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บทคัดยอ 

         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา                 
(๒) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา และ (๓) เพื่อ
วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ การวิจัยครั้งน้ี
เปนการวิจัยเชิงเอกสารและคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การ
สัมภาษณจากกลุมเปาหมาย  นําผลการสนทนามาวิเคราะหและเขียนรายงานการวิจัยดวยวิธีเชิง
พรรณนา 

         ผลการศึกษา พบวา สันติภาพเปนวิธีการที่กอใหเกิดความสงบโดยการไมใชความรุนแรง 
ซึ่งเปนสิ่งที่หลายภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี เปน
วิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกัน สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนโดยประชาชนมีสวน
รวมในทุกๆ กลุม โดยสนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงในทุก
รูปแบบทั้งทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  
 การทํางานขององคกรทางพระพุทธศาสนาวามีสวนในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับหลัก
สันติภาพในลักษณะใด ถามองไปที่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสงฆจะเห็นไดวามีการเปด
หลักสูตรการสอนสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาที่
ชัดเจนในดานการเสริมสรางสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีองคกรที่ได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
และมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ซึ่งการศึกษาเหลาน้ันเปนการศึกษาที่องคกรทางพระพุทธศาสนาได
ขับเคลื่อนดําเนินการอยู การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน สันติภาพจึงเปน
สิ่งที่หลายภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร  
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ABTRACT 
         The objective of this research are; ( 1 )  To main study peace along the 
Buddhist temples  (2) To learn how to manage the study to enhance the peace of 
the organization Buddhist temples  and (3) To analyze the approach to manage the 
study of the organization of Buddhist To build Peace. This research is a qualitative 
research study from the document academic and related research group, interview 
from the target group, to analyze and write a research report with a description. 
         The studies found that is; Peace is a method that cause the peace by not 
using the violence which is what many sectors to appear in the organization. To 
manage conflict in peaceful as a method to create the basics of understanding each 
other. Peaceful is the only way that is supported by the people involved in the 
group. By supporting the ideas and the operations of conflict without the use of 
violence in any form of physical, mental, economic and social. 
 The operation of the organization of the buddhist that there is a section in 
the education about peace in any way. If you look at the study in the University of a 
priest will see that there is a open courses taught peace studies of the 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University with the educational institutions in the 
Build peace along the Buddhist temples. 
 To manage the study to enhance the peace of the organization of the 
buddhist is an organization that is to manage the study of the Buddhist temples. 
Many organizations, such as; A study of the the Tripitaka Theologina Department. The 
study of the the Tripitaka Reception Theologina Pali the study of the the Tripitaka the 
department of education and the University of both where the study is a study that 
organizations Buddhist temples drive is in progress. To enhance the peace of the 
organization of the Buddhist Peace, it is a multi-part to appear in the organization. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

         การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ” ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จึงทําใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความเมตตาย่ิงจาก พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดอนุมัติหัวขอการวิจัยและใหการสนับสนุนการทําวิจัย 
ซึ่งมีคุณคาและมีคุณูปการอยางย่ิงตอการทําวิจัยในครั้งน้ี 
         ผูวิจัยและคณะขอกราบขอบพระคุณทานพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ,ดร. ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดเมตตาใหคําแนะนําและ
แนวทางในการคนควาการทําวิจัยไดเปนอยางดี ตลอดถึงผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทุก
ทานทซึ่งไดตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนําตางๆอันเปนประโยชนตอการวิจัยเปนอยางย่ิง 
         ผูวิจัยและคณะขอขอบคุณในนํ้าใจของพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนงาน
วางแผนและสงเสริมการวิจัย บุคลากรในสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทุกรูป/ทาน ซึ่งไดกํากับดูแลและ
อํานวยความสะดวกใหการวิจัยดําเนินไปไดอยางดี 
         ผูวิจัยและคณะขอขอบคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและที่ดูแล ชวยเหลือในการใหคําช้ีแนะ
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหงานวิจัยน้ีสําเร็จดวยดีและสมบูรณย่ิงข้ึน และงานวิจัยน้ีจะกอใหเกิดประโยชน
ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ ในประเด็นตางๆที่สืบเน่ืองกัน นําไปสูการขยายผล
และการปรับประยุกตใชตอไป 
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ซ 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
  อักษรยอในงานวิจัยฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย การอางอิงใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอชื่อคัมภีร ตัวอยางเชน ที.สี.(ไทย) ๙/๕๖๕/
๒๓๙ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๕๖๕ หนา ๒๓๙ 

  สวนอักษรยอท่ีใชอางอิงคัมภีรอรรถกถา ใชระบบระบุชื่อคัมภีร ลําดับเลม (ถามี)/ขอ/หนา 
ตัวอยางเชน ที.สี.อ. ๔๐๕/๓๐๐ หมายถึง ทีฆนิกาย อรรถกถา หรือ ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี 
สีลขนฺธวคฺคอฎฐกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอท่ี ๔๐๕ หนา ๓๐๐ 

  คัมภีรอ่ืน ๆ ใชระบุ เลม/หนา กรณีคัมภีรวิสุทธิมรรค มีเฉพาะเลขหนา 
 

พระวินัยปฎก 

วิ.ม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวิภังค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 

ที.สี.   (ไทย)  =  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม.   (ไทย)  =  ทีฆนิกาย มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย)  =  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ส .ม.   (ไทย)  =  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.  (ไทย)  =  อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐก.  (ไทย)  =  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา ม.  (ไทย)  =  ขุททกนิกาย มหานิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.   (ไทย)  =  ขุททกนิกาย จูฬนิเทส   (ภาษาไทย) 



 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
  การศึกษาเปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรงเพราะการใหการศึกษาเปนการ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวทุกๆดานใหกับบุคคล 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ดังน้ัน การศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีความรูความสามารถและทักษะที่เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนและของประเทศชาติ 0

๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ การ
จัดการศึกษาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข1

๒ 
ถือไดวาการศึกษาเปนกระบวนการใหและรับความรูและประสบการณ การปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
สรางจิตสํานึก การเพิ่มพูนทักษะ การทําความเขาใจใหกระจาง การอบรมปลูกฝงคานิยม การถายทอด
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบุคคลมีความ
เจริญงอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคานิยมที่ดีและอยูรวมกับผูอื่นอยางมคีวามสุข กระบวนการดําเนินการให
มนุษยไดรับการศึกษาน้ีหากรัฐยังไมเขามาดูแล ก็เปนเรื่องที่คนใกลชิด เชน ครอบครวัหรือญาติมิตร
เพื่อนฝูงทําหนาที่อบรมสั่งสอนกันเอง เพื่อใหผู รับการอบรมสามารถอยูรวมกับสังคมขนาดยอมน้ันได 
แตเมื่อสังคมขยายตัวมากข้ึนจนปจจุบันบันกลายเปนสังคมคมระดับประเทศ การให การศึกษาตอง
เปนไปอยางมีระบบ ตองมีการจัดการ มีเปาหมาย มีรูปแบบกระบวนการ มีการลงทุน และมีผู 
รับผิดชอบ ดังที่ เราเรียกโดยรวมวาการจัดการศึกษา คือ ทําทุกอยางเปนระบบที่ทุกสวนมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกบักระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษา ในกระบวนการจัดการศึกษาน้ีมีบุคคลหลายคนและหลายหนวยงานเขามีสวนรวม ไม                  
วาจะเปนครอบครัว พรรคพวกเพื่อนฝูงญาติมิตร ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัดโรงเรียน 
และทีส่ําคัญมากคือรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย สังคมที่มี
ขนาดใหญโตกวางขวาง มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีการประกอบอาชีพหลากหลาย เน้ือหา
ของการศึกษาย่ิงตองมีความหลากหลาย แตขณะเดียวกันการจัดการศึกษาก็ตองมุงธํารงรักษาเอกภาพ 
รวมกันของสังคมไวดวย สาระของการศึกษาจึงตองครอบคลุมทั้งเรื่องวิถีการดํารงชีวิต การประพฤติ
ปฏิบัติตน ความสัมพันธกับผูอื่น ประสบการณและความเปนไปของสังคมในอดีต ปจจุบัน และที่จะไป
                                                        

 ๑ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, การสงเสริมศาสนาและพัฒนาจิตใจและการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด, (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ), ๒๕๔๒. 

 ๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาที่พลเมืองศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสาลาดพราว, ๒๕๔๔ ), หนา ๒๑-๒๓. 



 
๒ 

 

สู อนาคตรวมทั้งเรื่องความรู ความเขาใจและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพ  การจัดการศึกษาใน
ภาพรวมเปนเรื่องที่สังคมและผู รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ตองรวมมือกัน เพื่อใหเกิดข้ึน
ไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ซึ่ง
การศึกษาเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผูใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมีมาตรฐาน 
ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทศิทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และหากจัดผิดพลาดก็ยาก
ที่จะแกไข เพราะกระบวนการศึกษา เชน คานิยมตางๆ ไดซึมซับเขาไปในใจของผูเรียนเสียแลว การ
จัดการศึกษาอบรมที่ผดุงสังคมไวไดคือการจัดการศึกษาที่มีจริยศึกษาเปนแกนหลักที่สําคัญ โดยผูเรียน
ตองไดรับการฝกฝนใหรูจกัผดิชอบช่ัวดี สังคมใดหากเต็มไปดวยคนไรศีลธรรมสังคมน้ันยางเขาสูกลียุค2

๓ 
  ปจจุบันสังคมไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ทั้งทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ รวมทั้งพฤติกรรมของคน ในการเปลี่ยนแปลงน้ีเปนธรรมดาที่จะเกิดความขัดแยง
ตาง ๆ มากกวาปกติ เน่ืองจาก มีการปรับตัว ปรับทัศนคติ จากฝายตาง ๆ ทั้ง ประชาชน และ
หนวยงานของรัฐในอัตราไมเทากัน รวมทั้งการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพก็ยากข้ึน ในเมื่อหลายปญหา
อาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะ ดังน้ันจึงเพิ่มความซับซอนของปญหามากย่ิงข้ึน การอยูรวมกันอยางใหม
บนสถานการณที่เปลี่ยนแปลงน้ีเปนสิ่งทาทายสังคมประชาธิปไตยในทศวรรษหนาอยางมาก แตจาก
การทุมเท ชวยกันศึกษาและพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการจัดการกับความขัดแยงเหลาน้ีที่เกิดข้ึน 
สงัคมไทยก็จะสามารถผานพนชวงการเปลี่ยนแปลงใหญน้ี โดยไมบอบชํ้า หรือเกิดความเจ็บปวดแก
สังคมมากจนเกินไป อยางเชน ที่เคยเกิดกับสังคมอื่นที่ผานการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีในอดีต หรือที่กําลัง
เผชิญอยูในปจจุบัน เชนเดียวกับเรา มีบางคนที่มีทัศนะวาคงยากที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรง หรือเช่ือ
วาตองมีความรุนแรงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริง แตอาจไมตองเปนเชนน้ีก็ได ถาสังคมไทยใชปญญา
ใหมากข้ึน เมื่อเรามุงมั่นทีจ่ะทาํใหสนัติวิธีเปนยุทธศาสตรของชาติ สิ่งที่จะเกิดข้ึนก็คือ การปรับหางเสอื
ของสังคมไทย และน่ีแหละที่จะเปนหนาเปนตาของชาติ "หนาตา"ของชาติไทย ไมใชตึกสูงงดงาม หรือ
เทคโนโลยีทันสมัยที่ใชอยู "หนาตา"ของชาติไทย คือ คนไทย สังคมไทย ที่เผชิญกับความขัดแยงโดยที่
คูกรณีเริ่มตนแกไขความขัดแยงดวยการเขาใจซึ่งกัน และกัน การที่จะปลูกฝงทัศนคติสันติวิธีใหลงลึก
น้ัน สถาบันศึกษาทั้งพลเรือน ทหาร ตองบรรจุเรื่องน้ีในหลักสูตร แลวสิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมาก็คือ การ
ปรับหางเสือของสังคมไทย 
  การจัดการศึกษาเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน ทั้งน้ีเพราะ
การศึกษาสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาการและเทคโนโลยีที่จําเปนในการทํางานและการใชชีวิต ย่ิงการเปลี่ยนแปลงดานตางๆในโลก
เปนไป อยางรวดเร็วอันเปนผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
ใหมๆ พัฒนาการเหลาน้ียอมทาทายตอการจัดการศึกษา เพราะไดเปดโอกาสและใหชองทางการเรียนรู
แกบุคคลจํานวนมากโดยใหรับรูมากข้ึนและมีเสนขีดค่ันดานระยะทางนอยลงกวาเดิมมาก การจัดการ
ศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพราะตองการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวน
มากตองมุงไปสูเปาหมายทีพ่ึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของมนุษยอยาง

                                                        

 ๓ สุมน อมรวิวัฒน , การพัฒนาการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร : ทักกระบวนการเผชิญสถานการณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๓๒-๓๔. 



 
๓ 

 

แทจริง ในแงน้ีการจัดการศึกษาจึงตองมีการกําหนดเพื่อประกันวามนุษยไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ ตรงตามเปาประสงครวมกัน รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพการจัด
การศึกษายังมีความจําเปนเพราะตองการคนที่ไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน ที่มีความรูความเขาใจ ความ
ชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบดานการสอน การบริหาร หรือการสนับสนุน 
ตัวอยาง เชน ครูที่ดีตองไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดีมีความรู ความชํานาญ และมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการเปนครูการเปนครูจึงเปนที่ยอมรับวาเปนวิชาชีพช้ันสูง 
  จะเห็นไดวาในปจจุบันสังคมสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา 
ความขัดแยงในสังคมเปนเรื่องปกติไป เมื่อความขัดยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการ
หรือกลไกอยางไรเพือ่ยุติความขัดแยงในสังคมน้ัน  ไมวาจะเปนการพยายามแกไขความขัดแยงโดยสันติ
วิธี ดวยการเจรจาหรือไกลเกลี่ย หรือมิฉะน้ันก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความ
รุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝายหน่ึงชนะ อีกฝายหน่ึงพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมือง
ข้ึนมาใหม และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเอาชนะกันไดก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน 
หรืออาจจะเปนเพราะวาคนในสังคมเหลาน้ันมีปญหามาต้ังแตระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผล
กระทบกอใหเกิดความขัดแยงในสงัคมจนขาดสันติภาพไป เน่ืองจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
จัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแต
ละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยูกับที่ยอมหมายถึงความลาสมัยไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน การ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพเปนอยางไรน้ัน เปนสิ่งที่ตองศึกษากันตอไป 
  จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสรางสันติภาพ เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในประเทศไทยดวยระบบการจัด
การศึกษาใหสันติภาพเกิดมีข้ึนในสังคมไทย และเพื่อเปนการลดขอขัดแยงของคนในสังคมไทยอยาง
ย่ังยืนตอไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง

สันติภาพ  
 

๑.๓.ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงเอกสาร(Document Research) โดยกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
  ๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน ๒ ประเภทดังน้ี  
  ๑. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๕ 



 
๔ 

 

  ๒.เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก ตํารา เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต 
  ๑.๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ๑. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  หลักสูตร
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และ หมูบาน
พลัม  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒. ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถาบันและครูผูสอน กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบริหารสถาบันและครูผูสอน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือก
ชุมชนเพื่อใชในเปนกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

  ๑) คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 
  ๒) คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  

จากเกณฑการคัดเลือก ทํ าให ไดกลุ ม ตัวอย างที่ ผ านเกณฑการ คัดเลือก ไดแก 
สถาบันการศึกษา  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเปน ๒ กลุม จํานวน ๑๕ รูป/
คน   

  ๓. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ีเริ่มต้ังแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เปนตนไป 

 
๑.๔ ปญหาการวิจัย 

 ๑.๔.๑ หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 
 ๑.๔.๒ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพองคกรทางพระพุทธศาสนาเปนอยางไร

 ๑.๔.๓ แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพเปน
อยางไร  
  

๑.๕ คํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 หลักสันติภาพ (peaceful) หมายถึง ความสงบสุขที่เกิดข้ึนจากการไมเบียดเบียน การไม

กอความไมสงบ สามารถเรียกไดวาเปนสภาวะแหงความสันติหรือไมมีการโตเถียงอยางรุนแรงกัน
เกิดข้ึน "สันติภาพ" ใชอธิบายการยุติแหงความแยงอยางใชความรุนแรง สันติภาพอาจหมายถึงสถานะ
แหงความเงียบหรือความสขุ สันติภาพสามารถนํามาใชอธิบายความสัมพันธของผูคนที่มีความเคารพ 
ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปลอย ความเงียบ ความเขาใจใน
สันติภาพสามารถนํามาใชในผูคนๆ ใดคนหน่ึงไดเชนเดียวกัน ในกรณีที่มีผูน้ันไมขัดแยงกับจิตใจของ
ตนเองแตอยางใด ความเขาใจและคําจํากัดความของคําวา สันติภาพ จะแปรผันไปตามแตภูมิภาค 
วัฒนธรรม ศาสนา และสาขาวิชาที่เรียนดวย 

 การจัดการศึกษา (Education Management) หมายถึง การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมใน



 
๕ 

 

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขเปนการรวมมือกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ 
ขององคกรทางพุทธศาสนารับผิดชอบในการจัดการศึกษาตองรวมมือกันเพื่อใหเกิดข้ึนได บรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 การเสริมสราง (strengthen) หมายถึง กระบวนการสรางเสริม สนับสนุนดานการจัด
การศึกษาโดยใหบุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดการเรียนการสอนและปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุการเขาถึงสันติภาพ เปนการนําการจัดการศึกษาของ
องคกรทางพระพุทธศาสนามาชวยใหมีสรางสันติภาพมากย่ิงข้ึน 

 องคกรทางพระพุทธศาสนา (Buddhism organizations)  หมายถึง องคกรที่จัดต้ังข้ึนโดย
ชาวพุทธที่ทําการจัดการศึกษามีความเกี่ยวของกับสันติภาพ ไดแก  หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมูบานพลัม เปนตน 

  

๑.๖ กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสรางสันติภาพ ครั้งน้ี มีกรอบแนวคิดในการดําเนินการ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๑.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

แนวคิดหลักการสันติภาพตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

 
 

วิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพ 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ 

 

องคกร 
-หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย   
-ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย   
-หมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา 
-พระไพศาล วิสาโล จังหวัดชัยภูมิ  
 

แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพใน
ระดับสากล 

วิเคราะหการ
จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสราง
สันติภาพ 
    -แนวทาง 
   - วิธีการ 



 
๖ 

 

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑ ไดขอมูลเกี่ยวกับหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๑.๗.๒ ไดขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๑.๗.๓ ไดแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ 
             ๑.๗.๔ ไดนําขอมูลใชในการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพือ่เสริมสรางสนัติภาพให
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการสอน 
 ๒.๔ แนวคิดการจัดองคกร         
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสันตภิาพ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของสันติภาพ 
  ภาวะท่ีคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขเปนภาวะท่ีมนุษยมีความตองการ เปนภาวะท่ี
ไมทํารายหรือใชความรุนแรงตอกัน ภาวะนั้นอาจมีชื่อเรียกขานท่ีแตกตางกันไป บางครั้งเรียกวาสันติ 
บางครั้งเรียกวาความสงบ บางครั้งเรียกวาสันติสุข แตภาวะดังกลาวนิยมเรียกรวมกันวาสันติภาพ ซ่ึง
นักปราชญไดนิยามสันติภาพไวหลายความหมาย ดังตอไปนี ้

 ๑. สันติภาพในความหมายของความสงบ 
 ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของสันติภาพไววา หมายถึง 

“ความสงบ เชน โลกตองการสันติภาพ จงรวมมือกันรักษาสันติภาพของโลก”0

๑ ประเด็นนี้แสดงใหเห็น
วาสันติภาพเปนสิ่งท่ีโลกตองการ ซ่ึงไมเฉพาะมนุษยเทานั้นท่ีตองการ แตยังรวมถึงสรรพสัตวและ
ธรรมชาติดวยในขณะท่ีสันติภาพในความหมายของความสงบท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมวุนวายหรือเรา
รอนของสังคม คือ คําวา “สันติ แปลวา ความสงบ ยิ่งมีมากยิ่งยุงนอย เราควรจะรูวาเรามีสวนชวยกัน
สรางโลกท่ีมีสันติสุขหรือสันติภาพ” 1

๒ ซ่ึงเปนภาวะท่ีสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงเปนดัชนีชี้
วัดระดับของสันติภาพ สังคมมีความวุนวายนอยเพียงใดยิ่งทําใหระดับของสันติภาพมีมากข้ึนเทานั้น 

 ๒. สันติภาพในความหมายท่ีสัมพันธกับความขัดแยง 
 สันติภาพกับความขัดแยงมิใชสิ่งท่ีอยูตรงขามกัน เพราะความขัดแยงท่ีถูกเก็บกดมิให

แสดงออกอยางสันติตางหากจึงเปนชนวนไปสูความรุนแรง อันเปนสิ่งท่ีอยูตรงขามกับสันติภาพ2

๓ เปน
การมองสันติภาพและความขัดแยงวาเปนสิ่งเดียวกัน เหตุท่ีทําใหมองความขัดแยงกับสันติภาพตางกัน
                                                           

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: นานมี
บุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๑,๑๖๖. 

 ๒ ไพโรจน อยูมณเฑียร, วาทะธรรมวาดวยสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บานลานธรรม, ๒๕๔๙), 
หนา ๓๙. 

 ๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ
ขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๙. 



 
   ๘ 
 

ก็เพราะมองเพียงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน การจัดการกับความขัดแยงไมไดจนทําใหยกระดับไปสูการใช
ความรุนแรงเปนผลท่ีทําใหสันติภาพถูกทําลายลง แตหากสามารถจัดการกับความขัดแยงใหอยูใน
วงจํากัดได แมยังมีความขัดแยงอยูก็ถือวาสันติภาพยังไมถูกทําลาย ดังนั้น การใหความหมายสันติภาพ
ลักษณะนี้จึงเปนเชิงสัมพันธระหวางความขัดแยงกับสันติภาพ หากระงับความขัดแยงไมใหแสดงออก
ดวยการใชความรุนแรงก็ถือวาความขัดแยงยังอยูในฝงเดียวกันกับสันติภาพ แตเม่ือใชความรุนแรงครั้ง
ใดก็แสดงวาความขัดแยงกับสันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน จึงทําใหมองเห็นความเปนอ่ืน
หรือสิ่งท่ีอยูตรงกันขาม  

 ๓. สันติภาพในความหมายของภาวะของการไมใชความรุนแรง 
 สันติภาพ หมายถึง “ความสงบ หรือสภาพท่ีมีระเบียบขอบังคับท่ีเปนระบบหนึ่งของการ

แกปญหาโดยไมใชกําลัง”3

๔ เปนความสงบท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เม่ือเกิด
ปญหาแลวก็ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา สันติภาพลักษณะนี้เปนการใหความหมายเชิงวิธีการ
และเปาหมาย “สันติภาพ หมายถึง สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงเชิง
โครงสราง หรือความรุนแรงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข4

๕ ภาวะท่ีปราศจาก
ความรุนแรงในความหมายของกลุมนี้คือการปราศจากความรุนแรงเชิงพฤติกรรม การไมมีพฤติกรรมใช
ความรุนแรงเปนวิธีการ ผลจากการไมใชความรุนแรงเปนเปาหมายหรือผลลัพธ ซ่ึงเปนภาวะของความ
สงบ เนื่องจากไมนําความรุนแรงมาเปนเครื่องมือในการตัดสินปญหาหรือแสดงออกถึงความตองการ 
รวมไปถึงการดําเนินชีวิตท่ีไมใชความรุนแรง เพราะโดยธรรมชาติแลวสังคมยอมมีความรุนแรงแฝงอยู 
ซ่ึงมักเรียกวาความรุนแรงเชิงโครงสรางท่ีไมเปนธรรม หรือการเอารัดเอาเปรียบ แตเม่ือความรุนแรง
แฝงไมแสดงตัวออกมาเปนความขัดแยงในระดับท่ีใชความรุนแรงทางกายภาพตอกัน ก็ยังอยูใน
ความหมายของสันติภาพ ตัวชี้วัดระดับของสันติภาพจึงอยูท่ีพฤติกรรมท่ีปราศจากการใชความรุนแรง 

 ๔. สันติภาพในความหมายของการปราศจากสงคราม 
 เนื่องจากมีการนิยามความหมายของสันติภาพท่ีหลากหลายความหมาย แตเทาท่ี

ประวัติศาสตรโลกไดบันทึกไว ลวนไมมีชวงใดเลยท่ีละเวนการใหความหมายของสันติภาพในมิติของ
ภาวะท่ีปราศจากสงคราม “สันติภาพตามความหมายเกาจึงหมายถึงชวงเวลาท่ีปราศจากพลังทาง
การทหาร”5

๖ หรือภาวะท่ีปราศจากการทําสงคราม ซ่ึงเปนสภาวะท่ีบงบอกถึงการขาดสันติภาพอยาง
รุนแรง ซ่ึงการทําสงครามเปนการสูญสิ้นสันติภาพ “มองวาสันติภาพคือสัจจะท่ีตรงกันขามกับสงคราม 
(war) การใชกําลัง (use of force) การเผชิญหนาโดยใชอาวุธ (armed conflict) หรือการเผชิญหนา
อ่ืนๆ”6

๗ ซ่ึงถือเปนการขีดเสนสันติภาพในแนวแคบ เพราะเจาะจงเฉพาะชวงเวลาท่ีมนุษยไมทําสงคราม
                                                           

 ๔ ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๑๓๓. 

 ๕ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี กรณี
ลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๒. 

 ๖ ปเตอร ดรัคเกอร, โลกใหมไรพรมแดน, แปลโดย สุเรษฐ บัวชาติ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพ
พิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๑๗๘. 

 ๗ ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล , มนุษยกับสันติภาพ , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๓. 



 
   ๙ 
 

กันเทานั้น “โยฮัน กัลตุงไมเห็นดวยกับการนิยามความหมายของสันติภาพวาเปนสภาพท่ีปราศจาก
สงคราม เพราะเห็นวาสันติภาพไมใชสภาวะท่ีปราศจากสงคราม แตคือสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรง” 7

๘ ทุกยุคสมัยคนมักเขาใจวาสันติภาพโลกคือ “การท่ีประเทศมหาอํานาจตางสะสมและ
ปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร แตการตกลงทําลายอาวุธนิวเคลียรท้ังหมดโลก ก็มิไดทําใหสันติภาพชัดเจนข้ึน 
เพราะถายังมีปนใหญ ปนกลธรรมดา ก็ยังมีการฆาฟนกัน หรือถาทําลายปนท้ังหมดก็ยังอาจฆาฟนกัน
ไดดวย งาว หอก ดาบ มีด กอนหิน เปนตน”8

๙ แมวาจะสะสมอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายรางรุนแรงโดย
ไมจําเปนตองนํามาใชก็ตาม แตตราบใดท่ียังมีการสะสมอาวุธอยู โลกก็ยังไมหางไกลจากวงจรของการ
ใชความรุนแรง เพราะมนุษยพรอมท่ีจะหยิบฉวยเครื่องมือเหลานั้นมาใชกอความรุนแรงไดเสมอ 
สันติภาพในความหมายนี้มองเพียงภาวะท่ีปราศจากสงครามเทานั้น แตกอนท่ีจะเกิดภาวะปราศจาก
สงครามอาจมีการผานชวงเวลาทําสงครามมากอน เม่ือมีผูชนะทางสงครามแลวจึงทําใหการสูรบยุติลง 
จึงมักใหความชอบธรรมกับการทําสงครามวา “สงครามเพ่ือสันติภาพ” แตอาจมีการใชความรุนแรงใน
รูปแบบอ่ืนอยู ซ่ึงไมครบองคประกอบของสงคราม เชน ความรุนแรงเชิงโครงสรางหรือความรุนแรง
ทางวัฒนธรรม เปนตนคํานิยามของสันติภาพตามปกติจะหมายถึงประเทศหรือของพ้ืนท่ีท่ีไมมีสงคราม 
หรือไมมีการสูรบกัน คําวา “สันติภาพ” ตองสื่อความหมายมากกวาภาวะท่ีไมมีสงครามหรือไมมีการสู
รบ สันติภาพนั้นมีชีวิตของมันเอง สันติภาพเปนสิ่งท่ีเคลื่อนไหวได สันติภาพเปนบันไดท่ีนําไปสูภาวะท่ี
เรียกวาสันติสุข9

๑๐ การมองสันติภาพในสภาวะท่ีปราศจากสงครามจึงเปนความหมายเชิงจํากัด ซ่ึงทําให
ตัวสันติภาพถูกกระทําใหมีขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี เพราะสันติภาพจะมีแคเพียงพ้ืนท่ีท่ีไมมีสงครามเทานั้น 
ขณะเดียวกันก็ทําใหสันติภาพดูดอยคาลง ซ่ึงจะถูกแทนคาดวยภาวะท่ีไมมีสงคราม แตความรุนแรงใน
รูปแบบอ่ืนยังคงมีอยู 

 ๕. สันติภาพในความหมายของความไมเห็นแกตัว 

 ในขณะท่ีกลุมหนึ่งเห็นวาสันติภาพไมใชเพียงสภาวะท่ีปลอดสงครามเทานั้น หากสันติภาพ

หมายถึง “ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติ ความรวมมือท่ีจะขจัดความเห็นแกตัว เพ่ือ

เปนความหวังในการอยูรวมกันอยางสันติสุข”10

๑๑ ใชความหลากหลายทางชาติพันธมาเปนเบาหลอมให

เกิดความรวมมือเพ่ือแสวงหาหนทางใหมนุษยสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางสันติสุข โดยลดความ

ตองการฟุมเฟอยของตนเองลง และเผื่อแผใหผูขาดแคลน สันติภาพในความหมายนี้จึงเชื่อวาหากลด

ความเห็นแกตัวลงก็จะรักคนอ่ืนเหมือนกับรักตนเอง ไมทําลายหรือเบียดเบียนเพียงเพราะเขามี

ความเห็นไมตรงกับเรา ผูท่ีลดความเห็นแกตัวจึงจะสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได “ความเชื่อเรื่องสันติภาพ 

เปนการรวมมือกันชวยเหลือผูท่ีออนดอยกวา” 11

๑๒ เพ่ือใหผูท่ีดอยกวาท้ังทางกําลังอํานาจ เศรษฐกิจ 

และสังคม สามารถอยูรวมกับผูท่ีมีกําลังอํานาจเหนือกวาได นอกจากความไมเห็นแกตัวจะลดความ
                                                           

 ๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ
ขัดแยง, หนา ๑๐๒. 

 ๙ อางแลว, ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, หนา ๖๐. 
 ๑๐ วาณี  สายประดิษฐและสันติสุข โสภณสิริ , สัน ติภาพ : ชัยชนะรวมกันของมนุษยชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘), หนา ๒๒๒ 
 ๑๑ อางแลว, ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, หนา ๒๘๕. 
 ๑๒ สันสิทธ์ิ ชวลิตธํารง, รัฐศาสตรภาพกวาง, (กรุงเทพมหานคร : สวิชาญการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๖. 



 
   ๑๐ 
 

ตองการสวนตัวลงแลว ยังนําไปสูการเพ่ิมโอกาสใหกับสังคมดวย ซ่ึงจะสามารถเฉลี่ยทรัพยากรไดอยาง

ท่ัวถึงกัน ดังนั้น สันติภาพในความหมายของความไมเห็นแกตัวจึงทําใหเกิดการอยูดีกินดี ซ่ึงจะทําให

โครงสรางความรุนแรงลดระดับลง เกิดสังคมแหงการแบงปนและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ทําให

เกิดสันติภาพระหวางมนุษย สังคมและธรรมชาติ คือ มนุษยลดความเห็นแกตัว สังคมอยูดีกินดี 

ทรัพยากรไมถูกทําลายเกินความจําเปน มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  

 ๖. สันติภาพในความหมายเชิงอุดมคติ 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของ “อุดมคติ” ไววา หมายถึง 

“จินตนาการท่ีถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงามและความจริง ทางใดทางหนึ่งท่ีมนุษยถือวา

เปนเปาหมายแหงชีวิตของตน” 12

๑๓ ซ่ึงอุดมคติของมนุษยมีหลายระดับ ในอุดมคติแบบปจเจกชนก็คือ

การมีความสุข ท้ังภาวะทางจิตใจและความสุขท่ีเกิดจากการไดรับสนองตอบทางกายภาพ เชน สมบูรณ

ดวยปจจัย ๔ มีครอบครัวอบอุน มีทรัพย มีเครื่องอํานวยความสะดวก สามารถดําเนินชีวิตโดย

ปราศจากโทษภัยตางๆ เปนตน สวนอุดมคติทางสังคมคือการท่ีสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

“สันติภาพหมายถึงสภาวะอันหนึ่งซ่ึงเปนท่ีพึงปรารถนาของมนุษยและสังคมมนุษย” 13

๑๔ แสดงวา

สันติภาพเปนแรงปรารถนาท่ีมนุษยโหยหามาทุกยุคสมัย เม่ือมองถึงสภาพความเปนจริงทางสังคมก็จะ

เห็นวาการไมใชความรุนแรงในสังคมก็คืออุดมคติ “สันติภาพคือสภาพสังคมอันเปนอุดมคติซ่ึงมนุษยไม

กระทําความรุนแรงตอตนเอง ตอเพ่ือนมนุษย ตอสิ่งมีชีวิตและตอธรรมชาติแวดลอม”14

๑๕ สันติภาพจึง

เปนมาตรฐานของความดีงาม และเปนความจริงทางประวัติศาสตรท่ีวามนุษยไมสามารถอยูรวมกัน

อยางมีความสุขไดหากใชความรุนแรงตอกัน มนุษยไดเปนท้ังผูสรางและทําลายสันติภาพในชวงเวลาท่ี

แตกตางกัน “มโนคติสันติภาพเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน แตจะมีสภาวะตามธรรมชาติรองรับ ผู

เรียกรองสันติภาพควรมีหลักฐานยืนยันวาเปนสภาวะท่ีมีอยูจริง บรรลุถึงได” 15

๑๖ สันติภาพเปนความคิด

สรางสรรค เปนความจริงทางประวัติศาสตรท่ียืนยันวาภาวะของสันติภาพเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง ไมใชเพียง

จินตนาการท่ีเพอฝน เปนธรรมชาติท่ีสามารถบรรลุถึงไดจริง ซ่ึงเปนภาวะท่ีมีธรรมชาติเปนความสงบ 

ท้ังสงบภายในและสงบภายนอก และทุกศาสนาก็มีสันติภาพเปนอุดมคติ เพราะสอนใหมนุษยทุกคน

เปนคนดี การปกครองก็มุงหวังใหเกิดสันติภาพ จึงไดรางกฎระเบียบข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ

รวมกัน สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับสันติภาพวาเปนสิ่งดีงามอันเปนอุดมคติสูงสุดท่ีจะตอง

ดําเนินไปใหถึง  

 ๗. สันติภาพในความหมายเชิงวิธีการท่ีสัมพันธกับเปาหมายของสังคม 
 สันติภาพยังมีความหมายมุงเนนในเชิงสังคมเปนหลัก ท้ังในเชิงการดําเนินชีวิตและเชิง

ปรากฏการณ “สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขอยางแทจริงท่ีเกิดจากองคประกอบตางๆ ของสังคม 

                                                           
 ๑๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุคส พับลเิคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๘๑. 
 ๑๔ อางแลว, ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, หนา ๒. 
 ๑๕ อางแลว, ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, หนา ๒๙๖. 
 ๑๖ อางแลว, ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, หนา ๓. 



 
   ๑๑ 
 

เริ่มตั้งแตองคประกอบระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือมนุษยแตละบุคคลซ่ึงมีมนุษยธรรม มิตรภาพ ศีลธรรมและ
ธรรมะ แลวขยายไปจนถึงระดับโลกซ่ึงเปนสังคมขนาดใหญ ท่ีสุด” 1 6

๑๗ นอกจากนี้สันติภาพยังมี
ความหมายในเชิงวิธีการและเปาหมายทางสังคม “สันติภาพในฐานะท่ีเปนเปาหมายคือสันติภาวะ เปน
ภาวะท่ีไมใชความรุนแรง สวนสันติภาพในฐานะเปนวิธีการคือสันติวิธี เปนวิธีการปฏิบัติท่ีไมใชความ
รุนแรง” 17

๑๘ ซ่ึงถือเปนเจตจํานงทางสังคม ในขณะท่ีผูนิยมความรุนแรงก็จะขาดความชอบธรรมในการ
กระทําความรุนแรง และถูกปฏิเสธจากสังคม เพราะจะเกิดความวุนวายและไรระเบียบข้ึน นอกจาก
สันติภาพจะมีความหมายโดยตรงถึงความสงบแลว ยังมีความหมายกวางไปถึง “ภาวะท่ีมีความ
สมานฉันท ภราดรภาพ และความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมมนุษย ระหวางประเทศ ระหวางเชื้อชาติ 
มีความอยูดีกินดีและมีเสรีภาพ”18

๑๙ 
 ๘. สันติภาพในความหมายเชิงคุณคา 
 บางลัทธิใหความหมายของสันติภาพวาเปนสิ่งท่ีตรงกันขามกับสงคราม “ความคิดเก่ียวกับ

สันติภาพของตะวันตก โดยเฉพาะลัทธิสันติภาพสมบูรณ ถือวาสันติภาพเปนความดีอยางเด็ดขาด และ
สงครามเปนความชั่วอยางเด็ดขาด” 19

๒๐ แนวคิดลักษณะนี้ใหความหมายของสันติภาพในเชิงปฏิเสธ
ความรุนแรง มองการใชความรุนแรงวาเปนความชั่วรายท่ีอยูตรงกันขามกับความดีงาม สวนสันติภาพ
เปนฟากฝงของความดีงามท่ีอยูตรงกันขามกับการใชความรุนแรง ซ่ึงเปนการใหความหมายแบบแยก
สวนระหวางสันติภาพและความรุนแรงวาเปนสิ่งท่ีตัดขาดจากกัน แสดงใหเห็นแงมุมของการตีคา 
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางคุณคากับการทําลาย สันติภาพในความหมายนี้จึงสุมเสี่ยงตอ
การเลือกขาง ขาดการยอมรับจากผูใชความรุนแรง ซ่ึงอาจทําใหเปนชนวนท่ีทําใหเกิดความรุนแรงใน
รูปแบบใหมท่ีไมปรากฏรูป ซ่ึงจะทําใหความรุนแรงซับซอนมากยิ่งข้ึน สันติภาพในความหมายเชิง
คุณคาจึงเปนคุณประโยชน สวนความรุนแรงถือเปนสิ่งชั่วราย  

 ๙. สันติภาพในความหมายของสภาวะท่ีปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง 
 ในสภาพความเปนจริงทางสังคมยอมเปนไปไมไดท่ีจะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน 

เพราะความขัดแยงทําใหเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวา
เปนการพัฒนา แตหากเปลี่ยนแปลงในทางรายก็จะทําใหเกิดความรุนแรง ซ่ึงแทบเปนไปไมไดเลยท่ีจะ
ทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน แมแตการอยูตามลําพังก็ยังมีความขัดแยงกับตัวเอง แตมีสภาวะ
หนึ่งท่ีเปนสภาวะของความไมขัดแยงและไมมีความรุนแรง ท่ีกลุมนักคิดทางศาสนาเรียกวาสันติภาพ 
โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธศาสนา พระธรรมปฎกไดวิเคราะหไววา “สภาวะแหงสันติภาพกับสภาวะ
แหงนิพพานวาเปนสิ่งเดียวกัน ทานไดนิยามสันติภาพไววา สันติ แปลวา ความสงบ เปนชื่อหนึ่งของ

                                                           
 ๑๗ คัทลียา รัตนวงศ, “แนวคิดเรื่องสันติภาพของซัยยิด กุฏบ”, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐), หนา ๓๒. 
 ๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘. 
 ๑๙ ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู ความจริงทางประวัติศาสตรดวย

กระบวนทัศนของฝายประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร, ๒๕๔๕), หนา ๒-๓.   
 ๒๐ โคชิโร โอคาคุระ, ขบวนการปลดปลอยประชาชาติ เอเชีย อาฟริกา ลาตินอเมริกา, แปลโดย 

วิภาษและรักษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๒๓), หนา ๒๕๑. 



 
   ๑๒ 
 

พระนิพพาน คือ คําท่ีใชแทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง” 20

๒๑ ทางพุทธศาสนาเห็นวา
นิพพานเปนสภาวะท่ีทําใหมนุษยเกิดสันติภาพภายใน ซ่ึงเปนสันติภาพระดับสูงสุดในพุทธศาสนา เปน
สภาวะท่ีรูแจงโลกและชีวิต เขาใจสภาพความเปนจริง ปราศจากภาวะของความขัดแยงและความ
รุนแรงท้ังภายในและภายนอก “เปนอิสรภาพ คือ หลุดพนจากความบีบค้ัน ทําใหเกิดความสงบสุข 
ศานติ อิสรภาพ ความสงบ ความสุขและสันติภาพจึงเปนเรื่องเดียวกัน อีกท้ังยังมีความหมายไปไกลสุด
ถึงนิพพาน คือ ความหลุดพนเปนอิสระโดยสิ้นเชิง” 21

๒๒ สันติภาพท่ีปราศจากความขัดแยงและความ
รุนแรงจึงมีความหมายกินความไปถึงความสงบภายนอกคือความไมขัดแยงและความไมรุนแรง รวมไป
ถึงสันติภาพภายในคือการท่ีจิตสงบระงับจากกิเลสตัณหา ซ่ึงเปนสภาวะเดียวกับนิพพาน “นิพพานเปน
สภาพท่ีดับกิเลสและกองทุกข ภาวะท่ีเปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ” 22

๒๓ 
กลุมนี้มองวาสันติภาพท่ีแทจริงจะตองเปนภาวะท่ีปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ท้ังในมิติเชิง
ปจเจกและเชิงสังคม แมจะยอมรับวาเปนไปไดยากในเชิงสังคม แตก็ไมใชวาจะเปนไปไมได  

 ๑๐. สันติภาพในความหมายของสิ่งสากล 
 สันติภาพยังไดรับการจํากัดความงายๆ วาเปนภาวะท่ีปราศจากสงคราม ท้ังท่ีอาจมี

แนวทางในการนิยามใหกวางและลึกกวานั้น ดวยเหตุนี้เอง “การแสวงหาสันติภาพจึงมักถูกมองวาเปน
เรื่องเพอฝน หางไกลจากความเปนจริงและไมอาจทําใหเปนความจริงข้ึนมาได”23

๒๔ จึงเปนปญหาใหตอง
ขบคิดวาสันติภาพแบบใดท่ีสามารถทําใหเปนจริงข้ึนมาไดดวยศักยภาพของมนุษยเอง และสามารถ
สัมผัสไดในเชิงปรากฏการณสากล “สันติภาพสากล (International Peace) จึงหมายถึง สันติภาพซ่ึง
จะนําความสงบปลอดภัย และความสุขมาสูประชากรของทุกประเทศ จึงมีความหมายและขอบเขต
กวางขวางกวาภาวะปลอดสงคราม สันติภาพสากลจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือไดขจัดความทารุณโหดรายทุก
รูปแบบใหหมดไป” 24

๒๕ กลุมนี้มองวาสันติภาพควรเปนความจริงสากลท่ีสามารถเขาถึงไดจริง และเปน
สภาวะท่ีเปนความจริงทางปรากฏการณท่ีเขาถึงไดเหมือนกันทุกเชื้อชาติ คือ ความสงบสุขและ
ปลอดภัยในชีวิต  

 ๑๑. สันติภาพในความหมายของสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได 
 กลุมนี้เห็นวาสันติภาพเปนสิ่งท่ีสามารถสัมผัสไดในทางปรากฏการณจริง “สันติภาพเปน

ความรับรูตอสิ่งท่ีมีอยูจริง เปนรูปธรรมท่ีมนุษยและสังคมพึงปรารถนา” 25

๒๖ โดยเห็นวาสันติภาพ

                                                           
 ๒๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๕. 
 ๒๒ ประเวศ วะสี, บนเสนทางชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๕๔), หนา ๘๙๗. 
 ๒๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๖๖. 
 ๒๔ ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๐. 
 ๒๕ พระมหามหรรถพงศ กวิวํโส (ศรีสุเมธิตานนท), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสิทธิของ

จอนหน ล็อค กับพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

 ๒๖ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๓๐. 



 
   ๑๓ 
 

หมายถึงสิ่งท่ีเปนจริงทางสังคม สามารถจับตองหรือสัมผัสไดจริงไมใชเรื่องเพอฝน “สันติภาพคือ
สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง แตไมไดปราศจากความขัดแยง เพราะเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดในเชิง
สังคม”2 6

๒๗ ความขัดแยงเปนความจริงเชิงโลกิยะ เปนธรรมดาหรือธรรมชาติของโลกและความจริงทาง
สังคม การใหความหมายสันติภาพวา เปนสภาพท่ีปราศจากความรุนแรง แตยังมีความขัดแยงกันอยู 
เพราะความขัดแยงเปนความจริงทางสังคม เม่ือมนุษยมีความขัดแยงกันก็ไมไดหมายความวามนุษย
ขาดสันติภาพ ตราบใดท่ียังไมเลือกใชวิธีการรุนแรงในการจัดการกับความขัดแยง ซ่ึงสันติภาพใน
ความหมายนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสเปนจริงทางสังคมไดมากท่ีสุด ซ่ึงไมใชสันติภาพเชิงอุดมการณหรือ
อุดมคติ แตเปนสันติภาพท่ีไมไดปฏิเสธความขัดแยง และเปนสันติภาพในระดับท่ีอยูกับความขัดแยงอัน
เปนปรากฏการณจริงของสังคมไดโดยไมใชความรุนแรงตอกัน 

 การนิยามความหมายของสันติภาพแตกตางกัน จึงนําไปสูการปฏิบัติการตอสันติภาพ
ตางกัน โดยการนิยามความหมายขางตนทําใหเห็นแงมุมท่ีมีตอสันติภาพกวางข้ึน โครงสรางความหมาย
ของสันติภาพมี ๑๑ ลักษณะ คือ ความสงบ, ความสัมพันธกับความขัดแยง, ภาวการณไมใชความ
รุนแรง (ยอมรับวาความรุนแรงยังคงอยู แตไมนํามาใช), ภาวะท่ีปราศจากสงคราม (แตจะมีความ
รุนแรงในรปูแบบอ่ืน), ความไมเห็นแกตัว, อุดมคติ (มาตรฐานของความดีงาม), วิธีการท่ีมีความสัมพันธ
กับเปาหมาย (สันติวิธี-สันติภาพ), เชิงคุณคา, ปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง, สิ่งสากล (ความ
สงบ ความสุข ความปลอดภัย), และภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงแตก็สามารถขัดแยงกันได, นิยาม
ความหมายของสันติภาพโดยสรุป มีความหมายในเชิงรุก คือ การไมใชความรุนแรงตอตนเอง ผูอ่ืน 
และธรรมชาติทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงรับคือการดําเนินชีวิตดวยความสงบสุขและ
ปลอดภัย  

 ดังนั้น การศึกษาสันติภาพจึงตองศึกษาท้ังความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ 
เพราะเปนโครงสรางท่ีเก่ียวของกันใน ๒ ลักษณะ คือ โครงสรางท่ีเปนอุปสรรคตอสันติภาพและ
โครงสรางท่ีสงเสริมสันติภาพ โดยโครงสรางท่ีเปนอุปสรรคของสันติภาพประกอบไปดวยความขัดแยง
และความรุนแรง ซ่ึงเปนตนเหตุของการขาดสันติภาพ สวนโครงสรางท่ีสงเสริมสันติภาพ ไดแก สันติวิธี 
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีความสัมพันธกับเปาหมาย สันติวิธีจึงเปนมรรควิธีไปสูสันติภาพ 
 ๒.๑.๒ ประเภทของสันติภาพ  

 เนื่องจากสันติภาพมีหลายความหมายดังท่ีไดกลาวถึงแลวนั้น โดยหัวขอนี้ มุงศึกษา
สันติภาพวามีก่ีประเภท แตละประเภทมีคุณลักษณะอยางไร ซ่ึงผูวิจัยไดพยายามคนหาคําตอบ และ
พบวาสันติภาพมีหลายประเภท ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้  

  ๑) ประเภทของสันติภาพเชิงทวิลักษณะ สันติภาพแบบทวิลักษณะเปนการบงบอก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของสันติภาพวามีคุณมากหรือนอย ใหคุณในวงแคบหรือใหคุณในวงกวาง โดยแบง
ออกเปน ๒ ประเภท คือ สันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก ดังนี้  

  (๑) สันติภาพเชิงลบ 
  กลุมนักสันตินิยมมองสันติภาพไดหลายมิติ ไมวาจะเปนการตีความสันติภาพเชิงสังคม
วา “สันติภาพคือสภาพท่ีไรสงคราม สันติภาพคือการไรความรุนแรง สันติภาพคือสภาพท่ีไรความ

                                                           
 ๒๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ

ขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๘. 



 
   ๑๔ 
 

ขัดแยงและไรความรุนแรง การสรางนิยามสันติภาพของแตละกลุมสรางข้ึนบนฐานของสภาพท่ีเปนจริง
ในแตละสังคม เวลาและสถานการณ”27

๒๘ โดยกลุมนี้มักจะมองวาสันติภาพตองไมมีการใชความรุนแรง
ท้ังโดยตรงและโดยออม หรือไมวาจะเปนการกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือการทําสงคราม 
แมแตการสรางสันติภาพโดยการใชกองกําลังก็ตาม “เปนสันติภาพติดอาวุธ (Armed Peace) 
สันติภาพในภาวะเชนนี้เปนสันติภาพท่ีรัฐตางๆ อยูในสภาพของการเตรียมพรอมเพ่ือทําสงคราม อัน
เนื่องมาจากปญหาความไมลงรอยและผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน ตลอดถึงความไมไววางใจซ่ึงกันและ
กัน” 2 8

๒๙ สันติภาพในประเภทท่ีไมมีสงครามจึงมีลักษณะปฏิเสธความรุนแรง หรือเปนสันติภาพใน
ลักษณะท่ีไมใชความรุนแรง “เพราะสภาพท่ีไมมีสงคราม (the absence of war) จะมีขอสังเกตวา
เปนเชิงปฏิเสธ (negative) ซ่ึงไมคอยเหมาะสม ในขณะท่ีเลิกสงครามแลวเรียกวาสันติภาพหรือไม ท้ัง
ท่ีความทุกขยากของท้ังสองฝายยังไมหมดไป นักวิจัยสันติภาพจึงมักนิยามความหมายสันติภาพเชิงบวก 
(Positive) เพราะคลุมไปถึงความยุติธรรมและการพัฒนาตนเองดวย”29

๓๐ แมวาสันติภาพเชิงลบจะเปน
สวนสําคัญในการสรางสันติภาพก็ตาม ก็ยังมีขอสงสัยในเชิงขอบเขตวาสันติภาพเชิงลบจะอยูใน
ขอบเขตของการไมใชความรุนแรง และถูกมองวาเปนสันติภาพท่ีเนนเชิงปจเจกชนมากกวาสังคม 
ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงสันติภาพเชิงลบวา “ความสงบแหงทิฎฐ ิอันหมายถึง การท่ีบุคคล
หรือกลุมบุคคลในชุมชนหรือสังคม ไมมีการทะเลาะ บาดหมาง แกงแยง วิวาท และมุงทําลายกันดวย
ทิฎฐิรวมไปถึงตัณหาและมานะดวย” 30

๓๑ แนวคิดลักษณะนี้ลวนแสดงใหเห็นความสันติภาพเชิงปจเจก 
โดยเนนไปท่ีการปฏิบัติทางจิตเพ่ือใหเกิดความสงบของตัณหา มานะ และทิฎฐิ รวมไปถึงการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ซ่ึงเปนสันติภาพท่ีถาวรตอไป ดังนั้น สันติภาพเชิงลบจึงเปนการปฏิเสธการใชความ
รุนแรงหรือสงครามท้ังโดยตรงและโดยออม อยูในขอบเขตของการไมใชความรุนแรงเทานั้น ซ่ึงถือวา
เปนสันติภาพท่ีมีขอบเขตแคบและนําไปสูการใชประโยชนไดนอย เพราะหากมองแควาเปนภาวะท่ี
ปราศจากการใชความรุนแรงเพียงอยางเดียวก็ถือวาเปนสันติภาพ ยอมไมอาจกอใหเกิดพลังสรางสรรค
ทางสังคม แมจะไมใชความรุนแรงแตประชาคมโลกก็ยังคงไมมีความสงบสุข เพราะยังมีความเหลื่อมล้ํา
และเอารัดเอาเปรียบกันอยู หรือขาดความยุติธรรม การมองสันติภาพในขอบเขตของการไมใชความ
รุนแรงอาจทําใหขาดปฏิบัติการทางสังคมท่ีเปนรูปธรรมหรือสอดรับกับปญหาอ่ืนๆ ท่ีโลกกําลังประสบ
อยู แมจะยอมรับวาสันติภาพเชิงลบจะมีคุณประโยชน แตก็เปนคุณประโยชนในทางระงับยับยั้ง
สงครามและความรุนแรงเทานั้น ซ่ึงถือวายังไมครอบคลุมสันติภาพในทุกแงมุม รวมท้ังลดทอนคุณคา
ของสันติภาพลง  

 (๒) สันติภาพเชิงบวก 
 สันติภาพเชิงบวกจะมีขอบเขตกวางกวาสันติภาพเชิงลบ เพราะไมไดมุงเนนเพียงแคการไม

ใชความรุนแรงเทานั้น แตมีการเพ่ิมพูนคุณประโยชนใหกับสันติภาพไปถึงแงมุมอ่ืนทางสังคมดวย มี

                                                           
 ๒๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ

ขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๒. 
 ๒๙ สุรชาติ บํารุงสุข, สงคราม : จากยุคบุพกาลสูศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทัศน, 

๒๕๔๑), หนา ๑๒๑-๑๒๒. 
 ๓๐ อางแลว, ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, หนา ๑๑๕. 
 ๓๑ อางแลว, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแยง, หนา ๑๑๗. 



 
   ๑๕ 
 

พลังสรางสรรคสังคมกวางข้ึน เพราะนอกจากการไมใชความรุนแรงแลวยังมีความยุติธรรม เสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน เปนตน พุทธศาสนาเห็นวา “บุคคลมีความเสมอภาค ถึงแมวามนุษยเกิดมาจะไมได
เปนเสรี แตมนุษยก็เทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิท่ีจะบรรลุถึงความหลุดพนหรือเสรีภาพ” 31

๓๒ พุทธ
ศาสนาเห็นวาทุกชีวิตมีสิทธิ์ท่ีจะพัฒนาตนเองได ท้ังทางกายภาพและจิตใจ จึงไดมีคําสอนท่ีเปนมรรค
วิธีสูสันติคือมรรคมีองค ๘ โดยใชเครื่องมือสูสันติคือสมถะและวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงมีมนุษยเปน
ตัวชี้วัดความเปนตัวตนของสันติ เม่ือสามารถบรรลุถึงสันติแลวก็มีปฏิบัติการเชิงสังคมดวยการนําสิ่งท่ี
บรรลุมาสั่งสอน หรือนํามาชวยแกปญหาสังคมดานตางๆ นอกจากมนุษยจะมีศักยภาพท่ีจะไมใชความ
รุนแรงแลวยังมีศักยภาพท่ีจะทําใหสังคมมีความสงบสุขดวย “คาแหงความเปนมนุษย มีพลังการ
สรางสรรควัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม และการดํารงอยูรวมกันของชีวิตกับสิ่งไรชีวิตอยางมีความสุข” 
และชีวิตของมนุษยสามารถอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนไดโดยไมทําลายกัน 32

๓๓ “การทําเกษตรกรรมในฐานะ
สงครามกําลังถูกแทนท่ีดวยเกษตรกรรมในฐานะสันติภาพ ทําใหเกิดสันติภาพของดิน สันติภาพของ
โลก สันติภาพของสัตว และสันติภาพของประชาชน” 33

๓๔ ยิ่งกวานั้น โยฮัน กัลตุง ยังไดนําเสนอ
ทางเลือกแกสังคมดวย “แนวคิดสันติภาพเชิงโครงสราง โดยตั้งสมมติฐานเก่ียวกับสันติภาพไววา 
สันติภาพไมไดเปนเพียงสันติภาพระดับประเทศหรือรัฐเทานั้น หากหมายถึงสันติภาพในสังคม 
สันติภาพระหวางภายนอกและภายในตัวมนุษย และสันติภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เปน
สันติภาพท่ีครอบคลุมท้ังธรรมชาติ มนุษย สังคม และโลก” 34

๓๕ ซ่ึงถือเปนมุมมองสันติภาพเชิงบวกท่ี
กวางขวางโดยไมไดนํามนุษยมาเปนศูนยกลางของการกําหนดสันติภาพ แตไดนํามนุษย สัตว 
สิ่งแวดลอมและโลกมาเปนสวนสําคัญในการสรางสันติภาพระหวางมนุษยกับสิ่งอ่ืน ซ่ึงไมใชการมอง
สันติภาพเพียงแคการกระทําระหวางมนุษยกับมนุษยเทานั้น แตเปนปฏิบัติการปฏิสัมพันธรวมระหวาง
มนุษยกับสิ่งอ่ืนดวย “ท่ีเห็นเดนชัดคือกลุมสันติภาพเขียว หรือกรีนพีช อันเปนองคกรเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม แตก็เปนองคกรท่ีเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับโลกดวย คนทํางานใหกรีนพีชจํานวนมาก 
เปนนักวิชาการท่ีชาญฉลาด และใชเครื่องมือท่ีทันสมัย” 35

๓๖ กลุมนี้จะเคลื่อนไหวทางสันติภาพ
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเรียกรองใหเกิดกระบวนการปรับตัวของมนุษยกับธรรมชาติ โดยเรียกรองให
ยกเลิกการทําลายหรือสรางมลภาวะใหกับโลก ใหความสําคัญกับแผนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ กลุมนี้เห็นวาสันติภาพจะตองเปนการไมทําลายสิ่งอ่ืนท่ีไมใชมนุษยดวย หากไมทําลายสิ่งอ่ืน
ก็จะไมไดรับผลกระทบจากภาวการณหรือภัยคุกคามทางธรรมชาติ 

 ดังนั้น สันติภาพเชิงบวกจึงไมไดมีขอบเขตเพียงแคการไมทําความรุนแรงหรือทําสงคราม
ระหวางมนุษยเทานั้น แตยังรวมไปถึงการไมกอความรุนแรงเชิงโครงสรางหรือความรุนแรงเชิง
                                                           

 ๓๒ เสนห จามริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๑), หนา ๓๗-๓๘. 

 ๓๓ สันสิทธ์ิ ชวลิตธํารง, รัฐศาสตรภาพกวาง, (กรุงเทพมหานคร : สวิชาญการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๗. 
 ๓๔ วันทนา ศิวะ, ประชาธิปไตย : ความยุติธรรม ความย่ังยืน และสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพสวนเงินมีมา, ๒๕๕๔), หนา ๑๗๘. 
 ๓๕ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ

ขัดแยง, หนา ๑๒๘. 
 ๓๖ ทอฟฟเลอรและอัลวิน, สงครามและสนัติภาพแหงศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคส , 

๒๕๓๘), หนา ๒๗๐-๒๗๑. 



 
   ๑๖ 
 

วัฒนธรรมและความรุนแรงโดยตรง ทําใหสังคมมีสิทธิเสรีภาพ มีความยุติธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน 
การเฉลี่ยปจจัย ๔ ใหท่ัวถึงกัน การยอมรับความหลายหลายทางชาติพันธและทัศนคติท่ีแตกตาง 
สามารถสรางสรรคคุณประโยชนตอโลกไดมากกวาสันติภาพเชิงลบ นอกจากนี้สันติภาพเชิงบวกยังมี
ขอบเขตกวางไปถึงสันติภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติดวย โดยใชทรัพยากรทางธรรมชาติดวยความ
ประหยัดและรักษา ฟนฟู อนุรักษ เพ่ือใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน  

 ๒) ประเภทของสันติภาพเชิงทวิภาวะ  
 นอกจากสันติภาพจะบอกถึงคุณลักษณะแลว ยังมีสันติภาพอีกประเภทหนึ่งท่ีบงบอก

สภาวะของสันติภาพ คือ สันติภาพเชิงทวิภาวะ ซ่ึงเปนสันติภาพประเภทท่ีไดมาจากการตีคาของสันติ
ตามภาวะหรือสิ่งท่ีปรากฏ โดยใหน้ําหนักไปในทางคุณคาของสันติภาพตอมนุษยและโลกตามสภาวะ 
ซ่ึงสันติภาพเชิงทวิภาวะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  

  (๑) สันติภาพภายใน 
  สันติภาพประเภทนี้จะเริ่มตนเม่ือแตละคนมีความสุข สงบภายใน เราก็จะมีความสงบ

สุขตอทุกคนท่ีอยูรอบตัว เม่ือสังคมของเรามีความสงบสุข ก็จะแบงปนความสงบสุขแกสังคมใกลเคียง
เรื่อยไป โยฮัน กัลตุง จึงสรุปวา “สันติภาพท่ีแทจริงตอตัวเราเองและโลกรอบตัวเรา เปนสิ่งท่ีจะเขาถึง
ไดดวยการพัฒนาสันติสุขทางใจ”36

๓๗ สันติภาพภายในเริ่มตนจากสันติท่ีเกิดจากภายในกอน สันติภายใน
จะเปนพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพในลักษณะหรือประเภทอ่ืนๆ สันติภาพ
ภายในแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ  

 ๑) สันติภาพระดับความสงบทางจิต 
 สันติภาพภายในเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากจิตท่ีมีสันติภาพ ซ่ึงเปนสันติภาพท่ีเกิดข้ึนจากจิตแลว

ขยายออกไปสูสันติภาพระดับอ่ืน เปนพ้ืนฐานของสันติภาพเชิงปจเจก “สันติภาพภายนอกเกิดมาจาก
สันติภาพภายในจิตใจ สันติภาพภายนอกไมวาระดับใด สามารถเกิดข้ึนอยางถาวรไดหากสมาชิกใน
สังคม ประเทศ หรือโลกมีจิตใจท่ีสงบ ใฝสันติ ภาวะจิตใจเชิงบวกท่ีเปนปจจัยเก้ือกูลตอการสราง
สันติภาพภายนอก ความขัดแยง สงคราม การเบียดเบียน เขนฆา ทารุณ การกดข่ีบังคับ เริ่มจากจิตใจ 
การปองกันไมใหเกิดภาวะเหลานั้นจะตองเริ่มจากการสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนภายในใจของทุกคน”37

๓๘ 
และเม่ือจิตสงบก็ทําใหกายและวาจาสงบข้ึนดวย ซ่ึงถือวาเปนสันติภาพระดับปจเจกชน “สันติภาพ
ระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือความสงบ ความสงบทางจิตใจก็ถือไดวาเปนสันติภาพในแงมุมหนึ่ง ความขัดแยง
ในตัวบุคคลจะทําใหบุคคลขาดความสงบทางใจไดและบางกรณีก็ทําใหขาดความสงบกับผูอ่ืนดวย” 38

๓๙ 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา “สันติภาพไมควรละเลยมิติดานปรากฏการณทางจิตใจ 
เพราะวาสันติภาพท่ีแทจริงตองตั้งข้ึนจากจิตใจมนุษยกอน” 39

๔๐ สันติภาพภายในระดับท่ีจิตสงบจึงจะทํา

                                                           
 ๓๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ

ขัดแยง, หนา ๑๐๓. 
 ๓๘ พระมหานรงค กนฺตสีโล (อุนคํา), จุดเดนของพระพุทธศาสนา, (เชียงใหม : ทรีโอแอดเวอรไทซิ่ง 

แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๗๒. 
 ๓๙  อางแลว, ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, หนา ๒๔. 
 ๔๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๘), หนา ๖. 



 
   ๑๗ 
 

ใหเปนผูใฝสันติ ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับท่ีขมจิตใหสงบ โดยอาศัยกระบวนการฝกหัดทางจิต ทางพุทธ
ศาสนาเรียกวากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความสงบทางจิต  

 ๒) สันติภาพระดับความรูแจง 
 สันติภาพเปนภาวะหนึ่งท่ีเกิดจากการสลัดออกจากสังสารวัฏ ซ่ึงเกิดจากการท่ีมนุษย

พัฒนาทางจิตจนถึงข้ันท่ีสามารถหลุดพนจากกิเลสตัณหาได “ทําใหเปนผูงดเวน เวนขาด ออก สลัด
ออก หลุดพน ไมเก่ียวของกับการทะเลาะ การบาดหมาง การแกงแยง การวิวาท การมุงราย มีใจเปน
อิสระ (จากกิเลส) อยู” 40

๔๑ ความสงบระงับจากอุปธิ คือ กิเลส ความพัวพัน เหตุแหงการเวียนเกิด ขันธ 
๕ หรือสภาวะอันเปนท่ีตั้งท่ีทรงไวแหงทุกข ไดแก กาม กิเลส เบญจขันธ เปนตน สันติภาพประเภทนี้
จะลึกกวาสันติภาพท่ีเกิดจากความสงบทางจิต เนื่องจากเปนสันติภาพท่ีเกิดจากการรูแจงสัจธรรม ซ่ึง
ทางพุทธศาสนาเรียกวาการบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ปญญาท่ีสามารถทําลายกิเลสอาสวะใหหมดไป
โดยสิ้นเชิง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการบรรลุนิพพาน ซ่ึงถือเปนปญญาข้ันสูงสุดในพุทธศาสนา 
“ตราบใดท่ีจิตบุคคลยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนเชื้อแหงความขัดแยงและสงคราม 
สันติภาพจะเกิดไมได” สันติภาพในระดับความรูแจงนี้จะทําใหจิตมีเสรีภาพหรืออิสรภาพ (Freedom) 
หลุดพนจากรากเหงาของกิเลส ภาวะนี้ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “วิมุติ คือ ความหลุดพน 
ความดับกิเลส ภาวะไรกิเลส ไมมีทุกขเกิดข้ึน มนุษยสามารถพัฒนาตนเองจนบรรลุธรรมชั้นสูงได 
เรียกวา นิพพาน” 4 1

๔๒ ซ่ึงจะเปนภาวะท่ีจิตสงบและมีปญญารูแจงดวย ในทางพุทธศาสนาถือวาเปน
สันติภาพระดับถาวร หรือเปนสันติภาพท่ีไมมีความขัดแยงทางจิตและปราศจากความรุนแรง และจะ
ทําใหเกิดสันติภาพท้ังทางปจเจกชนไปถึงระดับสังคมดวย “ทําใหเกิดความสงบสุขทางจิต ทางวิญญาณ 
ทางสติปญญา ท่ีเกิดจากการพัฒนาเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึนตามลําดับของมนุษยแตละคน ตั้งแตการไม
ตกเปนทาสของวัตถุ ไมมีความเห็นแกตัว จนในท่ีสุดถึงข้ันไมมีกิเลสอาสวะใดๆ เหลืออยูในจิต คือ 
นิพพาน จัดเปนสันติภาพทางธรรมะ”42

๔๓ และธรรมะก็นําไปสูปฏิบัติการทางสังคมอันเปนกระบวนการ
สันติภาพจากภายในสูภายนอก โดยปกติแลวมักเขาใจวาสันติภาพภายในเปนสันติภาพท่ีมีขอบเขต
แคบกวาสันติภาพภายนอก เพราะมองเพียงแคสภาวะเทานั้น ไมไดมองลึกไปถึงพลังสรางสรรคท่ีทําให
เกิดปฏิบัติการทางสังคม คือ การกระทําท่ีมีเจตจํานงมาจากความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความมี
สติรูเทาทันปจจุบันขณะ ทานติช นัท ฮันห กลาววา “ถาเราอยูในปจจุบันขณะอยางมีสติ เราจะรูวา
ตองทําอะไร และเราจะพยายามทําสิ่งท่ีเปนหนทางสูสันติภาพ” 43

๔๔ ดังนั้น ตอขอถามท่ีวาสันติภาพ
เกิดข้ึนท่ีไหน ก็จะเห็นจุดเริ่มตนของสันติภาพวาเกิดมาจากภายในใจของแตละบุคคล ซ่ึงมี ๒ ระดับ 
คือ ระดับท่ีจิตสงบกับระดับท่ีจิตหลุดพน ซ่ึงทําใหเห็นการดํารงอยูของสันติภาพดวย สันติภาพภายใน
ไมไดมีขอบเขตเพียงแคสันติภาพทางจิตเทานั้น แตยังมีพลังผลักดันใหเกิดสันติภาพประเภทอ่ืนดวย ซ่ึง
ถือวากระบวนการทางจิตเปนสวนสําคัญในการสรางสันติภาพท้ังในบุคคลและสังคมในวงกวาง รวมท้ัง

                                                           
 ๔๑ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๗๕-๒๗๖/๓๘๔. 
 ๔๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๓๒. 
 ๔๓ อางแลว, คัทลียา รัตนวงศ, “แนวคิดเร่ืองสันติภาพของซัยยิด กุฏบ”, หนา ๓๒. 
 ๔๔ ติช นัท ฮันห, สันติภาพทุกยางกาว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศพฤกษ, พิมพครั้ง

ท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓), หนา ๑๔๐. 



 
   ๑๘ 
 

เปนพ้ืนฐานของสันติภาพประเภทอ่ืนตอไป ซ่ึงสันติภาพประเภทนี้จะเปนแนวคิดแบบจิตนิยม โดยแบง
ตามคุณธรรมได ๒ ระดับ คือ สันติภาพระดับโลกิยะ ซ่ึงเปนกระบวนการควบคุมจิตใหสงบ หรือหากไม
ถึงระดับความสงบก็สามารถควบคุมจิตไมใหยกระดับไปสูความรุนแรงได ซ่ึงเปนสันติภาพในลักษณะ
ขมไวชั่วคราว จะทําใหเกิดสันติภาพในบางชวงเวลา สวนสันติภาพภายในอีกระดับหนึ่ง คือ สันติภาพ
ในระดับโลกุตระ ซ่ึงเปนสันติภาพท่ีเกิดจากความหลุดพนจากิเลสตัณหาและวัตถุนิยมท้ังปวง ในทาง
พุทธศาสนาถือวาเปนสันติภาพสูงสุดท่ีถาวร ดํารงอยูในฐานะอันติมสัจจะ  

 (๒) สันติภาพภายนอก 
 สันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยูดีมีสุขของประชาชนหรือของสังคมหรือของโลก

ท้ังหมด ซ่ึงเปนภาวะท่ีทุกคนมองเห็นรับรูได และเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมมีความสงบ
เรียบรอย ไมมีการรบราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดยไมเบียดเบียน”44

๔๕ ซ่ึงเปนสันติภาพภายนอกใน
ภาวะท่ียังไมมีความรุนแรง สวนสันติภาพภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือการสรางสันติภาพในระหวางท่ีมี
ความขัดแยงรุนแรง “เปนกระบวนการท่ีแสดงออกดวยความพยายามท่ีจะชวยกันหาทางออกเพ่ือยุติ
ปญหาสงครามท่ีเกิดข้ึนแลว และหาทางปองกันสงครามไมใหเกิดข้ึนอีก โดยหาทางออกท่ีทําใหเกิด
ความพอใจดวยกันทุกฝาย ท้ังฝายผูชนะและผูแพ เรียกวาเปนสภาพแหงความสมานฉันท”  เพ่ือให
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงไมใหรุกลามไปสูความรุนแรง หรือเม่ือเกิดความรุนแรงแลวก็พยายาม
หาทางออกดวยสันติวิธี ปรากฏการณหนึ่งท่ีทําใหเห็นความพยายามแกปญหาความรุนแรงระหวาง
ประเทศ คือ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๑๙๗๗ ประธานาธิบดีอัลวาร ซาดัท แหงประเทศอียิปต ไดทําให
โลกตะลึงโดยการเสนอท่ีจะบินไปกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของศัตรูเพ่ือเจรจาสันติภาพ เปนครั้งแรกท่ี
เขาไดทะลวงกําแพงทางจิตวิทยาท่ีก้ันขวางระหวางชาวอาหรับและอิสราเอล กอนหนานั้นไมมีผูนํา
อาหรับคนใดยอมรับถึงการมีอยูของรัฐอิสราเอลตอสาธารณะ ไมแมกระท่ังจะยอมเอยชื่อรัฐนั้นดวยซ้ํา 
แตมักเรียกวา “ลัทธิการยึดปาเลสไตน” เพียงชั่วขามคืนเดียวของการเดินทางอันนาประหลาดใจของ
ซาดัทไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่ีเกิดข้ึนเพียงในหนึ่งสัปดาหหลังจากท่ีเขาเสนอความคิด ก็เปนภาพตรึงตรา
ของคนนับลานๆ ท้ังชาวอิสราเอลและชาวอาหรับ และไดสรางบรรยากาศท่ีนําไปสูการตกลงสันติภาพ
ท่ีแคมปเดวิดระหวางอียิปตกับอิสราเอล 4 5

๔๖ ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นถึงการยอมรับความมีอยูจริง
ของฝายตรงขาม และแสดงความใหเกียรติกัน จากนั้นก็สรางความไววางใจกันดวยการสรางความ
สัมพันธไมตรี โดยเลือกวิธีการท่ีไมใชความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง ขอตกลงในการรวมมือ
กันสรางสันติภาพจึงเปนพันธสัญญาของมวลมนุษยชาติ 

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ใหความสําคัญอยางยิ่งเก่ียวกับ
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ เพราะเชื่อวาสิ่งดังกลาวสามารถทําใหเกิดข้ึนภายในกลุม 
สังคม ประเทศ ระหวางประเทศ และโลก จะสงผลทําใหเกิดสันติภาพไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะตองอาศัย
ความรวมมือจากประเทศสมาชิก ท้ังหลายอยางจริงจังและจริงใจ สวนหลักคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวก็มีอยูอยางสมบูรณ มีความลึกซ้ึงกวางไกลและครอบคลุมยิ่งกวา 
เพราะสันติภาพในทางพระพุทธศาสนาเปนสันติภาพท่ีถาวร เม่ือเขาถึงแลวไดชื่อวาเปนผูปลดเปลื้อง

                                                           
 ๔๕ อางแลว, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, หนา ๖. 
 ๔๖ วิลเลียม ยูรี, กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน, (กรุงเทพมหานคร : สวนเงินมีมา, 

๒๕๔๗), หนา ๑๗๘. 



 
   ๑๙ 
 

เครื่องพันธนาการท้ังหลายอยางสิ้นเชิง ซ่ึงมนุษยทุกคนก็สามารถเขาถึงไดโดยเสมอภาคกัน ทาทีของ
พุทธศาสนาตอการเขาถึงสันติภาพปรากฏในชวงท่ีพระพุทธเจาตรัสกับสุภัททะวา “ถาภิกษุมีความ
เปนอยูโดยชอบแลวโลกก็จะไมวางจากพระอรหันต เม่ือถามวาจะดําเนินชีวิตอยางไร ก็ทรงตอบวา
ดําเนินชีวิตในแบบท่ีโลกไมวางจากพระอรหันต” 46

๔๗ พระอรหันตเปนผูท่ีมีความสงบระงับ ท้ังสงบจิต 
สงบจากการรูแจง และมีพฤติกรรมสงบ ไมกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงท้ังกับตนเองและ
ผูอ่ืน การดําเนินชีวิตแบบโลกไมวางจากพระอรหันตจึงเปนการดําเนินชีวิตดวยความสงบ โลกไมวาง
จากพระอรหันตจึงมีความหมายวาโลกไมวางจากผูสงบ การดําเนินชีวิตอยางผูสงบก็คือการไมใชความ
รุนแรงตอกัน ซ่ึงจะมีผลทําใหโลกสงบดวย อันเปนสันติภาพภายนอก ทําใหบุคคล สังคมและโลกไมมี
การเบียดเบียนกัน ไมใชความรุนแรงตอกัน มีแตความรัก ความผูกพัน ความยุติธรรม เสรีภาพและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน รวมท้ังมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  

 ๓) ประเภทของสันติภาพตามชวงเวลา  
 สันติภาพเปนชวงเวลาท่ีมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

สันติภาพเปนเพียงชวงเวลาหนึ่งของมวลมนุษยชาติ ข้ึนอยูกับวามนุษยจะสามารถบริหารชวงเวลานั้น
ไดยืดยาวมากนอยแคไหน และพบวาสันติภาพแบงออกเปน ๓ ชวงเวลา คือ 

  (๑) สันติภาพชั่วคราว คือ สันติภาพท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ ชวงเวลาไมนาน ไม
เกิดข้ึนเปนประจําและไมคงอยูตลอดไป สันติภาพชั่วคราวจึงเกิดข้ึนบางชวงเวลาหรือชั่วขณะ ซ่ึงอาจ
เปนการวางเวนจากการใชความรุนแรง แตจะเปนภาวะท่ีตั้งอยูไดไมนาน เปรียบเสมือนกําแพงก้ัน
ระหวางความรุนแรงกับความรุนแรง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการยุติหรือระหวางการเตรียมการใชความรุนแรง 
การแยกกันอยู การแทรกแซงโดยคนกลาง “สันติภาพชั่วคราวเกิดจากอํานาจบังคับชวยกันจัด โดย
อาศัยอํานาจเปนเครื่องมือ ไมใชสันติภาพท่ีแทจริง และไมใชสันติภาพถาวร”47

๔๘ 
  (๒) สันติภาพระยะยาว คือ ไมใชสันติภาพท่ีมีความยาวเชิงเนื้อท่ีหรือระยะทาง แต

เปนสันติภาพตามระยะเวลาเปนการขยายชองวางระหวางความรุนแรงใหกวางมากข้ึน ทําใหเกิด
ชวงเวลาท่ีปราศจากความรุนแรงยาวนานข้ึน อาจใชเวลาหลายปหรือหลายชวงอายุคน ซ่ึงสันติภาพ
ระยะยาวจะไมมีความรุนแรงเชิงกายภาพ เพราะความรุนแรงรูปแบบอ่ืนยังปรากฏอยู แตมีผลกระทบ
นอยลง สันติภาพระยะยาวนี้จึงเปนความผอนคลายทางสังคม ไมตึงเครียด ไมรุนแรงหรือไมมีการทํา
สงคราม ซ่ึงเกิดจากการรวมกันทําขอตกลง ทําสนธิสัญญา หรือทําปฏิญญารวมกัน เพ่ือยุติการใชความ
รุนแรงตอกัน สันติภาพระยะยาวไมใชเพียงแคระดับบนเทานั้น แตยังรวมไปถึงสันติภาพระดับลางคือ
ระหวางบุคคลและสังคมดวย ๓. สันติภาพถาวร คือ สันติภาพท่ีเกิดข้ึนภายในใจท่ีเกิดจากความหลุด
พนจากกิเลสตัณหา จัดเปนสันติภาพเชิงภาวะ (สันติภาวะ) เม่ือสามารถปฏิบัติจนเขาถึงภาวะนี้แลว
ยอมเขาถึงสันติภาพถาวรไดเหมือนกันทุกคน พุทธศาสนาเรียกภาวะนี้วานิพพาน สันติภาพตาม
ชวงเวลาจึงเปนประเภทท่ีทําใหทราบกําหนดเวลาของสันติภาพ โดยแสดงออกใน ๓ ระยะเวลา คือ 
สันติภาพชั่วคราว สันติภาพระยะยาวและสันติภาพถาวร ซ่ึงจําแนกประเภทของสันติภาพออกตาม

                                                           
 ๔๗ พุทธทาสภิกขุ, การดํารงชีวิตท่ีถูกตอง, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๑.  
 ๔๘ ไพโรจน อยูมณเฑียร, วาทะธรรมวาดวยสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บานลานธรรม, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๒. 



 
   ๒๐ 
 

ระยะเวลา และข้ึนอยูกับคุณสมบัติของสันติภาพวาสามารถใชเวลาในการดํารงอยูมากนอยแคไหน 
หากมองตามสถานการณก็จะเห็นวาสันติภาพระยะยาวจะสัมผัสไดเชิงรูปธรรมมากกวา เพราะมี
กระบวนการท่ีเปนระบบมากกวาสันติภาพชั่วคราว ในขณะท่ีสันติภาพถาวรก็เปนประสบการณทางจิต
ท่ีหาตัวชี้วัดไดยาก ถึงแมจะยอมรับวาเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนไดจริงก็ตาม  

 ๔) ประเภทของสันติภาพแบบทวินัย  
 ถาหากมองสันติภาพโดยการเอามนุษยเปนศูนยกลางก็จะเห็นวาฐานของสันติภาพเกิดได 

๒ นัย ดวยกัน คือ 
  (๑) สันติภาพแบบอุปนัย คือ ความเห็นวาสันติภาพเกิดจากสวนยอย แลวขยายไปสู

สวนรวม โดยมีฐานเริ่มตนมาจากจิตใจของมนุษย “เม่ือทําจิตใจใหเปนสันติภาพแลว มนุษยก็เปน
มนุษยท่ีมีสันติภาพ เม่ือมนุษยมีสันติภาพแลวโลกก็จะมีสันติภาพ” โดยมองวาความไมมีสันติภาพเกิด
จากการท่ีมนุษยมีกิเลส ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีกาวราวรุนแรงและเห็นแกตัว สงผลกระทบตอผูอ่ืนใน
วงกวางตอไป “สันติภาพตองมาจากความไมเห็นแกตัว สันติภาพของโลกข้ึนอยูกับสันติภาพสวนบุคคล 
ถาบุคคลไมมีสันติภาพแลวโลกจะมีสันติภาพไมได สันติภาพโลกเกิดไมไดถาไมมีสันติภาพบุคคล 
สันติภาพบุคคลอยูท่ีความไมเห็นแกตัว” 48

๔๙ สันติภาพแบบอุปนัยนี้สวนใหญจึงเปนแนวคิดทางศาสนา
หรือนักจิตนิยม ซ่ึงเห็นวาการสรางสันติภาพควรเริ่มตนจากภายในสูภายนอก จากจิตสูพฤติกรรมและ
จากพฤติกรรมของคนไปสูพฤติกรรมสังคม เม่ือคนท่ีมีกิเลสตัณหาและความเห็นแกตัวอยูรวมกันในโลก
มากข้ึน ก็กลายเปนโลกแหงความเห็นแกตัว 

  (๒) สันติภาพแบบนิรนัย คือ สันติภาพในรูปแบบท่ีทําใหสังคมมีสันติภาพ เม่ือสังคมมี
สันติภาพแลวคนในสังคมก็จะมีสันติภาพไปดวย มุมมองลักษณะนี้จึงทําใหเกิดความพยายามท่ีจะทําให
สังคมมีระเบียบ จึงไดรางระเบียบ กติกา กฎหมาย พันธสัญญาหรือปฏิญญาเพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม หรือเปนการปรับโครงสรางใหเอ้ืออํานวยตอ
การเกิดสันติภาพ เพ่ือนําโครงสรางเหลานั้นมาเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบมนุษยใหมีแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน 

 ดังนั้น สันติภาพแบบทวินัยจึงจําแนกออกเปน ๒ ประการ คือ สันติภาพท่ีเห็นวามนุษย
เปนพ้ืนฐานของสันติภาพ การจะทําใหเกิดสันติภาพจึงตองเริ่มตนจากภายในสูภายนอก แลวขยายผล
ไปสูสังคมตอไป กลุมนี้เห็นวาเม่ือคนดีแลวยอมทําใหสังคมเปนสันติภาพดวย สันติภาพประเภทนี้เปน
การมองในระดับลางสูบน ปญหาของการมองลักษณะนี้ก็คือ เราจะรูไดอยางไรวาคนนั้นมีจิตใจท่ีเปน
สันติภาพ พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกอาจเปนการเสแสรงแกลงทําดีก็ได ในขณะท่ีจิตแฝงไปดวยความ
ละโมบและพยาบาทอยางรุนแรง แมจะยอมรับวาจิตใจมีผลตอพฤติกรรมก็ตาม แตก็เปนสิ่งท่ีจับตอง
ทางรูปธรรมไดยาก สวนสันติภาพอีกประการหนึ่งคือ สันติภาพแบบนิรนัยจะมีลักษณะเปนโครงสราง
ระดับบนสูลาง ซ่ึงจะมีปญหาคือมีผูกําหนดนโยบายเพียงไมก่ีคนเพ่ือนํามาใชกับคนสวนใหญ หากมี
อคติหรือขาดความรอบครอบอาจกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางดานการปฏิบัติได ซ่ึงจะเปนชนวน
นําไปสูความรุนแรงรอบใหมและมีรูปแบบท่ีแตกตางออกไป 

  
 

                                                           
 ๔๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗. 



 
   ๒๑ 
 

 ๕) ประเภทของสันติภาพเชิงระบบ 
 สันติภาพสามารถเกิดข้ึนไดหลากหลายรูปแบบและหลายประเภท ตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
แตหากมองการเกิดสันติภาพในมิติของระบบก็จะเห็นวาการเกิดสันติภาพบางครั้งมนุษยไมตองเขาไป
แทรกแซงก็เกิดสันติภาพได แตบางสถานการณมนุษยจะตองเขาไปแทรกแซงเพ่ือทําใหเกิดสันติภาพ 
จากการศึกษาพบวาสันติภาพเกิดข้ึนได ๒ ระบบ คือ 

  (๑) สันติภาพท่ีไมเปนระบบ คือ สันติภาพท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมไดผานการ
แทรกแซงของมนุษย เชน ความสงบของธรรมชาติ การเลิกทะเลาะวิวาทกันหลังจากฝายหนึ่งยอมแพ 
การหยุดทําสงครามเพราะขาดเงินสนับสนุน หรือหยุดทําสงครามเพราะตางฝายตางออนลาและ
สูญเสียมาก การขาดเสบียงอาหาร หรือกลุมท่ีเคยใชความรุนแรงมีศักยภาพลดนอยลงจนไมมีขีด
ความสามารถท่ีจะกอความรุนแรงได เปนตน 

  (๒) สัน ติภาพท่ีเปนระบบ คือ สันติภาพท่ีมนุษย เขาไปแทรกแซงอยางเปน
กระบวนการ หรือเปนสันติภาพท่ีมนุษยไดจัดการใหเกิดข้ึน เชน การเจรจาสันติภาพ การทํา
สนธิสัญญาเพ่ือสงบศึก การตอรองหรือการไกลเกลี่ยเพ่ือใหยุติความรุนแรง รวมกันกอตั้งองคกรเพ่ือ
สันติภาพข้ึน รวมท้ังการเยียวยารักษาเหยื่อท่ีไดรับผลกระทบจากการใชความรุนแรง เปนตน  

 ๖) ประเภทของสันติภาพตามระดับ 
 เม่ือกลาวถึงสันติภาพครั้งใดก็จะมีคําถามตามมาวาสันติภาพเกิดข้ึนไดก่ีระดับ เราจะ

จัดการกับความไมเปนสันติภาพในแตละระดับอยางไร ซ่ึงจะทําใหเห็นโครงสรางท่ีแทจริงของสันติภาพ
ในระดับตางๆ หากยังไมเขาใจระดับของสันติภาพก็จะทําใหการสรางสันติภาพมีอุปสรรคมากข้ึน เม่ือ
จะศึกษาสันติภาพจึงควรเขาใจขอบเขตของสันติภาพในระดับตางๆ โดยแบงออกเปน ๙ ระดับ 49

๕๐ ๑) 
สันติภาพภายในบุคคล คือ สภาพท่ีไมมีความขัดแยงในตัวบุคคล มีจิตใจสงบสุข ๒) สันติภาพระหวาง
บุคคล คือ สภาพท่ีไมมีความขัดแยงระหวางบุคคล ๓) สันติภาพภายในหมูคณะ คือ สภาพท่ีไมมีความ
ขัดแยงภายในหมูคณะ ๔) สันติภาพระหวางหมูคณะตางๆ คือ สภาพไมมีความขัดแยงระหวางกลุม ๕) 
สันติภาพภายในเผาพันธุ ๖) สันติภาพระหวางเผาพันธุ ๗) สันติภาพภายในชาติ ๘) สันติภาพระหวาง
ประเทศ ๙) สันติภาพโลก  

 สันติภาพแตละระดับจะมีความซับซอนท่ีแตกตางกัน สันติภาพในระดับท่ีมีความกวางใหญ
อยางสันติภาพระหวางประเทศและสันติภาพโลกยิ่งมีองคประกอบและปจจัยท่ีซับซอน การดําเนินการ
เพ่ือสันติภาพยอมยากลําบากมากข้ึน ความเขาใจระดับของสันติภาพทําใหสามารถจัดการกับความ
รุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจํากัดวงไมใหรุกลามไปสูระดับอ่ืนตอไป เชน การท่ีผูนํา
ประเทศมีการตอบโตกันผานสื่อสารมวลชน กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูนําประเทศ แตผูนํา
เหลานั้นก็จะนําประเทศไปสูการทําสงคราม และอาจมีการดึงประเทศอ่ืนมาเปนแนวรวม ซ่ึงจะทําให
สงครามมีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากข้ึน ความซับซอนของปญหาก็จะเพ่ิมมากข้ึน สิ่งเหลานี้
ลวนแปรรูปมาจากการไมมีสันติภาพระหวางบุคคล คือ ผูนําประเทศเพียง ๒ คนเทานั้น แตก็สงผล
สะเทือนไปถึงการขาดสันติภาพในระดับโลกดวย เม่ือเขาใจตนตอของการขาดสันติภาพวามาจากระดับ
บุคคลก็สามารถแกไขปญหาเฉพาะในระหวางบุคคลเทานั้น เพ่ือไมใหเกิดความรุนแรงในภาพกวาง
ตอไป  
                                                           

 ๕๐ อางแลว, คัทลียา รัตนวงศ, “แนวคิดเร่ืองสันติภาพของซัยยิด กุฏบ”, หนา ๓๗. 



 
   ๒๒ 
 

 ๗) ประเภทของสันติภาพแบบไตรภาคี  
 การสรางสันติภาพและผลท่ีเกิดจากการสรางสันติภาพลวนมีความสอดคลองเปนภาคี

เดียวกัน จากการศึกษาพบวาการสรางสันติภาพควรเปนภาคีเดียวกัน โดยภาคีเหลานั้นแบงออกเปน ๓ 
ประเภท คือ 

 ๑. สันติภาพโดยตรง คือ ความสงบท่ีเปนรูปธรรมทันที เชน หยุดการฆา หยุดการทําราย 
หยุดการกดข่ี ทรมานทางกาย และหยุดสนับสนุนการใชความรุนแรง เปนตน  

 ๒. สันติภาพโดยออม คือ สันติภาพท่ีไมแสดงผลทันที แตตองใชเวลานานกวาจะได
สันติภาพ และตองใชกระบวนการท่ีหลากหลาย บางครั้งเรียกสันติภาพเชิงโครงสราง เพราะเปนการ
เขาไปจัดการกับโครงสรางทางสังคมใหเอ้ือและสงเสริมสันติภาพ รวมไปถึงกระบวนการท่ีทําใหจิตใจ
สงบ การจัดสรรโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมกันและความยุติธรรม เปนตน  

 ๓. สันติภาพเชิงวัฒนธรรม คือ มีความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและวิถีชีวิตท่ีไมใชหรือไม
สงเสริมความรุนแรง บางครั้งเรียกวาวัฒนธรรมการใชอํานาจหรือวัฒนธรรมของการใชความรุนแรง 
เพราะวาวัฒนธรรมของการใชอํานาจจะเปนภาวะสุมเสี่ยงตอการใชความรุนแรง หากมีสันติภาพเชิง
วัฒนธรรมก็จะทําใหมีความเชื่อหรือประเพณีนิยมความรุนแรงนอยลง โลกแหงความพยาบาท ความ
อาฆาต ความรุนแรงก็จะลดนอยลงไปดวย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมเชิงสันติ สันติภาพแบบไตรภาคีเปนสวน
เชื่อมประสานเปนภาคีเดียวกัน โดยผลจากการหยุดใชความรุนแรงทําใหเกิดสันติภาพทันที ซ่ึงเปน
สันติภาพท่ีสงผลโดยตรง สวนการจัดการโครงสรางสังคมเพ่ือไมใหเอ้ือตอการใชความรุนแรง จะสงผล
ใหเกิดสันติภาพทางออม เม่ือโครงสรางทางสังคมไมเอ้ือตอการใชความรุนแรง ทําใหวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีนิยมความสงบไปดวย ซ่ึงนําไปสูวัฒนธรรมของสันติภาพ เชน วัฒนธรรมชาวพุทธท่ี
ปฏิบัติตามศีล ๕ อันเปนวัฒนธรรมแหงความเมตตา เปนตน  

 ๘) ประเภทของสันติภาพตามสภาพ 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ไดจําแนกสันติภาพตามสภาพออกเปน ๔ ประเภท ดังตอไปนี้ 

๑) สันติภาพ คือ สภาพท่ีปราศจากสงคราม ๒) สันติภาพ คือ สภาพท่ีปราศจากความรุนแรง ๓) 
สันติภาพ คือ สภาพท่ีปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง ๔) สันติภาพ คือ สภาพท่ี
ปราศจากความรุนแรง แตขัดแยงกันได “การตีความคําวาสันติภาพจึงมักจะมีความแตกตางกันในเชิง
เปาหมาย เชน บางทานมองวาสันติภาพคือภาวะท่ีไรซ่ึงความขัดแยงรุนแรง บางทานจะตีความคําวา
สันติภาพวามนุษยขัดแยงกันได แตไมควรจะใชความรุนแรงเขาไปเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา การ
ตีความยอมนําไปสูการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน”50

๕๑  
 จะเห็นวาสันติภาพมีหลายประเภท หากมองในมิติของการตีคาก็จะเห็นวาสันติภาพมี

คุณคาเปนบวกและลบ จะใหคาเชิงประโยชนในวงกวางหรือวงแคบ แตเม่ือมองในเชิงภาวะก็จะเห็นวา
สันติภาพเปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนไดท้ังภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะเห็นวาการเกิดข้ึนของ
สันติภาพสามารถแบงไดตามชวงระยะเวลา คือ สันติภาพบางอยางเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว เชน การแยก
คูขัดแยงรุนแรงออกจากกัน สันติภาพบางอยางมีระยะเวลายาวนาน เชน การทําสัญญาสงบศึก การ
สรางสัมพันธไมตรี สันติภาพบางอยางมีความถาวร ซ่ึงเปนสันติภาพภายในท่ีหลุดพนจากกิเลสตัณหา 

                                                           
 ๕๑ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ

ความขัดแยง, หนา ๙๑. 



 
   ๒๓ 
 

แตถามองตามประเภทของการสรางสันติภาพก็จะมีขอบขายอยูเปนทวินัย คือ รูปแบบการสราง
สันติภาพจากภายในสูภายนอก หรือสรางจากบุคคลขยายออกไปสูสังคม (รูปแบบอุปนัย) และรูปแบบ
การสรางสันติภาพจากภายนอกเขามาสูภายใน หรือสรางจากสังคมเขามาสูบุคคล (รูปแบบนิรนัย) 
นอกจากนี้ยังพบวาสันติภาพสามารถเกิดข้ึนไดดวยมูลเหตุมาจาก ๒ ระบบ คือ สันติภาพเชิงระบบ ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการเขาไปแทรกแซงของมนุษยอยางเปนกระบวนการ เชน การเจรจาสันติภาพหรือการทูต
เชิงสันติ เปนตน และสันติภาพท่ีไมเปนระบบ ซ่ึงสวนใหญเกิดจากสันติภาพตามธรรมชาติ หรือเกิด
จากคูกรณีแยกกันไปเองในลักษณะตางคนตางอยู ไมรวมมือกันและไมทะเลาะกัน ซ่ึงสันติภาพประเภท
นี้มีอยูท่ัวไปทุกสังคม 

 เม่ือมองสันติภาพเชิงระดับก็จะอยูในขอบขายของสันติภาพในบุคคล สันติภาพระหวาง
บุคคลสันติภาพของหมูคณะ สันติภาพระหวางหมูคณะ สันติภาพในเผาพันธุ สันติภาพระหวางเผาพันธุ 
สันติภาพภายในชาติ สันติภาพระหวางชาติ และสันติภาพรวมกันท้ังโลก นอกจากสันติภาพเชิงระดับ
แลว ยังมีสันติภาพท่ีเปนกระบวนการ ซ่ึงจะมีความเชื่อมโยงกันเปนไตรภาคี เม่ือมีความรุนแรงเกิดข้ึน
จะตองเรงสรางสันติภาพทางตรง โดยหาวิธีการยุติความรุนแรงใหไดโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นก็สราง
สันติภาพทางออมโดยการทําสนธิสัญญา ปฏิญญา ทําขอตกลงรวมกัน หรือรวมกันกอต้ังองคกร
สันติภาพข้ึน จากนั้นก็ยกระดับไปสูกระบวนการสรางสันติภาพทางวัฒนธรรม คือ การปลูกฝง
วัฒนธรรมแหงเมตตา ความเอ้ืออาทร และลดวัฒนธรรมท่ีสรางความรุนแรง อาฆาต พยาบาทหรือ
คานิยมแบบแบงแยก เปนตน ซ่ึงสันติภาพประเภทไตรภาคีจะเปนกระบวนการสรางสันติภาพท่ีรับชวง
ตอกันเปนเครือขาย แตเม่ือมองสันติภาพตามสภาพจะมี ๔ ประเภท คือ สภาพท่ีปราศจากสงคราม 
สภาพท่ีปราศจากความรุนแรง สภาพท่ีปราศจากความรุนแรงและความขัดแยง สภาพท่ีปราศจาก
ความรุนแรงแตขัดแยงกันได จึงมีคําถามตามมาวาในเม่ือสันติภาพมีหลายประเภทแลวจะยึดถือ
ประเภทใดเปนหลัก ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาสันติภาพสากลมีเพียงประเภทเดียว คือ สันติภาพท่ีไมใชความ
รุนแรงตอตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาติใหไดรับความเดือดรอนท้ังทางตรงและทางออมในทุกรูปแบบ 
 ๒.๑.๓ ความสําคัญของสันติภาพ  

 สันติภาพมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต ไมใชมีความสําคัญเฉพาะกับมนุษยเทานั้น แตยังมี
ความสําคัญกวางไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนดวย ประเด็นสําคัญจึงอยูท่ีวาจะทําอยางไรจึงจะเห็นความสําคัญ
ของสันติภาพ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามนุษยสวนใหญจะเห็นความสําคัญของสันติภาพก็ตอเม่ืออยูในภาวะท่ี
รูสึกเดือดรอนในดานใดดานหนึ่ง เชน การขาดแคลนอาหารทําใหคนเดือดรอน การกอความรุนแรงทํา
ใหเกิดภาวะคุกคาม การเอารัดเอาเปรียบหรือขาดความยุติธรรม ทําใหคนอีกกลุมหนึ่งรูสึกเดือดรอน 
เปนตน ภาวะความเดือดรอนเหลานี้เปนผลพวงมาจากการขาดสันติภาพ เม่ือใดท่ีคนหรือกลุมคนมี
ความเดือดรอนท้ังทางตรงและทางออมก็แสดงใหเห็นถึงภาวะท่ีขาดสันติภาพ ซ่ึงมนุษยจะสัมผัสกับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดสันติภาพไดเร็วมาก ดังนั้น สันติภาพจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในฐานะเปน
สวนสําคัญตอชีวิต และเปนความตองการสากล เพราะจะทําใหเกิดความสงบสุข จากการศึกษาพบวา
สันติภาพมีความสําคัญในดานตางๆ ดังตอไปนี้  

 ๑) ความสําคัญในฐานะท่ีเปนเปาหมายของชีวิต 
 เปาหมายของทุกชีวิตลวนมีความมุงหมายท่ีจะดําเนินอยูบนเสนทางของความสงบสุข 

แมแตสัตวก็ตองการจะมีชีวิตท่ีมีความสุข เพียงแตจะแตกตางกันทางเจตจํานงเทานั้นเอง สัตวบาง



 
   ๒๔ 
 

จําพวกอาจมีความสุขกับการมีอาหารกิน มีท่ีอยู ไมอยูในภาวะของการถูกคุกคาม เปนตน ทุกชีวิตจึงมี
เปาหมายเดียวกันคือการอยูอยางไมเดือดรอน ท้ังในแงของสวนตนและสังคมสวนรวม ความตองการ
เหลานั้นลวนเปนเปาหมายของชีวิต “สนัติภาพ (Peace) เปนสังคมแหงเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังท่ี
จะอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนเปาหมายของชีวิตและสังคม” 51

๕๒ เปนเปาหมายสาธารณะท่ีชีวิต
ตองการ อยากจับตอง และพยายามแสวงหาเม่ือรูสึกวาตนเองบกพรองจากสภาวะหรือสภาพของความ
สงบสุข  

 ๒) ความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิ่งจําเปนตอสิ่งมีชีวิต 
 สันติภาพมีความเก่ียวของกับชีวิต และเปนปจจัยท่ีมีความจําเปนพ้ืนฐานท่ีผูกติดอยูกับ

ปจจัยพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต การมีอาหารกิน มีเครื่องนุงหม มีท่ีอยูอาศัยและมียารักษาโรคเปน
สิ่งจําเปนตอชีวิต แตความจําเปนเหลานั้นยังไมสามารถสนองความสุขท่ีแทจริงไดหากยังมีภัยคุกคาม
อยู หลวงพอพุทธทาสจึงกลาววา “สันติภาพมีความสําคัญอยูในตัวของมันเอง มีความจําเปนสําหรับ
ชีวิตทุกชนิด ไมวาชีวิตระดับไหนลวนแตตองการสันติภาพหรืออยูไดดวยความมีสันติภาพ” 52

๕๓ ชีวิตไม
สามารถดํารงอยูไดโดยปราศจากสันติภาพ มนุษยพยายามแสวงหาปจจัยตางๆ เพ่ือสนองความ
ตองการของตนเอง ความตองการของมนุษยไมไดอยูนอกเหนือไปจากความสุขในชีวิต “สันติภาพเปน
ยอดปรารถนาของประชาชนท้ังปวง โดยไมจํากัดเพศ วัย อาชีพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา พรรค
การเมือง และลัทธิ” 53

๕๔ แมวาจะมีอุดมการณหรือชาติพันธท่ีแตกตางกันก็ตาม หากไมมีสันติภาพก็จะ
ทําใหเกิดการทําลายลางกันอยางรุนแรง เหมือนกับบางชวงเวลาของประวัติศาสตรโลก การท่ีสามารถ
อยูรวมกันไดเพราะเห็นวาเปนความจําเปนอยางยิ่ง การท่ีมนุษยชาติสามารถอยูรวมกันไดก็เพราะวา
มนุษยมีสันติภาพ ดังนั้น มนุษยจึงมีชีวิตอยูไดเพราะมีสันติภาพนั่นเอง  

 ๓) ความสําคัญในฐานะเปนอุดมการณทางศาสนา ศาสนาเปนความเชื่อถือของมนุษย เปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ศาสนาเปนความเชื่อท่ีวาดวย
ความดีงาม มีอุดมการณเพ่ือทําใหศาสนิกเปนคนดี สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข “ทุกศาสนา
จึงมีความรับผิดชอบท่ีจะผลักดันสันติภาพข้ึนในโลก แตนาเศราท่ีพบวาศาสนาไดกลายมาเปนสาเหตุ
ของความขัดแยงเสียเอง” 54

๕๕ อุดมการณของการกอตั้งศาสนาเปนไปเพ่ือใหโลกสงบรมเย็น ซ่ึงถือวา
เปนหลักการท่ีดี แตมนุษยมักจะเอาหลักการดีเหลานั้นไปรับใชการเมืองเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับ
การเอารัดเอาเปรียบหรือทําลายฝายตรงขาม อุดมการณของศาสนาไมใชเพ่ือทําลายราง แตเปนการ
สรางสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว หรือระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีอยูรอบตัว ศาสนา
ท่ียึดแนวทางสันติภาพจึงเปนศาสนาแหงโลกหรือศาสนาสากล  

                                                           
 ๕๒ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ

ความขัดแยง, หนา ๙๑.   
 ๕๓ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, พิมพครั้งท่ี ๒, (สุราษฎรธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๑), หนา ๑.   
 ๕๔ ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู ความจริงทางประวัติศาสตรดวย

กระบวนทัศนของฝายประชาชน, หนา ๔๐.   
 ๕๕ สาธุคุณซันเมียง มูน, ในฐานะพลเมืองผูรักสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๔), หนา ๕.   



 
   ๒๕ 
 

 ๔) ความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือในการสรางสมดุลเชิงอํานาจ การท่ีมนุษยสามารถอยู
รวมกันไดทามกลางความแตกตาง ก็เพราะวามนุษยรูจักการปรับสมดุลเชิงอํานาจ แมจะมีผูใชอํานาจ
แตก็ไมใหอิสระในการใชอํานาจตามอําเภอใจ ผูใชอํานาจจะมีอํานาจไดก็เพราะใชอํานาจดวย
ความชอบธรรม สวนผูท่ีอยูใตอํานาจก็จะยอมรับเฉพาะการใชอํานาจท่ีชอบธรรมเทานั้น หากใชอํานาจ
โดยขาดความชอบธรรม อํานาจนั้นก็จะถูกสั่นคลอนเพราะจะถูกตอตานจากผูอยูใตอํานาจ เพ่ือความ
รอมชอมกับผูอยู ใต อํานาจ ผู มี อํานาจจึงใช อํานาจดวยความระมัดระวัง และไมลุแก อํานาจ 
เชนเดียวกับโครงสรางระดับบน “องคการสหประชาชาติทําหนาท่ีรอบดาน ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การพัฒนา การทหาร วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพ่ือชวยเสริมสรางความรวมมือระหวางรัฐ แจกแจงอํานาจ
และความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจระหวางรัฐ อันเปนการลดความขัดแยงลง”55

๕๖ อํานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจจะถูกใชเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศ ชาติมหาอํานาจจะตองลดบทบาทเชิงอํานาจเพ่ือ
จะไดรับความไววางใจจากชาติอ่ืน ทําใหเกิดระบบสมดุลเชิงอํานาจข้ึน มีการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือหาประโยชนรวมกัน และชวยเหลือประเทศดอยพัฒนา เชน กลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จี 
๒๐ (Group Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) เปนกลุมความรวมมือ
จากประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ ๑๙ ประเทศ “ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา ๗ 
ประเทศ (จี-๗) คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ญ่ีปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจเกิดใหมขนาดใหญ ๑๒ ประเทศ ประกอบดวย ประเทศอารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต เกาหลีใตและตุรกี ซ่ึงประเทศกลุมจี 
๒๐ มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเทากับ ๙๐ เปอรเซ็นของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 
๒ ใน ๓ ของโลก”  โดยองคกรระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ เชน สหภาพยุโรป องคการการคา
โลก กลุมประเทศสงออกน้ํามัน สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป เขตการคาเสรีอาเซียน ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และการทําขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ เปนตน 

 นอกจากจะสรางสมดุลทางเศรษฐกิจแลวยังมีการรวมมือกันทางการเมืองมากข้ึน เพ่ือลด
โอกาสในการขัดแยง และสรางความสัมพันธระหวางประเทศ เชน องคกรสหประชาชาติ (United 
Nation -UN) ซ่ึงเปนการรวมกลุมกันของประเทศตางๆ ในระดับโลก ภายหลังจากหายนะอันใหญ
หลวงท่ีเกิดจากน้ํามือของมนุษย คือ สงครามโลกครั้งท่ี ๒ ไดยุติลง โดยประเทศไทยไดเขารวมเปน
สมาชิกขององคการสหประชาชาติเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๖ อยูในลําดับท่ี ๕๔ “วัตถุประสงค
ขององคการสหประชาชาติเพ่ือทําใหเกิดสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ การพัฒนา
ความสัมพันธระหวางประชาชาติเพ่ือบรรลุความรวมมือระหวางประเทศ อันจะนําไปสูการแกปญหา
ระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” โดยความพยายามเหลานั้นก็เพ่ือใหสามารถอยู
รวมกันไดในฐานะเปนหุนสวนของโลก ซ่ึงก็คือความพยายามสรางสันติภาพนั่นเอง แสดงวาสันติภาพ
เปนแรงผลักดันใหมนุษยพยายามแสวงหาวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติ ไมใหฝายท่ีมีอํานาจเหนือ
รังแกฝายท่ีดอยกวา ซ่ึงจะทําใหโลกมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

 ๕) ความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือท่ีทําใหโลกอยูรอดจากภัยคุกคาม ภัยคุกคามทําให
เกิดความหวาดหวั่น และสุมเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน เม่ือโลกมีภัยคุกคาม มนุษยท่ีอาศัย

                                                           
 ๕๖ อภิญญา รัตนมงคลมาศ , ความขัดแยงระหวางประเทศ , (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๕.   



 
   ๒๖ 
 

อยูบนโลกยอมไดรับผลกระทบไปดวย โดยภัยคุกคามโลกแบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ ภัยคุกคามแบบ
เกา เกิดจากการใชกองกําลังทหารเขาทําการรบ และยังรวมไปถึงการบอนทําลาย กอวินาศกรรม จาร
กรรม หรือท่ีมีการกระทําในลักษณะรัฐตอรัฐ เชน ในยุคสงครามเย็นท่ีสหรัฐ ฯ และสหภาพโซเวียตตาง
มีสถานะท่ีเปนภัยคุกคามตอกัน ทําใหตางฝายตางสะสมอาวุธนิวเคลียรจนถึงข้ันสามารถทําลายลาง
โลกได ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ บูรณภาพแหงดินแดน และ
อธิปไตยเหนือดินแดน เชน ภัยคุกคามจากลัทธิลาอาณานิคม หรือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

 สวนภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งคือ “ภัยคุกคามรูปแบบใหม” ภาษาอังกฤษจะใชคําวา 
“Non-Traditional Threat” เปนภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ไมใชภัยคุกคามเฉพาะมิติดานการทหาร
เทานั้น เชน ปญหาโลกรอนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยู
ของมวลมนุษยชาติและระบบนิเวศน หรือการเคลื่อนยายทุนจากบรรษัทขามชาติท่ีสงผลใหประเทศ
บางประเทศลมละลายไดภายในชั่วขามคืน หรือ การกอการรายและการกอความไมสงบท่ีกระทําตอผู
บริสุทธิ์ดวยความรุนแรงและสรางความหวาดกลัว หรือการคามนุษยขามชาติ เปนตน ภัยคุกคามใหม
แสดงออกหลายรูปแบบดังตอไปนี้ ๑)การแขงขันแยงชิงทรัพยากร (Competition over Resources) 
๒) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ๓) การเกิดข้ึนของชนกลุมนอย จากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรงกอใหเกิดการกระจุกตัวของความเจริญและความม่ังค่ัง สงผลให
เกิดความแตกตางในแงของคุณภาพชีวิต มีชองวางทางสังคม อันนํามาซ่ึงความรูสึกท่ีไมเทาเทียมกัน 
ความอิจฉา ความโกรธ ความเกลียดชัง การเอารัดเอาเปรียบ ความรูสึกแปลกแยก และในท่ีสุดก็มีการ
แสดงออกท่ีแตกตางกัน ทําใหบางกลุมใชความรุนแรงเปนเครื่องมือในการตอรองหรือสรางความเทา
เทียม เชน การอพยพยายถ่ินฐานของชนกลุมนอยในประเทศตาง ๆ กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี และการกอ
การราย เปนตน ดังในปจจุบันปญหาของการกอการรายไดแพรกระจายจนไมสามารถควบคุมได และผู
ท่ีเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีมีมากกวาผูท่ีเสียชีวิตจากการกอการราย ๔) การขยายอิทธิพลทาง
ทหาร (Global Militarisation) ถึงแมสงครามเย็นยุติลงสงผลใหเหลือข้ัวอํานาจเดียว ซ่ึงนาท่ีจะเปน
ผลดีและลดการสะสมอาวุธของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก แตสถานการณก็ไมไดเปนเชนนั้น ท้ังนี้เพราะ
สหรัฐฯ เองกลับพยายามท่ีจะกาวข้ึนมาเปนมหาอํานาจชาติเดียว จึงสงผลใหเกิดการขยายอิทธิพลทาง
ทหารอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กลิ่นอายของระบบอาวุธนิวเคลียรก็ไมไดจางหาย มีหลายประเทศกลับ
เริ่มมามองการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร และรวมไปถึงอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูงอยางตอเนื่อง 
เชน อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร ภัยคุกคามดังกลาวทําใหโลกไรเสถียรภาพ เต็มไป
ดวยความหวาดหวั่น ความไมม่ันคง สงผลกระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออม มีสภาพท่ีกอใหเกิด
ความรุนแรง ภัยคุกคามจึงเปนตัวชี้วัดสภาพการณท่ีขาดสันติภาพ “ความสําคัญของสันติภาพท้ังทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ลวนตั้งอยูบนฐานแนวคิดเก่ียวกับความอยูรอดของโลก
และมนุษยชาติ เพราะโลกเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยและสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย เม่ือโลกปลอดภัย มนุษย
และสิ่งมีชีวิตก็อยูรอดปลอดภัย” สันติภาพทําใหมนุษยไมเปนภัยคุกคามตอกัน ตลอดถึงไมคุกคามตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนทําใหเสียสมดุลยภาพ ทําใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 ๖) ความสําคัญในฐานะท่ีเปนเปาหมายของสันติวิธี 
 ในมาตราท่ี ๑ แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ไดกลาวถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญอันดับแรกของ

การกอตั้งไววา “เพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ เพ่ือปองกันและกําจัด



 
   ๒๗ 
 

การคุกคามตอสันติภาพ และเพ่ือระงับยับยั้งการกระทํารุกราน หรือการทําลายสันติภาพโดยวิธีการ
อ่ืนๆ และจะดําเนินการโดยสันติวิธี โดยสอดคลองกับหลักการแหงความยุติธรรม และกฎหมาย
ระหวางประเทศในการแกไขหรือระงับขอพิพาทหรือสถานการณระหวางประเทศอันจะนําไปสูการ
ทําลายสันติภาพ” 56

๕๗ กฎบัตรสหประชาชาติมุงเนนใหเกิดสันติภาพ และยุติขอพิพาทอันจะนําไปสู
รุนแรงในโครงสรางระดับบน และยังสามารถเขาไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศท่ีมีการใชความ
รุนแรงอยางชัดเจน เพ่ือยุติความรุนแรงและสรางสันติภาพข้ึน โดยยึดแนวทางสันติวิธี สันติวิธีจึงเปน
วิธีการท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพ 

 ๗) ความสําคัญในฐานะท่ีเปนความม่ันคงของสังคมโลก 
 นอกจากสันติภาพจะมีความสําคัญตอโลกเชิงมหัพภาคแลว “สันติภาพยังเปนยอดของ

ความสงบในทางธรรมและทางโลก เปนเง่ือนไขของการอยูอยางเสถียรภาพทางสังคม การเมือง การ
ตอสู เพ่ือการปลดปลอยมวลมนุษยชาติออกจากแอกของการกดข่ี ขูดรีด การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 
และเพ่ือคุณคาอ่ืนๆ ในทางสังคม” 57

๕๘ แมแตกฎบัตรสหประชาชาติ “มาตรา ๑ ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จะผดุงสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ” 58

๕๙ ชวงเวลาท่ีโลกมีสันติภาพยอมเปนชวงท่ีโลกอยู
ในสถานะของความม่ันคง ซ่ึงจะนําใหโลกมีความม่ันคง แนนหนา และตั้งอยูไดอยางคงทนถาวร 
สันติภาพมีความสําคัญตอความอยูรอดของมวลมนุษยชาติ สันติภาพครอบคลุมความม่ันคงทุกดาน ไม
วาจะเปนความม่ันคงดานเศรษฐกิจ ความม่ันคงดานทรัพยากร ความม่ันคงดานพลังงาน ความม่ันคง
ดานอาหาร ความม่ันคงดานสังคม ความม่ันคงดานอาหาร เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหมนุษยกับ
ธรรมชาติและโลกสามารถอยูรวมกันไดอยางม่ันคงตอไป  
  จะเห็นไดวาสันติภาพมีความสําคัญตอชีวิต สังคม ธรรมชาติและโลก เนื่องจากสันติภาพมี
ลักษณะเปนความสงบ เม่ือใดท่ีมีความสงบยอมไมมีการเบียดเบียนหรือทํารายกัน กอใหเกิดการ
รวมมือสรางสรรค พัฒนา และแบงปนกันอยางยุติธรรม ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แม
จะยังมีความขัดแยงแตก็ไมใชความรุนแรงตอกัน ไมทําใหมนุษยเปนภัยคุกคามตอมนุษยดวยกันเอง ไม
เปนภัยคุกคามตอธรรมชาติ และไมเปนภัยคุกคามตอโลกดวย สันติภาพจึงเปนเปาหมายของชีวิตและ
เปนสิ่งจําเปนท่ีสังคมโลกขาดไมได เพราะถาขาดสันติภาพเม่ือใดก็จะเกิดความวุนวายและเดือดรอน
ทันที นอกจากนี้สันติภาพยังเปนบอเกิดหรือความเชื่อทางอุดมการณทางศาสนาดวย เพราะทุกศาสนา
ลวนมีแนวทางมุงไปสูสันติ และสันติภาพยังปองกันไมใหใชอํานาจในเชิงคุกคาม เม่ือมีความขัดแยง
รุนแรงสันติภาพก็จะเปนอุดมคติหรือเปาหมายของการแกปญหาความขัดแยงรุนแรง ดังนั้น สันติภาพ
เปนสิ่งสากลท่ีมีความสําคัญกับมนุษยทุกชาติพันธ และมีความสําคัญตอความม่ันคงของโลกดวย 

  
 

                                                           
 ๕๗ สมพงศ ชูมาก , การปฏิ บั ติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในอดีตและปจจุ บัน , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๖-๗. 
 ๕๘ ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู ความจริงทางประวัติศาสตรดวย

กระบวนทัศนของฝายประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร ), หนา ๒. 
 ๕๙ กรันต ธนูเทพ, กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองภาคสงคราม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.พ.), หนา ๑๒๙. 



 
   ๒๘ 
 

 ๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตะวันตก 
 แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพของชาวตะวันตกท่ีผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการศึกษามีจํานวน 

๔ คน ประกอบไปดวย ยีน ชารป ในฐานะนักปฏิบัติการไรความรุนแรง, โยฮัน กัลตุง ซ่ึงเปนเจาของ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรุนแรงและเปนบิดาของสันติศึกษายุคใหม, วิลเลียม ยูรี ซ่ึงเปนเจาของ
ทฤษฎีฝายท่ี ๓ (สมานไมตรี), มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ซ่ึงเปนนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน ดังจะได
กลาวถึงตอไปนี้ 

 ๑. แนวคิดสันติภาพของยีน ชารป 
 ยีน ชารป เปนศาตราจารยทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยฮารวารด จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกดานทฤษฎีการเมือง จากมหาวิทยาลัยออกฟอรด อุทิศตนศึกษาเก่ียวกับปฏิบัติการไรความ
รุนแรงมาเปนเวลานาน โดยมักจะเดินทางไปศึกษากระบวนการตอสูโดยสันติวิธีของประชาชนท่ัวทุก
มุมโลก ไดรับการขนานนามวา “เปนยอดนักยุทธศาสตรฝายสันติวิธี ทานเปนผูกอตั้งสถาบันอัลเบิรต 
ไอนสไตน ข้ึนในป พ.ศ.๒๕๒๖ เพ่ือสงเสริมการวิจัยและใหการศึกษาเผยแพรปฏิบัติการไรความรุนแรง 
ในฐานะเปนยุทธศาสตรสําหรับการแกปญหาการรุกราน การปกครองแบบเผด็จการ การฆาลาง
เผาพันธุ และการกดข่ี จากผลงานท่ีปรากฏทําใหทานไดรับตําแหนงศาตราจารยกิตติคุณดานรัฐศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยแมสซาซูเซทส” 59

๖๐ โดยแนวคิดเก่ียวกับปฏิบัติการไรความรุนแรงของยีน ชารป มี
อิทธิพลอยางมากตอนักตอสูทางการเมืองในสายของสันติวิธี นอกจากนี้ประชาชนท่ัวไปยังสามารถ
นํามาใชในการเรียกรองความตองการตอผูมีอํานาจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ยีน ชารป มีแนวคิดวา “ปฏิบัติการไรความรุนแรงถือกําเนิดภายในกระบวนทัศนท่ีไม
ยอมรับวาความรุนแรงเปนวิถีทางเดียวหรือวิถีทางสุดทายท่ีจะแกปญหาความขัดแยงได และถือวา
ปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนการตอสูแกไขขอขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ในการเผชิญหนากับ
ความขัดแยงทางสังคมการเมือง” 60

๖๑ ปฏิบัติการไรความรุนแรงไมใชการหลบหลีกผูใชความรุนแรง แต
เปนยุทธวิธีการตอสูกับผูใชความรุนแรงโดยไมตอบโตอยางรุนแรง แนวคิดลักษณะนี้สามารถปฏิบัติได
ทันทีตอสถานการณเฉพาะหนาท่ีมีความรุนแรง เปนแนวคิดท่ีตองใชความกลาหาญและทาทาย
วัฒนธรรมการใชอํานาจเหนือ “แนวคิดปฏิบัติการไรความรุนแรงของยีน ชารป มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) 
การประทวงหรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรง ๒) การไมใหความรวมมือ (Noncooperation) ทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง ๓) การแทรกแซงโดยไรความรุนแรง” โดยเปนกระบวนการกดดันผูใชความ
รุนแรง ในสถานการณท่ีเกิดความรุนแรง นักปฏิบัติการไรความรุนแรงจะเริ่มตนจากการแสดง
เจตนารมณท่ีไมเห็นดวย เชน การประทวงโดยสันติวิธี การไมใหความรวมมือ การไมปฏิบัติตามคําสั่ง 
การไมเสียภาษี เปนตน ซ่ึงจะทําใหสั่นสะเทือนผูใชความรุนแรง แมจะใชกองกําลังเขนฆาประชาชนก็
จะไมไดรับความชอบธรรมตอสังคม เพราะผูท่ีถูกฆาไมไดจับอาวุธข้ึนสู อํานาจก็จะถูกสั่นคลอน ยีน 
ชารป กลาววา “เม่ือผูอยูภายใตถอนการยอมรับหรือการสนับสนุนผูใชอํานาจ ผูใชอํานาจจะไมมี

                                                           
 ๖๐ ยีน ชารป, ตานรัฐประหาร, แปลโดย นุชจรีย ชลคุป, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๓๖), หนา ๑๐. 
 ๖๑ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ

ขัดแยง, หนา ๑๘๕-๑๘๖. 



 
   ๒๙ 
 

อํานาจอีกตอไป” 61

๖๒ รูปแบบปฏิบัติการในภาวะขัดแยงอยางหยาบๆ มี ๖ ประการ62

๖๓ คือ ๑) การชักจูง
ดวยคําพูดและพฤติกรรมอ่ืนๆ เชน การไกลเกลี่ยปรองดอง ๒) การดําเนินการสันติวิธีระดับสถาบัน ซ่ึง
อาจใชการขูหรือการลงทัณฑ ๓) การกระทํารุนแรงตอบุคคล ๔) การกระทําการรุนแรงตอบุคคลและ
ทําลายทรัพยสิน ๕) การทําลายทรัพยเทานั้น ๖) ปฏิบัติการไรความรุนแรง การแยกพฤติกรรมทาง
สังคมและการเมืองนั้น เปนการแยกปฏิบัติการหรือไมปฏิบัติการ ไมใชการแยกแยะระหวางความ
รุนแรงหรือความไมรุนแรง การกระทําความรุนแรงตอบุคคลไมใชการทําลาย แตเปนการบีบเพ่ือใหคน
นั้นไมอยูในสถานะท่ีจะใชความรุนแรงกับคนอ่ืนได การทําลายทรัพยก็คือการทําใหผูใชความรุนแรงอยู
ในสถานะท่ีไมสามารถนําทรัพยสินไปใชได ซ่ึงจะทําใหปจจัยสงเสริมการใชความรุนแรงลดลง ท่ีสําคัญ
คือการแยกพฤติกรรมทางสังคมออกจากพฤติกรรมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหการเมืองไมสามารถนํา
พฤติกรรมทางสังคมมาเปนเครื่องมือได ถือวาเปนปฏิบัติการในข้ันหยาบ 

 ในขณะท่ีปฏิบัติการไรความรุนแรงในข้ันละเอียด “เปนปฏิบัติการไรความรุนแรงท่ีมุงจะ
เปลี่ยนทัศนะของคูตอสูของตนใหมายอมรับทัศนะอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อหรือ
นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางกอน จึงจะเรียกวาปฏิบัติการไรความรุนแรง” ซ่ึงจะเปน
ยุทธวิธีตอจากข้ันหยาบ โดยมุงเขาไปแกไขตนตอของปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของฝายตรงขามหรือแสวงหาแนวทางยุติความขัดแยงรวมกัน นอกจากนี้ยังมุงปรับเปลี่ยน
นโยบายและโครงสรางเพ่ือไมใหเอ้ือตอการใชความรุนแรงในรอบใหม “ทําใหเง่ือนไขทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึน มีแนวโนมท่ีจะมีเสถียรภาพสัมพันธ สามารถเสริมสรางอํานาจแกประชาชนอยางมาก โดย
ปราศจากอันตรายอันเนื่องมาจากความรุนแรงทางการเมืองท่ีเปนสถาบัน และเสริมสรางเสรีภาพ 
ประชาธิปไตย การเคารพชีวิต สันติสุข ท้ังภายในและระหวางประเทศ รวมท้ังความยุติธรรมในสังคม” 
แนวคิดของยีน ชารป เปนการตอสูเรียกรองทางการเมืองโดยไมใชความรุนแรงแมจะเอียงไปในทางการ
ตอสูและเรียกรองทางการเมือง แตก็ถือเปนกระบวนการทางสันติวิธี คือ สันติวิธีในการตอสูและสันติ
วิธีในการเรียกรองความตองการ ซ่ึงเปนกระบวนการสรางสันติภาพอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยีน 
ชารป ยังเห็นวาควรปรับเปลี่ยนทัศนะใหมโดยมุงกําหนดนโยบายหรือปรับโครงสรางเพ่ือไมใหนํามา
เปนเครื่องมือหรือเง่ือนไขในการใชความรุนแรงในอนาคต63

๖๔ 
 ๒. แนวคิดสันติภาพของโยฮัน กัลตุง 
 โยฮัน กัลตุง (Johan GaItung) นักวิชาการดานสันติภาพคนสําคัญในปจจุบัน เปนชาว

นอรเวย เขาไดกอตั้ง “สถาบันการวิจัยสันติภาพออสโล” ข้ึนในป ๑๙๕๙ เปนผูท่ีทุมเทชีวิตเพ่ืออุทิศ
ใหกับการศึกษาวิจัยเพ่ือสันติภาพ เปนศาสตราจารยทางดานสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยออสโลและ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นอกจากนี้ยังไดเขาไปชวยเหลือดานการศึกษาวิจัยสันติภาพกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ มากมาย ตอมาไดศึกษาหลักคําสอนของพุทธศาสนา จึงไดนําพุทธศาสนามาแกปญหาความ
รุนแรงในเชิงโครงสราง และสรางสันติภาพเชิงโครงสราง เพราะหลักการมองโลกของพุทธศาสนามี

                                                           
 ๖๒ พระไพศาล วิสาโล, สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยงในระบบสุขภาพ, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), หนา ๒๙. 
 ๖๓ ยีน ชารป, อํานาจและยุทธวิธไีรความรุนแรง, แปลโดย ชัยวัฒน สถาอานันท (กรุงเทพมหานคร : 

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หนา ๙๗-๙๙. 
 ๖๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗๓. 



 
   ๓๐ 
 

ความเคลื่อนไหว (Dynamic) และมีความซับซอนสูง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสันติภาพของในทรรศนะ
ของกัลตุง ดังนั้น พุทธศาสนาจึงมีคุณสมบัติท่ีนําไปสูการมีสันติภาพ ไดอยางลงตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาในเรื่อง อนัตตา เมตตากรุณา ขันติธรรม มัชฌิมาปฏิปทา และอนิจจ
ตา เปนตน 

 กัลตุงสรุปวา พระพุทธศาสนาเปนปรัชญาเดียวในโลกท่ีอธิบายสาระสําคัญของความสงบ
สุข “ศาสนาพุทธเปนตัวของความคิดและภูมิปญญาดําเนินการประเภทของการคิดท่ีจําเปนในการทํา
ใหความคืบหนาเก่ียวกับปญหาของเราท่ีสําคัญระดับโลก.... แตผูนับถือศาสนาพุทธจํานวนมากไมไดทํา
หนาท่ีบนพ้ืนฐานของความเขาใจนี้ แตปลอยใหการกระทําในฉากของโลกใหกับผูอ่ืน... ศาสนาพุทธ
เปนปรัชญาท่ีสงบสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได และเปนศาสนาแหงการปฏิวัติ” ปจจุบันโยฮัน กัลตุง 
ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของสันติศึกษายุคใหม โดยเดินทางไปท่ัวโลกเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
สันติภาพ และแกไขปญหาความรุนแรง 

 กัลตุง นิยามความหมายสันติภาพวา “สันติภาพเปนเพียงภาวะท่ีปลอดสงครามนั้นยังไม
เพียงพอ แตตองเปนภาวะท่ีไมมีการกระทํารุนแรงตอเพ่ือนมนุษย ความรุนแรงไมใชความรุนแรง
ทางตรงอันเกิดจากการกระทําระหวางบุคคลเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรุนแรงทางโครงสรางอันเกิด
จากระบบสังคมท่ีไมเปนธรรมอีกดวย” 64

๖๕ ภาพของสันติภาพท่ีกัลตุงเห็นจึงเปนมุมกวางและลึกกวาท่ี
เห็นเปนปรากฏการณเทานั้น โดยนําเสนอทางเลือกใหมใหกับสังคมคือ “สันติภาพเชิงโครงสราง” โดย
ตั้งสมมติฐานเก่ียวกับสันติภาพไววา สันติภาพไมไดมีเพียงสันติภาพระหวางรัฐเทานั้น แตหมายถึง
สันติภาพในสังคม สันติภาพระหวางภายในตัวมนุษย สันติภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ครอบคลุม
ท้ังธรรมชาติ มนุษย สังคมและโลก ซ่ึงสามารถอยูรวมกันไดภายใตเง่ือนไข ๒ ประการ คือ “ความ
หลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยระหวางกันและกัน” 65

๖๖ แนวคิดเรื่องสันติภาพเชิงโครงสรางของกัลตุง
เปนการมองภาพสันติภาพในมุมกวางท่ีไมอยูระหวางมนุษยเทานั้น แตมองสันติภาพระหวางมนุษยกับ
สังคมและสิ่งแวดลอมดวย แมจะอยูตางสภาพกันแตก็ดํารงอยูในฐานะการพ่ึงพากันทามกลางความ
หลากหลาย 

 นอกจากจะมีแนวคิดเรื่องสันติภาพเชิงโครงสรางแลว กัลตุงยังเห็นวาวัฒนธรรมมีสวน
สําคัญในการสรางสันติภาพดวย เพราะวัฒนธรรมบางอยางสงเสริมใหนิยมความรุนแรง “ความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมจะครอบคลุมปริมณฑลอันกวางขวางของมนุษยศาสตร ไมวาจะเปนประวัติศาสตร
ความคิดปรัชญาหรือเทววิทยา เชนเดียวกับความรุนแรงเชิงโครงสราง เคยกอผลกวางขวางตอ
สาขาวิชาอันหลากหลายทางสังคมศาสตรมาแลว” 66

๖๗ จึงไดเสนอภาพลักษณ “สามเหลี่ยมแหงความ
รุนแรง” โดยใหสามเหลี่ยมท่ีใหความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอยูดานบน และความรุนแรงทางตรงกับ
ความรุนแรงเชิงโครงสรางเปนฐานของสามเหลี่ยม “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมทําหนาท่ีเปนตัวสราง

                                                           
 ๖๕ Johan Gultung, “Violence Peace and Peace Research”, from Journal of Peace 

Research VI, 1969, p. 23. 
 ๖๖ โยฮัน กัลตุง, พุทธสันติวิธี:ทฤษฎีเชิงโครงสราง, แปลโดย สมชัย เย็นสบาย, (กรุงเทพมหานคร : ปา

จารสาร, ๒๕๓๘), หนา ๑๓. 
 ๖๗ Johan Galtung, Peace By Peaceful Means : Peace and Conflict, Development 

and Civilization, (London : SAGE, 1996), p. 198. 



 
   ๓๑ 
 

ความชอบธรรมใหกับความรุนแรงอีกสองแบบ หากวางภาพสามเหลี่ยมความรุนแรงอีกลักษณะหนึ่ง 
คือ ใหความรุนแรงทางตรงเปนยอดสามเหลี่ยม ดังนั้น ความรุนแรงทางโครงสรางและความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมกลายเปนฐานท่ีมาของความรุนแรงทางตรง” 67

๖๘ แนวคิดนี้ทําใหเห็นภาพความเชื่อมโยงของ
ความรุนแรงท้ังท่ีเปนปรากฏการณและอยูเบื้องหลังของปรากฏการณ โดยภาพท่ีปรากฏอาจเปนเพียง
ยอดภูเขานํ้าแข็งแหงความรุนแรงเทานั้น แตรากฐานของความรุนแรงมาจากวัฒนธรรมและโครงสราง  

 ความรุนแรงเปนสิ่งท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เม่ือใดท่ีถูกกระตุนหรือสงเสริม กัลตุง
เห็นวา “ความรุนแรงดํารงอยูตลอดเวลา และจะถูกกระตุนเม่ือความขัดแยงพ้ืนฐานไมไดรับการใสใจ 
ใชวิธีบีบบังคับใหเกิดผลหรือทําใหเกิดความคับของใจโดยปราศจากการเอาใจเขามาใสใจเรา สันติวิธี
และความคิดสรางสรรค, วัฒนธรรมท่ีใหความชอบธรรมกับการเปลี่ยนจากความขัดแยงไปสูอภิความ
ขัดแยงในฐานะโอกาสไปสูชัยชนะ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเกียรติยศจากการใชความรุนแรง หรือวัฒนธรรมท่ีให
ความชอบธรรมกับความรุนแรงในฐานะสิ่งชดเชยความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน” 68

๖๙ วัฒนธรรมท่ีสงเสริมชัย
ชนะเม่ือมีความขัดแยงวาเปนความเขมแข็งหรือเปนวีรบุรุษ ยิ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการใชความ
รุนแรง ในฐานะทางเลือกหนึ่งในการชวงชิงชัยชนะ ซ่ึงถือเปนการแขงขันท่ีไมชอบธรรม และจะทําให
เกิดการตอสูกัน “ปรากฏการณของความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมและโครงสราง บางวัฒนธรรม
อันตรายมาก เพราะถือตัวเองวาเปนบุคลท่ีเลือกสรรใหอยูเหนือคนอ่ืน วัฒนธรรมเชนนี้จะมีบาดแผลท่ี
ลึกมาก จนเชื่อวาตนมีความชอบธรรมท่ีจะแกแคน” 69

๗๐ เม่ือมีการแกแคนสวนใหญก็จะแสดงออกใน
ลักษณะท่ีรุนแรง ท้ังท่ีเปนความรุนแรงโดยตรงหรือโดยออม ผูท่ีกําชัยชนะไดก็จะเปนผูเขียนกติกา 
นโยบายหรือปรับโครงสรางใหม ซ่ึงก็มักเปนการเอ้ือประโยชนแกพวกพอง ทําใหเกิดการเอารัดเอา
เปรียบและขาดความเปนธรรม กอใหเกิดปญหาความรุนแรงเชิงโครงสรางข้ึน 

 กัลตุงเห็นวา “การศึกษาสันติภาพมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ ๑) การทําความ
เขาใจเจาะลงไปถึงรากแหงความรุนแรง ๒) การแสวงหาท่ีจะเอาชนะ ลดทอน ปองกันไมใหเกิดความ
รุนแรงโดยตรง” 70

๗๑ ประการแรกมุงศึกษารากเหงาท่ีทําใหเกิดความรุนแรง ซ่ึงผูวิจัยเขาใจวากัลตุง
หมายถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดความรุนแรงทางวัฒนธรรมและความรุนแรงเชิงโครงสราง ซ่ึงอยูเบื้องหลัง
ความรุนแรงท่ีแสดงออกทางตรง สวนประเด็นท่ีสองมุงศึกษาปรากฏการณของความรุนแรงท่ีกําลัง
เกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนโดยตรง ซ่ึงเปนการหาวิธีการท่ีจะเอาชนะและควบคุมท้ังกอนและหลังความ
รุนแรง 

 นอกจากนี้กัลตุงยังมองสันติภาพในมิติเชิงซอน คือ มองสันติภาพกับความขัดแยงวามีความ
เชื่อมโยงกันและมีแนวคิดรวมกันแบบองครวม เชน มองวา “สุขภาพกับโรคคือคูคําศัพทของสันติภาพ
กับความรุนแรง ในขณะท่ีทางการแพทยตองมีการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) วิเคราะหสาเหตุของโรค 

                                                           
 ๖๘ ชัยวัฒน สถาอานันท, อาวุธมีชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ฟาเดียวกัน, ๒๕๔๙), หนา 

๕๕. 
 ๖๙ โยฮัน กัลตุง, การเปลี่ยนแปลงขบัเคลื่อนความขัดแยงดวยสันติวิธ,ี Zกรุงเทพมหานคร : โครงการ

จัดพิมพคบไฟ, ๒๕๕๐), หนา ๑๘. 
 ๗๐ โยฮัน กัลตุงและไดซากุ อิเคดะ, สูสันติ บทสนทนาระหวางโยฮัน กัลตุงและไดซากุ อิเคดะ, 

(กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๔๐), หนา ๙๗. 
 ๗๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๘. 



 
   ๓๒ 
 

พยากรณอาการของโรค (Prognosis) สามารถรักษาตัวเองไดหรือจําเปนตองมีการแทรกแซงอ่ืนๆ 
ข้ันตอนสุดทายคือการบําบัดโรค (Therapy) เปนการจงใจรักษาเพ่ือใหรางกายฟนคืนสูสภาวะเดิม โดย
การบําบัดนี้สามารถทําท้ังทางปองกันหรือรักษาก็ได” 71

๗๒ ความรุนแรงเปนเชื้อโรคท่ีอยูในรางกาย ท่ี
บอนทําลายสุขภาพ ตองไดรับการเยียวยารักษาจึงจะทําใหสุขภาพดีได เม่ือหม่ันรักษาสุขภาพอยูเสมอ
ก็จะทําใหรางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค และโอกาสท่ีจะทําใหเจ็บปวยก็นอยลง เชนเดียวกับการ
หม่ันรักษาสันติภาพทุกระดับ ก็จะทําใหโรคความรุนแรงเกิดไดยาก เพราะวาสันติภาพมีความเขมแข็ง 
การมองสันติภาพเชิงซอนกับความรุนแรงทําให เห็นวาท้ังสันติภาพและความรุนแรงไมไดอยู
นอกเหนือไปจากตัวมนุษย ซ่ึงเปนการมองสันติภาพจากภายในสูภายนอก 

 สันติภาพในทัศนะของกัลตุงตั้งอยูบนแนวคิดเรื่อง “แอนโทรป” (Entropy) หรือ “ความไร
ระเบียบ” เรียกอีกอยางหนึ่งวา “สภาวะแหงความซับซอน คือ ลักษณะการมีองคประกอบท่ี
หลากหลาย และการมีปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบในหลายๆ รูปแบบ แอนโทรปคือลักษณะของ
พหุนิยม (Pluralism) ความไรระเบียบไมไดหมายถึงความยุงเหยิงอันเปนความหมายเชิงลบเทานั้น แต
ยังหมายถึงความซับซอนอยางสูงของระบบ คือ การมีองคประกอบท่ีมากมายและหลากหลาย แตละ
สวนจะมีปฏิสัมพันธกันนานารูปแบบ” 72

๗๓ การสรางสันติภาพไมมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัวเหมือน
คณิตศาสตรท่ีมีผลลัพธเดียวตลอดไป แตจะตองมีกระบวนการท่ีซับซอนหลากหลาย ข้ึนอยูกับบริบท
ของแตละสังคม ความเปนพหุนิยมจึงไมใชท่ีมาของความรุนแรงเสมอไป บางครั้งมนุษยก็สามารถใช
ประโยชนจากความเปนพหุนิยมในการสรางสันติภาพได เชนเดียวกับพหุนิยมทางศาสนา แมวาจะมี
ความแตกตางกันในหลายดาน จุดรวมก็คือการสอนใหคนเปนคนดี ซ่ึงผลจากคนดีก็จะทําใหสังคมสงบ
สุขไปดวย ความหลากหลายทางศาสนาจึงมีความเหมาะสมกับบริบทของแตละสังคม และในความ
หลากหลายก็ไมใชความวุนวายหรือยุงเหยิง แตเปนทางเลือกของมนุษย กัลตุงไดศึกษาเปรียบเทียบ
ศาสนาตางๆ โดยใชคาความเปนไปไดท่ีจะนําไปสูสันติภาพเปนตัววัด “พบวาพุทธศาสนามีอัตราความ
เปนไปไดมากกวาศาสนาอ่ืนๆ และถามนุษยใชวิถีพุทธในการดําเนินชีวิตก็จะนํามาซ่ึงสันติภาพโลกได” 
เพราะเห็นวาพุทธศาสนามีประวัติศาสตรท่ียาวนาน แตไมมีประวัติศาสตรท่ีทําลายลางกัน เพราะวา
เปนศาสนาท่ีสอนเนนการฝกจิตใหสงบ ซ่ึงจะทําใหเกิดเมตตาจิต และปญญาในการหลุดพนจากตัณหา 
มานะ ทิฐิ ซ่ึงเปนรากเหงาของความขดแยงและความรุนแรง อัตลักษณของพุทธศาสนาสนิกชนจึงรัก
ความสงบ ท้ังความสงบทางจิตวิญญาณและความสงบสุขทางสังคมดวย จากแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ
ของกัลตุงจะเห็นไดวา การศึกษาสันติภาพจะตองเขาใจรากเหงาของความรุนแรง ซ่ึงอยูเบื้องหลังความ
รุนแรงท่ีปรากฏ คือ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและความรุนแรงเชิงโครงสราง โดยการเอาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือ เชน อนัตตา เมตตา กรุณา ขันติธรรม มัชฌิมาปฏิปทาและอนิจจตา 
โดยเฉพาะอนิจจตาซ่ึงถือเปนแนวคิดใหมทางสังคมท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) ทางสังคมท่ีมี
ความซับซอน ซ่ึงแนวคิดนี้จะนําไปสูมาตรการเฝาระวังทางสังคม และเขาใจกระบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมท่ีซับซอนไดเปนอยางดี  

  

                                                           
 ๗๒ พระไพศาล วิสาโลและคณะ, สันติ-สุขภาวะ: สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยงในระบบสุขภาพ,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๐), หนา ๓๑.   
 ๗๓ อางแลว, โยฮัน กัลตุง, พุทธวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสราง, หนา ๑๒.   



 
   ๓๓ 
 

 ๓. แนวคิดสันติภาพของวิลเลียม ยูรี  
 วิลเลียม ยูรี เปนนักยุทธวิธีท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเจรจาไกลเกลี่ย โดยเห็นวามนุษย

เปนไดท้ังคูขัดแยงและผูไกลเกลี่ย หรือผูสมานไมตรี ซ่ึงยูรีเรียกวา “ฝายท่ีสาม” เขาเห็นวาสันติภาพ
นั้นเริ่มตนท่ีตัวคนกอนท่ีจะขยายไปสูสังคมและสวนอ่ืนๆ ของโลก 

 ยูรีเห็นวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาของมนุษย ไมมีอะไรใหมในเรื่องความขัดแยงของ
มนุษย สัญญาณของสันติภาพเปนเพียงสิ่งชั่วคราวและผานไปในท่ีสุด สมมติฐานอีกดานหนึ่งคือ
สัญญาณถึงสันติภาพชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะมีการหักเหของชีวิตมนุษย แมวานิสัยแหงการตอสู
กันท่ีมีมานานหลายศตวรรษอาจยังคงอยูในทุกวันนี้ และยิ่งเปนสิ่งทําลายลางมากข้ึนดวยการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ แตตรรกะใหมของความขัดแยงกําลังบังคับใหผูคนตองเรียนรูสันติวิธีในการจัดการกับ
ความแตกตางมากข้ึน73

๗๔ 
 จากประวัติศาสตรจะเห็นวาสันติภาพเกิดไดในบางชวงเวลา ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกับ

อํานาจของการทําลายลางรุนแรงลดลงดวย ซ่ึงประเด็นนี้ยูรีไดตั้งขอสังเกตวา “มนุษยมีความสามารถ
ท้ังในการกระทําความรุนแรงและการควบคุมความรุนแรง บางครั้งมนุษยก็อาศัยอยูในสภาพสงครามท่ี
คงไว บางครั้งก็อยูในสภาพสันติ หากสงครามอยูในธรรมชาติของเราแลว เหตุใดความขัดแยงสวนมาก
จึงไมจบลงดวยความรุนแรง สังคมมนุษยสามารถอยูอยางสงบสุขภายในประเทศและอยูรวมกับเพ่ือน
บานโดยไมใชความรุนแรง” 74

๗๕ ธรรมชาติของความขัดแยงมีอยูในตัวมนุษย แตความรุนแรงเปนความ
จงใจท่ีนําความขัดแยงมาเปนเครื่องมือในการใชความรุนแรง ความรุนแรงจึงไมใชธรรมชาติ แตเปน
การสรางข้ึนมาในภายหลัง เพราะธรรมชาติของความขัดแยงจะไมใชความรุนแรงตอกัน ยูรีเห็นวา
มนุษยสามารถควบคุมความขัดแยงและความรุนแรงไดเม่ือคูกรณีไดเขาสูการเจรจา อันเปน
กระบวนการสมานไมตรี แตหากคูกรณีไมสามารถสมานไมตรีกันไดเองก็เปนหนาท่ีของฝายท่ี ๓ จะตอง
เขาไปชวยเหลือ “ฝายท่ี ๓ ตางจากผูชี้ขาดท่ีอยูในรูปของกษัตริยหรือรัฐเผด็จการตรงท่ีไมใชปจเจก
บุคคลท่ีรับสืบทอดอํานาจมา เปนแรงดลใจอันเกิดข้ึนจากความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงสมาชิกแตละคนกับ
สมาชิกทุกคนในชุมชน” ไมมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินขอพิพาท และจะตองไดรับความยินยอมจาก
คูกรณีใหมาทําหนาท่ีสมานไมตรี มีคุณสมบัติท่ีนาไวใจ มีความจริงใจ และมีความเท่ียงธรรมกับทุกฝาย 
สามารถประสานกับคูขัดแยงไดทุกกลุม “ฝายท่ี ๓ ไดกระตุนใหคูกรณีนั่งลงและคุยกันถึงความแตกตาง
อยางเคารพกันและกัน ฝายท่ี ๓ ใหความสําคัญกับกระบวนการ วิธีการท่ีผูคนจัดการกับความแตกตาง
นั้นสําคัญพอกันกับผลท่ีบรรลุ” โดยใหความสําคัญกับวิธีการและกระบวนการท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
โดยเปาหมายคือการยุติความขัดแยงรุนแรง วิธีการจะตองไมไปกระตุนใหเกิดความขัดแยงเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
หมายถึงสันติวิธีนั่นเอง 

 แนวคิดฝายท่ี ๓ ของยูรี จะดําเนินการจากคนใกลตัวกอน ซ่ึงผูทําหนาท่ีจะเปนคนใกลชิด 
เชน คนท่ีอยูในครอบครัวหรือเพ่ือน แตหากคนภายในยังสานไมตรีไมไดก็ใชคนนอก เชน เพ่ือบานหรือ
คนท่ีไดรับความเคารพนับถือจากคูกรณี หากเปนความขัดแยงรุนแรงท่ีกินพ้ืนท่ีกวางและซับซอนข้ึน 
เชน ความขัดแยงรุนแรงระหวาประเทศ จะตองใชประเทศท่ีเปนกลางหรือองคกรระหวางประเทศเขา
มาเปนฝายท่ี ๓ โดยจะเปนบุคคล กลุม องคกรหรือผูท่ีคูกรณียินยอมใหมาทําหนาท่ีสานไมตรี บางครั้ง

                                                           
 ๗๔ อางแลว, วิลเลียม ยูรี, กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน, หนา ๘๕.   
 ๗๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕.   



 
   ๓๔ 
 

เรียกวาอนุญาโตตุลาการ การเจรจามีศักยภาพท่ีจะเปนวิธีจัดการกับความขัดแยงท่ีรุนแรง เขามา
แทนท่ีการครอบครองและสงครามในเวทีทางการเมืองระหวางประเทศ เชน นายพลเลอเบดแหงรัสเซีย
ท่ีพยายามยุติสงครามในเชชเนียไดกลาวไววา “ผมรูแนวาทุกสงคราม รวมท้ังสงครามท่ีมีมาอยาง
ยาวนานหลายรอยป จะตองยุติลงในการเจรจาและสันติภาพ ดังนั้น เราจะยังควรตอสูกันนานนับรอยป 
และฆาคนจํานวนมากเพ่ือท่ีจะบรรลุขอตกลงท่ีเจรจากันไดอยางนั้นหรือ บางทีเราควรจะเริ่มตนดวย
การเจรจามากกวา”75

๗๖ 
 ยูรีเห็นวาความขัดแยงรุนแรงจะยุติลงไดดวยการเจรจา ซ่ึงบางครั้งอาจใชเวลายาวนาน แต

เปนสิ่งจําเปนและเปนวิถีทางแหงสันติท่ีแทจริง นอกจากนี้ยูรียังเห็นวาสันติภาพอีกรูปแบบหนึ่งคือการ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย “สันติภาพไมใชการอยูรวมกันอยางประสานสันติ แตเปน
กระบวนการของความพยายามจัดการกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษย เพ่ือใหไดรับอาหารท่ี
เพียงพอและมีท่ีพักอาศัย ใหมีความม่ันคงปลอดภัย มีเอกลักษณและมีอิสรภาพ” ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีอยูใน
วิถีชีวิตของมนุษย เม่ือมีความเปนอยูท่ีดี มนุษยก็จะพยายามไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเอง ท้ังจะ
รวมมือกันปองกันภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึน “การรวมมือกันในชีวิตประจําวันและทรัพยากรท่ีมีลักษณะ
ขยายได เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน คนเราก็มีแนวโนมรวมมือกันมากกวาท่ีจะใชวิธีการจัดการท่ีกดข่ี
กัน” 7 6

๗๗ ดังนั้น สันติภาพในแบบของยูรีคือการสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย ใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางไมเดือดรอน ซ่ึงถือเปนสันติภาพในวิถีชีวิต แตเม่ือมีความขัดแยงรุนแรง ก็ใชกล
ยุทธการสมานไมตรี การไกลเกลี่ยความขัดแยง หรือการสรางสันติภาพ ท้ังในระหวางคูขัดแยงดวยกัน
หรืออาศัยฝายท่ี ๓ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของฝายท่ีสาม (The Third Side) จะมีความสําคัญตอ
การสรางสันติภาพเปนอยางยิ่ง  

 ๔. แนวคิดสันติภาพของมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร 
 เกิดเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ค.ศ.๑๙๒๙ ท่ีเมืองแอตแลนตา มลรัฐจอรเจีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา บิดาคือ สาธุคุณมารติน ลูเธอร คิง เปนศาสนาจารยในนิกายแบพติสท มารดาคือ 
อัลเบิรตา วิลเลี่ยม ซ่ึงเปนครูสอนหนังสือ คิงมีพ่ีนองสามคน โดยเขาเปนลูกชายคนกลาง ครอบครัว
ของคิงสืบเชื้อสายมาจากแอฟริกันและอินเดียนแดง ไดรับการศึกษาจากวิทยาลัยมอรเฮาส 
แอตแลนตา จากวิทยาลัยการศาสนาโครเซอร รัฐเพนซิลเวเนีย และจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ตอมาได
กลายเปนผูนําขบวนการเรียกรองสิทธิเสมอภาคของชาวผิวดํา โดยใชนโยบาย และแนวทางตอตานท่ีใช
ความนุมนวลตามแนวทางของมหาตมะ คานธี และจากทักษะการพูดตอสาธารณะท่ีเปนท่ีเลื่องลือ คิง
ไดเปนผูนําในการควํ่าบาตรไมยอมรับการแบงแยกคนผิวดําท่ีไมใหโดยสารรถประจําทางรวมกับคนผิว
ขาว ท่ีเมืองมอนตโกเมอรี รัฐแอละแบมา 

 ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ คิงเปนผูนําในการเดินขบวนอยางสันติท่ีอนุสาวรียลิงคอลนในวอชิงตัน 
ดี.ซี. โดยมีผูเขารวมเดินมากถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน ในการประชุมครั้งนี้เองท่ีคิงไดแสดงสุนทรพจนท่ีมี
ชื่อเสียงคือ “ขาพเจามีความฝน” (I Have a Dream) ในโอกาสนี้เขายังไดประกาศวา อเมริกาจะ
ปราศจากความลําเอียงและไมมีอคติตอคนผิวสีในป พ.ศ.๒๕๐๗ และในปเดียวกันนี้มารติน ลูเธอร คิง 
ก็ไดรับรางวัลสันติภาพเคเนดี (Kendy Peace Prize) และรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หลังจากป 

                                                           
 ๗๖ อางแลว, วิลเลียม ยูรี, กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน, หนา ๑๑๔.   
 ๗๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓.   



 
   ๓๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนตนมา มารติน ลูเธอร คิงไดหันมาเนนการรณรงคใหมีการปรับปรุงสภาพสังคมของ
คนผิวดําและคนยากจนในภาคเหนือของประเทศ นอกจากนี้เขายังไดรณรงคตอตานการทําสงคราม
เวียดนาม และจะจัดการชุมนุมใหญในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

 ในปท่ีคิงไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพขณะนั้นเขามีอายุเพียง ๓๕ ป ซ่ึงถือไดวาเปน
บุคคลท่ีไดรับรางวัลโนเบลท่ีอายุนอยท่ีสุด ตอมา “เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๑ เขาถูกลอบสังหารดวยนํ้ามือชาย
ผิวขาวท่ีเมืองเมมฟส รัฐเทนเนสซี จากนั้นเปนตนมา มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ก็ไดกลายเปน
สัญลักษณของการตอสูเพ่ือความยุติธรรมทางเชื้อชาติจวบจนทุกวันนี้” ซ่ึงเขาไดรับการยกยองวาเปน
นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียง โดยไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากมหาตมะ 
คานธี ซ่ึงเปนผูนําทางสันติภาพชาวอินเดีย โดยความพยายามของคานธีไดเปนแรงบันดาลใจใหแก
ปฏิบัติการสันติวิธีท่ัวโลก “มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ไดนําการเคลื่อนไหวทางพลเรือนในการรณรงค
แบบสันติวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคนอเมริกันผิวดําไดรับสิทธิเทาเทียมกัน” 77

๗๘ นอกจากรณรงคดวย
สันติวิธีแลว มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ยังได “อางเหตุผลทางศาสนาและศีลธรรมในการผลักดัน
ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิพลเมือง และขบวนการตอตานสงครามเวียดนามไดพลังจากวาทกรรม
ทางศีลธรรมและศาสนา”78

๗๙ ซ่ึงสถานะของเขาคลายกับคานธีตรงท่ีเปนผูนําทางศาสนาเหมือนกัน แต
เปนคนละศาสนา ภาพลักษณของคิงจะเปนนักสิทธิมนุษยชนมากกวาคานธี เนื่องจากเขามุงท่ีจะใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกวาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนคานธี “คิงไดรับการยกยองวาเปน
นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน เขากลาววาความรักเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดในโลก โดยพลังแหงการ
สรางสรรคนี้เปนแบบอยางอันดีงามในพระคริสต และเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับมนุยชาติ เพ่ือเสาะหา
สันติและความปลอดภัย”79

๘๐ 
 คิงเคลื่อนไหวทางสันติภาพในฐานะท่ีตนเปนกลุมผูถูกกดข่ี เพ่ือท่ีจะไดมีสิทธิเสรีภาพเทา

เทียมกันทางสังคม โดยวิธีการเดินขบวนเรียกรองความเปนธรรมใหคนผิวดํามีโอกาสใชพ้ืนท่ีสาธารณะ
หรือไดรับสิทธิ์ในการรับบริการเทาเทียมกับคนผิวขาว เรียกรองใหยุติการกดข่ีทางเชื้อชาติ และ
พยายามเปลี่ยนทัศนคติของคําวาชาติมาเปนศูนยรวมของความหลากหลายทางพันธุกรรม 
กระบวนการเรียกรองอยางสันติของคิงมีพลังอยางมหาศาล ทําใหเกิดผลสะเทือนแกกลุมชาตินิยมเดิม
ท่ีเปนคนผิวขาว ไดเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับคนผิวดําวาเปนสวนหนึ่งในสมาชิกของชาติ ทําใหคนผิว
ขาวและผิวดําสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ซ่ึงเปนการปรับปรุงความสัมพันธในชีวิตประจําวัน
ระหวางคนผิวขาวและผิวดํา การสรางสันติภาพทามกลางความขัดแยงทางเชื้อชาติของคิงใชแนวทาง
สันติวิธี ๒ ลักษณะ คือ “สันติวิธีเชิงกอ (Proactive) กับ สันติวิธีเชิงตาน (Reactive) สันติวิธีจะใช
ไดผลตองเปนสันติวิธีท้ังในเชิงกอและเชิงตาน” 80

๘๑ การสรางสันติภาพจะตองใชสันติวิธีท้ัง ๒ ลักษณะ 

                                                           
 ๗๘ อางแลว, วิลเลียม ยูร,ี กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน, หนา ๑๗๔-๑๗๕. 
 ๗๙ ไมเคิล แซนเดล, ความยุติธรรม, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, (กรุงเทพมหานคร: โอเพนเวิลดส, 

๒๕๕๔), หนา ๓๒๓. 
 ๘๐ King, Jr., Strength to Love, 8th ed, (Great Britain : Collins Clear-Type Press, 1975), p. 

55. 
 ๘๑ อรุณ คานธี, จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา, หนา 

๑๑๗-๑๑๘. 



 
   ๓๖ 
 

ควบคูกันไป จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเชิงตานจะเปนลักษณะการไมใหความรวมมือกับ
อํานาจอยุติธรรมดวยแนวทางสันติวิธี ในขณะท่ีเชิงกอก็เปนการสรางความสัมพันธและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ปรับโครงสรางสังคมใหมเพ่ือใหเอ้ือตอความยุติธรรมและความเทาเทียมทางสังคม หัวใจของ
สันติภาพของคิง คือ “อหิงสา ความสามัคคี การใหอภัยและรักศัตรูมีพลังอยางยิ่ง ปญหาความขัดแยง
เรื่องสีผิวท่ีมองตโกเมอรี่เปนเพียงจุดเริ่มตนของการแกไขความขัดแยงเรื่องการเหยียดสีผิว เพ่ือกาว
ไปสูสันติภาพ” 81

๘๒ แมวาคิงจะถูกสังหารในภายหลัง แตผลงานของเขาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางยิ่งใหญ ทําใหเกิดกระบวนการยอมรับกันและกัน เกิดความรวมมือในการพัฒนารัฐชาติ
รวมกัน และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหอเมริกากลายมาเปนชาติมหาอํานาจมาจนถึงปจจุบัน สันติภาพในมิติ
ของคิงจึงเปนความมีสิทธิความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

 ดังนั้น สันติภาพตามแนวคิดตะวันตกท่ียกมาขางตนจะเห็นไดวา ยีน ชารป จะพูดถึงการ
ตอสูกับคูขัดแยงโดยตรง แมวาคูขัดแยงนั้นจะมีอํานาจเหนือก็ตาม โดยเนนปฏิบัติการทางสังคมท่ีไร
ความรุนแรง แตอาศัยจํานวนท่ีแสดงออกถึงความเห็นพอง กระบวนการลักษณะนี้จะเหมาะสําหรับ
ประชาชนท่ีใชกดดันตอฝายผูใชความรุนแรง เพ่ือนําไปสูขอตกลงในการยุติความรุนแรงหรือการเอารัด
เอาเปรียบ สวนกัลตุงเห็นวาสันติภาพท่ีแทจริงตองมาจากโครงสรางและวัฒนธรรมท่ีไมรุนแรง ความ
หลากหลายทางชาติพันธเปนการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน การศึกษาสันติภาพจะตองเขาถึงรากเหงาท่ี
แทจริงของความรุนแรง ซ่ึงเปนโครงสรางและวัฒนธรรม รวมท้ังการยุติความรุนแรงทางตรงดวย แตใน
มุมของวิลเลียม ยูรีก็มองสันติภาพในแงของกระบวนการสมานไมตรีระหวางคูขัดแยง และการใชฝายท่ี 
๓ มาเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยและสมานไมตรี สวนการรักษาสันติภาพอยางถาวรตองสามารถ
สนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยได ในสวนของคิงไดใชการเรียกรองความเสมอภาคในการเขาถึง
การบริการทางสังคมท่ีเทาเทียมกันระหวางสีผิว ใชการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือใหเกิดพลังในการ
เรียกรองความตองการ ทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนทัศนะทางสังคมและปรับเปลี่ยนโครงสราง
ชาตินิยมเชิงเดี่ยวมาเปนพหุนิยม โดยชูหลักสิทธิมนุษยชนมาเปนแนวทางสรางสันติภาพ 

 มุมมองตอสันติภาพของนักสันติภาพตะวันตกดังกลาวจึงมีลักษณะปฏิวัติสังคมดวย
กระบวนการสันติวิธี โดยเชื่อวาสันติภาพจะเกิดไดดวยกระบวนการเชิงพลวัต และขับเคลื่อนพลังทาง
สังคมอยางเปนระบบเพ่ือกดดันใหกลุมอํานาจเขาสูกระบวนการสันติภาพ หรือยุติและแกไขปญหา
ความรุนแรง โดยวิลเลียม ยูรีเสนอแนวทางสมานไมตรีและการสนองความตองการพ้ืนฐานของคนใน
สังคม ในขณะท่ีกัลตุงเห็นวาตองมีการปรับกระบวนการทางโครงสรางและวัฒนธรรมไมใหเอ้ือตอการ
ใชความรุนแรง ในขณะท่ียีน ชารปและคิงมุงเปลี่ยนทัศนะของคูขัดแยง เพ่ือใหเกิดการยอมรับและ
เปลี่ยนผานทัศนะความเปนอ่ืน 

 ๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตะวันออก 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีสันติภาพของนักปราชญชาวตะวันออกท่ีสําคัญท้ังในอดีตและ

ปจจุบันมีจํานวนมาก ท้ังชาวไทยและตางประเทศ ท่ีมีบทบาทการตอสู การเรียกรองและมีความ
เก่ียวของกับสันติภาพท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงผูวิจัยไดแบงออกเปน ๒ กลุม คือ 

  
 

                                                           
 ๘๒ ส.ศิวรักษ, ผลสําเร็จของการตอสูโดยสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร: ศึกษิตสยาม, ๒๕๑๙), หนา ๗๘. 



 
   ๓๗ 
 

 ๒.๑.๕.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตะวันออกของชาวตางชาติ 
 งานวิจัยนี้เลือกศึกษาแนวคิดทางสันติภาพตะวันออกซ่ึงเปนชาวตางประเทศ โดยเลือกผูท่ี

มีความสําคัญและไดรับการยอมรับระดับโลกจํานวน ๒ ทาน มาเปนแนวทางในการศึกษา คือ 
มหาตมะ คานธี ในฐานะเปนนักสันติภาพชาวอินเดีย และไดซากุ อิเคดะ ในฐานะท่ีเปนนักสันติภาพ
ชาวญี่ปุน ดังตอไปนี้  

 ๑.แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของมหาตมะ คานธี  
 มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) เปนผูนําทางศาสนาและนักการเมืองชาวอินเดียท่ี

ไดรับการยอมรับไปท่ัวโลก ในฐานะท่ีเปนผูนําในการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองอิสรภาพของอินเดียให
ไดรับการปลดปลอยจากการเปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยไมใชอาวุธหรือกองกําลังทหาร 
แตใชหลักอหิงสา โดยจะตองมีจิตใจท่ีเปนสันติภาพหรือมีเมล็ดพันธของการประนีประนอมกอน แมกับ
ผูท่ีใชความรุนแรงกับตนเอง อันเปนรูปแบบการตอสูท่ีไมใชความรุนแรง ซ่ึงตอมาไดกลายมาเปน
ตนแบบของการประทวงอยางสันติไปท่ัวโลกในเวลาตอมา 

 คานธี กลาวถึงสาเหตุของการใชหลักอหิงสามาเปนเครื่องมือในการตอสูเพ่ือสันติภาพวา 
“มูลเหตุท่ีขาพเจาแนะนําใหเพ่ือนรวมชาติใชอหิงสาเปนอาวุธตอสูเพ่ืออิสรภาพ มิใชเพราะเห็นวา
ประชาชนออนแอ ไมมีกําลังและไมเคยฝกหัดการใชอาวุธ แตเปนเพราะประวัติศาสตรไดสอนวาการใช
กําลังและความเคียดแคน ไมวาจะเปนไปเพ่ืออุดมการณหรือภาระหนาท่ีอันประเสริฐเพียงใดก็ตาม มี
แตจะกอใหเกิดการใชกําลังและยังกอใหเกิดความเคียดแคนมากยิ่งข้ึน การใชกําลังจะไมกอใหเกิด
ความสงบสุข และกอใหเกิดความวุนวายโดยไมมีท่ีสิ้นสุด” 82

๘๓ โดยพยายามชี้ใหเห็นโทษของการใช
ความรุนแรงวาไมสามารถท่ีจะทําใหเกิดความสงบสุขได “หากวิเคราะหความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 
จะเห็นวาท้ังหมดมีรากเหงามาจากการขาดความเคารพท้ังสิ้น คือ ไมเคารพในความแตกตางทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือการศึกษา เราเชี่ยวชาญในการหาเหตุผลเพ่ือจะเกลียดคนอ่ืน 
ทัศนคติเชนนี้คือสาเหตุสําคัญเหนืออ่ืนใดท่ีทําใหเกิดความรุนแรง ซ่ึงมนุษยชาติตองเดือดรอนกันอยูทุก
วันนี้” 83

๘๔ การเคารพในอัตลักษณท่ีแตกตางกันทําใหมองเห็นคุณคาของผูอ่ืน คานธีเชื่อวาเม่ือเคารพ
ผูอ่ืนเราก็จะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน แมวาจะมีความเชื่อหรืออุดมการณท่ีแตกตางกันก็สามารถ
เปนมิตรท่ีดีตอกันได เชนเดียวกับการตอตานผูรุกราน ยิ่งตองใชความเห็นอกเห็นใจผูรุกรานอยางยิ่ง 
แมจะอยูในสถานการณท่ีเลวรายก็ไมควรใหอารมณโกรธแคนครอบงํา เหตุการณในป พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ชาวอินเดียกวา ๒,๐๐๐ คน มารวมตัวกันในหมูบานแหงหนึ่งในเมืองอมฤตสาร พวกเขาไมรูวา ๒ วัน
กอนหนานี้นายพลเรจินอลล ดายเออร ไดออกคําสั่งหามการชุมนุมโดยไมมีการเตือนใหรู นายพลดาย
เออรจึงไดสงทหารอินเดีย ๕๐ นาย ไปยังลานชุมนุม และสั่งใหใชปนไรเฟลยิงผูชุมนุม ทําใหมีคนตาย 
๓๗๙ คน และบาดเจ็บกวา ๑,๐๐๐ คน ทําใหเกิดความโกรธแคนนองเลือดข้ึน คานธีคัดคานความ
รุนแรง และปราศรัยวา “เราไมทําตออังกฤษเหมือนเชนท่ีนายพลดายเออรทําตอเรา เราตองสามารถ
แสดงใหเขาเห็นวาเราสามารถวางตัวพนจากความรูสึกเกลียดชังเชนนั้น พวกเขาไมใชศัตรู แตเปน

                                                           
 ๘๓ วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๕๓), หนา 

๑๒๓. 
 ๘๔ อรุณ คานธี, จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง , ๒๕๕๓), หนา ๑๑๑. 



 
   ๓๘ 
 

เพ่ือน พวกเขาก็ตองการปลดปลอยมากเทาๆ ท่ีพวกเราตองการเหมือนกัน” ๘๕ คานธีพยายามใช
แนวทางสันติวิธีในการตอสูหลังจากเกิดความรุนแรง และอีกเหตุการณหนึ่งท่ีทําใหเห็นจิตวิญญาณแหง
สันติภาพของคานธีก็คือในชวงท่ี “รัฐบาลอังกฤษไดออกคําสั่งใหจับตัวคานธีพรอมกับผูประทวงราว 
๖๐,๐๐๐ คน แลวทุบตีผูประทวงอยางโหดเหี้ยม ทําใหเกิดความเคียดแคนและความสามัคคีในหมูชาว
อินเดียมากยิ่งข้ึน คานธีแสดงความกลาหาญออกมาดวยวิธีการตอตานแบบอหิงสา เขาสอนใหชาว
อินเดียรูจักตอตานผูกดข่ีและตอสูกับตัวเองดวย” 85

๘๖ การไมใชวิธีการรุนแรงกับผูกดข่ีในทัศนะของ
คานธีเปนการแสดงความกลาหาญยิ่งกวาผูกดข่ีท่ีถืออาวุธสังหาร ดวยความเขาใจในวิธีการท่ีไมตอบโต
อยางรุนแรงของชาวอินเดียท่ียึดแนวทางของคานธี ทําใหเกิดพลังในการตอสูอยางสันติ และสามารถ
ปลดปลอยอินเดียเปนเอกราชจากอังกฤษในเวลาตอมา หลังไดรับเอกราชแลวคานธีกลาวกับประชาชน
ชาวอินเดียวา “เราสามารถไดรับเอกราชมาไดดวยการไมใชความรุนแรง ผูคนในประเทศจะตองจัด
องคกรกันดวยการไรความรุนแรง ถาปราศจากคลื่นมหาชนท่ีหันมาใชอหิงสาแลว เราก็ไมอาจเปนไท
แกตัว โดยอาศัยเสนทางแหงการไมใชความรุนแรง การปฏิบัติการไรความรุนแรงทําใหประเทศอินเดีย
ไดรับเอกราชในท่ีสุด”86

๘๗ 
 คานธีอาศัยความเปนนักการศาสนามาเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนพลังทางสังคม 

เพ่ือใหเกิดสันติภาพข้ึน ในอีกอัตลักษณหนึ่งของคานธีเปนท่ีรูท่ัวกันวาเปนนักการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวความคิดของชาวอินเดียและนักการเมืองท่ัวไป จึงมีผูตั้งขอสังเกตวาโดยแทจริงแลวคานธีให
น้ําหนักกับบทบาทดานใดมากกวา ประเด็นนี้ไดขอสรุปจากคําพูดของคานธีวา “สวนตัวขาพเจาผูสวม
บทบาทเปนนักการเมืองนั้น ดวยจิตใจอันแทจริงแลวเปนนักการศาสนาตางหาก” 87

๘๘ จึงไมตองสงสัย
เลยวาคานธีนําหลักทางศาสนามาเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือใหเกิดสันติภาพข้ึน ทํา
หนาท่ีเปนผูเผยแผแนวคิดทางศาสนาไปดวย คานธียินยอมอยูภายใตพระเจาอยางผูซ่ือสัตย ท้ังปฏิบัติ
ตนตามคําสอนและเปนผูเผยแผแนวคิดทางศาสนา คานธีเห็นวา “สัจจะคือพระเปนเจา ขาพเจารูสึก
ถึงพระองคในทุกอณูของรางกาย”88

๘๙ ความจริงของเขามีเพียงพระเจาท่ีทรงอยูในทุกสวนของรางกาย 
ทําใหเขาอุทิศตนเพ่ือรับใชพระเจาดวยการสนองเจตนารมณในการชวยเหลือสังคมใหมีความสงบสุข 
จิตวิญญาณของการสรางสันติภาพของคานธีคือสัตยาเคราะห หรือสัตยะคระหะ “คําวาสัตยะคระหะนี้
ขาพเจาสรางข้ึนมาเพ่ือจะใหแตกตางจากขบวนการท่ีกําลังดําเนินอยูในขณะนั้น ภายใตชื่อการตอตาน
เงียบ ความหมายตามรากศัพทของสัตยะคระหะ คือ การยึดม่ันอยูกับสัจธรรมหรือยึดม่ันอยูกับพลังท่ี
ถูกตอง ขาพเจาเรียกวาพลังแหงความรักหรือพลังแหงจิตวิญญาณ” 89

๙๐ การปฏิบัติตามหลัก
สัตยาเคราะหจะตองประกอบไปดวยความปรารถนาดี หรือยึดม่ันในพลังแหงความรัก มองคนท่ีมี
อุดมการณแตกตางกันวาเปนเพ่ือนท่ีแสนดี และจะไมปฏิบัติตอเพ่ือนดวยอาการของความรุนแรง 

                                                           
 ๘๕ อางแลว, วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi, หนา ๕๗-๕๘. 
 ๘๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑. 
 ๘๗ M.K.Gandhi, My Non-Violence, (Ahmedabad : Navajivan, 1960), p. 4.   
 ๘๘ อางแลว, วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi, หนา ๑๒๑.   
 ๘๙ M.K.Gandhi, Non-Violence in Peace & War, Vol.1, (Ahmedabad : Navajivan 

publishing House, 1948), p. 414. 
 ๙๐ จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, วจนะของมหาตมคานธี, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หนา ๑๓๘. 



 
   ๓๙ 
 

“ความรุนแรงจะทําใหความตองการหรือขอเรียกรองท่ีชอบธรรมของผูเรียกรองกลายเปนสิ่งท่ีไมชอบ
ธรรมไปดวย วิธีและเปาหมายจึงตองมีความสอดคลองกัน ดังเมล็ดพันธกับตนไม ความรุนแรงไมอาจ
พาไปสูสันติภาพท่ีแทได”90

๙๑ พลังแหงสันติภาพคือพลังท่ีพรอมใหอภัยอยูเสมอ “คนออนแอไมเคยให
อภัย การรูจักใหอภัยเปนคุณสมบัติของคนเขมแข็ง” 91

๙๒ ทาทีของคานธีในการตอสูจึงเปนการไมตอบโต 
ไมยั่วยุ เปนเสมือนการยินยอมเอาตัวเขาไปรองรับความรุนแรงของฝายตรงขาม แตไมแสดงอาการ
หวาดกลัว ซ่ึงแนวทางตอสูรูปแบบนี้จะทําใหผูใชความรุนแรงหมดความชอบธรรมในสายตาของ
สาธารณชน ซ่ึงเปนการแสดงพลังท่ีเหนือกวาอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะผูปราศจากความกลัวเทานั้นจึงจะ
สามารถเผชิญหนากับผูถืออาวุธมุงทํารายอยางไมสะทกสะทาน โดยอํานาจจะใชไดกับผูท่ีหวาดกลัว
เทานั้น 

 การปฏิบัติตามแนวทางอหิงสาท่ีแทจริงนั้น “ในจิตใจของผูตอตานแนวทางนี้ตองมีการ
พัฒนาสันติภาพ หรือเมล็ดพันธแหงความพรอมท่ีจะประนีประนอมใหเกิดข้ึนเสียกอน” 92

๙๓ ท่ีสําคัญ
จะตองมีสันติภาพในใจของผูปฏิบัติการอหิงสากอน “หากเราเก็บสันติสุขท่ีเราคนพบไวในใจเราเพียงผู
เดียว มันยอมเสื่อมสลาย แตหากสันติสุขนั้นไปสัมผัสกับปจจัยอ่ืนๆ และทุกคน มันยอมแผขยายไป 
แลววันหนึ่งสันติภาพก็จะบังเกิดข้ึนท่ัวโลก”93

๙๔ ปจจัยพ้ืนฐานของกระบวนการสันติภาพจึงเปนสันติวิธี 
๕ ประการ ไดแก “ความรัก ความเคารพ ความเขาใจ การยอมรับ และการตระหนักถึงคุณคาของ
ผูอ่ืน”๙๕  

 สันติภาพตามมุมมองของคานธีไมไดเกิดมาจากจินตนาการ แตเกิดจากปฏิบัติการจริงทาง
สังคม สันติภาพไมไดเกิดจากการบีบบังคับหรือการใชความรุนแรง โดยวิธีการสรางสันติภาพจะตองมี
ความสัมพันธกับเปาหมาย ซ่ึงพบวาคานธีใชกระบวนการท่ีสอดคลองกัน ๓ วิธี คือ ๑) อหิงสา ซ่ึงเปน
หลักการประนีประนอม ไมเบียดเบียนหรือทํารายกัน ๒) สัตยาเคราะห ซ่ึงเปนกระบวนการเรียกรอง
และตอตานความอยุติธรรมอยางสงบ โดยอาศัยพลังจิตวิญญาณแหงความรักเปนตัวขับเคลื่อน ๓) 
สันติวิธี ซ่ึงเปนวิธีการขับเคลื่อนทางสังคมดวยการไมใชความรุนแรง โดยพลังสันติวิธีของคานธี
ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน คือ เริ่มตนจากการมีความรัก อันจะเปนพลังท่ีทําใหเกิดความเคารพผูอ่ืน 
เม่ือเคารพกันแลวก็จะทําใหเกิดความพยายามในการทําความเขาใจอัตลักษณของผูอ่ืน กอใหเกิดการ
ยอมรับในความแตกตาง และตระหนักถึงคุณคาของทุกชีวิต และรวมมือสรางสรรคเพ่ือท่ีจะอยูรวมกัน
อยางสันติตอไป 

 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของไดซากุ อิเคดะ 
 ไดซากุ อิเกะดะ เปนนักสันติภาพชาวญ่ีปุน นักปรัชญาชาวพุทธ นักการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 

เกิดท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ในครอบครัวของคนเลี้ยงสาหราย ในชวงวัยรุนทานอยูในยุคการ

                                                           
 ๙๑ พระไพศาล วิสาโล, สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยงในระบบสุขภาพ, หนา 

๓๕. 
 ๙๒ อางแลว, วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi, หนา ๒๓. 
 ๙๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓. 
 ๙๔ อางแลว, อรุณ คานธี, จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของ

ขาพเจา, หนา ๓-๔. 
 ๙๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๙.   



 
   ๔๐ 
 

ทําลายลางของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และไดเห็นความโหดรายปาเถ่ือน ท่ีท้ิงรอยแผลท่ีไมอาจลบเลือน
ไดในชีวิต เพราะพ่ีชายท้ัง ๔ คน ถูกเกณฑใหไปเปนทหาร และพ่ีชายคนโตก็เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติ
หนาท่ี ประสบการณเหลานี้ไดเปนเชื้อไฟท่ีผลักดันใหทานเรียกรอง และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ
ทํางานเพ่ือสันติภาพ และความสุขของประชาชนมาตลอดชีวิต โดยการถอนรากของสาเหตุข้ันพ้ืนฐาน
ความขัดแยงของมนุษย 

 ในขณะท่ีเขาอายุได ๑๙ ป ไดพบกับโจเซอิ โทดะ ซ่ึงเปนนักการศึกษาและผูนําของสมาคม
โซคา (SOKA GAKKAI) โดยเปนสังคมของชาวพุทธท่ีดําเนินกิจกรรมอยูบนพ้ืนฐานของคําสอนของพระ
นักปฏิรูปนิชิเร็น อิเคดะไดพบกับอาจารยโทดะ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันอยางแรงกลา และมี
พรสวรรคในการอธิบายแนวคิดของพุทธศาสนาไดอยางลึกซ้ึง มีเหตุผลและเขาใจได ตอมาเม่ือโทดะ
เสียชีวิตแลว อิเคดะก็ไดรับตําแหนงประธานสมาคมโซคาในขณะท่ีมีอายุเพียง ๓๒ ป ทานอุทิศตนใน
การสงเสริมกําลังใจสมาชิกดวยกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการทําประโยชนใหกับสังคม 
ภายใตการนําของเขา ความเคลื่อนไหวเริ่มเขาสูยุคแหงการปรับปรุงใหมและการขยายตัว โดยการ
เสริมสรางบุคคลท่ีอุทิศตนเพ่ือสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ตอมาไดเปนประธานประธานของ
สมาคมสรางคุณคาสากล (Soka Gakkai International: SGI) เปนสมาคมทางพุทธศาสนาท่ีมีสมาชิก
มากกวา ๑๒ ลาน ครอบครัว ใน ๑๙๒ ประเทศท่ัวโลก, ซ่ึงมีเปาหมายในการสงเสริมการศึกษา, 
วัฒนธรรมและสันติภาพ และยังเปนผูกอตั้งสถาบันการวิจัยปรัชญาตะวันออกสถาบันอิเคะดะเพ่ือ
สันติภาพ การเรียนรูและการสนทนา, สถาบันโทดะเพ่ือสันติภาพโลกและวิจัยทางการเมือง สมาคม
สรางคุณคาเพ่ือการศึกษา 

 นอกจากนี้สถาบันโทดะเพ่ือสันติภาพโลกและการวิจัยนโยบาย มีบทบาทในการตอตาน
อาวุธนิวเคลียรและสงเสริมสันติภาพท่ัวโลก ในฐานะของนักสรางสันติภาพ และนักการศึกษา อิเคดะ
ไดรับรางวัลดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ มากกวา ๕๐ ประเทศ โดยไดรางวัลมากกวา ๓๐๐ 
รางวัล (ขอมูลถึงป พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ไดซากุ อิเคดะ ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากอาจารยโจเซอิ โทดะ โดยมักจะอางถึง
คําพูดของอาจารยโทดะวา “โงะฮนซนนั้นยิ่งใหญอยางแทจริง แตเพราะรูปลักษณแบบงายๆ ธรรมดา
จึงทําใหประชาชนไมเขาใจถึงความยิ่งใหญของโงะฮนซน” เพราะเหตุวาธรรมนั้นลึกซ้ึงและการปฏิบัติก็
เปนรูปแบบงายๆ แทท่ีจริงแลวยิ่งเทคโนโลยีกาวหนามากมายเพียงใด เครื่องจักรก็ใชงายเพียงนั้น 
“โงะฮนซนคือเครื่องจักรท่ีผลิตความสุข” และการกดปุมเดินเครื่องจักรนี้คือ การสวดไดโมขุ (นัมเมียว
โฮเร็งเงเคียว) เพ่ือตัวเราเองและเพ่ือผูอ่ืน ซ่ึงสามารถพูดไดวา พระนิชิเร็นไดโชนินไดกลั่นกรองพุทธ
ธรรมลงจนเหลือเปนรูปแบบท่ีงายท่ีสุดเพ่ือประชาชนท้ังมวล พระนิชิเร็นไดประยุกตคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีงายตอการปฏิบัติ โดยแบงการปฏิบัติออกเปนการปฏิบัติธรรมสําหรับ
ตนเองและการปฏิบัติธรรมเพ่ือผูอ่ืน การปฏิบัติธรรมสําหรับตนเองประกอบดวยการสวดมนตวันละ ๒ 
ครั้ง ซ่ึงเรียกวา การทํากองเงียว หมายถึง “การฝกฝนตนเองในการปฏิบัติธรรม” เนนการสวดสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรบทท่ี ๒ และบทท่ี ๑๖ การสวดมนตมีอานุภาพมากทําใหเปลี่ยนชีวิตได จากนั้นก็เปนการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือผูอ่ืนโดยการอธิษฐานจิตเพ่ือแผความปรารถนาดีและลงมือปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม ซ่ึงแนวคิดลักษณะนี้เปนแนวคิดเดียวกันกับโพธิสัตวยาน คือ การอุทิศตนเพ่ือชวยเหลือสัตว
อ่ืนดวยความเสียสละ อิเคดะ ไดกลาวถึงการทํากองเงียวไววา กองเงียว คือหลักปฏิบัติท่ีดึงหรือกระตุน



 
   ๔๑ 
 

พลังท่ีไมมีขีดจํากัดของเราท่ีมีอยูภายในใหสําแดงออกมา จะสามารถเปลี่ยนชะตากรรม และสามารถ
ฟนฝาอุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยเปลี่ยนทุกขใหกลายเปนสุข สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติในสวนตัว
บุคคล ซ่ึงก็คือโครงการเผยแผธรรมไพศาลขนาดยอยๆ สําหรับชีวิตของเรา การเผยแผธรรมไพศาลซ่ึง
เปนจุดมุงหมายของเรา คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงจักรวาล พ้ืนโลก และสังคมมนุษยชาติ ใหไปสูโลก
แหงสันติภาพ ความสุข และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือท่ีจะผสานเขากันกับธรรมมหัศจรรย 
การทอง พระสูตร และการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เปรียบเสมือนกับการอุนเครื่องยนตทุกๆ วัน และ
ขับออกไปสูทิศทางแหงความสุข และความจริง เม่ือทําเชนนี้ไดทุกๆ วันแลว จะคอยๆ เสริมสรางความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาลและพระธรรม ซ่ึงนั่นก็คือโลกแหงพระพุทธะ 

 อิเคดะพยายามท่ีจะดึงเอาพลังในตัวมนุษยออกมาสรางคุณูปการใหกับโลก โดยปลูกฝง
ความมีเมตตาตอกันโดยไมแบงแยก เพราะวาทุกคนมีเมล็ดพันธแหงพุทธะ หากสามารถผสานเมล็ด
พันธแหงพุทธะไดก็จะมีพลังสรางสรรค ชวยเหลือเก้ือกูลกันในฐานะเปนเผาพันธุเดียวกัน ซ่ึงก็จะ
ทําลายอคติและความรูสึกเปนอ่ืน อิเคดะกลาววา “พุทธศาสนามีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีความเมตตา
กรุณา รูจักอดกลั้นและปฏิเสธสงครามกับการใชความรุนแรง จึงมีคุณคาพิเศษในสถานการณโลก
ปจจุบัน” 95

๙๖ พุทธศาสนาจึงเหมาะสําหรับการสรางสันติภาพ อิเคดะเห็นวา สันติภาพจะตองเกิดจาก
ภายในจิตของบุคคลกอน ซ่ึงเปนการปลุกพลังแหงพุทธะอันเปนพลังแหงสันติใหแสดงอานุภาพออกมา 
และขับเคลื่อนไปเปนพลังทางสังคมตอไป “สันติภาพไมใชแนวคิดท่ีเปนนามธรรม แตเปนคําถามท่ีเรา
แตละคนจะเพาะปลูก และหลอเลี้ยงเมล็ดแหงสันติภาพในชีวิตจริงแตละวันและในสวนลึกของชีวิตได
อยางไร...การเพ่ิมพลัง ของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ซ่ึงก็คือการท่ีแตละคนเริ่ม
ตระหนักถึงพลังท่ีไมมีขอบเขตจํากัด ในขณะท่ีทําประโยชนตอสังคม นี่คือพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว
ขององคกรโซคาสากล”96

๙๗ สันติภาพทางนามธรรมจะใหประโยชนเฉพาะผูมีจิตท่ีเปนสันติเทานั้น หาก
ไมนํามาเปนพลังทางสังคมก็จะไมสามารถชวยโลกใหหลุดพนจากความรุนแรงได 

 ปรัชญาของพระนิชิเร็น “สอนถึงการใหความเคารพแกคนทุกคน และยกยองคุณคาของ
ทุกชีวิต สิทธิเสรีภาพ ความเทาเทียมกัน สิทธมินุษยชน สันติภาพและสิ่งแวดลอม” การเคารพในชีวิต
ทําใหตระหนักถึงคุณคาของเมล็ดพันธความดีงามท่ีไมควรกาวลวง “ขจัดความหวาดระแวงซ่ึงกันและ
กัน จะกลายเปนสาเหตุทางออมสูการขจัดอาวุธ และเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูสันติภาพโลก” 97

๙๘ 
นอกจากนี้แลวอิเคดะยังเห็นวาการสรางสันติภาพตองมีพลังทางจริยธรรมประกอบดวย ไมวาจะอยูใน
สถานการณใดหรือขัดแยงอยางไรตองไมเลือกวิธีการท่ีไรจริยธรรม “เม่ือชาติพันธของมนุษยทําการรบ
พุงกัน ใชความรุนแรงเขาห้ําหั่นกัน ตางฝายตางอางวาเพ่ือนํามาซ่ึงสันติภาพ ไมวาจะมีอุดมการณอะไร 

                                                           
 ๙๖ ไดซากุ อิเคดะ, สันติภาพนิรันดร, แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 

๒๕๓๗), หนา ๓๘๘. 
 ๙๗ ไดซะกุ อิเกะดะ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.sgt.or.th/index.php/daisaku.html [๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
 ๙๘ อางแลว, สันติภาพนิรันดร, หนา ๓๗๘. 



 
   ๔๒ 
 

เราจะตองไมเลือกวิถีทางท่ีปราศจากจริยธรรม” 98

๙๙ เพราะจริยธรรมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและ
ความชอบธรรมของมนุษย จริยธรรมเกิดจากพลังภายในจิตท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม  

 อิเคดะเชื่อวารากเหงาของสันติภาพท่ีแทจริงอยูในตัวมนุษยนี้เอง ซ่ึงเปนเมล็ดพันธแหง
พุทธะท่ีมีอยูในตัวของมนุษยทุกคน โดยธรรมชาติของพุทธะคือสันติภาวะ ซ่ึงสามารถเขาถึงสันติภาพ
ไดดวยวิธีอุปนัย เริ่มตนจากภายในจิตสูพฤติกรรมภายนอก จากบุคคลไปสูสังคม โดยใชกระบวนการ
สวดมนตเพ่ือสรางพลังจิต กระตุนพลังแหงพุทธะใหตื่นตัว และอธิษฐานจิตเพ่ือใหโลกเกิดความสงบสุข 
จากนั้นก็เปนกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมดวยการปลูกฝงอุดมการณรักสันติ โดยเริ่มตนจากความ
สันติภายในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ขยายไปสูสังคมอ่ืนตอไป และพยายามสรางความ
ไววางใจท้ังภายในและภายนอกสังคมดวยการเขาพบปรึกษาหารือกับผูนําทางสังคมและการเมือง 
นอกจากนี้ยังใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เพ่ือให
เกิดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสรรคประโยชนรวมกัน สรางสันติภาพไป
พรอมกับการเผยแผอุดมการณทางพุทธศาสนามหายานนิกายนิชิเร็นไปดวย ซ่ึงเปนการนําศาสนามา
เปนกระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพไปท่ัวโลก และจัดตั้งองคกรเก่ียวกับสันติภาพจํานวนมาก โดยทํา
หนาท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน และมุงขยายจํานวนสมาชิกไปท่ัวโลก สมาชิกแตละคนก็จะมีพันธะตอ
สันติภาพ ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนทูตสันติภาพไปดวย สันติภาพตามแนวคิดของอิเคดะจะผูกยึดอยูกับความ
สงบสุข ซ่ึงเปนสภาวะเดียวกับพุทธภาวะ 

 จากการศึกษาแนวคิดทางสันติภาพของมหาตมะ คานธี และไดซากุ อิเคดะ ทําใหผูวิจัย
เห็นวาท้ัง ๒ ทานใชอุดมการณทางศาสนามาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพ โดย
เนนการสรางสันติภาพจากภายในจิตของระดับบุคคลออกไปสูจิตวิญญาณสันติภาพทางสังคม แมวาจะ
มีการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน แตสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือการสวดมนตและอธิษฐานจิตดวยความ
ปรารถนาจะใหเกิดสันติภาพโดยใชพลังแหงความรัก ในขณะท่ีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะมี
ความแตกตางกัน โดยคานธีจะใชการเผชิญหนากับความอยุติธรรมและผูใชความรุนแรงในลักษณะการ
ตอตานเงียบ หรือการไมใหความรวมมือกับคําสั่งท่ีไมชอบธรรม ซ่ึงเปนการกดดันฝายตรงขามอีก
วิธีการหนึ่ง เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียกรองความตองการ สวนอิเคดะจะใชวิธีการตอตานการใช
ความรุนแรงทางวัฒนธรรม และมุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสังคมมากกวาเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง มีลักษณะเปนทูตสันติภาพ ในขณะท่ีคานธีเปนนักตอสูและเรียกรองสันติภาพ ภาพของอิเคดะจึง
มีลักษณะนุมนวลและประนีประนอมมากกวา และการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองก็มีความแตกตาง
กัน โดยคานธีจะใชการปลุกระดมมวลชนเพ่ือใหเขารวมอุดมการณ สวนอิเคดะใชการจัดตัง้องคกรและ
ขยายจํานวนสมาชิกไปพรอมกับการเผยแผอุดมการณทางศาสนาไปสูสังคมการเมือง โดยทุกองคกรจะ
เปนเครือขายขับเคลื่อนพลังสันติภาพอยางเปนระบบมากกวา ซ่ึงเนนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และใหการศึกษาจากท้ังในและนอกระบบ โดยดึงเอาสถาบันครอบครัวมาเปนสวนสําคัญ นอกจากนี้อิ
เคดะยังมีการขับเคลื่อนทางโครงสรางระดับบนโดยการเดินทางไปเขาพบผูนําทางสังคมและการเมือง
ท่ัวโลก เพ่ือสรางความรวมมือและความไววางใจ 

                                                           
 ๙๙  โยฮัน กัลตุงและไดซากุ อิเคดะ, สูสันติ บทสนทนาระหวางโยฮัน กัลตุงและไดซากุ อิเคดะ, หนา 

๒๗. 



 
   ๔๓ 
 

 แนวทางสันติภาพของท้ัง ๒ ทาน แมวาจะใชกระบวนการทางสันติวิธีก็ตาม แตภาพของ
การเคลื่อนไหวจะมีความแตกตางกัน โดยคานธีจะเผชิญหนาโดยไมใชความรุนแรงตอบโต แตบาง
สถานการณก็ดูเหมือนกระตุนความเกลียดชังของฝายตรงขามมากข้ึน แมจะใชพลังแหงความรักก็ตาม 
แตก็ปรากฏภาพของความเปนอ่ืนใหเห็นและนําไปสูการลอบสังหารคานธีในเวลาตอมา สวนอิเคดะจะ
มีลักษณะประนีประนอมมากกวา ใชกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองไปอยางสันติ และมีความเปนสากลมากกวา รวมท้ังมีทิศทางและเปนระบบชัดเจน และ
พบวาอิเคดะขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพในลักษณะการแตกเซลล โดยการเพ่ิมจํานวนสมาชิกและให
สมาชิกเปนทูตสันติภาพเคลื่อนไหวไปท่ัวโลก 

 ๒.๑.๕.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตะวันออกของนักปราชญภายในประเทศ 
 ในประเทศไทยมีนักปราชญท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพจํานวนมาก ในงานวิจัยนี้ไดนํา

แนวคิดทางสันติภาพของนักปราชญในประเทศไทยมาเปนแนวทางในการศึกษาจํานวน ๖ ทาน ซ่ึงลวน
แตเปนผูท่ีมีอิทธิพลความคิดกับสังคมรวมสมัย คือ ประเวศ วะสี ในฐานะเปนราชบัณฑิตและ “ราษฎร
อาวุโส”, สุลักษณ ศิวรักษ ผูท่ีไดรับการยกยองวาเปน “ปญญาชนสยาม”, วันชัย วัฒนศัพท นักสันติ
วิธีและเจาของ “แนวคิดสานเสวนาหรือสุนทรียเสวนา”, ชัยวัฒน สถาอานันท นักวิชาการทาง 
“ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองสันติวิธี”, โคทม อารียา ซ่ึงเปน “ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติ
วิธี” มหาวิทยาลัยมหิดล, และนิธิ เอียวศรีวงศ ผู ท่ีไดรับการยกยองวาเปน “ปราชญสามัญชน 
ปญญาชนสาธารณะ” ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ 

 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของประเวศ วะสี 
 ประเวศ วะสี เปนแพทยศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ราษฎรอาวุโส นักวิชาการดานสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับรางวัลบุคคลท่ีมี
ผลงานดีเดนดานการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการแหงชาติวาดวย UNESCO 
พ.ศ.๒๕๔๘ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประเภท
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร นายแพทยประเวศเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
เคลื่อนไหวของประชาสังคม เปนผูท่ีศึกษาความอยุติธรรมเชิงโครงสราง และความรุนแรงทางสังคมได
เขามามีบทบาททางการเมืองมากข้ึนภายหลังการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง พ.ศ.๒๕๕๓ ยุติลง โดย
เขามาทําหนาท่ีประธานคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ เพ่ือรวบรวมขอมูล รับฟงความคิดเห็น และนําไปสู
นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย โดยทานเปนผูท่ีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานและดําเนินชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด มักจะนําแนวคิดทางพุทธศาสนามาใชกับการแกปญหาทาง
สังคมอยูเสมอ 

 ประเวศ วะสี เห็นวาสันติภาพมีหลายมิติ มิติหนึ่งหมายถึง การสิ้นสุดของสภาวะสงคราม 
แตสันติภาพยังมีความหมายในนัยอ่ืนๆ อีก เชน สันติภาพในสังคม สันติภาพในครอบครัว สันติภาพใน
ตนเอง อันมีความหมายอยางเดียวกับอิสรภาพ ซ่ึงหมายถึงสภาวะท่ีเปนอิสระจากการถูกบีบค้ัน ๔ 
ดาน คือ99

๑๐๐  
 ๑. ความบีบค้ันทางกายหรือทางวัตถุ เชน ความขาดแคลนวัตถุปจจัย การถูกจองจํา ความ

ไมแข็งแรงของรางกาย สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม  
                                                           

 ๑๐๐ ประเวศ วะสี, บนเสนทางชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๕๔), หนา ๘๙๖. 



 
   ๔๔ 
 

 ๒. ความบีบค้ันทางสังคม เชน ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศ ระหวางประเทศ 
ตลอดจนการบีบค้ันทางสังคม  

 ๓. ความบีบค้ันทางจิต เชน ความเกลียด ความกลัว ความพยาบาทหรือจิตท่ีพลานดวย
ความอยาก  

 ๔. ความบีบค้ันทางปญญา เชน ความไมรู มิจฉาทิฐิ สันติภาพมีความสัมพันธระหวาง
มนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกดวย หมายถึง ความถูกตองหรือจริยธรรม เสรีภาพจึงไมใช
การตามใจตัวเอง อันจะกอใหเกิดความไมถูกตองตามมา โดยนัยดังกลาว สันติภาพ อิสรภาพ เสรีภาพ 
จริยธรรม ความถูกตอง เชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน “มนุษยมีธรรมชาติดิ้นรนไปสูสันติภาพอยูเสมอ 
ตราบใดท่ียังไมพบสภาวะสันติก็ยังคงมีความขัดแยง ดิ้นรนตอสูเรื่อยไป เม่ือเปนธรรมชาติหรือกฎของ
ธรรมชาติเชนนี้ สันติภาพจึงเปนธรรมะหรืออุดมธรรม” ธรรมชาติของมนุษยจะมีความกระหายใน
สันติภาพ เพียงแตวิธีการท่ีจะไปสูสันติภาพมีความแตกตางกัน จึงเห็นวาสันติภาพเปนสิ่งเดียวกับ
ธรรมะ “สันติภาพเปนบรมธรรม (Summum Bonum) หรือ เอกสภาวธรรม ท่ีรวมธรรมท้ังหลาย 
อันมีศาสนธรรมท้ังหมด วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาการจัดการ เพ่ือนําไปสูการปลดปลอย
มนุษยชาติไปสูอิสรภาพ”1 00

๑๐๑ ศาสตรแหงสันติภาพทุกแขนงจะตองเปนไปเพ่ือความปลอดภัย ท้ังในแง
ของการปองกัน รักษาและเยียวยา ประเวศเห็นวาสันติภาพเปนเอกสภาวธรรมซ่ึงมีแนวทางเพ่ือการ
ปลดปลอยไปสูอิสรภาพ “ทุกศาสนาลวนมีจุดหมายสูงสุดท่ีจะบอกทางใหมนุษยบรรลุสันติภาพ 
ศาสนาตางๆ อาจแตกตางกันตามถ่ิน ภาษา วัฒนธรรม กาลเวลา แตมีจุดมุงหมายสูงสุดคือสันติภาพ 
สันติภาพจึงเปนอุดมธรรมหรือเปนบรมธรรมของทุกศาสนารวมกัน” สันติภาพจึงเปนเปาหมายของทุก
ศาสนา ศาสนาหรือลัทธิใดท่ีไมมีแนวทางเพ่ือสันติภาพก็จะไมเปนศาสนาแหงโลก 

 ประเวศ วะสี เห็นวาในฐานะท่ีเปนมนุษย ดวยศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ควรมีโอกาส
พัฒนาการใหเต็มตามศักยภาพแหงความเปนมนุษย “ยุคสมัยท่ีผานมามีความเขาใจความรูเปนสวนๆ 
จึงเปนไปไมไดท่ีมนุษยท้ังมวลจะเขาถึงเอกสภาวธรรม แตบัดนี้มนุษยสามารถสังเคราะหปญหาท้ังมวล
เปนมหาปญญา (Great Wisdom) อยูในฐานะท่ีมีการเรียนรูท่ียิ่งใหญ (Great Learning) ของมนุษย
ท้ังหมดท่ีเชื่อมโยงกันในยุคสมัยโลกาภิวัฒน เพ่ือการบรรลุสันติภาพรวมกันท้ังโลก” ในอดีตมนุษย
เขาใจความรูเปนสวน จึงทําใหมีมุมมองแบบแบงแยก แตปจจุบันมนุษยมีศักยภาพและมีเครื่องมือใน
การเรียนรูมากข้ึน ทําใหเขาใจวาสันติภาพเปนจุดหมายรวมของมวลมนุษยชาติ วิกฤตการณตางๆ ของ
โลกเปนสิ่งท่ีมนุษยจะตองรวมมือปองกันและแกไขเปนองครวม ไมใชแยกสวนกันแก ประเวศ วะสีเห็น
วา “วิกฤตการณสิ่งแวดลอมกําลังเปนปญหาใหญท่ีสุดตอความอยูรอดของมนุษยชาติ” 101

๑๐๒ เปนความ
รุนแรงทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอมนุษย สาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการท่ีมนุษยทําความรุนแรงตอ
ธรรมชาติ ทําใหธรรมชาติเสียสมดุลกอใหเกิดภัยทางธรรมชาติ โดยในอนาคตมนุษยจะไดรับผลจาก
ความรุนแรงทางธรรมชาติมากข้ึน ดังนั้น สันติภาพจึงไมใชการหยุดความรุนแรงในชาติพันธของมนุษย
เทานั้น แตมนุษยจะตองไมกระทําความรุนแรงตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย โดยสรุปแนวคิด
เก่ียวกับทางสันติภาพของประเวศ วะสี  

                                                           
 ๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๙๘.   
 ๑๐๒ ประเวศ วะส,ี พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอ

ชาวบาน, ๒๕๔๐), หนา ๗๙.   



 
   ๔๕ 
 

 จะเห็นไดวาแนวคิดทางสันติภาพของประเวศ วะสี ไมไดพูดถึงความรุนแรง แตพูดถึงความ
บีบค้ัน ๔ ทาง คือ ความบีบค้ันทางกายหรือวัตถุ การบีบค้ันทางสังคม ตั้งแตสังคมในวงแคบจาก
ครอบครัวจนถึงสังคมโลก ความบีบค้ันทางจิต ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความเกลียดชัง พยาบาท อารมณ 
รวมไปถึงตัณหา มานะ เปนตน และความบีบค้ันทางปญญา คือ ความไมมีเหตุผล มิจฉาทิฐิ เปนตน 
จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวาไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยมองวาสันติภาพ
จะตองเปนเอกสภาวธรรม ซ่ึงเปนสภาวะสากล อันเปนสันติภาพรวมกันของโลก และเปนจุดหมาย
รวมกันของมวลมนุษยชาติ  

 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของสุลักษณ ศิวรักษ 
 สุลักษณ ศิวรักษ หรือท่ีรูจักกันในนามปากกาวา “ส. ศิวรักษ” เปนนักเขียนชาวไทย และ

นักวิชาการอิสระ ซ่ึงเปนท่ีรูจักท่ัวไปจนไดรับสมญานามวา “ปญญาชนสยาม” มีชื่อเสียงอยางมากใน
การวิจารณอยางไมเกรงใจและไมเกรงอํานาจผูใด ไดรับรางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ มี
ผลงานการเขียนมากมายครอบคลุมหลายดาน เชน พุทธศาสนา สังคม การเมือง รูปแบบการปกครอง 
เปนตน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดรับรางวัลสันติภาพนิวาโน หรือท่ีรูจักกันวารางวัลโนเบลแหงเอเชีย จาก
มูลนิธิสันติภาพนิวาโน นอกจากนี้ สุลักษณยังไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพถึง
สองครั้งดวย 

 ส.ศิวรักษ เห็นวาสันติภาพจะตองลดภาระทางการทหาร ลดงบประมาณในการซ้ือหรือ
ผลิตอาวุธ เพราะวาเปนเครื่องมือท่ีใชกอความรุนแรง การใหงบประมาณจึงถือวาเปนการสนับสนุนให
มีการใชความรุนแรง โดยกลาววา “ประเทศไทยใชงบประมาณมากท่ีสุดในการซ้ืออาวุธ แตเราก็ไมรูสึก
กัน เรามักบอกวาเราไมเก่ียว ท้ังท่ีงบประมาณของประเทศเปนเงินของเรา เราบอกวาศาสนากับ
การเมืองไมเก่ียวกัน เพราะเราไมกลาพูดเรื่องนี้ ท้ังการเมือง ศาสนา สังคมมีความเก่ียวของกัน
ท้ังหมด”102

๑๐๓ ประเด็นนี้ทานไดตอสูมาอยางยาวนาน โดยเห็นวาโลกขาดสันติภาพเพราะวามีธุรกิจแหง
ความรุนแรงเปนตัวขับเคลื่อน หากไมมีธุรกิจความรุนแรงในโลกแหงความขัดแยง ก็จะทําใหความ
ขัดแยงเปนไปอยางสรางสรรค “การจัดการตอปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค การตอสูท่ีรุนแรง
หรือสงครามท่ีมีความโกรธ กลัว ขุนแคน อาฆาต พยาบาท ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกดข่ีทุกคน ตองตระหนักอยู
เสมอวาปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กอใหเกิดหายนะภัยท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน นําความไมม่ันคง
ปลอดภัยใหกับมนุษย”103

๑๐๔ สันติภาพเปนภาวะท่ีมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คนในสังคม
จะตองไมมีความหวาดผวากับภัยคุกคามทุกชนิด ทางสูสันติภาพตามแนวคิดของ ส.ศิวรักษ คือ 
“เปลี่ยนโลกาภิวัฒนไปสูธรรมาภิวัฒน เพราะใหโลกนําไมได ตองเอาธรรมนําโลก คนท่ีมองกวาง
ออกไปเห็นคุณคาของเพ่ือนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน เห็นคุณคาของสัตว เปนความอยูรอดอันเดียวของ
มนุษย ถามนุษยลดความเห็นแกตัวลงไป มองเห็นคุณคาของผูอ่ืนมากเทาไร โลกก็จะเปลี่ยนไปสูสภาพ
ท่ีดี” นอกจากจะเอาธรรมนําโลกแลวยังเห็นวาจะตองมีกระบวนการแกไขความขัดแยง ๓ วิธี 104

๑๐๕ คือ 

                                                           
 ๑๐๓ ส.ศิวรักษ, ทางออกแหงยุคสมัย, (กรุงเทพมหานคร : สองศยาม, ๒๕๔๒), หนา ๑๕. 
 ๑๐๔ ส.ศิวรักษ, ผลสําเร็จของการตอสูโดยสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร :ศึกษิตสยาม, ๒๕๑๙), หนา 

๑๔-๑๕. 
 ๑๐๕ ส.ศิวรักษ, คันฉองสองสิทธิมนุษยชนและความสมานฉันท, (กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม, 

๒๕๕๓), หนา ๒๗๘-๒๗๙. 



 
   ๔๖ 
 

๑. ทําสันติภาพใหเกิดข้ึน (Peace Making) คือ สกัดก้ันไมใหโจมตีกันและกัน แมวาจะเกิดการรบรา
ฆาฟนข้ึนแลวก็หาทางยุติ โดยไมจําเปนตองใชความรุนแรง ๒. กอสรางสันติภาพข้ึน (Peace 
Building) คือ สรางชุมชนและสมาคมท่ีรักความสงบ โดยมีหลักการเพ่ือท่ีจะอยูรวมกัน ใหอภัยซ่ึงกัน
และกัน ไมเขาไปกาวกายกัน แมอยูตางศาสนา ตางภาษา ตางเชื้อชาติ ตางวัฒนธรรมก็อยูรวมกันได 
โดยยึดความยุติธรรมเปนท่ีตั้ง เปดโอกาสใหดําเนินชีพอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกัน ๓.รักษาสันติภาพเอาไว 
(Peace Keeping) คือ ยุติความขัดแยง ความรุนแรง เพ่ือรักษาสันติภาพเอาไว 

 การสรางสันติภาพยอมเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดขอตกลงระหวางท้ังสองฝายท่ีขัดแยง
กัน โดยใชวิธีสังสรรคสนทนาซ่ึงกันและกัน ท่ีสําคัญกวานั้นก็คือการเปดใจกวางรับฟงอีกฝายหนึ่ง... 
ปองกันไมใหเกิดความขัดแยงรุนแรงทางโครงสรางและวัฒนธรรม โดยจะตองเผชิญหนากับความ
ขัดแยงและความรุนแรงดวยความคิดสรางสรรคอยางสันติวิธีเสมอ105

๑๐๖  
 ดังนั้น การสรางสันติภาพคือการใชธรรมนําโลก เกิดข้ึนไดโดยการทําใหเกิดข้ึน สรางจาก

กลุมยอยขยายไปสูกลุมใหญ และรักษาเอาไวใหยืดยาวดวยการจัดโครงสรางและวัฒนธรรมสันติภาพ
ข้ึน โดยยึดแนวทางสันติวิธี เปดโลกทัศนใหมในมุมมองของฝายอ่ืน ลดความเห็นแกตัวและมองเห็น
คุณคาของชีวิต มีเมตตาตอกัน ลดงบประมาณสนับสนุนในการกอความรุนแรง และตองนําศาสนามา
เปนตัวเชื่อมระหวางการเมืองกับสังคม เม่ือมีความขัดแยงก็สามารถจัดการไดอยางสรางสรรค โดยไม
ใชความรุนแรงตอกัน สันติภาพจึงเปนสภาพท่ีสังคมมีความปลอดภัยในทุกดาน ไมมุงเบียดเบียนกัน
และมองเห็นคุณคาของทุกชีวิต สันติภาพตามแนวคิดของ ส.ศิวรักษ จึงเปนสภาพของความปลอดภัย
ทางสังคม 

 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของวันชัย วัฒนศัพท ศาสตราจารย นพ.วันชัย วัฒนศัพท 
เปนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนผูกอต้ังสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
นอกจากนี้ยังเปนผูอํานวยการศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา เปนนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา มีบทบาทอยางมากในการเสนอแนวทางสานเสวนา เพ่ือเปน
ทางออกจากความขัดแยงในสังคมไทย ไดจัดตั้งเครือขายสานเสวนาเพ่ือสันติธรรมข้ึน 

 การสานเสวนาหรือสุนทรียเสวนา มาจากคําวา dialogue เปนการมาพูดคุยกันท่ีไมใชมา
เอาแพเอาชนะกัน มาทําความเขาใจกัน มาฟงกันอยางตั้งใจ ทําใหความสัมพันธพัฒนาดีข้ึน ใน
เมืองไทยมีภาษาถ่ินท่ีหมายความวาสานเสวนา เชน อีสานใชคําวา “โสเหลหรือโสกัน” ภาคเหนือวา 
“โซะกัน โฮะกัน หรือเส็งกัน” ภาคใตวา “สุมหัวหรือสภากาแฟ” ภาคตะวันออกวา “พูดคุยกันฮิ” 
เปนตน สวนสานเสวนาหาทางออก มาจากคําวา deliberation คือ การทําใหเกิดความเขาใจจากการ
มาฟงกัน ดําเนินการตัดสินใจท่ีไมใชการยกมือ แตเกิดจาการคอยๆ ทําความเขาใจจนไดฉันทามติ 
(consensus) ซ่ึงเปนผลของการตัดสินใจท่ีไมใชการเอาแพเอาชนะกันโดยการลงมติแบบยกมือหรือ
หยอนบัตร ท่ีมีผูแพผูชนะ ทําใหเกิดการแบงขางแยกข้ัว แตการใชฉันทามตินั้นเกิดกระบวนการโดย
สมัครใจ นําทุกฝายท่ีเห็นตางและตองการมารวมกันตัดสินใจ ไมขจัดใครท่ีเห็นตางออกไป สรางโอกาส
การมีสวนรวมและแสดงความเห็นท่ีเทาเทียมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนท่ีเห็นตาง มีความ
รับผิดชอบตอขอตกลงท้ังเนื้อหาและกระบวนการตัดสินใจ กอใหเกิดการนําไปปฏิบัติท่ีทุกฝายยอมรับ

                                                           
 ๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘๓-๒๘๖. 



 
   ๔๗ 
 

ได 106

๑๐๗ วันชัย วัฒนศัพท ใหความสําคัญกับการใชกระบวนการพูดคุยกันเพ่ือหาขอยุติเม่ือเกิดความ
ขัดแยง เปนการเผชิญหนาเพ่ือรับฟงเหตุผลของฝายตรงขาม วิธีการนี้ไมทําใหเกิดการแพหรือชนะ แต
จะเปนการหาทางออกรวมกัน ซ่ึงสามารถใชไดกับความขัดแยงทุกระดับ 

 ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีทําลายความสัมพันธ “ถาไมตัดวงจรความขัดแยงก็จะนําไปสูการ
ทําลายลางกัน พิฆาตกัน หาทางเอาชนะ แกแคน (Destructive Conflict) ภาพของเพ่ือนท่ีคบหากัน
มานานก็จะคอยๆ กลายเปนศัตรู ความขัดแยงจะทําลายความสัมพันธระหวางกัน” 107

๑๐๘ ความขัดแยง
ในทางลบมักจะนําไปสูการทําลาย ภาพความขัดแยงทางลบจึงแสดงออกในทางรุนแรง เม่ือมีความ
ขัดแยงเกิดข้ึนจึงควรท่ีจะหาทางออกรวมกันดวยการพูดคุยปรับความเขาใจ ซ่ึงสามารถทําไดใน
ระหวางคูขัดแยง แตหากไมสามารถทําความเขาใจกันไดก็ใชวิธีการไกลเกลี่ยคนกลาง 

 การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หมายถึง “การเขาไปแทรกแซงในการไกลเกลี่ยโดยบุคคลท่ี 
๓ เปนคนกลางและเปนท่ียอมรับ คนกลางไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องเก่ียวกับขอพิพาท เพ่ือ
ชวยใหคูกรณีท่ีขัดแยงกันใหบรรลุขอตกลงท่ียอมรับรวมกันดวยความสมัครใจ เปนกระบวนการ
ตอเนื่องของการเจรจา โดยความชวยเหลือของคนท่ีเขาไปอยูตรงกลาง”108

๑๐๙ 
 บทบาทของคนกลาง คือ ๑) ทําหนาท่ีสนับสนุนกระบวนการใหดําเนินไปโดยสงเสริมการ

สื่อสารอยางสรางสรรคของคูเจรจา ๒) มีความรูสึกรวมกับคูเจรจาท้ังหลาย ๓) ทําหนาท่ีอยางเปน
กลาง ๔) แสดงใหเห็นแงมุมท้ังบวกและลบของแตละฝาย ๕) ชวยใหคูเจรจาเขาใจขอพิพาทและเหตุผล
ท่ีซอนอยู ๖) สงเสริมใหคูเจรจาพิจารณาทางเลือก ๗) ถามวิถีทางเลือกอ่ืนท่ีคิดวาดีท่ีสุดท่ีจะทําหากไม
มาเจรจาหาขอตกลง หรือทางเลือกอ่ืนท่ีดีท่ีสุดแทนการหาขอตกลงจากการเจรจาไกลเกลี่ย ๘) ชวยให
คูเจรจาหาทางออกท่ีตอบสนองความตองการทุกฝาย ๙) ชวยคูเจรจารางขอตกลงท่ีเปนไปไดจาก
ทางออกตางๆ ๑๐) ปกปองความนาชื่อถือของกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย109

๑๑๐ แนวทางสรางสันติภาพ
ของวันชัย วัฒนศัพท แมวาจะมีความขัดแยงหรือมีความรุนแรงระดับใด ตองใชวิธีการเจรจาหาทาง
ออกรวมกันเทานั้น เรียกวาการสานเสวนา ซ่ึงเปนกระบวนการทําความเขาใจระหวางคูขัดแยง หรือ
การใชคนกลางเขาไปชวยใหการเจรจาดําเนินตอไปได โดยไมเขาไปตัดสินใหฝายใดฝายหนึ่งชนะ แตจะ
เขาไปชวยทําความเขาใจเพ่ือใหคูขัดแยงสามารถหาทางออกรวมกันได 

 บทบาทของคนกลางจึงมีสวนสําคัญในการสรางสันติภาพข้ึน ท้ังกอนหรือระหวางและหลัง
การเกิดความรุนแรง กระบวนการนี้ไมปฏิเสธความขัดแยง เพราะเห็นวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน
ชีวิตเปนกลุม วันชัย วัฒนศัพท เห็นวาการเจรจากันเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเขาใจความตองการของฝาย
ตรงขาม เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน ดังนั้น การสรางสันติภาพจึงสามารถ

                                                           
 ๑๐๗ วันชัย วัฒนศัพท, “ประชาธิปไตยแหงการสานเสวนาหาทางออกทางออกของประเทศไทย”, ใน 

คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๙๑.   
 ๑๐๘ วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี : 

สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๒๐๗.   
 ๑๐๙ วันชัย วัฒนศัพท, คูมือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท, (นนทบุรี : 

สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๑.   
 ๑๑๐ อางแลว, ความขัดแยง : หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, หนา ๑๖๗.   



 
   ๔๘ 
 

ทําไดโดยการพูดคุย สนทนา ไกลเกลี่ย ทําความเขาใจ และนําไปสูการทําขอตกลงและหาทางออก
รวมกัน เปนวิธีการท่ีทองถ่ินใชเปนทางเลือกในการออกจากความขัดแยงมาอยางยาวนานทุกภูมิภาค 

 ๔. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของชัยวัฒน สถาอานันท 
 ชัยวัฒน สถาอานันท เปนนักเรียนทุนภูมิพล เรียนจบรัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จากนั้นไดทุนการศึกษาจาก East-West Center ไปเรียนตอจนจบ
การศึกษาระดับ ดุษฎีบัณ ฑิตจาก University of Hawai’i (at Manoa) สหรัฐอเมริกา โดยทํา
วิทยานิพนธในสาขาปรัชญา-ทฤษฎีการเมืองสันติวิธี เรื่อง The Nonviolent Prince ไดรับการเสนอ
ชื่อเพ่ือพิจารณาใหรับรางวัล ๑๙๘๒ Council of Graduate Schools/University Microfilms, 
International Dissertation Award เม่ือเรียนจบแลวกลับมาสอนวิชา “ความรุนแรงและการไมใช
ความรุนแรงทางการเมือง” อันนาจะนับไดวาเปนการสอนวิชาสันติวิธีอยางเปนทางการใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนครั้งแรกในประเทศไทย ปจจุบันสอนวิชา “ปรัชญาการเมืองในศตวรรษท่ี 
๒๑” และวิชา “สัมมนาการเมืองกับนวนิยาย” ท่ีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประสบการณการทํางานในอดีต เคยเปนรองผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา และรอง
อธิการบดีฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังเปนนายกสมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย เคยเปนผูอํานวยการฝายวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ, เปน
คณะกรรมการแกไขความขัดแยงกรณีทอแกซยาดานา, เปนประธานกรรมการแกไขปญหาเข่ือนปาก
มูล, เปนอดีตรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรสันติวิธี สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ เคย
เป น นั ก วิ จั ย  (Research Fellow) ข อ ง  Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), 
Singapore, ศ าสต ราจ ารย รั บ เชิ ญ  คณ ะรั ฐ ศ าสต ร  University of Hawai’i, และ เคย เป น 
ศาสตราจารยประจําโครงการศึกษาสันติวิธีของ International University for People’s Peace 
(IUPIP), Rovereto,Italy นอกจากนี้ยังดํารงตําแหนงเปนผู อํานวยการโครงการจัดพิมพคบไฟ , 
ผูอํานวยการศูนยขาวสารสันติภาพ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, เปนรอง
ประธานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก และเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหงชาติ เปนตน ชัยวัฒน สถาอานันทไดรับยกยองเปนครูดีเดนจากมูลนิธิ เอกิน เลา
เกเชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (๒๕๔๑) เปนกีรติยาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (๒๕๔๙) 
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรของสภาวิจัยแหงชาติ (๒๕๔๙) 
ปจจุบันเปนเมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๙-๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓-
๒๕๕๖ ผลงานทางวิชาการมีท้ังงานเขียนและงานวิจัยท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงถูกตีพิมพ
ท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ งานหลายชิ้นถูกแปลเปนภาษาอ่ืนๆ เชน ภาษาอาหรับ 
อินโดนีเซีย อิตาเลียน เยอรมัน ญ่ีปุนและเกาหลี มีผลงานเขียนท้ังในฐานะผูเขียนและบรรณาธิการ 
เปนนักวิชาการคนหนึ่งท่ีมีบทบาทในการเสนอแนวทางเพ่ือคลี่คลายความไมสงบในภาคใตของประเทศ
ไทย และเปนกรรมการภาคประชาสังคมนอกพ้ืนท่ี ในคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท
แหงชาติ (กอส.) ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติทางวิชาการมากมาย โดยลาสุดไดรับรางวัล“ศรีบูรพา” 
ประจําป ๒๕๕๕ เปนนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง สันติวิธีและสันติภาพ เปน
อาจารยคนแรกท่ีเปดสอนวิชาสันติวิธีในประเทศไทย นอกจากนี้ยังทํางานเก่ียวกับการแกปญหาความ



 
   ๔๙ 
 

ขัดแยงท้ังภายในและนอกประเทศ เปนนักวิชาการคนหนึ่งท่ีมีบทบาทในการใหความรูแกสังคมในการ
แกปญหาวิกฤติความขัดแยง 

 ชัยวัฒน สถาอานันท ไดชื่อวาเปนผูท่ีมีแนวคิดสันติวิธีในรูปของปฏิบัติการไรความรุนแรง 
ปฏิบัติการไรความรุนแรงถือเปนกําเนิดในกระบวนทัศนท่ีไมยอมรับความรุนแรงวาเปนวิถีทางเดียว
หรือวิถีทางสุดทายท่ีจะแกปญหาขอขัดแยง หากแตถือวาปฏิบัติการไรความรุนแรงเปนการตอสูแกไข
ขอขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการเผชิญหนากับขอขัดแยงทางสังคมการเมืองประเภทตางๆ ได
ปฏิบัติการไรความรุนแรงไมใชการปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไมชอบธรรม อาจเปนการตอบโตดวยวิธีการ
กระทําบางอยางเพ่ือลดทอนอํานาจของผูใชอํานาจ เชน ไมเสียภาษี ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ไมใหความ
รวมมือ ดื้อแพง (ไมใชการพูดหรือแสดงเหตุผลเพียงอยางเดียว) แมจะยอมรับความเปนจริงวาการใช
ความรุนแรงเปนทางออกหนึ่งของความขัดแยง แตก็ไมใชทางออกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหาความ
ขัดแยง แตทางออกท่ีดีคือปฏิบัติการกับความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง110

๑๑๑ 
 ชัยวัฒน สถาอานันท เห็นวา การศึกษาสันติภาพจะตองหันมาพิจารณาทฤษฎีสงครามใน

ฐานะจุดเริ่มตนของทฤษฎีสันติภาพ ไมไดหมายถึงการท่ีทฤษฎีสันติภาพจะตองยอมรับสงครามใน
ฐานะมาตรการหนึ่งในการรักษาสันติภาพ การแสวหาคุณูปการจากทฤษฎีสงครามหมายถึงบทเรียน
ตางๆ ในลักษณะท่ีมีประโยชนตอการสรางทฤษฎีสันติภาพ เพราะหากมุงไปท่ีทฤษฎีสันติภาพเปนท่ี
ยอมรับในสังคม ซ่ึงยังยึดม่ันในทฤษฎีสงครามในฐานะกระแสหลัก ก็ควรจะตองศึกษาทฤษฎีสงคราม
ใหเห็นท้ังดานคุณและโทษ ท้ังนี้ โดยไมท้ิงกระบวนทัศน (paradigm) แหงสันติท่ีไมยอมรับความ
รุนแรงวาเปนทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยง 111

๑๑๒ เพราะสงครามเปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น
วากระบวนการทางสันติภาพมีปญหา ในขณะท่ีภาวะไมมีสงครามก็ไมไดหมายความวาเปนภาวะของ
สันติภาพ เพราะอาจมีการใชความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนๆ สันติภาพตามแนวคิดนี้จึงไมไดอยูในขอบเขต
ของการปราศจากสงครามเทานั้น แตเปนภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง 

 ปฏิบัติการไรความรุนแรงท่ีมีฐานคิดวา อํานาจของผูนําในสังคมดํารงอยูไดเพราะการเชื่อ
ฟงของประชาชน และจะตองเสนอตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมในการชี้ใหเห็นถึงผลของการไมใชความ
รุนแรงดวย ถาทําไดอยางนี้ก็จะเปนการยืนยันถึงคุณลักษณะของทฤษฎีสันติภาพ นั่นคือ การคํานึงถึง
ความสัมพันธอันลึกซ้ึงระหวางเปาหมายคือสันติภาพ และวิธีการคือการไมใชความรุนแรง 1 12

๑๑๓ 
ปฏิบัติการไรความรุนแรงจึงเปนวิธีการซ่ึงมีความสัมพันธกับเปาหมายคือสันติภาพ  

 ปฏิบัติการไรความรุนแรงจึงเปนสันติวิธี ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับยีน ชารป ท่ีเห็นวาความ
รุนแรงเปนผลท่ีมาจากการปฏิบัติท่ีรุนแรง ประเด็นนี้ทําใหเห็นวิธีการท่ีมีความสัมพันธกับเปาหมาย 
นอกจากนี้ยังเห็นวา “การศึกษาทฤษฎีสันติภาพจะตองมีลักษณะท่ีเปนสหวิทยาการอันกาวขามความ
คับแคบทางสาขาวิชา เพราะถาการศึกษาสงครามเปนท้ังเรื่องทางจิตวิทยา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ภาวะผูนํา เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ วิทยาการ เทคโนโลยีการรบ การศึกษาสันติภาพจําเปนตอง

                                                           
 ๑๑๑ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธ

สันติวิธี กรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม”, หนา ๒๙. 
 ๑๑๒ ชัยวัฒน สถาอนันท, สันติวิธี วิถีธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๙), หนา ๓.   
 ๑๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔.   



 
   ๕๐ 
 

รอบดานในทางวิทยาการท่ีจะนํามาใชในเชิงปฏิเสธสงคราม” ดังนั้น ชัยวัฒน สถาอานันท จึงเห็นวา
สันติภาพเปนภาวะท่ีไรความรุนแรง การสรางสันติภาพจะตองเริ่มจากปฏิบัติการไรความรุนแรงกอน 
ซ่ึงเปนกระบวนวิธีนําไปสูเปาหมาย การศึกษาสันติภาพสมัยใหมจะตองมองใหรอบดาน ท้ังทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาการสมัยใหม วิชาความรูแขนงตางๆ เพราะสิ่งเหลานั้นเปนท้ังปจจัย
และเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดไดท้ังความรุนแรงและสันติภาพ  

 ๕. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของโคทม อารียา 
 รองศาสตราจารย ดร.โคทม อารียา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

เปนอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ฝายการมีสวนรวมของประชาชน และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙, เปนกรรมการกลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม, เปน
รองประธานโครงการสันติภาพและการพัฒนา, เปนรองประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 
เปนกรรมการสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, กรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ยังไดดํารง
ตําแหนงสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติชุดท่ี ๒ (ระหวางวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘-๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๑) ปจจุบันเปนผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
นักวิชาการท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการสันติวิธีในประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชวงท่ีกลุมคนเสื้อแดงชุมนุมเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงนําไปสูการสลายการชุมนุม โดยอาจารยโคทม อารี
ยาไดเสนอตอรัฐบาลและกลุมคนเสื้อแดง รวมไปถึงสังคมไทย ใหวัดประทุมวนารามเปนเขตอภัยทาน 
แมวาเหตุการณตอมาจะมีผูเสียชีวิตภายในวัดประทุมวนารามก็ตาม แตก็เห็นถึงความพยายามท่ีจะ
ผลักดันใหใชสันติวิธีทามกลางสถานการณท่ีเลวราย 

 อาจารยโคทม อารียา มองวาสันติภาพมีความหมายกวางกวาการปลอดจากสงคราม หาก
หมายรวมถึงการปลอดภาวะรุนแรงทางกายภาพและโครงสรางดวย สันติภาพคือสภาพสังคมอันเปน
อุดมคติซ่ึงมนุษยไมกระทําความรุนแรงตอตนเอง ตอเพ่ือนมนุษย ตอสิ่งมีชีวิตและตอธรรมชาติ” 113

๑๑๔ 
สันติภาพในมุมมองนี้ยอมรับในความขัดแยงวาเปนสวนหนึ่งของสังคม ตราบใดท่ีความขัดแยงยังไม
ยกระดับไปสูความรุนแรง ก็ถือวาสังคมยังมีสันติภาพอยู ขอบเขตของสันติภาพตามมุมมองของ
อาจารยโคทมจะมีภาพกวาง และไมใชมนุษยเปนตัวชี้วัดสันติภาพเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึง
สิ่งมีชีวิตอ่ืนนอกจากมนุษยและธรรมชาติดวย ดังนั้น สิ่งท่ีมีลักษณะเปนความรุนแรง แมวาจะไมมีผล
ตอมนุษยโดยตรงก็ถือวาเปนภาวะท่ีขาดสันติภาพ 

 อาจารยโคทม อารียา มองวา เง่ือนไขของความรุนแรงคือการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ การ
บีบค้ันทางการเมือง การขมเหงดวยสาเหตุเชื้อชาติและทางศาสนา ฉะนั้น “ผูท่ีรักสันติภาพจะตอง
ดําเนินการโดยไมจํากัดเสนแบงทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิอุดมการณใดๆ เราปฏิเสธการกอการราย
และสงคราม และขอปฏิเสธการนิ่งเฉยตอสถานการณท่ีมีการฆากันทุกวัน แมเราจะเปนคนเล็กๆ ใน
ประเทศเล็กๆ เราจะตองแสดงออกในเชิงสัญลักษณ ลดความเกลียดชัง และสรางความสัมพันธอันดี” 
โดยใหความสําคัญกับเชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณ เพราะเห็นวาเปนเง่ือนไขท่ีถูกกระตุนไดงาย 
และมนุษยชาติก็ไมควรนิ่งเฉยเม่ือรูเห็นการใชความรุนแรง ควรแสดงออกถึงความไมเห็นดวยกับการใช

                                                           
 ๑๑๔ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ

ความขัดแยง, หนา ๑๐๕. 



 
   ๕๑ 
 

ความรุนแรงดวยวิธีการตางๆ แมจะแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาและอุดมการณ ก็มีสิทธิในการมีชีวิต
อยู และไมควรยินยอมใหใครมีสิทธิในการทําลายชีวิตของผูอ่ืน 

 การสรางสันติภาพตามแนวคิดของอาจารยโคทม อารียา คือ “การสานสัมพันธโดยใช
กระบวนการสานเสวนา เปดพ้ืนท่ีพูดคุยระหวางบุคคลจากภาคสวนตางๆ ท่ีมีมุมมองแตกตางกัน เพ่ือ
การแลกเปลี่ยนความรู รวมกันคิดคนหาคําตอบตอปญหาความขัดแยง และรวมกันขับเคลื่อนสังคมไปสู
สันติและยุติธรรม” การท่ีมีความขัดแยงและความรุนแรงแสดงวาระบบความสัมพันธบกพรอง การจะ
แกปญหาเหลานั้นจะตองเรงสานสัมพันธใหกลับมาเหมือนเดิมหรืออยูในจุดท่ีไมเปนเง่ือนไขในการทํา
รายกัน “หนทางเดียวท่ีจะยุติความรุนแรงตองใชการเจรจาพูดคุยบนพ้ืนฐานของสันติวิธีเทานั้น 
สันติภาพและความสงบสุขจึงจะเกิดข้ึน” อาจารยโคทม กลาวดวยวาสันติวิธี ความปรองดอง และการ
เจรจาไมชาเกินไป แมจะลงมือใชความรุนแรงตอกันแลวก็ไมสายเกินไปท่ีจะใชสันติวิธี ในระหวางท่ี
กําลังรบพุงกันอยูก็ยังมีการเจรจากันท้ังในท่ีลับและท่ีแจง เพราะจะเปนหนทางเดียวท่ีนําไปสูการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน 

 แนวคิดเรื่องสันติภาพของอาจารยโคทม อารียา จะมีลักษณะคลายแนวคิดสานเสวนาของ
อาจารยวันชัย วัฒนศัพท แตจะมุงเนนการสานสัมพันธทางดานเชื้อชาติ ศาสนาและอุดมการณ
มากกวา โดยมีการประชุมสัมมนา หรือแสดงสัญลักษณ เชน การจัดกิจกรรมเดินเพ่ือสันติภาพสู
ชายแดนใต อาสาสมัครท่ีเปนผูนําทางศาสนามารวมเดินจากกรุงเทพไปสูจังหวัดปตตานี ระยะทางนับ
พันกิโลเมตร ใชเวลา ๕๓ วัน ในระหวางทางก็จะพบปะกับคนในทองถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและ
แนวทางสรางสันติภาพ กิจกรรมนี้ถือวาเปนแนวคิดท่ีดี เพียงแตกระแสสังคมและสื่อสารมวลชนให
ความสําคัญนอยเกินไป จึงทําใหคนไทยไมคอยตื่นตัวเทาท่ีควร วิธีการนี้มหาตมะ คานธี เคยทําไดผล
มาแลวในชวงท่ีเดินเทาไปขุดเกลือ ระหวางทางไดมีประชาชนเขารวมเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก จน
สามารถเกิดพลังเปลี่ยนแปลงทางสังคมได นอกจากนี้อาจารยโคทมยังเห็นวาสันติภาพท่ีแทจริงจะตอง
เปนภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออม ปลอดจากความรุนแรงตอตนเองและ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน รวมท้ังไมสรางความรุนแรงตอธรรมชาติดวย 

 ๖. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของนิธิ เอียวศรีวงศ 
 ศาสตราจารยนิธิ เอียวศรีวงศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

และสําเร็จการศึกษาสาขาประวัติศาสตร ท้ังปริญญาตรีและโทจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตอมาเขารับราชการในตําแหนงอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอมาไดลาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา จนสําเร็จการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๑๙ จากนั้นไดกลับมารับราชการตามเดิม จนไดรับ
ตําแหนงศาสตราจารย และเขาโครงการลาเกษียณอายุราชการกอนกําหนดใน พ.ศ. ๒๕๔๓ หลังจาก
สิ้นภาระการสอนในระบบมหาวิทยาลัยปกติแลว ยังคงเปนผูมีสวนสําคัญในการแสดงความคิดสูสังคม
ผานมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน ซ่ึงทานไดเปนผูกอตั้งข้ึน โดยผานรูปแบบบทความทางหนังสือพิมพ 
นิตยสารอยูเปนประจํา 

 สวนรางวัลทางวิชาการท่ีโดดเดน คือ รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป 
๒๕๔๒ ในฐานะผูมีผลงานวิจัยคนควาทางวิชาการดีเดน โดยนับเปนคนไทยคนท่ี ๓ ท่ีไดรับรางวัลนี้ ตอ
จาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในฐานะนักประพันธ-นักการเมือง, ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในฐานะนัก



 
   ๕๒ 
 

โบราณคดี-นักประวัติศาสตรศิลปะ และในป ๒๕๔๒ ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา 
ในฐานะเปนผูอุทิศตนเพ่ืองานวิจัยทางดานประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง ตอมาในป ๒๕๔๕ ไดรับรางวัล
ศรีบูรพา เปนตน นอกจากนี้ “ยังเปนผูติดอาวุธทางปญญาและรวมเคลื่อนไหวในการเมืองภาค
ประชาชน โดยเปนผูรวมกอตั้งสํานักขาวประชาธรรม ท้ังยังเปนหนึ่งในนักวิชาการของสมัชชา
นักวิชาการเพ่ือคนจน และสื่อสารมวลชนไดใหสมญานามวา “ปราชญสามัญชน ปญญาชนสาธารณะ” 
เพราะวาทานเปนนักเขียนและนักวิชาการผูกลากาวลงจากหอคอยงาชางมายืนเคียงขางคนจน ท้ังยังได
สรางงานวิชาการบุกเบิกสถานะทางปญญาของสังคมไวมากมาย ไมวาจะเปนการวิพากษการศึกษาและ
วิธีการศึกษาประวัติศาสตรสมัยเกา การวิพากษโครงสรางสังคมอยางถึงแกน ท้ังในแงเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา ดวยการมองปญหาแบบองครวมท่ีเชื่อมโยงมิติสังคมเขาดวยกัน 

 เนื่องจากอาจารยนิธิ  เอียวศรีวงศ  เปนนักวิชาการทางประวัติศาสตร ท่ี ได ศึกษา
ประวัติศาสตรทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม และเปนผูหนึ่งท่ีเขาใจยุคสมัยทางสังคมอยางชัดเจน 
โดยไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงเชิงโครงสราง ความยุติธรรมทางสังคม และการตอสูทางชน
ชั้น เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดความรุนแรงทางสังคมข้ึน และเปนสิ่งสําคัญท่ีทําลายสันติภาพ 
อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ กลาววา “มีคนยากจนและคนไรสิทธิ์ไรเสียงท่ีถูกกระทําจากนโยบายของรัฐ ท่ี
ถูกแยงชิงทรัพยากร ท่ีถูกเลือกปฏิบัติ และตองเผชิญกับเจาหนาท่ีรัฐฉอฉล” 114

๑๑๕ ทําใหคนจนไมไดรับ
ความยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนจากรัฐ จึงเกิดความขัดแยงและการเรียกรองตอรองกับ
อํานาจรัฐ ผลจากการตอรองสวนใหญมักจบลงท่ีประชาชนถูกปราบปรามอยางรุนแรง “ปจจุบัน
รัฐบาลไมมีประสบการณในการแกปญหาความขัดแยง และในกรณีท่ีรัฐตองเก่ียวของดวยก็จะออกมา
ในทางการใชอํานาจ”115

๑๑๖ อาจารยนิธิเห็นวาในสถานการณท่ีมีความขัดแยง “การใชความรุนแรงก็เปน
หนทางหนึ่งในการคลี่คลายความขัดแยง แตไมใชหนทางเดียว ยังมีทางอ่ืนอีกเปนรอยเปนพัน เพียงแต
วิธีใชความรุนแรงเปนวิธีท่ีงายท่ีสุด และบางวัฒนธรรมก็เคยชินแควิธีนี้เทานั้น” 116

๑๑๗ ประเด็นความเคย
ชินกับการใชความรุนแรง เปนวัฒนธรรมการแสดงอํานาจเหนือ เม่ือมีการใชความรุนแรงก็มักจะถูก
ตอบโตดวยความรุนแรง ซ่ึงความรุนแรงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย “ไมเฉพาะความรุนแรงทางกายเทานั้น 
แมแตการปดถนนถาวรละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืนก็เปนความรุนแรง การเผาพริกเผาเกลือสาปแชงก็เปน
ความรุนแรง การปายสีดวยความเท็จก็เปนความรุนแรง การยั่วยุดวยการกระทําท่ีไมชอบธรรม การ
ถวงคดีใหพรรคพวกก็เปนความรุนแรง” 11 7

๑๑๘ อาจารยนิธิเห็นวาชีวิตมีความสุมเสี่ยงกับการใชความ
รุนแรงอยูเสมอ แสดงวาสังคมมีความสุมเสี่ยงตอการทําลายสันติภาพ 

 อาจารยนิธิเห็นวาการอยูรวมกันอยางสันติจะตองมีความสามัคคีหรือความพรอมใจกันโดย
เกิดจากความเทาเทียมของคนในสังคม ท้ังในดานผลประโยชนหรือการตอรอง ความสามัคคีเกิดจาก

                                                           
 ๑๑๕ ศุภรา จันทรชิดฟา, ความรุนแรงในสายหมอก : สิ่งท่ีเห็นและเปนไปในสามจังหวัดชายแดนใต, 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๐. 
 ๑๑๖ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว, ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความ

ขัดแยงในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกา, ๒๕๔๗), หนา ๑๐. 
 ๑๑๗ นิธิ เอียวศรีวงศ, การเมืองเร่ืองผีทักษิณ, (กรุงเทพมหานคร : โอเพนบุกส, ๒๕๕๓), หนา ๑๖. 
 ๑๑๘ นิธิ เอียวศรีวงศ, รากหญาสรางบาน ชนชั้นกลางสรางเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๒), 

หนา ๑๔๘-๑๔๙.  



 
   ๕๓ 
 

การเจรจาตอรองกันอยางเทาเทียมกัน รูขอมูลของกันและกัน ตรวจสอบกันได จนเกิดความไวใจกัน 
แตไมเห็นดวยกับความสามัคคีบนฐานของอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน ผูหลักผูใหญในบานเมืองมัก
เรียกรองใหเราสามัคคีกันในมิติของคําวาอยาหือ อันเปนความสามัคคีในลักษณะของการกดทับ” 118

๑๑๙ 
เพ่ือใหคนเล็กตองยอมรับคนใหญอยูตลอดเวลา ซ่ึงหากความสามัคคีถูกตีความในลักษณะอยาหือจึง
เปนไปไมไดท่ีจะสรางกติการวมกัน และจะไมกอใหเกิดความไววางใจกัน “ความออนแอของสังคมไทย
ในการระงับความขัดแยง เพราะชนชั้นกลางซ่ึงเปนชนชั้นนําทางวัฒนธรรม ยังไมเขาใจความแตกตาง
ระหวางความขัดแยงกับความรุนแรง ไมรูจักการสานเสวนา ไมรูจักความสามัคคี ไมไดศึกษาสันติศึกษา 
ในเชิงโครงสรางเราไมมีกลไกทางวัฒนธรรม ทางการปกครอง ทางกระบวนการยุติธรรม ทางสังคม ท่ี
จะระงับความขัดแยงมิใหพัฒนาไปสูความรุนแรง”119

๑๒๐ นอกจากนี้แลวอาจารยนิธิยังเห็นวาหากเคารพ
สิทธิในชีวิตของคนอ่ืนจะเปนชองทางท่ีทําใหไมกอความรุนแรงตอกัน “หลักการท่ีสูงกวากฎหมายคือ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 120

๑๒๑ เพราะกฎหมายจะมีสภาพบังคับ สวนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะเปนการ
เคารพคุณคาของชีวิต และจะไมกอความรุนแรง ดังนั้น สันติภาพตามแนวคิดของอาจารยนิธิ เอียวศรี
วงศ คือ การไมใชความรุนแรงตอกันทุกรูปแบบ แมจะมีความขัดแยงกันอยู แตหากยังไมใชความ
รุนแรงก็ยังถือวามีสันติภาพ สวนการสรางสันติภาพจะตองใหความรูเก่ียวกับสันติวิธี เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และไมเบียดเบียนใหผูอ่ืนเดือดรอน มีความเทาเทียมทางโอกาสและมีความยุติธรรม
ทางสังคม โครงสรางไมเอ้ือตอการใชความรุนแรง ไมแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีการใชอํานาจ 
  จากแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพของนักปราชญชาวไทยท่ีไดนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้จะเห็น
วาสันติภาพในมุมมองของประเวศ วะสี คือ สภาพท่ีไมมีความบีบค้ันทางสังคม ไมบีบค้ันทางกายหรือ
วัตถุ ไมบีบค้ันทางจิตและไมบีบค้ันทางปญญา โดยมองสันติภาพเชิงสภาวะวาเปนเอกสภาวธรรม แต
เม่ือมองตามลักษณะก็จะมีลักษณะเปนบรมธรรม ในขณะท่ี ส.ศิวรักษ เห็นวาสันติภาพคือสภาวะท่ีมี
ความปลอดภัยทางสังคม มองสันติภาพในมิติเชิงลดและเชิงเพ่ิมวา จะตองลดงบประมาณหรือธุรกิจท่ี
กอใหเกิดความรุนแรง ลดความเห็นแกตัว ลดความหวาดระแวง ลดความเบียดเบียน นอกจากนี้ยังมี
มิติเชิงเพ่ิมวาตองเพ่ิมคุณคาของชีวิต เพ่ิมความเห็นอกเห็นใจ เมตตาจิตและความเอ้ืออาทรตอกัน สวน
ความเห็นของวันชัย วัฒนศัพทมีลักษณะเปนความสัมพันธ โดยความขัดแยงและความรุนแรงเปนผลมา
จากระบบความสัมพันธบกพรอง สวนการสรางสันติภาพตองสรางความสัมพันธอันดีตอกัน จึงเสนอ
แนวทางสานเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การรับฟงและการทําความเขาใจกัน เพ่ือกระชับความสัมพันธ
ใหแนนแฟน ในขณะท่ีชัยวัฒน สถาอานันท เห็นวาสันติภาพจะตองเปนสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง
แตขัดแยงกันได การศึกษาสันติภาพจะตองศึกษาความรุนแรงดวย แมจะเห็นวาความรุนแรงเปนวิธีการ
หนึ่งท่ีใชแกปญหาความขัดแยง แตก็ไมควรนํามาใช เพราะจะเปนหลุมพรางของความขัดแยงรอบใหม
ท่ีมีความรุนแรงยิ่งกวา วิธีการสรางสันติภาพจึงเปนปฏิบัติการไรความรุนแรง สวนโคทม อารียา เห็น
วาสันติภาพเปนภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรงตอตนเองและสิ่งมีชีวิตอ่ืน รวมท้ังธรรมชาติดวย การ
สรางสันติภาพจะตองเนนความสัมพันธทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและอุดมการณ ลดการบีบค้ันทาง
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เศรษฐกิจและการเมือง นอกจากไมใชความรุนแรงแลวยังปฏิเสธตอการใชความรุนแรง และแสดงออก
ถึงความไมเห็นดวย ไมนิ่งเฉยตอเหตุการณใชความรุนแรง ซ่ึงจะตองใชกระบวนการเจรจาพูดคุยบน
ฐานของสันติวิธี ในขณะท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ก็เห็นวาสันติภาพเปนภาวะท่ีไมใชความรุนแรงทางตรง 
ทางออมและวัฒนธรรม ตองเปนระบบความยุติธรรมทางสังคม สามารถเขาถึงทรัพยากรและนโยบาย
สาธารณะไดอยางเทาเทียมกัน และมองวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะตองอยูเหนือกฎหมายและ
ขอบังคับ 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   ๒.๒.๑ แนวทางการจดัการศกึษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ระบุไววา การจัดการศึกษา 
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 
มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ในมาตรา ๙ ยังได
กลาวถึง การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชนองคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ในหมวด ๔ ตั้งแตมาตราท่ี ๒๒ ถึง มาตรา 
๓๐ กลาวถึงการจัดการศึกษาไวดังนี้ 
  ๑. การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณการเรียนรูใหยึดหลักดังนี้ 
  ๑.๑ ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้นตองจัดสภาวะ
แวดลอม บรรยากาศรวมท้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหหลากหลาย เพ่ือเอ้ือตอความสามารถของแตละ
บุคคล เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจเหมาะสม
แกวัยและศักยภาพของผูเรียน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและเปนการเรียนรูกันและกัน 
อันกอให เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติโดยการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากบผูปกครอง บุคคล ชุมชน และทุก
สวนของสังคม 
   ๑.๒ ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปนมีนิสัยรักการ
เรียนรู และเกิดการใฝ รูใฝ เรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ๒. มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียนโดยเนนความรูคุณธรรม คานิยม
ท่ีดีงาม และบูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ อยางสมดุล รวมท้ังการฝกทักษะและกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรูโดยใหผูเรียนมีความรูและประสบการณใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   ๒.๑ ความรูเรื่องเก่ียวกบตนเองและความสัมพันธของตนเองกบสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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   ๒.๒ ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังความรูความเขาใจและ                   
ประสบการณเรื่องการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 
  ๒.๓ ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการรูจัก
ประยุกตใชภูมิปญญา 
  ๒.๔ ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
  ๒.๕ ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  ๓. กระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดแนวทางในการ
จัดการกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 
   ๓.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  ๓.๒ ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  
  ๓.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
รักการอาน และเกิดการใฝ รูอยางตอเนื่อง 
  ๓.๔ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  ๓.๕ สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
  ๓.๖ ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ 
  ๓.๗ การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถาน ท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 ๔. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนด
บทบาท ในการสงเสริมการเรียนรูของรัฐและสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู อยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพ่ือการศึกษา 
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  ๔.๓ ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของกับสภาพ                  
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ๔.๔ หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแตละ
ระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ วิชาชีพตองมุงพัฒนา
คนใหมีความสมดุล ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
  ๔.๕ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรชุมชนองคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินเอกชน องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมี
การเปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
  ๔.๖ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
  ๕.การประเมินผลการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดระบุถึงวิธีการ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูไววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ 
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
นอกจากนั้นการประเมินผลผูเรียนยังตองเก่ียวของกบหลักการสําคัญ คือ 
  ๕.๑ ใชวธิีการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเรียน 
  ๕.๒ ใชวธิีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ 
  ๕.๓ ใชวธิีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
  ๕.๔ มุงการประกนคุณภาพโดยสถานศึกษาทําการประเมินผลภายในทุกปและรายงาน
การประเมินตอตนสังกัดและสาธารณชน 
  ๕.๕ สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย ๑ ครั้ง ทุก ๕ ป 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

    การเรียนและการสอนเปนคําท่ีมักใชคูกันเรียกรวมกันวา การเรียนการสอนท้ังนี้ เพราะคํา
ท้ังสองมีความสัมพันธกัน ท้ังการสอน และการเรียน ตางเปนกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องกันการสอนเปน
การตั้งใจกระทําใหเกิดการเรียนรู และการสอนท่ีดียอมทําใหเกิดการเรียนรูไดดี ผูสอนเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูสอนท่ีสอนอยางมีหลักการมีความรูและมีทักษะจะชวยให
ผูเรียนเรียนอยางมีความหมาย มีคุณคา เปนการประหยัดเวลา และปองกันการสูญเปลา ดังนี้ผูสอนจึง
ควรมีความรูพ้ืนฐาน เก่ียวกับการเรียนการสอนในเรื่อง ดังตอไปนี1้21

๑๒๒ 

                                                           
 ๑๒๒ อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 
๒๕๓๗), หนา ๑. 



 
   ๕๗ 
 

   ๑. ความหมายของการเรียนการสอน 
  การบริหารโรงเรียนท้ังหมดการเรียนการสอนเปนงานท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดสวนงานอ
ยางอ่ืนเปนงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและอํานวยความสะดวกใหกับ
การเรียนการสอน การเรียนการสอนเปนภารกิจหลักของการจัดการศึกษาผลงานดานวิชาการเปนตัว
ชี้ใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาวาจัดการศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงคเพียงใด
การเรียนการสอนมีความหมายตรงกับงานวิชาการมีผูรูและนักวิชาการดานการศึกษาใหความหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนไวดังนี้ 
  กรรณิการ ภิญญาคง กลาวไววา การเรียนการสอนเปนพฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวางครู
และนักเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน122

๑๒๓ 

  พิมพ พันธ เตชะคุปต ใหความหมายการเรียนการสอนในรูปของการถายทอดสิ่งท่ีเปน
หลักการทฤษฏีโดยอาศัยเทคนิควิธีจะผูเรียนเกิดการเรียนรูและประสิทธิภาพในการสอน123

๑๒๔ 

  โฮว และดันแคน ใหความหมายไววา หมายถึง กิจกรรมของบุคคลซ่ึงมีหลักการและเหตุผล 
เปนกิจกรรม ท่ีบุคคลไดใหความรูของเขาอยางสรางสรรค และเพ่ือสนับสนุนใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรู
ดังนั้น การสอนจึงเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ ๔ ดาน คือ124

๑๒๕ 

 ๑. ดานหลักสูตร เปนการศึกษาถึงจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจจุดประสงค
ของแตละกลุมวิชาการตั้งจุดประสงคของการเรียนการสอน ใหชัดเจนตลอดจนการเลือกเนื้อหาให
เหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ิน 

 ๒. ดานการเรียนการสอนเปนข้ันตอนของการเลือกวิธีสอน และเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสม เพ่ือชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูท่ีวางไว 
 ๓. ดานการวัดผลเปนข้ันของการเลือกวิธีวัดผลท่ีเหมาะสม และข้ันของการวิเคราะห
ผล 

 ๔. ดานการประเมินผลการสอนเปนข้ันตอนในการประเมินผลการสอนท้ังหมด ตั้งแต
การวางจุดประสงคการเรียนรูการเลือกเนื้อหา วิธีสอน ตลอดจนความเท่ียงตรงและเชื่อถือไดของการ
วัดผลท่ีครูไดกระทําไว 
 จากความหมายของการเรียนการสอนขางตน อาจจะสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอน 
หมายถึง กิจกรรมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ท่ีผานการถายทอดสิ่งท่ีเปนหลักการทฤษฎีโดยอาศัย
เทคนิควิธีการ ท่ีจะทําใหการเรียนการสอน และผูเรียนบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว 
 ๒.องคประกอบของการเรียนการสอน  การเรี ยนการสอนจะ เกิ ด ข้ึน ได ต อ งอา ศั ย
องคประกอบหลายดานทุกสิ่งทุกอยางเก่ียวของกับการสอน และมีสวนสงเสริมใหการสอนประสบ

                                                           
 ๑๒๓ กรรณิการ ภิญญาคง, “พฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค”, กองทุนสงเคราะหการศึกษา 
เอกชน, (มกราคม ๒๕๓๕) : หนา ๓. 
 ๑๒๔ พิมพพันธ เตชะคุปต, “บรรยากาศการเรียนการสอนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพการสอน”,
กองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน, (มกราคม ๒๕๓๖) : หนา ๗. 
 ๑๒๕ John B. Hough and Thomas K. Duncan, Teaching : Description Analysis 
(Massachusetts : Addison-Wesley, 1970), 2-4. 



 
   ๕๘ 
 

ผลสําเร็จได จัดเปนองคประกอบของการเรียนการสอนท้ังสิ้น มีนักการศึกษาหลายทานไดแสดงทัศนะ
เก่ียวกับองคประกอบของการเรียนการสอนไว ดังนี ้
 สุพิน บุญชูวงศกลาวถึงองคประกอบของการสอนไว ๓ ประการ ดังนี1้25

๑๒๖ 

 ๑. ครูเปนองคประกอบสําคัญท่ีขาดไมได บุคลิกภาพ และความสามารถของครูผูสอนมี
อิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรูจักเลือกใชวิธีสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู 
 ๒. นักเรียน หรือผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญเทากับผูสอนความสําเร็จในการศึกษาเปน
เปาหมายสําคัญของผูเรียน ผูสอนจึงควรเปนผูแนะแนว แนะนํา และจัดมวลประสบการณใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด 

 ๓. สิ่งท่ีจะสอนไดแกเนื้อหาวิชาตาง ๆ ครู จะตองจัดเนื้อหาใหมีความสัมพันธกันนาสนใจ 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดลอมตาง ๆ ของการเรียนการสอน 

 ลําพอง บุญชวย กลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนไว ๗ ประการ ดังนี1้26

๑๒๗ 

 ๑. ครูผูสอน 

 ๒. ผูเรียน 

 ๓. หลักสูตร 

 ๔. วิธสีอน 

 ๕. วัตถุประสงคของการสอน 

 ๖. สื่อการสอน 

 ๗. การประเมินผล 

 กลาวโดยสรุปองคประกอบของการเรียนการสอนมีท้ังองคประกอบรวมและองคประกอบ
ยอย องคประกอบรวมเปนสวนสรางใหเกิดการสอน สวนองคประกอบยอยเปนสวนเสริมใหการสอนมี
ความสมบูรณมีประสิทธิภาพ และมีคุณคาแกผูเรียน 

 ๓. หลักพ้ืนฐานในการเรียนการสอน 

  ในการดําเนินงานทุกอยางจําเปนตองมีหลักการเปนเครื่องยึดถือ เพ่ือใหงานดําเนินไปสู
เปาหมายเดียวกัน ในการสอนก็เชนเดียวกันจําเปนตองมีหลักการสอน เพ่ือใหงานการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังนั้น หลักการสอนจึงเปนความรู
พ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับผูเปนครู แมวาผูสอนแตละคนจะมีเทคนิคการสอนเฉพาะตนแตก็จะยึดหลักการ
พ้ืนฐานเดียวกัน ในเรื่องของหลักการพ้ืนฐานสําหรับการสอนนี้มีนักการศึกษาไดแสดงทัศนะไวหลาย
ทาน ดังนี ้
 สันต ธรรมบํารุง กลาวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนไว ๑๐ ประการ ไดแก127

๑๒๘ 

 ๑. การเตรียมตัวนักเรียนกอนสอน 

 ๒. การใหแบบอยางหรือใหเห็นผลงานท่ีตองการใหนักเรียนทําเม่ือจบบทเรียน 

                                                           
 ๑๒๖ สุพิน บุญชูวงศ, หลักการสอน, (กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๔-๕. 
 ๑๒๗ ลําพอง บุญชวย, การสอนเชิงระบบ, (ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ, ๒๕๓๐), หนา ๑. 

 ๑๒๘ สันต ธรรมบํารุง, การสอนสังคมศึกษา, เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ ท่ี ๑๒๒ หนวย
ศึกษานิเทศกกรมการฝกหัดครู, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๓๓), หนา ๕๖-๖๐.  



 
   ๕๙ 
 

 ๓. การจูงใจ 

 ๔. การใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในการเรียน 

 ๕. การแนะแนวทางนักเรียน 

 ๖. การฝกฝน ฝกหัด 

 ๗. การรูผลของตนเอง 

 ๘. การจัดลําดับข้ันของสิ่งท่ีเรียน 

 ๙. ความแตกตางระหวางบุคคล 

 ๑๐. การสอนของครู 
 ปรีชา คัมภรีปกรณ กลาวถึงหลักการสอนวา ควรจะประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ คือ128

๑๒๙ 

 ๑. มีวัตถุประสงคในการสอนท่ีแนนอน 

 ๒. มีวิธีการสอนท่ีด ี

 ๓. มีวิธีการประเมินผลท่ีดี 
 ชัยยงค พรหมวงศ กลาวถึงหลักพ้ืนฐานในการสอนไว ๔ ประการคือ129

๑๓๐ 

 ๑. หลักการเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรู ดาน
ทักษะการสอน และดานการแกปญหาการสอน 

 ๒. หลักการวางแผน และเตรียมการสอน ไดแกการเตรียมเขียนแผน การสอน ผลิตสื่อ 
เตรียมแบบทดสอบ และซอมสอน 

 ๓. หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคลหลักการเรา
ความสนใจ หลักการเสริมแรง ฯลฯ 

 ๔. หลักการประเมินผลและรายงานผลซ่ึงเก่ียวกับการกําหนดจุดประสงคการสอน การ
สรางและใชเครื่องมือประเมิน การตีความหมายและรายงานผลการประเมิน 

 

๒.๔ แนวคิดการจัดองคกร         
 ๑.ท่ีมาของแนวคิด 
  การศึกษาความเปนมาของแนวคิดการจัดองคกรแบงหัวขอศึกษาได  ๓ ประการ คือ ๑) 
ทฤษฎีสมัยดั้งเดิม (Classical Theory) ๒) ทฤษฎีสมัยใหม (Neo-Classical Theory) ๓) ทฤษฎีสมัย 
ปจจุบัน (Modern Theory) ซ่ึงในแตละทฤษฎีมีรายละเอียดดังนี้   
 ๑) ทฤษฎีสมัยดั้งเดิม (Classical Theory)๑๓๑ องคกรสมัยดั้งเดิมไดเริ่มคิดคน และ 
กอตั้งข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี ๑๙ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปลายศตวรรษท่ี ๑๙ เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงสภาพแวดลอมของสังคมยุคนั้นเปนสังคมอุตสาหกรรม 
                                                           
 ๑๒๙ ปรีชา คัมภีรปกรณ, หลักการสอน, เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการการสอน หนวยท่ี ๘ – ๑๕ 
พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หนา ๕. 
 ๑๓๐ ชัยยงค พรหมวงศ, การวางแผนการสอน, เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพครูหนวยท่ี 
๑ - ๘ พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕), หนา ๓๕-๓๙. 
 ๑๓๑ สมคิด  บางโม,องคการและการจัดองคการ, พิมพครั้งท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
วิทยพัฒน ๒๕๕๐,) หนา ๒๘ – ๓๐.  
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ทฤษฎีองคการสมัยด้ังเดิม จึงมีโครงสรางท่ีแนนอน มีการกําหนดกฎเกณฑและเวลาอยางมีระเบียบ 
แบบแผน มุงใหผลผลิต มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม จึงมีลักษณะท่ี 
มุงเนนเฉพาะความเปนทางการความมีรูปแบบหรือรูปนัยขององคการเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือจะไดผลผลิตสูง 
และรวดเร็ว ทุกอยางจะเปนไปตามกฎเกณฑ ตามกรอบและโครงสรางท่ีกําหนดไวอยางแนนอน 
ปราศจากความยืดหยุน หลักการของทฤษฎีองคกรสมัยดั้งเดิม มุงเนนองคกรท่ีมีรูปแบบ (Formal 
Organization) ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลัก ๔ ประการไดแกการแบงระดับชั้นสายการบังคับบัญชา การ 
แบงงาน ชวงการควบคุม และเอกภาพในการบริหารงาน กลุมนักวิชาการ ท่ีมีบทบาทมากในทฤษฎี 
องคกรสมัยดั้งเดิมคือ Frederick Taylor ผูเปนเจาตํารับการบริหารแบบวิทยาศาสตร (Scientific 
Management) Max Weber เจ าตํ ารับ ระบบ ราชการ  (Bureaucracy) Lyndall Urwick และ 
Luther Gulick ผูมีชื่อเสียงเรื่องทฤษฎีองคกรและกระบวนการบริหารงาน เปนตน    
 ๒) ทฤษฎีสมัยใหม  (Neo – Classical Theory of Organization) ทฤษฎีองคกร 
สมัยใหมเปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีองคกรสมัยดั้งเดิม โดยพัฒนามาพรอมกับวิชาการดานสังคม 
วิทยา จิตวิทยา การพัฒนาท่ีสําคัญเกิดข้ึนระหวาง ค.ศ.๑๙๑๐ และ ๑๙๒๐ ในระยะนี้การศึกษาดาน 
ปจจัยมนุษยเริ่มไดนํามาพิจารณา โดยมองเห็นความสําคัญและคุณคาของมนุษย โดยเฉพาะการ 
ทดลองท่ี Hawthorne ท่ีดําเนินการตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๔ – ๑๙๓๒ ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญใน 
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร และในชวงนี้เองแนวความคิดดานมนุษยสัมพันธ ไดรับพิจารณาใน 
องคการและขบวนการมนุษยสัมพันธนี้ไดมีการเคลื่อนไหวพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางเต็มท่ี 
ในระหวาง ค.ศ.๑๙๔๐ – ๑๙๕๐  ความสนใจในการศึกษากลุมนอกแบบ หรือกลุมอยางไมเปน 
ทางการ ท่ีแฝงเขามาในองคการท่ีมีรูปแบบมีมากข้ึน ทฤษฎีองคการสมัยใหมมุงใหความสนใจดาน 
ความตองการของสมาชิกในองคการเพ่ิมข้ึน สรุปไดวาทฤษฎีองคกรสมัยใหม ใหความสําคัญในดาน 
ความรูสึกของบุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน อาทิเชน กลุม 
คนงานและการมีสวนรวมในการตัดสินใจซ่ึงมีความเชื่อวาขบวนการมนุษยสัมพันธ จะใหประโยชนใน 
การผอนคลาย ความตายตัวในโครงสรางขององคการสมัยดั้งเดิมลงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทฤษฎีองคกร 
สมัยใหม  คือ Hugo Munsterberg เปนผู เริ่มตนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เขียนหนั งสือชื่อ 
Psychology and Industrial Efficiency, Elton Mayo, Roethlisberger แ ล ะ  Dickson ไ ด 
ทําการศึกษาท่ีฮอธอรน (Howthorne Study) เปนผูบุกเบิกขบวนการมนุษยสัมพันธ (Human 
Relations Movement) นอกจากนั้นไดรับการสนับสนุนจากนักทฤษฎีมนุษยสัมพันธอีก เชน 
MeGregor และ Maslow เปนตน  ๓) ทฤษฎีสมัยปจจุบัน (Modern Theory of Organization) 
ทฤษฎีองคกรสมัยปจจุบัน ไดรับการพัฒนามาในชวง ค.ศ. ๑๙๕๐ หรือกอนหนานั้นเล็กนอย แนวการ
พัฒนาทฤษฎีองคกรสมัยใหมยังคงใชฐานแนวความคิด และหลักการของทฤษฎีองคกรสมัยดั้งเดิมและ
สมัยใหมมาปรับปรุง พัฒนา โดยพยายามรวมหลักการทางวิทยาการหลายสาขาเขามาผสมผสาน ท่ี
เรียกกันวา สหวิทยาการ  เปนการรวมกันของหลักการทางเศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตรเขา ดวยกันท่ีเรียกวาเศรษฐศาสตรสังคม นักทฤษฎีองคกรสมัยปจจุบัน มีความคิดวา
ทฤษฎีสมัยดั้งเดิมนั้น พิจารณาองคกรในลักษณะแคบไป โดยมีความเชื่อวาองคกรอยูทามกลาง
สิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ฉะนั้นควรเนนการวิเคราะห และสังเคราะหสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน การศึกษา
องคการท่ีดีท่ีสุดควรจะ เปนวิธีการศึกษาวิเคราะหองคการในเชิงระบบ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ 
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มากมายท้ังภายใน และ ภายนอกองคการลวนแลวแตมีผลกระทบตอโครงสราง และการจัดองคการ
ท้ังสิ้น แนวความคิดเชิง ระบบนี้ประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐาน ๕ สวน ๑) สิ่งนําเขา (Input) 
๒ ) กระบวนการ (Process) ๓ ) สิ่ งส งออก  (Output) ๔ ) ข อ มูลป อนกลับ  (Feedback) ๕ ) 
สภาพแวดลอม (Environment)  ยังมีทฤษฎีองคการสมัยปจจุบันท่ีควรกลาวถึงอีก คือทฤษฎีองคการ
ตามสถานการณ และกรณี ทฤษฎีองคการตามสถานการณและกรณี เริ่มมีบทบาทประมาณปลายป 
ค.ศ.๑๙๖๐ เปน ทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากความคิดอิสระ ท่ีวาองคการท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะเปนองคการ
ท่ีมีโครงสราง และระบบท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม และสภาพความเปนจริงขององคการ ตั้งอยูบน
พ้ืนฐาน การศึกษาสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันของมนุษย ทฤษฎีองคการตามสถานการณและกรณีนี้มี
อิสระ มาก โดยมีธรรมชาติ เปนตัวแปรและเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑและ
ระเบียบ แบบแผนมีลักษณะเปนเหตุเปนผลและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง สภาพแวดลอม 
เปาหมาย ขององคการโดยสวนรวมและเปาหมายของสมาชิกทุกคนในองคการ โดยมีขอสมมติฐานวา 
องคการท่ี เหมาะสมท่ีสุดคือ องคการท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
สังคมนั้น ๆ ซ่ึง รวมถึงสภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และความ
ตองการของสมาชิกใน องคการนั้นดวย จากแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมด จะเห็นไดวาแนวคิดทฤษฎี
องคกร การจัดตั้งองคกรมี พัฒนาการอยูตลอดเวลาตามยุคสมัยบางแนวคิดทฤษฎีเม่ือนําไปปฏิบัติแลว
ไดผลทฤษฎีนั้นยอมเปนท่ี ยอมรับและไดรับการพัฒนาใหทันสมัยยิ่งข้ึน บางแนวคิดทฤษฎีเม่ือมีการ
นําไปใชแลวไมไดผลหรือไม เปนท่ีนิยม แนวคิดและทฤษฎีนั้นยอมเสื่อมคานิยมไป หรือยอมตายไปโดย
ธรรมชาติ เพราะองคกรใดๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับมนุษยแลวยอมมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป 
เชนเดียวกัน เม่ือรางกาย มนุษยไดรับอาหาร อากาศ และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ก็ยอม
เจริญเติบโต แขงแรง องคกรก็ เชนเดียวกันเม่ือไดรับการพัฒนาหรือการจัดองคกรท่ีลงตัวเหมาะสมกับ
ยุคสมัยแลว องคกรก็ยอม เจริญเติบโตสามารถทําประโยชนใหท้ังผูดําเนินงานในองคกรและสังคมได  
อาจสรุปไดวาการจัดการองคกรเกิดข้ึนพรอมกับอารยธรรมมนุษยไมวาเราจะสืบเรื่องราวท่ี เกาแกใน
อดีตเพียงใด เราก็จะพบวาเม่ือมีกลุมก็จะมีผูนํามีหัวหนา หรือมีกษัตริยซ่ึงจะตองดําเนินบทบาทเปน
แกนนําของกลุม เพ่ือใหกลุมของตนดํารงอยูไดดวยความเปนระเบียบ สามารถดํารงฐานะความเปน
กลุมใหคงอยูเอาไวอยางเหนียวแนน แตการศึกษาเปนทฤษฎี และหลักเกณฑทางการจัดการ ท่ีมี
รูปแบบเพ่ิงจะเริ่มข้ึนเม่ือไมนานมานี้ คือราวศตวรรษท่ี ๑๘ ภายหลังจากการปฏิบัติอุตสาหกรรม ผล
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมประการหนึ่งก็คือ ระบบอุตสาหกรรมครัวเรือน ไดสลายตัวไปและเกิด 
ระบบโรงงานเขาแทนท่ี เนื่องจากการผลิตแบบใหมโดยใชเครื่องจักรท่ีมีการลงทุนมหาศาล การผลิต 
ไดทีละมาก ๆ เพ่ือใหสามารถรองรับกับปริมาณการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดความตองการแรงงานมากข้ึน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม สมาชิกครัวเรือนตางเคลื่อนเขาสูการจางงานในโรงงาน โดย 
ไดรับคาจางเปนผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ธุรกิจจึงมีการทํางานซับซอนยุงยากมาก 
ข้ึน และตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการบริหารจัดการองคกรอยางมี 
รูปแบบ จึงมีความจําเปนและไดถูกพัฒนาข้ึนมาเปนแนวความคิดการจัดการและไดมีการปรับปรุง 
เพ่ือใหสามารถใชในการบริหารจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพเปนลําดับ แนวความคิดท่ี 
เก่ียวกับองคการไดถูกรวบรวม และคิดคนอยางมีรูปแบบ จนกลายเปนทฤษฎีเม่ือประมาณตน คริส 
ศตวรรษท่ี ๒๐ ทฤษฎีเปนเพียงนามธรรมท่ีอธิบาย และวิเคราะหถึงความจริง และประสบการณตาง ๆ 
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ของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว อยางมีระบบและมีแบบแผนเชิงวิทยาศาสตรวา ถาทําและหรือเปน
อยางนั้น ผลจะออกมาแบบนี้ ซ่ึงในลักษณะเชนนี้ ทฤษฎีก็เปรียบเสมือนการคาดคะเนถึงผลท่ีเกิดข้ึน
ภายใตสถานการณตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน   
 ๒.ความหมายขององคกร  
  คําวา “องคกร” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “Organization” พจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา  “องคกร คือ บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบัน ซ่ึงเปน สวน 
ประกอบยอยของหนวยงานใหญท่ีทําหนาท่ีสัมพันธกันหรือข้ึนตอกัน เชนคณะรัฐมนตรี   เปนองคกร 
บริหารรัฐ สภาผูแทนราษฎรเปนองคกรของรัฐสภา” 131

๑๓๒ ในภาษาไทยมีอีกคําหนึ่งท่ีมีความหมาย 
เหมือนกัน คือ คําวา “องคการ” ท่ีแปลวา “ศูนยรวมของบุคคล หรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเปน   
หนวยงานเดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  หรือใน ตราสารจัดตั้ง 
ซ่ึง อาจเปนหนวยงานของรัฐ เชนองคการของรัฐบาล หนวยงานของเอกชน  เชน บริษัทจํากัด สมาคม 
หรือหนวยงานระหวางประเทศ  เชน องคการสหประชาชาติ” 1 32

๑๓๓ เปนตน  องคกร นิยมใชใน
ภาคเอกชน ท่ีมีความหมายเก่ียวของกับธุรกิจเปน การจัดกลุมทางสังคมท่ีมีขนาดเล็กรวมกันเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรม ทางสังคมอยางมีวัตถุประสงค และข้ึนตรงตอโครงสรางสังคมท่ีมีขนาดใหญกวา สวน
คําวาองคการ  เปนคําท่ีใชในความหมายท่ีเปนภาพรวมท่ีใหญกวาเปนทางการมากกวาคําวาองคกร 
และมักใชในทาง การบริหารราชการ ท่ีหมายถึงการรวมกลุมของบุคคลทางสังคมท่ีมีขนาดใหญ แต
อยางไรก็ดีคําท้ัง ๒ คํานี้ก็ใชแทนในความหมายเดียวกันได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความนิยมของกลุมคนใน
สังคมวาจะใช ศัพทไหนอยางไรมากกวากัน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชคําวาองคกรเปนหลัก คําวาองคกร
และการจัดการ(Organization and Management) เปนคําท่ีมีความหมายเก่ียวของกันอยางมีนัย
ลึกซ้ึง เพราะการ จัดการจะมีข้ึนก็   ดวยมีองคกร  แตในขณะเดียวกันองคกร ถาไมมีการจัดการก็ไม
สามารถจะดํารงอยู ได องคกรจึงเปนกลุมของบุคคล ท่ีมารวมตัวกันอยางมีวัตถุประสงค และกอใหเกิด
การจัดการเพ่ือ สนองตอบตอวัตถุประสงคของบุคคลและองคกร ดังท่ีนักวิชาการไดใหทัศนะไวดังนี้ 
พจนานุกรมศัพท สังคมวิทยานิยามความหมายของการจัดองคกรไววาหมายถึงการจัดระเบียบเปน
กระบวนการท่ีจําแนกความแตกตางของสวนหนึ่งออกจากอีกสวนหนึ่ง โดยใหแตละสวนทําหนาท่ีแตก 
ตางกัน และ ในขณะเดียวกันก็สรางความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ภายใน สวนรวมท้ังหมดนั้นให
กระทําหนาท่ี ประสานกัน หรือหมายถึง “หนวยของการบริหารท่ีมีการกระจายระเบียบงานตาม
ความหมายดังกลาว133

๑๓๔  
 สมาน  รังสิโยกฤษฎ และสุธี  สุทธิสมบูรณ ไดใหคํานิยามของการจัดองคกรไววา หมายถึง
การ แบงอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานออกเปนสวนตางๆ  แตละสวนกําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยาง
ชัดเจน  พรอมท้ังกําหนดความสัมพันธของหนาท่ีการงานท่ีแบง ออกไปกําหนดสายการบังคับบัญชา

                                                           
 ๑๓๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๒๑.    
 ๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, หนา  ๑๓๒๑. 
 ๑๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : รุงศิลปการพิมพ,  ๒๕๒๔), 
หนา  ๒๔๙.   



 
   ๖๓ 
 

ตั้งแตหนวยท่ีเล็กท่ีสุด  คือ ตําแหนงตางๆ จนถึงหนวยงานขนาดใหญของหนวยงานนั้น ๆ จน
ครอบคลุมอํานาจ หนาท่ีของหนวยงานท้ังหมด134

๑๓๕   
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะไดใหความจํากัดความของการจัดองคกร คือ กระบวนการท่ี
กําหนด กฎ  ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงานขององคกรซ่ึงรวมถึงวิธีการการ ทํางานเปนกลุม135

๑๓๖   
 นิตยา เงินประเสริฐศรี กลาววา ทฤษฎีองคกร หมายถึงวิธีการท่ีจะหาความเขาใจ และ
วิเคราะหองคการใหถูกตองและลึกซ้ึงยิ่งข้ึนโดยอาศัยพ้ืนฐานสําคัญเก่ียวกับรูปแบบและกฎเกณฑ ใน
การออกแบบองคการ และพฤติกรรมองคการ ทฤษฎีองคกรเปนแนวคิด หลักการ  และ ขอสมมติฐาน 
ท่ีนํามาเพ่ืออธิบายองคประกอบขององคกร เปนการพิจารณาถึงรูปแบบและระเบียบ กฎเกณฑใช
อธิบายความสัมพันธ ในลักษณะตางๆ กันของตัวแปรในองคกร และทําความเขาใจ เก่ียวกับลักษณะ
ความสัมพันธของตัวแปรในองคกร ซ่ึงจะชวยใหเขาใจปรากฏการองคกร สามารถ วิเคราะหปญหาของ
องคกร และสามารถเสนอแนวทางแกปญหาขงองคกรได136

๑๓๗  
 อรุณ รักธรรม ไดกลาวถึงแบบและความเปนมาของทฤษฎีองคกรดังนี้คือ ทฤษฎีองคกร
แบบด้ังเดิม เริ่มจากการจัดการ ไมใหความสําคัญกับคนมุงเรื่องการคนหาประสิทธิภาพ การบริหารได
เนนท่ีระบบมหภาคและ กระบวนการบริหาร สุดทายเปนการมององคกรแบบราชการ ทฤษฎีองคกร
เชิงมนุษยสัมพันธ ทฤษฎีนี้ มีจุดเนนอยูท่ีความสําคัญของบุคลากร การจัดองคกรศึกษาเนนแบบ
ประชาธิปไตยใหผูเก่ียวของทุก ฝายมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ ทฤษฎีองคกรแบบ
พฤติกรรมศาสตรท่ีมุงเนน ความสําคัญกับคนมากข้ึน ศึกษาคนควาเรื่องแรงจูงใจและภาวะผูนํา ทฤษฎี
องคกรสมัยใหมมุงเนนเชิง ระบบ มองถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอองคกรพิจารณา
ปญหาตามสถานการณ ทฤษฎี องคกรจึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับองคประกอบ 
ตางๆ ขององคกรท่ีมีปฏิสัมพันธ รวมกันและการเชื่อมโยงกับสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคการ
เพ่ือใหองคการนําไปสูการ จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย ทฤษฏีการ
จัดการองคกรขนาดใหญ องคกรถูกสรางข้ึนมาเนื่องจากบุคคลพยายามบรรลุถึงเปาหมาย องคการจะ
เปนกลไกของความสําเร็จ ในดานการเปนปจจัยการผลิตเหมือนกับแรงงาน ท่ีดิน และทุน องคกรให
ความสามารถกับบุคคลใน การบรรลุถึงสิ่งตาง ๆ รวมท้ังเปาหมายสวนบุคคล ท่ีจะบรรลุความสําเร็จ
นั้น และในทางกลับกัน บุคคลถูกคาดหวังใหมีสวนชวยบางอยาง ตอองคการ เวลา ความสามารถ 
ความพยายามและเงินทุน เปนการใหประโยชนบางอยาง ท่ีบุคคลถูกคาดหวังจากองคกร 137

๑๓๘  จาก
ทัศนะท้ังหมดท่ีกลาวมาพอสรุปความหมายของการจัดองคกรไดวาการจัดองคกร หมายถึง การจัด
โครงสรางความสัมพันธของกลุมชนท่ีมารวมตัวกันอยางมีวัตถุประสงค โดยเปนการบริหารการจัดการ
อยางเปนกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน  ท่ีบงบอกใหรูวาใครมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ
                                                           
 ๑๓๕ สมาน รังสิ โยกฤษฏ  และสุ ธี สุทธิสมบูรณ , หลักการบริหารเบ้ืองตน , พิมพครั้งท่ี   ๑๙ , 
(กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพโดยสวัสดิการสํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๔), หนา  ๒๓.   
 ๑๓๖ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน,  (กรุงเทพมหานคร  : บริษัท 
ธีระฟลม และไซเทกซ  จํากัด,  ๒๕๓๙), หนา ๑๔๗. 
 ๑๓๗ นิ ตยา เงินประเสริ ฐ , ทฤษฎี องค ก ารแนวการศึกษาเชิ ง บู รณ าการ , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  ๓ 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๔๒), หนา ๓. 
 ๑๓๘ อรุณ รักธรรม, ทฤษฎีองคการ ศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สกายบล็อกการ
พิมพ ๒๕๔๐), หนา ๔๖. 



 
   ๖๔ 
 

อยางไรในองคกร  อันจะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการปฏิสัมพันธตอกันและกันในทางสรางสรรค  
 ๓. หลักการจัดองคกร  
              หลักการจัดองคกร (Organizing  Principle)คือหลักแนวคิดท่ีเปนหลักการพ้ืนฐานหรือ            
ขอเท็จจริงท่ีมีการยอมรับและมีการปฏิบัติอยูในปจจุบัน สามารถทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน สูงสุด นักวิชาการไดเสนอแนะหลักเกณฑในการจัดองคกรไวดังนี้   
 พงศสัณห ศรีสมทรัพย และชลิดา ศรมณี ไดใหทัศนะไววา การจัดองคกรเปนงานท่ีมีความ
เก่ียวของกับสิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การกําหนดกิจกรรมเฉพาะอยางท่ีจําเปน เพ่ือใหเปนไปโดย
ทําใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดได ๒) จัดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนระบบ หรือเปนโครงสราง ๓) 
มอบหมายกิจกรรมตาง ๆ ใหแกตําแหนงตาง ๆ และแกบุคคลท่ีกําหนดไว เฮนรี  ฟาโยล ไดใหทัศนะไว
วา การจัดองคกรจะตองประกอบไปดวยหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีเรียกวา OSCAR มี ๕ ประการ คือ 
๑) Objective หรือ วัตถุประสงค คือ การจัดองคกรจะตองคํานึงถึงจุดประสงคขององคกร และเม่ือ
แบงงานออกไปแลว องคกร หรือ หนวย งาน จะตองปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคขององคกรนั้น ๒) 
Specialization หรือความชํานาญเฉพาะอยาง  คือการจัดองคกรจะตองคํานึงถึงความชํานาญเฉพาะ
อยาง หรือความเชี่ยวชาญของ พนักงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ๓) 
Coordination หรือ หลักการ ประสานงาน  คือการจัดองคกรจะตองคํานึงถึงการประสานงาน เพ่ือให
การทํางานไดบรรลุจุดประสงค รวมกัน  ๔) Authority หรือหลักของอํานาจหนาท่ี คือการจัดองคกร
จะตองคํานึงถึงการกําหนด อํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับการแบงงานดวย ตามสายการบังคับบัญชา 
๕) Responsibility  หรือ หลักความรับผิดชอบ คืออํานาจหนาท่ีควรจะไดสัดสวนกับความรับผิดชอบ
เม่ือไดรับการมอบหมาย ความรับผิดชอบก็ควรท่ีจะไดรับมอบหมายอํานาจใหเพียงพอดวย138

๑๓๙ 
 วุฒิชัย จํานง เห็นวาหลักการจัด องคกรท่ีดีจะตองคํานึงถึงหลักการปฏิบัติ  ๘ ประการ คือ 
๑) วัตถุประสงคขององคกรตองชัดเจน ๒) ความชํานาญเฉพาะอยาง ๓) การรวมอํานาจบังคับบัญชา 
๔) สายการบังคับบัญชา ๕) เอกภาพในการ บริหาร ๖) การประสานงาน  ๗) อํานาจหนาท่ี ๘) ความ
รับผิดชอบ139

๑๔๐    
 บรรยงค  โตจินดา กลาวไว ใน “องคการและการจัดการ” วาหลักการจัดองคกรท่ีดีจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบประการคือ ๑) จัดสายการบังคับบัญชาเหมาะสม ๒) ติดตอสื่อสารสะดวก
และคลองตัว ๓) ตองใหมีเอกภาพใน การบังคับบัญชา ๔) ตองมีขอบเขตของการควบคุมท่ีเหมาะสม 
๕) ตองคํานึงถึงท้ังการแบงงานกันทํา และลักษณะงานเฉพาะอยางดวย ๖) ตองแบงงานใหมีเจาหนาท่ี
เปน ๓ ฝาย  คืองานหลัก (Line) งานชวย (Staff)  และงานเสริม  (Auxiliary)  ใหเหมาะสม ๗) ตองมี

                                                           
 ๑๓๙ พงศสัณห ศรีสมทรัพย,ชลิดา ศรมณี , หลักการจัดองคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. แสงจันทรการพิมพ, ๕๓๑), หนา ๑๓๗.  
 ๑๔๐ วุฒิชัย  จํานง, แนวความคิดเร่ืองพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด  
บํารุงสาสน,  ๒๕๒๐), หนา ๕๗.           



 
   ๖๕ 
 

การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ๘) ตองกําหนดหนาท่ี และมอบอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม ๙) ตองมี
การมอบหมายงาน และมอบ อํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม140

๑๔๑     
 จากทัศนะของนักวิชาการท้ังหมดสามารถสรุปเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการจัดองค 
กรเพ่ือใชเปนแนวทางในศึกษาวิเคราะหเทียบเคียงกับ พุทธวิธีการจัดองคกรคณะสงฆของพระพุทธ                
เจาในสมัยพุทธกาลได ๕ ประการ คือ ๑) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective)  หมายถึง  การ
กําหนดเปาหมายในการทํางานภายในองคกร และเอกภาพในการบังคับบัญชา  ๒) หลักการแบงงาน
กันทํา (Divide of work) หมายถึงการแบงแยกกิจกรรมภายในองคกรออกเปนลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหมี
การทํางานรวมกัน และความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) ๓) หลักการมอบหมายอํานาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบ (Delegation of Authority and Responsibility) หมายถึงการกระจาย
อํานาจ หนาท่ีไปยังสวนตางๆ ขององคกรเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ๔) 
หลักการจัด สายการบังคับบัญชาและชวงของการบังคับบัญชา (Command and Span of control) 
หมายถึงลําดับข้ันของสายงานท่ีมีการมอบอํานาจหนาท่ีไปยังสวนตางๆ ขององคกรและขนาดการ
ควบคุมของผู บังคับบัญชาแตละคน   ๕) หลักการประสานงาน (Coordination) หมายถึงการ
ติดตอสื่อสารในองค กรอันจะกอใหเกิดความเขาใจในจุดมุงหมายและวิธีการดําเนินงานในองคกร  ซ่ึง
จะทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  กมล กมลตระกูล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางสันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใตในมุมมองของผูท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง พบวา ความรุนแรงเปนผลมิใชเหตุ เหตุของ

ความรุนแรงเม่ือวิเคราะหลงไปแลว คือ ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน การขาดแคลน

สาธารณูปโภค การขาดแคลนดานสาธารณสุข การเขาไมไดรับโอการทางการศึกษา ซ่ึงทําใหชีวิตความ

เปนอยูคับแคน ทําใหตกงาน โดยเฉพาะเยาวชนโอกาสในการประกอบอาชีพถูกคุกคาม เชน การทํา

ประมงชายฝงชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีแตความแรนแคน จึงกลายเปนหนอของความไมพอใน

รัฐบาลและสะทอนออกมาในรูปแบบของการรวมมือกับผูนิยมใชความรุนแรง แนวทางการแกไขปญหา

ความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืนคือ การทุมงบประมาณลงไปเพ่ือแกไขปญหา

เศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหาเยาวชนไมมีงานทํา ไมไดรับการศึกษา และการขาดแคน

สาธารณูปโภค การพัฒนาใหมีบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ีหางไกลเมือง 1 41

๑๔๒                                                                                                                   

  มูฮัมหมัดอิลยาส หญาปรัง ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีความ

ขัดแยงทางดานชาติพันธุ: ถอดบทเรียนจากฟลิปปนส ไทย และมาเลเซีย พบวา ความขัดแยงทางชาติ

พันธุในรัฐสมัยใหมเปนผลเนื่องมาจากนโยบายของมหาอํานาจในยุคอาณานิคมท่ีไดทําการเคลื่อนยาย

                                                           
 ๑๔๑ บรรยงค  โตจินดา, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒนการพิมพ, ๒๕๔๔),  
หนา ๑๓๒.  
  ๑๔๒ กมล กมลตระกูล ไดศึกษาวิขัยเรื่อง แนวทางการสรางสันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตใน
มุมมองของผูท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง, รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 
๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 



 
   ๖๖ 
 

กลุมชาติพันธุ เพ่ือสนองตอบตอความตองการดานแรงงานและการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ในพ้ืนท่ีท่ีตกเปนอาณานิคมดังท่ีเกิดข้ึนกับชาวจีนและชาวอินเดียในคาบสมุทรมาลายยาทําใหกลุมชาติ

พันธท่ีอพยพเขามาใหมกับกลุมชาติพันธุเดิมในพ้ืนท่ีเกิดความแปลกแยกตอกันและความแปลกแยก

ดังกลาวไดพัฒนาเปนความตึงเครียดและอาจเกิดความขัดแยงโดยเกิดความรุนแรงในท่ีสุด ปจจัยตอมา

คือการแบงเขตแดนกันระหวางมหาอํานาจและระหวางมหาอํานาจ และชนชั้นในรัฐชาติสมัยใหมท่ี

เกิดข้ึนภายหลัง โดยไมไดคํานึงถึงสังคมวัฒนธรรมและการยินยอมพรอมใจจากกลุมชาติพันธุ ตอมา

เม่ือมีการรวมศูนยอํานาจเพ่ือสรางชาติใหมีความเขมแข็งเปนหนึ่งเดียวหลังจากไดรับเอกราช ทําใหชน

กลุมนอยทางชาติพันธุถูกชนกลุมใหญกลายกลีทนทางวัฒนธรรม กอใหเกิดการตอตานและระเบิด

ออกมาเปนขบวนการแบงแยกดินแดน ดังท่ีเกิดข้ึนในมินดาเนา ภาคใตของฟลิปปนสและสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตของไทย การแกปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุดวยการใชกําลังเขาตอสูกันระหวาง

รัฐบาลรัฐบาลซ่ึงปกครองโดยกลุมชนกลุมใหญทางชาติพันธุและขบวนการตอสูของชนกลุมนอยทาชาติ

พันธุยิ่งจะทําใหความขัดแยงมีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากท้ังรัฐบาลและกลุมขบวนการตอสูของ

ชนกลุมนอยไมสามารถเอาชนะกันทางทหารไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพ่ือท่ีจะเปนผูสถาปนา

สันติภาพใหเกิดข้ึน การแกไขปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุ กระบวนการเจรจาสันติภาพเปน

กระบวนการสรางการมีสวนรวมและเปนการสรางความอดทนตอความเห็นตางของฝายตางๆ ของคู

ขัดแยงง กระบวนการดังกลาวจะกอใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมของคูขัดแยง กระบวนการดังกลาวจะ

กอใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมของคูขัดแยงไปในคราวเดียวกันอีกดวย อยางไรก็ดีปญหาเชิงโครงสราง

ท่ีมักจะเปนปจจัยท่ีทําใหการขับเคลื่อนความขัดแยงทางชาติพันธุดําเนินไปสูความรุนแรงก็จําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองไดรับการแกไข โดยปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาความ

ขัดแยงทางชาติพันธุโดยการเจรจาสันติภาพคือ การยอมรับในความมีตัวตนอยูจริงของคูขัดแยงไมใช

เห็นคูขัดแยงเปนปศาจท่ีจะตองกําจัด การยึดม่ันอยูในแนวทางสันติวิธีสาจะเปนหนทางเดียวท่ีสามารถ

แกไขปญหาไดแมจะเกิดการปะทะกันทางทหารก็ตาม การมีเจตจํานงทางการเมืองท่ีแนวแนและ

บทบาทของผูไกลเกลี่ยท่ีจะตองมองหามาตรการใหมๆในการทําใหคูขัดแยงหันกลับมาคุยกันเม่ือเกิด

ทางตัน142

๑๔๓ 

 ศันสนีย จันทรอานุภาพ ธีรพร ศรประสิทธิ์และคณะ ไดศึกษาสันติวิธีมุมมองของเยาวชน
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงค ท่ีจะพรรณาทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตอแนวคิด 
“สันติภาพ” ในประเด็นตางๆ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูใหขอมูลเปน
เยาวชนในจังหวัดปตตานีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ ๑๒๐ คน รวมจํานวน ๓๖๐ 
คน ผลการศึกษาพบวา เยาวชนมีความเห็นวา สันติภาพคือการไมใชความรุนแรงในความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับ มนุษยรวมไปถึงมนุษยกับพืช สัตวสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอันเปนการมอง
ความหมายของสันติภาพในเชิงบวกท่ีสําคัญ นอกจากนั้น เยาวชนสวนใหญยังเห็นวาสันติภาพควร

                                                           
  ๑๔๓ มูฮัมหมัดอิลยาส หญาปรัง, การสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีความขัดแยงทางดานชาติพันธุ : ถอด
บทเรียนจากฟลิปปนส ไทย และมาเลเซีย, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๙), หนา บทคัดยอ 



 
   ๖๗ 
 

ปราศจากท้ังความรุนแรงและความขัดแยงในสังคมสําหรับการใหความหมายของสังคมสมานฉันทนั้น 
เยาวชนมีแนวโนมใหความหมายสังคมสมานฉันทโดยเชื่อมโยงกับสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตโดยเยาวชนเห็นวาสังคมสมานฉันทควรเปนสังคมท่ีทุกคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบ
สุขอันไดแก รักใคร ปรองดองสามัคคีชวยเหลือกันและกัน รูจักใหอภัยกันใหเกียรติกันยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตน และเปนสังคมท่ีทุกคนมีความ
เขาใจในหลักศาสนาของทุกศาสนาท่ีมีอยูในสังคมอยางถองแทสวนทัศนคติของเยาวชนตอความ
ขัดแยงและความรุนแรงนั้น เยาวชนสวนใหญเห็นดวยหรือเห็นดวยอยางยิ่ง สันติภาพอาจมีความ
ขัดแยงในสังคมไดแตไมใชความรุนแรงแกไขปญหาความขัดแยงนั้น การปราศจากความขัดแยงในสังคม
เปนเรื่องท่ีเปนไปไมไดคนเราเลือกไดวาจะใชความรุนแรงหรือไมรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง 
ความขัดแยงไมไดนํา ไปสูความรุนแรงเสมอไป เราไมควรยอมรับความรุนแรงเปนวิธีการแกปญหาไมวา
กรณีใดๆ ความรุนแรงในชีวิตมนุษยดํารงและแพรหลายอยูไดดวยความสามารถของมนุษยเองในการ
แยกตนเองและกลุมของตนเองออกจากผูอ่ืนและกลุมอ่ืน แบงแยกเปนพวกเขาพวกเรา143

๑๔๔ 
 พระมหาไพโรจน กนโก นายวินัย ภูมิสุข และนายพิพัฒนภาสน บุญเทียน ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ของพระสังฆาธิการในจงหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวา การมี
สวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกดานการใหขอมูลขาวสาร 
รองลงมาไดแก ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ ดานการเก่ียวของเขา มามีบทบาท และดานการให
ความรวมมือ ตามลําดับสวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ดานการรับฟงปรึกษาหารือ144

๑๔๕ 
 รสสุคนธ แสงมณี ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปเพ่ือความเขาใจอันดีสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยมีวตัถุประสงคการ
วิจัย   ดังนั้น ๑) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรกลุมวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเพ่ือความเขาใจอันดีสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) เพ่ือทดลองใชหลักสูตรกลุมวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป
เพ่ือความเขาใจอันดีสําหรับสถาบัน อุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ๓) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรกลุมวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป เพ่ือความเขาใจอันดี สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา ๑. หลักสูตรกลุมวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเพ่ือความเขาใจอันดี
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยรายวิชากลุมสังคมศาสตร ๒ รายวิชา 
ไดแก รายวิชาสันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม และรายวิชาสังคมกับพหุวัฒนธรรม กลุมมนุษยศาสตร
จํานวน ๒ รายวิชา ไดแกรายวิชา ความจริงและความหมายของชีวิต และรายวิชาทักษะการดําเนิน

                                                           
  ๑๔๔ ศันสนีย จันทรอานุภาพ  ธีรพร ศรประสิทธ์ิและคณะ “สันติวิธี มุมมองความหมายของเยาวชนใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๒ (๑) : ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๐), หนา ๗๖ -๘๘ 
 ๑๔๕ พระมหาไพโรจน กนโก, นายวินัย ภูมิสุข และนายพิพัฒนภาสน บุญเทียน, การศึกษาการมีสวน
รวมในการสงเสริมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาของพระ
สังฆาธิการ ในจังหวัดนครราชสีมา, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา 
บทคัดยอ. 



 
   ๖๘ 
 

ชีวิต ๒. การทดลองใชหลักสูตรฯ จากการนํารายวิชาในหลักสูตรฯ ๑ รายวิชา คือ รายวิชาสันติศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมไปใชในการสอนกับกลุมตัวอยาง พบวา ผลการสอนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูราย
หนวยและรายวิชาท่ีกําหนด ๓. การประเมินประสิทธิภาพหลัดสูตรฯ พบวา กลุมตัวอยางมีผลการ
เรียนรู ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา หลงัสอนสูงกวา กอนสอนอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ี ๐.๐๕ มีเจตคติตอคุณคาความหลายหลากของเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรม หลังสอนสูง
กวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ และมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับมาก145

๑๔๖ 
  

                                                           
 ๑๔๖ รสสุคนธ แสงมณี “การพัฒนาหลักสูตรกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือความเขาใจอันด ี
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต” ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาศึกษาศาสตร, ( มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), บทคัดยอ. 



 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพ” เปนการวิจัยเอกสารและคุณภาพ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ทั้งเอกสารและคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา และเพื่อวิเคราะหแนว
ทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยได
กําหนดวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ พื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอมลู 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมลู 

 ๓.๖ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสารและคุณภาพ ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อประมวลองคความรู ศึกษาแนวคิด หลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ โดยศึกษาจากคัมภีร เอกสารที่
เกี่ยวของ ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผูรูไดศึกษาไว รวมถึงการเก็บขอมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เชน 
การสนทนากลุม  ซึ่งเรียกอีกอยางวาเปนการเก็บขอมูลเชิงภาคสนาม โดยมีวิธีการดังน้ี 
  ๑) การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จาก
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธที่แสดง
ใหเห็นถึง หลักการ ความเปนมา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
   (๑) ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัยและเอกสารอืน่ๆโดยอาศัยแนวคิดการจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสนัติภาพขององคกร
ทางพระพุทธศาสนา เปนกรอบในการศึกษา 
   (๒) สรุปผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมาของการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
   ๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม เพื่อทราบถึงแนวคิด 
หลักการ ความเปนมา ที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา ในพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควาดังน้ี 



 
๗๐ 

 

    (๑) ทํ าการศึกษาและคัดเลือกชุมชน โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามความสําคัญของเรื่องคือ เปนชุมชนที่มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพของ
องคกรทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ แหง 
    (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมยอยจากชาวบาน หนวยงานภาครัฐ 
ชุมชนละ ๑๐ คน 
    (๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกร
ทางพระพุทธศาสนา ของผูที่มีความเกี่ยวของในการดําเนินการศึกษาวิจัย 
    (๔) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา ในมิติตางๆ ทั้งน้ีเนนการนําผลวิจัยมาเผยแพรให
หนวยงานภาครัฐระดับตําบลไดรับทราบ 
    (๕) สรปุผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

๓.๒ พื้นที่ และผูใหขอมูลสําคัญ 
  การศึกษาครั้งน้ี ผู วิจัยไดเลือกพื้นที่ทําการศึกษาดวยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling Method) เพื่ อให ไดพื้ นที่มีการจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อใหไดประชากรและกลุมตัวอยางที่หลากหลาย โดยมีเกณฑการคัดเลือก 
ประกอบดวย ประชาชน โดยคัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ
ขององคกรทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ แหง ไดแก 
 ๑. ทําการศึกษาและคัดเลือก องคกรทางพระพทุธศาสนา ประกอบดวย 
  ๑) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันจัด
การศึกษาทางพระพทุธศาสนา  
  ๒) ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยมหีลักการฝกปฏิบัติดวยหลักสันติภาพตาม
แนวทางพระพทุธศาสนา 
  ๓) วัดปามหาวัน จังหวัดชัยภูมิ 
  ๔) หมูบานพลัม จังหวัดนครราชสมีา มีแนวการปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา  
 ๒. ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศึกษา ผูนํา
องคกร คัดเลือกผูที่มสีวนเกี่ยวของการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพ จํานวน ๑๒ รูป/คน ดังน้ี 
  ๑) กลุมผูใหขอมูลหลกั (Key Informants) จํานวน ๔ คน จําแนกได ดังน้ี 
  ผูบริหารหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๑  รูป 
  เจาสํานักไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย  ๑  รูป 
  เจาสํานักวัดปามหาวัน จังหวัดชัยภูมิ ๑ รูป 
  ผูนําหมูบานพลัม จงัหวัดนครราชสีมา ๑ คน 
  ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติทีม่ีสวนในการ
จัดการสอน จํานวน ๘ คน จําแนกไดดังน้ี 



 
๗๑ 

 

  อาจารยในหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔  คน 
  พระไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ๒ รปู 
  สมาชิกหมูบานพลัม จงัหวัดนครราชสีมา ๓ คน 
  พระไพศาล วิสาโล จังหวัดชัยภูมิ  ๑ รูป 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  การดําเนินการตามโครงการวิจัยน้ี เนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณ สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลน้ันเนนวิธีการแสวงหาความรู 
ประกอบดวย  แบบสัมภาษณ  คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ
ขององคกรทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง ๔ แหง โดยดําเนินการและใชเครื่องมือที่สําคัญ  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพ กลาวคือ 
 (๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวของตามประเด็นที่กําหนดไว โดยศึกษาจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการศึกษาขอมูลทางเอกสารสํารวจกระทํากอนที่จะเขา
ไปเก็บขอมูลภาคสนาม และในขณะระหวางเก็บขอมูลภาคสนาม ขอมูลที่ทําการศึกษาไดแก เอกสาร
งานวิจัยตาง ๆ จากหองสมุด ขอมูลจากหนวยงานราชการ และแหลงขอมูลอื่น ๆ 
 (๒) เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Research) ขอมูลเชิงกายภาพใชวิธีสังเกตการณโดยใช
แบบสั งเกตชนิดไมมีส วนรวม (Non Participant Observation) เพื่ อ เก็บขอมูลพื้นฐาน และ
สภาพแวดลอมทั่วไป และแบบสังเกตการณชนิดมีสวนรวม (Participant Observation) ในกรณีที่เขา
ไปรวมในกิจกรรมในแตละแหง เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ  
  (๓) รวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายดวยวิธีสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมี
โครงสราง (Structured Interview) สําหรับขอมูลพื้นฐาน และคําถามที่ต้ังไวตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Unstructured Interview) ในการเก็บขอมูลตามสภาพความ
เปนจริงของแตละสถานการณ  
  ดังน้ัน จึงมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณและแนวคําถามสําหรับการ
สัมภาษณสําหรับผูนําองคกร และผูที่เกี่ยวของ 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังน้ี  
  การวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กอนการลงเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทํา
ความตกลงไวในเบื้องตนวา การรูและเขาใจในความเปนมนุษยของผูวิจัยและผูถูกวิจัย จะตองอาศัย
การยอมรับในความรูและความสามารถของผูวิจัยและผูถูกวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๕ คน ซึ่งใชกระบวนการสนทนากลุมตลอดกระบวนการ มี
วิธีการดังน้ี 
  ๑) ติดตอประสานงานกับผูนําองคกร โดยมีหนังสือนําเพื่อขอทําการสัมภาษณ กําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ 



 
๗๒ 

 

  ๒) จัดเวทีเพื่อสัมภาษณในแตละแหง และดําเนินการสัมภาษณ โดยคณะผูวิจัยใชการ
สัมภาษณสําหรับผูนํา และผูที่มีความเกี่ยวของ ในแตละพื้นที่ 
  ๓) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหเรียบเรียง 
 ดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยและตอบคําถามการวิจัย จึงใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑) การสัมภาษณ (Interview)  ประกอบดวย  
  ๑. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณตาม
แบบสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัย มีการถายภาพและใชเครื่องบันทึกเสียง
ชวยในการบันทึกขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององคกรพุทธ
ศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพในเขตพื้นที่ศึกษา  
  ๒.การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstrued  Interview) เปนการสัมภาษณโดย
ต้ังคําถามแบบปลายเปด เปนคําถามที่กวาง เพื่อใหเกิดคําตอบและคําถามที่หลากหลายในประเด็นที่
ศึกษา ภายใตกรอบแนวคิดและตามความมุงหมายของการวิจัย การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลทั่วไป เชน ขอมูลเกี่ยวกับสันติภาพ การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางน้ี จะ
เปนเครื่องมือที่ผู วิจัยใชดําเนินการตอเน่ืองจากการเขาไปพูดคุยแบบไมเปนทางการ ผู วิจัยมี
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย เชน สมาชิกกลุมองคกรในชุมชน เปนตน ซึ่งการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสรางน้ีจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลเบื้องตน สามารถกําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อศึกษาวิจัยขอมูล
ในระดับอื่นตอไปได 
  

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  
  การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจากการสนทนากลุม ผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะหโดยการ
สรุปตามสาระสําคัญดานเน้ือหาที่กําหนด โดยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นดังน้ี 
  ๑) หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา  

  ๒) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา  

  ๓) แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  
  ๔) การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลวเพื่อใหเห็น

ชุดความรูในแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในระดับชุมชน และปจเจกบุคคล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการ
บันทึกภาพนํามารวบรวมและแยกแยะเปนหมวดหมูตามความมุงหมายของการวิจัยและประเด็น
คําถามที่ไดกําหนดไว สวนการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจะกระทําไปพรอม ๆ กันตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินการวิจัย และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการบันทึก
ขอมูลจากการถอดเสียงการสัมภาษณและภาพถายในแตละครั้ง โดยการจําแนกขอมูล คือการจําแนก
ขอมูลเปนชนิด จัดหมวดหมูขอมูลตามความมุงหมายการวิจัยที่ไดต้ังไว และนํามาดําเนินการศึกษา



 
๗๓ 

 

วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายในประเด็นที่กําหนดไว โดยใชแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล คือ หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา การจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา และแนวทางการจัดการศึกษาของ
องคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  
 

๓.๖ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ที่

เกี่ยวของกับการแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เพื่อให
เห็นแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ นําไปสูการ
ประยุกตใชในระดับนโยบาย ชุมชน และปจเจกบุคคล 



 
บทท่ี ๔ 

วิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ 
 
 บทนี้ เปนการวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพ ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และเก็บขอมูล โดยองคกรท่ีผูวิจัยไดทําศึกษา มี ๔ แหง ไดแก 
หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไรเชิญตะวัน, 
พระไพศาล วิสาโล วัดปาสุคโต จังหวัดชัยภูมิ และหมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียด
จากการสัมภาษณ ดังนี้ 
 

๔.๑ หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๔.๑.๑ สันติภาพตามแนวของพระมหาเถระทางพุทธศาสนา 
 การศึกษาเก่ียวกับสันติภาพของพระมหาเถระทางพุทธศาสนาในงานวิจัยนี้ ไดศึกษา

แนวคิดของพระสงฆท่ีมีผลงานทางดานสันติภาพและเปนผูนําในการสรางสันติภาพท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ซ่ึงการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพของผูนําทางพุทธศาสนาท่ีอยูภายในประเทศไทย 
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาแนวคิดของพระสงฆท่ีมีบทบาททางสังคมและมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ
สันติภาพท่ีมีผลงานโดดเดน จํานวน ๕ รูป คือ พระธรรมพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูท่ีประกาศวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
แหงสันติภาพ, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) นักวิชาการเพชรนํ้าเอกในวงการพุทธศาสนา ซ่ึง
ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก เปนผูเขียนหนังสือเรื่อง “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ”, พุทธทาสภิกขุ ซ่ึงเปน
พระสงฆไทยท่ีไดรับการยกยองจากองคกรยูเนสโกใหเปนบุคคลสําคัญของโลก และทานยังเปนผูเขียน
หนังสือเรื่องสันติภาพของโลก, พระไพศาล วิสาโล เปนพระภิกษุอีกรูปหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอ
สังคมไทยยุคปจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ, และ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส พระภิกษุนักวิชาการรุนใหมท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความ
ขัดแยง ความรุนแรง พุทธสันติวิธีและสันติภาพ ในสวนการนําเสนอเก่ียวกับการใชหลักสันติภาพของ
ผูนําทางพุทธศาสนาชาวตางชาติท่ีนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยนี้ มีจํานวน ๒ ทาน คือ องค
ทะไล ลามะ ในฐานะท่ีทานเปนประมุขและผูนําทางจิตวิญญาณ รวมท้ังเปนผูนําในการเรียกรอง
สันติภาพใหกับชาวทิเบต ซ่ึงพระองคทรงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งเก่ียวกับสันติภาพในเวทีโลก สวนอีก
ทานหนึ่ง คือ ติช นัท ฮันห ซ่ึงเปนผูกอต้ังเครือขายชุมชนสันติภาพ (ชุมชนสังฆะ) ซ่ึงเปนพระสงฆอีก
รูปหนึ่งท่ีมีบทบาทดานสันติภาพจนไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก 0

๑  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาแตละทานลวนมี
แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพท่ีนาสนใจ จึงไดเลือกศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในงานวิจัย ซ่ึงจะไดกลาวถึง
ดังตอไปนี้ 

 ๑. สันติภาพตามแนวทางของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพรหม
บัณฑิตเห็นวาศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางสันติภาพ ขอเพียงใหมีความสามัคคีกันในระหวาง
                                                           
 ๑ สัมภาษณ, พระภิกษุ ฟบ ตั๋น , หมูบานพลัม นครราชสมีา, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๗๕ 

 

ศาสนา แตในมุมของชาวพุทธทานมีความเห็นวา “ถาชาวพุทธท้ังโลกสามัคคีกันก็จะสามารถระดม
ความพยายามกระทําการอันนํามาซ่ึงสันติภาพของโลก ชาวพุทธท้ังหลายมีสิทธิเปนผูสรางสันติภาพ 
เพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องสันติภาพอยางเปนสากล พระพุทธเจาไดรับการยอมรับวาเปน
พระราชาแหงสันติภาพ ดังท่ีทานเจที ซันเดอรแลนด ชี้แจงวา ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสันติภาพแกพุทธศาสนิกชนอยางจริงจังและไดผลยิ่งกวาศาสนาสําคัญอ่ืนใด
ท่ีโลกรูจัก”1

๒ ประเด็นนี้ทานกลาวถึงเรื่องแนวทางพุทธศาสนาตอสันติภาพ สิ่งท่ีนาสนใจก็คือ ทานเห็น
วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงสันติภาพ อัตลักษณของพุทธศาสนาลวนเปนไปเพ่ือสันติภาพ หาก
ชาวพุทธชวยกันนําแนวทางสันติภาพของพุทธศาสนาไปสูชาวโลก ก็จะทําใหโลกมีสันติภาพ 

 สวนหลักการสรางสันติภาพทานใหยึดหลักศีลธรรม “เพราะพุทธศาสนาสอนใหเคารพสิทธิ
อันชอบธรรม โดยเฉพาะศีลอันเปนขอหามไมใหเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เพราะการเบียดเบียนคนอ่ืน
เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาความไมสงบข้ึนในสังคม เปนความอยุติธรรม ผูทําลายผูอ่ืนหรือละเมิด
ทรัพยสินของผูอ่ืนไมใชชาวพุทธท่ีดี” 2

๓ อาการละเมิดศีลเปนการละเมิดสันติสุขในสังคมดวย ทานจึง
เห็นวาสามารถสรางสันติภาพไดดวยหลักการของศีล โดยการนําศีลเขาไปสูภาคปฏิบัติของสังคม 
“สันติภาพท่ีแทจริงท่ีเปนพ้ืนฐานของสันติภาพเชิงสังคมก็คือสันติภาพภายใน”3

๔ จุดเริ่มของการสราง
สันติภาพคือการสรางพลังสันติจิต แลวปฏิบัติการเชิงสังคมดวยการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม โดยศีล
สังคมเริ่มตนจากศีล ๕ ข้ึนไป ทานยกตัวอยางศีลสังคมวา “ปาณาติบาต หมายถึง การฆาเองหรือใชให
ผูอ่ืนฆา นอกจากนี้ยังหมายถึงการปลอยใหคนถูกฆาตายดวย”4

๕ สังคมตองมองเห็นคุณคาของชีวิต โดย
ไมปลอยใหถูกฆาท้ังทางตรงและทางออม 

 นอกจากการสรางสันติภาพดวยศีลแลวทานยังเห็นวาองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ
ความเมตตา โดยการกระทําจะตองประกอบดวยความเมตตา ซ่ึงความหมายสากลเรียกวาความรัก 
“หากเริ่มตนจากความรักสูความรัก ก็เหมือนเริ่มตนจากสันติภาพสูสันติภาพ จนกระท่ังท่ัวทุกมุมโลก
ปกคลุมดวยสันติภาพและความรักตามท่ีโลกเรียกรองตองการ”5

๖  
 ดังนั้น แนวคิดเรื่องสันติภาพของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) คือ การนําศาสนา

เขามารวมมือกันสรางสันติภาพ โดยทุกศาสนาลวนตองการใหเกิดความสงบสุขในสังคม สวนพุทธ
ศาสนามีแนวทางเพ่ือสันติภาพจึงเปนศาสนาแหงสันติภาพ โดยสันติภาพตองเกิดข้ึนภายในจิตกอน 
เพราะหากเจตจํานงไมเปนสันติแลวการกระทําก็ไมเปนสันติ สันติภายในทานเรียกวาความรัก (เมตตา) 

                                                           
 ๒ พระมหาประยูร ธมฺมจิตโต (มีฤกษ), พุทธวิธีสรางสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร 

พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, ๒๕๓๒), หนา ๑๗.   
 ๓ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๕๑.   
 ๔ PhraMedhiDhammamporn(PraYoon Mererk), Buddhist Morality, (Bangkok : 

Mahachulalongkonrajavidalya University Press, 1994), p.19.   
 ๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมเพ่ือ

การวิจัย และพระพุทธศาสนากับแนวทางสรางความปรองดองของชาติ, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๕๔๙), หนา ๒๗-๒๘. (เอกสารประกอบการบรรยาย).   

 ๖ อางแลว, พระมหาประยรู ธมฺมจติโต (มีฤกษ), พุทธวิธีสรางสันติภาพ, หนา ๕๔-๕๖. 



 
๗๖ 

 

ซ่ึงแสดงออกตอสังคมในรูปของการไมเบียดเบียน โดยการไมเบียดเบียนคือการปฏิบัติศีล ซ่ึงจะมีผลให
เกิดความสงบสุข ท้ังผูปฏิบัติและสมาชิกในสังคมเดียวกัน  

 ๒. สันติภาพตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระพรหมคุณาภรณ 
เปนพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนท่ีมีผลงานทางพระพุทธศาสนารวมสมัย โดยทานมีผลงานทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ผลงานของทานท่ีเปนท่ีรูจัก เชน หนังสือพุทธธรรม เปนตน 
ทานไดรับการยกยองจากท้ังในและตางประเทศเปนอยางมาก ดวยผลงานของทานทําใหทานไดรับ
รางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันท้ังภายในและภายนอกประเทศกวา ๑๕ สถาบัน 
ได แ ก  จุ ฬ าล งก รณ ม ห าวิ ท ย าลั ย , ม ห าวิ ท ย าลั ย ธ ร รม ศ าส ต ร ,ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับยกยอง เชน หนังสือพุทธธรรม ไดรับ
การยกยองวาเปนเพชรนํ้าเอกของวงการพุทธศาสนา, พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท, พจนานุกรม
ฉบับประมวลธรรม, สถาบันสงฆกับสังคมไทยในปจจุบัน, ธรรมนูญชีวิต, การศึกษาเพ่ือสันติภาพ เปน
ตน ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดรับรางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” จากยูเนสโก ซ่ึงทานไดมอบเงินรางวัล
ท้ังหมดใหแกกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนการศึกษาพระธรรมปฎกเพ่ือสันติภาพ ตอมาในป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับโปรดเกลาแตงตั้งเปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยปจจุบันพระพรหมคุณาภรณ ดํารง
ตําแหนงเปนศาสตราจารยพิเศษ ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจําพรรษาอยูท่ี
วัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลงานของทานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ีเก่ียวกับสันติภาพ ซ่ึงทานไดรับอาราธนาไปบรรยายตาม
องคกรสันติภาพตางๆ เชน UNESCO เปนตน และทานไดผลิตงานวิชาการเก่ียวกับสันติภาพจํานวน
มาก จนทําใหทานเปนคนไทยคนแรกท่ีไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการยูเนสโก 
(UNESCO Prize for Peace Education) 

 พระพรหมคุณาภรณเห็นวา “มนุษยจะมีความฝกใฝโนมเอียงไปในทางท่ีจะกอใหเกิดความ
ขัดแยงและความรุนแรงมากกวาจะสรางสรรคสันติภาพ เห็นไดชัดวาการทําลายสันติภาพงายกวาการ
รักษาสันติภาพ ดังปรากฏวาการขัดแยงและสงครามกลายเปนปกติวิสัย สวนสันติภาพเปนเพียงภาวะ
แทรกค่ันชั่วคราว” 6

๗ แสดงวาทานมองสันติภาพเปนชวงเวลาท่ีข้ันตรงกลางระหวางความขัดแยงและ
ความรุนแรง การดําเนินชีวิตของมนุษยมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงอยู
เสมอ 

 ทานมองสันติภาพ ๒ สภาวะ คือ สันติภาพภายนอก ซ่ึงเปนสภาวะท่ีมีความสงบทางสังคม 
“ชาวโลกมักมองสันติแคความสงบภายนอก มักจะไมมองลึกเขาไปในจิตใจ มองสันติท่ีความสงบ
เรียบรอยทางสังคม การไมรบราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดยไมเบียดเบียน เรียกวาสันติภาพ 
สันติภาพอยางนี้คือความอยูดีมีสุขของสังคมหรือของโลก”7

๘ สวนสันติภาพอีกสภาวะหนึ่งเปนสันติภาพ
ภายใน ซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดของพระพุทธศาสนา “คนจะมีสันติสุขตองเริ่มตั้งแตจิตใจท่ีมีสันติ มีความ
สงบ ไมพลุงพลานเรารอน ไมมีความทุกขบีบค้ัน ทําใหการดําเนินชีวิตอยูดวยความสงบสุข อยูรวมกับ

                                                           
 ๗ อางแลว, การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, หนา ๒๓-๒๔.   
 ๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.   



 
๗๗ 

 

เพ่ือนมนุษยโดยไมมีการเบียดเบียนขมเหงซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการไมเบียดเบียนธรรมชาติ” 8

๙ โดย
สันติภาพ ๒ สภาวะจะมีความสัมพันธกัน ซ่ึงจะตองมีจุดเริ่มจากสันติภาพภายในแลวขยายไปสู
สันติภาพภายนอก ทานใหน้ําหนักกับการสรางสันติภาพวาตองเนนใหการศึกษากับสังคม โดยศาสตร
แขนงตางๆ จะตองเปนไปเพ่ือความสันติสุข การศึกษาจะตองไมเปนไปเพ่ือความเบียดเบียนกัน และ
สงเสริมความอยูดีมีสุข “การศึกษาท่ีสนองจุดหมายสูงสุดของแตละชีวิตและจุดหมายรวมของ
มนุษยชาติ คือ อิสรภาพ หรือสันติสุข”9

๑๐ 
 นอกจากนี้ทานยังชี้ใหเห็นสาเหตุของความขัดแยงและความรุนแรงไวในหนังสือ “วิถีสู

สันติภาพ” ไดอธิบาย “สาเหตุท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงวาเกิดจากความอยากได อยาก
ใหญ และใจแคบ การท่ีจะออกจากกับดักดังกลาวคือ “ลดความหวงแหนกีดก้ัน” ดวยการเขาถึงความ
สากล ๓ ประการ คือ ๑) ความเปนมนุษยสากล ๒) ความรักสากล ๓) กฎกติกาและหลักความจริง
สากล”10

๑๑ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 ๑. ความเปนมนุษยสากล หมายความวา ทุกคนมีภาวะพ้ืนฐานท่ีรวมกันเปนอันหนึ่งอัน

เดียว คือ ความเปนมนุษย เม่ือคนพบกันตองมองกันโดยเริ่มท่ีความเปนมนุษย ไมใชมองท่ีความเปน
ชาติพันธ ปฏิบัติใหถูกตอง แตตองมีจิตใจท่ีนึกถึงความเปนมนุษยและ ปฏิบัติตอกันในฐานะแหงความ
เปนมนุษย  

 ๒. ความรักท่ีสากล หรือความเมตตาท่ีเปนสากล หมายความวา เม่ือเปนมนุษยแลวเราก็มี
เมตตารักเหมือนกันหมด เราตองการใหคนรักกัน มีเมตตาไมตรี มนุษยจะอยูกันดวยดีก็ตองมี เมตตา มี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ปรารถนาดีตอกัน ชวยเหลือกัน ไมโกรธกัน ไมคิดหาทางท่ีจะทํารายกัน โดยมี
เมตตาตอทุกคนเสมอกัน แตเวลานี้มีปญหาวา คนมีเมตตารักแตพวกของตัว สวนพวก อ่ืนเมตตาไมได 
แมกระท่ังตางศาสนาก็ใหมีเมตตาเปนสากล รักคนทุกคนเสมอ เหมือนกันหมด ไมแบงแยก 

 ๓. กฎกติกาและหลักความจริงท่ีเปนสากล คือ ไมวาใครทําเหตุปจจัยนี้ ก็ไดรับผลอันนั้น 
ไมวาท่ีไหนหรือเม่ือใด ไมจํากัดดวยขอบเขตแหงกาละเทศะหรือกลุมชน จึงตองขยายใหเปนกฎกติกาท่ี
สากล เม่ือทําได ๓ หลักนี้สงครามก็จบ และสันติภาพก็เกิดข้ึนมาไดอยางแนนอน ดังนั้น พระพรหม
คุณาภรณเห็นวาสันติภาพประกอบดวยสันติภาพภายใน คือ สันติภาพท่ีเกิดจากจิต และสันติภาพ
ภายนอก คือ ความสงบเรียบรอยและการไมเบียดเบียนกัน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข          
การศึกษาศาสตรแขนงตางๆ จะตองเปนไปเพ่ือใหอยูดีมีความสุขและไมเบียดเบียนกัน จึงจะเปน
การศึกษาเพ่ือสันติภาพ โดยทานเห็นวาการสรางสันติภาพจะตองอิงหลักความเปนสากล ๓ ประการ 
คือ ความเปนมนุษยสากล ความรักสากล กติกาและความจริงสากล  

 ๓. สันติภาพตามแนวทางของพุทธทาสภิกขุ พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปญโญ) หรือ
รูจักในนาม “พุทธทาสภิกขุ” ทานเห็นวาสังคมพระพุทธศาสนาแบบท่ีเปนอยูในขณะนั้นแปดเปอน

                                                           
 ๙ คั ท ลี ย า  รั ต น วงศ , แน ว คิ ด เร่ื อ งสั น ติ ภ าพ ข อ ง ซั ย ยิ ด  กุ ฏ บ  , (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.   
 ๑๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๑๘๔.   
 ๑๑ PhraBrahmaguhabhorn(P.A.Payutto),The Path to Peace, (Bangkok : Mahachulalong 

konrajavidalya University Press, 2011), pp. 66-71.   



 
๗๘ 

 

เบือนบิดไปมาก และไมอาจทําใหเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได ทานจึงปวารณาตนเองเปน 
“พุทธทาส” เนื่องจากตองการถวายตัวรับใชพระพุทธศาสนาใหถึงท่ีสุด ทานสามารถตีความหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาใหเขาใจงายและทําใหหลักธรรมชั้นสูงเปนเรื่องในชีวิตของประชาชนทุกคน เชน การ
นิพพานทุกขณะจิต การทํางานคือการปฏิบัติธรรม หรือการเสพกามดวยจิตวาง เปนตน จนทานไดรับ
การยกยองวาเปนพระภิกษุท่ีปฏิรูปคําสอนไดเหมาะสมกับยุคสมัย ทานไดเขียนหนังสือในการเผยแผ
พุทธศาสนาเปนจํานวนมาก โดยหนังสือท่ีไดรับการยกยองวาเปนหนังสือท่ีทรงคุณคา เชน หนังสือคูมือ
มนุษย และหนังสือแกนพุทธศาสน ไดรับรางวัลชนะเลิศ หนังสือดีประจําป พ.ศ. ๒๕๐๘ จากองคการ
ยูเนสโก นอกจากนี้เม่ือ พ.ศ.๒๕๒๗ ทานไดรับคัดเลือกเปนบุคคลทําประโยชนฝายบรรพชิตเนื่องใน
โอกาสสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ไดรับรางวัลเปนสัญลักษณเสาอโศก, พ.ศ.๒๕๓๗ คุรุสภา
ประกาศยกยองเชิดชูวาเปนผูทําคุณประโยชนอยางสูงยิ่งตอการศึกษาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๐๐ ป กระทรวงศึกษาธิการ และในพ.ศ.๒๕๔๘ องคการยูเนสโก ประกาศยกยองใหทานเปนบุคคล
สําคัญของโลก ดานสงเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธและความเขาใจอันดีของ
มวลมนุษย นอกจากนี้ทานพุทธทาสยังเขียนหนังสือสันติภาพของโลก ซ่ึงถือวาเปนหนังสือท่ีมีคุณคา
อยางยิ่งตอแนวทางสันติภาพ 

 ทานพุทธทาสเห็นวา “พุทธประสงคคือความสงบสุขของชีวิตทุกชีวิต ทุกระดับ ใหตนไม
เปนสุข ใหสัตวเดรัจฉานเปนสุข ใหมนุษยเปนสุข ใหเทวดาเปนสุข” 11

๑๒ ทานถือวาความสุขเปน
เครื่องหมายของสันติภาพ และสันติภาพจะตองออกมาจากภายในจิต “สันติภาพท่ีแทจริงจะมีไดก็
ตอเม่ือมันมีความถูกตองในทางจิตใจ รักกันได จนแมวรักกันไดกับหนู นั่นแหละคือสันติภาพท่ีแทจริง 
เสือรักกันไดกับกวาง สิงโตรักกันไดกับแพะ เม่ือนั้นจึงจะเปนสันติภาพท่ีแทจริง มันเปนเรื่องท่ีตอง
เปลี่ยนแปลงในทางจิตใจท้ังนั้น เปนปจจัยแกสันติภาพถาวร” 12

๑๓ สันติภาพท่ีเกิดจากภายในก็จะ
แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก “สันติภาพของทานพุทธทาสไมไดเนนไปท่ีภาวะของความสงบอัน
เกิดข้ึนจากการไมมีความขัดแยง หรือความรุนแรงภายนอกเพียงอยางเดียว หากแตรวมถึงสันติภาพ
ภายในอันเกิดจากความความสงบสันติในตัวบุคคลแตละคน จึงมีลักษณะเปนองครวมอันประกอบดวย
หนวยเล็กๆ คือ ปจเจกบุคคลจนแผขยายไปสูสันติภาพท่ีกวางใหญข้ึนจนถึงสันติภาพโลก” 13

๑๔ และ
พบวาทานพุทธทาสมีแนวคิดเรื่องการสรางสันติภาพ ๕ ลักษณะ คือ  

 (๑) การสรางสันติภาพจากหนวยยอยของสังคม สวนการสรางสันติภาพจะตองมาจาก
สวนยอยของสังคม โดยทานเห็นวาผูท่ีมีบทบาทในการสรางสันติภาพในครอบครัวคือแม “แมเปน
ผูสรางโลก ถาบุตรทุกคนในโลกปจจุบันนี้เปนบุตรท่ีดีของบิดามารดา โลกนี้จะมีแตสันติภาพ สันติสุข
เหลือประมาณ” 14

๑๕ การสรางสันติภาพท่ีถาวรตองไดรับการปลูกฝงจากระดับครอบครัว ซ่ึงเปน

                                                           
 ๑๒ พุทธทาสภิกขุ, การชวยเหลือผูอ่ืนใหมีธรรมะ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

๒๕๔๘), หนา ๕๔.   
 ๑๓ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, พิมพครั้งท่ี ๒, (สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๑), หนา 

๒๘๐.   
 ๑๔ อางแลว, คัทลียา รัตนวงศ, แนวคิดเร่ืองสันติภาพของซัยยิด กุฏบ, หนา ๓๓.    
 ๑๕ พุทธทาสภิกขุ, พระคุณของแมคือสันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๓), หนา 

๖๑.   



 
๗๙ 

 

สันติภาพในบาน และจะขยายไปสูสังคม ประเทศและระดับโลกตอไป การปลูกฝงอุปนิสัยตั้งแตเด็กทํา
ใหมีจิตใจท่ีออนโยน ทําใหการประพฤติไมเดือดรอนคนอ่ืน “จิตใจของมนุษยเปนรากฐานของ
สันติภาพ”15

๑๖ 
 (๒) การสรางสันติภาพดวยการปลอยใหอยูในภาวะปกติ คือ สันติภาพยังรวมไปถึง “ภาวะ

ความสงบของสิ่งท่ีไมมีชีวิต วัตถุท่ีไมมีชีวิตท้ังหลาย มันจะอยูในภาวะปกติไดเหมือนกัน ถามนุษยไมไป
ทําลายมัน” 16

๑๗ ความเปนปกติของสรรพสิ่งท่ีไมถูกทําลายหรือทําใหกลายสภาพจึงเปนสันติภาพอีก
รูปแบบหนึ่ง 

 (๓) การปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คือ “ทําใหถูกตามทํานองคลองธรรม หมายถึง ทําใหทุก
อยางอยูในสภาพท่ีสงบ ไมมีความทุกข” 17

๑๘ โดยทานเห็นวา “ศีลธรรม แปลวา สิ่งท่ีทําความปกติ มี
ศีลธรรมก็คือมีสิ่งท่ีทําความปกติ คือ มีการกระทํา การพูดและการคิดท่ีเปนไปเพ่ือความเปนปกติ ปกติ
คือไมเกิดปญหาโกลาหลวุนวายเปนวิกฤตการณใดๆ มันก็คือสันติภาพ มีการกระทําชนิดท่ีเปนไปเพ่ือ
ความสงบสุขหรือสันติภาพ”18

๑๙ การสรางสันติภาพสําเร็จไดดวยศีลธรรมนั้น “สามารถสรางสันติภาพท่ี
ถาวรดวยการท่ีมนุษยมีศีลธรรมทางกายและวาจาไมเบียดเบียนผูอ่ืน ศีลธรรมทางจิตคือจิตปกติ มี
สมาธิตั้งม่ันไมหวั่นไหว และศีลธรรมทางทิฏฐิคือความคิดเห็นท่ีถูกตอง” 19

๒๐ ดังนั้น สันติภาพทาง
ศีลธรรมเกิดไดท้ังทางกาย ทางจิตและทางทิฏฐิ 

 (๔) ความเหลื่อมลํ้าแบบพ่ึงพา คือ “ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมะหรือเนื่องอยูกับธรรมะ
เทานั้น ท่ีจะชวยใหโลกนี้อยูกันดวยความผาสุก ใหอยูกันไดเปนผาสุกท้ังท่ีมีความเหลื่อมลํ้าตํ่าสูง 
เหมือนกับวาตนไมสูงสุดก็อยูกันไดกับตระไครนํ้า”20

๒๑ คนรวยกับคนจนหรือคนท่ีมีเชื้อชาติแตกตางกันก็
สามารถอยูรวมกันไดในระบบการพ่ึงพากัน ตางฝายตางไดประโยชนจากกัน 

 (๕) ความเขาใจแกนแทของศาสนาท่ีตนนับถือ คือ ทานพุทธทาสเห็นวา โลกปจจุบันนี้ยัง
ไมสามารถสรางสันติภาพไดเลย เพราะขาดความเขาใจท่ีแจมแจงในศาสนาของตัวเอง ซ่ึงมีฐานอยูท่ี
ความมีเมตตา ทานจึงมีปณิธาน ๓ ขอ ในการสรางสันติภาพใหเกิดในโลก ดังนี้ 21

๒๒ ๑. การใหทุกคน
เขาถึงหัวใจของศาสนาของตน, ๒. ทําความเขาใจระหวางศาสนา และ ๓. ออกมาเสียจากอํานาจของ
วัตถุนิยม 

 การทําความเขาใจแกนสารของศาสนาท่ีตนนับถืออยางแทจริงและการสานสัมพันธอันดี
ระหวางตางศาสนาดวยกัน เปนสันติภาพทางจิตและทิฏฐิ สวนการไมตกอยูในอํานาจของวัตถุนิยมทํา
ใหไมสะสมหรือกอบโกยจนเกินจําเปน ประเด็นทางศาสนานี้ทานเห็นวา “ถาทุกศาสนามีเปาหมายเพ่ือ

                                                           
 ๑๖ อางแลว, พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หนา ๖.   
 ๑๗ พุทธทาสภิกขุ, การกลับมาแหงศีลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒, (สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๙), 

หนา ๑๒.   
 ๑๘ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคมีทอง, ๒๕๒๙), หนา ๕.   
 ๑๙ อางแลว, พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หนา ๔๐๐.   
 ๒๐ พุทธทาสภิกขุ, ศีลธรรมกับมนษุยโลก, พิมพครั้งท่ี ๒, (สุราษฎรธานี:ธรรมทานมลูนิธิ, ๒๕๓๘), หนา 

๑๒-๑๓.   
 ๒๑ อางแลว, พุทธทาสภิกขุ, การกลบัมาแหงศีลธรรม, หนา ๗๔.   
 ๒๒ อางแลว, พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หนา ๑๔๑.   



 
๘๐ 

 

สันติภาพก็สามารถท่ีจะรวมมือกันได สิ่งสําคัญตองมีสัมมาทิฏฐิในการปรับความคิดใหถูกตอง 
สันติภาพจึงจะเกิดข้ึนได”22

๒๓ 
 สันติภาพตามมุมมองของทานพุทธทาสจะเห็นวา ตัวชี้วัดความเปนสันติภาพคือความสงบ

สุข โดยใชเมตตาพรหมวิหารเปนแนวทางสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักกัน มองผานความเปนเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา อยูรวมกันดวยหลักธัมมิกสังคมนิยม และการไมใชความรุนแรงตอกันในทุกกรณี และ
ทานเห็นวาแนวทางสรางสันติภาพตองเริ่มจากสถาบันครอบครัวกอน แลวจึงขยายผลไปสูสังคมตอไป 
นอกจากนี้ทานยังมองวาสันติภาพเปนแบบทวิภาวะ คือ มองวาสันติภาพสามารถเกิดไดจากภายในจิต
กอนจะสงผลออกมาภายนอก โดยสันติภาพเชิงลบโดยการปลอยใหสรรพสิ่งเปนอยูอยางปกติ ไมเขาไป
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนสันติภาพตามธรรมชาติ มนุษยไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซง เพราะ
จะเปนการใชเจตจํานงของตัวเองเขาไปจัดการกับธรรมชาติ สวนสันติภาพเชิงบวกทานมองวาการท่ี
สังคมสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาและการรวมกันสรางสรรค
สังคม นอกจากนี้ทานยังมองตามสภาพความเปนจริงทางสังคมวามีความเหลื่อมลํ้ากัน จึงเสนอ
แนวทางอยูดวยกันภายใตความเหลื่อมลํ้าแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะท่ีมีการปฏิบัติตามศีลธรรม การ
สรางความเขาใจและปฏิบัติตามแกนแทของศาสนาท่ีตนนับถืออยางเครงครัด ก็จะทําใหเกิดสันติภาพ
โลกได  

 ๔) สันติภาพตามแนวทางของพระไพศาล วิสาโล ทานพระไพศาล วิสาโล (วงศวรวิสิทธิ์) 
เปนพระนักเผยแผท่ีมีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งในสังคมไทยปจจุบัน นอกจากทานจะเปนนักปฏิบัติธรรมและ
การพัฒนาจริยธรรมแลว ยังเปนประธานเครือขายพุทธิกา, กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง, กรรมการ
มูลนิธิสุขภาพไทย, กรรมการมูลนิธิสันติวิถี, กรรมการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, และกรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป เปน
พระภิกษุรูปหนึ่งท่ีทํางานดานการอนุรักษปาไม จนไดรับการขนานนามวาเปนพระภิกษุเอ็นจีโอ 
นอกจากนี้ทานยังนักวิชาการ นักเขียน นักปฏิบัติธรรม นักอนุรักษ นักบรรยาย เปนผูท่ีพยายามเสนอ
ทางออกจากความขัดแยงและความรุนแรงใหกับสังคมและโลกโดยสันติวิธี นอกจากนี้ทานยังไดรับ
รางวัลศรีบูรพาประจําป ๒๕๕๓ ทานไดเขียนบทความและหนังสือจํานวนมากเก่ียวกับสังคม การเมือง 
พระพุทธศาสนาและสันติวิธีจํานวนมาก มีบทบาทอยางยิ่งในการใหแนวคิดตอสังคมในชวงวิกฤติความ
รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดเก่ียวกับสันติวิธีและสันติภาพ 

 พระไพศาล เห็นวาสันติภาพมองได ๒ ความหมาย คือ สันติภาพในเชิงลบและสันติภาพ
เชิงบวก “เม่ือพูดถึงสันติภาพเรามักนึกถึงสิ่งท่ีตรงกันขามกับสงคราม ไดแก ภาวะท่ีปลอดพนจากการ
รบราฆาฟนกันและความโกลาหล อันเปนความหมายในเชิงลบดังกลาวแมจะไมผิด แตความหมายใน
เชิงบวกคือภาวะท่ีสงบราบรื่นผูคนดํารงชีวิตอยางเปนสุขและมีความสมานฉันทตอกัน”23

๒๔ 
 การท่ีจะบรรลุถึงสันติภาพอยางแทจริง จําเปนท่ีจะตองกําจัดรากเหงาแหงความขัดแยง 

โดยสิ่งท่ีนักสรางสันติพึงกระทําคือการตระหนักและจัดการกับโลภะ โมหะ โทสะ ท่ีแสดงตัวออกมา
เปนความขัดแยง คุณภาพทางจิตของนักสรางสันติจึงเปนสมบัติสําคัญ ท่ีสามารถนํามาใชใหเกิด

                                                           
 ๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๗-๑๙๗.   
 ๒๔ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ

ความขัดแยง, หนา ๑๐๔.   



 
๘๑ 

 

ประโยชนได 24

๒๕การสรางสันติภาพจึงเปนการสรางออกมาจากภายใน ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูทําหนาท่ี
สรางสันติภาพ “สามารถเปลี่ยนภัยคุกคามใหเปนสะพานสานมิตรภาพได” 25

๒๖ ทานเห็นวาแนวทางใน
การสรางสันติภาพมีเพียงสันติวิธีเทานั้น “การใชสันติวิธีไมเพียงสามารถทําใหอีกฝายยุติความรุนแรงได
เทานั้น หากยังทําใหเขากลับมาเปนมิตรกับผูใชสันติวิธีไดดวย”26

๒๗ เพราะสันติวิธีจะมีลักษณะไมรุนแรง 
โดยทานเห็นวาการกระทําความรุนแรงเกิดจากความคิดมุงรายตอกัน โดยมองกันแบบแบงแยก แตการ
สรางสันติภาพจะตองมี “ความคิดไมเบียดเบียนมุงรายและไมแบงฝาย เปนเพ่ือนรวมโลก ท่ีรักสุข
เกลียดทุกข มีรอยยิ้มและนํ้าตาเหมือนกัน มองจุดรวมระหวางเรากับเขามีมากกวาจุดตาง”27

๒๘ 
 ดังนั้น ทานจึงเห็นวา “สันติวิธีจึงเปนทางสายกลางซ่ึงอยูระหวางทางสุดโตงสองทาง คือ 

การยอมจํานนกับการใชความรุนแรง” 28

๒๙ สันติวิธีจึงไมใชวิธีการยอมจํานนตอความอยุติธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็หาวิธีการเรียกรองเพ่ือความเปนธรรมโดยไมใชความรุนแรง “การบรรเทาความขัดแยง
บอยครั้งไมตองการเทคนิคท่ีซับซอน เพียงแตมีสามัญสํานึกและความพรอมท่ีจะทําสิ่งพ้ืนๆ คือ การฟง 
การถามและการขอโทษเทานั้น เรื่องรายก็กลายเปนดี” 29

๓๐ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมจําเปนตองใชเครื่องมืออ่ืนใด 
เพียงแคการพูดคุยทําความเขาใจและกลาเอยปากขอโทษกัน ก็ทําใหสถานการณดีข้ึน ประเด็นสําคัญ
คือการมองใหเห็นคุณคาของชีวิต “โดยไมปลอยใหอัตลักษณทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อุดมการณ 
มาเปนเครื่องกีดขวางมนุษยออกจากกัน” 3 0

๓๑ เพราะสิ่งเหลานั้นถูกสั่งสมภายหลังจากสภาพความเปน
มนุษย “การมองโลกโดยไมแบงแยกเปนรากฐานของปฏิบัติการแบบสันติวิธี”31

๓๒ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ี
ทําใหเกิดสันติภาพ แนวคิดเรื่องการสรางสันติภาพเปนวิถีทางสันติวิธีท่ีมนุษยสามารถอยูรวมกันได
อยางมีความสุข โดยประเด็นสําคัญในการสรางสันติภาพทานเห็นวาตองเริ่มจากจิตใจท่ีเปนสันติภาพ
ภายในตัวบุคคลกอน “หากสามารถสงบศึกและทําสัญญาสันติภาพกับตัวเองไดแลว การเลิกทะเลาะ
กับคนอ่ืนไมใชเรื่องยากเทากับเลิกทะเลาะกับตัวเอง การเลิกทะเลาะกับตัวเองหมายถึงการอยูกับ
ตัวเองได อยูอยางสงบและอยูอยางเปนสุข”32

๓๓ จากนั้นจึงจะขยายผลไปสูสังคมตอไป 
 ๕) สันติภาพตามแนวทางของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ซ่ึงทานเปนพระภิกษุนักวิชาการ

ท่ีมีผลงานเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรงและสันติภาพ โดยทานไดทําวิทยานิพนธระดับปริญญา
เอก เรื่อง “รูปแบบการจัดการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.
เชียงใหม” นอกจากนี้ทานยังจบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี ๑๕ จากสถาบันพระปกเกลา, หลักสูตรการแกไขปญหาความขัดแยงใน
โครงการสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี จากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย และสถาบัน

                                                           
 ๒๕ พระไพศาล วิสาโล, ศาสตรและศิลปแหงการระงับความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการ

พิมพ, ๒๕๓๘), หนา ๑๐.   
 ๒๖ พระไพศาล วิสาโล, สติ มรรคาแหงสันติ, (กรุงเทพมหานคร: เนช่ันบุคส, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๗.   
 ๒๗ พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร : โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๗.   
 ๒๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๖.   
 ๒๙ อางแลว, พระไพศาล วิสาโล, สติ มรรคาแหงสันติ, หนา ๑๐๙.   
 ๓๐ อางแลว, พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, หนา ๔๗.   
 ๓๑ พระไพศาล วิสาโล, ลงหลักปกธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๒), หนา ๔๒.    
 ๓๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๗.   
 ๓๓ พระไพศาล วิสาโล, คืนความสุขใหชีวิต, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ ดวง, ๒๕๕๔), หนา ๑๕.   



 
๘๒ 

 

พระปกเกล า , หลักสูตรความรู พ้ื นฐานด านการป องกัน  และไกล เกลี่ ยกรณี พิพาท ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสถาบันพระปกเกลา, หลักสูตรการแกไขปญหาความขัดแยง 
และการขอโทษ : หลักการ ปฏิบัติการ และนโยบายสถาบันพระปกเกลา, หลักสูตรประกาศนียบัตร
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการความ ขัดแยงดานนโยบายสาธารณะดวยสันติวิธี รุนท่ี ๒ สถาบัน
พระปกเกลา, หลักสูตรการฟนคืนดี และการขอโทษ สถาบันพระปกเกลา, หลักสูตรประกาศนียบัตร
ทักษะการเปนผูไกลเกลี่ยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี รุนท่ี ๑ สํานักสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแยงอยางมีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม เปน
ตน และทานยังเปนอาจารยกํากับหลักสูตรแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงดาน
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี ศูนยสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกลา (๒๐ เมษายน 
๒๕๔๘-ปจจุบัน) และเปนนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเก่ียวกับกรณีสิ่งแวดลอม และการฟองรองใน คดี
ความตางๆ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง
และสันติภาพ ท้ังทางวิชาการและปฏิบัติการ 

 พระมหาหรรษาใหความหมายของคําวา “สันติภาพ” ตามแนวคิดของกลุมสันตินิยมมอง
ไดหลายมิติ ไมวาจะเปนการตีความสันติภาพเชิงสังคมวา สันติภาพคือสภาพท่ีไรสงคราม สันติภาพคือ
การไรความรุนแรง สันติภาพคือสภาพท่ีไรความขัดแยงและไรความรุนแรง การสรางสถานการณ 33

๓๔

ทานเห็นวาสันติภาพและความขัดแยงมีความสัมพันธกัน “สันติภาพกับความขัดแยงมิใชสิ่งท่ีอยูตรง
ขามกัน เพราะความขัดแยงท่ีถูกเก็บกดมิใหแสดงออกอยางสันติตางหาก จึงเปนชนวนไปสูความรุนแรง 
อันเปนสิ่งท่ีอยูตรงขามกับสันติภาพ” แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานจึงไมจําเปนตองตัดขาดจากความ
ขัดแยง เพราะความขัดแยงท่ียังไมถึงข้ันการใชความรุนแรงตอกันก็ถือวายังอยูในขอบเขตของสันติภาพ 
“สันติภาพมีอาการไมกระทบกระท่ังกันและกัน และสันติภาพมีปรากฏการณท่ีทุกคนตองยิ้มได” 34

๓๕ 
แมวาจะมีความขัดแยงแตก็มีลักษณะไมกระทบกระท่ังกันรุนแรง โดยทานมองวาสันติภาพมี ๒ รูปแบบ 
คือ สันติภาพแบบทวิลักษณะและสันติภาพแบบทวิภาวะ นอกจากนี้ทานยังมองวาความขัดแยงในแง
ของบุคคลแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ความขัดแยงภายในและความขัดแยงภายนอก “ความขัดแยง
ภายใน ไดแก ความขัดแยงทางแนวคิด ความขัดแยงภายนอก ไดแก ความขัดแยงระหวางบุคคลกับ
บุคคล บุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม” โดยสาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงคือ “ปปญจธรรม ซ่ึงเปนธรรม
ท่ีทําใหเกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยงมี ๓ ประการ คือ ตัณหา (ความอยากมีอยากเปน) 
มานะ (ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนท่ีตั้งโดยไมใสใจความคิดคนอ่ืน) ซ่ึงเปน
กิเลสฝายอกุศลธรรม ท่ีสรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน เม่ือมนุษยสามารถทําลาย
มานแหงตัณหา มานะ และทิฏฐิไดแลวสันติสุขก็จะเกิดข้ึน”  

 ๖) สันติภาพตามแนวทางขององคทะไล ลามะ องคท่ี ๑๔ แนวคิดเรื่องสันติภาพขององค
ทะไล ลามะ จะไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา โดยทรงเนนเรื่องความเมตตาและมหากรุณา โดย

                                                           
 ๓๔ อางแลว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ

ความขัดแยง, หนา ๔๑๒.   
 ๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๓   



 
๘๓ 

 

ทรงเห็นวาสันติภาพจะตองเบงบานออกมาจากขางในจิตใจของบุคคลกอน ทรงตรสัวา “ขาพเจาพบวา
ความสงบสุขภายในอันตั้งม่ันยิ่ง เกิดมาจากการพัฒนาความรักและความกรุณา ยิ่งเราดูแลเอาใจใส
ความสุขของผูอ่ืนมากข้ึน ความรูสึกในดานอยูดีมีสุขของเราก็ยิ่งเพ่ิมพูนข้ึน การบมเพาะความใกลชิด
และความอบอุนใจตอผูอ่ืน ก็ทําใหใจเราสงบสุขโดยอัตโนมัติ เปนตนตอของความสําเร็จสูงสุดในชีวิต” 
พระดํารัสนี้แสดงใหเห็นแนวทางสันติภาพของพระองคอยางชัดเจน การฝกจิตใหสงบจะทําใหเกิด
เมตตาและกรุณา ซ่ึงจะทําใหเกิดความรักโดยไมแบงแยก มีความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใสคนอ่ืน
เหมือนเปนญาติ อันเปนหนาท่ีตองดูแลรักษาและชวยเหลือเม่ือมีความทุกข โดยองคทะไล ลามะ ไดมี
แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ ไวในงานสัมมนา “หนทางสูสันติภาพโลก” ดังตอไปนี้ ทะไล ลามะ เห็นวา
ถึงแมแผนเริ่มแรกอาจใชความรุนแรงเพียงเล็กนอยก็ตาม แตเม่ือทําไปแลวจะมีปฏิกริยาลูกโซเหมือนท่ี
เกิดข้ึนในอิรักท่ีนาเศรามาก ถึงแมความตั้งใจเดิมดูจะบริสุทธิ์ แตเม่ือมีความรุนแรงเขามาเก่ียวของก็
เริ่มควบคุมไมได ดวยการศึกษา ดวยความเขาใจ ขณะท่ีเราสงเสริมสันติวิธีและสันติภาพ เราตองแสดง
วิธีเผชิญปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเรียกวา การพูดจากัน การสรางสันติภาพอยางยั่งยืนใชเพียงคํา
ขวัญ “สันติวิธี” คงไมพอ เพราะปญหายังคงอยู เราตองแสดงวิธีท่ีจะจัดการกับปญหาดวยสันติวิธี 
ขาพเจาคิดวาการใหการศึกษาท่ีถูกตองตั้งแตตนเปนสิ่งสําคัญ ขาพเจาเชื่อวาเด็ก นักเรียน ควรถูกสอน
แนวคิดสันติวิธีและการพูดจากัน ตั้งแตอายุนอยๆ เพ่ือใหเขาคุนเคยและใชกับจิตใจตนเอง ตามปกติ
แลวเม่ือเรามีความขัดแยงหรือเห็นไมตรงกัน แนวโนมก็คือการใชกําลัง ขาพเจาคิดวานี่เปนสิ่งผิด ดวย
การอบรม ดวยการศึกษา ดวยความเขาใจ เม่ือใดท่ีเรามีความเห็นไมตรงกันหรือความขัดแยง เราตอง
หาทางออกดวยการพูดจา แมวาจะมีความขัดแยงหรือมีความรุนแรงระดับใดก็ตองแกปญหาดวยการ
เจรจา เชนเดียวกับความขัดแยงระหวางจีนกับทิเบต แตพระองคก็ไมเคยหมดหวังกับสันติภาพ ทรง
เห็นวา “ปญหาความรุนแรงในท่ีตางๆ เกิดจากอารมณดานลบของคน โดยเฉพาะความเกลียดท่ีเติบโต
ไปจนถึงขีดท่ีควบคุมไมไดโดยสิ้นเชิง”35

๓๖ ความสงบทางจิตจะทําใหเกิดความเมตตา ซ่ึงจะขจัดอารมณ
ดานลบและความโกรธเกลียดออกไปจากจิต นอกจากนี้ยังตองเพ่ิมอารมณบวกซ่ึงเปนพลังสรางสรรค 
“สันติภาพในโลกจะเกิดข้ึนไดอยางแทจริง ก็ตอเม่ือแตละคนสรางสันติภาวะข้ึนภายในใจของตนเอง
กอน ซ่ึงเปนหนทางเดียวท่ีสันติภาวะจะเกิดข้ึนไดในโลก”36

๓๗ 
 บทบาทขององคทะไล ลามะ ไดแสดงอัจฉริยภาพในการชี้แนวทางเพ่ือคลี่คลายความ

ขัดแยง และมุงหวังใหเกิดสันติภาพในภูมิภาคตางๆ “การเจรจากับผูนําจีน ดวยความมุงม่ันวาความดี
งามทางวัฒนธรรมยอมมีชัยเหนือโครงสราง ในขณะท่ีผูคนกําลังตื่นเตนกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วของจีน พระองคกลับแสดงใหโลกไดเขาถึงวัฒนธรรมของทิเบต การใชพุทธศาสนาเพ่ือรับ
ใชสังคมและมิติทางจิตวิญญาณ เพ่ือเสริมสรางใหเกิดความสมดุลในหมูมนุษยชาติ” ใชวัฒนธรรมเปน
การตอสูเชิงสัญลักษณ เพ่ือใหชาวโลกไดรูวาทิเบตมีตัวตนอยู ความพยายามขยายวัฒนธรรมของทิเบต
ไปสูสังคมโลกไปพรอมกับการเผยแผพุทธศาสนาแบบทิเบต โดยการนําพุทธศาสนาเขาไปเปนสวน
สําคัญในสังคม  

                                                           
 ๓๖ ฌอง-ฟรองซัว เรอเวลและมัตติเยอ ริการ, ภิกษุกับนักปรัชญา, แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ, 

พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพออรคิด, ๒๕๔๓), หนา ๑๗๓. 
 ๓๗ สุลักษณ ศิวรักษ, คันฉองสองมนษุยชนและความสมานฉันท, (กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม, 

๒๕๕๓), หนา ๒๘๒. 



 
๘๔ 

 

 สันติภาพขององคทะไล ลามะ มีลักษณะเปนอุปนัย คือ ทรงเห็นวาสันติภาพจะตองมีบอ
เกิดมาจากจิตท่ีเปนสันติกอน เม่ือจิตมีสันติแลวก็สามารถสงพลังแหงสันติไปสูสังคมได ผูวิจัยเห็นวา
พระองคทรงมีแนวคิดสันติภาพท้ังเชิงรุกกและเชิงรับ ซ่ึงทําหนาท่ีสอดผสานกัน โดยสันติภาพเชิงรับจะ
เริ่มจากการสรางฐานทางจิต ซ่ึงจะทําใหเกิดความสงบ ความรัก ความเมตตาและความกรุณา ทําให
เกิดความเห็นอกเห็นใจและเขาใจผูอ่ืน ทําใหเกิดความชวยเหลือเก้ือกูลกัน อาการท่ีเปนกัลยาณมิตรตอ
กันทําใหจิตสงบระงับจากความเรารอนได ในขณะท่ีสันติภาพเชิงรุกจะใชกระบวนการสันติวิธีเปนตัว
ขับเคลื่อน โดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมากกวาโครงสราง เพราะเห็นวาวัฒนธรรมท่ีไมใชความ
รุนแรงจะทําใหเกิดโครงสรางท่ีไมรุนแรงดวย การสรางสันติภาพเชิงรุกตองใหความรูเรื่องสันติวิธีแก
สังคมท้ังในและนอกระบบ โดยเฉพาะเยาวชนจําเปนตองเขาใจกระบวนการสันติวิธีท่ีแทจริง หากเกิด
ความขัดแยงข้ึน สันติวิธีก็จะแสดงออกมาในรูปของความอดทนตออารมณฝายลบ การรูจักเคารพผูอ่ืน 
เคารพในประวัติศาสตรชาติพันธระหวางกัน ไมทําลายวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระหวางกัน โดยจุดเริ่มตนของการสรางสันติภาพตองมาจากจิตท่ีเปน
สันติภาพ แลวแสดงออกดวยความเมตตากรุณา ปฏิบัติตอผูอ่ืนหรือสังคมอยางมิตรภาพ ขับเคลื่อนไป
พรอมกับการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแบบสันติวิธี เพ่ือใหตระหนักถึงความอยูรอดรวมกันของ
ชุมชนโลก โดยแนวคิดของทานทะไลลามะจะเริ่มตนจากสันติภาพทางจิตไปสูสันติภาพทางสังคม  

 ๗) สันติภาพตามแนวทางของทาน ติช นัท ฮันห ทานมีบทบาทในการรณรงคเพ่ือหยุดการ
สนับสนุนสงคราม37

๓๘ ทําใหรัฐบาลเวียดนามไมยอมรับทาน และปฏิเสธการเขาประเทศของทาน ทําให
ทานตองลี้ภัยอยางเปนทางการท่ีประเทศฝรั่งเศส และกอตั้งหมูบานพลัมข้ึน ทานตระหนักวาตองมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตอสูเพ่ือสันติภาพ และแกปญหาท่ีตนเหตุคือ หยุดการสนับสนุนสงคราม และ
มุงเนนสันติภาพ โดยปลุกจิตสํานึกตอคนท่ัวโลก จนมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ( Martin Luther King, 
Jr.) เสนอชื่อทานเพ่ือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยทานสอนประวัติศาสตรพุทธศาสนาเวียดนาม ท่ี
มหาวิทยาลัย เขียนหนังสือ และปลูกพืชผักสมุนไพร ซ่ึงทานติดตอลับๆ กับพระภิกษุท่ีถูกจําคุกใน
เวียดนาม เพราะไมเห็นดวยกับรัฐบาลคอมมิวนิสต ระหวางนั้นทานยังคงทํางานเพ่ือสันติภาพและผูลี้
ภัย จากประสบการณของทานท่ีไดพบเห็นชะตากรรมของผูลี้ภัยดวยตนเอง จนสามารถชวยเหลือผูคน
ท่ีมีความทุกขทรมานไดอีกมาก 

 หมูบานพลัมเปนชุมชนแบบอยางของการปฏิบัติธรรมแหงพุทธบริษัท ท่ีเนนการเจริญสติ
ในชีวิตประจําวันอยางตระหนักรูในแตละลมหายใจเขาออก และกลับมาอยูกับปจจุบันขณะ 38

๓๙ ใน
ชุมชนปฏิบัติธรรมแหงหมูบานพลัมมีท้ังสิ้น ๑๒ แหง อยูในประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน และ
เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีกลุมปฏิบัติธรรมตามแนวทางของทานกระจายอยูหลายประเทศท่ัวโลกเกือบ
หนึ่งพันกลุม ปจจุบันทานติช นัท ฮันห เปนพระมหาเถระนิกายเซนเปนนักกวี เปนนักเขียน นักสังคม
สงเคราะห และผูสนับสนุนในเรื่องสันติภาพ มีงานเขียนเผยแผตีพิมพเปนภาษาตางๆ มากมาย และ
เปนท่ีรูจักกันดีในหมูนักปฏิบัติธรรมชาวตะวันตก 

 ทานติช นัท ฮันห เห็นวาการสรางสันติภาพจะตองยึดแนวทางสันติวิธีเทานั้น โดยจัดเปน
ขบวนการ “ขบวนการสันติวิธีจะพูดดวยถอยคําแหงความรัก เพ่ือแสดงถึงวิธีสูสันติภาพไดหรือไม มัน

                                                           
 ๓๘ สัมภาษณ, พระภิกษุ เจย โว เกา, หมูบานพลัม นครราชสมีา, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
 ๓๙ สัมภาษณ, ภิกษุณี สวน ตื่อ เกียง, หมูบานพลัม นครราชสมีา, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๘๕ 

 

ข้ึนอยูกับผูคนในขบวนการสันติภาพมีศานติสุขหรือไม หากเราไมสงบสุขเราก็ทําอะไรเพ่ือสันติไมได 
หากเราไมสามารถยิ้ม เราก็ไมสามารถชวยใหคนอ่ืนยิ้มได หากเรามีความสงบสุข เราก็สามารถแบงปน
ใหขบวนการสันติได”39

๔๐ ทานเนนการจัดองคกรเครือขายและแนวรวมเพ่ือสันติภาพใหเขมแข็ง โดยเริ่ม
จากการสรางสันติภาพภายในสูภายนอก ทานเห็นวาคนสามารถสรางสันติภาพไดดวยความสงบภายใน
เพราะหากจิตไมสงบก็หาสันติภาพไมได คนท่ีมีความสงบภายในสามารถแบงปนสันติใหกับคนอ่ืนได40

๔๑ 
 ลักษณะสันติภาพของทานติช นัท ฮันท จะใหความสําคัญกับบุคคลและชุมชน โดยทาน

เรียกชุมชนของนักสันติภาพวาชุมชนแหง “สังฆะ” ทานเห็นวาสันติภาพจะตอง “มีความไววางใจกันใน
ชุมชน ซ่ึงสมาชิกมีความหนักแนนม่ันคงในการเจริญสติดวยกัน ไมจําเปนตองตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ แค
อยูในสังฆะท่ีผูคนมีความสุข มีชีวิตอยูอยางลึกซ้ึงอยูในปจจุบันทุกขณะจิตก็พอแลว วิธีเดิน นั่ง กิน 
ทํางานและวิธียิ้มของแตละคนลวนเปนแรงบันดาลใจใหแกเราได การเปลี่ยนแปลงจะเกิดไดโดยไมตอง
ใชความพยายามแตอยางใด” 41

๔๒ สันติภาพในมุมมองของทานจึงมีลักษณะเปนสันติภาพในวิถีชีวิต ซ่ึง
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกกิจกรรมและทุกข้ันตอนของชีวิต 

 ทานเห็นวา “ความรุนแรงเกิดจากพ้ืนฐานของจิตท่ีมีความกลัว ความโกรธ ความโลภ และ
ความเกลียดชัง”42

๔๓ พ้ืนจิตท่ีเปนอกุศลอยางนี้ หากถูกกระตุนดวยสิ่งเราก็จะแสดงตัวออกมาในรูปของ
ความขัดแยงและความรุนแรง ทานจึงเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสันติภายในดวย “การรักษาศีล
ทําใหเราสงบ มีสมาธิ นํามาซ่ึงปญญาและการตรัสรู ทําใหการรักษาศีลของเราเขมแข็งยิ่งข้ึน ดังนั้น ศีล 
สมาธิและปญญาจะเก้ือกูลกันและกัน สามารถชวยใหเราเขาถึงสันติภาพได” 

 การฝกสติในแตละขณะสามารถบมเพาะความสงบสันติของเราได ดวยความชัดแจง ดวย
ความมุงม่ันและความอดทน อันเปนผลมาจากการภาวนา สามารถค้ําจุนชีวิต กิจกรรมและเปน
เครื่องมืออันแทจริงของสันติภาพ 43

๔๔ นอกจากนี้ทานยังเห็นวา “สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหมีการแตกแยกก็
เพราะการมองแบบแบงแยก เราตองมองใหเขาใจความเปนอทวิภาวะ คือ การไมแบงแยกเปนสอง”44

๔๕ 
ดังนั้น ติช นัท ฮันท เห็นวาสันติภาพคือภาวะท่ีคนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขทุกกิจกรรมในวิถี
ชีวิต มีความเอ้ืออาทรและเห็นอกเห็นใจกัน โดยฐานของสันติภาพตองเกิดจากภายในสูภายนอก ซ่ึงมี
สติเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพ ทานเห็นวาการจัดขบวนการสันติภาพระดับชุมชนจะเปน
รูปแบบสังฆะ ซ่ึงเปนชุมชนท่ีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และขยายเครือขายชุมชนสังฆะไปท่ัวโลก 
ขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดสันติภาพโดยไมแบงแยก เพ่ือความอยูรอดรวมกัน45

๔๖  

                                                           
 ๔๐ ติช นัท ฮันห, สันติภาพทุกยางกาว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศพฤกษ, พิมพครั้ง

ท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓), หนา ๑๔๒. 

 ๔๑ สัมภาษณ, พระภิกษุ เจย โว เกา, หมูบานพลัม นครราชสมีา, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

 ๔๒ ติช นัท ฮันห, ปลูกรัก, แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 
๒๕๔๓), หนา ๖๓. 

 ๔๓ Nhat Hanh Thich, For Future to be Possible: Commentaries on the Five 
Mindfulness Training, (Berkeley: Parallax Press, 1993), p 74. 

 ๔๔ ติช นัท ฮันห, สันติภาพทุกยางกาว, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม,๒๕๔๕), หนา ๑๐๐.    
 ๔๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑   

 ๔๖ สัมภาษณ, พระภิกษุ ฟบ ตั๋น , หมูบานพลัม นครราชสมีา, ๑๓ กรกรฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๘๖ 

 

 ๔.๑.๒ สภาวะของสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 นอกจากสันติภาพจะบอกถึงคุณลักษณะแลว ยังมีสันติภาพอีกประเภทหนึ่งท่ีบงบอก

สภาวะของสันติภาพ คือ สันติภาพเชิงทวิภาวะ ซ่ึงเปนสันติภาพประเภทท่ีไดมาจากการตีคาของสันติ
ตามภาวะหรือสิ่งท่ีปรากฏ โดยใหน้ําหนักไปในทางคุณคาของสันติภาพตอมนุษยและโลกตามสภาวะ 
ซ่ึงสันติภาพเชิงทวิภาวะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  

 ๑) สันติภาพภายใน สันติภาพประเภทนี้จะเริ่มตนเม่ือแตละคนมีความสุข สงบภายใน เรา
ก็จะมีความสงบสุขตอทุกคนท่ีอยูรอบตัว เม่ือสังคมของเรามีความสงบสุข ก็จะแบงปนความสงบสุขแก
สังคมใกลเคียงเรื่อยไป โยฮัน กัลตุง จึงสรุปวา “สันติภาพท่ีแทจริงตอตัวเราเองและโลกรอบตัวเรา 
เปนสิ่งท่ีจะเขาถึงไดดวยการพัฒนาสันติสุขทางใจ” สันติภาพภายในเริ่มตนจากสันติท่ีเกิดจากภายใน
กอน สันติภายในจะเปนพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพในลักษณะหรือประเภท
อ่ืนๆ สันติภาพภายในแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ 

   (๑) สันติภาพระดับความสงบทางจิต 
  สันติภาพภายในเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากจิตท่ีมีสันติภาพ ซ่ึงเปนสันติภาพท่ีเกิดข้ึนจากจิต

แลวขยายออกไปสูสันติภาพระดับอ่ืน เปนพ้ืนฐานของสันติภาพเชิงปจเจก “สันติภาพภายนอกเกิดมา
จากสันติภาพภายในจิตใจ สันติภาพภายนอกไมวาระดับใด สามารถเกิดข้ึนอยางถาวรไดหากสมาชิกใน
สังคม ประเทศ หรือโลกมีจิตใจท่ีสงบ ใฝสันติ ภาวะจิตใจเชิงบวกท่ีเปนปจจัยเก้ือกูลตอการสราง
สันติภาพภายนอก ความขัดแยง สงคราม การเบียดเบียน เขนฆา ทารุณ การกดข่ีบังคับ เริ่มจากจิตใจ 
การปองกันไมใหเกิดภาวะเหลานั้นจะตองเริ่มจากการสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนภายในใจของทุกคน” 
และเม่ือจิตสงบก็ทําใหกายและวาจาสงบข้ึนดวย ซ่ึงถือวาเปนสันติภาพระดับปจเจกชน “สันติภาพ
ระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือความสงบ ความสงบทางจิตใจก็ถือไดวาเปนสันติภาพในแงมุมหนึ่ง ความขัดแยง
ในตัวบุคคลจะทําใหบุคคลขาดความสงบทางใจไดและในบางกรณีก็ทําใหขาดความสงบกับผูอ่ืนดวย” 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา “สันติภาพไมควรละเลยมิติดานปรากฏการณทางจิตใจ 
เพราะวาสันติภาพท่ีแทจริงตองตั้งข้ึนจากจิตใจมนุษยกอน”46

๔๗ สันติภาพภายในระดับท่ีจิตสงบจึงจะทํา
ใหเปนผูใฝสันติ ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับท่ีขมจิตใหสงบ โดยอาศัยกระบวนการฝกหัดทางจิต ทางพุทธ
ศาสนาเรียกวากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความสงบทางจิต  

  (๒) สันติภาพระดับความรูแจง สันติภาพเปนภาวะหนึ่งท่ีเกิดจากการสลัดออกจาก
สังสารวัฏ ซ่ึงเกิดจากการท่ีมนุษยพัฒนาทางจิตจนถึงข้ันท่ีสามารถหลุดพนจากกิเลสตัณหาได “ทําให
เปนผูงดเวน เวนขาด ออก สลัดออก หลุดพน ไมเก่ียวของกับการทะเลาะ การบาดหมาง การแกงแยง 
การวิวาท การมุงราย มีใจเปนอิสระ (จากกิเลส) อยู” 47

๔๘ ความสงบระงับจากอุปธิ คือ กิเลส ความ
พัวพัน เหตุแหงการเวียนเกิด ขันธ ๕ หรือสภาวะอันเปนท่ีตั้งท่ีทรงไวแหงทุกข ไดแก กาม กิเลส เบญจ
ขันธ เปนตน สันติภาพประเภทนี้จะลึกกวาสันติภาพท่ีเกิดจากความสงบทางจิต เนื่องจากเปน
สันติภาพท่ีเกิดจากการรูแจงสัจธรรม ซ่ึงทางพุทธศาสนาเรียกวาการบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ปญญาท่ี
สามารถทําลายกิเลสอาสวะใหหมดไปโดยสิ้นเชิง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการบรรลุนิพพาน ซ่ึงถือเปน

                                                           
 ๔๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๘), หนา ๖. 
 ๔๘ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๗๕-๒๗๖/๓๘๔. 



 
๘๗ 

 

ปญญาข้ันสูงสุดในพุทธศาสนา “ตราบใดท่ีจิตบุคคลยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนเชื้อแหง
ความขัดแยงและสงคราม สันติภาพจะเกิดไมได” สันติภาพในระดับความรูแจงนี้จะทําใหจิตมีเสรีภาพ
หรืออิสรภาพ (Freedom) หลุดพนจากรากเหงาของกิเลส ภาวะนี้ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “วิ
มุติ คือ ความหลุดพน ความดับกิเลส ภาวะไรกิเลส ไมมีทุกขเกิดข้ึน มนุษยสามารถพัฒนาตนเองจน
บรรลุธรรมชั้นสูงได เรียกวา นิพพาน” 48

๔๙ ซ่ึงจะเปนภาวะท่ีจิตสงบและมีปญญารูแจงดวย ในทางพุทธ
ศาสนาถือวาเปนสันติภาพระดับถาวร หรือเปนสันติภาพท่ีไมมีความขัดแยงทางจิตและปราศจากความ
รุนแรง และจะทําใหเกิดสันติภาพท้ังทางปจเจกชนไปถึงระดับสังคมดวย “ทําใหเกิดความสงบสุขทาง
จิต ทางวิญญาณ ทางสติปญญา ท่ีเกิดจากการพัฒนาเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึนตามลําดับของมนุษยแตละ
คน ตั้งแตการไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมมีความเห็นแกตัว จนในท่ีสุดถึงข้ันไมมีกิเลสอาสวะใดๆ 
เหลืออยูในจิต คือ นิพพาน จัดเปนสันติภาพทางธรรมะ” และธรรมะก็นําไปสูปฏิบัติการทางสังคมอัน
เปนกระบวนการสันติภาพจากภายในสูภายนอก โดยปกติแลวมักเขาใจวาสันติภาพภายในเปน
สันติภาพท่ีมีขอบเขตแคบกวาสันติภาพภายนอก เพราะมองเพียงแคสภาวะเทานั้น ไมไดมองลึกไปถึง
พลังสรางสรรคท่ีทําใหเกิดปฏิบัติการทางสังคม คือ การกระทําท่ีมีเจตจํานงมาจากความรัก ความ
เมตตา ความกรุณา ความมีสติรูเทาทันปจจุบันขณะ ทานติช นัท ฮันห กลาววา “ถาเราอยูในปจจุบัน
ขณะอยางมีสติ เราจะรูวาตองทําอะไร และเราจะพยายามทําสิ่งท่ีเปนหนทางสูสันติภาพ” 49

๕๐ ดังนั้น 
ตอขอถามท่ีวาสันติภาพเกิดข้ึนท่ีไหน ก็จะเห็นจุดเริ่มตนของสันติภาพวาเกิดมาจากภายในใจของแตละ
บุคคล ซ่ึงมี ๒ ระดับ คือ ระดับท่ีจิตสงบกับระดับท่ีจิตหลุดพน ซ่ึงทําใหเห็นการดํารงอยูของสันติภาพ
ดวย สันติภาพภายในไมไดมีขอบเขตเพียงแคสันติภาพทางจิตเทานั้น แตยังมีพลังผลักดันใหเกิด
สันติภาพประเภทอ่ืนดวย ซ่ึงถือวากระบวนการทางจิตเปนสวนสําคัญในการสรางสันติภาพท้ังในบุคคล
และสังคมในวงกวาง รวมท้ังเปนพ้ืนฐานของสันติภาพประเภทอ่ืนตอไป ซ่ึงสันติภาพประเภทนี้จะเปน
แนวคิดแบบจิตนิยม โดยแบงตามคุณธรรมได ๒ ระดับ คือ สันติภาพระดับโลกิยะ ซ่ึงเปนกระบวนการ
ควบคุมจิตใหสงบ หรือหากไมถึงระดับความสงบก็สามารถควบคุมจิตไมใหยกระดับไปสูความรุนแรงได 
ซ่ึงเปนสันติภาพในลักษณะขมไวชั่วคราว จะทําใหเกิดสันติภาพในบางชวงเวลา สวนสันติภาพภายใน
อีกระดับหนึ่ง คือ สันติภาพในระดับโลกุตระ ซ่ึงเปนสันติภาพท่ีเกิดจากความหลุดพนจากิเลสตัณหา
และวัตถุนิยมท้ังปวง ในทางพุทธศาสนาถือวาเปนสันติภาพสูงสุดท่ีถาวร ดํารงอยูในฐานะอันติมสัจจะ  

 ๒) สันติภาพภายนอก 
 สันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยูดีมีสุขของประชาชนหรือของสังคมหรือของโลก

ท้ังหมด ซ่ึงเปนภาวะท่ีทุกคนมองเห็นรับรูได และเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมมีความสงบ
เรียบรอย ไมมีการรบราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดยไมเบียดเบียน” ซ่ึงเปนสันติภาพภายนอกใน
ภาวะท่ียังไมมีความรุนแรง สวนสันติภาพภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือการสรางสันติภาพในระหวางท่ีมี
ความขัดแยงรุนแรง “เปนกระบวนการท่ีแสดงออกดวยความพยายามท่ีจะชวยกันหาทางออกเพ่ือยุติ
ปญหาสงครามท่ีเกิดข้ึนแลว และหาทางปองกันสงครามไมใหเกิดข้ึนอีก โดยหาทางออกท่ีทําใหเกิด

                                                           
 ๔๙ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๓๒. 
 ๕๐ ติช นัท ฮันห, สันติภาพทุกยางกาว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศพฤกษ, พิมพครั้ง

ท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓), หนา ๑๔๐. 



 
๘๘ 

 

ความพอใจดวยกันทุกฝาย ท้ังฝายผูชนะและผูแพ เรียกวาเปนสภาพแหงความสมานฉันท” 50

๕๑ เพ่ือให
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงไมใหรุกลามไปสูความรุนแรง หรือเม่ือเกิดความรุนแรงแลวก็พยายาม
หาทางออกดวยสันติวิธี ปรากฏการณหนึ่งท่ีทําใหเห็นความพยายามแกปญหาความรุนแรงระหวาง
ประเทศ คือ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๑๙๗๗ ประธานาธิบดีอัลวาร ซาดัท แหงประเทศอียิปต ไดทําให
โลกตะลึงโดยการเสนอท่ีจะบินไปกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของศัตรูเพ่ือเจรจาสันติภาพ เปนครั้งแรกท่ี
เขาไดทะลวงกําแพงทางจิตวิทยาท่ีก้ันขวางระหวางชาวอาหรับและอิสราเอล กอนหนานั้นไมมีผูนํา
อาหรับคนใดยอมรับถึงการมีอยูของรัฐอิสราเอลตอสาธารณะ ไมแมกระท่ังจะยอมเอยชื่อรัฐนั้นดวยซํ้า 
แตมักเรียกวา “ลัทธิการยึดปาเลสไตน” เพียงชั่วขามคืนเดียวของการเดินทางอันนาประหลาดใจของ
ซาดัทไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่ีเกิดข้ึนเพียงในหนึ่งสัปดาหหลังจากท่ีเขาเสนอความคิด ก็เปนภาพตรึงตรา
ของคนนับลานๆ ท้ังชาวอิสราเอลและชาวอาหรับ และไดสรางบรรยากาศท่ีนําไปสูการตกลงสันติภาพ
ท่ีแคมปเดวิดระหวางอียิปตกับอิสราเอล ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นถึงการยอมรับความมีอยูจริงของ
ฝายตรงขาม และแสดงความใหเกียรติกัน จากนั้นก็สรางความไววางใจกันดวยการสรางความ
สัมพันธไมตรี โดยเลือกวิธีการท่ีไมใชความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง ขอตกลงในการรวมมือ
กันสรางสันติภาพจึงเปนพันธสัญญาของมวลมนุษยชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ ใหความสําคัญอยางยิ่งเก่ียวกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ เพราะเชื่อ
วาสิ่งดังกลาวสามารถทําใหเกิดข้ึนภายในกลุม สังคม ประเทศ ระหวางประเทศ และโลก จะสงผลทํา
ใหเกิดสันติภาพไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากประเทศสมาชิกท้ังหลายอยางจริงจัง
และจริงใจ สวนหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวก็มีอยูอยางสมบูรณ มีความ
ลึกซ้ึงกวางไกลและครอบคลุมยิ่งกวา เพราะสันติภาพในทางพระพุทธศาสนาเปนสนัติภาพท่ีถาวร เม่ือ
เขาถึงแลวไดชื่อวาเปนผูปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการท้ังหลายอยางสิ้นเชิง ซ่ึงมนุษยทุกคนก็สามารถ
เขาถึงไดโดยเสมอภาคกัน 51

๕๒ ทาทีของพุทธศาสนาตอการเขาถึงสันติภาพปรากฏในชวงท่ีพระพุทธเจา
ตรัสกับสุภัททะวา “ถาภิกษุมีความเปนอยูโดยชอบแลวโลกก็จะไมวางจากพระอรหันต เม่ือถามวาจะ
ดําเนินชีวิตอยางไร ก็ทรงตอบวาดําเนินชีวิตในแบบท่ีโลกไมวางจากพระอรหันต” 52

๕๓ พระอรหันตเปนผู
ท่ีมีความสงบระงับ ท้ังสงบจิต สงบจากการรูแจง และมีพฤติกรรมสงบ ไมกอใหเกิดความขัดแยงและ
ความรุนแรงท้ังกับตนเองและผูอ่ืน การดําเนินชีวิตแบบโลกไมวางจากพระอรหันตจึงเปนการดําเนิน
ชีวิตดวยความสงบ โลกไมวางจากพระอรหันตจึงมีความหมายวาโลกไมวางจากผูสงบ การดําเนินชีวิต
อยางผูสงบก็คือการไมใชความรุนแรงตอกัน ซ่ึงจะมีผลทําใหโลกสงบดวย อันเปนสันติภาพภายนอก 
ทําใหบุคคล สังคมและโลกไมมีการเบียดเบียนกัน ไมใชความรุนแรงตอกัน มีแตความรัก ความผูกพัน 
ความยุติธรรม เสรีภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมท้ังมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  

                                                           
 ๕๑ ชัชวาลย ชิงชัย, “สงครามกับการสรางสันติภาพตามแนวพุทธ : ศึกษากรณีพระเจาพรหมทัตและ

ราชกุมารทีฆาวุ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙). 

 ๕๒ พระมหากระเศียร อาคาสุวรรณ, “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน และแนวคิดของนักวิชาการ
ชาวพุทธในประเทศไทย”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔). 

 ๕๓ พุทธทาสภิกขุ, การดํารงชีวิตท่ีถูกตอง, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), 
หนา ๒๑.  



 
๘๙ 

 

 โดยสรุปแลว จากการศึกษาวิเคราะหจะเห็นไดวาสันติภาพตามแนวคิดของบุคคลสําคัญ
ในทางพระพุทธศาสนานั้น เม่ือนําความคิดของแตละทานมารวมกันแลวก็จะไดเห็นการเสนอ
แนวความคิดในเชิงสันติภาพซ่ึงเปนภาวะท่ีคนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขทุกกิจกรรมในวิถีชีวิต มี
ความเอ้ืออาทรและเห็นอกเห็นใจกัน โดยฐานของสันติภาพตองเกิดจากภายในสูภายนอก ซ่ึงมีสติเปน
เครื่องมือในการสรางสันติภาพ ซ่ึงการจัดขบวนการสันติภาพระดับชุมชนจะเปนรูปแบบสังฆะ ซ่ึงเปน
ชุมชนท่ีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และขยายเครือขายชุมชนสังฆะไปท่ัวโลกควรมีการขับเคลื่อนเพ่ือให
เกิดสันติภาพโดยไมแบงแยก เพ่ือความอยูรอดรวมกันการมองใหเห็นคุณคาของชีวิต โดยไมปลอย
ใหอัตลักษณทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อุดมการณ มาเปนเครื่องกีดขวางมนุษยออกจากกัน เพราะสิ่ง
เหลานั้นถูกสั่งสมภายหลังจากสภาพความเปนมนุษยการมองโลกโดยไมแบงแยกเปนรากฐานของ
ปฏิบัติการแบบสันติวิธี ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดสันติภาพ แนวคิดเรื่องการสรางสันติภาพเปน
วิถีทางสันติวิธีท่ีมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยประเด็นสําคัญในการสรางสันติภาพ
นั้นตองเริ่มจากจิตใจท่ีเปนสันติภาพภายในตัวบุคคลกอนหากสามารถสงบศึกและทําสัญญาสันติภาพ
กับตัวเองไดแลว การเลิกทะเลาะกับคนอ่ืนไมใชเรื่องยากเทากับเลิกทะเลาะกับตัวเอง การเลิกทะเลาะ
กับตัวเองหมายถึงการอยูกับตัวเองได อยูอยางสงบและอยูอยางเปนสุขจากนั้นจึงจะขยายผลไปสูสังคม
ตอไป และตัวชี้วัดความเปนสันติภาพคือ ความสงบสุข โดยใชเมตตาพรหมวิหารเปนแนวทางสราง
จิตสํานึกใหเกิดความรักกัน มองผานความเปนเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อยูรวมกันดวยหลักธัมมิกสังคม
นิยม และการไมใชความรุนแรงตอกันในทุกกรณี และทานเห็นวาแนวทางสรางสันติภาพตองเริ่มจาก
สถาบันครอบครัวกอน แลวจึงขยายผลไปสูสังคมตอไป เม่ือเราเขาใจในความขัดแยงในแงของบุคคล
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ความขัดแยงภายในและความขัดแยงภายนอก ซ่ึงความขัดแยงภายใน 
ไดแก ความขัดแยงทางแนวคิด ความขัดแยงภายนอก ไดแก ความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล 
บุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม เม่ือมนุษยสามารถทําลายมานแหงตัณหา มานะ และทิฏฐิไดแลวสันติสุขก็
จะเกิดข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาในหัวขอนี้สามารถเขียนสรุปเปนแผนผังไดดังนี้ 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๑ แสดงหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
 

สันติภาพตามแนวของพระมหาเถระทาง
พุทธศาสนา 

- พระธรรมพรหมบัณฑิต  
- พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตฺุโต)  
- พุทธทาสภิกขุ  
- พระไพศาล วิสาโล  
- พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
- องคทะไล ลามะ  
- ติช นัท ฮันห 

สันติภาพภายใน 

-สันติภาพระดับความสงบทางจิต 

-สันติภาพระดับความรูแจง 

สันติภาพภายนอก 
มีความสงบเรียบรอย ไมมีการรบ
ราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดย

ไมเบียดเบียน 



 
๙๐ 

 

๔.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
 การจัดการเรียนสันติศึกษาเปนการศึกษาท่ีผูเรียนไดเริ่มตนจากการพัฒนาสันติภายในให

เกิดข้ึนภายในใจของตัวเอง หลังจากนั้นจึงนําพลังแหงสันติไปสูการสรางสันติภายนอกตอกลุมบุคคล
ตางๆ ในสังคมท่ีกําลังเผชิญหนากับความขัดแยงและความรุนแรง  

 ๔.๒.๑ หลักสูตรการจัดการศึกษาของหลักสูตรสันติศึกษา  
 หลักสูตรการจัดการศึกษาของหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ภายหลังท่ีหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ไดลงนามความรวมมือกับสถาบัน
พระปกเกลาและสํานักงานศาลยุติธรรมในการพัฒนา วิศวกรสันติภาพทําหนาท่ีประนอมขอพิพาทใน
ศาลตางๆ นั้น มาบัดนี้ศาลแพงกรุงเทพใต ไดแตงตั้งใหคุณสุรวุฒิ บูลกุล โยมแอดดี้ และศาลจังหวัด
กาญจนบุรีไดแตงตั้งพระครูสุชาติฯ ทานจรูญโรจน ทานชานนท ทานธวัชชัย และทานโปง วิศรุต 
เชื่อม่ันวา ผลผลิตท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันของสํานักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกลา และ
มหาจุฬาฯ  
 สงัคมโลกในยุคปจจุบันเปนสังคมแบบ “พหุนิยม” (Pluralism) ท่ีธรรมชาติไดออกแบบให
โลกมีความหลากหลาย และแตกตางท้ังชาติพันธุ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีศาสนา และภาษา      
ในเม่ือมนุษยไมสามารถท่ีจะปฏิเสธ หรือหลีกหนีธรรมชาติดังกลาวได จําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองอยู
รวมกันทามกลางความแตกตางและหลากหลายอยางมีสติ บนฐานของความอดทน และเปดใจกวาง
เพ่ือท่ีจะเรียนรู เขาใจ และอยูรวมกับความแตกตางและหลากหลายไดอยางมีความสุขสงบ และเปน
สันติสุข การท่ีจะเขาถึง เขาใจ ยอมรับ และมีทาทีในเชิงบวกตอความแตกตาง และหลากหลายไดนั้น
จําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองเริ่มตนพัฒนาจิตใจใหรู ตื่น และเบิกบาน53

๕๔ ปราศจากอคติ เอาใจเขามาใส
ใจเรารัก และสงสารเพ่ือนรวมโลกตามหลักการท่ีวา “โลกท้ังผองพ่ีนองกัน” ความเปนพ่ีเปนนองไมได
มีนัยท่ีจํากัดวงเฉพาะในกลุมมนุษยเทานั้น หากแตรวมไปถึงธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ีอยูรายรอบมนุษย 
การเขาใจกฎของความสัมพันธ ท่ี วา “เม่ือสิ่ งนี้ มี  สิ่ งนี้ จึงมี”๕๕ นั้น  ทําใหมนุษยจํ าเปนตอง             
“รักคนอ่ืนและสิ่งอ่ืน” ดวยเชนกัน เพราะในความเปนจริง มนุษยไมสามารถอยูคนเดียวในโลกนี้ได 
ดังนั้น การท่ีมนุษยรักคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืน จึงมีคาเทากับมนุษยรักตนเอง เพราะเม่ือมนุษยไมเบียดเบียน
คนอ่ืน หรือธรรมชาติสิ่งแวดลอม คนอ่ืน และธรรมชาติสิ่งแวดลอมก็จะทําหนาท่ีในการโอบอุมมนุษย
ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางประสานสอดคลองเปนหนึ่งเดียว55

๕๖ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
และสํานักงานศาลยุติธรรม จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตร “สันติศึกษา” ข้ึนมา เพ่ือรวมเสริมสรางและ
พัฒนาสันติภาพภายในบุคคลตางๆ ใหสามารถสัมผัสพลังสันติภาพท่ีซอนตัวอยูภายในใจของแตละคน

                                                           
  ๕๔ สัมภาษณพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
  ๕๕ สัมภาษณ,พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
  ๕๖ สัมภาษณ,พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



 
๙๑ 

 

เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูวา “ไมมีความสุขอ่ืนใดท่ีจะยิ่งใหญไปกวาความสงบสุข”๕๗ การเขาใจความ
จริงดังกลาว จะทําใหแตละคนเห็นอกเห็นใจกัน สามารถมองดูใบหนาและดวงตาของกันและกัน
ประดุจแมมองดวงตาของบุตรดวยความรัก และพรอมท่ีจะแบงปนความสุข และความทุกขโดยไมแบง
เขาแบงเรา และเม่ือเกิดความขัดแยง และความรุนแรงเก่ียวกับผลประโยชน ความสัมพันธคานิยม 
และโครงสรางข้ึนมาครั้งใดกลุมคนตางๆ จะสามารถมองความขัดแยงในเชิงบวก โดยการรวมสรางและ
พัฒนาทางเลือกในการประยุกตใชเครื่องมือจัดการความขัดแยงและความรุนแรงโดยสันติวิธีไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และสอดรับกับสถานการณและความเปนไปของโลกและชีวิต 
  ๑. จุดเดนของหลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรนี้ เนนบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสานท้ังภายในและภายนอกโดย
เริ่มตนพัฒนาผูเรียนรูใหเกิดสันติภาพข้ึนภายในใจ โดยการใชหลักสมาธิมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
กลอมเกลาสติ และปญญาใหเกิดความแข็งแกรง เพ่ือใหสามารถทนตอกระแสของอคติ มีใจกวาง 
อดทนและยอมรับตอความแตกตางอยางมีสติมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้น ผูเรียนรูจะสามารถประยุกตใช
หลักการและเครื่องมือสรางสันติภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน57

๕๘ 
  ๒) คณาจารยและอาจารยพิเศษท่ีไดเชิญมาบรรยายนั้น ประกอบดวยนักวิชาการและ           
นักปฏิบัติการดานสันติภาพท่ีมีชื่อเสียง และทํางานดานสันติภาพมาท้ังประสบการณตรง และการทํา
วิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ58

๕๙ ใหเปนท่ีประจักรแกสังคม 
  ๓) สํานักงานศาลยุติธรรมและสถาบันพระปกเกลา เขาไปชวยพัฒนานักสันติภาพ และ          
นักประนีประนอมภายใตบันทึกการลงนามความรวมมือระหวาง ๓ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัย                  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนานักสันติภาพเพ่ือสนองตอบตอพันธกิจ
ของศาลในการชวยพัฒนานักประนีประนอมใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 59

๖๐ ในการนี้ หลักสูตรจะเชิญผูพิพากษา
หรือผูประนีประนอมมารวมพัฒนาผู เรียนโดยการเขาไปใหการศึกษาและฝกภาคปฏิบัติการ
ประนีประนอมในศาลตางๆ และรวมศึกษาและดูงานกับหลักสูตรการจัดการความขัดแยงของสถาบัน
พระปกเกลา เม่ือผานหลักสูตร ผูเรียนจะสามารถไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันท้ัง ๓ แหง 60

๖๑ กลาวคือ 
ปริญญาบัตร วุฒิบัตรหลักสูตรการจัดการความขัดแยง และวุฒิบัตรหลักสูตรการประนีประนอมขอ
พิพาทประจําศาล 
 
 

                                                           
  ๕๗ สัมภาษณ,พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
  ๕๘ สัมภาษณ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
 ๕๙ สัมภาษณ, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, อาจารยประจําหลักสูตรสนัติศึกษา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

  ๖๐ สัมภาษณ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

  ๖๑ สัมภาษณ,พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

 



 
๙๒ 

 

  ๒. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ๑) เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดสันติภาพภายในใจ มีสติรูเทาทันอคติ ยอมรับ และอดทนตอ
แตกตางและความหลากหลาย มีจิตใจท่ีเปดกวาง ยึดม่ันในวัฒนธรรมสันติวิธี และอยูรวมกับบุคคลอ่ืน
และธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข บนฐานของการเคารพ และใหเกียรติ 
  ๒) เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจความขัดแยง และการจัดการความขัดแยงใน
มติท่ีหลากหลาย รวมถึงการเรียนรูแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงของสันติวิธี
ซ่ึงเปนทางเลือกสําคัญตอนําไปประยุกตใชจัดการความขัดแยงในเชิงปจเจกและสังคม 
  ๓) เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถนําเครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ไปสูการปฏิบัติ ทดสอบและทดลองในสถานการณจริงอันจะทําใหผูเรียนมีความรูและเชี่ยวชาญในการ
จัดการความขัดแยงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
  ๔) เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพ่ือสรางองคความรู และ
เผยแพรหลักการ เครื่องมือ และวิธีการเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีท้ังในระดับประเทศ
ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ 
  ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบงเปนภาคการศึกษา ภาคละ ๓ วิชา ภาคฤดูรอน ภาค
ละ ๑ วิชา โดยเรียน ครัง้ละ ๑ วิชา ๆ ละ ๖ สัปดาห สัปดาหละ ๘ ชั่วโมง รวม ๔๘ ชั่วโมง ตอ ๑ วิชา 
ตอเนื่องกันจนจบ หลักสูตร โดยจะเรียนในวันเสารเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
  รายละเอียดกลุมวิชา 
  กลุมวิชาท่ี ๑ แนวคิด และทฤษฏีศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการความขัดแยง ความรุนแรง 
แนวคิดทฤษฏีสันติภาพ พัฒนาการของความขัดแยงและความรุนแรงในโลกสมัยใหม พระพุทธศาสนา
เพ่ือสันติภาพ และพุทธสันติวิธี 
  กลุมวิชาท่ี ๒ ปฏิบัติการสรางสันติภาพ การฝกปฏิบัติท้ังการสรางสันติภาพภายในใหใจ
สงบนิ่งปราศจากอคติ และปฏิบัติการสรางและรักษาสันติภาพภายนอกโดยกระบวนการไกลเกลี่ยคน
กลางอยางมีสติ และใชกระบวนการสันติสนทนาดวยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในลักษณะตางๆ 
  กลุมวิชาท่ี ๓ ตนแบบของนักสรางสันติภาพท่ัวโลก/หลักการและเครื่องมือในการสราง
สันติภาพ และรักษาสันติภาพ การศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับบทบาทของผูนําทางการเมืองและนักการ
ศาสนาตอกระบวนการสรางสันติภาพ บทบาทขององคกรสันติภาพท่ัวโลก ขันติธรรมทางศาสนา การ
สื่อสารเพ่ือสรางสันติภาพ และกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือสรางสันติภาพ 
  จุดเดนของหลักสูตร เริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหเกิดสันติภาพข้ึนภายในใจ โดยการใชหลัก 
“สมาธิ” มาเปนเครื่องมือพัฒนาสติใหมีภูมิคุมกัน และมีปญญาท่ีเฉียบแหลม61

๖๒ เพ่ือใหสามารถทนตอ
กระแสของอคติ มีใจกวาง อดทน และยอมรับตอความแตกตางอยางมีสติ และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุขมากยิ่งข้ึน สํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา รวมสนับสนุนหลักสูตรโดยการ
พัฒนานักสันติภาพ และนักประนีประนอมโดยการฝกภาคปฏิบัติในศาล ชุมชน และองคกรตางๆ 
ภายใตบันทึกการลงนามความรวมมือระหวาง ๓ สถาบัน 
 
 
                                                           

  ๖๒ สัมภาษณ, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๙๓ 

 

 ๔.๒.๒ การจัดการศึกษาโดยองคกรพระพุทธศาสนาในดานตางๆ 

 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยถือไดวามีความกาวหนาในระดับแนวหนาของ
พระพุทธศาสนาท่ัวโลก ในสวนของการจัดการศึกษาโดยองคกรทางพระพุทธศาสนานั้น มีองคกรท่ีได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงการศึกษา
เหลานั้นเปนการศึกษาท่ีองคกรทางพระพุทธศาสนาไดขับเคลื่อนอยู มีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้ 

 ๑.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในป พ.ศ. ๒๔๕๔ ไดมีการเริ่มศึกษาแบบนักธรรม
ข้ึนควบคูกับฝายเปรียญ แตยังเปน การศึกษาของสงฆเทานั้น จนถึงรัชกาลท่ี ๗ จึงเปดโอกาสให
ฆราวาสชายหญิงเขาเรียนดวย โดย แยกเปนแผนกธรรม สําหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมศึกษา
สําหรับฆราวาสชายหญิงแบงเปน ๓ ชั้น นักธรรมศึกษาตรี ชั้นโทและชั้นเอก มูลเหตุท่ีเริ่มใหมี
การศึกษาแผนกธรรมข้ึน ในสมัยรัชกาลท่ี  ๖ นั้น  เนื่ องมาจากทางราชการ ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติเกณฑทหาร ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได ยกเวนพระภิกษุ
สามเณรไมตองถูกเกณฑทหาร สําหรับผูรูธรรม ตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส ไดทรงต้ังหลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแบบใหมนี้เรียกวา “นักธรรม” มี ๓ ชั้น คือ 
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก เริ่มสอบไลสนาม หลวงเปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.
๒๔๕๗ เปนตนมา 

 ป พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางคณะสงฆอนุญาตใหครูท่ีเปนคฤหัสถเขาสอบไลวิชานักธรรมตรีใน 
สนามหลวงคณะสงฆได และตอมาทางคณะสงฆไดอนุญาตใหคฤหัสถชายหญิงเขาสอบความรู นักธรรม
ในสนามหลวงไดดวย โดยกําหนดใหสอบพรอมกับภิกษุสามเณรท่ัวราชอาณาจักร สําหรับ หลักสูตร
วินัยบัญญัตินั้น ไมเหมาะกับคฤหัสถ จึงเปลี่ยนเปนเบญจศีล เบญจธรรมและอุโบสถศีล เปนหลักสูตร
แทน สําหรับผูเรียนธรรมศึกษาตรี เรียน ๔ วิชา สวนธรรมศึกษาโทและเอก เรียน เพียง ๓ วิชา ยกเวน
วิชาวินัย  

 ๒.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ตั้งแตโบราณมาไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมากนัก สวนใหญยังคงรูปเดิมอยู ท้ังทางดานหลักสูตร การวัดผลและวิธีสอบ ยังยากตอการเลา
เรียน ตองใชเวลามาก และเดิมที การสอบบาลีตองสอบดวยปากเปลา จนกระท่ังถึงป พ.ศ. ๒๔๕๙ จึง
ใหยกเลิกการสอบความรูบาลี ดวยวิธีแปลปากเปลา มาใชเปนการสอบดวยวิธีเขียนแทนทุกประโยค 
ในปจจุบัน  การสอบบาลสีนามหลวง ป.ธ.๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ เม่ือสอบไดวิชาหนึ่งและ ตกวิชาหนึ่งแลว แม
กองบาลีสนามหลวงเปดโอกาสใหสอบแกตัวอีกครั้ง 

 อนึ่งการสอบบาลี เม่ือกอนไมกําหนดวันสอบแนนอน กรรมการจะประกาศเปนคราว ๆ ไป
จนถึงป พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงกําหนดใหสอบปละครั้งตลอดมา เพ่ิงมาเปลี่ยนเปนสอบ ๒ ครั้ง ใน รัชกาล
ปจจุบันเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๑ นี้เอง 

 ๓.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการใหออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และปรับปรุงใหมเม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การศึกษาแบบนี้เปน
การศึกษาแบบประยุกตหรือเปนการศึกษารูปแบบ หนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ เปนการศึกษาท่ีรัฐ



 
๙๔ 

 

กําหนดใหมีข้ึนตามความประสงคของคณะสงฆ โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหฝายศาสนจักรไดศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และสืบตอ
พระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และฝายบานเมือง เม่ือพระภิกษุสามเณรไดลาสิกขาแลว ก็
สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับ ราชการสรางคุณประโยชนใหแกตนเองและ
บานเมืองสืบตอไป ปจจุบันนี้การศึกษาประเภทนี้ไดกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

 ๔. มหาวิทยาลัยสงฆ  ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ทรงเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญจึงไดปฏิรูป
การศึกษา จัดการเรียน การสอนใหเปนระบบเหมือนนานาอารยประเทศ  ใหราษฎรทุกคนไดศึกษา
อยางมีระบบ และสําหรับ พระภิกษุสามเณร พระองคก็ทรงสนับสนุนใหคณะสงฆไดศึกษาเลาเรียน ท้ัง
ดานพระปริยัติธรรม และวิชาการชั้นสูงสมัยใหมควบคูกันไป ไดทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยข้ึน เม่ือ 
พ.ศ.  ๒๔๓๒ ตอมาเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๓๙ ไดพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

และในป พ.ศ. ๒๔๓๖ ก็โปรดใหเปดข้ึนท่ีวัดบวรนิเวศวิหารและไดทรงพระราชทานนามวา “มหา
มกุฏราช วิทยาลัย”  อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยสงฆท้ัง ๒ แหงนี้ไดดําเนินการมาโดยลําดับแตก็ยังไม 
กาวหนาถึงข้ึนเปนมหาวิทยาลัย เพ่ิงจะมายกระดับการศึกษาข้ึนเปนมหาวิทยาลัยในรัชกาลปจจุบัน นี้
เอง  โดยเฉพาะเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยสงฆอันเปนการรับรองวาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆท้ัง ๒ แหงนั้นเปนการ ศึกษา
ของสงฆอยางเปนทางการ  

 ตอมารัฐบาลโดยการยินยอมของรัฐสภา ก็ไดตราพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ 
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.  ๒๕๒๗ ลงวันท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๒๗ และไดตรา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เม่ือ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหมีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ รัฐและ
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จัดการเรียนการสอน ตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เปดสอนท้ังบรรพชิตและคฤหัสถและจัดหลักสูตรท้ังภาค ภาษาไทยและภาค
ภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตเปนสะพานเชื่อมเครือขายท่ัวโลก แนวโนมการพัฒนาการศึกษาของ
คณะสงฆในอนาคต 

 ปจจุบันนี้ การศึกษาในวงการคณะสงฆไดพลิกโฉมหนาไปอยางมาก โดยไดมีการจัดการ 
ศึกษาสมัยใหมเพ่ิมข้ึนอีก ไมเหมือนสมัยดั้งเดิมท่ีเนนอยูเฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษา บาลี
เทานั้น แตไดเปลี่ยนมาเปนระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาปริยัติธรรมสายสามัญ และ 
มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาข้ึนไป เพ่ือเนนใหพระสงฆมีความสมบูรณทางความรูในหลาย ๆ ดาน 
โดยเนนในการเผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวตางประเทศดวย  

 จากขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวนั้นเราควรดูการทํางานขององคกรทางพระพุทธศาสนาวามี
สวนในการจัดการศึกษาเก่ียวกับหลักสันติภาพ ซ่ึงถามองไปท่ีการศึกษาอุดมศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ จะเห็นไดวามีการเปดหลักสูตรการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยถือวาเปนสถาบันการศึกษาของสงฆท่ีจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาเปน
สถาบันการศึกษาท่ีชัดเจนในดานการเสริมสรางสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 



 
๙๕ 

 

 ๔.๒.๓ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆในฐานะแหลงเสริมสรางสันติภาพทาง
พระพุทธศาสนา  

๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามเดิมวามหาธาตุวิทยาลัยไดเริ่มกอตั้ง 
ข้ึนตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๒ เปนเวลา ๑๑๐ ปแลวโดยรัชกาลท่ี ๕ อีก ๗ ปตอมา (พ.ศ. ๒๔๓๙)ไดรับ
พระราชทานนามวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปนท่ีศึกษาวิชาการชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและฆราวาส แตเริ่มจัดการศึกษาจริงๆ คือ เปดสอนระดับปริญญาตรีเรียกวาคณะพุทธศาสตร 
เปนคณะแรก เม่ือ ป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนเวลา ๕๒ ปแลว ไดผลิตบัณฑิตไปแลวจํานวน ๖๐๙๗  รูป
(ระหวางป ๒๔๙๗-๒๕๓๙) ในป ๒๕๔๒ ไดงบประมาณจากรัฐบาลจํานวน ๑๑๙,๗๒๙,๔๐๐ บาท มี
พระภิกษุสามเณรจํานวน  ๗,๕๑๑ รูป รายจายตอหัว ๑๗,๙๔๕ บาท และมีเจาหนาท่ีและอาจารย 
รวมกัน ๕๑๐ รูป/คน และไดผลิตบัณฑิตประจําป ๒๕๔๒ จํานวน ๗๔๖ รูป 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (พระพุทธศาสนา) 
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๔๐)  มหาจุฬาฯมีวิสัยทัศน 
โดยถือหลัก “ผลิตบัณฑิตเพ่ืออุทิศตน รวมพัฒนาคน  พัฒนาชาติ  ดวยศาสตรทางพระพุทธศาสนา”  
และมีพันธกิจคือ ใหการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง (บูรณาการระหวางทางธรรมและทางโลก) 
สรางความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สงเสริมการคนควาวิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม สงเสริมพระพุทธศาสนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 มหาวิทยาลัยแมตั้งอยูท่ีวัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และวัดศรีสุดาราม เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ และวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆอีก ๑๔ แหงตั้งอยูในตางจังหวัด  ซ่ึงอยูในเขต
วัดและไดรับการสนับสนุนจากวัดและเจาอาวาสท้ังดานอาคาร สถานท่ีและรายไดบางสวน ทําให
กิจการมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทองถ่ิน ชุมชนและองคกรตางๆ มากข้ึน แตมีจุดออนตรงท่ี
สวนใหญผูบริหารเปนพระภิกษุ โดยเฉพาะอธิการบดีและรองฯฝายตางๆ ซ่ึงมีประสบการณท่ีจํากัดกวา
ฆราวาส อยางไรก็ตามการจัดรูปแบบบริหารไดยึดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล 
ตามความในมาตรา  ๔๓  แห ง พ .ร.บ . มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย กําหนดให รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไป 

 ๒) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดดําเนินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๐ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ทรงสถาปนาไวใหเปนสถาบันการศึกษาท่ีศึกษา
พระไตรปฏกละวิชาชั้นสูง  บัดนี้พระพุทศาสตรบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้มีเปน
จํานวนมาก  จึงไดขยายการศึกษาจากระดับปริยญาตรีเปนบัณฑิตวิทยาลัยใหการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ตั้งแตปกาศึกษา ๒๕๓๑ เปนตนมา ปจจุบันไดเปดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท
สาขาพระพุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) และเปดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสน
ศึกษา เพ่ือสรางศาสนทายาทสนองงานพระศาสนาและงานพระธรรมทูตในประเทศและตางประเทศ
สืบตอไป ผูสมัครเขาเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ 

 ๑.ตองเปนพระภิกษุหรือสามเณร 
 ๒.ตองสําเร็จการศึกษา พธ.บ. หรือ ศน.บ. หรือ ป.ธ. ๙ และ 
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 ๓.ตองไดคะแนนเฉลี่ยของทุกวิชารวมกันในชั้นปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐  ยกเวนพระ
พุทธศาสตรบัณฑิต ผูไดปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลา ๒  ป นับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเปน
เปรียญธรรม  ๙  ประโยคเทานั้น 

 บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑) เปดสอน  ๔ สาขาคือ สาขาพุทธศาสนา (Buddhist 
Studies), และสาขาปรัชญา (Philosphy), สาขาภาษาบาลี  (Pali Studies), และ สาขาศาสนา 
(Religious Studies) ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรเพ่ิมอีก ๑ สาขาคือ 
สาขาธรรมนิเทศ (Dhamma Communication)  

 เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๔๐  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับการรับรองสถานภาพโดย
รัฐบาลใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล และตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย ฆราวาสมีสิทธิ์บริหารได
และมีสิทธิ์เลาเรียนกับพระเณรไดดวย ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จึงไดปรับระเบียบเรื่อง
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาใหม  โดยในปการศึกษา ๒๕๔๒ ท่ีจะเปดดําเนินการศึกษาเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ไดเปดรับบุคคลภายนอกคือ
ฆราวาสและแมชีใหไดมีโอกาสเขามาศึกษาคณะพุทธศาสตรวิชาเอกพระพุทธศาสนาได และในป
การศึกษา ๒๕๔๓ ทางมหาจุฬาฯ ก็จะเปดการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาตอไป 
และในปการศึกษา ๒๕๔๔ จะเปดการศึกษาสาขาปรัชญาตอไป เรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
เรียบรอยแลว 

 ในขณะเดียวกันก็จะเปดใหฆราวาสเรียนในระดับปริญญาตรีไดเชนเดียวกัน ซ่ึงกําลังอยูใน
ระหวางการขออนุมัติระเบียบวาดวยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสําหรับคฤหัสถตอสภามหาวิทยาลัย  
(มหาจุฬาฯ ประชุมวิชาการครั้งท่ี ๓/๒๕๔๒)  

 ยิ่งไปกวานั้นในปการศึกษา ๒๕๔๓ หรือปคริสตศักราช  ๒๐๐๐ ซ่ึงอยูในชวงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ี  ๘ บัณฑิตวิทยาลัยก็จะทําการเปดดําเนินการศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขา
พระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาในระดับปริญญาโท  เพ่ือใหผูสนใจชาวตางประเทศไดมาเรียน  
ขณะนี้ทางสภาวิชาการไดอนุมัติหลักสูตรกําลังปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสมบูรณตามคําแนะนําของ
ผู เชี่ยวชาญท่ีมาเสวนาหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัยสืบตอไป บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการศึกษาไปแลว  ๓  สาขาคือ สาขาพระพุทธศาสนา 
สาขาปรัชญา และสาขาธรรมนิเทศ   

 ในสวนของการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพในระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีการจัด
หลักสูตรสันติ ศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรู ท่ี จะเสริมสรางสันติภาพให เกิด ข้ึนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาโดยบัณฑิตวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถทางดานการจัดการความขัดแยง มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปน
ผูรูจริงและปฏิบัติไดกระตุนใหเกิดการใชความรูทางการจัดการเชิงพุทธในการสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการ ประกอบกับปจจุบันทางบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความพรอมท้ังทางดานคณาจารย ครุภัณฑ สํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาในสาขาวิชาสันติศึกษา ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธภิาพ  
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 โดยสรุปแลว การศึกษาของคณะสงฆแบงออกเปนการศึกษาแผนกธรรม แผนกบาลี แผนก
สามัญ รวมไปถึงระดับอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยฯ โดยการศึกษาของคณะสงฆท่ีไดจัดการศึกษานั้น 
เปนการศึกษาท่ีเต็มไปดวยคุณธรรม ความรู ศีลธรรม รวมไปถึงการสอนท่ีเนนใหคนสามารถดํารงตนใช
ชีวิตโดยไมทําใหสังคมนั้นเกิดความเดือนรอนวุนวาย มีการสอนแนะนําการใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมใน
แตละบุคคล สาขาอาชีพ ท่ี มีความสอดคลองกันในฐานะท่ี เปนแหล งกอเกิดความรู ในทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเราไมสามารถท่ีจะปฏิเสธไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงสันติภาพ เพราะ
การรวมเอาหลักธรรม หลักการปฏิบัติมาสอนและนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล ใน
สวนของการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการเปดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา เพ่ือเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรู'ในระดับท่ีสูงข้ึน ในศาสตรทางดานการ
บริหารท่ีผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธศาสนาโดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
ดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึง
เปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศตอไป ซ่ึง
สามารถสรุปเปนแผนผังไดดังนี้ 

 

ภาพประกอบท่ี ๔.๒ แสดงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา 

 

๔.๓ วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพ 
 ๔.๓.๑ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพของหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย   
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุงหมายใหผูเรียนมีองค
ความรูในเชิงลึกและกวางเพ่ือสามารถน าไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให
มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานแหงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับพระ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักสูตรการจัดการศึกษา 
เพ่ือเสริมสรางสันติภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรสันติศึกษา 

 

หลักสูตร 
- จุดเดน 
- วัตถุประสงคของหลักสูตร 
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ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ัวไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”  
 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีความรู ความเขาใจคุณคาและ
ความสําคัญของสันติภาพ ความขัดแยง ความรุนแรง และการสรางสันติภาพในมิติท่ีหลากหลาย 
รวมถึงการเรียนรูแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือในการสรางสันติภาพดวยสันติวิธีซ่ึงเปนทางเลือกสําคัญ
ตอการนําไปประยุกตใชจัดการความขัดแยงในเชิงปจเจกและสังคม เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ใหมีความสามารถนําเครื่องมือการสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพโดยสันติวิธีไปสูการปฏิบัติ 
ทดสอบและทดลองในสถานการณจริงอันจะทําใหนิสิตมีความรูและเชี่ยวชาญในการจัดการความ
ขัดแยง และความรุนแรงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และเพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตใหสามารถ
วิจัยสรางองคความรู เผยแพรหลักการ วิธีการเก่ียวกับสันติภาพ และการจัดการความขัดแยงโดยสันติ
วิธี เพ่ือสรางความสมานฉันทใหแกตัวเองครอบครัว ชุมชน และสังคมในทุกระดับ 
 มีระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา ๓๙ หนวยกิตโดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน ดังนี้ แผน ก แบบ ก (๒ )เปนการศึกษาท่ีเนนการ
วิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ ไดแก ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมี
คาเทียบได ๑๒ หนวยกิต และแผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธซ่ึงมี
คาเทียบได ๖ หนวยกิต 
 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้นควรจัดใหมีในทุกชวงวัย ตั้งแตเกิดจนตาย 
ดวยการย้ําเนนวิถีการดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีดีงาม ฝกปฏิบัติดวยหลักไตรสิกขา หรือดํารงชีวิตในทาง
ท่ีดีงามดวยหลักมรรคมีองค ๘ ซ่ึงจะชวยใหพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมใหสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข เพราะในระดับบุคคลเม่ือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมสรางความทุกข การเบียดเบียนตอผูอ่ืน 
เม่ือรวมกันเปนสังคม สังคมนั้นก็ยอมสงบสุข ถามวา จะจัดการศึกษาอยางไร ก็ตองเริ่มอบรมนับตั้งแต
ท่ีบาน ท่ีโรงเรียน สถานศึกษา และท่ีทํางาน ท่ีสําคัญควรใชกระแสสื่อใหเนนย้ําเรื่องวิถีชีวิตท่ีดีงามตาม
หลักมรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนสากลและทุกศาสนาสามารถปฏิบัติไดการจัดการศึกษาท่ีสําคัญ คือ การ
พัฒนาวิธีการสอน ท่ีไมใชการสอนท่ีใชการเทศนา หรือสอนสั่งอยางเดียว แตตองสามารถกระตุนฝกให
คิด จัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเกิดโยนิโสมนสิการ นอกเหนือจากการจัดปฏิบัติธรรม การนั่ง
สมาธิ รูปแบบการสอนควรใหมีความรวมสมัย และมีการนําผูเขาเรียนมีสวนรวม การฝกคนในสังคมให
รูจักการฟงดวยใจเมตตากรุณา การฝกสติใหอยูกับปจจุบันรูเทาทันอารมณ และกระแสการบริโภคนิยม 
การเนนย้ําวิถีท่ีไมเบียดเบียนทํารายตนเองและผูอ่ืน ดวยการมีศีล ๕ การรูจักเสียสละ และการให การ
ละตัวตนใหมาก โดยสุดทายคือ ตองนําเรื่องจุดหมายของการเรียนรูในทางพระพุทธศาสนาคือ การทํา
ใหตนพนทุกข ดังนั้น การจัดการการศึกษาจําเปนตองแสดงใหเห็นและรูวา มนุษยเกิดมาทําไม ชีวิต
ตองเปนไปอยางไร และจะดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมายนั้นตองทําอยางไร ย้ําๆ เรื่องเหลานี้สังคมก็เกิด
สันติภาพและสันติสุข62

๖๓   
                                                           
 ๖๓ สัมภาษณ, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, อาจารยประจําหลักสูตรสนัติศึกษา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๙๙ 

 

 การจัดการศึกษาถือวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะถาการจัดการศึกษาไมสื่อ
ใหเห็นถึงสันติภาพแลว สันติภาพจะเกิดข้ึนไดยาก ในเบื้องตนนของการจัดการศึกษานั้นตองชี้ใหคนใน
สังคมใหเห็นถึงความรุนแรงในมิติตางๆวา ความรุนแรงเกิดข้ึนแลวจะมีปญหาตอสังคมมนุษยอยางไร
บาง รวมไปถึงตองชี้ใหเห็นวาความรุนแรงนั้นเกิดข้ึนมาไดอยางไร แตการศึกษาสันติภาพนั้นตองศึกษา
จากตัวเอง คือ ตองทําตัวเองใหเห็นถึงสันติภาพจากภายใน โดยตองใชหลักของสมาธิภาวนา ซ่ึงการ
เรียนในเชิงหลักทฤษฎีอยางเดียวนั้นไมเพียงพอแนนอน การจัดการสอนสันติภาพนั้นตองรูจักการสอน
เพ่ือใหรูถึงการวิเคราะหสังคม สอนใหเห็นถึงการวิวัฒนาการของโลกวามีความเปลี่ยนแปลงอยางไร 
เชน โลกยุคปจจุบันเปนยุคบริโภคนิยม ทุนนิยม ตองเรียนรูสิ่งเหลานี้และวิธีการเพ่ือจะสรางหลัก
สันติภาพจากการเรียนรูไดอยางแทจริง 6 3

๖๔ องคกรทางพระพุทธศาสนาควรจัดการศึกษาท่ีมีความ
เชื่อมโยงเหมือนกับอริยสัจ ๔ หาทุกข หาสมุทัย ใหดูมิติท้ังในภาพกวางและภาพลึก ภาพลึก คือ 
ภายใน องคกรสงฆตองจัดการศึกษาท่ีเนนการสรางสันติภาพท่ีเกิดข้ึนมาจากภายใน ไมวาจะเปนการ
สอนเรื่องของสมาธิภาวนาท่ีตองจัดใหมีในการสอนสันติภาพ  ภาพกวาง เปนเรื่องของโครงสรางซ่ึง
สวนมากเรื่องของโครงสรางนี้ ทฤษฎีทางตะวันตกมีมากมาย เปนการสอนท่ีชี้ใหเห็นในรูปของ
โครงสรางทางสังคมท่ัวไป 
 การจัดการศึกษาขององคกรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้น ตองใช
กระบวนการท้ัง ๒ อยางคือ การสอนสันติภาพท่ีมีอยูในภายใน และการจัดการศึกษาเชิงโครงสราง 
เพ่ือใหการจัดการศึกษานั้นสมบูรณแบบท่ีสุด 
 ๔.๓.๒ วิธีเสริมสรางสันติภาพทางพระพุทธศาสนา 
 โดยท่ัวไปแลวในการเสริมสรางสันติภาพตามหลักการพุทธศาสนาแลวตองประกอบไปดวย
องคประกอบท่ีสําคัญอันจะกอใหเกิดสันติภาพได ซ่ึงมีองคประกอบในการเสริมสรางสันติภาพดังนี้ 
 ๑. สัทธา หมายถึง กําลังคือศรัทธา ความเชื่อม่ัน ใจท่ีม่ันคง อยูกับสิ่งนั้น ความเชื่อในสิ่งท่ี
ควรเชื่ออัน ประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อท่ีประกอบดวยเหตุผล ความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีดีงาม ความ
เลื่อมใสซาบซ้ึงชื่น ใจสนิทใจเชื่อม่ันมีใจโนมนอมมุงแลนไปตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ 
ความม่ันใจในความจริง ความดีสิ่งดีงามและในการทําความดีท่ีไมลูไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการ
ภายนอก ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความเชื่อม่ันในสันติภาพ เชื่อวาสภาวะท่ีสังคม มีความสงบ
สุขปราศจากความ รุนแรง ผูคนมีสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไดรับความเคารพ 
ปราศจากการเอารัด เอาเปรียบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรง ไมมีการทํารายกัน เปนสันติภาพอยางแทจริง  
 ๒. วิริยะพละ หมายถึงกําลังความพากเพียร พยายาม ความอุตสาหะ ไมทอถอย เปนกําลัง
ท่ีเกิดตอ จากศรัทธา ตามศรัทธาทําใหเกิดความม่ันใจ เม่ือม่ันใจแลวก็พยายามลงมือทํา เพ่ือให
บรรลุผลสําเร็จ พลัง ของวิริยะ ท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองเปนไปในลักษณะท่ีคอยเปนคอยไป 
แตดําเนินตอเนื่องไมมีหยุด ทอถอย ลมเลิกกลางคัน การจะทําใหสังคมมีความสมดุล ผูคนมีสิทธิ
เสรีภาพ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เทาเทียมกัน โดยไมมีความเหลื่อมล้ํา และปราศจากความ
รุนแรง เปนสังคมแหงสันติภาพ ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากผูคนในสังคม ถูกหลอหลอม จากบริบทท่ี

                                                           
 ๖๔ สัมภาษณ, พระไพศาล วิสาโล, เจาสํานักวัดปาภูหลง  ชัยภูมิ , ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



 
๑๐๐ 

 

ตางกัน อัตตาของการยึดม่ัน ถือม่ัน ยอมตางกัน ฉะนั้น การสรางสันติภาพ จําเปนตองมีความม่ังคงใน
วิริยะ  
 ๓. สติพละ หมายถึง กําลังคือสติสติคือความระลึกไดไมลืมเลือนเปนกําลังสําคัญภายในท่ี
คอยเตือนใจ คนเราใหนึกกอนทํา นึกกอนพูด การมีสติทําใหไมผลุนผลัน ขาดความยั้งคิด การไมยั้งคิด 
การปลอยวางสตถือเปนการตั้งอยูในความประมาท อาจทําใหเกิดความวิบัติเสียหายข้ึนไดการสราง
สันติภาพก็เชนกัน ไมวาจะเปนการสรางสันติภายในหรือสรางสันติภาพในสังคม จําตองสรางสันติพละ
ใหเกิดข้ึนในตน การมีสติคิดรอบคอบนั้น เปนเหตุใหมองเหตุการณท่ีเก่ียวของ หรือสถานการณท่ีกําลัง
เผชิญ ระหวางท่ีกําลังสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคม อยางปรุโปรง สติจะเปนสิ่งท่ีคอยควบคุมให
เดินหนาเม่ือถึงเวลา และถอยหลังเม่ือจําเปนในทางท่ีถูกตองเสมอ หากขาดสติเสียแลว อาจดันทุรัง
อยางไรจุดหมายปลายทาง นอกจากสรางสันติภาพไมสําเร็จแลว อาจยังกอใหเกิดความขัดแยง เกิด
หายนะในสังคมอีกดวย 
 ๔. สมาธิพละ หมายถึง กําลังคือสมาธิสมาธิในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความตั้งใจม่ัน
เปนกําลังภายในท่ีสําคัญ เพราะเปนเหตุใหจิตใจม่ันคงไมหวั่นไหว เม่ือถูกกระทบ ไมทอแทเม่ือเจอ
อุปสรรค ใจท่ีเปนสมาธิแนวแน ม่ันคงไมหวั่นไหว ไปตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ม่ันคงกับศรัทธา 
ม่ันคงกับวิริยะ ม่ันคงกับสติเปนเหตุใหสิ่งทีเพียรพยายามทําอยูดําเนินไปไดเรื่อยๆ จนกระท่ังสําเร็จ ไม
ชะงักหรือลมเลิกกลางคัน หากเม่ือใดใจท่ีขาดความมุงม่ันในการสรางสันติภาพ หวั่นไหวไปตามกระแส
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็จะทําใหความเชื่อความมุงม่ัน และความเพียรท่ีมีอยูคลายไป ใจก็บังเกิดความทอแท
สิ้นหวัง ทายสุดก็จะยอมถอย และสันติภาพก็จักไมมีวันบังเกิดข้ึนจริง 
 ๕. ปญญาพละ หมายถึง กําลังคือปญญา ปญญาในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความ
ฉลาดรอบรูความพินิจพิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุม ท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใช
พละกําลังท่ีมีอยู ไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูความพินิจพิจารณาถ่ีถวน 
รูทุกแงมุมท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปในทิศทางท่ีเกิด
ประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูแตนําไปใชประโยชนในทางคดโกง ยอมเกิดความเสียหาย
แนนอน 
 ดังนั้น พละ ๕ จึงเปรียบเสมือนเปนพลังผลักดัน ทําใหเกิดความม่ันคงทางจิตใจใหเกิด
ศรัทธาในสัมมาทิฐิเกิดแรงกระตุนหนุนสงความเพียร ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ ดวยความบริสุทธิ์อยาง
เต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขเขามาบั่นทอน หรือบีบค้ัน ครอบงําจิตใจ และทําใหไดสรางสรรคหาวิธี
สรางสันติสุขสรางสรรคสันติภาพ ไดอยางเต็มท่ีเต็มพลัง เปนตน 
 ในการเสริมสรางสันติภาพนั้นองคกรทางพระพุทธศาสนามีความหมายถึง คณะสงฆ 
นับตั้งแตมหาเถร คณะปกครอง รวมไปถึง สํานักงานพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนาบุคคลในองคกร
ใหเปนตนแบบแกสังคม และการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการสอนของพระสงฆใหสามารถรวมสมัย
เขาถึงไดทุกชวงวัยและเปนแบบอยางความประพฤติท่ีดีใหสังคมเกิดศรัทธา การแสดงความเห็นผานสื่อ 
ตองมีจุดหมายเพ่ือทําใหสังคมตื่นรู ไดสติปญญา ไมสงเสริมสรางกระแสความเกลียดชัง64

๖๕  ซ่ึงองคกร
ทางพระพุทธศาสนาหลักๆก็คือคณะสงฆ  คณะสงฆควรใหความสําคัญ ใหความสนใจในการเสริมสราง
สันติภาพใหไมเบียดเบียนใคร  คณะสงฆตองออกมาเตือนสติผูคนในสังคม มองใหเห็นถึงรากเหงาของ
                                                           
 ๖๕ สัมภาษณ, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, อาจารยประจําหลักสูตรสนัติศึกษา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
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ความรุนแรง  คณะสงฆตองทวงติงเวลาเกิดความรุนแรงในสังคม ไมใชแคนิ่ง โดยไมทําอะไรท่ีจะ
กอใหเกิดสันติภาพ ความรุนแรงท่ีเกิดจากรัฐ เปนสิ่งท่ีองคกรสงฆบางครั้งหรือสวนมากก็ไมกลาแตะใน
สิ่งท่ีเกิดข้ึน จนแมกระท่ังวาความรุนแรงนั้นอาจจะเกิดข้ึนในองคกรสงฆดวย ในบางทีการปฏิรูปคณะ
สงฆก็อาจจะมีสวนในการเสริมสรางสันติภาพได การจัดการศึกษาท่ีจะนํามาซ่ึงสันติภาพนั้นตอง
ตระหนักใหรูถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนวามีก่ีระดับ จะมีผลอยางไรตอสังคม รวมไปถึง ทําใหคนเห็นลูทาง
ท่ีจะทําใหเกิดสันติภายในข้ึนตระหนักใหเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษาถึงกรณีศึกษาท่ีเคยมี
ปรากฏในสังคมโลก เชน กรณีของภิกษุชาวเวียดนาม มาตินลูเธอรคิง จูเนียรเปนตน  วิธีเสริมสรางนั้น
ตองมาพิจารณาวา การจัดการศึกษาเก่ียวกับสันติภาพนี้มีมากวา ๓๐ ป ทําไมการศึกษาเหมือนไมมี
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  ตองมองหาสาเหตุท่ีสันติภาพไมเกิดข้ึน วามีสาเหตุมาจากอะไร  สิ่งท่ี
ตองเนนย้ําเก่ียวกับวิธีเสริมสรางสันติภาพคือ การใชสมาธิภาวนา เปนสิ่งสําคัญ 65

๖๖ ควรเพ่ิมการศึกษา
ใหกับบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเผยแพร และผูเก่ียวของ ไดเรียนรูศาสนาอ่ืน ดวยเพ่ือใหสามารถนําไปสื่อสาร
สรางความเขาใจและใหความรูกับประชาชนเม่ือมีประเด็นความขัดแยงท่ีพยายามจะนําศาสนามา
เก่ียวของ การจัดกระบวนการเรียนรูดวยการสานเสวนาตางศาสนาเพ่ือใหสังคมไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
เก่ียวกับหลักคําสอน มากกวาท่ีจะเนนพิธีกรรมรวมกันเวลาเกิดเหตุท่ีมาจากความรุนแรง องคกร
พระพุทธศาสนานาจะเปนสวนกลางท่ีเชื่อมโยงความรักความเมตตาของคนในชาติใหกลับคืนมา การให
สติกับสังคมเม่ือมีประเด็นความขัดแยง การใชความรุนแรง การขับเคลื่อนการใหความรูการเตือนสติ 
และการชี้แนวทางตองออกมาใหสังคมเห็นอยางตอเนื่อง เปนการกระตุนย้ําเตือนทางออม66

๖๗ เก่ียวกับ
สันติศึกษาหรือการศึกษาสันติภาพในประเทศไทยนั้นยังไมมีผลตอสังคมไทยอยางแทจริง แมวาจะมี
การจัดการศึกษาในหลายสถาบันการศึกษาก็ตามที สิ่งท่ีนาจะเปนตัวท่ีทําใหการจัดการศึกษาสันติภาพ
ไรผลนั้นอาจจะมาจากการขาดการสรางจิตสํานึกอยางแทจริงของคนไทยนั้นเอง การท่ีสันติภาพจะ
เกิดข้ึนไดไมใชแคเรียนรูในตําราท่ีมีอยูในสมอง ตองใหมีความลึกซ้ึงเขาไปในจิตใจเพ่ือใหสอดประสาน
รับกัน สันติภาพจึงจะปรากฏออกมาไดอยางชัดเจน 67

๖๘ การท่ีธรรมจะเขามาอยูในเนื้อตัวของผูปฏิบัติ 
นอกจากจะเปนเพราะการมีจิตสํานึกในการฝกหัดพัฒนาตนท้ังดานศีล จิต และปญญาของผูศึกษาเอง
แลว สวนสําคัญก็เปนเพราะพระปญญาคุณของพระพุทธเจา ท่ีทรงตรัสรูธรรมดวยพระปญญา แตพระ
ธรรมนั้นจะออกผลในทางปฏิบัติแกพหูชน ก็เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีตอสรรพสัตว จึง
ทรงนําพระธรรมนั้นมาแสดงแกชนจํานวนมาก และทรงบําเพ็ญเพ่ือการใหชนจํานวนมากไดลิ้มรส
อมตะธรรมนี้ตลอดพระชนมชีพ ในทางปฏิบัติ ผูคนในสังคมก็ควรอยูกันในเมตตาไมตรี ไมมุงทําราย 
ทําลายกัน โดยมีหลักเกณฑข้ันต่ํา ใหมนุษยรักษา สํารวมกายวาจา ไมเบียดเบียนกัน ไมละเมิดลวงเกิน
สิทธิ์ของผูอ่ืน เปนตน รวมเรียกวา ในระดับกายวาจาก็สํารวม มีศีล เปนเครื่องกํากับ การมีศีล เปน
เครื่องประกันในข้ึนหนึ่งวา มนุษยอาจจะไมเบียดเบียนกัน ดวยกายเวลา แตเพียงแคข้ันศีลนี้ ไมพอ
สําหรับการจะสถาปนาสันติภาพได เพราะการมุงปฏิบัติตามกฎเกณฑ และขอปฏิบัติ จะทําใหรูสึกแหง
แลง ไรน้ําใจ ไรชีวิตชีวิต จึงตองพัฒนาศึกษาลึกไปอีกข้ึน คือ เขาไปถึงจิตใจ กลาวคือ การฝกหัด
พัฒนาตนใหมีทาทีปรารถนาดีตอเพ่ือรวมโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การเห็นคุณคาของธรรมชาติ 
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ความสามารถในการสูปญหา อดทน เขมแข็ง ใฝรู ใฝสรางสรรค มุงม่ันสูเปาหมาย ไมใจเสาะเปราะบาง 
ซ่ึงรวมเรียกวา พัฒนาตนดานจิตใจ ท้ังการรักษาศีล และการมีทาทีตอเพ่ือนมนุษย ตองพยายามให
เกิดข้ึนพรอมกับการพิจารณาเปนคุณคา ไตรตรองผลดีผลเสีย แลวลงมือปฏิบัติ ดวยความรูความเขาใจ 
การท่ีตนเขาไปเก่ียวของหรือจะลงมือปฏิบัติกิจการใด ตองทําดวยความรู ความเขาใจ ไมทําดวยความ
ลุมหลงมัวเมา ไปตามกระแสของความอยาก เม่ือมีความรูแลวก็ทําการดวยความรูนั้น รวมเรียกวา 
พัฒนาตนดานปญญา  การพัฒนามนุษยในดานศีล จิต และปญญา เปนการมุงไปสูวิถีแหงสันติภายใน 
กลาวคือ เปนวิถีทางอันประเสริฐเม่ือเขาถึงความสุข เม่ือเกิดสันติภายในแลว ก็หวังในข้ันหนึ่งวา ดวย
การถือคติเมตตาไมตรี สันติภาพจะแผขยายออกไปสูสังคมและโลกกวาง ในทางปฏิบัติผูศึกษาจึงนํา
หลักคําสอนท่ีทรงแสดงนั้นมาปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจัง เพ่ือใหเขาถึงสันติตามกําลังความสามารถ
ดวยความไมประมาท โดยมุงฝกพัดพัฒนาตนในกายวาจา ไมมุงทํารายผูอ่ืน พัฒนาตนดายจิตใจใหมี
ทาทีปรารถนาดีตอเพ่ือรวมเกิดแกเจ็บตาย มีความเข็มแข็ง ม่ันใจ ใฝรู ใฝสรางสรรค และพัฒนาตน
ดานปญญา มุงศึกษาดวยม่ันพิจารณาใหเห็นความจริงของโลกและชีวิต เม่ือพัฒนาตนไดครบกระบวน
นี้แลว ก็หวังไดวาสันติจะเกิดข้ึนแกชีวิตและแผกวางไปถึงโลกสืบไป  
  โดยสรุปแลว วิธีการเสริมสรางนั้นตองเสริมสรางสันติจากภายในออกสูภายนอก โดยการ
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีจะชวยใหการเสริมสรางสันติภาพนั้นเปนท่ีประจักษ ซ่ึงหลักธรรม
ท่ีมาชวยเสริมสรางสันติภาพนั้น ไดแก กําลังคือศรัทธา ความเชื่อม่ัน ใจท่ีม่ันคง อยูกับสิ่งนั้น ความเชื่อ
ในสิ่งท่ีควรเชื่ออัน ประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อท่ีประกอบดวยเหตุผล ความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีดีงาม 
ความเลื่อมใสซาบซ้ึงชื่น ใจสนิทใจเชื่อม่ันมีใจโนมนอมมุงแลนไปตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่ง
นั้นๆ ความม่ันใจในความจริง ความดีสิ่งดีงามและในการทําความดีท่ีไมลูไหลตื่นตูมไปตามลักษณะ
อาการภายนอก ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความเชื่อม่ันในสันติภาพ เชื่อวาสภาวะท่ีสังคม มีความ
สงบสุขปราศจากความ รุนแรง ผูคนมีสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไดรับความเคารพ 
ปราศจากการเอารัด เอาเปรียบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรง ไมมีการทํารายกัน เปนสันติภาพอยางแทจริง  กําลังความพากเพียร พยายาม ความอุตสาหะ 
ไมทอถอย เปนกําลังท่ีเกิดตอ จากศรัทธา ตามศรัทธาทําใหเกิดความม่ันใจ เม่ือม่ันใจแลวก็พยายามลง
มือทํา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ พลัง ของวิริยะ ท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองเปนไปในลักษณะท่ีคอย
เปนคอยไป แตดําเนินตอเนื่องไมมีหยุด ทอถอย ลมเลิกกลางคัน การจะทําใหสังคมมีความสมดุล ผูคน
มีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เทาเทียมกัน โดยไมมีความเหลื่อมล้ํา และปราศจาก
ความรุนแรง เปนสังคมแหงสันติภาพ ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากผูคนในสังคม ถูกหลอหลอม จากบริบทท่ี
ตางกัน อัตตาของการยึดม่ัน ถือม่ัน ยอมตางกัน ฉะนั้น การสรางสันติภาพ จําเปนตองมีความม่ังคงใน
วิริยะ  กําลังคือสติสติคือความระลึกไดไมลืมเลือนเปนกําลังสําคัญภายในท่ีคอยเตือนใจ คนเราใหนึก
กอนทํา นึกกอนพูด การมีสติทําใหไมผลุนผลัน ขาดความยั้งคิด การไมยั้งคิด การปลอยวางสตถือเปน
การตั้งอยูในความประมาท อาจทําใหเกิดความวิบัติเสียหายข้ึนไดการสรางสันติภาพก็เชนกัน ไมวาจะ
เปนการสรางสันติภายในหรือสรางสันติภาพในสังคม จําตองสรางสันติพละใหเกิดข้ึนในตน การมีสติคิด
รอบคอบนั้น เปนเหตุใหมองเหตุการณท่ีเก่ียวของ หรือสถานการณท่ีกําลังเผชิญ ระหวางท่ีกําลังสราง
สันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคม อยางปรุโปรง สติจะเปนสิ่งท่ีคอยควบคุมใหเดินหนาเม่ือถึงเวลา และถอย
หลังเม่ือจําเปนในทางท่ีถูกตองเสมอ หากขาดสติเสียแลว อาจดันทุรังอยางไรจุดหมายปลายทาง 
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นอกจากสรางสันติภาพไมสําเร็จแลว อาจยังกอใหเกิดความขัดแยง เกิดหายนะในสังคมอีกดวย กําลัง
คือสมาธิ ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความตั้งใจม่ันเปนกําลังภายในท่ีสําคัญ เพราะเปนเหตุใหจิตใจ
ม่ันคงไมหวั่นไหว เม่ือถูกกระทบ ไมทอแทเม่ือเจออุปสรรค ใจท่ีเปนสมาธิแนวแน ม่ันคงไมหวั่นไหว ไป
ตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ม่ันคงกับศรัทธา ม่ันคงกับวิริยะ ม่ันคงกับสติเปนเหตุใหสิ่งทีเพียรพยายาม
ทําอยูดําเนินไปไดเรื่อยๆ จนกระท่ังสําเร็จ ไมชะงักหรือลมเลิกกลางคัน หากเม่ือใดใจท่ีขาดความมุงม่ัน
ในการสรางสันติภาพ หวั่นไหวไปตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็จะทําใหความเชื่อความมุงม่ัน และความ
เพียรท่ีมีอยูคลายไป ใจก็บังเกิดความทอแทสิ้นหวัง ทายสุดก็จะยอมถอย และสันติภาพก็จักไมมีวัน
บังเกิดข้ึนจริง กําลังคือปญญา ปญญาในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความฉลาดรอบรูความพินิจ
พิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุม ท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปใน
ทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูความพินิจพิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุมท้ังดานท่ี
เปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมี
ความฉลาดรอบรูแตนําไปใชประโยชนในทางคดโกง ยอมเกิดความเสียหายแนนอน ซ่ึงสามารถสรุป
เปนแผนผังไดดังนี้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.๓ แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สันติ
ภายนอก  

สนัติภายใน 

เรียนรูสูสันติภาพอยางยั่งยืน 

ฝกปฏิบัติ  

ทําสมาธิ 

ฝกสติ+พละ ๕ 

กิจวัตรประจําวัน 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางสันติภาพ 

 

วิธีเสริมสราง
สันติภาพทาง
พระพุทธศาสนา 



 
๑๐๔ 

 

๔.๔ องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือ
เสริมสรางสันติภาพ ผูวิจัยไดสังเคราะหและเขียนองคความรูท่ีไดจากการวิจัยดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๔.๔ แสดงองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

  จากองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย (Body of Knowledge) การจัดการศึกษาขององคกร
พระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ ตามหลักการบริหารจัดการสูความสําเร็จในอนาคตท่ีไดกลาว
มาแลวในเบื้องตนนั้น การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพมี
องคประกอบดังนี้ 
  ๑. พระสงฆ แนวคิดเรื่องสันติและความไมรุนแรงเปนกรอบคิดหลักในพระพุทธศาสนา ดัง
มีพุทธพจนท่ีวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ - สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี” ความสงบความไมรุนแรงจึงถือเปน
หัวใจสําคัญของการมีอยูของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการสงเสริมใหใหแนวคิดดังกลาวไดรับการ
ฝกฝนจากศาสนิกท่ีเขามาสูพระพุทธศาสนา และไดรับการแพรขยายสงตอไปเปนหลักการสากลท่ีคน
ทุกชาติ ภาษา ศาสนา ลวนไมตองการความรุนแรงในทุกกรณี ดังนั้นหลักคิดแนวปฏิบัติในเรื่องความ
ไมรุนแรงมีอยูในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธเจาไดประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง แลวสั่งสอนศาสนิกให
ปฏิบัติ จนกระท่ังกลายเปนหลักการ และรูปแบบของการเสริมสรางสันติสุขตามแนวพระพุทธศาสนา 
พรอมกันนั้นพระภิกษุในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในกลุมประเทศอาเซียนท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา ท้ังในแบบเถรวาทและมหายาน ไดนํ ารูปแบบอุดมคติ  และแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติในฐานะเปนรูปแบบของพระ และใชการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับอุดม
คติทางการเมือง และเปนการตอสูเพ่ือปกปองสิทธิความเปนพลเมืองในรัฐนั้นๆ รวมไปถึงการสงสาสน
แหงสันติไปสูประชาคมอ่ืนท่ีอยูภายในรัฐนั้นๆ ซ่ึงจะไดนํามาเปนกรณีศึกษาถึงรูปแบบ และแนวทาง
ของพระสงฆและชาวพุทธในประเทศในประชาคมอาเซียนตอแนวทางพระพุทธศาสนากับการสราง
สันติภาพตามแนวพุทธ    

 

พระสงฆ ฝกปฏิบัติ 

ทําสมาธิ 

ฝกสติ+พละ ๕ 

กิจวัตรประจําวัน สถาบันการศึกษา 

การจัดการเรยีน 

การสอน 

เกิดสันติภาพภายใน 

มีความสงบ ไมขัดแยง ไมเบียดเบียน 
 

 

แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ  
   



 
๑๐๕ 

 

 ๒. สถาบันการศึกษา สังคมโลกในยุคปจจุบันเปนสังคมแบบ “พหุนิยม” (Pluralism) ท่ี
ธรรมชาติไดออกแบบใหโลกมีความหลากหลาย และแตกตางท้ังชาติพันธุ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ประเพณีศาสนา และภาษา  ในเม่ือมนุษยไมสามารถท่ีจะปฏิเสธ หรือหลีกหนีธรรมชาติดังกลาวได 
จําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองอยูรวมกันทามกลางความแตกตางและหลากหลายอยางมีสติ บนฐานของ
ความอดทน และเปดใจกวางเพ่ือท่ีจะเรียนรู เขาใจ และอยูรวมกับความแตกตางและหลากหลายได
อยางมีความสุขสงบ และเปนสันติสุข การท่ีจะเขาถึง เขาใจ ยอมรับ และมีทาทีในเชิงบวกตอความ
แตกตาง และหลากหลายไดนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองเริ่มตนพัฒนาจิตใจใหรู ตื่น และเบิกบาน68

๖๙ 
ปราศจากอคติ เอาใจเขามาใสใจเรารัก และสงสารเพ่ือนรวมโลกตามหลักการท่ีวา “โลกท้ังผองพ่ีนอง
กัน” ความเปนพ่ีเปนนองไมไดมีนัยท่ีจํากัดวงเฉพาะในกลุมมนุษยเทานั้น หากแตรวมไปถึงธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมท่ีอยูรายรอบมนุษย การเขาใจกฎของความสัมพันธท่ีวา “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” นั้น ทําให
มนุษยจําเปนตอง“รักคนอ่ืนและสิ่งอ่ืน” ดวยเชนกัน เพราะในความเปนจริง มนุษยไมสามารถอยูคน
เดียวในโลกนี้ได ดังนั้น การท่ีมนุษยรักคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืน จึงมีคาเทากับมนุษยรักตนเอง เพราะเม่ือ
มนุษยไมเบียดเบียนคนอ่ืน หรือธรรมชาติสิ่งแวดลอม คนอ่ืน และธรรมชาติสิ่งแวดลอมก็จะทําหนาท่ี
ในการโอบอุมมนุษยใหสามารถอยูรวมกันไดอยางประสานสอดคลองเปนหนึ่งเดียว69

๗๐ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา และ
สํานักงานศาลยุติธรรม จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตร “สันติศึกษา” ข้ึนมา เพ่ือรวมเสริมสรางและพัฒนา
สันติภาพภายในบุคคลตางๆ ใหสามารถสัมผัสพลังสันติภาพท่ีซอนตัวอยูภายในใจของแตละคนเพ่ือให
เกิดการตระหนักรูวา “ไมมีความสุขอ่ืนใดท่ีจะยิ่งใหญไปกวาความสงบสุข”๗๑ การเขาใจความจริง
ดังกลาว จะทําใหแตละคนเห็นอกเห็นใจกัน สามารถมองดูใบหนาและดวงตาของกันและกันประดุจแม
มองดวงตาของบุตรดวยความรัก และพรอมท่ีจะแบงปนความสุข และความทุกขโดยไมแบงเขาแบงเรา 
และเม่ือเกิดความขัดแยง และความรุนแรงเก่ียวกับผลประโยชน ความสัมพันธคานิยม และโครงสราง
ข้ึนมาครั้งใดกลุมคนตางๆ จะสามารถมองความขัดแยงในเชิงบวก โดยการรวมสรางและพัฒนา
ทางเลือกในการประยุกตใชเครื่องมือจัดการความขัดแยงและความรุนแรงโดยสันติวิธีไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และสอดรับกับสถานการณและความเปนไปของโลกและชีวิต 
  ๓. ทําสมาธิ การนั่ งสมาธิ เหมือนการกลับบานเพ่ือใสใจและดูแลตัวเอง เหมือน
พระพุทธรูปบนแทนบูชา ท่ีฉายความสงบสันติแหงพระพุทธเจา เราสามารถฉายความสงบและม่ันคง
ออกไปไดเชนกัน นั่งหลังตรง ม่ันคง และ ผอนคลาย เบาสบาย ไมเกร็ง  หายใจเขา ใหรูวา ฉันหายใจ
เขา  หายใจออก ฉันรูวา ฉันหายใจออก การนั่งสมาธินั้นเปนโอกาสดีในการบําบัดเยียวยา เราตระหนัก
รูทุกความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด และความขุนเคือง หรือ ความเบิกบาน 
ความรัก และสันติภาพ ไมวาจะอยางไร ท้ังดีใจหรือเสียใจ เราอยูกับความรูสึกเหลานี้โดยไมหลงใหล

                                                           
  ๖๙ สัมภาษณพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
  ๗๐ สัมภาษณ,พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร. อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
  ๗๑ สัมภาษณ,พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



 
๑๐๖ 

 

เคลิบเคลิ้มไป หรือผลักไส กดดัน หรือแสรงทําวาความคิดเหลานั้นไมมีอยู  เราเฝาสังเกตความคิดดวย
การยอมรับ และดวยดวงตาแหงความกรุณา  แมวาจะเกิดพายุรายข้ึนในใจ เราก็สามารถท่ีจะเปน
อิสระและม่ันคงไดพระพุทธศาสนากําลังชวยกระตุนเตือนจิตสํานึกของชาวโลก ใหหันมาคนหาตัวเอง 
ดวยการทําสมาธิภาวนา เพราะสมาธิจะชวยใหคุณควบคุมอารมณ เชน โกรธ เกลียด หรือเศราซึม ได
เปนอยางดี และถาทุกคนตางก็ฝกสมาธิ จะกลายเปนพลังมหาศาลในการนําสันติภาพกลับคืนมาสูโลก
อยางแนนอน เปนสันติภาพท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิ 
  ๔. ฝกสติ  การฝกสติถือไดวาเปนการฝกท่ีมีผลตอการสรางสันติภาพเปนอยางยิ่ง ซ่ึงการ
ฝกสตินั้นเปนการเจริญสติใหเปนรูปธรรมของสันติภาพ สติ คือการกลับมาอยูกับ ลมหายใจและอยูกับ
ปจจุบัน รวมถึงการมองอยางลึกซ้ึงเขาไปในตนตอของสิ่งเหลานั้น เชน สงครามเกิดข้ึนจากความโกรธ 
ไมรู อวิชชา ความโลภ ซ่ึงอยูในตัวเราทุกคน ดังนั้น หากมีสันติ เกิดข้ึนในตัวเราแลว เราจะเชื่อมโยงกับ
สนัติธรรมภายนอกได มีหลายวิธีท่ีทําใหเราสัมผัสถึงรากของความขัดแยง และสันติภาพได หลวงปูติช 
นัท ฮันห มักสนับสุนนใหเรามีหองสําหรับตามลมหายใจ เชน หองพระ ซ่ึงเราอาจจะเรียกวาหอง
สันติภาพ เพราะถือเปนมุมของบานท่ีเรารูวา เปนมุมท่ีมีสันติ และเปดโอกาสใหเราอยูกับลมหายใจ 
เม่ือใดก็ตามท่ีเรากลับมาอยูปจจุบัน และลมหายใจได นี่แหละ เราเรียกวาสันติภาพ เพราะเราสามารถ
ท่ีจะหยุดอยูกับตรงนั้น ศานติในเรือนใจก็จะเกิดข้ึน เพราะแนนอนวา เม่ือเราคิดมาก ความสับสนก็เกิด
มาก จนทําใหมองสิ่งตางๆ ไมชัดเจน และกอใหเกิดความคิดเห็นท่ีผิดได หากปราศจากการพิจารณา
ใครครวญอยางลึกซ้ึง การเปนผูใฝหาสันติ เหมือนการเปนศิลปน ท่ีจําเปนตองรูจักนําวิธี แตละอยางไป
ใชในแตละสถานการณ เม่ือนั้นเอง เราก็จะมีชีวิตท่ีเปนสุข และมีสันติในใจมากข้ึน 
  ๕. ฝกพละ เพ่ือใหพละทําใหเกิดสันติภาพ กําลังคือศรัทธา ความเชื่อม่ัน ใจท่ีม่ันคง อยูกับ
สิ่งนั้น ความเชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่ออัน ประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อท่ีประกอบดวยเหตุผล ความ
เชื่อม่ันในสิ่งท่ีดีงาม ความเลื่อมใสซาบซ้ึงชื่น ใจสนิทใจเชื่อม่ันมีใจโนมนอมมุงแลนไปตามไปรับคุณ
ความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ ความม่ันใจในความจริง ความดีสิ่งดีงามและในการทําความดีท่ีไมลูไหล
ตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความเชื่อม่ันในสันติภาพ เชื่อวา
สภาวะท่ีสังคม มีความสงบสุขปราศจากความ รุนแรง ผูคนมีสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ไดรับความเคารพ ปราศจากการเอารัด เอาเปรียบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ
สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง ไมมีการทํารายกัน เปนสันติภาพอยางแทจริง  กําลังความพากเพียร 
พยายาม ความอุตสาหะ ไมทอถอย เปนกําลังท่ีเกิดตอ จากศรัทธา ตามศรัทธาทําใหเกิดความม่ันใจ 
เม่ือม่ันใจแลวก็พยายามลงมือทํา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ พลัง ของวิริยะ ท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น 
ตองเปนไปในลักษณะท่ีคอยเปนคอยไป แตดําเนินตอเนื่องไมมีหยุด ทอถอย ลมเลิกกลางคัน การจะทํา
ใหสังคมมีความสมดุล ผูคนมีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เทาเทียมกัน โดยไมมีความ
เหลื่อมล้ํา และปราศจากความรุนแรง เปนสังคมแหงสันติภาพ ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากผูคนในสังคม 
ถูกหลอหลอม จากบริบทท่ีตางกัน อัตตาของการยึดม่ัน ถือม่ัน ยอมตางกัน ฉะนั้น การสรางสันติภาพ 
จําเปนตองมีความม่ังคงในวิริยะ  กําลังคือสติสติคือความระลึกไดไมลืมเลือนเปนกําลังสําคัญภายในท่ี
คอยเตือนใจ คนเราใหนึกกอนทํา นึกกอนพูด การมีสติทําใหไมผลุนผลัน ขาดความยั้งคิด การไมยั้งคิด 
การปลอยวางสตถือเปนการตั้งอยูในความประมาท อาจทําใหเกิดความวิบัติเสียหายข้ึนไดการสราง
สันติภาพก็เชนกัน ไมวาจะเปนการสรางสันติภายในหรือสรางสันติภาพในสังคม จําตองสรางสันติพละ
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ใหเกิดข้ึนในตน การมีสติคิดรอบคอบนั้น เปนเหตุใหมองเหตุการณท่ีเก่ียวของ หรือสถานการณท่ีกําลัง
เผชิญ ระหวางท่ีกําลังสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคม อยางปรุโปรง สติจะเปนสิ่งท่ีคอยควบคุมให
เดินหนาเม่ือถึงเวลา และถอยหลังเม่ือจําเปนในทางท่ีถูกตองเสมอ หากขาดสติเสียแลว อาจดันทุรัง
อยางไรจุดหมายปลายทาง นอกจากสรางสันติภาพไมสําเร็จแลว อาจยังกอใหเกิดความขัดแยง เกิด
หายนะในสังคมอีกดวย กําลังคือสมาธิ ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความตั้งใจม่ันเปนกําลังภายในท่ี
สําคัญ เพราะเปนเหตุใหจิตใจม่ันคงไมหวั่นไหว เม่ือถูกกระทบ ไมทอแทเม่ือเจออุปสรรค ใจท่ีเปน
สมาธิแนวแน ม่ันคงไมหวั่นไหว ไปตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ม่ันคงกับศรัทธา ม่ันคงกับวิริยะ ม่ันคง
กับสติเปนเหตุใหสิ่งทีเพียรพยายามทําอยูดําเนินไปไดเรื่อยๆ จนกระท่ังสําเร็จ ไมชะงักหรือลมเลิก
กลางคัน หากเม่ือใดใจท่ีขาดความมุงม่ันในการสรางสันติภาพ หวั่นไหวไปตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็
จะทําใหความเชื่อความมุงม่ัน และความเพียรท่ีมีอยูคลายไป ใจก็บังเกิดความทอแทสิ้นหวัง ทายสุดก็
จะยอมถอย และสันติภาพก็จักไมมีวันบังเกิดข้ึนจริง กําลังคือปญญา ปญญาในความหมายนี้ผูวิจัย
หมายถึง ความฉลาดรอบรูความพินิจพิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุม ท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับ
ควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูความพินิจ
พิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุมท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปใน
ทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูแตนําไปใชประโยชนในทางคดโกง ยอมเกิด
ความเสียหายแนนอนกําลังคือศรัทธา ความเชื่อม่ัน ใจท่ีม่ันคง อยูกับสิ่งนั้น ความเชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ
อัน ประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อท่ีประกอบดวยเหตุผล ความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีดีงาม ความเลื่อมใส
ซาบซ้ึงชื่น ใจสนิทใจเชื่อม่ันมีใจโนมนอมมุงแลนไปตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ ความ
ม่ันใจในความจริง ความดีสิ่งดีงามและในการทําความดีท่ีไมลูไหลตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก 
ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความเชื่อม่ันในสันติภาพ เชื่อวาสภาวะท่ีสังคม มีความสงบสุข
ปราศจากความ รุนแรง ผูคนมีสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไดรับความเคารพ 
ปราศจากการเอารัด เอาเปรียบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรง ไมมีการทํารายกัน เปนสันติภาพอยางแทจริง  กําลังความพากเพียร พยายาม ความอุตสาหะ 
ไมทอถอย เปนกําลังท่ีเกิดตอจากศรัทธา ตามศรัทธาทําใหเกิดความม่ันใจ เม่ือม่ันใจแลวก็พยายามลง
มือทํา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ พลัง ของวิริยะ ท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองเปนไปในลักษณะท่ีคอย
เปนคอยไป แตดําเนินตอเนื่องไมมีหยุด ทอถอย ลมเลิกกลางคัน การจะทําใหสังคมมีความสมดุล ผูคน
มีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน โดยไมมีความเหลื่อมล้ํา และปราศจากความ
รุนแรง เปนสังคมแหงสันติภาพ ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากผูคนในสังคม ถูกหลอหลอม จากบริบทท่ี
ตางกัน อัตตาของการยึดม่ัน ถือม่ัน ยอมตางกัน ฉะนั้นการสรางสันติภาพจําเปนตองมีความม่ังคงใน
วิริยะ  กําลังคือสติสติคือความระลึกไดไมลืมเลือนเปนกําลังสําคัญภายในท่ีคอยเตือนใจ คนเราใหนึก
กอนทํา นึกกอนพูด การมีสติทําใหไมผลุนผลัน ขาดความยั้งคิด การไมยั้งคิด การปลอยวางสตถือเปน
การต้ังอยูในความประมาท อาจทําใหเกิดความวิบัติเสียหายข้ึนไดการสรางสันติภาพก็เชนกัน ไมวาจะ
เปนการสรางสันติภายในหรือสรางสันติภาพในสังคม จําตองสรางสันติพละใหเกิดข้ึนในตน การมีสติคิด
รอบคอบนั้น เปนเหตุใหมองเหตุการณท่ีเก่ียวของ หรือสถานการณท่ีกําลังเผชิญ ระหวางท่ีกําลังสราง
สันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคม อยางปรุโปรง สติจะเปนสิ่งท่ีคอยควบคุมใหเดินหนาเม่ือถึงเวลา และถอย
หลังเม่ือจําเปนในทางท่ีถูกตองเสมอ หากขาดสติเสียแลว อาจดันทุรังอยางไรจุดหมายปลายทาง 
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นอกจากสรางสันติภาพไมสําเร็จแลว อาจยังกอใหเกิดความขัดแยง เกิดหายนะในสังคมอีกดวย กําลัง
คือสมาธิ ในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความตั้งใจม่ันเปนกําลังภายในท่ีสําคัญ เพราะเปนเหตุใหจิตใจ
ม่ันคงไมหวั่นไหว เม่ือถูกกระทบ ไมทอแทเม่ือเจออุปสรรค ใจท่ีเปนสมาธิแนวแน ม่ันคงไมหวั่นไหว ไป
ตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ม่ันคงกับศรัทธา ม่ันคงกับวิริยะ ม่ันคงกับสติเปนเหตุใหสิ่งทีเพียรพยายาม
ทําอยูดําเนินไปไดเรื่อยๆ จนกระท่ังสําเร็จ ไมชะงักหรือลมเลิกกลางคัน หากเม่ือใดใจท่ีขาดความมุงม่ัน
ในการสรางสันติภาพ หวั่นไหวไปตามกระแสตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็จะทําใหความเชื่อความมุงม่ัน และความ
เพียรท่ีมีอยูคลายไป ใจก็บังเกิดความทอแทสิ้นหวัง ทายสุดก็จะยอมถอย และสันติภาพก็จักไมมีวัน
บังเกิดข้ึนจริง กําลังคือปญญา ปญญาในความหมายนี้ผูวิจัยหมายถึง ความฉลาดรอบรูความพินิจ
พิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุม ท้ังดานท่ีเปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปใน
ทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมีความฉลาดรอบรูความพินิจพิจารณาถ่ีถวน รูทุกแงมุมท้ังดานท่ี
เปนคุณและโทษ คอยกํากับควบคุมใหใชพละกําลังท่ีมีอยู ไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชนถูกตอง หากมี
ความฉลาดรอบรูแตนําไปใชประโยชนในทางคดโกง ยอมเกิดความเสียหายแนนอน  
  ๖. กิจวัตรประจําวัน ในชีวิตประจําวันคนเรายอมพบเจอกับสถานการณมากมาย บางครั้ง
ทําใหเกิดอารมณ-ความรูสึกในทางลบ และอาจนําไปสูความขัดแยงรุนแรงโดยเฉพาะความโกรธ  ใน
การอธิบายถึงความโกรธวา พอความโกรธข้ึนมา แทนท่ีจะไปกดทับหรือระเบิดมันออกไป  ใหเราทํา
เหมือนเห็นไฟสัญญาณกระพริบเตือนบนหนาปดรถ คือ มองลงไปวามันตองซอมอะไรบาง พอเราโกรธ
เราก็ตองลงไปมองวา ความตองการอะไรของเราท่ีไมไดรับการตอบสนองบาง  พอเราเห็นความ
ตองการตัวนั้น เราก็สามารถหาทางเติมเต็มได การใชชีวิตในแตละวันเราตองอยูในกระบวนการของ
การสํารวมระวัง โดยใชสติในการกําหนดไมใหฟุงซานไปกระทบหรือทําลายสิ่งใดเขา ซ่ึงการท่ีคนเราจะ
มีสติไดตลอดนั้นตองมีวิธีการฝกตลอดท้ังวัน โดยการใชสติในชีวิตประจําวันของเราเองทุกเม่ือ 
  โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพนั้นถือไดวาการจัดการศึกษาเปนสิ่งท่ีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะกําหนดทิศทางการศึกษา
ของบุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางท่ีตองการได ซ่ึงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้นก็ยิ่ง
เปนเรื่องท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะนําความสันติสุขมาสูสังคมประเทศชาติ  ในสวนการจัดการศึกษาโดย
สถาบันพระพุทธศาสนาเปนการจัดการศึกษาท่ีเสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทาง
พระพุทธศาสนานั้นเปนหลักแหงสันติภาพท่ีมีอยูในระดับการศึกษาท้ังแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ
และยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย  การจัดการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ี
มีความรูความสามารถ มีความเทาทันกับเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอีกสวน
หนึ่งการจัดการศึกษาท่ีจะทําใหสังคมประเทศชาติมีความสงบ สันติสุขนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางสันติภาพจึงเปนอีกหนึ่งสวนของการจัดการศึกษาท่ีจะนําไปสูความสงบสุขของประเทศชาติ
บานเมืองและรวมไปถึงความสงบสุขของมมวลมนุษยชาติอีกดวย การทํางานขององคกรทาง
พระพุทธศาสนาวามีสวนในการจัดการศึกษาเก่ียวกับหลักสันติภาพในลักษณะใด  ซ่ึงถามองไปท่ี
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสงฆจะเห็นไดวามีการเปดหลักสูตรการสอนสันติศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีชัดเจนในดานการเสริมสราง
สันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 



 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ในบทนี้ ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกร
พุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ  มีวัตถุประสงคเพ่ือแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพุทธ
ศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ โดยเชื่อมโยงถึงหลักสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
องคกรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีสวนชวยใหเกิดสันติภาพอยางแทจริง ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยได
เลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษารวมกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สํานักไรเชิญตะวัน พระไพศาล วิศาโล วัดปาสุคะโต และ 
หมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ จากผูใหขอมูลหลัก โดย
ไดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาขององคกรตางๆท่ีจะชวยเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน 
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีจะนําพาไปสูการเกิดสันติภาพ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาสันติภาพจึงตองศึกษาท้ังความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ เพราะ
เปนโครงสรางท่ีเก่ียวของกันใน ๒ ลักษณะ คือ โครงสรางท่ีเปนอุปสรรคตอสันติภาพและโครงสรางท่ี
สงเสริมสันติภาพ โดยโครงสรางท่ีเปนอุปสรรคของสันติภาพประกอบไปดวยความขัดแยงและความ
รุนแรง ซ่ึงเปนตนเหตุของการขาดสันติภาพ สวนโครงสรางท่ีสงเสริมสันติภาพ ไดแก สันติวิธี ซ่ึงเปน
วิธีการท่ีมีความสัมพันธกับเปาหมาย สันติวิธีจึงเปนมรรควิธีไปสูสันติภาพ 

 สันติภาพเชิงบวกจึงไมไดมีขอบเขตเพียงแคการไมทําความรุนแรงหรือทําสงครามระหวาง
มนุษยเทานั้น แตยังรวมไปถึงการไมกอความรุนแรงเชิงโครงสรางหรือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและ
ความรุนแรงโดยตรง ทําใหสังคมมีสิทธิเสรีภาพ มีความยุติธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน การเฉลี่ย
ปจจัย ๔ ใหท่ัวถึงกัน การยอมรับความหลายหลายทางชาติพันธและทัศนคติท่ีแตกตาง สามารถ
สรางสรรคคุณประโยชนตอโลกไดมากกวาสันติภาพเชิงลบ นอกจากนี้สันติภาพเชิงบวกยังมีขอบเขต
กวางไปถึงสันติภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติดวย โดยใชทรัพยากรทางธรรมชาติดวยความประหยัด
และรักษา ฟนฟู อนุรักษ เพ่ือใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

 สันติภาพแตละระดับจะมีความซับซอนท่ีแตกตางกัน สันติภาพในระดับท่ีมีความกวางใหญ
อยางสันติภาพระหวางประเทศและสันติภาพโลกยิ่งมีองคประกอบและปจจัยท่ีซับซอน การดําเนินการ
เพ่ือสันติภาพยอมยากลําบากมากข้ึน ความเขาใจระดับของสันติภาพทําใหสามารถจัดการกับความ
รุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจํากัดวงไมใหรุกลามไปสูระดับอ่ืนตอไป เชน การท่ีผูนํา
ประเทศมีการตอบโตกันผานสื่อสารมวลชน กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูนําประเทศ แตผูนํา
เหลานั้นก็จะนําประเทศไปสูการทําสงคราม และอาจมีการดึงประเทศอ่ืนมาเปนแนวรวม ซ่ึงจะทําให
สงครามมีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากข้ึน ความซับซอนของปญหาก็จะเพ่ิมมากข้ึน สิ่งเหลานี้
ลวนแปรรูปมาจากการไมมีสันติภาพระหวางบุคคล คือ ผูนําประเทศเพียง ๒ คนเทานั้น แตก็สงผล
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สะเทือนไปถึงการขาดสันติภาพในระดับโลกดวย เม่ือเขาใจตนตอของการขาดสันติภาพวามาจากระดับ
บุคคลก็สามารถแกไขปญหาเฉพาะในระหวางบุคคลเทานั้น เพ่ือไมใหเกิดความรุนแรงในภาพกวาง
ตอไป  

 เม่ือมองสันติภาพเชิงระดับก็จะอยูในขอบขายของสันติภาพในบุคคล สันติภาพระหวาง
บุคคลสันติภาพของหมูคณะ สันติภาพระหวางหมูคณะ สันติภาพในเผาพันธุ สันติภาพระหวางเผาพันธุ 
สันติภาพภายในชาติ สันติภาพระหวางชาติ และสันติภาพรวมกันท้ังโลก นอกจากสันติภาพเชิงระดับ
แลว ยังมีสันติภาพท่ีเปนกระบวนการ ซ่ึงจะมีความเชื่อมโยงกันเปนไตรภาคี เม่ือมีความรุนแรงเกิดข้ึน
จะตองเรงสรางสันติภาพทางตรง โดยหาวิธีการยุติความรุนแรงใหไดโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นก็สราง
สันติภาพทางออมโดยการทําสนธิสัญญา ปฏิญญา ทําขอตกลงรวมกัน หรือรวมกันกอต้ังองคกร
สันติภาพข้ึน จากนั้นก็ยกระดับไปสูกระบวนการสรางสันติภาพทางวัฒนธรรม คือ การปลูกฝง
วัฒนธรรมแหงเมตตา ความเอ้ืออาทร และลดวัฒนธรรมท่ีสรางความรุนแรง อาฆาต พยาบาทหรือ
คานิยมแบบแบงแยก เปนตน ซ่ึงสันติภาพประเภทไตรภาคีจะเปนกระบวนการสรางสันติภาพท่ีรับชวง
ตอกันเปนเครือขาย แตเม่ือมองสันติภาพตามสภาพจะมี ๔ ประเภท คือ สภาพท่ีปราศจากสงคราม 
สภาพท่ีปราศจากความรุนแรง สภาพท่ีปราศจากความรุนแรงและความขัดแยง สภาพท่ีปราศจาก
ความรุนแรงแตขัดแยงกันได จึงมีคําถามตามมาวาในเม่ือสันติภาพมีหลายประเภทแลวจะยึดถือ
ประเภทใดเปนหลัก ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาสันติภาพสากลมีเพียงประเภทเดียว คือ สันติภาพท่ีไมใชความ
รุนแรงตอตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาติใหไดรับความเดือดรอนท้ังทางตรงและทางออมในทุกรูปแบบ 

 สันติภาพมีความสําคัญตอชีวิต สังคม ธรรมชาติและโลก เนื่องจากสันติภาพมีลักษณะเปน
ความสงบ เม่ือใดท่ีมีความสงบยอมไมมีการเบียดเบียนหรือทํารายกัน กอใหเกิดการรวมมือสรางสรรค 
พัฒนา และแบงปนกันอยางยุติธรรม ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แมจะยังมีความ
ขัดแยงแตก็ไมใชความรุนแรงตอกัน ไมทําใหมนุษยเปนภัยคุกคามตอมนุษยดวยกันเอง ไมเปนภัย
คุกคามตอธรรมชาติ และไมเปนภัยคุกคามตอโลกดวย สันติภาพจึงเปนเปาหมายของชีวิตและเปน
สิ่งจําเปนท่ีสังคมโลกขาดไมได เพราะถาขาดสันติภาพเม่ือใดก็จะเกิดความวุนวายและเดือดรอนทันที 
นอกจากนี้สันติภาพยังเปนบอเกิดหรือความเชื่อทางอุดมการณทางศาสนาดวย เพราะทุกศาสนาลวนมี
แนวทางมุงไปสูสันติ และสันติภาพยังปองกันไมใหใชอํานาจในเชิงคุกคาม เม่ือมีความขัดแยงรุนแรง
สันติภาพก็จะเปนอุดมคติหรือเปาหมายของการแกปญหาความขัดแยงรุนแรง ดังนั้น สันติภาพเปนสิ่ง
สากลท่ีมีความสําคัญกับมนุษยทุกชาติพันธ และมีความสําคัญตอความม่ันคงของโลกดวย 

 แนวคิดเรื่องสันติภาพของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) คือ การนําศาสนาเขามา
รวมมือกันสรางสันติภาพ โดยทุกศาสนาลวนตองการใหเกิดความสงบสุขในสังคม สวนพุทธศาสนามี
แนวทางเพ่ือสันติภาพจึงเปนศาสนาแหงสันติภาพ โดยสันติภาพตองเกิดข้ึนภายในจิตกอน เพราะหาก
เจตจํานงไมเปนสันติแลวการกระทําก็ไมเปนสันติ สันติภายในทานเรียกวาความรัก (เมตตา) ซ่ึง
แสดงออกตอสังคมในรูปของการไมเบียดเบียน โดยการไมเบียดเบียนคือการปฏิบัติศีล ซ่ึงจะมีผลให
เกิดความสงบสุข ท้ังผูปฏิบัติและสมาชิกในสังคมเดียวกัน  

 พระพรหมคุณาภรณทานมองสันติภาพ ๒ สภาวะ คือ สันติภาพภายนอก ซ่ึงเปนสภาวะท่ี
มีความสงบทางสังคม “ชาวโลกมักมองสันติแคความสงบภายนอก มักจะไมมองลึกเขาไปในจิตใจ มอง
สันติท่ีความสงบเรียบรอยทางสังคม การไมรบราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดยไมเบียดเบียน เรียกวา
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สันติภาพ สันติภาพอยางนี้คือความอยูดีมีสุขของสังคมหรือของโลก” สวนสันติภาพอีกสภาวะหนึ่งเปน
สันติภาพภายใน ซ่ึงต้ังอยูบนฐานคิดของพระพุทธศาสนา “คนจะมีสันติสุขตองเริ่มตั้งแตจิตใจท่ีมีสันติ 
มีความสงบ ไมพลุงพลานเรารอน ไมมีความทุกขบีบค้ัน ทําใหการดําเนินชีวิตอยูดวยความสงบสุข อยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยโดยไมมีการเบียดเบียนขมเหงซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการไมเบียดเบียนธรรมชาติ” 
โดยสันติภาพ ๒ สภาวะจะมีความสัมพันธกัน ซ่ึงจะตองมีจุดเริ่มจากสันติภาพภายในแลวขยายไปสู
สันติภาพภายนอก ทานใหนํ้าหนักกับการสรางสันติภาพวาตองเนนใหการศึกษากับสังคม โดยศาสตร
แขนงตางๆ จะตองเปนไปเพ่ือความสันติสุข การศึกษาจะตองไมเปนไปเพ่ือความเบียดเบียนกัน และ
สงเสริมความอยูดีมีสุข “การศึกษาท่ีสนองจุดหมายสูงสุดของแตละชีวิตและจุดหมายรวมของ
มนุษยชาติ คือ อิสรภาพ หรือสันติสุข 

 สันติภาพตามมุมมองของทานพุทธทาสจะเห็นวา ตัวชี้วัดความเปนสันติภาพคือความสงบ
สุข โดยใชเมตตาพรหมวิหารเปนแนวทางสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักกัน มองผานความเปนเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา อยูรวมกันดวยหลักธัมมิกสังคมนิยม และการไมใชความรุนแรงตอกันในทุกกรณี และ
ทานเห็นวาแนวทางสรางสันติภาพตองเริ่มจากสถาบันครอบครัวกอน แลวจึงขยายผลไปสูสังคมตอไป 
นอกจากนี้ทานยังมองวาสันติภาพเปนแบบทวิภาวะ คือ มองวาสันติภาพสามารถเกิดไดจากภายในจิต
กอนจะสงผลออกมาภายนอก โดยสันติภาพเชิงลบโดยการปลอยใหสรรพสิ่งเปนอยูอยางปกติ ไมเขาไป
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนสันติภาพตามธรรมชาติ มนุษยไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซง เพราะ
จะเปนการใชเจตจํานงของตัวเองเขาไปจัดการกับธรรมชาติ สวนสันติภาพเชิงบวกทานมองวาการท่ี
สังคมสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาและการรวมกันสรางสรรค
สังคม นอกจากนี้ทานยังมองตามสภาพความเปนจริงทางสังคมวามีความเหลื่อมลํ้ากัน จึงเสนอ
แนวทางอยูดวยกันภายใตความเหลื่อมลํ้าแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะท่ีมีการปฏิบัติตามศีลธรรม การ
สรางความเขาใจและปฏิบัติตามแกนแทของศาสนาท่ีตนนับถืออยางเครงครัด ก็จะทําใหเกิดสันติภาพ
โลกได  

 พระไพศาล วิศาโล ทานเห็นวา “สันติวิธีจึงเปนทางสายกลางซ่ึงอยูระหวางทางสุดโตงสอง
ทาง คือ การยอมจํานนกับการใชความรุนแรง” สันติวิธีจึงไมใชวิธีการยอมจํานนตอความอยุติธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็หาวิธีการเรียกรองเพ่ือความเปนธรรมโดยไมใชความรุนแรง “การบรรเทาความขัดแยง
บอยครั้งไมตองการเทคนิคท่ีซับซอน เพียงแตมีสามัญสํานึกและความพรอมท่ีจะทําสิ่งพ้ืนๆ คือ การฟง 
การถามและการขอโทษเทานั้น เรื่องรายก็กลายเปนดี” ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมจําเปนตองใชเครื่องมืออ่ืนใด 
เพียงแคการพูดคุยทําความเขาใจและกลาเอยปากขอโทษกัน ก็ทําใหสถานการณดีข้ึน ประเด็นสําคัญ
คือการมองใหเห็นคุณคาของชีวิต “โดยไมปลอยใหอัตลักษณทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อุดมการณ 
มาเปนเครื่องกีดขวางมนุษยออกจากกัน” เพราะสิ่งเหลานั้นถูกสั่งสมภายหลังจากสภาพความเปน
มนุษย “การมองโลกโดยไมแบงแยกเปนรากฐานของปฏิบัติการแบบสันติวิธ”ี ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทํา
ใหเกิดสันติภาพ แนวคิดเรื่องการสรางสันติภาพเปนวิถีทางสันติวิธีท่ีมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข โดยประเด็นสําคัญในการสรางสันติภาพทานเห็นวาตองเริ่มจากจิตใจท่ีเปนสันติภาพภายใน
ตัวบุคคลกอน “หากสามารถสงบศึกและทําสัญญาสันติภาพกับตัวเองไดแลว การเลิกทะเลาะกับคนอ่ืน
ไมใชเรื่องยากเทากับเลิกทะเลาะกับตัวเอง การเลิกทะเลาะกับตัวเองหมายถึงการอยูกับตัวเองได อยู
อยางสงบและอยูอยางเปนสุข” จากนั้นจึงจะขยายผลไปสูสังคมตอไป 



 
    ๑๑๒ 
 

 พระมหาหรรษาใหความหมายของคําวา “สันติภาพ” ตามแนวคิดของกลุมสันตินิยมมอง
ไดหลายมิติ ไมวาจะเปนการตีความสันติภาพเชิงสังคมวา สันติภาพคือสภาพท่ีไรสงคราม สันติภาพคือ
การไรความรุนแรง สันติภาพคือสภาพท่ีไรความขัดแยงและไรความรุนแรง การสรางสถานการณทาน
เห็นวาสันติภาพและความขัดแยงมีความสัมพันธกัน “สันติภาพกับความขัดแยงมิใชสิ่งท่ีอยูตรงขามกัน 
เพราะความขัดแยงท่ีถูกเก็บกดมิใหแสดงออกอยางสันติตางหาก จึงเปนชนวนไปสูความรุนแรง อันเปน
สิ่งท่ีอยูตรงขามกับสันติภาพ” แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานจึงไมจําเปนตองตัดขาดจากความขัดแยง 
เพราะความขัดแยงท่ียังไมถึงข้ันการใชความรุนแรงตอกันก็ถือวายังอยูในขอบเขตของสันติภาพ 
“สันติภาพมีอาการไมกระทบกระท่ังกันและกัน และสันติภาพมีปรากฏการณท่ีทุกคนตองยิ้มได” แมวา
จะมีความขัดแยงแตก็มีลักษณะไมกระทบกระท่ังกันรุนแรง โดยทานมองวาสันติภาพมี ๒ รูปแบบ คือ 
สันติภาพแบบทวิลักษณะและสันติภาพแบบทวิภาวะ 

 ๕.๑.๒ การจัดการศึกษาขององคกรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ 
 การทํางานขององคกรทางพระพุทธศาสนาวามีสวนในการจัดการศึกษาเก่ียวกับหลัก

สันติภาพ ซ่ึงถามองไปท่ีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสงฆจะเห็นไดวามีการเปดหลักสูตรการ
สอนสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีชัดเจนในดาน
การเสริมสรางสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 มุมมองเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) คือ การ
นําศาสนาเขามารวมกันเสริมสรางสันติภาพ โดยทุกศาสนาลวนตองการใหเกิดความสงบสุขในสังคม 
สวนพุทธศาสนามีแนวทางเพ่ือสันติภาพจึงเปนศาสนาแหงสันติภาพ โดยสันติภาพตองเกิดข้ึนภายใน
จิตกอน เพราะหากเจตจํานงไมเปนสันติแลวการกระทําก็ไมเปนสันติ สันติภายในทานเรียกวาความรัก 
(เมตตา) ซ่ึงแสดงออกตอสังคมในรูปของการไมเบียดเบียน โดยการไมเบียดเบียนคือการปฏิบัติศีล ซ่ึง
จะมีผลใหเกิดความสงบสุข ท้ังผูปฏิบัติและสมาชิกในสังคมเดียวกัน 

 สันติภาพตามมุมมองของทานพุทธทาสจะเห็นวา ตัวชี้วัดความเปนสันติภาพคือความสงบ
สุข โดยใชเมตตาพรหมวิหารเปนแนวทางสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักกัน มองผานความเปนเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา อยูรวมกันดวยหลักธัมมิกสังคมนิยม และการไมใชความรุนแรงตอกันในทุกกรณี และ
ทานเห็นวาแนวทางสรางสันติภาพตองเริ่มจากสถาบันครอบครัวกอน แลวจึงขยายผลไปสูสังคมตอไป 
นอกจากนี้ทานยังมองวาสันติภาพเปนแบบทวิภาวะ คือ มองวาสันติภาพสามารถเกิดไดจากภายในจิต
กอนจะสงผลออกมาภายนอก โดยสันติภาพเชิงลบโดยการปลอยใหสรรพสิ่งเปนอยูอยางปกติ ไมเขาไป
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนสันติภาพตามธรรมชาติ มนุษยไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซง เพราะ
จะเปนการใชเจตจํานงของตัวเองเขาไปจัดการกับธรรมชาติ สวนสันติภาพเชิงบวกทานมองวาการท่ี
สังคมสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาและการรวมกันสรางสรรค
สังคม นอกจากนี้ทานยังมองตามสภาพความเปนจริงทางสังคมวามีความเหลื่อมลํ้ากัน จึงเสนอ
แนวทางอยูดวยกันภายใตความเหลื่อมลํ้าแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะท่ีมีการปฏิบัติตามศีลธรรม การ
สรางความเขาใจและปฏิบัติตามแกนแทของศาสนาท่ีตนนับถืออยางเครงครัด ก็จะทําใหเกิดสันติภาพ
โลกได  

 สันติวิธีจึงเปนทางสายกลางซ่ึงอยูระหวางทางสุดโตงสองทาง คือ การยอมจํานนกับการใช
ความรุนแรง สันติวิธีจึงไมใชวิธีการยอมจํานนตอความอยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็หาวิธีการเรียกรอง



 
    ๑๑๓ 
 

เพ่ือความเปนธรรมโดยไมใชความรุนแรง “การบรรเทาความขัดแยงบอยครั้งไมตองการเทคนิคท่ี
ซับซอน เพียงแตมีสามัญสํานึกและความพรอมท่ีจะทําสิ่งพ้ืนๆ คือ การฟง การถามและการขอโทษ
เทานั้น เรื่องรายก็กลายเปนดี” 

 การจัดการศึกษาเปนสิ่งท่ีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะกําหนดทิศทางการศึกษาของ
บุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางท่ีตองการได ซ่ึงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้นก็ยิ่งเปน
เรื่องท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะนําความสันติสุขมาสูสังคมประเทศชาติ  ในสวนการจัดการศึกษาโดย
สถาบันพระพุทธศาสนาเปนการจัดการศึกษาท่ีเสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทาง
พระพุทธศาสนานั้นเปนหลักแหงสันติภาพท่ีมีอยูในระดับการศึกษาท้ังแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ
และยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย  การจัดการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ี
มีความรูความสามารถ มีความเทาทันกับเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอีกสวน
หนึ่งการจัดการศึกษาท่ีจะทําใหสังคมประเทศชาติมีความสงบ สันติสุขนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางสันติภาพจึงเปนอีกหนึ่งสวนของการจัดการศึกษาท่ีจะนําไปสูความสงบสุขของประเทศชาติ
บานเมืองและรวมไปถึงความสงบสุขของมมวลมนุษยชาติอีกดวย 

 การทํางานขององคกรทางพระพุทธศาสนาวามีสวนในการจัดการศึกษาเก่ียวกับหลัก
สันติภาพในลักษณะใด  ซ่ึงถามองไปท่ีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสงฆจะเห็นไดวามีการเปด
หลักสูตรการสอนสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาท่ี
ชัดเจนในดานการเสริมสรางสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 ๕.๑.๓ วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง
สันติภาพ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น มีองคกรท่ีได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
และมหาวิทยาลัยท้ังสองแหง ซ่ึงการศึกษาเหลานั้นเปนการศึกษาท่ีองคกรทางพระพุทธศาสนาได
ขับเคลื่อนอยู การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น สันติภาพจึงเปนสิ่งท่ีหลาย
ภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร เพ่ือการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน จากการศึกษา
สามารถแบงออกได ๒ ประเด็น กลาวคือ การเสริมสรางสันติภาพขององคกรสงฆ และการเสริมสราง
สันติภาพขององคกรทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะกําหนดทิศทางการศึกษา
ของบุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางท่ีตองการได ซ่ึงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้น มี
สําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะนําความสันติสุขมาสูประเทศชาติ ในสวนการจัดการศึกษาโดยองคกร
พระพุทธศาสนาเปนการจัดการศึกษาท่ีเสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักแหงสันติภาพท่ีมีอยูในระดับการศึกษาท้ังแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ และ
ยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีความเทา
ทันกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
    ๑๑๔ 
 

 แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ เม่ือ
วิเคราะหจากปจจัยตางๆ แลว คําตอบท่ีพบในเบื้องตนท่ีไดจากการศึกษา สัมภาษณ และสังเคราะห
จากการมีสวนรวมขององคกร พบวา  
 (๑) การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับมนุษยชาติ
แลว ยังเปนวิธีการท่ีสรางพ้ืนฐานของความเขาใจซ่ึงกันและกัน ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ 
เนื่องจากความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน และตอสู กับภัยในดานตางๆ ท่ีอาจจะมาสู
ประเทศชาติได 
  (๒) สันติวิธีเปนวิธีเดียวท่ีสนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เพ่ือหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง  

 (๓) สันติวิธีเปนวิธีสนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกๆ กลุม 
การท่ีทําใหสังคมเกิดสันติสุขไดนั้น จําเปนตองดึงทุกคนในสังคมท่ีมีสวนเก่ียวของเขามาหาทางออก
รวมกัน ซ่ึงความทุกขอาจเริ่มจากความทุกขของปจเจกชน และพัฒนาไปสูการรวมกันกับคนท่ีมีความ
ทุกขอยางเดียวกัน และพยายามคนหาทางออกไปพรอมๆ กัน โดยการรวมคิด รวมริเริ่ม รวมวางแผน
ดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน และรวมตรวจสอบนอยท่ีสุด การรวมทุกขนี้ในทาง
พุทธศาสนาถือวาจะทําใหความรูสึกทุกขนั้นนอยลง  
 (๔) สันติวิธีเปนวิธีเดียวท่ีสนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแยง
โดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ ท้ังทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 (๕) สันติวิธีเปนวิธีการท่ีนาจะมีการสูญเสียนอยท่ีสุด ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ท้ังรูปธรรม
และนามธรรม  
 (๖) สันติวิธีเปนวิธีท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการนี้เปนคูมือและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง 
แตปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ การท่ีคนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพ่ือ
สนองตอบตัวเอง อยางไรก็ตาม เม่ือมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายท่ีจะ
แสวงหาจุดรวมท่ีคลายคลึงกันได เปนตน 
 

๕.๒ อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเรื่อง “การจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ” มีขอ
คนพบท่ีสําคัญ ผูศึกษาจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ จากการศึกษา
วิเคราะหพบวา การพัฒนาศักยภาพขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ การพัฒนา
ศักยภาพดานกระบวนการมีสวนรวมและใหเปนผูกลาแสดงความคิดเห็นนั้นตองสรางความตระหนักให
องคกรไดแสดงบทบาทในการทํางาน มีจิตสํานึกการมีสวนรวมท่ี หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอ
การมีสวนรวม คนหาผูนําองคกรท่ีเปนแบบอยางและเปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึก
ใหกับองคกรและคนในชุมชน สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จุดเปลี่ยน
ความคิด พ่ึงตนเอง พ่ึงพากันเองในชุมชน ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เพ่ิมความรูสึกผูกพันกับชุมชน 
กําหนดเปาหมายรวมกัน โดยเปดเวที เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ จาก



 
    ๑๑๕ 
 

ขอคนพบนี้สอดคลองกับ พระครูวินัยธรประจักษ  จกฺกธมฺโม (จําปาทอง) ได ให ทัศนะไววา
พระพุทธศาสนาเปนกระบวนทัศนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ของมนุษย และเปน
กระบวนทัศนในรูปของการจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) อัน
ประกอบดวย การดําเนินการตลอดชีวิตของมนุษย การจัดการวางแผนทําใหไดรับความรูทักษะ และ
เจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซ่ึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในท่ีสุดทําใหบุคคลไดพัฒนา
ตนเองอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง ใชแหลง
การเรียนรูทุกประเภทท้ังแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non formal) และไมเปนทางการ หรือ
ตามอัธยาศัย (Informal) อยางแทจริงและสมบูรณของการศึกษา และยังสอดคลองกับ พระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา จุดหมายแหงการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษามีหนาท่ีพัฒนาคน
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ นั่นคือ การศึกษาตองสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) 
หรือสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ข้ึนมาใหจงได มนุษยท่ีพัฒนาแลวจะเปนฐานสําหรับ
การพัฒนาทุกสวนของประเทศ ซ่ึงรวมท้ังเศรษฐกิจฐานความรู และเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน มนุษยท่ี
พัฒนาแลว หมายถึง คนท่ีมีภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา 
เทียบไดกับจตุสดมภของยูเนสโกการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตองยึดหลัก
อธิษฐานธรรม ๔ ประการ คือ ปญญา สัจจะ จาคะ และสันต ิ 

 หากจะกลาวถึงสันติแลว หมายถึง ความสงบสุขหรือเกิดสันติภาพของการอยูรวมกันของ
สังคม สันติภาพในความหมายของสภาวะท่ีปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ในสภาพความเปน
จริงทางสังคมยอมเปนไปไมไดท่ีจะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน เพราะความขัดแยงทําใหเกิด
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวาเปนการพัฒนา แตหาก
เปลี่ยนแปลงในทางรายก็จะทําใหเกิดความรุนแรง เนื้อหาท่ีไดกลาวมาในเบื้องตนมีความสอดคลองกับ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา แทบเปนไปไมไดเลยท่ีจะทําใหคนในสังคมไมมีความ
ขัดแยงกัน แมแตการอยูตามลําพังก็ยังมีความขัดแยงกับตัวเอง แตมีสภาวะหนึ่งท่ีเปนสภาวะของความ
ไมขัดแยงและไมมีความรุนแรง ท่ีกลุมนักคิดทางศาสนาเรียกวาสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธ
ศาสนา พระธรรมปฎกไดวิเคราะหไววา “สภาวะแหงสันติภาพกับสภาวะแหงนิพพานวาเปนสิ่ง
เดียวกัน ทานไดนิยามสันติภาพไววา สันติ แปลวา ความสงบ เปนชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คําท่ีใช
แทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง” พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ไดกลาวถึง
สาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยงวา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจธรรม ซ่ึงเปนธรรมท่ีทําให
เกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง ๓ ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมีอยากเปน) มานะ 
(ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนท่ีตั้งโดยไมใส  ใจความคิดคนอ่ืน) ซ่ึงเปนกิเลส
ฝายอกุศลธรรมท่ีสรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ
แบงออกเปน ๔ กลุมใหญๆ คือ  
 (๑) กลุมท่ีมองวาสันติภาพ คือ สภาพท่ีปราศจากสงคราม  
 (๒) กลุมท่ีมองวาสันติภาพ คือ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง  
 (๓) กลุมท่ีมองวาสันติภาพ คือ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง  

 (๔) กลุมท่ีมองวาสันติภาพ คือ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได  



 
    ๑๑๖ 
 

 ยังมีความสอดคลองกับ พระมหานครินทร แกวโชติรุง ไดทําการวิจัยเรื่อง สันติภาพตาม
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ : ความหมายและการประยุกตใชในโลกปจจุบัน โดยพบวา สันติภาพ
ตามแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ หมายถึง ความสงบสุขจากการมีศีลธรรมของสมาชิกในสังคม 
แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย ๓ ประการ ไดแก  (๑ ) ก าร ศึ กษ า  (๒ ) 
ปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของไทย (๓) ปณิธานชีวิต  
 การสอนเรื่องสันติภาพของทานมีจุดมุงหมาย ๓ ประการ ไดแก ๑) เพ่ือการตระหนักถึง
ความสําคัญของสันติภาพ ๒) เพ่ือความรวมมือรวมใจกันสรางสรรคสันติภาพ และ ๓) เพ่ือการสงเสริม
ศีลธรรม แนวทางสงเสริมสันติภาพในแนวคิดของทานนั้น สามารถทําไดสองแนวทางคือ แนวทาง
สงเสริมสันติภาพของปจเจกบุคคล และแนวทางสงเสริมสันติภาพของสังคม อนึ่ง เราสามารถนํา
แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานไปประยุกตใชในการแกไขปญหาบุคคลและปญหาสังคมไทยในโลก
ปจจุบันไดทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานสังคม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้
เรายังสามารถนําสันติภาพตามแนวคิดของทานไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคมไทย 
และสรางสรรคสังคมไทยในอุดมคติได 
 จะเห็นไดวา สันติภาพ คือ การไมใชความรุนแรงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
รวมไปถึงมนุษยกับพืช สัตว สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อันเปนการมองความหมายของสันติภาพใน          
เชิงบวกท่ีสําคัญ นอกจากนั้น เยาวชนสวนใหญยังเห็นวา สันติภาพควรปราศจากท้ังความรุนแรงและ
ความขัดแยงในสังคม สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนา
เพ่ือเสริมสรางสันติภาพนั้น ไดแก ๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนเก่ียวของใน
กระบวนการจัดการศึกษา ๒) การมีเปาหมายรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน                       
๓) คุณภาพของผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน ๔) การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองตอความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน ๕) การดําเนินนโยบายผานองคกรของผูนําดานการศึกษาและศาสนาของชุมชน
ทองถ่ิน ๖) เจตจํานงของภาครัฐและผูท่ีเก่ียวของท่ียั่งยืนและชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุนนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ และ ๗) ความเสียสละของะบุคลากรในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
  ๑. ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

  ๑) ควรมีการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพเพ่ือให
ประชาชนชนไดอยางยั่งยืน 

  ๒) หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายใหแกชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษาขององคกรพุทธ
ศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพไดอยางยั่งยืน 
  ๒. ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 

  ๑) ควรทําการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง                               
สันติภาพ 

  ๒)ควรทําการศึกษาถึงการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสราง                               
สันติภาพในยุค ๔.๐ 
 



บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก บทความการวิจัย 

๑. ชื่อเร่ือง: วิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  
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                     นายคุณวัฒน ดวงมณี, นายชุมพล ศรีราตร ี
๓. บทคัดยอ 
  บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค (๑) เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา                 
(๒) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา และ (๓) เพื่อ
วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ คําวา 
“สันติภาพ” หมายถึง วิธีการที่กอใหเกิดความสงบโดยการไมใชความรุนแรง ซึ่งเปนสิง่ทีห่ลายภาคสวน
ตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร เชน (๑) การเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในองคกรสงฆ (๒) การ
เสริมสรางสันติภาพในองคกรการศึกษา เปนตน จากการวิเคราะหพบวา การจัดการความขัดแยงแบบ
สันติวิธี เปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกัน สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนโดย
ประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ กลุม โดยสนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการความขัดแยงโดยไมใชความ
รุนแรงในทุกรูปแบบทั้งทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  
คําสําคัญ : การจัดการศึกษา/องคกรพุทธศาสนา/สันติภาพ 
Abstract 
  This article contains an object (1) to main study peace along the Buddhist, 
(2) to study the studies to enhance the peace of the organization Buddhist and (3) to 
determine how to manage the study of the organization of Buddhist to enhance the 
peace of the word "Peace" refers to how the cause of public by not using the 
violence which is what many sectors to appear in the organization such as (1) to 
enhance the peace to occur in the organization committee (2) to enhance the peace 
in the organization of education, etc. From an analysis found that the conflict 
management a peaceful settlement is the way to create the foundation of the 
understanding each other peaceful is the only way that is supported by the people 
involved in every group by supporting the ideas and the operations of conflict 
without the use of violence in any form of physical, mental, economic and social. 
Keywords : Education management/Buddhist organizations/peace 
  
๔. บทนํา 

  ๔.๑ ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 การศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยพัฒนาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีความรูความสามารถ
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และทักษะที่เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและของประเทศชาติ 0

๑ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ ที่กลาววา การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม                             
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข1

๒  
 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มีบุคคลหลายคนและหลายหนวยงานเขามีสวนรวม                        
ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัดโรงเรียน ที่สําคัญมากคือรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ และรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย ซึ่งย่ิงสังคมที่มีขนาดใหญโตกวางขวาง 
ทั้งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เน้ือหาของการศึกษาย่ิงตองมีความหลากหลาย ขณะเดียวกัน
การจัดการศึกษาก็ตองมุงธํารงรักษาเอกภาพรวมกันของสังคมไวดวย สาระของการศึกษาจึงตอง
ครอบคลุมทั้งเรื่องวิถีการดํารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติตน ความสัมพันธกับผูอื่นและความเปนไปของ
สังคมในอดีต ปจจุบัน และที่จะไปสูอนาคต ทั้งน้ีการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงเปนเรื่องที่สังคมและ         
ผู รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับตองรวมมือกันเพื่อให เกิดข้ึนได บรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะเปนเรื่องที่ตองมีการ
จัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผู ใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมีมาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําให
การศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และหากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข ดังน้ันการจัด
การศึกษาที่จะผดุงสังคมไวไดจึงเปนการจัดการศึกษาที่มีจริยศึกษาเปนแกนหลักที่สําคัญ ผูเรียนตอง
ไดรับการฝกฝนใหรูจักผิดชอบช่ัวดี สังคมใดหากเต็มไปดวยคนไรศีลธรรม สังคมน้ันยางเขาสูกลียุค2

๓ 
 ปจจุบันสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยงในสังคมเปน
เรื่องปกติไป เมื่อความขัดแยงยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการหรือกลไกอยางไรเพื่อ
ยุ ติความ ขัดแย ง ในสั งคม น้ัน  ไม ว าจะ เป น การพยายามแก ไขความ ขัดแย ง โดยสัน ติ วิ ธี                       
ดวยการเจรจาหรือไกลเกลี่ย หรือมิฉะน้ันก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง 
ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝายหน่ึงชนะ อีกฝายหน่ึงพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม 
และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเอาชนะกันไดก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน ทั้งน้ีอาจจะ
เปนเพราะวาคนในสังคมเหลาน้ันมีปญหามาต้ังแตระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบ
กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาดสันติภาพไป  
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา รากเหงาของความขัดแยงมาจาก
ปปญจธรรม ซึ่งเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเน่ินชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง ๓ ประการ ไดแก ตัณหา 
(ความอยากมีอยากเปน) มานะ (ความเยอหย่ิงถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ต้ังโดยไม                 
ใสใจความคิดคนอื่น) ซึ่งเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน 
เมื่อสามารถทําลายตัณหา มานะ และทิฏฐิไดแลว สันติสุขก็จะเกิดข้ึน ประเด็นน้ีทานมองวาตัณหา 

                                            
 ๑สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, การสงเสริมศาสนาและพัฒนาจิตใจและการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด, (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ), ๒๕๔๒. 
 ๒กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาที่พลเมืองศีลธรรม                              
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสาลาดพราว, ๒๕๔๔), หนา ๒๑-๒๓. 
 ๓สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร : ทักกระบวนการเผชิญสถานการณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๓๒-๓๔. 



 
๑๒๖ 

 

มานะ ทิฏฐิ เปนขาศึกตอการสรางสันติภาพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพแบงออกเปน ๔ กลุม
ใหญๆ คือ (๑) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (๒) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ 
สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง (๓) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและ
ปราศจากความขัดแยง และ (๔) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยง
กันได3๔ หากจะกลาวอีกนัยหน่ึง โลกปจจุบันน้ียังไมสามารถสรางสันติภาพไดเพราะขาดความเขาใจที่
แจมแจงในศาสนาของตัวเอง ซึ่งมีฐานอยูที่ความมีเมตตา โดยการสรางสันติภาพใหเกิดในโลกมี ๓ 
ระดับ กลาวคือ (๑) การใหทุกคนเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (๒) ทําความเขาใจระหวางศาสนา 
และ (๓) ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม ซึ่งทุกศาสนามีสันติภาพเปนหัวใจสําคัญอยูแลว สวนวัตถุ
นิยมเปนสิ่งย่ัวยุใหเกิดการแยงชิงผลประโยชน ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหใชความรุนแรงในการแสวงหา
ผลประโยชน 4๕ และเน่ืองจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย ที่สําคัญใหเกิด
ความขัดแยงนอยที่สุด และสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนแกองคกรน้ันๆ อยางสันติสุขตลอดไป  
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวา การจัดองคกรพระพุทธศาสนาเปนการจัด
สภาพการเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการศึกษาและการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองคกร โดยพุทธวิธีใน
การจัดองคกรน้ันในสมัยพุทธกาล มีการจัดองคกรออกเปน ๓ ประการ กลาวคือ 
 ๑. การจัดต้ังและการจัดองคกร พระพุทธเจาทรงกําหนดหลักการและจุดมุงหมายไวเปน
การเฉพาะ สามารถจัดได ๓ ระดับ คือ ประโยชนในระดับปจเจกบุคคล ประโยชนสวนรวม และ
ประโยชนอันสูงสุดที่เรียกวา พระนิพพาน ประโยชนทั้งสามประการน้ี ทรงเนนใหสมาชิกในองคกร
คณะสงฆปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดเพราะเปนจุดมุงหมายหลักของพระศาสนา 
 ๒. การแบงงานในองคกร พระพุทธองคทรงยึดหลักจุดมุงหมายขององคกร เปนแนวทาง 
โดยมีลักษณะของการแบงงานเปน ๓ ประเภท คือ ลักษณะงานหลักที่มีการปฏิบัติอยูเปนประจํา 
ลักษณะงานที่เปนแผนก และลักษณะงานที่อาศัยความชํานาญเฉพาะดาน การแบงงานทั้ง ๓ ประเภท 
เปนไปตามรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามความจําเปนในองคกรคณะสงฆในสมัยน้ัน การจัด
กิจกรรมตาง ๆ ลวนมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหมีการบรรลุตามจุดมุงหมายสูงสุดองพระพุทธศาสนา 
 ๓. การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในองคกร มีลักษณะการมอบหมายหนาที่ใน 
๒ ลักษณะ คือ การมอบหนาที่ดวยการใหตําแหนง และการสรางพันธะตอหนาที่ โดยกระบวนการใน
การแตงต้ังเปนการลงมติของหมูคณะที่อยูรวมกันดวยการพิจารณาตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธ
องคทรงประทานไวเปนหลักการ เพื่อการมอบหมายหนาที่และผูที่ไดรับการแตงต้ังสามารถปฏิบัติงาน
แทนหมูคณะได ตามกําลังความสามารถและปราศจากอคติ การจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสรางสันติภาพจึงมีหลักการที่นาศึกษา เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดมี ข้ึนใน
สังคมไทยได และเพื่อเปนการลดขอขัดแยงของคนในสังคมไทยอยางย่ังยืนตอไป 
  

                                            
 ๔ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                       
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).   
 ๕ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หนา ๑๔๑. 



 
๑๒๗ 

 

   ๔.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๔.๑ เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพทุธศาสนา 

 ๔.๒ เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
 ๔.๓ เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ  
  ๔.๓ ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Document Research) โดยกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
   ๑. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน ๒ ประเภทดังน้ี  
  ๑. เอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
  ๒.เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก ตํารา เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต 
  ๒. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ๑. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน  หลักสูตรสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และ หมูบานพลัม  
จังหวัดนครราชสมีา 
 ๒. ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบรหิารสถาบันและครูผูสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบริหารสถาบันและครูผูสอน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย 
โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกชุมชนเพื่อใชใน
เปนกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 ๑) คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 
 ๒) คัดเลือกผูทีม่ีสวนเกี่ยวของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  
 จากเกณฑการคัดเลือก ทําใหไดกลุมตัวอยางทีผ่านเกณฑการคัดเลอืก ไดแก 
สถาบันการศึกษา  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเปน ๒ กลุม จํานวน ๑๕ รูป/
คน   
 ๓. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ีเริม่ต้ังแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เปนตนไป 
  ๔.๔ วิธีดําเนินการวิจัย 
  ๑.รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสารและคุณภาพ ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อประมวลองคความรู ศึกษาแนวคิด หลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาจากคัมภีร เอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งงานวิจัย
ที่มีผูรูไดศึกษาไว รวมถึงการเก็บขอมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เชน การสนทนากลุม  ซึ่งเรียกอีก
อยางวาเปนการเก็บขอมูลเชิงภาคสนาม โดยมีวิธีการดังน้ี 



 
๑๒๘ 

 

  ๑) การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จาก
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธที่แสดง
ใหเห็นถึง หลักการ ความเปนมา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
   (๑) ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัยและเอกสารอืน่ๆโดยอาศัยแนวคิดการจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสนัติภาพขององคกร
ทางพระพุทธศาสนา เปนกรอบในการศึกษา 
   (๒) สรุปผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมาของการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
   ๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม เพื่อทราบถึงแนวคิด 
หลักการ ความเปนมา ที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา ในพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควาดังน้ี 
    (๑) ทํ าการศึกษาและคัดเลือกชุมชน โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามความสําคัญของเรื่องคือ เปนชุมชนที่มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพของ
องคกรทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ แหง 
    (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 
    (๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกร
ทางพระพุทธศาสนา ของผูที่มีความเกี่ยวของในการดําเนินการศึกษาวิจัย 
    (๔) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา ในมิติตางๆ ทั้งน้ีเนนการนําผลวิจัยมาเผยแพรให
หนวยงานภาครัฐระดับตําบลไดรับทราบ 
    (๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 
  ๒. พ้ืนท่ี และผูใหขอมูลสําคัญ 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลอืกพื้นที่ทําการศึกษาดวยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Method) เพื่อใหไดพื้นที่มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อใหไดประชากรและกลุมตัวอยางทีห่ลากหลาย โดยมเีกณฑการคัดเลือก 
ประกอบดวย ประชาชน โดยคัดเลือกผูที่มสีวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพือ่เสรมิสรางสันติภาพ
ขององคกรทางพระพทุธศาสนา จํานวน ๔ แหง ไดแก 
 ๑. ทําการศึกษาและคัดเลือก องคกรทางพระพทุธศาสนา ประกอบดวย 
 ๑) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันจัด
การศึกษาทางพระพทุธศาสนา  
 ๒) ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยมหีลักการฝกปฏิบัติดวยหลักสันติภาพตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๓) วัดปามหาวัน จังหวัดชัยภูมิ 
 ๔) หมูบานพลัม จังหวัดนครราชสมีา มีแนวการปฏิบัติตามหลักการทางพระพทุธศาสนา  
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 ๒. ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศึกษา ผูนํา
องคกร คัดเลือกผูที่มสีวนเกี่ยวของการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพ จํานวน ๑๒ รูป/คน ดังน้ี 
 ๑) กลุมผูใหขอมูลหลกั (Key Informants) จํานวน ๔ คน จําแนกได ดังน้ี 
 ผูบริหารหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๑  รูป 
 เจาสํานักไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย  ๑  รูป 
 เจาสํานักวัดปามหาวัน จังหวัดชัยภูมิ ๑ รูป 
 ผูนําหมูบานพลัม จงัหวัดนครราชสีมา ๑ คน 
 ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติทีม่ีสวนในการจัดการ
สอน จํานวน ๘ คน จําแนกไดดังน้ี 
 อาจารยในหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๔  คน 
 พระไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ๒ รปู 
 สมาชิกหมูบานพลัม จงัหวัดนครราชสีมา ๔ คน 
 พระไพศาล วิสาโล จังหวัดชัยภูมิ  
 ๓. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 การดําเนินการตามโครงการวิจัยน้ี เนนการศึกษาจากการเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสาร 
งานวิจัย และสนทนากลุม (Focus group) สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมลูน้ันเนนวิธีการแสวงหา
ความรู ประกอบดวย  แบบสมัภาษณ  สําหรับพระสงฆ คัดเลือกผูที่มสีวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่กรณีศึกษาทัง้ ๔ แหง โดย
ดําเนินการและใชเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก 
 (๑) การจัดประชุมกลุมยอย โดยดําเนินการรวมกับ ชุมชน ผูนํา หนวยงานภาครัฐทองถ่ิน 
โดยมีประเด็นสนทนา เชน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสนัติภาพขององคกรทางพระพทุธศาสนา
 ดังน้ัน จึงมเีครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสนทนากลุมและแนวคําถามสําหรับการ
สนทนากลุมสําหรับผูนํา ชาวบาน หนวยงานภาครัฐและผูที่เกี่ยวของ 
 ๔. การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมลูดังน้ี  
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๕  รูป/คน ซึ่ง
ใชกระบวนการสนทนากลุมตลอดกระบวนการ มีวิธีการดังน้ี 
 ๑) ติดตอประสานงานกบัผูนําชุมชน สวนราชการ โดยมหีนังสือนําเพือ่ขอทําการสนทนา
กลุม กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุม 
 ๒) จัดเวทีเพื่อสนทนากลุมในแตละชุมชน และดําเนินการสนทนากลุม โดยคณะผูวิจัยใช
การสนทนากลุมสําหรบั ผูนําชุมชน ชาวบาน ตัวแทนภาครัฐ และผูทีม่ีความเกี่ยวของ ในแตละพื้นที ่
 ๓) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม มาวิเคราะหเรียบเรียง 
 ๕. การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจากการสนทนากลุม ผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะหโดยการ
สรปุตามสาระสําคัญดานเน้ือหาทีก่ําหนด โดยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นดังน้ี 
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 ๑) หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ๒) การจัดการศึกษาเพือ่เสรมิสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา  
 ๓) แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพือ่เสริมสรางสันติภาพ  
 ๔) การวิเคราะห สงัเคราะหขอมลูโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลวเพื่อใหเห็น
ชุดความรูในแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เพือ่นําไป
ประยุกตใชในระดับชุมชน และปจเจกบุคคล 
 ๖. การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอขอมลูจะอยูในลกัษณะพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ที่
เกี่ยวของกบัการแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพทุธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เพื่อให
เห็นแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพือ่เสริมสรางสันติภาพ นําไปสูการ
ประยุกตใชในระดับนโยบาย ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ   สามารถสรุปไดดังน้ี 
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนากลาวถึง “สัมมาวาจา” หน่ึงในมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนสวน
หน่ึงที่ปรากฏในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค แปลวา ความจริงอันประเสริฐ ๔ หลัก            
อริสัจ ๔ จึงเปนหนทางหน่ึงที่ทําใหถึงสันติภาพได นับเปนการกลาวถึงการสื่อสารโดยใชวาจาหรือการ
พูดเปนสื่อในการสรางสันติภาพเชิงพุทธได เพราะวา คําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันเปนแนวทางใน
การสรางสันติภาพ โดยหลัก “สัมมาวาจา” ซึ่งมีรูปแบบพิเศษ คือ พระพุทธเจาจะตรัสวาจาครั้งใดน้ัน 
ภายใตเงื่อนไข ๖ กรณี มีเพียง ๒ กรณีเทาน้ันที่พระพุทธเจาตรัส คือ “คําพูดที่จริงที่แท เปน
ประโยชน” ครบเมื่อเวลาเหมาะสม แมบุคคลจะพอใจหรือไมพอใจก็ตาม นับเปนองคธรรมพื้นฐานที่
ชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได การที่มนุษยจะอยูรวมกันอยางสันติสุขแมความคิดเห็นขัดแยง
กันบาง หากมีมาตรการในการบริการจัดการความขัดแยงน้ันใหอยูในกรอบหรือกฎเกณฑที่มนุษยได
วางไวก็จะไมพัฒนาไปสูความรุนแรงและสงครามได มาตรการดังกลาวประการหน่ึงน้ันก็คือ การ
สื่อสารหรือการใชวาจาสื่อความเขาใจระหวางกัน ซึ่งในโลกน้ีก็มีมาตรการที่แตกตางกันไปในแตละ
สังคม โดยมีการกําหนดเปนทฤษฎีการสื่อสารก็คือ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ ที่มีองคประกอบคือ 
มุงเนนเรื่องสันติภาพ รายงานความจริง เสียงจากประชาชนทั่วไป และใหนํ้าหนักในเรื่องทางออกของ
ความขัดแยง 
 “สันติภาพ” จึงหมายถึง วิธีที่จะกอใหเกิดความสงบ หรืออาจกลาวไดวา ความสงบเปน
ความสุขที่เกิดจากสันติสุข สันติภาพหรือสันติวิธีมิใชการยอมจํานนหรืออยูน่ิงเฉย โดยใหอีกฝายมา
กระทําโดยไมตอบโต แตสันติภาพหรือสันติวิธี คือ การตอบโตอีกแบบหน่ึงโดยไมใชความรุนแรง ภาวะ
ที่คนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขเปนภาวะที่มนุษยมีความตองการ เปนภาวะที่ไมทํารายหรือใช
ความรุนแรงตอกัน เพื่อหยุดย้ังพฤติกรรมอันไมถูกตองหรอืเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณใหเปนไปในทาง
สันติ ขณะเดียวกันสันติวิธียังหมายถึงการสรางเงื่อนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเงื่อนไขที่สงเสริม
พฤติกรรมอันเปนปญหา การพัฒนาหรือแกไขปญหาความขัดแยงที่นํามาสูความรุนแรงใหเกิดสนัติภาพ
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จะตองมีผูนําองคกรริเริ่มนําสันติวิธีมาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทชุมชน เมื่อสันติวิธีทํางานไดสําเร็จ 
ประชาธิปไตยตองไดรับการเกื้อหนุน หรือสรางสรรค โดยเฉพาะอยางย่ิง ในมิติของความเทาเทียมหรือ
ความเสมอภาค เพราะหากคุณสมบัติเชนน้ีเกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถยอมรับความ
แตกตางในมิติตางๆ ได เชน  
  (๑) ความคิดเห็นของกลุมชาติพันธุ                                 
  (๒) ดานศาสนา  
  (๓) ดานภาษา เปนตน  
 ซึ่งหลักการเหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหเกิดสันติภาพทั้งสิ้น  
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีองคกรที่ได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
และมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ซึ่งการศึกษาเหลาน้ันเปนการศึกษาที่องคกรทางพระพุทธศาสนาได
ขับเคลื่อนอยู การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน สันติภาพจึงเปนสิ่งที่หลาย
ภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร เพื่อการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน จากการศึกษา
สามารถแบงออกได ๒ ประเด็น กลาวคือ  
  (๑) การเสริมสรางสันติภาพขององคกรสงฆ  
  (๒) การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
 ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งที่มีความสาํคัญเปนอยางย่ิงที่จะกําหนดทิศทางการศึกษา
ของบุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางที่ตองการได ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพน้ัน มี
สําคัญเปนอยางย่ิงที่จะนําความสันติสุขมาสูประเทศชาติ ในสวนการจัดการศึกษาโดยองคกร
พระพุทธศาสนาเปนการจัดการศึกษาที่ เสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลกัแหงสันติภาพที่มอียูในระดับการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ และ
ยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามนุษยใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีความเทา
ทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เมื่อ
วิเคราะหจากปจจัยตางๆ แลว คําตอบที่พบในเบื้องตนที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ และสังเคราะห
จากการมีสวนรวมขององคกร พบวา  
 (๑) การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติ
แลว ยังเปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกัน ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ 
เน่ืองจากความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน และตอสูกับภัยในดานตางๆ ที่อาจจะมาสู
ประเทศชาติได 
  (๒) สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง  
 (๓) สันติวิธีเปนวิธีสนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกๆ กลุม 
การที่ทําใหสังคมเกิดสันติสุขไดน้ัน จําเปนตองดึงทุกคนในสังคมที่มีสวนเกี่ยวของเขามาหาทางออก
รวมกัน ซึ่งความทุกขอาจเริ่มจากความทุกขของปจเจกชน และพัฒนาไปสูการรวมกันกับคนที่มีความ
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ทุกขอยางเดียวกัน และพยายามคนหาทางออกไปพรอมๆ กัน โดยการรวมคิด รวมริเริ่ม รวมวางแผน
ดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน และรวมตรวจสอบนอยที่สุด การรวมทุกขน้ีในทาง
พุทธศาสนาถือวาจะทําใหความรูสึกทุกขน้ันนอยลง  
 (๔) สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแยง
โดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 (๕) สันติวิธีเปนวิธีการที่นาจะมีการสญูเสียนอยที่สดุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม  
 (๖) สันติวิธีเปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการน้ีเปนคูมือและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหน่ึงของการพฒันาจติใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง 
แตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อ
สนองตอบตัวเอง อยางไรก็ตาม เมื่อมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะ
แสวงหาจุดรวมที่คลายคลึงกันได เปนตน 
 ๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง “การจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ” มี
ขอคนพบที่สําคัญ ผูศึกษาจึงนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ จากการศึกษา
วิเคราะหพบวา การพัฒนาศักยภาพขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ การพัฒนา
ศักยภาพดานกระบวนการมีสวนรวมและใหเปนผูกลาแสดงความคิดเห็นน้ันตองสรางความตระหนักให
องคกรไดแสดงบทบาทในการทํางาน มีจิตสํานึกการมีสวนรวมที่ หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอ
การมีสวนรวม คนหาผูนําองคกรที่เปนแบบอยางและเปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึก
ใหกับองคกรและคนในชุมชน สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จุดเปลี่ยน
ความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองในชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เพิ่มความรูสึกผูกพันกับชุมชน 
กําหนดเปาหมายรวมกัน โดยเปดเวที เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ จาก
ขอคนพบน้ีสอดคลองกับ  พระครูวินัยธรประจักษ  จกฺกธมฺโม (จําปาทอง) ไดใหทัศนะไววา
พระพุทธศาสนาเปนกระบวนทัศนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ของมนุษย และเปน
กระบวนทัศนในรูปของการจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning)               
อันประกอบดวย การดําเนินการตลอดชีวิตของมนุษย การจัดการวางแผนทําใหไดรับความรูทักษะ 
และเจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลได
พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภททั้งแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non formal) และไมเปน
ทางการ หรือตามอัธยาศัย (Informal) อยางแทจริงและสมบูรณของการศึกษา และยังสอดคลองกับ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา จุดหมายแหงการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษามี
หนาที่พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ น่ันคือ การศึกษาตองสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-
based Society) หรือสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ข้ึนมาใหจงได มนุษยที่พัฒนาแลวจะ
เปนฐานสําหรับการพัฒนาทุกสวนของประเทศ ซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจฐานความรู และเศรษฐกิจแบบ
พอมีพอกิน มนุษยที่พัฒนาแลว หมายถึง คนที่มีภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา 
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และปญญาภาวนา เทียบไดกับจตุสดมภของยูเนสโกการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณตองยึดหลักอธิษฐานธรรม ๔ ประการ คือ ปญญา สัจจะ จาคะ และสันติ5

๖  
 หากจะกลาวถึงสันติแลว หมายถึง ความสงบสุขหรือเกิดสันติภาพของการอยูรวมกันของ
สังคม สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ในสภาพความเปน
จริงทางสังคมยอมเปนไปไมไดที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน เพราะความขัดแยงทําใหเกิด
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวาเปนการพัฒนา แตหาก
เปลี่ยนแปลงในทางรายก็จะทําใหเกิดความรุนแรง เน้ือหาที่ไดกลาวมาในเบื้องตนมีความสอดคลองกับ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา แทบเปนไปไมไดเลยที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความ
ขัดแยงกัน แมแตการอยูตามลําพังก็ยังมีความขัดแยงกับตัวเอง แตมีสภาวะหน่ึงที่เปนสภาวะของความ
ไมขัดแยงและไมมีความรุนแรง ที่กลุมนักคิดทางศาสนาเรียกวาสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธ
ศาสนา พระธรรมปฎกไดวิเคราะหไววา “สภาวะแหงสันติภาพกับสภาวะแหงนิพพานวาเปนสิ่ง
เดียวกัน ทานไดนิยามสันติภาพไววา สันติ แปลวา ความสงบ เปนช่ือหน่ึงของพระนิพพาน คือ คําที่ใช
แทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานน่ันเอง” 6

๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ไดกลาวถึง
สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงวา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจธรรม ซึ่งเปนธรรมที่ทําให
เกิดความเน่ินชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง ๓ ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมีอยากเปน) มานะ 
(ความเยอหย่ิงถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ต้ังโดยไมใส  ใจความคิดคนอื่น) ซึ่งเปนกิเลส
ฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ
แบงออกเปน ๔ กลุมใหญๆ คือ  
  (๑) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม  
  (๒) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  
  (๓) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและปราศจากความ
ขัดแยง  
  (๔) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได7๘  
  ยังมีความสอดคลองกับ พระมหานครินทร แกวโชติรุง (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
สันติภาพตามแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ : ความหมายและการประยุกตใชในโลกปจจุบัน                    
โดยพบวา สันติภาพตามแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ หมายถึง ความสงบสุขจากการมีศีลธรรมของ
สมาชิกในสังคม แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานน้ันไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย ๓ ประการ ไดแก  
การศึกษา ปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของไทย  ปณิธานชีวิต  

                                            
 ๖ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศกึษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา-               
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๕. 
 ๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                     
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๕. 
 ๘ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                  
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).   



 
๑๓๔ 

 

 การสอนเรื่องสันติภาพของทานมีจุดมุงหมาย ๓ ประการ ไดแก ๑) เพื่อการตระหนักถึง
ความสําคัญของสันติภาพ ๒) เพื่อความรวมมือรวมใจกันสรางสรรคสันติภาพ และ ๓) เพื่อการสงเสริม
ศีลธรรม แนวทางสงเสริมสันติภาพในแนวคิดของทานน้ัน สามารถทําไดสองแนวทางคือ แนวทาง
สงเสริมสันติภาพของปจเจกบุคคล และแนวทางสงเสริมสันติภาพของสังคม อน่ึง เราสามารถนํา
แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานไปประยุกตใชในการแกไขปญหาบุคคลและปญหาสังคมไทยในโลก
ปจจุบันไดทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานสังคม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
เรายังสามารถนําสันติภาพตามแนวคิดของทานไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคมไทย 
และสรางสรรคสังคมไทยในอุดมคติได 
 จะเห็นไดวา สันติภาพ คือ การไมใชความรุนแรงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
รวมไปถึงมนุษยกับพืช สัตว สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อันเปนการมองความหมายของสันติภาพใน          
เชิงบวกที่สําคัญ นอกจากน้ัน เยาวชนสวนใหญยังเห็นวา สันติภาพควรปราศจากทั้งความรุนแรงและ
ความขัดแยงในสังคม สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสรางสันติภาพน้ัน ไดแก ๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการจัดการศึกษา ๒) การมีเปาหมายรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน                       
๓) คุณภาพของผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน ๔) การจัดการศึกษาที่สอดคลองตอความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน ๕) การดําเนินนโยบายผานองคกรของผูนําดานการศึกษาและศาสนาของชุมชน
ทองถ่ิน ๖) เจตจํานงของภาครัฐและผูที่เกี่ยวของที่ย่ังยืนและชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุนนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ และ ๗) ความเสียสละของะบุคลากรในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖. บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาที่พลเมืองศีลธรรม                              
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : คุรุสาลาดพราว, ๒๕๔๔. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา-               
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษาเพื่อสันติภาพ. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                     
 พุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                       
 การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”. สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
 บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
พุทธทาสภิกขุ. สันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย. การสงเสริมศาสนาและพฒันาจิตใจและการ
 ปองกันแกไขปญหายาเสพติด. (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบติัการ), ๒๕๔๒. 



 
๑๓๕ 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษา 

 - สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชา เชน วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ในระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโท 
 

๒. กิจกรรมการเผยแผผลการวิจัย 

 - เผยแพรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และระบบอินเทอเนต ของวิทยาลัย
สงฆศรสีะเกษ 

  

๓. กิจกรรมการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

 - สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆศรีสะ
เกษไดประสานสถาบันการศึกษาเพื่อนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมของสถาบันการศึกษา 
 



   
๑๓๖ 

 

 
 

 ภาคผนวก ค  

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไวและกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ บรรลุ
วัตถุประสงค 

โดยใหทํา 

๑ . ศึกษาเอกสารที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ท างก ารจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค ก ร
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เ พื่ อ
เสริมสรางสันติภาพ  
 

ทํ า ให ท ร า บ ถึ ง
ขอมูลเกี่ยวกับทางการจัด
ก าร ศึ กษ าขอ งอ งค ก ร
พ ร ะ พุ ท ธศ าส น า เพื่ อ
เสริมสรางสันติภาพ  

ขอที่ ๑-๒ ไดช่ือเรื่องการวิจัยและ
กําหนดประเด็นปญหา
หรือวัตถุประสงคที่จะ
วิ จั ย เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ 

๒ .  เ ขี ย น โค ร ง ก า ร วิ จั ย
นําเสนอตอสถาบันวิจัยพุทธ
ศ า ส ต ร  เพื่ อ ข อ อ นุ มั ติ
โครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพทุธศาสตร
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 

ขอที่ ๑-๒ ไดดําเนินการวิจัย
ทางการจัดการศึกษา
ขององคกร
พระพุทธศาสนาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพ  

๓. ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบังานวิจัย 
แลวดําเนินการจัดทําบญัชี
รายช่ือประชากรในแตละกลุม
ที่ไดมาโดยกําหนดเกณฑการ
คัดเลือก 

ประมวลขอมลูเชิง
ประจักษจากผลการ
คนควาหนังสือและ
งานวิจัย 

ขอที่ ๑ ไดรับขอเสนอแนะการ
ปรับปรงุงานวิจัยจาก
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพทุธ
ศาสตร แลวทําสญัญา
การวิจัยงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๔. สรางเครื่องมือวิจัยให
ครบถวน 

ไดเครื่องมอืวิจัยเปนแบบ
สนทนากลุม เขารบัการ
ตรวจสอบรายงาน
ความกาวหนางานวิจัยบที่
ที่ ๑-๓ จากผูทรงคุณวุฒิ 
สถาบันวิจัยพทุธศาสตร 

ขอที่ ๑-๒ มีเครื่องมือในการทํา
วิจัย 

๕. สงรายงานการวิจัยฉบับ
รายงานความกาวหนา(ฉบับ
แกไข) 

แกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ (ครัง้ที่ 
๑) 

ขอที่ ๑-๒ แกไขรางรายงาน
ความกาวหนางานวิจัย
ใหถูกตองตาม
คําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 



   
๑๓๗ 

 

 
 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ บรรลุ
วัตถุประสงค 

โดยใหทํา 

๖. ลงพื้นทีส่นทนากลุม เก็บ
ขอมูลจากประชากรกลุม
ตัวอยาง ใน ๔ แหง 

ไดรับความรวมมอืจากผูที่
เกี่ยวของในการสนทนาอัน
เปนประโยชนตอการวิจัย
ครบถวน 

ขอที่ ๑-๒ ไดรับขอมลูจากการ
สนทนากลุม 

๗. รวบรวมขอมลูวิเคราะห
การวิจัยภาคสนามแลวสรุป
ผลการวิจัย 

ทราบผลการวิเคราะห
งานวิจัย 

ขอที่ ๑-๒ ไดผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเปน
หลักฐานยืนยัน
ขอเท็จจรงิ 

๘. วิเคราะหขอมลูและเรียบ
เรียงงานวิจัยภาคเอกสารและ
ภาคสนาม แลวสรปุ
ผลการวิจัย 

ไดผลการวิจัยภาคเอกสาร
และเชิงปฏิบัติการแลว  
เขาพบผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
เขารับการตรวจสอบราง
สมบรูณทีส่ถาบันวิจัยพทุธ
ศาสตร 

ขอที่ ๑-๒ ไดรับขอเสนอแนะ
งานวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลวแกไข
รางวิจัยฉบบัสมบรูณ 
(ครั้งที่ ๒) 

๙. สงรายงานวิจัยฉบบั
สมบรูณแลวใหสถาบันวิจัย
พุทธศาสตรตรวจสอบ 

ไดรับขอเสนอแนะการ
ปรับปรงุรปูแบบงานวิจัย 

ขอที่ ๑-๒ ปรับปรงุงานวิจัยให
สมบรูณและมีรปูแบบ
ถูกตอง 

๑๐. ปรับปรงุ แกไขงาน สรปุ
ผลการวิจัยตามขอเสนอแนะ
การวิจัยฉบบัปรับปรงุแลวสง
ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
ตรวจสอบความถูกตอง 

งานวิจัยมีความสมบรูณ
ตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

ขอที่ ๑-๒ งานวิจัยมีรปูแบบ
ถูกตองตามหลักการ
วิจัยและเผยแผตอ
สาธาณชน 

๑๑. นําเสนอผลการนํา
งานวิจยัไปใชในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

กลุมเปาหมายและ
ผูเกี่ยวของรับทราบ
ผลการวิจัย นําไปสูการ
ทบทวนปรับเปลี่ยน 

ขอที่ ๑-๒ ไดนําเสนอผลงานให
เปนทีป่ระจักษตอ
พระพุทธศาสนาและ
มหาวิทยาลัย 

๑๒. สงฉบบัสมบรูณให
สถาบันวิจัยพทุธศาสตรอนุมัติ
จบ 

จัดทํารปูเลมและเผยแพร
ผลงานวิจัย 

ขอที่ ๑-๒ บรรลุวัตถุประสงคการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

 



 
๑๓๘ 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณงานวิจัยเรือ่ง  
 

“ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ” 
***** 

 
คําชี้แจง แบบสัมภาษณน้ีแบงออกเปน ๒ สวน คือ  
 สวนที ่๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ  
 สวนที ่๒ ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น  
 
สวนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ  
ช่ือ.................................................นามสกลุ.................................... ฉายา………………............................ 
อายุ.......... พรรษา......... ระดับการศึกษา.....................................ตําแหนง............................................ 
ที่อยู/เลขที.่........... หมูที.่.......... บาน/วัด........................................ ตําบล……....................................... 
อําเภอ....................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย..................................... 
โทรศัพท................................................... 
สัมภาษณวันที่...........เดือน....................................พ.ศ..................................... 
 
สวนท่ี ๒ ขอมูลเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น 
๑. หลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๑.๑ ทานคิดวา การศึกษาหลักสันติภาพ ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑.๒ ทานคิดวา สันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
๑๓๙ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑.๓ ทานคิดวา พระสงฆมสีวนเสรมิสรางสันติภาพ อยางไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๑ ทานคิดวา การจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพ ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒.๒ ทานคิดวา องคกรทางพระพทุธศาสนาควรมีวิธีเสริมสรางสันติภาพ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๑๔๐ 

 

 ๒.๓ ทานคิดวา องคกรทางพระพทุธศาสนาควรจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพทุธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  
 ๓.๑ ทานคิดวา การจัดการศึกษาทีจ่ะนํามาซึ่งสันติภาพ ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒ ทานเห็นวา วิธีการเสริมสรางสันติภาพ ควรเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 



 
๑๔๑ 

 

 ๓.๓ ทานคิดวา องคกรทางพระพุทธศาสนาจะมีแนวทางสรางสันติภาพอยางย่ังยืน เปน
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๔  ขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสรมิสรางสันติภาพในดาน
อื่นๆ   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



 
   ๑๔๒ 
 

ภาคผนวก จ รูปภาพกิจกรรมดําเนินการวิจัย 

      

        

 

 



 
   ๑๔๓ 
 

 

 



 
   ๑๔๔ 
 

 

 



 
   ๑๔๕ 
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   ๑๔๗ 
 

   

 

 



 
๑๔๘ 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย (เพื่อขออนุมัติจบโครงการวิจัย) 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. สัญญาเลขท่ี  ว.๑๙๒/๒๕๕๙  
๒. ชื่อโครงการ  ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง  
                               สันติภาพ 
รหัสโครงการ  MCU RS 610759192 
๓. หัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัย พระพรสวรรค ฐิติญาโณ, ดร., พระกญัจน กนฺตธมฺโม, ดร. 
    นายธยายุส ขอเจรญิ, นายคุณวัฒน ดวงมณี และ   
                                          นายชุมพล ศรรีาตร ี
๔. ความสาํคัญ/ความเปนมา/ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
 การศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยพัฒนาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีความรูความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและของประเทศชาติ 0

๑ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ ที่กลาววา การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม                             
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข1

๒  
 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มีบุคคลหลายคนและหลายหนวยงานเขามีสวนรวม                        
ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัดโรงเรียน ที่สําคัญมากคือรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ และรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย ซึ่งย่ิงสังคมที่มีขนาดใหญโตกวางขวาง 
ทั้งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เน้ือหาของการศึกษาย่ิงตองมีความหลากหลาย ขณะเดียวกัน
การจัดการศึกษาก็ตองมุงธํารงรักษาเอกภาพรวมกันของสังคมไวดวย สาระของการศึกษาจึงตอง
ครอบคลุมทั้งเรื่องวิถีการดํารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติตน ความสัมพันธกับผูอื่นและความเปนไปของ
สังคมในอดีต ปจจุบัน และที่จะไปสูอนาคต ทั้งน้ีการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงเปนเรื่องที่สังคมและ         
ผู รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับตองรวมมือกันเพื่อให เกิดข้ึนได บรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะเปนเรื่องที่ตองมีการ
จัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผู ใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมีมาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําให
การศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และหากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข ดังน้ันการจัด

                                            
 ๑ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, การสงเสริมศาสนาและพัฒนาจิตใจและการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด, (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ), ๒๕๔๒. 
 ๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู มือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาที่พลเมืองศีลธรรม                              
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสาลาดพราว, ๒๕๔๔), หนา ๒๑-๒๓. 



 
๑๔๙ 

 

การศึกษาที่จะผดุงสังคมไวไดจึงเปนการจัดการศึกษาที่มีจริยศึกษาเปนแกนหลักที่สําคัญ ผูเรียนตอง
ไดรับการฝกฝนใหรูจักผิดชอบช่ัวดี สังคมใดหากเต็มไปดวยคนไรศีลธรรม สังคมน้ันยางเขาสูกลียุค2

๓ 
 ปจจุบันสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยงในสังคมเปน
เรื่องปกติไป เมื่อความขัดแยงยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการหรือกลไกอยางไรเพื่อ
ยุ ติความ ขัดแย ง ในสั งคม น้ัน  ไม ว าจะ เป น การพยายามแก ไขความ ขัดแย ง โดยสัน ติ วิ ธี                       
ดวยการเจรจาหรือไกลเกลี่ย หรือมิฉะน้ันก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง 
ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝายหน่ึงชนะ อีกฝายหน่ึงพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม 
และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเอาชนะกันไดก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน ทั้งน้ีอาจจะ
เปนเพราะวาคนในสังคมเหลาน้ันมีปญหามาต้ังแตระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบ
กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาดสันติภาพไป  
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา รากเหงาของความขัดแยงมาจาก
ปปญจธรรม ซึ่งเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเน่ินชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง ๓ ประการ ไดแก ตัณหา 
(ความอยากมีอยากเปน) มานะ (ความเยอหย่ิงถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ต้ังโดยไม                 
ใสใจความคิดคนอื่น) ซึ่งเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน 
เมื่อสามารถทําลายตัณหา มานะ และทิฏฐิไดแลว สันติสุขก็จะเกิดข้ึน ประเด็นน้ีทานมองวาตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ เปนขาศึกตอการสรางสันติภาพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพแบงออกเปน ๔ กลุม
ใหญๆ คือ (๑) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (๒) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ 
สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง (๓) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและ
ปราศจากความขัดแยง และ (๔) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยง
กันได3๔ หากจะกลาวอีกนัยหน่ึง โลกปจจุบันน้ียังไมสามารถสรางสันติภาพไดเพราะขาดความเขาใจที่
แจมแจงในศาสนาของตัวเอง ซึ่งมีฐานอยูที่ความมีเมตตา โดยการสรางสันติภาพใหเกิดในโลกมี ๓ 
ระดับ กลาวคือ (๑) การใหทุกคนเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (๒) ทําความเขาใจระหวางศาสนา 
และ (๓) ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม ซึ่งทุกศาสนามีสันติภาพเปนหัวใจสําคัญอยูแลว สวนวัตถุ
นิยมเปนสิ่งย่ัวยุใหเกิดการแยงชิงผลประโยชน ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหใชความรุนแรงในการแสวงหา
ผลประโยชน 4๕ และเน่ืองจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย ที่สําคัญใหเกิด
ความขัดแยงนอยที่สุด และสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนแกองคกรน้ันๆ อยางสันติสุขตลอดไป  
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวา การจัดองคกรพระพุทธศาสนาเปนการจัด
สภาพการเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการศึกษาและการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองคกร โดยพุทธวิธีใน
การจัดองคกรน้ันในสมัยพุทธกาล มีการจัดองคกรออกเปน ๓ ประการ กลาวคือ 

                                            
 ๓ สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร : ทักกระบวนการเผชิญสถานการณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๓๒-๓๔. 
 ๔ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                       
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).   
 ๕ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หนา ๑๔๑. 



 
๑๕๐ 

 

 ๑. การจัดต้ังและการจดัองคกร พระพทุธเจาทรงกําหนดหลักการและจุดมุงหมายไวเปน
การเฉพาะ สามารถจัดได ๓ ระดับ คือ ประโยชนในระดับปจเจกบุคคล ประโยชนสวนรวม และ
ประโยชนอันสูงสุดที่เรียกวา พระนิพพาน ประโยชนทั้งสามประการน้ี ทรงเนนใหสมาชิกในองคกร
คณะสงฆปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดเพราะเปนจุดมุงหมายหลักของพระศาสนา 
 ๒. การแบงงานในองคกร พระพุทธองคทรงยึดหลักจุดมุงหมายขององคกร เปนแนวทาง 
โดยมีลักษณะของการแบงงานเปน ๓ ประเภท คือ ลักษณะงานหลักที่มีการปฏิบัติอยูเปนประจํา 
ลักษณะงานที่เปนแผนก และลักษณะงานที่อาศัยความชํานาญเฉพาะดาน การแบงงานทั้ง ๓ ประเภท 
เปนไปตามรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามความจําเปนในองคกรคณะสงฆในสมัยน้ัน การจัด
กิจกรรมตาง ๆ ลวนมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหมีการบรรลุตามจุดมุงหมายสูงสุดองพระพุทธศาสนา 
 ๓. การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในองคกร มีลักษณะการมอบหมายหนาที่ใน 
๒ ลักษณะ คือ การมอบหนาที่ดวยการใหตําแหนง และการสรางพันธะตอหนาที่ โดยกระบวนการใน
การแตงต้ังเปนการลงมติของหมูคณะที่อยูรวมกันดวยการพิจารณาตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธ
องคทรงประทานไวเปนหลักการ เพื่อการมอบหมายหนาที่และผูที่ไดรับการแตงต้ังสามารถปฏิบัติงาน
แทนหมูคณะได ตามกําลังความสามารถและปราศจากอคติ การจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสรางสันติภาพจึงมีหลักการที่นาศึกษา เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดมี ข้ึนใน
สังคมไทยได และเพื่อเปนการลดขอขัดแยงของคนในสังคมไทยอยางย่ังยืนตอไป 
 
๕. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพทุธศาสนา 

 ๒. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพทุธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ  
 
 

๖. ผลการวิจัย/การแกปญหาโดยการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ สามารถสรุปไดดังน้ี 
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนากลาวถึง “สัมมาวาจา” หน่ึงในมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนสวน
หน่ึงที่ปรากฏในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค แปลวา ความจริงอันประเสริฐ ๔ หลัก            
อริสัจ ๔ จึงเปนหนทางหน่ึงที่ทําใหถึงสันติภาพได นับเปนการกลาวถึงการสื่อสารโดยใชวาจาหรือการ
พูดเปนสื่อในการสรางสันติภาพเชิงพุทธได เพราะวา คําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันเปนแนวทางใน
การสรางสันติภาพ โดยหลัก “สัมมาวาจา” ซึ่งมีรูปแบบพิเศษ คือ พระพุทธเจาจะตรัสวาจาครั้งใดน้ัน 
ภายใตเงื่อนไข ๖ กรณี มีเพียง ๒ กรณีเทาน้ันที่พระพุทธเจาตรัส คือ “คําพูดที่จริงที่แท เปน
ประโยชน” ครบเมื่อเวลาเหมาะสม แมบุคคลจะพอใจหรือไมพอใจก็ตาม นับเปนองคธรรมพื้นฐานที่
ชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได การที่มนุษยจะอยูรวมกันอยางสันติสุขแมความคิดเห็นขัดแยง
กันบาง หากมีมาตรการในการบริการจัดการความขัดแยงน้ันใหอยูในกรอบหรือกฎเกณฑที่มนุษยได
วางไวก็จะไมพัฒนาไปสูความรุนแรงและสงครามได มาตรการดังกลาวประการหน่ึงน้ันก็คือ การ



 
๑๕๑ 

 

สื่อสารหรือการใชวาจาสื่อความเขาใจระหวางกัน ซึ่งในโลกน้ีก็มีมาตรการที่แตกตางกันไปในแตละ
สังคม โดยมีการกําหนดเปนทฤษฎีการสื่อสารก็คือ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ ที่มีองคประกอบคือ 
มุงเนนเรื่องสันติภาพ รายงานความจริง เสียงจากประชาชนทั่วไป และใหนํ้าหนักในเรื่องทางออกของ
ความขัดแยง 
 “สันติภาพ” จึงหมายถึง วิธีที่จะกอใหเกิดความสงบ หรืออาจกลาวไดวา ความสงบเปน
ความสุขที่เกิดจากสันติสุข สันติภาพหรือสันติวิธีมิใชการยอมจํานนหรืออยูน่ิงเฉย โดยใหอีกฝายมา
กระทําโดยไมตอบโต แตสันติภาพหรือสันติวิธี คือ การตอบโตอีกแบบหน่ึงโดยไมใชความรุนแรง ภาวะ
ที่คนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขเปนภาวะที่มนุษยมีความตองการ เปนภาวะที่ไมทํารายหรือใช
ความรุนแรงตอกัน เพื่อหยุดย้ังพฤติกรรมอันไมถูกตองหรอืเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณใหเปนไปในทาง
สันติ ขณะเดียวกันสันติวิธียังหมายถึงการสรางเงื่อนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเงื่อนไขที่สงเสริม
พฤติกรรมอันเปนปญหา การพัฒนาหรือแกไขปญหาความขัดแยงที่นํามาสูความรุนแรงใหเกิดสนัติภาพ
จะตองมีผูนําองคกรริเริ่มนําสันติวิธีมาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทชุมชน เมื่อสันติวิธีทํางานไดสําเร็จ 
ประชาธิปไตยตองไดรับการเกื้อหนุน หรือสรางสรรค โดยเฉพาะอยางย่ิง ในมิติของความเทาเทียมหรือ
ความเสมอภาค เพราะหากคุณสมบัติเชนน้ีเกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถยอมรับความ
แตกตางในมิติตางๆ ได เชน  
  (๑) ความคิดเห็นของกลุมชาติพันธุ                                 
  (๒) ดานศาสนา  
  (๓) ดานภาษา เปนตน  
 ซึ่งหลักการเหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหเกิดสันติภาพทั้งสิ้น  
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีองคกรที่ได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
และมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ซึ่งการศึกษาเหลาน้ันเปนการศึกษาที่องคกรทางพระพุทธศาสนาได
ขับเคลื่อนอยู การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนาน้ัน สันติภาพจึงเปนสิ่งที่หลาย
ภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร เพื่อการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน จากการศึกษา
สามารถแบงออกได ๒ ประเด็น กลาวคือ  
  (๑) การเสริมสรางสันติภาพขององคกรสงฆ  
  (๒) การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
 ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งที่มีความสาํคัญเปนอยางย่ิงที่จะกําหนดทิศทางการศึกษา
ของบุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางที่ตองการได ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพน้ัน มี
สําคัญเปนอยางย่ิงที่จะนําความสันติสุขมาสูประเทศชาติ ในสวนการจัดการศึกษาโดยองคกร
พระพุทธศาสนาเปนการจัดการศึกษาที่ เสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลกัแหงสันติภาพที่มอียูในระดับการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ และ
ยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามนุษยใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีความเทา
ทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
๑๕๒ 

 

 แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เมื่อ
วิเคราะหจากปจจัยตางๆ แลว คําตอบที่พบในเบื้องตนที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ และสังเคราะห
จากการมีสวนรวมขององคกร พบวา  
 (๑) การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติ
แลว ยังเปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกัน ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ 
เน่ืองจากความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน และตอสูกับภัยในดานตางๆ ที่อาจจะมาสู
ประเทศชาติได 
  (๒) สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง  
 (๓) สันติวิธีเปนวิธีสนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกๆ กลุม 
การที่ทําใหสังคมเกิดสันติสุขไดน้ัน จําเปนตองดึงทุกคนในสังคมที่มีสวนเกี่ยวของเขามาหาทางออก
รวมกัน ซึ่งความทุกขอาจเริ่มจากความทุกขของปจเจกชน และพัฒนาไปสูการรวมกันกับคนที่มีความ
ทุกขอยางเดียวกัน และพยายามคนหาทางออกไปพรอมๆ กัน โดยการรวมคิด รวมริเริ่ม รวมวางแผน
ดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน และรวมตรวจสอบนอยที่สุด การรวมทุกขน้ีในทาง
พุทธศาสนาถือวาจะทําใหความรูสึกทุกขน้ันนอยลง  
 (๔) สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแยง
โดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 (๕) สันติวิธีเปนวิธีการที่นาจะมีการสญูเสียนอยที่สดุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม  
 (๖) สันติวิธีเปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการน้ีเปนคูมือและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหน่ึงของการพฒันาจติใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง 
แตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อ
สนองตอบตัวเอง อยางไรก็ตาม เมื่อมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะ
แสวงหาจุดรวมที่คลายคลึงกันได เปนตน 
  ๖.๑ ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
  ๑. ควรมีการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพเพื่อใหประชาชน
ชนไดอยางย่ังยืน 
  ๒. หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายใหแกชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขององคกรพุทธ
ศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพไดอยางย่ังยืน 
  ๖.๒ ขอเสนอในการวิจัยคร้ังตอไป 
  ๑. ควรทําการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง                               
สันติภาพ 
  ๒. ควรทําการศึกษาถึงการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่ อเสริมสราง                               
สันติภาพในยุค ๔.๐ 
 
 



 
๑๕๓ 

 

๗. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 ๗.๑ การใชประโยชนในระดับนโยบาย เชน การนําขอมลูไปประกอบการตัดสินใจในการ
บรหิาร/กําหนดนโยบาย/ของการศึกษา 

 ๗.๒ การใชประโยชนมิติเศรษฐกิจ/พานิชย เชน การขับเคลือ่นสังคมแบบสันติ 
 ๗.๓ การใชประโยชนมิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ทองถ่ิน เชน ถายทอดเทคโนโลยี/
กระบวนการ ความรูใหกบัชุมชน 

 ๗.๔ การใชประโยชนมิติวิชาการ เชน  มีการอางอิงผลงานที่ ตีพิมพวารสารวิชาการ
ระดับประเทศ  
 

๘. การเผยแพร/การประชาสมัพันธ เชน การเผยแพรในวารสาร/การนําเสนอในที่ประชุม /เว็บไซต 
  ๘.๑  ไดรับการตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๐ และระดับชาติครั้ง
ที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆนครนาน. ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
  ๘.๒ ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๐ และระดับชาติครั้งที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆนครนาน. ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
  ๘.๓ ไดเผยแพรในเวปไซตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ   
ศรีสะเกษ  ออนไลน : http://www.mcussk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcussk.com/


๑๕๔ 

๙. ภาพประกอบการกิจกรรมวิจัย/การเผยแพรผลงานวิจัย



 
๑๕๕ 

 

ประวัตผิูวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล 

  (ภาษาไทย)   พระพรสวรรค ฐิติญาโณ(ใจตรง),ดร 

  (ภาษาอังกฤษ)   Phraponsawan Thitiyano(Jaitrong) 
ตําแหนงปจจุบัน   อาจารยประจํา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ๖๗ หมู ๒ ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมอืง จงัหวัดศรสีะเกษ ๓๓๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญาพทุธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๒) 
    - ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) สาขารฐัศาสตรการ- 

    ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๕๕๔) 
    -ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (๒๕๕๙) 
งานท่ีปรึกษาวิชาการ  อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

งานวิจัย        การอยูรวมกันอยางสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชนชน 

    พ้ืนท่ีพิพาทชายแดนไทย- กัมพูชา (วิจัยรวม) (๒๕๕๘)  
    ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือ 

    เสริมสรางสันติภาพ (๒๕๕๙) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย
    พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กําลัง
    ดําเนินการ) 
        การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
    เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการ
    วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย 

        การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

    (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ- 
    ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ (ผูรวมวิจัย) (๒๕๖๐) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

    สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
๑๕๖ 

 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา (ผูรวมวิจัย)(๒๕๖๐)
    ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลยั- 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

         ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนา
    เพ่ือเสริมสรางสันติภาพ(หัวหนาโครงการวิจัย)(๒๕๕๙)ทุนอุดหนุน
    การวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
    ราชวิทยาลัย 

 

บทความวิชาการ      วิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือ
    เสริมสรางสันติภาพ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 
    ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร.  
    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
        ไตรภูมิพระรวง : จากหลักธรรมสูอุดมการณการปกครอง. 
    วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติ
    ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
    วิทยาเขตขอนแกน. ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
        จุดเร่ิมตนของอาเซียนสีเขียวดวยแนวทางพระพุทธศาสนา.  
    วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒.  ๒๕๕๙.   
        ความรักกับการเลือกคู : ทัศนะทางพระพุทธศาสนา. วารสาร
    วรนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
    กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
    วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร. 
        การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขาย
    เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุม 
    วิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗  
    คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
    มงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

            การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตาม
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ. 
    วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
    วิชาการ ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  



 
๑๕๗ 

 

    นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและ
    เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
    ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

        การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 

    จังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารการ 
    ประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ  
    ๒๐๑๗. คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

       ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับคณะสงฆไทยในกรุง
    รัตนโกสินทรตอนตน. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ 
    และนานาชาติครั้งที่ ๙ วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
    ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 

       ศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
    โรงเรียนขุขันธราษฎรบํารุง จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุม 
    วิชาการและการนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
    “พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน” 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆรอยเอ็ด. ๒๒ 
    กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
       ศึกษาการสรางพระพุทธรูปขนาดใหญในสังคมไทย :  
    กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ
    งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาทองถ่ิน
    เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วิทยาสงฆรอยเอ็ด. ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
       แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองครวมของพระสงฆในจังหวัด  
    ศรีสะเกษ : กรณีศึกษา วัดเมืองคง ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 
    จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ 
    งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาทองถ่ิน
    เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วิทยาสงฆรอยเอ็ด. ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
       การสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  
    กรณีศึกษาวัดจําปา อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ. การ
    ประชุมวิชาการและการนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
    “พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน” 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆรอยเอ็ด. ๒๒ 
    กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 



 
๑๕๘ 

 

       ความสัมพันธของหลักธรรมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
    วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ และนานาชาติครั้งที่ ๙ 
    วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 

       พระธาตุเรืองรอง: ประติมากรรมปูนปนสอนธรรม. วารสารการ
    ประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ และนานาชาติครั้งที่ ๙  วัฒนธรรมเชิง
    พุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัย
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 

       กระบวนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยใชอัต 
    ลักษณทางวัฒนธรรมของชนสี่เผาในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสาร
    การประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ และนานาชาติครั้งที่ ๙  
    วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 

       การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนท่ีพิพาท
    ชายแดนไทย-กัมพูชา. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ 
    งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาทองถ่ิน
    เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วิทยาสงฆรอยเอ็ด. ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 
       การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
    จัดการนํ้าตามแนวเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษ. การ
    ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๐ และระดับชาติครั้งที่ ๓ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆนครนาน. 
    ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
       ตามรอยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพระไตรปฎก. การ
    ประชุมวิชาการครั้งที่ ๒ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
    จิตใจและสังคมอยางย่ังยืนในยุค Thailand 4.0. มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆนครนาน. ๙ กันยายน  
    ๒๕๖๑ 

       การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสันติภาพในสังคมไทย : ตามแนว
    พุทธสันติวิธ.ี การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
    ระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ ๙ “เช่ือมโยงเครือขายวิชาการ 
    ดวยงานวิจัย” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
    สุรินทร. ๒๙- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 

 
 
 



 
๑๕๙ 

 

ผูรวมวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย)  พระกญัจน กนฺตธมฺโม/แสงรุง, ดร. 
 (ภาษาอังกฤษ) Phra Kan Kantadhammo / Saengrung, Dr. 

ตําแหนง    อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ   

สถานท่ีติดตอ   ๖๗ หมู ๒ บานงอ ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๓๓๐๐๐  

ประวัติการศึกษา  -พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปการศึกษา ๒๕๕๙
    -การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร จบปการศึกษา ๒๕๕๔   
    -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปการศึกษา ๒๕๕๒ 

งานท่ีปรึกษาวิชาการ  -เปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาโท) 

ระดับบัณฑิตศึกษา  -เปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาโท) 

เอกสารประกอบคําสอน  -รายวิชา พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)  
                                 รายวิชา พระพุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism)  

งานวิจัย     -โครงการยอย ๒ การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของ 
    ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสรางเครือขาย
    เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว 
    พระพุทธศาสนา)” แหลงทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (๒๕๖๐) 
     - โครงการยอย ๓ การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของ          
    เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : 
    การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด               
    ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา)” แหลงทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
    ศาสตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๖๐)   

บทความทางวิชาการ  -“การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือความปรองดองเชิงพุทธ”,  
    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปที่ ๘ ฉบับพิเศษ เน่ืองในโอกาส
    เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 
    รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 
    ๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๑ พฤษภาคม – ๒ 
    มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 
๑๖๐ 

 

     -“พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ : พระผูทรงเปนพอหลวงและครูของ
     แผนดิน”, วารสารศรีนครลําดวนปริทรรศน ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑  
     มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
     วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. 
     -“ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยหลักศีล ๕ ใน 
     สังคมไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและ
     เทคโนโลยีวิชาการ๒๐๑๗”, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     อีสาน วิทยาเขตสุรินทร, ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                               -“เกรืองแซน” เคร่ืองบูชาเพ่ือเสริมสรางความมั่งคงในการ 
     ดําเนินชีวิตตอหนาอนุสาวรียพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค 
     จางวาง : กรณีพิธีจูนโฎนตาของชาวไทยเขมรสุรินทร ประจําป 
     ๒๕๖๐”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและ
     เทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     อีสาน วิทยาเขตสุรินทร ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ช่ือ-นามสกุล 
   ( ภาษาไทย )  นายธยายุส  ขอเจริญ 
   ( ภาษาอังกฤษ )  Mr.Thayayut  Khojaroen 
สถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก ๙๘  หมูที่  ๑๓  ตําบลสําโรงพลัน  อําเภอไพรบงึ 
    จังหวัดศรสีะเกษ  ๓๓๑๘๐ 
ประวัติการศึกษา   - ปริญญาพทุธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขารัฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๖) 
    - ปริญญาพทุธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๗) 
งานวิจัย    - ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพ่ือ 
    เสริมสรางสันติภาพ (ผูรวมวิจัย ๒๕๕๙ ) ทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก 
    สถาบันวิจัยพทุธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บทความวิชาการ   - บทบาทพระสงฆดานการพัฒนาชุมชนในอําเภอไพรบึง   
    จังหวัดศรีสะเกษ ,การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับ 
    นานาชาติครั้งที่๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
    วิทยาเขตขอนแกน, หนา ๒๗,  ๒๕๕๙, ISBN ๙๗๘ 
    ๖๑๖-๓๐๐-๒๑๐๕ 
    - วัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรีบําบัด “รําแมมด” ชนเผาเขมร ใน 
    จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ และ
    นานาชาติครั้งที่ ๙ วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน.  
    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
    ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 



 
๑๖๑ 

 

    - การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ. วารสารการ 
    ประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ และนานาชาติครั้งที่ ๙  วัฒนธรรมเชิง
    พุทธกับการพัฒนาที่ย่ังยืน. วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัย
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑. 

ช่ือ/สกุล     
 (ภาษาไทย)  นายชุมพล  ศรีราตร ี
 (ภาษาอังกฤษ)  Mr.CHUMPON  SREERATREE 
สถานที่ติดตอไดสะดวก  ๖๗ หมู ๒ บานงอ ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมืองศรสีะเกษ  
    จังหวัดศรสีะเกษ 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี พธบ.พระพุทธศาสนา(มจร.)  
ปริญญาโท    ศน.ม. ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
งานวิจัย  
    - ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรทาง  
    พระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ. (ผูรวมวิจัย ๒๕๕๙ ) 
    ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 บทความวิชาการ  
       พระสังฆาธิการกับการเตรียมความพรอมสูประชาคม 
    อาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับ 
    นานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
    สังคมใหย่ังยืน” มจร. วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘  มีนาคม  
    ๒๕๕๙. 
       การอยูรวมกันในมิติทางวัฒนธรรมสี่เผาไทยศรีสะเกษ.  
    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
    ๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกบัการวิจัยเพือ่พัฒนาสังคมใหย่ังยืน” 
    มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
       ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับคณะสงฆไทยในกรุง
    รัตนโกสินทรตอนตน.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ 
    และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรือ่ง “วัฒนธรรมเชิงพุทธกบัการพฒันาที่
    ย่ังยืน” มจร. วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
ช่ือ/สกุล     
 (ภาษาไทย)  นายคุณวัฒน   ดวงมณี   
         (ภาษาอังกฤษ)  Kunnawat Duangmanee 
สถานที่ติดตอไดสะดวก  ๑๙ หมูที่ ๔  บานชําแระ ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง  จ.ศรสีะเกษ 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆศรสีะเกษ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 



 
๑๖๒ 

 

    ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พ.ศ.๒๕๕๗ 
งานวิจัย     
    - ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรทาง  
    พระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพ. (ผูรวมวิจัย ๒๕๕๙ ) 
    ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัมหา
    จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บทความวิชาการ 
       การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆใน
    จังหวัดศรีสะเกษ. บทความสงตีพิมพ แหลงตีพิมพ การประชุม
    วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัย
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  
          ภาวะผูนําของเจาอาวาสในการบริหารจัดการวัด. บทความสง
    ตีพิมพ แหลงตีพิมพ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙  
    ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
    ลงกรณราชวิทยาลัย         
          การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ. บทความสงตีพิมพ 
    แหลงตีพิมพ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ระดับชาติ 
    ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆศรสีะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
    วิทยาลัย 
 

 

 

 


