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บทคัดยอ 
หลักอหิงสธรรม เป็นแนวคิดที่น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการไม่เบียดเบียนกัน

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ รูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ย ที่ไม่

สนับสนุนการใช้ความรุนแรง พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการใช้หลักอหิงธรรมในการปัญหา เช่น การสร้าง

ความสัมพันธ์กับคู่กรณี การสร้างความเชื่อมั่น และความร่วมมือกับคู่กรณี โดยมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในเชิงสร้างสรรค์ และเกิดการพัฒนาที่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สันติภาพที่สร้างขึ้นจากการแก้

ปัญหาตามหลักอหิงธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาผลแล้ว ย่อมส่งผลให้แก่บุคคลเป็นผู้มีจิตสงบอยู่

ภายใน และส่งผลให้พฤติกรรมทางกาย และวาจาแสดงออกมามีความรักความปรารถนาดี ให้คนอื่นมีความ

สุข ผลต่อสังคมคือคนในสังคมมีความเอื้อเฟื้อ เสียสละแบ่งปัน แสดงความมีน้ำใจต่อคนรอบข้างอยู่เสมอ 

ความปรองดองสามัคคีก็จะเกิดแก่คนในสังคม 
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Abstract 

 Ahim· sadhamma Doctrine is A concept to lead the goal for practice goal by 

non-violence through body, verbal and mind the model of Conflict resolution is 

reconcilable, It does not support violence. Buddha is A model for Ahim· sadhamma in 

solving problem i.e., to create relationship with litigant, create confidence and co-operate 

with litigant, the result will be creatively changing and develop for everyone. Problem 

solving through Ahim· sadhamma in Buddhism will bring peace or create peace that will 

allow people to have peaceful minds and resultant help available for others, making 

them more Generous (Kindness) Therefore, Unity can be formed amongst people and 

society at large. 

Keywords:Ahim· sadhamma; Peace Building; Buddhism 
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บทนำ

ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคิด การพูด และการ

กระทำ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น มนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การก่อตัวจะรุกลามขยายวงกว้างในระดับที่รุนแรงมากขึ้น บทสรุปของปัญหาก็จะ

กลายเป็นความแตกแยก ดังนั้นผลที่ตามาก็คือสังคมโดยภาพรวมจะขาด “สันติสุข” และ “สันติภาพ” 

(Phramaha Hansa Dhammahaso, 2003) เหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียหายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการเสียหายต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมอย่างที่ปรากฏซึ่งส่งผลกระทบ

ในด้านลบต่อระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระดับความเชื่อมั่นของต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่ง

ของ “วิกฤติสังคมโลก” ในปัจจุบัน (Masrungson, 2016) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนใน

สังคม ตลอดจนสูญเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

ทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีจนไม่อาจปรองดองกันได้ เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความสันติสุข หรือ

ช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ (Phramedhavinaiyaros et al., 2017)  

ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจึงต้องมีทางออกของการแก้ปัญหาด้วยวิธี

การที่เรียกว่า “อหิงสธรรม” คือ ความไม่เบียดเบียนหรือปฎิบัติการไร้ความรุนแรง โดยมีการส่งเสริมให้

สังคมเข้าในหลักของอหิงสธรรม เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งทางสังคมมนุษย์ เพราะ “อหิงสธรรม” 

เป็นการใช้เหตุผลไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน นอกจากนั้น   

ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล หรือองกรค์ภาครัฐให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อหิงสธรรมจึง

เป็นหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ช่วยแก้ไข เพื่อลดความปัญหาขัดแย้งในมิติของความเชื่อ ทัศนคติ 

และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง (Sivarak, 2005) ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งจากการใช้อำนาจเพื่อดำเนินการ

ตามความเชื่อ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองในลักษณะที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม (King 

Prajadhipok’s Institute, 2012) โดยอาศัยความปรารถนาดีต่อกัน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ความประพฤติที่

เรียบร้อย มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ เกื้อกูลในสิ่งที่ขาดแคลน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

(Siriart and Phrapalad Somchai Payogo) 

บทความนี้จะนำเสนอในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดอหิงสธรรมในพระพุทธศาสนา   

อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล และ อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพในระดับสังคม เพื่อ

เป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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แนวคิดอหิงสธรรมในพระพุทธศาสนา 

ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้อธิบายความหมายของอหิงสธรรม ได้กล่าวความหมายของ 

“อหิงสา” โดยอธิบายว่า การไม่เบียดเบียนบุคคลหรือสัตว์อื่นและบรรพชาจะต้องดำรงอยู่ในธรรมที่เรียกว่า 

“อหิงสาธรรม” พร้อมด้วย “สัญญมะ” และ “ทมะ” อันเป็นอุบายไม่ให้เบียดเบียนกัน และให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข (Thai Tipitakas/20/484/191) และ“อหิงสธรรม” ในฐานะเป็นสิ่งที่พึงศึกษา หรือสำเหนียก

ปฏิบัติในตนเอง ซึ่งอยู่ในพุทธธรรม 4 ประการ อันได้แก่ 1) ไม่พึงประมาทปัญญา 2) พึงอนุรักษ์สัจจะ   

3) พึงเพิ่มพูนจาคะ 4) พึงศึกษาสันติ (Thai Tipitakas/11/254/241) เป็นวิธีการที่กลุ่มบุคคล หรือมวลชน

ใช้ต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาในบางอย่างหรือเพื่อให้รัฐผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การจัด

ชุมชน หยุดประท้วงหรือดื้อแพ่ง เป็นต้น (Tamtai, 2000) ซึ่งคำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษ “Non – 

violence”แต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการบางท่านก็ชี้ให้เห็นว่า “อหิงสธรรม” น่าจะมีความหมายที่มุ่งหมาย

ไปที่ “วิธีการ” หรือเครื่องมือในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย” หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า 

“Conflict ResolutionConflict management และ Conflict transformation” แต่นักวิชาการบาง

ท่านก็ชี้ให้เห็นว่า “หมายถึง วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรือ

การดำเนินชีวิต” จากการตั้งข้อสังเกตเช่นนี้แล้ว ยังมีนัยที่สะท้อนให้เห็นการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนสิ่ง

แวดล้อม และสัตว์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2003) 

พระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในระบบแนวคิดว่าการฝึกอบรมคนให้คนฉลาดมีปัญญาย่อมต้อง

ฝึกฝนที่ตนเอง การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นการศึกษา ทั้งนี้เพราะไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 

ปัญญานั้น เป็นแนวทางแห่งการทำลายกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันเกิดขึ้น เมื่อปฏิบัติตาม  

ไตรสิกขาก็ชื่อได้ว่าเป็นแนวทางในการทำลายกิเลสอันเป็นสถาปนาอหิงสธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในโลก  

ไตรสิกขาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจนทำให้มนุษย์ได้พบอหิงสธรรมอันแท้จริงได้ การกล่าวถึง

ระถึงระบบไตรสิกขา ก็คือการกล่าวว่าด้วยเรื่องระบบการศึกษานั้นเอง และคำว่าสิกขา เป็นคำบาลี มีความ

หมายถึงการศึกษา จึงสรุปได้ในที่นี้ว่า ระบบการศึกษาคือแนวทางเดินเพื่อไปสู่เป้าหมายคือ นิพพานนั้นเอง 

เพราะอหิงสธรรมในพระพุทธศาสนามีมิติที่ลึกล้ำลาดสูงขึ้นไปเป็นลำดับ พระพุทธเจ้าได้ประมวลความสุขใน

โลกนี้จากประสบการณ์การวิจัยของพระองค์เอง โดยเริ่มจากต่ำสุดถึงสูงสุดทั้งหมด 10 ขั้น ดังต่อไปนี้   

1) กามสุข สุขอันเนื่องด้วยกาม ได้แก่ ความสุขในการสัมผัสสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 2) ปฐมฌานสุข   

สุขที่เกิดมาจากจิตได้ฌานที่ 1 3) ทุติยฌานสุข สุขที่เกิดมาจากจิตได้ฌานที่ 2 4) ตติยฌานสุข สุขที่เกิดมา

จากจิตได้ฌานที่ 3 5) จตุตถฌานสุข สุขที่เกิดจากจิตได้ฌานที่ 4 6) อากาสานัญจายตนสุข สุขที่เกิดจากจิต

ได้ฌานคือยึดอากาศเป็นอารมณ์ 7) วิญญานัญจายตนสุข สุขที่เกิดจากจิตได้ฌานคือยึดวิญญาณเป็นอารมณ์ 

8) อากิญจัญญายตนสุข สุขที่เกิดจากจิตได้ฌานคือยึดความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ 9) เนวสัญญายตนสุข   

สุขที่เกิดจากจิตได้ฌานคือยึดจะมีสัญญาก็ไม่ใช่จะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ 10) สัญญาเวทยิตนิโรธสมา

ปัตติสุข สุขที่เกิดจากจิตดับสัญญาคือยึดความจำเป็นและเวทนาคือความรู้สึก (Thai Tipitakas/13/90-91/

67-69) 
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จากการนำเสนอในเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่า มิติแห่งอหิงสธรรมหรือภาวะแห่งความสุข 10 ระดับ

นั้นเป็นความสุขทางกายหรือทางวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกนั้นเป็นความสุขทางจิตซึ่งจะเริ่มจากฌาน 

1 ซึ่งยังเป็นสุขอย่างหยาบ แต่ถ้าเปรียบกับกามสุขก็เป็นสุขที่ละเอียดกว่ามาก แล้วก็เทียบสุขที่ละเอียดขึ้นไป

ตามลำดับจนถึงนิโรธสมาบัติสุขที่เป็นสุขขั้นละเอียดที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาเวลากล่าวถึงอหิงสธรรม จะ

เน้นเรื่องความสุขทางใจมากกว่าสุขทางกาม เพราะสุขทางกามนั้นเนื่องด้วยวัตถุซึ่งเป็นของที่มองเห็นจับต้อง

ได้ จึงเป็นสิ่งที่คนแย่งชิงกันเพราะความอยากได้ ความสุขหรืออหิงสธรรม ที่แท้จริงจะเกิดไม่ได้ถ้ามนุษย์ยัง

ปรารถนาต่อวัตถุเนื่องจากความยินดีอยากได้ในวัตถุนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทะเลาะวิวาททั้งนี้เพราะวัตถุใน

โลกมีจำกัดแต่ความต้องการมีมากมายตราบใดที่มนุษย์ยังยินดีพอใจในกามวัตถุ การจะไม่ให้เกิดการ

เบียดเบียนกันเลยคงเป็นไปได้ยากยิ่ง แต่ถ้ามนุษย์ให้ความสำคัญแก่ความสุขทางจิตใจปัญหาก็ไม่เกิด เพราะ

คนมีความสุขในใจเป็นฐานรองรับอยู่แล้ว ต่างคนต่างก็เสพสุขที่ใจของแต่ละคนการเบียดเบียนกันก็ไม่เกิดขึ้น  

สำหรับมนุษย์ทั่วไปเวลาพูดถึงอหิงสธรรม สิ่งที่ทำได้ก็คือการนึกถึงภาวะที่ไม่มีการเบียดเบียน

เหมือนจะบอกย้ำให้ทราบว่าถ้าอยากให้สังคมมีความสุขก็จงอย่าทะเลาะก่อการเบียดเบียนต่อกันแต่การ

จินตนาการถึงภาวะแห่งอหิงสธรรมแบบสังคมโลกพระศรีอาริย์มนุษย์จะนึกถึงภาพนั้นไม่ออกในพรหมวิหาร

คือการอยู่ร่วมกันแบบคนประเสริฐ คนมีอารยธรรม (Thai Tipitakas/10/269/169) พระพุทธเจ้าตรัสถึง

สภาพจิตใจของคนประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ 1) ความเมตตา หวังดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขและคิดจะทำ

ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ 2) กรุณา ความสงสารคิดที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จากเดือด

ร้อน 3) มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อสรรพสัตว์ได้รับความสุขความเจริญ 4) อุเบกขา ความวางจิตให้เป็นก

ลาง ไม่เอนเอียงด้วยอคติปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมทั้งหมดคือสภาวะจิตใจของคนเจริญที่อยู่ร่วม

กันแบบมนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว  

นอกจากนั้นในพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อื่นจะเชื่อมต่อด้วยการกระทำที่เรียกว่าสังคหวัตถุ 4 

ประการ (Thai Tipitakas/11/210/132) คือ 1) ทาน แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นทั้งวัตถุและการให้ความรู้ที่ถูก

ต้อง 2) ปิยวาจา คำพูดที่สุภาพและอ่อนหวานก่อให้เกิดความสามัคคี 3) อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์

แก่ผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัว 4) สมานัตตา ความเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึงการร่วมสุขร่วม

ทุกข์กับผู้อื่น แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจที่ยังไม่ได้พัฒนา สภาพจิตก็ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว คือจะเป็นผู้ที่มี

จิตมักโกรธ ชอบเพ่งโทษผู้อื่นเป็นนิตย์ มีจิตคิดแต่จะเบียดเบียนเอาเปรีบยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา มีจิตคิดริษยา

มุ่งร้ายผู้อื่นที่ได้ดีกว่าตน มีจิตที่มีแต่ความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมสภาพจิตเช่นนี้ถ้ามีอยู่ในบุคคลใดหรือสังคมใด

ก็จะทำให้บุคคลหรือสังคมนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีเมตตาไม่ใช่เฉพาะแก่ผู้ที่

เป็นที่รักเท่านั้น แต่ให้เมตตาแก่ศัตรูที่เข้ามาทำลาย โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

1. การปฏิบัติในเรื่องของศีล ก็คือการสำรวมระวังกายและวาจาที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยมี

เมตตาธรรมเป็นเครื่องผดุงใจที่จะไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ดังนี้ การ

ละเมิดศีลก็คือการทำลายอหิงสธรรมของโลก ศีล 5 จึงเป็นเครื่องวัดความเจริญทางใจของมนุษย์ บุลคลไม่มี
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ศีลจึงจัดว่าเป็นคนป่าเถื่อน แม้ว่าในทางโลกจะเป็นคนมีการศึกษาสูงแค่ไหนก็ตาม เพราะถือว่ายังไม่ได้เรียน

รู้ในการขัดเกลาตนเอง แต่ในโลกแห่งความจริง สิ่งที่เราได้พบก็คือ ภาวะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันอยู่

ตลอดเวลา ดูเหมือนว่าการสมาทานรักษาศีล 5 จะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากยิ่งสำหรับมนุษย์ผู้เป็นปุถุชน 

เนื่องจากมีจิตถูกอำนาจของกิเลสเข้าบงการก็ไม่มีพลังจิตที่จะเข้าไปต่อสู้ หรือทัดทานจนต้องตกอยู่ภายใต้

พลังอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลา  

2. การปฏิบัติในสมาธิ คือการฝึกฝนคุณธรรมต่างๆ ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจไม่ว่าจะเป็นเมตตา กรุณา 

มุทิตา หรือจิตที่สงบพร้อมที่จะสร้างสรรค์โลกให้มีแต่ความงดงามในการเกื้อกูลกัน การปฏิบัติสมาธิถือว่า

เป็นหนทางเดียวในการทำให้มนุษย์ได้สัมผัสฌานสุขอันเป็นความสุขที่ล้ำค่ามากกว่ากามสุข ทำให้มนุษย์มี

ทางเลือกในความสุขมากกว่าปกติที่จะวนเวียนอยู่กับกามสุขอันนำไปสู่การทะเลาะวิวาท และการเบียดเบียน

กันในที่สุด เมื่อได้ฌานสุขนี้แล้วก็จะใช้สุขขั้นนี้เป็นพื้นฐานในการเจริญปัญญาขั้นสูงต่อไป  

3. ส่วนการเจริญปัญญานั้น คือ การฝึกจิตให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันจนจิตหยั่งถึงภาวะแห่งความ

จำเป็นของมนุษย์ในการเกาะ เกี่ยวพึ่งพิงกัน ทำให้รับรู้ถึงภาวะจิตของความเป็นมนุษย์สากลที่มีความรักสุข

เกลียดทุกข์ความเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันในโลกใบนี้ คือ ร่วมทุกข์จากความเกิดมาเพื่อจะต้องแก่ 

เจ็บ ตาย และการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ความจริงที่ได้พบนี้จะแสดงให้เข้าใจว่า การมาอยู่รวมกันใน

สังคมมนุษย์นั้นจุดหมายก็เพื่ออหิงสธรรมภายในตน ครอบครัว สังคม ประเทศ และสันติภาพของโลกใน

ที่สุด ดังนั้น จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่มนุษย์ผู้มีปัญญาจะอยู่ด้วยการเบียดเบียนทำลายกัน เพราะการทำเช่นนั้น

ชื่อว่าเป็นการทำลายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นปัญญาจะทำให้มองข้ามความเป็นตัวเราและผู้อื่นเป็น

เหตุให้เกิดตัณหา มานะ ทิฏฐิ สิ่งที่เหลืออยู่คือความเป็นพวกเราที่จะช่วยเหลือพยุงกันไปสู่เป้าหมาย คือ 

นิพพานอันเป็นอหิงสธรรมสูงสุดที่เหล่ามนุษย์จะต้องเพียรไปให้ถึง  

ดังนั้น การเข้าถึงอหิงสธรรม ต้องเริ่มด้วยการสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้อง จึงต้องมุ่งให้คนมองเห็น

โทษแห่งการวางจิตไว้ผิดด้วยอำนาจแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของความสุขทางจิตใจ คือ 

ฌาน และนิพพานเป็นลำดับ มิเช่นนั้นเมื่อบุคคลได้รับการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง บุคคลผู้นั้นจะให้ความสำคัญแก่

วัตถุจนกลายเป็นโลกแห่งวัตถุนิยม บริโภคนิยม และการแก้ไขปัญหาไม่ให้คนทะเลาะกันเรื่องการขัดผล

ประโยชน์ก็ทำไม่สำเร็จ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าอยากมีสันติได้แก่ความสงบ ก็จงละอามิสคือความยินดีในวัตถุ

ออกไปเสีย” (Thai Tipitakas/15/3/3)  



อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกชน ต้องเริ่มจากการฝึกตนเองก่อนเมื่อตนเองได้รับการฝึกฝน

ดีแล้ว จากนั้นตัวปัจเจกชนจึงจะสามารถการสร้างระบบที่ดีให้แก่สังคมได้ ถ้าปัจเจกชนยังเห็นแก่ตัวยัง

เบียดเบียนกันอยู่สังคมก็ต้องวุ่นวายไปด้วย เพราะสังคมมาจากปัจเจกชนจะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักควบคุม

ตนเองที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะการเบียดเบียนผู้อื่นก็คือ การเบียดเบียนตนเอง ทำให้ทั้งตนเองและผู้
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อื่นอยู่ในสภาวะสูญเสียสันติ การจะทำได้ดังนี้ก็ต้องพยายามเข้าใจโดยการนึกถึงตนเองก่อนว่า เราก็รักสุข

เกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็เช่นกัน การฝึกจิตของเราให้รู้จักสงบเย็น เข้าใจว่ามนุษย์มีธาตุแห่งความดีที่

ปรารถนาสุขและเกลียดความทุกข์ การอยู่แบบพึ่งพิงอาศัยกันดีกว่าอยู่แบบศัตรูคู่อาฆาตกันแนวทางการ

สร้างอหิงสธรรมนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อน จากนั้น จึงจะสามารถรังสรรค์สังคม

ดูงดงามน่าอยู่ แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์จะต้องมีปัญญาในการร่วมมือกัน โดยเอาอหิงสธรรมเป็นแกน

กลางในการระดมความคิดหลักการปฏิบัติ โดยการการนำหลักธรรมมาใช้ในสังคมก่อให้เกิดคุณธรรม 

จริยธรรมในสังคมมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน การให้ปันสิ่งของๆ ตนต่อผู้อื่น การผูกใจคนต้อง อาศัยการ

ให้เป็นหลักพื้นฐาน การให้เป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตของผู้ให้ที่ผู้รับพอใจ ให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือ

ด้วยกำลังกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม การ

ให้ทาน บริจาคสิ่งของ ย่อมกำจัดความตระหนี่ออกไปได้ในขณะนั้น ถ้ายังมีความหวงแหน เสียดายก็ให้ไม่ได้ 

หรือฝืนใจให้ความตระหนี่มันก็ไม่ลดอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตนของตนเอง สามารถ

นำหลักการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมด้วยกระบวนการของศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุม 

บรรเทา และกำจัดความโกรธ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอารยชนผู้เป็นอิสระสงบจากโทสะกิเลส (Sriswat 

et.al., 2017) 

การอนุเคราะห์ให้กับสังคมส่วนรวม แสดงให้เห็นเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ 

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิดประโยชน์มีความสุขอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดีพึงปฏิบัติหลักการอยู่ร่วมกัน ที่

เรียกว่า สาราณียธรรม ซึ่งมีความหมายว่า หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นหลักธรรมที่จะเสริม

สร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น ต่อกันและกันอยู่เสมอในยามที่ระลึกถึงกันซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง

ความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยหากสังคม ใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความ 

เป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นก็ควรที่จะต้องนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้ง 6 ประการ ไปใช้อยู่ตลอดเวลา

ได้แก่ (P.A.Payutto, 2003) 

1. เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันรัก

และเมตตาต่อกัน คิดแต่ ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกันไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน

รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ 

2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี รู้จักการ

พูดให้กำลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆโดยที่ไม่

พูดจาซ้ำเติมกัน ในยามที่มีใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะนำในสิ่งที่ดีและมี

ประโยชน์ พูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้น ไม่โกหก 

3. เมตตากายกรรม หมายถึง การทำความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกำลังกายมี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่ทำร้ายกัน ให้ได้รับความ ทุกขเวทนา

ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา  
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4. สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกัน ไม่เห็น

แก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่

เสมอ  

5. สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่าง เดียวกัน

เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้างอำนาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวง 

6. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรง

กัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกันไม่ยึดถือ ความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ 

ความเมตตา และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำ

ความสุขมาให้ สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้คงจะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่านี้ยิ่งนักถ้าหากว่าสมาชิกใน

สังคมแต่ละคนได้นำเอาหลักธรรมที่กล่าวข้างต้นมาใช้แต่ที่สังคมดูเหมือนมีปัญหา มีความแตกแยก และวุ่น

วายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าทุกคนละเลยหลักธรรมเหล่านี้ และกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกล่าวคือ ขาด

ความรักความเมตตาอิจฉาริษยากันนินทาว่าร้ายกัน เบียดเบียนและรังแกกัน  

 

อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพในระดับสังคม

การเบียดเบียน เป็นศัตรูอันร้ายกาจของมนุษย์ และเป็นมลทินอย่างหนึ่ง เป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง 

ผลคือความทุกข์เดือดร้อน หากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าคนที่ชอบเบียดเบียน เป็นคนรักตน ถนอมตน 

แต่เป็นการรักตนถนอมตนในทางผิด เพราะคนเห็นแก่ตัว ย่อมทำลายที่ตนไม่ได้ประโยชน์ความเห็นแก่ตัว 

ผลเสียที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวนั้นย่อมเกิด ผลกระทบในระดับบุคคลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบ

ข้างซึ่งแบ่งผลกระทบได้ออกเป็น 2 อย่างคือ 1) ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางที่เป็นประโยชน์ ของผู้ที่มีความ

เห็นแก่ตัวคือพวกพ้องของคนที่เห็นแก่ตัวยึดถือไว้หรือบางครั้งไม่ใช่พวกพ้องแต่หากว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวนั้นได้รับ

ประโยชน์จากบุคคลอื่นเขาก็จะให้ความช่วยเหลือ คนกลุ่มนี้จึงได้รับผลประโยชน์จากการเบียดเบียนผู้อื่น 

เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวอาจทำให้ผู้อื่นรังเกียจที่จะคบหาสมาคมด้วย การที่มีการช่วยเหลือพวกพ้อง

ทำให้เกิดความรักเกิดการเอื้อเฟื้อในกลุ่มสังคมหากมีการช่วยเหลือที่เหมาะสมไม่ก่อความเดือดร้อนก็จะไม่

ก่อให้เกิดความขัดแย้งและยังเพิ่มความสามัคคีมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มตนเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

และ 2) ในความเห็นแก่ตัวนี้อาจช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น งานเร่งด่วนต้องการคนช่วยงานก็จะนำพรรค

พวกของตนก่อน นี้เป็นผลจากการช่วยเหลือกันในกลุ่ม 

ผลแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับวิถีชีวิตทั่วไป ไม่

เป็นการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งอาจรวมถึงการบรรลุประโยชน์สูงสุดในทางโลกุตตร

ธรรมชีวิตสั้นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือความทุกข์ จึงต้องดิ้นรนแสวงหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
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ประโยชน์ สังคมยังเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากการเบียดเบียนของมนุษย์เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคม การ

เบียดเบียนซึ่งมีความหมายในแง่ลบและแง่บวกทางพระพุทธศาสนาทางแง่ลบ คือ อกุศล (ความชั่ว) และใน

แง่บวก คือ กุศล (ความดี)” (Comdee, 1991) การเบียดเบียนมีผลต่อระบบสังคมโดยแยก ออกเป็น 2 

ประการคือ 

1) ผลต่อระบบสังคมด้านลบ หมายถึงเมื่อการเบียดเบียนเกิดขึ้นในระดับสังคมทำให้การพึ่งพา

ระหว่างคนในสังคมลดลงขาดการเสียสละเมื่อต่างก็มุ่งหาแต่ความมั่นคงแก่ตนเองความเห็นใจกันลดลงเห็นใจ

กันอย่างผิวเผินความเห็นแก่ตัวเมื่อเกิดขึ้นจะเกิดความกลัวว่าถ้าช่วยผู้อื่นแล้ว ตนเองจะอดการสนองตอบ 

จะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแห่งการตัดสินใจในทาง พระพุทธศาสนามองว่าบุคคลยังมีกิเลสตัณหาทำให้

มนุษย์เห็นแก่ตัวยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเรา มิจฉาทิฏฐิ หรือการเห็นผิดเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นแก่ตัวได้นั้น 

เพราะคนเราเมื่อเกิดมาในโลกนี้ ล้วนปารถนาให้วิถีชีวิตของตนดีงามนอกจากนี้ความเห็นแก่ตัวยังเป็นตัว

สะท้อนความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี สังคมที่มีคุณภาพนั้นจะปลูกฝังคนในสังคมเรื่อง

การเห็นคุณค่าของส่วนรวมสูงกว่าการมุ่งดำรงชีวิตเพื่อตนเอง หลายประเทศมีแนวคิดว่า “ตนเองจะไม่มีค่า

เลยถ้าไม่ได้อยู่เพื่อผู้อื่น” (Charoenwong, 1996) สิ่งนี้ทำให้สังคมเกิดความเรียบร้อยไม่มีการละเมิดกันคน

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นคนเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์สังคมไม่ปล่ยปละละเลยปัญหาถ้ามีการ

สร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมคนในสังคมก็จะมีคุณค่า 

2) ผลกระทบต่อสังคมด้านบวก ถึงแม้ว่าความเห็นแก่ตัวเป็นคำที่ออกมาในด้านลบแต่บุคคลที่

กระทำเพื่อส่วนรวมก็จะส่งผลดีต่อสังคม ไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบสังคมส่งผลดีต่อสังคมมีการเอื้อเฝื้อ   

เสียสละ แบ่งปัน แสดงความมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง หากบุคคลใช้ความเห็นแก่ตัวผลักดันใช้ในการสร้างสรรสิ่ง

ที่ดีที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ความเห็นแก่ตัวก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคม ช่วยสังคมโดย

รวมสังคมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนในสังคม มีความสุขเพราะชีวิตที่มีความสุขนั้น จะส่งผลให้

เกิดสิ่งดีงาม ตามมาอีกมากมาย หนทางที่จะทำให้ความสุขบังเกิดขึ้นในชีวิตนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไร ความสุข

จะมีขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญ ใจของผู้ใดสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ความสุขย่อมบังเกิดขึ้นกับผู้นั้น

ได้เสมอ ดังนั้นการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมในเรื่องสิทธิ

อำนาจความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากความเห็นแก่ตัวที่มีลักษณะได้ 3 ประการ คือ 1) ตัณหา (ความติดใจ

อยาก) 2) การละเมิดศีล (ความประพฤติทางกายวาจาและใจ) และ 3) อุปาทาน(ความเห็นผิด) ความเบื่อ

หน่ายตัณหาความอยาก จึงเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความเห็นแก่ตัวอันเกิดจาก

ตัณหาอันเป็นสาเหตุทำให้คนมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามความสงบเรียบร้อยของสังคม การที่มนุษย์

เราเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของๆ ตนเป็นกิเลสเข้าไปยึดถือว่าเป็นของตนเป็นผลกระทบที่เกิดจากความ

เห็นแก่ตัวที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเรียก “อุปาทาน” (Bhuddhadasa 

Bhikkhu, 1999a) อุปาทานเป็นการยึดติดเอาตัวเข้าไปผูกพันเหมือนดังเป็นอันหนึ่งเดียวกับมัน 

(P.A.Payutto, 1986) มีอะไรเห็นดีงามด้วยในความเห็นที่คนส่วนใหญ่ว่าไม่ดีแต่พวกพ้องตนว่าดีผู้มีตัณหา
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อุปาทานก็จะคล้อยตามความเห็นผิดนั้นความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนยึดถือเอาไว้ซึ่งสอดคล้องกับ

ทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า “ใครจะพูดตนไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฐิเป็นไปไม่ได้เพราะว่า

โดยที่แท้จริง แล้วคนเราอยู่กันนี้ อยู่กันด้วยมิจฉาทิฐิของตนๆ แต่ละคนๆ ด้วยกันทั้งนั้น (Bhuddhadasa 

Bhikkhu, 1999b) ปรากฏผลออกมามีผลทำให้เกิดผลกระทบต่อตนและต่อสังคมในทางพุทธศาสนามีแนว

ความคิดที่เชื่อว่าชีวิตและสังคมถูกกำหนดไว้แล้วอย่างแน่นอนตายตัวด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิโดยที่เราไม่

สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ มิจฉาทิฐิโยงมาที่สังคมส่งผลกระทบต่อบุคคลต่อสังคม มีความเห็นผิดใน

อำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญเป็นความยึดมั่นถือมั่นมิให้ผู้ใดเก็บไว้เฉพาะตนพวกของตนเกิดการแก่งแย่งชิงกัน

ไม่เข้าใจถึงการแปรเปลี่ยน  

ดังนั้น แนวทางที่จะสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และสันติสุขในสังคม ควรอาศัยหลัก นาถกรณธรรม เป็นธรรม

ที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ มี 10 ประการ คือ 1) ศีล ความประพฤติดีงาม สุจริต รักษาระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ 2) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก เรียนให้ช่ำชอง รู้ชัดเจนและใช้ได้จริง 3) 

กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร การคบคนดี ได้ที่ปรึกษาและผู้แนะนำสั่งสอน ที่ดี รู้จักเลือกแหล่งความ

รู้และแบบอย่างที่ดี 4) โสวจัสสตา ความเป็นคนที่พูดกันง่าย รับฟังเหตุผล 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา เป็นผู้

เอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจธุระของส่วนรวมและเพื่อน ร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณา สามารถจัดทำให้สำเร็จ

เรียบร้อย 6) ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือรักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง ชอบศึกษาจักพูดรู้จักรับ

ฟัง น่าร่วมปรึกษาสนทนา 7) วิริยารัมภะ ความขยันหมั่นเพียร คือเพียรละชั่ว ทำดี มีใจแกล้วกล้า บาก

บั่นาวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ คือรู้จักพอดี มีความสุขความพอใจ ด้วยลาภ

ผลปัจจัยที่หา มาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 9) สติ ความมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ ระลึกการที่ทำ

คำที่พูดได้ ตื่นและทัน ไม่ประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะ

ของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ทำการด้วยปัญญา ไม่เป็นทาสของอารมณ์ (Thai Tipitakas/11/345/

359-361) เพราะฉะนั้น วิธีการที่ไร้ความรุนแรง มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยที่ในตัวมันเองก็เป็นวิธี

การซึ่งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เราอาจจะเรียกวิธีการดังกล่าวว่า “สันติวิธี”ดังนั้น ท่านจึงมองว่า สังคม

ที่ไม่เบียดเบียนเข่นฆ่าทำลายกัน เป็นสังคมที่คนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ไม่อัตคัดฝืดเคือง ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อ

ร้อนใจ มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างราบรื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน โดยที่สภาพแวดล้อมทั้งในทางธรรมชาติและ

ทางสังคมต่างก็เกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปราศจากการบีบคั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

มีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสอดคล้องและสมดุลระหว่างกันและกัน 
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สรุป

หลักอหิงสธรรมที่เป็นพื้นฐานของบุคคลที่สามารถนำมาปฏิบัติ ได้แก่หลักพรหมวิหาร อันได้แก่ 

เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์

สัตว์ทั่วหน้า ความไม่เห็นแก่ตัว กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้

อื่นอยู่ดีมีสุข ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ชีวิตดำรงที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 

แนวทางการสร้างสันติภาพเพื่อให้เกิดสันติสุขของสังคมก็คือความถูกต้อง คือ การอยู่อย่างไม่เบียดเบียนกัน

ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ความคิด คำพูด การกระทำ อาชีพ สติ สมาธิ

ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดความรู้ละความหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงก็คืออหิงสธรรม วิธีการตามหลักอหิงธรรม 

เป็นวิธีการที่ไร้ความรุนแรง มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยที่ในตัวมันเองก็เป็นวิธีการซึ่งให้ความเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่าย เราอาจจะเรียกวิธีการดังกล่าวว่า “สันติวิธี” ดังนั้น ท่านจึงมองว่า สังคมที่ไม่เบียดเบียนเข่น

ฆ่าทำลายกัน เป็นสังคมที่คนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ไม่อัตคัดฝืดเคือง ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีความ

สัมพันธ์ต่อกันอย่างราบรื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน โดยที่สภาพแวดล้อมทั้งในทางธรรมชาติและทางสังคมต่างก็

เกื้อกูลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปราศจากการบีบคั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสัมพันธ์

เป็นไปอย่างสอดคล้องและสมดุลระหว่างกันและกัน 
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วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ประจำปพุทธศักราช 2560 วารสารก้าวเข้าสู่ปที่ 5 ได้รับการประเมิน

จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร 

ประจำป พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้รับการจัด

เข้าในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 

และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และ

วารสารได้ผ่านการประเมินการตรวจรูปแบบตามเงื่อนไขของ TCI (1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) เพื่อให้คุณภาพ

ของบทความเป็นไปเงื่อนไข และกติกาสากลต่อไป 

บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความวิจัย

จำนวน 25 บทความ บทความวิชาการจำนวน 5 บทความ และบทความวิจารณ์หนังสือ จำนวน 1 บทความ 

บรรณาธิการขอแนะนำบทความในฉบับนี้ที่น่าสนใจ ดังนี้  

การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององคกรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม โดย อุบล วุฒิพรโสภณและคณะ นำเสนอการศึกษานโยบายและประสิทธิผล

ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูง อายุขององค์กรชุมชน การค้นหากิจกรรมที่บูรณาการตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงขององค์กรชุมชน และการเสริมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุข

ภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน โดยการวิจัยแบบผสานวิธี  

รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในองคการอุตสาหกรรมยานยนตภาคตะวันออก โดย กรกช 

องอาจ, ภัทรี ฟรีสตัด และ ธีทัต ตรีศิริโชติ นำเสนอปัญหาสาเหตุความขัดแย้งในองค์การ รูปแบบการ

บริหารความขัดแย้งในองค์การอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก และ นำเสนอนโยบายการบริหารความ

ขัดแย้งในองค์การอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสังเคราะห์

เอกสารการฟองร้องคดีแรงงานศาลแรงงานภาค 2 จังหวัดระยอง จำนวน 978 คดี ในจำนวนคดีฟองร้องที่ไม่

สามารถยอมความกันได้จำนวน 432 คดี และคดีความฟองร้องที่ศาลได้ตัดสินประนีประนอมจำนวน 546 

คดี ในป 2556-2557 ที่ฟองร้องกันและเป็นคดีที่ศาลได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 280 คดี แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย และสุรินทร โดย พระใบฏีกาสุพจน ตปสีโล ผลวิจัยพบว่าความ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 คือ “ประโยชน์สุข”โดยการนำไตรสิกขา ซึ่งเป็นองค์ความรู้

ที่ครอบคลุมการดำรงชีวิตทุกด้าน ส่วนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นมีหลักการที่เน้น
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แก้ปัญหาสังคมในระดับรากหญ้า สำหรับรูปแบบบูรณาการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล 

5 คือ รูปแบบที่มีระดมให้ดำเนินการของทุกภาคส่วน ซึ่งจะบูรณาการเชื่อมโยงให้ทุกเครือข่ายทำงานร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการหลังความขัดแย้งภายหลังเหตุการณสลายการชุมนุมในปี 2553 ในสังคมไทย โดย 

ธนนท สุขวัฒก และ ศิวัช ศรีโภคางกุล บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการหลังความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ของรัฐบาล 3 รัฐบาล ได้แก่ 

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ด้วยวิธีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับบทความภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง ประกอบด้วย Coping Mechanisms of Child 

Development Centers for Service Delivery in the Insurgency Area in Three 

Southernmost Provinces of Thailand by Hasan Akrim Dongnadeng and Mazlan Ismail, 

Universiti Utara Malaysia, Ecosystem Management in the Forest Monasteries of 

Northeastern Thailand by Phra Inthanom Mahaveero (Srihata), Pisit Boonchai and 

Prayoon Wongchantra, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University and   

A Critique of Anicca (Impermanence) From the Position of Parmenides’ Concept of 

Being by Seth Evans, Assumption University 

ปิดท้ายด้วยบทบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่า

เทียมกันของมวลมนุษยชาติ: Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men 

โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ) ผู้วิจารณ์นำเสนอว่า หนังสือเล่มนี้ยังทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ในแง่ของการที่ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นข้อบกพร่องสำคัญของหนังสือคือไม่สามารถจะพิจารณาธรรมชาติ

จริงๆ ของมนุษย์ได้ เพราะเขาตระหนักว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นถูกสังคมปกปิดไว้จนแทบจะไม่มีใครเคยเข้าใกล้

ธรรมชาติแบบนั้นได้อีก และถึงแม้จะพยายามอธิบายอย่างไรนั่นก็เท่ากับเรากำลังใช้ภาษาเพื่ออธิบาย

ธรรมชาติอีกทีซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งถูกและผิด เท่ากับว่าหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นปัญหาปลายเปิดให้กับผู้สนใจ

ทางแนวคิดได้ต่อยอดประเด็นคำถามเรื่องธรรมชาตินี้ต่อไปว่าเราควรอธิบายต่อไปหรือควรจะเงียบแล้วย้อน

กลับไปสู่การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอีกครั้ง  

กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่าน  

ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

บทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาใน

วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร

นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 
บรรณาธิการ
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