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บทคัดยอ 

 
วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาวิจัยเรื่องพุทธวิธีจัดการความขัดแยงใน

ทัศนะของพระไพศาล วิสาโลนั้น ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคเอาไว ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับความขัดแยง  และรูปแบบการจัดการความขัดแยงตามหลัก
พระพุทธศาสนา (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล และ (๓) เพ่ือวิเคราะหการประยุกตใชแนวคิดและวิธีจัดการความ
ขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล ผลการศึกษาพบวา 

 ๑. ความขัดแยงมี ๒ ประเภท คือ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจกับความ
ขัดแยงภายนอก โดยเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางเหตุปจจัยภายใน ซึ่งไดแก อกุศลมูล 
ปปญจธรรม กับ เหตุปจจัยภายนอก การจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนานั้น
สามารถกระทําไดทั้งเชิงรับ เชิงรุก หรือ ทั้งสองอยางประกอบกัน โดยนําหลักพุทธธรรม
สําคัญมาใชเปนเครื่องมือสําคัญ เชน หลักขันติธรรม หลักอนัตตา หลักอปริหานิยธรรม หลัก
สามัคคีธรรม เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกตใชกับวิธีการจัดการความขัดแยงใน
ยุคปจจุบัน เชน การเจรจาไกลเกลี่ย การประนีประนอมยอมความ การโนมนาว การหลีกเลี่ยง 
หรือ การสรางกระบวนการมีสวนรวม เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
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 ๒.  ทั้งแนวคิดและกระบวนการพุทธสันติวิธีที่พระไพศาล วิสาโล นํามาใชนั้น  
เปนการผสมผสานกันระหวางหลักการของพระพุทธศาสนาดั้งเดิม รวมกับ แนวคิดตะวันตก
สมัยใหม และหลักการของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ดวยความเชื่อท่ีวาโลกกับธรรมแยกจาก
กันไมได ดังนั้นการทํางานเพื่อสังคมจึงเปนการปฏิบัติธรรมไปพรอมกัน สันติภาพในทัศนะ
ของทาน จึงมิใชสภาวะที่สังคมสงบไรสงครามและความขัดแยงเทานั้น แตตองเปนสังคมที่มี
โครงสรางที่เปนธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเอื้อใหคนในสังคมนั้นๆ ได
เขาถึงทรัพยากรตางๆอยางเทาเทียม และมั่นคงทั้งทางกาย และทางใจ  

 ๓.  กระแสโลกาภิวัฒน และลัทธิบริโภคนิยมมีสวนสําคัญที่ทําใหการพัฒนา
ประเทศเปนไปอยางไรทิศทาง ประกอบกับโครงสรางของระบบตางๆในสังคม ไมใหความ
เปนธรรมตอคนในสังคมเสมอกันทุกระดับชั้น ทําใหเกิดเปนความขัดแยงลุกลามไปทั่ว
ประเทศ  วิธีการจัดการความขัดแยงจึงตองทําดวยความเมตตาโดยมีสติปญญากํากับอยาง
ระมัดระวัง โดยการใหความรูแกคูกรณี ทั้งโนมนาวใหคูกรณีเห็นความสําคัญและยินดีเขาสู
กระบวนการพุทธสันติวิธีอยางเต็มใจ เพ่ือใหสามารถขจัดรากเหงาของปญหาไดอยางแทจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ค 

Thesis Title  :    The Buddhist Means for Conflict Management According to  
Phra Paisal Visalo’s Views 

Researcher    :   Miss Ornpreeya  Wasumahunt 

Degree :    Master of Arts (Buddhist Studies) 

Thesis Supervisory Committee 
:   Phra Suthithammanuwat, Assist.Prof, Dr.  Pali IX.,M.A.,Ph.D. 
:   Phramaha Somboon Vuddikaro, Dr.    Pali VII, B.A., 

M.A., Ph.D. (Buddhist Studies) 
:   Emeritus Prof.Dr. Apinat Kittiphunt  B.Eng., M.B.A., 

Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
 

Date of Graduation  :   March 31, 2011. 

Abstract 
 

The thesis aims to study the concept of conflict and the pattern of conflict 
management by peaceful means as found in the Tipitika and the Commentaries, to study the 
concept of conflict and the Buddhist Means for conflict management according to Phra 
Paisal Visalo, and to analytically study the using of Buddhist Means for conflict 
management applied to Thai societies. After studying , They are found that : 

1. The two types of conflict are internal and external conflicts. The factors 
leading to the conflict are originated from the interaction of internal factors and external 
ones. The internal factors are the roots of unwholesome action and proliferational 
Dhamma.To manage the conflict, the Buddha proposed the Dhamma such as the doctrine 
forbearance, the principle of selflessness, the doctrine of welfare and the principle of 
doctrine harmony applied with the peaceful means consisting of negotiation, compromise, 
persuasion, avoiding and so on to produce the efficiency and effectiveness.    
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2. Phra Paisal Visalo manages the conflict by using the original Buddha 
Dhamma, the western peaceful theories and the concept of Engaged Buddhism with the 
belief that the world and the Dhamma can not be separated. So, working for societies is 
together with the practice of Dhamma. The peacefulness in the Ven.’s views is not only the 
peaceful society, the state of freedom from war and the conflict, but it must be the societies 
with the just structure of economics, societies and politics, just to help people in those 
societies to reach various resources equally and firmly both bodily and mentally. 

3. The globalization and the consumerism are of the important part causing the 
country to develop without direction. On the other hand, it consists of the structure of 
various systems in the societies which is the unjustice to the people in every classes of the 
societies. These facts caused the conflict to arrive throughout every part of the country must 
be carefully done with loving kindness, mindfulness and wisdom. And it must be done with 
giving the disputants information and persuading them to understand and agree to 
participate the Buddhist means for conflict management in order to completely eliminate the 
roots of the problem.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอนอบนอมแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง ทรงประกาศพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาแหงสันติภาพ ทรงปรารถนาให
สรรพสัตวทั้งหลายไดพนจากความทุกข ดวยน้ําพระทัยอันเปยมลนดวยพระมหากรุณาธิคุณ   
  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวย เพราะความเมตตาอนุเคราะหของครูบาอาจารย 
และผู เกี่ยวของในการทําวิจัยท้ังหลาย ผู วิ จัยขอกราบขอบพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ  
รองอธิการบดี  ผูทุมเททั้งแรงกายแรงใจใหความรูแกลูกศิษย พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ กิติพันธุ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ซึ่งไดใหความเมตตาและเสียสละเวลาใหคําแนะนํา
ปรึกษา ตรวจสอบปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธเลมนี้จนเสร็จสมบูรณ  
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผูเมตตาใหขอมูล และมอบ
หนังสือเกี่ยวกับสันติวิธีแกผูวิจัยจํานวนมาก จนสามารถนํามารอยเรียงใหเปนงานวิจัยฉบับ
สมบูรณได 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูศาสนกิจวิมล พระอาจารยสมภาร สมภาโร และ  
แมชีสุภาแหงวัดภัททันตะอาสภาราม วิปสสนาจารย ผูเมตตาอบรมกรรมฐานใหแกผูวิจัย  
จนไดรับผลานิสงสเปนความอดทน และมีสติปญญาอันสามารถนํามาใชประกอบการจัดทํา
วิทยานิพนธนี้ไดสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณบรรดาคณาจารยทั้งหลาย อาจารยรังษี สุทนต  ดร.บุณย นิลเกตุ 
ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม และรศ. ชูศักดิ์ ทิพยเกษร ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่กรุณาชวยแกไข
บทคัดยอภาษาอังกฤษใหถูกตองเหมาะสม 
 ขอกราบขอบพระคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน พระครูใบฎีกาสนั่น  
ทยรกฺโข  พระมหาราชัน จิตฺตปาโล และขอขอบคุณ นายสังวร ออนสนิท นายอุดม จันทิมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท รุนที่ ๑๘ ภาคปกติทุกทาน ดร.ทัศนีย วงศยืน  
แมชีรัศมี บานเย็น  นางสาวเนตรชนก โพธารามิก นางสาวสุวลี ศรีแชม นายปกรณ ศรีปลาด 
นายพรชัย พันธุไสว  นายกษิดิษ พิศลยบุตร รวมทั้งนายวิเชียร ทิพยชมภู และนายตอพงษ    
ฟกนอย กัลยาณมิตรที่คอยใหความชวยเหลือผูวิจัยตลอดมา 
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  ผลานิสงส ใดอัน เกิดจากวิทยานิพนธนี้  ผู วิ จั ยขอนอบนอมบูชาแดคุณ 
พระศรีรัตนตรัย พระคุณของบิดามารดาผูเมตตาใหกําเนิดและอบรมสั่งสอนมาแตเบื้องตน 
พระคุณของครูบาอาจารยทั้งหลายผูประสิทธิ์ประสาทวิชา ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทาน 
ที่ผูวิจัยมิไดเอยนามถึง รวมทั้งสรรพสัตวทั้งหลายที่ยังเวียนวายในวัฏฏะขอจงมีสันติเปนที่สุด
ดวยเทอญ 
 

นางสาวอรปรียา วสุมหันต 
๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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สารบัญ   

เรื่อง หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฎ 
สารบัญแผนภูมิ ฏ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฐ 
 
บทที่ ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย ๕ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย  ๖ 
 ๑.๔  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย ๖ 
 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ๗ 
 ๑.๖  วิธีดําเนินการวิจัย  ๙ 
 ๑.๗  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๑๐ 
 
บทที่ ๒ แนวคิดและรูปแบบการจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๑ 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงตามทฤษฎีตะวันตก ๑๑ 
๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแยง ๑๑ 
๒.๑.๒ ลักษณะของความขัดแยง ๑๕ 
๒.๑.๓ พัฒนาการของความขัดแยง ๑๗ 
๒.๑.๔ ประเภทของความขัดแยง ๑๘ 
๒.๑.๕ ปญหาและสาเหตุของความขัดแยง ๒๐ 



 ซ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติวิธี ๒๔ 
๒.๒.๑  ความหมายและลักษณะของสันติภาพ ๒๔ 
๒.๒.๒ ความหมายและความเปนมาของสันติวิธี ๒๙ 
๒.๒.๓ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ๓๔ 
๒.๒.๔ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  ๔๐ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา  ๔๘ 
๒.๓.๑  ความหมายและลักษณะของความขัดแยง ๔๘ 
๒.๓.๒ เหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง ๕๐ 

๒.๔ วิธีการจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา ๖๕ 
๒.๔.๑ ความหมายของสันติตามหลักพระพุทธศาสนา ๖๕ 
๒.๔.๒ ความหมายของพุทธสันติวิธี ๖๖ 
๒.๔.๓ ลักษณะและประเภทของพุทธสันติวิธี ๖๖ 
๒.๔.๔ หลักธรรมและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง 

โดยพุทธสันติวิธี ๖๗ 
๒.๕ รูปแบบของพุทธสันติวิธีจัดการความขัดแยง ๗๑ 
   

บทที่ ๓ แนวคิดและวิธีจัดการ ความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของ 
พระไพศาล วิสาโล ๗๕ 
๓.๑  ประวัติโดยสังเขปของพระไพศาล วิสาโล ๗๕ 

๓.๑.๑  ชีวิตในวัยเยาว ๗๕ 
๓.๑.๒  ชีวิตในวัยศึกษา ๗๖ 
๓.๑.๓  ชีวิตในวัยทํางาน ๗๗ 
๓.๑.๔  ชีวิตในรมกาสาวพัสตร ๗๘ 
๓.๑.๕  ผลงานการเผยแพรธรรม และแนวทางสันติวิธี ๗๙ 

๓.๒ ผูที่มีอิทธิพลตอความคิดของพระไพศาล วิสาโล ๘๐ 
๓.๒.๑  นิโคลัส เบนเนตต ๘๐ 
๓.๒.๒  สุลักษณ ศิวรักษ (ส. ศิวรักษ)   ๘๓ 
๓.๒.๓  หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ๘๖ 



 ฌ 

๓.๒.๔  ติช นัท ฮันห ๘๗ 
๓.๒.๕  พระครูบรรพตสุวรรณกิจ ๙๐ 
๓.๒.๖  มหาตมะ คานธี ๙๓ 

๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงของพระไพศาล วิสาโล ๙๕ 
๓.๓.๑  ความหมายและลักษณะของความขัดแยง ๙๕ 
๓.๓.๒  ประเภทของความขัดแยง ๙๗ 
๓.๓.๓  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ๙๘ 

๓.๔  แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธีในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล ๑๐๐ 
๓.๔.๑  ความหมายและลักษณะของสันติวิธี ๑๐๐ 
๓.๔.๒  สมมติฐานของสันติวิธี ๑๐๔ 
๓.๔.๓  ประเภทของสันติวิธี ๑๐๖ 
๓.๔.๔  พลวัตของสันติวิธี ๑๐๘ 
๓.๔.๕  ขอจํากัดของสันติวิธี ๑๐๙ 

๓.๕  การจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของ 
พระไพศาล วิสาโล ๑๑๒ 
๓.๕.๑  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใชกับสันติวิธี ๑๑๒ 
๓.๕.๒  วิธีการจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของ 

พระไพศาล วิสาโล ๑๒๑ 
๓.๖  ความลมเหลวของสันติวิธี ๑๒๔ 
๓.๗  สรุปและวิเคราะห ๑๒๕ 

 
บทที่ ๔ การประยุกตใชแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบันของ 

พระไพศาล วิสาโล   ๑๓๑ 
๔.๑  การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมและการแยงชิง 

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓๑ 
๔.๑.๑  ความเปนมาของธรรมยาตรา ๑๓๒ 
๔.๑.๒  ธรรมยาตราเพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ําลําประทาว ๑๓๓ 



 ญ 

๔.๒  การจัดการความขัดแยงและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๓๖ 
๔.๒.๑  สถานการณที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๓๗ 
๔.๒.๒  เหตุปจจัยของความขัดแยง ๑๓๘ 
๔.๒.๓  วิธีการจัดการความรุนแรงและความขัดแยงในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต ๑๔๑ 
๔.๓ สรุปและวิเคราะห ๑๔๔ 

  
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ๑๔๘ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๔๘ 
๕.๑.๑  ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและรูปแบบ 

การจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๔๘ 
๕.๑.๒  ผลการศึกษาแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยงดวย 

หลักพระพุทธศาสนาของพระไพศาล  วิสาโล ๑๕๐ 
๕.๑.๓  ผลการศึกษาวิเคราะหการประยุกตใชแนวคิดและวิธีการจัดการ 

ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล ๑๕๒ 
๕.๒  ขอเสนอแนะ ๑๕๔ 

๕.๒.๑  ขอเสนอแนะทั่วไป ๑๕๔ 
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัย ๑๕๕ 

 
บรรณานุกรม ๑๕๖ 
 
ประวัติผูวิจัย  ๑๖๖ 
 
 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบัญตาราง   
  
ตารางที่  หนา 

๓.๑   แสดงสันติวิธี ๕ ระดับ ๑๐๘ 
 



 ฏ 

สารบัญแผนภูมิ  
  
แผนภูมิที่ หนา 

๒.๑  แสดงความขดัแยงที่เกี่ยวของกับทัศนคติ และพฤติกรรม ๑๓ 
๒.๒  แสดงวงกลมของความขัดแยง ๑๙ 
๒.๓  แสดงบทสรุปเกี่ยวกับที่มาของสันติวิธี ๓๓ 
๒.๔  แสดงความไววางใจกับความขัดแยง ๓๙ 
๒.๕ แสดงการสรปุวิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ๔๗ 
๒.๖  แสดงปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในแงของพระวินัยโดยปฏิโลม ๕๔ 
๒.๗  แสดงการสรปุเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง ๖๔ 
๒.๘  แสดงสรุปวิธีการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี ๗๓ 
๓.๑  แสดงประเภทตางๆ ของความรุนแรง ๙๗ 
๓.๒  แสดงลักษณะเดนของความรุนแรง การยอมจํานน และสันติวิธี ๑๐๓ 



 ฐ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 

การใชอักษรยอ 

 

อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธนี้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลี 
ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีรอรรถ
กถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีรอรรถกถาภาษาไทย ฉบับ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ฎีกาภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

คํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 

 
 พระไตรปฎกภาษาบาลี  จะแจงเลม  ขอ  หนา  เชน ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔
หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ  เลม ๑๑ ขอ ๓๑๑ หนา ๒๐๔ ฉบับมหาจุฬา
เตปฏกํ 
 พระไตรปฎกภาษาไทย  จะแจงเลม  ขอ หนา  เชน  ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๒/๔๖ 
หมายถึง สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  สีลักขันธวรรค เลม ๙ ขอ ๑๔๒ หนา ๔๖ ฉบับมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 อรรถกถาภาษาบาลี จะแจงเลม หนา ที่ไมจัดเปนลําดับ  จะแจง  หนา   เชน  
ที.ม.อ. ๓๖/๑๓ (บาลี) หมายถึง ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี   มหาวคฺคอฏฐกถา เลม ๓๖ หนา ๑๓ 
ฉบับมหาจุฬาฏีกา 
 อรรถกถาภาษาไทย   จะแจงเลม ขอ หนา เชน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๖/๑๘๓-๑๘๗ 
หมายถึง ขุททกนิกาย  ธัมมปทอัฏฐกถา ภาค  ๖ หนา ๑๘๓-๑๘๗  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

พระวินัยปฏก 
 
วิ.ม.  (บาลี) = วินยปฏก  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (ไทย) = วินยปฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู.  (บาลี) = วินยปฏก  จูฬวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.จู.  (ไทย)  = วินยปฎก  จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.ป.  (ไทย) = วินยปฎก  ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 



 ฑ 

พระสุตตันตปฏก 
 
ที.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ฉกักนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฏก 
 
อภิ.ปุ.  (ไทย) = อภิธัมมปฎก  ปุคคลบัญญัติ   (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปฏก 
 
ที.ม.อ.  (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.อ. (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ปปฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ.  (ไทย) = ขุททกนิกาย  ธัมมปทอัฏฐกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
 

ฎีกาพระวินัยปฎก 
 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) = สารตฺถทีปนี  วินยปฏกฏีกา  (ภาษาบาลี) 



 
บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ความขัดแยงเปนสิ่งที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย ไมเวนแมในยุคพุทธกาล เชน  
ความขัดแยงของพระภิกษุในเมืองโกสัมพี ระหวางพระธรรมกถึกกับพระวินัยธรในกรณีของ
การเหลือน้ําชําระเอาไวในกระบวย๑ ความขัดแยงระหวางชาวศากยะกับชาวโกลิยะในกรณี
ของการแยงชิงทรัพยากรน้ํา๒ ความขัดแยงในการตีความพระธรรมวินัยจนเกิดการทํา
สังคายนาครั้งที่ ๑ ถึง ๓๓ สังคมโลกยุคปจจุบันนี้มีสถานการณความขัดแยงในมิติตาง ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย เชน ความขัดแยงทางการเมือง จนกลายเปนปฏิวัติดอกมะลิลุกลามไปยัง
ประเทศในแถบตะวันออกกลางหลายประเทศ ความขัดแยงเกี่ยวกับการแบงปนเขตแดน
ระหวางไทยกับกัมพูชา ความขัดแยงทางศาสนาจนกลายเปนสงครามกอการรายระหวาง
ประเทศมุสลิม กับประเทศทุนนิยมอยางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในยุโรป ความขัดแยงทาง
เศรษฐกิจจากกรณีเปดเสรีทางการคา (FTA)๔ ขอถกเถียงเกี่ยวกับการตกแตงพันธุกรรมพืชผล
ทางการเกษตร (GMO) ระหวางกลุมกรีนพีซ (Green Peace) กับรัฐบาลในประเทศตาง ๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน๕ ขอขัดแยงที่เกี่ยวของกับการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวาง
กลุมนายทุนกับประชาชนในทองที่ เปนตน ซึ่งประเด็นความขัดแยงดังกลาวนั้น บาง
สถานการณไดถูกขยายผลและพัฒนาไปสูความรุนแรง 

                                                           

 ๑พระภิกษุไมพึงเหลือน้ําจากการใชชําระเอาไวในกระบวย หากรูปใดเหลือเอาไวตองอาบัติทุก
กฏ วิ.ม.(ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓. และ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๕๑-๔๕๒/๓๓๓-๓๓๖. 
  ๒ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๖/๑๘๓-๑๘๗. 
 ๓ดูรายละเอียดใน วิ.อ. (ไทย) ๑/๒๔-๑๐๗. 
 ๔ดูความคิดเห็นเพิ่มเติมของ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ เกี่ยวกับประเด็น “การคาเสรี: ใครไดใครเสีย” ไดที่ 
<http://www.midnightuniv.org/midnight2544/newpage3.html>. 
 ๕เสาวนีย ธรรมสถิติ, “เหตุผลที่ตองตอตานพืช GMO”, ใน มติชนสุดสัปดาห(๑๗ กันยายน ๒๕๔๗) 
; ๒๘. <http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.phpsrctag=0415170947&srcday= 2004/09/17&search=no>. 
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 ประเทศไทยเองก็เผชิญกับปญหาความขัดแยงมากมาย จนเปนผลใหเกิดความราว
ลึกของความสัมพันธทั้งในระดับครอบครัว กลุมชน และพัฒนาไปสูความขัดแยงในระดับ
ภูมิภาค เชน ความขัดแยงในเรื่องอุดมการณของระบอบการปกครองประเทศ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงแมจะอยูภายใตระบอบประชาธิปไตยมากวา ๗๖ ป ก็ยังคงมีความขัดแยง
ระหวางรัฐบาล ขาราชการ และประชาชนอยูเสมอ จนทําใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร  
การชุมนุมประทวงอยูบอยครั้ง ปจจุบันประเทศไทยก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ความขัดแยงทางการเมืองของกลุมที่เรียกตนเองวาพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย  กับกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไล เผด็จการแหงชาติ  (นปช .)  
ความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนในการออกนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนที่ตางๆ ไมวาจะเปนความตกต่ําของพืชผลทางการเกษตร การสรางโรงไฟฟา การสรางบอ
กําจัดขยะ จนกอใหเกิดการประทวง การกระทบกระทั่งกันอยางตอเนื่อง 
 มีบุคคลหลากหลายที่สนใจเรื่องการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย หนึ่งในนั้น คือ พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด นักเขียน ผูมีความเดนชัดในการเชื่อมโยง
ความรูทางดานพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณของชีวิต และสังคมในบริบทสมัยใหมอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม เขาใจไดงาย ทั้งมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งใหเปน
เรื่องใกลตัว ทําใหคนทั่วไปเห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมมาปรับใช เพ่ือสรางชีวิตให
มีความสุขอยางสมดุล 

 พระไพศาล วิสาโล เปนนักกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแตวัยเรียน จึงพบเห็นปญหา
หลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมแทบทุกภาคสวน ทั้งปญหาความยากจน  การขาดโอกาสทาง
การศึกษา ความไมเปนธรรมในสังคม การถูกเอารัดเอาเปรียบ ความไมเทาเทียมระหวางคนในเมือง
กับคนชนบท  การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสภาวะแวดลอมเปนพิษและเสื่อมโทรม 
รวมถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในสังคม ซึ่งนับวันขยายตัวมากขึ้น สิ่งเหลานี้ไดบมเพาะ 
จนเกิดเปนความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น ทานมุงมั่นศึกษาสังคมศาสตร และ
งานดานประชาสังคมทั้งจากในรั้วมหาวิทยาลัย และจากนักคิด นักเขียน นักปราชญตะวันออก 
ตะวันตก 

หลังจากที่แนวคิดสังคมนิยมไดแพรหลายเขาสูประเทศไทย นักศึกษาและ
ประชาชนตางเรียกรองหาเสรีภาพ จนเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางรัฐกับประชาชน และ
ระหวางประชาชนดวยกันเอง ที่แบงเปนฝายซายฝายขวา มีการชุมนุมประทวง และปะทะกัน



 ๓ 

อยางรุนแรงจนถึงขั้นนองเลือด เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เหตุการณนี้เปนจุดพลิกผัน 
ที่ทําใหพระไพศาลซึ่งขณะนั้นยังเปนนักเรียน หันมาสนใจศึกษาเรื่องสันติวิธี  
 ทานยังไดเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณนองเลือดครั้งใหญที่เกิดขึ้นอีกครั้งใน
ประเทศไทย เมื่อ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ในขณะที่เปนนักศึกษา จนถูกจับระหวางอดอาหาร
ประทวงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายหลังถูกปลอยตัว ทานไดรวมกับเพื่อนนักศึกษา และ
กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) ออกเผยแพรแนวคิดเรื่องพุทธสันติวิธี อหิงสา ผาน
ทางปาจารยสาร โดยยึดธรรมในพระพุทธศาสนาเปนหลักในการทํางาน เพื่อแกไขปญหา
ตางๆใหกับสังคม๖   
 ระหวางทํางานรวมกับกลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ทานไดประสบกับ
ความขัดแยงอีกครั้งหนึ่งที่สงผลใหชีวิตของทานเปลี่ยนแปลงไป แตครั้งนี้เปนความขัดแยงที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของทานเอง จนมิอาจอยูในเพศฆราวาสไดอีกตอไป ทานจึงเขาสูเพศ
บรรพชิตตั้งแต

                                                          

วันนั้นเปนตนมา โดยหวังวาการปฏิบัติธรรมจะชวยเยียวยาจิตใจของทานให
กลับมาเปนปกติไดดังเดิม  
 ธรรมะที่ทานไดจากการฝกกรรมฐานกับหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ  และหลวง
พอ คําเขียน สุวณฺโณ เปนสิ่งยืนยันความเชื่อของทานที่วาการปฏิบัติธรรมสามารถประสาน
เขาไปในการดํารงชีวิต พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนเรื่องการพัฒนาตนใหหลุดพนจาก
กิเลสแลว ยังสอนใหชวยเหลือผูอื่นและสังคมอีกดวย ดังนั้นการเปนชาวพุทธที่ดีจึงตอง
ประสานทั้งสองสวนใหเขากันอยางเหมาะสม๗

 ทานจึงเปนพระที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานและ
ประชาชนในแตละภาคสวนอยู เสมอ โดยมุงมั่นนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชอบรมสั่งสอนใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนในรูปแบบที่แตกตาง
กันไปทั้งในรูปของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา บทความ งานแปล การแสดงธรรม 
ปาฐกถา อภิปราย สัมมนาแลวยังเปนผูมีสวนรวมและกอต้ังองคกรตางๆที่เนนย้ําเรื่อง
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม เชน กลุมเสขิยธรรม เสมสิกขาลัย มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิ
สุขภาพใจ เปนตน และเห็นไดชัดเจนจากวัตถุประสงคของการจัดต้ังเครือขายพุทธิกา คือ     

 

 ๖ดูรายละเอียดใน http://www.budnet.info. 
 ๗พระไพศาล วิสาโล, “โลกกับธรรมแยกจากกันไมได”, (Online), accessed 6 July 2007.  
Available from  http://www.budnet. info/webb0ard/view.php?category=textb&wb_id=27 

http://www.budnet/
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(๑) เพ่ือการฟนฟูพระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนตอชีวิตและสังคม (๒) เพ่ือการฟนฟู
บทบาทพระสงฆในสังคม (๓) เพ่ือสงเสริมบทบาทของพุทธบริษัทในสังคมไทย (๔) เพ่ือเปน
องคกรประสานงานภาคประชาชนในการฟนฟูพระพุทธศาสนา๘  
 ที่ผานมาพระไพศาล วิสาโล ไดใชความรูความสามารถที่มีรณรงคใชพุทธสันติ
วิธี และหลักอหิงสา ในการตอสูเรียกรองความเปนธรรมใหแกประชาชน๙ และแกปญหา
ความขัดแยงตางๆที่เผชิญอยูมากมายนับครั้งไมถวน ทั้งระดับปจเจกบุคคล และระดับสังคม 
เชน การแกปญหานายทุนบุกรุกปาภูหลง รวมกับชาวบาน จนปจจุบันกลายเปนแหลงตนน้ําที่
สําคัญของลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงจัดอบรมเผยแพรพุทธสันติวิธี ใหแกพระภิกษุ แมชี 
นักกิจกรรมสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไป และทหารตํารวจ เพ่ือลดความ
ขัดแยงและความรุนแรงในการปฏิบัติงาน จนไดรับการยอมรับจากหนวยงานและองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 ท านไดรับเชิญใหเปนกรรมการมูลนิธิสันติวิถี เปนประธานคณะอนุกรรมการ

อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติในการแกไขปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เปนองค
ปาฐกในการเผยแพรแนวคิด ความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสันติวิธีในเชิงวิชาการสู
สาธารณะ เพ่ือใหสังคมไดเขาใจความขัดแยงและสามารถใชสันติวิธีในการแกปญหาในงาน

มหกรรมสันติวิธีบอยครั้ง จนไดรับรางวัลในฐานะที่เปนบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานสันติภาพ
๑๐ และ ดานสังคม๑๑ มากมาย  วั นที่ ท า น ได รั บ ร า ง วั ลนั ก เ ขี ย นอมตะคนที่  ๕  นั้ น 
คณะกรรมการไดสรรเสริญทานวา 

                                                           

 ๘“รูจักกับเครือขายพุทธิกา”, (Online), accessed 6 July 2007. Available from 
http://www.budnet.info. 
 ๙เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม) กับกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ (นปช.) จนเกิดการประทวงลุกลามจนถึงขั้นทํารายซึ่งกันและกันอยาง
รุนแรง พระศรีญาณโสภณ พระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี แมชีศันสนีย เสถียรสุต รวมกับ องคการ
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย เสถียรธรรมสถาน สถาบันวิมุตตยาลัย และเครือขายพุทธิกา ได
รวมกันออกคําแถลงการณ “ขอบิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง” เพื่อใหสติแกผูที่เกี่ยวของ  
(ดูรายละเอียดใน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1220943920) 
 ๑๐ในปพ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสที่องคการยูเนสโก ประกาศยกยองนายปรีดี พนมยงค เปน
บุคคลสําคัญของโลก คณะกรรมการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ป ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโสนายปรีดี พนมยงค ไดทําการ
คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานประชาธิปไตยและสันติภาพ เพื่อรับรางวัล ปรีดี พนมยงค จํานวน ๔ ทาน จาก



 ๕ 

“ผลงานเขียนของทานคือรูปรอยของความดีที่กอประโยชนสุขอันงดงาม ซึ่งนําไปสู
วัฒนธรรมแหง “สันติภาพ” ในมโนสํานึกที่กระจางจิต อันเปนภาพแสดงของการกาว
พนอํานาจของความรุนแรงในสภาวะสังคมที่ขัดแยงแตกแยก ภาษาสื่อสารของทาน
คือความหมายที่ยิ่งใหญในการชี้ทางของความสุข สวางทางปญญา เปนการพินิจ
พิเคราะหถึงเจตจํานงแหงการดํารงอยูดวยมิตรไมตรี และเต็มไปดวยดุลยภาพอัน
สอดคลองตอชีวิตซึ่งควรคาแกการศึกษา  อีกทั้งสามารถนอมนํามาสูการสราง
สัมพันธภาพที่ปราศจากอคติ...”๑๒

 จากขอมูลที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตนนี้ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษา
แนวคิดของพระไพศาล วิสาโล ผูซึ่งไดรับการกลาวขานวาเปน “พระนักสันติวิธี”๑๓ วาทานมี
แนวคิด ทัศนคติ และวิธีการประยุกตหลักพระพุทธศาสนาในการจัดการปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง และรูปแบบการจัดการ 
ความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๒ เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แน ว คิ ด แ ล ะ วิ ธี จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง ด ว ย ห ลั ก
พระพุทธศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
 ๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะหการประยุกตใชแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยง 
ในสังคมไทยปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล 
                                                                                                                                                                      

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด ๑๙๔ ทาน  ซึ่งพระไพศาล วิสาโล เปนผูหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลที่มี
ผลงานดีเดนดานสันติภาพรวมกับทานพุทธทาสภิกขุ สวนนายกุหลาบ สายประดิษฐ และนางสาวศรีสวาง พ่ัววงศ
แพทย เปนบุคคลที่มีผลงานดีเดน ดานประชาธิปไตย ( ดูรายละเอียดใน http://www.matichon.co.th/news_ 
detail.php?newsid=1220943920) 
 ๑๑ปพ.ศ. ๒๕๕๑ เนชั่นกรุปจัดโครงการ “๗๖ คนดีนําทาง แทนคุณแผนดิน” รวมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อมอบรางวัลใหแกผูที่ทําความดี เปนแบบอยางตอสังคม พระไพศาล วิ
สาโล ก็เปนผูหน่ึงที่ไดรับเลือกใหรับรางวัลดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค (๑) เพื่อนําแบบอยางแหงการดําเนินชีวิตที่
มีคุณคาของ “คนดี นําทาง” ทั้ง ๗๖ คนมาเผยแพรใหคนไทยไดเรียนรู และเปนแรงบันดาลใจในการทําความดี 
(๒) เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกอันดีใหคนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง มีความคิดสรางสรรค ทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
สวนรวม และรวมสานพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสูสังคมแหงสันติสุขอยางยั่งยืน. 

            ๑๒ http://www.komchadluek.net/detail/20110304/90565.html accessed 10 January 2011. 
            ๑๓ http://www.isranews.org/%E0%B8%8/item/543-2010-05-24-09-01-31.html 



 ๖ 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย  
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง และวิธี
บริหารจัดการความขัดแยงในพระพุทธศาสนา และในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล โดย
อาศัยการศึกษาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ตลอดจนถึงวรรณกรรม บทความทาง
พระพุทธศาสนา เอกสารงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากบทสัมภาษณเชิงลึกของ 
พระไพศาล วิสาโล ที่ปรากฏตามรายการวิทยุโทรทัศน และที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ และ
วารสารตางๆ 
 

๑.๔ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

 รูปแบบ หมายถึง หลักการและวิธีการที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ความขัดแยง (Conflict) หมายถึง การตอสู (Fight) การทําสงคราม (Warfare) 
ความไมลงรอยหรือเขากันไมได (Incompatibility) ความแตกตางตรงขามซึ่งกันและกัน 
 การจัดการความขัดแยง  หมายถึง  การปองกันความขัดแยง  การแกไข 
(Resolution) และการเปลี่ยนรูป (Transformation) ความขัดแยง 
 พุทธสันติวิธีจัดการความขัดแยง หมายถึง วิธี ขอปฏิบัติ หรือชุดของวิธีอยางใด
อยางหนึ่งที่พระพุทธเจา หรือเหลาสาวกของพระองคไดใชเปนเครื่องมือในการจัดการความ
ขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง หรือปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางออม และเปนวิธี
ที่ประกอบไปดวยความรัก ความสงสาร ความเปนธรรม เชน ความโปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม 
และเที่ยงธรรม เปนตน 
 สันติ หมายถึง ความสงบ และครอบคลุมถึง คําวา “สันติภาพ” คือ สภาวะที่
ปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง หรือความรุนแรงในมิติตางๆ ที่
เกิดขึ้นแลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข อยางไรก็ตาม สันติภาพในบริบทนี้ อาจจะมีความ
ขัดแยงกันได ตราบเทาที่ความขัดแยงมิไดนําไปสูความรุนแรงในมิติตางๆ 
 สันติวิธี หมายถึง วิธีการในการแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยวิธีการแหงสันติ 
หรือการไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  
 



 ๗ 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดชี้ใหเห็นถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความขัดแยง วา
ความอยากได อยากใหญและใจแคบ ถือไดวาเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดความหวาดกลัว 
ระแวงและไมไวใจกัน๑๔ และ ปจจัยท่ีนําไปสูสันติภาพ ประกอบดวย๑๕

 ๑.  ความจริงที่เปนสากล คือ หลักความจริงที่เปนกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกัน
แกทุกคน ทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา 
 ๒.  ความเปนมนุษยที่เปนสากล คือ ความเปนมนุษยที่จะตองมองเห็นเขาใจ ให
ความนับถือเสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม เปนความไม
ดีไมงามทั้งสิ้น 
 ๓.  ความมีเมตตาที่ เปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตรไมตรี มีความรัก
ปรารถนา ประโยชนสุขแกมนุษยทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก 
 พระมหาสมปอง จนฺทวํโส ไดเสนอวิทยานิพนธเรื่อง “ธรรมชาติของมนุษยใน
พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาของอริสโตเติล” โดยสรุปผลการวิจัยวา ความขัดแยงของ
มนุษยเปนธรรมชาติที่สามารถแกไขได หลีกเลี่ยงได ปรับเปลี่ยนได เพราะความขัดแยงเปน
สิ่งที่มนุษยทําขึ้น มนุษยเปนสาเหตุตนๆของความขัดแยงทั้งปวง อีกทั้งธรรมชาติของมนุษย 
ยังหมายถึง สภาวะที่เกิดเอง มีอยู และเปนอยู ตามเหตุปจจัยภายในชีวิตมนุษย.ตลอดถึงภาวะ
ความเปนผูที่ตองฝกและฝกได๑๖

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ไดเสนอวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม” โดยสรุปวา
พระพุทธศาสนามองความขัดแยงวาเปนทุกข หรือเปนธรรมชาติที่ถือวาเปนสิ่งจําเปน 
(Necessity) ของบุคคลและสังคมในระดับโลกิยวิสัย สวนในระดับโลกุตระนั้น 
                                                           

 ๑๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิถีสูสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๖),  
หนา ๑๒. 
 ๑๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน,  
พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๑๗. 

๑๖พระมหาสมปอง จนฺทวํโส (ยุงรัมย), “ธรรมชาติของมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญา
ของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 



 ๘ 

พระพุทธศาสนามองวาเปนสภาวะที่ปราศจากความขัดแยง  สําหรับปจจัยที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงนั้นมาจากการทํางานรวมกันระหวางปจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูลรวมถึง 
ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ สวนปจจัยภายนอก คือ ขอเท็จจริง ความสัมพันธ ผลประโยชน 
คานิยม และโครงสรางที่บิดเบี้ยว๑๗  
 รองศาสตราจารย ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว อธิบายถึงลักษณะของ
ความขัดแยงในประเทศไทยในอดีตวา แนวความคิดเรื่องชนชั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการ
อธิบายความขัดแยงในสังคมไทยในเวลานั้น ปญหาการเมืองถูกวิเคราะหวามีรากฐานมาจาก
ความขัดแยงทางชนชั้น ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่และขูดรีดผู
เสียเปรียบในสังคม การแกปญหาความขัดแยงทางโครงสรางเปนเรื่องของการใชอํานาจและ
กําลังบังคับ ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาขั้นตํ่าสุด เนื่องจากเปนการตัดสินปญหาโดยใชความ
รุนแรง อันเปนปจจัยไปสูการขยายตัวของความขัดแยงมากยิ่งขึ้น๑๘

 ทพญ. กษิรา เทียนสองใจ เสนอวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหอภัยทาน
เพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน” โดยสรุปผลการวิจัยวา ความขัดแยงเปน
ธรรมชาติของมนุษย อันเกิดมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายนอก ๕ ประเภท (ไดแก 
ความขัดแยงดานขอมูล, ความขัดแยงดานผลประโยชน, ความขัดแยงดานความสัมพันธ, 
ความขัดแยงดานโครงสราง และความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม) กับปจจัยภายในซึ่ง
ประกอบไปดวยปปญจธรรมและอกุศลมูล โดยมีทิฏฐิทําหนาที่เปนแกนกลาง อภัยทานเปน
พุทธสันติวิธีที่นอกจากจะนํามาแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลว ยังสามารถใชเปน
รูปแบบของการปองกันเพื่อไมใหความขัดแยงกอตัวขึ้นอีกดวย โดยวิธีของอภัยทานมีทั้ง ทาง
กาย วาจา ใจ ทําใหการยึดมั่นในความเปนอัตลักษณสลายลง สงผลใหความขัดแยงสิ้นสุดลง
ดวย๑๙

                                                           
๑๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,“รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะห

กรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗. 
 ๑๘ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว, ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความ
ขัดแยงในสังคมไทย, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๓. 
 ๑๙กษิรา เทียนสองใจ ,”การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพื่อจัดการความขัดแยงในสังคมไทย
ปจจุบัน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐. 



 ๙ 

 ชัยวัฒน สถาอานันท ไดกลาวถึงสาเหตุของความขัดแยงวา มาจากตัวแปรที่
สัมพันธกันอยางซับซอน เชน ตัวแปรที่เกี่ยวกับการแสวงหาความตองการในการดํารงชีพของ
คน อันทําใหเกิดความขัดแยงเพื่อแสวงหาการควบคุมภาวะแวดลอมของมนุษย ตัวแปรทาง
จิตวิทยา ไดแกความตองการและการขัดขืนอํานาจของมนุษย สําหรับตัวแปรทางสภาพ
ภูมิศาสตรกอใหเกิดกรณีพิพาทดานพรมแดนระหวางประเทศ ตัวแปรทางสังคมเศรษฐกิจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางชนชั้น และการชวงชิงทรัพยากรในระดับชาติดวยรูปแบบตางๆ 
สวนตัวแปรทางวัฒนธรรมกอใหเกิดความขัดแยงทางดานศาสนา๒๐  
 ทองอินทร พรมรินทร เสนอวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาสันติวิธีของพระพิมล
ธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) และสรุปผลวิจัยวา การแกปญหาของมนุษยโดยไมใชความรุนแรง
ตัดสิน ยอมทําใหสังคมมนุษยเกิดสันติภาพไดอยางยั่งยืน๒๑

 
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้  
 ๑.๖.๑  ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา วรรณกรรม 
พุทธศาสนาในยุคปจจุบัน บทความทางพระพุทธศาสนา (Documentary Research) เอกสาร
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ “สันติวิธีเชิงพุทธ” 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาความขัดแยง 
 ๑.๖.๒  ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากวรรณกรรมและบทความตางๆของพระ
ไพศาล วิสาโล  
 ๑.๖.๓  ศึกษาวิเคราะหจากบทสัมภาษณพระไพศาล วิสาโล  

                                                           

 ๒๐ชัยวัฒน สถาอานันท, “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ”, ใน สันติศึกษากับการ
แกปญหาความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), : ๖๙. 
 ๒๑ทองอินทร พรมรินทร, “การศึกษาสันติวิธีของพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร)”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
 



 ๑๐ 

 ๑.๖.๔  ศึกษาวิเคราะหผลงานและบทสัมภาษณของผู เปนตนแบบทาง
ความคิดของพระไพศาล วิสาโล เชน อาจารย สุลักษณ ศิวรักษ  
  
๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ๑.๗.๑  ทําใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง และรูปแบบการจัดการ 
ความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๑.๗.๒  ทําใหเขาใจถึงการใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาอธิบายความขัดแยง
และการจัดการความขัดแยงของพระไพศาล วิสาโล 
 ๑.๗.๓  ทําใหทราบถึงแนวทางการประยุกตใชแนวคิดและวิธีการจัดการ 
ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดและรูปแบบการจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

 สังคมปจจุบันมีความขัดแยงเกิดขึ้นมากมาย อันเนื่องมาจากความหลากหลาย 
ความซับซอน และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เกินกวาที่มนุษยทั่วไปจะเขาใจและจัดการได 
ความเชื่อที่ตางกัน คุณคาที่ตางกัน การแยงชิงทรัพยากรอันมีอยูจํากัด ความไมเปนธรรมทาง
สังคม การที่กฏหมายไมสามารถบังคับใชไดอยางเทาเทียมและถูกตรง ระบบการเมือง และ
ระบบราชการที่ขาดศักยภาพที่จะเอื้ออํานวยใหชีวิตและสังคมดําเนินไปดวยดี ทิศทางการพัฒนา
ที่เนนเรื่องการแขงขันเสรี และการเอาเงินเปนตัวต้ัง ทําใหความเครียดและการเหลื่อมล้ํา 
ในสังคมเพิ่มขึ้น ระบบการศึกษาที่ไมทําใหมนุษยสามารถเผชิญกับปญหาและความกดดัน
ใหม ๆได มนุษยจึงเหมือนตกอยูทามกลางปญหาที่ถาโถมเขามา เต็มไปดวยความขัดแยง และ
ปะทุไปสูความรุนแรงไดทุกเมื่อ  

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองศึกษาหาหนทางที่จะลดความขัดแยง
เหลานี้ใหลดลงหรือหมดไป โดยในบทนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาแนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทั้งตามทฤษฎีตะวันตก และตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือนํามาวิเคราะหหา 
องคความรูในการบริหารจัดการความขัดแยงเหลานี้เพ่ือใหเขาสูสภาวะปกติในที่สุด 
  
๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงตามทฤษฎีตะวันตก 

 
๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแยง  

“ความขัดแยง” มาจากภาษาอังกฤษวา “Conflict”  มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา  
“Confligere”  แปลวา  การตอสู  (Fight) การทําสงคราม (Warfare)  ความไมลงรอย หรือเขา
กันไมได (Incompatibility) การขัดซึ่งกันและกัน หรือการเปนปรปกษ (Opposition) ซึ่งในที่นี้
ไดมีผูใหความหมายของความขัดแยงไวหลากหลาย ดังนี้    



 ๑๒ 

เจมส โค (James Kho) มองวาความขัดแยงเปนการตอสูกันระหวางความคิด 
ความเห็น ความสนใจ ผลประโยชน คานิยม แนวทาง อํานาจ สถานภาพ และทรัพยากร๑ ซึ่ง
ความขัดแยงในลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นภายในบุคคลเพียงคนเดียว หรือเปนการขัดแยง
ระหวางบุคคล หรือระหวางบุคคลกับกลุมองคกร หรือระหวางองคกรกับองคกร หรือระหวาง
กลุมบุคคลหลายคนที่อยูในกลุมหนึ่งกับอีกกลุมหนึ่ง หรือกับอีกหลาย ๆ กลุมของบุคคลก็ได   

เรยมอนด (Reymond) มองวา ความขัดแยง คือ การตอสู (Fight) การทําสงคราม 
(Warfare) ความไมลงรอยหรือเขากันไมได (Incompatibility) การขัดซึ่งกันและกัน หรือ  
การเปนปรปกษตอกัน (Opposition)  ระหวางบุคคลสองคน หรือกลุมบุคคล ซึ่งมีความเห็น 
ความเชื่อ ความตองการไมเหมือนกัน ทําใหเกิดการโตแยง หรือโตเถียงกัน และดิ้นรน ตอสู  
แขงขันกัน ๒

กัลตุง (Johan Galtung)  มองวา ความขัดแยงเกี่ยวของกับพฤติกรรม (การ
กระทํา) ของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีทัศนคติที่เปนอริตอกัน จนนํามาซึ่งพฤติกรรมใน
รูปแบบที่ทาทาย ทําราย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอคูอริ หรือแมแตตนเอง  ๓    

จากแนวคิดดังกลาว จึงเกิดโมเดลที่วาดวยความสัมพันธระหวางความขัดแยง 
(Conflict) ทัศนคติ  (Attitude)  และพฤติกรรม (Behavior) ดังแผนภูมิขางลาง๔

  

                                                           
๑เจมส โค และคณะ, คูมือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท, แปลโดย  

วันชัย วัฒนศัพท  และคณะ, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕), หนา ๒. 
๒Reymond W. Mack and John Pease, Sociology and Social Life, (New York: D Van Nostrand 

Company,1973), p. 68. 
๓Johan Galtung, Peace : Research, Education, Action:Essays in Peace Research. 1, 

(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81. 
๔ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล, “สันติภาพภายใตเงื่อนไขของความขัดแยงทางสังคมและการเมือง”, 

ใน มนุษยกับสันติภาพ, (ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล บรรณาธิการ),  (กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), : ๔๗. 



 ๑๓ 

 

 ความขัดแยง 
(Conflict)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ทัศนคติ 
(Attitude) 

แผนภูมิ  ๒.๑  แสดงความขัดแยงที่เกี่ยวของกับทัศนคติ และพฤติกรรม 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของ “ความขัดแยง” วา
ประกอบดวย คําวา “ขัด” หมายถึง การไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว ๕ และคําวา “แยง” หมายถึง 
ไมตรงหรือลงรอยเดียวกัน ตานไว ทานไว๖ ดังนั้น คําวา “ขัดแยง” จึงหมายถึง การที่แตละ
ฝายไมลงรอยกัน 

ศ.นพ. ประเวศ วะสี  มีแนวคิดวา ความขัดแยงเปนธรรมชาติของสรรพสิ่ง  
ความขัดแยงนําไปสูความสรางสรรค ถาเขาใจและมีการจัดการที่ดี๗ ถาเขาใจความขัดแยง 
ก็เทากับเขาใจชีวิตและสังคมทั้งหมด เรื่องความขัดแยงจึงควรเปนตัวต้ังสําหรับการเรียนรูของ
คนทุกคน ของทุกองคกร และทุกพ้ืนที่ 

                                                           
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :  

นานมีบุคสพับลิเคชันส, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖. 
๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑๗. 
๗ดูคํานําใน ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งที่ 

๓,  (กรุงเทพมหานคร :  สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา ,  ๒๕๔๗), หนา III – IV. 



 ๑๔ 

 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท  มองวาความขัดแยง๘เปนสิ่งปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได
กับทุกคน ความขัดแยงนั้นไมใชสิ่งเลวรายหากสามารถคลี่คลายตัวเองไปในทางสรางสรรค 
และนําไปสูขอยุติ หรือหาทางออกได  เราไมอาจหามไมใหเกิดความขัดแยงได แตสามารถ
สรางกระบวนการแกปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นได ความขัดแยง (Conflict) และขอ
พิพาท (Dispute) มีความหมายใกลเคียงกัน ความขัดแยงเปนเรื่องของความเห็นหรือความเชื่อ 
ที่ตางกัน แตคูกรณียังสามารถทํางานรวมกันได แตขอพิพาทเปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของมุงที่จะ
เอาชนะกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเอง 

 ความขัดแยงที่หาทางออกไมไดจะกลายเปนขอพิพาท ซึ่งหากยิ่งขยายตัว
ออกไปก็จะพัฒนากลายเปนความรุนแรงทั้งในการใชคําพูด ทาทาง ทํารายซึ่งกันและกัน จนเกิด 
ความสูญเสียท้ังทรัพยสิน เสียเวลา เสียความรูสึก เสียอํานาจอธิปไตย 
              รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท มองความขัดแยงในแงสังคมวิทยาวา ความขัดแยง
เปนเรื่องธรรมดามีอยูทั่วไปและฝงรากลึกอยูในสังคม  มนุษยชาติไมเคยวางเวนจาก 
ความขัดแยง ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางทางพันธุกรรมหรือสภาพแวดลอมทางสังคม๙ 
อยางไรก็ตามทานมองความขัดแยงในแงบวกวา “บอยครั้งที่ความขัดแยง มักเปนพลังทยาน
แหงชีวิต (Elan Vital)  ของมนุษย  เพราะมักโนมเอียงนําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันยัง
ประโยชนแกสังคมมนุษย”๑๐   
 ผศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ มองความขัดแยงในมิติที่ผสมผสานระหวาง
แนวคิดเชิงรัฐศาสตรและสังคมวิทยาวาความขัดแยง๑๑ คือ ภาวะที่กลุมตางๆแขงขันกันเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีจํากัด อันเนื่องมาจากผลประโยชนหรืออุดมการณไมตรงกัน โดยขยาย
ความไปถึงโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากร และอํานาจในการตัดสินใจจองผูที่ขัดแยงกันดวย 

                                                           
๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐-๑๑.  
๙ชัยวัฒน สถาอานันท, สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกวการพิมพ, 

๒๕๓๙), หนา ๓๖. 
๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๖. 
๑๑ฉันทนา บรรพศิริโชติ, “ความขัดแยงในสังคมไทย: ชองวางของการรับรูและความเขาใจ”, ใน

ความขัดแยงในสังคมไทยยุควิกฤตเศรษฐกิจ, พัชรี สิโรรส บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคบไฟ, 
๒๕๔๒), : ๓๒. 



 ๑๕ 

  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล ใหความหมายของ ความขัดแยง๑๒วา เปน 
ความแตกตางของวัตถุประสงค ความเชื่อและคานิยม ระหวางบุคคล หรือ กลุมบุคคล ซึ่ง 
ความขัดแยงในสถานการณใดก็ตามถือเปนการแสดงออกของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของภายใต
สถานการณนั้นๆ 
 จากความหมายของความขัดแยงตามที่ไดนําเสนอมาขางตนนั้น ผูวิจัยมองวา 
ความขัดแยง  เปนปฏิกริยาที่แสดงออกมาจากบุคคลหรือกลุมคน  ที่มีความคิดเห็น  
ความตองการที่แตกตางกันเมื่อถูกขัดขวางไมใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  รวมไปถึงการตอสู
แยงชิงเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอยูจํากัด โดยใชอํานาจที่มีอยูเปนเครื่องมือ ความขัดแยง
อาจสะทอนออกมาในรูปของความรุนแรงหรือไมก็ได  อยางไรก็ดีเราอาจสรุปความหมายของ
ความขัดแยงออกมาเปน ๒ กลุม คือ  
 ก.  ความหมายของความขัดแยงในแงบวก หมายถึง ความขัดแยงที่มีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงสรางสรรค  เกิดการพัฒนาที่เปนผลดีทั้งตอตนเอง  องคกร  และ
สังคมทั้งในแงของทัศนคติ และพฤติกรรม และสามารถหาทางออกเพื่อลดความขัดแยงได
อยางสมานฉันท   

 ข.  ความหมายของความขัดแยงในแงลบ หมายถึง ความขัดแยงที่มีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางทําลาย บั่นทอนทั้งตอตนเอง องคกรและสังคม  มีการขยายตัว
กลายเปนขอพิพาท และความรุนแรงทั้งในเชิงความคิด และพฤติกรรมไมวาจะเปนการดากัน 
การทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกาย และทําสงครามประหัตประการซึ่งกันและกัน  

 ๒.๑.๒ ลักษณะของความขัดแยง 

 เมื่อเราพบวามีความขัดแยงเกิดขึ้น และมีความตองการที่จะจัดการกับความ
ขัดแยงเหลานั้น กอนอื่นเราจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจถึงคุณลักษณะที่สําคัญเสียกอน เพ่ือ
ประโยชนในการบริหารจัดการใหไดผลดี ซึ่งจากการศึกษาผูวิจั

                                                          

ยพบวา ความขัดแยงมีลักษณะ
ที่สําคัญ ดังนี้  

 
๑๒ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล, การมีสวนรวมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแยง, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕). (อัดสําเนา) 



 ๑๖ 

      ๒.๑.๒.๑  ความขัดแยงเปน “ธรรมชาติ” ของมนุษย และสังคม 

      ราลฟ  ดาหเรนดอรฟ  (Ralf  Dahrendorf)   อธิบายลักษณะของความขัดแยง
วามีลักษณะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยูตลอดเวลา เขาจึงเสนอแนวคิด
ที่วา “ทุก ๆ สังคมเกิดความขัดแยงไดทุกขณะ การขัดแยงจึงมีอยูตลอดเวลา” สอดคลองกับ
แนวคิดของ เจมส โค  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท  รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท  และไพศาล วงศ
วรสิทธิ์ที่มองวา ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา ที่ดํารงอยูภายในตัวมนุษยเองซึ่งเปน สัตว
สังคม (Social Animal) มีปฏิสัมพันธกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอื่น มนุษยก็มิสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงขอเท็จจริงนี้ได ความขัดแยงฝงรากลึกอยูในทุกสังคม จึงเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยง 
นักคิดกลุมนี้เสนอวา “อยามองความขัดแยงดวยมายาคติ   เพราะในความเปนจริงแลว ความ
ขัดแยงก็สะทอนนัยในเชิงบวกเอาไวดวยเชนกัน ฉะนั้น การที่คนเราคิดเห็นตางกันเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา ไมจําเปนตองเปนศัตรูกัน”  

      ๒.๑.๒.๒ ความขัดแยงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

      เจมส โค เสนอวา “ความเห็นที่ขัดแยง ความแตกตางในความคิด ในคานิยม  
ในรสนิยม มีสวนสําคัญในการกระตุนใหเราแสวงหาความชัดเจน และพัฒนาไปสูการพูดคุย 
และการทําความเขาใจกัน” ซึ่งผูวิจัยเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา มุมมองที่เกิดจากความคิดเห็นที่
แตกตางกันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหพนไปจากสภาพเดิมทั้งในเชิงความคิด หรือ 
พฤติกรรม แตการเปลี่ยนแปลงนั้นจะพัฒนาไปสูความเจริญอยางสรางสรรคหรือไม ขึ้นอยูกับ
วิธีการที่ผูที่ขัดแยงใชตางหาก 

      ๒.๑.๒.๓ ความขัดแยงกอใหเกิดพลังงาน   

      เจมส โค และ พระมหาหรรษา ๑๓ ตางมองสอดคลองกันวา ความขัดแยงทํา
ใหรางกายหลั่งสารกระตุน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรางกายซึ่งจะเปนบวก หรือ
ลบนั้นขึ้นอยูกับวาการตระหนักรูของบุคคลนั้นๆวาจะทําอยางไรจึงจะแปรความขัดแยงไป
ในทางที่สรางสรรค และเกิดประโยชน สูงสุดแกตัวเองและสังคม 
  

                                                           
๑๓พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี: 

ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๔๐. 



 ๑๗ 

      ๒.๑.๒.๔ ความขัดแยงทําใหเกิดการปฏิสังสรรค   

      จอรช  ซิมเมล  (Georg  Simmel)  นําเสนอวา “ความขัดแยงเปนรูปแบบ
หนึ่งของการปฏิสังสรรคที่เห็นรูปไดอยางชัดเจน ซึ่งการปฏิสังสรรคดังกลาวจะทําใหสังคม
เกิดความกลมเกลียวและเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น”   ซึ่งชัยวัฒน สถาอานันท  ก็สรุปในทิศทาง 
ที่สอดรับกันวา “ความขัดแยงเปนพลังทะยานแหงชีวิต”   
 จะเห็นไดวาคุณลักษณะของความขัดแยงนั้น มีทั้งบวก และลบ ขึ้นอยูกับ
ทัศนคติและมุมมองของคน สิ่งสําคัญ คือ หากเปลี่ยนความขัดแยงเชิงลบใหกลายเปนบวกได
จะทําใหสังคมเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ความขัดแยงในทัศนะนี้จึงเปนกลไกของ
ความกาวหนาทางสังคม 

 ๒.๑.๓ พัฒนาการของความขัดแยง 

 เฮนก้ิน (Henkin)๑๔  และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท๑๕ มองวา “ความขัดแยง” นั้น 
มีการซอนตัว เกิดขึ้น  ดํารงอยู  และปรากฏตัวอยางตอเนื่องในบุคคล หรือกลุมบุคคลนั้น  
โดยชี้ใหเห็นวา 
 (๑) ความขัดแยงที่ซอนอยู หรือความขัดแยงแฝง (Latent Conflict) หมายถึง 
สภาวการณของความขัดแยงที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นซอนตัวอยูภายในจิตใจหรือภายนอกของ
บุคคลหรือกลุมบุคคล  ยังไมมีลักษณะที่ปรากฏอยางชัดเจน  แตถาบุคคลหรือกลุมบุคคลไม
ตระหนักหรือใสใจ  ความขัดแยงก็จะเริ่มสําแดงและปรากฏออกมาภายนอกใหเห็นไดชัดเจน 
 (๒) ความขัดแยงที่ปรากฏข้ึน หรือความขัดแยงกําลังกอตัวเกิดขึ้น (Emerging 
Conflict)  หมายถึง สถานการณที่คูกรณีมองเห็นและรับรูรวมกันวาความขัดแยงไดเกิดขึ้น
แลว กรณีนี้อาจมีความตึงเครียดเห็นไดชัดเจน  แตยังไมมีการโตเถียง เจรจา หรือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น 

                                                           
๑๔Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based managed 

schools”. Journal of Educational Administration 38(2). 2000 : 16-17. 
๑๕วันชัย  วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการ และเครื่องมือแกปญหา,  หนา ๑๒. 



 ๑๘ 

 (๓)  ความขัดแยงที่ปรากฏชัดเจน หรือความขัดแยงที่ปรากฏออกมาแลว 
(Manifest Conflict) หมายถึง  สถานการณของความขัดแยงที่เห็นไดชัดแตยังไมมีทางออก 
อาจรวมถึงความขัดแยงบางสวนยังคงแฝงตัวอยูอยางซอนเรน 

 ๒.๑.๔ ประเภทของความขัดแยง 

จอหน  แมคคอนแนล   และคริสโตเฟอร  มัวร๑๖  สรุปวา คนเราเกิดความ
ขัดแยงกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ใน ๕ ประเด็น ตอไปนี้ คือ๑๗

 ๑. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) เปนปญหาพ้ืนฐานของความขัดแยง 
ซึ่งอาจเกิดจากขอมูลท่ีไมตรงกัน เขาใจผิดในขอมูล ขาดขอมูล ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม
ถูกตอง ไมชัดเจน รวมถึงการสับสนเรื่องหนาที่และ มุมมองตางกันในเรื่องของขอมูล 

๒. ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก ขัดแยงดานความ
ตองการในการครอบครองวัตถุ สิ่งของตางๆ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง อํานาจ และหนาที่ 

๓. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพ 
และพฤติกรรมหรือวิธีการทํางาน วิธีการตัดสินใจที่ตางกัน รวมถึงพฤติกรรมดานลบที่เกิดขึ้น
ซ้ําซากในอดีต อารมณที่รุนแรง ความเขาใจผิด การสื่อสารที่บกพรอง 

๔. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) ที่ระเบียบกฏเกณฑไม
เปนธรรม ทําใหการใชอํานาจ การกระจายอํานาจไมเหมาะสมทั้งในแงระบบ และระยะเวลา  

๕. ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value Conflict) ความเชื่อท่ีตางกันทั้ง
ทางศาสนา คานิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจเกิดจากภูมิหลังตางกัน 
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรตางกัน และเกณฑประเมินความสําคัญที่ตางกัน  
               ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ไดจัดทําแผนภูมิ๑๘ ประเภทของความขัดแยง ดังนี้ 

 

                                                           
๑๖Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving Conflict, 

2nd ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), p.60–61. 
๑๗จอหน  แมคคอนแนล อางใน  จินตนา ยูนิพันธ และลิลิต ศรีทรัพอนันต, “การจัดการศึกษา

ทางการพยาบาลกับคุณภาพบัณฑิต”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, ๒๕๔๒, (๑๑): ๓๓ – ๓๗. 
๑๘วันชัย  วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการ และเคร่ืองมือแกปญหา, (ขอนแกน: โรงพิมพศิริ

ภัณฑ ออฟเซ็ท, ๒๕๓๗), หนา ๑๓. 
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ยากตอการเจรจา 
Hard to Negotiation 

โครงสราง 
(Structurl)  

ผลประโยชน (Interest)  

คานิยม (Values)  ขอมูล (Data)  
 

ความสัมพันธ 
(Relationship)  

เจรจากันได (Negotiation) 

แผนภูมิ ๒.๒  แสดงวงกลมของความขดัแยง 
 

 สวนเฮนกิ้น นักวิชาการดานจิตวิทยา ไดแบงความขัดแยงออกเปน ๔ ประเภท 
คือ๑๙

 ๑. ความขัดแยงดานเปาหมาย เกิดจากความตองการที่แตกตางกันของแตละ
บุคคล 
 ๒. ความขัดแยงดานความคิด เกิดจากการที่แตละคนแตละฝายมีความคิดเห็น
ไมตรงกัน  
 ๓. ความขัดแยงดานความรูสึก เกิดขึ้นจากการที่แตละบุคคลตางมีความชอบ 
รสนิยม และทัศนคติที่แตกตางกัน จึงเกิดความรูสึกแบงแยกเปนคนละกลุมและขัดแยงกับ
ผูอื่นที่มีความชอบไมเหมือนตน  
 ๔. ความขัดแยงดานพฤติกรรม เนื่องมาจากการที่บุคคลหนึ่งมีการกระทํา หรือ
ความประพฤติที่ไมเปนที่ยอมรับของอีกฝายหนึ่ง เชน กิริยาไมสุภาพ ดูหมิ่นเหยียดหยามผูอื่น 
เปนตน   

 โดยสรุปจะเห็นวา ความขัดแยงแบงออกเปน ๒ ประเภทหลัก คือ ความขัดแยง
ภายใน (Internal Conflict) ไดแก ความขัดแยงในแงความคิด ความรูสึก คุณคา และรสนิยมที่

                                                           
๑๙Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based managed 

schools”, Journal of Educational Administration 38, 2000: pp. 142 – 154. 



 ๒๐ 

แตกตาง และความขัดแยงภายนอก (External Conflict) เชน ความขัดแยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ ผลประโยชน ขอมูล โครงสรางทางสังคมที่แตกตางกัน   
 จะเห็นไดวาจอหน แมคคอนแนล และคริสโตเฟอร มัวร ใหน้ําหนักตอความ
ขัดแยงภายนอก ขณะที่นักจิตวิทยามุงเนนไปที่ความขัดแยงภายใน ซึ่งการมองทั้งสองแบบนี้ 
มีผลตอการกําหนดรูปแบบวิธีการแกไขที่แตกตางกัน 

 ๒.๑.๕ ปญหาและสาเหตุของความขัดแยง 

 เมื่อกลาวถึงเหตุปจจัยของความขัดแยง มีนักคิดและนักวิชาการหลายทานตางก็
ใหความเห็นในแนวทางที่หลากหลายแตกตางกันไป  
 โยฮัน กัลตุง มองวา ความตองการขั้นพื้นฐานทั้ง ๔ ประการ คือ การดํารงชีวิต  
(Survival) การมีความเปนอยูที่ดี (Welfare) การมีเสรีภาพ (Freedom) และการมีเอกลักษณและ
ความรูสึกมีความหมายในชีวิต (Identity) เปนตัวแปรสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยง และ
ความรุนแรงในสังคม หากมนุษยไมไดรับการตอบสนองหรือไดรับไมเพียงพอ 
 มองเทจ (Mongtague)๒๐  กอรเนย (Gorney)๒๑ และสตอรร (Storr)๒๒ นัก
พฤติกรรมศาสตร ทําการศึกษาเรื่องมนุษยและความกาวราว ชี้วา มนุษยและสัตวในทุกสังคม
มีสัญชาตญาณกาวราวและทําลายลาง ซึ่งจะแสดงออกมารูปของความขัดแยง การตอสูหรือ
การแขงขัน 
 ราลฟ  ดาหเรนดอรฟ ( Ralf Dahrendorf)๒๓มองวาแหลงกําเนิดอันเปนที่มา
ของความขัดแยงในสังคมนั้น เกิดจากอํานาจของการรวมตัวขึ้นเปนองคกรของกลุมในสังคม
เพ่ือความอยูรอดของตน เชน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา มักจะเกิดกลุมตาง ๆ ที่มี
การจัดตั้งเปนองคกร เชน กลุมสหภาพแรงงานเพื่อความเสมอภาพ เปนตน 
 คริสเบิรก (Kriesberg) ชี้วา “ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันของอํานาจเปน
ลักษณะสําคัญที่สุดของความขัดแยง”  เพราะ “ระดับของอํานาจที่แตกตางกัน เปนผลให

                                                           
๒๐ดูเพิ่มเติมใน Ashley Mongtague, ed, Man and Aggression, (New York: Oxford University 

Press, 1968). 
๒๑ดูเพิ่มเติมใน Roderic Corney, The Human Agenda, (New York: Bantam, 1973). 
๒๒ดูเพิ่มเติมใน  Anthony Storr, Human Aggression, (New York: Athenemum, 1968), 
๒๓Ralf dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, (California: Standford 

University Press, 1959). 



 ๒๑ 

คูกรณีเริ่มตระหนักถึงความแตกตางกัน” และ “ยิ่งทําใหมีการแสวงหาวิธีการเพื่อใหไดมา 
ซึ่งความมีอํานาจ”  เขาไดเสนอทางออกวา “ควรทําใหมีการแสวงหาวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความเทาเทียมกัน”   
 ซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน     ได
นําเสนอแนวคิด เรื่อง "การปะทะกันของอารยธรรม” (The Clash of Civilizations)๒๔ ใน พ.ศ. 
๒๕๓๖ วา “สมมติฐานของผมก็คือ รากเหงาของความขัดแยงในโลกยุคใหมจะไมใช
อุดมการณหรือเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐานอีกแลว ความแตกแยกอยางใหญหลวงในมนุษยชาติ  
และตนตอ       ความขัดแยงที่สําคัญที่สุดจะเกิดมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม”  สิ่งที่เขายกมา
ยืนยันขอสมมติฐานก็คือ “ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม ‘ตะวันตก’ กับวัฒนธรรม ‘อิสลาม’ 
และผลจากการทํานายของเขานั้น ไดทําใหเกิด “เหตุการณ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑” และ 
“สงครามอัฟกานิสถานกับสงครามอิรัก”  
 จากผลการศึกษาของฮันติงตันดังกลาวทําใหธีรยุทธ บุญมี๒๕ และสุรชาติ  
บํารุงสุข๒๖ ไดตอกย้ําวา ความขัดแยงดานวัฒนธรรมดังที่ฮาติงตันกลาวถึงนั้นได “งอก” 
ออกมาจากความขัดแยงดานชาติพันธุ-ชาตินิยม (Ethno-Nationalism) และไดพัฒนาตัวไปสู
ความขัดแยงดานประวัติศาสตร มาสูความขัดแยงดานดานวัฒนธรรมในที่สุด   
 คารล มารกซ (Karl Marx) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง “Capital” Marcuse๒๗ 
และ    C. Wright Mills๒๘ วา ความขัดแยงเกิดจากการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะใน
สังคมทุนนิยมซึ่งโครงสรางสังคมมีการแบงชนชั้นสูง และเปนชนชั้นที่กดขี่ขูดรีด ดังนั้น 
ความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะเปนผลพวงมาจากการแสวงหาผลประโยชนใน
ระบบสังคมทุนนิยมและโครงสรางทางเศรษฐกิจที่กดขี่ ผูสนับสนุนแนวความคิดนี้มี เลนิน 
(Lenin) และเหมาเจอตุง (Mao Tse-Tung) เปนตน 

                                                           
๒๔ดูเพิ่มเติมใน วารสาร Foreign Affairs ฉบับ Summer 1993  < http://www.zmag. 

org/terrorframe. htm 221144release date CPMPWBContents P. Member P>. 
๒๕ธีรยุทธ  บุญมี,  Road Map ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สายธาร, ๒๕๔๗), หนา ๓๖-

๓๗. 
๒๖สุรชาติ บํารุงสุข,   “สงครามขามรัฐ-สงครามในรัฐ:  จากสถานการณโลกถึงภาคใต”,     ใน     

มติชนสุดสัปดาห  (ฉบับที่ ๑๒๔๙) : ๓๓. 
๒๗Herbert Marcuse, Reason and Revolutions, (New York: Humanities Press, 1968). 
๒๘C. Wright mills, The Power Elite, (New York: Oxford University Press, 1956). 
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 ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท ชี้วา๒๙ ความตองการดานเศรษฐกิจ และความ
ตองการดานสังคม เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น ความแตกตาง
ยิ่งมาก ก็ยิ่งขัดแยงมาก เชนเดียวกับชัยวัฒน สถาอานันท ที่วิเคราะหวา๓๐ ตัวแปรดานสังคม 
และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องการกับดํารงชีพทําใหเกิดความขัดแยงดานชนชั้น และการชวงชิง
ทรัพยากรในระดับตาง ๆ  

 รศ.ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท มองวาสาเหตุของความขัดแยง มาจากตัวแปรที่
สัมพันธกันอยางซับซอน เชน ตัวแปรที่เกี่ยวกับความตองการในการดํารงชีพของคน ทําให
เกิดความขัดแยงเพื่อแสวงหาการควบคุมภาวะแวดลอมของมนุษย ตัวแปรทางจิตวิทยา ไดแก 
ความตองการและการขัดขืนอํานาจของมนุษย สวนตัวแปรทางสภาพภูมิศาสตร กอใหเกิด
กรณีพิพาทดานพรมแดนระหวางประเทศ ตัวแปรทางสังคมเศรษฐกิจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางชนชั้น และการชวงชิงทรัพยากรในแตละระดับดวยรูปแบบตางๆ และตัวแปรทาง
วัฒนธรรมกอใหเกิดความขัดแยงทางดานศาสนา๓๑

 ฉันทนา  บรรพศิริโชติ ไดนําเสนอหลักการ “ไมสมมาตร” (Asymmetric 
Conflict) ซึ่งเปนประเด็นที่สอดรับกับคริสเบิรกที่มองวา “ความขัดแยงระหวางคูที่ไมเทาเทียม
กันทางอํานาจ” โดยพยายามเปรียบเทียบวา “ถาเปนมวยก็เรียกวาเปนคูตอสูคนละรุน และมี
โปรโมเตอรคนละระดับ”   ประเด็นปญหาก็คือ “ทําอยางไร  จึงจะสามารถปรับใหฐานของ
อํานาจเทาเทียมกัน”  เพ่ือไมใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจมากจนเกินไปจนทําใหการเจรจา  
“ไรทางออก”  
 สุมน อมรวิวัฒน  เห็นวา๓๒ “การรุกและการปะทะกันของกระแสทาง
วัฒนธรรม” กอใหเกิดกระแสของความขัดแยงที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ชัยวัฒน สถาอานันท๓๓ 

                                                           
๒๙ดูขอมูลและตัวเลขเพิ่มเติมใน เทียนฉาย กีระนันท, “อันเนื่องมาจากความแตกตางทาง

เศรษฐกิจ และสังคม”, ใน สันติศึกษากับการแกปญหาความขัดแยง, วลัย  อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๙๙-๑๐๗. 

๓๐ชัยวัฒน  สถาอานันท, สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม,  หนา ๓๖-๓๗. 
๓๑ชัยวัฒน สถาอานันท,  “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ”,  ใน สันติศึกษากับการ

แกปญหาความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๖๙. 
๓๒สุมน อมรวิวัฒน, “การรุก และการปะทะกันทางวัฒนธรรม”, ใน สันติศึกษากับการแกปญหา  

ความขัดแยง, วลัย  อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๘๗-๙๑. 



 ๒๓ 

ก็มองวาลัทธิเผาพันธุ ลัทธิชาตินิยม (Ethnocentrism) และการยึดหลักโดยเนนศาสนาของ
ตัวเองเปนศูนยกลาง (Religion Centric) เปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเกิดความขัดแยงในยุค
ปจจุบัน 
 จากแนวคิดที่หลากหลายเหลานี้ เราสามารถสรุปถึงสาเหตุของความขัดแยง
ออกเปนกลุม ไดดังนี้  
 ๑. ปจจัยภายในที่กอใหเกิดความขัดแยง เน่ืองจาก   
  ๑.๑  เปนสัญชาตญาณ และพฤติกรรมปกติของมนุษย  
   ๑.๒  เกิดจากความตองการที่แตกตางกัน 
  ๑.๓  เกิดจากอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 
   ๑.๔  เกิดจากคานิยม ความเชื่อ  
 ๒. ปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดความขัดแยง เน่ืองจาก     
 ๒.๑  เกิดจากชาติพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี และการนับถือศาสนาที่แตกตางกัน 
  ๒.๒  เกิดจากความอยุติธรรม การไมเทาเทียมกันในดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
  ๒.๓  เกิดจากโครงสรางสังคม   
  ๒.๔  เกิดจากขอมูล ขาวสาร หรือการสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพ 
 เมื่อกลาวโดยสรุปแลว “เหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง” มีตัวแปรใน ๒ มิติ
หลัก ๆ ดวยกัน กลาวคือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ซึ่งตัวแปรภายในนั้น มุงเนนไป
ที่ “กิเลส” และพฤติกรรมอันเปนดั้งเดิม หรือเปนสัญชาตญาณของมนุษย และตัวแปรภายนอก
ที่มุงเนนไปที่ปจจัยภายนอกอันไดแกสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม คานิยม อํานาจ และ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมา 

 

                                                                                                                                                                      
๓๓ชัยวัฒน สถาอานันท, อาวุธมีชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟาเดียวกัน, ๒๕๔๖), หนา 

๓๐-๓๕. 



 ๒๔ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติวิธี 
 
 ถึงแมเราจะไมสามารถขจัดความขัดแยงใหหมดสิ้นไปไดในทางปฏิบัติ แตการ
เพิกเฉยอาจทําใหความขัดแยงฝงรากลึกและพัฒนาไปสูความรุนแรงได ๓๔ สิ่งที่ควรกระทํา 
คือ ศึกษาหาวิธีการปองกัน หรือลดขนาดของความขัดแยงลง จนเกิดการพัฒนาไปสูสันติภาพ
อยางแทจริงและยั่งยืน  อยางไรก็ดี การเขาใจความหมายของสันติภาพที่แตกตางกัน อาจทําให
มีทัศนคติ มุมมอง และวิธีการที่จะนําไปสูสันติภาพแตกตางกันไป 

 ๒.๒.๑ ความหมายและลักษณะของสันติภาพ 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การนิยามความหมายของ 
“สันติภาพ” พบวา มีนักวิชาการ รวมถึงนักคิดและนักปฏิบัติการดานสันติภาพ ไดใหคําจํากัด
ความเกี่ยวกับสันติภาพไวหลายนัย ซึ่งสามารถสรุปออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้คือ 

 ๑. สันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม                                                                  

 “สันติภาพ” ที่ปรากฏใน “Encyclopedia Britannica” คือ “ความเปนเสรีภาพที่
ปราศจากสงคราม” (Freedom Prom War) หรือ “ภาวะของชาติที่ไมอยูในภาวะสงคราม”  ซึ่งสอดรับ
กับพจนานุกรมฉบับของ “Webster” ที่ใหคํานิยามสันติภาพวา “ความปราศจากสงคราม”๓๕   
 อัลวิน ทอพเลอร๓๖  กลาววา “การเกิดขึ้นของสันติภาพ คือการหายไปของ
สงคราม” และเนนวา “การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ในโลกซึ่งเต็มไปดวยการ
แขงขันทางอาวุธ เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับสันติภาพ”   
 ทานวัลโปละ ศรี ราหุล (Walpola Sri Rahula)๓๗ พระภิกษุชาวศรีลังกาชี้วา  
สันติภาพ หรือความสุขจะมีขึ้นไมได  ตราบเทาที่คนเรายังมีความอยากและกระหายที่จะ

                                                           
๓๔ชัยวัฒน  สถาอานันท, สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม,  หนา ๑๙. 
๓๕Webster’  New College Dictionary bosston, (New York:  Houghton miffin company, 

1995),  p. 808. 
๓๖อั ล วิน   ทอพ เลอร ,  สงครามและสันติภ าพแห งศตวรรษที่  ๒๑ ,  พิมพ ครั้ งที่  ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส, ๒๕๔๓), หนา ๒๕๒-๒๕๖. 
๓๗Walpola Sri Rahula,  What The Buddha Taught, ชูศักดิ์ ทิพยเกษร และคณะ แปล, พิมพ

ครั้งที่ ๒, (กรงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๖๐–๑๖๕. 



 ๒๕ 

เอาชนะและปราบปรามเพื่อนบานของตนอยู ฉะนั้นสันติภาพที่แทจริงจะมีขึ้นไดก็แตเฉพาะ
ในบรรยากาศแหงความเมตตา มิตรภาพ ปราศจากความกลัว ความระแวง และอันตราย   
 ไดซากุ อิเคดะ กลาวถึงสันติภาพ ๓๘  ในคราวที่ปาฐกถา เรื่อง โลกที่ปลอดจาก
สงคราม วา “เราตองพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงอุดมการณ ที่จรรโลงโลกใหปลอดจาก
สงคราม ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองกาวรุดไปขางหนาอยางองอาจกลาหาญสูสันติภาพนิรันดร” 
เมื่อวิเคราะหจากนัยนี้พบวา คําวา “สันติภาพ” จึงหมายถึง “ภาวะที่ปลอดจากสงคราม”  

 ๒. สันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง   

 โจฮัน กัลตุง เสนอวา “สันติไมใชสภาวะที่ปราศจากสงคราม แตคือสภาวะที่
ปราศจากความรุนแรง” ทั้งความรุนแรงทางตรง เชน การทํารายรางกาย และสงคราม และ
ความรุนแรงเชิงโครงสราง เชน ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (สภาพที่คนขาดอาหาร หรือ 
อดตาย)  ความรุนแรงทางการเมือง (สภาพที่คนไมมีเสรีภาพ ไมมีสิทธิ์มีเสียง) ความรุนแรง
ทางสังคม (สภาพที่คนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกดูถูก ดูแคลน ถูกปดกั้นไมใหพัฒนา)”๓๙  
 องคทะไลลามะ  มีมุมมองในแนวเดียวกันวา “สันติภาพไมไดหมายถึงการไมมี
สงครามเทานั้น สันติภาพจะคงอยูก็ตอเมื่อเราไดใหความเคารพในสิทธิมนุษยชน เมื่อ
ประชาชนไดรับการดูแลอยางดี”๔๐

 แนวคิดของทะไลลามะดํารงอยูบนฐานของพุทธแบบดั้งเดิมที่ชี้วา “สันติภาพ
เริ่มตนที่เราแตละคน เมื่อเรามีความสุข สงบ ภายใน เราจะมีความสงบสุขตอทุกคนรอบตัวเรา
เอง   เมื่อสังคมของเรามีความสงบสุข ก็จะแบงปนความสงบสุขแกสังคมใกลเคียงเรื่อยไป” 
ฉะนั้น ทานจึงสรุปวา “สันติภาพที่แทจริงตอตัวเราเอง และโลกรอบตัวเรา เปนสิ่งที่จะเขาถึง
ไดดวยการพัฒนาสันติสุขทางใจ”๔๑ นั่นคือ สันติภาพของทะไลลามะ จึงเปนสันติภาพที่มุงทั้ง
สันติภายใน และภายนอกดวย 

                                                           
๓๘สันติ  อิศโรวุธกุล แปล, สันติภาพนิรันดร เลม ๒: บทรวบรวมสุนทรพจนของไดซากุ อิเคดะ, 

(กรุงเทพมหานคร: สองศยาม  จํากัด, ๒๕๓๗), หนา ๒๖๗-๒๘๐. 
๓๙Johan Gultung, “Violece Peace and Peace Research”,  in Journal of Peace Research . Vol.6 

VI, 1969, p. 171. 
๔๐ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห แปล, อัตชีวประวัติขององคทะไลลามะ: อิสรภาพในการลี้ภัย, พิมพครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประพันธสาสน, ๒๕๓๘), หนา ๓๑๗-๓๑๙. 
๔๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๗-๓๑๙. 



 ๒๖ 

 พุทธทาสภิกขุ   ย้ําวา สันติภาพ คือถอยคําที่ตรงกันขามกับวิกฤติการณ ซึ่งเปน
สภาวะที่ผิดปกติ ไมสงบ ซึ่งวิกฤตในที่นี้รวมท้ังโลก ธรรมชาติ บุคคล และจิตดวย ดังนั้น 
สันติภาพ คือ อาการไมกระทบกระทั่งกันและกัน และสันติภาพมีปรากฏการณ คือ ทุกคนยิ้ม
กันได๔๒  ซึ่งการมองในลักษณะนี้ชี้ใหเห็นวา สังคมใด หรือกลุมใดก็ตาม อยูรวมกันอยาง
สงบสุข ไมกระทบกระทั่งกัน  มีนัยท่ีแสดงถึงสันติเชิงสังคม อันเปนสันติเชิงโลกิยะ๔๓

 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไมเห็นดวยกับการนิยามสันติภาพวาเปนสภาพ 
ที่ไรสงคราม ทานมองวา สันติภาพไมใชเพียงแคภาวะไรสงคราม ไมมีความขัดแยง ไมมีการรบรา
ฆาฟน เบียดเบียนกันที่รุนแรงเทานั้น แตตองมองอยางลึกซึ้งวาภาวะขาดสันตินั้นปรากฎไดใน
หลายลักษณะ หลายสภาวะ เชน ในสังคมที่มีการแกงแยงแขงขันกัน ตางคนตางมุงหา
ผลประโยชน เอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน จัดวาเปนสันติภาพ
ไมได เพราะไมมีความสงบและความสุขที่แทจริง๔๔   
 พระเมธีธรรมาภรณ๔๕ (ประยูร มีฤกษ) ชี้วา สันติภาพเชิงสังคม หรือสันติภาพ
ภายนอก นั้น หมายถึง ความเปนเอกภาพ ความประสานสอดคลอง กลมเกลียว เสรีภาพ และ
ความยุติธรรมของบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคม แตสันติที่แทจริงและเปนพื้นฐานของสันติ
เชิงสังคม ก็คือ สันติภายใน” ๔๖ สังคมจะสามารถเต็มไปดวยสันติภาพ ตราบเทาที่สมาชิกใน
สังคมมีจิตใจที่เต็มไปดวยสันติภาพเชนเดียวกัน๔๗  
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี  อธิบายวา  คําวา สันติภาพ มีหลายมิติ บางมิติอาจหมายถึง 
การสิ้นสุดของสภาวะสงคราม  แตบางครั้งก็หมายความไปถึง สันติภาพในสังคม สันติภาพใน
ครอบครัว สันติภาพในตนเอง หรือ อิสรภาพ  ซึ่งหมายถึง สภาวะที่เปนอิสระจากการถูกบีบ

                                                           
๔๒พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพโลก, (ไชยา : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), หนา ๙๕–๙๙. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๔๔พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๔. 
๔๕ปจจุบันดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพโสภณ”  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๔๖Phra MedhiDhammaporn (Prayoon mererk), Buddhist Morality, (Bangkok: 

Mahachulalongkonrajavidalya University Press, 1994), p. 19. 
๔๗Ibid.,  p. 60. 



 ๒๗ 

คั้น ซึ่งมีอยู ๔ อยาง คือ (๑) ความบีบคั้นทางกายหรือทางวัตถุ  (๒) ความบีบคั้นทางสังคม  
(๓) ความบีบคั้นทางจิต  และ (๔) ความบีบคั้นทางปญญา๔๘

 โคทม  อารียา  มีมุมมองสอดคลองกับกัลตุง  คือ สันติภาพ มีความหมายกวาง
กวาการปลอดจากสงคราม คือรวมถึง การปลอดภาวะรุนแรงทางกายภาพ  และทางโครงสราง
ดวย สันติภาพจึงเปนสภาพสังคมอุดมคติ ซึ่งมนุษยไมกระทําความรุนแรงตอตนเอง ตอเพ่ือน
มนุษย ตอสิ่งมีชีวิตและตอธรรมชาติแวดลอม  และมีแนวคิดเพิ่มเติมวาสันติภาพเปนทั้ง
เปาหมาย (Goal)  ตัวบงชี้สภาพปญหา (Indicator)  และกระบวนการแกไขความขัดแยง 
(Process) ๔๙

 ๓. สันติภาพคือสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง  

  สภาหลักสูตรและการสอนของโลก (World Council of Curriculum and 
Instruction)  ไดอธิบายความหมายของ “สันติภาพ” ไวในคราวประชุมวิชาการโลก (World 
Conference) วามี ๘ ระดับ  กลาวคือ  (๑) สันติภาพภายในบุคคล  (๒) สันติภาพระหวางบุคคล    
(๓) สันติภาพภายในหมูคณะ (๔) สันติภาพระหวางหมูคณะ (๕) สันติภาพในเผาพันธุ  
(๖) สันติภาพระหวางเผาพันธุ (๗) สันติภาพภายในประเทศ (๘) สันติภาพระหวางประเทศ วา
หมายถึง “สภาพที่ไมมีความขัดแยงกันภายใน หรือระหวางสิ่งเหลานั้น” และใหคํานิยามคําวา 
“สันติภาพของโลก”วา  หมายถึง  “สภาพของโลกทั้งโลกเปนปกติสุขปราศจากสงคราม 
ความขัดแยงและมีความยุติธรรม”๕๐

 นอกจากนี้ ยังมีนักคิดหลายทาน เชน พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) พระเทพโสภณ 
(ประยูร  มีฤกษ) พระไพศาล วิสาโล และติช นัท ฮันท  ไดใหความเห็นวา นอกจากสันติภาพ
ภายนอก หรือสันติภาพเชิงสังคมแลว พระพุทธศาสนายังย้ําถึง “สันติภาพภายใน” หรือ 

                                                           
๔๘ประเวศ วะสี, “สันติวรบท: เอกสภาวธรรม”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐  ป สันติภาพไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘), บทนํา. 
๔๙ดูเพิ่มเติมใน โคทม  อารียา, “ขอชวนพิจารณาเรื่องสันติภาพ”, ใน ประมวลความรูเร่ือง

สันติภาพ, ประชุมสุข  อาชวอํารุง, ยุพิน พิพิธกุล  บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๐), หนา ๒๙๖–๒๙๗. 

๕๐ดูเพิ่มเติมใน ประชุมสุข อาชวอํารุง, “การวิจัยสันติภาพ,” ใน ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, 
ประชุมสุข  อาชวอํารุง, ยุพิน พิพิธกุล  บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา 
๑๑๕. 



 ๒๘ 

“สันติภาพสูงสุดเชิงโลกุตระ” ซึ่งก็คือ “นิพพาน” นั่นเอง อันเปน “สภาวะที่ปราศจาก 
ความรุนแรง และความขัดแยงภายในจิต”   

 ๔. สันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง แตขัดแยงกันได   

 นักคิดกลุมนี้รวมถึง พุทธทาสภิกขุ  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  พระไพศาล  
วิสาโล และกัลตุง มีความเห็นสอดคลองกันวาการมองสันติภาพในเชิงสังคมโลกิยะนั้น คนเรา
สามารถที่จะขัดแยงกันได เพียงแตจะจัดการความขัดแยงอยางไร ใหไดประโยชนสูงสุด และ
ไมนําไปสูความรุนแรง โดยความขัดแยงที่เกิดนั้นเปนความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
 ชัยวัฒน สถาอานันท  สนับสนุนวา ปญหาของมนุษยไมใชการขจัดความ
ขัดแยงใหหมดไปเพราะเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ แตอยูที่วามนุษยจะใชวิธีใด (Conflict 
Resolution) แกไขความขัดแยงตางหาก โดยเนนวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาที่มีอยูทั่วไป
ในสังคม ไมไดเปนสิ่งเลวรายเสมอไป เพราะบางครั้งความขัดแยงก็เปนประโยชน เชน ชวย
ตอกย้ําเอกลักษณของกลุมใหชัดเจนขึ้น เสริมสรางความเปนเอกภาพ และดุลยภาพ  
ความขัดแยงเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนสังคมวา ปญหากําลังคุกรุนอยู อันจะนําไปสู
กระบวนการในการหาชองทางในการแกไข หรือจัดการ หรือแปรสภาพความขัดแยงให
กลายเปนบวกในลําดับตอไป 
 “ความขัดแยงจึงมิใชสิ่งที่จะตองลบใหหายไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง นักวิจัย
สันติภาพคงจะตองถามปญหาวาจะแกไขปญหาความขัดแยงอยางไรใหยุติลงดวยสันติอยางไร
มากกวา”๕๑

 จากขอมูลที่นําเสนอเบื้องตน สามารถสรุปความหมายของสันติภาพในเชิง 
ทวิลักษณ ไดวา มี ๒ ลักษณะ คือ (๑)  สันติภาพเชิงลบ (Negative Peace) หมายถึง สันติภาพที่
ปราศจากสงคราม และความรุนแรงทางตรง เชน การทํารายรางกาย หรือ การทําสงคราม เปน
ตน (๒) สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) หมายถึง สันติภาพที่เต็มไปดวยสันติสุขของบุคคล 
สังคม และโลก อุดมดวยปจจัย ๔ อยูรวมกันอยางสงบ มีความสุข มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิ
ของผูอื่นไมเบียดเบียนกัน เปนตน 

                                                           
๕๑ชัยวัฒน สถาอานันท, “การวิจัยสันติภาพ: ขอพิจารณาเชิงวิพากษ”,  วารสารวิจัย ปที่ ๑๐ ฉบับ

ที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๒๙), : ๑๐๖. 



 ๒๙ 

 สวนความหมายของสันติภาพในเชิงทวิภาวะ ประกอบดวย  (๑) สันติภาพ
ภายใน หมายถึง สภาวะที่จิตหลุดพนจากพันธนาการของกิเลส หรือจากการครอบงําของสิ่ง
ตาง ๆ  อันเปนสภาพจิตที่ไรความขัดแยง ความรุนแรงทุกชนิด ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกภาวะ
นี้วา “นิพพาน”  (๒) สันติภาพภายนอก หมายถึง สภาวะที่บุคคล  สังคม หรือโลก ไมมีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคี มีเสรีภาพ  และเคารพในสิทธิมนุษยชน   

 ๒.๒.๒ ความหมายและความเปนมาของสันติวิธี 

 ทามกลางความขัดแยงที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ เรามักไดยินบุคคลหลายหมู
เหลา เรียกรองใหยุติความขัดแยงดวยสันติวิธี  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพื่อใหทราบวาสันติวิธี คือ
อะไร จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกความขัดแยงไดอยางไร  
 ราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความวา  สันติวิธี คือ วิธีที่จะกอใหเกิดความ
สงบ  เชน การเจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี๕๒

 ศ.นพ.ประเวศ วะสี บอกวา “สันติวิธี…คือ การปองกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของสภาพการใชความรุนแรงและสงคราม …สิทธิมนุษยชนเปนการเคารพในศักดิ์ 
และคุณคาความเปนคนทุกคน ตอเมื่อมนุษยมีจิตสํานึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้จึงจะสามารถ
สรางการอยูรวมกันอยางสันติ และยั่งยืนได๕๓

 โคทม อารียา นิยามวา สันติวิธี หมายถึง วิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่ง
เปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยท่ีสุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผิด
กับการใชความรุนแรง ๕๔  
 จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารตางๆ พบวา นอกจากคําวา สันติวิธีแลว ยังมีคํา
อื่นที่มีการนํามาใชในบริบทที่เกี่ยวของกัน คือ สันตินิยม อหิงสา และ การไมใชความรุนแรง 
ดังนี้ 

                                                           
๕๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, พิมพครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคชั่น, ๒๖๔๖),  หนา ๑๑๖๖. 
๕๓ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๕), คํานํา. 
๕๔โคทม อารียา, “เอกสาร 30 ป 14 ตุลา”, จดหมายขาว ประชาชน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๖): ๒๓–

๒๕, <http://www.santipap.com/kotom.htm>. 



 ๓๐ 

 “สันตินิยม” หมายถึง แนวคิดหรือการกระทําที่ตอตานสงครามทุกในทุก
รูปแบบ เพราะไมเห็นดวยกับการใชสงครามทําลายลางเพื่อนมนุษยดวยกัน๕๕โดยแสดงออก
ดวยวิธีการตางๆ  เชน การไมใหความรวมมือตอรัฐในดานตาง ๆ การดื้อเเพง (Civil 
Disobedience)๕๖  หรือแสดงออกดวยการประทวง ประเด็นสําคัญของวิธีนี้คือ การไมใชความ
รุนแรงในการปฏิบัติการนั่นเอง ๕๗  
 “อหิงสา” ๕๘ คือ การใชปฏิบัติการไรความรุนแรง (Non-Violence)๕๙ เปนสวน
หนึ่งของสันติวิธีที่รูจักกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนวิธีที่ มหาตมะ คานธีใชในการผลักดัน 
เพื่อเรียกรองเอกราชจากประเทศอังกฤษจนประสบความสําเร็จ โดยใชปฏิบัติการที่เรียกวา 
“หลักสัตยาเคราะห” หรือ การดื้อแพง (Civil Disobedience)๖๐  เปนเครื่องมือสําคัญ จะเห็นได
วาอหิงสาจัดเปนแนวคิดของปฏิบัติการไรความรุนแรงทั้งในเชิงบวก คือ การใหความรักตอ
มนุษยทุกคนไมวาจะเปนมิตรหรือศัตรู และเชิงลบคือ การไมทํารายศัตรูดวยอาวุธ 

                                                           
๕๕http://encyclopedia.thefreedictionary.com/pacifism 
๕๖ดูเพิ่มเติมใน  http://encyclopedia.thefreedictionary.com/non-violent%20resistance  อยางไรก็

ดี คําวา “การดื้อเเพง”  หมายถึง “การจงใจฝาฝนกฎหมายดวยมโนธรรม เปดเผยตอสาธารณะ ยอมรับการลงโทษ
จากการฝาฝนกฎหมายนั้น   และไมใชความรุนแรง”  ดูรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับความหมาย ประวัติ และความ
เปนมาเพิ่มเติมใน  พีรพล  คดบัว, “การด้ือแพงกับการลงโทษ: การวิเคราะหเชิงปรัชญา”, ปริญญาอักษรศาสตรม
หาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา ๑๔-๒๐. 

๕๗สมพงษ ชูมาก, กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง, (พิมพครั้งที่ 1), กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐, และดูเพิ่มเติมใน ดวงเดน  นุเรมรัม, “พุทธจริยศาสตรกับแนวคิด
เรื่องสงครามที่เปนธรรม:  กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการในบริบทสังคมไทยรวมสมัย”,   วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๕. 

๕๘ดูเพิ่มเติมใน M.K. Gandhi, The Selected Works of Mahatma Gandhi, (India: Navajivan 
Publishing House, 1968).  

๕๙คําวา “Non-Violence” หมายถึง “(๑) การไมใชความรุนแรง (๒) อหิงสา”, ราชบัณฑิตยสถาน, 
ศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), 
หนา ๑๔๑),  

๖๐ดูเพิ่มเติมใน  ชวลี  ไชยธีระพันธ, “อหิงสาในความคิดของมหาตมะ คานธี”, อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๒. 



 ๓๑ 

 ถึงแมวาสันติวิธีกับอหิงสาจะคลายกันในแงของการมุงเนนไปที่ความรักตอ
เพื่อนมนุษย และไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ตาม การใชหลักสัตยานุเคราะห ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งของอหิงสา ก็ไมไดหมายความวาจะไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรงเสมอไป  
ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งเกิดการสูญเสียชีวิต หรือ ทรัพยสิน  
 ยีน ชารป บอกวาปฏิบัติการไรความรุนแรง ตองนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
ดวยวิธีการ ๓ อยาง คือ (๑) การประทวง หรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรง (๒) การไมให
ความรวมมือ (Noncooperation) ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง (๓) การแทรกแซง
โดยไรความรุนแรง ซึ่งเปนการในการสิดรอนอํานาจของฝายที่อยูครงขาม ซึ่งเปนผูมีอํานาจ 
แตไดใชอํานาจนั้นอยางไมถูกตอง และไมเปนธรรมแกประชาชนในสังคม  
 ชัยวัฒน สถาอานันท ชี้ใหเห็นอีกวา ปญหาสําคัญในการพิจารณาแนวคิดดาน
สันติวิธี คือ ควรพยายามแยกแนวทางของคานธีออกจากสันติวิธีแนวอื่น๖๑ เชนเดียวกับที่  
อรุณ คานธี (Arun Gandhi) บอกไววา “การปฏิบัติการไรความรุนแรงของคานธี ไมใช
ยุทธศาสตรสําหรับการแกไขความขัดแยง…แตเปนวิถีแหงชีวิต”๖๒  ซึ่งสอดคลองกับ  
“บทบรรณาธิการ” ของหนังสือ “ปฏิบัติการแหงความรัก: ยุคสมัยแหงความรุนแรง” ที่วา 
“อหิงสาเนนในทางศาสนธรรม ซึ่งใหความหมายที่ลึกซึ้งกวา ในขณะที่สันติวิธีใหความหมาย
ไปในทางที่เปนกระบวนการทางสังคม และการเมืองโดยตรง” 
 ผูวิจัยมองวา ความแตกตางที่เกิดขึ้น อาจเกดิจากพื้นฐานแนวคิดที่ตางกัน เพราะ
คานธีนําเสนอแนวคิดนี้บนฐานของศาสนา แตยีน ชารป นําเสนอแนวคิดบนฐานของอํานาจที่
ไรความชอบธรรมของรัฐ แตจุดรวมของแนวคิดนี้มีความคลายคลึงกันตรงที่มุงเนน หรือ
เผชิญหนากับรัฐโดยตรง  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการ  

                                                           
๖๑ชัยวัฒน สถาอานันท, ทาทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรง, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓), หนา ๗๙. 
๖๒“Gandhi's nonviolence is not a strategy for conflict resolution… It is a way of life” ดูเพิ่มเติม

ใน Arun Gandhi, The Meaning of Nonviolence: Questions from Prisoners with Answers by Arun Gandhi, 
(Tuesday, August 24, 2004), < http://www.dailystar.com.lb/article.aspedition_id=10&categ_id= 5&article_ 
id=7638>. 

http://www.dailystar.com.lb/article.asp


 ซึ่งทั้ง ๓ กลุมนี้  มีเปาหมายเดียวกันคือ การไดมาซึ่งสันติภาพของแตละสังคม
นั้น  ตองเปนไปโดยหลักของสันติวิธี และการไมใชวิธีการที่รุนแรงเทานั้น   อยางไรก็ตาม 
“สันติภาพ” และ “สันติวิธี” หากมองในมิติหนึ่งก็มิใชคนละสิ่ง หากแตเปนสิ่งเดียวกัน  
แตปญหาจึงขึ้นอยูกับการมองสันติภาพวาอยูในฐานะที่เปนเปาหมาย และมองสันติภาพใน
ฐานะที่เปนวิธีการ ดังแผนภูมิที่พระมหาหรรษา ไดนําเสนอไว ดังนี้ 

 สรุปไดวา แนวคิด และการปฏิบัติการเกี่ยวกับสันติวิธี สามารถแยกออกเปน ๓  
หลักการ คือ (๑) สันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตตามนัยของกลุมสันตินิยม
บางกลุม  (๒) สันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการเรียกรองความตองการตามนัยของ 
สันตินิยมบางกลุม เชน คานธี และยีน ชารป และ (๓) สันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการ
จัดการความขัดแยง ตามนัยของนักสันติวิธีทุกกลุม ยกเวนคานธี   อาจถือไดวาสันติวิธีของ 
นักคิดเหลานี้  ก็คือ การจัดการ แกไข ความขัดแยงโดยไรความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ เชน 
การประทวง การดื้อแพง การตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง เปนตน    

 

 
 

 

๓๒ 



 ๓๓ 

๓๓ 

 
 

 
แผนภูมิ ๒.๓ แสดงบทสรุปเกี่ยวกับที่มาของสันติวิธี 



 ๓๔ 

 ๒.๒.๓ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 แนวคิดพ้ืนฐานที่นําเสนอนี้  เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธี ตามความมุงหมายในงานวิจัยนี้เทานั้น โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

    ๒.๒.๓.๑ แนวคิดเรื่องทศธรรม (ความถูกตอง ๑๐ ประการ) และตรีปณิธาน 

      พุทธทาสภิกขุ กลาววา “สันติภาพนั้น มันสําคัญอยูในตัวมันเอง คือ จําเปน
สําหรับชีวิตทุกชีวิตไมวาจะอยูในระดับสวนบุคคล หรือท้ังหมดในโลก ลวนตองการ
สันติภาพ”๖๓ ดวยเหตุนี้  “พุทธบริษัทจึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองศึกษาและทําความเขาใจ
เรื่องสันติภาพ  เพราะสันติภาพเปนจุดมุงหมายอยางยิ่งของพระพุทธเจาเพื่อท่ีขวนขวาย
ชวยกันและกันใหเกิดสันติภาพขึ้นมา”๖๔ โดยทานใหแนวคิดวา “ควรที่จะมุงเนนตามมรรค ๘ 
หรือ ความถูกตอง ๘ ประการ กลาวคือ ความถูกตองทางทิฎฐิ  ความถูกตองทางความดําริ 
ความถูกตองทางการทํางาน ความถูกตองทางการดํารงชีวิต ความถูกตองในความเพียร 
ความถูกตองในความมีสติ และความถูกตองในความมีสมาธิ ซึ่งความถูกตองทั้ง ๘ ประการนี้ 
จัดไดวาเปนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสันติภาพ  และในขณะเดียวกันความรูที่ถูกตอง และ 
ความหลุดพนที่ถูกตอง   ทั้ง ๒ ประการนี้ จัดไดวาเปนผลของสันติภาพ  ดวยเหตุนี้ ทานย้ําวา 
ความถูกตองทั้ง ๑๐ ประการดังกลาวถือไดวาเปน “ตัวแทของพระพุทธศาสนา”๖๕

 ทานพุทธทาสมองวา สันติภาพจะเกิดขึ้นไดนั้น ปจเจกบุคคล และสังคม
โดยรวม ตองมี “ตรีปณิธาน” อันเปนการตั้งไวเพื่อประโยชนแกชาวโลก หรือสากลจักรวาล 
เพราะจะทําใหสันติภาพแทจริงกวางขวางสมบูรณมากยิ่งขึ้น๖๖ กลาวคือ 
 ๑. การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน ซึ่งจะสามารถทําลาย
ความเห็นแกตัวอันเปนศัตรูของสันติภาพ 
 ๒. การทําความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางศาสนาตางๆ จะทําใหเกิดการ
ยอมรับในความแตกตาง และเกิดความรวมมือกันในที่สุด 

                                                           
๖๓พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (ไชยา: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), หนา ๑-๒. 
๖๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒–๑๔. 
๖๕ดูเพิ่มเติม ในเรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๑–๓๔๑. 
๖๖ดูเพิ่มเติม ในเรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๐๘–๑๐๙. 



 ๓๕ 

 ๓. ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม ซึ่งทําใหเกิดการลุมหลงมัวเมาจนขาดสติ 
และขาดความรวมมือของบุคคลในระหวางศาสนา 

      ๒.๒.๓.๒ แนวคิดเรื่องตรีสากล 

      ในทัศนะของพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น  การใชสันติวิธีเปนไปเพื่อ
แกไขปญหาความขัดแยง  และเพื่อเปนวิถีทางในการดําเนินชีวิต๖๗ โดยใชหลักความเปน
สากล ๓ ประการ   (ตรีสากล) กลาวคือ๖๘

 ๑. ความจริงที่เปนสากล คือ หลักความจริงที่เปนกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกัน
แกทุกคนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา 
 ๒. ความเปนมนุษยที่เปนสากล คือความเปนมนุษยที่จะตองมองเห็น เขาใจให      
ความนับถือเสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม เปนความไมดี 
ไมงามทั้งสิ้น 
 ๓. ความมี เมตตาที่ เปนสากล  คือ  แผความรูสึ ก เปนมิตร  มีความรัก  
ความปรารถนาประโยชนสุขแกมนุษยทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก  
 แนวคิดนี้สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา “สรรพสิ่งลวนมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน” ดังนั้น การที่มนุษยจะมีความเปนอยูอยางสันติไดนั้น จึงมี 
ความจําเปนที่มนุษยตองอยูรวมกันอยางสอดประสานกับธรรมชาติในฐานะที่เปนมิตรที่ดี 
ตอกัน เพ่ือมิใหธรรมชาติสูญเสียความเปนดุลยภาพไป   

      ๒.๒.๓.๓ แนวคิดเรื่องการยอมรับในความหลากหลาย และการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน  

 กัลตุงไดนําเสนอเรื่อง “สันติภาพเชิงโครงสราง” วาเปนสันติภาพที่ครอบคลุม
ทั้งธรรมชาติ มนุษย สังคม และโลก โดยชี้วาทั้งหมดนี้สามารถอยูรวมกันอยางสันติไดภายใต
เงื่อนไข ๒ ประการ คือ ความหลากหลาย (Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
(Symbiosis) 

                                                           
๖๗ ไอศูนย พยัฆศิริ, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺ

โต) และมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร”, ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหิดล), 
๒๕๔๖, หนา ๓๓. 

๖๘ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน, หนา 
๑๘๙. 



 ๓๖ 

 ๑. ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาตินํามาซึ่งความสมดุลทางนิเวศ
และทําใหเกิดการสรางสรรค ทําใหเกิดสังคมพหุนิยม และทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ 
 ๒. การพึ่งพากันและกันในธรรมชาติเปนการพึ่งพาในแนวนอนไมใชการพึ่งพา
ในแนวตั้ง ไมใชการพ่ึงพาของผูออนแอกวาตอผูแข็งแรงกวา หากสถานการณเปนไป 
ในลักษณะนี้ จะไมกอใหเกิดการครอบงําของบุคคลผูแข็งแรงตอผูที่ออนแอกวา อันเปนการ
แสดงออกของผูที่มีอํานาจมากกวาตอผูมีอํานาจนอยกวา 
 กัลตุงเนนถึงความสัมพันธของสังคมในเชิงพหุนิยมในแงของการเคารพ 
ความแตกตางและการใชลักษณะของความแตกตางใหเกิดการสรางสรรค ซึ่งเมื่อมนุษยมี
ความรวมมือรวมใจกัน และมีทัศนะที่ดําเนินไปในทางเดียวกัน สันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้น
อยางแทจริง 
 นอกจากนี้กัลตุงไดนําหลักการทางพระพุทธศาสนา อันไดแก หลักอนัตตา 
เมตตากรุณา ขันติธรรม มัชฌิมาปฏิปทา และอนิจจตา มาสนับสนุนแนวคิดของตน โดยมอง
วาเปนสิ่งที่ทํ

                                                          

าใหมนุษยสามารถดํารงอยูบนฐานของความแตกตางระหวางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และความเปนอยูไดอยางกลมกลืนกับสรรพสิ่งไดเปนอยางดี แมวาโลกนี้จะเต็มไปดวย 
ความขัดแยงก็ตาม  จากกรณีนี้จะเห็นไดวาแนวคิดของพระพุทธศาสนา สอดคลองกับเปน
อยางดีกับแนวคิดของนักทฤษฎีสันติภาพและสันติวิธี 

      ๒.๒.๓.๔ แนวคิดเรื่อง ความสามัคคี  

      มารค ตามไท๖๙  อธิบายวา ความสามัคคี  หมายถึง ศักยภาพของสังคมที่จะ
ทําบางอยางรวมกันในบางสถานการณที่เกิดขึ้น โดยความสามัคคีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ คนใน
สังคมรวมกันกระทําการอะไรบางอยาง เพ่ือปกปองอะไรบางอยางที่มองเห็นเหมือนกันวามี
คุณคา โดยการสรางกติการวมกัน เพ่ือใชเปนพื้นฐานทางการปฏิบัติสําหรับกาวไปสูเปาหมาย
เดียวกัน   

 
๖๙มารค  ตามไท, “ความสามัคคี”, ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตรชาติเพื่อความมั่นคง, สถาบัน           

ยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (รวบรวม), : ๖๓–๖๔.  



 ๓๗ 

      ศ.นพ.ประเวศ วะสี๗๐ ไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง “พลังงานทางสังคม” (Social 
Energy) ซึ่งเปนพลังที่เกิดจากการรวมมือกันกระทําจากหลายฝายจนกอใหเกิดพลังทางสังคม
ขึ้น โดยมีความเชื่อวาการใชอํานาจไมสามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนได หากแต
จําเปนตองอาศัยการรวมมือของผูที่เขามาเกี่ยวของทั้งหมด ตามหลักอปริหานิยธรรม เพื่อให
เกิดความสามัคคี ในการสรางกติการวมกันของคนในสังคมใหเปนไปอยางมีเปาหมายชัดเจน
และเกิดความสมานฉันทไดงายขึ้น  

      ๒.๒.๓.๕ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 

      ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสนอวาการจัดการเรื่องความขัดแยงนั้นตองทําดวย
ความเคารพในสิทธิมนุษยชน๗๑ เนื่องจาก(๑) การเคารพในความเปนเพื่อนมนุษยระหวางกัน 
จะทําใหสามารถแสวงหาขอตกลงรวมกันได (๒) การยึดมั่นในความเสมอภาคของความเปน
มนุษย โดยนําเสนอ หรือรับรูขอมูล และขาวสารอยางเทาเทียมกันจะทําใหกระบวนการเจรจา
สามารถเดินตอไปได หรืออาจจะประสบความสําเร็จ (๓) การยึดมั่นในความเสมอภาค จะทํา
ใหคูกรณีไมสรางอุบายเพื่อเอาเปรียบ (Trick) อันนําไปสูการใหคําสัญญาลอย ๆ ซึ่งอาจจะ
เปนการสรางปญหาในอนาคตได (๔) การเคารพ และยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
ความเสมอภาคจะทําใหเกิดผลดีตอทุกฝาย  เพราะเปนการเพิ่มพูนปญญา  จิตใจ  และ 
การพัฒนาการอยูรวมกันใหมีความสุขมากขึ้น๗๒  
 การยอมรับมิไดหมายความวา มนุษยตองเชื่อตามและเปลี่ยน ทัศนคติของ
ตัวเอง หากแตหมายถึงการเปดใจกวาง เพ่ือศึกษาวิเคราะหความแตกตางและความหลากหลาย
ในแตละมิติที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในแงความคิดเห็น  การแสดงออก และความเชื่อ เปนตน   
   

                                                           
๗๐ประเวศ วะสี, “ความสําคัญของสันติวิธีในเชิงยุทธศาสตร”,  ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตรชาติเพื่อ

ความม่ันคง, สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (รวบรวม), (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, ๒๕๔๒), น. ๒๒–๒๓. 

๗๑พระราชบัญญัติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ 
คําวา  “สิทธิมนุษยชน” หมายความวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล  
ที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตาม
สนธิสัญญาที่ประเทศไทย มีพันธกรณี ที่จะตองปฏิบัติตาม” 

๗๒ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, หนา ๖-๗. 



 ๓๘ 

      ๒.๒.๓.๖ แนวคิดเรื่องความยุติธรรม 

      ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท๗๓ มองวา “ความรูสึกไมยุติธรรม มักนําไปสูความ
ขัดแยง และบางครั้งกลายเปนความรุนแรงในทุกสังคม และชุมชน   เพื่อเปลี่ยนแปลง
กระบวนการที่เขารูสึกวายุติธรรม”  ซึ่งมารตอน ดอยท (Morton Deutsch)๗๔ ไดชี้วา “การ
แบงปน  วิธีการ การไดรับการตอบแทน หรือฟนฟู ขอบเขตและระบบคุณธรรม”  ที่ “ไม
ชัดเจน”  “บกพรอง” และ “ไรความเปนธรรม”  จะกลายเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหบุคคล หรือ
กลุมบุคคลเกิด “ความรูสึกไมยุติธรรม”  ฉะนั้น เขาจึงเสนอวา “ควรยึดหลักความเสมอภาค 
หรือความเที่ยงธรรม” (Equity) “ความเทาเทียม” (Equality) และ “ความจําเปน” (Need) 
 เชนเดียวกับ รศ.ดร.มารค ตามไท๗๕ ที่บอกวาหัวใจของสันติวิธี   คือ “สันติ
ยุติธรรม” (Just – Peace) ซึ่งมีนัยที่ครอบคลุมถึง สภาวะสันติ ที่ประกอบไปดวย ความรัก 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม เปนตน ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ก็เนนย้ําในประเด็นนี้วา “สังคม
ตองมีความยุติธรรมความยุติธรรมในสังคมเปนรากฐานของความเจริญ สังคมใดก็ตามที่ขาด
ความยุติธรรมไมอาจกาวไปสูความเจริญรุงเรืองได  ไมวาจะเปนความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมหรือจิตใจ แตกลับเปนบอเกิดของความทุกข ความขัดแยง การเสียกําลังใจ และนําไปสู
วิกฤติดานตาง ๆ รวมทั้งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู ความยุติธรรมในสังคม
จึงเปนเรื่องสําคัญ”๗๖  

      ๒.๒.๓.๗ แนวคิดเรื่องความไววางใจ (Trust) และ ความสัมพันธ 
(Relationship)  

      ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท มองวา ความไววางใจและความสัมพันธเปนสวน
สําคัญในการจัดการปญหาความขัดแยง โดยสรางแผนภูมิเพื่ออธิบายประเด็นนี้วา๗๗

                                                           
๗๓วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, หนา ๑๐๘-๑๑๐. 
๗๔Morton Deutsch, อางใน วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา,  

หนา ๙๕–๑๐๗. 
๗๕มารค  ตามไท, “ปจจัย และเงื่อนไขแหงความสําเร็จของสันติวิธีในสังคมไทย”, บรรยาย  

ณ หองประชาธิปก  สถาบันพระปกเกลา, (๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗). 
๗๖ประเวศ วะสี  อางใน  พิเชต สุนทรพิพิธ,  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, บทบาทของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากับการระงับขอพิพาทอยางสันติ, ดูเพิ่มเติมใน <http://www.ombudsman.go.th/ 
articles_ main.asp?id=100080>. 

๗๗วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, หนา ๕๓. 



 ๓๙ 

 
 เนื้อหา (Substance) 
 
 
 
 
 
 
 สัมพันธภาพ 

(Relationship) 
วิธีการ หรือกระบวนการ 

(Method or Process)  
 

แผนภูมิ ๒.๔  แสดงความไววางใจกับความขัดแยง 
 
 จะเห็นวา แมเนื้อหาที่นําเสนอเปนสิ่งที่มีประโยชนมากแคไหนก็ตาม แตถาใช
กระบวนการนําเสนอที่แข็งกราว ขาดหลักจิตวิทยา ก็อาจทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นได ซึ่ง
ประเด็นนี้สามารถแกไขไดดวยการใชความสัมพันธ และความไววางใจเปนตัวเชื่อม เพ่ือให
เกิดความสมานฉันทในการทํางาน และการดํารงอยูของทุกฝายในสังคม ทานสรุปวา “ถา
คนเราไวใจกัน ทํางานรวมกัน แมมีความขัดแยงก็ผานไปได หรือแกกันไดอยางงายดาย แตถา
ไมไววางใจกัน ความขัดแยงก็อาจจะกลายไปสูการลมลางทําลายกัน และแกปญหาไดยาก”  

      ๒.๒.๓.๘ แนวคิดเรื่องการมีสวนรวม 

     เจมส แอล เครตัน (James L. Creighton) ไดใหความหมายของ กระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน” (Public Participation) วา เปนกระบวนการที่สาธารณชน มีความ
ตองการที่จะมีสวนรวมในการสื่อสารกับรัฐ โดยมีเปาหมายรวมกันในการตัดสินใจที่เปน
ประโยชน และไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน๗๘  

                                                           
๗๘เจมส แอล เครตัน, วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ

ของชุมชน, หนา ๑. 



 ๔๐ 

 โดยใหเหตุผลของการสรางกระบวนการดังกลาววา   (๑) เปนการสราง
ภูมิคุมกันตอความรูสึกสูญเสียอํานาจ  (๒) เปนการสรางความรูสึกมีสวนรวมใหกับประชาชน 
ในการแกปญหาสวนรวมรวมกัน (๓) เปนชองทางในการสื่อสารระหวางกันของคนในชุมชน 
เพ่ือทําความเขาใจถึงความตองการของแตละกลุม และสรางความสัมพันธที่ดี เพ่ือปองกันการ
กระทําที่สุดโตง  (๔) เปนชองทางในการสรางและฝกอบรมผูนําในอนาคต (๕) สามารถ
สะทอนใหเห็นสถานภาพของแตละชุมชนวามีลักษณะอยางไร มีความสรางสรรค เปดเผย 
โปรงใส มีความไวเนื้อเชื่อใจกันหรือไม๗๙

 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท บอกวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
เกิดขึ้นในทุกลําดับชั้น ต้ังแตการไดรับทราบขอมูลขาวสารจากรัฐ การเสนอความคิดเห็นให
หนวยงานของรัฐ การทําประชาพิจารณ การมีโอกาสรวมในการตัดสินใจในโครงการตางๆ 
เพื่อใหเกิดขอยุติโดยฉันทาคติ รวมถึงการสามารถลงมติในกระบวนการประชามติดวย๘๐ ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมนี้ ถือเปนหลักการและเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติ 

  ๒.๒.๔ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี   

 จากการศึกษาวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ พบวาวิธีจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธีมีหลายรูปแบบ ดังนี้ คือ  

      ๒.๒.๔.๑ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ (Peaceful 
Diplomatic Means)  ซึ่งแบงออกเปน ๔ วิธี กลาวคือ  

      ๑. การเจรจา (Negotiation) เปนการพูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูล ตอรองระหวาง
กลุมที่รูสึกวาจะเกิดความขัดแยง หรือเกิดความขัดแยงขึ้นแลว๘๑ โดยมุงหมายใหมีการตกลง
ระหวางกัน เพ่ือใหบรรลุขอตกลงที่จะถือปฏิบัติตอกันในอนาคต๘๒ วิธีนี้จัดวาเปนวิธีเริ่มตนที่
งายที่สุดเมื่อเกิดความขัดแยงที่ไมสลับซับซอนขึ้นระหวางคูกรณี เพราะเปนการตกลงรวมกัน
แบบทวิภาคี โดยมองไปที่ผลประโยชน (Interest) อันเกิดรวมกันของทั้งสองฝาย   

                                                           
๗๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๖-๗. 
๘๐วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, หนา ๑๔๔. 
๘๑Chirstopher W. Moor, (เขียน), วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง, 

(ขอนแกน: สถาบันสันติศึกษา, ๒๕๔๒), หนา ๗. 
๘๒อรุณ ภาณุพงศ, “การเจรจาทางการทูต”, สราญรมย (๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๑๑): ๒. 



 ๔๑ 

 แตวิธีนี้มีขอจํากัดหลายอยาง เชน มีเหตุปจจัยบางอยางเกิดขึ้นทําใหคูกรณีไม
สามารถเขารวมเจรจากันได หรือการเจรจาไมบรรลุผล เพราะการขัดกันของผลประโยชนแต
ละฝาย  การไมยอมรับในเหตุผลของคูเจรจา รวมไปถึงปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการเจรจา
ในขณะนั้น เชน  มติมหาชนที่มีแนวคิดตางออกไป จนทําใหคูกรณีตองหาแนวทางแกไขดวย
สันติวิธีแบบอื่น 
 ๒. การไตสวน (Inquiry) เปนระบบที่เกิดขึ้นจากผลการประชุมสันติภาพครั้ง
แรกที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. ๑๘๙๙ โดยมีสาระสําคัญวา หากมีความขัดแยง
จนไมสามารถตกลงกันไดโดยทางการทูต ใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการไตสวนขึ้นอํานวยความ
สะดวกในการศึกษาวิเคราะหปญหา คนหาขอเท็จจริงอันแนชัดดวยการสืบสวนที่ปราศจาก
ความลําเอียง และดวยความบริสุทธิ์ใจ๘๓ โดยไมมีลักษณะชี้ขาด๘๔ ไมมีลักษณะบังคับและไม
มีผลผูกพันใหรัฐคูกรณียอมรับแตอยางใด๘๕ สหประชาชาติไดมีมติในป ค.ศ. ๑๙๖๗ จัดตั้ง 
คณะกรรมาธิการไตสวนถาวร (International Commission of Inquiry) ขึ้น โดยประกอบดวย
บุคคลซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายและสาขาตาง ๆการสอบสวนของคณะกรรมาธิการนี้ จะ
ทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากคูพิพาทอยางนอยฝายหนึ่งในดินแดนที่จะมีการสอบสวน
๘๖

 ๓. การไกลเกล่ีย (Reconciliation) ในกรณีที่คูกรณีไมสามารถแกปญหาไดโดย
การเจรจา จึงจําเปนตองมีบุคคลที่สามเขามาเปนคนกลาง โดยแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ  
  ๓.๑ การไกลเกล่ียโดยคนกลาง (Mediation) โดยคูกรณีทั้งสองฝายยินยอม
รับความชวยเหลือจากบุคคลที่สาม เพื่อรวมกันแกปญหาความขัดแยงที่ไมสามารถแกไขได
โดยลําพัง ๘๗เรียกวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง๘๘ เพื่อหาทางออกรวมกัน โดยคนกลางมี

                                                           
๘๓พ.ต.ชวัติ พิสุทธิพันธุ, “วิธีระงับขอพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”, หนา ๖. 
๘๔เรื่องเดียวกัน,  หนา ๗. 
๘๕อรุณ ภาณุพงษ, คําบรรยายวิชากฎหมายระหวางประเทศ, (พระนคร: ม.ป.พ.,๒๔๙๔), หนา ๔. 
๘๖ปรีชา  เอี่ยมสุทธา, กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมศาสตร, ๒๕๒๕), หนา ๗๐–๗๑. 
๘๗Chirstopher W. Moor,  แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง,  

หนา ๗-๘. 
๘๘วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, หนา ๑๕๘. 



 ๔๒ 

หนาที่เพียงกํากับกระบวนการตามกติกาที่ต้ังไว (Ground Rules) แตไมมีหนาที่หรือไมมี
อํานาจในการตัดสินคดี 
  ๓.๒  การไกลเกล่ียโดยคนกลางเปนเพียงผูชวยติดตอ (Good Officers or 
Facilitator)     กรณีนี้คนกลางเพียงชวยติดตอประสานงานนําคูพิพาทมาพบปะเจรจากัน
เทานั้น แตไมไดรวมเสนอแนะ และไมไดรวมเจรจาดวย๘๙

  กลาวโดยสรุป การท่ีคนกลางจะทําหนาที่โดยไมมีการบังคับใดๆทั้งสิ้น   
คูกรณีทุกฝาย มีเสรีภาพเต็มที่ในการที่จะรับทางออกที่ผูไกลเกลี่ยเสนอหรือไมก็ได ดานผูไกล
เกลี่ยเอง ก็มีเสรีภาพที่จะเสนอการไกลเกลี่ยตอไป หรือจะหยุดไกลเกลี่ยเมื่อใดก็ไดเชนกัน 
ดวยเหตุนี้ การไกลเกลี่ยจึงตองอาศัยความยินยอมของคูกรณีเปนสําคัญ 
 ๔. การประนีประนอม (Compromising) เปนหลักการทางรัฐศาสตรที่นํามา
ประยุกตใชเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดระหวางเจรจาตอรอง โดยยึดแนวคิดที่วา “แสวงจุดรวม 
สงวนจุดตาง” คือ รีบเลือกประเด็นที่หาขอยุติรวมกันไดขึ้นมาสรุปกอน สวนประเด็นใดที่ไม
สามารถตกลงกันไดก็แยกไว และนํามาพิจารณาภายหลังที่บรรยากาศผอนคลายลง โดยมุง
นําเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการที่อยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงเทานั้น และพยายาม
ไมใหมีการใชอารมณมากกวาเหตุผล  เพ่ือใหบรรยากาศของการประชุมเปนไปอยางราบรื่น 
แตวิธีนี้อาจใชไมไดผลในกรณีที่เปนความขัดแยงเกี่ยวกับ คานิยม ความเชื่อทางศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 สวนการประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาทระหวางประเทศ  ทําโดยให
คณะกรรมาธิการ หรือตัวแทนซึ่งคูกรณีที่ขัดแยงกันไดตกลงแตงต้ังขึ้น เขารวมเจรจาโดยมุง
แสวงหาขอแกไขที่สมเหตุสมผลในความขัดแยงเพื่อใหคูกรณีสามารถตกลงกันได๙๐ อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมาธิการประนีประนอม อาจเสนอทางออกซึ่งเปนเพียงขอแนะนําเทานั้น หามี
ลักษณะเปนการบังคับใหตองปฏิบัติตามไม๙๑

                                                           
๘๙Clyde Eagleton, International Government, (New York: The Ronald press, 1948), p. 218. 
๙๐Leland M.Goodrich&Edward Hambro, Charter of United Nation, (Boston: Word Peace 

Foindation, 1949), p. 241. 
๙๑อรุณ ภานุพงษ, คําบรรยายวิชากฎหมายระหวางประเทศ, หนา ๔-๕. 



 ๔๓ 

      ๒.๒.๔.๒ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันติ (Peaceful 
Legal Means) จําแนกไดเปน ๓ วิธี คือ  

      ๑. อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  คือ การที่คูกรณีสมัครใจขอใหบุคคลที่
สามที่เปนกลาง ไมมีสวนไดเสีย และทั้งสองฝายเชื่อถือและไววางใจเปนผูชวยตัดสินใจใน
ปญหาความขัดแยง๙๒ เพ่ือระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ ระหวางเอกชนกับเอกชน และ
ระหวางรัฐกับเอกชน๙๓ วิธีนี้แตกตางจากวิธีแกไขกรณีพิพาทที่กลาวมากอนหนานี้ เนื่องจาก
การใชอนุญาโตตุลาการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศนั้น คูกรณีมีพันธะตอคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ แตวิธีการอื่นถือเปนวิธีทางการทูตที่มิไดผูกมัดคูกรณี  
      ๒. กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) วิธีการนี้เปนการเปลี่ยนจาก  
การแกปญหาระหวางกันเองไปสูกระบวนการของรัฐ โดยคูกรณีดําเนินการจางทนายความให
ทําหนาที่เปนตัวแทนในการสูคดี ซึ่งมีการนําสืบตอหนาบุคคลที่สามที่เปนกลางคือผูพิพากษา 
หรือ คณะลูกขุน แลวแตระบบ๙๔ การพิจารณานอกจากจะคํานึงถึงขอขัดแยง และ
ผลประโยชนของคูกรณีแลว ยังตองคํานึงคานิยม และมาตรฐานของสังคม การตัดสินอยูบน
พ้ืนฐานของตัวบทกฎหมาย๙๕

      ๓. กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) เปนการแกปญหา 
ความขัดแยง ดวยกระบวนการทางกฎหมายโดยภาครัฐ๙๖ มักทําในกรณีที่มีผูเกี่ยวของเปน
จํานวนมาก ซึ่งหากนําผูกระทําผิดมาลงโทษอาจจะกอใหเกิดความโกลาหลได แตการออก
กฎหมายในลักษณะนี้ไมครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ คดีอาญาในประเด็นที่รุนแรง 

                                                           
๙๒Chirstopher W. Moor, วันชัย วัฒนศัพท(ผูแปล), กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง,       

หนา ๙. 
๙๓อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑. 
๙๔Chirstopher W. Moor, วันชัย วัฒนศัพท(ผูแปล), กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง,       

หนา ๑๐. 
๙๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐. 
๙๖เรื่องเดียวกัน, หนา๑๐. 



 ๔๔ 

      ๒.๒.๔.๓ ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ (Peaceful Alternative Means) 
ประกอบดวย 

       ๑. การหลีกเล่ียง หรือการถอนตัว๙๗ (Avoiding or withdrawing) เปนการถอน
ตัวออกจากประเด็นที่กําลังมีความขัดแยงกัน ซึ่งอาจดูเหมือนหลีกเลี่ยงปญหา แตมีประโยชน
ในการรักษาความสัมพันธที่มีตอกันเอาไว   
         ๒. การเผชิญหนา (Confrontation)๙๘ ควรนํามาใชหลังจากที่ใชวิธีการอื่นที่
กลาวมาแลวขางตน แตไมสามารถหาขอยุติได โดยตองประเมินสถานการณและวางแผนอยาง
รอบคอบกอนที่จะเผชิญหนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเจรจาตกลงถึงขอ
เรียกรองของแตละฝายอยางสันติ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเที่ยงธรรมเปนหลัก  
       ๓. การโนมนาว (Persuasion)๙๙ เปนวิธีการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลพยายาม
เปลี่ยนวิธีคิด ความรูสึก และความคิดเห็นของผูอื่น โดยการอุปมา อุปมัย ยกเหตุผลประกอบ 
หรือรบเรา จนกระทั่งอีกฝายหนึ่งตองยอมจํานน 
       ๔. การสนับสนุน (Supporting)๑๐๐  คือการใหโอกาสบุคคลที่รูสึกวาตนเอง
ถูกกดดัน ไดระบายความรูสึก ความคิดเห็น ความไมพอใจ โดยผูสนับสนุนไมจําเปนตอง
เจรจาไกลเกลี่ยในทันที แตเก็บขอมูลไวจนถึงเวลาที่เหมาะสม    
       ๕. การบังคับ และการผลักดัน (Competing, Forcing and compelling)๑๐๑  
เปนวิธีการที่มุงเนนเรื่องผลประโยชน (Interests) มากกวามุงเนนเรื่องความสัมพันธ 
(Relationship) จึงมีการใชอํานาจเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย จนอาจมีการบังคับผูอื่นใหกระทํา

                                                           
๙๗Cenneth W. Thomas and Kilman Ralph H., Thomas-Kilman Confict Mode Instrument, 

(Woods Road, Tuxedo, NY 10987: XICOM, Incorporated, 1974). 
๙๘Paul Wallensteen, “Understanding Conflict Resolution: Fremwork,” in Peter Wallensteen, 

Editor, Peach Research: Achievement and Charenges (Boulder & London: West view Press), p. 119–ภ- 
๙๙Speed B.Leas, “Choosing a Conflict Management Strategy”, in Discover Your Conflict 

Management  Style, ed. Speed B. Leas, (New York: The Alban Institute, 1984), p. 8. 
๑๐๐Ibid., pp. 21-22. 
๑๐๑รอบบิ้นส (Robbins) อางใน สิทธิพงศ สิทธิขจร, การบริหารความขัดแยง  (กรุงเทพมหานคร 

: จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๕๖. 



 ๔๕ 

ตามที่ตนตองการ ซึ่งอีกฝายอาจตอตานเพื่อปกปองหลักการและสิทธิของตน การใชวิธีการนี้ 
จึงอาจมีทั้งฝายแพและฝายชนะ 
 ๖. การโอนออนผอนตามหรือทําใหราบรื่น (Accommodating or 
smoothing)๑๐๒ มักนํามาใชในกรณีที่ใหความสําคัญตอความสัมพันธมากกวาเปาหมายในการ
แกไขความขัดแยง จึงทําใหเกิดการเอื้อประโยชนใหแกฝายอื่นโดยที่เราเปนฝายเสียสละ เชน 
การยอมทําตามคําสั่ง การเห็นคลอยตามความคิดผูอื่น การแบงสันปนสวน (Distribution) เปน
ตน ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหเกิดความราบรื่นในการแกไขปญหามากขึ้น  
 ๗. การรวมมือกัน หรือการแกปญหา (Collaborating, integrating, or 
problem solving) ทําใหเกิดบูรณาการผลประโยชนรวมกันของทุก ๆ ฝายที่ไดรับผลกระทบ 
เปนการจัดการความขัดแยงที่เนนบูรณาการรวมกันของหลายๆวิธี ทั้งการแบงสันปนสวน การ
เจรจาไกลเกลี่ย และการไกลเกลี่ยคนกลาง โดยใหความสําคัญแกความสัมพันธ รวมถึงการยุติ 
ความขัดแยง ไปดวยกัน 
 ๘. การมีสวนรวม (Participation) เปนการใหพ้ืนที่แกผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ไดเขามามีสวนรวมในมิติตาง ๆ ทั้งการรวมคิดวางแผน สังเกตการณ แสดง
ทัศนะเพื่อใชประกอบการกําหนดนโยบายของรัฐ รวมรับผิดชอบ และรวมกันรับ
ผลประโยชนในกิจกรรมตางๆ การมีสวนรวมของประชาชน มีทั้งเปนทางการ และไมเปน
ทางการ มีการใชขอมูลรวมกัน และเปนการเสริมความสามัคคีในสังคม”๑๐๓ ทั้งยังเปนการเพิ่ม
คุณภาพของการตัดสินใจจากฉันทามติ ชวยลดคาใชจาย และการสูญเสียเวลา ทําใหงายตอการ
นําไปปฏิบัติ ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ  ความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวล
ของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิด
สรางสรรคของสาธารณชน”๑๐๔  

                                                           
๑๐๒Ting-Toomey and al., “Ethnic Identity Salience and Conflict Styles in Four Ethnic Groups:  

African Americans, Asian Americans, European Americans, and Latino Americans”. 
๑๐๓เจมส แอล เครตัน , วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ

ของชุมชน, พิมพครั้งที่ ๔, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๒๕–๒๘. 
๑๐๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕–๒๘. 



 ๔๖

       ๙.  การลงมติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) ๑๐๕ เปนการลงมติเพื่อ
ตัดสินหรือหาทางออกใหแกความขัดแยง หรือขอพิพาทในประเด็นตางๆ โดยแบงเปน ๒ วิธี 
คือ การลงคะแนนเสียงแบบเอกฉันท(Unanimity) และการลงคะแนนแบบเสียงขางมาก 
(Majority) 
   สรุปไดวาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี ประกอบดวย ๓  กลุมใหญ คือ 
วิธีตามแนวทางของการทูต วิธีตามแนวทางของกฎหมาย และวิธีรูปแบบอื่น ๆ ที่มีการนําไป
ประยุกตใชอยางหลากหลายในสังคมปจจุบัน ซึ่งการเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ 
ยอมชวยใหประสบความสําเร็จในการแกปญหาไดมากขึ้น   

                                                           
๑๐๕ดูเพิ่มเติมใน  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดย

พุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๑๔-๑๑๗. 

 



  ๔๗

 

๔๗ 

แผนภูมิ ๒.๕    แสดงการสรุปวิธีการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 



 ๔๘ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

 ๒.๓.๑ ความหมายและลักษณะของความขัดแยง 

 งานวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยงของพระมหาหรรษา ระบุวาไมมีภาษาบาลีที่
แปลวา   ”ความขัดแยง” โดยตรง มีเพียงคําอื่นที่มีความหมายบงบอกถึงลักษณะของความ
ขัดแยง โดยแบงออกเปน ๒ ประเด็นหลัก คือ ความขัดแยงในแงของธรรม และความขัดแยง
ในแงของวินัย 

 ๑.  ความหมายของความขัดแยงในแงของธรรม๑๐๖

 ความขัดแยงในแงของธรรม คือ การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลมีความตองการ  
ความเห็น การประพฤติปฏิบัติที่ขัดกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน โดยมีนัยท่ีแตกตางกัน
ตามที่พระมหาหรรษา ไดนําเสนอไวในงานวิจัยของทาน ประกอบดวย    
 (๑) ความบาดหมาง  
 (๒) การทะเลาะ 
 (๓) การแกงแยง 
 (๔) การวิวาท 
 (๕) การมุงรายกัน 
 (๖) การถกเถียงกัน 
 สรุปไดวา ความหมายของความขัดแยงในแงของธรรมมีหลายความหมาย 
ไดแก การบาดหมาง การทะเลาะ การแกงแยง  การวิวาท การมุงรายกัน และ การถกเถียงกัน  
มีนัยท่ีครอบคลุมถึงการใชคําพูดในทุก ๆ มิติ  ที่เปน “มิจฉาวาจา”  ดังจะเห็นไดจากพระพุทธ
พจนที่วา  “พึงงดเวนจากถอยคําขัดแยงกัน” ๑๐๗ ซึ่งนัยดังกลาว พระอรรถกถาจารยไดใหคํา
จํากัดความวา “ความทะเลาะกัน  ความบาดหมางกัน  ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน  การมุงราย

                                                           
๑๐๖ดูรายละเอียดใน  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยง

โดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะห กรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๑๙-๑๒๔. 

๑๐๗ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๖๐/๑๓๕.  

 



 ๔๙ 

กัน” ตรัสเรียกวา “ถอยคําที่ขัดแยงกัน”๑๐๘   ซึ่งเปนการแสดงถึงความหมายที่กวางกวา ความ
ขัดแยงตามแนวคิดทั่วไป ตามที่เสนอไวในหัวขอ ๒.๑.๓   

 ๒.  ความหมายของความขัดแยงในแงของวินัย 
 วินัย หมายถึง ระเบียบ ขอปฏิบัติ หรือสิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติให
พระภิกษุ และภิกษุณี ยึดเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ และอยูรวมกันอยางสงบฉันท โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงขึ้นในหมูคณะ และระงับความขัดแยงที่เกิดขึ้น
แลวในหมูสงฆดวย อันจะทําใหเกิดความผาสุกแกตนเอง  และสังคม  
 ความขัดแยงในแงของวินัยนั้น เรียกวา “อธิกรณ” ๑๐๙ หมายถึง ปญหาขอพิพาท
ที่เกิดขึ้นในหมูสงฆเปนหลัก บางครั้งก็รวมถึง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางภิกษุ ภิกษุณี  
สามเณร สามเณรี  โดยมีอุบาสกและอุบาสิกาเปนคูกรณีดวย จนตองนํามาอภิปรายรวมกัน 
เพื่อแสวงหาทางออกดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การสืบสวน และไตถามคูกรณี เกี่ยวกับ 
ความเปนมาของปจจัยความขัดแยง  
 “วิวาทาธิกรณ” หมายถึง ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ
วิวาท ความกลาวตางกัน ความกลาวโดยประการอื่น โดยเปนการวิวาทในประเด็นดังตอไปนี้
๑๑๐

 (๑) สิ่งนี้เปนธรรม  สิ่งนี้ไมใชธรรม 
 (๒) สิ่งนี้วินัย   สิ่งนี้ไมใชวินัย 
 (๓) นี้ตถาคตภาษิตไดตรัสไว นี้ตถาคตภาษิตไมไดตรัสไว 
 (๔) นี้จริยาวัตรที่ตถาคตไดประพฤติมา  นี้จริยาวัตรที่ตถาคตไมไดประพฤติมา 
 (๕) นี้ตถาคตทรงบัญญัติไว  นี้ตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว 
 (๖) นี้อาบัติ  นี้อนาบัติ 
 (๗) นี้อาบัติเบา  นี้อาบัติหนัก 
 (๘) นี้อาบัติมีสวนเหลือ นี้อาบัติไมมีสวนเหลือ 
 (๙) นี้อาบัติชั่วหยาบ  นี้อาบัติไมชั่วหยาบ 

                                                           
๑๐๘ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๖๐/๑๓๖.  
๑๐๙สารตฺถ. ฏีกา (บาลี) ๒/๓๘๖/๔๓๐. 
๑๑๐ขุ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๑. 

 



 ๕๐ 

 “อธิกรณ” หรือ “ขอพิพาท” ที่เกี่ยวของกับมิจฉาวาจา และแสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ ดวยทาทีของความบาดหมางกัน ทะเลาะกัน แกงแยงกัน วิวาทกัน พูดจาตางกัน 
และดาทอกัน เกี่ยวกับสิ่งที่เปนธรรม ไมใชธรรม สิ่งที่เปนวินัย และไมใชวินัย สงฆจะตอง
ระงับดวยหลักอธิกรณสมถะ ๗ ประการ ๑๑๑ ไดแก สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญา
ตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และ ติณวัตถารกะ 
  สรุปไดวา ความหมายของคําวา “ความขัดแยงในทัศนะของพระพุทธศาสนา” 
นั้น ครอบคลุมกวางมากทั้งในแนวราบ ซึ่งแสดงใหเห็นจากความขัดแยงในแงของธรรม ที่
รวมไปถึงความคิด การพูด หรือการกระทําในแงมุมตางๆ และแนวดิ่งซึ่งแสดงใหไดจากความ
ขัดแยงในแงของวินัย  

 ๒.๓.๒ เหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง 

 ประกอบดวย ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่งมีความสําคัญทั้งคู อันจะเห็น
ไดจากคําสอนของพระพุทธองคในประเด็นเรื่องความขัดแยงที่วา 

“ถาเธอทั้งหลาย พิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเชนนี้ ภายในหรือภายนอก เธอ
ทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปภายในหรือภายนอกนั้นแล   
ถาเธอทั้งหลายไมพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเชนนี้  ภายใน หรือภายนอก  เธอ
ทั้งหลายพึงปฏิบัติเพ่ือใหมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นไมยืดเยื้อตอไป  การละ

                                                           
๑๑๑หลักอธิกรณสมถะ  ๗ ประการ คือ  
๑) สัมมุขาวินัย คือ วิธีตัดสินสัมมุขาวินัย คือ วิธีตัดสินที่พึงทําในที่พรอมหนาสงฆ  ธรรม และวัตถุ 
๒) สติวินัย คือ วิธีตัดสินที่ยกสติขึ้นเปนหลัก 
๓) มูฬหวินัย  คือวิธีตัดสินที่ใหแกภิกษุผูหายเปนบาแลว 
๔) ปฏิญญาตกรณะ คือวิธีตัดสินโดยปรับโทษตามคําสารภาพ 
๕) เยภุยยสิกา คือวิธีตัดสินโดยอาศัยเสียงขางมาก 
๖) สสปาปยสิกา  คือวิธีตัดสินโดยปรับโทษแกผูทําความผิด 
๗) ติณวัตถารกะ คือวิธีตัดสินโดยวิธีประนีประนอมยอมความ ตามศัพทวา ระเรียบดังกลบดวย

หญา     วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๘๕-๒๑๓/๒๑๘-๒๔๑. 

 



 ๕๑ 

มูลเหตุแหงการวิวาทที่ เปนบาปนั้น  ยอมมีได  และมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาป
นั้น ยอมไมยืดเยื้อตอไป”๑๑๒

  
 จากพุทธพจนดังกลาวจะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงใหหลักคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะหเหตุปจจัย วาควรวิเคราะหทั้ง “เหตุปจจัยภายใน” ๑๑๓ และ “เหตุปจจัยภายนอก”๑๑๔  
ซึ่งจะชวยใหกระบวนการในการแกปญหาเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ เพราะบางปญหาก็เกิด
จากเหตุปจจัยภายใน บางปญหาอาจเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก แตปญหาบางอยางนั้นอาจ
เกิดขึ้นจากทั้งสองเหตุปจจัยก็ได  

      ๒.๓.๒.๑   เหตุปจจัยภายในที่กอใหเกิดความขัดแยง 

      พระพุทธศาสนาไดแสดงถึงเหตุปจจัยภายในที่กอใหเกิดความขัดแยงวาเกิด
จากอกุศลธรรม ๒ กลุม คือ อกุศลมูล ซึ่งประกอบไปดวย โลภะ โทสะ โมหะ และปปญจ
ธรรม ซึ่งไดแก ตัณหา มานะ และทิฏฐิ 
      ๑. อกุศลมูล 
      ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น กรรม หรือ เจตนา เปนตัวชี้นําการกระทํา
ของมนุษย  ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนตัวกรรม บุคคลจงใจแลว 
จึงทํากรรม ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ”๑๑๕ โดยการชักนําดวยธรรมที่เปนคุณสมบัติของจิต 
(เจตสิก) ไดแก กิเลสที่เปนรากเหงาของอกุศล ๓ อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ แสดงใหเห็น
วาสาเหตุหรือรากเหงาแทจริงในกระบวนการเกิดความขัดแยงนั้น เกิดจากอกุศลมูลนั่นเอง ดัง
พุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกัน วา นี้
เปนธรรม นี้อธรรม นี้วินัย นี้มิใชวินัย...”๑๑๖

                                                           
๑๑๒ม.อุ. (ไทย).๑๔/๔๔/๕๓), วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๖/๓๓๒-๓๓๕.  ดูเทียบใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/

๓๒๕/๓๒๒-๓๒๔. องฺ ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๖/๔๘๔-๔๘๕. 
๑๑๓“อชฺฌตฺตํ  วาติ  อตฺตนิ วา อตฺตโน วา” แปลวา  “คําวา อัชฌัตตัง หมายถึง ในตนเอง หรือ

บริษัทของตนเอง”  ม.อ.อ. (บาลี) ๓/๔๔/๒๘. 
๑๑๔“พหิทธา วาติ ปรสฺมึ วา  ปรสฺส วา ปริสาย” แปลวา “คําวา พหิทฺธา วา หมายถึง ในบุคคลอื่น  

สิ่งอื่น  หรือบริษัทของคนอื่น”  ม.อ.อ. (บาลี) ๓/๔๔/๒๘. 
๑๑๕องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๒/๕๗๗. 
๑๑๖ดูเพิ่มเติมใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๖/๓๓๔. 

 



 ๕๒ 

 ความโลภ ความโกรธ ความหลงจึงเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเราปราศจาก
เหตุผล เพราะเมื่อใดจิตถูกครอบงําดวยสิ่งดังกลาว ความมืดบอดของปญญาก็จะตามมา๑๑๗  
นอกจากอกุศลจะเปนตัวบ่ันทอนจิตของมนุษยแลว ยังกอใหเกิดความทุกข และความไมผาสุก
แกมนุษยทั้งหลายดวย๑๑๘  
 เมื่อใดก็ตามที่ “อกุศลมูล” ไดเขามามีอิทธิพลตอสภาพจิตของมนุษย เมื่อนั้นจะ
เปนจังหวะและโอกาสให “วิวาทมูล” หรือ “อนุวาทมูล” กอตัวขึ้น   โดยเปนการเกิดขึ้นและ
สําแดงอาการอยางออน ๆ แตก็สามารถที่จะรูชัด และสังเกตไดดังตอไปนี้  
 (๑) เปนผูมักโกรธ๑๑๙ และผูกโกรธ๑๒๐  
 (๒) เปนผูลบหลู๑๒๑ ตีเสมอทาน๑๒๒

 (๓) เปนมีความริษยา๑๒๓  และตระหนี่๑๒๔

                                                           
๑๑๗ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๘/๓๐๕, ขุ.จุ. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๒๖๓-๒๖๔. ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/

๔๓๔-๔๓๕. 
๑๑๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๘๕, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๐/๒๗๒, ขุ.จู (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๒๖๔,  

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/๒๑. 
๑๑๙ความโกรธ กิริยาที่โกรธ  ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย  ภาวะที่      

คิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ภาวะที่คิดปองราย คามพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุราย 
ความเกรี้ยวกราด  ความที่จิตไมเบิกบาน นี้เรียกวา “ความโกรธ”  อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๔๕/๑๕๗. 

๑๒๐ความโกรธในเบื้องตนช่ือวาความโกรธ  ความโกรธในเวลาตอมาชื่อวา ความผูกโกรธ          
ความผูกโกรธ  กิริยาที่ผูกโกรธ ความไมหยุดโกรธ การต้ังความโกรธไว การดํารงความโกรธไว การโผลงไปตาม
ความโกรธ การตามผูความโกรธไว การทําความโกรธใหมั่น เรียกวา “ความผูกโกรธ”  อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๔๖/
๑๕๗). 

๑๒๑ความลบหลู  กิริยาที่ลบหลู  ภาวะที่ลบหลู  ความดูหมิ่น  การทําความดูหมิ่น  นี้เรียกวา “การ
ลบหลู”  อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๔๗/๑๕๗. 

๑๒๒การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เปนอาหารแหงความตีเสมอโดยนําเอา   
ชัยชนะของตนมาอางเหตุเหตุแหงความวิวาท  ความแขงดี  ความไมยอมสละ นี้เรียกวา “ความตีเสมอ”  อภิ.ปุ. 
(ไทย) ๓๖/๔๘/๑๕๗. 

๑๒๓ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความเกลียดชัง กิริยาที่เกลียดชัง ภาวะที่เกลียดชังใน
เมื่อผูอื่นไดลาภ  สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว และการบูชา นี้เรียกวา “ความริษยา”  อภิ.ปุ. 
(ไทย) ๓๖/๔๙/๑๕๗. 

 



 ๕๓ 

 (๔) เปนผูอวดดี๑๒๕ และเจามายา๑๒๖

 (๕) เปนผูมีความปรารถนาชั่ว  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
  (๖) เปนผูยึดมั่นในทิฏฐิของตน  มีความถือรั้น สละสิ่งที่ตนยึดมั่นไดยาก 
 สิ่งที่แสดงออกมานั้น ไมวาจะเปนความโกรธ การลบหลูผูอื่น การริษยา การ
อวดดี การหาชองทางในการที่จะลงมือทํารายบุคคลอื่น และการยึดมั่นในความคิดของตัวเอง 
โดยไมยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปนการพยายามที่จะรักษาจุดยืนของตน จน
กอใหเกิดความบาดหมางขัดแยง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูการทะเลาะวิวาท และความรุนแรงไดใน
ที่สุด  
 นอกจากอกุศลมูลที่เปนสาเหตุของความขัดแยงแลว ยังมีพุทธพจนที่กลาวถึง
สาเหตุของความขัดแยงที่เกิดจากกุศลมูลดวย วา “ภิกษุทั้งหลาย มีจิตไมโลภวิวาทกัน มีจิตไม
โกรธวิวาทกัน มีจิตไมหลงวิวาทกัน วา นี้เปนธรรม นี้อธรรม...” ๑๒๗ แสดงวาความขัดแยงนั้น
เกิดขึ้นไดทั้งจากจิตที่เปนกุศล และจิตที่เปนอกุศล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคคลที่ขัดแยงกันมี
ความเขาใจ ความคิดเห็น หรือการตีความขอมูลท่ีไดรับมาแตกตางกัน จนเกิดการไมยอมรับ 
ผูที่มีความคดิเห็นแตกตางจากตนนั่นเอง ซึ่งพระมหาหรรษา ไดแสดงใหเห็นชัด ดังนี้  
 

                                                                                                                                                                      
๑๒๔ความตระหนี่ ๕ อยาง คือ ตระหนี่ที่อยู ตระกูล ลาภ วรรณะ และธรรม ความตระหนี่ กิริยาที่

ตระหนี่  ภาวะที่ตระหนี่   ความหวงแหน  ความเหนียวแนน  ความปกปด  ความมีจิตไม เผื่อแผ  เรียกวา              
“ความตระหนี่”  อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๕๐/๑๕๘. 

๑๒๕บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูโออวดจัด ความโออวด กิริยาที่โออวด ภาวะที่โออวด ภาวะที่ 
แข็งกระดาง กิริยาที่แข็งกระดาง การพูดเปนเหลี่ยมคู กิริยาที่พูดแอบอาง เรียกวา “ความโออวด”  อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๖/๕๑/๑๕๘. 

๑๒๖บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น
จึงตั้งความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาวา “ใคร ๆ อยารูจักเรา” ดําริวา “ใคร ๆ อยารูจักเรา” กลาววา “ใคร ๆ 
อยารูจักเรา” พยายามทางกายวา “ใคร ๆ อยารูจักเรา”  ความเจาเลห  ความเปนคนเจาเลห  กิริยาที่หลอกใหหลง    
ความหลอกลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง  ความซอน ความซอนบัง ความปดบัง ความปกปด 
การไมกระทําใหชัดเจน การไมทําใหแจมแจง การปดบังอําพราง กิริยาที่เลวทรามนี้เรียกวา “มายา”  อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๖/๔๒/๑๕๘) 

๑๒๗ดูเพิ่มใน วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๖/๓๓๔. 

 



 ๕๔ 

 

 
แผนภูมิ ๒.๖ ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขดัแยงในแงของพระวินัยโดยปฏิโลม 

 
 ๒. ปปญจธรรม 
 ปปญจธรรม แปลวา “ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา” เปนชื่อรวมสําหรับใชเรียกกลุม
กิเลส ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเปนกิเลสที่ทําใหคิดปรุงแตงยืดเยื้อพิสดาร  
ดังคําอธิบายของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่วา 
 ปปญจธรรม แปลวา ธรรมเครื่องเนิ่นชา คือเปน กิเลสตัวปน ปนใจใหทุกข ปน
หัวใจใหเรื่องมาก ทําใหยืดเยื้อ เยิ่นเยอ ยืดยาว ลาชา วกวน วุนวาย สลับซับซอน ทําใหเขวหาง
หรือไถลเชือนเฉออกไปจากความเปนจริงงายๆ ปญหาที่ยังไมมี ก็ทําใหมีขึ้น ปญหาที่มีอยู

 



 ๕๕ 

แลวก็ไมอาจแกไขอยางตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนยิ่งขึ้น เปนตัวบง
การพฤติกรรมที่ทําใหมนุษยพลานไปมา ขัดแยง แขงขัน แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงคราม
ระหวางพวกระหวางฝาย”๑๒๘  
 ความขัดแยงเกิดจากปปญจธรรมไดแก ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่ทํางาน
ประสานสัมพันธกัน และเปนเหตุปจจัยของกันและกัน  เพียงแตวาตัวใดตัวหนึ่งจะแสดง
ออกมาเปนตัวเดนในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย  สวนกิเลสตัวที่เหลือจะคอยสนับสนุน
อยูเบื้องหลัง เชน กรณีของอริยสัจ ๔ ที่วาตัณหาเปนเหตุแหงทุกข(สมุทัย)นั้น มิไดหมายความ
เอาเฉพาะตัณหาเพียงอยางเดียว หากแตยกตัณหาขึ้นมาเปนตัวเดนเทานั้น แทจริงหมายความ
ถึงมานะและทิฏฐิดวยโดยออมนั่นเอง แตถามองในแงกิเลสที่เปนแกนกลางก็ตองยกใหทิฏฐิ 
เพราะในกรณีที่มนุษยมีความคิดเห็นในเรื่องใดแลว มานะและตัณหาก็เพียงแสดงบทบาทเพื่อ
ตอบสนองความคิดเห็นนั้นๆ เชน บุคคลมีความเชื่อวามีตัวตนท่ีเปนศูนยกลาง (ทิฏฐิ) ก็จะทํา
ใหเกิดความอยากที่จะหาวัตถุมาปรนเปรอตน (ตัณหา) แลวความทะนงตน อยากใหญ ใฝเดน
ก็จะตามมา (มานะ)๑๒๙

 การทําสงครามเย็นในชวงหลังสงครามโลกครังที่  ๒  ระหวางคายเสรี
ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต หากวิเคราะหดูจะเห็นการทํางานประสานกันของกิเลสกลุม
ปปญจธรรม คือ แกนกลางของความขัดแยงที่อยูลึกสุด เปนเรื่องของความยึดมั่นถือมั่น
ในทิฏฐิหรืออุดมการณ (Ideology) การตอสูชวงชิงเพื่อใหไดเปนประเทศมหาอํานาจของโลก 
เปนเรื่องของมานะ สวนการแยงชิงผลประโยชนเพ่ือจะไดครอบครองทรัพยากรของโลกให
ไดมากที่สุด เปนเรื่องของตัณหา๑๓๐

 เพ่ือจะไดเขาใจอยางชัดเจนวา ตัณหา มานะ และทิฏฐิ เปนที่มาของความ
ขัดแยงไดอยางไร ผูวิจัยจะขอแยกอธิบายวิธีการทํางานของกลุมกิเลสดังกลาวทีละตัว 
ดังตอไปนี้   

                                                           
๑๒๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗๐/๕๑-๗๐/๕๒. 
๑๒๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐/๕๑. 
๑๓๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๘. 

 



 ๕๖ 

 ก.  ตัณหา: ที่มาของความขัดแยง 
 ตัณหา หมายถึง ความอยาก ในบริบทนี้เปนความอยากในเชิงลบ   โดยมีคําวา 
“ธัมมฉันทะ” เปนความอยากในเชิงบวก จากการศึกษาประเด็นของความอยากที่ปรากฏใน
พระสูตรสามารถสรุปออกเปน ๒ ประเด็นใหญ ๆ ดวยกัน คือ   
 (๑)  ความอยากในวัตถุ (วัตถุกาม)  ไดแก ความอยากไดสวนที่ดีหรือสวนที่
อรอย ที่เรียกวา กามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ ความอยากไดทรัพยทั้งสวนที่
เรียกวา สวิญญาณทรัพย (ทรัพยที่มีชีวิต) และอวิญญาณทรัพย (ทรัพยที่ไมมีชีวิต) ที่นาใครนา
ปรารถนา 
 (๒) ความอยากไดที่เปนตัวกิเลส  (กิเลสกาม) ไดแก  ความกําหนัด ความพอใจ 
หรือความปรารถนากามคุณ เปนตน 
 สาเหตุสําคัญที่ทําใหตัณหาเปนที่มาของความขัดแยงในแงของการทะเลาะ
วิวาท ก็เพราะมีสิ่งอันเปนที่รักเขามาเกี่ยวของ  “สิ่งอันเปนที่รัก” นี้มีนัย ๒ ประการ คือ “สัตว
๑๓๑   และสังขาร๑๓๒”  อันจัดไดวาเปน “หัวเชื้อ” สําคัญที่ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เพราะ
มนุษยมีความหวาดระแวงวาสิ่งที่ตนเองรักนั้นจะถูกบุคคลอื่นแยงไป กําลังถูกแยงไป หรือถูก
แยงชิงไปแลว  ขณะเดียวกัน เมื่อสิ่งที่ตนเองรักจะผันแปรไป กําลังผันแปรไป หรือไดผันแปร
ไปแลว๑๓๓  อาการเหลานี้นี่เองที่ทําใหมนุษยตองทะเลาะวิวาทกัน เพ่ือชวงชิงใหสิ่งอันเปนที่
รักนั้นดํารงอยูกับตนตลอดไป เพราะยึดมั่นในสิ่งเหลานั้นวาเปนของเราดวยอํานาจแหงตัณหา 
 เหตุการณในอดีตที่ใชยืนยันแนวคิดขอนี้ไดดีที่สุดก็คือ การแยงชิงทรัพยากรน้ํา
เพ่ือนําไปใชในเชิงกสิกรรมระหวางชาวศากยะและชาวโลกิยะ หรือการแยงชิงดินแดน และ
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจระหวางพระเจาปเสนทิโกศล กับพระเจาอชาตศัตรู หรือสงครามระหวาง
พระเจาอชาตศัตรูกับเจาลิจฉวีเพ่ือแยงชิงคันธชาต   สงครามเหลานี้ จัดไดวาเปน สงครามวัตถุ
กามทั้งสิ้น   โดยมี ตั

                                                          

ณหาเปนเหตุปจจัยสําคัญอยูเบื้องหลังการกระทําที่ปรากฏออกมา 
 ในเชิงสังคมวิทยา จะพบวาตัณหาเปนที่มาของการทะเลาะวิวาท ในมหานิทาน
สูตร๑๓๔ สามารถอธิบายพัฒนาการของการทะเลาะวิวาทไดวา ความอยากของมนุษยเปน

 
๑๓๑สัตว ไดแก มารดา บิดา พ่ีชายนองชาย พ่ีสาวนองสาว  บุตร ธิดา มิตรหรือผูรวมสายโลหิตเปนตน. 
๑๓๒สังขาร ไดแก รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ. 
๑๓๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๙/๓๐๑-๓๐๒. 
๑๓๔ที.ม. (บาลี)  ๑๐/๑๐๓/๕๒, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑. 

 



 ๕๗ 

จุดเริ่มตนและแรงจูงใจที่ทําใหมนุษยพยายามแสวงหาสิ่งตาง ๆมาสนองความอยากนั้นดวย
วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อไดในสิ่งที่ตัวเองตองการแลว  ก็ยอมมีความสุข และพินิจ
พิจารณาถึงสิ่งที่ตัวเองไดมานั้นดวยความพึงพอใจ  ปลอยใจใหเสพสุขคลุกคลีกับสิ่งที่ไดมา  
จนกลายเปนความหมกมุนฝงใจ และพัฒนาไปสูความรูสึกเปนเจาของในสิ่งนั้นๆ เกิด
ความรูสึกตระหนี่และหวงแหนครอบครองไมตองการแบงปนใหผูอื่น เมื่อมีใครมาแยงชิง 
หรือขอมีสวนรวม ก็จะเกิดความไมพึงพอใจ จนเกิดการทะเลาะวิวาทขัดแยงขึ้นในที่สุด

 ข.  ทิฏฐิ: ที่มาของความขัดแยง 

 ทิฏฐิ หมายถึง ความเห็น หรือ ลัทธิ  แตในบริบทนี้ แสดงถึงทิฏฐิในแงลบ 
ประกอบไปดวยสักกายทิฏฐิ  ๒๐ มิจฉาทิฏฐิ  ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ จนถึงทิฏฐิ ๖๒
๑๓๕ การที่มนุษยยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ (ทิฏุปาทาน) อยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในกลุมของคนที่มีความเห็นแตกตางกันแตไมยอมรับ๑๓๖ ความคิดเห็นของคนอื่น  
เนื่องจากบุคคลแตละคนมีจุดยืนของตัวเอง ดวยเหตุผลดังกลาว พระพุทธเจาทรงย้ําวา “ชน
เหลาใดยังถือทิฏฐิ๑๓๗  ชนเหลานั้น ยอมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลก” ๑๓๘ และ “สัตว
ทั้งหลายผูยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายวา ยอดเยี่ยมยอมทําทิฏฐิใดใหยิ่งใหญในโลก กลาวทิฏฐิอื่น
ทุกอยางนอกจากทิฏฐินั้นวาเลว เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้นจึงไมลวงพนการวิวาทไปได” ๑๓๙

 ตัวอยางที่เห็นชัด ก็คือ กรณีที่พระวินัยธร และพระธรรมกถึก พระภิกษุเมือง
โกสัมพีถกเถียงกันเกี่ยวกับ น้ําที่เหลือไวในกระบวยเปนอาบัติหรือไม  ประเด็นนี้ไดสะทอน
แนวคิดในเชิง “ทิฏฐิวิวาทะ” ไดเชนเดียวกัน เพราะทั้งสองฝายตางก็มีจุดยืนของตัวเอง จน
ความขัดแยงลุกลามไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางการทํา
สังคายนาครั้งที่ ๑ ถึง ๓ ทั้งความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางพระมหากัสสปเถระและคณะ

                                                           
๑๓๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๔/๔๙๒-๔๙๔. 
๑๓๖บาลีใชคําวา “ไมยอมรับธรรมของคนอื่นเลย” อธิบายวา “ไมยอมรับ คือไมเห็นตามไมคลอย

ตาม  ไมยินดีตามธรรม คือ ทิฏฐิ  ปฏิปทา มรรค ของผูอื่น.   ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๑๕/๓๔๑. 
๑๓๗ซึ่งทิฏฐิตามนัยนี้ก็คือ  “โลกเที่ยง... หรือหลังจากตายไปแลวตถาคตจะวาเกิดอีกก็ไมใช จะวา

ไมเกิดอีก ก็ไมใช” เปนตน เมื่อยืดถือจึงกระทบกระทั่งกัน  ทํารายกัน ดวยอํานาจแหงทิฏฐิ  ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๒/
๒๔๔-๒๔๕. 

๑๓๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๒/๒๔๓. 
๑๓๙ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๐๓-๘๐๗/๖๙๔. 

 



 ๕๘ 

กับพระปุราณะ เกี่ยวกับการตีความวัตถุ ๘ ประการก็ดี หรือการตีความพุทธบัญญัติที่แตกตาง
กันระหวางพระยสกากัณฑบุตรและคณะ กับพระภิกษุเมืองวัชชี เปนตน เหลานี้ลวนสะทอน
ใหเห็นถึงนัยของการยึดมั่นในทิฏฐิของตนทั้งสิ้น 
 เมื่อกลาวโดยสรุปแลว ทิฏฐิ จัดไดวาเปนเหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให
มนุษยเกิดการทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพราะตองการรักษาจุดยืนของตนเองเอาไว โดยไมสนใจ
หรือยอมรับความคิดของผูอื่น จนเปนที่มาของการดูถูก และเหยียดหยามกัน ดังพุทธพจนที่วา
๑๔๐  
 
 “สัตวเกิดผูยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายวายอดเยี่ยม 
 ยอมทําทิฏฐิใดใหยิ่งใหญในโลก 
 กลาวทิฏฐิอื่นทุกอยางนอกจากทิฏฐินั้นวา ‘เลว’ 
 เพราะฉะนั้น  สัตวเหลานั้นจึงไมลวงพนการวิวาทไปได” 
  
 การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยกยองเชื่อมั่นแนวคิดของตัวเอง แลวทับถมแนวคิด
ของผูอื่นวาไมถูกตองใชไมไดนั้น อาจเปนผลมาจากการมองถึงผลประโยชนที่ตนจะไดรับ ๒ 
ดาน คือ อานิสงสในชาตินี้  ในแงของลาภสักการะ ความเคารพนับถือบูชา ยกยอง ยําเกรง จาก
ผูที่ชื่นชอบแนวคิดของตน และอานิสงสในชาติหนา ที่เชื่อวาการปฏิบัติยึดมั่นในทิฏฐิดังกลาว
จะเปนเหตุใหตนไดไปเกิดในภพภูมิที่ตองการ รวมถึงการเขาสูความบริสุทธิ์หมดจดไดใน
ที่สุด ๑๔๑  
 แรงจูงใจอันเกิดจากผลประโยชนที่จะไดรับทั้ง ๒ อยางนี้  สงผลใหบุคคล หรือ 
กลุมบุคคลพยายามรักษาจุดยืนที่มั่นของตนเอาไว แมจะตองแลกมาดวยความขัดแยง การ
ทะเลาะวิวาท หรือทํารายผูอื่นที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดของตนก็ตาม เชน กรณีที่กลุมเดียรถีย
ไดใชนางสุนทรี หรือนางจิญจมาณวิกา เปนเครื่องมือในการกําจัดพระพุทธเจา เพียงเพราะ
ตองการไดลาภสักการะ และการนับถือจากคนในสังคมเทานั้น   

                                                           
๑๔๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๑/๑๒๓. 
๑๔๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๒-๓๓/๑๒๕-๑๒๖. 

 



 ๕๙ 

 ค. มานะ: ที่มาของความขัดแยง 

 มานะ หมายถึง การถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลําพองตน ความ
ทะนงตน ความเชิดชูตนเปนดุจธง ความเหอเหิม  ความที่จิตตองการเชิดชูตนเปนดุจธง๑๔๒ 
มนุษยใชสถานะของความเปนชาติ โคตร ความเปนบุตรของผูมีตระกูล ความเปนผูมีรูปงาม 
ทรัพย การศึกษา หนาที่การงาน หลักแหงศิลปวิทยา วิทยฐานะ ความคงแกเรียน ปฏิภาณ หรือ
สิ่งอื่นนอกจากที่กลาวแลววา เราเลิศกวาเขา”๑๔๓ เปนเครื่องมือสําคัญในการแสดงวาตนดี 
หรือ เดนกวาคนอื่น จนทําใหเกิ ดการทะเลาะวิวาทกัน ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผูใดสําคัญวา
เราเสมอเขา เลิศกวาเขาหรือดอยกวาเขา ผูนั้นพึงตองวิวาทกันดวยความถือตัวนั้น” ๑๔๔

 การถือตัว นําไปสูการลบหลู ดูหมิ่น และเกลียดชังคน อื่น ดังจะเห็นไดจาก
กรณีของเจาศากยะที่ถือตัววา เผาพันธุของตนเปนเผาพันธุที่ดี บริสุทธิ์ และวิเศษกวาคนอื่น  
จึงไมสมควรที่ธิดากษัตริยศากยะจะแต

                                                          

งงานกับพระเจาปเสนทิโกศลที่มีตนกําเนิดไมชัดเจน 
หรือการที่ลูกหลานของเจาศากยะจะไหวพระเจาวิฑูฑภะก็เปนเรื่องที่เสื่อมเกียรติเชนกัน 
แมกระทั่งการที่พระเจาวิฑูฑภะซึ่งเปนลูกนางทาสีนั่งบนตั่งของเจาศากยะก็ยิ่งไมสมควร จึง
ใชน้ํานมลางทําความสะอาด การแสดงออกในลักษณะเชนนี้ ถือเปนการรังเกียจและดูหมิ่น
ผูอื่น  จนพระเจาวิฑูฑภะเกิดความเกลียดชังตอเจาศากยะและนําไปสู “สงครามฆาลาง
เผาพันธุ” ในที่สุด 
 พระพุทธองค จึงทรงย้ําเตือนภิกษุทั้งหลายวา๑๔๕ “ภิกษุไมพึงสําคัญตนวา เรา
เลิศกวาเขา เราดอยกวาเขา หรือวาเราเสมอเขาเพราะคุณธรรมนั้น” การย้ําเตือนในลักษณะ
ดังกลาวนั้น ยอมเปนเพราะพระองคไดทรงมองเห็นหายนะที่จะเกิดขึ้นแกตัวของพระภิกษุใน
แงของการฝกฝนพัฒนาตนเอง และการดํารงตนอยูในสังคม 
 กลาวโดยสรุปจะเห็นวา รากเหงาสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยง ก็คือ ตัณหา 
ทิฏฐิ และมานะ ซึ่งเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเนิ่นชา ทั้งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย  และการ
พัฒนาองคกร และสังคมดวย  ความขัดแยง จนนําพาไปสูการทะเลาะวิวาท การทํารายซึ่งกัน
และกัน ที่ปรากฏใหเห็นในสังคมนั้น ลวนเกิดจากรากเหงาเหลานี้ทั้งสิ้น  ดังนั้น กระบวนการ

 
๑๔๒ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๐๓/๓๕๓. ดูเทียบใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๘/๕๑๐. 
๑๔๓ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๐๓/๓๕๑-๓๕๓. ดูเทียบใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๘/๕๐๘-๕๑๐. 
๑๔๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๒/๗๗/๒๓๑. 
๑๔๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๓/๔๒๐. 

 



 ๖๐ 

แกไขปญหาจึงควรวิเคราะหใหรอบดาน ทั้งปรากฏการณภายนอก และยังตองเขาไป
ทําการศึกษาใหเขาใจถึงมิติภายในดวย  จึงจะทําใหปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงไดรับการแกไข
อยางตรงจุด 
 นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา เชน พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดชี้ใหเห็น
วา “ความอยากได  อยากใหญ และใจแคบ”๑๔๖  ถือไดวาเปน “ตัวการสําคัญ”  ที่ทําใหเกิด  
“ความหวาดกลัว ระแวง และไมไวใจกัน”๑๔๗ สวนพระโสภณ-คณาภรณ๑๔๘ (ระแบบ ฐิตญา
โณ) มองวา  “ตัวปญหา” ของความขัดแยงอยูที่  “อวิชชา” ซึ่งแตกกิ่งใหญออกมาเปน “ความ
โลภ ความโกรธ และความหลง”๑๔๙  
 ในขณะที่พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีทัศนะที่คลายคลึงกับพระเทพดิลก
กลาวคือ โดยมองวา เกิดจาก ๓ ตัวแปรหลัก คือ โลภะ โทสะ และโมหะ๑๕๐   ในขณะที่  
สุลักษณ    ศิวรักษ  เขาใจเปน “ความโกรธ” ซึ่งสภาวะเชนนี้ทําใหเกิดความเกลียดชัง  ทําราย 
และฆากันในหมูมนุษย๑๕๑ ผูวิจัยมองวา การมองในลักษณะนี้สอดรับกับแนวคิดของหลักพระ
อภิธรรมที่มองวา ฐานของความขัดแยงอยูที่ “โทสมูลจิต” เปน “ปฐมภูมิ” หลังจากนั้น จึงสง
ตอใหเกิด“ความโลภ” และ “ความหลง” ตอไป   จะเห็นวา นักวิชาการดังกลาวเปนกลุม
นักวิชาการที่จัดอยูในชุดของนักคิดสาย “พระพุทธศาสนา” ฉะนั้น การมองประเด็นเกี่ยวกับ
ที่มาของความขัดแยงจึงสอดรับเปนแนวทางเดียวกัน  
 พระพุทธศาสนาถือวา มโนกรรมเปนกรรมที่สําคัญและมีผลกวางขวางรุนแรง
ที่สุด ในบรรดากรรมที่มนุษยกระทํา ดังพุทธพจนที่วา “ตปสสี บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการที่

                                                           
๑๔๖คําวา “อยากได อยากใหญ ใจแคบ” เปน “วาทกรรมประดิษฐ” จาก “ตัณหา มานะ และทิฏฐิ”,  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), วิถีสูสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หนา ๑๒. 
๑๔๗เรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๖. 
๑๔๘ปจจุบันดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพดิลก”. 
๑๔๙พระโสภณคณาภรณ, “ความขัดแยงในจิตมนุษยหนา”, ใน สันติศึกษากับการแกปญหา         

ความขัดแยง, วลัย  อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๓๘. 
๑๕๐พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต, พุทธวิธีสรางสันติภาพ, (กรุเทพมหานคร: อมรินทพริ้นติ้งกรุพ, 

๒๕๓๒), หนา ๑๗. 
๑๕๑สุลักษณ  ศิวรักษ, “พุทธศาสนากับอหิงสธรรม”, ใน ปฏิบัติการแหงความรัก: ยุคสมัยแหง     

ความรุนแรง, วีร สมบูรณ และไพศาล วงศวรวิสิทธิ์ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: กลุมประสานงานศาสนา
เพื่อสังคม, ๒๕๒๒), หนา ๓๑๘. 

 



 ๖๑ 

จําแนกแยกเปนอยางนี้ เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา ในการทํากรรมชั่ว ในการ
ประพฤติกรรมชั่ว มิใชกายกรรมหรือวจีกรรม” ๑๕๒ ทั้งนี้เพราะเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิด
วจีกรรม หรือกายกรรมตามมานั่นเอง ซึ่งพระธรรมปฎกไดใหเหตุผลสนับสนุนวา 

 ที่วา  (มโนกรรม) มีผลรุนแรงกวางขวางที่สุด  ก็เพราะวา  มโนกรรม  รวมถึง 
ความเชื่อถือความเห็น ทฤษฎี แนวความคิด และคานิยมตางๆ ที่เรียกวาทิฏฐิ ทิฏฐินี้
เปนตัวกําหนดความเปนไปในชีวิตของมนุษยและคติของสังคมทั้งหมด เมื่อเชื่อ เมื่อ
เห็น หรือนิยมอยางไรก็คิดการ พูดจาสั่งสอนชักชวนกัน และทําการตางๆไปตามที่
เชื่อท่ีเห็นที่นิยมอยางนั้น ถาเปนมิจฉาทิฏฐิ การดําริ พูดจา และทําการ ก็ดําเนินไป
ในทางผิดเปนมิจฉาไปดวย ถาเปนสัมมาทิฏฐิ การดําริ การพูดจา และการกระทําตางๆ
ก็ดําเนินไปในทางที่ถูกตองเปนสัมมาไปดวย๑๕๓

 ซึ่งสอดคลองกับทานพุทธทาสที่วา “ใครจะพูดวาตนไมมีปญหาอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องทิฏฐินี้เปนไปไมได เพราะโดยแทจริงแลว คนเราที่เปนอยูกันนี้ ลวนแตอยูดวยทิฏฐิ
ดวยกันทั้งนั้น” ๑๕๔ นั่นคือ มโนกรรมรวมถึงทิฏฐิ ยอมเปนตัวชี้นําและกําหนดทิศทางการ
กระทําของมนุษย  ตามอํานาจการชักนําของธรรมที่เปนคุณสมบัติของจิต (เจตสิก) โดยเฉพาะ
อกุศลมูลท้ังสาม คือ โลภะ โทสะ โมหะ นั่นเอง  
 ทิฏฐิถือไดว า เปนแกนกลางของความขัดแย งที่ อ ยูลึกสุด  ถ าทิฏฐินั้น
ประกอบดวยอกุศลมูลจนเปนมิจฉาทิฏฐิ อาจนําความขัดแยงไปสูความรุนแรงได นั่นคือ กิเลสท่ี
เปนรากเหงาของอกุศล ๓ ตัว คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ก็ลวนแตแสดงบทบาทอยูบนฐานความ
เชื่อวามีตัวตนเปนศูนยกลางทั้งสิ้น๑๕๕ เชนเดียวกับที่ศาสตราจารย ดร. วิทย วิศทเวทย กลาววา 
“ความโลภนั้นยอมมีตัวกูเปนฐานรองรับ ความโกรธก็ตองมีตัวกูปนแกนกลาง ความหลงก็คือ

                                                           
๑๕๒ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕. 
๑๕๓พระเทพวาที (ประยุทธ ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแหงพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

อมรินทรพริ้นต้ิง กรุฟ จํากัด, ๒๕๓๑), หนา ๒๓. 
๑๕๔พุทธทาสภิกขุ, ความเปนเจาโลก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๘),  

หนา ๕๒. 
๑๕๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๐-๑๕๒. 

 



 ๖๒ 

ความงมงายและมัวเมาในตัวกูโลภ โกรธ หลง จึงเปนเพียงการแสดงออก ๓ รูปแบบของตัว
กู”๑๕๖    
      ๒.๓.๒.๒ เหตุปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดความขัดแยง 

      จากการศึกษาพระสูตรและพระวินัยพบวา เหตุปจจัยภายนอกที่กอใหเกิด 
ความขัดแยงนั้น  ประกอบไปดวย 
      ๑. ขอเท็จจริง หรือขอมูลเปนที่มาของความขัดแยง 
      ขอเท็จจริงหรือขอมูลนี้  ถือไดวาเปนตัวแปรสําคัญที่จะกอใหเกิดความ
ขัดแยง  ซึ่ง    เหตุปจจัยหลัก ๆ ที่ขอมูลหรือขอเท็จจริงนํามาซึ่งความขัดแยงก็เพราะวา การ
วิเคราะห  การตีความ การแปรผลขอมูล และการสื่อสารที่ผิดแผกแตกตางออกไปจาก
ขอเท็จจริงที่คงอยู  หรือในทิศทางตรงกันขาม  เราอาจจะเขาใจ ซึ่งความเขาใจอาจจะเกิดจาก
การตีความ วิเคราะห  หรือไดรับความบอกเลาจากบุคคลที่นาเชื่อถือ  แตเมื่อมีบางคนไดนํา
ขอมูลท่ีเปนชั้นปฐมภูมิมาชี้แจง  เราอาจจะไมยอมรับ และมองวาขอมูลดังกลาวนั้นอาจจะ
ไมใชขอมลูท่ีแทจริงก็ได 
      ตัวอยางเชน กรณีการวิวาทของพระวินัยธร และพระธรรมกถึก ที่เมือง
โกสัมพี และกรณีการสังคายนาครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๓  ก็เกิดจากการรับรู และตีความขอมูลไม
ตรงกัน   
      ๒. ผลประโยชน หรือความตองการ เปนที่มาของความขัดแยง 
        ทั้งนี้เปนเพราะผลประโยชนมีจํานวนจํากัด  แตผูที่มีความตองการนั้นมี
จํานวนมากกวา  หากไมสามารถจัดการผลประโยชนไดอยางลงตัวแลว  ก็เปนการงายที่จะทํา
ใหเกิดการแยงชิงขัดแยงกัน   ดังจะเห็นไดจากกรณีการแยงทรัพยากรน้ําของชาวศากยะและ
โกลิยะก็เนื่องมาจากการที่ทั้งสองกลุมตองการน้ําเพื่อใชในการกสิกรรม แตน้ํานั้นมีปริมาณ
รองรับพ้ืนที่นาของกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น   เมื่อไมสามารถเจรจาตกลงกันได  ก็เกิด 
ความขัดแยงและนําไปสูความรุนแรง 
      กรณีสงครามแยงชิงหมูบานกาสีระหวางพระเจาปเสนทิโกศลกับพระเจา
อชาตศัตรู หรือกรณีสงครามระหวางพระเจาอชาตศัตรูกับเจาลัจฉวี  ก็มีวัตถุประสงคเพื่อแยง

                                                           
๑๕๖วิทย วิศทเวทย, “พุทธจริยศาสตรเถรวาท บทวิเคาะหวาดวยจุดหมายของชีวิตและเกณฑ

วินิจฉัยความดีความชั่วในพุทธปรัชญาเถรวาท,” วารสารพุทธศาสนศึกษา ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๓๘), : ๕๕. 

 



 ๖๓ 

ชิงผลประโยชนที่มีจํานวนมาก ถึงแมจะตองสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินในศึกสงคราม
มากมายก็ตาม  
      ๓.  ความสัมพันธ เปนที่มาของความขัดแยง   
      ความสัมพันธนั้น ถือไดวาเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการทําใหเกิด
ความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล เพราะหากมนุษยมีความสัมพันธที่ดีตอกันใน
ระดับหนึ่งแลว  โอกาสพบปะพูดคุยเพื่อหาทางออกเชิงสมานฉันทเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
และมีทางออกรวมกันไดงายมากยิ่งขึ้น แตกรณีของความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในกลุมของ 
พระวินัยธรกับพระธรรมกถึกก็ดี   กลุมของพระกัสสปเถระกับพระปุราณะก็ดี  กลุม 
พระยสกากัณฑบุตรกับพระภิกษุเมืองวัชชีก็ดี ตางก็ไมชอบหรือมีอคติ (Bias) ตอกัน จึงเปน
การยากที่จะหันหนาเขาแกไขปญหารวมกัน ดวยเหตุนี้ ประเด็นเรื่อง “สาราณียธรรม” จึงเกิด
ขึ้นมาเพื่อแกปญหาเรื่องความสัมพันธดังกลาว   
      ๔.  ชาติพันธุ เปนที่มาของความขัดแยง 
       การคิดเชนนี้ เกิดจากการประเมินคุณคาของคนแตละคนไมเทาเทียมกัน จึง
แบงเปนฝายเรา ฝายเขา การพยายามที่จะลดทอนศักดิ์ศรี และความเปนมนุษยของผูอื่น คือ
ที่มาของ ความขัดแยง เชน กรณีของเจาศากยะกับเจาโกลิยะ และกรณีพระเจาวิฑูฑภะ  
ทําสงครามฆาลางเผาพันธุของเจาศากยะ 
       วงศศากยะมีความหยิ่ง ทะนงตน ดวยคิดวามีสายเลือดของตนนั้นบริสุทธิ์
ดวยมีชาติพันธุที่ไมเจือปนกับสายพันธุอื่น จึงถือตัว และดูถูกเหยียดหยามวงศอื่นๆในสังคม 
เมื่อเกิดสงครามแยงชิงน้ํา ดวยความรูสึกแตกตางในชาติพันุ จึงพัฒนากลายเปนสงครามการ
ปกปองศักดิ์ศรีระหวางเผาพันธุไปดวย   หรือในกรณีที่วงศศากยะดูหมิ่นพระเจาวิฑูฑภะ   ซึ่ง
เปนพระโอรสของพระเจา ปเสนทิโกศล กับบุตรสาวของนางทาสีที่วงศศากยะสงใหไปเปน
มเหสีแทนการสงธิดาที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ โดยการใชน้ํานมลางตั่งที่พระองคประทับนั่ง และ
ไมยอมใหลูกๆ ไหวพระเจาวิฑูฑภะซึ่งมีอายุมากกวา ทําใหพระเจาวิฑูฑภะตัดสินใจทํา
สงครามฆาลางเผาพันธุเจาศากยะ เนื่องดวยความคับแคนใจที่ถูกดูหมิ่นในชาติพันธุของตน 
      พระมหาหรรษา ไดเสนอแผนภูมิความสัมพันธของเหตุปจจัยของความ
ขัดแยง ดังนี้ 

 



 ๖๔ 

 
แผนภูมิ ๒.๗  แสดงการสรปุเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง 

 

 



 ๖๕ 

๒.๔ วิธีการจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
 หลังจากที่ทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐานของความขัดแยง และสันติวิธีแลว ผูจะวิจัย
ทําการศึกษาตอวา พระพุทธศาสนาไดนําเสนอทางออก หรือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
อยางไรบาง ในประเด็นตางๆ ดังนี้    

 ๒.๔.๑ ความหมายของสันติตามหลักพระพุทธศาสนา  

 ๑. สันติ หมายถึง พระนิพพาน เห็นไดจากพระพุทธพจนที่วา “นตฺถิ  สนฺติปรมํ  
สุขํ” แปลวา “สุขอื่นยิ่งกวาสันติไมมี” ๑๕๗ หรือ  “นิพฺพานํ ปรมํ  สุขํ” แปลวา “นิพพานเปนสุข
อยางยิ่ง”๑๕๘  และ “อเนโช สนฺติมารพฺภ  ยํ    กลมกรี  มุนี”๑๕๙ แปลวา “พระมุนี ผูไมหว่ันไหว  
ทรงมุงสันติ  ปรินิพพานแลว”  
 ๒. สันติ หมายถึง ความสงบ  ตัวอยาง “สนฺตีติ  นิพฺพุตึ  ญตฺวา” แปลวา “รูการ
ดับ ชื่อวาสันติ”๑๖๐  หรือ  “ผุฏฐสฺส ปรมา สนฺติ  นิพพานํ อกุโตภยํ” แปลวา “สัมผัสความสงบ
อยางยิ่ง  คือ นิพพาน อันไมมีภัยแตที่ไหน ๆ”  และ  “กิเลสสมโต สนฺติ” หมายถึง ชื่อวาสันติ 
เพราะความสงบแหงกิเลส 
 ๓. สันติโดยสมมติ หมายถึง “ความสงบแหงทิฏฐิ ๖๒”  ภิกษุผูมีจิตหลุดพน
แลวอยางนี้ ยอมไมทะเลาะวิวาท ทุมเถียงกับใคร ๆเกี่ยวกับทิฏฐิตาง ๆ๑๖๑ และ “มุนีผูมีปญญา
เครื่องพิจารณานั้น  รูจักสมณพราหมณผูเปนเจาลัทธิเหลานี้วา เปนผูเขาไปอาศัยทิฏฐิและ
รูจักทิฏฐิเปนที่อาศัย   นักปราชญครั้นรูจักแลว  ก็หลุดพน ไมถึงการวิวาท๑๖๒    

                                                           
๑๕๗ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๒/๕๒. 
๑๕๘ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓. 
๑๕๙ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๒/๑๓๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๒/๑๖๘.  
๑๖๐ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๙๔๐/๕๑๗. 
๑๖๑“เอวํ  วิมุตฺตจิตฺโต  โข  อคฺคินิเวสฺสน ภิกฺขุ  น เกนจิ  สํวทติ  น เกนจิ  วิวทติ  ยฺจ โลเก  วุตฺตํ  

เตน  โวหรติ อปรามสํ”. ม.ม. (บาลี) ๑๓/๒๐๖/๑๘๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๗๕/๒๔๓.  
๑๖๒ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๑๑๒/๓๓๕. 

 



 ๖๖ 

 ๒.๔.๒ ความหมายของพุทธสันติวิธี 

 “พุทธสันติวิธี” หรือ “สันติวิธีเชิงพุทธ” นั้น  หมายถึง “วิธีการ หรือขอปฏิบัติ 
อยางใดอยางหนึ่งที่พระพุทธเจา หรือเหลาสาวกของพระองคไดใชเปนเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแยงอยางสันติ”  ซึ่งคําวา “จัดการอยางสันติ” หมายถึง “การใชวิธี ขอปฏิบัติที่มีอยูเขา
ไปจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง หรือปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางออม”   

 ๒.๔.๓ ลักษณะและประเภทของพุทธสันติวิธี 

 จากการศึกษาวิเคราะหประเภทของสันติวิธีตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก 
และอรรถกถา พบวาสันติวิธีในพระพุทธศาสนา มีนัยครอบคลุมสันติวิธีทั้ง ๓ ประเภทตามที่
ไดศึกษามากอนแลวในเบื้องตน  ซึ่งอาจสรุปไดดังตอไปนี้ 
 ๑. พุทธสันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง   
  ถือเปนการจัดการความขัดแยงใน ๒ มิติ คือ มิติของความขัดแยงดานในอัน
เปนการจัดการความขัดแยงในเชิงปจเจก หรือเชิงอัตวิสัย  และมิติการจัดการความขัดแยงดาน
นอกอันเปนการจัดการความขัดแยงในเชิงสังคม  
  กอนที่พระพุทธองคจะตรัสรูนั้น ทรงตกอยูในภาวะสับสนเกี่ยวกับเรื่องเทวทูต ๔ 
และประเด็นสุขนิยมและทุกขนิยม เมื่อพระองคบรรลุพระนิพพาน จึงพบคําตอบวา ภาวะที่ไร
ความขัดแยงในตัวเอง คือ ภาวะที่สภาพจิตนั้นรอดพนจากการพันธนาการแหงหวงโซของ
กิเลสท้ังหลาย  จากนั้นทรงถายทอดวิธีจัดการความขัดแยงภายในแกปญจวัคคียทั้ง ๕ ผาน
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และ อนัตตลักขณสูตร  พุทธวิธีจัดการความขัดแยงภายในดังกลาว 
กระทําโดยการฝกฝนจิตผานกระบวนการของการสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน  
  ในสวนของการจัดการความขัดแยงในเชิงสังคมนั้น พระพุทธองคในฐานะ
ผูนําของสังฆะ ทรงมีบทบาทสําคัญในการเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแยงในหลายกรณี เชน  
กรณีสงครามแยงชิงน้ํา๑๖๓ กรณีสงครามฆาลางเผาพันธุวงศศากยะ๑๖๔ เปนตน    

                                                           
๑๖๓บทบาทของพระพุทธเจาในการไกลเกลี่ยกรณีโกสัมพีศึกษา เพิ่มเติมไดจาก พระมหาหรรษา 

ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง 
จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๑-๒๔๖. 

๑๖๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๖ - ๒๔๙.  

 



 ๖๗ 

  จะเห็นไดวา พุทธสันติวิธีนั้นนอกจากจะใชในการจัดการความขัดแยง
ระหวางคูกรณีแลว ยังเขาไปแกไขสภาพภายในจิตของคูกรณีดวย  ซึ่งถือเปนการจัดการความ
ขัดแยงแบบยั่งยืน 
 ๒. พุทธสันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต 
    หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ การดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียน
ตนเอง และผูอื่น ซึ่งกระทําผานศีลและวินัย อันเปนเครื่องมือสําคัญในการอยูรวมกันอยาง
ปกติสุขของมนุษยนอกจากนี้แลว หลักธรรมอื่น ๆ เชน ทิฏฐธัมมิกัฏฐประโยชน ๔ ทิศ ๖  
สังคหวัตถุ ๔ ประการ และพรหมวิหาร ๔ เปนตน ก็ถือวาเปนหลักธรรมสําคัญที่มนุษย
สามารถนําไปใชทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อพัฒนาตนเอง และใชเปนคูมือในการอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางมีความสงบ นั่นคือ พุทธวิ

                                                          

ธีเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดสันติสุขไดทั้งภายใน 
และภายนอก 
 ๓.  พุทธสันติวิธีในฐานะเปนเครื่องมือในการเรียกรองความตองการ 
  การเรียกรอง ในบริบทนี้ หมายถึง การคว่ําบาตร๑๖๕ ซึ่งเปนการลงโทษที่สงฆ
ทําแกคฤหัสถผูประพฤติชั่วราย โดยการไมคบหา ไมรับบิณฑบาต ไมรับนิมนต  และไมรับ
ไทยธรรมของคฤหัสถนั้น จนกวาเขาจะรูสึกถึงโทษที่ตัวเองไดกระทําแลวหันกลับมา
ประพฤติตัวดี วิธีการนี้ พระสงฆไดกระทําครั้งแรกตอวัฑฒลิจฉวี แควนวัชชี  พุทธวิธีนี้มีขึ้น
โดยมุงถึงความผาสุกของหมูสงฆและสังคมโดยรวม  ซึ่งแตกตางจากเปาหมายของการ
ประกาศคว่ําบาตรตามแนวคิดของตะวันตกที่อาจนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

 ๒.๔.๔ หลักธรรมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงโดยพุทธ
สันติวิธี 

 จากการศึกษาพบวา พระพุทธองคทรงใชแนวคิดเชิงรับ  เชิงรุก และ แบบ
คูขนาน เปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร และรูปแบบของพุทธสันติวิธีในการ
จัดการความขัดแยงแตกตางกันไป ดังนี้   

 
๑๖๕ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๓๖-๓๓๘/๑๒๓-๑๒๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๓๖-๓๓๘/๑๘๐-๑๘๕. 

 



 ๖๘ 

  ๑. แนวคิดพื้นฐานเชิงรับเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี 
 แนวคิดเชิงรับในที่นี้ คือ การใชหลักธรรมเพื่อมุงในการพัฒนาคุณภาพจิตของ
มนุษยใหมีสภาพพรอมที่จะรับความกดดันตางๆที่เขามากระทบไดอยางสงบ ในกรณีนี้
ประกอบดวยหลักขันติธรรม คือ ความอดทนที่เกิดขึ้นจากการที่เราถูกกระทําโดยฝายตรงขาม
ทั้งทางตรงและทางออม โดยมิไดโตตอบ เชน กรณีที่นางมาคันทิยาไดจางคนไปดาวา
พระพุทธเจา แตพระองคทรงนิ่งเฉยดวยความอดทน พระอานนทไดนิมนตใหเสด็จไปที่อื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาว พระองคทรงชี้ใหเห็นวาการหนี ไมใชวิธีการแกปญหาท่ี
ถูกตอง สิ่งที่ตองกระทําคือ ตองอดทนตอกิเลสที่เขามากระทบ ดังคําสอนที่วา “สมณะใน
ธรรมวินัย ไมดาตอบบุคคลผูดาอยู ไมเสียดสีตอบบุคคลที่เสียดสีอยู ไมประหารตอบบุคคลผู
ประหารอยู”๑๖๖

 อีกประการหนึ่ง คือ หลักอนัตตา ซึ่งหมายถึง การลดทอน รื้อถอน  ทําลาย  
และสลายการยึดมั่นถือมั่นในความเปนอัตลักษณ ทั้งนี้เพราะ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เปน
ปจจัยสําคัญของการเกิดความขัดแยง แตหากเราเขาใจในความเปนจริงวา สรรพสิ่งลวนเปน
อนัตตา เราก็จะสามารถละวางความยึดมั่นถือมั่นไดงาย เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ เราก็จะไมตอบ
โตโดยขาดสติ นักสันติวิธีที่ดีจึงตองรูจักสลายความเปนอัตลักษณ ของตัวเองดวยหลักอนัตตา 
ดังที่พระพุทธองคทรงแสดงวา “เราไดเห็นหมูสัตวกําลังดิ้นรนอยูดวยทิฏฐิ เหมือนปลาในอาง
น้ํานอย ฉะนั้น ภัยไดเขามาถึงเราแลว เพราะไดเห็นคนทั้งหลายผูโกรธกันและกัน” ๑๖๗ ฉะนั้น 
“มุนียอมไมกลาวยกยองตนในบุคคลที่เสมอกัน ผูตํ่ากวา ผูสูงกวา และยอมไมยึดมั่นถือ
มั่น”๑๖๘   
 ๒. แนวคิดพื้นฐานเชิงรุก เก่ียวกับการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี 
  ถือเปนแนวคิดที่มุงเนนในการใชหลักธรรมเพื่อมุงหวังใหการอยูรวมกันใน
สังคม เปนไปอยางสงบสุข  โดยประกอบดัวย หลักคารวธรรม๑๖๙ ซึ่งหมายถึง  “ความเคารพ
ผูใหญ หรือบุรุษอาวุโสผูทรงธรรมซึ่งทําหนาที่ในการชี้ ‘ขุมทรัพย’ ใหแกเรา ความเคารพใน
องคความรูที่เราไดรับการชี้แนะจากบุคคลอื่น และความเคารพที่ประชุม หรือมติที่ประชุม” 

                                                           
๑๖๖อง.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๕๒๙. 
๑๖๗มหามกุฎราชวิทยาลัย, ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  เลมท่ี ๑ ภาคที่ ๖, หนา ๘๓๙. 
๑๖๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓๙. 
๑๖๙อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๐/๑๐๕.   ดูเพ่ิมเติมใน อง.สตตก. (ไทย) ๒๓/๓๒-๓๘/๔๘-๕๕. 

 



 ๖๙ 

ซึ่งกระบวนการของการเคารพใหเกียรติและยกยอง โดยไมดูหมิ่นดูแคลนบุคคล องคความรู 
และสังฆะ นอกจากเปนหลักการที่มีผลตอการดํารงอยูและเสื่อมไปของพระสัทธรรมแลว๑๗๐ 
ยังจัดไดวาเปนหลักการสําคัญที่จะทําใหกระบวนการในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ยังประกอบดวยหลักสามัคคีธรรม๑๗๑ ซึ่งหมายถึง ความพรอมเพรียง
ของหมูคณะ ดังพระพุทธพจนวา “ธรรมอยางหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูล
แกคนหมูมาก   เพ่ือความสุขแกคนหมูมาก เพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกูลแกคนหมูมาก เกิดขึ้น
เ พ่ื อคว ามสุ ขแก เ ทวด าและมนุ ษย ทั้ ง หล า ย ”๑๗๒ นั่ นคื อ  คว ามสามั คคี  สรุ ปว า  
“ความพรอมเพรียงแหงสงฆนําสุขมาให”๑๗๓  
 พระพุทธองคทรงเปนแบบอยางของการใชความสามัคคี ประสานพระภิกษุที่มี
ความแตกตางในแงของวรรณะ ลัทธิ และความคิด ใหเกิดเปน “สังคมสงฆ” ขึ้นมา และครั้งใด
ที่เกิดเหตุการณอันกอใหเกิดความแตกแยก พระองคจะใชหลักการนี้ในการแกไขเสมอ  
 ๓. แนวคิดพื้นฐาน“แบบคูขนาน”เก่ียวกับการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี 
     การจัดการความขัดแยงโดยใชทั้งแนวคิดเชิ

                                                          

งรุกและเชิงรับประกอบกัน ซึ่งจะ
ใหผลที่ดียิ่งขึ้น เชน การใชพรหมวิหารธรรม โดยมีสติปญญาเปนตัวกํากับวาควรจะใหความ
รัก  สงสาร และชวยเหลือใคร อะไร ที่ไหน เมื่อใด และอยางไรจึงจะเหมาะสม         

 
๑๗๐ วาดวยเหตุเสื่อมแหงพระสัทธรรม 
 ๑. ไมฟงธรรมโดยเคารพ 
 ๒. ไมเรียนธรรมโดยเคารพ 
 ๓. ไมทรงจําธรรมโดยเคารพ 
 ๔. ไมใครครวญอรรถแหงธรรมโดยเคารพ 
 ๕. รูอรรถรูธรรมแลวไมปฏิบัติธรรมสมควรแกโดยธรรมโดยเคารพ  อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/

๑๕๔/๒๕๒. 
๑๗๑“สามัคคีตามที่ปรากฏในพระบาลีมี ๓ ประเภท คือ คณสามัคคี ธัมมสามัคคี และอนภินิพพัตติ

สามัคคี”  ดูรายเพิ่มเติมใน  ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๔๕/๑๐๙-๑๑๐,  ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๕/๑๕๙-๑๖๐. 
๑๗๒ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๒๔๓. ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๒.   
๑๗๓ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๒๔๓. ดูเทียบใน  ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙๔/๕๑. 

 



 ๗๐ 

 นอกจากนี้ยังมี อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๑๗๔ ซึ่งหมายถึง ธรรมที่เปนเหตุให
เกิดความเจริญโดยสวนเดียว ไมมีเสื่อม๑๗๕ ทรงย้ําเตือนใหพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว๑๗๖ อปริหานิยธรรมมีทั้งกระบวนการเชิงรุกและรับในตัวเอง จึงเปนรากฐาน
ที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการของพุทธสันติวิธี 
 หลักสาราณียธรรม คือ ธรรมเปนเหตุ หรือเปนที่ต้ังแหงการระลึกถึงกัน ๖ 
ประการ๑๗๗ โดยทรงย้ําวาแนวคิดดังกลาวจะทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ เปนไปเพื่อการ
อนุเคราะหซึ่งกันและกัน เพ่ือความไมวิวาท เพ่ือความสามัคคี เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 
 หลักสังคหวัตถุธรรม หมายถึง คุณอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได 
หรือ การสงเคราะห ชวยเหลือกัน ยึดเหนี่ยวใจกันไว ซึ่งก็คือ การสรางความสมานฉันทกัน
นั่นเอง ประกอบดวย  
 ๑. ทาน การแบงปนทั้งวัตถุ และการใหน้ําใจไมตรีที่ดีตอกันรวมถึงการใหอภัย  
 ๒. ปยวาจา คือ  คําพูดที่จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี  มีประโยชน 
และประกอบไปดวยเมตตาธรรม ซึ่งพระพุทธองคทรงวางหลักเกณฑในการพูด หรือการ
เจรจาไว ๑๗๘   ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการนําไปประยุกตใชเจรจา ไกลเกลี่ยเพื่อระงับความ
ขัดแยงในมิติตาง ๆ 
  ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน ซึ่งเปนคุณธรรมพื้นฐานที่นักสันติ
วิธีตองมี เพราะจะชวยไมรูสึกทอถอย เมื่อตองพบกับอุปสรรคในการทํางาน พระพุทธองค
ทรงเปนตนแบบของการประพฤติตนเพื่อประโยชน จากการวางปณิธาน ๓ ขอ คือ การ
สรางสรรคประโยชนใหเกิดแกพระองคเอง หลังจากนั้นจึงชวยเหลือหมูญาติ และชาวโลก  
จนนําไปสูการสงพระภิกษุไปประกาศศาสนาเพื่อสรางสันติสุขแกมวลมนุษย๑๗๙   

                                                           
๑๗๔อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๐/๑๙/๓๑-๓๒. ดูเทียบใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๖๖-๖๘. 
๑๗๕อปริหานิยธรรมมี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม  ที.ม.อ. 

(บาลี) ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๖๖-๑๒๘. 
๑๗๖อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๐/๒๓/๓๗-๓๘. ดูเทียบใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖-๑๔๐/๖๙-๗๒. 
๑๗๗ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๕๔/๕๙-๖๐. ดูเทียบ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๗. วิ.ป. (ไทย)  

๘/๒๗๔/๓๖๘-๓๖๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑/๓๒๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๒, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 
๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘. 

๑๗๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๗/๘๘. 
๑๗๙วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 

 



 ๗๑ 

 ๔. สมานัตตตา คือ การวางตนสม่ําเสมอ  หรือ ความเปนกลาง ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกคูกรณีได และจากการวิเคราะหสิงคาลสูตร  พบวาหลักการที่
สามารถเชื่อมกับ การวางตนสม่ําเสมอ  คือ หลักแหงอคติ๑๘๐  ที่เนนใหเห็นวาหลักการวางตน
สม่ําเสมอทําหนาที่ไดอยางถูกตองและเปนธรรม๑๘๑  
 หลักศีลธรรม หรือ ศีล ๕ เปนขอปฏิบัติ วิธีการที่จะนําสันติมาสูสังคม ทั้งใน
ระดับสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และโลก ซึ่งถือเปนการจัดระเบียบสังคมเพื่อสรางสังคมแหง
สันติ โดยมีธรรมเปนเครื่องสนับสนุนเชิงรับ นั่นคือ สังคมแหงสันติ จะเกิดขึ้นไดตามนัยนี้
ตองประกอบไปดวย การเคารพในชีวิตของคนอื่น เคารพในทรัพยสิน หรือทรัพยากรของคน
อื่น เคารพคูครองของคนอื่น  เคารพความทุกขที่จะเกิดจากการพูด การประมาทและขาดสติ
ของเรา  
  
๒.๕ รูปแบบของพุทธสันติวิธีจัดการความขัดแยง 
 
 ผลจากการศึกษาจากพระไตรปฎก และอรรถกถาพบวา รูปแบบของการจัดการ
ความขัดแยงตามที่ปรากฏในพระวินัยน้ันมุงเนนไปที่ชุดของ “อธิกรณสมถะ” ซึ่งเปน
เครื่องมือเพื่อใชระงับอธิกรณตาง ๆ๑๘๒ ที่เกิดขึ้นในหมูสงฆเทานั้น เชน การไกลเกลี่ยกันเอง 
การใชคนกลางไกลเกลี่ย การนําอธิกรณขึ้นสูสังฆสภาเพื่อดําเนินการตัดสิน เปนตน  สวนการ
จัดการความขัดแยงในแงของธรรมนั้น เปนการจัดการความขัดแยงในลักษณะทั่วไปซึ่ง
ครอบคลุมถึงมนุษยทุกคน ซึ่งปรากฏใหเห็นเปนหลักฐานเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น คือ การ
เจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ซึ่งมีพระพุทธเจาทําหนาที่เปนนักเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ดวยกล
ยุทธหลากหลาย เชน การเผชิญหนา การโนมนาว การสรางความสัมพันธกับคูกรณี การสราง

                                                           
๑๘๐กระบวนการไกลเกลี่ยที่ยืนอยูหลัก “อคติ” คือ การตัดสินที่ไมลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคคิ) ไม

ลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) ไมลําเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) ไมลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ). ดูเพิ่มเติมใน ๑๘๐     
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๖/๒๐๑. 

๑๘๑คําวา “เปนธรรม” ในบริบทนี้ ผูวิจัยกลาวในมิติของศาสนา  ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการอื่นๆ 
เชน ความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาค เปนตน 

๑๘๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ
วิธี: ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๙-๒๗๒. 

 



 

 

๗๒

ความเชื่อมั่น และความรวมมือกับคูกรณี ในกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย ในเหตุการณสําคัญ 
๓ เหตุการณ คือ กรณีสงครามน้ํา๑๘๓ กรณีสงครามฆาลางเผาพันธุ และ กรณีสงครามน้ําลาย  
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดในงานวิจัย๑๘๔ของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
 สรุปไดวา วิธีการที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือประกอบของพุทธสันติวิธี ในการ
จัดการความขัดแยงใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย  (๑) การ
เผชิญหนา  (๒) การประนีประนอมยอมความ  (๓) การโนมนาว  (๔) การหลีกเลี่ยง (๕) การ
สรางกระบวนการมีสวนรวม (๖) การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  ซึ่งพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
สรุปเปนแผนภูมิ  ในหนาถัดไป 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
๑๘๓ดูเพิ่มเติมใน ขุ.สุ.อ. ๒/๓๖๒/๑๗๖-๑๗๗, ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๘-๓๑๒. 
๑๘๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ

วิธี: ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หนา ๒๓๔-๒๔๙. 

 



๗๓ 

 

๗๓ 

 
แผนภูมิ ๒.๘  สรุปวิธีการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี  

 

 



 ๗๔ 

 ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงมีทั้งแงบวก โดยมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในเชิงสรางสรรค  เกิดการพัฒนาที่เปนผลดีตอทุกฝายที่เกี่ยวของ และแงลบที่มีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางทําลาย บั่นทอนทั้งตอตนเอง องคกร ซึ่งหากไมรีบแกไขจัดการ
ก็อาจขยายตัวกลายเปนขอพิพาท และความรุนแรงทั้งการกระทํา และคําพูดได 
  ผูวิจัยคิดวา ความขัดแยงเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดในทุกๆแหง เมื่อมีเหตุปจจัยที่
เหมาะสมทั้งปจจัยภายใน ไดแก อกุศลมูล ปปญจธรรม และปจจัยภายนอก เชน ขอมูล 
ผลประโยชน  ระดับของความสัมพันธ เปนตน การเกิดขึ้นของความขัดแยงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอคูกรณี และบริบทแวดลอมดวย นั่นแสดงใหเห็นวาความขัดแยงมีพลังที่ไป
กระตุนสิ่งตางๆใหเปลี่ยนไปจากเดิม โดยอาจทําใหดีขึ้น หรือแยลงก็ได อยางไรก็ดี เรา
สามารถสรางเงื่อนไขตางๆ เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อเปนไปตามทิศทางที่เรา
ตองการ แตถึงกระนั้นก็ไมอาจหวังผลไดแนนอนรอยเปอรเซ็นต 
 ผูวิจัยเห็นวาความขัดแยงนั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเราเอง หรือ
เกิดขึ้นระหวางเรากับผูอื่น หรือเรากับสังคม หรือสิ่งตางๆที่แวดลอมตัวเรา แตจะเกิดขึ้นมาก
หรือนอยนาจะมีสวนมาจากกระบวนการรับรูสิ่งกระทบทั้งจากภายในและภายนอก แลวนํามา
ปรุงแตงตออยางตอเนื่อง โดยมีฐานมาจากมุมมอง ทัศนคติ และขอมูลท่ีเรามีอยูเดิม เชน คนๆ
หนึ่งที่ถูกแมคาดาเพราะไปตอรองราคาสินคา อาจรูสึกโกรธและดากลับจนทะเลาะกัน เพราะ
รูสึกวาถูกหมิ่นศักดิ์ศรี ในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ถูกดาเชนกัน แตเดินหนีโดยไมตอบโต เพราะมี
ความเขาใจวาแมคาคนนั้นอาจจะอารมณไมดีอยูกอนแลว 

 นักตอสูเพ่ือสันติภาพ ใชสันติวิธีเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต หรือเพ่ือ
เรียกรองใหบรรลุความตองการของตน หรือใชในการจัดการความขัดแยงดวยรูปแบบตาง ๆ 
เชน การประทวง การดื้อแพง การตอรอง เปนตน โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ การไดมาซึ่ง
สันติภาพของแตละสังคม   การจัดการความขัดแยงแบงออกเปน ๓ วิธีหลัก คือ โดยวิธี
ทางการทูตเชิงสันติ เชน การเจรจาตอรอง การไตสวน การไกลเกลี่ย การประนีประนอม เปน
ตน หรือการจัดการโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันติ เชน  กระบวนการทางศาล กระบวนการออก
กฎหมาย เปนตน และวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ 

 ในสวนของการจัดการความขัดแยงดวยหลักพุทธสันติวิธีนั้น มีทั้งวิธีการเชิงรับ 
เชิงรุก หรือผสมผสานกัน โดยแตละวิธีก็มีหลักธรรมที่นํามาใชประกอบแตกตางกันไป 
ประเด็นนี้ ผูวิจัยคิดวาการใชพุทธสันติวิธีเพื่อแกปญหาความขัดแยงใหไดผลนั้น ผูนําไปใช
ตองมีความเขาใจในหลักการ และวิธีการอยางลึกซึ้งเสียกอน นอกจากนี้ยังตองทําดวยความ
เมตตา อดทน และตองใชสติปญญากํากับตลอดกระบวนการ โดยปราศจากอคติ  
 

 



 
บทที่ ๓ 

แนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนา 
ของพระไพศาล วิสาโล 

 
 พระไพศาล วิสาโล ไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนพระนักคิด นักวิชาการ  

นักกิจกรรมหัวกาวหนา และนักสันติวิธีที่สามารถเชื่อมโยงพุทธศาสนาเขากับความเปนไปใน
กับสังคม และทําการเผยแพรแนวคิดของตนผานงานเขียนอยางสม่ําเสมอ นอกเหนือจาก 
การถูกรับเชิญไปแสดงพระธรรมเทศนาในที่ตางๆ 

  
๓.๑ ประวัติโดยสังเขปของพระไพศาล วิสาโล  

 
 กอนที่เราจะศึกษาแนวคิดในการจัดการความขัดแยงดวยพุทธสันติวิธีของทาน 

ผูวิจัยเห็นวาจําเปนที่ตองศึกษาถึงภูมิหลังในดานตางๆ ของทานเสียกอน เพ่ือนํามาใช
ประกอบการประมวลวิเคราะหในเชิงกวางและเชิงลึก  ผู วิ จัยขอนําเสนอประวัติของ 
พระไพศาล วิสาโล ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

 ๓.๑.๑ ชีวิตในวัยเยาว 

 พระไพศาล  วิสาโล เดิมชื่อ ไพศาล  วงศวรสิทธิ์ หรือ  อั้งยี่ ถือกําเนิดใน
กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ในครอบครัวของชนชั้นกลาง เปนบุตร
คนที่ ๔ จากพี่นองทั้งสิ้น ๕ คน โดยบิดาเปนคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศไทย แตตอง
กลายเปนคนตางดาวเน่ืองจากความเขาใจผิดของทางการไทย อยางไรก็ดีบิดาของ ด.ช.ไพศาล
เปนผูที่มีความรูความสามารถ และไดเปนเจาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ สงผลใหลูกๆ มี
ชีวิตความเปนอยูดีสุขสบายพอสมควรตามอัตภาพ  

 สวนมารดาของ ด.ช.ไพศาล อพยพติดตามบิดาที่เปนคหบดีมาจากประเทศจีน
ต้ังแตเด็ก  แตเนื่องจากบิดาเปนผูที่ไมใครสนใจลูกสาว จึงตองทํางานหนักตั้งแตเล็กจนโต 
โดยมีสภาพไมแตกตางไปจากคนงานเทาใดนัก แตยังโชคดีที่ไดเรียนหนังสือจนถึง ป.๗ อีก
ทั้งเปนผูที่ไมยอทอตอโชคชะตา จึงสามารถลวงพนอุปสรรคตางๆมาไดดวยขันติ และความ
เพียร นอกจากนี้ยังคอยอบรมสั่งสอนลูกๆ ใหมีระเบียบวินัย ใชชีวิตอยางสมถะ ประหยัด 
มัธยัสถ อดออม นับเปนแบบอยางแหงการใชชีวิตแกพระไพศาล วิสาโลเสมอมา ดังที่บรรยาย



 ๗๖ 

ไววา  “การที่โยมแมใหเงินใชเพียงเล็กนอย ก็ไดชวยฝกฝนใหขาพเจารูจักอดทนตอความ
ตองการ และไมเรียกรองจากชีวิตมากเกินจําเปน พลอยใหเกิดนิสัยสันโดษอยูบางในเรื่องการ
กินและการเที่ยวเตรสนุกสนาน” ๑  

 บิดาของ ด.ช.ไพศาลเปนเจาของธุรกิจสงออกไม ใชชีวิตอยางสุขสบาย จึงมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับสตรีอื่น จนเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับภรรยาเปนประจํา  
เนื่องจากเปนคนโมโหงายและเปนคนดุ หลายครั้งจึงลุกลามจนถึงขั้นใชกําลัง ด.ช.ไพศาล จึง
เติบโตขึ้นมาทามกลางความขัดแยง และความรุนแรงจากการใชกําลังภายในครอบครัว ๒  

 ๓.๑.๒ ชีวิตในวัยศึกษา  

 บิดาของ ด.ช.ไพศาล เปนผูที่ไดรับการศึกษามาอยางดีในโรงเรียนฝรั่ง จึงเปนผู
ที่เห็นคุณคาของการศึกษา คอยเขมงวดกวดขันกับลูก ๆ ในเรื่องการเรียนและการอานหนังสือ
มาโดยตลอด รวมทั้งมารดาเองก็คอยผลักดันจัดสรรใหลูกๆไดเลาเรียนอยางเต็มที่ ด.ช.ไพศาล
จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  ความที่ด.ช.ไพศาลเปนบุตรที่เรียนเกงที่สุด 
จึงเปนลูกคนโปรดของบิดามารดา และมักจะไดรับอภิสิทธิ์เปนพิเศษ  ทั้งยังเปนที่คาดหวัง
ของครอบครัว โดยต้ังใจจะใหเรียนแพทยในชั้นอุดมศึกษา  

 ขณะเรียนอยูชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓ ด.ช.ไพศาลเริ่มสนใจอานหนังสือดาน
สังคมอื่นๆ นอกเหนือจากหนังสือในชั้นเรียน จึงเกิดความสนใจและหวงใยในความเปนไป
ของบานเมือง   ในระหวางที่เรียนจึงทํากิจกรรมคายอาสาพัฒนาไปดวย๓  โดยในชวงนั้นผูคน

                                                           
๑พระไพศาล วิสาโล, “โยมแม”, (Online), accessed 15 January 2011. Available from 

http://www.visalo.org/article/person19Ma.htm 
๒สวนหน่ึงในบทความเรื่อง  “โยมแม” ที่พระไพศาล บรรยายไวคือ “ที่บานมีปากเสียงกันเปน

ประจํา จนลุกลามเปนความรุนแรงก็หลายครั้ง อายุแค ๕-๖ ขวบ ขาพเจาก็คุนกับภาพโยมแมรองไหในหอง 
บางครั้งโยมแมเคยถึงกับจะคิดสั้นดวยซ้ํา แตเพราะความรักลูก โยมแมจึงกล้ํากลืนฝนทนมาได มานึกยอนหลัง ก็
อดใจหายไมไดวา ชีวิตของพวกเราเมื่อเล็กๆ นั้น ชางหมิ่นเหมตอความวิบัติเสียเหลือเกิน หากวาโยมแมคิดเอา
อารมณความรูสึกของตัวเองเปนสําคัญ ตัดชองนอยแตพอตัว อนาคตของพวกเราคงจะมืดมนไปแลว”. 

๓พระไพศาล วิสาโล บรรยายไวในหนังสือลอดลายผามวงมุมมองจากกัลยาณมิตรในวาระครบ ๖ 
ทศวรรษของส.ศิวรักษวา  “หลังจากเขาเรียนช้ันม.ศ.๓ ไดเดือนเดียว ขาพเจาก็เริ่มแวะเวียนที่กลุมอัสสัมชัญอาสา
พัฒนา ซึ่งเปนชุมนุมทางดานสังคมสงเคราะห มีการออกคายอาสาพัฒนาทุกป ที่ทําการกลุมอัสสัมชัญอาสาพัฒนา
เวลานั้นถือไดวาเปนแหลงสุมหัวของนักเรียนหัวกาวหนาในโรงเรียนก็วาได  แตครูบาอาจารยบางทานมองวาหัว
รุนแรง เพราะเปนพวกที่ไมคอยสนใจการเรียนเทาไร เอาแตทํากิจกรรม และวุนกับเรื่องสังคมวิพากษวิจารณ
รัฐบาล”.  



 ๗๗ 

ตางพากันสนใจเรื่องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ กระแสสังคมนิยมเขามาแทนที่โดยมีจีนเปนแมแบบ และจักรวรรดินิยมอเมริกัน
กลายเปนศัตรูอันดับหนึ่งของประเทศในสายตานักเรียนนักศึกษาปญญาชน หลายคนพูดถึง
การปฏิวัติดวยกําลังอาวุธ และการยึดอํานาจรัฐมาเปนของประชาชน โคนลมนายทุนศักดินา 
ด.ช.ไพศาลเองก็ไดรับอิทธิพลนี้ดวย จึงหันมาสนใจงานของเช กูวารา ฟเดล คาสโตร และจิตร 
ภูมิศักดิ์  และเมื่อเรียนอยูชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๔  จึงเปลี่ยนความคิดจากการเรียนสาย
วิทยาศาสตรเพื่อมีอาชีพการงานที่มั่นคง  ยายมาเรียนสายศิลปดวยอุดมการณอันแรงกลาที่จะ
ศึกษาตอดานสังคมศาสตรเพ่ือเปนประโยชนตอคนหมูมากแทน  

นายไพศาล วงศวรสิทธิ์ เขาศึกษาตอสาขาวิชาประวัติศาสตร ที่คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรในป ๒๕๑๘ ไพศาลนับเปนนักศึกษาดีเดน จนไดรับทุนภูมิพลและ
เขารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถของในหลวง ซึ่งยังความภาคภูมิใจใหแกบิดามารดา
เปนอยางมาก  

ชวงเวลานั้นแนวทางสังคมนิยมเปนที่แพรหลายในหมูปญญาชนเปนอยางมาก 
นายไพศาลก็เปนผูหนึ่งที่ใหความสนใจศึกษาเมื่อพบวาเปนแนวทางที่มีการใชความรุนแรง
ประกอบ จึงถอนตัวหันมาสนใจกับการตอสูแบบสันติวิธี รวมกับการศึกษาพุทธธรรม และ
แนวทางอหิงสาแทน และทุมเทเวลาใหกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมตามจังหวัดตางๆเสมอมา 
รวมทั้งการทําวารสารเพื่อสังคม เชน ปาจารยสาร ซึ่งมีแนวทางในการประยุกตพุทธธรรมและ
อหิงสธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน และชวยงานกลุมอหิงสาซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนกลุม
กัลยาณมิตรเต็มตัว 

นายไพศาลยังเปนผูหนึ่งที่เขารวมการประทวงโดยการอดอาหารที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในฐานะผูที่เชื่อแนวทางอหิงสา เมื่อเกิดเหตุการณนองเลือดในวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๑๙ จึงถูกจับกุมรวมกับผูประทวงอื่นๆ และนําไปกักขังที่โรงเรียนพลตํารวจชลบุรีเปน
เวลา ๓ วัน กอนที่จะไดรับการปลอยตัวในภายหลัง หลังจากนั้นก็ไดรวมเปนตัวแทนนักศึกษา
ประชาชนกวา ๖๐๐ คน ยื่นจดหมายเปดผนึกตอคณะปฏิวัติใหนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง
ทั้งหมดในเดือนตุลาคม ๒๕๒๐ 

๓.๑.๓ ชีวิตในวัยทํางาน  

หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นายไพศาลเขาทํางานรวมกับ กลุม
ประสานงานศาสนาเพื่อสังคม โดยมีหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหา



 ๗๘ 

ความยากจน และการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กชนบท ดวยความที่เปน
คนที่จริงจังกับการทํางาน จึงเริ่มเกิดความขัดแยงกับผูรวมงานเพราะมีรูปแบบในการทํางาน 
และทัศนคติที่แตกตางกัน จนรูสึกเครียด สับสน รอนรน กระวนกระวาย๔ หลังจากการจัดการ
กับความรูสึกของตนเองในหลายแนวทาง๕ แตพบวาไมมีทางใดชวยแกปญหาใหตนเองได จึง
ตัดสินใจบวช ๑ พรรษา โดยหวังวาการฝกสมาธิ ๓ เดือน จะชวยใหจิตใจตนสงบลงไดบาง    

๓.๑.๔ ชีวิตในรมกาสาวพัสตร 

ทานอุปสมบท ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ และได
ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพอเทียน จิตตฺสุโภ ที่วัดสนามใน ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี   จากนั้นจึงยายไปจําพรรษา ณ วัดปาสุคะโต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  
เพ่ือศึกษาธรรมเและฝกกรรมฐานกับหลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ 

 ในชวงแรกของการปฏิบัติธรรมนั้น ทานตองตอสูกับความกดดันละความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองเปนอยางมาก เพราะตองเลิกอานและเขียนหนังสือ ซึ่ง
เปนอุปนิสัยที่ทานกระทํามาจนเคยชินตลอดชีวิต อยางไรก็ดีสิ่งที่ทานไดก็คือ ความเรียบงาย 
อดทนอดกลั้น จากการสัมผัสกับทุกขเวทนา จากนั้นความสงบก็คอยๆเกิดขึ้น หลังจากที่บวช
ครบพรรษาทานตัดสินใจที่จะยังไมสึก เพื่ออยูศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ิมเติม และอีกเหตุผล
หนึ่ง ก็คือ ทานเริ่มตระหนักวาชีวิตฆราวาสอาจไมเหมาะสมกับทาน 
 “ชีวิตฆราวาสนั้นเปนชีวิตที่เสียสมดุลไดง

                                                          

ายเพราะวุนจนยากที่จะวาง จิตแลน
ออกนอกจนยากจะสงบนิ่งอยูภายใน ยิ่งนักกิจกรรมดวยแลว การจะประคองชีวิตจิตใจใหลง

 
๔“อารมณความรูสึกเหมือนคนเสียศูนย เครียดและหงุดหงิดงาย ทะเลาะกับเพื่อนรวมงานอยูบอย 

ๆ รูสึกกระสับกระสาย อยูนิ่ง ๆ ไมไดนาน ตองหาอะไรทําหรือไมก็อานหนังสือ แตยิ่งทําก็ยิ่งเครียด แตถาไมมี
อะไรทํา ก็อึดอัด ทนอยูกับตัวเองไมได เวลานอนก็หลับยาก ฟุงซานไมหยุดหยอน เวลามีอารมณใดมากระทบ จะ
จมอยูกับมันนาน”,  อางใน พระไพศาล วิสาโล, “คนพบตัวเองที่เกาะลันตานอย”, ปาจารยสาร, พฤษภาคม 
๒๕๕๐. 

๕ในเรื่องเดียวกัน ทานเลาวา “อาการทั้งหมดนี้บงบอกวาขาพเจาคงไมคอยปกติแลว เคยพยายาม
แกปญหาดวยการพักผอนหรือพ่ึงพาความบันเทิง เชน ดูหนัง ไปเที่ยวตางจังหวัด ตอนที่ดูหนังหรือไปเที่ยว ก็
สบายใจดี แตพอดูหนังจบหรือกลับมาบาน ความเครียดก็เริ่มกลับมาใหม อยากกลับไปทําอยางเดิมอีก หลังจาก
ทดลองหลายครั้งก็รูวา ดูหนัง ฟงเพลง ไปเที่ยว ไมใชคําตอบแน ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู และผัดผอนมาตลอด 
คือ บวชและไปปฏิบัติธรรม”. 



 ๗๙ 

ตัวมิใชเรื่องงายเลย เพราะชีวิตแทบจะกลายเปนของสาธารณะไปเสียแลว จึงไมคอยมีเวลา
ใหกับตัวเองเทาใดนัก ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่จัดสมดุลใหแกตนเองไดงายไมวาจะเปนกายกับใจ 
ภายนอกกับภายใน สวนตัวกับสวนรวม ในความเห็นของขาพเจา ชีวิตบรรพชิตเปนชีวิตที่เอื้อ
ตอดุลยภาพดังกลาว จัดเปนชีวิตที่ลงตัว”๖

พระไพศาล วิสาโล เลือกที่จะจําพรรษาที่วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเปนวัดที่
แรนแคนอยูทามกลางผืนปาที่ถูกทําลาย ทานจึงใหความใสใจในการอนุรักษผืนปา ในขณะที่
หลายคนมองวาไมใชกิจของสงฆ แตทานกลับคิดในทิศทางตรงกันขามวา หนาที่อนุรักษปา
เปนงานที่พระสงฆไมอาจละเลยได เนื่องจากปาไมใชเพียงตนกําเนิดของแหลงน้ําเทานั้น แต
ปายังเปนตนกําเนิดของพระพุทธศาสนาดวย ในพุทธประวัติที่ผานมา ตนไมก็เปนสวนหนึ่ง
ในเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอ 

ถึงแมจะตองอุทิศแรงกายไปกับการรักษาผืนปา และเทศนาสั่งสอนอบรม
ชาวบาน แตพระไพศาล วิสาโลก็มิไดละทิ้งแนวคิดสันติวิธี ทานมักหาโอกาสอบรมแนวคิด
สันติวิธีที่ทานไดหลอหลอมใหเขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับชาวบานและ
ผูสนใจอยูเสมอ ดวยหวังวาจะทําใหพวกเขาเหลานั้น ไดมีชีวิตอยูอยางสงบ และชวยกันสราง
สังคมอันสันติที่แทจริงใหเกิดขึ้น  

ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปาสุคะโต  แตมักจะจําพรรษาอยูที่วัด
ปามหาวัน (ภูหลง) บานตาดรินทอง ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือดูแลรักษา
และอนุรักษปาตามโครงการวนาพิทักษภูหลง  

๓.๑.๕ ผลงานการเผยแพรธรรม และแนวทางสันติวิธี 

จากการที่ทานถูกปลูกฝงนิสัยรักการอานมาจากบิดามารดาตั้งแตเด็ก ทานจึง
สนใจอานหนังสือมากมายหลายประเภท  ทั้งหนังสือประเภทสารคดี  ประวัติศาสตร 
วิทยาศาสตร และหนังสือท่ีวิพากษและเสนอแนวทางในการพัฒนาและแกปญหาสังคมใน
แงมุมตางๆ เชน สังคมนิยม อหิงสา สันติวิธี เปนตน และทานไดนําองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาธรรมะทั้งทางปริยัติ และปฏิบัติ มาประยุกตใชรวมกับความรูดานสังคมศาสตรที่
ทานมีอยูเดิม มาเผยแพรสูสาธารณชน และเทศนา อบรมสั่งสอนประชาชนที่สนใจ ดวย

                                                           
๖พระไพศาล วิสาโล, “ทําไมขาพเจาจึง(ยัง)ไมสึก”, (Online), accessed 10 January 2011. 

Available from http://www.visalo.org/article/Exp WhyStillMonk.htm 



 ๘๐ 

วิธีการที่หลากหลาย เชน ผานการเขียนหนังสือ และบทความตางๆ จัดอบรมสัมมนา บรรยาย
ธรรมผานสื่อสมัยใหมตางๆ ทั้งโทรทัศน วิทยุ เคเบิลทีวี อินเตอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน
อยางเฟซบุก เปนตน 

ดวยความที่ผลงานเขียนของทาน  ชัดเจน  เปนรูปธรรม  สามารถอธิบาย
หลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งใหเปนเรื่องเขาใจไดงาย จึงเปนที่ยอมรับจากสังคมและประชาชน
ในวงกวาง  และไดรับรางวัลมากมาย ดังนี้  

๑. ป พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ” จากผลงานเรื่องพุทธศาสนา
ไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤติ  

๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “๗๖ คนดีนําทาง แทนคุณแผนดิน” ในฐานะผูที่ทํา
ความดี เปนแบบอยางตอสังคม  

๓. ป พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลศรีบูรพา ในฐานะผูมีผลงานอันทรงคุณคาและมี
ชีวิตที่เปนแบบอยาง 

 ๔. ป พ.ศ. ๒๕๕๓  รางวัลนักเขียนอมตะ ในฐานะนักเขียนไทยที่อุทิศตน 
ในการสรางสรรคผลงานอันทรงคาตอสังคมและมวลมนุษยชาติมาเปนเวลานาน 

ถึงแมทานจะไดรับการยกยองอยางไรก็ตาม สําหรับพระไพศาล วิสาโล ทาน
ยังคงยืนยันวา “ชีวิตอาตมาเปนแคพระอยางเดียว ก็เปนเกียรติและประเสริฐสุดในชีวิตแลว ไม
มีอะไรสูงสุดกวาการเปนพระ ที่เหลือเปนเพียงสวนเกิน”  

 
๓.๒ ผูที่มีอิทธิพลตอความคิดของพระไพศาล วิสาโล 

 
๓.๒.๑ นิโคลัส เบนเนตต  

นิโคลัส เบนเนตต เปนผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษจากยูเนสโกที่ถูกสงมาเปนที่
ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตป ๒๕๑๓  โดยไดรับการยกยองจากนักวิชาการและ
บรรดานักศึกษาหัวกาวหนาในสมัยนั้นวาเปนผูที่มีความคิดเฉียบคม มีความนิยมและมีความรู
เรื่องสันติวิธีอยางลึกซึ้ง กลาวิพากษวิจารณระบบการศึกษาของไทยอยางตรงไปตรงมา พรอม
เสนอทางออกอยางนาสนใจ งานเขียนของนิโคลัสไดรับการตีพิมพอยางแพรหลายในวารสาร
ของเหลาปญญาชนหลายฉบับ เชน ปาจารยสาร ศูนยศึกษา วิทยาสารปริทัศน 



 ๘๑ 

ไพศาล วงศวรสิทธิ์ เปนหนึ่งในผูติดตามงานเขียนของนิโคลัสมาโดยตลอด 
เพราะรูสึกประทับใจในเนื้อหาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เสมือนเปนแสงสวางทางปญญา     
ใหกับตน จนกระทั่งชวงเหตุการณหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  มีนักศึกษาประชาชนจํานวนมาก
ถูกจับดวยขอหารายแรงจากเหตุการณนองเลือดที่ธรรมศาสตร ผูที่มีความคิดเห็นทางการเมือง
ตางจากรัฐบาลหลายพันคนทั่วประเทศถูกกวาดลาง จนตองหลบหนีเขาปาและลุกขึ้นจับอาวุธ
ตอสูกับรัฐบาล  

ไพศาล วงศวรสิทธิ์ กับกลุมเพื่อนทั้งพระและฆราวาส ซึ่งมีความหวงใยใน
สถานการณของบานเมือง จึงชวยกันฟนฟูกลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) ขึ้นใหม
โดยไดรับความสนับสนุนจากผูใหญทั้งในวงการศาสนาและสิทธิมนุษยชน เชน สังฆราชบุญ
เลื่อน หมั้นทรัพย นายโกศล ศรีสังข ดร.โคทม อารียา พระประชา หุตานุวัตร เปนตน เพ่ือ
รณรงคใหเกิดการสมานไมตรีภายในประเทศ การปกปองสิทธิมนุษยชน และนิรโทษกรรม
นักโทษที่ถูกจับจากเหตุการณ ๖ ตุลา ๒๕๑๙  โดยนิโคลัสซึ่งเคยเปนนักเคลื่อนไหวดานสันติ
วิธีในอังกฤษเอง ยินดีเขารวมเปนกรรมการ และเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูปฏิบัติงานของ กศส. โดย
นิโคลัส นําขอมูลจากหนังสือเรื่อง The Politics of Non Violent Action ของยีน ชารป มาเสริม
กับทัศนะและประสบการณของตนซึ่งนิโคลัสเนนวา “ในการตอสูกับผูมีอํานาจ เราจะชนะได
ตอเมื่อไมสูในเกมที่เขาถนัดและเกมที่ผูมีอํานาจถนัดก็คือการใชความรุนแรงนั่นเอง” ๗โดยใช
บานพักของ นิโคลัสเปนสถานที่ประชุมทุกสัปดาห โดยไมหว่ันเกรงตอการถูกติดตามจับตา 
มองจากเจาหนาที่รัฐอยางใกลชิด จนอาจกระทบตอหนาที่การงานของตน นิโคลัสจึงเปนทั้ง
ผูนําในการทํางานดานสันติวิธีใหกับนายไพศาล และ กศส. และยังเปนครูที่ผลักดันสงเสริม
ใหผูรวมอุดมการณ รูจักตนเอง มีความกลาในการตัดสินใจ  สามารถเอาชนะความกลัว เพ่ือ
กาวไปจนถึงจุดหมายที่ต้ังใจไว  

การทํางานรวมกันอยางใกลชิดในชวงเวลาดังกลาวนานถึง ๓ ป ทําใหไดเรียนรู
จากนิโคลัสหลายอยาง ทั้งในดานชีวิต อุปนิสัยสวนตัวที่เปนคนสุภาพ ออนโยน มีเมตตา และ
กลาหาญ ในดานการทํางานนิโคลัสเปนผูที่มีความปราดเปรื่อง จับประเด็นเร็ว มีความคิด
ชัดเจนมาก ถึงขนาดที่ สุลักษณ ศิวรักษ กลาวชื่นชมวาในบรรดาคนที่เคยรูจักมาทั้งหมดใน

                                                           
๗ พระไพศาล วิสาโล, “ลอดลายผามวงมุมมองจากกัลยาณมิตรในวาระครบ ๖ ทศวรรษของ  ส.    

ศิวรักษ”, (Online), accessed 12 January 2011. Available from http://www.visalo.org/article/person26Sulak.htm 



 ๘๒ 

เมืองไทย มีคนที่หลักแหลมจับประเด็นไวเพียง ๓ คน เทานั้น คือ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ทานเจา
คุณประยุทธ และนิโคลัส  

นอกจากนี้ นายไพศาลยังไดเรียนรูเรื่องอหิงสธรรมจากนิโคลัส กลาวคือ ถึงแม
จะเปนนักยุทธวิธีดานสันติวิธีที่เกงกาจ แตกลับดําเนินวิถีชีวิตของตนอยางสันติ ใชชีวิตอยาง
สมถะ ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความสุภาพ ออนนอม จริงใจ มีเมตตาและยุติธรรม  มีความเห็นใจ
ตอเพื่อนมนุษย และพรอมใหการรวมมือสนับสนุนในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ เชน หลังจาก
ป พ.ศ. ๒๕๒๒ สถานการณในประเทศไทยดีขึ้น นิโคลัสไดยายไปทํางานที่ประเทศเนปาล 
และไดสรางคนรุนใหมหลายคนใหมีจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ควบคู
ไปกับคุณธรรม ตามหมูบานกันดารตางๆ ซึ่งคนเหลานั้นตอมาไดเปนแกนนําในขบวนการ
ตอตานรัฐบาลเนปาล 

นิโคลัส เปนผูที่มีวิธีการทํางานที่แตกตางไปจากผูเชี่ยวชาญชาวตะวันตกอื่นๆ  
เพราะชอบที่จะพาเจาหนาที่ทองถิ่นของประเทศที่เขาไปทํางานดวย ลงพ้ืนที่สัมผัสกับ
ชาวบาน เพ่ือคนหาขอเท็จจริง เมื่อนิโคลัสทํางานกับธนาคารโลก ก็เลือกไปทํางานในอาฟริกา
หลายประเทศ แทนที่จะอยูอยางสะดวกสบายในวอชิงตัน   

นิโคลัสนับถือศาสนาพุทธ โดยมั่นคงในหลักการคําสอนของพระพุทธเจาอยาง
แทจริง ไมสนใจในประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา แมกระทั่งรูปแบบของการภาวนา แต
เตรียมพรอมรับมือกับความตายทุกขณะ สิ่งตางๆที่ พระไพศาล วิสาโลไดเรียนรูจากนิโคลัสมี
มากมาย จนสามารถกลาวไดวานิโคลัสเปนผูหนึ่งที่ทําใหพระไพศาลมีความศรัทธามั่นคงใน
พระพุทธศาสนา ภูมิปญญาตะวันออก และสันติวิธี  ดังเห็นไดจากในหนังสือเรื่อง “สรางสันติ
ดวยมือเรา” ที่พระไพศาล วิสาโลแตง ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดเขียนคําอุทิศวา “แด นิโคลัส เบน
เนตต ครูผูสอนถึงชีวิต การตอสู และอหิงสธรรม” อยางซาบซึ้งในบุญคุณของครูผูนี้ และจะ
ระลึกถึงตราบชีวิตจะหาไม 

จากการศึกษาวิจัยพบวา นิโคลัส เบนเนตต เปนผูที่มีความสําคัญอยางมากใน
การหลอหลอมทัศนคติและความคิดของพระไพศาล วิสาโล ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแยงดวยหลักสันติวิธี  ดั่งจะเห็นไดจากบทความที่พระไพศาล วิสาโล เขียนระลึกถึง
และยกยองทานวาเปนครูดานชีวิต การตอสู และอหิงสธรรม นอกจากนี้ยังพบวาคําสอน
เกี่ยวกับสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโล มีรากฐานมาจากความรูที่นิโคลัส เบนเนตต ปลูกฝง
ใหนั่นเอง  



 ๘๓ 

๓.๒.๒ สุลักษณ ศิวรักษ (ส. ศิวรักษ) 

ด.ช. ไพศาล รูจัก ส. ศิวรักษ ผานงานเขียนตางๆ เชนประวัติเจษฎาจารยฟ. ฮี
แลร  ฟนความหลังของพระยาอนุมานราชธน สัมภาษณเสฐียรโกเศศ  บทความในอุโฆษสาร
หนังสืออนุสรณประจําปของโรงเรียนอัสสัมชัญ ลายสือสยาม ฝรั่งอานไทย มาพูดภาษาไทย
กันดีกวา ความคิดความอาน คุยคนเดียว เปนตน จึงเกิดความความประทับใจในบทบรรยายที่
ลึกซึ้ง ๘ จนสามารถกลาวไดวา ส. ศิวรักษ เปนผูจุดประกายความสนใจตอปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมใหแกด.ช.ไพศาลตั้งแตเด็ก๙       

ในป  ๒๕๑๔  มีการรัฐประหารโดยจอมพลถนอม  ผู เปนทั้ งหั วหน า
คณะรัฐมนตรี และหัวหนาคณะปฏิวัติ ทําให ไพศาลเริ่มรับรูวาการปกครองระบอบเผด็จการ
เปนอันตรายตอบานเมือง แตยังไมใหความสนใจมากนัก ถึงแมจะมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งเดิน
แถวจากธรรมศาสตรไปวางพวงหรีดท่ีอนุสาวรียประชาธิปไตย เพ่ือเปนการไวอาลัยแก
ระบอบประชาธิปไตย ด.ช.ไพศาลกลับรูสึกวานักศึกษาเหลานั้นเปนพวกหัวรุนแรง และไม
ควรไปยุงกับเรื่องการเมือง แตพอถึงกลางป ๒๕๑๕ ทัศนคติของด.ช.ไพศาลก็เปลี่ยนไป เมื่อ
ไดอานหนังสือของ ส.ศิวรักษ กับของปญญาชนอื่นๆ  โดยเริ่มมองวาสิทธิเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยในบานเมืองเปนสิ่งสําคัญ ๑๐

                                                           
๘พระไพศาล วิสาโลบรรยายไวในหนังสือลอดลายผามวง มุมมองจากกัลยาณมิตรในวาระครบ ๖ 

ทศวรรษของส.ศิวรักษวา “ครั้นไดอานก็เกิดติดใจ เพราะถอยคําสํานวนชวนอาน และมีลีลาการวิพากษวิจารณที่
เฉียบคม ทั้งยังใหขอคิดที่แปลกใหม มีแงมุมการมองที่แปลกไปจากที่เคยไดอานและไดยิน”. 

๙พระไพศาล วิสาโลบรรยายไวในหนังสือเลมเดียวกัน “ขาพเจาเคยอานแตหนังสือประเภท
สารคดี ประวัติศาสตร วิทยาศาสตรจึงรูเห็นอยางจํากัดแตบางแงบางมุม ครั้นมาไดอานงานเขียนที่วิจารณ
บานเมืองที่ตนอาศัยอยูอยางตรงไปตรงมาไมเฉพาะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หากยังคลุมไปถึงเรื่องการศึกษา 
วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคณะสงฆ ก็ชวยใหหูตากวางขึ้น แลเห็นถึงปญหาตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นใน
สังคม พลอยใหบังเกิดความรูสึกเปนหวงเปนใยในความเปนไปของสังคมไทยมากขึ้น ความสํานึกในสังคมก็เริ่ม
เกิดขึ้นพรอมๆกับความนึกคิดในเชิงวิพากษวิจารณ  ประเทศไทยที่ขาพเจาเคยนึกวาเปนไปอยางราบรื่นนั้น แทที่
จริงกลับเต็มไปดวยปญหามากมาย ไหนจะปญหาคนยากคนจนในชนบท ความไมเปนธรรมในสังคม การเอารัด
เอาเปรียบจากตางชาติ การทําลายโบราณสถาน และความเปนไทยที่กําลังจะสูญ”. 

๑๐พระไพศาล วิสาโลบรรยายไวในหนังสือเลมเดียวกันวา “ไมเพียงแตโลกในความรับรูของ
ขาพเจาเทานั้นที่เปลี่ยนไป แบบแผนและคุณคาชีวิตที่ขาพเจาเคยยึดถือหรือรับวาดี ก็เริ่มจะเปลี่ยนไปดวย คําถาม
ที่ส.ศิวรักษชอบทิ้งไวในบทความ อยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัวน้ัน ปลุกเราใหผูอานอยางขาพเจาพลอยต้ังคําถาม
กับคุณคาหลายอยางที่สังคมถือวาดีวางาม เชน การยกยองคนเกงคนดัง ร่ํารวยยศทรัพยอัครฐาน หรือแมแตคน



 ๘๔ 

ในเวลานั้น ส. ศิวรักษเปนผูที่กลาวิพากษสังคมไทยอยางตรงไปตรงมา โดยมี
จริยธรรมเปนจุดยืน นอกเหนือจากคํานึงถึงความผิดชอบชั่วดีแทนการคํานึงถึงเรื่องผลได
ผลเสียในทางวัตถุธรรมแลว ส.ศิวรักษ ยังทําใหคุณธรรมและคุณคาที่ตนเสนอนั้นมีชีวิตชีวา
ขึ้นมา และสามารถเขาถึงอารมณความรูสึกของผูอานได  มิใชเปนเพียงแตหลักการตามทฤษฎี
เทานั้น บทความเกี่ยวกับชีวิตและงานของบุคคลที่ ส.ศิวรักษรูจักและสรรเสริญ เปนงานที่ 
ด.ช.ไพศาลชื่นชมและติดตามอานอยูเสมอ เพราะไมเพียงแตจะประเทืองปญญา หากยังชวย
จรรโลงใจเกิดความซาบซึ้งดื่มด่ําในคุณงามความดีที่สามารถสัมผัสไดจริงจากบุคคลที่มีชีวิต
เลือดเน้ือเหมือนคนปกติทั่วไป งานเขียนเหลานั้นจึงมีสวนไมนอยในการเปนแบบอยางและ
ทิศทางในการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากเดิมของไพศาล  คือแทนที่จะเรียนหนังสือเพ่ือ
ตนเอง หรือเพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียนเทานั้น กลับคิดถึงการเรียนเพ่ือเปนประโยชนตอผูอื่น
และสังคมวงกวางแทน 

ในป ๒๕๑๕ มีการจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของเยาวชนตอการพัฒนาสังคม” 
โดย ส.ศิวรักษ ซึ่งไดรับเชิญเปนผูอภิปรายรวมกับ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ประยูร จรรยาวงษ 
ไดปรากฏตัวในชุดเสื้อแขนยาวสีน้ําเงินปลอยชาย ซึ่งนับวาเปนการแหวกประเพณีอภิปรายซึ่ง
ถือกันเครงครัดมากในหมูคนมีฐานะทางสังคมเวลานั้นวา ผูชายตองสวมเสื้อนอกและผูก 
เน็คไท ส.ศิวรักษเปนคนเดียวท่ีปฏิเสธคานิยมเหอฝรั่งอยางเปดเผย อีกทั้งยังอภิปรายไดอยาง
เราใจบรรดาผูฟงที่เปนนักเรียนนักศึกษา โดยด.ช.ไพศาลถึงกับรูสึกวา “จากการอภิปรายคราว
นั้นเองที่ขาพเจาไดทราบวา นอกจากเปนนักเขียนฝปากกลาแลว ส.ศิวรักษยังเปนนักพูดที่มี
พลังทั้งน้ําเสียงและจังหวะจะโคนอีกดวย มิพักตองเอยถึงเนื้อหาสาระที่พูดซึ่งเขมขนไมแพ
กับขอเขียน ประสบการณครั้งนั้นทําใหขาพเจาศรัทธาในตัวปญญาชนผูนี้มากขึ้น” 

ในสายตาของด.ช.ไพศาลเวลานั้น มองวา ส. ศิวรักษ  นอกจากจะเปนปญญาชน
ที่มีสติปญญาและวาทะเหนือกวานักเขี

                                                                                                                                                                     

ยนรวมสมัยแลว ยังเปนวีรบุรุษผูกลาที่จะคัดคานทวน
กระแสอธรรมในสังคมยุคเผด็จการครองเมือง โดยเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม ภายหลัง

 

เรียนเกง โดยไมสนใจวา เขาเหลานั้นเห็นแกสวนรวมหรือไมเพียงไร การนิยมเหอเหิมวัฒนธรรมฝรั่งโดยมุงที่
เปลือกมากกวากระพี้ การยอมคลอยตามสังคมอยางเซื่องๆ เพื่อใหตัวอยูรอดไดแมจะตองตลบแตลงหรือหนาไหว
หลังหลอกก็เอา ส.ศิวรักษไมไดเพียงแตทาทายคุณคาและทัศนคติเหลานี้เทานั้น หากยังไดเสนอคุณคาอยางใหม
ใหเราไดคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนเรื่องความเปนตัวของตัวเอง รูจักคิดรูจักต้ังคําถามอยางถึงแกนโดยไมสยบ
กับอธรรมและอสัตยหรือกระพี้อันฉาบฉวย ทั้งนี้ไมใชเพื่อความยิ่งใหญของตนเอง หากเพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวมเปนสําคัญ”. 



 ๘๕ 

ตอมาด.ช.ไพศาลกลับรูสึกวาความเห็นของ ส. ศิวรักษ เริ่มขัดกับอุดมการณความเชื่อในหมู
ขบวนการนักศึกษา และยังเขียนหนังสือโตตอบวิพากษวิจารณผูที่ไมเห็นดวยกับตนอยาง
รุนแรงจึงคลายความนิยมลง 

ตอมานายไพศาลไดเขากลุมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ซึ่งมีวิศิษฐ วังวิญู 
และ รสนา โตสิตระกูล รวมกันกอต้ัง โดยเรื่องที่คุยกันเปนเรื่องพุทธศาสนา เตา จิตวิญญาณ 
รหัสนัยจากสมาธิภาวนา รวมทั้งเรื่องอหิงสา และการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยสันติวิธี ซึ่งวิศิษฐ
ไดรับอิทธิพลมาจาก ส. ศิวรักษ ซึ่งสรางความแปลกใจใหกับนายไพศาลเปนอยางมาก 
เนื่องจากไมเคยทราบมากอนวา ส. ศิวรักษเชื่อมั่นในอหิงสา เพราะในสายตาของตนนั้น
อาจารยสุลักษณนาจะเปนผูนิยมความรุนแรงมากกวา นอกจากนี้ยังรูสึกวาสันติวิธีจะมี
ประสิทธิภาพเทาความรุนแรงไดอยางไร  อยางไรก็ดีเมื่อไดศึกษาเรื่องศาสนามากขึ้น นาย
ไพศาลจึงเริ่มรูสึกวาอหิงสา และศาสนธรรมเปนสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกวาตรรกะและวิทยาศาสตรจะ
อธิบายได และเริ่มตั้งคําถามกับลัทธิมารกซิสต ที่เคยคิดวาเปนคําตอบของสังคม จนกอต้ังเปน
กลุมอหิงสาขึ้น โดยมีส. ศิวรักษเปนผูดูแล   

 อาจารยสุลักษณ ไดเชิญมาเจอรี ไซกส  สานุศิษยของรพินทรนาถ ฐากูร และ
มหาตมะ คานธี มาใหความรูเกี่ยวกับเรื่องขบวนการอหิงสาในอินเดียแกกลุมอหิงสา ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบในการทําวารสารปาจารยสาร ที่เปลี่ยนแนวจากวารสารทางการศึกษามาเปน
วารสารทางดานอหิงสาและพุทธศาสนาเพื่อสังคมแทน โดยมีอาจารยสุลักษณซึ่งเปนผูที่มี
อิทธิพลทางความคิดตอกลุมอหิงสา เปนบรรณาธิการ 

ส. ศิวรักษ เองไดชักนํานักคิดและนักปฏิบัติทางดานสันติวิธีอีกหลายคน เชน 
ติช นัท ฮันหและสจวต มีแชมและกลุมสันติวิธี ซึ่งสมาชิกประกอบดวย โคทม อารียา  มาให
ความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอหิงสา ทําใหนายไพศาลเขาใจและเห็นคาของ
สันติวิธีมากขึ้นเปนลําดับ จนถึงปจจุบันนี้ถึงแมทานจะสละเพศฆราวาสแลวก็ตาม เมื่อมี
โอกาสทานมักจะสั่งสอนประชาชนถึงกระบวนการนําสันติวิธีไปใช เพ่ือใหเกิดความสงบสุข
ขึ้นในสังคม ในความคิดของทานนั้น ส. ศิวรักษ คือ ครูผูเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษยทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งยังเต็มเปยมไปดวยปโย  ภาวนีโย และวจนักขโม เสมอมา 

ผูวิจัยพบวา อาจารยสุลักษณเปนผูที่มีอิทธิพลตอความคิดของพระไพศาล วิ
สาโล ในหลากหลายดาน ทั้งในแงของการเปนตนแบบของผูที่เห็นคุณคาของวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาชาวบาน  และอนุรักษความเปนไทย การเปนตนแบบของผูที่ดําเนินชีวิตอยางซื่อสัตย
กลาหาญที่จะนําเสนอแนวทางในการแกไขรากเหงาของปญหาสังคมไทย ทั้งความรุนแรงเชิง
โครงสรางที่เกิดจากกระแสทุนนิยม บริโภคนิยม และในแงของการใหความสําคัญตอมิติทาง
จิตวิญญาณ ความล้ําลึกของศาสนธรรม โดยจะเห็นไดจากการที่อาจารยสุลักษณมักจะพยายาม



 ๘๖ 

ผลักดันใหลูกศิษยไปบวชเพื่อศึกษาธรรมใหลึกซึ้ง รวมท้ังพระไพศาล วิสาโล เองเมื่อ
ตัดสินใจบวช เหตุผลหน่ึงก็คือ “เนื่องจากอาตมาก็ทนการรบเราของอาจารยไมไหว ก็เลยตอง
บวช” 

๓.๒.๓ หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ  

ไพศาล  วงศวรสิทธิ์ รู จักหลวงพอเทียนตั้งแตยังเปนสมาชิกชุมนุมศึกษา 
พุทธศาสตรและประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จากคําบอกเลาของลูกศิษยของทานเอง 
และจากหนังสือของกลุมศึกษาและปฏิบัติธรรม แตไดมีโอกาสเรียนกรรมฐานกับทานโดย
ตรงที่วัดสนามใน ก็เมื่อเขาสูเพศบรรพชิตในป พ.ศ. ๒๕๒๖ จากคําแนะนําของหลวงพอคํา
เขียน สุวณฺโณ  เจาอาวาสวัดปาสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพระไพศาล วิสาโลไดไปบวช และ
ฝกปฏิบัติธรรมกับทานมากอนหนา 

หลวงพอเทียนสอนวิธีเจริญสติแกพระไพศาล วิสาโลวา “ไมวาจะเดินหรือสราง
จังหวะ ก็ให “รูสึก” อยูเสมอ อยาไปสนใจความคิด รูอยูแตที่การเคลื่อนไหวของกาย จะคิด
อะไรก็แลวแต พอรูตัวก็ใหกลับมาอยูที่กายนั่นแหละ” โดยใหปฏิบัติเชนนี้ทั้งวันไมวาจะเดิน 
นั่ง หรือกวาดใบไม แมเวลากระพริบตา กลืนน้ําลาย๑๑ เปนเวลานานหลายเดือน  

ระหวางนั้นพระไพศาล วิสาโลไดรับทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจเปนอยาง
มาก แตดวยความเมตตากรุณาของหลวงพอเทียนที่คอยอบรมดูแลใกลชิดอยางอดทน 
ประกอบกับความตั้งใจของพระไพศาล วิสาโลจึงทําใหทานไดมีโอกาสเห็นอานิสงสของสติที่
มีพลัง วองไว อันทําใหเกิดปญญาติดตามมาเปนสําคัญ 

การที่พระไพศาล วิสาโลไดอยูใกลชิดกับหลวงพอเทียน ทําใหไดเรียนรูที่จะ
มองผูอื่นดวยมุมมองหลากหลายมิติ ดังที่ทานพรรณนาไววา  

“ขาพเจาไดเห็นอีกมิติหนึ่งของทาน คือความเปนธรรมดาสามัญ ที่
ปราศจากความโดดเดนเครงขรึม ทั้ง ๆ ที่ทานเปนวิปสสนาจารยผูใหญ ซึ่งมีผูเคารพ
นับถือเปนอันมาก ความเปนธรรมดาสามัญของทานดังกลาว ทําใหหลายคนที่เคยได
ยินกิตติศัพทของทาน หากบังเอิญไดมาพบทานโดยไมรูวาทานเปนใครแลวก็ยอมนึก
ไมถึงวาทานคือ หลวงพอเทียน ผูไดรับการยกยองวาเปนปรมาจารยแหงการเจริญสติ 
…ในดานหนึ่งก็ทําใหเห็นคุณวิเศษของทานมากขึ้น แตอีกดานหนึ่งก็พลอยไดเห็น

                                                           
๑๑พระไพศาล วิสาโล, “หลวงพอเทียน”, (Online), accessed 14 January 2011. Available from 

http://www.visalo.org/article/ person14lpTien.htm.   



 ๘๗ 

ขีดจํากัดของทาน ... แตนี้ก็ชวยใหขาพเจาไดเห็นความเปนธรรมดาสามัญของทาน
มากขึ้น ทานจึงเปนแบบอยางที่มีชีวิตชีวา มีความเปนมนุษยอันเราสามารถเรียนรูจาก
ทานไดทั้งในทางบวกและลบ โดยที่เรายังสามารถเคารพทานไดอยางสนิทใจ” ๑๒

คําสอนของหลวงพอเทียน ทําใหพระไพศาล วิสาโลไดตระหนักรูถึงธรรมวา 
“ทานมิใชอะไรอื่นหากเปนสวนหนึ่งของกระแสแหงเหตุปจจัย ซึ่งบังเกิดขึ้นมาในยุคของเรา 
เพื่อเกื้อหนุนโนมนําเราทานทั้งหลายใหตระหนักในคติธรรมดาของชีวิต และเพียรพยายาม
เขาถึงภาวะแหงความสวางไสวดวยอํานาจแหงสติและปญญาซึ่งมีอยูในเราทุกคน หลวงพอ
เทียนจึงเปนดังดวงเทียนทามกลางกระแสธรรมที่ทรงคุณคาอยางยิ่งสําหรับเรา” ๑๓

ผูวิจัยพบวา นอกจากหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ จะเปนเสมือนดั่งแสงเทียนที่นํา
ความสวางเขามาในชีวิตของพระไพศาล วิสาโล ในยามที่ทานพบกับความทุกขจากการทํางาน
แลว ทานยังเปนบุคคลตนแบบในการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย ธรรมดาสามัญ ซึ่งสงผลใหพระ
ไพศาล วิสาโล ดําเนินรอยตาม เปนพระที่มีวัตรปฏิบัติเรียบงายจนถึงปจจุบันเชนกัน ทานยัง
เปนผูที่ทําใหพระไพศาล วิสาโล ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสติรูตัวทุกขณะจิต การนํา
สติที่เกิดขึ้นอยางมั่นคงมาใชในการแกไขปญหาตางๆ  

คําสอนของหลวงพอเทียนเรื่องการมีสติกับการใชชีวิตประจําวัน เปนสิ่งที่เนน
ย้ําใหพระไพศาล วิสาโล เชื่อมั่นวาการเปนพระภิกษุสงฆกับการทํางานเพื่อสังคม ไมได
ขัดแยงกับการปฏิบัติธรรม หากแตสามารถปฏิบัติไปรวมกันได  

  
๓.๒.๔ ติช นัท ฮันห  

ติช นัท ฮันห ภิกษุชาวเวียดนาม ผูเคยไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ ในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ - ๑๙๗๐ ไดรับการยกยองจากนิตยสารไทมวาเปนผูมี
ผลงานอันโดดเดนและเปนแรงบันดาลใจใหแกคนทั้งโลก หนังสือหลายเลมของทานติด
อันดับหนังสือขายดทีั้งในยุโรปและอเมริกา มีผูคนจํานวนมากจากทุกทวีปทั่วโลก เดินทางไป
ขอปฏิบัติธรรมกับทานที่หมูบานพลัมประเทศฝรั่งเศส  

พระไพศาล วิสาโล รูจักติช นัท ฮันห ต้ังแตยังเปนนักเรียนจากงานเขียนของ
ทาน “ปฏิบัติการแหงความรัก”ในวารสารปาจารยสาร ที่ ส. ศิวรักษ ไดนําเขามาเผยแพรใน
                                                           

๑๒เรื่องเดียวกัน. 
๑๓เรื่องเดียวกัน.  



 ๘๘ 

ประเทศไทยในราวป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเปนชวงของการเปลี่ยนผานจากเหตุการณ ๑๔ ตุลา 
พ.ศ. ๒๕๑๖  เขาสูเหตุการณ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ที่เต็มไปดวยความวุนวายจากการปะทะกัน
ระหวางฝายซายกับฝายขวาอยางรุนแรง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานทั้ง เวียดนาม ลาว เขมร 
เกิดสงครามแย

                                                          

งชิงอํานาจ จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เวียดนามจึงเปลี่ยนการปกครอง
เปนของคอมมิวนิสต 

หลังจากที่พระไพศาล วิสาโลไดอานหนังสือเรื่อง “เสียงรองจากบานในกอง
เพลิง” ซึ่งเขียนโดย  เกา ง็อก ฟอง (ปจจุบันคือ ภิกษุณีเจิงคอม) จึงเกิดความรูสึกประทับใจกับ
บทบาทของ ติช นัท ฮันห ผูนําชาวพุทธที่เรียกรองใหชาวเวียดนามและชาวโลกหันมาเห็นภัย
สงครามและรวมกันสรางสรรคสันติภาพ๑๔  ขบวนการชาวพุทธในเวียดนามของทานยึดหลัก
เมตตากรุณา แทนความเกลียดชังในการอุทิศตนเพื่อสันติภาพโดยไมฝกใฝฝายใด สมาชิกใน
ขบวนการดังกลาว และในขบวนการโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคมตางพากันเสียสละชีวิต
เพ่ือรักษาสันติภาพทามกลางความขัดแยง หลายคนถูกฆาตายอยางโหดราย ในขณะที่บางคนก็
ยอมอุทิศชีวิตเพื่อเรียกรองสันติภาพ ดวยการเผาตัวเอง เชน ติช ควง ดุก (Thich Quang Duc) 
และนัท ชี มาย (Nhat Chi Mai)  

ภาพการเผาตัวเองของภิกษุทั้งสองแพรหลายออกไปทั่วโลก ทําใหผูที่ไดเห็น
ตางพากันสะเทือนใจ โดยเฉพาะกับไพศาลที่รูสึกวาการอุทิศตัวเพ่ือความรัก และสันติภาพ 
โดยไมยอมใหความเกลียดความโกรธเขาครอบงํา รวมท้ังการใหอภัยแกศัตรูของสมาชิกใน
ขบวนการของติช นัท ฮันห นั้น เปนเสมือนทางออกที่ปรากฏขึ้น ในสภาวะที่ทานรูสึกกังวล
ตอสถานการณของประเทศไทยที่เต็มไปดวยความขัดแยงเกลียดชังกัน ทําใหทานติดตาม
ผลงานของติช นัท ฮันห โดยตลอดดวยความประทับใจ๑๕

 
๑๔พระไพศาล วิสาโล , บทความเรื่อง “คํานิยมปฏิบัติการแหงความรัก” (Online), accessed 17 

January 2011. Available from http://www.visalo.org/ article/person18NhatHanh3.htm 
๑๕ในบทความเรื่อง “ติช นัท ฮันห กับ มิติใหมของพุทธศาสนา” นั้นพระไพศาล วิสาโล ได

บรรยายวา “คําสอนของทานนําความสงบเย็นและหวานความรักลงไปในจิตใจของผูคนนับลาน แตนอยคนจะ
ตระหนักวาความสงบเย็นและความรักที่ออกมาจากหัวใจของทานนั้น มิไดกอเกิดจากการนั่งภาวนาในปาอันสงบ
สงัดเทานั้น หากยังกลั่นออกมาจากความทุกขยากแสนสาหัสทามกลางเพลิงสงครามอันยาวนาน สงคราม
เวียดนามไดสังหารญาติมิตรศิษยหาและเพื่อนรวมชาติของทานเปนจํานวนมาก แตกลับทําใหทานมั่นคงยิ่งขึ้นใน
เมตตากรุณาแมกระทั่งกับผูปลิดชีวิตบุคคลที่ทานรัก ทามกลางการตอบโตดวยความอาฆาตพยาบาท ทานเรียกรอง



 ๘๙ 

เมื่อไดมีโอกาสพบกับติช นัท ฮันห ในการประชุมอาศรมแปซิฟก ที่จังหวัด 
เชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ทานรูสึกวา ติช นัท ฮันห เปนมนุษยคนหนึ่งที่มีทั้งความรูสึกรัก 
ชอบ โกรธ เกลี

                                                                                                                                                                     

ยด เสียใจ แตทานพิเศษกวาผูอื่นตรงที่สามารถเปลี่ยนความเศราและความ
เกลียดใหเปนพลังแหงความรักและสรางสรรคออกมาเปนบทประพันธที่มีความลึกซึ้ง และ
กอใหเกิดแรงบันดาลใจแกตนเปนอยางมาก๑๖ นอกจากนี้ยังไดเรียนรูวาในการทํางานทุกอยาง 
ไมเวนแมแตการทํางานเพื่อสันติภาพ ตองทําอยางมีสติ ดวยจิตใจที่สงบสันติ ทั้งยังตองทําให
ชีวิตและการทํางานเพื่อสังคมเปนดั่งการปฏิบัติธรรมไปดวยกันไมมีเสนแบงระหวางธรรมะ
กับชีวิตประจําวัน หรือกับการทํางานเพื่อสังคม  

ในชวงเวลาเกือบ ๒๐ ปที่เกิดสงครามเวียดนาม ติช นัท ฮันห ไดทําใหผูใฝ
สันติภาพทั่วโลกไดรับรูถึงความโหดรายของสงคราม และตระหนักวายังมีคนอีกจํานวนหนึ่ง
ที่อุทิศตัวเพ่ือสันติภาพโดยพยายามสรางความเขาใจตอกันดวยความรัก เมตตาและกรุณา การ
ไปเยือนประเทศอเมริกาของติช นัท ฮันห นอกจากเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหโลกไดประจักษถึง
อานุภาพแหงความรักตอเพ่ือนมนุษยที่ทานและขบวนการของทานไดปฏิบัติเปนแบบอยางมา
นานกวา ๑๐ ป ยังสรางแรงบันดาลใจใหกับขบวนการสันติภาพในประเทศตะวันตกเปนอยาง
มาก โดยทานไดชี้ใหเห็นวาการทํางานเพื่อสันติภาพตองควบคูกับการสรางสันติภาวะในใจ 
คือ รักษาใจไมใหโกรธเกลียดแมกระทั่งกับผูที่เขนฆาเพื่อนรวมขบวนการของเรา๑๗

หลังจากที่สงครามเวียดนามสงบลง ติช นัท ฮันหเปนบุคคลสําคัญในการนํา
ความสมานฉันทกลับคืนมา โดยเปนสะพานเชื่อมระหวางชาวเวียดนามและชาวอเมริกัน 
ทหารผานศึกชาวอเมริกันหลายคนที่เกลียดชังชาวเวียดนาม สามารถเปลี่ยนความรูสึกของ

 

การใหอภัย ขณะเดียวกันก็อุทิศตนเพื่อนําสันติภาพกลับคืนมา ทานเคยกลาวถึงประเทศเวียดนามของทานวา
เปรียบเสมือน “ดอกบัวกลางทะเลเพลิง” ชีวิตของทานจะวาไปแลวไมไดผิดไปจากอุปมาดังกลาวเลย”. 

๑๖พระไพศาล วิสาโลไดใหสัมภาษณวา “หนังสือเรื่อง “ทางกลับคือการเดินทางตอ” ทําใหพวก
เรามีพลัง ตัวอาตมาเอง เมื่อตอนเกิด ๖ ตุลา พอที่จะประคับประคองใจไมใหเกลียดคนที่เตะ คนที่ถีบเราได รวมทั้ง
เผื่อใจใหกับคนซึ่งเขาไปทํารายเพื่อนหรือคนที่เราไมรูจัก เอาไปแขวนคอ เอาลิ่มปกอก เผาศพขณะที่ยังไมตาย 
เมื่อนึกถึงทานนัท ฮันห และขบวนการนี้ ทําใหรูสึกวาเราใหอภัยได”. 

๑๗บาทหลวงแดเนียล เบอริแกน เปนผูหนึ่งที่มีความประทับใจถึงกับกลาววา ติช นัท ฮันห เปน
ดั่งนักบุญเปาโล หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูเจา เพราะทานดําเนินชีวิตดวยความรักแมจะตองประสบกับสิ่งที่ทํา
ใหทุกขทรมานทางใจและกายเพียงใดก็ตาม ในขณะที่มารติน ลูเธอร คิง รูสึกประทับใจถึงกับเสนอชื่อ ติช นัท 
ฮันห ใหไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐. 



 ๙๐ 

ตนเองไดเมื่อรับฟงคําสอนอันเปยมดวยเมตตากรุณาของทาน ทานยังไดเยียวยาผูผานศึก
สงครามทั้งเปนผูกระทําและผูถูกกระทํา จนทั้งสองฝายกลับมาเปนมิตร ซึ่งมิใชเพียงเปนมิตร
ระหวางกัน แตยังเปนมิตรกับตัวเอง คือ เกิดสันติภาวะภายใน 

ภายหลังเหตกุารณกอการราย ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ติช นัท ฮันห เตือนสติ
ชาวอเมริกันและรัฐบาลอเมริกันใหตระหนักวาความรุนแรงไมใชคําตอบ แตคําตอบอยูที่การ
พินิจตัวเองอยางลึกซึ้ง เพ่ือตระหนักวาความโกรธเกลียดจากฝายตรงขาม ก็เปนความ
รับผิดชอบของเราดวย “ในยุคที่เต็มไปดวยความเกลียดชัง อาฆาตพยาบาท ชีวิตและสันติ
ภาวะของทานติช นัท ฮันห ไดเปนแรงบันดาลใจใหกับมโนธรรมสํานึกของผูคน เพ่ือระลึกวา 
แมจะตางศาสนาตางประสบการณ แมจะตางเพศตางผิวพรรณ แตสุดทายแลวเราทุกคนเปนพ่ี
นองกัน”๑๘  

จากการศึกษาพบวา ติช นัท ฮันห เปนผูที่มีอิทธิพลตอพระไพศาล วิสาโล เปน
อยางมากในเรื่องของการอุทิศตนเพื่อสันติภาพ การใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน 
เมตตา กรุณา ขันติ และการใหอภัยมาขจัดความโกรธเกลียดที่ซุกซอนอยูภายในจิตใจของ
มนุษย แนวทางการปฏิบัติตลอดจนคําสอนของติช นัท ฮันห ทําใหพระไพศาล วิสาโลเกิด
ความเชื่อมั่นในการใชพุทธสันติวิธีในการแกปญหาเรื่องความขัดแยง และปฏิเสธการใชความ
รุนแรงในการแกปญหาอยางเด็ดขาด โดยทานมักจะกลาวเสมอวา “ความรุนแรง มิใชทางออก
ของปญหา” 

 

๓.๒.๕ พระครูบรรพตสุวรรณกิจ 

พระครูบรรพตสุวรรณกิจ หรือหลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ เจาอาวาสวัดภูเขา
ทอง บานทามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ เปนศิษยของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ นอกจากทานจะ
เปนวิปสสนาจารยผูมีปฏิปทานาเลื่อมใสเต็มเปยมดวยปญญากรุณาแลว ในหมูนักพัฒนา
ชนบททั้งหลายยังรูจักทานในฐานะพระนักพัฒนาที่ออนนอมถอมตน มีทัศนะกาวหนา และ
เทาทันสังคมสมัยใหมอยางยากที่จะหาใครเสมอเหมือนไดในปจจุบัน ทานเปนทั้งพระผูนํา

                                                           
๑๘พระไพศาล วิสาโล, “คํานิยมปฏิบัติการแหงความรัก”, ในงานปาฐกถาธรรมแนะนําทาน 

ติช นัท ฮันห. 



 ๙๑ 

และผูปกครองที่ใสใจทุกขสุขของชาวบานอยางจริงจัง๑๙ ทั้งการตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อชวย
แบงเบาภาระใหแกพอแมที่ตองทํางานในไร และจัดตั้งสหกรณขาวเพ่ือใหความชวยเหลือแก
ชาวบานที่ยากจน โดยพยายามดึงใหชาวบานเขามามีสวนรวมในกิจการของชุมชนสวนรวม 
เพ่ือบมเพาะทัศนคติและคุณคาของการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ท

                                                          

านมีความปรารถนาที่จะพัฒนาหมูบานทามะไฟหวานใหเปนแผนดินธรรม 
แผนดินทอง คือ เปนหมูบานที่ประชาชนพนภาวะขัดสน ปลดเปลื้องหนี้สิน มีวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย สันโดษ พออยูพอกิน มีปจจัยท่ีจําเปนตอชีวิต อาทิ น้ําสะอาดบริโภคตลอดป ประชาชนมี
น้ําใจไมตรีตอกัน ปลอดพนจากอบายมุขทั้งหลาย และที่สําคัญคือ มุงผลิตเพื่อกินเพื่อใช มิใช
ผลิตเพื่อขาย ทั้งหมดนี้ เปนไปเพื่อการพึ่งตนเองเปนสําคัญ๒๐

งานดานอนุรักษธรรมชาติก็เปนอีกงานหนึ่งที่ทานทุมเทดูแล เนื่องจากบริเวณ
วัดปาสุคะโต มีปญหาเรื่องการตัดไมทําลายปามาอยางตอเนื่อง ทั้งจากการทําสัมปทานปาไม 
การถางปา เผาปาเพื่อนําพ้ืนที่ไปปลูกมัน และขาวโพดที่เปนสินคาเกษตร จนบอยครั้งลุกลาม
กลายเปนไฟปา และมีแนวโนมรุนแรงและขยายวงกวางขึ้นทุกป ทานจึงดําริใหมีการรณรงค
เรื่องการอนุรักษธรรมชาติผานกระบวนการธรรมยาตรา เพ่ือกระตุนใหชาวบานตระหนักถึง
อันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้น และรวมกันหาแนวทางการพิทักษปาและปกปองลําน้ํา โดยมี 
พระไพศาล วิสาโล ผูเปนศิษยเปนหนึ่งในผูดําเนินการสําคัญ  

 
๑๙พระไพศาล วิสาโล ไดบรรยายไวใน บทความหวานพันธุแหงโพธิวา “ เขาเหลานั้นยังคงทรง

จําไดเปนอยางดีถึงความเปลี่ยนแปลง ของทามะไฟหวาน อันมิอาจเกิดขึ้นไดเลย หากปราศจากวิริยะและการุณย
ธรรมของทาน จากหมูบานที่ขึ้นช่ือในดานการพนัน เปนแหลงรวมนักเสี่ยงโชคทั่วทั้งภู อบายมุขแผซานไปทั้ง
ละแวก การทะเลาะวิวาทและตอยตีเกิดขึ้นมิไดขาด ปญหาตาง ๆ ตัดสินกันดวยความรุนแรงและกฎปา หาความ
สงบมิได จนชาวบานบางคนเรียกวา “ดงเลือด” นั้น ในชวงเวลาไมกี่ปที่ทานอยู ทามะไฟหวานไดกลายเปน
หมูบานที่สงบรมเย็น แมฐานะความเปนอยูอาจจะไมดี ดังหมูบานพัฒนาทั้งหลาย แตสิ่งสําคัญก็คือ ชาวบานมี
ความสามัคคี กลมเกลียวยิ่งกวาแตกอน การพนันและสุรายาเมาลดลงฮวบฮาบ ขอพิพาทสามารถระงับไดอยาง
สันติดวยกลไกภายในหมูบานแทนไมตองพ่ึงอําเภอหรือกลไกภายนอกหมูบานเลย นี้อาจไมใชความสําเร็จทาง
วัตถุธรรม ตามมาตรฐานการพัฒนา ชนิดที่กําลังแพรหลายอยูในปจจุบัน แตในทัศนะของชาวบานทามะไฟหวาน 
นี้เปนความเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอชีวิตของเขาอยางมาก จากชีวิตที่หัวหกกนขวิด เลื่อนลอย ไรหลักยึด 
สํามะเลเทเมา กลับกลายมาเปนชีวิตที่มีศีลธรรม เปนที่พ่ึงของตนเองและของครอบครัวได”. 

๒๐พระไพศาล วิสาโล, “หวานพันธุแหงโพธิ”, (Online), accessed 12 February 2011. Available 
from http://www.visalo.org/article/person15l pKumkean2.htm. 



 ๙๒ 

ความที่ทานเปนพระกรรมฐาน จึงมุงเนนการสอนเนื้อหาสาระหลักธรรม
มากกวาใหความสนใจกับพิธีกรรม  ทั้งยังประยุกตเปลี่ยนแปลงประเพณี พิธีกรรมและความ
เชื่อตาง ๆ นับแตการสวดมนตทําวัตรแปลแบบสวนโมกข เลิกการจัดงานบุญที่ฟุมเฟอย
ใหญโตประดับประดาดวยมหรสพที่สิ้นเปลือง แมประเพณีบวชพระเณร ก็ทําใหงาย ประหยัด
อยางมีความหมายแทน 

หลักคิดของทาน คือ ธรรมที่ไดจากกรรมฐานจะทําใหเปนผูที่มีความตระหนักรู
ในความเปนจริงอยางมีเมตตา มีความรักตอเพ่ือนมนุษยอยางปราศจากความเห็นแกตัว พรอม
ที่จะรับรูความทุกขยากของเพื่อนรวมโลก และยินดีที่จะใหความชวยเหลือ นอกจากนี้ยังทําให
ทานคงเสนคงวาในการทํางานสวนรวม อยางไมรูสึกทอแทผิดหวังในผลที่ปรากฏเพราะไมวา
ผลจะออกมาอยางไร “ผมก็มอบใหธรรมชาติไป เปนเรื่องธรรมชาติธรรมดา ทําไมไดก็ไม
เปนไร จะไปทุกขมันทําไม ไดก็เปนเรื่องของมัน ไมไดก็เปนเรื่องของมัน เราก็ทําแลว เราก็ให
เขาแลว เราก็พูดแลว สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราคิด ไดทําลงไป สําหรับผมไมมีปญหาเรื่องนี้ เราภูมิใจ
วาไดทําลงไปแลว ฝมือเราทําไดขนาดนั้น ความสามารถเราทําไดขนาดนั้น แตเรายังทําไมได 
ก็ชางมัน”๒๑

ในทัศนะของทาน งานกรรมฐานและงานพัฒนาจึงมีความหมายและคุณคาตอ
ชุมชนไมนอยไปกวากัน ทั้งยังสอดคลองเกื้อกูลกันอีกดวย อันลวนสงผลใหมนุษยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อยางครบถวน ชุมชนใดที่มีธรรมเปนพ้ืนฐาน ชุมชนนั้นยอมเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน  
มีความสงบสุข ไมอดอยากแรนแคน แตก็ไมฟุงเฟอเหอเหิม และหากชุมชนนั้นมีการพัฒนา
ประชาชนพออยูพอกิน จิตใจแจมใสไมเรารอนแผดเผาดวยตัณหา และไมถูกบีบคั้นดวย 
ความหิวโหย ก็จะมีจิตนอมไปในทางธรรม ใฝใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม๒๒  

การที่ทานสามารถประสานกรรมฐานซึ่งเปนเรื่องภายในจิตใจ ใหเขากับการ
พัฒนาชุมชนและอนุรักษธรรมชาติซึ่งเปนเรื่องภายนอกไดอยางสอดคลองกลมกลืน ทั้งเปน
แบบอยางที่ดีใหแกพระสงฆและฆราวาสทั้งหลายนั้น ทานจึงเปนพระผูใหญรูปหนึ่งที่กลุม
เสขิยธรรม และพระไพศาล วิสาโล ใหความเคารพนับถือ และเปนที่ปรึกษาทั้งในเรื่องชีวิต
และงานอยูเนือง ๆ 

                                                           
๒๑เรื่องเดียวกัน. 
๒๒พระไพศาล วิสาโล, “ชีวิตและงานของพระครูบรรพตสุวรรณกิจ”, (Online), accessed 20 

February 2011. Available from http://www.visalo.org/ article/person15lpKumkean.htm. 



 ๙๓ 

ผูวิจัยพบวาหลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ ผูเปนทั้งพระวิปสสนาจารย และพระ
นักพัฒนาชุมชน ไดอุทิศตนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และชวยเหลือประชาชนผูยากไร
อยางไมยอทอ  จึงเปนตนแบบและมีอิทธิพลตอพระไพศาล วิสาโลเปนอยางมาก ในทัศนะ
ของความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม การที่พระสงฆควรมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม ธรรมในทัศนะของทานจึงมิใชเรื่องสวนบุคคลเทานั้น หากเปนพื้นฐาน
ของโครงสรางและระบบตาง ๆ ในสังคมดวย จึงจะทําใหสังคมนั้นๆอยูเย็นเปนสุข พระสงฆ
จึงไมจําเปนตองปลีกตัวออกจากสังคม แตสามารถขัดเกลาจิตใจตนไปพรอมกับการทํางานได 
เชนเดียวกับคํากลาวที่วา “การทํางาน คือการปฏิบัติธรรม” 

๓.๒.๖ มหาตมะ คานธี 

มหาตมะ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) หรือท่ีเรียกกันวา Mahatama 
Gandhi นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพชาวอินเดีย เปนผูนําสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกรอง
อิสรภาพของอินเดียจากการเปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรดวยวิธีอหิงสา ซึ่งภายหลังได
กลายเปนตนแบบของการประทวงอยางสันติ 

มหาตมะ คานธี เปนชาวฮินดูที่ไปศึกษาดานกฏหมายที่ลอนดอน ทานมีความสนใจ
เรื่องการตอตานความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเปนพิเศษ และทํางานดานปรับปรุงสิทธิของ
ผูอพยพชาวอินเดียในแอฟริกาใตใหพนจากการกดขี่ขมเหงของกลุมคนนิยมผิวขาวโดยการใช
สันติวิธี เมื่อกลับมายังประเทศอินเดียจึงกลายเปนผูนําในการตอสูเรียกรองเอกราช โดยวิธีการ
ปฏิบัติแบบไรความรุนแรง ดวยความอดทนตามหลักศาสนา เชน การอดอาหาร การนํา
ประชาชนทํานาเกลือเพ่ือบริโภคซึ่งถือวาผิดกฏหมายในขณะนั้น จนถูกจับขังคุกหลายครั้ง  
แตในที่สุดอินเดียก็ไดรับเอกราช ซึ่งเปนการพิสูจนใหเห็นถึงพลังของสันติวิธี 

สันติวิธีในรูปแบบของคานธี ประกอบดวยแนวคิดหลัก ๓ ประการ คือ สัตย 
(Satya) อหิงสา (Ahimsa) และสัตยาเคราะห (Satyagraha) หรือพลังแหงสัจจะ๒๓

คานธีถือวา “สัตย หรือ สัจจะ” นั้น เปนสัจจะอันสูงสุดที่แสดงถึงเอกภาพของ
ชีวิต อันเปนการแสดงออกในรูปลักษณแหงความรัก และการรับใชสรรพสัตว ซึ่งเปน
ความหมายในเชิงอภิปรัชญา โดยเฉพาะเมื่อทานบอกวา “สัจจะ คือ พระเปนเจา” เปนการ
ยืนยันถึงความเชื่อของคานธีที่ประจักษถึงพระเปนเจาวาขาพเจารูสึกถึงพระองคในทุกอณูของ

                                                           
๒๓Wikipidia, “มหาตมะ คานธี”, สารานุกรมเสรี, (๓๐ มกราคม ๒๕๕๐) : ๑. 



 ๙๔ 

รางกาย๒๔ สิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความยึดมั่นตอสัตยของทาน คือ ทานไดใหสัญญากับมารดาวาจะ
ไมแตะตองสุรา เนื้อสัตว และสตรี ซึ่งทานก็ไดปฏิบัติตามอยางเครงครัดในขณะที่อยูที่
ประเทศอังกฤษ  

ดวยความที่คานธีเชื่อมั่นวา สัตยดํารงอยูในชีวิตและสรรพสิ่ง ดังนั้นการทําลาย
ชีวิตและสรรพสิ่งจึงเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทํา การรักษาความดีงามดวยแนวทางอหิงสา จึง
เปนหนทางที่มนุษยจะเขาถึงสัจจะได อหิงสาจึงเปนการฝกและบังคับใจไมใหเกิดการทําราย
หรือแกแคนผูใด อยางไรก็ดีอหิงสามิใชการยอมจํานน หรือ สิโรราบ แตเปนการไมใชความ
รุนแรง เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกสรรพชีวิตทุกระดับ ดังนั้น คานธีจึงมองวา “อหิงสา
เปนพลังที่แทจริงเพียงอยางเดียวของชีวิต ที่ใดมีอหิงสา ที่นั่นยอมมีสัจจะ และสัจจะก็คือ 
พระเปนเจา”  

คานธีเชื่อวา “สัตยาเคราะห” เปนพลังแหงจิตวิญญาณ หรือพลังแหงสัจจะที่
แสดงออกผานอหิงสา หัวใจของสัตยาเคราะห คือ การอุทิศชีวิตใหแกสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตอง 
ดังนั้นการที่ผูปฏิบัติสัตยาเคราะหตายระหวางการตอสูดวยอหิงสา จึงถือเปนการตายที่เกิดขึ้น
กอนที่ศัตรูจะฆาเขา เขาจึงเปนอิสระจากการยึดติดกับรางกาย และไดรับชัยชนะในจิตวิญญาณ
๒๕ อยางไรก็ดีคานธีไดวางกรอบของการปฏิบัติเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ไวดังนี้  

๑. ผูปฏิบัติสัตยาเคราะหตองไมมีความเกลียดชังฝายตรงขามอยูในใจ 
๒. ผูปฏิบัติสัตยาเคราะหจะตองทนทุกขทรมานจนถึงที่สุด 
๓. การสวดภาวนาดวยความศรัทธาในพระเปนเจา เปนสิ่งที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติสัตยาเคราะห 
๔. ตองตอสูเพ่ือความถูกตอง และเปนไปตามทํานองคลองธรรมเทานั้น 
ผูวิจัยมีความเห็นวา การตอสูดวยอหิงสาของคานธีนั้น เกิดจากแรงศรัทธาตอ 

พระเปนเจา หรือ สัจจะ และเพราะความเชื่อที่วาพระเปนเจาดํารงอยูทุกหนแหง จึงไมควรใช
ความรุนแรง หรือเกลียดชังตอฝายตรงขาม แตสิ่งที่ เราตองเปนศัตรูหรือตองกําจัด คือ  
ความอยุติธรรม และความชั่วรายที่มีอยูในจิตใจของคนตางหาก แนวคิดเชนนี้มีอิทธิพลตอ
พระไพศาล วิสาโลเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากงานเขียนของทานหลายชิ้นที่ไดบรรยายไว
อยางชัดเจน อีกทั้งทานไดนําแนวทางการตอสูดวยอหิงสามาใชในชีวิตจริง ยกตัวอยางเชน ใน

                                                           
๒๔M.K.Gandhi, Non-Violence in Peace & War, Vol.1 (Ahmedabad : Navajian publishing 

House, 1948), p. 414. 
๒๕M.K.Gandhi, My Non-Violence, p. 4. 



 ๙๕ 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ที่ทานและเพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตรถูกประชาชนเตะตอยทุบตี
เพราะเขาใจผิดวาเปนคอมมิวนิสต แทนที่ทานจะโกรธเกลียดผูที่ทํารายทาน ทานกลับรูสึก
สงสาร ใหอภัย และเขาใจดีวาความโกรธความเกลียดตางหากที่เปนศัตรูที่แทจริงของมนุษย 
และยิ่งมั่นใจในแนวทางอหิงสา เพราะอหิงสามิไดมุงทํารายคนหรือผูเปนศัตรูของเรา แตมุง
ตอสูกับความโกรธเกลียดทั้งในตนเองและในผูอื่นตางหาก การยึดมั่นในอหิงสาจึงเปนเหตุ
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหความขัดแยงและความรุนแรงลดนอยลง  

 
๓.๓ แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงของพระไพศาล วิสาโล 

 
ทุกวันนี้ความขัดแยงเกิดขึ้นไดงายเพียงเพราะความแตกตางทางความคิด ความ

เชื่อ  ศาสนา และสีผิว ทั้งยังสามารถเกิดขึ้นไดทุกหนแหงไมเวนแมแตในครอบครัวหรือบาน
เดียวกัน แตความขัดแยงหรือความแตกตางไมจําเปนตองนําไปสูความแตกแยกเสมอไป หาก
ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทุกฝาย รูจักใชสันติวิธีในการแกปญหา๒๖

ผู วิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการใชพุทธสันติวิธีใน 
การจัดการความขัดแยง และความรุนแรงของพระไพศาล วิสาโล ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ความหมายและลักษณะของความขัดแยง 

ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล นั้น มองวาความขัดแยงมีความหมายใน
หลากหลายมิติ  คือมิไดหมายถึง สิ่งที่กอผลลบเสมอไป แตอาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทามกลาง
กระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเกาสูสิ่งใหม จากความเลวสูความดี  ซึ่งตัวของ
ความขัดแยงเองอาจเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ได  ดังนั้น  
ความขัดแยงจึงเปนปรากฏการณธรรมดาของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในขณะที่การพยายาม
ระงับความขัดแยงดวยการปดกั้นไมใหแสดงออกมา และการไมพยายามที่จะขจัดรากเหงา
ของมัน มีสวนทําใหความขัดแยงเหลานั้นขยายตัวกลายเปนความรุนแรงได ๒๗

                                                           
๒๖พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), 

คําปรารภ หนา ๙. 
๒๗พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 

(ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หนา ๓๐ – ๓๑. 



 ๙๖ 

สวนความรุนแรง (Violence) นั้น พระไพศาล วิสาโลใหคําจํากัดความวา คือ สิ่ง
ที่ตรงขามกับสันติ ซึ่งหมายรวมถึงความรุนแรงทางกายภาพ ไมวาจะเปนการทะเลาะวิวาท 
ตอสู ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน หรือการเบียดเบียนทางทรัพยสินในรูปแบบตางๆ ทั้งการ
ปลนสะดม ลักขโมย อาชญากรรม หรือสงครามก็ตาม และความรุนแรงทางจิตใจ เชน ถูก
ขมขูหรือบีบคั้นทางจิตใจจนเกิดความตระหนกตกใจ หวาดกลัว โดดเดี่ยว อางวาง รูสึก
เหมือนถูกกีดกัน ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกรังเกียจเดียดฉันทจากผูอื่น ๒๘  

หรืออีกนัยหนึ่ง ความรุนแรง คือ สิ่งใดก็ตามที่บั่นทอนมนุษยมิใหบรรลุถึง
ศักยภาพของตน ขัดขวางมิใหเขาไดเปนมนุษยที่สมบูรณพรอม อาจเปนปจจัยทางสังคม 
ที่สงผลทางอารมณทําใหผูคนรูสึกวาถูกกดขี่ เกิดความตื่นตระหนก หวาดกลัว หรืออาจเปน
การเอาเปรียบขูดรีดทางเศรษฐกิจก็ได๒๙

นอกจากนี้ยังสามารถแบงความรุนแรงออกเปน  ๒  ลักษณะใหญๆ  คือ 
ความรุนแรงทางตรง ซึ่งเปนความรุนแรงระหวางบุคคลตอบุคคล มีผูกระทําและผูถูกกระทํา
อยางชัดเจน กับ ความรุนแรงทางโครงสราง ซึ่งเกิดจากโครงสรางทางสังคมที่ไมเปนธรรม 
สงผลใหคนในสังคมตองไดรับความทุกข จากการถูกบั่นทอนทางกายเนื่องดวยความยากจน 
เจ็บปวย ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกบั่นทอนทางจิตใจจากความรูสึกหวาดหวั่น ไมมั่นคง  
ขาดความปลอดภัย ความรุนแรงชนิดนี้มักไมเห็นผูกระทําโดยตรงชัดเจน แตอาจมีบางคนที่มี
สวนเกี่ยวของในกระบวนการดังกลาว แตเขาเหลานั้นก็เปนเพียงกลไกของโครงสราง หรือ
เปนสื่อกลาง (agent) ของความรุนแรงเทานั้น  

ขอแตกตางระหวางความรุนแรงทางตรง กับความรุนแรงทางโครงสราง คือ ผูที่
ถูกกระทําดวยความรุนแรงทางตรง นอกจากจะเห็นหรือรับรูความรุนแรงไดชัดเจนแลว ยัง
อาจมีปฏิกิริยาตอตาน แตความรุนแรงทางโครงสรางนั้น เกิดขึ้นอยางเงียบๆ แอบแฝง แลเห็น
ไมชัด  นอกจากนี้ผูตกเปนเหยื่อยังอาจถูกโนมนาวใหยอมรับโดยดุษฎี ความรุนแรงสวน
บุคคลเกิดขึ้นเปนครั้งๆไป แตความรุนแรงทางโครงสราง เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนกระแสขึ้น
บางลงบาง จนกวาเหตุปจจัยของโครงสรางนั้นจะหมดไป ๓๐

  

                                                           
๒๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕. 
๒๙“อดัม เคิรล”, พระไพศาล วิสาโลอางไวในเรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐. 
๓๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖. 



 ๙๗ 

 
 

แผนภูมิ ๓.๑  แสดงประเภทตางๆ ของความรุนแรง 
 
ดังนั้น ความรุนแรงจึงมีหลายลักษณะ หลากมิติ มีทั้งที่เกิดจากเจตนาและ 

ไมเจตนา อยางไรก็ดีความรุนแรงมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนสิ่งที่กระทําตอบุคคล
ในทางขัดขวาง บั่นทอน ใหตกต่ําลง อันเปนสาเหตุใหเกิดชองวางหรือความแตกตางระหวาง
ศักยภาพกับความเปนจริงของมนุษย๓๑

๓.๓.๒ ประเภทของความขัดแยง 

พระไพศาล วิสาโลมีความเห็นวา ความรุนแรงมิใชความขัดแยง เพราะความ
ขัดแยงเปนปรากฏการณธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ในขณะที่เราสามารถละเวน 
ความรุนแรงไดหากมีการจัดการที่เหมาะสมดีพอ ดังนั้น เราจึงจําเปนตองศึกษาความขัดแยง
ใหเขาใจอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะความขัดแยงแตละประเภทก็ยอมมีวิธีการบริหารจัดการที่
แตกตางกัน 

                                                           
๓๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘. 



 ๙๘ 

ถึงแมสังคมปจจุบันจะมีความสลับซับซอนมากกวาในอดีตก็ตาม ทานไดแบง
ความขัดแยงที่มีอยูในสังคมปจจุบันออกเปน ๓ กลุมใหญ คือ   

  ๓.๓.๒.๑ ความขัดแยงในทางเศรษฐกิจ 

  เปนความขัดแยงที่เกี่ยวกับการดํารงชีพโดยปกติ  เชน ระหวางกรรมกรกับ
นายทุน เกษตรกรกับพอคา ประเทศกําลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแลว  

  ๓.๓.๒.๒ ความขัดแยงในทางสังคม 

  เกิดจากความแตกตางทางคานิยม ประเพณี วิถีชีวิต เพศ และความเชื่อ เชน 
ความขัดแยงทางเชื้อชาติ ความขัดแยงทางเพศ ความขัดแยงทางศาสนา 

  ๓.๓.๒.๓ ความขัดแยงทางการเมือง 

  เกิดจากความแตกตางทางความสัมพันธในเชิงอํานาจ เชน ความขัดแยง
ระหวางพลเรือนกับทหาร ระหวางประชาชนกับฝายปกครองประเทศ ระหวางทองถิ่นกับ
สวนกลาง และระหวางคูแขงทางการเมือง 

  ความขัดแยงที่กลาวมาแลวนั้น เปนความขัดแยงภายนอกที่เกิดขึ้นระหวาง
บุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุมบุคคล อยางไรก็ดีทานเสนอวายังมีความขัดแยงอีกชนิด
หนึ่งที่มนุษยเราตองดูแลและจัดการดวยสติปญญาอยางไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ ความ
ขัดแยงภายในตัวเอง๓๒ เนื่องจากการไมรูเทาทันความรูสึกนึกคิดของตน จนเกิดความเครียด
สับสน วุนวายใจ แปลกแยกกับตัวเอง เปนทุกข จิตใจเศราหมอง ซึ่งหากปลอยทิ้งไวความ
ขัดแยงภายในก็อาจลุกลามกลายเปนความขัดแยงภายนอกเพิ่มขึ้นได 

๓.๓.๓ ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง  

พระไพศาล วิสาโล มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงออกเปน ๒ 
ลักษณะ คือ 

                                                           
๓๒พระไพศาล วิสาโล, “จะใชชีวิตอยางไรใหเปนสุขในชวงปใหมและทุก  ๆวัน”, (Online), accessed 

18 February 2011. Available from http://www.visalo.org/  article/peaccNewYear54.htm 



 ๙๙ 

  ๓.๓.๓.๑ การเปล่ียนแปลงในแงจุดมุงหมาย 

  เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ฝายที่สูญเสียประโยชนหรือตกเปนเบี้ยลางของ
สถานการณดังกลาว ยอมเรียกรองใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ในขณะที่อีกฝายหนึ่งยอมมี
ปฏิกิริยาตอบโตเพื่อรักษาสถานการณเดิมที่ตนไดประโยชนใหคงอยูตอไป นั่นแสดงวา 
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นยอมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ซึ่งพระไพศาล มอง
วาทาทีของคูกรณีที่มีตอความขัดแยง สามารถสรุปไดเปน ๕ แบบ๓๓ ดังนี้  

  ๑. ปฏิกิริยา เปนทาทีตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปน
การฝนความเปนจริง เพราะความเปนจริงในทุกระดับลวนมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอยาง
ไมจบสิ้น ซึ่งเปนไปตามหลักไตรลักษณ 

  ๒. อนุรักษ เปนการเปลี่ยนแปลงที่มุงจะรักษาผลประโยชนแตเดิมของตน 
หรือแบบแผนเดิมที่ตนยึดถือไว โดยยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงแตเพียงเปลือกนอก โดย
ระมัดระวังไมใหกระทบกับเนื้อในเดิมเปนอันขาด  

  ๓. ปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงกรณีนี้มิไดเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของฝายที่
ไดเปรียบเทานั้นแตยังตอบสนองความตองการของอีกฝายหนึ่งดวย โดยมุงที่จะประสาน
ประโยชนของทั้งสองฝาย  ดวยแบบแผนการปฏิบัติแบบคอยเปนคอยไป  

  ๔. ปฏิวัติ มักเกิดขึ้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปถูกสกัดขัดขวาง 
หรืออาจมีการปฏิรูปเกิดขึ้นแลวแตมีจุดออนบกพรอง ไมสามารถสนองประโยชนของฝายที่
เรียกรองความเปลี่ยนแปลงได หรือการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาไมสามารถแกไขรากเหงาของ
ปญหาได จึงมีกระแสเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมแบบถอนรากถอนโคน 
การปฏิวัติจึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วฉับพลัน 

  ๕. อนาธิปไตย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไรทิศทาง ไมมีจุดหมายที่แนนอน
เดนชัด เปนแตความตองการที่จะไปใหพนจากสถานะเดิมที่เปนอยูโดยไมมีเหตุผล และพรอม
ที่จะตอตาน ขัดขวาง ลวงละเมิดแบบแผนเดิมที่ตนเองไมตองการทุกวิถีทาง  

 จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงตามขอ ๑ ถึง ๔ เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดมุงหมาย
แนชัด โดยยึดถือวิธีการเปลี่ยนแปลงเปนเหมือนกระบวนการที่นําไปสูเปาหมายที่ตองการ 
ไมใชยึดกระบวนการเปนตวัเปาหมายเองอยางที่อนาธิปไตยเปน   

                                                           
๓๓พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, หนา ๓๑ – ๓๓. 



 ๑๐๐ 

  ๓.๓.๓.๒ การเปล่ียนแปลงในแงของวิธีการ 

  นอกจากนี้ทานยังเสนอวาหากพิจารณาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในแง
ของวิธีการ แทนจุดมุงหมาย สามารถสรุปไดออกเปน ๒ แบบ๓๔ คือ  

  ๑. การเปล่ียนแปลงโดยใชความรุนแรง 
 สวนใหญจะเปนความรุนแรงสวนบุคคล เชน การทําลายทรัพยสิน รางกาย 

ชีวิต จิตใจ โดย การใชอาวุธขมขูทํารายเพื่อใหอีกฝายยินยอมเปลี่ยนแปลงตามความตองการ
ของตน หรือการใชอาวุธกําจัดคูกรณี เพ่ือเปดทางใหตนมีโอกาสเขามาทําการเปลี่ยนแปลง 

  ๒. การเปล่ียนแปลงโดยไมใชความรุนแรง 
  การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้  ทําโดยการพูดจาโนมนาว หวานลอม สราง

สถานการณ ใหอีกฝายหนึ่งคลอยตามจนยินยอมใหความรวมมือในการเปลี่ยนแปลงโดย
สมัครใจ หรือสรางสถานการณบีบบังคับใหฝายตรงขามรูสึกจํายอมตองเปลี่ยนแปลงตาม 

 
๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับสันติวิธีในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล 

 
พระไพศาล วิสาโล เปนผูที่มีความสนใจในการนําสันติวิธีมาใชในกระบวนการ

ทํางาน และการแกปญหาความขัดแยงในแงมุมตางๆ มาเปนเวลานาน ซึ่งจากการศึกษาพบวา
ทานมีความรูความเขาใจในสันติวิธีในหลายแงมุม ดังนี้  

๓.๔.๑  ความหมายและลักษณะของสันติวิธี 

พระไพศาล วิสาโล ไดใหคํานิยามของสันติวิธีไวว

                                                          

า เปนวิธีการแกไขความ
ขัดแยง หรือการตอบโตในแตละสถานการณ โดยปราศจากการใชความรุนแรงตอคูกรณี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประทุษรายตอรางกายและและชีวิต๓๕ สันติวิธีจึงเปนการกระทําที่
รวมถึง การเขียน การพูด การเจรจา  การประชุม ตกลงแกขอพิพาท กระบวนการทางกฎหมาย
หรือศาล และการปฏิบัติการไรความรุนแรง อยางเปนแบบแผนหรือเปนระบบที่สอดคลองกัน 

 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓-๔๐. 
๓๕ไพศาล วงศวรสิทธิ์, สรางสันติดวยมือเรา: คูมือสันติวิธีสําหรับนักปฏิบัติการไรความรุนแรง, 

(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๓๓), หนา ๒๖–๒๘. 



 ๑๐๑ 

ดังนั้น สันติวิธี จึงเปนการเผชิญหนากับความขัดแยง มิใชการยอมจํานนสยบราบคาบอยางที่
คนสวนใหญเขาใจ๓๖

นอกจากนี้ ทานยังตั้งขอสังเกตวา สันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง 
โดยมองวา “เมื่อพูดถึงสันติภาพ เรามักนึกถึงสิ่งที่ตรงกันขามกับสงคราม อันไดแก ภาวะที่
ปลอดพนจากการรบราฆาฟนกัน และความโกลาหลอลหมาน ความหมายนัยลบดังกลาวแม
จะไมผิด แตก็ยังไดความไมครบถวนสมบูรณ” ๓๗ และหากมองโดยองครวม “เราตองมอง
ความหมายในเชิงบวกดวย กลาวคือเปนภาวะที่สงบ ราบรื่น ผูคนดํารงชีวิตเปนสุข และมี
สมานฉันทตอกัน” ๓๘ ดังนั้น วิธีการที่ไรความรุนแรง มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดย
ที่ในตัวมันเองก็เปนวิธีการซึ่งใหความเปนธรรมแกทุกฝาย เราอาจจะเรียกวิธีการดังกลาววา 
“สันติวิธี”๓๙

ดังนั้น ทานจึงมองวา “สังคมอันสันติ” หมายถึง สังคมที่ไมมีการรบพุง เขนฆา
ทําลายกัน เปนสังคมที่คนในสังคมอยูเย็นเปนสุข ไมอัตคัดฝดเคือง ไมมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ 
มีความสัมพันธตอกันอยางราบรื่น เอื้อเฟอเผื่อแผกัน โดยที่สภาพแวดลอมทั้งในทาง
ธรรมชาติและทางสังคมตางก็เกื้อกูลตอการดํารงอยูของชีวิตอยางมีคุณภาพ ปราศจากการบีบ
คั้นทั้งทางรางกายและจิตใจ๔๐  

หากมองกวางขึ้นถึงระดับประเทศ  สันติสุข ก็คือ การไมมีสงครามภายในและ
ภายนอก สงบจากอาชญกรรมตามสมควร ผูคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ไมมีความอดอยากยากแคน สังคมมีความกลมเกลียวกัน โดยที่สิทธิ
เสรีภาพของปจเจกบุคคล ไดรับการปกปองและค้ําประกัน ไมมีการแบงแยกกีดกันดวยเหตุ
แหงสีผิว เพศ วัย ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ และชาติกําเนิด ผูคนสัมพันธกันดวยคุณธรรมยิ่งกวา

                                                           
๓๖พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, หนา ๔๙. 
๓๗พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, กาญจนา 

แกวเทพ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 
๓๘พระไพศาล วิสาโล “องครวมแหงสันติภาพ”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐  ป สันติภาพไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘),  หนา ๒๔–๒๗. 
๓๙พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, หนา ๒๓–๒๘. 
๔๐พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, หนา ๒๑. 



 ๑๐๒ 

การแขงขันเพื่อแสวงหาประโยชนจากกันแตฝายเดียว ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยวิถีทางการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง๔๑   

จากการที่สันติวิธีมีความหลากหลาย จึงทําใหมีระดับของความสันติแตกตางกัน
ไป โดยมีลักษณะที่เปนพ้ืนฐานรวมกัน๔๒ ดังนี้   

  ๓.๔.๑.๑ สันติวิธีเปนความพยายามในการแกไขขอขัดแยง หรือเพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

  จากลักษณะดังกลาว สันติวิธีจึงมิใชการอยูเฉยๆโดยไมกระทําสิ่งใด ในทาง
ตรงกันขาม การกระทําอยางสันติบางครั้ง อาจรวมถึงอริยะขัดขืน การงดการกระทําบางอยาง
โดยปฏิเสธการมีสวนรวมในสิ่งที่ไมชอบธรรมเพื่อแสดงถึงการคัดคานไมเห็นดวย 

  ๓.๔.๑.๒ สันติวิธี ตลอดจนปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น มีความหมาย
ครอบคลุมถึงวิธีการอ่ืนๆ ไมจําเพาะแตการประทวงคัดคานเทานั้น 

  วิธีการของสันติวิธีจึงมีทางเลือกมากมาย ที่ไมเพียงแตละเวนความรุนแรง
สวนบุคคล และความรุนแรงทางโครงสรางแลว แตยังสงเสริมใหเกิดความรัก ความเอื้ออาทร 
การเอื้อเฟอเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต และความคิดใหสูงขึ้นอีก
ดวย  

  ๓.๔.๑.๓ สันติวิธี

                                                          

เปนทางสายกลางระหวางการยอมจํานน กับการใชความ
รุนแรงตอบโต 

  ทั้งการยอมจํานน และการใชความรุนแรงตอบโตมีทั้งขอดี และขอเสีย 
ในขณะที่สันติวิธีเปนทางสายกลางที่ผนวกเอาสวนดีของทั้งสองเขาดวยกัน และขจัดขอเสีย
ออกไป นั่นคือ ผูที่ใชสันติวิธีจะไมยอมนิ่งเฉย แตจะเรงลงมือแกไขปญหาโดยปราศจากการ
ใชความรุนแรง 

 

 
๔๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๙-๖๑. 



 ๑๐๓ 

ขอดี
ไมกาวร าว/
ไมทําร าย

มุงขจดัสิง่
ไมดีออกไป

ขอเสีย ไมแกปัญหา ทําร ายคูกรณี

ลกัษณะเดน
ของสนัติวิธี

ความรุนแรง
ลกัษณะเดน

การยอมจํานน
ลกัษณะเดน

 
 
แผนภูมิ ๓.๒  แสดงลักษณะเดนของความรุนแรง การยอมจํานน และสันติวิธี 

 
  ๓.๔.๑.๔ เปนวิธีการที่ทุกคนมีสวนรวมไดเทาเทียมกัน 
  กระบวนการสันติวิธีนั้น เปดกวางใหทุกคนเขารวมไดโดยไมมีขอจํากัดไมวา

จะเปนหญิงหรือชาย เด็กหรือคนแก แมกระทั่งคนพิการ โดยแตละคนสามารถเลือกวิธีการ
ของสันติวิธีที่เหมาะสมกับตน เนื่องจากการตอสูดวยสันติวิธีไมจําเปนตองใชพละกําลังหรือ
สมรรถนะทางรางกายแตอยางใด   

  นอกจากนี้ทานยังมองวา สันติวิธีเปนปฏิบัติการที่ไรความรุนแรง มีคุณสมบัติ
พิเศษอยูในตัวเอง คือ มีทั้งพลังและกลไกในการบรรลุเปาหมายได เนื่องจากเปนวิธีการที่เต็ม
ไปดวยไมตรีตอทุกฝาย ซึ่งสามารถลดทอนความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถ
ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย และทางใจแกบุคคลที่เกี่ยวของในความ
ขัดแยงนั้นๆได โดยไมจํากัดเพศ วัย หรือ สถานะ และเมื่อคนเหลานั้นตระหนักถึงคุณคาของ
สันติวิธี ก็จะคนพบพลังแหงสันติที่มีอยูในตนเองไดในที่สุด๔๓   

 
 
 

                                                           
๔๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๓. 



 ๑๐๔ 

๓.๔.๒ สมมติฐานของสันติวิธี 

 พระไพศาล วิสาโลมองวา สันติวิธีไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นอยางบังเอิญ แตเปนแบบ
แผน หรือระบบการกระทําที่สอดคลองกัน โดยเกิดขึ้นจากทัศนะ หรือสมมติฐานพื้นฐานใน
การมองโลกหลายๆแนวประกอบกัน๔๔ คือ  

  ๓.๔.๒.๑ ความขัดแยงเปนธรรมดาของชีวิตและของสังคม 

  ความขัดแยงเปนสิ่งที่มีอยูจริง ที่เราไมอาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได แต
สามารถแกไขจัดการได สันติวิธีมิไดหมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือจํานนตอความขัดแยง แต
ขณะเดียวกันก็มิใชเปนการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้น หากเปนเพียงการทําความขัดแยงที่
แฝงเรน หรือพยายามปกปดนั้นปรากฏออกมาตามที่มันเปน โดยไมใหลุกลามขยายตัว  

  สันติวิธีอาจกอใหเกิดขึ้นไดในจิตใจของคูกรณี ทําใหเกิดการตอสูภายใน
ระหวางมโนธรรมสํานึกกับอกุศลจิต เกิดความสับสนวุนวายใจ ลังเลสงสัยในสิ่งที่ตนทํา 
ภาวะขัดแยงเชนนี้เปนสวนสําคัญใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความดีงาม  

 
  ๓.๔.๒.๒ ในความขัดแยงนั้น ไมมีฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายถูกหรือผิดโดย

สมบูรณ 

  ความขัดแยงมักเกิดจากการมองความจริงจากคนละดาน มีมุมมองตอปญหา
ตางกัน ขอเท็จจริงที่แตละฝายรับรู หรือคิดวาตนเองรูก็ยอมแตกตางกัน ความคิดที่วาไมมีฝาย
ใดฝายหนึ่งที่ถูกตองสมบูรณ หรือผิดอยางสิ้นเชิง ทําใหฝายใดฝายหนึ่งทั้งไมมีสิทธิ์และไม
สามารถอางความชอบธรรมที่จะกําจัดอีกฝายหนึ่งได แนวคิดเชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหการใช
ความรุนแรงไมมีความชอบธรรมแลว ยังเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหใชวิธีสันติวิธีแกไขขอ
ขัดแยงดวย 

  ๓.๔.๒.๓ ความขัดแยงนั้นจะระงับไปไดตอเม่ือทุกฝายรวมกันแกไข 

  คนทุกคนและทุกฝายมีศักยภาพที่จะเขารวมแกปญหา ดังนั้นการชี้ใหคูกรณี
เห็นถึงปญหาที่เปนสาเหตุของความขัดแยง จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่นําไปสูการแกปญหา 
                                                           

๔๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑-๕๙. 



 ๑๐๕ 

  สันติวิธีนอกจากจะเอื้อใหเกิดกระบวนการสื่อสารปญหาและขอเท็จจริงอยาง 
แจมชัดทั้งสองฝาย ยังเปดโอกาสใหทุกฝายมีบทบาทในการแกปญหาดวยการริเริ่ม หรือ 
การรวมมือกับอีกฝาย 

  ๓.๔.๒.๔ ทุกคนมีความเปนมนุษยเหมือนกัน 

  แนวคิดนี้เชื่อวาคนทุกคนตางมีจิตใจที่ใฝในความดีงาม มีความรักความ
ปรารถนาดีตอผูอื่น แมจะเปนคนที่มีจิตใจหยาบกรานเพียงใด หากไดสัมผัสกับคุณความดีที่
แผมาถึงจิตใจตน ก็พรอมจะแปรเปลี่ยนใหออนโยนลงได การยินยอมถูกกระทําหรือยอมรับ 
ความเจ็บปวดโดยไมตอบโตกลับดวยความรุนแรง จึงสามารถปลุกเราความดีงามที่ซอนอยูใน
สวนลึกของคูกรณี ทําใหมโนธรรมและความดีงามที่ซอนอยูในสวนลึกของเขากลับมีพลัง
ขึ้นมา จนสามารถยับยั้งพฤติกรรมที่มิชอบ และหนุนใหเกิดการกระทําที่ดีงามขึ้นมาแทนได 

  ๓.๔.๒.๕ ศัตรูของมนุษยที่ตองกําจัด มิใชตัวบุคคล หรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
หากคือความเลวรายภายใน 

  แนวคิดนี้เชื่อวาความอคติ มิจฉาทิฏฐิ ความโลภ ความโกรธ   ความหลง  
ความเลวรายที่ ซุกซอนอยูในจิตใจของคนตางหากที่เปนสิ่งชักนําใหคนทําผิด ดังนั้น สันติวิธี
จึงมิไดมีเปาหมายที่ตัวบุคคล แตมุงไปที่การกระทําอันมิชอบ ตลอดจนปจจัยภายในภายนอก
ที่บมเพาะใหเกิดกระทําดังกลาวขึ้นมา 

 
  ๓.๔.๒.๖ วิธีการตองสอดคลองกับเปาหมาย 

  แนวคิดนี้เชื่อวา กระบวนการของสันติวิธีเทานั้น ที่จะนําไปสูสังคมอันสันติ 
ซึ่งเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหทุกคนสามารถมีสวนรวมในการ คิดคนหาวิธีการตอสูอยาง
เหมาะสมและเทาเทียม 

  ๓.๔.๒.๗ อํานาจมิไดเกิดจากอาวุธ 

  แนวคิดนี้เชื่อวา อํานาจขึ้นอยูกับการยอมรับหรือการยินยอมเชื่อฟงของผูอื่น 
มิไดเกิดจากอาวุธ หากผูใชสันติวิธีสามารถสรางการยอมรับในหมูประชาชนและแนวรวมของ



 ๑๐๖ 

คูกรณีได ก็จะมีอํานาจมากพอที่จะสงผลการกระทําตอคูกรณีได โดยไมจําเปนตองใชความ
รุนแรง 

๓.๔.๓ ประเภทของสันติวิธี  

ทัศนะของพระไพศาล วิสาโล นั้น มองวาสันติวิธีมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับ
ลักษณะการจําแนกที่แตกตางกันไป ในที่นี้จะใชวิธีจําแนก ๓ แบบหลัก คือ   

  ๓.๔.๓.๑ จําแนกประเภทตามลักษณะการแสดงออก๔๕  

  ซึ่งสามารถทําไดหลายระดับ เชน  การแสดงออกระดับบุคคลโดยการเจรจา
หวานลอมหรือใชเอกสารตางๆประกอบ  ซึ่งรวมไปถึงปฏิบัติการไรความรุนแรงทางการ
กระทํา เชน การนัดหยุดงาน การเดินขบวนอยางสงบ หรือ การสรางทางเลือกใหมๆ ที่
สรางสรรคขึ้นมาแทนก็ได  นอกจากนี้อาจใชกระบวนการทางสถาบันตางๆ เชน กระบวนการ
ทางการปกครอง ทางกฎหมาย เปนเครื่องมือชวยในการตอรอง    

  ๓.๔.๓.๒ จําแนกประเภทตามระดับของสันติ๔๖

  การจําแนกประเภทแบบนี้มุงไปที่ระดับความเขมขนของสันติวิธีต้ังแต นอย
มาก ไปจนถึงการใชเต็มรูปแบบ แบงเปน 

๑.  สันติวิธีเพียงครั้งคราว ลักษณะนี้ผูใชเองยังไมเชื่อมั่นในสันติวิธีเทาใดนัก 
จึงเลือกใชบางเปนบางครั้งสลับกับการใชความรุนแรง  

๒.  สันติวิธีที่เปนแนวรวมกับการใชความรุนแรง ถึงแมผูใชจะเชื่อมั่นและ
เลือกใชสันติวิธีในการแกปญหา แตก็พรอมที่จะรวมมือกับแนวรวมที่ยังคงใชความรุนแรงอยู 

๓.  สันติวิธีที่ปฏิเสธความรุนแรง เปนระดับที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกกรณี ทั้ง
ไมยอมเปนสวนหนึ่ง ไมเกี่ยวของ และไมใหความรวมมือกับผูใชความรุนแรงเปนอันขาด 

๔.  สันติวิธีแบบปฏิเสธการฆาในทุกกรณี เปนการยอมรับสันติวิธีทั้งวิถีแหง 
การกระทํา และวิถีชีวิต โดยปฏิเสธที่จะเบียดเบียนชีวิตทั้งมนุษยและสัตว ผูท่ี

                                                          

ปฏิบัติสันติวิธี
ระดับนี้จะปฏิเสธการทานเนื้อสัตวเด็ดขาด 

 
๔๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๗. 
๔๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๙. 



 ๑๐๗ 

๕.  สันติวิธีแบบปฏิเสธการทําลายแมแตทรัพยสิน  ในระดับนี้จะปฏิเสธ 
การประทุษรายทั้งตอชีวิตรางกายมนุษย และทรัพยสิน 

๖.  สันติวิธีแบบเครงครัดในหลักธรรมพื้นฐานทางศาสนา  ผูที่ใชสันติวิธีระดับ
นี้นอกจากยึดมั่นที่จะไมเบียดเบียนผูอื่นทั้งรางกายและทรัพยสินแลว ยังยึดมั่นตอคําสอนทาง
ศาสนาในการรักษาสัจจะไมเบียดเบียนผูอื่นดวยวาจา และมองวาผูอื่นก็มีศักดิ์ศรีและ 
ความเปนมนุษยเทาเทียมกัน  

 ทานยังใหความเห็นอีกวา แตละคนอาจเลือกใชสันติวิธีไดหลายประเภท 
ไปพรอมๆ กัน แลวแตความเหมาะสมกับสถานการณ  

  ๓.๔.๓.๓ จําแนกประเภทตามระดับของเปาหมาย๔๗

  การจําแนกประเภทแบบนี้มุงไปที่เปาหมายเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน ๕ ระดับ 
คือ  

๑.  สันติวิธีระดับชีวิต มุงไปที่การพัฒนาตนเองใหเกิดสันติภาพในใจ จึงมี 
ความสงบเย็น มีจิตใจออนโยน พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มใจ 

๒.  สันติวิธีในแวดวงรอบตัว เปนระดับของการใชสันติวิธีเพื่อแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นใกลตัว เชน ในครอบครัว ที่ทํางาน เพ่ือสรางความปรองดอง 

๓.  สันติวิธีในชุมชนทองถิ่น เปนระดับของการสรางความเสมอภาคภายใน
ชุมชน เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สงบ ไมเบียดเบียนกัน รวมถึงการรวมมือรวมใจ
พัฒนาชุมชนใหเจริญ และมีสภาวะที่เกื้อกูลตอการดํารงชีวิตอยางสันติ 

๔.  สันติวิธีในสังคม  เปนระดับของการใชสันติวิธีในการแกปญหาเชิง
โครงสรางที่ไมเปนธรรมของสังคม และนําไปใชในการพัฒนาโครงสรางที่เกื้อกูลตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดีงาม สงเสริมใหเกดิความยุติธรรมขึ้นภายในสังคม  

๕.  สันติวิธีระหวางประเทศ คือ การใชสันติวิธีเพื่อระงับขอพิพาทระหวาง
ประเทศ  ใชในการยุติสงคราม หรือปองกันการรุกรานระหวางประเทศ ภูมิภาค และระดับ
โลก รวมไปถึงการนําสันติวิธีไปใชในการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาประเทศใหเกิด
สันติสุขรวมกัน 

 

                                                           
๔๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐. 



 ๑๐๘ 

ตารางที่ ๓.๑  แสดงสันติวิธี ๕ ระดับ 
 

ระดับ 
ลักษณะ 

ภายใน แวดวง 
รอบตัว 

ชุมชน 
(ทองถิ่น) 

สังคม 
(ประเทศ) 

ระหวาง 
ประเทศ 

นัยลบ 
(แกไขขอ
ขัดแยง ลดการ
เบียดเบียน) 
 

 
- เอาชนะตัวเอง 
- ลดความเห็น
แกตัว  

 
- แกไขขอวิวาท 
- ลดการ 
เบียดเบียน 

 
- ลดการเอารัด 
เอาเปรียบ 
-การแบงฝกฝาย 

 
- ลดความ 
รุนแรงในสังคม 
 - คัดคาน 
โครงสราง 
ที่ไมเปนธรรม 

 
- ลดกําลังอาวุธ 
- ปองกัน
ประเทศแบบ
ไมรุกราน 

นัยบวก 
(สงเสริม 
 สรางสรรค 
เกื้อกูล) 
 
 

 
- พัฒนาพลังใน
การเกื้อกูล
ผูอื่น  

- มีจิตใจที่สงบ
เมตตา 

 
- สรางความ
ปรองดอง 

- ชวยเหลือ
เอื้อเฟอซึ่งกัน
และกัน 

 
- สงเสริมความ
สามัคคี 

- พัฒนาชุมชน 

 
- สงเสริมระบบ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- ชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 

 
- สงเสริมความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ 

 

 
๓.๔.๔ พลวัตของสันติวิธี  

พระไพศาล วิสาโลมีความเชื่อวา ความสําเร็จของสันติวิธีเกิดจากพลังที่มีอยู
ภายใน ซึ่งจะมีมาก หรือนอย ขึ้นอยูกับปจจัยภายในและภายนอกที่มีอยูมากมาย พลังดังกลาว
เกิดขึ้นไดโดยไมจําเปนตองใชอาวุธ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑. พลังทางการเมือง  
 เปนพลังที่เกิดจากการแสดงออกทางกิริยาอาการภายนอกอยางสันติ แตทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังอํานาจเดิมที่เคยมีอยูในสังคม การใชกระบวนการของสันติวิธี
โดยการเพิกถอนการยินยอมเชื่อฟงที่เคยมีอยูแตเดิม หรือปฏิเสธที่จะใหความรวมมือแกผูมี
อํานาจเดิม ไมวาจะทําการดื้อแพงเพียงลําพัง หรือกระตุนใหผูอื่นหรือฝายอื่นรวมมือในการ
เพิกถอนการยินยอมเชื่อฟง สามารถลดทอนอํานาจเดิมได ๔๘ เชน กรณีที่ประชาชนในประเทศ
ลิเบีย ออกมาประทวงขับไลผูนํารัฐบาล ตอมาทหารหลายกลุมในกองทัพพากันเขารวม 

                                                           
๔๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๕ – ๙๐. 



 ๑๐๙ 

การประทวงดังกลาว ทําใหอํานาจรัฐสั่นคลอนอยางไมเคยเปนมากอน นั่นแสดงใหเห็นวา
พลังสันติวิธีนอกจากจะไปลดทอนอํานาจของอีกฝายแลว ยังเปนการเสริมอํานาจใหกับฝายที่
ใชสันติวิธีดวย 

๒. พลังทางใจ 
 เปนพลังแหงสัจจะที่แผออกมาจากจิตใจภายในของผูใชสันติวิธีไปยังผูอื่นดวย

ความปรารถนาดี อยากใหสังคมเปนสุข พลังดังกลาวมีผลทําใหกิริยาอาการของผูใชสันติวิธี
เปนไปอยางสุภาพออนนอม พรอมเปดใจรับฟงผูอื่น จนฝายตรงขามสามารถสัมผัสได 
ในความเปนมิตร ความรัก ความปรารถนาดี และการใหอภัย๔๙  

จะเห็นไดวา พลังทางการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางอํานาจ 
ในขณะที่พลังทางใจจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคม พลังทั้งสองจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรง เพราะปฏิบัติการที่มีแตพลังทางการเมือง แมจะไดรับ 
ชัยชนะแตอาจเปนชัยชนะที่มาพรอมกับความสูญเสีย ในขณะที่การใชเพียงพลังทางใจ
สามารถสั่นคลอนความคิดและทัศนคติของคูกรณีได แตอาจไมมีน้ําหนักพอท่ีจะเปลี่ยน
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางคูกรณีกับผูใชสันติวิธี 

สรุปไดวา อิทธิพลของสันติวิธี ทําใหคูกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงไดในลักษณะ
ตางๆ กัน คือ การเปลี่ยนทัศนคติ  หรือการโอนออนผอนตาม  หรือ  การบังคับโดยไร 
ความรุนแรง  

 ๓.๔.๕ ขอจํากัดของสันติวิธี  

 พระไพศาล วิสาโลมีความเห็นวา สันติวิธีก็มีลักษณะเชนเดียวกับสรรพสิ่ง
ตางๆ ในโลก คืออยูภายใตกฏไตรลักษณ ดังนั้นจึงไมอาจคาดหวังไดวาการใชสันติวิธีจะ
ประสบผลสําเร็จทุกครั้งไป ๕๐ถึงแมสันติวิธีจะมีศักยภาพในตัวเอง แตก็ยังมีขอจํากัดมากมาย 
ดังนี้ 

  ๓.๔.๕.๑ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสันติวิธี 
  ปจจัยเหลานี้มีทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกซึ่งมีจํานวนมากยากตอการ

ควบคุม  

                                                           
๔๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๓. 
๕๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๑. 



 ๑๑๐ 

  ๑. ปจจัยภายใน  เปนตัวกําหนดวาสันติวิธีที่ใชจะมีพลังมากนอยเพียงใด๕๑  
เชน  

   ๑.๑ ความเครงครัดของการปฏิบัติตามระเบียบวินัย  และการควบคุม
ตนเอง 

   ๑.๒ ความเขาใจอยางแจมชัดในประเด็นปญหาและเปาหมาย 
   ๑.๓ ความพรอมของการเตรียมการ ขอมูลที่เที่ยงตรงครบถวน  กําลัง

พลและทรัพยากรที่มี รวมถึงความสามารถในการวิเคราะหปญหา สถานการณ และการ
กําหนดยุทธวิธี  

   ๑.๔ ขอเรียกรองตองเปนสิ่งชอบธรรม โดยมุงใหเกิดการรักษาหลักการ
ที่ดีงาม  

   ๑.๕ ปฏิบัติการไรความรุนแรงที่ปรากฏตอภายนอก ตองสะทอน
เจตนารมณของนักปฏิบัติการอยางแจมชัด เขาใจงาย เขาถึงความรูสึกของคนทั่วไป และกอใหเกิด
ความรูสึกรวม 

   ๑.๖ นักปฏิบัติการไรความรุนแรงตองมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ศักยภาพ พลังของสันติวิธี โดยไมตกอยูในมายาคติจนหลงใชความรุนแรง 

 
  ๒. ปจจัยภายนอก ๕๒ ประกอบดวย 
   ๒.๑  ระดับของความขัดแยงในผลประโยชนวามีมากนอยเพียงใด 

หากมีผลประโยชนไมมากนัก โอกาสในการประนีประนอมไดยอมมากกวากรณีที่มี
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของมาก 

   ๒.๒ สถานะทางสังคมระหวางคูขัดแยง หากใกลเคียงกันยอมมี
โอกาสที่สันติวิธีจะประสบผลสําเร็จ รวมถึงความเชื่อและแบบแผนการปฏิบัติที่คูขัดแยงมี
รวมกัน เชน ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จะทําใหการเจรจาระหวางคูกรณี
เปนไปไดงายขึ้น 

   ๒.๓  การชวยเหลือและสนับสนุนของฝ ายที่สามที่มีตอนัก
ปฏิบัติการไรความรุนแรง หากฝายที่สามมีสถานะทางสังคมใกลเคียงหรืออยูในระดับเดียวกับ

                                                           
๕๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖. 
๕๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๔- ๑๐๖. 



 ๑๑๑ 

คูกรณี ก็มีผลเปนอยางมากตอความสําเร็จ เชน การที่คนผิวขาวสนับสนุนการเรียกรองสิทธิ
ของคนผิวดําในอเมริกา 

   ๒.๔  ขอจํากัดของคูกรณีในการใชความรุนแรง กรณีนี้หากนัก
สันติวิธีมีความอดทนเพียงพอ รอจนคูกรณีออนแอลง ก็มีผลทางออมใหสันติวิธีมีโอกาส
สําเร็จมากขึ้น 

  ๓.๔.๕.๒ มายาคติของสันติวิธี ๕๓   

  ขอจํากัดอยางหนึ่งของการใชสันติวิธี ก็คือ ความเชื่อท่ีแพรหลายในหมูคน
ทั่วไป ที่อาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติไรความรุนแรง คือ 

  ๑. ความเชื่อท่ีวาสันติวิธีเปนวิธีการเฉพาะบุคคลเฉพาะเหตุการณและเฉพาะที่ 
คือ มีเพียงคนพิเศษ เชน คานธี มารติน ลูเธอร คิง เทานั้นที่ทําได คนทั่วไปไมมีความสามารถ
เพียงพอ และไมสามารถนําไปใชในประเทศที่มีความรุนแรงมากได  

  ๒. ความเชื่อท่ีวาสันติวิธีเปนวิธีการสมัยใหม และเปนวิธีการทางตะวันตก จึง
อาจไมเหมาะที่จะนํามาใชกับตนเอง ซึ่งเปนความคิดที่ผิดเพราะในพุทธกาลก็มีการนําสันติวิธี
มาใชแกปญหา 

  ๓. ความเชื่อที่วาการใชความรุนแรงแกปญหา จะเห็นผลเปลี่ยนแปลงได
รวดเร็วกวาการใชสันติวิธี และยังควบคุมความเสียหายไดงายกวา เพราะใชเวลาเพียงสั้นๆ ก็
สามารถควบคุมสถานการณได ผิดกับสันติวิธีที่ตองใชเวลานาน ยืดเยื้อ สูญเสียท้ังเวลา และ
ทรัพยากรมากกวา 

 ๔. ความเชื่อท่ีวาการใชสันติวิธีขัดกับธรรมชาติของมนุษย ที่มักใชความรุนแรง
โดยธรรมชาติ สงผลใหขาดความมั่นใจที่จะใชสันติวิธีแกปญหา  

 ๕. ความเชื่อที่วาผูใชสันติวิธีจะไมถูกตอบโตดวยความรุนแรง ซึ่งจะทําใหเกิด
ความประมาท ขาดการเตรียมพรอมจนสงผลเลวรายตอผูปฏิบัติได และหากไมสามารถระงับ
ควบคุมตนเองไดก็อาจตอบโตกลับดวยความรุนแรงเชนกัน ทําใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ้น 

 จะเห็นไดวาขอจํากัดขางตน มีสวนทําใหการใชสันติวิธีไมแพรหลายเทาที่ควร 
ผูที่จะใชสันติวิธีจึงตองทําการศึกษาใหเขาใจ เพื่อกาวพนขอจํากัดดังกลาวใหได การใช สันติ
วิธีจึงจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จ  

 
                                                           

๕๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๗-๑๑๑. 



 ๑๑๒ 

๓.๕ การจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
 
 การผดุงรักษาความชอบธรรมในสังคม เปนหนาที่ทางศีลธรรมอยางหนึ่งที่

จําเปนสําหรับความสงบสุขในสังคม๕๔ หนาที่ทางศีลธรรมอาจเปนสิ่งที่พบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน หรือยอมรับกันโดยทั่วไป เชน ความกตัญู ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน  แต
หนาที่ทางศีลธรรมบางอยางอาจเปนการกระทําที่สังคมไมคุนเคย ทาทายขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือกฎหมาย จนถูกตอตานก็เปนได แตหากวิธีการที่ใชนั้นเปนสันติวิธีที่ต้ังมั่นอยู
บนหลักการที่ถูกตองชอบธรรม ยิ่งเปนสิ่งที่จําเปนตองกระทําเพื่อผดุงรักษาความถูกตองชอบ
ธรรมเอาไว๕๕ เพราะเปนสิ่งเดียวท่ีทําใหสังคมมีสันติสุขไดอยางแทจริง   

๓.๕.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาใชกับสันติวิธี 

ไมวาจะเปนการเทศนสั่งสอนประชาชนในวาระใดๆก็ตาม หรือการอบรมให
ความรู เรื่องสันติ วิธีแกผูที่สนใจก็ตาม  พระไพศาล  วิสาโล  มักจะนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชประกอบอยูเสมอ หลักพุทธธรรมที่ทานนํามาใชประกอบการจัดการ
ความขัดแยงดวยสันติวิธี ประกอบดวย หลักธรรมที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดความขัดแยง กับ
หลักธรรมที่สงเสริมสันติวิธี 

  ๓.๕.๑.๑ หลักธรรมที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดความขัดแยง 

  ๑. อัตตา 
  ในความรูสึกของคนเรา ไมมีอะไรที่จริงแทและสําคัญเทากับ “ตัวกู” แตใน

ทัศนะของพุทธศาสนา ตัวกูหรือตัวตนไมมีจริง มันเปนสิ่งที่จิตปรุงแตงขึ้นมา๕๖ถารูไมเทาทัน
ความจริงขอนี้ ก็จะเปนทุกข ยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตที่มีอุปาทานและกิเลสแฝงอยู ต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันมนุษยทําสงครามกันเพียงเพราะมีความคิดเห็นที่ตางกัน    การยึดติดกับความคิด 

                                                           
๕๔พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีกับหนาที่ทางศีลธรรม”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 

(กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 
๕๕เรื่องเดียวกัน, หนา๔๒. 
๕๖พระไพศาล วิสาโล, “รูเทาทันตัวตน”, โพสตทูเดย  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. 



 ๑๑๓ 

(ทิฏุปาทาน) ของตนเอง วาเปน “ตัวกู ของกู” ไมยอมรับความคิดที่แตกตาง เปนการใช
อารมณความรูสึกอัตตาแทนที่จะใชปญญา๕๗

  หากสังเกตใหดีจะพบวา ความมั่นหมายวาเปนนั่น เปนนี่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ตามสถานการณหรือเงื่อนไขแวดลอม ดังนั้นจึงตองเรียนรูวา เหลานี้คือ สิ่งสมมติ 
เกิดจากการปรุงแตง จึงไมควรหลงเพลินกับมัน ซึ่งแกไขไดโดยอาศัยความรูสึกตัวเปนหลัก
เมื่อมีความรูสึกตัวอยางตอเนื่องจะไมมีความรูสึกวาเปนนั่นเปนนี่ทั้งสิ้น จึงวางจากตัวตน ซึ่ง
เทากับเปนการลดเหตุปจจัยที่จะยึดตนเปนใหญลง๕๘  โอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งตางๆ จน
กลายเปนความขัดแยงก็ลดลงเปนลําดับ 

  ๒. มิจฉาทิฏฐิ 
  การถือเอาความตองการและความคิดเห็นของตนเปนสําคัญ ไมเปดใจรับฟง

ความคิดเห็นที่แตกตาง ไมสนใจวาการกระทําของตนจะกอผลกระทบตอผูอื่นหรือสวนรวม
อยางไร ทัศนคติที่ถือความถูกใจสําคัญกวาความถูกตอง อาจสงผลใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนกลายเปนความขัดแยง๕๙ไดในที่สุด  

  ความเห็นผิด การคิดอยางไมถูกวิธี หรือมิจฉาทิฏฐิ  หมายถึง ความคิด 
ความเห็น หรือความเชื่อ ที่ชักนําไปสูการกระทําที่เปนโทษ๖๐ คือ การไมสามารถคิดอยางเปน
เหตุเปนผล หรือวิเคราะหวิจัยจนเขาใจความจริงทุกแงมุม แตกลับใชความชอบ ความชังเปน
หลักจนตกอยูภายใตอารมณ อคติ หรือทิฏฐิที่ฝงแนนในใจ๖๑ ทําใหรับรูความจริงคลาดเคลื่อน
จากการปรุงแตงของอารมณความรูสึกในขณะนั้น จนปญหาลุกลามขยายตัว วิธีคิดดังกลาว
เกิดจากการไมใชปญญาไตรตรองพิจารณา จึงมองไมเห็นวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตาม
กระแสของเหตุปจจัย ทุกอยางลวนเกิดแตเหตุ และสงผลไมทางใดก็ทางหนึ่ง๖๒ เราควรยอมรับ
และหาวิธีบริหารจัดการดวยสติและปญญาแทนการใชกําลัง ความคิดที่แตกตางไมจําเปนตอง

                                                           
๕๗พระไพศาล  วิสาโล ,  “เปลื้องใจใหเปนไทจากความคิด”, ใน สันติวิ ธี  วิถีแหงอารยะ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๖๓. 
๕๘พระไพศาล วิสาโล, “รูเทาทันตัวตน,” โพสตทูเดย ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. 
๕๙พระไพศาล วิสาโล, สุขแทดวยปญญา, (กรุงเทพมหานคร, ชมรมกัลยาณธรรม, ๒๕๕๓), หนา ๓๔.  
๖๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๖๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๙. 
๖๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘. 



 ๑๑๔ 

นําไปสูการแบงขั้วแบงขางและตั้งตัวเปนปฏิปกษตอกัน๖๓ หากการยึดถือในความคิดและ
อุดมการณของเรา มีผลใหตองทํารายเพื่อนมนุษยดวยกันแลวจะมีประโยชนอันใด 

  ๓. อคติ 
  ในวังวนแหงความขัดแยง ความลําเอียงอันเกิดจากอคติของมนุษยแตละคน

นั้น เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดทาทีของตนที่มีตอคูกรณี ไมวาจะเปนความลําเอียง  
อันเกิดจากฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ หรือ โมหาคติก็ตาม คนที่ยึดมั่นกับอคติที่ฝงลึกอยูใน
จิตใจจะไมสนใจรับฟงขอมูลขาวสารจากผูที่มีความเห็นตางไปจากตน โดยเฉพาะผูที่เต็มไป
ดวยโทสาคติ และภยาคติ สงผลใหการรับรูของเขาเหลานั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
๖๔ เมื่อขาดการพิจารณาอยางมีเหตุผลตามความเปนจริง ก็ยิ่งเกิดความโนมเอียงไปทางเดียวกัน
กับอคติเดิมที่ตนมีอยู๖๕ เชน การที่กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเชื่อวารัฐบาลที่
มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี มีการกระทําที่สอวาทุจริต จึงเดินขบวนขับไล
ตอตาน ในขณะที่กลุมคนที่ชื่นชอบพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความเชื่อในอีกทิศทางหนึ่งวา
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนผูใหความชวยเหลือคนยากจนอยางที่ไมเคยมีนายกรัฐมนตรีคน
ไ ห นทํ า ม า ก อ น  ค ว า ม เ ชื่ อ อั น เ กิ ด จ า ก อ ค ติ ที่ ฝ ง แ น น ข อ ง ค น ทั้ ง ส อ ง ก ลุ ม  
ทําใหเกิดความขัดแยงลุกลามไปทั่วประเทศ จนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถแกไขได  

  ๔. โลภะ โทสะ โมหะ 
  พระไพศาล วิสาโลมองวาความโลภมีอิทธิพลตอชีวิตของผูคนตั้งแตเด็กไปถึง

ผูใหญ โดยเฉพาะคนในสังคมปจจุบันนี้ นิยมนําเอาอัตลักษณของตนไปผูกติดอยูที่การบริโภค 
และวัดคุณคาของคนที่การอุดมดวยวัตถุแทนการมีจิตใจที่ดีงาม๖๖ กระแสโลกาภิวัตนและ 
ความแพรหลายของสื่อเปนตัวกระตุนลัทธิบริโภคนิยมเปนอยางดี ยิ่งผูรับขาวสารขาดสติยั้ง
คิด และขาดปญญาใครครวญก็พรอมที่จะกระโจนเขาสูวังวนของการบริโภคโดยมีความโลภ
เปนที่ต้ัง จึงทําใหคนสวนมากถือเอาประโยชนของตนเปนใหญ เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การ
                                                           

๖๓พระไพศาล วิสาโล, “ความสุดโตงในยุคขาวสารขอมูล”, นิตยสารสารคดี : ฉบับที่ ๓๑๑ :: 
มกราคม ๕๔ ปที่ ๒๖. 

๖๔พระไพศาล วิสาโล, “ทางหลุดพนจากวังวนแหงความขัดแยง”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๔๙ – ๕๐. 

๖๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓. 
๖๖พระไพศาล วิสาโล ,  “ศาสนธรรมในกระแสแหงกลียุค”, http://www.visalo.org/article/ 

budSasanaDham.htm. 



 ๑๑๕ 

คอรัปชั่น แยงชิงทรัพยากร จนเกิดผลกระทบตามมามากมาย ชุมชนแตกแยก ตางมองผูอื่น
เปนศัตรูที่จะมาแยงผลประโยชน จนกลายเปนความหวาดระแวงทํารายซึ่งกันและกันในที่สุด 

  ผูวิจัยมองวา ความโลภอยางไมมีที่สิ้นสุดของคน เชน การที่นักการเมือง นัก
ธุรกิจและผูที่เกี่ยวของเรงเป

                                                          

ดเสรีทางการคา โดยไมสนใจตอผลกระทบตอยอดขายของ
เกษตรกรภายในประเทศ ซึ่งไมสามารถแขงขันกับทุนขามชาติได เนื่องจากมีตนทุนที่แตกตาง
กัน  หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ก็ทําใหประชาชนตองรับภาระคาใชจ ายเกี่ ยวกับ
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เหลานี้ลวนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมไทย  

  ความโลภเปนเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดโทสะ เพราะเมื่อคนเรามีความปรารถนา
ตอบางสิ่งบางอยาง แตกลับไมสมหวัง ยอมเกิดความไมพึงพอใจ ซึ่งเมื่อสะสมมากเขาก็จะ
กลายเปนความโกรธ อาฆาตพยาบาทตอผูที่ทําใหเราผิดหวัง ยิ่งบมเพาะความโกรธความ
เกลียดในจิตใจมากขึ้นเทาไร เราก็จะไมสามารถควบคุมตนเองได จนอาจเผลอทํารายผูอื่นได 
และถาคนๆ นั้น ตอบโตดวยอารมณและวิธีการที่รุนแรงขึ้น ก็จะทําใหความขัดแยงลุกลาม
ขยายตัวมากขึ้น จนกลายเปนการยั่วยุใหทุกฝายเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีก สุดทายไมมีใครเปน 
ผูชนะ ตางฝายตางก็สูญเสียท่ัวหนากัน๖๗ เพราะความโกรธนั้นไดทําลายทั้งประโยชนตนและ
ประโยชนทาน 

  สวนโมหะหรืออวิชชานั้น คือ ความหลง ความไมรู ตามความเปนจริง ซึ่งเกิด
จากความเห็นผิด ไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษถองแท ๖๘จึงเปนเสมือนความมืดบอดที่ชัก
นําไปสูความชั่ว ผูที่จิตเต็มไปดวยโมหะจึงอาจถูกชักนําไปสูการกระทําที่เปนโทษกับตน  
หากมีโลภะ โทสะเขารวมดวย โดยขาดสติปญญากลั่นกรองก็ยิ่งสงผลใหใชชีวิตอยางประมาท 
ขาดความระมัดระวัง และอาจนําไปสูการทะเลาะวิวาท และความขัดแยงไดในที่สุด 

  ทานยังมองอีกวาในวังวนแหงความขัดแยงนั้น คูกรณีทุกฝายตางเปนเหตุ
ปจจัยใหแกกันและกัน คือ เปนทั้งผูกระทําและผูถูกกระทําของกันและกัน  เมื่อขาดการจัดการ
ดูแลความรูสึกนึกคิดภายในใจ ทั้งอารมณ อคติ และความคิดที่ถูกปรุงแตงดวยตัณหา อวิชชา
แลว ก็จะทําใหการรับรูผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง มองคูกรณีเปนศัตรูที่ตอง
เขนฆาทําลาย  ในที่สุดก็จะปลุกเราใหกลายเปนพฤติกรรมรุนแรง 

 
๖๗พระไพศาล วิสาโล, “ชัยชนะที่แทจริง”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๒ –๑๘๗. 
๖๘พระไพศาล วิสาโล, สุขแทดวยปญญา, หนา ๒๕.  



 ๑๑๖ 

  ๓.๕.๑.๒ หลักธรรมที่สงเสริมสันติวิธี 

  ๑. การมองแบบอทวิภาวะ 
  อทวิภาวะ คือ การมองโลกในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม โดย ไมอาจแยกจากกันได ตางพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน๖๙ แมกระทั่งความดีก็ยัง
เชื่อมโยงสัมพันธกับความชั่ว เพราะเรารับรูความดีไดก็ตอเมื่อมีความชั่วเปนตัวเทียบเคียง เงา
มืดเกิดขึ้นไดก็เมื่อมีแสงสวาง เราจึงไมสามารถเลือกสิ่งหนึ่งโดยปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งไดอยาง
สิ้นเชิง เพราะทั้งสองสิ่งเปรียบเสมือนสองดานของเหรียญเดียวกัน ดังนั้น อทวิภาวะจึงมองวา
โลกนี้ลวนเปนหนึ่งเดียวกัน หาไดแยกออกเปนสวนๆจากกันไม ในทัศนะของอทวิภาวะนั้น 
แตละดานของความจริงอยูคูเคียงกันอยางไมอาจแยกจากกัน เชน ในสุขยอมมีทุกขแทรกอยู 
และในทุกขยอมมีสุขใหสัมผัสไดเชนเดียวกัน 

  ในมุมมองของพระไพศาล วิสาโลนั้น โลกเปนอทวิภาวะตามหลักอิทัปปจจย
ตา คือ  สรรพสิ่งลวนเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไมอาจแยกขาดจากกันได๗๐ ทัศนะดังกลาว
ตามหลักพระพุทธศาสนาชวยใหบุคคลหลุดพนจากความยึดติดในสมมติบัญญัติ ทั้งยังชวยให
ถอนออกจากความสําคัญมั่นหมายในตัวตน๗๑  

  บอยครั้งที่คนเราสวนใหญตกอยูในกับดักแหงความคิดแบบทวิภาวะ จึงมอง
โลกเปนขาว-ดํา ดี-ชั่ว แบงขางอยางชัดเจน จนบมเพาะกลายเปนความเกลียดชังผูที่คิดไม
เหมือนตน มองเห็นเขาเหลานั้นเปนศัตรูที่เราสามารถกําจัดไดอยางชอบธรรม๗๒ ซึ่งเปน
ความคิดที่ผิด การมองแบบอทวิภาวะจะชวยใหเราตระหนักวาการกระทําของฝายหนึ่งนั้น
ยอมเปนผลสืบเนื่อง หรือสัมพันธกับการกระทําของอีกฝายหนึ่งเสมอไมมากก็นอย ไมมีฝาย
ใดที่เลวไปหมด และอีกฝายถูกตองรอยเปอรเซ็นต 

  นอกจากนี้ทานยังมองวา โครงสรางของสังคมที่อยุติธรรมมีสวนในการบม
เพาะปลูกฝงพฤติกรรมที่ไมถูกตองของคนในสังคมนั้นๆ การที่คนในสังคมเองยอมรับใน
โครงสราง ที่ผิดเพี้ยนเชนนั้น เทากับวามีสวนสนับสนุนดวย จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ

                                                           
๖๙พระไพศาล  วิสาโล ,  “สันติ วิธีบนวิถีแหงอทวิภาวะ”,  ใน  สันติวิ ธี  วิถีแหงอารยะ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๑๗ . 
๗๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๘. 
๗๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๙. 
๗๒พระไพศาล  วิสาโล ,  “ศาสนธรรมในกระแสแหงกลียุค”, http://www.visalo.org/article/ 

budSasanaDham.htm. 



 ๑๑๗ 

ตอพฤติกรรมเหลานั้นไดเชนกัน๗๓ทานสรุปวา “การที่วาเราเองก็มีสวนรวมหรือเปนเหตุปจจัย
แหงความชั่วรายของผูอื่นดวยนั้น   ทําใหเราไมมีความชอบธรรมที่จะใชความรุนแรง เพ่ือ
กําจัดเขา ขณะเดียวกันความตระหนักวาในจิตใจของเรานั้น ก็มีความชั่วรายแฝงอยู ก็ทําใหเรา
ตองระมัดระวังที่จะใชความรุนแรงกระทํากับผูอื่น”๗๔  

  การมองแบบอทวิภาวะถือเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับปฏิบัติการสันติวิธี เพราะ
การขจัดความเหลื่อมล้ําอยุติธรรมที่เปนสาเหตุของปญหาออกจากโครงสรางของสังคม และ
การกําจัดความเห็นแกตัว อคติที่อยูในใจผูคนนั้น ไมสามารถทําไดดวยความรุนแรงใดๆ
ทั้งสิ้น  มีแตสันติวิธีเทานั้น๗๕จึงจะสําเร็จ  

  แนวทางปฏิบัติการสันติวิธี แบบอทวิภาวะ มีลักษณะเดน คือ การไมแยกการ
ภาวนากับกิจกรรมทางสังคมออกจากกัน๗๖  เพราะปฏิบัติการทางสังคมถือเปนสวนหนึ่งของ
การฝกฝนพัฒนาตนในทางจิตวิญญาณ เปนการบมเพาะความเมตตา ความอดทน ความไมถือ
ตัวตน และการเอาชนะความโกรธเกลียด ความพรอมที่จะยอมรับความทุกขทางกายโดยที่ใจ
ไมไดทุกขตามไปดวย เปนตน และยังถือวาเปนแคการกระทําแตไมมีผูกระทํา ซึ่งการคิดเชนนี้ 
จะชวยคลายความยึดมั่นถือมั่นในผลของการกระทําใหลดนอยถอยลง  

  ๒. เมตตา – กรุณา  
  มนุษยเรานั้นสามารถบมเพาะความรูสึกเมตตากรุณาขึ้นมาในใจของตนได 

หากมีความคิด และจิตที่เปนอิสระจากอคติ จนกาวขามพนเสนแบงของ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม๗๗ หากมองเห็นทุกคนเปนเพื่อนมนุษยที่ปรารถนาในสุข และตองการพนทุกข
เชนเดียวกันกับเรา แตเมื่อใดก็ตามที่มีการแบงเปนฝกฝายขึ้นมา เมตตากรุณาก็จะถูกปดกั้น  
ผูนั้นก็จะกลายเปนผูมีจิตใจแข็งกระดาง เฉยชาแมเห็นผูอื่นมีความทุกขอยูตอหนา๗๘

  ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโลนั้น สารัตถะของพระพุทธศาสนาที่แทจริง
มิใชศาสนวัตถุ หรือตัวอักษรในพระไตรปฎก แตคือธรรมะที่สถิตยในใจคน คอยชี้นํากํากับ 
วิถีชีวิตใหเปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรมโดยมีเมตตา กรุณา และปญญาเปน
                                                           

๗๓พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีบนวิถีแหงอทวิภาวะ”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, หนา ๑๒๑ . 
๗๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๒. 
๗๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔. 
๗๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕. 
๗๗พระไพศาล วิสาโล, “เมตตาธรรม”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ,  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๗๓. 
๗๘พระไพศาล วิสาโล, “สมานใจดวยความดี”, Walk together hand in hand. 



 ๑๑๘ 

พ้ืนฐาน๗๙ การรักษาธรรมใหมั่นคงในใจ ประกอบกับการมีเมตตากรุณา ก็จะทําใหผูนั้นมี
จิตใจสงบ พรอมใหอภัยตอผูที่คิดรายได การตอสูกับความชั่วรายในใจคน ตองใชเมตตา
ประกอบกับปญญา คุณธรรมทั้งสองประการนี้ ชวยใหเราสามารถชนะใจอีกฝายหนึ่ง และ
ขจัดความอาฆาตพยาบาทออกไปจากจิตใจของทุกฝายได เชน การที่รัฐบาลสรางเงื่อนไขทาง
การเมือง ที่เอื้อตอการแกไขความขัดแยงกับเหลาคอมมิวนิสตโดยสันติวิธี๘๐ ดวยการอภัยโทษ 
และเปดโอกาสใหผูหลงผิดกลับเขามารวมพัฒนาชาติไทย นับเปนตัวอยางของการใชเมตตา
และปญญายิ่งกวาศาสตราวุธ 

  ๓. จาคะ 
  ปญหาความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เปนปจจัยหนึ่ง

ที่ทําใหเกิดความแตกแยกขัดแยงขึ้น ความแตกตางของฐานะทางเศรษฐกิจระหวางคนใน
ชุมชนเมือง กับคนในชนบทในประเทศไทยมีใหเห็นอยางเดนชัด และนับเปนปญหาทาง
โครงสรางที่ยากตอการแกไขใหลุลวงไดโดยเร็ว สิ่งหนึ่งที่ จะสามารถบรรเทาความรูสึก
แตกแยก คับแคน ไมพึงพอใจของผูดอยโอกาสในสังคมไดก็คือ การเอื้อเฟอเผื่อแผใหเขา
เหลานั้นไดมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนการใหความชวยเหลือดวยวัตถุอยาง
เปนรูปธรรมแลว ก็นับวาเปนการบรรเทาสภาพจิตใจใหเบาบางลงจากความคับของหมองใจ
อีกดวย 

  พระไพศาล วิสาโลมองวา จาคะ เปนเครื่องมือหนึ่งของสันติวิธี เพราะความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ พรอมรับฟงความทุกขและความตองการของผูอื่นจะชวยสมานใจ
ผูคนใหเปนหนึ่งเดียวกันได ถึงแมจะมีความเห็นแตกตางกันก็ตาม แมกระทั่งศัตรูเราก็สามารถ
ชนะใจหรือเปลี่ยนเขามาเปนมิตรไดดวยการใหอยางบริสุทธิ์ใจ จาคะจึงมิไดหมายถึง การ
บริจาคเงินใหแกคนยากจนเทานั้น แตเปนการแบงปนโภคทรัพยและประโยชนสุขใหแกผูคน
อยางทั่วถึง๘๑ ทั้งเปนการกระจายโอกาสใหผูยากไรไดเขาถึงทรัพยากรและปจจัยในการ
ดํารงชีวิตไดมากขึ้น โดยเฉพาะในบานเมืองที่มีความเหลื่อมล้ําสูง จาคะจะชวยลดชองวางใน
สังคมลง ทําใหผูคนเปนมิตรกันมากขึ้น 
                                                           

 ๗๙พระไพศาล  วิสาโล ,  “ที่มั่นสําคัญของพระพุทศาสนา”, ใน  สันติวิ ธี  วิถีแหงอารยะ , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๙๓ – ๙๗. 

๘๐พระไพศาล วิสาโล, “ชัยชนะที่แทจริง”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๖. 

๘๑พระไพศาล วิสาโล, “สมานใจดวยความดี”, Walk together hand in hand. 



 ๑๑๙ 

  ๔. ขันติธรรม 
  ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโลนั้น ขันติธรรมมิไดหมายถึง การอยูเฉย หรือ

อดทนตอการกระทําที่ไมถูกตอง แตหมายถึงการอดทนอดกลั้นตออารมณของตน โดยเฉพาะ 
ความโกรธเกลียด ไมบันดาลโทสะออกไปงายๆ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไมถูกใจหรือไมถูกตอง๘๒ 
นอกจากนี้ทานยังเห็นวาขันติธรรมเปนหลักธรรมที่ชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติรวมไปกับ 
ความมีเมตตา และการใหอภัย โดยมีสติปญญาเปนตัวกํากับ เพราะหลักธรรมเหลานี้   จะเปน
ที่ยึดเหนี่ยวทางใจใหเกิดความอดกลั้น ไมกระโจนเขาสูความโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาท 
มุงรายตอผูอื่น จึงนับวาเปนหลักธรรมที่สงเสริมสันติวิธี ชาวพุทธที่ดีจึงตองมีขันติธรรม และ
เมตตาธรรมเปนพ้ืนฐาน๘๓ เพราะจะทําใหสามารถอยูรวมกับผูที่มีความความเชื่อหรือ 
ความคิดเห็นที่แตกตางไดโดยไมมีเงื่อนไข 
  ๕. สัจจะ 

  สัจจะ คือ ความจริงซึ่งมีอํานาจในตัวเอง๘๔ แนวทางสันติวิธีจะใชพลังของ
สัจจะเขาไปสั่นคลอนความอยุติธรรม ซึ่งสามารถแสดงออกไดทั้งทางกาย และทางวาจา เพื่อ
ย้ําถึงการยึดมั่นในความจริงโดยไมใชอาวุธและกําลัง การแสดงถึงสัจจะมักทํารวมไปกับหลัก
อหิงสา เชน การ ที่คนดําภายใตการนําของมารติน ลูเธอรคิง เขาไปนั่งในสถานที่ของคนขาว 
ซึ่งถือเปนสถานที่ตองหามของคนดํานั้น เปนการแสดงถึงความจริงที่วา คนดําถูกเลือกปฏิบัติ
โดยกฎของสังคมวาเปนเพียงพลเมืองชั้นสอง คนที่ไมเขาใจอาจคิดวาการกระทําดังกลาวสราง
ความวุนวายขึ้นในสังคม แทที่จริงแลว นั่นเปนการแสดงออกถึงสันติภาพที่มนุษยพึงมีอยาง
เทาเทียมกัน บนพื้นฐานของสัจจะและความยุติธรรม 

  อยางไรก็ดีมีสิ่งที่พึงระวัง คือ ความจริงมีหลายระดับ ทั้งความจริงที่ดีมี
ประโยชน และความจริงที่ไมดีไรประโยชน จึงตองใชปญญาในการแยกแยะวาควรนํา 
ความจริงชนิดใดมาใช กระบวนการสันติวิธีจะเลือกใชเฉพาะความจริงที่มีประโยชน และ

                                                           

 ๘๒พระไพศาล วิสาโล, “ขันติธรรม”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๘๑ – ๘๕. 

๘๓พระไพศาล วิสาโล, “ดับไฟในใจกอนลามไหมทั้งประเทศ”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๙๒. 

๘๔มหาตมาคานธี เรียกวา สัตยาเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการแสดงถึงความจริงโดยยึดมั่นในความ
จริงแมจะถูกตอตานทํารายทารุณกรรมก็ไมหว่ันกลัว 



 ๑๒๐ 

สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงบนความถูกตองและยุติธรรม ๘๕ถึงแมความจริงจะเปนกุญแจ
ไปสูสันติภาพ แตการเขาไปยึดมั่นในความจริงของตน โดยไมสนใจรับรูความจริงของผูอื่น
อาจเปนที่มาของความขัดแยงและความรุนแรงได  

  การตอสูกับโครงสรางที่อยุติธรรม หรือผูที่ใชอํานาจในทางที่ผิดนั้น ไม
จําเปนตองใชอาวุธ เพียงแคเรานําความจริงที่มีสาระมาเปดเผยใหสาธารณชนรับรู ก็สามารถ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดดวยกลุมชนที่ยอมรับความจริงนั้น  ความจริงจึงเปนตัวชวยใหเกิด
ความรักความเขาใจ และนําไปสูสันติภาพไดในที่สุด 

  ๖. สติปญญา 
  การจัดการกับอารมณที่ถูกปรุงแตงดวยกิเลสและอคตินั้น ตองอาศัยสติเปน

หลัก เพราะนอกจากสติจะชวยใหเรารูเทาทันอารมณ และไมปลอยใจใหปรุงแตงไปตามอคติ
แลว ยังชวยใหรับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ที่สําคัญ คือ สติสามารถเตือนใจใหรูจักการให
อภัย๘๖ หรือใชปญญาในการแกไขความขัดแยง เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝายได 

  ในสวนของปญญานั้นมีหลายระดับ การจะเขาถึงความจริงอยางทั่วถึงรอบ
ดานนั้นไมสามารถเขาถึงไดดวยปญญาที่เกิดจากการคิดหรือฟงเทานั้น แตตองอาศัยการเขาไป
สัมผัส และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดังนั้น ภาวนามยปญญาจึงเปนสิ่งที่จําเปนขาดไมได ๘๗ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตไมอาจแยกขาดจากการปฏิบัติ ปญญาไมวาทางโลกหรือทาง
ธรรมจะเพิ่มพูนขึ้นไดก็ตองอาศัยการปฏิบัติ ๘๘เชนกัน จากนั้นจึงนําไปใชกับชีวิตจริงโดยมี
สติเปนตัวกํากับ การดํารงสติอยางมั่นคง จะทําใหเราอดทนตอการยั่วยุไดถึงที่สุด สามารถ
รักษาใจไมใหความเคียดแคนพยาบาทครอบงํา๘๙ และใชความรักความเมตตาในการสราง
สันติภาพใหเกิดขึ้นไดแมตางชาติศาสนา 

 
 

                                                           
๘๕สรุปจากงานสัมมนา “สันติภาพ ดํารงอยูในความจริง”  เนื่องในวันสันติภาพสากลประจําป 

๒๐๐๖  และงานเสวนา “อํานาจ ความจริง และสันติภาพ” วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙.  
๘๖พระไพศาล วิสาโล, สุขแทดวยปญญา, หนา ๔๖.  
๘๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๒-๕๓. 
๘๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 
๘๙พระไพศาล วิสาโล, “สูวิกฤตดวยจิตที่มั่นคง”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๙๕- ๑๙๙. 



 ๑๒๑ 

  ๗. อภัยทาน    
  ในทัศนะของพระไพศาล วิสาโลนั้น การใหอภัยมิใชการลืมอดีต แตเปนการ

ไมยินยอมใหเหตุการณในอดีตมาทําใหเราตองทุกขอีกตอไป  สามารถนําอดีตมาใชเปนเครื่อง
เตือนใจวาการบมเพาะความโกรธความเกลียดนั้น ลวนทําใหผูที่เกี่ยวของทุกคนตองเปนทุกข 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเราเอง๙๐ การเรียนรูที่จะใหอภัยแกผูที่ทํารายเรานั้น จะทําใหเรารูสึกผอน
คลาย ทั้งยังเปนการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีในใจเราใหเบาบางลง 

  ทานยังมองวาแมการใหอภัยจะเปนเรื่องยาก แตการมีชีวิตอยูดวยจิตใจที่เต็ม
ไปดวยความโกรธแคนพยาบาทกลับเปนเรื่องที่ยากลําบากกวา เพราะคนเหลานั้นจะมีชีวิตอยู
โดยปราศจากความสุขและความเบิกบานใจ การรูจักใหอภัยดวยความมีเมตตาอยางแทจริง
เทานั้นจึงจะเยียวยาใหกลับเปนปกติสุขอีกครั้งหนึ่ง 

   ผูวิจัยพบวานอกจากหลักธรรมที่กลาวมาแลวขางตน ทานยังเชื่อมโยงสันติ
วิธี หรือ การปฏิบัติการไรความรุนแรงเขากับวิธีการดํารงชีวิตอยางสงบ และกระบวนการ
สรางปญญาตามหลักพระพุทธศาสนา เชน หลักสามัคคีธรรม ฆราวาสธรรม รวมถึงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติปญญา  เนื่องจากทานมีความเชื่อวาโลกกับธรรมแยกจากกันไมได 
การจะมีชีวิตอยูในโลกอยางสงบสุขไดนั้น จึงตองนําธรรมะมาใชเปนหลักในการสรางสังคม
สันติภาพ แตตองเปนการกระทําอยางมีสติ โดยไมยึดติดกับรูปแบบ หรือกิริยาอาการภายนอก
เทานั้น   เพื่อปองกันไมใหธรรมะถูกใชไปในการทํารายผูคน แทนการสงเสริมพัฒนาชีวิต จิต
วิญญาณ และการสรางความผาสุกขึ้นในสังคม 

  ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ธรรมะจึงสรางสันติใหเกิดขึ้นไดทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับปฏิบัติการ และระดับโครงสราง อันเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่น  

 ๓.๕.๒ วิธีการจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของพระไพศาล        
วิสาโล 

 วิธีการจัดการความขัดแยงที่พระไพศาล วิสาโลไดนําเสนอตอสาธารณชนนั้น 
มีฐานคิดมาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ผสมผสานกับแนวทางสันติวิธีที่นักวิชาการ
ตะวันตก เชน นิโคลัส เบนเนตต ยีน ชารป ปราชญตะวันออก เชน ทานพุทธทาสภิกขุ ติช นัท 

                                                           
๙๐พระไพศาล วิสาโล, ยาสามัญประจําใจ.  



 ๑๒๒ 

ฮันห   และนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ เชน มหาตมะ คานธี เคยใชมาในอดีต โดยประกอบ
ไปดวยวิธีการตางๆ ดังนี้  

  ๓.๕.๒.๑ การประทวงโดยไรความรุนแรงและการโนมนาว  

  เปนการกระทําเพื่อแสดงออกซึ่งการคัดคาน หรือการสนับสนุน โดยมุงให
เกิดผลกระทบตอคูกรณีเปนหลัก๙๑ สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การประกาศอยางเปน
ทางการ การจัดกลุมตัวแทน การปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ การกดดันตอปจเจกบุคคล การเพิก
ถอน การสละสิทธิ์ การประทวงผานละครหรือดนตรี เปนตน   

  ๓.๕.๒.๒ การไมใหความรวมมือ 

  หมายถึง การปฏิเสธที่จะใหความรวมมือกับผูที่เราตอตาน ซึ่งอาจเปนบุคคล 
หรือ สถาบัน อาจเปนการปฏิเสธอยางสิ้นเชิง หรือเพียงดื้อแพงก็ได๙๒  แบงออกเปนการไมให 
ความรวมมือทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง โดยมีกระบวนการแตกตางกันไป 
เชน การคว่ําบาตร การรวมชุมนุมโดยสงบ การพรอมใจกันผละงาน การเฉื่อยงาน  
การบอยคอตหรือการยึดพ้ืนที่โดยคลื่นมหาชน เปนตน  

  ๓.๕.๒.๓ การแทรกแซงโดยไรความรุนแรง 

  คือ การเขาเผชิญหนากับคูกรณีอยางเปดเผยและชัดแจง   ซึ่งนับเปนการ
กระทําที่ทาทายและเสี่ยงตอการถูกตอบโตอยางรุนแรง แตก็จะเห็นผลไดรวดเร็วกวาวิธีอื่น 
เพราะกระทบตอความรูสึกของคนไดมากกวา๙๓ เชน การชุมนุมประทวงในพื้นที่ปาที่ถูก
กําหนดวาจะสรางเขื่อน จะสงผลตอความรูสึกของคนมากกวาการถือปายประทวงคัดคานที่
สํานักงานของการไฟฟาฝายผลิตเปนตน  การแทรกแซงดังกลาวสามารถทําไดทั้งทาง
จิตวิทยา ทางกายภาพ ทางสังคม  ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง 

  นอกจากวิธีการที่กลาวมาแลวขางตน พระไพศาล วิสาโลยังเสนอวา การ
เจรจาอยางตั้งใจดวยทาทีสุภาพนุมนวล พรอมเปดใจรับฟงอีกฝายหนึ่ง ดวยกระบวนการของ

                                                           
๙๑พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, หนา ๑๒๙. 
๙๒เรื่องเดียวกัน, หนา  ๑๓๓. 
๙๓เรื่องเดียวกัน, หนา  ๑๓๙. 



 ๑๒๓ 

สานเสวนา หรือการใชคนกลางเขามาชวยไกลเกลี่ยอยางยุติธรรม ก็เปนวิธีการที่นักสันติวิธี
นิยมใชเชนกัน โดยทานไดนําเสนอวิธีการไว ดังนี้  

  (๑) การไกลเกล่ียแบบพุทธ 
  ทาทีของพระพุทธศาสนาที่มีตอความขัดแยงทางสังคม หรือความขัดแยงใน

ความสัมพันธระหวางผูคนนั้น คือ การไมวางเฉย หรือนิ่งดูดาย เมื่อคูกรณีไมสามารถแกไข
ความขัดแยงไดดวยตนเอง พระพุทธองคทรงสรรเสริญผูที่เขาไปใหความชวยเหลือจัดการ
แกไขใหคูขัดแยงคืนดีกัน การไกลเกลี่ยแบบพุทธ๙๔ ในทัศนะของทาน คือ  

 ๑. ใหความสําคัญกับคนหรือมิติทางดานอารมณ บอยคร้ังที่อารมณของคูกรณี
ทําใหประเด็นปญหาที่มีเพียงเล็กนอยขยายวงกวาง ผูไกลเกลี่ยจึงตองเริ่มตนดวยการจัดการให
อารมณความรูสึกของทั้งคูคลี่คลายลง การเจรจาเพื่อพิจารณาประเด็นปญหาหรือขอเรียกรอง
จึงจะเกิดขึ้นได 

 ๒. ชวยขจัดอกุศลมูลในใจคูขัดแยง ทั้งโลภะ โทสะ และโมหะผูไกลเกลี่ยควร
ชวยประสานประโยชนใหเกิดขึ้นกับทั้งสองฝายอยางเหมาะสม มิใชใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผู
ไดแต เพียงฝายเดียว  รวมทั้งตองชวยใหคูขัดแยงลดความโกรธเกลียดระหวางกันลง              
จนสามารถเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นอยางถูกตองตามความเปนจริง 

 ๓. กระตุนใหคูขัดแยงฉุกคิด ไดสติและหันมาพิจารณาตนเอง เชน กรณีที่พระ
พุทธองคทรงตรัสใหกษัตริยแควนโกลิยะและแควนศากยะที่ยกทัพมาเผชิญหนากัน เพื่อแยง
ใชน้ําจากแมน้ําโรหิณี ไดมีสติฉุกคิดวาความเปนกษัตริยมีคากวาน้ําที่แยงกัน ตางฝายจึง
ตัดสินใจเลิกรบและยกทัพกลับ 

 ๔. ชวยใหคูขัดแยงหาคําตอบดวยตนเอง ผูไกลเกลี่ยไมควรเปนผูกําหนด
ทางออกของปญหา แตตองเปนเพียงผูชวยใหคูขัดแยงสามารถตกลงกันไดดวยดี โดยความ
ยินยอมพรอมใจของตนเอง ซึ่งอาจทําไดโดยการตั้งคําถามเปด เพ่ือกระตุนใหคูขัดแยงชวยกัน
หาทางออกหลากหลาย และนํามาพิจารณารวมกันจนไดทางออกที่แทจริงที่ทุกฝายยอมรับ 

 ๕. สรางความไววางใจใหเกิดข้ึนกับคูขัดแยง ผูไกลเกลี่ยจึงตองเปนกลาง ไม
ลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง เพื่อใหคูขัดแยงเกิดความไววางใจในตัวผูไกลเกลี่ย และตองทําให 

                                                           
๙๔

 พระไพศาล วิสาโล, การไกลเกลี่ยแบบพุทธ,  

http://www.visalo.org/article/P_karnKlaiKlear.htm. 
 



 ๑๒๔ 

คูขัดแยงไววางใจซึ่งกันและกัน คือไววางใจวาทั้ง ๒ ฝายจะสามารถหาทางออกรวมกันไดดวย
การเจรจา โดยไมใชการเจรจาหรือการไกลเกลี่ยเปนขออางซื้อเวลา 

 ๖. คุณธรรมของผูไกลเกล่ีย เปนสิ่งสําคัญมากในการสรางความไววางใจและ
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน กระบวนการไกลเกลี่ยจึงตองยึดมั่นในสัจจะ สวนตัวผูไกลเกลี่ย
ตองกระทําดวยเมตตา ขันติ และใชสติปญญาเปนตัวกํากับ 

 ๗. คุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ตองเปนผูมีสติ มีความรูความสามารถและ
คุณธรรมที่ทั้งสองฝายยอมรับมีทักษะในการสื่อสาร ตีความ และควบคุมสถานการณดวย
ความอดทน ออนนอมถอมตน มีความยุติธรรมและรักษาความสัมพันธที่มีตอคูขัดแยงอยาง
เทาเทียมกัน 

 พระไพศาล วิสาโลยังมีความเห็นวา การขอโทษที่ทําอยางจริงจังและจริงใจ  
ดวยความรูสึกสํานึกผิด และพรอมรับผิดชอบในการกระทําของเรานั้น จะชวยลดทอน 
ความเจ็บปวดของอีกฝายหนึ่ ง  และยังชวยปลดเปลื้องคูกรณีใหพนจากวังวนแหง 
ความขัดแยง๙๕ และการเปนปฏิปกษกันดวย 

 
๓.๖ ความลมเหลวของสันติวิธี 

 
บอยคร้ังที่การตอสูดวยสันติวิธีประสบกับความลมเหลว ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุ

หลายประการ เชน ผูปฏิบัติการสันติวิธีขาดความรูความเขาใจในกระบวนการของสันติวิธี
อยางแทจริง จึงทําใหการวางยุทธศาสตร และยุทธวิธีผิดพลาดไมเหมาะสมกับสถานการณ
ของความขัดแยง หรือ ผูปฏิบัติการสันติวิธีขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการของสันติวิธีจึง
ลมเลิกกลางครัน    ความลมเหลวเหลานี้พระไพศาลไดสรุปออกมาประเด็นตางๆ๙๖ ดังนี้  

๑.  มายาคติของสันติวิธี มีผลทําใหสันติวิธีมีโอกาสที่จะประสบกับความ
ลมเหลวไดงาย 

๒. สันติวิธีมีลักษณะเรียบงาย และตองใชเวลานานกวาจะเห็นผล จึงไมอาจรอได 

                                                           
๙๕พระไพศาล วิสาโล, “การขอโทษ”,  ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ,  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๕๕ -๖๐. 
๙๖พระไพศาล  วิสาโล ,  “ทํ าไมคนจึ งมองข ามสันติ วิธี”,   ใน  สร างสันติด วยมือ เรา , 

(กรุงเทพมหานคร :  ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หนา ๑๑๒ – ๑๑๘. 



 ๑๒๕ 

๓.  การวัดความสําเร็จของสันติวิธีทําไดยาก เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานที่แนชัด 
มาตรฐานที่แตกตางกันทําใหเกิดการถกเถียง และขาดขอสรุปที่เปนเอกฉันท  

๔. การที่ผูมีอํานาจในสังคมพยายามสรางเงื่อนไขวา ความรุนแรงเปนสิ่งสามัญ
ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได เพ่ือใหคนในสังคมยอมรับ เชน กรณีที่รัฐบาลและทหารเขาสลาย
กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ที่ชุมนุมอยูบริเวณสี่แยกราชดําริ 
จนมีคนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมากนั้น คนในสังคมสวนหนึ่งรูสึกเห็นดวยกับการใชความ
รุนแรงแกปญหาดังกลาว เพราะเห็นผลฉับไวกวาการเจรจาดวยสันติวิธีที่ไมรูวาจะสิ้นสุด
เมื่อใด 

๕. ในทางจิตวิทยานั้น คนสวนใหญมีความโนมเอียงที่จะใชความรุนแรง
แกปญหา 

ผูวิจัยมองวา การที่ผูปฏิบัติการสันติวิธีแตละคนมีความสําคัญมั่นหมายในตัวตน 
ในความคิดของตน ติดกับดักความดีของตน จนเกิดความขัดแยงทางความคิดกับผูรวมงาน พัฒนา
เปนความขัดแยงสวนบุคคลจนบาดหมางกัน ทําใหงานสันติวิธีไมสามารถดําเนินตอไปได 

 ดังนั้น นักสันติวิธีจึงตองระมัดระวังกับการยึดติดทั้งในความคิดและในงานที่
ตนเปนผูกระทํา โดยตองปรับวิธีการคิดใหมใหเห็นวา แทจริงแลวมีแตการกระทําแตไมมี
ผูกระทํา  จึงจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในการเปนเจาของการกระทําหรือเจาของผลของการ
กระทํานั้นๆ๙๗  ลงได หากทําเชนนี้แลว ก็จะสามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีปฏิสัมพันธ
กับผูอื่นไดอยางราบรื่น    และใชปญญาพิจารณาใครครวญงานที่กระทําไปตามเหตุปจจัยที่มี
อยู อยางปราศจากอคติ  ทาทีเชนนี้ ยอมชวยใหปฏิบัติการสันติวิธีนั้นเปนเสมือนการปฏิบัติ
ธรรม คือเปนอิสระจากความสําคัญมั่นหมายในตัวตน ทั้งนี้ พระไพศาล วิสาโล สรุปไว วา
โลกกับธรรมไมไดแยกจากกันฉันใด ปฏิบัติการสันติวิธีกับการปฏิบัติธรรมก็ไมไดแยกจาก
กันฉันนั้น 

 
๓.๖ สรุปและวิเคราะห 

 
สังคมปจจุบันนี้เปนยุคโลกาภิวัฒนที่กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วและฉับพลัน   การเกิดขึ้นของบางสิ่งในมุมหนึ่งของโลก ยอมสงผลกระเทือน
                                                           

๙๗พระไพศาล วิสาโล, “รากฐานของสันติวิธี”,  http://www.visalo.org/article/P_Raktan.htm. 



 ๑๒๖ 

ตอเนื่องกันไป  ดังจะเห็นไดจากการปฏิวัติดอกมะลิ ซึ่งเปนเหตุการณประทวงตอตานรัฐบาล
ของประชาชนที่ยากจนในประเทศตูนีเซีย แลวลุกลามไปยังประเทศใกลเคียง เชน อียิปต 
บาหเรน เยเมน โมรอกโค ลิเบีย ทําใหประชาชนพากันบาดเจ็บลมตาย ทรัพยสินเกิดความ
เสียหายจากความขัดแยงและความรุนแรงเปนจํานวนมาก  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใน
ประเทศอียิปต แลวยังทําใหประชาชนในประเทศจีนที่ไดรับขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ได
รวมตัวกันออกมาประทวงรัฐบาลของตนบาง   

 นอกจากนี้ยังเปนสังคมแหงความแตกตางอยางเห็นไดชัด  ขณะที่กลุมคนชั้นนํา
ซึ่งเปนคนกลุมนอยในสังคมเต็มไปดวยความมั่งคั่งลนเหลือ คนกลุมใหญกวารอยละ ๘๐ ของ
สังคม กลับขาดแคลนทั้งอาหาร และสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ใชในการดํารงชีวิต ๙๘  จาก
การศึกษาพบวาเสนแบงที่ เกิดจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา  สีผิว 
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ สงผลใหเกิดการแบงฝายเปนเขาเปนเราอยางชัดเจน 
นับวันทั้ง ๒ ฝาย ถูกแยกหางออกจากกันมากขึ้นทุกที จนยากที่จะประสานเขาหากันได ความ
ขัดแยงเปนปฏิปกษตอกันทําใหเกิดความรุนแรงมากขึ้นและลุกลามไปทั่ว เชน การแบงขั้ว
ระหวางกลุมประเทศที่นิยมลัทธิบริโภคนิยมตะวันตก กับกลุมประเทศมุสลิมที่เครงศาสนา
จารีตประเพณีและยึดมั่นในพระเจาที่ถูกตั้งฉายาวา McWorld กับ Jihad๙๙ จนทําใหเกิดการ
ตอสูทํารายซึ่งกันและกันบอยครั้ง ทั้งจากการลอบสังหาร ลอบวางระเบิด จนทําใหผูบริสุทธิ์
หลายคนตองบาดเจ็บลมตายไปดวย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาภูมิหลังของพระไพศาล วิสาโลเพื่อทําความเขาใจในเชิงลึกถึง
เหตุปจจัยท่ีทําใหทานสนใจเรื่องความขัดแยงและสันติวิธี พบวาทานเปนผูที่มีประสบการณตรง
เกี่ยวกับการเผชิญกับความขัดแยงในหลายระดับ คือ ในระดับครอบครัวก็พบเห็นความขัดแยง
ระหวางบิดากับมารดาเสมอๆ และมีหลายครั้งที่มารดาของทานถูกกระทําอยางรุนแรง นอกจากนี้
ทานยังไดเห็นความอยุติธรรมที่มารดาทานไดรับจากการเลี้ยงดูจากตาของทาน สิ่งเหลานี้ทําให
ทานมีอุปนิสัยและพฤติกรรมแตกตางจากเด็กในวัยเดียวกันที่สวนใหญใหความสนใจตอการใช
ชีวิตสนุกสนาน ในขณะที่ตัวทานเองชอบใชชีวิตสันโดษ ขวนขวายอานหนังสือเพ่ือตอบขอ

                                                           
๙๘พระไพศาล  วิสาโล,  “ศาสนธรรมในกระแสแหงกลียุค”, http://www.visalo.org/article/ 

budSasanaDham.htm. 
๙๙เรื่องเดียวกัน. 



 ๑๒๗ 

สงสัยของตนเองเกี่ยวกับวิธีการใชชีวิต ซึ่งทําใหทานไดเจอกับแนวคิดใหมๆนอกตํารา เชน 
ปญหาสังคม การเมือง ความยากจน การตอสูดวยสันติวิธี 

การที่ทานสนใจงานออกคายอาสาพัฒนาตั้งแตยังมีอายุเพียง ๑๕ ป ก็ทําใหทานได
พบเห็นคนจนมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมมาโดยตลอด หลาย
คนสูญสิ้นที่ดินทํากินของตน ในขณะที่รัฐเองก็ไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได ความอยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นกลายสภาพเปนความขัดแยงในหมูคนรวยกับคนจน ความเปนจริงเหลานี้ไดกระตุนให
ทานปรารถนาที่จะมีสวนชวยใหสังคมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับในระหวางที่ทาน
เติบโตขึ้นมาไดมีสวนเขาไปเกี่ยวของกับความขัดแยงและความรุนแรงระดับประเทศ ใน
เหตุการณประทวงในเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙ ก็ยิ่งทําใหทานแสวงหาคําตอบของการมี
ชีวิตอยูอยางสันติ 

ผูวิจัยพบวา ผลของการแสวงหาของทานทําใหทานไดรับถายทอดแนวคิดตางๆ 
จากนักปราชญ นักวิชาการและผูรูมากมาย ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งบุคคลเหลานี้ตางมีอิทธิพล
ตอความคิดของทานในแงมุมตางๆ และทานไดนําแนวคิดเหลานั้นมาผสมผสานหลอหลอม
ออกมาเปนแนวทางของทานในการแกไขความขัดแยงดวยหลักพุทธสันติวิธี เชน นิโคลัส เบน
เนตต และสุลักษณ ศิวรักษ ไดสอนทานเกี่ยวกับแนวคิดสันติวิธีตะวันตก มหาตมะ คานธี ก็มี
อิทธิพลตอทานในเรื่องของการตอสูโดยปฏิบัติการไรความรุนแรง อหิงสา และอารยะขัดขืน  

ในขณะที่ติช นัท ฮันห หลวงพอคําเขียน ตางมีอิทธิพลตอทานในเรื่องหลักคิดของ
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งทําใหทานมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดวา การปฏิบัติธรรมสามารถ
ประสานเขาไปในการดํารงชีวิตและเขาไปชวยเหลือสังคมดวย ในมุมมองของทานนั้น
พระพุทธศาสนาสวนหนึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาตนใหเปนอิสระจากกิเลส อีกสวนหนึ่งคือการ
ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ “หมายถึง การไปทํางานทางสังคมเพื่อชวยเหลือผูตก
ทุกขไดยาก ชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ชวยใหคนลดความรุนแรงหันมาใชสันติวิธี และมีความเอื้อ
อาทรตอกัน”๑๐๐  

นอกจากนี้ติช นัท ฮันห ยังทําใหทานไดตระหนักถึงการมองโลกดวยหลักอทวิ
ภาวะ ซึ่งจะชวยลดทอนความคิดแบงแยกเปนเขาเปนเราใหลดลง การมองโลกเชนนี้จะชวยใหเรา
เกิดความระมัดระวังในการใชชีวิต และคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา ติช 

                                                           
๑๐๐ จากบทสัมภาษณเรื่องสุขแทดวยปญญา ในขวัญเรือน, มิถุนายน ๒๕๕๑, หนา ๒๑๑. 



 ๑๒๘ 

นัท ฮันห ยังเปนตนแบบของการกาวขามความโกรธแคนชิงชังดวยการใหอภัยและใชความเมตตา
หลอเลี้ยงจิตใจตนเองและศัตรู 

ผลจากการบมเพาะความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสันติวิธีในรูปแบบตางๆ 
รวมกับผลท่ีไดจากการมุงมั่นปฏิบัติกรรมฐานมาเปนเวลานานหลายสิบป ทําใหทานเกิดความ
เขาใจวาการใชชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอตนเองและตอผูอื่น ก็คือการดํารงชีวิตโดยใช
สติปญญาและเมตตากรุณาควบคูกัน ซึ่งจะชวยแกไขอุปสรรคปญหาตางๆใหลุลวงไปไดดวยดี 

พระไพศาล  วิสาโล  มองความขัดแยงว าเปนสิ่ งธรรมดาที่ เกิดขึ้นไดใน
ชีวิตประจําวัน และมีอยูหลายระดับชั้น ความขัดแยงมิไดมีผลลบเสมอไป เพราะบางครั้งความ
ขัดแยงก็นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกวาเดิม แตบางกรณีที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีความ
ขัดแยงก็อาจแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรงไดเชนกัน การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไมขึ้นอยูกับ
ทาทีและวิธีปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของ คือหากเอาประโยชนของสวนรวม หรือธรรมะเปนที่ต้ังก็
ยอมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาการเอาความคิดเห็นสวนตัวหรืออารมณเปนที่ต้ัง 

ผูวิจัยพบวา ในมุมมองของพระไพศาลนั้น ศาสนธรรม กับความขัดแยงเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกันอยางแยกไมได ทั้งในสวนที่ตัวศาสนาเองมีบทบาทในการแบงผูคน
ออกเปนขั้ว ๆ ดังจะเห็นไดจากการตอสูระหวางอินเดียกับปากีสถาน คูขัดแยงในสงคราม
ตอตานการกอการราย ซึ่งมีบินลาเดนและจอรจ บุช เปนตัวแทน ตางก็อางถึงศาสนาหรือพระ
เจาเชนเดียวกัน๑๐๑      แตในทางตรงกันขาม ศาสนธรรมก็มีสวนสําคัญอยางมากในการระงับ
ความขัดแยงและความรุนแรง อยางไรก็ดีตองทําความเขาใจในคุณลักษณะที่แทจริงของศาสน
ธรรมเสียกอน การนํามาใชจึงจะเกิดผล เชน การตระหนักถึงความเปนหนึ่งเดียวของ
มนุษยชาติ ที่ขามพนไปจากเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ หรืออุดมการณทางการเมือง การ
ตระหนักถึงคุณคาในทุกชีวิตที่ควรไดรับการปกปองอยางเทาเทียมกัน การมองสรรพสิ่งวา
เปนอทวิภาวะ และการมีจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยเมตตากรุณา ไมเห็นแกประโยชนตนมากกวา
ประโยชนสวนรวม เปนตน 

 ธรรมะในพระพุทธศาสนาอธิบายถึงเหตุปจจัยของความขัดแยงไดอยางแจมชัด 
วา เปนผลมาจากตัณหา อวิชชา การปรุงแตงดวยกิเลส จนเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทาน

                                                           
๑๐๑พระไพศาล  วิสาโล,  “ศาสนธรรมในกระแสแหงกลียุค”, http://www.visalo.org/article/ 

budSasanaDham.htm. 
  



 ๑๒๙ 

ขันธ ๕  ความเปนตัวกูของกู จนเกิดเปนความคิดความเชื่อที่ผิดไปจากความเปนจริง ใน
ขณะเดียวกันธรรมะในพระพุทธศาสนาเองก็เปนสิ่งที่สลายความขัดแยงไดเชนกัน หากเรา
รูจักนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคคล กาลเวลา สถานที่ และสถานการณ   

 ธรรมะที่ชวยสนับสนุนกระบวนการสันติวิธีมีมากมาย ยกตัวอยางเชน เมตตา 
กรุณา ขันติ จาคะ สัจจะ และสติปญญา เปนตน การที่พระไพศาล วิสาโล ใหความสนใจกับ
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนเพราะ
ทานเคยคลุกคลีอยูกับเหลาผูนําทางปญญาดานพัฒนา สังคม และผูนําการเรียกรองเพื่อ
สันติภาพมากอน ทานจึงไดหลอหลอมแนวคิดเหลานั้นรวมกับหลักพุทธธรรม การปฏิบัติไร
ความรุนแรงในแตละขั้นตอนตองทําดวยความระมัดระวัง ไมวาจะเปนการกระทําที่แสดงออก
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

 ผูวิจัยมองวา การประยุกตใชหลักพุทธธรรม เขากับวิธีการของสันติวิธียุคใหม 
มีขอดี คือ นอกจากจะสรางความหลากหลายในการแกไขปญหาแลว ยังทําใหมีฐานรองรับ
ความคิดอยางชัดเจน มีเหตุผล ทําใหเกิดกระบวนการสันติวิธีอยางมีขั้นตอน ผูปฏิบัติตอง
ใครครวญคํานึงถึงสิ่งตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดาน โดยปราศจากอคติและอารมณ เพื่อ
หาทางออกที่เปนธรรม และทุกฝายยอมรับ จึงทําใหแนวโนมของความสําเร็จของการแกไข
ปญหามีมากกวาการกระทําโดยปราศจากหลักธรรมรองรับ       

 ความสําเร็จของพระไพศาล วิสาโลในการเผยแพรพุทธสันติวิธี คือ การท่ีทาน
รูจักใชจุดเดนที่ทานมีมาประกอบ เชน การใชความสามารถในการเขียน และใชภาษางายๆ
ถายทอดใหแกคนรุนใหมเขาใจ การใชเทคโนโลยีตางๆเปนชองทางของการเผยแพร ทั้งในรูป
ของงานเขียนผานหนังสือ นิตยสาร อินเตอรเน็ต การใหสัมภาษณผานโทรทัศน วิทยุ เคเบิล
ทีวี เปนตน นอกจากนี้ทานยังใชระบบสรางเครือขาย แนวรวมกับบุคคล หรือกลุมคนที่มี
แนวคิดใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิดพลังของสันติวิธีเพิ่มขึ้น เชน การรวมมือกับศูนยสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลดขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางการประทวงของกลุมคนเสื้อแดงเมื่อ
เดือนพฤษภาคทม ๒๕๕๓ โดยการสงอาสาสมัครลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็น เพื่อใหผู
ประทวงรูสึกผอนคลาย และรูสึกวายังมีคนมองเห็นความสําคัญของพวกเขาอยู 

 ในประเด็นของการไกลเกลี่ยแบบพุทธที่พระไพศาล วิสาโลนําไปใชนั้น ผูวิจัย
มองวา จะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย
เหมาะสมกับสถานการณนั้นหรือไม ความเปนกลาง ความจริงใจ รวมถึงความรูความสามารถ



 ๑๓๐ 

เฉพาะตัวของผูไกลเกลี่ยเอง ที่จะสามารถโนมนาวหรือชี้แจงใหคูกรณีไดเขาใจ ยอมรับกับ
ความเปนจริงและทางออกของปญหาโดยดุษฎี ก็จะทําใหปญหาความขัดแยงจบลงจริงๆ มิใช
การเจรจาไกลเกลี่ยแบบขอไปที หรือแคแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น เชน กรณีการสรางเขื่อน
หลายแหงในประเทศไทยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ไดสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู
บริเวณพื้นที่สรางเขื่อน ทําใหตองสูญเสียที่ดินทํากิน สูญเสียโอกาสในการทํามาหากินใน
ทองถิ่นเดิมของตน โดยรัฐมักอางวาเปนการเสียสละเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่มีประโยชนตอ
คนสวนใหญ ผูไดรับผลกระทบมักไดรับเงินชดเชยเพียงเล็กนอย จึงจําเปนตองมาเรียกรองหา
ความยุติธรรมจากรัฐ ซึ่งแตละครั้งหนวยงานรัฐมักสงคนลงมารับฟงปญหา ไกลเกลี่ยใหเลิก
ประทวง แตไมเคยลงไปแกปญหาใหชาวบานอยางจริงจัง จึงทําใหความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ดังกลาวยังคงอยู และรอจังหวะปะทุขึ้นเมื่อมีเหตุปจจัยอื่นเขามากระตุน  

 ผูวิจัยคิดวา ปญหาความขัดแยงระหวางรัฐ หรือหนวยงานของรัฐกับประชาชน
ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ซ้ําแลวซ้ําเลาเปนเพราะรัฐเองขาดความจริงจัง และความจริงใจในการแกไข
ปญหา จึงทําใหเกิดการละเมิดสิทธิที่ประชาชนพึงมีพึงได เชน การอนุญาตสรางโรงถลุง
เหล็กในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การสรางทอกาซบริเวณชายแดนภาคใต 
หรือชายแดนพมา ทําใหประชาชนบริเวณนั้นเดือดรอน และกังวลตอความปลอดภัยของ
ตนเอง หวาดระแวงตอทาทีของรัฐที่มักเห็นแกประโยชนของคนในเมืองมากกวาคนในชนบท 
ประเด็นปญหาเหลานี้ไมมีทางหมดสิ้นไปได หากรัฐยังเอาความคิดของตนเปนใหญ  และไม
เขาใจถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน  

 กลาวโดยสรุป พุทธสันติวิธีในทัศนะของพระไพศาล วิสาโลนั้น นอกจากจะ
เปนยุทธวิธี หรือยุทธศาสตรการตอสูแบบโลกียะแลว ยังเปนวิถีทางแหงธรรมะซึ่งมีมิติดานศา
สนธรรมรวมดวย จึงมิไดเปนไปเพื่อประโยชนทางโลกเทานั้น หากยังเอื้อใหธรรมะเจริญงอก
งามขึ้นในจิตใจของผูคน และยังเปนการสงเสริมพัฒนาจริยธรรมหรือสํานึกที่ถูกตองดีงามให
เกิดขึ้นในสังคม ปฏิบัติการสันติวิธี จึงไมควรเกิดขึ้นเพียงเพ่ือประโยชนสวนตนเทานั้น หาก
ยังควรเกิดขึ้นเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวย อันนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

  
 



 
บทที่ ๔  

 การประยุกตใชแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยง 
ในสังคมไทยปจจุบันของพระไพศาล วิสาโล 

 
 ถึงแมความขัดแยงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นไดกับทุกคนตลอดเวลา  

ทั้งภายในตัวเราเอง ในครอบครัว ชุมชน องคกร ประเทศ หรือระหวางประเทศก็ตาม  
แตเหตุการณความขัดแยง ที่ปรากฏอยูในสังคมไทยปจจุบัน พบวามีการพัฒนากลายเปนขอ
พิพาทมากมายหลายกรณี ไมวาจะเปนความขัดแยงดานการเมืองที่นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งระดับทองถิ่น และระดับประเทศ ความขัดแยงที่เกิดจากนโยบายสาธารณะซึ่งการกําหนด
นโยบายขาดการมีสวนรวมของคนในทองถิ่น เชน โครงการโรงไฟฟา ทอกาซ การให
สัมปทานตางๆ ซึ่งสงผลตอความเปนอยูอันเปนปกติของประชาชนในพื้นที่จนเกิดการ
ประทวงตอตานอยูบอยครั้ง  
 พระไพศาล วิสาโล ในฐานะที่เปนทั้งพระนักพัฒนาและพระนักสันติวิธี  ได
เสนอแนวคิดและวิธีการทางสันติวิธีในการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  
ในประเด็นตางๆ ดังนี้  
 
๔.๑ การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 พระไพศาล  วิสาโล  เปนผูหนึ่งที่ใหความสนใจตอประเด็นการอนุรักษ
ธรรมชาติเสมอมา เนื่องจากทานไดพบเห็นความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
และเผชิญกับปญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติรอบตัวมาโดยตลอด ทานจึงไดนําแนวทาง
สัน ติ วิ ธี ม าปรับใช ในการจั ดการความขั ดแย งด านสิ่ ง แวดล อมและการแย งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติดวยกระบวนการที่เรียกวา ธรรมยาตรา 



 ๑๓๒ 

 ๔.๑.๑ ความเปนมาของธรรมยาตรา 

 ธรรมยาตราในความหมายที่เปนปฏิบัติการทางสังคมบนพื้นฐานของศาสน
ธรรม เริ่มตนครั้งแรกที่ประเทศกัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใตการนําของสมเด็จพระมหา
โฆษนันทะ โดยมีจุดมุงหมายที่จะนําสันติภาพและความสมานฉันทกลับคืนสูประเทศที่บอบ
ช้ําจากภัยสงครามมาเปนเวลานานกวา ๒ ทศวรรษ ขบวนธรรมยาตราที่เดินอยางสงบ พรอมที่
จะเผชิญกับความยากลําบาก ดวยใจที่เชื่อมั่นในอานุภาพแหงธรรม ผานไปตามจุดตางๆที่
ยังคงมีการปะทะกันอยู กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางความคิดและจิตใจของผูพบเห็น 
โดยจุดประกายแหงความหวังและสรางความตระหนักขึ้นในหมูประชาชนวา แทจริงแลว
สันติภาพอยูในมือของเราทุกคน หาไดขึ้นอยูกับนักการเมืองหรือกองกําลังติดอาวุธฝายใดฝาย
หนึ่งไม๑  

 ธรรมยาตราในกัมพูชา เปนแรงบันดาลใจใหเกิด“ธรรมยาตราเพื่อสันติภาพและ
ชีวิต” ในประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือสอดรับกับการเดินทางขามทวีปจากโปแลนด
ผานประเทศไทยไปยังญี่ปุน ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปแหงการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง 
หลังจากนั้นก็เกิด“ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา” ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และจัดตอเนื่อง
ติดตอกันนานถึง ๘ ป จากการริเริ่มของพระนวกะ รวมทั้งหลวงพอคําเขียนและพระไพศาล  
วิสาโล ขบวนธรรมยาตรานี้มีจุดประสงคในการกระตุนใหชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลา 
ไดตระหนักถึงปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมเพ่ือหาหนทางแกไขรวมกัน และ
กระตุนใหเกิดจิตสํานึกของการอนุรักษธรรมชาติ  

 หลักคิดของธรรมยาตรา  คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นไมสามารถแยก
ออกจากความเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ดังนั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงสังคม ตองทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในใจของผูเกี่ยวของใหไดกอน วิธีปฏิบัติของธรรมยาตราจึงใชการ
เดินอยางสงบ มีสติ เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูในทุกสภาวะที่ตนตองเผชิญทั้งความทุกข 
เหนื่อยยาก ลําบาก อึดอัด เรารอน เปนการปฏิบัติธรรมขัดเกลาตนเองใหเกิดการพัฒนาสติให
รูเทาทันและรักษาใจไมใหทุกขไปกับกาย ในขณะเดียวกันก็เปนการสื่อธรรมะไปยังผูคนทุก
หนแหงที่เดินผาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเขาเหลานั้นเชนกัน พรอมกับ

                                                 
๑พระไพศาล วิสาโล, “ความเปนมาของธรรมยาตรา”, http://www.visalo.org/article/Dhamayatra 

001. htm  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙. 



 ๑๓๓ 

สรางกระบวนการในการนําขาวสารขอมูลจากชุมชนตาง ๆ มาถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน เพ่ือหาทางออกในการแกปญหารวมกันอยางสันติ  
 ธรรมยาตราจึงเปนความพยายามที่จะเชื่อมการพัฒนาสังคมและศาสนธรรมเขา
ดวยกัน  เพื่อยํ้าใหเห็นวาการทํางานเพื่อประโยชนทานและประโยชนตนมิจําเปนตองแยกจาก
กัน  สิ่งตางๆ รอบตัวเราตางเปนเหตุและปจจัยซึ่งกันและกัน ซึ่งหากเราตระหนักรูถึง
ความสัมพันธนี้ จะทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติในที่สุด ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบ
สงขลา จึงเปนแบบอยางใหชุมชนในหลายพื้นที่จัดกิจกรรมทํานองเดียวกัน เพื่ออนุรักษ
สภาพแวดลอมในทองถิ่นของตน เชน ธรรมยาตราเพื่อชีวิต ธรรมยาตราเพื่อแมน้ํามูลและ
แมน้ําชี รวมถึงธรรมยาตราเพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ําลําประทาว จังหวัด ชัยภูมิ 

๔.๑.๒  ธรรมยาตราเพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ําลําประทาว 

เทือกเขาภูแลนคาตั้งอยูติดกับเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็น เดิม
เปนผืนปาที่อุดมสมบูรณ ๒ แผคลุมพ้ืนที่อําเภอแกงครอ ภูเขียว เกษตรสมบูรณ และอําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ยังเปนตนกําเนิดของลุมน้ําปะทาวที่หลอเลี้ยงผูคนในพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนบนมายาวนานหลายชั่วอายุคน  

ในชวงกวา ๔๐ ปที่ผานมาเกิดความเปลี่ยนแปลงกับพ้ืนที่ปาบริเวณอําเภอ
แกงครอ เปนอยางมาก ทั้งการที่รัฐบาลใหสัมปทานแกบริษัทคาไมนานถึง ๒๐ ปทําใหผืนปา
ที่เคยอุดมสมบูรณรอยหรอลง สัตวปาไรที่อยูอาศัยทยอยหนีหายไป ตอมาชาวบานเริ่มจุดไฟ
เผาปาเพื่อบุกเบิกเปนพ้ืนที่เพาะปลูกทํากินแทน จนถึงป พ.ศ.๒๕๒๐ องคการอุตสาหกรรมปา
ไมเขายึดที่ดินชาวบานโดยอางวาตองการปลูกปาทดแทน ทําใหชาวบานหลายหมูบานไดรับ
ผลกระทบตองสูญเสียท่ีดินทํากิน๓ กลายสภาพเปนคนงานในไรออยแทน นอกจากนี้นโยบาย
สนับสนุนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือสงขายโรงงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวบานบุกรุกพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจนกลายสภาพเปนเขาหัวโลน 
ดินที่เคยอุดมสมบูรณก็เสื่อมคุณภาพจากการที่ชาวบานใชสารเคมี และยังสงผลใหแมน้ําตื้น
                                                 

 ๒หลวงพอคําเขียน อธิบายไวใน ๑๐ป ธรรมยาตราลุมน้ําปะทาววา “ความเขียวชอุมของตนไม
นอยใหญยังทําใหเสนทางเดิน ๕,๓๐๐ กวากาวจากวัดปาสุคะโตถึงวัดภูเขาทองรมครึ้มไปดวยแมกไม ถึงขนาด
เดินไมถูกแสงแดด เพราะตนไมที่รกชัฏตลอดสองขางทาง”.  

 ๓พระไพศาล วิสาโล, ๑๐ป ธรรมยาตราลุมน้ําปะทาว, โครงการธรรมยาตราลุมน้ําปะทาว วัดปา 
สุคะโต , หนา ๑๖. 



 ๑๓๔ 

เขิน เต็มไปดวยสารพิษ สัตวน้ําลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว จนบางพันธุไดสูญหายไปจาก 
ลําปะทาว๔

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตอปา น้ํา และสิ่งแวดลอมทําใหหลวงพอคําเขียน และ 
พระไพศาล วิสาโล ดําริหาทางแกปญหา ดวยวิธีการตางๆ ทั้งการรณรงคใหความรู สราง 
ความเขาใจกับชาวบาน  การประกาศหามลาสัตวตัดตนไม  กําหนดเขตอภัยทาน  แต
สถานการณก็ยังไมดีขึ้น 

“ทําอยางไรเราจะอยูได ไดยินเสียงปาไม แมน้ํารองไห แผนดินเปนอัมพาต อากาศ
เปนพิษ เราจะทํายังไงใครเปนคนทําเชนนี้ แตกอนเราอาศัยธรรมชาติ ตอไปธรรมชาติ
จะลงโทษเรา ปจจุบันฝนตกหนึ่งเม็ดก็เห็นหนึ่งเม็ด แตกอนฝนตกทั้งคืนทั้งวัน ไมมี
เห็นน้ําไหล เพราะอะไรดินตาย มันทําไมตาย ใสสารเคมี ฉีดยาฆาแมลง สิ่งที่ปลูกสูญ
พันธุไปเยอะแลว ขาวก็ไมเหลือสักตน แตกอนขาวทวมหัว ทําไปก็มีแตรอยปน จน
หมดความสามารถ ทํายังไงก็ทํามาหมด พูดก็พูด ต้ังกรรมการขึ้นมาก็เอาไมอยู 
สุดทายเลยมีงานธรรมยาตรานี้เปนงานชิ้นสุดทาย”๕  

การจัดธรรมยาตราเพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ําลําประทาว จึงเริ่มมีขึ้นใน
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีจุดประสงคในการสรางความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน
ทองถิ่น ชุมชนเมือง ควบคูไปกับการพัฒนาความรูสึกนึกคิด จิตใจ และสติป

                                                

ญญาของผูคน 
โดยใชการเดินเปนกุสโลบายในการรณรงคและกระตุนความสนใจของชาวบาน๖ และไดจัด
ตอเนื่องมาจนถึง ๑๑ ป ในปพ.ศ. ๒๕๕๓   

ในแตละปคณะธรรมยาตราที่ประกอบไปดวย ผูคนนับรอยทั้งพระสงฆ แมชี 
ชาวบาน และนักเรียน จากจังหวัดตางๆ และจากตางประเทศ จะพากันตั้งขบวนที่ปาภูหลงซึ่ง
เปนตนน้ําของลําปะทาวอันเปนเสมือนสายเลือดที่หลอเลี้ยงชาวบานบนหลังเขามานาน 

 
๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗. 
๕คําปรารภของหลวงพอคําเขียน, อางใน ๑๐ป ธรรมยาตราลุมน้ําปะทาว, หนา ๑๘. 
๖พระไพศาล วิสาโล ใหสัมภาษณใน ๑๐ป ธรรมยาตราลุมน้ําปะทาว, หนา ๒๓.วา “การเดินเปน

การชวยสรางความตื่นตัวใหกับชาวบาน เขาจะเกิดคําถามขึ้นมาในใจวาทําไมเราถึงตองมาเดินไกลๆกัน ทําไมเรา
ไมนั่งรถ การเดินเทาไกลๆกลางแดดเปนการบงบอกวาเราพรอมจะลําบากเพื่อปกปองธรรมชาติ ถาเราไมยอม
ลําบาก ชาวบานก็อาจจะรูสึกวาสิ่งที่เราพูดไมมีความหมาย แตถาเรายอมลําบากเพื่อพูดถึงสิ่งแวดลอม แปลวา
สิ่งแวดลอมสําคัญจนเราพรอมจะเหนื่อยยาก เพื่อใหชาวบานตระหนัก”. 



 ๑๓๕ 

จากนั้นจะเดินเลียบลําน้ําผานหมูบานตาง ๆ โดยมีกิจกรรมตามหมูบานที่คณะเขาพักเพื่อฉัน
เพล หรือคางแรม เชน การสํารวจน้ํา สาธิตการทําปุยชีวภาพ การตรวจเลือดตรวจสุขภาพ การ
แสดงธรรม และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ชวงกลางคืนมีกิจกรรมฉาย
สไลดใหความรู และแสดงละคร  อยางไรก็ตามทั้งหมดนี้ไมมีกิจกรรมใดที่เปนจุดเดนของ
ธรรมยาตราไดดีไปกวาการเดินเทา๗

“เดินอยางมีสติ และมีชีวิตอยูอยางเรียบงาย สติจะทําใหเรารูเทาทันความอยาก สวน
การมีชีวิตที่เรียบงายอยางมีความสุข ก็เปนการบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
ถูกทําลายเพราะอะไร ก็เพราะจิตใจเสียสมดุล หลงติดกับความสุขทางวัตถุจึงใชชีวิต
เบียดเบียนธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติภายในของผูคนเสียสมดุล ก็ทําใหธรรมชาติ
ภายนอกหรือสิ่งแวดลอมเสียสมดุลตามไปดวย เราอยากใหคนเห็นวาธรรมชาติ
ภายใน กับธรรมชาติภายนอกเกี่ยวของกัน”๘

อยางไรก็ดี ผลที่เห็นไดชัด คือ ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและพฤติกรรมของผู
ที่เขารวมเดินในขบวนธรรมยาตรา คือ รูจักตนเองมากขึ้น เพราะการตามดูความทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้นในขณะที่เดินจะคอยๆ พัฒนาใหสติกลาแข็งขึ้น จนเริ่มรูเทาทันอารมณความรูสึกที่
เกิดขึ้นขณะเดิน หลายคนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนขี้บน โวยวาย จับจด ทนความลําบาก
ไมได  กลายเปนคนที่สามารถควบคุมอารมณตนเองได  และพรอมที่ จะ เผชิญกับ 
ความยากลําบากไดดีขึ้น  

ในสวนของชาวบานที่คณะธรรมยาตราไดแวะเวียนเขาไปเสวนาพูดคุยดวยนั้น 
เกิดความตื่นตัวในการใชปุยอินทรียชีวภาพแทนปุยเคมี  ลดการใชยาฆาแมลง และเกิดกลุม
เครือขายชาวบานที่เขารวมทํางานวิจัยทองถิ่นขึ้น๙ โดยมุงหวังที่จะทําใหสิ่งแวดลอมโดยรอบ
มีสภาพดีขึ้น  

ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหนวยงานของรัฐกลับไมชัดเจน ทั้งใน
สวนของอบต. และหนวยงานดานสิ่งแวดลอมภายในจังหวัดชัยภูมิเอง  แตในแงของการสราง

                                                 
๗ พระไพศาล วิสาโล, บทความเรื่อง “เดินสูทุกข”, นิตยสารสารคดี  (มกราคม ๒๕๔๙). 
๘ พระไพศาล วิสาโล, ๑๐ป ธรรมยาตราลุมน้ําปะทาว, หนา ๒๓. 
๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗. 



 ๑๓๖ 

เครือขายระหวางจังหวัด อําเภอ และการเชื่อมตอความสัมพันธของชาวบานระดับหมูบาน 
ตําบลมีเพ่ิมขึ้น  ทําใหเกิดความรวมมือระหวางกันในเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอม  
 ในทัศนะของพระไพศาลนั้น ธรรมยาตรามิไดมีเปาหมายเพียงเพื่อฟนฟู
ธรรมชาติรอบตัวเทานั้น หากยังเพื่อฟนฟูธรรมชาติภายในตัวดวย  การเดินไมไดทําเพื่อรักษา
ตนน้ําลําธารบนหลังเขาเทานั้น หากยังเพื่อรักษาตนธารแหงความสุขภายในใจตนดวย 
“ในขณะที่เราพยายามปกปกรักษาตนไมใหญนอยนั้น เราก็เรียนรูจากตนไมเหลานั้นดวย 
ตนไมทุกตนไมกลัวแดด หากยังรูจักเปลี่ยนแสงแดดที่รอนแรงใหกลายเปนรมเงาที่เย็นสบาย
ได เราเองก็ไมควรกลัวทุกข หากพรอมที่จะเปลี่ยนทุกขใหเปนสุขได ศิลปะในการเดินกลาง
แดด แทที่จริงก็เปนสิ่งเดียวกับศิลปะในการดําเนินชีวิตนั้นเอง หากรูจักรักษาใจใหเปนสุขได
ทามกลางแดดแผดเผา ก็ไมยากที่จะรักษาใจไมใหทุกขทามกลางความผันแปรของชีวิตและ
โลกรอบตัว”๑๐

ผูวิจัยคิดวาความสําเร็จของธรรมยาตรา เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ตางๆที่มีผูนําซึ่งมีความสัมพันธกับวัดปาสุคะโต เชน ผูที่เคยมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอคํา
เขียน องคกรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หนวยงานรัฐ โรงเรียน จึงพรอมใหความชวยเหลือ และ
ความรวมมือ ผลของความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกันของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงทําใหธรรม
ยาตราเพื่อฟนฟูชีวิตและธรรมชาติลุมน้ําลําประทาวดําเนินมาไดอยางตอเนื่องจนถึงทุกวันนี้  
   
๔.๒  การจัดการความขัดแยงและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน มีเหตุการณความรุนแรง
เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง แมรัฐบาลประกาศวาจะใชสันติวิธี๑๑ เปน
แนวทางในการแกปญหา แตกลับมีคําถามวา สันติวิธีหมายความวาอยางไรในทางปฏิบัติ จะ
ใชสันติวิธีอยางไรในเมื่อยังมีการเขนฆาผูบริสุทธิ์อยู ถามัวแตใชสันติวิธีจะไมถูกกระทําดวย

                                                 
๑๐พระไพศาล วิสาโล, บทความเรื่อง “เดินสูทุกข”, นิตยสารสารคดี  (มกราคม ๒๕๔๙). 
๑๑คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี อางโดย 

พระไพศาล วิสาโล, ความหวังในการดับไฟใต, โพสตทูเดย  (เมษายน ๒๕๔๙). 



 ๑๓๗ 

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือ๑๒ รัฐบาลพยายามหาหนทางในการแกปญหาดังกลาว โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ ขึ้นในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๔๙  
และพระไพศาล วิสาโล เปนผูหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคประชา
สังคมนอกพื้นที่๑๓  และเปนอนุกรรมการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี๑๔ เพื่อรวมกันศึกษา
ถึงสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยไดขอสรุปออกมาเปนรายงานชื่อวา 
“เอาชนะความรุนแรงดวยพลังสมานฉันท” ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลในแงมุมตางๆมากมาย 

 ๔.๒.๑ สถานการณที่เกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจากการกระทําของผูไม
หวังดีตอประเทศชาติ ทั้งการลอบสังหารประชาชนผูบริสุทธิ์ การวางระเบิด การปลนปนจาก
คายทหาร และความรุนแรงที่เกิดจากฝายรัฐโดยเปดเผย เชน กรณีกรือเซะ ตากใบ หรือปดเปน
ความลับ เชน การหายตัวไปของประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐอยางนายสมชาย  
นีละไพจิตร ไดทําใหสถานการณเลวรายลงเปนลําดับ๑๕ แสดงใหเห็นวานาจะเปนความตั้งใจ
ของผูไมหวังดีในการยั่วยุใหเจาหนาที่รัฐใชความรุนแรงตอบโต เพื่อกระตุนใหประชาชนใน
พ้ืนที่เกิดความเคียดแคนชิงชัง ตอตาน ปฏิเสธที่จะใหความรวมมือกับรัฐ ทําใหรัฐบาลมีศัตรู
เพ่ิมและถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น  

ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลทุมเทงบประมาณมากมายเพื่อแกปญหาดังกลาว แตดูเหมือน
สถานการณไมดีขึ้น กรณีนี้พระไพศาลมีความเห็นวา ขอจํากัด คือ เจาหนาที่รัฐเองไมรูวา
เหตุรายที่เกิดขึ้นแตละครั้งเปนฝมือของใครกันแน ระหวางผูตองการแบงแยกดินแดน หรือผูมี
อิทธิพล หรือผูคายาเสพติด หรืออาชญากรธรรมดา หรือคนในเครื่องแบบ รัฐบาลเองยอมรับ

                                                 
๑๒พระไพศาล วิสาโล, สรางสันติดวยมือเรา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 

(ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หนา ๘. 
๑๓“เอาชนะความรุนแรงดวยพลังสมานฉันท”, รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท

แหงชาติ, หนา ๑๑๑. 
๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓. 
๑๕พระไพศาล วิสาโล, “ดับไฟใตดวยสันติวิธี”,  ใน สันติวิธีวิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๓๓-๑๓๔.  



 ๑๓๘ 

วากําลังสูกับศัตรูที่มองไมเห็นตัว๑๖ เมื่อเปนเชนนี้แลว หากรัฐยังใชความรุนแรงก็ยิ่งเกิดผล
เสียสะทอนกลับมา แลวจะแกปญหานี้ไดอยางไร  
 ทานยังมองวา กรณีนี้คําถามวา “ใครทํา?” สําคัญนอยกวาคําถามวา “ทําไมเขา
ถึงทํา?” และ “อะไรเปนเงื่อนไขใหเขาทําได?”ซึ่งมีแตสันติวิธีเทานั้นที่จะตอบได เพราะสันติ
วิธีนั้นมุงที่การขจัดเงื่อนไขแหงความรุนแรงยิ่งกวาการขจัดตัวบุคคล ดังนั้นถึงแมไมรูวาเปน
ใคร แตก็มีแนวทางที่จะเปลี่ยนสถานการณจากรายกลายเปนดีได หากรูวาทําไมเขาถึงกอความ
ไมสงบ และอะไรที่เปนเงื่อนไขใหกระทําการดังกลาวได 

 ๔.๒.๒ เหตุปจจัยของความขัดแยง 

ความไมสงบในภาคใตนั้นมีรากเหงามาจากอดีตที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน 
ดวยสาเหตุทางดานการเมือง ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ความแตกตางทางวัฒนธรรม  
โอกาสทางการศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน และการที่กลุมผูมีอิทธิพลรวมมือกับหนวยงานรัฐแยง
ชิงทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น๑๗  การรวมศูนยของอํานาจรัฐไดสรางความทุกขยากและ
ความอึดอัดคับของใจใหแกประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก เจาหนาที่ของรัฐเองก็ขาดความ
เขาใจในภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหยากตอการสื่อสารใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
เหลานี้ลวนเปนเงื่อนไขใหหนวยงานรัฐสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชน ขณะเดียวกันก็
ขยายแนวรวมใหแกขบวนการแบงแยกดินแดนมากขึ้น ยิ่งเมื่ออํานาจรัฐถดถอยลงก็เปดพ้ืนที่
ใหกลุมผูมีอิทธิพลสามารถเคลื่อนไหวและสรางสถานการณไดงายขึ้น๑๘ โดยมีองคประกอบ 
๓ ประการสนับสนุน คือ 

๑.  อุดมการณ  ไดแก  หลักความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่ถูกตีความให
กลายเปนอุดมการณชาตินิยม และใชเปนเครื่องมือปลุกระดมใหลุกขึ้นตอตานรัฐ 

๒.  ยุทธปจจัย ทั้งอาวุธ รถจักรยานยนต รถยนต โทรศัพทมือถือ ที่ถูกใชเปน
อุปกรณกอความไมสงบ และเงินสนับสนุนจากผูไมหวังดี 

                                                 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๔. 
๑๗พระไพศาล  วิสาโล ,  “รากเหงาของความไมสงบในสามจังหวัดภาคใต”, โพสตทูเดย  

(พฤษภาคม ๒๕๔๙). 
๑๘พระไพศาล วิสาโล, “ดับไฟใตดวยสันติวิธี”,  ใน สันติวิธีวิถีแหงอารยะ, หนา ๑๓๖. 



 ๑๓๙ 

๓.  แนวรวม ไดแก ประชาชนที่คับแคนใจจากการถูกรังแกจากฝายรัฐ รวมไป
ถึงผูมีอิทธิพลที่ไมตองการใหพ้ืนที่ดังกลาวสงบจะไดเอื้อตอการคาของเถื่อน ยาเสพติด หรือ
สิ่งผิดกฎหมาย 

 ผูวิจัยมองวาเหตุปจจัยหลากหลายขางตนนั้น น

                                                

าจะสรุปออกเปน  ๓ ระดับชั้น 
ไดแก  

      ๔.๒.๒.๑ ปจจัยชั้นบุคคล  

       หมายถึง กลุมบุคคลหรือขบวนการที่กอความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีหลายกลุม 
มีแรงจูงใจที่แตกตางกัน ทั้งไมพอใจรัฐบาล หรือมีอุดมการณแบงแยกดินแดน โดยมีการ
ทํางานเปนเครือขาย หลายระดับ ทั้งในรูปของการกอกวน ลอบทําราย วางระเบิด เปนตน ทั้ง
ที่คนเหลานี้มีจํานวนไมมากเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนประชาชนในพื้นที่ แตกลับสามารถ
กอปญหาไดอยางตอเนื่องและกวางขวาง โดยท่ีประชาชนสวนใหญไมขัดขวาง นาจะเกิดจาก
การที่ประชาชนขาดความเชื่อถือ และความไววางใจตอรัฐ จึงไมกลาใหความรวมมือ๑๙  ถึงแม 
แนวรวมของผูกอการไมสงบบางสวนจะมิไดมีอุดมการณเชนเดียวกัน แตความเกลียด 
ความกลัวท่ีมีตอเจาหนาที่รัฐ ก็สงผลใหการหาขาวของรัฐบาลเปนไปอยางยากลําบาก๒๐  
ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

      ๔.๒.๒.๒ ปจจัยชั้นโครงสราง 

         ปญหาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ๒๑ ปญหาของการบังคับใชกฎหมาย
โดยไมยึดหลักนิติธรรม และไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน เปนปญหาที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศ แตกอใหเกิดปฏิกิริยาตอตานอยางรุนแรงเมื่อไปเกิดในจังหวัดชายแดน

 
๑๙ พระไพศาล วิสาโล, “รากเหงาของความไมสงบในสามจังหวัดภาคใต”, โพสตทูเดย  

(พฤษภาคม ๒๕๔๙). 
๒๐พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีดับไฟใต”,  http://www.visalo.org/article/P_santiviteeDup.htm. 
๒๑รายงาน “เอาชนะความรุนแรงจากพลังสมานฉันท” สรุปไดวา สามจังหวัดชายแดนภาคใตติด

อันดับตนของจังหวัดที่มีสัดสวนคนจนมากที่สุดของภูมิภาค มีรายไดตอหัวประชากรต่ํากวาจังหวัดอื่น ๆ ใน
ภาคใต และรายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ  มีคนวางงานสูงกวาภาคอื่น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องความขัดแยงทาง
ทรัพยากรสูง เชน มีปญหาอุทยานแหงชาติทับที่ทํากินของชาวบาน หรือถูกเรืออวนรุนอวนลากเขามาทําลาย
ทรัพยากรประมง. 



 ๑๔๐ 

ภาคใต เพราะประชาชนที่นี่มีลักษณะเฉพาะมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเหนียวแนนและ
พรอมที่จะตอบโตในลักษณะรวมหมู๒๒

ความลมเหลวในการสอนภาษาไทยแกนักเรียนในพื้นที่ ทําใหระบบการศึกษา
ไมสามารถพัฒนาความรูความสามารถใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางเต็มที่ เด็กหลายคนจึง
ขาดโอกาสทางการศึกษา นักเรียนที่สามารถจบการศึกษาระดับอุดมศืกษามีเพียงรอยละ ๒ 
เทานั้น   

 ปจจัยดานประชากรก็มีสวนขยายความขัดแยงดวย เนื่องจากในชวง ๑๕ ปที่
ผานมา อัตราการขยายตัวของประชากรชาวไทยพุทธในพื้นที่ลดลงอยางมาก ขณะที่ชาวไทย
มุสลิมมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหหลายคนเกิดความกังวลในเรื่องความมั่นคงของประเทศ 
จนเกิดความระแวงซึ่งกันและกัน 

 ๔.๒.๒.๓ ปจจัยชั้นวัฒนธรรม 

  ความแตกตางของภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความรูสึก ความคิดทัศนคติของคน และยังกอใหเกิดชองวางและความขัดแยงไดงาย  
ชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเครงครัดทางศาสนาคอนขางมาก จึงรูสึก 
ไมพึงพอใจที่รัฐบาลปลอยใหวัฒนธรรมอันไมพึงประสงค เชน ความบันเทิงที่อิงอบายมุข เขา
มามีอิทธิพลในสังคมมากเกินไป  

ศาสนาอิสลามใหความสําคัญกับความยุติธรรม รวมถึงการตอสูเพื่อความเปน
ธรรม เมื่อชาวมุสลิมถูกรังแกหรือถูกกระทําอยางไมเปนธรรมโดยเจาหนาที่ของรัฐ ชาวมุสลิม
อื่นในพื้นที่จึงไมยอมอยูนิ่งเฉย การกระทบกันหลายครั้งนําไปสูการตอบโตอยางรุนแรงทําให
ความขัดแยงขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ความเขาใจในประวัติศาสตรที่แตกตางกันระหวางคน
ในพื้นที่กับประชาชนสวนอื่นของประเทศ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงกัน 
เพราะทัศนะของคนในภูมิภาคอื่น เห็นวาประวัติศาสตรปตตานีเปนประวัติศาสตรของการ
ขบถและแข็งเมื

                                                

อง ในขณะที่ชาวปตตานีเองเห็นวาเปนประวัติศาสตรแหงการตอสูเพ่ือความ
เปนอิสระอยางนายกยอง 

 
๒๒พระไพศาล  วิสาโล,  “รากเหงาของความไมสงบในสามจังหวัดภาคใต”, โพสตทูเดย 

(พฤษภาคม ๒๕๔๙). 



 ๑๔๑ 

 ผลการศึกษาพบวา ศาสนาไมใชสาเหตุของความรุนแรงโดยตรง แตกลับถูกใช
เปนขออางจากคนบางกลุมเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับตน นอกจากนี้อัตลักษณและ
ประวัติศาสตรทองถิ่นมลายูก็ถูกนํามาใชเปนขออางในการกอเหตุอีกดวย ผูวิจัยเห็นวาเหตุ
ปจจัยแหงความรุนแรงมีความซับซอนหลายชั้น การมุงกําจัดตัวบุคคลที่กอเหตุจึงไมสามารถ
นําความสงบมาสูสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง ถึงแมจะกําจัดไดคนหนึ่ง ก็จะมีคน
ใหมเกิดขึ้นแทนที่ เพราะรากเหงาของความขัดแยงและความรุนแรงยังคงมีอยู สิ่งสําคัญจึง
ตองจัดการแกปญหาเชิงโครงสรางที่หย่ังรากลึกใหหมดไป ซึ่งพระไพศาล วิสาโล และ
คณะกรรมการ กอส.ไดนําเสนอแนวทางการแกไขสูสาธารณชน ในหัวขอถัดไป  

๔.๒.๓ วิธีการจัดการความรุนแรงและความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

พระไพศาล วิสาโล เสนอใชสันติวิธีในกระบวนการดับไฟใต โดยเนนวาตอง
ขจัดเงื่อนไขที่บมเพาะขบวนการกอความไมสงบ อยางเปนรูปธรรม คือ  

     ๔.๒.๓.๑  สรางเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการ
อยูรวมกันอยางสันติ 

 หนวยงานรัฐตองสรางการยอมรับในความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธุ 
ประเพณี วัฒนธรรม และภาษามลายูทองถิ่นใหเกิดขึ้นในทุกระดับชั้น เจาหนาที่ของรัฐตอง
ปฏิบัติตอชาวมลายูดวยความเมตตาและความอดทนในฐานะเปนคนไทยที่มีสิทธิเสรีภาพ
เชนเดียวกัน รัฐบาลตองเรงกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น 
และใหหลักประกันทางดานความยุติธรรมและสวัสดิภาพแกประชาชน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาเขาเหลานั้นไมใชพลเมืองชั้นสองที่มาอาศัยแผนดินไทยอยู เทานั้น  และตองสราง
กระบวนการเขาถึงทรัพยากรทองถิ่น อยางเปนธรรม ทั้งตองปกปองทรัพยากรเหลานั้นจาก
การลวงละเมิดโดยกลุมทุนและผูมีอิทธิพล 

๔.๒.๓.๒ สลายแนวรวมของผูกอความไมสงบ  

      การสลายแนวรวมของผูกอความไมสงบ ใหกลับมาเปนแนวรวมของรัฐ
แทน นับเปนวิธีการทางสันติวิธี เพราะเปนกระบวนการทํางานกับมวลชนโดยใชเมตตาใน
การสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ผูปฏิบัติหนาที่นี้จะตองไดรับการฝกฝนใหพูดภาษามลายู



 ๑๔๒ 

ทองถิ่น มีความเขาใจในพื้นฐานของศาสนาอิสลามและธรรมเนียมปฏิบัติจนสรางความเปน
มิตร กับประชาชนในพื้นที่ได  สามารถดึงประชาชนเขามามีสวนรวมกับรัฐในการแกไข
ปญหาที่มีอยู ไปถึงการพัฒนารวมกัน ๒๓ เชนจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยมีบุคคลใน
พ้ืนที่ที่ไดรับการยอมรับในความซื่อสัตยสุจริต ผูนําทองถิ่นและผูนําศาสนามารวมเปน
กรรมการ ทั้งในระดับจังหวัดลงไปถึงระดับตําบล จัดตั้งคณะกรรมการสันติสุขชุมชน ซึ่งทํา
หนาที่รับเรื่องรองเรียนจากชาวบาน สรางความสมานฉันทในชุมชน รวมท้ังดูแลรักษาความ
ปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่รัฐ ต้ังแตระดับหมูบานหรือตําบลไปจนถึงระดับจังหวัด สราง
มาตรการที่เปนรูปธรรมในการใหความยุติธรรมแกประชาชน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลกระบวนการยุติ

                                                

ธรรมตามหลักนิติธรรม     คณะกรรมการติดตามการพิจารณาคดีความ
ตาง ๆ ที่มีเงื่อนงํา คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิประชาชน ไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือสูญหาย  

       การดึงประชาชนเขามามีสวนรวมกับการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของ
รัฐ  รวมทั้งการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง
นั้น เปนไปตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องการพัฒนาอยาง“เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา”๒๔ ซึ่งนอกจากจะชวยขจัดความขัดแยงใหลดนอยถอยลงแลว ยังชวยให
การพัฒนาเปนไปตามความตองการที่แทจริงอยางเหมาะสมอีกดวย 

      ๔.๒.๓.๓ เสนออุดมการณที่เปนทางเลือกใหมในทางสันติ  

        ที่ผานมาประชาชนสวนหนึ่งถูกทําใหเชื่อวา ความรุนแรงเทานั้นที่เปน
ทางแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยอิงความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ดังนั้นทางการตอง
สรางกระบวนการในการลดทอนอุดมการณดังกลาวใหมีพลังลดลง สันติวิธีจึงเปนทางเลือก
ใหมที่ดีกวาของผูที่ตองการตอสูเพ่ือศักดิ์ศรีและปกปองวิถีชีวิตของตนและครอบครัวใหอยูได
อยางสงบสุข โดยมีหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามเปนพ้ืนฐานรองรับเชนเดียวกัน 

   รัฐตองสงเสริมและใหความสําคัญตอแนวทางสันติวิธีบนพื้นฐานของศาสนา
อิสลาม โดยการเปดใหมีพ้ืนที่ที่จะตอสูแบบสันติวิธีไดจริง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
๒๓พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีดับไฟใต”,  http://www.visalo.org/article/P_santiviteeDup.htm. 
๒๔พระไพศาล  วิสาโล, “เรียนรูสันติวิธีจากพระราชดํารัส”,  ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๔๗- ๑๕๐. 



 ๑๔๓ 

เชน เปดโอกาสใหประชาชนสามารถชุมนุมเรียกรองหรือประทวงไดอยางสันติ สามารถ
อภิปรายถึงรูปแบบทางการเมืองที่พึงปรารถนาไดอยางเสรีภายใตรัฐธรรมนูญ สามารถ
ปกปองวิถีชีวิตและทรัพยากรทองถิ่นไดโดยมีหลักประกันวาจะไมถูกทํารายจากผูมีอิทธิพล
หรือเจาหนาที่ของรัฐเอง๒๕ เปนตน 
      คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ ไดเสนอใหจัดตั้งหนวย
สันติเสนา๒๖ซึ่งเปนกองกําลังพิเศษไมติดอาวุธ ประกอบดวยทหาร ตํารวจ พลเรือนที่ชํานาญ
การดานสันติวิธี และอนุศาสนาจารยทั้งที่เปนพุทธและมุสลิม มีสังกัดเฉพาะภายใตการบังคับ
บัญชาโดยกองทัพ และไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษในดานการจัดการความขัดแยงดวยสันติ
วิธี๒๗ เชน ทักษะในการเจรจาการไกลเกลี่ย การระงับขาวลือ และการสานเสวนา รวมทั้งมี
ความรูความเขาใจในดานศาสนา วัฒนธรรม ภาษา และประเพณีของทองถิ่นเปนอยางดี มี
หนาที่สําคัญในการปฏิบัติงานสรางสันติ ทั้งการใหความรูแกประชาชน และขจัดความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นระหวางกัน 
      พระไพศาล เห็นวาสันติวิธี นั้นกวาจะเห็นผลตองใชระยะเวลา เพราะเนน
การแกปญหาอยางยั่งยืน๒๘ มากกวามุงแกปญหาเฉพาะหนา การจะไดผลหรือไมตองทําการ
อยางมีสติ๒๙ อาศัยขันติธรรมเปนอยางมาก แตกตางจากวิธีรุนแรงที่ใหผลทันใจ เพราะ
สามารถทําลายหรือทํารายฝายตรงขามไดทันที แตปญหายังคงยืดเยื้อตอไปเพราะรากเหงา

                                                 
๒๕พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีดับไฟใต”,  http://www.visalo.org/article/P_santiviteeDup.htm. 
๒๖พระไพศาล วิสาโล, “หนวยสันติเสนากองกําลังสมานฉันท”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๒๑๑. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๒-๒๑๕. 
๒๘ขอเสนอสันติวิธีในการแกปญหาเชิงโครงสรางของ กอส. นั้น ประกอบดวย ๑. ออกกฎหมาย

ใหชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานความเชื่อทางศาสนา ๒.แกปญหาการวางงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  ๓.สรางประสิทธิภาพของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมดวยความจริงบนหลักนิติธรรม ๔.
เสริมความเขมแข็งของสังคมดวยการใหสาธารณชนเขามีสวนรวมรักษาความยุติธรรม ๕. ปรับปรุงระบบ
กฎหมายอิสลามในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต ๖. แกไขพรบ.การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ ให
เหมาะสมขึ้น ๗. ยอมรับในความหลากหลายของระบบการศึกษา เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการเขาถึง
การศึกษาสามัญ ๘. ประกาศใหภาษามลายูปตตานีเปนภาษาทํางานเพิ่มเติมอีกภาษาหนึ่งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต. 

๒๙พระไพศาล  วิสาโล ,  “สู วิ กฤตด วยจิ ตที่ มั่ นคง”,  โพสต ทู เดย  ( ตุลาคม  ๒๕๔๘ ), 
http://www.visalo.org/article/PosttoDay254810_2.htm 



 ๑๔๔ 

ยังคงอยู  เชน เหตุการณในไอรแลนดเหนือและศรีลังกาซึ่งยืดเยื้อมานานกวา ๒๐ ป๓๐ เปน
ตัวอยางที่สําคัญที่แสดงวาวิธีการแกปญหาแบบรุนแรงไมไดชวยใหปญหาสงบลงอยาง
รวดเร็ว ตรงกันขามมักสงบลงชากวาการแกดวยสันติวิธีเสียอีก และในที่สุดก็ตองกลับมาใช
วิธีเจรจา  
      ยิ่งรัฐใชความรุนแรงในการปราบปรามผูกอความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมากขึ้นเทาใด  ก็เปนการผลักประชาชนใหไปอยูกับฝายตรงขามมากขึ้น
เทานั้น มีเพียงหนทางเดียวเทานั้น ที่รัฐจะสามารถนําผูกอความไมสงบ พรอมประชาชนที่
หลงผิด  และแนวรวมกลับมาเปนฝายตน  คือ  การมอบไมตรีใหอยางบริสุทธิ์ใจ ดวย
กระบวนการของสันติวิธี๓๑ ซึ่งสามารถทําไดในหลายแนวทางทั้งการเจรจา การไกลเกลี่ย การ
ปรับโครงสรางทางสังคมใหเอื้อกับการอยูอาศัยโดยไมขัดกับหลักศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น นั่นแหละจึงถือเปนชัยชนะที่ยั่งยืน ซึ่งอาวุธปนและความรุนแรงไมสามารถ
สรางได   
      ผูนําของทั้งสองศาสนาตางก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอความ
ขัดแยงดังกลาว จึงรวมกันประกาศเจตจํานง๓๒ เพ่ือแสดงใหเห็นวา สิ่งที่เกิดขึ้นมิไดเปนความ
ขัดแยงระหวางศาสนา แตเปนการใชศาสนาเปนขออางในการประพฤติมิชอบ   
 
๔.๓ สรุปและวิเคราะห 

 
ผูวิจัยคิดวากระแสโลกาภิวัฒน และระบบทุนนิยมที่แพรหลายจากตะวันตก เขา

สูประเทศตางๆในแถบตะวันออก มีสวนเปนอยางมากที่ทําใหประชาชนในแตละประเทศตาง
พากันขวนขวายสะสมทรัพยสินเงินทอง เพ่ือสรางความร่ํารวยมั่งคั่งมั่นคงใหกับตนและ
ครอบครัว ซึ่งหากวิธีการไดมาของทรัพยเหลานั้นเปนไปอยางถูกตองตามหลักศีลธรรม ก็คง
จะไมมีผลกระทบตอผูอื่น แตถาเปนการกระทําดวยความเห็นแกตั

                                                

ว เอารัดเอาเปรียบ หรือ 
เบียดบังผูอื่น ก็ยอมเปนเหตุนํามาซึ่งความขัดแยง ความไมพอใจไดในที่สุด และหากความไม

 
๓๐พระไพศาล วิสาโล, “สันติวิธีดับไฟใต”,  http://www.visalo.org/article/P_santiviteeDup.htm. 
๓๑พระไพศาล วิสาโล, “ชัยชนะที่ยั่งยืน”, โพสตทูเดย  (ตุลาคม ๒๕๔๘). 
๓๒ดูรายละเอียดของเจตจํานง ๗ ประการไดใน บทความเรื่อง “นิมิตใหมของผูนําศาสนาในภาคใต”  , 

ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, หนา ๑๗๑-๑๗๖. 



 ๑๔๕ 

พึงพอใจแปรเปลี่ยนเปนความโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาทจนถึงขั้นทํารายชีวิต และทําลาย
ทรัพยสินแลวละก็ สังคมนั้นๆก็ยอมจะหนีจากความรุนแรงไดยาก    

พระไพศาล วิสาโล เปนผูหนึ่งที่ใชกระบวนการเดินอยางสงบและมีสติในรูป
ของธรรมยาตรา กระตุนใหเกิดจิตสํานึกที่ดีงาม ภายในจิตใจของผูคนที่รวมเดิน หรือผูคนที่
พบเห็น โดยเริ่มจากธรรมยาตราทะเลสาบสงขลา ธรรมยาตราลุมน้ําลําปะทาว เมื่อคนรับรู
และเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเดินแบบธรรมยาตรามากขึ้น ก็มีการนําไปใชแพรหลาย
เพิ่มขึ้นในหลายชุมชนตางสถานการณ  เชน “ธรรมยาตรา ศรัทธาแหงสายน้ํา” ซึ่งเดินเลียบ
แมน้ําปงเรื่อยลงมาจนถึงเจาพระยา เปนระยะทางกวา ๑,๒๐๐ กิโลเมตร เพื่อรับฟงเสียงของ
ธรรมชาติ และรับฟงเสียงจากใจของผูคน ในยามที่โลกเต็มไปดวยวิกฤตการณและความ
โกลาหลวุนวายตางๆ หรือ “ธรรมยาตราสูสันติปตตานี” ที่เดินจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จ.นครปฐม ไปยังจังหวัดปตตานี ดวยระยะทางกวา ๑,๑๐๐ กิโลเมตร ที่นอกจาก
จะกระตุนเตือนใหสังคมไทยรวมกันใชสันติวิธีแกไขปญหาความขัดแยงแลว ยังเดินเพื่อสราง
สันติสุขในใจอีกดวย   

ผูวิจัยคิดวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขารวมในขบวนการธรรมยาตราชวงสอง
สามปที่ผานมานี้ เปนปรากฏการณที่นาสนใจ เพราะนาจะเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา คน
ไทยเริ่มใหความสนใจกับการตอสูแบบสันติ พรอมกับนําตนเองเขามาสูกระบวนการบมเพาะ
สันติวิธี ซึ่งหากกระบวนการดังกลาวแพรหลายออกไปมากขึ้นเทาไร ก็นาจะเปนผลดีตอการ
สรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในสังคม 

ในสวนของความขัดแยง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้น  ถึงแมผู วิ จัยจะเห็นดวยกับ ผลการวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ ตามที่ปรากฏในรายงานเอาชนะความรุนแรงดวยพลังสมานฉันทก็ตาม 
แตผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวา การเผยแพรขอมูลขาวสารของการสูรบ และความรุนแรงที่
เกิดขึ้นทั้งจากหนวยงานรัฐก็ดี จากสื่อมวลชนแขนงตางๆก็ดี ลวนมีสวนทําใหสถานการณ
เลวรายลง โดยเฉพาะสื่อมวลชนในยุคนี้เรงการนําเสนอขาวโดยไมตรวจสอบขอเท็จจริงใหถี่
ถวนกอน ทั้งยังสอดแทรกความคิดเห็น ความรูสึกสวนตัวท่ีเต็มไปดวยอคติเขาไปในเนื้อขาว 
ประกอบกับการขาดสติปญญาที่จะพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบของผูรับสื่อ ก็มีสวนทําให
ความขัดแยงกระจายแพรหลายขึ้น 



 ๑๔๖ 

อีกประการหนึ่ง คือ การที่หนวยงานรัฐไมสามารถจัดระบบการศึกษาภาคปกติ 
ใหแกเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางทั่วถึง จึงทําใหเด็กบางสวนเขาสูระบบ
การศึกษาในโรงเรียนปอเนาะแทน ซึ่งรัฐเองไมไดใหการยอมรับ และการสนับสนุน จึงทําให
เด็กที่จบออกมาขาดโอกาสทางสังคมและการประกอบอาชีพ เทากับวาเด็กเหลานั้นเติบโตขึ้น
โดยปราศจากอนาคตที่ดี และมีโอกาสสูงที่จะถูกชักนําไปสูการประกอบมิจฉาอาชีพหรือ
กระบวนการกอการไมสงบ ซึ่งนับวาเปนปญหาที่เกิดจากโครงสรางทางการศึกษาที่ไมทั่วถึง
และเปนธรรม  

ผูวิจัยคิดวา อีกเหตุผลหนึ่ง คือ การที่ชาวพุทธในสังคมมองคนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตวาเปนคนมุสลิมที่แตกตางไปจากตนจึงเลือกปฏิบัติ การกระทําเชนนี้ทําใหคน
เหลานั้นรูสึกวาตัวเองไมเปนที่ยอมรับ ถูกดูหมิ่น แปลกแยกจากคนสวนใหญของสังคมที่นับ
ถือพุทธศาสนา เมื่อผูกอการไมสงบมาชักชวนใหเขารวมขบวนการ จึงพรอมที่จะไปอยูดวย 
เพราะทําใหเขาเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง การเลือกมองแตความแตกตาง๓๓ของศาสนา 
การแตงกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แทนการมองความคลายคลึงของการเปน
มนุษยที่มีชีวิต เลือดเนื้อและจิตใจ ที่ตองการการยอมรับ ดูแล และปกปอง จึงนําไปสูความ
ขัดแยงและแตกแยกอยางที่เปนอยูในปจจุบัน     

ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ที่ผานมาผูนําทางศาสนายังไมไดใหความใสใจที่จะ
แกไขปญหาเทาที่ควร จึงทําใหผูกอความไมสงบนําคําสอนทางศาสนามาใชอางอิงและรองรับ
การกระทํารุนแรงวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ผูนําทางศาสนาควรจะชี้แจงใหประชาชนไดรับรูวาหลัก
คําสอนที่ถูกตองคืออะไร และหากมีการประพฤติใดที่ผิดหลักศาสนาก็ควรออกมาตอตาน
แทนการนิ่งเฉย  การกระทําเชนนี้จะชวยใหประชาชนคอยๆตระหนักและรับรูถึงความถูกตอง 
ผูนําทางศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางความสมานฉันท 

 ในสวนของการแกปญหานั้น พระไพศาล มองวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนผูที่มีสายพระเนตรยาวไกลในการกําหนดยุทธศาสตรแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  
เห็นไดชัดจากพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ที่สะทอนใหเห็นกระบวนการขจัด

                                                 
๓๓พระไพศาล วิสาโล, “สะพานเชื่อมพี่นองตางศาสนา”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๖๕-๑๗๐. 



 ๑๔๗ 

รากเหงาของปญหา ที่เกิดจากการสรางเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง๓๔  โดยทํา
ความเขาใจในวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิต และวิธีคิดที่มีความสัมพันธแนบแนนกับศาสนาที่
เขานับถือ เคารพในความเปนมนุษยของเขา สรางกลไกในการเขาถึงทรัพยากร และการดํารง
ชีพอยางเปนธรรมบนพื้นฐานของความเขาใจในประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อทองถิ่น 
รวมถึงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะกระบวนการ
ทางการเมือง 

ในมุมมองของผูวิจัยนั้น ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสวนใหญเกิดจาก
การสะสมของปญหาความไมเปนธรรมทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ผูมีอํานาจทั้งในสวนกลาง และทองถิ่นมักใชอํานาจสรางประโยชนใหกับตนเองและ
พวกพอง จนกลายเปนปญหาเชิงโครงสราง ประกอบกับผูบริหารและผูมีอํานาจในประเทศ
บางสวนขาดความจริงใจในการแกไขปญหาอยางแทจริง ในขณะที่ประชาชนก็ขาดความ
เชื่อมั่นในวิธีการของสันติวิธี และขาดความไววางใจตอรัฐ      

ถึงแมแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของพระ
ไพศาล จะเปนการประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับวิธีการสันติวิธียุคใหม เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นในแตละแหงก็ตาม แตหากคูขัดแยงเองยังขาดความเชื่อมั่น หรือความ
จริงใจในการแกไขปญหาดังเชนที่กลาวมา ก็เปนการยากที่จะขจัดความขัดแยงใหหมดไปได  
 

                                                 
๓๔พระไพศาล วิสาโล, “เรียนรูสันติวิธีจากพระราชดํารัส”, ใน สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๔๗-๑๕๐. 



 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ ไดดังตอไปนี้  

 ๕.๑.๑  ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง และรูปแบบการจัดการ
ความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ที่ผานมามีนักวิชาการหลายสาขาทําการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแยง และเสนอ
วิธีการจัดการความขัดแยงไวในหลายแงมุม ทั้งในแงบวกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
สรางสรรคพัฒนา กับแงลบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทําลาย ลักษณะสําคัญของความ
ขัดแยง คือ เปนธรรมชาติของมนุษยและสังคม และยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดพลังงาน 
และเกิดการปฏิสังสรรคได โดยความขัดแยงเองมีพัฒนาการ ๓ ระดับ คือ ระดับซอนเรน 
ระดับเริ่มปรากฏ และปรากฏชัดเจน 
 ความขัดแยงแบงเปน ๒ ประเภทหลัก คือ ความขัดแยงภายใน เชน ความ
ขัดแยงในดานความคิด ความรูสึกที่แตกตาง และความขัดแยงภายนอก เชน ความขัดแยงดาน
ขอมูล ดานผลประโยชน ดานความสัมพันธ และดานโครงสราง ซึ่งเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความขัดแยงมีทั้ง   เหตุปจจัยภายใน และเหตุปจจัยภายนอก 
 ความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนามีทั้งในแงของธรรม และในแงของวินัย 
โดยเกิดจากเหตุปจจัยภายใน ไดแก อกุศลมูล ปปญจธรรม (ประกอบดวยตัณหา ทิฏฐิ มานะ) 
และเหตุปจจัยภายนอก ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ผลประโยชน ความสัมพันธ และ ชาติพันธุ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของสันติภาพไวหลายแงมุม คือ เปนสภาพที่
ปราศจากสงคราม หรือเปนสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง หรือเปนสภาวะที่ปราศจากความ
ขัดแยง   หรือเปนสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได สวนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
สันติวิธีมีอยู ๓ ลักษณะ คือ ในฐานะเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต ในฐานะเปนเครื่องมือ
ในการเรียกรองความตองการ และในฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง  



 ๑๔๙ 

 การจัดการความขัดแยงดวยพุทธสันติวิธี มีแนวคิดพ้ืนฐานรองรับอยู ๓ แบบ 
คือ แนวคิดเชิงรับ  แนวคิดเชิงรุก และ แนวคิดแบบคูขนาน ซึ่งมีสวนสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตร และรูปแบบของพุทธสันติวิธีที่เหมาะสมกับความขัดแยงที่แตกตางกันไป โดยมี
หลักธรรมที่เกี่ยวของสนับสนุน เชน หลักขันติธรรม หลักอนัตตา หลักอปริหานิยธรรม หลัก
สารณียธรรม หลักคารวธรรม หลักสามัคคีธรรม และหลักศีลธรรม เปนตน ซึ่งอาจนํา
หลักธรรมเหลานี้มาใชเดี่ยว หรือผสมผสานก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณของความขัดแยงที่
เราเผชิญ  
 ผลจากการศึกษาจากพระไตรปฎก และอรรถกถาพบวา รูปแบบของการจัดการ
ความขัดแยงตามที่ปรากฏในพระวินัยนั้นมุงเนนไปที่ชุดของอธิกรณสมถะ ซึ่งเปนเครื่องมือ
เพื่อใชระงับอธิกรณที่เกิดขึ้นในหมูสงฆเทานั้น สวนการจัดการความขัดแยงในแงของธรรม
นั้น เปนการจัดการความขัดแยงในลักษณะทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงมนุษยทุกคนไดแก การ
เจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ซึ่งมีพระพุทธองคทรงเปนผูไกลเกลี่ย 
 ผูวิจัยพบวา เราสามารถใชพุทธสันติวิธีมาประยุกตใชกับวิธีการจัดการความ
ขัดแยงในยุคปจจุบัน เชน การเผชิญหนา การประนีประนอมยอมความ การโนมนาว การ
หลีกเลี่ยง การสรางกระบวนการมีสวนรวม และ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปนตน ซึ่งจะ
ทําใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



 ๑๕๐ 

 ๕ .๑ .๒  ผลการศึ กษาแนวคิ ดและวิ ธี จั ดการความขั ดแย งด วยห ลัก
พระพุทธศาสนาของพระไพศาล  วิสาโล 

 แนวคิดเรื่องความขัดแยง และสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโลนั้น มิไดเกิดขึ้น
อยางปจจุบันทันดวน แตเกิดจากการหลอหลอมความคิดและประสบการณในแงมุมตางๆ 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเขาดวยกัน ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา 
และสันติวิธี  

ในทัศนะของพระไพศาลนั้น ความขัดแยงเปนปรากฏการณธรรมดาของชีวิตที่
ไมอาจหลีกเลี่ยงได  และยังเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความขัดแยงจึงมีทั้งแง
บวกและลบ การจัดการความขัดแยงโดยไมขจัดเหตุปจจัยของมัน อาจทําใหความขัดแยง
ลุกลามกลายเปนความรุนแรงทั้งตอบุคคล หรือความรุนแรงเชิงโครงสรางได 

 ความขัดแยงมีหลายประเภท ไดแก ความขัดแยงภายในจิตใจ และความขัดแยง
ภายนอกที่ประกอบดวย ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การเมือง ความขัดแยงเหลานี้
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไดหลายลักษณะ ทั้งแบบคอยเปนคอยไป แบบ
ทันทีทันใด จะโดยเต็มใจหรือตองจํายอมก็ตาม  

ผูวิจัยมีความเห็นวา ความขัดแยงในทัศนะของพระไพศาลนั้น ทานตีความและ
ใหความสําคัญในเชิงโครงสรางที่ไมเปนธรรมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองคอนขางมาก 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ทานเคยเปนนักพัฒนาสังคมที่มีความสนใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
และความเหลื่อมล้ําทางสังคมมากอน ประกอบกับประสบการณตรงที่ทานเคยประสบมา
ในชวงของเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  การเชื่อมโยงประเด็นปญหา
ตางๆที่ทานพบเห็นมาในชีวิตเขาดวยกัน ทําใหทานมีความเห็นวาความขัดแยงนั้นไมอาจหมด
ไปได หากยังไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทานเชื่อมั่นวามีเพียงพุทธ
สันติวิธีเทานั้นที่เปนคําตอบ 

สันติวิธีในทัศนะของทานนั้น มิใชการยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย ปลอยใหอีกฝาย
มากระทําโดยไมตอบโต แตเปนกระบวนการตอบโตดวยความกลาหาญเด็ดเดี่ยวโดย
ปราศจากอาวุธและความรุนแรง เพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไมถูกตองของคูกรณี เพื่อขจัด
เงื่อนไขที่รากเหงาของปญหา หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานการณใหเขาสูภาวะปกติ 
 กระบวนการสันติวิธีนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณของความ
ขัดแยงและความรุนแรงที่แตกตางกันไป เชน การนัดหยุดงาน การชุมนุมอยางสงบ การอด



 ๑๕๑ 

อาหาร การสรางแนวรวม การปฏิเสธไมใหความรวมมือ การไกลเกลี่ย อารยะขัดขืน และการ
ใชกระบวนการทางกฎหมาย เปนเครื่องมือชวยในการตอรอง เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลานี้
ตองทําอยางสันติอหิงสาโดยมุงใหเกิดสันติภาพทั้งในใจผูปฏิบัติสันติวิธีเอง และในใจของ
คูกรณี 

ผู วิจัยมองวาหลักคิดในเรื่องสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโลนั้น เปนการ
ผสมผสานระหวางแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกที่ทานศึกษาและรับถายทอดมาเชน นิ
โคลัส เบนเนตต จอหน แมคคอนแนล ยีนชารป  แนวคิดของนักตอสูเพ่ือสันติวิธีตะวันออก 
เชน ติช นัท ฮันห  สุลักษณ ศิวรักษ มหาตมะ คานธี เขากับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่
ทานสนใจศึกษามาเปนเวลานาน 

พระไพศาลมีความเชื่อวา  ศาสนาที่ดีนั้นตองเปนศาสนาเพื่อสังคม  ซึ่ง
พระพุทธศาสนามีลักษณะเชนนั้น คือไมใชศาสนาเพื่อตนเองเทานั้นแตยังเปนศาสนาเพื่อ
ความผาสุกของมวลมนุษย ดังนั้น เมื่อมนุษยประสบความทุกขยากเดือดรอน จึงเปนหนาที่ที่
พระพุทธศาสนาจะตองเขาไปบรรเทาความทุกขยากทั้งทางกายและทางใจ ดวยพุทธวิธีที่
ครอบคลุมอยางเหมาะสม ทั้งรูปธรรมโดยการสงเคราะหดวยวัตถุ และนามธรรมโดยการใช
ธรรมะแกไขปญหาและขัดเกลาจิตใจ 

 การเผยแพรใหความรู เรื่องสันติวิธีของทาน จึงแทรกดวยหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเสมอ โดยทานกลาววาเหตุปจจัยของความขัดแยง แทจริงแลวเกิดจากตัณหา 
และอวิชชาที่ครอบงําจิตใจ จนทําใหมนุษยมีพฤติกรรมที่เห็นแกตัว จนตองหาหนทางเอา
เปรียบผูอื่นดวยการสรางเครื่องมือตางๆ ขึ้นมารองรับความเลวรายของตน จนเมื่อมีผูตอตาน
ไมเห็นดวยก็เกิดเปนความขัดแยง และความรุนแรงตอมา อยางไรก็ดีทานมองวา ศัตรูที่แทจริง
ของเราไมใชมนุษย หากเปนความโกรธความเกลียดและความหลงที่อยูภายในใจของมนุษย
ตางหาก  

พุทธวิธีจัดการความขัดแยงที่ทานนํามาอบรมสั่งสอนนั้น จึงเปนการนํา
หลักธรรมที่เกื้อกูลใหเกิดสันติภาพมาใชเปนฐานคิดของการปฏิบัติการไรความรุนแรง
รูปแบบตางๆตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน หลักธรรมเหลานั้นมีมากมาย เชน เมตตา กรุณา 
สัจจะ จาคะ ขันติ อภัยทาน สติปญญา รวมถึงการมองสิ่งตางๆแบบอทวิภาวะ ไมแบงเปนเขา
เปนเรา ซึ่งทานไดรับอิทธิพลมาจากทานติช นัท ฮันห ดวย 



 ๑๕๒ 

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การที่ผลงานของพระไพศาล วิสาโล อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการความขัดแยงดวยพุทธสันติวิธี ไดรับการยอมรับจากสังคม จนมีผูขนานนามทานวา
เปนพระนักสันติวิธีนั้น นาจะเปนเพราะวาการที่ทานมั่นคงตอความเชื่อมั่นของทานที่มีตอ
สันติวิธีวาเปนแนวทางเดียวที่จะนําสังคมที่สับสนวุนวายเขาสูสังคมสันติภาพ ประกอบกับ
การที่ทานมั่นคงตอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคผานการปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดมา
โดยตลอดกวา ๓๐ ป จึงทําใหไดรับการตอบรับจากผูคนที่กําลังแสวงหาสันติภาพ        

 ๕.๑.๓ ผลการศึกษาวิเคราะหการประยุกตใชแนวคิดและวิธีการจัดการความ
ขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล 

 ความขัดแยงในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมากมายในปจจุบันนี้  เปนผลมาจากการเรง
พัฒนาประเทศอยางไรทิศทางตามกระแสโลกาภิวัฒน  ผูบริหาร และผูกุมอํานาจสําคัญทาง
เศรษฐกิจตางมุงที่จะพัฒนาประเทศใหเติบโตเทาทันประเทศที่พัฒนาแลวท้ังหลาย โดยมิได
ใครครวญใหดีถึงความพรอมทั้งทางกายภาพ ความรู ความสามารถ และสภาพทางจิตใจของ
ประชาชน การวัดความเจริญของประเทศดวยดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคมอยางที่เปนอยูทุก
วันนี้ ไมวาจะเปนดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
อัตราการวางงาน เปนตน รวมท้ังการใหคุณคาของคนดวยความมั่งคั่ง และการครอบครอง
ทรัพยสินเงินทอง ตามอยางประเทศทุนนิยม ลวนเปนตัวกระตุนใหทั้งผูบริหารประเทศ และ
ประชาชนเกิดความอยากไดใครดีมากยิ่งขึ้น ความโลภที่สะสมอยูในจิตใจของคนเหลานั้น ทํา
ใหตางฝายตางก็พยายามตักตวงผลประโยชนเขาสูตนใหมากที่สุด แตเมื่อทรัพยากรมีจํากัด ก็
ทําใหเกิดการตอสูแยงชิงกันจนแบงออกเปนฝกเปนฝาย แลวพัฒนาไปสูความขัดแยง ความ
รุนแรงในที่สุด 
 ทั้งความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับผู
ประทวงจากกลุมตางๆ เชน สมัชชาคนจน ผูตอตานการสรางเขื่อนปากมูล ชาวนาผูยากไร 
หรือแมกระทั่งความขัดแยงจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําปะทาว ตางก็เปนผล
มาจากการนําประเทศเขาสูกระแสบริโภคนิยม ซึ่งทําใหผูที่เกี่ยวของทุกคนตองประสบทั้ง
ความทุกข และความยากลําบากในการดํารงชีวิตเพื่อใหรอดพนจากความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ดังกลาว อยางไรก็ดีทุกคนมีสวนตองรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไมวาจะดีหรือรายโดยทั่วหนา



 ๑๕๓ 

กัน ซึ่งเปนไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่วา ตางก็เปนเหตุปจจัย และลวนอิงอาศัยซึ่งกันและ
กัน 
 พระไพศาล วิสาโล  เปนผูหน่ึงที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบนั้น ในฐานะที่
ทานเคยเปนนักพัฒนากร เปนนักสันติวิธี และเปนพระสงฆ ซึ่งทานคิดเสมอวาโลกกับธรรม
แยกจากกันไมได ดังนั้น พระสงฆที่ดี จึงตองเปนผูนําทางจิตวิญญาณดวย และสามารถนํา
พุทธธรรมมาชวยแกปญหาทั้งทางกายและทางใจใหกับผูที่เดือดรอน ทานจึงพรอมที่จะเขา
รวมแกไขปญหาความขัดแยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่โอกาสเอื้ออํานวย 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา กระบวนการธรรมยาตราที่พระไพศาลใชนั้น มี
จุดประสงคในการกระตุนจิตสํานึกที่ดีงามของผูคนทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูเขารวมใน
ขบวนธรรมยาตรา  ผูเขารวมกิจกรรมระหวางเสนทางเดิน จนถึงผูพบเห็นขาวสารเหลานั้น 
ดวยความเชื่อที่วามนุษยทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดีงามอยูในใจอยูแลว ขาดเพียงโอกาสที่
จะแสดงออกเทานั้น หากถูกกระตุนอยางเหมาะสมถูกตอง คนเหลานั้นก็พรอมที่จะนําความดี
งามที่มีอยูในใจของตนออกมาทั้งเพื่อสรางประโยชนแกตน และประโยชนแกผูอื่น  
   ถึงแมผลท่ีไดจากขบวนธรรมยาตราจะยังไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผูคน
สวนใหญในสังคมที่ใหความสําคัญแกวัตถุนิยมมากกวาคุณคาทางจิตใจ ซึ่งสงผลทําให
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย แตสิ่งที่ไดจากขบวนธรรมยาตรา คือ การท่ีผูที่เกี่ยวของ
โดยตรง คือ ผูรวมเดิน และผูรวมกิจกรรม ไดตระหนักถึงการพัฒนาสติและปญญาของตนให
รู เทาทันตอปจจุบัน และสามารถจัดการกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไดอยางสันติ อีกทั้งยัง
ตระหนักไดวาสิ่งตางๆในโลกนี้ลวนเปนเหตุปจจัย และอิงอาศัยกัน คนเหลานั้นจึงพรอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นและสังคมไดอยางสงบสุข ถึงแมจะ
เปนเพียงคนกลุมนอย แตเมื่อแนวคิดนี้คอยๆกระจายแพรหลายไปในสังคม ก็คาดหวังไดวา
สังคมไทยจะอยูรวมกันไดอยางสงบและสันติมากขึ้นกวาทุกวันนี้ในที่สุด   
  ในสวนของการจัดการความขัดแยงในสามจังหวัดภาคใตนั้น ผูวิจัยพบวาการที่
ความขัดแยงและความรุนแรงยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งๆที่รัฐบาลและกองทัพ ทุมเททั้ง
งบประมาณ กําลังคนมากมาย ลงไปแกไขปญหารวมกับนักวิชาการ และภาคประชาสังคมก็
ตาม นาจะเปนผลมาจากการที่หนวยงานรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐยังไมเขาใจถึงปญหาอยาง
ลึกซึ้ง ถึงแมจะตั้งคณะกรรมการทําการศึกษาชุดแลวชุดเลาก็ตามที การกําหนดนโยบายและ



 ๑๕๔ 

ยุทธวิธีจึงไมอาจสนองตอบตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ได การแกปญหาจึงไมได
ผลอยางเต็มที่  
 ผูวิจัยมีความเห็นคลอยตามกับพระไพศาลวา การที่ยังมีความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตอยู มิไดแสดงวาเปนความลมเหลวของสันติวิธี แตกลับสะทอนถึง
ความลมเหลวของกระบวนการนําสันติวิธีไปใชใหเกิดผลตางหาก หรืออาจพูดไดวาเปนการ
สะทอนถึงความลมเหลวของภาครัฐที่ไมทําความเขาใจสันติวิธีใหถูกตอง วิธีการนําไปใชจึง
ไมเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และสถานการณ อีกทั้งยังไมยึดถือแนวทางปฏิบัติของสันติวิธี
อยางจริงจัง  

 หลักฐานยืนยันไดแก ผลการศึกษาวิจัยถึงระดับความเขาใจและการรับรูใน
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ของเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และฝายปกครองใน
พ้ืนที่จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเขาใจในแนวทางการ
แกไขปญหาดวยสันติวิธี และความเชื่อมั่นในพลังสันติวิธีตอการแกไขปญหา ซึ่งจัดทําโดย
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา เจาหนาที่รัฐตั้งแตระดับนโยบายลงมา
จนถึงระดับปฏิบัติการบางสวนไมรูจักคําสั่งดังกลาว ในขณะที่สวนใหญรูจักแตไมเขาใจถึง
เนื้อหาสาระของสันติวิธีไดดีพอที่จะนําไปปฏิบัติใหเกิดผล เหลานี้ลวนเปนสิ่งชี้ชัดถึงความ
ลมเหลวของฝายรัฐมากกวาความลมเหลวของสันติวิธี 
 
๕.๒ ขอเสนอแนะ 

๕.๒.๑ ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ภายหลังจากการศึกษาวิเคราะหเรื่องพุทธวิธีจัดการความขัดแยงในทัศนะของ

พระไพศาล วิสาโล  ผูวิจัยพบวาทามกลางความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
และลุกลามไปตามชุมชน และประเทศตางๆ จนทําใหผูคนพากันบาดเจ็บลมตาย ทรัพยสินถูก
ทําลายเสียหาย จิตใจของคนในชุมชนเหลานั้นตางเต็มไปดวยความทุกข สิ้นหวังนั้น คําสอน
ของพระพุทธศาสนานาจะเปนความหวังเดียวที่ทําใหเราสามารถรอดพนจากวิกฤตเหลานี้ได 
หากมนุษยเราหันมายึดถือหลักพุทธธรรมใหมั่นคงในจิตใจ 

ผลงานวิจัยเลมนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของความขัดแยงในหลายๆแงมุม 
ไดเสนอถึงแนวคิดและวิธีการสันติวิธีของนักวิชาการตางๆ รวมทั้งพระไพศาล วิสาโล ที่มีตอ
ปญหาความขัดแยงในแตละระดับ รวมถึงตัวอยางของการประยุกตใชแนวคิดเพื่อจัดการ



 ๑๕๕ 

ปญหาความขัดแยงที่มีอยูในสังคมไทยปจจุบัน โดยมุงที่จะใหเกิดสันติภาพขึ้นทั้งภายในจิตใจ 
และในสังคม  

 
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัย  

 ในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล นั้น มักนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค มาเผยแพรใหผูอานไดทําความเขาใจใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งโดยการอางอิงถึงคําสอนใน
พระไตรปฎก อรรถกถาโดยตรง และการนํามาประยุกตใชดวยถอยคําที่ทันสมัยย่ิงขึ้น โดยมี
การเชื่อมโยงเขากับสถานการณปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวามีหลายประเด็นที่นาสนใจ ซึ่ง
หากผูใดสนใจจะทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก็นาจะไดประโยชนอยูไมนอย เชน พุทธสันติวิธี
จัดการความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยปจจุบัน  การศึกษาวิเคราะหกระบวนการไกล
เกลี่ยแบบพุทธ พระพุทธศาสนากับลัทธิบริโภคนิยม และการสรางสุขภาวะทางปญญาดวย
พุทธวิธี เปนตน 

 
 
 
 
 



บรรณานุกรม  
 
๑. เอกสารภาษาไทย 

 ก. ขอมูลช้ันปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏฏํ ๒๕๐๐. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ  

 (๑)  หนังสือ 
คริสโตเฟอร มัวร เขียน. วันชัย วัฒนศัพท แปล. กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง. 

ขอนแกน : สถาบันสันติศึกษา, ๒๕๔๒. 
เจมส แอล เครตัน , วันชัย วัฒนศัพท แปล. การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของ

ชุมชน, พิมพครั้งที่ ๔.นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗. 
จอหน แมคคอนแนล. ศาสตรและศิลปแหงการระงับความขัดแยง. พิมพครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๙. 
จิมมี่ คารเตอร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผูแปล. สนทนาเรื่องสันติภาพ: วิสัยทัศนสําหรับคนรุนใหม, 

กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๒. 
เจมส โค และคณะ ผูแตง.  วันชัย วัฒนศัพท และคณะ ผูแปล. คูมือการเพิ่มพลังความสามารถ

กระบวนการจัดการขอพิพาท. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 
ฉันทนา  บรรพศิริโชติ หวันแกว. “ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของ

ความขัดแยงในสังคมไทย”.นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗. 



 ๑๕๗ 

ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห ผูแปล. อัตชีวประวัติขององคทะไลลามะ: อิสรภาพในการลี้ภัย. พิมพ
ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประพันธสาสน, ๒๕๓๘. 

ชัยวัฒน  สถาอานันท. ทาทายทางเลือก: ความรุนแรง และการไมใชความรุนแรง. 
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓.  

 . อาวุธมีชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟาเดียวกัน, ๒๕๔๖. 
 .  สันติทฤษฏี/วิถีวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๙.  
ชูศักดิ์ ทิพยเกษร และคณะ แปล.  พระพุทธเจาสอนอะไร. พิมพครั้งที่ ๒.  กรงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  Road Map ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สายธาร, ๒๕๔๗. 
ประเวศ วะสี. สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน. พิมพครั้งที่ ๑.  กรุงเทพฯ: สํานักงานสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ, ๒๕๔๕. 
ปรีชา  เอี่ยมสุทธา. กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมศาสตร, ๒๕๒๕. 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต).  กรรมตามนัยแหงพุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, ๒๕๓๑. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
 . วิถีสูสันติภาพ. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :  สหธรรมิก, ๒๕๔๖. 
 . การศึกษาเพื่อสันติภาพ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก จํากัด, 

๒๕๓๘. 
 . สลายความขัดแยง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน. 

พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด. ๒๕๔๘. 
พระไพศาล วิสาโล. สันติวิธีวิถีแหงอารยะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๙. 
พระไพศาล วิสาโล. ๑๐ ป ธรรมยาตราลุมน้ําลําปะทาว. โครงการธรรคมยาตราลุมน้ําลําปะ

ทาว, มูลนิธิบานอารีย, ๒๕๕๒. 
 . สติมรรคาแหงสันติ.  กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุคส, ๒๕๕๓. 



 ๑๕๘ 

 . สรางสันติดวยมือเรา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐.  

 . สันติวิธี วิถีแหงอารยะ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙.  
 . สุขแทดวยปญญา. กรุงเทพมหานคร : ชมรมกัลยาณธรรม,  ๒๕๕๓. 
พระมหาประยูร  ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีสรางสันติภาพ.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทพริ้นติ้งกรุพ, 

๒๕๓๒. 
พุทธทาสภิกขุ. ความเปนเจาโลก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๘. 
 . สันติภาพของโลก.  ไชยา: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
ไพศาล วงศวรสิทธิ์. สรางสันติดวยมือเรา: คูมือสันติวิธีสําหรับนักปฏิบัติการไรความรุนแรง, 

กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๓๓. 
ยีน  ชารป เขียน.  ชัยวัฒน  สถาอานันท และ คมสันต  หุตะแพทย แปล. อํานาจและยุทธวิธีไร

ความรุนแรง. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคชันส, ๒๕๔๖. 
 . ศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วันชัย  วัฒนศัพท และคณะ แปลและเรียบเรียง. คูมือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการ

จัดการขอพิพาท.  นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 
วันชัย วัฒนศัพท. คูมือเก่ียวกับความขัดแยง: หลักการ และเครื่องมือแกปญหา. 

กรุงเทพมหานคร : ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล, ๒๕๔๗. 
วีระ สมบูรณ, ไพศาล  วงศวรสิทธิ์. ปฏิบัติการแหงความรัก: ยุคสมัยแหงความรุนแรง. 

กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๒๒. 
สันติ  อิศโรวุธกุล แปล. สันติภาพนิรันดร เลม ๒: บทรวบรวมสุนทรพจนของไดซากุ อิเคดะ.

กรุงเทพมหานคร : สองศยาม  จํากัด, ๒๕๓๗. 
สิทธิพงศ สิทธิขจร.  การบริหารความขัดแยง.  กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๕. 
อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๓๘). 
อรุณ ภาณุพงษ. คําบรรยายวิชากฎหมายระหวางประเทศ. พระนคร: ม.ป.พ.,๒๔๙๔  



 ๑๕๙ 

 
 (๒)  บทความ 
โคทม  อารียา. “ขอชวนพิจารณาเรื่องสันติภาพ”.  ใน ประมวลความรูเรื่องสันติภาพ. ประชุม

สุข  อาชวอํารุง, ยุพิน พิพิธกุล  บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

ฉันทนา  บรรพศิริโชติ. “ความขัดแยงในสังคมไทย: ชองวางของการรับรูและความเขาใจ”. 
ใน ความขัดแยงในสังคมไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ. พัชรี  สิโรรส บรรณาธิการ. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคบไฟ, ๒๕๔๒. 

ชัยวัฒน สถาอานันท. “การวิจัยสันติภาพ: ขอพิจารณาเชิงวิพากษ” ใน วารสารวิจัย ปที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๒๙). 

ชัยวัฒน  สถาอานันท.  “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ”. ใน สันติศึกษากับการ
แกปญหาความขัดแยง. วลัย อารุณี  บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

ชัยวัฒน  สถาอานันท.  “การไมใชความรุนแรง”. ใน สันติศึกษา เลมที่ ๒. พิมพครั้งที่ ๗. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 

เทียนฉาย กีระนันท.  “อันเนื่องมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ และสังคม”. ใน สันติศึกษา
กับการแกปญหาความขัดแยง. วลัย  อรุณี บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

ประชุมสุข อาชวอํารุง. “การวิจัยสันติภาพ”. ใน ประมวลความรูเรื่องสันติภาพ. ประชุมสุข  
อาชวอํารุง, ยุพิน พิพิธกุล  บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

ประเวศ วะสี. “ความสําคัญของสันติวิธีในเชิงยุทธศาสตร”.  ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตรชาติเพื่อ
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ช่ือบทความ พุทธวิธีจัดการความขัดแยงในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล 

The Buddhist Means for Conflict Management According to  
Phra Paisal Visalo’s Views 

 
๑. ความนํา 

ความขัดแยงเปนสิ่งที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย ไมเวนแมในยุคพุทธกาล เชน ความขัดแยงของ
พระภิกษุในเมืองโกสัมพี ระหวางพระธรรมกถึกกับพระวินัยธรในกรณีของการเหลือน้ําชําระเอาไว
ในกระบวย ความขัดแยงระหวางชาวศากยะกับชาวโกลิยะในกรณีของการแยงชิงทรัพยากรน้ํา  
ความขัดแยงในการตีความพระธรรมวินัยจนเกิดการทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ถึง ๓ สังคมโลกยุค
ปจจุบันนี้มีสถานการณความขัดแยงในมิติตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน ความขัดแยงทางการเมือง จน
กลายเปนปฏิวัติดอกมะลิลุกลามไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลางหลายประเทศ ความขัดแยง
เกี่ยวกับการแบงปนเขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชา ความขัดแยงทางศาสนาจนกลายเปนสงคราม
กอการรายระหวางประเทศมุสลิม กับประเทศทุนนิยมอยางสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในยุโรป 
ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวางกลุมนายทุนกับประชาชนใน
ทองที่ เปนตน ซ่ึงประเด็นความขัดแยงดังกลาวนั้น บางสถานการณไดถูกขยายผลและพัฒนาไปสู
ความรุนแรง 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง และรูปแบบการจัดการความขัดแยงตาม  หลัก
พระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีจัดการความขัดแยงดวยหลักพระพุทธศาสนาของ           พระ
ไพศาล วิสาโล 
 ๒.๓ เพื่อวิเคราะหการประยุกตใชแนวคิดและวิธีการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย
ปจจุบัน ของพระไพศาล วิสาโล 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
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 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้  
 ๓.๑ ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา วรรณกรรมพุทธศาสนาในยุค
ปจจุบัน บทความทางพระพุทธศาสนา (Documentary Research) เอกสารงานวิจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ “สันติวิธีเชิงพุทธ” ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการแกไขปญหาความขัดแยง 
 ๓.๒ ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากวรรณกรรม บทความตางๆของพระไพศาล วิสาโล  
 ๓.๓ ศึกษาวิเคราะหจากพระไพศาล วิสาโล  
 ๓.๔ ศึกษาวิเคราะหผลงานและบทสัมภาษณของผูเปนตนแบบทางความคิดของ        พระ
ไพศาล วิสาโล เชน อาจารย สุลักษณ ศิวรักษ 
 
๔. บทสรุป 
 ความขัดแยงแบงเปน ๒ ประเภทหลัก คือ ความขัดแยงภายใน เชน ความขัดแยงในดาน
ความคิด ความรูสึกที่แตกตาง และความขัดแยงภายนอก เชน ความขัดแยงดานขอมูล ดาน
ผลประโยชน ดานความสัมพันธ และดานโครงสราง ซ่ึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงมีทั้ง   
เหตุปจจัยภายใน และเหตุปจจัยภายนอก 
 ความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนามีทั้งในแงของธรรม และในแงของวินัย โดยเกิดจาก
เหตุปจจัยภายใน ไดแก อกุศลมูล ปปญจธรรม (ประกอบดวยตัณหา ทิฏฐิ มานะ) และเหตุปจจัย
ภายนอก เชน ขอมูล ขอเท็จจริง ผลประโยชน ความสัมพันธ และ ชาติพันธุ สวนนักวิชาการไดให
ความหมายของสันติภาพไวหลายแงมุม คือ เปนสภาพที่ปราศจากสงคราม หรือเปนสภาวะที่
ปราศจากความรุนแรง หรือเปนสภาวะที่ปราศจากความขัดแยง   หรือเปนสภาวะที่ปราศจากความ
รุนแรงแตขัดแยงกันได สวนการปฏิบัติการเกี่ยวกับสันติวิธีมีอยู ๓ ลักษณะ คือ ในฐานะเปน
เครื่องมือในการดําเนินชีวิต ในฐานะเปนเครื่องมือในการเรียกรองความตองการ และในฐานะเปน
เครื่องมอืในการจัดการความขัดแยง  
 การจัดการความขัดแยงดวยพุทธสันติวิธี มีแนวคิดพื้นฐานรองรับอยู ๓ แบบ คือ แนวคิด
เชิงรับ  แนวคิดเชิงรุก และ แนวคิดแบบคูขนาน โดยมีหลักธรรมที่เกี่ยวของสนับสนุน เชน หลัก
ขันติธรรม หลักอนัตตา หลักอปริหานิยธรรม หลักสารณียธรรม หลักคารวธรรม หลักสามัคคีธรรม 
และหลักศีลธรรม เปนตน ซ่ึงอาจนําหลักธรรมเหลานี้มาใชเดี่ยว หรือผสมผสานก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณของความขัดแยงที่เราเผชิญ โดยนํามาประยุกตใชกับวิธีการจัดการความขัดแยงในยุค
ปจจุบัน เชน การเผชิญหนา การประนีประนอมยอมความ การโนมนาว การหลีกเล่ียง การสราง
กระบวนการมีสวนรวม และ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปนตน ซ่ึงจะทําใหไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



สําหรับแนวคิดเรื่องความขัดแยง และสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโลนั้น มิไดเกิดขึ้นอยาง
ปจจุบันทันดวน แตเกิดจากการหลอหลอมความคิดและประสบการณในแงมุมตางๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา เขากับกระบวนการของสันติ
วิธี ในทัศนะของทานความขัดแยงจึงเปนปรากฏการณธรรมดาของชีวิตที่ไมอาจหลีกเล่ียงได  และ
ยังเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความขัดแยงจึงมีทั้งแงบวกและลบ การจัดการความ
ขัดแยงโดยไมขจัดเหตุปจจัยของมัน อาจทําใหความขัดแยงลุกลามกลายเปนความรุนแรงทั้งตอ
บุคคล หรือความรุนแรงเชิงโครงสรางได  ความขัดแยงมีหลายประเภท ไดแก ความขัดแยงภายใน
จิตใจ และความขัดแยงภายนอกที่ประกอบดวย ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ การเมือง 
ความขัดแยงเหลานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไดหลายลักษณะ ทั้งแบบคอยเปนคอยไป 
แบบทันทีทันใด จะโดยเต็มใจหรือตองจํายอมก็ตาม  

ทานตีความและใหความสําคัญความขัดแยงในเชิงโครงสรางที่ไมเปนธรรมทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองคอนขางมาก ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการที่ทานเคยเปนนักพัฒนาสังคมที่มีความ
สนใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเหลื่อมลํ้าทางสังคมมากอน ประกอบกับประสบการณตรงที่
ทานเคยประสบมาในชวงของเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  การเชื่อมโยง
ประเด็นปญหาตางๆที่ทานพบเห็นมาในชีวิตเขาดวยกัน ทําใหทานมีความเห็นวาความขัดแยงนั้นไม
อาจหมดไปได หากยังไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม ซ่ึงทานเชื่อมั่นวามีเพียง
พุทธสันติวิธีเทานั้นที่เปนคําตอบ 

สันติวิธีในทัศนะของทานนั้น มิใชการยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย ปลอยใหอีกฝายมากระทํา
โดยไมตอบโต แตเปนกระบวนการตอบโตดวยความกลาหาญเด็ดเดี่ยวโดยปราศจากอาวธุและความ
รุนแรง เพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไมถูกตองของคูกรณี เพื่อขจัดเงื่อนไขที่รากเหงาของปญหา หรือเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานการณใหเขาสูภาวะปกติ 
 กระบวนการสันติวิธีนั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงเหมาะสมกับสถานการณของความขัดแยงและ
ความรุนแรงที่แตกตางกันไป เชน การนัดหยุดงาน การชุมนุมอยางสงบ การอดอาหาร การสราง
แนวรวม การปฏิเสธไมใหความรวมมือ การไกลเกลี่ย อารยะขัดขืน และการใชกระบวนการทาง
กฎหมาย เปนเครื่องมือชวยในการตอรอง เปนตน ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ตองทําอยางสันติอหิงสา
โดยมุงใหเกิดสันติภาพทั้งในใจผูปฏิบัติสันติวิธีเอง และในใจของคูกรณี 

หลักคิดในเรื่องสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโลนั้น เปนการผสมผสานระหวางแนวคิดของ
นักวิชาการตะวันตกที่ทานศึกษาและรับถายทอดมาเชน นิโคลัส เบนเนตต จอหน แมคคอนแนล ยีน
ชารป  แนวคิดของนักตอสูเพื่อสันติวิธีตะวันออก เชน ติช นัท ฮันห  สุลักษณ ศิวรักษ มหาตมะ 
คานธี เขากับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ทานสนใจศึกษามาเปนเวลานาน 

พระไพศาลมีความเชื่อวา ศาสนาที่ดีนั้นตองเปนศาสนาเพื่อสังคม ซ่ึงพระพุทธศาสนามี
ลักษณะเชนนั้น คือไมใชศาสนาเพื่อตนเองเทานั้นแตยังเปนศาสนาเพื่อความผาสุกของมวลมนุษย 



ดังนั้น เมื่อมนุษยประสบความทุกขยากเดือดรอน จึงเปนหนาที่ที่พระพุทธศาสนาจะตองเขาไป
บรรเทาความทุกขยากทั้งทางกายและทางใจ ดวยพุทธวิธีที่ครอบคลุมอยางเหมาะสม ทั้งรูปธรรม
โดยการสงเคราะหดวยวัตถุ และนามธรรมโดยการใชธรรมะแกไขปญหาและขัดเกลาจิตใจ 

การเผยแพรใหความรูเรื่องสันติวิธีของทาน จึงแทรกดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เสมอ โดยทานกลาววาเหตุปจจัยของความขัดแยง แทจริงแลวเกิดจากตัณหา และอวิชชาที่ครอบงํา
จิตใจ จนทําใหมนุษยมีพฤติกรรมที่เห็นแกตัว จนตองหาหนทางเอาเปรียบผูอ่ืนดวยการสราง
เครื่องมือตางๆ ขึ้นมารองรับความเลวรายของตน จนเมื่อมีผูตอตานไมเห็นดวยก็เกิดเปนความ
ขัดแยง และความรุนแรงตอมา อยางไรก็ดีทานมองวา ศัตรูที่แทจริงของเราไมใชมนุษย หากเปน
ความโกรธความเกลียดและความหลงที่อยูภายในใจของมนุษยตางหาก  
พุทธวิธีจัดการความขัดแยงที่ทานนํามาอบรมสั่งสอนนั้น จึงเปนการนําหลักธรรมที่เกื้อกูลใหเกิด
สันติภาพมาใชเปนฐานคิดของการปฏิบัติการไรความรุนแรงรูปแบบตางๆตามที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน หลักธรรมเหลานั้นมีมากมาย เชน เมตตา กรุณา สัจจะ จาคะ ขันติ อภัยทาน สติปญญา 
รวมถึงการมองสิ่งตางๆแบบอทวิภาวะ ไมแบงเปนเขาเปนเรา ซ่ึงทานไดรับอิทธิพลมาจากทานติช 
นัท ฮันห ดวย 
  ความขัดแยงในสังคมไทยที่เกิดขึ้นมากมายในปจจุบันนี้  เปนผลมาจากการเรงพัฒนา
ประเทศอยางไรทิศทางตามกระแสโลกาภิวัฒน  ผูบริหาร และผูกุมอํานาจสําคัญทางเศรษฐกิจตาง
มุงที่จะพัฒนาประเทศใหเติบโตเทาทันประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย โดยมิไดใครครวญใหดีถึง
ความพรอมทั้งทางกายภาพ ความรู ความสามารถ และสภาพทางจิตใจของประชาชน การวัดความ
เจริญของประเทศดวยดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคมอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ ไมวาจะเปนดัชนี
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ อัตราการวางงาน เปนตน รวมทัง้
การใหคุณคาของคนดวยความมั่งคั่ง และการครอบครองทรัพยสินเงินทอง ตามอยางประเทศทุน
นิยม ลวนเปนตัวกระตุนใหทั้งผูบริหารประเทศ และประชาชนเกิดความอยากไดใครดีมากยิ่งขึ้น 
ความโลภที่สะสมอยูในจิตใจของคนเหลานั้น ทําใหตางฝายตางก็พยายามตักตวงผลประโยชนเขาสู
ตนใหมากที่สุด แตเมื่อทรัพยากรมีจํากัด ก็ทําใหเกิดการตอสูแยงชิงกันจนแบงออกเปนฝกเปนฝาย 
แลวพัฒนาไปสูความขัดแยง ความรุนแรงในที่สุด 
 ทั้งความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับผูประทวง
จากกลุมตางๆ เชน สมัชชาคนจน ผูตอตานการสรางเขื่อนปากมูล ชาวนาผูยากไร หรือแมกระทั่ง
ความขัดแยงจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําปะทาว ตางก็เปนผลมาจากการนําประเทศ
เขาสูกระแสบริโภคนิยม ซ่ึงทําใหผูที่เกี่ยวของทุกคนตองประสบทั้งความทุกข และความยากลําบาก
ในการดํารงชีวิตเพื่อใหรอดพนจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นดังกลาว อยางไรก็ดีทุกคนมีสวนตอง
รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไมวาจะดีหรือรายโดยทั่วหนากัน ซ่ึงเปนไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่วา 
ตางก็เปนเหตุปจจัย และลวนอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน 



 พระไพศาล วิสาโลเปนผูหนึ่งที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบนั้น ในฐานะที่ทานเคยเปน
นักพัฒนากร เปนนักสันติวิธี และเปนพระสงฆ ซ่ึงทานคิดเสมอวาโลกกับธรรมแยกจากกันไมได 
ดังนั้น พระสงฆที่ดี จึงตองเปนผูนําทางจิตวิญญาณดวย และสามารถนําพุทธธรรมมาชวยแกปญหา
ทั้งทางกายและทางใจใหกับผูที่เดือดรอน ทานจึงพรอมที่จะเขารวมแกไขปญหาความขัดแยง ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่โอกาสเอื้ออํานวย 
 กระบวนการธรรมยาตราที่พระไพศาลใชนั้น มีจุดประสงคในการกระตุนจิตสํานึกที่ดีงาม
ของผูคนทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูเขารวมในขบวนธรรมยาตรา  ผูเขารวมกิจกรรมระหวาง
เสนทางเดิน จนถึงผูพบเห็นขาวสารเหลานั้น ดวยความเชื่อที่วามนุษยทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดี
งามอยูในใจอยูแลว ขาดเพียงโอกาสที่จะแสดงออกเทานั้น หากมถูกกระตุนอยางเหมาะสมถูกตอง 
คนเหลานั้นก็พรอมที่จะนําความดีงามที่มีอยูในใจของตนออกมาทั้งเพื่อสรางประโยชนแกตน และ
ประโยชนแกผูอ่ืน  
   ถึงแมผลที่ไดจากขบวนธรรมยาตราจะยังไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผูคนสวนใหญใน
สังคมที่ใหความสําคัญแกวัตถุนิยมมากกวาคุณคาทางจิตใจ  ซ่ึงสงผลทําใหธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมถูกทําลาย แตส่ิงที่ไดจากขบวนธรรมยาตรา คือ การที่ผูที่เกี่ยวของโดยตรง คือ ผูรวม
เดิน และผูรวมกิจกรรม ไดตระหนักถึงการพัฒนาสติและปญญาของตนใหรูเทาทันตอปจจุบัน และ
สามารถจัดการกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไดอยางสันติ อีกทั้งยังตระหนักไดวาส่ิงตางๆในโลกนี้ลวน
เปนเหตุปจจัย และอิงอาศัยกัน คนเหลานั้นจึงพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหใชชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนและสังคมไดอยางสงบสุข ถึงแมจะเปนเพียงคนกลุมนอย แตเมื่อแนวคิดนี้คอยๆ
กระจายแพรหลายไปในสังคม ก็คาดหวังไดวาสังคมไทยจะอยูรวมกันไดอยางสงบและสันติมากขึ้น
กวาทุกวันนี้ในที่สุด   
  ในสวนของการจัดการความขัดแยงในสามจังหวัดภาคใตนั้น การที่ความขัดแยงและความ
รุนแรงยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งๆที่รัฐบาลและกองทัพ ทุมเททั้งงบประมาณ กําลังคนมากมาย ลง
ไปแกไขปญหารวมกับนักวิชาการ และภาคประชาสังคมก็ตาม นาจะเปนผลมาจากการที่หนวยงาน
รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐยังไมเขาใจถึงปญหาอยางลึกซึ้ง ถึงแมจะตั้งคณะกรรมการทําการศึกษาชุด
แลวชุดเลาก็ตามที การกําหนดนโยบายและยุทธวิธีจึงไมอาจสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ได การแกปญหาจึงไมไดผลอยางเต็มที่  
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