่องความศรัทธา  และเรื่องความจงรักภักดีตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  และยังรวมถึง
การกาวไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน ดังนี้ (๑) ธรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกรรมดี 
และกรรมชั่ว การทําแตกรรมดี  (๒) คิอานขัณฑ หรือ ญาณขัณฑ อาณาจักรแหงปญญา (๓) 
สรมขัณฑ อาณาจักรแหงมหาปติ (๔) กรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกําลัง หมายถึง กําลังทางจิตไม
หวาดกลัว (๕) สัจขัณฑ อาณาจักรแหงสัจจะ คือ ความเปนเอกภาพกับพระเจา๑๒๗ 

สรุปไดวา ศาสนาสําคัญ ๆ ในโลกนี้  ลวนมีจุดเนนอยูท่ีการสอนใหทุกคนอยูรวมกัน
อยางสันติ  กลาวคือ อิสลามเนนคุณคาและใหความสําคัญแกสันติ  ศาสนาคริสต ใหความสําคัญกับ
ความรัก โดยเฉพาะประโยชนท่ีวา “จงรักเพ่ือนบานเหมือนกับรักตัวทานเอง” มิติคําสอนของศาสนามี
หัวใจสําคัญท่ีวา “โลกท้ังผองลวนเปนประดุจพ่ีนองกัน” พระพุทธศาสนาเราจะเนนวา “ในสังสารวัฏ
นี้ ไมเคยมีใครท่ีไมเคยเกิดเปนพ่ีนองหรือญาติกัน” และหากมองในมิติของศาสนาอิสลาม หรือคริสต
แลว มนุษยทุกคนลวนเกิดมาจากพระเจาซ่ึงเปนพระผูสรางมนุษยทุกคน  ดังนั้น  หากมองในมิติของ
ศาสนาคริสต หรืออิสลาม  จากความจริงดังกลาว มนุษยจึงไมควรท่ีจะทําลาย หรือเบียดญาติของ
เรา  ซ่ึงสอดรับกับหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีชี้ใหเห็นวา “มนุษยทุกคนลวนเปนเพ่ือนเกิด           
แก เจ็บ ตาย”  ในขณะเดียวกัน มนุษยทุกคนลวนรักความสุข และเกลียดกลัวความทุกข ฉะนั้น การ
เขาใจสัจธรรมในประเด็นนี้จะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยามีความปกติสุขและมีทาทีตอกันในเชิงบวกใน
การอยูรวมกันมากยิ่งข้ึน 

 

 

๑๒๖ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๗[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

                                                           

https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-sasna-sikh-sikhism
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-sasna-sikh-sikhism


 ๗๘ 

๒.๔ สรุป 

 จากการวิเคราะหเชิงบูรณาการเพ่ือนําคําสอนในแตละศาสนาตามกรอบ ๔ ประการ (๑) 
หลักแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดานการสงเสริมอาชีพ
ความเปนอยู  (๒) หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน   
(๓) หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม  (๔) หลักแนวคิดการ
พัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  
อาจจะแตกตางกันออกไปมาก แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ศาสนาท้ัง ๔ ศาสนาหากรวมมือกัน
ยอมจะสามารถอํานวยประโยชนตอการพัฒนามนุษย สังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติสุขไดท้ัง
ภายนอกและภายใน  

 การบูรณาการคําสอนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในแตละศาสนาภายใตกรอบ ๔ ประการนี้  จะ
ทําใหเห็นชุดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตศาสนาท่ีชวยสงเสริมพัฒนาสังคมใหเกิดการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข   เพ่ือใหคําสอนไดสะทอนบริบทการสรางเสริมสันติสุขตอสังคมใหเห็นไดชัดเจนมากข้ึน  
จึงจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติแตละศาสนาภายใตกรอบดังกลาวเพราะสังคมมีความหลากหลาย
ทางดานความเชื่อและความหลากหลายทางดานวัฒนธรรประเพณี จําเปนตองมีการเรียนรูแลกเปลี่ยน
เพ่ือศึกษาทําความเขาใจซ่ึงกันและกันใหมาก  การเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีตรงและรวดเร็วท่ีสุด คําสอนใน
แตละศาสนาเปนเหมือนไฟสองทาง เปนดั่งคบเพลิง  ชวยชี้ทางแหงความเขาใจในแนวคิด หลักการ
ความดี และชี้ ใหเห็นวิธีการหลีกเลี่ยงจากความชั่วตางๆ ศาสนาไดสอนใหเราไดเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต และรูจักเรียนรูกับสิ่งๆ ใหม โดยไมหลงผิดไปจากวิถีแหงศาสนา  ท่ีสําคัญการนํา
องคความรูทางศาสนาท่ีแทจริงจะชวยพัฒนาตอการอยูรวมกันท่ีแสดงใหเห็นถึงดินแดนแหงสันติภาพ  
ทําใหคนรูจักเขาใจกัน ไมมีอคติกัน หรือความไมเขาใจกัน หรือทนไมไดกับความแตกตาง    

 ดังนั้นแลวกลาวไดวาคําสอนทางศาสนาสามารถเปนเครื่องมืออยางดียิ่งในการชวยพัฒนา
เพ่ือทําใหเกิดความสันติภาพท้ัง ๔ ดานท่ีกลาวมา  เพ่ือใหสังคมมีความเขมแข็ง สรางปญญาเสริม
เศรษฐกิจ เพราะเปนการศึกษาแทๆ สอนใหคนพัฒนาชีวิตใหดีงาม โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนา
สังคมรวมกัน  และเพ่ือสะทอนความเอกภาพในความ เปนความหลากหลายท่ีไมมีความแตกแยก ไม
บังคับใหคนมาเปนเอกภาพเดียว สังคมโลกกวางมีเอกภาพในความหลากหลาย ดังนั้น สังคมจึงตองมี
วัฒนธรรมศาสนาท่ีหลากหลายแตมีความสวยงาม  คําสอนสอนแตละศาสนาแมวาจะใชภาษาตางกัน
บาง หรือ มีขอปฏิบัติท่ีตางกันบางแต เปาหมายนัยสําคัญลวนมุงหวังความสุขตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน  
ศาสนาจึงมีคุณคาเพราะชวยสรางประโยชนสุขตอมนุษยชาติ จากกรอบท่ีผูวิจัยไดบูรณาการหัวขอ
ออกเปน ๔ ดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น 



 

บทท่ี ๓ 

เกณฑช้ีวัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร 
และนักสันตภิาพโลก 

 ในบทนีผู้วิจัยไดศึกษาเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพท่ีไดจาก
การรวบรวมศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลกและนัก
สันติภาพ และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลในองคกรตางๆ ท่ีมีความ
เก่ียวพันกับกระบวนการสรางสันติภาพท้ังทางตรงและทางออมจํานวน ๒๕ คน จากองคกรทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวพันกับสันติภาพ ความสงบสุขในสังคม ประเทศชาติ และโลกและนํามาวิเคราะหแยกแยะ
ประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชื่อมโยงกันประกอบเปนขอมูลเพ่ือนํามาตรวจสอบข้ันสุดทายจากการการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) และสังเคราะหบูรณาการมาเปนเกณฑชี้วัดความสําเร็จ
เก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลก โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

๓.๑ วิเคราะหกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลก 
 องคกรสันติภาพโลกกับบทบาทกระบวนการสรางสันติภาพ ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดการ

ทํางานขององคกรเพ่ือใหทราบถึงบริบทของงานท่ีอาจแตกตางกันในเรื่องของการทํางาน เปาหมาย

และวิธีการในการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลกท่ีมีบทบาทสําคัญในสังคมไทย ดังนี ้

 (๑) สหประชาชาติ (The United Nations) บทบาท หนาท่ีของสหประชาชาติคือ 
การธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติตามท่ีระบุในกฎบัตร
สหประชาชาติ ๒ ประการคือ หมวดท่ี ๖ วาดวยการแกไขขอพิพาทดวยสันติวิธี(Chapter VI : 
Pacific Settlement of Disputes : ขอ ๓๓-๓๘) และหมวดท่ี ๗ วาดวยการดําเนินงานเพ่ือระงับ
ภัยคุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทําในลักษณะรุกราน (Chapter VII : 
Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of 
Aggression:  ขอ  ๓๙ -๕๑ )  ซ่ึ ง ถือ เปนมาตรการการใช กําลั ง เ พ่ือให เ กิดสันติภาพ (peace 
enforcement)  จุดแข็งของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ คือ ความเปนสากล
(Universality) และการไดรับความยอมรับทางการเมืองจากทุกฝายของประเทศท่ีเก่ียวของ 
(political acceptance) การไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และการไมใชกําลัง ดังนั้นจะเห็นไดวา
บทบาทท่ีเหมาะสมของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือ การเปนกําลังปองปราม (deterrent force)
มากกวากองกําลังสูรบเนื่องจากฝายตางๆ ท่ีขัดแยงกัน ตางตระหนักดีวา การโจมตีทํารายกองกําลัง
สหประชาชาติ จะทําใหเกิดกระแสตอตานจากประชาคมโลก 

 ปจจุบันสหประชาชาติในฐานะของผูนําในกระบวนการรักษาสันติภาพใหยั่งยืนยาวนาน  
ในหมูประชาคมโลกนั้นเริ่มมีความตื่นตัวในดานการพัฒนาในปจจัยมิติตางๆ เพ่ือใหเปาหมายการ
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็มีการประสานงานความรวมมือกันในระดับ



๘๖ 

 

ภูมิภาคในดานปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เชน ๑) การจัดใหปฏิบัติการรักษาสันติภาพเปนกิจกรรม
สําคัญในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๘                    
ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรใหเริ่มตนจากการสรางเครือขายระหวางศูนยรักษาสนติภาพของ
ประเทศสมาชิก เพ่ือการวางแผนรวมการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จัดทํากลไกอาเซียนเพ่ือธํารงสันติภาพและเสถียรภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของท่ี
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ๒) ความรวมมือดานการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เปนสวนหนึ่ง
ของความพยายามของอาเซียนในการสงเสริมความรวมมือกับประเทศตางๆ เพ่ือแกไขความขัดแยง
และการระงับขอพิพาทโดยสันติโดยดําเนินการในกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดาน
การเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) และการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting–Plus หรือ ADMM-Plus) ซ่ึงประเทศไทยก็ไดเขารวมอยางแข็งขัน เปนตน๑   

 (๒) สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program:UNDP) มีสํานักงานใหญท่ีเมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เปนองคการพหุพาคีเพ่ือชวยเหลือ
ดานการพัฒนา และเปนหนวยงานสําคัญในการประสานงานความชวยเหลือในดานการพัฒนาของ
สหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการใหความชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา ดวย
หลักการดําเนินการแบบสากลและเปนกลางในทางการเมืองตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญๆ                    
มีสมาชิก ๑๗๐ ประเทศ เพ่ือรวมมือในการวางแผน และดําเนินโครงการในดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดลอม๒ ภารกิจของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 
จัดเปนกระบวนการสรางสันติภาพดานภูมิปญญาท่ีจะนําสูความเจริญรวมกันของมวลมนุษยชาติท่ีมี
ความแตกตางกันอยางหลากหลาย (Diversity) ในเรื่องระบบการศึกษา โครงสรางสังคม เศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการเกษตร อุตสาหกรรม อันข้ึนกับความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติท่ีตางกันไปตาม
สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดลอม หากแตละประเทศตางแยกตัวโดยขาดการรวมมือ วางแผน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกันและกัน สันติสุขและสันติภาพ ก็จะมิอาจกระจายสูโลกท้ังใบในฐานะครอบครัว
โลกเดียวกันไดเลย 

(๓) องคการยูเนสโก: องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 
UNESCO)๓ เปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งโดยไดมีการลงนามในธรรมนูญของ
องคการ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) และตอมาเม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ประเทศสมาชิกกอตั้ง ๒๐ ประเทศ ไดรวมมือกันใหสัตยาบัน

๑กรมองคการระหวางประเทศ กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ, “ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในกรอบของสหประชาชาติ” (United Nations Peacekeeping Operations)<https://www.mfa.go.th /issues 
/9904>, สืบคนเมื่อ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙. 

๒“โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ”,<https://th.wikipedia.org/wiki/>, (4 ก.ย. 2557). 
๓“ อ ง ค ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ” , 

<https://th.wikipedia.org/wiki/>, (7 เม..ย. 59), สืบคนเมื่อ 23 ก.ย. 2559. 

                                                           



๘๗ 

 

ธรรมนูญองคการ เริ่มดวยขอความท่ีวา “สงครามเริ่มตนท่ีจิตใจของมนุษยฉันใด ความหวงแหน
สันติภาพก็ตองสรางข้ึนในจิตใจของมนุษยดวยฉันนั้น”(Since war begins in the minds of 
men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed. 

 นอกจากนี้ยูเนสโกยังระบุในธรรมนูญไวดวยวา สันติภาพท่ีเกิดจากการตกลงทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ ระหวางรัฐบาลเพียงอยางเดียว ยอมไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีแทจริงและยั่งยืน
จากประเทศชาติตางๆ ในโลก สันติภาพจะตองวางรากฐานอยูบนความรวมมือทางภูมิปญญา และ
จิตสํานึกของมนุษยชาติ ดังนั้น องคการยูเนสโกจึงมุงเนนการสงเสริมสันติภาพดวยการสงเสริมความ
รวมมือของนานาชาติดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม เพ่ือใหท่ัวโลกเคารพในความ
ยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ท่ีมนุษยพึงมี โดยไมถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎ
บัตรสหประชาชาติ ยูเนสโกมีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันยูเนสโกมีประเทศ
สมาชิกท้ังหมด ๑๙๕ ประเทศ โดยประเทศไทยเขาเปนรัฐสมาชิกขององคการยูเนสโกเม่ือวันท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒  ในลําดับท่ี ๔๙ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงต้ัง คณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (National Commission for 
UNESCO)  

 (๔) องคกรพุทธศาสนสัมพันธแหงโลก: พ.ส.ล.(The World Fellowship of 
Buddhists) เปนองคการทางศาสนาพุทธระหวางประเทศ ท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือในวันวิสาขบูชาวันท่ี ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ (ณ ศาสนสถานดาดาลา มาลิกาวา เมืองแคนด้ี ประเทศศรีลังกาซ่ึงเปนท่ี
ประดิษฐานองคพระทัณตธาตุ ดร. มาลาลาเสการา ชาวศรีลังกาไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานคนแรก
ขององคการ โดยมีสํานักงานใหญแหงแรก ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ตอมาอีก ๘ ป คือใน
พ.ศ. ๒๕๐๑ ฯพณฯ อู จัน ทูน ชาวพมา ไดรับเลือกตั้งตอจาก ดร.มาลาลาเสการา จึงไดมีการยาย
สํานักงานใหญมาท่ีเมือง รางกุง ประเทศพมา ปจจุบันสํานักงานใหญต้ังอยู ณ ประเทศไทย ถนน
สุขุมวิท ซอย ๒๔ ดานหลังอุทยานเบญจศิริมีประธานองคการพ.ส.ล. ไดแก หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย 
ดิสกุล ผูเปนประธานชาวไทยคนแรกท่ีไดรับการเลือกตั้งอยางเปนเอกฉันทตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๖ ท่ีตั้งของ
สํานักงานใหญจึงไดยายมาท่ีกรุงเทพมหานคร จนกระท่ังการประชุมใหญครั้งท่ี ๙ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
จึงไดมีมติใหตั้งสํานักงานใหญถาวรในประเทศไทย ตอมาในพ.ศ. ๒๕๒๗ ฯพณฯ ดร. สัญญา ธรรม
ศักดิ์ ไดรับเอกตั้งใหเปนประธานตอจากหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย และ ปจจุบันคือ ฯพณฯ แผน วรรณ
เมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งครั้งการประชุมใหญครั้งท่ี ๒๐ ท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย ในพ.ศ. ๒๕๔๑๔ บัญญัติธรรมนูญขององคการพ.ส.ล. เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏบิัติงานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค คือ  

 ๑. สงเสริมสนับสนุนมวลสมาชิกใหรักษาศีล และปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเครงครัด 

 ๒. เสริมสรางความสามัคคี ความเปนปกแผน และภราดรภาพในหมูพุทธศาสนิกชน 

๔“องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก”,<https://th.wikipedia.org/wiki/>. 
                                                           



๘๘ 

 

 ๓. เผยแผหลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 ๔. จัดตั้งและดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนในดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
และมนุษยธรรม 

 ๕. ดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและความสามัคคีกลมเกลียว และความผาสุกใน
มวลมนุษยชาติ ตลอดจนใหความรวมมือกับองคการอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีความมุงหมายอยาง
เดียวกัน 

               ภารกิจหลักของพ.ส.ล. คือการเผยแผพระพุทธศาสนาและการสงเสริมความเปนปกแผน
และสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก ปจจุบันมีศูนยภาคี 189 แหงใน 50 ประเทศทุกภูมิภาค
ท่ัวโลก ศูนยภาคีเหลานี้คือองคกรเผยแผพระพุทธศาสนาของ พ.ส.ล. และดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
จรรโลงและเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพ่ือใหเกิดสันติภาพและ
ความสุขในมวลมนุษยชาติ หนาท่ีของ พ.ส.ล. คือใหแนวทางปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมใหญ และ
ประสานงานกับศูนยภาคีตางๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้การประชุมใหญของ พ.ส.ล. จะมีการจัดทุก 2 ป โดยทาง
ศูนยภาคีตางๆ จะเขารวมประชุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และแบงปนประสบการณ
ซ่ึงกันและกัน เพ่ือพิจารณาออกมติตางๆ ในการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน โดยวิธีนี้เชื่อกัน
วาจะเปนการเสริมสรางความเปนปกแผนและสามัคคีธรรมในหมูพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกอยางยั่งยืน
ตลอดไป๕ 

              จะเห็นไดจากวัตถุประสงค และภารกิจ หนาท่ีในการประสานงานกันระหวางศูนยภาคีท่ัว

โลก วา พ.ส.ล. มิไดมุงเพียงแยกพุทธศาสนิกชนออกจากความสัมพันธกับศาสนาอ่ืนๆ หากแตยังจะให

ความรวมมือและประสานงานในบริบทของเปาประสงคเดียวกัน คือ 

สําหรับประเทศไทยองคกรท่ีทําหนาท่ีและบทบาทในการสงเสริมงานสันติภาพ มีท้ัง

องคกรในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพใน

ประเทศตางๆ โดยใชกระบวนการสันติภาพไปแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในสังคม รวมถึง

การแกปญหาความเหลื่อมล้ํา สําหรับองคกรสันติภาพในประเทศไทยมีหนวยงานหลักท่ีสําคัญท่ีเปน

องคกรในระดับสากล เชน UN, UNESCO, UNDP นอกจากนี้ยังมีองคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีศูนย

รวมชาวพุทธท่ัวโลก ซ่ึงนับวาเปนหนึ่งในองคกรท่ีมีสวนในการสงเสริมงานดานสันติภาพในประเทศ

ไทย แมวาองคกรเหลานี้มีท่ีมาของการกอต้ังท่ีมาจากวัตถุประสงคและบริบททางสังคมท่ีแตกตางกัน

ไปแตก็มีเปาหมายสําคัญรวมกัน คือ การปรารถนาท่ีจะใหสังคมโลกมีสันติสุข ท้ังนี้จากการวิเคราะห

กระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ ผูวิจัยสรุปประเด็นสําคัญไว ๒ ดาน กลาวคือ คือ 

ดานกระบวนการหรือวิธีการสรางสันติภาพและ (๒) ดานผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีตองการไดรับ 

๕“ความเปนมาองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.)”, <https://wfbhq.org/th/about-
history.php>, สืบคนเมื่อ 23 ก.ย. 2559. 
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๑) กระบวนการสรางสันติภาพดวยวิธีการระงับเหตุ: กลาวคือ การทํางานขององคกร
สันติภาพท่ีมีจุดหมายเพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยของโลก ดังนั้นเม่ือมีเหตุความขัดแยงท่ีอาจมี
โอกาสไปสูความรุนแรง องคกรเหลานี้จะทําหนาท่ีในการเขาไประงับและจัดการเพ่ือยุติการขยายผล
ความขัดแยงไมใหบานปลาย ดังจะเห็นไดจากการประกาศตัวขององคการสหประชาชาติท่ีกลาวถึง   
เสาหลัก ๕ ประการ ในการสรางสันติภาพของสหประชาชาติ (UN’s 5 Pillars of Peace-building) 
ไดแก ๑) ความม่ันคงและความปลอดภัย 2) กระบวนการทางการเมือง ๓) สิทธิมนุษยชน ๔) มิติทาง
เศรษฐกิจ และ ๕) พ้ืนฐานบริการตางๆ ดวยหลักการนี้ทําใหบางสถานการณองคการสหประชาชาติ
จะเลือกใชวิธีการสนับสนุนการใชกําลังเพ่ือปราบปรามและขจัดปญหาความรุนแรงระหวางประเทศ 
การเขาไปแทรกแซงทางการเมือง ซ่ึงผูวิจัยมองวากระบวนการสรางสันติภาพในระดับองคกรใน
ลักษณะนี้เปนการระงับความรุนแรงท่ีปลายเหตุเพราะมุงท่ีจะระงับความรุนแรงซ่ึงก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ 
ทําใหนโยบายการสรางสันติภาพองคกรสหประชาชาติจึงเลือกใชวิธีการสนับสนุนการใชกําลังเพ่ือ
ปราบปรามและขจัดปญหาความรุนแรงระหวางประเทศ การเขาไปแทรกแซงทางการเมือง แตอยางไร
ก็ตามการใชวิธีการนี้อาจทําใหองคการสหประชาชาติขาดความนาเชื่อถือและความเคลือบแคลงใจใน
ฐานะคนกลางไกลเกลี่ย ทําใหปจจุบันทิศทางแนวโนมในการทํางานขององคการสหประชาชาติ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการสรางสันติภาพโลกโดยเนนการสรางเครือขายการใหความรวมมือระหวาง
ประเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรูการหาหนทางระงับขอพิพาทดวยสันติวิธีและผลักดันใหประเทศ
ตางๆ กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรของประเทศในการสรางสันติภาพใหกับชาวโลก ซ่ึงผูวิจัยมองวาเปน
ประเด็นสําคัญท่ีองคกรระดับโลกตองมุงหาวิธีการสรางสันติภาพในเชิงปองกันมากกวาท่ีจะระงับเหตุ
แตเพียงอยางเดียว ท้ังสองเสนทางควรทําคูขนานกัน 

๒) กระบวนการการสรางสันติภาพในลักษณะของการปองกัน: กลาวคือ เปน
กระบวนการท่ีมุงสรางแนวทางปองกันเหตุท่ีอาจนําไปสูความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งคามขัดแยง
ระหวางประเทศ ซ่ึงหลายครั้งศาสนาถูกนําไปสรางประเด็นแหงความขัดแยง แตแทท่ีจริงแลวประเด็น
หลักไมใช เปนเรื่องของความเชื่อและความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม แตเปนเรื่อง             
ของผลประโยชน ท่ีซ อน เร น  การ ท่ีประเทศมหาอํานาจต า ง ก็หากลยุทธ ในการแย งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันยิ่งมีจํากัด ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ยังอุดมสมบูรณในกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา จึงทําใหเปนโอกาสสําหรับประเทศท่ีมีความเจริญและมีอํานาจมากกวาเขามาแสวงหา
ประโยชนจึงนําไปสูความขัดแยงเรื่องของการแยงชิงดินแดนและผลประโยชน ดังนั้นองคกรสันติภาพ 
ดังเชน สหประชาชาติ (UNDP) หันมามุงเนนกระบวนการสรางสันติภาพดานภูมิปญญาท่ีจะนําสูความ
เจริญรวมกันของมวลมนุษยชาติท่ีมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย (Diversity) ในเรื่องระบบ
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนับไดวาเปนการสรางสันติภาพในเชิงปองกันทาง
กายภาพเปนความพยายามขององคกรสันติภาพท่ีตองการพัฒนาใหโลกเกิดสันติภาพในทุกอณูของ
สังคมโลก 

๓) กระบวนการสรางสันติภาพดวยการพัฒนาจิตวิญญาณแหงสันติภาพ ท้ังนี้ปจจุบัน
องคกรสันติภาพแตละองคกรตางก็มีมุมมองและใหสาระสําคัญในการพัฒนาคนเรื่องสันติภาพ ซ่ึงอาจ
แตกตางไปตามบริบทขององคกรองคการยูเนสโกท่ีเนนเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และ
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เสรีภาพ ท่ีมนุษยพึงมี โดยไมถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนาในขณะท่ีองคกรพุทธศาสนสัมพันธ
แหงโลกเนนใหคนรักษาศีล และนําคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีนําความ
ผาสุกมาสูตนเองและสังคมรอบดาน ซ่ึงรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยความพอเพียง  

๔) กระบวนสรางสันติภาพดวยการพัฒนาเครือขายความรวมมือ เปนกระบวนการใน
การสรางสันติภาพใหยั่งยืน ดังจะเห็นไดวาทุกองคกรท่ีเก่ียวของกับงานสันติภาพ เริ่มตระหนักรูวา
สันติภาพมิใชเปนเพียงหนาท่ีขององคกร หนวยงาน หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แตสันติภาพโลกตอง
เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน ดังนั้นการทํางานดานสันติภาพขององคกรสันติภาพโลกตางก็
หันมาใสใจในกระบวนการของการสรางเครือขาย การสรางความรวมมือซ่ึงนับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหสันติภาพโลกประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน ท้ังนี้องคกรสันติภาพสวนใหญจะมุงเนนในการ
สรางความรวมมือระหวางองคกร ประเทศ และภูมิภาค แตสําหรับองคกรพุทธศาสนสัมพันธแหงโลก
ไดใชการสรางความรวมมือผานกิจกรรมทางศาสนาซ่ึงนับวาเปนการบมเพาะความรวมมือสะพานบุญ
สัมพันธข้ันพ้ืนฐานกอนท่ีจะนําไปสูความรวมมือท่ีเปนวงกวางข้ึน กลาวไดวารากฐานท่ีตองทําใหม่ันคง
คือการสรางสันติภายในระดับบุคคลท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ีของหัวใจท่ีเปดกวางยอมรับผูอ่ืน เคารพผูอ่ืน 
เห็นใจเอาใจใสผูอ่ืนซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของมนุษย 

อยางไรก็ตามในการชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลก 
มโนทัศนและความเขาใจพ้ืนฐานสําคัญท่ีควรทําความเขาใจในการประเมินความสําเร็จกระบวนการ
สรางสันติภาพ ไดแก  

๑) ความทาทายในการวัด: การวัดความขัดแยงงายกวาการสรางสันติภาพ เนื่องจากการ
สรางสันติภาพเปนกระบวนการซับซอน เปนกระบวนการท่ีลอยตัว มิเปนไปตามข้ันตอนท่ีเรียงลําดับ
ไดตามตองการ มีความทับซอนไดในหลายๆ เรื่อง และปญหาสามารถยอนกลับมาใหมไดเสมอ 

๒) ความคาดหวัง: กระบวนการสรางสันติภาพบางทีก็ไมสามารถทํางานได แตในหลายๆ 
ครั้งประชาคมนานาชาติอาจคาดหวังเรื่องเปาหมายท่ีเกินกวาจะบรรลุได 

๓) การเปล่ียนแปลง: เม่ือมีคนหลายฝายเขามาอยูรวมในการดําเนินการอยางพลวัต 
ความสนใจในประเด็นสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยตลอด 

๔) ความไมยึดติด: ตองมีความพยายามในการทําความเขาใจเก่ียวกับการสรางสันติภาพ
ท้ังกระบวนการ มิใชเพียงแตวิธีการกระแสหลักเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมข้ึนมา 

๕) มีพ้ืนท่ี: ตองมีการสรางสภาวะในการสรางพ้ืนท่ีรวมของการทํางาน 

๖) หลักวิเคราะห: ตองมีการวิเคราะหการสรางสมดุลของการจัดการความขัดแยง 

๗) หลักของเวลา: ตองเขาใจวาการสรางสันติภาพเปนการสรางศักยภาพในกระบวนการ
ทํางานเพ่ือตอบสนองท้ังการทํางานเฉพาะหนาและงานในระยะยาว   



๙๑ 

 

อนึ่ง ท่ีผูวิจัยไดนําเสนอมาเปนแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ
โลก ซ่ึงมีระบบ กลไก การทํางานรวมถึงอุดมการณขององคกรท่ีแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตาม เปนท่ี
นาศึกษาวาในระดับบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํานักสันติภาพ ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีชี้นําแนวคิดและ
พัฒนาสังคมโลกใหเกิดสันติภาพไดอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสรางสันติภาพ
ของนักสันติภาพโลก มีแนวทาง วิธีการ อยางไรจึงทําใหการขับเคลื่อนงานดานสันติภาพมีพลังและ
ประสบผลตอคานิยมของสังคมโลกท่ีเห็นพองในเรื่องของการปฏิเสธการใชความรุนแรงในการ
แกปญหาความขัดแยง  

๓.๒ วิเคราะหกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
 สําหรับนักสันติภาพโลกท่ีผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบในการศึกษาถอดบทเรียน ไดแก 
 มหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi), เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela)มาร
ติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King Jr.), คุณแมเทเรซา แหงกัลกัตตา, ดาไลลามะองคท่ี 
๑๔ เทนซิน เกียตโซ ซ่ึงแตละทานนอกจากจะมีหวงเวลาและบริบททางสังคมท่ีแตกตางกันแลว 
ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาก็ยังแตกตางกันดวย แตอยางไรก็ตามทานเหลานี้ตางก็นําหลัก
ศาสนาตนมาใชในการสรางสันติภาพและสรางสรรคโลกใหเกิดสันติสุขไดโดยมิไดมีศาสนาหรือความ
แตกตางทางเพศเปนเครื่องขวางก้ัน ผูวิจัยไดวิเคราะหเบื้องหลังการสรางสันติภาพของนักสันติภาพ
โลกท่ีมีหลักคิดไปสูการปฏิบัติ ไดดังนี้ 

 มหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) นักสันติภาพโลกในแนวทางการไมใชความรุนแรง 
(Non-violence) เปนผูท่ีไดเสนอวิธีการเพ่ือการสรางสันติภาพในรูปแบบ 3 แนวคิดหลักๆ ไดแก สัตย 
(Satya) อหิงสา (Ahimsa) และสัตยาเคราะห (Satyagraha) หรือพลังแหงสัจจะ มหาตมะ คานธี ได
นําเสนอ “รากฐานของอหิงสาหรือการไมเบียดเบียนนั้นเริ่มตนจากศรัทธาในสัจจะหรือพระเปนเจา” 
ซ่ึงดํารงอยูทุกหนทุกแหงดังนั้นจะไมอาจใชความรุนแรงตอชีวิตของฝายตรงขามไดไมอาจเกลียดชังเขา
ไดแตท่ีตองเปนศัตรูดวยคือความชั่วและความ อยุติธรรมตางๆ การตอสูกับความอยุติธรรมเหลานี ้                    
จักตองใชอหิงสาเปนหลักและพรอมท่ีจะเผชิญกับความทุกขยากในลักษณะตางๆ ซ่ึงจะกระทําไดก็
ตอเม่ือผูปฏิบัติสัตยาเคราะหหรือผูท่ีใชอหิงสามีศรัทธาในพระเปนเจาหรือสัจจะ ซ่ึงสิ่งท่ีเปนขอมูล
ยืนยันแนวคิดดังกลาวขางตนก็คือสถานการณการตอสูเพ่ือเอกราชของอินเดียท่ีคานธีไดชี้ใหเห็นวา 
“หากทานคิดวาเราจะสามารถไดเอกราชมาดวยวิธีการไมใชความรุนแรงนั่นก็หมายความวาผูคน
จํานวนมากในประเทศจะตองจัดองคกรกันดวยการไรความรุนแรงถาปราศจากคลื่นมหาชนท่ีหันมาใช
อหิงสาแลวเราก็ไมอาจเปนไทแกตัวโดยอาศัยเสนทางแหงการไมใชความรุนแรงได”๖ คานธีแนะให
ผูคนเปลี่ยนแปลงตามความปรารถนาท่ีอยากจะใหโลกใบนี้เปลี่ยนแปลง (ไปในทางสงบสันติสุข) (“Be 
the change that you wish to see in the world.”)๗ 

  ๖M.K. Gandhi, My Non-violence, (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1960), p.4. 
 

๗“Be the change you wish to see.”, <http://en.wikiquote.org/wiki/Mahatma_Gandhi>. 
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เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งคนแรก
ของประเทศแอฟริกาใต เปนผูนําท่ีสามารถนําพาประเทศแอฟริกาใตเขาสูยุคใหมแหงการอยูรวมกัน
อยางปรองดองระหวางคนพ้ืนเมืองของประเทศสองกลุม คือ กลุมคนผิวขาวท่ีสืบเชื้อสายมาจาก
ชาวดัทช เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ และมีภาษาของตนเองคือภาษาแอฟริคานส และกลุมชาว
พ้ืนเมืองผิวดําท่ีมีภาษาของตนเองเชนกัน คือภาษาธอรซาห ท่ีมีจํานวนประชากรมากกวาคนผิวขาว
มาก ท านแมนเดลลาสามารถนํ าประเทศไปสู การ เปลี่ ยนผ านทางการ เ มือง  (Political 
Transformation) โดยไมตองเผชิญกับความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอสูทางการเมืองระหวางคน
สองกลุมดังกลาวนี้ท่ีในขณะนั้นมีแนวโนมท่ีจะขยายกลายเปนสงครามกลางเมือง และผานไปไดอยาง
สงบเรียบรอยสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จนท่ัวโลกยกยองใหเกียรติทานในฐานะผูมีภาวะผูนํา
ระดับสูงของโลกในการสรางแรงบันดาลใจจากหลายๆ สิ่งสู “ความรูรักสามัคคีรวมกันในการสราง
ชาติ” ของคนในแอฟรกิาใตท้ังสองกลุม และทานแมจะเสียชีวิตไปเม่ือไมนานนี้ ก็ยังเปนแรงบันดาลใจ
แกนักสันติภาพท่ัวโลกท่ีพากันชื่นชม ยกยองผลงานการเปนผูนําของทานตลอดชีวิตแหงการตอสูเพ่ือ
อิสรภาพของทาน วา “รูปแบบเนลสัน” (Nelson’s Model) โดยครั้งหนึ่ง ทานไดกลาวสุนทรพจนตอ
ฝูงชนจํานวนมาก และไดขอรองใหทุกคนลืมอดีต แลวชักชวนใหท้ิงอาวุธ หยุดการตอสูหรือการกอ
จลาจลดวยความหมายโดยนัยคือจะไมมีการเอาผิดโดยรัฐ และหันมารวมกันสรางชาติผานการจัดตั้ง
รัฐบาลรวมกันดวยระบอบประชาธิปไตย หรือคํากลาวท่ีวา “การปรองดอง เริ่มตน ณ จุดนี้” โดยจัด
ใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยรวมกันระหวางกลุมคนขาวท่ีใชภาษาแอฟริคานส และกลุมคนดําท่ี
ใชภาษาธอรซาห  เพราะเปาหมายท่ีเปนภาพรวมซ่ึงอยูในใจของทานแมนเดลลา ณ ขณะนั้นก็คือ การ
อยูรวมกันอยางสันติสุข โดยทานชี้ใหเห็นวาทุกฝายตางมีขอบกพรอง แตทุกฝายจําเปนตองอยูรวมกัน
และไมอาจปฏิเสธสิ่งเหลานี้ได มิใชเรื่องของการมากําหนดแนวทางแพชนะหรือการตอบโตทาง
การเมืองแตอยางใด๘ 

มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King Jr.) หมอสอนศาสนานิกายแบปทิส 
และนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน (Civil Right) เกิดท่ีนครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย เปนบุตรชายของพระ
แบปทิส ไดรับการศึกษาจากวิทยาลัยมอร เฮาส แอตแลนตา  จากวิทยาลัยการศาสนาโครเซอร เพน
ซิลเวเนีย และจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ตอมาไดกลายเปนผูนําขบวนการเรียกรองสิทธิ
เสมอภาคของชาวผิวดํา เนื่องจากนโยบายและแนวทางตอตานท่ีใชความนุมนวลตามแนวทางของ
มหาตมะ คานธี และจากทักษะการพูดตอสาธารณะท่ีเปนท่ีเลื่องลือ คิง ไดเปนผูนําในการคว่ําบาตรไม
ยอมรับการแบงแยกคนผิวดําท่ีไมใหโดยสารรถประจําทางรวมกับคนผิวขาวท่ีเมืองมอนต โกเมอรี่ รัฐ
แอละบามา และจัดประชุมผูนําศาสนาคริสเตียนตอนใต ซ่ึงในระหวางนี้เขาถูกจับขังคุกหลายครั้ง ในป
พ.ศ. ๒๕๐๖ คิงเปนผูนําในการเดินขบวนอยางสันติท่ีอนุสาวรียลิงคอลนในวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมี
ผูเขารวมเดินมากถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน ในการประชุมครั้งนี้เขาไดกลาวสุนทรพจนท่ีมีชื่อเสียง คือ”
ขาพเจามีความฝน” (I Have a Dream) และในโอกาสนี้เขายังไดประกาศดวยวา “อเมริกาจะ
ปราศจากความลําเอียงและไมมีอคติตอคนผิวสีในปพ.ศ. ๒๕๐๗” ในปพ.ศ. ๒๕๐๗ มารติน ลูเธอร คิง 

๘สุ ร ศั ก ดิ์  อั ค ร อ า รี สุ ข ,  “ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู นํ า  จ า ก ผู นํ า ร ะ ดั บ โ ล ก ” ,   <surasak-
akkaraareesuk.blogspot.com/…/blog-post.html>, 19 ก.ค. 2553. 

                                                           



๙๓ 

 

ไดรับรางวัลสันติภาพเคเนดี้ (Kenedy Peace Prize) รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Noble Prize) 
ความสําเร็จสูงสดุของเขา คือ การทาทายอํานาจของกฎหมายแบงแยกผิวในภาคใตของสหรัฐอเมริกา 
หลังปพ.ศ. ๒๕๐๘ เปนตนไป เขาไดหันเหความสนใจไปเนนการรณรงคใหมีการปรับปรุงสภาพสังคม
ของคนผิวดําและคนยากจนในภาคเหนือของประเทศซ่ึงพบวางายกวา นอกจากนี้ มารติน ลูเธอร คิง 
ยังไดรณรงคตอตานการทําสงครามเวียดนาม และจะจัดการชุมชนใหญในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกครั้ง
หนึ่ง  ในท่ีสุด เขาถูกลอบยิงถึงแกชีวิตท่ีเมืองเมมฟส รัฐเทนเนสซ่ี โดยเจมส เอิรล เรย ชาวผิวขาว ซ่ึง
ตอมาถูกจับกุมไดท่ีกรุงอนดอน ประเทศอังกฤษและถูกศาลพิพากษาจําคุก ๙๙ ป  หลังจากท่ีมารติน 
ลูเธอร คิงถูกลอบสังหารในป ค.ศ. ๑๙๖๘  เขาก็ไดกลายเปนสัญลักษณของการตอตานเพ่ือความ
ยุติธรรมทางเชื้อชาติจวบจนทุกวันนี้ ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ของทุกป ซ่ึงตรงกับวันคลายวันเกิดของเขา 
ไดรับการประกาศใหเปน “วันมารติน ลูเธอร คิง” วันนักขัตรระดับชาติ โดยคอยๆ ไดรับการยอมรับ
จากรัฐตางๆ เพ่ิมข้ึนนับแตพ.ศ. ๒๕๒๙ เปนตนมา๙ 

คุณแมเทเรซา แหงกัลกัตตา ผูท่ีไดรับการยกยองวาเปนนักสันติภาพโลกในสายสังคม
สงเคราะห ไดกลาวไวในเรื่องราวชีวิตของทานเก่ียวกับความรักท่ีบริสุทธิ์สรุปความวาความรักเริ่มตนท่ี
บาน แตทุกวันนี้เรามีครอบครัวท่ีมีปญหาถึงข้ันบานแตกสาแหรกขาดอยูมากมายก็เนื่องมาจากการ
ขาดการแบงปนกัน และไมมีความสุขใจในการรับใชกันและกัน หาใชความยากจนไม แตเปนเพราะ
ความทะเยอทะยานอยากได อยากมี อยากเปนท่ีไมไดรับการควบคุมจนใหความสําคัญกับสิ่งตางๆ 
เหลานั้นมากกวาครอบครัว นี่คือเหตุผลท่ีทําใหคุณแมมักบอกกับคนหนุมสาวท้ังหลายวา เม่ือหนุมสาว
รักกันเปนเรื่องสวยงาม แตขอใหแนใจวารักกันดวยหัวใจบริสุทธิ์สะอาดมากกวาเงินทองและการ
ครอบครองใดๆ ท้ังสิ้น และคุณแมไมเคยเบื่อท่ีจะพูดถึงเรื่องความรักกับชีวิตครอบครัวซ่ึงเปนหนวย
เล็กท่ีสุดแตมีความสําคัญอยางยิ่งยวดของสังคมถาทุกคนตองการใหครอบครัวและสังคมมีความสงบ
สันติสุข ก็ตองเรียนรูท่ีจะแบงปนความสุขยื่นมือออกเพ่ือรับใชกัน และมอบหัวใจเพ่ือความรัก ความ
ออนโยน และความยินดีกับการให  ท้ังหมดนี้เปรียบเสมือนตะเกียงรักท่ีจะสามารถนําทางทุกคนกลับ
สูครอบครัวได๑๐ 

  ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เทนซิน เกียตโซ:แนวคิด “จิตเดิมแทของมนุษยคือความ
กรุณา”๑๑โฮเวิรด ซี. คัทเลอร ไดสนทนากับทาน ดาไลลามะองคท่ี14 มีนัยวา คํากลาวเก่ียวกับ
ธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษยในความเห็นของทาน ดาไลลามะนั้น คือความรักความเมตตา แลวเหตุใด
โลกนี้จึงยังเต็มไปดวยความขัดแยงและพฤติกรรมกาวราว ทานทาไลลามะตอบวาเราไมอาจปฏิเสธได
วาความขัดแยงและความขมึงตึงดํารงอยูในจิตใจของเราในครอบครัว ในสังคม ในประเทศ และในโลก 

๙“มารติน ลเูธอร คิง จูเนียร”, <Guru.sanook.com>, 26 พ.ย. 2556, สืบคนเมื่อ 18 ก.ย. 2559. 
๑๐คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา  , แมของผูยากไร  , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง ,

2541) , หนา 39-45, อางใน พูนสุข มาศรังสรรค, การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หนา 19. 

๑๑อางใน พูนสุข มาศรังสรรค, การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554, หนา 59-60. 

                                                           



๙๔ 

 

จึงมีผูสรุปวาธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย คือความกาวราวรุนแรงแลวก็มีผูเปรียบเทียบคนกับสัตววา 
คนมีความกาวราวรุนแรงมากกวาสัตวบางคนก็วาความรักความเมตตาเปนสวนหนึ่งของจิตใจมนุษยใน
ดานหนึ่งก็จริงแตในอีกดานหนึ่งก็มีความเกลียด ความโกรธ คือจิตมี ๒ ดาน แตทาน ดาไลลามะ ก็ยัง
ยืนยันความเชื่อของทานวา ธรรมชาติของมนุษยคือความกรุณา และความออนโยน ความโกรธความ
เกลียด ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงสิ่งท่ีจรมาไมใชพ้ืนฐานของจิตดังท่ีเรียกกันวา “จิตเดิมแท”และ
มีคําพูดวาจิตเดิมแทนั้นประภัสสรความกาวราวรุนแรงเกิดข้ึนไดแตไมใชธรรมชาติของจิตเดิมแท 
หากแตเปนผลจากการรูจักคิด (intelligence) โดยมนุษยพัฒนาสมรรถนะของสมองข้ึนมาเปน
เครื่องมือท่ีจะหาทางตอสูกับภัยตางๆในธรรมชาติ เม่ือสังคมมนุษยมีความซับซอนมากข้ึนๆมนุษยก็
ตองพัฒนาสมรรถนะของสมองมากข้ึน สรุปวาจิตเดิมแทของมนุษยมีความออนโยน แตความกาวราว
รุนแรงเกิดจากการพัฒนาสมองท่ีไมไดสมดุลกลาวคือ พัฒนาความเกงโดยไมถวงดุลดวยความกรุณา 
จึงนําไปสูการทําลายและความวิกฤติ๑๒ 

 

 กลาวไดวา นักสันติภาพโลกท่ีผูวิจัยไดนํามาแสดงตัวอยางแนวคิดการสรางสันติภาพท่ีมี
อิทธิพลตอสังคมอยาง มหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela)
มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King Jr.) คุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา และ              ดา
ไลลามะองคท่ี ๑๔ เทนซิน เกียตโซ ซ่ึงแตละทานนอกจากจะมีหวงเวลาและบริบททางสังคมท่ี
แตกตางกันแลว ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาก็ยังแตกตางกันดวย แตอยางไรก็ตามทานเหลานี้
ตางก็นําหลักศาสนาตนมาใชในการสรางสันติภาพและสรางสรรคโลกใหเกิดสันติสุขไดโดยมิไดมี
ศาสนาหรือความแตกตางทางเพศเปนเครื่องขวางก้ัน ผูวิจัยไดวิเคราะหเบื้องหลังการสรางสันติภาพ
ของนักสันติภาพโลกท่ีมีหลักคิดไปสูการปฏิบัติ ไดดังนี้ 

นักสันติภาพโลก อุดมการณท่ีนําไปสูกระบวนการสรางสันติภาพ 

มหาตมะคานธี -สัตย หรือ สัจจะ คือพระเปนเจา 
-อหิงสา 
-สัตยาเคราะหคือ การดื้อแพง 

เนลสัน แมนเดลา -ใหอยูกับปจจุบัน ลืมอดีตท่ีนําไปสูความขัดแยง 
-ใชความปรองดองและหลักประชาธิปไตยเปนเครื่องมือ
แกปญหา 
-การพัฒนาการศึกษา การทํากิจกรรมรวมกันชวยสลายความ
แตกตางสรางความสามัคคี 
-ความเปนผูนํา ดวยการวางตนเหมาะสมในหลากสถานการณ 

๑๒“บนเสนทางหนังสือ”, <http://www.doctor.or.th/node/2109>, ดูรายละเอียดใน ดาไลลามะท่ี14 
และ โฮเวิรด ซี. คัทเลอร, ศิลปะแหงความสุข (The Art of Happiness), พิมพครั้งท่ี 5,(กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพอีเทอรนัล อิงค,2549). 

                                                           



๙๕ 

 

การสื่อสารท่ีดี ไมหลงตน อุทิศตนเพ่ือสวนรวม 

มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร -การไมแบงแยก  
-ยืนหยัดอุดมการณ  
-สื่อสารสรางแรงบันดาลใจ  
-ยึดม่ันในหลักความเสมอภาค  
-คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

คุณแมเทเรซา -ศรัทธาในความรักอันบริสุทธิ์  
-การใสใจแบงปนความสุขใหคนรอบขาง  
-การทําใหครอบครัวเขมแข็งทางความรัก 
-ทําสันติภาพเล็กในมือคนทุกคนเพ่ือทําใหโลกเกิดสันติภาพ 
-สรางแรงบันดาลใจชวยเหลือผูยากไร ผูทุกขยาก 

นักสันติภาพโลก อุดมการณท่ีนําไปสูกระบวนการสรางสันติภาพ 

ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ -ความรักความเมตตา 
-เชื่อวาจิตมนุษยแทมีความกรุณา 
-กิจกรรมพัฒนาจิตและปญญา สื่อสารเพ่ือสันติภาพ 
-วาทกรรมแหงความรักและเมตตานําพาสันติภาพ 

 

จากอุดมการณนําไปสูกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกท้ัง ๕ ทาน ได
สะทอนใหเห็นถึงเกณฑสําคัญเชิงคุณภาพในการชี้วัดหรือบงชี้ถึงความสําเร็จในกระบวนการท่ีนําไปสู
สันติภาพท้ังมิติสันติภาพภายในและภายนอก ท่ีไดจากนักสันติภาพโลกผูเปนบุคคลหรือนักตอสูเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนในทางสันติวิธี ปราศจากการใชความรุนแรง หรือผูท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพในฐานะผูขับเคลื่อน และมีบทบาทสําคัญในการสรางสันติภาพ สนับสนุนการใช
สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยงในบริบทตางๆ ท่ีกลั่นกรองได มีดังนี้ 

๑)  เขาใจในกระบวนการสรางสันติภาพภายใตกรอบแหงความจริง ๔ ประการ
กลาวคือ (๑) การมองเห็นและตระหนักถึงปญหาความขัดแยงท่ีลุกลามเปนความรุนแรง (๒) การ
พยายามท่ีจะสาเหตุแหงปญหาความขัดแยงท่ีลุกลามเปนความรุนแรง (๓) มีความคิดท่ีพรอมลงมือทํา
ในการแปรเปลี่ยน (transformation) ความขัดแยงท่ีอาจลุกลามเปนความรุนแรงใหเปนความเขาใจ 
และเลิกแลวตอกันอยางยั่งยืน (๔) ใชสันติวิธีเปนเครื่องมือจัดการแกปญหาความขัดแยงท่ีลุกลามเปน
ความรุนแรงใหจบลงโดยมีจุดหมายคือความสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

๒) ลดความเบียดเบียนกันดวยหลัก “อหิงสา” คือ การไมใชความรุนแรงตอชีวิตใน

การอยูรวมกันอยางสันติเอกราชและความเปนไทตองไดมาโดยปราศจากความรุนแรงตอกัน 

๓) เขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนใหถองแท พรอมการมีใจกวาง เปดใจหลักตางศาสนา
ท่ีตางก็เนนใหรักเพ่ือนมนุษยเชนรักตนเอง และตางเนนการสรางสันติภายในดวยหลักท่ีเสมือนการรัก



๙๖ 

 

สันติภาพ  ซ่ึงแนนอนวาตองปราศจากความรุนแรง เนนความบริสุทธิ์แหงจิตสํานึกในความเปนมนุษย 
“ความสุขหรือสันติสุข” ในมุมมองของพระพุทธศาสนาคือการดําเนินชีวิตอยางมี “สติ” รูเทาทัน
ความคิดของตนท่ีจะกอใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน, ในมุมมองของศาสนาคริสต คือ การ
ดําเนินชีวิตท่ีมี “ความรัก” และ “จิตสํานึกอันบริสุทธิ์” ตอพระเจาและเพ่ือนมนุษยท่ีกอใหเกิด
สันติภาพ, ในมุมมองของศาสนาอิสลามคือการดําเนินชีวิตดวยการทําความดี ท่ีมีหลักความ 
“ยุติธรรม” และหลักการมุงสูสันติสุข, หรือในมุมมองของศาสนาฮินดูท่ีเนนการสรางสันติภายในดวย
หลัก “รักสันติภาพ”  เปนตน ตางก็มีแนวคิดหลักในการสอนใหศาสนิกดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมได
อยางมี “สันติสุข” และ “สันติภาพ”เฉกเชนเดียวกัน  

๔) ตองมีสํานึกแหงความเมตตากรุณา รวมสรางความรักในใจตนโดยเฉพาะในสถาบัน
ครอบครัว และเผื่อแผเพ่ือนมนุษยดวยกันในสังคม อภัยตอความผิดพลาด ละเวน หลีกเลี่ยงความ
เกลียด ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทตอกัน นับถือใหเกียรติกัน เคารพกันในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยเฉกเชนเดียวกัน ไมแบงแยกหรือมีอคติในเรื่อง ‘เพศ’ (gender) 

๕) ตองมีความเพียร ๔ ในการสรางสันติภาพ ไดแก การระวังเหตุแหงความขัดแยง การ
ขจัดความขัดแยงอันจะลุกลามนําสูความรุนแรง การปองกันความขัดแยง และการรักษาพัฒนาใหเกิด
ความสงบสันติสุขอยางยั่งยืน (เรียก “ปธาน ๔” ในพระพุทธศาสนา) โดยใช “พลังทางศาสนา” ซ่ึง
เม่ือนํามาบูรณาการรวมกันก็จะเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสูความสัมฤทธิผลตอกระบวนการ
สรางสันติภาพโดยจะสามารถแปลงเปลี่ยนความขัดแยงรุนแรง (violent-conflict transformation) 
มาเปนบรรยากาศแหงความปรองดอง ความสมานฉันทตอกันในสังคมรูจักแบงปน “ลมหายใจแหง
สันติภาพ”(sharing breath of peace)ดวยคติพจน “จากขันติและสติ สูสันติอยาง
ยั่งยืน”๑๓(tolerance and mindfulness to sustainable peace)  

๖) มีเปาหมายการสรางสันติภาพแบบ ๒ ทาง คือ การสรางสันติภาพดวยการควบคุม
ความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรงใหไดเปนเบ้ืองตน (Peace Keeping) จากนั้นคือยุติความขัดแยง
ท่ีนําสูความรุนแรง (Peace Making) การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในมุมมองของนักสันติวิธี
มิไดเปนหลักประกันวาทุกกรณีจะตองสําเร็จ หรือทุกวิธีจะสามารถสรางสันติภาพภายนอกใหเกิดแก
บุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมได ขณะท่ีบางกรณีสันติวิธีก็อาจใชไมไดเลย นักสรางสันติภาพตองมีวิธี
จัดการความขัดแยงใน ๒ มิติหลักๆ คือ มิติของความขัดแยงดานในซ่ึงเปนการจัดการความขัดแยงใน
เชิงปจเจกฯ หรือเชิงอัตวิสัย และมิติของการจัดการความขัดแยงดานนอกซ่ึงเปนการจัดการความ
ขัดแยงในเชิงสังคม 

(๗) ตองยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม (participation) และเขาถึงชุมชนและ
สมาชิกในสังคม อยางไรก็ตามสังคมจะสันติสุขไดตองเริ่มจากปจเจกฯ แตละปจเจกฯ รวมกันเปน
สมาชิกหนวยยอยในสังคมไดแกครอบครัวของแตละบาน โรงเรียน สถานศึกษา สถานพยาบาล 

 
๑๓ดูแนวคิด พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร., “พลังศาสนากับความอยูรอดของมนุษยชาติในสังคม

พหุวัฒนธรรม”, <www.ps.mcu.ac.th>. 
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สถาบัน และองคกรตางๆ กลาวไดวา การมีสวนรวมภายใต “การสื่อสาร” อยาง “กระจางชัดดวย
สันติ” เปนสวนสําคัญของปฏิบัติการรวมสรางสันติภาพ ไมวาจะเปนการรวมปรึกษาหารือ รวมหา
ทางออก รวมแกไข รวมปองกัน รวมอนุรักษใหคนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ใน
กระบวนการนี้ ท้ังคนหรือปจเจกฯ (individual) ซ่ึงก็คือสมาชิกในสังคม และท้ังระบบ (system)                  
มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเสมอดังนั้น เม่ือจะพัฒนาสันติภาพ ก็ตองพัฒนาท้ังคนและท้ังระบบไป
พรอมๆ กัน 

ผลการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลก ผูวิจัยไดนํามา
เปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหเพ่ือนําเสนอเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพ
ขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก  

๓.๓ เกณฑช้ีวัดความสําเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ

และนักสันติภาพโลก 

 ๓.๓.๑ การสรางกรอบเกณฑช้ีวัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ 

ผูวิจัยไดนําองครวมของเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพของ
องคกรและนักสันติภาพโลก มาสรุปเปนสาระสําคัญหลักกอนนําไปวิเคราะหประกอบกับการ
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสรางสันติภาพในทุกภาคสวนของสังคม
ทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนาในข้ันตน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) ตองธํารงไวซ่ึงการรักษาสันติภาพและความม่ันคง ท้ังในระหวางประเทศ รัฐ 
ภูมิภาค เมือง จังหวัด อําเภอ ตําบล และชุมชนตางๆ โดยการประสานกันแกไขขอพิพาทดวยสันติวิธี 
และมีการดําเนินงานเพ่ือระงับภัยคุกคามตอสันติภาพ เชน การละเมิดสันติภาพ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนการเหยียบย่ํา ดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในหมูชนท่ัวโลกท่ีอยูทามกลางพหุศาสนา ชาติ
พันธุเผาพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ท่ีแตกตางกัน 

 ๒) มีการสงเสริมการพัฒนาในมิติของปจจัยและโครงการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ดวย
การรวมประสานงานอยางมีความเปนกลางในทางการเมือง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเพ่ืออํานาจและ
ผลประโยชนสวนตน เชน การรวมมือกันในการวางแผนและการดําเนินการในโครงการพัฒนาดาน
ตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบนิเวศน และสิ่งแวดลอม 
เปนตนดวยการพัฒนาไปพรอมกับการบรรเทาทุกขเพ่ือมนุษยธรรม 

 ๓) มีการใหคุณคาและความสําคัญกับการปฏิรูปและการปฏิบัติการในกระบวนการ

รักษาสันติภาพใหเจริญงอกงามและย่ังยืน ดวยการสงเสริม ใหขวัญกําลังใจผูมีจิตอาสาและคนใน

องคกรตางๆ ผูรวมในกระบวนการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 
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 ๔) มีสวนรวมกันในการพัฒนาภูมิปญญาและจิตสํานึกในการรวมมือกันรักษาสันติภาพ
ของมวลมนุษยชาติในดานตางๆ ไดแก การศึกษา วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซ่ึงจัดเปน
ชองทางในการศึกษาและปฏิบัติการตางๆ ในกระบวนการสันติภาพ 

 ๕) มีการสงเสริมใหรักษาศีล ปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรมอยางลึกซ้ึงใหสมกับ

ความเปนมนุษยผูประเสริฐ โดยการสนับสนุนการเจริญจิต เจริญภาวนาเพ่ือพัฒนาในดานตอไปนี้ 

             - ดานจิตภาพ ใหมีสติ มีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์ มีความรัก ความเมตตากรุณา ปราศจากจิตท่ี
คิดประทุษรายเบียดเบยีนท้ังตนเองและมนุษยรวมโลก มีความพอใจและเปนสุขท่ีจะเพียรเจริญจิตจน
สามารถพัฒนาใหเกิดสันติภาพภายในตนเองออกสูผูแวดลอมทุกระดับจากระดับจุลภาคสูระดับ
มหัพภาค ขยายเปนสันติภาพท่ียั่งยืนในโลกใบเดียวกัน 

             - ดานกายภาพ ใหรูจักการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข รวมกันจัดโครงสรางสังคมให
คนในสังคมมีความเปนอยู “พอเพียง” ในปจจัย ๔ พ้ืนฐาน (อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค)  ไมเอาเปรียบ ไมเบียดเบียนทํารายประหัตประหารกัน รูจักแบงปนกัน เอ้ือเฟอตอกัน 
ชวยเหลือกันในยามประสบภัยพิบัติ รวมถึงการไมทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนตนเพียงฝายเดียว 
แตตองรวมมือรวมใจกันอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสวนรวม 

             - ดานพฤติภาพ ใหรูจักการอยูรวมกันในสังคมดวยการตระหนักถึงความยุติธรรม สิทธิ
มนุษยชน ท่ีตองไมมีการลวงละเมิดตอกัน ไมใชวาจากลาวโทษเพ่ือทําลายน้ําใจ หรือสรางความ
แตกแยก สรางความเกลียดชังใหเกิดระหวางกัน รูจักใหเกียรติและเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย
ของกันและกัน มีความอดทนตอกัน รูจักอภัยกัน รวมกันแกปญหาความขัดแยงดวยเหตุผล เพ่ือ
ปองกันการใชความรุนแรงตอกัน 

             - ดานปญญาภาพ ใหมีโยนิโสมนสิการ สามารถแยกแยะดีชั่ว เพ่ือประโยชนสุขสวนรวมใน
สังคมทุกระดับในโลกใบเดียวกัน 

 ๖) รวมกันพัฒนาประชาชน บุคลากร องคกร และองคการตางๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหมี “คุณภาพ” นอมนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช
ในการดํารงชีวิต ปฏิบัติหนาท่ีท่ีถูกตองตามหลัก“ธรรมภิบาล”(Good Governance)คือใหมีการ
ปกครอง มีการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลกิจการตางๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามครรลองคลองธรรม
อยูในศีลธรรม (morality) คุณธรรม (virtues) จริยธรรม (ethics) และความถูกตองชอบธรรม 
(rightness and justice)รวมกันเอ้ือใหเกิดสิทธิและเสรีภาพท่ีเทาเทียมกัน (equal rights) 

 ๗) พหุศาสนองคกรและสมาชิกทุกระดับตองรวมมือกันสงผาน “ลมหายใจแหง
สันติภาพ” (Breath of Peace)เพ่ือจรรโลงสันติภาพและสันติสุขใหเกิดอยางยั่งยืนในทุกพ้ืนท่ีชุมชน 
ทองถ่ิน รัฐ ประเทศ และในโลกใบเดียวกัน โดยใชเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ ไดแก การรวมมือกัน
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ในการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันในการอยูรวมกันอยางสันติ
สุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ออันหลากหลาย(International Symposium on 
Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies)รวมถึงการ
สนับสนุนใหแตละศาสนิกศึกษาใหเขาถึงแกนแทของศาสนาตนและทุกศาสนาในโลกเพ่ือความเขาใจ
อันดีตอกันในทางสันติ 

๘) ผูอยูในกระบวนการสรางสันติภาพตองทําความเขาใจกรอบแหงความจริง ๔ 

ประการ (อริยสัจ ๔) และนําไปใชในปฏิบัติการสรางและรักษาสันติภาพใหเกิดอยางย่ังยืน ไดแก 

 - ปญหาความขัดแยงท่ีลุกลามเปนความรุนแรง (ทุกข)  

 - สาเหตุแหงปญหาความขัดแยงท่ีลุกลามเปนความรุนแรง (สมุทัย – เหตุแหงทุกข) 

 - การแปรเปลี่ยน (transformation) ความขัดแยงท่ีอาจลุกลามเปนความรุนแรงให

กลายเปนความเขาใจอันดีตอกัน เลิกแลวตอกันอยางยั่งยืนดวยมิตรภาพ (นิโรธ - ความดับทุกข) และ 

 - การรูจักเลือกใชเครื่องมือในการจัดการแกปญหาความขัดแยงท่ีไดลุกลามเปนความ

รุนแรงใหจบลง (มรรค - ทางแหงการพนทุกข) 

 ๙) ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการสันติภาพตองลดความเบียดเบียนกันดวยหลัก 

“อหิงสา” คือการไมใชความรุนแรงตอชีวิตและความปลอดภัยท้ังทางกายและทางใจในการอยูรวมกัน

อยางสันติ เพ่ือใหสมกับความเปนมนุษยผูประเสริฐ อาศัยในถ่ินท่ีอยูท่ีเปนเอกราช มีความเปนไทตอ

กัน 

 

 ๑๐) ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการสันติภาพตองกําจัดความตองการเอาชนะ การ

เพงโทษผูอ่ืนหรือฝายตรงขาม ดวยสํานึกแหงความเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษยดวยกันท่ีอยู

ภายใตสัจธรรมแทเดียวกัน คือ มีเกิด มีแก มีเจ็บไข และมีการตายทุกผูทุกนาม ไมมีใครหนีรอดกฎ

ธรรมชาตินี้ไปไดไมวาวิทยาศาสตรจะเจริญกาวหนาไปเพียงใดก็ตาม 

 ๑๑) ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการสันติภาพตองมีความเพียร ๔ ดาน (พุทธธรรม 
“ปธาน ๔”) ไดแก ความเพียรในการระวังเหตุแหงความขัดแยงความเพียรในการขจัดความขัดแยงอัน
จะลุกลามไปสูความรุนแรง ความเพียรในการปองกันความขัดแยงและความเพียรในการรักษา พัฒนา
ใหเกิดความสงบ สันติสุขอยางยั่งยืน รวมกับหลักพุทธธรรมอ่ืนท่ีมีความเก่ียวโยงกันเปนเครื่องมือ
ประกอบในการรวมสราง รวมรักษาและรวมอนุรักษสันติภาพใหเกิดอยางยั่งยืน ไดแก ภาวนา ๔ 
สังคหวัตถุ ๔  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ รวมกับหลัก
คําสอนในพหุศาสนาหลักๆ มารวมเปน “พลังทางศาสนา” เพ่ือรวมกันแบงปน “ลมหายใจแหง
สันติภาพ” (Sharing ‘breath of peace’) 



๑๐๐ 

 

 ๑๒) ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการสันติภาพตองมีเปาหมายท่ีตองเพียรพยายาม
ใหบรรลุใหจงได คือ 

 - การสรางสันติภาพดวยการควบคุมความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรงใหจงไดเปนเบื้องตน 
(Peace Keeping)  

 - ยุติความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรงใหจงได (Peace Making) 

 ๑๓) ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการสรางสันติภาพเพ่ือความปรองดอง สมานฉันท 

ตอง ยึดหลักการ ทํางานแบบการ มีหรือการให  “สวนรวม” ดวยความยินดี  (willing 

participation) เพ่ือรวมกันพัฒนาท้ังคนและระบบไปพรอมกัน 

 

แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนัก

สันติภาพโลกท่ีศึกษาวิเคราะหไดในข้ันตนกอนนําไปตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    อิสลาม: 

สันติตามวิถีแหง 

พระเจา 

 

พระพุทธศาสนา:  

อริยสัจ 4 

 

การสรางสันตภิาพโดย 
ควบคุมความขัดแยง/ 

ความรุนแรง                      
(Peace Keeping) 

 

การสรางสันตภิาพโดยยุติ
ความขัดแยง/ความรุนแรง                      

(Peace Making) 
 

1) ระวังตน-เขาใจถูก 
(Inner Prevention) 

2) การขจัดความขัดแยง/
รุนแรงท่ีเกิดแลว 
(Resolution) 

3) การปองกัน/เสริมสราง/
พัฒนา 

(Outer Prevention & 

Development) 

4) การอนุรักษใหย่ังยืน 
(Sustainable Preservation) 

 

การสรางสันตภิาพท่ีไรความ

ขัดแยงท่ีรุนแรง 

(Peace Building): 

นักสันติภาพ/องคกร

สันติภาพ (ปจเจก+ระบบ) 

ฮินดู:  

สัจจะ อหิงสา  

สัตยานุเคราะห 

 

ศาสนาคริสต:  

ศรัทธารักและ

แบงปน 

 



๑๐๑ 

 

๓.๓.๒ การตรวจสอบเกณฑช้ีวัดความสําเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสรางสันติภาพท่ีได

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณ ๒๕ คนซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการ

สรางและการวัดสันติภาพในองคกรตางๆ ท้ังทางตรงและทางออมท้ังในประเทศและตางประเทศใน

สังคมพหุศาสนาและวัฒนธรรม (ดังมีรายนามระบุไวในบทท่ี ๓) ระหวางก.ค.-ต.ค. ๒๕๕๙ ผูวิจัยได

สรุปมุมมองในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพใหสัมฤทธิผลและประสบ

ความสําเร็จไดเปนเกณฑช้ีวัดความสําเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสรางสันติภาพของบุคลากรและ

องคกรสันติภาพเพ่ือนําไปประกอบการวิเคราะหรวมกับเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการ

สรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลกจากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท้ังภาค

เอกสารและภาคปฏิบัติซ่ึงรวมถึงกรอบแนวคิดตางๆ ในพหุศาสนา และนํามารวมสนทนากลุมเฉพาะ

เพ่ือเติมเต็มองคความรูในข้ันตอนสุดทายของการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

  ๓.๓.๒.๑ เกณฑช้ีวัดตามกรอบท่ี ๑ การระมัดระวังตนเอง 

  ๑) มีวิธีการพัฒนาตนและนําสูการพัฒนาสวนรวมโดย มีการสํารวมกายใหมีทาที

การแสดงออกท่ีสุภาพ เปนมิตร ออนโยน หลีกเลี่ยงภาษากายท่ีจะกอใหเกิดความอึดอัด ไมสบายใจ

ตอผูอ่ืน มีการสํารวมวาจาดวยการมี “ปยวาจา” ใชถอยคําใหเกียรติ ชื่นชมและใหกําลังใจผูอ่ืน ใช

คําพูดท่ีสรางสรรคและหลีกเลี่ยงความขัดแยง กรณีท่ีมีความขัดแยงอยูแลวก็ไมสรางเง่ือนไขท่ีจะทําให

เกิดความขัดแยงใหม และมีการสํารวมและควบคุมจิตใจซ่ึงสําคัญท่ีสุดท่ีตองใชความพยายามมิให

เกิดอารมณไมพึงปรารถนา โดยตองใชสติในการแยกแยะปญหา มองปญหาดวยใจเปนกลาง โดยตอง

คํานึงถึงสันติภาพในมิติของมนุษยทุกคนท่ีพึงมีรวมกัน มิใชเพียงแคเพ่ือปจเจกฯ ใชหลักเมตตาธรรม

ผสานหลักความเปนกลาง ไมลําเอียง สรางสันติภาพใหเกิดในใจตนเองกอนอันดับแรก (Inner Peace) 

แลวจึงจะสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมท้ังบุคคลและธรรมชาติใหกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวได ในความเปน

กลาง จะสามารถทําใหอยูกับฝายใดก็ไดอยางสันติ ในการไกลเกล่ียตองยึดประมวลจริยธรรมใน

ความเปนกลาง ไมมีสวนไดสวนเสีย ไมชี้นําคูกรณี ใหคูกรณีตัดสินใจเอง ท่ีดีท่ีสุดในฐานะคนกลาง 

ตองใชหลัก “อคติธรรม” ไมลําเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัวและเพราะความหลง พยายามให

ท้ังสองฝายเขาใจเหตุและผล อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีอยูในท่ีมีความขัดแยงตองระวังความปลอดภัยใน

ชีวิตตนเองดวย ท่ีดีท่ีสุดคือพยายามท่ีจะไมขัดแยงกับใคร กรณีปจเจกฯ หากคิดตางก็สามารถเก็บไว

ในใจได เม่ือเกิดปญหาตองทําความเขาใจถึงรากของปญหาท่ีเกิดจึงจะนํามาสูการวิเคราะห สังเคราะห

แนวทางสันติภาพไดอยางถูกตองตรงตามบริบทของปฏิบัติการสรางสันติภาพและเรียนรูสิ่งท่ีอาจนํามา

ซ่ึงอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน จึงจะรูวิธีหลีกเลี่ยงไดเปนอยางดี 

  ๒) มีศีล โดยการปฏิบัติตนตามแนวศีล ๕โดยเฉพาะการไมทํารายผูอ่ืนดวยวาจา 

การกระทํา และการรักษาจิตของตนเองดวยการใหอภัย มีสมาธิและปญญา โดยการตระหนักเสมอ



๑๐๒ 

 

วามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน อีกท้ังยังมีคุณคาในการผูกมิตรตอกัน และ

ไดรับความชวยเหลือเก้ือกูลจากกันและกันโดยไมมีการนิ่งดูดาย เชนเม่ือเกิดกรณีบาดเจ็บ เปนตน 

หากบุคคลมีความถือตัวยอมทําใหขาดสติและสามารถจะกอความขัดแยงอันนําสูความรุนแรงไดโดยไม

จําเปน  

  ๓) มีการใชคติธรรมของคนดีหรือสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ไดแกธัมมัญุตา คือ 
ความเปนผูรูจักเหตุ ในการปฏิบัติงานตองระมัดระวังการกระทําใดๆ ท่ีจะเปนเหตุใหการสราง
สันติภาพเปนไปในทางลบ ตองตั้งม่ันแกไขปญหาโดยไมทอถอย อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล 
ในการปฏิบัติงานีตอตองระวังผลกระทบท่ีจะมีตอผูมีสวนเก่ียวของในวงกวาง พึงระวังผลลัพธจากการ
ปฏิบัติงานไมใหสรางความขัดแยงท่ีรุนแรงยิ่งกวาท่ีมีอยูเดิม อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน ใน
การปฏิบัติงานตองประเมินตนเองและสถานการณแวดลอมในทุกบริบทท่ีเก่ียวของ จะตองไมนํา
ตนเองเขาไปอยูในความขัดแยงนั้นๆ มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักประมาณ ในการปฏิบัติงานตอง
รูจักประเมินสภาวะแวดลอม ขาวสาร การรับรูของมวลชน ความเปนไปไดในการเจรจาพูดคุย หรือ
การปฏิบัติภารกิจใดๆ ตองอยูภายใตสถานการณท่ีควบคุมได กาลัญุตา คือความเปนผูรูจักกาลเวลา 
ในการปฏิบัติงานตองรูจักเขาใจในบริบทของสังคม ในบางภารกิจตองประเมินความพรอมในการรับรู
ขาวสารของมวลชน หรือความพรอมในการเจรจาพูดคุยตองรูจักแยกอารมณออกจากขอเท็จจริง 
ปริสัญุตา คือความเปนผูรูจักชุมชน ในการปฏิบัติงานตองเขาใจมุมมอง แนวคิดของมวลชน การ
ปรับทัศนคติเปนเรื่องยาก ตองอาศัยเครื่องมือรวมกับระยะเวลา ปุคคลปโรปรัญุตา คือ ความเปน
ผูรูจักเลือกคบคนดี ในการปฏิบัติงาน เครือขายมีความสําคัญ ตองเรียนรูและสรางความเชื่อใจซ่ึงกัน
และกัน งานสันติภาพไมทําไดดวยคนเพียงคนเดียว จําเปนตองใชฐานพลเมืองในพ้ืนท่ีใหเปนผู
ปฏิบัติการแทรกซึมไปในหมูมวลชน กรณีท่ีจะตองเลือกนักสรางสันติภาพ (Peace Maker) มาทํา
หนาท่ีในกระบวนการสรางสันติภาพ เชน ผูไกลเกล่ียใหเกิดความสมานฉันทระหวางฝาย ก. และ 
ฝาย ข. นั้น เขาจะตองมีความสัมพันธอันดีกับท้ังสองฝาย และระหวางฝาย ก. และฝาย ข. ก็ตอง
ยอมรับเขาผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยวามีลักษณะครบในเรื่องของความสัมพันธอันดีของเขากับท้ังสองฝาย 
มีความเปนผูใหญผูสามารถใชดุลพินิจไดเปนอยางดี และมีความโปรงใสในการแนะนํา มีความ
เปนกลาง ไมมีสวนไดสวนเสีย มีทางเสนอแนะท่ีจะใหท้ังสองฝาย win-win เปนผูท่ีสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม เหตุการณ และนําเสนอตัวเลือกใหท้ังสองฝายไดหรือเปนไปไดมากท่ีสุด
ไดมากกวา ๑ ทาง เปนตน  

  ๔) มีความคิด ความรู สึก และความพยายามในการทําความเขาใจความ

หลากหลายของผูคน สังคม วัฒนธรรม เขาถึงชุมชน เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและ

ชุมชน ใหโอกาสคน โดยมีความยืดหยุน พรอมกับการมองโอกาสในการเขาพัฒนางาน เปดใจกวาง 

ไมยึดติดในกรอบใดๆ คิดบวก ยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคลในทุกดาน สามารถพูดคุย 

ทักทาย สอบถาม เพ่ือสรางมิตรภาพโดยตระหนักเสมอวามนุษยทุกคนเหมือนกันท้ังหมดผูซ่ึงมี

คุณคาในการผูกมิตรดวย 



๑๐๓ 

 

  ๕) มีมุมมองเชิงการสราง การเปล่ียนแปลงเชิงสังคม ดวยการมุงม่ันในการทํางาน 

ชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม เพ่ือใหเกิดสันติสุขซ่ึงจะชวยสรางสันติภาพได  

  ๖) มีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของหมูคนตางศาสนา เพราะจาก

การศึกษาจะทําใหเขาใจถึงความหลากหลายของผูคนในชุมชนและสังคมหลากวัฒนธรรม หรือมีการ

ทําวิจัยซ่ึงในการวิจัยตองรักษาความลับของผูใหสัมภาษณ พยายามหาหัวขอท่ีเปนประโยชนแกชุมชน

และสังคมในดานสันติภาพ 

  ๗) มีความอดทน อดกล้ัน ไมยอมแพหรือขมใจเม่ือเจอกับปญหาหรือเหตุการณท่ีไม

ชอบใจ พยายามเปลี่ยนศัตรูมาเปนมิตรดวยการคิดดี พูดดี ทําดีกับเขาและกลุมดวยความจริงจังและ

จริงใจเฉกเชนการเอาชนะจิตใจของเขาและกลุม การอดทนจะทําใหบุคคลเปนคนสุขุม รอบคอบ มีสติ 

มีมานะ ทําใหจิตใจแข็งแกรง มีพลัง  

  ๘) มีการส่ือสารอยางสรางสรรค ซ่ึงจะชวยสรางสันติภาพได ทําใหบุคคลเปนนัก

สื่อสารท่ีดี มีจิตสํานึก สื่อสารเรื่องราวท่ีดีสูผูคนและสังคม 

  ๙) มีการสรางความไววางใจจากอีกฝายดวยความเปนกลาง มิฉะนั้นอาจเปน
สวนหนึ่งของความขัดแยงท่ีเพ่ิมข้ึน โดยตองไมเปนผูกีดกันหรือสรางอํานาจกับฝายใดฝายหนึ่ง ใน
กลยุทธทางการทหารใชวิธีใหการชวยเหลือประชาชนใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใจกอนท่ีจะแกไข
ปญหาและรับฟงปญหาในเชิงลึก รูสึกยินดีในการรับใชประชาชน วางแผนประสานงาน กํากับดูแล
แผนการชวยเหลือประชาชนโดยอัตโนมัติโดยใชหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (P = 
Plan; D = Do; C = Check; A = Action) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีได
กําหนดข้ึน, การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง, การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน จําเปนตองเปลี่ยนแปลง
แกไขแผนงานในข้ันตอนใด และการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดผลสําเร็จเพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป  

  ๑๐) สรางสันติภาพใหเกิดในใจตนเองกอนดวยหลักวิปสสนาสมาธิแลวขยายสู

บุคคลในครอบครวั 

  ๑๑) ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ศึกษาหาความรู ทําความเขาใจดานตาง ๆของ
ผูอ่ืน เชน ความเชื่อทางศาสนาพิธีกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเพ่ือนสมาชิกในสังคมใหถองแท
พยายามไมขัดแยงกับใครไมวาในเรื่องใด หากมีอะไรคิดตางก็เงียบไว เวลาลงปฏิบัติงานภาคสนามท่ี
เปนพ้ืนท่ีขัดแยงตองระวังความปลอดภัยในชีวิตดวย  

  ๑๒)บุคคลตองไมมีอีโก (Ego) หรือความเห็นแกตัว ถือตัววาเปนผูมีความสําคัญ
อยางขาดสติ โดยดูมนุษยผูอ่ืนเชนดูตนเองท่ีไมตางกันในความเปนมนุษย เชน หากมีใครบาดเจ็บ ก็
ตองมีสัญชาตญาณ (Instinct) ในการเขาไปชวยเหลือ มิใชนิ่งดูดาย เปนตน 
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  ๒.๓.๒.๒ เกณฑช้ีวัดตามกรอบประเด็นท่ี ๒ การขจัดความขัดแยงหรือความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว 

  ๑) มีความอดทน อดกล้ันในความแตกตาง รูจักควบคุมตนเองในสถานการณความ
ขัดแยง มีความคาดหวังท่ีจะใหผูคนตระหนักในความแตกตาง ไมเลือกปฏิบัติหรือมีอคติใดๆ  

  ๒) ใหอภัยมากกวาการมุงโกรธเกลียด พยาบาท โดยยึดหลัก “เมตตาธรรมคํ้าจุน
โลก” และ “การใหอภัยเปนจุดเริ่มตนของมิตรภาพ”  

  ๓) มีพรหมวิหาร ๔ คือเมตตาปรารถนาใหความขัดแยงนั้นคลี่คลาย มุงม่ันใหความ
เปนธรรมและความเปนกลางตอคูขัดแยงโดยละท้ิงอัตตา กรุณา ปรารถนาใหความขัดแยงยุติลง 
คิดถึงใจเขาใจเรา ทุกขของเขา ทุกขของเรา แบงสันปนสวนความสุขและความทุกขดวยความกรุณา 
มุทิตา ใหความขัดแยงนั้นสรางผลบวกตอชุมชน เกิดเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ รวมรับรู รับผิด รับ
ชอบ มีสวนรวมในปญหาของตน ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ อุเบกขา เม่ือความขัดแยงดําเนิน
มาถึงจุดแตกหัก ตองพิจารณาใหถ่ีถวนวาจุดหักเหนั้นนํามาซ่ึงสันติภาพหรือสงคราม หากพิจารณา
แลวเห็นวาเปนไปในทางท่ีดี บางครั้งก็ตองวางเฉยตอความขัดแยงนั้น เพ่ือใหสังคมเดินหนาตอไป
ดีกวาแข็งขืนดึงดันเขาไปแกไข 

  ๔) ใชหลักมรรคมีองค ๘โดยแบงเปน ๓ กลุม คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ + สัมมาสังกัปปะ 
= อธิปญญาสิกขา 2. สัมมาวายามะ + สัมมากัมมันตะ + สัมมาอาชีวะ = อธิศีลสิกขา และ ๓. 
สัมมาวาจา + สัมมาสติ + สัมมาสมาธิ = อธิจิตสิกขา โดยเริ่มตนดวยความเห็น ดําริชอบ หรือปญญา
มากอน ตามดวยศีลและสมาธิตามลําดับในการสรางสันติภาพโดยเริ่มจากสันติภาพภายในตน แลว
พัฒนาสิ่งแวดลอมท้ังบุคคลและธรรมชาติใหกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน เปนการแกความขัดแยงตาม
หลักการพัฒนา 
  ๕) พยายามหยุดความรุนแรงตรงหนาใหไดกอนเปนอันดับแรกเพ่ือรักษาชีวิต 
และหาทางควบคุมมิใหความรุนแรงขยายวงมากข้ึนไปกวาเดิม แลวจึงคอยหาหนทางท่ีจะแปลง
เปลี่ยน ลดทอนความรุนแรงใหลดระดับความรุนแรงลง แตตองไมเปนการสรางเง่ือนไขใหมตอความ
รุนแรง ขณะเดียวกันก็ตองพยายามคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของความรุนแรง โดยเฉพาะในระดับความ
ยุติธรรมเชิงโครงสรางและระดับวัฒนธรรมดวย หมายถึงตองเจาะลึกถึงรากเหงาของความรุนแรง 
(Root of Violence) ท่ีแทจริง และนํามาปรับแกไขใหตรงจุดเพ่ือขจัดหรือลดระดับความรุนแรงลง  

  ๖) การไกลเกล่ียในกรณีท่ีความขัดแยงยังไมเขาสูกระบวนการยุติธรรมจะทําได
ดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน แมวารัฐจะเปนฝายชนะ แตรัฐยังคง
ตองเยียวยาประชาชน ท้ังนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการใหทหารเปนผูไกลเกลี่ยตามหลักของศูนย
ดํารงธรรม เนื่องจากพบวาความขัดแยงเกิดข้ึนจากผูมีอิทธิพล เกิดการตอตานจากผูมีผลประโยชน 
นโยบายทางการทหารคือการพยายามจัดการบริบท สภาวะแวดลอมใหเปนศูนยโดยวางตัวเปนกลาง
มากท่ีสุดโดยการบังคับ ใชกําลังบังคับใหเกิดสันติภาพกอน โดยท่ัวไป การไกลเกลี่ยควรหยุดความ
ขัดแยง ไมกระตุนใหมากข้ึน มีการสรางความไววางใจระหวางคูกรณีใหเกิดข้ึน หาทางออกรวมกัน
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ท่ีมาจากความพึงพอใจของท้ังสองฝายและควรมีกระบวนการมีสวนรวมและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
การเปดใจยอมรับทุกฝายยอมเปนผลดีกวาการใชอํานาจแบบเผด็จการท่ีปดก้ันการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตรในการสรางสันติภาพวางอยูบนพ้ืนฐานของการใหทุกฝายเขาสูการเจรจาบนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงจําเปนตองมีคนกลางชวยดําเนินการในการไกลเกลี่ยโดยใชหลักความยุติธรรม
แบบสมานฉันทในสังคมท่ีเกิดจากการท่ีทุกฝายไดพูดคุยกันอยางอิสระอยางแทจริง แสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มท่ี โดยมีคนกลางเก็บรวบรวมความคิดเห็นหรือคําแนะนําท้ังหมด เพ่ือการวางแผนในการ
ตัดสินใจครั้งตอไป 

  ๗) การจัดทําเวทีสาธารณะเชน เวทีอนาคตของประเทศเพ่ือใหมีการมองภาพ
อนาคตรวมกันของคนท่ีเห็นตาง โดยมีการสรางพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีกระตุนใหคนรูสึกอยากแสดงความ
คิดเห็นโดยการคัดเลือกคนเขามารวมตามหลักการสถิติและตามหลักการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือให
มีการจัด Dialogue of Peace Talkในลักษณะสานเสวนาเพ่ือสันติภาพภายใตคัมภีรในแตละ
ศาสนาเปนหลัก เชน การจัดกิจกรรมของ World Allianceof Religions Peace Offices (WARP) 
ท่ีมีอยูใน ๙๐ ประเทศ มีจํานวนสํานักงานประมาณ ๑๘๙ สํานักงาน เปนตน 

  ๘) ตองมีการยอมรับกันวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาของมนุษย ซ่ึงเปนปุถุชน
จึงเปนเรื่องยากในการเยียวยา ตองใชเวลาในการสรางการยอมรับ ในการไมคิดทํารายคนอ่ืน 
ขณะเดียวกันก็ตองสรางผลงานใหเห็นเปนรูปธรรม เปนแบบอยาง พรอมรวมกันสรางความเขาใจเม่ือ
ถึงเวลาและทุกฝายมีความพรอมท่ีจะพูดคุย 

  ๙) การส่ือสารกันแบบตัวตอตัว (Face to Face) อยางสันติทามกลางความ
ขัดแยงยอมมีผลดีกวาการใชความรุนแรงในการแกปญหา บุคคลท่ีเปนคนกลางเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการเจรจาสรางสันติภาพโดยจัดใหสองฝายคูขัดแยงมาหารือพรอมกันในประเด็นท่ีขัดแยง
อยางมีสติ และรับฟงท้ังสองฝายอยางเปนธรรม และนําเสนอทางออกของความขัดแยงท่ีไมขัดตอ
หลักการในศาสนาใด 

  ๑๐) การขจัดความขัดแยงเบ้ืองตนพ้ืนฐานคือ การหลีกหรือหลบเล่ียงมิใหเกิด
ความขัดแยง ยอมเสียสละละความตองการของตนเอง หรือใชยุทธวิธี “พบกันครึ่งทาง” หรือ 
“ประนีประนอม” (Reconciliation)ลดการแขงขันหรือขจัดเรื่องอํานาจ ผลประโยชน พรอมปลูกฝง
ใหรูดี รูชั่ว รูผลแพชนะ รวมมือรวมใจในการทําใหเกิดความพึงพอใจใหทุกฝายมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  

  ๑๑) ศึกษาเรียนรูใหมากเพ่ือสามารถเดินหนาตอไปขางหนากันอยางสันติ โดย

ตองมีระบบบัญชีในการดูสถิติประกอบการพิจารณาจัดการใหไดอยางถูกตองเม่ือเกิดความขัดแยง

ควรปฏิบัติใน ๔ ข้ันตอนในการไกลเกล่ียท่ีคูกรณีตางมีความไวใจตน ไดแก(๑)หยุดดูคูตอสูกอน ไม

ขยายความรุนแรงตอไปอีก(2)ทําความเขาใจวาเกิดจากสาเหตุใด เปนความผิดของใคร อธิบายให

คูกรณีฟง หาเหตุผลใหท้ังคูใหตระหนักถึง แตตองไมตัดสิน (Do not make judgment) หรือเขาขาง 

(Not taking side) (๓) ดูวาจะสามารถหลีกเล่ียงในสวนใดของเหตุการณไดบาง และจัดการ

ชดเชยมิใหเกิดความรุนแรงข้ึนอีก(๔)เยียวยาคูกรณี เชนการใชคําพูดปลอบประโลมใจ อาทิ “คุณ



๑๐๖ 

 

เปนคนดี แตคุณไดทําบางอยางท่ีไมดี” เปนตน อันเปนการแสดงความเปนกลางวาสิ่งท่ีเกิดเปนความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดเสมอ มิไดหมายความวาผูพลาดกระทําผิดจะเปนคนไมดี แตควรชวยกัน

ตระหนักและทําความเขาใจกัน 

  ๓.๓.๒.๓ เกณฑช้ีวัดตามกรอบประเด็นท่ี ๓ การพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงาม 

  ๑) ใหความสําคัญแกสถาบันครอบครัว โดยใหความสําคัญของระบบเครือญาติ

และชุมชนท่ีเกื้อกูลกัน ภาครัฐและเอกชนตองรวมกันสรางกลไกนี้โดยสนับสนุนใหมีนักพัฒนาเกิดข้ึน 

  ๒) มีความละเอียดออนในเรื่องความแตกตางเรื่องเพศ (Gender)ความรูสึกถึง
คุณคาในตัวเองและผูอ่ืนโดยตองมีการสังเกตท่ีดีและตอเนื่อง 

  ๓) ใชความพยายาม ความอดทนในการแกปญหา จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา ในภาครัฐ หากมีความจําเปนเรงดวนและผานการกลั่นกรองปญหาแลว พบวามีความรุนแรง 
จําเปนตองใชมาตรา ๔๔ ปญหาท่ีพบในการแกไขปญหาของประเทศไทยคือปญหาทรัพยากรมนุษย 
จึงจําเปนตองจัดการคนใหมีวินัย ขณะเดียวกันก็ใหคนมีศีลธรรม สรางจิตสํานึกและปลูกฝงทัศนคติท่ีดี
ใหคนไทยเคารพคนดีมากกวากลุมผูมีอิทธิพลท่ีเรียกรองสิทธิอยางไมมีขอบเขตทําใหระบบเสียหาย 

  ๔) ใหการเรียนรูกับคนในระดับตางๆ เชน การอบรมเยาวชน ผูนําชุมชน เปนตน 
ใหรวมกันเปนสวนสําคัญในการพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงาม 

  ๕) รวมกันแกปญหาท่ีโครงสราง ทําใหสังคมมีความเปนธรรมมากท่ีสุด เชน 
สงเสริมสิทธิผูดอยโอกาส รวมถึงการผลักดันใหเกิดชุมชนสันติสุขในระดับตาง ๆ ผานการถอดบทเรียน 
ใหเห็นพ้ืนท่ีสันติสุข 

๖) สันติภาพตองใชเวลาในการเจริญงอกงาม จําเปนตองมีองคประกอบตอไปนี้
(๑) ความไววางใจ (trust):เปนสิ่งสําคัญ ในการพัฒนาการอยูรวมกันอยางเทาเทียม สงบสุข คือการ
มีพ้ืนท่ีตรงกลางทํางานรวมกันทามกลางความขัดแยงตางศาสนาสามารถทําไดหลายแบบของความ 
“งอกงาม” ใหทุกคนมี “ความหวัง” (Hope)ในวันขางหนา เชน เด็กๆ จะคุยกันวา “ปหนา ฉันจะได
ไปเรียนท่ีไหน รัฐจะชวยเหลือฉันอยางไร” ในแงการศึกษา ในแงอ่ืนๆ มีอาทิ เรื่องความปลอดภัย เชน 
การออกจากบานและการกลับเขาบานโดยปลอดภัย หรือดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ความกําพรา-
พิการ ไดรับการดูแลเอาใจใส มีการคาดหวังไดวาทุกคนจะเติบโตจากวันนี้ไดอยางแข็งแรงสมบูรณ มี
ความหวัง เกิดความเสี่ยงนอยลงหรือปราศจากความเสี่ยง ผูคนสามารถปลอยวางได หรือแงปรัชญา 
แงหลักการ แงภาคปฏิบัติ การมีนวัตกรรมตางๆ ท่ีเอ้ือใหผูคนใชชีวิตงายๆ ดวยการมี “กติกา” 
รวมกัน อยูท่ีเราจะแปรมาเปนภาคปฏิบัติอยางไร เชน ในบางประเทศการจัดใหมีพ้ืนท่ีในบาน หมูบาน 
ชุมชน ใหเด็กๆ ไดออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพดี หรือมีการเรียนการศึกษาฟรีดวยการควบคุมคุณภาพ 
เปนตน (๒) คติวิธีในสังคม คือปฏิบัติการไรความรุนแรง (Non-violence):สันติภาพตองใชเวลา
พอควรเชนเดียวกับตนไมแตละตนท่ีกวาจะงอกงามก็กินเวลานาน เพราะบาดแผลจากความขัดแยง 



๑๐๗ 

 

สงคราม ยังคงหลงเหลืออยู ผูไดรับผลกระทบหมายถึงผูมีสวนไดสวนเสียจากผลของสงครามหรือ
ความรุนแรงตองไดรับการเยียวยาดูแลเอาใจใส (Healing) ฯลฯ  

  ๗) สงเสริมความเขาใจอันดีของบุคคลในองคกรใหเห็นตรงกันในเปาหมาย-
เปาประสงค มีการแบงปนกันไมเฉพาะวัตถุสิ่งของ แตรวมถึงความรูในการปฏิบัติงาน ความรัก ความ
จริงใจ ความสงบสุขยอมเกิดไดในองคกร 

  ๘) เปดพ้ืนท่ีใหภาคประชาชนเสวนาแลกเปล่ียนขอคิดเห็น และนําเสนอทิศ
ทางการดําเนินงานตอผูมีอํานาจ เชิญปราชญทางศาสนาท้ังในและตางประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานความสําเร็จของตางประเทศมาถอดประสบการณ เพ่ือเปนบทเรียนแกการพัฒนาสังคมพหุ
ศาสนาของไทย รวมถึงการเปดพ้ืนท่ี “การฟง” เพ่ือสรางความเขาใจผู ท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณในชุมชนเพ่ือความยั่งยืน สรางเครือขาย รวมแบงปนประสบการณ เรียนรูและสรางองค
ความรูใหม แบงปนน้ําใจ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

  ๙) สรางความรู ความเขาใจ กอใหเกิดการมีสวนรวม (Participation)โดยเปด
โอกาสใหบุคคล ผูแทนกลุมองคกรตางๆ เขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการสราง
สันติภาพรวมดําเนินการพัฒนาและรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการพูดคุยเกี่ยวกับ
สันติภาพ (Peace Talk)หรือการสานเสวนา (Interfaith Dialogue)ในหมูตางศาสนา เชื้อชาติ สราง
โอกาสในการพูดสื่อสารรวมกัน ใหตางไดแสดงความเห็นท่ีไมเปนไปเพ่ืออัตลักษณ (Identity) 
เพ่ือใหตางฝายตางยอมรับกันมีความเขาใจอันดีตอกัน และรวมมือกันสรางสรรคสันติภาพใหเจริญงอก
งามโดยรวมกันปลูกฝงวัฒนธรรมแหงสันติภาพ (Peace Culture) เพ่ือนําไปสูความยั่งยืนแหง
สันติภาพ 

  ๑๐) สรางความตระหนักถึงความจําเปนในความรักสมัครสมานสามัคคี และ
ความรวมมือกันสรางความสงบสุขในชุมชน พ้ืนท่ีตางๆ เชน กลุมพลังสตรีในชุมชนโดยใหมีการเขา
คายอบรม ปลุกจิตสํานึกในพลังของสตรีรวมกันดวยการทํากิจกรรมนันทนาการรวมกันเพ่ือรูรัก รู
สามัคคี ใหเปนกระบวนการของความสัมพันธในการรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  ๑๑) กระตุนและคนหาศักยภาพในการเปนผูรวมสรางสันติภาพของผูไดรับ
ผลกระทบหรือผูอยูในเหตุการณความรุนแรง รวมถึงการคนหาปจจัยท้ังท่ีสงเสริมและท่ีเปนอุปสรรค
ในการรวมสรางสันติภาพของผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง อาจพบทางออกของ
ปญหาเพ่ือรวมเสนิ “การเปลี่ยนแปลง” ท่ีอาจเปนหนทางสูสันติภาพรวมกัน 

  ๑๒) ใชหลักสังคหวัตถุ ๔ ไดแกทาน การเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปนสิ่งของ
รวมถึงความรูและแนะนําสั่งสอน ปยวาจา การกลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี อัตถ
จริยา การขวนขวายชวยเหลือกิจการงานสวนรวม และสมานัตตตา การทําตนเสมอตนเสมอปลาย 
และหลักอิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะพึงพอใจในสิ่งท่ีทําและท่ีมีอยู สันติภาพจึงจะงอกงามความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมเปนตราชั่งแหงความเทาเทียมของชีวิตพลเมืองในหนวยสังคม อีก
ท้ังยังสามารถบั่นทอนความขัดแยงไดอีกดวยวิริยะ ความเพียรถือเปนปจจัยหลักในทุกแนวทางแกไข



๑๐๘ 

 

ความขัดแยง เนื่องจากความขัดแยงบางเรื่องไมสามารถยุติไดดวยการเจรจาเพียงครั้งสองครั้งหรือหนึ่ง
หรือสองเดือน แตอาจกินเวลาเปนปหรือหลายป ตองอดทนรอใหปจจัยตางๆ สุกงอมพรอมท่ีจะผลิ
ดอกออกผลจิตตะความเอาใจใส การหาวิชาความรู ประสบการณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาความขัดแยงดวยการศึกษา-พัฒนา-สังเคราะห บูรณาการเทคนิคในการเจรจา การสานเสวนา 
ฯลฯ และวิมังสาการใชสติปญญาใครครวญไตรตรองใหรอบคอบ 

 ๑๓) สงเสริมหลักเสมอภาคสากล (Equal Right) โดยตองใสใจในการมองเห็น

คุณคาความเปนมนุษยในคนทุกคน โดยไมเลือกวาคนๆ นั้นตองไมมีความแตกตางไปจากเรา หรือแม

จะเปนฝายตรงขามหรือเปนศัตรูตอเราก็ตาม เพราะในความเปนมนุษยเหมือนกันนั้น เขาหรือเธอผูนั้น

ยอมมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงามไมตางจากตัวเรา มีเพียงโอกาสท่ีอาจแตกตางกัน การจะ

สงเสริมใหสันติภาพเจริญงอกงามได ตองมองใหลึกถึงหัวใจของมนุษย นอกจากนี้ยังตองหาทาง

พัฒนาสติปญญาและรางกายของเขาและเธอเพ่ือใหกาวพนจากความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัยทาง

กายใหไดเสียกอน เพราะศักดิ์ศรีของมนุษยท่ีแทจริงคือการดํารงอยูอยางปราศจากความกลัว ไมวา

จะกลัวตอความอดอยาก กลัวตอการถูกทําราย กลัวตอความรูสึกไมม่ันคงทางใจ หรือกลัวตอภัยใดๆ 

ก็ตาม ความกลัวเปนศัตรูตัวรายของสันติสภาวะภายในจิตใจซ่ึงสงผลตอสันติสภาวะในสังคม

สวนรวมดวย 

  ๑๔) ในกระบวนการพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงามนั้น มีข้ันตอนการปองกันมิ
ใหเกิดความขัดแยงอยางเปนรูปธรรม ควรมีการกําหนดแนวทางเปน 2 สวนคือ (๑)สวนท่ีมาจาก
ภายในจิตใจตนเองโดยการปรับพ้ืนฐานทางทัศนคติของตนเองใหเกิดคุณลักษณะท่ีดี เชน ฝกความมี
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีสติ มีสมาธิใหเกิดข้ึนกับตนเองตลอดเวลา เม่ือบุคคลสามารถพัฒนา
จิตใจตนเองใหเกิดสันติสุขไดก็จะสามารถนําประโยชนนั้นมาชวยเหลือสังคมตอไปในทางสุขสงบ ดังคํา
กลาวท่ีวา “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง”– สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี ในปฏิบัติการสรางสันติภาพให
เจริญงอกงามนั้น ตองสรางคนใหมีความเจริญภายในจิตใจ อันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปสู
ความดีงามของคนในสังคม เพราะเม่ือตัวเราคิดดี พูดดี ทําดี ความดีตาง ๆ เหลานี้จะสงผานไปสู
ผูอ่ืนตอกันเปนทอดๆ การสงผานความดีจะแพรกระจายไปท่ัว สังคมก็จะมีแตความรักใครกลมเกลียว 
สมัครสมานสามัคคี สันติภาพในสังคมจะเกิดข้ึนพรอมความเจริญงอกงาม เนื่องจากสภาพแวดลอม
ประกอบไปดวยคนดีนอกจากนี้ทุกคนยังมีหนาท่ีสงเสริมกันและกันในการสรางสันติวัฒนธรรมใน
การอยูรวมกัน โดยเฉพาะคนทํางานดานสันติภาพควรเปนตนแบบท่ีดีงาม ดังนั้นควรรูเทาทันส่ิงท่ี
ตนเองทําวากําลังทําเพ่ือสันติภาพอยูทุกขณะ พฤติกรรมท่ีแสดงออกจึงควรเปนพฤติกรรมท่ีมุง
เสริมสันติวัฒนธรรม เชน การถกเถียงดวยเหตุผลและฟงความเห็นท่ีแตกตางจากตนดวยความใจ
กวางการตั้งตั้งคําถามตอความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมท่ีมุงขัดขวางสันติวัฒนธรรม การไม
เพิกเฉยตอความอยุติธรรมตาง ๆ เปนตน และ (2)สวนท่ีมาจากภายนอก คือสิ่งแวดลอม เราไม
สามารถควบคุมได แตรัฐสามารถควบคุมไดดวยการออกกฎหมาย ดวยการยอมใหรัฐเปนผูนํา เปนตน 



๑๐๙ 

 

  ๑๕) ตองมีการสงเสริมการศึกษาองคความรูดานสันติศึกษาใหเกิดความรูอยาง

ลึกซ้ึงแลวนําไปใชพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร พัฒนาสังคม เพ่ือชวยใหทุกฝายไดเขาใจอยางลึกซ้ึง

และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของสันติภาพท่ีเปนทางรอดของมวลมนุษยชาติในสังคม

ปจจุบัน 

  ๓.๓.๒.๔ เกณฑช้ีวัดตามกรอบประเด็นท่ี ๔ การอนุรักษรักษาสันติภาพให

ยาวนาน 

  ๑) มีความละเอียดออนรอบคอบ ตรวจสอบ เฝาสังเกตการณ ลงสูภาคปฏิบัติท่ี
ย่ังยืน (Bring sensitivity and observation to sustainable implementation) ดวยการสราง
การมีสวนรวม(Participation) ของทุกภาคสวนในสังคม โดยจัดใหมีการทําขอเสนอแนะเช่ือม
ประสานใหสังคมระดับตาง ๆ ทํางานรวมกัน ติดตามตรวจสอบปจจัยท่ีจะทําใหสังคมรุนแรง เม่ือ
เห็นปจจัยเสี่ยงใด ชวยกันเสนอแนะมิใหเกิดการใชความรุนแรงในสังคม 

  ๒) ปลูกฝงจิตสํานึกในคนรุนตอไปใหตระหนักถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเนื่องจากชาติไทยดํารงมาไดทุกวันนี้เพราะสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

สันติภาพจะยั่งยืนไดตลอดไปรวมถึงการปลูกฝงความรัก ความเมตตากรุณาใหอยูในจิตใตสํานึกเพ่ือ

สันติภาพในหัวใจของผูคนตั้งแตเด็ก ๆ 

  ๓) แกปญหาเฉพาะหนากอนเม่ือเจอปญหาความรุนแรงเกิดข้ึน โดยการใหมี

กระบวนการแทรกแซงมิใหเกิดความรุนแรงตอกัน 

 ๔) ใชหลักสาราณียธรรม ๖ อันเปนไปเพ่ือการระลึกถึงกันและสงเคราะหกัน กอ
เกิดความสมัครสมานสามัคคี อันเปนเหตุนําสุขมาให ไดแก- เมตตากายกรรม ชวยเหลือกิจธุระของ
หมูคณะดวยความเต็มใจ - เมตตามโนกรรม คิดมุงดี มุงเจริญตอกัน - เมตตาวจีกรรม พูดในสิ่งท่ีเปน
ประโยชน ไมมุงรายตอกัน - สาธารณโภคิตา ไดประโยชนมาแบงกันตอกัน- สีลสามัญญตา ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัย เดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพโดยไมอางอํานาจมาขมกัน - 
ทิฏฐิสามัญญตา ทําความคิดใหเปนไปในทางเดียวกัน รวมฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนตน  

  ๕) ใชหลักฆราวาสธรรม ๔: - สัจจะ มีความซ่ือสัตยเปนพ้ืนฐาน เปนคนจริงตอ
ความเปนมนุษยของตน เคารพในสิทธิของความเปนมนุษยของคนในชุมชน ขอตกลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายใตความยินยอมพรอมใจของผูขัดแยง ขอตกลงนั้นตองถูกปฏิบัติโดยเครงครัด ซ่ือสัตย ม่ันคง เพ่ือ
ธํารงไวซ่ึงสันติสุขและปองปรามความขัดแยงมิใหโหมกระพือข้ึนมาอีก - ทมะ มีการขมจิต และรักษา
ใจ บังคับตนเองเพ่ือลดละกิเลสและรักษาสัจจะเพ่ือรักษาสันติภาพใหยาวนาน เชน การเขาใจในขอ
ขัดแยง การแบงสรรปนสวนความสุขและความทุกขของคนในชุมชน - ขันติ อดทนอดกลั้นตอการบีบ
บังคับของกิเลสความคิดท่ีเปนปรปกษตอสันติภาพ - จาคะ เสียสละ ละนิสัยสิ่งท่ีไมดีตางๆ ในตัวตน 
หันมองชุมชน มองสาธารณประโยชนเปนท่ีตั้ง สรางทัศนคติท่ีดีตอคนในชุมชน  



๑๑๐ 

 

  ๖) ตองสรางและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีและสิทธิท่ีเทาเทียมกันตามหลักธรร
มาภิบาลในหมูประชาชนในชุมชน พ้ืนท่ีตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสรางชุมชน
เขมแข็งควบคูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และโครงสรางเชิงสถาบันดานการเมืองการปกครอง 
รวมถึงการสงเสริมบทบาทองคกรชุมชน และภาคประชาสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินมากท่ีสุดแนวทางในการพัฒนาสถานการณตาง ๆ และผูแวดลอมใหเกิดสันติภาพท่ียั่งยืน 
ไดแก การใหความเทาเทียมกัน ความยุติธรรม การเคารพในเหตุผลของความเห็นตางของทุกฝายดวย
ความจริงใจและความเขาใจ 

  ๗) ตองแสวงจุดรวม สงวนจุดตาง มีการหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยนํา
จุดรวมท่ีเหมือนกันมาเสริมสรางซ่ึงจะกอเกิดความรวมมือ รวมใจกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาตอไป 
และมองจุดตางท่ีไมเหมือนกันดวยการยอมรับในคุณคาบนความหลากหลายโดยไมยึดติดอยูกับ
ขอบัญญัติในศาสนาใดศาสนาหนึ่งอันจะเปนอุปสรรคตอการรวมกันรักษาสันติภาพใหยาวนาน
ผลสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพคือ ตองทําใหสมาชิกของสังคมเปนผูท่ียอมรับในความ
แตกตางหลากหลายของกันและกันใหได 

  ๘) ตองสรางสํานึกรวมกันในสังคม โดยเขาใจถึงกฎไตรลักษณท่ีวา อนิจจัง 
วัฏสังขารา สรรพส่ิงยอมผันแปรไปตามกาล การท่ีจะคงสภาพใหในแงของ “อนุรักษ” ใหคงสภาพ
เหมือนเดิมหรือคลายๆ สภาพเดิมใหมากท่ีสุด เปนเรื่องยาก โดยเฉพาะการท่ีจะทําใหยาวนาน ย่ิง
ยากมากข้ึน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือทําอยางไรจะทําใหผูคนท่ีอยูในวงจรความขัดแยงไมหวนกลับไปใช
ความรุนแรงในการแกปญหา และคนในสังคมตระหนักรูเทาทันถึงสัญญาณบอกเหตุวาคูขัดแยงกําลัง
จะหันไปใชความรุนแรงบั่นทอนสภาวะสันติภาพท่ีมีสภาพเปราะบาง ออนไหว และเสี่ยงตอการถูก
ทําลายไดทุกเม่ือตางหาก 

  ๙) ตองมีความเขาใจและมองภาพกวางในเรื่องสันติภาพโดยใหความสําคัญแก
สันติภาพท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงตองพยายามเผยแพรองค
ความรูดานสันติภาพใหเกิดข้ึนในหมูมวลชน ท้ังนักศึกษา นักธุรกิจ นักการเมือง ทหาร ตํารวจ 
แพทย ตลอดจนอาชีพอ่ืน ๆ 

  ๑๐) สันติภาพเปรียบเสมือนตนไม เม่ือเปนตนไมใหญหรือเปนตนไมระดับกลาง
แลว ตองมีการพิจารณาวาทําอยางไรจึงจะทําใหแผกิ่งกานสาขาพอควรส่ิงสําคัญคือตองหยุดการ
ใชอาวุธมีวิธีปฏิบัติการไรความรุนแรง เพราะสันติภาพก็ไมตางจาก “อธิปไตย” ท่ีตองมีวิธีการเสริม
ปอง บํารุงรักษา โดยพัฒนาความไววางใจใหมากข้ึน มีปฏิสัมพันธรเหวางรัฐตอรัฐ ระหวางรัฐและคู
ขัดแยง รากฐานของสันติภาพท่ีย่ังยืนคือพ้ืนฐานความสัมพันธท่ีดี ตัวอยางเชน ประเทศคูคากันจะ
ไมทําสงครามกัน เพราะการคาคือสันติวิธี คูคาตองเปนพันธมิตรกัน สงครามมักเกิดระหวางคูท่ีมีการ
ไดเปรียบและเสียเปรียบซ่ึงมักมีการเรียกรอง โดยท่ัวไปประเทศมหาอํานาจจะไมใชความรุนแรงตอกัน 
และมีตนทุนการกระชับสัมพันธ ประเด็นตางศาสนา ตองมีการบูรณาการ มีวิธีการทางการทูต หรือ
การสรางระบบการตอรอง เปนตน สันติภาพจะยาวนานไดตองมีฐานความไววางใจสูง ตางฝายตาง
ตองมีความม่ันใจ ในความม่ันคงระหวางกันสูง 



๑๑๑ 

 

  ๑๑) ควรมีความกังวลถึง “ระบบท่ีผิดพลาด” มากกวาท่ีจะกังวลในเรื่อง
สันติภาพโดยตองไมกระทําการตางๆ เพ่ือการลางแคน สันติภาพคือความสุขท่ีไมไดเปนของผูกขาด
สําหรับผูใดผูเดียว (Peace is happiness that is not exclusive.)  หากใชระบบสัตยะ (ความจริง 
ความบริสุทธิ์) ก็จะทําใหเกิดสันติภาพท่ียาวนานได 

  ๑๒) ตองมีความพยายามในการใหความรูแกผูคนในเรื่องความสําคัญของการมี
สันติภาพควรมีการประชาสัมพันธถึงผลดีแหงการรวมมือกัน ทําสัญลักษณความสงบสุขใหเปน
เครื่องหมายเพ่ือเปนอนุสรณ เชน อนุสาวรีย เปนตน ท่ีเปนปญหาในปจจุบันเพราะเราสราง
อนุสาวรียกันมากมายโดยไมทราบถึงความหมายท่ีแทจริงจึง โดยปลูกฝงใหเห็นความสําคัญตามระดับ
วัย เชน วัยเด็ก ก็ใหความรูในระดับหนึ่ง ผูใหญ ก็ใหความรูในอีกระดับหนึ่ง ใหรูจักศึกษาหาขอมูล
อยางละเอียดลึกซ้ึง และใหมีการสนับสนุน สงเสริมผลดีของการมีสันติภาพผูคนจะไดรูสึกเสมอถึง
ผลดีของการมีสันติภาพจัดอบรมดานความรูเรื่องสันติภาพใหตอเนื่องและอัพเดทเปนระยะ ๆ 

 

๓.๔ สรุป 

 จากชุดคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห แยกแยะประเด็น
และทําการจัดกลุมขอมูล และไดจัดทําสัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับฟงขอแนะนํารางโมเดล จุดท่ี
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอสังเกตและใหขอแนะนําเพ่ือใหผูวิจัยไดนําไปทบทวน และปรับปรุงผลการศึกษา
หลังจากการรับฟงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ผูวิจัยไดเรียนใหผูทรงคุณวุฒิทราบถึงขอจํากัดของ
การศึกษาวา เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยคาดหวังผลการศึกษาท่ีจะเห็น
กรอบแนวคิดหลักสําคัญในการชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพผานมุมมองของ
พระพุทธศาสนาท่ีเปนศาสนาแหงสันติภาพ ดังนั้นผลการศึกษาและกระบวนการวิจัยจึงไมไดมุงเนนท่ี
จะศึกษาผลในเชิงปริมาณตามท่ีผูทรงคุณวุฒิบางทานใหขอสังเกตไว และการอธิบายเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกเปนการ
สะทอนมุมจากงานดานเอกสารเปนหลักดังนั้นผูวิจัยจึงตองใชขอมูลเชิงประจักษเพ่ือใหสามารถ
อธิบายขยายความในเกณฑชี้วัดฯ ไดอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับบริบทท่ีจะนําไปใชศึกษาตอ
ในประเทศไทยจึงทําใหกรอบแนวคิดและการอธิบายเนนไปท่ีเนื้อหามากกวาวิธีการ ดังนั้นสําหรับผูท่ี
จะนําผลการวิจัยไปใชจําเปนตองทราบถึงขอจํากัดเหลานี้ เพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุงประยุกตใชได
อยางเหมาะสมตอไป และผูวิจัยไดสรุปเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพจาก
กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานดานสันติภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 



๑๑๒ 

 

 เกณฑช้ีวัดตามกรอบประเด็นท่ี ๑:  การระมัดระวังตนเอง 

 ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัด คือ  

๑) ระมัดระวังพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจาไดแก การมีศีล มีความอดทน อด
กลั้น มีการสรางความไววางใจจากอีกฝายดวยความเปนกลาง ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ศึกษาหา
ความรู ทําความเขาใจดานตางๆ ของผูอ่ืน มีการสื่อสารอยางสรางสรรค 

๒) ระมัดระวังความคิดไดแก มีการใชคติธรรมของคนดี  มีความคิด ความรูสึก และความ
พยายามในการทําความเขาใจความหลากหลายของผูคน สังคม วัฒนธรรม เขาถึงชุมชน เคารพใน
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและชุมชน ใหโอกาสคนมีมุมมองเชิงการสราง การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 
มีการศึกษาหาความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของหมูคนตางศาสนา สรางสันติภาพใหเกิดในใจตนเองกอน
ดวยหลักวิปสสนาสมาธิ 

 เกณฑช้ีวัดตามกรอบประเด็นท่ี ๒: ในการขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

แลว 

 ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด คือ  

๑) ทาทีการแสดงออกอยางสันติไดแกมีความอดทน อดกลั้นในความแตกตาง พยายาม
หยุดความรุนแรงตรงหนาใหไดกอนเปนอันดับแรกเพ่ือรักษาชีวิตและหาทางควบคุมมิใหความรุนแรง
ขยายวงมากข้ึนไปกวาเดิมใชหลักมรรคมีองค ๘มีพรหมวิหาร ๔หลีกหรือหลบเลี่ยงมิใหเกิดความ
ขัดแยง ยอมเสียสละละความตองการของตนเองหรือใชยุทธวิธี “พบกันครึ่งทาง 

๒) ปรับทัศนคติอยางเขาใจไดแกตองมีการยอมรับกันวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา
ของมนุษยศึกษาเรียนรูใหมากเพ่ือสามารถเดินหนาตอไปขางหนากันอยางสันติ 

๓) ส่ือสารอยางสันติ ไดแก การไกลเกลี่ยในกรณีท่ีความขัดแยงยังไมเขาสูกระบวนกา
ยุติธรรม การจัดทําเวทีสาธารณะ การสื่อสารกันแบบตัวตอตัว (Face to Face) อยางสันติทามกลาง
ความขัดแยงยอมมีผลดีกวาการใชความรุนแรงในการแกปญหา 

 เกณฑช้ีวัดตามกรอบในประเด็นท่ี ๓: ในการพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงาม 

 ประกอบดวย ๔ ตัวช้ีวัด 

๑) กฎแหงความสัมพันธไดแกการใหความสําคัญแกสถาบันครอบครัว โดยให
ความสําคัญของระบบเครือญาติและชุมชนท่ีเก้ือกูลกันความไววางใจคติวิธีในสังคมคือปฏิบัติการไร
ความรุนแรงสงเสริมความเขาใจอันดีของบุคคลในองคกรใหเห็นตรงกันในเปาหมาย-เปาประสงค มี
การแบงปนกันใชหลักสังคหวัตถุ ๔ 

 ๒) กฎแหงความเสมอภาคและการใหเกียรติ ไดแก มีความละเอียดออนในเรื่องความ
แตกตางเรื่องเพศ (Gender) ความรูสึกถึงคุณคาในตัวเองและผูอ่ืนรวมกันแกปญหาท่ีโครงสราง ทําให
สังคมมีความเปนธรรมมากท่ีสุดสรางความตระหนักถึงความจําเปนในความรักสมัครสมานสามัคคี 



๑๑๓ 

 

และความรวมมือกันสรางความสงบสุขในชุมชน พ้ืนท่ีตางๆสงเสริมหลักเสมอภาคสากล (Equal 
Right) โดยตองใสใจในการมองเห็นคุณคาความเปนมนุษยในคนทุกคน 

 ๓) กฎแหงการมีสวนรวมและการเรียนรู ไดแกใชความพยายาม ความอดทนในการ
แกปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา ใหการเรียนรูกับคนในระดับตาง ๆ เปดพ้ืนท่ีใหภาค
ประชาชนเสวนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และนําเสนอทิศทางการดําเนินงานตอผูมีอํานาจ ตองมีการ
สงเสริมการศึกษาองคความรูดานสันติศึกษาใหเกิดความรูอยางลึกซ้ึง แลวนําไปใชพัฒนาตนเอง 
พัฒนาองคกร พัฒนาสังคม 
 ๔) กฎแหงการเยียวยา ไดแกการกระตุนและคนหาศักยภาพในการเปนผูรวมสราง
สันติภาพของผูไดรับผลกระทบหรือผูอยูในเหตุการณความรุนแรง 

เกณฑช้ีวัดตามกรอบในประเด็นท่ี ๔: ในการอนุรักษรักษาสันติภาพใหยาวนาน 

ประกอบดวย ๕ ตัวช้ีวัด คือ 

1) กฎแหงจิตสํานึกและความใสใจไดแกปลูกฝงจิตสํานึกในคนรุนตอไปใหตระหนักถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ตองสรางสํานึกรวมกันในสังคม โดยเขาใจถึง
กฎไตรลักษณท่ีวา อนิจจัง วัฏสังขารา สรรพสิ่งยอมผันแปรไปตามกาล 

2) กฎแหงการบํารุงรักษาสัมพันธมีความละเอียดออนรอบคอบ ตรวจสอบ เฝา
สังเกตการณ ลงสูภาคปฏิบัติท่ียั่งยืนแกปญหาเฉพาะหนากอนเม่ือเจอปญหาความรุนแรงเกิดข้ึนใช
หลักสาราณียธรรม ๖ อันเปนไปเพ่ือการระลึกถึงกันและสงเคราะหกัน ใชหลักฆราวาสธรรม ๔ 

3) กฎแหงการเรียนรูตลอดชีวิตไดแก การมีความเขาใจและมองภาพกวางในเรื่อง
สันติภาพ สันติภาพเปรียบเสมือนตนไม เม่ือเปนตนไมใหญหรือเปนตนไมระดับกลางแลว ตองมีการ
พิจารณาวาทําอยางไรจึงจะทําใหแผก่ิงกานสาขาพอควร สิ่งสําคัญคือตองหยุดการใชอาวุธ มีวิธี
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ควรมีความกังวลถึง “ระบบท่ีผิดพลาด” มากกวาท่ีจะกังวลในเรื่อง
สันติภาพตองมีความพยายามในการใหความรูแกผูคนในเรื่องความสําคัญของการมีสันติภาพ ควรมี
การประชาสัมพันธถึงผลดีแหงการรวมมือกัน ทําสัญลักษณความสงบสุขใหเปนเครื่องหมายเพ่ือเปน
อนุสรณ 

4) กฎแหงพ้ืนท่ีแสดงความเห็นไดแก การแสวงจุดรวม สงวนจุดตาง มีการหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5) กฎแหงการแบงปนผลประโยชนดวยหลักธรรมาภิบาล ไดแก การสรางและสงเสริม
ความเปนอยูท่ีดีและสิทธิท่ีเทาเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล 

 ท้ังนี้เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพจากผลการศึกษานี้ สามารถอธิบาย
ความเชื่อมโยงและความสอดคลองกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพ
โลก คือ หลักคิดท่ีวาการพัฒนางานดานสันติภาพจุดเริ่มตนแรกเปนเรื่องของสันติภาพในบุคคลดัง
ขอความขององคกรสหประชาชาติท่ีวา“สงครามเริ่มตนท่ีจิตใจของมนุษยฉันใด ความหวงแหน
สันติภาพก็ตองสรางข้ึนในจิตใจของมนุษยดวยฉันนั้น”(Since war begins in the minds of men, 
it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. ซ่ึง



๑๑๔ 

 

สอดคลองจากการศึกษานักสันติภาพโลกแตละทานก็เริ่มตนท่ีจะจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง กอนท่ีจะไปจัดการความขัดแยงและสรางสังคมใหเกิดสันติภาพ ดวยเหตุนี้ จากการศึกษาวิจัย
ทําใหพบกระบวนการและข้ันตอนการสรางสันติภาพ ดังนี้ 
 
  บันไดข้ันท่ี ๑ คือการระมัดระวังตน-มีความเขาใจหลักสันติภาพ เปน Self-peace 
ซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางสันติ คือ การมีอุดมการณสันติภาพตามหลักศาสนาซ่ึงทุกศาสนา
ตางก็มีปลายทาง คือ การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ืน รักษากฎกติกา ยอมรับความแตกตาง และการให
เกียรติและ 
 บันไดข้ันท่ี ๒ คือ การขจัดความขัดแยง/ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว (Resolution) เม่ือ
สถานการณบางอยางทําใหตองเผชิญกับความขัดแยงสําคัญคือจะจัดการความขัดแยงอยางไร ท้ังนี้
องคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกตางก็มีแนวทางการจัดการความขัดแยงท่ีมีเปาหมายคือ 
ปราศจากความรุนแรง ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลาย ตามระดับความเขมขนของความขัดแยง เริ่มจาก 
เจรจา ไกลเกลี่ย กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนถึงการแสดงออกของมวลชนดวยหลักอหิงสา 
อยางเชน คานธี เปนตน แตอยางไรก็ตาม แกนคิดสําคัญท่ีเปนตัวชี้วัดหลักท่ีจะทําใหกระบวนการใน
ข้ันตอนนี้สําเร็จไปได คือ ทาที ความคิด และวิธีสื่อสาร ดังจะเห็นไดจากนักสันติภาพโลกแตละทาน
ตางก็มีตัวชี้วัดเหลานี้เปนฐานท่ีใชในการขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  
 บันไดข้ันท่ี ๓ คือ การปองกัน/เสริมสราง/พัฒนา (Outer Prevention & 
Development) กระบวนในข้ันตอนนี้เห็นไดชัดในองคกรสันติภาพโลกอยางเชน UNDP และ 
UNESCO คือการพัฒนาทุนมนุษยและสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาใหมีความรูท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึง
ของตนเองไดโดยไมตองอาศัยการสนับสนุนจากประเทศมหาอํานาจท่ีตางก็มุงหวังในทรัพยากรของ
ประเทศเหลานั้น โดยท่ีประชากรของประเทศนั้นยังเปนคนยากไร ถูกกดข่ี และขาดโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาซ่ึงจะชวยใหคนไดรับการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของนักสันติภาพโลกแตละ
ทานก็นําแนวคิดนี้ไปพัฒนาคนในเชิงกายภาพผลสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพและนักสันติภาพโลกอยางเชน แมชีเทเรซา ทานเนนความสัมพันธในระดับบุคคลกอนจะไปสู
ระดับสังคม ความเอ้ืออาทรในครอบครัวในเพ่ือนมนุษยเปนสิ่งท่ีมนุษยตองมีใหกันและกัน  
 บันไดข้ันท่ี ๔ เปนข้ันสุดทาย กลาวคือ การรักษาสันติภาพใหย่ังยืน (Sustainable 
Preservation) ซ่ึงท้ังองคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกตางก็ตระหนักถึงขอนี้ดี ความพยายามใน
การสรางสันติภาพจะลมเหลวหากเพียงแตมุงขจัดความขัดแยงโดยไมไดหันกลับไปแกปญหาท่ีตนเหตุ 
คือ หลักในการอยูรวมกันอยางสันติ ซ่ึงเริ่มตนจากบุคคล ชุมชน สังคม ขยายไปสูประเทศและสังคม
โลก ท้ังนี้การสรางจิตสํานึกและการใหความใสใจในการอยูรวมกันอยางสันติเปนสิ่งท่ีตองนํามาตอกย้ํา
และสรางแรงบันดาลใจให เ กิด ข้ึน ดังนักสันติภาพโลกหลายทานท่ีประดิษฐ คําวลี ท่ีสราง
แรงสั่นสะเทือนตอโลกกระตุนใหชาวโลกเกิดสํานึกของหลักพ้ืนฐานความเปนมนุษย คือ การไมทําราย
เบียดเบียนกัน การเคารพในตนเอง การเคารพผูอ่ืน การอยูรวมกันไดแมจะมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ภาษา หรือความเชื่อ ศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีความเทาเทียมกัน ดังเชนวลีของคานธีแนะ
ใหผูคนเปลี่ยนแปลงตามความปรารถนาท่ีอยากจะใหโลกใบนี้เปลี่ยนแปลง (ไปในทางสงบสันติสุข) 
(“Be the change that you wish to see in the world.”) 



๑๑๕ 

 

สรุปไดวา กระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก เปน 
กระบวนการท่ีทําใหเกิดสันติภาพในเชิงกายภาพ และเชิงจิตภาพ ซ่ึงผลลัพธท่ีไดคือ การบรรลุ
เปาหมายดังท่ีองคกรและนักสันติภาพโลกปรารถนา สําหรับองคกรสันติภาพมีความมุงเนนเรื่องของ
ความสัมพันธระดับประเทศ จึงมุงท่ีจะทําใหสมาชิกประเทศของประชาคมโลกมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
มีการศึกษา และเปนประเทศพัฒนา ซ่ึงก็เปนเปาหมายของนักสันติภาพโลกเชนกัน โดยนักสันติภาพ
โลกนั้นจะเนนในเรื่องของการตอสูท่ีจะทําใหมนุษยทุกคนสามารถมีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน 
การไมถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะเปนประเทศท่ีดอยความเจริญกวา การไมแบงแยกชนชั้นและสกัดก้ัน
โอกาสในการพัฒนาดวยสีผิว การหยิบยื่นความชวยเหลือจากผูท่ีมีจิตเมตตาตอเพ่ือนมนุษย ดังนั้น
สันติภาพในเชิงจิตภาพจึงถือวาเปนหัวใจท่ีจะนําไปสูการทําใหสันติภาพในเชิงกายภาพใหเปนจริง ซ่ึง
ผลแหงการพัฒนาเหลานี้สอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนาในการวัดผลของการฝกปฏิบัติตามศีล 
สมาธิ และปญญาเรียกวา หลักภาวนา ๔ (Development): เปนหลักในการเจริญ ทําใหเปน ใหมีข้ึน 
เปนการฝกอบรม พัฒนา๑๔ซ่ึงนับเปนหลักธรรมท่ีสําคัญมากในกระบวนการสรางสันติภาพใหเกิดใน
บุคคล หมูคณะ องคกร ชุมชน ประเทศชาติ และโลก ประกอบดวย 

(๑) กายภาวนา (Physical Development)ซ่ึงหากกระบวนการสรางสันติภาพตามท่ี
ถอดบทเรียนจากกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกประสบ
ความสําเร็จ เชิงกายภาพสามารถสังเกตไดจากบุคคล ชุมชน สังคมนั้น จะมีความเปนอยูท่ีดี ในท่ีนี้
ไมไดหมายถึงฐานะท่ีร่ํารวย แตเปนผูท่ีรูจักกิน รูจักอยูใหดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี สงผลใหมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต และเปนผูมีความเปนมิตรตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม ชุมชนสังคมนั้นเปน
สังคมท่ีปลอดภัยปราศจากภัยจากมนุษยท่ีทํารายกัน  

(๒) สีลภาวนา(Moral Development) สะทอนไดจากการท่ีบุคคล ชุมชน สังคมนั้น ตาง
ก็เคารพในกฎกติกาของสังคม การอยูรวมกันดวยการรูจักหนาท่ีท่ีมีตอกันและความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ตอสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี มีความเก้ือกูลกัน 

(๓) จิตตภาวนา(Emotional Development)สะทอนจากการท่ีบุคคล ชุมชน สังคมนั้น 
มีความเขมแข็งทางกายและม่ันคงทางจิตใจ ไมไหลตามกระแสสังคมท่ีฟุงเฟอ คนในสังคมมีความ
เมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุข ผองใส เปนตน  

(๓) ปญญาภาวนา (Wisdom Development) สะทอนจากการท่ีบุคคล ชุมชน สังคมนั้น
รูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให
เปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 
มีปญญาในการดําเนินชีวิตและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัดอยางรูคุณคาและเห็นประโยชน   

๑๔องฺ.ปฺจก. 22/๗๙/๑2๑. 
                                                           



๑๑๖ 

 

เม่ือกลาวโดยสรุป จะพบเกณฑชี้วัดวาดวยความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสราง
สันติภาพขององคกรสันติภาพ และนักสันติภาพท่ัวโลก ดังแผนภาพในหนาถัดไป 

 

แผนภาพท่ี ๓.๓ แสดงเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ

และนักสันติภาพโลก 

 

 

 

 

๑.การระวังตน-เขาใจหลักสนัติภาพ 

(Inner Prevention) 

ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัด  

(๑๑ องคประกอบยอย) 

(๑) ระมดัระวังพฤติกรรมการแสดงออกทาง

กาย วาจา 

(๒) ระมดัระวังความคิด 

๒. การขจัดความขัดแยง/ความรุนแรง 

ท่ีเกิดขึ้นแลว (Resolution) 

ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด  

(๑๑ องค ประกอบยอย) 

(1) ทาทีการแสดงออกอยางสันต ิ

(2) ปรับทัศนคต ิ

(3) สื่อสารอยางสันต ิ

3. การปองกัน/เสริมสราง/พัฒนา  

(Outer Prevention & 

Development) 

ประกอบดวย ๔ ตัวช้ีวัด  

(๑๕ องคประกอบยอย) 

(1) กฎแหงความสมัพันธ 
(2) กฎแหงความเสมอภาคและการใหเกียรต ิ
(3) กฎแหงการมสีวนรวมและการเรยีนรู 
(4) กฎแหงการเยยีวยา 

๔. การรักษาสันติภาพใหย่ังยืน  

(Sustainable Preservation) 

ประกอบดวย ๔ ตัวช้ีวัด  

(๑๒ องคประกอบยอย) 

(1) กฎแหงจิตสาํนึกและความใสใจ 

(2) กฎแหงการบํารุงรักษาสัมพันธ 

(3) กฎแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

(4) กฎแหงพ้ืนท่ีแสดงความเห็น 

(5) กฎแหงแบงปนผลประโยชนดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

ภาวนา ๔ (Development) 

–กายภาวนา (Physical Development) 

- สีลภาวนา (Moral Development) 

- จิตตภาวนา (Emotional Development) 

- ปญญาภาวนา (Wisdom Development) 

 



 

บทท่ี ๔ 

ชุมชนสันติสุข: ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุข 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง 

บทนี้ไดแสดงใหเห็นถึงผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง ชุมชนสันติสุข: ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 
โดยการศึกษา ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง ๓ ชุมชน ไดแก ชุมชนแพรกหนาม
แดง ชุมชนยานกะดีจีน ชุมชนหมูบานทาคอยนาง โดยใชการวิจัยคุณภาพ (ภาคสนาม) เครื่องมือท่ีใช
เปนการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๓๐ คน ประกอบกับการสังเกตการณอยางไมมี
สวนรวม เพ่ือนําไปสูการคนหาคําตอบวิถีการดําเนินชีวิตการอยูรวมกันอยางสันติสุขของพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ขัดแยง สาเหตุและปจจัยความสําเร็จในการสรางสันติสภาพและเกิดสันติสุขของชุมชนท่ีมีความ
ขัดแยง โดยใชเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพ
โลกเปนเครื่องมือตรวจสอบความสําเร็จในการสรางสันติภาพของชุมชน และสังเคราะหองคความรู
จากการถอดบทเรียนชุมชนตนแบบเพ่ือนําเสนอแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชน
สันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖  

๔.๑ วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่กาวขามความขัดแยงสูความเปนชุมชนสันติสุข 

จากการตั้งคําถามวา ทําอยางไรท่ีชุมชนสามารถกาวขามความขัดแยงเปนชุมชนท่ีมี
สันติภาพและสามารถพัฒนาเปนชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ตามท่ีสังคมปรารถนา ดั้งนั้นจึง
จําเปนตองหาพ้ืนท่ีชุมชนตนแบบถอดบทเรียนชุมชนท่ีประสบความสําเร็จท่ีสามารถใชกระบวนการ
สรางสันติภาพกาวขามผานความขัดแยง และสลายความขัดแยงใหเปนชุมชนท่ีประสานสามัคคี รักษา
ประโยชนสวนรวม เก้ือกูลกันดวยวัฒนธรรมแหงเมตตาและวัฒนธรรมแหงปญญา เพ่ือสะทอนใหเห็น
แนวทางกระบวนการสรางสันติภาพท่ีนําพาชุมชนใหเกิดสันติสุขได ซ่ึงคณะผูวิจัยไดเลือกพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา ดังนี้ 

 (๑) ชุมชนยานกะดีจีน ในยานฝงธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เปนแหลงรวมของ ๖ ชุมชน 
คือ ชุมชนวัดกัลยาณ กะฎีจีน กะฎีขาว บุปผาราม โรงคราม และวัดประยุรวงศ เปนแหลงชุมชนท่ีนา
ศึกษาในดานของพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางความเชื่อ และการเปนชุมชนตนแบบในการอยูรวมกัน
ไดอยางสันติสุขมาอยางเนิ่นนานเปนแหลงชุมชนเกาแกของชาวบาน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ ไดแก 
พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต และอิสลาม ท่ีทยอยมาตั้งรกรากตั้งแตชวงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และอยูรวมกันไดอยางกลมเกลียวไมมีความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงจนมาถึงปจจุบัน ถือวาเปน
แหลงชุมชนตัวอยางในยุคท่ีสังคมไทยมีความคิดแตกแยกนอกจากนี้ ชุมชนยานกะดีจีน ยังเปนชุมชน
ตัวอยางในเรื่องของการทองเท่ียวชุมชนพหุวัฒนธรรม ท่ีสามารถนําความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประสานสัมพันธระหวางชุมชน โดยมีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน



          ๑๒๕ 
 

กิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนท่ีประสบความสําเร็จและเปนตัวอยางชุมชนท่ีมีสันติสุข ความสัมพันธ
ระหวางวัดและชุมชนโดยรอบมีสายใยท่ีดีและตางก็พ่ึงพิงอาศัยกันไดอยางกลมกลืน 

 (๒) ชุมชนหมูบานทาคอยนาง อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ มีภาษาทองถ่ินใช ๓ภาษาคือภาษา
เขมร  ลาว กูย (สวย) มีการอยูรวมกันของหลายชาติพันธุจึงทําใหในอดีตชุมชนหมูบานทาคอยนางจึง
มีปญหาความหลากหลายอุดมการณทางการเมือง ขาดผูนําในการพัฒนาชุมชน ประกอบกับการขาด
จิตสาธารณะและความสามัคคี จึงเปนเหตุใหมีปญหาการยักยอกสมบัติสาธารณะ ปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน การของเก่ียวของอบายมุข ไมสนใจในการเขาวัด ขาดการแบงปน
และการสื่อสารท่ีดี  ปจจุบันหมูบานทาคอยนางเปนหมูบานท่ีผานกระบวนการพัฒนาโครงการหมูบาน
ชอสะอาดจากโครงการวิจัยของ สํานักงานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ไดรับคัดเลือกให
เปนหมูบานตนแบบตอตานการทุจริต หรือหมูบานชอสะอาดแหงแรกของประเทศไทย โครงการนี้ได
เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบาน นอกจากความสะอาดทางกายภาพและจิตใจ ยังชวยกระชับความสัมพันธ
ในหมูบานเพ่ิมความรวมมือ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูรวมกันไดบนทามกลางความหลากหลายทาง
ภาษา และวัฒนธรรม  

 (๓) ชุมชนแพรกหนามแดงจ.สมุทรสงคราม เปนหนึ่งในชุมชนท่ีเคยมีความขัดแยงอัน
เนื่องมาจากปญหาการจัดสรรทรัพยากรน้ํานับตั้งแตมีการสรางเข่ือนศรีนครินทรสงผลตอกระแสน้ําซ่ึง
พ้ืนท่ีนี้ท่ีมีท้ังน้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย ท่ีมีแมน้ําและลําคลองเปนธรรมเชื่อมโยงกระแสของน้ํา
ท้ังหลาย การเกิดประตูน้ําเพ่ือก้ันเข่ือนสงผลกระทบตอกระแสการไหลเวียนของน้ําท้ังสามประเภทซ่ึง
พ้ืนท่ีแตละแหงในชุมชนดั้งเดิมตางก็อาศัยอยูรวมกันไดโดยอาศัยการข้ึนลงของกระแสน้ําตาม
ธรรมชาติมาประกอบอาชีพประมง บอปลา บอกุง รวมถึงการทํานาทําสวนปลูกผัก ตางก็มีความ
ตองการน้ําท่ีไมเหมือนกัน ปญหาการเปดปดประตูน้ําจึงเปนท่ีมาของความขัดแยง เพราะชาวบานฝง
น้ําจืดเม่ือประตูปดตายทําใหน้ําไมไหลเวียนเกิดการเนาเสียและมีการสะสมของตะกอนดินท่ีหนาประตู
ก้ันน้ํา เวลาหนาน้ําหรือเม่ือเข่ือนปลอยน้ําลงมาจะทําใหน้ําทวมนาขาว บอปลาสลิด สวนผัก ชาวบาน
ในฝงนี้จึงไปเปดประตูเพ่ือระบายน้ําออก ผลจากการท่ีเปดประตูระบายน้ําทําใหน้ําจืดไหลทะลักเขาสู
สวนน้ําเค็ม เม่ือชาวบานฝงน้ําเค็มสูบน้ําเขาบอกุงก็ทําใหกุงทะเลท่ีเลี้ยงไวพากันตายหมด ความ
ขัดแยงจากผลประโยชนในการประกอบอาชีพของชุมชนแพรกหนามแดงท้ังฝงน้ําจืดและฝงน้ําเค็มเริ่ม
ทวีความรุนแรงข้ึนจนถึงกระท่ังการลงมือทะเลาะวิวาทกันความบาดหมางนี้กินเวลาถึง ๒๐ ป และได
ทําลายความสัมพันธระหวางชุมชนท่ีเคยมีตอกัน แตปจจุบันชุมชนแหงนี้ไดกาวขามผานความขัดแยง 
โดยอาศัยวิถีทางแหงสันติและกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแยง หันหนาเขาหากันในการ
รวมมือกับทุกฝายเพ่ือแกปญหาท่ีเรื้อรังมายาวนาน จนในท่ีสุดชุมชนแพรกหนามแดงไดรับการยกยอง
เปนชุมชนตนแบบในการแกไขความขัดแยงและการนําระบบการบริหารจัดการน้ําจากภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของคนในพ้ืนท่ี เปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและ
สามารถพ่ึงตนเองได นับวาเปนชุมชนท่ีผานกระบวนการสรางสันติภาพท่ีควรศึกษาเปนตนแบบ
สําหรับชุมชนท่ีมีปญหาความขัดแยงไดอยางดี 



          ๑๒๖ 
 

 กลาวไดวา พ้ืนท่ีชุมชนท้ัง ๓ แหง นับวาสามารถเปนตัวอยางในการศึกษาถอดบทเรียน 
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นการพัฒนามนุษยใหเขาถึงชีวิตท่ี
สะอาดท้ังทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา อันเปนรากฐานหรือพ้ืนฐานความดีงามและเปน
ปจจัยสําคัญในการเขาถึงสันติสุข สงผลใหเกิดสันติภาพภายใน คือ การพัฒนาตนเอง และ สันติภาพ
ภายนอก คือ ความสัมพันธท่ีดีในการอยูรวมกันเปนสังคมท่ีสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติทามกลาง
ความแตกตาง คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถอดบทเรียนวิถีการดําเนินชีวิตของพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาว 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะหทําความเขาใจบริบทของชุมชนท่ีจะนําไปสูการศึกษาสาเหตุ
และปจจัยความสําเร็จในการสรางสันติภาพและเกิดสันติสุขของชุมชนท่ีมีความขัดแยงเปนลําดับตอไป 

๔.๑ วิถีการดําเนินชีวิตการอยูรวมกันอยางสันติสุขของชุมชนพ้ืนที่ที่มีความขัดแยง 

 ๔.๑.๑  ชุมชนแพรกหนามแดง: วิถีชีวิต ๒ น้ํา “น้ําจืด-น้ําเค็ม” 

  ก) ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
  ประวัติความเปนมาของตําบลแพรกหนามแดงมีเรื่องเลาจากผูเฒาผูแกท่ีเลาสืบตอ
กันมาหลายชวงอายุคนไว ๒ เรื่อง เรื่องแรกเลาถึงท่ีมาของคําวา “แพรกหนามแดง” เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้
ตั้งอยูติดกับจังหวัดราชบุรี มีลําคลอง มีลําประโดงอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนลําคลองท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เม่ือสมัยกอนเรียกคลองท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติวา "แพรก" ซ่ึงตําบลแหงนี้ในชวงฤดูฝน
จะมีปริมาณน้ําฝนมาก น้ําก็จะไหลจากท่ีสูงของจังหวัดราชบุรี ผานลงมาตามลําคลองตาง ๆ น้ําท่ีไหล
มาตามลําคลองนั้นเปนสีแดง ซ่ึงอาจเนื่องมาจากดินตะกอนลูกรังตาง ๆ ท่ีไหลมากับน้ํา เม่ือน้ําไหล
ผานมาตามลําคลองถึงชุมชนแหงนี้ น้ําตาม "แพรก" ตาง ๆ ท่ีชาวบานเห็นเปนสีแดง จนชาวบานใน
เขตพ้ืนท่ีเรียกชุมชนนี้วา "แพรกน้ําแดง" และตอมาหลายสิบปจึงเพ้ียนมาเปน "แพรกหนามแดง" 
จนถึงปจจุบันนี้สวนเรื่องเลาท่ีสองเลาวา ท่ีมาของ “แพรกหนามแดง” นั้นมาจากในพ้ืนท่ีตําบลแพรก
หนามแดงนั้นมีลําราง หรือ ลําประโดงเปนจํานวนมาก ซ่ึงเรียกลําราง หรือลําประโดงนั้น ชาวบาน
เรียกวา “แพรก” โดยแพรกแตละแหงจะมีตนไมชนิดหนึ่งเรียกวา “ตนหนามแดง” มีลักษณะตนสูง
ประมาณ ๑ – ๓ เมตร และมีหนามแหลมคมบริเวณลําตนและก่ิง ข้ึนอยูบริเวณแพรกตาง ๆ จํานวน
มาก ชาวบานจึงเรียกชุมชนนี้วา “แพรกหนามแดง”จนถึงปจจุบันนี้ กลาวไดวาท้ังสองเรื่องนี้ใกลเคียง
กับสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ี เพราะในปจจุบันเวลาฝนตกน้ําไหลมาจากพ้ืนท่ีใกลเคียง น้ําก็มี
ลักษณะขุนแตอาจจะไมแดงเทาไรนักเพราะปจจุบันถนนริมคลองสวนใหญเปลี่ยนสภาพจากถนนลูกรัง
เปนถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก หรือถนนลาดยางไปแลว และลําราง หรือแพรกบางแหงในพ้ืนท่ี 
ก็ยังมีตนหนามแดงใหเห็นกันอยูเชนกัน๑ 

  สําหรับพ้ืนท่ีตําบลแพรกหนามแดง มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๖.๒๓ ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๒๒,๖๔๑ ไร โดยดานทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลวัดประดูและตําบลปลายโพงพาง 

 
๑องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม, “ประวัติความเปนมาของแพรก

หนามแดง”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.phragnamdang.go.th/ site/index.php?option=com_ 
content&view= article&id=47&Itemid=53>, [๓ ธ.ค. ๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๒๗ 
 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี และตําบลวันดาว อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรีทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลยี่สาร อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และทิศใต ติดตอกับตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ภูมิประเทสตําบลแพรกหนามแดงจึงเปนพ้ืนท่ีราบลุมชายฝงทะเล มีลําคลองกระจายท่ัวพ้ืนท่ีทําให
เหมาะแกการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  ประชากรและการประกอบอาชีพ: ตําบลแพรกหนามแดงมีจํานวนหมูบาน ๖ 
หมูบาน ประกอบดวย ๑,๐๐๕ หลังคาครัวเรือน ไดแก หมูท่ี  ๑ บานคลองขุดเล็กจํานวน  ๒๒๒ หลัง 
หมูท่ี  ๒บานคลองสะพานหันจํานวน ๑๕๐หลังหมูท่ี  ๓ บานรั้ว จํานวน ๑๒๕ หลังหมูท่ี ๔บานแพรก
หนามแดงจํานวน ๒๑๒หลังหมูท่ี  ๕บานคลองขุดสมบูรณ จํานวน ๙ หลังหมูท่ี  ๖ บานคลองผีหลอก
จํานวน  ๑๙๙หลังหมายเหตุ (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (สํานักทะเบียนอําเภออัมพวา) ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยสวนใหญประกอบ
อาชีพเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยประชากรสวนมากเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุงเปนอาชีพหลัก 
และมีประชากรบางสวนประกอบอาชีพทําสวนและทํานาผลิตภัณฑ OTOP ทองถ่ิน ไดแก ขาวกลอง
สุขภาพน้ําพริกปลาสลิดปลาสลิดทอดกรอบสรอยถักประสมเกลียว+กระดูกงูกลวยปงอบน้ําผึ้ง แม
สําเภา๒ 

 

 ข) วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีต-ปจจุบัน 
 ดวยสภาพพ้ืนท่ีของตําบลแพรกหนามแดงมีลําคลองถึง ๓๖ คลอง ทําใหชาวบาน
สวนใหญมีอาชีพท่ีพ่ึงพิงกับสายน้ํา คือ เลี้ยงปลา ๓๐% เลี้ยงกุง ๒๐% ทํานาขาว ๒๐%  ทําสวนผัก 
สวนมะพราว สวนตาล ๒๐% เดิมทีชาวบานอาศัยรวมกันมีการคมนาคมทางเรือผานสายน้ําเปนตัว
เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑของชาวบาน ตอมาเม่ือมีถนนตัดผานทําใหสภาพของชาวแพรก
หนามแดงถูกแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๒ สวน คือ พ้ืนท่ีน้ําจืด กับน้ําเค็ม สําหรับชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ําจืด
สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานํา เลี้ยงปลาสลิด ทําสวนมะพราว ปลูกผัก สวนชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ี
น้ําเค็มสวนใหญประกอบอาชีพ เลี้ยงกุง เลี้ยงปลาธรรมชาติโดยอาศัยน้ําจากลําคลองธรรมชาติเปน
หลัก๓ 

หากถอดบทเรียนวิถีชีวิตของชาวบานลุมน้ําแมกลองในอดีต ชาวบานประกอบ
อาชีพท่ีหลากตามความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับชาวนามีวิ ถีแบบพ่ึงพา                         
มีวัฒนธรรมในการ “ลงแขก ขอแรงกัน รวมมือกัน” ในขณะท่ีวิถีชาวสวนมะพราว สวนตาล เปน
ลักษณะของครอบครัวใชความสามารถเฉพาะตนในการข้ึนตาล งานสวนตาลตองอาศัยกระบวนการ

 
๒องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม,ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://www.phragnamdang.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid
=53, [๓ ธ.ค. ๒๕๖๐]. 
 ๓ปญญา โตกทองและคณะ, โครงการรูปแบบการจัดการนํ้าในคลองตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐, หนา ๘. 

                                                           



          ๑๒๘ 
 

ตั้งแตข้ึนเก็บ เค่ียวตาล ซ่ึงกวาจะแลวเสร็จก็จวนคํ่า ทําใหไมคอยไดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนมาก จะใชเงิน
ท่ีหาไดหรือหยุดพักผอนยาวก็ชวงสงกรานต จึงมีผูกลาววาอัตลักษณชาวแมกลอง คือ ศิลปนเดี่ยว                   
หาเลี้ยงชีพจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณในอดีตสามารถทํารายไดเสียภาษีตอหัวสูงสุดรองจาก
กรุงเทพมหานครเทานั้น”๔ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ภาพแสดงวิถีชาวสวนตาล เตาตาลภูมิปญญาทองถ่ิน 

สําหรับดานวัฒนธรรมชุมชนในอดีต ดวยเหตุเพราะชาวชุมชนแพรกหนามแดงมีวิถี
ท่ีอยูกับธรรมชาติ ทํามาหาเลี้ยงชีพตามสภาพท่ีธรรมชาติอํานวย บางอาชีพมีการพ่ึงพิงอาศัยกัน บาง
อาชีพก็พ่ึงพาระบบครอบครัว แตก็ยังมีลักษณะของการอยูรวมแบบเอ้ืออาทร ชาวชุมชนสวนใหญเปน
ชาวพุทธจึงมีวิถีของขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเชื่อมโยงกับงานบุญทางพระพุทธศาสนา ผสานกับ
ความเชื่อในการใหความเคารพตอแผนดิน แผนน้ํา ดังท่ีคุณสมบูรณ ชาวบานและผูนําจิตวิญญาณ คน
ฝงน้ําจืดเลาวา “วัฒนธรรมท่ีนี่หนาฤดูนา ก็นิมนตพระมาสวดมนต ขอฝนในหมูบาน พอปใหมก็เชิญ
ทําบุญท่ีกลางหมูบาน สงกรานตก็รดน้ําผูเฒาผูแก ชาวนาพอเก็บเก่ียวเสร็จก็นิมนตพระมาทําบุญ
กลางทุงนา เรียกวา ทําบุญขวัญขาว พระแมโพสก พระแมคงคาสมัยกอนตั้งแตเริ่มไถนา กอนทําก็ตอง
มีดอกไมธูปเทียนไปขมาพระแมธรณี พอเก็บเก่ียวเสร็จก็ตองขอขมา มีการทําของเซนไหว การเก่ียว
ขาวตองเก่ียววันศุกร และตองเก่ียวกับมือ เวลาจะนวดขาวใสรองเทาไมได ตองใชเทาเปลา เปนการให
ความเคารพผืนดิน ถามวาพิธีกรรมนี้ชวยอะไร ชวยสรางความรูสึกดีๆ ความเชื่อทําใหสบายใจ ซ่ึง
ปจจุบันวิถีความเชื่อของชาวนาผานการสืบสานจากรุนสูรุนจางหายไปจากวิถีชุมชน”๕ 

นอกจากนี้ คุณมนัส ชาวสวนตาล เสริมวา สมัยกอนชวงสงกรานตท่ีนี่จะเลนรําวง
ยอนยุค โดยหยุดงานเปนสิบวัน เลนกันไมเลิก ข้ึนกินขาวกันไดทุกบาน๖และยังมีการละเลนแบบไทยๆ 

๔ดูรายละเอียดใน, สุรจิต ชิรเวทย, ตนแมกลอง, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.เอเซีย
เพรส (๑๙๘๙), ๒๕๕๑), หนา ๑๔๕-๑๔๖. 

๕สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๖สัมภาษณ มนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวาจ. สมุทรสงคราม, 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

                                                           



          ๑๒๙ 
 

เชน การแขงเรือ มอญซอนผา วิ่งเปยว รําวงรองเพลง๗ ปจจุบันนี้วิถีเหลานี้ไดเปลี่ยนแปลงไปปจจัย
หนึ่งคือ คนทองถ่ินไดอพยพไป และมีคนนอกพ้ืนท่ีถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ความคุนเคยและความผูกพัน
กันก็คอนขางลดลง อีกท้ังยังมีสวนหนึ่งประกอบอาชีพพนักงานโรงงาน พอหนาเทศกาลโรงงานก็ไม
หยุดใหทําใหวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนตัวเชื่อมความสัมพันธเลือนรางหรือจางหายความสัมพันธก็จะ
เริ่มหางกัน๘ 

 ความเปลี่ยนแปลวิถีชีวิตของคนชุมชนแพรกหนามแดง เริ่มจากการยายถ่ินฐาน
ของคนในทองถ่ินและการขายท่ีดินทํานา เนื่องจากผลกระทบท่ีไดรับความเดือดรอนจากสภาพ
ธรรมชาติของสายน้ําท่ีเปนเสนเลือดหลอเลี้ยงอาชีพของคนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไป เม่ือมีการสราง
เข่ือนศรีนครินทร ประกอบกับถนนพระราม ๒ (ถนนสายธนบุรี-ปากทอ) ตัดเสนทางกระแสน้ํา และ
การสรางประตูระบายน้ําของชลประทานก้ันการข้ึนลงตามธรรมชาติของน้ําเค็มและน้ําจืด การ
จัดระบบการเปดปดน้ําท่ีไมสอดคลองกับวิถีธรรมชาติของน้ําทําใหวิถีของชุมชนแพรกหนามแดง ซ่ึง
เปนชุมชนท่ีดํารงอยูกับระบบ ๓ น้ํา คือ น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม ท่ีตองอาศัยการจัดการกับระบบ
สามน้ําใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนกลาวไดวา 
จุดเริ่มตนของความขัดแยงจนนําไปสูความรุนแรง มาจากการบริหารจัดการน้ําท่ีไมสอดคลองกับวิถี
ชีวิตชุมชน๙คนปลายน้ําอยางชุมชนแพรกหนามแดงไดรับความลําบากเนื่องจากกระแสน้ําเค็มลุกล้ํา
เขามา ตนมะพราวท่ีเคยสมบูรณพากันยืนตนตาย ทําใหชาวบานทองถ่ินพากันขายท่ีดิน อพยพถ่ินฐาน
ไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน ชวงนั้นมีนายทุนมาซ้ือท่ีทําบอกุง บอปลา ทําใหเม่ือคนทองถ่ินกลับมาก็ตอง
เปนผูเชาท่ีดินและเปนคนรับจางทําการเกษตรมากกวาท่ีจะเปนเจาของท่ีทํากินเหมือนในอดีต๑๐ 

นอกจากสภาพทางธรรมชาติ คุณภาพน้ํา คุณภาพดินท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสงผล
อยางยิ่งกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน และยังสงผลตอการรับรูและความม่ันใจ ความ
ภาคภูมิใจ ความเชื่อม่ันของคนในทองถ่ิน และของเยาวชนคนรุนใหมในทองถ่ินท่ีมีตออาชีพเกษตรกร
อันเนื่องจากพอแมรุนใหมในชุมชนสงลูกหลานไปศึกษาภายนอกทําใหวิถีชีวิตคนรุนใหมของชุมชน
แปลกแยกออกจากวิถีชีวิตดั้งเดิม มีขอตั้งสังเกตจากคุณมนัส ชาวบานสวนตาล ประเด็นเรื่องของ
ระบบการศึกษาสมัยใหมท่ีสงผลตอวัฒนธรรมวิถีความเปนอยูของชุมชน สมัยกอนบาน วัด โรงเรียน 

 ๗สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๘สัมภาษณ บุญชอบ พวงสําราญ, ชาวบานชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
 ๙สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผูนําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐.  
 ๑๐สัมภาษณ มนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. 
สมุทรสงคราม๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

                                                           



          ๑๓๐ 
 

เปนของคูกัน เดี๋ยวนี้เด็กๆ ไปเรียนนอกพ้ืนท่ีและโรงเรียนไมไดเชื่อมโยงวิถีของชุมชนเขากับการเรียน
การสอนทําใหเด็กๆ เยาวชนไมไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิตของทองถ่ิน๑๑ 

 อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องของสภาพน้ําท่ีสงผลตออาชีพของคนในชุมชนแพรก
หนามแดงมายาวนาน ปจจุบันไดคลี่คลายลงและเกิดความมีสวนรวมและรวมมือของคนในชุมชน 
ฟนฟูวิถีชีวิตทองถ่ิน การสรางความเขมแข็งใหกับอาชีพเกษตร มีการสรางโรงสีขาวชุมชนซ่ึงนําโดย 
คุณสมบูรณ ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง และไดพัฒนาสายพันธุขาวเพ่ือรักษาสายพันธุ
ดั้งเดิม คือ เหลืองประทิว และเพ่ิมสายพันธุใหมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม เชน ขาวไรซเบอรรี จากเดิมท่ี
ชาวนาปลูกขาวท่ัวไป ขายไดตันละ ๖,๐๐๐ กวาบาท มาเปนตันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทําใหอาชีพ
ชาวนาเดี๋ยวนี้ดีข้ึนมาก ถามถึงเหตุท่ีตองมีโรงสีขาวชุมชน เพราะความเชื่อวาชุมชนมีความสุขได ตอง
ปลอดภัยจากสารเคมีและมีสิ่งแวดลอมดี การทดลองปลูกสายพันธุขาวใหมๆ จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนท่ี
ตองหาพันธุขาวท่ีสามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีแพรกหนามแดง ในขณะท่ีตองรักษาสายพันธุด้ังเดิมอยาง
พันธุขาวเหลืองประทิว แมวาจะทําผลผลิตไดปละ ๑ ครั้ง๑๒ 

สภาพวิถีชีวิตของชุมชนแพรกน้ําแดง จากการจัดการน้ํา กอใหเกิดการจัด
สวัสดิการท่ีมีในธรรมชาติใหกลับคืนมา ท้ังลําคลองและการปลูกตนไมกินได การนําพืชผักพ้ืนถ่ินมาใช
ประกอบอาหาร และการขยายผลไปยังการจัดสวัสดิการเรื่องบานม่ันคงรวมกับหลวงพอบุญมี เจา
อาวาสวัดเจริญรัตนาราม (วัดเพชรรัตน) ภายใตการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) แบงเปนสินเชื่อเพ่ือสรางบาน ๑๘,๗๓๑,๑๐๐ บาท งบสนับสนุนอ่ืนๆ 
จํานวน ๘,๗๙๘,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๒๗,๕๒๙,๑๐๐ บาท โดยการธรรมวันละ ๑ บาท ข้ึนมาใน
ระดับตําบล เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกแรกเริ่ม ๑๙๓ คน เงินทุน ๕,๙๘๓ บาท เพ่ิมข้ึน
เปน ๑,๔๕๙ คน รวม เงินทุน ๒,๕๔๘,๕๔๙ บาท เพ่ือใหเปนสวัสดิการชุมชนคนแพรกหนามแดงไม
ท้ิงกัน มีการจัดสวัสดิการตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย เม่ือเปนสมาชิกครบ ๑๘๐ วัน (ขอมูลป ๒๕๕๘) 
ตลอดจนมีการเปดสถาบันการเงินชุมชนแพรกหนามแดงภายใตการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน ๒ ลานบาท เม่ือวันท่ี ๑กันยายน ๒๕๕๘ 

ปจจุบันชุมชนแพรกหนามแดงไดมีการสรางเด็กและเยาวชนใหเกิดสํานึกรักทองถ่ิน 
เพ่ือสานพลังการขับเคลื่อนงานจากรุนตอรุนไปอยางตอเนื่อง โดยมีหัวใจสําคัญในการทํางาน คือ การ
มีสวนรวม การทํางานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการบูรณาการขอมูลไปสูการตัดสินใจแกไข
ปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นับวาเปนอีกตัวอยางหนึ่งของชุมชนเขมแข็งท่ีมีพลวัตรจนเปนท่ี
ยอมรับในสังคม เปนแหลงเรียนรูดูงานจากชุมชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศมากกวา ๑๐ ป  

 ๑๑สัมภาษณ คุณมนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. 
สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๒สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
 

                                                           



          ๑๓๑ 
 

การมีขาวท่ีเพ่ิมมูลคาการผลิต และชาวนาสามารถสีขาวดวยตนเอง ไมตองพ่ึงโรงสี
ขาว และตนทุนจากการใชสารเคมี ชีวิตชาวนาของชุมชนแพรกน้ําแดงฝงน้ําจืดจึงมีความอุดมสมบูรณ
ข้ึนเปนลําดับ ปจจุบันชุมชนแพรกหนามแดงท้ังฝงชาวน้ําจืด-น้ําเค็ม สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
สุข มีการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เพ่ือสรางวินัยการเงินในชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได การตั้ง
กลุมเยาวชนเพ่ือตานยาเสพติด กลุมอนุรักษปาชายเลน และการสรางทางเลือกในการปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนของคนในชุมชน สิ่งเหลานี้ลวนเกิดข้ึนไดจากการรวมมือของชุมชนผานการศึกษาอยางเปน
ระบบของกระบวนการวิจัย ทําใหชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมวิเคราะห รวมพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุข
และมีความยั่งยืน 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ผลิตภัณฑขาวและท่ีตั้งโรงสีขาวชุมชน 

 

แผนภาพท่ี ๔.๓ กลุมสัจจะสะสมทรัพยและสวัสดิการชุมชน ตําบลแพรกหนามแดง 

 ๔.๑.๒ ชุมชนหมูบานทาคอยนาง: การอยูรวมกันของ ๓ ชาติพันธ “เขมร-กูย- (สวย) 

ลาว” 

 ก) ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
 ชุมชนหมูบานทาคอยนางเปนหมูบานท่ี ๕ ในเขตการปกครองของตําบลสวาย อ.
ปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเปนตําบลขนาดเล็ก มี ๑๐ หมูบาน มีจํานวน ๘๘๗ ครัวเรือน ประชากร



          ๑๓๒ 
 

ในตําบลรวมท้ังสิ้น  ๔,๐๗๖ คน๑๓ หมูบานทาคอยนางตั้งอยูริมหวยทับทันและเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.
๒๔๙๓ ประวัติความเปนมาของหมูบาน จากการรวมรวมขอมูลปราชญชาวบาน นายเทียน  บุญจูง   
อายุ  ๘๐ ปนายโพธิ์  มูลจัด อายุ ๘๑ป นายธง อุมเชื้อ อายุ ๗๔ ป๑๔ สรุปความเปนมาของหมูบานทา
คอยนางไวดังนี้  

พ้ืนท่ีแหงนี้เดิมมีผูอยูอาศัยอยูแลว ป พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยมี นายยุง  ฉิมพินิจ,นายตัน  
พลทา,  นายมาก  พลทา นําญาติพ่ีนองอพยพมาจากบานภูมิศาลา  ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ  
จังหวัดศรีสะเกษ  มาตั้งเปนชุมชนใหมมีการวางแผนตัดถนนกวาง ๑๐ เมตร ซอย ๘ เมตรและจัดสรร
ท่ีดินใหครัวเรือนละ  ๒  ไร  ตอมาเม่ือพ.ศ. ๒๕๐๒ มีประชาชน จากบานจิก บานอีหล่ํา อําเภอ
อุทุมพรพิสัย  บานเปอย  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  อพยพมาอยูรวม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๑ มี
ประชาชนอพยพมาจากอําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทรมาอยูรวม   

ความเปนมาของชื่อเรียกหมูบาน เม่ือกอนบานนี้มีชื่อวา   บานตายุง   ตามชื่อคน
กอตั้งตอมามีการก้ันทํานบใหญเพ่ือเก็บกักน้ําในการทําการเกษตรจึงเรียกวา  บานทํานบ  ในบริเวณ
ริมหวยใกลหมูบานมีทาน้ําธรรมชาติสวยงามซ่ึงเรียกเปนภาษาเขมรวา “กําปงจําเนียง” แปลเปน
ภาษาไทยวา  ทาคอยนาง  ซ่ึงมีตํานานเลาตอกันมานาน   คณะกรรมการหมูบานจึงเปลี่ยนชื่อ
หมูบานจากบานทํานบเปน หมูบานทาคอยนางเปนตนมาเดิมบานทาคอยนางเปนสาขาของบานบึง
ข้ึนอยูกับ ตําบลพิมาย อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  ตอมา ข้ึนหมู ๑๑ ตําบลตูม อําเภอปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๓๓ ตําบลตูมไดแยกตําบลใหมเพ่ิมข้ึนคือตําบลสวาย บานทาคอย
นางจึงข้ึนกับ ตําบลสวาย  อําเภอปรางคกู นับแตนั้นเปนตนมา 

ตํานานกําปงจําเนียง: ตํานานเลาวาลูกสาวเจาเมืองลาวหนีมาจากเมืองอุบลมุง
เดินทางไป เมืองพิมาย  (จังหวัดนครราชสีมาในปจจุบัน)  เจาเมืองไดเกณฑทหารและประชาชนเพ่ือ
ติดตามลูกสาวกลับคืนและไดตามมาทันขณะท่ีลูกสาวและผูรวมเดินทางเดินทางไดพักแรมท่ีทาน้ําอัน
สวยงามแหงหนึ่งอยูใกลริมน้ําหวยทับทัน (อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบานทาคอยนางใน
ปจจุบัน) เม่ือคณะติดตามมาทันกวาจะเกลี้ยกลอมพาลูกสาวเจาเมืองกลับบานไดตองใชเวลาอยูหลาย
วันในท่ีสุดลูกสาวเจาเมืองอุบลก็ไดเดินทางกลับบานในขณะท่ีรอการตัดสินใจของลูกสาวเจาเมืองนั้น  
คณะผูติดตามทุกขใจ เพราะกลัวลูกสาวเจาเมืองไมยอมกลับบาน  ตอมาทาน้ําแหงนี้จึงเรียกชื่อวา   
กําปงจําเนียง ซ่ึงเปนภาษาเขมรแปลวา ทาคอยนางการคอยในท่ีนี้หมายถึงคอยการตัดสินใจของลูก
สาวเจาเมือง  คณะติดตามท่ีตามมาทันและไดตั้งทัพท่ีหนองน้ําบริเวณใกลเคียง ตอมาจึงเรียกชื่อ
หนองน้ําแหงนี้วาหนองทัพ (ปจจุบันเปนชื่อหมูบานแหงหนึ่งในตําบลเกาะแกว อําเภอสําโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร) ซ่ึงอยูใกลกับหมูบานทาคอยนาง ปจจุบันทาน้ําแหงนี้ถูกน้ํากัดเซาะและเจาของท่ีท่ีมีท่ี
ทํากินบริเวณนั้นใชรถไถเกรดไมเหลือเคาเดิมอีกเลย 

 ข) วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ๑๓องคกรบริหารสวนตําบลสวาย, [ออนไลน ], แหลงท่ีมา :http://www.tambon-
sawai.go.th/default.php?modules=otop3&view_id=127, [๒๓ พ.ย.๒๕๖๐]. 

๑๔ขอมูลสัมภาษณวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผูรวบรวมขอมูล ครูสมนีก ศรีฤกษ, บานทาคอยนาง ต.
ปรางคกู อ.ปรางกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๓๓ 
 

ชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม: ชุมชนหมูบานทาคอยนางนั้น เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางภาษาถ่ิน ตามชาติพันธุท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวย ชาติพันธุเขมร ลาว สวย
(กูย)๑๕ มีผลการศึกษาท่ีนาสนใจไดทําการศึกษาชุมชนหมูบานทาคอยนางซ่ึงมี ๓ ชาติพันธุ แตผล
การศึกษาพบวา การใชภาษาในชุมชนมีท้ังสิ้น ๖ ภาษา ไดแก ภาษาลาว (ภาษาไทยถ่ินอีสาน) ภาษา
เขมร ภษากูย ภาษาไทย ภาษาภูไท และภาษาไทยถ่ินเหนือ และภาษาหลักของชุมชนคือ ภาษาไทย 
และภาษาลาว ภาษารองคือภาษากูยและภาษาเขมร๑๖ 

 ประชาชนในหมูบานนับถือพระพุทธศาสนาท้ังหมด ทําใหท้ัง ๓ ชาติพันธุจึงมี
วัฒนธรรมประเพณีสวนใหญท่ีถูกเชื่อมโยงดวยขนบธรรมเนียมตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญในหมูบาน ไดแก 
 บุญขาวจี่ทําบุญบาน  ในเดือน ๓เปนการสรางความรักความสามัคคีในชุมชน 
 ประเพณีสงกรานต  ในเดือน  ๕  รดน้ําดําหัวขอพรผูใหญแสดงความกตัญู 
 ประเพณีเลี้ยงปูตา  ในเดือน  ๖  เพ่ือเปนสิริมงคลแกชุมชนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 ทําบุญ  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนการสืบ
ทอดประเพณีท่ีดีงาม สรางความสามัคคีในชุมชน 
 บุญขาวสารท  แซนโฎนตา เปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ  

กลาวไดวา คนในชุมชนใหความสําคัญและมีศรัทธาการทําบุญในพระพุทธศาสนา
และมีความเชื่อในเรื่องของบรรพบุรุษ สถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมใจอีกแหงหนึ่งของหมูบานคือ ศาลปูตา  

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ ภาพศาลปูตา ศูนยรวมความศรัทธาบรรพบุรุษของหมูบาน 

 
๑๕คําวา “สวย” เปนช่ือท่ีไดจากการเรียกกลุมชาติพันธุกูยของคนไทยสยามตั้งแตมีการแบงเขตการ 

ปกครองอยางเปนทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลาย เน่ืองจากในสมัยกอนหนาน้ีไมมีการเรียกช่ือกลุมชาติ
พันธุกูยวา “สวย” ดังความตอนหน่ึงในกฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. ๑๙๗๔วา “กษัตริยของเขมรท่ีนครธมได ขอให
เจากูยแหงตะบองขะมุมเมืองสําคัญตอนใตของนครจําปาศักดิ์สงทหารไปชวยพระองคปราบขบถ” (ไพฑูรย มีกุศล, 
๒๕๒๗ : ๑๗) อางใน บัญญัติ  สาลี, กูย : วาดวยกลุมชาติพันธุ  ภาษา และตํานาน 

๑๖สิเนหา วังคะฮาตภาวะหลายภาษาท่ีชุมชนภาษาท่ีบานทาคอยนาง ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=324395, 
[๒ ต.ค.๒๕๕๙]. 

                                                           



          ๑๓๔ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ ภาพวิถีพุทธศาสนิกชนของหมูบานในชวงเทศกาลปใหม 

การอยูรวมกันในอดีตของชุมชน จากการสัมภาษณพูดคุยมีการพ่ึงพาอาศัยกัน เชน 
การลงแขก ดํานา เก่ียวขาว เนื่องจากมีความหลากหลายทางชาติพันธุในอดีตการสื่อสารทางภาษา
เคยเปนอุปสรรคแตก็เปนเรื่องราวท่ีดูเปนเรื่องสนุกสนานในการเขาใจภาษาของกันและกันท่ีผิดเพ้ียน
ไป แตมาจนถึงยุคปจจุบัน เกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ชาติพันธเขมร ก็สามารถสื่อสารท้ังภาษาสวย 
(กูย) และลาวไดอยางเขาใจ๑๗ นอกจากนี้มีเสียงสะทอนจากชุมชนวา ความเชื่อดั้งเดิมของแตละชาติ
พันธุ คนสวย คนเขมรนับถือผีแมมด คนลาว นับถือ ผีฟา สวย กับผีฟา หากมีคนไมสบาย เจ็บไขได
ปวยในชุมชน ก็จะมีการบนผีฟา เม่ือหายก็ทําการรําเซนไหว ทุกปมีการจัดแตงครูบาอาจารยข้ึนบนหิ้ง 
ทุกปตองมีการเปลี่ยนครู ยกครู (ยกกรวย ขันธ ๕ ขันธ ๘) ในเชื้อสายบรรพบุรุษท่ีมีความเชื่อเรื่องผี
ฟาของสวยและเขมร วัฒนธรรมท่ี ๓ ชาติพันธุ ทํารวมกัน คือ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา /ปูตา /
บุญเดือน ๑๐ (สารทไทย) ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ลาว สวย ทํารวมกัน สวนชาวเขมรจัดตางหาก จัดใหญ
กวาชาติพันธอ่ืน มีการหอขาวตมมัดมาทําบุญ /งานแหกันหลอน/สงกรานต /  มีการจัดกิจกรรมกีฬา
เชื่อมความสัมพันธในแตละคุม แตละชาติพันธุ ท้ังผูใหญและเด็กและเยาวชน (ชวงเดือน ตุลาคมของ
ทุกป)/กิจกรรมการพัฒนาหมูบาน หลุม บอ ถนน ทําความสะอาดชุมชนรวมกัน ชาวบานมีการออก
แรงและออกเงินรวมกัน เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม เสร็จงานก็มีการจัดงานเลี้ยง รับประทานอาหาร
รวมกัน เปนตน ยิ่งในอดีต ความรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนมีมาก มีการออกแรงรวมกัน โดยไม
จําเปนตองใชงบประมาณใดๆ มาสนับสนุนเหมือนในปจจุบัน๑๘ 
 

๑๗สัมภาษณ, กลุมผูนําชุมชน หมูบานทาคอยนาง, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณกลุมผูนําชุมชน และปราชญชาวบาน หมูบานทาคอยนาง, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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แผนภาพท่ี ๔.๖ ภาพกิจกรรมการมีสวนรวมงานบุญในชุมชน๑๙ 

วิถีผูนําชุมชน: เปนท่ีนาสังเกตวาผูนําชุมชนในหมูบานมีการหมุนเวียนกันระหวาง
ผูนําเขมร ลาว สวย (กูย) โดยมีรายชื่อผูนําดังนี้๑.  นายเลียน  ศรีเลิศ   (ดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๕๑๑-
๒๕๑๒) ๒. นายธง อุมเชื้อ (ดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๙)๓. นายสมพงษ  ศรีเลิศ (ดํารง
ตําแหนงพ.ศ. ๒๕๓๐- ๒๕๓๔)  ๔.  นายสุรินทร   ดวงใจ (ดํารงตําแหนงพ.ศ. ๒๕๓๕– ๒๕๔๕) ๕. 
นายคําพันธ  แสงอุน (ดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๙) ๖.นางมาลินี ฉิมพินิจ (ดํารงตําแหนง พ.ศ.  
๒๕๕๙ –ปจจุบัน) สําหรับผูนําชุมชนปจจุบันเปนสตรีทานแรกท่ีไดรับเลือกเปนผูนําชุมชน จากการ
สัมภาษณและการสังเกตอยางไมมีสวนรวม พบวา ผูนําชุมชนแหงนี้มีลักษณะของการรวมมือกันใน
การพัฒนาชุมชน แมวาจะหมดสมัยวาระผูนําแลวแตก็ยังเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแกปญหาและ
พัฒนาชุมชน “ผูใหญบาน ๓ รุน มาทํางานรวมกันก็ไมมีปญหาความขัดแยงกัน เพราะมีอะไรก็พูดคุย
กันไดทุกเรื่อง ชวยเหลือกันไดทุกอยาง ไมมีความอิจฉากัน มีผูนําเปนผูหญิงก็ยอมรับไดเพราะดูท่ี
ความสามารถและการทํางานไดอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูใหญบานเองก็พรอมท่ีจะเสียสละเวลา
ใหมากกวาคนอ่ืนคือ “ตองทํามากกวาคนอ่ืน”๒๐ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน: ดวยความหลากหลายทางชาติพันธุ ทําใหหมูบานทาคอยนาง
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย และชาวชุมชนก็มีความภาคภูมิใจในความสามารถความ
ถนัดของตนจนเรียกวาเปนความเชี่ยวชาญของคนในหมูบานท่ีมีความโดดเดนแตกตางกัน ซ่ึงปราชญ
ชาวบานครูสมนึก ไดรวบรวมไวดังนี้  

นางครอง แสงคํา (พานบายศร)ี, นายสีทา ทองเชื้อ(เปาแคน),นางจามรีรัตน   นิยม
วัน(อาหาร), นางไม บุตรดี(ขนมลอดชอง), นางบัวชัย บุญจูง (การเย็บผา),นายเริ่ม แสงอุน  (การทํา
ปุยชีวภาพ  หมอดิน), นายสุริยงค   ชูโส(การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง), นางเอ็ด กะตะศิลา (การเลี้ยงหมอน
ไหมและทอผา), นางสกุลสุข  สุภิทิพย (การกําจัดลูกน้ํายุงลาย), นางใบ เขินไพร (การปลูกแตงราน), 

 ๑๙ตนแบบหมูบานสันติสุข, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.thairath. co.th/content/ 

621094, ๑๗พ.ค. ๒๕๕๙, [๒ พ.ย. ๒๕๕๙]. 
๒๐สัมภาษณ กลุมผูนําชุมชน หมูบานทาคอยนาง, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๓๖ 
 

นายพุฒ จําปาทิพย (การปลูกหนอไมฝรั่ง/การทําไมกวาดจากกานตาล),นายชัยอนันต    แสงอุน (ชาง
เชื่อม), นายมานิตยพลทา (ชางเชื่อม), นายเสง่ียม จันทรแจม (สานแห สุม ไซ),นางแสงเดือน มีเจริญ 
(สานแห สวิง), นางบัวลี ทองสุทธิ์  (สานสวิง), นายวีระศักดิ์  อุตสาหะ (สานแปลจากเชือก), นายโสม 
ธรรมบุตร (สานเปลจากไมไผ),นายโพธิ์  มูลจัด (สานไซ  ลอบ /อุปกรณหาปลาจากไมไผ), นายบุญสุข 
ฉิมพินิจ (ไมกวาดจากทางมะพราว), นายสมพงษ  ศรีเลิศ (การจัดการธนาคารชุมชน), นางเกศรามีกุล
(การจัดสวนและการปลูกไมประดับ),นายสมยงค เจริญยิ่ง (การปลูกยางพารา /ออย), นายชัยวัฒน   
เลขลบ  (การเพาะเห็ด  การผสมเทียม), นางสมนึก ศรีเลิศ (การถนอมอาหาร), นางบุญเหลือง  ไทร
งาม (การนวดแผนไทย), นางอรณี    รักษา  (ดนตรี/นาฎศิลป), นายคําพันธ  แสงอุน (ไรนาสวน
ผสม), นายประนิด   ไทรงาม   (การทําสวน  การทําปุยชีวภาพ), นายประสาร  ใจสวาง(การตอเรือ), 
นายชาญ ศรศรี (การตอเรือ  ชางกอสราง) กลาวไดวา ภูมิปญญาอาชีพของคนในชุมชนมีลักษณะของ
อาชีพประเภทแรงงานฝมือ สามารถนํามาหาเลี้ยงชีพและรักษาความชํานาญดานฝมือตางๆ  

 ๔.๑.๓ ชุมชนยานกะดีจีน: วิถีพหุวัฒนธรรม ๓ ศาสนา ๔ ความเช่ือ 

 ก) ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 

 ประวัติความเปนมาของชุมชน เม่ือกลาวถึงยานกะดีจีน ปจจุบันเปนท่ีรูจักในนาม
ของแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ียังคงรักษากลิ่นอายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมเดิมของคนยานฝงธนซ่ึงปจจุบัน
เพ่ิงผานการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕๐ ป กรุงธนบุรี สําหรับยานกะดีจีน ประกอบไปดวย ๖ ชุมชน 
กลาวคือ ชุมชนวัดประยุรวงศาวาท ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนมัสยิดบางหลวง ชุมชนกรอกโรงคราม ชุมชน
วัดบุปผาราม และชุมชนวัดกัลยาณท่ีมีความรักสามัคคีแมวาจะเปนชุมชนท่ีมีความแตกตางดาน
ศาสนาความเชื่อ แตในแงของการอยูรวมกันทามกลางพหุวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
สุข ท้ังนี้ยานกะดีจีนประกอบดวย๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ อันไดแก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 
นิกายมหายาน คาทอลิก และอิสลาม การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยานกะดีจีนไดสะทอนใหเห็นถึง
การผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณท่ีสําคัญ คือ การอยูรวมกันระหวางศาสนสถานกับ
ชุมชน มีการสัญจรท่ีเปนตรอก ซอก ซอยขนาดเล็กท่ีเชื่อมถึงกันหมด เนื่องจากลักษณะโครงสราง
เมืองท่ีมีความละเอียดซับซอนและมีศาสนสถานเปนศูนยกลางทําใหยานกะดีจีนยังคงรักษาสถาบัน
ดั้งเดิมของสังคมไทยอันไดแก “บาน – วัด – โรงเรียน (ราชการ)” หรือ “บวร.” ไวไดเปนอยางดีซ่ึง
คําวา “วัด” ไมไดมีความหมายเฉพาะวัดในพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังหมายถึงศาสนสถานในทุก
ศาสนา๒๑ 
 ท่ีมาของ ยานกะดีจีน ซ่ึงเปนคํานิยามใหมท่ีท้ัง ๖ ชุมชนไดเรียกตนเอง จากการ
สัมภาษณผูนําชุมชน กลาววา กอนท่ีจะมาเรียกตนวายานกะดีจีน เม่ือกอนท้ัง ๖ ชุมชนเราตางคนตาง
อยู แตเราก็รักใครกันอยูแลวเปนแบบฉันพ่ีฉันนองมาสามสิบสี่สิบป แตพอมีอาจารยแดง และคณะส
ถาปตย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขามาชวยพัฒนาทําให แตละชุมชนไดนําของดีของแตละชุมชน
ออกมา เม่ือกอนก็ไมมีใครรูวากะดีจีนมีดีอะไร  แตเม่ือไดถูกรับการพัฒนาปรับปรุงสงเสริมของดีของ
เดนผลิตภัณฑของชุมชนทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนเนื่องจากรายไดท่ีเขามาจากการทองเท่ียวชุมชน 

๒๑ศิริภัทรา รักษาพล, “บทบาทของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนพหุ
วัฒนธรรมตามหลักพุทธสันติวิธี”, วารสารสันติปริทรรศน, ปท่ี ๔ (ฉบับพิเศษ), หนา ๑๑๙-๑๓๙. 

                                                           



          ๑๓๗ 
 

โลกโซเชียลและพ่ีนองนอกพ้ืนท่ีตางก็รูจักยานกะดีจีนมากข้ึน พวกเราท่ีตางก็รักกันอยูแลวก็ยิ่งรักใคร
กลมเกลียวมากข้ึน๒๒  

 อาจารยธีรนันท ชวงพิชิตผูเชี่ยวชาญนักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชน
ธนบุรี กลาวถึงท่ีมาของยานกะดีจีนวา เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกับศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง
หรือ UDDC ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเราพยายามจะใชนิยามความหมายอะไรก็ตามแตท่ีไม
ไปทับซอนกับพ้ืนท่ีปกครอง ซ่ึงคําวา “ยาน” ไดเลือนหายไป ซ่ึงแตเดิมคําวายาน หมายถึง พ้ืนท่ี
ขอบเขตของความรูสึกรวมยานกะดีจีนจะใชเสนทางของถนนอิสรภาพเปนตัวแบง ฝงท่ีติดริมแมน้ํา
เจาพระยาของถนนอิสรภาพมีพ้ืนท่ี ๖ ชมุชน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนมาท่ีเกาแกในฐานะท่ีเปนพ้ืนท่ีเกา
หรือชุมชนเกาท่ีมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา มีบทบาทสําคัญตั้งแตการเปนเมืองการคา เมืองทาหนาดานทาง
ทะเล หรือเสนทางออกสูทะเลของกรุงศรีอยุธยา จนกระท่ังเปนรอยตอของอยุธยากับรัตนโกสินทรก็
คือกรุงธนบุรี ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๓๑๐-๒๓๒๕นี่คือ ๑๕ปท่ียานนี้มีความสําคัญยกระดับข้ึนประชิด
ติดกับตัวเมืองหลวงก็คือกรุงธนบุรีเปนศูนยกลางอํานาจใหม๒๓ 

  กลาวไดวา ยานท่ีเกาแกของกรุงเทพมหานคร ชุมชนยานกะดีจีน นับวาเปนพ้ืนท่ี
ทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญท่ียังคงรักษากลิ่นอายวัฒนธรรมไทยบางอยางคงไวเปนมรดกใหไดเห็น และ
เปนยานประวัติศาสตรริมน้ําท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยา ท่ีอพยพในยุคแรกโดย
เริ่มตนข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นเม่ือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดเกลาฯ ใหชาวจีนมาต้ัง
บานเรือนอยูเหนือคลองกุฎีจีนใกลวัดกัลยาณมิตรตามบันทึกประวัติศาสตรศาลเจาเกียนอันกงบันทึก
วา กุฎีจีนสรางในสมัยกรุงธนบุรีโดยชาวจีนท่ีตามเสด็จสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเดิมมี ๒ ศาล คือ 
ศาลเจาโจวซือกง และศาลเจากวนอู ตอมาเม่ือรัชกาลท่ี ๑ ไดยายพระนครไปกรุงเทพ คนจีนเหลานี้จึง
อพยพไปรวมกับพวกท่ียานตลาดนอยและสําเพ็ง ศาลเจาจึงถูกท้ิงราง ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๓ จึงได
บูรณะรวมกันเปนศาลเดียวกันและอัญเชิญเจาแมกวนอิมมาประดิษฐานใหชื่อวา “ศาลเจาเกียนอันเกง” 

  เม่ือกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งท่ี ๒ ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ ในครั้งนั้น ชาวคริสตังในกรุงศรี
อยุธยาตางหนีกระจัดกระจายไปในท่ีตาง ๆ จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๓๑๑ สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชไดทําพิธีราชาภิเษก รวมท้ังไดทําการกอสรางเมืองข้ึนใหมท่ีกรุงธนบุรี จนในป พ.ศ. ๒๓๑๒ 
คุณพอโกเบ กอรร (Jacgues Corre) บาทหลวงชาวฝรั่งเศสไดพาพวกเขารีตลี้ภัยมาจากเขมรเดินทาง
มายังบางกอกพรอมชาวคริสตังและชาวโปรตุเกสจํานวนหนึ่ง ดวยพระเมตตาในสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชท่ีมีตอคุณพอกอรร (Corre) พระองคทรงไดพระราชทานเงิน ๒๐ เหรียญ (กษาปณ) และเรือ
ลําหนึ่ง รวมท้ังทําสัญญาวาจะพระราชทานท่ีดินสําหรับสรางวัดคาทอลิกใหดวย 

 ในปเดียวกัน คุณพอกอรรและชาวบานท่ีมีท้ังคนญวนและคนไทยท่ีอพยพมา
ดวยกันจึงไดชักชวนชาวคริสตังท่ีอาศัยกระจัดกระจายอยูในบางกอกไดจํานวนราว ๔๐๐ คน และได

 ๒๒สัมภาษณ สโรช โลหญาณจารี, ประธานชุมชนโรงคราม กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ อาจารยธีรนันท  ชวงพิชิต, ผูเช่ียวชาญนักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 

(๒๖ มกราคม ๒๕๕๙). 
 

                                                           



          ๑๓๘ 
 

ขอพระราชทานท่ีดินจากสมเด็นพระเจาตากสินมหาราชตามสัญญา ซ่ึงพระองคทรงไดพระราชทาน
ท่ีดินแปลงหนึ่งใหบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา โดยตั้งชื่อท่ีดินนี้วา “คายซางตาครูส” จากนั้นคุณพอ
กอรรและคริสตังจึงไดชวยกันสรางวัดข้ึน เรียกวา “วัดซางตาครูส”  

  มุสลิมเปนกลุมชนท่ีมาตั้งรกรากในกรุงธนบุรีจํานวนมากรองมาจากชาวจีน สวน
ใหญอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาภายหลังสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแลว มุสลิม
บางสวนอยูในธนบุรีตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะธนบุรีเปนเมืองทา จึงมีพอคามุสลิมจากหัวเมือง
มลายูโดยเฉพาะหลังจากประเทศไทยเปดการคาเสรีภายใตสนธิสัญญาเบาริ่ง ศูนยกลางของมุสลิมใน
ธนบุรีอยูบริเวณปากคลองบางกอกใหญ โดยมีสุเหราตนสน หรือ กุฎีใหญเปนศูนยรวมจิตใจ 

  ยานกะดีจีนไดเจริญรุงเรืองกลายเปนยานการคาท่ีสําคัญของเมือง สาเหตุหนึ่งมา
จากเปนยานนิวาสสถานของขุนนางระดับสูง อาทิ ตนตระกูลบุนนาค เปนราชนิกูลท่ีควบคุมดูแล
กรมทาและการคลังท่ีเก่ียวกันกิจการคาท้ังภายในและภายนอกประเทศ ชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี ๒ – 
รัชกาลท่ี ๔ จากบริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามเคยเปนท่ีพํานักของ
ราชทูตตะวันตก และมิชชั่นนารีโปรแตสแตนทกลุมแรก ๆ บุคคลเหลานี้นอกจากจะเขามาเผยแพร
ศาสนาแลวยังมีคุณูปการตอวงการแพทย การศึกษา และการพิมพของไทย เชน หมอบรัดเลย เปนตน
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยานกะดีจีนไดสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมี
เอกลักษณท่ีสําคัญ คือ การอยูรวมกันระหวางศาสนสถานกับชุมชน มีการสัญจรท่ีเปนตรอก ซอก 
ซอยขนาดเล็กท่ีเชื่อมถึงกันหมด เนื่องจากลักษณะโครงสรางเมืองท่ีมีความละเอียดซับซอนและมีศา
สนสถานเปนศูนยกลางทําใหยานกะดีจีนยังคงรักษาสถาบันดั้งเดิมของสังคมไทยอันไดแก “บาน – วัด 
– โรงเรียน (ราชการ)” หรือ “บวร.” ไวไดเปนอยางดี๒๔ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ สถาปตยกรรม ๓ ศาสนาท่ียานกะดีจีนวัดซางตาครูส,มัสยิดบางหลวง,ศาลเจาเกียน
อันเกง๒๕ 

๒๔ออนไลน ]http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec06.html 
และhttp://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?id=47739 [๑๐ ม.ค. ๒๕๕๙]. 

๒๕ผูจัดการออนไลน, ทองกะดีจีน ชมศิลปในซอย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https:// www.manager. 

                                                           

http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec06.html%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec06.html%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?id=47739


          ๑๓๙ 
 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๘ เสนทางทองเท่ียวริมฝงน้ําเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน 

 ข) วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 วิถีการดําเนินชีวิต: ดวยชุมชนยานกะดีจีนท้ัง ๖ ชุมชน อันไดแก ชุมชนวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร ชุมชนกุฎจีีน ชุมชนมัสยิดบางหลวง ชุมชนตรอกโรงคราม ชุมชนวัดบุปผาราม และ
ชุมชนวัดกัลยาณ  แมวาจะมีวิถีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาท่ีแตกตางกัน แตเม่ือศึกษาถึงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนตางก็มีความรักความสามัคคี ความเอ้ืออาทรตอกันระหวางชุมชน ลักษณะของ
บานเรือนอาคารยังคงลักษณะติดๆ กัน มีถนน ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงชุมชนท้ัง ๖ ชุมชน สามารถเดิน
วนรอบๆ พ้ืนท่ี เพ่ือดูวิถีชุมชน แวะเยี่ยมชนของดีของแตละชุมชน และสถาปตยกรรมทางศาสนาท้ัง 
โบสถคริส วัด และมัสยิด เม่ือถามถึงการดําเนินชีวิต ยานกะดีจีน ซ่ึงเปนชุมชนเมืองวิถีดําเนินชีวิตของ
ชุมชนบางสวนก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย โดยคนในชุมชนหนุมสาวก็ไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชน 
สวนผูเฒาผูแกก็อาศัยประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ดูแลบุตรหลานในชุมชน แตอยางไรก็ตามการสืบ
สานความรูเรื่องราวในอดีตของชุมชนยังถูกสงตอคนรุนหลังใหไดเห็น ดังเสียงสะทอนของผูนําชุมชน
วา “เวลามีเรื่องเดือดรอนหรือชุมชนมีปญหาเราก็ปรึกษาผูใหญ เวลามีปญหาผูนําตองเจาะลึกรูเรื่อง
ในชุมชน ผูใหญหลายคนก็เขามาบอก ผูใหญในชุมชนเปนคนดีมากคอยบอกทําใหรูเรื่องชุมชนมาก
ข้ึน”๒๖ คนในชุมชนยังคงใหความสําคัญกับผูอาวุโส ดังเสียงสะทอนวา “สวนใหญเราเปนผูหลักผูใหญ
ท่ีรูจักกัน ใหความเคารพนับถือ๒๗ 

 นอกจากนี้ ดวยลักษณะของพ้ืนท่ีในชุมชนเปนพ้ืนท่ีการศึกษามีโรงเรียนเกาแก
หลายโรงเรียนท้ังในระดับประถมและมัธยม ทําใหคนในชุมชนรูจักกันตั้งแตยังเด็กเพราะเรียนโรงเรียน
ท่ีเดียวกัน ทําใหเกิดความคุนเคย สายสัมพันธของคนในชุมชน ท้ังพุทธ คริสต มุสลิม ตางก็เปนเพ่ือน
เรียนรูจักคุนเคยกัน ทําใหสามารถเรียนรูวิถีชีวิตของกันและกันขอหาม ขอพ่ึงปฏิบัติตอเพ่ือนตาง

co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000162182, 16 พ.ย.2553, [๓ ม.ค. ๒๕๖๐]. 
 ๒๖สัมภาษณ ปนทอง วงษสกุล, ประธานชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 ๒๗สัมภาษณ ชนะ โอสถ, ประธานชุมชนกุฏีขาวกรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

                                                                                                                                                                      



          ๑๔๐ 
 

ศาสนา ดังเสียงสะทอนา“สมัยกอนตนเองเรียนท่ีโรงเรียนมีท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ทําใหพวกเราท่ี
เรียนเปนเพ่ือนกันมาถึงทุกวันนี้ สิ่งท่ีเราไดเปนเพ่ือนกันเรียนรวมกันก็ไมทําใหเราทะเลาะกัน”๒๘หาก
มองในแงของความเขมแข็งของชุมชน เปนท่ีนาสังเกตวายานกะดีจีน ชาวชุมชนตางก็ใหความรวมมือ
ในการปกปองเยาวชนหางไกลยาเสพติด และชวยกันสอดสองคนในชุมชนใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
เสียงสะทอนจากผูนําชุมชน ตํารวจ ทหาร ตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวาชุมชนยานกะดีจีนเปนชุมชน
สันติสุข มีความสงบเรียบรอย ไมมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงระหวางชุมชนหรือความแตกแยกทางศาสนา  

 วิถีแหงพลังผูนํา: จากการสัมภาษณพูดคุยกับกลุมผูนํา เปนท่ีนาสังเกตวา การท่ี
ชุมชนยานกะดีจีน สามารถประสบความสําเร็จในการเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของ
คนในชุมชนดีข้ึน และมีความภาคภูมิใจในถ่ินฐาน ท้ังนี้เปนเพราะความทุมเท เอาใจใส และความ
สามัคคีของผูนําท้ัง ๖ ชุมชน ซ่ึงมีความแตกตางศาสนา แตมิไดนําประเด็นความแตกตางนี้มาทําการ
แขงขัน เพ่ือยกตนศาสนาตนใหเปนจุดเดน มีแตจะทํางานรวมกันอยางฉันพ่ีนอง ใหความเคารพ รัก
ใครจริงใจตอกัน สิ่งท่ีนาสนใจคือ การสื่อสารของกลุมผูนํา ซ่ึงมีเสียงสะทอนวา เวลาชุมชนไหนจัดงาน 
หรือมีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึนในยานกะดีจีน ผูนําชุมชนท้ัง ๖ ตางก็รวมรับทราบ สงไมตอและกระจาย
สารใหสมาชิกของชุมชนทราบ๒๙นอกจากนี้ผูนําในชุมชนมาจากการเปนคนในทองถ่ินมีการอาศัยอยู
รวมกันมาชานาน การศึกษาเรียนรูในสถาบันการศึกษารวมกันโดยไมแบงแยกศาสนาทําใหสมาชิกชุมชน
ตางศาสนาไดเรียนรูมีความสัมพันธตอกัน เปนการศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อผานระบบโรงเรียนจึงทําให
ผูนําในชุมชนยานนี้มีความเขาใจในความเปนอยูของพ่ีนองตางศาสนา 

  วิถีแหงศาสนสัมพันธ: ยานกะดีจีน สมาชิกชุมชนท้ัง ๖ ชุมชน มีความศรัทธาใน

ศาสนาพุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต อิสลาม ซ่ึงท้ัง ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อนี้ ตางก็มีความเอ้ือ

อาทร การใหความชวยเหลือ สนับสนุนในกิจกรรมของเพ่ือนตางศาสนิกเทาท่ีขอบัญญัติของศาสนาตน

พ่ึงจะทําได อยางเชน การออกรานของกุฏีขาวซ่ึงเปนชาวมุสลิม พ่ีนองชาวคริสต ชาวพุทธ ก็ไปรวม

ออกรานดวย หรือวาเม่ือวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีงาน พ่ีนองมุสลิม และคริสต ก็ไปออกราน

รวมงานสําคัญตามประเพณีตางๆ เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต งานปใหม เปนตน โดยทางวัด

ไมไดเก็บคาพ้ืนท่ี อีกท้ังไมวาจะมีการจัดงานของศาสนาใด ผูนําศาสนาท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ตางก็ให

เกียรติกันและกันโดยไปรวมงาน มีเสียงสะทอนจากผูนําชาวพุทธวา “ทุกศาสนาอยูรวมกันไดอยาง

สันติสุข ผูนําศาสนามีการไปมาหาสูกัน เวลามีปญหาผูนําศาสนาก็มาพูดคุยกัน เสวนา มีการจัดงาน 

ผูนําศาสนามีการเสวนารวมกัน”๓๐โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมสานเสวนาซ่ึงนับวาเปนวิถีแหงศาสน

สัมพันธท่ีทําใหชุมชนไดซึมซับความเขาใจ ความเอ้ืออาทร การอยูรวมกันอยางใหเกียรติระหวางเพ่ือน

ตางศาสนา ดังเสียงสะทอนวา “ชุมชนสามัคคีตองเริ่มจากขนบธรรมเนียมประเพณีแตละศาสนาท่ีทํา

ใหเสียสละ การให ถาทุกคนมารวมตัวกันบอยทํากิจกรรมรวมกันบอยๆ ความสามัคคีก็เกิดข้ึน

 ๒๘สัมภาษณชัยสิทธ์ิกิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยาณ กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 ๒๙สัมภาษณ ปนทอง วงษสกุล, ประธานชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 ๓๐สัมภาษณ  ประวิทยแจมพงษา, ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาท กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๔๑ 
 

แนนอน”๓๑ ซ่ึงยานกะดีจีนเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีใชศาสนาเปนศูนยพัฒนาจิตใจคนในชุมชนและ

เชื่อมโยงศาสนิกอ่ืนแปรเปลี่ยนความแตกตางใหเปนพลัง 

 วิถีแหงภูมิปญญา: จุดเดนของชุมชนยานกะดีจีน นับวามีมากมายหลากหลาย                  

ท้ังในแงศิลปวัฒนธรรม เชน ระบําโปรตุเกส ท้ังบานเรือนโบราณท่ียังคงรักษาสภาพไวเปนแหลง

อนุรักษ รวมถึงอาหาร-ขนมโบราณท่ีสืบถอดจากรุนสูรุน เชน ขนมฝรั่งกุฎีจีน / ตมเค็มโปรตุเกส / บัว

ลอยญวน ขนมจีนแกงไกค่ัว / กวยตั๊ด / ไสสัพแยก/หมูกระดาษ เครื่องดื่มสมุนไพร ขลุยบานลาว 

ฯลฯนอกจากนี้ยังมีศาสนสถานโบราณท่ีมีความสวยงาม ดังเชน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนั้นเปนวัด

ท่ีมีอายุเกือบ ๒๐๐ ป วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีพระมหาเจดียขาวซ่ึงเจดียขาวนี้เปนเจดียท่ีไดรับ

รางวัลUNESCO ตามโครงการบูรณปฏิสังขรณ ตรงนี้ไดรับรางวัลดานอนุรักษวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียแปซิกฟกจาก UNESCO ซ่ึงไดรับมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาปตยกรรมภายในวัดเต็มไปดวยเรื่อง

เลาความเปนมาซ่ึงทรงคุณคาเปนมรดกทางปญญาท่ียังคงอยู
๓๒ หรือ“มัสยิดวัดตนสน” ซ่ึงเปนสถานท่ี

ฝงศพของจุฬาราชมนตรีถึง ๙ องค ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี หรือ โบสถซานงตาครูส เปนโบสถคริสต

เกาแกท่ีสุดในยานฝงธนบุรี และถือเปนวัดในคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกแหงแรกในฝงธนบุรี 

ซ่ึงผูนําชุมชนกลาววา  

 “เราไดรณรงคใหรูจักรากเหงาของตนเอง นักทองเท่ียวอยากพบเห็นความเกาแก 

โบราณ คนในชุมชนเราก็คิดท่ีจะอวดตรงนั้น อยางของดีเรามีระฆังชุดการียองท่ีมีเพียง ๒ วัดใน

ประเทศไทย ทําใหชุมชนดึงดูดนาสนใจ อยางพิธีกรรมศาสนา การถอดพระ มีการเลนละคร ๒ วัด

ประเทศไทย ชวงเดือนมีนาคมและเมษายน ชุมชนยังรักษาขนบธรรมเนียมเอาไว ผูใหญยังรักษาและ

ใหเด็กรุนหลังทําตาม”๓๓การรักษาวิถีประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน เหลานี้นับวาเปนจุดเดนของยานกะดี

จีน ซ่ึงเปนแหลงภูมิปญญาท่ีคงความอนุรักษไวดวยความสามัคคีของคนในชุมชน  

 ๓๑สัมภาษณ ชัยสิทธ์ิกิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยา กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 ๓๒สัมภาษณ ชัยสิทธ์ิกิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยา กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 ๓๓สัมภาษณ ปนทอง วงษสกุล, ประธานชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 

                                                           



          ๑๔๒ 
 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙ ภาพพระบรมมหาธาตุวรวิหาร, เขามอ และเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (รูปกลาง)  

 ภาพสะทอนการสืบสานภูมิปญญาของชุมชนยานกะดีจีนท่ีเปนท่ีรูจักเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง คือ งาน “ศิลป ๓ ทา ศิลปออกเสียง สําเนียงนานาชน คนฝงขะนี้” งานท่ีจัดข้ึน
เพ่ือ “สองไฟ” มายัง “ยานเกา” เพ่ือกระตุนใหสังคมและคนรุนใหม มองเห็นถึงความสําคัญของ
ประวัติศาสตร ความงดงามของวิถีชีวิตอันผสมผสานของเชื้อชาติพันธุและศาสนาท่ีมีความหลากหลาย
แตอยูกันไดอยางรมเย็น และเพ่ือสงสาสนไปถึงโลกยุคปจจุบันใหเห็นคุณคาของอดีต เสนหแหง
สถาปตยกรรมโบราณเกาแกแทๆ 



          ๑๔๓ 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๐ ภาพบรรยากาศงานศิลป ๓ ทา๓๔ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ ภาพบรรยากาศการออกรานและการมีสวนรวมของชุมชนในงานครบรอบ ๑๙๐ ป 

วัดประยุรวงศาวาทวารวิหาร 

๔.๒ สาเหตุและปจจัยความสําเร็จในการสรางสันติภาพและเกิดสันติสุขของชุมชน 

      ที่มีความขัดแยง 

 ๓๔[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://travel.trueid.net/detail/35076[๓ ม.ค.๒๕๖๐]. 
                                                           



          ๑๔๔ 
 

 ๔.๒.๑  ชุมชนแพรกหนามแดง: การแปรเปล่ียนความขัดแยงระหวางวิถีชีวิต“น้ําจืด-

น้ําเค็ม” ใหเปนพลังสรางสรรค 

 ๑) ทบทวนเหตุแหงความขัดแยงระหวางชาวน้ําจืดและชาวน้ําเค็ม  
  แมวาปจจุบันชุมชนแพรกหนามแดงสามารถเรียกไดวาเปนชุมชนท่ีแปรเปลี่ยน
ความขัดแยงใหเปนพลังสามัคคีและสรางสรรคและมีสันติสุขอยางยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการ
แกปญหาผานการวิจัยเพ่ือทองถ่ินซ่ึงชาวบานมีสวนรวมและเปนทีมวิจัย ภายใตแนวคิดงานวิจัยเพ่ือ
ทองถ่ินของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)อยางไรก็ตามการเรียนรูถอดบทเรียนสาเหตุ
ของปญหาและการคนหาปจจัยความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงนับวาเปนสวนสําคัญในการหา
ตัวแบบท่ีดีในกระบวนการสรางสันติภาพและการพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซ่ึง
การถอดบทเรียนนี้สวนหนึ่งมาจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของและสวนหนึ่งมาจาก
บทเรียนวิจยัของชุมชน   

 ตํานานความขัดแยงกวา ๒๐ ป น้ําจืด-น้ําเค็ม: จากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมดิน
เหนียว มีลําคลองท่ีเชื่อมโยงกันถึง 36 ลําคลอง ลาดเอียงไปทางดานทิศตะวันตก จึงมีการไหลเวียน
ของน้ําข้ึน – น้ําลงตลอดท้ังป ลาํคลองใสสะอาด ทําใหคนในชุมชนแพรกหนามแดงสวนใหญประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุงธรรมชาติ ในฝงน้ําเค็ม เลี้ยงปลาสลิด ปลูกขาวปลอดสาร ทําสวนผักในฝงน้ํา
จืด และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม แมวาจะมีระบบนิเวศสามน้ําท่ีทําใหน้ําเค็มหนุนเขามาในพ้ืนท่ี 
แตในอดีตก็มีนายกิมเลี้ยง วังตาล หรือ หลวงสิทธิ์เทพการ ก็สามารถจัดการน้ําเค็มดวยการสราง
ทํานบคันดินก้ันน้ําเค็ม โดยใหทุกคนมาชวยกันเปดทํานบในชวงน้ําหลากและปดทํานบในชวงน้ําเค็ม
รุก ตอมาไดชาวบานไดถอนตัวจากการดูแลทํานบ กรมชลประทานจึงเขามาชวยดําเนินการตอโดยการ
ทําคันก้ันน้ําเค็มตามแนวเดิม แตไมสามารถจัดการกับปญหาน้ําเค็มท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ชาวบาน
จึงนําความเดือดรอนเขาไปแจงกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงครามและนายอําเภออัมพวาในชวง
ปลายป ๒๕๒๒ และมีการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือทําประตูก้ันน้ําจืดน้ําเค็มจํานวน ๑๕ ประตูในเขตตําบล
แพรกหนามแดงซ่ึงแลวเสร็จในป ๒๕๒๕ แตสามารถเปดปดประตูไดเพียง ๑๐ ประตู สวนท่ีเหลือไมมี
น้ําในคลองจึงไมไดมีการเปดปด รวมท้ังเม่ือมีการตัดถนนพระราม ๒ ในชวงป ๒๕๑๖ ทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเปดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน มีการปลอยน้ําเสียลงคลอง เม่ือมีการเปด – ปดประตูระบายน้ํา 
จึงทําใหคนฝงน้ําเค็มไดรับความเสียหาย กุงปลาตาย และนาขาวของคนฝงน้ําจืดไดรับผลกระทบจาก
การท่ีมีน้ําเค็มเขาไปในพ้ืนท่ี๓๕ 

 สรุปเหตุแหงความขัดแยงระหวางชาวบานฝงน้ําจืด-น้ําเค็ม 

 จากการศึกษาเอกสาร การลงพ้ืนท่ีไดพูดคุยกับตัวแทนชุมชน ผูวิจัยไดวิเคราะห

เหตุแหงความขัดแยง แบงเปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ไดดังนี้ 

 ปจจยัภายใน คือ  

 ๓๕ปญญา โตกทอง, แพรกหนามแดงชุมชนแหงความยั่งยืน, สถาบันสงเสริมภาคประชาสังคม
,[ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=199>[๒๓ พ.ย.๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๔๕ 
 

 ขาดการศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของกันและกัน: ความไมรูเปนเหตุแหงความขัดแยง
เรื่องน้ําของชาวบานฝงน้ําจืด-น้ําเค็ม เม่ือตางฝายตางตองการน้ําท่ีเหมาะสมกับวิถีของตนเอง สําหรับ
ฝงน้ําจืดสวนใหญทําอาชีพชาวนา ปริมาณน้ําท่ีสูงทําใหทวมนาขาวก็ตองการระบายน้ํา ซ่ึงเม่ือน้ําท่ี
ระบายลงพ้ืนท่ีฝงชาวน้ําเค็ม กระแสน้ําไดทําลายระบบนิเวศน้ําท่ีสงผลตอการเลี้ยงกุง ทําใหชาวบาน
ฝงน้ําเค็มก็ไดรับผลกระทบ ปญหาการเปดปดประตูระบายน้ําแบบไมเขาใจและไมรูวิถีการดํารงชีพ
ดวยน้ําของกันและกันนํามาซ่ึงความขัดแยง สอดคลองกับการสัมภาษณตัวแทนฝงคนน้ําจืด “พวกเรา
ท้ังสองฝงมีสองอาชีพน้ําจืดน้ําเค็ม ความไมเขาใจกันในอาชีพ เวลาน้ํามาทวมขาวเราก็ตองไปเปด
ประตูระบายน้ําเพ่ือไมใหขาวเสียหาย ใชคน ๔๐-๕๐ คนยกเพราะเปนประตูบานทึบ น้ําจากพ้ืนท่ีไม
เทาไหร แตน้ําจากราชบุรี เขายอยเขามาสมทบ คนท่ีเดือดรอนจากปากชอง ราชบุรี ก็มาชวยยกประตู
ระบายน้ํา ทําอยางไรไมใหขาวเสียหาย พอเราไปเปดน้ํา น้ําท่ีปลอยออกไป ก็ทําใหดันน้ําพ้ืนท่ีดานลาง 
กุง หอย ปู ปลาก็ไปหมด เพราะเราไมเขาใจกัน”๓๖ 

 ขาดการส่ือสารดวยความเขาใจ: นอกจากความไมรูวิถีชีวิตความตองการน้ําใน
ชวงเวลาท่ีแตกตางกัน การสื่อสารนับวาเปนเรื่องสําคัญและเปนการสรางสะพานทําความเขาใจซ่ึงกัน
และกัน อีกท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีแสดงออกถึงความเอาใจเขามาใสใจเรา ชาวบานท้ังสองฝง น้ําจืด-
น้ําเค็ม ไมไดมีการประสานสื่อสารกันเวลาไหนท่ีฝายน้ําจืดตองการปลอยน้ํา ซ่ึงการปลอยน้ําของ
ชาวนาไมไดแคทําใหกระแสน้ําชําระตะกรันซ่ึงเปนนิเวศของการเลี้ยงกุง แตยังไดนําสารเคมีท่ีชาวนา
ใสปุยมากับกระแสน้ํา สงผลตอการเลี้ยงกุงของชาวบานฝงน้ําเค็มนอกจากทําใหสัตวท่ีเลี้ยงตาย ยังทํา
ใหระบบนิเวศเสียหาย ทําใหปญหาความขัดแยงยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเพราะขาดการสื่อสารดวย
ความใสใจดังเสียงสะทอนจากชาวฝงน้ําจืดวา “คนทํานาขาวจะเดือดรอนอยางไรการเปดประตูน้ํา 
ควรจะแจงใหคนอีกฝงทราบเปนเรื่องท่ีตองคุยกัน เพ่ือเตรียมตัว และ อบต.ควรชวยประชาสัมพันธ
เสียงตามสาย วาตอนนี้มรสุมเขาชาวนาเสียหาย ชาวนาตองการปลอยน้ํา และแจงชาวบอกุง ถาเขาวา
ตองขอเวลาจับกุงกอน เราก็เจรจาตอรองพูดคุยกันได เม่ือกอนไมมีการเจรจาพูดคุยกัน”๓๗ 

 ปจจัยภายนอก คือ ในแงของนโยบายการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐท่ี
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน ท้ังในดานของการสรางเข่ือนท่ีสงผลกระทบตอคนปลายน้ํา 
กระแสน้ําจืด น้ําเค็ม ท่ีขาดสมดุลตามวิถีธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ําของชลประทานท่ีใชการ
แกปญหาดวยระบบเปด-ปด ประตูน้ําแบบองครวม โดยปราศจากความเขาใจวิถีแหงสายน้ําของชุมชน
แพรกหนามแดง ซ่ึงมีความหลากหลายของสายน้ํา ท้ังน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย และความตองการ
การแกปญหาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับการสรางถนนแบบตัดตรงขวางทางน้ํา 
และทําลายวิถีสัญจรทองถ่ิน เหลานี้นับวาเปนปจจัยภายนอกท่ีเปนสาเหตุนําไปสูปญหาความขัดแยง
ระหวางชาวน้ําจืด น้ําเค็ม ท่ีในอดีตเคยอยูรวมกันแบบพ่ีนองไมไดมีปญหากัน มุมมองของชาวบานท่ีมี

 ๓๖สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแด ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
 ๓๗สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   

                                                           



          ๑๔๖ 
 

ตอรัฐคือ การแกปญหารัฐกับประชาชน ตองรวมกันแก เกาใหถูกท่ีคัน ใหรูขอมูลชัดเจนกอน
แกปญหา๓๘เวลารัฐชวยชุมชนอยากใหรัฐเอาเครื่องมือมาให ไมใชเอาเงินมาให๓๙ 

 ๒) ปจจัยความสําเร็จในกระบวนการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน 

 สําหรับกรณีปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําระหวางชาวน้ําจืด และชาวน้ําเค็ม ตามท่ี
กลาวไวเบื้องตน ปจจุบันปญหาไดคลี่คลายและไดพัฒนานําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุขและมี
ความยั่งยืน  สามารถพ่ึงพิงตนเองได ท้ังนี้ปจจัยความสําเร็จแมวาปจจัยหลักจะเปนเรื่องของการนํา
กระบวนการวิจัยโดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาความขัดแยง แต
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีสงผลใหการแกปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําของชุมชน 
สามารถประสบความสําเร็จนําพาชุมชนใหเกิดสันติสุขได ผูวิจัยสรุปไดดังนี้  

 ปจจยัภายนอก ไดแก  

 การไดรับพลังสนับสนุนองคความรูจากองคกรภายนอก: ปญหาท่ีเรื้อรังมานาน
รวม ๒๐ ปของชาวบานสองฝงน้ํา นับตั้งแตป ๒๕๔๕ ชุมชนสามารถท่ีจะแกไขปญหาไดตรงจุดโดย
อาศัยการสนับสนุนใหความรูจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ินท่ีมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยพัฒนาคนในชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย แบบชนิดรวมคิด 
รวมทํา และมีการทดลองแกไขปญหา การสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทําใหคนใน
ชุมชนไดเรียนรูวิธีการคิดวิเคราะห การคนหาเหตุปจจัยท่ีแทจริงของปญหาเรื่องน้ํา การแกปญหาของ
ชาวชุมชนโดยการใชยุทธศาสตรทางเลือกใหมในการแกปญหาวิกฤติน้ําอยางยั่งยืน สงผลใหชาวชุมชน
เกิดการพัฒนาทางดานทักษะทางความคิด ทักษะการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลจนสามารถ
นําเสนอตอผูสนับสนุนไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการสรางองคความรูใหมท่ีจะถายทอดตอบุคคลอ่ืน
ตอได 

 จากองคความรูท่ีไดรับการสงเสริมจากภาควิชาการผานโครงการวิจัยเรื่อง"รูปแบบ
การจัดการน้ําในลําคลองแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม" เพ่ือหารูปแบบการจัดการน้ํา
อันสอดคลองกับวิถีชุมชนจนกลายเปนวิจัยชีวิตท่ีชาวแพรกหนามแดงมีความภาคภูมิใจ ดวยความ
พยายามของทีมวิจัยในการดึงการมีสวนรวมทามกลางความขัดแยงโดยการจัดเวทีพูดคุยซํ้าแลวซํ้าเลา 
ทําใหคนพบเหตุแหงปญหาท่ีแทจริง คนสองฝงหันมาพูดคุยกันมากข้ึน ตางเขาใจในวิถีของกันและกัน 
รวมแรงรวมใจกันคิดคนประตูระบายน้ําแบบใหมบนฐานภูมิปญญาชุมชน ท้ังยังสามารถประสาน 
อบจ. ใหเขามาสนับสนุนการสรางประตูดังกลาวทดแทนประตูแบบเดิมถึง ๒ประตูใหชุมชนสามารถ
ทดลองตอในระยะท่ี ๒นอกจากนี้ หนวยงานตางๆ นักวิชาการ ชุมชนสนใจมากมายยังไดเขาไปศึกษา
เรียนรูการจัดการน้ําของชาวแพรกหนามแดง และลาสุดไดถูกหยิบยกข้ึนเปนประเด็นระดับชาติในเวที
ภูมิปญญากับการจัดการระบบนิเวศปากแมน้ํารวมกับโครงการสิทธิชุมชนศึกษา คณะอนุกรรมการดิน

 ๓๘สัมภาษณ บุญชอบ พวงสําราญ, ชาวบานชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๙สัมภาษณ มนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวาจ. สมุทรสงคราม
, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

                                                           



          ๑๔๗ 
 

และน้ํา สงผลใหหลายหนวยงานเริ่มยอมรับถึงการจัดการน้ําท่ีผานมาวาขาดการศึกษาระบบนิเวศปาก
แมน้ํา ท่ีสําคัญยิ่งคือ ชุมชนแพรกหนามแดงสามารถพัฒนาระบบคิดสูเรื่องการบริหารจัดการระบบ
กลุมสัจจะสะสมทรัพยอันเปนฐานการจัดการการเงินชุมชนอยางมีคุณภาพ สวนนักวิจัยเองก็สามารถ
พัฒนาตนเองเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือถายทอดแนวคิดกระบวนการวิจัยเพ่ือทองถ่ินสูชุมชนอ่ืนตอไป๔๐ 

 ปจจัยภายใน ไดแก  

 การมีเปาหมายรวมกันในการแกปญหาเรื่องน้ํา กลาวไดวา การท่ีชุมชนสองฝงน้ํา 
เริ่มตระหนักถึงปญหาคุณภาพน้ําและการบริหารจัดการน้ําเริ่มสรางความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งป พ.ศ.๒๕๓๖ มีปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลุกลามในพ้ืนท่ีชุมชนแพรก
หนามแดง ชาวบานท้ังสองฝงไดเริ่มมีการจัดตั้งกรรมการดูแลการเปด-ปดประตูก้ันน้ํา ฝงละ ๖ คน มี
หนาท่ีในการประสานงานการเปด-ปด ประตู ซ่ึงยังมีปญหาเปนระยะดวยการไมปฏิบัติตามกติกา ดัง
เสียงเลาถึงการเกณฑคนท่ีมีเดือดรอนเหมือนกันมาชวยยกประตูก้ันน้ําทําใหความขัดแยงรุนแรงยิ่งข้ึน
อันเกิดจากการปะทะกันของคนสองฝงน้ําท่ีตางก็ตองการรักษาประโยชนของตน แตอยางไรก็ตาม สิ่ง
ท่ีชาวสองฝงน้ําเห็นตรงกันคือ การมองเห็นวาปญหาเรื่องน้ําของชาวแพรกหนามแดงควรเรงแกไขและ
ตองฟนฟูวิถีแหงสายน้ําท่ีหลอเลี้ยงชีวิตของชุมชนดวยความเขาใจ ท้ังนี้เปนเพราะชาวบานท้ังสองฝง
ลวนแลวแตประสบความทุกขรวมกัน เม่ือมีกระบวนการวิจัยเขามาชวยเปนสะพานเชื่อมทําให
จุดหมายของชุมชนสองฝงมีความมุงหมายในทางเดียวกัน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการแกปญหา
ความขัดแยงเรื่องน้ําประสบผลสําเร็จ  

 การทําเวทีรับฟงความเห็นอยางตอเนื่อง: นอกจากการมีจุดหมายรวมกันของ
ชุมชนแลว ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญคือ เดินสายรับฟงความทุกขปญหาของพ่ีนองสองฝงน้ํา ท้ังนี้การจัดเวที
รับฟงความเห็นจะสําเร็จไดนอกจากชุมชนตองรวมมือ ใหความสําคัญแลว ยังตองมีคนกลางของท้ัง
สองฝงชวยประสานเรื่องนัดหมาย โดยเอาความสะดวกของชาวบานเปนท่ีตั้ง เวลาไหนท่ีจะไปรับฟง
กลุมชาวนาฝงน้ําจืด เวลาไหนท่ีจะไปรับฟงคนฝงน้ําเค็ม ซ่ึงแรกเริ่มก็เปนเรื่องยากท่ีจะทําใหคนสองฝง
ท่ีเริ่มปะทะกัน จนเริ่มไมพอใจฝายตรงขาม มารับฟงกันและกัน แตการท่ีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนสําเร็จ
ลงไดก็เพราะความพยายามจัดเวทีอยางตอเนื่องจนในท่ีสุด ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของชุมชนใน
การรวมกันหาทางออกของปญหาโดยปราศจากอคติและเกิดความเห็นใจและใสใจในปญหาของกัน
และกัน ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ันวางานวิจัยเพ่ือทองถ่ินจะชวยแกปญหาใหได๔๑ การทําเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นผูจัดหรือผูขับเคลื่อนโครงการตองมี ฉันทะ ความรัก ความเชื่อม่ันใน
เปาหมายท่ีมี วิริยะ ความเพียรพยามไมยอทอ จิตตะ ความเอาใจใสหาทางท่ีจะชวยใหการพูดคุยแต
ละครั้งบรรลุเปาหมาย วิมังสา การหม่ันทบทวนนําสิ่งท่ีไดพูดคุยไปสูการคนหาคําตอบใหมๆ ในการ
เปดวงพูดคุยครั้งตอไปจนกวาเปาหมายจะบรรลุผล  

 ๔๐สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผูนําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๔๑สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผูนําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

                                                           



          ๑๔๘ 
 

 จากการรับฟงนี้เอง นําไปสูการดึงเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการจัดการน้ํา
ในชุมชน กระบวนวิจัยทําใหชาวบานหันหนามาพูดคุยเพ่ือหาทางออกรวมกัน เริ่มจากการสรางความ
เขาใจและสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคีในชุมชน การสรางความสัมพันธของคนในชุมชนผานการเลา
เรื่องราวในอดีตและการเก็บรวบรวมขอมูล จัดหมวดหมู และสรุปวิเคราะหขอมูลท้ังคุณภาพน้ํา การ
จัดการน้ําในอดีต วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เพ่ือคนหาสาเหตุของการจัดการน้ําท่ีผานมา ทําให
ทราบองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีในชุมชน จนเกิดการออกแบบบานประตูหับเผยของนายอุ
มา ศิลาวงศ ชาวบานท่ีนําองคความรูทองถ่ินเรื่องบานหนาตางชาวบานน้ําจืดและการระบายน้ําของ
คนน้ําเค็ม มีความกวางของขนาดประตูเทากับลําคลอง ทําใหสามารถระบายน้ําจากสวนบนของบาน
ประตูใหไหลไปได เม่ือน้ําทะเลข้ึนและลงประตูน้ําจะเปด-ปดเองตามปริมาณน้ํา โดยท่ีน้ําเสียจากกน
คลองไมไดไหลลงไป และระบายน้ําไดในเวลา ๒ วัน ไมสงผลกระทบกับชาวนากุง ควบคูไปกับการได
ขอตกลงในการเปด-ปดน้ําจากการพูดคุยรวมกัน คือ เปดในชวงน้ําตาย วันแรม ๗ คํ่า และปดกอน 
๑๔ คํ่า เนื่องจากเปนชวงท่ีเริ่มมีเชื้อกุงและอาหารในธรรมชาติ และในชวงท่ีเปดประตูควรเปนชวงท่ี
น้ําเต็มคลองและกําลังเริ่มลดลง เพ่ือท่ีน้ําเสียจะไดไหลไปรวมกับน้ําเค็ม เปนการชวยปรับสภาพน้ําทํา
ใหปลา กุง และสัตวน้ํ าสามารถอยูรอดได  ทําใหชาวบานพึงพอใจและลดความขัดแยงลง 
ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมา มีการชวยกันขุดลอกคูคลองและกําจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติเพ่ือให
น้ําไหลเวียนไดสะดวก และมีการประสานขอมูลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดการน้ํารวมกันอยาง
ตอเนื่อง 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ ภาพประตูระบายน้ําหับเผยทางออกของการจัดการน้ํา๔๒ 

๔๒ปญญา โตกทอง, แพรกหนามแดง. . . ชุมชนแหงความยั่งยืน, สถาบันสงเสริมภาคประชาสังคม, 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=199,[๒๓ พ.ย.๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๔๙ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ ภาพการใชชาวบานชวยกันเปด-ปด ประตูก้ันน้ํา๔๓ 

 การสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนและการสรางพลังการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสีย: นอกจากการมีจุดหมายและวิธีการในการคนหาทางออกของปญหารวมกันโดยการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนแลว อีกหนึ่งปจจัยสําคัญคือ การสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนและการสรางพลังการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ผลจากการจัดเวทีสานเสวนา การวิเคราะหรวมกันระหวางทีมวิจัย
ชาวบาน กับทีมนักวิชาการพ่ีเลี้ยง พบวา ปจจัยท่ีชวยทําใหการจัดการปญหาความขัดแยงเรื่องน้ํา
บรรลุผลนอกจากการมีจุดหมายรวมกัน การจัดเวทีสานเสวนาอยางตอเนื่อง  การสรางกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกของชุมชนท่ีจะชวยกระตุนใหพลังของชุมชนเขมแข็ง เพราะคนในชุมชนสวน
ใหญเปนประเภทชอบยืนดู ถาทําดีเอาดวยถาทําไมดีก็พรอมจะตอวาการกระทํานั้น ซ่ึงมีถึง ๘๐ 
เปอรเซ็นต ท้ังนี้ กลยุทธท่ีนํามาใชคือ การจัดกิจกรรมสัมพันธในชุมชนผานเวทีชาวบานเปนการ
จัดการความรูชุมชนพรอมๆ กับสรางความสัมพันธในชุมชน การสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการ
แกปญหาชุมชน โดยพัฒนาคนในชุมชนดวยธรรมะ สรางคุณธรรมจริยธรรมชุมชนดวย การใชกติกา
ของสังคมลงโทษคนขาดคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเห็นอยางชัดเจนคือ การเปนสมาชิกของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยผูเลี้ยงสัตวน้ําของชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จจากเดิมมีเงินออมจํานวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท เปน 
๙,๑๖๖,๖๐๗ บาท และจํานวนสมาชิกจาก ๑๑๖ คน เปน ๑,๔๕๙ คน ยอดเงินฝากสะสมเปนกองทุน
เพ่ือกูยืมท่ีเปนของคนในชุมชนสูงถึง ๗,๐๖๖,๖๐๗ บาท กองทุนสวัสดิการกลุมสัจจะ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท กอเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนคนแพรกหนามแดงไมทอดท้ิงกันถึง ๓,๑๕๔,๙๖๙ บาท (รวมสบ
ทบจากรัฐบาล) และมีการชวยเหลือเก้ือกูลของคนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนตั้งแตเกิด
จนกระท่ังตาย๔๔ 

 การมีคนกลางไกลเกล่ีย และการพูดคุยเจรจา: คุณปญญา โตกทอง  ไดกลาววา 
ปจจุบันนี้ หากเกิดความขัดแยงชุมชนจะใชกระบวนการพูดคุยอยางมีสวนรวม โดยมีคนกลางท่ีคนใน

๔๓สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เรียนรูภูมิปญญาชาวแพรกหนามแดง...ชวนตระหนักการ
จัดการนํ้าท่ีผานมา https://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=371:2013-
12-03-08-22-08&catid=63&Itemid=212&option=com_content&view=article&id=371:2013-12-03-08-
22-08&catid=63&Itemid=212[๑๒ ธ.ค.๒๕๖๐]. 

๔๔ปญญา โตกทอง, แพรกหนามแดง. . . ชุมชนแหงความยั่งยืน, สถาบันสงเสริมภาคประชาสังคม, 
,<http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=199>[๒๓ พ.ย.๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๕๐ 
 

ชุมชนใหความเคารพนับถือมาเปนคนกลางในการไกลเกลี่ยประนีประนอม หรือท่ีชุมชนเรียกอีกอยาง
วาระบบเจาโคตรในการจัดการความขัดแยง ซ่ึงถือไดวายังเปนท่ีนิยม เพราะคนในชุมชนมองวา
สามารถลดความรุนแรง และลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดข้ึนจากการไปแจงความดําเนินคดีกันท่ีตอง
เสียท้ังเวลาทํามาหากิน และเสียท้ังงบประมาณท่ีตองนําไปใชจายในชวงการตอสูคดี๔๕ 

  การไดรับความรวมมือกับเครือขายชุมชน: เชน ประชาคมคนรักแมกลอง การ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสังคม คณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐและเอกชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําใหชุมชนแพรกหนามแดงยิ่งมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน๔๖ท้ังนี้ การสรางการ
มีสวนรวมผานบทเรียนการทําโครงการวิจัยชุมชน คือ การทําใหชาวชุมชนเห็นวาโครงการนี้เปนของ
ชาวบานแพรกหนามแดงมิใชของบุคคลทานใดทานหนึ่ง เปนการทํางานเปนทีมและรวบรวมทุกฝายท่ี
เก่ียวของระดมมาแกปญหา ทําใหชาวชุมชนเกิดศรัทธาและมีความเชื่อม่ันใหกับคนในชุมชน๔๗ 

  การมีผูนําจิตวิญญาณท่ีเขมแข็ง: สําหรับชุมชนแพรกหนามแดงปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ไดนําไปสูการแบงชาวบานออกเปนสองฝงท่ีมีแกนนําสําคัญท้ังฝงน้ําจืด และฝงน้ําเค็ม 
จนแทบเรียกไดวา มีความโกรธและไมพอใจกันแมจะไมเคยเห็นหนา เนื่องจากแตละฟากฝงมีแนว
ทางการแกปญหาเรื่องน้ํา ท่ีสรางผลกระทบใหแกกันและกัน ตอเม่ือผูนําได ถูกเชื่อมโยงดวย
กระบวนการวิจัย ทําใหผูนําท้ังสองฝง เริ่มประสานความรวมมือ หันหนารับฟงกัน พรอมกับจับมือ
รวมแกไขปญหาไปดวยกัน วางความขัดแยงในอดีต พรอมท่ีจะใหอภัยและสรางพลังความสามัคคีของ
คนสองฝงน้ํา จนประสบความสําเร็จจนถึงปจจุบัน เม่ือถอดบทเรียนผูนําซ่ึงแมจะไมใชเปนผูนําทาง
ตําแหนง แตเปนผูนําทางจิตวิญญาณ สะทอนใหเห็นถึงความใสใจ ความทุมเท ความเสียสละ และ
ความรักทองถ่ิน มีอุดมการณท่ีจะแกไขปญหาความขัดแยงใหหมดไปและนําพาชุมชนสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข 

 สรุป ปจจัยความสําเร็จในการจัดการความขัดแยงและสรางสันติสุขในชุมชนแพรก
หนามแดง คือ กระบวนการเรียนรูจากงานวิจัยนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การใชเวที
สานเสวนาสรางสัมพันธชุมชน สื่อสารสรางพลังรักสามัคคีและความปรองดองในชุมชน ดวยการสราง
วัฒนธรรมชุมชนในการเคารพรับฟงความเห็นของผูอ่ืน สรางเครือขายพัฒนาอาชีพท่ีเพ่ิมมูลคาใหกับ
ทองถ่ิน การมีกลุมการเงินท่ีเขมแข็งโดยอาศัยการยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน สราง
ความม่ันคงใหกับชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได การมีเครือขายท้ังภาควิชาการ หนวยงานรัฐ ภาค
ประชาสังคม เครือขายเอกชน เขามารวมมือสนับสนุนและพัฒนาสงเสริมใหชุมชนใหพัฒนายิ่งข้ึน 
ความภาคภูมิใจใหกับคนในทองถ่ินในฐานะเปนศูนยการเรียนชุมชนเขมแข็งและมีสันติสุขท่ียั่งยืน

 ๔๕สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผู นําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม,                       
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๔๖รติตา แกวจุลกาญจน, โครงการสังเคราะหองคความรูเพ่ือจัดทําขอเสนอแนวทางและมาตรการ
รับรองสิทธิชุมชนท่ีเปนการปกปองคุมครองสุขภาวะของประชาชน, ๒๕๕๔ , สําหนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพและมูลนิธิสาธารณสุขแหชาติ, หนา ๗ 

๔๗สุรจิต ชิรเวท, ตนแมกลอง, (บริษัท ส.เอเซียเพลส (๑๙๘๙): กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑), หนา 
๑๒๑. 

                                                           



          ๑๕๑ 
 

ปจจัยตางๆ เหลานี้หลอมคนในชุมชนใหเปนนักคิด นักวิเคราะห นักแกปญหาดวยการทดลองทํา ยึด
หลักการแกปญหาดวยการหันหนารับฟงกัน การรูจักประนีประนอมนึกถึงใจเขาใจเรา เกิดความเอ้ือ
อาทรซ่ึงกันและกันชุมชนจึงอยูรวมกันไดอยางสันติสุข แมวาจะมีปญหาใหมๆ ท่ีเขามาทาทายให
ชุมชนแกปญหารวมกัน นับวาชุมชนแพรกหนามแดง ไดผานกระบวนการตื่นรู ตื่นตัว และตื่นลงมือทํา 
เปนชุมชนสันติสุขอีกหนึ่งตนแบบท่ีกาวขามความขัดแยงแปรเปลี่ยนเปนพลังสรางสรรคพัฒนาชุมชน
สันติ ซ่ึงสามารถนํามาถอดบทเรียนเปนแนวทางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖  

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ ภาพการดูงานของนิสิตปริญญาโท สันติศึกษารุน ๑๔๘ 

 ระดับปจเจกบุคคล: แนวคิดการอยูรวมกันอยางสันติสุขในระดับบุคคลของชุมชน 
นับวาเปนรากฐานสําคัญ โดยเฉพาะกลุมคนท่ีเปนผูนําทางจิตวิญญาณท่ีมาสะทอนใหเห็นถึงหลักคิด 
แนวทาง และคุณธรรม วิธีการท่ีนํามาใชในการจัดการความขัดแยงเกิดข้ึน จากการสัมภาษณพอสรุป 
แนวคิดหลักธรรมท่ีนํามาใชในการจัดการความขัดแยง ไดแก การระงับอารมณดวยสติ การใชเหตุผล 
กฎแหงธรรม และกฎหมายความอดทนการนึกถึงอกเขา อกเรามองโลกในแงดีการรูจักขอโทษ 
การใหอภัย และการทําความดี ความเพียรในการแกปญหา ดังเสียงสะทอนวา 

 “อยาใชอารมณ ใหใชความถูกตอง เอาเหตุผลมาคุย ยกเหตุผลมาคุย ถาทําอยางนี้
ลูกหลานในอนาคตจะเปนอยางไร  มีท้ังเหตุและผลก็เขาหลักธรรมะ ความเขาใจก็เกิดข้ึน ถาใช
อารมณมาคุยกันก็เกิดเรื่อง การรูจักขอโทษ รูจักผิดรูจักถูก กฎหมายตองศักดิ์สิทธิ์ และมีความเปน
ธรรม๔๙ 

๔๘คมชัดลึก, แพรกหนามแดง “จากความขัดแยงสูชุมชนสันติสุข”, http://www.komchadluek. 
net/news/lifestyle/170420 (14 ต.ค.56), [๒ ม.ค. ๒๕๖๐]. 

๔๙สัมภาษณ คุณ มนัสสัมภาษณ มนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วาจ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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 “จะโกรธใคร ใหนับ ๑-๒ -๓ ระงับสติอารมณ หาท่ีปรึกษาท่ีชวยใจเย็นๆ การไม
โตตอบ อยาเอาเรื่องเอาราว นิ่งๆ อยาพูดสวน และการเขาวัดสงบสติ คุยกับพระทานสอนวาอะไรก็
เกิดข้ึนไดทุกเวลา ความเสียหายเปนเรื่องปกติ๕๐ 

 “ใชหลัก ชางมันเถอะ  ใหคิดวาวันหลังเขาคงคิดไดเอง ทําอะไรใหนึกถึงอกเขาอก
เรา อยางเขาทําผิดบางก็ชางมันเถอะ มองในแงดี เขามาดา ดีกวามาเตะเราบางครั้งคนดีๆ ยิ่งกวาคน
เมาก็มี การรูจักขอโทษ การใหอภัย และการทําความดี แตก็ไมชางมันเถอะทุกเรื่อง อยาเรื่องขโมย ให
ดูหนักเบา บางเรื่องตองพ่ึงกฎหมาย ถาคิดแกแคนไมจบ ไมมีความสันติ” 

 “ทําดีอยาใจรอน ทําดีบอยๆ แลวผลมันจะยอนกลับมาหาเราเอง”๕๑ 

 ๔.๒.๒ ชุมชนหมูบานทาคอยนาง: การกาวขามความแตกตางทางชาติพันธุ “เขมร กูย 

ลาว” 

 ๑) เหตุแหงความขัดแยงในอดีตสูการเปนหมูบานชอสะอาด 
 แมวาจากการลงพ้ืนท่ี พบวา ปญหาความขัดแยงในชุมชนท่ีนําไปสูความรุนแรง
หรือความแตกแยกของชุมชนหมูบานทาคอยนางในปจจุบันจะไมมี เนื่องจากปญหาตางๆ ในชุมชน
ไดรับการพัฒนาจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)การบูรณาการองค
ความรู องคกรและหนวยงานตางๆ ปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนจน
ทําใหชุมชนหมูบานทาคอยนางไดรับการยกระดับเปนหนึ่งในโครงการหมูบานชอสะอาดตนแบบ ท่ีถูก
พัฒนาข้ึนจากการทําโครงการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุนท่ี ๕จัดทําวิจัยในหัวขอเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาหมูบานชอสะอาด” 
โดยเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีจริง ณ หมูบานทาคอยนาง ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ              
ซ่ึงสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนหมูบาน
ชอสะอาดตนแบบท่ีมีภูมิคุมกันในการปองกันการทุจริตอยางม่ันคงและยั่งยืนในสังคมไทยมากยิ่งข้ึน 
สามารถนําไปเปนตนแบบขยายผลสูหมูบานอ่ืนๆ ตอไป 

 อยางไรก็ตามการเรียนรูถอดบทเรียน มูลเหตุแหงความขัดแยงในชุมชนหมูบานทา
คอยนาง นับวาเปนพ้ืนฐานจําเปนท่ีตองนํามาศึกษาวิเคราะห เพ่ือนําไปสูกระบวนการสรางสันติภาพ
และพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุข  จากการสัมภาษณพูดคุยในกลุมผูนํา ปราชญชาวบาน พบวา ในอดีต
กอนเขารวมโครงการหมูบานชอสะอาด ชุมชนมีการกลาวถึงประเด็นความขัดแยงของคนในชุมชนวา  

 ในอดีตความขัดแยงในการอยูรวมกันของชาติพันธุตางๆ ท่ีผานมาคือ เรื่องการ
สรางวัด     ซ่ึงเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๒๙ ปญหามีวาจะไปรวมทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีไหน

๕๐สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง                    
อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙). 
 ๕๑สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผู นําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม,                       
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

                                                           



          ๑๕๓ 
 

ระหวางท่ีวัดบานหวา และวัดบานบึง (เพราะกลุมชาวบานเขมรจะไปวัดบานหวา ในขณะท่ีกลุม
ชาวบานลาวจะไปวัดบานบึง) แตคุณครูในโรงเรียนก็พาเด็กๆทําตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ท่ีมีมาแตใน
อดีต ท่ีคนเฒา คนแก มักจะไปทําบุญท่ีวัดบานบึง จึงพาเด็กๆไปทํากิจกรรมท่ีวัดบานบึง แตในท่ีสุด
ชุมชนก็หาทางออกเรื่องความขัดแยงเรื่องวัดจนได โดยการหารือเรื่องการสรางวัดประจําหมูบานทา
คอยนางข้ึนมา โดยครูใหญในโรงเรียนรวมกับแกนนําชาวบานทําเรื่องและเดินเรื่องเพ่ือขอท่ีราชพัสดุ
มาใชเพ่ือการสรางวัด ในท่ีสุดป พ.ศ. ๒๕๔๑ การดําเนินเรื่องการสรางวัดจึงแลวเสร็จ บานทาคอยนาง
จึงมีวัดประจําหมูบานเปนของตนเองนับตั้งแตบัดนั้นและไดมีการเฉลิมฉลองการไดมาซ่ึงวัดจาก
น้ําพักน้ําแรงของคนในชุมชน และปญหาความขัดแยงในเรื่องวัดก็เปนอันสิ้นสุด๕๒ 

 ถามถึงเรื่องปญหาเรื่องน้ําในชุมชนมีประเด็นขัดแยงกันหรือไมท้ังในอดีตและ
ปจจุบัน พบวา การบริหารจัดการน้ําในอดีตไมคอยมีความขัดแยงกันเทาไหร แตปจจุบันขัดแยงกัน
บอยข้ึน เชนกรณีท่ีมีท่ีนาใกลเคียงกันพ้ืนท่ีหนึ่งตองการน้ํามาหลอเลี้ยงตนขาว แตอีกพ้ืนท่ีติดกันยังไม
ตองการน้ําเพราะกําลังหวานตนขาว หรืออีกคนหนึ่งจะกินปลา อีกคนหนึ่งจะเอาน้ําเพ่ือปลูกขาว เปน
ตน จึงมีปญหาเรื่องการปดและปลอยน้ําจากฝาย ซ่ึงมีความขัดแยงกันมาตลอด วิธีการจัดการความ
ขัดแยง คือ มีการพูดคุยกันโดยการใชผูแทน  ซ่ึงก็คือผูนําของแตละฝาย คณะกรรมการท้ังฝาย ลาว 
เขมร สวย มาเจรจาไกลเกลี่ย หาขอตกลงรวมกัน โดยการคุยกันดวยเหตุและผล โดยยึดมติในท่ี
ประชุมเปนสําคัญ ในอดีต ความขัดแยงมีไมคอยมาก สามารถจัดการและคลี่คลายไดโดยผูนําเพียงคน
เดียว แตปจจุบันความขัดแยงมีมากข้ึน ผูคนมากดวยอัตตา ตัวตน มีกฎหมายบานเมืองเขามา
เก่ียวของ เสียงจากครูและกลุมผูนําชุมชนบอกวา “บางครั้งกฎหมายก็ทําใหคนทะเลาะและขัดแยง
กัน”๕๓ 

 ท้ังนี้จากการพาคณะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ไดไปลงพ้ืนท่ีสัมผัสพูดคุยกับคนในชุมชน พบวา ปญหาความขัดแยงสวนใหญเปน
ความขัดแยงในระดับบุคคล และคูกรณีบางครั้งก็เปนคนในครอบครัว เพ่ือนบาน ซ่ึงนับเปนเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษยในการอยูรวมกันก็ยอมไดรับการกระทบกระท่ังกันบาง แตอยางไรก็ตามปญหา
ความขัดแยงท่ีนําไปสูความแตกแยกของคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกแยกอันเกิดจาก
ความแตกตางทางชาติพันธุไมมีในชุมชน ท้ังนี้จากการพูดคุยและลงพ้ืนท่ี พอจะสรุปไดวา ชุมชน
หมูบานทาคอยนางนั้นเดิมท่ีมีชาวเขมร ลาว กูย (สวย) ตอมามีการแตงงานกับคนตางชาติพันธุ ทําให
เกิดการเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมความเปนชาติพันธุจากวิถีการดําเนินชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภาษาของกันและกันแบบธรรมชาติ คือ สื่อสารกันจนเกิดความเขาใจวาอีกฝายหมายความวาอยางไร 
ชาวบานหลายคนเปนชาวลาวสามารถฟงชาวกูย (สวย) เขาใจ เปนตน  

 สรุปสาเหตุแหงความขัดแยงในชุมชนหมูบานทาคอยนาง: ดังท่ีกลาวมาแลว 
ปญหาความขัดแยงในชุมชนหมูบานทาคอยนางสวนใหญเปนเรื่องของระดับปจเจกบุคคล ตัวอยางเชน 

 
๕๒สัมภาษณ กลุมผูนําชุมชน-ปราชญชาวบาน, หมูบานทาคอยนาง อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 ๕๓สัมภาษณ กลุมผูนําชุมชน-ปราชญชาวบาน, หมูบานทาคอยนาง อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๕๔ 
 

กรณีศึกษา: ยายดางผูท่ีกําลังขัดแยงเรื่องท่ีดินกับคุณอนงค ตางอางสิทธิ์(อยูในกระบวนการฟองศาล
แลว)๕๔ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา กรณีปญหาความขัดแยงในชุมชนสวนใหญมาจาก 

ปจจัยภายใน: คือ การรับรูขอเท็จจริงท่ีแตกตางกัน และตางฝายตางก็ไมทราบ
ความตองการท่ีแทจริงของกันและกัน ท้ังนี้เปนเพราะความมีทิฎฐิมานะ โดยการตั้งกําแพงรอใหอีก
ฝายมาคุย เพราะหากคุยกอนอาจทําใหเสียหนา ขาดการสื่อสารท่ีดี อันมาจากเหตุเพราะการไมเปดใจ
คุยกัน การสื่อสารท่ีไมชัดเจน และการไมแจงขอมูลสําคัญใหฝายตรงขามรวมรับทราบ รับรูกอน
ตัดสินใจดําเนินการ 

  ปจจัยภายนอก: มาจากบุคคลรอบขางท่ีใหการสนับสนุนยุยงเพ่ือใหความขัดแยง
ขยายออกไป ท้ังนี้เพราะชุมชนนี้เปนหมูบานขนาดเล็ก การพูดคุยจากหลังคาหนึ่งยอมกระจายได
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปนเรื่องของการไมมีหนวยทางราชาการหรือผูใหคําปรึกษาท่ีมีความรูเขามาใน
ชุมชน เพราะการเดินทางออกนอกชุมชนนับวายังไมสะดวกนักในการเดินทางติดตอหนวยงานราชการ
ในแตละครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีปรึกษาดานกฎหมายใหกับคนในชุมชน   

 ๒) ปจจัยความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน 
 ท้ังนี้กอนจะวิเคราะหถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการสรางสันติภาพและ
สันติสุขในชุมชนหมูบานทาคอยนาง ซ่ึงปจจัยสําคัญหลักคือ การพัฒนาหมูบานผานโครงการหมูบาน
ชอสะอาด ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ควรสรางความเขาใจเก่ียวกับ
หมูบานชอสะอาดกอนวามีความเปนมาอยางไร และมีแนวทางหลักการอยางไรในการพัฒนาหมูบาน 

 หมูบานชอสะอาด หลักการและแนวทาง: จุดเริ่มตนของการพัฒนาอุดมการณ
หมูบานชอสะอาดคือ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระราชทาน 
ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ท่ีวา “ความซ่ือสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน
ของความดีทุกอยาง  จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดในตัวเอง เพ่ือจักไดเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตท่ี
สะอาด ท่ีเจริญม่ังคง”  ทําใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและทุจริตแหงชาติไดพัฒนาคําวา 
“หมูบานชอสะอาด” เพ่ือวางทิศทางการพัฒนาความซ่ือสัตยสุจริตตั้งแตฐานราก โดยเนนพัฒนาคําวา 
“ซ่ือสัตยสุจริต” ใหเกิดข้ึนตั้งแตหมูบาน โดยเนนคําวา“ซ่ือสัตยสุจริต” เพ่ือใหสอดรับกับพระราช
ดํารัสคํานี้เปนคําท่ีสะทอนการทํางาน และสะทอนการทํางานใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการซ่ือสัตย
สุจริต เพ่ือนอมถวายเปนราชพลีแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังถอยคําท่ีวา “ลางทุจริตใหสิ้นไป
จากแผนดินไทย เทิดไทองคราชัน” ดังนั้น ความหมายของหมูบานชอสะอาด จึงหมายถึง “หมูบานท่ี
ประชาชนแตละคนไดดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต ดวยการทําความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง ตอ
ผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ”  ซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริตนั้น 

๕๔การปฏิบัติการโดยสมาชิกกลุมปฏิบัติการกลุมท่ี๖นิสิตปริญญาเอก รุนท่ี ๑ณ บานทาคอยนาง ต.

สวาย อ.ปรางคกู จ. ศรีสะเกษ, วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

                                                           



          ๑๕๕ 
 

เปนความซ่ือสัตยสุจริตท่ีสะทอนผานท้ัง ๔ มิติ คือ  (๑) กายซ่ือสัตยสุจริต (๒) พฤติกรรมซ่ือสัตย
สุจริต (๓) จิตใจซ่ือสัตยสุจริต  และ (๔) ปญญาซ่ือสัตยสุจริต๕๕ 

 สําหรับชุมชนหมูบานทาคอยนาง เปนหมูบานท่ีไดรับการพัฒนาจากแนวทาง

ดังกลาว โดยตัวแบบหมูบานชอสะอาด ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังรูปประกอบและ

คําอธิบาย ดังนี้  

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ แสดงภาพโมเดลหมูบานชอสะอาด  

 (๑) รากฐานของหมูบานชอสะอาด คือ “ความซ่ือสัตยสุจริต” ฉะนั้น ความซ่ือสัตย
สุจริตจึงอุปมาเหมือนกับ “เสาเข็ม” ของบานชอสะอาด เพราะเสาเข็มท่ีตัวยึดมิใหบานทรุดพังลง 
หรือโอนเอนตามแรงลม หรือสิ่งยั่วยุท่ีเขามากระตุนจิตใจใหหลงใหล จนทําใหละโมบโลภมาก 

 (๒) เสา ๔ ตน คือ เสากายสะอาด เสาพฤติกรรมสะอาด เสาจิตใจสะอาด และเสา
ปญญาสะอาด ท่ีผุดข้ึนบนเสาเข็มคือความซ่ือสัตยสุจริต  ความเจริญงอกงาม และแข็งแกรงของ
เสาเข็มยอมสงผลตอเขมแข็งของเสาแตละตนดวยเชนกัน ฉะนั้น ความสะอาดของเสาจะเกิดข้ึนไมได
หากรากฐานแหงความซ่ือสัตยสุจริตไมเขมแข็งเพียงพอ 

 (๓) หลังคา คือ สัญลักษณของ “บวร” อันไดแกบาน วัด และโรงเรียน ท่ีจะทํา
หนาท่ีมุงบังเพ่ือมิใหฝน  ลมและแดนเผาลนจนเจาของบานอยูในบานมิได ฉะนั้น การทําหนาท่ีรวมกัน

๕๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, จากหมูบานศีล ๕ พัฒนาสูการเปนตนแบบหมูบานชอสะอาด: ถอด
บทเรียนการพัฒนาจากบานทาคอยนาง จ.ศรีสะเกษ'' , [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.mcu.ac.th/En/arti 
clecontent_desc.php?article_id=2042&articlegroup_id=330, [๓ ธ.ค.๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๕๖ 
 

ระหวางบาน วัด และโรงเรียนอยางสอดประสาน จะทําใหคนอยูอาศัย และตัวบานมีความคงทนมาก
ยิ่งข้ึน 
 (๔) ดอกชอสะอาด คือ สัญลักษณท่ีสื่อแสดงถึงความซ่ือสัตยสุจริตของชาวบาน อัน
เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการผูท่ีอยูอาศัยอันไดแก พอ แม และลูก ไดชวยกันสรางบานใหทรงพลังมาก
ยิ่งข้ึน โดยใสใจท้ังเสาเข็ม ใหความสําคัญกับเสา และหลังคาบาน  การรักษาบานดังกลาว จึงทําใหได
รางวัล คือ สัญลักษณชอสะอาด อันเปนการสะทอนมาตรฐานของการเปนบานชอสะอาด เพ่ือเติมเต็ม
ความเปนหมูบานชอสะอาดตอไป 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๖ ภาพเกียรติบัตรจากมูลนิธิตานการทุจริต เปนหมูบานท่ีดําเนินการตอตานการ
ทุจริตดีเดนเปนดนแบบหมูบานชอสะอาด 

 กลาวไดวา ตัวแปรความสําเร็จในการพัฒนาหมูบานชอสะอาด คือ อาศัยพลังของ 
“บวร” ได แกบาน วัด และโรงเรียนโดยมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาหมูบานใหกลายเปนชุมชน
แหงความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังอาชีพ พฤติกรรม จิตใจ และปญญานั้น  สิ่งท่ีปรากฏชัดจนกลายเปน
ผลผลิตท่ีสามารถสะทอนออกมาอยางเปนรูปในการดําเนินโครงการนั้น ประกอบไปดวย (๑) การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การคืนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีรุกล้ํา (๓) การ
ตั้งกติกา และตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําหมูบาน (ป.ป.ม.) และ (๔) 
การประยุกตหลักศาสนา และความเชื่อมาเสริมสรางความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ไดวิเคราะหและสรุปไวในรายงานวิจัย๕๖ ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาสรุปเปน ๒ ประเด็น คือ ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก 

๕๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, จากหมูบานศีล ๕ พัฒนาสูการเปนตนแบบหมูบานชอสะอาด: ถอด
บทเรียนการพัฒนาจากบานทาคอยนาง จ.ศรีสะเกษ'' , [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.mcu.ac.th/En/arti 
clecontent_desc.php?article_id=2042&articlegroup_id=330, [๓ ธ.ค.๒๕๖๐]. 

                                                           



          ๑๕๗ 
 

 ปจจยัภายใน ไดแก  
 การมีตนแบบครอบครัวตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง: การเห็นคุณคาความสําคัญ
และมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีตัวแบบของ
ครอบครัวสมาชิกชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง“ครอบครัว
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง”ทําใหครอบครัวอ่ืนๆ ในชุมชนสนใจเขาสูโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การมีพระพุทธศาสนาเปนเครื่องขัดเกลารากฐานจิตใจ: ทุนทางจิตใจของชุมชนท่ี
มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนิกชนท่ีดี คือ 
ทาน ศีล ภาวนา ผานงานบุญกิจกรรมของวัด และการเขารวมโครงการไดรับการรับรองเปนหมูบาน
ศีล ๕ ทําใหชาวชุมชนโดยพ้ืนฐานเปนผูท่ีมี ศีล สมาธิ ปญญา ในวิถีของการดําเนินชีวิต ดังนั้นเม่ือ
ทราบวาสิ่งใดท่ีดีเปนประโยชนตอชุมชนก็พรอมท่ีจะสละ และดําเนินตาม ดังท่ีเห็นจากโครงการการ
คืนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีรุกล้ํา ๒๕ ครอบครัวในชุมชนตองตัดสินใจคืนสมบัติสาธารณะ อันไดแก ซอย 
และถนนท่ีรุกล้ํา  

 การมีผูนําท่ีดีสรางความศรัทธาพรอมทําหนาท่ีไกลเกล่ียคนกลาง: นอกจาก
ตนทุนของชุมชนเปนผูศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลว ปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีทําใหชุมชนหมูบานทาคอย
นางประสบความสําเร็จและไดรับรางวัลเปนหมูบานตนแบบนั้น ผูนํานับวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวย
ขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถหันหนาเขาหากันเม่ือมีปญหาความขัดแยง หรือการตองใชการเจรจาเพ่ือ
ขอความรวมมือ สรางความเขาเปนคนกลางในการพูดคุยกับครอบครัวท่ีรุกล้ําในพ้ืนท่ีตางๆ  จนทําให
เกิดกระบวนการคืนพ้ืนท่ีสาธารณะประสบความสําเร็จดังเสียงสะทอนจากผูเฒาผูแกในชุมชนวา “ใช
วิธีการจัดการความขัดแยงคือ เชิญผูมีอํานาจจากขางนอกชุมชน เชน ขาราชการชั้นผูใหญ มาเปน
ตัวกลางในการไกลเกลี่ยความขัดแยง พรอมทําพิธีเปดทํานบก้ันน้ําใหเปนท่ีรูจักและรับทราบโดยท่ัว
กัน”๕๗นายสุริยงค อดีตผูนํา อบต. กลาววา มีความขัดแยงทางความคิดบาง หากมีการประชุมก็มีการ
ถกเถียงกันบางเปนปกติ แตเม่ือมีการพูดคุยก็สามารถหาขอตกลงรวมกันไดเพราะทุกคนก็มีเปาหมาย
เดียวกัน คือการพัฒนาบาน วัด และโรงเรียนใหดีข้ึน สวนใหญประเด็นความขัดแยง คือเรื่อง ความคิด
ไมตรงกันแตก็ทํางานรวมกันได๕๘ 

 การใชสานเสวนาสรางการรับรูเจตนารมณของบรรพบุรุษ: ดวยความท่ีชุมชนแหง
นี้แมวาจะมีหลายชาติพันธุ แตเม่ือมาอยูรวมกันจนเปนระบบเครือญาติทําใหเรื่องราวหรือเรื่องเลาของ
บรรพบุรุษยังคงสืบสานไว แตพอเวลาผานก็อาจหลงลืมเจตนารมณหรือวิสัยทัศนของปูยาตายายท่ี
ตองการใหรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะของหมูบานเอาไวใหแกลูกหลานและเปนเสนทางสัญจรเพ่ือประโยชน
สวนรวมของหมูบาน การหันหนามารวมวงพูดคุยและไดแลกเปลี่ยนเรื่องราวของบรรพบุรุษทําให
ชาวบานท่ีลุกล้ําท่ีสาธารณะยินดีพรอมท่ีจะคืนท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะใหหมูบาน สรางความสุขใหกับ
คนในชุมชน  

๕๗สัมภาษณ นายสุริยงค  ชูโส  อดตีผูใหญบาน (สวย) ป พ.ศ. ๒๕๔๖, ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ นายสุริยงค  ชูโส  อดีตผูใหญบาน (สวย) ป พ.ศ. ๒๕๔๖, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๕๘ 
 

 การใชกระบวนการกดดันทางสังคม (Social Sanction):สิ่งท่ีนาสนใจของชุมชน
นี้คือ ในการเดินหนาพูดคุยกับกลุมคนท่ีลุกล้ําท่ีสาธารณะท่ียังไมใหความรวมมือ จะมีกลุมคนบางกลุม
ในชุมชนพยายามท่ีจะกระตุนเตือนเรื่องเหลานี้ทุกครั้งท่ีมีการประชุมของหมูบาน โดยทบทวนถึงความ
ไมเหมาะสมและการไมใสใจสมบัติสาธารณะของชุมชนในกลุมท่ียังลุกล้ําท่ีดี กระบวนการสรางความ
กดดันนี้สําหรับในสังคมเล็กๆ ท่ีมีการอยูรวมกันในแบบเครือญาติ ทําใหผูท่ีลุกล้ําไมสามารถเผชิญหนา
กับคนในชุมชนไดหากยังคงดื้อดึงลุกล้ําท่ีสาธารณะตอไป รวมถึงผลประโยชนในฐานะสมาชิกชุมชน
เชน กองทุนหมูบาน การศึกษาของลูกหลานอาจเสียไปหากยังแปลกแยกจากชุมชน ท้ังนี้กระบวนการ
นี้จะสําเร็จไดก็ตองอาศัยความยึดหยุนและการเจรจาตอรองเรื่องผลประโยชนใหผูรุกล้ําไดเก่ียวขาว
เรียบรอยกอนคืนท่ีสาธารณะแกชุมชน 

 การใหความรวมมือของ บวร.: ทําใหเกิดการใชกติกาและการมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําหมูบาน (ป.ป.ม.):ท้ังนี้การท่ีชุมชนนี้ไดรับเปนชุมชน
ตนแบบเพราะมีวิธีการหรือแนวทางในการรักษาใหชุมชนเปนหมูบานชอสะอาดท่ียั่งยืน กลาวคือ การ
ตั้งกติกาและการมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําหมูบาน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ถอดบทเรียนกรณีการคืนท่ีดินสาธารณะใหกับชุมชนโดยผูนําหมูบาน บาน วัด และโรงเรียน มีการ
ประชุมเพ่ือวางกฎกติกาการใชพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน การวาดแผนผังใหชัดเจนเก่ียวกับพ้ืนท่ี
สาธารณะและการรับรองใชโดยการลงเสียงประชาคมหมูบานเพ่ือใหเกิดฉันทามติตอกติกาดังกลาว 

การมีศูนยรวมจิตใจของชุมชน: ดังท่ีไดกลาวไวเบื้องตนเนื่องจากชุมชนหมูบานทา
คอยนางมีความนับถือพระพุทธศาสนาท้ัง ๓ ชาติพันธุ ดังนั้นเม่ือมีการสรางวัดในหมูบาน วัดจึงเปน
ศูนยกลางและศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนและเปนศูนยกลางสําคัญในการสรางภูมิคุมกันใหแก
ชุมชนผานกิจกรรมตางๆ เชน การทําบุญตามเทศกาล การทําวัตร สวดมนต การถือศีล ๕ ศีล ๘ และ
การเทศนาเพ่ือย้ําเตือนใหชุมชนยึดม่ันอยูในคุณธรรมและศีลธรรมอันดีนอกจากนี้ชุมชนยังมี “ศาลปู
ตา” ซ่ึงเปนศาลท่ีเกิดข้ึนพรอมกับการสรางหมูบาน เพราะตามความเชื่อของคนภาคอีสานมองวา    
ศาลปูตา คือ สถานท่ีสถิตของวิญญาณปูยา ตายาย ท่ีเสียชีวิตของชุมชน ท่ีทําหนาท่ีคอยปกปอง
ลูกหลานในหมูบานใหอยูอยางรมเย็นเปนสุข ชุมชนจึงมีพิธีการท่ีสัมพันธกับศาลปูตา เชน การขอพร 
ตางๆ ทําใหศาลปูตาเปนอีกหนึ่งศูนยรวมใจของชาวชุมชนหมูบานทาคอยนาง และเปนการสรางความ
ย้ําเตือนใหผูท่ีเปนปูยา ตายาย ท่ียังมีชีวิตอยูตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของลูกหลานทําให
ลูกหลานเชื่อม่ันศรัทธาในความดีท้ังท่ีตอนมีชีวิตอยูและเม่ือเสียชีวิตไปแลวดวงวิญญาณสถิตอยูท่ีศาล
ปูตา ลูกหลานเม่ือมีตนแบบท่ีดีก็จะประพฤติตนเจริญรอยตาม พ้ืนฐานความเชื่อศรัทธาในศาลปูตา 
และการมีวัดเปนศูนยรวมในการบมเพาะความดี ทําใหคนในชุมชนดําเนินชีวิตไดอยางสันติสุข 



          ๑๕๙ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๗ ภาพปายหมูบานศีล ๕ และมอบปายหมูบานชอสะอาดตนแบบ 

 ปจจัยภายนอก: คือ การมีหนวยงาน องคกร นักวิชาการทางศาสนา ชวย
ขับเคลื่อนใหกิจกรรมตางๆ ของชุมชนบรรลุผล ชวยสนับสนุนท้ังความรูและวัตถุดิบ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนายั่งยืนกับชุมชน ท้ังนี้แมวาชุมชนจะมีพ้ืนฐานตนทุนทางจิตใจท่ีดีดังท่ีกลาวไว  แตดวยการอยู
รวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก การมองและการแกไขปญหาตางๆ ของชุมชน จึงเปนไปแบบวิถีชาวบาน
ซ่ึงบางครั้งปญหาใกลตัวเปนเรื่องท่ีจัดการไดยาก ตองไดรับแรงเสริมจากบุคคลภายนอก ท้ังนี้บุคคล
สําคัญอยางยิ่งท่ีชวยเสริมใหการพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จและมีพัฒนาการตอเนื่องคือ พระ
มหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ทานเปนนักวิชาการ นักเผยแผศาสนา ท่ีมีอุดมาการณดานสันติภาพ 
ทานไดเปนสะพานเชื่อมเพ่ือนๆ นักศึกษาหลักสูตร นยปส.มาชวยพัฒนาหมูบานและยังไดนําพาคณะ
นิสิต คณาจารย หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมารวมพัฒนาและ
เรียนรูกับชุมชน ทําใหชุมชนมีกิจกรรมท่ีเชื่อมสัมพันธกับสังคมภายนอก เปนการเปดโลกเรียนรูและ
นํามาซ่ึงสันติสุขใหกับท้ังชุมชนและกับผูท่ีไดมาเรียนรูกับชุมชน จนปจจุบันชุมชนหมูบานทาคอยนาง 
นอกจากเปนหมูบานศีล ๕ และหมูบานชอสะอาดตนแบบแลว ยังไดรับการพัฒนาเปนสวนสันติภาพ 
ดวยความเมตตาจากทาน  

 



          ๑๖๐ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๘ ภาพงานวนัเปดสวนสันติภาพ๕๙ 

 ระดับปจเจก: สําหรับในกลุมผูนํา ปราชญชาวบาน ของชุมชนหมูบานทาคอยนาง 
มีแนวทาง หลักคิด และหลักธรรมในการจัดการตนเองเม่ือมีความขัดแยง โดยแตละชาติพันธุไดนํา
หลักคําสอนของบรรพบุรุษดวยภาษาถ่ิน สรุปไดคือ การทบทวนตนเอง การมีขันติ ควบคุมอารมณเม่ือ
มีความโกรธ คิดกอนทํา ความไมหลงลืมตนเอง การใหความเคารพอาวุโส ความเพียรพยายามไมยอ
ทอ ดังเสียงสะทอนมีวา 

“เสร็จการทํางานทุกครั้ง ตองมีการประชุมสรุปการทํางานทุกครั้ง เพราะจะไดท้ัง
ขอคิด และขอบกพรอง มีขอผิดพลาดก็นํามาปรับใชในการทํางานครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ หลัก
พุทธ นึกถึงขันติ นิ่ง พูดใหนอย เวลาโกรธ คือนิ่ง คุณตาสอนเปนภาษาเขมรไวตั้งแตเด็กวา  

“มูลนึงกูลออยกึด” แปลวา “กอนเขียน ตองคิดกอน”“เปลมิออปอาย” หมายถึง
จะไดกินเมล็ดมะขามทุกวันนี้ก็มาจากคนรุนกอนท่ีไดท้ิงใวให “เพราะฉะนั้นจึงอยาดูถูกคนรุนกอน คน
เฒา คนแกหรือบรรพบุรุษของเรา” 

ภาษาสวย “กึดยูงกวยวัว” แปลวา “คิดกอนทํา” 
ภาษาลาว “เฮ็ดอีหยัง เฮ็ดอีหลี” “เฮ็ดใหถึงท่ีสุด” “อยายอมแพ กอนสิลงมือเฮ็ด” 

แปลวา ทําอะไรใหทําอยางจริงๆ จังๆ อยาเพ่ิงยอมแพกอนท่ีจะลงมือทําตัวเองก็มีความสุขท่ีไดทํางาน
เปนผูใหสังคมใหโอกาสในการทํางานเพ่ือสังคม๖๐ 

การเลือกผูนําในชุมชนตองเปนคน ซ่ือสัตย และมีคุณธรรม๖๑ 

๕๙เป ด 'สวนสั นติ ภ าพ 'ปรางค กู แห ง ใหม ใน ไทย , [ออนไลน ], แหล ง ท่ี ม า : 

http://krusiam.com/community/forum/view.asp?forumname=%A2%E8%D2%C7%C7%A7%A1%D2

%C3%BE%C3%D0&postid=ForumID0066734วันอาทิตยท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. [๒ ธ.ค.๒๕๖๐]. 

๖๐สัมภาษณ กิตติศักดิ์ทวีกุล, นักการเมืองทองถ่ิน ๕ สมัย รองนายก อบต.สวาย  (ชาติพันธุลาว), ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๖๑ 
 

ผูใหญบาน ๓ รุน มาทํางานรวมกันก็ไมมีปญหาความขัดแยงกัน เพราะมีอะไรก็
พูดคุยกันไดทุกเรื่อง ชวยเหลือกันไดทุกอยาง ไมมีความอิจฉากัน มีผูนําเปนผูหญิงก็ยอมรับไดเพราะดู
ท่ีความสามารถและการทํางานไดอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูใหญบานเองก็พรอมท่ีจะเสียสละ
เวลาใหมากกวาคนอ่ืนคือ “ตองทํามากกวาคนอ่ืน” 

 ๔.๒.๓ ชุมชนยานกะดีจีน: วิถีพหุวัฒนธรรม ศาสนสัมพันธท่ีไรพรหมแดน 

 ๑) เหลียวหลัง แลหนา พุทธ คริสต อิสลาม แตกตางแตไมแตกแยก 
 แมวาชุมชนยานกะดีจีน จะไมไดมีปญหาเรื่องความขัดแยง หรือความแตกแยก
ระหวางชุมชนหรือความแตกตางทางศาสนา แตอยางไรก็ตามการศึกษาเหตุในอดีต ท่ีมาความ
เชื่อมโยงของชุมชนวิถีแหงพหุวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญท่ีสามารถนําไปวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหชุมชน
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข  

 รากเหงาความเปนพ่ีเปนนองพุทธ-อิสลาม-คริสต:  

 เสียงจากผูนําอิสลาม: ประวัติความเปนมาและความเชื่อมโยงของชาวมุสลิมและ
ชาวพุทธ เปนเสมือนด่ังชุมชนพ่ีชุมชนนองกัน วัดกับมัสยิดตางก็เปนสมบัติของพ่ีนองมุสลิมและพ่ีนอง
ชาวพุทธในยานนี้ มัสยิดวัดตนสนมีประวัติยาวนานมากวา ๔๐๐ ป ต้ังแตสมัยพระเจาทรงธรรม จุดท่ี
มัสยิดและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารต้ังอยู เดิมเคยเปนดินแดนท่ีเรียกวา ธนบุรีศรีมหาสมุทร เปน
เมืองทาหนาดาน และพ่ีนองมุสลิมแหงนี้มีสายสัมพันธกับการรักษาความเปนชาติไทย โดยทานเชอรบี 
เปนผูนําผาผืนแดงเปนธงไทยผืนแรกในการแสดงความเปนสัญลักษณของชาติไทยท่ีไมของเก่ียวกับ
ความขัดแยงระหวางประเทศฮอลันดาและฝรั่งเศส เปนความภาคภูมิใจของพ่ีนองมุสลิมประเทศไทย 
นอกจากนี้มัสยิดวัดตนสนยังมีพระยาจุฬาราชมนตรีถึง ๙ องคดวยกัน และจุฬาราชมนตรีนับตั้งแต
อดีตตางก็มีบทบาทในการชวยเหลือดูแลงานบริหารราชการแผนดิน ดังบุคคลสําคัญทานหนึ่งคือ 
เจาพระยาจักรีศรีองครักษในชวงกรุงธนบุรีเทียบไดกับประธานองคมนตรีในยุคนี้หากไมมีทานนี้
ประเทศไทยอาจเปนเมืองข้ึนของพมาไปแลว นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของความนาภาคภูมิใจของพ่ีนอง
มุสลิมประเทศไทย ท่ีในอดีตไดรับความไววางใจดํารงตําแหนงพระราชบังสันเสนียหนเรือ หรือ 
ผบ.ทร. ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไดรับพระราชทินนามควบคูกัน คือ พระราชวังสัน
เสนียเปนพระราชบังสันเสนีย คนอิสลามจะเรียกเปน “บัง” เรื่องราวประวัติศาสตรของพ่ีนองมัสยิด
แหงนี้ ไดรับการเผยแผออกมาใหสาธารณชนไดรับรูเม่ือคราวท่ีพระพรหมบัณฑิต เจาอาวาสวัดประยูร
ฯ ไดเชิญใหไปรวมงานของวัดทําใหตนเองรูสึกประทับใจ แมกระท่ังทานเจาอาวาสเองเม่ือฟงเรื่องราว
เหลานี้ก็กลาววาประยูรฯ เปนสายเดียวกันกับมัสยิดวัดตนสน และสวนตัวประทับใจในความสามารถ
และคุณธรรมของทานเจาอาวาสท่ีมีวิสัยทัศนและมีใจท่ีเปดกวาง การท่ีเปดโอกาสใหพ่ีนองตางศาสนา
และความเชื่อสามารถรวมกิจกรรมเพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงก็คือการรักษาความภูมิใจในชาติ

๖๑สัมภาษณ นายสุริยงค  ชูโส  อดีตผูใหญบาน (สวย) ป พ.ศ. ๒๕๔๖, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
                                                                                                                                                                      



          ๑๖๒ 
 

และทองถ่ินแดนเกิดนี่เอง เปนการสงเสริมใหคนในชุมชนรักษาประวัติความนาภาคภูมิใจของตนเอง
และความรักในประเทศชาติ๖๒ 

  เสียงจากผูนําพุทธ: ผลพวงของการศึกษาดานประวัติศาสตรทําใหวัดไดคนพบ
กุญแจสําคัญท่ีนับวาเปนประตูหรือจุดเริ่มตนเปนตาน้ําใหเห็นภาพความเชื่อมโยงของชุมชนตางๆ 
โดยรอบท่ีลวนแลวแตมีท่ีมาท่ีไปท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน อยางเชนเรื่องของสายสัมพันธของผูสรางวัด
คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุญนาค) ซ่ึงเปนองคพระบิดาของสมเด็จพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซ่ึงไดสรางพระบรมธาตุมหาเจดียสืบสานตอจากพระบิดาจนสําเร็จ 
ท้ังนี้เม่ือไดศึกษาถึงประวัติเชื้อสายตระกูลของทานพบวา ทานมีบรรพบุรุษเปนชาวมุสลิมซ่ึงอพยพมา
จากเปอรเซียมาอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาพระบิดาทาน ชื่อ เฉกอะหมัด และยอนไปอีกก็พบวาตนตระกูลของ
ทานเติบโตในราชสํานักท่ีอยุธยา ซ่ึงแบงออกเปน ๒ สาย โดยสายท่ีเปนมุสลิมเปนจุฬาราชมนตรี สาย
เจาพระยาพิพิธชัยซ่ึงแตเดิมนับถือศาสนาอิสลามแตตอมาไดเปลี่ยนศาสนาเนื่องจากไดตามพระเจา
แผนดินในยุคนั้นไปพระพุทธบาท ดวยเหตุนี้ทําใหเจาพระยาพิพิธชัยลูกเปนบุนนาคมาเปนสายพุทธ 
กลาวไดวาบรรพบุรุษท่ีมาดวยกันกับอิสลามก็เปนเครือญาติกัน ดังนั้นเม่ือสายพุทธมาสรางวัด สายท่ี
เปนอิสลามก็สรางสุเหราอยูแถวนี้ กลาวไดวาการศึกษาประวัติศาสตรของวัดและชุมชนโดยรอบผาน
โครงการบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดีย จึงเปนดังจุดเชื่อมตอทําใหเห็นสายใยเลือดเนื้อเชื้อไข
ของความเปนญาติเปนพ่ีเปนนองกัน๖๓ ในขณะท่ีความเชื่อมโยงระหวางชุมชนคริสตนั ้นมีความ
เปนมาเชื่อมโยงและผูกพันกับวัดกลาวคือตระกูลบุนนาคผูสรางวัดทานมีสถานะเปนพระยาพระคลัง
ดูแลกรมทา ฝรั่งท่ีมาทําการคากับประเทศไทยสมัยนั้นก็มาพักในบริเวณพ้ืนท่ีแถวกุฎีจีน ซางตาครูส 
เพราะพ้ืนท่ีแถบนี้ในสมัยนั้นเปรียบเหมือนสุวรรณภูมิเปนเมืองทาท่ีสําคัญดวยเหตุเพราะตระกูล
บุนนาคเปนเสนาบดีกระทรวงตางประเทศ ตอนท่ีรับทูตของสหรัฐอเมริกามาอยูก็มาสนทนากันแถวนี้ 
หมอบรัดเลยก็อยูตรงนี้ ดังนั้นกุฎีจีนจึงเปนพํานักของฝรั่งท่ีใชไปมาหาสูวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทํา
ใหมีเครือขายเชื่อมโยงกันหมด การเรียนรูประวัติศาสตรรูเขารูเราทําใหมีกูดวิว (Good views) ในการ
รักษา๖๔ 

  กลาวไดวา มูลเหตุท่ีเชื่อมโยง ๓ ศาสนานี้ มาจากรากเหงาประวัติศาสตรสาย
สัมพันธของผูนําและความผูกพันในความรักชาติความภาคภูมิใจท่ีบรรพบุรุษไดท้ิงไวเปนมรดก ซ่ึง
เรื่องเลาเหลานี้ไดรับการยืนยันเม่ือวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไดทําการปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหา
เจดียทําใหไดคนพบหลักฐานตางๆ ท่ีเชื่อมโยงสานทอสายใยพ่ีนองพุทธ คริสต มุสลิม ใหมีความรัก
สามัคคี  

 ๒) ปจจัยความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน 

 ๖๒สัมภาษณ ดาโตะ ดร. อิหมาม พัฒนา หลังปูเตะ, มัสยิดวัดตนสน, ๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ., ดร., เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,  ๙  
มกราคม  ๒๕๕๙. 
 ๖๔สัมภาษณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ., ดร., เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,  ๙  
มกราคม  ๒๕๕๙. 
 

                                                           



          ๑๖๓ 
 

 ปจจยัภายใน ไดแก  
 ความรวมมือของผูนําสรางการมีสวนรวมของชุมชน: จากการไดสัมภาษณพูดคุย
กลาวไดวาผูนําชุมชนท้ัง ๖ ชุมชน มีการรวมตัวกันเหนียวแนนและมีความรักความสามัคคี เคารพให
เกียรติตอกันและกัน มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ีจะรวมพัฒนายานกะดีจีนใหมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน ปจจัยท่ีทําใหผูนําท้ัง ๖ ชุมชน มีความรักความสามัคคีคือ ความเปนพ่ีนองท่ีไดเหลาเรียนใน
สถานศึกษาพ้ืนท่ีของชุมชน ทําใหไดรูจักเห็นหนา เรียนรูและเขาใจความแตกตางทางศาสนา แนว
ปฏิบัติท่ีทําใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ผูนําท่ีมาจากคนในทองถ่ินทําใหมีความเขาใจวิถีชุมชนและ
ซึมซับวัฒนธรรมการอยูรวมกันระหวางชุมชนตางศาสนาท่ีมีมาชานานของชุมชน นอกจากนี้คุณสมบัติ
ของผูนํานับวาเปนรากฐานสําคัญท่ีทําใหการทํางานรวมกันของผูนํา และการสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับคนในชุมชนและนําไปสูความรวมมือการสรางการมีสวนรวมของชุมชนทําใหชุมชนสันติสุขไดนั้น 
จากการคลุกคลีทํางานรวมกับชุมชน ร.ต.ท.พีรศักดิ์ รัตนพันธ รองสารวัตรผูกํากับ สน.บุปผาราม 
กลาวถึงผูนําชุมชนยานกะดีจีนวา ๑) ผูนํามีครอบครัวท่ีอบอุนสามีภรรยาเดียว๒) อบรมบุตรธิดาเปน
คนดี ๓) ประกอบอาชีพท่ีดี ๔) เปนตัวอยางท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ทําใหเปนตัวอยางท่ีคนมีความ
ศรัทธา๖๕สอดคลองกับ ร.ท.วิรัช สิทธา ผบ.มอ.รอย รส.ป.๙ พัน.๑๙ กลาววา ผูนําชุมชนท่ีนี่มีความ
เขมแข็งและสามัคคี๖๖ 

 ถอดบทเรียนหลักการแนวคิดของผูนําชุมชนในการหารือและความรวมมือกันแมวา
จะไมเคยมีความแตกแยก แตอยางไรก็เม่ือรวมกันเปนคนหมูมากและมีหลายแนวคิดซ่ึงมาจากรากฐาน
ของหลายความเชื่อ ยอมเปนธรรมดาท่ีตองมีความขัดแยงทางความคิด แตถึงแมกระนั้นก็ตาม ผูนําท้ัง 
๖ ชุมชน ตางก็กลาวเปนเสียงเดียวกันถึงหลักการในการทํางานของผูนํา คือ๑) การใหเกียรติทุกชุมชน
รวมรับรูและมีสวนรวม ๒) การพูดคุยเปดใจ ถกเถียงนอกรอบเพ่ือทําความเขาใจ ๓) เคารพและทํา
ตามขอตกลงท่ีสรุปรวมกัน ๔) มีการสื่อสารใหรับทราบท่ัวกัน ใชไลนเปนพ้ืนท่ีสื่อสาร ๕) มีการพบปะ
พูดคุยเสวนาแบบพ่ีนอง ดังเสียงสะทอนจากผูนําวา  

 “ท้ัง ๖ ชุมชนเปนพ่ีนอง เวลาเราทํางานซายก็ซายขวาก็ขวา กอนท่ีจะสรุปเราก็
คุยกันนอกรอบกอนวาจะเอาอยางไร และทุกคนก็เห็นดวย ไมชาสวนมากครึ่งชั่วโมงเสร็จ ความ
ขัดแยงไมมี การนับถือศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม แตละคนก็ปฏิบัติไป ทุกคนมีความปรองดอง๖๗ 

 “กอนท่ีเราจะทํางานเราก็ทะเลาะกันรอบนอกกอน คุยใหเคลียรกัน การเปดใจ
กัน๖๘ 

 “เพราะมีประธานแขวน (พ่ีสโรช) ซ่ึงเปนศูนยกลาง และมีสน. เวลาเอกสาร
ราชการมาประธานแขวนมีหนาท่ีแจกจายเอกสารติดตอประสานงาน อยางเราก็ไมมีอะไร เรียน
โรงเรียนเดียวกัน มีความเปนรุนพ่ีรุนนอง มีตํารวจสัมพันธอยูใกลๆ ดูแล ปญหาเลยไมเกิด เวลามีงาน

๖๕สัมภาษณ ร.ต.ท.พีรศักดิ์ รัตนพันธ, รองสารวัตรผูกํากับ สน.บุปผาราม, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๖สัมภาษณ ร.ท.วิรัช สิทธา ผบ.มอ.รอย รส.ป.๙ พัน.๑๙, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ ชนะ โอสถ, ประธานชุมชนกุฏีขาว กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ สโรชโลหญาณจาร,ี ประธานชุมชนโรงครามกรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๖๔ 
 

อยางงานศพ ทางอิสลามก็เขามารวม คริสตมีพุทธก็ไป สําหรับตนเองบางทีก็ใชความรุนแรงบางกับ
เพ่ือน แตเราก็จะมาขอโทษ และทุกเชาจะมีขาวสาร หอกระจายขาวใหพอแมพ่ีนองไดรับฟง”๖๙ 

 “เวลาจัดงานมีความขัดแยงทางความคิด แตถาเราถกกันแลว ตกผลึกกันแลวลงมติ 
เราก็จะไปทางเดียวกัน ไมมาสะเปะสะปะในท่ีประชุม พอเสร็จแลวก็มอบประธานแขวงจัดการ จากท่ี
ผานมาตกลงวากุฎีจีนจัดเปนเจาภาพ เราก็ใหเกียรติคุณปนเขา เราก็ไดทํางานแนวทางเดียวกัน”๗๐ 

 “เวลาชุมชนอ่ืนมีงานเชนวัดประยูร กุฎีจีน ซ่ึงเขาดีอยูแลว เรามีนอยกวาเขาเราก็
ตองนําสวนของตนเองไปรวมยานชุมชนของเรา แตถามวามีขัดไหมขัด มีความไมชอบไหม มี แตถาม
วาทําไมตองไปเพราะหนึ่งเราอยูในนี้ สองเราเปนผูนํา เราตองนําสวนนี้ไปรวมในยานชุมชนนี้ เวลาเรา
มีงานเราก็สามารถเชิญคนอ่ืนได ขอบอกขอรองเชิญชวนใหรวม เคยมีงานทําผาปากับ สน.ทุกคนรวม
คนในชุมชนท่ีเปนอิสลามก็มีสวนรวม อันนี้นาชื่นชมทําไมเราอยูรวมกันได คุณชนะมีงานไมก่ีวันนี้คน
พุทธไปกันจํานวนมาก เรารวมกันไดเพราะใจเรามีสัมพันธกัน ชุมชนตนเองใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
เวลาชุมชนตนเองมีงานทุกคนใหความรวมมือทําใหตนเองภูมิใจในสิ่งนีแ้ละพอใจอยางท่ีสุด๗๑ 

 การมีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปนศูนยกลาง สรางการเรียนรูประวัติศาสตร
ความภาคภูมิใจและความรวมมือระหวางผูนําศาสนาสรางรายไดทองเท่ียวใหกับชุมชน: ท้ังนี้สิ่งท่ี
เปนกลไกสําคัญท่ีเชื่อมใหชุมชนยานกะดีจีน มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก คือ กิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึง
นอกจากจะเปนการจัดงานในวาระตางๆ แลว สําหรับงานประจําปตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงไมวาจะนับถือศาสนาใดก็เปนสวนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย อยางเชน วันสงกรานต 
วันลอยกระทง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ภายใตการนําของพระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย ดร. 
ไดเปนศูนยกลางในการจัดงาน เชื่อมพ่ีนองท้ัง ๖ ชุมชน ใหมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีวัดจัด โดยเปดพ้ืนท่ี
ใหพ่ีนองชุมชนท้ังพุทธ คริสต อิสลาม สามารถนําอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน มารวมแสดงและจําหนาย
โดยไมคิดคาพ้ืนท่ี นอกจากนี้หลักฐานหลักสําคัญท่ีสะทอนใหเห็นพลังความรวมมือและการมีสวนรวม
ของชุมชนโดยมีวัดเปนศูนยกลาง คือ การบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดีย ทําใหไดรับรางวัล
ยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) หรือ Award of Excellence ดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟก จากองคกรการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ Unesco เหตุท่ี
ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เนื่องจากการบูรณปฏิสังขรณสามารถสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจทาง
เทคนิคและเปนโครงการอนุรักษท่ีสรางความตระหนักในคุณคาของมรดกวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ
ท่ีโดดเดนผสมผสานกับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา กลาวไดวา เปนรางวัลท่ีนําความภาคภูมิใจ
ใหกับคนในทองถ่ินไดตระหนักรักและเห็นคุณคาในทรัพยากรท่ีเปนศิลปกรรมมรดกตกถอดจากบรรพ
บุรุษกลาวไดวา พระบรมมหาธาตุเจดีย มิใชแตเปนสมบัติของชาวพุทธ แตเปนสมบัติท่ีชาวชุมชนยาน
กะดีจีน ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ตางก็ภูมิใจและมีสวนรวมในความสําเร็จนี้  

๖๙สัมภาษณ ประวิทยแจมพงษา, ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาท กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐. 

๗๐สัมภาษณ ชัยสิทธ์ิ กิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยาณ กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐. 

๗๑สัมภาษณ ทวีแกวกัลยา, รองประธานชุมชนวัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
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 การไดมาซ่ึงรางวัลระดับโลกและผูนําวัดไดหยิบยกประเด็นการอยูรวมกันระหวาง
ศาสนา ความสัมพันธเปนพ่ีนองมีรากเหงาเดียวกัน โดยมีการจัดงานท่ีเชิญผูนําศาสนาท้ังพุทธ คริสต 
อิสลาม มารวมเสวนา ทําใหเกิดการตระหนักรู ตื่นตัว ทักทอสายใยเชื่อมไปสูการสรางการรับรูดาน
ประวัติศาสตรความเปนมาของพระเจดียรวมถึงผูกอสรางวัดท่ีนับวามีรากฐานความเปนพ่ีนองกันได
เห็นอยางเดนชัดระหวางพ่ีนองมุสลิมและพ่ีนองชาวพุทธ รวมท้ังยังไดขยายผลไปสูการเรียนรูท่ีมาของ
ชุมชนพ่ีนองชาวคริสตและพ่ีนองเชื้อสายจีน ไมวาจะเปนเรื่องของบูรณปฏิสังขรณหรือการจัดงาน
สําคัญตางๆ จากการสัมภาษณพบวา วัดจะใหความสําคัญอยางยิ่งในการสรางการรับรูรวมกันระหวาง
ชุมชนกับวัดและระหวางชุมชนท่ีมีความแตกตางทางศาสนา  วัดเปนสถานท่ีการไดรวมพูดคุยสนทนา
แลกเปลี่ยนระหวางชุมชน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของทําใหวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีบทบาทใน
การกระตุนใหสังคมชุมชนรอบดานมีความตื ่นตัวและตระหนักถึงการรักษามรดกวัฒนธรรมแต
โบราณ ท่ีสามารถสรางมูลคาและรายไดใหกับลูกหลานในชุมชน ปจจุบันนี้วัดไดรับการสงมอบคืน
พ้ืนท่ีบริเวณทาเรือริมน้ําทําใหเกิดพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีนํารายไดจาการทองเท่ียวมาสูคนในชุมชนเพ่ิมข้ึน
อีกทางหนึ่ง ท้ังหมดนี้เกิดข้ึนเพราะวัดและทานผูนําไดเปนพลังดึงดูดและหลอมความแตกตางมาเปน
ความเปนหนึ่งเดียวกันคือความเปนคนไทย สอดคลองกับการศึกษา พบวา วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินอีกท้ังยังสามารถนํามาสรางมูลคาและรายไดใหกับชุมชนรวมท้ังยังเปนการประสานใหเกิด
แหลงเรียนรูระหวางชุมชน และระหวางชุมชนกับประชาชนนักทองเท่ียว๗๒ 

 ศาสนสถานเขมแข็งยกระดับจิตใจชุมชน: จากการพานิสิตหลักสูตรสันติศึกษา ได
ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนยานกะดีจีน และจากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ไมวาจะเปนชุมชนท่ีนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน คริสต หรืออิสลาม กลาวไดวา ชุมชนแหงนี้ วัด มัสยิด และโบสถ ยัง
เปนสถานท่ีสําคัญในการเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนใหมารวมทํากิจกรรมสืบทอดตามประเพณี
และการศึกษาคําสอนของศาสนา ท้ังวัดประยุรวงศาวาสก็มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัด
ซางตาครูสก็มีการศึกษาอบรมเยาวชน มัสยิดตนสนก็มีโรงเรียนสอนศาสนาใหกับเยาวชน ผูวิจัยมอง
วาเหลานี้เปนรากฐานท่ีทําใหพอแมท่ีพาบุตรหลานมาเลาเรียนก็ตองไดซึมซับคําสอนทางศาสนาไปไม
มากก็นอย และยังทําใหเชื่อมโยงคนในชุมชนไดรูจักกัน เวลามีงานบุญตามประเพณี งานบุญทาง
ศาสนา ไดรับการสนับสนุนใหความรวมมือ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้หลอมใหคนในชุมชนเปนคนเสียสละ มี
จิตใจท่ีดีไมกระทําตนผิดศีลธรรมนําพาชุมชนใหเกิดสันติสุข เม่ือคนในชุมชนหันหนาเขาวัด โบสถ 
มัสยิด ท่ีเปนสถานท่ีบมเพาะและยกระดับจิตใจของชุมชน  

 ปจจัยภายนอก ไดแก 
  การมีองคกรภายนอกชวยพัฒนาและสรางการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน: 
นอกจากปจจัยภายในของชุมชนทําใหชุมชนยานกะดีจีนมีความสันติสุขและประสบความสําเร็จ
ทามกลางความเปนพหุวัฒนธรรม การไดรับการสนับสนุนจากองคกรเครือขายภายนอกก็นับวาเปน

 
๗๒ศิริภัทรา รักษาพล, “บทบาทของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนพหุ

วัฒนธรรมตามหลักพุทธสันติวิธี”, วารสารสันติปริทรรศน, ปท่ี ๔ (ฉบับพิเศษ), หนา ๑๑๙-๑๓๙. 
 

                                                           



          ๑๖๖ 
 

ปจจัยสําคัญเชนกัน ท้ังนี้ยานกะดีจีน แมวาทุกชุมชนจะอยูรวมกันอยางสันติสุข แตยังขาดความรักใคร
กลมเกลียวความสัมพันธยังไมเขมแข็ง แตเม่ือศูนยออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UDDC ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับอาจารย นักวิชาการท่ีเก่ียวของกับการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมโบราณ 
รวมถึงวัฒนธรรมอาหาร-ขนม ผลิตภัณฑทองถ่ิน ทําใหชุมชนเกิดการตื่นตัวและมีพลังในการรวมมือ
กันพัฒนาชุมชนยานกะดีจีนใหมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก จากเสียงบอกเลาของผูนําชุมชนสะทอนวา กวาท่ี
จะรวมตัวกันติดตองผานการพูดคุย สรางความเขาใจ และสื่อสารใหคนในชุมชนเขาใจถึงบทบาทของ
หนวยงานท่ีจะมาชวยพัฒนาชุมชน ดึงของดีท่ีมีอยูซ่ึงสวนใหญรูกันเองภายใน บางอยางก็เปนของดีท่ี
ถูกเก็บไว เชน ขนมกุสลัน ขนมหนานวล ปกติคนขางนอกจะไมรู อยางอาหารบานสกุลทอง หมู
กระดาษงานหัตถกรรม แตเม่ือพูดถึงอุปสรรค การมีคนนอกมาพัฒนาอยางอ.แดง คนก็สงสัย กวาจะ
รวมตัวกันไดก็ยากพอสมควร แตพอเริ่มแลวก็ดีข้ึนมาเรื่อยๆ เปนการสงเสริมการทองเท่ียวสงเสริม
รายได๗๓ การไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภายนอกไดนําพาชุมชนไปสูการสรางศูนยประชาสัมพันธ
ยานกะดีจีน เปนศูนยรวมของยาน การรับสงขาวสารท่ีมีจุดศูนยรวมท่ีใหญข้ึนเพ่ือเปนแหลงรวมมรดก
ทางภูมิปญญาและเก็บรักษาบอกเลาเรื่องราวของชุมชนยานกะดีจีนใหคนในชุมชนและสังคมไทยได
เรียนรูภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนของนักวิชาการนอกจากเปนการสรางการมี
สวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑแลว ยังมีหนวยงานองคกรภายนอกมาชวยขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
ทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหสังคมภายนอกรูจัก จึงทําใหชุมชนยานกะดีจีนเปนท่ีรูจักในโลก
โซเชียลและแหลงทองเท่ียวชุมชนมรดกวัฒนธรรม นําความภาคภูมิใจและสรางรายไดใหชุมชน 

 การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนของสถานีตํารวจบุปผาราม: สําหรับชุมชนนี้มีความ
แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนตรงท่ีมีสถานีตํารวจบุปผาราม การทํางานของตํารวจชุมชน ซ่ึงนับวาเปนกาว
แรกๆ กอนท่ีจะมีการพัฒนาเปนยานกะดีจีน หรือมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียววัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร ดังเสียงบอกเลาของ ร.ต.ท.พีรศักด์ิ รัตนพันธ กลาววา “สน.มีสวนในการรวบรวมหรือเปนศูนย
รวมของท้ัง ๖ ชุมชน สมัยกอนการปฏิสัมพันธท้ัง ๖ ชุมชน ยังไมกระชับ และสน.ก็มีสวนสําคัญ ท่ีเรา
ไดนําผูนําชุมชน คนในชุมชน เด็กในชุมชน จัดโครงการฝากลูกไวกับตํารวจ เอาเด็กท้ัง ๖ ชุมชนใน
แขวงวัดกัลยาณ โดยใหประธานชุมชนคัดเลือกเด็กมาชุมชนละ ๑๐ คน ขณะเดียวกันตนท่ีเด็กๆ มา 
ตอนเปดงานผูนําชุมชนตองมาดูลูกหลาน ระยะเวลา ๑ เดือนเราเอามาสอนหนังสือมาดูงานท่ีตํารวจ
ทํา กินอยูกับเรา ๑ เดือน เด็กท่ีถูกพอแมท้ิงในชวงปดเทอม พอแมตองหาเชากินคํ่า เอามาใหตํารวจ 
กิจกรรมเหลานี้ชุมชนตางๆ เอาขนมมาให เด็กๆ จะไปบอกเราใหพอแมฟงวาชุมชนเอาอะไรมาให 
หนึ่งในกิจกรรมคือ การใหเด็กเดินเท่ียวท้ัง ๖ ชุมชน ทําใหเขารูวาสิ่งตางๆ ท่ีเขาอยูมีความสําคัญ
ประวัติศาสตรอะไรบาง เพ่ือใหเขาซึมซับความเปนวัดกัลยา อยางวันเด็ก สน.จัด ก็ใหทุนการศึกษา
ชุมชนละ ๒๐ คนๆ และชุมชนใดท่ีตองการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กก็มารวมกิจกรรมกัน มีกิจกรรม
แจกขาวสารใหประธานชุมชนคัดเลือกมา เปนกิจกรรมท่ีทําใหชุมชนไดรูจักกัน เอาของดีแตละท่ีมา
แบงปนกัน สิ่งเหลานี้ถา สน.ไมทําเขาก็ไมมีจุดเซ็นเตอร แลวเวลาเราจัดโครงการบานสีขาว ปองกันยา
เสพติดในกุฎีจีน เปนพ้ืนท่ีท่ีเด็กไมเก่ียวของกับยาเสพติดรอยเปอรเซ็นตในชุมชนกุฎีจีน เปนตนแบบ 

๗๓สัมภาษณ ชัยสิทธ์ิ กิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยา กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 

                                                           



          ๑๖๗ 
 

แตวาในการจัดโครงการนี้ สน.ก็ไดเชิญท้ัง ๕ ชุมชน ไปนั่งฟง ไปนั่งคุย ไปนั่งดู วิจัย วิเคราะห ถึงแมวา
ชุมชนกุฎีจีนเราทุมพละกําลังให แตวารอบๆ เราก็ตองสรางความรวมมือดวย ไมไดปลอยใหชุมชนนี้
ขาวทีเดียว ตองอาศัยความรวมมือท้ัง ๕ ชุมชน ตองขยายความขาว สิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง
ท่ีทําใหผูนํา คณะกรรมการชุมชนไดมารวมกิจกรรม บางครั้ง สน.ก็เรียกมาเลี้ยงน้ําชา วางๆ ไมเจอ
นานก็เชิญมาปรับทุกขกัน มาปรึกษากัน ประมาณ ๒ เดือนครั้ง”๗๔ ซ่ึงสอดคลองกับเสียงจากผูนําท่ี
กลาวถึงบทบาทของ สน.บุปผาราม ท่ีรวมประคองชุมชน พัฒนาชุมชน เปนเกราะปองกันใหชุมชน 
“ชื่นชม สน.มากเม่ือมีเรื่องเดือดรอน เรื่องยาเสพติด สน.จะเขมงวดมาก เชิญประธานชุมชนรวมกัน
ประชุมหารือมองวาจะทําอยางไรในอนาคตลูกหลานเรา มองไปขางหนา”๗๕กลาวไดวา สน.บุปผาราม
เปนปจจัยภายนอกท่ีผลักดันเปดโอกาสใหชุมชนผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ สรางความ
อุนใจ ไวใจ และม่ันใจ ทําใหคนในชุมชนมีความสงบสุข 

 ระดับปจเจกบุคคล: หลักการท่ีผูนําใชสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชนจากการ
สัมภาษณพบวา ผูนําแตละทานมีวิธีการแนวทางท่ีท้ังเหมือนและแตกตางกัน สามารถสรุปเปน
แนวทางไดดังนี้ กลาวคือ ๑) การรูจักขอโทษ และไมวาจะถูกหรือผิดตองหันหนามาคุยกัน๒) การเอา
ใจใส และการมีสวนรวมของชุมชนไมใชอํานาจปกครอง๓) ยึดม่ันในหลักการท่ีดีและสรางประโยชน
ตอชุมชน๔) ใชความออนนอม ใหเกียรติ มีความเผื่อแผเปนผูใหมากกวารับ๕) ลงมือทําใหเห็นเปน
ตัวอยาง๖) มีความจริงใจ ใสใจกับทุกฝายและสรางความเขาใจรวมกัน ดังเสียงสะทอนวา 

“ใชหลักสําคัญคือ การขอโทษ เพราะการปกครองคนหมูมากถาเขาถูกใจเขาดีกับ
เรา ถาเราทําสิ่งท่ีถูกใจเราเปนประโยชนสวนรวมแตถาเขาไมพอใจเราก็มี อยางไรถาจะถูกจะผิดตอง
มาคุยกัน ขอโทษกัน ทะเลาะกันแลวก็ดีกัน”๗๖ 

“ในฐานะประธานชุมชนมา ๓๒ป ชุมชนมี ๒๐๐ กวาหลังคาเรือน เปนมุสลิมกวา 
๙๐ เปอรเซ็นต พุทธ ๑๐ เปอรเซ็นต การปกครองลูกบานเราอยาไปใชหลักนิติศาสตร เราตองใชหลัก
บริหารท่ีสามารถไปนั่งอยูในใจเขาได ไมไดใชอํานาจ แมวาตนเองเปนทนายความ อยางลูกบานมี
ปญหาเราก็จะคอยชวยเหลือ ยกเวนเรื่องยาเสพติด. . .ใหติดดิน ทําตัวลงไปหาเขา ไมใชใหเขามาหา
เรา งานอยารวบอํานาจ ตรงไหนท่ีเขาถนัดอะไรใหเขาดําเนินการ”๗๗ 

“ตนเองจะเดินเขาหาชุมชน เราตองเขาใหถึง ไมมองวาใครต่ําใครสูง เขาไมสบาย
ถามเขาวาไปหาหมอหรือยัง การทักทายการซักถามท่ีดี ใหเขาคิดตามใจของเขา ใหเขาเดินตามทาง
ของเรา  ยกตัวอยาง  ตนเองชอบชวนคนทําบุญก็จะชวนวา วัดเรามีงานคุณมารวมไดไหมคุณไมวางไม
เปนไร ยกมือสาธุ เราเปนชาวพุทธการมีสวนรวมทําบุญกับวัดถือวาคุณเปนคนดีของชุมชน คุณรูไหม

๗๔สัมภาษณ ร.ต.ท.พีรศักดิ์ รัตนพันธ, รองสารวัตรผูกํากับ สน.บุปผาราม, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ ทวีแกวกัลยา, รองประธานชุมชนวัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ ประวิทยแจมพงษา, ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๗สัมภาษณ ชนะ โอสถ, ประธานชุมชนกุฏีขาว กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๖๘ 
 

วาคุณไดทําบุญแลวเปนกุศล ทําไมเราไมรวมกัน  อยางวันนี้เราทําแบบนี้ คุณบอกไมดี แตคุณลองดู
ไหม เผื่อมันดี ไปๆมาๆ ๖๐ เปอรเซ็นตใหความรวมมือ”๗๘ 

“เปนผูหญิงมีความออนในตัว เราไมตองเขาหาเขา เขาจะเขามาหาเราอันนี้เปน
ขอดี และชุมชนตนเอง ๙๘ หลังคาเรือน เล็ก เขาออกทางเดียวเวลามีปญหาผิดหูผิดตา ตํารวจหนา
ปากซอยอยางเดียว แตถาเราจะแข็งเราก็แข็ง . . .ออนจริงแตแข็งใน  ความขัดแยงบางครั้งตองใช
ความรุนแรง การเปนผูนําไมจําเปนตองเปนผูนําชุมชน ใครก็นําได อยูท่ีวาเราจะนําสวนไหน ผูนํา
ชุมชนมีหลายคน อยางอาสาสมัครก็นําอีกคนหนึ่ง ตนเองเปนประธานไมขยัน ใชหลักการกระจายงาน 
อันนี้ความเปนผูหญิง เราออนเรามีความเผื่อแผ ใหมากกวารับ”๗๙ 

“ตอนแรกไมคอยมีคนสนับสนุนเพราะเปนผูนําหญิง. . .ตนเองไมใชคนเด็ดขาด แต
เปนคนท่ีวา เขาไมทําเราทําเอง เราทําใหเขาเห็น อะไรท่ีไมเคยทําไมเคยกลาก็ตองลงมือทํา ทําใหได 
หลายอยางตองทําใหเขาเห็นวาเราเปนผูนําเขาแลวเราทําไดทุกอยาง การแกปญหาชุมชนก็ขอใหมา
บอกเราก็จะแกปญหา หาคนชวยแมวาเราจะชวยไมไดเอง เอาความทุกขของเขามาเปลี่ยนใหสบาย
ข้ึน. . . เคารพผูใหญ ผูใหญจะใหรับคําแนะนําท่ีดี”๘๐ 

 “เนนเรื่องสวนรวมเปนหลัก ภายในชุมชนยอมมีความขัดแยงอยู ท่ีวาเราจะ
แกปญหาความขัดแยงอยางไร เม่ือมีปญหาเราตองมองประโยชนของสวนรวมเปนหลักกอน เชน เวลา
จัดงานเราก็ตองเอาเสียงคนสวนใหญเปนหลัก เสียงขัดแยงสวนนอยก็ตองตัดไป จะยึดผลประโยชน
ของคนสวนใหญเปนหลักในการตัดสินใจ ไมใหกระทบกระเทือนคนสวนใหญ ทําอะไรอยางหวังผล
รอยเปอรเซ็นต”๘๑ 

 “หนึ่งตองมีความจริงใจ เม่ือชุมชนใดก็ตามมีความเดือดรอนวิ่งมาหาเรา แสดงวา
หนักแกเองไมได นอกจากหนึ่งเราตองจริงใจแลว สองเราตองชวยเขาใหสําเร็จ ถาชวยแลวสามารถ
อธิบายความใหกับคนท่ีไมถูกใจใหเขารูเรื่องสิ่งท่ีเขาทํามันไมควรเปนอยางนี้ และทําไมเราตองทําแบบ
นี้. . .เราตองอธิบายเพ่ือใหเขาใหเกียรติกับผูนําชุมชน และผูนําชุมชนก็ตองมีความยุติธรรม และเอา
เสียงสวนใหญเปนท่ีตั้ง แตขณะเดียวกันก็สามารถอธิบายเหตุและผลใหคนกลุมนอยฟงวาเปนอยางไร 
ทําไมเปนอยางนี้ถึงเลือกอยางนี้. . .และใชการบังคับใชกฎหมายในกรณีท่ีถึงข้ันใชอาวุธทํารายกัน”๘๒ 

 กลาวโดยสรุป ในภาพรวมกระบวนการสรางสันติภาพของท้ัง ๓ ชุมชนท่ีศึกษา ไดแก 
ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนหมูบานทาคอยนาง ชุมชนยานกะดีจีน แมจะมีบริบทและปญหาหรือ
ระดับความขัดแยง ท่ีแตเ ม่ือมาวิเคราะหกระบวนการตามกรอบของเกณฑชี้วัดความสําเร็จ

๗๘สัมภาษณ ทวีแกวกัลยา, รองประธานชุมชนวัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ สโรชโลหญาณจาร,ี ประธานชุมชนโรงครามกรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ ปนทอง วงษสกุล, ประธานชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ ชัยสิทธ์ิ กิตติวานิชพันธ ประธานชุมชนวัดกัลยาณ กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ ร.ต.ท.พีรศักดิ์ รัตนพันธ, รองสารวัตรผูกํากับ สน.บุปผาราม, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 

                                                           



          ๑๖๙ 
 

กระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพและองคกรโลกนับวาคอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
หลักใหญใจความของความสําเร็จในการสรางสันติภาพคือ เริ่มตนจากระดับปจเจกบุคคลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนผูนําโดยตําแหนงหรือหรือผูนําจิตวิญญาณ สังเกตวาท้ัง ๓ ชุมชน สามารถ
จัดการความขัดแยงหรือกาวขามความขัดแยงดวยสันติวิธีมาไดสวนหนึ่งคือ ทัศนคติ การเรียนรู 
คุณธรรมของผูนํา เม่ือแยกวิเคราะหแตละชุมชนจะเห็นพลังของผูนําท่ีเปนแรงขับใหชุมชนเกิดสันติสุข 
สําหรับชุมชนแพรกหนามแดง การเชื่อมโยงผูนําสองฝงน้ําหันมาทํางานวิจัยชวยแกปญหาเรื่องน้ําของ
ชุมชน ชุมชนหมูบานทาคอยนาง การรวมมือของผูใหญบานในอดีตกับผูใหญบานสมัยปจจุบันทําให
ชวยเสริมชุมชนใหเขมแข็งเพราะความสามัคคีของผูนํา และชุมชนยานกะดีจีน พลังรักสามัคคี 
ความรูสึกเปนพ่ีเปนนองของผูนําชุมชนท้ัง ๖ ชุมชน ทําใหเกิดพลังสรางสรรคขับเคลื่อนชุมชนไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และมีขอสังเกตวาในชุมชนหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน มีผูนําชุมชนท่ี
เปนผูหญิงแตก็สามารถนําพาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งได สะทอนใหเห็นวากระบวนการสราง
สันติภาพของชุมชนไดกาวขามเสนแบงแดนเรื่องเพศในการจํากัดการยอมรับความเปนผูนําของชุมชน  

 นอกจากนี้ กลไกท่ีสําคัญคือ เครื่องมือท่ีเรียกวาสันติวิธี เชน การใชคนกลาง การไกลเกลี่ย 
การมีสวนรวม การสื่อสาร การสรางเครือขายรวมแกปญหา ซ่ึงนับวาท้ัง ๓ ชุมชน ตางก็สะทอน
เครื่องมือเหลานี้ไดอยางชัดเจน และรากฐานหัวใจสําคัญคือ การอยูรวมกันอยางสันติสุขทําใหชุมชน
สังคมเจริญกาวหนาโดยเรียนรูจากบทเรียนในอดีตพรอมกับหาทางแกไข ทําใหชุมชนมิใชมีแตเพียง
ความสงบไมมีความขัดแยงท่ีนําไปสูการใชความรุนแรง แตตองพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งยั่งยืนใน
เชิงกายภาพคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ควบคูกับทางจิตภาพ คือ การสงเสริมกิจกรรมท่ี
ทําใหคนในชุมชนรูรักสามัคคี มีความรักใครกลมเกลียว สรางความปรองดอง หรือแมแตการอาศัย
กฎระเบียบ ขอตกลงทางสังคม เหลานี้เปนพลังขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความสรางสรรค และสามารถ
นําพาชุมชนไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน อีกท้ังการไดรับแรงสงเสริมหรือการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน จากการศึกษาท้ัง ๓ ชุมชน พบวา ภาคการศึกษา นักวิชาการ หนวยงานรัฐ สามารถเขามามี
บทบาทและพัฒนาสงเสริมจุดแข็งใหกับชุมชนและไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูใหกับคนในชุมชน 
จากบทเรียนของท้ัง ๓ พ้ืนท่ี นําไปสูการวิเคราะหสรุปเพ่ือนําเสนอแนวทางกระบวนการสราง
สันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซ่ึงจะกลาวถึงในประเด็นตอไป  

๔.๓ แนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุข 

      ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 

 ๔.๓.๑ นิยามและเกณฑช้ีวัดชุมชนสันติสุข: ถอดบทเรียนจาก ๓ ชุมชน 
 กอนท่ีผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขใน
พุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นคําวา ชุมชนสันติสุข เพ่ือเปนตัวสะทอนและเปนกรอบ
ในการทําความเขาใจคําวาชุมชนสันติสุขควรเปนอยางไร จากการลงพ้ืนท่ีท้ัง ๓ ชุมชน ผูวิจัยสรุปคํา
นิยามของชุมชนสันติสุข ตามการรับรูของชุมชนท้ัง ๓ ชุมชน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 



          ๑๗๐ 
 

 ๑) การมีเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดบนวิถีความพอเพียง กลาวคือ 
การไมมีหนี้สิน มีวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง สรางชุมชนใหเขมแข็ง๘๓ และสามารถแปรตนทุน
ธรรมชาติแวดลอมของชุมชนใหเปนรายไดชุมชน พยายามท่ีจะพ่ึงตนเองมากกวาการรอคอยความ
ชวยเหลือจากภายนอก 

 ๒) การมีความรักความสามัคคีและความปรองดองในชุมชน โดยอาศัยแนว
ทางการปฏิบัติตอกันดังนี้  

  (๑) ความเสมอภาค แตกตางแตไมแบงแยก ความรวมมือชวยเหลือกัน: ท่ี
เราอยูรวมกันไดเพราะไมถือวาชุมชนใดเล็กใหญ เราไมแบงแยก มีความเสมอภาค ถาชุมชนไหนอาจมี
ของดีของเดนนอย แตถาเรามารวมตัวกันก็จะทําใหยั่งยืนยิ่งข้ึน๘๔ ลูกบานใหความรวมมือ๘๕ความ
รวมมือ การชวยเหลือ การดูแลซ่ึงกันและกัน ชุมชนมีความสามัคคีกัน๘๖ 

  (๒) การเคารพใหเกียรติ รวมปรึกษาหารือและการมีสวนรวม: ถามีปญหามา
ปรึกษากัน การทํางานแตละอยางเราตองใหเกียรติกันและกันในแตละชุมชน ไมใชวาจะทํางานแต
ชุมชนเดียวไมได อยางงาน ๑๙๐ ปวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเราก็แจงวามาขายของไหม เปนงาน
ใหญก็ชวนท้ัง ๖ ชุมชนมารวมออกรานขายของ ถูกผิดมาคุยกัน๘๗ชาวบานหันหนาเขาหากัน มาคุยกัน 
อะไรท่ีไมดีก็รวมกันแกไข เกิดสิ่งท่ีมองเห็นขางหนาวามันจะดีข้ึน๘๘การอยูอยางใหเกียรติอยูอยางพ่ี
อยางนอง มีปญหาขัดแยงก็คุยกัน ประนีประนอม เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน๘๙ ถามีปญหาทุกคนตอง
เขาใจกัน มาชวยกันคิด ชวยกันวิเคราะห ชวยกันแก รวมกันตัดสินใจ รวมกันรับผลประโยชน๙๐ความ
สามัคคีและพรอมเพรียงกันของชาวบานในชุมชน มีการประชุมรวมกันเดือนละ ๑ ครั้ง๙๑ 

๘๓สัมภาษณ กิตติศักดิ์ ทวีกุล, นักการเมืองทองถ่ิน ๕ สมัย รองนายก อบต.สวาย (ชาติพันธุลาว), ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๘๔สัมภาษณ ปนทอง วงษสกุล, ประธานชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ ร.ท.วิรัช สิทธา ผบ.มอ.รอย รส.ป.๙ พัน.๑๙, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ คุณวัลลภขุนนอก, ชาวบานแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทสาคร, ๔ พ.ย. ๒๕๖๐ 
๘๗สัมภาษณ ประวิทยแจมพงษา, ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 

 ๘๘สัมภาษณ คุณมนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. 
สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๘๙สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแด ต. แพรกหนามแดง                    
อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๙๐สัมภาษณ บุญชอบ พวงสําราญ, ชาวบานชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๑สัมภาษณพอใหญคําพันธ อายุ ๘๘ ป ผูนําอาวุโสและเปนปราชญชาวบาน หมูบานทาคอยนาง, ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๗๑ 
 

  (๓) การให การแบงปนและความเอ้ืออาทร: ชุมชนท่ีมีความปรองดอง 
สามัคคี มีความเอ้ืออาทร การแบงปน พ่ึงพาอาศัยกันได (มีเพ่ือนบานท่ีดี) มีความเปนผูให มากกวา
เปนผูรับชุมชนจะเกิดข้ึนไดชุมชน ตองอยูดวยกันดวยความรัก ความสามัคคี๙๒ ผูคนในชุมชนตองมี
น้ําใจ มีการแบงปน ในอดีต ชุมชนมีความสุข ขอขาวกันกินได อยูกันดวยการถอยที ถอยอาศัย เชน
การไปกินขาวบานคนอ่ืนไดเปนปกติ๙๓ 

  (๔) มีความเสียสละ มีกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี: คนในชุมชนตองมีความ
จริงใจ มีความเสียสละและมีความสามัคคี กิจกรรมท่ีสรางความสมัครสมานสามัคคีท่ีผานมา คือการ
เขาวัดปฏิบัติธรรมรวมกันชวงเขาพรรษา๙๔ การมีน้ําใจ การชวยเหลือคนอ่ืน การชวยเหลือคนอ่ืน ก็
เหมือนการชวยเหลือตัวเราเอง การใหน้ําใจกับคนอ่ืน เราก็จะไดน้ําใจกลับคืนมา๙๕ 

 (๕) การมีกติกาและเคารพกติกา เอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง: การทํางาน
รวมกันได เขากันได เคารพในมติและกติกา ของสวนรวมชุมชนตองสามัคคีและปรองดอง ทําอะไรก็ไม
ควรขัดแยงกัน มีกิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรม มีงานอะไร ก็ใหมีการประชุมปรึกษาหารือกัน๙๖ 

 ๓) การมีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ: ควรหันมาสนใจศาสนา๙๗การดูแล
พัฒนาจิตใจ๙๘ชุมชนไมเจริญ ถาจะพัฒนาทองถ่ินตองพัฒนาคนกอน ใหคนมีนิสัยใจคอ มีความเปน
ธรรม เอาธรรมะเขามาควบคุม ทําใหควบคุมความคิด ทําใหคนละอายตอบาป ละอายตอการกระทํา 
ซ่ึงเปนหัวใจใหญ๙๙การทําใหเกิดเปนหมูบานรักษาศีล ๕ หมูบานชอสะอาด ซ่ึงทําใหคนในชุมชนมี
ความสามัคคี และปรองดองกันมากข้ึน๑๐๐อยาเบียดเบียนกัน การอยาเห็นแกประโยชนสวนตัว ก็จะมี

๙๒สัมภาษณ กิตติศักดิ์ ทวีกุล นักการเมืองทองถ่ิน ๕ สมัย รองนายก อบต.สวาย (ชาติพันธุลาว), ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๙๓สัมภาษณนายสมพงษศรีฤกษ อดีตผูใหญบาน หมูบานทาคอยนาง อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๙๔สัมภาษณผูใหญมาลินี ฉิมพินิจ, ผูใหญบาน หมูบานทาคอยนาง ๒๕ พ.ค.๒๕๕๙(ชาติพันธุเขมร), 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๙๕สัมภาษณคุณสาลี ่ขุนนอก, ชาวบานฝงนํ้าเค็ม ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๖สัมภาษณสุริยงค  ชูโส,อดีตผูใหญบาน (สวย) หมูบานทาคอยนาง อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๙๗สัมภาษณ สมบูรณ  แดงอรุณ, ประธานศูนยขาวชุมชนแพรกหนามแดง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพ
วา จ. สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๘สัมภาษณ ครูสมนึก ศรีฤกษ ครูบานทาคอยนาง (ชาติพันธเขมร), ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ คุณมนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. 

สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๑๐๐สัมภาษณ ลุงทอง ปราชญชาวบาน หมูบานทาคอยนางอ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ, ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๗๒ 
 

ความสุข รูแพ ชนะ ใหอภัย๑๐๑การให ความไมเห็นแกตัว มีความเมตตา กรุณา การทําบุญหรือการให 
คือตองทําโดยไมหวังผลตอบแทน ทําแลวมักจะเกิดความสุข ซ่ึงเปนความสุขท่ียั่งยืน๑๐๒ 

  ๔) มีผูนําท่ีดี (Leaders) เปนดานท่ีสงผลสะทอนถึงทิศทางชุมชนในการท่ีผูนําท้ัง
ดานผูนําศาสนาและผูนําชุมชน หรือผูนําทางจิตวิญญาณ สามารถนําพาชุมชนกาวผานความขัดแยง 
และสรางสันติสุขใหกับชุมชน คุณธรรม วิสัยทัศน ทัศนคติของผูนําเปนตัวบงชี้สําคัญ ท้ังนี้มีเสียง
สะทอนถึงสิ่งท่ีผูนําท่ีนําควรปฏิบัติซ่ึงจะชวยนําพาชุมชนสูความสันติสุข คือ 

   (๑) ผูนําศาสนา การเสวนาระหวางศาสนา: ทุกศาสนาอยูรวมกันไดอยางสันติ
สุข ผูนําศาสนามีการไปมาหาสูกัน เวลามีปญหาผูนําศาสนาก็มาพูดคุยกัน เสวนา มีการจัดงาน ผูนํา
ศาสนามีการเสวนารวมกัน๑๐๓ 
   (๒) มีผูนําชุมชนท่ีดี: ผูนําตองหนักแนน เปนผูฟงท่ีดี ประมวลผลความตองการ
ของทุกคนอยางเขาใจ เคลียรคาใชจายทุกอยาง อยางโปรงใส จริงใจ และใหเกียรติ๑๐๔ผูนํา ขอใหฟง
ชาวบาน เห็นความสําคัญของชุมชน ถาไมฟงชาวบานจะเปนผูนําท่ีดีไดอยางไร และชุมชนจะอยูดีได
อยางไร๑๐๕ 

  ๕) เม่ือเกิดปญหาหนวยงานภายนอกรวมแกไข ดังเสียงจากชุมชนวา “ฝาก
หนวยงานรัฐ ถาเปนเรื่องของชุมชน ตองมาคุยกับชุมชนกอน รูปญหาของชุมชนกอน ไมใชแกปญหา
เลยโดยไมไดคุยกับชุมชน มารวมรับรู ชวยกันคิด ตัดสินใจ๑๐๖ 

  จากการใหความหมายชุมชนสันติสุขของชุมชนท้ัง ๓ ชุมชน ผูวิจัยพบวา คําตอบ
ของท้ัง ๓ ชุมชนมีเนื้อหาสาระคอนขางท่ีจะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันการใหความหมายชุมชน
สันติสุขผูวิจัยนําเสนออยูในกรอบของมิติตางๆ ดังนี้ 

  มิติทางกาย(Physical development) เปนการสะทอนถึงการพัฒนา
ความสัมพันธของคนในชุมชนกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงชุมชนสันติสุขสามารถสะทอนใหเห็นถึง 
สภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชนท้ังในแงของการรูรักษาธรรมชาติ ความม่ันคงในอาชีพ ไดแก การมี
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองไดบนวิถีความพอเพียง  

๑๐๑สัมภาษณ บุญชอบ พวงสําราญ, ชาวบานชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๑๐๒สัมภาษณ ปญญา โตกทอง, ผูนําชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม, ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๑๐๓สัมภาษณ ประวิทย แจมพงษา, ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๑๐๔สัมภาษณ ครูสมนึก ศรีฤกษ ครูบานทาคอยนาง (ชาติพันธุเขมร), ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕สัมภาษณ คุณมนัส บัวหลวง, รองประธานองคกรชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. 

สมุทรสงคราม, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ บุญชอบ พวงสําราญ, ชาวบานชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม            

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

                                                           



          ๑๗๓ 
 

  มิติทางสังคม (Moral development) เปนการสะทอนถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกทางสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืน ในดานสังคมชุมชนสันติสุข กลาวคือ การมีความรักความ
สามัคคีและความปรองดองในชุมชน ไดแกความเสมอภาค แตกตางแตไมแบงแยก ความรวมมือ
ชวยเหลือกัน, การเคารพใหเกียรติ รวมปรึกษาหารือและการมีสวนรวม, การให การแบงปนและความ
เอ้ืออาทร, มีความเสียสละ มีกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี, การมีกติกาและเคารพกติกา เอาประโยชน
สวนรวมเปนท่ีตั้ง 

  มิติดานจิตใจ (Emotional development) เปนการสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาตน
จิตของคนในชุมชนโดยอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา ตามหลักศาสนาหรือวิถีศรัทธาแหงทองถ่ิน ซ่ึงไม
วาจะเปนศาสนาหรือความเชื่อใด ลวนแตมีรากฐานท่ีจะขัดเกลาใหจิตใจของมนุษยเปนคนดีมีเมตตา
กรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน สําหรับชุมชนสันติสุข
มิติทางดานจิตใจท่ีสะทอนใหเห็นคือ การมีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

  มิติดานปญญา (Intellectual development)เปนการสะทอนถึงปญญาของ
ชุมชนในการแกปญหาดวยปญญา การรูเทาทันโลกและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโดย
ยังคงรักษาวิถีชุมชนไวได ภาพสะทอนมิติดานปญญาจากการสัมภาษณคือ ความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี
อยู ไมมีความละโมบ โลภมาก การทําการเกษตรท่ีดูแลทรัพยากรธรรมชาติไมใชปุยเคมีท้ังนี้พลัง
ปญญาท่ีจะทําใหชุมชนสันติสุขไดนั้น ไมสามารถอาศัยแตพลังปญญาของคนในชุมชน แตตองอาศัย
พลังปญญารวมของเครือขายหนวยงาน องคการดานการศึกษา เขามารวมพัฒนาท้ังในดานของการใช
ทรัพยากรการสงเสริมทรัพยากรภายนอกและองคความรู และการทําใหชุมชนมีความมุงม่ัน รวมคิด 
รวมทํา รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชนและรวมรักษาผลประโยชนใหกับชุมชน 
กลาวคือ เม่ือเกิดปญหาหนวยงานภายนอกรวมแกไข 

  มิติดานผูนํา(Leaders)เปนดานท่ีสงผลสะทอนถึงทิศทางชุมชนในการท่ีผูนําท้ัง
ดานผูนําศาสนาและผูนําชุมชน หรือผูนําทางจิตวิญญาณ สามารถนําพาชุมชนกาวผานความขัดแยง 
และสรางสันติสุขใหกับชุมชน คุณธรรม วิสัยทัศน ทัศนคติของผูนําเปนตัวบงชี้สําคัญ ท้ังนี้มีเสียง
สะทอนถึงสิ่งท่ีผูนําท่ีนําควรปฏิบัติซ่ึงจะชวยนําพาชุมชนสูความสันติสุข คือผูนําศาสนามีการเสวนา
ระหวางศาสนาการมีผูนําชุมชนท่ีดีมีคุณธรรม 
 



          ๑๗๔ 
 

 

 แผนภาพท่ี ๔.๑๙ แสดงมิติความหมายของชุมชนสันติสุข 

 ๔.๓.๒ แนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุข 

                      ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 

 ผลการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพและสันติสุขของชุมชนตัวแบบท้ัง ๓ ชุมชน ไดแก 
ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน ซ่ึงคอนขางมีความแตกตาง
ในบริบทของชุมชนและปญหาความขัดแยง สําหรับ“ชุมชนแพรกหนามแดง” เดิมชุมชนไมไดถูกแบง
ก้ันหรือเรียกตนเองวาชาวน้ําจืด-น้ําเค็ม แตเม่ือถนนตัดผานทําใหลักษณะทางภูมิภาคเปนเครื่อง
แบงแยกชุมชน จนเกิดปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําของสองชาวฝง ซ่ึงนับวาเปนปญหาท่ีคอนขาง
รุนแรงและเรื้อรังกินระยะเวลานาน ปญหาความขัดแยงไดสําเร็จลงเพราะชุมชนท้ังสองฝงน้ําตางก็มี
เปาหมายอุดมการณรวมกันคือ ทําอยางไรท่ีจะทําใหชุมชนรวมรับประโยชนจากน้ําโดยไมขัดแยงกัน 
ชีวิตความเปนอยูคนในชุมชนดีข้ึน เครื่องมือสําคัญคือ กระบวนการวิจัยชาวบานและความรวมรวมมือ
ของชุมชน ประกอบกับการมีองคกรหนวยงานภายนอกมาใหความรูและรวมเปนพ่ีเลี้ยงในการ
แกปญหา เม่ือเทียบกับอีกสองชุมชน และสําหรับ “ชุมชนหมูบานทาคอยนาง” มีลักษณะการอยู
รวมกันของคน ๓ ชาติพันธุ คือ เขมร สวย (กูย) ลาว ซ่ึงแมวาจะมีความขัดแยงกันบางในเบื้องตนเรื่อง
ของการบริหารจัดการน้ํา แตก็นับวาไมรุนแรงและสามารถระงับลงไดดวยความศรัทธาผูนําในอดีต แต
ก็ยังพบวามีปญหาความขัดแยงท่ีเริ่มปรากฏยังไมลุกลามรุนแรง เปนเรื่องของการจัดการท่ีสาธารณะ 
ซ่ึงหนวยงานองคกรนอกไดมาชวยพัฒนาและขับเคลื่อน ทําใหชุมชนเกิดสันติสุขไดซ่ึงการใชกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษของชุมชนนับวาเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหชุมชนเกิด
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ปฏิสัมพันธรวมกัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกท้ังจุดเดนคือ การทํางานระหวางผูนําในอดีต
กับผูนําปจจุบันซ่ึงเปนสตรี และสําหรับ “ชุมชนยานกะดีจีน” จุดเดนของยานคือ ความรวมมือรวมใจ
ระหวาง ๖ ชุมชน ซ่ึงตางก็มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาท่ีแตกตางกัน เปนยานชุมชนพหุ
วัฒนธรรม ท่ีมีท้ังชุมชนท่ีเชื่อถือในพระพุทธศาสนา ท้ังเถรวาทมหายาน (ชุมชนวัดประยุรวงศฯ ชุมชน
วัดบุปผารามชุมชนตรอกโรงคราม ชุมชนวัดกัลยาณ) ชุมชนท่ีนับถือคริสต (ชุมชนกุฎีจีน) ชุมชนท่ีนับ
ถืออิสลาม (ชุมชนกุฎีขาว)ท้ังนี้จากการศึกษาและการลงพ้ืนท่ี พบวา ชุมชนยานนี้ไมมีปญหาเรื่องการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางชุมชนเพราะความแตกตางทางศาสนา แตในขณะเดียวกันกลับพบวา ชุมชน
มีความรักความสามัคคีปรองดอง รวมกันพัฒนาท้ัง ๖ ชุมชน ใหเจริญกาวหนาไปดวยกันโดยไมมี
ศาสนาเปนตัวแบงก้ัน ท้ังนี้พบวา องคกรหนวยงานภายนอกสามารถชวยเสริมสรางใหชุมชนไดเห็น
คุณคา ศรัทธาในภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมโบราณท่ีสืบเนื่องมาจากรุนสูรุน ใหสามารถนํามาแสดง
และสรางรายไดใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังพบวา การรวมตัวของชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
และสถานีตํารวจบุปผาราม มีความสําคัญในฐานะผูเอ้ือและเปนสะพานท่ีเขมแข็งเชื่อมใหท้ัง ๖ ชุมชน
สามารถมารวมแสดงพลังในการจัดงานตางๆ ไดสําเร็จลุลวงและมีความสรางสรรคขอคนพบจาก
การศึกษาภาคสนาม ประกอบกับการสังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําเสนอกรอบแนวคิด
เพ่ือเปนแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี๒๖ดังนี้ 

 ๑) กรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖  
     หลักการสําคัญ (Principle)  : แนวคิด Soft powerรากฐานและกลไกสงเสริมการ
มีเปาหมายรวมในการพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุขสิ่งท่ีผูวิจัยคนพบจากการศึกษาท้ัง ๓ ชุมชน 
กลาวคือ  ชุมชนจะเกิดสันติสุขได จําเปนตองอาศัยพลังท่ีเปน Soft power หรือพลังประชาชน 
(Civilian power) ซ่ึงตามแนวคิดของ Nye ไดใหความหมายคือ ความสามารถท่ีจะไดในสิ่งท่ีตองการ
โดยใชการจูงใจมากกวาการใชกําลังขูเข็ญหรือการจายเงิน ซ่ึงตามแนวคิดของ Nye เกิดข้ึนจากความ
พึงพอใจในวัฒนธรรม อุดมคติทางการเมือง และนโยบายประเทศ๑๐๗และ Robert Cooper กลาววา 
Soft power มีพ้ืนฐานสําคัญมาจากความชอบธรรมและการเคารพเชื่อฟง๑๐๘ผูวิจัยมองวาแนวคิด
เรื่อง Soft power นับวาเปนแนวคิดรวมสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ในการพัฒนา
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ หัวใจสําคัญคือ หมูบาน หรือชุมชน ตองมีพลังความรักความ
สามัคคีและพลังปญญาท่ีเขมแข็งถึงจะนําพาชุมชนไปสูสันติสุขได ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
และการคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม กระแสบริโภคนิยมท่ีคอยปลุกเรา บีบค้ันใหวิถีชุมชนเริ่มหาง
หายและสลายไป กลายเปนวิถีชีวิตแบบไรการพ่ึงพากันและกัน ตางคนตางอยู เปนสังคมท่ีออนแอ 
สําหรับพลังประชาชน หรือ Soft power ท่ีสอดคลองกับบริบทสังคมไทย จุดศูนยรวม คือ การมี
เปาหมายรวมในการพัฒนาชุมชนใหเกิดสันติสุข(Peace community development goals)ซ่ึง
การจะนําพาใหชุมชนสันติสุขไดนั้นตองอาศัยพลังในการขับเคลื่อน อันไดแก พลังท่ีมาจาก  

๑๐๗Josep S.Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004, pp. 
157-159. 

๑๐๘Robert Cooper, “Hard Power. Soft Power and the Goals of Diplomacy” .in 
American Power in the 21 st Century. (eds) David Held and Mathias Koening-Achibugi 
(Cambridge, U.K.,;Polity, 2004) pp.1-2 
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 (ก) ธรรมะ (Dhrama): ความเช่ือความศรัทธาในศาสนาเปนรากฐานนําพาให
เขาถึงสันติสุข ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ทุกศาสนามีเปาหมายรวมกันคือ การพัฒนามนุษยเปนมนุษยท่ี
สมบูรณเปนคนดีและมีคุณคา ซ่ึงจะนําพาใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขท้ังกับมวลหมู
มนุษยและมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม ท้ังนี้พลังความเชื่อศรัทธานี้นับรวมไปถึงความศรัทธาในความ
เชื่อท่ีสืบตอกันมาเปนประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินซ่ึงมักเชื่อมโยงกับหลักศาสนาเปนรากฐานดวย
เชนกัน ท้ังนี้เพราะศาสนามีเครื่องมือท่ีนําพามนุษยเขาถึงสันติสุขท่ีเรียกวา ธรรมะ (Dramma) หรือ
หลักคําสอนขอประพฤติปฏิบัติรวมถึงจุดหมายหรือการถึงแกนของแตละศาสนา เม่ือพิจารณาทบทวน
หลักคําสอนของแตละศาสนา ลวนแลวแตเชื่อมโยงมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับเปาหมายสูงสุด
ของจิตวิญญาณ ดังนั้นกลาวไดวา ธรรมะ เปนรากฐานนําพามนุษยเขาถึงสันติสุขตามหลักศาสนา 

 (ข) อุดมการณและความเช่ือม่ันในกระบวนการสันติวิธี (Peaceful means)หาก
เปรียบธรรมะจากความศรัทธาในศาสนาเปนหัวใจและเสนเลือดท่ีคอยนําพามนุษยใหดํารงชีวิตอยูและ
เปนเข็มทิศกํากับการกระทําของมนุษยใหอยูในวิถีท่ีดีงามเพ่ือใหเขาถึงสันติสุขกระบวนการสันติวิธีก็
เปรียบเสมือนกับระบบกลไกปองกันตนเองของมนุษยหรือภูมิตานทานมนุษยหรือหางเสือเรือ ท่ีชวย
ประคับประคองมนุษยในการปรับตัวและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข ท้ังนี้เปนเพราะธรรมชาติ
ของมนุษยเม่ือมาอยูรวมกันเปนหมูมาก ยอมมีการกระทบกระท่ังการเบียดเบียนซ่ึงกันและกันท้ังโดย
ตั้งใจและไมตั้งใจ แตอยางไรก็ตามมนุษยสามารถรวมกันแกปญหาความขัดแยงได หากทุกฝายยัง
เชื่อม่ันในการใชสันติวิธีเปนเครื่องมือสลายความขัดแยง และสรางความสมานฉันทใหกับชุมชน 

 ตัวบุคคล (People): แกนกลางของการพัฒนาชุมชนสันติสุขกลาวไดวา ธรรมะจากคํา
สอนตามหลักศาสนาและกระบวนการสันติวิธี เปน Soft power ท่ีจะขับเคลื่อนเปนพลังในการพัฒนา
ชุมชนใหเกิดสันติสุข อยางไรก็ตาม ตัวการท่ีจะดําเนินการใหการขับเคลื่อนใหชุมชนบรรลุเปาหมาย
ตองอาศัยหลายภาคสวน แตตัวการขับเคลื่อนท่ีสําคัญจากการถอดบทเรียนท้ัง ๓ ชุมชน พบวา  

  (ก) ผูนํา (Leaders) เปนหัวรถจักรสําคัญท่ีจะชักนํา ผลักดันชุมชนไปในทิศทางใด 
ในการพัฒนาชุมชนสันติสุขไดนั้นจําเปนตองไดผูนําท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน สรางการมี
สวนรวม และเชื่อม่ันในการใชสันติวิธีเพ่ือจัดการความขัดแยง  

  (ข) สมาชิกชุมชน (Members) แมวาจะมีฐานะเปนผูตาม แตถาสมาชิกชุมชนมี
พลังเขมแข็งยอมเปนแรงเสริมใหกับผูนํา และในขณะเดียวกันก็สามารถคัดคานผูนําไมใหชักนําชุมชน
ไปในทางท่ีผิด ท้ังนี้สมาชิกชุมชนจําเปนตองมีการพัฒนาจิตและปญญา ซ่ึงรากฐานจากการนําหลัก
ธรรมะสามารถเปนตัวบมเพาะใหกับสมาชิกชุมชน ดังนั้นเม่ือกลาวถึงสมาชิกชุมชน จึงเปนเรื่องของ 
การพัฒนาจิต (Emotional development)และการพัฒนาทางปญญา (Intellectual 
development) ของคนในชุมชนเพ่ือนําพาใหชุมชนเกิดสันติสุข  

  (ค) เครือขายทางสังคม (Net work)ไดแก ชุมชนจะสันติสุขและสามารถกาวขาม
ความขัดแยง พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได ตองอาศัยความรวมมือจากหลายเครือขาย 
สําหรับเครือขายในชุมชนไดแก บวร. (บาน วัด โรงเรียน) รวมท้ังหนวยงานองคกรรัฐ เอกชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาคนควาวิจัย ซ่ึงเปนเครือขายภายนอก ท่ีสามารถนําองคความรู 
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เปนสะพานเชื่อมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาในชุมชน ท้ังนี้เครือขายทางสังคมในฐานะคนนอกชุมชน 
มีบทบาทท้ังในแงของการกระตุน สงเสริม และสรางองคความรูเพ่ือใหชุมชนสามารถนํามาพัฒนาตอ
ยอดจนสามารถพ่ึงตนเองได อีกบทบาทหนึ่งคือ การเปนกาวประสานเชื่อมใหชุมชนท่ีมีความขัดแยง
ฟนฟูความสัมพันธ สรางความสมานฉันทเพราะมีคนกลางมาชวยประสานไกลเกลี่ย  

 Reflection (ภาพสะทอน): ภาพสะทอนชุมชนสันติสุขจากแนวคิดและแกนกลาง
การพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ สิ่งท่ีเปนเครื่องบงชี้และเปนภาพสะทอนผลของการ
พัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ไดนั้น ผูวิจัยพบวา มี ๒ มิติท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปน
ชุมชนสันติสุข กลาวคือ  

 (ก) การพัฒนาทางกายภาพ (Physical development) ชุมชนจะสันติสุขไดนั้น
พ้ืนฐานหลักสําคัญท่ีจะสะทอนความสันติสุขในชุมชน กลาวคือ สภาพชีวิตความเปนอยูในชุมชนตองดี 
ดีในท่ีนี้มิไดหมายถึงวา ชุมชนตองร่ํารวย แตชีวิตความเปนอยูทีดีในชุมชน หมายถึง ชุมชนสามารถหา
เลี้ยงชีพดวยอาชีพสุจริต มีรายไดท่ีพอเลี้ยงตัวเองได ไมมีเปนหนีจากความฟุมเฟอย ปราศจากขโมย  
มีสมดุลชีวิตครอบครัวอบอุน เปนสันติภาพเชิงกายภาพท่ีสอดคลองกับรูปแบบการการพัฒนาของ
ประเทศจีนท่ีเนนวา “อาหารมากอน พูดคุยกันคราวหลัง” (Food First Speech Later) ซ่ึงในทาง
พระพุทธศาสนาก็ไดกลาวไวในประเด็นเดียวกันวา “ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง สังขารเปนทุกขอยาง
ยิ่ง” ท้ังนี้เปนเพราะความหิวโหยหรือความยากจนเปนตัวแปรสําคัญท่ีชุมชนจะตองบริหารจัดการเพ่ือ
แกปญหาเรื่องความอยูรอดทางกายภาพ และนําไปสูปญหาทางสังคม เชน การปลนจี้ หรือขโมยเพ่ือ
ความอยูรอดในเชิงกายภาพดวยเหตุนี้ภาพสะทอนชุมชนสันติสุขเชิงกายภาพจึงเปนเรื่องของชีวิต
ความเปนอยูการประกอบอาชีพสุจริต ปราศจากอบายมุข เศรษฐกิจในครัวเรือนม่ันคง การใชและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมดวยความเอาใจใส 

 (ข) การพัฒนาคุณธรรมของการอยูรวมกันในสังคม (Moral development) 
ภาพความเปนชุมชนสันติสุข นอกจากเชิงกายแลวในแงของเชิงสังคมหรือคุณธรรมสังคมชุมชนนั้น 
เปนภาพสะทอนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนสันติสุข กลาวคือ เปนเรื่องของพฤติกรรมการ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี มีเก้ือกูลแกกัน ความประพฤติทางศีลธรรมของคนในชุมชน การเคารพและ
อยูในกฎระเบียบหรือขอตกลงชุมชน การไมเบียดเบียนสรางความเสียหายใหผู อ่ืนท้ังในดานของ
ทรัพยสิน รางกาย บุคคล หรือแมกระท่ังการใชวาจา ชุมชนท่ีสันติสุขนั้นจะสะทอนภาพของชุมชนท่ีมี
ความรักความสามัคคี มองเห็นประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง พรอมใจกับพัฒนาชุมชนใหเจริญ การ
เคารพใหเกียรติ การมีปฏิสัมพันธจาการรวมกิจกรรมชุมชน การเสวนาพูดคุย และไมมีการขัดแยงท่ี
แสดงออกดวยความรุนแรง สามารถแสดงความเห็นตางๆ ไดดวยการใชเหตุผลและถอยทีถอยอาศัย 
เอาใจใสซ่ึงกันและกัน 

 จากกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ดังกลาว ท่ีประกอบดวย หลักการ 
(Principle) ตัวบุคคล (People) และ ภาพสะทอน (Reflection) ผูวิจัยไดอาศัยกรอบแนวคิดนี้สราง 
“สมการ”เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี๒๖
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เรียกวา “D&P (LINE) = 2 D” สมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ดังแผนภาพและ
รายละเอียดดังนี้  

 

 ๒) สมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 

D&P (LINE) = 2 D 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒๐ ภาพสมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 

 D= Dhrama คือ รากฐานศาสนธรรมนําพาซ่ึงสันติสุข: ดังท่ีกลาวไวเบื้องตน “ธรรมะ” 
จะเปนหัวใจและเสนเลือดหลอเลี้ยงพัฒนามนุษยใหเขาถึงสันติสุขไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้จากการศึกษา
แนวคิดและกระบวนการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา พบวา ทุกศาสนาตางก็มีจุดหมายเพ่ือนําพา
มนุษยเขาสูความสันติ ความสุข ความสงบ แมวา ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม อาจมีจุดหมายในสภาวะการ
เขาถึงสันติในมิติท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม คําสอนทุกศาสนาก็เปนรากฐานเครื่องมือสําคัญใน
การทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สําหรับศาสนาพุทธเนนเรื่องของการพัฒนาตนเองเปน
เบื้องตน การจัดการความขัดแยงในตนเอง และปองกันความขัดแยงหรือการสรางการเบียดเบียนตอ
ผูอ่ืน นอกจากนี้พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีกําเนิดข้ึนพรอมกับคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีชวย
ปลดปลอยอิสรภาพในเรื่องชนชั้นวรรณะ และความเหลื่อมล้ําในสังคมอินเดียโบราณในขณะท่ีศาสนา

L-I-N-E 

Peaceful 
means 

Dhrama 

Physical 

Development 

Moral 

Development 
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คริสต พระเยซูซ่ึงเปนผูไถบาปถือกําเนิดข้ึน เพ่ือนําพามวลมนุษยท่ีมีความศรัทธาไปสูความรอดพน
จากทุกขและเขาถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา และสําหรับศาสนาอิสลามมีหลักคําสอนเปน
ศาสนาแหงสันติภาพ การแสดงออกของผูศรัทธาเปนเสมือนเกณฑหรือเครื่องชี้วัดความเปนสันติภาพ
ในอิสลาม  กลาวโดยสรุปท้ัง ๓ ศาสนาตางก็ถืออุดมการณสําคัญเหมือนกันคือการปลดปลอยมวล
มนุษยชาติใหพนจากทุกข เขาถึงสันติสุขและมีสันติภาพในการดําเนินชีวิต หลักการดํารงอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับสรรพสิ่งดวยความรักและกรุณาตอกัน 

 สําหรับหลักธรรมท่ีผูวิจัยไดนําเสนอในสมการชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ มิไดมุง
นําเสนอเฉพาะหมวดหลักธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตมุงหมายใหไดเห็นแนวทางและวิธีการ
การเขาถึงสันติภาพและกระบวนการพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการสรางสันติภาพตามหลักความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติในแตละศาสนา ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปจากคําสอนของ ๓ ศาสนา ไดแก พุทธ อิสลาม  คริสต ซ่ึงมีผู
นับถืออันดับตนๆ มากท่ีสุดในประเทศไทย ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ องคความรูสันติภาพในมิติศาสนา 
ศาสนา เกณฑช้ีวัดการแสดงถึงสันติภาพ กระบวนการพ้ืนฐานในการเขาถึง

สันติภาพ 
พุทธ ๑) สันติภาพทางกาย (ไมทําลายชีวิต ไม

ลักทรัพย ไมผิดสามีภรรยา) 
๒) สันติภาพทางวาจา   
๓) สันติภาพทางใจ (มีสติ ไมอคติ เห็นอก
เห็นใจเพ่ือนมนุษย มีความสงบใจ) 

๑) ข้ันปรับเปลี่ยนความเห็น (สัมมาทิฏฐิ) 
๒) ข้ันการปรับเปลี่ยนการกระทํา 
(สมัมาวาจา,สัมมาอาชีวะ,สัมมาวายามะ, 
สัมมากัมมันตะ) 
๓) ข้ันการเสริมสรางและปองกันใหความ 
คิดและการกระทํา (สัมมาสติ, สัมมาสมาธ)ิ 

คริสต บัญญัติ ๑๐ ประการสรุปลง ๕ แนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) การมีศรัทธาตอพระผูเปนเจา 
๒) การปฏิบัติตามพระประสงคของพระ
เจา 
๓) มีระเบียบวินัย 
๔) กระทํากิจกรรมเพ่ือสงเคราะหบุคคล
อ่ืน เพ่ือสาธารณประโยชน 
๕) สวดมนตภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนา
ตามขอบัญญัติ 
 

๑) การเสวนากันดวยความเคารพและไมมี
อคติตอกัน 

๒) ยอมรับวาตนเองก็มีสวนผิดในความ
ขัดแยงนั้น 

๓) ประกาศ/ยืนยันความจริง ใหขอมูลได
ทราบโดยท่ัวกัน และพรอมท่ีจะรับฟง
ขอมูลของคนอ่ืน 

๔) ภานาและอดอาหาร โดยละเวนความ
รุนแรงทุกประเภท 

๕) เสนอความคิด/ความคาดหวัง/ความ
ตองการ ท่ีกลั่นกรองมาแลวจากการภาวนา 
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 P = Peaceful means คือ การมีอุดมการณและความเชื่อม่ันในกระบวนการสันติวิธ ี  
ซ่ึงถึงแมวาในมิติศาสนาไดการกลาวถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติไวบางแลว ท้ังนี้การจะเขาถึง
กระบวนการสรางสันติภาพดวยสันติวิธี สิ่งแรกท่ีตองทําความเขาใจตรงกัน คือมุมมองหรือทัศนะท่ีมี
เก่ียวกับสันติภาพใหตรงกัน เพราะหากชุมชนมองภาพสันติภาพท่ีไมตรงกัน ยอมนําไปสูการใช
เครื่องมือในการแกปญหาท่ีแตกตางกัน ภายใตกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 
ผูวิจัยไดนําเสนอภายใตมุมมองเก่ียวกับสันติภาพ คือ “สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกัน
ได”เปนการสะทอนความจริงบนพ้ืนฐานของสังคมเชิงโลกียะ บนพ้ืนฐานของศาสนา ท่ีมองวา สังคม
ขัดแยงกันได หากนําไปสูการสรางประโยชน และไมนําไปสูการใชความรุนแรง ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสังคม
ยอมรับได ชุมชนควรทําความเขาใจวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาและเปนธรรมชาติของมนุษย 
และความขัดแยงสามารถใหคุณประโยชนไดหากทําความเขาใจและมีการแกไขปญหาท่ีถูกตอง 
กลาวคือ (๑) ความขัดแยงเปนดั่งประดุจลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ชวยผอนคลายความเปนศัตรูกัน
และกันใหเบาบางลงได (๒) ความขัดแยงชวยตอกย้ําเอกลักษณของกลุมใหชัดเจนข้ึนในกรณีท่ีเกิด

อิสลาม ๑) การปลอดจากความเท็จและอวิชชา
ทุกประการ  
 ๒) การปลอดจากอบายมุขและความผิด
บาปทุกประการ  
 ๓) การปลอดจากความอยุติธรรมและ
การละเมิดรุกรานทุกประการ  
 ๔) การปลอดจากการกดข่ีและการ
รวมมือสมคิดมุงรายทุกประการ  
 ๕) การปลอดจากการตั้งภาคีและการ
อุตริทุกประการ  
 ๖) การปลอดจากการปฏิเสธและการ
สับปลับทุกประการ  
 ๗) การปลอดจากโรครายและทุกขภัยทุก
ประการ  
 ๘) การปลอดจากการกระซิบกระซาบ
ของมารรายและการลอลวงของดัจญาล 
(ท่ีจะปรากฏในวันสิ้นโลก)  
 ๙) การปลอดจากการทรมานในไฟนรก
และท่ีพักอันเลวรายในปรโลก 

-ในระดับบุคคล 
๑) การมีศรัทธา มี ๖ ประการ  
๒)การปฏิบัติ ๕ ประการ (การปฏิญาณตน, 
การละหมาด, การถือศีลอด, การจายซะ
กาต, การประกอบพิธีฮัจญ 
-ในระดับสังคม 
๑) การสถาปนาความยุติธรรม 
๒) การสรางความเขมแข็งทางสังคมผาน
การกระทําดวยคุณธรรมและความดีงาม 
๓) ความเปนสากลและเกียรติศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 
๔) ความเทาเทียม 
๕) ความศักดิ์สิทธิ์แหงชีวิตมนุษย 
๖) การมุงสูสันติสุข 
๗) การเจรจาเพ่ือลดความขัดแยง 
๘) การใหอภัย 
๙) ความรับผิดชอบในการกระทําและการ
ตัดสินใจ 
๑๐) ความอดทน 
๑๑) กระบวนการมีสวนรวมและยอมรับซ่ึง
กันและกัน 
๑๒)ความเปนพหุลักษณและความ
หลากหลาย 



          ๑๘๑ 
 

ความขัดแยงกับกลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงชวยลดความตึงเครียดภายในกลุมและเสริมสรางความเปนเอกภาพ และ
ดุลยภาพ (๓) ความขัดแยงเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนสังคมวา ปญหากําลังคุกกรุนอยู  อันจะนําไปสู
กระบวนการในการหาชองทางในการแกไข หรือจัดการ หรือแปรสภาพความขัดแยงใหกลายเปนบวก
ในลําดับตอไป๑๐๙ 

 กลาวไดวา ชุมชนสันติสุขตองมีมุมมองเก่ียวกับเรื่องความขัดแยงในเชิงสรางสรรคซ่ึงจะ
สามารถแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนพลังสันติภาพท่ีทรงอนุภาพ ท้ังนี้การเลือกใชเครื่องมือท่ีเปน
สันติวิธี จําเปนตองเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญในการจะนําเครื่องมือเหลานี้ไปใช ควรมีความสัมพันธ
สอดคลองกับบริบทความขัดแยงในชุมชน ผูวิจัยรวบรวมหลักการท่ีสําคัญท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร
ในบทท่ี ๒ นํามา สรุปไวดังนี้ 

 (๑) ความเปนจริงสากล ไดแก ความจริงสากล ความเปนมนุษยสากล และความ

เมตตาสากล 

 (๒) การยอมรับในความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  

 (๓) หลักความสามัคคี 
 (๔) หลักสิทธิมนุษยชนไดแก การเคารพในความเปนเพ่ือนมนุษยระหวางกัน, การยึด

ม่ันในความเสมอภาคของความเปนมนุษย, การยึดม่ันในความเสมอภาคการไมเอาเปรียบคูกรณี, การ

เคารพ และยึดม่ันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

 (๕) หลักความยุติธรรม 

 (๖) หลักความไววางใจ (Trust) และ ความสัมพันธ (Relationship)  

 (๗) หลักการการมีสวนรวม 

 จากหลักการดังกลาวนําไปสู รูปแบบสันติวิธีท่ีใชในการจัดการความขัดแยงในชุมชน
ดังนี้ 

 รูปแบบสันติวิธีในการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
 สําหรับงานวิจัยนี้มุงตอบโจทยเรื่องของการสรางสันติภาพในชุมชน ซ่ึงเปนสังคมท่ีมีความ
ใกลชิดไมซํ้าซอน ปญหาในชุมชนสามารถแกไขไดโดยชุมชน ดังนั้นจึงไดนําเสนอชุดวิธีทางการทูตเชิง
สันติ ไดแก การเจรจา การไตสวน การเจรจาไกลเกลี่ย การประนีประนอม และการมีสวนรวม เปน
รูปแบบแนวทางในการใชสันติวิธีจัดการความขัดแยงในชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) การเจรจา (Negotiation)เปนสันติวิธีท่ีใชกับการแกปญหาความขัดแยงในระยะ
กอตัว หรือในระดับปญหาท่ีเปนปจเจก หรือคูกรณีท่ีเก่ียวของไมมาก และยังไมใชประเด็นท่ีเปน
ปญหาเรื้อรังเปนความขัดแยงในระยะกอตัว การเจรจานับวา เปนเครื่องมือท่ีถูกนํามาใชมากในชุมชน 
ในกรณีท่ีเปนปญหาในระดับปจเจก ความขัดแยงในเรื่องความคิด หรือความขัดแยงในเรื่อง
ผลประโยชนท่ียังอยูในสถานการณท่ียังพอตกลงกันได ท้ังนี้จะเห็นไดจากการถอดบทเรียนชุมชน
ตนแบบจะพบวา มีการใชคําวา มีอะไรหันหนาคุยกัน พูดคุยกัน ดวยเหตุเพราะสังคมไทยยังเปนสังคม

 
๑๐๙ดูรายละเอียดใน, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,  พุทธสันติวิธี, หนา ๑๐๙-๑๑๐. 
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ท่ีอยูแบบฉันทพ่ีนอง ยังคงเปนการนับถือเครือญาติ วัฒนธรรมคนไทยไมนิยมความรุนแรง ดังนั้นอะไร
ท่ีพอจะทําใหเกิดความสงบไดยอมถูกนํามาใชดวยเหตุผลดังกลาว ท้ังนี้ระดับความเขมขนของปญหา
ความขัดแยงตองไมใชในระดับท่ีรุนแรง ยังพอท่ีจะแกไขไดดวยการพูดคุยเจรจา 

 (๒) การไกลเกล่ีย (Reconciliation)เปนสันติวิธีท่ีใชกับการแกปญหากับคูขัดแยงท่ี
ไมสามารถเจรจาตรงหนาได เนื่องจากการมีอคติ การมีทิฏฐิ อันเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารท่ีและ
การมองปญหาท่ีตางมุมมองกัน ดังนั้นจําเปนตองหาคนกลางทําหนาท่ีไกลเกลี่ย ท้ังนี้วิธีการไกลเกลี่ย 
มีท้ังท่ีเปนการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation)และการไกลเกล่ียโดยคนกลางเปนเพียงผูชวย
ติดตอ(Good Officers or Facilitator) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปดวงสานเสวนา ซ่ึงใน
การศึกษาลงพ้ืนท่ีจะเห็นวา เม่ือปญหาความขัดแยงขยายวงกวาง เริ่มมีผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก 
และปญหาเริ่มซับซอนเนื่องจากเปนปญหาท่ีมีมานาน ท้ังนี้ไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยโดยคนกลางหรือ
การใชวงสานเสวนาและบทบาทผูไกลเกลี่ยเปนเพียง Facilitator คือ ไมไดเขามาแกไขหรือชี้แนว แต
เปนการจัดองคประกอบแวดลอมใหแตละฝายสามารถพูดคุยกันไดดวยความสบายใจ และปญหา
คอยๆ คลี่คลายได โดยอาศัยเวลา ผูท่ีทําหนาท่ีคนกลางจึงมีท้ังบุคคลในชุมชนท่ีเปนท่ีเคารพนาเชื่อถือ
และชุมชนหรือคูกรณีใหความไววางใจ และบุคคลหรือหนวยงานองคกรภายนอก ซ่ึงกรณีนี้ผูท่ีจะทํา
บทบาทหนาท่ีจําเปนตองศึกษาวิถีของชุมชนสรางความคุนเคยและไววางใจแกชุมชนจึงจะมีโอกาสท่ี
จะไดรับความรวมมือและประสบความสําเร็จในการไกลเกลี่ย  

  หลักคิดสําคัญของการเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย (๑) เปนกระบวนการพิจารณา
ตัดสินหาทางออกของขอขัดแยงเกิดโดยคูกรณี หรือคูขัดแยงชวยกันพิจารณาหาทางออกรวมกัน ซ่ึง
คนกลางไมมีหนาท่ีหรือไมมีอํานาจไปตัดสินคดี (๒) ใชกระบวนการใชการเรียนรูรวมกัน (Learning 
Process) โดยไมใชจุดยืน (Position) แตจะใชการเจรจาโดยใชความตองการ หรือความสนใจรวมกัน
เปนพ้ืนฐานในการเจรจา (Interest-Based Negotiation)  โดยไมมุงไปท่ีการเจรจาโดยยึดจุดยืน 
(Position-Based Negotiation) ซ่ึงจะทําใหยากตอการเจรจา (๓) ตองมีกติกาในการเจรจา 
(Ground Rules) เพ่ือใหคนกลางท่ีมีหนาท่ีกํากับกระบวนการไดตามนั้น นักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง
จะทําหนาท่ีประดุจขางท่ีสามนั้น จะสรางเวทีข้ึนมาเพ่ือใหมีการสานเสวนารวมกันทําหนาท่ีในการ
ชวยเหลือประเด็นตางๆ อันจะกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกัน  ชวยใหมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และ
กอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางคูกรณีท้ังสองฝายดวย 

  (๓) การประนีประนอม (Compromising) เปนสันติวิธีท่ีเรียกไดวา เปนกลไกปองกัน
ตนเองท่ีจะไมนําตนไปสูสถานการณความขัดแยง ท้ังนี้หลักการประนีประนอม มิใชการยอมของฝาย
ใดฝายหนึ่ง แตเปนการตกลงกันภายใตหลักคิด “แสวงจุดรวม และสงวนจุดตาง” กลาวคือ เม่ือเกิด
ปญหาความขัดแยงข้ึนแตละฝายจะพยายามหาขอเจรจายุติ สวนประเด็นใดท่ีอาจนําไปสูความ
แตกแยกอันเนื่องมาจากขอแตกตางของแตละฝายก็จะเก็บเรื่องราวเหลานั้นไวกอน ซ่ึงหลักการ
ประนีประนอมจะเห็นไดชัดในสถานการณของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ หรือสังคมพหุ
วัฒนธรรม เพราะตางฝายก็อยากสงวนทาทีและไมอยากใหชุมชนเกิดความแตกแยก ดังนั้นทางออกท่ี
ดีท่ีสุดคือ การประนีประนอมกัน เปนหลักการท่ีแตละฝายตองใชเหตุผลมากกวาอารมณ และบางครั้ง
ตองมองขามความตองการสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม สวนใหญแลวจะถูกนํามาใชในการประชุม
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หารือ การประนีประนอมถูกนํามาใชเพ่ือใหบรรยากาศของการประชุมเปนไปอยางราบรื่น และมี
บทสรุปท่ีลงตัวในท่ีสุดเปนการดํารงอยูบนฐานของเปาหมาย และความสัมพันธ  โดยมุงเนนไปท่ีการ
แบงผลประโยชนรวมกัน  ซ่ึงเปนการไดรับผลประโยชนดวยกันท้ังสองฝาย  วิธีการนี้อาจจะใชไมไดผล
เม่ือเกิดมีความขัดแยงในประเด็นท่ีวาดวยคานิยม ความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม 

  (๔) การมีสวนรวม(Participation)เปนสันติวิธีท่ีสําคัญในการท่ีชุมชนตองการท่ีจะ
แกปญหาท่ีมีความละเอียดและมีความซับซอนดานผลประโยชน หรือความขัดแยงเชิงโครงสราง หรือ
เปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับวิถีการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงวิถีความเชื่อ ดังนั้น การมีสวนรวมจึง
ถูกนํามาใชในลักษณะของการเปดเวทีใหแกประชาชน(Public)หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง (Direct)  หรือโดยออม (Indirect)  เขามามีสวนรวมในมิติตางๆ ไมวาจะ
เปนการรวมคิด รวมวางแผน รวมสังเกตการณ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน ผูมีสวนได
สวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอความเปนอยูของประชาชน 
รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของ
รัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสอง
ทาง ท้ังอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมี
สวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมความสามัคคีในสังคม”๑๑๐การมีสวนรวมของประชาชน เปนการ
คุณภาพของตัดสินใจ การลดคาใชจาย และการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ  ทําใหงายตอการ
นําไปปฏิบัติ อีกท้ังชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน ‘กรณีท่ีรายแรงท่ีสุด’ ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ  
ความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมท้ัง
เปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน”๑๑๑จากการศึกษาพบวา การ
มีสวนรวมมิไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือจัดการความขัดแยง แตการมีสวนรวมยังเปนเครื่องมือสําคัญใน
การนํามาพัฒนาชุมชนทําใหเกิดความปรองดองรักใครสามัคคีในชุมชน เพราะการมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชน นอกจากนี้การมีสวนรวมยังนําไปสูการสรางกฎกติการวมของชุมชน ซ่ึงเปนแนวทาง
ปองกันปญหาท่ีชุมชนคาดวาอาจจะเปนปญหาในภายภาคหนาในอนาคต อยางกรณีของการคืนท่ี
สาธารณะใหชุมชนของชุมชนหมูบานทาคอยนาง เปนตน  

 L-I-N-E เปน สัญลักษณท่ีแสดงถึงบุคคลท่ีเก่ียวของในการพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๖  อันไดแก  
 ผูนําชุมชนแทนสัญลักษณดวย L= Leader 
 สมาชิกชุมชน (Member) แทนสัญลักษณดวย I = Intellectual 
development(การพัฒนาปญญา) E= Emotional development (การพัฒนาจิต) 
 เครือขาย แทนสัญลักษณดวย N = Network 

 
๑๑๐เจมส แอล เครตัน , วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของ

ชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๔, (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๒๕–๒๘. 
 ๑๑๑เจมส แอล เครตัน , วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของ
ชุมชน,หนา ๒๕–๒๘. 
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 พุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ชุมชนจะสันติสุขไดนั้นจําเปนตองอาศัย บุคคลท่ีเก่ียวของ ๓ ฝาย 
ไดแก ตัวผูนําชุมชน สมาชิกชุมชน และเครือขายองคกรตางๆ ซ่ึงแบงเปนเครือขายในชุมชน ไดแก 
บ.ว.ร. คือ บาน วัด และโรงเรียน กับเครือขายนอกชุมชน ไดแก องคกร หนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 
สถานศึกษา ท้ังนี้ไมวาจะเปนฝายใดก็นับวาเปนกุญแจสําคัญท่ีชวยไขปญหาและเปดโอกาสใหชุมชน
ไดรับการพัฒนาเปนชุมชนสันติสุขและมีความยั่งยืนได ซ่ึงท้ัง ๓ ฝาย ตางก็ตองอาศัย Dhrama(D)เปน
รากฐานพัฒนาตนเอง ประกอบกับการเรียนรูดานสันติวิธีPeaceful means (P)การทํางานของ D & 
P ดังท่ีอธิบายไวเบื้องตน จึงตองทํางานรวมกันในเชิงของการสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหกระบวนการ
สรางสันติภาพและทําใหชุมชนสันติสุขบรรลุเปาหมาย กระบวนการทํางานรวมกันของ                D 
& P ผูวิจัยไดนําเสนอในมิติของแบงเปน ๒ สาย กลาวคือ สายดับ (การระมัดระวังความขัดแยง การ
ขจัดความขัดแยง) และสายเกิด (การสรางเหตุปจจัยท่ีนําไปสูสันติภาพ และการพัฒนาสันติภาพให
ยั่งยืน) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดพัฒนามาจากองคความรูกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพและ
องคกรสันติภาพโลก  

 D & P สายดับ เปน การพัฒนาจิต (Emotional development) ในระดับบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกชุมชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงตัวผูนําดวย ดังคํากลาววา จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมา
ให” และเม่ือจิตท่ีไดรับการฝกฝนและพัฒนาจะนําไปสู “สันติภายใน” ท้ังนี้สันติภายในจะเกิดข้ึนได
ตองอาศัยการรูเทาทันจิต กลาวคือ การระงับความขัดแยงไมใหเกิดข้ึน ดวยอาศัยความรูความเขาใจ
ในเรื่องสันติภาพ (Self-peace) และ การรูจักวิธีการขจัดความขัดแยงเม่ือเกิดข้ึนแลว(Resolution)  

 ๑) Self-peaceตนเองมีความเขาใจเรื่องสันติภาพ(การระมัดระวังปองกันความ
ขัดแยง) การท่ีบุคคลไมวาจะทําหนาท่ีบทบาทใดมีการยึดม่ันหลักการสันติภาพดวยความเขาใจ ยอม
เปนเกราะปองกันตนเองท่ีจะนําไปสูปญหาความขัดแยง เปนหลักการในเชิงของการเฝาระมัดระวัง ท้ัง
ในฐานะผูนํา สมาชิก หรือผูเก่ียวของกับชุมชนทุกระดับ กลาวคือ (๑) การเฝาระวังพฤติกรรมทางกาย 
วาจา ไดแก การมีศีล มีความอดทน อดกลั้น มีความเปนกลาง ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ศึกษาหา
ความรูเพ่ือทําความเขาใจผูอ่ืน มีการสื่อสารอยางสรางสรรค (๒) การเฝาระมัดระวังความคิดไดแก มี
การใชคติธรรมของคนดี เพียรพยายามทําความเขาใจความหลากหลายของความคิดผูคน สังคมและ
วัฒนธรรมความเชื่อท่ีแตกตางจากตนเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและชุมชน ใหโอกาสคนมี
มุมมองเชิงการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม สรางสันติภาพใหเกิดในใจตนเอง 

  ๒) Resolution การขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลวเปนแนวทางท่ี
ใชสําหรับเม่ือตนเองเขาสูการเปนคูขัดแยงไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาหรือ
ธรรมชาติเม่ือเผลอหรือขาดสติ มนุษยยอมพาตนเองไปสูวังวนความขัดแยง ดังนั้นเม่ือความขัดแยง
เกิดข้ึนแลว จําเปนตองเรียนรูวิธีการท่ีจะขจัดความขัดแยงนั้น (๑) ปรับทัศนคติทาทีการแสดงออก
อยางสันติดวยการใชความอดทน อดกลั้นรับฟงความเห็นท่ีแตกตาง ตั้งสติระลึกถึงการหยุดความ
รุนแรงตรงหนา ควบคุมอารมณไมใหใชความรุนแรงหรือขยายวงความขัดแยงใหมากข้ึน หาแนวทางท่ี
จะปะทะความขัดแยงท่ีมีความรุนแรง ใชหลักการเสียสละความตองการสวนตน (๒) ใชการสื่อสาร
อยางสันติ ดวยการไกลเกลี่ย การทําเปดวงเสวนา การสื่อสารแบบเผชิญหนาอยางสันติเม่ือเริ่มมีความ
ขัดแยง 
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 D & P สายเกิด เปนการพัฒนาปญญา (Intellectual development) ของพลัง
ความคิดของคนในชุมชนเพ่ือนําพาใหชุมชนเกิดสันติสุข ดังพุทธดํารัสวา “ปญญาเปนแสงสวางใน
โลก” ปญญาแตกตางจากคําวาความรู เพราะความรู อาจไมสามารถนําไปสูการลงมือกระทําท่ีสรางสิ่ง
ท่ีดีเปนกุศล การมีปญญาสามารถมองไปถึงรากเหงาเหตุของปญหานั้นๆ และสามารถจัดการปญหา
ดวยความเขาใจตัดรากเหงาเหตุแหงปญหาดวยกุศลธรรม ท้ังนี้เรื่องการพัฒนาปญญา เปนหลักการ
สําคัญท่ีพระพุทธศาสนาไดเนนและใหความสําคัญมากกวาศาสนาอ่ืนท่ีใชศรัทธานําปญญา อยางไรก็
ตามปญญาในระดับการสรางสันติภาพและทําใหชุมชนสันติสุขนั้น หากมองในมุมพระพุทธศาสนายัง
เปนปญญาในระดับโลก ซ่ึงศาสนาอ่ืนๆ ก็มีแนวทางกลาวไวเชนกัน สําหรับแนวทางการพัฒนาปญญา 
นอกจากตองมีศรัทธาเปนองคประกอบแลว เครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญคือ การทําจิตใหสงบหรือเรียกวา
การทําสมาธิ บางศาสนาเรียกวา การภาวนา คําเหลานี้เปนเครื่องมือทางศาสนาท่ีสําคัญ และปญญาท่ี
ไดรับการพัฒนาสามารถนําไปสูชองทางการแสวงหาประโยชนสูงสุดใหเกิดข้ึนกับชุมชน ดวยเหตุนี้การ
พัฒนาปญญา จึงสามารถนํามาฝกปฏิบัติไดผานกระบวนการสรางสันติภาพใหงอกงาม (Outer 
Prevention & Development)และการรักษาสันติภาพใหยั่งยืน (Sustainable Preservation)  

  ๑) Outer Prevention & Development การพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงาม
เปนแนวทางท่ีใชท้ังเม่ือความขัดแยงไดคลี่คลายแลว หรือยังไมเกิดเหตุขัดแยง เพราะการพัฒนา
สันติภาพใหเจริญงอกงาม นับวาเปนหลักปฏิบัติท่ีชวยฟนฟูความสัมพันธของคูกรณี และยังเปนเกราะ
ปองกันท่ีแนนหนามิใหความขัดแยงเกิดข้ึนหรือขยายวงข้ึนเนื่องจากการระลึกถึงมิตรภาพอันเกิดจาก
การขยันสรางสันติภาพใหงอกงามของชุมชน  กลไกท่ีทําใหเกิดสันติภาพและทําใหเจริญงอกงามจึงมี
หลายแนวทาง ไดแก (๑) กฎแหงความสัมพันธคือ การทํารากฐานของครอบครัวใหม่ันคงดวยการให
ความสําคัญเอาใจใส ทําใหเกิดความไววางใจ การยึดคติวิธีท่ีจะไมใชความรุนแรง การสงเสริมความ
เขาใจอันดีของชุมชน สรางวัฒนธรรมแหงความเอ้ือเฟอ ยึดเหนี่ยวน้ําใจคน (๒) กฎแหงความเสมอ
ภาคและการใหเกียรติดวยการใสใจในรายละเอียดเรื่องความแตกตาง รับรูถึงคุณคาในตัวเอง รวมคิด
แกปญหาท่ีเหตุโดยยึดหลักความเปนธรรม  สรางความตระหนักถึงความจําเปนในความรักสมัครสมาน
สามัคคีและความรวมมือกันสรางความสงบสุขในชุมชน สงเสริมหลักเสมอภาคสากล ใสใจในการ
มองเห็นคุณคาความเปนมนุษย (๓) กฎแหงการมีสวนรวมและการเรียนรูดวยอาศัยความพยายาม 
ความอดทนในการแกปญหา รูจักจัดลําดับความสําคัญของปญหา ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมา สามารถทํา
ผานกิจกรรมตางๆ ของชุมชนตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี หรือตามหลักศาสนา และ
สําหรับผูนํา และเครือขาย นอกจากหลักการดังท่ีกลาวมาแลว ควรเพ่ิมเติมดวยการใหการเรียนรูกับ
คนในระดับตางๆ เปดพ้ืนท่ีใหภาคประชาชนเสวนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และนําเสนอทิศทางการ
ดําเนินงานตอองคกรภายนอกการสงเสริมการศึกษาองคความรูดานสันติเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 
พัฒนาองคกร พัฒนาสังคมและควรเพ่ิมกฎแหงการเยียวยา ดวยการกระตุนและคนหาศักยภาพในการ
เปนผูรวมสรางสันติภาพของผูไดรับผลกระทบหรือผูอยูในเหตุการณความรุนแรง 

 ๒) Sustainable Preservation การรักษาสันติภาพใหย่ังยืน เปนกระบวนการท่ี
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาทางปญญาท่ีสามารถกําหนดหลักการปฏิบัติและแนวทางท่ีทําใหสันติภาพท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนเกิดความยั่งยืน ท้ังนี้กระบวนการรักษาสันติภาพใหยั่งยืนผูท่ีควรเนนกระบวนการนี้ 



          ๑๘๖ 
 

คือ กลุมผูนําและเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงการรักษาสันติภาพใหยั่งยืน
ประกอบดวยหลักการเหลานี้คือ (๑) กฎแหงจิตสํานึกและความใสใจไดแก การสงเสริมปลูกฝง
จิตสํานึกในคนรุนตอไปใหตระหนักถึงความรักในถ่ินฐานบานเกิด  การสรางสํานึกรวมกันในสังคมถึง
ความไมประมาท โดยเขาใจถึงสรรพสิ่งยอมผันแปรไปตามกาล (๒) กฎแหงการบํารุงรักษาสัมพันธ 
ไดแก การมีความละเอียดออนรอบคอบ ตรวจสอบ เฝาสังเกตการณ ลงสูภาคปฏิบัติท่ียั่งยืน โดยใช
หลักการอยูรวมกันทําใหระลึกถึงกัน (การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ดวยเมตตา, มีกฎระเบียบ
รวมกัน, การแบงปนและจัดการสาธารณประโยชน, มีอุดมการณรวมกันเพ่ือพัฒนาชุมชน) ประกอบ
กับการมีหลักการครองชีวิตท่ีดี (ความซ่ือสัตย การฝกตน ความอดทน การเสียสละ)(๓) กฎแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตไดแก การไมหยุดนิ่งท่ีจะมีความเขาใจและมองภาพกวางในเรื่องสันติภาพ พรอมๆ 
กับเรียนรูเครื่องมือการจัดการความขัดแยงท่ีไรความรุนแรง อีกท้ังนําความผิดพลาดมาเรียนรูใหเกิด
สันติภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความพยายามในการใหความรูแกผูคนในเรื่องความสําคัญของการ
มีสันติภาพ ซ่ึงสามารถใชการประชาสัมพันธถึงผลดีแหงการรวมมือกัน สรางอัตลักษณความสงบสุข
สะทอนความเขมแข็งของชุมชนใหลูกหลานไดเห็น (๔) กฎแหงพ้ืนท่ีแสดงความเห็นไดแก การสราง
วัฒนธรรมการเจรจาพูดคุยท่ีเนน การแสวงจุดรวม สงวนจุดตาง มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(๕) กฎแหงแบงปนผลประโยชนดวยหลักธรรมาภิบาล ดวยการสรางและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีและ
สิทธิท่ีเทาเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล 

 นอกจากการใช D & P ในสายเกิด สายดับ ของกลุมผูนํา สมาชิกชุมชน และเครือขาย
แลว สิ่งท่ีผูวิจัยตองการเนนคือ ตัวผูนํา ซ่ึงแนวทางท่ีนําเสนอจะเปนมิติท่ีจะชวยสะทอนใหเห็น
หลักการคัดเลือกผูท่ีจะมาเปนผูนํา  

 

 แนวทางในการคัดเลือกผูนําชุมชนเพ่ือนําพาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 
 จากการศึกษาท้ังภาคเอกสาร ตัวบุคคลท่ีเปนนักสันติภาพโลก๑๑๒ การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
ผูวิจัยพบวา ผูนําในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ท่ีสามารถนําพาชุมชนสูความสันติสุขไดนั้น ตองเปนผูท่ีทรง
คุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางทางศีลธรรมท่ีดีงาม และยังมีอุดมการณเชื่อม่ันในกระบวนการ
สันติวิธี มีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถนําปญหาไปสูทางแกดวยปญญา หลักคิดสําคัญในการเปนผูนําท่ี
จะสรางสันติภาพและนําสันติสุขมาสูชุมชนในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ไดแก การมีสัจจะ ใชหลักอหิงสาใน
การจัดการความขัดแยง ในขณะเดียวกันบางสถานการณ ผูนําตองอาศัยสัตยาเคราะหคือ การดื้อแพง
ท่ีจะเดินหนาทําความดี และใหอยูกับปจจุบัน พรอมท่ีจะลืมอดีตท่ีนําไปสูความขัดแยง โดยใชความ
ปรองดองและหลักประชาธิปไตยเปนเครื่องมือแกปญหา ใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา การ
ทํากิจกรรมรวมกันชวยสลายความแตกตางสรางความสามัคคีรูจักท่ีวางตนเหมาะสมในหลาก
สถานการณ การสื่อสารท่ีดี ไมหลงตน อุทิศตนเพ่ือสวนรวม เรียนรูความแตกตางแตปฏิเสธการ
แบงแยก ยืนหยัดอุดมการณและความเสมอภาคมีวิธีการสื่อสารสรางแรงบันดาลใจ คํานึงถึงศักดิ์ศรี

 
๑๑๒พูนสุข มาศรังสรรค, บรรพต ตนธีรวงศ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ, เกณฑช้ีวัดความสําเร็จ

เก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลก, หนา ๑๒๓. 
 

                                                           



          ๑๘๗ 
 

ความเปนมนุษย มีพลังรักศรัทธาในความรักเพ่ือนมนุษย ไมละเลยมีความใสใจแบงปนความสุขใหคน
รอบขางและการทําใหครอบครัวเขมแข็งทางความรักสรางแรงบันดาลใจใหกับชุมชนในการใหความ
ชวยเหลือผูท่ีลําบากหรือตกทุกขไดยากในชุมชน  

 เม่ือศึกษาและทําความเขาใจ เดินตามสมการการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี 
๒๖ สายเหตุ อันไดแก D&P (LINE) ผลท่ีไดจะทําใหเกิดภาพสะทอนเชิงกายภาพและเชิงสังคม หรือ 
2 Dกลาวคือ  

 D1 คือ ภาพสะทอนเชิงกายภาพ (Physical development) ท่ีสะทอนใหคนภายนอก
เห็นถึงการพัฒนาของคนในชุมชนท่ีแสดงออกถึงความเขมแข็งของชุมชน ความสามารถในการพ่ึงพิง
ตนเอง พ่ึงทรัพยากรแวดลอมในชุมชนมีเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งบนวิ ถีปรัชญาพอเพียง 
สภาพแวดลอมชุมชนนาอยู ปราศจากการใชสารพิษทําลายธรรมชาติหรือมนุษย การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม วิถีทองถ่ิน สามารถสรางมูลคาใหกับชุมชนไดดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  

 D2 คือ ภาพสะทอนเชิงสังคม (Moral development) ท่ีสะทอนใหเห็นในเชิงของ
ความสัมพันธของคนในชุมชน พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืน ในดานสังคม
ชุมชนสันติสุข กลาวคือ การมีความรักความสามัคคีและความปรองดองในชุมชนไดแกความเสมอภาค 
แตกตางแตไมแบงแยก ความรวมมือชวยเหลือกัน, การเคารพใหเกียรติ รวมปรึกษาหารือและการมี
สวนรวม, การให การแบงปนและความเอ้ืออาทร, มีความเสียสละ มีกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคีการ
มีกติกาและเคารพกติกา เอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งซ่ึงสิ่งเหลานี้บุคคลภายนอกหรือภายในชุมชน
สามารถรวมรับรูไดจากการแสดงพลังสามัคคีในการรวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และการชวยเหลือ
เก้ือกูลชุมชนกับภายนอก 

  

 



 

บทท่ี ๕ 

สังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันตภิาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันตภิาพในสังคมไทย 

บทนี้ผูวิจัยไดรวบรวมองคความรูจากการบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติ เ พ่ือ
กระบวนการสรางสันติภาพในศาสนา เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพในองคกร
สันติภาพและนักสันติภาพโลก ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ มาเรียบเรียงสังเคราะหเพ่ือ
นําเสนอรูปแบบรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสราง
สันติภาพในสังคมไทย โดยมีลําดับการนําเสนอดังนี้ 

๕.๑ วิเคราะหสภาพปญหาความขัดแยงในสังคมไทย 

 ปญหาความขัดแยงในสังคมไทยนับวันยิ่งมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนปญหาการ
ใชความรุนแรงในสถานการณการเมืองท่ีผานมา การกระทําท่ีรุนแรงตอกันท้ังกายและวาจาท่ีนับวันก็ดู
เหมือนวาจะรุนแรงมากข้ึน ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน ซ่ึงท่ีมาของความ
ขัดแยงในสังคม ศาสตราจารย ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ไดนําเสนอวา เม่ือมนุษยอยูกันเปนกลุมในลักษณะ
ของสัตวสังคม และทามกลางทรัพยากรท่ีจํากัดก็หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองมีความขัดแยง ความขัดแยง
ในสังคมมนุษยแยกแยะได ๔ ประการใหญๆ คือ ๑) ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
๒) ความขัดแยงในแงของสถานะทางสังคม ๓) ความขัดแยงในเรื่องของอํานาจ ๔) ความขัดแยงใน
เรื่องของนามธรรมและคานิยม๑  

 ๕.๑.๑ สาเหตุของความขัดแยงในกระแสสังคมโลก 
 ๑) ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากคานิยมและปทัสถานท่ีตางกันของคนตางรุนหรือ
ตางวัย เม่ือคนรุนใหมมีโลกทัศน คานิยมและปทัสถานตางจากท่ีคนรุนเกาท่ีเคยมีมาในอดีต ความลง
รอยระหวางคนรุนใหมกับคนรุนเกาเริ่มจะเปนประเด็นปญหา และในทุกสังคมไมสามารถจะเลี่ยง
ความขัดแยงนี้ได ซ่ึงมักจะออกมาเปนรูปธรรมในแงของพฤติกรรม รวมถึงคานิยมเก่ียวกับครอบครัว 
ศาสนา วัฒนธรรมด้ังเดิม กิริยามารยาท ภาษาพูด ความขัดแยงในลักษณะนี้ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงได
เลย แตจะปรากฏในทุกสังคมตั้งแตอดีตกาลมาจนถึงปจจุบัน 

 ๒) ความขัดแยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมท่ีเคยเปนสังคมเกษตรกรรม
เม่ือมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดข้ึน มีการยายถ่ินจากชนบทไปสูแหลงท่ีมีการผลิตสินคาทาง
อุตสาหกรรม ท่ีตั้งของโรงงานและท่ีพักของคนงานท่ีอยูกันเปนกลุมใหญๆ มีการจัดต้ังเปนสหภาพ                  

 ๑ ลิขิต ธีรเวคิน, ความขัดแยงและการแกปญหา, วารสารสถาบันพระปกเกลา,  ปท่ี ๘, ๒๕๕๓ (เลมท่ี 

๑), [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th [๒ ก.พ.๒๕๖๑]. 
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มีการจัดตั้งเปนชมรม ฯลฯ ยอมทําใหเกิดความแตกตางระหวางสังคมสองสวน คือ สวนของชนบทท่ี
เปนภาคเกษตร กับสวนของชุมชนเมืองซ่ึงเปนภาคอุตสาหกรรม สภาวะท่ีเกิดข้ึนนี้จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ท้ังในแงของรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีผันจากวิถีชนบทท่ีมีการพ่ึงพิงอาศัยกัน มา
เปนวิถีแบบคนเมืองท่ีตองแขงขัน แยงชิง และการไมไววางใจ ตางคนตางอยูอาศัยขาดการพ่ึงพา ทํา
ใหสัมพันธภาพทางสังคมเริ่มคลอนแคลน ปญหาความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอันนําไปสูการเรียกรอง 
เปนตน  

 ๓) ความขัดแยงอันเกิดจากการไหลเขามาของวัฒนธรรมและอารยธรรมของตางถ่ิน เชน 
การเขามาเผยแผศาสนา การนํามาซ่ึงสิ่งประดิษฐอันเกิดจากวิทยาการสมัยใหมคือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ยอมจะมีผลกระทบตอสังคมตางๆ ท่ีรับเอาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็จะนําไปสูความ
ขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการเขามานั้นไมเพียงแตคุกคามวิถีชีวิตของคนดั้งเดิม แตยังกระทบ
ถึงสถานะทางสังคม การยอมรับในเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจอีกดวย 

 ๔) ความขัดแยงอันเกิดจากอุดมการณทางการเมือง นับแตสงครามโลกครั้งท่ีสองเปน
ความขัดแยงของลัทธิฟาสซิสตกับคอมมิวนิสต และเสรีประชาธิปไตย และหลังจากการพายแพของ
ลัทธิฟาสซิสตและกลุมฟาสซิสตแลวก็นําไปสูความขัดแยงระหวางลัทธิคอมมิวนิสตและลัทธิเสรี
ประชาธิปไตย จนนําไปสูความตึงเครียดทางการเมืองระหวางประเทศท่ีเรียกวาสงครามเย็นเปนเวลา
เกือบหนึ่งศตวรรษ แตขณะเดียวกันก็สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางใหญหลวง รวมท้ัง
สงครามรอนดวย อันไดแก สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงครามอัฟกานิสถาน สงครามอาว
เปอรเซีย สงครามอิรัก และความขัดแยงท่ีใชกําลังในประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียรวมท้ังประเทศไทย 
จะเห็นไดวาความขัดแยงทางอุดมการณนี้ไดนําไปสูการแกปญหาโดยใชความรุนแรงและใชกําลังจน
หม่ินเหมจะเกิดสงครามปรมาณูท่ีอาจทําลายลางผลาญโลกไดท้ังโลก หรือจะยกตัวอยางความขัดแยง
ทางอุดมการณทางศาสนาซ่ึงอาจจะเปนพระเจาองคเดียวกันแตตีความตางกันก็คือสงครามครูเสดใน
อดีตท่ีทําการรบกันถึง ๑๐๐ ป 

 ๕) ความขัดแยงอันเกิดจากโครงสรางชนชั้นในสังคม คือการท่ีคนกลุมหนึ่งอยูในฐานะ
เหนือกวาท้ังในแงทรัพยศฤงคาร สถานะทางสังคมและอํานาจ (wealth, status and power) โดย
คนกลุมใหญเปนคนท่ีอยูในชนบท หรือเปนคนชั้นลางซ่ึงมีความดอยกวาคนกลุมเล็กๆ ซ่ึงอยูบนยอด            
ปรามิดในทรัพยศฤงคาร สถานะทางสังคมและอํานาจ เม่ือมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากเกษตรมาสู
อุตสาหกรรม ซ่ึงยอมสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ ของสังคม นําไปสูความตื่นตัวทางการเมือง 
โดยจะมีการเรียกรองใหมีสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง มีสิทธิท่ีจะไดประโยชนจากทรัพยากร
ของประเทศชาติท่ียุติธรรมมากยิ่งข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการเปลี่ยนแปลงทางอาตมัน
ทางการเมือง (political self) ของคนในสังคม กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงจากการเปนประชากร
กฎหมาย หรือประชาชนท่ัวๆ ไปท่ีมีสัญชาติประเทศนั้นมาเปนประชากรทางการเมือง โดยต้ังคําถาม
วา ตนเองเปนใคร มีสิทธิมากนอยเพียงใด เปนเจาของประเทศดวยหรือไม และในฐานะเจาของ
ประเทศควรจะมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี หรือไมอยางไร มากนอยเพียงใด ท่ีสําคัญ
คือ การตองการมีสวนรวมทางการเมืองในระบบการเมืองแบบเปด เม่ือเกิดการเสียดุลระหวางการ
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พัฒนาทางการเมืองกับความจําเริญทางการเมือง ผลสุดทายก็จะนําไปสูการ ผุกรอนทางการเมือง 
(political decay) โดยใชความรุนแรงเขาแกปญหาจนถึงข้ันเกิดจลาจลและสงครามกลางเมืองได๒ 

 ๕.๑.๒) วิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุความขัดแยงในสังคมไทย 
 จะเห็นไดวา ความขัดแยงในกระแสสังคมโลกกับความขัดแยงในสังคมไทย แทบจะเรียกได
วาไมไดแตกตางกันมากมายนัก ท้ังนี้ปญหาความขัดแยงสวนใหญมักจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในขณะท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญหนากับวิกฤติการณของความ
ขัดแยงจนนําไปสูความรุนแรงในมิติตางๆ ดังเชนท่ีปรากฏตลอดระยะเวลาท่ีผานมา และจาก
การศึกษาวิเคราะหจะพบวา มีตัวแปรสําคัญหลายประการท่ีนําไปสูการแสดงออกในลักษณะดังกลาว 
เชน การแยงชิงผลประโยชน และความตองการ การนําเสนอ และเขาใจขอมูลคนละชุด ความสัมพันธ
ท่ีแปลกแยกระหวางคนสองกลุม หรือมากกวาสองกลุม และความเห็นตางกันอยางสุดข้ัวเก่ียวกับการ
พัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยางไรก็ดี นอกเหนือจากสาเหตุของความขัดแยง
ท่ีนําไปสูความรุนแรงดังกลาวแลว มูลเหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทยท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัด 
สามารถสะทอนเปนสาระสังเขปไดดังนี้ 

  ปญหาความไมยุติธรรม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดมีการพูดถึงตัวแปรสําคัญอีกประเด็น
หนึ่ง ซ่ึงกลุมคนจํานวนมากไดกลาววา “หากขาดความยุติธรรมในสังคม ยอมเปนเรื่องยากท่ีจะ
เรียกรองใหกลุมคนตางๆ ในสังคมสมัครสามัคคี และปรองดองกัน”ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท นักสันติวิธี
ท่ีมีชื่อเสียงทานหนึ่งของสังคมไทยไดชี้ชัดวา “ความรูสึกไมยุติธรรม มักนําไปสูความขัดแยง และ
บางครั้งกลายเปนความรุนแรงในทุกสังคม และชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสูกระบวนการท่ีทําใหเขา
เกิดความรูสึกรวมกันวายุติธรรม” ดังนั้นความยุติธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการท่ีจะ
เชื่อมสมานกลุมคน หรือกลุมผลประโยชนตางๆ ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข แตเม่ือใดก็
ตามท่ีสังคมตั้งคําถาม หรือสงสัยตอความยุติธรรม ไมวาจะเปนการใหคํานิยาม หรือความหมายตอ
ความยุติธรรม และการนําความยุติธรรมไปใชในมิติตางๆ เชน ความยุติธรรม ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เม่ือนั้น สถานการณความไมวางใจ (Trust) ความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกันมักจะเกิดการติดขัด และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาคือ ความสัมพันธ (Relationship) ท่ีไมลงรอยกันระหวางกันคนตางๆ ใน
สังคม ดังท่ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดย้ําเตือนในประเด็นนี้วา“หากสังคมไรซ่ึงความยุติธรรมจะกอใหเกิด
ความทุกข ความขัดแยง การเสียกําลังใจ และนําไปสูวิกฤติดานตาง ๆ รวมท้ังวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจท่ีเรากําลังเผชิญอยู ฉะนั้น ความยุติธรรมในสังคมจึงเปนเรื่องสําคัญ แตเทาท่ีผานมา 
สังคมไทยยังใหความสําคัญกับเรื่องนี้นอยเกินไป” 

หลักฐานประการหนึ่งท่ีสามารถยืนยันบทสรุปของ ศ.นพ.ประเวศ วะสีชี้วา เทาท่ีผานมา 

สังคมไทยยังใหความสําคัญกับความยุติธรรมนอยเกินไปนั้น เราอาจจะประเมินไดจากตัวเลขลาสุดท่ี

โครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project) ได จัดอันดับใหไทยอยูในอันดับท่ี ๘๐ จาก ๙๗

ประเทศ ท่ีเสริมสรางความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ตามรายงานดัชนีหลักนิติธรรม ๒๐๑๒ (Rule 

 ๒ ลิขิต ธีรเวคิน, ความขัดแยงและการแกปญหา, วารสารสถาบันพระปกเกลา,  ปท่ี ๘, ๒๕๕๓ (เลมท่ี 

๑), [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th [๒ ก.พ.๒๕๖๑]. 
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of Law Index 2012) จะเห็นวา ในชวง ๑๐ ปท่ีผาน กลุมคนตางๆ มักจะตั้งคําถามตอความยุติธรรม

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางกฎหมาย และความยุติธรรม

ทางสังคม ซ่ึงการตั้งคําถามตอความยุติธรรมนั้น มักจะสัมพันธกับ “คน” ท่ีอาศัยอยูรวมกันในสังคม 

แตผูเขียนมองวา ปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหคําถามในลักษณะดังกลาว อาจจะเกิดจากการท่ี

กลุมคนตางๆ ไมเขาใจแกนแทของความยุติธรรมอยางรอบดาน ท้ังนี้ตัวแปรสําคัญท่ีทําใหมนุษย

สูญเสีย "ความเท่ียงธรรมจนกลายเปนความเท่ียงเทียม" คือ "อคติ" เพราะอคติจะทําใหสภาพจิตของ

มนุษยไมเท่ียงแทเพราะคลาดเคลื่อนไปจากธรรมจนนําไปสูความเอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ใน

พระพุทธศาสนาในแบงประเภทของอคติไวเปน ๔ ประการ คือ 

๑. ฉันทาคติ (Prejudice caused by love or desire; partiality) ความลําเอียงเพราะ
ความชอบ และรักใคร หมายถึง การทําใหเสียความยุติธรรม เพราะอางเอาความรักใครหรือความชอบ
พอกัน ซ่ึงมักเกิดกับตนเอง ญาติพ่ีนอง และคนสนิทสนม ความเอนเอียงเพราะชอบจะทําใหสูญเสีย
ความเปนกลาง และไมสามารถท่ีจะวางตน และปฏิบัติตอทุกคนใหเหมาะสมเหมือนๆกัน 

 ๒. โทสาคติ (Prejudice caused by hatred or enmity) ความลําเอียงเพราะความไม
ชอบ เกลียดชัง หรือโกรธแคน หมายถึง การทําใหเสียความยุติธรรม เพราะความโกรธ หรือลุอํานาจ
โทสะ เพราะมีจิตใจท่ีไมหนักแนน ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา และไมสามารถแยกเรื่องสวนตัวกับ
เรื่องงานออกจากกันได 

 ๓. โมหาคติ (Prejudice caused by delusion or stupidity) ความลําเอียงเพราะความ
หลงเพราะไมรู หรือความรูเทาไมถึงการณ หมายถึง การทําใหเสียความรูสึกธรรมเพราะความสะเพรา 
ความไมละเอียดถ่ีถวน รีบตัดสินใจกอนพิจารณาใหดี การไมเปดใจใหกวาง จึงทําใหมองโลกในแงราย 
และไมสามารถยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

๔. ภยาคติ (Prejudice caused by fear) ความลําเอียงเพราะความกลัว หมายถึง การ
ทําใหเสียความยุติธรรม เพราะมีความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอตนเอง และ
ครอบครัว จึงทําใหขาดความความกลาหาญ โดยเฉพาะความกลาหาญทางจริยธรรม คือ กลาคิด กลา
พูดในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 

ความลําเอียงท้ัง ๔ ประการนี้ เปนตัวแปรสําคัญท่ีจะปดก้ันจิตของมนุษยท่ีอาศัยอยู
รวมกันในฐานะเปนสัตวสังคมคลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากความยุติธรรม หรือเท่ียงธรรม จนทํา
ใหการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งขาดความชอบธรรม เพราะองคธรรมท่ีวาดวยความยุติธรรม 
(Justice) จะนําไปสูความไววางใจซ่ึงกันและกันของกลุมคนในสังคม (Trust) เม่ือมนุษยไววางใจ
เพราะไดรับความยุติธรรมท่ีพอรับไดในระปานกลางถึงมากท่ีสุด ยอมทําใหความสัมพันธระหวางกัน
และกันเปนไปในเชิงบวกมากยิ่งข้ึน (Relationship) ดังนั้น ความยุติธรรม ความไววางใจ และ
ความสัมพันธ จึงเปนประดุจหวงโซท่ีคลองท้ังการคิด พูด และแสดงออกตอกันของกลุมคนตางๆ ท่ี
อาศัยอยูรวมกันเปนสังคม 



๒๐๐ 
 

ปญหาความขัดแยงอุดมการณทางการเมืองท่ีมีรากเหงาจากปญหาโครงสรางทางชนชั้น
และสังคม ท้ังนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดวิเคราะหถึงปญหาประเด็นนี้วา ดวยโครงสรางท่ีไมเทา
เทียมกันทางเศรษฐกิจในสังคมไทยจึงกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการเมือง กลาวคือ “คนจน” และ
เกษตรกรไมมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเหมือนคนชั้นกลาง และการเขาไมถึง
ทรัพยากร (ซ่ึงในอดีตเคยเขาถึง แตถูกรัฐสวนกลางรวบอํานาจจัดการแตผูเดียวไว) คนเหลานี้จึงตอง 
“พ่ึงพิง” ผูมีทรัพยากรในหัวเมือง ภายใตระบบอุปถัมภแบบไทยเดิม และทําใหคนเหลานี้เปน “ผูมี
อิทธิพล” และสามารถไดรับความไววางใจเลือกใหเขามาทําหนาท่ีแทนในฐานะผูแทนราษฎรใน
ระบอบประชาธิปไตย และกาวไปสูอํานาจรัฐท่ีมากกวานั้นในฐานะรัฐมนตรี การท่ีระบบเศรษฐกิจไทย
ก็ยังไมใชระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีอาศัยกลไกตลาดเต็มท่ี และรัฐยังคงครอบครองทรัพยากรสําคัญไวและ
ใหสัมปทานแกเอกชน การเขาสูอํานาจการเมืองจึงไมไดหมายถึงการมี “อํานาจ” เทานั้น แตหมายถึง 
“โอกาส” ทางธุรกิจและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการมีอํานาจใหสัมปทาน หรืออาจไดรับสัมปทานเสียเอง 
ซ่ึงในหลายกรณีทําใหบุคคลเหลานี้กลายเปน “ผูม่ังมี” ข้ึนไดในเวลาอันรวดเร็ว การทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบในรูปแบบตางๆก็เกิดข้ึนโดยท่ัวไป ท้ังระดับการตัดสินใจของรัฐทางการเมือง ท้ังใน
ระบบการเลือกตั้งโครงสรางท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมและระบบการพ่ึงพิงกันแบบอุปถัมภฝงรากลึก
อยูในระบบการเมืองไทยต้ังแต พ.ศ.๒๔๗๕ โดยมีลักษณะสําคัญก็คือสภาพท่ีนักวิชาการเรียกวา              
“คนจน” ซ่ึงตองพ่ึงพิงการอุปถัมภและเปนคนสวนใหญของประเทศ เปน “ฐานเสียง” และเปนผู
กอใหเกิดเสียงขางมากในสภาและรัฐบาล แต “คนชั้นกลาง” เปน “ฐานนโยบาย” เพราะเสียงดังกวา
และมีอํานาจลมลางรัฐบาลท่ีตนไมชอบได ในขณะท่ีขาราชการทหารพลเรือนซ่ึงเปนตัวแทนอํานาจรัฐ
ท่ีแทจริง ก็ยังคงแยงชิงอํานาจทางการเมืองกับพรรคการเมืองและผูท่ีมาจากการเลือกตั้ง๓ บท
วิเคราะหนี้พยายามชี้ใหเห็นถึงสาเหตุท่ีแทจริงปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในประเทศไทยท่ี
ผานมา ไมไดมาจากอุดมการณทางการเมืองท่ีแตกตาง แตสาเหตุหลักเปนเพราะปญหาเชิงโครงสราง
ทางสังคมท่ีไมไดรับการแกไขอยางจริงจึงเกิดปญหายืดเยื้อและลุกลามมาจนถึงปจจุบัน เกิดกระแส
การสื่อสารท่ีเปนไวรัสขยายเชื้อพันธแหงความขัดแยงในสังคมใหเปนวงกวางมากข้ึน 

 ปญหาการใช Hate Speech ซ่ึงเปนไวรัสทางสังคมไทย ทามกลางสังคมไทยซ่ึงกําลัง
เผชิญหนากับกระแสการใชคําพูดกระตุนใหเกิดการ "แปลกแยก แบงแยก และแตกแยก" ระหวางกลุม
คนในชาติ สังคมไทยด่ังเดิมเปนสังคม "นินทา" หรือ "สังคม Gossip" เพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
พฤติกรรมของตัวเองใหเปนไปในเชิงบวก มิไดมีจุดมุงหมายในการใช Gossip เพ่ือใหเกิดการดูถูก 
เหยียดหยาม และเกลียดชังซ่ึงกันและกัน แตกระบวนการในปจจุบัน เปนมากกวาการ Gossip หรือ
นินทา เพราะมุงเพ่ือใหเกิดการเกลียดชัง และแบงฝาย รวมไปถึงการดูถูกเหยียดหยามกลุมคนท่ีมี
ความเชื่อและอุดมการณท่ีแตกตาง 

กลาวไดวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยขณะนี้ หากมิไดมีการแสวงหาแนวทางใน
การจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม แนวโนมท่ีจะเกิดตามมาคือ สังคมไทยกําลังพาตัวเอง

 
๓ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความขัดแยงในประเทศไทย: สาเหตุ ผลกระทบ และทางแก”, OK NATION 

BLOCK, วันอาทิตยท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
nhongkampangdin/2010/03/28/entry-1[๓ ธ.ค.๒๕๖๐]. 

                                                           



๒๐๑ 
 

ไปสูวงเวียนท่ีคลายคลึงเหตุการณฆาลางเผาพันธุในรวันดา คือ เหตุการณท่ีชนพ้ืนเมืองชาวตุดซี 
(Tutsi) และชนพ้ืนเมืองชาวฮูตู (Hutu) ถูกสังหารหมูไปประมาณ ๘๐๐,๐๐๐-๑,๐๗๑,๐๐๐ คน
ในชวงเวลา ๑๐๐ วันตั้งแตวันท่ี ๖ เมษายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมในป พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ.
๑๙๙๔) ในประเทศรวันดา โดยกลุมผูกระทําการสังหารหมูคือ กลุมทหารบานหัวรุนแรงชาวฮูตู ไดแก
กลุมอินเตราฮัมเว (Interahamwe เปนภาษากินยารวันดาแปลวา "ผูท่ีสูดวยกัน") และกลุมอิมปูซูมูกัม
บิ (Impuzamugambi แปลวา "ผูท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน") 

  มีคําถามวา จะทําอยางไรใหสังคมไทยไมพายเรือในอางของความขัดแยงดังกลาว ท้ังนี้
สังคมไทยปจจุบันไมไดอับจนปญญาในการแสวงหาเครื่องมือเพ่ือสรางความปรองดอง แตปญหาใหญ
ของสังคมไทยขณะนี้คือ (๑) ทาทีท่ีแสดงออกทางกาย วาจา และใจของคูขัดแยงท่ีสะทอนถึงความ
เกลียดชัง และการไมยอมลดลาวาศอก (๒) เปนไปไดวา คําวา "ความไววางใจ" ไมมีอยูพจนานุกรม
ของคูขัดแยง หรือหากมีอยูแตคูขัดแยงยังหาไมพบ การเขาสูกระบวนการสรางความปรองดอง หากไร
ซ่ึงตัวแปรเบื้องตนอยางนอยสองขอนี้ จึงเปนไปไมไดเลยท่ีคูขัดแยงจะเริ่มตนบมเพาะความปรองดอง
ใหเกิดข้ึนในใจและสังคมไทย คําถามมีวา (๑) เราจะวางทาทีตอคูขัดแยงอยางไร? จึงไมทําใหความ
ขัดแยงตั้งตัว ตื่นตัว และแตกตัวในท่ีสุด (๒) กระบวนการในการสรางความไววางใจควรเริ่มตนตรงจุด
ไหน? และอยางไร? การท่ีคูขัดแยงตอบสองขอนี้ไดชัดเจน ยอมทําใหกระบวนการสรางความ
ปรองดองมีจุดเริ่มตนท่ีชัดเจนดวยเชนกัน หากคูขัดแยงตอบไมได คูท่ีไมขัดแยงจะรวมกันชวยสง
สัญญาณอยางไร? จึงจะทําใหสังคมไทยไมพายเรือในอางของความขัดแยงดังเชนปจจุบันนี้และ
สามารถกาวขามความขัดแยงไปสูการมีสันติภาพท่ีแทจริง 

 ท้ังนี้ในทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนของพระพุทธเจาตรัสไววา สันติภาพเกิดจากภายใน 
หนทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการศึกษาเปนวิถีทางท่ีจะสรางสันติภาพจากภายในแกมนุษยทุกคน ในฐานะท่ี
เปนเครื่องมือสําหรับการเติมเต็มชีวิตของตนเอง ในโลกท่ีเต็มไปดวยแรงบีบค้ัน การศึกษาเปน
แรงผลักดันตอการสรางหนทางใหมๆ แหงการคิด การกระทํา เพ่ือสรางสังคมท่ีเต็มไปดวยความ
ยืดหยุน ซ่ึงสามารถปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงและบรรเทาผลกระทบจากความบีบค้ันลงได ซ่ึง
สมาชิกในสังคมแตละคนตองตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอผูอ่ืน โลกและสิ่งแวดลอม สิ่งนี้เปน
จุดเริ่มตนท่ีดีตอการสรางความสามัคคีของประชาคมโลก ท่ีมนุษยตองตอสู กับความทาทาย
หลากหลายท่ีสังคมตางๆ กําลังเผชิญหนาบนรากฐานแหงความเสมอภาคและความเคารพซ่ึงกันและ
กัน การศึกษาคือสาระสําคัญตอการพัฒนาสิ่งเหลานั้น 

 กลาวไดวาหลักคําสอนในศาสนาท่ีนําไปสูการปฏิบัตินับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญตอ
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพในหลักศาสนาจึงเปน
หนึ่งในกระบวนการท่ีนําสังคมไทยไปสูสันติภาพอยางมีทิศทางและมีจุดหมายมุงพัฒนาคนใหเกิด
ปญญาตื่นรูและสังคมตื่นตัวไดอยางแทจริง 

 

 



๒๐๒ 
 

๕.๒ การบูรณาหลักการ และวิถีปฏิบัติในศาสนาเพ่ือกระบวนการสรางสันติภาพ 
       ในสังคมไทย 

ในขณะท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญหนากับความขัดแยง และความรุนแรง ซ่ึงสะทอนผาน
พฤติกรรมของคนบางคน หรือบางกลุมท่ีอางตัววาเปนศาสนิกของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตขาดการ
เคารพ และขาดการใหเกียรติตอหลักการ และความเชื่อทางศาสนาอ่ืนๆ ในวิถีทางท่ีไมเหมาะสมโดย
การแสดงออกทางกาย และวาจาในเชิงลบมิติตางๆ เชน การวาดการตูน การจัดทําภาพยนตร หรือ
คลิปวีดิโอ และการลบหลูคัมภีร หรือรูปปน การดําเนินการดังกลาว แมจะตั้งใจ หรือกระทําการดวย
ความคึกคะนองโดยขาดความยั้งคิด แตเม่ือกระทบอารมณ และความรูสึกของของกลุมคนท่ีมีความ
เชื่อแตกตางแลว ยอมเปนเรื่องงายท่ีจะทําใหความขัดแขงไดปะทุตัวออกจนกลายเปนความรุนแรง 
และในหลายสถานการณ วิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนไดเดินทางไปสูสภาวะท่ีกําลังตีบตัน อีกท้ังอับจน
หนทางในการแสวงหาทางออกอยางสันติระหวางเพ่ือนรวมโลก โศกนาฏกรรมสุดทายท่ีมักจะเกิดข้ึน
คือ ความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสิน ทามกลางเสียงรองไห และหยาดน้ําตาของเพ่ือนรวมโลก 

คําถามท่ีสําคัญก็คือ แมวาสังคมไทยจะความแตกตางกันท้ังศาสนา วัฒนธรรมและความ

เชื่อ แตในฐานะท่ีเปนมนุษยรวมโลกท่ีรักความสุข เกลียดกลัวความทุกขเชนเดียวกัน พลังทางศาสนา

ในมิติตางๆ จะเขาไปชวยฟนฟู และเชื่อมสมานสังคมโลกใหสามารถปรับวิธีคิด และทาทีของการอยู

รวมกันไดอยางไร จึงจะทําใหมนุษยชาติสามารถดํารงอยูรวมกันอยางมีขันติธรรม สามารถยอมรับ 

และอดทนตอความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณและความเชื่ออยางมีสติ สะทอน

ใหเห็นสถานการณท่ีศาสนากําลังเผชิญหนากับ “กระแสของความขัดแยงและความรุนแรง” ท่ีกําลัง

แพรหลายอยูในสังคมโลก เกิดคําถามท่ีทาทายตอศรัทธาความเชื่อทางศาสนาวา 

 (๑) ศาสนาจะเปนสวนหนึ่งของการรวมนําเสนอทางรอด และรวมแกปญหาใหมวล

มนุษยชาติไดอยางไร? จึงจะทําใหมนุษยชาติไมตกอยูในหวงเหว และหลุมพรางของความขัดแยงและ

ความรุนแรง จนนําไปสูความสามารถท่ีจะรูเทาทันโดยไมตกอยูในหลุมพรางของสิ่งเหลานั้น 

 (๒) ศาสนาอาจจะกลายเปนสวนหนึ่งของปญหาหรือไม? อัน เนื่องจากการท่ีศาสนาในแง
ศาสนาบุคคลในรูปขององคกรศาสนาเองไมไดตระหนัก รู หรือรูเทาทันตอกระแสของโลกาภิวัตน จึง
ไมสามารถปรับตัวใหสอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนของสังคม และทําอยางไร ศาสนาจึงจะไม
กลายเปนภาระ หรือสวนเกินของสังคมในโอกาสตอไป 

 (๓) ศาสนาพายแพตอสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงท่ีกําลังขยายท่ัวอยูท่ัวทุก
มุมโลกจริงหรือไม? ตัวแปรสําคัญท่ีทําใหคนพบรองรอยของความพายแพ คือ การเงียบเฉย 
(Voiceless) ตอ พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือสถานการณความขัดแยงและความรุนแรง โดยไมเขา
ไปรวมนําเสนอทางออกท่ีเหมาะสม หรือวิพากษพฤติกรรม หรืออุดมการณท่ีผิดรูปไปจากหลักการทาง
ศาสนา 

ดวย ๓ คําถามนี้ จึงนําไปสูการทําอยางไรใหคุณคาของพลังศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยุคท่ีโลกหลอมรวมวัฒนธรรมอันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน สังคมทุกวันนี้จึงกลาวถึงคําวาสังคมพหุ
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วัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน การอางถึงคําสอนแบบสุดโตงจะชวยสรางโลกหรือทําลายโลกเปนประเด็นท่ีนา
ทบทวน อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีเราตองใหความสนใจ และใสใจคือ “หากมนุษยโลกไรซ่ึงความรัก 
ความหวัง และแรงบันดาลใจ ในขณะท่ีดวงจิตเต็มไปดวยความเกลียดชัง ความหวาดกลัวตอการภัยท่ี
กําลังคุกคามท้ังภายในและภายนอก” จึงเปนหนาท่ีหลักของศาสนาตางๆ ในโลกนี้ ท่ีจะตองชวยกัน
เติมเต็มอยางเรงดวนคือ  

(๑) การทําใหผูนับถือมีความสุข ม่ันคงและปลอดภัยในการใชชีวิตอยางยั่งยืน  
(๒) การปลุกเราใหมนุษยชาติอยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน และสิ่งอ่ืนอยางสงบ สันติสุข และ

มีขันติธรรมตอความแตกตางทางอุดมการณและความเชื่ออยางมีสติ  
(๓) การไมกระทําการสิ่งใด หรือสรางเง่ือนไขใดๆ ในอันท่ีจะนําไปสูความขัดแยงระหวาง

เพ่ือนรวมศาสนา ซ่ึงจะกอใหความเกิดความหวาดระแวง และหวาดกลัวตอมวลมนุษยชาติท่ีเปนเพ่ือน
รวมทุกขเกิด แก เจ็บ และตาย  

(๔) การทําใหผูนับถือมีขันติธรรมทางศาสนา โดยไมตกอยูในหลุมพรางของความขัดแยง
และความรุนแรงในขณะท่ีมีบุคคลหรือ กลุมบุคคลพยายามท่ีจะสรางเง่ือนไขยั่วยุ หรือกระตุนใหเกิด
ความรุนแรง 

แมวาศาสนากําลังถูกทาทายในสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงของกระแส
สังคมโลก แตอยางไรก็ตามมวลมนุษยชาติคงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา การเกิดข้ึนของศาสนามี
เปาหมายสําคัญสูงสุดคือการอยูรวมกันอยางรมเย็น และเปนสันติสุขของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเราควร
ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหแกศาสนาไดกลับมาทําหนาท่ีอยาง “หนักแนน และเต็ม
ศักยภาพ” และ สรางสังคมใหเกิดการตื่นรูมากยิ่งข้ึนท้ังในมิติของแนวคิด และแนวปฏิบัติท่ีสอดรับกับ
วิถีความเปลี่ยนของสังคมโลกท่ีกําลังเดินหนาไปสู ความขัดแยงและความรุนแรงอันเนื่องจากการตัว
แปรตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีแปลกแยกและแตกตาง สําหรับสังคมไทยศาสนาท่ี
รัฐบาลไดใหการรับรองไดแก ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิกข แตอยางไรก็ตามศาสนาท่ีมี
จํานวนประชากรนับถือมากท่ีสุดในสังคมไทยจากตัวเลขในการสํารวจป ๒๕๕๗ พบวา ศาสนาพุทธ มี
จํานวนประชากรท่ีนับถือเปนอันดับ ๑ คิดเปนรอยละ ๙๔.๖ รองลงมาเปนศาสนาอิสลาม คิดเปนรอย
ละ ๔.๒ และ ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ ๑.๑๔ ดังนั้นในสวนของการวิเคราะหองคความรูหลักการ
และวิถีปฏิบัติสันติภาพในหลักศาสนาเพ่ือกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย ผูวิจัยจึงมุง
วิเคราะหเจาะประเด็นท่ี ๓ ศาสนาหลักของสังคม เพ่ือใหไดองคความรูในการนําไปใชในการนํา
หลักการ และวิถีปฏิบัติทางศาสนาท่ีสามารถบูรณาการนํามาใชในกระบวนการสรางสันติภาพท่ี
เหมาะสมกับสังคมไทย 

ท้ังนี้จากการศึกษาในบทท่ี ๒ แสดงใหเห็นถึงหลักการดานสันติภาพในแตละศาสนา แต
สําหรับในสวนนี้จะแสดงการเปรียบเทียบถึงเกณฑชี้วัดการสรางสันติภาพและหลักการสรางสันติภาพ

๔https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0
%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%
97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 
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ในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ท่ีมีจุดรวมท่ีสามารถนํามาบูรณาการเปนหลักการและวิถีปฏิบัติทาง
ศาสนาในกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๕.๒.๑ สรุปเปรียบเทียบเกณฑช้ีวัดท่ีแสดงถึงสันติภาพ และกระบวนการพ้ืนฐานใน

การเขาถึงสันติภาพ 

ศาสนา เกณฑช้ีวัดการแสดงถึงสันติภาพ กระบวนการพ้ืนฐานในการเขาถึง
สันติภาพ 

พุทธ (๑) สันติภาพทางกาย (ไมทําลายชีวิต ไมลัก
ทรัพย ไมผิดสามีภรรยา 
(๒) สันติภาพทางวาจา   
(๓) สันติภาพทางใจ มีสติ ไมอคติ เห็นอกเห็น
ใจเพ่ือนมนุษย มีความสงบใจ 

(๑) ข้ันปรับเปลีย่นความเห็น 
(๒) ข้ันการปรับเปลี่ยนการกระทํา 
(สัมมาวาจา, สัมมาอาชีว, สัมมาวายามะ, 
สัมมากัมมันตะ) 
(๓) ข้ันการเสริมสรางและปองกันใหความคิด
และการกระทํา (ฝกสมาธิ ภาวนา) 

คริสต บัญญัติ ๑๐ ประการสรุปลง ๕ หลักการ 
(๑) การมีศรัทธาตอพระผูเปนเจา 
(๒) การปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา 
(๓) มีระเบียบวินัย 
(๔) กระทํากิจกรรมเพ่ือสงเคราะหบุคคลอ่ืน 
เพ่ือสาธารณประโยชน 
(๕) สวดมนตภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนาตาม
ขอบัญญัต ิ
 

๑) การเสวนากันดวยความเคารพและไมมี
อคติตอกัน 

๒) ยอมรับวาตนเองก็มีสวนผิดในความ
ขัดแยงน้ัน 

๓) ประกาศ/ยืนยันความจริง ใหขอมูลได
ทราบโดยท่ัวกัน และพรอมท่ีจะรับฟงขอมูล
ของคนอ่ืน 

๔) ภานาและอดอาหาร โดยละเวนความ
รุนแรงทุกประเภท 

๕) เสนอความคิด/ความคาดหวัง/ความ
ตองการ ซึ่งไดกลั่นกรองมาแลวจากการ
ภาวนา 

อิสลาม ๑) การปลอดจากความเท็จและอวิชชาทุก
ประการ  
 ๒) การปลอดจากอบายมุขและความผิดบาป
ทุกประการ  
 ๓) การปลอดจากความอยุติธรรมและการ
ละเมิดรุกรานทุกประการ  
 ๔) การปลอดจากการกดข่ีและการรวมมือ
สมคบคิดมุงรายทุกประการ  
 ๕) การปลอดจากการตั้งภาคีและการอุตริทุก
ประการ  
 ๖) การปลอดจากการปฏิเสธและการการถอด
บทเรียนการจัดการความขัดแยงของชุมชนบาน
บึงคัด ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลกทุกประการ  
 ๗) การปลอดจากโรครายและทุกขภัยทุก

ในระดับบุคคล 
๑) การมีศรัทธา มี ๖ ประการ  
๒)การปฏบัิติ ๕ ประการ  (การปฏิญาณตน, 
การละหมาด, การถือศีลอด, การจายซะกาต, 
การประกอบพิธีฮัจน  
ในระดับสังคม 
(๑) การสถาปนาความยตุิธรรม 
(๒) การสรางความเขมแข็งทางสังคมผานการ
กระทําดวยคณุธรรมและความดีงาม 
(๓) ความเปนสากลและเกียรตศิักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย 
(๔) ความเทาเทียม 
(๕) ความศักดิส์ิทธ์ิแหงชีวิตมนุษย 
(๖) การมุงสูสันตสิุข 
(๗) การเจรจาเพ่ือลดความขัดแยง 
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ประการ  
 ๘) การปลอดจากการกระซิบกระซาบของมาร
รายและการลอลวงของดัจญาล (ตัวโกลท่ีจะ
ปรากฏในวันสิ้นโลก)  
 ๙) การปลอดจากการทรมานในไฟนรกและท่ี
พักอันเลวรายในปรโลก 

(๘)การใหอภัย 
(๙) ความรับผิดชอบในการกระทําและการ
ตัดสินใจ 
(๑๐) ความอดทน 
(๑๑) กระบวนการมสีวนรวมและยอมรับซึ่ง
กันและกัน 
(๑๒) ความเปนพหุลักษณและความ
หลากหลาย 

 

เห็นไดวา แนวคิดและกระบวนการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา พบวา ทุกศาสนาตาง
ก็มีจุดหมายเพ่ือนําพามนุษยเขาสูความสันติ ความสุข ความสงบ แมวา ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม อาจมี
จุดหมายในสภาวะการเขาถึงสันติในมิติท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม คําสอนทุกศาสนาก็เปน
รากฐานเครื่องมือสําคัญในการทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สําหรับศาสนาพุทธเนนเรื่องของ
การพัฒนาตนเองเปนเบื้องตน การจัดการความขัดแยงในตนเอง และปองกันความขัดแยงหรือการ
สรางการเบียดเบียนตอผูอ่ืน นอกจากนี้พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีกําเนิดข้ึนพรอมกับคําสอนของ
พระพุทธเจา ท่ีชวยปลดปลอยอิสรภาพในเรื่องชนชั้นวรรณะ และความเหลื่อมล้ําในสังคมอินเดีย
โบราณในขณะท่ีศาสนาคริสต พระเยซูซ่ึงเปนผูไถบาปถือกําเนิดข้ึน เพ่ือนําพามวลมนุษยท่ีมีความ
ศรัทธาไปสูความรอดพนจากทุกขและเขาถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา และสําหรับศาสนาอิสลาม
มีหลักคําสอนเปนศาสนาแหงสันติภาพ การแสดงออกของผูศรัทธาเปนเสมือนเกณฑหรือเครื่องชี้วัด
ความเปนสันติภาพในอิสลาม  กลาวโดยสรุปท้ัง ๓ ศาสนาตางก็ถืออุดมการณสําคัญเหมือนกันคือการ
ปลดปลอยมวลมนุษยชาติใหพนจากทุกข เขาถึงสันติสุขและมีสันติภาพในการดําเนินชีวิต หลักการ
ดํารงอยูรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับสรรพสิ่งดวยความรักและกรุณาตอกัน แตอาจมี
คําถามวาแลวทําไมสังคมไทยยังมีความขัดแยงและความรุนแรงอยูท้ังๆ ท่ีประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาหลักท้ัง ๓ ศาสนานี้ คําตอบนาจะอยูท่ีการยอมรับ การเขาใจ ความเขาถึงศาสนาของศาสนิก
ในสังคมท่ีนอกจากจะตองเขาใจหลักคําสอนท่ีเปนแกนของศาสนาตนแลว ยังตองเปดใจกวางท่ีจะ
เคารพในความเชื่อความศรัทธาของเพ่ือนตางศาสนิก ประเด็นท่ีจะวิเคราะหตอไปวาปจจัยเง่ือนไข
อะไรท่ีทําใหการนําหลักคําสอนทางศาสนาสามารถนําไปใชในกระบวนการสรางสันติภาพประสบ
ผลสําเร็จ 

 ๕.๒.๒ ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพใน

สังคมไทย  

 ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมนั้นบางครั้ง
บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง อีกท้ังโลกสมัยใหมก็ยังมีขอบเขตท่ีแคบกวาเกา
เปนอยางมาก ดังนั้นการนําคําสอนทางศาสนาไปใชเพ่ือการพัฒนาสังคมนั้นก็อาจกลาวไดวา ตองมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะกับผูคนในยุคสมัยมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตาม แมวายุคสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไป แตธรรมชาติของมนุษยท่ีเก่ียวของกับชีวิตของมนุษยไมไดแตกตางกันมากนัก                 



๒๐๖ 
 

อาจกลาวไดวา มนุษยพยายามแสวงหาความสุข หลีกหนีจากความทุกข เปนพ้ืนฐานรวมกัน ดังนั้น
การหาหลักการรวมกันเพ่ือเปนแนวทางใหกับสังคมโดยไมตองมาตอบโตวาคําสอนใดดีกวาใครเพ่ือลด
ปญหาความขัดแยงประเภทคานิยมและความเชื่อ ซ่ึงจากการศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 

๕.๒.๓ หลักการและวิถีปฏิบัติแบบพหุศาสนาเพ่ือสรางสันติภาพในสังคมไทย 

เม่ือกลาวถึงหลักการในภาพรวมของพหุศาสนาท่ีสามารถนํามาเปนฐานในการประพฤติ

ปฏิบัติรวมกันในสังคมไทยนั้น สามารถนําจุดเดนมานําเสนอไดดังนี้ 

 ๑) หลักแหงการเวนจากการทําช่ัวและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการ
กระทําความชั่วและทําแตความดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทาง
ปฏิบัติของแตละศาสนาอาจมีขอแตกตางกันไป เชน พระพุทธศาสนามีศีล คือ ขอหาม และธรรมะ คือ
หลักสําหรับเปนขอปฏิบัติ ศาสนาคริสตมีบัญญัติ ๑๐ ประการ ศาสนาอิสลามสอนใหยึดหลัก
ศรัทธา ๖ ประการ และหลักปฏิบัติ ๕ ประการ เปนตน 

 ๒) หลักแหงความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมาย
ท้ังหลักธรรมคําสอนในคัมภีร และคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอน
ทํานองภาษิตเตือนใจ เชน พระพุทธศาสนามีคติธรรมท่ียึดถือ เชน เมตตาธรรมเปนเครื่องคํ้าจุนโลก
และพึงเอาชนะความชั่วดวยความดี ในศาสนาคริสตพระเยซูทรงสอนวา จงรักพระเจาอยางสุดใจสุด
ความคิด และสุดกําลัง และจงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรง
กลาว ผูใดขาดความเมตตาเพ่ือนมนุษยผูนั้นไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเนนเรื่อง
ความรัก ความเมตตา เพราะหากมนุษยทุกคนมีความรักความเมตตาอยูในใจแลว ก็จะไมมีการ
เบียดเบียนกัน ตางใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 ๓) หลักแหงการเสียสละหรือการแบงปน อยางเอ้ืออารี เชน พระพุทธศาสนามี
หลักธรรมท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลาม
ไดมีการกําหนดหลักการใหชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน (ซากาด) แกผูยากจนหรือสมควรไดรับความ
ชวยเหลือในอัตรารอยละ ๒.๕ ของรายได ศาสนาคริสตจะเนนใหมนุษยเสียสละ ใหอภัย เอ้ือเฟอ โดย
ไมหวังผลตอบแทนอันใด หากแตเปนการกระทําเพราะเห็นวาเปนสิ่งท่ีดีงามในฐานะท่ีเปนมนุษยผู
หนึ่ง 

 ๔) หลักแหงความเพียรในชีวิต กลาวคือ  อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มี
ความพยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยู เสมอ เชน 
พระพุทธศาสนาสอนใหคนเคารพในการศึกษา สรรเสริญความเจริญกาวหนา มีหลักคําสอน อิทธิบาท  

๕) หลักแหงการยึดหลักความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น 
จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง อคติ ๔ ประการ คือ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ศาสนาคริสตมุงเนนวา เจาท้ังหลายอยาเห็นแกหนาผูใดใน
การพิพากษา จงฟงทาน ผูใหญ ผูนอย เหมือนกัน เจาท้ังหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้น
เปนการตัดสินของพระเจา หรือศาสนาอิสลามสอนใหคํารงความยุติธรรม แมจะกระทบกระเทือนตอ



๒๐๗ 
 

ตัวเจาของ ตอมารดา บิดาหรือญาติ ไมวาเขาจะเปนคนมีหรือคนจน และอยาถือตามอารมณใครใน
การรักษาความยุติธรรม เปนตน 

หลักการเหลานี้สอดรับกับทัศนะของพระธรรมโกศาจารย ท่ีไดบรรยายตอผูนําศาสนาจาก
สามจังหวัดภาคใตวา  ศาสนาจะชวยโลกของเราไมได หากศาสนาใดๆ ก็ตามในโลกนี้  ๑) ไมสามารถ
ท่ีจะทําใหผูนับถือมีความสุขกับการใชชีวิตอยางยั่งยืน (๒) ไมสามารถทําใหอยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน 
และสิ่งอ่ืนอยางสงบ และสันติสุข (๓) สรางความหวาดระแวง และหวาดกลัวตอมวลมนุษยชาติ (๔) 
ทําใหผูนับถือขาดความตระหนักรู และเปนทาสของวัตถุนิยม หรือคลอยตามลัทธิบริโภคนิยมโดยขาด
การรูเทาทัน สะทอนปญหาอุปสรรคการสรางสันติภาพในมิติศาสนาไดวา ปญหาหลักไมไดอยูท่ีเนื้อแท 
หรือแกนแทของศาสนา  เพราะหลักการของศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวลมนุษยชาติอยู
รวม กันอยางสงบ และสันติ  อีกท้ังเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี 
ความสมานฉันท และความปรองดองของคนในชาติและสังคมโลก๕ 

อยางไรก็ตาม แมวาอาจจะมีหลักการและวิถีปฏิบัติท่ีเปนคุณคารวมในศาสนาตางๆ                   
ท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย แตท้ังนี้การนําไปใชอาจไม
สําเร็จผลเนื่องจากอุปสรรคตางๆ และผูเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทยควรท่ี
จะตองพิจารณาเม่ือจะนําศาสนาไปเสริมสรางสันติภาพในสังคมไทย  

๕.๒.๔ ปญหาอุปสรรคตอการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา   

ความพยายามของศาสนบุคคลหรือองคการศาสนา: ในทัศนะของพระธรรมโกศาจารย 
มองวา ปญหา คือ ศาสนบุคคล หรือองคกรทางศาสนาไมไดพยายามหรือสนับสนุนเทาท่ีควร รวมไป
ถึงการพัฒนา หรือยึดม่ันในหลักการและแกนแทของศาสนาตัวเอง ศาสนบุคคลหรือองคกรศาสนา
บางสวนได “บิด” หรือ “แปรรูป” หลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ 
ผลประโยชน ความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน ชักนํา และชักพาใหศาสนิก    
ท่ีเคารพ ศรัทธาและนับถือใหหลุดออกไปจากวงโคจร หรือลัทธิบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม ศาสน
บุคคลหรือองคกรศาสนาควรใหความใสใจคือ หันหลังใหแก “การแยงชิง” ไปสู “การแบงปน” คือ 
แบงปนความรักใหสอดรับกับความรู แบงปนผลประโยชน และความตองการดานทรัพยากร ใหสอด
รับกับโลกธรรมท่ีมีอยูและดํารงอยูในโลกนี้๖ อนึ่งพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมท่ี                
ไมสามารถแยกออกจากกันได พระพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง แตพระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลและบทบัญญัติตอวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม ซ่ึงนัก

๕ Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

๖ Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

                                                           



๒๐๘ 
 

สังคมศาสตรใหการยอมรับความสําคัญของพระพุทธศาสนาในลักษณะท่ีเปนระบบควบคุมสังคมใหสุข
สงบ และเปนสถาบันเบื้องตนสําหรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสวัสดิการของมนุษย๗  

การขาดปญญาท่ีจะนําองคความรูทางศาสนาไปประยุกตใช: จากหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะพบวา ทุกศาสนาลวนมีคําสอนท่ีสงเสริมตอการสรางสันติสุขท้ังในระดับ
สังคมและบุคคล แตในสภาพสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน กลับพบวา ศาสนาไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
ความขัดแยง  นั้นหมายความวา จุดมุงหมายของศาสนายังไมไดถูกนํามาใชอยางแทจริง พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดนําเสนอกระบวนทัศนพุทธสันติวิธี (Buddhist Paradigm) เพ่ือแกปญหา
ความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  ทานไดสะทอนสาเหตุท่ีศาสนายังไมสามารถนํามาเปน
เครื่องมือสรางสันติสุขรวมกันได คือ การขาดปญญาหรือขาดองคความรู ดังจะเห็นไดจาก “ ผูคนใน
ยุคใหมนี้ยังมีจิตใจท่ีคับแคบ ตางฝายตางแบงแยกกันมากข้ึน แตละฝายตางมุงหาผลประโยชนใหแก
ตน และพรรคพวก มุงรักษาและเสริมอํานาจความยิ่งใหญของตน ทะเลาะวิวาทกัน และทํารายกัน
อยางรุนแรงท้ังในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศชาติ ทําใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา โลกสากล คนยิ่ง
สากรรจ” คือ ตกหลมความทุกขแหงประวัติศาสตรเหมือนของสังคมไทยอยางนอย ๖ หลม คือ (๑) 
ความอยุติธรรมทางสังคม  (๒) ปญหาทางสังคม ความเจ็บปวยทางสังคม และการขาดความสุข (๓) 
การคอรรัปชั่น (๔) ความไรซ่ึงเสถียรภาพ (๕) ความไรซ่ึงความยั่งยืน และ (๖) ความไรซ่ึงสันติสุขและ
สันติภาพ๘   

ศรัทธาท่ีขาดเคล่ือนจากคําสอน: กลาวไดวา ความขัดแยงในสังคมมาจากสาเหตุภายใน
จิตใจของมนุษย ทําใหมนุษย ความขัดแยงทางความคิด ทางสังคม และทางการเมือง  มีสาเหตุ ๓ 
ประการ คือ  ตัณหา หรือ กิเลส  ถูกครอบงําโดย โลภะจิต โทสะจิต โมหะจิต, มานะ คือ ความ
ตองการอํานาจอยางบาคลั่ง,  ทิฎฐิ ความยึดม่ัน ถือม่ัน ในลัทธิความเชื่ออุดมการณ และศาสนา  
ปญหาท่ีศาสนากลายเปนสวนหนึ่งท่ีนํามาใชสรางประเด็นความขัดแยง ดังท่ีชูวิทย  ไชยเบา 
นักวิชาการดานสังคมศึกษา มองวา สาเหตุหนึ่งของความขัดแยงทางศาสนา คือ ความแตกตาง  
ศาสนาทุกศาสนา ท้ังๆ ท่ีทุกศาสนาตางก็สอนใหมนุษยรักกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางสงบ  ไมให
เบียดเบียนกัน  ศาสนาคริสตสอนใหรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง  ศาสนาพุทธสอนให รักทุกคนดุจ
แมรักลูกนอยของตนเพราะความรักเมตตาคือธรรมคํ้าจุนโลกและสังคม  ศาสนาอิสลามสอนวา จง
อยากินอ่ิมแลวปลอยใหเพ่ือนบานหิวโหย  หลักการทางศาสนาตางก็สอนใหรักกัน  แตก็ยังมีศาสนิก
ของศาสนาตางๆ กลับเกลียดชังกัน  สงสัยหวาดระแวง ดาประณามซ่ึงกันและกัน ในท่ีสุดก็นําไปสูการ
เบียดเบียนเขนฆากันในนามของศาสนา  เบียดเบียน เขนฆาเพ่ือพระเจาของตน แมแตในศาสนา
เดียวกันก็ยังมีความขัดแยงกันเอง  ปญหาคนเกลียดกันเพราะศาสนา เปนเรื่องท่ีมีมานานแลวและเปน
ปญหาของนักศาสนศาสตรไมตองการใหเกิดข้ึน  สงครามศาสนาบางแหงแมจะยุติไปแลว  แตใน

๗ ภารดี มหาขันธ, พ้ืนฐานอารยธรรมไทย, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒), 
หนา ๓๓-๕๐. 

 ๘  กฤษ เพ่ิมทันตจิตต ศ.ดร., กระบวนทัศนและหลักการบริหารวิถีพุทธ, ๒๕๕๓, หนา ๙๕-๑๒๙.  
http://kantacandidate.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๔/blog-post.html 
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ปจจุบันหาไดยุติอยางสิ้นเชิงไม โดยความขัดแยงอาจจะมาจากหลายสาเหตุแตจากการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรของศาสนาตาง ๆ เราจะพบความจริงวาไมมีศาสนาใดในโลกนี้ท่ีไมมีการแตกแยกนิกาย 
โดยมีเหตุผลหลายประการดังนี้ 

๑) ความแตกตางทางพิธีกรรม  เนื่องดวยพิธีกรรมอีกศาสนาหนึ่งสงเสริม  อีกศาสนาหนึ่ง
คัดคานไมสงเสริม  เชน การฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ การมีพุทธรูปเปนรูปเคารพแทนพระพุทธเจา      

๒) ความแตกตางทางความเชื่อ   เชน ความเชื่อของคาทอลิก  เชื่อวาพระสันตะปาปาเปน
ผูแทนพระเจา  แตชาวโปเตสแตนท กลับรับไมไดและยอมรับไมได หรือ การจุดธูปเทียนบูชาพระและ
การเจริญวิปสสนาเปนมงคล  ตางกับชาวคริสตบางกลุมกลับเชื่อวานั่นคือสาเหตุท่ีเปดชองทางใหผีเขา
ได 
 ๓) ความแตกตางทางเชื้อชาติและผิวพรรณ  เชน คนผิวขาวมองคนผิวดําเปนเพียงสิ่งท่ี
พระผูเปนเจาสรางข้ึนมาเพ่ือเปนแรงงาน    

๔) ความแตกตางทางดานคําสอน  หลักการประพฤติปฏิบัติ   เชน พระเยซูไดปฏิวัติคํา
สอนของชาวโรมจากท่ีมีเทพเจาหลายองค  ใหมีพระเจาเพียงองคเดียวในโลกคือพระยะโฮวา   หรือ
พระพุทธศาสนาท่ีปฏิเสธพระเจาถือวาเปนซาตานโดยอัตโนมัติ 
 ๕) การนําศาสนาเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทางการเมือง  ประชาชนท่ีไมมีความรู
ทางศาสนาอยางกระจางจริง จึงตกเปนทาสของผูนําท่ีใชศาสนาบังหนาเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง
ของตน พระเยซูประกาศศาสนาใหมและประสบความสําเร็จ  ถูกเลนงานจากทางรัฐ ถูกจับตรึงไม
กางเขน   
 ๖) การตีความหมายของคําสอนผิดเพ้ียนไปจากเดิม   เชน พระนิพพาน คือ ดินแดนพุทธ
เกษตร หรือ ดินแดนสุขาวดี มีพระพุทธเจา  และพระอรหันตองคตาง ๆ สถิตอยูท่ีนั่น            
 ๗) ผลประโยชนมหาศาลท่ีมาพรอมกับความเลื่อมใสทางศาสนา  ท่ีใดมีผลประโยชน  ท่ี
นั่นยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนเสมอ 
 ๘) การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของศาสนาอ่ืนท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน   ไมเปดใจกวางไม
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน นําไปสูความแตกแยก ความขัดแยง 
 ๙) พวกท่ีคลั่งศาสนาแตไมเครงศาสนา   ไมคอยมีความรูทางศาสนาแทจริง  แตมีความ
นับถือศาสนามาก มักจะถูกหลอกใชเปนเครื่องมือศาสนาอยูเสมอ๙ 
 ท้ังหมดนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญในฐานะนักสันติภาพหรือนักสันติวิธี ท่ีตองใครครวญพิจารณา
ในกระบวนการสรางสันติภาพท่ีมีความเรื่องของศาสนา ซ่ึงเปนประเด็นท่ีละเอียดออน ดังนั้นการจะ
ทําใหหลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือสันติภาพในศาสนาสามารถนําไปใชไดจริง กระบวนการสราง
สันติภาพในสังคมจําเปนตองนํานักการศาสนา หรือผูนําองคกรศาสนา มารวมแสดงความเห็นเพ่ือ
ปองกันการกระทําบางอยางท่ีอาจไปกระทบวิถีความเชื่อในแตละศาสนา ดังนั้นในประเด็นตอไปผูวิจัย
ไดนําเสนอแนวทางท่ีจะทําใหศาสนาเปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  

 ๙ ความขัดแยงทางศาสนาและแนวทางแกไข ชูวิทย  ไชยเบา อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=๑๒๐๖๔.๐;wap๒ 
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 ๕.๒.๕ หลักการและวิถีปฏิบัติทางศาสนา: กระบวนการสรางสันติภาพในสังคม                

พหุวัฒนธรรม 

จากคําถามท่ีวาศาสนาจะกระตุนใหมนุษยอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางไร โลกแบบพหุ

วัฒนธรรม เปนโจทยท่ีทาทายวา "ศาสนาจะเขาไปชวยสงเสริมและพัฒนาวิถีแหงความหลากทาง

วัฒนธรรมไดอยางไร จึงจะไมทําใหเกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรม" คําตอบอยูท่ีการใช “หลักแหง

การแบงปน” เพ่ือเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงและเชื่อมประสานใหความหลากหลายกลายเปนพลัง

รวมท่ีทุกศาสนา ทุกความเชื่อ สามารถปฏิบัติรวมกันได กลาวคือ  

 (๑) แบงปนความรัก คําถามท่ีสําคัญคือ “เพราะเหตุใด? มนุษยจึงตองรักผูอ่ืน สัตวอ่ืน 
และสิ่งอ่ืน” เหตุผลเนื่องมาจาก “การท่ีมนุษยไมสามารถอยูคนเดียวในโลกใบนี้ได” มนุษย สัตวทุก
ชนิด และธรรมชาติสิ่งแวดลอมมีความจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยและกัน ชวยเหลือกัน เพ่ือการดํารง
เผาพันธุ และเปนเครื่องมือสําคัญในการหลอเลี้ยงวิถีชีวิต ดําเนินชีวิตเพ่ือใหสิ่งเหลานี้รอดเพ่ือพัฒนา 
“คุณคาอ่ืนๆ” ตอไป ดวยเหตุผลเชนนี้ การอยูรอดของคนอ่ืน สัตวอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนๆ จึงสงผลในเชิงบวก
ตอการอยูรอดของเราเชนเดียวกัน ฉะนั้น การเปดพ้ืนท่ีใหแกคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนๆ โดยการแบงปนความ
รัก ความปรารถนาดีตอกัน การเคารพ ใหเกียรติตอบุคคลท่ีมีความเชื่อ วัฒนธรรม และอุดมการณท่ี
แตกตาง จึงเปน “ความจําเปน” ท่ี “มนุษย” จะตองมีและแสดงออกตอกันและกัน การแบงปนความ
รัก คือ ตนทานแหงความรัก  สอดรับกับคําสอนทุกศาสนาท่ีมุงเนนใหมนุษยรูจักรักผูอ่ืน  เพราะ
มนุษยไมสามารถอยูคนเดียวในโลกใบนี้ได  มนุษย สัตวทุกชนิด และธรรมชาติสิ่งแวดลอมมีความ
จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยและกัน ชวยเหลือกัน  เพ่ือการดํารงเผาพันธุ และเปนเครื่องมือสําคัญในการ
หลอเลี้ยงวิถีชีวิต ดําเนินชีวิตเพ่ือใหสิ่งเหลานี้รอดเพ่ือพัฒนาคุณคาอ่ืนๆ ตอไป  ดังนั้น ศาสนาจะเปน
เครื่องมือหรือชองทางเชื่อมหรือกระตุนใหสังคมไดตระหนักและ  การเปดพ้ืนท่ีใหแกคนอ่ืน หรือสิ่ง
อ่ืนๆ โดยการแบงปนความรัก ความปรารถนาดีตอกัน  

 (๒) แบงปนผลประโยชนและความตองการ การดํารงอยูของมนุษยชาติท่ีตองสัมพันธ
กับวิถีโลกมีความสัมพันธกับปจจัย ๔ และโลกธรรมอยางแยกไมออก เนื่อง จากมนุษยมีความจําเปน
ในการของการดํารงชีวิตเพ่ือความอยูรอด ดวยเหตุนี้ ในขณะท่ีทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการของ
มนุษยมีไมจํากัดนั้น การแบงปนทรัพยากรเพ่ือใหฝายตางๆ เกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงมีความจําเปนท่ี
ใสใจ โดยใชกฎกติกามาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ นอกจากนั้น การแบงปน “ประโยชนและ
ความตองการ” ใหสอดรับกับความตองการของคน หรือกลุมคนยอมมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
คําถามคือ “เราจะแบงปนความตองการดานทรัพยากรใหสอดรับกับความตองการของกลุมคนตางๆ 
ท่ีอาศัยอยูในสังคมโลกไดอยางไร” จึงจะทําใหกลุมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายในสังคมเกิดความพึง
พอใจสูงสุดตามขอเสนอและขอเรียกรอง ประเด็นนี้ รัฐ ผูนําหรือกลุมคนตางๆ ท่ีเก่ียวของจะวาง
กรอบหรือกติกาอยางไร จึงจะใชเปนเกณฑเพ่ือรองรับการตัดสินใจดังกลาว โดยไมทําใหแตละฝายเกิด
ความรูสึก และสงสัยในความเสมอภาค เปนธรรมและเท่ียงธรรม การใหเพ่ือสละและแบงปนเพ่ือผูอ่ืน 
จึงเปนแนวปฏิบัติท่ีดีของสังคม  เนื่องจากมนุษยมีความจําเปนในการของการดํารงชีวิตเพ่ือความอยู
รอด ดวยเหตุนี้ศาสนาจะเปนผูมากระตุนใหสังคมเกิดการใหทานหรือการแบงปนอนุเคราะหตอกัน
และกัน  อีกอยางหนึ่งการแบงปนเปนความสอดรับกับความตองการของคน หรือกลุมคน   การ



๒๑๑ 
 

แบงปนชวยเหลือจะเปนเกณฑมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือการแบงปนกันอยางเสมอภาคและ
ยุติธรรม      

 (๓) แบงปนความสุข ความสุข ในบริบทนี้ ครอบคลุมถึงความสุขท้ังในระดับปจเจก 
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก เปน ท้ังความสุขท่ีตองพ่ึงพาสิ่งเรา หรือสิ่งภายนอก 
และไมตองพ่ึงพา ในขณะเดียวกัน ความสุขในครอบครัว ยอมมีความแตกตางจากความสุขในระดับ
สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก เราจะนิยามความสุขในระดับตางๆ เหลานี้อยางไร เพราะ การ
นิยามจะมีผลตอการออกแบบกิจกรรม หรือการดําเนินการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหสอดรับ
กับแบงปน ทรัพยากรเพ่ือใหสอดรับกับสิ่งท่ีเพ่ือนมนุษยปรารถนาท่ีจะมีและเปน อยางไรก็ดี เนื่องจาก
กลุมตางๆ ลวนตองการ และเพรียกหาความสุข ไมวาจะเปนสุขแท หรือเทียม พ่ึงพาสิ่งภายนอก
หรือไมก็ตาม สิ่ง ท่ีตองระมัดระวังและใสใจก็คือ การแสวงหาความสุขภายในนับเปนเรื่องเชิงปจเจก 
แตเราจะแสวงหาความสุขภายนอกอยางไร จึงจะไมทําสุขท่ีเราแสวงหานั้น ไปกระทบหรือกินพ้ืนท่ี
ความสุขของคนอ่ืนๆ จนกลายเปนความขัดแยงในเชิงลบและนําไปสูความรุนแรงตอไป ดังนั้น การมี
จิตอาสาเพ่ือความสุขตอคนอ่ืน จึงเปนหลักการและวิถีปฏิบัติท่ีสอดรับกับศาสนาทุกศาสนาดวยการมี
เปาหมาย คือ ความสุข ไมวาจะเปนสวรรค หรือการประทานพรใด ๆ ก็ตาม  ลวนเปนเปาหมาย
ความสุขท่ีมนุษยตองการ  ความสุขในบริบทนี้ ครอบคลุมถึงความสุขท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ความสุขมิอาจเกิดข้ึนไดโดยบังเอิญ  ตองอาศัยการออกแบบ
กิจกรรม หรือการดําเนินการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งทางศาสนา  ศาสนาจะชวยตอบสนองหรือ
เปนชองทางเขาสูความสุขท้ังภายในและภายนอก ท้ังตนเองและผูอ่ืน     

 (๔) แบงปนถอยคําดีๆ และมีคุณคา เห็นไดวา ถอยคําดีๆ และมีคุณคานั้น เปนสิ่งท่ี
มนุษย สัตว หรือสิ่งตางๆ ในโลกนี้ ลวนมีความตองการและปรารถนาท่ีจะสัมผัสทางหู และภาษากาย
สวนอ่ืนๆ และสิ่งเหลานี้ หากมองในเชิงโลกธรรม นับไดวามีผลอยางยิ่งตอวิถีชีวิต และการดํารงอยู
ของมนุษยกลุมตางๆ ในสังคม การออกแบบถอยคําโดยผานกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล ผานการ
ปรุงแตงทางอารมณท่ีเนนเรื่องความรูสึกรัก และใสใจกันและกันจึงนับเปนความสําคัญ ฉะนั้น ถอยคํา
ดีๆ และมีคุณคาจึงควรประกอบดวยเกณฑท่ีวา “จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี มี
ประโยชน และมีเมตตา” เกณฑนี้จะเปนกรอบท่ีจะทําใหการเปลงเวลาของแตละมีเปาหมายและทาที
ท่ีเปนบวกมากยิ่งข้ึน ดังนั้นสันติภาพจะเกิดข้ึนไดทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตนแบบ
ของการส่ือสารดวยเมตตาและเปนประโยชน จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอกระบวนการสราง
สันติภาพ ท้ังนี้ทุกศาสนาควรเรงตอกย้ําการนําหลักคําสอนท่ีมีหลักการใชวาจาหรือ การสื่อสารท่ีเปน
กุศลหรือเปนมาตรฐานของความเปนบัณฑิต เปนรูปแบบท่ีควรนํามาศึกษาและใชเปนวิธีการสื่อสาร
เพ่ือสันติภาพได ทําใหสังคมเกิดการออกแบบถอยคําโดยผานกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล ผานการ
ปรุงแตงทางอารมณท่ีเนนเรื่องความรูสึกรักและใสใจกันและกันอยางมีเมตตากรุณาตอกัน   
ตัวอยางเชน หลักการใชวาจาทางพระพุทธศาสนาท่ีวา วาจาจะตองจริง ไพเราะ ไมเหมาะกาล 
ประสานสามัคคี มีประโยชน และมีเมตตาหลักเกณฑในมิติทางศาสนาเชนนี้จะเปนกรอบท่ีจะทําให
สังคมมีการสื่อสารท่ีกอใหเกิดสันติภาพในสังคมได 
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 (๕) แบงปนลมหายใจแหงสันติภาพ มนุษยทุกคนในโลกนี้อาจจะคิดวา เรากําลังหายใจ
เอาอากาศจากภายนอกเขาไปเทานั้น กลุมคนจํานวนนอยท่ีจะคิดวา อากาศท่ีมีอยูท่ัวไปนั้น ลวนเคย
เปนอากาศท่ีเพ่ือนมนุษยของเราเคยหายใจเขาไปแลวหายใจออกมาท้ังสิ้น ประเด็นก็คือ “เรากําลังสูด
ดมลมหายใจของกันและกันอยูทุกวินาที” ฉะนั้น เม่ือใดก็ตาม ในขณะท่ีเราหายใจเขาไป ในขณะนั้น 
เราโกรธ เกลียด ปองราย เกลียดชังเพ่ือนของเรา หรือใครคนใดคนหนึ่ง เม่ือหายใจออกมา เพ่ือนรอบ
ขางของเรายอมจักหายใจเอาลมหายใจแหงความเกลียดชัง ความโกรธ ความอิจฉาริษยา และอาฆาต
มาดรายเขาไปดวย แตหากการหายใจของเราเปนไปในเชิงบวก การหายใจเขาออกของเพ่ือนมนุษยท่ี
อยูรอบขางเราก็จะเปนไปในเชิงบวกเชนเดียวกัน ลมหายใจจึงเปนศูนยกลางแหงสันติสุขภายในและ
ภายนอก ท่ีทุกศาสนาตางมีหลักในการพิจารณาสภาพกายและจิตใจของตนใหบริสุทธิ์  ทาง
พระพุทธศาสนาไดอาศัยลมหายใจเปนเครื่องมือหรือชองทางในการชําระจิตของตนใหปราศจากความ
โกรธ เกลียด ปองราย เกลียดชัง อิจฉาริษยา และอาฆาตมาดราย  ดังนั้น กระบวนการชําระจิตให
บริสุทธิ์จึงเปนชองทางท่ีจะนําสังคมใหเกิดความสงบท้ังภายในและภายนอกไดอยางแทจริง 

 กลาวโดยสรุป จากการประเมินศาสนาหลักๆ ในโลกนี้ จะพบวา ปญหาหลักไมไดอยูท่ี 
“เนื้อแท หรือแกนแท” ของศาสนา เพราะ หลักการของศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวล
มนุษยชาติอยูรวมกัน อยางสงบ และสันติ อีกท้ังเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทาง
สันติภาพ สันติวิธี ความสมานฉันท และความปรองดองของมวลมนุษยชาติ ดวยเหตุนี้ พลังสันติภาพ
ของศาสนาจึงไมใชพลังท่ีแหงความรุนแรงท่ีแข็งกราว (Hard Power) หากแตเปนพลังท่ีออนนุม 
(Soft Power) ในการท่ีจะยึดโยงกลุมคนตางๆ ท่ีอาศัยอยูรวมกันในสังคมโลกใหสามารถอดทนตอ
ความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา และชาติพันธุอยางมีสติ และอยูรวมกันอยางสันติ 
ดังนั้น พลังทางศาสนาจึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนา “ขันติ สติ และสันติ” ใหเกิดข้ึน
แกมนุษยชาติ และสังคมโลกมากยิ่งข้ึน และศาสนามีความสําคัญในการสรางสันติภาพ  เพราะโดย
พ้ืนฐานแลวศาสนามุงสรางสังคมใหเกิดสันติสุข กลาวคือ สรางมนุษยใหพบแสงสวางความดีงาม 
ดังนั้น บริบทของสันติภาพจึงเหมาะสมกับบริบทของศาสนา เพราะปรัชญาและปณิธานของทุกศาสนา
ยอมเปนไปเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพาของชาวโลก ทุกศาสนาควรเขามาทําหนาท่ีท่ีจะทําใหมนุษยชาติหาย
หวาดกลัวหรือหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน  เปนสะพานเชื่อมใหเกิดการอยูรวมกันอยางรมเย็น  ดวย
เหตุท่ีวาคําสอนทางศาสนาจะทําใหมนุษยชาติไมตกอยูในหวงเหว และหลุมพรางของวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม  รูเทาทันโดยไมตกเปนทาส  และเสพสิ่งเหลานี้ในฐานะเปนสิ่งจําเปนตอการดํารง
เผาพันธุ  และ สรางสรรคคุณประโยชนใหแกตัวเองและสังคมโลก  ทําอยางไรเราจึงจะนําคําสอนท่ี
ทรงคุณคามาชวยปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแยงชิงสูการแบงปน  จากผูรับมาเปนผูใหจากความโกรธ
มาเปนความรักหรือการใหอภัย เปนตน  จากหนาท่ีหรือเปาหมายของศาสนา จะเปนชองทางซ่ึงทํา
หนาท่ีไดดีกวาองคกรหรือหนวยงานดานอ่ืนๆ  เพราะวาศาสนามีคําสอนท่ีครอบคลุมและสามารถ
บูรณการนํามาใชกับกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  
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๕.๓ วิเคราะหตัวช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพ 
      ขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 
 การวิเคราะหจุดรวมคําสอนของทุกศาสนาท่ีเปนสากล นําไปสูการวิเคราะหตัวชี้วัด
ความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนา ท่ีสามารถนํามาเปนหลักมาตรฐานในการปฏิบัติ
รวมกัน  ผลการศึกษาการบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติการสรางสันติภาพในศาสนา พบวา 
ทายท่ีสุดแลว จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวนเปนไปเพ่ือใหรูความสําคัญในการดําเนินชีวิต        
จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไมประมาทในการทํากิจการ โดยผาน
กระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามและสงผลตอการอยูรวมกันของ
คนในสังคมอยางสันติสุข การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาตามกรอบแนวคิดในการ
สรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ และครอบคลุม หรือรอบดาน และพิจารณาอยางถ่ีถวนจะ
เปนการสรางสรรคสังคมใหพบหลักการและวิถีทางในการดํารงอยูรวมกันหรือรวมกันอยางงดงาม 
แมนวาจะมีความแตกตางในความความเชื่อหรืออุดมการณอะไรก็แลวแต ก็ไมเปนอุปสรรคในการ
ปรารถนาดีตอกันในฐานะเปนมนุษยท่ีเกิดมาในโลกใบนี้เฉกเชนเราและเขา ในมิติสันติภาพทางศาสนา
สามารถกําหนดกรอบในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ัง ๔ กรอบ กลาวคือ (๑) หลักแนวคิดการพัฒนา
ดานกายภาพ ไดแก ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดานการสงเสริมอาชีพความเปนอยู  (๒) หลัก
แนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน  (๓) หลักแนวคิดการ
พัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม (๔) หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา 
ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  เปนตน  ผูวิจัย
นํามาสรุปสรางเกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนาไดดังนี้ 

 ๕.๓.๑ วิเคราะหเกณฑช้ีวัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนา 

กรอบการพัฒนาสันติภาพ ๔ ดาน เกณฑช้ีวัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนา 
หลักแนวคิดการพัฒนาสันติภาพด าน
กายภาพ  
-ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
-ดานการสงเสริมอาชีพความเปนอยู 

พุทธ: การไมตกเปนทาสวัตถุนิยม การบริโภคดวยปญญามุง
พัฒนาตนใหเจริญ 
คริสต: เคารพตอสรรพสิ่งและบริโภคดวยคํานึงถึงประโยชน 
กระทําตอสรรพสิ่งดวยความอนุรักษในฐานะพระเจาประธาน
มาใหกับมนุษย  
อิสลาม: ไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมเกิดความละโมบ 
ฟุมเฟอย ดวยการมีความรับผิดชอบตอสังคมในการแบงปน
ใหกับผูท่ีดอยกวา  
ฮินดู: ยึดหลักโลกท้ังผองเปนพ่ีนองเดียวกัน รูจักการควบคุม
ตัวเอง การให ความเมตตา  
ซิกข: การประกอบอาชีพสุจริตไมผิดหลักศาสนาท่ีหามการ
เบียดเบียนชีวิต รับใชบริการสังคมและเพ่ือนมนุษยดวยกาย
วาจาใจและทรัพย ตอตานการกดกดข่ี และอยุติธรรม ให
โอกาสเพ่ือนมนุษยท่ีเคยทําผิดไปแลว การสรางครัวทาน 
(Free Kitchen)    

หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม  พุทธ: ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เวนการเบียดเบียนทางกาย 



๒๑๔ 
 

-ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน วาจา ใจ ประพฤติตนอยูในความสุจริต 
คริสต: ปฏิบัติตามหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ มีเมตตากรุณา 
เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและ
ปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหมือนรักตนเอง 
อิสลาม: ปฏิบัติตามหลักศรัทธา ๕ ประการ ใหความเก้ือกูล
เอ้ือเฟอตอกัน รูจักใหอภัย  มีเมตตา และมีความอดทน 
รักษาความยุติธรรมท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมดวยความ
กตัญู  
ฮินดู: ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักอาศรม ๔ ปฏิบัติปรัชญาภควัทคี
ตา (ทําความดีไมหวังผล พัฒนาปญญา และอุทิศตนตอพระผู
เปนเจา) ไมน่ิงดูดายเมื่อเห็นผูอ่ืนเปนทุกข ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวย
เมตตา 
ซิกข: ไมกระทําตนเองใหเดือดรอนและสรางความเดือนรอน
ใหผูอ่ืน เชน หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือ
ภรรยาของตนเอง หามเสพยาสูบหรือใชยาเสพติดทุกชนิด 
ทุกรูปแบบ เปนตน 

หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ  
-การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

พุทธ: ฝกพัฒนาจิตดวยการเจริญสติ สมาธิ เพ่ือ  
พัฒนาคุณภาพของจิต ใหมีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร 
มีกรุณา  มีคารวะ มีความกตัญูพัฒนาสมรรถภาพ เปนจิตท่ี
มีความสามารถ เชน มีสติดี มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ 
คือ อดทน มีสมาธิ คือ จิตตั้งมั่นแนวแน มีสัจจะ และพัฒนา
สุขภาพของจิต ใหเปนจิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข สดช่ืน รา
เริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส  ไมขุนมัวเศราหมอง ไม
หดหูโศกเศรา เปนตน 
คริสต: ฝกจิตใหประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจัก
ใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ให
มีความรักตนอ่ืนๆ เหมือนรักตนเอง 
อิสลาม: ฝกจิตดวยการทําดีอันมีความจงใจในการกระทําสิ่ง
น้ันโดยเสรี ไมโออวด ทําดวยความบริสุทธ์ิใจ  ไมหวัง
ผลตอบแทน  มีจิตท่ีมุงตออัลเลาะหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
จากผูใดท้ังสิ้น การฝกความอดทนจากการถือศีลอด มีวินัยใน
การละหมาด ปฏิบัติตามวิถีแหงอิสลาม 
ฮินดู: ฝกตนใหมีความมั่นคง  ความกลาหาญ  มีความเพียร
พยายาม รูจักอดทนหรืออดกลั้น การระงับใจ  การขม
จิตใจ  คือไมปลอยใจใหหว่ันไหว  การทําตนใหบริสุทธ์ิท้ังทาง
รางกายและจิตใจ  หมั่นสํารวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอ
ไมใหจิตมัวเมาลุมหลง  
ซิกข: ความพยายามใหจิตใจตนเปนหน่ึงเดียวกับพระเจาเพ่ือ
เขาถึงความสุขท่ีเปนนิรันดร การปฏิบัติธรรมของศาสนา  
ปฏิบัติตามสัจธรรม  เพ่ือเอาชนะมารรายท่ีเปนเหตุแหงความ
ขัดแยงในมนุษย 



๒๑๕ 
 

หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา  
-การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหา
องคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   

พุทธ: การทําใหเกิดสมัมาทิฏฐิ (ความเห็นถูก) การเห็นไตร
ลักษณ ดวยการพัฒนาปญญาท่ีมาจากการฟง การพิจารณา
หาเหตผุลดวยตนเอง และการลงมอืปฏิบัติฝกหดัอบรม 
ท้ังหมดเพ่ือปลายทางแหงการสิ้นสุดแหงทุกขท้ังปวง 
คริสต: การจะตองชําระตนเอง สํานึกตนเองถึงความต่ําตอย 
คนบาป มีความจํากัด ไมใชผูยิ่งใหญอะไรเปนคนธรรมดา 
ยอมรับวาเราเปนเพียงมนุษยเปนคนบาปตองใหพระเจา
ปลอยแสงสวางนําทางตน 
อิสลาม: พิจารณาวาทุกชีวิตจะตองตาย ชีวิตหลังความตาย
เหลือเพียงความดีแคผงธุลี วันน้ันพระผูเปนเจาจะเปนผู
ตัดสินความดีและความช่ัว และมนุษยจะตองรับผลตอบแทน
ในโลกหนาอยางแนนอน 
ฮินดู: การเขาถึงโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏ
จักรแหงชีวิต ดวยการนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน  ถือ
วาเปนหลักความดสีูงสุด  
ซิกข: การกาวไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน 
ดังน้ี (๑) ธรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกรรมดี และกรรมช่ัว 
การทําแตกรรมดี  (๒) คิอานขัณฑ หรือ ญาณขัณฑ 
อาณาจักรแหงปญญา (๓) สรมขัณฑ อาณาจักรแหงมหาปติ 
(๔) กรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกําลัง หมายถึง กําลังทางจิต
ไมหวาดกลัว (๕) สัจขัณฑ อาณาจกัรแหงสัจจะ คือ ความ
เปนเอกภาพกับพระเจา 
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แผนภาพท่ี ๕.๑ สรุป เกณฑช้ีวัดมิติทางศาสนาตามกรอบการพัฒนาสันติภาพ ๔ ดาน 

  ๕.๓.๒ วิเคราะหเกณฑช้ีวัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนา 

                       กับนักสันติภาพโลก 

  ท้ังนี้เม่ือนําเกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนามาตรวจสอบการทํางาน
ของนักสันติภาพโลกท่ีมีการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน ไดแก (๑) มหาตมะคานธี (Mahatma 
Gandhi) (๒) เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) (๓) มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin 
Luther  King Jr.) (๔) คุณแมเทเรซา (Mother Teresa) แหงกัลกัตตา (๕) ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ 
เทนซิน เกียตโซ ซ่ึงแตละทานนอกจากมีหวงเวลาและบริบททางสังคมท่ีแตกตางกันแลว ความเชื่อ
ความศรัทธาทางศาสนาก็ยังแตกตางกันดวย อยางไรก็ตามทานเหลานี้ตางก็นําหลักศาสนาของตนมา
ใชในการสรางสันติภาพและสรางสรรคโลกใหเกิดสันติสุขไดโดยมิไดมีศาสนาหรือความแตกตางทาง
เพศเปนเครื่องขวางก้ัน แตอยางใด ผูวิจัยไดวิเคราะหกลั่นกรองเบื้องหลังการสรางสันติภาพของนัก
สันติภาพโลกเหลานี้ท่ีมีหลักคิดไปสูการปฏิบัติและไดผลเปน เกณฑสําคัญเชิงคุณภาพในการชี้วัดหรือ
บงชี้ถึงความสําเร็จในกระบวนการท่ีนําไปสูสันติภาพท้ังมิติสันติภาพภายในและภายนอกท่ีไดจากนัก
สันติภาพโลกผูเปนบุคคลหรือนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนในทางสันติวิธี ปราศจากการใชความรุนแรง 
หรือผูท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในฐานะผูขับเคลื่อน และมีบทบาท
สําคัญในการสรางสันติภาพ สนับสนุนการใชสันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยงในบริบทตางๆ ดังนี้  

-การยึดมั่นในจุดหมาย
สูงสุดตามหลักศาสนา 
คือ การเขาถึงความสุข 
สงบและมีสันติ 
-มองโลกในดานดีที่เปน
คุณนําพาตนใหไปถึง
ดวยวถิีทางที่ถูกตอง  

-การมีสติในการดําเนิน
ชีวิต ระงับจิตปองกัน
ไมใหเศราหมอง 
-พัฒนาใจใหสงบ เบิก
บาน แจมใส รูทันมาร
ภายใน และระงับ
ปองกันมารภายนอก  
 

-ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
เวนจากการเบียดเบยีน
ตนเองและผูอื่น 
-เอื้อเฟอ เมตตา 
เสียสละ อดทน 
-รูสํานึกหนาที่
รับผิดชอบ 

การพัฒนาสันติภาพ

ดานปญญา 

การพัฒนาสันติภาพ

ดานจิต 

การพัฒนาสันติภาพ

ดานพฤติกรรม 

-บริโภคดวยปญญามุง
พัฒนาตนใหเจริญ 
- ยึดสัมมาอาชีพที่ไมขัด
ตอหลักศาสนา 
-รวมแบงปนชวยเหลือ
สังคม 
 

การพัฒนาสันติภาพ

ดานกายภาพ 
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 แผนภาพท่ี ๕.๒ นักสันติภาพกับแนวทางสรางสันติภาพในมิติศาสนา 

 จากการศึกษาสังเคราะหตรวจทานขอมูลเกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพตามมิติ
ทางศาสนากับกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกท้ัง ๕ ทาน พบวา มีความสอดคลองไป
ในทางเดียวกัน กลาวคือ นักสันติภาพแตละทานตางก็ยึดกรอบในการสรางสันติภาพท่ีมีรากฐานมา
จากความเชื่อทางศาสนาของตน ดังเชน แมชีเทราซา ซ่ึงทานเปนชาวคริสต ทานเชื่ออยางหมดใจวา
สันติภาพเกิดข้ึนไดเม่ือมนุษยตางก็หยิบยื่นความรัก แบงปนความสุขใหแกกันและกัน ซ่ึงในกรอบ
เกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพในมิติศาสนา คือ ดานกายภาพ ท่ีมนุษยตองรูจักแบงปน และ
เรื่องปากทองอ่ิมเปนปญหาท่ีมวลมนุษยชาติตองใหความชวยเหลือผูท่ีดอยกวา นอกจากนี้การทํางาน
ดานสันติภาพของมหาตมคานธี ไดสะทอนใหเห็นความเปนผูสันโดษ ยึดม่ันในหลักการตอสูตามหลัก
ศาสนาและมีวิถีปฏิบัติท่ีเครงครัด มุงม่ันท่ีจะอุทิศตนเพ่ือสวนรวมเพ่ือเขาถึงพระผูเปนเจาตามความ
เชื่อของชาวฮินดู นับวาวิถีแหงสันติภาพของคานธี สอดรับกับเกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพใน
ศาสนา ท้ังในเชิงกายภาพ พฤติกรรม จิต และปญญา ซ่ึงนักสันติภาพโลกท้ัง ๕ ทานท่ีนํามาศึกษาตาง
ก็มีวิถีการสรางสันติภาพเปนไปตามเกณฑเชนเดียวกัน อยางไรก็การคนหาแนวทางตามกระบวนการ
สรางสันติภาพในสังคมไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการตรวจทานหลายชั้น ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดนําผลเกณฑชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลก มารวมตรวจสอบเกณฑชี้
วัดกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกอีกชั้นหนึ่งเพ่ือใหม่ันใจในขอมูลท่ีพบ  

เกณฑชี้วัด
กระบวนการพัฒนา

สันติภาพตามมิติศาสนา 

มหาตมะคานธี               

สัจจะ 

-อหิงสา สัตยาเคราะ 
ดําเนินชีวิตสมถะ ปฏิบัติ
เครงครัดตามหลักศาสนา 

เนลสัน แมนเดลา 
ลืมอดีตอยูกับปจจุบนั ใชสันติ
วิธี พัฒนาคุณภาพคน สื่อสาร
อยางสันติ เสียสละอุทิศตน

เพื่อสวนรวม 

มารติน ลูเธอร                
คิง จูเนียร                

ศรัทธาในความรักอักใสใจทุกข
สุขอองเพื่อนมนุษย ยึดมั่น
อุดมการณ ความเสมอภาพ 

และสื่อสารสรางแรงบันดาลใจ 
การไมแยงแยก 

แมชีเทราซา                            

เช่ือมั่นในพลังรักและเมตตา 
และการแบงปนความสุข 

สันติภาพเกิดไดเมื่อรวมลงมือ
ทําดวยความรัก สรางแรง
บันดาลใจชวยเหลือเพื่อน

มนุษยที่ยากไร 

ดาไลลามะ                
องคที่ ๑๔                                   

เช่ือมั่นในความรักเมตตาและ
จิตแทมนุษยมีความกรุณา มุง

พัฒนาจิตและปญญา การ
สื่อสารเพื่อสันติภาพ และสราง

วาทกรรมแหงความรักและ
เมตตา 



๒๑๘ 
 

 ๕.๓.๓ วิเคราะหตรวจทานเกณฑช้ีวัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ 
                       ในมิติศาสนา: นักสันติภาพโลก: องคกรสันติภาพโลก  

 จากการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพโลก พบวา การขับเคลื่อน
งานดานสันติภาพใหประสบผลสําเร็จไดนั้นมีเกณฑชี้วัด ดังนี้ (๑) กระบวนการสรางสันติภาพดวย
วิธีการระงับเหตุ (๒) กระบวนการการสรางสันติภาพในลักษณะของการปองกัน (๓) กระบวนการ
สรางสันติภาพดวยการพัฒนาจิตวิญญาณแหงสันติภาพ (๔) กระบวนสรางสันติภาพดวยการพัฒนา
เครือขายความรวมมือ เม่ือนํากรอบเกณฑชี้วัดนี้กับกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก
สามารถแบงระดับกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมออกเปน สังคมระดับจุลภาค และสังคมใน
ระดับมหภาค  

 (๑) สังคมระดับจุลภาค: สถาบันครอบครัวอันเปนหนวยยอยสําคัญของสังคม แมชีเทเร
ซาแหงกัลกัตตา ไดรับการยกยองวาเปนนักสันติภาพโลกในสายสังคมสงเคราะห ทานไมเคยเบื่อท่ีจะ
พูดถึงเรื่องความรักกับชีวิตครอบครัวซ่ึงเปนหนวยเล็กท่ีสุดแตมีความสําคัญอยางยิ่งยวดของสังคม 
ทานเนนในเรื่องของ “ความรักอันบริสุทธิ์” วาเริ่มตนจากท่ี “บาน” แตทุกวันนี้ครอบครัวท่ีมีปญหาถึง
ข้ันบานแตกสาแหรกขาดมีอยูมากมายก็เนื่องมาจากการขาดการแบงปนกัน และไมมีความสุขใจใน
การ “รับใชกันและกัน” หาใชความยากจนไม แตเปนเพราะความทะเยอทะยานอยากได อยากมี 
อยากเปนท่ีไมไดรับการควบคุมจนใหความสําคัญกับสิ่งเหลานั้นมากกวาครอบครัว ถาทุกคนตองการ
ใหครอบครัวและสังคมมีความสงบสันติสุข ก็ตองเรียนรูท่ีจะแบงปนความสุข ยื่นมือออกเพ่ือรับใชกัน 
และมอบหัวใจเพ่ือความรัก ความออนโยน และความยินดีกับการให เปรียบเสมือน “ตะเกียงรัก” ท่ี
จะสามารถนําทางทุกคนกลับสูครอบครัวได มโนทัศนของคุณแมเทเรซามีความลึกซ้ึงกลมกลืนในหลัก
คําสอนของคริสต ซ่ึงเนนการรักเพ่ือนมนุษยเฉกเชนการรักตนเอง และของพหุศาสนา ไมวาจะเปน
พุทธ (เนนกระบวนการแหงการดับทุกขท่ีสงผานถึงเพ่ือนมนุษยดวยกันโดยกัลยาณมิตรในพุทธบริษัท 
ผูเปยมดวยความเมตตากรุณา ปรารถนาใหท้ังมวลมนุษยและสรรพสัตวพนทุกข เปยมสุขจากการ
เจริญศีล สมาธิ ภาวนา เพ่ือสันติภายในออกสูภายนอก) อิสลาม (เนนการอภัย และอดทนตอกัน) 
ฮินดู (เนนการสรางสันติภายใน) และซิกส (เนนสุข นิรันดร) เพราะความรักอันบริสุทธิ์จะเกิดไมไดหาก
ผูสรางครอบครัวรวมกันไมพยายามสราง “สันติภายในตนเอง” (Inner Peace) ใหเกิดข้ึนกอนเปน
อันดับแรก สิ่งสําคัญท่ีจะชวยไดคือการ “ภาวนา” ซ่ึงเปนการบมเพาะเพ่ือการพัฒนา (Cultivation 
for Development) เพ่ือขัดเกลาจิตใจสูพฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางสันติตอกันการท่ีครอบครัวตอง
แตกแยกกันอันเนื่องมาจากการไรสุขจากการขาดการแบงปน ขาดการรับใชกันและกันในมโนทัศนของ
คุณแมเทเรซา ก็คือการท่ีทุกคนไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตนตามหลัก “ทิศ ๖” (Directions)  สามี
และภรรยาตางฝายตางบกพรองในหนาท่ีท่ีมีตอกัน ลูกไมยินดีเชื่อฟงพอแม พอแมไมสละเวลาใหลูก 
ปลอยใหเปนหนาท่ีของครูท่ีโรงเรียน โดยรวมคือตางฝายตางไมบํารุงหลอเลี้ยงจิตใจของกันและกัน 
เปนตน ขาด “สาราณียธรรม” (Virtues for Fraternal Living) อันเปนธรรมท่ีจะทําใหระลึกถึงกัน มี
ความประสานกลมกลืนกันในครอบครัว คือการไมมีเมตตาตอกันท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม
รวมแบงปนเพ่ือความสุขรวมกัน ขาดศีลและทิฏฐิท่ีดีงามเสมอกัน รวมถึงการขาดคุณธรรม “สังคห
วัตถุ ๔” (Acts of Doing Favors) ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเชนกันสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีตองมี
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อภัยทานตอกันในความผิดพลาดท่ีเสมือนลิ้นกระทบกับฟน (ทาน) ตองพูดจาออนหวานตอกัน (ปยะ
วาจา) การขวนขวายชวยเหลือกัน ไมเก่ียงงอนกันวานี่นั่นมิใชหนาท่ีของตน (อัตถจริยา) และการ
ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย แสดงใหแตละคนในครอบครัวเห็นความรักความอบอุนท่ีมีรวมกันอยาง
ไมเสื่อมคลาย รวมถึงการวางตนของแตละคนอยางเหมาะสมกับญาติมิตรผูแวดลอมของแตละฝาย
และละสมาชิกครอบครัว (สมานัตตตา) เปนตน โดยรวมอยูท่ีหัวหนาครอบครัวท่ีจะตองทําตนเปนผูนํา
ท่ีดี 

 (๒) สังคมระดับมหัพภาค: สถาบันการเมืองและการปกครอง :  
 มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ไดชี้ใหเห็นวา “หากทานคิดวาเราจะสามารถได
เอกราชมาดวยวิธีการไมใชความรุนแรงนั่นก็หมายความวา ผูคนจํานวนมากในประเทศจะตองจัด
องคกรกันดวยการไรความรุนแรง  ถาปราศจากคลื่นมหาชนท่ีหันมาใชอหิงสาแลว  เราก็ไมอาจเปนไท
แกตัวโดยอาศัยเสนทางแหงการไมใชความรุนแรงได” คานธีแนะใหผูคนเปลี่ยนแปลงตามความ
ปรารถนาท่ีอยากจะใหโลกใบนี้เปลี่ยนแปลง (ไปในทางสงบสันติสุข) (“Be the change that you 
wish to see in the world.”)  หากจะพิจารณามโนทัศนของคานธีท่ีวา “การจัดองคกรกันดวยการ
ไรความรุนแรง” ในเชิงพุทธธรรม จําเปนท่ีองคกรเหลานั้นตองมีคุณธรรมท่ีเชื่อมโยงกันได นับจาก    
ทิศ ๖ ท่ีคนในองคกรตองถือวาอยูในครอบครัวเดียวกัน มีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอกันใหถูกตอง                   
มีสาราณียธรรม ท่ีจะทําใหระลึกถึงกัน สมัครสมานสามัคคีกัน และ มีอปริหานิยธรรม ๗ ท่ีตองหม่ัน
ประชุมปรึกษาหารือกันอยางเนืองนิตย รวมคิดรวมปฏิบัติเพ่ือแตละคนจะไดมีสวนรวมนําองคกรสู
ความเจริญกาวหนาอยางสันติและยั่งยืน  

 ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เทนซิน เกียตโซ นักสันติภาพโลกในแนวคิด “จิตเดิมแทของมนุษย
คือความกรุณา” ไดยืนยันความเชื่อของทานวาจิตเดิมแทของมนุษยเรานั้นมีความออนโยน แตความ
กาวราวรุนแรงเกิดจากการพัฒนาสมองท่ีไมไดสมดุล กลาวคือ พัฒนาความเกงโดยไมถวงดุลดวยความ
กรุณา จึงนําไปสูการทําลายและความวิกฤติ สิ่งท่ีจะชวยใหมนุษยกลับมามีความกรุณาตอกันได คือ 
การสงเสริมในทุกองคาพยพของสังคมทุกระดับใหบมเพาะการเจริญ “ภาวนา ๔” กลาวคือ ๑) กาย
ภาวนา (Physical Development) การเจริญกาย ฝกอบรมกายเพ่ือพัฒนากายใหรูจักติดตอ
เก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปน
คุณประโยชนแทนท่ีจะใหเกิดโทษ สามารถพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพไดเปน
อยางดี ๒) สีลภาวนา (Moral Development) การเจริญศีล ฝกอบรมศีลเพ่ือพัฒนาความประพฤติให
ตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย เพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี
และมีการเก้ือกูลกัน ๓) จิตตภาวนา (Emotional Development) การเจริญจิต ฝกอบรมจิต เพ่ือ
พัฒนาจิตใหมีความหนักแนน เขมแข็ง ม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา 
มีฉันทะคือความพอใจ เปนสุขกับสิ่งท่ีเปนกุศลธรรม ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่นเบิกบาน 
เปนมิตรกับผูแวดลอม เปนตน ๔) ปญญาภาวนา (Wisdom Development) การเจริญปญญาเพ่ือ
พัฒนาปญญาใหรูและเขาใจในสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะ 
สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ สามารถทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลส ปลอดพนจากความทุกข สามารถ
แกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา ภาวนา ๔ นี้จะสามารถนําพาสันติสุขใหเกิดภายในบุคคลและ
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สามารถสงออกสูสังคมภายนอกไดเปนอยางดีสําคัญท่ีทุกฝายท้ังมวลชน องคกรท่ีเก่ียวของตองชวยกัน
สนับสนุนและรวมใจกันบมเพาะการเจริญภาวนาท้ัง ๔ นี้อยางเต็มกําลังและมองเห็นคุณคาของการให
ความรวมมือ ใหการมีสวนรวมแกกันในการชวยกันสรางและรักษาสันติภาพโลกใหยั่งยืนสืบไป 

 เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งคนแรก
ของประเทศแอฟริกาใต เปนผูนําท่ีสามารถนําพาประเทศแอฟริกาใตเขาสูยุคใหมแหงการอยูรวมกัน
อยางปรองดองระหวางคนพ้ืนเมืองของประเทศสองกลุม คือ ๑) กลุมคนผิวขาวท่ีสืบเชื้อสายมาจาก
ชาวดัทช เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ และมีภาษาของตนเองคือภาษาแอฟริคานส และ ๒) กลุมชาว
พ้ืนเมืองผิวดําท่ีมีภาษาของตนเองเชนกัน คือภาษาธอรซาห ท่ีมีจํานวนประชากรมากกวาคนผิวขาว
มาก เนลสัน แมนเดลลา สามารถนําประเทศไปสูการเปลี่ยนผานทางการเมือง (Political 
Transformation) โดยไมตองเผชิญกับความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอสูทางการเมืองระหวางคน
สองกลุมดังกลาวนี้ท่ีในขณะนั้นมีแนวโนมท่ีจะขยายกลายเปนสงครามกลางเมือง และผานไปไดอยาง
สงบเรียบรอยสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จนท่ัวโลกยกยองใหเกียรติทานในฐานะผูมีภาวะผูนํา
ระดับสูงของโลกในการสรางแรงบันดาลใจจากหลายๆ สิ่งสู “ความรูรักสามัคคีรวมกันในการสราง
ชาติ” ของคนในแอฟริกาใตท้ังสองกลุม และแมจะเสียชีวิตไปเม่ือไมนานนี้ เนลสัน แมนเดลา ก็ยังเปน
แรงบันดาลใจแกนักสันติภาพท่ัวโลกท่ีพากันชื่นชม ยกยองผลงานการเปนผูนําของเขาตลอดชีวิตแหง
การตอสูเพ่ืออิสรภาพ  

 มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (Martin Luther King Jr.) นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน (Civil 
Right) เปนผูนําในการคว่ําบาตรไมยอมรับการแบงแยกคนผิวดําท่ีไมใหโดยสารรถประจําทางรวมกับ
คนผิวขาวท่ีเมืองมอนต โกเมอรี่ รัฐแอละบามา และจัดประชุมผูนําศาสนาคริสเตียนตอนใต ซ่ึงใน
ระหวางนี้เขาถูกจับขังคุกหลายครั้ง นอกจากนี้ยังเปนผูนําในการเดินขบวนอยางสันติท่ีอนุสาวรียลิง
คอลนในวอชิงตัน ดี.ซี. สุนทรพจนท่ีมีชื่อเสียง คือ “ขาพเจามีความฝน” (I Have a Dream) และใน
โอกาสนี้เขายังไดประกาศดวยวา “อเมริกาจะปราศจากความลําเอียงและไมมีอคติตอคนผิวสีในป 
พ.ศ. ๒๕๐๗” ความสําเร็จสูงสุดของเขา คือ การทาทายอํานาจของกฎหมายแบงแยกผิวในภาคใตของ
สหรัฐอเมริกา ภายหลังมารตินเนนการรณรงคใหมีการปรับปรุงสภาพสังคมของคนผิวดําและคน
ยากจนในภาคเหนือของประเทศซ่ึงพบวางายกวา รณรงคตอตานการทําสงครามเวียดนาม และจะ
จัดการชุมชนใหญในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกครั้งหนึ่ง  ผลงานของมารติน ลูเธอ คิง จูเนียร กลายเปน
สัญลักษณของการตอตานเพ่ือความยุติธรรมทางเชื้อชาติจวบจนทุกวันนี้ จะเห็นไดวา มารติน ลูเธอร 
คิง จูเนียร มีแนวทางการตอสูเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการเพ่ือความเสมอภาคของมวลมนุษยโดยไมมีการ
แบงแยกผิวสีหรือเผาพันธุในแนวเดียวกับ เนลสัน แมนเดลา และมหาตมะ คานธี ดวยหลักอหิงสา               
นัยยะสําคัญท่ีเห็นเดนชัดคือความเสมอภาค และความยุติธรรมในมวลมนุษย (Human Rights and 
Justice) กลาวคือ เม่ือใดท่ีมวลมนุษยไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคดวยการระลึกถึงศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยท่ีเสมอเหมือนกัน เม่ือนั้นสันติภาพจึงจะเจริญงอกงามได 

 กลาวไดวา กระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก สอดรับกับกระบวนการสราง
สันติภาพขององคกรสันติภาพโลก ท้ังในดานของการวิธีการระงับเหตุไมใหเกิดความขัดแยงท่ีนําไปสู
ความรุนแรง ในลักษณะของการปองกันไมใหความขัดแยงนําไปสูวิถีท่ีใชความรุนแรงในการแกปญหา 
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การเนนพัฒนาจิตวิญญาณแหงสันติภาพโดยการสรางการตระหนักรูใหกับสังคมถึงวิถีแหงสันติภาพ 
ดวยสันติสุขในบุคคล การสรางเครือขายความรวมมือแสวงหาแนวรวมท่ีมีอุดมการณแหงสันติภาพ
เชนเดียวกัน การศึกษาถอดบทเรียนการทํางานสันติภาพของนักสันติภาพโลก องคกรสันติภาพโลก 
ภายใตกรอบมิติทางศาสนา สามารถนํามาสรางกรอบเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสราง
สันติภาพในสังคมไทยในมิติของการเปนนักสันติภาพ ดังนี้ 

 ๕.๓.๔ เกณฑช้ีวัดคุณสมบัติของนักสันติภาพในกระบวนการสรางสันติภาพ 
                       ในสังคมไทย 

  ๑) เปนผูท่ีเขาใจในกระบวนการสรางสันติภาพภายใตกรอบแหงความจริง ๔ ประการ 
หรือ “อรยิสัจ ๔” ในพระพุทธศาสนา  

  ๒) ลดความเบียดเบียนกันดวยหลัก “อหิงสา” คือการไมใชความรุนแรงตอชีวิตในการอยู
รวมกันอยางสันติ เอกราชและความเปนไทตองไดมาโดยปราศจากความรุนแรงตอกัน 

  ๓) ตองทําความเขาใจกันระหวางศาสนาใหสําเร็จ ดวยการเริ่มจากปจเจก ท่ีตางตอง
เขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนใหถองแท พรอมการมีใจกวาง เปดใจในหลักตางศาสนาท่ีตางก็เนนให
รักเพ่ือนมนุษยเชนรักตนเอง และตางเนนการสรางสันติภายในดวยหลักท่ีเสมือนการรักสันติภาพ ซ่ึง
แนนอนวาตองปราศจากความรุนแรง เนนความบริสุทธิ์แหงจิตสํานึกในความเปนมนุษย “ความสุข
หรือสันติสุข” ในมุมมองของพระพุทธศาสนาคือการดําเนินชีวิตอยางมี “สติ” รูเทาทันความคิดของ
ตนท่ีจะกอใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน, ในมุมมองของศาสนาคริสตคือการดําเนินชีวิตท่ีมี 
“ความรัก” และ “จิตสํานึกอันบริสุทธิ์” ตอพระเจาและเพ่ือนมนุษยท่ีกอใหเกิดสันติภาพ, ในมุมมอง
ของศาสนาอิสลามคือการดําเนินชีวิตดวยการทําความดีท่ีมีหลักความ “ยุติธรรม” และหลักการมุงสู
สันติสุข, หรือในมุมมองของศาสนาฮินดูท่ีเนนการสรางสันติภายในดวยหลัก “รักสันติภาพ”เปนตน 
ตองเขาใจวาตางก็มีแนวคิดหลักในการสอนใหศาสนิกดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางมี “สันติสุข” 
และ “สันติภาพ”เฉกเชนเดียวกัน  

  ๔) ตองกําจัดความตองการเอาชนะ การเพงโทษตอผูอ่ืนใหได ดวยสํานึกแหงความเมตตา
กรุณา พัฒนาความกรุณาใหมากกวาพัฒนาสมอง รวมสรางความรักในใจตนโดยเฉพาะในสถาบัน
ครอบครัว และเผื่อแผเพ่ือนมนุษยดวยกันในสังคม อภัยตอความผิดพลาด ละเวน หลีกเลี่ยงความ
เกลียด ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทตอกัน นับถือใหเกียรติกัน เคารพกันในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยเฉกเชนเดียวกัน ไมแบงแยกหรือมีอคติในเรื่องเพศ ศาสนา หรือวัฒนธรรม  

  ๕) ตองมีความเพียร ๔ ดาน ไดแก การระวังเหตุแหงความขัดแยง การขจัดความขัดแยง
อันจะลุกลามนําสูความรุนแรง การปองกันความขัดแยง และการรักษาพัฒนาใหเกิดความสงบสันติสุข
อยางยั่งยืน (เรียก “ปธาน ๔” ในพระพุทธศาสนา) โดยใชหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เปนเครื่องมือประกอบ 
ไดแก ภาวนา ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ และอปริหานิย
ธรรม ๗ และหลักคําสอนในพหุศาสนา มารวมเปน “พลังทางศาสนา” ซ่ึงเม่ือนํามาบูรณาการรวมกัน
ก็จะเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสูความสัมฤทธิผลตอกระบวนการสรางสันติภาพโดยจะสามารถ
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แปลงเปลี่ยนความขัดแยงรุนแรง (violent-conflict transformation) มาเปนบรรยากาศแหงความ
ปรองดอง ความสมานฉันทตอกันในสังคม รูจักแบงปน “ลมหายใจแหงสันติภาพ” (Sharing Breath 
of Peace)  ดวยคติพจน“จากขันติและสติ สูสันติอยางยั่งยืน” (Tolerance and Mindfulness to 
Sustainable Peace)  

  ๖) มีเปาหมาย ๒ ทาง คือ การสรางสันติภาพดวยการควบคุมความขัดแยงท่ีนําสูความ
รุนแรงใหไดเปนเบื้องตน (Peace Keeping) จากนั้นคือยุติความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรง (Peace 
Making) การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในมุมมองของนักสันติวิธีมิไดเปนหลักประกันวาทุกกรณี
จะตองสําเร็จ หรือทุกวิธีจะสามารถสรางสันติภาพภายนอกใหเกิดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมได 
ขณะท่ีบางกรณีสันติวิธีก็อาจใชไมไดเลย นักสรางสันติภาพตองมีวิธีจัดการความขัดแยงใน ๒ มิติ
หลักๆ คือ มิติของความขัดแยงดานในซ่ึงเปนการจัดการความขัดแยงในเชิงปจเจกหรือเชิงอัตวิสัย 
และมิติของการจัดการความขัดแยงดานนอกซ่ึงเปนการจัดการความขัดแยงในเชิงสังคม 

  ๗) ในกระบวนการสรางสันติภาพเพ่ือความปรองดอง สมานฉันท ตองยึดหลักการทํางาน
แบบมีสวนรวม (participation) และเขาถึงชุมชนและสมาชิกในสังคม อยางไรก็ตามสังคมจะสันติสุข
ไดตองเริ่มจากปจเจกฯ แตละปจเจกฯ รวมกันเปนสมาชิกหนวยยอยในสังคมไดแกครอบครัวของแต
ละบาน โรงเรียน สถานศึกษา สถานพยาบาล สถาบัน และองคกรตางๆ กลาวไดวา การมีสวนรวม
ภายใต “การสื่อสาร” อยาง “กระจางชัดดวยสันติ” เปนสวนสําคัญของปฏิบัติการรวมสรางสันติภาพ 
ไมวาจะเปนการรวมปรึกษาหารือ รวมหาทางออก รวมแกไข รวมปองกัน รวมอนุรักษใหคนในสังคม
พหุวัฒนธรรมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ในกระบวนการนี้ ท้ังคนหรือปจเจกฯ (individual) ซ่ึงก็คือ
สมาชิกในสังคม และท้ังระบบ (system) มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเสมอ ดังนั้น เม่ือจะพัฒนา
สันติภาพ ก็ตองพัฒนาท้ังคนและท้ังระบบไปพรอมๆ กัน 

 ๘) ผูนําควรใชอํานาจแหงความเมตตาคํ้าชูสันติภาพ  สําหรับกลุมคนท่ีทํางานดาน
สันติภาพควรรวมเรียนรูโดยการถอดบทเรียนวิกฤติการณความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
อียิปต และเพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทย การใชไฟดับไฟยอมทําใหไฟโหมกระพือเผาพลาญสรรพสิ่งใหวอดวาย ฉันใด การ
ใชความรุนแรงจัดการกับความรุนแรง ยอมทําใหความรุนแรงกระจายขยายวงออกไปแบบไรขีดจํากัด 
ฉันนั้น ผลท่ีตามมาคือ หยาดน้ําตา และเสียงกรีดรองโหยหวนอันเกิดการสูญเสียท้ังชีวิต และเลือดเนื้อ 
อํานาจแมจะมีผลท่ีหอมหวาน แตรากเหงาของมันมักจะมีพิษรุนแรงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมคน
ท่ีพยายามแสวงหาอํานาจ รักษาอํานาจ และใชอํานาจท่ีขาดความเมตตากรุณา มักจะพามนุษยและ
สังคมเขาสูความวิปโยคโศกเศราโสกาอาดูรท้ังยามตื่นและยามหลับไหล จึงไมแปลกใจท่ีทานลอรด
แอคตัน (Lord Acton) ขุนนางผูลือนามของอังกฤษไดสรุปบทเรียนจากการเห็นกลุมคนตางๆ ไดแยง
ชิงอํานาจ และใชอํานาจวา "คนท่ีมีอํานาจเกือบท้ังหมดมักกลายเปนคนเลว" (Great men are 
almost always bad men) เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงย้ําเตือนผูเก่ียวของกับอํานาจวา "อํานาจ
เปนใหญในโลกก็จริง" แต "เม่ือเราไดยศหรืออํานาจแลวจึงไมควรลุมหลงมัวเมา" ดูบทเรียนการแยงชิง 
การรักษา และการใชอํานาจในสถานการณความขัดแยงและความรุนแรง ซ่ึงพ้ืนฐานท่ีชวยใหผูท่ี
ทํางานดานสันติภาพไมตกอยูในการไมลุมหลงมัวเมาในอํานาจก็คือ การมีอุดมการณทางศาสนาเปนสิ่ง
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ยึดเหนี่ยวใหมองจุดหมายของชีวิตในปลายทางสูงสุด เพราะจะชวยคํ้าชูใหในระหวางเสนทางชีวิตใน
ฐานะนักสันติภาพจะไดไมตกหลุมกิเลสดังกลาว 

 ท้ังนี้เพ่ือใหเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท่ีถอดรหัสไดจากมิติทาง
ศาสนา กระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกแลว การนําตรวจสอบ
กับกลุมคนท่ีเก่ียวของกับงานสันติภาพในสังคมไทย ทําใหเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนสราง
สันติภาพท่ีไดมีความใกลเคียงกับบริบทของสังคมไทย ซ่ึงผลการศึกษาสะทอนใหถึงเกณฑชี้วัด
องคประกอบตางๆ สรุปไวดังนี้ 

 ๕.๓.๕ เกณฑช้ีวัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย 

กรอบกระบวนการพัฒนา
สันติภาพในสังคมไทย 

ตัวช้ีวัด องคประกอบยอย 

๑) การระวังตน-เขาใจหลัก
สันติภาพ 
(Inner Prevention) 
 

๑.๑) การระมัดระวังพฤติกรรมการ
แสดงออกทางกาย วาจา 
 

มีศีล อดทน อดกลั้น เปนกลาง เปนศา
สนิกชนท่ีดี สื่อสารทําความเขาใจผูอ่ืน
ในดานตางๆ อยางสรางสรรค 

๑.๒) ระมัดระวังความคิด ใชคติธรรมคนดี คิด-รูสึก-พยายามทํา
ความเขาใจความหลากหลายของผูคน 
ชุมชน สั งคม  วัฒนธรรม เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและชุมชน ให
โอกาสคน มีมุมมองการสรางและการ
เปลี่ ยนแปลงเ ชิงสั งคม ศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของคนตาง
ศาสนา สรางสันติภาพใหเกิดในใจตน
กอนดวยวิปสสนาสมาธิ 

๒) การขจัดความขัดแยง/
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว 
(Resolution) 
 

๒.๑) ทาทีการแสดงออกอยางสันติ อดทน อดกลั้น ในความแตกต า ง 
พยายามเพ่ือหยุดความรุนแรงตรงหนา
ใหไดและหาทางควบคุมมิใหความ
รุนแรงขยายวงกวางข้ึนจากเดิม ใช
หลักมรรคมีองค 8 พรหมวิหาร 4 เพ่ือ
หลบ เลี่ ย งมิ ให เ กิ ดความ ขัดแย ง 
เสียสละละความตองการของตนเอง 
หรือประนีประนอมคนละครึ่งทาง 

๒.๒) ปรับทัศนคติอยางเขาใจ ยอมรับว าความขัดแย ง เปน เรื่ อ ง
ธรรมดาของมนุษย ศึกษาเรียนรูให
มากเพ่ือสามารถเดินหนากันตอไปได
อยางสันติ 

๒.๓) สื่อสารอยางสันติ ไกลเกลี่ยกรณีท่ีความขัดแยงยังไมเขา
สูกระบวนการยุติธรรม จัดทําเวที
สาธารณะ สื่ อสาร กันแบบตั วต อ
ตัวอยางสันติ ดีกวาการใชความรุนแรง



๒๒๔ 
 

แกปญหา 

๓) การปองกัน/
เสริมสราง/พัฒนา  
(Outer Prevention & 
Development) 

๓.๑) กฎแหงความสมัพันธ ใหความสําคัญแกสถาบันครอบครัว
อันมีระบบเครือญาติและชุมชนเก้ือกูล
กัน ไว วางใจ มีคติ วิ ธี ในสั งคมคือ
ปฏิบัติการ “ไรความรุนแรง”(non-
violent operations)สงเสริมความ
เขาใจอันดีของบุคคลในองคกรดวย
เปาหมาย-เปาประสงคตรงกัน แบงปน
กันนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช 

๓.๒) กฎแหงความเสมอภาคและ
การใหเกียรติ  

(ละเอียดออนในเรื่องความแตกตาง
ทางเพศ รูคุณคาในตนเองและผู อ่ืน  
รวมแกปญหาโครงสรางท่ีจะทําให
สังคมมีความเปนธรรมท่ีสุด  สราง
ความตระหนักถึงความจําเปนในความ
รักสามัคคี  รวมกันสรางความสงบสุข
ในชุมชน-พ้ืนท่ีตางๆ  สงเสริมหลัก
เสมอภาคสากลคือใสใจในคุณคาความ
เปนมนุษยในคนทุกคน) 

๓.๓) กฎแหงการมีสวนรวมและ
การเรียนรู  

ใชความพยายาม-ความอดทนในการ
แกปญหา ใหการเรียนรูแกคนในระดับ
ตางๆ เปดพ้ืนท่ีใหประชาชนมีการ
เสวนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น-นําเสนอ
ทิศทางการดําเนินงานตอผูมีอํานาจ  
ตองสงเสริมความรูดานสันติศึกษาเพ่ือ
ความรูอยางลึกซึ้งอันจะสามารถนําไป
พัฒนาตน องคกรและสังคมได 

๓.๔) กฎแหงการเยียวยา  กระตุนและคนหาศักยภาพในการเปน
ผู ร วมสร า งสั นติภาพของผู ไ ด รั บ
ผลกระทบหรือผูอยูในเหตุการณความ
รุนแรง 

๔) การรักษาสันติภาพให
ย่ังยืน  
(Sustainable 
Preservation) 
 

๔.๑) กฎแหงจิตสํานึกและความใส
ใจ 

ปลูกฝงจิตสํานึกในคนรุนตอไปให
ตระหนักในความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ตอง
สรางสํานึกรวมในสังคมใหเขาใจในไตร
ลักษณท่ีวาสรรพสิ่งยอมผันแปรไป
ตามกาล 

๔ .๒ ) กฎ แห ง ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า
สัมพันธ 

ละเอียดออน-รอบคอบ-ตรวจสอบ-เฝา
สังเกตการณ ลงสูภาคปฏิบัติท่ียั่งยืน 
แกปญหาเฉพาะหนากอนเมื่อเ กิด
ปญหาความรุนแรง ใชหลักสาราณีย
ธรรม ๖ เพ่ือการระลึกถึงกันและ



๒๒๕ 
 

สงเคราะหกันดวยหลักฆราวาสธรรม 
๔.๓) กฎแหงการเรียนรูตลอดชีวิต มีความเขาใจ-มองภาพกวางในเรื่อง

สันติภาพ ตองหยุดการใชอาวุธ-มีวิธี
ปฏิบัติการไรความรุนแรง  มีความ
กังวลถึงระบบท่ีผิดพลาดมากกวาท่ีจะ
กังวลเรื่องสันติภาพ  พยายามให
ความรูแกผูคนเรื่องความสําคัญของ
การมีสันติภาพโดยประชาสัมพันธถึง
ผลดี แห ง ก า ร ร วมมื อ กั น   ส ร า ง
สัญลักษณความสงบสุข) 

 ๔.๔) กฎแหงการแบงปน 
ผลประโยชนดวยหลักธรรมาภิบาล  

สราง-สงเสริมความเปนอยู ท่ีดีและ
สิทธิท่ีเทาเทียมกันตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 

  ความสอดคลองในกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพ
โลก คือ หลักคิดท่ีวา การพัฒนางานดานสันติภาพมีจุดเริ่มตนแรกเปนเรื่องของสันติภาพในตัวบุคคล 
ดังขอความขององคการสหประชาชาติท่ีวา “สงครามเริ่มตนท่ีจิตใจของมนุษยฉันใด ความหวงแหน
สันติภาพก็ตองสรางข้ึนในจิตใจของมนุษยดวยฉันนั้น” ซ่ึงสอดคลองจากการศึกษานักสันติภาพโลกแต
ละทานก็เริ่มตนจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในตนเองกอนทีจะไปจัดการความขัดแยงและสรางสังคม
ใหเกิดสันติภาพโดยมีบันไดในการจัดการ ๔ ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี ๑ : การระมัดระวังตนและมีความ
เขาใจในหลักสันติภาพ(Self-awareness)(มีอุดมการณสันติภาพตามหลักศาสนาซ่ึงทุกศาสนาตางมี
ปลายทางเดียวกัน คือ เคารพตนและผูอ่ืน รักษากฎกติกา ยอมรับความแตกตาง และใหเกียรติกัน)  
ข้ันท่ี ๒ : การขจัดความขัดแยง-ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว (Resolution)(ท้ังองคกรสันติภาพและ
นักสันติภาพโลกตางก็มีแนวทางในการจัดการความขัดแยงท่ีมีเปาหมายเดียวกันคือการปราศจาก
ความรุนแรง ท้ังนี้แกนคิดสําคัญท่ีเปนตัวชี้วัดหลักท่ีจะทําใหกระบวนการในข้ันตอนนี้สําเร็จได คือ 
ทาที ความคิด และวิธีการสื่อสาร) ข้ันท่ี ๓ : การปองกัน-เสริมสรางและพัฒนา (Outer Prevention 
and Development)(ในกระบวนการนี้เห็นไดชัดในองคกรสันติภาพโลก อาทิ UNDP และ UNESCO 
ไดแก การพัฒนาทุนมนุษยและสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนามีความรูท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึงแกตนเองได
โดยไมตองอาศัยการสนับสนุนจากประเทศมหาอํานาจท่ีตางก็มุงหวังในทรัพยากรของประเทศ
เหลานั้นโดยท่ียังมีประชากรยากไร ถูกกดข่ี ขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษา อันจะชวยใหคนไดรับ
การพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของนักสันติภาพโลกแตละทานท่ีไดศึกษาวิเคราะห อาทิ คุณแม
เทเรซาเนนความสัมพันธในระดับบุคคลกอนจะไปสูระดับสังคม เปนตน) ข้ันท่ี ๔ :การรักษาสันติภาพ
ใหย่ังยืน (Sustainable Preservation)(ท้ังองคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกตางตระหนักถึงข้ันนี้
เปนอยางดีวา ความพยายามในการสรางสันติภาพจะลมเหลวหากเพียงมุงขจัดความขัดแยงโดยมิได
หันกลับไปแกปญหาท่ีตนเหตุ การรักษาสันติภาพใหยั่งยืนคือการอยูรวมกันอยางสันติท่ีเริ่มตนจาก
บุคคล ชุมชน สังคม ขยายสูประเทศและสังคมโลก การสรางจิตสํานึกเปนเรื่องสําคัญเพ่ือสรางแรง
บันดาลใจใหเกิดข้ึน) 



๒๒๖ 
 

๕.๔ ชุมชนสันติสุข: วิเคราะหและสังเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จภายใตกรอบ

ตัวช้ีวัด 

๕.๔.๑ วิเคราะหปจจัยความสําเร็จการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน 
 จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนสันติสุขตนแบบท้ัง ๓ ชุมชน ไดแก ชุมชนแพรกหนามแดง 
ชุมชนหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน ซ่ึงบริบทของท้ัง ๓ ชุมชนนั้นมีความแตกตางกัน ท้ัง
ในลักษณะบริบทปญหาของชุมชน ลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตรวมถึงสภาพปญหาความขัดแยง 
ระดับความขัดแยงท่ีเขมขนตางกัน เพ่ือทบทวนความเขาใจกระบวนการสรางสันติภาพของท้ัง ๓ 
ชุมชน ตางกัน ดังนั้นกอนทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงกระบวนการสรางสันติภาพตามกรอบเกณฑชี้
วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาโลกและองคกรสันติภาพท่ีทีมวิจัยโครงการ
ยอย ๒ ของวิจัยชุดนี้ไดทําการสรุปผลและผูวิจัยไดนํามาสกัดเปนเกณฑชี้วัดท่ีนํามาวิเคราะห
กระบวนการสรางสันติภาพของชุมชนท้ัง ๓ แหง โดยประเภทของความขัดแยงผูวิจัยใชเกณฑประเภท
ความขัดแยงคริสโตเฟอร  มัวร (Christopher Moor)มี ๕ ประเภท คือ (๑) ความขัดแยงดานขอมูล 
(Data Conflict)  (๒) ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict(๓) ความขัดแยงดาน
ความสัมพันธ (RelationshipConflict) (๔) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict)  (๕) 
ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value Conflictไ)๑๐และระดับความเขมขนของความขัดแยง
ตามแนวคิดของเฮนก้ิน (Henkin)๑๑และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท๑๒ซ่ึงเห็นสอดคลองกันวา ความ
ขัดแยงมีรูปแบบของการกอตัวและมีพัฒนาการความเขมขนของความขัดแยง ๓ ระยะ คือ(๑) ระยะ
ความขัดแยงแฝงตัว (Latent Conflict)  (๒) ระยะความขัดแยงท่ีเริ่มปรากฏ (Emerging Conflict) 
เปนสถานการณท่ีคูกรณีหรือประเด็นท่ีคูกรณีมีสวนเก่ียวของเริ่มมองเห็น และรับรูรวมกันวามีความ
ขัดแยงเกิดข้ึน และอาจมีความตึงเครียดใหเห็นอยางชัดเจน แตไมไดแสดงออกโดยการโตเถียงกัน  
การเจรจา หรือการแกไขปญหา(๓) ระยะความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน (Manifest Conflict)ผูวิจัยได
ทําสรุปประเด็นสําคัญไวดังนี้ 

ตารางท่ี ๕.๑ แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบเหตุแหงความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง 

ขอมูล/พ้ืนท่ี แพรกหนามแดง ทาคอยนาง กะดีจีน 

ประเภทความ
ขัดแยง 

-ผลประโยชน 
-ขอมูล 
-เชิงโครงสราง 

-ผลประโยชน 
-ขอมูล 

ยังไมมีปญหาความขัดแยงท่ี
เดนชัด 

 
๑๐Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 

Conflict, 2nd ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), p.60–61.อางใน  สุกัญญา รุงทอง
ใบสุรีย, สภาพปญหาความขัดแยงในชุมชนและรูปแบบในการจัดการปญหาในจังหวัดปทุมธานี, รายงานวิจัย, 
(สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๖), หนา ๑๕-๑๖. 
 ๑๑Henkin, A.B. et.al.“Conflict management strategies of principals in site–based 
managed schools”. Journal of Educational Administration 38(2). 2000 : pp.16-17. 
 ๑๒วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการ และเคร่ืองมือแกปญหา, หนา ๑๒. 

                                                           



๒๒๗ 
 

ระดับความ
เขมขนความ

ขัดแยง 

-ความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน -ความขัดแยงท่ีเริ่มปรากฏ ยังไมปรากฏ 

ผลของการ
จัดการความ

ขัดแยง 
 

-ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
-เปนพลังสรางสรรค 

-ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

ยังไมปรากฏ 

ปจจัยความสําเร็จการสรางสันติภาพในสันติสุขในชุมชน 

ระดับชุมชน 
ปจจัยภายใน 

-การมีเปาหมายรวมกันในการ
แกปญหาเรื่องนํ้า 
-การทําเวทีรับฟงความเห็น
อยางตอเน่ือง 
-การสรางจิตสํานึกของคนใน
ชุมชนและการสรางพลังการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  
-การมีคนกลางไกลเกลี่ย และ
การพูดคุยเจรจา 
 

-กา รมี ต น แบบครอบครั ว
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง:  
 -การมีพระพุทธศาสนาเปน
เครื่องขัดเกลารากฐานจิตใจ: 
-การมี ผู นํ า ท่ี ดี ส ร า งความ
ศรัทธาพรอมทําหนา ท่ีไกล
เกลี่ยคนกลาง:  
-การใชสานเสวนาสรางการ
รับรู เจตนารมณของบรรพ
บุรุษ:  
-การใชกระบวนการกดดันทาง
สังคม (Social Sanction):  
-การ ให ค ว ามร วมมื อ ขอ ง 
“บวร.”: ทําใหเกิดการใช
กติกาและการมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําหมูบาน (ป.ป.ม.):  

-ความรวมมือของผูนําสราง
การมีสวนรวมของชุมชน:  
-การมีวัดประยุรวงศาวาส
เปนศูนยกลาง สรางการ
เรียนรูประวัติศาสตรความ
ภาคภูมิใจและความรวมมือ
ระหวางผูนําศาสนา สราง
รายไดทองเท่ียวใหกับชุมชน:  
-การมีศาสนสถานเขมแข็ง
ยกระดับจิตใจชุมชน: 
 
 

ปจจัยภายนอก -การไดรับพลังสนับสนุนองค
ความรูจากองคกรภายนอก 
-การไดรับความรวมมือกับ
เครือขายชุมชน 

-กา รมี หน วย ง าน  องค ก ร 
นักวิชาการทางศาสนา ชวย
ขับเคลื่อนใหกิจกรรมตางๆ 
ขอ ง ชุมชนบ ร รลุ ผ ล  ช ว ย
ส นั บ ส นุ น ท้ั ง ค ว า ม รู แ ล ะ
วัตถุดิบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ยั่งยืนกับชุมชน 

-การมีองคกรภายนอกชวย
พัฒนาและสรางการมีสวน
รวมพัฒนาชุมชน:  
-การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
ของสถานีตํารวจบุปผาราม: 
 

ระดับปจเจก -การระงับอารมณดวยสติ  
-การใชเหตุผล กฎแหงธรรม 
และกฎหมาย 
-ความอดทน 
-การนึกถึงอกเขา อกเรา 
-มองโลกในแงด ี
-การรูจักขอโทษ การใหอภยั  
-การทําความดี  

-การทบทวนตนเอง  
-การมีขันติ ควบคุมอารมณ
เมื่อมีความโกรธ  
-คิดกอนทํา  
-ความไมหลงลืมตนเอง  
-การใหความเคารพอาวุโส  
-ความเพียรพยายามไมยอทอ 

- การรูจักขอโทษ และไมวา
จะถูกหรือผิดตองหันหนามา
คุยกัน  
-การเอาใจใส และการมีสวน
รวมของชุมชนไมใชอํานาจ
ปกครอง  
-ยึดมั่นในหลักการท่ีดีและ
สรางประโยชนตอชุมชน  
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-ความเพียรในการแกปญหา  - ใ ช ค ว ามอ อนน อม  ใ ห
เกียรติ มีความเผื่อแผเปน
ผูใหมากกวารับ  
-ลงมือทําใหเห็นเปนตัวอยาง 
- มีความจริงใจ ใสใจกับทุก
ฝายและสรางความไววางใจ 

  

 ๕.๔.๒ วิเคราะหความสําเร็จในกระบวนการสรางสันติภาพในชุมชนตามกรอบเกณฑ 
                       ช้ีวัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
                       และองคกรสันติภาพโลก 

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหตรวจสอบความสําเร็จในการสรางสันติภาพของชุมชน
ตามกรอบของเกณฑชี้วัดความสําเร็จในการสรางสันติภาพของนักสันติภาพและองคกรสันติภาพโลกท่ี
ไดประยุกตจากผลการศึกษาโครงการยอย ๒ ของงานวิจัยชุดนี้ โดยนําเสนอเปนตารางดังนี้ 

ตารางท่ี ๕.๒ เปรียบเทียบวเิคราะหปจจัยความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ 

เกณฑช้ีวัดความสําเร็จ แพรกหนาม
แดง 

ทาคอยนาง กะดีจีน 

๑) ดานการระมัดระวังตนเอง-มีความเขาใจหลักสนัติภาพSelf-peace 
๑.๑) ระมัดระวังพฤติกรรมทางกาย วาจา  
(๑) การมีศลีมีความอดทน อดกลัน้ 
(๒) มีการสรางความไววางใจจากอีกฝายดวยความเปนกลาง 
(๓) ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี ศึกษาหาความรู ทําความ
เขาใจดานตางๆของผูอ่ืน 
(๔) มีการสื่อสารอยางสรางสรรค 

√ 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
√ 
 
√ 

๑.๒) ระมัดระวังความคิด  
(๑) มีการใชคติธรรมของคนดี 
(๒) ความพยายามในการทําความเขาใจความหลากหลาย
ของผูคน สังคม วัฒนธรรม เขาถึงชุมชน  
(๓) เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและชุมชน  
(๔) ใหโอกาสคนมีมุมมองเชิงการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิง
สังคม 
(๕) สรางสันติภาพใหเกิดในใจตนเอง 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

๒) ดานการขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นแลว(Resolution) 
๒.๑) ปรับทัศนคติทาทีการแสดงออกอยางสนัติ    
(๑) มีความอดทน อดกลั้นในความแตกตาง  
(๒) พยายามหยุดความรุนแรงตรงหนาใหไดกอน 
(๓) หาทางควบคุมมิใหความรุนแรงขยายวงมากข้ึนไป
กวาเดิมตามแนวทางวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
(๔) หลีกหรือหลบเลี่ยงมิใหเกิดความขัดแยง  

√ 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
√ 
 
√ 



๒๒๙ 
 

(๕) ยอมเสยีสละละความตองการของตนเองพบกันครึ่งทาง 
(๖) ยอมรับวาความขัดแยงเปนเรือ่งธรรมดาศึกษาเรียนรูให
มากเพ่ือสามารถเดินหนาตอไปเพ่ือใหเกิดสันต ิ

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

๒.๒)สื่อสารอยางสันติ    
(๑) การไกลเกลีย่ 
(๒) การจัดทําเวทีสาธารณะ  
(๓) การสื่อสารกันแบบตัวตอตัว (Face to Face) อยาง
สันต ิ

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 

๓) ดานการพัฒนาสันติภาพใหเจริญงอกงาม(Outer Prevention & Development) 
๓.๑) กฎแหงความสมัพันธ  
(๑) ใหความสําคัญแกสถาบันครอบครัวเครือญาติและชุมชน
ท่ีเก้ือกูลกันความไววางใจ  
(๒) คติวิธีในสังคมคือปฏิบัติการไรความรุนแรง 
(๓) สงเสริมความเขาใจอันดีของชุมชนใหเห็นตรงกันใน
เปาหมาย-เปาประสงค  
(๔) มีวัฒนธรรมแหงความเอ้ือเฟอ ยึดเหน่ียวนํ้าใจคน 
(การใหเสียสละ วาจาท่ีดี ทําตนเปนประโยชน วางตนเสมอ
ผูอ่ืน) 

√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 

๓.๒) กฎแหงความเสมอภาคและการใหเกียรติ  
(๑) มีความละเอียดออนในเรื่องความแตกตาง 
(๒) ความรูสึกถึงคุณคาในตัวเองและผูอ่ืน  
(๓) รวมกันแกปญหาท่ีโครงสราง ทําใหสังคมมีความเปน
ธรรมมากท่ีสุด  
(๔) สรางความตระหนักถึงความจาํเปนในความรักสมัคร
สมานสามัคคี และความรวมมือกันสรางความสงบสุขใน
ชุมชน  
(๕) สงเสริมหลักเสมอภาคสากล ใสใจในการมองเห็นคณุคา
ความเปนมนุษย 

√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

๓.๓) กฎแหงการมีสวนรวมและการเรียนรู  
(๑) มีความพยายาม ความอดทนในการแกปญหา  
(๒) จัดลําดับความสําคัญของปญหา  
(๓) ใหการเรียนรูกับคนในระดับตาง ๆ  
(๔) เปดพ้ืนท่ีใหภาคประชาชนเสวนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
และนําเสนอทิศทางการดําเนินงานตอองคกรภายนอก 
(๕)การสงเสรมิการศึกษาองคความรูดานสันตเิพ่ือนําไป
พัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร พัฒนาสังคม 

√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

 
 

√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

 
 

√ 
๓.๔) กฎแหงการเยียวยา  
(๑) การกระตุนและคนหาศักยภาพในการเปนผูรวมสราง
สันติภาพของผูไดรับผลกระทบหรอืผูอยูในเหตุการณความ
รุนแรง 

√ 
 

√ 
 

- 

๔) ดานการอนุรักษรักษาสันติภาพใหย่ังยืน(Sustainable Preservation) 
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๔.๑) กฎแหงจิตสํานกึและความใสใจ  
(๑) ปลูกฝงจิตสํานึกในคนรุนตอไปใหตระหนักถึงความรักใน
ถ่ินฐานบานเกิด 
(๒) สรางสาํนึกรวมกันในสังคมถึงความไมประมาท โดย
เขาใจถึงสรรพสิ่งยอมผันแปรไปตามกาล 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

๔.๒) กฎแหงการบํารุงรักษาสัมพันธ  
(๑) มีความละเอียดออนรอบคอบ ตรวจสอบ เฝา
สังเกตการณ ลงสูภาคปฏิบัติท่ียั่งยืน  
(๒) ใชหลักการอยูรวมกันทําใหระลึกถึงกัน(การแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ ดวยเมตตา, มีกฎระเบียบรวมกัน, การ
แบงปนและจัดการสาธารณประโยชน, มีอุดมการณรวมกัน
เพ่ือพัฒนาชุมชน) 
(๓) มีหลักการครองชีวิตท่ีดี (ความซื่อสัตยการฝกตน ความ
อดทนการเสยีสละ) 

√ 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
√ 
 

 
 
 
√ 

๔.๓) กฎแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
(๑) การมีความเขาใจและมองภาพกวางในเรื่องสันติภาพ  
(๒) เรียนรูการจดัการความขัดแยงท่ีไรความรุนแรง  
(๓) นําความผดิพลาดมาเรียนรูใหเกิดสันตภิาพ 
(๔) มีความพยายามในการใหความรูแกผูคนในเรื่อง
ความสําคญัของการมสีันติภาพ  
(๕) มีการประชาสัมพันธถึงผลดีแหงการรวมมือกัน  
(๖) สรางอัตลักษณความสงบสุขสะทอนความเขมแข็งของ
ชุมชนใหลูกหลานไดเห็น 

√ 
 

√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

√ 
 

√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

√ 
 

√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

๔.๔) กฎแหงพ้ืนท่ีแสดงความเห็น  
(๑) การแสวงจุดรวม สงวนจดุตาง  
(๒) มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

๔.๕) กฎแหงแบงปนผลประโยชนดวยหลักธรรมาภิบาล  
(๑) การสรางและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีและสิทธิท่ีเทา
เทียมกันตามหลักธรรมาภบิาล 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 

 กลาวไดวาพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง ๓ ชุมชน มี ๒ ชุมชนท่ีมีปญหาความขัดแยงท่ีเดนชัด คือ ชุมชน
แพรกหนามแดง และชุมชนหมูบานทาคอยนาง ท้ังนี้ชุมชนแพรกหนามแดงเปนปญหาความขัดแยง
ประเภทผลประโยชน ขอมูล และเชิงโครงสราง และสําหรับชุมชนบานทาคอยนางเปนปญหาความ
ขัดแยงเก่ียวกับผลประโยชนและขอมูล สอดคลองกับประเภทความขัดแยงตามทัศนะของ คริสโต
เฟอร  มัวร (Christopher Moor) สําหรับความเขมขนหรือรูปแบบความขัดแยง พบวา ชุมชนแพรก
หนามแดงเปนความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน และชุมชนหมูบานทาคอยนางเปนความขัดแยงท่ีเริ่ม
ปรากฏ สอดคลองกับแนวคิดของเฮนก้ิน (Henkin) ซ่ึงระดับความขัดแยงท่ีแตกตางกันเครื่องมือท่ีใช
ในการจัดการความขัดแยงยอมเขมขนแตกตางกันระหวางท้ังสองชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ                 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ผลจากการจัดการความขัดแยงของท้ังสองชุมชน พบวา ไดนําพาชุมชนใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งยั่งยืนและมีความสุขมากข้ึน                
ในภาพรวมกระบวนการสรางสันติภาพของชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนหมูบานทาคอยนาง ชุมชน
ยานกะดีจีน แมจะมีบริบทและปญหาหรือระดับความขัดแยงท่ีแตเม่ือมาวิเคราะหกระบวนการตาม
กรอบของเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพและองคกรโลกนับวา
คอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกัน หลักใหญใจความของปจจัยความสําเร็จในการสรางสันติภาพคือ 
เริ่มตนจาก  

 ปจจัยภายใน กลาวคือระดับปจเจกบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนผูนําโดย
ตําแหนงหรือหรือผูนําจิตวิญญาณ สังเกตวาท้ัง ๓ ชุมชน สามารถจัดการความขัดแยงหรือกาวขาม
ความขัดแยงดวยสันติวิธีมาไดสวนหนึ่งมาจาก ทัศนคติ การเรียนรู คุณธรรมของผูนํา เม่ือแยก
วิเคราะหแตละชุมชนจะเห็นพลังของผูนําท่ีเปนแรงขับใหชุมชนเกิดสันติสุข สําหรับชุมชนแพรกหนาม
แดง การเชื่อมโยงผูนําสองฝงน้ําหันมาทํางานวิจัยชวยแกปญหาเรื่องน้ําของชุมชน ชุมชนหมูบานทา
คอยนาง การรวมมือของผูใหญบานในอดีตกับผูใหญบานสมัยปจจุบันทําใหชวยเสริมชุมชนใหเขมแข็ง
เพราะความสามัคคีของผูนํา และชุมชนยานกะดีจีน พลังรักสามัคคี ความรูสึกเปนพ่ีเปนนองของผูนํา
ชุมชนท้ัง ๖ ชุมชน ทําใหเกิดพลังสรางสรรคขับเคลื่อนชุมชนไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน นอกจากนี้จุดท่ีนา
สังเกตวา ท้ัง ๓ ชุมชน ตางก็มีจุดศูนยรวมความคิดหรืออุดมการณท่ีเขมแข็ง สําหรับชุมชนแพรก
หนามแดง คือ การการมีเปาหมายรวมกันในการแกปญหาเรื่องน้ํา ทําใหการขับเคลื่อนการรับฟง
ความเห็นสามารถทําไดอยางตอเนื่องและประสบความสาํเร็จ อันเปนผลมาจากการสรางจิตสํานึกของ
คนในชุมชนและการสรางพลังการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และการมีคนกลางไกลเกลี่ย และการ
พูดคุยเจรจา สวนชุมชนหมูบานทาคอยนาง ปจจัยความสําเร็จท่ีมาจากภายในชุมชน คือ การมี
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องขัดเกลารากฐานจิตใจของคนในชุมชนซ่ึงนับวาเปนตนทุนท่ีสําคัญ ประกอบ
กับ การมีตนแบบครอบครัวตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กระตุนใหคนในชุมชนตื่นตัวท่ีจะเขารวมและ
พัฒนา ประกอบกับ การมีผูนําท่ีดีสรางความศรัทธาพรอมทําหนาท่ีไกลเกลี่ยคนกลาง และการใชสาน
เสวนาสรางการรับรูเจตรมยของบรรพบุรุษ การใชกระบวนการกดดันทางสังคม (Social Sanction) 
การใหความรวมมือของ บวร. : ทําใหเกิดการใชกติกาและการมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําหมูบาน (ป.ป.ม.) ในขณะท่ีชุมชนยานกะดีจีน พบวา ปจจัยความสําเร็จท่ีมาจาก
ภายในชุมชนนอกจากพลังผูนําท่ีเขมแข็งแลว คือ การมีศาสนสถานเขมแข็งยกระดับจิตใจชุมชน การมี
วัดประยุรวงศาวาทเปนศูนยกลาง เกิดการซึมซับวิถีพหุวัฒนธรรมเพราะเม่ือชุมชนจัดงานจะมีผูนํา
ศาสนาท้ังพุทธ คริสต อิสลาม เขารวมใหความรูและสงเสริมกิจกรรมรวมกัน พัฒนาชุมชนนําไปสูการ
สรางการเรียนรูประวัติศาสตรนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจและความรวมมือระหวางผูนําศาสนา สราง
รายไดทองเท่ียวใหกับชุมชน 

 ปจจัยสําเร็จจากการเลือกใชสันติวิธีในการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน ซ่ึงท้ัง ๓ 
ชุมขนไดนําเครื่องมือท่ีเรียกวาสันติวิธี เชน การใชคนกลาง การไกลเกลี่ย การมีสวนรวม การสื่อสาร 
การสรางเครือขายรวมแกปญหา ซ่ึงนับวาท้ัง ๓ ชุมชน ตางก็สะทอนเครื่องมือเหลานี้ไดอยางชัดเจน 
และรากฐานหัวใจสําคัญคือ การอยูรวมกันอยางสันติสุขทําใหชุมชนสังคมเจริญกาวหนาโดยเรียนรูจาก
บทเรียนในอดีตพรอมกับหาทางแกไข ทําใหชุมชนมิใชมีแตเพียงความสงบไมมีความขัดแยงท่ีนําไปสู
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การใชความรุนแรง แตตองพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งยั่งยืนในเชิงกายภาพคือ วิถีชีวิตความ
เปนอยูของคนในชุมชนควบคูกับทางจิตภาพ คือ การสงเสริมกิจกรรมท่ีทําใหคนในชุมชนรูรักสามัคคี 
มีความรักใครกลมเกลียว สรางความปรองดอง หรือแมแตการอาศัยกฎระเบียบ ขอตกลงทางสังคม 
เหลานี้เปนพลังขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดความสรางสรรค และสามารถนําพาชุมชนไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน อีกท้ังการไดรับแรงสงเสริมหรือการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จากการศึกษาท้ัง ๓ 
ชุมชน พบวา ภาคการศึกษา นักวิชาการ หนวยงานรัฐ สามารถเขามามีบทบาทและพัฒนาสงเสริมจุด
แข็งใหกับชุมชนและไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูใหกับคนในชุมชน การใชสันติวิธีในการสราง
สันติภาพและสันติสุขของท้ัง ๓ ชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความรักสามัคคี มีชีวิตความเปนอยูทีดี ชุมชนมี
เสรีภาพทางความคิดและมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนและยังชวยสืบสานอัตลักษณของชุมชนให
ยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิดของ โยฮัน กัลปตุง กลาววา แนวคิดเรื่องสันติภาพจึงไมไดมีมิติเดียวแต
ตองเปนแบบพหุนิยม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานท้ัง ๔ ประการ กลาวคือ การ
ดํารงชีวิต (Survival) การมีความเปนอยูท่ีดี (Welfare) การมีเสรีภาพ (Freedom) และการมี
เอกลักษณและความรูสึกมีความหมายในชีวิต (Identity)”   

 ปจจัยภายนอก ไดแก การมีพลังสนับสนุนจากเครือขายท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
ชวยทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู ไดคนพบศักยภาพของแตละชุมชน และสรางสรรคกิจกรรมท่ี
นําพาใหชุมชนไดรวมคิด รวมทํา รวมรับผล และรวมรับผิดชอบ ทําใหชุมชนท้ังสามแหงประสบ
ความสําเร็จในการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน ท้ังนี้กระบวนการสรางสันติภาพของท้ัง ๓ 
ชุมชน สอดคลองกับเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพและองคกร
สันติภาพโลกท่ีไดจากผลการศึกษาในโครงการยอย ๒ ของชุดการวิจัยนี้  

 ขอสรุปท่ีไดนํามาสรุปเปนโมเดลชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ โดยท่ีชุมชนสันติสุข
ไดนั้นตองประกอบดวย ๕ มิติสําคัญ อันไดแก   

 มิติทางกายภาพ คือ สภาพวิถีความเปนอยูของคนในชุมชนท่ีดีมีคุณภาพชีวิตและรักษา
สมดุลระหวางชุมชนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 มิติทางสังคม คือ ภาพของความรักความสามัคคีในชุมชน การใหความเสมอภาค การ
เคารพในสิทธิ การใหเกียรติ การรักษาและปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีชุมชนรวมวางไว ท้ังหมดอยูภายใต
ภาพของชุมชนท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง  

 มิติดานจิตใจ คือ ชุมชนมีศรัทธาในศาสนาหรือวิถีความเชื่อท่ีดีของชุมชน เปนเครื่องขัด
เกลาจิตใจและพัฒนาพฤติกรรมของคนในชุมชนดวยมีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 มิติดานปญญา คือ การท่ีชุมชนสามารถเรียนรูแกไขปญหารวมกัน รูจักคนหาวิเคราะห
เหตุแหงปญหา และมีความเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูกับโลกสมัยใหม ทําใหชุมชนสามารถปรับตัวใหเขา
กระแสโลกแตยังคงรักษาอัตลักษณของชุมชนไวได ซ่ึงมิติปญญาจะสําเร็จผลไดตองมีองคกร 
หนวยงานภายนอกเปนพ่ีเลี้ยงและเปนสะพานเชื่อมชุมชนกับพัฒนาการโลกสมัยใหมไดอยางรูเทาทัน 
มิติดานผูนํา คือ ผูท่ีจะทําหนาท่ีผูนําพาชุมชนใหสันติสุข ตองอาศัยผูนําทางโลก กลาวคือ ผูนําชุมชน 
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ผูนําธรรมชาติ ท่ีเปนผูมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม เปนตนแบบผูมีคุณธรรมศีลธรรมท่ีดีใหกับชุมชน และ
ผูนําทางจิตวิญญาณ หรือผูนําศาสนา ซ่ึงตองทํางานเชิงรุกและเชื่อมสัมพันธระหวางศาสนา โดยใชศา
สนสถานเชื่อมสัมพันธกับชุมชน และศาสนสัมพันธดวยการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางผูนําศาสนา  

 ดวยมิติท้ัง ๕ นี้ ไดนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ โดย
ประกอบดวย หลักการสําคัญ (Principle) คือ การใชพลังออนนุม หรือ Soft power ท่ีมาจาก ๒ ตัว
แปรสําคัญคือ ธรรมะ (Dhrama) คือ ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาเปนรากฐานนําพาใหเขาถึงสันติ
สุข อุดมการณและความเชื่อม่ันในกระบวนการสันติวิธี (Peaceful means) คือ ความเชื่อม่ันในการ
ใชสันติวิธีเปนเครื่องมือสลายความขัดแยง และสรางความสมานฉันทใหกับชุมชน ตัวบุคคล (People) 
คือ บุคคลท่ีเปนแกนกลางของการพัฒนาชุมขนสนติสุข ไดแก ผูนํา (Leaders) สมาชิกชุมชน 
(Members) และเครือขายทางสังคม (Net work) ภาพสะทอน (Reflection) เปนสัญลักษณท่ี
แสดงออกถึง สภาพของชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ท้ังในเชิงการพัฒนาทางกายภาพ 
(Physical development) และการพัฒนาคุณธรรมของการอยูรวมกันในสังคม (Moral 
development) จากกรอบแนวคิดนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ เปน สมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๖ เรียกวา D&P (LINE) = 2 D 

 องคความรูท่ีไดจากการศึกษาถอดบทเรียนชุมชนสันติสุข สะทอนใหเห็นวา ความแตกตาง
กันทางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และชาติพันธุ "ไมใชสิ่งผิด" แต "สิ่งท่ีผิด" คือ การท่ี
มนุษยชาติบางคนหรือบางกลุม ไมเพียรพยายามท่ีศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ และปรับวิธีคิด และ
ทาทีใหสอดคลอง ถูกตอง และเหมาะสมกับความแตกตาง อันเนื่องดวยภาวะของการขาดขันติธรรม 
เพราะไมเปดใจกวางท่ีจะยอมรับฟง ยอมรับ เคารพ และใหเกียรติตอความตางของเพ่ือนรวมโลก จน
นําไปสูการเยาะเยย ถากถาง ลบหลู ดูหม่ินความเปนอัตลักษณของเพ่ือนรวมโลก ทางออกในประเด็น
นี้ คือ การเอาใจเขามาใสใจเรา ในขณะท่ีเรามุงหวังท่ีจะใหคนอ่ืนยอมรับในความเปนเรามากเพียงใด 
คนอ่ืน หรือกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีความเชื่อ และวัฒนธรรมท่ีแตกตางลวนมุงหวังใหเรามีทาทีแบบนั้น
เชนเดียวกัน ดังนั้น การเขาไปลดทอนความเปนเขา หรือเปลี่ยนเขาใหเปนเรานั้น จึงเปนแนวทางท่ี
งายตอการสรางความขัดแยง และนําไปสูความรุนแรงในท่ีสุด 

 อยางไรก็ดี คําถามหลักท่ีเรามักจะต้ังขอสงสัยอยูเสมอมาคือ “ศาสนบุคคล หรือองคกร
ทางศาสนาตางๆ ในโลกนี้” ไดพยายามหรือสนับสนุน รวมไปถึงการพัฒนา หรือยึดม่ันในหลักการและ
แกนแทของศาสนาตัวเองมากนอยเพียงใด ทําอยางไร? ศาสนบุคคลหรือองคกรศาสนาตางๆ จะไม
พยายามท่ีจะ “บิด” หรือ “แปรรูป” หลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ 
ผลประโยชน ความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน นอกจากนี้ ศาสนบุคคลหรือ
องคกรทางศาสนาตางๆ ไดพยายามมากนอยเพียงใดท่ีจะวิพากษตัวเอง (Self-Criticize) หรือกลุม
ตัวเองตอการบิดหลักการทางศาสนาไปสรางเง่ือนไขท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงแก
มนุษยชาติ อีก ท้ัง ไมชักนํา และชักพาใหศาสนิกท่ีเคารพ ศรัทธาและนับถือพลัดหลงเขาไปในกระแส
ของความขัดแยงและความรุนแรงท่ีกําลัง ถาโถม และพัดพาใหสังคมโลกกําลังประสบกับปญหาและ
ชาตากรรมท่ีดังท่ีประสบอยูในขณะนี้ 



๒๓๔ 
 

 หลักการสําคัญท่ีควรใหความใสใจคือ เราจะหันหลังใหแก “พลังของความเกลียดชัง” 
ไปสู “การสรางพลังแหงการแบงปนสิ่งดีๆ” ใหแกกันและกันไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราจะ
แบงปนความรักใหมนุษยรวมโลกทามกลางความหลากหลายไดอยางไร เราจะแบงปนผลประโยชน 
และความตองการดานทรัพยากร ใหสอดรับกับโลกธรรมท่ีมีอยูและดํารงอยูในโลกนี้ไดอยางไร เราจะ
ชวยกันนิยามความสุขในระดับตางๆ ตั้งแตปจเจก ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกเพ่ือ
จะไดปฏิบัติตอกันเพ่ือใหสอดรับกับความสุขท่ีคนเหลานั้น ตองการไดอยางไร เราจะแบงปนถอยคําท่ีมี
คุณคาและเต็มไปดวยความรูสึกท่ีดีท่ีมีตอกันไดอยางไร เราจะแบงปนลมหายใจแหงสันติภาพ เพ่ือให
ลมหายใจของเราเปนลมหายใจแหงความรักแทนลมหายใจแหงการเกลียดชังกันไดอยางไร และเราจะ
มีขันติธรรม ท่ีพรอมจะอดทนรับฟง เรียนรู เขาใจ และปฏิบัติตอเพ่ือมนุษยท่ีมีความคิด และ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางไดอยางไร ประเด็นคือ “การตอบคําถามเหลานี้ไมใชเพ่ือความอยูรอดของตัวเรา
เองเทานั้น หากแตเปนความอยูรอดของสรรพสัตวทุกชนิดท่ีอาศัยอยูในโลกใบนี้” 

 

๕.๕ รูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพที่พ่ึงประสงคในสังคมไทย 

    องคความรูท่ีไดจากการศึกษาบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือสรางสันติภาพใน
ศาสนา เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 
และการศึกษาถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงเพ่ือเสนอแนวทางการสรางชุมชน
สันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จากผลการศึกษาเหลานี้ทําใหเกิดการเชื่อมโยงองคความรูท่ีไดเพ่ือ
นําเสนอเปนรูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพท่ีพ่ึงประสงคในสังคมไทย ดังจะเห็นไดจาก
แผนภูมิรูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 
 

 

               
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพท่ี ๕.๖ รูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพท่ีพึงประสงคในสังคมไทย 
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๒๓๖ 
 

จากแผนภาพขางตนนั้น สามารถอธิบายกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทยจะสําเร็จ
ผลไมไดเลยหากทุกฝายตางก็มุงแตทํางานไปขางหนา โดยไมไดเหลียวหลังดูตนทุนทางสังคม ซ่ึง
ประเทศไทยนับวามีความเขมแข็งดานศรัทธาความเชื่อทางศาสนา ดังนั้นวงลอท่ี ๑ ในการขับเคลื่อน
กระบวนการสรางสันติภาพ คือ การพัฒนาคนดวยการสรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ และวง
ลอท่ี ๒ คือ การอาศัยความหลากหลายความเปนพหุวัฒนธรรมมาสลายความขัดแยงและสรางความ
รักสามัคคี โดยวงลอนี้ตองอาศัยความสัมพันธระหวางศาสนิกโดยมีผูนําศาสนา ผูนําทางจิตวิญญาณ 
รวมทําใหเกิดสันติพหุวัฒนธรรม และวงลอท่ี ๓ คือ การพัฒนาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในงานสรางสันติภาพ 
บุคลากรเหลานี้ตองฝกใหมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีเรียกวา วิศวกรสันติภาพ ซ่ึงวงลอท้ัง ๓ เหลานี้จะเปน
กลไกพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมท่ีสอดรับกับบริบทความเปน
ไทยท่ีพึงประสงค  นอกจากนี้การขับเคลื่อนวงลอท้ัง ๓ ใหเปนจริงไดตองอาศัยพลังสถาบันทางสังคม 
อันไดแก บาน วัด และโรงเรียน ท่ีจะมาชวยลอมวงลอและสงพลังใหสามารถขับเคลื่อนไดอยาง
ตอเนื่องและมีทิศทาง และมีการพัฒนาท่ีตามหลักการพัฒนา ๔ ดาน คือ การพัฒนาทางกายภาพ การ
พัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปญญา ซ่ึงจะเปนแผนแมแบบการสราง
สันติภาพในสังคมไทยใหมีความยั่งยืน ตานกระแสแหงความขัดแยงท่ีซุกซอนอยูในจิตใจและพรอมท่ี
จะเปนไวรัสในการแพรกระจายสูสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วงลอท่ี ๑ สรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ 

 

แผนภาพท่ี ๕.๓ แสดงภาพวงลอท่ี ๑ สรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ 

ดวยปญหาความขัดแยงในสังคมไทยทุกวันนี้เม่ือพิจารณารากเหงาแหงสาเหตุของปญหา 
ลวนแลวมาจากจิตวิญญาณของคนในสังคมท่ีนับวันมุงไปตามกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และมีการแขงขันกันสูง ทําใหวิถีเศรษฐกิจการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยบิดเบี้ยวไปหมด ดังนั้น
ศาสนานาจะเปนคําตอบและเปนสิ่งท่ีจะชวยจรรโลงรักษาจิตวิญญาณคนไทยใหกลับมาเขมแข็ง 
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๒๓๗ 
 

สามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยใชปญญาในการแกไขปญหาชีวิต การรูเทาทันกิเลสท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
ไมหลงไปในวังวนของโลกการเมืองท่ีอิงผลประโยชนและความเปนพวกพอง อยางไรก็ตามมีหลาย
เหตุการณท่ีศาสนาถูกนํามาใชหรืออางเพ่ือหาความชอบธรรมและแสวงหาผลประโยชนตอบสนอง
กิเลสหรือความตองการของคนกลุมใดกลุมนั้น ดังนั้นในการวางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ 
ผูวิจัยมองวา ควรใชหลักแสวงหาจุดสงวนจุดตาง ซ่ึงจากการบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติการ
สรางสันติภาพในศาสนาทําใหเห็นหนทางรวมเรียกวาเปนหลักปฏิบัติท่ีมาจากศาสนาแหงสันติภาพ ท่ี
ผูนําทางศาสนา นักการศาสนา นักเผยแพร ควรนํามาย้ําในการเผยแผศาสนานอกเหนือจากการสั่ง
สอนตามหลักศาสนาของตน โดยมี ๕ หลักการและวิถีปฏิบัติท่ีสําคัญ ไดแก ๑) หลักแหงการเวนจาก
การทําชั่วและมุงทําความดี ๒) หลักแหงความรัก ความเมตตา  ๓) หลักแหงการเสียสละหรือการ
แบงปน ๔) หลักแหงความเพียรในชีวิต ๕) หลักแหงการยึดหลักความยุติธรรม  
 

วงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม 

 

 แผนภาพท่ี ๕.๔  แสดงภาพวงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม 
 
 ท้ังนี้นอกจากการสรางวงลอจิตวิญญาณแหงสันติภาพโดยมีรากฐานคือ ศรัทธาคําสอนใน
ศาสนาเปนแรงขับท่ีสําคัญ แตอยางไรก็ตามสังคมไทยแมวาจะมีผูนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ 
แตศาสนิกอ่ืนๆ ก็ถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญและผูกพันกับประเทศไทยมาชานานหากศึกษาเชิง
ประวัติศาสตรจะพบวาผูนําท่ีเปนพ่ีนองตางศาสนิกมีบทบาทกับการพัฒนาประเทศไทยหลายสวน 
ดังนั้นหากจะมุงเผยแพรศาสนาเฉพาะของตนยอมจะยิ่งทําใหรอยแยกแหงความขัดแยงในสังคมไทย
ยิ่งขยายใหญข้ึนและสบชองใหกลุมผูไมหวังดีกับประเทศสามารถนําความขัดแยงนี้ไปแสวงหา
ผลประโยชน ดังท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตของไทย ดังนั้นการปดประตูแหงความขัดแยงอัน

ความรัก 

ผลประโยชน
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ตองการ 

ความสุข 
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ร่วม
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๒๓๘ 
 

เกิดจากการอางถึงความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุท่ีแตกตาง ผูมีสวนรวมทุกฝายนับตั้งแต
ผูนําศาสนา องคกรศาสนา นักวิชาการ ตางก็ตองรวมมือประสานในการสรางวิถีสันติวัฒนธรรม 
กลาวคือ ทาทีท่ีแสดงออกถึงการแบงปน ๕ ประการท่ีศาสนิกทุกศาสนิกถือวาเปนแกนปฏิบัติตอกัน
และกัน ไดแก (๑) แบงปนความรัก (๒) แบงปนผลประโยชนและความตองการ (๓) แบงปนความสุข 
(๔) แบงปนถอยคําดีๆ และมีคุณคา และ (๕) แบงปนลมหายใจแหงสันติภาพ ดวยท้ัง ๕ หลักการรวม
นี้ก็เพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี ความสมานฉันท และความปรองดองของ
มวลมนุษยชาติ ดวยเหตุนี้ พลังสันติภาพของศาสนาจึงไมใชพลังท่ีแหงความรุนแรงท่ีแข็งกราว (Hard 
Power) หากแตเปนพลังท่ีออนนุม (Soft Power) ในการท่ีจะยึดโยงกลุมคนตางๆ ท่ีอาศัยอยูรวมกัน
ในสังคมโลกใหสามารถอดทนตอความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา และชาติพันธุอยาง
มีสติ และอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น พลังทางศาสนาจึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนา 
“ขันติ สติ และสันติ” ใหเกิดข้ึนแกมนุษยชาติ และสังคมโลกมากยิ่งข้ึน และยิ่งแสดงใหเห็นถึงพลัง
ของศาสนาท่ีมีความสําคัญในกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  

 

วงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ 

 

 แผนภาพท่ี ๕.๕  แสดงภาพวงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ 

 เม่ือนําโมเดลชุมชนสันติสุขมาวิเคราะหจะเห็นตัวแปรหนึ่งท่ีนาสนใจคือ Net work หรือ
เครือขายองคกรภายนอกท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชน สรางองคความรูและการตระหนักรูถึงการใช

เขาถึงวิถีแหง
สันติภาพ 

ยึดมั่นในสันติวิธี 

ไมมุงเอาชนะ โทษ
ผูอื่น เนนใหอภัย
และหัวใจแหง

กรุณา 

มี ๔ เพียร ระวัง 
ขจัด ปองกัน รักษา
และพัฒนา บนวิถี

แหงสันติภาพ 

ใช ๒ สันติกระแส 
ภายในสูภายนอก 
ภายนอกสูภายใน 

สรางวัฒนธรรรมการมี
สวนรวม 

ผลักดันผูนําใหใช
อํานาจแหงเมตตา

ในการพัฒนา 

วิศวกร

สนัติภาพ 



๒๓๙ 
 

สันติวิธีในการแกปญหาและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได สําหรับในโมเดลนี้จะเปน
การนําองคความรูมาขยายผลเพ่ิมเติม โดยมุงไปท่ีบุคลากรท่ีทํางานและมีสวนเก่ียวของกับ
กระบวนการดานสันติภาพทุกภาคสวน ท่ีตองลงไปประสานสัมพันธและชวยแกไขความขัดแยง พัฒนา
ใหสังคมเกิดสันติสุข เรียกกลุมท่ีทําหนาท่ีเหลานี้วา วิศวกรสันติภาพ ซ่ึงการพัฒนาวิศวกรสันติภาพ
นับวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะท่ีผานสังคมมีนักสันติวิธีหลายขายและมีการนํากระบวนการทาง
สันติภาพไปใชในสังคมท่ีหลากหลายซ่ึงยังขาดความเปนเอกภาพ และบางสถานการณมุงเนนในเชิงใช
สันติวิธีในเชิงสัญลักษณมากกวาท่ีจะนําไปใชแกปญหาไดจริง วิศวกรสันติภาพนั้นนอกจากเปนกลุม
บุคคลท่ีมีจิตอาสา หรือมีบทบาทหนาท่ีในกระบวนการสรางสันติภาพแลว ยังครอบคลุมไปถึงบุคคล
ทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีความปรารถนาท่ีจะเห็นสังคมเกิดสันติสุขโดยไมนิ่งเฉย แตลงมือทําหรือมี
สวนรวมท่ีจะทําใหสังคมเกิดสันติสุข ซ่ึงการพัฒนากลุมคนเหลานี้ใหออกไปทํางานใหกับสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีฐานคิดสําคัญหลักรวมกันในกลุมวิศวกรสันติภาพ  ๘ หลักการสําคัญ 
ไดแก ๑) เขาถึงวิถีแหงสันติภาพ ๒) ยึดม่ันในสันติวิธี ๓) ไมมุงเอาชนะ โทษผูอ่ืน เนนใหอภัยและ
หัวใจแหงกรุณา ๕) มี ๔ เพียร ระวัง ขจัด ปองกัน รักษาและพัฒนา บนวิถีแหงสันติภาพ ๕) ใช ๒ 
สันติกระแส ภายในสูภายนอก ภายนอกสูภายใน ๖) สรางวัฒนธรรรมการมีสวนรวม ๗) ผลักดันผูนํา
ใหใชอํานาจแหงเมตตาในการพัฒนา 

ท้ังนี้ รูปแบบกระบวนการสรางสันติภาพท่ีพึงประสงคในสังคมไทย สามารถนํามา
ตรวจสอบวิธีการกระบวนการตามเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท่ีไดจากงานวิจัย
ชุดนี้ เพ่ือใหม่ันใจวาในระหวางทางการสรางสันติภาพในสังคมไทย ยังไมออกนอกกรอบหรือผิดทิศผิด
ทาง ซ่ึงเกณฑชี้วัดนี้วิศวกรสันติภาพ และทุกภาคสวนทางสังคมท่ีเก่ียวของควรตองนํามาคํานึงถึงเพ่ือ
กําหนดแนวทางการทํางานใหชัดเจน โดยพ้ืนฐานของเกณฑชี้วัดนี้มาจากหลักการท่ีวาสงครามเริ่มตน
ท่ีจิตใจมนุษย การจะดับความขัดแยง สงคราม ก็ตองเริ่มท่ีใจมนุษยเฉกเชนเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทยใหยั่งยืนซ่ึงเปนสิ่งท่ีสังคม ประเทศชาติ ตางก็พึงประสงค 
กลาวคือ  

บันไดข้ันท่ี ๑ คือการระมัดระวังตน-มีความเขาใจหลักสันติภาพ เปนซ่ึงจะนําไปสูการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติ คือ การมีอุดมการณสันติภาพตามหลักศาสนาซ่ึงทุกศาสนาตางก็มีปลายทาง 
คือ การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ืน รักษากฎกติกา ยอมรับความแตกตาง และการใหเกียรต ิ

บันไดข้ันท่ี ๒ คือ การขจัดความขัดแยง/ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว (Resolution) เม่ือ
สถานการณบางอยางทําใหตองเผชิญกับความขัดแยงสําคัญ คือ จะจัดการความขัดแยงอยางไร ท้ังนี้
องคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกตางก็มีแนวทางการจัดการความขัดแยงท่ีมีเปาหมายคือ 
ปราศจากความรุนแรง ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลาย ตามระดับความเขมขนของความขัดแยง เริ่มจาก 
เจรจา ไกลเกลี่ย กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนถึงการแสดงออกของมวลชนดวยหลักอหิงสา 
อยางเชน คานธี เปนตน แตอยางไรก็ตาม แกนคิดสําคัญท่ีเปนตัวชี้วัดหลักท่ีจะทําใหกระบวนการใน
ข้ันตอนนี้สําเร็จไปได คือ ทาที ความคิด และวิธีสื่อสาร ดังจะเห็นไดจากนักสันติภาพโลกแตละทาน
ตางก็มีตัวชี้วัดเหลานี้เปนฐานท่ีใชในการขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  



๒๔๐ 
 

บันไดข้ันท่ี ๓ คือ การปองกัน/เสริมสราง/พัฒนา (Outer Prevention & 
Development) กระบวนในข้ันตอนนี้เห็นไดชัดในองคกรสันติภาพโลกอยางเชน UNDP และ 
UNESCO คือ การพัฒนาทุนมนุษยและสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาใหมีความรูท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึง
ของตนเองไดโดยไมตองอาศัยการสนับสนุนจากประเทศมหาอํานาจท่ีตางก็มุงหวังในทรัพยากรของ
ประเทศเหลานั้น โดยท่ีประชากรของประเทศนั้นยังเปนคนยากไร ถูกกดข่ี และขาดโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาซ่ึงจะชวยใหคนไดรับการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของนักสันติภาพโลกแตละ
ทานก็นําแนวคิดนี้ไปพัฒนาคนในเชิงกายภาพผลสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพและนักสันติภาพโลกอยางเชน แมชีเทเรซา ทานเนนความสัมพันธในระดับบุคคลกอนจะไปสู
ระดับสังคม ความเอ้ืออาทรในครอบครัวในเพ่ือนมนุษยเปนสิ่งท่ีมนุษยตองมีใหกันและกัน  

บันไดข้ันท่ี ๔ เปนข้ันสุดทาย กลาวคือ การรักษาสันติภาพใหย่ังยืน (Sustainable 
Preservation) ซ่ึงท้ังองคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกตางก็ตระหนักถึงขอนี้ดี ความพยายามใน
การสรางสันติภาพจะลมเหลวหากเพียงแตมุงขจัดความขัดแยงโดยไมไดหันกลับไปแกปญหาท่ีตนเหตุ 
คือ หลักในการอยูรวมกันอยางสันติ ซ่ึงเริ่มตนจากบุคคล ชุมชน สังคม ขยายไปสูประเทศและสังคม
โลก ท้ังนี้การสรางจิตสํานึกและการใหความใสใจในการอยูรวมกันอยางสันติเปนสิ่งท่ีตองนํามาตอกย้ํา
และสรางแรงบันดาลใจให เ กิด ข้ึน ดังนักสันติภาพโลกหลายทานท่ีประดิษฐ คําวลี ท่ีสราง
แรงสั่นสะเทือนตอโลกกระตุนใหชาวโลกเกิดสํานึกของหลักพ้ืนฐานความเปนมนุษย คือ การไมทําราย
เบียดเบียนกัน การเคารพในตนเอง การเคารพผูอ่ืน การอยูรวมกันไดแมจะมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ภาษา หรือความเชื่อ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความเทาเทียมกัน 

 
 สรุปแลว คําวา "สันติภาพโลก" เปนการอธิบายและพูดกันในมุมท่ีคอนขางกวาง แต

ถาจะทําใหสันติภาพเกิดข้ึนไดอยางคมชัด และเปนรูปธรรมนั้น การสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในหมูบาน 
นับเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนความเปนรูปธรรมและจับตองไดอยางชัดเจน และถาหากสังคมไทย
สามารถสรางบานสันติสุขใหเกิดข้ึนในหมูบานกวา ๗๐,๐๐๐ หมูบานไดแลว สังคมไทยจะเปนกลาย
สังคมสันติสุข และจะสงผลตอความสงบสุขในสวนหนึ่งของสังคมโลกทันที การนําเสนอภาพลักษณ
ของหมูบานสันติสุขใหสังคมโลกผานงานวิสาขบูชาโลก จึงเปนการกระตุนเตือนใหพระสงฆ อุบาสก 
อุบาสิกาในหมูบานของชุมชนในประเทศศรีลังกาและประเทศตางๆ ไดกลับมาหาคําตอบแหงการสราง
สันติสุขในหมูบานของตัวเองวา เราสามารถสรางสันติภาพได โดยเริ่มจากใจไปสูการสรางสันติภาพใน
ชุมชน เฉกเชนท่ีพระพุทธเจาเคยกระตุนใหพระสงฆกลับไปสรางชุมชนสันติสุขดังบท "จรถ ภิกฺขเว จา
ริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย เธอท้ังหลาย จงเท่ียวไป เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข เพ่ือ
อนุเคราะหชาวโลก" หมูบานนั้นมีหนวยทางสังคมท่ีซอนอยู กลาวคือ บาน วัด และโรงเรียน ซ่ึงมีสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนท้ังวงลอจิตวิญญาณแหงสันติภาพ วงลอแหงวิถีสันติพหุวัฒนธรรม และการถือ
กําเนิดวิศวกรสันติภาพในชุมชน ใหสามารถหมุนวงรอบของกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย
ใหมีความเขมแข็ง ดังพ้ืนท่ีชุมชนตัวอยางท่ีศึกษา ท้ังนี้โมเดลชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จะ
สําเร็จผลไดก็ตองอาศัยพลังของบาน วัด และโรงเรียน เชนเดียวกัน สําหรับคําวาวัด มิไดหมายถึง วัด 
ในทางพระพุทธศาสนา แตหมายรวมถึงวัดหรือศาสนสถานในทุกศาสนา ไมวาจะเปน โบสถ มัสยิด 
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สุเหรา เปนตน  โดยวัดจะทําหนาท่ีเปนศูนยรวมใจของคนในหมูบาน ชุมชน พรอมขัดเกลาจิตและ
ปญญาของคนในชุมชน ในขณะท่ีโรงเรียนก็เปนสถานท่ีบมเพาะเยาวชนคลื่นลูกใหมท่ีสามารถ
เจริญเติบโตจิตวิญญาณแหงสันติภาพเม่ือโรงเรียน บาน และวัด มีหลักการปฏิบัติและมีจุดหมาย
รวมกันพรอมท่ีจะประคองเยาวชนในสังคมใหเขมแข็งมีภูมิตานทานศีลธรรมท่ีเขมแข็ง  

ฉะนั้น กรอบในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพท้ังในมิติการบูรณการหลักการ และ
วิถีปฏิบัติในศาสนา องคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก ตลอดจนถึงการศึกษาถอดบทเรียนชุมชน
ตนแบบ พบวา กรอบในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพทายสุดแลวก็เปนเรื่องของการพัฒนา
มนุษย พัฒนาสังคม พัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ตรงกับหลักภาวนา ๔ 
(Development): เปนหลักในการเจริญ ทําใหเปน ใหมีข้ึน เปนการฝกอบรม พัฒนา๑๓ ซ่ึงนับเปน
หลักธรรมท่ีสําคัญมากในกระบวนการสรางสันติภาพใหเกิดในบุคคล หมูคณะ องคกร ชุมชน 
ประเทศชาติ และโลก ไดแก 

มิติทางกาย (Physical development) เปนการสะทอนถึงการพัฒนาความสัมพันธ
ของคนในชุมชนกับสิ่ งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงชุมชนสันติสุขสามารถสะทอนให เห็นถึง 
สภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชนท้ังในแงของการรูรักษาธรรมชาติ ความม่ันคงในอาชีพ ไดแก การมี
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได บนวิถีความพอเพียง    

มิติทางสังคม (Moral development) เปนการสะทอนถึงพฤติกรรมการแสดงออกทาง
สังคม การอยูรวมกับผูอ่ืน ในดานสังคมชุมชนสันติสุข กลาวคือ การมีความรักความสามัคคีและความ
ปรองดองในชุมชน ไดแก ความเสมอภาค แตกตางแตไมแบงแยก ความรวมมือชวยเหลือกัน, การ
เคารพใหเกียรติ รวมปรึกษาหารือและการมีสวนรวม, การให การแบงปนและความเอ้ืออาทร, มีความ
เสียสละ มีกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี, การมีกติกาและเคารพกติกา เอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

 มิติดานจิตใจ (Emotional development) เปนการสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาตนจิต
ของคนในชุมชนโดยอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา ตามหลักศาสนาหรือวิถีศรัทธาแหงทองถ่ิน ซ่ึงไมวา
จะเปนศาสนาหรือความเชื่อใด ลวนแตมีรากฐานท่ีจะขัดเกลาใหจิตใจของมนุษยเปนคนดีมีเมตตา
กรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน สําหรับชุมชนสันติสุข
มิติทางดานจิตใจท่ีสะทอนใหเห็นคือ การมีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

มิติดานปญญา (Intellectual development) เปนการสะทอนถึงปญญาของชุมชน
ในการแกปญหาดวยปญญา การรูเทาทันโลกและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโดยยังคงรักษา
วิถีชุมชนไวได ภาพสะทอนมิติดานปญญาจากการสัมภาษณคือ ความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู ไมมี
ความละโมบ โลภมาก การทําการเกษตรท่ีดูแลทรัพยากรธรรมชาติไมใชปุยเคมี ท้ังนี้พลังปญญาท่ีจะ
ทําใหชุมชนสันติสุขไดนั้น ไมสามารถอาศัยแตพลังปญญาของคนในชุมชน แตตองอาศัยพลังปญญา
รวมของเครือขายหนวยงาน องคการดานการศึกษา เขามารวมพัฒนาท้ังในดานของการใชทรัพยากร

๑๓องฺ.ปฺจก. 22/79/121. 
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การสงเสริมทรัพยากรภายนอกและองคความรู และการทําใหชุมชนมีความมุงม่ัน รวมคิด รวมทํา รวม
วางแผน รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชนและรวมรักษาผลประโยชนใหกับชุมชน กลาวคือ เม่ือเกิด
ปญหาหนวยงานภายนอกรวมแกไข  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี ๖ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 แผนการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการ
สรางสันติภาพในสังคมไทย” เกิดข้ึนจากความสนใจท่ีจะศึกษาองคความรูดานสันติภาพ เพ่ือนําเสอน
ชุดความรูกระบวนการสรางสันภาพในสังคมไทย โดยมีโครงการวิจัยยอย ๓ โครงการ ประกอบดวย 
๑) การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา ๒) เกณฑชี้วัดความสําเร็จ
เก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลก ๓) ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษ
ท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง ๔) สังเคราะหรูปแบบองคความรูดาน
สันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  

๖.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากการสังเคราะหขอมูลของโครงการวิจัยยอย จํานวน ๔ โครงการ ประกอบ
แผนงานวิจัยเรื่องการบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพใน
สังคมไทย มีสาระสําคัญดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๖.๑.๑ การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 
และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรูเก่ียวกับศาสนาตางๆ ผลการศึกษาพบวา 

 หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา พบวาหลักการและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา โดยศาสนาตางๆ ใหความสําคัญกับเปาหมายของมนุษย
ท่ีมีปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต โดยไมใชความรุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือ
ความตองการสันติภาพเกิดจากสภาพสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลาย
สังคม ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวางองคกร และจนถึงความขัดแยง
ระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน  ตอสูกันจึงเกิดเปนสงคราม ดังนั้นการนําหลักธรรมของศาสนามา
ปรับใชจึงเปนเรื่องสําคัญ นอกจากนี้ศาสนิกจําเปนตองหันกลับมาศึกษาศาสนาของตนใหเขาใจอยาง
ถองแทเพ่ือปองปรามและปองกันการนําศาสนามาใชอยางไมถูกตอง จนนําไปสูความขัดแยงท่ีมีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรม (การกระทํา) ของบุคคลบางคนได  
 ดังนั้นการใหความสําคัญตอศาสนายอมเปนการยืนหยัดในคําสอนและชวยกันเผยแผคํา
สอนท่ีสรางสรรคใหเกิดสันติภาพใหกวางขวาง เพราะวาถาศาสนามีคนจํานวนนอยศึกษาหรือมีคนรู
นอยยอมเปนเหตุใหคนบางคนทําการบิดเบือนหรือแปรรูปคําสอนหรือหลักการทางศาสนาท่ี
ทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ ผลประโยชนความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกร
ของตน ซ่ึงศาสนาอาจตกเปนเครื่องมือท่ีถูกนําไปใชสรางความขัดแยงได   
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จากการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา พบวา 
ศาสนาตาง ๆ ใหคุณคาและความสําคัญของศาสนาเพ่ือใหเกิดสันติท้ังภายนอกและภายใน แตอยางไร
ก็ตาม การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอนทาง
ศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได โดยการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว   
การศึกษาคําสอนเพ่ือใหเราไดเขาใจอยางทองแทในคําสอนแตละศาสนา เพ่ือปองกันการนําเอา
ศาสนาเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตนเอง  

 การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา พบวาศาสนาตางๆ 
นั้นเนนท้ังในแงของหลักการและวิธีการท่ีสัมพันธกัน แมวาการศึกษาจะแยกประเด็นออกจากกันก็
ตาม อยางไรก็ตาม การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพนั้น กลาวไดวา พึงพิจารณาถึง
ในแงของหลักการและวิธีการท่ีมีใจกลางนั่นก็คือสันติภาพ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสู
สันติภาพของพระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้น ถาหากเนนท่ีสันติภาพ คือการ
อยูอยางปรกติสุขของศาสนิกของตนในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่งแลว ยอมเปนสิ่งท่ีดีงามและทําให
มนุษยทุกคนอยูรวมกันไดตามครรลองของตน หากพิจารณาอยางดีจะเห็นไดวา ศาสนาทุกศาสนาเนน
ท่ีสนัติภาพ แตเปนไปไดท่ีบริบทของสังคมหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ทําใหหลักการและวิธีการเกิดการทํา
ใหถูกบิดเบือนจนนําไปสูการไรซ่ึงสันติภาพซ่ึงเปนหัวใจดั้งเดิมของการเกิดมีข้ึนของศาสนาตางๆ อยู
กอนแลว การกลับมาศึกษาและการบูรณาการหลักการและวิธีการของศาสนาตาง ๆ ทําใหเขาใจกัน
อยางดีงามมากยิ่งข้ึน  

 ในสวนของจุดมุงหมายแทจริงของแตละศาสนา เพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตองข้ึนตอวัตถุ
ภายนอกทุกอยางไป จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีท่ีจําเปนตอสุขภาพ อนามัย ความจําเปนดานปจจัย ๔ 
มีเครื่องนุมหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสม
จนไมรูจักเพียงพอ ฉะนั้น จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวนเปนไปเพ่ือใหรูความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไมประมาทในการทํากิจการ 
โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามและสงผลตอการอยู
รวมกันของคนในสังคมอยางสันติสุข  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาตามกรอบ
แนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ ครอบคลุม หรือรอบดาน และตลอดวงจร 
โดยทุกศาสนามีทัศนะทางดานตาง ๆ โดย แบงออกเปน ๔ กรอบคือ ๑. หลักแนวคิดการพัฒนาดาน
กายภาพ ๒. หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ๓. หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ๔. หลัก
แนวคิดการพัฒนาดานปญญา  

 ๖.๑.๒ เกณฑช้ีวัดความสําเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนัก

สันติภาพโลก 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับ
กระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกโดยการศึกษาวิเคราะหจาก
เอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ไดแกคัมภีรศาสนาท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสันติภาพขอมูล
ทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎีตางๆ วิสัยทัศน พฤติกรรม องคประกอบของกระบวนการสราง
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สันติภาพ และการปฏิบัติหนาท่ีการงานตามบทบาทในทางสันติในภาคท่ีปรากฏในสังคมขององคกร
สันติภาพ ของนักสันติภาพโลก และองคกรสันติภาพในระดับสากล รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูให
สัมภาษณในสาขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพจํานวน ๒๕ คน และการสนทนากลุม
ประกอบดวยผูมีประสบการณในกระบวนการยุตธิรรมในศาล กระบวนการเยียวยาและการสรางความ
สมานฉันทรวม ๔ คน ผลการวิจัย มีพอสังเขป ดังนี้ 

 ในการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ ไดแกสหประชาชาติ 
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ยูเนสโก และองคกรพุทธศาสนสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.)
พบวา แมวาแตละองคกรจะมีวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายตางกันบาง แตยังคงอยูในกรอบการทํา
ใหโลกเกิดสันติภาพ ดังนั้นเปาหมายจึงเปนการเนนสันติภาพในมิติของระดับประเทศเปนสําคัญ 
ในขณะท่ีองคกรโลกดานศาสนาคือ พ.ส.ล. จะเนนมิติของระดับบุคคลแลวแผขยายไปสูสังคมท่ี
นาสนใจคือ การสรางสันติภาพของแตละองคกรเนนการพัฒนาคนและประเทศใหเจริญ มีเพียง
สหประชาชาติท่ีคอนขางแตกตางคือ การสรางสันติภาพจะเนนความเปนคนกลางระหวางประเทศ 
รวมถึงการสอดสองดูแลสถานการณท่ัวโลกไมใหเกิดการใชความรุนแรง และยังทําหนาท่ีแทรกแซง
หากเห็นวาความขัดแยงนั้นเปนภัยตอมวลมนุษยโลก ในขณะท่ีองคกรสันติภาพอ่ืนจะมุงเนนการ
พัฒนาท้ังเชิงกายภาพ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเชิงจิตภาพ คือ การสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบท่ีมนุษยพึงมีตอกัน และไดแนวคิดสําคัญท่ีตองศึกษาทําความเขาใจกอนการทํางานดาน
สันติภาพ ไดแกเง่ือนไขความสําเร็จในการสรางสันติภาพโดยรวม และมโนทัศนหรือหลักการพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการสรางสันติภาพ ซ่ึงทําใหไดกรอบของการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพดังระบุ โดยไดรวบรวมและสรุปประเด็นนําเสนอไว ๒ ดาน คือ ดานกระบวนการหรือวิธีการ
สรางสันติภาพ และดานผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีตองการไดรับ  นอกจากนี้ยังพบวาองคกรสันติภาพ
จะทํางานไดสําเร็จนั้นสมาชิกขององคกรนับวาเปนหัวใจหลักสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานสันติภาพ 
ท้ังนี้หลักการท่ีสมาชิกองคกรและองคกรตองเปนคูขนานไปในทางเดียวกันคือการมีปณิธานท่ีสอดรับ
กับหลักพหุศาสนา 

 ในการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกไดแก มหาตมะ คานธี เนล
สัน แมนเดลา มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร  คุณแมเทเรซา  และดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เทนซิน เกียตโซ
พบวา หลักคิดท่ีนําสูการปฏิบัติและไดผลเปนเกณฑสําคัญเชิงคุณภาพในการชี้วัดหรือบงชี้ ถึง
ความสําเร็จในกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกท่ีจะนําไปสูสันติภาพท้ังมิติสันติภาพ
ภายในและสันติภาพภายนอก คือเปนผูท่ีมีคุณสมบัติในบริบทตางๆ ดังนี้ (๑) เขาใจในกระบวนการ
สรางสันติภาพภายใตกรอบแหงอริยสัจ ๔ (๒) ลดความเบียดเบียนกันดวยหลัก “อหิงสา”(๓) ตองทํา
ความเขาใจกันระหวางศาสนาใหสําเร็จ ดวยการเริ่มจากปจเจกฯ (๔) ตองกําจัดความตองการเอาชนะ 
การเพงโทษตอผูอ่ืนใหไดดวยสํานึกแหงความเมตตากรุณา พัฒนาความกรุณาใหมากกวาพัฒนาสมอง 
รวมสรางความรักในใจตนและเผื่อแผเพ่ือนมนุษยดวยกันในสังคม นับถือใหเกียรติกัน เคารพกันใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเฉกเชนเดียวกัน (๕) ตองมีความเพียร ๔ ดานคือ ระวังเหตุแหงความ
ขัดแยง ขจัดความขัดแยงท่ีจะขยายสูความรุนแรง ปองกันความขัดแยง และรักษาพัฒนาใหเกิด
สันติภาพอยางยั่งยืน (๖) มีเปาหมาย ๒ ทาง คือ การสรางสันติภาพดวยการควบคุมความขัดแยงท่ี



๒๕๓ 
 

นําสูความรุนแรงใหไดเปนเบื้องตน จากนั้นคือยุติความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรง และตองมีวิธีจัดการ
ความขัดแยงใน ๒ มิติหลักๆ คือ การจัดการความขัดแยงดานในในเชิงปจเจกฯ และดานนอกในเชิง
สังคม (๗) ตองยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมภายใตการสื่อสารอยางกระจางชัดดวยสันติโดย
พัฒนาท้ังคนและระบบไปพรอมๆ กัน 

 ในการวิเคราะหเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพและนักสันติภาพโลก พบวา องครวมของเกณฑชี้วัดฯ มีสาระสําคัญหลักในเรื่องของ ๑) มิติ
ศาสนาตอกระบวนการสรางสันติภาพ และ ๒) หลักการสําคัญของนักสันติภาพโลกตอกระบวนการ
สรางสันติภาพในสังคมระดับจุลภาคในสถาบันครอบครัวจากแนวคิดและการปฏิบัติของคุณแมเทเรซา 
และในสังคมระดับมหัพภาคในสถาบันการเมืองและการปกครองจากแนวคิดและการปฏิบัติของ
มหาตมะ คานธี ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เนลสัน แมนเดลา มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ทําใหไดภาพรวม
ของเกณฑชี้วัดฯ ๑๓ ขอ และทายสุดสรุปเปนเกณฑชี้วัดฯ ไดใน ๔ ประเด็น คือ ๑) การระมัดระวัง
ตนเองมี ๒ ตัวชี้วัด ๒)การขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว มี ๓ ตัวชี้วัด ๓) การพัฒนา
สันติภาพใหเจริญงอกงาม มี ๔ ตัวชี้วัดและ ๔)การอนุรักษสันติภาพใหยาวนาน มี ๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 ๖.๑.๓ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความขัดแยง 

การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาคสนาม) โดยศึกษาถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี ๓ 
ชุมชน ไดแก ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชมหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน มีวัตถุประสงค 
เพ่ือนําเสนอแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 
เครื่องมือท่ีใช คือ การสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๓๐ คน ประกอบกับการ
สังเกตการณอยางไมมีสวนรวม ผลการวิจัย พบวา  

แมบริบทของแตละชุมชนมีความแตกตางในเรื่องของวิถีอาชีพ ชาติพันธุ และศาสนา แต
ท้ัง ๓ ชุมชนสามารถกาวขามความแตกตางและแกปญหาความขัดแยงในอดีตสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข ชุมชนมีความรักสามัคคีและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได มีการรักษาสืบสานอัตลักษณวิถีชีวิตชุมชนใหคงอยู สาเหตุความขัดแยงในอดีตของชุมชน
เปนความขัดแยงเรื่องผลประโยชนและขอมูลหรือการสื่อสารทําความเขาใจ ปจจัยความสําเร็จในการ
สรางสันติภาพและทําใหชุมชนเกิดสันติสุข เกิดจากปจจัยภายใน คือ การมีศูนยรวมความคิดหรือ
อุดมการณท่ีเขมแข็งอันมีรากฐานมาจากคําสอนทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมความเชื่อท่ีสืบตอกันมา 
และพลังของผูนํา การเรียนรูบทเรียนในอดีตพรอมกับหาทางแกไขดวยหลักสันติวิธีและปจจัย
ภายนอก คือ การมีสวนรวมขององคกรหนวยงานภายนอก  

 การศึกษาถอดบทเรียนจากชุมชนท้ัง ๓ แหงทําใหไดพบองคความรู ๕ มิติของชุมชนสันติ
สุขประกอบดวย มิติดานกายภาพ มิติดานสังคม มิติดานจิตใจ มิติดานปญญา มิติดานผูนํา                  



๒๕๔ 
 

ท่ีนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ (Principle) 
คือ การใชพลังออนนุม หรือ Soft power ท่ีมาจาก ๒ ตัวแปรสําคัญ ไดแก ธรรมะ (Dhrama) คือ               
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาเปนรากฐานนําพาใหเขาถึงสันติสุข อุดมการณและความเชื่อม่ันใน
กระบวนการสันติวิธี (Peaceful means) ของตัวบุคคล (People) ท่ีเปนแกนกลางของการพัฒนาชุม
ขนสันติสุข ไดแก ผูนํา (Leaders) สมาชิกชุมชน (Members) และเครือขายทางสังคม (Net work) 
ทําใหไดภาพสะทอน (Reflection) เปนสัญลักษณท่ีแสดงออกถึงการพัฒนาทางกายภาพ (Physical 
development) และ การพัฒนาคุณธรรมของการอยูรวมกันในสังคม (Moral development) ของ
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จากกรอบแนวคิดนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ เปนองคความรูใหม สมการ
สรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ คือ D&P (LINE) = 2 D 

 

 ๖.๑.๔ สังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมองคความรูจากโครงการยอยท้ัง ๓ โครงการ
มาวิเคราะหสรุปเปนองคความรูและสรางรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา  

 ความขัดแยงในกระแสสังคมโลกกับความขัดแยงในสังคมไทย แทบจะเรียกไดวาไมได
แตกตางกันมากมายนัก ท้ังนี้ปญหาความขัดแยงสวนใหญมักจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มูลเหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทยท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัด สามารถ
สะทอนเปนสาระสังเขปไดดังนี้ ปญหาความไมยุติธรรม ปญหาความขัดแยงอุดมการณทางการเมือง 
ปญหาการใช Hate Speech  

 องคความรูท่ีไดจากการศึกษาบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือสรางสันติภาพใน
ศาสนา เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 
และการศึกษาถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงเพ่ือเสนอแนวทางการสรางชุมชน
สันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จากผลการศึกษาเหลานี้ทําใหเกิดการเชื่อมโยงองคความรูท่ีไดเพ่ือ
นําเสนอเปนรูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพท่ีพ่ึงประสงคในสังคมไทย 

 การสรางวงลอแหงสันติภาพ -ลอมวงลอดวย บวร. -มุงพัฒนาตามหลัก 4 D 

 วงลอท่ี ๑ ในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางสันติภาพ คือ การพัฒนาคนดวยการสราง
รากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ และวงลอท่ี ๒ คือ การอาศัยความหลากหลายความเปนพหุ
วัฒนธรรมมาสลายความขัดแยงและสรางความรักสามัคคี โดยวงลอนี้ตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางศาสนิกโดยมีผูนําศาสนา ผูนําทางจิตวิญญาณ รวมทําใหเกิดสันติพหุวัฒนธรรม และวงลอท่ี ๓ 
คือ การพัฒนาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในงานสรางสันติภาพ บุคลากรเหลานี้ตองฝกใหมีคุณสมบัติเฉพาะท่ี
เรียกวา วิศวกรสันติภาพ ซ่ึงวงลอท้ัง ๓ เหลานี้จะเปนกลไกพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมท่ีสอดรับกับบริบทความเปนไทยท่ีพึงประสงค  นอกจากนี้การ
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ขับเคลื่อนวงลอท้ัง ๓ ใหเปนจริงไดตองอาศัยพลังสถาบันทางสังคม อันไดแก บาน วัด และโรงเรียน ท่ี
จะมาชวยลอมวงลอและสงพลังใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและมีทิศทาง และมีการพัฒนาท่ี
ตามหลักการพัฒนา ๔ ดาน คือ การพัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และ
การพัฒนาทางปญญา ซ่ึงจะเปนแผนแมแบบการสรางสันติภาพในสังคมไทยใหมีความยั่งยืน ตาน
กระแสแหงความขัดแยงท่ีซุกซอนอยูในจิตใจและพรอมท่ีจะเปนไวรัสในการแพรกระจายสูสังคม 
คณะผูวิจัยเรียกโมเดลนี้วา Strategy for Peace Station หรือเรียกยอวา Model SPS โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 วงลอท่ี ๑ การสรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ เปนหลักปฏิบัติท่ีมาจากศาสนา
แหงสันติภาพ ท่ีผูนําทางศาสนา นักการศาสนา นักเผยแพร ควรนํามาย้ําในการเผยแผศาสนา
นอกเหนือจากการสั่งสอนตามหลักศาสนาของตน โดยมี ๕ หลักการและวิถีปฏิบัติท่ีสําคัญ ไดแก 
๑) หลักแหงการเวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ๒) หลักแหงความรัก ความเมตตา  ๓) หลักแหง
การเสียสละหรือการแบงปน ๔) หลักแหงความเพียรในชีวิต ๕) หลักแหงการยึดหลักความยุติธรรม  

 วงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม ผูมีสวนรวมทุกฝายนับตั้งแตผูนําศาสนา องคกร
ศาสนา นักวิชาการ ตางก็ตองรวมมือประสานในการสรางวิถีสันติวัฒนธรรม กลาวคือ ทาทีท่ี
แสดงออกถึงการแบงปน ๕ ประการท่ีศาสนิกทุกศาสนิกถือวาเปนแกนปฏิบัติตอกันและกัน ไดแก (๑) 
แบงปนความรัก (๒) แบงปนผลประโยชนและความตองการ (๓) แบงปนความสุข (๔) แบงปนถอยคํา
ดีๆ และมีคุณคา และ (๕) แบงปนลมหายใจแหงสันติภาพ  

 วงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ เปนกลุมบุคคลท่ีมีจิตอาสา หรือมีบทบาทหนาท่ีใน
กระบวนการสรางสันติภาพแลว ยังครอบคลุมไปถึงบุคคลทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีความปรารถนาท่ี
จะเห็นสังคมเกิดสันติสุขโดยไมนิ่งเฉย แตลงมือทําหรือมีสวนรวมท่ีจะทําใหสังคมเกิดสันติสุข ซ่ึงการ
พัฒนากลุมคนเหลานี้ใหออกไปทํางานใหกับสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีฐานคิดสําคัญ
หลักรวมกันในกลุมวิศวกรสันติภาพ  ๘ หลักการสําคัญ ไดแก ๑) เขาถึงวิถีแหงสันติภาพ ๒) ยึดม่ันใน
สันติวิธี ๓) ไมมุงเอาชนะ โทษผูอ่ืน เนนใหอภัยและหัวใจแหงกรุณา ๕) มี ๔ เพียร ระวัง ขจัด ปองกัน 
รักษาและพัฒนา บนวิถีแหงสันติภาพ ๕) ใช ๒ สันติกระแส ภายในสูภายนอก ภายนอกสูภายใน ๖) 
สรางวัฒนธรรรมการมีสวนรวม ๗) ผลักดันผูนําใหใชอํานาจแหงเมตตาในการพัฒนา 

 รวมพลัง บวร. เปน สถานี BTS (BAN – TAMPLE- SCHOOL) เพ่ือสันติสุข 

 ท้ังนี้โมเดลชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จะสําเร็จผลไดก็ตองอาศัยพลังของบาน 
วัด และโรงเรียน เชนเดียวกัน สําหรับคําวาวัด มิไดหมายถึง วัด ในทางพระพุทธศาสนา แตหมาย
รวมถึงวัดหรือศาสนสถานในทุกศาสนา ไมวาจะเปน โบสถ มัสยิด สุเหรา เปนตน  โดยวัดจะทําหนาท่ี
เปนศูนยรวมใจของคนในหมูบาน ชุมชน พรอมขัดเกลาจิตและปญญาของคนในชุมชน ในขณะท่ี
โรงเรียนก็เปนสถานท่ีบมเพาะเยาวชนคลื่นลูกใหมท่ีสามารถเจริญเติบโตจิตวิญญาณแหงสันติภาพเม่ือ
โรงเรียน บาน และวัด มีหลักการปฏิบัติและมีจุดหมายรวมกันพรอมท่ีจะประคองเยาวชนในสังคมให
เขมแข็งมีภูมิตานทานศีลธรรมท่ีเขมแข็ง  
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 พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพตามเกณฑช้ีวัด 4 D (Development) 

 กรอบในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพทายสุดแลวก็เปนเรื่องของการพัฒนา
มนุษย พัฒนาสังคม พัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มิติทางกาย 
(Physical development) มิติทางสังคม (Moral development) มิ ติ ด า น จิ ต ใ จ  ( Emotional 
development) มิติดานปญญา (Intellectual development)  

 บันได ๔ ข้ัน กับตรวจสอบกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย ท้ังนี้รูปแบบ
กระบวนการสรางสันติภาพท่ีพึงประสงคในสังคมไทย สามารถนํามาตรวจสอบวิธีการกระบวนการตาม
เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท่ีไดจากงานวิจัยชุดนี้ กลาวคือ บันไดข้ันท่ี ๑ คือ
การระมัดระวังตน-มีความเขาใจหลักสันติภาพ เปนซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางสันติ  บันไดข้ันท่ี 
๒ คือ การขจัดความขัดแยง/ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว (Resolution) บันไดข้ันท่ี ๓ คือ การปองกัน/
เสริมสราง/พัฒนา (Outer Prevention & Development) บันไดข้ันท่ี ๔ เปนข้ันสุดทาย กลาวคือ 
การรักษาสันติภาพใหยั่งยืน (Sustainable Preservation) และกุญแจไขความสําเร็จเม่ืออยูใน
กระบวนการสรางสันติภาพตามหลัก ๒ อะ ๓ อา กลาวคือ การทํางานอยูบนฐานของจังหวะ เวลา 
เสนา จักขุมา การกําหนดกลยุทธตามโมเดล SPS ท่ีนําเสนอมานี้ยอมทําใหกระบวนการสรางสันติภาพ
ในสังคมไทยมิไกลเกินเอ้ือมและสามารถทําใหเปนจริงได สมดังท่ีประเทศไทยเคยถูกขนานนามวา 
แผนดินธรรม แผนดินทอง ท่ีมีแตสันติสุขเหมือนดังท่ีผานมา 

๖.๒ ขอเสนอแนะ    

 ๖.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย   

 ๑) ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาล ควรสงเสริมใหนํารูปแบบกระบวนการสรางสันติภาพนี้ไป
กําหนดใชในเชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําหลักศาสนามาเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมไทย
ใหเกิดสันติภาพและมีความยั่งยืน 

 ๒) องคกรศาสนา ควรนําองคความรูนี้มาทบทวนการทํางานเผยแพร และมีการปรับทาที 
การสอนหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ท่ีมุงเนนในเรื่องของแนวทางในการอยูรวมกันในสังคมท่ี
หลากหลาย และมีความเปนพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังอาจตองมีการนําไปสูการปรับปรุงการพัฒนา
ผูเผยแพรธรรมใหสอดรับกับกลยุทธการสรางสันติภาพในระดับประเทศ 

 ๓) องคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ อาจนําองคความรูจากงานวิจัยนี้ไป
ทบทวนและพัฒนาในการผลิตบุคลากร หรือสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาสันติภายใน และสรางคลื่นลูก
ใหมในการขับเคลื่อนงานดานสันติภาพใหขยายไปสูวงกวาง โดยจัดใหมีการอบรมใหความรูกับผูท่ี
สนใจ เนื่องจากสันติภาพมิใชเปนหนาท่ีของสวนงานใดสวนงานหนึ่ง แตการสรางสันติภาพในสังคม
เปนหนาท่ีสําหรับทุกคนท่ีปรารถนาจะทําใหสังคมไทยเกิดสันติสุข 

 ๖.๒.๒ ขอเสนอแนะงานวิจัย 



๒๕๗ 
 

 ๑) ควรมีการวิจัยแนวทางท่ีเปนไปไดในการขยายผลโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําโมเดลสราง

ชุมชนสันติสุขไปขยายผลการศึกษาตอ โดยอาจมีการนําไปทดลองประยุกตใชและศึกษาผลของการนํา

โมเดลไปใช 

 ๒) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสรางกลยุทธในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางสันติภาพ

โดยนําหลักองคความรูทางศาสนามาเปนกลไกในการขับเคลื่อน 

 ๓) ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจทัศนคติ จุดแข็ง จุดออน ของผูท่ีทํางานดานสันติภาพ เพ่ือ

เปนแนวทางในการฝกอบรมและพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



๒๖๐ 

บรรณานุกรม 
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พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ).  มองสันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา,  
 ๒๕๓๖. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต). โลกทัศนชาวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
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 วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
__________. พุทธวิธีการบริหาร39. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๔๙. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). วิปสสนาญาณโสภณ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:  

ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาเพ่ือสันติภาพ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก  
 จํากัด, ๒๕๓๘. 
__________.การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
__________.ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดศึกษาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
__________.ความสําคัญของพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร:  
   โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
__________.ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร:  

  สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
__________.พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,  

  ๒๕๔๓. 
__________.วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๖. 
__________.มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน.  
__________.การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ีตองพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 
    มูลนิธพุิทธธรรม, ๒๕๔๑. 
__________.ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. พิมพ 

   ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
__________.ความสุขท่ีแทจริง. พิมพครั้งท่ี ๒. กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๖.  
 กรุงเทพมหานคร: เอส.อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑. 
 
__________.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร:   
                 สหธรรมิก, ๒๕๕๒. 
__________.วิถีสูสันติภาพ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย, ๒๕๕๐. 
__________.มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: 
    โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 
พระไพศาล วิสาโล. สันติวิธี วิถีแหงอารยะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,  
    ๒๕๔๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร:  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ 
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 ขัดแยง. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. 
พันเอกปน มุทุกันต. แนวสอนธรรมะนักธรรมตรี. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
พันเอก(พิเศษ)นวม  สงวนทรัพย.  สังคมวิทยาศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,   
 ๒๕๓๗.  
ภารดี มหาขันธ. พ้ืนฐานอารยธรรมไทย. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.  
มารค ตามไท. การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในสันติวิธี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความม่ันคง,  
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, ๒๕๔๓.  
มหาตมา  คานธี, แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, โลกท้ังผองพ่ีนองกัน. พิมพครั้งท่ี ๖.  
 กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นาน 
 มีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ. สันติศึกษากับสันติภาพ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
วันชัย วัฒนศัพท. ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา. พิมพครั้งท่ี ๓. นนทบุรี : สถาบัน 
 พระปกเกลา, ๒๕๕๐. 
__________. (ผูแปล). กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง.ขอนแกน: สถาบันสันติ 
    ศึกษา, ๒๕๔๒.  
__________.การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๔.  
    นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗. 
วิลเลียม ยูรี, กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน. แปลโดย เบญจรัตน แซฉ่ัว.  
   กรุงเทพมหานคร: เฟองฟาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๗. 
 
ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล. มนุษยกับสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ศุภรา จันทรชิดฟา. ความรุนแรงในสายหมอก : ส่ิงท่ีเห็นและเปนไปในสามจังหวัดชายแดนใต. 
 กรงุเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๔๙. 
ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล. พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอมความหมายภาษาไทย,  

 กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]. 
สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๘. 
สิทธิพงศ สิทธิขจร. การบริหารความขัดแยง. กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๕. 
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สรางสรรค 
 บุคส, ๒๕๔๔. 
สันสิทธิ์ ชวลิตธํารง. รัฐศาสตรภาพกวาง. กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ, ๒๕๔๖. 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา 

 สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ. 
เอส.เอส. อนาคามี. เสรีภาพท่ีไรเดียงสา. กรุงเทพมหานคร: สยามมิสพับลิชชิ่งเฮาส, ๒๕๕๓.  
อรุณ คานธี. จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา. แปล 
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 โดย อนิตรา พวงสุวรรณ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๓. 
อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ความขัดแยงระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหา  
 วิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
ชัยวัฒน สถาอานันท. ทาทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรง. กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓. 
ชัยวัฒน สถาอานันท.สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม.กรุงเทพมหานคร: เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๙. 
               .อาวุธมีชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฟาเดียวกัน, ๒๕๔๖. 
เทียนฉาย กีระนันท.สันติศึกษากับการแกปญหาความขัดแยง.วลัย  อรุณี บรรณาธิการ. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
ธีรยุทธ  บุญมี.Road Map ประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๗. 
ปรีชา  เอ่ียมสุทธา.กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ. กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมศาสตร, ๒๕๒๕. 
ประเวศ วะสี.สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน.พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: สํานักงานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,  

๒๕๔๕. 
 
 

               .สันติวิถี: ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความม่ันคง. สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความ 
 ม่ันคงแหงชาติ, ๒๕๔๒. 

พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต.การศึกษาเพ่ือสันติภาพ.พิมพครั้งท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก  
จํากัด, ๒๕๓๘. 

               .วิถีสูสันติภาพ.พิมพครั้งท่ี ๑.กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, ๒๕๔๖. 
พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต, พุทธวิธีสรางสันติภาพ.กรุเทพมหานคร: อมรินทพริ้นติ้งกรุพ, ๒๕๓๒. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. พุทธสันติวิธี : การบุรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ 

ขัดแยง.กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. 
               .พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
                วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต).A Buddhist Worldview :โลกทัศนชาวพุทธ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน.  

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 
พระไพศาล วิสาโล.สูศานติเสรี: ๕๐ ป สันติภาพไทย. กรุงเทพมหานคร: เรือนแกวการพิมพ,  

๒๕๓๘. 
               .สันติวิธี วิถีแหงอารยะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,  

  ๒๕๔๙. 
พระโสภณคณาภรณ. สันติศึกษากับการแกปญหาความขัดแยง,กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
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ไพศาล วงศวรสิทธิ์. สรางสันติดวยมือเรา: คูมือสันติวิธีสําหรับนักปฏิบัติการไรความรุนแรง. 
กรุงเทพมหานคร: กลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม, ๒๕๓๓. 

มหาตมะ คานธี.คําตอบอยูท่ีหมูบาน. รสนา โตสิตระกูล (บรรณาธิการ), พิมพครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส 
พับลิเคชันส, ๒๕๔๖. 

รอฮีม ปรามาส.สงครามอนาคต และนวัตกรรมทาง.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  มติชน, ๒๕๔๗. 
วันชัย  วัฒนศัพท.ความขัดแยง: หลักการ และเครื่องมือแกปญหา.ขอนแกน: โรงพิมพศิริภัณฑ  

ออฟเซ็ท, ๒๕๓๗. 
สุรจิต ชิรเวทย.ตนแมกลอง. พิมพครั้งท่ี ๖.กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.เอเซียเพรส (๑๙๘๙), ๒๕๕๑. 
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การบูรณาการองคความรู แนวคิดและวิถีปฏบัิติเพ่ือพัฒนากระบวนการ 
 สรางสันตภิาพในสังคมไทย 

The Integration of the Knowledge in Field of Peace for 
Developing Peace Building Process in Thai Society 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสราง

สันติภาพในศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพของ
องคกรและนักสันติภาพโลก ๓) เพ่ือศึกษาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจาก
ชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง และ ๔) เพ่ือสังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ภาคสนาม โดยใชการศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณแบบกลุม และการสังเกตการณอยาง
ไมมีสวนรวมผลการวิจัยพบวา  

๑) บูรณาการการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา มีหลักการและวิธีปฏิบัติตามกรอบการ
พัฒนาตนเองท่ีชวยในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ ครอบคลุม หรือรอบดาน และ
ตลอดวงจร กรอบการพัฒนาตน ๔ ดาน ไดแก (๑) หลักแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก การ
รักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือการสงเสริมสัมมาอาชีพวิถีความเปนอยูอยางพอเพียง  (๒) หลัก
แนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกันดวยรักและสามัคคีมี
ความปรองดอง   (๓) หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม  (๔) 
หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรูเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง 
 ๒) เกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนัก
สันติภาพโลก มีสาระสําคัญหลักในเรื่องของการพัฒนาตนเองอันมีหลักทางศาสนาเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ในการสรางสันติภาพภายนอก โดยมีเกณฑชี้วัด ๔ ดาน ไดแก  (๑) การระมัดระวังตนเอง
ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัดยอย คือ ระมัดระวังพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจาและ ระมัดระวัง
ความคิด (๒) การขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัดยอย คือ 
ทาทีการแสดงออกอยางสันติ, ปรับทัศนคติอยางเขาใจ และ สื่อสารอยางสันติ (๓) การพัฒนา
สันติภาพใหเจริญงอกงาม ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัดยอย คือ กฎแหงความสัมพันธ, กฎแหงความเสมอ
ภาคและการใหเกียรติ, กฎแหงการมีสวนรวมและการเรียนรู และกฎแหงการเยียวยา (๔) การอนุรักษ
รักษาสันติภาพใหยาวนาน ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัดยอย คือ กฎแหงจิตสํานึกและความใสใจ กฎแหง
การบํารุงรักษาสัมพันธ กฎแหงการเรียนรูตลอดชีวิต กฎแหงพ้ืนท่ีแสดงความเห็น และ กฎแหงการ
แบงปนผลประโยชนดวยหลักธรรมาภิบาล  
 ๓) ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ มีหลักการสําคัญ (Principle) คือ การใชพลังออน
นุม หรือ Soft power ท่ีมาจาก ๒ ตัวแปรสําคัญ ไดแก ธรรมะ (Dhrama) คือ ความเชื่อความศรัทธา
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ในศาสนาเปนรากฐานนําพาใหเขาถึงสันติสุข อุดมการณและความเชื่อม่ันในกระบวนการสันติวิธี 
(Peaceful means) ของตัวบุคคล (People) ท่ีเปนแกนกลางของการพัฒนาชุมขนสันติสุข ไดแก 
ผูนํา (Leaders) สมาชิกชุมชน (Members) และเครือขายทางสังคม (Net work) ทําใหไดภาพ
สะท อน  (Reflection)  เป นสัญลักษณ ท่ีแสดงออกถึ งการ พัฒนาทางกายภาพ (Physical 
development) และ การพัฒนาคุณธรรมของการอยูรวมกันในสังคม (Moral development) องค
ความรูใหม สมการสรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ คือ D&P (LINE) = 2 D 
 ๔) รูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสราง
สันติภาพในสังคมไทย คือ การสรางวงลอแหงสันติภาพ -ลอมวงลอดวย บวร. -มุงพัฒนาตามหลัก 4 D 
อันประกอบดวย วงลอท่ี ๑ การสรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ อันมาจากรากฐานคําสอน
และหลักปฏิบัติทางศาสนา วงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม คือ ผูมีสวนรวมทุกฝายนับต้ังแต
ผูนําศาสนา องคกรศาสนา นักวิชาการ ตางก็ตองรวมมือประสานในการสรางวิถีสันติวัฒนธรรม                
วงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ คือ การพัฒนาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในงานสรางสันติภาพ บุคลากร
เหลานี้ตองฝกใหมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีเรียกวา วิศวกรสันติภาพ ท้ังนี้วงลอท้ัง ๓ จะขับเคลื่อนไดตอง
อาศัยการรวมพลังของบาน วัด และโรงเรียน ท่ีจะมาชวยลอมวงลอและสงพลังใหสามารถขับเคลื่อน
ไดอยางตอเนื่องและมีทิศทาง กลาวคือ รวมพลัง บวร. เปน สถานี BTS (BAN – TAMPLE- 
SCHOOL) เพ่ือสันติสุข และมีการพัฒนาท่ีตามหลักการพัฒนา ๔ ดาน คือ การพัฒนาทางกายภาพ 
การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และการพัฒนาทางปญญา ซ่ึงจะเปนแผนแมแบบการสราง
สันติภาพในสังคมไทยใหมีความยั่งยืน ตานกระแสแหงความขัดแยงท่ีซุกซอนอยูในจิตใจและพรอมท่ี
จะเปนไวรัสในการแพรกระจายสูสังคม คณะผูวิจัยเรียกโมเดลนี้วา Strategy for Peace Station 
หรือเรียกยอวา Model SPS  
 
คําสําคัญ: สังเคราะหรูปแบบองคความรู, สันติภาพ,การพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ 
 
 
 

  

ABSTRACT 
 This research purposes were 1) to study the knowledge Integration of 

Principles and practicing according to Religious way for developing peace building 
process 2) to study key performance indicators related to peace building process of 
organizations and world peace makers 3) to propose the peace building process and 
the development of peace community in the 26th Buddhist century and 4) to 
synthesize the integration of the knowledge in field of peace for developing peace 
building process in Thai society The research results were: 

This research purposes were 1) to study the knowledge Integration of 
Principles and practicing according to Religious way for developing peace building 
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process 2) to study key performance indicators related to peace building process of 
organizations and world peace makers 3) to propose the peace building process and 
the development of peace community in the 26th Buddhist century and 4) to 
synthesize the integration of the knowledge in field of peace for developing peace 
building process in Thai society The research results were: 

1) Integration of religious peace. The principles and practices of the self-
development framework that support the development of peace in the surrounding 
or around the circle and throughout the framework of the development of the four 
aspects. (1) The principles of physical development include the natural environment. 
(2) The concept of behavioral development, ie the attitude of expression towards 
the coexistence with love and unity, is harmonious. (3) The concept of mental 
development is training. (4) The concept of intellectual development is to promote 
knowledge, understanding, and pursuit of knowledge for self-reliance. 

2) 2) Success Criteria for the Peacebuilding Process of Peace and Peace 
Organizations The main theme of religious self-development is fundamental to 
building external peace. (1) Self-care consists of two sub-indicators, namely, cautious 
behavior, physical expression, verbal and cautious thinking. (2) Conflict resolution or 
violence consists of 3 indicators. Subtraction is a peaceful expression, an attitude of 
understanding and communication in peace. (3) Peaceful development consists of 
four indicators. The rules of the relationship, the rules of equality and respect, rules 
of engagement and learning. (4) Conservation of long-term peace consists of 5 sub-
indicators: rules of consciousness and consciousness. Rules of maintenance 
relationships The Law of Lifelong Learning Rules of the area for comment and rules 
of benefit sharing with good governance. 

3) the establishment of a conceptual framework for peace community in 
the 26th Buddhist Century. Contains principles is the use of soft power that came 
from two key variables include Dharma  is the religious faith is the foundation to lead 
to peace. Ideology and Confidence in the Peaceful Process (Peaceful means) of the 
people, which are the core of peaceful development, include leaders, members, and 
net work. Make a reflection is a symbol that expresses the physical development and 
moral development of peace community in the 26th Buddhist century. From this 
conceptual framework. Researchers have presented a new knowledge The equation 
for building a peaceful community in the 26th century is D & P (LINE) = 2 D 

4) The concept of peace education as a way to develop peace process in 
Thai society is to create a wheel of peace. - Developed in accordance with 4D, 
consisting of wheel 1, building the spiritual foundation of peace. The second wheel 
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creates a multi-cultural peace process, involving all parties, from religious leaders, 
religious organizations, academics, to collaborators in creating a culture of peace. To 
build peace engineers is to develop people who will come to work in peacebuilding. 
These people have to train for a specific qualification. Peace engineer The three 
wheel drive will be based on the combined power of the temple and school to help 
circle the wheel and send power to be driven continuously and direction is to 
combine power to BTS (BAN - TAMPLE - SCHOOL FOR PEACE The development of 
the four principles of development is the physical development. Social development 
Mental development And intellectual development This will be a template for 
creating peace in Thai society for sustainability. Conflict in the mind and ready to be 
a virus to spread to the society.  
Keyword : The Integration of the Knowledge, Peace for Developing, Peace Building Process  
 

 
 
 
๑.บทนํา 

สังคมโลกปจจุบันกําลังเผชิญรูปแบบของปญหาความขัดแยง สงครามและการแสวงหา
อํานาจเพ่ือแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัด ปญหาความเลื่อมล้ํา ความไมเทาเทียมกันในสังคม 
อันมีสาเหตุจากความแตกตางกันทางความคิด  ทัศคติ ภาษา ศาสนาและความตองการผลประโยชนท่ี
ตางกัน ซ่ึงปญหาความขัดแยงนี้นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความซับซอนท่ีมากข้ึน  รูปแบบของ
ความขัดแยงภายหลังยุคสงครามเย็นไดเปลี่ยนไป และระดับของความขัดแยงมิไดจํากัดเฉพาะระหวาง
ประเทศหรือรัฐ แตบอยครั้งท่ีเกิดจากปญหาภายในประเทศ อาทิ ความขัดแยงดานเชื้อชาติ/ศาสนา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การฆาลางเผาพันธุ  ซ่ึงสงผลกระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงของ
ประเทศเพ่ือนบานโดยตรง อาทิ ปญหาผูอพยพกรณีอาเจะห 

ผลกระทบจากความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนี้ ไดขยายผลเปนวงกวาง                       
เกิดมโนทัศนทางสังคมท่ีเพรียกหาสังคมท่ีมีคุณภาพในชีวิตท้ังในมิติความเจริญภายนอกและการอยู
รวมกันอยางสันติสุขและมีสันติภาพในสังคม  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากนานาประเทศใน
การแกปญหาจึงเปนท่ีมาของการรวมตัวจัดตั้งองคกรสหประชาชาติ (The United Nations) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ, พัฒนาสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ ยึดหลักสิทธิเทาเทียมกัน, รวมมือกันแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
มนุษยธรรมประสานการดําเนินการของสหประชาชาติท้ังหลายไปยังจุดมุงหมายเดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติตามท่ีระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ ๒ ประการคือ หมวดท่ี ๖ วาดวยการ
แกไขขอพิพาทดวยสันติวิธี (Chapter VI : Pacific Settlement of Disputes : ขอ ๓๓-๓๘) และ
หมวดท่ี ๗ วาดวยการดําเนินการเพ่ือระงับภัยคุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการ
กระทําในลักษณะรุกราน (Chapter VII : Action with Respect to Threats to the Peace, 
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Breaches of the Peace, and Acts of Aggression : ขอ ๓๙-๕๑ ) ซ่ึงถือเปนมาตรการการใช
กําลังเพ่ือใหเกิดสันติภาพ (peace enforcement) กองกําลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติถือกําเนิดข้ึนจากสถานการณความขัดแยงในบริเวณดินแดนปาเลสไตนและอิสราเอล
เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) เพ่ือเฝาระวังสถานการณและติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงสงบศึก
ซ่ึงนับวาเปนภารกิจแลกและทําใหไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปจจุบันท่ัวโลกมีการจัดตั้งองคกร
ท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมสันติภาพและสนับสนุนใหใชสันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยงและบาง
องคกรไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซ่ึงแตละองคกรมีแนวคิด องคความรูและวิถีปฏิบัติแตกตาง
กันไปตามบริบทของปญหาหรือสถานการณความขัดแยง นับวาเปนประเด็นท่ีนักสันติภาพหรือผูท่ี
สนใจแนวคิดเรื่องสันติภาพ แนวทางสันติวิธีควรศึกษาทําความเขาใจเรียนรูการทํางานขององคกร
สําคัญท่ีมีบทบาทในการสงเสริมสันติภาพโลก 

อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสันติภาพโลกบังเกิดข้ึนไดมิไดอาศัยเพียงแตการ
ทํางานขององคกรในระดับโลก เพราะปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององคกรสากลระดับโลกท่ีผานมาก็
มิไดสําเร็จในภารกิจทุกครั้งบางกรณีก็ประสบความลมเหลว อยางเชน ประสบการณความลมเหลว
ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององคกรสหประชาชาติ ในประเทศรวันดา โซมาเลีย และบอสเนีย-
เฮอรเซโกวินา ซ่ึงเปนปฏิบัติการในลักษณะท่ีมีการใชกําลังเพ่ือใหเกิดสันติภาพในขณะท่ีการแกปญหา
ความขัดแยงในบางประเทศสามารถสําเร็จผลไดดวยผูนําหรือนักตอสูเพ่ือสันติภาพในประเทศนั้นท่ี
สามารถสรางแรงบันดาลใจและความเชื่อม่ันจุดยืนของสังคมในการเลือกใชสันติวิธีเพ่ือแกปญหาความ
ขัดแยง ซ่ึงชวยใหระดับความรุนแรงของปญหาไมลุกลามถึงข้ันตองประหัตประหารชีวิตเพ่ือนมนุษย 
ผลงานการตอสูของผูนําเหลานั้นไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปนนักสันติภาพโลกท่ีสรางแรง
บันดาลใจในการตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธิ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ดวยสันติวิธีและการไมใชความ
รุนแรง อาทิเชน มารตินลูเทอรคิง จูเนียร(Martin Luther King Jr.), มหาตมะ คานธีแมชีเทเรซา
(Mother Teresa), ทะไลลามะ องคท่ีสิบสี่ เทนซินเกียตโซ ออง ซาน ซูจี, (Aung San Suu Kyi),เนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandela), มะลาละห ยูซัฟซัย (Malala Yousafzai)เปนตน นักสันติภาพ
เหลานี้ตางก็มีท่ีมาแนวคิด บริบทของการเรียกรองสันติภาพท่ีแตกตางกันไป การรวบรวมองคความรู 
แนวคิด วิถีปฏิบัติของบุคคลเหลานี้นับวาเปนประเด็นสําคัญเพ่ือใหนักสันติภาพหรือผูสนใจแนวคิด
ดานสันติภาพไดเรียนรูถอดบทเรียนเสนทางของนักสันติภาพผูตอสูเรียกรองการแกปญหาความ
ขัดแยงดวยสันติวิธีในบริบทของปญหาความขัดแยงท่ีตางกัน 

นอกจากนี้ สถานการณความขัดแยงในหลายทศวรรษท่ีผานมาสะทอนใหเห็นการให
ความสําคัญตอแนวคิดเรื่องสันติภาพ หรือความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข ซ่ึง
ถูกฉายภาพผานวาทกรรมท่ีหลากหลายถอยคํา เชน “สันติภาพ” (Peace) “สันติวิธี” (Peaceful 
Means) “ความสมานฉันท” (Reconciliation) และความปรองดอง (Harmony) ถอยคําเหลานี้ถูก
นํามาใชในบริบทแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยมีเสนแบงแหงเวลา และ
ผลประโยชนหรือความตองการ และสถานการณ เปนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดประเด็น
คําถามวา “สังคมโลกไมมีสันติภาพท้ังภายในและภายนอก หรือมีเชิงคุณภาพนอยจริงหรือไม” เม่ือ
วิเคราะหผานมุมมองสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงจากปรากฏการณท่ีผานมา เปนสิ่งท่ี
ยืนยันหรือสะทอนใหเห็นวิธีการท่ีเลือกนํามาใชแกปญหาท่ีขาดวัฒนธรรมแบบแบบสันติวิธี และมักใช
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ความรุนแรงเปนเครื่องมือหรือทางออก คําถามจึงมีอีกวาจะใชเครื่องมืออะไรในการจัดการความ
ขัดแยงและทําใหเกิดสันติภาพไดอยางไรโดยมิตองใชความรุนแรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรอบแนวคิด ทัศนะ
หรือมุมมองการใหความหมายของคําวา สันติภาพ ท่ีไดรับการตีความตางกันไปและเปนเหตุใหนําไปสู
วิถีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน จึงมีนักคิดหรือสํานักสันติภาพตางๆ ท่ีแสดงทัศนะเก่ียวกับการสรางสันติภาพ
ไวหลากหลายประเด็น  

แมวาแนวคิดดานสันติภาพกลุมนักคิดและนักสันติภาพของสํานักตางๆ จะถูกหยิบยก
นํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงอยูบอยครั้งแตแนวคิดเรื่องศาสนากับสันติภาพ
นับวาเปนประเด็นท่ีสังคมคาดหวัง ความปรารถนาท่ีจะใหศาสนาเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมใน
การสรางสันติภาพและจัดการความขัดแยงในสังคม  สําหรับพระพุทธศาสนาไดนําเสนอรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงหลักธรรมขอนี้  เปนหลักในการดําเนินชีวิต ทํา
ใหรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย  มุงความสําเร็จ  คือ  ความสุข  สะอาด  สวาง  สงบ คือ ศีล สมาธิ 
และปญญาหรือหลักไตรสิกขา ท่ีจะชวยใหมนุษยเกิดสันติภาพภายนอกและสันติภาพภายใน สิ่งท่ี
พระพุทธศาสนาเนนใหเห็นความสําคัญของสันติภาพในระดับภายนอกนั้นเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะ
นําไปสูสันติภายใน โดยพัฒนาในระดับศีลอันเปนพ้ืนฐานไปสูระดับสมาธิ และปญญา ซ่ึงเปนสันติภาพ
ในระดับสูงหรือเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาในขณะท่ีศาสนาคริสต บิช็อบคารลอสฟลิเป ซี
เมเนสเบโล ไดกลาวถึงบริบทของ Christian spirituality  ศาสนศาสตรเชิงจิตวิญญาณจําแนกความ
แตกตาง ระหวางสันติภาพของบุคคลหรือสันติภาพภายใน กับสันติภาพของสังคมหรือสันติภาพ
ภายนอกไววา สันติภาพของบุคคลนั้นเปนความสงบสุขท่ีถือกําเนิดจากจิตวิญญาณภายในและการ
ตระหนักรูถึง สัมพันธภาพของตนกับพระผูเปนเจาและกับผูอ่ืน สวนสันติภาพทางสังคมนั้น เปนการ
อยูรวมกันภายใตกฎระเบียบทางสังคมอยางสงบ สําหรับศาสนาอิสลาม สอนใหมีศรัทธาบริสุทธิ์ 
ยอมรับในเอกภาพของพระศาสดา  และมีจุดมุงหมายใหสรางดุลยภาพของชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดย
ชี้ทางใหมนุษยปฏิบัติตามเพ่ือสันติสุขท้ังดานขัดเกลาจิตใจและการดํารงสันติภาพระหวางเพ่ือนมนุษย
สุชาติ เศรษฐมาลินี ไดศึกษาถึงความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นถึงคําสอนอิสลามเปนแหลงคุณคาของการสรางสันติภาพเชน คุณคาเก่ียวกับความยุติธรรม 
(adl) คุณธรรมความดีงาม (ihsan), และการใชวิทยปญญา (hikmah) ลวนเปนคุณคาสากลท่ีเปน
องคประกอบสําคัญของกรอบคิดและยุทธวิธีในการสรางสันติภาพ  และสําหรับ ศาสนาพราหมณหรือ
ฮินดู สอนใหรักษาและปฏิบัติหนาท่ีระหวางบุคคลตอบุคคลดวยการกระทําตามหนาท่ีตามหลักอาศรม 
๔  การพูดท่ีดีตอกัน การเสียสละ ซ่ือตรงตอมิตร มุงเสียสละชีวิต เพ่ือชาติ เพ่ือธรรม ศาสนาฮินดูสอน
ใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย เปนตน 
การศึกษาหลักศาสนาเพ่ือการเขาถึงสันติภาพจึงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองศึกษาทําความเขาใจ ดังนั้น
การศึกษาท่ีรวบรวม “องคความรูดานแนวคิดเรื่องสันติภาพ” ผานมิติคําสอนหลักการสันติภาพทาง
ศาสนา องคกรสันติภาพโลก รวมถึงแนวคิดวิถีปฏิบัติของนักสันติภาพโลกสามารถนํามาหลอมรวม
บูรณาการใหไดองคความรู แนวคิดและวิถีปฏิบัติท่ีสามารถนําไปสรางกระบวนการสันติภาพท่ี
สอดคลองกับบริบทตางๆ ไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งบริบทในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงใน
สังคมไทย 



๒๗๗ 

 

 สําหรับแนวคิดกระบวนการสรางสันติภาพนั้นจอหน พอล เลอเดอรัค (John Paul 
Lederach) ไดแสดงทัศนะไววา กระบวนการสันติภาพนั้นไมสามารถจะพิจารณาไดจากกรอบของ
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขสภาพแวดลอมเปนตัวจําแนกหากแตโดยแทแลว การสรางสันติภาพคือการ
ประกอบสรางสังคมอยางมีพลวัตและ จําตองพิจารณาในแงของกระบวนการทางสังคมชนิดหนึ่ง 
กระบวนการสรางสันติภาพเปนมากกวาการบูรณะหลังการเจรจาสันติภาพ หากแตเปนท้ังมโนทัศนท่ี
ครอบคลุมกวางขวางเก่ียวกับกระบวนการ แนวการวิเคราะหปญหา ตลอดจนจังหวะกาวท่ีจําเปนตอ
การเปลี่ยนผานความขัดแยงไปสูความสัมพันธท่ีอยูบนฐานของสันติภาพท่ียั่งยืน (Lederach, ๑๙๙๗: 
๒๐)กระบวนการสรางสันติภาพจึงมีอาณาเขตท่ีกวางขวาง ท้ังกิจกรรมและบทบาทหนาท่ีในหวงเวลา
ท่ีวางอยูท้ังกอนและหลังขอตกลงสันติภาพอยางเปนทางการ และไมวาขอตกลงดังกลาวจะมีเนื้อหาท่ี
ออกแบบใหสังคมในพ้ืนท่ีความขัดแยงในอนาคตจะมีหนาตาเปนเชนไรก็ตาม ท้ังบุคคลและองคกร 
รวมถึงชุมชนตางก็มีความสําคัญ ซ่ึงกระบวนการสรางสันติภาพไมจําเปนจะตองถูกกําหนดมาจาก
ขางบน (top down approach) หากแตสามารถเปนการสรางมาจากขางลาง (bottom up 
approach) ไดดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนําของบุคคลในระดับตางๆ ท่ีมีความซับซอน
และมีโครงสรางหนาท่ีท่ีหลากหลาย  

คําถามวา จะทราบไดอยางไรวากระบวนการสรางสันติภาพท่ีนํามาใชในการแกปญหา
ความขัดแยงนั้นประสบความสําเร็จในเม่ือบุคคล องคกร หรือชุมชน ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสราง
สันติภาพตางก็มีบริบทภายใตแงมุมท่ีแตกตาง ดังนั้น การนําองคความรูท่ีไดจากการบูรณาองคความรู
ดานสันติภาพสามารถเปนแนวทางคนหา “เกณฑช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพ” 
ท้ังนี้ก็เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาสันติภาพในสังคมสามารถมีเครื่องมือในการประเมินและชี้วัด
ความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพท้ังในระดับปจเจกและในระดับสังคมทําใหไดคามาตรฐาน
ในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ  ซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะไปสัมพันธกับเนื้อหา กิจกรรม โครงการ 
และเปาหมายในการพัฒนาในระดับตางๆ เพ่ือใหการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพมีความเปน
รูปธรรม และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

สําหรับกรณีสถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มี
หลายโครงงานและหลายภาคสวนตางก็ใหความสนใจในการหาวิถีทางท่ีจะสรางความสงบและ
สันติภาพในพ้ืนท่ีภาคใต สําหรับโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมในภาคใตของ
ประเทศไทย หรือ Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project เปน
โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และรัฐบาลไทย 
โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการตั้งแตป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
ผลการเรียนรูจากโครงการวิจัยนี้คือ เรื่องของการสรางสันติภาพของ “คนใน” การมีสวนรวมของ
องคกร ประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต แนวคิดเรื่องความเขมแข็งของ
ชุมชนจึงเปนประเด็นสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางสันติภาพใหประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้  จากการวิจัยสํารวจสถานภาพองคกรประชาสังคมในชายแดนใตศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใต (๒๕๕๕) พบวา บทบาทขององคกรประชาสังคมในภาคใต ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เครือขายจะประสบผลสําเร็จหรือไมคือ กรอบแนวคิดองคกรประชาสังคมในพ้ืนท่ีท่ีมีกรอบการมอง
ปญหาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสัมพันธและนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหาท่ีตางกัน 



๒๗๘ 

 

การใหน้ําหนักปญหาความขัดแยงท่ีตางกันสงผลถึงลําดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสู
เปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีตางกัน นั่นหมายถึงจุดหมายหรือการเขาถึงความสําเร็จของ
กระบวนการสรางสันติภาพท่ีแตกตางกัน งานวิจัยนี้สะทอนใหเห็นถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ชุมชนหรือเครือขายของภาคประชาคมท่ี
เขมแข็งจะเกิดข้ึนไดทุกฝายตองอาศัยเลนสในการมองปญหาในทางเดียวกัน การสรางสันติภาพจะ
เกิดข้ึนไดตองเริ่มจากรากฐานสังคมพ้ืนฐาน นั่นคือการอยูรวมกันในชุมชน  

ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจชุมชนท่ีมีความขัดแยง อันเนื่องมาจากความหลากหลาย
ความเชื่อทางศาสนา ความเปนชาติพันธุ สามารถกาวขามผานความขัดแยงและสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติภาพและมีสันติสุข มีความสามัคคีปรองดอง สามารถพ่ึงพาตนเองได  เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ชวยถอดบทเรียนทําความเขาใจการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษา
ชุมชนหรือหมูบานท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบโดยอาศัยเครื่องมือ
คือเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ สามารถนํามาเปนตนแบบของชุมชนสันติสุข
ในศตวรรษท่ี ๒๖ ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นการพัฒนามนุษยใหเขาถึงชีวิตท่ีสะอาดจะเปนรากฐาน
หรือพ้ืนฐานความดีงามของประเทศ ทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีการอยูรวมกันอยางมีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย บนฐานของความรัก แบงปน เคารพ และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

กลาวโดยสรุป การศึกษารวบรวมแนวคิดเรื่องสันติภาพ โดยบูรณาการองคความรูดาน
สันติภาพท่ีไดจากการศึกษาองคกรสันติภาพ นักสันติภาพ และสันติภาพในหลักศาสนา ชวยทําใหได
องคความรู แนวคิด วิถีปฏิบัติ ท่ีสามารถนํามาสรางเครื่องมือหรือเกณฑชี้วัดความสําเร็จของ
กระบวนการสรางสันติภาพ ประกอบกับการถอดบทเรียนชุมชนตนแบบท่ีผานกระบวนการพัฒนา
ชุมชนใหเปนชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จะทําใหเกิด“ชุดความรูดานสันติภาพ: การบูรณา
การองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย” ท่ีจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีศึกษานําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางสันติภาพท้ังในแวดวง
การศึกษา หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมใน
การแกปญหาความขัดแยงและการสรางสันติภาพท่ียั่งยืนในสังคมไทย 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร

และนักสันติภาพโลก 
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง 
 ๑.๒.๔ เพ่ือสังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย 

 

 



๒๗๙ 

 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 สําหรับงานวิจัยนี้เปนการนําผลการศึกษาท้ัง ๓ โครงการยอยมาสังเคราะหรูปแบบองค
ความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทยและ
นําเสนอเปนชุดความรู : การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสราง
สันติภาพในสังคมไทย ขอบเขตการวิจัย งานวิจัยนี้แบงการศึกษาวิจัยออกเปน ๓ โครงการยอย ใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบ งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดขอบเขต
การศึกษาในแตละโครงการยอย ดังนี้  
 โครงการยอยท่ี ๑ ศึกษาบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
(The Knowledge Integration of Principles and Practicing According to Religious Way for 
Developing Peace Building Process) เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงศึกษาดานแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือสรางสันติภาพในศาสนาท่ีไดรับการรับรองจากรัฐไทย 
ไดแก ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิกข พรอมท้ังสัมสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนนักการศาสนา
ท้ัง ๕ ศาสนา  
 โครงการยอย ๒ เกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
และ นักสันติภาพโลก (Key Performance Indicators Related to Peace Building Process of 
Organizations and World Peace Makers) เปนการศึกษาวิเคราะหท่ีมุงศึกษาถึง 2 1แนวคิด 
วิสัยทัศน พฤติกรรม องคประกอบของกระบวนการสรางสันติภาพ และการปฏิบัติหนาท่ีการงานตาม
บทบาทในทางสันติในภาคท่ีปรากฏในสังคมขององคกรสันติภาพ ของนักสันติภาพโลก และองคกร
สันติภาพในระดับสากล รวมกับ21การสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณในสาขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
สันติภาพจํานวน ๒๕ ทานและการสนทนากลุมประกอบดวยผูมีประสบการณในกระบวนการยุติธรรม
ในศาล กระบวนการเยียวยาและการสรางความสมานฉันทรวม ๔ ทาน 
 โครงการยอย ๓ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง (Peace Community in the 26 th Buddhist Century: Knowledge 
Learned from Peace Communities in Conflict Areas) โดยศึกษาถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี ๓ 
ชุมชน ไดแก ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชมหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน เพ่ือนําเสนอ
แนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ เครื่องมือท่ีใช คือ 
การสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๓๐ คน ประกอบกับการสังเกตการณอยางไมมีสวน
รวม 

๑.๔ วิธีดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนการวิจัยดําเนินการตามลําดับการศึกษาของโครงการยอยท้ัง ๓ โครงการ ดังนี้ 
 ๑) ข้ันวางแผนกําหนดกลยุทธ ในการวิจัยประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 
  ๑.๑) กลยุทธการรวมรวมแนวคิดดานสันติภาพ ท่ีเปนองคความรูท่ีแฝงอยูในการ
ทํางานขององคกรสันติภาพ นักสันติภาพโลก และหลักศาสนาตาง ๆ ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข 
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และ ฮินดู มาวิเคราะหเพ่ือบูรณาการองคความรูดานสันติภาพท้ังในดานแนวคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปน
พ้ืนฐานในการสรางสันติภาพ 
  ๑.๒) กลยุทธการสรางเครื่องมือชี้วัดกระบวนการสรางสันติภาพ โดยนําองคความรูท่ี
ไดรวบรวมมาเปนแนวทางในการกําหนดคุณลักษณะ พฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเปนนักสันติภาพหรือ
ทํางานดานสันติภาพ การปฏิบัติและภาพท่ีปรากฏขององคกรท่ีจะทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนหรือ
สงเสริมการสรางสันติภาพ รวมถึงหลักการปฏิบัติของชุมชน ภาพท่ีปรากฏในทางสังคมท่ีสะทอนให
เห็นถึงชุมชนสันติภาพควรมีลักษณะอยางไร 
  ๑.๓) กลยุทธการสะทอนภาพความสําเร็จของกระบวนการสรางสันติภาพ ผานการ
ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขตนแบบท่ีมีคุณลักษณะ หลักปฏิบัติและภาพท่ีปรากฏในสังคม มีความ
สอดคลองตามเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพ เพ่ือเปนกรณีศึกษาใหเห็นถึงหมูบาน
หรือชุมชนตนแบบสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ควรมีลักษณะและแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
 ๒) ข้ันวางแผนดําเนินการ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยรวมกับทีมวิจัย ดังนี้ 
  ๒.๑) เนนการทํางานบนฐานทุนเดิมโดยใหความสําคัญกับทุนเดิมท่ีมีอยูท้ังในดานท่ี
เปนองคความรูท่ีแฝงอยูในหนังสือ ตํารา และผลงาน ของนักสันติภาพโลก การทํางานขององคกร
สันติภาพในระดับสากล สันติภาพในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
  ๒.๒) เนนการทํางานเชิงบูรณาการความรูท่ีไดในทางทฤษฎี แนวคิด วิถีปฏิบัติของ
บุคคล องคกรท่ีเก่ียวของกับงานสรางสันติภาพในระดับสากลมาเปนพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือหา
องคประกอบกระบวนการสรางสันติภาพและสรางเครื่องมือเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสราง
สันติภาพ โดยมีการตรวจสอบและการใหการยอมรับคุณภาพของเครื่องมือจากแวดวงนักวิชาการ 
หนวยงาน นักวิชากาศาสนา นักพัฒนาชุมชน เปนตน  
  ๒.๓) เนนการนําเครื่องมือเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพไปใชใน
การศึกษาพ้ืนท่ีหมูบานตัวอยางท่ีผานกระบวนการพัฒนาและมีสันติภาพในชุมชน โดยการวิเคราะห
ถอดบทเรียนกระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน 
  ๒.๔) เนนการสรางชุดความรูท่ีแพรหลายท้ังทางหนังสือ การจัดนิทรรศการ และการ
สัมมนาในระดับชาติและทองถ่ิน 
 ๓) ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา คัมภีรศาสนา ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่อง
สันติภาพในศาสนา ๕ ศาสนา ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข และ ฮินดู พรอมกับการสัมภาษณเชิงลึก
นักการศาสนา ๖ ทาน  
   ๓.๒) ศึกแนวคิดของนักสันติภาพโลกจํานวน ๔ ทาน ท่ีมีการนับถือศาสนาท่ีแตกตาง
กัน และ แนวคิดการทํางานและผลการขับเคลื่อนการสรางสันติภาพขององคกรในระดับสากล  
วิเคราะหแยกแยะและบูรณาการองคความรูดานสันติภาพท่ีสะทอนใหเห็นแนวคิดและวิถีปฏิบัติ
กระบวนการสรางสันติภาพในระดับบุคคล และองคกร วิเคราะหหาองคประกอบของกระบวนการ
สรางสันติภาพ และนํามาหาเกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท้ังในระดับบุคคล 
ชุมชน และองคกร และการหาความนาเชื่อถือของเครื่องมือหรือการยอมรับเครื่องมือผานการเปดเวที
สัมมนาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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  ๓.๓) ศึกษาถอดบทเรียนกระบวนการสรางสันติภาพในชุมชน โดยลงพ้ืนท่ีหมูบาน
ตัวอยาง ดวยการสังเกตการณอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก กับสมาชิกชุมชน ผูนํา พระสงฆ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ 
  ๓.๔) การสงถอดขอมูลผลการศึกษา เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนในการรวบรวม
องคความรูดานสันติภาพและกระบวนการสรางสันติภาพ ซ่ึงแฝงอยูในตัวบุคคล องคกร และหลักคํา
สอนในศาสนา ท่ีนับวาเปนขุมทรัพยความรู ดังนั้นเพ่ือใหการรวมรวมองคความรูเปนไปตามลําดับ
การศึกษา และสามารถสงถอดองคความรูท่ีไดรับในโครงการยอย ๑ ท่ีมุงเนนศึกษาในเชิงเอกสาร โดย
การวิเคราะหตีความเพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษาใหกับโครงการยอย ๒ ท่ีมุงเนนการสรางเครื่องมือโดย
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือศึกษาเก่ียวกับเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพและโครงการยอยท่ี ๓ ท่ีเปนการศึกษาปรากฏการณจริงใน
สังคม โดยศึกษาหมูบานตนแบบท่ีสามารถกาวขามความขัดแยง ความหลากหลายทางความเชื่อ
วัฒนธรรม และความเปนชาติพันธุ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข สามารถนําเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพมาประยุกตใชตรวจสอบยืนยันการสรางสันติภาพในชุมชนท่ี
เปนพ้ืนท่ีศึกษา  
 ๔) การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการภาคสนาม มีดังนี้ 
  ๔.๑) การสังเกตการณ ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ 
พระสงฆ สมาชิกชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชน 
เพ่ือใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชุมชนดวยสันติ
วิธี 
  ๔.๒) การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews)  
ผูนําศาสนา สมาชิกชุมชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน เพ่ือศึกษารูปแบบ 
กระบวนการจัดการความขัดแยงเครื่องมือท่ีใชในการจัดการความขัดแยง กระบวนการสรางสันติภาพ
ในชุมชน เปนตน 
 ๕) การรวบรวมวิเคราะหสรุปผล  
 โดยการรวบรวมผลการวิจัยจากโครงการยอย ๑ , ๒ และ ๓ มาสังเคราะหองคความรูและ               
ใชเทคนิค SWOT โดยใชกรอบดานจริยศาสตรและจริยธรรมในการวิเคราะหกระบวนการสราง
สันติภาพและแนวทางการเสริมสรางสันติภาพในชุมชน โดยมุงเนนการเชื่อมโยง ความรู  และ
กระบวนการเพ่ือสงเสริมกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการท่ีทําใหเกิดสันติภาพในท้ังในระดับบุคคล 
และชุมชนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย สรุปรายงาน
ผลเปนพรรณาโวหาร 
 

๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการสังเคราะหขอมูลของโครงการวิจัยยอย จํานวน ๔ โครงการ ประกอบ
แผนงานวิจัยเรื่องการบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพใน
สังคมไทย มีสาระสําคัญดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๕.๑ การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
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 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 
และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรูเก่ียวกับศาสนาตางๆ ผลการศึกษาพบวา 
 หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา พบวาหลักการและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา โดยศาสนาตางๆ ใหความสําคัญกับเปาหมายของมนุษย
ท่ีมีปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต โดยไมใชความรุนแรงตอกัน  ขอเรียกรองหรือ
ความตองการสันติภาพเกิดจากสภาพสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลาย
สังคม ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวางองคกร และจนถึงความขัดแยง
ระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน  ตอสูกันจึงเกิดเปนสงคราม ดังนั้นการนําหลักธรรมของศาสนามา
ปรับใชจึงเปนเรื่องสําคัญ นอกจากนี้ศาสนิกจําเปนตองหันกลับมาศึกษาศาสนาของตนใหเขาใจอยาง
ถองแทเพ่ือปองปรามและปองกันการนําศาสนามาใชอยางไมถูกตอง จนนําไปสูความขัดแยงท่ีมีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรม (การกระทํา) ของบุคคลบางคนได  
 ดังนั้นการใหความสําคัญตอศาสนายอมเปนการยืนหยัดในคําสอนและชวยกันเผยแผคํา
สอนท่ีสรางสรรคใหเกิดสันติภาพใหกวางขวาง เพราะวาถาศาสนามีคนจํานวนนอยศึกษาหรือมีคนรู
นอยยอมเปนเหตุใหคนบางคนทําการบิดเบือนหรือแปรรูปคําสอนหรือหลักการทางศาสนาท่ี
ทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ ผลประโยชนความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกร
ของตน ซ่ึงศาสนาอาจตกเปนเครื่องมือท่ีถูกนําไปใชสรางความขัดแยงได   

จากการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา พบวา 
ศาสนาตาง ๆ ใหคุณคาและความสําคัญของศาสนาเพ่ือใหเกิดสันติท้ังภายนอกและภายใน แตอยางไร
ก็ตาม การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอนทาง
ศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได โดยการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว   
การศึกษาคําสอนเพ่ือใหเราไดเขาใจอยางทองแทในคําสอนแตละศาสนา เพ่ือปองกันการนําเอา
ศาสนาเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตนเอง  

 การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา พบวาศาสนาตางๆ 
นั้นเนนท้ังในแงของหลักการและวิธีการท่ีสัมพันธกัน แมวาการศึกษาจะแยกประเด็นออกจากกันก็ตาม 
อยางไรก็ตาม การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพนั้น กลาวไดวา พึงพิจารณาถึงในแง
ของหลักการและวิธีการท่ีมีใจกลางนั่นก็คือสันติภาพ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสู
สันติภาพของพระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้น ถาหากเนนท่ีสันติภาพ คือการ
อยูอยางปรกติสุขของศาสนิกของตนในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่งแลว ยอมเปนสิ่งท่ีดีงามและทําให
มนุษยทุกคนอยูรวมกันไดตามครรลองของตน หากพิจารณาอยางดีจะเห็นไดวา ศาสนาทุกศาสนาเนน
ท่ีสนัติภาพ แตเปนไปไดท่ีบริบทของสังคมหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ทําใหหลักการและวิธีการเกิดการทํา
ใหถูกบิดเบือนจนนําไปสูการไรซ่ึงสันติภาพซ่ึงเปนหัวใจดั้งเดิมของการเกิดมีข้ึนของศาสนาตางๆ อยู
กอนแลว การกลับมาศึกษาและการบูรณาการหลักการและวิธีการของศาสนาตาง ๆ ทําใหเขาใจกัน
อยางดีงามมากยิ่งข้ึน  
 ในสวนของจุดมุงหมายแทจริงของแตละศาสนา เพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตองข้ึนตอวัตถุ
ภายนอกทุกอยางไป จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีท่ีจําเปนตอสุขภาพ อนามัย ความจําเปนดานปจจัย ๔ 
มีเครื่องนุมหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสม
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จนไมรูจักเพียงพอ ฉะนั้น จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวนเปนไปเพ่ือใหรูความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไมประมาทในการทํากิจการ 
โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามและสงผลตอการอยู
รวมกันของคนในสังคมอยางสันติสุข  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาตามกรอบ
แนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ ครอบคลุม หรือรอบดาน และตลอดวงจร 
โดยทุกศาสนามีทัศนะทางดานตาง ๆ โดย แบงออกเปน ๔ กรอบคือ ๑. หลักแนวคิดการพัฒนาดาน
กายภาพ ๒. หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ๓. หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ๔. หลัก
แนวคิดการพัฒนาดานปญญา  

 ๕.๒ เกณฑช้ีวัดความสําเร็จเกี่ยวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนัก
สันติภาพโลก 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับ
กระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลกโดยการศึกษาวิเคราะหจาก
เอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ไดแกคัมภีรศาสนาท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องสันติภาพขอมูล
ทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎีตางๆ วิสัยทัศน พฤติกรรม องคประกอบของกระบวนการสราง
สันติภาพ และการปฏิบัติหนาท่ีการงานตามบทบาทในทางสันติในภาคท่ีปรากฏในสังคมขององคกร
สันติภาพ ของนักสันติภาพโลก และองคกรสันติภาพในระดับสากล รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูให
สัมภาษณในสาขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพจํานวน ๒๕ คน และการสนทนากลุม
ประกอบดวยผูมีประสบการณในกระบวนการยุตธิรรมในศาล กระบวนการเยียวยาและการสรางความ
สมานฉันทรวม ๔ คน ผลการวิจัย มีพอสังเขป ดังนี้ 
 ในการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพ ไดแกสหประชาชาติ 
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ยูเนสโก และองคกรพุทธศาสนสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.)
พบวา แมวาแตละองคกรจะมีวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายตางกันบาง แตยังคงอยูในกรอบการทํา
ใหโลกเกิดสันติภาพ ดังนั้นเปาหมายจึงเปนการเนนสันติภาพในมิติของระดับประเทศเปนสําคัญ 
ในขณะท่ีองคกรโลกดานศาสนาคือ พ.ส.ล. จะเนนมิติของระดับบุคคลแลวแผขยายไปสูสังคมท่ี
นาสนใจคือ การสรางสันติภาพของแตละองคกรเนนการพัฒนาคนและประเทศใหเจริญ มีเพียง
สหประชาชาติท่ีคอนขางแตกตางคือ การสรางสันติภาพจะเนนความเปนคนกลางระหวางประเทศ 
รวมถึงการสอดสองดูแลสถานการณท่ัวโลกไมใหเกิดการใชความรุนแรง และยังทําหนาท่ีแทรกแซง
หากเห็นวาความขัดแยงนั้นเปนภัยตอมวลมนุษยโลก ในขณะท่ีองคกรสันติภาพอ่ืนจะมุงเนนการ
พัฒนาท้ังเชิงกายภาพ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเชิงจิตภาพ คือ การสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบท่ีมนุษยพึงมีตอกัน และไดแนวคิดสําคัญท่ีตองศึกษาทําความเขาใจกอนการทํางานดาน
สันติภาพ ไดแกเง่ือนไขความสําเร็จในการสรางสันติภาพโดยรวม และมโนทัศนหรือหลักการพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการสรางสันติภาพ ซ่ึงทําใหไดกรอบของการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพดังระบุ โดยไดรวบรวมและสรุปประเด็นนําเสนอไว ๒ ดาน คือ ดานกระบวนการหรือวิธีการ
สรางสันติภาพ และดานผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีตองการไดรับ  นอกจากนี้ยังพบวาองคกรสันติภาพ
จะทํางานไดสําเร็จนั้นสมาชิกขององคกรนับวาเปนหัวใจหลักสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานสันติภาพ 
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ท้ังนี้หลักการท่ีสมาชิกองคกรและองคกรตองเปนคูขนานไปในทางเดียวกันคือการมีปณิธานท่ีสอดรับ
กับหลักพหุศาสนา 
 ในการศึกษากระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกไดแก มหาตมะ คานธี เนล
สัน แมนเดลา มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร  คุณแมเทเรซา  และดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เทนซิน เกียตโซ
พบวา หลักคิดท่ีนําสูการปฏิบัติและไดผลเปนเกณฑสําคัญเชิงคุณภาพในการชี้วัดหรือบงชี้ ถึง
ความสําเร็จในกระบวนการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลกท่ีจะนําไปสูสันติภาพท้ังมิติสันติภาพ
ภายในและสันติภาพภายนอก คือเปนผูท่ีมีคุณสมบัติในบริบทตางๆ ดังนี้ (๑) เขาใจในกระบวนการ
สรางสันติภาพภายใตกรอบแหงอริยสัจ ๔ (๒) ลดความเบียดเบียนกันดวยหลัก “อหิงสา”(๓) ตองทํา
ความเขาใจกันระหวางศาสนาใหสําเร็จ ดวยการเริ่มจากปจเจกฯ (๔) ตองกําจัดความตองการเอาชนะ 
การเพงโทษตอผูอ่ืนใหไดดวยสํานึกแหงความเมตตากรุณา พัฒนาความกรุณาใหมากกวาพัฒนาสมอง 
รวมสรางความรักในใจตนและเผื่อแผเพ่ือนมนุษยดวยกันในสังคม นับถือใหเกียรติกัน เคารพกันใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเฉกเชนเดียวกัน (๕) ตองมีความเพียร ๔ ดานคือ ระวังเหตุแหงความ
ขัดแยง ขจัดความขัดแยงท่ีจะขยายสูความรุนแรง ปองกันความขัดแยง และรักษาพัฒนาใหเกิด
สันติภาพอยางยั่งยืน (๖) มีเปาหมาย ๒ ทาง คือ การสรางสันติภาพดวยการควบคุมความขัดแยงท่ี
นําสูความรุนแรงใหไดเปนเบื้องตน จากนั้นคือยุติความขัดแยงท่ีนําสูความรุนแรง และตองมีวิธีจัดการ
ความขัดแยงใน ๒ มิติหลักๆ คือ การจัดการความขัดแยงดานในในเชิงปจเจกฯ และดานนอกในเชิง
สังคม (๗) ตองยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวมภายใตการสื่อสารอยางกระจางชัดดวยสันติโดย
พัฒนาท้ังคนและระบบไปพรอมๆ กัน 
 ในการวิเคราะหเกณฑชี้วัดความสําเร็จเก่ียวกับกระบวนการสรางสันติภาพขององคกร
สันติภาพและนักสันติภาพโลก พบวา องครวมของเกณฑชี้วัดฯ มีสาระสําคัญหลักในเรื่องของ ๑) มิติ
ศาสนาตอกระบวนการสรางสันติภาพ และ ๒) หลักการสําคัญของนักสันติภาพโลกตอกระบวนการ
สรางสันติภาพในสังคมระดับจุลภาคในสถาบันครอบครัวจากแนวคิดและการปฏิบัติของคุณแมเทเรซา 
และในสังคมระดับมหัพภาคในสถาบันการเมืองและการปกครองจากแนวคิดและการปฏิบัติของ
มหาตมะ คานธี ดาไลลามะองคท่ี ๑๔ เนลสัน แมนเดลา มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ทําใหไดภาพรวม
ของเกณฑชี้วัดฯ ๑๓ ขอ และทายสุดสรุปเปนเกณฑชี้วัดฯ ไดใน ๔ ประเด็น คือ ๑) การระมัดระวัง
ตนเองมี ๒ ตัวชี้วัด ๒)การขจัดความขัดแยงหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว มี ๓ ตัวชี้วัด ๓) การพัฒนา
สันติภาพใหเจริญงอกงาม มี ๔ ตัวชี้วัดและ ๔)การอนุรักษสันติภาพใหยาวนาน มี ๕ ตัวชี้วัด 
 ๕.๓ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ : ถอดบทเรียนจากชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความขัดแยง 

การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาคสนาม) โดยศึกษาถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี ๓ 
ชุมชน ไดแก ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชมหมูบานทาคอยนาง และชุมชนยานกะดีจีน มีวัตถุประสงค 
เพ่ือนําเสนอแนวทางกระบวนการสรางสันติภาพและพัฒนาชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 
เครื่องมือท่ีใช คือ การสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๓๐ คน ประกอบกับการ
สังเกตการณอยางไมมีสวนรวม ผลการวิจัย พบวา  

แมบริบทของแตละชุมชนมีความแตกตางในเรื่องของวิถีอาชีพ ชาติพันธุ และศาสนา แต
ท้ัง ๓ ชุมชนสามารถกาวขามความแตกตางและแกปญหาความขัดแยงในอดีตสามารถอยูรวมกันได
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อยางสันติสุข ชุมชนมีความรักสามัคคีและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได มีการรักษาสืบสานอัตลักษณวิถีชีวิตชุมชนใหคงอยู สาเหตุความขัดแยงในอดีตของชุมชน
เปนความขัดแยงเรื่องผลประโยชนและขอมูลหรือการสื่อสารทําความเขาใจ ปจจัยความสําเร็จในการ
สรางสันติภาพและทําใหชุมชนเกิดสันติสุข เกิดจากปจจัยภายใน คือ การมีศูนยรวมความคิดหรือ
อุดมการณท่ีเขมแข็งอันมีรากฐานมาจากคําสอนทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมความเชื่อท่ีสืบตอกันมา 
และพลังของผูนํา การเรียนรูบทเรียนในอดีตพรอมกับหาทางแกไขดวยหลักสันติวิธีและปจจัยภายนอก 
คือ การมีสวนรวมขององคกรหนวยงานภายนอก  
 การศึกษาถอดบทเรียนจากชุมชนท้ัง ๓ แหงทําใหไดพบองคความรู ๕ มิติของชุมชนสันติ
สุขประกอบดวย มิติดานกายภาพ มิติดานสังคม มิติดานจิตใจ มิติดานปญญา มิติดานผูนํา                  
ท่ีนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ (Principle) 
คือ การใชพลังออนนุม หรือ Soft power ท่ีมาจาก ๒ ตัวแปรสําคัญ ไดแก ธรรมะ (Dhrama) คือ               
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาเปนรากฐานนําพาใหเขาถึงสันติสุข อุดมการณและความเชื่อม่ันใน
กระบวนการสันติวิธี (Peaceful means) ของตัวบุคคล (People) ท่ีเปนแกนกลางของการพัฒนาชุม
ขนสันติสุข ไดแก ผูนํา (Leaders) สมาชิกชุมชน (Members) และเครือขายทางสังคม (Net work) 
ทําใหไดภาพสะทอน (Reflection) เปนสัญลักษณท่ีแสดงออกถึงการพัฒนาทางกายภาพ (Physical 
development) และ การพัฒนาคุณธรรมของการอยูรวมกันในสังคม (Moral development) ของ
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จากกรอบแนวคิดนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ เปนองคความรูใหม สมการ
สรางชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ คือ D&P (LINE) = 2 D 
 ๕.๔ สังเคราะหรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย  
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมองคความรูจากโครงการยอยท้ัง ๓ โครงการ
มาวิเคราะหสรุปเปนองคความรูและสรางรูปแบบองคความรูดานสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา  
 ความขัดแยงในกระแสสังคมโลกกับความขัดแยงในสังคมไทย แทบจะเรียกไดวาไมได
แตกตางกันมากมายนัก ท้ังนี้ปญหาความขัดแยงสวนใหญมักจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มูลเหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทยท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัด สามารถ
สะทอนเปนสาระสังเขปไดดังนี้ ปญหาความไมยุติธรรม ปญหาความขัดแยงอุดมการณทางการเมือง 
ปญหาการใช Hate Speech  
 องคความรูท่ีไดจากการศึกษาบูรณาการหลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือสรางสันติภาพใน
ศาสนา เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรสันติภาพและนักสันติภาพโลก 
และการศึกษาถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงเพ่ือเสนอแนวทางการสรางชุมชน
สันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จากผลการศึกษาเหลานี้ทําใหเกิดการเชื่อมโยงองคความรูท่ีไดเพ่ือ
นําเสนอเปนรูปแบบการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพท่ีพ่ึงประสงคในสังคมไทย 
 การสรางวงลอแหงสันติภาพ -ลอมวงลอดวย บวร. -มุงพัฒนาตามหลัก 4 D 
 วงลอท่ี ๑ ในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางสันติภาพ คือ การพัฒนาคนดวยการสราง
รากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ และวงลอท่ี ๒ คือ การอาศัยความหลากหลายความเปนพหุ
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วัฒนธรรมมาสลายความขัดแยงและสรางความรักสามัคคี โดยวงลอนี้ตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางศาสนิกโดยมีผูนําศาสนา ผูนําทางจิตวิญญาณ รวมทําใหเกิดสันติพหุวัฒนธรรม และวงลอท่ี ๓ 
คือ การพัฒนาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในงานสรางสันติภาพ บุคลากรเหลานี้ตองฝกใหมีคุณสมบัติเฉพาะท่ี
เรียกวา วิศวกรสันติภาพ ซ่ึงวงลอท้ัง ๓ เหลานี้จะเปนกลไกพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการสรางสันติภาพในสังคมท่ีสอดรับกับบริบทความเปนไทยท่ีพึงประสงค  นอกจากนี้การ
ขับเคลื่อนวงลอท้ัง ๓ ใหเปนจริงไดตองอาศัยพลังสถาบันทางสังคม อันไดแก บาน วัด และโรงเรียน ท่ี
จะมาชวยลอมวงลอและสงพลังใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและมีทิศทาง และมีการพัฒนาท่ี
ตามหลักการพัฒนา ๔ ดาน คือ การพัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาทางสังคม การพัฒนาทางจิต และ
การพัฒนาทางปญญา ซ่ึงจะเปนแผนแมแบบการสรางสันติภาพในสังคมไทยใหมีความยั่งยืน ตาน
กระแสแหงความขัดแยงท่ีซุกซอนอยูในจิตใจและพรอมท่ีจะเปนไวรัสในการแพรกระจายสูสังคม 
คณะผูวิจัยเรียกโมเดลนี้วา Strategy for Peace Station หรือเรียกยอวา Model SPS โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 วงลอท่ี ๑ การสรางรากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ เปนหลักปฏิบัติท่ีมาจากศาสนา
แหงสันติภาพ ท่ีผูนําทางศาสนา นักการศาสนา นักเผยแพร ควรนํามาย้ําในการเผยแผศาสนา
นอกเหนือจากการสั่งสอนตามหลักศาสนาของตน โดยมี ๕ หลักการและวิถีปฏิบัติท่ีสําคัญ ไดแก 
๑) หลักแหงการเวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ๒) หลักแหงความรัก ความเมตตา  ๓) หลักแหง
การเสียสละหรือการแบงปน ๔) หลักแหงความเพียรในชีวิต ๕) หลักแหงการยึดหลักความยุติธรรม  
 วงลอท่ี ๒ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม ผูมีสวนรวมทุกฝายนับตั้งแตผูนําศาสนา องคกร
ศาสนา นักวิชาการ ตางก็ตองรวมมือประสานในการสรางวิถีสันติวัฒนธรรม กลาวคือ ทาทีท่ี
แสดงออกถึงการแบงปน ๕ ประการท่ีศาสนิกทุกศาสนิกถือวาเปนแกนปฏิบัติตอกันและกัน ไดแก (๑) 
แบงปนความรัก (๒) แบงปนผลประโยชนและความตองการ (๓) แบงปนความสุข (๔) แบงปนถอยคํา
ดีๆ และมีคุณคา และ (๕) แบงปนลมหายใจแหงสันติภาพ  
 วงลอท่ี ๓ สรางวิศวกรสันติภาพ เปนกลุมบุคคลท่ีมีจิตอาสา หรือมีบทบาทหนาท่ีใน
กระบวนการสรางสันติภาพแลว ยังครอบคลุมไปถึงบุคคลทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีความปรารถนาท่ี
จะเห็นสังคมเกิดสันติสุขโดยไมนิ่งเฉย แตลงมือทําหรือมีสวนรวมท่ีจะทําใหสังคมเกิดสันติสุข ซ่ึงการ
พัฒนากลุมคนเหลานี้ใหออกไปทํางานใหกับสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีฐานคิดสําคัญ
หลักรวมกันในกลุมวิศวกรสันติภาพ  ๘ หลักการสําคัญ ไดแก ๑) เขาถึงวิถีแหงสันติภาพ ๒) ยึดม่ันใน
สันติวิธี ๓) ไมมุงเอาชนะ โทษผูอ่ืน เนนใหอภัยและหัวใจแหงกรุณา ๕) มี ๔ เพียร ระวัง ขจัด ปองกัน 
รักษาและพัฒนา บนวิถีแหงสันติภาพ ๕) ใช ๒ สันติกระแส ภายในสูภายนอก ภายนอกสูภายใน ๖) 
สรางวัฒนธรรรมการมีสวนรวม ๗) ผลักดันผูนําใหใชอํานาจแหงเมตตาในการพัฒนา 
 รวมพลัง บวร. เปน สถานี BTS (BAN – TAMPLE- SCHOOL) เพ่ือสันติสุข 
 ท้ังนี้โมเดลชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ จะสําเร็จผลไดก็ตองอาศัยพลังของบาน 
วัด และโรงเรียน เชนเดียวกัน สําหรับคําวาวัด มิไดหมายถึง วัด ในทางพระพุทธศาสนา แตหมาย
รวมถึงวัดหรือศาสนสถานในทุกศาสนา ไมวาจะเปน โบสถ มัสยิด สุเหรา เปนตน  โดยวัดจะทําหนาท่ี
เปนศูนยรวมใจของคนในหมูบาน ชุมชน พรอมขัดเกลาจิตและปญญาของคนในชุมชน ในขณะท่ี
โรงเรียนก็เปนสถานท่ีบมเพาะเยาวชนคลื่นลูกใหมท่ีสามารถเจริญเติบโตจิตวิญญาณแหงสันติภาพเม่ือ
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โรงเรียน บาน และวัด มีหลักการปฏิบัติและมีจุดหมายรวมกันพรอมท่ีจะประคองเยาวชนในสังคมให
เขมแข็งมีภูมิตานทานศีลธรรมท่ีเขมแข็ง  
 พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพตามเกณฑช้ีวัด 4 D (Development) 
 กรอบในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพทายสุดแลวก็เปนเรื่องของการพัฒนา
มนุษย พัฒนาสังคม พัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มิติทางกาย 
(Physical development) มิติทางสังคม (Moral development) มิ ติ ด า น จิ ต ใ จ  ( Emotional 
development) มิติดานปญญา (Intellectual development)  
 บันได ๔ ข้ัน กับตรวจสอบกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย ท้ังนี้รูปแบบ
กระบวนการสรางสันติภาพท่ีพึงประสงคในสังคมไทย สามารถนํามาตรวจสอบวิธีการกระบวนการตาม
เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพท่ีไดจากงานวิจัยชุดนี้ กลาวคือ บันไดข้ันท่ี ๑ คือ
การระมัดระวังตน-มีความเขาใจหลักสันติภาพ เปนซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางสันติ  บันไดข้ันท่ี 
๒ คือ การขจัดความขัดแยง/ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแลว (Resolution) บันไดข้ันท่ี ๓ คือ การปองกัน/
เสริมสราง/พัฒนา (Outer Prevention & Development) บันไดข้ันท่ี ๔ เปนข้ันสุดทาย กลาวคือ 
การรักษาสันติภาพใหยั่งยืน (Sustainable Preservation) และกุญแจไขความสําเร็จเม่ืออยูใน
กระบวนการสรางสันติภาพตามหลัก ๒ อะ ๓ อา กลาวคือ การทํางานอยูบนฐานของจังหวะ เวลา 
เสนา จักขุมา การกําหนดกลยุทธตามโมเดล SPS ท่ีนําเสนอมานี้ยอมทําใหกระบวนการสรางสันติภาพ
ในสังคมไทยมิไกลเกินเอ้ือมและสามารถทําใหเปนจริงได สมดังท่ีประเทศไทยเคยถูกขนานนามวา 
แผนดินธรรม แผนดินทอง ท่ีมีแตสันติสุขเหมือนดังท่ีผานมา 
 

๖.ขอเสนอแนะ    
 ๖.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย   
 ๑) ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาล ควรสงเสริมใหนํารูปแบบกระบวนการสรางสันติภาพนี้ไป
กําหนดใชในเชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําหลักศาสนามาเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมไทย
ใหเกิดสันติภาพและมีความยั่งยืน 
 ๒) องคกรศาสนา ควรนําองคความรูนี้มาทบทวนการทํางานเผยแพร และมีการปรับทาที 
การสอนหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ท่ีมุงเนนในเรื่องของแนวทางในการอยูรวมกันในสังคมท่ี
หลากหลาย และมีความเปนพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังอาจตองมีการนําไปสูการปรับปรุงการพัฒนา
ผูเผยแพรธรรมใหสอดรับกับกลยุทธการสรางสันติภาพในระดับประเทศ 
 ๓) องคกรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ อาจนําองคความรูจากงานวิจัยนี้ไป
ทบทวนและพัฒนาในการผลิตบุคลากร หรือสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาสันติภายใน และสรางคลื่นลูก
ใหมในการขับเคลื่อนงานดานสันติภาพใหขยายไปสูวงกวาง โดยจัดใหมีการอบรมใหความรูกับผูท่ี
สนใจ เนื่องจากสันติภาพมิใชเปนหนาท่ีของสวนงานใดสวนงานหนึ่ง แตการสรางสันติภาพในสังคม
เปนหนาท่ีสําหรับทุกคนท่ีปรารถนาจะทําใหสังคมไทยเกิดสันติสุข 
 
 
 



๒๘๘ 

 

 ๖.๒ ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 ๑) ควรมีการวิจัยแนวทางท่ีเปนไปไดในการขยายผลโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําโมเดลสราง
ชุมชนสันติสุขไปขยายผลการศึกษาตอ โดยอาจมีการนําไปทดลองประยุกตใชและศึกษาผลของการนํา
โมเดลไปใช 
 ๒) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสรางกลยุทธในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางสันติภาพ
โดยนําหลักองคความรูทางศาสนามาเปนกลไกในการขับเคลื่อน 
 ๓) ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจทัศนคติ จุดแข็ง จุดออน ของผูท่ีทํางานดานสันติภาพ เพ่ือ
เปนแนวทางในการฝกอบรมและพัฒนา  
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๒๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙๐ 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน แบงเปนกิจกรรมการ
เผยแพรงานวิจัยและกิจกรรมการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

๑. กิจกรรมการเผยแพรงานวิจัย แบงกิจกรรมการเผยแพรเปน ๒ กิจกรรม ไดแก 
๑.๑  การเผยแพรงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการสงรายงานการวิจัยใหแกสวน

งานตาง ๆ ตามท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตรกําหนดไว 
๑.๒ การเผยแพรงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการเขียนบทความวิจัยและสมัคร

เขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือนําเสนอผลการวิจัย ตลอดจนนํา
บทความไปตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐาน TCI 1 หรือ TCI 2 ตามความเหมาะสม 

๒. กิจกรรมการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายกิจกรรมการถายทอดผลการวิจัยเปน
ประโยชนตอกลุมเปาหมาย ๔ กลุมหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

๒.๑) นิสิต อาจารย นักวิชาการ ไดชุดเครื่องมือการเรียนรูแนวคิดดานสันติภาพ แนวคิด 
วิถีปฏิบัติและบทเรียนจากกรณีศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู ทําความเขาใจ องคความรูดาน
สันติภาพท่ีสามารถนํามาใชในการสรางกระบวนการสันติภาพ หรือพัฒนาเครื่องมือจัดการความ
ขัดแยงการสรางสันติสุขในชุมชน 

 ๒.๒) หนวยงานท่ีสนใจ เชน วัด โรงเรียน องคกรเอกชน  สามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ศึกษาเพ่ือแกไขจัดการความขัดแยงในองคกรและสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในองคกร เชน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สวนกลาง จัดใหมีการปรับวิธีการ เรียนการสอนตามรายวิชาวิจัยท่ี
เก่ียวของศาสนาตางๆ ได   

 ๒.๓) ประชาชน สามารถนําชุดความรูสันติภาพท่ีไดไปเผยแผในรูปแบบ การใหความรู
ประชาชน ผานสื่อ ภาพยนตร คูมือหมูบาน ชุมชน  

 ๒.๔) หนวยงานภาครัฐสามารถนําไปเผยแผในรูปแบบการอบรมใหเจาหนาท่ีรัฐ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถมีองคความรูและเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง กรณีปญหาตางๆ 
ท่ีรัฐตองไปมีสวนรวมในการแกไข และภาครัฐสามารถถอดบทเรียนมาใชเปนแนวทางปองกันความ
ขัดแยง และเสริมสรางกระบวนการสรางสันติภาพในภาคนโยบาย ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทยีบวัตถุประสงค 



๒๙๒ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 
และกิจกรรมที่ดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย กิจกรรมท่ีวางแผนไว กิจกรรมท่ีดําเนินการมา ผลท่ีไดรับของโครงการ 

๑) เพ่ือบูรณาการหลักการ
และวิธีปฏิบัติเพ่ือการสราง
สันติภาพในศาสนา   

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ดําเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดาน
ศาสนา 

ไดองคความรูแนวคิดดาน
สันติภาพ และวิถีปฏิบัติ ท้ัง
ในมิติ ของบุคคล  องค กร 
และศาสนา  
  

๒) เพ่ือศึกษาเกณฑช้ีวัด
ความสําเร็จเก่ียวกับ
กระบวนการสรางสันติภาพ
ขององคกรและนักสันตภิาพ
โลก 

ศึกษาเอกสาร และรวบรวม
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
นํามาสกัด จาํแนกแยกแยะ  

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
เกณฑช้ีวัดความสําเร็จ
กระบวนการสรางสันติภาพ
ขององคกรสันติภาพและนัก
สันติภาพโลก และให
ผูทรงคุณวุฒิวิพากยเพ่ือ
นําไปสูการสรุปผล 

ไดทราบถึงองคประกอบ
และเกณฑช้ีวัดความสําเร็จ
กระบวนการสรางสันติภาพ
ท้ังในมิติของบุคคล ชุมชน 
และองคกร 

๓) เพ่ือนําเสนอแนวทาง
กระบวนการสรางสันติภาพ
และพัฒนาชุมชนสันตสิุขใน
พุทธศตวรรษท่ี ๒๖ 

วิเคราะหถอดบทเรียน
กระบวนสรางสันตภิาพและ
สรางสันติสุขในชุมชนท้ัง ๓ 
แหง ท่ีนําไปสูการสรางองค
ความรูแนวทางกระบวนการ
สรางสันติภาพและพัฒนา
ชุมชนสันติสุขสุขในพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๖ 

ดําเนินการถอดบทเรียน
กระบวนสรางสันตภิาพและ
สรางสันติสุขในชุมชนท้ัง ๓ 
แหง ท่ีนําไปสูการสรางองค
ความรูแนวทางกระบวนการ
สรางสันติภาพและพัฒนา
ชุมชนสันติสุขสุขในพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๖ 

ไดองคความรูจากการถอด
บทเรียนดานกระบวนการ
สรางสันติภาพในชุมชน และ
ไดโมเดลชุดความรูการสราง
สันติสุขในชุมชนในพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๖ 
 

๔) เพ่ือสังเคราะหรปูแบบ
องคความรูดานสันติภาพเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพ
ในสังคมไทย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และผลการวิจยั
โครงการยอย ๑-๓ 

นําผลการวิจัยโครงการยอย 
๑-๓ ทําการสังเคราะหสรุป
ขอมูลเพ่ือนําเสนอชุดความรู 

ชุดความรูด านสันติภาพ :
บู ร ณ า ก า ร แ น ว คิ ด ด า น
สันติภาพเ พ่ือ พัฒนาการ
กระบวนการสรางสันติภาพ
ในสั งคมไทย  และโมเดล
กระบวนการสรางสันติภาพท่ี
พึงประสงคในสังคมไทย 



๒๙๖ 
 

 
ประวัตินักวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล     พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ดร.  
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย   
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ    พระพุทธศาสนาเชิงประยุกตกับสังคม, การจัดการความขัดแยงโดยพุทธ 
                                สันติวิธี, การตีความพระพุทธศาสนากับศาสตรตางๆ 
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                                 ราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรี             
                                 อยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
   ๕.๑ งานวิจัย      
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร..(๒๕๕๘).  รูปแบบการพัฒนาหมูบานชอสะอาด: 
ศึกษาวิเคราะหหมูบานทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ. นําเสนอสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามทุจริตแหงชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพ
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