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เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวธิ ี น้ ีเขียนขึ้นเพื่อสรุ ปข้อมูลที่น่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่สนใจจะเป็ นวิทยากรเพื่ออบรมวิชาทฤษฎีสันติภาพให้กบั ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานหรื อประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่ๆมีความขัดแย้งที่มีความรุ นแรงเกิดขึ้นด้วย ส่ วนแรกที่เป็ นประวัติของสันติศึกษาและหลัก
ทฤษฎีที่สาคัญ จะช่วยให้วทิ ยากรมีความรู ้พ้นื ฐานที่เพียงพอในการทาการอบรมให้ผอู ้ ื่นได้ ในส่ วน
ทีส่ องจะเป็ นเทคนิ ควิธีการจัดการบรรยายซึ่ งผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิทยากรแต่ละท่านจะนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมได้
1. ทฤษฎีสันติภาพ
มีนกั วิชาการมากมายหลายท่านได้ทาการศึกษาทฤษฎีสันติภาพไว้อย่างกว้างขวาง แต่ละ
ท่านก็พยายามจะอธิ บายความหมายและตีความคาว่า “สันติภาพ”ในแง่มุมที่ต่างกันออกไป แง่มุม
ของสันติภาพที่น่าสนใจแง่มุมหนึ่งก็คือสันติภาพในมุมมองของสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพ
ของสันติภาพและแนวทางในการทาให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักถึงแนวทางและเป้ าหมายร่ วมกัน
อันจะนาไปสู่ สังคมที่มีความสงบสุ ขและสันติน้ นั ย่อมจะเป็ นวิธีที่พึงประสงค์
ทฤษฎีสันติภาพในมุมมองของนักสังคมวิทยาแท้จริ งแล้วก็คือการศึกษาธรรมชาติของ
มนุษย์และธรรมชาติของสังคมมนุษย์ที่มีความโน้มเอียงไปในการเกื้อกูลกัน พึ่งพากัน พร้อมที่จะ
ยอมรับซึ่ งกันและกัน รวมถึงการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์โดยปราศจากความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ ซึ่ ง
เราจะเรี ยกลักษณะของสังคมดังที่กล่าวมานี้วา่ เป็ นสังคมที่มีความสันติสุข
ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่ มการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบของสันติภาพเราจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและปรัชญาของทฤษฎีสันติภาพเสี ยก่อน
ปรัชญาสั นติภาพในโลกตะวันตก
มีนกั วิชาการชาวตะวันตกหลายท่านที่พยายามจะอธิ บายปรัชญาของทฤษฎีสันติภาพแต่ใน
ที่น้ ีผเู ้ ขียนจะกล่าวถึงนักวิชาการท่านหนึ่งที่มองสันติภาพในเชิงสร้างสรรค์ ท่านนี้คือ ศาสตราจารย์
วิเซนต์ มาติเนส กูสมัน (Vicent Martinez Guzman) ผูซ้ ่ ึ งนับได้วา่ เป็ นนักปรัชญาสันติภาพที่มี
ชื่อเสี ยงท่านหนึ่งในโลกแห่งวิชาสันติศึกษา
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ศาสตราจารย์ วิเซนต์ มาติเนส กูสมัน ได้บรรยายเกี่ยวกับปรัชญาสันติภาพไว้ในหนังสื อ
“ปรัชญาเพื่อการสร้างสันติภาพ (ที่หลากหลาย)” (Filosofia para hacer las paces) โดยมีการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนา โดยเนื้อหานั้นจะรวมถึงวิวฒั นาการของสันติศึกษาใน
โลกตะวันตก ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้สันติวธิ ีและการพัฒนาสังคมในบริ บทของโลกที่พฒั นา
แล้ว กาลังพัฒนา และด้อยพัฒนา
กูสมันให้นิยามของสันติภาพไว้วา่
“สันติภาพนั้นเกิดจากการตื่นตัวของผูค้ นในแต่ละ
ชุมชนที่จะสร้างสังคมแห่งสันติสุขในบริ บทของแต่ละชุมชนเอง” ในภาษาสเปน คาว่า สันติภาพ
(Paz) สามารถใช้ในรู ปของพหู พจน์ได้ เพราะฉะนั้นความหมาย ของคาว่า “Paces” นั้นก็คือความ
หลากหลายของสันติภาพ สันติภาพในหลากหลายบริ บท และรู ปแบบของสันติภาพที่สร้างขึ้นและ
ดารงอยูโ่ ดยผูค้ นในแต่ละกลุ่มชน
นอกจากนั้น กูสมัน ได้เชื่อมโยงแนวคิดของสันติศึกษาในแง่มุมและมุมมองต่างๆเข้า
ด้วยกัน แนวคิดทั้งหลายเหล่านี้ กูสมันเชื่อว่าจะเป็ นแนวทางที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทาง
สังคมอันสันติสุขตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงระดับชุมชนโลก หลักความคิดทางสันติศึกษาเหล่านี้
ตั้งอยูบ่ นรากฐานที่วา่ มนุษย์น้ นั มีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์และทาลาย ทฤษฎีและแนวทางการ
ปฏิบตั ิทางสันติวธิ ี ที่สร้างสรรค์จะช่วยนาพาให้มนุษย์ คิดและทาในสิ่ งที่เป็ นคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
และคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะส่ งผลให้มีววิ ฒั นาการของสันติ
วัฒนธรรมขึ้นในสังคมมนุษย์
ด้วยแนวคิดเช่นนี้อาจจะกล่าวได้วา่ กูสมันได้รับอิทธิพลทางความคิดด้านปรัชญาสันติภาพ
สิ ทธิมนุษยชน และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จากแนวคิดและปรัชญาของ เอมมานูเอล คานท์
(Immanuel Kant) ผูซ้ ่ ึ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นนักปรัชญาที่นิยามความหมายของสันติภาพในเชิง
สร้างสรรค์เป็ นคนแรกๆ ทฤษฏีสาคัญของนักปรัชญาท่านนี้ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างถึงในงานเขียน
ของ กูสมัน คือ “สันติภาพอันสถาพร” (Perpetual Peace) และ “เป้ าประสงค์แห่งกฎที่เป็ นสากล”
(Cosmopolitan intent) ซึ่ งแนวปรัชญาทั้งสองนี้ได้ให้นิยามของความสามารถของมนุ ษย์ในการที่จะ
ทาการใดๆที่จะเป็ นคุณแก่ผอู ้ ื่น กิจกรรมใดๆที่ทาโดยบุคคลใดๆก็ตามต่างก็อยูภ่ ายใต้เจตจานง และ
ผลแห่งการกระทาที่ผอู ้ ื่นนั้นรับรู ้ เข้าใจ และนับว่ากิจกรรมนั้นๆเป็ นคุณด้วยจึงจะนับว่ากิจกรรม
นั้นๆเป็ นคุณธรรม
ในงานเขียนของกูสมัน เขาอ้างอิงนักสันติศึกษาที่โด่งดังท่านหนึ่ง คือ โจฮัน เกาล์ตุง
(Johan Galtung) ผูซ้ ่ ึ งได้ชื่อว่าเป็ นบิดาของสันติศึกษายุคใหม่ ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงนาแนวคิดของนัก
สันติศึกษาท่านนี้ มาอธิ บายพอสังเขป โดยบทความนี้ได้สรุ ปความจากหนังสื อของ เกาล์ตุงที่โด่งดัง
เล่มหนึ่งคือ “สันติภาพโดยสันติวธิ ี ” (Peace by Peaceful Means) การอธิบายความคิดและปรัชญา
สันติภาพของ เกาล์ตุงจะทาให้เกิดความเชื่ อมโยงในแนวคิดของ กูสมันและนิยามต่างๆของสันติ
ศึกษาได้ดียงิ่ ขึ้น
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ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาปรัชญาสั นติภาพในโลกตะวันตก
การศึกษาปรัชญาสันติภาพร่ วมสมัยในโลกตะวันตกนั้นสามารถแบ่งได้เป็ นระยะๆ
ดังต่อไปนี้
ระยะทีห่ นึ่ง คือการศึกษาสันติภาพเชิงลบและการศึกษาสันติภาพในแง่มุมของการศึกษา
สงครามในบริ บททางวิทยาศาสตร์
ระยะนี้การศึกษาเรื่ องสันติภาพนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ แต่ประการที่สาคัญ
ที่สุดก็คือ ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะที่ผคู ้ นต้องเจ็บป่ วย ล้มตายเนื่องจากผลของสงคราม
ซึ่งการศึกษาสันติภาพในระยะนี้ก็มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาที่โลกตะวันตกเพิง่ จะผ่าน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาหมาดๆ ชาวยุโรปได้รับความทุกข์อนั เป็ นผลสื บเนื่องมาจากสงครามครั้ง
นั้นอย่างมาก
ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีสันติภาพในยุคนั้นจึงเน้นไปที่การศึกษาสงครามและความ
เกี่ยวเนื่องของสงครามต่อสภาวะที่ก็ให้เกิดความไม่มีสันติภาพ
การศึกษาช่วงนี้มีประเด็นทาง
ความคิดที่น่าสนใจอยูห่ ลายประการ โดยผูเ้ ขียนจะอธิ บายพอสังเขปได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ (สภาวะ) สงคราม ซึ่งมีการศึกษาถึงสาเหตุของการ
ทาสงครามโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์
โดยการวิเคราะห์นามาซึ่ งความเห็นที่วา่
สงครามก่อกาเนิ ดจากการที่ มนุษย์มอง พวกเดียวกันเป็ น “เรา” และมองผูอ้ ื่นเป็ น
“เขา” ดังนั้นสงครามก่อกาเนิ ดโดยความมุ่งหมายที่จะขจัดความเป็ นอื่นออกไปจาก
กลุ่มสังคมที่แสดงความเป็ น “เรา” – ตามหลักทฤษฎี “Polemology” – (สงคราม
ต่อต้านผูท้ ี่แปลกแยกจากเรา) นักวิชาการที่มีชื่อเสี ยงในยุคนี้ก็คือ Kenneth
Boulding, Herbert Kelman, และ นักคณิ ตศาสตร์ ที่โด่งดัง Anatol Rapoport ผู ้
คิดค้น ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีโครงข่ายสังคม และอีกหลายทฤษฎี และท่านผูน้ ้ ีได้มี
บทบาทที่สาคัญมากในการลดอาวุธนิวเคลียร์ ในเวลาต่อมา
2. ความพยายามที่จะอธิ บายทฤษฎีสันติภาพตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเข้าใจในแบบ
ตะวันตกที่ให้ความสาคัญกับ “ความทันสมัย” (แบบตะวันตก) “แบบอย่าง
ตะวันตก” “ชาวผิวขาว” และ “ความเป็ นชาย”
3. ความต่างระหว่างสงครามต่อ “เขา” (Polemos) และสงครามภายใน “Stasis” (civil
war) – no war is civil (Guzman, 2001: 62 – 63) นักคิดหลายท่านในยุคนี้เห็นว่า
ถ้าต้องการสันติภาพ(เรา)ต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับสงคราม (ในสุ ภาษิตไทยมี
คากล่าวว่า “แม้หวังตั้งสงบจงเตรี ยมรบให้พร้อมพรั่ง” ซึ่ งน่าจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ความคิดแบบเดียวกัน)
4. ในยุคนี้คาจากัดความของ “สันติภาพ” ก็คือ สถานะที่ปราศจากสงคราม
5. และในขณะเดียวกันความขัดแย้งถูกมองว่าเป็ นเงื่อนไขด้านลบ ซึ่ งสามารถแก้ไข
ได้ดว้ ย “วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง” (Conflict resolution)
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6. การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมก็ถูกจากัดภายใต้ทศั นคติ ในแบบตะวันตก สมัยใหม่
คนขาว และเพศชาย (ซึ่งเป็ นผลสะท้อนความคิดในช่วงที่ชาวตะวันตกเป็ นเจ้า
อาณานิคม)
ระยะทีส่ อง คือ ระยะที่สันติภาพถูกนามารวมไว้กบั การพัฒนา ในยุคนี้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับสันติภาพนั้นดาเนินไปพร้อมกับการพัฒนาในด้านต่างๆ การศึกษาเรื่ องสันติภาพ และทฤษฎีที่
เกี่ยวกับสันติภาพก็มีการพัฒนาขึ้นและมีการอธิ บายแนวคิดต่างๆที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
ในยุคนี้การศึกษาปรัชญาสันติภาพได้รับการยอมรับมากขึ้น มีการจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจยั สันติภาพ ความรุ นแรง ความขัดแย้ง และสันติวธิ ี ข้ ึนมากมายในทวีปยุโรป อเมริ กา
และประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1959 โจฮัน เกาล์ตุง ได้ก่อตั้งสถาบันวิจยั สันติภาพขึ้น ณ. กรุ งออสโลว
ประเทศนอรเวย์ นักวิชาการท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาของสันติวธิ ี ร่วมสมัย และเป็ นผูท้ ี่ให้คาจากัด
ความของ สั นติภาพเชิ งบวก สั นติภาพเชิ งลบ ความรุนแรงทางโครงสร้ างและวัฒนธรรม ฯลฯ
ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าและงานวิจยั ในยุคนี้มกั จะตั้งอยูบ่ นฐานความคิดในเรื่ องสันติภาพเชิงบวก
และการวิเคราะห์ความรุ นแรงทางโครงสร้างรวมทั้งการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
นอกเหนือไปกว่านั้นด้วยแนวคิดที่วา่ การพัฒนา (สังคม) ซึ่ งเป็ นรากฐานของการตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานนั้นเป็ นเครื่ องมือที่จะเสริ มสร้างศักยภาพของมนุษย์ หลายองค์กร (หรื อรัฐ) จึงริ เริ่ ม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่างๆ
ความรุ นแรงทางโครงสร้างถูกนาไปใช้ในการอธิ บายความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนใน
ประเทศที่พฒั นาแล้วและประเทศโลกที่สาม ซึ่ งในทางการเมืองประเทศที่พฒั นาแล้วบางประเทศก็
ใช้เงื่อนไขนี้ในการแทรกแซงการเมืองในประเทศอื่นๆภายใต้คาอธิ บายของการพัฒนา ซึ่ งนักคิด
หลายท่านให้คาจากัดความพฤติกรรมเช่นนี้วา่ เป็ นรู ปแบบใหม่ของการล่าอาณานิคม และในหลายๆ
กรณี ดว้ ยข้ออ้างในเรื่ องการพัฒนาก็ถูกนาไปใช้ในการหยุดการแพร่ กระจายของลัทธิ คอมมิวนิสต์
(ซึ่งเป็ นปฏิปักษ์โดยตรงของระบอบทุนนิยมในโลกใหม่)
อันเนื่องมาจากแรงผลักดันของแนวคิด “การพัฒนานาพาสันติภาพ (สุ ข)” จึงทาให้เกิดการ
ก่อตัวขึ้นขององค์กรเอกชน (เพื่อการพัฒนา) ที่เราเรี ยกว่า Non – Government Organization หรื อ
NGO ที่เรารู ้จกั กันดี ในองค์กรเอกชนเหล่านี้มีหลายองค์กรที่เป็ นองค์กรขนาดใหญ่และทางานใน
หลายๆประเทศซึ่ งเรามักจะเรี ยกว่า International Non-Government Organization (INGO)
ระยะทีส่ าม คือระยะที่ผคู ้ นเริ่ มให้ความสาคัญกับการลดกาลังอาวุธ ให้ความสาคัญกับเรื่ อง
ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการดูแลผูอ้ พยพในระยะนี้สันติศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ไปจากยุคก่อนหน้ามากนัก กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับสันติภาพและสันติวธิ ี จะมุ่งเน้นไปที่การร่ วมมือ
กัน (ทางสังคม) ในความพยายามที่จะกดดันให้ประเทศ (รัฐ) ต่างๆทัว่ โลกได้ตระหนักถึงภยันตราย
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ของการแข่งขันกันสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ และการรณรงค์การลดอาวุธประจาการเพื่อลดความตึง
เครี ยดระหว่างรัฐ ในบรรดาอาวุธที่อยูใ่ นเป้ าหมายการจากัดจานวนที่สาคัญก็คืออาวุธนิ วเคลียร์
ในยุคนี้นกั สันติวธิ ี ยงั ให้ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวที่จะสร้างความยอมรับ (ที่เท่าเทียม
กัน) ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (เพศที่สามยังไม่ใช่ประเด็นหลัก) มีการเรี ยกร้องให้องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเห็นความสาคัญและปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิงด้วยมาตรฐานเดียวกันกับผูช้ าย
นอกเหนือไปกว่านั้นด้วยเหตุการณ์ของสงครามกลางเมืองในหลายพื้นที่นกั สันติวธิ ี ในยุคนี้
ก็ได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับการดูแลผูอ้ พยพอันเนื่องมาจากภัยสงคราม
นอกเหนือไปกว่านั้นในจานวนผูอ้ พยพเหล่านี้ก็มีผคู ้ นจานวนไม่นอ้ ยที่อพยพด้วยเหตุผลทาง
การเมืองและเหตุผลทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูซ่ ่ ึ งไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามมาตรฐานการ
ดารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ก็ต่ากว่าระดับที่ยอมรับได้
ระยะทีจ่ ะก้ าวไปสู่ อนาคต อาจจะกล่าวได้วา่ ระยะนี้ก็คือเวลาตั้งแต่ปัจจุบนั นี้ เป็ นต้นไปสิ่ งที่
นักสันติศึกษาพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมก็คือ วัฒนธรรมและวิธีการที่จะนาไปสู่ การ
สร้างสันติภาพ เราต้องการให้การศึกษาทางสันติภาพ ขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึ้นเพื่อสังคมในวง
กว้างจะเข้าใจว่าสันติภาพ (รวมทั้งสันติวธิ ี ความขัดแย้ง และความรุ นแรง) ไม่ใช่เรื่ องที่ไกลตัวหรื อ
เป็ นเรื่ องที่มีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะเข้าใจ นักสันติศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า แนวคิดเกี่ยวกับ
สันติภาพ สันติวธิ ี ความขัดแย้ง และความรุ นแรงนั้นเป็ นเรื่ องที่สามารถจะเข้าใจและวิเคราะห์ได้
โดยอาศัยความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
ระยะปัจจุบัน
การพัฒนาของสันติศึกษาได้มีการขยายกรอบการศึกษาไปครอบคลุม
แนวความคิดที่หลากหลายมากขึ้นซึ่ งในแง่มุมของสังคมวิทยาแล้วความเชื่อมโยงกันของแต่ละ
อนุภาคของสังคมล้วนเป็ นสิ่ งที่สาคัญควรค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้ น แนวคิดของสันติศึกษาในยุคนี้เริ่ ม
จากการล่มสลายของกาแพงเบอร์ ลิน ซึ่ งในทางสัญลักษณ์แล้วเปรี ยบได้กบั การล่มสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายทางสังคมครั้งนี้ กูสมันได้เสนอแนวคิด
ที่วา่ สังคมโลกนั้นมีววิ ฒั นาการมาจากวัฒนธรรมที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นความรู ้ของสงครามและความรุ นแรง
มาเป็ นระยะเวลานานมากแล้ว น่าจะถึงเวลาที่มนุษยชาติร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่จะนามนุษย์ไปสู่
สังคมที่มีความสันติสุข และสังคมสันติสุขก็จะสร้างสันติวฒั นธรรมต่อเนื่องกันไป
วัฒนธรรมสันติและสันติวฒั นธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้จากปั จจัยที่สาคัญหลายประการ ดังที่
จะนาเสนอพอสังเขปดังต่อไปนี้
1. การมีทศั นคติและมาตรฐานร่ วมกันในเรื่ องของความยุติธรรม ซึ่ งมาตรฐานเหล่านี้
ต้องประกอบไปด้วยปั จจัยพื้นฐานที่มีมาในอดีตแต่ตอ้ งเพิ่มขอบข่ายให้รวมถึง
ปั จจัยพื้นฐานที่ไม่ใช่วตั ถุ เช่น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อิสรภาพ เสรี ภาพ ฯลฯ
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2. ต้องตอบคาถามให้ได้วา่ ความจาเป็ นพื้นฐานที่กล่าวไปนั้นจะได้รับคาจากัดความ
โดยที่สังคมกาหนดให้เป็ นพื้นฐานที่เป็ นมาตรฐานหรื อเป็ นการสร้างสรรค์ใน
แนวคิดที่ใช้ร่วมกันได้
3. ต้องให้ความสาคัญกับความหมายของความยุติธรรม ว่าความยุติธรรมนั้นจะเป็ น
การปรับเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความพึง
พอใจต่อปั จจัยพื้นฐานนั้นๆ ในกรณี น้ ี(ความยุติธรรม)ก็จะมีความก้าวหน้าและ
เคลื่อนไหวเสมอ หรื อถ้ามองความยุติธรรมในอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งความยุติธรรม
ในรู ปแบบนี้ก็จะเป็ นอุปสงค์ของการหาข้ออ้างของการไม่ยอมรับ (กลุ่มที่ไม่ใช่
พวก) การจากัดขอบเขต หรื อการหาประโยชน์จากผูอ้ ื่น ซึ่ งความยุติธรรมประเภท
หลังนี้จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการฉวยโอกาสได้
4. กรอบความคิดแนวใหม่อาจจะต้องอยูน่ อกกรอบเดิมหรื อการเติมเต็มกรอบเดิม
อาจจะต้องคิดนอกกรอบ
ปรัชญาสันติภาพและสันติวฒั นธรรมควรจะประกอบไปด้วยแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับ
สิ่ งเหล่านี้คือ
1. โลกที่คานึงความมัน่ คงของสังคมมนุษย์โดยรวมซึ่ งความมัน่ คงของสังคมโลกที่วา่
นี้จะอยูเ่ หนือความสาคัญของความเป็ นชาติ ซึ่ งการดารงอยูใ่ นลักษณะเช่นนี้ เอม
มานูเอล คานท์ได้อธิ บายไว้วา่ มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถในการเปิ ดใจให้รับรู ้
และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของกันและกันได้ แต่สังคมมนุษย์ไม่ควร
ยอมรับการถูกบังคับให้ยอมรับ
2. สิ ทธิ ในการเป็ นประชากรโลก ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่มีสิทธิน้ ีจะได้รับการคุม้ ครองใน
ฐานะผูท้ ี่ได้รับการต้อนรับมากกว่าการถูกรอนสิ ทธิ ในฐานะที่เป็ น “ผูอ้ ื่น”
3. สิ ทธิในการเป็ นประชากรโลก อันจะนามาซึ่ งการกระทาต่อกันในสถานะที่เป็ น
มนุษย์ดุจเดียวกัน ซึ่ งเอมมานูเอล คานท์ได้ให้คาจากัดความไว้วา่ มนุษย์มีศกั ยภาพ
ในการสร้างความรุ นแรงเฉกเช่นเดียวกับความสามารถในการสร้างสันติภาพ แต่
เขาเชื่อว่าถ้าเราปรารถนาจะให้ผอู ้ ื่นทาดีกบั เรา เราก็ยอ่ มจะทาดีกบั ผูอ้ ื่นดุจเดียวกัน
4. สิ ทธิ ในการเป็ นประชากรโลก
ซึ่ งจะนามาซึ่ งความชอบธรรมที่จะเป็ นในสิ่ งที่
แตกต่าง หรื ออยูใ่ นวัฒนธรรมที่ต่างไป
5. สิ ทธิในการเป็ นประชากรโลก มีอานาจเหนื อกว่าความสัมพันธ์ของโลกาภิวฒั น์
การครอบครองทรัพย์สินและการแลกเปลี่ยน เพราะกิจกรรมที่เป็ นความสัมพันธ์
ภายใต้ยคุ โลกาภิวฒั น์น้ นั ไม่ได้แปลกแยกสิ ทธิ ของมนุษย์แต่ละคนบนพื้นโลก
เพราะมนุษย์แต่ละคนก็ยงั มีสิทธิ์ ต่อผิวโลกในความเท่าเทียมกัน
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6. สิ ทธิ ในการเป็ นประชากรโลก ก็คือสิ ทธิ์ ที่จะได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดก็ตาม เนื่องด้วยความเชื่อที่วา่ มนุษย์แต่ละคนนั้นมีสิทธิ์ ที่จะอยูบ่ น
โลกใบนี้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นไม่วา่ มนุษย์ผนู ้ ้ ีจะอยูท่ ี่ใดก็ตามย่อมจะดารงไว้ซ่ ึง
สิ ทธิ์ น้ นั โดยสมบูรณ์
7. สิ ทธิในการเป็ นประชากรโลก ควรที่จะปกปักรักษามนุษย์จากความรุ นแรง
8. สิ ทธิ ในการเป็ นประชากรโลก ย่อมจะทาให้มนุษย์ยอมรับในสิ ทธิของผูอ้ ื่น และ
พร้อมที่จะเข้าใจสังคมและวิถีการปกครองของผูค้ นในสังคมที่แตกต่างจากที่ตน
อยู่ ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบเราจึงไม่สามารถบอกได้วา่ เราดีกว่าคนอื่น
หรื อสังคมเราดีกว่าสังคมอื่น
9. สิ ทธิ ในการเป็ นประชากรโลก
ย่อมรักษาไว้ดว้ ยสิ ทธิ์ ที่จะได้รับและเข้าถึงการ
พัฒนา และการปกครองโดยประชาชนในรู ปแบบของประชาธิปไตยที่มีความ
สมบูรณ์มากที่สุด การที่มนุ ษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องจะ
เป็ นเครื่ องมือที่จะให้สังคมมนุษย์ได้เริ่ มที่จะก้าวเข้าสู ้การปกครองที่เป็ น
ประชาธิปไตยที่แท้จริ งได้

2. เทคนิคการนาเสนอการอบรมขั้นพืน้ ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพ
การอบรมเรื่ องทฤษฎีสันติภาพนั้นไม่ใช่การหาข้อยุติของปั ญหาความขัดแย้งแต่เป็ น
ขั้นตอนแรกในบริ บทของ “สันติศึกษา” ซึ่ งจุดประสงค์หลักของสันติศึกษานั้นคือ การหาจุดยืน
ร่ วมกันในความหมายของคาว่า “สันติภาพ” ขั้นตอนการหาจุดยืนเกี่ยวกับลักษณะของสังคมที่มี
สันติสุขร่ วมกันนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องด้วยเพราะ ผูค้ นในสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย มีความ
ต้องการ ความเชื่อ จุดมุ่งหมาย ทัศนคติ อุดมคติ หน้าที่ความรับผิดชอบและการดาเนินชีวติ ที่
แตกต่างกัน ผูท้ ี่เป็ นนักสันติวธิ ี ตอ้ งเข้าใจในลักษณะของผูค้ นในสังคมว่าความแตกต่างหลากหลาย
นี้เป็ นไปตามธรรมชาติ แต่ดว้ ยความแตกต่างและหลากหลายของผูค้ นเหล่านี้ จะเป็ นไปได้หรื อไม่ที่
คนที่มีความชอบ ความเชื่ อ รสนิยมที่ต่างกันจะสามารถร่ วมกันหาคาจากัดความของสังคมที่มีสันติ
ร่ วมกันได้ – “Shared value of peaceful society”
การนาเสนอหรื อการทาการอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพให้กบั กลุ่มผูส้ นใจควรจะ
นาเสนอด้วยหัวข้อที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
และควรจะเน้นการสร้างความเข้าใจร่ วมกันในคา
จากัดความต่างๆ ผูท้ าการอบรมต้องเปิ ดใจให้กว้างในการยอมรับข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
เพราะถ้าวิทยากรมีทศั นคติที่เปิ ดกว้างก็เท่ากับเป็ นการเริ่ มต้นของการสร้างวัฒนธรรมที่สันติให้
เกิดขึ้นแล้ว และทัศนคติที่เปิ ดกว้างนี้จะช่วยให้มีการกลัน่ กรองและพัฒนาความเข้าใจในคาจากัด
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ความต่างๆของทฤษฎีสันติภาพให้ชดั เจนขึ้น โดยความชัดเจนเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการอธิ บายของ
วิทยากรแต่เกิดจากผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสามารถที่จะเห็นภาพของสภาวะที่สังคมมีสันติภาพ
โดยภาพแห่งจินตนาการนี้สามารถเชื่อมโยงกับความเป็ นจริ งตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวันของผูท้ ี่เข้ารับการอบรมและวิทยากรเอง
1. อาจจะเริ่ มต้นด้วยทฤษฎีที่สาคัญทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพื่อเปิ ดประเด็น เช่น ยกทฤษฎีของ
Johan Galtung ที่วา่ ด้วยหลักการ Epistemological basis มาเป็ นการเปิ ดหัวข้อสนทนา
2. ต่อไปก็อธิ บายคาจากัดความสั้นๆของคาๆนั้น เช่น
Epistemology
 ถ้าไปเปิ ดพจนานุกรมดูเราจะพบความหมายว่า “ญาณวิชา”
 ความหมายตามรากศัพท์คือ ทฤษฎีของความรู้ การศึกษาว่าทาไมเราถึงรู ้ในสิ่ งที่เรารู ้ และ
เราเรี ยนรู ้ไม่ใช่แค่จากประสบการณ์แต่เป็ นการที่เราได้มีพ้นื ฐานที่จะสามารถเรี ยนรู ้และ
วิเคราะห์จากประสบการณ์ได้
 หรื อการเรี ยนรู ้คน้ หาทฤษฎีจากความจริ งที่ปรากฏ
 ก็คือการเข้าใจทฤษฎีโดยการเข้าใจว่าทาไมเราถึงรู ้ในสิ่ งที่เรารู ้ และเรารู ้ในสิ่ งที่เรารู ้ได้
อย่างไร
3. ต่อจากนั้นวิทยากรต้องสร้างบรรยากาศให้ผทู ้ ี่เข้ารับการอบรมพร้อมที่จะร่ วมกันค้นหา
ความหมายของคาต่างๆ และทฤษฎีสันติภาพจากการเรี ยนรู ้และเข้าถึง จากประสบการณ์
ของแต่ละคนเพราะเมื่อใดที่ท้ งั ผูเ้ ข้ารับการอบรมและผูอ้ บรมได้เห็นว่าแท้จริ งแล้วทฤษฎี
ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เรื่ องยากอะไรเป็ นเพียงแต่การเอาธรรมชาติของสิ่ งต่างๆและเหตุการณ์
ต่างๆมาตีความและทาความเข้าใจร่ วมกันเท่านั้น
ดังนั้นวิทยากรควรจะคานึงถึงคาจากัดความที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั กับทฤษฎีสันติภาพ
เช่นการหาคาจากัดความของคาสามคาคือ
 สันติภาพ
 ความรุ นแรง
 ความขัดแย้ง
4. หลังจากที่ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เสนอความคิดเกี่ยวกับคาจากัดความของ key words ที่เราให้
ไปแล้ว ว่าสันติภาพ ความรุ นแรง และความขัดแย้ง คืออะไรในมุมมองของแต่ละคนตาม
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา
(ควรจะนาความคิดเห็นเหล่านั้นขึ้นกระดานโดยพยายามที่จะ
จาแนกเป็ นหมวดหมู่โดยอาจจะใช้วธิ ี ทาบัตรคาก็ได้)
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5. หลังจากนั้นวิทยากรก็นาความคิดเห็นเหล่านั้นไปเทียบกับทฤษฎีที่มีอยู่ ถ้าจะใช้คาจากัด
ความตาม Galtung ก็ได้เพราะเป็ นสากลและอ้างอิงได้
6. การเทียบทฤษฎีและอธิ บายควรจะอธิ บายทีละหัวข้อเช่นอธิ บายคาว่าสันติภาพก่อน
ผูบ้ รรยายสามารถลงประเด็นเฉพาะคาว่าสันติภาพซึ่ งจะทาให้ประเด็นถูกจากัดอยูใ่ นวง
แคบและผูบ้ รรยายจะควบคุมประเด็นได้ดีกว่า
7. ถ้าวิทยากรเลือกที่จะอธิ บายความหมายของสันติภาพก่อนก็ให้อธิ บายคาจากัดความทฤษฎี
สันติภาพดังต่อไปนี้
Johan Galtung ได้ให้คาจากัดความของสันติภาพไว้สองข้อคือ
 สันติภาพคือ สภาพการณ์ ที่ปราศจากหรื อลงต่าลงของความรุ นแรงในทุก
รู ปแบบ (violence oriented)
 สันติภาพคือการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสร้างสรรค์ และ ไม่ใช้ความ
รุ นแรง (conflict oriented)
จากนั้นก็ให้จดั กลุ่มของความเห็น (บัตรคา) ที่เกี่ยวกับเรื่ องสันติภาพให้อยูใ่ นหมวดหมู่ของ
ข้อมูลทั้งสองข้อถ้ามีความหมายใดที่ค่อนข้างจะแปลกแยกให้แยกเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้อธิ บาย
เพิ่มเติมดังนี้
Galtung ยังอธิ บายต่อไปอีกว่า
 การทางานเพื่อสันติภาพนั้นคือ การทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลด
ความรุ นแรงโดยสันติวธิ ี
 การศึกษาสันติภาพนั้นคือ การศึกษาเงื่อนไขต่างๆในการทางานด้านสันติภาพ
เมื่อเสร็ จสิ้ นการอธิ บายผูบ้ รรยายควรสรุ ปสั้นๆให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมฟัง เพื่อเน้นให้เห็นว่า
ทฤษฎีสันติภาพนั้นแท้จริ งแล้วก็เป็ นการสังเคราะห์เหตุการณ์ทวั่ ๆไปที่เราทุกคนได้ประสพพบเจอ
อยูท่ ุกวันและนามาร้อยเรี ยงจัดให้เป็ นหมวดหมู่เท่านั้น
8. จากนั้นวิทยากรต้องเริ่ มอธิ บายถึงคาจากัดความของความรุ นแรงเพราะความรุ นแรงมีผล
โดยตรงกับสันติสภาพของสังคมที่มีสันติสุข
9. โดยต้องอธิบายความรุ นแรงสามประเภทหลักคือ
 ความรุ นแรงทางตรง (direct violence)
คือ
การทาให้ศกั ยภาพของมนุษย์สะดุดหยุดลงโดยยังไม่ถึงเวลาอันควร
เช่นการ
ประหัตประหารชีวิตกัน การทาร้ายร่ างกาย ทั้งในระดับบุคคล หรื อกลุ่มคน การประทุษร้าย
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แก่ร่างกายและทรัพย์สินอันก่อให้เกิดความชะงักงันของศักยภาพและการดารงอยูข่ องชี วติ
มนุษย์
(ดูข้อคิดและความเห็นบนกระดาน และจัดกลุ่ม) คาถาม ถามว่าการไม่ ให้ มีอากาศ ไม่ ให้ มี
นา้ ไม่ ให้ อาหาร การไม่ ให้ เคลื่อนไหวเป็ นความรุ นแรงหรื อไม่ ???
 ความรุ นแรงทางโครงสร้ าง (structural violence)
คือ อะไรก็ตามที่มาทาให้เกิดช่องว่างระหว่างศักยภาพของมนุษย์กบั สิ่ งที่มนุษย์
เป็ นอยูจ่ ริ ง เช่นในอดีตในหลายๆสังคม บอกว่าผูห้ ญิงไม่จาเป็ นต้องเรี ยนหนังสื อ
ให้ผชู ้ ายเท่านั้นได้เล่าเรี ยน ถามว่าผูห้ ญิงมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนหนังสื อได้หรื อไม่
ครับ แต่สภาวะที่เป็ นอยูค่ ือกรอบของสังคมนั้นบอกว่าผูห้ ญิงไม่ตอ้ งเรี ยน ให้
เฉพาะผูช้ ายเรี ยน อันนี้คือสิ่ งที่ทาให้เกิดช่องว่าง เพราะฉะนั้น ความรุ นแรงทาง
โครงสร้างคือสังคมปล่อยให้มีความอดอยากยากจนของสมาชิกของสังคม สังคม
ปล่อยให้คนป่ วยต้องตายโดยไม่ได้รับการรักษาทั้งๆที่มียาที่จะรักษาได้ ผูค้ นใน
สังคมมีความเหลื่อมล้ าในการมีส่วนร่ วมในทางการเมือง และเศรษฐกิจ มีการเอา
รัดเอาเปรี ยบ มีความไม่สมดุลทางธรรมชาติอนั ก่อขึ้นจากการสร้างมลพิษ ฯลฯ
(ดูบนกระดานแล้ วพยายามเชื่ อมโยง ถ้ ามีก็นามารวมกลุ่ม ถ้ าไม่ มีต้องชี้ให้ เห็นว่ าเรากาลัง
หลงลืมความรุ นแรงในรู ปแบบนี)้
 ความรุ นแรงทางวัฒนธรรม (cultural violence)
คือความเหลื่อมล้ าและถูกปิ ดกั้นทางวัฒนธรรม เช่น การใช้ภาษาที่ดูถูกผูอ้ ื่นที่มีความ
แตกต่าง การที่ใช้วฒั นธรรมของคนกลุ่มหนึ่งครอบงาความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวติ ของผูอ้ ื่น
ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงสุ นขั ในชุมชนที่มีคนที่นบั ถือศาสนาอิสลามก่อให้เกิดความอึดอัด
ใจของสมาชิกในชุมชนได้
(ดูบนกระดานแล้ วพยายามเชื่ อมโยง ถ้ ามีก็นามารวมกลุ่ม ถ้ าไม่ มีต้องชี้ให้ เห็นว่ าเรากาลัง
หลงลืมความรุ นแรงในรู ปแบบนี)้
10. ณ. จุดนี้วทิ ยากรควรจะสรุ ปและเชื่อมโยงให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เห็นภาพที่เชื่ อมโยง
กันเช่น
สันติภาพคือ  การปราศจากหรื อลดต่าลงของความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ  อธิบายรู ปแบบของ
ความรุ นแรงอีกครั้ง  ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ปกติสุข และสันติสุข
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ในขั้นตอนนี้วทิ ยากรควรอธิ บายเกี่ยวกับสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก (positive peace, and
negative peace) คร่ าวๆ ดังนี้
 สันติภาพเชิงลบ คือสภาวะที่ปราศจากความรุ นแรงทางตรง ไม่มีการทาร้ายกัน สังคมมี
ความสงบ ซึ่ งเราสามารถเรี ยกได้วา่ สังคมมีความเป็ น ปกติสุข
 สันติภาพเชิงบวก คือสภาวะที่สังคมมีความสงบสุ ข ปราศจากความรุ นแรง ผูค้ นมีสิทธิและ
เสรี ภาพที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ได้รับความเคารพ ปราศจากการเอารัดเอา
เปรี ยบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่ งเราเรี ยกสภาวะเช่นนี้วา่ สันติสุข
ปกติสุขคือผูค้ นอยูไ่ ด้ไม่มีสงคราม ไม่มีการปองร้ายกัน พอจะทามาหากินได้ พอจะ
ดารงชีวิตได้ แต่อาจจะขาดความเท่าเทียม ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความแตกต่างหลากหลาย
หมู่ผคู ้ นในสังคม ยังมีการเอารัดเอาเปรี ยบ ยังมีการดูถูกดูแคลนกัน ฯลฯ
สันติสุขคือความสุ ขและสงบของสังคมที่คนในสังคมอยูไ่ ด้โดยปราศจากความรุ นแรงทุก
ประเภท ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่ถูกทาลายจนเกินขีดของความพอดี
11. หลังจากที่วทิ ยากรได้อธิ บายเรื่ องสันติภาพและความรุ นแรงไปแล้วก็จาเป็ นที่จะต้อง
อธิ บายถึงคาจากัดความของความขัดแย้งด้วย ประเด็นที่น่าสนใจและจาเป็ นต้องชี้ให้เห็นก็คือ ความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงไม่จาเป็ นต้องมีลกั ษณะที่มีความสัมพันธ์โดยตรงซึ่ งกันและกันกล่าวคือ
ความขัดแย้งไม่ได้นาไปสู่ ความรุ นแรงเสมอไป
และความขัดแย้งไม่ได้มีแต่คุณสมบัติดา้ นลบ
เท่านั้น นอกเหนื อไปกว่านั้นต้องอธิ บายได้วา่ ความขัดแย้งไม่จาเป็ นต้องเป็ นอุปสรรคต่อการสร้าง
สังคมที่สันติสุข
วิทยากรต้องสามารถตอบคาถามได้วา่ ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้จากภายในตัวคนๆ
เดียว หรื อเกิดขึ้นระหว่างคนหลายคนก็ได้โดยใช้วธิ ี การถามความคิดเห็นจากผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อน
แล้วจึงอธิ บายโดยทฤษฎีในลักษณะเดียวกันกับการอธิ บายคาจากัดความของสันติภาพและความ
รุ นแรง โดยสามารถจะอธิ บายได้ดงั นี้
ปฐมบทของการก่อเกิดความขัดแย้ง (elementary conflict formations)
 ในกรณี ของข้อพิพาท (dispute)  คนสองคน (กลุ่มคนสองกลุ่ม) ต้องการในสิ่ ง
เดียวกันและสิ่ งๆนี้น้ นั มีอยูอ่ ย่างจากัดหรื อมีขอ้ จากัด
 ในกรณี ของความขัดแย้งในตนเอง (dilemma)  บุคคลคนหนึ่ง (คนกลุ่มหนึ่ง) มี
เป้ าประสงค์ในสิ่ งสองสิ่ งหรื อมากกว่าที่ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ในเวลาเดียวกัน
และเกิดความลังเลสับสน
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12.
วิทยากรควรอธิ บายคร่ าวๆเกี่ยวกับพัฒนาการของความขัดแย้งเนื่ องจากพัฒนาการของ
ความขัดแย้งเหล่านี้ อาจจะนาไปสู่ ความรุ นแรงประเภทใดประเภทหนึ่งได้
13. พัฒนาการของความขัดแย้ง
 ความขัดแย้งแฝง (latent conflicts)
ระยะนี้เป็ นข้อพิพาทที่มีลกั ษณะของความมึนตึงที่ซ่อนตัวอยู่ ยังไม่พฒั นาเต็มที่และยังไม่มี
การขยายตัวจนเกิดการแบ่งขั้วกันของผูท้ ี่ขดั แย้ง บ่อยครั้งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดหรื อหลายฝ่ าย
อาจจะยังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งหรื อตระหนักถึงความขัดแย้งที่อาจจะมีโอกาส
เกิดขึ้น
 ความขัดแย้งที่กาลังก่อตัว (emerging conflicts)
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ฝ่ายต่างๆ สามารถระบุออกมาได้ เขารับรู ้วา่ มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น
ประเด็นต่างๆจะดูชดั เจน แต่ยงั ไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยหรื อกระบวนการแก้ปัญหาที่น่าจะ
ดาเนินไปได้เกิดขึ้น
 ความขัดแย้งที่ปรากฏออกมาแล้ว (manifest conflicts)
เป็ นระยะที่ความขัดแย้งพัฒนาไปเป็ นข้อพิพาทซึ่ งฝ่ ายต่างๆได้มีบทบาทอย่างเอาเป็ นเอา
ตายในเรื่ องที่ดาเนินอยู่ อาจจะเริ่ มมีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว หรื ออาจจะถึงทางตันแล้ว
14. จากนั้นวิทยากรต้องอธิ บายปูพ้นื ฐานเกี่ยวกับความขัดแย้งโดยอธิ บายถึงประเด็นหลัก
ของความขัดแย้ง
โดยให้จดั กลุ่มของข้อคิดเห็นตามหัวข้อแล้วจึงอธิ บายโดยให้จดั กลุ่ม
(บัตรคา) ตามประเภทของความขัดแย้งแล้วจึงอธิ บายเพิ่มเติม
15. ประเภทของความขัดแย้ง
 ความขัดแย้งด้านข้อมูล (data conflict)
เป็ นปั ญหาพื้นฐานของความขัดแย้งที่เกิดจากข้อมูลน้อยไป แปรข้อมูลที่ผิดพลาด การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในต่างมุม พื้นฐานการเรี ยนรู ้และรับรู ้ขอ้ มูล
 ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (interest conflict)
ความยุติธรรมในการกระจายทรัพยากร ความยุติธรรมในสังคม
 ความขัดแย้งทางโครงสร้าง (structural conflict)
เรื่ องของอานาจ แย่งชิงอานาจ การใช้อานาจ กระจายอานาจ และปั ญหาโครงสร้างต่างๆที่
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
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 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (relationship conflict)
ปัญหาด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม อารมณ์ ความเข้าใจ การสื่ อสารที่บกพร่ อง
 ความขัดแย้งด้านค่านิยม (value conflict)
เป็ นปั ญหาในระบบความเชื่อ
ความแตกต่างในค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติศาสตร์ การเลี้ยงดูหรื อสภาพแวดล้อมที่เติบโตขึ้นมา
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