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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สันติวิธีเปนตัวชี้วัดความเจริญกาวหนาของสังคม
เพราะแสดงวาคนในสังคมนั้นใช
สติปญญาและเหตุผลมากกวากําลังในการแกปญหา รวมทั้งสังคมนั้นมีระบบที่ดีพอที่จะรับมือกับ
ปญหาความขัดแยงไมใหลุกลามจนกลายเปนการใชความรุนแรงตอกัน และแสดงใหเห็นวาสังคม
นั้นไมไดถูกครอบงํา หรือตองแบกรับมรดกแหงความเกลียดชังจากอดีต หรือถึงแมจะแบกรับ
มรดกนั้นก็สามารถที่จะจัดการใหคลี่คลายลงได และที่สําคัญก็คือสังคมนั้นไดเรียนรูที่จะอยูดวยกัน
อยางสงบทามกลางความแตกตางหลากหลาย
เพราะฉะนั้นการพยายามเสริมสรางศักยภาพของ
สังคมในการใชสันติวิธีในการแกไขปญหา จึงเปนหัวใจสําคัญของการทําใหสังคมนั้นมีความเจริญ
งอกงาม มีอารยะ และเกิดความผาสุกแกประชาชน (พระไพศาล วิสาโล, ปาฐกถา: 2 พฤศจิกายน
2550)
สังคมมนุษยทุกหนทุกแหงทั่วโลกนับยอนไปถึงยุคบุพกาล ไดพัฒนาการระบบคิดและ
ระบบทางสังคมมากมายขึ้นเพื่อการดํารงอยูอยางสงบสุขของสมาชิกในสังคม ระบบเหลานั้นไดแก
ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม จารีต กฎหมาย ศาสนา การปกครอง ซึ่งครอบคลุมการดํารงชีวิต
ของมนุษยตั้งแตระดับปจเจก ระดับครอบครัว จนกระทั่งถึงระดับสังคม และถูกถายทอดจากรุน
หนึ่งสูรุนตอๆไปเปนมรดกทางสังคม
หายนะภัยของสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดแสดงใหเห็นวาในยุคสมัยที่สังคมโลกไดขยายกวาง
เชื่อมตอกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกัน ระบบคิดและระบบทางสังคมที่เคยมีมา
แตเดิมไมเพียงพอที่จะจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับสังคมขนาดใหญ จนกระทั่งนํามาสูการ
เขนฆาทําลาย ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและวัตถุมากมายในวงกวาง ความตระหนักถึง
ความขาดแคลนระบบคิดและระบบทางสังคมที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติ และมีความ
เกื้อกูลแกกัน
ทําใหนักคิดและนักเคลื่อนไหวทางสังคมทั่วโลกใหความสําคัญกับประเด็นดาน
สันติภาพ จนเปนจุดเริ่มตนใหเกิดกิจกรรมทางสังคม การขบคิดและการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ
สันติภาพอยางเปนระบบมากขึ้น
แมวาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะไมปรากฏสงครามครั้งใหญระดับโลกขึ้นอีก แตก็ยังมี
สงครามยอย การใชความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การแยงชิงอํานาจและทรัพยากร และ

1

ความไมสันติภาพในลักษณะอื่น ซึ่งกอใหเกิดความทุกขแกมนุษยไมจบสิ้น ปรากฏการณเหลานี้
ยิ่งตอกย้ําความสําคัญของคุณคาที่แทจริงของสันติภาพ วาสาระของสันติภาพมิไดเปนเพียงภาวะที่
ปราศจากสงคราม แตยังรวมถึงการปฏิบัติที่ไมรุนแรง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีสวนรวมทาง
สังคมอยางเทาเทียม ความเสมอภาคทางเพศ การดํารงอยูกับธรรมชาติอยางสมดุล และวิถีชีวิตที่
สงบสุข
พัฒนาการของชุดความคิด หรือมโนทัศนสันติภาพของตะวันตกมีทั้งสิ้น 6 ชวงเวา คือ
ระยะที่หนึ่ง สันติภาพคือการปราศจากสงคราม ระยะที่สอง สันติภาพคือความสมดุลทางอํานาจทั้ง
ระหวางรัฐและภายในรัฐ ระยะที่สาม สันติภาพมีทั้งสันติภาพเชิงลบหรือการไมมีสงคราม และ
สันติภาพเชิงบวก คือการไมมีความรุนแรงเชิงโครงสราง ระยะที่สี่สันติภาพแบบสตรีนิยม ระยะที่
หาองครวมของสันติภาพแบบกายา (Gaia-peace) ที่ใหความสําคัญกับสันติภาพระหวางมนุษยกับ
ระบบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และระยะที่หก องครวมแบบสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก
โดยสรุปคือ มโนทัศนสันติภาพของตะวันตกมีวิวัฒนาการจากการใหนิยามแบบเดียวเปนการให
นิยามที่หลากหลาย จากสันติภาพระดับมหภาค เปนสันติภาพทั้งระดับมหภาคและจุลภาค จากมโน
ทัศนเชิงลบเปนมโนทัศนเชิงบวก และจากสันติภาพภายนอกสูสันติภาพทั้งภายนอกและภายใน
(Linda Groff and Paul Smoker, 1996)
สําหรับสังคมไทย ไดมีการพัฒนาระบบคิดและระบบสังคมสําหรับสรางสันติสุขมาตั้งแต
ครั้นโบราณ โดยเรียกสภาวะนั้นวาความผาสุก ความสงบรมเย็น ความอยูเย็นเปนสุข ฯลฯ
รากฐานสําคัญที่เอื้อใหคุณคาเหลานั้นดํารงอยูในสังคมไทยสมัยกอน ไดแก วิถีชีวิตที่ตั้งอยูใน
หลักธรรมทางศาสนาและความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันของคนในสังคม ปจจัยดังกลาวยังคงเปนทุนทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อสังคมไทยมีการติดตอแลกเปลี่ยน
วิทยาการความรูจากตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตน
มา มโนทัศนเพื่อสันติภาพแบบตะวันตกจึงแพรหลายในประเทศไทยมากขึ้นตามลําดับ ปจจุบันนี้
มโนทัศนสันติภาพในประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย เปนการผสมผสานทั้งแนวคิดสันติภาพ
แบบสากลและแนวคิดที่สืบทอดมาจากรากเหงาทางความคิดของสังคมไทยในอดีต
อยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึงสถานะดานวิชาการของสันติภาพไทย ถือไดวาการคนควาและให
ความรูเกี่ยวกับสันติภาพยังอยูในวงแคบมาก จึงไมเปนที่นาสงสัยวา ทําไมคนจํานวนไมนอยทั้งใน
ระดับผูนําและผูตามของประเทศ จึงยังคงไขวควาหาสันติสุขแตเพียงเปลือกนอกใหกับตนเอง โดย
ละทิ้งแกนแทและกระบวนการสรางสันติสุขแบบยั่งยืน ดวยมุมมองที่กวางไกลและดวยความเขาใจ
ที่แทจริง (ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, 2546) การขาดสันติภาพจึงเปนปญหาใหญที่จะสงผลกระเทือนตอ
การพัฒนา และวิถีชีวิตของผูคนในสังคมดวย
การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยสรางสรรคสํานึกแหงการอยูรวมกันอยางสันติ
หลอหลอมทัศนคติ สอดแทรกความรูความเขาใจในการอยูรวมกันใหแกมนุษยตั้งแตวัยเด็กจนถึง
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วัยผูใหญ นอกจากนี้การศึกษายังเปนเครื่องมือและกระบวนการตอเนื่องอยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยมี
ความเจริญงอกงาม ปรับตัวได ดําเนินชีวิตที่ดี มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค
(สุมน อมรวิวัฒน อางถึงในสุนีย สุขเจริญ: 2533)
งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อสันติภาพ และสันติภาพกับเยาวชนทั้งของไทย
และตางประเทศมีหลายชิ้น ไดแก “การประเมินผลสื่อเพื่อสรางแนวคิดดานสันติภาพแกเด็กและ
เยาวชน” ของเมตตา กฤตวิทย และ พัชนี เชยจรรยา (2530) ซึ่งพบวา สื่อมิไดมีอิทธิพลโดยตรงตอ
ความคิดเรื่องสันติภาพของเด็ก อาจเนื่องมาจากการใหเด็กเปดรับสารผานสื่อตางๆทําในระยะเวลา
อันสั้น ขณะที่การปลูกฝงความคิดตองใชระยะเวลานาน งานวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนศิลปะตาม
แนวคิดแบบเซอเรียลิสมที่มีตอผลสัมฤทธิ์เรื่องสันติภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน
ชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร” โดยชลธิชา ขันติดิลกวงษา (2540) ที่ทดลองใชการสอนศิลปะตาม
แนวคิดแบบเซอเรียลลิสมเชื่อมโยงกับความรู ความเขาใจเรื่องสันติภาพของนักเรียน
สุนีย สุขเจริญ (2533) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทางเลือกในการจัดสันติศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตามทัศนะของนักวิชาการ” โดยใชเทคนิค EDFR ผลการวิจัยพบวา นักวิชาการมี
ความเห็นที่สอดคลองกันวาสันติศึกษาหมายถึง การใชกระบวนการศึกษาในการเสริมสรางคนใหมี
ความรู ความเขาใจในเรื่องสันติภาพ สามารถแกไขปญหาความขัดแยง ความรุนแรงดวยสันติวิธี
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการอยูรวมกันอยางสรางสรรค สงบสุขในสภาพอันพึงประสงคของสันติภาพ
นอกจากนี้นักวิชาการยังมีความเห็นวาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรมีจุดมุงหมายเพื่อใหมีทักษะ
รูจักแกไขปญหาความขัดแยง ความรุนแรงดวยสันติวิธี ตระหนักถึงคุณคา และมีจิตใจใฝสันติ
ตลอดจนมีความรู ความเขาใจเรื่องสันติภาพ ดานเนื้อหาสาระประกอบดวยเรื่องโครงสรางของ
สังคมที่ไมเปนธรรม วิธีการลดความรุนแรง สรางสันติภาพ ประวัติศาสตรที่มาของภาวะอันไร
สันติภาพ ความสัมพันธที่สันติและไมสันติ สันติวิธี การแขงขัน การสราง การสะสมและการลด
อาวุธ กระบวนการเรียนการสอนสันติภาพตามจุดมุงหมายดังกลาวควรจัดแบบสหวิทยาการ เนน
การแกปญหา มีการสัมมนา อภิปราย ฝกทักษะในสถานการณจําลอง สวนผูสอนควรเปนผูมีทัศนะ
การมองแบบองครวม มีโลกทัศนกวาง ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เห็นคุณคา มีศรัทธา
มีความรู ความเขาใจในปรัชญาและวัตถุประสงคของการสอนสันติภาพ
วิธีจัดการสอนควร
สอดแทรกแนวคิดสันติศึกษาในรายวิชาตางๆหรือจัดรายวิชาสันติศึกษาไวในหมวดวิชาพื้นฐาน
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือเปนวิชาเลือก
การวิจัยเรื่อง
“วิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกันสันติภาพที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน” ของพรหมพร สนิทขวัญ (2535) ผลการวิเคราะหพบวา
เนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏมากที่สุดคือ คือ มโนทัศนในเรื่องเอกลักษณของมนุษยที่ตองการ
ความมั่นคงทางจิตใจ รองลงมาคือ มโนทัศนเรื่องความงามทางธรรมชาติ ทางภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรมตางๆ มโนทัศนในเรื่องความเปนเพื่อน ความเห็นอกเห็นใจกัน มโนทัศนในเรื่องของ
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ความรวมมือกันและการไววางใจกัน และมโนทัศนเรื่องการประนีประนอมและการแกไขปญหา
ความขัดแยง มานิตา ลีโทชวลิต (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหนิทานชาดกที่สงเสริมสันติ
ธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย” ดานการขจัดความขัดแยง โดยการแกปญหาดวยสันติวิธี และการดําเนิน
ชีวิตอยูรวมกันอยางสงบ พบวานิทานชาดกสามารถนําไปใชในการสงเสริมสันติธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยได แตจําเปนตองปรับเปลี่ยนการใชภาษาใหสอดคลองกับพัฒนาการทางภาษา และวิธกี าร
นําไปใชตองสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ที่เรียนรูผานการกระทํา และการเลียนแบบ
ดังนั้นผูนํานิทานชาดกไปใชสงเสริมสันติธรรมใหแกเด็กปฐมวัยจึงจําเปนตองปรับแตงภาษาให
นิทานงายขึ้น และสรางบรรยากาศในการนําไปใชที่สงบ มีสมาธิ และยังตองพัฒนาตนใหเปนตัว
แบบที่ดีใหแกเด็กอีกดวย
จรรยา สุวรรณทัต (2530) ไดวิเคราะหบทเรียงความตางๆของเด็ก ในชวงอายุ 6-12 ป
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเชิงสันติภาพของเด็กไทย พบวา เด็กไดแสดงความคิดที่ตองการ
ชวยเหลือและแกไขปญหาของสังคมสวนรวมอยูในระดับสูงมาก แมวาตามวัยแลวเด็กนาจะนึกถึง
ตนเองเปนหลักอยู แตเนื้อหาสาระของเรียงความกลับสะทอนใหเห็นการเนนในเรื่องสันติภาพ และ
ความสงบสุขของชาวโลกเปนสําคัญ งานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา” ของพีระพล งามขุนทด
(2535) ผลการวิจัยสรุปวาครูสังคมศึกษาเห็นดวยมากกับการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาใน
หองเรียนที่ผูวิจัยเสนอ โดยเฉพาะ การสอนโดยสอดแทรกสันติศึกษากับรายวิชาที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนพัฒนาจิตสํานึกของการมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมที่ดี เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับมนุษยกับสิ่งแวดลอมโดยเนนเรื่องการแกไขปญหา การ
สอนดวยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีโดยเนนขาวและเหตุการณในปจจุบัน การใชขาวปจจุบันจากวิทยุ
โทรทัศน และ หนังสือพิมพรายวันที่เสนอทั้งความรวมมือ ความขัดแยง เปนสื่อการเรียนการสอน
และการวัดการประเมินผลจากการสังเกต เนนทัศนคติและการปฏิบัติของนักเรียน
การวิจัยเรื่อง “การทดลองจัดกิจกรรมสงเสริมสันติภาพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ” ของวารี
พิศาลภัทรคุณ (2531) ที่พบวา หลังการทดลองจัดกิจกรรมนักเรียนมีเจตคติทางสันติภาพหลังการ
ทดลองสูงขึ้น ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล (2533) ไดวิจัยเรื่อง “การสอนดวยวิธีทางปรากฏการณวิทยา:
กรณีศึกษารายวิชาสันติภาพศึกษา” ในวิชามนุษยกับสันติภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลที่ได
จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนดวยวิธีการปรากฏการณวิทยา คือ กระบวนการศึกษา
แบบปฏิสัมพันธที่ผูเรียนมีบทบาทหลักในการแสวงหาความรู ผูสอนมีบทบาทสนับสนุน ชี้แนะ
ภายใตบรรยากาศแหงเสรีภาพที่มีระบบระเบียบตองการความซื่อสัตยแลความรับผิดชอบสูง
องคประกอบหลักของการศึกษาครั้งนี้คือ สิ่งสราง (เดิม,ใหม) กระบวนการ (การจดบันทึก การทํา
รายงาน การเสนอรายงาน) และผลได (ผลงาน นิสิต อาจารย) ซึ่งตางมีความสําคัญและสัมพันธกัน
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การละองคใดองคหนึ่งไปจําทําใหปรากฏการณและความเขาใจปรากฏการณขาดความสมบูรณไป
ผลไดที่สําคัญของการศึกษาคือพัฒนาการของนิสิต 3 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจเรื่องสันติภาพ
ความคิดวิเคราะหที่เปนระบบ เปนเหตุผลในมุมกวาง และคุณธรรม คือความเขาใจตนเอง สังคม
ใกลและไกลตัว ซึ่งนําไปสูทศั นคติ และการปฏิบัติในทางใฝสันติภาพ
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพของตางประเทศ เชน “Inquiry into the issue of
democracy and peace education in a kindergarten program” ของ Jennifer Anne Kottick (2003)
ผลการวิจัยสรุปวา
การศึกษาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งครูสามารถนํามาใชในการเสริมสราง
สันติภาพและประชาธิปไตยได การทําความเขาใจธรรมชาติของเด็ก และการเลนของเด็กจะชวย
สนับสนุนการพัฒนาสันติภาพและประชาธิปไตยในชวงวัยที่คุณลักษณะเหลานี้กําลังกอตัวได
Lawrence Gerard MacDonald (2003) วิจัยเรื่อง “Traditional approaches to citizenship education,
globalization, towards a peace education framework” ซึง่ พบขอโตแยงวา การศึกษาเพื่อสันติภาพมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 มากกวาการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง เนื่องจากมี
ประเด็นที่กวางขวาง เปนองครวม มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบธรรมชาติมากกวา
การวิจัยเรื่อง “Promotion of a culture of peace through nonformal education” ของ
Janna Khloudneva (2002) จุดประสงคการวิจัยเพื่อสํารวจศักยภาพของการศึกษานอกโรงเรียนใน
ดานการสงเสริมสันติภาพ ศึกษาทั้งในหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน องคกรทางศาสนา และกลุม
ทางการเมือง การวิจัยทําโดยนําผูที่อยูในพื้นที่กําลังพัฒนามารวมกระบวนการเรียนรูดวยกันผาน
การแลกเปลี่ยนประสบการณและการวิเคราะหเชิงลึก ผลการวิจัยพบวาการจัดหาความรู และทักษะ
ที่เปนประโยชน ชวยเพิ่มความตระหนักและความเคลื่อนไหวของเขาเหลานั้นในการสรางความ
มั่นคง สันติภาพ และประชาธิปไตยในอนาคต Maneesha Sampath Pasqual (2001) ศึกษาเรื่อง
“Speaking to the heart: Education for peace in Sri Lanka” รายงานการวิจัยสรุปวาการสราง
สันติภาพจําเปนจะตองมีความเขาใจในดานวัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
อยางลึกซึ้งและเปนองครวม มากกวาการมองแคบๆเพียงความรุนแรงภายในประเทศ การสราง
สันติภาพจะตองมีการพัฒนาคุณคาและทัศนคติดานบวก ซึ่งการสรางคุณลักษณะดังกลาวสามารถ
ใชการศึกษาเปนสวนชวยได
Hagitte Gal-Ed (2001) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “The making of art and the knowledge of
peace: A grounded theory study of video ARTiculation as a learning tool in a dialogic program
of peace education” การวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาของการวิจัยฐานรากซึ่งอธิบายความสัมพันธของการ
สนทนา วาเปนรูปแบบหนึ่งของความรู และศิลปะในสื่อเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยจัดประสบการณ
การเรียนรูดานสันติภาพ กระบวนการนําความรูจากผลงานศิลปะไปสูการตระหนักรู ถูกเรียกวา
ARTiculation มโนทัศนของงานวิจัยนี้มุงไปยังประเด็นทางญาณวิทยาของศิลปะ วาศิลปะไมได
เปนเพียงภาพประทับ
แตยังเปนกระบวนการตระหนักรูและการพัฒนาจิตสํานึกอยางหนึ่ง
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เชนเดียวกับการนําเสนอเรื่องสันติภาพ และศิลปะยังเปนสวนสําคัญในการเชื่อมประสานพรมแดน
ของวิทยาศาสตรและพรมแดนของศิลปะเขาไวดวยกัน
ผลการวิจัยพบความคลายคลึงระหวาง
ศิลปะและสันติภาพในฐานะที่เปนกระบวนการตระหนักรูซึ่งถูกจัดสราง นอกจากนี้ยังพบความ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประสบการณเรียนรูโดยการสนทนาผาน ARTiculation อยางเห็นได
ชัด
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ไดถูกสรางเปนทฤษฎีฐานรากของญาณวิทยาการสนทนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ
จากงานวิจัยที่ไดรวบรวมไวดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ขอบขายของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพที่นิยมศึกษาวิจัย มักใชกรอบของสันติศึกษา ซึ่งหมายถึงการเปดสอนรายวิชา หรือสราง
คาบเรียนเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพ เพื่อใชสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตางๆ ในขณะที่งานวิจัย
บางชิ้นมีขอบขายความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพที่กวางออกไปจากการเรียนการสอน
แตรวมไปถึงการสงเสริมสันติภาพโดยหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน องคกรทางศาสนา และกลุม
ทางการเมือง และมุงเนนความเขาใจสันติภาพในดานวัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ อยางลึกซึ้งและเปนองครวม
การศึกษาเพื่อสันติภาพของไทยมีทั้งการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
การ
ประชุมสัมมนา การเผยแพรผานสิ่งพิมพ การอบรมทักษะสันติภาพตางๆ การเผยแพรความรูทาง
เว็บไซต การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมเชิงสัญลักษณ การรณรงคตางๆ การสอดแทรก
สันติภาพในการเผยแผศาสนา การใชสื่อสารมวลชน และผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ในขณะที่รูปแบบการศึกษาเพื่อสันติภาพของไทยคอนขางมีความหลากหลาย แตการศึกษาวิจัยดาน
การศึกษาเพื่อสันติภาพในปจจุบัน กลับไมครอบคลุมถึงการศึกษาลักษณะดังกลาว
วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษามโนทัศนของการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยวิเคราะหตีความจาก
การศึกษาเพื่อสันติภาพลักษณะตางๆตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เพื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการทาง
ความคิดที่เรียงรอยตอเนื่องกันมา
ในฐานะที่การศึกษาเพื่อสันติภาพเปนมรดกทางปญญาซึ่ง
สังคมไทยไดคิดคนขึ้น อีกทั้งผสมผสานกับความรูจากตางประเทศ อันมีจุดมุงหมายเพื่อความ
สงบรมเย็นของบานเมือง การยอนกลับไปมองความรูความคิดของคนในแตละยุคสมัย ยอมจะทํา
ใหคนไทยในปจจุบันรวมทั้งชนรุนตอๆไปเขาใจและไดรับสิ่งดีๆจากบรรพบุรุษ
รวมทั้งไดรับ
ขอคิดจากสิ่งที่ขาดตกบกพรองของชนรุนกอน เพื่อเปนทุนสําหรับการสรางสันติภาพที่ยั่งยืนให
สังคมไทยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เริ่มศึกษาวิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนชวงที่แนวคิดและทฤษฎีดานสันติภาพถูกพัฒนาขึ้นอยางเปน
ระบบในตางประเทศ และเริ่มเขามาแพรหลายในประเทศไทย
การศึกษาเพื่อสันติภาพในงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาครอบคลุมทั้งการศึกษาเพื่อสันติภาพใน
ลักษณะที่เปนสันติศึกษา คือเปนการเรียนการสอนหรือรายวิชาในสถานบันการศึกษา รวมถึงการ
เผยแพรความรู ทักษะ และการปลูกฝงคุณคาดานสันติภาพโดยวิธีการอื่นๆ
การวิเคราะหมโนทัศนสันติภาพไดใชมโนทัศนสันติภาพองคแบบองครวม
(Holistic
Peace) เปนแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งเปนวิวัฒนาการของมโนทัศนสันติภาพขั้นหลังสุดที่ถูก
พัฒนาขึ้นหลังป ค.ศ. 1990 Pierre Weil (2002) ไดจําแนกมิติของสันติภาพแบบองครวมไว 3 มิติ
คือ หนึ่ง มิติความเปนมนุษย เปนเรื่องวิถีการดํารงชีวิตอยางสันติตอตนเอง ซึ่งมีทั้งมิติดานรางกาย
ใจ และจิตวิญญาณ สันติภาพตามทัศนะแบบองครวมมีความเชื่อวารากแหงความรุนแรงของมนุษย
นั้นมิไดอยูเพียงที่ความรุนแรงจากการกระทําทางรางกาย
แตยังสัมพันธกับปรากฏการณทาง
ความคิด และจิตวิญญาณของตัวมนุษยเอง สอง มิติทางสังคม เปนเรื่องวิถีการดํารงชีวิตอยางสันติ
ตอผูอื่น ซึ่งประกอบดวยดานเศรษฐกิจ ดานสังคมการเมือง และดานวัฒนธรรม ฯลฯ และ มิติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของโลกและวิถีการดํารงชีวิตอยางสันติตอ
ธรรมชาติ
อันไดแกรักษาความสมดุลของโลกวัตถุ การเคารพชีวิตของสรรพสิ่ง และการมี
ความรูความเขาใจในความเปนไปของธรรมชาติ

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. สันติภาพ หมายถึง ความสุขสงบทั้งในระดับภายในตน ระดับสังคม และระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2. การศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace) หมายถึง กระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู เขาใจถึงปจจัยของการเกิดสันติภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางสันติ
มีความสามารถในการแสวงหาทางเลือกเพื่อแกปญหาความขัดแยง และเปนผูมีใจรัก
สันติ ใฝหาสันติ เห็นคุณคาและมีทัศนคติในทางสันติ
3. มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ (concept of education for peace) หมายถึงชุด
ความคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพ
4. มโนทัศนสันติภาพ (peace concept) หมายถึง ชุดความคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
วิเคราะหขอมูลโดยจัดแบงมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพเปนยุคตางๆ ตั้งชื่อยุคตามลักษณะเดน
ของการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนั้นๆ
จากนั้นสรุปสาระและนําเสนอมโนทัศนการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาจากเอกสาร
ศึกษาความเปนมา มโนทัศน สภาพของการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย ทัศนะ
ของนักวิชาการที่มีตอมโนทัศนทางการศึกษาเพื่อสันติภาพ
และบริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาเพื่อสันติภาพตั้งแต พ.ศ. 2488 ถึงปจจุบัน โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
1. เก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยใชวิธีสัมภาษณ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานสันติภาพ หรือผูที่ทํางาน
ดานสันติภาพในองคกรตางๆเปนผูใหขอมูล
ขอมูลที่ตองการศึกษา ไดแก รายละเอียดการ
ดําเนินงานดานสันติภาพของหนวยงานนั้นๆ ทัศนะของผูใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ เปนตน
2. เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขารวมกิจกรรมของหนวยงานที่จัด
การศึกษาเพื่อสันติภาพ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และมโนทัศนสันติภาพ
ของหนวยงานนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการคนควาเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวมมา
จัดแบงมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศไทยออกเปนยุคตางๆ ตั้งชื่อยุคตามลักษณะ
เดนของการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนั้นๆ จากนั้นสรุปสาระและนําเสนอมโนทัศนการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ
1. จัดแบงมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพเปนยุคตางๆ
โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
มโนทัศนสันติภาพประกอบกับบริบทของสังคม และปจจัยแวดลอมในแตละชวง จากนั้นตั้งชื่อใหกับ
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพแตละยุค โดยคํานึงถึงลักษณะเดนของการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุค
นั้นๆ
2. สรุปสาระและนําเสนอมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ในสามหัวขอคือ บทบาทของ
การศึกษาเพื่อสันติภาพ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และมโนทัศนสันติภาพ ในสวนของการ
ตีความมโนทัศนเพื่อสันติภาพในแตละยุค ใชวิธีคัดเลือกคําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในยุค
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นั้นๆ แลวนําคําเหลานั้นมาจัดประเภทโดยใชมโนทัศนสันติภาพองคแบบรวม (Holistic Peace) มา
เปนแนวทางในการตีความ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดองคความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยซึ่ง
ประกอบดวยบทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และมโนทัศน
สันติภาพภายใตบริบททางสังคมยุคตางๆ
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บทที่ 2
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ยุคที่ 1: ยุครับวิทยาการจากตางประเทศ
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) – พ.ศ. 2515
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพยุคที่ 1 ในชวงเวลา
ตั้งแต พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2515 หรือยุครับวิทยาการจากตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

1. บริบททางสังคมไทยและตางประเทศ
หลังจากประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ประชาธิปไตย ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยประสบปญหาดานประชาธิปไตย อัน
เนื่องมาจากโครงสรางอํานาจทางการเมือง และประชาชนสวนใหญยังไมมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีสวนรวม จึงทําใหการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับอํานาจการตัดสินใจของผูนําทางการเมืองเปน
หลัก กลุมผูนําทางการเมืองหลัง พ.ศ. 2475 มีทั้งกลุมขาราชการพลเรือน และขาราชการทหารผลัด
กันขึ้นครองอํานาจ ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีสมัยแรก (พ.ศ.24812487) ไดใชแนวคิดแบบชาตินิยมเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ
มุงเนนการสราง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของความเปนไทยใหเกิดขึ้น
เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศใหทันสมัย
ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก นโยบายชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามมีหลวงวิจิตวาทการ
อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้นสงเสริมในดานวิชาการ โดยการแตงเพลง หนังสือ และคําปราศรัย
ตางๆให จอมพล ป. พิบูลสงครามพบกับปญหาทางการเมืองอันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2
จึงตองลาออก เปนผลใหฝายพลเรือนซึ่งเนนแนวทางแบบเสรีนิยมไดเขามาบริหารประเทศ แต
เนื่องดวยปญหาทางเศรษฐกิจหลังสงคราม ความเขมแข็งของกลุมทหาร และปญหาความไววางใจ
ทางการเมืองจากกรณีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล เปนเหตุให
ฝายทหารถือโอกาสเขามามีอํานาจทางการเมืองอีกครั้ง ในชวงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามทํา
รัฐประหาร (พ.ศ. 2490) และกลับมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 เปนชวงเวลาที่
สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาททางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนจุดเริ่มตนที่ไทยเปดรับ
ความชวยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา
ตอมาความวุนวายทางการเมืองที่
เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2500 นําไปสูการยึดอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ซึ่งมีนโยบายการ
พัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก
การประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจกรรม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ. 2504 ทําใหระบบ
เศรษฐกิจไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเปนหลักมาเปนโครงสราง
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เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
และการมีบทบาททางเศรษฐกิจของกลุมทุนขามชาติ และองคกร
ระหวางประเทศ (สุวิทย ไพทยวัฒน และ ปยฉัตร สินธุสะอาด, 2546: 175-222)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นชัดเจนประการหนึ่งในชวงเวลานั้นคือ การเพิ่มจํานวน
ประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระยะ 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2503 – 2513 ประชากรไทยเพิ่มขึ้นจาก 26
ลานคนไปเปน 36 ลานคน หรือรอยละ 38.4 ทําใหมีผลกระทบตอสังคมในดานการเกิดชุมชน การ
ยายถิ่นจากชนบทไปสูเมือง เกิดชนชั้นแรงงาน และชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546:
742)
ดานบริบททางสังคมระหวางประเทศ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2488
ประเทศมหาอํานาจไดรวมกลุมกันจัดตั้งองคการสหประชาชาติ (United Nation–UN) เพื่อสราง
ความรวมมือในดานการพัฒนา รวมทั้งมีความหวังวาจะสามารถชวยปองกันการเกิดความขัดแยง
หรือสงครามครั้งใหญในอนาคต ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ เปนลําดับที่
55 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ประโยชนที่ไทยคาดวาจะไดรับจากการเขาเปนสมาชิกของ
องคการสหประชาชาติ คือ การใชเวทีขององคกรระหวางประเทศนี้เพื่อแสดงความตองการของ
ประเทศเล็กที่มีตอประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งจะไดมีบทบาทระหวางประเทศมากขึ้น และไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ
การเงินจากการเขารวมกิจกรรมตางๆขององคการสหประชาชาติดวย
นับตั้งแตนั้นประเทศไทยไดมีสวนรวมอยางจริงจังในกิจกรรมขององคการสหประชาชาติ ในป
พ.ศ. 2490 ความบาดหมางระหวางสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียตไดขยายตัวมากขึ้น
โลกจึงถูกแบงเปนสองคาย คือ คายคอมมิวนิสต และคายเสรีประชาธิปไตย ทั้งสองคายพยายาม
สงเสริมขบวนการทางทหารและการเมืองในคายของตนใหเขมแข็ง ในรูปของการกอการราย การ
จารกรรม การปฏิวัติรัฐประหาร และการโฆษณาชวนเชื่อบอนทําลายระหวางกัน
กอใหเกิด
สถานการณขัดแยงตึงเครียดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย สวนไทยใช
นโยบายพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน และเปนแกนนําจัดตั้งสมาคมอาสา (ASA) หรือสมาคม
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ. 2504 ซึ่งไดพัฒนาไปเปนสมาคมเอาเซียน (Association of
Southeast Nation - ASEAN) ในป พ.ศ. 2510 ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริมสันติภาพ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค โดย
อาศัยพื้นฐานการทํางานฉันทมิตรและเสมอภาค (ปรัชญา เวสารัชช, 2546: 223-301)

2. มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
2.1 บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
สงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกทําใหนานาประเทศที่ตระหนังถึงปญหาสันติภาพ และรวมกัน
แสวงหาแนวทางปองกันมิใหเกิดสงครามอีก หนึ่งในแนวทางเหลานั้นคือการพัฒนาองคความรู
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ดานสันติภาพ และเผยแพรความรูเหลานั้นใหกวางขวางออกไป โดยการจัดประชุมนานาชาติ และ
การจัดทําสิ่งพิมพ องคกรระหวางประเทศเชนองคการสหประชาชาติ เปนองคกรหลักในการสราง
สันติภาพ ทั้งการในดานความรวมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ซึ่งองคการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เปนองคกรที่สําคัญในการเผยแพร
ความรูดานสันติศึกษา
สงครามภายในในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งสงครามอันเกิดจากความขัดแยงระหวาง
อุดมการณทางการเมือง 2 ขั้ว ทําใหเกิดความวิตกกังวลถึงการแผขยายของสงครามดังกลาววาจะ
รุนแรงดังเชนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เพิ่งสงบไป นักสันติภาพ องคกรดานสันติภาพนานาชาติ
รวมถึงองคการสหประชาชาติ และ UNESCO ซึ่งตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงเรงเผยแพรความรู
เกี่ยวกับภัยสงครามทั้งโดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และการเผยแพรสิ่งพิมพดานสันติภาพ
ไปสูสังคมทั่วโลก
แมวาประเทศไทยในสมัยกอนจะมีชุดความคิดเกี่ยวกับสันติภาพอยูแลว โดยอาจถูกเรียก
โดยถอยคําอื่น เชน สงบรมเย็น หรือ อยูดีมีสุข แตชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็นับเปน
จุดเริ่มตนสําคัญสําหรับการศึกษาเรื่องสันติภาพในสังคมไทย เพราะเปนชวงเวลาที่สังคมไทยเริ่มรับ
ชุดความคิดเกี่ยวกับสันติภาพของสากล ซึ่งยังคงเปนชุดความคิดหลักที่ใชจนกระทั่งปจจุบันนี้
เนื่องจากมโนทัศนสันติภาพที่ถูกจัดเปนศาสตรซึ่งมีระบบระเบียบไมไดเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย แตเปนองคความรูจากตางประเทศ สังคมไทยซึ่งตองการพัฒนาสันติภาพตามแนวคิดดังกลาว
จึงจําเปนตองสรางกระบวนการเพื่อเรียนรู และถายทอดองคความรูนั้นอยางถองแท เพื่อที่จะเปน
รากฐานสําหรับทําความเขาใจปรากฏการณสันติภาพในสังคมไทยตอไป ดังนั้นในระหวางป พ.ศ.
2548-2515 จึงเรียกไดวาเปนยุครับวิทยาการจากตางประเทศ
2.2 วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
1) การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพ
การประชุมและสัมมนาดานสันติภาพมักเปนการประชุมนานาชาติของหนวยงาน
ตางประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยของไทยเปนเจาภาพจัดประชุม และมีองคกรตางประเทศเปนแกน
นํา เนื่องจากขณะนั้นเปนชวงเริ่มตนของการรับความรูดานสันติภาพจากตางประเทศ ไดแก
การประชุมภูมิภาคเอเชีย เรื่อง “Increasing International Understanding through Teaching
about United Nation” เมื่อวันที่ 16-22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507 ที่ศาลาสันติธรรม กรุงเทพมหานคร
ของสมาคมวิชาชีพครูแหงโลก (WCOTP) โดยมีสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทยเปนเจาภาพ และ
ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และคุรุสภา
การประชุม “World Peace Through Law” ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2512
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การประชุมสมาชิกภูมิภาคเอเชียของสมาคมนักการศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพของโลก
เรื่อง “World Peace through Population Education” เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งมี
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
ปาฐกถาธรรมหัวขอ “Buddhism and the world peace” เปนภาษาอังกฤษ ของสุชีโวภิกขุ
ในป พ.ศ. 2496
2) สิ่งพิมพเกี่ยวกับสันติภาพ
สิ่งพิมพเกี่ยวกับสันติภาพสวนใหญเปนหนังสือและบทความที่ประมวลความรูที่ไดจากการ
ประชุมสันติภาพแตละครั้ง เชน หนังสือ “World Peace through Population Education” และ
“Buddhism and the world peace” บทความ “การสอนและวิจัยเรื่องสันติภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย” ของประชุม โฉมฉาย ตีพิมพในวารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา
สหประชาชาติ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งรายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศวาดวย
การสอนและการวิจัยสันติภาพ ซึ่งจัดโดยยูเนสโก ที่กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส บทความเรื่อง
“การประชุมสันติภาพของโลกโดยทางกฎหมาย” ของถาวร โพธิ์ทอง ตีพิมพในวารศาสตร
นิติศาสตร เดือนกันยายน พ.ศ. 2512 บทความ “การประชุมของศูนยสันติภาพแหงโลกโดยอาศัย
กฎหมาย” ตีพิมพในสารประชาชน ตีพิมพเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2512 และกันยายน 28 กันยายน
พ.ศ. 2512
สวนสิ่งพิมพสันติภาพที่เปนหนังสือแปลมีอยูคอนขางจํากัด ไดแก “ชีวประวัติของ
ขาพเจา” ของมหาตมะ คานธี ซึ่งแปลจาก “An Autobiography or The Story of My Experiments
with Truth” ตีพิมพครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 อีกเลมหนึ่งคือ “โครงสรางใหมเพื่อสันติภาพ” แปล
จาก “The emerging structure of peace, United States foreign policy, a report by President Richard
Nixon to the Congress, February, 1972” กลาวถึงวิวัฒนาการของนโยบายตางประเทศของ
สหรัฐอเมริกาตลอดชวงเวลาที่นิกสันบริหารประเทศ ตีพิมพใน พ.ศ. 2515
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2.3 มโนทัศนสันติภาพ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ ชวงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
(พ.ศ. 2488) – พ.ศ. 2515
มโนทัศนสันติภาพ
คําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ
มิติความเปนมนุษย Buddhism, Truth, มหาตมะ คานธี
มิติทางสังคม
International Understanding, World Understanding, United Nation,
Law, Population Education, foreign policy, กฎหมาย, นักกฎหมาย,
สงคราม
มิติดานสิ่งแวดลอม มิติที่ 1 มิติความเปนมนุษย
มโนทัศนสันติภาพในมิติความเปนมนุษยในยุคนี้มีการกลาวถึงแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา และแนวคิดของมหาตมะ คานธี
แนวคิดสันติภาพตามแนวทางของพุทธศาสนาปรากฏอยูในการปาฐกถาธรรมหัวขอ
“Buddhism and the world peace” ของสุชีโวภิกขุเมื่อป พ.ศ. 2496 การนําเสนอมโนทัศนสันติภาพ
ตามแนวทางของพุทธศาสนาในยุคสมัยเดียวกันกับที่สังคมไทยมุงเนนการเปดรับวิทยาการความรู
ดานสันติภาพจากสังคมภายนอก
เปนปรากฏการณที่สามารถสะทอนถึงรากฐานความรูใน
สังคมไทยที่มีอยูดั้งเดิมดังเชนหลักธรรมทางพุทธศาสนา วาสามารถใชเปนแนวทางในการธํารง
ความสงบสุขของสังคมไดเชนเดียวกันกับแนวคิดสันติภาพของทางสากล
สวนแนวคิดของคานธี (2513) ที่เกี่ยวกับความจริง หรือ สัตยะ เริ่มเผยแพรในประเทศไทย
จากหนังสือ “ชีวประวัติของขาพเจา” หรือ “An Autobiography or The Story of My Experiments
with Truth” ซึ่งแมไมไดเปนหนังสือที่กลาวถึงสันติภาพโดยตรงเสียทีเดียว แตเปนเรื่องราวตลอด
ชีวิตและทัศนะของคานธีที่ไดทดลองความจริง สําหรับจรรโลงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ทุกชนิด เพื่อ
พิสูจนวาการใชความสัจจริงกอใหเกิดผลอยางไร เนื้อหาในเลมจึงเปนฐานสําหรับทําความเขาใจ
แนวคิดสันติวิธีของคานธี และสามารถใหผูอานที่สนใจดานสันติภาพเกิดแรงบันดาลใจในการยึด
มั่นในหนทางแหงความไมรุนแรงได
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มิติที่ 2 มิติทางสังคม
มโนทัศนสันติภาพในมิติทางสังคม ปรากฏแนวคิดหลายลักษณะ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับ
สงคราม กับกฎหมาย ความเขาใจอันดีระหวางประเทศ และประชากรศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับสงครามเปนแนวคิดชุดแรกๆที่ถูกใชเพื่ออธิบายมโนทัศนสันติภาพ โดย
การนิยามความหมายของสันติภาพวาเปนภาวะที่ตรงขามกับการมีสงคราม
การสรางสันติภาพ
ใหกับสังคมหรือโลกจึงอยูที่การยุติสงคราม หรือการปองกันมิใหสงครามเกิดขึ้น ดังนั้นสาระหลัก
ของการใหความรูดานสันติภาพจึงมักเปนการนําเสนอลักษณะของสงคราม
เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลอันรายแรงของสงครามอันจะเกิดขึ้นกับมนุษย มโนทัศนลักษณะนี้ปรากฏอยูใน
บทความหลายชิ้น เชน “สงครามกับประชากร” ของสุเมธ ตันติเวชกุล ตีพิมพในรัฐศาสตรนิเทศ
ฉบับเดือนเมษายน 2515 บทความ “สงครามกําจัดเขต” ของ เล็ก แนวมาลี ตีพิมพในรัฏฐาภิรักษ
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2503 บทความ “สงครามกับนักเศรษฐวิทยา” ของปราศรัย (นามแฝง)
ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยกองทัพบก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2511 บทความเรื่อง “ลักษณะและบทบาท
ของสงครามสมัยปจจุบัน” ของจิร วิชิตสงคราม ตีพิมพในวารสารรัฏฐาภิรักษ เดือนเมษายน พ.ศ.
2510 รวมทั้งงานแปลเรื่อง “โครงสรางใหมเพื่อสันติภาพ” ของริชารด นิกสัน ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงของประเทศมหาอํานาจตอการทําสงคราม ณ ขณะนั้นวา
“...สันติภาพที่ยืนนานก็คือสภาวะตางๆชุดหนึ่งซึ่งจะตองใชความ
พยายามจริงจังสรางสรรคขึ้น สันติภาพเกิดขึ้นเองไมไดโดยเรามองดูอยู
เฉยๆ หรือโดยแสดงทาทีทางศีลธรรมออกมาตางๆนานา หรือจะเกิดขึ้น
เองโดยอัตโนมัติดวยการยุติสงครามก็ไมไดเชนกัน ในศตวรรษนี้มีสงคราม
กี่ครั้งแลวที่สิ้นสุดลงโดยปราศจากสันติภาพอันยั่งยืน
เพราะวาบรรดา
รัฐบุรุษทั้งหลายบกพรองตอการกอรูปสันติภาพอันถาวรขึ้นมาจากสภาวะ
ตางๆที่ปรากฏจากการขัดแยงกันนั้น สิ่งนี้เองที่ทําใหเกิดความแตกตางขึ้น
เมื่อเราดําเนินการตางๆกันไปในการขจัดรองรอยของยุคกอนขณะที่เราสูยุค
ใหม อนาคตของสันติภาพ...ในเอเชีย ในตะวันออกกลาง และในยุโรป...
นั้นขึ้นอยูกับความตั้งใจแนวแน และความมุงหมายอันแนนอนของนโยบาย
อเมริกันตอทั่วโลกเปนอยางมากทีเดียว” (ริชารด นิกสัน, 2515: 306)
สวนแนวคิดดานกฎหมายกับการสรางสันติภาพ
เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ปรากฏอยูใน
สิ่งพิมพหลายชิ้น เนื่องมาจากการจัดประชุม “World Peace Through Law” ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
การประชุมหัวขอเดียวกันนี้ไดจัดขึ้นหลายครั้งทั่วโลก การประชุมดังกลาวทําใหนักกฎหมายของ
ไทยใหความสําคัญตอระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยธํารงรักษาสังคมใหดําเนินไปตาม
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กฎเกณฑและเกิดความสงบสุข ตัวอยางมโนทัศนนี้ เชน บทความ “สันติภาพกับบทบาทของนัก
กฎหมาย” ของมารุต บุนนาค ตีพิมพในวารสารทนายความ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2512 บทความ
“รายงานการประชุมสันติภาพแหงโลกโดยกฎหมาย” ของประพนธ สาตะบาน ตีพิมพในบท
บัณฑิต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2509 เปนตน
มโนทัศนสันติภาพสวนใหญในวงการการศึกษาไดรับอิทธิพลจากยูเนสโก ทั้งแนวทาง
การศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางประเทศ (Education for World Understanding หรือ
Education for international Understanding) และแนวทางการศึกษาตางวัฒนธรรม โดยพยายามใช
การศึกษาทําใหคนที่มีความแตกตางกัน สามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยมีความเขาใจ เคารพ เปน
มิตร และคิดชวยเหลือกัน และ นอกจากนี้ยังปรากฏแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพผานประชากร
ศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นจากความตระหนักถึงปญหาความขัดแยงของมนุษยที่จะตามมาจากการที่ประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การศึกษาจึงเขาไปมีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับปญหาประชากร และ
การวางแผนครอบครัว
หลักการสําคัญของนโยบายทางการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศของยูเนสโก จํานวน 6 ขอปรากฏในบทความเรื่อง “แนวทางไปสูสันติภาพ และสันติ
ศึกษา” ของ วิชัย ตันศิริ (2529: 225) ใหความสําคัญกับการปลูกฝงคุณคาสันติภาพ และทักษะที่
จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หลักการขอ 1 สรางมติระหวางชาติและการมองโลกอยางกวางๆในการศึกษาทุกระดับและ
ในทุกรูปแบบ
หลักการขอ 3 กอใหเกิดการตระหนักถึงความจําเปนที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่มี
มากขึ้นระหวางบุคคลและชาติตางๆทั่วโลก
หลักการขอ 2 กอใหเกิดความเขาใจและการเคารพซึ่งบุคคลทุกชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
อารยธรรม คานิยมและแนวทางการดํารงชีวิต โดยสอนทั้งวัฒนธรรมและเชื้อชาติของตนและ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่น
หลักการขอ 4 ใหเกิดความสามารถในการติดตอกับผูอื่น
หลักการขอ 5 การตระหนักถึงไมเพียงแตสิทธิ แตคํานึงถึงหนาที่ของบุคคล กลุมสังคม
และชาติทั้งหลายจะตองมีตอกันและกัน
และ หลักการขอ 6 ความพรอมของแตละบุคคลที่จะเขารวมในการแกไขปญหาของชุมชน
ของตน ประเทศของตน และโลกโดยทั่วไป
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ (2537: 8) ใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความ
เขาใจอันดีระหวางชาติระหวางวัฒนธรรมไววา
“แมจะมีเปาหมายในการสงเสริมความรักความ
เขาใจอันดีตอกัน อันจะนําไปสูการสรางสรรคสันติภาพรวมกัน แตแนวทางการจัดการศึกษา
ดังกลาวนั้นก็ไมไดกลาวถึงเรื่องของปญหาสันติภาพตางๆ ที่เกี่ยวของกับสันติภาพโดยตรง เชน
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ปญหาเรื่องความขัดแยงและความรุนแรง ปญหาเรื่องการบริหารความขัดแยง ปญหาเรื่องสงคราม
และแนวทางการไดมาซึ่งสันติภาพ ตลอดจนความหมายและขอบเขตของสันติภาพ”
สวนแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพผานประชากรศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนประชากรศึกษา เพื่อใหสังคมไทยเกิดการวางแผนครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
หากการวางแผนประชากรไมมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดปญหาสังคมนานัปการตามมา ทั้งดาน
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษ ปญหาสุขภาพและโภชนาการ ปญหาเศรษฐกิจ
ทั้งระดับชาติ ในชนบท ปญหาการจางงาน และการจัดบริการสาธารณะอยางเพียงพอและมี
คุณภาพ ซึ่งหากปญหาตางๆเหลานี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอความขัดแยงและสันติภาพ
ของสังคม (Brahmawong, Chaiyong, 1972)
อยางไรก็ตามแมวาแนวคิดเรื่องสันติภาพจะเขามาสูระบบการศึกษาของไทยแลวก็ตาม
แตเมื่อพิจารณาในแบบเรียนของไทยพบวาสาระในการปลูกฝงสันติภาพยังไมถูกประยุกตใชกับ
แบบเรียนของไทย เชน การนําเสนอมุมมองตอความสัมพันธระหวางไทยกับเพื่อนบาน ใน
แบบเรียนเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต “เพื่อนบานของเรา” ที่ถูกพัฒนาขึ้นในสมัยอุดมการณ
ชาตินิยมรัฐประชาชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481- 2485 และ พ.ศ. 2490-2499) ที่มี
ลักษณะดังนี้
“เนนย้ําถึงการรวมกลุมชาติพันธุชนชาติไท ทั้งกลุมที่อาศัยอยูใน
และนอกประเทศ เพื่อสรางเอกภาพของรัฐดวยวิธีการครอบครองเอาชัย
ชนะเหนือดินแดนตางๆ ที่มีชนชาติไทยอาศัยอยู รวมถึงอินโดจีน ที่มีรัฐ
ลาวและเขมร
เนื่องจากถูกอธิบายวาเปนดินแดนในอาณัติของ
ราชอาณาจักรไทยในอดีต ที่มีความหมายวาเมืองขึ้น ไมใชเพียงแครัฐใน
อารักขาหรือประเทศราช อุดมการณชาตินิยมของรัฐ ยังย้ําความสําคัญของ
เสถียรภาพของรัฐที่มีเปาหมายอยูที่การสรางกําลังกองทัพใหเขมแข็ง และ
ปลุกเราสํานึกเรื่องความรักชาติในหมูประชาชน นโยบายรวมไทยจะสราง
ความเปนปกแผนใหกับรัฐประชาชาติและรวมชนเผาไทยทั้งหมดใหเขามา
เปนชาติยิ่งใหญชาติเดียวกัน ชาตินิยมกระแสหลักนี้ไดรับการเรียกขานวา
เปนชาตินิยมแบบเผาพันธุนิยม” (วารุณี โอสถารมย, 2544: 28)
ภาพสะทอนความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
แบบเรียนวิชาสังคมศึกษาวาดวย “ประเทศของเรา” ภายใตอุดมการณชาตินิยมแบบใหมตั้งแตสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ. 2500 – 2506) เรื่อยมาจนถึงสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.
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2506-2516) ที่ปรับเนื้อหาแบบเผาพันธุนิยมใหเขากับนโยบายรัฐบาลในยุคเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
มุงเนนความรักชาติและความมั่นคงแหงชาติ มีลักษณะดังนี้
“คําอธิบายประวัติศาสตรชาติไทยในแบบเรียนมีความหมายที่แสดง
ถึงความยิ่งใหญของชนชาติไทย ที่มีเหนือดินแดนชนชาติอื่น แบบเรียนยัง
ไดสรางภาพอดีตใหกับ “ชนชาติอื่น” ที่มีฐานะเปนคนอื่นไมใช “คนไทย”
อยูรายลอมราชอาณาจักรไทยในทางลบอีกดวย ขอมหรือเขมรโบราณถูก
สรางภาพใหเปนเจาผูครองผูกดขี่ ใชอํานาจไมเปนธรรมและเปนผูราย จน
ทําใหกลุมคนไทยตองลุกฮือขึ้นมาตอตานเพื่อความเปนเอกราช พมาก็เปน
อีกชนชาติหนึ่งที่เปนศัตรูถาวร เปนคูสงครามของกองทัพไทยตลอดสมัย
ประวัติศาสตรอยุธยาและตนกรุงเทพฯ ในขณะที่ลาวและมลายู แมจะไมมี
ขอมูลในสวนนี้ชัดเจนมากนัก แตก็ถือวามีสถานภาพดอยกวาเพราะมีฐานะ
เปนเมืองขึ้นของไทย เนื่องจากแพสงครามตอไทยเชนเดียวกับเขมรสมัย
หลัง” (วารุณี โอสถารมย, 2544: 41)
มุมมองตอประเทศเพื่อนบานตามที่ปรากฏในแบบเรียนทั้ง 2 ฉบับ นอกจากจะสะทอนให
เห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางประเทศยังไมถูกนํามาใชพัฒนา
การศึกษาของไทยแลว ยังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองที่
เกิดขึ้นทั่วโลกและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาสูการปลูกฝงทัศนะที่หวาดระแวง
กันและกันผานแบบเรียนฉบับตางๆ
มิติที่ 3 มิติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ไมพบหลักฐานเกี่ยวกับสันติภาพในมิติดานสิ่งแวดลอม
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บทที่ 3
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ยุคที่ 2: ยุคปญญาชนนําทาง
พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพยุคที่ 2 ในชวงเวลา
ตั้งแต พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534 หรือยุคปญญาชนนําทาง มีรายละเอียดดังนี้

1. บริบททางสังคมไทยและตางประเทศ
ปญหาการปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร การคอรัปชั่น ความเสมอภาคทางสังคม
ตลอดจนปญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดดานนโยบายเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานหลายป ทําให
ประชาชนกลุมตางๆมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองสิทธิของ
ตน จนนําไปสูการเคลื่นไหวของนิสิตนักศึกษา และประชาชนเพื่อขับไลเผด็จการทหาร ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 หลังไดรับประชาธิปไตย ปญหาสังคมตางๆที่เคยถูกปดกั้นไดถูกเปดเผย ในรูป
ของการเดินขบวนเรียกรอง การรองเรียนตอรัฐบาล การนัดหยุดงาน การรองทุกขของชาวนา ฯลฯ
ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหา และรัฐบาลก็ไมสามารถตอบสนองขอเรียกรองที่มีมากมายได
ทุกกรณี สภาพสังคมจึงเริ่มมีความตึงเครียด ประชาชนเกิดอุดมการณแตกตางกันไปสองกลุม คือ
กลุมแนวคิดสังคมนิยมและกลุมแนวคิดประชาธิปไตย จนสุดทายเมื่อความขัดแยงบานปลายจน
กลายเปนเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหกลุมทหารกลับเขามา
แทรกแซงและโคนลมระบอบประชาธิปไตย ดานเศรษฐกิจแมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) จะหันมาใหความสนใจกับการกระจายรายไดและบริการทาง
สังคมใหกวางขวางขึ้น การพัฒนาโดยรวมของประเทศยังคงประสบปญหาเรื่องความเสมอภาคทาง
สังคมและการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน อันนําไปสูปญหาการพัฒนาและความขัดแยงใน
สังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2516 เปนตนมา อํานาจของฝายทหารและฝายราชการได
ลดลง ฝายนักธุรกิจเริ่มเขามามีบทบาทในการควบคุมอํานาจรัฐโดยตรงมากขึ้น ทั้งในลักษณะการ
รวมปรึกษาหารือระดับนโยบาย หรือในลักษณะที่ผูมีภูมิหลังทางธุรกิจเขามาเปนนักการเมือง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดทําใหความสัมพันธระหวางอํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการ
เมืองแยกออกจากกันไดยาก (นวพร เรืองสกุล, 2546: 334-335)
บริบททางสังคมระหวางประเทศ ผลของสงครามเย็นระหวางขั้วมหาอํานาจ 2 ฝาย
กอใหเกิดสงครามตัวแทนในประเทศตางๆทั่วโลก
ดังความขัดแยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดแก รัฐบาลของนายพลพอลพตของกัมพูชาไดใชนโยบายผลักดันประชาชนคืนสูชนบท ในป
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พ.ศ. 2518 เกิดการปราบปรามปญญาชน และเขนฆาประชาชนชาวกัมพูชารวมถึงชาวเวียดนาม
จํานวนมาก
ทําใหรัฐบาลเวียดนามใชกําลังทหารเขาแทรกแซงปญหาการเมืองของกัมพูชาใน
ปลายป พ.ศ. 2521 เหตุการณนี้กอใหเกิดปญหาความมั่นคงโดยตรงตอชายแดนไทยกับกัมพูชา ทั้ง
ดานการกระทบกระทั่งทางทหาร และปญหาการอพยพของคนอินโดจีน ซึ่งใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ
10 ปกวาจะคลี่คลายลง คือ เมื่อเวียดนามยอมถอนทหารออกจากกัมพูชาในป พ.ศ. 2532 สวน
สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อสหภาพโซเวียตลมสลายป พ.ศ. 2534 สงผลใหหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกา
กลายเปนมหาอํานาจเพียงชาติเดียวของโลก
ความรวมมือระหวางประเทศตางๆเปลี่ยนจาก
เปาหมายดานความมั่นคง เปนการพัฒนาไปสูความกินดีอยูดี และการแลกเปลี่ยนทางการคา
(ปรัชญา เวสารัชช, 2546: 223-301)

2. มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
2.1 บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
การเมืองโลกรวมทั้งการเมืองไทยที่อยูในบรรยากาศตึงเครียดของสงครามเย็น ทําใหการ
เผยแพรความรูเรื่องสันติภาพเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคม โดยเฉพาะเมื่อไดรับแรงกระตุน
จากองคการสหประชาชาติซึ่งประกาศใหป พ.ศ. 2528 เปนปครบรอบ 40 ปสงครามโลกครั้งที่ 2
และใหป พ.ศ. 2529 เปนปสันติภาพสากล ยิ่งสงเสริมใหบทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ไมเพียงแตปจจัยภายนอกประเทศเทานั้นที่ทําใหการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
เติบโตและรุงเรือง แรงกดดันที่สังคมไทยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารอยางยาวนาน ได
สงผลใหประเด็นความไมเปนธรรมในสังคมไดรับความสนใจอยางจริงจัง ทั้งเรื่องปญหาความชอบ
ธรรมทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาจริยธรรม ฯลฯ รวมถึงประเด็นดาน
สันติภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งสันติภาพเชิงโครงสราง
กลุมปญญาชน นักคิด และนักวิชาการผูมีการศึกษาดี เปนกลุมที่ตระหนักและมีบทบาท
เปนผูนําในการชี้นําสังคมถึงปญหาและทางแกไขตางๆ ในเรื่องสันติภาพก็เชนเดียวกัน ในยุคนี้
เปนชวงเวลาที่ปญญาชน นักวิชาการไทยสามารถสังเคราะหความรูดานสันติภาพไดเชนเดียวกับ
นานาประเทศ และไดรวมมือกันเผยแพรความรูนี้ออกสูสังคมในวงกวาง วิวัฒนาการของมโนทัศน
การศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนี้ จึงเรียกไดวาเปนยุคแหงปญญาชนนําทาง
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2.2 วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
1) การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพ
การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพถูกจัดขึ้นบอยครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ.
2529
ซึ่งยูเนสโกประกาศใหเปนปสันติภาพสากล
และมีทบวงมหาวิทยาลัยเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปสันติภาพสากล
เปนปจจัยกระตุนสําคัญที่ทําใหการ
ประชุม และสัมมนาดานสันติภาพเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ดังเชน โครงการ “ปาฐกถาสัญจร”
(Lecture Tours) ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการจัดปาฐกถาเปนคณะ (Panel Lectures) เดินทางเปนคณะ
ไปแสดงปาฐกถาตอที่ประชุม ณ ตําแหนงศูนยรวมตางๆ ทั้งในสวนภูมิภาคและสวนกลางทั่ว
ประเทศไทย รวมทั้งสิ้นกวา 40 ครั้ง จากขอมูลในบทความ “ประวัติการเสริมสรางสันติภาพของ
ไทย” ของประชุมสุข อาชวอํารุง (2530ก: 124-131) ประกอบกับการคนควาหลักฐานเอกสาร
วิชาการประกอบการประชุมสันติภาพอื่นๆจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ สามารถเรียบเรียง
การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพไดดังนี้
ในป พ.ศ.2525 สมาคมนักการศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพของโลก (IAEWP) สาขา
ประเทศไทยซึ่งมี ประชุมสุข อาชวอํารุงเปนประธานสมาคม ไดพัฒนาหลักสูตรครุศึกษา วิชาเอก
สันติศึกษา ระดับประโยคปริญญาตรีครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรขึ้น และนําเสนอตอที่ประชุม
World Congress ครั้งที่ 3 ของสมาคม
วันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528 Young President Organization จัดประชุมเรื่อง “ความ
เขาใจอันดีระหวางวัฒนธรรมนานาชาติ”
วันที่ 4-11 มีนาคม พ.ศ. 2528 ยูเนสโกจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟค ครั้งที่ 5 ซึ่งมีมติที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการศึกษาเพื่อสันติภาพรวมอยูดวย
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดชุมนุมเพื่อสันติภาพ ที่ธรรมสถาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรวมระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันวิสาขบูชา ในงานมีการ
บรรยายและอานบทรอยกรองทํานองเสนาะ พรอมดนตรีพื้นเมืองของไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสัมมนานิสิตมหาบัณฑิต เรื่อง “สันติภาพ
กับความหวังใหมในสังคมศึกษา” ระหวางวันที่ 19-22 สิงหาคม พ.ศ. 2528
คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมตกลงกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมินิโซตา สหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการระหวางประเทศ เรื่องสันติศึกษา ในป พ.ศ.
2529
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2528 โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการ
สัมมนากลุมผูสนใจวิชามนุษยกับสันติภาพ
เพื่อเตรียมเปดวิชาสันติวิทยาเปนวิชาเลือกหมวด
การศึกษาทั่วไป ในปการศึกษา 2529
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วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัด
ประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ”
วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2529 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุม
วิชาการเรื่อง “สันติศึกษากับการแกไขปญหาความขัดแยง” การประชุมเปนการบรรยายอภิปราย
เสนอบทความทางวิชาการ
โดยเนนองคประกอบที่จะนําไปสูสันติภาพ
การวิเคราะหเหตุ
กระบวนการของความขัดแยง ความแตกตางกันทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ตอมาระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2529 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด
ประชุมวิชาการระหวางประเทศเรื่อง “Higher Education and the Promotion of Peace”
คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดประชุมวิชาการเรื่อง “อํานาจและยุทธวิธีไร
ความรุนแรง” ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชประเด็นปสันติภาพสากล เปนเนื้อหาหลักในการจัดงานวัน
หองสมุด ป พ.ศ. 2529 ในวันที่ 2-12 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เรื่อง
“หนทางสูสันติภาพ” การโตวาที การฉายวิดิโอเทป สไลด ภาพยนตรเกี่ยวกับสันติภาพ
หลังสิ้นสุดการเฉลิมฉลองสันติภาพสากลใน พ.ศ. 2529 การศึกษาเพื่อสันติภาพไดเกิดขึ้น
นอยลง แตยังพอปรากฏใหเห็นเปนระยะๆในวงวิชาการ เชน โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรวมกับสมาคมสหประชาชาติแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “สันติภาพศึกษา”
ในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ บทบาทของ
สหประชาชาติกับสันติภาพ และกองกําลังรักษาสันติภาพ
ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดปาฐกถาหัวขอ “ความรักและ
สันติภาพของคนหนุมสาวในทรรศนะของชาวพุทธ” ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2532 โดยมี
เขมานันทะเปนองคปาฐก
วันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนาสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การใชทรัพยากรกับความขัดแยงทาง
สังคม : พลวัตของการเปนนิคกับทางเลือกการพัฒนา”
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมวิชาการสันติภาพศึกษา เรื่อง สิ่งแวดลอมศึกษา
ในป พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนปเยาวชนเพื่อสันติภาพ และป พ.ศ. 2529 ซึ่งเปนปสันติภาพสากล
ขององคการสหประชาชาติ องคกรภาคประชาชนของไทยก็ไดมีการจัดประชุม สัมมนาดาน
สันติภาพขึ้นเชนกับภาคสวนอื่นๆของสังคม ไดแก
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องคกรเอกชน 30 องคกรรวมจัดกิจกรรมสัปดาหสันติภาพ เพื่อรวมระลึกถึงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งไดผานไปครบ 50 ป กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2528
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จัดประชุมสภาสตรีระหวางประเทศ เรื่อง “บทบาทของ
สตรีตองานสันติภาพ” ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2528
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2529 นักพัฒนาเอกชนรวมกับ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาเรื่อง “สถาบันทางการศึกษากับการสรางเสริมสันติสุขในสังคมไทย” และ
เรื่อง “องคกรพัฒนาเอกชนกับการสรางเสริมสันติสุขในสังคมไทย”
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2529 กรมไปรษณียโทรเลขจัดอภิปรายเรื่อง “การสื่อสารกับการ
เสริมสรางสันติภาพ” เนื่องในวันสื่อสารแหงชาติ 2529 และจัดอภิปรายเรื่อง “การสอนทางไกลกับ
การเสริมสรางสันติภาพ” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529
วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2530 โครงการสื่อเพื่อสันติภาพ รวมกับนิตยสารถนนหนังสือ จัด
ประชุมระดมความคิดเรื่อง “แนวทางการสรางสรรคสื่อเพื่อสันติภาพสําหรับเยาวชนไทย” เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางสรางสรรคสื่อเพื่อสงเสริมสันติภาพสําหรับเด็กและเยาวชนอยางมีหลักวิชาและมี
ประสิทธิผล
2) สิ่งพิมพเกี่ยวกับสันติภาพ
สิ่งพิมพวิชาการดานสันติภาพในชวงเวลานี้ มีทั้งสิ่งพิมพประเภทบทความ
หนังสือ
เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบการประชุมดานสันติภาพจํานวนมาก ปริมาณ
สิ่งพิมพสันติภาพในยุคนี้สามารถประเมินคราวๆจากเอกสารสารสนเทศเพื่อสันติภาพ เรื่อง “บรรณ
นิทัศนสิ่งพิมพเรื่องสันติภาพ เลม2” ของพวงทอง รุงสวัสดิทรัพย (2532) ซึ่งไดพยายามรวบรวม
รายชื่อและรายละเอียดโดยยอของสิ่งพิมพดานสันติภาพ ที่ตีพิมพกอน พ.ศ. 2525 จนถึงตนป พ.ศ.
2532 ซึ่งในจํานวนนี้เปนสิ่งพิมพสันติภาพที่พิมพระหวางป พ.ศ. 2516 – 2532 มากกวา 250
รายการ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกาวหนารุงเรืองขององคความรูดานสันติภาพในประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นจากอดีต
สิ่งพิมพจํานวนมากไดรับแนวคิดสันติวิธีของนักคิดคนสําคัญของโลก ทั้งชาวตะวันออก
และชาวตะวันตก
ตัวอยางรายชื่อหนังสือ และบทความที่เกี่ยวของตางๆจาก “บรรณนิทัศน
สิ่งพิมพเรื่องสันติภาพ เลม2” มีดังนี้
“โลกทั้งผองพี่นองกัน” ของ มหาตมา คานธี แปลโดย กรุณา เรืองอุไร กุศลาศัย ตีพิมพในป พ.ศ. 2523 ซึ่งเสนอความคิดของคานธีตอ
การอยูรวมกันของมนุษยในโลกนี้ และแนวคิดเรื่องอหิงสาหรือการไม
ใชความรุนแรง
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บทความของ ชาญณรงค เมฆินทรางกูร เรื่อง “วิโนภา ภเว บิดา
แหงขบวนการภูทาน” ตีพิมพในปาจารยสาร ป พ.ศ. 2519 เกี่ยวกับ
ประวัติของวิโนภา ภเว ที่ไดรับการยกยองจากมหาตมะ คานที วาเปน
นักสัตยาเคราะหคนที่ 1 นอกจากนี้ยังกลาวถึงวิธีการแกปญหาเรื่องที่ดิน
โดยการใหที่ดินเปนทาน หรือ ภูทาน ดวยแนวทางแหงสันติวิธี
บทความแปลของติช นัท ฮันห เรื่อง “บทหนึ่งของการสรางสรรค
สันติภาพในเวียดนาม” ตีพิมพในศานติสังคม ป พ.ศ. 2527 เกี่ยวกับ
ปญหาสงครามเวียดนาม และหนทางแหงสันติภาพตามแนวทางของกลุม
พุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม
บทความเรื่อง “ปฏิบัติการความรัก การตอสูแบบสันติวิธีเพื่อ
สันติภาพในเวียดนาม” ของวิศิษฐ วังวิญู และสันติสุข โสภณสิริ
เกี่ยวกับบทบาทของพุทธศาสนาตอชาวเวียดนามในศตวรรษที่สอง ซึ่งมี
สวนสัมพันธกับการเริ่มตนความคิดของชาวเวียดนามเกี่ยวกับการตอสู
ดวยสันติวิธี
ทําใหรูปแบบและวิธีการตอสูแตกตางไปจากของคานธี
เชน การอดอาหาร การสวดมนต การสละชีวิตเพื่อเปดความสวางใหแก
ประชาชน การตัดอวัยวะตนเองเพื่อตักเตือนรัฐบาลมิใหใชความรุนแรง
นําศาลไหวบรรพบุรุษประจําตระกูลออกประจันหนากับรถบนทองถนน
โกนศีรษะประทวง การไมรวมมือกับรัฐบาล ฯลฯ เปนตน ตีพิมพในปา
จารยสาร พ.ศ. 2517
“อํานาจและยุทธวิธีไรความรุนแรง” แปลจาก “Power, Struggle
and Peace” ของ ชารป ยีนแปลโดยชัยวัฒน สถาอานันท คมสัน หุตะ
แพทย และไพศาล วงศวรสิทธิ์ ตีพิมพป พ.ศ. 2529 หนังสือเลมนี้
อธิบายธรรมชาติการตอสูแบบไรความรุนแรง อันไดแก ทฤษฎีแหง
อํานาจของการตอสูแบบไรความรุนแรง ประวัติศาสตรและลักษณะของ
การปฏิบัติการไรความรุนแรง วิธีการในการตอสู และพลวัตรของการ
ตอสูในการคัดงางระบบการกดขี่
ซึ่งใชวิธีการปราบปรามดวยความ
รุนแรง ทั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเพื่อการปองกันประเทศ
บทความของโบเซิรน แอนเดอรส และ แมค แอนดรู เรื่อง “สันติ
วิธีกับการตอตานรัฐประหาร” ถอดความจาก “Resistance Against
Military Coups: The Algerian Generals in Revolt and the Kapp Putsch”
ซึ่งเปนตัวอยางการใชสันติวิธีของประชาชนในการตอตานรัฐประหาร
ของนายพลเดอรโกล ในอัลจีเรียป พ.ศ. 2504 และรัฐประหารของ ดร.
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วูลฟกัง แคปป และนายพล ฟอน ลุดวิทซ ในเยอรมัน ป พ.ศ. 2463
ตีพิมพในปาจารยสาร ป พ.ศ. 2519
“ศัตราของผูไรอาวุธ: สันติวิธีกับการปฏิวัติ” ของไพศาล วงศวร
สิทธิ์ ซึ่งประกอบดวยบทความ 2 ชิ้น คือ 1) สันติวิธี เสรีประชาธรรม
และอํานาจของประชาชน 2) การปฏิวัติในฟลิปปนส: แบบฉบับของการ
ปฏิบัติการสันติวิธี ตีพิมพ พ.ศ. 2530
บทความแปลของ ลาคี จอรจ เรื่อง “พลังแหงการเปลี่ยนแปลง”
แปลจาก “Power to force Change in Strategy for a Living Revolution”
เกี่ยวกับการตอสูใน 3 ประเทศ ที่ชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดและความเปนไปได
ของวิธีการตอสูโดยใชหลักอหิงสธรรม ไดแก การตอสูของนักศึกษา
ฝรั่งเศส ที่ตอตานจักรวรรดินิยม ในป พ.ศ. 2511 การตอสูกับรัฐบาลเผด็จ
การในเอลซาวาดอรป พ.ศ. 2486 และการประทวงรัฐบาลเผด็จการใน
กัวเตมาลา ตีพิมพในปาจารยสาร พ.ศ. 2517
บทความแปลเรื่อง “ปฏิบัติการอยางสันติ : ที่ขาพเจาพบ” ของ
กอส ฮิลเดการ ตีพิมพในศานติสังคม ป พ.ศ. 2530 ซึง่ เปนเรื่องเลาถึง
ประสบการณของผูเขียนเมื่อครั้งเปนทหารของประเทศฝรั่งเศสชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกจับเปนเชลยในคายกักกันของนาซีใน
ฝรั่งเศส ซึ่งผูเขียนไดพยายามใชแนวทางสันติวิธีหรือพลังแหงความรัก
เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีขึ้นภายในที่คุมขัง
ผลงานแปลเรื่อง “ผลสําเร็จของการตอสูดวยสันติวิธี” ของ เครก ริ
ชารด บี ซึ่งเกี่ยวกับกรณีศึกษาการตอสูของประชาชนที่ใชแนวทาง
อหิงสาตอสูกับอํานาจรัฐที่มีอาวุธทั้งที่เกิดขึ้นในอินเดีย
ฮังการี
แอฟริกาใต เดนมารก นอรเวย และสหรัฐอเมริกา จัดพิมพโดยมูลนิธิ
โกมลคีมทอง เมื่อ พ.ศ. 2519
สวนคูมือดานสันติภาพเลมแรกๆที่ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยคนไทย คือ “สรางสันติดวยมือเรา”
ของ ไพศาล วงศวรสิทธิ์ หรือพระไพศาล วิสาโลในปจจุบัน ตีพิมพครั้งแรก พ.ศ. 2533 โดยกลุม
ประสานงานศาสนาเพื่อสังคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติวิธีและปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่งรวมทั้ง
ประสบการณ วิธีการ และทักษะตางๆ
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ดานสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษากับสันติภาพ มีทั้ง สิ่งพิมพที่กลาวถึงความสําคัญ
และความเปนมาของการศึกษาเพื่อสันติภาพ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และการผลิต
ครูดานสันติภาพ
การเสนอแนวคิดการศึกษาเพื่อสันติภาพในเชิงทฤษฎีที่สําคัญ เชน บทความ “การจัดการ
ศึกษาเพื่อสันติภาพ” ของ วิจิตร ศรีสอาน (2529: 190-193) และบทความเรื่อง “แนวทางไปสู
สันติภาพ และสันติศึกษา” ของ วิชัย ตันศิริ (2529: 221-229) ที่กลาวถึงการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพแนวทางตางๆ 4 แนวทาง ทั้งการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education)
การศึกษาสหวัฒนธรรม (Intercultural, Multicultural Study) การศึกษาระดับโลก (Global
Education) และพัฒนศึกษา (Development Education)
สวนการนําเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพในเชิงปฏิบัติ เชน บทความเรื่อง
“การศึกษากับสันติภาพ: รูปแบบและการจัดการ” ของ ไพฑูรย สินลารัตน (2529ก: 194-207) ซึ่ง
แบงการศึกษาเพื่อสันติภาพวาสามารถจัดโดยใชรูปแบบสันติศาสตร และสันติศึกษา นอกจากนี้
ไพฑูรย สินลารัตน(2529ข: 207-220) ยังไดเสนอแนวทางและขอควรพิจารณาสําหรับการฝกหัด
ครูดานสันติภาพ ไวในบทความเรื่อง “สถาบันฝกหัดครูกับการพัฒนาอุดมการณดานสันติภาพ
ใหกับนักศึกษาครู” นอกจากทัศนะของนักการศึกษาแลวยังมีทัศนะของพุทธทาสภิกขุในหนังสือ
ชุดธรรมโฆษณ เรื่อง “สันติภาพของโลก” ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาและศีลธรรมวา
“ระบบการศึกษาที่เหมือนกับสุนัขหางดวนนั้นมันไมพอ คือ เรียน
แตวิชาหนังสือกับวิชาอาชีพ... ไมไดเรียนธรรมะธัมโมอะไร สําหรับความเปน
มนุษย คือไมไดเรียนสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม หรือธรรมะสําหรับความเปนมนุษย
เรียนหนังสือมากเฉลียวฉลาดในทางหนังสือหนังหาสติปญญาพื้นฐานทั่วไป
แลวก็มีความรูเรื่องวิชาชีพ ทางเทคโนโลยี ทางอะไรตางๆก็ถึงที่หมด แตแลว
มันก็เปนคนที่มีความเห็นแกตัว แมอยูตามลําพัง ก็มีจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลส
อันเกิดจากความเห็นแกตัว ...ตองมีการศึกษาที่สมบูรณถูกตอง รูวาเปนมนุษย
ทําไม มนุษยควรจะไดอะไร เมื่อธรรมชาติสรางมนุษยใหดีกวาสัตวแลว
มนุษยควรจะมีหนาที่รับผิดชอบอะไรในการที่จะทําใหโลกมีสันติภาพ ตอง
ยอมรับสภาพที่ตัวเปนมนุษย ที่จัดไวในฐานะสูงกวาสัตว” (2541: 386-387)
3) การเรียนการสอนดานสันติภาพ
การเรียนการสอนดานสันติภาพในระดับชั้นตางๆมีทั้งการปรับปรุงแบบเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา สําหรับการเรียนดานสันติภาพในระดับอุดมศึกษา สามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ
วิชาเอกสันติศึกษา วิชาสันติศึกษา และวิชาสันติศาสตร รายวิชาดานสันติภาพของมหาวิทยาลัย
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ตางๆที่รางขึ้นและเปดสอนในชวงระหวาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534 ไดแก วิชาเอกสันติศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชามนุษยกับสันติภาพของโครงการการศึกษาทั่วไป
จุฬาลงกรณมาวิทยาลัย วิชาสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวิชาสันติศึกษา
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การเรียนการสอนในบางวิชา ไดกําหนดให
นักศึกษานําประเด็นสันติภาพเปนหัวขอประกอบกิจกรรมการเรียนดวย
รายละเอียดของการจัด
การศึกษาเพื่อสันติภาพในแตละระดับชั้นมีดังนี้
3.1) ระดับมัธยมศึกษา
แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 ถูกกลาวถึงโดย
นักวิชาการหลายทานวาเปนแบบเรียนฉบับแรกที่สะทอนถึงแนวคิดสันติภาพในการศึกษาไทย
ประชุมสุข (2530ก: 124-131) วิเคราะหวา วิชาสังคมศึกษา ส305 และ ส306 มีรายวิชาชื่อ “โลกของ
เรา”
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอ “ปญหาการสรางสันติภาพในโลกและหลักการของ
สหประชาชาติ” สวนวิชัย ตันศิริ (2529: 221-229) วิเคราะหวาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 คลายกับแนวคิดเกี่ยวกับวิถีทางไปสูสันติภาพ ตามแนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education) คือศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานทางดาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการปกครอง ในมัธยมศึกษาปที่ 2 และเกี่ยวกับประเทศ
ยุโรป ออสเตรเลีย ในประเด็นเดียวกัน ในมัธยมศึกษาปที่ 3
วไล ณ ปอมเพ็ชร (สัมภาษณ, 24 มกราคม 2551) หนึ่งในคณะผูพัฒนาแบบเรียนชุด
ดังกลาวชี้แจงวา แบบเรียนหลังเหตุการณ 14 ตุลา 16 เกิดจากความตระหนักในจุดออนของ
แบบเรียนในยุคกอนนี้ ที่มีเนื้อหาแบงแยกกันไปเปน ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม หนาที่พลเมือง
ศีลธรรม นักการศึกษาจึงตองการสรางแบบเรียนที่มีเนื้อหาสะระเชนเดิม แตถูกเรียบเรียงใหมใหมี
ความสอดคลองมากขึ้น ทําใหเกิดวิชาเชน ประเทศของเรา ทวีปของเรา โลกของเรา ทั้งนี้
แบบเรียนดังกลาวมิไดถูกสรางโดยมีเปาหมายเพื่อตองการสอดแทรกคุณคาเรื่องสันติภาพโดยตรง
แตภาพรวมของแบบเรียนชุดนั้นก็สามารถมองไดวาเอื้อตอการใหนักเรียนเกิดมุมมองในทางสันติ
ไดมากยิ่งขึ้น เพราะวิชาประเทศของเรา จะทําใหนักเรียนรูจักรากเหงาของตนเองมากขึ้น รูจัก
หลักธรรมของพุทธศาสนาที่คุณคาหลักของสังคมไทย วิชาทวีปของเรานักเรียนจะไดรูจักประเทศ
ใกลเคียงในทวีปเอเชีย ไดเรียนรูถึงศาสนาฮินดู อิสลาม ขงจื๊อ ซึ่งเปนคุณคาทางสังคมของประเทศ
ตางๆ และเมื่อเรียนวิชาโลกของเราก็จะไดรูจักขอมูลของประเทศอื่นๆที่อยูไกลออกไป รวมถึง
คริสตศาสนาดวย การที่นักเรียนรูจักตนเอง และผูอื่นถึงสังคม วิถีชีวิต และวิธีคิดหรือศาสนา
สวนนี้นาจะมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจและมีสันติภาพตอกัน
ในป พ.ศ. 2525 ประเทศไทยไดเขารวมการทดลองและวิจัยการจัดทําโครงการสอนปญหา
โลก เรื่อง ปญหาสิทธิมนุษยชน การลดกําลังอาวุธ และการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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ใหม
โครงการนี้เกิดจากโครงการโรงเรียนเครือขายเพื่อสงเสริมสันติภาพและความเขาใจอันดี
ระหวางชาติที่ยูเนสโกไดริเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2496 การวิจัยหัวขอดังกลาววิจัยกับโรงเรียนของ
ประเทศในเครือขายยูเนสโกทั่วโลก ไดแก อินเดีย ฟลิปปนส ไทย เชคโกสโลวเกีย สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน สหราชอาณาจักร อารเจนตินา ชิลี โคลัมเบีย และมอริเตเนีย โรงเรียนใน
ประเทศไทยที่เขารวมในการวิจัยครั้งนี้เปนระยะเวลา 1 ป ไดแก สตรีมหาพฤฒาราม สวนกุหลาบ
วิทยาลัย โยธินบูรณะ สามเสนวิทยาลัย สวนกุหลาบนนทบุรี ศิริธนศึกษา และสาธิตวิทยาลัยครู
พระนคร (วีรนุช ไมไทย: 2530, 342-345)
3.2) ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาเพื่อสันติภาพในระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2516 –
พ.ศ. 2534 ไดแกการรางหลักสูตรวิชาเอกสันติศึกษา การเปดสอนวิชาสันติศึกษา วิชาดานสันติ
วิทยา และการสอดแทรกเนื้อหาสันติภาพในกระบวนการเรียนการสอนวิชาตางๆ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
- วิชาเอกสันติศึกษา
การศึกษาเพื่อสันติภาพในระดับอุดมศึกษาเคยถูกรางเปนหลักสูตรคุรุศึกษาประโยค
ปริญญาตรี วิชาสันติศึกษา โดย ศ.ดร. ประชุมสุข อาชวอํารุง ในฐานะประธานกรรมการสมาคมนัก
การศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพโลก สําหรับใชสอนในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางหลักสูตรนี้ถูกนําเสนอตอที่ประชุม World Congress ณ กรุงวอชิงตันดวย แตทายที่สุดไมไดถูก
นํามาใชสอนจริงในคณะครุศาสตร รายวิชายอยของวิชาเอกสันติศึกษา (ประชุมสุข อาชวอํารุง,
2530ข: 354) ไดแก
วิชาบังคับ
สันติวิทยาขั้นนํา
3
หนวยกิต
องคการสหประชาชาติ
3
หนวยกิต
นิวเคลียรฟสิกส
3
หนวยกิต
การบริหารความขัดแยง
3
หนวยกิต
กฎหมายระหวางประเทศ
3
หนวยกิต
รวม
15
หนวยกิต
วิชาเลือก
ศาสนาและสันติภาพ
3
หนวยกิต
การสื่อสารคมนาคมเชิงจิตวิทยา 3
หนวยกิต
มหาสงครามในประวัติศาสตร 3
หนวยกิต
การวิจัยสันติภาพ
3
หนวยกิต
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องคการสันติภาพระหวางประเทศ 3
เรื่องคัดสรรเฉพาะในสันติวิทยา 3
การศึกษาพิจารณาเปนรายบุคคล 1-5
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
วิธีวิทยาในสันติศึกษา
2
สันติศึกษาภาคปฏิบัติ
5

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

- รายวิชาสันติศึกษา
ความเปนมาของสันติศึกษาในตางประเทศ
เริ่มตนตั้งแตการตื่นตัวเรื่องสันติภาพหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการสันติภาพขึ้นหลายรูปแบบในหลายสวนของโลก
สันติศึกษาเปนความพยายามอยางหนึ่งในการตอตานสงครามและสงเสริมสันติภาพ
ดวยการ
สงเสริมความเขาใจเรื่องสันติภาพและปลูกฝงทัศนคติเรื่องสันติภาพโดยผานกระบวนการทาง
การศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการสงเสริมใหมีการเรียนรู ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับสันติภาพและปลูกฝงทัศนคติที่ใฝสันติได
แนวทางการศึกษาที่ยูเนสโกใชเพื่อ
สงเสริมสันติภาพในระยะแรก คือ การศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ และ การศึกษาตาง
วัฒนธรรม โดยพยายามใชการศึกษาทําใหคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถติดตอสื่อสาร
กันไดโดยมีความเขาใจ เคารพ เปนมิตร และคิดชวยเหลือกัน แตแนวทางการศึกษานี้ยังไมได
กลาวถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับสันติภาพโดยตรง จากนั้นจึงไดพัฒนาเปนวิชาสันติศาสตร สันติวิทยา
และสันติศึกษา ในเวลาตอมา ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยหลายแหงไดทยอยพัฒนารายวิชาสันติ
ศึกษาเพื่อใชสอนในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร ความหมายของสันติศึกษา คือ กระบวนการสอน
สันติวิทยา เพื่อใหนักเรียนหรือประชากรของสังคมใหเกิดความเจริญงอกงามในความรูความเขาใจ
ถึงสาเหตุของความขัดแยง วิธีปองกันและแกไข มีทักษะความสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงดวยสันติวิธีและมีทัศคติอันดีงาม พรอมที่จะตอบสนองเหตุการณตางๆที่จะนําไปสูความ
สงบสุขในสังคม เนื้อหาของสันติศึกษาจึงประกอบขึ้นจาก 2 สวน คือสวนสันติวิทยาที่เปนเนื้อหา
(Subject Matter) และสวนวิชาคุรุศึกษา (Teacher Education) (ประชุมสุข อาชวอํารุง, 2530ค: 325327)
ไชยันต รัชชกูล (2537 : 33-28 ) ไดระบุลักษณะสําคัญของวิชาสันติศึกษา ไดแก
1. สันติศึกษามีลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary studies) เปนการประมวลใชความรู
จากสาขาวิชาตางๆมาชวยทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณตางๆ
2. สันติศึกษาเปนวิชาประยุกต
สันติศึกษาทําการศึกษาเรื่องที่เปนปญหา (problem
oriented) โดยเริ่มที่เงื่อนไขของความไมสันติ ศึกษาความขัดแยงที่เริ่มกอตัวอยูและที่ปรากฏออกมา
รวมไปถึงศึกษาการแกไขและการควบคุมความขัดแยง นั่นคือสันติศึกษามุงศึกษาเรื่องที่มีผลในทาง
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ลบตอความเจริญของมนุษย เพื่อที่จะพยายามหาวิธีปรับปรุง แกไข หรือทําใหปญหานั้นไมลุกลาม
ออกไป
3. สันติศึกษายึดถือคุณคาสันติภาพเปนเปาประสงคแนวนํา (normative discipline) แวดวง
วิชาการสันติภาพศึกษาคํานึงถึงการนําไปสูสันติภาพเปนแนวทางหลัก โดยที่สันติภาพนั้นจะตอง
ไมขัดกับผลประโยชนของผูดอยโอกาสและคุณคาความเปนมนุษย
4. สันติศึกษาเปนการศึกษาเรื่องตางๆในหลายระนาบและตางระดับ นอกจากระนาบทาง
สาขาวิชาตางๆ (เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร ฯลฯ) ยังรวมถึงระนาบอื่นๆ เชน ระนาบ
เวลา โดยสันติศึกษาไดศึกษาอดีตโดยอาศัยประวัติศาสตรเปนบทเรียน ศึกษาปจจุบันในฐานะที่เปน
ปญหาซึ่งมีผลดําเนินอยู และศึกษาอนาคตในดานที่ปรารถนาจะกําหนดความเปนไปขางหนา (วิชา
อนาคตวิทยา หรือ futurology สัมพันธใกลชิดกับสันติศึกษาดวย) นอกจากนี้ยังศึกษาในระนาบของ
คุณคา ตั้งแตสันติของบุคคล (ดานจิตใจ) การอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน (ดานสังคม) การ
คงอยูของเผาพันธุ (ดานกายภาพ) การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ (ดานวัฒนธรรม) ระดับระหวางสังคม
จนไปถึงระดับระหวางประเทศ และระดับโลก
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกๆที่เปดสอนรายวิชาสันติศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิชาสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกิดขึ้นเมื่อสาขาศิลปะศาสตรของเปด
วิชาดังกลาวเปนวิชาเลือกใหแกนักศึกษาในปการศึกษา 2532 โดยความชวยเหลือของยูเนสโกและ
ศูนยขาวสารสันติภาพ (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2539: (8)) เอกสารประกอบการสอนวิชาสันติศึกษามี
รายละเอียดหนวยการเรียนทั้ง 15 หนวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) ประกอบดวย
หนวยที่ 1 สันติศึกษากับสันติภาพ
กลาวถึง ความเขาใจเกี่ยวกับสันติศึกษา และความเขาใจเกี่ยวกับ
สันติภาพ
หนวยที่ 2 ความขัดแยงในปริบทของสันติศึกษา
กลาวถึง ความเปนมา ลักษณะ และขอบเขตของสันติศึกษา สกุล
ความคิดทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความขัดแยง และการประยุกตใช
แนวคิดทางสังคมวิทยาในสันติศึกษา
หนวยที่ 3 ความรุนแรง
กลาวถึง ภาพแหงความรุนแรงในโลกปจจุบัน ความหมายของความ
รุนแรง มายาคติเกี่ยวกับความรุนแรง และขอสังเกตวาดวยผลของ
ความรุนแรง

30

หนวยที่ 4 สงคราม
กลาวถึง ความเขาใจเกี่ยวกับสงคราม และจริยธรรมการสงคราม
หนวยที่ 5 อาวุธนิวเคลียรกับชะตากรรมของโลก
กลาวถึง อาวุธ ยุทธศาสตรและสงครามนิวเคลียร และจริยศาสตรวา
ดวยอาวุธและสงครามนิวเคลียร
หนวยที่ 6 การแกไขความขัดแยง
กลาวถึง วิวัฒนาการและแนวคิดวาดวยการแกไขความขัดแยง การ
ควบคุมความขัดแยงระหวางรัฐ และกระบวนการแกไขและควบคุม
ความขัดแยงระหวางรัฐ
หนวยที่ 7 กฎหมายและองคการระหวางประเทศกับการแกไข
ความขัดแยง
กลาวถึง กฎหมายระหวางประเทศกับการแกไขความขัดแยงและความ
รุนแรง องคการระหวางประเทศระดับโลกกับการแกไขความขัดแยง
และความรุนแรง
ทบวงการชํานัญพิเศษและองคกรหลักของ
สหประชาชาติกับการสงเสริมสันติภาพ
องคการระหวางประเทศ
ระดับภูมิภาคกับการสงเสริมสันติภาพ
และองคการเอกชนกับการ
สงเสริมสันติภาพ
หนวยที่ 8 การควบคุมอาวุธ
กลาวถึง การแขงขันสะสมอาวุธ และ การลดและการควบคุมอาวุธ
หนวยที่ 9 การไมใชความรุนแรง
กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเขาสูโลกแหงการไมใชความ
รุนแรง อหิงสาของมหาตมะคานธี ปฏิบัติการไรความรุนแรง และ
คุณูปการของการไมใชความรุนแรง
หนวยที่ 10 การจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กลาวถึง หลักทั่วไปของการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ระเบียบเกาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การจัดระเบียบใหมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเมินผลและขอเสนอแนะ และหลัก
เศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อสันติภาพตามแนวพุทธศาสตร
หนวยที่ 11 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสันติภาพ
กลาวถึง
ศักยภาพและบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สันติภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับปญหาความอดอยากและหิว
โหย บทบาทและผลกระทบของอาวุธนิวเคลียรตอสันติภาพ บทบาท
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และผลกระทบของอาวุธตามแบบ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพตอ
สันติภาพของโลก
บทบาทและผลกระทบของอาวุธหุนยนต
คอมพิวเตอรและอาวุธในอวกาศตอสันติภาพ เทคโนโลยีตรวจสอบ
และควบคุมอาวุธและความเคลื่อนไหวทางการทหาร และการวิจัยทาง
พันธุกรรมเพื่อขจัดปญหาใฝความรุนแรง
หนวยที่ 12 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
กลาวถึง ความสัมพันธระหวางการสื่อสาร สันติภาพ และสงคราม
อิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร ระเบียบขาวสารโลก สงคราม
ขาวสาร สิทธิในการสื่อสาร และ นโยบายและทางเลือกใหมๆของ
การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
หนวยที่ 13 ศาสนากับสันติภาพ
กลาวถึง ศาสนาใหญๆในโลกลวนมุงสันติภาพ ศาสนาสัมพันธกับ
วัฒนธรรมและการเมือง การประยุกตสันติธรรมอยางเหมาะสมกับ
สังคมและการเมือง และวิถีชีวิตของศาสนิกในสังคมปจจุบัน
หนวยที่ 14 สิทธิมนุษยชนกับสันติภาพ
กลาวถึง แนวคิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
หนวยที่ 15 การศึกษาเพื่อสันติภาพ
กลาวถึง การศึกษากับสันติภาพและความขัดแยง การศึกษาเพื่อคุณคา
อันแทจริงของชีวิต
การศึกษาเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
การศึกษาเพื่อความเปนธรรมทางสังคม และการศึกษาเพื่อความเขาใจ
อันดีระหวางชาติ
ชัยวัฒน สถาอานันท (2539: (9)) ไดวิจารณหนังสือชุดดังกลาวไววา
“หนังสือเลมนี้นาสนใจ เพราะเปนระบบการเขียนที่ดึงเอาผูชํานาญ
ในสาขาตางๆ ทั้งปรัชญา ศาสนา รัฐศาสตร การทหาร วิทยาศาสตร
สื่อสารมวลชน
และการศึกษาจากหลายสํานักหลายสถาบันมานําเสนอ
“สันติศึกษา” อยางรอบดาน... สันติศึกษาดูจะพยายามนําเสนอแนวคิดสันติ
ศึกษาที่เริ่มตนจากการเขาใจขอบขายของตัววิชาสันติศึกษา
จากนั้นก็
สะทอนความแตกตางระหวางความขัดแยงกับความรุนแรง สงคราม และ
อาวุธมหาประลัยปจจุบัน หนทางแกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง
ทั้งดวยกฎหมายและองคกร ตลอดจนการพิจารณาแกปญหาความรุนแรง
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เชิงโครงสราง (structural violence) ดวยการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจใหม
ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในฐานะมิติหนึ่งของปญหาสันติภาพ
คํานึงถึงคําสอนของศาสนา รวมตลอดถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพ”
รายวิชาสันติศึกษาของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเริ่มรางขึ้นเมื่อประมาณ
พ.ศ. 2534 เริ่มใชสอนจริงประมาณป พ.ศ. 2536 เปนวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู โครงสราง
เนื้อหารายวิชาที่ใชสอนในสมัยนั้น ยังคงเปนโครงสรางหลักที่ใชสอนที่คณะครุศาสตรในปจจุบัน
โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาบางสวนใหสอดคลองกับบริบททางสังคม เชน เรื่องสิทธิมนุษยชน
วัฒนธรรมสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน (วลัย พานิช, สัมภาษณ: 31 มีนาคม 2551)
เนื้อหารายวิชาสันติศึกษาของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550) ไดแก
ความหมายและความสําคัญของสันติศึกษา องคประกอบของสันติศึกษา บทบาทของสันติศึกษา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดกิจกรรมสันติภาพ การสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี วิธีการสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณการสอนวิชาสันติศึกษา วิธีการวัด และ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสันติศึกษา รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน 1) วิเคราะห
ความสําคัญของสันติภาพที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 2) อธิบายความหมาย ความสําคัญ และ
องคประกอบของสันติศึกษา 3) อธิบายความสําคัญของสันติศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4)
วิเคราะหความสําคัญของโรงเรียน ครอบครัว และศาสนาที่มีตอการสรางเสริมสันติภาพ 5) วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสันติศึกษา และกิจกรรมสันติภาพ
- รายวิชาสันติวิทยา
สันติศาสตร หรือ สันติวิทยา คือการศึกษาเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจถึงลักษณะความ
เปนจริงของสันติภาพ ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของสันติศึกษา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546: 247-275)
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ (2537: 1-24) ไดอธิบายวัตถุประสงคที่แตกตางกันระหวางสันติศึกษากับ
สันติวิทยา หรือสันติศาสตร ไววา วัตถุประสงคของสันติศาสตร หรือ สันติวิทยาเนนการแสวงหา
ความรูความเขาใจเรื่องสันติภาพ เชน การศึกษาความหมายของคําวาสันติภาพ ความพยายามเขาใจ
วาอะไรเปนสาเหตุของการไมมีสันติภาพ ทําไมจึงมีการแกปญหาความขัดแยงดวยความรุนแรง
เปนตน เมื่อผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพแลวจะมีทัศนคติที่ใฝสันติภาพหรือ
ตองการสรางสันติภาพหรือไม มิใชเปนจุดประสงคสําคัญของสันติวิทยาหรือสันติศาสตร แต
วัตถุประสงคของสันติศึกษาเนนการปลูกฝงทัศนคติใหใฝสันติ หรือยางนอยก็มีสมมุติฐานวา เมื่อรู
วิธีแกไขปญหาความรุนแรง รูวิธีสรางสันติภาพแลวจะไดนําไปใชแกปญหา นําความรูไปสราง
สันติ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดสอนรายวิชาดานสันติวิทยา โดย
ใชชื่อวาวิชา “มนุษยกับสันติภาพ” วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2528 โครงการการศึกษาทั่วไป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัด “สัมมนากลุมผูสนใจวิชา มนุษยและสันติภาพ” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อวางโครงรางหลักสูตรวิชามนุษยกับสันติภาพ และรวบรวมผูที่สนใจวิชานี้ จากนั้นมหาวิทยาลัย
อื่นๆจึงทยอยเปดรายวิชาลักษณะดังกลาว รายวิชาในรางฉบับนี้ (จุฬาลงกรณมาวิทยาลัย, โครงการ
การศึกษาทั่วไป , 2528) ไดแก
1. ปญหาในสังคม (ฆาตัวตาย การหยาราง การเดินขบวน สงครามทั้งแบบจิตวิทยาและใช
กําลัง อุบัติภัยตางๆ เชน น้ําทวม แหงแลง เปนตน มนุษยยากจน หิวโหย อดอยาก แดนองผูหิว
โหย และอื่นๆ)
1.1 ในสังคมไทย
1.2 ในสังคมโลก
2. ความสําคัญและบทบาทของวิชาสันติภาพ ตอการเปนมนุษยที่สมบูรณ / การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
3. มโนทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ
3.1 absence of physical violence
3.2 fulfillment of basic human needs
4. รูปแบบการไดมาซึ่งสันติภาพ
4.1 โดยใชกําลังบังคับ (by violence)
4.2 โดยการรวมมือ (by cooperation)
5. ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง: เรียนรูจากประสบการณในอดีตและปจจุบัน
5.1 ระดับบุคคล
5.2 ระดับครอบครัว
5.3 ระดับชุมชน
5.4 ระดับประเทศ
5.5 ระดับโลก
6. สิทธิมนุษยชนกับสันติภาพ
7. การลดอาวุธกับสันติภาพ
8. ความเคลื่อนไหวตางๆเกี่ยวกับสันติภาพ
8.1 ในสังคมไทย
8.2 ในโลก
9. การเผยแพรวิทยาการดานสันติภาพ
9.1 โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร: ชมรม
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9.2 โดยการเรียนการสอน: ครู
9.3 โดยการศึกษาวิจัย: มหาวิทยาลัย
10. เทคนิคการศึกษาอนาคตภาพ
11. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อสงเสริมการ
แกปญหาดวยสันติวิธี
12. เทคนิคการสอนวิชาสันติภาพ: เรียนรูโดยการปฏิบัติจริงดวยความรวมมือ
12.1 วิธีการสอนความรู
12.2 วิธีฝกทักษะ / การจัดกิจกรรมตางๆ
12.3 วิธีอบรมบมนิสัยและพัฒนาทัศนคติเชิงสันติ / คานิยมเชิงสันติ (ลอกเลียน
จากตัวแบบ)
13. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ เพื่อการสอนวิชาสันติภาพ
14. วิธีการประเมินการเรียนการสอนวิชาสันติภาพ
14.1 ประเมินตามระบบอิงเกณฑ
14.2 ประเมินผลงานการปฏิบัติ
14.3 ประเมินตนเอง (อยางปรนัย)
ตอมาภายหลัง หัวขอเหลานี้ไดถูกพัฒนาจนเปนหนังสือประกอบการสอนรายวิชามนุษย
กับสันติภาพ ของโครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตีพิมพครั้งแรกป พ.ศ. 2534
โดยใชชื่อหนังสือวา “มนุษยกับสันติภาพ” ซึ่งแมจะมีเนื้อหาแตกตางออกไปจากรางฉบับแรกบาง
แตยังคงความเปนสหวิทยาการที่ชัดเจน
คือเนนการวิเคราะหสันติภาพจากศาสตรตางๆที่
หลากหลาย ชัยวัฒน สถาอานันท (2539: (8-9)) ไดวิจารณตําราเรียนเลมนี้วา เปนตําราที่เกี่ยวของ
กับสันติภาพในภาษาไทยที่สําคัญเลมหนึ่ง โดยใหเหตุผลประกอบขอคิดเห็นไววา
“มีเนื้อหาคอนขางครอบคลุม เขียนโดยผูเชี่ยวชาญจากสาขา
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย...
พยายามพิเคราะหปญหา
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสันติภาพในแงมุมวิชาการสาขาตางๆ
คือจิตวิทยา สังคมวิทยาการเมือง ปรัชญา-ศาสนา กฎหมาย
เศรษฐศาสตร(การเมือง) ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหาร
องคการการศึกษา
และจบลงดวยประวัติศาสตรการแสวงหา
สันติภาพของมนุษย”
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- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสันติภาพ
การศึกษาเพื่อสันติภาพในระดับอุดมศึกษาในชวง พ.ศ. 2516-2534 ไมเพียงอยูในลักษณะ
รายวิชา แตประเด็นดานสันติภาพยังถูกสอดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาอื่นๆ ที่
ไมใชวิชาสันติศึกษาหรือวิชาสันติวิทยาดวย ไดแก กิจกรรมในวิชาสัมมนาการศึกษา ของคณะครุ
ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “สันติภาพกับความหวังใหมในสังคม
ศึกษา” ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิชาสัมมนาการศึกษา (401490) เปนวิชาสําหรับนักเรียนชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนวิชาสัมมนาการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2529 ไดใชสันติภาพเปนประเด็นหลักสําหรับการเรียน กระบวนการในการเรียนคือ ใหนักเรียนแต
ละกลุมคนควาขอมูลสําหรับอางอิง เสนอความคิดเห็น วิเคราะห อภิปรายหาขอสรุป และให
ขอเสนอแนะจนเกิดเปนรายงานการสัมมนา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร, 2529)
ประเด็นการคนควาเกี่ยวกับสันติภาพของนิสิตครุศาสตร ปการศึกษา 2529 ไดแก
การศึกษาเพื่อสันติภาพสูมวลชน การศึกษากับการเสริมสรางสันติภาพ: ครอบครัว โรงเรียน
สังคม บทบาทของครูในการเสริมสรางสันติภาพในสังคม การศึกษาในระบบโรงเรียนจะสงเสริม
สันติภาพในสังคมไทยไดอยางไร
และ การเรียนการสอนเพื่อสรางสันติภาพสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา
ทางดานการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่นําสันติภาพ
มาเปนประเด็นในการเรียน ไดแกวิชาสัมมนา (กศ.สศ.597) ของนิสิตสาขาการสอนสังคมศึกษา
ภาคตน ปการศึกษา 2528-2529 การจัดสัมมนาในวิชานี้ไดกําหนดหัวขอคือ “สันติภาพกับ
ความหวังใหมในสังคมศึกษา” โดยศึกษาตามหัวขอตางๆ ดังนี้
1. มโนคติ แนวพิจารณาหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับสันติภาพ
2. สันติภาพ: ความเปนมาและความเปนไปในโลกปจจุบัน
3. สันติภาพกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. สันติภาพกับการจัดการทางการศึกษา
5. สันติภาพกับหลักสูตรสังคมศึกษา
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรไดรวบรวมขอมูลจากการคนความของ
นิสิต และคําบรรยายของวิทยากรที่ไดรับเชิญมารวมการสัมมนาจัดทําเปนเอกสารชื่อ “สันติภาพกับ
ความหวังใหมในสังคมศึกษา” (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะศึกษาศาสตร,2528)
4) การสอดแทรกสันติภาพในการเผยแผศาสนา
องคกรทางศาสนามีบทบาทอยางยิ่งในการเผยแพรคุณคาดานสันติภาพใหกับสังคมไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2529 ที่นานาประเทศหันมาทํากิจกรรมสงเสริมสันติภาพ เปนโอกาส
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อันดีที่ศาสนิกชนในศาสนาตางๆจะหันมาศึกษาและทําความเขาใจแกนแทของศาสนาตนเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ดังคํากลาวของพุทธทาสภิกขุที่วา “ปนี้เขาสมมติกันเปนปสันติภาพของโลกดวย แตเขาจะ
สมมติหรือจะไมสมมติ มันไมสําคัญ เรื่องสันติภาพนั้นมันสําคัญอยูในตัวมันเอง คือจําเปนสําหรับ
ชีวิตทุกชนิดดวยซ้ําไป ไมวาชีวิตในระดับไหน ลวนแตตองการสันติภาพ หรือมันอยูไดดวยความ
มีสันติภาพ” (พุทธทาส, 2541: 1) พุทธทาสภิกขุมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห อธิบายสันติภาพ
โดยอาศัยหลักทางพระพุทธศาสนาและสอดแทรกสาระสันติภาพในการเผยแพรศาสนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโดยการแสดงธรรมบรรยายตามสถานที่ตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2532 ตามเหตุการณ
ตอไปนี้
ป พ.ศ. 2517 พุทธทาสภิกขุไดจัดบรรยายธรรมชุด “มหิดลธรรม” ใหกับภิกษุ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่อุปสมบทภาคฤดูรอน ที่สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี ธรรมบรรยายชุด
นี้ประกอบดวยธรรมะ 15 หัวขอ ซึ่งไดรวมถึงหัวขอธรรมเกี่ยวกับสันติภาพ เรื่อง “โลกยอมมี
สันติภาพไดทุกยุคทุกสมัยที่ยงั มีธรรมอยูในโลก” ซึ่งบรรยายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2517
ป พ.ศ. 2518 พุทธทาสภิกขุ จัดบรรยายธรรมชุด “ธรรมสัจจสังเคราะห” หนึ่งในหัวขอ
ธรรมในการบรรยายชุดนี้มีหัวขอ “ธรรมสัจจะกับสิ่งที่ตองกลับมาเพื่อสันติภาพ”
ในชวงเฉลิมฉลองปสันติภาพสากล ไดปรากฏการจัดบรรยายธรรมเกี่ยวกับสันติภาพชุด
ใหญ คือธรรมบรรยายชุด “สันติภาพของโลก” ของพุทธทาส ซึ่งจัดบรรยายทั้งหมด 13 หัวขอ ที่
สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม – 27 กันยายน พ.ศ. 2529
ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ
หัวขอ “ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ” บรรยายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “สิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ” บรรยายวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดวิกฤตการณ” บรรยายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “สิ่งที่เรียกวาสันติภาพ” บรรยายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ: สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ” บรรยายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีโว” บรรยายวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาวายามะ” บรรยายวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาสติ” บรรยายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาสมาธิ” บรรยายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาญาณะ” บรรยายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาวิมุตติ” บรรยายวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2529
หัวขอ “เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ): สัมมาวิหาโร” บรรยายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2529
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หัวขอ “จนกวาโลกจะมีสันติภาพ” บรรยายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2529
ป พ.ศ. 2531 พุทธทาสภิกขุ จัดธรรมบรรยายชุด “อตัมมยตาประยุกต” ในการบรรยาย
ธรรมครั้งนี้มีหัวขอเรื่อง “อตัมมยตากับสันติภาพ” รวมอยูดวย
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 พุทธทาสภิกขุไดแสดงปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย หัวขอ “อตัมมยตากับสันติภาพของโลก”
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2532 จัดธรรมบรรยาย หัวขอ “พระคุณของแมคือสันติภาพของ
โลก” เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2532 แสดงปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
หัวขอ “อตัมมยตากับสันติสุข”
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2528 บรรยายธรรมหัวขอ “การศึกษาที่นําไปสูความวินาศ” ใน
การประชุมวิชาการหัวขอ “การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การบรรยายธรรมหัวขอเกี่ยวกับสันติภาพ เปนเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งสะทอนความสนใจ และ
การใหความสําคัญเรื่องสันติภาพของพุทธทาสภิกขุ นอกจากนี้ทานยังใชวิธีการอื่นๆเพื่อเผยแพร
หลักธรรมซึ่งรวมถึงสันติภาพดวย อันไดแก การสรางสวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2475 ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยาเพื่อใหเปนที่ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ปจจุบันตั้งอยูบริเวณวัดธารน้ําไหล ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
นอกจากนี้พุทธทาสภิกขุยังจัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ ภาพ แถบเสียงโสตทัศน และวัตถุสิ่งของ
ตางๆ สําหรับเผยแพรพุทธศาสนา ซึ่งมีปริมาณเบื้องตนมากกวา 27,347 รายการ (มูลนิธิหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส, 2550) โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือธรรมะชุด “ธรรมโฆษณของพุทธทาส” ทีถ่ ูก
ตีพิมพแลว 75 เลม และยังคงถูกเรียบเรียงจากโสตทัศนอื่นๆเปนหนังสือชุดนี้เพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่ง
ปจจุบัน แมพุทธทาสภิกขุจะมรณภาพแลวตั้งแต พ.ศ. 2536 แตหลักธรรมที่ไดแสดงไวไดเปน
ขุมทรัพยทางปญญา และแรงบันดาลใจที่สําคัญสําหรับผูที่ทํางานดานสันติภาพในยุคสมัยตอๆมา
ดังเชนที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดทําสถาบันพุทธทาสเพื่อสันติภาพ
และกระบวนการเรียนรูแบบจิตปญญาศึกษาซึ่งกิจกรรมบางสวนไดจัดขึ้นที่สวนโมกขพลาราม
นอกจากพุทธทาสภิกขุที่แสดงธรรมเกี่ยวกับสันติภาพแลว ยังมีพระราชวรมุนี (ประยูร
ธรรมจิตโต) ที่ไดแสดงธรรมดานสันติภาพไวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2529 หัวขอ
“พระพุทธศาสนากับสันติภาพ” ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง อุดมศึกษากับการสงเสริมสันติภาพ
(Higher education and the promotion of peace)
ดานคริสตศาสนา
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดกอตั้งคณะกรรมการ
ยุติธรรมและสันติแหงประเทศไทยขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 เนื่องมาจากการสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 มกราคม 2510 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ไดตั้งคณะกรรมการ
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ยุติธรรมขึ้นที่สํานักวาติกัน เพื่อพัฒนาคนในดานสงเสริมความยุติธรรม และสันติสุขในสังคม
จากนั้นสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดสนับสนุนใหแตละประเทศจัดตั้ง
คณะกรรมการยุติธรรมและสันติขึ้นในระดับประเทศ สําหรับคณะกรรมการยุติธรรมและสันติแหง
ประเทศไทยภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและ
สันติ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ, 2550)
5) การอบรมเกี่ยวกับสันติภาพ และการแกไขความขัดแยง
ในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยเริ่มมีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยการฝกอบรม แต
ยังมิไดจัดขึ้นอยางแพรหลาย
คือมีเพียงการจัดอบรมสันติวิธีใหกับผูนําสังคมโดยสถาบันสันติ
ประชาธรรม ซึ่งเปนองคกรภาคประชาชนที่ใหความสําคัญกับการปลุกมโนธรรมสํานึกทางสังคม
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ควบคูไปกับความเปนธรรมในสังคม ตามแนวทางสันติ
วิธีเปนหลัก
การจัดอบรมสันติวิธีของสถาบันสันติประชาธรรมไดเชิญวิทยากรที่ชํานาญดานนี้มาจาก
ตางประเทศเชน ยอช วิลโลบี้ และ ยอช เลกี้ เปนตน รวมทั้งยังจัดโครงการอบรมคนรุนใหมที่กําลัง
จะจบมหาวิทยาลัยเพื่อใหตื่นตัวทางสังคมการเมืองและเสริมทักษะและความเขาใจในการทํางาน
เพื่อสังคม การดําเนินงานในชวงตอๆมาขององคกรไดขยายการจัดอบรมเรื่องสันติวิธี ความเปน
ธรรมในสังคม และประชาธิปไตย ไปสูประเทศเพื่อนบาน เชนลาว เขมร เวียดนาม ศรีลังกาและ
พมา ดวย (เสมสิกขา, 2550ก)
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2.3 มโนทัศนสันติภาพ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ ชวงพ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534
มโนทัศนสันติภาพ
คําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ
มิติความเปนมนุษย ธรรมชาติของมนุษย, ความรัก, ศาสนา, ปรัชญา, เหตุผล, ปญญา,
ความรู, อวิชชา, ศีลธรรม, อตัมมยตา, พระพุทธศาสนา, ธรรมสัจจะ,
ธรรม, สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ,
สัมมาอาชีโว, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ, สัมมาญาณะ,
สัมมาวิมุตติ, สัมมาวิหาโร, อหิงสา
มิติทางสังคม
ความขัดแยง, อํานาจ, ความรุนแรง, การไมใชความรุนแรง, ไรความ
รุนแรง, รัฐประหาร, การตอสูดวยสันติวิธี, สงคราม, มหาสงคราม,
การควบคุมอาวุธ, สหประชาชาติ อภิมหาอํานาจ, องคกรระหวาง
ประเทศ, การบริหารระหวางประเทศ, กองกําลังรักษาสันติภาพ,
การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ, สิทธิมนุษยชน, สันติประชาธรรม,
ยุติธรรม, ความแตกตางทางเศรษฐกิจ, ความเสมอภาคในการพัฒนา,
ความยากจน, ปญหาการเมือง,การพัฒนา, องคกรพัฒนาเอกชน, นิค
(NIC), ระเบิดนิวเคลียร, การลดอาวุธนิวเคลียร, อาวุธนิวเคลียร,
พลังงานนิวเคลียร, นิวเคลียรฟสิกส, การบริหารความขัดแยง, มายาการแหงเอกลักษณ, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, การสื่อสาร, ความเขาใจอันดี
ระหวางวัฒนธรรม, การศึกษาสหวัฒนธรรม, การศึกษาเปรียบเทียบ,
พัฒนศึกษา, สถาบันฝกหัดครู,
มิติดานสิ่งแวดลอม มลพิษ, ความขัดแยงทางทรัพยากร, สนามกอลฟ, นาเกลือ,
อุตสาหกรรมทองเที่ยว, จิตวิญญาณ, จิตสํานึก

มิติที่ 1 มิติความเปนมนุษย
ในหมูนักวิชาการที่สนใจสันติภาพมีการถกเถียงกันวาความรุนแรงเปนธรรมชาติของ
มนุษยหรือไม ในประเด็นนี้อุทัย บุญประเสริฐ (2530: 177-181) เชื่อวาโดยธรรมชาติแลวมนุษยใฝ
สันติ อยากอยูอยางสงบ แตเนื่องจากเงื่อนไขและสภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้นในลักษณะตางๆ ทําให
มนุษยตองละทิ้งพฤติกรรมเชิงสันติภาพอยูเสมอ และแสดงออกในทางกาวราวรุนแรง เชนเดียวกับ
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ความเห็นของพัทยา สายหู (อางถึงใน วลัย อารุณี, 2529: 27-29) ที่เสนอวาไมวาจะธรรมชาติของ
มนุษยหรือธรรมชาติของสัตว หากอยูในสภาพธรรมชาติแทๆ ที่ตางหากินของตนได ยอมจะหลบ
เลี่ยง ไมตอสูกันเองในสายพันธเดียวกัน แตมนุษยไดสรางสภาพแวดลอมที่ผิดธรรมชาติมาตลอด
อันเปนเหตุของการขาดสันติในสังคมมนุษย
รวมทั้งยังมีสวนบีบบังคับสัตวใหตองดิ้นรนผิด
ธรรมชาติดวย นอกจากนี้พฤทธิสาณ ชุมพล (2546: 40-79) ยังไดเชื่อมโยงวิวัฒนาการของมนุษย
ในดานวัฒนธรรมที่ชวยใหเกิดความสอดคลองกันในการปฏิสัมพันธของคนในสังคม ความเปน
ระเบียบเรียบรอยในสังคม ทําใหบุคคลสามารถอยูรวมกันไดโดยสันติ
มโนทัศนสันติภาพที่เชื่อในศักยภาพของมนุษยดานการใชเหตุผลเพื่อแกไขปญหาความ
ขัดแยง ไดแก ความคิดใน “ปรัชญาและศาสนาเพื่อสันติภาพ” ของกีรติ บุญเจือ (2546: 65-79) ที่
อธิบายสาเหตุความขัดแยงในชีวิตประจําวันของมนุษยตามแนวคิดของ ฟรานซิส เบคอนวา มนุษย
ขัดแยงกันเพราะแตละคนลวนมีอคติในตนเอง อคติเปรียบเทียบไดกับเทวรูป คือสิ่งที่คนอื่นเคารพ
บูชา แตตัวเราไมเคารพบูชา สวนสิ่งที่เราเคารพบูชาเรียกวารูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผูอื่นอาจจะไมเคารพ
บูชา และเรียกรูปศักดิ์สิทธิ์ของเราวาเทวรูป ประเภทของอคติหรือเทวรูป มี 4 ประเภท คือ
เทวรูปแหงตระกูล อคติอันเกิดจากครอบครัว เทวรูปแหงถ้ํา อคติอันเกิดจากการศึกษาอบรม
เทวรูปแหงตลาดนัด อคติอันปลูกฝงอยูในโครงสรางทางภาษา และเทวรูปแหงโรงละคร คืออคติ
จากศาสนา และประเพณีของสังคมที่ตนถืออยู กีรติ บุญเจือ สรุปวิธีแกไขความขัดแยงของมนุษย
ไววา ตองอาศัยการยอมรับวาตนเองมีเทวรูปของตน
และผูอื่นก็มีเทวรูปของตนเชนกัน
หากทุกคนอาศัยแนวทางแหงเหตุผล จะทําใหไมมีการตัดสินเทวรูปของกันและกัน และเกิดการ
ยอมรับความรูสึกนึกคิดของผูอื่นได
มโนทัศนสันติภาพที่ใหความสําคัญกับปญญา และคุณธรรมของมนุษย ไดแก มโนทัศน
สันติภาพตามแนวทางของศาสนา ซึ่งระวี ภาวิไล (2546: 1-15) ไดเชื่อมโยงใหเห็นถึงปญญาอัน
สูงสงของศาสดาแตละศาสนา ที่เขาใจความจริงของสังคม และสรรพสิ่งอยางชัดแจง ซึ่งหากสังคม
ดําเนินตามแนวทางแหงปญญาที่ศาสดาของแตละศาสนาไดประกาศไวสังคมมนุษยก็จะเกิด
สันติภาพ สําหรับสาเหตุและเงื่อนไขของการขาดสันติภาพอยูที่ตัวมนุษย คือ ขึ้นอยูกับความรูสึก
นึกคิดที่มนุษยมีตอกัน ตอชีวิตและตอโลก การมองเพื่อนมนุษยในแงราย การไมยอมรับรูศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ความเห็นแกประโยชนสวนตนหรือเฉพาะพวกพองในวง
แคบ การกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยดวยกันอยางไมเปนธรรม ความหยาบกระดางของจิต
ภาวะดังกลาวลวนแลวแตเปนสาเหตุทําลายวิถีทางชีวิตสงบสุขที่เหมาะสมกับความเปนมนุษย ทํา
ใหโลก ผูแสวงหาสันติภาพจึงตองเรียนรูที่จะควบคุม ลดละสภาพจิตใจที่ไมพึงประสงคดังกลาว
สิ่งที่มนุษยจะตองเรงกระทําใหสมบูรณเพื่อใหเกิดศีลธรรมและสันติสุขถาวรในโลกนี้ คือความรู
และความรัก ความรู คือ รูจักตน รูเทาทันตน รูศักยภาพสูงสุดในตน รูจักควบคุมแกไขขอบกพรอง
ของตน และรูจักพัฒนาตนเองไมหยุดหยอน สวนความรัก คือ ความสัมพันธอันดีงาม ระหวางตน
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กับบุคคลอื่น ระหวางตนกับสรรพสิ่งอันมีชีวิต และระหวางตนกับอานุภาพอันครอบคลุมโลก ซึ่ง
ทั้งความรักและความรูนี้เปนสิ่งเดียวกันกับศาสนา
ทางพุทธศาสนาไดอธิบายความความเกี่ยวของระหวางสันติภาพและปญญาของมนุษยไววา
สิ่งสําคัญสูงสุดที่จะสามารถสรางสันติภาพ คือ “ปญญา” หมายถึง การมีปญญาเขาใจความจริงของ
ธรรมชาติจะทําใหมนุษยรูวาควรจะปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎของธรรมชาติอยางไร อันจะนํามาซึ่ง
การละวางตัวตน รวมทั้งความถูกตองทางรางกายคือไมกระทําผิดตอผูอื่น ดังคํากลาวของพุทธทาส
ภิกขุ ที่วา
“เปนอันวาตองรูความจริงของธรรมชาติ รูความจริงของ
ธรรมชาติตามธรรมชาติ ที่มันเปนอยูตามธรรมชาติ รูๆๆๆจนใน
ที่สุดรวมความไดวายึดถือไมได... นี่คือธัมมฐิติญาณ ตอจากนั้นก็รู
ความไมยึดถือ รูจักทําความไมยึดถือ รูจักทําความปลอย นี่คือ
นิพพานญาณ มันตอเนื่องหลังจากที่รูวายึดถือไมได มันก็ไมกัด”
(2541: 299)
“...สาวกของพระพุทธเจา...ตองเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน...
บรรดาสิ่งที่ควรจะรู แลวควรจะรูใหครบ ที่เปนปญหาใหญของ
มนุษยก็คือเรื่องไมมีสันติภาพ เรื่องมีแตสิ่งตรงกันขาม เราก็เรียกวา
วิกฤตการณ ฉะนั้นเราตองรูเรื่องของสันติภาพและสิ่งตรงกันขาม
คือวิกฤตการณวามันมีอยูอยางไร มันเกิดมาเพราะเหตุไร เราจะมี
ความสําเร็จในการมีสันติภาพไดอยางไร เรียกวารูสิ่งที่ควรรู แลวก็
ตื่น ตื่นจากความไมรู ตื่นเสียจากความผิดพลาด ลุมหลงงมงายใน
เรื่องนั้นๆ ก็หมายความวาละความถูกตองได มีแตความถูกตอง
แลวก็มาเปนผูเบิกบาน ตามอยางพระพุทธเจา” (พุทธทาส, 2541:
3-4)
พระโสภณคณาภรณ (2529: 37-40) ไดเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปญญากับความ
ขัดแยงของมนุษยไววา ความขัดแยงเปนปญหาระดับปญญา ความโลภ ความโกรธ ความหลงของ
มนุษยมีพื้นมาจากอวิชชา หากมนุษยเพิ่มวิชชาหรือปญญาเพื่อสลายความโลภ โกรธ หลงได
มนุษยก็จะยอมรับสถานะของกันและกันมากขึ้น และมีการประนีประนอมกันมากขึ้น ปญญา
ในทางที่ถูกตองจะตองลดอัตตาหรือลดอหังการลง
เมื่อนั้นความไมโลภจะออกมาในรูปความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ สงเคราะหกัน สวนความไมโกรธก็จะสามารถราเปลี่ยนเปนความเมตตา กรุณา
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ยอมรับในความเปนพวกพองกัน และความไมหลงจะอยูในรูปของการใชเหตุผล มีสติปญญาเปน
เครื่องตัดสิน สามารถประนีประนอมกันได
วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ หรือสังคมที่มีความขัดแยง ใหเกิดสันติดวยวิธีการที่ไม
รุนแรง เรียกวาสันติวิธี ซึ่งสันติวิธีบางแนวทางมีศาสนาเปนหลักสําคัญในการใชสันติวิธี ลัดดา
วัลย ตันติวิทยาพิทักษ (สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2550) ตั้งขอสังเกตวา หากเปดกวางนิยามของ
ศาสนาวามิไดจํากัดเพียงคําสอนของศาสนา เชน พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู แตใหคําจัดกัดความ
ไปถึงคุณคาความดีที่คนคนหนึ่งยึดถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิต ซึ่งทําใหกลาหาญที่จะเผชิญหนา
กับความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง เพื่อรักษาไวซึ่งความดีที่ตนนับถือ แมวาจะเปนหนทางที่
ลําบากหรือใหผลชากวาการใชความรุนแรงก็ตาม ฉะนั้นแลวการใชสันติวิธีในอีกหลายๆกรณีก็
สามารถมองไดวามีความเกี่ยวของกันอยูกับเรื่องคุณคา คุณธรรม ความดีไมยิ่งหยอนกวากัน
หลักของการมีสันติวิธีอยูที่ การมีจิตใจสูง ยึดมันในสัจจะ หรือสัตย นั่นก็คือความดี
ดังนั้นสันติวิธีไมวาจะอาศัยหลักธรรมทางศาสนาใดหรือไม ลวนมีความเกี่ยวของอยางมากกับมิติ
ทางจิตวิญญาณ และคุณธรรรมของความเปนมนุษย พระไพศาล วิสาโล ไดกลาวไวใน “สราง
สันติดวยมือเรา” ซึ่งตีพิมพครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 วา
“สันติวิธีไมใชเรื่องของสัญชาตญาณ
หรือเปนเพราะ
สถานการณบีบบังคับ อีกทั้งพลังของสันติวิธีก็มิไดอยูที่การไมจับ
อาวุธหรือการพรอมที่จะตายอยางวีรชนเทานั้น แตประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการสันติวิธีมีพื้นฐานอยูที่การศึกษาอบรมดวยเจตจํานงแนว
แน เพื่อพัฒนาความฉับไวแจมชัดในทางปญญา เสริมคุณภาพใหม
ใหแกจิตใจ สรางความเขมแข็งใหแกรางกาย และเพิ่มความชัดเจน
ในการปฏิบัติโดยไรความรุนแรง” (2550: 224)
จากมโนทัศนนี้จึงทําใหการตระเตรียมบุคลากรที่ปฏิบัติการไรความรุนแรง
ตองมีการ
ตระเตรียมดานจิตใจ ไดแก การฝกจิตใจใหเปนผูเคารพในชีวิตมนุษย มีเมตตาปรารถนาดีตอคูกรณี
รูจักใหอภัย ใฝในสัจจะและความดีงาม มีใจเปดกวาง พรอมรับฟงผูอื่น กลาหาญ มีความยับยั้งชั่ง
ใจสามารถอดกลั้นตอความโกรธ เอาชนะความกลัวและอคติภายในตนได พรอมจะเผชิญกับความ
ทุกขยาก มีจิตใจเกื้อกูลแกการทํางานเปนหมูคณะ (2550: 157)
มิติที่ 2 มิติทางสังคม
มโนทัศนสันติภาพในมิติทางสังคมเปนมโนทัศนหลักยุคนี้ มีทั้งประเด็นเกี่ยวกับสงคราม
ความขัดแยง และความรุนแรง องคกรระหวางประเทศ ความยากจน และความเสมอภาคทาง
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เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยี ภัยจากนิวเคลียร เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากบริบทของสังคมโลก
ในชวงนี้ยังประสบกับปญหาสงครามเย็น และสงครามภายในปรากฏอยูทั่วโลก ประเทศไทยเองก็
เกิดความตึงเครียดจากความขัดแยงทางการเมืองและสงครามภายในของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
ความขัดแยงจากการพัฒนาประเทศดวย
งานเขียนดานสงคราม ความขัดแยง และความรุนแรงที่สําคัญระหวางป พ.ศ. 2516-2534
เชน ไดแกงานเขียนของชัยวัฒน สถาอานันต ซึ่งใหความสําคัญกับทั้งความรุนแรงทางกายภาพที่
เห็นไดชัดเจน เชน การทํารายรางกาย การฆากัน สงคราม และความรุนแรงทางโครงสราง ไดแก
ปญหาความไมเสมอภาคทางสังคม
การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจาก
โครงสรางทางสังคมที่ไมสมบูรณ ในบทความเรื่อง “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ”
ชัยวัฒน (2529: 68-83) ชัยวัฒน สถาอานันต ไดเชื่อมโยงการใชความรุนแรงระหวางมนุษยกับอัตต
นิยมและการแยกประเภทเทียม อัตตนิยม (egocentric perspective) คือการสัมผัสรับรูโดยมีตัวเอง
เปนศูนยกลาง ซึ่งอาจเปลี่ยนไปสู กลุมนิยม เชื้อชาตินิยม ชาตินิยม ศาสนานิยม และ ชนชั้นนิยม
ไดดวย สวนการแยกประเภทเทียมนั้น คือการเขาใจวามนุษยแตละคนแตกตางกัน โดยผูอื่นหรือ
กลุมอื่นมีสถานะที่ต่ํากวามนุษยเชนตน หรือกลุมของตน เหลานี้เปนตนตอแหงความขัดแยง ความ
รุนแรง และสงครามในสังคมมนุษย
ในประเด็นที่วาความขัดแยงจะนําไปสูความรุนแรงเสมอไปหรือไมนั้น
บทความเรื่อง
“การวิจัยสันติภาพ : ขอพิจารณาเชิงวิพากษ” (ชัยวัฒน, 2539ข: 18-34) ซึ่งเผยแพรครั้งแรกในป พ.ศ.
2529 อธิบายไววา จุดสําคัญอยูที่การตระหนักรูวาความขัดแยงนั้นสามารถแกไขไดหลายวิธี ทั้ง
การแกไขขอขัดแยงดวยความรุนแรง (Violent Conflict Resolution) และการแกไขขอขัดแยงโดยไม
ใชความรุนแรง (Nonviolent Conflict Resolution) ในที่นี้ความขัดแยงไมใชสิ่งเลวราย แตเปน
กระบวนการทางสังคมที่อาจเปนแกนสําคัญในการจัดรูป สรางเอกภาพ และธํารงรักษาโครงสราง
ทางสังคม ดังนั้นแลวสันติภาพกับความขัดแยงมิใชสิ่งที่อยูตรงขามกัน เพราะความขัดแยงที่ถูก
เก็บกดมิใหแสดงออกอยางสันติตางหากที่เปนชนวนไปสูความรุนแรง อันเปนสิ่งที่อยูตรงขามกับ
ความขัดแยงได
ประเด็นเกี่ยวกับสงครามที่นักวิชาการในยุคนี้ใหความสนใจมากประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่อง
อาวุธนิวเคลียร เนื่องมากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงไดดวยนิวเคลียร หลังจากนั้นประเทศ
มหาอํานาจตางก็แขงขันการพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร ทามกลางความตึงเครียดทางการเมือง
ระหวางประเทศ ความกังวลตอปญหาสงครามรุนแรงอันเนื่องมาจากนิวเคลียรเห็นไดจาก บทความ
ตางๆ ไดแก “ภยันตรายจากระเบิดนิวเคลียรและสงครามนิวเคลียร” ของ จรัส สุวรรณเวลา (2530:
62-69) “สงครามลางโลก” ของ อภิชาต ธีระธํารง (2530: 70-84) “การแสวงหาสันติภาพในเอเชีย:
เขตปลอดภัยนิวเคลียร” ของ ธํารง บัวศรี (2530: 85-87) “ฤดูหนาวนิวเคลียร ผลตอโลกกวางของ
นิวเคลียร” ของ วิจิตร เส็งหพันธุ และ สุวิชา ไสยานนท (2530: 104-110) ซึ่งคาดการณถึงการ
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เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงผิดปกติหากมีการใชระเบิดนิวเคลียรในอนาคต และ “อาวุธนิวเคลียรกับ
สันติภาพของโลก” ของ มนัสวี อุณหนันทน (2530: 114-110) เปนตน
ประเด็นเกี่ยวกับนิวเคลียรนั้นมิไดถูกกลาวถึงเพียงในแงมมุ ของอาวุธ แตยังรวมถึงการผลิต
พลังงานจากนิวเคลียรดวย
สาเหตุหลักเนื่องมาจากความวิตกถึงความไมปลอดภัยของการสราง
โรงไฟฟานิวเคลียร ดังที่เพิ่งเกิดขึ้นกับโรงไฟฟาเชอรโนบิลของโซเวียต ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2529 การระเบิดในครั้งนั้นทําใหมีผูเสียชีวิตทันที 19 คน อีก 28 คนเสียชีวิตภายใน 4 เดือนถัดมา
และตอมาอีก 9 คนเสียชีวิตดวยอาการมะเร็งตอมไทรอยด รวมสถิติผูเสียชีวิตจากเหตุระเบิดครั้งนี้
เมื่อป ค.ศ. 2004 หรือ พ.ศ. 2547 จํานวนทั้งสิ้น 56 คน (World Nuclear Association, 2550)
ในชวงเวลานี้มีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรอยูหลายชิ้น ทั้งบทความที่
เขียนขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทิศทางเนื้อหาที่เผยแพรบาง
ชิ้นมิไดแสดงความไมเห็นดวยตอการมีโรงงานปรมาณู แตมีความพยายามที่จะลดความกังวลของ
คนไทย รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นตอการใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ดังเห็นไดจาก
“พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ: บทสัมภาษณ” ของ อาทร ปทุมสูตร (2530: 99-103) นอกจากนี้ยังมี
บทความที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพลังงานนิวเคลียรดวย เชนเรื่อง “สันติภาพและพลังงาน
นิวเคลียร” ของวิชัย หโยดม (2530: 58-61) สวนบทความที่นําเสนอประเด็นนิวเคลียร ทั้งในดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร รวมทั้งขอถกเถียงทางศีลธรรมวาดวยอาวุธและสงคราม
นิวเคลียร ไดแก บทความ “อาวุธนิวเคลียรกับชะตากรรมของโลก” ของ รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ
และ สุรชาติบํารุงสุข (2530: 121-159)
งานเขียนหลายชิ้นที่มีขึ้นระหวางป พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534 ใหความสําคัญกับบทบาทของ
องคกรระหวางประเทศในการรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทขององคการสหประชาชาติ
ที่กําลังไดรับความเชื่อถือจากทั่วโลก เนื่องจากขณะนั้นองคการสหประชาชาติกําลังเปนแกนนําใน
การรณรงคใหโลกมีสันติภาพอยางจริงจัง ดังเห็นไดจากสิ่งพิมพสันติภาพที่เกี่ยวของ เชน บทความ
เรื่อง “องคการสหประชาชาติ ปจจุบันและอนาคต” ของ ถนัด คอมันตร (2530 :1-12) ที่อธิบายถึง
พัฒนาการ และหลักการปฏิรูปองคการสหประชาติ ซึ่งมีเนื้อหาคลายคลึงกับ “โปรแกรมการปฏิรูป
และโครงสรางใหมระบบองคการสหประชาชาติ” ของ พรชุลี อาชวอํารุง (2530: 12-18) ในดาน
กระบวนการทํางานขององคการสหประชาชาติ สรอยตระกูล ติวยานนท อรรถมานะ (2530 : 1945) ไดเขียนบทความเรื่อง “การบริหารระหวางประเทศ: ลักษณะและปญหาในการบริหารงาน
บุคคล” นอกจากนี้ในยุคนั้นยังใหความสําคัญกับการรวมมือระหวางประเทศเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโลก
หรือสหรัฐโลก เพื่อทําหนาที่ดูแลรักษา และจัดระเบียบการอยูรวมกันในโลก ความคิดลักษณะนี้
ไดแก บทความเรื่อง “สหรัฐโลกและความเคลื่อนไหว” ของประชุมสุข อาชวอํารุง (2530ง: 46-56)
นอกจากบทความวิชาการแลว นักวิชาการไทยยังใหความสําคัญตอองคการสหประชาชาติ
โดยจัดการบรรยายเรื่อง “สหประชาชาติกับสันติภาพ” ซึ่งบรรยายโดย นาย ถนัด คอมันตร และ
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การบรรยายเรื่อง “กองกําลังรักษาสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และงานสภาวะแวดลอมขององคการ
สหประชาชาติ” บรรยายโดย ตัวแทนจากสํานักงานขาวองคการสหประชาชาติ การประชุมทั้งสอง
ครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการประชุมวิชาการ สันติภาพศึกษา
จัดโดยโครงการการศึกษาทั่วไป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 (โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ
มหาวิยาลัย, 2531)
ไมเพียงมโนทัศนสันติภาพในมิติทางสังคมจะถูกกลาวถึงในดานที่เปนความขัดแยง ความ
รุนแรงทางกายภาพ อันสามารถมองเห็นผูเปนผูกระทําความรุนแรงอยางชัดเจน ดังรายละเอียดที่
กลาวไปแลวขางตน สันติภาพในมิติทางสังคมยังรวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสราง ซึ่งไมปรากฏผู
กอความรุนแรงอยางชัดเจน
หากแตเปนความรุนแรงที่ถูกกระทําผานโครงสรางสังคมที่ไมเปน
ธรรม ซึ่งอาจพบในปญหาความยากจน และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ดังเห็นไดจากตัวอยาง
ของสิ่งพิมพ ระหวาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534 หลายชิ้นดังนี้
บทความของ เทียนฉาย กีระนันทน (2529) เรื่อง “อันเนื่องมาจากความแตกตางทาง
เศรษฐกิจและสังคม” สามารถพิจารณาถึงตรรกะของความขัดแยงกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
ได 2 ดาน ดานหนึ่งมองไดวาความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสาเหตุของความขัดแยงใน
สังคม สวนในอีกดานหนึ่งคือ ความขัดแยงในสังคมก็มีสวนใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจและ
สังคม
สุธี ประศาสนเศรษฐ (2529: 124-167) มองปญหาความขัดแยงทางเศรษฐกิจกวางไป
ถึงเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลว หรือการรวมกลุมของประเทศพัฒนาแลวได
สรางเงื่อนไขขึ้นเพื่อกีดกันการคาจากประเทศอื่นซึ่งสงผลกระทบทางลบโดยตรงกับประเทศที่มี
อํานาจการตอรองนอยกวา ซึ่งคือเหลาประเทศกําลังพัฒนา
ปญหาความเสมอภาคในการพัฒนา
ที่ประชาชนบางกลุมซึ่งสวนใหญเปนคนยากจน
ยังคงเปนฝายเสียเปรียบ และไมไดรับการกระจายทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจอยางพอเพียง
จําเปนจะตองอาศัยกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เขามาเติมเต็มชองวางระหวางการพัฒนาของรัฐ
และประชาชน ในสวนนี้องคกรพัฒนาเอกชนเปนภาคสวนสําคัญในการแกปญหาดังกลาว อนึ่ง
การดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน จะชวยทําใหความขัดแยงในสังคม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
จากโครงสรางทางสังคม ไดรับการบรรเทาใหรุนแรงนอยลง อันเปนการชวยปองกันปญหา
สันติภาพอีกสวนหนึ่งดวย ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2529 ไดมีการจัดประชุมวิชาการระหวางผูที่ทํางานใน
องคกรพัฒนาเอกชน และคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงประเด็นดังกลาวดวย
หลักสูตรและนโยบายการศึกษาของไทยเริ่มบรรจุคุณคาเรื่องสันติภาพ และสันติวิธีครั้ง
แรกในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ขอ 1 ที่วา เพื่อใหเปนพลเมืองดี
มีศีลธรรม รูจักสิทธิหนาที่ รูจักแกปญหาดวยสันติวิธี ตลอดจนมีทัศนะในการสรางความเปนธรรม
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ในสังคมประชาธิปไตย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2518: 1) หลักจากนั้นคุณคาสันติภาพก็มีอยูใน
นโยบายและหลักสูตรการศึกษาฉบับอื่นเรื่อยมา ไดแก
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2520: 2) ใน
จุดหมายขอที่ 10 ระบุวา “เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีของมนุษยชาติในการอยูรวมกันอยางสันติ
สุข”
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระบุจุดหมายของหลักสูตรที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียน ในขอที่ 3 เกี่ยวกับชีวิตที่สงบสุข มีรายละเอียดคือ
3. ชีวิตที่สงบสุข
3.1 รูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สิ่งแวดลอม และวิทยาการใหมๆ
3.2 เขาใจและศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ และนํา
หลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน
3.3 รูจักใชเวลาใหเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ
3.4 มีความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนแกตนเองและสวนรวม
3.5 มีอิสระในการคิด แตพรอมที่ยอมรับความคิดของผูอื่น
อยางมีเหตุผล
3.6 รูจักแกไขปญหาโดยสันติวิธี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2521: 2)
เมื่อหลักสูตรฉบับนี้ถูกปรับปรุงในป พ.ศ. 2533 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532: 1) ระบุ
จุดมุงหมายไววา การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาพื้นฐานที่ทุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โดยให
ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ ทํางานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2524: 1) ใน
จุดมุงหมายขอที่ 7 ระบุวา เพื่อใหเขาใจพื้นฐานและปญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกปจจุบัน มีความสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติ รูจักแกปญหา
และขอขัดแยงดวยวิธีการแหงปญญาและสันติวิธี
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) กําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาการศึกษาไววา เรงรัดพัฒนาการศึกษาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
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ใหเหมาะสมกับสภาพความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยมุงให
การศึกษาเปนการเสริมสรางบุคคลใหมีความรู ความคิด และความสามารถในการประกอบอาชีพ
มีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยสมบูรณ รักและธํารงศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทยไว ตลอดจนกอใหเกิดความสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2525:
71)
มิติที่ 3 มิติดานสิ่งแวดลอม
มโนทัศนสันติภาพในมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมักกลาวถึงปญหามลพิษ และความไมสมดุล
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ ดังเชนบทความของปริญญา นุตาลัย (2534:21-28) ที่
ชี้ใหเห็นปญหาการใชทรัพยากรอยางไมสมดุลของประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดปญหาดินเค็มในภาค
อีสาน ปริมาณขยะ การขาดแคลนน้ํา ชายฝงถูกกัดเซาะ และมลพิษอื่นๆ ทัศนะในทิศทาง
เดียวกันนี้ยังปรากฏอยูในการอภิปรายทั่วไป ในการประชุมวิชาการสันติภาพศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง
“สิ่งแวดลอมเพื่อสันติภาพ” ซึ่งจัดโดย โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
โครงการสิ่งแวดลอมแหงองคการสหประชาชาติ ณ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โครงการการศึกษาทั่วไป, 2534)
ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหรรม
ของประเทศ นํามาสูปญหาสันติภาพระหวางคนกับคนในดานสิทธิในการใชทรัพยากรของกลุม
ตางๆ ดังจะเห็นประเด็นความขัดแยงเพื่อแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ จากการสัมมนาทางวิชาการ
“การใชทรัพยากรกับความขัดแยงทางสังคม: พลวัตของการเปนนิค กับทางเลือกการพัฒนา” (NICnewly industrialized country) ซึ่งจัดโดยโครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2535) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ในการสัมมนาครั้ง
นี้ มีการนําเสนองานวิจัยและการอภิปรายในประเด็นความขัดแยงดานแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
ไดแก
มานุษยวิทยาของความขัดแยงทางทรัพยากร
นิเวศปรัชญา
สนามกอลฟระบาด
อุตสาหกรรมกับหมูบานประมง ความขัดแยงในการใชทรัพยากรชายฝงทะเล และพื้นที่ปาชายเลน
กรณีบานสิเกา จังหวัดตรัง ความขัดแยงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ปญหานาเกลือ:
การเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาความขัดแยง และปญหานาเกลือ:วัฒนธรรมการผลิตเกลือในอดีตกับ
การลมสลายของชุมชนภาคอีสาน
ในชวง พ.ศ. 2516-2534 ทัศนะดานสันติภาพกับสิ่งแวดลอมแนวคิดอื่น ที่ไมใชดานความ
สมดุลในการใชทรัพยากร มีเพียงทัศนะของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราหมา กุมารี (2534: 2945) สาขาประเทศไทยเทานั้น แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณ หรือจิตสํานึกของมนุษย การ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมตามแนวคิดนี้สามารถทําไดโดย การปลุกจิตสํานึก คือ ขบวนการสราง
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ความคิดใหเปนไปโดยธรรมชาติที่เต็มไปดวยความบริสุทธิ์และสงบสุข
ซึ่งขึ้นอยูก ับการเรียนรู
เมื่อชีวิตขึ้นอยูกับความคิดและจิตสํานึก การชําระลางจิตสํานึกใหบริสุทธิ์จึงเปนขบวนการสําคัญที่
ดวงวิญญาณมนุษยตองผานการสรางกรรมดีบนพื้นฐานของจิตสํานึกที่เปนดวงวิญญาณควบคูไปกับ
การสลายกรรมชั่วที่ไดสะสมมา และนําไปสูการเขาถึงกฎทางจิตวิญญาณ (Laws of Spirituality)
ในที่สุด
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บทที่ 4
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ยุคที่ 3: ยุคทองของภาคประชาชน
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูใหขอมูลดานสันติภาพพบวา มโนทัศน
การศึกษาเพื่อสันติภาพยุคที่ 3 ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546 หรือยุคทองของ
ภาคประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริบททางสังคมไทยและตางประเทศ

หลังจากความรุนแรงทางการเมืองในป พ.ศ.2519 ประชาธิปไตยไทยคอยๆเริ่มพัฒนาขึ้น
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2531 จึงไดมีการเลือกตั้งทั่วไป ทําใหพลตรีชาติชาย ชุณหวัณไดดํารงตําแหนง
เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดนี้ประสบกับปญหาความไววางใจอันเนื่องมาจากปญหาการคอรัปชั่น
และความขัดแยงกับกลุมทหาร เปดโอกาสใหคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) เขามา
แทรกแซงทางการเมือง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 แมหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้ง แต
ปรากฏวานายณรงค
วงศวรรณที่กําลังไดรับการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีไดรับขอครหาจาก
ตางประเทศ พลเอกสุจินดา คราประยูรจึงขึ้นรับตําแหนงแทน ทําใหประชาชนไมพอใจ จน
นําไปสูการเรียนรองประชาธิปไตยในเดือนพฤษภาคม 2535 เมื่อวิกฤตทางการเมืองยุติ ระบบการ
เมืองไทยเปนไปในแนวทางประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ทั้งในแงกระแสความตองการใหนายก
รัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งและการเรียนรองจากกลุมปญญาชนใหมีการปฏิรูประบบการเมือง
ในชวงดังกลาวจึงมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” เพื่อทําหนาที่ศึกษาแนวทางใน
การจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ตามดวย “คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองไทย” และเกิด “สภาราง
รัฐธรรมนูญ” ในที่สุด (สุวิทย ไพทยวัฒน และ ปยฉัตร สินธุสะอาด, 2546: 175-222)
สภาพเศรษฐกิจไทยที่ภาคธุรกิจไดรับการสนับสนุนใหกูเงินทั้งจากในและตางประเทศมา
ลงทุนมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยไมสามารถหาผลตอบแทนกลับมาใชหนี้ไดทันตั้งแต
ทศวรรษ 2530 ไดสงผลเปนวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสําคัญในป พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยมีหนี้
ตางประเทศจํานวนมาก คาเงินบาทลดลงถึง 40% และตองทําตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของ IMF
(International Monetary Fund) เศรษฐกิจที่ซบเซาลงรวมทั้งปญหาภาวะราคาเฟอ ทําใหคาครองชีพ
สูงขึ้น ธุรกิจหลายประเภททยอยปดกิจการ ลดขนาด เลิกจางพนักงาน ลดเงินเดือนและสวัสดิการ
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วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จึงกระทบตอประชาชนในทางลบโดยทั่วหนากัน (วิทยากร เชียงกูล และคณะ
, 2541)
ดานบริบททางสังคมโลกในชวงเวลาดังกลาวโลกไดเขาสูกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งหมายถึง
กระบวนการที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจาก 1) เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาเปนเศรษฐกิจหลัง
อุตสาหกรรม และเปนระบบเดียวกันทั่วโลก 2) สังคมสมัยใหมมาเปนสังคมหลังสมัยใหม ระบบ
คิดหรืออุดมการณของผูคนกําลังปฏิวัติตนเอง จากระบบคิดแบบสมัยใหมมาเปนระบบคิดแบบหลัง
สมัยใหม 3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เนนเครื่องจักรขนาดใหญมาเปนเทคโนโลยีดิจิตอลของ
คอมพิวเตอรอิเล็คทรอนิกส เปนผลใหเกิดการปฏิวัติการสื่อสารขนานใหญ ที่สามารถเชื่อมโยง
โลกทั้งโลกเขากันไดเหมือนเปนหมูบานเล็ก 4) และระบบการเมืองปรับตัวจากระบบที่ครอบงํา
ดวยความคิดแบบรัฐ-ชาติ มาเปนระบบที่พรมแดนทางการเมืองของชาติลดความสําคัญลง แต
พรมแดนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุหรือกลุมยอยทวีความสําคัญขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2538: 48-49)
ประเทศไทยซึ่งไดเขาเปนสวนหนึ่งของยุคโลกาภิวัตน ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบจากกระแสโลกาภิวัตน นักวิชาการหลายคนไดวิเคราะหผลกระทบดังกลาวไววา ในดาน
ผลกระทบตอคนชั้นลางของไทยนั้น หากโครงสรางตางๆที่มีอิทธิพลกําหนดความดอยโอกาสของ
คนในสังคมมิไดมีการแกไขไปในทางที่ดีขึ้นแลว
จะทําใหชองวางระหวางคนที่ไดเปรียบและ
เสียเปรียบนาจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น เหตุเนื่องมาจากความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
คนแตละกลุมไมเทาเทียมกัน
คือกลุมที่มั่งคั่งมีโอกาสมีศักยภาพในการเขาถึงขาวสารขอมูลได
มากกวาคนยากไร
เจาของทุนผูมีทักษะการศึกษาดีจะไดประโยชนมากกวาผูมีการศึกษานอย
เพราะคนกลุมแรกสามารถปรับตัวเพื่อเขาหาผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ
ไดรวดเร็วกวา ดานแรงงานนักวิชาการมองวา การที่ทุน สินคาและบริการสามารถเคลื่อนไหวได
เสรีมากขึ้น ขณะที่แรงงานเคลื่อนไหวโยกยายไดยากและชากวา จะทําใหทุนสามารถเอาเปรียบ
แรงงานไดมากยิ่งขึ้น สวนผลกระทบตอชุมชน โลกาภิวัตนจะสงผลลบตอวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมบางสวน
ซึ่งอาจสงผลใหการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนออนแอลง
ดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคมจะกลายเปนประเด็นสําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของไทย
อัน
เนื่องมาจากปริมาณที่จํากัดและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ในอนาคตทรัพยากรที่เหลือจะถูก
จัดสรรใหเปนตามความตองการของนักลงทุน ในขณะที่คนในทองถิ่นไดรับประโยชนคอนขาง
นอย ในอีกดานหนึ่งโลกาภิวัตนจะสงผลเชิงบวกตอสังคมดวย คือ โลกาภิวัตนจะชวยกระจาย
อุดมการณและคานิยมในเรื่องสิทธิมนุษยชน การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะเปนสากลไปทั่ว
โลก รวมทั้งเครือขายของขบวนการประชาสังคมในระดับระหวางประเทศจะเพิ่มขึ้น ในระดับ
องคกรชุมชนจะรวมตัวกันไดดีขึ้น
และสามารถจัดการทรัพยากรของชุมชนไดดียิ่งกวาเดิม
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบแรงงานสัมพันธ ซึ่งจะชวยเพิ่มความมั่นคงในการทํางาน
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สรางอํานาจตอรองของกลุมลูกจางใหเขมแข็งขึ้น (สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร,
2538)
บริบททางการเมืองระหวางประเทศที่สําคัญอีกเหตุการณหนึ่ง คือ เหตุการณการกอการราย
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ที่ทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ
3,000 คน การกอการรายในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือขายอัลกออิดะห (al-Qaeda) ซึ่งมีสมาชิก
จากหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในตะวันออกกลาง หลังเหตุการณ 9/11 ไมนาน
ประเทศมหาอํานาจและประเทศพันธมิตรหลายประเทศไดรวมมือกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปราบปรามการกอการรายสากล ซึ่งกอใหเกิดสงครามกับประเทศอัฟกานิสถานในปตอมา และ
รวมถึงการกอสงครามและแทรกแซงการเมืองในประเทศอิรักที่เริ่มตนในป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
(Tom Gjelten, 2006)

2. มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
2.1 บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
แมวาความเปนประชาธิปไตยในสังคมไทยหลัง พ.ศ. 2535 จะมีแนวโนมวาเปนไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น รวมทั้งเปนชวงเวลาที่ปลอดจากความกังวลเรื่องภัยสงคราม แตมิไดเปนสิ่งสะทอน
ใหเห็นวาสังคมไทยมีสันติสุข
หากแตกําลังเผชิญกับความขัดแยงในสังคมรูปแบบอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงซึ่งเปนผลจากทิศทางการพัฒนาสังคมที่ไมสมดุลติดตอกันมาหลาย
สิบป นํามาซึ่งความขัดแยงทั้งระหวางรัฐกับประชาชน ระหวางนายทุนกับประชาชน และ
ระหวางประชาชนดวยกันเอง นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตนซึ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ยังเปนตัวเรงใหปญหาความขัดแยงปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น ดวยปจจัยทางสังคมดังกลาวทําใหการศึกษา
เพื่อสันติภาพยังคงมีความสําคัญ และยังคงดําเนินตอไป ทั้งในดานการถกเถียงเพื่อหาทางออก
สําหรับปญหาความขัดแยงในสังคม การเผยแพรความรูที่จะเปนประโยชนกับประชาชน เพื่อให
ประชาชนสามารถเรียกรองและปกปองสิทธิของตนอันเกิดจากความขัดแยงในสังคมได และการให
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกไขความขัดแยง
เมื่อประเทศไทยมีกระบวนการประชาธิปไตยอยางเต็มที่ ทําใหความเคลื่อนไหวทางสังคม
ตางๆเปนไปไดอยางคลองตัว ภาคประชาชนเขามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น รวมทั้งเกิดองคกร
พัฒนาเอกชนขึ้นจํานวนมาก ในวงการสันติภาพเองก็เชนเดียวกัน ภาคประชาชนไดเขามามี
บทบาทสําคัญในการเผยแพรสันติภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในดานการสรางหลักสูตรอบรม
ความรูและทักษะสันติภาพที่มีความหลากหลาย การทําคูมือเกี่ยวกับสันติวิธี และการจัดกิจกรรม
เพื่อสันติภาพ ทั้งกิจกรรมกลุมสัมพันธ นิทรรศการ และการรณรงคตางๆ
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พัชรี สิโรรส (2542) ใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาการแกไขความขัดแยงในสังคมไทยไววา
ในอดีตที่ผานมา เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐไทยจะเปนผูเขามาทํา
หนาที่ตัดสินความขัดแยง ทั้งที่รัฐเปนผูสรางนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติที่มักนําไปสูความ
ขัดแยง
การที่รัฐบาลเขามาทําหนาที่เปนผูจัดการความขัดแยงและไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่ตนเปน
ผูสรางจึงนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงมากขึ้น จนกลายเปนการเผชิญหนา อันสะทอนใหเห็นถึง
ขอเท็จจริงที่วา
สังคมไทยขาดกลไกการแกไขความขัดแยง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกที่รวม
ผูเกี่ยวของทุกฝายเขามาเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกสําหรับทุกฝาย
การศึกษาเพื่อสันติภาพที่แผขยายมาสูภาคประชาชน
เปนโอกาสใหสังคมไทยเกิด
กระบวนการสื่อสารใหมๆที่จะชวยถายทอดคุณคาสันติภาพไปสูกลุมประชาชนที่กวางขวางขึ้น
เชน ครอบครัว ประชาชนที่กําลังเผชิญความขัดแยงจากโครงการพัฒนาของรัฐ หรือความขัดแยง
ในชุมชน นักพัฒนา ผูนําชุมชน นักบวช ฯลฯ รวมทั้งเปนการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยใชมุมมอง
ใหมที่แตกตางออกไปจากเดิม คือจากมุมมองแบบสั่งการหรือแบบแนวตั้ง ไปสูมุมมองแนวนอนที่
ใหความสําคัญกับประชาชนในฐานลางของโครงสรางอํานาจมากยิ่งขึ้น วิวัฒนาการของการศึกษา
เพื่อสันติภาพในยุคนี้ จึงเรียกไดวาเปนยุคทองของภาคประชาชน
ระหวางป พ.ศ. 2535 – 2546 ไดมีความรวมมือดานสันติภาพระหวางประเทศขนาดใหญ 2
เหตุการณ คือ โครงการ “สานสัมพันธสูสันติวัฒนธรรม” (Bridges Dialogues Towards a Culture of
Peace) และโครงการอันเนื่องมาจากการที่องคการยูเนสโกประกาศใหระหวางป พ.ศ. 2544 - พ.ศ.
2554 ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพและอหิงสาสําหรับเด็กของโลก
โครงการ “สานสัมพันธสูสนั ติวัฒนธรรม” จัดขึ้นโดยความรวมมือกับ มูลนิธิสันติภาพ
นานาชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางแหงการสงเสริมสันติภาพ
และความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
โครงการนี้จัดตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
มูลนิธิไดเชิญผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาตางๆรวม 28 คนจากหลายสาขาเชน เคมี การแพทย
ชีววิทยา ฟสิกสและดาราศาสตร สังคม เศรษฐศาสตร สันติภาพ ดนตรี และศิลปะการแสดง
มารวมกิจกรรม และแสดงปาฐกถา ซึ่งจัดขึ้นนับรอยครั้งในสถาบันการศึกษา องคการ กระทรวง
สมาคมในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ โครงการสานสัมพันธสูสันติวัฒนธรรมไดแบงการดําเนินงาน
เปน 2 ภาค ภาคที่ 1 จัดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึง เมษายน พ.ศ.2547 ภาคที่ 2 จัด
ขึ้นระหวางเดือนธันวาคมพ.ศ. 2547 ถึงเมษายน พ.ศ. 2548 (มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ, 2550)
ในป ค.ศ. 1995 หรือ พ.ศ. 2538 องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปขันติธรรมแหง
สหประชาชาติ ตอมาป ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหเปน “ป
สากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพ” (International Year for the Culture of Peace) และประกาศให
ประหวาง ค.ศ. 2001 – 2010 หรือ พ.ศ. 2544 – 2554 เปน “ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมแหง
สันติภาพและอหิงสาสําหรับเด็กของโลก” (International Decade of Peace and Non-Violence for
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the children of the world) ชวงเวลานี้ประชาชาติไดดําเนินการรณรงคสรางจิตสํานึกวัฒนธรรมแหง
สันติภาพทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ระหวาง ป พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยตางๆไดเขามามีบทบาทดานสันติภาพโดย
การตั้งหนวยงานวิชาการดานสันติภาพ ดังเชน การกอตั้งโครงการศูนยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในป พ.ศ. 2536 ซึ่งทําหนาที่จัดพิมพกฎหมายที่นา
รูสําหรับประชาชนเพื่อแจกจายเผยแรโดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ใหใชเงินกองทุนรพีพัฒนศักดิ์ของมหาวิทยาลัยจัดพิมพ เพื่อสืบทอดเจตนารมณรับใชประชาชน
และเพื่อเปนบริการทางวิชาการแกสังคม (กิติพงศ หังสพฤกษ, 2543)
สถาบันสันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน กอตั้งขึ้นดวยการสนับสนุนจากองคกร
วิเทศพัฒนาของประเทศแคนาดา (Canadian International Development Agency หรือ CIDA)
หนวยงานนี้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและดําเนินการศึกษาวิจัย
รวมถึงใหการฝกอบรมในเรื่องความ
ขัดแยงโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และนโยบายของรัฐ รวมทั้ง
ใหบริการดานวิชาการ และดานวิชาชีพในรูปแบบของการฝกอบรม การบรรยาย การใหคําปรึกษา
และเปนคนกลางเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางกับองคกรอื่นๆ (มหาวิทยาลัยขอนแกน, สถาบันสันติ
ศึกษา, 2550)
ดานองคกรภาคประชาชนดานสันติภาพที่กอตั้งในชวงเวลานี้ไดแก มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
และสันติซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2536 สืบเนื่องมาจากการประชุมของของสถาบันอาจารย
อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ซึ่งเห็นวาควรมีองคกรนิติบุคคลที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานและประสานงานในดานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของประเทศและโลก
บทบาทและหนาที่ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ไดแก การสนับสนุนการวิจัย การประชุม การ
สัมมนา จัดกิจกรรม และเอกสารดานสันติภาพ รวมทั้งงานสาธารณประโยชนตางๆ มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาและสันติมีพันธกิจทั้งทางดานครอบครัว สตรี เยาวชน วิชาการ และศาสนสัมพันธ
ดังนั้นจึงมีการดําเนินงานในดานตางๆผานเครือขายยอยที่ทยอยกอตั้งขึ้นภายหลัง ไดแก สหพันธ
สตรีเพื่อสันติภาพโลกและ สหพันธเยาวชนคนหนุมสาวเพื่อสันติภาพโลกซึ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537
สหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกกอตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2540 และ
สหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกกอตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 (มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาและสันติ, 2550)
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 เสมสิกขาลัย หนวยงานการกุศลภายใต มูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีจิตวิญญาณแบบองครวมไดกอตั้ง
ขึ้น เสมสิกขาลัยไดจัดกระบวนการเรียนรูหลายหลายหลักสูตรขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลง
เติบโตทั้งดานสติปญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรม
ชุดวิชาของเสมสิกขาลัยที่เกี่ยวของกับ
สันติภาพ เชน สรางสันติดวยมือเรา สรางสันติภาพภายใน การสื่อสารอยางสันติ ปฏิบัติการดาน

54

สันติวิธี ศาสตรและศิลปแหงการระงับความขัดแยง การสื่อสารดวยรักและสันติ เปนตน นอกจากนี้
ยังสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานดานสันติภาพอื่นๆ
เพื่อเปดอบรมดานสันติภาพ
หลักสูตรอื่นๆอีกหลายหัวขอ (เสมสิกขา, 2550ก)
มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อสงเสริมสันติภาพและความ
เขาใจอันดีระหวางวัฒนธรรม สงเสริมแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมดวย
สันติวิธี และเสริมสรางศักยภาพของผูที่จะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางสันติ บนพื้นฐาน
ของการเคารพสิทธิมนุษยชน มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมกอตั้งขึ้นโดยไดรับความสนับสนุน
ดานทรัพยากรจากกลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) เนื่องจากวัตถุประสงคที่สอดคลองกัน
(มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, 2550)
โครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 ทํางานสนับสนุนนัก
กิจกรรมรากหญาและองคกรพัฒนาสังคมที่ทํางานดานสันติภาพและความยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ สตรีนิยม การใชสันติวิธี และ
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
ความเคลื่อนไหวที่สําคัญในแวดวงสันติภาพไทยยังไดแก การที่องคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ไดถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแด พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในป พ.ศ. 2537 ผูซึ่งใหความสําคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษยใหมีสันติภาพ
ผานกระบวนการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพ
ผลงานการเผยแพรธรรมะของทานมีคุณูปการยิ่งตอ
การศึกษาเพื่อสันติภาพโลก เงินรางวัลที่พระธรรมปฎกไดรับถูกนํามาจัดตั้งเปนกองทุนการศึกษา
เพื่อสันติภาพสําหรับจัดงานประชุมวิชาการประจําป เผยแพรเอกสารการสนับสนุนการวิจัย การ
พิจารณามอบรางวัลเชิดชูคนดีที่ทํางาน ในแนวทางสรางสันติภาพใหสังคม และการสรางสื่อเพื่อ
การศึกษาผลงานของ พระธรรมปฎก (สํานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน, หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส, 2550)
อีกเหตุการณหนึ่งคือ การที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีประกาศลงวันที่ 12
มิถุนายน พ.ศ. 2538 วาคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันที่ 16 สิงหาคม ของทุกๆป เปนวันสันติภาพไทย
การจัดงานครอบรอบ 50 ปวันสันติภาพไทยในป พ.ศ. 2538 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการงานวัน
สันติภาพเพื่อดําเนินกิจกรรม ซึ่งไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมจากรัฐบาล หนวยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัย และองคกรภาคประชาชนจํานวนมากถึง 48 หนวยงาน
(คณะกรรมการงาน
วันสันติภาพไทย, 2538)
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2.2 วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
1) การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพ
การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพในยุคนี้มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับยุคที่ผานมา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะไมมีกระแสการรณรงคสันติภาพจากตางประเทศที่เดนชัดเชนเคย ซึ่งหมายถึงการที่
รัฐบาลไทยลดการสนับสนุนดานเงินทุน และทรัพยากรในการเผยแผสันติภาพใหกับมหาวิทยาลัย
ตางๆซึ่งเปนแกนหลักในการประชุม การสัมมนา และสิ่งพิมพวิชาการ แมวาชวงเวลานี้จะมีกระแส
การสงเสริมสันติภาพเนื่องในทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมแหงสันติภาพและอหิงสาสําหรับเด็ก
ของโลก ระหวางป พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2554 แตมิไดสงผลตอวงการการศึกษาเพื่อสันติภาพไทย
ชัดเจนเทากับปสันติภาพสากลใน พ.ศ. 2529 ดังจะเห็นวาการประชุม หรือสัมมนาวิชาการ และ
สิ่งพิมพที่เปนสวนหนึ่งของโครงการดังกลาว มีอยูอยางจํากัด
อีกประการหนึ่งที่สําคัญซึ่งทําใหประเทศไทยมีการประชุม การสัมมนา และสิ่งพิมพ
วิชาการลดลงสามารถเขาใจไดวา ในขณะที่ความขัดแยงในสังคมไทยปรากฏใหเห็นเดนชัดมากขึ้น
เรื่อยๆ องคความรูสันติภาพในเชิงทฤษฎีสามารถนํามาใชเปนเพียงแนวคิดเบื้องตนเทานั้น ดังนั้น
ความจําเปนในการแกปญหาที่เรงดวนจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาเพื่อสันติภาพที่มีลักษณะ
จํากัดเพียงแนวคิด และทฤษฎี ลดบทบาทลงไป แตการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยการวิจัยและการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มบทบาทมากขึ้น การประชุม และการสัมมนาดานสันติภาพ ไดแก
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2536 โครงการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟคและเอเชียอาคเนยแหงประเทศไทย
และสมาคมสตรีนักธุรกิจและ
วิชาชีพแหงประเทศไทย จัดประชุมสันติภาพศึกษา เรื่อง “การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ: สูความ
ขัดแยงหรือสันติภาพ”
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โครงการปริญญาโทสําหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความขัดแยงในสังคมไทยยุค
วิกฤตเศรษฐกิจ”
การเสวนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ซึ่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน รวมกับคณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543
การสัมมนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสันติภาพ : วิถีชาวพุทธที่ควรจะเปนในสังคมปจจุบัน” ซึ่ง
จัดโดยราชภัฏนครสวรรค ระหวางวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2544
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จัดเสวนา เรื่อง “สันติภาพในสายตาชาว
พุทธ” โดยมี พระไพศาล วิสาโลเปนผูรวมเสวนาหลัก
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สํานักสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
เสวนา เรื่อง “ความรักและสันติภาพในภูมิปญญาลานนา”
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การสัมมนา “กระบวนการแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทยกับรัฐธรรมนูญใหม” วันที่
24-25 กันยายน พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2546 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดสัมมนาเรื่อง
“ทิศทางการจัดการความขัดแยงของสังคมไทย : ปญหาภาคใตแกไดดวยสันติวิธี”
การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของภาคประชาชนที่ขยายเครือขายความรวมมือในระดับ
นานาชาติ ไดแก การประชุมนานาชาติ เรื่อง “การศึกษาทางเลือก: บทบาทในการเปลี่ยนแปลง
สังคมสูวัฒนธรรมสันติภาพและความไมรุนแรงเพื่อเยาวชนของโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหวาง วันที่ 26
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของเสมสิกขาลัย โรงเรียนหมูบานเด็ก ศูนย
ทรัพยากรการศึกษาทางเลือก
บริษัทสวนเงินมีมา และมูลนิธิเครือขายนวัตกรรมนานาชาติ
ประเทศเนเธอรแลนด
2) สิ่งพิมพเกี่ยวกับสันติภาพ
สิ่งพิมพสันติภาพระหวาง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546 ทั้งหนังสือและบทความตางๆ มีจํานวน
ลดนอยลงกวายุคที่ผานมา แตสิ่งพิมพประเภทคูมือสันติภาพกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปน
คูมือที่แปลมาจากตางประเทศ ไดแก “กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง: ยุทธศาสตรการ
นําไปใชเพื่อแกปญหาความขัดแยง” ซึ่งแปลจาก “The mediation process: practical strategies for
resolving conflict” ของ Christopher W. Moore จัดพิมพครั้งแรกป พ.ศ. 2542 “ศาสตรและศิลป
แหงการระงับความขัดแยง : คูมือสําหรับชาวพุทธผูใฝสันติ” “Mindful mediation: a handbook for
Buddhist peacemaker” เขียนโดย จอหน แมคคอนแนล พิมพครั้งแรก ป พ.ศ. 2538 หนังสือเลมนี้
ใชเปนคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปแหงการระงับความขัดแยง ของเสมสิกขา
ลัย ซึ่งจอหน แมคคอนแนลเปนวิทยากรของหลักสูตร “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการ
แกปญหาขอพิพาทที่เหมาะสม” (ADRP) แปลจาก “Primer : Appropriate dispute resolution
process” ซึ่งตนฉบับเปนของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประเทศฟลิปปนส มูลนิธิทังกอล
คาลิคาซาน ฮาริบอน และมูลนิธิอาเซียแหงฟลิปปนส จัดพิมพครั้งแรกป พ.ศ. 2544 “คูมือการเพิ่ม
พลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท” แปลจาก “A source book, empowering dispute
management processes” ของ James Kho แปลโดยศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน และคณะ หนังสือ “ขันติ
ธรรม: ประตูสูสันติภาพ” แปลจาก “Tolerance: the threshold of peace” ขององคการยูเนสโก แปล
โดยคณะผูรวมประชุมปฏิบัติการฝกทักษะการแปลเพื่อสรางนักแปลรุนใหมเครือขายภาคอีสาน
ตีพิมพโดยกรมวิชาการ ในป พ.ศ. 2542 หนังสือเลมนี้เปนคูมือการเรียนการสอนเพื่อสันติภาพ
สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย

57

นอกจากหนังสือแปลประเภทคูมือสันติภาพแลว
ยังมืองานแปลสันติภาพอื่นๆ เชน
“สันติภาพทุกยางกาว” ของติช นัท ฮันห แปลจาก “Peace is every step” ตีพิมพครั้งแรกในป
พ.ศ. 2537 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพในแงมุมของพุทธศาสนานิกายมหายาน “สันติภาพนิรันดร
เลมที่ 1” ซึ่งมีเนื้อหามาจากคําปราศรัยของไดซากุ อิเคดะ นักคิดดานสันติภาพคนสําคัญของญี่ปุน
ครอบคลุมการปาฐกถาตั้งแต ค.ศ. 1917 – ค.ศ. 1981 อีกเลมหนึ่งคือ “สนทนาเรื่องสันติภาพ” เขียน
โดยจิมมี่ คารเตอร อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลาวถึงการสรางสันติภาพจาก
ประสบการณที่ตนเปนประธานาธิบดี เปนตน
สําหรับหนังสือรวมบทความดานสันติภาพของไทย เชน “สูศานติเสรี: 50 ป สันติภาพไทย
16 สิงหาคม 2488-2538” ตีพิมพโดยคณะกรรมการงานวันสันติภาพไทยในป พ.ศ. 2538 ชัยวัฒน
สถาอานันท (2539) ไดวิจารณลักษณะเดนของหนังสือเลมนี้ไววา เปนงานที่ไดรับเชิญใหเขียน
หรือนําเสนอจากองคกรที่มิใชสถาบันการศึกษาโดยตรง เชนทางสถาบันปรีดี พนมยงค และ
คณะกรรมการงานวันสันติภาพไทยที่รวมตัวกันขึ้นเปนกรณีพิเศษ
แตมีขอสังเกตวาทางสาย
ศึกษาศาสตรและครุศาสตรที่เคยเปนหัวแรงสําคัญในการจัดงานปสันติภาพสากลเมื่อ พ.ศ. 2529
ไมไดเขามามีสวนรวมในโอกาสนี้แตอยางใด
ชัยวัฒน สถาอานันทไดตีพิมพงานเขียนดานสันติภาพหลายเลม เชน หนังสือรวมบทความ
เรื่อง “สันติทฤษฎี วิถีวัฒนธรรม” ตีพิมพป พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนการรวบรวมบทความที่สําคัญจํานวน
6 ชิ้น คือ “การเปลี่ยนแปลงโดยสันติ: เปาหมายกับวิธีการ” จากการอภิปรายเรื่อง “สันติภาพกับ
ความหวังใหมในสังคมศึกษา” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2538 บทความ “ความ
รุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ” ที่นําเสนอในการประชุมที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2529 บทความ “การวิจัยสันติภาพ: ขอพิจารณาเชิงวิพากษ” ซึ่งเคยตีพิมพ
วารสารวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “ทฤษฎีสันติภาพ: พิจารณาจากบทเรียนของสงคราม” ที่
นําเสนอในวาระครบรอบ 45 ปวันสันติภาพไทย “ชาติพันธุและความขัดแยง: มรดกอันตราย ณ จุด
เปลี่ยนแหงศตวรรษ” ซึ่งเปนบทปาฐกถานําในการประชุมทางวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่ 4
เมื่อป พ.ศ. 2537 และบทความ “สูสันติวัฒนธรรมแหงเอเชีย” ซึ่งนําเสนอครั้งแรกในงานสัมมนา
วิชาการเรื่อง “สิ้นสงครามสูสันติ” เมื่อป พ.ศ. 2538 (ชัยวัฒน, 2539) นอกจากนี้ยังมีหนังสือ “คําสั่ง
66/23? รัฐ ปญหาวัฒนธรรมของรัฐกับการจัดการความขัดแยงในศตวรรษใหม” ตีพิมพป พ.ศ.
2542 “อภัยวิธี: มิตร/ศัตรู และการเมืองแหงการใหอภัย” ตีพิมพป พ.ศ. 2443 “ทวงทํานองดําเนิน
ชีวิต: วัฒนธรรมแหงสันติภาพ หรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานฉบับ
ที่ 6 “ประมวล วิเคราะห สังเคราะหสถานการณและแนวโนมประเทศไทย” ของโครงการขาวสาร
ทิศทางประเทศไทย ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2543 และหนังสือรวมบทความเรื่อง “อาวุธมีชีวิต?: แนวคิด
เชิงวิพากษวาดวยความรุนแรง” ซึ่งตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2546
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3) การวิจัยดานสันติภาพ
กอนหนานี้การศึกษาปญหาสันติภาพในสังคมไทยโดยการวิจัยมีอยูจํานวนไมมากนัก แต
เมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแยงเดนชัดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากการพัฒนา การนําวิธีการวิจัยมา
ใชเพื่อทําความเขาใจ และแกปญหาสันติภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงเปนแนวทางที่นักวิชาการ
และหนวยงานสันติภาพตางๆนํามาใชมากขึ้น ดังตัวอยางการวิจัย เชน
งานวิจัยของของแกวสรร อติโพธิ เรื่อง “กระบวนการจัดการกับปญหาความขัดแยงโดย
สันติวิธี: ศึกษากรณีเขื่อนแกงเสือเตน” ซึ่งนําเสนอในการสัมมนา กระบวนการแกปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไทยกับรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งจัดโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในวันที่ 2425 กันยายน 2541
งานวิจัย
และสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับกรณีความขัดแยงซึ่งจัดทําโดยสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยของแกน เชน “พลังงานและความขัดแยง (กรณีศึกษาของประเทศไทย, ลาวและ
กัมพูชา)” “กรณีศึกษาความขัดแยงในประเทศไทย” “การมีสวนรวมของชุมชน และการแกไข
ปญหาความขัดแยง: กระบวนการ เทคนิค และกรณีศึกษา” และ “การปองกันและแกไขความขัดแยง
ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และกิจกรรมของรัฐกับชุมชน” (มหาวิทยาลัยของแกน, สถาบันสันติ
ศึกษา, 2550)
การศึกษาของมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ไดแก “โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องการมีสวนรวมกรณีที่รัฐอนุญาตหรือดําเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม”
ซึ่งมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมรวมงานกับ สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันพระปกเกลา คณะทํางานการมีสวนรวม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “โครงการสัมมนาสันติสังคมสัญจร: ยุทธศาสตรประชาสังคม” และ
“การศึกษาความเขาใจกรณีทอกาซไทย-มาเลเซีย” (มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม , 2550)
การวิจัยเรื่อง “ความขัดแยงในสังคมไทย: ชองวางของการรับรูแลความเขาใจ” ของ
ฉันทนา บรรพศิริโชติ และ การวิจัยเรื่อง “การเมืองของความขัดแยง: รัฐไทยกับคนเล็กคนนอย
ในสังคมไทย” ของ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการความขัดแยงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเขตอํานาจของ อบต.
จังหวัดเชียงใหม” ของ ธนัน อนุมานราชธน จันทนา สุทธิจารี และไพสิฐ พาณิชยกุล
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลใน
การจัดการกับปญหาความขัดแยงจากการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําแมวาง อ.แม
วาง และลุมน้ําแมตาชาง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของกับ
ปญหาโดยตรง 4 แหง
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วิทยานิพนธ เรื่อง “ความขัดแยงและการแกไขความขัดแยงในสังคมไทย: ศึกษากรณี
โครงการกอสรางทอสงกาซยาดานา” ของศาศวัต เพงแพ ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การวิจัย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ เพื่อแกไขปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี: ศึกษาเฉพาะกรณีเขื่อนปากมูล” โดย นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝายอํานวยการ รุนที่ 79 คณะที่ 4 เสนอตอ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
การวิจัยดานสันติภาพกอใหเกิดประโยชนทางวิชาการในแงชวยขยายองคความรูดาน
สันติภาพของไทย ซึ่งเปนปรากฏการณเฉพาะภายใตบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่
ไมสามารถทําความเขาใจไดโดยอาศัยหลักการ
หรือทฤษฎีสันติภาพของสากลเพียงอยางเดียว
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอการรับรูของคนภายในสังคมไทยที่มีตอปญหาความทุกขยาก
ของคนรวมสังคมเดียวกัน และเปนฐานสําหรับการลงมือแกไขปญหาสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตางๆ
4) การอบรมเกี่ยวกับสันติภาพ และการแกไขความขัดแยง
การอบรมเกี่ยวกับสันติภาพ
และการแกไขความขัดแยงเปนวิธีการที่ถูกนํามาใชอยาง
แพรหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งที่จัดโดยภาคประชาชนและสถาบันดานสันติภาพของมหาวิทยาลัยตางๆ
เนื่องมาจากการศึกษาเพื่อสันติภาพที่มุงเนนการเผยแพรความรูเพียงอยางเดียว
ไมมีศักยภาพ
เพียงพอสําหรับการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความซับซอน
มากขึ้น
การใหการศึกษาเกี่ยวกับทักษะสันติภาพ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มทักษะ
สันติภาพใหกับสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเผชิญหนากับความขัดแยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวอยางหลักสูตรอบรบดานสันติภาพ ระหวาง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546 เชน
การอบรม “การแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแยงโดยสันติวิธี: Conflict Transformation” เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี
ใหกับเจาหนาที่องคกรพัฒนา
เอกชน และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากกรณีที่รัฐอนุญาตใหดําเนินโครงการขนาดใหญ “การ
สื่อสารเพื่อสันติ: Nonviolent Communication” เพื่อเสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อคนหาความ
ตองการของตนเองและคูกรณี และ “สันติวิธี ปฏิบัติการสันติวิธีและการจัดการความขัดแยง” ซึ่งจัด
อบรมโดยมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม (มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, 2550)

60

การจัดอบรมของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยของแกน (2550) ไดแก
- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 จัดฝกอบรมดานเทคนิคการ
แกปญหาความขัดแยง
- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดฝกอบรมกระบวนการมีสวน
รวมและการบริหารความขัดแยง และกรณีศึกษา
- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 จัดฝกอบรมการแกปญหาความ
ขัดแยงและกระบวนการมีสวนรวม ใหกับผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวง มหาดไทย
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 จัดฝกอบรมใหกับรัฐสภาของ
ราชอาณาจักรกัมพูชารวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา
ณ เมือง พนมเปญ (Workshop of National Assembly of the
Kingdom of Cambodia)
- เดือนกุมภาพันธ-เมษายน พ.ศ. 2540 จัดฝกอบรม 4 ครั้ง
ใหกับโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ณ กรุงเทพมหานคร ขอนแกน เชียงใหม และสงขลา
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 จัดฝกอบรมกระบวนการมี
สวนรวมและการบริหารความขัดแยงใหกับสารวัตร สถานีตํารวจ
ในกอง บัญชาการตํารวจนครบาล
- เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 จัดฝกอบรมเรื่อง การแกปญหา
ความขัดแยงในสังคมไทยภายใตรัฐธรรมนูญใหม รวมกับสภา
ความมั่นคงแหงชาติ
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 จัดฝกอบรมการจัดการความ
ขัดแยงอยางสันติวิธีแก องคการบริหารสวนตําบล
- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 จัดฝกอบรม Workshop on
Mediation, Negotiation I and II
- เดือนเมษายน พ.ศ. 2544 จัดฝกอบรม Training in Public
Participation Techniques for Southeast Asian Practitioners of
Dispute Resolution
นอกจากสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะจัดฝกอบรมเพื่อสรางทักษะดาน
สันติภาพใหกับภาคสวนตางๆในสังคมแลว ในบางกรณีสถาบันสันติศึกษาไดเขาไปเปนหนวยงาน
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กลางเพื่อไหลเกลี่ยความขัดแยงดวย ไดแก กรณีไกลเกลี่ยกรณีความขัดแยงการวางทอกาซของ
ปตท. ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ.2540
หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยเสมสิกขาลัยระหวางป พ.ศ. 2538 – 2546 เชน โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสันติวิธี ซึ่งประกอบดวยการอบรม 3 ขั้น คือ การอบรมความเขาใจพื้นฐาน
ของสันติวิธี การอบรมฝกปฏิบัติการสันติวิธี และการอบรมฝกเปนผูอบรมสันติวิธี ในป พ.ศ.
2545 แผนวิจัยและพัฒนากระบวนทัศนสุขภาพไทย ชุดโครงการวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานัก
นโยบายและแผนสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนใหเสมสิกขาลัย
จัดโครงการอบรมเรื่อง “สันติวิธี: จากสุขภาพสูสันติภาพ”
อยางไรก็ตาม พรชัย บริบูรณตระกูล (สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน 2550) ใหความเห็น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของเสมสิกขาลัยวา
ไมเพียงแตหลักสูตรสันติภาพของ
เสมสิกขาลัยเทานั้นที่เปนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
แตยังรวมถึงฐานคิดและการทํางานทั้งหมด
ของเสมสิกขาลัยดวยที่เปนสันติภาพ งานอบรมอื่นๆของเสมสิกขาลัยที่มิไดใชคําวาสันติภาพเปน
ชื่อชุดวิชา แตมีฐานคิดแบบสันติภาพ ไดแก
1. ชุดเขาใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
1.1 ชุดเขาใจชีวิตตามแนวพุทธธรรม
1) เขาใจพุทธธรรมอยางเปนองครวม
2) สูชีวิตที่ดีงามและเปนสุข
3) ชีวิตและสังคมในอุดมคติ
4) ปาฏิหาริยแหงการตื่นอยูเสมอ
5) ภาวนาเพื่อรับใชสังคม
1.2 ชุด นพลักษณ
1.3 เผชิญความตายอยางสงบ
1.4 ผอนพักตระหนักรู
1.5 ธรรมชาติบําบัด
2. ชุดสรางสรรคสัมพันธภาพ
2.1 งาน พลังกลุม และความสุข
2.2 การสรางภาวะผูนําที่เนนพลังกลุม
2.3 การฝกเปนวิทยากรแบบมีสวนรวม ( Training for Trainer )
2.4 การใหการปรึกษาแนวเสริมสรางศักยภาพ
2.5 การสื่อสารเพื่อสันติ

62

2.6 การสมานไมตรี
2.7 การวางแผนกลยุทธแบบเนนผลสัมฤทธิ์
3. ชุดเขาใจสังคม
3.1 ความเขาใจโครงสรางทางสังคม
3.2 ความเขาใจสังคมไทย 1
3.3 ความเขาใจสังคมไทย 2
3.4 ความเขาใจเรื่องระบบโลก
3.5 การวางแผนกลยุทธแบบเนนผลสัมฤทธิ์
4. ชุดเขาใจธรรมชาติ
4.1 นิเวศวิทยาแนวลึก
5. ชุดเขาถึงความงาม
6. ชุดวิธีการแสวงหาความรูและความจริง
6.1 ทักษะการคิดวิเคราะหแบบพุทธ
6.2 ทักษะการคิดและการจับประเด็น
(เสมสิกขา, 2550ก)
การอบรมของโครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ม.ป.ป.) มีหลายหัวขอ
ไดแก สตรีนิยมและพุทธธรรมเพื่อรับใชสังคม การสรางสันติภาพแนวพุทธ สันติวิธีและการ
คลี่คลายความขัดแยง ความเปนเพศและความหลากหลาย การพัฒนาภาวะผูนํา การฝกเปน
วิทยากรผานประสบการณ สมาธิภาวนาสําหรับนักกิจกรรมที่ทํางานเพื่อสังคม และพุทธธรรม
สําหรับการเยียวยา
กระบวนการอบรมของโครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมให
ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปรภายในและกระตุนใหผูเขารวมอบรมไดแบงปนปญญาญาณของ
ตนเองโดยใชกระบวนการมีสวนรวมแบบผานประสบการณ เนนความสมดุลของ หัว คือการคิด
วิเคราะห ใจ คือการรับรูและสํารวจอารมณความรูสึกเพื่อเขาถึงปญญา และ มือ/กาย คือการ
เคลื่อนไหวทางกาย ทํางานดวยมือ และฝกทักษะตางๆ มีการจัดการฝกสติและสมาธิภาวนา
ประจําวัน การสรางความเปนชุมชนและความไววางใจระหวางผูเขาอบรม การทํางานชุมชน และ
การฝกโยคะ เพื่อใหกระบวนการอบรมหยั่งลึกลงไปถึงระดับจิตวิญญาณ
5 ) กิจกรรมกลุมสัมพันธ
การศึกษาเพื่อสันติภาพที่มุงเนนการปลูกฝงทัศนคติ
และคานิยมดานสันติภาพผาน
กระบวนการกลุมสัมพันธ เปนการเปดโอกาสใหคนจํานวนหนึ่งไดมีกิจกรรมรวมกัน เรียนรูที่จะ
มีปฏิสัมพันธในทางที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี และยอมรับในความแตกตางของผูอื่น ซึ่งเปน
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พื้นฐานประการหนึ่งของสันติภาพ หนวยงานดานสันติภาพที่ใชวิธีการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
เปนแนวทางหลักในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ ไดแก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ซึ่ง
ดําเนินงานดานสันติภาพบางดานผานหนวยงานอื่นๆในเครือขายเดียวกัน ไดแก สหพันธสตรีเพื่อ
สันติภาพโลก สหพันธเยาวชนคนหนุมสาวเพื่อสันติภาพโลก สหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคี
และสันติภาพโลก และสหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก
กิจกรรมกลุมสัมพันธของหนวยงานในเครือขายของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ เชน
โครงการเพียวเลิฟ (PURE LOVE) ของ สหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ที่
จัดกิจกรรมคายแกนนําเยาวชน คายครอบครัวรักบริสุทธิ์ คายอนุรักษธรรมชาติ มหกรรม
ครอบครัวคุณธรรม แขงขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน (เครือขายครอบครัวคุณธรรม, 2550) โดยมี
เปาหมายเพื่อใหเกิดครอบครัวคุณธรรม ซึ่งมีความรักในทางที่ถูกตอง ไมนอกใจคูสมรส และไมมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร นําไปสูครอบครัวที่อบอุน และสังคมที่มั่นคง
โครงการคายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ ของสหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก
ซึ่งเปดโอกาสใหเยาวชนไดรวมกันทํางานเปนกลุมในกิจกรรมที่เปนประโยชนแกชุมชน
หรือ
ทองถิ่นทุรกันดาร หนวยงานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก เชน โครงการกีฬาศาสนสัมพันธเพื่อสันติภาพ
ซึ่งเปนกิจกรรมประจําปของนักกีฬานานาศาสนา นานาวัฒนธรรมจากทั่วโลกขององคกรดังกลาว
เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และน้ําใจนักกีฬา โครงการทูตสันติภาพ เปนโครงการที่เปดโอกาสให
ผูเปนทูตสันติภาพ ไดทํางานที่เปนประโยชนแกสาธารณชน โดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น
วัฒนธรรม (สหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก, 2550) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพ ฝกฝนภาวะผูนํา บริการสังคม และสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวที่จัดโดย
สหพันธเยาวชนคนหนุมสาวเพื่อสันติภาพโลก (2550) เปนตน
6) การสอดแทรกสันติภาพในการเผยแผศาสนา
การสอดแทรกคุณคาสันติภาพในงานเผยแผศาสนาที่สําคัญในสมัยนี้ ไดแก การเผยธรรม
และงานเขียนของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซึ่งปยวัชร สุทธิวนิช (2540) ไดวิเคราะห
สาระเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพที่สอดแทรกอยูในงานเขียนของพระธรรมปฎกตามหลักธรรม
หัวขอตางๆ ไดแก หลักพรมหมวิหาร4 การกําจัดปปญจธรรม3 สังคหวัตถุ4 อธิษฐานธรรม4 และ
การกําจัดมัจฉริยะ หลักธรรมดังกลาวปรากฏในหนังสือจํานวน 46 เลม คือ
1) คานิยมแบบพุทธ 2) ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม 3) ลักษณะสังคมพุทธ 4) มอง
อเมริกา มาแกปญหาไทย 5) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุนใหม 6)พุทธธรรม
7) เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ 8) ชาวพุทธตองเปนผูตื่น 9) เทคนิคการสอนของพระพุทธเจา
10) พัฒนาคน 11) ลุอิสรภาพดวยอนิจจัง 12) ธรรมกับการศึกษาของไทย 13) การศึกษาที่สากล
บนฐานแหงภูมิปญญาไทย 14) ความมุงหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป 15) ทางออกจากระบบ

64

เศรษฐกิจที่ครอบงําสังคมไทย 16) พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี 17) อารยธรรมไทย:
ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา ในธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรมไทย 18) รากฐานพุทธจริย
ศาสตรสําหรับสังคมไทยรวมสมัย 19) ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย 20) ปฏิบัติธรรมใหถูก
ทาง 21) มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 22) องคพระรัฐสีมาคุณากรปยชาติ 23)
การพัฒนาจริยธรรม 24) ธรรมะฉบับเรียนลัด 25) พรตลอดป ชีวิตดีตลอดไป 26) พระกับปา มี
ปญหาอะไร 27) พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร 28) กระแสธรรมเพื่อชีวิต และ
สังคม 29) การสรางประชาธิปไตย 30) ความรัก จากวาเลนไทน สูความเปนไทย 31) งานก็ไดผล
คนก็เปนสุข 32) พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ 21 33) มองใหลึก นึกใหไกล 34) ยิ่งกาวถึงสุข
ยิ่งใกลถึงธรรม 35) สถานการณพุทธศาสนา พลิกหายนะเปนพัฒนา 36) คนไทยกับปา 37)
ความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ 38) ชีวิตที่สมบูรณ 39) เมืองไทยจะวิกฤต
ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 40) ลักษณะแหงพุทธศาสนา 41) เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย 42)
สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข 43) สืบสานวัฒนธรรมไทยบนฐานแหงการศึกษาที่แท 44)
อุดมธรรมนําจิตสํานึกของไทย 45) การศึกษาเพื่อสันติภาพ 46) หลักกรรมสําหรับคนรุนใหม
7) การใชเว็บไซตเพื่อเผยแพรสันติภาพ
ในทศวรรษ 2530 เปนตนมา ระบบอินเตอรเนตในประเทศไทยไดพัฒนาจนคนในสังคม
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางแพรหลาย และทั่วถึงกัน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนประโยชนตอการเผยแพรความรูที่เปนประโยชนไปสูคนจํานวนมากไดงาย มีคาใชจายต่ํา และ
มีประสิทธิภาพ หนวยงานที่ทํางานดานสันติภาพมากมายไดสรางเว็บไซตของหนวยงานตนขึ้นมา
เพื่อใชเปนชองทางสําหรับประชาสัมพันธการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆที่หนวยงานจัดขึ้น และ
เผยแพรความรูในรูปแบบบทความ ทําใหผูที่ตองการคนควาขอมูลเกี่ยวกับสันติภาพ ทําไดโดยงาย
เพียงแคใชเวลาไมกี่วินาที
ยิ่งไปกวานั้นระบบอินเตอรเนตยังสามารถเชื่อมตอองคกรที่สนใจ
สันติภาพเขาดวยกัน จนกระทั่งเกิดเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และเกิด
เครือขายหรือชุมชนดานสันติภาพอยางไมเปนทางการ ระบบอินเตอรเนตจึงนับไดวามีประโยชน
อยางยิ่งทั้งตอผูสนใจหาความรูสันติภาพ และผูที่ทํางานเผยแพรสันติภาพ
ตัวอยางเว็บไซตดานสันติภาพที่นาสนใจ ซึ่งพัฒนาขึ้นในชวงเวลานี้ ไดแก เว็บไซตของ
เสมสิกขาลัย ชื่อ www.semsikkha.org ภายในเว็บไซตมีประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
สันติภาพที่เสมสิกขาลัยจัดขึ้น เชน โครงการนักประสานสันติ การสื่อสารเพื่อสันติ การไกลเกลี่ย
ความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนตน หากผูเขาชมตองการคนหาบทความเกี่ยวกับสันติภาพ สามารถ
เขาไปในคลังบทความ “สิกขาปริทัศน” แลวเลือกหมวดหมู “สรางสันติดวยมือเรา” อยางไรก็ตาม
ขอมูลดานสันติภาพอาจแทรกอยูในหัวขออื่นๆที่เกี่ยวของดวย เชน “เครือขายจิตตปญญาศึกษา”
หรือ “สัมผัสแหงการตื่นรู” เว็บไซตนี้มีเครื่องมือชวยคนหา ซึ่งผูเขาชมสามารถเลือกพิมพคําสําคัญ
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บางคํา เชน “สันติ” “สันติภาพ” หรือ “ศานติ” ลงไปในชองเครื่องมือชวยคน โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะคัดเลือกบทความทั้งหมดที่มีคําดังกลาวปรากฏอยูในทันที เว็บไซตของเสมสิกขา
เปนตัวอยางที่ดีที่ทําใหเห็นวา หากองคกรดานสันติภาพใสใจกับการเผยแพรขอมูลดานสันติภาพ
อยางจริงจัง จะเปนประโยชนตอผูคนควาอยางมาก เพราะเว็บไซตหนึ่งๆสามารถจุขอมูลได
มากมายมหาศาล การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเชนการจัดหมวดหมูเนื้อหา จะอํานวยความ
สะดวกใหผูคนควา ใชเวลาคนหาขอมูลนอยลง ยิ่งหากมีเครื่องมือชวยคน การเขาถึงขอมูลจะงาย
ยิ่งขึ้น
2.3 มโนทัศนสันติภาพที่ปรากฏในการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ ชวงพ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546
มโนทัศนสันติภาพ
คําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ
มิติความเปนมนุษย ขันติธรรม, อหิงสา, ศาสนา, ความสามัคคี, สันติภาพภายใน, ความรัก,
วิถีชาวพุทธ, ภูมิปญญา, คุณธรรม, ธรรม, สัจธรรม, อิสระ, ปญญา,
การใครครวญ, สติ, ความเกลียดชัง, จิตวิญญาณ, นิเวศแหงจิต,
ความสุข, พุทธสันติวิธี
มิติทางสังคม
Culture of Peace, Non-Violence, Mediation, Negotiation, Dialogue,
วัฒนธรรม, สันติวัฒนธรรม, วัฒนธรรมสันติภาพ, วิถีวัฒนธรรม,
วัฒนธรรมแหงความรุนแรง,สันติสังคม, การไมใชความรุนแรง,
ชาติพันธุ, พหุลักษณ, กฎหมาย, สิทธิมนุษยชน, การพัฒนา, ครอบครัว,
การระงับความขัดแยง, ขอพิพาท, อาวุธมีชีวิต, การสื่อสาร, การเจรจา,
การไกลเกลี่ย, คนกลาง, จิตวิทยา, ประชาสัมพันธ,
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ, วิกฤติเศรษฐกิจ, ความขัดแยงในสังคม,
การจัดการความขัดแยง, ชุมชน, การมีสวนรวมของชุมชน, ประชาสังคม,
รากหญา, นโยบายของรัฐ, อภัยวิถี, ประวัติศาสตรบาดแผล,
รัฐธรรมนูญ, การศึกษาทางเลือก, สุขภาพสังคม, โลกาภิวัตน, เสรีภาพ
ความเสมอภาค, ประชาธิปไตย, หนาที่พลเมือง, สมานฉันท, เอื้ออาทร,
สตรีนิยม
มิติดานสิ่งแวดลอม เขื่อน, พลังงาน, ทอกาซ, ทรัพยากรน้ํา, อนุรักษธรรมชาติ,
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มิติที่ 1 มิติความเปนมนุษย
มโนทัศนสันติภาพในมิติความเปนมนุษยที่ปรากฏ ระหวาง พ.ศ. 2535 – 2546 มีทั้งการ
อธิบายโดยการใชหลักทางศาสนา แนวทางมนุษยนิยม และดานสุขภาพสังคม กลาวคือ ศาสนา
เกี่ยวของกับสันติภาพในดานปญญา และความดี สวนแนวทางมนุษยนิยมมุงไปที่คุณคาเรื่องความ
รัก ซึ่งสุดทายจะนําไปสูความดีเชนเดียวกัน สวนดานสุขภาพสังคมกับสันติภาพมีแนวคิดวาสุข
ภาวะของสังคมเปนผลลัพธมาจากสังคมที่ดีขึ้นอยางเปนองครวม
รายระเอียดของมโนทัศน
สันติภาพในมิติความเปนมนุษยในดานตางๆ มีดังนี้
พุทธศาสนาใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับปญญาในการเขาใจความจริง อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติที่ถูกตองและสอดคลองกับหลักความจริงของธรรมชาติ พระธรรมปฎก อธิบายถึงความจริง
อันจะกอใหเกิดสันติภาพวา
“ในขั้นสูงสุด การพัฒนาคนจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม และ
ความเขาใจทั่วตลอดถึงความสัมพันธอิงอาศัยกันของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวง ทั้งชีวิตเรา ทั้งสังคม และสิ่งแวดลอมรอบตัว เมื่อปญญารูแจง
สอดคลองกับสัจธรรมแลว ก็จะเกิดความหลุดพนเปนอิสระ และเมื่อนั้น
สภาวะแหงความไมเที่ยง เปนทุกข และเปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่ง
ทั้งหลาย อันเปนสามัญลักษณะของสังขารทั้งปวงในโลกนี้ ก็จะไม
สามารถกอใหเกิดความเครียด ความกดดันวุนวายใจ และความทุกขแกเรา
ไดอีกตอไป นี่ก็คือการรูแจงถึงสภาวะที่เปนจรองของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
และดวยการตระหนักรูถึงความสัมพันธเนื่องอาศัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เราก็จะประสานประโยชนของทุกฝาย คือทั้งบุคคล สังคม และระบบ
นิเวศ ใหกลมกลืนและเกื้อกูลกันและกัน” (2538: (27))
สาระเรื่องสันติภาพที่ปรากฏในงานนิพนธของพระธรรมปฎก ตามที่ปยวัชร สุทธิวนิช
(2540) ไดวิเคราะหไว ครอบคลุมหลักธรรม มีดังนี้
1) พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ ธรรมที่
ตองมีไวเปนหลักใจ และกํากับความประพฤติ จึงจะไดชื่อวาดําเนินชีวิต
หมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษย สัตวทั้งหลายโดยชอบ มีเมตตา กรุณา
มุทิตา และอุเบกขา ผูดํารงในพรหมวิหารยอมชวยเหลือมนุษยสัตว
ทั้งหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษาธรรมไวไดดวยอุเบกขา
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2) การกําจัดปปญจธรรม 3 คือการกําจัดกิเลสเครื่องเนิ่นชาทั้ง
3 อันเปนตนเหตุของปญหาความขัดแยงในสังคมมนุษย
ตัณหา คือ ความอยากไดผลประโยชน การหาความสุข ทรัพย
สมบัติบํารุงตนเอง เมื่อทุกคนตางหาประโยชนเขาตัว ก็จะเกิดความขัดแยง
แยงชิง เบียดเบียนกัน เกิดการวิวาทระหวางบุคคล ระหวางกลุม ระหวาง
ประเทศ ตลอดจนสงครามลางประเทศชาติ
มานะ คือ อํานาจ ความยิ่งใหญ การที่ถือตัววาจะตองสูงเดน
กวาผูอื่น ดีกวา เดนกวา ทําใหเกิดความขัดแยงชิงดีชิงเดน การแสวงหา
อํานาจ
ทิฏฐิ คือ ความยึดถือในความเห็น ซึ่งขยายออกไปเปนลัทธิ
ศาสนา อุดมการณ คนจํานวนไมนอยขัดแยงกันเพราะลัทธินิยมอุดมการณ
ความเชื่อ ศาสนาที่แตกตางกัน
3) สังคหวัตถุ 4 คือ เรื่องการสงเคราะห เอื้อเฟอเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันของหมูชน ซึ่งไดแก ทาน คือการชวยเหลือดวยสิ่งของ ปยวาจา
ไดแก การชวยดวยถอยคํา การใหคําแนะนําตักเตือน อัตถจริยา หมายถึง
การชวยเหลือรับใชบริการ และ สมานัตตตา หมายถึง การทําตัวใหเขากับ
เขาได เชน การวางตนเสมอเขากันได ไมถือตัว มีความยุติธรรม รวมมือ
กัน
4) อธิษฐานธรรม 4 คือ ธรรมอันเปนฐานที่มั่นคงของบุคคล
เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดที่กําหนดไวได ไดแก ปญญา ความรู
ชัด คือการพิจารณาใหเขาใจในภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึงความจริง
สัจจะ ความจริง คือ การดํารงมั่นในความจริงที่รูชัดดวยปญญา จาคะ
ความสละ คือ การสละสิ่งอันเคยชิน ตั้งแตอามิสจนถึงกิเลส และ อุปสมะ
ความสงบ คือ ระงับขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจากกิเลส
4) การกําจัดมัจฉริยะ 5 หมายถึง ความตระหนี่ ความหวง
ความคิดกีดกันไมใหผูอื่นไดดี หรือมีสวนรวม ไดแก อาวาสมัจฉริยะ หวง
ที่อาศัย กุลมัจฉริยะ หวงสกุล ลาภมัจฉริยะ หวงผลประโยชน วัณณ
มัจฉริยะ คือหวงผิวพรรณรางกาย และ คําสรรเสริญคุณ ไมพอใจใหผูอื่น
สวยงามหรือมีคุณความดีแขงกับตน และธัมมมัจฉริยะ หวงวิชาความรู
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นอกจากพระธรรมปฎกจะอธิบายถึงปจจัยที่จะทําใหขาดสันติภาพแลว
ยังกลาวถึงขอ
ธรรมมะที่จะนําพาใหมนุษยเกิดความสงบจากภายในจิตใจไวดวย หลักการดังกลาวเรียกวาอธิษฐาน
หรืออธิษฐานธรรม มีหลักทั้งหมด 4 ขอ (พระธรรมปฎก, 2538: 26-29) คือ
1. ปฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย แปลวาไมพึงประมาทปญญา คือ ตองใช
ปญญาอยูเสมอ ไมทอดทิ้งปญญา ไมละเลยปญญา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นตอง
รูจักใชปญญาพิจารณา มีวิจารณญาณ แกไขสถานการณดวยเหตุผล เพื่อ
แกปญหาที่เกิดจากอารมณตางๆ
2. สจฺจํ อนุรกฺเขยฺย แปลวาพึงอนุรักษสัจจะ พึงรักษาสัจจะ หรือ
เอาความจริงเปนหลัก เมื่อมนุษยใชปญญามีวิจารณญาณแลวจะทําใหไม
ตกอยูใตอํานาจอารมณ ไมเอนเอียง วินิจฉัยสิ่งตางๆไดถูกตอง คือเขาถึง
ความจริง พอเขาถึงความจริงก็พึงอนุรักษความจริงเพื่อเปนหลักที่มั่นทาง
ปญญาและนําไปสูสัจจะตอไป
3. จาคํ อนุพฺรูเหยฺย แปลวาพึงเพิ่มพูนจาคะ คือความเสียสละ
หมายถึงทั้งการเสียสละทางวัตถุ คือไมติดยึด ไมสยบอยูใตวัตถุทั้งหลาย
ทั้งยังหมายถึงการสละความยึดถือ ความพอใจ และความชอบใจของ
ตนเอง
4. สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย แปลวาพึงรักษาสันติ คือทําใจใหเขาถึง
ความสงบไดอยูเสมอ เมื่อมีความสงบมีความสุขในใจแลว การกระทํา
ความดีตางๆก็จะมีความแนนอนมั่นคง และจะเดินหนาในความดีนั้นได
หลักทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนา
สันติภาพไดเปนอยางดี คือหลักอริยสัจสี่ ดังที่จอหน แมคคอนเนล (2538) ไดนําไปประยุกตใชใน
การขจัดความขัดแยง โดยเปรียบเทียบวานักสันติภาพเปนเหมือนเชนหมอ ที่ตองวิเคราะหโรคและ
มุงคนหาตนตอของโรคมากกวาการเยียวยารักษาอาการของโรค และจะตองมีความละเอียดลออ
พอที่จะเห็นประเด็นที่จะแทรกกระบวนการสันติภาพเขาไปได หลักการของการนําอริยสัจสี่ในการ
แกไขความขัดแยง มีดังนี้
ทุกขสัจ : ความขัดแยงเปนธรรมชาติของมนุษย
คือเปนสิ่งที่พบเห็นไดในทุกสังคมโดยทั่วไป เกิดจากความ
ทุกขสองระดับคือ ระดับที่หนึ่งเพราะมีความคิดเห็นที่ตางกัน ระดับที่สอง
คือจะจัดการกับความแตกตางนั้นอยางไร
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สมุทัยสัจ : อะไรคือรากเหงาของความขัดแยง
ความขัดแยงมักจะเปนผลมาจากอกุศลมูลทั้งสาม คือ โลภะ
โทสะ โมหะ ซึ่งกอเกิดในจิตใจของคูขัดแยง โดยแสดงออกเปนความคิด
และการกระทํา หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ชวยใหเขาใจความขัดแยงได
ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ปฏิจจสมุปบาท ที่จะทําใหเกิดความตระหนักรูถึง
การเปลี่ยนแปลงทางจิตที่ดําเนินเปนกระบวนการตอเนื่อง
นิโรจสัจ : ความสงบเกิดขึ้นไดจากความขัดแยง
ทุกขจะสิ้นสุดไดก็ตอเมื่อเราละความยึดมั่น กิจที่พึงทําในขอนี้
คือ การมองความขัดแยงวาแมจะกอความยุงเหยิงและความเจ็บปวด แตก็
เปนโอกาสสําหรับการขจัดรากเหงาแหงความขัดแยงและเกิดการสราง
สันติภาพ
มรรคสัจ : สันติสุขเปนวิถีชีวิต
การใชชีวิตใหเอื้อตอการจางคลายและการสิ้นไปแหงทุกข ทํา
ไดโดยการปฏิบัติตามมรรคมีองคแปด นั่นคือ
- สัมมาทิฐิ คือความเห็นที่ถูกตอง ไดแก การเขาใจในอริยสัจ
- สัมมาสังกัปปะ คือ ความนึกคิดที่ดีงามปราศจากความ
ทะยานอยาก คิดรายหรือมุงทําลาย ความเห็นที่ถูกตองและความนึกคิดที่ดี
งาม จัดอยูในหมวดปญญา
- สัมมาวาจา คือการไมพูดโกหก ไมใชคําหยาบหรือนินทาวา
ราย
- สัมมากัมมันตะ คือการไมฆา ไมขโมย ไมมัวเมา หรือ
ประพฤติผิดในทางเพศ
- สัมมาอาชีวะ คือการไมประกอบการงานหรือกิจกรรมที่
เบียดเบียนเปนภัยตอผูอื่น
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ อยูในหมวดศีล
- สัมมาวายามะ คือ ความเพียรที่จะเอาชนะอกุศลกรรม และ
เสริมสรางกุศลกรรม
- สัมมาสติ คือการตระหนักรูทั้งในดานกายและจิต
- สัมมาสมาธิ คือการตั้งมั่นแหงจิต เปนฐานการทําสมาธิและ
รวมไปถึงคุณภาพจิตที่เปนกุศล เชน การมีเมตตา สันโดษ และรูตัวทั่ว
พรอม ทั้งสัมมาสติ และสัมมาสมาธิอยูในหมวดสมาธิ
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สําหรับสันติภาพในแงมุมของพุทธศาสนานิกายมหายาน มีความเกี่ยวของกับการมีปญญา
ในการใครครวญสิ่งตางๆอยางลึกซึ้งเชนกัน แนวทางนี้จึงใหความสําคัญกับการมีสติ อันจะชวยให
เขาใจสรรพสิ่งไดอยางชัดแจง ดังทัศนะของติช นัท ฮันหที่วา
“การฝกสติในแตละปจจุบันขณะแตละวัน เราจักสามารถ
เพาะบมความสงบสันติของเราเอง ดวยความชัดแจง ความมุงมั่น
และความอดทน อันเปนผลจากการภาวนา เราจะสามารถค้ําจุนชีวิต
กิจกรรม และเปนเครื่องมีอันแทจริงของสันติภาพ” (2537: 100)
“เราตองการวิธีการที่สดใสของการมีศานติสุข
ของการ
สรางสรรคสันติภาพ นั่นคือเหตุที่วา ทําไมจึงเปนสิ่งสําคัญนัก
สําหรับเราที่จะฝกสติ เพื่อที่จะแสวงหาวิธีการมอง เพื่อที่จะเห็นและ
เพื่อที่จะเขาใจ มันจะเปนความมหัศจรรยหากเราสามารถนําวิธีการ
มองโดยไมแบงแยก ใหเกิดแกขบวนการสันติภาพ มันเปนวิธีการ
เดียวที่จะทอนความเกลียดชัง ความกาวราว งานสันติภาพหมายถึง
ความมีศานติสุขเปนประการแรกสุด เราตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เด็กๆของเราตองพึ่งพิงเราเพื่ออนาคตของเขา” (2537: 112)
โยฮัน กัลตุง (2538) ไดวิเคราะหจุดแข็งของพุทธศาสนาที่สอดคลองกับการแสวงหา
สันติภาพวา หลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาคือหลักอนัตตา ตามหลักนี้จิตจะสามารถกาวผาน
ระดับบุคคล มีเอกภาพกับมนุษยชาติ ขามพนเสนแบงนานัปการ ไมวาจะเปนอายุ เพศ ชาติพันธุ
ประเทศชาติ หรือชนชั้น และเปนเอกภาพที่รวมธรรมชาติทั้งมวล นํามาซึ่งการที่ไรความรุนแรงตอ
ชีวิตทุกรูปแบบรวมถึงสรรพสัตว และการมีเมตตาธรรมตอผูอื่นดวย นอกจากนี้พุทธศาสนายังมีจุด
แข็งอยูที่การมีทัศนะแบบองครวม คือไมมีการขีดแบงวา “สิ่งนี้ไมเกี่ยวของกับเรา” แนวทางของ
พุทธศาสนาที่เชื่อวาสรรพสิ่งนั้นไมเที่ยง แตเปลี่ยนแปรและเลื่อนไหล โลกจึงมิใชโครงสรางที่
ตายตัว
ดังนั้นแผนการที่จะนํามาซึ่งการสรางสรรคสันติภาพจึงตองเปนแผนที่เปนกระบวนการ
ไมใชแผนในรูปโครงสราง ทั้งยังตองคํานึงถึงธรรมชาติของทั้งสี่ปริมณฑล คือธรรมชาติ มนุษย
สังคม และโลก และการมีปฏิสัมพันธภายใน และระหวางกันและกัน ซึ่งมีลักษณะเปนปฏิสัมพันธ
สองทาง นั่นคือขณะที่จิตสํานึกของมนุษยกําลังสรางสรรคโลก โลกก็กําลังสรางสรรคจิตสํานึกของ
มนุษยดวย
สิ่งที่จะตองระลึกเสมอคือระบบจะมีปฏิกิริยาตอบโตภายในอันโยงใยซับซอนแหง
ปฏิสัมพันธนั้น กัลตุงเสนอวา แมวาพุทธศาสนาจะมีจุดแข็งสอดคลองกับการแสวงหาสันติภาพ
แตอีกดานหนึ่งพุทธศาสนาก็มีจุดออนบางประการที่อาจเปนอุปสรรคตอการสรางสันติภาพได เชน
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ขันติธรรมเปนสิ่งที่ดี แตการมีขันติธรรมมากเกินไปก็อาจทําใหเกิดการการเพิกเฉยตอความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงในเชิงโครงสราง นอกจากนี้องคกรสงฆเปน
องคกรที่จํากัดตนเอง และแยกมาดํารงอยูตางหากในสังคมขนาดเล็กที่วิจิตรบรรจง โดดเดี่ยวตนเอง
ทําใหพุทธศาสนากลายเปนเรื่องของเอกชน แทนที่จะเปนเรื่องของมหาชน และพุทธศาสนามี
ลักษณะกลายเปนเรื่องของพิธีกรรม มากกวาจะเปนแหลงญาณทัศนะอันไมรูจักหมดสิ้น
นอกจากหลักธรรมของพุทธศาสนาแลว หลักธรรมของศาสนาอื่นๆก็มีความสอดคลอง
และเอื้อตอการนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาสันติภาพทั้งสิ้น ดังที่ชัยวัฒน สถาอานันท ( 2539ค
: 88-118) ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางศาสนาตางๆกับสันติภาพ เริ่มตั้งแตศาสนาอิสลามซึ่ง
ถูกมองวาเกี่ยวเนื่องใกลชิดกับการใชความรุนแรงมาโดยตลอด แตเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาตางๆ
ในแงการตอตานการใชความรุนแรงทั้งทางตรงและทางโครงสราง ศาสนาอิสลามมีการใชความ
รุนแรงเชิงโครงสรางนอยกวาหลายศาสนา แมจะมีการใชความรุนแรงทางตรงมากกวาบางศาสนาก็
ตาม องคประกอบพื้นฐานทางวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม 2 ประการที่เกื้อหนุนตอสันติภาพ
ประการแรก คือหลักการของเอกภาพ ซึ่งแสดงออกในการสาบานตนทางศาสนา วา “ไมมีพระเจา
อื่นใด เวนแตพระผูเปนเจาและมูฮัมหมัด เปนผูนําสาสนของพระองค” ที่เนนวิภาษวิธีเชิงปฏิบัติ
คือเริ่มตนดวยการปฏิเสธวาจะไมมีพระเจาองคใดอีกเลย การปฏิเสธนี้บงถึงวิญญาณซึ่งขบถตอการ
จัดลําดับและโซตรวนที่สรางขึ้นขังลามมนุษยชาติ จากนั้นคือความเต็มใจที่จะยอมตนตออํานาจ
เดียว คือพระผูเปนเจา เปนการตอกย้ําเอกภาพของมนุษย ทายที่สุดวิธีการบรรลุทั้งการขบถและ
การยืนยันก็คือการดําเนินรอยตามศาสดาผูนําสาสน ซึ่งประกาศจุดจบของการครอบงํามนุษยดวย
น้ํามือของมนุษยเอง ประการที่สองคือ การไมยอมรับความอยุติธรรมที่ถูกประกาศอยางชัดเจนใน
อัล กุรอาน ซึ่งเปนคัมภีรสําคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม ซึ่งสอนใหชาวมุสลิมไมนิ่งเฉยเมื่อเห็นการ
ปฏิบัติที่ อยุติธรรม การที่ชาวมุสลิมมีแนวโนมไมเชื่อฟงบัญชาของมนุษยและเนนแนวทางปฏิบัติ
มีความสําคัญมากตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
และเปนองคประกอบทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อตอสันติภาพ ซึ่งสามารถคนหาไดในธรรมเนียมของอิสลาม ดานศาสนาฮินดู
ชัยวัฒน วิเคราะหอภิปรัชญาของศาสนาฮินดูวา คําสอนที่สําคัญที่สุดดูเหมือนจะเปนคําสอนที่
ปฏิเสธวาโลกของธรรมชาติมีอยูดวยตัวของมันเอง หากปราศจากพระเจาโลกยอมถึงการลมสลาย
โลกและสรรพสิ่งคือนาฏลีลาแหงจักรวาล ซึ่งสะทอนผานการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ใน
ศาสนาฮินดูเทพและเทพีอาศัยอยูในธรรมชาติ ทั้งในดิน น้ํา ลม ไฟ เทพตางๆลวนประทับอยูใน
ปา โยคีผูรูทั้งหลายก็ลวนอาศัยอยูในปา ทําใหเกิดการพัฒนาวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
และกลายเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมที่นับถือพระเจาหลายองค และเชื่อวาชีวิตมีอยูในทุกสิ่ง
และทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเอื้อตอหนทางสันติ สวนลัทธิเตาและลัทธิขงจื๊อของจีนก็สามารถพัฒนา
สันติภาพไดเชนเดียวกัน ชัยวัฒน สถาอานันทเสนอวา ในโลกที่อัตลักษณถูกกอขึ้นอยางเขมแข็ง
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มีการกําหนดเสนแบงระหวาง “ตัวตน” กับ “คนอื่น” อยางชัดเจน จุดแข็งขององคประกอบทาง
วัฒนธรรมที่โนมนําสูสันติภาพจากลัทธิเตาอยูที่ความจงใจที่จะทําใหเสนแบงระหวางตัวตนกับคน
อื่นเลื่อนไป ทั้งยังมีหลักการเกี่ยวกับการดํารงอยูของทั้งสองสิ่งที่อยูตรงขามกัน กลับขึ้นอยูกับการ
มีอยูของกันและกัน
ดังนั้นแลวความสัมพันธหยาบๆแบบไมสมดุลที่กอตั้งขึ้นผานอัตลักษณที่
แข็งตัว และการจําแนกเผาพันธุเทียมจะถูกทําใหออนลง ดวยเหตุนี้สันติภาพระหวางบุคคลจึง
สามารถบรรลุถึงไดจากองคประกอบทางวัฒนธรรมแหงลัทธิเตา สวนลัทธิขงจื๊อ ที่ปฏิเสธอํานาจ
เบ็ดเสร็จของสวรรคและการยืนยันการพัฒนาคุณภาพมนุษย ทําใหลัทธิขงจื๊อสามารถพัฒนาขึ้นมา
เปนกรอบจริยธรรมที่เขมแข็งในการกําหนดความสัมพันธระหวางมนุษยได บรรดาคําสอนทั้งหลาย
ในลัทธิขงจื๊อ เหริน เปนคุณคาที่มีความสําคัญที่สุด หมายถึงผลรวมของคุณคาทั้งหมด ทั้งความรัก
ความดี ความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษย และความมีจิตใจดี แนวคิดทางจริย
ศาสตรนี้เกี่ยวของกับความรูสึกของมนุษยตอเพื่อนมนุษยและความนับถือตนเอง รวมถึงนัยของ
ความมีเกียรติของมนุษย ชัยวัฒน สถาอานันทกลาววาศาสนาหลักทั้งหาของเอเชีย คือ พุทธ ฮินดู
อิสลาม เตา และขงจื๊อ เปนองคประกอบสําคัญและเปนจุดแข็งของวัฒนธรรมในเอเชียซึ่งมีศักยภาพ
ในการใหความชอบธรรม และกอใหเกิดทางออกที่สันติ เพื่อเผชิญกับปญหาความรุนแรงตางๆได
สําหรับการศึกษาเพื่อสันติภาพที่ยึดหลักมนุษยนิยมใหความสําคัญกับเรื่อง ความรัก และ
ความดี พบตัวอยางการใชมโนทัศนลักษณะนี้ไดจากการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและ
สันติ และองคกรในเครือขาย ซึ่งไดแก สหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก สหพันธเยาวชนคนหนุม
สาวเพื่อสันติภาพโลก สหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก
และสหพันธ
นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ตัวอยางคานิยมเรื่องความรักตามแนวทางการดําเนินงาน
ขององคกรในกลุมนี้ เชน ความเชื่อของสหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ที่วา
“แกนแทของมนุษย คือ จิตวิญญาณ หัวใจ และความรักที่
แทจริง มวลมนุษยชาติลวนเปนพี่นองที่มาจาก “พอแมเริ่มแรก”
เดียวกันซึ่งมีความสัมบูรณ นิรันดร และไมเปลี่ยนแปลง และเปน
แหลงที่มาของจิตวิญญาณแหงหัวใจและความรักที่แทจริงนั้น
ครอบครัวคือโรงเรียนแหงความรัก ที่เราสามารถมีประสบการณ
เรียนรู และพัฒนาหัวใจและความรักใน4 มิติ เรียกวา สี่หวงแหง
หัวใจและความรักที่แทจริง ไดแก หัวใจและความรักในฐานะลูก พี่
นอง สามีภรรยา และพอแม ครอบครัวเปนสถาบันที่สืบทอด
ประเพณีแหงความรัก ชีวิต และสายเลือด โดยผานสามชั่วอายุคน
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ไดแก ปูยาตายาย พอแม และลูกหลาน อันเปนรากฐานของการสราง
ชุมชน สังคม ชาติ และโลกที่เปยมดวยความสามัคคีและสันติภาพ”
(สหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก, 2550)
มโนทัศนแบบมนุษยนิยมอีกตัวอยางหนึ่งที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางความรักและ
สันติภาพ พบไดจากจุดมุงหมายของสหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกวา
“เพื่อมุงหวังที่จะเห็นความรัก ความสามัคคี ในบรรดา
ประชาชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เผาพันธุ และภาษา อันจะนํามา
ซึ่งสันติภาพโลกที่จะเกิดขึ้นอยางถาวร”
(สหพันธนานาชาติและ
ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก , 2550)
เมื่อสันติภาพเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทัศนคติ การพัฒนามนุษยใหมีสันติภาพตามมโนทัศน
นี้จึงไมไดเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนการใหขอมูล หรือความรูแกสันติภาพ
แตอยูที่
กระบวนการพัฒนาทัศนคติ และทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นในดานบวก อันจะนําไปสู
คุณคาเรื่องความเขาใจ และความรักระหวางมนุษย ในกรณีการพัฒนาสันติภาพของมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาและสันติและองคกรเครือขาย ไดใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ เชน การเขาคาย การแขงขันกีฬา
และการพัฒนาสังคม เปนวิธีการในการพัฒนาคุณคาดังกลาว
มิติที่ 2 มิติทางสังคม
การไมใชความรุนแรงเปนมโนทัศนสันติภาพชุดหนึ่งที่นิยมถูกนํามาใชในการอธิบาย
ปรากฏการณความขัดแยงในสังคม ชัยวัฒน สถาอานันท (2537: 283-329) ไดจําแนกและอธิบาย
แนวคิดการไมใชความรุนแรงไววา การไมใชความรุนแรง หรือ สันติวิธี สามารถแบงไดออกเปน 2
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การไมใชความรุนแรงที่เนนพื้นฐานทางศาสนาธรรม ไดแกสันตินิยม
ทางยุโรป และอหิงสาของคานธี อีกลักษณะหนึ่งเปนการไมใชความรุนแรงแบบเนนพื้นฐานทาง
ทฤษฎีแหงอํานาจ คือการปฏิบัติการไรความรุนแรง สันตินิยมมักมีคริสตศาสนาเปนหลักธรรม
รองรับ ไดแกความเขาใจที่วาอํานาจไมมีความสําคัญ รวมทั้งพยายามนําคําสอนของพระเยซูมาใช
ในชีวิตจริงโดยใหความสําคัญกับความรักในเพื่อนมนุษย ทั้งนี้โดยถือวาความรักเปนไปไมไดหาก
ศรัทธาชนใชความรุนแรงกับผูอื่น นักสันตินิยมมุงตอตานสงครามโดยใชการแสดงความคิดเห็นตอ
สาธารณชน สวนแนวทางของคานธีเกี่ยวของอยูกับหลักคิด 3 ประการ ไดแก สัตย (satya) หมายถึง
พระเจา อหิงสา (ahimsa ) คือการไมใชความรุนแรง และสัตยาเคราะห (satyagraha) คือพลังแหง
จิตวิญญาณแหงสัจจะ ซึ่งมีหัวใจอยูที่การอุทิศชีวิตใหกับสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตอง
สุดทายคือ
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ปฏิบัติการไรความรุนแรง มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีแหงอํานาจที่วา อํานาจดํารงอยูไดดวยการยินยอม
เชื่อฟง การที่ประชาชนจะคุมอํานาจของผูปกครองไดก็โดย การยุติการเชื่อฟงยินยอม การที่
ประชาชนปฏิเสธที่จะใหหรือยอมตนเปนฐานรองรับอํานาจของผูปกครองสืบไปก็คือ การตัดราก
แหงอํานาจทิ้งคือ การตอตานอํานาจดวยอํานาจดวยการไมใหความรวมมือหรือการดื้อแพง
ความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทยที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา นับตั้งแตเหตุการณ 14 ตุลา
6 ตุลา จนกระทั่งถึง เหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งไดกอใหเกิดความเจ็บปวดกับผูที่อยูใน
เหตุการณ ทั้งที่รอดชีวิต เสียชีวิต ทุพลภาพ สติฟนเฟอน รวมถึงครอบครัวของคนเหลานั้นดวย
มโนทัศนหนึ่งที่ถูกนําเสนอเพื่อใหสังคมยังคงดําเนินไปตอได คือเรื่อง “การเมืองแหงอภัยวิถี”
(politics of forgiveness) ซึ่งชัยวัฒน สถาอานันท (2543ข) กลาววาการเมืองแหงอภัยวิถีมิไดเปน
เพียงขอกําหนดทางศีลธรรม แตเปนความจําเปนทางการเมือง (political necessity) ความหมาย
ของคําวาอภัยในภาษาอังกฤษ คือ forgiveness วาหมายถึง ยกเลิกสิทธิที่จะเรียกรองและระงับความ
ไมพอใจใดๆลง เมื่อเหยื่อใหอภัย หมายความวา เหยื่อผูถูกกระทําตัดสินใจวาจะไมแกแคน ไม
คาดหวังวาผูอื่น ฝายอื่นจะลงโทษผูกระทําผิด ตัดสินใจจะไมเรียกรองสิ่งใดๆมาชดเชยสิ่งที่ตนเสีย
ไปไมวาจะทางวัตถุหรือทางจิตใจ เริ่มลดความรูสึกและรับรูดานลบของอีกฝาย และเริ่มสถาปนา
ความสัมพันธระหวางกันใหมทั้งในความรับรูและอารมณในเชิงบวก ทั้งนี้เกิดการแกแคน โดย
อดีตเหยื่อกลายเปนผูกระทํา และอดีตผูกอความรุนแรงกลายเปนเหยื่อ จะสงผลตอความสัมพันธ
เชิงอํานาจ คือ เปนการผลักดันใหเหยื่อกลายเปนสิ่งที่ตัวเหยื่อเองเคยเกลียดชังมาแตเดิม และวัฏ
จักรแหงการทําลายลางดวยความรุนแรงจะดําเนินตอไปไมรูจบ
วิถีแหงการปลดปลอยตนจาก
พันธนาการแหงความทรงจําที่เต็มไปดวยบาดแผลคือ
การอยายอมใหความทรงจําดังกลาวเปน
อุปสรรคมิใหชีวิตปจจุบันเปนไปได แตควรอยูกับอดีตอยางเปนธรรมชาติดวยพลังแหงความทรง
จําที่มีอิสระเสรี
มโนทัศนสันติภาพในมิติทางสังคมมีวิวัฒนาการไปสูวิธีคิดอีกลักษณะหนึ่งที่แตกตางจาก
วิธีคิดเดิมคอนขางมาก นั่นคือ จากมโนทัศนสันติภาพที่อิงอยูกับเรื่องสงคราม ความขัดแยง หรือ
ความรุนแรงทางกายภาพ มโนทัศนสันติภาพไดขยายครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงวา
ความรุนแรงไมจําเปนตองเกิดจากทหาร ผูปกครองเผด็จการ โดยมีประชาชนที่มีอํานาจนอยกวา
เปนเหยื่อของความไมมีสันติภาพ แตความมีหรือไมมีสันติภาพ แทที่จริงแลวแทรกซึมอยูในวิถี
ชีวิตและวิธีคิดของมนุษยทุกคน อาจเกิดขึ้นในบาน ในโรงเรียน ในสื่อสารมวลชล และในทุกๆที่
มุมมองที่สําคัญมากประการหนึ่งของมโนทัศนลักษณะนี้คือ คลายจะเปนการยอมรับดวยวาตัวเรา
ทุกคนเองมีโอกาสตกเปนเหยื่อของความไมมีสันติภาพ พอๆกันกับโอกาสที่จะเปนผูกระทําใหมี
หรือผูทําลายสันติภาพไดเชนกัน นับไดวาเปนมโนทัศนที่มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการ
คิด และการกระทําตอผูอื่นอยางละเอียดลึกซึ้ง
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มโนทัศนดานวัฒนธรรมสันติภาพไดรับการขานรับเปนอยางดีจากนักสันติภาพทั่วโลก
รวมถึงจากองคการระหวางประเทศ ดังปรากฏเปนคําประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ
คําประกาศวาดวยวัฒนธรรมแหงสันติภาพ (Declaration on a Culture of Peace) ขององคการ
สหประชาชาติ ชัยวัฒน สถาอานันท (2543ก) แสดงความเห็นเกี่ยวกับคําประกาศนี้ไววา
วัฒนธรรมสันติภาพมิไดหมายความเพียงภาวะที่ปลอดจากการเปนปรปกษ (Conflict) หากหมายถึง
กระบวนการมีสวนรวมเชิงบวกอยางคึกคักในการสนับสนุนการเจรจา (Dialogue) และการแกไข
การเปนปรปกษโดยเจตนารมณแหงความเขาใจและรวมมือระหวางกัน
คําประกาศนี้ชี้แจง
วัฒนธรรมแหงสันติภาพวา หมายถึงชุดของคานิยม ทัศนคติ ประเพณี และแบบแผนของ
พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน 9 ประการ ไดแก 1) เคารพในชีวิต 2) เคารพในหลักการ
แหงอํานาจอธิปไตย บูรณภาพเหนือดินแดน และความเปนอิสระทางการเมืองของรัฐตางๆ และ
การไมเขาไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศตางๆ 3) ความเคารพและสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน 4) พันธกิจในการแกไขความเปนปรปกษอยางสันติ 5) เพียร
พยายามเพื่อการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมไวสําหรับอนุชนปจจุบันและในอนาคต 6) เคารพ
และสนับสนุนสิทธิเพื่อการพัฒนา 7) เคารพและสนับสนุนสิทธิเทาเทียมกันและความเสมอภาค
ระหวางหญิงและชาย 8) เคารพและสนับสนุนสิทธิในการแสดงออก เสนอความเห็นและการไดรับ
ขาวสารสําหรับทุกคน 9)ยึดมั่นในหลักการแหงเสรีภาพ ยุติธรรม ประชาธิปไตย ใจกวาง ความ
เปนปกแผน พหุลักษณ (Pluralism) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเจรจา และการเขาใจกัน
ในทุกระดับของสังคมและระหวางประชาชาติ
มโนทัศนสันติภาพที่เกี่ยวของกับสุขภาพสังคม หรือที่เรียกวา “สุขภาพสังคม” เปนมโน
ทัศนใหมที่เพิ่งปรากฏขึ้นในแวดวงสาธารณสุข รวมทั้งแวดวงสันติภาพ แนวคิดนี้มีความเชื่อวา
สุขภาพดีเปนผลจากการมีสังคมที่ดี คือสังคมที่เปนธรรม เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ไมกดขี่หรือเอารัดเอา
เปรียบกัน เคารพในคุณคาความเปนมนุษยเสมอกัน ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ การสรางสังคมแหงสุขภาวะตองอาศัยทัศนะใหมที่เขาใจชีวิตที่เปนหนึ่งเดียวกันของ
มนุษย มีพลังทั้งในเชิงเหตุผล มนุษยธรรมและจิตสํานึกที่เพียงพอ (เสมสิกขา, 2545)
ประเวศ วะสี (2545) เสนอแนวทาง 10 ประการเพื่อดําเนินไปสูการสรางสุขภาพสังคมสู
สังคมสันติภาพ ประกอบดวย
1. การสรางจิตสํานึกใหม และศีลธรรมพื้นฐาน
2. ความเสมอภาค ภราดรภาพ และความยุติธรรม
3. ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สมดุลยั่งยืน
4. นโยบายสาธารณะที่เปนธรรม (Healthy Public Policy)

76

5. ธรรมรัฐ
6. ความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม
7. การปฏิรูประบบสุขภาพ
8. ความรูและการเรียนรูที่ถูกตอง
9. โลกภิวัฒนแบบอาริยะ
10. สันติภาพและสันติวิธี
ดานระบบการศึกษาไทยกับสันติภาพ ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 มีกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาสันติภาพใหเกิดขึ้นกับสังคมไทย ดังที่
ปรากฏในบทนําวา
“...การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตองใหความสําคัญกับทุน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม อยางทัดเทียมกับทุนดานเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคมเปนระบบความสัมพันธของวิถีชีวิตในสังคมไทย ซึ่งมี
จุดเดนหลายประการ อาทิ ความสัมพันธของครอบครัวและชุมชนที่
เขมแข็ง อบอุน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีศาสนาเปนหลักธรรม
ประจําใจ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข สมานฉันท เอื้ออาทร
และสัมพันธกลมกลืนพึ่งพิงซึ่งกันและกันกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม...” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 2)
กรอบแนวคิดดานการเรียนรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของนโยบาย
การศึกษาฉบับนี้กลาวถึงการพัฒนามนุษยไววา
“พัฒนาการที่เปนบูรณาการจะตองมุงพัฒนาจิตใจใหยึดมั่นใน
สันติสุข อยูในกรอบของศีลธรรมของแตละศาสนา ขจัดอวิชชา
ตัณหา และอุปาทาน อันเปนบอเกิดแหงทุกข ใหรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของทั้งมนุษยและธรรมชาติ และความรูนั้นไดพัฒนา
ไปโดยการฝกฝนจนรูแจง ชัดเจนเปนสัมมาทิฐิ มีอิสรภาพ เขาใจ
ในแกนแทที่เปนหัวใจแหงศาสนธรรมของพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอื่น ที่ผดุงความดีงามของจิตใจมนุษยใหสูงขึ้น
เพื่อใหบูรณาการแหงกรอบแนวคิดนี้สอดคลองกับชีวิตความ
เปนจริงในการอยูรวมในสังคมตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงตอง
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เรียนรูวิถีชีวิตของระบบที่ตนประสงค
เรียนรูความคิดความเชื่อ
และคุณคาของสังคมที่เปนวัฒนธรรมรวมกัน สรางคุณคาของการอยู
รวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน
บูรณาการแหงชีวิตตองเปนไปอยางยั่งยืน สอดคลองกลมกลืน
และอยูไดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ชีวิตจึงตองเรียนรูความจริงของธรรมชาติ เรียนรู
ความสัมพันธที่กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันทําใหเกิด
จินตนาการเห็นความงาม และสุนทรียภาพของชีวิต คําวาศาสตร จึง
หมายถึงธรรมชาติ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร”
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 4)
เมื่อพิจารณาประกอบกับเจตนารมณของแผนในขอ 3 จาก 3 ขอ พบวามีความคิดที่
สอดคลองไปในทางเดียวกัน คือ เจตนารมณที่วา
“สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมซึ่ง
มุงฟนฟู สืบสาน และธํารงไวซึ่งคุณคา เอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของไทย
ที่ชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากันไวใหมั่นคง
รักษาไวซึ่งสถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง
สรางจิตสํานึกแหงความเปนไทยใหมากยิ่งขึ้น มีเจตคติ และคานิยม
ของสังคมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนแกนหลักของสังคม
และใหความสําคัญกับการดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม
และคน
ยากจน คํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความยุติธรรม และ
ความเสมอภาคทั่วหนากัน”
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 6-7)
สันติสุขที่ถูกกลาวไวในแผนการศึกษาแหงชาตินี้ มีความสัมพันธกับหลักของศาสนธรรม
ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ใหความสําคัญกับคุณคาทางสังคม ไดแกการพึ่งพาอาศัยกัน ความ
สมานฉันท เอื้ออาทร วัฒนธรรมของสังคม ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งยัง
เชื่อมโยงครอบคลุมมิติเกี่ยวกับธรรมชาติ ในการที่จะตองเรียนรูวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวย
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ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 2: หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ได
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสันติภาพไวใน “มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่
ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอยางสันติสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2544)
สวนในสาระอื่นๆแมจะไมไดระบุรายละเอียดของสาระ หรือมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวกับ
สันติภาพโดยตรง แตวลัย พานิช (2550: 349-353) วิเคราะหวากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในหลักสูตรนี้ เปนสาระการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาสันติวัฒนธรรมหรือ
วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพได โดยมีเนื้อหาสอดคลองกับหัวเรื่องของสันติวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม
เพื่อสันติภาพคือ
1. สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ไดแก สิทธิ
มนุษยชน การอยูรวมกันในสังคมโดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ความ
แตกตางของวัฒนธรรมภาคตางๆของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
ความแตกตางของการบริหารเศรษฐศาสตรในครัวเรือน
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
2. สาระเศรษฐศาสตร ไดแก สิทธิและการคุมครองผูบริโภค การ
พึ่งพาสินคาและการแลกเปลี่ยนบริการ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศไทยกับภูมิภาคตางๆทั่วโลก
การประยุกตใชระบบและ
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจําวันอยางมีดุลยภาพ
3. สาระประวัติศาสตร ไดแก การเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนไทย
กับประเทศในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก เหตุการณสําคัญในภูมิภาค
ตางๆที่มีผลกระทบตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ
สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในประเทศสมัยตางๆ
4. สาระภูมิศาสตร ไดแก ความแตกตางทางกายภาพ และการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยในพื้นที่โลกแตละแหง วิถีชีวิตของสังคมไทยและ
สังคมอื่นที่มีผลตอสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวม
ของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม การเกิดสิ่งแวดลอมใหมทาง
สังคมซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
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การเรียนการสอนวิธีการหนึ่งเพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงคุณคาเรื่องสันติภาพสามารถทําไดโดย
สอดแทรกคุณคานั้นอยูในการเรียนการสอนทุกวิชา ดังการยกตัวอยางในหนังสือ “ขันติธรรม: ประตู
สูสันติภาพ” ขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (2542) ที่กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศอนุญาตใหใชในโรงเรียน
เพื่อเปนหนังสือเสริม
ประสบการณสําหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้นไป แนวทางในการเชื่อมโยงขันติ
ธรรมลงในแตละรายวิชา ไดแก
ภาษา: สื่อกลางในการศึกษาหลากวัฒนธรรม การใชภาษาที่
เชี่ยวชาญจะชวยใหเขาใจวัฒนธรรมไดอยางถูกตองและถองแท ทั้ง
ยังเกี่ยวของกับการศึกษาดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
วรรณคดี: สื่อกลางในการศึกษาคานิยม
วรรณคดีจาก
วัฒนธรรมอื่น และวรรณกรรมแปล สามารถสรางความเขาใจ
คานิยม และประสบการณไดอยางมีชีวิตชา และมีความเปนมนุษย
มากกวาการศึกษาประวัติศาสตรอยางยอจากประสบการณทาง
สังคมของมนุษย
ประวัติศาสตร: ทัศนะที่รวมประสบการณแหงมวลมนุษย
การสอนประวัติศาสตรมักจะเปนตนเหตุใหเกิดเจตคติที่เปน
ปฏิปกษตอกัน
การขัดขวางและความรังเกียจเดียดฉันทผูอื่น
ประวัติศาสตรของชาติสวนมากมักจะนําเสนอตอประชาชนเฉพาะ
แตสิ่งที่ปรากฏในมุมมองของฝายตนเทานั้น และใหความสนใจ
เล็กนอยหรือไมใหความสนใจเลยตอเหตุการณที่เกิดกับกลุมชนอื่น
นอกจากนี้ประสบการณของสตรีและชนกลุมนอยก็มักจะไมมีการ
กลาวถึงในประวัติศาสตร สวนมากจะสนใจการสงคราม และ
ปญหาขอขัดแยงมากกวาสันติภาพ และความรวมมือซึ่งกันและกัน
ดังนั้นการศึกษาเพื่อใหเกิดขันติธรรมจึงตองมีมาตรการพิเศษ มีการ
ทบทวนและเพิ่มเติมมาตรฐานของประวัติศาสตร
สังคมศึกษาและหนาที่พลเมือง: การเรียนรูเรื่องบรรทัดฐาน
ของขันติธรรม การศึกษาเพื่อขันติธรรมควรจะมีพื้นฐานมาจาก
มาตรฐานสากลของสิทธิมนุษยชน ซึ่งวิชาสังคมศึกษาและหนาที่
พลเมืองสามารถเปนพื้นฐานเหลานี้เพื่อประชาชนได
วิทยาศาสตร: ปญหาศีลธรรมและความรับผิดชอบ อาจ
เริ่มตนจากการสํารวจประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่จะ
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นําไปสูการเรียนรู เชน เมื่อศึกษาประวัติศาสตรวิทยาศาสตรใน
ศตวรรษที่ 20 แลวพบวา วิทยาศาสตรไดนําไปใชเพื่อการทําลายการ
ไรขันติธรรม
และชวยบรรเทาความทุกขทรมานและความ
อยุติธรรม
คณิตศาสตร: สถิติแหงสมดุล ขันติธรรมอันทรงคุณคา
สามารถเรียกรองใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ
และความ
ยุติธรรมที่กระจายอยางทั่วถึง
ความตระหนักในคุณคาทั้งสอง
ประการดังกลาว
ตองอาศัยความรูความเขาใจในเรื่องปริมาณ
ทรัพยากรวาจะใชกระจายและแบงสันปนสวนกันอยางไร
ศิลปะ: สื่อสากลขอมนุษย ศิลปะถือวาเปนวิชาที่หวังไดมาก
ที่สุดในการศึกษาดานขันติธรรม ศิลปะเปนสื่อกลางที่สามารถ
แสดงความเปนสากลของมนุษยออกมาใหเห็นไดอยางแจมชัดที่สุด
แนวทางการจัดการศึกษาดังกลาวสามารถเปนตัวอยางไดดีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในระดับกอนอุดมศึกษาวา อาจไมจําเปนตองสรางรายวิชา หรือหลักสูตรดานสันติภาพขึ้น
โดยเฉพาะ แตสามารถทําไดโดยการสอดแทรกคุณคาเรื่องสันติภาพลงไปในวิชาทุกวิชาในโรงเรียน
การเรียนการสอนเพื่อสันติภาพโดยวิธีดังกลาวเปนประโยชนทั้งในแง การลดความซ้ําซอนของ
เนื้อหาและภาระการเรียนการสอนอันจะเกิดจากการสรางวิชาขึ้นมาใหม รวมทั้งการปลูกฝงเรื่อง
สันติภาพใหกับเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมโดยการสอดแทรกคุณคา จะทําใหนักเรียนการ
การเรียนรูไดดีกวาการใหนักเรียนเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพ
ระบบการศึกษาไมเพียงถูกกลาวถึงในแงของสถาบันสําคัญที่ชวยปลูกฝงสันติภาพ ในอีก
ดานหนึ่งระบบการศึกษากลับเปนสถาบันที่มีโอกาสสรางความรุนแรงเชิงโครงสรางตอสังคมดวย
ในการเสวนา “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เมื่อป พ.ศ. 2543
นิธิ เอียวศรีวงศ อภิปรายในประเด็นนี้วา การศึกษาในปจจุบันเปนการศึกษาเพื่อตนเอง คนที่เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมักคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหลังสําเร็จทางการศึกษา แตไมมีการคํานึงถึง
วาสําเร็จการศึกษาแลวจะเปนประโยชนแกผูอื่นอยางไร นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนที่ไมพยายาม
เชื่อมโยงทุกอยางเขาหากัน แตเนนความถนัดเฉพาะดาน ก็นับเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง
ลักษณะหนึ่ง เพราะไมสามารถเชื่อมโยงผูเรียนเขากับสังคมได และไมสามารถเชื่อมโยงเขากับมิติ
ทางจิตใจได นอกจากนี้ในการเสวนาครั้งนี้ยังอภิปรายถึงการศึกษากับวัฒนธรรมของความรุนแรง
ในประเด็นนี้ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ เสนอวาโครงสรางของการศึกษาสมัยใหมเนนเรื่องการแขงขันให
ตนอยูเหนือคนอื่นเพื่อใหสังคมยอมรับ ไมวาจะเปนระบบตัดเกรด หรือแพคัดออก ลวนทําให
มนุษยไมสามารถเปนอยู หรือมีสันติกับใครไดเลย วัฒนธรรมความรุนแรงตอเด็กยังรวมถึงการที่
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ครู และพอแมลงโทษเด็กอยางรุนแรง ความรุนแรงเหลานั้นเมื่อเกิดขึ้นแลวจะไมหายไป แต
สะสมอยูที่ตัวเด็ก ซึ่งเมื่อโตขึ้นเขาก็จะใชความรุนแรงนั้นกับผูอื่น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหลานี้
สวนหนึ่งมากจาวัฒนธรรมไทยในเรื่องอํานาจนิยม ที่แบงแยกผูมีอํานาจมากกวากับผูมีอํานาจนอย
กวา ซึ่งรวมถึงความคิดที่วาผูใหญมีอํานาจเหนือเด็กดวย (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2550)
สําหรับการศึกษาที่จะสามารถพัฒนามนุษยอยางมีดุลยภาพ พระธรรมปฎก (2538) เสนอวา
การศึกษาจะตองพัฒนาใหคนมีความสามารถ มิใชเพียงความสามารถแสวงหาวัตถุ แตรวมถึง
ความสามารถในการแสวงหาความสุขดวย ถาคนมีความสุขงายขึ้น ความตองการเสพวัตถุก็ลดลง
ตามไป และมีจิตใจนอมเอียงไปในทางที่จะชวยใหคนอื่นมีความสุข การปรับการศึกษาใหเกิด
สมดุลการศึกษาทั้งที่บานและโรงเรียนจะตองปลูกจิตสํานึกในการให เพราะการฝกใหรูจักใหจะ
สอนเด็กใหเกิดความสุขจากการใหและกอใหเกิดเมตตาธรรม
ดวยความสุขเชนนี้จะทําใหคน
ตองการหาความสุขแบบเห็นแกตัวตางๆลดนอยลง ความตึงเครียดในสังคมก็จะลดลงดวย ใน
ระดับที่สูงขึ้นไปกวานี้การพัฒนาคนจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม และความเขาใจถึงความสัมพันธ
อิงอาศัยกันของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งชีวิตของเรา สังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว เมื่อเกิด
ปญญารูแจงสอดคลองกับสัจธรรมดังกลาวแลวจะเกิดความหลุดพนเปนอิสระ เกิดเปนการประสาน
ประโยชนของทุกฝายทั้งคน สังคมและระบบนิเวศนใหดํารงอยูอยางกลมกลืนและเกื้อกูลกัน
มิติที่ 3 มิติเกี่ยวดานสิ่งแวดลอม
สวนใหญเกี่ยวของกับปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากความตองการ
ของมนุษยในการใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด ความไม
สมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับธรรมชาติที่มีอยูไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางมนุษย
ดวยกันเอง หรืออีกดานหนึ่ง การทําลายธรรมชาติเพื่อใชในการพัฒนา อาจไมไดใหประโยชนแก
คนในชุมชน หากแตยังสรางมลพิษ และทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน ดังจะเห็นมโนทัศน
เหลานี้ไดจากงานวิจัยหลายๆชิ้นที่พยายามเขาไปศึกษาปญหาดังกลาว เพื่อหาหนทางแกไขความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน กรณีแกงเสือเตน ปญหาดานพลังงานระหวางประเทศไทยกับลาว
และกัมพูชา การจัดสรรทรัพยากรน้ําในเชียงใหม กรณีทอกาซไทย-มาเลเซีย และเขื่อนปากมูลเปน
ตน
อยางไรก็ตามมโนทัศนสันติภาพในมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดถูกขยายความใหพนไปจาก
กรอบของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงไปสูความสัมพันธที่ลึกซึ้งแนบแนนของ
ชีวิตมนุษยและชีวิตธรรมชาติ มโนทัศนลักษณะนี้นําไปสูขอเสนอใหมนุษยเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และจิตสํานึกใหมีความเคารพตอธรรมชาติ
พระไพศาล วิสาโล (2538: 24-41) วิจารณยุคที่ขอบขายสังคมมีความหมายเลยพนขอบเขต
พรมแดนประเทศออกไปจนครอบคลุมทั้งโลกวา สันติภาพเองก็ไดขยายจากระดับสังคมกลายเปน
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สันติภาพระดับโลก หรือเชื่อมโยงกันจนไมอาจแยกจากกันได และดวยเหตุที่โลกของมนุษยชาติ
และธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
สันติภาพในโลกจึงเชื่อมโยงกับสันติภาพใน
ธรรมชาติดวย การสรางสันติภาพที่แทจริงจึงจําตองครอบคลุมถึงการจัดความสัมพันธใหมระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติ ทั้งนี้ความรุนแรงดานสิ่งแวดลอมมี 3 ประเภท คือ
1) การทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อสนองความตองการทางวัตถุและผลทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับบุคคล และระดับประเทศ จนสงผลถึงสิ่งแวดลอมระดับโลก
2) การทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อผลทางการเมืองและการทหาร เชน กรณีการเผาบอน้ํามันใน
คูเวตโดยกองทัพอิรัก
3) ความขัดแยงบาดหมางในสังคมอันเนื่องมาจากปญหาสิ่งแวดลอม ดังที่รัฐและชุมชน
หลายแหงกําลังมีปญหาเรื่องปา และรัฐบาลหลายประเทศเชน อิสราเอลกับจอรเดนมีปญหาเรื่องน้ํา
และแคนนาดากับสเปนมีปญหาเรื่องปา
พระไพศาล วิสาโล ไดเสนอทางออกสําหรับปญหาสันติภาพตอธรรมชาติไววา จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเสียใหม
โดยการปลูกจิตสํานึกที่
ตระหนักถึงความเปนหนึ่งเดียวระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต
การบริโภคและการตัดสินใจในเรื่องทรัพยากรอีกดวย คือการปรับปรุงโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง ที่ไมเนนการเจริญเติบโตเปนเปาหมายสูงสุด การผลิตและการบริโภคไมไดเปนเปาหมาย
ในตัวมัน
แตมุงความเจริญงอกงามในดานคุณภาพชีวิตและความกลมกลืนราบรื่นในสังคม
การเมืองจะตองไมรวมศูนย แตเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหธรรมชาติดํารงอยูอยางยั่งยืน
ทัศนะดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของชัยวัฒน สถาอานันท (2539ค) ที่
เห็นวาการแกปญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความสัมพันธที่ไมถูกตองระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ จะทําไดก็ดวยการเปลี่ยนทัศนคติที่มีอยู ใหคนเคารพธรรมชาติ และเนนการอยูรวมกัน
อยางกลมกลืนระหวางมนุษยและธรรมชาติรอบตัว ชัยวัฒน สถาอานันท ยังเชื่อมโยงใหเห็นวา
สังคมดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกเคยมองธรรมชาติอยางใหความเคารพ
เชนคําวา “แมน้ํา” ในภาษาไทย “แม” คือผูใหกําเนิดมนุษย สําหรับคนอินเดีย แมน้ําคงคาไดรับ
การเรียกขานดวยความรักและเคารพวา “พระแมคงคา” เมื่อใดก็ตามที่แมน้ําไมใชแมอีกตอไป
โอกาสที่ธรรมชาติจะถูกคุกคามยอมมีมากขึ้น การไมเคารพตอธรรมชาติจะนํามาซึ่งการทําลายลาง
ระบบนิเวศ
สันติภาพในทางศาสนาก็มีมีความใสใจในประเด็นดานสิ่งแวดลอมดวย โดยนําประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมมาเชื่อมโยงเขากับมิติทางจิตใจ เรียกวานิเวศแหงจิต ติช นัท ฮันห ใหทัศนะตอ
เรื่องนี้วา
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“เราตองการเห็นความกลมกลืน เราตองการเห็นความสงบ
สันติ ความสงบสันติตั้งอยูบนพื้นฐานของการเคารพชีวิตจิตใจซึ่งมี
ความออนนอมยําเกรงตอสรรพชีวิต ไมใชแคเพียงเคารพชีวิตของ
มนุษยเทานั้น แตตองเคารพชีวิตสัตว พืชผัก และแรธาตุ กอนหินก็
มีชีวิตในการดํารงอยูของมัน ซึ่งอาจถูกทําลายไดเชนกันกับพื้นโลก
การเสื่อมโทรมของสุขภาพเราเนื่องจากสภาวะเปนพิษของอากาศ
และน้ํา เชื่อมโยงกับการทําลายแรธาตุ วิธีการทําเกษตรของเรา วิธีที่
เราจัดการกับขยะ สิ่งเหลานี้ยอมโยงใยสัมพันธซึ่งกันและกัน
นิเวศวิทยาควรเปนนิเวศวิทยาที่ลุมลึก ไมใชแคเพียงลึกซึ้ง
เทานั้น แตจักตองเปนสากลดวย เพราะวามีสิ่งเปนพิษในความนึก
คิดของเราดวย ยกตัวอยางเชน โทรทัศนเปนรูปแบบหนึ่งของมลพิษ
ที่สงผลตอเราและเด็กๆของเรา โทรทัศนไดเพาะพืชพันธุของความ
รุนแรงและความกระวนกระวายในเด็กๆของเรา และทําใหความนึก
คิดเปนพิษเชนเดียวกับที่เราใชสารเคมีทําลายสิ่งแวดลอม การตัดไม
และการทําใหน้ําเนาเสีย เราตองปกปองนิเวศวิทยาแหงจิต มิฉะนั้น
ความรุนแรงและความเสี่ยงจะคงตอเนื่อง ที่จะไหลเทเขาในพื้นที่
ตางๆของชีวิต” (2537: 115)

บทที่ 5
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ชวงที่ 4: ยุครวมพลังแกปญหาภาคใต
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกตอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณผูใหขอมูล
ดานสันติภาพพบวา มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพยุคที่ 4 ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2547 –
ปจจุบัน หรือยุครวมพลังแกปญหาภาคใต มีรายละเอียดดังนี้

1. บริบททางสังคมไทยและตางประเทศ

การเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งโดยมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 374 คน ทําให พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่ 2 แตเนื่องจากปญหาในการบริหารประเทศ ประกอบกับการประสบกับ
วิกฤติความเชื่อมั่นตอจริยธรรม และความซื่อสัตยของนายกรัฐมนตรี ทําใหภาคประชาชนเริ่ม
รวมตัวกันขับไลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแตกลางป 2547 ซึ่งเปนปลายรัฐบาลสมัยแรก
และขยายวงกวางในปลายป พ.ศ. 2548 ในรูปแบบการชุมนุมอยางยืดเยื้อ ขณะนั้นความเห็นของ
ประชาชนไดแบงออกเปน 2 ขั้วอยางชัดเจน คือ ฝายขับไล และฝายสนับสนุน ซึ่งหมิ่นเหมอยางยิ่ง
ตอการบานปลายเปนการเผชิญหนาดวยความรุนแรง ฝายทหารนําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได
ใชความออนไหวของสังคมในชวงดังกลาว เปนเหตุผลในการทํารัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2549 โดยมี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลที่มาจาก
รัฐประหารประสบกับปญหาประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ
รวมทั้งขอวิจารณวาดวย
ความชอบธรรมในการเขาสูอํานาจ หลังจากการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตย
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ผูเขามาดํารงตําแหงนายกรัฐมนตรีคือ นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งมี
โอกาสเผชิญกับความวิตกของชนชั้นกลาง
เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเมืองกับอดีตหัวหนา
พรรคไทยรักไทย
นอกจากประเด็นทางการเมืองแลว
ประเด็นที่สําคัญมากของประเทศไทยประเด็นหนึ่ง
ในชวง พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน คือ ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากบทความ
ของชิดชนก ราฮิมมูลา (2548: 3-63) เรื่องวิกฤติการชายแดนใตสรุปไดวา ปญหาความไมสงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะบริเวณ 3 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
เคยเกิดขึ้นแลวมาตั้งแตอดีต
แตบางชวงเวลาปญหาไดสงบลง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่นํามาแกไขปญหา
ภายหลังการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรความมั่นคงในสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต โดยการยกเลิกศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) และ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่43 (พตท.43) ซึ่งเปนหนวยงานที่เคยดําเนินงานมาอยาง
สัมฤทธิ์ผลในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ ประกอบกับปจจัยภายนอกประเทศเกี่ยวกับ
การกอการราย และนโยบายการตอตานการกอการรายของประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งการปรับ
ยุทธศาสตรใหมของขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีพัฒนาการทันสมัย สลับซับซอน และรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ทําใหปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกลับมาเปนปญหาใหญอีกครั้ง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนับตั้งแตเหตุการณปลนอาวุธปนในฐานปฏิบัติการทักษิณพัฒนา ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547
หลังจากนั้นเปนตนมาความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดลุกลาม และขยายวงกวาง
ออกไป ดังเห็นจากเหตุการณลอบยิง วางระเบิดรายวัน ซึ่งผูรับผลจากความรุนแรงไมเพียงเปน
ทหาร แตรวมถึงขาราชการ พระสงฆ และประชาชนทั่วไป
สถานการณความรุนแรงเชนนี้ทําใหรัฐบาลประกาศใชกฎหมายและนโยบายหลายฉบับ
เพื่อแกปญหาดังกลาว เชน พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต (คําสั่งนายกรัฐมนตรี 206/2549) นโยบายการ
บริหารราชการในจังหวัดภาคใต (คําสั่งนายกรัฐมนตรี 207/2549) ยุทธศาสตรการสนับสนุน
การศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ รวมฉบับที่ประกาศกอนหนาป พ.ศ. 2547 ไดแก นโยบายการ
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี (คําสั่งนายกรัฐมนตรี 187/2546) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2542 – 2546)
ดานบริบททางสังคมโลก กระแสการกอการรายสากลที่เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2544 ยังคง
ดําเนินอยูจนถึงปจจุบัน และแพรกระจายไปยังประเทศตางๆหลายประเทศ สภาพการณเชนนี้ได
สรางความหวาดระแวงตอบางชาติพันธุ และบางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในตะวันออก
กลาง และเอเชียใตบางประเทศ และผูที่นับถือศาสนาอิสลาม แมแตความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย ก็ถูกเชื่อมรวมกับอคติทางทางชาติพันธุและศาสนาดังกลาวดวย ปญหา
สันติภาพในปจจุบันจึงเกี่ยวเนื่องกันอยูระหวางความรุนแรงที่เปนรูปธรรม ไดแก การกอการราย
การวางระเบิด การลอบสังหาร กับความรุนแรงแบบนามธรรม ไดแก อคติ ความเกลียดชัง และ
ความหวาดระแวง ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเกิดปญหาความรุนแรง ในปลายป
พ.ศ. 2550 คือเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นในประเทศพมา อันเนื่องมาจากการชุมนุมประทวงของ
พระสงฆ นักศึกษา และประชาชน กวาแสนคน ที่ไมพอใจการขึ้นราคาน้ํามันของรัฐบาลพมา
รวมทั้งปญหาประชาธิปไตยที่ยืดเยื้อมายาวนาน
รัฐบาลพมาไดตัดสินใจใชกําลังเขาปราบปราม
จับกุม และมีผูเสียชีวิตเบื้องตน 9 คน
พระไพศาล วิสาโล (ปาฐกถา, 2 พฤศจิกายน 2550) ไดวิเคราะหสถานการณปจจุบันและ
สรุปเปนประเด็นทาทายสําหรับการพัฒนาสันติวิธีในประเทศไทยไว 4 ประเด็นคือ
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1. ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง
สะทอนความลมเหลวของรัฐในการคุมครองสวัสดิภาพของ
ประชาชน
หรือชวยใหความขัดแยงคลี่คลายไปในแนวทางสันติ
นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความลมเหลวของศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น คือทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอยูไมมีพลัง
เพียงพอสําหรับระงับความรุนแรง แตกลับถูกใชเปนเครื่องมือขยาย
ความรุนแรงของทั้งสองฝาย
2. รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ไดปดโอกาสไมให
สังคมไทยไดใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะกาวผานความขัดแยง
ดวยสันติวิธี ในอีกดานหนึ่งยังไมสามารถทําใหปญหาทางการเมือง
หมดไปไดอยางสิ้นเชิง เชนปญหาความแตกแยกทางการเมือง หรือ
การขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณ และการสกัดกั้นการคอรัปชั่น
ทั้งการทํารัฐประหารยังเปนการกอปญหาใหมๆเพิ่มเติมขึ้นอีก เชน
การกลับมาของรัฐราชการ หรือ อํามาตยาธิปไตย และสิ่งที่เปน
มรดกตกทอดตามมา คือ การแบงขั้วทางการเมืองอยางชัดเจน
ระหวางกลุมทุนใหญ หรือกลุมทุนโลกาภิวัตนซึ่งมีกลุมชายขอบเปน
พันธมิตร และอีกฝายหนึ่งคือกลุมทหาร ขาราชการ และชนชั้นกลาง
3. การแยงชิงทรัพยากรผานโครงการขนาดใหญของรัฐและ
นายทุนซึ่งกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวบาน เชนการประทวย
เรื่องทอกาซ หรือโรงงานโปแตส กอใหเกิดการเผชิญหนาโดยตรง
ระหวางฝายที่มีอํานาจกับฝายที่ไมมีอํานาจ ซึ่งปญหาลักษณะนี้เปน
ปญหาสืบเนื่องมานับสิบปแลว แตยังไมมีทีทาวาจะคลี่คลายลง
4. ความรุนแรงจากอาชญากร ซึ่งสวนหนึ่งเปนกลุมอํานาจ
นอกระบบที่ไมประสบความสําเร็จจากกลุมทุนในระบบ หรือการ
จัดสรรทรัพยากร เกิดเปนกลุมเจาพอในทองถิ่น
พระไพศาล วิสาโล (ปาฐกถา, 2 พฤศจิกายน 2550) ไมไดมองสถานการณดังกลาววาเปน
ปญหาสําหรับการพัฒนาสันติวิธีในสังคมไทยเสียทีเดียว แตสถานการณดังกลาวควรถูกมองในแง
เปนความทาทายที่สังคมจะรวมมือกันเพื่อที่จะเปลี่ยนผานการใชความขัดแยงไปสูสันติวิธี
ขณะเดียวกันพระไพศาลไดวิเคราะหวาสังคมไทยในปจจุบันสามารถมีความหวังดานสันติภาพได
เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไดแก
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1. สังคมไทยมีความคืบหนา และมีประสบการณที่นาจะเปน
ความหวังได เชน ประสบการณและความสําเร็จในการระงับสงคราม
อยางสันติ จากคําสั่งนายกรัฐมนตรี 66/23 ที่สามารถชวยคลี่คลายความ
ขัดแยงที่เคยตีบตันระหวางฝายรัฐกับฝายพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยดวยสันติวิธี กรณีนี้จึงถือเปนทุนทางประวัติศาสตรชิ้น
หนึ่งที่คนในยุคปจจุบันไดรับเปนมรดก
2. สํานึกทางการเมืองของประชาชนระดับรากหญาที่ตองการมี
สิทธิมีเสียงมากขึ้น เชน การเกิดขึ้นของสมัชชาคนจน หรือเกิดองคกร
ชาวบานมากมาย เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงสํานึกทางการเมืองและการ
มีสวนรวมในการตัดสินชะตากรรมของตนมากขึ้น
นําไปสูการจัด
สมดุลทางอํานาจของคนในสังคมอยางสันติมากขึ้น ซึ่งการมีสวนรวม
ของประชาชนสวนทางกับระบอบอํานาจนิยม
3. ภาครัฐมีความสนใจในสันติวิธีมากขึ้นในฐานะเปนวิธีระงับ
ความขัดแยงของประชาชน มีหลายกรณีที่สามารถเห็นไดถึงบทบาท
ของเจาหนาที่ในระดับทองถิ่นหลายหนวยงาน
ที่เห็นวาอาวุธและ
ความรุนแรงไมใชคําตอบ
แตการใชความละมุนละมอมหรือการ
เอาชนะใจประชาชนคือคําตอบ
ดังจะเห็นตัวอยางเหตุการณความ
รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
4. สันติวิธีมีความคืบหนา มีพื้นที่ มีสถานะในระดับหนึ่ง เขา
มาเปนสวนหนึ่งของนโยบายของรัฐอยางไมเคยมีมากอน เชน คําสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ 187/2546 เปนนโยบายการจัดการความขัดแยงดวย
สันติวิธี ที่แสดงใหเห็นวามีการใหความสําคัญเรื่องสันติวิธีมากขึ้นใน
ภาครัฐ รวมทั้งมีนโยบายใหกอตั้งศูนยสันติวิธีตามสถาบันการศึกษา
ใหมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งที่สามารถจะเปนความหวังได
แมวาสันติวิธีในสังคมไทยที่ผานมาจะไมมีพลังมากพอที่จะตอตานการ
รัฐประหาร 19 กันยา แตก็มากพอที่จะทําใหคณะรัฐประหารตองคืน
อํานาจใหแกประชาชน
5. สังคมไทยเปนสังคมที่มีทุนทางวัฒนธรรมพอสมควร อยาง
นอยการที่สังคมไทยไมตองการเผชิญหนาที่จะนําไปสูการนองเลือดอีก
ตอไปจะเปนทุนทางสังคมที่เปนความหวังได
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2. มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
2.1 บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ชวง พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต อันเปนผลสะสมภายใตบริบททางประวัติศาสตร การเมือง และสังคม ที่ซับซอน
ยาวนาน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลใหเกิดความสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของคนจํานวนมาก ยิ่ง
ไปกวานั้นยังสงผลกระทบทางจิตวิทยาอยางรุนแรง ทั้งตอครอบครัวผูสูญเสีย ประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งลุกลามไปยังประชาชนโดยทั่วไปดวย ดังจะเห็นไดจากการแสดงความคิดเห็นที่เจือปนดวย
ความโกรธแคน หวดระแวง และเกลียดชังตามสื่อตางๆ ดังนั้นแลวปญหาสันติภาพของประเทศ
ไทย ณ ขณะนี้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภายใต จึงมิใชเพียงความรุนแรงในการฆากัน แต
ครอบคลุมไปถึงความรูสึกนึกคิดของชาวไทยที่มีตอปญหาในพื้นที่ ซึ่งไมความสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวากัน ปญหาสามจังหวัดชายแดนใตจึงเปนปญหาสันติภาพเรงดวน ที่สังคมไทยจะรวมมือกัน
ทั้งทางพละกําลังทางกาย และสติปญญา ใหปญหาดังกลาวผานพนไปไดดวยดี ดังที่การศึกษาเพื่อ
สันติภาพในหลายรูปแบบ โดยหลายหนวยงาน ไดใหความสําคัญกับปญหาภาคใตเปนปญหาตนๆ
วิวัฒนาการของการศึกษาเพื่อสันติภาพยุคนี้ จึงเรียกไดวาเปนยุคแหงการรวมพลังแกปญหาภาคใต
นอกจากปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว ความขัดแยงในสังคมที่
เปนปญหาสืบเนื่องมาจากอดีตนับสิบป ก็ยังไมสามารถแกไขใหหมดไปจาก ซ้ํายังเพิ่มพูน และ
ซับซอนขึ้นตามปจจัยทางสังคม
บทบาทสําคัญของการศึกษาที่จะเขามาชวยลดความขัดแยงใน
สังคมที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน คือ การสรางและถายทอดกระบวนการสําหรับเผชิญหนากับความ
ขัดแยง รวมทั้งการศึกษาวิจัยความขัดแยงตางๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในปจจุบันหลายหนวยงานไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่สงเสริม
และแกไขปญหาดาน
สันติภาพ ไดแก คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
สํานักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา ศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ศูนยศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีรายละเอียดการกอตั้งดังนี้
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (The National Reconciliation
Commission) เปนคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เกิดจากคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 104/2548 ลงวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีหนาที่เสนอนโยบาย วิจัยและพัฒนา และใหการศึกษาและเรียนรูแก
สาธารณชนเกี่ยวปญหาสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติประกอบดวยคณะอนุกรรมาธิการ 6 ชุดคือ คณะอนุกรรมาธิการการจัดการ
ความขัดแยงดวยสันติวิธี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิธีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย คณะ
อนุกรรมาธิการสงเสริมพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมาธิการเพื่อ
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ความปรองดองและความสมานฉันทในพื้นที่
และคณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม
(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, 2549) การทํางานของคณะกรรมการชุดนี้
สิ้นสุดลงพรอมการยุบสภาผูแทนราษฎรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
พัฒนาขึ้นจากศูนยสันติวิธีเพื่อ
ประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2549 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย จัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร จัดบรรยายวิชาการ ใหบริการและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การมีสวนรวมของภาคประชาชน และ
สงเสริมเครือขายพัฒนาประชาธิปไตย
สําหรับหลักสูตรอบรมดานการจัดการและแกไขปญหา
ความขัดแยงดวยสันติวิธี มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแยงดานนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล
เกลี่ย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี (สถาบันพระปกเกลา,
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล, ม.ป.ป.)
ศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 เพื่อแสวงหาและ
พัฒนาองคความรูการจัดการความขัดแยงในระบบการแพทยและสาธารณสุขดวยสันติวิธี โดยการ
เจรจาไกลเกลี่ย ซึ่งไดดําเนินงานทั้งในรูปแบบหลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนา
ทักษะและแนวคิดพื้นฐานการไกลเกลี่ยดานสาธารณสุขดวยสันติวิธี และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูง การพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางดานสาธารณสุข รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการเจรจาไกลเกลี่ยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงสาธารณสุข, ศูนยสันติวิธี
สาธารณสุข, 2550)
ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เปนศูนยเฉพาะกิจแบบสหสาขาวิชาที่ระดมนักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวของกับ
สันติวิธีและความขัดแยง
เพื่อรวบรวมและพัฒนาองคความรูและประสบการณการแกไขความ
ขัดแยงโดยสันติวิธีจากตางประเทศ และภายในสังคมไทย ประสานงานเครือขายความรวมมือเพื่อ
จัดฝกอบรมสันติวิธี
และพัฒนาหลักสูตรและโครงการฝกแบรมดานสันติภาพ (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547)
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2547
เพื่อใหการศึกษาเรียนรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการใชสันติวิธีแกไขความขัดแยง
และ
สงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมทั้งการนําเสนอนโยบาย
สาธารณะ
สวนสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2547 เพื่อสราง
องคความรูในกระบวนการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีในทองถิ่นภาคใต สรางผูเชี่ยวชาญที่
สามารถเปนผูฝกอบรมหรือวิทยากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูเรื่องสันติวิธีแกคนในสังคม จัดการ
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เรียนการสอนดานสันติภาพใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550)

และวิจัยดานสันติภาพ

(สถาบันสันติศึกษา,

ระหวางป พ.ศ. 2547 – ปจจุบันมีกิจกรรมดานสันติภาพที่นาสนใจขึ้นหลายกิจกรรม เชน
โครงการสันติภาพนานาชาติ “สานสัมพันธสูสันติวัฒนธรรม” ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ และรัฐบาลไทย โครงการนี้ไดเริ่มตนโครงการมาตั้งแตป พ.ศ. 2546
โครงการทศวรรษแหงวัฒนธรรมสันติภาพ ของยูเนสโก ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 ยังคง
ดําเนินโครงการเรื่อยไปจนถึงป พ.ศ. 2553
กิจกรรมวันครบรอบ 60 ปวันสันติภาพไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งภาคสวน
ตางๆของสังคม ทั้งรัฐบาล มหาวิทยาลัย และภาคประชาชนไดรวมกันจัดงานฉลอง งานสวนหนึ่ง
เปนกิจกรรมดานพิธีกรรมและสัญลักษณ ไดแก การประกาศสดุดีเสรีไทย พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ
และพิธีเปดประติมากรรม อีกสวนหนึ่งเปนกิจกรรมดานวิชาการ ไดแก การจัดนิทรรศการ และการ
ปาฐกถา บรรยาย และอภิปรายดานสันติภาพภายในหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
งาน “มหกรรมสันติวิธี” ที่จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
จัดโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ รวมกับองคกรสันติวิธีทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนกวา 60 องคกร กิจกรรมในงานประกอบดวย การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปาฐกถา
และการแสดงทางวัฒนธรรม
งาน “มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2” ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากงานมหกรรมสันติวิธีที่จัดขึ้น
ที่จังหวัดปตตานี เมื่อป พ.ศ. 2548 สําหรับครั้งนี้มีศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนเจาภาพ รวมกับเครือขายมหกรรมสันติวิธี 53 องคกร จัดเมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รวมกันจัดงานในครั้งนี้ประกอบดวยการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
กรอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมเสวนานโยบายสูสันติสุข และการออกราน นิทรรศการ และการแสดงเพื่อสันติภาพ
สถานที่จัดงาน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.2 วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
1) การประชุม และสัมมนาดานสันติภาพ
การประชุม และเสวนาวิชาการดานสันติภาพ ที่จัดขึ้นในปจจุบัน ไดแก การปาฐกถาเรื่อง
“การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ในป
พ.ศ. 2547 องคปาฐกของการบรรยายในครั้งนี้คือบิช็อบคารลอส ฟลิเป ซีเมเนส เบโล ซึ่งได
เผยแพรแนวคิดการศึกษาเพื่อสันติภาพตามแนวทางขององคการสหประชาชาติ ตามที่ไดประกาศ
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ใหป ค.ศ. 2001 - 2010 (พ.ศ. 2543-2553) เปนทศวรรษแหงวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพโลก และตาม
แนวทางของศาสนจักรคาทอลิค
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 กลุมเสขิยธรรม สภาองคการมุสลิมแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติรวมจัดสัมมนาหัวขอ
“ศาสนธรรมสอน
สันติภาพ” ที่ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย จัดอภิปรายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสันติภาพโลก” เนื่องในโอกาสวันตอนรับพระ
นักศึกษาใหม
การประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา ในวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2548 หัวขอ “วัฒนธรรม
ไรอคติ ชีวิตไรความรุนแรง” จัดขึ้นโดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดสัมมนาหัวขอ “พระพุทธศาสนา
กับสันติภาพของโลก” (Buddhism and World Peace) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 สํานักวิชาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มูลนิธิเอเชีย
และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันจัดสัมมนา เรื่อง “สมานฉันทบนพื้นฐาน
ของการใชความรู: แนวทางแกวิกฤติชายแดนใต”
ตัวอยางการประชุมทางวิชาการดานสันติภาพที่นาสนใจไดแก การประชุมประจําปทาง
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 4 หัวขอ “วัฒนธรรมไรอคติ ชีวิตไรความรุนแรง” ในวันที่ 23 – 25 มีนาคม
พ.ศ. 2548 ซึ่งจัดโดยศูนยมานุษยวิทยาสิริธร (2549) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับความขัดแยงและความรุนแรงในวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน
และทัศนคติของมนุษยในมิติตางๆ ดังนี้
- โครงสรางความรุนแรงในวัฒนธรรมไทย
- อคติและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงทางศาสนา เชื้อชาติ และเผาพันธุ
- อคติและการปฏิบัติตอผูหญิง วัยรุน และเพศที่สาม
- ความรุนแรงที่ปรากฏอยูในวรรณกรรม ตํานาน ภาพยนตร ดนตรี ศิลปะ และเกม
คอมพิวเตอร
- ความรุนแรงที่ปรากฏในหนังสือพิมพ และสื่อสารมวลชน
- ความขัดแยงที่เกิดจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
- กรณีศึกษาความรุนแรงในประเทศเพื่อบาน
- การไกเกลี่ย ประนีประนอมกับความรุนแรง และทางออกของสันติภาพ
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ในการประชุมครั้งนี้มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการจากหลายสาขาที่พยายามทํา
ความเขาใจเรื่องความรุนแรงและการแสวงหาสันติภาพ โดยมีการปาฐกถาและการบรรยาย 6 เรื่อง
และการนําเสนอบทความยอยที่เปนกรณีศึกษา 48 เรื่อง
ตัวอยางการประชุมวิชาการนานาชาติดานสันติภาพ คือ กิจกรรมภาคที่สองของโครงการ
สานสัมพันธสูสันติวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นระหวางธันวาคม พ.ศ. 2547 – เมษายน พ.ศ. 2548 ในภาคที่
สองนี้มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมไดเชิญผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาตางๆ 18 คน เปนวิทยากร
และจัดกิจกรรมใหความรูในหลายดานกวา 150 ครั้งทั่วประเทศไทย เรื่องที่จัดปาฐกถาในภาคที่
สองของโครงการมีดังนี้
วันที่ 6-9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง “เศรษฐศาสตรแหง
สันติ” โดย ไคลฟ เกรนเจอร ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรเมื่อพ.ศ. 2546
วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง “การจัดอะตอมดวยแสง”
โดย โคเฮน ทันนุคจิ ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส พ.ศ. 2540
จากการคนควาเรื่องวิธีการที่จะดักจับและทําใหอะตอมเย็นลงดวย
แสงเลเซอรทําใหเขาใจเรื่องความสัมพันธระหวางการแผรังสีกับ
สสารที่นําความรูไปประยุกตไดอยางกวางขวางเชนการสรางนาฬิกา
อะตอมและเลเซอรอะตอม
วันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง”โครงสรางโมเลกุล
แหงชีวิต: ผลกระทบที่มีตอการวิจัยดานชีวแพทยยุคใหม” โดยเคิรท
วุทริช ผูเชี่ยวชาญสาขาชีวฟสิกส ที่ไดรับรางวัลโนเบลพ.ศ. 2545
ทางเคมี
วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง “วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสันติในโลก” โดย ยุน ลี ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เคมีพ.ศ. 2520
วันที่ 4-7 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “จากสสารสูชีวิต:
วิทยาศาสตรและสังคม”โดย ชอง-มารี เลหนผูไดรับรางวัลโนเบล
สาขาเคมีพ.ศ. 2530
วันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “การฝกอบรม
นักวิทยาศาสตรสําหรับอนาคต: ทําอยางไรจึงจะดลใจและฝกคนเพื่อ
แกปญหาของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยโรเบิรต ริชารดสัน ผูไดรับ

93

รางวัลโนเบลสาขาฟสิกสในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะเปน
ของเหลวของฮีเลียม-3 สามารถใชทดสอบเชือกคอสมิควาเกิดขึ้นได
อยางไรในเอกภพ ที่อาจสําคัญในการกอตัวของดาราจักร อาจเกิด
ภายในเสี้ยววินาทีหลังบิ๊กแบง
วันที่ 10-14 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “ปฎิสัมพันธระหวาง
การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต” โดย ริคคารโด จิอาโคนี ผู
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส พ.ศ. 2545 กรรมการสถาบัน
วิทยาศาสตรกลองโทรทรรศนอวกาศ หัวหนาวิจัยหลายโครงการ
ของนาซา ผูอํานวยการESO เปนผูคนพบแหลงกําเนิดรังสีเอ็กซนอก
ระบบสุริยะเปนคนแรกและแหลงกําเนิดรังสีเอ็กซในบริเวณหลุมดํา
เปนคนแรกที่พัฒนากลองโทรทรรศนรังสีเอ็กซคนแรก วางรากฐาน
การศึกษารังสีเอ็กซทางดาราศาสตร
วันที่ 10-15 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “วิทยาศาสตรพื้นฐาน
ผลักดันความกาวหนาดานเทคโนโลยีไดอยางไร” โดยเชลดอน
กลาสโชว ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส จากการคิดคนทฤษฎี
ไฟฟาแรงออน วิจัยฟสิกสของอนุภาคมูลฐานและจักรวาลวิทยา
สรางแบบจําลองมาตรฐานของฟสิกสอนุภาค
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “โลกาภิวัฒนและลัทธิ
เฉพาะเขต” โดย เจมส เฮคแมนผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร พ.ศ. 2545
วันที่ 24-29 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” โดยซีเมเนส เบโลผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
วันที่ 31 มกราคม -5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เรื่อง “ การแกไข
ความขัดแยงในโลกสมัยใหม” โดยจอหน ฮูม ผูไดรับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เรื่อง “สันติภาพและการลด
อาวุธ-อนาคตหลังอิรัก” โดย ฮานส บลิกซ ผูไดรับรางวัลมากมายจาก
การมีตําแหนงเปนหัวหนาในการลดอาวุธในอิรัก เปนที่ปรึกษา
กฎหมายระหวางประเทศเปนตน
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เรื่อง “สานสัมพันธสู
สันติภาพ: มุมมองจากดีเจ” โดย นักจัดรายการวิทยุ มารูซา
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เรื่อง “ความทาทายในการ
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ผสานขอกําหนดทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการแสวงสันติภาพ
และความยั่งยืน” โดย ปเตอร โดเฮอรตีผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
การแพทย พ.ศ. 2539
วันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “ความเชื่อ สถาบันและการ
ควบคุมความรุนแรง” โดย ดักกลาส นอรธ ผูไดรับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2536
วันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “ผลกระทบของกิจกรรม
มนุษยตอสภาพทางเคมีของชั้นบรรยากาศ” โดย มาริโอ โมรินา ผู
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในพ.ศ. 2538
วันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “วิทยาศาสตรและการ
พิทักษสิทธิมนุษยชน”โดยปเตอร เอเกรอผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เคมีในพ.ศ. 2546
วันที่ 16-21 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “วิทยาศาสตร: สะพาน
เชื่อมสันติ” โดย เจโรมี ฟรีดแมน ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส
ดานโครงสรางภายในของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส
วันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง “วิทยาศาสตรและความ
เกี่ยวเนื่องกับความรวมมือระหวางประเทศและสังคมที่สันติ” โดย
บารุค บลูมเบิรก ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย
วันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2548 เรื่อง “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประชาธิปไตย”โดย ชิริน อีบาดิ สตรีผูไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพในพ.ศ. 2546
ครั้งสุดทายวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2548 เรื่อง “การปฎิรูป
องคการสหประชาชาติ” โดยบูโตรส บูโตรส กาลี อดีตเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ เปนผูนําในการเจรจาเพื่อสันติภาพของ
สหประชาชาติมานาน 40 ป และปจจุบันเปนประธาน South Center
ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา 46 ประเทศ
(มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ, 2550)
2) สิ่งพิมพเกี่ยวกับสันติภาพ
สิ่งพิมพสันติภาพที่ปรากฏระหวางป พ.ศ. 2547 – ปจจุบันจํานวนมาก ใหความสําคัญกับ
ประเด็นปญหาสันติภาพที่เกิดกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งมีทั้งสิ่งพิมพที่มุงนําเสนอ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา และสิ่งพิมพที่เสนอวิธีการเผชิญกับความขัดแยง และความรุนแรง เชน
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“การกอความไมสงบในภาคใตของไทย” ของ สุรชาติ บํารุงสุข “การดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : ปญหาและแนวทางการแกไข” ของ จุฑารัตน เอื้ออํานวย และคณะ
จัดพิมพโดยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “การแสวงหาจิตวิญญาณและภูมิปญญาทองถิ่น:
สังคมศาสตรไทยกับปญหาภาคใต” ของ ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี “ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยก
ดินแดนในภาคใตไทย” ของ ธเนศ อาภรณสุวรรณ ซึ่งจัดพิมพโดยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “ความรู 3 จังหวัดภาคใตผานมุมมอง
ประวัติศาสตร” ของ ชุลีพร วิรุณหะ พิมพโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “ความรู
กับการแกปญหาความขัดแยง : กรณีวิกฤติการณชายแดนภาคใต” ของ อุทัย ดุลยเกษม และเลิศชาย
ศิริชัย จัดพิมพโดยสํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ “สันติวิธีวิถีแหงอารยะ” ของ
พระไพศาล วิสาโล เปนตน
งาน “มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2” มีการนําเสนอบทความดานสันติภาพหลายชิ้น ไดแก “สื่อ
ทางเลือกเวปไซต Mindanews กับความขัดแยงในแวดวงสื่อ กรณีการนําเสนอความขัดแยงในมินดา
เนา ฟลิปปนส” ของกอแกว วงษพันธุ “The Philosophical Reconstruction of Peace Concept”
ของ เอกพันธุ ปณฑวณิช “วงจรความขัดแยง” ของ ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน “วัฒนธรรมกับความ
รุนแรงในสังคม” โดยงานศุกร รัตนเสถียร “สวนของปราชญขี้เกียจในพื้นที่สีแดง” ของนพพล
อาชามาส “ไรความสมานฉันทหากปราศจากความจริงและความยุติธรรม” โดยธนัย เกตวงกต
“สันติวิธีในงานเยียวยา:มุมมองจากผูหญิงทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต” ของอลิสสา หะสาเมาะ
“ศิลปะ ความรัก และสันติวิธี” ของอาริยา โมราษฎร และ “จับหมู โจรใตหมดจริง???” ของมัทนี
จือนารา (องคกรผูจัดงานมหกรรมสันติวิธี, 2550)
สวนหนังสือแปล ไดแก “การเพาะกลาแหงปญญาเพื่อไดมาซึ่งสันติ”
ซึ่งแปลโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2549 สิ่งพิมพดังกลาวนําเสนอ
สาระสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขในสังคม ซึ่งไดมาจากการสัมมนานานาชาติ เรื่อง
“Cultivating Wisdom, Harvesting Peace” ซึ่งจัดโดยศูนยพหุความเชื่อ มหาวิทยาลัยกริฟฟท
ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 10-13 สิงหาคม พ.ศ. 2548 “อารยธรรมโลก: พุทธ อิสลาม
สนทนาธรรม สานสัมพันธสูสันติ” เรียบเรียงมาจากบทสนทนาของไดซาขุ อิเคดะ และมาจิด
เตหะราเนี่ยน ซึ่งกินเวลาทั้งสิ้น 8 ป
ชวงเวลา พ.ศ. 2547 – พ.ศ. ปจจุบัน แมจะเปนระยะเวลาเพียงไมกี่ป แตก็ไดมีการตีพิมพ
คูมือการสรางสันติภาพ และการแกไขปญหาความขัดแยงหลายเลม ไดแก “การจัดการความขัดแยง
อยางสรางสรรค” “From conflict to creativity” ผูแตงคือ Sy Landau Barbara Landau และ Daryl
Landau และ “การสรางสันติภาพ: คูมือภาคสนาม” “peace building : a field guide” เขียนโดย Luc
Reychler และ Thania Paffenholz “กลยุทธการสมานไมตรีเพื่อบรรลุสันติรวมกัน ที่บาน ที่โรงเรียน
ที่ทํางาน และทุกแหงในโลก” “Getting to peace : transforming conflict at home, at work, and in
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the world” ของ วิลเลียม ยูรี “การจัดการความขัดแยง และการขอโทษ” มอริส แคทเธอรีน และ
“คูมือการเจรจาไกลเกลี่ยในสถานศึกษา” เรียบเรียงโดยวันชัย วัฒนศัพทและคณะ
3) การวิจัยดานสันติภาพ
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบันทั้งความขัดแยงจาก
การพัฒนาและปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความซับซอนยากแกการเขาใจมากยิ่งขึ้นทุกขณะ
สภาวการณเชนนี้จะคลี่คลายลงไดจึงตองอาศัยความรูและความคิดที่ลึกซึ้ง
และอยูบนฐานของ
ความจริงมากที่สุดเพื่อแกปญหา
จากการเรียบเรียงการศึกษาเพื่อสันติภาพที่เกิดขึ้นในชวง
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน จะเห็นไดวาหลายๆภาคสวนในสังคมเกิดความตระหนักกับปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงดังกลาว โดยดําเนินงานอยูบนฐานของวิชาการที่เปนระบบระเบียบ อัน
ไดแกการศึกษาวิจัยพรอมไปกับการพัฒนาและแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และศูนยสันติวิธี
สาธารณสุข ในที่นี้จะไดยกตัวอยางกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ถูกนํามาใชเพื่อสันติภาพอยาง
ชัดเจนของศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (2550) ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. งานขั้นแรกคือการรวบรวมคณะผูวิจัยชุดเริ่มงาน เพื่อศึกษา
สํารวจสภาพงานศึกษาวิจัยในเบื้องตน โดย
- จัดทําตารางแผนที่ (mapping) ทรัพยากรทั้งที่มีอยู ที่
จําเปนตองหาเพิ่มเติม และความเปนไปไดที่จะหาเพิ่มเติม ทั้งดาน
บุคลากร ทุนทางความรู ทุนทางสังคม และงบประมาณ
- ทําการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรคในการศึกษาวิจัย
- ศึกษากรอบทฤษฎีเบื้องตน รวบรวมผลการศึกษาที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
รวบรวมขอมูลวามีบุคคลหรือ
หนวยงานใดทําการศึกษาที่เกี่ยวของอยูในปจจุบัน หรือทําการศึกษา
ที่ใกลเคียงหรือซ้ําซอนหรือไม
- จัดทําแผนงานศึกษาและพัฒนา กรอบการพัฒนา
โครงการตามแผนงานศึกษาวิจัย และจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา
ตาง ๆ ตามลําดับ
- นําเสนอแผนงานสูสาธารณะ (project launching)
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2. งานที่ทําควบคูกันไป คือการประสานและขอความรวมมือ
ผูเกี่ยวของ (stakeholders) ทั้งที่เปนภาคีหุนสวนหลักและภาคี
หุนสวนอื่น ประกอบดวยภาคพลเมือง เชน คณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด องคกรชุมชน องคกรประชาสังคมและภาครัฐ เชน
กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะกรรมการยุทธศาสตรสันติวิธี
สภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตรความมั่นคงกระทรวงวัฒนธรรม
เปนตน พรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดที่ผูเกี่ยวของจะรวมเปนภาคี
หุนสวน และยอมรับบทบาทของ ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ใน
การเปนสื่อกลางประสานระหวางภาคพลเมืองและภาครัฐ ตลอดจน
การที่ภาคีหุนสวน จะเขามีสวนรวมในกระบวนการสานเสวนา เพื่อ
เรียนรูรวมกันในการแกไขปญหา
3. แผนงานศึกษาวิจัยไดกําหนดเคาโครงไวดังนี้
- ระยะสั้น (1ป) เนนการสรางความไววางใจ
(Confidence building) การสื่อสารกับสังคม และมุงประเด็นความ
มั่นคงปลอดภัย
- ระยะกลาง (2ป) เนนการสานเสวนากับกลุมเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาโดยเริ่มจากประเด็นที่เล็กหรือ
งายกอน
พรอมทั้งติดตามผลและสงเสริมกิจกรรมรวมระหวาง
ราชการและพลเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
- ระยะยาว (3ป) เนนการเปดพื้นที่ทางความคิด และ
การแสวงความเห็นพองตองกันในนโยบายสาธารณะ
รวมทั้ง
นโยบายทางการเมืองการปกครอง
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติ
วิธีคาดหวังวางานศึกษาและพัฒนาขางตน จะนํามาซึ่งความไววางใจ
ตอกัน ความรวมมือแกปญหา การลดหรือเปลี่ยนแปลงความขัดแยง
และนโยบายสาธารณะที่สะทอนความตองการของคนทองถิ่น โดย
จะมีผูทรงคุณวุฒิและคณะผูศึกษาวิจัยจํานวนหนึ่ง ทําการติดตามผล
ขอเสนอแนะ รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เสนอ รวมทั้งขยายผล
โครงการนํารองที่ประสบความสําเร็จ
และเสนอแนะแผนงาน
ศึกษาวิจัยตอเนื่องตามความจําเปน
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กระบวนการวิจัยและพัฒนาไดถูกนํามาใชกับทุกๆภารกิจของศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
ไดแกภารกิจดานการสานเสวนา การสื่อสารกับสังคม การสรางความไววางใจโดยการปฏิบัติชอบ
การสงเสริมเวทีวัฒนธรรม สูความเขาใจระหวางชาวไทยภาคใตและทั่วประเทศ การเปดพื้นที่ทาง
ความคิดเพื่อเรียนรูรวมกัน และการนําเสนอนโยบายสาธารณะ รายละเอียดภารกิจของศูนยศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (2550) มีดังนี้
สานเสวนา
การสานเสวนา
เปนการเรียนรูเพื่อเขาใจความแตกตาง
หลากหลาย เปนทั้งเครื่องมือ และ วิธีการ ในการเสริมสรางสันติวิธี
แบบหนึ่ง ดวยทาทีที่ผูนําซึ่งมีจุดยืนตางกันได ฟงและสรางความ
สัมพันธอยางใหมที่จะเรียนรูและเขาใจผูอื่นมากขึ้น
สานเสวนา
ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการคือ โครงการฝกอบรม
วิทยากรการสานเสวนา และโครงการสานเสวนาเพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน
- โครงการฝกอบรมวิทยากรการสานเสวนา (Training for
Trainers on Dialogue)เปนการฝกอบรมทหาร ตํารวจ ขาราชการ ผูนํา
นักศึกษา ผูนําชุมชน และผูนําศาสนา เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ
และทักษะในการเตรียมการสานเสวนา สูการนําไปใชในสถานการณ
จริงเพื่อชวยลดปญหา ความรุนแรงในภาคใต กิจกรรมการฝกอบรม
วิทยากรการสานเสวนา
- โครงการสานเสวนาเพื่อลดปญหาความขัดแยงในชุมชน
ดวยการจัดการสานเสวนาในระดับปฏิบัติ (Dialogue of Life in
Action) เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมตางๆ ที่มีความคิด ความ
เชื่อ จุดยืนตางกัน มีโอกาสพบปะพูดคุยแสดงความรูสึก ฟงเงื่อนไข
ปจจัยของกันและกันอยางลึกซึ้ง เพื่อเขาใจกันอยางเห็นอกเห็นใจมาก
ขึ้น โดยที่สองฝายยังมีจุดยืนที่ตางกันได แตการฟงเพื่อเห็นอกเห็นใจ
และเขาใจกันนั้น ตองมองขามกรอบอางอิงของตนไป เพื่อเปด
โอกาสใหเกิดการเรียนรู พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจ
สถานการณของเพื่อนที่เชื่อตางจากตน กระทั่งอาจเปลี่ยนแปลงความ
เขาใจผิด ความขัดแยง ไปเปนความเขาใจและเห็นใจกันมากขึ้น
กลุมเปาหมายของโครงการสานเสวนาเพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน ไดแก ตัวแทนจากสภานักเรียนโรงเรียนมัธยม 3
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จังหวัดชายแดนภาคใต เจาหนาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน และเจาหนาที่ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัด
สงขลา เยาวชนคุมประพฤติจากจังหวัด ตรัง พัทลุง ปตตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลา สตูล และผูนําสตรีจากหมูบาน ตางๆในอําเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการนี้ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจาก โครงการพัฒนาเครือขาย
ภาคประชาสังคมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสุข
ภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ กรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ และ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท
ผูรับผิดชอบโครงการนี้ คือ ปาริชาด
สุวรรณบุบผา ภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การสื่อสารกับสังคม
มีจุดประสงคเพื่อลดอคติ และทัศนคติลบดานประวัติศาสตร
และชาติพันธุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการภายใต
มโนทัศนนี้ ไดแก โครงการเสริมสรางจินตนาการใหมความเปน
ไทย และ โครงการเลาขานตํานานใต
- โครงการเสริมสรางจินตนาการใหมความเปนไทย เกิด
ขึ้นมาจากแนวคิดที่วา จิตนาการความเปนไทย ที่รัฐไทยสรางขึ้นมา
กวา 100 ป ที่ทําใหกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมแตกตางออกไปรูสึก
แปลกแยก เปนรากเหงาของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
ตองการกระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ เกี่ยวกับรัฐชาติไทย และความ
เปนไทย ทั้งโดยการสื่อสารกับคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ
สังคมไทย ผานวิธีการจัดกลุมสนทนาทั้งในระดับการพูดคุยเชิงลึก
กับชาวบานหลายๆกลุม เวทีสนทนาขนาดใหญ และในสังคมระดับ
กวางออกไป รูปแบบการสื่อสารกับสาธารณะ เนนการสื่อสารผาน
สื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ เชน เพลง การแสดง ละคร ภาพยนตร
และหนังสือเลม ที่มีลักษณะเปน popular culture
การพัฒนาโครงการดังกลาวไดรับความรวมมือจากนักวิจัย
หลายๆหนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะ
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สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร และโครงการจัดตั้งสํานักงานสิทธิ
มนุษยชนศึกษาและการพัฒนา สังคม ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
- โครงการเลาขานตํานานใต ใชเรื่องเลาทางประวัติศาสตร
และตํานานพื้นบานในการเชื่อมโยงกลุมตางๆ
ที่หลากหลายเขา
ดวยกัน เนื่องมาจากความคิดวาเรื่องเลาจะกอสายใยผานความรูจัก
และเขาใจ เผยใหเห็นมิติทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหวางชน
เชื้อชาติตางๆ ในสังคม เพื่อใหสามารถอยูรวมกันดวยความเคารพ ไม
แบงฝกฝาย และเพื่อนําเรื่องเลาเหลานี้เขาเปนสวนหนึ่งของความทรง
จํา ใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันจะสงผลใหเกิดความเขาอก
เขาใจ และลดความรูสึกที่ไมดีตอกันได
โครงการเลาขานตํานานใตมีวัตถุประสงคในการรวบรวมประ
วัตศาสตรและตํานานเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและจังหวัด
ใกลเคียง รวมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล
ระหวางนักประวัติศาสตร นักเขียน นักนิเทศศาสตร เพื่อผลิตสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออื่นที่สามารถเขาถึงประชาชนสวนมาก ตลอดจน
อนุวัตตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลในการเลือกนับถือหรือปฏิบัติตามความเชื่อของตน
ผูรับผิดชอบโครงการนี้คือ ศรีศักร วัลลิโภดม เมธีวิจัยอาวุโส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การสรางความไววางใจโดยการปฏิบัติชอบ
มีวัตถุประสงคเพื่อลดละการปฏิบัติที่กอความราวฉาน โกรธ
เคือง หวาดระแวง และสนับสนุนการปฏิบัติโดยชอบตอกัน เพื่อ
ความสมานฉันทและความยุติธรรม ประกอบดวย โครงการเสาะ
แสวงหาขอเท็จจริง
โครงการเยียวยาครอบครัวผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บ
โครงการสานสัมพันธนําสันติสุข
และโครงการ
จัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมเรื่อง "การใชมิติทางจิตวิญญาณใน
การจัดการอยางเปนรูปธรรมกับภาวะความเครียดและความขัดแยง"
- โครงการเสาะแสวงหาขอเท็จจริง มีวัตถุประสงคหลัก 3
ประการคือ
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1. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เหตุการณ และสถานการณที่
เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะนับแตตนป 2547 เปน
ตนมา
2. จัดระบบขอมูลที่มีอยูใหเปนเอกภาพ ทําการวิเคราะห
สังเคราะห และนําเสนอตอสาธารณะ ตลอดจนใชเปนพื้นฐาน
สําหรับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ในการแสวงหาและเสนอ
แนวทางแกไขปญหา
3. สรางเสริมศักยภาพแกองคกร กลุม หรือบุคคล โดยเฉพาะ
เครือขายประชาชนในพื้นที่ ในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง จัดเก็บ
และนําเสนออยางเปนระบบได
ลักษณะของความจริงที่ตองการศึกษา คือ
1. มีคุณภาพ คือถูกตอง เชื่อถือไดและมีรายละเอียดเพียงพอ
2. มีชองทางที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลและ
ขอเท็จจริงที่แสวงหามาได เพราะขอมูลที่มีคุณภาพจะไมมีประโยชน
หากถูกเก็บไว
เฉพาะกับผูแสวงหาขอมูลมา หรือองคกรที่เก็บรักษาขอมูล
และขอเท็จจริงไว
3. ตองมีมาตรฐานรวมบางประการที่จะทําใหการใชประโยชน
รวมกันและการแลกเปลี่ยนขอมูลเกิดขึ้นได กับทั้งสามารถปองกัน
การซ้ําซอนหรือละเลยขอมูลและขอเท็จจริงบางประการซึ่งอาจมี
ความสําคัญ
แผนการทํางานของคณะผูวิจัยไดแก
1. สํารวจตรวจสอบหนวยงาน องคกร หรือบุคคล ที่ได
แสวงหาขอมูลและขอเท็จจริง (Stock taking)
2. รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงที่มีอยู เพื่อนํามาจัดระบบ
รวมทั้งศึกษาวามีขอมูลขอเท็จจริงที่จําเปนตองแสวงหาเพิ่มเติม
หรือไม
3. จัดการประชุมองคกรและบุคคลที่มีขอมูลขอเท็จจริงอยูใน
ครอบครอง
4. สรางเครือขายและแสวงหาแนวรวมในการดําเนินโครงการ
แสวงหาขอเท็จจริงรวมกัน โดยเนนการทํางานกับคนในพื้นที่
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5. รวมกันจัดทําโครงการเสาะแสวงหาขอเท็จจริง เพื่อ
ดําเนินการในระยะที่สอง
ผูรับผิดชอบประสานงานโครงการเบื้องตน ไดแก นักวิชาการ
จากโครงการจัดตั้งสํานักงานสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา
สังคมศาสตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ และ Human Rights Watch
- โครงการเยียวยาครอบครัวผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ ตองการ
บําบัดทุกขทางจิตใจจิตใจของครอบครัวผูเสียชีวิตทั้งจากกรณีกรือ
เซะ กรณีตากใบ และจากความรุนแรงรายวัน ใหกลับมามีสภาพ
จิตใจที่เปนปกติอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งยังจะมีผลตอการลดความรูสึก
บาดหมาง เกลียดชัง อันจะกลายเปนเชื้อพันธุแหงความรุนแรง
ตอไปไมสิ้นสุด โครงการนี้จัดทําโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเยียวยาตนเองและผูอื่น การจัดทําคูมือการดูแลตนเอง การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการแกผูทําหนาที่เยียวยาดานจิตใจ เชน ประชาชน
นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่สาธารณสุข รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและจัดตั้งเครือขายระหวางกลุมทั้ง 3
เครือขายการดําเนินโครงการนี้ประกอบดวยนักวิชาการจาก
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลา สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง
และภาควิชาระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
- โครงการสานสัมพันธนําสันติสุข โดยโครงการดับบานดับ
เมือง และหนวยเฉพาะกิจที่ 36 สนับสนุนโดย ศูนยศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี มีพื้นที่เปาหมายอยูที่ตําบลเกาะสะทอน และตําบลเจะเห
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดําเนินงานโดยคัดเลือกผูนํากลุม
ตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย ทั้ง
จากภาครัฐและภาคประชาชน
ใหมาทําความรูจักกันอยาง
ลึกซึ้ง ยอมรับในความแตกตางหลากหลาย ทั้งทางชาติพันธุ ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ และในวัฒนธรรมการทํางานของ
ภาครัฐและภาคประชาชน

103

- โครงการจัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมเรื่อง "การใชมิติ
ทางจิตวิญญาณในการจัดการอยางเปนรูปธรรมกับภาวะความเครียด
และความขัดแยง" มีวัตถุประสงคในการใชมิติทางจิตวิญญาณเปน
เครื่องมือปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมในการจัดการกับความวิตก
กังวลและความเครียดที่เกี่ยวของกับสภาวะความกลัวในจิตใจ
รวมทั้งใชแนวคิดและหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ตลอดจนมุมมอง
ของศาสนาอิสลาม เพื่อนําไปสูการรูจักกับหลักการและเหตุผลใหมที่
ทําใหสามารถเขาใจธรรมชาติของความขัดแยงไดอยางถึงรากเหงา
หลักสูตรการอบรมนี้จึงมีเปาหมายเพื่อชวยใหผูเขารวมได
พัฒนาแนวทางการฝกสติและการสวดภาวนาที่เหมาะสมกับ
ประสบการณความเครียดของตน สวนเนื้อหาในหลักสูตรการอบรม
ประกอบดวยการประยุกตใชมิติทางจิตวิญญาณอยางเปนรูปธรรม
โดยเริ่มตนจากสถานการณจริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งรวมถึงความ
ทุกขและความยุงยากทั้งปวงที่ไดประสบ หลักสูตรการอบรม
โดยรวมในชวงแรก จะเปนการประยุกตใชอริยสัจสี่กับความวิตก
กังวล และในชวงที่สองจะเปนการประยุกตใชอริยสัจสี่กับความ
ขัดแยง
วิธีการอบรม
1. ผูเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณความยากลําบาก
ความเครียด ความวิตกกังวลของตนเอง ซึ่งประสบการณของ
ผูเขารวมจะเปนวัตถุดิบ สําคัญของการอบรมตอไป
2. ภาคทฤษฎี นําเสนอในรูปแบบการพูดคุยและสนทนาใน
กลุม
3. ภาคปฏิบัติเปนการใชบทบาทสมมติ และการจําลอง
สถานการณจากประสบการณจริงของผูเขารับการอบรม
โดยทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะทําควบคูกันไปพรอมกับการทําสมาธิและ
การสวดภาวนา ทั้งนี้ การจําลองสถานการณจะอยูบนพื้นฐาน
ประสบการณจริงของผูเขารับการอบรม เทานั้น ดังนั้นทั้งภาคทฤษฎี
และระลึกรูที่เกิดขึ้น
จะเปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยง
ประสบการณการตระหนักรูภายในกับประสบการณ ความขัดแยง
จริงของผูเขารับการอบรมโดยตรง
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ผูรับผิดชอบโครงการและวิทยากร คือ จอหน แมคคอนแนล
เปนชาวอังกฤษผูมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการประยุกตมิติทางจิต
วิญญาณไปใชจัดการกับความยากลําบากในแงมุมตางๆ ของชีวิต
สงเสริมเวทีวัฒนธรรม
ดําเนินงานผานโครงการพัฒนาและฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน
ภาคใต ดําเนินงานโดยโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ ศูนยศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค
1. สนับสนุนและสงเสริมการริเริ่มและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยผานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ชุมชนทางดานตางๆ
2. ศึกษาความเปนไปได อุปสรรคและเงื่อนไขความสําเร็จ
ของการฟนฟูความสมานฉันทของชุมชน
3. สื่อสารเพื่อสรางความเขาใจตอประชาชนทั่วประเทศ และ
ศึกษาวิธีการสงเสริม การขยายตัวของความสมานฉันทในอนาคต
แผนการดําเนินงานประกอบดวย
1. แผนงานดานการใหความรูและสรางความเขาใจโดยผาน
กิจกรรมการประชุม สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ และเวทีสานเสวนา
2. แผนงานดานการสนับสนุนบทบาทของโรงเรียน
ประถมศึกษา และรานน้ําชา (กือดากอป)
3. แผนงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นที่
ไมขัดตอหลักการทางศาสนาและ สนับสนุนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน
4. แผนงานดานการสนับสนุนบทบาทของผูอาวุโสในชุมชน
ผูนําตามธรรมชาติ ผูนําศาสนา
5. แผนงานดานการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่กอใหเกิด
ความสมานฉันทของชุมชน
6. แผนงานดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ และใหความรู
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เปดพื้นที่ทางความคิด
ดําเนินงานผานโครงการศึกษาการปกครองทองถิ่นจังหวัดที่มี
หลายชาติพันธุ กรณีศึกษา จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
มีวัตถุประสงคการดําเนินงานเพื่อ
1. ศึกษารูปแบบการปกครองทองถิ่นในประเทศตางๆ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชาชนหลายชาติพันธุอาศัยรวมกัน
2. สานเสวนาระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย (inclusive
dialogue) เพื่อรับทราบความหวงใยและความมุงหวัง สูการรวมกัน
หารูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย
3. จัดใหมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ
รูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมกับจังหวัดปตตานี ยะลาและ
นราธิวาส
4. จัดทําขอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
5. เผยแพรขอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใตและนําเสนอตอรัฐบาล
รวมทั้งติดตามผล ตลอดจนความเปนไปไดที่รัฐบาลจะรับขอเสนอ
และพิจารณาจัดทํานโยบายและดําเนินงานในเรื่องดังกลาว
คณะทํางานดานการรับฟงความคิดเห็นและนโยบายสาธารณะ
ประกอบดวยนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยอิสลามยะลา
ดานการรับฟงความคิดเห็นและนโยบายสาธารณะไดแกนักวิชาการ
จากคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และนักวิชาการ
อิสระ จังหวัดปตตานี
นําเสนอนโยบายสาธารณะ
ดําเนินนโยบายผานโครงการวิจัยเรื่อง “ภาษามลายูทองถิ่นใน
ประเทศไทย : การพัฒนาภาษา การวางแผนและการกําหนดนโยบาย
เพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใต”
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โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสํารวจการใชความรู ความสามารถ และทัศนคติตอ
ภาษาตางๆ ในชีวิตประจําวันของคนไทยมุสลิม
2. เพื่อพัฒนาภาษามลายูทองถิ่นในประเทศไทย รวมทั้ง
บุคลากรและเครือขายใหสามารถใชอัตลักษณทางภาษาทองถิ่นเปน
เครื่องมือจัดการศึกษามาตรฐานคุณภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (เปนสะพานสูการศึกษา
ดวยภาษาราชการอยางเต็มรูปแบบ) และเพื่อการสื่อสารมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อกําหนดบทบาทของภาษาในทองถิ่น และภาษาอื่นๆ ใน
ชีวิตของคนไทยมลายู ในการจัดการศึกษาแบบพหุภาษาตอเยาวชน
วิธีการดําเนินงาน ประกอบดวย
1. การศึกษาและสํารวจสถานการณทางภาษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดแก ภาษาตางๆ ในชีวิตคนไทยมุสลิม ในแงการใช
ทัศนคติ ความสามารถ ในกลุมคนตางอาชีพ อายุ เพศ การศึกษา ฯ
2. การศึกษาวิจัยปฏิบัติการ เพื่อใหเจาของภาษาไดมีสวนรวม
พัฒนาภาษามลายูทองถิ่น ซึ่งเปนภาษาแมของคนสวนใหญ ใหมี
สถานะความเปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของทางราชการ โดยการ
พัฒนาระบบตัวเขียนเพื่อใหสามารถใชเปนเครื่องมือสรางสื่อการ
เรียนการสอนในการจัดการ
ศึกษาแกเยาวชนในพื้นที่ โดยพัฒนาทั้งระบบอักษรยาวี ระบบ
อักษรไทย และระบบอักษรรูมี (ตัวเขียนอังกฤษ) รวมทั้งดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพอใจของผูใช เชนใน
สื่อมวลชนและในการติดตอการคาชายแดน ฯลฯ รวมทั้งความ
เหมาะสมในการ
นําไปใชในบริบทตางๆ เชน ในการจัดการศึกษา การเขียน
หนังสือ เรื่องเลา นิทาน คําสอน ฯลฯ จากนั้นนําเขาสูโครงการ
ทดลองในโรงเรียน ในชุมชน เพื่อจัดทําหลักสูตรและสอนใน
โรงเรียนในกลุมเด็กที่เริ่มหัดเรียนและอานเขียนเพื่อการรูหนังสือ
กอนเขาสูการเรียนการสอนในภาษาราชการ ดังขั้นตอนตอไปนี้
- พัฒนาระบบภาษาเขียน ภาษามลายูถิ่น (ทั้งระบบอักษรยาวี รู
มี และไทย) รวมทั้งการฝกหัดเขียนและการทดสอบประสิทธิภาพใน
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กลุมประชากรตางอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ของระบบอักษรแต
ละชนิด
- ศึกษาศักยภาพ โอกาส และความเหมาะสม ในการนําระบบ
อักษรแตละชนิดไปใช เชน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กเริ่มเรียน เพื่อ
การรูหนังสือ การศึกษาศาสนา การคาชายแดน ฯลฯ
- พัฒนารวบรวมและสรางวรรณกรรมหรือหนังสืออานดวย
ภาษามลายูถิ่น (แตละระบบ)
- พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่ใชภาษาแมเปนเครื่องมือ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใชภาษามลายูถิ่น (ระดับ
เบื้องตน)
- ฝกครูเจาของภาษา
- โครงการทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษา (
multilingual education) ซึ่งเริ่มจากการเรียนการสอน โดยใชภาษาแม
หรือภาษาที่หนึ่งของผูเรียนเปนสื่อ
3. สรุปขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายภาษา สู
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแกประชากรไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และครอบคลุมประชากรไทยทั่วประเทศ ซึ่งจะเปน
นโยบายที่สามารถรักษาความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นใน
ประเทศไทย
ตลอดจนชวยใหกลุมชาติพันธุที่มีภาษา
วัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะตน สามารถเขาเรียนในโรงเรียนและ
ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนประชากรไทยที่มีคุณภาพตอไป
คณะทํางานประกอบดวยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี
บทบาทดานการวิจัยสันติภาพนอกจากจะดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยตางๆแลว
ใน
ปจจุบันประเด็นสันติภาพยังไดรับความสนใจจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขณะนี้
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกําลังอยูระหวางการดําเนินงาน
โครงการวิจัยหัวขอ “สันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย” (Nonviolence, Violence and Thai
Society)
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจปญหาความรุนแรงในสังคมไทยที่ได
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เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไมนอย
สังคมไทย

ทั้งองคความรูในประเทศไทยและปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

ในงานมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2 มีการนําเสนองานวิจัยที่นาสนใจหลายชิ้น ไดแก “รูปแบบ
การสรางคานิยมสันติวิธีรวมกับจริยธรรมในระบบการสอน” ของนงเยาว แขงเพ็ญแข “The
Implement of President Gorge W.Bush’s Foreign Policy toward North Korea and the Interaction
between the United States and North Korea” โดยสัญญารัตน มีสุวรรณ “อานสันติวิธีใน
สังคมไทย” โดยชาญชัย ชัยสุขโกศล “การใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขความขัดแยง: ศึกษากรณี
โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหวางป พ.ศ.
2541-2546” ของจิตราภรณ สมยานนทนากุล “ยุทธศาสตรการเขาใจเขาถึงและพัฒนาชุมชนมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต” ของอับดุชชะกูร บินซาฟอีย และงานวิจัยรวบรวม “บรรณนิทัศน
(bibliography) หนังสือที่เกี่ยวของกับความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ของโชคชัย
วงษตานี (องคกรผูจัดงานมหกรรมสันติวิธี, 2550)
4) การอบรมเกี่ยวกับสันติภาพ และการแกไขความขัดแยง
ตัวอยางการจัดอบรมสันติภาพ ระหวางป พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน เชน
“โครงการฝกอบรมนักประสานสันติ” ที่จัดขึ้นในป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีองคกรที่รับผิดชอบ
ไดแก เสมสิกขาลัย
มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม และศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้มีวัตถุประสงคคือ
1.เสริมสรางการเรียนรูความเขาใจและทักษะในการจัดการความ
ขัดแยงดวยวิธีการสันติ ทั้งในระดับชีวิต ความสัมพันธ และโครงสรางทาง
สังคม และการนํากลับไปประยุกตใชงานไดจริง
2.สรางพื้นที่ทางสังคม โดยเฉพาะกลุมองคกรและผูนําชุมชน ที่
ทํางานเพื่อสังคมใหใชวัฒธรรมการจัดการความขัดแยงดวยวิธีการสันติ
3.แลกเปลี่ยนและรวบรวมพัฒนาองคความรูที่ไดจากการจัดการ
อบรม เปนคูมือหรือชุดองคความรูสําหรับใชเรียนรูตอไป
เนื้อหาการอบรมประกอบดวย 4 วิชา คือ การใหการปรึกษา : แบบ
พัฒนาศักยภาพ การสมานไมตรี การสื่อสารเพื่อสันติ ศาสตรและศิลป
แหงการระงับความขัดแยง และนักฝกอบรมดานประสานสันติ
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กระบวนการเรียนรูประกอบดวย
1. กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ที่เนนกระบวนวิธีผาน
ประสบการณ
โดยมุงใหผูรวมอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสมอง
(Head) หัวใจ (Heart) และทักษะ (Hand)
2.
เปนการเรียนรูทั้งทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ
โดยดึงเอา
ประสบการณของผูอบรมมาเปนตัวอยางของการเรียนรู
3. อยูบนฐานของการภาวนา โดยนําการฝกสติ-สมาธิ มาปรับ
ประยุกตเพื่อใหเกิดการเรียนรูในมิติลึก
ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและอคติของผูอบรมตอเรื่องตางๆ ซึ่งอาจเปนอุปสรรคของสันติวิธี
4. จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู เชน ใหมีชวงเวลาของการ
ผอนพักตระหนักรู การไดชื่นชมกับธรรมชาติหรือชุมชนรอบขาง มีการจัด
ปรับวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดสุขภาวะ เชน การฝกโยคะ การกินอาหารที่ไมมี
เนื้อสัตว การนวดเพื่อสุขภาพ เปนตน (เสมสิกขาลัย, 2549)
ในป พ.ศ. 2550 ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เสมสิกขาลัย และ
โครงการฝกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา รวมกันจัด “โครงการฝกอบรมความรูและทักษะสันติวิธี
โดยมีแผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ”
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุน
โครงการ กลุมเปาหมายของโครงการนี้คือ ครู อาจารย ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือสถานพินิจที่ตองการเรียนรูหรือจัดการเรียนการสอนเนื้อหาดานสันติภาพ
หลักสูตรของ
โครงการนี้ประกอบดวย เวทีพบปะและทําความเขาใจโครงการรวมกัน
รายวิชา 5 วิชา คือ
สรางสันติดวยมือเรา สรางสันติภายใน การสื่อสารอยางสันติ ปฏิบัติการดานสันติวิธี
การเรียนรูอยางมีสวนรวม
และจบกระบวนการอบรมดวย เวทีถอดบทเรียนการเขารวม
โครงการ (เสมสิกขาลัย, 2550ข)
โดยทั่วไปแลวการจัดอบรมทักษะดานสันติภาพมักจัดใหกับผูที่ทํางานดานสันติภาพหรือผู
ที่มีความสนใจดานสันติภาพเปนพิเศษ การสรางทักษะเหลานี้จึงใชเวลาหลายวัน แตกิจกรรมใน
มหกรรมสันติวิธี ทั้ง 2 ครั้ง เปนตัวอยางหนึ่งที่ทําใหเห็นวา การอบรมเชิงปฏิบัติการดานสันติภาพ
สามารถนํามาเปนกิจกรรมเสริม นอกเหนือไปจากกิจกรรมประเภทปาฐกถา หรือการนําเสนอ
บทความวิชาการและงานวิจัย
กิจกรรมอบรมในงานมหกรรมสันติวิธี ป พ.ศ. 2548 ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผูนํา
สันติวิธีและสรางสรรคชุมชน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คายอบรมเยาวชนเพื่อสันติภาพ” การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” อบรมเชิง
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ปฏิบัติการ “การสื่อสารดวยรักและสันติ” ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการสรางคานิยมสันติวิธี
รวมกับจริยธรรมในระบบการสอน”
การสานเสวนา “ปจจัยที่ทําใหการไกลเกลี่ยประสบ
ความสําเร็จ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คายเยาวชนเพื่อสันติภาพ” (มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนยศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี, 2550)
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมสันติวิธีครั้งที่ 2 ใชชื่อวา “กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
หองยอยเพื่อการเรียนรู: สันติวิธีที่เราทําได” จัดขึ้นในชวงบาย ตั้งแตเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ของ
วันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
กิจกรรมบางหองเปนหัวขอที่ใชเวลาอบรมตอเนื่อง 2 วัน ไดแก “การจัดการความขัดแยง”
ของสถาบันพระปกเกลา “สื่อละครเพื่อความเขาใจความขัดแยง” โดยกลุมละครมะขามปอม “การ
สานเสวนา” ของศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และ “สันติวิธีในสถานพินิจ”
ของศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน บานกาญจนาภิเษก
กิจกรรมบางหัวขอใชเวลาอบรมเพียงหนึ่งวัน ไดแก โดยมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
“สื่อสารสันติในครอบครัว” โดยมูลนิธิเครือขายครอบครัว “ประสบการณเดินธรรมยาตรา” ของ
ธรรมยาตรากลุมตางๆ “การสื่อสารอยางสันติ” โดย ไพรินทร โชติสกุลรัตน และ “ประสบการณ
สันติอาสาสักขีพยาน” โดยศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
จากการสังเกตแบบมีสวนรวม (2 พฤศจิกายน 2550) ในกิจกรรมหัวขอ “สันติวิธีกับชีวิตที่
ตองเผชิญกับความรุนแรง” ผูรวมกิจกรรมแบงกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดความ
ขัดแยง ซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดความรุนแรงตามมา โดยรวมกันวิเคราะหสถานการณเหลานั้น ถึง
ปจจัยที่จะคลี่คลายความขีดแยงไมใหบานปลายจนกลายเปนความรุนแรง มีกิจกรรมใหศึกษากรณี
ความขัดแยงและวิเคราะหสันติวิธีจากบทความ เรื่อง “กรณีศึกษา: การตอตานการถือวรรณะในไว
กุม” ซึ่งเกี่ยวกับปญหาสิทธิมนุษยชนของวรรณะจัณฑาลในอินเดีย กิจกรรมสุดทายเปนการศึกษา
บทเรียนจากการงมของมีคาที่จมอยูกนอางแปงมันซึ่งจับตัวแข็งถึงการใชความนุมนวลในการแกไข
ปญหา
สวนกิจกรรมหัวขอ “การสื่อสารอยางสันติ” (สังเกตแบบมีสวนรวม, 3 พฤศจิกายน 2550)
มีกิจกรรมเพื่อฝกการสังเกตความรูสึก การวิเคราะหความตองการ และทักษะการรองขอเพื่อสนอง
ความตองการ โดยมีฐานคิดวา หากมนุษยสามารถสื่อสารถึงความรูสึก และความตองการลึกๆของ
ตนอยางเขาอกเขาใจทั้งฝายตนเอง และผูอื่น รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารรองขออยางถูกตอง จะ
ทําใหความขัดแยงและความรุนแรงระหวางกันมีนอยลง
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการในงานมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2 นี้ ใชเวลาอบรมเพียง 3 – 6
ชั่วโมงเทานั้น แมวาผูเขารวมกิจกรรมไมไดมีเวลามากพอที่จะฝกฝนทักษะสันติภาพจนชํานาญ
แตก็นับเปนโอกาสที่ดีที่จะใหผูรวมงานไดเขาใจหลักการ และฝกสรางทักษะดานสันติภาพใหกับ
ตนเองอยางกระชับ และทําใหการจัดงานสันติภาพมิไดมีเพียงการใหขอมูลความรูดานสันติภาพ
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โดยการปาฐกถาหรือการบรรยาย อยางที่งานสันติภาพงานอื่นๆนิยมจัดกัน แตไดใหความสําคัญ
กับการใหผูรวมงานไดสัมผัสบรรยากาศแหงสันติภาพดวยตนเองอีกดวย
5) การเรียนการสอนดานสันติภาพ
ในป พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแหงใหความสําคัญกับการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ โดยไดพัฒนาหลักสูตรและการสอนดานสันติภาพขึ้น ไดแก หลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการความขัดแยง (Conflict Resolution and
Management) ที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมมือทางวิชาการกับ Royal
Roads University ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบัน
พระปกเกลาจัดขึ้น หลักสูตรนี้เริ่มเปดสอนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การพัฒนาทักษะและแนวคิดพื้นฐานการไกลเกลี่ยดาน
สาธารณสุขดวยสันติวิธี และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล
เกลี่ยคนกลางดานสาธารณสุข
ซึ่งจัดโดยศูนยสันติวิธีสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยการพัฒนาหลักสูตรดานสันติภาพแลว
สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดริเริ่มการใชกระบวนการจิตปญญา
ศึกษา (Contemplative Education) มาใชในกระบวนการเรียนการสอน
จิตปญญาศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษยใหมีขอมูลเชิงประจักษ ขอมูลเชิงเหตุผล การเขา
พินิจความจริงดวยจิตอันสงบ โดยใชหลักของทุกศาสนาและศิลปะแขนงตางๆ เปนแกนในการ
เรียนรู รายละเอียดของหลักสูตรและการสอนเกี่ยวกับสันติภาพของสถาบันการศึกษาตางๆ มีดังนี้
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการความขัดแยง (Conflict
Resolution and Management) เกิดขึ้นจากความรวมมือของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร กับ Royal Roads University ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และสถาบันพระปกเกลา เริ่มเปดสอนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
Year 1 : First intensive courses 3 weeks in Thailand (with Canadian
students)
CAM 500:Theory of Conflict Analysis
CAM 520: Conflict Management Processes
CAM 510 (7 weeks) : Legal Framework
CAM 530 (12 weeks) : Multicultural Systems Design
CAM 575 (12 Weeks) : Research Methods
CAM 521 (7 Weeks) : Skill Practicum
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Year 2 : First intensive courses 4 weeks in Victoria
CAM 600: Advanced Issues
CAM 650: Ethno-Political Conflict
Thesis in Thailand
CAM 690: (44 Weeks) : Major Project
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การพัฒนาทักษะและแนวคิดพื้นฐานการไกลเกลี่ยดาน
สาธารณสุขดวยสันติวิธี และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล
เกลี่ยคนกลางดานสาธารณสุข พัฒนาขึ้นโดยศูนยสันติวิธีสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
(2550) เพื่อรองรับปญหาความขัดแยงระหวางผูรับบริการทางสาธารณสุข และแพทย พยาบาล ที่
เพิ่มมากขึ้น หัวขอการบรรยายของหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาทักษะและแนวคิดพื้นฐาน
การไกลเกลี่ยดานสาธารณสุขดวยสันติวิธี ไดแก
1.นโยบายการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
2. สุขภาพและสันติภาพ
3. สภาพการณและปญหาความขัดแยงในระบบสาธารณสุข
และแนวทางการแกไข
4. สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยง สาเหตุ ประเภท
หลักการวิเคราะหความขัดแยงและกลยุทธการจัดการความขัดแยง
5. เครื่องมือการเจรจาไกลเกลี่ยกันเอง (Negotiation) และ
การใชคนกลาง (Mediation)
6. แนวคิดการจัดการความขัดแยงทางเลือก (ADR) การไกล
เกลี่ยในศาลยุติธรรมและนอกศาล
7. ทักษะการสื่อสารและการรับฟง (Communication and
Listening Skill )
การกลาวทวน (Paraphrasing) การปรับปรุงคําพูด (Reframing)
8. การสรางสัมพันธภาพและความไววางใจ
9. กรอบแนวคิดและบุคลิกภาพผูไกลเกลี่ย
10. การพัฒนาความสามารถการไกลเกลี่ยดานสาธารณสุข :
แนวทางและวิธีการที่ควรพัฒนา
11. การเจรจาตอรองในภาวะวิกฤติและการใหคําปรึกษา
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หารือ ขอแตกตางกับการไกลเกลี่ยคนกลางในภาวะปกติ
12. กระบวนการและวิธีการมีสวนรวมของประชาชนกับการ
จัดการความขัดแยงดานสาธารณสุข
13. หัวขออื่นๆตามความจําเปนเหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การพัฒนา
ศักยภาพนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางดานสาธารณสุข แบงออกเปน
วิชา ดังนี้
1. การพัฒนาจิตแนวสันติวิธี มิติความเปนมนุษย และความ
เปนกลางของผูไกลเกลี่ย
2. ภาพรวมของกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแยง
ดวยสันติวิธี
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเจรจาไกลเกลี่ยในศาล และ
นอกศาล กฎหมายที่เปนอุปสรรคและที่ยังขาด
4. ขั้นตอนดําเนินการไกลเกลี่ย(นอกศาล)
5. การวิเคราะหความขัดแยงที่มีประสิทธิผลและการทําแผน
ที่เหตุการณความขัดแยง
6. การประเมินปจจัยและการเตรียมตัวเจรจาไกลเกลี่ย
7. การสรางบุคลิกภาพผูไกลเกลี่ยโดยการจับอารมณ
ความรูสึกและการแสดงออกอยางมีเหตุผล (Assertiveness)
8. การเจรจาไกลเกลี่ยที่มีบุคคลเกี่ยวของหลายฝาย (Multi Stakeholder)
9. การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงอยางสรางสรรค (Conflict
Transformation)
10. ทางเลือกและขอควรระวังในการไกลเกลี่ย และ
สถานการณที่ยากตอการไกลเกลี่ย
11. การฝกทักษะของผูไกลเกลี่ยในขอ 8.5 ถึง 8.10 ที่
เกี่ยวกับกรณีขัดแยงทางการแพทยและสาธารณสุข
12. การศึกษาดูงานและการฝกเปนผูชวยไกลเกลี่ยใน
สถานการณจริงในศาล
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นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยการพัฒนาหลักสูตรดานสันติภาพแลว ยังมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสันติภาพโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา โดยสถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการที่เนนกระบวนการใหเกิด
การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ใหผูศึกษายอนกลับไปหารากของ
คุณคาและความหมายที่แทจริงของการเรียนรู สะทอนคิดใหเห็น
ความเปนพลวัตรไมหยุดนิ่ง สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปน
จริงที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
ใชหลักคําสอนทางศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ ซึ่งถือเปน
เครื่องมืออยางดีที่สามารถทําใหเกิดการหยั่งรูภายในจิตใจ เปนอิสระ
จากภาพมายา กาวพนสูการสัมผัสความจริง ความดี ความงามของ
ชีวิต จนกอใหเกิดการคนพบแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี มี
ความสุขสงบอยางแทจริงดวยตัวของตัวเอง
และสามารถสัมผัส
คุณคาของการดํารงชีวิตอยูรวมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิด
ความมีดุลยภาพของสรรพสิ่ง
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาคือ
เพื่อที่จะผสมผสานเชื่อมโยงการเรียนรูดานวิชาการ วิชาชีพ และ
ดานมิติจิตใจ อันจะนําไปสูการศึกษาที่เปนองครวมไดอยางสมบูรณ
ทําใหนักศึกษาเขาใจสภาพองครวมของชีวิต เขาใจตนเอง เขาใจ
ศาสตรที่ตนเองศึกษาอยางลึกซึ้ง และสามารถสะทอนคิดถึงหลัก
ความจริง ความดี ความงามของชีวิตและธรรมชาติ ทําใหนักศึกษา
เกิดการตื่นรูเปลี่ยนแปลงตนเองเปนคนดี มีปญญา และมีความสุข
การเรียนการสอนแบบจิตปญญาศึกษา ที่จัดโดยสถาบันสันติศกึ ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก
1. เปดรายวิชา 902-125 “ชีวิตและความสุข” จํานวน 3 หนวย
กิต (1-2-4) เปนวิชาเลือกเสรีที่วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี เขต
การศึกษาสุราษฎรธานีตั้งแตภาคฤดูรอนปการศึกษา 2547
2. เปดรายวิชา 640-631 “ชีวิตและความสุข” จํานวน 3 หนวย
กิต (1-6-3) เปนวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต
หาดใหญ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2549
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นอกเหนือจากการเปดสอนเปนรายวิชาแลว กระบวนการจิตต
ปญญาศึกษายังเปดเปนหลักสูตรกิจกรรมฝกอบรมระยะสัน้ เพื่อ
พัฒนานักศึกษา การจัดปฐมนิเทศแนวใหม ปจฉิมนิเทศแนวใหม
ดวย
หลักสูตรกิจกรรมฝกอบรมระยะสั้น และโครงการพัฒนา
นักศึกษาแกนนําไดแก
1. รูจักชีวิต รูจักรัก รูจักตน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เปน
หลักสูตรที่ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องชีวิต คุณคาชีวิต เปาหมายชีวิต
2. องครวมแหงชีวิตและสุขภาพ ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูแนวคิดภูมิปญญาตะวันออกและการดูและ
สุขภาพแบบองครวม
3. รูจักธรรมชาติ รูจักชีวิต ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เปน
หลักสูตรที่นักศึกษาจะไดเรียนรูกฎเกณฑธรรมชาติ ความสัมพันธ
ระหวางธรรมชาติกับมนุษย กอใหเกิดการเรียนรูถึงคุณคาของการอยู
รวมกัน
4. คุณคือโลก ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เปนหลักสูตรที่ทําใหเกิด
ความเขาใจหลักการเปลี่ยนแปลงภายใน (จิตใจ) และภายนอก (โลก)
5. ชีวิตกับการเรียนรู ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เปนหลักสูตรที่
ใหเขาใจคุณคาของชีวิตและการเรียนรู
6. เผชิญหนากับวิกฤต ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เปนหลักสูตรที่
ใหนักศึกษาไดเรียนรูและการตัดสินใจเมื่อเผชิญหนากับความสับสน
ความขัดแยง
7. ชีวิตกับการเขาถึงความจริง
ความดี และความงาม
ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เพื่อศึกษากฎธรรมชาติใหเขาใจหลักแหง
ความจริงของชีวิต หลักแหงการดําเนินชีวิตที่ดีงามทั้งของตนเอง
และสรรพสิ่ง
8. การศึกษาแบบบูรณาการ ระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เปน
หลักสูตรที่ทําใหเกิดความเขาใจ ความเชื่อมโยงกันระหวางศาสตร
ตางๆอยางมีความหมาย
9. วิถีแหงพลัง ปรีชาญาณของธรรมชาติ ระยะเวลา 3 วัน 2
คืน
เปนหลักสูตรที่ตองการเติมเต็มเรียนรูชีวิตดานจิตวิญญาณ
โดยตรงจากธรรมชาติ
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10. สุนทรียสนทนา ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เปนหลักสูตรที่
นําพาใหเราไดมีโอกาสเรียนรูการเขาสูภูมิปญญาของจักรวาล โดย
ผานการฟงอยางไมตัดสิน และเทาเทียม
11. ชีวิตทางเลือก ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อคนหาสาระของ
ชีวิต เพื่อเกิดความรัก ความเขาใจ การเรียนรูชีวิตอยางตื่นรู และเบิก
บาน ดวยตระหนักในคุณคาและเปาหมายชีวิตอันแทจริง
12. ดุลยภาพของชีวิต ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการปรับ และเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เปนทุกขใหเติบโตเบิก
บานขึ้นอยางมีดุลยภาพ
ปฐมนิเทศแนวใหม เปนการฝกอบรม ระยะเวลา 1-2 วัน
เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีแนวคิดในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี หลักสูตรที่จัดอบรม เชน รูจักชีวิต
รูเปาหมายชีวิต รูหนาที่วิธีเรียน เรียนรูเรื่องรัก
ปจฉิมนิเทศแนวใหม เปนการฝกอบรม 2-3 วัน เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบการพัฒนาคนใหเต็มคน เกิดการเรียนรูใน
ความสัมพันธระหวางตนเองและสังคม เพื่อจะไดเรียนรูทักษะการ
ดําเนินชีวิตที่ดี นําไปสูเปาหมายชีวิตที่ดีงาม หลักสูตรที่จัดอบรม
เชน การรูจักตนเอง เขาใจความเปนจริงของชีวิต การจัดการความ
ขัดแยง และทํางานเปนก็เปนสุข
โครงการพัฒนานักศึกษาแกนนําจิตตปญญาศึกษา เปนการจัด
โครงการฝกอบรมนักศึกษาแกนนําเพื่อใหมีความรู มีทักษะในการ
เปนผูนํา เปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนานักศึกษา ตัวอยางหลักสูตร
เชน การเรียนรูทักษะการเปนผูนําและผูตาม การแกปญหาความ
ขัดแยงภายในตนเองและผูอื่น รูจักธรรมชาติ รูจักชีวิต รูจักตน การ
ทํางานอยางมีความสุข การพักกายพักใจเพื่อคลายเครียด เปนตน
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ศูนยจิตตปญญาศึกษา (ม.ป.ป.))
ปจจุบันสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําลังกอตั้งสถาบันพุทธทาสเพื่อ
สันติภาพ ที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการอบรม และปฏิบัติ
ธรรมของนักศึกษา ขณะนีก้ ารจัดกิจกรรมประกอบรายวิชา หรือการอบรม พัฒนานักศึกษาแบบ
จิตตปญญาศึกษาบางกิจกรรมไดจัดขึ้นภายในสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี และไดใช
หลักทางพุทธศาสนา เปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาปญญาใหกับนักศึกษา

117

อาภรณ เชื้อประไพศิลป อธิบายถึงการนําศาสนามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสันติภาพ
ใหกับนักศึกษาวา
แทจริงแลวคําวาปญญาไมมีความเปนศาสนาแตมีความเปน
สากล มีเหตุมีผล มีหลักการ และสามารถตรวจสอบไดในความเปน
วิชาการ สําหรับหลักการเกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผลของทางพุทธ
ศาสนา ไดแกเรื่อง อิทัปปจยตา ซึ่งคือความเปนเหตุปจจัยที่อยู
ภายนอก และปฏิจสมุปบาท ซึ่งคือความเปนเหตุปจจัยที่อยูภายใน
ศาสนาเนนใหเกิดความสุขจากภายใน เนนใหเกิดความลงตัว ความ
พอดีตามเหตุปจจัย ซึ่งถาเมื่อปญญาเขาถึงสิ่งเหลานี้ก็จะทําใหเกิด
สันติภาพ ทั้งสันติภาพภายในตัวเรา
สันติภาพกับธรรมชาติ
สันติภาพกับสิ่งแวดลอมคน สัตว สิ่งของรอบตัว มนุษยจะเคารพสิ่ง
เหลานั้นในฐานะที่เราเปนหนึ่งเดียวกัน (สัมภาษณ, 27 ธันวาคม
2550)
นอกจากนี้อาภรณ เชื้อประไพศิลปไดกลาวถึงการพัฒนากระบวนการจิตปญญา
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในอนาคตไววา
ปจจุบันกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังคงอยูในชวงหารูปแบบและวิธีการ
ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูที่เชื่อมโยงทั้งวิชาการ วิชาชีพ และมิติ
ทางจิตใจ โดยคาดหวังวาในอนาคตมหาวิทยาลัยจะสามารถสราง
Contemplative Educator ที่สามารถนํากระบวนการจิตตปญญา
ศึกษาไปใชไมวาจะในการเรียนการสอนวิชาใดก็ตาม
ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือดานกระบวนกรและผูเชี่ยวชาญจาก
องคกรอื่นๆหลากหลายองคกร
เชน
ศูนยจิตปญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เสมสิกขาลัย โรงเรียนสัตยาไส สถาบันอาศรม
ศิลป กลุมจิตวิวัฒน สถาบันขวัญเมือง และมหาวิทยาลัยจาก
ตางประเทศ เปนตน (สัมภาษณ, 27 ธันวาคม 2550)
การศึกษาเพื่อสันติภาพในลักษณะที่เปนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาปจจุบัน
นับวามีวิวัฒนาการมากจากในอดีตทั้งในแงวิธีการและวิธีคิด
จะเห็นไดวาการเรียนการสอนได
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พัฒนาจนกระทั่งเกิดหลักสูตรที่เนนศึกษาจากพื้นที่จริงที่มีปญหาสันติภาพดังเชน
หลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการความขัดแยง นอกจากนี้การเรียนการสอน
ของหลายๆสถาบันยังไดพัฒนาเครือขายความรวมมือออกไปอยางกวางขวางรวมกับมหาวิทยาลัย
อื่น องคการภาคประชาชน รวมถึงมหาวิทยาลัยจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนผลดีในแงการถายทอด
และพัฒนาองคความรูดานสันติภาพที่แตกตางหลากหลายระหวางกันและกัน
อันจะนํามาซึ่ง
ความกาวหนาของการศึกษาเพื่อสันติภาพตอไปในอนาคต
ขอนาสังเกตคือการศึกษาเพื่อสันติภาพไดยกระดับจากวิชาที่เนนหนักไปทางวิชาการ คือ
เนนความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดสันติภาพ
แตเริ่มมีการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงเขากับ
วิชาชีพ และการดํารงชีวิตมากขึ้น ดังเชนในหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาทักษะและ
แนวคิดพื้นฐานการไกลเกลี่ยดานสาธารณสุขดวยสันติวิธี
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางดานสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ที่นํา
หลักการและทฤษฎีดานสันติภาพมารองรับปญหาความขัดแยงในวิชาชีพสาธารณสุข
สวนการ
เรียนการสอนของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพยายามกาวพนจากการ
เรียนเพื่อเกิดความรูแตมุงสรางกระบวนการใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปญญา อันจะ
นํามาซึ่งการเปนอิสระ การสัมผัสถึงความจริง ความดี และความงามของชีวิต อันเปนรากฐานของ
สันติภาพตอไป
6) การสอดแทรกสันติภาพในการเผยแพรศาสนา
การพัฒนาสันติภาพใหกับมนุษยนั้น นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับการสรางความรู
และทักษะการเผชิญกับความขัดแยงแลว สิ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวากันก็คือ การพัฒนา
ศีลธรรม ความดีงาม และจิตใจที่มีความสุขสงบ ซึ่งจะเปนรากฐานอันดีในการอยูรวมกันในสังคม
ไดเปนอยางดี มีความพรอมที่จะเผชิญความขัดแยงโดยสันติ ทั้งยังชวยลดการกอปญหาการ
เบียดเบียน ทํารายผูอื่น แตชวยสรางสังคมที่คนมีความเมตตาตอกัน
การเผยแผศาสนาที่สอดแทรกเนื้อหาสันติภาพ เชน ธรรมกถาเรื่อง “ความรุนแรงเกิดจาก
ความออนแอ” ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดแสดง ที่วัดญาณเวศกวัน ในวัน
อาสาฬหบูชา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ภายหลังการแสดงธรรมหัวขอดังกลาวไดถูกตีพิมพคู
กับ เรื่อง “เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป” ซึ่งไดแสดงไวในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2547
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรศาสนาของคณะสงฆ จากหมูบานพลัม เมืองดิวลิวโว ประเทศ
ฝรั่งเศสที่ใหความสําคัญกับสันติภาพ โครงการที่จัดขึ้นในประเทศไทย ไดแก โครงการ “สูศานติ
สมานฉันท” และ “ศิลปะแหงศานติ” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนสากลของคุณคาสันติภาพ เชื้อ
ชาติ ศาสนาไมไดเปนอุปสรรคตอการเกื้อกูลสันติภาพตอกัน รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้
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เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2550 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมูบานพลัม
โครงการ “สูศานติสมานฉันท” ระหวางวันที่ 20 -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสวันวิ
สาขบูชา โดยนิมนต ติช นัท ฮันห และคณะสงฆ จากหมูบานพลัม นําภาวนาและแสดงปาฐกถา
ธรรม กิจกรรมในโครงการ “สูศานติสมานฉันท” ประกอบดวย
ปาฐกถาธรรม “ความสุขอันเปนหนึ่งเดียวในครอบครัวและสังคม”
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ที่สวนลุมพินีวัน
ปาฐกถาธรรมเรื่อง “ชีวิต มีชีวา” (Live, Alive) ที่วัดสวนดอก
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
กิจกรรมภาวนา “สูศานติ สมานฉันท” ที่ศูนยพัฒนาทรัพยากร
มนุษยลานนา จังหวัดเชียงใหม วันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ปาฐกถาธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ที่องคการสหประชาชาติ
ประจําประเทศไทย วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
วันที่ 29 พฤษภาคม ปาฐกถาธรรม “สูศานติสมานฉันท: ความรัก
อันไมแบงแยก” ที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปาฐกถาธรรม “พุทธธรรมรวม
สมัย พุทธศาสนาเพื่อสังคม” ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปาฐกถาธรรมเนื่องในวันวิสาขบู
ชา “สันติภาพทุกยางกาว” พุทธมณฑล จ. นครปฐม (มูลนิธิหมูบานพลัม,
2550)
สวนกิจกรรมในโครงการศิลปะแหงศานติ (The Art of Peace) ตามแนวทางของ
ทานติช นัท ฮันห ซึ่งมีคณะภิกษุภิกษุณีจากหมูบานพลัม ประเทศฝรั่งเศสและเวียดนาม
รวมนําปาฐกถา และภาวนา ระหวางวันที่ 6 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีดังตอไปนี้
กิจกรรมภาวนา วันแหงสติ(Day of Mindfulness) วันอาทิตยที่ 30
กันยายน 2550
6 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปาฐกถาธรรม "ศิลปะแหงศานติ" (The Art of
Peace) ณ หองประชุม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 10 - 14 ตุลาคม 2550 กิจกรรมภาวนา "ศิลปะแหงการอยู
รวมกัน" (The Art of Living Together) จังหวัดสระบุรี
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วันศุกรที่ 19 - 23 ตุลาคม 2550 กิจกรรมภาวนา "ศิลปะแหงการ
ดูแลอารมณ" (Taking Care of Our Emotions) ณ ศูนยพัฒนาทรัพยากร
มนุษยลานนา จังหวัดเชียงใหม (มูลนิธิหมูบานพลัม , 2550)
2.4 มโนทัศนสันติภาพ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงคําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ ชวงพ.ศ. 2547 – ปจจุบัน
มโนทัศนสันติภาพ
คําสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพ
มิติความเปนมนุษย Wisdom, ศาสนธรรม, พระพุทธศาสนา, อคติ, จิตวิญญาณ, เยียวยา,
ศิลปะ, ความรัก, ปญญา, พุทธ, พุทธธรรม, อิสลาม, การสวดภาวนา,
พัฒนาจิต, สติ, อริสัจสี่, จริยธรรม, สันติภายใน, ธรรมยาตรา,
จิตปญญาศึกษา, การดูแลอารมณ, ความตองการ, ความรูสึก,
การุณยธรรม, การรองขอ, การฟงอยางลึกซึ้ง
มิติทางสังคม
foreign policy, multicultural, ethno-political conflict, ธรรมาภิบาล,
ความขัดแยง, การควบคุมความรุนแรง, สมานฉันท, สาธารณสุข,
สันติวัฒนธรรม, การอยูรวมกัน, ชุมชน, วัฒนธรรมชุมชน, สันติวิธี,
วิกฤติชายแดนใต, ความไมสงบในภาคใต, สามจังหวัดชายแดนภาคใต,
ตํานานใต, ชุมชนมุสลิม, ขอเท็จจริง, ความเครียด, เชื้อชาติ, เผาพันธุ,
พหุความเชื่อ, พหุภาษา, อัตตลักษณ, ภูมิปญญาทองถิ่น, ผูหญิง, วัยรุน,
เพศที่สาม, วรรณกรรม, สื่อสารมวลชน, สื่อละคร, ประเทศเพื่อนบาน,
เศรษฐศาสตร, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, โลกาภิวัตน, การลดอาวุธ,
อิรัก, ชีวภาพ, สถาบัน, สิทธิมนุษยชน, กระบวนการยุติธรรม, องคการ,
สหประชาชาติ, อารยธรรมโลก, การขอโทษ, การเจรจาไกลเกลี่ย,
การใชคนกลาง, สถานศึกษา, สานเสวนา, สุนทรียสนทนา(dialogue),
ความไววางใจ, การสื่อสารกับสังคม, จินตนาการใหมความเปนไทย,
เปดพื้นที่ทางความคิด, นโยบายสาธารณะ, ยุติธรรมสมานฉันท,
สถานพินิจ
มิติดานสิ่งแวดลอม การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ, ชั้นบรรยากาศ, ทอสงกาซและโรงแยก
กาซ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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มิติที่ 1 มิติความเปนมนุษย
มโนทัศนสันติภาพในมิติความเปนมนุษยที่ปรากฏในการศึกษาเพื่อสันติภาพในชวง พ.ศ.
2547 – ปจจุบัน มีทั้งการใหความสําคัญกับปญญาซึ่งทางศาสนาหมายถึงการเขาถึงความจริง สวน
ทางวิชาการอาจหมายถึงการมีความรูที่ถูกตอง
นอกจากนี้ยังมีการใหความสําคัญกับคุณคาของ
ความเปนมนุษยตามแนวทางจิตวิทยา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ประเด็นดานปญญาในทางวิชาการ ที่สื่อความถึงความรูที่ถูกตองอันจะนํามาซึ่งสันติภาพ
ตามทัศนะของอุทัย ดุลยเกษม และเลิศชาย ศิริชัย คือ
“การแกไขปญหาความขัดแยงที่มีรากเหงาสลับซับซอน ไม
สามารถแกไขไดโดยการใชอํานาจไมวาอํานาจที่นํามาใชในการแกปญหา
จะมีมากเพียงใด การแกปญหาที่สลับซับซอนมีความเชื่อมโยงกับบริบท
ตางๆที่มีลักษณะเปนพลวัตสูง ดังนั้นกรณีของความขัดแยงในพื้นที่สามสี่
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น การแกปญหาที่ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุดตองเปน
การแกปญหาดวยการใชสติปญญา (Wisdom-Based Approach) และ
สติปญญาที่ดีที่สุดตองเปนสติปญญารวมกัน (Collective Wisdom) ของทุก
ฝาย มิใชสติปญญาของผูนํารัฐหรือของใครคนใดคนหนึ่ง แตสติปญญาใช
วาจะเกิดขึ้นไดงายๆ โดยเฉพาะกับผูที่คิดวาตนเองรูหมดทุกเรื่อง ดวยเหตุ
นี้การสรางองคความรูขึ้นใหมและการนํามาผสานกับองคความรูที่มีอยูกอน
แลวทั้งที่เปน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge เขาดวยกันจึง
นาจะเปนหนทางนําไปสูสติปญญาได การที่มีสติปญญาก็จะชวยใหเราได
เห็น “ความเปนจริง” ที่ใกลกับความจริงแทมากขึ้น นอกจากนี้การสราง
องคความรูและการนําเอาองคความรูมาใชในการแกปญหาความขัดแยงจะ
ชวยใหผูที่เกี่ยวของไดพัฒนาขึ้นไปจนถึงขั้นมีทั้งสติและปญญา เมื่อเกิดมี
ปญญาที่แทแลวการแกปญหาความขัดแยงก็จะประสบความสําเร็จทําให
ความขัดแยงลดนอยลงและอาจหมดไปในที่สุด” (อุทัย ดุลยเกษม และ เลิศ
ชาย ศิริชัย, 2548: (6) – (7))
สวนปญญาอีกลักษณะหนึ่งเปนปญญาตามแนวคิดของพุทธศาสนาที่มุงเนนเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ ในบริบททางสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันที่กําลังเกิดปญหาสันติภาพ ที่มี
ลักษณะเชื่อมโยงกับชาติพันธและศาสนา พระไพศาล วิสาโล มีมโนทัศนตอเรื่องนี้วา
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“มีเรื่องของความขัดแยงดานชาติพันธุ ศาสนา ภาษา และสีผิว
เขามาเกี่ยวของมากขึ้น...
ไดทําใหสิ่งที่เรียกวาการเมืองที่ชู
ประเด็นอัตลักษณ (Politics of identity) กลายเปนเรื่องโดดเดนขึ้นมา
ในปจจุบัน แตที่เกิดขึ้นควบคูกันไปก็คือ การทําให “วัฒนธรรมแหง
ความเกลียดชัง” มีบทบาทมากขึ้นจนกําลังเปนกระแสใหญทั่วทั้งโลก
...
วัฒนธรรมดังกลาวนอกจากจะเอาความแตกตางทางชาติพันธุ
ศาสนา ภาษา และสีผวิ มาเปนเสนแบงผูคนในประเทศเดียวกัน
ออกเปน 2 ฝาย (คือ “เรา” กับ “เขา”) หากยังสรางภาพใหคนที่อยูอีก
ดานของเสนแบงนั้นเปนตัวเลวราย เห็นแกตัว ไมรักชาติ ต่ําทราม
ลาหลัง หรือมีความเปนมนุษยนอยกวา อีกทั้งมีพฤติกรรมที่เปนภัย
คุกคาม “พวกเรา” บอยครั้ง วัฒนธรรมดังกลาวไดอาศัยลัทธิ
ชาตินิยมมาเปนเครื่องมือกระตุนเราใหเกิดการรวมกลุมเพื่อตอตาน
และตอสูกับอีกฝายหนึ่ง เมื่อทั้ง 2 ฝายตางปลุกเราวัฒนธรรมแหง
ความเกลียดชังใหเพิ่มมากขึ้น ผลก็คือตางเปนปฏิปกษตอกันมากขึ้น
และตกอยูในวังวนแหงความขัดแยงซึ่งลุกลามเปนความรุนแรงยิ่งขึ้น
ทุกที” (2548: 172-173)
พระไพศาล
วิสาโล ไดเสนอทางออกสําหรับปญหาสันติภาพในประเทศไทยไววา
สามารถใชพระพุทธศาสนาเปนสะพานแหงสันติภาพตอสูกับวัฒนธรรมแหงความเกลียดชัง เพราะ
พุทธศาสนานอกจากจะสอนเรื่องความเมตตาแลว ยังเนนถึงปญญาเพื่อการเขาถึงความจริง ซึ่งเปน
ปฏิปกษกับความเกลียดชัง สวนความเกลียดชังนั้นมีพื้นฐานอยูการบิดเบือนความจริง การมี
ปญญาชวยใหมนุษยมองพนอคติทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สีผิว ประจักษถึงความจริงวามนุษย
นั้นเปนหนึ่งเดียวกัน แมแตคูกรณี หรือปฏิปกษก็มีความเปนมนุษยเชนเดียวกัน (2548: 174)
หนทางแหงสันติภาพแนวทางของติช นัท ฮันห ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการฝกสติ
เพราะสติจะชวยทําใหมนุษยตื่นรูในความจริง รูทันอวิชชาตางๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้นการ
สรางสันติภาพจึงใชกระบวนการเจริญสติควบคูกันไปดวย
แมแตในการปาฐกถาธรรมดาน
สันติภาพ ตัวอยางเชน ปาฐกถาธรรมเรื่อง “ชีวิต มีชีวา” (Live, Alive) โดย ติช นัท ฮันห ที่วัดสวน
ดอก จังหวัดเชียงใหม (สังเกตอยางมีสวนรวม, 22 พฤษภาคม 2550) และปาฐกถาธรรม "ศิลปะ
แหงศานติ" (The Art of Peace) โดยภิกษุ Phap Hai ณ หองประชุม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (สังเกตอยางมีสวนรวม, 6 ตุลาคม 2550) และการบรรยายธรรมะหัวขอตางๆใน
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กิจกรรมภาวนา หัวขอ “ศิลปะในการดูแลอารมณ” (สังเกตอยางมีสวนรวม, 19-23 ตุลาคม 2550)
พบวาปญญาสําหรับการมีสันติภาพตามแนวทางของติช นัท ฮันห มิใชเพียงการบรรยายใหความรู
วาสันติภาพคืออะไร สันติภาพสรางขึ้นไดอยางไร แตการปาฐกถาหรือการบรรยายธรรมนั้นเปน
การเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดเจริญสติควบคูกันไปดวย เพื่อใหไดสัมผัสบรรยากาศแหง
สันติภาพที่มาจากจิตใจอันสงบ และเบิกบาน ดังนั้นกิจกรรมปาฐกถาจึงประกอบเอาการนั่งสมาธิ
การรองเพลงภาวนา รวมทั้งการเชิญเสียงระฆังเพื่อดึงสติเปนระๆระหวางการฟงบรรยายดวย
สําหรับกิจกรรมภาวนาดานสันติภาพก็เนนการเจริญสติเชนเดียวกัน ในกิจกรรมภาวนา
หัวขอ “ศิลปะการดูแลอารมณ” (สังเกตอยางมีสวนรวม, 19-23 ตุลาคม 2550) ประกอบดวย การ
สวดมนต นั่งสมาธิ เดินจงกรม การกราบสัมผัสพื้น การรองเพลงภาวนา การออกกําลังกายดวย
สติ
การรับประทานอาหารหรือการเขานอนก็เปนไปดวยการมีสติและความเงียบเชนกัน
นอกจากนี้ยังมีการแบงกลุมตามชวงอายุเพื่อสนทนาธรรม และมีการบรรยายเกี่ยวกับการทํางาน
ของจิต และการดูแลอารมณทั้งบวกและลบที่เกิดขึ้น ขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีคิดเชนนี้ก็คือ เปนการ
มองอารมณลบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจดวยความเมตตา คือไมพยายามไปกําจัด ควบคุม ทําลาย
อารมณหรือความรูสึกนึกคิดดานลบ แตใหคอยๆพิจารณาดวยความเอาใจใสและทะนุถนอมจน
คอยๆคลี่คลายลงไปเอง เพราะการกําจัด ควบคุม ทําลายอารมณหรือความรูสึกนึกคิดดานลบ แม
จะใหผลดีในแงการทําใหสิ่งเหลานั้นหมดไป แตถือไดวาเปนวิธีที่ไมสันติตอจิตใจของตนเอง
การประยุกตแนวทางแหงศาสนาและจิตวิญญาณเขามาผสมผสานกับการพัฒนาสันติภาพ
ยังพบไดในการดําเนินงานของหลายองคกร เชน โครงการจัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมเรื่อง
“การใชมิติทางจิตวิญญาณในการจัดการอยางเปนรูปธรรมกับภาวะความเครียดและความขัดแยง”
ของ ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติการอยู
แนวหนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อจัดการกับความวิตกกังวลและความเครียดในจิตใจ
โดยใชแนวทางทางจิตวิญญาณทั้งหลักของพุทธศาสนา และหลักศาสนาอิสลาม มีกระบวนการที่
ชวยใหเจาหนาที่ตํารวจไดพัฒนาแนวทางการฝกสติและสวดภาวนาที่เหมาะกับประสบการณ
ความเครียดของตน รวมทั้งการประยุกตใชหลักอริยสัจสี่กับความวิตกกังวล ไดแก อริยสัจขอ 1
คือ การพยายามรูจัก เขาใจ มองเห็นความทุกขของตน และพยายามเขาไปสัมผัสกับทุกขนั้น อยาง
ใกล อริยสัจขอ 2 คือ การพยายามแยกแยะ และชี้ใหเห็นนิสัยบางอยางของจิต ซึ่งคอยค้ําจุนความ
ทุกขเอาไวอยางตอ เนื่อง อริยสัจขอ 3 เกี่ยวของกับการเขาไปสํารวจกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการใชมิติทางจิตวิญญาณ เชน หากความวิตกกังวลมีสาเหตุจากนิสัยบางอยางของจิต
อริยสัจขอ 4 เกี่ยวของกับการพิจารณาวาจะสามารถนํามิติทางจิตวิญญาณเขามาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร (มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ,2550)
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มโนทัศนสันติภาพมิติความเปนมนุษยในปจจุบันยังประกอบดวยแนวทางทางจิตวิทยา
เพื่อทําความเขาใจกระบวนการความตองการ ความรูสึก ความขัดแยง และอคติภายในจิตใจของ
มนุษย โดยในบางกรณีมิไดใชแนวทางจิตวิทยาเพียงอยางเดียว ซึ่งในบางครั้งมีการผสมผสาน
ควบคูไปกับคุณคาดานความเมตตา กรุณาตามแนวทางของศาสนาดวย การนํามโนทัศนลักษณะนี้
มาใชในการพัฒนาสันติภาพ ไดแก โครงการเยียวยาครอบครัวผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ของศูนย
ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงคในการบรรเทาทุกขทางจิตใจอันเกิด
จากการสูญเสียบุคคลใกลชิดจากเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรักษาสุข
ภาวะทางจิตใจใหกลับมาเปนปกติ ลดความรูสึกบาดหมาง ขมขื่น และสรางสายใยแหงความเกื้อกูล
กันระหวางประชาชนในชุมชน เครือขายการทํางานในโครงการนี้จึงประกอบไปดวยนักสันติวิธี
และแพทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และโรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลา (มหาวิทยาลัยมหิดล
, ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2550)
นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรของเสมสิกขาลัย ที่ไดนําแนวทางทางจิตวิทยามาประยุกตเขากับ
การอบรมสันติภาพ รวมกับแนวทางอื่นๆเชนแนวทางมนุษยนิยม และแนวทางทางจิตวิญญาณ
ดังเชน ในรายวิชาการสื่อสารดวยรักและสันติไดใชกระบวนการการสื่อสารเพื่อสันติ (Nonviolent
communication -NVC) ที่มาแชล โรเซนเบอรกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนวิถีทางใหมนุษยสามารถ
สื่อสารสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
บนพื้นฐานแหงการุณยธรรม
โดยให
ความสําคัญกับความกระจางชัดของการแสดงออกตอผูอื่นในเรื่องการสังเกต
(observations)
ความรูสึก (feelings) ความตองการ (needs) และการรองขอ(requests) หลักการนี้เชื่อวา
“ทุกๆการกระทําลวนมีแรงกระตุนมาจากการขวนขวายให
ไดมาซึ่งความสมปรารถนา ทวาในการเขาถึงความตองการเหลานั้น
พวกเขาพึงหลีกเวนการใชความกลัว ความรูสึกผิด ความเขินอาย การ
ตําหนิติเตียน การบีบคั้นบังคับ หรือการขมขูคุกคาม เปาหมายสูงสุด
ของการสื่อสารเพื่อสันติก็คือความตองการของเราไดรับการ
ตอบสนอง ในขณะเดียวกับที่คนอื่นก็บรรลุถึงความปรารถนาของเขา
เชนกัน การสื่อสารดวยรักและสันติจึงนับเปนการสรางความสัมพันธ
ใหมีลักษณะแบบที่เอื้อตอการทําใหความตองการของทุกคน
บรรลุผล
กุญแจดอกสําคัญที่เอื้ออํานวยใหสิ่งเหลานี้เปนไปไดก็คือ
สมรรถนะในการสําแดงความเปนตัวเราออกมาอยางจริงใจ
โดย
ปราศจากการวิพากษวิจารณตัดสินวา ดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด การ
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สื่อสารเพื่อสันติเนนย้ําความสําคัญของการแสดงออกถึงความรูสึก
และความตองการของเราออกมาใหคนอื่นไดรับทราบ
การสื่อสารใหผูอื่นรับรูความตองการของเรา และการแสดง
ความเขาใจ (Empathy) ทั้งกับตนเองและผูอื่น จึงนับวาเปนหัวใจของ
การสื่อสารดวยรักและสันติ (NVC) ในฐานะที่เปนเครื่องมือหนึ่งซึ่ง
จะชวยใหเรามีทักษะในการจัดการกับปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะ
การรับฟงและแสดงความเขาใจ เปนการสื่อสารที่มีพลัง สรางสรรค
บรรยากาศที่เกื้อกูลใหบุคคลติดตอสัมพันธกันอยางเปนตัวของตัวเอง
โดยไมมัวแตคอยระแวดระวังหวาดกลัวกัน พื้นฐานของการสื่อสาร
เพื่อสันติคือการเอาใจเขามาใสใจเรา โดยปราศจากการจองเล็งเพง
ราย ซึ่งจะนําไปสูการแบงปนความรูสึกจนเปนเนื้อเดียว กระทั่ง
สามารถบอกเลาความตองการในภายในไดอยางกระจางแจง กับทั้ง
อาจรองขอโดยมิพักตองหวั่นเกรงวาความประสงคของตนจะถูกผูอื่น
ปฏิเสธ การสื่อสารฯ เชนนี้นําเสนอกระบวนวิธีอยางงายๆ แตมี
ประสิทธิภาพของการรูเทาทันสภาวะจิตใจของเรา
เพื่อสัมผัส
สัมพันธกับคนอื่นอยางหมดจดและเปดเผย” (เสมสิกขาลัย, 2549)
นอกจากนี้ในหลักสูตรการใหการปรึกษาแบบเสริมศักยภาพ หนึ่งในรายวิชาของโครงการ
อบรมนักประสานสันติของเสมสิกขาลัย (2550ก) ก็ไดประยุกตแนวทางของจิตวิทยาการปรึกษาใน
การอบรมเชนกัน หลักของการใหการปรึกษาแบบเสริมสรางศักยภาพวางอยูบนพื้นฐานที่วา มนุษย
ทุกคนตางมีปญญาและศักยภาพ ที่จะชวยใหตนเองหาทางออกจากปญหานั้นๆ ได
ทักษะที่
หลักสูตรนี้จัดอบรมไดแก 1.การใชภาษากาย (Body language) และสรางความสัมพันธ
(Relationship building) 2.การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) 3.การสะทอน (Reflection or
Mirroring) 4.คําถามแบบปลายเปด (Open questions) 5.แสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 6.การ
แสดงการรับรู (Minimal Encouragers) และ 7.รูปแบบการแกปญหา (Problem Solving model)
สวนในวิชาการสมานไมตรีของเสมสิกขาลัย
ก็มีหลักการสําคัญอยูที่การใชวิธีสนทนา
วิสาสะอยางเปดใจกวางรับฟงอีกฝายหนึ่ง ดวยความเอาใจใสอยางลึกซึ้ง คลายคลึงกับในรายวิชา
อื่นๆ กุญแจสําคัญของการสมานไมตรี ไดแก การลดละอคติ (Prejudices) ของตนเองลง การ
ยอมรับความจริง (Truth) จากขอเท็จจริงตางๆ และ ความกลาที่จะใหอภัยอยางจริงใจ (Moral
Courage)
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มิติที่ 2 มิติทางสังคม
พระไพศาล วิสาโล ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเจริญของสังคมและการใช
สันติวิธีไววา
“สันติวิธีเปนตัวชี้วัดความเจริญกาวหนาของสังคม ไมใชแค
ความเจริญกาวหนาอยางเดียว
แตหมายถึงความผาสุกของคนใน
สังคม เพราะวามันเปนตัวแสดงวาคนในสังคมนั้นใชสติปญญาและ
เหตุผลมากกวากําลังในการแกปญหา และแสดงวาสังคมนั้นมีระบบ
ที่ดีพอที่จะรับมือกับปญหาความขัดแยงไมใหลุกลามจนกลายเปน
การใชความรุนแรงตอกัน และแสดงใหเห็นวาสังคมนั้นไมไดถูก
ครอบงํา หรือตองแบกรับมรดกแหงความเกลียดชัง หรือความ
โศกเศราเอาไว
หรือถึงแมจะแบกรับมรดกนั้นก็สามารถที่จะ
คลี่คลาย จัดการกับมันได และที่สําคัญก็คือวาสังคมนั้นไดเรียนรูที่
จะอยูดวยกันอยางสงบทามกลางความแตกตางหลากหลายได
เพราะฉะนั้นการพยายามเสริมสรางศักยภาพของสังคมในการใช
สันติวิธีในการแกไขปญหา เปนหัวใจสําคัญของการทําใหสังคมนั้น
มีความเจริญงอกงาม มีอารยะ และเกิดความผาสุกแกประชาชน”
(ปาฐกถา, 2 พฤษจิกายน 2550)
ในปจจุบันมโนทัศนสันติภาพเกี่ยวกับสังคมถูกพิจารณาในแงมุมทางวัฒนธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ในฐานะที่ในบางขณะความขัดแยงและความรุนแรงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของผูคนในสังคม
ไมวาจะเปน ความเชื่อ อคติ เพศสภาพ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม ตํานาน การใชชีวิตในครอบครัว
สื่อสารมวลชน ฯลฯ ดังจะพบไดวามีงานวิจัยหรือสิ่งพิมพหลายชิ้น รวมถึงโครงการพัฒนา
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ใหความสําคัญกับการศึกษาทําความเขาใจสภาวการณการ
ใชความรุนแรงในกลุมตางๆของสังคมไทย
หรืออาจใชวัฒนธรรมเปนสื่อกลางในการทําความ
เขาใจระหวางกลุมคนที่มีความเสี่ยงที่จะขัดแยงกัน
การประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 ของศูนยมานุษยวิทยา (2548) ซึ่งใชหัวขอ
ใหญวา “วัฒนธรรมไรอคติ ชีวิตไรความรุนแรง” ไดมีการนําเสนองานวิจัยและบทความหลายหัวขอ
ที่เกี่ยวของกับสันติภาพและความรุนแรงในแงมุมทางวัฒนธรรม เชน
ประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ
มีการนําเสนอบทความและงานวิจัย
ตัวอยางเชน เรื่อง “กระบวนการควบคุมและวิธีการจัดการปญหาความ
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ขัดแยงทางสังคมของชาวมูเซอแดง ในจังหวัดแมฮองสอน” ของพิมุข
ชาญธนะวัฒน “ปดตนสรางฐาน: ผลพวงของอคติทางชาติพันธุกับการไม
กลาแสดงตัวตนของคนบนที่สูง” ของประสิทธิ์ ลีปรีชา และยรรยง
ตระการธํารง “การอดขาวประทวงของชุมชนกะเหรี่ยง: ประทวง หนีหนี้
หรือบาลัทธิ” ของขวัญชีวัน บัวแดง “พรมแดน อัตลักษณและ
กระบวนการกลายเปนสินคา: การเมืองวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุใน
บริบทการทองเที่ยว” ของทวิช จตุวรพฤกษ “ชาวเล: อัตลักษณที่ถูกสาป”
ของสิริรัตน กตัญชลีกุล
ประเด็นเกี่ยวกับเพศและความรุนแรง เชน “หญิงชรา ความจน คน
ชายของ: ชีวิตริมฟุตบาทของหญิงชราขอทาน” ของ จุฑามณี สมบูรณ
สุทธิ์ “การรับรูความรุนแรงทางเพศในกลุมหญิงบริการชาวลาวที่ทํางาน
ในเขตชายแดนอีสานใตของไทย” ของเนตรดาว เถาถวิล “กะเทยมุสลิม:
ความรุนแรงในเพศที่สาม” ของสมฤดี สงวนแกว
ประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพและความรุนแรงในงานสุนทรียศิลป
เชน “ความรุนแรงในปญญาสชาดก” ของโขมสี แสนจิตต “เสือโค:
ความรุนแรงและการสืบทอด” ของ
บาหยัน อิ่มสําราญ “ความขัดแยงและความรุนแรงในเรื่องสั้นรวม
สมัย: ศึกษาจากเรื่องสั้นของนักเขียนภาคใต” “ความรุนแรงในวรรณกรรม
จินตนาการวิทยาศาสตรไทย: อันตรายที่นาหวั่น”
ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว
มีผลงานที่นําเสนอในการประชุม
ไดแก “มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการขมขืนระหวางผูรวมสายเลือด” ของ
รณภูมิ สามัคคีคารมย “พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน: ผลผลิตจากความ
รุนแรงเชิงโครงสรางของวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัย กรณีศึกษาใน
บริบทสังคมอีสาน” ของสรอยบุญ ทรายทอง “ความรุนแรงตอผูหญิงใน
ชีวิตคู: ปญหาที่ซอนเรน” ของวิลาสินี พนานครทรัพย
ประเด็นที่เกี่ยวของกับสื่อ เชน “เกมออนไลนกับความรุนแรงใน
ครอบครัว: กรณีศึกษาในชุมชนแออัดแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ของ
วรรณรัตน รัตนวารางค “การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือพิมพ: ศึกษาการ
รายงานขาวแบบพิพากษากอน” ของ มาลินี สมภพเจริญ “สื่อมวลชนกับ
บทเรียนความสัมพันธไทย-กัมพูชา: กรณีเหตุการณความรุนแรงในประเทศ
กัมพูชา พ.ศ. 2546” ของชนกพร พัวพัฒนกุล “ความรุนแรงในขาว
อาชญากรรม” ของพิมพฉัตร รสสุธรรม
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จากความสัมพันธเกี่ยวของระหวางสันติภาพและวัฒนธรรม
ทําใหวัฒนธรรมสามารถ
นํามาใชเปนสื่อกลางในการทําความเขาใจระหวางผูคนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผู
ที่มีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ดังที่โครงการ “เสริมสรางจินตนาการใหมความเปนไทย” ของศูนยศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวางแนวทางสวนหนึ่งสําหรับคิดคนรูปแบบการสื่อสาร
กับสาธารณะโดยผานสื่อมวลชนตางๆ เชน เพลง การแสดง ละคร ภาพยนตร หนังสือเลม ที่มี
ลักษณะ pop culture เพื่อแกไขปญหาสันติภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ชาญชัย ชัยสุขโกศล (2550) ไดนําเสนอแผนผังเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงพัฒนาการของ
แนวคิดสันติวิธีในสังคมไทย ผังดังกลาวสามารถเห็นไดถึงพัฒนาการของสันติวิธีในไทยได 2 สาย
สายแรก คือ แนวคิดเรื่องความขัดแยงนําไปสูความรุนแรง อันไดแก อหิงสา สัตยาเคราะห และ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ซึ่งตอมาพัฒนาเปนแนวคิดสันติวิธีกอนความรุนแรง (Before-violence
Nonviolence) ซึ่งเชื่อวาสันติวิธีคือทางเลือกในการแกไขความขัดแยง กอนที่ความรุนแรงจะถูก
นํามาใชเปนทางออก แนวคิดสําคัญของหัวขอนี้ คือ civil disobedience ซึ่งสมชาย ปรีชาศิลปะกุล
แปลคํานี้วา การดื้อแพงตอกฎหมาย สวนชัยวัฒน สถาอานันทเรียกวา อารยะขัดขืน พัฒนาการ
อีกสายหนึ่ง มีแนวคิดเกี่ยวกับผลของการใชความรุนแรง อันนํามาซึ่งแนวคิดประวัติศาสตร
บาดแผล แนวคิดประวัติศาสตรและการจัดการความจริง ทั้งหมดนี้พัฒนาการไปสูแนวคิดสันติวิธี
หลังความรุนแรง (After-violence Nonviolence) คือ ในกรณีที่ความรุนแรงไดเกิดขึ้นกับคนใน
สังคมและผานพนไปแลว แตยังคงกอบาดแผลที่เจ็บปวดแกเหยื่อความรุนแรงนั้น สันติวิธีลักษณะ
นี้พยายามแสวงหาทางออกใหคนทุกคนในสังคมอยูรวมกันได
แนวคิดที่แตกตัวมากจากสาย
ความคิดนี้ ไดแก แนวคิดอภัยวิถี แนวคิดสมานฉันท กระบวนการสานเสวนา และแนวคิด
ยุติธรรมสมานฉันท
สังเกตไดวาแนวคิดสันติวิธีหลังความรุนแรงนี้พบเห็นไดบอยครั้งใน
สังคมไทยที่กําลังเผชิญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแลวทุกวันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อัน
กอใหเกิดความสูญเสีย และความเจ็บปวดทั้งตอฝายทหาร คนในพื้นที่ ครอบครัวของทั้ง 2 ฝาย
รวมทั้งอคติและความเกลียดชังของผูคนทั่วประเทศ ในสถานการณเชนนี้คําวาสมานฉันท หรือการ
ใหอภัย จึงเปนคําที่สามารถไดยินอยูบอยครั้งในสื่อ หรือวงสนทนาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
นโยบายของรัฐในการแกปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ดานนโยบาย และหลักสูตรการศึกษาในยุคนี้ยังคงใชนโยบาย และหลักสูตรชุดเดียวกันกับ
ยุคทองของภาคประชาชน (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546) คือ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งไดระบุคุณคาสันติภาพไวในแผน และ
หลักสูตรนั้นดวย

การกําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551– 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาวะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต แผนดังกลาว
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวา
“มูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษา ซึ่งมีสองระบบควบคูกัน คือ
การศึกษาสามัญสําหรับนักเรียนพุทธและมุสลิม
และการศึกษาศาสนา
สําหรับนักเรียนมุสลิมในระดับประถมนั้น นักเรียนพุทธ นักเรียนพุทธ/
มุสลิม(มิติศาสนา) นักเรียนไทย/มลายู(มิติชาติพันธุ) เรียนรวมกันในวิชา
สามัญในโรงเรียน สพฐ. นักเรียนมุสลิมเรียนศาสนาเพิ่มเติมในสถานศึกษา
ของมัสยิด ปอเนาะ ระดับมัธยม สวนมากเรียนแยกกัน นักเรียนพุทธและ
มุสลิมเรียนศาสนาเพิ่มเติมในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ ระดับมัธยม
สวนมากเรียนแยกกัน นักเรียนพุทธและมุสลิมบางสวนเรียนในโรงเรียนรัฐ
นักเรียนมุสลิมจํานวนมากเรียนในโรงเรียนเอกชนและเอกชนสอนศาสนา
มีฐานทางวิชาการออน ทําใหนักเรียนพื้นฐานออนทางวิชาการ ไมสามารถ
หางานนอกพื้นที่ได ไมสามารถเรียนตอในอุดมศึกษาไทยได นักเรียนที่ไป
เรียนตางประเทศสวนมากเรียนดานศาสนาและวัฒนธรรมอันสืบเนื่องกับ
อิสลาม จนกลับมาเปนครูสอนศาสนา เปนวงจรตอเนื่อง นักเรียนที่ได
โควตามาเรียนนอกพื้นที่มีปญหาเรื่องเรียนภาษาไทย ความรูวิชาการ
เปนที่ประจักษชัดวา การแกปญหาในพื้นที่ดังกลาวคงไมสามารถ
กระทําไดดวยมาตรการดานความมั่นคงเพียงอยางเดียว
แตการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญตอการแกปญหาที่ยั่งยืน ทั้งนี้อาจตอง
ใชเวลาคอนขางยาว ตลอดทั้งชวงเวลาของแนวอุดมศึกษาจึงจะเห็นความ
สงบและพัฒนาที่ยั่งยืนได” (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2551: 17-18)
แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแยง ความรุนแรง และนัยยะตออุดมศึกษาตาม
แนวทางของแผนอุดมศึกษาฉบับดังกลาว มีรายละเอียด คือ
“65 ความขัดแยงในโลกปจจุบันสงตอถึงกันหมดและรวดเร็วดวย
กลไกโลกาภิวัตน ความทันทีของการถายทอดขอมูลขาวสาร ความรุนแรง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตระเบิดขึ้นในป ๒๕๔๗ หลังจากมีเหตุการณ
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ความรุนแงตอเนื่องในระดับเล็กมานับสิบป ดวยปจจัยสะสมหลายรอยป
ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตแกดวยความเด็ดขาดในเบื้องตน
การ
สรางความเขาใจและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน และการ
สรางความเขาใจและโอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา
ทั้งนี้
อุดมศึกษาจะเปนปจจัยชี้ขาดในระยะกลางและยาว ตองใชเวลาหนึ่งถึงสอง
ชั่วอายุคนถาวิเคราะหและดําเนินการถูกตอง
66 เนื่องจากสังคมไทยทั้งประเทศ สังคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ขาดวามเขาใจ ไดรับขอมูลและการแสดงความเห็นบนฐานของ
ความเขลาความไมรู อคติ ภยาคติ อุดมศึกษาตองสรางองคความรู ความ
เขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ใน
ประเด็น
: สังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม ทั้งเผาพันธุ ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อฯ ในประเทศไทยโดยรวม และในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต คนในประเทศตองตระหนักวาประเทศไทยประกอบดวย
ชนหลากเผาพันธุ หลากภาษาทองถิ่น หลากศาสนา หลากวัฒนธรรม และ
หลากความเชื่อ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีประชากรสวนใหญเชื่อ
ชาติมาเลยไมใชไทยสยามไทยลาวหรือไทยโยนก
ภาษาหลักไมใช
ภาษาไทย มีอิสลามเปนศาสนาหลักซึ่งมีวัฒนธรรมตางจากประชาชนสวน
ใหญของประเทศ
นอกจากวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับอิสลามแลวยังมี
วัฒนธรรมมาลายู ความเชื่อมาลายู
การอยูรวมกันในสังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม ประชากรตองมี
ความเขาใจความแตกตาง ยอมรับความแตกตาง จัดการความขัดแยงดวย
สันติวิธี โดยมีตัวอยางชุมชน พหุลักษณวัฒนธรรมจํานวนมากทั่วประเทศ
ที่เปนตนแบบได
: มีการศึกษาคูขนานในสามจังหวัดภาคใตดานวิชาโลกและศาสนา
อิสลาม เพื่อรักษาความเปนมาลายูและอิสลาม
: ความซับซอนประวัตนศาสนในพื้นที่และผลตอเนื่อง นับตั้งแต
กอนอาณาจักรปตตานีประมาณเกือบพันปที่เปนสังคมฮินดูและพุทธ
อาณาจักรปตตานีที่ประชาชนนับถือฮินดู พุทธในลําดับตอมา และอิสลาม
เมื่อประมาณหารอยปที่ผานมา สยามรัตนโกสินทร และการปราบปราม
: ประวัติศาสตรการถูกทอดทิ้งและการขาดโอกาส
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67 เนื่องจากครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออนทางวิชาการ
ขาดการเตรียมตัวการใชชีวิตเพื่อสรางสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม
อุดมศึกษาจึงตองพุฒนาครูและผลิตครู
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และสื่อ สําหรับ
การสรางและการดํารงสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม
68 เนื่องจากเด็ก เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตขาดโอกาส
และการพัฒนาทางวิชาการ การประกอบอาชีพในโลกที่กวางขาวง การมี
โลกทัศนที่หลากหลาย อุดมศึกษาตองเปนกลไกหลักเพื่อการเพิ่ม mobility
ทางกายภาพ ความคิดและโลกทัศน ใหเด็กและเยาวชนไดออกนอกพื้นที่ทั้ง
กายภาพและเทคโนโลยีการสารสนเทศ
(และการเขาพื้นที่ของเด็กและ
เยาวชนจากภายนอก), สงเสริมการเรียนวิชาการเพื่ออาชีพในโลก, ชวย
สรางอาชีพในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต และเพิ่มโอกาสจะออกไปประกอบ
อาชีพในประชาคมอาเซียน และโลกอิสลาม
69
อุดมศึกษาสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี สงเสริมสันติศึกษา ในสถานศึกษาทุกแหง โดยอาศัย
การถอดบทเรียนจากตนแบบชุมชนในประเทศและเรียนรูจากประเทศที่มี
ประสบการณ (18-19)
แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
155
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตองมองภาพรวมหลายมิติ
: ทั้งทางสังคม ศาสนา ประวัติศาสตร การเมือง ระบบการศึกษา
วิชาโลกและศาสนาแบบคูขนาน
: การแกปญหาระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงเปายุทธศาสตรและ
เปาปฏิบัติ
: ในเบื้องตน สรางความเขมแข็งของกลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชน วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ และรวมถึงการระดมสรรพกําลังของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต ๔ จังหวัดและทั้งประเทศในลําดับตอมา
: การพัฒนาอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเยาวชนและ
นักศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่
การสรางความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน
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156 ดานการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา ตองเรงสรางโอกาส
ดานการศึกษาใหกับเยาวชนใหสามารถเรียนรูวิชาที่เชื่อมตอกับอาชีพ,
พัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาบาฮาซามามาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย. พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับวิธีชีวิต,
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อเรียนรูพหุวัฒนธรรม, สงเสริมความ
เขาใจสันติศึกษา
157 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่ อุดมศึกษาจําเปนตอง
ใหความสําคัญสูงยิ่งในการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสังคม
พหุลักษณ พหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู, นําโครงการครูสหกิจแกปญหา
ความขาดแคลนครู, เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น, สรางความเขาใจในการเชื่อมโยงวิชาการ วิชาชีพกับศาสนา
วัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
158 ดานการสรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษา สรางและ
พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนที่มีคุณภาพโดยเงื่อนไขพิเศษ
, สงเสริมการทํางานในระบบเครือขายอุดมศึกษา ทั้งในและนอกพื้นที่, ใช
ประโยชนอยางเหมาะสมจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, จัดให
มีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาของพื้นที่เฉพาะ, เรียนรูจากประสบการณการ
บริหารการศึกษาพิเศษของประเทศอื่น
โดยเฉพาะสรางความเชื่อมตอ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับโลกมุสลิม
159 ดานการพัฒนาการศึกษาสูภูมิภาคอาเซียน เรงพัฒนาพื้นที่
ไปสูความรวมมือในภูมิภาคของอาเซียน, Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle IMT-GT, Joint Development Strategy, JID, สรางโอกาส
ในการประกอบอาชีพ การสงออก และภาคบริการ กับมาเลเซีย อาเซียน
และโลกมุสลิม, สรางความเขมแข็งของวิทยาลัยชุมชนใหจัดหลักสูตรระยะ
สั้นและอนุปริญญาเพื่อผลผลิตแรงงานความรู (Knowledge workers) ปอน
ภูมิภาค,
เชื่อมโยงอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในมาเลเซีย
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 4243)
นงเยาว แขงเพ็ญแขและคณะ (2549: 11-19) ไดเสนอเสนอยุทธศาสตรดานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตสมมุติฐานที่วา
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนต่ําเนื่องมาจากอุปสรรคทางภาษา ความลมเหลวทางการเรียนนี้ทําใหเด็กสรางอัตมโน
ทัศนในแงลบ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการถูกชักจูงใหกอความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรดานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนงเยาว แขงเพ็ญแขและคณะ มี 3 ประการคือ หนึ่ง
การสรางคานิยมสันติวิธีรวมกับจริยธรรมในบุคลิกภาพนักเรียน สอง เทคนิคการสอนภาษาไทย
เปนภาษาที่สองแบบรับภาษา และ สาม การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของผูปกครองชุมชน
สายสวาท ปจวิทย (2549) ไดวิจัยเรื่อง “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
โลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต” ผลการวิจัยพบวา
โลกทัศนที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในระดับบุคคลและสังคมใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต นั้น ปรากฏในโลกทัศนทุกดาน ไดแก
โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม โลกทัศนทางดาน
การเมืองการปกครอง โลกทัศนทางดานสังคม โลกทัศนทางดานการศึกษา
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ โลกทัศนทางดานธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
โลกทัศนของชาวไทยมุสลิมซึ่งเปนคนกลุมใหญในพื้นที่ ที่เปนสารัตถะ
จริงๆ นั้น ไดรับอิทธิพลอยางลึกซึ้งและแนบแนนจากศาสนาอิสลาม
ศาสนาเปนแมพิมพในการหลอหลอมโลกทัศนของชาวไทยมุสลิม โลก
ทัศนทําหนาที่เปนตัวการในการกําหนดระบบคิดในการดํารงชีวิตในทุกๆ
ดาน โดยการศึกษาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญ ในการเชื่อมโยงอัตลักษณ
ดานศาสนาไปสูการกําหนดโลกทัศนของบุคคลโดยเฉพาะโลกทัศนที่
สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ทิศทางของนโยบายการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
โลกทัศนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต คือ การจัดการศึกษาจะตอง
ไมสรางปญหาตอวิถีชีวิตของคน ขอยุติของนโยบายจะตองมาจากความ
เขาใจรวมกัน การศึกษาจะตองชวยใหคนมีสติปญญา มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณจึงจะสามารถอธิบายอุดมคติของสันติภาพได เปาหมายของ
การศึกษาคือการที่ผูเรียนเปนคนดีตามหลักศาสนา เนนใหผูเรียนเกิดระบบ
คิดแบบอนาคต เสริมดวยความเขาใจทางศาสนา การศึกษาจะตองชวยให
คนเขาใจกระบวนการทํางานของจิตใจตนเอง เพื่อการอยูรวมกับผูอื่นได
อยางสันติ
อันจะนํามาซึ่งสังคมที่สงบสุข และทําใหเกิดสันติภาพใน
ที่สุด
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นอกจากปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนสิ่งกระตุนใหนักการศึกษาพยายามเสนอ
รูปแบบการจัดการศึกษาแลว ปญหาความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูกระทําที่เปน
เยาวชนก็เปนอีกมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหนักการศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับสันติศึกษา
และ
เสนอแนวทางการสอนสันติศึกษาแบบใหมใหกับสังคมไทย อมรวิชช นาครทรรพ และ จิรัฐกาล
พงศภคเธียร (2549) ไดเสนอตัวอยางทางเลือกในการสอนสันติศึกษา ซึ่งแทจริงแลวมิไดมีเพียง
กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนเทานั้น แตยังสามารถทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมในโรงเรียนไดอีกดวย
ตัวอยางทางเลือกดังกลาว ไดแก
1. สอนสันติศึกษาผานภาษา สันติศึกษาเปนหัวขอที่ดีในการ
นํามาสอนเกี่ยวกับการใชภาษา
เพราะเปนเรื่องที่เขาถึงชีวิตของเด็กใน
ปจจุบัน การเรียนภาษาจะทําใหเด็กไดมีโอกาสพูดคุยอภิปรายถึงประเด็น
ตางๆที่เกี่ยวของกับการขจัดความขัดแยง ความเขาใจคุณคา และการ
ตระหนักในความแตกตาง การนําสันติศึกษามาใชในชั้นเรียนสามารถทํา
ไดหลายวิธี เชน ยกหัวขอที่ชูประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพและความเขาใจใน
วัฒนธรรมซึ่งครูผูสอนภาษาสามารถใหขอมูลพื้นฐานกับเด็กเพื่อชวยพัฒนา
ทัศนคติดานบวกและพัฒนาคานิยมที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
หรือใช
กิจกรรมที่เสริมสรางความรวมมือ การสรางฉันทามติ และการฟงอยาง
ไตรตรองจะชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะที่จําเปนในการขจัดความขัดแยง
กิจกรรมยังสามารถรวมถึงการสรางพจนานุกรมที่ใชสําหรับการอานขอมูล
ที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
2. สอนสันติภาพผานศาสนาและวัฒนธรรม การเรียนรู
เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ อาจอยูในรูปแบบการเปดโอกาสใหเด็กได
สัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมของผูตางศาสนาและลัทธิ เชน การฟง
นิทาน หรือเรื่องเลาในศาสนาอื่นๆ การไปเที่ยวชมเทศกาลที่จัดโดยศาสนา
อื่น
รวมทั้งการเนนใหเด็กไดพูดคุยและเขียนเลาความรูสึกของตนเอง
เพื่อใหสามารถมองเห็นคุณคาทั้งศาสนาตนและศาสนาอื่นๆอยางทัดเทียม
กัน
3. ใชระบบการประเมินผลจาก “ความรวมมือ” และจาก
กระบวนการทํางานของนักเรียน ทําใหนักเรียนในชั้นไดทํางานดวยความ
สันติและเปนพื้นฐานของการจัดการที่ดี รวมทั้งเปนการเปลี่ยนมุมมองที่ยึด
ติดในเรื่องความฉลาด ความสามารถ ที่เปนแบบ “เหลือขอ” ไปเปนแบบ
“รักดี” ระบบการประเมินนี้ใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
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กัน แนวทางหลักของระบบการประเมินนี้คือ หนึ่ง ใหกลุมประเมินระดับ
ของตนเองในแตละวันตอนชวงทายของกิจกรรม ตรวจสอบวาไดทําอะไร
ดีบาง และอะไรที่จะทําใหดีขึ้น สอง เพิ่มองคประกอบที่ไมเปนทางการ
ของการมีสวนรวมในการใหคะแนนงานกลุม และสาม ใหรางวัลกลุมที่
ทํางานไดระดับดีสุด ใหมุงเนนที่ตัวพฤติกรรมไมใชสมาชิกหรือกลุม ทั้งนี้
บทบาทของครูคือผูเอื้ออํานวยการเรียนรู ไมใชผูพิพากษา พยายามใช
คําถามนํา หลีกเลี่ยงที่จะใชการบรรยาย การตอรอง หรือการขมขู
4. การขจัดความขัดแยง สอนใหรูจัก “ชนะ” โดยไมใชความ
รุนแรง ในหลักสูตร “การจัดการความโกรธ” ของ Indiana Prevention
Resource Center ไดทําขึ้นเปนวีดีโอ มีการสอนวัยรุนใหแสดงอารมณตอ
ตนเองและผูอื่นโดยไมมีการยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท มีวิธีการแสดง
ความคิดเห็น วิพากษวิจารณใหเหมาะสม และเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
สอนใหรูจักประนีประนอมโดยจัดทําเปนเรื่องสั้นๆที่แสดงใหเห็นถึงความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่กลายเปนการวิวาทหรือการตีกัน บาง
เรื่องแสดงใหเห็นถึงการใชทักษะการขจัดความขัดแยง
และใหแสดง
บทบาทสมมุติที่ใชประสบการณสวนตัวในการสลายความขัดแยง จากนั้น
ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็น อีกทักษะหนึ่งที่สําคัญคือการสอนใหนักเรียน
ชั่งน้ําหนักถึงประโยชนหรือโทษจากการเขาไปเกี่ยวของกับความขัดแยง
สิ่งที่มีคุณคาที่สุดสําหรับการทํากิจกรรมตางๆดังกลาว คือ การใหนักเรียน
ไดเรียนรูวาการควบคุมพฤติกรรมของตนเองสําคัญกวาการควบคุม
พฤติกรรมของคนอื่น
5. การสอนสันติศึกษาแบบบูรณาการในวิชาตางๆ สามารถทํา
ไดในรูปแบบบูรณาการโดยสอดแทรกเปนเนื้อหา แนวคิด หรือือกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับสันติศึกษาในวิชาตางๆ โดยไมจําเปนตองแยกออกจากการ
เรียนการสอนตามปกติ แตครูควรทําใหการสอนสันติศึกษาเปนการสอน
ตามปกติ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดสรุปสาระสําคัญจาก
การสัมมนานานาชาติหัวขอ “Cultivating Wisdom, Harvesting Peace” ซึ่งถูกสงมายัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต ฉายแสง) เพื่อใหนําขอเสนอแนะดังกลาวบูรณา
การเขากับนโยบายดานการศึกษาของไทย ขอเสนอดังกลาวมี 5 ประเด็น คือ
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1. หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
ใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการออกแบบหลักสูตร จากเดิมที่
มุงเนนการเรียนการสอนเนื้อหาสาระ และประเมินผลโดยดูจากเกรดที่ได
จากการสอบมากเกินไป มาเนนการพัฒนาคุณภาพภายในของมนุษย ซึ่ง
เปนเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงความมีเมตตา รักสันติ
รวมถึง การมีทักษะชีวิต ซึ่งหลักสูตรเหลานี้จะสอนทักษะที่สําคัญในเรื่อง
กระบวนการคิดวิเคราะห การคิดทบทวน และการเจรจาสื่อสาร และได
เสนอแนะเนื้อหาสาระที่หลักสูตรควรกําหนดไวในลักษณะองครวมที่
ประกอบดวยศาสตรหลากหลายสาขา ซึ่งประกอบดวย การระงับสงคราม
และความรุนแรงดวยรูปแบบตางๆ การเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคมสู
โลกแหงความยุติธรรมและความเมตตา การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การ
ปลูกฝงเรื่องสิทธิมนุษยชน การถักทอความสงบราบรื่น และความสามัคคี
เปนปกแผน และการเพาะบมสันติภาพภายในจิตใจ
โดยที่การเรียนการสอนเพื่อเพาะกลาแหงปญญาที่จะนําไปสูความ
สันติสุขนั้น
จะตองใชวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การฝก
ประสบการณ และความเปนองครวมของคานิยม คุณธรรม หลักการแหง
สันติสุข และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ดวยรูปแบบ
การสอนตางๆและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรและ
การเรียนการสอนดานกีฬา จะตองใหความสําคัญหับความยุติธรรม การไม
ใชความรุนแรง
การใหความเคารพซึ่งกันและกัน
การสอนดวย
ศิลปะการแสดง ดนตรี การเลานิทาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
การสนทนาสัมพันธ ตลอดจนการสรางเสริมประสบการณ เชนการเขาไป
ใชชีวิตอยูในชุมชนตางๆ
การจัดทําโครงการหรือคายเพื่อความสามัคคี
การรักษาคุมครองสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ การรณรงค
เพื่อใหเกิดการคาขายที่ยุติธรรม จริยธรรมในการบริโภค การไมทําของ
เลนที่เปนอาวุธสงคราม โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุก
รูปแบบที่รวมถึงวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต โดยที่ผูสอนควรเปนตนแบบ
ของการสรางวัฒนธรรมของความสันติ ทั้งในระดับหองเรียน โรงเรียน
และชุมชน
2. การผลิต และการพัฒนาครู คณาจารย
สถาบันฝกหัดครูควรจะตองจัดใหมีหลักสูตรเพื่อใหครูไดรับการ
ฝกฝนวิธีการเรียนการสอน ทั้งครูที่อยูระหวางประจําการ และกอน
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ประจําการ รวมถึงเปนแหลงความรูใหแกผูที่ตองการศึกษาคนควา นําไปสู
เปาหมายของการศึกษาตามที่ยูเนสโกไดเสนอไวคือ การเรียนเพื่อรู การ
เรียนเพื่อชีวิต การเรียนเพื่อปฏิบัติ และการเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน (Learning
to know; Learning to be; Learning to do ; and learning to live together)
ในการพัฒนาวิชาชีพครู ควรมีการระบุถึงการใหครูเปนแบบอยาง
ของการผสมผสานคานิยม และนําหลักการของการใชปญญาเพื่อใหเกิด
ความมีสันติไปใชในชีวิตประจําวัน ขณะที่ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง
ผูเรียน และสังคม มีหนาที่จะตองสงเสริม สนับสนุนครูใหทําหนาที่ดวย
การนําคานิยมดังกลาวไปปฏิบัติในชีวิตสวนตัวและสังคมเชนเดียวกับครู
3. บทบาทของสถานศึกษา
โรงเรียนตองทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน โครงการ หรือโปรแกรม กิจกรรมเปนการ
เฉพาะ และสอดแทรกอยูในการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมถึงการทํา
ใหพอแม ครอบครัว ชุมชน มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงและเปน
แบบอยางที่ดีของการสรางวัฒนธรรมแหงสันติสุข
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ควรทบทวนวิสัยทัศนในการผลิต
บัณฑิต จากที่มุงแตตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแขงขัน
ทางตลาด ใหหันมาเนนการพัฒนาคานิยม ทัศนคติ ทักษะของบัณฑิต
เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในวิชาชีพของตน ที่นําไปสู
ความดีงามของมวลมนุษย และสิ่งแวดลอม การเปดกวางใหมีการประเมิน
หรือวิเคราะหสถาบัน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ดําเนินการวิจัย
และใหบริการที่นําไปสูการชวยเหลือปรับเปลี่ยนแกไขแกนของปญหา
ความขัดแยงของประชาชนและชุมชนในระดับรากหญา สงเสริมสิทธิของ
คนจน ชนกลุมนอย บนพื้นฐานของความยุติธรรม การประสานสัมพันธ
ระหวางความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้งของนักศึกษาและประชาชน โดย
อาศัยความรวมมืออยางเปนสหวิทยาการขอคณาจารยในสถาบันที่มีความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร จิตวิทยา
ชีววิทยา ประสาทวิทยา ฯลฯ
ในการประเมินคณาจารย ควรมีเกณฑวาดวยสมรรถนะของการ
ปลูกฝงนักศึกษาใหเกิดพลังปญญาเพื่อนําไปสูสันติธรรม การมีเจตนารมณ
และความกลา ที่จะยกปญหาวิกฤตขึ้นมาแกไข และระดับความสามารถใน
การแปลงทฤษฎีสูการปฏิบัติวามีมากนอยเพียงใด
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4. บทบาทกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการตองใหความสําคัญกับการปฏิรูปหลักสูตร
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการเพาะตนกลาแหงปญญาเพื่อนําไปสู
ความสงบสุขของประชาชน ประเทศชาติ รวมถึงตระหนักวาการศึกษานั้น
มีความหมายกวาการเรียนรูวิชาการและการอบรมทักษะ รวมถึงไมลืมวา
เด็กและเยาวชนตองการเลนเพื่อสุขภาพทางอารมณ และพัฒนาความคิด
สรางสรรค การมีตารางเรียนที่เขมงวด และหลักสูตรที่อัดแนนจะเปนตัว
สกัดกั้นการเจริญเติบโตดานความคิด และความราเริงของเด็ก กระทรวง
ศึกษาตองกําหนดภาระการเรียนการสอนของทั้งนักเรียนและครู พิจารณา
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการออกแบบหลักสูตร จากที่เนนดานวิชาการ
และการแขงขัน มาเปนการเนนผูเรียนใหมีความคิดแบบมีเหตุมีผล ให
ความสําคัญกับความมีมนุษยธรรม
การพัฒนาบุคลิกภาพทางจริยธรรม
การมีทักษะชีวิต และฟูมฟกหนอกลาของสันติและความเมตตาใหเกิดขึ้น
ในมนุษยทุกคน
มิติที่ 3 มิติดานสิ่งแวดลอม
มโนทัศนสันติภาพในมิติเกี่ยวกับธรรมชาติใหความสําคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเปนการปองกันปญหาความขัดแยงอันจะเกิดจากการแยงชิงทรัพยากรที่
มีอยูจํากัด ในงานมหกรรมสันติวิธี พ.ศ. 2548 คณะอนุกรรมการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
รวมกับองคกรดานสันติวิธี (2549: 81-85) ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ประเด็นหลักของการพูดคุยในครั้งนี้คือการมีสวน
รวมของภาคประชาชน วาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดธรรมาภิบาลผานกระบวนการสรางความ
เขมแข็งของประชาสังคมที่เปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งระดับ
นโยบายและการปฏิบัติที่ดีในการแกไขปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ในการประชุมมีการ
ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่ชี้ใหเห็นวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งของสังคมเกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจของหนวยงาน
รัฐ
ความขัดแยงดังกลาวไดกอใหเกิดผลเสียหายหลายประการ กอใหเกิดความไมสงบสุขใน
สังคมไทยทุกระดับ ทั้งในเขตพื้นที่ ระหวางผูสนับสนุนและผูคัดคาน และในสังคมวงกวาง
วิธีการแกไขปญหาดังกลาวคือตองเพิ่มศักยภาพการรับรูขอมูลใหกับกลุมผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การคิดรวมกันกอนที่จะไปสูการตัดสินใจ
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย หนึ่ง ศึกษาความเปนมา มโนทัศน สภาพของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพในประเทศไทย และบริบททางสังคมจากเอกสาร สอง เก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยการ
สัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม และสาม วิเคราะหขอมูลโดยนํามโนทัศนการศึกษาเพื่อ
สันติภาพมาจัดแบงเปนยุคตางๆ ตั้งชื่อยุคตามลักษณะเดนของการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนั้นๆ
จากนั้นสรุปสาระและนําเสนอมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพในสามหัวขอคือ
บทบาทของ
การศึกษาเพื่อสันติภาพ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และมโนทัศนสันติภาพ

สรุปผลการวิจัย
มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศไทยมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงสอดคลอง
กับบริบททางสังคมไทยและสังคมโลก โลก ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 4 ยุค คือ ยุคที่ 1: ยุครับ
วิทยาการจากตางประเทศ ตั้งแตหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2515) ยุคที่ 2:
ยุคปญญาชนนําทาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534 ยุคที่ 3: ยุคทองของภาคประชาชน พ.ศ. 2535 – พ.ศ.
2546 และยุคที่ 4: ยุครวมพลังแกปญหาภาคใต พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน บริบทบาทสังคมตางๆได
สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพทั้งดานบทบาทของการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และมโนทัศนสันติภาพ ดังมีรายละเอียด คือ
บทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในยุคแรก (พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2515) สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสิ้นสุดลงและเริ่มเกิด
สงครามเย็นระหวางมหาอํานาจ สังคมโลกไดใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวทางสูสันติภาพ
โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศขนาดใหญ เชน องคการสหประชาชาติ และ
UNESCO
ปจจัยดังกลาวไดทําใหชุดความคิดเกี่ยวกับสันติภาพของประเทศทางตะวันตก
แพรกระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดวย
การศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนั้นจึงมีบทบาท
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มุงเนนการถายทอดวิทยาการความรูดานสันติภาพจากตางประเทศ ยุคดังกลาวจึงสามารถเรียกไดวา
เปนยุครับวิทยาการจากตางประเทศ
ตอมาในยุคที่ 2 (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534) เปนรอยตอทางประวัติศาสตรการเมืองไทยที่
เปลี่ยนผานจากการปกครองระบอบเผด็จการซึ่งยาวนานราว 30 ป มาเปนระบอบประชาธิปไตย
ความตึงเครียดจากการปกครองแบบเผด็จการรวมทั้งความแตกตางดานอุดมการณทางการเมืองชวง
สงครามเย็น
สงผลใหการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการเรียกรอง
ประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงและความไมเสมอภาค
อันเกิดจากนโยบายของรัฐ
กลุมคนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมทั้งบุกเบิกเรื่อง
การศึกษาเรื่องสันติภาพมักเปนกลุมปญญาชน นักคิด นักวิชาการ มโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ยุคนี้จึงเรียกไดวาเปนยุคปญญาชนนําทาง
ในยุคที่ 3 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546) สังคมไทยไดเผชิญปญหาความไมสมดุลในการพัฒนา
ประเทศทามกลางกระแสสังคมโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาสังคมทั้งในระดับมหภาค เชน วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 และระดับจุลภาคคือเศรษฐกิจ
ชุมชน ปญหาความเสื่อมโทรมและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ปญหารอบดานที่สงผลกระทบ
ตอประชาชนทุกกลุมสงผลใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
ในดานการศึกษาเพื่อสันติภาพก็เชนเดียวกัน ในยุคกอนหนาที่ประเด็นสันติภาพจํากัดวงอยูในกลุม
ปญญาชน แตในยุคนี้ภาคประชาชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพรสันติภาพ ทั้งดานการ
สรางหลักสูตรอบรมความรูและทักษะสันติภาพที่มีความหลากหลาย การทําคูมือเกี่ยวกับสันติวิธี
และการจัดกิจกรรมเพื่อสันติภาพ ทั้งกิจกรรมกลุมสัมพันธ นิทรรศการ และการรณรงคตางๆ
การศึกษาเพื่อสันติภาพที่แผขยายมาสูภาคประชาชนจึงทําใหเกิดกระบวนการสื่อสารใหมๆเพื่อ
ถายทอดคุณคาสันติภาพไปสูกลุมประชาชนที่กวางขวางขึ้น เชน ครอบครัว ประชาชนที่กําลัง
เผชิญความขัดแยงจากโครงการพัฒนาของรัฐ หรือความขัดแยงในชุมชน นักพัฒนา ผูนําชุมชน
นักบวช ฯลฯ รวมทั้งเปนการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยใชมุมมองใหมที่แตกตางออกไปจากเดิม คือ
จากมุมมองแบบสั่งการหรือแบบแนวตั้ง ไปสูมุมมองแนวนอนที่ใหความสําคัญกับประชาชนใน
ฐานลางของโครงสรางอํานาจมากยิ่งขึ้น วิวัฒนาการของการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนี้ จึงเรียกได
วาเปนยุคทองของภาคประชาชน
ในยุคที่ 4 (พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน) เปนยุคที่สังคมไทยกําลังประสบปญหาการใชความ
รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส เกิดเหตุการณ
ลอบยิงและวางระเบิดรายวัน ซึ่งผูรับผลจากความรุนแรงมีทั้งทหาร ขาราชการ พระสงฆ และ
ประชาชนทั่วไป ยิ่งไปกวานั้นเหตุการณดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบตอสันติภาพของคนพื้นที่
หากแตไดลุกลามเปนปญหาสันติภาพของคนในพื้นที่อื่นๆในลักษณะของอคติและความ
หวาดระแวงตอบางศาสนาและชาติพันธุ นอกจากนี้ปญหาดานการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจาก
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อดีตก็ยังคงไมหมดไป ทวายิ่งซับซอนและกอใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น
บทบาทสําคัญของ
การศึกษาที่จะเขามาชวยลดความขัดแยงในสังคมที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน คือ การสรางและถายทอด
ความรูและทักษะสําหรับเผชิญหนากับความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อคลี่คลายปญหาความ
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในฐานะที่เปนทั้งปญหาเฉพาะหนาและปญหาที่มีรากเหงาฝง
ลึกมายาวนาน วิวัฒนาการของการศึกษาเพื่อสันติภาพยุคนี้จึงเรียกไดวาเปนยุคแหงการรวมพลัง
แกปญหาภาคใต
วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ในยุคแรก (พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2515) การศึกษาเพื่อสันติภาพมักจัดขึ้นโดยวิธีประชุมวิชาการ
และการเผยแพรทางสิ่งพิมพ การประชุมดานสันติภาพสวนใหญเปนการประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่มีองคกรตางประเทศเปนแกนนําและมีมหาวิทยาลัยของไทยเปนเจาภาพจัดประชุม
เนื่องจาก
ขณะนั้นเปนชวงเริ่มตนของการเปดรับความรูดานสันติภาพจากตางประเทศ สวนสิ่งพิมพสันติภาพ
มักเปนหนังสือและบทความที่ประมวลความรูที่ไดจากการประชุมสันติภาพแตละครั้ง
สวน
หนังสือสันติภาพที่แปลจากตางประเทศมีจํานวนไมมากนัก
ในยุคที่ 2 (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534) มีการประชุมสัมมนาวิชาการและการตีพิมพหนังสือ
ดานสันติภาพเปนจํานวนมาก สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากองคการยูเนสโกประกาศใหป พ.ศ. 2529
เปนปสันติภาพสากล ซึ่งรัฐบาลไทยไดขานรับโดยการจัดกิจกรรมวิชาการตางๆขึ้นมากมาย
นอกจากการประชุมและสิ่งพิมพแลว การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในยุคนี้มีวิธีการที่หลากหลาย
มากขึ้น เชน การจัดการเรียนการสอนดานสันติภาพในระดับชั้นตางๆ ทั้งการปรับปรุงแบบเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา และการเรียนดานสันติภาพในระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ
วิชาเอกสันติศึกษา วิชาสันติศึกษา และวิชาสันติศาสตร นอกจากนี้ยังไดแกการสอดแทรก
สันติภาพในการเผยแผศาสนาดังเชนการบรรยายธรรมเกี่ยวกับสันติภาพของพุทธทาสภิกขุที่จัดขึ้น
นับสิบครั้ง และในยุคนี้เริ่มมีการจัดอบรมดานสันติวิธีแมจะยังไมแพรหลายนัก
ตอมาในยุคที่ 3 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546) การจัดประชุมสัมมนาดานสันติภาพและสิ่งพิมพ
สันติภาพทั้งประเภทหนังสือและบทความ มีจํานวนลดนอยลง แตการอบรมเกี่ยวกับสันติภาพและ
การแกไขความขัดแยงกลับเปนวิธีการที่เปนที่นิยมมากขึ้น ทั้งที่จัดโดยหนวยงานดานสันติภาพของ
มหาวิทยาลัยและองคกรภาคประชาชน สวนการทําวิจัยดานสันติภาพก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
การสอดแทรกสันติภาพผานการเผยแพรทางศาสนาที่สําคัญไดแก การเผยธรรมและงานเขียนของ
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) นอกจากนี้ในยุคดังกลาวยังมีการนํากิจกรรมกลุมสัมพันธมาใช
ในการปลูกฝงสันติภาพ และการนําเว็บไซตมาใชเปนชองทางสําหรับใหความรูดานสันติภาพ
ในยุคที่ 4 (พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน) การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพยังคงใชวิธีการเชนในยุคที่
ผานมา ในขณะเดียวกันไดปรับแนวทางที่ยืดหยุนแตกตางไปจากเดิมดวย เชน การจัดกิจกรรม
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สันติภาพในลักษณะ “มหกรรม” ที่เปนการรวมการปาฐกถา การนําเสนอบทความและงานวิจัยดาน
สันติภาพ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในชวงเวลาสั้นๆ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ เขาไวในงาน
เดียวกัน ดานการเรียนการสอนเพื่อสันติภาพไดมีการจัดทําหลักสูตรที่ประยุกตความรูและทักษะ
สันติภาพเขาไวในงานดานสาธารณสุข มีการใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเปนวิธีการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีสันติภาพ ดานกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวของกับสันติภาพก็มีความเปดกวางมาก
ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ศาสนิกชนตางนิกายปฏิบัติเพื่อเพาะบมสันติภาพรวมกัน
มโนทัศนสันติภาพ
ในยุคที่ 1 (พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2515) มโนทัศนสันติภาพมักเปนเรื่องสงคราม เนื่องจากเปน
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไมนานนัก
ประกอบกับความตึงเครียดระหวางอุดมการณทาง
การเมืองของมหาอํานาจสองฝายในรูปของสงครามเย็น
สวนมโนทัศนสันติภาพดานอื่นๆมี
หลักฐานไมมากนัก แตพอทําใหเห็นวาในยุคนั้นมีการใหความสําคัญกับเรื่องกฎหมายในฐานะที่
เปนกฎระเบียบใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ และมีหลักฐานเอกสารที่เชื่อมโยงถึงแนวคิด
ของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ และแนวคิดอหิงสาของมหาตมะ คานธี
ในยุคที่ 2 (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2534) ปรากฏหลักฐานวามโนทัศนสันติภาพในสังคมไทยมี
ความหลากหลายอยางยิ่ง ดานมิติความเปนมนุษยมีแนวคิดดานธรรมชาติของมนุษยกับสันติภาพ
การใชเหตุผลตามแนวทางปรัชญา การใชปญญาตามแนวทางของศาสนาตางๆ และการใชสันติวิธี
อันมีฐานมาจากคุณคาที่ดีงามภายในจิตใจ
ดานมิติทางสังคมมีทั้งมโนทัศนสันติภาพเกี่ยวกับ
สงคราม ความขัดแยง และความรุนแรง องคกรระหวางประเทศ ความยากจน และความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยี ภัยจากนิวเคลียร นอกจากนี้ยังพบวาหลักสูตรและนโยบาย
การศึกษาของไทยเริ่มบรรจุคุณคาเรื่องสันติภาพ และสันติวิธีครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 มิติดาน
สิ่งแวดลอมมักเกี่ยวของกับปญหามลพิษ
และความไมสมดุลในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปน
สําคัญ
ถัดมาในยุคที่ 3 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546) มโนทัศนสันติภาพยังคงมีความหลากหลาย
เชนเดียวกับยุที่ผานมา ในมิติความเปนมนุษยมีแนวทางที่เพิ่มเติมจากเดิมคือแนวทางมนุษยนิยมที่
เนนความรักของมนุษย และดานสุขภาพสังคมที่เห็นวาสุขภาพดีเปนผลจากการมีสังคมที่ดี คือ
สังคมที่เปนธรรมและอยูรวมกันอยางสันติ มโนทัศนสันติภาพในมิติทางสังคมไดขยายครอบคลุม
ไปถึงวัฒนธรรมสันติภาพซึ่งแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตและวิธีคิดของทุกคน แนวคิดนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการสงเสริมสันติภาพขององคการสหประชาชาติดวย
สวนมโนทัศนสันติภาพในมิติดาน
สิ่งแวดลอมมักเกี่ยวของกับปญหามลพิษและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันจะยิ่งมีอยู
อยางจํากัด ไดแก กรณีแกงเสือเตน ปญหาดานพลังงานระหวางประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา
การจัดสรรทรัพยากรน้ํา กรณีทอกาซไทย-มาเลเซีย และเขื่อนปากมูลเปนตน
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และในยุคที่ 4 (พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน) มโนทัศนสันติภาพที่แตกตางจากยุคอื่นๆอยางเห็น
ไดชัด ไดแก การใหความสําคัญตอสันติภาพในวัฒนธรรมซึ่งสังคมไทยไดขยายองคความรูออกไป
อยางกวางขวาง จนครอบคลุมทั้งความเชื่อ อคติ เพศสภาพ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม ตํานาน การ
ใชชีวิตในครอบครัว สื่อสารมวลชน ฯลฯ ในสวนของการจัดการเรียนการสอนดานสันติภาพ ที่
เปนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาปจจุบันนับวามีวิวัฒนาการมากจากในอดีตทั้งในแงวิธีการ
และวิธีคิด การเรียนการสอนไดพัฒนาจนเกิดหลักสูตรที่เนนศึกษาจากพื้นที่จริงที่มีปญหาสันติภาพ
นอกจากนี้การเรียนการสอนของหลายๆสถาบันยังไดพัฒนาเครือขายความรวมมือออกไปอยาง
กวางขวางรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น องคการภาคประชาชน รวมถึงมหาวิทยาลัยจากตางประเทศ ซึ่ง
จะเปนผลดีในแงการถายทอดและพัฒนาองคความรูดานสันติภาพที่แตกตางหลากหลายระหวางกัน
และกัน นอกจากนี้การศึกษาเพื่อสันติภาพไดยกระดับจากวิชาที่เนนหนักไปทางวิชาการ คือเนน
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดสันติภาพ แตเริ่มมีการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงเขากับวิชาชีพ
และการดํารงชีวิตมากขึ้น รวมทั้งใชแนวทางจิตปญญาศึกษาที่พยายามจะกาวพนจากการเรียนเพื่อ
เกิดความรู แตมุงสรางกระบวนการใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปญญา
เมื่อเปรียบเทียบมโนทัศนสันติภาพของไทยกับของสังคมตะวันตกแลวพบวา วิวัฒนาการ
ทางความคิดบางสวนมีทิศทางที่แตกตางกัน คือ มโนทัศนสันติภาพของตะวันตกวิวัฒนาการจาก
มโนทัศนเชิงลบเปนมโนทัศนเชิงบวก
และจากสันติภาพภายนอกสูสันติภาพทั้งภายนอกและ
ภายใน ในขณะที่มโนทัศนสันติภาพของไทยมีการใหความสําคัญกับสันติภาพภายใน และสันติภาพ
เชิงบวกมาตั้งแตครั้งอดีตแลว โดยเฉพาะแนวทางทางพระพุทธศาสนา ซึ่งครอบคลุมตั้งแตเรื่อง
การไมเบียดเบียน การเมตตาเอื้อเฟอ การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เปนตน หลักพุทธศาสนาดังกลาวเปน
หลักธรรมที่ธํารงสังคมไทยใหสงบสุขมายาวนาน และถูกนํามาอธิบายเรื่องสันติภาพโดยตรงอยาง
นอยที่สุดก็ตั้งแต พ.ศ. 2496 ในการบรรยายธรรมของสุชีโวภิกขุหัวขอ “Buddhism and the world
peace”

อภิปรายผลการวิจัย
การดํารงชีวิตอยางปลอดภัย สุขสงบเปนความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย
การอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคมก็เพื่อธํารงรักษาเสถียรภาพดานนี้เปนสําคัญ ปรากฏการณ
ความรุนแรงมากมายในปจจุบันสะทอนใหเห็นวา
สังคมมนุษยมีขอบกพรองจนคนบางกลุมไม
สามารถบรรลุเจตนารมณแหงการอยูรวมกันได ตัวอยางที่สังเกตไดงาย ไดแก สงครามและความ
รุนแรง การแยงชิงทรัพยากร ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา การละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเกินพอดี
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อยางไรก็ตาม ปรากฏการณดังกลาวก็ไมอาจทําใหดวนสรุปถึงความตกต่ําทางสังคมได
งายๆ เพราะในอีกดานหนึ่ง สังคมไทยไดมีความพยายามที่จะกาวไปสูความเปนอารยะนั้น โดยการ
พัฒนาระบบคิด ระบบสังคมที่เอื้อตอการอยูอยางสงบสุข นับตั้งแตสมัยโบราณที่สังคมยึดโยงอยู
กับความศรัทธาทางศาสนา และวิถีชีวิตแบบชุมชน สูยุคพัฒนาแบบสมัยใหม ที่มีการเปดรับ
แนวคิดสันติภาพจากตางประเทศ ยุคที่สันติภาพแพรหลายในกลุมปญญาชน ขยายไปยังภาค
ประชาชน
จวบจนถึงยุคปจจุบันที่ทั้งสังคมรวมพละกําลังแกปญหาความขัดแยงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
การเรียนรูสันติภาพรวมกันของสังคมไทยตั้งแตอดีตที่ผานมามีวิวัฒนาการทางความคิดที่
กาวหนาขึ้นเปนลําดับในเรื่องสันติภาพ ทั้งที่มีความละเอียดลุมลึก และประเด็นที่กวางขวางขึ้น
ความนาสนใจของมโนทัศนการศึกษาเพื่อสันติภาพของไทยมีหลายประการ ดังขอสังเกตตอไปนี้
1. สังคมไทยมีพื้นฐานการเรียนรูสันติภาพทั้งบวกและลบ
ทุนทางสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูสันติภาพของไทยมีอยูหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถี
ชีวิตที่ใหความสําคัญกับศาสนา ดังจะเห็นไดวาองคกรและบุคลากรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงคุณคาสันติภาพใหกับสังคม
ผลงานของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ
(ประยุทธ ปยุตฺโต) เปนที่ประจักษแกสังคมถึงการใหความสําคัญกับหลักพุทธศาสนาในการสราง
สังคมใหมีสันติภาพ
ลักษณะสังคมไทยที่มีความเปดกวางทางศาสนา ทําใหประเทศไทยไมตองประสบความ
ขัดแยงทางศรัทธาความเชื่อดังเชนสังคมอื่น แตหลักทางศาสนาหลายศาสนาไดมีสว นชวยค้ําจุน
สันติภาพ ในปพ.ศ. 2520 องคกรคริสตศาสนาในประเทศไทยไดตั้งคณะกรรมการยุติธรรมและ
สันติแหงประเทศไทยขึ้น ซึ่งนับเปนเรื่องกาวหนาไมนอยทีเดียวในยุคนั้น หลายปมานี้ในประเทศ
ไทยมีการตีพิมพคําสอนของติช นัท ฮันห ภิกษุชาวเวียดนามนิกายมหายาน มีหนังสือจํานวนมากที่
เกี่ยวของกับสันติภาพดวย จนกระทั่งในป พ.ศ. 2550 ที่ขณะนักบวชจากหมูบานพลัมประเทศ
ฝรั่งเศสและเวียดนาม เดินทางมาจัดโครงการ “สูศานติสมานฉันท” และ “ศิลปะแหงศานติ”
ปรากฏวามีชาวไทยเขารวมกิจกรรมนับพันคน
เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงการเปดกวางทางศาสนา
และพรอมที่จะยอมรับแกหลักที่สําคัญแมจะตางศาสนาตางนิกายที่ตนนับถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสื่อสารกันในเรื่องสันติภาพอันเปนคุณคาสากลไมวาของมนุษยเชื้อชาติศาสนาใด
พื้นฐานทางศาสนาของสังคมไทยซึ่งเอื้อตอการเรียนรูสันติภาพตามที่วิเคราะหมานี้
สอดคลองกับทัศนะของชัยวัฒน สถาอานันท (2539ค) ที่ไดวิเคราะหศาสนาหลักทั้งหาของเอเชีย
คือ พุทธ ฮินดู อิสลาม เตา และขงจื๊อ วาเปนองคประกอบสําคัญและเปนจุดแข็งของวัฒนธรรมใน
เอเชียซึ่งมีศักยภาพในการใหความชอบธรรม และกอใหเกิดทางออกที่สันติ เพื่อเผชิญกับปญหา
ความรุนแรงตางๆได
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นอกจากศาสนาหลักดังกลาวแลว คติความเชื่อแบบวิญญาณนิยม (animism) ของชนกลุม
นอยตางๆในประเทศไทย รวมถึงที่ผสมผสานอยูในวิถีของชาวพุทธบางกลุม ก็มีสวนในการเรียนรู
เรื่องสันติภาพของกลุมชนนั้นๆอยูดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวอยางเชน
โลกทัศนของชาวปกาเกอญอที่สืบทอดผานอื่อทา หรือเพลงพื้นบาน สื่อใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งคุมครองตามธรรมชาติ และตัวมนุษย รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จุดรวมของความเชื่อแบบวิญญาณนิยมในหลายๆกลุมชน คือความเชื่อวา
ธรรมชาติไมใชของมนุษย แตเปนของเจาฟา เจาน้ํา รุกขเทวดา พระแมโพสพ โลกทัศนดังกลาว
ทําใหคนเหลานั้นปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความออนนอม
บอยครั้งที่ความขัดแยงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบานและนายทุน ถูกตอบโตดวยพิธีกรรมบวชปาตามคติความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม และในบางกรณีความเชื่อแบบวิญญาณนิยม ไดถูกสรางเปนกระบวนการควบคุมทางสังคม
โดยการใหการอบรมสั่งสอน การสรางกฎจารีตประเพณีและพิธีกรรม เพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตาม
ขอบเขตที่สังคมคาดหวังไว
เชน สังคมของชาวมูเซอแดงที่พิมุข
ชาญธนะวัฒน (ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548) ไดศึกษาวิจัย
นอกจากทุนทางสังคมในดานศาสนาแลว วิถีการดํารงชีวิตแบบชุมชนที่มีความเนนแฟน
ก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยประคับประคองสังคมขนาดเล็ก
ใหยืนหยัดอยูไดในกระแสความไม
แนนอนทางเศรษฐกิจ เชนตัวอยางวิกฤตทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ที่ทําใหคนจํานวนมากตกงาน
หรือมีหนี้สิน ชาวชนบทที่มาขายแรงงานในเมืองเลือกที่จะกลับถิ่นฐานบานเกิด เพราะยังมีที่ทํากิน
ในตางจังหวัด หรือหากไมมีที่ทํากินก็สามารถอาศัยอยูกับญาติทามกลางเพื่อนบานชุมชนที่คุนเคย
การรูสึกถึงความมีตัวตนและกําลังใจ ทําใหชนชั้นแรงงานโดดเดี่ยวนอยกวาชนชั้นเจาของทุนซึ่ง
มักมีความสัมพันธกับคนรอบขางแบบทุติยภูมิ จากตัวอยางนี้มิไดหมายความวาคนจนโชคดีกวาคน
รวย เพราะแทที่จริงแลวคนจนตองประสบกับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอยูมาก แตตัวอยางนี้
เปนอุทาหรณวาความสัมพันธแบบไมเปนทางการของคนในครอบครัว และชุมชนเปนสิ่งที่สําคัญ
ระดับหนึ่งในการเกื้อกูลสันติภาพภายในบุคคล
ทุนทางสังคมไทยดานอื่นๆที่จะชวยสนับสนุนตอการมีสันติภาพมีอีกหลายประการ ดังที่
พระไพศาล วิสาโล (ปาฐกถา, 2 พฤศจิกายน 2550) ไดวิเคราะหไว ทั้งในดานสํานึกทางการเมือง
แบบมีสวนรวมที่ขยายตัวมากขึ้น ภาครัฐมีความสนใจเรื่องสันติวิธีมากขึ้นทั้งในนโยบายและการ
ปฏิบัติ
และสังคมไทยมีประสบการณและความสําเร็จในการระงับความขัดแยงไมใหกลายเปน
ความรุนแรงไดหลายครั้ง
ทั้งนี้สิ่งที่เปนมรดกตกทอดทางสังคมก็ใชวาจะมีแตดานดีเสมอไป วัฒนธรรมแบบอํานาจ
นิยมของสังคมไทย ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษวิจารณเสมอวาเปนรากเหงาที่สนับสนุนใหเกิดความ
รุนแรงทั้งทางกายภาพ และเชิงโครงสราง รวมทั้งการยอมรับวาทุกขคือผลจากกฎแหงกรรม ก็เปน
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ปจจัยเสริมใหความรุนแรงดําเนินไดตอไปโดยไมไดรับการแกไข คานิยมแบบแขงขันโดยเฉพาะ
ในดานความมั่งคั่ง จะยิ่งเปนปจจัยเรงใหความเหลื่อล้ําทางสังคมยิ่งหางออกไป
โดยสรุปก็คือพื้นฐานทางสังคมไทยมีทั้งดานบวกที่ชวยหนุนสงเสริมใหการเรียนรู
สันติภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และดานลบที่เปนอุปสรรคตอการสรางสันติภาพ หรือ
กระทั่งกอปญหา ทางออกของสังคมไทยก็คือตองสามารถวิเคราะหจุดแข็ง แลวดึงปจจัยบวกมาใช
ใหเต็มศักยภาพ และรักษาปจจัยเหลานั้นใหยังคงเปนหลักทางสังคมตอไป ขณะเดียวกันก็ควร
ตระหนักถึงความเสื่อมถอยของปจจัยบวกดังกลาว ไมวาจะเปนศาสนา และความสัมพันธทาง
สังคม ที่ตางก็ถูกกระทบกระเทือนโดยคานิยมใหมๆที่ฉาบฉวยลอใจกวากัน หากสังคมไทยมี
ศักยภาพมากพอ การสรางระบบคิด ระบบทางสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากปจจัยบวกเหลานี้ ก็จะ
ทําใหหนทางแหงสันติภาพไทยดําเนินไปบนหนทางที่ไมประมาท
สําหรับพื้นฐานดานลบก็
จําเปนจะตองแกไขใหหมดไป และปองกันไมใหเกิดเพิ่มขึ้น
2. การศึกษาเพื่อสันติภาพมีความเปนพหุวิทยาการของศาสตร ที่เนนหนักไปในมิติดาน
ระบบสังคม
จากการวิเคราะหตีความมโนทัศนสันติภาพในสังคมไทย โดยแบงกรอบคิดหลักสําหรับ
ศึกษาไว 3 ประเภท คือ มิติความเปนมนุษย มิติทางสังคม และมิติเกี่ยวกับธรรมชาติ พบวามโน
ทัศนสันติภาพที่ถูกถายทอดในสังคมไทยมีความหลากหลาย
มโนทัศนสันติภาพมิติความเปน
มนุษย เกี่ยวของกับการตั้งคําถามตอธรรมชาติของมนุษยดานการใชความรุนแรง เกี่ยวของกับ
ศาสนาตางๆ แนวคิดมนุษยนิยม เหตุผลนิยม จิตวิทยา รวมทั้งสุขภาพ มโนทัศนสันติภาพมิติ
ทางสังคม เกี่ยวของกับ สงคราม ความขัดแยง ความรุนแรง กฎหมาย องคกรระหวางประเทศ
ความยากจน ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน สื่อและเทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
มโนทัศนสันติภาพในมิติเกี่ยวกับธรรมชาติ
เกี่ยวของความสมดุลในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ความขัดแยงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความเคารพและจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม เมื่อจําแนกมโนทัศนออกเปนแตละมิติแลว มโนทัศนสันติภาพในมิติทาง
สังคมเปนชุดมโนทัศนหลักของสังคมไทยและของตางประเทศตั้งแตยุคแรกๆของการสรางศาสตร
สันติภาพจนปจจุบัน มโนทัศนชุดนี้มีความเกี่ยวของอยูกับความผาสุกทางกายภาพเปนหลัก อันมี
ลักษณะสังเกตไดจับตองได ไดแก การไมมีสงคราม การไมใชความรุนแรงตอกัน การกินดีอยูดี
ฯลฯ ภาวะไมมีสันติภาพดังกลาวคงยังไมไดรับการแกไขใหหมดสิ้นไป และยังดําเนินตอใน
กระแสการกอการรายสากล อคติทางชาติพันธุและศาสนา และการแยงชิงอํานาจทางการเมืองของ
ผูนําประเทศโลกที่สาม
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สวนสันติภาพมิติความเปนมนุษยถูกกลาวถึงนอยกวาอยางเห็นไดชัด ลักษณะของมิติดาน
นี้สังเกตจับตองไดยากกวา เปนเรื่องของความความสงบ ความเปนอิสระ ความมั่นคงทางจิตใจ
ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ มิใชแตเพียงในแวดวงสันติภาพเทานั้น แมแตการดําเนินชีวิตของมนุษย
ทั่วๆไปมิติภายในเชนนี้ก็ไดรับความใสใจนอยกวามิติภายนอก ความนิยมในการหาความสุขจาก
ผัสสะภายนอก อาจทําใหมนุษยจํานวนมากถอยหางจากสันติภาพอันละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีก
แตในขณะเดียวกันความทุกข และความตีบตันทางปญญา ก็มีโอกาสนําพามนุษยใหกลับมาใสใจ
มิติภายในนี้มากขึ้นในอนาคตเชนกัน
ดานมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมปรากฏนอยมากในวงการสันติภาพไทย อาจไมใชเพราะ
สังคมไทยไมใสใจปญหาสิ่งแวดลอม แตเปนไปไดวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมดําเนินไปอยางเปน
อิสระจากประเด็นทางสังคมอื่นๆ เปนเรื่องที่มนุษยเขาไปมีบทบาทในการปกปองมิใหธรรมชาติ
ถูกทําลายอยางเกินพอดี สวนในแวดวงสันติภาพนั้นใหความสําคัญไปที่ความขัดแยงจากการแยง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ไมคอยกลาวถึงจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติเทาใดนัก ใน
ปจจุบันนี้เวทีสันติภาพสากลใหความใสใจกับสันติภาพระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ภายใตกระบวนคิดสันติภาพแบบองครวม (holistic peace) ที่เนนย้ําถึงความสัมพันธอยางแนบแนน
ระหวางธรรมชาติและชีวิตมนุษย
จึงมีความเปนไปไดวาในอนาคตมโนทัศนนี้จะคอยๆเขามา
แพรหลายในประเทศไทย ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหประเด็นสิ่งแวดลอมกลายเปน
ประเด็นหลักของสังคมและของโลกก็คือ ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก
สถานการณนี้จึงเปนโอกาสอันดีที่สังคมไทยจะเรงกระตุนจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติ รวมทั้งการ
เผยแพรกระบวนทัศนแบบองครวม
จากความเปนพหุวิทยาการของมโนทัศนสันติภาพไทยทั้ง 3 มิติ มีขอสังเกตวา การจัดการ
ศึกษาเพื่อสันติภาพแตละครั้ง รวมถึงสิ่งพิมพดานสันติภาพตางๆ มโนทัศนสันติภาพเหลานี้มักมี
สภาพแยกขาดจากกัน
นักคิดดานสันติภาพที่สนใจเรื่องสงคราม หรือความรุนแรงก็มักไมให
ความสําคัญกับมิติจิตวิญญาณ นักคิดสันติภาพที่สนใจเรื่องศาสนาก็มักอธิบายสันติภาพดิ่งเดี่ยวไป
ในแนวทางธรรมะ
การพัฒนาการศึกษาสันติภาพที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูมิติสันติภาพที่
ครบถวนจึงเปนสิ่งที่นาสนใจในอนาคต
ปจจุบันสิ่งพิมพที่ไดรวบรวมมโนทัศนสันติภาพไวมากกวา 1 มิติมักเปนหนังสือรวม
บทความ และหนังสือที่ใชประกอบการเรียน หนังสือรวมบทความเชน ประมวลความรูเรื่อง
สันติภาพ สันติศึกษากับการแกไขปญหาความขัดแยง สูศานติเสรี เปนตน สวนหนังสือที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไดแก
เอกสารการสอนวิชาสันติศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ หนังสือมนุษยกบั สันติภาพ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตัวอยางของการอบรม การวิจัยและพัฒนาสันติภาพ ซึ่งสามารถเปนความหวังดานการใชมโนทัศน
ที่หลากหลาย ไดแก การอบรมในหลายๆหลักสูตรของเสมสิกขาลัย ที่ใหความสําคัญกับการ
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สื่อสารระหวางมนุษย การใชหลักอริยสัจสี่
แนวทางจิตวิทยาการปรึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ความรูสึก และความตองการ และการใชหลักความเมตตา ดานการวิจัยและพัฒนาของศูนยศึกษา
สันติภาพและความขัดแยง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เขาไปแกปญหาความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของจากหลายภาคสวน นอกจากนี้ใช
มโนทัศนสันติภาพทั้งแนวทางจิตวิญญาณและศาสนา การเยียวยาทางจิตใจ การใชวัฒนธรรมเปน
สื่อกลางในการทําความเขาใจและลดอคติ การใหความสําคัญกับการคนหาความจริง รวมไปถึง
การนําเสนอนโยบายระดับรัฐ สวนการเรียนและกิจกรรมอบรมนักศึกษา ของศูนยจิตตปญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําคําสอนของศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ มาเปน
เครื่องมือสําหรับใหเกิดการหยั่งรูภายในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสัมผัสความจริง ความดี ความงาม
ของชีวิต
ธรรมชาติของสันติภาพมีความสัมพันธกับมิติทั้งภายใน ภายนอก สิ่งแวดลอมทั้งที่เปน
ธรรมชาติและที่ประดิษฐสรางขึ้นอยางไมสามารถจะแยกขาดออกจากกัน การศึกษาที่การศึกษา
นําเสนอสันติภาพใหกับสังคมเพียงดานเดียว จะสงผลตอการรับรูสันติภาพของคนในสังคมแคบ
และไมสมบูรณ ซึ่งทายที่สุดจะนํามาซึ่งสังคมที่มีสันติภาพอยางไมสมบูรณดวยเชนกัน
3. การศึกษาเพื่อสันติภาพเนนลักษณะความรูที่เปนขอมูล ขาวสาร มากกวาความรูที่จะ
นําไปสูความเขาใจ
สังคมไทยไดสรางวิธีการเรียนรูสันติภาพขึ้นหลายวิธี
ซึ่งมีศักยภาพในการทําใหคนใน
สังคมรูและเขาใจสันติภาพในระดับที่แตกตางกันออกไป หากเรียนรูสันติภาพโดยอาศัยตํารา และ
การบอกกลาวจากผูรู โดยการประชุม สัมมนา หรือการสอน ผูเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาวา อะไรคือ
สันติภาพ หรือแนวทางที่จะทําใหเกิดสันติภาพเปนอยางไร ความรูอันจะเกิดจากกระบวนการ
เหลานี้จึงอยูในระดับที่เปนขอมูล และขาวสาร แตหากการเรียนรูสันติภาพเปนกระบวนการที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดเขาไปสัมผัสกับสันติภาพโดยตรง เชน การศึกษาเขาไปมีประสบการณในพื้นที่
ขัดแยง การอบรมโดยสรางสถานการณจําลอง ใชประสบการณของตนเองเปนกรณีศึกษา การทํา
กิจกรรมกลุมสัมพันธ หรือกิจกรรมภาวนาของศาสนา กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอผูเรียน ไมเพียงแคในระดับขอมูลขาวสาร แตจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความรูสึก
นึกคิด หรือวิถีในการดํารงชีวิต อันเกิดขึ้นบนพื้นฐานแหงความเขาใจอยางลึกซึ้ง
การศึกษาเพื่อสันติภาพของประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเนนการถายทอดความรูที่
เปนขอมูล ขาวสารเปนหลัก โดยเฉพาะในยุคตนๆที่เต็มไปดวยการประชุม สัมมนา ปาฐกถา และ
สิ่งพิมพสันติภาพ สวนการศึกษาที่จะนําไปสูการเขาใจสันติภาพอยางแทจริง จนกระทั่งซึมซาบ
เขาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้นมีนอยกวาอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆที่ผานมาได
เกิดการอบรม การจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชน กิจกรรมทางศาสนา และกระบวนการสอนแบบ
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ใหมๆ ซึ่งมีจุดเนนอยูที่การเรียนรูประสบการณสันติภาพดวยตนเอง การศึกษาเพื่อสันติภาพใน
ลักษณะนี้แพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา
สําหรับการศึกษาในระดับกอนอุดมศึกษาของไทยมีความเกี่ยวของระหวางการศึกษากับ
สันติภาพไมมาก แมวาในนโยบายการศึกษาจะปรากฏถอยคําที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
สันติภาพ แตกลับไมปรากฏแผนงานที่จะนํามาใชในการปฏิบัติ
งานวิจัย และบทความวิชาการดานการศึกษาหลายชิ้น เสนอใหมีการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเกี่ยวกับสันติภาพ เชน งานของวารี พิศาลภัทรคุณ (2531) วิจิตร ศรีสะอาน (2529) วิชัย
ตันศิริ (2529) และวีระนุช ไมไทย (2530) ซึ่งหากเปนดังนั้นการศึกษาเพื่อสันติภาพ จะมีลักษณะ
ที่มุงใหความสําคัญกับเนื้อหา
สวนการศึกษาเพื่อสรางการเรียนรูสันติภาพในระดับที่เปนความ
เขาใจ ยังสามารถจัดไดในลักษณะอื่นๆ เชน
3.1 การเชื่อมโยงเปาหมายของทุกรายวิชาไปยังสันติภาพ ความรูแตละแขนงที่มนุษย
คิดคนคน เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองธรรมชาติของมนุษยที่ตองการอยูรวมกันอยางสงบสุข
ถา
การศึกษาสามารถจัดใหบรรลุเปาหมายของแตละอยางแทจริง ก็จะทําใหการศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นเปน
การศึกษาเพื่อสันติภาพไดโดยไมตองอาศัยการสรางรายวิชาใหม ผูวิจัยไดลองประยุกตเปาหมาย
ของ “สาระและมาตรฐานการเรียนรู” จากกลุมสาระการเรียนรูตางๆของหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.
2544 พบวาการศึกษาไทยสามารถกําหนดเปาหมายของวิชาตางๆใหเอื้อตอการสรางสันติภาพได
ดังนี้
วิชาในกลุมสังคมศาสตรใหความรูทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร จริยธรรม การเมือง
เศรษฐศาสตร กฎหมาย ตองการใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เกิดเจตคติที่ดีตอเพื่อนมนุษย เคารพสิทธิผูอื่น มี
ความพอดีในการบริโภค เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาใน
หลักธรรมในศาสนา เห็นแกประโยชนสวนรวม ฯลฯ
วิชาในกลุมวิทยาศาสตรเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตร
ไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังตองการใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ในสวนของวิชาคณิตศาสตรเนนใหมนุษยรูจักคิดอยางมีเหตุมีผล มีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ รวมทั้งการแกปญหาอยางถูกตองเหมาะสม
วิชาในกลุมมนุษยศาสตร ทั้งวิชาภาษาไทย และภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารสําหรับสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และวิชาศิลปะมีเปาหมายเพื่อฝกการเรียนรูการ
สังเกตที่ละเอียดออนอันนําไปสูความรักและเห็นคุณคาตอสิ่งรอบตัว
ทั้งยังกลอมเกลาจิตใจให
งดงาม มีสมาธิ มีสุขภาพจิตที่สมดุล
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3.2 การสรางวิถีแหงสันติภาพขึ้นภายในโรงเรียน
ระบบการศึกษาไทยไดรับขอ
วิพากษวิจารณเสมอเกี่ยวกับการเพาะบมความรุนแรงทั้งทางกายภาพ และเชิงโครงสราง ทั้งจาก
ขาวการลงโทษนักเรียนอยางรุนแรง การลวงละเมิดทางเพศนักเรียน การใชกําลังตัดสินปญหา
ระหวางเด็กนักเรียน คานิยมการแขงขันที่ถูกปลูกฝงจากโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งอาจเสี่ยงที่นักเรียนจะ
เรียนรูเอาวิถีของการปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรุนแรงไปใชในชีวิตประจําวัน และเมื่อเติบโตขึ้นก็มี
โอกาสที่จะถายทอดความรุนแรงนั้นเปนมรดกแกรุนถัดๆไป
การสรางวัฒนธรรมสันติภาพใน
โรงเรียนจึงเปนสําคัญเหนือการถายทอดเนื้อหาความรู
ขอเสนอจากการสัมมนานานาชาติหัวขอ “Cultivating Wisdom, Harvesting peace” ซึ่ง
ตีพิมพโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ไดนําเสนอแนวทางการบูรณาการสันติภาพ
เขากับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาครู บทบาทของสถานศึกษา
และบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ สวนอมรวิชช นาครทรรพ และจิรัฐกาล พงศภคเธียร (2549)
ไดเสนอทางเลือกในการสอนสันติศึกษา ไดแก การสอนสันติศึกษาผานภาษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม การใชระบบการประเมินผลแบบรวมมือ และการสอนโดยบูรณาการเขากับวิชาตางๆ
นักการศึกษาหลายทาน เชน ไพฑูรย สินลารัตน (2529ข) อาภรณ เชื้อประไพศิลป
(สัมภาษณ, 27 ธันวาคม 2550) และ วไล ณ ปอมเพ็ชร (สัมภาษณ, 24 มกราคม 2551) มีทัศนะวา
การพัฒนาการศึกษาใหเปนไปเพื่อสันติภาพตองเริ่มตั้งแต การพัฒนาครู รวมทั้งสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตครูดวย
เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศสันติภาพขึ้นในโรงเรียนและ
หองเรียน ครูเองจึงตองเปนผูที่มีสันติภาพ รูวิธีการจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศของ
โรงเรียนใหมีสันติภาพ ตัวอยางเชนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเริ่มตนการพัฒนาอาจารย โดย
มีนโยบายใหอาจารยในมหาวิทยาลัยลาหยุดเพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทางของศาสนาตนโดยไมคิด
เปนวันลาราชการ
รวมทั้งจัดอบรมการเปนกระบวนกรดานจิตตปญญาศึกษาใหกับอาจารยที่มี
ความพรอมและสนใจ
หากการศึกษาไทยตองการพัฒนาสันติภาพใหกับครู ก็จําเปนที่จะตอง
กําหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเชนเดียวกัน
3.3 การสงเสริมสันติภาพมิติภายในจิตใจ การศึกษาเพื่อสันติภาพในปจจุบันยังให
ความสําคัญกับสันติภาพภายใจจิตใจคอนขางนอย ทั้งที่นักสันติภาพหลายคนเชื่อวาจิตใจของมนุษย
เปนบอเกิดของสันติภาพทั้งปวง หากโรงเรียนหันมาใหความสนใจการพัฒนาสันติภาพมิติในจิตใจ
มากขึ้น จะทําใหสันติภาพในสังคมไทยเกิดความสมบูรณมากขึ้น โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูให
นักเรียนเกิดสันติภาพภายในไดหลายวิธี เชน หากตองการใชแนวทางทางศาสนา ควรเนนการจัด
กิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดสัมผัสความสงบภายในจิตใจตามแนวคิดของศาสนานั้นๆ อาจโดยการ
สวดมนต กิจกรรมภาวนา หรือการบําเพ็ญประโยชน หากตองการใชหลักเหตุผลของปรัชญาเปน
แนวทาง โรงเรียนควรเนนพัฒนานักเรียนใหเปนคนมีเหตุมีผลในการดํารงชีวิตกับผูอื่น ดาน
แนวทางมนุษยนิยม ควรจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรัก ความ
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เมตตา และไมเบียดเบียนผูอื่น สวนแนวทางจิตตปญญาศึกษา ใหนักเรียนสามารถนํากิจกรรมศิลปะ
ดนตรี ธรรมชาติ การภาวนา ฯลฯ มาใชเปนเครื่องมือสําหรับใหนักเรียนไดใชพิจารณาใครครวญ
จนนําไปสูปญญา
4. การศึกษาเพื่อสันติภาพยังไมเปนการศึกษาเพื่อมวลชน
แมวางานวิจัยฉบับนี้จะไมสามารถเรียบเรียงเหตุการณเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยไวไดทั้งหมด แตตามที่รวบรวมไดพบวาวามีเหตุการณ กิจกรรม และ
สิ่งพิมพที่เกี่ยวของอยูนับรอยนับพันรายการ
แมจะเปนปริมาณที่มากแตก็ควรนํามาพิจารณาวา
การศึกษาเพื่อสันติภาพของไทยเปนการศึกษาเพื่อมวลชนหรือไม
วิธีการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพที่นิยมจัดขึ้นไดแกการจัดประชุมสัมมนา
ซึ่งในแตละ
ครั้งมีผูเขารวมในจํานวนหลักสิบถึงหลักรอยคน และในหลายครั้งผูเขารวมกิจกรรมมาจากกลุม
เดิมๆ สําหรับสิ่งพิมพสันติภาพมักตีพิมพครั้งละไมมาก คือประมาณ 1,000 - 3,000 เลม ใน
จํานวนนี้มีไมมากนักที่จะถูกตีพิมพซ้ํา กลุมผูซื้อสวนใหญไดแกกลุมนักวิชาการ ปญญาชน หาก
สํารวจรายการยืม-คืนรายชื่อเหลานี้จากหองสมุดจะพบวา
จํานวนครั้งที่ยืมมีจํานวนนอยกวา
หนังสือหลายประเภท สําหรับการจัดอบรมสันติภาพของหนวยงานตางๆ มักมีผูเขารวมกิจกรรม
จากกลุมที่จํากัด คือมักเปนผูที่ทํางานดานสันติภาพหรือความขัดแยง
ดานการเรียนการสอนสันติภาพ
ในการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษาไมปรากฏเนื้อหา
สันติภาพโดยตรงในวิชาใดๆ สวนในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมมีรายวิชา
เกี่ยวกับสันติภาพ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชาดานสันติภาพ มีทั้งรายวิชากลุมสันติวิทยา
ซึ่งเปนวิชาเลือกหมวดการศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาหนึ่งมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเพียงไมกี่สิบ
คน หรือในมหาวิทยาลัยขนาดใหญอาจถึงจํานวน 100 คน สวนรายวิชาสันติศึกษาเปดสอนในครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรมักถูกเปดเปนวิชาเลือกของคณะ ซึ่งอาจเปดสอนปละครั้ง ทําใหมีผูเรียนตอปมี
ไมกี่สิบคนเชนกัน
การประเมินคราวๆนี้สะทอนใหเห็นวา การศึกษาเพื่อสันติภาพยังแพรหลายอยูในวงที่ไม
กวางขวางเทาที่ควร ที่ผานมามักมีผูกลาววาสันติภาพเปนเรื่องของปญญาชน เปนเรื่องของผูนํา
สังคม แตจากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ชี้ใหเห็นอยางแนชัดแลววาปญหาสันติภาพ
ของสังคม สงผลกระทบตอคนทุกฝาย โดยเฉพาะฝายที่ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งมักเปน
กลุมที่ไมใชปญญาชน ยิ่งถามองใหลึกซึ้งถึงมิติทางดานสันติภาพภายใน สันติภาพจะกลายเปน
เรื่องของมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนคนมีการศึกษาหรือไม ในปจจุบันเรื่องสันติภาพไดขยายไปสู
ภาคประชาชนแลวระดับหนึ่ง แตมักเกี่ยวของกับภาคประชาชนที่เปนองคกรพัฒนาเอกชน สวน
ประชาชนธรรมดาทั่วไปมีโอกาสเขาถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพนอย หรือหากเขาถึงก็มีบทบาทเปน
ผูรับการพัฒนา สิ่งที่สังคมไทยจําเปนจะตองขับเคลื่อนตอไปก็คือ การขยายการศึกษาเพื่อสันติภาพ
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ใหเปนการศึกษาเพื่อมวลชนทุกกลุม ทุกเพศ วัย อาชีพ และสรางกระบวนการเรียนรูสันติภาพแบบ
มีสวนรวมใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
1.1 นโยบายและแผนพัฒนาสังคมของรัฐบาล ควรมีประเด็นสันติภาพเปนแกนกลาง
อาจมีการกําหนดคณะทํางาน โครงการ กระบวนการ และงบประมาณใหชัดเจน
1.2 รัฐบาล หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมใหองคกรที่สนใจดานสันติภาพมี
โอกาสทํางานรวมกันอยางเปนเครือขาย ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน และโรงเรียน
อาจจัดเปนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสันติภาพ หรือรวมกัน
จัดงานสันติภาพและงานวิจัย เปนตน
2. ขอเสนอแนะตอสถาบันการศึกษา
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรจัดการสอนสันติภาพใหครอบคลุมทุกๆมิติ ทั้งมิติความเปน
มนุษย มิติดานสังคม และมิติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ควรสอนเนื้อหา ควบคูกับ
การทัศนคติ การฝกทักษะ และการพัฒนาวิถีชีวิตแบบสันติภาพ
3. ขอเสนอตอหนวยงานที่ดําเนินงานดานสันติภาพ
ควรสรางรูปแบการศึกษาใหมๆที่เขาถึงประชาชนในกลุมที่กวางขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่ขาด
โอกาส หรือกลุมเสี่ยงตอการเผชิญหนากับความขัดแยงในทํางาน หรือการดํารงชีวิต เชน ผูที่
ไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐหรือการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมของเอกชน
ชนกลุมนอย คนไรสัญชาติ ผูที่มีปญหาเรื่องที่ดินทํากิน หรือปญหาสรางที่ทํากินบุกรุกเขตปา
ตํารวจที่ทํางานใกลชิดกับมวลชน สื่อมวลชน เปนตน
4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยในอนาคต
4.1 ควรมีการวิจัยสันติภาพโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงอนาคต เพื่อใหงานวิชาการ
ดานสันติภาพมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น
4.2 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงวิถีชีวิตแบบสมัยใหมของสังคมไทย ที่สามารถใหความหวัง
กับสังคมไทยในการพัฒนาสันติภาพในอนาคต เชน กระแสโลกาภิวัฒนที่จะชวยสงเสริมเรื่อง
จิตสํานึกสากล จิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ การเมืองแบบมีสวนรวม ชุมชนเสมือนทาง
อินเตอรเนตที่มีสาระ การทํากิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนของคนรุนใหม การแบงสรรผล
กําไรทางธุรกิจเพื่อสาธารณประโยชน เปนตน
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4.3 ยังขาดการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพในโรงเรียนในทุกๆดาน ทั้งดาน
หลักการทฤษฎี หลักสูตร นโยบาย การบริหารจัดการ รูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้การ
วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพในโรงเรียนพึงตระหนักถึงขอจํากัดตางๆของระบบการศึกษา
และสังคมไทย เชน คุณภาพของครู งบประมาณ ความตอเนื่องของนโยบายในระบบราชการ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนตน
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