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เอกสารประกอบการอบรมวทิยากรสันตวิธีิ 
21 – 24 มกราคม 2551 

เรียบเรียงโดย เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช 
 

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวธีิน้ีเขียนข้ึนเพื่อสรุปขอ้มูลท่ีน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้สนใจจะเป็นวทิยากรเพื่ออบรมวชิาทฤษฎีสันติภาพใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติังานหรือประชาชนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีๆมีความขดัแยง้ท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึนดว้ย ส่วนแรกท่ีเป็นประวติัของสันติศึกษาและหลกั
ทฤษฎีท่ีส าคญั จะช่วยใหว้ทิยากรมีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอในการท าการอบรมใหผู้อ่ื้นได ้ ในส่วน
ทีส่องจะเป็นเทคนิควธีิการจดัการบรรยายซ่ึงผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่วทิยากรแต่ละท่านจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบักลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมได ้

 
1. ทฤษฎสัีนติภาพ 

 
มีนกัวชิาการมากมายหลายท่านไดท้  าการศึกษาทฤษฎีสันติภาพไวอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ละ

ท่านก็พยายามจะอธิบายความหมายและตีความค าวา่ “สนัติภาพ”ในแง่มุมท่ีต่างกนัออกไป แง่มุม
ของสันติภาพท่ีน่าสนใจแง่มุมหน่ึงก็คือสันติภาพในมุมมองของสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพ
ของสันติภาพและแนวทางในการท าใหบุ้คคลในสังคมไดต้ระหนกัถึงแนวทางและเป้าหมายร่วมกนั
อนัจะน าไปสู่สังคมท่ีมีความสงบสุขและสันตินั้นยอ่มจะเป็นวธีิท่ีพึงประสงค ์

ทฤษฎีสันติภาพในมุมมองของนกัสังคมวทิยาแทจ้ริงแลว้ก็คือการศึกษาธรรมชาติของ
มนุษยแ์ละธรรมชาติของสังคมมนุษยท่ี์มีความโนม้เอียงไปในการเก้ือกูลกนั พึ่งพากนั พร้อมท่ีจะ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการอยูร่่วมกนัของมนุษยโ์ดยปราศจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซ่ึง
เราจะเรียกลกัษณะของสังคมดงัท่ีกล่าวมาน้ีวา่เป็นสังคมท่ีมีความสันติสุข 

ดงันั้นก่อนท่ีเราจะเร่ิมการคิดวเิคราะห์องคป์ระกอบของสันติภาพเราจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและปรัชญาของทฤษฎีสันติภาพเสียก่อน 
 
ปรัชญาสันติภาพในโลกตะวันตก 

มีนกัวชิาการชาวตะวนัตกหลายท่านท่ีพยายามจะอธิบายปรัชญาของทฤษฎีสันติภาพแต่ใน
ท่ีน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงนกัวชิาการท่านหน่ึงท่ีมองสันติภาพในเชิงสร้างสรรค ์ ท่านน้ีคือ ศาสตราจารย ์
วเิซนต ์ มาติเนส กูสมนั (Vicent Martinez Guzman) ผูซ่ึ้งนบัไดว้า่เป็นนกัปรัชญาสันติภาพท่ีมี
ช่ือเสียงท่านหน่ึงในโลกแห่งวชิาสันติศึกษา 
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ศาสตราจารย ์ วเิซนต ์ มาติเนส กูสมนั ไดบ้รรยายเก่ียวกบัปรัชญาสันติภาพไวใ้นหนงัสือ 
“ปรัชญาเพื่อการสร้างสันติภาพ (ท่ีหลากหลาย)” (Filosofia para hacer las paces) โดยมีการ
วเิคราะห์เก่ียวกบัสันติภาพและการพฒันา โดยเน้ือหานั้นจะรวมถึงววิฒันาการของสันติศึกษาใน
โลกตะวนัตก ไปจนถึงการเช่ือมโยงการใชส้ันติวธีิและการพฒันาสังคมในบริบทของโลกท่ีพฒันา
แลว้ ก าลงัพฒันา และดอ้ยพฒันา 

กูสมนัใหนิ้ยามของสันติภาพไวว้า่ “สันติภาพนั้นเกิดจากการต่ืนตวัของผูค้นในแต่ละ
ชุมชนท่ีจะสร้างสังคมแห่งสันติสุขในบริบทของแต่ละชุมชนเอง” ในภาษาสเปน ค าวา่ สันติภาพ 
(Paz) สามารถใชใ้นรูปของพหูพจน์ได ้ เพราะฉะนั้นความหมาย ของค าวา่ “Paces” นั้นก็คือความ
หลากหลายของสันติภาพ สันติภาพในหลากหลายบริบท และรูปแบบของสันติภาพท่ีสร้างข้ึนและ
ด ารงอยูโ่ดยผูค้นในแต่ละกลุ่มชน 

นอกจากนั้น กูสมนั ไดเ้ช่ือมโยงแนวคิดของสันติศึกษาในแง่มุมและมุมมองต่างๆเขา้
ดว้ยกนั แนวคิดทั้งหลายเหล่าน้ี กูสมนัเช่ือวา่จะเป็นแนวทางท่ีจะสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทาง
สังคมอนัสันติสุขตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงระดบัชุมชนโลก หลกัความคิดทางสันติศึกษาเหล่าน้ี
ตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีวา่มนุษยน์ั้นมีศกัยภาพในการสร้างสรรคแ์ละท าลาย ทฤษฎีและแนวทางการ
ปฏิบติัทางสันติวธีิท่ีสร้างสรรคจ์ะช่วยน าพาใหม้นุษย ์คิดและท าในส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และคุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนั้นก็จะส่งผลใหมี้ววิฒันาการของสันติ
วฒันธรรมข้ึนในสังคมมนุษย ์

ดว้ยแนวคิดเช่นน้ีอาจจะกล่าวไดว้า่ กูสมนัไดรั้บอิทธิพลทางความคิดดา้นปรัชญาสันติภาพ 
สิทธิมนุษยชน และการพฒันาศกัยภาพของมนุษยจ์ากแนวคิดและปรัชญาของ เอมมานูเอล คานท ์
(Immanuel Kant) ผูซ่ึ้งไดรั้บการยอมรับวา่เป็นนกัปรัชญาท่ีนิยามความหมายของสันติภาพในเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นคนแรกๆ ทฤษฏีส าคญัของนกัปรัชญาท่านน้ีท่ีถูกหยบิยกข้ึนมาอา้งถึงในงานเขียน
ของ กูสมนั คือ “สันติภาพอนัสถาพร” (Perpetual Peace) และ “เป้าประสงคแ์ห่งกฎท่ีเป็นสากล” 
(Cosmopolitan intent) ซ่ึงแนวปรัชญาทั้งสองน้ีไดใ้หนิ้ยามของความสามารถของมนุษยใ์นการท่ีจะ
ท าการใดๆท่ีจะเป็นคุณแก่ผูอ่ื้น กิจกรรมใดๆท่ีท าโดยบุคคลใดๆก็ตามต่างก็อยูภ่ายใตเ้จตจ านง และ
ผลแห่งการกระท าท่ีผูอ่ื้นนั้นรับรู้ เขา้ใจ และนบัวา่กิจกรรมนั้นๆเป็นคุณดว้ยจึงจะนบัวา่กิจกรรม
นั้นๆเป็นคุณธรรม 

ในงานเขียนของกูสมนั เขาอา้งอิงนกัสันติศึกษาท่ีโด่งดงัท่านหน่ึง คือ โจฮนั เกาลตุ์ง 
(Johan Galtung) ผูซ่ึ้งไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของสันติศึกษายคุใหม่ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงน าแนวคิดของนกั
สันติศึกษาท่านน้ี มาอธิบายพอสังเขป โดยบทความน้ีไดส้รุปความจากหนงัสือของ เกาลตุ์งท่ีโด่งดงั
เล่มหน่ึงคือ “สันติภาพโดยสันติวธีิ” (Peace by Peaceful Means) การอธิบายความคิดและปรัชญา
สันติภาพของ เกาลตุ์งจะท าใหเ้กิดความเช่ือมโยงในแนวคิดของ กูสมนัและนิยามต่างๆของสันติ
ศึกษาไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ประวตัิความเป็นมาของการศึกษาปรัชญาสันติภาพในโลกตะวนัตก 
 การศึกษาปรัชญาสันติภาพร่วมสมยัในโลกตะวนัตกนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นระยะๆ
ดงัต่อไปน้ี 

ระยะทีห่น่ึง คือการศึกษาสันติภาพเชิงลบและการศึกษาสันติภาพในแง่มุมของการศึกษา
สงครามในบริบททางวทิยาศาสตร์ 

ระยะน้ีการศึกษาเร่ืองสันติภาพนั้นเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ แต่ประการท่ีส าคญั
ท่ีสุดก็คือ ความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงสภาวะท่ีผูค้นตอ้งเจบ็ป่วย ลม้ตายเน่ืองจากผลของสงคราม 
ซ่ึงการศึกษาสันติภาพในระยะน้ีก็มีความสอดคลอ้งกบัหว้งเวลาท่ีโลกตะวนัตกเพิ่งจะผา่น
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงมาหมาดๆ ชาวยโุรปไดรั้บความทุกขอ์นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสงครามคร้ัง
นั้นอยา่งมาก ดงันั้นการศึกษาทฤษฎีสันติภาพในยคุนั้นจึงเนน้ไปท่ีการศึกษาสงครามและความ
เก่ียวเน่ืองของสงครามต่อสภาวะท่ีก็ใหเ้กิดความไม่มีสันติภาพ การศึกษาช่วงน้ีมีประเด็นทาง
ความคิดท่ีน่าสนใจอยูห่ลายประการ โดยผูเ้ขียนจะอธิบายพอสังเขปไดด้งัน้ี 

1. การวเิคราะห์เชิงคุณภาพของ (สภาวะ) สงคราม ซ่ึงมีการศึกษาถึงสาเหตุของการ
ท าสงครามโดยอิงหลกัวทิยาศาสตร์ โดยการวิเคราะห์น ามาซ่ึงความเห็นท่ีวา่
สงครามก่อก าเนิดจากการท่ี มนุษยม์อง พวกเดียวกนัเป็น “เรา” และมองผูอ่ื้นเป็น 
“เขา” ดงันั้นสงครามก่อก าเนิดโดยความมุ่งหมายท่ีจะขจดัความเป็นอ่ืนออกไปจาก
กลุ่มสังคมท่ีแสดงความเป็น “เรา” – ตามหลกัทฤษฎี “Polemology” –  (สงคราม
ต่อตา้นผูท่ี้แปลกแยกจากเรา) นกัวชิาการท่ีมีช่ือเสียงในยคุน้ีก็คือ Kenneth 
Boulding, Herbert Kelman, และ นกัคณิตศาสตร์ท่ีโด่งดงั Anatol Rapoport ผู ้
คิดคน้ ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีโครงข่ายสังคม และอีกหลายทฤษฎี และท่านผูน้ี้ไดมี้
บทบาทท่ีส าคญัมากในการลดอาวธุนิวเคลียร์ในเวลาต่อมา 

2. ความพยายามท่ีจะอธิบายทฤษฎีสันติภาพตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเขา้ใจในแบบ
ตะวนัตกท่ีใหค้วามส าคญักบั “ความทนัสมยั” (แบบตะวนัตก) “แบบอยา่ง
ตะวนัตก” “ชาวผวิขาว” และ “ความเป็นชาย” 

3. ความต่างระหวา่งสงครามต่อ “เขา” (Polemos) และสงครามภายใน “Stasis” (civil 
war) – no war is civil (Guzman, 2001: 62 – 63) นกัคิดหลายท่านในยคุน้ีเห็นวา่ 
ถา้ตอ้งการสันติภาพ(เรา)ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับสงคราม (ในสุภาษิตไทยมี
ค ากล่าววา่ “แมห้วงัตั้งสงบจงเตรียมรบใหพ้ร้อมพร่ัง” ซ่ึงน่าจะตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ความคิดแบบเดียวกนั) 

4. ในยคุน้ีค าจ  ากดัความของ “สนัติภาพ” ก็คือ สถานะท่ีปราศจากสงคราม 
5. และในขณะเดียวกนัความขดัแยง้ถูกมองวา่เป็นเง่ือนไขดา้นลบ ซ่ึงสามารถแกไ้ข

ไดด้ว้ย “วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้” (Conflict resolution) 
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6. การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมก็ถูกจ ากดัภายใตท้ศันคติ ในแบบตะวนัตก สมยัใหม่ 
คนขาว และเพศชาย (ซ่ึงเป็นผลสะทอ้นความคิดในช่วงท่ีชาวตะวนัตกเป็นเจา้
อาณานิคม) 

 
ระยะทีส่อง คือ ระยะท่ีสันติภาพถูกน ามารวมไวก้บัการพฒันา ในยคุน้ีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัสันติภาพนั้นด าเนินไปพร้อมกบัการพฒันาในดา้นต่างๆ การศึกษาเร่ืองสันติภาพ และทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัสันติภาพก็มีการพฒันาข้ึนและมีการอธิบายแนวคิดต่างๆท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน  

ในยคุน้ีการศึกษาปรัชญาสันติภาพไดรั้บการยอมรับมากข้ึน มีการจดัตั้งสถาบนัท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาวจิยัสันติภาพ ความรุนแรง ความขดัแยง้ และสันติวธีิข้ึนมากมายในทวปียโุรป อเมริกา 
และประเทศญ่ีปุ่น ในปี ค.ศ. 1959 โจฮนั เกาลตุ์ง ไดก่้อตั้งสถาบนัวจิยัสันติภาพข้ึน ณ. กรุงออสโลว 
ประเทศนอรเวย ์ นกัวชิาการท่านน้ีไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของสันติวธีิร่วมสมยั และเป็นผูท่ี้ใหค้  าจ  ากดั
ความของ สันติภาพเชิงบวก สันติภาพเชิงลบ ความรุนแรงทางโครงสร้างและวฒันธรรม ฯลฯ 
ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้และงานวจิยัในยคุน้ีมกัจะตั้งอยูบ่นฐานความคิดในเร่ืองสันติภาพเชิงบวก
และการวเิคราะห์ความรุนแรงทางโครงสร้างรวมทั้งการสร้างความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนั 
นอกเหนือไปกวา่นั้นดว้ยแนวคิดท่ีวา่การพฒันา (สังคม) ซ่ึงเป็นรากฐานของการตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพของมนุษย ์หลายองคก์ร (หรือรัฐ) จึงริเร่ิม
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาต่างๆ 

ความรุนแรงทางโครงสร้างถูกน าไปใชใ้นการอธิบายความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งคนใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศโลกท่ีสาม ซ่ึงในทางการเมืองประเทศท่ีพฒันาแลว้บางประเทศก็
ใชเ้ง่ือนไขน้ีในการแทรกแซงการเมืองในประเทศอ่ืนๆภายใตค้  าอธิบายของการพฒันา ซ่ึงนกัคิด
หลายท่านใหค้  าจ  ากดัความพฤติกรรมเช่นน้ีวา่เป็นรูปแบบใหม่ของการล่าอาณานิคม และในหลายๆ
กรณีดว้ยขอ้อา้งในเร่ืองการพฒันาก็ถูกน าไปใชใ้นการหยุดการแพร่กระจายของลทัธิคอมมิวนิสต ์
(ซ่ึงเป็นปฏิปักษโ์ดยตรงของระบอบทุนนิยมในโลกใหม่) 

อนัเน่ืองมาจากแรงผลกัดนัของแนวคิด “การพฒันาน าพาสันติภาพ (สุข)” จึงท าให้เกิดการ
ก่อตวัข้ึนขององคก์รเอกชน (เพื่อการพฒันา) ท่ีเราเรียกวา่ Non – Government Organization หรือ 
NGO ท่ีเรารู้จกักนัดี ในองคก์รเอกชนเหล่าน้ีมีหลายองคก์รท่ีเป็นองคก์รขนาดใหญ่และท างานใน
หลายๆประเทศซ่ึงเรามกัจะเรียกวา่ International Non-Government Organization (INGO) 

 
ระยะทีส่าม คือระยะท่ีผูค้นเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการลดก าลงัอาวธุ ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง

ความเท่าเทียมกนัทางเพศ และการดูแลผูอ้พยพในระยะน้ีสันติศึกษาไม่มีการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ไปจากยคุก่อนหนา้มากนกั กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสันติภาพและสันติวธีิจะมุ่งเนน้ไปท่ีการร่วมมือ
กนั (ทางสังคม) ในความพยายามท่ีจะกดดนัใหป้ระเทศ (รัฐ) ต่างๆทัว่โลกไดต้ระหนกัถึงภยนัตราย
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ของการแข่งขนักนัสะสมอาวุธยทุโธปกรณ์ และการรณรงคก์ารลดอาวธุประจ าการเพื่อลดความตึง
เครียดระหวา่งรัฐ ในบรรดาอาวธุท่ีอยูใ่นเป้าหมายการจ ากดัจ านวนท่ีส าคญัก็คืออาวธุนิวเคลียร์ 

ในยคุน้ีนกัสันติวธีิยงัใหค้วามส าคญักบัการเคล่ือนไหวท่ีจะสร้างความยอมรับ (ท่ีเท่าเทียม
กนั) ระหวา่งเพศหญิงและเพศชาย (เพศท่ีสามยงัไม่ใช่ประเด็นหลกั) มีการเรียกร้องใหอ้งคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคญัและปฏิบติัต่อผูห้ญิงดว้ยมาตรฐานเดียวกนักบัผูช้าย 

นอกเหนือไปกวา่นั้นดว้ยเหตุการณ์ของสงครามกลางเมืองในหลายพื้นท่ีนกัสันติวธีิในยคุน้ี
ก็ไดใ้หค้วามส าคญักบักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดูแลผูอ้พยพอนัเน่ืองมาจากภยัสงคราม 
นอกเหนือไปกวา่นั้นในจ านวนผูอ้พยพเหล่าน้ีก็มีผูค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ีอพยพดว้ยเหตุผลทาง
การเมืองและเหตุผลทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูซ่ึ่งไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตามมาตรฐานการ
ด ารงชีวิตของคนกลุ่มน้ีก็ต  ่ากวา่ระดบัท่ียอมรับได ้

 
ระยะทีจ่ะก้าวไปสู่อนาคต อาจจะกล่าวไดว้า่ระยะน้ีก็คือเวลาตั้งแต่ปัจจุบนัน้ีเป็นตน้ไปส่ิงท่ี

นกัสันติศึกษาพยายามท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนในสังคมก็คือ วฒันธรรมและวธีิการท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างสันติภาพ เราตอ้งการให้การศึกษาทางสันติภาพ ขยายขอบเขตใหก้วา้งขวางข้ึนเพื่อสังคมในวง
กวา้งจะเขา้ใจวา่สันติภาพ (รวมทั้งสันติวธีิ ความขดัแยง้ และความรุนแรง) ไม่ใช่เร่ืองท่ีไกลตวัหรือ
เป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซอ้นจนยากท่ีจะเขา้ใจ นกัสันติศึกษาตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวคิดเก่ียวกบั
สันติภาพ สันติวธีิ ความขดัแยง้ และความรุนแรงนั้นเป็นเร่ืองท่ีสามารถจะเขา้ใจและวเิคราะห์ได้
โดยอาศยัความเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์ 

 
ระยะปัจจุบัน การพฒันาของสันติศึกษาไดมี้การขยายกรอบการศึกษาไปครอบคลุม

แนวความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึนซ่ึงในแง่มุมของสังคมวิทยาแลว้ความเช่ือมโยงกนัของแต่ละ
อนุภาคของสังคมลว้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัควรค่าแก่การศึกษาทั้งส้ิน แนวคิดของสันติศึกษาในยคุน้ีเร่ิม
จากการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน ซ่ึงในทางสัญลกัษณ์แลว้เปรียบไดก้บัการล่มสลายของลทัธิ
คอมมิวนิสตใ์นยุโรปตะวนัออก ในช่วงของการเปล่ียนถ่ายทางสังคมคร้ังน้ี กูสมนัไดเ้สนอแนวคิด
ท่ีวา่สังคมโลกนั้นมีววิฒันาการมาจากวฒันธรรมท่ีตั้งอยูบ่นพื้นความรู้ของสงครามและความรุนแรง
มาเป็นระยะเวลานานมากแลว้ น่าจะถึงเวลาท่ีมนุษยชาติร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีจะน ามนุษยไ์ปสู่
สังคมท่ีมีความสันติสุข และสังคมสันติสุขก็จะสร้างสันติวฒันธรรมต่อเน่ืองกนัไป 

วฒันธรรมสันติและสันติวฒันธรรมนั้นจะเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัท่ีส าคญัหลายประการ ดงัท่ี
จะน าเสนอพอสังเขปดงัต่อไปน้ี 

1. การมีทศันคติและมาตรฐานร่วมกนัในเร่ืองของความยติุธรรม ซ่ึงมาตรฐานเหล่าน้ี
ตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัพื้นฐานท่ีมีมาในอดีตแต่ตอ้งเพิ่มขอบข่ายใหร้วมถึง
ปัจจยัพื้นฐานท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ อิสรภาพ เสรีภาพ ฯลฯ 
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2. ตอ้งตอบค าถามใหไ้ดว้า่ความจ าเป็นพื้นฐานท่ีกล่าวไปนั้นจะไดรั้บค าจ ากดัความ
โดยท่ีสังคมก าหนดให้เป็นพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานหรือเป็นการสร้างสรรคใ์น
แนวคิดท่ีใชร่้วมกนัได ้

3. ตอ้งใหค้วามส าคญักบัความหมายของความยติุธรรม วา่ความยติุธรรมนั้นจะเป็น
การปรับเปล่ียนของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความพึง
พอใจต่อปัจจยัพื้นฐานนั้นๆ ในกรณีน้ี(ความยติุธรรม)ก็จะมีความกา้วหนา้และ
เคล่ือนไหวเสมอ หรือถา้มองความยติุธรรมในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงความยติุธรรม
ในรูปแบบน้ีก็จะเป็นอุปสงคข์องการหาขอ้อา้งของการไม่ยอมรับ (กลุ่มท่ีไม่ใช่
พวก) การจ ากดัขอบเขต หรือการหาประโยชน์จากผูอ่ื้น ซ่ึงความยติุธรรมประเภท
หลงัน้ีจะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฉวยโอกาสได ้

4. กรอบความคิดแนวใหม่อาจจะตอ้งอยูน่อกกรอบเดิมหรือการเติมเตม็กรอบเดิม
อาจจะตอ้งคิดนอกกรอบ 

 
ปรัชญาสันติภาพและสันติวฒันธรรมควรจะประกอบไปดว้ยแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบั

ส่ิงเหล่าน้ีคือ 
1. โลกท่ีค านึงความมัน่คงของสังคมมนุษยโ์ดยรวมซ่ึงความมัน่คงของสังคมโลกท่ีวา่

น้ีจะอยูเ่หนือความส าคญัของความเป็นชาติ ซ่ึงการด ารงอยูใ่นลกัษณะเช่นน้ี เอม
มานูเอล คานทไ์ดอ้ธิบายไวว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถในการเปิดใจใหรั้บรู้
และเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายของกนัและกนัได ้ แต่สังคมมนุษยไ์ม่ควร
ยอมรับการถูกบงัคบัใหย้อมรับ 

2. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้มีสิทธิน้ีจะไดรั้บการคุม้ครองใน
ฐานะผูท่ี้ไดรั้บการตอ้นรับมากกวา่การถูกรอนสิทธิในฐานะท่ีเป็น “ผูอ่ื้น” 

3. สิทธิในการเป็นประชากรโลก อนัจะน ามาซ่ึงการกระท าต่อกนัในสถานะท่ีเป็น
มนุษยดุ์จเดียวกนั ซ่ึงเอมมานูเอล คานทไ์ดใ้หค้  าจ  ากดัความไวว้า่มนุษยมี์ศกัยภาพ
ในการสร้างความรุนแรงเฉกเช่นเดียวกบัความสามารถในการสร้างสันติภาพ แต่
เขาเช่ือวา่ถา้เราปรารถนาจะใหผู้อ่ื้นท าดีกบัเรา เราก็ยอ่มจะท าดีกบัผูอ่ื้นดุจเดียวกนั 

4. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความชอบธรรมท่ีจะเป็นในส่ิงท่ี
แตกต่าง หรืออยูใ่นวฒันธรรมท่ีต่างไป 

5. สิทธิในการเป็นประชากรโลก มีอ านาจเหนือกวา่ความสัมพนัธ์ของโลกาภิวฒัน์ 
การครอบครองทรัพยสิ์นและการแลกเปล่ียน เพราะกิจกรรมท่ีเป็นความสัมพนัธ์
ภายใตย้คุโลกาภิวฒัน์นั้นไม่ไดแ้ปลกแยกสิทธิของมนุษยแ์ต่ละคนบนพื้นโลก
เพราะมนุษยแ์ต่ละคนก็ยงัมีสิทธ์ิต่อผวิโลกในความเท่าเทียมกนั 
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6. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ก็คือสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเท่าเทียมกนั
ไม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็ตาม เน่ืองดว้ยความเช่ือท่ีวา่มนุษยแ์ต่ละคนนั้นมีสิทธ์ิท่ีจะอยูบ่น
โลกใบน้ีเท่าๆกนัเพราะฉะนั้นไม่วา่มนุษยผ์ูน้ี้จะอยูท่ี่ใดก็ตามยอ่มจะด ารงไวซ่ึ้ง
สิทธ์ินั้นโดยสมบูรณ์ 

7. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ควรท่ีจะปกปักรักษามนุษยจ์ากความรุนแรง 
8. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ยอ่มจะท าใหม้นุษยย์อมรับในสิทธิของผูอ่ื้น และ

พร้อมท่ีจะเขา้ใจสังคมและวถีิการปกครองของผูค้นในสังคมท่ีแตกต่างจากท่ีตน
อยู ่ ดว้ยเหตุท่ีมนุษยไ์ม่สมบูรณ์แบบเราจึงไม่สามารถบอกไดว้า่เราดีกวา่คนอ่ืน
หรือสังคมเราดีกวา่สังคมอ่ืน 

9. สิทธิในการเป็นประชากรโลก ยอ่มรักษาไวด้ว้ยสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บและเขา้ถึงการ
พฒันา และการปกครองโดยประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตยท่ีมีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด การท่ีมนุษยส์ามารถพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใหส้ังคมมนุษยไ์ดเ้ร่ิมท่ีจะกา้วเขา้สู้การปกครองท่ีเป็น
ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงได ้

 
 
2. เทคนิคการน าเสนอการอบรมขั้นพืน้ฐานเกี่ยวกบัทฤษฎีสันติภาพ 
  

การอบรมเร่ืองทฤษฎีสันติภาพนั้นไม่ใช่การหาขอ้ยุติของปัญหาความขดัแยง้แต่เป็น
ขั้นตอนแรกในบริบทของ “สันติศึกษา” ซ่ึงจุดประสงคห์ลกัของสันติศึกษานั้นคือ การหาจุดยนื
ร่วมกนัในความหมายของค าวา่ “สันติภาพ” ขั้นตอนการหาจุดยนืเก่ียวกบัลกัษณะของสังคมท่ีมี
สันติสุขร่วมกนันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่เน่ืองดว้ยเพราะ ผูค้นในสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย มีความ
ตอ้งการ ความเช่ือ จุดมุ่งหมาย ทศันคติ อุดมคติ หนา้ท่ีความรับผิดชอบและการด าเนินชีวติท่ี
แตกต่างกนั ผูท่ี้เป็นนกัสันติวธีิตอ้งเขา้ใจในลกัษณะของผูค้นในสังคมวา่ความแตกต่างหลากหลาย
น้ีเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ดว้ยความแตกต่างและหลากหลายของผูค้นเหล่าน้ีจะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ี
คนท่ีมีความชอบ ความเช่ือ รสนิยมท่ีต่างกนัจะสามารถร่วมกนัหาค าจ ากดัความของสังคมท่ีมีสันติ
ร่วมกนัได ้– “Shared value of peaceful society”  

การน าเสนอหรือการท าการอบรมเก่ียวกบัทฤษฎีสันติภาพใหก้บักลุ่มผูส้นใจควรจะ
น าเสนอดว้ยหวัขอ้ท่ีไม่สลบัซบัซอ้นมากนกั และควรจะเนน้การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในค า
จ ากดัความต่างๆ ผูท้  าการอบรมตอ้งเปิดใจใหก้วา้งในการยอมรับขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย 
เพราะถา้วทิยากรมีทศันคติท่ีเปิดกวา้งก็เท่ากบัเป็นการเร่ิมตน้ของการสร้างวฒันธรรมท่ีสันติให้
เกิดข้ึนแลว้ และทศันคติท่ีเปิดกวา้งน้ีจะช่วยใหมี้การกลัน่กรองและพฒันาความเขา้ใจในค าจ ากดั
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ความต่างๆของทฤษฎีสันติภาพใหช้ดัเจนข้ึน โดยความชดัเจนเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากการอธิบายของ
วทิยากรแต่เกิดจากผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสามารถท่ีจะเห็นภาพของสภาวะท่ีสังคมมีสันติภาพ 
โดยภาพแห่งจินตนาการน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนัของผูท่ี้เขา้รับการอบรมและวทิยากรเอง  

1. อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยทฤษฎีท่ีส าคญัทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเพื่อเปิดประเด็น เช่น ยกทฤษฎีของ 
Johan Galtung ท่ีวา่ดว้ยหลกัการ Epistemological basis มาเป็นการเปิดหวัขอ้สนทนา 

2. ต่อไปก็อธิบายค าจ ากดัความสั้นๆของค าๆนั้น เช่น 
Epistemology  

 ถา้ไปเปิดพจนานุกรมดูเราจะพบความหมายวา่ “ญาณวชิา” 
 ความหมายตามรากศพัทคื์อ ทฤษฎีของความรู้ การศึกษาวา่ท าไมเราถึงรู้ในส่ิงท่ีเรารู้ และ

เราเรียนรู้ไม่ใช่แค่จากประสบการณ์แต่เป็นการท่ีเราไดมี้พื้นฐานท่ีจะสามารถเรียนรู้และ
วเิคราะห์จากประสบการณ์ได ้

 หรือการเรียนรู้คน้หาทฤษฎีจากความจริงท่ีปรากฏ 
 ก็คือการเขา้ใจทฤษฎีโดยการเขา้ใจวา่ท าไมเราถึงรู้ในส่ิงท่ีเรารู้ และเรารู้ในส่ิงท่ีเรารู้ได้

อยา่งไร 
 
3. ต่อจากนั้นวทิยากรตอ้งสร้างบรรยากาศใหผู้ท่ี้เขา้รับการอบรมพร้อมท่ีจะร่วมกนัคน้หา

ความหมายของค าต่างๆ และทฤษฎีสันติภาพจากการเรียนรู้และเขา้ถึง จากประสบการณ์
ของแต่ละคนเพราะเม่ือใดท่ีทั้งผูเ้ขา้รับการอบรมและผูอ้บรมไดเ้ห็นวา่แทจ้ริงแลว้ทฤษฎี
ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เร่ืองยากอะไรเป็นเพียงแต่การเอาธรรมชาติของส่ิงต่างๆและเหตุการณ์
ต่างๆมาตีความและท าความเขา้ใจร่วมกนัเท่านั้น 
ดงันั้นวทิยากรควรจะค านึงถึงค าจ ากดัความท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนักบัทฤษฎีสันติภาพ 
เช่นการหาค าจ ากดัความของค าสามค าคือ 

 สันติภาพ 
 ความรุนแรง 
 ความขดัแยง้ 

  
4. หลงัจากท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้สนอความคิดเก่ียวกบัค าจ ากดัความของ key words ท่ีเราให้

ไปแลว้ วา่สันติภาพ ความรุนแรง และความขดัแยง้ คืออะไรในมุมมองของแต่ละคนตาม
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา (ควรจะน าความคิดเห็นเหล่านั้นข้ึนกระดานโดยพยายามท่ีจะ
จ าแนกเป็นหมวดหมู่โดยอาจจะใชว้ธีิท าบตัรค าก็ได)้ 
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5. หลงัจากนั้นวทิยากรก็น าความคิดเห็นเหล่านั้นไปเทียบกบัทฤษฎีท่ีมีอยู ่ ถา้จะใชค้  าจ  ากดั
ความตาม Galtung ก็ไดเ้พราะเป็นสากลและอา้งอิงได ้

6.  การเทียบทฤษฎีและอธิบายควรจะอธิบายทีละหวัขอ้เช่นอธิบายค าวา่สันติภาพก่อน 
ผูบ้รรยายสามารถลงประเด็นเฉพาะค าวา่สันติภาพซ่ึงจะท าใหป้ระเด็นถูกจ ากดัอยูใ่นวง
แคบและผูบ้รรยายจะควบคุมประเด็นไดดี้กวา่ 

7. ถา้วทิยากรเลือกท่ีจะอธิบายความหมายของสันติภาพก่อนก็ใหอ้ธิบายค าจ ากดัความทฤษฎี
สันติภาพดงัต่อไปน้ี 
Johan Galtung ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสันติภาพไวส้องขอ้คือ 

 สันติภาพคือ สภาพการณ์ ท่ีปราศจากหรือลงต ่าลงของความรุนแรงในทุก
รูปแบบ (violence oriented) 

 สันติภาพคือการแปรเปล่ียนความขดัแยง้โดยสร้างสรรค ์ และ ไม่ใชค้วาม
รุนแรง (conflict oriented) 

 
จากนั้นก็ใหจ้ดักลุ่มของความเห็น (บตัรค า) ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสันติภาพใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่ของ

ขอ้มูลทั้งสองขอ้ถา้มีความหมายใดท่ีค่อนขา้งจะแปลกแยกใหแ้ยกเอาไวก่้อนจากนั้นก็ใหอ้ธิบาย
เพิ่มเติมดงัน้ี 

Galtung ยงัอธิบายต่อไปอีกวา่ 
 การท างานเพื่อสันติภาพนั้นคือ การท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการลด

ความรุนแรงโดยสันติวธีิ 
 การศึกษาสันติภาพนั้นคือ การศึกษาเง่ือนไขต่างๆในการท างานดา้นสันติภาพ 

 
เม่ือเสร็จส้ินการอธิบายผูบ้รรยายควรสรุปสั้นๆใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฟัง เพื่อเนน้ใหเ้ห็นวา่

ทฤษฎีสันติภาพนั้นแทจ้ริงแลว้ก็เป็นการสังเคราะห์เหตุการณ์ทัว่ๆไปท่ีเราทุกคนไดป้ระสพพบเจอ
อยูทุ่กวนัและน ามาร้อยเรียงจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่เท่านั้น 
 

8. จากนั้นวทิยากรตอ้งเร่ิมอธิบายถึงค าจ ากดัความของความรุนแรงเพราะความรุนแรงมีผล
โดยตรงกบัสันติสภาพของสังคมท่ีมีสันติสุข  

9. โดยตอ้งอธิบายความรุนแรงสามประเภทหลกัคือ 
 

 ความรุนแรงทางตรง (direct violence) 
คือ การท าใหศ้กัยภาพของมนุษยส์ะดุดหยดุลงโดยยงัไม่ถึงเวลาอนัควร เช่นการ
ประหตัประหารชีวิตกนั การท าร้ายร่างกาย ทั้งในระดบับุคคล หรือกลุ่มคน การประทุษร้าย
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แก่ร่างกายและทรัพยสิ์นอนัก่อใหเ้กิดความชะงกังนัของศกัยภาพและการด ารงอยูข่องชีวติ
มนุษย ์
(ดูข้อคิดและความเห็นบนกระดาน และจัดกลุ่ม) ค าถาม ถามว่าการไม่ให้มีอากาศ ไม่ให้มี
น า้ ไม่ให้อาหาร การไม่ให้เคล่ือนไหวเป็นความรุนแรงหรือไม่??? 

 

 ความรุนแรงทางโครงสร้าง (structural violence) 
คือ อะไรก็ตามท่ีมาท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งศกัยภาพของมนุษยก์บัส่ิงท่ีมนุษย์
เป็นอยูจ่ริง เช่นในอดีตในหลายๆสังคม บอกวา่ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนหนงัสือ
ใหผู้ช้ายเท่านั้นไดเ้ล่าเรียน ถามวา่ผูห้ญิงมีศกัยภาพท่ีจะเรียนหนงัสือไดห้รือไม่
ครับ แต่สภาวะท่ีเป็นอยูคื่อกรอบของสังคมนั้นบอกวา่ผูห้ญิงไม่ตอ้งเรียน ให้
เฉพาะผูช้ายเรียน อนัน้ีคือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดช่องวา่ง เพราะฉะนั้น ความรุนแรงทาง
โครงสร้างคือสังคมปล่อยให้มีความอดอยากยากจนของสมาชิกของสังคม สังคม
ปล่อยใหค้นป่วยตอ้งตายโดยไม่ไดรั้บการรักษาทั้งๆท่ีมียาท่ีจะรักษาได ้ ผูค้นใน
สังคมมีความเหล่ือมล ้าในการมีส่วนร่วมในทางการเมือง และเศรษฐกิจ มีการเอา
รัดเอาเปรียบ มีความไม่สมดุลทางธรรมชาติอนัก่อข้ึนจากการสร้างมลพิษ ฯลฯ 

(ดูบนกระดานแล้วพยายามเช่ือมโยง ถ้ามีก็น ามารวมกลุ่ม ถ้าไม่มีต้องช้ีให้เห็นว่าเราก าลงั
หลงลืมความรุนแรงในรูปแบบนี)้ 

 
 ความรุนแรงทางวฒันธรรม (cultural violence) 

คือความเหล่ือมล ้าและถูกปิดกั้นทางวฒันธรรม เช่น การใชภ้าษาท่ีดูถูกผูอ่ื้นท่ีมีความ
แตกต่าง การท่ีใชว้ฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึงครอบง าความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติของผูอ่ื้น 
ยกตวัอยา่งเช่นการเล้ียงสุนขัในชุมชนท่ีมีคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามก่อใหเ้กิดความอึดอดั
ใจของสมาชิกในชุมชนได ้
(ดูบนกระดานแล้วพยายามเช่ือมโยง ถ้ามีก็น ามารวมกลุ่ม ถ้าไม่มีต้องช้ีให้เห็นว่าเราก าลงั
หลงลืมความรุนแรงในรูปแบบนี)้ 

 
10. ณ. จุดน้ีวทิยากรควรจะสรุปและเช่ือมโยงใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ห็นภาพท่ีเช่ือมโยง
กนัเช่น  

 
สันติภาพคือ  การปราศจากหรือลดต ่าลงของความรุนแรงในทุกรูปแบบ  อธิบายรูปแบบของ
ความรุนแรงอีกคร้ัง  ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่ง ปกติสุข และสันติสุข 
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ในขั้นตอนน้ีวทิยากรควรอธิบายเก่ียวกบัสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก (positive peace, and 
negative peace) คร่าวๆ ดงัน้ี 
 สันติภาพเชิงลบ คือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงทางตรง ไม่มีการท าร้ายกนั สังคมมี

ความสงบ ซ่ึงเราสามารถเรียกไดว้า่สังคมมีความเป็น ปกติสุข 
 สันติภาพเชิงบวก คือสภาวะท่ีสังคมมีความสงบสุข ปราศจากความรุนแรง ผูค้นมีสิทธิและ

เสรีภาพท่ีเท่าเทียม ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยไ์ดรั้บความเคารพ ปราศจากการเอารัดเอา
เปรียบ มีความยติุธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ ซ่ึงเราเรียกสภาวะเช่นน้ีวา่สันติสุข 

 
ปกติสุขคือผูค้นอยูไ่ดไ้ม่มีสงคราม ไม่มีการปองร้ายกนั พอจะท ามาหากินได ้ พอจะ

ด ารงชีวิตได ้ แต่อาจจะขาดความเท่าเทียม ขาดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นความแตกต่างหลากหลาย
หมู่ผูค้นในสังคม ยงัมีการเอารัดเอาเปรียบ ยงัมีการดูถูกดูแคลนกนั ฯลฯ 
 

สันติสุขคือความสุขและสงบของสังคมท่ีคนในสังคมอยูไ่ดโ้ดยปราศจากความรุนแรงทุก
ประเภท ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ถูกท าลายจนเกินขีดของความพอดี 
 
 11. หลงัจากท่ีวทิยากรไดอ้ธิบายเร่ืองสันติภาพและความรุนแรงไปแลว้ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
อธิบายถึงค าจ ากดัความของความขดัแยง้ดว้ย ประเด็นท่ีน่าสนใจและจ าเป็นตอ้งช้ีใหเ้ห็นก็คือ ความ
ขดัแยง้และความรุนแรงไม่จ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงซ่ึงกนัและกนักล่าวคือ 
ความขดัแยง้ไม่ไดน้ าไปสู่ความรุนแรงเสมอไป และความขดัแยง้ไม่ไดมี้แต่คุณสมบติัดา้นลบ
เท่านั้น นอกเหนือไปกวา่นั้นตอ้งอธิบายไดว้า่ความขดัแยง้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
สังคมท่ีสันติสุข 

วทิยากรตอ้งสามารถตอบค าถามไดว้า่ความขดัแยง้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากภายในตวัคนๆ
เดียว หรือเกิดข้ึนระหวา่งคนหลายคนก็ไดโ้ดยใชว้ธีิการถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้รับการอบรมก่อน
แลว้จึงอธิบายโดยทฤษฎีในลกัษณะเดียวกนักบัการอธิบายค าจ ากดัความของสันติภาพและความ
รุนแรง โดยสามารถจะอธิบายไดด้งัน้ี 

 
ปฐมบทของการก่อเกิดความขดัแยง้ (elementary conflict formations) 

 ในกรณีของขอ้พิพาท (dispute)  คนสองคน (กลุ่มคนสองกลุ่ม) ตอ้งการในส่ิง
เดียวกนัและส่ิงๆน้ีนั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดัหรือมีขอ้จ ากดั 

 ในกรณีของความขดัแยง้ในตนเอง (dilemma)  บุคคลคนหน่ึง (คนกลุ่มหน่ึง) มี
เป้าประสงคใ์นส่ิงสองส่ิงหรือมากกวา่ท่ีไม่สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นเวลาเดียวกนั 
และเกิดความลงัเลสับสน 
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12. วทิยากรควรอธิบายคร่าวๆเก่ียวกบัพฒันาการของความขดัแยง้เน่ืองจากพฒันาการของ
ความขดัแยง้เหล่าน้ีอาจจะน าไปสู่ความรุนแรงประเภทใดประเภทหน่ึงได ้
 
13. พฒันาการของความขดัแยง้ 

 ความขดัแยง้แฝง (latent conflicts) 
ระยะน้ีเป็นขอ้พิพาทท่ีมีลกัษณะของความมึนตึงท่ีซ่อนตวัอยู ่ ยงัไม่พฒันาเตม็ท่ีและยงัไม่มี
การขยายตวัจนเกิดการแบ่งขั้วกนัของผูท่ี้ขดัแยง้ บ่อยคร้ังท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือหลายฝ่าย
อาจจะยงัไม่ตระหนกัวา่มีความขดัแยง้หรือตระหนกัถึงความขดัแยง้ท่ีอาจจะมีโอกาส
เกิดข้ึน 

 ความขดัแยง้ท่ีก าลงัก่อตวั (emerging conflicts) 
มีความขดัแยง้เกิดข้ึนท่ีฝ่ายต่างๆ สามารถระบุออกมาได ้ เขารับรู้วา่มีขอ้พิพาทเกิดข้ึน
ประเด็นต่างๆจะดูชดัเจน แต่ยงัไม่มีการเจรจาไกล่เกล่ียหรือกระบวนการแกปั้ญหาท่ีน่าจะ
ด าเนินไปไดเ้กิดข้ึน 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏออกมาแลว้ (manifest conflicts) 
เป็นระยะท่ีความขดัแยง้พฒันาไปเป็นขอ้พิพาทซ่ึงฝ่ายต่างๆไดมี้บทบาทอยา่งเอาเป็นเอา
ตายในเร่ืองท่ีด าเนินอยู ่อาจจะเร่ิมมีการเจรจาไกล่เกล่ียแลว้ หรืออาจจะถึงทางตนัแลว้ 
 
14. จากนั้นวทิยากรตอ้งอธิบายปูพื้นฐานเก่ียวกบัความขดัแยง้โดยอธิบายถึงประเด็นหลกั
ของความขดัแยง้ โดยใหจ้ดักลุ่มของขอ้คิดเห็นตามหวัขอ้แลว้จึงอธิบายโดยให้จดักลุ่ม 
(บตัรค า) ตามประเภทของความขดัแยง้แลว้จึงอธิบายเพิ่มเติม 

 
15. ประเภทของความขดัแยง้ 

 ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (data conflict) 
เป็นปัญหาพื้นฐานของความขดัแยง้ท่ีเกิดจากขอ้มูลนอ้ยไป แปรขอ้มูลท่ีผิดพลาด การ
วเิคราะห์ขอ้มูลในต่างมุม พื้นฐานการเรียนรู้และรับรู้ขอ้มูล 

 ความขดัแยง้จากผลประโยชน ์(interest conflict) 
ความยติุธรรมในการกระจายทรัพยากร ความยติุธรรมในสังคม 

 ความขดัแยง้ทางโครงสร้าง (structural conflict) 
เร่ืองของอ านาจ แยง่ชิงอ านาจ การใชอ้  านาจ กระจายอ านาจ และปัญหาโครงสร้างต่างๆท่ี
เก่ียวกบักฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
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 ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (relationship conflict) 
ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ พฤติกรรม อารมณ์ ความเขา้ใจ การส่ือสารท่ีบกพร่อง  

 ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม (value conflict) 
เป็นปัญหาในระบบความเช่ือ ความแตกต่างในค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวติัศาสตร์ การเล้ียงดูหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเติบโตข้ึนมา 
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