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บทบรรณาธิการ : สันติศกึษาคืออะไร?1 

ชาญชัย ชัยสขุโกศล 
วันศุกรที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 

ณ ชวงเวลาทีค่วามอบอาวที่สุดกอนสงกรานตเริ่มจางคลาย 
 

ในชวง 4-5 ปมานี้ คําวา “สันติวิธี” ไดรับความสนใจในสังคมไทยขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งเนื่องจาก
เหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตของไทยที่ปะทุขึ้นมารอบใหมตั้งแตครั้งเหตุการณปลนปนเม่ือ
วันที่ 4 มกราคม 2547  เรื่อยมา ทั้งจากเหตุการณทางการเมืองระดับประเทศในชวง 2-3 ปที่ผานมา 
รวมทั้งเนื่องจากเหตุการณทางการเมืองสําคัญๆในอดีตอันเปนทุนเดิมในการใหความสําคัญกับเรื่องน้ีอยาง
จริงจัง ตั้งแตเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณการลอมปราบนักศึกษาอยางทารุณเม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 
2519 กระทั่งเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535  ความสนใจเรื่องสันติวิธีน้ี พาสังคมไทยไปสูการพยายาม
ทําความเขาใจคําอีกหลายคํา เชน สันติภาพ (peace) สันติศึกษา (peace studies) อหิงสา (ahimsa) 
สัตยาเคราะห (satyagraha) การไมใชความรุนแรง (nonviolence) ปฏิบัติการไรความรุนแรง (nonviolent 
action)2 ฯลฯ ในที่น้ีจะไมขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับคําเหลานี้ เพ่ือสงวนพื้นที่ไมกี่หนากระดาษนี้ไวสําหรับ
การอภิปราย “สันติศึกษา” อันเปนจุดเนนของบทบรรณาธิการนี้ รวมถึงการพิเคราะหความหมายของ 
“สันติภาพ” ดวยเชนกันในฐานะที่เปนประเด็นหลักของสันติศึกษา 

ปจจุบัน กลาวไดวา “สันติศึกษา” มีสถานะทางวิชาการเปนสาขายอย (sub-discipline) สาขาหนึ่ง
ในวงการวิชาการนานาชาติไปแลว  สําหรับผูที่สนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธี (ซ่ึงมักจะมา
พรอมคุณคาบางอยางในจิตใจ หรือความปรารถนาอยากเห็นโลกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง) น้ัน อาณาเขต
หัวขอศึกษาอันกวางใหญไพศาลของ “สันติศึกษา”  มักสรางความฉงนสนเทหใหกับ “ผูมาใหม” เสมอในแง
ที่วาขอบเขตการศึกษาของมันครอบคลุมถึงหัวขอใดบาง? เร่ืองใดไมอยูในขอบขายของสันติ
ศึกษา? และที่สําคัญคือ การที่หัวขอหนึ่งๆอยูหรือไมอยูในขอบเขตดังกลาวนั้น ทําใหเรามีทาทีตอ
หัวขอน้ันๆและตอ “สันติภาพ” อยางไร?  (ตัวอยางเชน บางหัวขอที่ยังไมถูกจัดอยูในขอบเขตของ 
“สันติศึกษา” น้ัน ไมมีความสําคัญตอเรื่อง “สันติภาพ” เลยหรือไม? หรือถามี จะมีในลักษณาการใด?)  

หากพิจารณาจากหัวขอกลุมศึกษาของสมาคมวิจัยสันติภาพนานาชาติ (IPRA) อันเปน
แหลงกําเนิดสําคัญแหลงหน่ึงของสันติศึกษานั้น ก็สามารถเห็นถึงตัวอยางหัวขอศึกษาในสาขายอยน้ีถึง 15 
เรื่อง3 (โดยมีเรื่อง “การไมใชความรุนแรง” เปนหนึ่งในบรรดาหัวขอทั้งหมด) กระนั้นก็ตาม บัญชีรายชื่อ

                                                
1 บทความนี้ เขียนขึ้นเพ่ือเปนบทบรรณาธิการสําหรับหนังสือรวมบทความจํานวน 15 ชิ้นที่เสนอในเวทีวิชาการ ของ

มหกรรมสันติวิธี คร้ังท่ี 2 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2550  
2 ตองขออภัยที่บทบรรณาธิการนี้จําตองมีศัพทแสงภาษาอังกฤษมากมายไวใหเกะกะตา ทั้งนี้เปนเพราะเรากําลัง

พิจารณาแนวคิดที่ “นําเขา” มากจากโลกภาษาอังกฤษ จึงจําเปนตองวงเล็กศัพทเดิมเอาไว เพ่ือใหเขาใจตรงกันวาคําแปล
ไทยนั้นมาจากศัพทเดิมวาอะไรเ 

3 หัวขอยอยของกลุมศึกษาทั้ง 15 กลุม ไดแก 1. การเรียนการสอนเกี่ยวกับสันติภาพ (peace education) 2. สิทธิ
มนุษยชนนานาชาติ (international human rights) 3. สตรีและสันติภาพ (women and peace) 4. ประวัติศาสตรสันติภาพ 
(peace history) 5. ขบวนการสันติภาพ (peace movement) 6. การเปล่ียนแปลงในยุโรปตะวันออก (eastern Europe) 7. 
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ดังกลาวก็ไมชวยใหเราตอบคําถามไดอยูดีวา “ ‘สันติศึกษา’ หรือการศึกษาเรื่องสันติภาพนั้น ศึกษา
อะไรกันแน?”  จะตอบคําถามนี้ได  เราคงตองกลับไปพิจารณาความหมายของคําวา “สันติภาพ” ให
ชัดเจนขึ้น แมจะเปนภารกิจที่ไมงายเพราะความเปนนามธรรมของคําที่กินความหมายไดหลากหลายและ
เปดตอการถกเถียงแทบจะไมสิ้นสุด   ในที่น้ีจะใชความหมายของ “สันติภาพ” ตามนิยามของโยฮัน กัลตุง 
(Johan Galtung) บิดาแหงการวิจัยสันติภาพสมัยใหม โดยอางอิงจากงาน Peace by Peaceful Means อัน
เปนงานที่ผูเขียนเขาใจวาไดจุดประเด็นใหวงการการศึกษาสันติภาพหันมาใหความสําคัญกับ “สันติวิธี” 
มากขึ้น (กลาวอยางเครงครัด คํานี้ในภาษาอังกฤษ คือ “peaceful means”)  ในงานชิ้นนี้ กัลตุงนิยาม 
“สันติภาพ” ไววามี 2 ความหมาย ความหมายแรก “สันติภาพ” คือ การปราศจากซึ่งสภาวะความรุนแรงทุก
ชนิด ทั้งความรุนแรงทางตรง เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ “สันติภาพ = 
สันติภาพทางตรง + สันติภาพเชิงโครงสราง + สันติภาพเชิงวัฒนธรรม”  สวนความหมายที่สอง “สันติภาพ” 
คือ การแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (conflict transformation) โดยไมใชความรุนแรงและอยางสรางสรรรค  
(Galtung, 1996: 9)4 

“สันติภาพ” ตามความหมายทั้งสองประการนี้นาสนใจและมีประโยชนตอการกําหนดเขตแดน
ความคิดและทาทีในการทําความเขาใจสันติศึกษาอยางนอย 3 ประการ ประการแรก ความหมายที่สองของ 
“สันติภาพ” น้ัน เปนการใหความสําคัญกับทั้งวิธีการ (means) และเปาหมาย (ends) วาตองสอดคลองไป
พรอมๆกัน ไมอนุญาตใหใชวิธีการใดๆก็ไดเพ่ือใหไดมาซึ่งเปาหมาย ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งถึงระดับเปน
ประเด็นคลาสสิคสําหรับวงการการศึกษาดานนี้  ดังมีกรณีตัวอยางมากมายในประวัติศาสตรโลกที่ใชความ
รุนแรงและสงครามเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไปสูสันติภาพ ทั้งที่เปนอุดมการณแบบอนุรักษนิยม เสรี
นิยม และสังคมนิยม ฯลฯ ในกรณีสังคมไทย ประเด็นปญหาคลาสสิคนี้ไดแสดงออกมาเปนปรากฏการณ
ลาสุด คือ การวิวาทะกันขนานใหญเกี่ยวกับรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 25495 

ประการที่สอง ความหมายทั้งสองประการนี้ยังพาเราไปพบกับอีกสองคํา กลาวคือ ความหมายแรก
น้ันเนนไปที่ “ความรุนแรง” ในฐานะที่จะตองขจัดออกไป ดังน้ัน จะศึกษาเรื่องสันติภาพ ก็จําเปนตองศึกษา
เรื่องความรุนแรงดวยเชนกัน  ในขณะที่ความหมายที่สองนั้นเนนไปที่ “ความขัดแยง” ในแงที่สันติภาพคือ
บริบทที่จะทําใหความขัดแยงสามารถคลี่คลายตัวไปไดอยางสรางสรรคและโดยไมมีความรุนแรงเกิดขึ้น 
                                                                                                                                                      
การสื่อสาร (communications) 8. ภาวะดอยโอกาสของมนุษยในเศรษฐศาสตรการเมืองของโลก (human marginalization in 
the global political economy) 9. ผูล้ีภัย (refugees) 10. ความมั่นคงเชิงนิเวศ (ecological security) 11. ความมั่นคงและ
การลดอาวุธ (security and disarmament) 12. การแกไขขอขัดแยงและการสรางสันติภาพ (conflict resolution and 
peacebuilding) 13. ความขัดแยงภายใน (internal conflict) 14. ศาสนาและความขัดแยง (religions and conflict) และ 15. 
การไมใชความรุนแรง (nonviolence) อางอิงจากชัยวัฒน สถาอานันท (2539), สันติฤษฎี\วิถีวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ : โกมล
คีมทอง 

4 Galtung, Johan. (1996) Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict, Development and Civilization, 
London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage. 

5 ดูตัวอยางการวิวาทะระหวางนักปรัชญาคนสําคัญของสังคมไทย 2 ทานในเรื่องนี้ไดใน (1) Chaiwat Satha-Anand 
(2006) “The Moral Enigma of the 9/19 Popular coup d’ etat” Bangkok Post, September 25, 2006. (2) สมบัติ จัน
ทรวงศ (2550), “บทวิจารณ “The moral enigma of a popular coup” ”, ใน รัฐประหาร 19 กันยา  (กรุงเทพฯ : ฟา
เดียวกัน. หนา 172-173. และการตอบขอวิจารณของสมบัติใน (3) ชัยวัฒน สถาอานันท (2550ก), “อริสโตเติลกับรัฐประหาร 
“19 กันยา”, ใน รัฐประหาร 19 กันยา  (กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน) 
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ดังนั้น จะศึกษาเรื่องสันติภาพ ก็จําเปนตองศึกษาเรื่องความขัดแยงดวย และรูวาจะทําใหความขัดแยง
แปลงเปลี่ยนไปโดยไมใชความรุนแรงและอยางสรางสรรคไดอยางไร (ibid, p.9)  ดวยเหตุน้ี สันติศึกษาจึง
นาจะตองยึดเรื่อง “ความรุนแรง” และ “ความขัดแยง” เปนประเด็นแกนแกนดวย น้ีเปนเรื่องนาสนใจ เพราะ
สําหรับผูเขียนแลว แมสันติศึกษาจะมีความสําคัญในตัวมันเอง แตหลายครั้ง ผูเขียนพบวาการศึกษาเรื่อง
สันติภาพโดดๆ โดยไมรวมคําทั้งสองเขามาอยูในขอบเขตความสนใจดวยนั้น มักจะมีแนวโนมขาดความ
หนักแนนไดงาย หรือหมกมุนอยูกับหัวขอน้ันๆ (เชน การพัฒนา หรือการศึกษา ตามแนวคิดของบางสํานัก 
เปนตน) มากจนหลงลืมแรงบันดาลใจเริ่มแรกที่ทําใหเราศึกษาเรื่องสันติภาพ และหลายครั้งก็ละเลยบริบท
ทางสังคมการเมือง โดยเฉพาะความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางตัวแสดงฝายตางๆไปเสียสิ้น 

ตอคําถามที่วา “สันติศึกษานั้น ศึกษาอะไรกันแน?” น้ัน ณ จุดนี้ กัลตุงไดตอบคําถามนี้ระดับหน่ึง
วา “ ‘สันติศึกษา’ น้ัน ศึกษาสภาวะ/เง่ือนไขของการทํางานดานสันติภาพ (peace work)” โดยที่ “การทํางาน
ดานสันติภาพน้ัน ก็คือ การทํางานเพื่อหาทางลดความรุนแรงโดยสันติวิธี (peaceful means)” (ibid, p.9) 
ดังนั้น จึงหมายความวา สันติศึกษานั้น ศึกษาถึงสภาวะ/เงื่อนไขที่ทําใหการลดความรุนแรงโดย
วิธีการอันเปนสันติเปนไปได  คําตอบที่ไดน้ีเหมือนจะเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม ยังคงมีคําถามตอไป
วาแลวสภาวะ/เงื่อนไขดังกลาวนั้น (1) คืออะไรบาง? (2) นับรวมอะไรหรือไมนับอะไรบาง? (3) เรา
จะศึกษามันไดอยางไรบาง? และ (4) ดวยทาทีอยางไร? สามคําถามแรกตอบไดดวยขอพิจารณา
ประการถัดไป  สวนคําถามสุดทายเรื่อง “ทาที” น้ันจะไดตอบในสวนถัดจากนั้น 

ประการที่สาม ความหมายอยางแรกของ “สันติภาพ” น้ัน มิไดกําหนดเปาหมายไวคับแคบเกินไป 
วาคือสภาวะที่ไมมีสงคราม ดังที่มักจะเปนจุดสนใจหลักของงานศึกษาในระยะแรกของวงการนี้ ใน
ขณะเดียวกัน “สันติภาพ” ก็มิไดกลายเปนภาวะอันสันติโดยตัดขาดหรือปลีกวิเวกจากสังคมการเมืองดังที่
มักจะเปนในสังคมที่ศาสนาเขมแข็ง  ตรงกันขาม สันติภาพตามความหมายอยางแรก ซ่ึงครอบคลุมทั้ง 3 
ระดับ (ทางตรง, เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม) ทําใหการศึกษาเรื่องนี้จําตองเปดกวางอยางที่สุดสําหรับ
ประเด็นหัวขอ แนวคิดทฤษฎี แนวการศึกษา (approach) ตลอดจนขอบเขตและระดับการวิเคราะหอัน
หลากหลาย กลาวในแงสาขาวิชาแลว เราจําเปนตองเปดทั้งตอสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาและสุนทรียศาสตร ซ่ึงดูจะยังไมไดรับความ
สนใจมากนักในวงการนี้  การเปดกวางตอความหลากหลายนี้ เปนเรื่องสําคัญสําหรับสันติศึกษา เพราะ
สําหรับผูเขียนแลว สันติศึกษาเปนเรื่องวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม (และระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ) ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลายในมิติตางๆ ทั้งในแงทรัพยากร แบบแผนปฏิบัติ ระบบคุณคา 
ฯลฯ ดังนั้น เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาเรื่องดังกลาวจึงนาจะเปนการเอื้อใหเราไดเห็น
โอกาส ความเปนไปได และทางเลือกนานาประการ สําหรับความแตกตางหลากหลายไมสิ้นสุดของมนุษย
ในสังคมและในโลกใบนี้ เพราะยิ่งมีทางเลือกมาก ความรุนแรงยิ่งเกิดขึ้นไดยาก 

ขอพิจารณาประการที่สามไดตอบคําถามสามขอแรกที่วาสภาวะ/เง่ือนไขที่สันติศึกษาใหความสนใจ
น้ันมีอะไรบาง? นับ/ไมนับอะไร? และศึกษาไดอยางไรบาง? แลว  ขณะเดียวกัน คําตอบดังกลาวก็ทําให
สันติศึกษาดูกลายเปนเรื่องกวางใหญไพศาล จนกลายเปนอะไรก็ได หรืออะไรๆก็อยูในขอบขายของสันติ
ศึกษาไดทั้งนั้น  ทําใหเราตองพักการตอบคําถามเรื่อง “ทาที” ในการศึกษาสันติภาพกอน เพ่ือตอบคําถาม
ใหมที่เกิดขึ้น คือ สันติศึกษาแตกตางจากการศึกษาในสาขาอื่นๆอยางไร? หรืออะไรจะเปนตัวยึด
โยงหัวขอตางๆเขาไวเปนสันติศึกษา?  คําตอบประการหนึ่งอาจมาจากการพิจารณาแนวทาง 3 
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ประเภทของสันติศึกษา โดยสัมพันธกับสามเหลี่ยม “ขอมูล-ทฤษฎี-คุณคา” (the data-theories-values 
triangle) ของกัลตุง แนวทางประเภทแรก คือ สันติศึกษาเชิงประจักษ (empirical peace studies) ซ่ึงเปน
การเปรียบเทียบอยางเปนระบบระหวางความเปนจริงเชิงประจักษ (ขอมูล) กับทฤษฎี และใหปรับเปลี่ยน
ทฤษฎีหากไมตรงกับขอมูล ประเภทที่สอง สันติศึกษาเชิงวิพากษ (critical peace studies) คือ การ
เปรียบเทียบอยางเปนระบบระหวางความเปนจริงเชิงประจักษกับคุณคา และใหพยายามปรับเปลี่ยนความ
เปนจริงเชิงประจักษหากไมสอดคลองกับคุณคา และประเภทที่สาม สันติศึกษาเชิงสรรคสราง (constructive 
peace studies) คือ การเปรียบเทียบอยางเปนระบบระหวางทฤษฎีกับคุณคา และใหปรับเปลี่ยนทฤษฎีให
สอดคลองกับคุณคา ทั้งน้ีเพ่ือสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความเปนจริงอยางใหมขึ้น (ibid, p.10)   

จะเห็นไดวาแนวการศึกษาทั้งสามประการนี้ใหความสําคัญกับเรื่อง “คุณคา” มากที่สุด ดังนั้น เรา
จึงไดคําตอบตอคําถามขางตน วา สิ่งที่ยึดโยงขอบขายอันกวางขวางเขาไวในสันติศึกษา คือเร่ืองคุณคา
น่ันเอง  กัลตุงกลาวไวอยางชัดเจนในขอเสนอประการแรกวาดวยเรื่องคุณคา วา “หากไมมีเรื่องคุณคาแลว 
สันติศึกษาก็จะกลายเปนสังคมศึกษาทั่วๆไป และเปนโลกศึกษา (world studies) เปนการเฉพาะ” (ibid, 
p.13)  ทั้งนี้ คุณคาดังกลาวที่จะเปนแสงสองนําทางใหสันติศึกษาทั้งสามแขนง คือ คุณคาวาดวยเรื่อง
สันติภาพนั่นเอง  กัลตุงเสนอใหพิจารณาเรื่องน้ีวา “คุณคาแกนแกน อันไดแก สันติภาพ น้ัน จะตองไดรับ
การนิยามเปนอยางดี แตอยาใหดีเกินไป” (ibid, p.13-4; เนนโดยผูเขียน)  เขาเห็นวาเราจะตองออกแรง
เพ่ือทําให “สันติภาพ” มีความหมายที่กระชับชัดเจนเพียงพอที่จะแยกแยะและทําความเขาใจไดวา
สถานการณหน่ึงๆนั้นเปนภาวะที่มีสันติหรือไรสันติ  น้ีคือคําตอบตอเร่ืองสิ่งยึดโยงหัวขอตางๆของสันติ
ศึกษาเขาดวยกัน และแยกแยะสันติศึกษาออกจากสาขาอื่นๆ อันเปนคําถามที่แทรกขึ้นมา 

ในสวนที่กัลตุงกลาววา “...แตอยา [นิยามสันติภาพ] ใหดีเกินไป” น้ัน ก็มีความสําคัญไมแพกัน และ
พาเรามาสูการตอบคําถามขอที่สี่วาดวยเรื่องทาทีในการศึกษาถึงสภาวะ/เง่ือนไขที่ทําใหการลดความรุนแรง
เปนไปไดโดยวิธีการอันเปนสันติ  คํากลาวนี้ของกัลตุงสามารถขยายความไดเปนขอเสนอที่นาสนใจอีก
ประการของเขาที่วา “การเห็นพองขั้นต่ําสุดในเรื่องคุณคามีความจําเปน การเห็นพองขั้นสูงสุดในเรื่อง
คุณคาไมเปนที่ปรารถนา” (ibid, p.14)  กลาวคือ เพ่ือที่จะใหเราสื่อสารกันและมีปฏิบัติการรวมกันได 
จําเปนตองมีการเห็นพองตองกันในระดับหนึ่ง (ซ่ึงถือเปนขั้นต่ําสุด) วาสันติภาพหมายถึงอะไร  แตการเห็น
พองตองกันอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (หรือขั้นสูงสุด) ในนิยามของสันติภาพ โดยไมสนใจรายละเอียดนั้น 
กลับกลายเปนเรื่องอันตราย เพราะรังแตจะทําใหเกิดการยึดม่ันถือม่ันและการไมมีขันติธรรมกันอยางขนาน
ใหญ  (ibid, p.15) ซ่ึงแนนอนวายอมนํามาซึ่งการใชความรุนแรงในการขจัดผูเห็นตางใหหมดไป  ดังน้ัน จึง
กลาวไดวา เราควรมีนิยามของสันติภาพที่ชัดเจนและกระชับเพียงพอรวมกัน ขณะเดียวกันก็ควรมีทาทีตอ
นิยามของสันติภาพในลักษณะพหูพจน เปดพื้นที่ใหมีความหลากหลายของความหมาย และใหความหมาย
เหลานี้ไดปฏิสัมพันธและสนทนาตอกันในลักษณะเปนการทะนุบํารุงซ่ึงกันและกัน กระทั่งอาจเกิดการ
สังเคราะหความหมายใหมขึ้นมาไดดวยเชนกัน  กัลตุงสรุปเรื่องทาทีสําหรับการศึกษาในสาขาสันติศึกษาวา 
“จงปลอยใหสํานักคิดเรือนรอยไดเบงบานออกมา แตอยาปลอยใหเกิดลัทธิ ลัทธิน้ันปดกั้นตอผูอ่ืน ทั้งยังอาง
การผูกขาดสัจธรรมอีกดวย” (ibid)   

กลาวโดยสรุป คําตอบตอคําถามที่วาสันติศึกษานั้น ศึกษาอะไรกันแน? ดูนาจะเปนวาศึกษาทุก
เรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะ/เง่ือนไขที่ชวยใหความรุนแรงสามารถลดลงไดโดยสันติวิธี และเนื่องจากสภาวะ
ดังกลาว คือ “สันติภาพ” ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสันติภาพทางตรง เชิงโครงสราง และเชิงวัฒนธรรม 
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ทําใหขอบเขตและทาทีการศึกษาในเรื่องน้ีจําเปนตองเปดกวางอยูเสมอ ทั้งในแงหัวขอศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ แนวทางการศึกษา แนวการวิเคราะห วิธีวิทยา หนวยและระดับการวิเคราะห 
ฯลฯ หลีกเลี่ยงการผูกขาดและการปดกั้นชนิดตางๆ รวมทั้งการใหคําตอบ/นิยามที่ “ดีเกินไป” หรือเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดเกินไปดวยเชนกัน ทั้งน้ีโดยมีเรื่อง “ความรุนแรง” และ “ความขัดแยง” เปนแกนแกน และมีคุณคา
เรื่องสันติภาพเปนหลักยึดสําคัญ 

 
บทความและงานวิจัยทั้ง 15 ชิ้น ที่นํามารวมไว ณ ที่น้ีน้ัน กลาวไดวาเปนผลจากทาทีและความ

เขาใจตอสันติศึกษาตามความหมายดังกลาวขางตน กลาวคือ เกิดจากความสนใจเรื่องสันติภาพในแงมุมที่
แตกตางกันไปตามแตละคน แลวมาประชุมกันโดยมินัดหมาย (วาใครจะเขียนเรื่องอะไร) ในเวทีวิชาการ 
อันเปนหน่ึงในหกกิจกรรมหลักของงานมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ทาพระจันทร) เม่ือวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2550  ตัวงานมหกรรมฯนั้นจัดขึ้นโดยความรวมมือขององคกร
ดานสันติวิธี 25 องคกร เพ่ือจุดประกายความคิดใหผูคนในสังคมสนใจศึกษาวิธีการแกไขหรือจัดการกับ
ความขัดแยงในระดับตางๆทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือประเทศ โดยใชสันติวิธี  สวนเวทีวิชาการนั้น 
จัดขึ้นเพ่ือใหเปนพ้ืนที่ที่เปดกวางสําหรับการนําเสนอความคิดใหมๆ การแสดงความคิดเห็นและการ
อภิปรายตางๆเพื่อบํารุงความเขาใจของสังคมไทยเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธี โดยมีแหลงที่มาทาง
ความคิดความเห็นจากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งระดับระหวางประเทศ และมีทั้งที่เปน
ระดับทฤษฎี ระดับปฏิบัติ และระดับนโยบาย  งานทั้ง 15 ชิ้นนั้น แบงตามที่มาของงานไดเปนบทความ
แสดงทัศนะจํานวน 9 ชิ้น และบทความวิจัยอีก 6 ชิ้น แตในบทบรรณาธิการนี้จะไดเรียงรอยงานเหลานี้ใหม
โดยใชเน้ือหาเปนเกณฑในการจัดหมวดหมู 

เริ่มจากงานปูพ้ืนฐานทางทฤษฎีและการสํารวจความคิดจํานวน 4 ชิ้น  งานชิ้นแรก คือ เร่ือง “The 
Philosophical Reconstruction of Peace Concepts” ของเอกพันธุ ปณฑวณิช แหงศูนยศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ิงสําเร็จปริญญาเอก ดาน “สันติภาพ ความขัดแยง และประชาธิปไตย” 
จากสเปนมาหมาดๆ  นับวาเปนจุดเริ่มตนของการเดินทางสํารวจโลกแหงสันติศึกษาในระดับนานาชาติและ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดเปนอยางดี  งานชิ้นนี้ไดแนะนําใหเราไดรูจักกับหนอเน้ือความคิดดานสันติภาพ
ใหมๆนอกวงวิชาการที่ใชภาษาอังกฤษ (อันเปนภาษาที่หลายๆคนคุนเคย) ผานงานของ วิเซนต มาติเนส 
กูสมัน (Vicent Martinez Guzman) นักปรัชญาสันติภาพคนสําคัญคนหนึ่งของโลก ตั้งแตเร่ืองวิวัฒนาการ
ของสันติศึกษาในโลกตะวันตก นิยามของสันติภาพที่งานชิ้นนี้เสนอแนะไดอยางนาสนใจ รวมถึงการคิดถึง
สันติภาพระดับโลกในยุคโลกาภิวัตนปจจุบัน (อยางมีพลัง) โดยผานแนวคิดในอดีตของนักปรัชญาสําคัญ
ที่สุดที่เปนหมุดหมายหนึ่งของการสรางโลกสมัยใหม คือ อิมมานูเอล คานท (Immanuel Kant) คือ แนวคิด
เรื่อง “สันติภาพถาวร” (perpetual peace) และ “เปาประสงคแหงกฎที่เปนสากล” (cosmopolitan intent)  
งานของเอกพันธุพาเรามาสิ้นสุดการทองเที่ยวที่งานชิ้นสําคัญอีกชิ้นสําหรับโลกแหงสันติศึกษาในยุคใกล 

                                                
6 อีก 5 กิจกรรม ไดแก (1) การอบรมทักษะดานสันติวิธี เพ่ือนําไปใชทําความเขาใจและแกไขความขัดแยงระดับตางๆ 

ถัดมา คือ เวทีนโยบายเพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต 3 เวที ไดแก (2) เวทีสะทอนเสียง
ชาวบาน (3) เวทีเสวนาผูวาฯกับการแปรนโยบายสูการปฏิบัติ (4) เวทีเสวนาพรรคการเมืองกับนโยบายดานสันติวิธี และ
สุดทายคือ (5) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การออกรานและนิทรรศการที่เกี่ยวของ 
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คือเร่ือง Peace by Peaceful Means ของโยฮัน กัลตุง ซ่ึงผูเขียนบทบรรณาธิการนี้ใชในการอภิปรายถึง
สันติภาพและสันติศึกษาในเบื้องตน แตเอกพันธุไดทําการสํารวจงานชิ้นน้ีทั้งเลม 

ถัดมา งานเรื่อง “วงจรความขัดแยง” ของศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน แหงสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกลา เปนบทความสั้นๆ แตก็พาเราใหไปรูจักกับแนวคิดสําคัญอีกแนวคิดหนึ่งสําหรับใชเปน
เครื่องมือทําความเขาใจพลวัตของความขัดแยงโดยสัมพันธกับความรุนแรงและสันติภาวะ อันเปนเรื่อง
สําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานดานสันติวิธี และเปนพ้ืนฐานสําหรับการขยายความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของได
ตอไป  สวนงานเรื่อง “ ‘อาน’ สันติวิธีในสังคมไทย : แผนที่นําเที่ยวสําหรับ ‘ผูมาใหม’ ” ของขาพเจานั้น เปน
ความพยายามที่จะสํารวจงานศึกษาในสังคมไทยที่คิดเกี่ยวกับสันติวิธี แลวสรางเปนแผนที่สําหรับผูมาใหม
ในวงการนี้อยางเชนขาพเจาเอง ใหไดเห็นภาพรวมและการเชื่อมโยงกันของความคิดตางๆ ตลอดจน
สามารถมองเห็นไดวาหัวขอที่ตนเองศึกษาอยูน้ัน เชื่อมโยงกับหัวขออ่ืนๆและที่ผูอ่ืนศึกษาอยูอยางไร 
เพ่ือใหเห็นวาเรากําลังชวยกันคนละไมคนละมือในการทํางานเกี่ยวกับสันติภาพอยางไร ทั้งน้ีโดยไดรับ
อิทธิพลจากความคิดของชัยวัฒน สถาอานันท จนสถาปนา “สํานักชัยวัฒน” (ขึ้นมาเอง โดยที่เจาตัวยัง
ไมไดอนุญาต) เพ่ือเปนแกนในการสํารวจครั้งน้ี และดวยเหตุน้ี จึงมีขอจํากัดอยูบางที่อาจไมครอบคลุมถึง
ประเด็นและความคิดของนักคิดดานสันติวิธีและสันติภาพในสังคมไทยอีกหลายคนและหลายเรื่อง 

งานที่นาสนใจอีกชิ้นหน่ึง ซ่ึงพาเราไปสํารวจโลกทางความคิดอีกโลกหนึ่งที่เล็กลงมา แตเปน
ประเด็นปญหาสําคัญอยางยิ่งสําหรับสังคมไทยปจจุบัน คืองานวิจัยรวบรวม “บรรณานิทัศน (bibliography) 
หนังสือที่เกี่ยวของกับความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ของโชคชัย วงษตานี แหงสถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  งานชิ้นนี้ไดแนะนําใหเราไดรูจักงานความคิดของทั้งนักคิดไทย
และเทศที่เกี่ยวของกับสามจังหวัดภาคใต ทั้งตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมชื่อจะเปน “บรรณานิทัศน” แตตัว
งานนั้นสรางความเพลิดเพลินแกผูอานโดยการหยิบยกงานสําคัญๆบางชิ้น (โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือ
ตองหาม) ขึ้นมาแนะนํา และ “ใหสีสัน”7 ตองานชิ้นน้ันๆโดยผานการวิพากษวิจารณเชื่อมโยงกับ
สถานการณทางการเมืองชวงที่เกี่ยวของ อีกทั้งผูวิจัยเองยังไดเดินทางไปตามแหลงสําคัญๆที่เก็บหนังสือ
บางชิ้นที่หาไมไดในทองตลาด เชน บานของหะยีสุหลง ซ่ึงผูวิจัยกลาววาเปนหองสมุดที่ดีที่สุดแหงหน่ึงที่
เก็บหนังสือเกี่ยวกับสามจังหวัดภาคใต เปนตน ทําใหงานบรรณานิทัศนชิ้นนี้ใหภาพความคิดของบุคคล
ตางๆที่เกี่ยวของกับสามจังหวัดภาคใตไดอยางมีชีวิตชีวา 

 
จากงานทางสํารวจความคิดและทฤษฎี สูงานศึกษากรณีปญหาจริง เร่ิมตั้งแตงานที่ศึกษาปญหาใน

ระดับระหวางประเทศ เรื่อง “The Implementation of President George W. Bushs Foreign Policy 
toward North Korea and the Interaction between the United States and North Korea from 2001 to 
2004” ของสัญญารัตน มีสุวรรณ แหงวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานชิ้นนี้
ศึกษานโยบายตางประเทศของจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช แหงสหรัฐอเมริกา ตอเกาหลีเหนือ กลาวไดวาเปนงาน
ดานสันติศึกษาในแบบคลาสสิค ที่เนนไปที่ความมั่นคงศึกษา (security studies) ตามฐานเดิมในสาขาวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศของผูวิจัย แมจะใชศัพทแสงแบบอเมริกันอยูบาง แตงานชิ้นนี้ก็มีขอเสนอที่

                                                
7 คําของ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ แหงศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะผูวิจารณ

งานชิ้นนี้ในเวทีวันนั้น 
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นาสนใจและใหภาพความเขาใจใหม (ตามเปนแบบฉบับของสกุลความคิดหนึ่งในวงการความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ที่เรียกวา “revisionist”) ตอผูที่สนใจปญหานิวเคลียรในเกาหลีเหนือ วานโยบายนิวเคลียร
ของเกาหลีเหนือน้ัน ไมไดเกิดจากความกระหายอํานาจของเกาหลีเหนือเองโดยบริสุทธ แตอันที่จริงแลว 
เปนผลมาจากนโยบายตางประเทศที่แข็งกราวของประธานาธิบดีบุช ผูบุตร ตอเกาหลีเหนือเอง  งานชิ้นนี้
แมไมเกี่ยวกับประเทศไทย แตเปนตัวอยางที่ดีสําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

จากระดับความสัมพันธระหวางประเทศ สูปรากฏการณในสังคมไทยเอง เร่ิมจากงานเรื่อง 
“วัฒนธรรมความรุนแรงในสังคมไทย” ของงามศุกร รัตนเสถียร แหงศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  งานชิ้นนี้เริ่มจากคํากลาวอันลือเลื่องของพระสงฆในศาสนาพุทธอันเปนศาสนาประจํา
ชาติของไทย ในชวงกอนหนาเหตุการณเห้ียมโหดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 วา “ฆาคอมมิวนิสต ไมบาป!!” 
แลวอภิปรายวิเคราะหถึงกระบวนการและขั้นตอนที่หนอเชื้อแหงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่แฝงฝงอยูใน
เน้ือดินของสังคมไทย ปรากฏรางออกมาเปนความรุนแรงรายกาจตั้งแตอดีตมา และยังคงปรากฏารณ
เดนชัดในปจจุบัน  อีกกรณีหน่ึงในสังคมไทยที่ความรุนแรงและสันติวิธีตอสูชิงไหวชิงพริบกันอยางนาสนใจ 
คือ เรื่องทอกาซไทย-มาเลยน้ัน ไดถูกศึกษาไวในงานวิจัยเรื่อง “การใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขความ
ขัดแยง : ศึกษากรณีโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหวาง
ป พ.ศ.2541-2546” โดยจิตราภรณ สมยานนทนากุล แหงวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  งานชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวาเหตุใดแนวทางสันติวิธีจึงไมประสบความสําเร็จในการแกไขความขัดแยง 
ไดอยางนาสนใจ โดยวิเคราะหผานปจจัย 3 ประการ คือ การรับรูเกี่ยวกับความหมายของสันติวิธีของแตละ
ฝาย, ชองทางการสื่อสารและทาทีการสื่อสาร, และที่สําคัญที่สุดสําหรับการแกไขความขัดแยง คือ ความ
ไววางใจ  

กลุมงานถัดมา เปนงานเกี่ยวกับประเด็นปญหาในสามจังหวัดภาคใต อันเปนปรากฏการณความ
รุนแรงที่สําคัญยิ่งสําหรับสังคมไทยในปจจุบัน ในกลุมน้ีมีงานเขียน 5 ชิ้น เริ่มจากงานเรื่อง “ยุทธศาสตร
การเขาใจ เขาถึงและพัฒนาชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยอับดุลสุโก ดินอะ แหงโรงเรียน
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา ซ่ึงใชแนวคิดหลากหลายประการทั้งจากพระเจาอยูหัว, นพ.ประเวศ 
วะสี, คณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ฯลฯ ในการอภิปรายสถานการณและการแกไขปญหาใน
พ้ืนที่   

บทความถัดมา เรื่อง “ไรสมานฉันทหากปราศจากความจริงและความยุติธรรม” โดยธนัย เกตวงกต 
นักเขียนหนุมไฟแรงจากรั้วธรรมศาสตร ที่ประกาศอยางจริงจังและหนักแนนสวนทางกับกระแส 
“สมานฉันท” อันเบาหวิวเหลือทนที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย ดังปรากฏในชื่อบทความ และชี้ใหเห็นวา
จะแกปญหาไดตองใชอะไร  งานชิ้นถัดมารับไมผลัดตอจากธนัยไปใชวิเคราะหเหตุการณจริงในพ้ืนที่ ใน
เรื่อง “ ‘จับหมู’ โจรใตหมดจริง???” ของมัทนี จือนารา เจาหนาที่โครงการสันติอาสาสักขีพยาน ซ่ึงลงพื้นที่
ทํางานอยูในสามจังหวัดภาคใตในประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมในกรณีสามจังหวัดภาคใต  
เธอไดตั้งคําถามอยางจริงจังหนักหนวง (ดวยเครื่องหมายคําถามถึง 3 ครั้ง) ตอแผนยุทธการพิทักษแดนใต
ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่ใชวิธี “จับหมู” วาวิธีการที่ใชน้ันถูกตองเหมาะสม
เพียงใด และที่สําคัญคือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้น ทําใหปญหาหมดไปจริง หรือจะเปน “ระเบิดลูกใหม” ใน
อนาคตกันแน?   
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ถัดมางานเรื่อง “สันติวิธีในงานเยียวยา : มุมมองจากผูหญิงทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต” โดย 
อลิสา หะสาเมาะ นักมานุษยวิทยาหญิง แหงภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กลาวถึงทั้งเรื่องการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต และไดเปด
ประเด็นการศึกษาเรื่องความรุนแรงไปสูมิติทางเพศสภาวะ (gender) อลิสาไดสรุปประสบการณและ
บทเรียนการทํางานเยียวของผูหญิงที่นานับถือสองคน คนหนึ่งเปนพุทธ อีกคนหนึ่งเปนมุสลิม ทั้งยังเลา
เรื่องในสไตลมานุษยวิทยาอันเปนพ้ืนฐานเดิมของเธอ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดและตัวตนของ
หญิงทั้งสองที่ตองทํางานทามกลางภาวะเสี่ยงอันตรายเชนนี้ ที่นาสนใจ คือ โดยทั่วไปแลว ผูชายที่ทํางาน
ในพ้ืนที่จะมีปญหาเรื่อง “กลัวตาย” เพราะถูกมองเปนผูกอการ (อันเปนประเด็นที่นาจะมีการศึกษาโดยโยง
กับเรื่องเพศสภาวะอีกหัวขอหน่ึง) แตดวยความที่เปนหญิงและทํางานในพื้นที่เดียวกัน แมไมมีปญหาอยาง
ผูชายมากนักและดูจะเหมาะสมกับงานดานการเยียวยาจิตใจของผูคนดี แตกลับมีปญหาที่ตองตอสูกับ
ตัวเองในเรื่อง “กลัวถูกขมขืน” 

งานชิ้นสุดทาย นพพล อาชามาส นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพาเรา
พักผอนอารมณดวยการเดินทางไปเยี่ยม “สวนของปราชญชี้เกียจในพ้ืนที่สีแดง” การใชลักษณะการเลา
เรื่องแบบเรื่องสั้น ทําใหเราไดติดตามผูเขียนไปในรมไมเขียวครึ้มและชีวิตอันเรียบงายของปราชญมุสลิม
แหงแมนํ้าสายบุรี ที่ดํารงอยูทามกลางไฟอันรอนแรงในสามจังหวัดภาคใต ทั้งยังทําใหเราเห็นความละมาย
คลายกันอยางนาประหลาดระหวางปราชญชาวบานมุสลิม ณ แดนใตสุดของประเทศ กับปราชญชาวปกา
กะญอที่แดนเหนือสุดของประเทศ 

 
งานกลุมสุดทายนั้น หากจัดตามความคิดของกัลตุงแลว ก็กลาวไดวาเปนงานในเกี่ยวกับ “การ

แปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนสันติภาพ” (peace transformation) ซ่ึงเปนการกอใหเกิดสภาพแวดลอมอันเปน
สันติ โดยอาศัยปจจัยอยางนอยสองประการ คือ การศึกษาสันติภาพ (peace education) และสื่อสันติภาพ 
(peace journalism) (Galtung, 2000: 2)  บทความขนาดสั้นเรื่อง “สื่อทางเลือกเวบไซต Mindanews กับ
ความขัดแยงในแวดวงสื่อในการนําเสนอความขัดแยงในมินดาเนา ฟลิปปนส” โดย กอแกว วงศพันธุ 
นักขาวอิสระ ไดเปดประเด็นอยางนาสนใจในเรื่องสื่อมวลชนวาสัมพันธกับความขัดแยง ความรุนแรง และ
สันติวิธีอยางไร โดยใชประสบการณของสังคมฟลิปปนสตอปญหาความขัดแยงในมินดาเนา เม่ือนํามา
เทียบกับกรณีสื่อไทยแลวก็ดูจะไมตางกันเทาใดนัก  อยางไรก็ตาม เร่ืองสื่อสันติภาพน้ีนับวายังเปนที่สนใจ
นอยในสังคมไทย หากยกเวนโครงการสื่อสันติภาพ ของคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ เม่ือสิบกวาปกอน ความ
พยายามของศูนยขาวอิศรา (ปจจุบันเปนสถาบันขาวอิศราแลว) สํานักขาวประชาไท และตัวคนทํางานดาน
สื่อโดยปจเจกบางคนแลว สื่อมวลชนกระแสหลักของไทยดูจะไมไดนําพาสังคมไทยไปสูสภาวะอันมีสันติ
หรือแมแตจะเตือนสติกันเลย มิหนําซ้ํา การ “เลนกระแสขาว” และการตั้งคําถามสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ในเชิงยุใหพูดตอบโต จนบางครั้งออกจะมีลักษณะทําขาวแบบ “ตีปงปอง” ยิ่งกลายเปนการโหมเชื้อไฟและ
อุณหภูมิของสังคมใหทะยานสูงขึ้นอีกดวย 

งานสองชิ้นสุดทายอันเปนเรื่องการศึกษาสันติภาพนั้น นําเรามาสูคําถามที่นาสนใจอีกประการ คือ 
ในขณะที่ผูใหญทั้งหลายพากันอภิปรายถกเถียงกันถึงเรื่องสันติวิธีในแงมุมตางๆอยางหนาดําหนา
แดงน้ัน เราควรสอนเด็กๆในเรื่องน้ีอยางไรดี? หรือเด็กๆควรไดรับการเรียนรูในเรื่องสันติวิธี
อยางไร ในลักษณาการใด? งานชิ้นแรกคือเร่ือง “รูปแบบการสรางคานิยมสันติวิธีรวมกับจริยธรรมใน
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ระบบการสอน” ของ นงเยาว แขงเพ็ญแข ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สาขาปฐมวัย ตอบคําถามนี้ดวยน้ําเสียง
คอนขางเครงขรึมจริงจัง โดยเริ่มจากการกลาวถึงสถิติและปรากฏการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกของ
เด็กๆในทาที “ผูใหญหวงใยเด็ก” และใชวิธีการวิจัยที่คอนขางเปนวิทยาศาสตร คือ ใชแนวทฤษฎีจิตวิทยา
บุคลิกภาพและพฤติกรรมศาสตร   สวนงานอีกชิ้นเรื่อง “ศิลปะ ความรัก และสันติวิธี” ของอาริยา โหราษฎร 
แหงศูนยศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา จังหวัดสุรินทรน้ัน ตอบคําถามดังกลาวในอีกลักษณะหนึ่ง  งาน
ชิ้นน้ีกลาวถึงการสอนสันติวิธีแกเด็กๆในสามจังหวัดภาคใตและที่อ่ืนๆ โดยการเปดใหเด็กๆไดแสดง
ความรูสึกนึกคิดและการเรียนรูโลกของตนเอง รวมทั้งเปนการเยียวยาตนเองทามกลางสถานการณความ
รุนแรงในพื้นที่ ผานการสรางสรรคงานศิลปะ อันเปนงานเชิงสุนทรียศาสตรแขนงหนึ่ง ซ่ึงผูใหญมักสงวนไว
ใหเฉพาะเด็กๆ  งานของอาริยาจึงนาสนใจทั้งในแงวิธีการสอนสันติวิธีใหเด็กๆอยางละเมียดละไมและสดใส 
และทั้งยังนาจะนํามาสูการกระตุนเตือนใหผูใหญและวงวิชาการดานสันติวิธีของไทย หันมาสนใจมิติทาง
สุนทรียศาสตรในฐานะการสรางสรรคสันติวัฒนธรรมและแกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงดวย
สันติวิธี ทั้งที่เปนงานดานทัศนศิลป วรรณศิลป กวีนิพนธ คีตศิลป ฯลฯ 

 
เม่ือยอนกลับมามองภาพกวางในวงวิชาการไทยแลว มีตําราดานสันติศึกษาที่เปนชิ้นเปนอันอยู

อยางนอย 2 ชิ้น คือ “สันติศึกษา” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เม่ือป 2532 และ “มนุษยกับ
สันติภาพ” ซ่ึงเปนหนังสืออานประกอบวิชาเลือกดานสันติภาพในโครงการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือป 2534  งานชิ้นแรกเปนเสมือนเวทีดึงผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆทั้งปรัชญา ศาสนา 
รัฐศาสตร การทหาร วิทยาศาสตร สื่อสารมวลชน และการศึกษาจากหลากหลายสถาบันมานําเสนอ “สันติ
ศึกษา” อยางรอบดาน  ในขณะที่งานชิ้นหลังเปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสันติภาพใน
แงมุมวิชาการสาขาตางๆ คือ จิตวิทยา สังคมวิทยาการเมือง ปรัชญา-ศานา กฎหมาย เศรษฐศษสตร
การเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารองคการ การศึกษา และประวัติศาสตร (อางจาก
ชัยวัฒน, 2539  : (8)-(9))   

บทความทั้ง 15 ชิ้นที่มาประชุมกันในหนังสือเลมน้ี แมจะไมสามารถเรียงรอยและกอรูปกันขึ้นอยาง
เปนระบบและเขียนโดยผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆเหมือนงานสองเลมขางตน แตพิจารณาในแงหวงเวลาของ
ชิ้นงาน คือป 2550-2551 แลว ก็นับวาเปนอีกหนึ่งความพยายามที่จะสะทอนถึงความสนใจเกี่ยวกับ
สันติภาพในแงมุมตางๆของนักวิชาการและนักคิดนักเขียนรุนใหม 13 คน (และรุนใหญอีก 2 คน) ใน
สถานการณรวมสมัยและตอประเด็นปญหาใหมๆในขอบขายของสาขาวิชายอยที่เรียกวา “สันติศึกษา”  
ทั้งน้ีเพ่ือจุดประเด็นกอใหเกิดการสนทนาถกเถียงระหวางผูอานกับตัวงานเขียนทั้งในแงเห็นดวยและเห็น
ตาง ทั้งอภิปรายเสริมและวิจารณแยง การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกลาวนี้จะเปนด่ังการชวยกัน
รดน้ําพรวนดินใหหนอออนแหงสันติภาพและสันติศึกษาในสังคมไทยเติบโตงอกงามขึ้นอยางแข็งแรง 
ควบคูไปกับสติ ปญญาและวุฒิภาวะทางอารมณของสังคมไทย เพ่ือเตรียมพรอมเผชิญกับสถานการณใหม
อันวิปริตบิดเบี้ยวที่แพรซึมไปทั้งสังคม จากการตะแบงกันอยางดื้อดานในบานเมือง รวมทั้งการโตตอบกัน
อยางเกรี้ยวกราดผานสื่อมวลชน  สถานการณที่ดูมีแตจะนําพาทั้งสังคมไทยใหวิ่งไปสูความขัดแยงที่
ลอแหลมขึ้นทุกวันๆนี้ เปนโจทยอันทาทายไมนอยสําหรับวงการสันติศึกษาของไทย 
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